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سازی و حمل و نقل مورد استقبال های آمادهزده، با توجه به کاهش هزینهصورت یخداری بهجای نگهصورت مایع بهاری منی بهدنگه

زرده -کننده بر پایه تریساسمول( در یک رقیقمیلی 330چنین بود که ضمن حفظ اسموالریته بهینه )گیرد. هدف پژوهش حاضر تری قرار میبیش

درجه  37داری اسپرم قوچ در شرایط انکوباسیون در دمای بدن )تأثیر نوع قند )گلوکز و فروکتوز( و تغییر غلظت قند بر نگه، (EYT)تخم مرغ 

موالری قند به تریس( با میلی 100به  210و  300به  30های ترکیبی قند به تریس )با نسبت هاییکنندهگراد( مورد بررسی قرار گیرد. رقیقسانتی

رفت مورد مقایسه قرار گرفت. کار میکننده استانداری که برای انجماد اسپرم قوچ بهلف )گلوکز و فروکتوز( ساخته شد و با یک رقیقدو قند مخت

داری بعد از دو ساعت از انکوباسیون کاهش یافت. اثر طور معنیهای حرکتی اسپرم بهکننده، فراسنجهنتایج نشان داد که بدون توجه به نوع رقیق

حال، برخی از داری تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. با اینطور معنیبه رونده نیزدار نبود و درصد جنبایی کل و پیشابل تیمار در زمان معنیمتق

با  (VSLو  VAP)های سرعت حرکت اسپرمی و شاخص (LIN)ها های منی انکوبه شده ازجمله حرکت خطی اسپرمهای حرکتی نمونهفراسنجه

ممکن است موجب  EYTهای کنندهشود که افزایش نسبت قند به تریس در رقیقگیری میها بهبود یافت. نتیجهکنندهغلظت قند در رقیقافزودن 

های نر در عنوان شاخصی برای باروری گامتتواند بهها در دمای بدن میدمای بدن شود. مقاومت اسپرمها در های حرکتی اسپرمبهبود شاخص

 تناسلی ماده درنظر گرفته شود. داخل دستگاه
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 مقدمه

کننده از اسپرم در طی سردسازی، حفاظت عنوانبه هاکنندهرقیق       

مغذی برای سوخت  کننده موادو تأمین pHکننده از تغییرات جلوگیری

حال، (. با این2000و همکاران،  Leboeufکنند )اسپرم عمل می و ساز

، تاکنون های مختلفکنندهبا وجود مطالعات بسیار بر روی رقیق

داری اسپرم گزارش نشده است و بسته به نوع بهترین محیط برای نگه

کننده متفاوت خواهد زده( نوع رقیقداری )مایع یا یخگونه و روش نگه

دلیل باال بودن محتوای وانی است که اسپرم آن به. گوسفند حیبود

چرب غیراشباع، حساسیت باالیی به پروکسیداسیون لیپیدی  اسیدهای

(. برای تلقیح 2000و همکاران،  Baumberهای حرارتی دارد )و تنش

گشایی شده و هم یخ-توان هم از اسپرم منجمدمصنوعی گوسفند می

استفاده نمود، ولی با توجه به صورت مایع داری شده بهاز منی نگه

( و Isachenko ،2003بار فرایند انجماد بر باروری اسپرم )اثرات زیان

دلیل ضرورت استفاده از ترکیب سمی گلیسرول در ترکیب چنین بههم

بار آن بر باروری زیان داری انجمادی و اثراتهنگام نگه درها کنندهرقیق

نشخوارکننده کوچک با اسپرم  های(، تلقیح دامMeyers ،2012) اسپرم

چنین در (. هم2000و همکاران،  Leboeuf) شودمایع ترجیح داده می

های کشور، با توجه های اصالح نژادی برای دامصورت طراحی برنامه

هایی ها در چنین طرحسازی فحلی بین میشزمانبه این که هم

گیرد، می اولویت قرار استفاده از اسپرم مایع در بود خواهد ناپذیراجتناب

چون کم بودن تعداد اسپرم زنده در منی منجمد، کم دالیلی همزیرا به

های منجمد در دستگاه تناسلی ماده، مانی اسپرمبودن دوره زنده

، گشایییخ-طی انجماد در سلول اسپرم به شده تحمیل غشایی هایآسیب

یتلیوم مخازن های منجمد در چسباندن خود به اپتوانایی اندک اسپرم

اسپرمی در دستگاه تناسلی ماده و نرخ انتقال پایین اسپرم در دستگاه 

 زدهدلیل تغییرات هورمونی، باروری با اسپرم یختناسلی دام ماده به

در  (.Hawk ،1983؛ 1978و همکاران،  Purselپایین خواهد بود )

و در صورت مایع، متابولیسم از نوع هوازی است سازی بههنگام ذخیره

، نیاز به اکسیژن، تهویه کافی و منابع قابل متابولیسم در محیط نتیجه

 IVFهای اسپرمی وجود دارد. افزایش میزان مواد قندی در محیط

طوری به ،تواند در افزایش موفقیت لقاح نقش داشته باشداحتماالً می

که گزارش شده است فقدان قندهای قابل سوخت و ساز در محیط 

چنین هم (.Quinn، 1995) دهدمی را کاهش تنیبرون لقاح میزان کشت،

ساکاریدها در مشخص شده است که مونوساکاریدها در مقایسه با دی

کننده، منجر به افزایش جنبایی پیشرونده اسپرم قوچ محیط رقیق

(Molinia  ،و همکارانa1994( بز )Naing  ،و سگ 2010و همکاران )

(Yildiz  ،می2000و همکاران ).گذاریِ خانهدر هنگام گرم شوند

اسپرم، همراه با کاهش میزان گلوکز سلولی الگوهای حرکتی اسپرم 

(. بنابراین با توجه به 1962و همکاران،  Scottشوند )دچار تغییر می

 Mujicaها )مشخص قندها در تأمین انرژی و تحریک جنبایی اسپرم اثر

( و با توجه به 2004، و همکاران Panglowhapan؛ 1991و همکاران، 

تغییر ویسکوزیته محیط در اثر افزودن قندها و اثر مشخص ویسکوزیته 

(، تغییر سطوح قند در McDaniel ،2006و  Parkerبر تحرک اسپرم )

بر صفات حرکتی اسپرم منظور بررسی تأثیر آن کننده بهمحیط رقیق

گراد سانتی رجهد 37 از دما آوردن پایین این، عالوه بر شایان بررسی است.

، صورت مایعسازی اسپرم بهدر هنگام ذخیرهگراد درجه سانتی 5به 

منجر به تغییر فاز و تجمع اجزای غشایی اسپرم شده و در نتیجه منجر 

، Northو  Holt؛ 1980و همکاران،  Quinشد ) به کاهش باروری خواهد

از (. بنابراین هدف از این پژوهش چنین بود که ضمن اجتناب 1984

، تأثیر مدتداری کوتاهتأثیر منفی کاستن از دمای اسپرم در طی نگه

مونوساکاریدها )گلوکز و فروکتوز( بر صفات حرکتی اسپرم قوچ بررسی 

 تری گردد. بیش
 

 هامواد و روش

همگی که  های آزمایشیکنندهگیری، رقیقیک روز قبل از اسپرم       

مرغ بودند در آزمایشگاه تخم درصد زرده 14بر پایه تریس و حاوی 

شدند. تیمارها  ساخته ارومیه دانشگاه کشاورزی دانشکده دامی گروه علوم

 99/1گرم(، اسیدسیتریک ) 63/3تریس )[ استاندارد: -1 از: بودند عبارت

گرم میلی 100و  سیلینپنی واحد 000/100گرم(،  5/0) گرم(، فروکتوز

لیتر رسانده میلی 100ه حجم استرپتومایسین با آب دو بار تقطیر ب

مرغ مخلوط سی زرده تخمسی 14لیتر از آن با میلی 86شد و سپس 

 300به  30: نسبت G30تیمار  -2 (.Maxwell ،1978و  Evans) گردید

 300 به 30 نسبت :F30 تیمار -3 تریس. به گلوکز موالریمیلی

 100 به 210: نسبت G210تیمار  -4موالری فروکتوز به تریس میلی

 100به  210: نسبت F210تیمار  -5موالری گلوکز به تریس. میلی

انتخاب نسبت بین قند به تریس در موالری فروکتوز به تریس. میلی

های این مونوساکاریدها بر پایه بهترین نسبت ،5تا  2های کنندهرقیق

( b1994و همکاران،  Moliniaبه تریس بود که از نتایج مطالعه قبلی )

های ها با نسبتکنندهاین محققین ایزوتونیک بودن رقیق شد. جمستخر

اسمول( را نشان میلی 330کار رفته از تریس به قند )با اسموالریته به

ها با اسید کندههر کدام از رقیق pHداده بودند. قبل از افزودن به منی، 

 از تعداد چهارگیری اسپرمگردید. تنظیم  1/7تا  9/6سیتریک بر روی 

مهبل مصنوعی  از قوچ بالغ اکوتیپ قزل دو بار در هفته و با استفاده رأس

های منی بالفاصله به آزمایشگاه منتقل و در داخل صورت گرفت. نمونه

، های اولیهگراد قرار داده شدند. بعد از ارزیابیدرجه سانتی 37ماری بن

جنبایی درصد،  90 حداقل )جنبایی مطلوب هایمنی با ویژگی هاینمونه

لیتر و غلظت بیش از میلی 75/0درصد، حجم  70پیشرونده باالی 
پنج  لیتر( با همدیگر مخلوط شدند.اسپرم در میلی 3×910
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 کنندههای رقیقلیتر از محیطمیکرولیتر از مخلوط منی به یک میلی

تا  هااز پیش آماده شده )تیمارهای آزمایشی( افزوده شد و سپس لوله

داری شدند. گراد نگهدرجه سانتی 37ماری ر داخل بنزمان ارزیابی د

غلظت اسپرم در هر نمونه تیماری با استفاده از الم هماسیتومتر تعیین 

اسپرم  25×  610کننده به تر رقیقشد و در مرحله بعد با افزودن بیش

 به سه هانمونه همه سازی،از اتمام رقیق شد. پس لیتر رساندههر میلی در

های میکروتیوب داخل در آزمایش اتمام زمان تا و شدند تقسیم زیرنمونه

داری گراد( نگهدرجه سانتی 37ماری )لیتری در داخل بنمیلی 5/1

گیری شد ها با سمپلر نمونهشدند. در مرحله بعد از همه میکروتیوب

ها، وارد آزمایش شدند. و با ارزیابی و کسب اطمینان از جنبایی اسپرم

 120، 90، 60، 30بار )دقیقهساعت یکزیابی اولیه، هر نیماین اربعد از 

کلی، کل فرایند طورگیری و ارزیابی منی تکرار شد. به( نمونه150و 

های حرکتی سه مرتبه و در خالل دو هفته تکرار گردید. همه ارزیابی

( مجهز Labomed LX400اسپرم توسط میکروسکوپ فازکنتراست )

متصل  (M-Shot, MD-50T)برداری بین فیلمبه صفحه گرم کن و دور

( CASA Sperm 3.2 VideoTest, Russiaافزار کاسا )به رایانه و با نرم

صورت گرفت. برای افزایش دقت، از تمامی تکرارها دو الم و از هر الم 

برداری شد و تحلیل اسپرم فیلم 100فیلد و در کل حداقل  چهار حداقل

 طرح های آزمایشی در قالبداده ت گرفت.صورCASA افزار بعدی با نرم

نوع  کهطوریآنالیز واریانس قرار گرفت، به تحت شده های خوردکرت

 کرت عنوانبه انکوباسیون زمان و اصلی پالت عنوانبه کنندهرقیق

متقابل تیمار  و اثر زمان کننده(،رقیق )نوع اثر تیمار شد. انتخاب ترکوچک

 24نسخه  SPSS  افزارنرم ها باتحلیل همه .گنجانده شد در زمان در مدل

 نظر گرفته شد. دار آماری درعنوان معنیبه P<05/0صورت گرفت و 

 

 نتایج

دار نبود که معنی CASAاثر متقابل تیمار در زمان برای صفات        

( در انطباق بود که گزارش b1994و همکاران )  Moliniaبا نتایج

های کننده )نسبتکوباسیون و نوع رقیقکردند اثر متقابل زمان ان

بر درصد  کنندهاثر کلی رقیقدار نبود. مختلف تریس به گلوکز( معنی

دار ها معنی( اسپرمPM( و درصد جنبایی پیشرونده )TMجنبایی کل )

 (. 1( )جدول P>05/0نبود )
 

 ارزیابی شده با سامانه آنالیز کامپیوتری (SEM±)میانگین های کیفی اسپرمبر فراسنجه های مختلفکنندهاثر رقیق: 1جدول 

 .>P)05/0) داری دارندوت در هر ردیف، اختالف معنیهایی با حروف التین باالنویس متفامیانگین
 

بر درصد کننده نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اثر کلی رقیق       

های اسپرم درصد و (05/0=P) (NPM) غیرپیشرونده جنبایی با هایاسپرم

 مسیر بودن الخطمستقیم سرعت (،01/0=P)(LM) درجا جنبایی با

(، میزان خطی بودن حرکت VSL( )02/0=Pحرکت از مبدأ به مقصد )

(LIN( )001/0=Pمیانگین سرعت اسپرم ،)الخط ها در مسیر منحنی

(VAP) (04/0=P،) اسپرم سر جانبی حرکات فرکانس (BCF) (001/0=P )

( و بر شاخص STR( )001/0=Pالخط بودن حرکت )و معیار مستقیم

 (WOBمیزان حرکات تند و زیگزاگی اسپرم حول مسیر میانگین )

(02/0=Pمعنی ) درصد  (.1دار بود )جدولNPM های کنندهدر رقیق

G210  وF210 داری طور معنیکننده استاندارد، بهدر مقایسه با رقیق

( نیز مربوط LINترین درصد حرکت خطی )(. بیشP<05/0تر بود )کم

و  G30بود که در مقایسه با تیمارهای  F210و  G210به تیمارهای 

F30 های با حرکت درجا داری باالتر بود. تعداد اسپرمطور معنیبه

(LMدر رقیق )های کنندهG30  وF30 تر از داری بیشطور معنیبه

 فراسنجه

 فروکتوز به تریس

100:210 

 موالرمیلی

(F210) 

 گلوکز به تریس

100:210 

 موالرمیلی

(G210) 

فروکتور به 

 300:30 تریس

 F30)) موالرمیلی

 گلوکز به تریس

 موالرمیلی 300:30

(G30) 

کننده رقیق

 استاندارد

 67/13±02/81 90/14±17/74 65/10±12/85 80/8±58/94 66/9±28/90 ( )%(TMجنبایی کل )

 27/11±93/40 71/11±22/49 43/7±00/39 32/7±03/40 78/8±03/48 ( )%(PMجنبایی پیشرونده )

 76/2±93/9a 26/2±95/8a 62/4±55/13ab 46/4±65/15ab 43/6±30/26b ( )%(NPMجنبایی غیرپیشرونده )

 05/5±42/21ab 91/3±03/16a 25/7±55/43c 19/9±87/38bc 73/4±28/19a ( )%(LMهایی با جنبایی درجا )اسپرم

 68/7±39/46b 72/8±29/47b 98/6±16/20a 02/9±04/28ab 11/7±38/44b (VAP( )µm/s) الخطها در مسیر منحنیمیانگین سرعت اسپرم

 72/5±36/40b 04/6±43/41b 72/5±03/15a 63/6±25/22ab 45/5±69/32ab (VSL( )µm/sالخط بودن مسیر حرکت از مبدأ به مقصد )سرعت مستقیم

 83/8±50/79bc 05/10±70/80c 05/9±30/67a 25/7±10/73ab 30/5±30/72a ( )%(STRالخط بودن حرکت )معیار مستقیم

 01/1±50/41c 98/1±70/39bc 43/2±20/24a 91/1±30/60a 83/1±30/32ab ( )%(LINمیزان خطی بودن حرکت )

 60/3±00/48b 90/3±20/45b 05/3±80/33a 10/3±30/38ab 20/4±50/42ab ( )%(WOBرکات تند و زیگزاگی اسپرم حول مسیر میانگین )میزان ح

 10/3±88/19c 93/2±62/18bc 22/3±21/15a 04/3±43/15a 98/2±77/17b (BCF( )Hzفرکانس حرکات جانبی سر اسپرم )
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بین تیمارهای  LMولی درصد  ،بود G210کننده استاندارد و رقیق

G210  وF210 داری نداشت. میانگین سرعت معنی با استاندارد اختالف

 F210و  G210( در تیمارهای VAPالخط )ها در مسیر منحنیاسپرم

ترین سرعت داری باالتر بود. پایینطور معنیبه F30در مقایسه با تیمار 

( نیز مربوط VSLالخط بودن مسیر حرکت از مبدأ به مقصد )مستقیم

که در مقایسه با این فراسنجه در تیمارهای طوریبود، به F30به تیمار 

G210  وF210 ر بود. بنابراین تیمار تداری پایینطور معنیبهG210  با

توجه به کم بودن درصد اسپرم با حرکت درجا، پایین بودن درصد 

های با حرکت غیرپیشرنده و بهتر بودن از نظر حرکت خطی اسپرم

(LIN  وSTRبرای ذخیره )تر سازی اسپرم در دمای گرم قابل توصیه

ای اتاق، داری در دمنتایج حاضر نشان داد که تا دو ساعت نگه است.

داری های حرکتی اسپرمی دچار کاهش معنیکدام از فراسنجههیچ

باره دچار نشدند، ولی بعد از آن برخی از صفات حرکتی اسپرم به یک

رسد نظر میبه 2با توجه به جدول  (.2جدول کاهش شدیدی شدند )

جایی و دامنه جابه (VAP) منحنی ها در مسیرمیانگین سرعت اسپرم که

( زودتر از جنبایی و جنبایی پیشرونده ALHها )سر اسپرمجانبی 

 نمایند. ها در طی انکوباسیون روند کاهشی خود را آغاز میاسپرم

 

 CASAهای حرکتی اسپرم ارزیابی شده با بر فراسنجه (SEM±گراد )میانگیندرجه سانتی 37اثر اصلی انکوباسیون در دمای  :2جدول 

 .>P)05/0) داری دارندهایی با حروف التین باالنویس متفاوت در هر ردیف، اختالف معنیمیانگین

 

 بحث 

های حرکتی چند فراسنجهنتایج پژوهش حاضر نشان داد که هر        

اصلی )جنبایی و جنبایی پیشرنده که در روش ارزیابی چشمی تخمین 

کننده قرار نگرفت، ولی برخی از شوند( تحت تأثیر نوع رقیقزده می

داری در طور معنی، بهCASAصفات حرکتی ارزیابی شونده توسط 

که طوریبه ،آزمایشی( متفاوت بود کنندههای تیماری )رقیقبین گروه

ها بهبودی کنندهدر کل، با افزایش موالریته مونوساکاریدها در رقیق

این صفات حرکتی مشاهده گردید. نشان داده شده است که گلوکز  در

کننده بر پایه تریس اسپرم قوچ، نسبت به فروکتوز، الکتوز یا در رقیق

(. گزارش Visser ،1972و  Salamonتری است )رافینوز قند مناسب

تواند بر پایه تریس، می کنندهکه افزایش غلظت قند در رقیق ده استش

را گشایی در پس از یخها بازیافت دوباره توانایی حرکتی توسط اسپرم

حال در مطالعه با این (.Visser ،1972و  Salamon)بهبود بخشد 

Salamon  وVisser (1972) ک افزوده هایپونی هایکنندهرقیق قندها به

و بنابراین اسمول برسد( میلی 330شدند )تا اسموالریته به سطح می

چنین ادعا شده است که بهبود حاصله در مطالعه ایشان در نتیجه اثر 

شود اسموالریته بوده است و به اثرات دیگر قندها مربوط نمی

(Molinia  ،و همکارانb1994 .) از اسمول سطحی میلی 330سطح

حال گزارش کار رفت. با اینود که در پژوهش حاضر بهاسموالریته ب

داری چهار ساعته شده است که بهترین سطح اسموالریته برای نگه

 325تا  300گراد( سطح درجه سانتی 5صورت مایع )دمای اسپرم به

گشایی، یخ-انجماد از پس در جنبایی حفظ بهتر و برای است اسمولیمیلی

و همکاران،  Abdelhakeam) باشدمی اسمولیمیلی 400تا  375سطح 

(، تأثیر سطوح مختلف 1397در پژوهش آخوندی و همکاران ). (1991

داری های مختلف نگهموالر( در زمانمیلی 120و  100، 80قند )صفر، 

ساعت( در اسپرم مایع قوچ بررسی شد و مشخص  48و  24)صفر، 

مانی و هگردید که بهترین سطح قند برای حفظ درصد جنبایی، زند

علت موالر قند بود. سالمت غشای پالسمایی اسپرم، سطح صفر میلی

توان (را می1397تأثیر منفی قند در پژوهش آخوندی و همکاران )

چنین تفسیر نمود که افزودن قند منجر به باال رفتن اسموالریته 

که حداکثر شده است  که گزارشحالیدر کننده شده است،محیط رقیق

های کنندهمانی اسپرم قوچ در قبل از انجماد با رقیقبقا یا زنده

 .(1991و همکاران،  Abdelhakeam) شودایزوتونیک حاصل می

ای گزارش گردید که تأثیر افزودن قندهای مختلف در مطالعه       

قوچ های حرکتی اسپرم مایع ( بر فراسنجهv/vدرصد ) 10در سطح 

با  TESTکننده استاندارد )( در یک رقیقگراددرجه سانتی 5دمای )

سازی ( در مدت چهار ساعت پس از رقیق7برابر  pH مرغ،تخم زرده 30%

در یک مطالعه  .(1991و همکاران،  Abdelhakeam) دار نبودمعنی

منظور سازی بهقبلی گزارش شده است که در بالفاصله بعد از رقیق

ها (، جنبایی پیشرونده اسپرمگرادسانتی درجه 5) ذخیره سرد منی قوچ

حاوی قند ترهالوز در مقایسه با سایر کننده تریس در رقیق

 فراسنجه
دقیقه صفر 

 یونانکوباس

 30دقیقه 

 انکوباسیون

 60دقیقه 

 انکوباسیون

 90دقیقه 

 انکوباسیون

 120دقیقه 

 انکوباسیون

 150دقیقه 

 انکوباسیون

 6/02a 94/46±5/19a 90/30±7/66a 89/50±9/06a 88/94±8/32a 44/62±6/69b±97/56 جنبایی کل 

 7/15a 48/16±8/05a 47/96±8/30a 44/62±7/52a 44/14±9/28a 13/16±6/12b±55/02 جنبایی پیشرونده )%( 

 93/94±18/0a 93/62±14/0a 90/17±19/0a 88/08±13/0a 74/11±19/0a 34/19±13/0b (VCL( )µm/sسرعت در مسیر منحنی )

 46/28±9/11a 46/01±8/65a 43/34±10/33a 41/24±11/25a 34/46±14/05ab 12/17±9/06b (VAP( )µm/s) الخطها در مسیر منحنیمیانگین سرعت اسپرم

 1/82±0/04a 1/84±0/05a 1/74±0/07a 1/65±0/06a 1/32±0/04ab 0/72±0/07b (µm) (ALHها )جانبی سر اسپرمجایی دامنه جابه

   (DOI): 10.22034/AEJ.2020.124850   
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داری باالتر بود طور معنی( بهTesTچرخ و ها )شیر پسکنندهرقیق

(Lopez Saez  ،قندها جزو ترکیباتی می2000و همکاران .) باشند که

قادر به انتشار از غشای سلولی نیستند و با تثبیت غشای سلولی و 

و کاهش تشکیل بلورهای ایجاد دهیدراسیون سلولی قبل از سردسازی 

(. Fuller ،2004کند )عنوان محافظ انجماد عمل میسلولی بهیخ درون

گشایی شده خوک با یخ-گزارش شده است که جنبایی اسپرم منجمد

 185مرغ حاوی تخم زرده-های مختلف بر پایه تریسکنندهرقیق

 Harayamaتهیه شده بر مبنای روش  کننده)رقیق زموالر گلوکمیلی

تهیه شده  کنندهموالر گلوکز )رقیقمیلی 5/55(، 1992و همکاران، 

موالر فروکتوز میلی 5/55 و (1997و همکاران،  Cordova روش مبنای بر

( 1997و همکاران،  Woeldersتهیه شده بر مبنای روش  کننده)رقیق

درصد بود و این مقادیر همگی اختالف  35و  2/48، 7/60ترتیب به

(. عالوه بر این، جنبایی اسپرمی در P≤05/0داری با هم داشتند )معنی

کننده دیگر، خالف دو رقیق گلوکز بر موالرمیلی 185حاوی  کنندهرقیق

)که شاخصی  گرادسانتی درجه 38دمای  در انکوباسیون دقیقه 30 پس از

مانی اسپرم در داخل دستگاه تناسلی ماده و باروری اسپرم برای زنده

(. 2002و همکاران،  De los Reyes) نداد نشان داریاهش معنیک است(

علت این امر شوک اسموزی تحریک شده با دهیدراسیون ناشی از قند 

های اسپرم و تأثیر متعاقب آن بر متابولیسم اسپرم عنوان شده سلول در

حال، مونوساکاریدها با این(. 2000و همکاران،  Lopez Saezاست )

چون ساکاریدها )همذیر به سلول بوده که مثل دیجزو قندهای نفوذپ

(. Holt ،1997باشند )نمی دهیدراسیون سلولی قادر به تحریک ترهالوز(

کار رفته ویژه گلوکز بهبنابراین اثر مثبت احتمالی مونوساکاریدها و به

چرخه گلیکولیز  سوبسترای تربیش توان به تأمینحاضر را می پژوهش در

(. مونوساکاریدها 1962و همکاران،  Scottاد )توسط گلوکز نسبت د

اسپرمی در طول انکوباسیون را فراهم  هایبرای سلول سوبسترای انرژی

فسفوریالسیون اکسیداتیو میتوکندریایی  و گلیکولیز طریق از و نمایندمی

گیرند تا از عنوان منبع انرژی توسط اسپرم مورد استفاده قرار میبه

(. 2004و همکاران،  Panglowhapanی کنند )جنبایی اسپرم پشتیبان

فسفوریالسیون  و گلیکولیز پستانداران، اسپرم برای انرژی تولید اصلی منبع

های اکسیداتیو است که تعادل بین این دو مسیر در بین اسپرم گونه

رسد نظر میبه ولی (،2001و همکاران، Andrew متفاوت است ) مختلف

 ،Quinnها باشد )صلی برای جنبایی اسپرمکننده اکه گلیکولیز تأمین
ترین مواد برای تأمین نیاز حرکتی گلوکز و فروکتوز از محتمل (.1995

ای از نظر توانایی های گونهحال، تفاوتآیند، با اینشمار میاسپرم به

. (Okuno ،2004و Mukai در سوخت و ساز این قندها وجود دارد )

تحت شرایط غیرهوازی فروکتوز  اسپرم قوچ و گاو در یک نرخ خطی

 Scottدهند )و در شرایط هوازی گلوکز را مورد سوخت و ساز قرار می

(. گزارش شده است که در صورت فراهمی استات 1962و همکاران، 

اگزوژنوس برای اسپرم قوچ و گلوکز اگزوژنوس برای اسپرم سگ، سهم 

کسیداسیون یابد و حتی ممکن است اانرژی اندوژنوس کاهش می منابع

(. در خوکچه هندی 1962و همکاران،  Scottاندوژنوس متوقف شود )

اسپرم گرفته شده از مجاری تناسلی از جنبایی پایینی برخوردار است 

شوند متحرک می ناگهانی طوربه هااسپرم گلوکز، نمودن پس از اضافه ولی

و  Mujicaدهند )افزایش نشان می CASAهای و از لحاظ فراسنجه

ویژه در به IVF(. باال بردن غلظت گلوکز در محیط 1991کاران، هم

کننده مایع، منجر به باالتر رفتن دو ساعت اول بعد از افزودن به رقیق

 مانی گردید ولی بر شاخصباال و زنده حرکت های با سرعتاسپرم درصد

VSL داری )میانگین سرعت اسپرم در یک خط مستقیم( تأثیر معنی

 (. 1390و همکاران، نداشت )اسدی 

انکوباسیون در دمای اتاق،  120که تا دقیقه  نشان داد نتایج حاضر       

داری های حرکتی اسپرمی دچار کاهش معنیکدام از فراسنجههیچ

باره ( صفات حرکتی اسپرم به یک150نشدند، ولی بعد از آن )دقیقه 

داری دچار کاهش شدیدی شدند. گزارش شده است که در صورت نگه

های حرکتی فراسنجهگراد(، درجه سانتی 5رم قوچ در یخچال )اسپ

)آخوندی دهند داری را نشان میکاهش معنی ساعت 24بعد از ، اسپرم

، PMهای (. اثر کلی زمان انکوباسیون بر فراسنجه1397و همکاران، 

TM ،VAPسرعت واقعی اسپرم ،( ها در مسیر واقعی طی شدهVCL )

( ALHنبی سر اسپرم حول مسیر میانگین )و حداکثر دامنه حرکات جا

دار بود(. معنی P≤01/0 چنین درکل هم جنبایی ،P≤05/0) دار بودمعنی

شده است که اثر زمان انکوباسیون  داده نشان حاضر، سازگاری با نتایج در

دار بود ها معنیبر درصد جنبایی پیشرونده و سرعت پیشرونده اسپرم

(Molinia  ،و همکارانb1994.) 

کننده عنوان محافظتچنین بهساکاریدها همویژه دیقندها و به       

کنش کننده و برهمنمایند و با حفظ فشار اسمزی رقیقعمل می انجماد

شوند با غشاهای فسفولیپیدی موجب تثبیت غشاهای اسپرمی می

(Watson ،1979 ؛Purdy ،2006 ؛Hinch  ،دمای 2006و همکاران )

 Molinia) قند مولکولی وزن ،(Martin ،1966و  Lapwood) سازیذخیره

(، 1993و همکاران،  Footeکننده )(، نوع رقیقb1994و همکاران، 

( Graham ،1991و  Abdelhakemکننده )کار رفته در رقیقنوع بافر به

؛ 1993و همکاران،  Footeو اسموالریته ایجاد شده در محیط )

Jafaroghli  ،داری انجمادی قندها ه( بر قابلیت نگ2011و همکاران

عالوه بر این، قندها ممکن است با همدیگر اثرات  .باشنداثرگذار می

افزایی داشته و در ترکیب با همدیگر موجب اثرات بهتری در کنشهم

افزودن قند سوکروز  (.2010و همکاران،  Naing) شوند کننده منیرقیق

( تأثیری بر اسمولمیلی 370تا  305در محدوده اسموالریته طبیعی )

و همکاران،  Liu) نداشت گشایییخ از پس در گاو جنبای هایاسپرم درصد

ترهالوز و سوکروز اسمول بر لیتر میلی 300های محلول افزودن (.1998
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کننده به رقیق (V/Vدرصد  25و  7/16، 5/12صورت درصد حجمی )به

ان عنو(، نتوانست نیاز به گلیسرول )بهEYT)زرده تخم مرغ -تریس

جایگزینی محلول حال، با این ،موالر کاهش دهد 7/0انجماد( را از ضد

 71/0در سطح و  EYT کنندهرقیقبا  %25قندی سوکروز در سطح 

های جنبا )در دار درصد اسپرمموالری گلیسرول، منجر به بهبود معنی

گشایی( در مقایسه با سطح صفر سوکروز گردید یخ-پس از انجماد

(Liu 1998ن، و همکارا.) دیگر گزارش شده است که ای در مطالعه

سیترات با -یک محیط قندی ایزوتونیک که در آن اجزای تریس

کننده هالوز جایگزین شده بودند، نسبت به رقیققندهای سوکروز و تر

مرغ( برای حفظ جنبایی گاوی تخم سیترات زرده-استاندارد )تریس

 (.1997و همکاران،  Woeldersنتایج بهتری ارایه داده است )

دلیل پروکسیداسیون صورت مایع، بهداری منی بهدر هنگام نگه       

های فعال اکسیژن، جنبایی و باروری اسپرم لیپیدی و تولید رادیکال

(. یکی از Storey ،2005و  Alvarezیابد )طور تدریجی کاهش میبه

 مرغ درکننده پروکسیداسیون لیپیدی حضور زرده تخمعوامل تحریک

دلیل تأثیر منفی زرده موجود بهکننده عنوان شده است. ترکیب رقیق

کننده سوبسترای تأمین زرده که این دلیل)به تریس پایه بر کنندهدر رقیق

های آزاد هیدروژنی است(، چربی برای پروکسیداسیون و تولید رادیکال

ی بر پایه تریس برا کنندهدرصد در رقیق 5/1کاهش غلظت زرده به 

گراد توصیه شده است درجه سانتی 30داری منی در دمای نگه

(Watson و Martin ،1976) .چنین گزارش شده است که افزایش هم

، بر پایه تریس کنندهدرصد در ترکیب رقیق 20به  5مرغ از زرده تخم

داری های مرده در منی نگهموجب افزایش اثرات سمی ناشی از اسپرم

(. شایان ذکر است که Shannon ،1972شود )شده در دمای اتاق می

( ROSهای آزاد اکسیژنی )های مرده مواد متعددی مثل رادیکالاسپرم

طور بالقوه برای اسپرم کنند که بهکننده آزاد میرا در محیط رقیق

(. در مطالعه 2008و همکاران،  Agarwal)باشند سمی و کشنده می

مرغ و یا در سطوح اندک محاضر در صورت عدم استفاده از زرده تخ

تری شدند. بنابراین مطالعات بیشها بالفاصله تلف می(، اسپرم5/1%)

داری اسپرم در طی انکوباسیون برای تعیین سطح بهینه زرده برای نگه

 گرم نیاز است. 

ویژه شود باال بردن غلظت قند و بهگیری میدر پایان نتیجه       

یه تریس، ضمن توجه به حفظ بهینه بر پا کنندهگلوکز در محیط رقیق

های اسموالریته و اسیدیته محیط، منجر به بهبود برخی از فراسنجه

داری اثر متقابل شود. با توجه به عدم معنیحرکتی اسپرم قوچ می

 توان ادعا نمود که افزایش قند در محیط رقیقتیمار در زمان، نمی

 37باسیون )دمای ها در طی انکوکننده، طول مدت ماندگاری اسپرم

حال، با هر کدام از ( را بهبود بخشیده است. با اینگراددرجه سانتی

توان بدون هر گونه وارد کردن شوک های آزمایشی میکنندهرقیق

مدت سازی شده با دمای رحم بهها را در دمای شبیهسرمایی، اسپرم

 داری نمود. دو ساعت نگه
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Abstract 
Storage of semen in the liquid form rather than cryopreservation is becoming popular as 

preparing and transportation is less expensive in this method. While maintaining the optimal 

osmolarity in all Tris-Egg yolk based extenders (TEY), the purpose of the present study was to 

investigate the effect of sugar type (glucose and fructose) and sugar concentration modifications 

on ram semen kinetics during incubation at body temperature. The semen diluents with different 

Sugar: Tris ratios (30 mM: 300 mM and 210 mM: 100 mM) were made with two different 

monosaccharide (glucose and fructose) and were compared with a standard extender used for 

freezing ram semen. The results showed that regardless of the diluent medium, the mobility 

parameters of sperm significantly decreased after incubation for two hours at 37°C. There was no 

significant interaction between storage time and type of extender. Also, the percentage of total 

motility and progressive motility were not significantly influenced by treatments. However, 

some of the motility parameters of incubated semen samples, including linearity, curvilinear 

velocity (VCL) and straight-line velocity (VSL) were improved by enhancing concentration of 

sugars in diluents. It is concluded that an increase in sugar: Tris ratio in TEY extenders, may 

improve the kinematic parameters of ram semen at body temperature. Thermoresistance of 

spermatozoids at body temperature can be considered as an indicator of male gametes fertility 

inside the female reproductive tract. 
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