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Supervivencia espermatica a la congelacio - descongelacib

La possibilitat de mantenir els espermatozoides humans vius i amb capacitat de fecun-

dacio durant anys, es una realitat des del 1953. Es en aquest any que Bunge i Sherman

aconseguiren les primeres gestacions amb semen congelat a -79°C (neu carbonica), previa

barrega amb glicerol al 10 %. Quatre anys abans, Polge i Cols havien fet possible el treball de
Bunge i Sherman en demostrar I'accio crioprotectora que el glicerol exercia damunt els

espermatozoides del mamifer.

El 1958 lizuka i Sawada; el 1959 Sawada, i el 1961 Wako, utilitzaren com a crioprotector

glicerol, rovell d'ou i citrat. El 1963, Sherman substitueix la neu carbonica per nitrogen liquid

(-196,5 °C). El 1964, Perloff i Cols aconseguiren gestacions amb semen congelat amb nitro-

gen liquid. Des d'aleshores, la tecnica de conservacio de semen huma es una realitat inques-
tionable.

Des dels primers anys de la decada de 1960 no hi ha hagut cap progres tecnic important,

pero la tecnica s'ha perfeccionat i simplificat (Schoysman), es coneix millor l'accio del medi

crioprotector i de la congelacio sobre I'espermatozoide, i la seva aplicacio practica s'ha estes

arreu del mon.

A I'Estat espanyol el primer banc de semen huma s'organitza al nostre centre del desem-

bre de 1977 i la primera gestacio s'aconsegui el mes de gener de 1977.

La parella amb desigs de descendencia frustrats a causa d'un motiu masculi pot dispo-

sar d'una tecnica, la inseminacio artificial amb semen congelat de donador, que Ii permet

aconseguir el fill volgut.

Indications de la IAD

1. Esterilitat masculina.

2. Pacients portadors de malaltia hereditaria (ja sigui genetica o cromosomica).
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3. Parelles amb incompatibilitat Rh (home Rh- positiu i dona Rh- negatiu), en les quals

la dona es sensible al factor Rh.

4. Dones solteres.

1. Esterilitat masculina

Moltes parelles arriben al banc de semen demanant IAD, Inseminacio Artificial amb

semen de Donador, a causa d'esterilitat del marit, que no ha pogut solucionar-se. Aquesta es

la indicacio mes frequent (mes d'un 95 %) d'IAD en el nostre centre. Es important que s'hagin

esgotat les possibilitats de solucionar el problema de fertilitat del marit abans de plantejar la

utilitzacio de semen de banc. Per aixo cal que el diagnostic etiopatogenic de I'esterilitat

masculina i, per tant, tambe el pronostic, el faci un androleg, mitjangant una analisi de semen.

El primer punt per assenyalar es que el seminograma alterat, i encara menys un de sol, mai no

permet coneixer I'etiopatogenia de I'alteracio i per tant, tampoc les possibilitats terapeu-

tiques.

2. Diagnostic de patologia hereditaria en I'home

L'indicacio d'IAD per aquest motiu ha de basar-se solidament en estudis clinico-analitics

i genetics que informin del tipus de patologia i del risc de la seva transmissio a la descenden-

cia. En les alteracions cromosomiques es del tot imprescindible el cariotip mitotic amb tecnica

de bandes i I'estudi citogenetic de la meiosi, efectuats en semen o en la biopsia de tes-

ticle.

En aquests casos, l'informe del genetista es fonamental per indicar la IAD.

3. Incompatibilitat Rh

Es pot indicar tambe la IAD a parelles en les quals la dona es Rh negativa, el marit es Rh

positiu homozigot i ella esta sensibilitzada (gestacio o transfusions sanguinies previes). A

hores d'ara aquesta indicacio es molt poc frequent.

4. Dones solteres

La dona sense parella que desitja un fill to la possibilitat d'aconseguir-lo amb la IAD.

La demanda d'IAD per part de clones sense parella es molt petita (en 10 anys una

decena). Els motius que aquestes clones han donat perque se'ls practiques la IAD han estat

tres: desig immens de tenir un fill; no tenir amb cap home una relacio prou duradora ni

profunda com per tenir amb ell un fill, encara que hi tingui relacions sexuals; i una garantia

major de tenir un fill sa si I'aconsegueix mitjangant la IAD.

Utillatge per a la congelacio de semen

Per congelar semen, segons la tecnica que utilitzem, cal disposar dels elements se-

guents:

1. Palletes (angles, straw, frances, pailette), de clorur de polivinil, de 133 mm de Ilarg i

2,8 mm de diametre, amb capacitat de 0,5 ml (n'hi ha tambe de 0,25 ml).

Un extrem de la palleta esta tancat amb pots d'alcohol de polivinil entre dos taps

trenats de coto fluix. Aquesta pols seca es porosa, la qual cosa permet aspirar per

aquest extrem. L'altre extrem queda obert (Fig. 1).
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Figura 1. Ompliment de la palleta mitjancant aspiracio amb la bomba de bust.

Figura 2. Palletes sotmeses a l'acci6 del vapor de nitrogen liquid.
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2. Bomba de butt, a la qual es pot adaptar la palleta per omplir-la (Fig. 1).

3. Pols d'alcohol de polivinil per tancar I extrem obert de la palleta un cop estigui

plena.

4. Rampa de congelacio, necessaria per efectuar la primera etapa de la congelacio.

5. Banc, recipient per a nitrogen liquid (RCB 60T de ('Air liquide) amb capacitat per a 60

1, Dintre del banc poden col locar-se 33 cilindres metal•lics, en ('interior dels quals

s'introdueixen, ajustats, uns altres cilindres de plastic.

Cadascun d'aquests cilindres pot subdividir-se a la vegada col-locant en el seu

interior un maxim de set visotubs hexagonals. En cadascun dels visotubs, hi col lo-

carem totes les palletes plenes de semen d'una ejaculacio.

A ('interior del banc i sostinguda per un arc que reposa damunt de tres potes assen-

tades al fons del banc, es col loca una reixeta que queda per damunt del nivell del

nitrogen liquid. En aquesta es col loca la rampa de congelacio, anomenada ja ante-

riorment (Fig. 2).

6. Altres accessoris necessaris son: cubeta amb aigua, no especifica per a la congela-

cio; tinta especial que permeti escriure damunt de palleta sense que s'esborri amb el

contacte amb el nitrogen liquid; pinces Ilargues i guants d'amiant, per poder treballar

a l'interior del banc; banderetes petites de colors diferents per identificar.

Cal comptar amb recipients per transportar el nitrogen liquid des de la fabrica al

banc. El nitrogen liquid s'evapora constantment i es imprescindible de reposar-lo a fi

i efecte de mantenir sempre les palletes cobertes de nitrogen liquid.

Tecnica de congelacio

Una vegada s'hagi acceptat el semen per congelar, es barreja en proporcio 2:1, durant

deu minuts, amb una solucio crioprotectora que protegeix els espermatozoides del shock

termic al qual es veuran sotmesos.

La utilitzacio d'un medi crioprotector to la finalitat d'evitar la formacio de cristalls de gel

intracel-lulars. A mes a mes no ha de ser citotoxic pero s( molt hidrosoluble, i no cal tampoc

que penetri a la cel lula.

Els elements basics del medi crioprotector son el glicerol, que s'ajunta amb ('aigua i els

electrolits i estabilitza I'estructura proteinica hidratada (de tal manera que impedeix o redueix

la formacio de cristalls de ('aigua), i el rovell d'ou, que conte una lipoproteina que cobreix la

membrana plasmatica de I'espermatozoide (Watson, 1975; Foulkes i Stewart, 1977; Foul-

kes, 1977).

La composicio del medi crioprotector que nosaltres utilitzem es la segi ent:

Per a 100 ml

- Glucosa 1,98 g
- Citrat 1,72 g
- Aigua 49,00 ml

- Glicerol 21,00 ml
- Rovell d'ou 30,00 ml

La mescla s ' escalfa a 56 °C durant 30 minuts , s'hi afegeixen 2 g de glococola i s'hi

ajusta el pH entre 7,2 i 7,4. No s'hi afegeix cap antibiotic (segons Schoysman i Cols, 1976).

Una vegada mesclat el semen amb la proporcio adequada de medi crioprotector , s'agita i es

deixa reposar durant deu minuts . Amb aquesta mescla s ' omplen les palletes introduint

I'extrem obert dins la mescla i aspirant per I'altre extrem mitjangant la bomba de buit. No
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s'omple completament sing que es deixa una bombolla d aire duns 10 mm i es tanca colpe-
jant la palleta col locada verticalment damunt una capa d'alcohol de polivinil. D'aquesta forma
tanquem I'altre extrem de la palleta. Un cop la palleta es plena i tancada, s'introdueix en una
cubeta amb aigua perque la pols d'alcohol de polivinil es polimeritzi i formi un gel absoluta-
ment estanc que resguardi el semen de qualsevol contaminacio. Es col loquen les palletes a
la rampa i aquesta damunt la reixeta, ja a ('interior del banc. Entre les palletes i el nivell del
nitrogen liquid ha d'haver-hi 10 cm. Es mantenen en aquesta posicio, sotmeses a la tempera-
tura dels vapors del nitrogen liquid, durant deu minuts, i s'introdueixen posteriorment als
visotubs assignats, que estan tots ells submergits dins el nitrogen liquid. Es troben, per tant,

a -196,5 °C, (Ackerman i Behrman, 1975) que correspon a la temperatura d'aquest nitrogen.

Dies despres es descongela una palleta (es treu del banc i es deixa uns vint minuts a tempe-
ratura ambient) i es controla la motilitat espermatica. Exigim com a minim que s'observin deu
espermatozoides mobils grau 3 per cada camp observat de 400 augments.

Seleccio de donadors

La seleccio de donadors es un dels aspectes basics mes discutits de la IAD. Hi ha acord
general en que el donador de semen sigui major d'edat, love (menys de trenta anys, segons
el nostre criteri), voluntari i anonim, amb un coneixement clar de la finalitat del seu semen i
sense cap dret ni obligacio envers el fill concebut amb aquest.

A la practica, la seleccio de donadors es fa mitjangant anamnesi familiar i personal,
exploracio fisica general i genital, analisi de sang i seminograma.

L'anamnesi s'orienta de tal manera que detecti qualsevol patologia possible amb base
hereditaria: investigar la consaguinitat dels pares, la incidencia axortaments en la mare, el
nombre de germans, I'estat de salut i la descendencia d'aquests, la incidencia familiar de
malaltia mental (esquizofrenia. epilepsia.... ), I'hemicrania, les malalties hematologiques, les
malformacions cardio-respiratories, oculars, auditives, endocrines, musculars, neurologi-
ques, buco-dentals... S'investiga tambe la presencia de malalties hereditaries multisistemati-

ques: citogenetiques, neoplasies, immunopaties, metaboliques... S'investiga, a mes a mes,
en els antecedents personals, si el donador ha estat intervingut quirurgicament, tipus d'inter-
vencio, les malalties de la infantesa, I'edat de la primera ejaculacio, els antecedents d'hemos-
permia o malaltia veneria, I'activitat sexual i si ha tingut dificultat en I'ereccio o molesties a
Mora d'ejacular.

L'exploracio fisica to tambe com a finalitat detectar qualsevol signe orientador de patolo-
gia hereditaria, infecciosa o que pugui afectar la fertilitat: criptorquidia, varicocele, engrossi-
ment d'epididim, manca de deferents, etc. S'anota el pes, Ia talla i el color dulls i cabells.
L'analisi de sang consisteix, sobretot, a determinar el grup sanguini (sistema classic A B 0 i
factor Rh, anti -D). Es completa amb d'altres dades: analisi per detectar la presencia possible
d'anticossos front al virus HIV (que causa la sindrome d'immunodeficiencia adquirida, Sida).
Per a I'estudi fisic i citomorfologic exigim les condicions seguents de recollida de mostres, les
mateixes que per a la seva congelacio: periode d'abstinencia sexual entre quatre i set dies,
obtencio per masturbacio, dipbsit de tot el semen en recipient esteril que facilita el banc.
L'estudi i la congelacio han de comengar en el transcurs de la primera hora despres de I'eja-
culacio.

Perque el semen s'accepti i es congeli ha de posseir les caracteristiques seguents una
vegada que s'hagi liquat espontaniament: volum entre 2 i 6 ml, recompte espermatic entre 70
i 250 mill/ml, motilitat espermatica de grau 3, en fresc, d'un 70 % o mes, espermatozoides
normals en un 70 % o mes, cap aglutinacio espermatica ni presencia de leucocits o eritrocits.
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Les dades que es controlen a cada mostra de semen abans de congelar-la son: el volum,
el recompte i la motilitat espermatica. S'accepta, com a maxim, una donacio setmanal.

Resultats

Dels 746 (100 O/) donadors estudiats, 444 (59'45 %) es refusaren. Els motius van ser:
antecedents patologics familiars: 67 (15'2 %); no superar I'exploracio fisica: 71 (15'9 %);
valors de seminograma considerats per sota del normal: 284 (6171 %), o be, no superviven-
cia espermatica a la congelacio-descongelacio: 22 (7,19 %). Dels donadors que es van estu-
diar se n'acceptaren per congelar 302 (40'54 %). D'aquests donadors que arribaren a la
congelacio, en 280 casos (9274 %) hi va haver supervivencia espermatica a la congelacio-
descongelacio, mentre que en 22 casos (7'25 %) no n'hi va haver.

Discussio

Hi ha semens que en fresc presenten una mobilitat bona pero que no resisteixen la
congelacio. Aquests semens, doncs, no serveixen per ser congelats.

En aquest grup de donadors es va apreciar un percentatge menor de supervivencia
espermatica pero no una supervivencia nul-la. No hi ha una explicacio clara per a aquesta
observacio. Alguns autors creuen que es deu a una resistencia intrinseca de semens determi-
nats al proces de congelacio-descongelacio. Tanmmateix, no podem descartar altres factors
(qualitat del medi crioprotector emprat aquell dia, homogeneitzacio inadequada de I'ejaculat,
proces de congelacio no del tot correcte, avaluacio de la mobilitat espermatica en fresc i
post-descongelacio subjectiva, etc.) com a responsables que un percentatge petit de se-
mens valids per congelar, segons els criteris esmentats, no mantinguin la mobilitat espermati-
ca en la mesura que la mantenen altres semens.

Volern destacar la importancia de realitzar un control post-descongelacio abans d'ac-
ceptar el donant, ja que encara que el percentatge de no-supervivencia de semens normals a
la congelacio-descongelacio es baixa (7'25 %), es un factor que s'ha de tenir en compte a
I'hora d'acceptar donants, pero que no sempre es considera.
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