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چکیده
هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر افزودن اتانول به رقیقکننده بر کیفیت اسپرم گاو بعد از انجماد و یخگشایی بوده است .در مجموع
تعداد  24انزال از چهار گاو نر (شش انزال از هر گاو طی سه هفته) جمعآوری شد .در هر تکرار ،نمونههای منی با هم مخلوط و سپس به دو قسمت
مساوی تقسیم شده و هریک با یکی از رقیقکنندههای حاوی تیمارهای آزمایشی رقیق و منجمد شدند .تیمارهای مورد استفاده در این مطالعه
شامل )1 :رقیقکننده فاقد اتانول بهعنوان گروه شاهد ( )Cو  )2رقیقکننده حاوی  0/25درصد اتانول ( )Eبود .پس از یخگشایی نمونهها،
فراسنجههای کیفی اسپرم شامل جنبایی ،یکپارچگی و عملکرد غشای پالسمایی ،وضعیت زندهمانی و فعالیت میتوکندری مورد ارزیابی قرار
گرفت .نتایج آزمایش حاضر نشان داد که اسپرمهای گروه شاهد نسبت به اسپرمهای گروه اتانول دارای جنبایی کل باالتر ( 76/17±2/49در
مقابل  )68/50±1/96و میزان آپوپتوزیس کمتری ( 10/0±65/36در مقابل  )13/13±0/33بودند ( .)p<0/05همچنین ،در سایر فراسنجههای
کیفی اسپرم شامل یکپارچگی و عملکرد غشای پالسمایی اسپرم و فعالیت میتوکندری ،تفاوتی بین دو گروه شاهد و اتانول مشاهده نشد
( .)p<0/05نتایج این مطالعه نشان میدهد که اتانول میتواند اثر منفی بر فراسنجههای اسپرم گاو بعد از انجماد و یخگشایی بگذارد.
کلمات کلیدی :آپوپتوزیس ،جنبایی ،کیفیت منی ،میتوکندری
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولmzhandi@ut.ac.ir :

47

حسینی و همکاران

ارزیابی فلوسایتومتریک اسپرم گاو بعد از انجماد -یخگشایی در رقیقکننده منی حاوی اتانول

مقدمه
محافظت انجمادی ( )Cryopreservationبهدلیل اینکه اجازه
ذخیرهسازی بلندمدت و انتشار بهینه ژنهای برتر را میدهد ،یکی از
مهمترین فناوریهای زیستی در دسترس برای صنعت دام است .یکی
از نتایج محافظت انجمادی ،دسترسی به اسپرم بدون توجه به زمان و
مکان است که باعث گسترش فناوریهای تولیدمثلی نظیر تلقیح مصنوعی
( )Artificial inseminationو باروری آزمایشگاهی ()In vitro fertilization
شده است ( Guanasenaو  .)1997 ،Critserاستفاده وسیع از تلقیح
مصنوعی باعث شتاب در انتخاب ژنتیکی و پیشرفت در تولید شده
است که مهمترین آنها در گاو شیری بوده است .اما از طرفی دیگر
گزارش شده است که محافظت انجمادی باعث القای آسیبهای جدی
به اسپرم میشود که ممکن است منجر به از دست دادن جنبایی،
زندهمانی ،توانایی باروری ،کاهش یکپارچگی غشای آکروزومی و آسیب
به  DNAشود ( Aitkenو همکاران1993 ،؛  Medirosو همکاران،
2003؛  Vishwanathو  .)2000 ،Shannonآسیبهایی که در خالل
محافظت انجمادی در اسپرم رخ میدهد به عواملی از قبیل تنش
سرمایی ،تشکیل بلورهای یخ ،تنشاکسیداتیو ،تغییرات اسمزی و
سازماندهی مجدد لیپیدها و پروتئینها در غشاهای سلول نسبت داده
میشود (1995 ،Watson؛  Baileyو همکاران .)2000 ،در سالهای
گذشته نشان داده شده است که افزودن آنتیاکسیدانهایی مانند
گلوتاتیون احیا شده و آسکوربیک اسید (ویتامین  )Cبه اسپرم اسب
( Baumberو همکاران2000 ،؛  Aurichو همکاران ،)1997 ،تائورین
و سیستئین به اسپرم گاو ( Bilodeauو همکاران2001 ،؛  Chenو
همکاران1993 ،؛  Footeو همکاران1993 ،؛  Sarıozkanو همکاران،
2009؛  Uysalو همکاران )2007 ،و ویتامین  Eبه اسپرم خروس
( Safaو همکاران ،)2016 ،باعث حفاظت از اسپرمها در برابر تنش
اکسیداتیو شده و جنبایی ،زندهمانی و باروری بعد از یخگشایی را بهبود
میبخشد .اما استفاده از آنتیاکسیدانهایی مانند ویتامین  Eکه محلول
در چربی هستند نیاز به حل شدن در حالل هایی مانند اتانول دارند.
بنابراین احتمال میرود حضور حاللهایی مانند اتانول در رقیق کننده
بتواند اسپرم را تحت تاثیر قرار دهد .در همین راستا در مطالعهای که
برای بررسی اثر ویتامین  Eبر تکوین رویان انجام گرفت ،از اتانول برای
حل کردن ویتامین  Eاستفاده کردند که این امر باعث بهبود درصد
بالستوسیتهای بهدست آمده شد ( Olsonو  .)2000 ،Seidelهمچنین
در مطالعه ای دیگر اثر مثبت تنش مالیم ناشی از افزودن اتانول به
رقیقکننده منی بر جنبایی اسپرم گاو نشان داده شد ( Dodaranو
همکاران )2015 ،درحالیکه مطالعات دیگر نشان دادهاند که اتانول باعث
افزایش تولید رادیکالهای آزاد ( )Reactive oxygen species=ROSو
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القای مرگ سلولی ( )Apoptosisدر سلولهای عصبی تاج جمجمه
موش میشود ( Yanو همکاران2010 ،؛  Kotchو همکاران.)1995 ،
همچنین Ansari ،و همکاران ( )1389نشان دادند که افزودن اتانول
به رقیقکننده اسپرم بز اثرات مخربی روی خصوصیات حیاتی اسپرم
بز دارد .از آنجاییکه از اتانول بهعنوان حاللی برای آنتیاکسیدانهای
مختلف استفاده میشود و این که گزارشهای ضد و نقیضی در رابطه
با اثر اتانول بر سلولها وجود دارد هدف از مطالعه پیشرو بررسی اثر
اتانول بر خصوصیات کیفی منی گاو بعد از انجماد و یخگشایی بوده است.

مواد و روشها
نمونهگیری ،پردازش ،انجماد و یخگشایی اسپرم :نمونههای
منی با استفاده از واژن مصنوعی از چهار گاو نر بالغ نژاد هلشتاین2 ،
بار در هفته و بهمدت  3هفته جمعآوری شد .بالفاصله بعد از جمعآوری
منی ،نمونهها داخل حمام آب گرم با دمای  37درجه سانتیگراد قرار
داده شد و به آزمایشگاه انتقال داده شد .نمونهها برای بررسی جنبایی
و درصد اسپرمهای ناهنجار تحت ارزیابی چشمی قرار گرفتند .از
نمونههایی برای انجماد استفاده شد که جنبایی باالتر از  70درصد و
اسپرمهای طبیعی باالتر از  85درصد داشتند .برای حذف اثرات فردی،
نمونههای منی از هر چهار گاو با یکدیگر مخلوط شدند .نمونههای
منی خام مخلوط شده و به دو قسمت مساوی تقسیم شده و هر قسمت
با یکی از رقیقکننده تجاری اپتیدیل فاقد ( )Cیا حاوی  0/25درصد
اتانول ( )Eتا رسیدن به غلظت نهایی  100میلیون اسپرم در میلیلیتر
رقیق شدند .منی رقیقشده بهمدت سه ساعت تا دمای چهار درجه
سانتیگراد در کابینت سرد ( IMV Technologies, L’Aigle Cedex,
 ،)Franceسرد شد .سپس ،نمونههای منی بهداخل پایوتهای 0/25
میلیلیتری کشیده شدند و برای طی کردن بقیه مراحل انجماد درون
دستگاه خودکار انجماد اسپرم ( IMV Technologies, L’Aigle Cedex,
 ) Franceقرار داده شدند .بعد از سپری شدن این زمان ،پایوتها به
تانک ازت با دمای  -196درجه سانتیگراد منتقل شدند .پس از گذشت
 2هفته ،نمونهها برای انجام ارزیابیهای کیفی یخگشایی شدند .برای
یخگشایی منی ،پس از خارج کردن پایوتها از نیتروژن مایع ،نمونهها
بالفاصله در حمام آب گرم با دمای  37درجه سانتیگراد بهمدت 30
ثانیه قرار داده شدند .پس از آن نمونهها بهداخل میکروتیوپهای دو
میلیلیتری ریخته و برای ارزیابی فراسنجههای کیفی منی بعد از
انجماد مورد استفاده قرار گرفتند ( Dodaranو همکاران.)2015 ،
ارزیابی جنبایی و فراسنجههای جنبایی :نمونههای اسپرم ذوب
شده روی الم قرار گرفت و به زیر میکروسکوپ فاز کنتراست منتقل
شد و با استفاده از سامانه آنالیز کامپیوتری اسپرم ( CEROS
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version 12.3; Hamilton-Thorne Biosciences, Beverly, MA,

 )USAکه پیش از این برای ارزیابی اسپرم گاو تنظیم شده بود ارزیابی
شدند ( Gholamiو همکاران .)2010 ،برای برآورد درصد جنبایی اسپرم،
بهطور تصادفی سه میدان دید انتخاب و پنج بررسی در هر میدان دید
و در مجموع  15بررسی از هر نمونه انجام شد ( Ballesterو همکاران،
 .)2007فراسنجههایی که توسط این سامانه ارزیابی شد شامل جنبایی
کل ،جنبایی پیشرونده ،درصد خطی بودن حرکت اسپرم ( LINیا
 ،)Linearityراستی مسیر طی شده ) STRیا  ،)Straightnessسرعت در
مسیر منحنی( VCLیا  ،)Curvilinear velocityدامنه جابجایی سر اسپرم
( ALHیا  ،)Amplitude of lateral head displacementمیانگین سرعت
حرکت اسپرم در مسیر( VAPیا  ،)Average path velocityسرعت در
مسیر مستقیم ( VSLیا  )Straight line velocityبودند.
ارزیابی یکپارچگی غشای اسپرم :برای ارزیابی یکپارچگی
غشای اسپرم از رنگآمیزی ائوزین-نیگروزین استفاده شد .در این
آزمایش اسپرمهایی که غشای آنها دارای اختالل هستند رنگ ائوزین
را بهخود جذب میکنند اما اسپرمهای با غشای سالم رنگ را جذب
نمیکنند .برای رنگآمیزی ،سه میکرولیتر از نمونه اسپرم روی الم قرار
داده شد و سپس سه میکرولیتر رنگ ائوزین-نیگروزین روی نمونه
ریخته و با هم مخلوط شدند .بعد از آن بهوسیله یک الم دیگر این مخلوط
گسترش داده شد .بعد از این که نمونهها خشک شدند ،آنها را زیر
میکروسکوپ قرار داده و از هر اسالید  200اسپرم شمرده شد و درصد
اسپرمهای رنگ نگرفته (غشای یکپارچه) محاسبه شد (.)1950 ،Blom
ارزیابی عملکرد غشای پالسمایی :در این آزمایش از روش
 Revellو  )1994( Mrodeبا کمی تغییر استفاده شد .برای انجام این
تست 30 ،میکرولیتر از نمونه به  100میکرولیتر از محیط هاس اضافه
و سپس بهمدت  30دقیقه در انکوباتور با دمای  37درجه قرار گرفت.
پس از گذشت این زمان ،نمونههای انکوبه شده با استفاده از میکروسکوپ
فازکنتراست مورد بررسی قرار گرفت و تعداد  200اسپرم شمارش و
درصد اسپرمهای دارای دم گره خورده (غشاء فعال) محاسبه شد.
ارزیابی زندهمانی و آپوتوزیس :ارزیابی میزان زندهمانی و
آپوپتوزیس در اسپرم با استفاده از کیت Immune ( AnnexinV/PI
 )Quality Products(IQP), Groningen, The Netherlandsانجام شد.
حضور فسفاتیدیلسرین در سطح غشا از نشانههای آپوپتوزیس است.
آنکسین  Vدر حضور یون کلسیم تمایل زیادی به اتصال به فسفاتیدیل
سرین دارد و بههمین دلیل فسفاتیدیل سرین میتواند بهعنوان یک
نشانگر در تشخیص آپوپتوزیس مورد استفاده قرار بگیرد .در این
روش بهطور معمول از آنکسین  Vمتصل شده به Fluorescein ( FITC
 )isothiocyanateو همراه با رنگ پروپیدیوم یدید ( PIیا Propidium
 )iodideاستفاده میشود تا بتوان با آن جمعیتهای اسپرمهای زنده
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( ،)Viableاسپرمهای آپوپتوتیک ( )Apoptoticو اسپرمهای مرده()Necrotic
را شناسایی کرد .در این روش ،بعد از یخگشایی نمونههای منی،
قسمت رقیقکننده آن با استفاده از سانتریفیوژ جدا شد .نمونهها به
وسیله بافر کلسیم شسته شدند .سپس  10میکرولیتر آنکسین  Vبه
نمونههای منی اضافه شد و نمونهها در جای تاریک و در دمای چهار
درجه سانتیگراد بهمدت  20دقیقه نگهداری شدند .سپس  10میکرولیتر
 PIبه نمونهها اضافه شد .بعد از آن ،میزان جابجایی فسفاتیدیل سرین
در نمونهها با استفاده از دستگاه فلوسایتومتری ( Becton Dickinson,
 )San Khosoz, CA, USAاندازهگیری شد ( Sharafiو همکاران.)2014 ،
ارزیابی فعالیت میتوکندری :برای ارزیابی فعالیت میتوکندری
از رنگ رودامین R123; Invitrogen TM , Eugene, OR, ( 123
 )USAاستفاده شد .رودامین  123یک پروب فلورسنت کاتیونی است
که به غشای داخلی میتوکندری متصل میشود .باند شدن آن به
پتانسیل بین غشا بستگی دارد .رودامین بهصورت فعال وارد زنجیره
تنفسی میتوکندری میشود و تجمع آن در میتوکندری باعث تولید
فلورسنس سبز میشود .فقدان فلورسنس نشاندهنده نقص در پتانسیل
غشای میتوکندری است .در این روش ،نمونهها یخگشایی و سپس
سانتریفیوژ شدند .بعد از آن پلت اسپرم با  500میلیلیتر بافر تریس
مخلوط شد .سپس در محلی تاریک 10 ،میکرولیتر رودامین به نمونه
اضافه شد و بهمدت  20دقیقه در همان مکان و در دمای محیط قرار
داده شد .بعد از آن  10میکرولیتر  PIبه نمونه اضافه شد .سپس فعالیت
میتوکندری نمونهها با استفاده از دستگاه فلوسایتومتری اندازهگیری
شد ( Najafiو همکاران .)2013 ،نمونههای رودامین مثبت و پروپیدیوم
یدید منفی ،نمونههای با میتوکندری فعال هستند و نمونههای رودامین
مثبت و پروپیدیوم مثبت ،نمونههای با میتوکندری غیرفعال میباشند.
تجزیه و تحلیل آماری :آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با
نرمافزار SAS 9.1

دو تیمار و  6تکرار انجام گرفت .دادههای آماری با
و با رویه  T-testمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .دادهها بهصورت
میانگین حداقل مربعات±میانگین خطای استاندارد نمایش داده شدهاند.
مدل آماری استفاده شده در این طرح بهصورت زیر است:
Yij=μ+Ai+eij

:Yijمشاهدات:μ ،میانگین جامعه:Ai ،اثر تیمار شاهد و :eijاثرات باقیمانده

نتایج
نتایج ارزیابی فراسنجههای جنبایی در جدول  1نشان داده شده
است .نتایج این مطالعه نشان میدهد جنبایی کل در گروه  Eنسبت
به گروه  Cکمتر بود ( )p<0/05اما دیگر فراسنجههای مربوط به
جنبایی تحت تاثیر اتانول قرار نگرفت ( .)p<0/05همچنین ،نتایج حاصل
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که نمونههای اسپرم گروه  Eنسبت به گروه  Cدارای مقدار بیشتری
از اسپرمهای آپوپتوتیک بودند ( .)p<0/05همچنین ،نتایج حاکی از
آن است که دیگر فراسنجههای مربوط به ارزیابیهای فلوسایتومتری
تحت تاثیر تیمار اتانول قرار نگرفتند.

از این پژوهش هیچگونه تفاوتی بین نمونههای گروههای  Cو  Eاز نظر
عملکرد و یکپارچگی غشای پالسمایی نشان نداد (( )p<0/05جدول
 .)2جدول  3نمایانگر نتایج ارزیابیهای فلوسایتومتری اسپرمهای
تیمار شده با اتانول و اسپرمهای گروه شاهد است .نتایج نشان میدهد

جدول  :1میانگین حداقل مربعات ( ±انحراف معیار) جنبایی و فراسنجههای حرکتی اسپرم گاو در حضور ( )Eو عدم حضور اتانول ()C
فراسنجه
تیمار
شاهد ()C
اتانول ()E

( VSLمیکرو

TM

PM

( VAPمیکرو

(درصد)

(درصد)

متر بر ثانیه)

متر بر ثانیه)

76/17a2±/49
68/50b1±/96

4±44/2
43/1±5/77

76/2±52/82
75/0±12/71

59/2±53/99
60/0±33/48

( VCLمیکرو

ALH

STR

LIN

متر بر ثانیه)

(میکرومتر)

(درصد)

(درصد)

128/3±92/89
125/1±77/59

6/0±35/12
5/0±96/13

1±78/53
0±81/37

47/1±67/49
49/0±83/31

 )a , bمیانگینهای با حروف نامشابه در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار است (.)p<0/05
 :TMجنبایی کل :PM ،جنبایی پیشرونده :LIN ،درصد خطی بودن حرکت اسپرم :STR ،راستی مسیر طی شده :VCL ،سرعت در مسیر منحنی :ALH ،دامنه جابجایی سر اسپرم،
 :VAPمیانگین سرعت حرکت اسپرم در مسیر :VSL ،سرعت در مسیر مستقیم بودند.

جدول  :2میانگین حداقل مربعات ( ±انحراف معیار) یکپارچگی و فعالیت غشاء اسپرم گاو در حضور ( )Eو عدم حضور اتانول ()C
تیمار /فراسنجه

یکپارچگی غشاء اسپرم (درصد)

فعالیت غشاء اسپرم (درصد)

شاهد ()C
اتانول ()E

80/52±1/82
71/26±2/16

71/26±1/39
68/94±2/05

جدول  :3میانگین حداقل مربعات ( ±انحراف معیار) وضعیت آپوپتوزیس و فعالیت میتوکندری اسپرم گاو در حضور ( )Eو عدم حضور اتانول ()C
تیمار /فراسنجه

اسپرمهای زنده (درصد)

اسپرمهای آپوپتوتیک (درصد)

اسپرمهای مرده (درصد)

فعالیت میتوکندری (درصد)

شاهد ()C

79/34±0/65

10/65b±0/36

10/01±0/29

72/07±2

اتانول ()E

74/9±2/61

13/13a±0/33

11/98±2/44

73/66±2/2

 )a , bمیانگینهای با حروف نامشابه در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار است (.)p<0/05

بحث
در این مطالعه فراسنجه جنبایی کل در گروه  Eبهطور معنیداری
نسبت به گروه  Cکمتر بود اما دیگر فراسنجههای مربوط به جنبایی
تحت تاثیر اتانول قرار نگرفت .نتایج این مطالعه با مطالعه  Dodaranو
همکاران ( )2015مطابقت نداشت اما  Ansariو همکاران ()1389
نتایج مشابهی را گزارش کردند .مطالعات نشان داده است که اتانول
باعث تحریک تولید  ROSمیشود ( Kotchو همکاران .)1995 ،در
این راستا پژوهشگران گزارش کردهاند که افزایش لیپوپراکسیداسیون
ناشی از  ROSاضافی منجر به کاهش در جنبایی ،زندهمانی و پتانسیل
باروری اسپرم خوک میشود ( Maloو همکاران .)2010 ،همچنین،
دیگر مطالعات نشان دادهاند که رادیکالهای آزاد به یکپارچگی غشا و
آکروزوم آسیب میزند DNA ،را قطعه قطعه میکند و در نهایت باعث
کاهش و یا حتی متوقف کردن جنبایی اسپرم بعد از فرایند انجماد و
یخگشایی میشود ( Mammotoو همکاران1996 ،؛  Aumullerو
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1990 ،Seitz؛  Andersonو همکاران  .)1994سازوکار دقیق کاهش
جنبایی اسپرمها در حضور اتانول مشخص نیست اما احتمال میرود
کاهش جنبایی در نمونههای حاوی اتانول بهدلیل افزایش رادیکالهای
آزاد در محیط بوده است.
در این مطالعه هیچگونه تفاوت معنیداری بین نمونههای گروههای
 Cو  Eاز نظر عملکرد و یکپارچگی غشای پالسمایی مشاهده نشد که
با مطالعه  Vaseghiو همکاران ( )2015و  Ansariو همکاران ()1989
مطابقت نداشت که بهترتیب اثرات مثبت و اثرات منفی افزودن اتانول
به رقیقکنن ده اسپرم گاو و بز را گزارش کرده بودند .علت این عدم
یکنواختی میتواند بهدلیل تفاوت در میزان اتانول استفاده شده در
آزمایشهای دیگران و همچنین شرایط آزمایشی یا گونه متفاوت با
آزمایش حاضر باشد .نتایج این مطالعه نشان داد که نمونههای اسپرم
گروه  Eنسبت به گروه  Cبهطور معنیداری دارای مقدار بیشتری از
اسپرمهای آپوپتوتیک بودند ،اما سایر فراسنجههای مربوط به ارزیابیهای
فلوسایتومتری تحت تاثیر تیمار اتانول قرار نگرفتند .نتایج
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

.) مطابقت نداشت2015(  و همکارانDodaran این مطالعه با مطالعه
آنها گزارش کردند که افزودن اتانول به رقیقکننده اسپرم گاو با القای
تنش اکسیداتیو خفیف باعث فعال شدن برخی مکانیسمهای دفاعی
در اسپرم شده و در نهایت باعث کاهش اسپرمهای آپوپتوتیک و
Navarra ، همچنین.افزایش درصد اسپرمهای با میتوکندری فعال میشود
) گزارش کردند که قرار دادن سلولهای نوروبالستوم2001( و همکاران
 از مرگ سلولی ناشی از مسمومیت سلولی با،انسانی در معرض اتانول
 جلوگیری میکند که با نتایج مطالعه حاضرgp120 پروتئین پاکتی
) در مطالعهای با موضوع2010( Parry  وKayani  اما.همخوانی نداشت
سمیت آزمایشگاهی اتانول و استالدهید گزارش کردند که اتانول باعث
افزایش آپوپتوز و نکروز در سلولهای کشت شده انسانی شده است
.که نتایج مطالعه حاضر را تایید میکند
) اثر اتانول بر1999( ، و همکارانDonnelly از طرفی دیگر
فراسنجههای کیفی اسپرم انسان را بررسی کرده و گزارش کردند که
همه سطوح استفاده شده از اتانول باعث کاهش جنبایی پیشرونده و
 بهنظر میرسد براساس.برخی دیگر از فراسنجههای حرکتی آنها شد
 سلول اسپرم در نهایتDNA مطالعات بررسی شده اتانول با اثر بر
 همچنین. زندهمانی و افزایش ناهنجاریها میشود،باعث کاهش جنبایی
گزارش شده است که تنش اکسیداتیو عاملی کلیدی در تحریک مرگ
 در این راستا.)2010 ،Aw وCircu( برنامهریزی شده سلولی است
) اثر اتانول بر روی اسپرم موش را2013(  و همکارانRahimipour
 افزایش،بررسی کرده و گزارش کردند که اتانول باعث کاهش جنبایی
 و همچنینDNA  مختل کردن یکپارچگی،میزان ناهنجاریهای اسپرم
باعث کاهش میزان زندهمانی آنها میشود که با نتایج مطالعه پیشرو
)2013(  و همکارانVignera  همچنین در مطالعهای دیگر.مطابقت داشت
اثرات اتانول بر سیستم تولیدمثلی نر را مرور کرده و در نهایت گزارش
کردند که اتانول باعث بروز اثرات منفی بر روی اسپرماتوزوا و سایر
 با توجه به نتایج، بنابراین.کارکردهای دستگاه تولیدمثلی نر میگردد
 بهنظر میرسد که تیمار اتانول با تحریک،بهدست آمده از این پژوهش
DNA  باعث ایجاد تنش اکسیداتیو بروز آسیب بهROS تولید بیشتر
.و در پی آن باعث افزایش آپوپتوزیس در نمونههای اسپرم شده است
،نتایج این مطالعه نشان میدهد که احتماالً اتانول با القای آپوپتوزیس
.جنبایی اسپرم را بعد از فرایند انجماد و یخگشایی کاهش میدهد
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