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ABSTRACT  

Cryopreservation is used to freeze and store donor’s sperm, from men who are going through 

certain medical treatments such as chemotherapy or radiotherapy and from men with 

azoopermia or severe oligozoospermia. Stored sperm samples are used in artificial 

reproductive technologies. Formation of ice crystals is the biggest problem when freezing 

cells because of the risk severe damage to the cells. To guarantee optimal survival rates in 

frozen sperm samples, cryoprotectants which protect sperms from ice crystals formations, is 

added. 

The main objective of the study was to compare two different freeze solutions and their 

impact on sperm survival in frozen sperm samples. In addition, an additional aim was to 

determine if the amount of motile sperm changes when the samples is left for two hours in 

room temperature. 

In this study, 31 samples were used. Each sample was divided into two groups. The first 

group was mixed with a SpermFreeze Solution™ and the second group was mixed with 

Sperm CryoProtectTM II. All samples were frozen using cooling vapor and stored in tanks 

with liquid nitrogen. The concentration of motile sperm was measured after thawing and 

preparation.  SpermFreeze SolutionTM showed significant better results in the number of 

sperm who survived after freezing and thawing process Also, the results showed that were 

was no significant difference on concentration of motile sperm in samples after being left at 

room temperature for two hours. In summary, an improvement in the process of preparation 

recommends to be performed to reduce the mechanical stress to ensure a greater quantity of 

motile sperm after the whole process. 

 

Keywords: Semen preservation, human sperm, gradient wash, cryopreservation, in vitro 

fertilization 
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INTRODUKTION  

Frysförvaring av spermier började med Christopher Polge år 1949. Han upptäckte att glycerol 

hade en skyddande egenskap som gör att spermierna kunde överleva vid temperaturer under 

noll grader [1]. Första barnet med frysta humana spermier föddes år 1964. Då användes 

glycerol som kryoprotektant och frystes i kväve i gasfas [2]. 

 

Frysförvaring av spermier användes i början mest som en metod för att senare säkerställa 

fertilitet efter vasektomi. Nu för tiden används metoden för att frysförvara donatorspermier, 

spermieprov från patienter med azoospermia (inga spermier i ejakulatet) eller svår 

oligozoospermia (låg koncentration av spermier i ejakulatet). Män som ska genomgå vissa 

medicinska behandlingar såsom cellgiftsbehandling eller strålbehandling är en annan grupp av 

patienter som frysförvarar sina spermier. Det finns en studie som har undersökt spermieprover 

från patienter med olika typer av leukemi och jämfört det med spermieprover från friska 

donatorer. Dessa spermieprover från båda grupperna frystes och tinades med samma metod. 

Resultatet visade att spermier från leukemipatienter hade väldigt låg motilitet och kroklinjig 

hastighet efter tining än spermier från friska, fertila män [3]. Det finns även risk att patienter 

med andra typer av cancer kan bli sterila efter behandling. I denna grupp ingår även unga män 

som överlever cancer [4]. Det finns även studier som visar att cellgiftsbehandling eller 

strålbehandling kan orsaka skadliga effekter på spermiers kromatin, det vill säga DNA samt 

påverka patientens normala produktion av spermier (spermatogenesen) [5,6]. 

Spermaprover från patienter som går genom olika medicinska behandlingar eller från 

transexuella män som planerar göra könsbyte kan frysförvaras upp till 56 år. Frysförvaring av 

spermier erbjuds även till patienter som genomgår IVF behandling om de inte kan närvara vid 

behandlingsdagen eller om de har svårt att lämna prov. 
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Inom assisterad befruktning (ART) finns olika befruktningsmetoder. De två huvudsakliga är 

intrauterin insemination, (IUI) och in vitro-fertilisering, (IVF). Vid IUI hanteras spermier 

utanför kvinnas kropp för att sedan insemineras till kvinnan genom livmoderhalsen med hjälp 

av en spruta/kateter. Vid IVF placeras spermier och oocyt i samma skål så att spermierna på 

egen hand befruktar oocyten. En fertiliseringskontroll utförs innan den befruktade oocyten 

flyttas till en ny skål som innehåller odlingsmedium. Inom IVF har ytterligare en variant av 

befruktningsmetod utvecklats, så kallat intracytoplasmatisk spermieinjektion, (ICSI). Denna 

används när spermieprovet visar lågt spermieantal, låg motilitet, vid subnormal morfologi, för 

män med diagnostiserade azoospermi samt grav oligozoospermia. Vid azoospermi används 

olika kirurgiska spermieutvinningsmetoder: Perkutan epididymal spermieaspiraiton (PESE), 

testikulär spermieaspiration (TESA) samt testukulär spermieextraktion (TESE). Vid Perkutan 

epididymal spermieaspiraiton sugs spermierna ut från bistestiklarna med hjälp av en 

butterflynål. Om man inte lyckas med PESE övergår man till testikulär spermieaspiration där 

spermierna hämtas från testikelvävnaden genom aspiration. Den sistnämnda metoden är 

baserad på insamling av små testikelbiopsier. Alla dessa metoder utförs under 

lokalbedövning. 

 

Testiklarna består av två delar, interstitium och tubuli seminiferi. I tubuli sker nybildningen 

av spermier, processen kallas för spermatogenes. Denna process tar ungefär 64 dagar och 

delas in i tre faser: proliferation (spermacytogenes), reduktionsdelning (meios) och 

differentiering. I samband med proliferationen som sker under fosterutvecklingen 

differentieras stamceller i testikeln till spermatogonier. Under puberteten befinner sig 

spermatogonierna i tubuliseminiferin. Det är här spermatogonierna börjar replikera sitt DNA 

för att proliferera under en senare mitos delning. Efter delningen bildas två nya 
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spematogonier. Den ena går igenom flera mitotiska delningar.  Efter dessa delningar bildas 

den primära spermatocyten. Under reduktionsdelningen genomgår den primära spermatocyten 

meiosdelning för att bilda en spermatid utan att genomgå DNA replikering. Därefter 

konverteras spermatiden till en spermie genom differentiering. DNA i spermatiden finns 

kondenserad i spermiehuvudet. Ett acrosommembran bildas från golgi och lägger sig på övre 

delen av spermiehuvudet. Centriolen flyttas till nedre delen av huvudet för att bilda 

spermiesvansen vilken gör att spermien blir rörlig. 

 

Efter spermatogenesen lagras spermierna i bitestikeln (epididymis) där de genomgår första 

mognadssteget varvid spermiemotiliteten aktiveras. Dock är inte spermierna kapabla att 

befrukta oocyten direkt efter ejakulationen, först behöver de gå igenom en process, så kallat 

kapacitering. Processen startar när spermierna hamnar i det kvinnliga könsorganet där ett 

antal olika biokemiska reaktioner gör de hyperaktiva.  

Spermierna har receptorer på plasmamembranet som känner igen lipoproteiner (ZP1,ZP2 och 

ZP3) som finns på oocytens yttre skikt (zona pellucida). Spermiernas receptorer binder till 

ZP3, plasmamembranet sammansmälter med yttreakrosommembranet varvid 

akrosomreaktionen startar. De olika enzymerna som finns i akrosomen frigörs via exocytos. 

Dessa enzymer är nedbrytande och behövs för att spermier ska kunna penetrera zona 

pellucida.  

 

Spermien består av olika delar som är inneslutna av ett plasmamembran som är kopplat till en 

cilie som rör sig. Första delen av cilien innehåller mitokondrier som i sin tur består av ett yttre 

och ett inre membran. Alla tre membraner måste vara intakta och funktionella, vilket speciellt 

gäller mitokondriens olika membraner för att spermien ska kunna tillverka energi i form av 
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ATP. ATP är den energi som spermien behöver för att den ska kunna röra sig och befrukta 

oocyten.   

 

Kryopreservering är en process som kan påverka spermierna på ett negativ sätt och 

spermiernas rörlighet är en av de parametrar som påverkas mest. Plasmamembranet och de 

två mitokondriella membranen är väldigt sårbara och skadas lätt av frysning och tining, vilket 

resulterar i minskad rörlighet [7]. Processen kan även sätta igång apoptosmekanismer i 

spermien [8]. Det finns studier som visar att användningen av höga koncentrationer glycerol i 

frysningsmedium minskar spermierörligheten samt deras förmåga att penetrera oocyten [9].  

Andra faktorer som också kan orsaka irreversibla skador på spermien vid frysning och 

spermiepreparation är: oxidativ stress (OS), osmotisk stress (dehydrering), intracellulär 

isbildning samt intracellulär toxicitet orsakad av kryoprotektanten. OS beskrivs som en 

förhöjning av olika reaktiva syreradikalerna [10]. Humana spermier har en förmåga att bilda 

reaktiva syreradikalerna (ROS) vid ökad peroxidering av fleromättade fettsyror som finns i 

spermiernas plasmamembran. ROS är reaktiva molekyler som bildas när syremolekyler 

reduceras. Exempel på dessa molekyler är H2O2, O2-, OH. ROS kan produceras intracellulärt i 

könsceller eller kan härstamma från omgivande faktorer. Den huvudsakliga källan för ROS i 

samband med assisterade reproduktionstekniker (ART) är spermiepreparering.  

 

Seminalplasman innehåller antioxidanter som skyddar spermier mot oxidativa attacker. Vid 

preparering filtreras seminalplasman bort genom en täthetsgradient vilket lämnar spermierna 

utan sitt antioxidativa skydd. Höga nivåer av ROS kan orsaka skador på lipider i 

cellmembranet. Detta gör att membranets permeabilitet minskar som i sin tur kan skada 

membranets normala funktion [10]. Höga koncentrationer av ROS är direkt associerat med 

förlust av vissa spermiefunktioner som t.ex. minskad kapacitet för plasmamembranets 
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förmåga att regenerera [11]. Det finns studier som visar att frysning genererar en ökning av 

ROS molekyler som orsakar skadliga effekter på spermiernas DNA inklusive DNA 

fragmentering och DNA oxidering [12,13]. 

 

Osmotisk stress förekommer som ett svar på frysning och tinings. Under frysning minskar 

cellen sin vätskevolym på grund av att det hyperosmotiska trycket utanför cellen ökar. Detta 

medför att vattnet diffunderar ut ur cellen. Cellvolymen minskar och koncentrationen av 

partiklar inuti cellen ökar vilket orsakar en intracellulär kompression som leder till att cellen 

förlorar ännu mer vätska. Om cellen förlorar för mycket vätska vid frysning klarar inte 

cellerna upptiningsprocessen på grund av den har fått bestående skador som påverkar 

membranpermeabiliteten [14]. 

  

För att minska eller undvika skadliga effekter på spermier vid frysning och tining tillsätts en 

fryslösning som kan innehålla olika typer av kryoprotektanter. Kryoprotektanter är ämnen 

som sänker koncentrationen av elektrolyter under frysning [15]. Kryoprotektanterna används 

för att hindra iskristallbildningen i cellen. Det finns två grupper av kryoprotektanter som 

används vid frysförvaring: penetrerande och icke-penetrerande. Effektiviteten hos dessa beror 

på cellmembranets permeabilitet. 

Penetrerande kryoprontektanter är små lipofila molekyler som gör att de lätt kan diffundera in 

i cellen och stabilisera intracellulära proteiner samt minska intracellulära volymen utan att 

överdehydrera cellen. Dessutom är de vattenlösliga och kan därför agera som lösningsmedel 

för andra partiklar som finns i cytoplasman. Detta minskar cytoplasmans koncentration och 

minimerar osmotiska skador. Exempel på dessa är glycerol, glycol, DSMO, propyleneglycol 

och methylformamide. 
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 Exempel på icke-penetrerande är olika sorters sockerarter (sucros, trehalose, 

methylcellulose), albumin, sojalecitin och äggula. Genom att tillsätta icke-penetrerande 

kryoprotektanter till fryslösningsmedium ökar man det osmotiska trycket utanför cellen vilket 

möjliggör dehydrering av cellen vid frysning.  

Fryslösningar innehåller oftast en blandning av penetrerande och icke-penetrerande 

kryoprotektanterna, detta för att cellen alltid försöker befinna sig i osmotisk jämvikt. De icke-

penetrerande gör att vatten diffunderar ut ur cellen vilket medför att cellvolymen minskar. 

Sedan diffunderar de penetrerande kryoprotektanter in i cellen för att öka cellvolymen och 

hindra isbildning inuti cellen.   

 

Laboratoriet vid reproduktionscentrum, Akademiska sjukhuset Uppsala, använder en 

etablerad metod för frysning och tining av spermieprover. Infrysningsmediet Sperm 

CryoProtect™II, som används idag på laboratoriet, kommer från företaget Nidacon. Sperm 

CryoProtect™II innehåller bl.a. glycerol, HEPES, EDTA och glukos. Enligt företagets 

produktbeskrivning är överlevnadsfrekvensen av spermier > 50 %1. Tidigare rapporterades att 

nedfrysning av spermier som behandlas med glycerol får en minskad motalitet samt en ökad 

aktivering av kaspaser, som tillhör familjen proteinaser och ingår i apoptossystemet [16].   

  Ett nytt medium finns nu ute på marknaden, SpermFreeze Solution™ från företaget 

Vitrolife. Det innehåller humant serumalbumin, glycerol, kolesterol och MOPS. Enligt 

företagets egen studie är spermieöverlevnaden efter frysning ≥ 80 %2. Det finns 

fryslösningsmedium som innehåller äggula (TEST-Yolk) som visar att proteinerna i äggulan 

skyddar spermierna mot frysskador samt bevarar spermiemortaliteten [17]. Vitrolife baserar 

sitt medium på samma princip vad gäller användning av proteiner för att skydda spermierna. 

																																																								
1	http://nidacon.com/products/cryoprotecii/	[online][citat:	den	27	mars	2016]	
2	http://www.vitrolife.com/en/Products/Sperm-processing/Sperm-Freezing-Solution/		
[online][citat:	den	27	mars	2016]	
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SpermFreeze innehåller inte äggula, i stället används humant serumalbumin vilket är en fördel 

eftersom man inte riskerar överföring av sjukdomar från djur till männika. 

 

Syftet med detta arbete var att jämföra två olika fryslösningar från två olika företag: 

CryoProtect™II (Nidacon) och SpermFreeze Solution™ (Vitrolife) samt att studera deras 

effekt på spermiernas överlevnad efter tining och preparering. 

 

MATERIAL OCH METOD 

 

Material 

Studiematerial 

I studien användes spermieejakulat från 31 patienter som var under behandling eller utredning 

för infertilitet på reproduktionscentrum, Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Patienterna 

presterade provet via masturbation och ejakulatet samlades i en steril bägare.  

 

Etik 

Det finns ett generellt etiktillstånd som gäller för utvecklings- och kvalitetsarbete på 

Reproduktionscentrumet. Spermieproverna som användes i studien var överblivet material 

efter utredningen av patienter. Dessa prover kasserades i vanliga fall. Alla prover var 

avidentifierade.  

 

 

Metoder 

Spermaanalys  
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Provet blandades väl och 5 µL pipetterades till en maklerkammare (Counting chamber 

Makler® 0,01 Sq.mm, 10 µm deep). Faskontrastmikroskopet ställdes in på 20x förstoring och 

därefter beräknades spermiekoncentrationen enligt reproduktionscentrumets 

metodbeskrivning3. Sedan delades provet upp i två olika koniska centrifugrör och användes i 

två olika fryslösningar.  

 

Infrysning av spermieprover med Nidacons fryslösning 

Fryslösningen ställdes i rumstemperatur 10 min innan användning. Provet späddes med 

Sperm CryoProtectTM II från Nidacon (1:3). Fryslösningen tillsattes därefter droppvis under 

ständig omrörning av provet. Den blandade mixen av spermaprov och fryslösning överfördes 

därefter till en 2 ml ampull med hjälp av pasteurpipett och placerades i kylskåp i 30 min innan 

frysning. 

 

Infrysning av spermieprover med Vitrolifes fryslösning 

Första stegen var samma som för Nidacons fryslösning men provet späddes 1:1 med 

SpermFreeze Solution™ från Vitrolife. Detta rör lades därefter på vagga i 30 sek. Rörets 

innehåll flyttades därefter till en märkt ampull som förvarades i rumstemperatur i minst 10 

min innan frysning. 

 

Infrysning i gasfas för båda frysmedier  

Ett cryobad (Origio, Midtlantic Devices) fylldes till hälften med flytande kväve. Ampullerna 

placerades horisontellt på en CryoFloter som vilade på flytande kväve i 30 min. Därefter 

överfördes ampullerna till en provrörsbehållare och flyttades med behållaren till en frystank 

																																																								
3	Spermaanalys	reg	nr-utgåva:	353-4,	punkt	4-6	
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(35HC, TW®Taylor-Warthon) med flytande kväve (-196°C). Ampullerna förvarades i tanken 

under minst en dag innan de tinades. 

 

Tining av frysta spermieprover  

De frysta ampullerna togs ur frystanken och lades i en kryohink med flytande kväve för att 

kunna transportera ampullerna till vattenbad. Ampullerna flyttades till vattenbadet med en 

metallpincett och tinades tills alla iskristaller försvunnit (2-3 min). Ampullernas innehåll 

överfördes till ett koniskt centrifugrör. Antalet motila/orörliga spermier beräknades i 

Maklerkammare. 

 

Förberedning av spermieprov med SpermFreeze Solution™ för preparering 

De tinade spermierna späddes med G-IVF™Plus (Vitrolife) som inkuberades över natten i 

37°C, 6 % CO2. Mängden av G-IVF™ som tillsattes droppvis till provet var lika stor som 

mängden av spermieprovet som fanns i ampullen.  

 

Förberedning av spermieprov med Sperm CryoProtectTM II för preparering 

Centrifugröret som innehöll tinade spermieprov fylldes med 0,5 mL PureSperm®Wash 

(Nidacon) och blandades genom att pipettera upp och ner. Därefter överfördes blandningen 

till 50/80 % PureSperm gradient. 

 

Spermiepreparering för prover med båda fryslösningar 

I ett koniskt centrifugrör pipetterades 1,5 mL PureSperm® 50 % (Nidacon) i PureSperm 

buffert från Nidacon. Därefter tillsattes 1,5 mL av PureSperm® 80 % (Nidacon) försiktigt i 

botten av röret för att bilda en gradientlösning. Sedan överfördes blandningen försiktigt till 

gradientlösningen varefter den centrifugerades vid 300 x g i 20 min. Supernatanten sögs upp 
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med pasteurpipett tills 1 mL vätska innehållande sperma återstod i röret. Spermierna fanns 

kvar i botten av röret. De sögs sedan upp tillsammans med resterande supernatant med en 

eppendorfpipett och överfördes till ett nytt centrifugrör som innehöll 5 mL G-IVF™Plus för de 

prover som frystes med SpermFreeze Solution™ eller 5 mL PureSperm®Wash (Nidacon) och 

provet centrifugerades vid 500 x g i 10 min. Efter centrifugering sögs supernatanten upp till 

dess att endast pelleten återstod. Detta rör fylldes med 5 mL G-IVF™ eller PureSperm®Wash, 

sedan centrifugerades proverna ytterligare en gång med samma hastighet och under samma tid 

som föregående steg. Återigen kasserades supernatanten och pelleten resuspenderades med 

0,5-1 mL G-IVF™Plus och 5 µL pipetterades till en maklerkammare och 

spermiekoncentrationen av motila/orörliga räknades. Efter att proverna fått stå i 2 tim. i 

rumstemperatur beräknades spermiekoncetrationen en gång till i en maklerkammare.  

 

Statistik  

Data analyserades med hjälp av Excel programmet StatPlus för beskrivande statistik. Mann 

Whitney U-test användes för att undersöka skillnaden mellan två fryslösningar. Mann-

Whitney Rank sun-test användes för att analysera den procentuellt förändring mellan båda 

fryslösningar vid överlevnadskontroll delen. 

 

RESULTAT 

 

För detta projekt undersöktes två olika fryslösningar SpermFreeze™ Solution och Sperm 

CryoProtect™ II samt spermieöverlevnaden efter frysning och tining. Dessutom gjordes en 

överlevnadskontroll efter att proverna fick stå i rumstemperatur i 2 timmar efter spermie 

preparation.   
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Jämförelse mellan SpermFreeze™Solution och Sperm CryoProtect™II 

Totalt användes 31 spermieprov som delades upp i två delar och blandades med 

SpermFreeze™Solution eller Sperm CryoProtect™II.  Mann Whitney U-testet visade att det 

finns en signifikant skillnad mellan SpermFreeze (9,71 miljoner spermier/mL) och 

CryoProtect II (6,35 miljioner spermier/mL), p=0,018 efter tining (Figur 1A). 

Skillnaden var inte lika stor efter preparering mellan båda fryslösningar (SpermFreeze 

Solution (2,63 miljioner spermier/mL) och Sperm CryoProtect II (1,44 miljioner 

spermier/mL) men resultatet var fortfarande signifikant enligt Mann Whitney U-test. p-värde 

= 0,029 (Figur 1B). 

 

.  

Figur 1: Medelvärdet för den totala koncentrationen motila spermier efter tining (A) och efter 

spermie preparation (B). Blå stapel representerar provet utan fryslösning, röd och grön stapel 

representerar de proverna som blandades med dem olika fryslösningarna 
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Medelvärde för koncentrationen av motila spermier uttryckt i procent efter tining var 25 % för 

Nidacon och 40 % för Vitrolife. Dessa resultat är betydligt lägre än de som finns beskrivet i 

produktbeskrivningen för båda fryslösningarna, det vill säga 50 % för Nidacon och > 80 % 

för Vitrolife. 

 

Överlevnadskontroll 2 timmar efter preparering 

I projektet testades om det förelåg någon skillnad i totalakoncentrationen av motila spermier 

mellan proverna direkt efter preparering och efter 2 timmar i rumstemperatur. Resultaten från 

testet påvisade ingen signifikant skillnad i totalakoncentration av motila spermier 2 timmar 

efter preparation när båda fryslösningarna jämfördes. 

Metoden Mann-Whitney Rank sun-test analyserade skillnaden i medianvärdena mellan båda 

fryslösningarna. Resultatet från testet påvisade att det inte förelåg någon statistiskt signifikant 

skillnad (p=0.270) i medianvärden när båda fryslösningarna jämfördes (figur 2).  

 

Figur 2: Grafen visar förändring i totalkoncentration av motila spermier från båda 

fryslösningarna 2 timmar efter spermie preparation, uttryckt i procent .Punkterna till väster i 

grafen visar median 10 %, min. -320 % och max. 66.7 % för SpermFreeze. Punkterna till 

höger visar median 0%,  min. -350 % och max. 50 % för Cryoprotect. 
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.  

DISKUSSION   

 

Frysförvaring av spermier är inte enkelt eftersom det finns en stor risk för iskristallbildning i 

cellen. Iskristallerna orsakar irreversibla skador i celler som leder till att cellerna dör. Därför 

har många forskare startat studier för att utveckla och förbättra olika frysningsmetoder [1, 9, 

11, 18]. Detta för att kunna förbättra spermieöverlevnaden samt behålla deras funktion efter 

frysning och tining.   

Spermier är ideala celler för frysning jämfört med äggceller. De är små, lättillgängliga och 

finns oftast i stort antal. Men å andra sidan finns det män som har nedsatt spermieantal eller 

som har spermier med nedsatt motilitet. Därför är det oerhört viktigt att ha en frysmetod som 

säkerställer ett så högt antal levande spermier som möjligt. 

 

 

I denna studie jämfördes två olika fryslösningar som enligt företagens egna uppgifter visar att 

överlevnadsgraden efter frysning och tining är >50 % för Sperm CryoProtect™II4 och ≥ 80 % 

för SpermFreeze Solution™5. Ett resultat som presenteras i detta projekt visar att 

överlevnadsgraden av spermier efter tining var 40 % och 25 % vilka var betydligt lägre än vad 

de olika företagen angav i sina produktbeskrivningar.  

  

Fryslösningarna skiljde sig innehållsmässigt men båda innehöll en blandning av olika 

penetrerande och icke-penetrerande kryoprotektanter. En bra fryslösning bör innehålla en 

blandning av båda typer av kryoprotektanter för att kunna skydda både in- och utsidan av 

																																																								
4	http://nidacon.com/products/cryoprotecii/	[online]	citat:	den	05	maj	2016	
5	http://www.vitrolife.com/en/Products/Sperm-processing/Sperm-Freezing-Solution/	
[online]	citat:	den	05	maj	2016	
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cellen och på så vis se till att fler celler överlever frysningsprocessen [19]. Sperm 

CryoProtect™II innehöll glycerol, HEPES och glukos. SpermFreeze Solution™ innehöll 

humant serum albumin, kolesterol och glycerol. En hypotes om varför koncentrationen av 

motila spermier efter frysning och tining var högre vid användningen av SpermFreeze 

Solution™ är att den innehåller humant serum albumin och kolesterol som är ämnen som 

reparerar och skyddar plasmamembranet under frysning och tining och detta i sin tur ökar 

andelen motila spermier som överlever både frysning och tining [20, 21].  

En annan hypotes är att Sperm CryoProtect™II hade lägre koncentration av motila spermier 

på grund av den innehöll glycerol och glukos som kryoprotektanter. Det finns en irländsk 

studie som använder sig av liknande fryslösning som innehåller både glycerol och HEPES 

buffert för att studera effekterna av kryopreservering på spermiensmotilitet och morfologi. 

Resultaten från studien visade en signifikant minskning av spermiemotiliteten [9]. Det finns 

flera studier som bekräftar föregående studie i sin slutsats om att glycerol minskar antalet 

motila spermier efter tining [11,17,20]. 

   Resultatet påvisade att det fanns en signifikant skillnad mellan de båda fryslösningarna när 

medelvärdet för den totala koncentrationen jämfördes. Under arbetet observerades att det 

fanns en individuell variation mellan de olika proverna samt att vissa prover verkade överleva 

bättre i Sperm CryoProtect™II lösningen. Det kan bero på att CryoProtect II har en högre 

glukoshalt som tros öka spermieöverlevnadskapaciteten under frysning eftersom 

sockermolekyler har en skyddande effekt på plasmamembranet som visade sig ge högre halter 

av intakta celler efter frysning och tining [21]. 

I denna studie gav SpermFreeze Solution™ ett högre antal motila spermier både vid tining i 

jämförelse med CryoProtect™II, men dessa koncentrationer minskade avsevärt efter 

preparering, det vill säga en stor del av spermierna som överlevde både frysning och tinning 

dog under preparering. Detta kan bero på flera andra orsaker än fryslösningskvalitet. En 
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förklaring kan vara att spermier från infertila män är känsligare för frysskador samt att 

spermie DNA lätt kan skadas vid frysning när dessa jämförs med proverna från fertila män 

[22]. Eftersom proverna i den här studien var avidentifierade är det svårt att veta vilka prover 

som var från infertila män. Därför kan man inte dra slutsatsen att alla prover som visade låg 

spermieantal efter preparationen var från infertila män. Dessutom reagerar spermierna olika 

på preparering och därför är det svårt att uppskatta effekten av detta. Pipettering och 

centrifugering (även vid låga varv som 200 x g) kan orsaka en betydande minskning av 

spermierörlighet och skada spermiernas membranintegritet [8]. Detta innebär att även om 

fryslösningen ger höga antal levande spermier efter tining så dör en stor del på grund av den 

mekaniska stress de utsätts för under preparering. 

Vad gäller andra delen av arbetet, överlevnadskontrollen, påvisade resultatet ingen signifikant 

skillnad mellan koncentrationen av motila spermier efter preparation och efter att proverna 

fått stå i rumstemperatur i två timmar.  Några prover visade en ökning i totalkoncentration och 

detta fenomen inträffade även i en liknande studie som visade att spermiernas motilitet ökade 

40 min efter tvätt [23]. Skillnaden var inte signifikant men eftersom vissa prover visade en 

liten minskning i antal motila spermier efter 2 timmar rekommenderas därför inte att lämna 

prover alltför länge i rumstemperatur efter preparering. De bör alltså tas om hand så snart som 

möjligt. 

 

För att kunna få ett mer pålitligt resultat för undersökningen av fryslösningar skulle det vara 

bra om man kunde utvärdera spermiemorfologin innan frysningen. Detta för att se om alla 

spermier var normala eller om de hade speciella förändringar i sin morfologi. Det kunde 

kanske varit en förklaring till varför vissa prover visade betydlig lägre koncentrationer av 

motila spermier efter frysning.  
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Att ha prover från en mer homogen patientgrupp med liknande ursprungliga egenskaper 

(antigen ha enbart fertila män eller infertila män) i studien skulle ge ett jämnare resultat. Det 

skulle även vara intressant att undersöka om spermaprover visar en högre koncentration av 

motila spermier efter preparering om mekanisk stress minskas. Detta för att inte förlora flera 

spermier under denna process och få tillgång till större koncentration av spermier inför en IVF 

behandling. 

 

Sammanfattningsvis hittades en signifikant skillnad vid jämförelse av de två 

kryoprotektanterna: SpermFreeze Solution™ och CryoProtect™II.  Trots att studien visade att 

SpermFreeze Solution™ har ett bättre utbyte med spermaprov vilket i sin tur resulterar i att en 

större mängd av spermier överlever frysprocessen planerar laboratoriet vidare studier för att 

jämföra CryoProtect™II med andra nya fryslösningar som finns ute på marknaden. 

 

 

ACKNOWEDGEMENT 

Jag skulle vilja tacka alla laboratoriepersonal på reproduktionscentrum och speciellt min 

praktiska handledare Fatma Gulen Yaldir. Dessutom vill jag tacka min man och min familj 

för deras stöd under detta examens arbete. 

 

REFERENSER  

[1] Polge C, Smith AU, Parkes AS. Revival of spermatozoa after vitrification and dehydration 

at low temperatures. Nature. 1949;164:666. 

[2] Perloff WH, Steinberger E, Sherman JK. conception with human spermatozoa frozen by 

nitrogen vapor technic. Fertil Steril. 1964;15:501-504. 



	 19	

[3] Hallak J, Kolettis PN, Sekhon VS et al. Cryopreservation of sperm from patients with 

leukemia. Cancer. 1999;85:1973-1978. 

[4] Reinmuth S, Hohmann C, Rendtorff R et al. Impact of chemotherapy and radiotherapy in 

childhood on fertility in adulthood: the FeCt-survey of childhood cancer survivors in 

Germany. J Cancer Res Clin Oncol. 2013; 139:2071-2078. 

[5] Bujan L, Walschaerts M, Moinard N et al. Impact of chemotherapy and radiotherapy for 

testicular germ cell tumors on spermatogenesis and sperm DNA:a multicenter prospective 

study from the CECOS network. Fertil Steril. 2013;100:673-680 

[6] Bujan L, Walschaerts M, Brugnon F et al. Impact of lymphoma treatments on 

spermatogenesis and sperm deoxyribonucleic acid: a multicenter prospective study from the 

CECOS network. Fertil Steril. 2014;102:667-674. 

[7] O’Connell M, McClure N, Lewis SE. The effects of cryopreservation on sperm 

morphology motility and mitochondrial function. Hum Reprod. 2002;3:704-709. 

[8] Martin G, Cagnon N, Sabido O et al. Kinetics of occurrence of some features of apoptosis 

during the cryopreservation process of bovine spermatozoa. Hum Reprod. 2006;22:380-388. 

[9] Jeyendran RS, Van Der Ven HH, Pelaez MP et al. Nonbeneficial effects of glycerol on the 

oocyte penetrating capacity of cryopreserved and incubated human spermatozoa. 

Cryobiology. 1985;22:434-437. 

[10] Lampiao F. Free radicals generation in an in in vitro fertilization setting and how to 

minimize them. World J Obstet Gynecol. 2012;1:20-34. 

[11] Aitken RJ, Clarson JS. Cellular basis of defective sperm function and its association with 

the genesis of reactive oxygen species by human spermatozoa. J Reprod Fertil. 1987;81:459-

469. 

 [12] Zribi N, Chakroun NF, Gargouri J et al. Effects of cryopreservation on human sperm 

deoxyribonucleic acid integrity. Fertil Steril. 2010;1:159-166. 



	 20	

[13] Thomson ELK, Fleming SD, Aitken RJ et al. Cryopreservation-induced human sperm 

DNA damage is presenantly mediated by oxidative stress rather than apoptosis. Hum Reprod. 

2009;9:2061-2070. 

[14] Meryman HT. Osmotic stress as a mechanism of freezing injury. Cryobilogy. 

1971;8:489-500. 

[15] Nallella KP, Sharma RK, Allamaneni SS et al. Cryopreservation of human spermatozoa: 

comparison of two cryopreservation methods and three cryoprotectants. Fertil Steril. 

2004;82:913-918. 

[16] Wündrich K, Paasch U, Leicht M et al. Activation of caspases in human spermatozoa 

during cryopreservation-an immunoblot study. Cell Tissue Bank. 2006;7:81-90. 

[17] Hammadeh ME, Greiner S, Rosenbaum P et al. Comparison between human sperm 

preservation medium and TEST-yolk buffer on protecting chromatin and morphology 

integrity of human spermatozoa in fertile and subfertile men after freeze-thawing procedure. J 

Androl. 2001;22:1012-1018. 

[18] Bateni Z, Azadi L, Tavalee M et al. Addition of tempol in semen cryopreservation 

medium improves the post-thaw sperm function. Syst Biol Reprod Med, 2014;60:245-250. 

[19] Weidel L, Prins GS. Cryosurvival of human spermatozoa frozen in eight different buffer 

systems. J Androl. 1987;8:41-47. 

[20] Penaranda D, Pérez L, Gallego V et al. Improvement of European eel sperm 

cryopreservation method by preventing spermatozoa movement activation caused by 

cryopotectants. Cryobiology. 2009;59:119-126. 

[21] De Leeuw F, De Leeuw A, Colenbrander B et al. Effects of various cryoprotective agents 

and membrane stabilizing compounds on bull sperm membrane integrity after cooling and 

freezing. Cryobiology. 1992;30:32-44. 



	 21	

[22] Donnelly E, Steele E.K, McClure N et al. Assessment of DNA integrity and morphology 

of ejaculated spermatozoa from fertile and infertile men before and after cryopreservation. 

Hum Reprod. 2001;16:1191-1199. 

[23] Oberoi B, Kumar s, Talwar P. Study of human sperm motility post cryopreservation. 

Med J Armed Forces India. 2014;70:349-353. 

 

 

 


