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چکیده
با کمک انجماد منی میتوان اسپرم را برای مدت طوالنی ذخیره کرد ،اما تغییرات بهوجود آمده در طی انجماد منی میتواند باعث تنش
اکسیداتیو شده و باعث کاهش قدرت باروری آن گردد .هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر عصاره آبی گیاه رازیانه بر پارامترهای کیفی اسپرم
قوچ بعد از فرآیند انجماد-یخگشایی میباشد .برای این منظور از  5رأس قوچ قزل با سن  3-4ساله هفتهای 2بار برای مدت 4هفته اسپرمگیری
شد .نمونه های منی در هر بار پس از اطمینان از کیفیت الزم باهم مخلوط شدند .تیمارهای آزمایشی شامل  7سطح عصاره رازیانه (شامل ،2 ،0
 10 ،8 ،6 ،4و  12میلیلیتر بر دسیلیتر رقیقکننده) بودند که بر نمونههای منی رقیق شده افزوده شدند .نمونهها برای مدت 3هفته در ازت مایع
انجماد و نگهداری شدند .پس از یخگشایی فراسنجههای حرکتی اسپرم ،یکپارچگی غشای پالسمایی و پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی اسپرم
مورد ارزیابی قرار گرفتند .آنالیزآماری نشان داد که عصاره رازیانه با اثرات آنتیاکسیدانی باعث کاهش اکسیداسیون لیپیدی غشای اسپرم در
تیمارهای آزمایشی شد که در این ارتباط در گروه 12میلیلیتر کمترین غلظت مالون دیآلدهید مشاهده شد که نسبت به گروه شاهد تفاوت
معنیدار داشت ( .)P>0/05بررسی فراسنجههای زندهمانی ،یکپارچگی غشایی و پارامترهای حرکتی حاکی از آن بود که تیمار  6میلیلیتر نسبت
به سایر گروههای آزمایشی بهطور معنیداری باعث بهبودی شده است ( .)P>0/05بهنظر میرسد که بهطورکلی میتوان از خاصیت آنتیاکسیدانی
رازیانه جهت کاهش استرس اکسیداتیو پس از انجماد در اسپرم قوچ استفاده کرد و برای این منظور غلظت  6میلیلیتر عصاره در دسیلیتر رقیقکننده
مناسب است.
کلمات کلیدی :استرس اکسیداتیو ،انجماد اسپرم ،قوچ
* پست الکترونیکی نویسنده
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مقدمه
استفاده وسیع از تلقیح مصنوعی در صنعت دامپروری بهطور
قابل توجهی نرخ بهبود ژنتیکی و نیز بهبود تولید را درحیوانات در پی
داشته است بهطوریکه باعث پیشرفت چشمگیر در پرورش و تولید در
سراسر دنیا شده است ( Batistaو همکاران .)2009 ،یکی از اصلیترین
و کلیدیترین فاکتور در تلقیح مصنوعی موفق دسترسی به اسپرمهای
بارور میباشد که تنها از طریق فرآیندهای انجماد موفق بهدست میآید
( .)2000 ،Watsonتنشهای اسمزی ،شیمیایی و مکانیکی در طی
فرآیندهای انجماد -ذوب مهمترین دالیلی است که تغییرات فراساختاری،
بیوشیمیایی و عملکردی را در اسپرم بهوجود میآورد که در نتیجه آن
سلول اسپرم تحت تاثیر این فرآیند قرار گرفته و متعاقب آن مجموعهای
از اتفاقات آبشاری منجر به کاهش باروری اسپرم خواهد شد (Thomson
و همکاران .)2009 ،رادیکالهای آزاد را میتوان اصلیترین عامل تنش
شیمیایی یا تنش اکسیداتیو در طی فرآیند انجماد-ذوب دانست .تاثیر
منفی متابولیتهای اکسیژن همچون هیدروژن پراکسید نیز بر عملکرد
و ساختار سلولها مانند اسپرم بهخوبی ثابت شده است و امروزه
مجموعه مشتقات متابولیتهای اکسیژن را یکی از اصلیترین دالیل
ناباروری در پستانداران و بهخصوص جنس نر میدانند (Gharagozloo
و  .)2011 ،Aitkenمجموعه این عوامل باعث استرس اکسیداتیو خواهند
شد که نتیجه آن در فاز اول پراکسیداسیون چربیهای غشاء است و سپس
تخریب و عبور از غشای سلول و در نهایت دسترسی به اندامکهای درون
سلولی تاثیر بر فعالیتهای آن ،مهار فعالیتهای آنزیمی و تغییر بر
همکنشهای بیوشیمیایی در داخل سلول و نیز ایجاد شکستگی در
دزوکسی ریبونوکلئیک اسید ( )DNAسلولهای اسپرم شده ،که منجر
به کاهش توان باروری اسپرم میشود ( Çoyanو همکاران .)2010 ،این
امر سبب میشود که محققین اقدام به استفاده از آنتیاکسیدانهای
سنتتیک در محیطهای انجماد اسپرم بهمنظور حذف رادیکالهای آزاد
و خنثیسازی آنان در داخل و خارج سلولهای اسپرم نمایند (Jensen
و همکاران .)2011 ،امروزه بهدلیل مشکالت ایمنی و همچنین وجود
ترکیبات سمی در برخی آنتیآکسیدانهای سنتتیک و مسائل اقتصادی،
استفاده از آنتیاکسیدانهای طبیعی مورد توجه قرار گرفته است
( Maloو همکاران .)2011 ،بههمین دلیل استفاده از ترکیبات طبیعی
بهجای افزودنیهای صنعتی ،رواج پیدا کرده است .خاصیت
آنتیاکسیدانی گیاهان بهطور عمده ناشی از وجود ترکیبات فنولیک،
فالونوئیدها ،اسیدهای فنولیک و دیترپنهای فنولیک در آنها میباشد
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( Veliogluو همکاران .)1998 ،رازیانه گیاهی است چندساله ،علفی و
معطر از خانواده چتریان که منشا آن نواحی مدیترانه و جنوب اروپا
گزارش شده است و بهدلیل کاربردهای متعدد آن در نواحی وسیعی
از دنیا ،زمینهای زراعی وسیعی زیر کشت آن قرار گرفته است و پراکنش
طبیعی رازیانه در ایران نواحی شمالغرب ایران را در بر میگیرد
(زنگنه و همکاران .)1395 ،بررسی عصاره استخراج شده از رازیانه
بهویژه از برگها نشان میدهد که قادر به خنثی کردن رادیکالهای
آزاد ناشی از اکسیداسیون میباشد ( Barrosو همکاران .)2009 ،حضور
ترکیبات فنولیک و اسیدهای چرب مانند اولئیک ،لینولئیک و...
میتواند در خاصیت آنتیاکسیدانی آن سهیم باشد ( Diaoو همکاران،
 .)2014هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر عصاره آبی گیاه رازیانه بر
کیفیت اسپرم منجمد-یخگشایی شده قوچ قزل میباشد.

مواد و روشها
حیوانات آزمایشی :در این تحقیق که در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه
تبریز انجام پذیرفت ،از پنج رأس قوچ نژاد قزل بالغ با سن  3-4سال
و میانگین وزنی  70کیلوگرم بهصورت هفتهای دوبار و در فصل
تولیدمثلی استفاده شد .جمعآوری منی قوچهای آموزش دیده بهمدت
 4هفته صورت گرفت .قوچهای مذکور در یک جایگاه نیمه مسقف با
کف سیمانی تحت شرایط نور طبیعی قرار گرفته و با جیره در حد
نگهداری تغذیه شدند .در طول تحقیق قوچها بهصورت آزاد به آب
دسترسی داشتند .بالفاصله پس از جمعآوری منی و انتقال آن به
آزمایشگاه ،بررسیهای اولیه روی منی صورت گرفت.
جدول :1جیره مورد استفاده برای حیوانات آزمایشی
ماده خوراکی
یونجه خشک (گرم در کیلوگرم ماده خشک)
دانه ذرت (گرم در کیلوگرم ماده خشک)
دانه جو (گرم در کیلوگرم ماده خشک)
کنجاله سویا (گرم در کیلوگرم ماده خشک)
سنگ آهک (گرم در کیلوگرم ماده خشک)

مقدار
400
270
227
93
10

جمعآوری و ارزیابی منی :نمونههای منی هفتهای دوبار بهوسیله
مهبل مصنوعی از قوچهای مورد آزمایش جمعآوری شدند .نمونههای
منی مورد نیاز آزمایش با استفاده از واژن مصنوعی جمعآوری شد .از
هر قوچ ،دوبار در هفته بهمدت دو هفته جمعآوری منی انجام گرفت.
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برای ایجاد شرایط اصلی آزمایش ،در چند مرحله تیمارها بهصورت
پیشآزمایش ارزیابی شدند .بالفاصله پس از جمعآوری منی ،نمونهها
داخل بنماری با دمای  35درجه سانتیگراد قرار گرفته و به آزمایشگاه
منتقل شدند .نمونههای منی گرفته شده در هر انزال که دارای رنگ
کرمی و تحرک بیشتر از  70درصد بودند بهعنوان منی نرمال در نظر
گرفته شده و در غیر اینصورت منیهای جمعآوری شده حذف
میشدند .بهمنظور حذف اثرات فردی دام و با در نظر گرفتن جمعیت
اسپرم در مایع منی ،نمونههای منی دامها در مقدار مساوی باهم
مخلوط شدند.
مواد و محیطهای آزمایش :برای ساخت رقیقکننده اسپرم از
یک محیط بر پایه سیترات حاوی  %73بافر سیترات %20،زرده تخم
مرغ و  %7گلیسرول استفاده گردید .سپس سطوح مختلف عصاره
رازیانه (10 ،8 ،6 ،4 ،2 ،0و 12میلیلیتر بر دسیلیتر) بهعنوان
تیمارهای آزمایشی به منی رقیق شده افزوده شد .سپس ،نمونهها در
داخل بشر حاوی آب  25درجه سانتیگراد به یخچال منتقل شده و
برای رساندن دمای آنها به  5درجه سانتیگراد بهمدت  2ساعت در
یخچال نگهداری شدند .بعد از سپری شدن زمان سردسازی و تعادل،
نمونهها در پایوتهای  0/5میلیلیتری پر شده و سپس بهمدت 12
دقیقه در معرض بخار ازت مایع قرار داده شدند و بعد از انجماد برای
نگهداری تا زمان ارزیابی به مخزن ازت منتقل گردیدند ( Bucakو
همکاران.)2007 ،
تهیه عصاره رازیانه :گیاه رازیانه ( )Foeniculum vulgareمورد
استفاده از استان آذربایجانشرقی جمعآوری شد .برای عصارهگیری از
روش ماسراسیون استفاده شد ( Handaو همکاران .)2008 ،بهطور
خالصه ابتدا مقدار  75گرم از گیاه خرد شده را در ظرف حاوی 500
میلیلیتر آب مقطر ریخته شد .عمل عصارهگیری ضمن گردش مکرر
ظرف حاوی گیاه و حالل توسط دستگاه روتاری بهمدت  5روز تمام
در شرایط آزمایشگاه ادامه یافت و بعد از این زمان که میان غلظت
مواد موجود در حالل و بافت گیاهی تعادل برقرار گردید ،عمل
عصارهگیری را خاتمه داده و سپس مخلوط حاصله از کاغذ صافی
واتمن شماره  1عبور داده شده و عصاره تهیه گردید ( Arabshahiو
.)2007 ،Urooj
ارزیابی آزمایشگاهی :در این پژوهش  5تکرار برای هر تیمار
درنظر گرفته شد .در هر تکرار برای هر تیمار  10پایوت منجمد شد و
جمعاً برای هر تیمار  50پایوت و برای کل آزمایش  350پایوت منجمد
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شد .برای یخگشایی منی ،پس از خارجکردن پایوتها از نیتروژن مایع،
بهمدت  10ثانیه در دمای اتاق و مدت  40ثانیه در حمام آب گرم 37
درجه سانتیگراد قرار داده شد و سپس نمونه اسپرم یخگشایی شده
بهداخل میکروتیوب  2میلیلیتری تخلیه شده و برای ارزیابیهای
مختلف کیفیت اسپرم در آزمایشگاه علوم دامی دانشکده کشاورزی و
منابع طبیعی اهر ،مورد استفاده قرار گرفت.
زندهمانی اسپرمها ( :)Sperm viabilityبرای ارزیابی زندهمانی
اسپرمها از رنگآمیزی ائوزین -نیگروزین ،و برای بررسی یکپارچگی
غشای اسپرم ( )Sperm Membrane Integrityاز محیط هاست
( ،)Hypo Osmotic Swelling Test=HOSTاستفاده شد .جهت تعیین
میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی ،میزان مالون دی آلدهید
( )Malondialdehyde=MDAاندازهگیری شد .همچنین ویژگیهای
جنیایی اسپرم با استفاده از سیستم Computer Assisted ( CASA
 )Sperm Analyzerمورد ارزیابی قرار گرفت .برای ارزیابی زندهمانی
اسپرمها از رنگآمیزی ائوزین -نیگروزین استفاده شد .این روش بر
این اساس میباشد که اسپرمهای مرده رنگ ائوزین را بهخود جذب
میکنند ولی اسپرمهای زنده رنگ نمیگیرند .رنگ نیگروزین بهعنوان
رنگ پسزمینه و ایجاد اختالف رنگ میان اسپرم و رنگ زمینه برای
دید بهتر استفاده میشود ( Douglasو  .)2013 ،Kennethاسپرمهایی
که رنگ بهخود نگرفته بودند و یا تنها بخشی از گردن آنها رنگگرفته
بود بهعنوان اسپرم زنده درنظر گرفته شدند (.)1950 ،Blom
تست یکپارچگی غشای پالسمایی :بهمنظور بررسی یکپارچگی
غشای پالسمایی از تست التهاب هایپواسموتیک استفاده شد .تست
التهاب هایپواسموتیک براساس اسموالریته محیطی که اسپرم در آن
قرار میگیرد عمل میکند .اسپرم با قرار گرفتن در یک محیط با
اسموالریته پایین به سرعت واکنش میدهد و انتهای دم آنها گره
میخورد .بدیهی است که تنها اسپرمهای با غشای پالسمایی سالم
قادر هستند به این نوع تغییر واکنش دهند و اسپرمهای مرده که در
این محیط قرار میگیرند هیچ واکنشی نشان نمیدهند ( Douglasو
.)2013 ،Kenneth
بررسی فراسنجههای جنبایی اسپرم :جهت بررسی جنبایی
اسپرم پس از فرآیند انجماد -یخگشایی از نرمافزار کامپیوتری CASA

استفاده شد .بدین منظور چهار پایوت از هر گروه تیماری (هر پایوت یک
تکرار) با روشی که در باال توضیح داده شد یخگشایی شده و بهداخل
میکروتیوب انتقال داده شدند .سپس با استفاده از سمپلر و برداشتن
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 10میکرولیتر از منی روی الم و گذاشتن یک المل تمیز ،نمونه بر
روی الم پخش شد .الم مورد نظر به زیر میکروسکوپ معکوس فاز
کنتراست منتقل شده و ویژگیهای جنبایی اسپرم با استفاده از سیستم
 CASAارزیابی شد .فراسنجههایی که توسط این سیستم برآورد شدند
شامل جنبایی کل ( ،)Total motility=TMجنبایی پیشرونده (=PM
 ،)Progressive motilityخطی بودن حرکت اسپرم (Linearity=LIN
) ،)lin=VSL/VCLx100سرعت در مسیر منحنی (Curvilinear =VCL
 ،)velocityتحرک عرضی سر اسپرم (Amplitude of Lateral =ALH
 ،)head displacementسرعت در مسیر میانگین (Average =VAP
 ،)path velocityسرعت در مسیر مستقیم (Straight line =VSL
 )velocityو تناوب عرضی زنش ( )Beat cross frequency=BCFبودند.
بررسی پراکسیداسیون لیپید غشای اسپرم :اندازهگیری
غلظت  MDAبا استفاده از تیوباربیوتوریک اسید ( )TBAانجام شد1 .
مولکول  MDAبا  2مولکول  TBAواکنش میدهد و فرآورده این واکنش،
مولکول صورتی رنگ است که بیشترین جذب را در طول موج 532
نانومتر دارد .برای اندازهگیری غلظت مالون دی آلدئید بهعنوان شاخص
پراکسیداسیون لیپید ،ابتدا پایوتها در آب  37درجه سانتیگراد بهمدت
 30ثانیه یخ گشایی شده و بالفاصله پس از افزودن یک میلیلیترکلرید
سدیم  0/9درصد ،نمونهها با دور  3500دور در دقیقه بهمدت  5دقیقه
سانتریفیوژ شدند و به تعداد سه بار با بافر سیترات شستشو و مجدداً
سانتریفیوژ گردیدند .در نهایت محلول رویی دور ریخته شده و رسوب
باقیمانده اسپرمها در یک میلیلیترآب دیونیزه حل شدند .برای
اندازهگیری غلظت  MDAمقدار  250میکرولیتر از هر نمونه را برداشته
و با یک میلیلیترمحلول اسید تری کلریدریک  %20و تیوباربیتوریک
اسید  0/5درصد مخلوط کرده و بهمدت  60دقیقه در دمای  95درجه
سانتیگراد حرارت داده شدند .در مرحله بعد نمونهها در داخل یخ
سرد شده و سپس بهمدت  15دقیقه با  1000دور در دقیقه
سانتریفیوژ شدند .در پایان عدد جذب مالون دی آلدئید محلول باالیی
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شده و غلظت مالون دی آلدئید
ثبت گردید ( Draperو 1990 ،Hadley؛  Pinhoو همکاران.)2006 ،
آنالیز آماری :این مطالعه با  7تیمار و هر تیمار شامل  5تکرار در
قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد .بهدلیل ماهیت برخی دادههای
آزمایشی در صورت لزوم تبدیل عددی انجام شده و سپس بهکمک
نرمافزار  SASنسخه  ،9/1تحت رویه  GLMآنالیز آماری انجام شد .برای
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مقایسه میانگین تیمارها نیز از آزمون مقایسه دانکن در سطح معنیداری
 5درصد استفاده شد.

نتایج
بررسی فراسنجههای تحرک اسپرم :نتایج حاصل از بررسی
دادههای آزمایشگاهی برای فراسنجههای حرکتی در جدول  2نشان
داده شده است .بررسی نتایج حاصل از آن است که افزودن  6میلیلیتر
در دسیلیتر عصاره رازیانه باعث افزایش جنبایی کل در مقایسه با
گروه شاهد تیمارهای  2و  12میلیلیتر عصاره در دسیلیتر رقیق
کننده شد ( .)P>0/05همچنین بررسی جنبایی پیشرونده نشان داد
که گروه عصاره  6میلیلیتر دارای تحرک پیشرونده بیشتر نسبت به
گروههای شاهد و 12میلیلیتر عصاره در دسیلیتر رقیقکننده شد
( .)P>0/05فراسنجه سرعت در مسیر میانگین ( )VAPدر تیمار آزمایشی
 10و  12میلیلیتر در دسیلیتر رقیقکننده بهطور مشخص از گروه
شاهد پایینتر بود ( )P>0/05اما سایر گروههای آزمایشی تفاوت
معنیداری با گروه شاهد نداشتند ( .)P<0/05اما از لحاظ عددی
بیشترین سرعت در مسیر میانگین در تیمار  6مشاهده شد .بهطور
مشابه نیز گروه آزمایشی  12میلیلیتر عصاره در دسیلیتر رقیقکننده
بهطور معنیداری در فراسنجه سرعت در مسیر منحنی ،نسبت به گروه
شاهد پایینتر بود ( )P>0/05و همچنین تیمار  6میلیلیتر رقیقکننده
اگرچه با شاهد تفاوت معنیداری در سرعت مسیرمنحنی نداشت اما
نسبت به گروههای 10و  12میلیلیتر در دسیلیتر رقیقکننده سرعت
تحرک باالتری داشت ( .)P>0/05بیشترین میزان سرعت در مسیر
مستقیم در گروه  6میلیلیتر رقیقکننده نسبت به سایر گروههای
آزمایشی (بهجز  8میلیلیتر عصاره در دسیلیتر رقیقکننده) مشاهده
شد ( .)P>0/05دامنه تحرک عرضی و فرکانس (تناوب) سر اسپرم در
گروه  6میلیلیتر عصاره در دسیلیتر رقیقکننده نسبت به گروههای
 10و  12میلیلیتر بهصورت معنیداری بیشتر بود ( )P>0/05اگرچه
در عین حال با گروه شاهد و سایر گروههای آزمایشی تفاوت معنیداری
نشان نداد ( .)P<0/05همچنین بیشترین میزان خطی بودن حرکت
در گروه  6میلیلیتر عصاره مشاهده شد که با شاهد و سایر گروههای
آزمایشی بهجز  8میلیلیتر تفاوت معنیداری داشت ( .)P>0/05نتایج
حاصل از آنالیز اثرات سطوح مختلف عصاره رازیانه بر فراسنجه زندهمانی
سلولهای اسپرم در جدول  2نشان داده شده است .همانگونه که از
مطالعه جدول مشخص است .بیشترین درصد زندهمانی (شمار
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

که سایر سطوح مورد بررسی نسبت به گروه شاهد تفاوت معنیداری
مشاهده نشد (.)P<0/05

سلولهای اسپرم زنده) در گروه  6میلیلیتر مشاهده شد که با تیمارهای
شاهد 10 ،و  12میلیلیتر تفاوت معنیداری داشت ( )P>0/05در حالی

جدول :2مقایسه فراسنجههای تحرکی و کنتیکی اسپرم منجمد-یخگشایی شده قوچ قزل توسط توسط رقیقکننده حاوی سطوح مختلف عصاره
رازیانه (میلیلیتر در دسیلیتر رقیقکننده)
گروههای آزمایشی (سطوح مختلف عصاره رازیانه در رقیق کننده)

فراسنجه
تحرک کل (درصد)
تحرک پیشرونده (درصد)
سرعت در مسیر میانگین (میکرومتر در ثانیه)
سرعت در مسیر منحنی (میکرومتر در ثانیه)
سرعت در مسیر مستقیم (میکرومتر در ثانیه)
تحرک عرضی سر اسپرم (میکرومتر)
تناوب عرضی زنش (هرتز)
خطی بودن تحرک (درصد)

گروه شاهد

2

4

6

8

10

12

47/64bc
34/51b
85/89a
120/29ab
50/63cd
3/69ab
8/44abc
34/29bc

47/6bc
36/98ab
86/68a
124/7ab
54/51bc
3/67ab
8/36abc
35/86bc

50/85a
32/62ab
92/26a
130/18a
56/17bc
3/78a
8/61ab
35/8bc

49/73ab
40/05a
94/33a
134/66a
65/58a
3/95a
8/93a
41/02a

47/8ab
36/96ab
91/83a
132/15a
60/15ab
3/72ab
8/62ab
38/03ab

48/88ab
35/52ab
68/99b
113/52bc
44/95d
3/44bc
8/06bc
32/05c

44/65c
34/99b
62/58b
140/42c
41/64d
3/32c
7/96c
31/88c

SEM

P-Value

0/69
0/87
1/44
1/58
1/22
0/226
0/297
0/015

0/0081
0/04
0>0/0001
0/0031
0/0002
0/006
0/013
0/003

حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح  0/05میباشد.

است .بررسی غلظت مالون دیآلدهید بهعنوان شاخصهای از مقدار
اکسیداسیون لیپیدهای غشایی نشان داد که بیشترین اکسیداسیون
در گروه شاهد دیده شد و همزمان با افزایش غلظت عصاره استفاده
شده در رقیقکننده ،مشاهده شد که غلظت مالون دیآلدهید کاهش
مییابد به گونهای که کمترین مقدار غلظت فراسنجه مالون دیآلدهید
در گروه تیماری  12میلیلیتر عصاره در دسیلیتر رقیقکننده مشاهده
شد ( .)P>0/05این نتایج نشان میدهد که افزودن عصاره رازیانه باعث
کاهش معنیدار مالون دیآلدهید میشود که از عوامل مخرب غشای
سلول اسپرم بوده و به حفظ سالمت غشا کمک شایان توجهی میکند
(.)P>0/05

بررسی یکپارچگی غشای پالسمایی :دادههای حاصل از آنالیز
اثرات سطوح مختلف عصاره رازیانه بر یکپارچگی غشای پالسمایی
اسپرمها در جدول  3نشان داده شده است .نتایج نشان داد که بیشترین
یکپارچگی غشای پالسمایی در گروه  4میلیلیتر مشاهده شد که با
گروههای  10و  12تفاوت معنیدار داشت ( )P>0/05اما با سایرین از
لحاظ آماری تفاوت معنیداری مشاهده نشد ( .)P<0/05بهعبارتی
دیگر بهنظر میرسد افزودن  4میلیلیتر در دسیلیتر از عصاره رازیانه
باعث بیشترین محافظت غشایی پالسمایی اسپرمها از فرآیند
پراکسیداسیون شده و از اینرو سالمت غشایی اسپرمها را بهبود داده

جدول :3مقایسه صفات زندهمانی ،یکپارچگی غشای پالسمایی و تولید مالون دیآلدهید در اسپرم منجمد-یخگشایی شده قوچ قزل توسط رقیق
کننده حاوی سطوح مختلف عصاره رازیانه (میلیلیتر در دسیلیتر رقیقکننده)
فراسنجه
زندهمانی (درصد)
یکپارچگی غشاء پالسمایی (درصد)
غلظت مالون دیآلدهید (نانومول در دسیلیتر)

SEM

گروههای آزمایشی (سطوح مختلف عصاره رازیانه در رقیقکننده)
گروه شاهد

2

4

6

8

10

12

49/02b
48/5ab
11/16a

52/64ab
47/04ab
10/1ab

56/32ab
54/2a
9/1bc

59/02a
49/55ab
8/64bc

54/37ab
45/03ab
8/55c

57/3ab
41/92b
8/04c

48/65b
39/54b
7/62c

1/2
1/25
0/49

P-Value

0/048
0/037
0/0006

حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح  0/05میباشد.
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کریمی و همکاران

نقش حفاظتی عصاره رازیانه بر کیفیت اسپرم منجمد -یخگشایی شده قوچ قزل

بحث
در این مطالعه عصاره رازیانه برای خنثیسازی اثرات مخرب
انجماد بر اسپرم قوچ مورد استفاده قرار گرفت .نتایج حاضر نشان دادند
که تیمار اسپرمهای انجمادی با عصاره رازیانه بهطور مشخص میتواند
فراسنجههای مختلف حرکتی مانند حرکت پیشرونده و جنبایی کل
را بهبود بخشد و در این راستا غلظت  6میلیلیتر عصاره رازیانه در
دسیلیتر رقیقکننده باعث بیشترین حرکت پیشرونده و نیز جنبایی
کل بعد از فرآیند ذوب گردید .این فراسنجهها ممکن است با فراسنجه
مهم و حیاطی یکپارچگی غشای اسپرم در ارتباط باشد زیرا مطالعات
قبلی حاکی از آن بودند که اسپرمهای دارای کیفیت غشایی بیشتر
دارای تحرکت بیشتر و جنبایی کل باالتر نیز میباشند ( Maloو
همکاران .)2011 ،همچنین در مطالعهای توسط  Zanganehو همکاران
( )2013در مورد استفاده از عصاره رزماری در فرآیند انجماد -ذوب
اسپرم بز نیز نشان داده شده است که اسپرمهای با غشای سیتوپالسمی
یکپارچه دارای تحرک پیشرونده و کل باالتر میباشند و نتایج آزمایش
حاضر با نتایج مطالعات مذکور همخوانی دارند.
در سالیان اخیر تالشهای زیادی برای بهبود فرآیند انجماد اسپرمها
شده است .در واقع انجماد اسپرم ابزاری اساسی و مهم برای تکنیک
تلقیح مصنوعی و حفظ و انتقال منابع ژنتیکی در ابعاد جفرافیایی و
سالهای بعدی میباشد .در این بین بدون شک حفظ حرکت اسپرم
در سطح بهینه و حداکثری مدنظر قرار میگیرد .در حالت عادی
فرآیند انجماد باعث آسیبهای شدید و برگشت ناپذیر به اندامکهای
درون سلولی اسپرم و تغییر در سیالیست غشاء و همچنین فعالیتهای
آنزیمی میشود ( Alvarezو  )1992 ،Storeyو نهایتاً باعث کاهش
فراسنجههای اسپرم مانند یکپارچگی غشای اسپرم ،تحرک و در
نهایت توانایی لقاح و باروری میشود (شهباززاده و همکاران.)1394 ،
مهمترین عامل در از بین بردن یکپارچگی غشای اسپرم ،عوامل ROS
موجود در محیط رقیقکننده اسپرم است که معموالً پس از ذوب شدگی
بعد از انجماد غلظت آنها باال بوده و میتواند با پراکسیداسیون
لیپیدهای غشایی باعث آسیب به غشای سلولهای اسپرم و از بین
بردن یکپارچگی غشای اسپرم گردد ( Maloو همکاران.)2011 ،
رازیانه یکی از پرکاربردترین منابع گیاهی در صنایع غذایی و
زمینههای وابسته می باشد ( Choiو  )2004 ،Hwangکه در صنایع
دارویی و پزشکی نیز کاربرد فراوان دارد ( Barrosو همکاران.)2009 ،
در مطالعه حاضر که نخستین مطالعه در مورد کاربرد عصاره گیاه
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رازیانه بر قابلیت انجمادپذیری اسپرم قوچ میباشد ،نشان داده شده
است که استفاده از آن باعث بهبود فراسنجههای حرکتی سپس از
ذوب میشود.
رقیقکننده تریس و زرده تخممرغ یک رقیقکننده تجاری پرکاربرد
برای انجماد اسپرمهای پستانداران بهویژه قوچ میباشد ( Zanganehو
همکاران )2013 ،هنگامیکه مایع سیمن (منی) قوچ رقیقسازی
میشود وجود آنتیاکسیدانها اثرات منفی پراکسیداسیون لیپیدها را
در اسپرمهای در حال انجماد کاهش میدهد .رازیانه یک منبع قوی
آنتیاکسیدانی میباشد ( Ozkanو  )2006 ،Chalchatو این خاصیت
آنتیاکسیدانی در مقایسه با آلفاتوکوفرول و هیدروکسی تولوئن بوتیالت
(بهعنوان آنتیاکسیدانهای مرجع) مدنظر قرار میگیرد ( Rubertoو
همکاران.)2000 ،
ارتباط مثبتی بین خاصیت آنتیاکسیدانی گونههای گیاهان
چتریان و فالونوئیدها وجود دارد اما در رازیانه مقدار فالونوئیدها نسبت
به سایرین کمتر میباشد ( Nickavarو Baliga .)2009 ،Abolhasani
و همکاران ( )2003توانایی رازیانه را با عصاره سایر گیاهان مورد بررسی
قرار داده و تاثیرات آنتیاکسیدانی باالتری را مشاهده کردند .خاصیت
آنتیاکسیدانی رازیانه بهحضور آنتول (یک ترکیب آنتیاکسیدانی قوی)
نسبت داده میشود ( De Martinoو همکاران.)2009 ،
در مطالعه حاضر اضافه کردن عصاره رازیانه به محیط رقیقکننده
اسپرم پراکسیداسیون لیپیدهای غشای اسپرم را کاهش داد که نشانه
آن کاهش تولید مالون دیآلدهید همزمان با افزایش مصرف عصاره
رازیانه در رقیقکننده مورد استفاده است .انتظار میرود اثر عصاره
رازیانه بر کاهش پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی اسپرم از طریق
 -5لیپواکسیژناز باشد ( Miguelو همکاران.)2010 ،
نتایج مطالعه حاضر در تطابق با نتایج مطالعه  Maloو همکاران
( )2011میباشد مطالعه مذکور نیز اثرات مثبت آنتیاکسیدانی عصاره
رازیانه را در رقیقسازی اسپرم خوک نشان داده است .البته خاطر
نشان میگردد که مطالعات دیگر نیز تاثیرات آنتیاکسیدانی گیاهان
دیگر نیز مورد بررسی قرار دادهاند .در مطالعه حاضر تفاوت معنیداری
بین غلظتهای  4و  6میلیلیتر عصاره رازیانه در دسیلیتر رقیقکننده
و گروههای با مصرف بیشتر عصاره مشاهده نشد و در عین حال نیز
بیشترین تاثیر مثبت در فراسنجههای جنبایی نیز در غلظت 6
میلیلیتر عصاره مشاهده شد ،استفاده از غلظتهای باالتر یا بی تاثیر
بوده و یا درغلظت 12میلیلیتر برخی فراسنجههای حرکتی شدیداً
کاهش یافته است .در این رابطه  Rocaو همکاران ()2004
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بیان داشته است که استفاده از غلظتهای باالتر عصاره میتواند اثرات
 لذا مشخص کردن غلظت.منفی بر فعالیتهای اسپرم داشته باشد
مناسب که بیشترین تاثیرات مثبت را داشته و در عین حال تاثیر
 و همکارانMalo( منفی ایجاد ننماید خیلی مهم و ضروری است
 جنبایی اسپرم و فراسنجههای مربوطه شاخصه نهایی ارزیابی.)2011
 میلیگرم عصاره6 کیفیت اسپرم است و همانگونه که ذکر شد غلظت
 میلیگرم عصاره6  درعین حال غلظت.بهترین تاثیر را داشته است
( باعثHOST) نیز بهترین پاسخ را در تست محیط هیپواسموتیک
) که از2012(  و همکارانMalo  این نتایج با یافتههای.شده است
 همخوانی،عصاره رازیانه در رقیقسازی اسپرم خوک استفاده شده بود
 در مطالعات مذکور نیز استفاده از عصارههای گیاهی باعث.دارد
. بقا و تحرک سلولهای اسپرم شده بود،افزایش یکپارچگی غشاء
به طورکلی نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که استفاده از
 میلیلیتر عصاره رازیانه در دسیلیتر رقیقکننده باعث افزایش6 غلظت
 کاهش پراکسیداسیون لیپید غشایی حفظ ساختار،خاصیت زندهمانی
.غشا و نهایتاً جنبایی اسپرم میشود
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