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چکیده
در طی فرآیند انجماد ساختارهای بیوشیمیایی و آناتومیکی سلول اسپرم تحت تاثیر قرار میگیرد .لذا استفاده از مواد محافظ شوک سرما
در محیط انجماد ،ضروریترین بخش درفرآیند انجماد اسپرم می باشد .هدف از این مطالعه بررسی تاثیر استفاده از سطوح مختلف لیپوپروتئین با
چگالی کم ( 8 ،6و  10درصد) و سطوح مختلف لستین سویا بهعنوان ماده محافظ شوک سرما ،در مقایسه با رقیقکننده تجاری آندرومد بر
اسپرمهای منجمد-یخگشایی شده گاو هلشتاین میباشد .در این تحقیق از  3رأس گاو هلشتاین دو بار در هفته توسط واژن مصنوعی اسپرمگیری
شد .جهت از بین بردن اثرات فردی دامها ،انزالها به نسبت مساوی با هم مخلوط شدند .نمونههای رقیقشده منی بعد از سردسازی و پر شدن در
پایوتها ،منجمد شده و در ازت مایع نگهداری شدند .نتایج بعد از یخگشایی نشان داد که بین سطوح مختلف  LDLو همچنین سطوح مختلف
لستین سویا اختالف معنیداری از نظر پارامترهای ارزیابی شده وجود ندارد .استفاده از رقیقکننده آندرومد موجب بهبود معنیدار پارامترهای
کنتیکی و جنبایی ،زندهمانی و یکپارچگی غشای پالسمایی اسپرم در سطوح مختلف  LDLشد ( .(P<0/05جنبایی پیشرونده در سطوح ،1
 1/5و  2درصد لستین بهطور معنیداری پایینتر از آندرومد بود .اختالف معنیداری در زندهمانی و یکپارچگی غشای پالسمایی سطوح مختلف
لستین و رقیقکننده آندرومد مشاهده نشد .بهطورکلی میتوان رقیقکننده حاوی  3درصد لستین سویا نتایج مشابهی با رقیقکننده تجاری آندرومد
داشت.
کلمات کلیدی :انجماد اسپرم ،لیپوپروتئین با چگالی کم ،لستین سویا ،آندرومد ،گاو هلشتاین
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مقدمه
بانكهاي ذخيره اسپرم ،ميتوانند همراه با ديگر تكنولوژيهاي
توليدمثلي ،دربهبود نژادها و حفاظت گونههاي وحشي و بومي درحال
انقراض ،نقش داشته باشند .انجماد اسپرم ،امكان قرنطينه كردن آن،
انتقال آن به مكانهاي دورتر ،كنترل بيماريها و حفظ بانكهاي
ژنتيكي را ممكن ساخته ( Barbasو  )2009 ،Mascarenhasو بهطور
كلي حفاظت از انجماد اسپرم همراه با ساير تكنيكهاي كمككننده
به توليدمثل ،كاربرد فراواني در جهت حل مشكالت باروري حيوانات
آزمايشگاهي ،دامي و انسان داشته و خواهد داشت ( Breitbartو
 .)1997 ،Spunginدر مراحل حفاظت از انجماد سلول اسپرم ،عوامل
كليدي زيادي نظير تركيب پالسماي مني ،تركيب شيميايي رقيق
كنندهها ،نوع و غلظت حفاظتكنندههاي انجمادي ،دماي نگهداري،
ميزان سردسازي ،دوره تعادلدهي ،روش انجماد و يخگشايي ،گروههاي
واكنش اكسيژني و كنترل بهداشت روي عمر سلول اسپرم اثر گذاشته،
و جهت كسب نتايج رضايتبخش تعادل بين اين عوامل ،مهم ميباشد
( Baileyو همكاران.)2000 ،
در جريان فرآيند انجماد-ذوب ،شوک سرمايي بهشدت فسفولپيدها
و گليكوپروتئينهاي موجود در سطح غشا را تحت تاثير قرار داده و
باعث شروع آسيبهاي ساختاري و بيوشيميايي ميشود .براي جلوگيري
از اين آسيب به اسپرمها ،عالوه بر مواد محافظ درون سلولي ،به مواد
محافظ خارج سلولي نيز نياز خواهد داشت .اين مواد عمدتا
ليپوپروتئينها و پروتئينهاي موجود در منابعي همچون زرده تخم
مرغ ،شير و منابع گياهي مثل شيره سويا و شيره نارگيل است .اين
مواد با عمل بر روي غشاء سلولي ،اسپرم را در برابر شوک سرما
محافظت ميكند .استفاده از مواد محافظتي در غلظتهاي پايين
ممكن است كه براي حفاظت از اسپرم كافي نبوده و غلظت باالي آنها
نيز ممكن است كه براي اسپرم سمي باشد ( Salamonو ،Maxwell
 .)1995اطالعات دقيقي در خصوص مكانيسم دقيق تاثير زرده تخم
مرغ بر روي اسپرم در دسترس نميباشد و فرضيههاي متنوعي درباره
اين اثر وجود دارد .ليپوپروتئينهاي با چگالي كم ( LDLيا Low density
 )lipoproteinبخش تاثيرگذار زرده تخممرغ بهشمار ميآيند كه در
طي فرآيند انجماد-ذوب با اتصال به غشاي اسپرم باعث مقاومت اسپرم
در برابر آسيبهاي حرارتي ميشود ( .)1976 ،Watsonبههرحال نقش
كامل پروتئينها و لپيدهاي موجود در  LDLدر برقراري پيوند و
ارتباط با غشاي اسپرم هنوز بهطوركامل مشخص نشده استLDL .
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حاوي مقاديري فسفاتيديل كولين و فسفاتيدل سرين است كه در طي
فرآيند انجماد-ذوب بهطور مرتب جايگزين فسفوليپدهاي از دست
رفته غشاي اسپرم ميشوند ( Grahamو  .)1987 ،Footفسفولپيدها
ميتوانند يك پرده محافظتي در اطراف غشاي اسپرم تشكيل دهند.
اين پرده محافظتي در زمان شكسته شدن مولكولهاي  LDLبهوجود
ميآيد ( Trimecheو همكاران .)1996 ،جذب و ژالتينه شدن
آپوپروتئينهاي  LDLدر اطراف غشاي اسپرم ،باعث تشكيل يك
غشاي محافظتي در مقابل كريستالهاي يخ در اطراف غشاي اسپرم
شود ( Moussaو همكاران .)2002 ،فرضيه ديگر اين است كه
ليپوپروتئينهاي با چگالي كم ( )LDLبراي اتصال به غشاي اسپرم با
پپتيدهاي كاتتيونيك موجود در پالسماي مني رقابت ميكند .اين
پپتيدها با وزن مولكولي كمتر از  5كيلو دالتون ،با اتصال به غشاي
اسپرم ميتوانند باعث خارج شدن كلسترول از سطح غشا شوند
( .)1973 ،Vaupelعليرغم اثرات بسيار مثبت زرده تخممرغ براي
محافظت از اسپرم ،در سالهاي اخير پژوهشگران بهدنبال راهكاري
براي حذف و يا كاهش مقدار زرده تخممرغ در رقيقكنندههاي مني
پستانداران هستند .مهمترين بخش موجود در زرده تخممرغ
ليپوپروتئينهاي با چگالي كم هستند .مقدار اين ليپوپروتئينها در
زرده ميتواند متغير باشد و عواملي همچون وراثت ،تغذيه ،تعداد
روزهاي تخمگذاري مرغ و شرايط نگهداري تخممرغ مقدار آنها را
تحت تاثير قرار دهد .اين امر سبب شده است تا تهيه غلظتهاي
استانداردي از زرده تخممرغ در رقيقكنندههاي انجماد مني با مشكل
روبرو شود و رقيقكنندههاي حاوي زرده تخممرغ بهعنوان يك رقيق
كننده غيراستاندارد شناخته شوند .با افزايش غلظت زرده تخممرغ در
رقيقكننده ،اگرچه درصد اسپرمهاي زنده و متحرک افزايش مييابد
ولي درصد اسپرمهاي با آكروزوم سالم كاهش مييابد ( Fukuiو همكاران،
 .)2008ناحيه آكروزم اسپرم ،مهمترين بخش شركتكننده اسپرم در
عمل لقاح است .بنابراين اسپرمهايي كه آكروزم آنها آسيب ديده باشد
بهعنوان اسپرمهاي غيربارور تلقي ميشوند ( Amiratو همكاران،
 .)2004كاهش سالمت آكروزوم در اثر افزايش غلظت زرده تخممرغ،
در گونههاي بز ( Ritarو  ،)1991 ،Salamonقوچ ( Watsonو ،Martin
 )1975و گاوميش ( Kumarو همكاران )1993 ،ثابت شده است.
عالوه بر اين زرده تخممرغ بهطور طبيعي حاوي آلودگيهايي است كه
ميتواند از طريق رقيقكنندههاي مني باعث انتقال آن شود ( Gilو
همكاران .)2003 ،اين آلودگيها نه تنها قادر به انتقال يك بيماري
بوده بلكه ميكروارگانيزمهاي موجود در آنها با توليد سمومي ميتواند

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بر روي اسپرم تاثير گذاشته و باعث مرگ آنها شوند ( Bousseauو
همكاران Moussa .)1998 ،و همكاران ( )2002نشان دادند كه حضور
يكسري مواد در زرده تخممرغ ميتواند باعث ممانعت از تنفس اسپرم
شده تحرک و زندهماني آنرا كاهش دهد و اين امر سبب شده است
كه تقاضا براي جايگزين كردن زرده بابخش موثر آن افزايش يابد.
 Anelو همكاران ( )2006گزارش دادند كه سويا حاوي مقدار بااليي
از فسفولپيدهاي شبيه زرده تخممرغ است .لسيتين در حدود 10
درصد از فسفولپيدهاي زرده را تشكيل ميدهد و با توجه به حضور
فسفولپيدهاي مشابه زرده در سويا ميتوان از آن بهعنوان يك
جايگزين گياهي مناسب استفاده نمود ( .)2008 ،Fukuiاستفاده از
منابع جايگزين گياهي اين امكان را بهوجود ميآورد كه حذف منابع
آلودگي بهطور كامل صورت گيرد( Bansalو .)2011 ،Bilaspuri
منابع گياهي هم چون عصاره سويا داراي اثر محفاظتي بهتري
در مقايسه با زرده تخممرغ بوده و ساختار اسپرم در اين رقيقكنندهها
كمتر تحت تاثير صدمات ناشي از آسيب سرمايي قرار ميگيرند
( Hinschو همكاران .)1997 ،با گذشت زمان رقيقكنندههاي گياهي
نيز دچار تغييراتي شده اند .اين تغييرات در جهت بهبود باروري اسپرم
ايجاد شده است .بههر حال اطالعات دقيقي در مورد اين تغييرات در
دسترس نيست و همه آنها با فرمولهاي بسته به بازار عرضه ميشوند.
يكي از اين رقيقكنندهها آندرومد نام دارد كه ساخت شركت minitüb
ميباشد .بنابراين در اين مطالعه سعي شده است با استخراج دقيق و
استاندارد  LDLاز زرده تخممرغ ،اثرات محافظتي LDLو سطوح مختلف
لستين سويا در مقايسه با رقيقكننده تجاري آندرومد بر خصوصيات
ميكروسكوپي اسپرم منجمد-يخگشايي شده گاو مورد بررسي قرار گيرد.

مواد و روشها
استخراج  LDLاز زرده تخممرغ :تخممرغهاي تازه از يك گله
كه جيره غذايي يكسان داشتند جمعآوري شدند .تخممرغها بهصورت
دستي شكسته شده و زرده از آلبومين جدا شد .هر يك از زردهها به
دقت روي كاغذ صافي غلط داده شدند تا شاالز و باقيماندههاي
آلبومين از غشاي ويتلين جدا شود .سپس ويتيلن شكاف داده شده و
زرده در بشري كه داخل آب يخ قرار دارد جمعآوري شد.
جداسازی پالسمای زرده تخممرغ :ابتدا زرده با محلول
ايزوتونيك سالين ( 0/17موالر  )NACLرقيق شده ( )W/Wو بهمدت
يك ساعت توسط همزن مگنتي بهم زده شد .سپس بهمدت  45دقيق
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با دور  10000×gدر دماي 10°cسانتريفيوژ شد .سپس پالسما بار
ديگر بهمنظور حذف كامل گرانولها سانتريفيوژ شد و پالسما در دماي
 4°cنگه داشته شد.
استخراج  :LDLپالسما با سولفات آمونيوم  %40مخلوط شده
و بهمدت يك ساعت بههمزده شد تا ليوتين رسوب كند .در طي اين
مرحله  pHبر روي  8/7و دما در  4°cثابت و تحت كنترل بود .سپس
بهمدت  45دقيقه با دور  10000×gدر دماي 10°cسانتريفيوژ شد تا
محلول رويي از رسوب جدا شود .سپس محلول رويي بهمدت حداقل
 6ساعت دياليز شد تا سولفات آمونيوم كامال حذف شود .محلول باقي
مانده دوباره طبق مراحل قبل سانتريفيوژ شده و باقيمانده شناور كه
سرشار از  LDLبود جمع آوري گرديد ( Moussaو همكاران.)2002 ،
جمعآوری منی :در اين تحقيق از سه رأس گاو هلشتاين (با
شرايط محيطي ،تغذيهاي و نگهداري يكسان) با استفاده از واژن
مصنوعي دو بار در هفته اسپرمگيري شد .براي از بين بردن اثرات
فردي دامهاي نر ،به تعداد مساوي از سلولهاي اسپرم هر سه رأس
دام نر در هر تكرار آزمايشي مخلوط و استفاده شدند .تمام اجزاي واژن
مصنوعي بهمدت حداقل يك ساعت در دماي  40°cگرم شدند .دماي
داخلي واژن مصنوعي  45-42°cبود و همچنين براي سهولت دخول
آلت تناسلي دام نر ،سطح داخلي واژن با وازلين آغشته شده بود .نمونههاي
مني جمعآوري شده بالفاصله به آزمايشگاه منتقل و در حمام آب
 34°cقرار داده شدند .نمونهها از نظر حجم ،رنگ ،عدم آلودگي به
ادرار و خون ،غلظت و تحرک پيشرونده بررسي شده و نمونههاي مني
داراي رنگ كرمي تيره ،حجم بين  5-12ميليليتر ،غلظت بيشتر از
يك ميليارد اسپرم در هر يك ميليليتر نمونه مني و تحرک پيشرونده
باالتر از  70درصد در اين تحقيق استفاده شد .غلظت اسپرم بهوسيله
دستگاه فتومتر و درصد تحرک پيشرونده با سيستم كاسا تعيين شد
( Gilو همكاران.)2003 ،
تهیه رقیقکننده :در اين تحقيق از يك رقيقكننده تجاري
آندرومد و هفت رقيقكننده بر پايه تريس كه  100ميليليتر اين
محلول حاوي 2/42گرم تريس 1/48 ،گرم اسيدسيتريك 1 ،گرم
فروكتوز 6/4 ،ميليليترگليسرول 50،ميكروليتر جنتامايسين30 ،
ميكروليتر لينكوپك و  2/5ميكروليتر تايلوزين و درصدهاي مختلف
لستين سويا (سيگما 2 ،1/5 ،1( )P3644 ،و  )% 3و يا درصدهاي
مختلف  8 ،6( LDLو  )%10بود استفاده شد.
اعمال تیمار ،سردسازی ،تعادل ،بستهبندی و انجماد :پس
از ارزيابي اوليه ،نمونههاي مني با غلظت  50ميليون اسپرم در هر
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ميليليتر محلول رقيقكننده به فالكونهاي حاوي رقيقكنندههاي
مختلف اضافه شده و در پايوتهاي 0/5ميليليتر پر و بستهبندي شدند.
پايوتها روي راک چيده شده به دماي  5°Cمنتقل شدند و پس از
سپري كردن 2ساعت زمان تعادل در اين دما توسط دستگاه نيمه
اتوماتيك انجماد اسپرم منجمد شده و به تانك ازت مايع (دماي
 )-196°Cانتقال يافته و تا زمان يخگشايي در اين دما نگهداري شدند
( Ashrafiو همكاران.)2013 ،
ارزیابی اسپرم بعد از یخگشایی-ارزیابی تحرک اسپرم:
بعد از يخگشايي ( 40ثانيه در حمام آب گرم حاوي دماي،)37°C
فراسنجهاي تحرک كلي ) ،1(TMتحرک پيشرونده ) ،2(PMسرعت
در مسير منحني ) 3،(VCLسرعت در مسير ميانگين ) 4،(VAPراستي
مسير طي شده ) ،5(STRتناوب عرضي زنش ) ،6(BCFسرعت در
مسير مستقيم ) 7، (VSLجنبايي عرضي سر )8(ALHو خطي بودن
جنبايي )9(LINارزيابي شدند .ابتدا نمونهها يخگشايي شده و جهت
تطابقپذيري و بازگشت آب درونسلولي ،بهمدت  5دقيقه در دماي
 37°Cحمام آب گرم انكوبه شدند .سپس  5ميكروليتر از نمونه روي
الم از قبل گرم شده (در دماي  )37°Cقرار داده و بعد از پوشش با
المل ،روي صفحه گرم ميكروسكوپ قرار داده شد .از هر نمونه حداقل
 10فيلد بهطور كامال تصادفي انتخاب و تعداد  200اسپرم بهوسيله
سيستم كاسا ( )CASA‚Video TesT Sperm 3.1 Russiaبا بزرگنمايي
 ×10آناليز شد.
درصد زندهمانی اسپرم :اين تست بهوسيله روش رنگآميزي
ائوزين-نيگروزين ارزيابي شد .ابتدا  5ميكروليتر از نمونه مني با 5
ميكروليتر رنگ (ائوزين  16/7گرم/ليتر آب مقطر ،نيگروزين 100
گرم/ليتر آب مقطر ،بافر سيترات  29گرم/ليتر آب مقطر) روي الم به
آرامي مخلوط و با الم ديگري گسترش تهيه شد .جهت خشك كردن،
نمونه گسترش يافته بهمدت سه دقيقه در دماي  37 °Cقرار گرفت.
تعداد 200اسپرم بهوسيله ميكروسكوپ نوري و روغن ايمرسيون با
بزرگنمايي  ×1000آناليز شد .اسپرمهايي كه بهطوركلي و جزئي رنگ
قرمز مايل به بنفش به خود گرفته بودند مرده و اسپرمهايي كه رنگ
بهخود نگرفته بودند زنده محسوب شدند ( Evansو .)1987 ،Maxwell

تست براي بررسي يكپارچگي غشاي پالسمايي سلول اسپرم بهكار
گرفته شد .ابتدا  50ميكروليتر از نمونه مني بهآرامي با  500ميكرو
ليتر محلول هيپواسموتيك همدما (حاوي  9گرم/ليتر فروكتوز4/9 ،
گرم/ليتر سيترات سديم) مخلوط و بهمدت  60دقيقه در حمام آب
گرم ( )37°Cانكوبه شد .سپس مقدار  5ميكروليتر از نمونه مخلوط
شده و روي الم از پيش همدما شده قرار گرفته و با المل پوشانده شد.
الم روي صفحه گرم ميكروسكوپ فاز كنتراست قرار داده شد .تعداد
 200اسپرم با بزرگنمايي  ×400شمارش و درصد اسپرم با دم متورم
و تاب خورده (طبيعي) تعيين و بهعنوان درصد پاسخ به محلول
هيپواسموتيك ثبت شد ( Revellو .)1994 ،Mrode
آنالیز آماری :اين مطالعه در  5تكرار انجام شد .دادههاي حاصل
از اين مطالعه در قالب طرح كامال تصادفي بهكمك نرمافزار
رويه  GLMتجزيه وتحليل گرديد .مقايسه ميانگينها بهروش دانكن
انجام گرفت .سطح معنيداري  P˂0/05در نظر گرفته شد .مدل آماري
اين طرح عبارت بود از:
Yij=µ+ Treati+eij
كه در اين مدل Yij ،برابر است با داده مشاهده شده براي فراسنجههاي
اندازهگيري شده =μ ،ميانگين جامعه=Treati ،اثر تيمار iام برابر است
با اثر تيمار و  =eijاثر باقيمانده يا خطا بود.
SAS

نتایج
نتايج حاصل از آناليز دادهها براي پارامترهاي تحرک در جدول
 1آمده است .نتايج نشان داد در مقايسه سطوح مختلف  LDLبا
يكديگر و همچنين مقايسه سطوح مختلف لستين سويا با يكديگر
اختالف معنيداري وجود نداشت  .استفاده از رقيقكننده آندرومد
موجب بهبود معنيدار ( (P<0/05تمامي پارامترها كنتيكي و جنبايي
نسبت به سطوح مختلف  LDLشد .البته اختالف رقيقكننده LDL6
با آندرومد در پارامتر تناوب عرضي زنش معنيدار نيست .اختالف
معنيداري در پارامتر جنبايي كل بين رقيقكننده آندرومد و سطوح
مختلف لستين مشاهده نشد .راستي مسير طي شده ،سرعت در مسير

1-

6-

2-Progressive

7-

Total Motility
Motility
)3- Curvilinear velocity (micron/sec) (VCL
)4- Average path velocity (micron/sec) (VAP
)5- Sperm track straightness (%) (STR
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تست یکپارچگی غشای پالسمایی (تست  :)HOSTاين

)Beat cross frequency (Hz) (BCF
)Straight – line velocity (micron/sec) (VSL
)8- Lateral head displacement (micron) (ALH
)9-Linearity (%) (LIN= VSL/VCL×100
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معنيدار نيست .پارامتر درصد جنبايي كل در رقيقكننده 8
بهطور معنيداري پايينتر از ساير گروه هاي تيماري است ولي اختالف
معنيداري بين سطوح  6و  10درصد  LDLنسبت به سطوح مختلف
لستين مشاهده نشد .با اينكه اختالف معنيداري بين سطوح مختلف
 LDLو سطوح مختلف لستين در مورد صفات راستي مسير طي شده،
درصد خطي بودن جنبايي و تناوب عرضي زنش مشاهده نشد ولي
سطوح مختلف رقيقكنندههاي لستين نسبت به رقيقكنندههاي
 LDLموجب بهبود معنيدار ( (P<0/05ساير صفات كنتيكي شد.

منحني و جنبايي عرضي سر در رقيقكننده آندرومد بهطور معنيداري
( (P<0/05بيشتر از سطوح مختلف لستين است .همچنين پارامترهاي
جنبايي پيشرونده ،سرعت در مسير مستقيم و ميانگين سرعت در
مسير رقيقكننده آندرومد بهطور معنيداري ( (P<0/05بيشتر از
سطوح  1/5 ،1و  2درصد لستين است ولي اين اختالف با سطح %3
لستين معنيدار نيست .رقيقكننده آندرومد موجب بهبود معنيدار
( (P<0/05درصد خطي بودن جنبايي نسبت به سطح  %2لستين و
تناوب عرضي زنش نسبت به سطوح  2و  %3لستين ميشود در حالي
كه اين اختالف با ساير سطوح لستين در مورد پارامترهاي مذكور

LDL

جدول :1مقایسه پارامترهای تحرکی و کنتیکی اسپرم منجمد-یخگشایی شده گاو توسط رقیقکننده آندرومد و رقیقکنندههای حاوی سطوح مختلف لستین سویا و LDL

صفات

LDL 6

جنبايي (درصد)
جنبايي پيشرونده
(درصد)
راستي مسير طي شده
(درصد)
سرعت در مسير
منحني
(ميكرون/ثانيه)
جنبايي عرضي سر
(ميكرون)
سرعت در مسير
مستقيم
(ميكرون/ثانيه)
سرعت در مسير
ميانگين
(ميكرون/ثانيه)
ميزان خطي بودن
جنبايي
تناوب عرضي زنش
(هرتز)

LDL 10

LDL 8

لستین 1

لستین 1/5

لستین 2

آندرومد

لستین 3

87/8 ± 3/2
48/6±4/3c

83/1 ± 6/4
47/7±3/5c

87/8 ± 4/6
49/0±7/2c

91/0 ± 1/8
59/9±2/1b

90/5 ± 1/4
58/4±7/0b

89/2 ± 4/0
58/1±2/7b

92/5 ± 0/8
61/3±2/9ab

93/5 ± 1/4
65/8±2/8a

0/82 ± 0/03b

0/79 ± 0/01b

0/79 ± 0/02b

0/81 ± 0/01b

0/81 ± 0/02b

0/81 ± 0/01b

0/81 ± 0/01b

0/84 ± 0/04a

90/4 ± 6/0c

90/9 ± 7/74c

94/2 ± 12/5c

114/1 ± 6/4b

109/8 ± 13/6b

113/5 ± 4/4b

116/0 ± 8/0b

127/2 ± 6/6a

1/7 ± 0/08c

1/7 ± 0/14c

1/8 ± 0/21c

2/1 ± 0/10b

2/1 ±0/17b

2/2 ± 0/15b

2/2 ± 0/12b

2/4 ± 0/18a

39/8 ± 2/9c

40/9 ± 3/8c

41/0 ± 5/7c

51/2 ± 5/3b

48/9 ± 7/2b

50/5 ± 3/0b

53/5 ± 2/9ab

58/4 ± 3/2a

46/1 ± 3/4c

47/0 ± 3/7c

47/4 ± 6/5c

57/9 ± 5/5b

55/6 ± 7/7b

57/0 ± 2/9b

60/3 ± 2/8ab

65/8 ± 3/6a

0/413 ± 0/03b

0/397 ±0/01b

0/396 ±0/03b

0/401 ± 0/02ab

0/404 ± 0/02ab

0/391 ± 0/01b

0/416 ±0/02ab

0/434 ± 0/03a

15/5±0/5ab

15/1±0/2b

15/1±0/4b

15/5±0/3ab

15/5±0/9ab

15/0±0/5b

15/1±0/6b

16/0±0/3a

bc

c

bc

ab

ab

ab

ab

a

حروف غيرمشابه در يك رديف نشاندهنده تفاوت معنيدار بين سطوح است ()P<0/05

نتايج حاصل از آناليز دادهها براي پارامتر زندهماني در شكل  1و
براي پارامتر يكپارچگي غشاي پالسمايي در شكل  2آمده است .در
مقايسه سطوح مختلف  LDLبا يكديگر و همچنين مقايسه سطوح
مختلف لستين سويا با يكديگر اختالف معنيداري براي هر دو پارامتر
مذكور مشاهده نشد .رقيقكننده آندرومد موجب بهبود معنيدار

( (P<0/05هر دو پارامتر نسبت ساير رقيقكنندهها شد .همچنين
رقيقكننده  LDL8بهطور معنيداري ( (P<0/05زندهماني و
يكپارچگي غشاي پالسمايي كمتري نسبت به ساير رقيقكنندهها را
بههمراه داشت.
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اشرفی و همکاران

ab

استخراج لیپوپروتئین با چگالی کم از زرده تخممرغ و مقایسه آن با لستین سویا و....

a
ab

ab

ab

۹۸
۹۶

bc

۹۴

bc

a
ab

ab
ab

ab
bc

۹۲

c

bc
c

۹۰
۸۸
۸۶
۸۴
۸۲

LEC 3

LEC 2

LEC 1.5

LEC 1

LDL 10

LDL 8

LDL 6

آندرومد

شکل  :1نمودار مقایسه درصد زندهمانی اسپرم منجمد-یخگشایی شده گاو توسط رقیق
کننده آندرومد و رقیقکنندههای حاوی سطوح مختلف لستین سویا و .LDL

۹۸
۹۶
۹۴
۹۲
۹۰
۸۸
۸۶
۸۴
۸۲
۸۰
۷۸

شکل  :2نمودار مقایسه درصد یکپارچگی غشای پالسمایی اسپرم منجمد-یخ-
گشایی شده گاو توسط رقیقکننده آندرومد و رقیقکنندههای حاوی سطوح
مختلف لستین سویا و .LDL

حروف غيرمشابه در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنيدار بين سطوح است ()P<0/05

بحث
در اين مطالعه با توجه به مزيتهاي استفاده از  LDLبهجاي
زرده تخممرغ در رقيقكننده انجماد اسپرم ،ليپوپروتئينهاي با چگالي
كم از زرده تخممرغ استخراج شده و اثرات آن در رقيقكننده بر پايه
تريس براي انجمادپذيري اسپرم گاو مورد بررسي قرار گرفت .سطوح
مختلف  LDLنتايج خوبي را در ارتباط با پارامترهاي جنبايي و كنتيكي،
زندهماني و يكپارچگي غشاي پالسمايي بعد از انجماد بههمراه داشتند.
 Paceو  )1974( Grahamزرده تخممرغ را با استفاده از اولتراسانتريفيوژ
خالص سازي كردند و مشاهده نمودند كه ليپوپروتئينهاي با چگالي
كم ( )LDLاثر محفاظتي بر روي غشاي اسپرم دارند .محققين اثر
محافظتي ليپوپروتئينهاي با چگالي كم را بر روي غشاي اسپرم در
طي فرآيند انجماد-ذوب تاييد كردهاند ( Moussaو همكاران.)2002 ،
ليپوپروتئينهاي با چگالي كم بهخصوص بخشهاي فسفولپيدي ،قادرند
با اتصال به غشاي اسپرم باعث بهتاخير افتادن آسيب به فسفولپيدهاي
غشا در موقع شوک سرمايي شده و در نتيجه باعث افزايش مقاومت
آنها در برابر اين شوک شوند ( Thunو همكاران .)2002 ،بههر حال
نقش كامل پروتئينها و ليپيدهاي موجود در  LDLدر برقراري پيوند
و ارتباط با غشاي اسپرم هنوز بهطور كامل مشخص نشده است
( Moussaو همكاران .)2002 ،ليپوپروتئينهاي با چگالي كم كه حدود
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 %66ماده جامد زرده تخممرغ را تشكيل ميدهند ،در بخش محلول
زرده يعني پالسما قرار دارند ( Powrieو LDL .)1986 ،Nakaiچگالي
0/982گرم در ميليليتر داشته و ساختار آن كروي شكل با شعاع 17-60
نانومتر است .حدود  LDL %83-89مشتمل بر تريگليسريد ،فسفولپيد
و كلسترول بوده و مابقي آن بخش پروتئيني است ( Cookو ،Martin
 .)1969فسفولپيدها بهخصوص فسفاتيدل كولين و فسفاتيدل سرين
نقش مهمي در استحكام ساختار  LDLداشته و نقش محافظتي براي
اسپرم ايفا ميكنند ( Grahamو  .)1987 ،Footهمچنين جذب و
ژالتينه شدن آپوپروتئينهاي  LDLدر اطراف غشاي اسپرم ،باعث
تشكيل يك غشاي محافظتي در مقابل كريستالهاي يخ در اطراف
غشاي اسپرم ميشود ( .)1988 ،Tsutsuiحضور يكسري مواد در زرده،
با ايجاد اختالل در تنفس سلولي ،تحرک اسپرم را كاهش ميدهد.
استخراج بخش موثر زرده و اضافه كردن آن به رقيقكننده سبب حذف
مواد ممانعتكننده تنفس سلولي ميشود ( Moussaو همكاران.)2002 ،
در مطالعهاي كه اثرات محافظتي  LDLبر روي اسپرم گاو در طي دوره
انجماد-ذوب ،با بهكارگيري سطوح مختلفي از  2/5( LDLتا  20درصد
در رقيقكنندهها) بررسي شده بودنشان داد كه تحرک و خصوصيات
حركتي اسپرم در رقيقكنندههاي حاوي  LDLبهطور معنيداري نسبت
به رقيقكننده تجاري تريالديل [رقيقكننده تجاري بر پايه زرده تخم
مرغ ،گروه شاهد] باالتر بود .اگرچه هر يك از غلظتهاي  LDLپاسخهاي
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متفاوتي را ايجاد كردند ولي غلظتهاي بين  5تا  10درصد بهترين
نتايج در مقايسه با گروه شاهد نشان دادند ( Moussaو همكاران.)2002 ،
 Demianowiczو  )1996( Strezekبا جداسازي پالسماي زرده تخم
مرغ به دو بخش  LDLو  )High density lipoprotein( HDLنشان
دادند كه  LDLمحافظت بهتري را نسبت به زرده كامل براي اسپرم
ايجاد ميكند ولي  HDLباعث كاهش معنيدار تحرک اسپرم نسبت
به زرده كامل ميشود.
در مطالعه حاضر تفاوت معنيداري بين سطوح  8 ،6و  10درصد
 LDLدر پارامترهاي ارزيابي شده مشاهده نشد .با اين وجود مطالعات
گذشته گزارش كردهاند كه افزايش غلظت  LDLبيش از حد مورد نياز
باعث كاهش تحرک اسپرم ميگردد .علت دقيق آن هنوز بهطور كامل
مشخص نيست ،احتماال افزايش غلظت  LDLباعث كاهش فشار اسمزي
رقيقكننده ميشود كه با رسوب دادن فروكتوز و نمكهاي موجود
اين اتفاق مي افتد .فرضيه ديگر اين است كه افزايش غلظت LDL
تجمع و گردآمدگي آنها را به دور هم افزايش داده و اثرات حفاظتي
آنها را كاهش ميدهد ( Moussaو همكاران.)2002 ،
لسيتين در حدود  10درصد از فسفولپيدهاي زرده را تشكيل
ميدهد و با توجه به حضور فسفولپيدهاي مشابه زرده در سويا ميتوان
از آن بهعنوان يك جايگزين گياهي مناسب استفاده نمود .استفاده از
منابع جايگزين گياهي امكان حذف منابع آلودگي را بهطور كامل ممكن
ميسازد ( Fukuiو همكاران .)2008 ،بههمين دليل فسفولپيدهاي
سويا ميتواند بهعنوان يك منبع لپيدي گياهي جايگزيني بهتري براي
زرده تخممرغ و يا  LDLمستخرج از زرده تخممرغ باشد .با گذشت
زمان رقيقكنندههاي تجاري گياهي نيز دچار تغييراتي شدهاند ،بههر
حال اطالعات دقيقي در مورد اين تغييرات در دسترس نبوده و همه
آنها با فرمولهاي بسته به بازار عرضه ميشوند .آندرومد يكي از اين
رقيقكنندهها بوده و ساخت كشور آلمان است كه تاكنون براي رقيق
سازي و انجماد مني گاو ( Airesو همكاران ،)2003 ،اسب (Aurich
و همكاران ،)2007 ،گوسفند ( Fukuiو همكاران )2008 ،و بز كوهي
( Saragustyو همكاران )2006 ،مورد استفاده قرار گرفته است .رقيق
كننده آندرومدكه بر پايه بافر تريس ميباشد حاوي لسيتين سويا،
سيتريك اسيد ،قند و گليسرول ميباشد( Fukuiو همكاران.)2008 ،
مشخص نبودن تركيب دقيق رقيقكنندههاي تجاري و همچنين
هزينههاي زياد خريد آن ،ما را بر آن داشت كه با طراحي اين آزمايش
و تعيين درصد لستين مورد نياز در رقيقكننده گامي را در راستاي
خودكفايي ساخت رقيقكننده گياهي انجماد اسپرم برداشته شود .نتايج
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حاصل از اين مطالعه نشان داد استفاده از سطوح مختلف لستين سويا
( 1الي  3درصد) در رقيقكننده انجماد اسپرم ميتواند نتايج مشابه با
رقيقكننده آندرومد داشته باشد .براساس مرور منابع صورت گرفته
تاكنون مطالعهاي مبني بر مقايسه سطوح مختلف  LDLو لستين سويا
گزارش نشده است .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد در اكثر پارامترهاي
ارزيابي شده سطوح لستين استفاده شده ميتواند نتايجي حتي بهتر
از  LDLنيز بههمراه داشته باشد Gil .و همكاران ( )2000نشان دادند
كه ميحط انجماد تجاري بايوسفوس پالس كه حاوي عصاره سويا ميباشد
تحرک و خصوصيات حركت اسپرم گاو را در مقايسه با محيط حاوي
زرده تخممرغ افزايش ميدهد Fukui .و همكاران ) )2008با استفاده
رقيقكننده آندرومد جهت انجماد سيمن قوچ گزارش دادند كه درصد
آبستني و درصد برهزايي در ميشهاي تلقيح شده با اسپرم منجمد
شده در اين رقيقكننده در مقايسه با رقيقكننده حاوي زرده تخممرغ
هيچ اختالف معنيداري ندارد .رقيق كننده آندرومد كه حاوي لسيتين
سويا است باعث افزايش توان تحرک اسپرم و درصد آبستني بعد از
تقيح ماده گاوهاي فحل ميشود ( Airesو همكاران.)2003 ،
در مطالعه حاضر تفاوت معني داري بين سطوح  2 ،1/5 ،1و 3
درصد لستين در پارامترهاي ارزيابي شده مشاهده نشد .با اين وجود
مطالعات گذشته گزارش كردهاند كه افزايش غلظت لستين بيش از
حد مورد نياز باعث كاهش قدرت باروري اسپرم ميگردد كه ميتواند
ناشي از افزايش ويسكوزيته و فشار اسمزي در پي استفاده از سطوح
بيشتر لستين سويا باشد ( Vanو همكاران .)2000 ،در مطالعه حاضر
بهترين نتايج حاصل از بهكارگيري رقيقكننده آندرومد در انجماد
اسپرم بود .وجود تركيبات ناشناخته مانند انواع آنتياكسيدانها در
تركيب رقيقكننده آندرومد و همچنين اسموالريته تنظيم شده اين
رقيق ميتوانند از داليل برتري آندرومد بر رقيقكنندههايي باشد كه
در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفت.
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