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Abstract: 

 

Background: The survival of cells after the difficult process of cryopreservation and warming 

is possible only by using appropriate methods of cryopreservation and the use of appropriate 

cryoprotective agents (CPAs). This article is a review of some of the research that has been 

done on cryoprotectants in ovarian vitrification. 

Materials and Methods: To conduct this review study, first Pubmed, Scopus, and Embase 

databases, were researched, with the keywords of cryoprotectant and vitrification. In this 

study, in addition to introducing some common methods of ovarian cryopreservation, the 

combination of protective factors against intracellular, extracellular, polymeric, and natural 

cryopreservation was investigated. 

Results: For vitrification of ovarian tissue from intracellular types of CPAs such as ethylene 

glycol (EG), dimethyl sulfoxide (DMSO), glycerol, propylene glycol, acetamide, and 

formamide and non-cellular CPAs such as serum proteins, sugar, Polymers are used. Each of 

these materials has a special efficiency and performance and is generally used in frozen 

solutions to minimize the damaging effects of the formation of ice crystals both at the 

intracellular and intra-tissue level. 

Conclusion: It seems that more comprehensive research is needed on the best protective 

compound against cryopreservation so that in addition to maintaining the morphological 

parameters of the ovary, a variety of functional parameters of this tissue are also preserved 

after cryopreservation. 
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 مقدمه

صورت روشی کارآمد هب )Cryopreservation) انجماد

های منفرد و در سطحی ونقل سلولسازی و حملبرای ذخیره

و چندسلولی  هایوعهمجمتر و های پیچیدهمحدودتر برای سیستم

 شناسی انجمادعلم زیست. [1-3] استفاده شده استها بافت

(Cryobiology)، کند که باید برای عوامل متعددی را معرفی می

ها در دماهای بسیار پایین بهینه گردد. ها و بافتسازی سلولذخیره

 ،گشاییها پس از طی فرآیندهای سخت انجماد و یخمانی سلولزنده

کارگیری روش مناسب انجماد و استفاده از عوامل با به تنها

 Cryoprotective agentsدر برابر انجماد مطلوب کننده محافظت

(CPAs) های هایی برای سلولشود و در کل چنین تکنیکمیسّر می

  های ساده کاربرد دارد.منفرد و یا دستجات کوچک سلولی در بافت
 

دانشگاه ، ییتحقیقات دانشجو م تشریح، کمیتهدانشجوی کارشناسی ارشد علو. 1

 علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

های جنسی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقیقات تولید سلول. استاد، 2

 کاشان، ایران

های جنسی، دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات تولید سلول. استادیار، 3

 کاشان، کاشان، ایران

 مسؤول: نشانی نویسنده  *

 های جنسیکاشان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقیقات تولید سلول
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               taherehmazoochi@gmail.com پست الکترونيک:
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هایی که دارای ساختمان خاصی تر و اندامهای پیچیدهبافت

های معمول انجماد مورد سادگی با استفاده از روشبه ،باشندمی

علت آثار مضر گیرند که این موضوع غالباً بهمحافظت قرار نمی

 .[3،2]باشد یافته میتشکیل یخ در ساختارهای چندسلولی سازمان

های حفظ باروری است که ماد بافت تخمدان یکی از روشانج

رغم این . علیداردنسبت به تخمک بالغ یا رویان مزایای بیشتری 

های فراوانی بافت تخمدان هنوز دارای چالش انجمادموضوع، 

ها و با توجه به وجود انواع مختلف سلول بایدکل آن و پروت است

های اندوتلیال انولوزا، سلولهای گراز قبیل سلول]اجزای این بافت 

همچنین وجود تنوع  و [4-6] [سلولیهای خارج و ماتریکس

با وجود  .[7] و استاندارد گردد های مختلف، بهینهزیستی بین گونه

های بافت تخمدان، حفظ فولیکول انجمادهدف از  ،اغلبکه آن

 ترمانی مراحل پیشرفتهاما امکان زنده؛ [9،8] است بدویتخمدانی 

لیه و ثانویه نیز وّهای انتقالی، اهای پرِآنترال مانند فولیکولفولیکول

در نظر داشت که  بایداگرچه [. 11،10] وجود داردبعد از انجماد 

اغلب در مقایسه با دیگر انواع فولیکولی که  ،بدویهای فولیکول

طور مؤثرتری در تر رشد و نمو قرار دارند، بهدر مراحل پیشرفته

موجود در  هایکه تخمک چرا ؛ما محافظت خواهند شدبرابر سر

های باشند و بدون دوکها از لحاظ متابولیکی نسبتاً غیرفعال میآن

های قشری هستند و از سویی تقسیم متافازی، الیه شفاف و گرانول

 ،شدهمطالعات انجام .[12،4] ها اندک استمقادیر لیپید آن

 خالصه: 

های مناسب انجماد و استفاده کارگیری روشهتنها با ب ،گشاییانجماد و یخها پس از طی فرآیندهای سخت مانی سلولزنده سابقه و هدف:

از مروری است بر برخی  ،این مقاله. شودمیسّر میCryoprotective agents (CPAs) ب در برابر انجماد کننده مطلواز عوامل محافظت

 جام شده است.ای تخمدان انهای محافظتی در انجماد شیشههایی که در زمینه محلولپژوهش

با کلمات کلیدی  PubMed, Scopus, Embaseهای اطالعاتی ابتدا جستجو در بانک ،برای انجام این مطالعه مروری ها:مواد و روش

های معمول انجماد تخمدان به بررسی روشاز عالوه بر معرفی برخی  ،ای انجام شد. در این مطالعههای حفاظتی و انجماد شیشهمحلول

 پلیمری و طبیعی پرداخته شده است.  ،کننده در برابر انجماد داخل سلولی، خارج سلولیمل محافظتعوا ترکیب

 Ethylene glycolمانند اتیلن گالیکول  ،نفوذکننده به داخل سلول CPAsاز انواعی از  ،ای بافت تخمدانجهت انجماد شیشه نتایج:

)EG(سولفوکسایدمتیل، دی Dimethylsulphoxide (DMSO) ،گلیسرول، پروپیلن گالیکول Propylene glycolاستامید و فرمامید ، 

Formamide   وCPAs پلیمرها استفاده شده است. هر یک از این مواد  و های سرم، قندهاپروتئین مانند ،غیرنفوذکننده به داخل سلول

شود تا آثار مخرب تشکیل ها استفاده میاز آناز ترکیبی  ،های انجمادیدر محلول و عموماًهستند دارای کارایی و عملکرد ویژه 

 بافتی به حداقل برسد.سلولی و هم درونهم در سطح درون ،های یخکریستال

واسطه کننده در برابر انجماد نیاز است تا بدینتری در زمینه بهترین ترکیب محافظترسد همچنان تحقیقات جامعنظر میهب گیری:نتیجه

 ای مورفولوژیکی تخمدان، انواع پارامترهای عملکردی این بافت نیز بعد از انجماد حفظ گردد.عالوه بر حفظ پارامتره

 های یخهای انجمادی، محافظت در برابر انجماد، کریستالگشایی، محلولای تخمدان، یخانجماد شیشه واژگان کلیدی:

 692-703 ، صفحات1399اسفند -، بهمن6پژوهشی فیض، دوره بیست و چهارم، شماره  -مه علمی نادو ماه                                                         
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در  )Vitrification( اییشهاز امکان انجماد به روش شگزارشاتی 

و  Dela Pena ِ . برای مثالکردندارائه ، مورد کورتکس تخمدان

که پس از  هایی سالم گزارش کردنداز تولید موش [13] همکاران

ای انجماد شیشههای پرِآنترالی که قبالً کشت آزمایشگاهی فولیکول

، احل بلوغ و لقاح آزمایشگاهی را طی کردهشده و سپس مر

بافت تخمدان هنوز دارای  انجمادبا این وجود ست آمده بودند. دهب

برای غلبه بر تنوع  بایدکل آن های فراوانی است و پروتچالش

های گرانولوزا، تخمک، سلول]سلولی و اجزای این بافت 

و تنوع زیستی  [4] [های اندوتلیال و ماتریکس خارج سلولیسلول

بافت  انجمادی که به بررسی مطالعات .[7] ها بهینه گرددبین گونه

و در مورد  [14] از چندین دهه قبل شروع شدند ند،تخمدان پرداخت

و حیوانات  [17] ، حیوانات اهلی[16،15] حیوانات آزمایشگاهی

پس از  نوزادلین . در این راستا اوّندکار گرفته شدهب [18] وحشی

 .[19] متولد شد 2004در سال  منجمدشدهپیوند بافت تخمدان 

توان از تولدهای زنده در بافت تخمدان را می انجمادموفقیت در 

، [22] ، پرندگان[21] ، خرگوش[20] موش یهاانواع مختلف گونه

 .شناسایی کرد [24] و انسان [23] گوسفند

 :انجمادی هایروشانواع 

 انجماد فوق سریع -1

روش انجماد فوق سازی نکته حائز اهمیت در سردسازی و گرم

نیاز به استفاده از عوامل است که در این حالت  آنسریع 

یابد. طور چشمگیری کاهش میکننده در برابر انجماد بهمحافظت

 Luyetتوسط  1920دهه ی میانهدر این زمینه در  هالین گزارشاوّ

ها از مارماهی و لین تالشدر اوّ .[25] و همکاران ارائه شده است

توان و نشان داده شد که می سپس از قلب رویان پرندگان استفاده

در آن زمان هنوز نیتروژن ]ی داخل هوای مایع سازورپس از غوطه

ی در محلول نمکی گرم سازورو سپس غوطه [مایع در دسترس نبود

 و Merymanهای زنده نمود. اقدام به بازیابی تعدادی از سلول

Kafig [26]  توانستند پس از اسپری نمودن قطرات کوچک بر

طور مستقیم در محلول نمکی هسازی بتروژن مایع و سپس گرمروی نی

های گراد، اقدام به بازیابی درصد باالیی از گلبولدرجه سانتی 40

قرمز انسان نمایند. یکی از مشکالت سردسازی سریع با استفاده از 

ی داخل نیتروژن مایع، تشکیل یک الیه گازی در سطح سازورغوطه

که یک الیه حال آن ؛دهدی را کاهش مینمونه است که نرخ سردساز

طور هتواند بون بر روی سطح یک ظرف فلزی میینازک ایزوالس

 [.27] ایش نرخ سردسازی گرددچشمگیری موجب افز

 شدهانجماد با نرخ کنترل -2

کننده مزیت این روش در استفاده از مقادیر کمتر عوامل محافظت

الت ناشی از اضافه در برابر انجماد است که موجب بهبود مشک

خصوص هکننده در برابر سرما بکردن و برداشتن عوامل محافظت

گردد و بنابراین سمیت چنین می (DMSO)متیل سولفوکساید دی

. شرایط بهینه برای انجماد با نرخ دهدموادی را کاهش می

توان به شده به چندین متغیر بستگی دارد که از آن جمله میکنترل

به عوامل نسبت ها : نفوذپذیری سلول1ره داشت: اشاموارد زیر 

: تحمل سلول در 2شده، کننده در برابر انجماد استفادهمحافظت

کننده در برابر : ویسکوزیته محلول محافظت3برابر دهیدراسیون، 

: غلظت داخل سلولی 4انجماد با افزایش غلظت و کاهش دما، 

ای انجماد شیشه در برابر انجماد که برایکننده عوامل محافظت

کننده : غلظت و دمایی که در آن عوامل محافظت5ضروری است، 

  .[28] شونددر برابر انجماد سمی می

 انجماد آهسته -3

تمامی تولدهای زنده حاصل از بافت تخمدان منجمدشده تاکنون 

دارای این هسته بوده است. انجماد آ هستهبعد از انجام انجماد آ

مایعات در خالل انجماد بهتر منتشر  ،وشکه در این راست مزیت 

واسطه محافظت از هشهرت انجماد آرام ب .[29] شوندمی

 mRNAنقص و بیان بی [30] شناسی سلولهای شکلویژگی

-بعد از فرآیند انجماد [31] فسفات دهیدروژناز-3گلیسرآلدهاید 

های باشد. در این روش از غلظتسازی بافت تخمدان میگرم

شود که موجب و کاهش تدریجی دما استفاده می CPAsاندک 

 شودسلولی می تشکیل یخ خارج سلولی و مانع تشکیل یخ داخل

[32] Isachenko  که برای انجماد  گزارش کردند [32]و همکاران

استفاده از انجماد آرام کارآمدتر از انجماد  ،بافت تخمدان انسان

 سریع است. 

 ایانجماد شیشه -4

شود و طی آن شاهد ر آن از پلیمرها استفاده میروشی است که د

کننده در برابر انجماد یعنی هر دو عامل محافظت افزایش غلظت

یک از هستیم که هیچنفوذکننده و غیرقابل نفوذ به داخل سلول 

از این  .[33] ی داخل یا خارج سلولی شکل نگیرندهاانواع یخ

رابر انجماد استفاده یافته در بهای سازمانروش برای محافظت بافت

های خارج سلولی حاصل از آسیبهایی که بافتحتی شود، می

و  Fahyباشد. ها بسیار مهلک و کشنده میانجماد برای آن

از این تکنیک برای محافظت در برابر انجماد  [34]همکاران 

 ندای شدو موفق به بازیابی کلیه ندهای خرگوش استفاده کردکلیه

اما پس از پیوند دوباره به  ،ی آسیب دیده بودکه اگرچه تا حدود

عملکرد خود را حفظ نموده بود. طبق گزارش  ،حیوان

Lieberman  موفقیت نتایج بر عوامل متعددی  ،[35]و همکاران

به نوع و توان که از آن جمله میگذارند تأثیر میای انجماد شیشه

ها در سلولکننده در برابر انجماد، دمایی که تغلظت عوامل محافظ
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ضافه نمودن گیرند، مراحل اای قرار میمعرض محلول انجماد شیشه

، اندازه نمونه، سیستم حامل، کیفیت نمونه و انجمادیمحلول 

ای بین مقایسه 1 شماره در جدول. [35] اشاره داشتمهارت فنی 

با  آورده شده است. ای و انجماد آهستهدو روش انجماد شیشه

ای، گزارش شده شده برای انجماد شیشهروجود تمام مزایای ذک

مانی داری زندهطور معنیهتواند باست که انجام این روش می

 موش، [36] از جمله گوسفندهای مختلف ها را در گونهفولیکول

واسطه آسیب به هکاهش دهد که ب [35] و انسان [38] ، بز[37]

اجرای . چالش اصلی در دهدرخ میهای گرانولوزا تخمک و سلول

کننده در برابر انجمادی فرموله کردن عوامل محافظت ،این روش

در یک میزان را ای اما امکان انجماد شیشهباشد، است که غیرسمی 

 .[39] دفراهم سازوب سازی مطلسردسازی و گرم

 انجماد تعادلی -4

شود که در خالل عنوان یک سیستم تعریف میانجماد تعادلی به

کننده در برابر یا برداشت عوامل محافظتمرحله اضافه نمودن 

فرآیند را در هر زمانی بدون تخطی توان میسازی، انجماد و یا گرم

از حدود اسمزی سلول متوقف کرد. نیاز اصلی برای انجام انجماد 

های حاوی غلظت ،ها آن است که نمونه موردنظرتعادلی سلول

باشد که انجماد کننده در برابر انجمادی کافی از عوامل محافظت

خارج سلولی را محدود سازد، از استرس اسمزی ممانعت نماید و 

ای رخ دهد، که انجماد شیشهاز انجماد داخل سلولی تا زمانی

 .[37]د کنجلوگیری 

کننده در برابر انجماد اثرات نوع و غلظت عوامل محافظت

(CPAs): 

از بیش از یک قرن است که مشخص شده است برخی 

دارای خواص محافظتی در برابر  ،مانند قندهاها محلول

عنوان به CPAs .[40] باشندناشی از انجماد می هایخسارت

شود که قبل از انجماد ها شناخته میهرگونه ماده مکمل برای سلول

مانی در شوند و موجب دستیابی به میزان باالتری از زندهاضافه می

ها اضافه ین مکملکه اسازی نسبت به زمانیزمان پس از گرم

که است گلیسرول  ،CPAsیک دسته از  .[41] گردندشوند، مینمی

قادر به باشند، میهیدروکسیله اغلب پلی ،ذراتی ریز و خنثی هستند

کان نفوذ به غشای سلولی را امهستند، پیوند هیدروژنی با آب 

ها مول در لیتر برای سلول 1-5هایی بین و در غلظت دارند

بیان داشت که با استفاده از  Lovelock [42]. باشندغیرسمی می

CPAs، واسطه وجود به و علت افت موالریته در جریان انجمادبه

شونده در محلول، در خالل فرآیند سردسازی مخلوطی از مواد حل

کمتری را نسبت به ها استرس ناشی از نمک در هر دمایی، سلول

هند شد. این اثر استفاده نشود، متحمل خوا CPAsکه زمانی

شونده های بسیار باالی مواد حلبافرینگ نمکی از استقرار غلظت

که سیستم تا دمایی سرد شود مانده تا زمانیدر قسمت منجمد باقی

. برخی نمایدمولکولی متوقف شود، ممانعت می فعالیتکه تمام 

اند که تحت شرایط دهیدراسیون شدید در خالل ن نشان دادهمحققا

کننده خ، ماهیت آمفاتیک غشای دو الیه سلولی که تثبیتتشکیل ی

رود و موجب تخریب ای از بین میروندهطور پیشهب ،آب است

به  ،CPAsیکی دیگر از اثرات  .[43] شودساختار دوالیه می

اکسیژن مرتبط  های آزادها در از بین بردن رادیکالعملکرد آن

از واسطه برخی هها برسد این رادیکالنظر میهکه ب [44] است

درستی تشخیص داده هفرآیندهای بیوفیزیکی مرتبط با انجماد که ب

های باالی های غلظتشوند. یکی از ویژگیتولید می ،اندنشده

CPAs، طور هبهای یخ ها در ممانعت از ایجاد هستهتوانایی آن

یند انجماد آمناسب برای یک فر CPA. انتخاب باشدمیکامل 

شامل  ،وفق ضرورت دارد که خود وابسته به چند عاملای مشیشه

سمیت محلول و نرخ سردسازی موردنیاز برای جلوگیری از 

مختلف دارای آثار مختلفی در  CPAs .باشدکریستاله شدن یخ می

که برای  CPAبرای مثال یک . [46،45] حیوانات گوناگون است

 باشددیگر ممکن است سمی  یک حیوان مناسب است برای حیوان

همچون گلیسرول و استامید در ابتدا بسیار  CPAs. از برخی [47]

ها پی برده زای آناما وقتی به آثار سمی و سرطان ،شداستفاده می

  .[48] دود گردیدها محشد، استفاده از آن

CPAs :نفوذکننده به داخل سلول 

 CPAsاز انواعی از  ،برای انجماد بافت تخمدان

لول مانند اتیلن گالیکول، نفوذکننده به داخل س

، گلیسرول، پروپیلن گالیکول، استامید و سولفوکسایدمتیلدی

. مزیت عمده استفاده از گلیسرول [35]ستفاده شده است فرمامید ا

 هاکننده ماکرومولکولطر آن است که این ماده یک تثبیتاخهب

. ت نداردهای باال سمیها حتی در غلظتو برای اکثر سلولباشد می

خیر انداختن و یا کاهش أتواند در به تآن می گیکنندتوانایی تثبیت

در سرما های داخل سلولی پروتئین (هابازشدن چین)دناتوره شدن 

نشان داده شده است که این رخداد و دناتوره حائز اهمیت باشد. 

گراد آغاز و با درجه سانتی 4ها از دمای شدن برای اکثر پروتئین

مشکل اصلی استفاده از  .[49]شود میا بیشتر هم کاهش بیشتر دم

های نفوذ آرام آن به داخل سلول است و برای سلول ،گلیسرول

ای بافت مختلف نیز این میزان متفاوت است. برای انجماد شیشه

، [51] ، موش صحرایی[50] همچون گوسفند هاییتخمدان گونه

ثر در ؤاز یک عامل م معموالً ،[52] و خوک [51] موش خرما

شود که استفاده می DMSOای همچون تشکیل حالت شیشه

در تشکیل دیگر ثر ؤعنوان یک عامل مبا پروپیل گالیکول به معموالً
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و یا یک عامل ضعیف همچون اتیلن  [53] ایحالت شیشه

دارای این  DMSOد. گردگالیکول، استامید و فرمالید همراه می

یک  و کندفوذ میداخل سلول نبه سرعت هکه باست مزیت 

 رول غیرسمی نیستاما همچون گلیس ،کننده مناسب استتثبیت

 ،DMSOیک ویژگی مهم موادی همچون گلیسرول و . [54]

ها که دارای وزن مولکولی برخالف موادی همچون قندها و نمک

آن است که دارای حجم مولی بزرگی هستند و این  ،پایینی هستند

سلولی در یک اسماللیته خاص بدان معناست که گلیسرول داخل 

کند. های داخل سلولی حجم بیشتری را اشغال مینسبت به نمک

بنابراین در طی انجماد و با از دست دادن آب به خارج سلول، 

کننده در برابر انجماد را که با کاهش حجم بیشتر عوامل محافظت

 دهدو کاهش می داندازمیبه تعویق  ،گذارددما رو به افزایش می

ساز ضعیف محسوب اگرچه اتیلن گالیکول یک عامل شیشه .[27]

سرعت انتشار هو باست اما دارای آثار سمی اندکی  ،[55] شودمی

برای دارد.  CPAsو تطابق خوبی در استفاده با دیگر  [56] یابدمی

ثیر بر خواص و ظرفیت أبدون ت ،CPAsت کاهش سمی

های ب به ترکیب غلظتاغل ،ها در برابر انجمادکنندگی آنمحافظت

تا به غلظت مناسب نمایند میاقدام  CPAsاندک از چندین  نسبتاً

CPAs مزیت ای موفق دست یابندبرای رسیدن به انجماد شیشه .

دیگر این راهکار آن است که میزان نفوذپذیری این ترکیب از 

CPAs اگرچه در این  ؛تنهایی استها بهبیشتر از هریک از آن

داخل سلول ه بایست قادر به نفوذ بمی CPAیک  ترکیب حداقل

 (1. )شکل شماره [57] باشد

 freezing-Slow [31.] ای و انجماد آهستهای بین دو روش انجماد شیشهمقایسه -1شماره جدول 
 انجماد آهسته ایانجماد شیشه هاویژگی

 خیر بله تماس مستقیم با نیتروژن مایع

 بله خیر تشکیل یخ

 آهسته ]چند ساعت[ ]چند دقیقه[ سریع زمان

 بله بله CPAsدر تعادل قرار گرفتن 

 درصد[10-15پایین ] درصد[ 40باال ]بیش از  CPAsغلظت 

 متر مکعبمیلی 12×4×2بیش از  مترمکعبمیلی 1×1×5بیش از  اندازه نمونه ]انسان[

 30/0 -15/0 30000-15000 گراد/دقیقه[نرخ سردسازی ]درجه سانتی

 قیمت[گران حسب تجهیزات ]معموالً برمتغیر  هزینه[کم حسب روش ]معموالً متغیر بر ههزین

 بله خیر نیاز به تجهیزات خاص

 ساده پرخطر مهارت فردی

 بله خیر میزان مرسوم بودن برای انجماد بافت تخمدان انسان

 

 
 شود.ای استفاده میهای انجماد شیشهکه در محلول نفوذکننده و غیرنفوذکننده به داخل سلول CPAsانواع مختلف  -1شماره  شکل

 

CPAs سلول داخل به نفوذکنندهغیر: 

 CPAsهای سرم، قندها، پلیمرها و دیگر وجود پروتئین

ای بسیار های انجماد شیشهسلول در محلول داخل به نفوذکنندهغیر

موجب  ،ثر بودهؤها بر ویسکوزیته مکه آن چرا ؛حائز اهمیت هستند

دهند؛ را کاهش میت سمی. در نتیجه شوندای میحالت شیشه بهبود

سلول  داخل به نفوذکنندهغیر CPAsبا استفاده از این بنابراین 

از  ،ایاختالل در فرآیند انجماد شیشهایجاد توان بدون می

سلول استفاده  داخل به نفوذکننده CPAsهای کمتری از غلظت



 ، ...تخمدان انجماد محافظتی در هایمحلول

 6شماره  |24دوره  |1399|اسفند-بهمن |نامه فیضدوماه                                                                                                   697

ها ویسکوزیته باالیی مولکولدر دماهای پایین این ماکرو .[58] کرد

های آب به که مولکولشود میدهند که خود مانع آن را نشان می

 Seidelو   Checura.[59] حال رشد بپیوندندهای یخ در کریستال

که کمترین نرخ تولید بالستوسیست در بین  ندمشاهده کرد [60]

 گونه ماکرومولکولیتیمارها مربوط به گروهی بود که دارای هیچ

رسد که گروه بدون ماکرومولکول دارای سمیت نظر میهنبود و ب

نمونه  ای شدنو متحمل غیرانجماد شیشهباشد میبیشتر در محلول 

احتمال وقوع باالتر که اینو یا شود میسازی در خالل گرم

تر با دمای زیر صفر قبل از علت تماس طوالنیصدمات یخ زدن به

وجود دارد. نشان  [ترای آرامشیشه انجماد]رسیدن به حالت جامد 

رافینوز و  ،، ترهالوزاروزداده شده است که از قندهایی مانند ساک

خوبی بهره های بماد شیشههای انجتوان در محلولدیگر قندها می

گزارش شده است که قندها قادر به حفظ یکپارچگی  .[59] برد

جب کاهش توانند موغشا در حالت فعالیت اندک آب هستند و می

شوند که این عمل را از طریق ایجاد پیوندهای  CPAسمیت 

 دهندهیدروژنی با فسفولیپیدهای غشایی و اتصال به غشا انجام می

کند میعالوه بر این اضافه کردن شکر به دهیدراسیون کمک  .[61]

 ؛دهدو احتمال وقوع کریستالی شدن داخل سلولی را کاهش می

نفوذکننده به داخل سلول  CPAسمی بنابراین موجب کاهش آثار 

های ها در برابر شوکاز سلولقندها همچنین  .[39] شودنیز می

از داخل سلول محافظت  CPAاسمتیک شدید در خالل رفع 

 البته باید .[62] شوندسریع می هیدراسیوندو مانع از  نندکمی

نفوذکننده  CPAخاطر داشته باشید که قندها نیز همچون هب

ممکن است موجب  ،های باال استفاده شونددر غلظت چهچنان

مطالعاتی وجود دارند که از  .[30] ی اسمزی شوندهاآسیب

مرغ برای یا زرده تخمسرم حیوانی  أهایی با منشماکرومولکول

اند کاهش صدمات ناشی از انجماد بافت تخمدان استفاده کرده

لب دارای ترکیبی ها اغکه این افزودنیاگرچه با توجه به آن. [52]

را  ایهای انجماد شیشههای محلولتوانند ویژگیباشند، میمتغیر می

توانند منبعی از عوامل ها میآن ،عالوه بر این .[35] تغییر دهند

از  ،[63] نابرخی محقق عفونی باشند. با وجود این موارد

های انجماد های سنتتیک سرم برای استفاده در محلولجایگزین

با تحقیقات بیشتر مشخص شد که برخی اند. ی بهره بردهاشیشه

. [43] هستند CPAکلوئیدها با وزن مولکولی باال دارای خواص 

برای انجماد هیدروکسیل اتیل نشاسته نشان داده شده که برای مثال 

دار دیگر های هستههای خونی و تعداد محدودی از سلولسلول

پلیمرهایی از طریق  شده است که چنین فرض. مفید بوده است

و موجب دهند میرفتار انجماد را تغییر  ،پیوند هیدروژنی با آب

با  و احتماالًشوند میافزایش ویسکوزیته و محدود کردن میزان یخ 

های یخ سازی در محلول از ایجاد هستهپوشش دادن نقاط هسته

نمایند. از پروپیلن گالیکول نیز با موفقیت برای حفظ ممانعت می

و رویان انسان استفاده شده است اگرچه های قرمز خون ولسل

مول در هر  2های باالی گزارش شده است که سمیت آن در غلظت

  .[64] یابدشدت افزایش میهلیتر ب

 

 بحث

چندین مکانیسم دفاعی برای قادر ساختن  ،طبیعت

موجودات جهت تحمل شرایط سخت در دماهای بسیار پایین 

نی آب با توان به جایگزیز آن جمله میلحاظ کرده است که ا

و یا تولید  [66]وپلی ساکاریدها ، تولید لیپ[65] ترهالوز

که اشاره کرد  AF(G)Ps))های ضدانجماد گالیکوپروتئین

های نواحی قطبی را قادر به حیات در این شرایط حشرات و ماهی

ها توانند روزها تا هفتههای قورباغه مینماید. برخی گونهسخت می

صورت یخ هها بدرصد کل آب بدن آن 65حدود که در حالی

، زنده بمانند. برخی از دوزیستان نیز این حفاظت را باشدمی

اند. دست آوردههه گلیسرول تولیدی توسط کبد خود بسیلوهب

کننده از تشکیل یخ برای های ممانعتهای قطبی از پروتئینماهی

درجه زیر  2/2کمتر از در خود  داشتن دمای انجماد بدننگهپایین 

درجه  9/1که باشد میصفر که کمتر از دمای انجماد آب دریا 

کنند. چهار نوع اصلی از گراد زیر صفر است، استفاده میسانتی

AF(G)Ps نوع  :وجود دارند که عبارتند ازI نوع ،II نوع ،III  و

ها هستند که به گروهی از پروتئین IV [70]. AF(G)Psنوع 

کنند و و از رشد یخ ممانعت می شوندمیهای یخ متصل یستالکر

گردند. به این موجب کاهش نقطه انجماد زیر نقطه ذوب تعادلی می

 AF(G)Ps .[68] شودگفته می (TH)پسماند دمایی  ،فرآیند

از طریق  ،های انجمادهمچنین از غشای سلولی در برابر آسیب

. میزان کنندظت میممانعت از کریستاله شدن مجدد یخ محاف

درجه  -10تا  0در دماهایی بین حداکثر  کریستاله شدن مجدد یخ

گراد است و بنابراین اثرات منفی آن در خالل فرآیند سانتی

توانند می AF(G)Ps. [69]باشد میبسیار مشهودتر سازی گرم

های مایع محلول و پاسخ موجودات به محیط ساختار یخ، ویژگی

ها از طریق د. اعتقاد بر این است که این پروتئینسخت را تغییر دهن

های دوقطبی در امتداد محورهای و یا برهمکنش [70] اتصال التیس

دارای سه اثر اصلی بر  AF(G)Psشوند. خاص به یخ متصل می

که درواقع افت غیرتجمعی نقطه انجماد  TH. 1آب هستند:  یخ/

هر ماده  افت نقطه انجماد با اضافه نمودن است. اصوالً

دهد که درواقع یک اثر تجمعی ای به محلول رخ میشوندهحل

توانند به سطوح خاصی از می AF(G)Psاست.  [ترمودینامیکی]
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حال رشد یخ متصل شوند. سپس رشد کریستال  های درکریستال

سطوح باعث ایجاد و دهد میهای همجوار رخ یخ بین پروتئین

دیگر اضافه  ،های آبرای مولکولکه بواسطه آنه. بشوددار میچین

دار از لحاظ انرژتیک نامطلوب خورده و چینشدن به سطوح پیچ

 ؛دهد، یک افت در نقطه انجماد رخ مین(اثر کلوی خاطرهب)است 

از  (ذوب شدن)های آب که میزان انرژی برداشت مولکولبدون آن

و  [71]گردد می TH ثر شود که موجب یک فاصلهأسطح یخ مت

کریستال یخ در محدوده این فاصله از لحاظ دمایی قرار یک 

باشد، این یخ رشد  AF(G)Psگیرد و وقتی محلولی دارای می

ای خارج از حدودهکه دما در موب نخواهد شد تا زمانییا ذ ،نکرده

. گویند THاین فاصله افزایش یا کاهش یابد، این تفاوت را فاصله 

نیازمند اتصال زیرا  ؛تال اسؤمورد س ،اعتبار این مکانیسم

بدان معناست که مقادیر و ناپذیر به سطوح یخ است بازگشت

ه که بقابل توجه بوده های اندک حتی در غلظت AF(G)Psجذب 

که موجب  )DIS( دهی پویای یخ. شکل2. [71]رسد نظر بعید می

. ممانعت از 3شود. های یخ میضلعی کریستالهای غیر شششکل

های رشد کریستالاز که در آن  (IRI) دد یخکریستاله شدن مج

. همچنین [72]شود میجلوگیری  ،اندوجود آمدههب یخی که قبالً

قادر به  ،به غشای سلولی چسبیده AF(G)Psممکن است که 

گزارشات متناقضی از موفقیت و  .[73]ن این غشا باشند پایدار کرد

ماد وجود انجفرآیند برای  AF(G)Psعدم موفقیت اضافه نمودن 

های به محلول AF(G)Psنمودن اضافه دارد. برای مثال 

کننده در برابر انجماد خون اگرچه میزان بازیابی را بهبود محافظت

اما با افزایش غلظت این مواد شاهد کاهش تعداد دهد، می

. مشاهدات مشابهی نیز از آثار [74]خواهیم بود های زنده سلول

کننده در های محافظتدر محلولبرای استفاده  AF(G)Psمنفی 

وجود دارد.  [76]و قلب موش صحرایی  [75]بر انجماد اسپرم برا

انجماد موجب بهبود نتایج  AF(G)Psدر نقطه مقابل استفاده از 

. گزارش شده است [78]ی جزایر پانکراس هاو سلول [77]تخمک 

 ایهای انجماد شیشهدر محلول AF(G)Psکه استفاده از اند داده

ها مانی و رشد و نمو تخمکها، دارای آثار مثبتی بر زندهتخمک

توسیست موش و موجب بهبود نرخ لقاح و تولید بالس [79]بوده 

 دارا بودن خاصیتمبنی بر  هایی. همچنین گزارش[68]شده است 

احتمال دارد  .[76]ها وجود دارد زایی این پروتئینسمیت و ایمنی

 ؛باشد DISو  THرات ماکروسکوپی علت اثبهاین نتایج متناقض 

شکل یخ در های سوزنیاین دو اثر موجب تشکیل کریستالزیرا 

در نهایت موجب افزایش مرگ و  وندشمیها خالل انجماد سلول

ند. با در نظر گرفتن گردسلولی در اثر صدمه به غشاهای سلولی می

طور اختصاصی بهلزوم طراحی و ساخت موادی که  ،این موضوع

ای گردد. در این راستا عدهمشخص میباشند،  IRIای خواص دار

اند نموده IRIترکیبات پپتیدی با خواص از اقدام به تولید برخی 

یا  THکه خواص بدون آنهستند،  IRIکه تنها دارای خاصیت 

DIS مشخص شده است که همچنین . [80،81]باشند  شتهدا

که  DMSOاستفاده از  استفاده از این پپتیدهای کوتاه در مقایسه با

. مانع اصلی در طراحی و [82] استباشد، دارای مزایایی سمی می

نداشتن فهم درستی از  ،های جدیدکنندهاستفاده از این ممانعت

هاست که و ترکیبات آنالوگ آن AF(G)Psتوسط  IRIمکانیسم 

 .[83]گردد ها در سطح وسیع و کلینیکی میمانع استفاده از آن

و ه است موادی با ساختار پپتیدی بحث شدها در مورد تنکنون تا

 هاما ب ،بسیاری دارندکاربردهای اگرچه این مواد پپتیدی و پروتئینی 

 ،ها محدود شده است. یکی از این دالیلاستفاده از آندلیل چند 

های که در غلظتزمانی مخصوصاً ،است AF(G)Psاثرات سمی 

. این عامل [74]شوند مانی میموجب کاهش زندهبه کار روند، باال 

فعالیت در نتیجه شکل های یخ سوزنیتشکیل کریستال خاطربه

DIS/TH های پروتئینAF(G)Ps  است. این اثرات جانبی

های قلبی موش عدم موفقیت در انجماد سلول باعث ،نامطلوب

. همچنین شواهدی در [68]رایی و اسپرم موش شده است صح

های انسان نیز توانند برای سلولمی Ps)G(AFدست است که 

ها از . از سویی میزان دسترسی به این پروتئین[80]باشند  سمی

و مشکالت فراوانی در راه  [84]ع طبیعی بسیار محدود است مناب

ها وجود دارد و تاکنون تنها چند مورد محدود سنتز صنعتی آن

هت جن در ابرخی محقق .[85]اند نموده AF(G)Psاقدام به سنتز 

اقدام به بررسی برخی  AF(G)Psهای تالش برای یافتن جایگزین

و  کنندتقلید می AF(G)Psکه از عمل اند کردهپلیمرهای سنتتیک 

اشاره  (PVA) الکلتوان به استفاده از پلی وینیل از آن جمله می

مرسوم که  CPAs. برخالف تاس IRIکرد که دارای فعالیت قوی 

کنند، پلیمرهای ز انجماد جلوگیری میکنش با آب ااز طریق برهم

د و از نچسبمیهای یخ در حال رشد سنتتیک به سطوح کریستال

های آب بیشتر به سطوح خاصی از یخ اضافه شدن مولکول

توانند تعداد و . مقادیر اندکی از پلیمرها می[33]کنند ممانعت می

فه کردن بنابراین بدون اضادهند، های یخ را تغییر اندازه کریستال

CPAs  ای توان به حالت انجماد شیشهمیزیادتر بیشتر و سمیت

 کهتوان در مقیاس گسترده تولید کرد . پلیمرها را می[86]رسید 

طور هو بباشند تار و ترکیب دارای انعطاف مناسبی از لحاظ ساخ

بهداشتی و داروسازی مورد استفاده  -ای در صنایع آرایشی گسترده

شوند های قابل اطمینانی محسوب میابراین مکملبن .بگیرندقرار 

 [87]و همکاران  Fahyلین تالش در این راستا توسط اوّ. [83]

وینیل پولیمر را برای  3پپتید و پلی 4ن . این محققاصورت گرفت
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که پلی ال بیان کردند ها مورد بررسی قرار دادند. آن IRIفعالیت 

لی وینیل الکل همگی در هیستیدین، پلی ال هیدروکسی پرولین و پ

لیتر محلول، فعالیت گرم در هر میلیمیلی 1محدوده غلظتی کمتر از 

IRI  نشان دادند. اهمیت دیگر این نتایج آن بود که نشان داد بین

های ساختاری طبیعی تفاوت AF(G)Psهر یک از این پلیمرها و 

 AF(G)Psطور که ذکر گردید . همان[83]توجهی وجود دارد قابل

ها به سطوح واسطه آنکه بههستند  DISو  THدارای دو خاصیت 

ها نیازمند شوند و عملکرد آنهای یخ متصل میخاصی از کریستال

باشد. بنابراین تولید مواد پلیمری دهی سه بعدی خاصی میسازمان

. [89،88]رسد نظر میبهو سنتتیک با چنین خواصی بسیار دشوار 

د که با استفاده از پلیمرهای سنتتیک ن موفق شدنمحققااز برخی 

ای پلیمرهایی با انواعی از باره)ها آمفولیتو پلی PVA [83]مانند 

تر . با بررسی دقیقنمایندایجاد را  IRIفعالیت  [87] (مثبت و منفی

مشخص شد که میزان این فعالیت به  PVAمربوط به  IRIرفتار 

برقرار  هاآنن بیمی وابسته و رابطه مستقی PVAوزن مولکولی 

های شباهت PVA. با این وجود باید در نظر داشت که [90]است 

. همچنین مشخص گردید [83]دارد  AFGPsساختاری اندکی با 

که با وجود اندک بودن اما است  THدارای فعالیت  PVAکه 

که  [91]دارد  DISباشد و همچنین خواص گیری میقابل اندازه

در این  ها با سطح کریستال است.کنشبیانگر وجود برخی برهم

یا پلی  PVA [72]راستا نشان داده شده است که اضافه نمودن 

داری طور معنیهتواند بهای قرمز خون میبه سلول [87]ها آمفولیت

ها گردد. نتایج مشابهی نیز با استفاده موجب بهبود نتایج انجماد آن

ی گوسفندی و هادست آمده است. انجماد رویانهاز گلیسرول ب

های و سپس انتقال به دام PVAگاوی با استفاده از مکمل نمودن 

شده های منجمد. رشد رویانایجاد آبستنی گردیدموجب  ،پذیرنده

نشان داد که این  PVAشده با های مکملدر محلول

. ی سرم جنین گاو استها یک جایگزین مناسب براماکرومولکول

توان در زمان را می PVAنشان داده شده است که همچنین 

سازی های انجماد و رقیقدر محلولنیز ها و آوری رویانجمع

 اگرچه نرخ هتچینگ. [88] ین گاو استفاده کردخوبی سرم جنهب

(Hatching) های کشتی های غیرمنجمد و منجمد در محیطرویان

ین سرم گاوی در مقایسه با آلبوم اند،دهشمکمل  PVAکه با 

چندان مشخص  PVAدلیل این فعالیت ه است. کاهش نشان داد

طور هاند که این ماده قادر است بنیست و تنها برخی احتمال داده

 ر حال رشد متصل شودیخ د مستقیم به شبکه کریستالی زیرین

 ،مشاهده شده که این ترکیب PVAبا وجود ساختار ساده  .[89]

ه آثار کبدون آناست،  I AFGPsمشابه نوع  IRIدارای فعالیت 

براساس مشاهدات بصری و  .[90] را دارا باشد DISمضر 

ل از طریق در درجه اوّ PVAمتری مشخص شده است که کالری

جلوگیری از تشکیل یخ  ،های ناهمگونممانعت از ایجاد هسته

عوامل ضد  ،بنابراین بهتر است به چنین ترکیباتی .[91] کندمی

زیرا  ؛های یخنه مسدودکننده ،اطالق شود ایجاد هسته

و شوند میهای زاینده یخ متصل های یخ تنها به هستهمسدودکننده

زننده جلوگیری های یخ آسیبها به کریستالاز رشد یخ و تبدیل آن

ذکر شده است که از آن  PVAبرای دیگری های کنند. ویژگیمی

پذیری زیستی و دوست بودن باال، تجزیهتوان به آبجمله می

نشان داده  .[92]کرد اشاره  (Biocompatibility) مطابقت زیستی

در مقایسه  PVAهای انجماد با شده است که مکمل نمودن محلول

ای موش همانی کمتر رویانموجب میزان زنده ،با سرم گوساله

استفاده شد،  FCSبه همراه  PVAکه از اگرچه زمانی. گرددمی

در مورد گاو نیز  .[93] ها افزایش نشان دادمانی رویاننرخ زنده

عنوان به PVAاز  FCSجای هکه بمشاهده شده است هنگامی

نمو وکننده در برابر انجماد استفاده شده است، رشدعامل محافظت

از میزان باالیی  ،. اگرچه در این مطالعهاست یافتهها کاهش رویان

PVA (1 mg/mL) اند دلیلی تواستفاده شده بود که خود می

میزان البته  .[94] مانی و رشدونمو کمتر باشدبرای میزان زنده

یا  PVAشده با گوسفند که در محیط مکملهای رویانرشدونمو 

BSA  برخی  .[95] گزارش شده استمنجمد شده بودند، یکسان

با  ،اند که بعد از انجماد بالستوسیستن گزارش نمودهمحققا

 یا به روش PVA [96]درصد  1/0با  و هستهاستفاده از انجماد آ

شاهد کاهش میزان  ،PVA [97]درصد  3/0و با ای شیشه انجماد

که اقدام به زمانی ،شده است فتهاند. در این راستا گهتچینگ بوده

ند و سپس در کرد PVAدرصد  1/0با استفاده از  هستهانجماد آ

مانی گشایی نمودند، میزان زندهاقدام به یخ FCSحضور 

 یعی اطالق گردیداما میزان لقاح آن طبشد های موش کمتر خمکت

برای  PVAدرصد  3/0همچنین نشان داده شد که استفاده از  .[98]

رسد نظر میهباشد. البته بها مناسب نمیای تخمکانجماد شیشه

مل امربوط به غلظت ناکافی این عو ،مشکل این گزارشات

که از هم  هنگامی لیوگردد برمیکننده در برابر انجماد محافظت

ا گروه داری باستفاده شد، تفاوت معنی PVAدرصد  1غلظت 

 .[100،99] کنترل نداشت

  

 گیرینتیجه

با توجه به شیوع باالی سرطان در قرن حاضر و استفاده از 

درمان این  برایدرمانی و شیمی رمانیهای پرتودانواع روش

ن تیمارها بر باروری ، شاهد وجود عوارض اغلب دائمی ایبیماری

انجماد تخمدان یک گزینه مناسب برای باشیم. زنان میویژه بهفرد 
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حفظ باروری در زنان مستعد ناباروری و همچنین یک اقدام 

باشد. با های در خطر میپیشگیرانه در جلوگیری از انقراض گونه

وقوع جهش در ماده های زاینده و امکان توجه به حساسیت سلول

ها، شرایط محافظت بافت تخمدان در برابر آثار سوء نژنتیکی آ

ل متعددی در این کارایی عوامانجماد بسیار حائز اهمیت است. 

کننده های محافظتترین آن نوع و ترکیب محلولو مهم نقش دارند

ها برحسب در برابر انجماد است. انواع مختلفی از این محلول

یک  اند که هرگرفتهمورد بررسی قرار  ،روش انجمادی و گونه

دارای معایب و مزایای خاص خود هستند. در این مطالعه به برخی 

های انجماد تخمدان اشاره شده است و عوامل از انواع روش

 ،کننده در برابر انجماد نفوذکننده به داخل سلولمحافظت

هنوز به رسد نظر میهغیرنفوذکننده و پلیمری بررسی شد. ب

کننده در برابر زمینه بهترین ترکیب محافظت تری درتحقیقات جامع

بر حفظ پارامترهای واسطه عالوهانجماد نیاز است تا بدین

مورفولوژیکی تخمدان، انواع پارامترهای عملکردی این بافت نیز 

 بعد از انجماد حفظ گردد. 

 

 تشکر و قدردانی

 دانند از زحمات تمامیخود الزم می نویسندگان مقاله بر
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