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 چكيده

کیفیت اسژپرم   بر پاده لسیتین سودا برکننده در رقیق )پنج و هفت درصد(و گلیسرول  اسمول(میلی ۳50و  ۳00، 250) اثر فشار اسمزی
از شژ   در قالب طرح کامال تصادفی با ش  تکژرار بژا اسژتفاده     2×۳در دک آزماد  فاکتوردل گشادی، ده-ند انجمادگاو، پ  از فراد

بعژد از   هژای منژی  نمونژه  )از هر گاو ش  بار( شژد.  گیریاسپرمبار  ۳6در مجموی، از کلیه گاوها، شد.  بررسیراس گاو نر هولشتادن 
های جنبژادی  گشادی، فراسنجهده و . بعد از فرآدند انجمادنداختصاص دافتش  تیمار کدام از ارزدابی اولیه، با هم مخلوط شده و به هر 

جنبژادی  کژه   شژان داد ن. نتادج شدارزدابی اسپرم،  شناسیردختو  درصد اسپرم با غشای فعال، مانی، زندهCASAاسپرم با کمک سیستم 
( و µm/s 6۹/۳) جنبادی عرضی سر(، µm/s ۸0/۱6۸) مسیر منحنی سرعت دردرصد(،  50/6۹درصد(، جنبادی کل ) ۸۹/۴۸رونده )پی 

اسمول، از سادر تیمارها بیشتر میلی ۳00درصد( در تیمار با هفت درصد گلیسرول و فشار اسمزی  ۸۹/6۱) مسیر طی شده مستقیم بودن
رصد اسپرم با غشای فعال )به ترتیژب  اسمول، دمیلی ۳50. در تیمارهای با هفت دا پنج درصد گلیسرول و فشار اسمزی (>05/0P)بود 
. (>05/0P)درصد( نسبت به سژادر تیمارهژا، کمتژر بژود      60/6۴و  70/5۸مانی اسپرم )به ترتیب درصد( و درصد زنده 6۳/25و  ۱۴/2۳

آزمژاد    درصد( نسبت به سادر تیمارها، بیشتر بژود. نتژادج ادژن    57/۹2و  ۳۴/۹2ولی درصد اسپرم طبیعی در ادن دو تیمار )به ترتیب 
در محافظت از اسپرم گژاو هلشژتادن    ،اسمولمیلی 250و دا  ۳00گلیسرول با فشار اسمزی  درصد هفتهاوی  کنندهرقیقنشان داد که 
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 مقدمه

مثلی است ناوری کمک تولیدفانجماد موفق اسپرم گاو، دک 

 افژزاد   های هیوانی در هال انقژراض و گونهدر هفظ  که

اسژپرمها بژا    ،طژی انجمژاد  در . مهم اسژت پیشرفت ژنتیکی 

هژای دژه، تژن     های سژرد کژردن، تشژکیل کردسژتال    تن 

اکسیداتیو و تن  اسمزی مواجه هستند که موجژب صژدمه   

در  .شژوند گشادی میمانی بعد از دهبه سلول و کاه  زنده

گشژادی  طی انجماد و دژه در درصد اسپرمها  ۴0-50هدود 

، کننژده رقیژق دته ربینند. اسپرم به تیییرات اسژموی صدمه می

دته قابل تحمل رهای اسمویهساس است. اگر تفاوت بسیار

قابژل برگشژت از   غیژر به طور را  خود نباشد، اسپرم جنبادی

دژک   ،زیبنابرادن هداقل کردن آسژیب اسژم   دهد.دست می

 تحمل به فرادند انجماد در اسپرم است.  ادجادعامل مهم در 

تشژکیل   جلوگیری ازبه  ،انجمادهای بودن روش موفق

اضژافه   بژا های ده داخل سلولی بسژتگی دارد کژه   کردستال

-انجژام مژی  )نظیر گلیسژرول(   کردن مواد محافظ انجمادی

عبور گلیسرول از طردق غشای اسپرم نسبت به  چونگیرد. 

کژه   وقتژی لژذا  ، استتر آهسته ،دگر مواد محافظ انجمادید

تواند موجب صدمه اسمزی ، میزداد باشدگلیسرول غلظت 

در دک تحقیق مشخ  شد کژه   .]5[بیشتری به اسپرم شود 

-استفاده از دزهای پنج و هفت درصد گلیسرول، اثر معنژی 

های جنبادی اسپرم و دکپژارچگی غشژای   داری بر فراسنجه

و غلظژت   مواد محافظ انجمژادی نوی  .]۱[ دارد پالسمادی ن

درضژمن، اثژر    کننده، بر بقای اسپرم تاثیر دارد.آنها در رقیق

کننژده  متقابل بین اسمویردته و غلظت گلیسژرول در رقیژق  

 گلیسرولغلظت  . چون]۱۳[اسپرم گاو گزارش شده است 

گیرد تحت تاثیر قرار می ،کنندهبه وسیله ترکیبات ددگر رقیق

، ضژروری  کننژده تعیین غلظت بهینه آن در هژر رقیژق   ،]۱۴[

میژزان فشژار   هدف از ادن پژاوه ، تعیژین بهتژردن    . است

 ،بر پاده لسیتین سوداکننده اسمزی و گلیسرول در دک رقیق

 بود. اسپرم گاوانجماد برای 

 هامواد و روش

از شژ  راس گژاو نژر مرکژز تولیژد مژواد        ،در ادن تحقیق

گوشتی جاهد کژه تحژت شژرادط     ژنتیکی گاوهای شیری و

ند، استفاده شد. وشمیای دکسان نگهداری محیطی و تیذده

)از هر گاو ش  بار( شد.  گیریاسپرمبار  ۳6از کلیه گاوها، 

هژژای آوری، هجژژم منژژی بژژا لولژژهبالفاصژژله پژژ  از جمژژع

 فتژومتر دسژتگاه  بندی شده، غلظت آن با اسژتفاده از   درجه

(IMV, L’Aigle, France)  رونده با اسژتفاده  پی  بادیجنو

 (Olympus, Tokyo, Japan)است  کنتراز میکروسکوپ فاز

نمونه های دارای و  شد گیریاندازهدرجه سانتیگراد  ۳7در 

از  بیشژتر رونژده و غلظژت   پی  جنبادیدرصد  70از  تربیش

، بژرای ادامژه آزمژاد     لیتژر در هژر میلژی  اسپرم دک میلیارد 

بژرای  ، هاانزال عد از ارزدابی اولیه. بانتخاب و استفاده شدند

های فردی در کیفیت اسپرم هر گاو، جلوگیری از اثر تفاوت

 .با هم مخلوط شدمنی آنها 

در  گژرم  25/۳0) )تژرد   بافر ترد  تحقیق، ازدر ادن 

 5/۱2در لیتژر( و فروکتژوز )   گژرم  ۱7لیتر(، اسید سیتردک )

مقژدار سژه    در لیتر(( به عنوان بافر پادژه اسژتفاده شژد.    گرم

 ,P3644 Sigmaسژودا )  لسژیتین  درصد )هجمژی/ وزنژی(  

Type IV-S, ≥30%, enzymatic به بافر ترد  اضافه شد ،)

بژا  ، Sonicator S-4000)و با استفاده از دستگاه سونیکاتور 

نانو ذراتژی  (، به ثانیه استراهت ۱0تنطیمات پنج ثانیه کار و 

رای هژذف مژواد   . بنانومتر تبددل شد 6/۹۴با میانگین قطر 

تیتانیوم، که از طردق پروب دستگاه سونیکاتور وارد محژیط  

 ۱5بژه مژدت    g × ۱0000ها، در شوند، نمونهکننده میرقیق

( شدند. سژپ  بژه وسژیله    Sigma 1-14دقیقه، سانتردفیوژ )

(، Jet-Biofil, Canadaمیکرومتژر )  22/0فیلتر سر سژرنگی  

 ۳50و  250 فیلتر شدند. بژرای رسژیدن بژه فشژار اسژمزی     

اسژمول فشژار   میلژی  ۳00کننژده دارای  اسمول، به رقیقمیلی

، اضافه شد. سپ ، هر کدام Naclاسمزی، به ترتیب، آب و 

کننده با سه فشار اسمزی مختلو، به دو قسمت از سه رقیق
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تقسیم شدند و به هر کدام مقدار هفژت و دژا پژنج درصژد     

بژه شژ     های منی نیزگلیسرول، اضافه شد. مخلوط نمونه

هژای  کنندهبخ  مساوی تقسیم و هر بخ  با دکی از رقیق

در اسژپرم  میلیژون   ۴0تهیه شده، تا رسیدن به غلظت نهادی 

 ش  تیمار با سهو به طور مساوی به  رقیق شد لیترمیلیهر 

 ۳50( و P300) ۳00(، P250) 250  سژژطح فشژژار اسژژمزی

(P350میلی )سطح گلیسرول  دو [ و اسمول ( پژنجG5 دژا ) 

 5/0هژای  پادوتو در  ند[ اختصاص دافت( درصدG7هفت )

 ( ذخیره شدند.Minitube, Germanyلیتری )میلی

-ها با کمژک دسژتگاه فیلینژگ   مراهل پر کردن پادوت 

ها انجام شد. سپ  پادوت (Minitube, Germany)سیلینگ 

هداقل به مژدت چهژار سژاعت در اطژاق سژرد نگهژداری       

 ,Cedexاه انجماد ددجیتالی )ها با کمک دستگشدند. پادوت

France (Digit Cool®, IMV® Technologies, L’Aigle 
ور شدند. تا زمان ارزدابی، منجمد و سپ  داخل ازت غوطه

بژرای  های ازت، نگهداری شژدند.  ها در داخل تانکپادوت

ها از ازت مژادع،  گشادی منی، پ  از خارج کردن پادوتده

در  ،ثانیژه  ۴5بژه مژدت    ق وثانیه در دمژای اتژا   ۱0به مدت 

 .گراد قرار داده شدنددرجه سانتی ۳7همام آب گرم 

های جنبادی اسپرم، با سیستم آنالیز کژامپیوتری  فراسنجه

(CASA, Video Test-Sperm 2.1, St. Petersburg, 

Russiaهای هاصل شامل: جنبادی ( ارزدابی شدند. فراسنجه

سژرعت   میانگینرونده )درصد(، کل )درصد(، جنبادی پی 

سژرعت در مسژیر مسژتقیم     (،میکرومتژر در ثانیژه  در مسیر )

)میکرومتر در  (، سرعت در مسیر منحنیمیکرومتر در ثانیه)

خطژی بژودن   درصد (، میکرومتر) (، جنبادی عرضی سرثانیه

و  ، تنژاوب عرضژی ضژربان سژر )هرتژز(     (درصژد )ی جنباد

 ، بود.(درصدمسیر طی شده ) مستقیم بودن

مژانی(  ی دکپارچگی غشای پالسمادی )زنژده برای ارزداب

ادژن   نیگژروزدن اسژتفاده شژد. در    -آمیژزی ایژوزدن  از رنگ

رنژگ ایژوزدن را بژه خژود جژذب       ،های مردهاسپرم ،روش

گیرند. بژرای آمژاده   های زنده رنگ نمیکنند، ولی اسپرم می

گژژرم  ۹/2بژژه همژژراه  Yگژژرم ایژژوزدن  67/۱سژژازی رنژژگ 

تر آب مقطر با هرارت مالدژم  لیمیلی ۱00ترات سددم در یس

گرم رنگ نیگروزدن بژه محلژول قبلژی     ۱0 ،هل شد. سپ 

محلول رنگ  ،اضافه شده و جوشانده شد. در مرهله پادانی

تهیه شده در دمای اتاق سرد شده و برای جداسژازی ذرات  

 ۱0فیلتژر شژد. بژرای ارزدژابی نمونژه       ،2/0با فیلتژر   ،ایژله

ر بژر روی دژک یم گژرم و    میکرولیتر اسپرم به وسیله سمپل

، زدژژر رنژژگ آمیژژزیپژژ  از  هژژایم .تمیژژز قژژرار داده شژژد

 ,.Labomed LX400; Labomed Inc)میکروسژژکوپ

Culver City, CA, USA)    ارزدژابی  ۴00نمژادی  بژا بژزرگ 

اسپرم شژمارش شژد و درصژد     200یم تعداد . از هر ندشد

  محاسبه شد. ،های رنگی )مرده( و رنگ نشده )زنده(اسپرم

فعالیت غشای پالسمادی اسپرم، به وسیله آزماد  تورم 

نمونژه  میکرولیتژر از   ۳0مقژدار   .اسموتیک بررسی شدهادپو

بژا فشژار   میکرولیتژر از محژیط هادپواسژموتیک     ۳00 امنی ب

 ۳0اسمول بر کیلوگرم، مخلوط و سژپ   میلی ۱00اسمزی 

 ۱0 سژپ ، درجه سانتیگراد انکوبه شژد.   ۳7دقیقه در دمای 

. شژد  ردخته و گسترش تهیژه روی یم  مخلوطولیتر از میکر

 ;Labomed LX400یم هاصل، زدر میکروسکوپ نوری )

LabomedInc., Culver City, CA, USA   بژا بزرگنمژادی )

اسژپرم شژمارش و    200 تعداد ،یماز هر ، ارزدابی شد. ۴00

هژای دارای  )اسژپرم خژورده  دم گره دارایهای درصد اسپرم

 سبه شد.محا غشای فعال(

از محلول هانکوک استفاده  ،شناسیبرای ارزدابی ردخت

 ۳7لیتژر فرمژالین )  میلژی  5/62شد. محیط هژانکوک شژامل   

لیتر محلول میلی ۱50لیتر محلول سالین، میلی ۱50درصد(، 

لیتر آب دوبار تقطیر است. محلژول سژالین   میلی 500بافر و 

دو بژار   لیتر آبمیلی 500گرم کلردد سددم در  0۱/۹شامل 

باشد. محلژول بژافر خژود از دو محژیط جداگانژه      تقطیر می

گژرم دی   6۸2/2۱تشکیل شده است. محیط نخست شژامل  

( × 2H2O Na2HPO4سددم هیدروژن فسژفات دو آبژدار )  
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از  ،لیتژژر آب دو بژژار تقطیژژر و محژژیط دوم  میلژژی 500در 

لیتر میلی 500( در KH2PO4گرم فسفات پتاسیم ) 25۴/22

 200تشکیل شده است. با مخلوط کردن  ،طیرآب دو بار تق

 2۸0لیتر از محیط دوم میلی ۸0لیتر از محیط نخست با میلی

-شود. برای ارزدابی ناهنجاریلیتر محلول بافر تهیه میمیلی

درجژه   ۳7های اسپرم سه قطره از هر نمونه اسپرم در دمای 

لیتژر از محلژول   گراد به میکروتیوب هاوی دک میلژی سانتی

شد. سپ  دک قطژره از ادژن محلژول روی     اضافهوک هانک

گژژذاری شژژد و بژژا اسژژتفاده از   یم قژژرار گرفتژژه و یمژژل 

هژای مختلژو آن   از بخ  ۴00میکروسکوپ با بزرگنمادی 

هژای  عک  گرفته شد. بژرای محاسژبه درصژد کژل اسژپرم     

غیرطبیعی )غیرطبیعی بژودن آکژروزوم، سژرهای چسژبیده،     

اسژپرم   200دم( تعداد  هایبخ  میانی غیرطبیعی و آسیب

 بررسی و شمارش شد.، از هر نمونه

در قالب طرح  2×۳ادن تحقیق، در دک آزماد  فاکتوردل 

از ش  راس گژاو نژر   کامال تصادفی با ش  تکرار با استفاده 

افژزار  های هاصل با اسژتفاده از نژرم  داده شد.انجام هولشتادن 

و تجزدژژه  ۱بژژرای مژژدل  Mixedو رودژژه  ]SAS ]۱۱آمژژاری 

و بژا   هژا هداقل تفاوت میانگین ها با استفاده از آزمونمیانگین

05/0  =α گشادی و ده پادوت، سههر تکرار  مقادسه شدند. در

  .شداسپرم استفاده  هایفراسنجهبرای ارزدابی 

Yijk =  + Ai + Bj+ (A×B)ij+ eijk (۱                       )  

ام عامژل   iسطح مشاهده مربوط به  ،Yijk در ادن رابطه،

A  و سطحj  عامژل  امB   در تکژرارk بµ،    میژانگین جامعژه

فشژار  امژین سژطح    iاثژر ثابژت   ، Aiب برای صفت مورد نظر

 گلیسرولامین سطح  jاثر ثابت  ،Bj(ب =i ۱، 2و  ۳اسمزی )

 اثژژر ،eijkو  عامژژلدو  اثژژر متقابژژل  ،ij(A×B)(ب  =j ۱و  2)

 تصادفی باقیمانده است. 

 

 و بحث نتایج

گلیسژرول و مقژدار فشژار اسژمزی بژر جنبژادی اسژپرم         اثر

فشار  ×، اما اثر متقابل بین گلیسرول (>05/0P)دار بود  معنی

در  جنبژادی اسژپرم  دار نبود. اسمزی بر جنبادی اسپرم، معنی

کننژژده هژژاوی هفژژت درصژژد گلیسژژرول، بیشژژتر از   رقیژژق

 (. ۱کننده هاوی پنج درصد گلیسرول بود )جدول  رقیق

 گلیسرول مختلفهای غلظتاسپرم گاو در و سرعت های جنبایی راسنجهف .1جدول 

SEM 
 درصد غلظت گلیسرول

 فراسنجه
5 % 7 % 

۹7/0 b 6۱/۱±۸۱/۳7 a ۳7/۱±25/۴۱  رونده )%(جنبادی پی 

۳2/۱ b ۹2/۱±۸۱/57 a 6۱/۱±۹6/60 )%( جنبادی کل 

72/0 a 7۹/0±62/26 a 77/0±۴7/27 ی )%(خطی بودن جنباد 

7۴/2 b ۳۴/۳±۹7/۴۳ a ۴2/۳±۱0/۴۹ سرعت در مسیر مستقیم  (µm/s) 

7۱/5 b 6۱/7±6۴/۱۱۴ a 0۸/۸±2۸/۱۳0 سرعت در مسیر منحنی (µm/s) 

۹2/۳ b 76/۴±00/6۱ a ۴۹/۴±50/6۸ مسیر سرعت در میانگین(µm/s) 

۱2/0 b ۱5/0±52/2 a ۱6/0±۸۴/2 جنبادی عرضی سر  (µm) 

7۸/0 b ۹۳/0±۱5/55 a ۸5/0±۸۴/56 مسیر طی شده مستقیم بودن )%(   

۳5/0 b ۳7/0±۴۴/۹ a ۳۱/0±2۱/۱0  تناوب عرضی ضربان سر(Hz) 

a-bدار است های دارای هرف غیرمشابه، معنی: در هر رددو، تفاوت میانگین(05/0P<). 
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لذا اهتمای اثر محافظ انجمادی بهتژری در طژی فرادنژد    

د اسپرم موجژب  فرادند انجما گشادی داشته است.انجماد ده

های ده، تن  اکسژیداتیو و تژن  اسژمزی    تشکیل کردستال

ها و شود که منجر به آسیب غیر قابل برگشت به اندامکمی

های اسپرم شده و در نهادت موجژب  تیییر در فعالیت آنزدم

شود کاه  دکنواختی غشاح، جنبادی و توان لقاح اسپرم می

رادنژد انجمژاد،   ها در طی فعامل اصلی آسیب به سلول .]6[

های ده داخل سلولی اسژت، بژه طوردکژه    تشکیل کردستال

کننده، ماده محژافظ انجمژادی مناسژب و نژر      ترکیب رقیق

گشادی از عوامل مهژم در انجمژاد موفژق    بهینه انجماد و ده

 .]۳[اسپرم هستند 

دزهژژای پژژنج و هفژژت درصژژد  اسژژتفاده ازدر تحقیقژژی، 

 وهای جنبادی فراسنجه بر، کننده منی گاودر رقیق گلیسرول

ی نداشژته  داراثر معنژی  ،دکپارچگی غشای پالسمادی اسپرم

که با نتادج ادن آزماد  همخوانی ندارد. بژه نظژر    ]۱[ت اس

کننژده  رسد ادن اختالف، ناشی از تفاوت در نژوی رقیژق  می

مورد استفاده در ادن پاوه  باشد. عوامل محافظ انجمادی 

کننژد )نظیرگلیسژرول(،   که به داخل غشای سلول نفوذ مژی 

برای افزاد  سیالیت و تا هژدی دهیدراتژه کژردن سژلول،     

هژای  کاه  نقطه انجماد و کاه  تعداد و اندازه کردسژتال 

ده داخل سلولی، نیاز هستند. با ادن هژال، عوامژل محژافظ    

تواننژد دارای اثژر سژمی )ناپادژداری     انجمادی، خودشان می

ها( بر اسژپرم باشژند   دمها و آنزغشاح، دناتوره شدن پروتئین

کننژده و مژدت زمژانی کژه     که اثر آنها به غلظتشان در رقیق

. از ]۱0[گیرد، وابسژته اسژت   اسپرم در معرض آنها قرار می

ی پیشنهادی برای نحوه عمل گلیسژرول،  کارها وجمله ساز 

هژا   کاه  غلظت الکترولیت متعاقباًی انجماد و  کاه  نقطه

هژای فلژزی، دهیدراتژه     دون ، اتصال بهمنجمد یرغدر بخ  

نمک  -کردن سلول، عمل کردن از طردق سازوکار بافردنگ

 . ]۸[)کاه  غلظت نمک طی فرادند انجماد( است 

هژای بژا   کننژده هژای جنبژادی اسژپرم در رقیژق    فراسنجه

اسژژمول بهتژژر از  میلژژی ۳00و  250فشژژارهای اسژژمزی  

 (>05/0P)اسمول، بود میلی ۳50با فشار اسمزی  کننده رقیق

جنبادی عرضی رونده، جنبادی کل، (. جنبادی پی 2)جدول 

 مسیر طی شده و مستقیم بودن سرعت در مسیر منحنی، سر

کننده هاوی پنج دا هفت درصژد  های رقیقاسپرم در محلول

اسژمول کمتژر از سژادر    میلی ۳50گلیسرول با فشار اسمزی 

 (. ۳ها بود )جدول کنندهرقیق

 اسمزی مختلففشارهای سپرم گاو در نبایی اجهای فراسنجه .۲جدول 

SEM 
 اسمول()میلی فشار اسمزی

 فراسنجه
۳50 ۳00 250 

7۱/0 b ۱5/۱±۴۱/25 a 50/0±۳۳/۴7 a ۴۴/0±۸6/۴5  رونده )%(جنبادی پی 

۹6/0 b ۴7/۱±05/۴۳ a 70/0±72/67 a 5۸/0±۳۸/67 )%( جنبادی کل 

۴۳/0 b 56/0 ±۸۹/۱۹ a ۳۴/0±۱5/۳0 a ۳۸/0±۱0/۳۱ ی )%(خطی بودن جنباد 

7۱/۱ c ۳0/۱±۹7/۱۴ b 7۱/۱±7۱/5۸ a ۱5/2±۹۳/65 سرعت در مسیر مستقیم  (µm/s) 

۱۸/۴ b ۳۸/۳±6۳/۴۹ a 25/۴±7۸/۱5۴ a 2۴/5±۹7/۱62 سرعت در مسیر منحنی (µm/s) 

67/2 c 66/۱±75/20 b 72/2±2۳/۸۱ a ۴۸/۳±27/۹2 مسیر سرعت در میانگین(µm/s) 

0۹/0 b 07/0±۱۹/۱ a ۹0/0±۳۸/۳ a ۱۱/0±۴۸/۳ جنبادی عرضی سر  (µm/s) 

57/0 b ۸5/0±2۱/۴۸ a ۳۸/0±56/60 a ۳۹/0±2۱/5۹ مسیر طی شده مستقیم بودن )%(   

2۴/0 c ۳۴/0±۹۴/6 a ۱۸/0±7۹/۱0 b ۱۸/0±7۳/۱۱ ( تناوب عرضی ضربان سرHz) 

a-bدار است های دارای هرف غیرمشابه، معنی: در هر رددو، تفاوت میانگین(05/0P<). 
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نفژوذی بژه   مواد محافظ انجمژادی   ی اضافه کردندر ط

هژژژا بژژا محژژژیط  سژژژلول، سژژلول هژژاوی  پانسژژیون  سسو

هژا ابتژدا چروکیژده    شوند. سژلول هادپراسموتیک مواجه می

مژواد  آب از طردق غشژای پالسژمادی خژارج و     وشوند می

طژی  در  ،هژا  د. سژلول نشژو وارد سلول میمحافظ انجمادی 

متورم  ،، ابتدا به دلیل ورود آبواد محافظ انجمادیمهذف 

و آب، مژواد محژافظ انجمژادی    شوند سژپ  هنگامیکژه   می

کنند بژه آرامژی بژه هجژم ادزواسژموتیک      سلول را ترک می

توانژد  گردند. تکرار تیییرات در اسمویردته محلول میبرمی

در جنبادی اسپرم دا هتی مرگ سلول  دارمنجر به افت معنی

 .]6[ فت در دکپارچگی غشای سلول شودبدون ا

تواند منجر به صژدمه  تن  اسمزی ناشی از انجماد، می

اگر تیییرات اسمویلیته قابل تحمژل  . اکسیداتیو سلول شود

در محژدوده   .دهدرا از دست می جنبادی خودنباشد، اسپرم 

جنبژادی   درصژد  ۹0، کننژده رقیژق  270-۳60فشار اسژمزی  

در تحقیق هاضژر، سژطح   . ]5[ اسپرم گاو، هفظ شده است

ها، اثژری  طبیعی اسپرمو  شای دکپارچه، فعالغگلیسرول بر 

دار هژا، معنژی  نداشت، اما اثر فشار اسمزی بر ادن فراسژنجه 

(. درصد اسپرم با غشای فعژال، در  ۴ب جدول >05/0P)بود 

 G7P350 (۱۴/2۳درصژژد( و  6۳/25) G5P350تیمارهژژای 

ولژی درصژد    (>05/0P)د درصد(، کمتر از سادر تیمارها بو

 ۳۴/۹2و  57/۹2اسپرم طبیعی در ادن دو تیمار )بژه ترتیژب   

 (.5درصد(، بیشتر از سادر تیمارها بود )جدول 

گشادی، زمانیکه اسپرم بارگذاری شژده  بعد از فرادند ده

با ماده محافظ انجمادی به دک محیط ادزواسموتیک )محیط 

منتقژژل  آزمادشژژگاهی و دژژا دسژژتگاه تناسژژلی جژژن  مژژاده(

شود، قبل از ادنکه ماده محافظ انجمادی بتواند از سژلول   می

خارج شده و به تعادل برسد، جذب آب در سژلول اسژپرم   

. برای ]7[شود برابری در هجم آن می ۳/2منجر به افزاد  

کاه  صژدمه بژه اسژپرم، بژا اضژافه کژردن کلسژترول بژه         

غشژژاهای اسژژپرم، دامنژژه تحمژژل اسژژمزی آن را نسژژبت بژژه 

 .]7[اند های هادپرتونیک و هادپوتونیک، افزاد  داده محیط

و پژنج   هفژت هژاوی  های کنندهدر مطالعه هاضر، رقیق

 ،اسژمول میلی 250و  ۳00گلیسرول با فشار اسمزی  درصد

پالسژمادی و  غشژای   داری بر درصژد دکپژارچگی  اثر معنی

درصد اسپرم طبیعی نداشتند که اهتمایً به دلیل اسژتفاده از  

کننژده باشژد کژه اسژیدهای چژرب      سژودا در رقیژق  لسیتین 

غیراشبای آن با لیپید و کلسترول موجژود در غشژای اسژپرم    

 و اجژزای غشژای سژلول    بازآرادی اند و منجر بهتبادل شده

و  ]۹[شژده اسژت    انجماد یطدر ها سلول استحکام غشای

هژای  ها بژه درجژه هژرارت   توانسته است، هساسیت اسپرم

ا کاه  دهد و محدوده تحمل بژه  پادین و شوک سرمادی ر

فشار اسمزی و درصد گلیسرول در طی فرادنژد انجمژاد را   

افزاد  دهد. در مجموی، نتادج ادژن تحقیژق نشژان داد کژه     

گلیسژرول بژا    درصد هفتهاوی بر پاده لسیتین  کنندهرقیق

عملکرد مطلژوبی   ،اسمولمیلی 250و دا  ۳00فشار اسمزی 

ذوب -طی فرادند انجمژاد  در محافظت اسپرم گاو هولشتادن

 دارد.
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