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مقدمه
گروههای فعال اکسیژن ،مولکولهای واکنشگری هستند که با
تخریب بیومولکولهایی مانند  ،DNAلیپیدها و پروتئینها به بخشهای
مختلف سلول مانند غشای پالسمایی آسیب وارد نموده و باعث اختالل
در سلول میگردند ( MelloFilhoو همکاران1984 ،؛  Wuو ،Cederbaum
2003؛  Powersو  .)2008 ،Jacksonاسترس اکسیداتیو بهوسیله
گروههای فعال اکسیژن مثل سوپراکسید و رادیکال هیدروکسیل
بهوجود می آیند که نه تنها در محیط خارج سلولی وجود دارند ،بلکه
بهعنوان فراورده فرعی متابولیسم انرژی نیز طی فرایند گلیکولیز و
فسفریالسیون در میتوکندری بهوجود میآیند ( Guerinو همکاران،
2001؛  Balabanو همکاران  .)2005علیرغم پیشرفتهای زیاد در
تولید رویان آزمایشگاهی در دو دهه اخیر ،بهنظر میرسد که رویانهای
تولید شده در این شرایط بهدلیل تفاوتهای محیطی مثل  ،PHترکیبات
محیط کشت و همچنین سطح گروههای اکسیژن آزاد ،با رویانهای
طبیعی از نظرکیفیتی متفاوت باشند .مطالعات نشان داده است که
شرایط محیطی غیربهینهای مثل افزایش تجمع گروههای اکسیژن
فعال تاثیر معنیداری بر رشد رویان خواهد داشت ( Gotoو همکاران،
 .)1993چرا که عدم تعادل بین غلظت گروههای اکسیژن فعال داخل
سلولی و آنتیاکسیدانها در میزان استرس اکسیداتیو ایجاد شده موثر
بوده و احتمال میرود که این استرس اکسیداتیو سالمت تولیدمثل و
رشد تخمکها و نهایتاً رویان را بهویژه در مراحل اولیه تحت تاثیر قرار
دهد ( Agarwalو همکاران2003 ،؛  Agarwalو همکاران.)2005 ،
البته تحقیقات نشان داده است که میزان گروههای اکسیژن فعال مانند
شمشیر دولبه عمل مینمایند ،بهعنوان مثال در جایی میتوانند در
ایجاد سیگنالهای کلیدی در فرایندهای فیزیولوژیک مفید و موثر
باشند اما در جایی دیگر میتوانند باعث اختالل در دستگاه تولیدمثلی
گردند ( Agarwalو همکاران2003 ،؛  Agarwalو همکاران.)2005 ،
مطالعات نشان داده است که استرس اکسیداتیو باال تحت شرایط
آزمایشگاهی بر رشد اولیه رویان در نتیجه القای آپپتوز ( Khuranaو
2000 ،Niemann؛  Liuو  ،)2000 ،Keefeتغییر در الگوی بیان ژن و
متابولیسم رویانی ( Harveyو همکاران2007 ،؛  Rinaudoو همکاران،
 ،)2006تجمع لیپید و کاهش کیفیت رویان ( Sudanoو همکاران،
 )2011اثر منفی میگذارد .استرس اکسیداتیو در نتیجه عدم تعادل
بین اکسیدانها و آنتیاکسیدانها در پالسمای مایع منی ایجاد میشود.
بنابراین مکانیسمهای مختلف مقابله کننده با استرس اکسیداتیو یکی
از عناصر کلیدی بهبود کیفیت و رشد رویان در شرایط آزمایشگاهی
بهشمار میرود ( .)2012 ،Takahashiمطالعات نشان میدهد که با
بهکارگیری یک عامل تنشزا میتوان فراسنجههای کیفی اسپرم و
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اووسیت را در شرایط آزمایشگاهی بهبود بخشید .این پدیده که یک
تنش زیر حد کشندگی است موجب القای یک پاسخ که همراه با
افزایش موقت مقاومت نسبت به تنشهای بعدی میشود تقریباً در تمام
سطح زندگی موجودات از باکتریها گرفته تا ارگانیسمهای چندسلولی
مشاهده شده است .در سطح سلولی عکسالعمل موجود از سه مرحله
حساس شدن ،ارزیابی و سپس خنثی کردن آسیب وارد شده توسط
تنش و در نتیجه افزایش موقتی مقاومت به چنین آسیبهایی تشکیل
شده است .روشهایی همچون اعمال تنشهای مکانیکی (استفاده از
فشار هیدروستاتیک باال) و تنشهای اسمزی (استفاده از سدیم کلراید،
قندهایی مانند تریهالوز وسوکروز) با سازوکارهای نه چندان مشخص
که موجب فعال شدن پروتئینهای ویژهای میشوند ،امروزه مورد تحقیق
قرار میگیرند .مطالعات قبلی در گاو و موش نشان دادهاند در معرض
قرار دادن زیگوت ،رویان  9تا  16سلولی یا بالستوسیت در مقابل
هیدروژن پراکسید اثرات زیانباری برروی تکوین رویان دارد و باعث
تکهتکه شدن رویان و آپپتوز میگردد ( Moralesو همکاران1999 ،؛
 Feugangو همکاران .)2004 ،اما مطالعاتی نیز نشان دادهاند که در
صورتیکه استرس در دوره زمانی کوتاه و تدریجی به اووسیتها در
دوره بلوغ وارد شود ،اثرات مفیدی را بههمراه خواهد داشت 30 .تا
 120دقیقه فشار هیدروستاتیک باعث افزایش تکوین رویان خوک بعد
از فعال شدن ( Pribenszkyو همکاران )2008 ،و بعد از انجماد (Du
و همکاران )2008 ،داشته است .مطالعات دیگر نشان دادهاند که یک
ساعت استرس اسمزی توسط نمک ،سوکروز و ترهالوز در طول دوره
بلوغ باعث افزایش کلیواژ و تولید بالستوسیست بعد از انجماد میشود
( Linو همکاران .)2009 ،هیدروژن پراکسید اگزوژنوز درصورت غیر
فعال بودن به گروههای اکسیژن بسیار فعال مثل رادیکال هیدروکسیل
و گروههای فعال نیتروژن مثل پروکسی نیترات تبدیل میشوند (Klaunig
و  .)2004 ،Kamendulisبا توجه به مقدمه فوق ،هدف از انجام این
تحقیق ،بررسی و مطالعه تاثیر سطح محدودی از استرس اکسیداتیو
با هیدروژن پراکسید و زیر حد کشندگی بر گامت نر و تحریک آن به
انجام واکنش دفاعی ،پس از یخگشایی و اثر آن بر رشد رویان میباشد.

مواد و روشها
این تحقیق در مرکز تولید مواد ژنتیکی شرکت نهادههای دامی جاهد
واقع در محمدشهر کرج انجام شد .از سه راس گاو نر نژاد هلشتاین با
استفاده از واژن مصنوعی اسپرمگیری شد .نمونههای اسپرم به سرعت
به آزمایشگاه منتقل و در حمام آب  37درجه سلسیوس قرار داده شد.
پس از بررسی حجم منی ،غلظت اسپرم و درصد تحرک ،نمونههای
منی با یکدیگر مخلوط شد و با توجه به گروههای آزمایشی به پنج
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بخش تقسیم شدند .گروههای آزمایشی بهترتیب شامل رقیقکننده
آندرومد بدون هیدروژن پراکسید (شاهد) ،و گروههای حاوی،10،50
 100و  200میکروموالر هیدروژن پراکسید بودند .برای فرآیند انجماد،
نمونههای منی گروههای آزمایشی در پایوتهای  0/5میلیلیتری پر و
بستهبندی شدند .دمای پایوتها سپس به  4درجه سانتیگراد رسانیده
شد و پس از گذشت  3/5ساعت ،پایوتها به دستگاه انجماد اسپرم
منتقل شدند .پس از گذشت  12دقیقه ،با رسیدن دمای پایوتها به
 -140درجه سانتیگراد ،نمونهها به تانکهای حاوی ازت مایع با دمای
 -196درجه سانتیگراد انتقال یافتند 72 .ساعت پس از انجماد نمونهها
یخگشایی شدند و میزان تحرک اسپرمها (شامل حرکت کل و پیشرونده)
با استفاده از سیستم نرمافزاری Computer Assisted Semen) CASA
Version 12.3 CEROS, Hamilton-Thorne Analysis Animal
 )Biosciences, Beverly, MA, USAدر زمانهای بالفاصله بعد از

یخگشایی و یک ساعت بعد از قرار گرفتن در انکوباسیون دارای دمای
 37درجه سانتیگراد به جهت شبیهسازی محیط رحم دام ماده مورد
ارزیابی قرار گرفت و اطالعات مربوط به حرکت پیشرونده اسپرم و
حرکت کل اسپرم ثبت گردید .برای ارزیابی میزان زندهمانی اسپرم از
رنگآمیزی اﺋوزین-نگروزین استفاده شد .این آزمون بر پایه میزان
نفوذپذیری رنگ اﺋوزین-نکروزین بهدرون غشا سلولی که آسیبدیده
میباشد و عدم نفوذ رنگ بهدرون غشا سلولی بیانگر سالمت غشا است.
اگر سر اسپرم به رنگ قرمز و یا صورتی تیره در بیاید آن اسپرم مرده
محسوب میشود و اگر سر آن صورتی روشن یا سفید شود زنده تلقی
میگردد .اگر ناحیه گردن رنگ صورتی بهخود بگیرد ولی باقیمانده
سر رنگ نگیرد نشاندهنده مرگ سلول نیست ،سلول مذکور زنده
است و این حالت نشاندهنده نشست غشا در قسمت گردن آن است.
برای این کار  10میکرولیتر از نمونه اسپرم روی الم قرار داده شد و
سپس رنگ آماده شده اﺋوزین-نگروزین روی نمونه ریخته شد و بهوسیله
سر سمپلر نمونه اسپرم با رنگ بهآرامی مخلوط شد سپس 10
میکرولیتر از نمونه اسپرم رنگآمیزی شده برداشته شد و بر روی الم
جدید قرار گرفت و با یک الم دیگر بهآرامی گسترش داده شد .پس از
خشک شدن ،الم در زیر میکروسکوپ قرار داده شد و از هر الم 200
اسپرم شمارش شد و فراوانی اسپرمهای رنگ شده و رنگ نشده محاسبه
شد .برای بررسی یکپارچگی غشای اسپرم از آزمون هاس )Hypo =Hos
 )Osmotic Swelling Testاستفاده شد .این آزمون برپایه میزان
نفوذپذیری غشا سلولی یک سلول دستنخورده در محیط با فشار
اسمزی هایپواسموتیک است .قرار دادن اسپرمها در محیط فشار اسمزی
پایینتر منجر به خمیدگی در ناحیه دم اسپرم میشود .سلولهای با
ساختار غشا سالم که میتوانند انواع خمیدگی را در ناحیه دم داشته
باشند ،بهعنوان اسپرم سالم درنظر گرفته میشوند .بعد از یخگشایی
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نمونهها ،محتوی پایوتها بهداخل میکروتیوپ  2میلیلیتری تخلیه
شد و بهمدت  10دقیقه با 1200gسانتریفیوژ شد .سپس قسمت باالی
میکروتیوپ که حاوی رقیقکننده بود جدا شد و  20میکرولیتر از منی
سانتریفیوژ شده به  200میکرولیتر از محیط هایپواسموتیک هاس
اضافه شد و بهمدت  30دقیقه در داخل انکوباتور با دمای  37درجه
سانتیگراد قرار داده شد .سپس از نمونه انکوبه شده سه قطره جداگانه
 10میکرولیتری تهیه و با استفاده از میکروسکوپ فازکنتراست ارزیابیها
انجام شد .در هر الم  200اسپرم شمارش شد و فراوانی اسپرمهای با
دم گره خورده دارای غشای یکپارچه و همچنین اسپرمهای با دم گره
نخورده دارای غشای غیریکپارچه محاسبه شد .پس از سنجش تابعیت
دادههای حاصل از انجام این پژوهش از توزیع نرمال ،در صورت نیاز
به نرمال کردن دادهها از روش  CoXBoxاستفاده و سپس همه دادهها
در قالب یک طرح کامالً تصادفی (تیمارهای مندرج در جداول یک تا
سه) آنالیز و مقایسه میانگینها با روش آزمون مقایسه میانگین چند
دامنهای دانکن انجام شد .تعداد تکرارها برای هر تیمار  5بوده است.
احتمال بروز خطای نوع اول در این آزمون  1درصد در نظر گرفته شد.

نتایج
نتایج مربوط به فراسنجههای حرکتی اسپرم تحت تاثیر تیمارهای
مختلف قبل از انجماد و پس از انکوباسیون در جدول  1نوشته شده
است .بیشترین میانگین حرکت در کل تیمارها ،مربوط به تیمار شاهد
و تیمارهایی با غلظت هیدروژن پراکسید کمتر از  50میکروموالر مشاهده
شد ( .)P<0/01نکته حاﺋز اهمیت این است که گروه شاهد بدون
هیدروژن پراکسید با تیمارهای حاوی  10و  50میکروموالر هیدروژن
پراکسید با یکدیگر تفاوت معنیداری نداشتند ( .)P≥0/01افزایش غلظت
بیشتر از  50میکروموالر ( 100و  200میکروموالر) هیدروژن پراکسید
باعث کاهش معنیدار در میانگین حرکت سلولهای اسپرم شده بود
بهطوریکه تیمارهای آزمایشی حاوی هیدروژن پراکسید  200میکرو
موالر کمترین میانگین حرکتی را از خود نشان دادند (.)P<0/01
اگر به نتایج جداول شماره  2و  3نیز توجه شود ،تشابه زیادی
با فراسنجههای حرکتی قابل مشاهده است چرا که تمامی این فراسنجهها
از نظر فیزیولوژیک با یکدیگر رابطه داشته و همه آنها از دیدگاه فیزیولوژی
و آماری به نوعی با یکدیگر همبستگی دارند .نتایج آماری تست رنگ
آمیزی اﺋوزین-نکروزین نشان میدهد که تعداد سلولهای زنده در
غلظت  10میکروموالر هیدروژن پراکسید بیشترین و در غلظت 200
میکروموالر هیدروژن پراکسید بدترین بوده است (.)P<0/01
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جدول  :1فراسنجههای حرکتی اسپرم تحت تاثیر تیمارهای مختلف
تیمار

میانگین حرکت

میانگین حرکت پیشرونده

میانگین حرکت سریع

±خطای استاندارد

±خطای استاندارد

 ±خطای استاندارد

30/95 ± 2/82 ab

22/98 ± 2/36 ab

17/67 ± 2/04 a

43/48 ± 4/96 a

34/55 ± 4/32 a

26/26 ± 2/98 a

34/29 ± 5/42 a

25/24 ± 3/87 ab

19/6 ± 3/22 a

شاهد
 10میکروموالر پراکسیدهیدروژن
شاهد پس از انکوباسیون
 10میکروموالر پراکسیدهیدروژن پس از انکوباسیون
 50میکروموالر پراکسیدهیدروژن
 100میکروموالر پراکسیدهیدروژن
 200میکروموالر پراکسیدهیدروژن
 50میکروموالر پراکسیدهیدروژن پس از انکوباسیون
 100میکروموالر پراکسیدهیدروژن پس از انکوباسیون
 200میکروموالر پراکسیدهیدروژن پس از انکوباسیون

36/05 ± 4/11a

28/46 ± 4/50 ab

22/16 ± 3/89 a

40/81 ± 7/04 a

29/84 ± 4/79 ab

20/80 ± 4/04 a

18/21 ± 4/09 bc

7/11 ± 3/17 c

2/21 ± 1/06 b

10/48 ± 3/40 cd

3/90 ± 2/43 c

1/42 ± 1/21 b

28/21 ± 4/11 ab

21/11 ± 3/74 b

7/61 ± 2/30 b

11/56 ± 0/58 cd

2/83 ± 0/74 c

0/41 ± 0/08 b

2/80 ± 1/38 d

0/35 ± 0/15 c

0/05 ± 0/04 b

جدول  :2نتایج مربوط به رنگآمیزی ائوزین-نیگروزین
تیمار
شاهد
 10میکروموالر پراکسیدهیدروژن
 50میکروموالر پراکسیدهیدروژن
 100میکروموالر پراکسیدهیدروژن
 200میکروموالر پراکسیدهیدروژن

اسپرمهای رنگ نگرفته
میانگین  ±خطای استاندارد
66/25 ± 2/42 ab
70/14 ± 2/87 a
65/50 ±1/54 ab
64/69 ±1/64 ab
59/05 ± 3/28 b

جدول  :3نتایج مربوط به تست هاس
تیمار
شاهد
 10میکروموالر پراکسیدهیدروژن
 50میکروموالر پراکسیدهیدروژن
 100میکروموالر پراکسیدهیدروژن
 200میکروموالر پراکسیدهیدروژن

اسپرمهای با دم پیچخورده
میانگین  ±خطای استاندارد
50/06 ± 2/19 a
52/69 ± 1/50 a
49/94 ±3/35 a
40/18 ±1/03 b
39/11 ±0/91 b

درجدول  3میانگین نتایج حاصل از تست هاس مشاهده میشود.
این نتایج نیز کامالً نتایج فراسنجههای حرکتی را تایید نموده و افزایش
غلظت هیدروژن پراکسید در این آزمایش نیز تا سطح  50میکروموالر
بدون تفاوت معنیدار با گروه شاهد بوده ( )P≥0/01و بیش از آن یعنی
غلظتهای  100و  200با غلظتهای زیر  50میکروموالر از نظر میانگین
اسپرمهایی با دم پیچخورده دارای تفاوت معنیدار است (.)P<0/01

بحث
بیشترین میانگین حرکت در کل تیمارها ،مربوط به تیمار شاهد
و تیمارهایی با غلظت هیدروژن پراکسید کمتر از  50میکروموالر
50

مشاهده شد (( )P<0/01جدول  .)1نکته حاﺋز اهمیت این است که
گروه شاهد بدون هیدروژن پراکسید با تیمارهای حاوی  10و 50
میکروموالر هیدروژن پراکسید با یکدیگر تفاوت معنیداری نداشتند
( .)P≥0/01افزایش غلظت بیشتر از  50میکروموالر ( 100و 200
میکروموالر) هیدروژن پراکسید باعث کاهش معنیدار در میانگین
حرکت سلولهای اسپرم شده بود بهطوریکه تیمارهای آزمایشی
حاوی هیدروژن پراکسید  200میکروموالر کمترین میانگین حرکتی
را از خود نشان دادند ( .)P<0/01با توجه به اینکه از نظر مقایسهای،
فراسنجه حرکت سریع و همچنین حرکت پیشرونده مهمتر از فراسنجه
حرکت بوده و نقش بیشتری در افزایش احتمال آبستنی خواهند
داشت لذا با دقت در میانگینهای مندرج مربوطه در جدول  ،1میتوان
استنباط نمود که غلظت هیدروژن پراکسید حداکثر تا مقدار 50
میکروموالر باعث بهبود فراسنجه حرکت سریع شده است اما با افزایش
هیدروژن پراکسید و باالرفتن غلظت آن از  50میکروموالر ،میانگین
حرکت سریع با تفاوت معنیدار نسبت به سایر تیمارها کاهش یافت
( .)P<0/01همین موضوع با روندی تقریباً مشابه در فراسنجه حرکت
پیشرونده نیز مشاهده شد.
نتایج اماری تست رنگآمیزی اﺋوزین نکروزین نشان میدهد که
تعداد سلولهای زنده در غلظت  10میکروموالر هیدروژن پراکسید
بیشترین و در غلظت  200میکروموالر هیدروژن پراکسید بدترین
بوده است (()P<0/01جدول  .)2درجدول  3میانگین نتایج حاصل از
تست هاس مشاهده میشود .این نتایج نیز کامالً نتایج فراسنجههای
حرکتی را تایید نموده و افزایش غلظت هیدروژن پراکسید در این
آزمایش نیز تا سطح  50میکروموالر بدون تفاوت معنیدار با گروه
شاهد بوده ( )P≥0/01و بیش از آن یعنی غلظتهای  100و  200با
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