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چكيده
این تحقیق بهمنظ ر برریی اثر غلظتهای گ ناگ ن نان یرات روی بر اخصهای کی ی منی گاو پا

از رایناد انجمازاایافگشاایی

انجام د از کهار گاو نر هلشناین به مدت کهار ه نه و هر ه نه زو ن بت ایپرمگیری د نم نههای منی پ
ص ر ،10-3 ،10-4 ،10-5 ،10-6 ،و  10-2م الر نان یرات روی به رقیقکنندۀ بای کتل ،منجمد و پا

از اضا هکرزن مقاازیر

از  72یااعت یافگشاایی ادند

میزان تحرس ایپرم با نرما زار کایا ( )Computer Assisted Sperm Analysis; CASAارزیابی د میزان زند مانی ،یکپاارکگی غشاا،
م ر ل ژی ،و میزان عالیت مین کندریایی ایپرمها زر نم نههای ایپرم مرب ط به بیشنرین و کمنارین غلظاتهاای ناان یرات روی باا
همرا گرو

اهد ارزیابی دند ت اوت زر میزان تحرس ایپرم ،میزان زند مانی ،و زرصد ایپرم با ظاهر غیرط یعای باین غلظاتهاای

آزمایشی معنیزار ن ز زاز های حاصل از ل یاین منری و آزم ن هاس نشان زاز که یکپارکگی غشا و عالیت مین کندریایی ایپرم زر
گرو های  10-6و  10-2م الر نان روی زر مقایته با گرو

اهد بیشنر ب ز ( )P<0/05ننایج پژوهس حاضر نشان زاز که با اضا هکارزن

نان یرات روی به رقیقکنندۀ ایپرم گاو یکپارکگی غشا و عالیت مین کندریایی ایپرم بیشنر می ز
كلیدواژهها :آننیاکتیدان ،ایپرم ،عالیت مین کندریایی ،کی ت منی ،نان یرات روی

* ن یتند متئ ل
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مقدمه

ایپرمیاز می ز ( ،21 ،17 ،6و  )24کم ز روی زر بادن

یخیر یازی بهینۀ ایپرم به ص رت منجمد اماری ضاروری

با اخنالل زر یازوکار تدا عی و تهاجمی آننایاکتایدانهاا

زر جهت ا زایس بازز این از از ناوری تلقایح ماان عی

بازز اثر آنها را کاهس میزهاد همچناین کم ا ز روی باا

ایت ( )14عم ماً رایناد انجمازاا یافگشاایی باا کااهس

اخنالل زر یازوکار بازیاازی  DNAو یا ب حتااس ادن

زند مانی و تحرس ایپرم همرا ایات ( ،)25باهطا ریکاه

یل ل ایپرم زر برابر تنسهای اکتیداتی می ا ز ( 22و)32

قدرت باروری ایپرمهای منجمد نااف ایاپرمهاای تااز

همچنین روی برای نگهداری اطالعات م لک لی بتیاری از

ایت ( )12بروز تأثیرات نامطل ب بر میزان تحرس ،غشای

آنزیمها DNA ،RNA ،و نیز پروتئینها الزم ایت ()4

پالیاامایی ،DNA ،و مین کناادری ایااپرم ،زر طاای راینااد

هدف از انجام پژوهس حاضر ،برریی اثر غلظاتهاای

انجمازایفگشایی ایپرم محنمل ایت ( )3بنابراین ایان از

گ ناگ ن نان یرات روی زر رقیقکنندۀ منی بر اخصهای

از رقیااقکنناادۀ منایااب کااه بن انااد ایااپرمهااا را زر براباار

کی یاات ایااپرم ماننااد میاازان تحاارس ،میاازان زنااد مااانی،

آییب های انجمازایفگشایی محا ظت کند و زناد ماانی و

یکپاااارکگی غشاااای م ر لااا ژی ،و میااازان عالیااات

از یفگشایی ح ظ کند ،گام مهمای زر

تحرس ایپرم را پ

مین کندریایی ،بعد از رایند انجمازایفگشایی ب ز

راینای ا زایس بازز تلقیح مان عی خ اهد ب ز
با نگهداری ایپرم زر زمای بتیار کم ت لید گ ناههاای

مواد و روشها

عال اکتیژن که تأثیر مخربی بر یل ل ایپرم زارند ،ا زایس

ایاان تحقیااق زر مرکااز نهاااز هااای زاماای جاهااد واقااع زر

مییابد این از از آننیاکتیدانها میت اند زر کاهس ت لیاد

محمد هر کرج انجاام اد از کهاار گااو ناژاز هلشاناین

گ نااههااای عااال اکتاایژنی ماافثر با ااد و ی ا ب به ا ز

بهمدت کهار ه نه و هر ه نه زو ن بت باا ایان از از واژن

ز ( )31آننایاکتایدانهاا ترکی ااتی

مان عی ایپرمگیری د نم نه هاای منای باه یارعت باه

هتاانند کااه بااهطا ر گتاانرز باارای جلا گیری از کاااهس

آزمایشگا مننقل و زر حمام آب  37زرجۀ یاننیگراز قارار

زند مانی و تحرس ایپرم زر رقیقکنند های ایپرم گ نههای

از برریی حجم منی ،غلظت ایپرم ،و زرصد

خا صیات ایپرم

من اوت این از

زاز

د اند ()7

د پ

تحرس ،نم نههای منی با یکدیگر مخل ط د و بات جه باه

روی نقااس یزی ل ژیااک بتاایار مهماای باار عملکاارز

گرو های آزمایشی به س بخس تقتیم دند گرو هاای

یل لهای ایپرم زارز که امل تأثیر بر تحرس و نگهاداری

آزمایشی به ترتیب امل رقیقکنندۀ بای کتال بادون یرات

م ر ل ژی ط یعی آنهایات کااهس یاطح روی م جاب

نان روی ( اهد) و گرو های رقیقکننادۀ بای کتال حااوی

بااروری

 ،10-3 ،10-4 ،10-5 ،10-6و  10 -2م ا الر نااان روی ب زنااد

کاهس مییابد ( 8و  )20این عنار باهزلیال خا صایات

بیشنر ارزیابیهای انجام د زر مطالعۀ حاضر ،بهزلیل عادم

آننیاکتیدانی ،نقس مهمی زر مهار گ نههای عال اکتایژن

مشاهد اخنالف معنیزار زر یایر گارو هاا ،قاط زر یاه

زارز عنار روی همچنین نقس ویژ ای زر عملکرز ط یعی

گرو (گارو

ااهد ،غلظات  ،10-2و  )10-6انجاام گر ناه

بیمهها و عملکرز یزی لا ژیکی ایاپرمهاا زارز و کااهس

ایت پ زر نان یرات روی زر زو میلیلینر آب مقطار حال

مقدار آن باعث کااهس حجام بیماههاا ،ظها ر نامنایاب

به مقدار  0/5میلایلینار از آن زر  50میلایلینار

کاهس کی یت ایپرم و مایع منی میگرزز و ان

د ،یپ

محیط حل د ،به این ترتیاب غلظات  10-2حاصال اد

ص ا ات ثان یااه جنتاای ،و اخاانالل زر عمکاارز ل لااههااای
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یپ

به مقدار  5میلایلینار از محایط زارای غلظات 10-2

بخشی از گرزن آنها رنگ گر نه ب ز بهعنا ان ایاپرم زناد
زرنظر گر نه د

م الر نان یرات روی با آب مقطر به  50میلیلینار ریاانید
د تا غلظت  10-3م الر نان یرات روی حاصل اد ایان

برای برریی یکپارکگی غشای ایپرم از آزمایس هاس

روند تا زمان ایجاز غلظت  10-6انجام د

این از

د این آزمایس برایاس ایام الرینۀ محیطای کاه

برای رایند انجماز ،نم نههای منی گرو های آزمایشای

ایپرم زر آن قرار میگیرز عمل میکند روکن ز و یینرات

با غلظت ≥  109 ×1ایپرم زر میلیلینر زر پای تهاای 0/5

یاادیم بااهترتیااب بااه میاازان  0/9گاارم  0/49گاارم زر100

زمای پای تها به 4

میلیلینر آب مقطر از اجازای تشاکیلزهنادۀ محایط هااس

از گذ ات 3/5

هتنند که ایم الرینۀ  100میلی ایم ل زر کیلا گرم بارای

از

محیط هایپ ایمنیک هاس ایجاز میکنند بعد از یفگشاایی

گذ ت  10زقیقه ،با رییدن زمای پای تها به  -140زرجۀ

نم نااههااا محن ا ی پااای تهااا بااه زاخاال میکروتی ا ب زو

یاننیگراز ،نم نهها باه ازت ماایع باا زماای  -196زرجاۀ

میلیلینری تخلیه د و بهمادت  10زقیقاه باا زور 1200 g

از انجماز نم نههاا

قتمت باالی میکروتی ب که حااوی

میلیلینری پر و بتنهبندی دند یپ
تا  6زرجۀ یاننیگراز ریانید

اد و پا

یاعت ،پای تها به زینگا انجماز ایپرم مننقل د پ

یاننیگراز اننقال یا نند  72یاعت پ

یاننری ی ژ د یپ

یفگشایی دند و میزان تحرس ایپرمها ( امل حرکت کل

رقیااقکننااد باا ز ،جاادا ااد و  20میکرولیناار از مناای

و پیشروند ) باا نارما ازار کایاا (Version 12.3 Animal

یاننری ی ژ د به  200میکرولینر از محیط هایپ ایام تیک

CEROS, Hamilton-Thorne Biosciences, Beverly,
 )MA, USAارزیابی د

هاس اضا ه د و بهمدت  30زقیقه زر زاخل انک باات ر باا
زمای  37زرجۀ یاننیگاراز قارار گر ات یاپ

میزان زند مانی ایپرم ،یکپارکگی غشا ،م ر لا ژی ،و

انک به د یه قطارۀ جداگاناه  10میکرولیناری تهیاه و باا

میزان عالیت مین کندریایی ایپرمها زر نم ناههاای ایاپرم

میکرویک پ ازکننرایات ارزیاابی اد زر هار الم 200

مرب ط به بیشنرین ( 10-2م الر نان روی) و کمنارین (10-6

ایپرم مارش د و راوانی ایپرمهای با زم گار خا رزۀ

م الر نان روی) غلظتهای نان یرات روی بههمارا گارو

زارای غشااای یکپارکااه و همچنااین ایااپرمهااای بااا زم

اهد ارزیابی دند از رنگآمیزی ائ زینانگروزین بارای
ارزیابی میزان زند مانی ایپرم این از

گر نخ رزۀ زارای غشای غیریکپارکه محای ه د

د برای این کار 10

میکرولینر از نم نۀ ایپرم روی الم قارار زاز

برای ارزیابی ایپرم های غیرط یعی 30 ،میکرولینر از هر

اد و یاپ

نم نه به میکروتی بهاای حااوی  300میکرولینار محلا ل

رنگ آماز دۀ ائ زینانگروزین روی نم نه ریخناه اد و

هانک س اضا ه د یپ

به وییلۀ یر یمپلر نم نۀ ایپرم با رنگ باهآرامای مخلا ط
د یپ

زیر میکرویک پ قارار زاز

د

از هر الم  200ایپرمات زوئید زیر میکرویاک پ معکا س

برزا نه د و روی الم جدیاد قارار گر ات و باا یاک الم
زیگر بهآرامی گتنرش زاز

یک قطر از این محلا ل همارا

ایپرم روی الم قرار گر ت و ت یط یک المل پ اند

 10میکرولینر از نم نۀ ایپرم رناگآمیازی اد
د پ

از نم ناۀ

اامارش ااد تااا راواناای ایااپرمهااای غیرط یعاای ااامل

از خشک دن ،الم زر

ایپرمهای با آکروزوم غیرط یعی برای هر گرو تعیین

اد و از هار الم  200ایاپرم

ز

از روزامین 123-و پروپیدیم یدید برای ارزیابی عالیت

مارش د و راوانی ایپرمهای رنگ اد و رناگنشاد

مین کندری ایان از

محای ه د ایپرمهایی که هتنۀ آنها رنگ نگر نه یا قط

اد  10میکرولینار از روزاماین123-

( 0/01میلیگرم /میلیلینار آب مقطار) باه  500میکرولینار
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نم نۀ رقیق مایع منی ( 50×106ایپرم /میلیلینر) اضا ه اد

مقایته د:

و نم نهها باهمادت  20زقیقاه زر زماای اتااق ( 25زرجاۀ

()1

یاننیگراز) زر تاریکی انک به دند یاپ

Y ij  µ  T i  eij

باهمادت یاه

زر این رابطه Yij :مقدار عملکرز ص ت وابتنۀ نم نۀ jام

زقیقه با زور  500 gیاننری ی ژ دند و پلت ایپرم باا 500

زر تیمار iام μ ،میانگین جامعه Ti ،اثر تیماار ،و  eijتاأثیرات

میکرولینر با ر تری

خطای آزمایشی ایت

مجدزاَ به حالت معلق زرآماد ق ال از

برریی ل یاین منری نیز پروپیدی م یدید به نم نهها اضا ه
نتایج و بحث

د رنگ روزامین 123-زارای کاتی ن عال زر مین کندری
یل لهای زند به علت اننقال غشایی باالق ۀ مین کنادریایی

اثر غلظتهای گ ناگ ن نان یرات روی بار حرکات کال و

ان ا نه د

حرکت رو به جل ایاپرم گاو معنایزار ن ا ز (جادول )1
ت اوتی زر زند مانی و م ر ل ژی ایپرم گاو پ

آزمایسها زر پنج تکرار اجرا و زاز ها زر هر مرحله زر

از رایند

نرما زار  Excelپرزازش و با نرما زار آمااری  SASو رویاۀ

انجمازا یفگشایی زر بین تیمارهای من اوت مشااهد نشاد

 GLMبرای مدل  1تجزیه و میاانگینهاا باا آزما ن تا کی

( کلهای  1و )2

جدول  .1میانگین ( ±خطای استاندارد) تحرک اسپرم گاو پس از فرایند انجمادـیخگشایی
م الر نان روی

ص ات برریی د

اهد

10-6

10-5

10-4

10-3

10-2

حرکت کل (زرصد)

48/6 ± 6/5

56/8 ± 7/8

59/8 ± 7/2

59/0 ± 7

49/6 ± 6/8

59/5 ± 5/7

حرکت رو به جل (زرصد)

34/5 ± 4/5

40/1 ± 5/5

41/2 ± 6/2

45/2 ± 6/2

33/5 ± 4

40/9 ± 5/7

شکل  .1زندهمانی اسپرم گاو پس از فرایند انجمادـیخگشایی (میانگین±خطای استاندارد).

دوره   17شماره   2پاییز و زمستان 1394
374

اثر اضافهكردن نانوذرات روی بر شاخصهای كیفیت اسپرم گاو بعد از فرایند انجمادـیخگشایی

شکل  .2اثر افزودن سطوح گوناگون نانوذرات روی به رقیقكنندۀ بایوكسل بر مورفولوژی اسپرم گاو پس از فرایند
انجمادـیخگشایی (میانگین  ±خطای استاندارد).

شکل  .3اثر افزودن سطوح گوناگون نانو ذرات روی به رقیقكننده بایوكسل بر یکپارچگی غشا اسپرم گاو پس از فرایند انجمادـیخ
گشایی (میانگین ±خطای استاندارد).

یکپارکگی غشا زر گرو هاای  10-6ما الر ناان روی و
 10-2م الر نان روی زر مقایته با گارو

نااان روی نیااز زر مقایتااه بااا گاارو  10-6ما الر نااان روی
یکپارکگی غشای ایپرم را به ز بخشید ()P<0/05

ااهد ()P<0/05

به ا ز یا اات ( ااکل  )3رقیااقکنناادۀ حاااوی  10-2ما الر
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رعنا جهانبین ،پریسا یزدانشناس ،مهدی امینافشار ،عبداهلل محمدی سنگچشمه ،حمید ورناصری ،محمد چمنی،
محمدحسن نظران ،محمدرضا بختیاریزاده

عالیت مین کندریایی ایپرم نیز تحتتأثیر غلظاتهاای

معنیزاری یطح باالتری از روی به نت ت ا راز نابارور ،زر

گ ناگ ن نان یرات روی قرار گر ت ( کل  ،)4بهط ریکه

پالیمای منی خ ز زا نند ( )10یط ح بااالی گ ناههاای

عالیت مین کندریایی ایاپرمهاای گارو هاای  10-6و 10-2

عااال اکتاایژن زر مناای  25تااا 40زرصااد بیماااران نابااارور

اااهد ،بیشاانر با ز

نایایی د که بر عملکارز ایاپرم ازطریاق اکتیدایای ن

ما الر نااان روی زر مقایتااه بااا گاارو

لیپیدها ،پروتئینها ،و  DNAتأثیر میگذارند روی خاصیت

()P<0/05
روی زر یمینال پالیما ،زیا ارۀ یال لی ،و کرومااتین

آنناایاکتاایدانی زارز و اثاار کم ا ز روی ماایت انااد آیاایب

هتنهای ایپرم را تا یت میکناد ( )8روی منای زر انتاان

اکتیداتی القا د ت یط گ نههای عال اکتیژن را ا ازایس

نقس مهمی زر عملکرز یزی ل ژیکی ایپرم زارز که کاهس

زهد ()23

بااروری

ننااایج اثر ا زوزن یط ح گ ناااگ ن نااان یرات روی به

یطح آن زر کی یت پایین ایپرم و کااهس اان

ننیجااه ماای اا ز ( 8و  )20یااطح کلاای روی زر مناای

رقیقکنندۀ بای کتل بر میاازان جن ااایی ایااپرم گاو پاا

از

پتنانداران باالیت و مشخص د ایت کاه بارای ت لیاد

رایند انجمازایفگشایی نشان زاز که ت اوت معنیزاری بین

ایپرم بحرانی ایت ،اما گزارشهای منمازی زر زمیناۀ اثار

تیمارهای گ ناگ ن وج ز ندا ت ا زوزن یط ح مت ااوت

روی منی بر کی یت ایپرم وج ز زارز اخنالف معنایزاری

نان یرات روی به رقیقکنندۀ بای کتل اثری بر م ر لا ژی

بین میزان روی زر مرزان بارور و نابارور وج ز نادارز (18

و زند مانی ایپرم گاو ندا ت این ننایج با یا نههای برخی

و  ،)31ولی برخی زیگراخنالف معنیزاری بین آنهاا پیادا

از محققان که گزارش کرز اند روی ی ب به ز تحرس (،9

کرزند ()19

 ،18 ،15و  )19و م ر ل ژی ط یعی ( ،18 ،8و  )29ایاپرم
می ز ،تناق

زر تحقیقی زر زمیناۀ غلطات روی پالیامای منای زر

زارز

ا راز بارور و نابارور ،ننایج نشان زاز ا اراز باارور باهطا ر

شکل  .4اثر افزودن سطوح گوناگون نانوذرات روی به رقیقكنندۀ بایوكسل بر فعالیت میتوكندریایی اسپرم گاو پس از فرایند
انجمادـیخگشایی (میانگین±خطای استاندارد).
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اثر اضافهكردن نانوذرات روی بر شاخصهای كیفیت اسپرم گاو بعد از فرایند انجمادـیخگشایی

ال نه زر این زمینه مطالعههای ضد و نقی

بهزلیل ت اوت ماهیات م لکا لی ترکی اات آننایاکتایدانی

زیگری نیاز

نامبرز د  ،مقایتۀ ننایج آنها با هم نیز منطقی ن ا د

وج ز زارز ،بهعن ان ماال ،همت باا نناایج تحقیاق حاضار
گزارش د ایت کاه ایان از از روی جن اایی و تحارس

زر م رز تتت هاس کاه باه نا عی حااکی از یاالمت

ایااپرم را زر ماارزان کاااهس ماایزهااد ( )13همچنااین زر

غشای ایپرم ب ز ،بات جه به ننایج بهزیتآماد از یانجس

مطالعهای زیگر بر میزان روی پالیمای منی ،ارت ااط ما نای

این تتت کنین برآورز د کاه ناان یرات روی زر هار زو
-6

-2

بین ت لید ضعیف ایپرم و جن ایی ضعیف ایاپرم باا مقادار

یاطح ایاان از ااد (  10و  10ما الر) یا ب ا اازایس

اد ()33

از رایناااد

پایینتر روی زر مایع منی ا راز باارور مشااهد

یاااالمت غشاااای ایپرمهاااای گااااو پااا

با ت جه به ننایج م ج ز ،بهنظر میریاد کاه غلظات روی

انجمازا یفگشایی د زر حمایت از ننایج باهزیات آماد ،

این از د متئلۀ تعیینکنند زر مطالعههاای پیشاین با ز

پیس از این گزارش د ب ز که رزماری زر پالیمای مایع

ایت که زر تمامی مطالعههای مشابه باید مدنظر قرار گیرز

منی ،غشای ایاپرم را پایادار ماییاازز و از تجزیاۀ آن هاا
جل گیری میکند ()2

برخی از مطالعات این رضیه را حمایت مایکنناد کاه

ایپرم از آزن زین تری تا ات ( )ATPباهعنا ان من اع

کاهس زر غلظت روی میت اند ی ب اکتیدایی ن لیپیاد و

انرژی پایه برای اعمال یل ل و زند مانی این از مایکناد

پااروتئینهااا ا ز ،زرننیجااه روی نقااس مهماای زر مهااار

ایپرم این انرژی را برای عالیتهایی ک ن هایپراکنی ایی ن

گ نههای عال اکتیژن زارز ( ،22 ،5و )25

و واکنس آکروزومی ،برای ن ی به اووییت و تحارس نیااز

ننایج اثر ا زوزن یاط ح گ نااگ ن ناان یرات روی باه

زارز برای تأمین این انرژی ،ایپرم به ما از خاارج یال لی

رقیقکنندۀ بای کتل نشان زاز کاه ت ااوت معنایزاری باین
تیمارهای من اوت زر اخص کی ی زند مانی ایپرم پ

نیازمند ایت ( )1بنابراین کاهس انرژی زرننیجۀ کاهس زر

از

 ATPت لیدی ،میت اناد زرنهایات کااهس میازان جن اایی

رایند انجمازایفگشایی وج ز ندا ت بات جه به اطالعات

ایپرم بعد از رایند انجمازایافگشاایی را یا ب ا ز زر

بهزیتآمد  ،این اولین مطالعهای ایت که باه ارزیاابی اثار

پژوهس حاضر ،نان یرات روی زر هر زو یطح این از د

نان یرات روی بر اخصهای کی یت ایاپرم گااو بعاد از

ی ب ا زایس عالیت مین کندریایی ایپرمهاای گاو پا

رایند انجمازایفگشایی میپرزازز و این امر مقایتاۀ نناایج

انجمازایفگشایی د ،هرکند ا زایس عالیت مین کندریایی

م ج ز را با یا نههای ق لی ز ار مییازز باا ایان حاال،

مشاهد د منجر به به ز اخصهای جن ایی ایپرم نشد

ترکی ات با ویژگیهاای آننایاکتایدانی همچا ن رزمااری
میت انند ی ب به ز زند مانی ایپرم قا ا پا
انجمازایفگشایی

برایاس مطالعات ،زر م ش هماانط رکاه باا تکنیاک

از رایناد

 AMGتشخیص زاز

ند ( )33ننایج مشابهی نیز باا ا ازوزن

د ،مین کندری ایپرم روی را ان ا نه

میکند ( )28به عاالو  ،نا ع غشاایی روی ناقال پاروتئین

آننیاکتیدانهاای زیگاری کا ن تاائ رین ،هایپ تاائ رین،

 ZNT-1زر مین کندری ایپرم م ش بیان می ا ز ( )16باا

گل تامین ،ییتنئین ،ترهال ز ،و هیال رونان باه رقیاقکننادۀ
ق ل از رایند انجمازایفگشایی نیز زیاد

از

کنارهمگذا نن این م ارز

اهد راوانای وجا ز زارز کاه

اد ( )26کاه باا

پیشنهاز میکند که مین کندری ممکن ایت جایگاهی بارای

ایت این از از آننیاکتیدانهای

ییتنم جابهجایی روی با د و این روی بهتنهاایی ممکان

خا راکی ماننااد وینااامین  Eو یاالنی م نیااز یا ب ا اازایس

ایت نقس مهمای زر عملکارز مین کنادریایی یال لهاای

حرکت پیسرونادۀ ایاپرم زر ایاب اد ( )9ال ناه ااید

جنتی ای ا کند ()28

مطالعۀ حاضر زر تناق
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