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 Introduction: The most important factors involved in sperm fertility are motility, 

morphology and sperm membrane integrity. The studies show that, the addition of 

Pentoxifylline (PTX) can increase sperm motility by increasing energy production. The 

aim of the present study was to investigate the effect of adding Pentoxifylline to rooster 

semen on qualitative parameters of rooster sperm after 6 hours of storage at 4°C.  

Materials & Methods: Semen samples were collected from 15 Ross 308 roosters at 28 

weeks of age. After initial evaluations, semen samples were mixed together to eliminate 

individual differences. After diluting the semen and adding different levels of 

Pentoxifylline (0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1 μM), the samples were kept at 4°C for 6 hours. 

Then, sperm kinetic parameters were evaluated. 

Result: The results showed that the addition of 0.75 μM PTX significantly improved 

progressive mobility, curvilinear velocity, viability and plasma membrane integrity of 

spermatozoa compared to the control group (P<0.05).   
Conclusion: In overall, it can be concluded that methylxanthine-derived drugs such as 

Pentoxifylline can have a significant effect on the motility, viability and plasma membrane 

integrity of rooster sperm in the short period of time. 
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مطالعات حاکی  .اشاره کردآن مورفولوژی و سالمت غشای پالسمایی توان به تحرک، دخیل در باروری اسپرم می عوامل تریناز مهم :مقدمه

بررسی اثر  ،هدف از مطالعه حاضر .افزایش دهدها را تحرک اسپرم ،از طریق افزایش تولید انرژیتواند میفیلین افزودن پنتوکسیاز آن است که 

 . بودگراد درجه سانتی 4داری در دمای ساعت نگه 6بعد از  خروس  اسپرم های کیفی فراسنجهبر به منی خروس فیلین افزودن پنتوکسی

منظور حذف هبهای اولیه، پس از ارزیابی .آوری شدندهفتگی جمع 28در سن  308راس  قطعه خروس 15منی از  هاینمونه ها:مواد و روش

، PTX( (0 ،25/0فیلین )و افزودن سطوح مختلف پنتوکسی منیسازی پس از رقیقهای منی با یکدیگر مخلوط شدند. نمونههای فردی، تفاوت

اسپرم مورد  کیفیهای فرآسنجهسپس،  داری شدند.نگه ساعت 6مدت هب گراددرجه سانتی 4دمای  ها در نمونه ،(میکروموالر 1و  75/0، 5/0

 . ندارزیابی قرار گرفت

ء مانی و سالمت غشا، زندهسرعت اسپرم در مسیر طی شدهرونده، حرک پیشت داریطور معنیهب PTX 75/0 نتایج نشان دادند که افزودن نتایج:

  .(P<05/0) را نسبت به گروه شاهد بهبود بخشید اسپرم

سزایی به تواند در مدت کوتاهی تأثیرفیلین میپنتوکسیگزانتین نظیر توان نتیجه گرفت که داروهای مشتق متیلمیطورکلی هب :گیری و بحثنتیجه

 ند.ناسپرم خروس ایفا کپالسمایی  مانی و یکپارچگی غشاء، زندهتحرکبر 
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 مقدمه

استفاده  مورد کیتکن نیترجیو را نیتردسترس در یمصنوع حیتلق       

 در اخیر هایپیشرفتبه  با توجه .ستا یاهل واناتیپرورش ح یبرا

 حفظ رسدمی نظربه مصنوعی پرندگان، تلقیح تکنیک و گیریاسپرم

یکی  .باشد برخوردار ایویژه اهمیت از زمان تلقیح، تا هااسپرم كیفیت

ی مصنوع حیتلقكننده موفقیت در تکنیک از فاكتورهای كلیدی تعیین

 .(2019 ،همکاران و Lecewicz) است هااسپرم مناسب تحرک

 ،نوكلئیک ییدهاـسا هایالکترون زیساآزاد وسیلهبهآزاد  هایلرادیکا

شوند می لبه سلو ناپذیربرگشت یهاسیبآ باعث هاپروتئینو  لیپیدها

(Wang 1997 ،و همکاران)سیستم وسیلهبه تربیشآزاد  های. رادیکال 

. (1395 ، و همکاران صفا) شوندمی فحذمایع منیخود  یدانیاكسیآنت

. ندآزاد دار یهالیکاراد خنثی كردندر  مهمی نقش هااكسیدانآنتی

 یلیپید پراكسیداسیون ،سیستم ینا از بین رفتن یا سیبآ رتصودر 

 دیعملکرو  ریساختا هایآسیب هـب منجر مسپرا پالسمایی غشای

ها تحرک اسپرم. (2000 ،و همکاران Baumber)شود می لسلو به

از  یکیعنوان هداشته و ب یلقاح مصنوع تیدر موفق ینقش مهم

)صادقی و  باشدیاسپرم مطرح م یفیك یابیمهم ارز یفاكتورها

 بهبود برای مختلفی مواد در بسیاری از تحقیقات، از ،(1398همکاران، 

 (PTX)فیلین پنتوكسی. است شدهو مایع استفاده منجمد منی كیفیت

چنین عمل كند، هم ROSكننده در برابر عنوان محافظتتواند بهمی

و  در  )Yovich)، 1993شده باعث محافظت و یکپارچگی غشاء سلول 

 Banihani) شودمی استفاده اسپرم تحرک افزایش برای تولیدمثلی فعالیت

فسفولیپیدهای  از دیدگاه بیوشیمیایی. (Alhayjaa‐Abu ،0162و 

نظیر  غشای پالسمایی اسپرم پرندگان از اسیدهای چرب غیراشباع

باالی  میزانشده است.  اسیدآراشیدونیک و دوكوزاتتراانوئیک تشکیل

پراكسیداسیون لیپیدی  را به هاآن اسپرم، پالسمایی در غشای اسیدچرب

ناباروری در جنس نر این فرایند  اصلیكه یکی از دالیل  كندحساس می

 سیستمباشد. درنتیجه غشای پالسمایی اسپرم باید توسط یک می

تنی برون ذخیره طی اكسیداتیو تا از آسیب محافظت شود  اكسیدانیآنتی

و  Bréqueدر این راستا،  .(Sharafi، 2015 و Zhandi) جلوگیری شود

 پالسمایی غشای لیپیدی پراكسیداسیون كه دادند نشان (2003) همکاران

تنی در دمای های اولیه ذخیره برونساعت در خروس و بوقلمون اسپرم

داری ها در نگهانپراكسیددهد. تشکیل صفر و دمای بدن روی می

اووسیت -تنی اسپرم با تغییراتی در جنبایی، توانایی ادغام اسپرمبرون

باوجود  (Sharafi، 5201 و Zhandi)و كاهش باروری همراه است 

ها، یافته علیه پراكسیداسیون چربیدفاعی بسیار سازمان هایروش

اكسیدانی حاضر در اسپرماتوزوای طیور قادر به جلوگیری آنتی سیستم

تنی داری برونكامل از اثرات منفی پراكسیداسیون لیپیدی طی نگه

داری اكسیدانی در نگهنیست، بنابراین استفاده از یک تركیب آنتی

 یهامحرک نیترمحبوب .رسدنظر میطیور ضروری به تنی اسپرمبرون

 نیلیفیو پنتوكس نیكافئ ازجمله هاگزانتین لیشامل متاسپرم تحرک 

(PTX) استراز  یفسفود یانتخابریو غ یرقابت یهاكه مهاركننده هستند 

 ونیالسیو فسفور یداخل سلول cAMP غلظت شیباعث افزا بوده و

 PTX. (2016 ،و همکاران Brie) شوندیم ناحیه دم اسپرمدر  نیروزیت

 یدهایپیل ونیداسیپراكس و دیسوپراكس یهاونیآن كاهش باعث نیچنهم

 . (2005 ،و همکاران Zhang) شودیاسپرم م یغشا بیمرتبط با آس

اكسیدانی خاصیت آنتی ها،اسپرم تحرک افزایش بر عالوه نیلیفینتوكسپ

 . این تركیب در فناوری تولید(1991، و همکاران Gavella) نیز دارد

و میزان  (2017 ،و همکاران Guasti) ان نیز كاربرد داشتهمثلی انس

 cAMPو PTX. (2006 ،و همکاران Kovačič)دهد لقاح را افزایش می

 سبب كه تیمارهایی .دهندمی افزایش را هااسپرم فعالیت مدت طول

 و تحرک افزایش به منجر اغلب شوند،می cAMP سطوح افزایش

 آكروزومی واكنش القای آگونیست چنینهم وشده  اسپرم سرعت

به محیط سردسازی اسپرم نریان،  PTXدر صورت افزودن  .هستند

مانی و یکپارچگی رونده، سرعت حركت، زندههای تحرک پیشپارامتر

داری معنی بهبود سردسازی ساعت 48ها پس از پالسمایی اسپرم یغشا

. (2000 ،و  همکاران Goulart)را نسبت به تیمار  شاهد نشان دادند 

 خاصیت آنتی ها، دارایعالوه بر افزایش تحرک اسپرم نیلیفینتوكسپ

. با توجه به مرور (1991 ،و همکاران Gavella) استاكسیدانی نیز 

در محیط سردسازی  PTXمنابع، گزارش مکتوبی از بررسی افزودن 

های كیفی اسپرم یافت نشد. بنابراین هدف منی خروس بر  فراسنجه

های بر فراسنجه نیلیفینتوكستنی پاز این مطالعه، ارزیابی تأثیر برون

خروس  پالسمایی و مورفولوژی اسپرم یسالمت غشا مانی،زنده تحرک،

درجه  4داری منی به حالت مایع در دمای تحت شرایط نگه 308راس 

 ساعت بود.   6مدت هگراد بسانتی

 

 ها مواد و روش
 و پژوهشی تحقیقاتی ایستگاه مرغداری واحد در پژوهش این       

قطعه  15از  منظوربدین .پذیرفت انجام تبریز دانشگاه پوشانخلعت

 در هاخروس .شد استفاده هفته 28سن  با 308راس نژاد  خروس

 15 شرایط تحت متر وسانتی 70×70×85 به ابعاد انفرادی هایقفس

 150 كه با جیره یکسان داشته قرار تاریکی ساعت 9 و روشنایی ساعت

، درصد 95/8درصد، دانه سویا  8/50 )دانه ذرت برای هر خروس گرم

درصد،  74/0فسفات كلسیمدرصد،  17درصد، سبوس گندم  20گندم 

درصد،   08/0الیزین درصد،  38/0درصد، نمک  38/0كلسیم كربنات

 ،(درصد 5/0 های ویتامینی و معدنیدرصد و مکمل 17/0میتونین 

 به یریگاسپرم آب داشتند. به آزاد دسترسی هاتغذیه شدند و خروس

یک ماه  به مدتها خروس انجام شد. شکمی -پشتی مالش روش
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 هاینمونه .انجام گرفت بار هفته دو ی هرریگاسپرم دهی شده وعادت

 به گرادسانتیدرجه 37 گرم آب حاوی فالسک توسط بالفاصله اسپرم

فیزیولوژی تولیدمثل دانشکده كشاورزی دانشگاه تبریز واقع  آزمایشگاه

 آزمایشگاه، به هانمونه رسیدن از منتقل شدند. پس در جاده باسمنج

 هایینمونه تنها و شده یبررسرنگ  غلظت و حجم، ازنظر هااسپرم ابتدا

 استفاده مورد درصد 80 از بیش لیتر و تحرکمیلی 7/0تا  2/0 حجمبا 

با  شده دییتأ هاینمونه انفرادی، اثرات بردن بین از برای .گرفتند قرار

كننده ها از رقیقسازی اسپرمرقیق منظوربه .شدند یکدیگر مخلوط

الگلوتامات سدیمگرم، 5/0سیترات پتاسیم گرم،8/0)فروكتوز لیک 

گرم، 07/0استات گرم، منیزیم3/0وینیل پیرولیدون گرم، پلی92/1

 )لیترمیلی 100تقطیر  بار گرم، آب دو1 گرم،  لستین374/0 گلیسین 

 از محلول لیترمیلی 2كننده، سازی رقیقآماده از استفاده گردید. پس

 آزمایشی، هایگروه براساس لوله هر به و ریخته استریل لوله 5 را داخل

های آزمایشی عبارت بودند اضافه گردید. گروه موردنظر اكسیدانآنتی

مواد . PTXمیکروموالر  1و  75/0، 5/0، 25/0، (از: صفر )گروه شاهد

، 31/287فیلین )وزن مولکولی:شیمیایی مورد استفاده و پنتوكسی

00063379MFCD :MDL Number ،5-374-229 :EC mumber ،

6-05-6493 :CAS number 24278190و :Pub chem substance ID ) 

 مخلوط از پساز شركت سیگما آلمان تهیه شدند. در مطالعه حاضر 

 هر داخلبه 20 به 1به نسبت  اسپرم نمونه ،كنندهقیرق با PTX سازی

 دمای با یخچال داخلبه هالوله درب از بستن پس و گردیده اضافه لوله

 هاینمونه ساعت، 6بعد از گذشت . منتقل شدندگراد درجه سانتی 4

درجه  37ماری با دمای داخل بن گردیده و در از یخچال خارج نظر مورد

ها دقیقه و متعادل شدن دما، نمونه 1قرار داده شد و بعد از  گرادسانتی

های مورفولوژیکی مانی، سالمت غشاء و ناهنجاریاز نظر تحرک، زنده

 مرحله تکرارشد.  5گرفتند. تمامی مراحل فوق در  قرار مورد ارزیابی

، روندهپیش كل، تحرک هایفراسنجه جهت ارزیابی :اسپرم تحرک       

با  پوشاندن از بعد و داده قرار الم منی را روی نمونه از میکرولیتر  5

 طوربه فیلد 10حداقل نمونه هر شد. از داده قرار زیر میکروسکوپالمل 

 روندهشیپتحرک كل و تحرک  پارامترهای و شده انتخاب تصادفی كامالا 

 CASAسیستم  وسیلهبه اسپرم 200 های سرعتی حداقلو پارامتر

 .(2014و  همکاران  Najafi)مورد ارزیابی قرار گرفتند 

 و مرده زنده هایاسپرم میزان ارزیابی برایمانی: زنده ارزیابی       

 منظوربدین .گردید استفاده نیگروزین  -ائوزین آمیزی حیاتیرنگ از

 و گرفته قرار الم یک روی بر گروه هر از شده رقیق یک قطره از اسپرم

 گردید، سپس مخلوط ائوزین نیگروزین رنگ یک قطره كوچک از با

 فاز میکروسکوپ توسط شدن، خشک از پس و تهیه شده گسترش

 ,Labomed LX400; labomed Inc., Culver City, CAكنتراست

USA) ) هایاسپرم درصد ،اسپرم 200 و شمارش 400×نماییبزرگ با 

 ، و  همکاران ایكدقیق)شدند  تعیین شده( )رنگ مرده و نشده( رنگ (زنده

1397). 

سالمت ارزیابی  برای :HOST)) اسپرم پالسمایی یغشا سالمت       

 میکرو 10برای این منظور،  شد.هاست استفاده غشا اسپرم از آزمون 

 میکرولیتر محیط هایپواسموتیک هاست 100 لیتر از مایع منی را با

 انکوبه C°37 دمای با انکوباتور در دقیقه 30 مدتبه وكرده  مخلوط

 خورده پیچ و متورم میانی دم و ناحیه با هایاسپرم درصد سپس، .شد

 فاز تحت میکروسکوپ 400×نماییبزرگ و اسپرم 200 شمارش با

 . )Evans ،1987 (گردید تعیین كنتراست

 هایارزیابی ناهنجاری برای: های مورفولوژیکیناهنجاری       

 (Hancock ،1956( شد استفاده هانکوک محلول از اسپرم مورفولوژیکی

 از میکرولیتر 150 به منی نمونه هر از میکرولیتر 15برای این منظور، 

 الم روی را مخلوط این از قطره یک شد، سپس افزوده هانکوک محلول

 اسپرم 200 حداقل شمارش با و پوشانده المل یک توسط و داده قرار

های اسپرم درصد ،×400 نماییبزرگ با فازكنتراست میکروسکوپ زیر

شدند )واحدی و هدایت  محاسبه غیرطبیعی و ناهنجار با مورفولوژی

 (. 1398ایوریق، 

  بود تکرار 5 در تیمار 4 دارای مطالعه حاضرآنالیز آماری:        

 كل، تحرک تحرک درصد پارامترهای برای آمده دستهب هایداده

های هانکوک اسپرم وHOST محلول به پاسخ مانی،زنده رونده،پیش

حالت مایع، از سردسازی به  ساعت 6خروس راس پس از گذشت  

 كامالا طرح قالب در( 3.9)نسخه   SAS افزاربا نرم  GLMرویه وسیلههب

 از تیمارها میانگین مقایسه برای .گرفتند قرار آنالیز مورد تصادفی

 ij+ e iTμ+ =  ijY                               .شد استفاده توكی آزمون

(1-10)=j  ،(1-5=)j ،ijY=  شاهد ij ام ،μ=  جمعیت میانگین ،iT=   اثر

 ام ij ناشناخته عوام اثر =ije، تیمارها
 

 نتایج

های به منی خروس بر فراسنجه PTXاثر افزودن سطوح مختلف         

ساعت  6مدت ها بهداری نمونهحركتی اسپرم متعاقب سردسازی و نگه

شده است. نتایج ارائه  1گراد در جدول درجه سانتی 4تحت دمای 

داری طور معنیبه PTXمیکروموالر از  75/0دهند كه افزودن مینشان 

 سرعت در مسیر طی شدهو  روندهنسبت به تیمار شاهد حركت پیش

. از نظر سایر (P<05/0) های سردسازی شده را بهبود بخشیداسپرم

های حركتی، افزودن این ماده تمایل به بهبودی نشان داد فراسنجه

نتایج حاصل از افزودن  دار نیست.با شاهد معنیتفاوت این تیمارها  ولی

PTX مانی، اسپرم سالم و های زندهدر سطوح مختلف بر فراسنجه

ارائه شده است.  2یکپارچگی غشاء پالسمایی اسپرم خروس در جدول 

فیلین میکروموالر از پنتوكسی 75/0ها نشان دادند كه افزودن بررسی

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=MFCD00063379&interface=MDL%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=IR&focus=product
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=229-374-5&interface=EG/EC%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=IR&focus=product
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=6493-05-6&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=IR&focus=product
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ها و غشاء پالسمایی اسپرم داری سبب حفظ یکپارچگیطور معنیهب

 4ساعت سردسازی در دمای  6ها پس از مانی آنافزایش درصد زنده

داری در  درصد تفاوت معنی هیچ .(P<05/0)شود گراد میدرجه سانتی

های تیماری در مقایسه با های با مورفولوژی ناهنجار بین گروهاسپرم

 ساعت سردسازی، مشاهده نشد. 6تیمار شاهد پس از 

 

 فیلینپنتوکسیهای متفاوت همراه با غلظت لیککننده در رقیقساعت  6مدت بهتنی داری بروناسپرم خروس طی نگه حرکتیهای فراسنجه: 1جدول 

 (P<05/0دار است )بین تیمارها در هر ردیف بیانگر تفاوت معنی (a,bها با حروف ناهمسان )میانگین
 

 فیلینپنتوکسیهای متفاوت در غلظتساعت  6مدت هبداری اسپرم خروس طی نگه عملکردیهای فراسنجه: 2 جدول

 (P<05/0دار است )بین تیمارها در هر ردیف بیانگر تفاوت معنی (a,bها با حروف ناهمسان )میانگین

 

 بحث
است كه به شدت هایی رین فراسنجهتیکی از مهم تحرک اسپرم       

مجاری تناسلی ماده برای با توانایی اسپرم برای انتقال در سراسر 

رسیدن، واكنش و بارور كردن اووسیت مرتبط است. علت ناباروری 

 هایاسپرم تعداد در توجه قابل كاهش خاطرهجنس نر ممکن است ب

 ،و  همکاران Rad) رم باشداسپ حركتی كیفیت در اختالل یا و متحرک

ها برای ارزیابی قدرت ترین ویژگیتحرک اسپرم یکی از مهم. (2016

باروری اسپرم انزال شده است. نشان داده شده است كه لقاح تخمک 

مثبتی با تحرک اسپرم  انسان و حیوانات در شرایط آزمایشگاهی ارتباط

. مطالعات پیشین نشان داد كه (1989و همکاران،  Bongso) دارد

های حركتی اسپرم رابطه مستقیمی با عملکرد باروری دارد ویژگی

(Januskauskas ،2003 و همکاران)، سرعت با هایاسپرم كهطوریهب 

عوامل  ارند.د لقاح محل به رسیدن برای باالتری شانس تربیش حركتی

 لیترین دالاز مهمتواند تحرک اسپرم را كاهش بدهد، متعددی می

 ویداتیاكس تنش بهتوان می ،تنیبرون یداراسپرم در نگه تیفیك كاهش

 پالسمایی ءبه غشا آسیبو  اكسیداتیوتنش  القای دلیلهب. كرد اشاره

كند پیدا میها پس از انجماد كاهش اسپرم، تحرک و طول عمر اسپرم

(Stephens 2013 ،و همکاران).  ازجمله  نیزانتگ لیتأثیر مشتقات مت

، شی، گاو، گاومخوکاسپرم  یبر رو یقبل مطالعات در PTXو  نیكافئ

 ،و همکاران Milani) است شده گزارش انیرو ن سگ ،انسان، قوچ

 اسیدهای پستانداران دارای اسپرم به نسبت خروس اسپرم .(2010

 افزایش موجب امر این غشاء خود است، در تریبیش غیراشباع چرب

 Besbos) شودلیپیدها می پراكسیداسیون خروس به اسپرم حساسیت

 كاهش نظیر هاییآسیب افزایش كه نهایتاا سبب (1993 ،و همکاران

 اسپرم داریفرآیندهای نگه طی باروری قابلیت و تحرک مانی،زنده

 افزودن كه است یحال در . این(1998  ،و همکاران Suai)شود می 

 تا تواندمی طیور اسپرم دارینگه محیط به مناسب هایاكسیدانآنتی

 را اسپرم كیفیت كاسته و اسپرم به وارده هایآسیب شدت از حدی

 ،و همکاران Rad) دهد افزایش و انجماد سردسازی نظیر فرآیندهایی طی

2016) . PTXیانسان یبارور كمک یهاکیتکن در گسترده سطح در 

انزال  یهااسپرم و میدیدیاپ یهااسپرم دم حركات کیتحر منظورهب

 زانیروش م نیكه با استفاده از ا شودیاستفاده م نییشده با تحرک پا

 هب PTX. (2014، و همکاران Tardif)یابد می بهبود هااسپرم یبارور

 یریجلوگ cAMP کیاستراز از تفک یفسفود میعنوان مهاركننده آنز

 ریمقاد دیو تول زیکولیگل ریمس تیفعال شیافزا قیكند و از طرمی

 ،و همکاران Lardy) مثبت در عملکرد اسپرم دارد اثر cAMP یادیز

باعث فعال شدن آنزیم پروتئین كیناز  cAMPدر سلول اسپرم  .(1971

 متغیر
خطای معیار  فیلین)میکرو لیتر(سطوح مختلف پنتوکسی  

 میانگین
P-value 

25/0 شاهد  5/0  75/0  1 
58/80b 59/20b 59/20b 62/00a 59/80ab 58/0 )درصد(رونده تحرک پیش  006/0  

40/91 )درصد(كل تحرک  40/91  80/91  60/94  80/92  93/0  12/0  
08/75 حركت مستقیم )درصد(  82/74  29/71  27/76  69/74  41/2  29/0  

77/35 )درصد( حركت خطی  92/36  29/32  55/37  12/34  61/1  73/0  
124/57b 125/69ab 126/14ab 132/57a 123/29b 59/1 (میکرومتر بر ثانیهسرعت در مسیر طی شده )  006/0  

56/44 (میکرومتر بر ثانیه) سرعت در خط مستقیم  49/46  66/44  79/49  95/42  39/2  34/0  
82/59 (میکرومتر بر ثانیه) میانگین سرعت در مسیر مستقیم  16/62  57/62  33/65  51/61  84/2  74/0  

93/3 (میکرومتر) های جانبیترین دامنه حركتبیش  84/3  31/4  40/4  06/4  18/0  18/0  
63/14 (هرتز) های جانبیفركانس حركت  74/14  99/12  98/13  04/15  74/0  34/0  

 متغیر
 )میکرولیتر(فیلین سطوح مختلف پنتوکسی

 P-value خطای معیارمیانگین
25/0 شاهد  5/0  75/0  1 

92/28b 93/82ab 94/01ab 96/67a 93/89ab 91/0 زنده مانی )درصد(  039/0  
40/7 اسپرم با مورفولوژی ناهنجار )درصد(  53/7  40/7  15/7  16/7  36/0  93/0  
87/33b 88/47ab 88/69ab 92/26a 89/87ab 98/0 یکپارچگی غشاء پالسمائی )درصد(  023/0  
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شود، این آنزیم در فسفوریالسیون تیروزین دم اسپرم نقش مهمی می

دارد و مسیر تنظیمی مهمی در فرایند كاپاسیتاسیون اسپرم محسوب 

های در درمان ناهنجاری PTX . از (2016 ،و همکاران Brie)شود می

موش و انسان استفاده شده است كه منجر به بهبود كیفیت  بیضه

. (2007 ،همکارانو  Estevesها شده است )اسپرم و باروری آن

های نجماد به اسپرمقبل از ا PTXمحققین نشان دادند كه افزودن 

انسانی با كیفیت پایین، نتوانست از كاهش واكنش آكروزومی القاء 

چنین هیج بهبودی از نظر شده طی انجماد، جلوگیری كند، هم

مانی و تحرک اسپرم مشاهده نشد. این نتایج ضد و های زندهپارامتر

 منشا اسپرم )اپیدیدیم، تازه،ای، دلیل تفاوت گونههتواند بنقیض می

مانده از سمینال پالسما سردسازی شده و منجمد شده(، بخش باقی

كننده های سردسازی شده و واكنش بین تركیبات رقیقدر اسپرم

های حركتی اسپرم توانایی بهبود پارامتر PTXعالرغم اینکه  باشد.

گشایی دارد، اما تاكنون در مورد اثر این های مختلف را پس از یخگونه

های عملکردی اسپرم در محیط سردسازی ترین پارامترمهمماده روی 

 .(2007 ،و همکاران Esteves)خروس گزارشی انجام نشده است  اسپرم

PTX در كههست  ییهااسپرم كردن فعال جهت مناسب ماده کی 

و  Brie)  دارند قرار ییگشاخی از پس یکیمتابول تیوضع نیترنییپا

 به موالریلیم 10 غلظت در نیكافئ و PTX افزودن. (2016 ،همکاران

 یتحرك یپارامترها داریمعن بهبود سبب سگ اسپرم كنندهقیرق طیمح

نشان داد كه  اخیر. نتایج (2019، و همکاران Lecewicz) شداسپرم 

لسیتین در محیط  فیلین در رقیق كننده لیک بر پایهافزودن پنتوكسی

های سردسازی مانی اسپرمسردسازی اسپرم خروس سبب حفظ زنده

بود  (2013و همکاران ) Ghasemzadeh شدكه مطابق با نتایجشده 

میکرومول  6/3 اضافه كردن پنتوكسی فیلین با دوز  كه بیان كردند

 دارباعث افزایش معنیبه آستنوسپرمی  البر نمونه مایع منی مردان مبت

رونده های با تحرک پیشدرصد اسپرم های متحرک و نیز درصد اسپرم

افزودن  كه كردند گزارش (2004) و همکاران Goulart چنینهم شد.

های پارامتر سبب بهبود نریان اسپرم سردسازی محیط فیلین بهپنتوكسی

مانی و یکپارچگی غشای پالسمایی ، زندهرونده، سرعتتحرک پیش

ساعت سردسازی نسبت به تیمار شاهد شد.  48ها پس از اسپرم

های گرفته شده از اپیدیدیم نریان فیلین به اسپرمافزودن پنتوكسی

و  Guasti)ها شد منجر به افزایش تحرک و پارامترهای سرعتی آن

. در اسپرم گاو نر این ماده نتوانست باعث تحریک (2017 ،همکاران

دقیقه انکوباسیون موجب تغییراتی  60تحرک اسپرم شود، اما پس از 

. (Abu‐Alhayjaa  ،2016 وBanihani ) شد اسپرم سرعتی پارامترهای در

در محیط انجماد اسپرم نریان هیچ اثر مضری بر تحرک  PTXافزودن 

 ،و همکاران Guasti)نداشت  تیروزین مانی و فسفوریالسیونزنده اسپرم،

های محدودی در مورد تاثیر افزودن بر این گزارش. عالوه (2017

ها وجود دارد. فیلین روی یکپارچگی غشای پالسمایی اسپرمپنتوكسی

کپارچگی غشای پالسمایی اسپرم دار یافزایش معنی اخیرنتایج مطالعه 

نشان داد.  PTXمیکروموالر  75/0خروس تحت تأثیر تیمار با سطح 

های با غشاء سالم و متحرک در همبستگی مثبتی بین درصد اسپرم

و  Ponceفیلین به اسپرم موش مشاهده شد )صورت افزودن پنتوكسی

بر وضعیت  تاثیری هیچ كهدلیل اینهب فیلینپنتوكسی .(1999 ،همکاران

پالسمایی  غشای سالمت حفظ در تواندمی ندارد، تیروزین فسفوریالسیون

فیلین . در اثر افزودن پنتوكسی(2017 ،و همکاران Guasti)موثر باشد 

به اسپرم نریان قبل از سردسازی، كاهش قابل توجهی در درصد 

دم اسپرم  یهایناهنجارهای با مورفولوژی نرمال دیده شد. اسپرم

 تحرک شوددر و نقص  یدر منابع انرژ ییتواند منجر به نارسایم

(Goulart 2000 ،و همکاران). های تأثیر پنتوكسی فیلین بر کانیسمم

راز، استمهار فسفو دی شامل توان در چند دستهوضعیت اسپرم را می

ثر بر نقل و انتقال داخل سلولی مو،  cAMPبه ATP افزایش تبدیل

های آزاد ناشی از دژنراسیون و نکروز كلسیم و از بین بردن رادیکال

 اینرسد نظر میهب(. 1993و همکاران،  Yovich) كردصه خالها اسپرم

تواند توجیه كننده تأثیر مثبت پنتوكسی فیلین در افزایش می موارد

. نتایج این مطالعه نشان داد كه هیچ مانی اسپرم باشدزندهتحرک و 

ساعت  6خروس پس از  هایداری از نظر مورفولوژی اسپرمتفاوت معنی

در  های آزمایشی و تیمار شاهد وجود نداشت.سردسازی، بین گروه

به منی  نیلیفیپنتوكس تاثیر افزودنبار  حاضر، برای اولین مطالعه

 داری در دمایساعت نگه 6كیفی اسپرم  طی  یهاخروس بر فراسنجه

 گرفت. نتایج نشان داد كه افزودن مورد ارزیابی قرار گراددرجه سانتی 4

مانی و زنده روندهبه منی خروس، تحرک پیش PTXمیکروموالر  75/0

بخشید. داری بهبود طور معنیهساعت سردسازی ب 6ها را پس از اسپرم

 هایپارامتر ترینوكلیدی ترینمهم رونده ازكه تحرک پیشتوجه به این با

شود، لذا با حفظ تحرک می محسوب حصول باروری مطلوب اسپرم برای

توان به نتایج مطلوبی در ها در طول سردسازی میرونده اسپرمپیش

 تلقیح مصنوعی دست یافت.
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