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چکیده
در این آزمایش به منظور مطالعه اثر تنش حرارتی بر کیفیت اسپرم گاوهای نژاد آبی بلژیکی از سه رأس گاو نر آبی بلژیکی که در شرایط
یکسان مدیریتی و تغذیه قرار داشتند برای اسپرمگیری استفاده شد .برای شبیهسازی اثرات تنش حرارتی بیضه دو راس گاو نر با استفاده از کیسه
نایلونی عایق سازی شد .پس از دو هفته در مجموع تعداد پنج انزال از گاوهای نر جمعآوری شده و پس از ارزیابیهای اولیه ،منجمد شدند .پس از
یخگشایی ،فراسنجههای جنبایی ،ناهنجاریهای اسپرم ،یکپارچگی غشای آکروزومی ،وضعیت کروماتین اسپرمها ،زندهمانی ،تولید رادیکالهای
آزاد هیدروژن پراکسید و هیدروکسیل ارزیابی شدند .نتایج نشان داد که درصد جنبایی کل ،جنبایی پیشرونده و حرکت درمسیر مستقیم در گروه
تحت تنش حرارتی بهطور معنیداری پایینتر از گروه شاهد بود .همچنین ،درصد ناهنجاریهای کل ،اسپرمهای با دمهای گره خورده و اسپرمهای
با قطره پروتوپالسمی سری در گروه تحت تنش حرارتی بیشتر از گروه شاهد بود ( .)P≤0/05براساس نتایج بهدست آمده ،تنش حرارتی باعث
افزایش ناهنجاریهای کروماتین اسپرم گاو شده ( )P≤0/05اما اثر معنیداری بر افزایش آسیبهای آکروزومی اسپرمها نداشت .همچنین ،تنش
حرارتی باعث کاهش زندهمانی اسپرمها پس از یخگشایی شده ( )P≤0/01و میزان تولید پروکسید هیدروژن ( )H2O2و رادیکال هیدروکسیل را
افزایش میدهد ( .)P≤0/05براساس نتایج این آزمایش میتوان نتیجه گرفت که تنش حرارتی میتواند اثرات نامطلوبی بر ویژگیهای کیفی اسپرم
پس از انزال داشته و احتماال باروری گاوها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
کلمات کلیدی :انجماد اسپرم ،باروری ،رادیکالهای آزاد ،شاخص دما و حرارت
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اثر تنش حرارتی مصنوعی بر فراسنجههای کیفی اسپرم گاو پس از یخگشایی....

مقدمه
تنش حرارتی یکی از نتایج اصلی و مستقیم بروز تغییرات آب و
هوایی در جهان بهشمار میروند که توسط شاخصهایی از قبیل دمای
محیط ،رطوبت ،تابش آفتاب ،بارش و باد تحت تاثیر قرار میگیرد
( Habeebو همکاران .)2018 ،شاخص دمایی -رطوبتی ( Thermal
 )Humidity Index, THIشاخصی است که با تلفیق اثر دما و رطوبت
محیط ،ارزیابی دقیق و کمی اثر تنش حرارتی بر جانوران را میسر
میسازد ( Dikmenو 2009 ،Hansen؛  Habeebو همکاران.)2018 ،
گزارش شده است که دامنه قابل تحمل  THIدر جانوران میتواند بر
اساس شرایط آب و هوایی منطقه تغییر پیدا کند .بر این اساس ،در
پژوهشی گزارش شد که آستانه  THIبرای گاوهای شیری در منطقه
آبوهوایی اروپا ،نسبت به مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری بسیار
پایینتر است ( Al-Kanaanو همکاران .)2015 ،در جانوران ،دمای
محیطی باال ،باعث افزایش دمای عمومی بدن ،به نقطهای باالتر از
نقطه دمایی فیزیولوژیک شده و منجر به کاهش تولید ( Silanikoveو
 )2015 ،Kolumanو اختالل در تولیدمثل ( .)2019 ،Boniمیگردد.
همچنین نشخوارکنندگان ،بهدلیل تولید گرمای متابولیکی بهواسطه
تولید شیر ،نشخوار و هضم میکروبی ،حساسیت باالیی به تنش حرارتی
نشان میدهند ( Chengو همکاران .)2016 ،در این راستا گزارش شده
است که تنش حرارتی منجر به کاهش کیفیت اسپرم گاوها میشود
که به نوبه خود در کاهش نرخ آبستنی و گیرایی نقش اساسی دارد.
عالوه بر آن ،تنش حرارتی سبب کاهش غلظت ،جنبایی ،یکپارچگی
غشای پالسمایی ،و افزایش احتمال بروز جهش در  DNAو افزایش
ناهنجاریهای اسپرم میگردد ( Sabés-Alsinو همکاران.)2016 ،
همچنین در پژوهشهای مختلف گزارش شده است که افزایش دمای
محیطی در دامنهای باالتر از ظرفیت دمایی بدن منجر به افزایش
ناهنجاریهای ریختشناسی اسپرم انسان ( Durairajanayagamو
همکاران )2015 ،موش ( Paulو همکاران ،)2009 ،قوچ (Hamilton
و همکاران ،)2016 ،نریان ( Britoو همکاران )2003 ،و گاو نر (Cheng
و همکاران )2016 ،میشود ،که نتیجه آن کاهش باروری است
( Yaeramو همکاران .)2006 ،در تنش حرارتی ،حیوانات برای جبران
تنش وارد شده ،دمای بدن خود را از طریق تغییرات فیزیولوژیکی
تغییر میدهند .این تغییرات باعث افزایش تولید رادیکالهای آزاد
میشود ( Paulو همکاران ،)2008 ،که اولین عامل کاهش کیفیت
اسپرمها بهشمار میروند ( Castroو همکاران2016 ،؛ Sabés-Alsina
و همکاران .)2016 ،اسپرمسازی در گاوهای نر فرآیندی تقریباً  60روزه
است که دارای سه مرحله مجزا (اسپرمیوژنز ،میوز و اسپرماتوسیتوژنسیز)
میباشد ( Sabés-Alsinو همکاران .)2019 ،پس از این مراحل اسپرمها
برای رسیدن به بلوغ کامل و تبدیل شدن به اسپرمهای کاربردی ،نیاز
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به یک مرحله بلوغ تکمیلی در اپیدیدم بیضه نیز دارند ( Staubو
 .)2016 ،Johnsonگزارش شده است که طی فرآیند اسپرمسازی،
سلولهای زاینده حساسترین سلولها به تنش حرارتی هستند.
همچنین ،سلولهای موجود در مرحله پاکیتن ( )Pachyteneو دیپلوتن
( )Diploteneمیوز یک و سلولهای اسپرماتید اولیه حساسیت باالیی
نسبت به تنش حرارتی دارند ( Shiraishiو همکاران .)2012 ،در مقابل،
سلولهای موجود در اپیدیدیم بیضه هیچ واکنش فعالی نسبت به تنش
حرارتی نشان نمیدهند ( Rahmanو همکاران .)2014 ،بهنظر میرسد
اثرات منفی تنش حرارتی بر اسپرم پستانداران بالفاصله پس از بروز
تنش قابل بررسی نیست ( Llamas-Luceñoو همکاران .)2020 ،بلکه
این اثرات دو هفته پس از تنش حرارتی وتا  8هفته پس از آن در انزال
قابل مشاهده خواهند بود ( .)2009 ،Hansenبنابراین ،اگر ارزیابی اثر
تنش حرارتی بر فراسنجههای اسپرم بالفاصله پس از بروز در انزال
بررسی شود ،نتایج دقیقتری بهدست نخواهد آمد .گاو نژاد آبی بلژیکی
( )Belgian Blueجزو گاوهای نژاد گوشتی است که ویژگی بارز آن
تولید عضالت دوگانه ( )Double-muscledدر پی بروز یک جهش در
ژن مربوط به جلوگیری از رشد بیرویه عضالت است .این نژاد ،منبع
اصلی تولید گوشت در کشورهای مرکزی اروپا بهویژه بلژیک میباشد
( De Behrو همکاران .)2001 ،گزارشهای مختلف نشان دادهاند که
عضالنی بودن شدید ،کیسه بیضه کوچک و ظرفیت تنظیم دمایی
پایین در بیضه این نژاد ( Rahmanو همکاران .)2011 ،سبب شده
است تا گاوهای نر این نژاد حساسیت باالیی به تنش حرارتی (Hoflack
و همکاران2007 ،؛  )2006بهویژه در آب و هوای مرطوب بلژیک نشان
دهند .هم چنین ،در پژوهشی دیگر گزارش شد که گاوهای نژاد آبی
بلژیکی حساسیت بیشتری به تنش حرارتی نسبت گاوهای هلشتاین
دارند ( Rahmanو همکاران .)2011 ،بهنظر میرسد استفاده از روشهای
آمیخته گری گاوهای گوشتی آبی بلژیکی با نژادهای موجود در ایران
نقش اساسی در بهبود و خودکفایی تولید گوشت در کشور داشته
باشد .همچنین با توجه به اهمیت تنش حرارتی در تولیدمثل گاوهای
شیری و گوشتی ،هدف از انجام این آزمایش مطالعه اثر تنش حرارتی
شبیهسازی شده (مصنوعی) بهوسیله عایقسازی بیضه بر تولید
رادیکالهای آزاد و کیفیت اسپرم گاوهای آبی بلژیکی بود.

مواد و روشها
حیوانات و جمعآوری اسپرم :در این آزمایش از سه رأس گاو
نر نژاد آبی بلژیکی (سن  41تا  43ماه) که در مرکز جمعآوری و
انجماد اسپرم شرکت  AWEواقع در شهر سینی کشور بلژیک ()Ciney
(موقعیت جغرافیایی  5و  29درجه شمالی و  5و  11درجه شرقی)
تحت شرایط یکسان تغذیهای و مدیریتی نگهداری میشدند ،استفاده
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شد .برای بررسی اثر تنش حرارتی بر کیفیت اسپرم گاوها ،بیضه دو
راس گاو نر بهمدت دو روز عایق شدند تا تحت تنش حرارتی قرار
گیرند .همچنین در این آزمایش از اسپرمهای یک راس گاو نر نیز
بهعنوان شاهد استفاده شد .اسپرمگیری و انجماد جداگانه اسپرمها
 14تا  28روز پس از تنش حرارتی انجام شده و براساس پژوهشهای
قبلی ،هر انزال بهعنوان یک تکرار (در مجموع  15انزال از سه راس
گاو نر) درنظر گرفته شد ( Rahmanو همکاران .)2014 ،در این پژوهش
روزهای  14تا  28پس از بروز تنش حرارتی بهعنوان روز نمونهگیری
استفاده شد ( Sabés-Alsinaو همکاران .)2019 ،برای شبیهسازی اثر
تنش حرارتی بیضه .پس از قرار دادن بیضه در کیسه ،اطمینان حاصل
شد که کیسه بیضه تا انتهای شکمی آن در کیسه قرار گرفته باشند.
سپس طی دو روز آینده بیضهها بررسی شدند تا تصادفاً از کیسه خارج
نشده باشند .طی زمان عایقسازی گاوها در حالت طبیعی در داخل
جایگاه نگهداری شده و دسترسی آزاد به آب و خوراک داشتند .این
روند در اواخر تابستان و زمانی که تنش حرارتی تابستانی (تنش حرارتی
طبیعی) به اتمام رسیده بود انجام شد ( Rahmanو همکاران.)2011 ،
پردازش و انجماد اسپرم :انزالهای دارای بیش از  60درصد
جنبایی کل و بیش از  300میلیون اسپرم در هر میلیلیتر توسط
رقیقکننده اُپتیدیل ( )Cryo-Vet, Quebriac, Franceرقیق شده (100
میلیون اسپرم در هر میلیلیتر) و طی چهار ساعت تا دمای چهار درجه
سانتیگراد سرد شدند .سپس منی رقیق و سرد شده با استفاده از
دستگاههای بستهبندی ( IMV, Technologies-Digitcool, L'Aigle,
 )Franceبهداخل پایوتهای  0/25میلیلیتری کشیده شده و توسط
یک سیستم برنامهدار منجمد شدند ( IMV, Technologies-Digitcool,
 .)L'Aigle, Franceبهطور خالصه در مرحله اول دمای پایوتها تا
 -10درجه سانتیگراد و با نرخ  -5درجه سانتیگراد در دقیقه کاهش
یافت سپس دمای پایوتها از دمای  -10تا  -140درجه سانتیگراد،
با نرخ  -40درجه سانتیگراد در دقیقه کاهش یافته و در مرحله بعدی
در ازت مایع غوطهور شده و پس از انجماد کامل ،پایوتها در مخزن
ازت مشخص ذخیرهسازی شدند ( Ashrafiو همکاران.)2017 ،
ارزیابی فراسنجههای حرکتی و ریختشناسی اسپرمهای
یخگشایی شده :پایوتهای منجمد شده برای هر گاو نر در هر انزال
(پنج تکرار) درون آب با دمای  37درجه سانتیگراد یخگشایی شده و
با استفاده از یک بافر با نسبت یک به سه ( )1:3رقیق شده و بهمدت
پنج دقیقه بر روی یک صفحه گرم نگهداشته شدند ،سپس یک قطره
(معادل  3میکرولیتر) از نمونه بر روی الم لجا ( 37 ˚C; Leja counting
 )chambers, depth 20 mm; Microptics, Barcelona, Spainقرار
گرفته و برای ارزیابی فراسنجههای حرکتی و ریختشناختی وارد سیستم
آنالیز کامپیوتری اسپرم ( )CASAشدند ( IVOS-II CASA system,
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 .)Hamilton Thorne Inc, Beverly, USAحداقل  1000اسپرم در
هر نمونه و در هشت میدان مختلف و با بزرگنمایی  100Xارزیابی
شدند .سیستم کامپیوتری مذکور کلیه اعمال نظیر ثبت تصویر ،تنظیم
و انتخاب میدانهای دید را بهطور کامالً خودکار انجام داده و پس از
ارزیابی ،نتایج بهدست آمده را که شامل فراسنجههای حرکتی و
ناهنجاریهای ریخت شناسی هستند ،در قالب فایل اکسل به اپراتور
ارایه میکند ( Murphyو همکاران .)2018 ،فراسنجههای حرکتی
ارزیابی شده شامل جنبایی کل و جنبایی پیشرونده ،سرعت واقعی
اسپرم در مسیر طی شده ( ،)VCLسرعت اسپرم در خط مستقیم
( ،)VSLمیانگین سرعت در مسیر مستقیم ( ،)VAPدرصد خطی بودن
حرکت اسپرم ( ،)LINدرصد مستقیم بودن حرکت اسپرم ( ،)STRحداکثر
دامنه حرکات جانبی ( )ALHو فرکانس حرکات جانبی ( )BCFبرحسب
هرتز بود .همچنین ،ناهنجاریهای ریخت شناسی نیز شامل درصد
ناهنجاریهای کل ،درصد اسپرمهای با دم خمیده و پیچ خورده ،درصد
اسپرمهای با قطرههای پروتوپالسمی نزدیک به سر و نزدیک به دم بودند.
ارزیابی وضعیت آکروزوم اسپرمهای یخگشایی شده :وضعیت
غشای آکروزومی اسپرمها با استفاده از پروب فلوئورسنت  PNAمتصل
به  FITCارزیابی شد (.)PNA-FITC; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO
+2
بهطور خالصه ،نمونهها با استفاده از  PBSفاقد منیزیوم +2و کلسیم
( )PBS-با شتاب  600دور در دقیقه و بهمدت  10دقیقه شستشو
شدند .سپس بهمیزان یک میکروگرم در میلیلیتر از محلول PNA-
 FITCبه آنها اضافه شده و در محل تاریک با دمای اتاق بهمدت 15
دقیقه انکوبه شدند .پس از دوبار شستشوی دیگر ،اسپرمهای رنگ
آمیزی شده روی اسالیدها قرار گرفته و با استفاده از میکروسکوپ
مجهز به سیستم فلوئورسنت با بزرگنمایی  200Xارزیابی شدند .برای
تشخیص اسپرمهای با آکروزوم سالم ،حداقل  200اسپرم شمارش شده
و درصد نسبی اسپرمهای دارای آکروزوم سالم محاسبه گردید (Leemans
و همکاران .)2014 ،اسپرمهایی که بدون ناحیه روشن در بخش
آکروزومی بودند بهعنوان اسپرمهای طبیعی و اسپرمهایی که در ناحیه
آکروزومی نوری را نشان میدادند بهعنوان اسپرمهای با آکروزوم
آسیبدیده در نظر گرفته شدند ( Nizańskiو همکاران.)2012 ،
ارزیابی وضعیت کروماتین اسپرمهای یخگشایی شده :وضعیت
کروماتین اسپرمها با استفاده از رنگ فلوئورسنت  CMA3انجام شد
( .)Sigma-aldrich, Diegem, Belgiumدر این روش ،اسپرمها پس از
یخگشایی با استفاده از PBS-شستشو شده (سانتریفیوژ با قدرت 600g
بهمدت  10دقیقه) و در محلول کارنوی ( )Carnoy’s solutionفیکس
شدند .محلول کارنوی از ترکیب متانول و استیک اسید به نسبت سه
به یک بهدست میآید .سپس پلیت تشکیل شده در سه قطره از محلول
 PBSمجدداً رقیق شده و بهمدت  20دقیقه در تاریکی با استفاده از87
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رنگ  CMA3در دمای اتاق انکوبه شدند .رنگ  CMA3از حل شدن
 0/25میلیگرم در میلیلیتر  CMA3که در محلول مکیلوین ( McIlveen
( )solutionشامل :هفت میلیلیتر سیتریک اسید  0/1موالر32/9 ،
میلیلیتر از سیدم فسفات هفت آبه  0/2موالر و  10میلیمول کلیرید
منیزیوم) بهدست میآید .سپس نمونهها برای ارزیابی دقیق کل سلولها
با پنج میلیگرم در میلیلیتر از رنگ فلئورسنت هوخست 33342
بهمدت پنج دقیقه انکوبه شدند .در مرحله بعد نمونهها برای حذف
مقادیر اضافی رنگهای فلوئورسنت و با استفاده از  PBS-شستشو شدند.
برای آمادهسازی اسالیدها ،نمونههای شستشو شده با استفاده از محلول
دابکو ] [1،4-diazabicy- clo (2.2.2) octane solution, DABCOروی
الم قرار گرفتند .برای ارزیابی وضعیت کروماتین حداقل  200اسپرم
در هر اسالید با بزرگنمایی  200xمیکروسکوپ مجهز به سیستم
فلوئورسنت ( )Olympus IX80, Olympus Corporationشمارش شدند
( Castroو همکاران .)2018 ،اسپرمهایی که رنگ سبز متمایل به زرد
روشن نشان میدادند بهعنوان اسپرمهای با کروماتین نابجا و اسپرمهای
با رنگ سبز تیره بهعنوان اسپرمهای با وضعیت کروماتین مناسب
دستهبندی شدند ( Rahmanو همکاران.)2011 ،
ارزیابیهای فلوسایتومتری اسپرمهای یخگشایی شده :برای
ارزیابی نمونهها با استفاده از دستگاه فلوسایتومتری ،تعداد سه پایوت
از هر انزال (چهار تکرار) یخگشایی شده و با همدیگر مخلوط شدند.
سپس نمونهها دوبار در  PBS-شستشو شده (با قدرت  600gدر دقیقه
بهمدت پنج دقیقه در محیط تاریک) و مجدداً تا غلظت نهایی 2/5
میلیون اسپرم در هر میلیلیتر رقیق شدند (با استفاده از  .)PBS-سپس
برای هرکدام از ارزیابیهای فلوسایتومتری 200میکرولیتر از محلول
حاصل (معادل نیم میلیون اسپرماتوزوا در هر نمونه) اختصاص داده شد.
ارزیابیهای فلوسایتومتری با استفاده از دستگاه سایتوفلکس
()CytoFLEX, Beckman Coulter Inc., Atlanta, Georgia, USA
که مجهز به سه نوع لیزر مختلف  488 ،405و  638نانومتری بود،
انجام شد .پس از کالیبره کردن دستگاه فلوسایتومتری ،نمونههای رنگ
شده با طول موج  488نانومتر برانگیخته شده و سپس توسط دستگاه
بررسی شدند .برای ارزیابی هریک از فراسنجهها از قبیل زندهمانی،
میزان تولید  H2O2و تولید یونهای سوپراکسید ،شدت فلوئورسنت PI
و  FITCبا استفاده از دستگاه فلوسایتومتری ارزیابی شدند .براساس
اطالعات حاصل از دفترچه راهنما دستگاه و رنگهای استفاده شده،
فلوئورسنت  PIدر طول موج  582/42و فلئورسنت  FITCدر طول موج
 525/40برانگیخته میشدند .در مجموع با استفاده از فلوسایتومتر
 10000مشاهده (اسپرماتوزوا) با نرخ گذر ( 30 )Flow rateمیکرولیتر
در دقیقه برای هر نمونه ارزیابی شد .پس از بهدست آوردن دادهها ،همه
آنها براساس گروه شاهد فلوسایتومتری تصحیح شده ،سلولهای اسپرم
88

که بهصورت انفرادی رنگ شده بودند برای ادامه ارزیابیها استفاده
شدند.کلیه سلولهای بههم چسبیده و ذرات ریز موجود در نمونه از
مجموعه دادههای حاصل خارج شدند .سپس برای کمیسازی دادهها از
نرمافزار  CytExpertنسخه  v2.0.0.153استفاده شد ( Beckman Coulter,
 .)Inc., California, USAکانالهای  PIو  FITCچهار زیر مجموعه از
اسپرمها را ایجاد کردند ( Husseiniو همکاران.)2018 ،
اندازهگیری میزان تولید پراکسید هیدروژن و یون
هیدروکسیل :در این پژوهش میزان تولید پراکسید هیدروژن ()H2O2
با استفاده از پروب فلوئورسنت  2و  7دی کلرودی هیدروفلوئورزین دی
استات ( )DCFH-DA, Sigma-aldrich, Diegem, Belgiumو همچنین
میزان تولید رادیکال سوپراکسید (* )O-با استفاده از پروب CellROX
 )Waltham, MA, USA( greenارزیابی شد ( Lançoniو همکاران2017 ،؛
 Maíra Bianchi Rodriguesو همکاران .)2015 ،به این منظور یک
االیکوتهای  200میکرولیتری بههمراه  100میکرومول محلول حاوی
پروب فلوئورسنت  DCFH-DAو یکی دیگر با استفاده از پنج میکروکول
محلول حاوی پروب  CellROX greenبهمدت  30دقیقه در تاریکی و
در دمای  37درجه سانتیگراد انکوبه شدند .سپس نمونهها دوبار با استفاده
از PBS-شستشو شده (با قدرت  270gبهمدت پنج دقیقه) و  1/5میکرومول
پروب پروپیدیوم آیداید ( )PIبه آنها اضافه شد .پس از حدود پنج
دقیقه انکوباسیون مجدد در تاریکی ،نمونهها به ظرف مخصوص (ظرف
دارای  96چاهک) دستگاه فلوسایتومتری منتقل شدند .یک نمونه 200
میکرولیتری رنگآمیزی نشده نیز بهعنوان گروه شاهد فلوسایتومتری
بههمراه نمونهها وارد چاهکهای ظرف فلوسایتومتری شد .برای تجزیه
و تحلیل دادههای مربوط بهمیزان تولید رادیکالهای آزاد ،نمودار
جمعیت بررسی شده برای هر ارزیابی توسط نرمافزار  ،CytExpertدر
چهار زیرمجموعه تقسیم میشود .زیرمجموعه اول (چارک راست پایینی)
نشاندهنده بخشی از جمعیت اسپرم که زنده بوده و رنگ نگرفتهاند
( PI-/DCFیا  .)PI-/CellROX-زیرمجموعه دوم (چارک راست باالیی)
نشاندهنده جمعیت مرده که  H2O2یا یون سوپراکسید تولید نمیکنند
(PI+/DCF-یا .)PI+/CellROX-زیرمجموعه سوم (چارک چپ پایینی)
شامل بخشی از جمعیت است که علیرغم زنده بودن تولید رادیکالهای
آزاد دارند ( PI-/DCF+یا  )PI-/CellROX+و در نهایت آخرین زیرمجموعه
(چارک باالیی چپ) نشاندهنده اسپرمهای مردهای هستند که رادیکالهای
آزاد تولید میکنند ( PI+/DCF+یا  .)PI+/CellROX-برای تجزیه و تحلیل
آماری اعداد زیرمجموعه سوم که شامل اسپرمهای زنده که H2O2
تولید میکنند ،استفاده شد ( Castroو همکاران.)2016 ،
ارزیابی میزان زندهمانی اسپرمهای یخگشایی شده :زندهمانی
اسپرمهای یخگشایی شده با استفاده از پروب فلوئورسنت  PIانجام شد.
برای این ارزیابی  200میکرولیتر از محلول حاوی اسپرم شستشو شده
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بهمدت 5پنج دقیقه با  1/5میکرومول  PIدر دمای  37درجه سانتیگراد
و در محفظه تاریک انکوبه شد .سپس نمونهها دوبار شستشو شده و با
استفاده از  PBS-رقیق شدند .پس از آمادهسازی نمونهها و انتقال آنها
به چاهکها ،با استفاده از دستگاه فلوسایتومتری مورد ارزیابی قرار
گرفتند .نمودار مربوط به زندهمانی دارای دو زیر مجموعه مختلف بود.
زیرمجموعه  PI-نشاندهنده جمعیت زنده و زیرمجموعه  PI+نشان
دهنده جمعیت مرده بودند
تجزیه و تحلیل آماری :دادههای بهدست آمده از این آزمایش
با استفاده از رویه  GLMنرمافزار آماری  SASواکاوی شدند .همچنین
شاخص نرمال بودن دادهها با استفاده از رویه  UNIVARIATEو آزمون
 Shapiro-Wilkانجام شد .درصورتیکه دادهها نرمال نبودند با استفاده
از دستور تغییر ریشه  Arcsinدادهها نرمال شدند .در مدل آزمایش اثر
تیمار و اثر گاو نر بهترتیب بهعنوان متغییرهای ثابت و تصادفی درنظر
گرفته شدند .پس از واکاوی نتایج بهصورت  Means ±SEبیان شدند و
آزمون دانکن با سطح ( )P≤0/05بهعنوان سطح معنیداری درنظر گرفته
شد.

نتایج
نتایج اثر تنش حرارتی بر فراسنجههای حرکتی و ریختشناسی
اسپرم یخگشایی شده گاوهای نر بهترتیب در جداول  1و  2آورده شده
است .نتایج این آزمایش نشان میدهد که درصد جنبایی کل ،جنبایی
پیشرونده و فراسنجه درصد حرکت درمسیر مستقیم ( )STRدر گروه

شاهد بهطور معنیداری ( .)P≤0/05بیشتر از گروه تنش حرارتی بود.
اما در مورد سایر فراسنجههای حرکتی از قبیل ،VAP ،LIN ،VCL
 STRو  ALHتفاوت معنیداری بین گروههای آزمایشی مشاهده نشد
( .)P>0/05نتایج ارائه شده در جدول  2نشان میدهد که درصد
ناهنجاریهای کل ،درصد اسپرمهای با دمهای گره خورده و درصد
اسپرمهای با قطره پروتوپالسمی سری در گروه تحت تنش حرارتی
بهطور معنیداری بیشتر از گروه شاهد بود ( .)P≤0/05اما دو گروه
تیماری تفاوت معنیداری در درصد اسپرمهای با دم پیچ خورده و
درصد اسپرمهای با قطره پروتوپالسمی دمی نشان ندادند (.)P>0/05
نتایج اثر تنش حرارتی بر ناهنجاریهای پروتامین و وضعیت آکروزوم
اسپرم یخگشایی شده گاوهای نر در جدول  3آورده شده است .نتایج
نشان میدهند که تنش حرارتی باعث افزایش معنیدار ناهنجاریهای
کروماتین اسپرم گاو شده است ( .)P=0/001همانگونه که در جدول
نشان داده شده است تنش حرارتی اثر معنیداری بر افزایش ناهنجاریهای
پروتامینی اسپرمها نداشت ( .)P>0/05نتایج اثر تنش حرارتی بر زندهمانی،
تولید رادیکالهای آزاد پراکسید هیدروژن و هیدروکسیل در اسپرم
یخگشایی شده گاوهای نر در جدول  4آورده شده است .نتایج این
پژوهش نشان میدهد که تنش حرارتی بهطور معنیداری باعث کاهش
زندهمانی اسپرمها پس از یخگشایی میشود ( .)P≤0/01براساس نتایج
اشاره شده در جدول پنج ،غلظت  H2O2و رادیکال هیدروکسیل در
گروهی که تحت تنش حرارتی قرار گرفته بود ،بهطور معنیداری نسبت
به گروه شاهد بیشتر بود (.)P≤0/05

جدول  :1اثر تنش حرارتی بر فراسنجههای حرکتی اسپرمهای یخ گشایی شده گاوهای نر ()Means ± SE
فراسنجه
جنبایی کل (درصد)
جنبایی پیش رونده (درصد)
سرعت واقعی اسپرم در مسیر طی شده (میکرومتر بر ثانیه)
سرعت اسپرم در خط مستقیم (میکرومتر بر ثانیه)
میانگین سرعت در مسیر مستقیم (میکرومتر بر ثانیه)
معیار مستقیم بودن حرکت اسپرم (درصد)
معیار خطی بودن حرکت اسپرم (درصد)
حداکثر دامنه حرکات جانبی (میکرومتر)
فرکانس حرکات جانبی (هرتز)

تیمار
شاهد

تنش حرارتی

48.37a ± 0.38
26.70a ± 1.27
137.34 ± 5.79
60.43 ± 1.89
73.18 ± 2.32
81.00a ± 0.58
44.69 ± 0.77
6.08 ± 0.25
31.05a ± 0.29

33.77b ± 2.14
15.91b ± 1.58
143.52 ± 5.20
59.47 ± 2.33
75.44 ± 2.92
78.36b ± 0.59
42.41 ± 0.62
6.63 ± 0.23
27.80b ± 0.65

P-Value

0.005
0.005
0.571
0.841
0.706
0.047
0.088
0.271
0.01

 aو  )bمیانگینهای دارای حروف نامشابه در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار است (.)P≥0/05
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جدول  :2اثر تنش حرارتی بر فراسنجههای ریختشناسی اسپرمهای یخ گشایی شده گاوهای نر ()Means ± SE
فراسنجه (درصد)
ناهنجاریهای کل
دم گره خورده
دم پیچ خورده
قطره پروتوپالسمی سری
قطره پروتوپالسمی دمی

تیمار
شاهد

تنش حرارتی

6.80b ± 1.71
1.96b ± 0.26
0.26 ± 0.08
2.13b ± 0.59
2.43 ± 0.28

11.37a ± 0.86
4.24a ± 0.32
0.37 ± 0.06
4.13a ± 0.35
2.61 ± 0.31

P-Value

0.031
0.004
0.435
0.019
0.833

 aو  )bمیانگینهای دارای حروف نامشابه در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار است (.)P≥0/05

جدول  :3اثر تنش حرارتی بر ناهنجاریهای پروتامین و وضعیت آکروزوم اسپرم یخ گشایی شده گاوهای نر ()Means ± SE
فراسنجه (درصد)
ناهنجاریهای کروماتین
ناهنجاریهای آکروزومی

تیمار
شاهد

تنش حرارتی

1.92b ± 0.36
35.70 ± 1.88

4.15a ± 0.48
36.43 ± 4.61

P-Value

0.013
0.918

 aو  )bمیانگینهای دارای حروف نامشابه در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار است (.)P≥0/05

جدول  :4اثر تنش حرارتی بر زندهمانی و میزان تولید رادیکالهای آزاد در اسپرم یخگشایی شده گاوهای نر ()Means ± SE
فراسنجه (درصد)

تیمار

P-Value

شاهد

تنش حرارتی

زندهمانی ()PI+
غلظت )PI /DCF+( H2O2

53.72a ± 2.09
18.11b ± 2.22

41.71b ± 3.67
28.74a ± 2.87

0.035
0.013

غلظت رادیکال )PI-/CellROX+( O2-

15.36b ± 1.44

25.97a ± 2.93

0.008

-

 aو  )bمیانگینهای دارای حروف نامشابه در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار است ( :PI .)P≥0/05پروپیدیوم یداید :H2O2 ،هیدروژن پراکسید :O2- ،یون هیدروکسیل

بحث
افزایش دمای بیضه در تابستان منجر به کاهش شدید کیفیت
اسپرم گونههای مختلف همانند گاو نر ( Chengو همکاران2016 ،؛
 Rahmanو همکاران ،)2011 ،انسان ( Hamerezaeeو همکاران،)2018 ،
موش( Pérez‐Crespoو همکاران ،)2008 ،خرگوش ( Safaaو همکاران،
 )2008و قوچ ( Bianchiو همکاران2016 ،؛  Hamiltonو همکاران،
 )2016میگردد .بهطور طبیعی در پستانداران اسپرمسازی در دمایی
پایینتر از دمای مرکزی بدن صورت میگیرد .همچنین ،از نظر آناتومیکی
ساختارهایی در بیضه پستانداران تکامل یافته است که منجر به تنظیم
حرارت بهتر بیضه در دمای مختلف محیطی میشود .براساس نتایج
حاصل از این پژوهش ،نشان داده شد که تنش حرارتی طبیعی اثر
واضحی بر جنبایی کل و جنبایی پیشرونده اسپرمهای یخگشایی شده
داشت .پژوهشها نشان دادهاند که تنش حرارتی تابستانی نقش بسیار
نامطلوبی بر ویژگیهای اسپرم پس از فرآیند انجماد و یخگشایی داشته
است ( Orgalو همکاران .)2012 ،در این راستا  Deو همکاران ()2017
.
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گزارش کردند که درصد اسپرمهای با حرکت سریع LIN ،و
اسپرمهای تازه قوچهایی که در معرض تنش حرارتی قرار گرفته بودند
بسیار کاهش یافته بود اما تنش حرارتی اثری بر حجم منی ،غلظت
اسپرم ،جنبایی کل و سایر فراسنجههای حرکتی از قبیل VCL ،VSL
و  STRنداشت .همچنین ،در پژوهشی  Malamaو همکاران ()2017
گزارش کردند که جنبایی کل و جنبایی پیشرونده اسپرمهای منجمد
شده گاوهای نر هلشتاین در فصل تابستان روندی کاهشی داشتهاند.
در مطالعهای دیگر پژوهشگران گزارش کردند که افزایش دمای محیطی
از حد مطلوب منجر به کاهش حجم منی ،جنبایی ،غلظت اسپرم و
ناهنجاریهای کل اسپرم انسان میشود ( Hamerezaeeو همکاران،
 .)2018همچنین در پژوهشی که اخیراً منتشر شده است ،گزارش شد
که تنش حرارتی در طی تابستان منجر به کاهش زندهمانی اسپرمهای
منجمد شده میگردد ( Lliamas-Luceñoو همکاران .)2020 ،تنش
حرارتی با اثر بر اسپرمهایی که در مراحل میوز و اسپرمیوژنیک از
مراحل تکامل اسپرم در بیضه قرار دارند ،اثر میگذارد .در گاوسانان
این مراحل تقریباً از هفته سوم تا پنجم مراحل تکامل اسپرم اتفاق
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میافتد .در پژوهشی  Rahmanو همکاران ( )2011گزارش شده است
که دلیل حساسیت اسپرم به تنش حرارتی در این مراحل ،عدم شکلگیری
صحیح کروماتین اسپرمها است ،که میتواند یکی از دالیل اصلی نقص
در  DNAاسپرمها باشد .این نقص در  DNAبا تغییر در شکل ظاهری
هسته و در نهایت شکل اسپرم در ارتباط است که منجر به افزایش
اسپرمهای مرده و اسپرمهای با ناهنجاریهای ریختشناختی شده و
در نهایت منجر به کاهش جنبایی کل اسپرمها در نمونههای بعد از
انزال میگردد ( Hoflackو همکاران .)2007 ،ناهنجاریهای عمده
ریخت شناختی که در پژوهش اخیر گزارش شد شامل ناهنجاریهای
سر (بهویژه ناهنجاریهای غشای آکروزومی) ،وزیکولهای هستهای و
ناهنجاریهای دمی میباشد .همچنین ،در این راستا پژوهشهای
دیگر نشان دادهاند که ناهنجاریهای ریختشناسی اسپرم منجر به
کاهش فراسنجههای حرکتی مختلف شده است ( Mahmoudو همکاران،
 .)1998مطابق با نتایج پژوهشهای انجام شده ،نتایج مطالعه حاضر
نشان میدهد که تنش حرارتی منجر به افزایش ناهنجاریهای اسپرم
از قبیل ناهنجاریهای دم و همچنین حضور قطرات پروتوپالسمی که
نشان از عدم بلوغ مناسب اسپرمها طی دوران تکامل در بیضه است،
میگردد .بهنظر میرسد بروز ناهنجاریهای ذکر شده سبب کاهش
فراسنجههای حرکتی از قبیل جنبایی کل و جنبایی پیشرونده و سایر
شاخصههای حرکتی میشود ( Fernandesو همکاران .)2008 ،نتایج
 Rahmanو همکاران ( )2011نشان میدهد که دلیل تاثیر تنش
حرارتی درصد ناهنجاریهای اسپرم را پس از چهار هفته بیشتر تحت
تاثیر قرار میدهد .آنها اشاره کردند که قبل از هفته چهارم بهدلیل
اینکه اسپرمها در مراحل نهایی تکامل در اپیدیدیمیس قرار داشتهاند،
بنابراین تاثیر قابل توجهی از تنش حرارتی نپذیرفتند .اما اسپرمهایی
که در فازهای آکروزوم و گلژی مرحله اسپرمیوژنیک قرار داشتند
بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتند .همچنین ،در پژوهشی دیگر  Safaaو
همکاران ( )2008گزارش شده است که تنش حرارتی طبیعی در
تابستان منجر به کاهش غلظت اسپرم ،جنبایی ،زنده مانی ،یکپارچگی
غشای پالسمایی و افزایش ناهنجاریهای اسپرم خرگوش در مقایسه
با اسپرمهای بهدست آمده در فصل زمستان میگردد.
چندین فرضیه وجود دارد که میتواند دلیل اثرات تنش حرارتی
بر ویژگیهای کیفی اسپرم را توضیح دهند .در پژوهشی گزارش شد
که آسیب به میتوکندری اسپرمها طی تنش حرارتی یکی از دالیل
اصلی نقش تنش حرارتی در کاهش کیفیت اسپرم پس از انزال میباشد
( Pérez‐Crespoو همکاران .)2008 ،جنبایی اسپرم بهطور ویژهای
وابسته به حضور  ATPاست .بنابراین ،هر عملی که منجر به حذف یا
کاهش آزادسازی  ATPگردد نقش مستقیمی در کاهش کیفیت اسپرم
خواهد داشت .بخش بزرگی از  ATPمورد نیاز اسپرم توسط چرخه

سال دوازدهم ،شماره  ،4زمستان 1399

فسفریالسیون اکسیداتیو در میتوکندری تولید میگردد .در مطالعه
حاضر میزان تولید رادیکال آزاد پراکسید هیدروژن در اسپرم گاوهایی
که تحت تنش حرارتی قرار گرفته بودند افزایش یافت .این افزایش
منجر به کاهش شدید در فراسنجههای حرکتی و همچنین افزایش
ناهنجاری اسپرمهای یخگشایی شده گردید .در شرایط عادی افزایش
دمای بیضه منجر به افزایش سوخت و ساز در بیضه میگردد که این
روند منجر به افزایش نیاز بیضه به اکسیژن خواهد شد .بنابراین،
ساختار بیضه با افزایش جریان خون ورودی درصدد جبران نیاز خود
به اکسیژن و کاهش اثرات تنش حرارتی بر میآید ( Paulو همکاران،
 .)2009اما چون سیستم خونرسانی توانایی جبران این میزان از نیاز
به اکسیژن را ندارد بنابراین بافت بیضه در معرض کمبود اکسیژن
ناشی از تنش حرارتی قرار میگیرد ( Rahmanو همکاران.)2018 ،
شرایط بیهوازی بیضه باعث تغییرات وسیعی در ساختار هسته
اسپرماتوسیتهای دومین و اسپرماتیدها میشود .بهویژه اینکه تنش
حرارتی منجر به تغییر در شکل و تراکم کروماتین اسپرمها نیز میشود
که در نهایت باعث کاهش توان زندهمانی و جنبایی اسپرم میشود
( Fernandesو همکاران .)2008 ،بنابراین ،با نارسایی بهوجود آمده در
زنجیره انتقال الکترون میتوکندری ،اولین پاسخ افزایش قابل مالحظه
در میزان رادیکالهای آزاد خواهد بود ( Paulو همکاران.)2009 ،2008 ،
افزایش رادیکالهای آزاد نیز یکی دیگر از دالیل اصلی کاهش ویژگیهای
کیفی اسپرم و همچنین افزایش ناهنجاریهای ریختشناختی میباشد.
در یک مقاله مروری پژوهشگران گزارش کردند که افزایش تقاضای
اکسیژن توسط میتوکندری باعث افزایش تولید رادیکالهای آزاد و در
نتیجه آسیب به سلولهای مختلف میگردد ( .)2019 ،Boniهمچنین،
در پژوهشی دیگر  Ishiiو همکاران ( )2005گزارش شده است که تنش
حرارتی منجر به افزایش رادیکالهای آزاد و در نتیجه افزایش مرگ
سلولی در موش شد که با اضافه کردند آنتیاکسیدانها این روند مختل
شد .این پژوهشگران گزارش کردند که آنتیاکسیدانهای استفاده شده
منجر به کاهش تولید سیتوکروم ( cیکی از مهمترین شناسههای مرگ
برنامهریزی شده سلولی) از میتوکندری شده و در نتیجه میزان مرگ
سلولی را کاهش دادند.
نتایج پژوهش پیشرو نشان میدهند که درصد ناهنجاریهای
کل ،درصد اسپرمهای با دم گرده خورده و درصد اسپرمهای با قطرات
پروتوپالسمی در گروه تحت تنش حرارتی ،نسبت به گروه شاهد افزایش
یافته بود .همچنین تراکم نابجای کروماتین در اسپرم گروه تحت تنش
حرارتی افزایش یافته بود .تراکم کم یا نابجای کروماتین در اسپرمها
یکی از نشانههای اصلی ناهنجاری پروتامین در اسپرم است (‐Nasr
 Esfahaniو همکاران2004 ،؛  Rahmanو همکاران .)2011 ،از طرفی
دیگر ناهنجاریهای پروتامین یکی از دالیل اصلی بروز ناهنجاریهای
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سیفیجمادی و همکاران

 مطابق.ریختشناختی سر در اسپرم گونههای مختلف بهشمار میرود
) گزارش کردند که2016(  و همکارانLucio با نتایج پژوهش پیشرو
تنش حرارتی القایی تراکم طبیعی کروماتین را در اسپرم گاو تحت
.تاثیر قرار داد که سبب افزایش درصد ناهنجاریهای سری گردید
) گزارش کردند که تنش حرارتی2016(  و همکارانBianchi همچنین
 آسیب به غشای،DNA  هفته سبب قطعه قطعه شدند3 القایی پس از
پالسمایی و افزایش ناهنجاریهای ریختشناختی در اسپرم قوچها
 بهنظر میرسد افزایش ناهنجاریهای ریختشناسی (بهویژه.گردید
ناهنجاریهای مربوط به سر) در نتیجه نارسایی در متراکمسازی
 زیرا در این،کروماتین در گامه گلژی و آکروزوم اسپرمیوژنز میباشد
 سلولها حساسیت بیشتری به تنش،مرحله از روند اسپرمسازی
.)2014 ،Donnell( حرارتی دارند
براساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر فرض شد کاهش
فراسنجههای حرکتی اسپرمهای تحت تنش حرارتی بهدلیل افزایش
 اما بر.ناهنجاریهای ریختشناختی از قبیل ناهنجاریهای سر باشد
) گزارش کردند2016(  و همکارانSabés-Alsina خالف این فرضیه
 ناهنجاریهای آکروزومی، زندهمانی، جنبایی پیشرونده،که جنبایی کل
و حضور قطرات پروتوپالسمی اسپرم خرگوش تحت تاثیر تنش
VCL  وVAP ،VSL  اما فراسنجههایی از قبیل،حرارتی قرار نگرفتند
Sabés-( در فضل تابستان و پس از بروز تنش حرارتی افزایش یافتند
 در مطالعهای دیگر همین پژوهشگران.)2016 ، و همکارانAlsina
) گزارش کردند که جنبایی کل و2017 ، و همکارانSabés-Alsina(
 تولید رادیکالهای هیدروژن پراکسید،STR ،VAP ، زندهمانی،پیشرونده
و هیدروکسیل و درصد اسپرمهای با آکروزوم یکپارچه گاوهای نر
.هلشتاین در فصل بهار بیشتر از فصل زمستان بود
نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که افزایش دمای
بیضه در گاوهای نر نژاد آبی بلژیکی سبب افزایش ناهنجاریهای
ریختشناختی شده و در نتیجه زندهمانی و فراسنجههای حرکتی
 همچنین تولید.اسپرمها را پس از دو هفته تحت کاهش میدهد
رادیکالهای آزاد در اسپرمهایی که تحت تنش حرارتی بودند افزایش
 عالوه بر این نتایج نشان میدهند که تنش حرارتی منجر به.مییابد
افزایش درصد اسپرمهای با کروماتین نابجا و غشای آکروزومی آسیب
.دیده میشود
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Abstract
This study was aimed to evaluate whether high ambient temperature (heat stress, HS) can
affect sperm quality parameters in Belgian blue bulls. For this purpose, semen samples were
collected from three healthy mature Belgian blue bulls which were located in a breeding
company under uniform feeding and management conditions. After semen collection, and the
primary evaluations, the ejaculates with more than 60 percent total motility were subjected to the
freezing process. After thawing the samples were used to assess the motion parameters,
morphological abnormalities, acrosome integrity, chromatin condensation, viability, hydrogen
peroxide (H2O2) and hydroxyl ion production. The results indicated that total and progressive
motility and straight-line velocity were lower in the HS group compared to the control (P≤0.05),
moreover, the generation of H2O2, hydroxyl ions, percentage of aberrant chromatin
condensation, total morphological abnormal sperm cells, spermatozoa with bent tails and
proximal protoplasmic droplets were higher in the HS compared to the control (P≤0.05) while
the percentage pf damaged acrosome was not differ between HS and control (P≥0.05). In
conclusion, these findings show that elevated ambient temperature can decrease the quality of
frozen-thawed bull spermatozoa may leading to a lower fertility rate.
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