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چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر عصاره گیاه نعناع فلفلی بهعنوان یک آنتیاکسیدان طبیعی بر کیفیت اسپرم منجمد-یخگشایی شده قوچ
بود .برای این منظور از چهار رأس قوچ مغانی هفتهای دو بار اسپرمگیری شد و انزالها بهطور یکسان باهم مخلوط شدند .سپس نمونهها با رقیقکننده
حاوی سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی ( 12 ،8 ،4 ،2 ،0و  16میلیلیتر در دسیلیتر محلول رقیقکننده) رقیق شدند .نمونهها پس از طی مراحل
سردسازی و انجماد تا زمان ارزیابی در داخل ازت مایع نگهداری شدند .بعد از یخگشایی ،پارامترهای تحرک بهوسیله سیستم کاسا ،زندهمانی
بهروش رنگآمیزی ائوزین-نیگروزین و تست یکپارچگی غشایی با محلول هیپواسموتیک مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که افزودن
عصاره در سطوح  4و  8میلیلیتر ،درصد تحرک کلی اسپرمها را افزایش داد ( .)P<0/05همچنین غلظت  4میلیلیتر عصاره بهطور معنیداری
تحرک پیشرونده اسپرمها را نسبت به گروه شاهد و گروههای تیماری حاوی سطوح باالتر بهبود داد ( .)P<0/05در رقیقکننده حاوی  8میلیلیتر
عصاره ،درصد صفات  STR ،LINو  VSLباالتر بود ( .)P<0/05همچنین افزودن سطوح  4و  8میلیلیتر عصاره ،پارامترهای  VCLو VAP

را بهبود داد ( .)P<0/05سطوح  4و  8میلیلیتر عصاره ،درصد زندهمانی و یکپارچگی غشای پالسمایی اسپرمها را نسبت به گروه شاهد بهبود
داد ( ،)P<0/05اما ریختشناسی اسپرم ها تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت .در نتیجه استفاده از عصاره نعناع فلفلی در رقیقکننده منی منجر به
بهبود کیفیت اسپرم منجمد-یخگشایی شده قوچ شد که این اثر وابسته به دوز بود.
کلمات کلیدی :اثرات آنتیاکسیدانی ،عصاره نعناع فلفلی ،اسپرم قوچ ،منجمد -یخ گشایی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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واحدی و هدایتایوریق

بهبود فراسنجههای کیفی اسپرم منجمد -یخگشایی شده قوچ با افزودن عصاره نعناع فلفلی....

مقدمه
از مهمترین روشهای بهبود مدیریت تولیدمثلی دام ،استفاده از
تکنیک تلقیح مصنوعی میباشد ،بهطوریکه استفاده از این تکنیک
نه تنها سبب بهبود ژنتیکی گله میشود ،بلکه در بسیاری از موارد
بازده تولیدمثلی را نیز افزایش میدهد .بهمنظور تحقق بخشیدن به
بسیاری از مزایای بالقوه تلقیح مصنوعی ،ذخیرهسازی منی برای
بلندمدت یک امر ضروری محسوب میشود .این امر بهوسیله فرآیند
انجماد محقق میشود ،فرآیندی که با توقف فعالیتهای متابولیکی
اسپرمها امکان ذخیرهسازی بهطور نامحدود اسپرمهای بارور را فراهم
میآورد ( Baileyو همکاران .)2000 ،انجماد منی یک اثر منفی بر
کنشهای اسپرم و توان باروری آنها میگذارد ،بهطوریکه امروزه
حتی با بهکارگیری تکنیکهای روز ،درصد زندهمانی اسپرمها بعد از
یخگشایی بهطور قابل توجهی کاهش مییابد ( Lessardو همکاران،
 .)2000در طول فرآیند انجماد-یخگشایی منی ،تنشهای فیزیکی و
شیمیایی بهوجود آمده در غشای اسپرم باعث میشود که زندهمانی،
تحرک و توان باروری اسپرمها کاهش یابد .این آسیبها با تولید بیش
از حد رادیکالهای آزاد و پراکسیداسیون فسفولیپیدها در غشای سلول
اسپرم همراه است ( Chatterjeeو همکاران .)2001 ،سلولهای اسپرم
حاوی غلظتهای باالی اسیدهای چرب غیراشباع هستند که مستعد
پراکسیداسیون لیپیدی میباشند .پراکسیداسیون لیپیدی با تولید بیش
از حد رادیکالهای آزاد در غشای سلول اسپرم همراه است و در نهایت
این ترکیبات منجر به کاهش کیفیت و باروری اسپرم میشوند .تنش
اکسیداتیو وضعیتی است که در طول فرآیند انجماد بهوجود آمده و با
آسیبهای سلولی ناشی از اکسیژن و مشتقات اکسیدانی اکسیژن که
عموماً رادیکالهای فعال اکسیژنی ( )ROSنامیده میشوند ،همراه است.
تنش اکسیداتیو باعث تخریب دیواره غشا و کل ترکیبات ساختمانی
اسپرم میشود که علت اصلی چنین تخریبی ،عدم تعادل بین تولید
 ROSو سیستم بیولوژیکی کنترلکننده رادیکالهای آزاد عنوان شده
است ( Maloو همکاران .)2010 ،تولید  ROSبهوسیله اسپرم یک
فرآیند طبیعی است ،اما باالتر از سطوح فیزیولوژیک باعث آسیب
سلولی و ناباروری جنس نر میشود .از رادیکالهای آزاد بهعنوان نمونه
میتوان به یون هیدروکسیل ،سوپر اکسید ،هیدروژن پراکسید ،رادیکال
پراکسیل و یون هیپوکلریت اشاره کرد که شدیداً واکنشپذیر بوده و
باعث آسیب دیدگی سلولهای اسپرم میشوند ( .)2001 ،Sikkaبرای
مقابله با این مشکل ،استفاده از آنتیاکسیدانها در محیط رقیقکننده
اهمیت زیادی خواهد داشت .سلول اسپرم از سازوکار آنتیاکسیدانی
اعم از آنزیمی و غیرآنزیمی برخوردار است اما مقدار آنها کافی نیست
و برای فرآوری اسپرم بهمنظور انجماد نیاز به افزودن آنتیاکسیدانهایی
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با منشأ خارجی است ( Bansalو  .)2011 ،Bilaspuriبنابراین بهمنظور
بهبود انجماد اسپرم و جلوگیری از تنش اکسیداتیو و حذف رادیکالهای
آزاد فعال ،از آنتیاکسیدانهای سنتتیک در محیطهای انجمادی اسپرم
استفاده شده است ( Maloو همکاران .)2010 ،اما با توجه بهوجود
مشکالتی در استفاده از آنتیاکسیدانهای سنتتیک مانند بوتیل
هیدروکسی تولوئن در رقیقکنندهها و اثرات سوء آنها بر سلولها،
امروزه آنتیاکسیدانهای طبیعی جایگزین آنتی اکسیدانهای سنتتیک
شده است ( Lotfipourو همکاران .)2007 ،اطالعات محدودی در
مورد اثرات آنتیاکسیدانهای طبیعی (گیاهی) در فرآوری اسپرم حیوانات
اهلی وجود دارد .اخیراً اثبات شد که افزودن عصاره گیاه رزماری به
رقیقکننده منی گونههای مختلف ازجمله گاو ( Daghigh Kiaو
همکاران ،)2014 ،گوسفند ( Khodaei Motlaghو همکاران )2014 ،و
بز ( Maloو همکاران )2011 ،موفق بوده است .خاصیت آنتیاکسیدانی
گیاهان بهطور عمده به ترکیبات فنولیک ،فالوونوئیدها ،اسیدهای
فنولیک و دیترپنهای فنولیک مربوط میشود .ترکیبات فنولیک و
فالونوئیدها بهدلیل خواص اکسید و احیاکنندگی ،دهنده گروه
هیدروکسیل و داشتن خصوصیت کالتهکنندگی یونهای فلزی ،نقش
مهمی در جذب و خنثی کردن رادیکالهای آزاد بهخصوص  ROSو
تجزیه پراکسیدها دارند ( Aroraو همکاران .)1998 ،خانواده نعناعیان
( )Lamiaceaeیکی از بزرگترین خانوادههای گیاهی است که دارای
پراکنش جهانی میباشند که گیاه نعناع فلفلی جزء این خانواده میباشد.
نعناع فلفلی با نام علمی  Mentha piperita L.گیاهی علفی ،پایا و چند
ساله از تیره نعناعیان میباشد .این گیاه بومی مناطق مدیترانه بوده
ولی بهصورت تجاری در مناطق متعددی از جهان و در اکثر نقاط ایران
کشت داده میشود ( Hadianو همکاران .)2008 ،ازجمله خواص این
گیاه میتوان به اثرات ضداسپاسمی ،ضدالتهابی ،ضدسرطان ،اشتها
آوری ،ضدباکتریایی و ضدقارچی آن اشاره داشت ( .)2014 ،Talpurاز
مهمترین ترکیبات تشکیلدهنده این گیاه میتوان به منتول (،)Menthol
منتون ( )Mentoneو متیل استات ( )Methyl acetateاشاره داشت.
بسیاری از گیاهان بهخصوص اعضای خانواده نعناعیان حاوی مقادیر
زیادی از ترکیبات آنتیاکسیدانی از قبیل پلیفنولها ،ویتامینهای ،E
 Cو کاروتنوئیدها هستند که این ترکیبات نقش بسیار مهمی در تجزیه
پراکسیدها و جذب و خنثیسازی رادیکالهای فعال اکسیژنی ،اکسیژن
منفرد و اکسیژن سهگانه ایفا میکنند ( Kurşatو همکاران.)2011 ،
مشخص شده است که این ترکیبات (بهخصوص فالونوئیدها) قادرند
با پوشش دادن لیپیدها ،روند پراکسیداسیون لیپیدی را تغییر داده و
متوقف کنند ،همچنین میتوانند با کاهش سیالیت غشاهای سلولی و
جلوگیری از تولید بیش از حد رادیکالهای آزاد و محدود کردن
پراکسیداسیون فسفولیپیدها و اسیدهای چرب غیراشباع ،از
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غشاهای سلولی محافظت کنند ( Blokhinaو همکاران.)2003 ،
مطالعات فراوان در شرایط آزمایشگاهی نشان داده است که ترکیبات
فنولیک میتوانند بهطور مستقیم رادیکالهای آزاد مانند یون سوپراکسید،
پراکسید هیدروژن ،رادیکال هیدروکسیل و پراکسیل را پاکسازی و
جاروب کنند ،بهطوریکه حتی گفته شده است که اثر آنتیاکسیدانی
این ترکیبات بیشتر از ویتامین  Cو  Eاست ( Rice-Evansو همکاران،
 .)1997تاکنون گزارشی مبنی بر استفاده از عصاره گیاه نعناع فلفلی
بهعنوان یک آنتیاکسیدان طبیعی در محیط رقیقکننده اسپرم و تاثیر
آن بر فراسنجههای میکروسکوپی و بیوشیمیایی اسپرم گزارش نشده
است .بنابراین هدف از این مطالعه ،بررسی تأثیر غلظتهای مختلف
عصاره گیاه نعناع فلفلی بهعنوان یک آنتیاکسیدان طبیعی بر شاخصهای
حرکتی اسپرم ،نرخ زندهمانی ،یکپارچگی غشای پالسمایی و مورفولوژی
اسپرم منجمد -یخگشایی قوچ میباشد.

مواد و روشها
این آزمایش بهمدت  14هفته در ایستگاه پرورش و اصالح نژاد
گوسفند مغانی ،واقع در شهرستان جعفرآباد مغان اجرا شد.
تهیه عصاره :جهت تهیه عصاره گیاه نعناع فلفلی ،این گیاه بعد
از جمعآوری در سایه خشک گردیده و سپس پودر شد .بهمقدار50
گرم از این گیاه وزن شده و با  350میلیلیتر الکل اتانول ( )%70داخل
بشر یک لیتری خیسانده شد .برای نفوذ بهتر الکل به گیاه ،هر نیم
ساعت یکبار بشر همزده شد .بعد از فیلتر کردن با کاغذ صافی نمره
یک ،الکل محلول حاصل بهوسیله دستگاه تقطیر در خالء در دمای
 75درجه سانتیگراد تبخیر شد و عصاره گیاه در ته بشر تهنشین شد.
در زمان آزمایش ،از عصاره گیاه بهدست آمده مقدار  300میلیگرم
بهوسیله ترازوی دقیق وزن شده و در  100میلیلیتر آب دو بار تقطیر
حل شد .جهت حاللیت بهتر عصاره و امولسیفه کردن محلول از محلول
توئین ( 80مرک آلمان) بهمقدار  50میکرولیتر استفاده شد ( Daghigh
 Kiaو همکاران.)2016 ،
جمعآوری منی :در این آزمایش از  4رأس قوچ نژاد مغانی بالغ
با سن  3-4سال و میانگین وزنی  70کیلوگرم به تعداد دو بار در هفته
و بهمدت  4هفته بهوسیله مهبل مصنوعی اسپرمگیری شد .نمونههای
منی سریعاً در فالسک حاوی آب  35درجه سانتیگراد قرار داده شده
و به آزمایشگاه منتقل شدند و در آزمایشگاه در داخل حمام بنماری
با دمای  37درجه سانتیگراد نگهداری شدند .در آزمایشگاه نمونه
نمونههای منی از نظر حجم ،رنگ ،عدم آلودگی به ادرار و خون و
تحرک پیشرونده بررسی و نمونههای منی گرفته شده که دارای رنگ
کرمی و تحرک بیشتر از  70درصد بودند بهعنوان منی نرمال در نظر
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گرفته شدند و در غیر اینصورت منیهای جمعآوری شده حذف شدند.
بهمنظور حذف اثرات فردی دام ،نمونههای منی هر دام در مقدار
مساوی با هم مخلوط شدند.
تهیه رقیقکننده ،مرحله سردسازی و انجماد :در این آزمایش
از رقیقکننده بر پایه تریس استفاده شد که اجزا و مقادیر رقیقکننده
در جدول  1ارائه شده است ( Vahediو همکاران .)2018 ،تمامی مواد
شیمیایی استفاده شده در این آزمایش از شرکت سیگما خریداری
شد .ابتدا مواد تریس ،سیترات و فروکتوز با نسبت ذکر شده در جدول،
در  100میلیلیتر آب دو بار تقطیر حل شد .سپس برای تهیه زرده
تخممرغ ،بعد از جداسازی اولیه سفیده ،زرده بهوسیله کاغذ صافی
استریل حرکت داده شد تا سفیده و شاالژ کامالً از زرده جدا شوند.
زرده تخم مرغ با محلول فوق مخلوط شد و محلول نهایی روی صفحه
گرم بهمدت  15دقیقه همگنسازی شد .سپس به رقیقکننده %5
گلیسرول افزوده شد .در دمای  37درجه سلسیوس رقیقکننده به
مقدار مشخص به فالکونها اضافه شده و سپس عصاره گیاه نعناع
فلفلی در سطوح مختلف ( 12 ،8 ،4 ،2 ،0و  16میلیلیتر در دسیلیتر
محلول رقیقکننده) به رقیقکننده افزوده شد .رقیقسازی منی به
نسبت  1حجم منی و  12حجم رقیقکننده در دمای اتاق انجام شد،
طوریکه غلظت نهایی اسپرم تقریباً 300میلیون در هر میلیلیتر بود.
سپس فالکونها بهآرامی تکان داده شدند تا اسپرمها در داخل رقیق
کننده بهطور یکنواخت پخش شوند و بهدنبال آن فالکونها در بشر
حاوی آب همدما گذاشته شد و جهت فرآیند سردسازی به یخچال
انتقال یافتند .منی رقیقشده بهمدت  3ساعت تا دمای  4درجه سلسیوس
سرد شد .سپس همه تیمارها در داخل پایوتهای  0/25میلیلیتری
) (IMV, Franceپر شدند .بعد از مرحله سردسازی جهت انجماد
اسپرمها ،نمونهها بهمدت  8دقیقه روی بخار ازت قرار داده شدند (4
سانتیمتر باالی سطح نیتروژن مایع) و بعد از آن بهداخل تانک ازت
(دمای  -196درجه سانتیگراد) انتقال یافته و تا زمان یخگشایی در
این دما نگهداری شدند .در این پژوهش  4تکرار برای هر تیمار درنظر
گرفته شد و در هر تکرار برای هر تیمار  8پایوت منجمد شد و جمعاً
برای هر تیمار  32پایوت و برای کل آزمایش  192پایوت منجمد شد.
برای یخگشایی منی ،پس از خارجکردن پایوتها از نیتروژن مایع،
بهمدت  30ثانیه در حمام آب گرم  37درجه سلسیوس قرار داده
شدند و سپس نمونه اسپرم یخگشایی شده بهداخل میکروتیوب 2
میلیلیتری تخلیه شده و برای ارزیابیهای مختلف کیفیت اسپرم مورد
استفاده قرار گرفت.
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جدول  :1اجزای مواد و مقادیر تشکیلدهنده محیط انجماد بر پایه تریس
مواد
تریس
سیتریک اسید
فروکتوز
زرده تخممرغ
گلیسرول

مقدار
( 30/7گرم در لیتر)
( 16/4گرم در لیتر)
( 12/6گرم در لیتر)
%15
%5

ارزیابی تحرک اسپرم :بعد از یخگشایی ،پارامترهای تحرک کلی
) ،)Total Motility=TMتحرک پیشرونده ( =Progressive Motility

 ،)PMسرعت در مسیر میانگین (()Curvilinear velocity=VCLمیکرومتر
بر ثانیه) ،سرعت در مسیر منحنی ))Average path velocity=VAP
(میکرومتربرثانیه) ،سرعت در مسیر مستقیم ( =Straight–line velocity
((VSLمیکرومتر بر ثانیه) ،جنبایی عرضی سر (Lateral head displacement
= ،(ALHخطی بودن جنبایی ()Linearity, LIN=VSL/VCL×100
(درصد) توسط سیستم آنالیزگر کامپیوتری اسپرم ( )CASAساخت
شرکت هوشمند فنآور تهران (مدل  )HFTCASAارزیابی شدند .جهت
ارزیابی پارامترهای تحرک ،ابتدا نمونهها یخگشایی شده و بهمدت 5
دقیقه در دمای  37درجه سانتیگراد حمام آب گرم انکوبه شدند .سپس
 5میکرولیتر از نمونه روی الم از قبل گرم شده (در دمای  37درجه
سانتیگراد ) قرار داده و بعد از پوشاندن با المل ،روی میکروسکوپ
قرار داده شد .از هر نمونه حداقل  10ناحیه بهطور کامالً تصادفی
انتخاب و تعداد  200اسپرم بهوسیله سیستم ( CASAشرکت هوشمند
فن آور تهران ،ایران) آنالیز شد .آنالیز همه پارامترهای تحرک بهوسیله
عکسبرداری با بزرگنمایی × 100انجام شد.
ارزیابی زندهمانی اسپرم :برای ارزیابی زندهمانی 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 .برای این رنگآمیزی 10 ،میکرولیتر از نمونه
اسپرم برداشته و روی الم قرار داده شد و سپس از رنگ آماده شده
ائوزین -نیگروزین ( 16/7گرم رنگ ائوزین 100 ،گرم رنگ نیگروزین
و  29گرم سیترات سدیم در یک لیتر آب مقطر) برداشته و روی نمونه
ریخته و با سرسمپلر بهآرامی نمونه را همزده تا اسپرم با رنگ مخلوط
شود .سپس با یک الم دیگر بهآرامی گسترش تهیه شد .پس از خشک
شدن الم را زیر میکروسکوپ قرار داده و از هر اسالید  200اسپرم
شمارش شد .اسپرمهایی که بهطورکلی یا جزیی رنگ قرمز مایل به
بنفش به خود گرفته بودند ،مرده و اسپرمهایی که رنگ بهخود نگرفته
بودند زنده محسوب شدند.
تست یکپارچگی غشای پالسمایی (تست  :)HOSاین تست
براساس اسموالریته محیطی که اسپرم در آن قرار میگیرد عمل میکند.
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اسپرمها با قرار گرفتن در یک محیط با اسموالریته پایین بهسرعت
واکنش میدهند و انتهای دم آنها گره میخورد .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 .ترکیبات محلول این تست شامل فروکتوز ( 9گرم در لیتر)
و سیترات سدیم ( 4/9گرم در لیتر) میباشد که اسموالریته این محلول
 100میلیاسمول است .برای انجام این تست ابتدا  50میکرولیتر از
نمونه منی با  500میکرولیتر محلول هیپواسموتیک مخلوط شده و
بهمدت  60دقیقه در حمام آب گرم ( 37درجه سانتیگراد) انکوبه شد.
سپس مقدار  5میکرولیتر از این نمونه روی الم قرار داده شد و با المل
پوشانده شد و بهوسیله میکروسکوپ فاز کنتراست تعداد  200اسپرم
با بزرگنمایی× 400شمارش شد و اسپرمهای با دم متورم و تاب
خورده بهعنوان اسپرمهای با غشای پالسمایی سالم درنظر گرفته شدند.
3

ارزیابی مورفولوژی اسپرم :برای ارزیابی اسپرم با مورفولوژی
غیرطبیعی از محلول هانکوک استفاده شد که شامل فرمالین %37
( 62/5میلیلیتر) ،محلول سالین (150میلیلیتر) ،محلول بافر (150
میلیلیتر) و آب دو بار تقطیر ( 500میلیلیتر) میباشد .چند قطره از
هر نمونه منی به میکروتیوبهای حاوی یک میلیلیتر از محلول هانکوک
اضافه شد .یک قطره از این محلول روی الم قرار داده شد و المل بهآرامی
روی آن قرار گرفت .با شمارش حداقل 200اسپرم زیر میکروسکوپ
فازکنتراست با بزرگنمایی× ،400درصد اسپرمهای با مورفولوژی
غیرطبیعی (غیرطبیعی بودن آکروزوم ،سرهای چسبیده ،بخش میانی
غیرطبیعی و آسیبهای دم) محاسبه شد.
آنالیز آماری :این مطالعه با  6تیمار در  4تکرار در قالب طرح
کامالً تصادفی انجام شد .دادههای حاصل از پارامترهای حرکتی اسپرم،
زندهمانی ،ریختشناسی اسپرم و تست  HOSابتدا با  Arcsinبه عدد
واحد تبدیل شده و سپس تجزیه واریانس تمامی پارامترهای مورد ارزیابی
توسط نرمافزار  SAS 9.2و با استفاده از رویه  GLMمورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .برای مقایسه میانگین تیمارها از آزمون دانکن در
سطح احتمال  α=0/05استفاده شد .مدل آماری بهکار رفته در این
آزمایش عبارت است از  Y ij= μ+Ti+ eijکه در آن  Y ijمشاهداتμ ،
میانگین مشاهدات Ti ،اثر تیمارها و  eijاثر اشتباه آزمایشی بود.

نتایج
ارزیابی فراسنجههای تحرکی اسپرمها :اثرات سطوح مختلف
عصاره نعناع فلفلی روی فراسنجههای تحرکی اسپرمها در جدول 2
نشان داده شده است .نتایج نشان داد که افزودن سطوح  4و  8میلی
لیتر در دسی لیتر عصاره نعناع فلفلی به رقیقکننده توانست بهطور

سال یازدهم ،شماره  ،1بهار 1398

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

داد ( ،)P<0/05ولی در این صفات گروههای تیماری در مقایسه با
شاهد تفاوت معنی داری نشان ندادند (.)P<0/05

معنیداری تحرک کلی اسپرمها را نسبت به گروه شاهد و گروههای
تیماری حاوی سطوح باالتر عصاره بهبود دهد ( .)P<0/05همچنین
غلظت  4میلیلیتر عصاره ،بهطور معنیداری تحرک پیشرونده اسپرمها
را نسبت به گروه شاهد و گروههای تیماری حاوی سطوح باالتر بهبود
داد ( .)P<0/05افزودن سطوح  8میلیلیتر عصاره نعناع فلفلی به رقیق
کننده ،صفت سرعت در مسیر مستقیم را نسبت به گروه شاهد و
گروههای تیماری حاوی سطوح باالتر بهبود داد ( .)P<0/05برای
صفت سرعت در مسیر منحنی ،رقیقکننده حاوی  4میلیلیتر عصاره،
نسبت به گروههای شاهد 12 ،2 ،و  16میلیلیتر در دسیلیتر بهطور
معنیداری عملکرد بهتری نشان داد ( .)P<0/05از طرفی سرعت در
مسیر منحنی اسپرمها در تیمار  8میلیلیتر نیز نسبت به گروه شاهد
بیشتر بود ( 119/8±14/58در مقابل  .)97/24±7/86صفت سرعت
در مسیر میانگین در گروههای تیماری حاوی  4و  8میلیلیتر نسبت
به گروه شاهد و گروه  16میلیلیتر افزایش معنیداری ()P<0/05
داشت .همچنین صفت تحرک عرضی سر در تیمار  8میلیلیتر نسبت
به گروه شاهد از لحاظ آماری باالتر بود ( 4/45±0/35در مقابل
 .)3/11±0/41رقیقکننده حاوی سطح  8میلیلیتر عصاره نسبت به
رقیقکننده حاوی  16میلیلیتر عصاره نعناع ،عملکرد بهتری در صفات
درصد خطی بودن تحرک ( 54/4±43/42درمقابل  )43/87±3/73و
راستی مسیر طی شده ( 94/7±20/93در مقابل  )76/82±7/04نشان

زندهمانی ،یکپارچگی غشای پالسمایی و مورفولوژی اسپرمها:
نتایج حاصل از آنالیز اثرات سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی بر صفت
زندهمانی اسپرمها در جدول  3نمایش داده شده است .نتایج نشان داد
که افزودن سطوح  4و  8میلیلیتر در دسیلیتر عصاره به رقیقکننده
اسپرم قوچ (بهترتیب  52/13±4/05و  ،)53/32±3/84بهطور معنیداری
( )P<0/05باعث افزایش زندهمانی اسپرمها بعد از یخگشایی نسبت به
گروه شاهد و سطح  16میلیلیتر (بهترتیب  42/08±3/47و
 )40/31±3/63شد .باالترین درصد زندهمانی مربوط به تیمار  8میلیلیتر
( )%53/32و پایینترین درصد مربوط به تیمار  16میلیلیتر ()%40/41
بود .افزودن سطوح  4و  8میلیلیتر عصاره به رقیقکننده ،بهطور
معنیداری صفت یکپارچگی غشای پالسمایی اسپرمها را نسبت به
گروه شاهد و سطح  16میلیلیتر بهبود داد ( .)P<0/05بهطوریکه
باالترین درصد یکپارچگی غشای پالسمایی اسپرمها مربوط به تیمار
 4و  8میلیلیتر (بهترتیب  49/09و  51/83درصد) و پایینترین درصد
آن مربوط به گروه شاهد و سطح  16میلیلیتر (بهترتیب  37/68و
 38/27درصد) بود (جدول  .)3ریختشناسی اسپرمها تحت تاثیر
غلظتهای مختلف عصاره قرار نگرفت (.)P<0/05

جدول  : 2مقایسه ویژگی های حرکتی اسپرم منجمد  -یخ گشایی شده قوچ مغانی در بین سطوح مختلف عص اره نعناع فلفلی
(میلی لیتر در دسی لیتر محلول رقیق کننده) ( ،میانگین ±خطای استاندارد)
صفات
تحرک کل ()%
تحرک پیشرونده ()%
سرعت در مسیر مستقیم
(میکرومتر بر ثانیه)
سرعت در مسیر منحنی
(میکرومتر بر ثانیه)
سرعت در مسیر میانگین
(میکرومتر بر ثانیه)
تحرک عرضی سر (میکرومتر)
خطی بودن تحرک ()%
راستی مسیر طی شده ()%

گروه شاهد
39/28cd±2/92
30/44bc±2/53

2
43/82bc±3/24
36/25ab±3/03

4
53/31ab±3/54
41/28a±2/94

8
56/15a±3/32
38/92ab±3/51

12
44/12bc±3/75
33/19bc±2/21

16
40/51cd±3/41
24/86cd±2/37

49/83b±3/42

54/08ab±3/93

59/64ab±4/05

63/41a±4/32

53/62bc±4/12

38/95d±3/14

97/24c±7/86

104/31bc±8/35

125/43a±8/09

119/14ab±8/58

109/30bc±7/71

102/21bc±8/62

54/38b±3/63

61/20ab±3/51

65/16a±4/07

67/24a±4/35

59/85ab±4/04

51/32b±4/23

3/11b±0/41
48/05ab±4/24
90/21ab±7/06

3/38ab±0/39
51/32ab±4/15
86/81ab±7/63

4/24ab±0/37
49/02ab±3/85
91/42ab±7/56

4/45a±0/35
54/43a±4/42
94/20a±7/93

3/61ab±0/33
49/11ab±4/71
90/31ab±6/98

3/35ab±0/38
43/87b±3/73
76/82b±7/04

حروف غیر مشابه در یک ردیف نشاندهنده تفاوت معنیدار بین سطوح است ()P<0/05

جدول  :3مقایسه صفات زندهمانی و یکپارچگی غشای پالسمایی اسپرم منجمد-یخگشایی شده در بین سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی
(میلیلیتر در دسیلیتر محلول رقیقکننده)( ،میانگین ±خطای استاندارد)
صفات
زندهمانی ()%
یکپارچگی غشای پالسمایی ()%
اسپرمهای ناهنجار ()%

گروه شاهد
42/08b±3/47
37/68b±3/04
22/2±62/21

2
49/45ab±4/62
44/64ab±3/75
21/1±07/85

حروف غیر مشابه در یک ردیف نشاندهنده تفاوت معنیدار بین سطوح است ()P<0/05

4
52/13a±4/05
49/09a±3/42
20/1±23/91

8
53/32a±3/84
51/83a±4/11
19/1±42/61

12
44/21ab±3/31
43/73ab±3/74
19/1±35/58

16
40/41b±3/63
38/27b±2/68
21/2±71/04
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بحث
امروزه میتوان اسپرم اکثر گونههای حیوانی را با حفظ نرخ
باروری قابل قبول بعد از یخگشایی ،میتواند بهطور نامحدود در دمای
 -196درجه سانتیگراد نیتروژن مایع ذخیره نمود ( Hammerstedtو
همکاران .)1990 ،اما در طی انجماد تعداد زیادی از اسپرمها بهدلیل
تنشهای سرمایی ،فیزیولوژیکی و شیمیایی توانایی بارور کردن تخمک
را از دست میدهند ( Chatterjeeو همکاران .)2001 ،بنابراین حفظ
کیفیت و باروری اسپرمها در این تکنیک از اهمیت ویژهای برخوردار
است و موفقیت انجماد بستگی به عواملی مانند روش انجماد ،نوع
رقیقکننده ،سرعت سردسازی ،سرعت انجماد و سرعت یخگشایی دارد
( Clulowو همکاران2008 ،؛  Andrabiو همکاران .)2007 ،رادیکالهای
آزاد بهویژه  ROSترکیبات تنشزایی هسند که پراکسیداسیون چربی،
آسیبهای  DNAو آسیبهای پروتئینهای اسپرم را باعث شده و در
نهایت منجر به مرگ سلول اسپرم میشوند ( Agarwalو همکاران،
 .)2004بهدلیل تنشهای وارد شده به اسپرم (مانند شوک سرمایی)
در مراحل مختلف نگهداری و انجماد اسپرم ،سطح رادیکالهای آزاد
سلول اسپرم افزایش یافته که در نهایت با ایفای تغییرات مخرب
فیزیولوژیکی و شیمیایی در سطح غشای اسپرم ،بر تحرک و کنش
اسپرم تأثیر منفی خواهند داشت ( Chatterjeeو همکاران .)2001 ،در
پالسمای منی یک منبع مهم آنتیاکسیدانی وجود دارد که اسپرمها را
در طی فرآیند انجماد ،در مقابل تنشهای اکسیداتیو محافظت میکند.
این آنتیاکسیدانها شامل آنتیاکسیدان آنزیمی مانند آنزیمهای سوپر
اکسید دیسموتاز ،کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز/گلوتاتیون ردوکتاز و
آنتیاکسیدانهای غیرآنزیمی مثل آسکوربات ،ویتامین  ،Eپیروات،
گلوتاتیون ،آلبومین ،ویتامین  Aمیباشند .در زمان انجماد ،ظرفیت
آنتیاکسیدانی پالسمای منی بهدلیل رقیقسازی ،کاهش یافته و به
همین دلیل از آنتیاکسیدانهای خارجی عالوه بر آنتیاکسیدانهای
موجود در پالسمای منی در رقیقکنندهها استفاده میشود (Bilodeau
و همکاران .)2000 ،مطالعات نشان میدهند که افزودن آلفا توکوفرول،
آنزیمهای کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز و آسکوربیک اسید بهدلیل
داشتن خاصیت آنتیاکسیدانی ،اسپرمها را در برابر تنشهای اکسیداتیو
محافظت میکنند ( Maloو همکاران .)2011 ،همچنین نشان داده
شده است که ویتامین  Eو ویتامین  Cدر رقیقکننده بهعنوان
آنتیاکسیدانهای طبیعی نقش موثری در کاهش رادیکالهای آزاد
دارند ،اما بهدلیل ترکیبات سمی موجود در برخی آنتیآکسیدانهای
سنتتیک و صرفه اقتصادی ،امروزه استفاده از آنتیاکسیدانهای گیاهی
مورد توجه قرار گرفته است ( Yanishlievaو همکاران.)1996 ،
ترکیبات فنولیک مانند فالونوئیدها ،اسیدهای فنولیک و دیترپنهای
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فنولیک در گیاهان خواص آنتیاکسیدانی دارند که باعث کاهش
رادیکالهای آزاد از سلول و تجزیه عوامل پراکسید میشوند ( Maloو
همکاران .)2010 ،بسیاری از گونههای گیاهی بهخصوص گونههایی
هم چون نعناع فلفلی ،مرزنگوش ،مرزه ،مریم گلی ،آویشن و رزماری
که به خانواده نعناعیان تعلق دارند ،عالوه بر دارا بودن مقادیر زیادی
از ترکیبات فنولیک ،حاوی سطوح باالیی از ویتامینهای  E ،Cو
کاروتنوئیدها هستند که این ترکیبات نقش بسیار مهمی در جذب و
خنثیسازی رادیکالهای آزاد بهویژه  ROSدارند ( Javanmardiو
همکاران.)2003 ،
در این مطالعه افزودن عصاره نعناع فلفلی به رقیقکننده منی
قوچ ،موجب بهبود پارامترهای تحرک کل ،تحرک پیشرونده و دیگر
پارامترهای حرکتی اسپرم نسبت به گروه شاهد شد .میتوان گفت
عصاره این گیاه با مهار تولید بیش از حد رادیکالهای آزاد بهخصوص
گونههای مختلف اکسیژن واکنشی ( (ROSموجب بهبود تحرک اسپرمها
شده است .یک ارتباط قوی بین تولید  ROSو کاهش تحرک اسپرم
وجود دارد ،بهطوریکه مشخص شده است رادیکال پراکسید هیدروژن
میتواند در سراسر غشای اسپرم پخش شده و فعالیت برخی از آنزیمهای
حیاتی مانند آنزیم گلوگز 6-فسفات دهیدروژناز را مهار کند .این
آنزیم ،غلظت گلوگز را از طریق منحرف کردن مسیر هگزوز مونو
فسفات و فعالیت  NADPHکنترل میکند که اینها نقش اساسی در
تولید  ATPو تحرک اسپرم دارند ( Aitkenو همکاران.)2003 ،
عملکرد مثبت عصاره این گیاه محدود به بهبود معنیدار پارامترهای
تحرک نبود و در کنار آن ،در سطوح  4و  8میلیلیتر در دسیلیتر
موجب بهبود درصد زندهمانی اسپرمها بعد از فرآیند انجماد-یخگشایی
در مقایسه با گروه شاهد شد .همچنین افزودن  4و  8میلیلیتر عصاره
موجب بهبود یکپارچگی غشای پالسمایی اسپرمها نیز شد و غشای
پالسمایی اسپرمها را از آسیبهای ناشی از فرآیند انجماد حفظ نمود.
همچنین در این آزمایش استفاده مقادیر بیشتر از  16میلیلیتر در
دسیلیتر از عصاره نعناع فلفلی در رقیقکننده اثرات منفی روی بیشتر
پارامترهای مورد بررسی داشت که احتماالً بهدلیل تغییرات اسمزی،
 pHو بههم خوردن تعادل ترکیبات رقیقکننده باشد ،زیرا بههم
خوردن میزان گلیسرول و زرده تخممرغ در رقیقکننده ،که بهعنوان
محافظتکننده و نگهدارنده اسپرمها از شوک سرمایی در طی فرآیند
انجماد محسوب میشوند ،باعث کاهش عملکرد و زندهمانی اسپرمها
خواهد شد .همچنین افزودن سطوح باالی عصاره ،با مهار بیش از حد
فعالیت آنزیمهای دخیل در اکسیداسیون و احیا و بههم زدن تعادل
بین ظرفیت آنتیاکسیدانی و تولید رادیکالهای آزاد باعث کاهش
عملکردهای اسپرم میشوند ( Rocaو همکاران .)2004 ،مشخص شده
است که ترکیبات فنولیک (بهویژه فالونوئیدها) قادرند با
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

 میلیلیتر در دسیلیتر از عصاره گیاه8 بهدست آمده استفاده از سطح
.نعناع فلفلی در رقیقکننده اسپرم قوچ قابل پیشنهاد است
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