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چکیده
یک حجم منی بهدست آمده از  4راس بز نژاد مهابادی  4-3ساله در فصل تولیدمثلی در  20حجم رقیقکننده بر پایه بافر تریس حاوی
مقادیر  2 ،1/5 ،1 ،0/5و  2/5درصد لسیتن سویا بهعنوان افزودنی با منشا غیرحیوانی و یک درصد زرده تخممرغ بهعنوان افزودنی با منشا حیوانی
مخلوط شد و اثرات افزودنیها بر جنبایی کل و پیشرونده ،زندهمانی ،یکپارچگی غشاء و میزان اسپرمهای دارای مورفولوژی غیرطبیعی در ،2
 24 ،6و  48ساعت پس از نگهداری منی در دمای  4درجه سانتیگراد بررسی شدند .نتایج نشان دادند که با افزایش زمان نگهداری میزان جنبایی
کل و پیشرونده ،یکپارچگی غشاء ،زندهمانی و درصد اسپرمهای با مورفولوژی طبیعی بهطور معنیداری کاهش یافتند ( .)P>0/05در زمانهای
مورد ارزیابی هیچ تفاوت معنیداری در جنبایی کل و پیشرونده و یکپارچگی غشاء بین رقیقکنندههای مختلف وجود نداشت ( .)P<0/05در
 24ساعت پس از نگهداری منی در شرایط سرد زندهمانی اسپرم در رقیقکننده حاوی  1/5درصد لسیتین بیشتر از رقیقکننده حاوی  0/5درصد
لسیتین بود .در  24 ،6و  48ساعت پس از نگهداری منی در شرایط سرد درصد اسپرمهای با مورفولوژی غیرطبیعی در رقیقکننده حاوی 1/5
درصد لسیتین بهطور معنیداری کمتر از سایر رقیقکنندههای حاوی زرده و برخی از سطوح مختلف لسیتین بودند ( .)P>0/05با توجه به نتایج
بهدست آمده ،رقیقکننده حاوی  1/5درصد لسیتین سویا بهعنوان رقیقکننده مناسب برای نگهداری اسپرم بز در شرایط سرد میباشد.
کلمات کلیدی :لسیتین سویا ،رقیقکننده ،اسپرم بز ،شرایط سرد ذخیره
* پست الکترونیکی نویسنده
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کریمی و ژندی

اثرات غلظتهای مختلف رقیقکننده منی عاری از ترکیبات حیوانی بر ویژگیهای اسپرم بز...

مقدمه
نگهداری اسپرم یک روش مناسب برای مطالعات آزمایشگاهی و
تلقیح مصنوعی در دامهای اهلی است و بخش اساسی و ضروری در
فنآوریهای تولیدمثل بهحساب میآید .از این فنآوری در تولیدمثل،
برای انتخاب دام نر دارای ارزش اصالحی باال و توزیع ژنهای برتر در
گلهها بدون در نظرگرفتن محدودیت زمانی و مکانی استفاده میشود
( .)2010 ،Maiaطی فرآیند نگهداری ،عوامل مهمی مانند تركیب
پالسمای منی ( Alaudو همکاران ،)1981 ،تركیب شیمیایی رقیق
كنندهها ،دمای نگهداری و میزان سردسازی ،میتواند بر كیفیت و
باروری اسپرم تاثیرگذار باشد .اضافه كردن نگهدارندهها ،مهمترین و
در حال حاضر اصلیترین موضوع تحقیقات در دهه اخیر در مورد
نگهداری اسپرم میباشد (  Aitkenو همکاران  .)1993هدف از اضافه
كردن نگهدارنده به محیطهای نگهداری ،تأمین انرژی مورد نیاز
سلولهای اسپرم ،حفاظت سلولها از آسیبهای دمایی ،كاهش تنشهای
فیزیکی و شیمیایی ناشی از سرد كردن و در نهایت ایجاد یک محیط
مناسب برای زنده ماندن اسپرمها میباشد .وقتیكه  Philipsو همکاران
( )1939اثرات مثبت زرده تخممرغ را برای ذخیرهسازی منی پستانداران
ثابت نمودند ،زرده بهعنوان یکی از اجزاء معمول در محیط انجماد
اسپرم پستانداران مورد استفاده قرار گرفت .لیپوپروتئینهای با چگالی
كم ) (LDLبخش زرده تخممرغ با اتصال به غشای اسپرم طی فرآیند
نگهداری باعث باال بردن مقاومت اسپرم در برابر آسیبهای حرارتی
میشود و اسپرم را در برابر تنش سرمایی محافظت میكند (،Watson
 .)1976همچنین  LDLحاوی مقادیری فسفاتیدیلكولین و فسفاتیدل
سرین است كه طی فرآیند انجماد -یخگشایی بهطور مرتب جایگزین
فسفولیپدهای از دست رفته غشای اسپرم میشوند ( Grahamو ،Foote
 .)1987با وجود اثرات بسیار مثبت زرده تخممرغ برای رقیقسازی
منی در تمامی گونههای پستانداران ،در سالهای اخیر استفاده از آن
با مشکالتی روبرو شده است و تالشهایی برای حذف و یا كاهش
مقدار آن در رقیقكنندهها صورت گرفته است .مهمترین مشکالت
زرده بهعنوان یک افزودنی متغیر بودن میزان  LDLموجود در آن،
آلودگیهای میکروبی قابل انتقال و تولید سموم میکروبی موثر بر
افزایش مرگ اسپرم میباشند كه باعث میشوند تا رقیقكنندههای
حاوی زرده تخممرغ بهعنوان رقیقكنندههای غیراستاندارد شناخته
شوند ( Gilو همکاران2003 ،؛  Bousseauو همکاران .)1998 ،همچنین
 Moussaو همکاران ) (2002نشان دادند كه حضور یک سری مواد
در زرده تخممرغ كه میتواند باعث ممانعت از تنفس اسپرم شود
جنبایی و زندهمانی اسپرم را كاهش میدهد .این امر سبب شده است
كه تقاضا برای جایگزین كردن زرده با بخش موثر آن یا دیگر مواد
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جایگزین افزایش یابد .یکی از اولین رقیقكنندههای تجاری كه در آن
زرده تخممرغ با یک نگهدارنده غیرحیوانی جایگزین شده است،
بیوسیفوس پالس (رقیقكننده حاوی عصاره سویا) نام دارد (Bousseau
و  .)1994 ،Brillardاین رقیقكننده ساخت كشور فرانسه میباشد كه
برای انجماد اسپرم گونههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
 Gilو همکاران ( )2000نشان دادند كه رقیقكننده تجاری بیوسیفوس
باعث بهبود جنبایی و خصوصیات حركتی اسپرم گاو در مقایسه با
رقیقكننده حاوی زرده تخممرغ میشود .منابع گیاهی همچون عصاره
سویا ،دارای اثر محافظتی بهتری در مقایسه با زرده تخممرغ است و
ساختار اسپرم در این رقیقكنندهها كمتر تحت تأثیر صدمات ناشی از
آسیب سرمایی قرار میگیرند ( Hinschو همکاران Aires .)1997 ،و
همکاران ( )2003نشان دادند كه رقیقكننده آندرومد باعث افزایش
معنیدار درصد آبستنی در بیش از  20000گاو فحل تلقیح شده با
اسپرم منجمد شده با آن رقیقكننده در مقایسه با رقیقكننده حاوی
زرده تخممرغ شد Fukui .و همکاران ( )2008در مقایسه رقیقكننده
حاوی افزودنی گیاهی با رقیقكنندههای حاوی زرده تخممرغ نشان
دادند كه بین درصد آبستنی و درصد برهزایی در میشهای تلقیح شده
با اسپرم منجمد در دو رقیقكننده تفاوت معنیداری وجود ندارد .بررسی
اثر محافظتی لیپیدهای سویا بر كیفیت منی گاوهای وحشی اروپایی
نشان میدهد كه اختالف معنیداری در جنبایی ،خصوصیات حركتی
و ریختشناسی اسپرم بعد از انجماد-یخگشایی در رقیقكنندههای حاوی
شیره سویا در مقایسه با زرده تخممرغ وجود نداشت (Perez-Garnelo
و همکاران Agarwal .)2006 ،و همکاران ( )2008نشان دادند كه
لسیتین سویا بهعنوان یک ماده نگهدارنده قادر نیست همانند زرده
باعث محافظت از اسپرم انسان طی فرآیند انجماد-یخگشایی شود و
كاهش معنیداری در جنبایی را بهدنبال دارند Forouzanfar .و همکاران
( )2009در مطالعهای بر انجماد اسپرم قوچ با جایگزینی زرده تخممرغ
با لسیتین سویا گزارش كردند كه یک درصد لسیتین سویا میتواند
جایگزین زرده تخممرغ در رقیقكننده منی قوچ شود Sharafi .و
همکاران ( )2009در مطالعهای بر انجماد اسپرم قوچ نشان دادند كه
غلظت یک درصد لسیتین سویا اثرات محافظتی برابری با محیط
تجاری بایوكسل بهمنظور انجماد اسپرم قوچ نژاد لری بختیاری دارد.
در این مطالعه میزان جنبایی ،زندهمانی ،وضعیت آكروزومی و توانایی
لقاح آزمایشگاهی اسپرم در دو محیط انجماد بر پایه یک درصد
لسیتین سویا و محیط تجاری بایوكسل برابر بود.
هدف از تحقیق حاضر بررسی و مقایسه نسبتهای مختلف
لسیتین سویا بهعنوان افزودنی با منشا غیرحیوانی و البته انتخاب
بهترین نسبت از نظر اثرات محافظتی در شرایط سرد بهعنوان رقیق
كننده مناسب برای سپرم بز میباشد.
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مواد و روشها
مکان و حيوانات مورد استفاده در آزمايش :در این تحقیق
از منی چهار راس بز نژاد مهابادی با سن  3-4سال استفاده شد.
جمعآوری منی بزهای آموزش دیده بهصورت هفتهای دوبار و در فصل
تولیدمثلی در مهرماه  1393در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تهران بهمدت
 4هفته صورت گرفت .بالفاصله پس از جمعآوری منی و انتقال آن به
آزمایشگاه دانشگاه تهران ،بررسیهای اولیه روی منی صورت گرفت.
تغذيه و مديريت حيوانات مورد آزمايش :بزهای مذكور در
یک جایگاه نیمهمسقف با كف سیمانی تحت شرایط نور طبیعی قرار
گرفته و با جیره در حد نگهداری تغذیه شدند .در طول تحقیق بزها
بهصورت آزاد به آب و آجر معدنی دسترسی داشتند.
جمعآوري مني و ارزيابي پيش از نگهداري :نمونههای منی
هفتهای دوبار بهوسیله مهبل مصنوعی از بزهای مورد آزمایش جمعآوری
شدند .قبل از نمونهگیری ،مهبلها شستشو و استریل شده و در حین
جمعآوری نمونه ،برای سهولت در دخول آلت حیوان سطح داخلی
مهبل با ژل لغزنده كننده آغشته گردید .فشار درون مهبل مصنوعی
با باز كردن شیر و دمیدن هوا بهدرون محفظه تنظیم شده و برای
جلوگیری از ایجاد شوک سرمایی به اسپرمها ،نمونههای منی تا زمان
انتقال به آزمایشگاه ،درون فالسک عایق دارای آب  37درجه سانتیگراد
نگهداری و پس از اتمام نمونهگیری بهسرعت به آزمایشگاه منتقل و در
حمام آب گرم با دمای  37درجه سانتیگراد قرار داده شدند .حجم بین
 0/75 -2میلیلیتر ،غلظت بیشتر از  2/5 × 109اسپرم درمیلیلیتر،
جنبایی بیشتر از  70درصد و مورفولوژی اسپرم غیرطبیعی كمتر از
 10درصد در هر انزال بهعنوان نمونه طبیعی در نظر گرفته شد .سپس
از نمونههای منی هر دام به یک مقدار مساوی در یک لوله آزمایش
مجزا ریخته و با توجه به احتمال اثرات متقابل بین نمونهها ،نمونههای
منی مخلوط شده نیز از نظر رنگ و جنبایی تقریبی ارزیابی مجدد
شدند تا از سالمت نمونه برای انجماد اطمینان حاصل شود ( Fazeliو
همکاران.)2010 ،
مواد و محيطهاي آزمايش :برای ساخت رقیقكننده از یک
محیط بر پایه تریس استفاده گردید .محیط پایه حاوی  27/1گرم بر
لیتر تریس 14 ،گرم بر لیتر سیتریک اسید 10 ،گرم بر لیتر فروكتوز
و  %1لیسیتین سویا بود .برای ارزیابی یکپارچگی غشای اسپرم از
محیط هاست ) (Hypo-osmotic swelling test :HOSTمتشکل از 9
گرم بر لیتر فروكتوز 4/9 ،گرم بر لیتر سیترات سدیم استفاده شد كه
اسمواللیتی آن  100میلیاسمول بود .برای ارزیابی زندهمانی از رنگ
آمیزی ائوزین -نیگروزین متشکل از  16/7گرم در لیتر ائوزین29 ،
گرم در لیتر سیترات سدیم و  100گرم در لیتر
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رنگ نگروزین استفاده شد .برای ارزیابی اسپرمهای غیرطبیعی و اسپرمها
با آكروزوم غیرطبیعی از محلول هانکوک متشکل از  62/5میلیلیتر
فرمالین 150 ،%37میلیلیتر محلول سالین 150 ،میلیلیتر محلول
بافر و  500میلیلیتر آب دوبار تقطیر استفاده شد .در این مطالعه برای
ساخت انواع رقیقكنندههای حاوی نگهدارنده با منشأ گیاهی از یک
محیط بر پایه بافر تریس استفاده شد ( Fazeliو همکاران.)2010 ،
تيمارهاي آزمايشي :برای ساخت محیطهای انجماد گیاهی حاوی
لسیتین سویا از روز قبل محیط بر پایه بافر تریس تهیه و در یخچال
در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری شدند .غلظتهای مختلف لیستین
سویا (2 ،1/5 ،0،1/5و  2/5درصد) بهعنوان یکی از اجزای افزودنی
رقیقكننده به محیط پایه حاوی بافر تریس اضافه گردید .سپس
نمونههای رقیق شده تا  48ساعت نگهداری شدند .در این تحقیق
عالوه بر  5تیمار مذكور یک تیمار كه در آن بهجای لسیتین سویا از
زرده تخممرغ بهعنوان افزودنی با منشاء حیوانی استفاده شده بود برای
مقایسه با تیمارهای فوق بهصورت جداگانه درنظر گرفته شد (Fazeli
و همکاران.)2010 ،
پردازش و ارزيابيهاي اسپرم :رقیقسازی به نسبت  1حجم
منی و  20حجم رقیقكننده انجام شد .سپس لوله منی در ظرف
محتوی  100سیسی آب  37درجه سانتیگراد قرار داده شد و بعد از
قرار گرفتن در یخچال  5درجه سانتیگراد طی  48ساعت نگهداری
شد .اولین فراسنجه مورد ارزیابی در این تحقیق بررسی جنبایی اسپرم
پس از شروع سردسازی بود .به این منظور منی روی الم قرار گرفت
و با گذاشتن یک المل تمیز روی آن ،الم با روش چشمی مورد ارزیابی
قرار گرفت و جنبایی پیشرونده هر نمونه ثبت گردید .بررسی یکپارچگی
غشاء اسپرم با تست هاست انجام شد .تست هاست براساس اسموالریتی
محیطی كه اسپرم در آن قرار میگیرد عمل میكند .اسموالریتی
محیط هاست  100میلی اسمول و اسموالریته مورد نیاز برای اسپرم
 425میلیاسمول است .بنابراین ،اسپرم با قرار گرفتن در یک محیط
با اسموالریتی پایین بهسرعت واكنش میدهد و انتهای دم آن گره
میخورد .بدیهی است كه تنها اسپرمهای زنده قادر هستند به این نوع
تغییر واكنش دهند و اسپرمهای مرده كه در این محیط قرار میگیرند
هیچ واكنشی نشان نمیدهند .در واقع پس از انجام این تست اسپرمهای
با دم گره خورده بهعنوان اسپرمهای زنده و اسپرمهایی كه دم آنها
صاف است بهعنوان اسپرم مرده تلقی میشوند .به این منظور ،ده
میکرولیتر از منی به  100میکرولیتر از محیط هایپواسموتیک هاست
كه حاوی فروكتوز و سیترات سدیم بود اضافه و سپس  30دقیقه در
دمای اتاق انکوبه شد .پس از گذشت  30دقیقه ،نمونه انکوبه شده با
استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی شد .بررسی میکروسکوپی با
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 ،400درصد اسپرمهای غیرطبیعی و اسپرم با آكروزوم غیرطبیعی
محاسبه شده است .میانگین سه مشاهده بهعنوان یک داده واحد در
نظر گرفته شده است ( Fazeliو همکاران.)2010 ،

استفاده از یک صفحه داغ در دمای  37درجه سانتیگراد و با بزرگ
نمایی  400صورت گرفت .در هر گروه تیماری حداقل  200اسپرم
شمارش شد و درصد اسپرمهای با دم گره خورده (زنده) نسبت به گره
نخورده (مرده) محاسبه شد .برای ارزیابی زندهمانی از رنگآمیزی
ائوزین -نیگروزین استفاده شد .این روش بر این اساس میباشد كه
اسپرمهای مرده رنگ ائوزین را به خود جذب میكنند ولی اسپرمهای
زنده رنگ نمیگیرند .رنگ نیگروزین برای رنگآمیزی پس زمینه و
ایجاد اختالف میان اسپرم و رنگ زمینه برای دید بهتر است .برای این
رنگآمیزی  20میکرولیتر از نمونه اسپرم را برداشته و روی الم قرار
داده و سپس  20میکرولیتر از رنگ آماده شده ائوزین -نیگروزین روی
نمونه ریخته و با سر سمپلر بهآرامی نمونه را هم زده تا اسپرم با رنگ
مخلوط شود .پس از خشک شدن الم را زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی
 400قرار داده و برای شمارش اسپرمها از بخشهای مختلف آن عکس
شد و سپس از هر نمونه  200اسپرم شمارش شد و درصد اسپرمهای
رنگی (مرده) و رنگ نشده (زنده) محاسبه شد .اسپرمهایی كه رنگ
صورتی كمرنگ به خود گرفته یا تنها بخشی از گردن آنها رنگ گرفته
بود بهعنوان اسپرم زنده درنظر گرفته شدند .برای ارزیابی اسپرمهای
غیرطبیعی حداقل  3قطره از هر نمونه به میکروتیوبهای حاوی 1
سیسی محلول هانکوک افزوده شده و سپس یک قطره از این محلول
روی الم قرار گرفته و توسط یک المل پوشانده شده و با شمارش
حداقل  200اسپرماتوزوا زیر میکروسکوپ فازكنتراست با بزرگنمایی

تجزيه و تحليل دادهها :دادههای حاصل از این پژوهش با استفاده
از نرمافزار آماری (2003 ،SAS) SASو با رویه  MIXو آنالیز مشاهدات
تکرار شونده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .دادهها بهصورت
 LSmeanو  SEMنمایش داده شدهاند.

نتایج
نمونههای جمعآوری شده منی از نظر ویژگیهای اولیه (رنگ،
حجم و جنبایی) مورد ارزیابی قرار گرفت تا مطلوب بودن آنها برای
انجام آزمایش مشخص گردد .تمام نمونههای ارزیابی شده ،دارای رنگ
مناسب (كرم) بودند و براساس روش ارزیابی اولیه ایوانس دارای
جنبایی بیش از  70درصد بودند.
نتایج نشان داد كه با افزایش زمان نگهداری میزان جنبایی كل
(جدول  ،)1پیشرونده (جدول  )2و یکپارچگی غشاء (جدول )3
بهطور معنیداری كاهش مییابد ( )P>0/05اما در فراسنجههای
جنبایی كل هیچ تفاوت معنیداری در زمانهای مورد ارزیابی بین
رقیقكنندههای مختلف وجود ندارد (.)P<0/05

جدول  :1درصد جنبايي کل اسپرمهاي موجود در رقيقکنندههاي حاوي مقاديرمتفاوت لسيتين سويا در زمانهاي
مختلف نگهداري اسپرم بهحالت سرد
معنيداري اثر

زمان نگهداري اسپرم (ساعت)

درصد لسيتسن
سويا در رقيقکننده

2

6

24

48

زمان نگهداري

0/5
1
1/5
2
2/5
 1%زرده تخممرغ
معنیداری اثر تیمار

72/4a
74/2a
81/2a
78/2a
76/2a
78/6a

68/6a
74/2a
77/6a
75/4a
74/8a
75/4a

57/6b
64/6b
66/8b
64/0b
66/6b
60/6b

49/4c
53/4c
55/4c
52/2c
54/0c
50/0c

*
*
*
*
*
*

Ns

Ns

Ns

Ns

 :abcحروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف بیانگر وجود تفاوت معنیدار بین میانگینهای مربوطه میباشند (.)P <0/05
 :Nsعدم وجود تفاوت معنیدار ( :* ،)P<0/05وجود تفاوت معنیدار در سطح P>0/05
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جدول  :2درصد جنبايي پيشرونده اسپرمهاي موجود در رقيقکنندههاي حاوي مقادير متفاوت لسيتين سويا در زمانهاي
مختلف نگهداري اسپرم به حالت سرد
زمان نگهداري اسپرم (ساعت)

درصد لسيتسن

48

زمان نگهداري

54/8
58/8a
63/2a
59/8a
57/0a
58/6a

54/0
55/0a
58/8a
58/2a
56/6a
56/4a

44/4
47/2b
50/6b
46/0b
46/2b
44/2b

38/6
37/2c
42/0c
37/2c
36/0c
34/6c

*
*
*
*
*
*

Ns

Ns

Ns

Ns

سويا در رقيقکننده
0/5
1
1/5
2
2/5
 1%زرده تخممرغ
معنیداری اثر تیمار

معنيداري اثر

2

6

a

24

a

c

b

کل SEM

3/9

 :abcحروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف بیانگر وجود تفاوت معنیدار بین میانگینهای مربوطه میباشند (.)P <0/05
 :Nsعدم وجود تفاوت معنیدار ( :* ،)P<0/05وجود تفاوت معنیدار در سطح P>0/05

جدول  :3درصد يکپارچگي غشاي اسپرمهاي موجود در رقيقکنندههاي حاوي مقادير متفاوت لسيتين سويا در زمانهاي
مختلف نگهداري اسپرم به حالت سرد
معنيداري اثر

زمان نگهداري اسپرم (ساعت)

درصد لسيتسن
سويا در رقيقکننده

2

6

24

48

زمان نگهداري

0/5
1
1/5
2
2/5
 1%زرده تخممرغ
معنیداری اثر تیمار

69/8a
70/8a
75/8a
73/0a
71/6a
72/4a

66/2a
68/2a
72/2a
69/8a
71/0a
71/2a

54/6b
60/6b
61/6b
58/2b
58/8b
57/0b

44/8c
48/2c
49/0c
48/6c
49/6c
46/8c

*
*
*
*
*
*

Ns

Ns

Ns

Ns

کل SEM
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 :abcحروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف بیانگر وجود تفاوت معنیدار بین میانگینهای مربوطه میباشند (.)P <0/05
 :Nsعدم وجود تفاوت معنیدار ( :* ،)P<0/05وجود تفاوت معنیدار در سطح P>0/05

جدول  :4درصد زندهماني اسپرمهاي موجود در رقيقکنندههاي حاوي مقادير متفاوت لسيتين سويا در زمانهاي مختلف
نگهداري اسپرم به حالت سرد
زمان نگهداري اسپرم (ساعت)

درصد لسيتسن
سويا در رقيقکننده
0/5
1
1/5
2
2/5
 1%زرده تخممرغ
معنیداری اثر تیمار

معنيداري اثر

6

2
75/8
77/6a
83/0a
80/2a
79/2a
83/0a

70/6
76/0a
79/4a
78/0a
77/6a
78/0a

Ns

Ns

a

a

48

زمان نگهداري

51/8
58/2c
60/0c
57/0c
59/0c
55/2c

*
*
*
*
*
*

24
59/0
64/0bAB
71/4bA
65/8bAB
68/0bAB
64/8bAB
*
bB

c

Ns

کل SEM

3/89

 : ABCabcحروف انگلیسی كوچک متفاوت در هر ردیف و حروف انگلیسی بزرگ متفاوت در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار بین میانگینهای
مربوطه میباشند (.)P<0/05
 :Nsعدم وجود تفاوت معنیدار ( :* ،)P<0/05وجود تفاوت معنیدار در سطح P>0/05
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نتایج مربوط به زندهمانی (جدول  )4نشاندهنده تفاوت معنیدار
بین رقیقكنندهها در  24ساعت پس از نگهداری اسپرم میباشد
بهطوریكه در ساعت  24زندهمانی اسپرم در رقیقكنندههای حاوی

 1/5درصد لسیتین بیشتر از رقیقكننده حاوی  0/5درصد لسیتین
بود .از سوی دیگر با افزایش زمان نگهداری میزان زندهمانی كاهش
معنیداری را نشان داد.

جدول  :5درصد اسپرمهاي داراي مورفولوژي غيرطبيعي در رقيقکنندههاي حاوي مقادير متفاوت لسيتين سويا در
زمانهاي مختلف نگهداري اسپرم به حالت سرد
معنيداري اثر

زمان نگهداري اسپرم (ساعت)

درصد لسيتسن
سويا در رقيق کننده

2

6

24

48

زمان نگهداري

0/5
1
1/5
2
2/5
 1%زرده تخممرغ
معنیداری اثر تیمار

9/8b
9/7c
7/6b
8/4c
9/9b
9/9c

9/8bAB
10/2bcAB
8/2bB
10/5bA
11/2abA
11/8bA
*

10/9bA
11/5abA
8/6bB
10/7abAB
11/4abA
12/1bA
*

13/0aA
12/4aAB
10/2aB
12/1aAB
13/8aA
13/7aA
*

*
*
*
*
*
*

Ns

کل SEM

0/81

 :ABCabcحروف انگلیسی كوچک متفاوت در هر ردیف و حروف انگلیسی بزرگ متفاوت در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار بین میانگینهای
مربوطه میباشند (.)P<0/05
 :Nsعدم وجود تفاوت معنیدار ( :* ،)P<0/05وجود تفاوت معنیدار در سطح P>0/05

در  6ساعت پس از نگهداری منی درصد اسپرمهای با مورفولوژی
غیرطبیعی در رقیقكننده حاوی  1/5درصد لسیتین بهطور معنیداری
كمتر از رقیقكنندههای حاوی زرده 2 ،و  2/5درصد لسیتین بودند.
در ساعت  24نیز درصد اسپرمهای با مورفولوژی غیرطبیعی در رقیق
كننده حاوی  1/5درصد لسیتین بهطور معنیداری كمتر از سایر رقیق
كنندهها (بهاستثنای رقیقكننده حاوی  2درصد لسیتین) بودند .در ساعت
 48نیز اسپرمهای با مورفولوژی غیرطبیعی در رقیقكننده حاوی 1/5
درصد لسیتین بهطور معنیداری كمتر از رقیقكنندههای حاوی زرده،
 0/5و  2/5درصد لسیتین بودند ( .)P>0/05درصد اسپرمهای با
مورفولوژی غیرطبیعی نیز همسو با تغییرات در سایر فراسنجههای
كیفی اسپرم با افزایش زمان نگهداری افزایش یافت.

بحث
در تحقیق حاضر با افزایش زمان جنبایی كل و پیشرونده و
یکپارچگی غشاء كاهش معنیداری نشان داد كه با سایر مطالعات
همخوانی دارد (فوالدوند و همکاران .)1382 ،آسیبهای ساختاری و
غیرساختاری غشاء بهعلت نگهداری در سرما و كاهش فسفریالسیون
پروتئین آكسونم طی نگهداری در سرما میتوانند از دالیل كاهش
جنبایی اسپرم باشد ( Baumberو همکاران )2000 ،یک دلیل كاهش
تحرک پیشرونده اسپرم میتواند اثر فرآیند سردسازی باشد(Maxwell
70

و  .)1996 ،Watsonدر مطالعهای بر اسپرم قوچ مشخص شد كه در
روز دوم نگهداری اسپرم در  4درجه سانتیگراد میزان جنبایی
پیشرونده در رقیقكننده حاوی لسیتین سویا بهتر از رقیقكننده
حاوی شیر است ( Kasimanickamو همکاران .)2011 ،همچنین در
پژوهشی دیگر نشان داده شد كه رقیقكننده حاوی زرده تخممرغ
توانایی بهتری برای نگهداری اسپرم بعد از  30ساعت نگهداری داشت
( Paulenzو همکاران .)2003 ،در مطالعه فوالدوند و همکاران
( ،)1393در زمانهای مختلف نگهداری اسپرم قوچ در شرایط سرد
تفاوتی بین سه رقیقكننده حاوی  %1شیر ،زرده و یا لسیتین سویا از
نظر تاثیر بر زندهمانی اسپرم مشاهده نشد كه با نتایج این تحقیق
مطابقت دارد اما نتایج مطالعات حاضر ،عالوه بر آن نشان داد كه
هرچند از نظر زندهمانی اسپرم در  24ساعت ذخیره در شرایط سرد
بین دو رقیقكننده حاوی  %1لسیتین سویا و یا  %1زرده تخممرغ
تفاوتی وجود ندشت اما هنگامیكه سطح لسیتین موجود در رقیق
كننده به  % 1/5افزایش یافت اثرات آن بر زندهمانی بهتر شد بنابراین
سطوح مختلف لسیتین سویا در رقیقكننده خود بهعنوان یک عامل
اثرگذار و بسیار مهم مطرح میباشد و بیانگر این واقعیت است كه
هرچند اثرات رقیقكنندهها در افزایش زندهمانی به كاهش تولید
رادیکالهای آزاد و كاهش تنشهای سرمایی مربوط است (،Ball
 )2001اما این امکان وجود دارد كه با افزایش سطح لسیتین سویا در
رقیقكننده از  1درصد به  1/5درصد بتوان این اثرات را به حداقل
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رساند و البته نمی توان از سطوح باالتر (مثالً  2یا  2/5درصد) لسیتین
سویا در رقیقكننده نیز چنین انتظاری را داشت .شوکهای سرمایی
( Amannو  ،)1993 ،Grahamپیر شدن اسپرماتوزوا در طی ذخیره
سازی ( )1981 ،Watsonو افزایش تولید اكسیژنهای واكنشپذیر
( Alvarezو همکاران )2011 ،میتوانند از دالیل خسارت غشایی
اسپرم باشند .در آزمایش حاضر تفاوت معنیداری از نظر سالمت
غشای اسپرم بین سطوح مختلف لسیتین سویا در رقیقكننده وجود
نداشت و هیچ تفاوتی این سطوح با زرده از خود نشان ندادند كه با
نتایج برخی محققین مطابقت ندارد (فوالدوند و همکاران1393 ،؛
 Bohlooliو همکاران .)2012 ،شاید بتوان چنین استدالل كرد كه
حداقل لسیتین سویای الزم برای افزودن به رقیقكننده به جهت
ممانعت از خسارت به غشای اسپرم  0/5درصد میباشد و افزایش این
سطح به سطوح باالتر كمکی به بهبود بیشتر شرایط نخواهد كرد .با
توجه به نتایج بهدست آمده ،رقیقكننده حاوی  1/5درصد لسیتین
سویا بهعنوان رقیقكننده مناسب برای نگهداری اسپرم بز در شرایط
سرد میباشد چرا كه در شرایط سرد زندهمانی اسپرم ها در  24ساعت
پس از نگهداری در این نوع رقیقكننده بیشتر از سایر رقیقكنندههای
گیاهی و زرده بود و همچنین در  6تا  24ساعت پس از نگهداری
درصد اسپرمهای دارای مورفولوژی غیرطبیعی در آن كمتر از سایر
رقیقكنندههای حاوی درصدهای متفاوت لسیتین سویا و زرده بود
اسپرم و با توجه به نگهداری اسپرم در شرایط سرد كه تنش كمتری
نسبت به شرایط انجماد ایجاد میكند ،سطح  /50درصد لسیتین در
رقیقكننده كافی است و قادر است كه اسپرم را در این شرایط نگهداری
كند .الزم به ذكر است كه برای اینكه لسیتین در شرایط انجماد اثرات
محافظتی خود را دارا باشد باید از سطح  1/5درصد آن استفاده شود
( Sharafiو همکاران .)2009 ،از طرف دیگر ،استفاده از زرده تخممرغ
در محیطهای نگهداری اسپرم در سالهای اخیر با بروز مشکالتی
همراه بوده است .متغیر بودن كیفیت زرده تخممرغ و وابستگی آن به
عواملی همچون وراثت ،تعداد روزهای تخمگذاری و شرایط نگهداری
آن باعث شده است كه تهیه غلظتهای استاندارد از آن در محیطهای
نگهداری با مشکل روبرو شود .همچنین ،زرده تخممرغ احتمال انتقال
آلودگی بهوسیله باكتریها و مایکوپالسماها را افزایش میدهد .زرده
دارای پروژسترون است كه سبب ظرفیتپذیری زود هنگام اسپرم شده
و به آكروزوم اسپرم آسیب وارد میكند .از معایب دیگر آن وجود ذراتی
است كه ارزیابیهای میکروسکوپی بهخصوص با  CASAرا دچار
مشکل میكند ،زیرا ذرات را نیز اسپرم مرده در نظر میگیرد .برخالف
بدن كه HDLها بهعنوان لیپوپروتئینهای خوب و LDLها بهعنوان
لیپوپروتئینهای بد نامیده میشوند ،میتوان در اینجا نام آنها را
جایگزین یکدیگر نمود ،زیرا HDLهای زرده اثر
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معکوس با  LDLداشته و اثرات مفید آنها را از میان برمیدارند .با
توجه به اینكه اثر اصلی زرده تخممرغ در نگهداری سلولها مربوط به
بخش لیپوپروتئینهای با چگالی كم مانند لسیتین میباشد لذا استفاده
از لسیتین سویا بهعنوان ماده تجاری قابل دسترس در محیط رقیق
كننده منی میتواند كیفیت محیط را تا حد قابل قبولی افزایش دهد.
با توجه به مواردی كه ذكر شد در این تحقیق لسیتین سویا جایگزین
زرده تخممرغ در رقیقكننده منی شد.
با توجه به نتایج بهدست آمده ،رقیقكننده حاوی  1/5درصد
لسیتین سویا بهعنوان رقیقكننده مناسب برای نگهداری اسپرم بز در
شرایط سرد میباشد چرا كه در زندهمانی اسپرمها در  24ساعت پس
از نگهداری منی در شرایط سرد در این رقیقكننده بیشتر از سایر
رقیقكنندههای گیاهی و زرده بود و همچنین در  6تا  24ساعت پس
از نگهداری اسپرم بز در شرایط سرد ،درصد اسپرمهای دارای مورفولوژی
غیرطبیعی در آن كمتر از سایر رقیقكنندههای حاوی درصدهای
متفاوت لسیتین سویا و زرده بود.
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