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چكيده
دو اي تحيیر اثی نري ار یداني عصلوه بیگ زيرون دو طيلي م بل شيرلطی هل  Cش  Eدو اسپیم سید شده گلش دو طي طدت 48سلعت
نرهداو دو شیاي دطليي پنج دوجم سلنریریاد طيلي م شد .اسپیم از ق مت دم اپیديديم بیضم 10وأ

گلش نی نژاد هوعشرلي دشوگ بل

طیلنری سني سم تل پنج سلل جمع شو ش بل افزشدن وقیررننده تخمطی ش سیریات سديم حلش عصلوه بنیگ زيرنون دو سنم غ ظنت
نیم ،يک ش دش طی يگیم دو طی يعیری) ش شيرلطی هل

 Eش  Cهیردام بل غ ظت دش طی يگیم دو طی يعیری) وقیر شندند .افنزشدن عصنلوه

بیگ زيرون بم وقیررننده ،تحیک اسپیم وا رلهش داد  .)P<0/05سالطت غشل اسپیم گلش اسرفلده از شيرلطی  Eبنلالتی از سنليی تیملوهنل
بود  .)P<0/05طیزان پیار یداسیون چیبيهل دو تیملو حلش دش طی ي گیم دو طی ي عیری عصلوه بیگ زيرون رمری از سليی تیملوهنل بنود
 .)P<0/05نرليج اي تحيیر نشلن داد رم افزشدن عصلوه بیگ زيرون بم وقیررننده اسپیم دو طي طدت  48سلعت نرهداو دو شنیاي
دطليي پنج دوجم سلنریریاد ع ییغم رلهش طیزان ار یداسیون عیپید طوجب رلهش تحنیک اسنپیم گنلش طنيشنود ش بننلبیاي تیرینب
طنلسیي بیا اسرفلده دو وقیررنندههل اسپیم گلش نميبلشد.
كلیدواژهها :اسید تیوبلوبیروويک ،اشع ووشپ ی  ،اسپیم ،پیار یداسیون  ،گلش

* نوي نده ط ول
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مقدمه

رلهش تحیک ،زنده طلني ،اخرالل دو سیرنللهل خنلوج ش

دو غشل س ول اسپیم اسیدهل چنیب بنم ف نفوعیپیدهل

داخل سن وعي ،افنزايش نلهنجنلو طووفوعنوژيکي اسنپیم،

غشلء طرصل ه رند ش دش عمل عمده يهني حفظ يکپلوچري

سننیبدينندگي  DNAش رننلهش طوفيیننت فیايننند عيننلد ش

سلخرلو غشلء ش تأطی سوب ریا قلبنل ار یداسنیون بنیا

طهیوب شدن عم کیدهل س وعي طيشود ] .[5بننلبیاي دو

اسپیم وا بی عهده داوند ] .[11اسپیم گلش ننی دو طيلي نم بنل

نرهننداو اسننپیم حرنني دو دطلهننل پننلئی  ،اسننرفلده از

سليی پ رلنداوان داوا اسیدهل چیب غییاشنیلع بیشنری ش

نريار یدان هل ضیشو است.

ر ریشل رمری طنيبلشند رنم ن وا بیشنری ط نرهد فیاينند

بنننیگ دوخنننت زيرنننون حنننلش غ ظنننت بنننلاليي از

پیار یداسیون عیپید طيرند ] .[15از نجل رم اسنپیم گنلش

نريار یدان هل از جم نم اشع نووشپ ی طنيبلشند رنم ينک

داوا ن یت بلاليي از اسید هل چیب غیی اشیلع بم اشنیلع

تیریب فن ي است ]13ش .[10عصلوه بیگ زيرون شلطل طواد

طيبلشد ،عیا ح لسیت بم شوک سیطليي دو ن زيلد اسنت.

قند  ،طواد وزيني ،طوم ،ر یشفیل ،تلن  ،سلپونی هنل ،اسنید

از طیف ديری ن نیت بنلال غینی اشنیلع بنودن پیونندهل

گلعیک ،طلنیت ش سم نوع اعکل بم نلم هنل اشع نل

ف فوعیپید  ،سیب غشل اسپیم وا بنم دعینل ار یداسنیون
نلشي از واديکلل هل

اشع ل

تیانول ش همواشع ل

تنیشل،

تیانول طيبلشد .تیرییلتي نظیی

زاد ار یژن طي فی شو طنليع طنني

اشع ووشپ ی  ،هیدوشر ي تییشزشل ش اشعیشپ وزيد طيتواننند

افزايش طيدهد .س ولهل اسپیم طني وشنند اسنپیطلتوژنز

تیرییلت واديکللهل

زاد وا جمع رنند ش از ار یداسنیون

حجننم عمننده ا از سیروپالسننم خننود وا از دسننت داده،

شیمیليي  LDLج وگیی رنند ] .[17طیزان تیریینلت فن ني

بنلبیاي دو طيلي م بل سن ول هنل سنوطلتیکي داوا طنواد

عصلوه بیگ زيرون بیابی بل 196/60±0/33طی ي گیم دو هنی

نري ار نیدان رمرنی ه نرند ش چنلنچنم پالسنمل طنليع

طیزان اسید گلعیک بهنوان اسنرلنداود

اسپیطي رم حلش انواع زيلد از نري ار یدانهل

گیم از عصلوه بیاسل

نزيمي

طيبلشد ] .[16تیرییلت فن ي عصنلوه بنیگ زيرنون شنلطل

ش غیی نزيمي است ،از ن جدا شود شیاي ب یلو نلط نلعد

اشع ووشپ ی

 356طی ي گیم دو گیم) ،تییشزشل  3/73طی ي

بیا س ولهل ايجلد طيشود رم پیلطد ن هجوم واديکللهل

گیم دو گیم) ،هیدوشر ي تینیشزشل  4/89طی ني گنیم دو

زاد خواهد بود.

گیم) ش رلف یک اسید  49/41طی ي گیم دو گیم) طنيبلشند

واديکللهل

زاد طوعکولهليي ه رند رم خنیي الينم

] .[6اشع ووشپ ی طهمریي تیریب فن ي بیگ زيرنون اسنت.

اعکریشني نهل تکمینل نینوده ش بنم همنی دعینل بنم عحنل

طشخص شده رم طیزان ظیفیت نري ار یداني عصلوه بیگ

شیمیليي فهللتی از ديری طوعکولهل طيبلشند .اي واديکلل-

زيرون تيیيیلً دش بیابنی چنل سنیز ش چهنلو بیابنی بیشنری از

هل سیب پیار یداسیون چیبي ،سیب بم  DNAش پیشت ی -

شيرلطی  Cاست ].[12

هل اسپیم شده ش دو نهليت طنجی بم طنیگ سن ول اسنپیم

ع ي وغم اينکم عصلوه بیگ زيرون داوا طيلديی زيلد

طيشوند .طکلنی م سییي اعيلء شده بم شسی م واديکللهنل

تیرییلت نريار یداني است شعي اطالعلت رمي دو اوتینلط

زاد ار یژن بی غشل اسپیمهل ،پیار یداسیون چیبيهل ننلم

بل خواص نريار یداني عصنلوه بنیگ دوخنت زيرنون دو

داود رم بل اسری

ار یداتیو دو اثی عواط ي طلنند نرهنداو

بهیود خصوصیلت س ول اسپیم گلش شجنود داود .از طنیف

دو سیطل ايجلد طيشنود .پیار یداسنیون عیپیند دو اسنپیم

ديری تأثیی عصنلوه بنیگ زيرنون دو حفلظنت از اسنپیم دو

بلعث سنیبديندگي غشنل سن ول اسنپیم ش طرهلقنب ن

ار ننیداتیو نلشنني از نرهننداو دو سننیطل

شننیاي اسننری
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نلطشننخص اسننت .هنندف از اين تحيیننر ،طيلي ننم اثننیات

طی ي عیری شيرلطی  Eش وقینررنننده حنلش  0/5ينک ش دش

حفلظري ش نري ار یداني عصلوه بیگ زيرون بل شيرلطی هل

طی يگیم دو طی يعیری عصلوه بنیگ زيرنون بودنند .عصنلوه

 Eش  ،Cبی تحیک اسپیم ،سنالطت غشنلء ش پیار یداسنیون

طوود اسرفلده بم صووت پودو فیيز شنده بنوده رنم پنس از

چیبي غشل س ول اسپیم گلش نرهداو شده دو دطل پنج

اندازهگیی بیاحري دو داخل سلعی نیطلل حل شند .طينداو

دوجم سلنریریاد بود.

 100طیکیشعیری اسپیم بم هیيک از وقیررنندههل اضلفم شند.
سپس نمونمهل دو دطل پنج دوجم سلنريگیاد بم طندت 48

مواد و روشها

سلعت نرمداو شدند .دوصد تحیک اسپیم ،سالطت غشلء

عصلوه اعک ني بنیگ زيرنون از بنیگهنل دوخنت زيرنون

ش غ ظت طواد شارنشدهنده بل تیوبلوبیروويک اسنید بهننوان

شاويرم  )Oleaeuropaea Sevillanoشهیسنرلن خنیم بنلد

شلخصي بنیا طینزان پیار یداسنیون غشنليي دو سنلعلت

تهیم شد .عصلوهگیی دو طیرز تحيیيلت داوشهنل گینلهي
واز

صفی ،شش 24 ،ش  48اندازهگیی شدند.

عیسرلن ،ايیان) انجلم گیفنت .نموننمهنل اسنپیم از

بیضمهل  10واً

جهت اوزيلبي تحیک اسپیم ،طيداو  10طیکیشعیری از هی

گلش نژاد هوعشنرلي دشوگ بنل طینلنری

تیمننلو توس ن طیکیشپیپرننوو بیداشننرم ش وش الم ويخرننم ش

سني سم تل پنج سلل ش دو پننج هفرنم پینلپي هنی هفرنم دش

سننپس الطننل وش

ن قننیاو داده شنند .بننل اسنننرفلده از

نمونم بیضم) از رشرلوگله صنهري گ ش شهیسرلن خیم بلد

طیکیشسکو

ننوو

 CX31اعیمپنو  ،تورینو ،ژاپن ) بنل

تهیم شدند .بیضمهل دو سیيهریي زطلن طمک بم زطليشرله

دوشت نمليي  40تحیک اسنپیمهنل بیوسني شند .تخمنی

طنريل شده ش سپس تل زطلن طنلدهسنلز نموننمهنل دو بن

دوصد حیرت اسپیم هل بی اسل

طشلهده حیرلت دو چهلو

طلو نرهداو طيشدند .سنپس دم اپني دينديم بنل قیچني

نيام طرفلشت از الم ش بل شملو

حداقل  100اسپیم انجنلم

بیيده شده ش پس از جداسلز چیبي ش بلفنتهنل اضنلفم

شد ].[21

ن ،دو داخل دش سي سي سیم فیزيوعوژ گیم خید شده ش

جهت اوزيلبي سالطت غشنل

جهت زاد سلز بیشری اسپیمهل از قاهنلت خنید شنده دم

تووم دو طحی پی فشلو) اسرفلده شد .بم اي طنظوو طيداو

اپيديديم ،نمونمهل بمدت  15دقیيم دو داخل انکوبنلتوو 37

 10طیکیشعیری از اسپیم بم  0/4طی يعیری ب طيای اضلفم شد

دوجم سلنریریاد نرهداو شدند .بدنیلل ن نمونمهل اسپیم

ش بم طدت پنج دقیيم داخنل انکوبنلتوو بنل دطنل  37دوجنم

بداخل طحی وقیررننده حلش زوده تخم طنی – سنیریات

سلنريگیاد قیاو داده شد .سپس دوصد اسپیمهنل داوا دم

 2/9دوصد بم ن یت يک بم دش) طنريل شندند .زوده تخنم
طننی

 ،)Cat No:K93438984سننیریات سننديم

اسنپیم از زطنون HOS

خمیده بم عنوان غشل سلعم) بل اسرفلده از طیکیشسنکو

Cat

نوو ش بزوگ نمليي 40طحلسیم شدند .اسپیمهل داوا دم

 )No:A686099327ش اسید سنکووبیک از شنیرت طنیک

خمیده ،تحت عنوان  HOSطثیت دو نظی گیفرم شدند ].[20

عملن ش شيرنلطی  Eاز شنیرت داوشسنلز اسنوه تهنیان،

بیا سننجش طینزان پیار یداسنیون عیپیند از وش

ايیان) تهیم شدند.

اندازه گیی اسید تیوبلوبیروويک اسرفلده شد ] .[22دو اي

شش تیملو زطليشي عیلوت بودند از وقیررنننده بندشن

وش

افزشدن نريار یدان شلهد) وقیررننده حلش دش طی يگیم

 80طیکیشعیری از طح ول بلاليي نموننمهنل پالسنمل

اسپیم) بل  20سيسي ب دشبلو تيایی ش 20سنيسني سنیم

دو طی يعیری شيرلطی  ،Cوقیررننده حلش دش طی ي گنیم دو
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وابام )1

فیزيوعوژ وقیر شد ش دو ب طلو  37دوجم بم طندت 20

y ij = µ + Ti + Mj + EMij + eij

رم دو ن  ،µطیلنری رل؛  ،Tiاثی ثلبت  iاطی

دقیيم نرهداو شند .سنپس  780طیکیشعیرنی طح نول ينک

 ،jاثی ثلبت  jاطی

دوصد تیوبلوبیوتیک اسیدش  600طیکیشعیری طح نول اسنید

 ،اثی خال

تی ر یش اسریک  6/6طی ي عیری اسید ر یيندويک ش 12/5

تیملو؛ M

زطلن؛  ،EM ijاثی طريلبل تیملوش زطلن ش e ij

زطليش است.

گیم تی ر یش اسریک اسید دو  100طی يعیری ب طيای حل
شد) بم نمونم اضلفم شد ش سپس بم طدت  20دقیيم دو ب

نتایج و بحث

جو  100دوجم سلنري گنیاد جوشنلنده شند .پنس از 20

تحیک اسپیم هل بل افزايش زطنلن نرهنداو رنلهش يلفنت

دقیيم دو دطل چهلو دوجم سلنريگنیاد سنید شند ش دو× g

 P<0/05؛ شکل  .)1تحیک اسپیمهل دو تیملوهل طخر

2000بم طدت  15دقیيم سلنریيفیوژ شند .طینزان جنیب دو

دو سلعت صفی نرهداو تفلشتي نداشرند .تحیک اسپیم دو

طول طوج  532نلنوطری بل اسرفلده از دسررله اسنپکریشفروطری

شننش 24 ،ش  48سننلعت پننس از نرهننداو  ،دو تیملوهننل

) (52000UV Model; WPA, Cambridge, UKش بننم

حلش عصلوه بیگ زيرون رمری از گیشه شلهد ش شيرلطی هل

صووت نلنوطول دو طی يعیری بیلن شد.

بود .)P<0/05

دادههل دو قلعب طید ب وک رلطالً تصلدفي وابانم  )1ش

تحیک اسنپیم هنل دو تیملوهنل حنلش عصنلوه بنیگ

بل اسرفلده از نیم افزاو  SASن خم  9/1وشيم  GLMتجزيم

زيرون سليی تیملوهل رمرنی بنود  .)P<0/05طینزان تحنیک

ش طیلنری هل بل اسرفلده از زطون دانک دو سا پنج دوصد

اسپیم دو تیملوهنل بنل غ ظنتهنل طرفنلشت عصنلوه بنیگ

طيلي م شدند.

اخننننرالف طهنننننيداو بننننل هننننم نداشرند شننننکل .)2

شکل  .1تحرک در اسپرم گاو حاوی عصاره برگ زیتون (با غلظت های  ،0/5یک و دو میلی گرم در میلی لیتر) ،ویتامین  Eو
ویتامین Cدر زمان های مختلف نگهداری دردمای پنج درجه سانتیگراد
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شکل  .2میانگین  48ساعته درصد تحرک اسپرم
تیملو شلهد :نمونم اسپیم بدشن افزشدن نري ار یدان ،شيرلطی  :Cحلش دش طی ي گیم دو طی ي عیری شيرلطی  ،Cشيرلطی  :Eحلش دش طی ي گیم دو طی ني
عیری شيرلطی  Eش سم تیملو عصلوه، 0/5-عصلوه 1-ش عصلوه 2-رم بم تیتیب حلش  ،0/5يک ش دش طی ي گیم دو طی ي عیری عصلوه بیگ زيرون.
 :a-cتفلشت طیلنری هل بل حیشف غییطشلبم طهني داو است .)P<0/05

سليیي طيتواند طیبوط بم وش

بیگهل زيرون داوا طرلبوعینتهنل ثلنوينما چنون

اسرفلده از عصنلوه بلشند.

تلن  ،سلپونی  ،اسنریشئید ،عکلعوئیند ،اسنریشل غییاشنیلع ش

دو اي پژشهش عصلوه بیگ زيرون بم طوو ط ريیم بم اسپیم

تیپ است .عالشه بی اي تحيیيلت نشلن داده رم اع ونوعیک

اضلفم شد دو حلعیکم دو زطليشهل صووت گیفرم بل وت

اسننید طوجننود دو عصننلوه بننیگ زيرننون) دو شننیاي

اي عصلوه بم طو هل صحیايي خووانده شد .بنم عننوان

ج وگیی رند

نمونم دو طالعهما نشلن داده شد رم خوواندن عصلوه بیگ

زطليشرلهي طيتواند از تحیک اسپیم طو

ش اثیات زيلن شو وش توعیدطثل جنس نی داشرم بلشد .دو

زيرون بم وتهل سیب افزايش تحیک اسپیمهل طيشود ].[1

طالعهما ثلبت شد اع ونوعیک اسید داوا عمل سینیژي ت

عیا اثیات عصلوه بیگ زيرون بی تحیک اسپیم گنلش طمکن

بل اثیات اسپیمرشي سلپونی است ] .[9طالعهم حلضی نشلن

است بم دعیل افزشدن ط ريیم اي عصلوه بم اسنپیم وب داده

داد رم افزشدن عصلوه بیگ زيرون بم وقیررننده اسپیم گنلش

بلشد.

طیزان تحیک اسپیم وا رلهش طيدهد .طالعهلت انجلم شنده

عصلوه بیگ زيرون شلطل تیریینلت طخر فني بنوده رنم

صحیايي نرليج طرفلشتي وا نشنلن داده اسنت

نهل اشع ووشپ ی بهنوان يک طنلده نرنيار نیداني

بی وش طو

طهمریي

] .[1دو پننژشهش ديرننی عصننلوه هینندوشاعک ي زيرننون دو

طيبلشد .اطل تفلشت طالعهنم حلضنی بنل طالعهنلت ديرنیان،

غ ظتهل  150 ،50ش  450طی يگنیم بنی ری نوگیم سنیب

افزشدن ط ريیم اي عصلوه بداخل نمونمهل اسنپیم اسنت.

رلهش شزن بیضنم چنر ،هووطنون ت روسنریشن ،تهنداد ش

دوحلعيرم دو طالعهنلت ديرنی اين عصنلوه بنم حیواننلت

تحیک اسپیم دو وت گیديد ].[14

خووانده شده است ،عیا سليی تیرییلت فن ي داخنل عصنلوه

شده است رنم غ ظنت 0/4

توس رید سمزدايي طيشوند .اطل دو اضلفم رنیدن ط نريیم

دو طالعهما ديری گزاو

طی يعیری عصلوه زيرون تأثیی بی تحنیک ش غ ظنت اسنپیم

عصلوه بم اسپیم ،اي سمزدايي انجلم نميشود ش عیا احرملالً

نداشت ] .[19يکي از داليل تفلشت نرليج طنید حلضنی بنل

نرليج بدست طده طیني بی رنلهش تحنیک اسنپیم طرهلقنب
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اسرفلده از عصلوه بیگ زيرون بم همی دعیل بلشد .دو همی

بی تیملوهل طشلهده نشد .دو سلعت  48نرهداو  ،سالطت

واسرل تحيیر حلضی نشلن داد رنم افنزشدن ط نريیم عصنلوه

غشل اسنپیم دو وقینررنننده حنلش شيرنلطی  Eاز سنليی

بیگ زيرون بم اسپیمهل بیخالف سليی نرنيار نیدان هنل

تیملوهل بلالتی بود .)P<0/05

ديری وش

سالطت غشل اسپیم دو تیملوهل حلش عصلوه بنیگ

طا وبي نینوده ش داوا اثنیات طنفني بنی وش

زيرون تفلشتي بنل اين صنفت دو وقینررنننده شنلهد ش بنل

تحیک اسپیم هل طيبلشد.
سالطت غشل اسپیم بل افزايش زطلن نرهداو دو همم

وقیررننده حلش شيرلطی  Cنداشت شنکل .)4دوحنلعيرنم

تیملوهل بم طوو طهنيداو رلهش يلفنت  ، P<0/05شنکل

تیملو حلش شيرلطی  Eتوان ت سالطت غشلء وا ن یت بنم

 .)3اطل دو سلعتهل صفی ،شش ش  24تفلشت طهنني داو

ديری تیملوهل افزايش دهد .)P<0/05

شکل  .3میزان سالمت غشاء در اسپرم گاو حاوی عصاره برگ زیتون (با غلظت های  ،0/5یک و دو میلی گرم در میلی لیتر) و
ویتامین  Eو  Cدر زمان های مختلف نگهداری در دمای پنج درجه سانتیگراد

شکل  .4درصد سالمت غشای اسپرم
تیملو شلهد :نمونم اسپیم بدشن افزشدن نري ار یدان ،شيرلطی  :Cحلش دش طی ي گیم دو طی ي عیری شيرلطی  ،Cشيرلطی  :Eحلش دش طی ي گیم دو طی ني
عیری شيرلطی  Eش سم تیملو عصلوه ، 0/5-عصلوه 1-ش عصلوه 2-رم بم تیتیب حلش  ،0/5يک ش دش طی ي گیم دو طی ي عیری عصلوه بیگ زيرون.
 :a-cتفلشن طیلنری هل بل حیشف غییطشلبم طهني داو است .)P<0/05
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سالطت غشل اسپیم دو تیملوهل حلش عصلوه بنیگ
زيرون ،تفنلشت طهننيداو بنل تیمنلو شنلهد ش شيرنلطی

عنالشه بنی اين اشع نووشپ ی بلعننث پیشنریی از اسننری

C

ار یداتیو شده ش پیار یداسیون عیپید وا رلهش طيدهد ش

نداشت دو حلعي رم تیملو شيرلطی  Eتوان ت سالطت غشلء

بلعث افزايش تحیک اسپیم ،حفظ تملطیت غشلء ش بم دنیلل

وا دو  48سلعت پس از نرهداو ن یت بم ديرنی تیملوهنل

ن افزايش قلب یت زندهطلني اسپیم طيشود ].[1

افزايش دهد .سیدسلز ش انجمنلد ،تریینی فلزهنل عیپیند

غ ظت طواد شارننشدهننده بنل تیوبلوبیرووينکاسنید دو

غشلء وا دو اسپیم تحیيک طيرنند ش بنم تریینی پلينداو ش

زطلنهل طخر

سلخرلو غشلء طيانجلطد رم بل صندطم بنم اسنپیم ش رنلهش

نشلن داده شده است .دو زطلنهل صفی ،شش ش  24سلعت

توانننليي بننلوشو همننیاه اسننت .توعینند بننیش از اننندازه

پننس از نرهننداو  ،غ ظننت طننواد شارنننشدهنننده بننل

زاد بننم طوجننب افننزايش پیار یداسننیون

تیوبلوبیروويکاسنید دو وقینررنننده حنلش دش طی نيگنیم

چیبيهنل غشنل اسنپیم طني شنود] .[18از دسنت دادن

عصلوه بنیگ زيرنون رمرنی از سنليی وقینررنننده هنل بنود

يکپلوچري غشلء بلعث افزايش نفوذپیيی غشلء ش توانليي

.)P<0/05

واديکننللهننل

دو دشوه  48سلعرم نرهداو دو شنکل 5

نداشر دو تنظیم غ ظتهل دوشنس وعي يونهنل دوگینی

سالطت غشل اسپیم دو تیملوهل حلش عصلوه بنیگ

دو رنریل حیرلت اسپیم طيشود ] .[5نشلن داده شده اسنت

زيرون تفلشتي بنل اين صنفت دو وقینررنننده شنلهد ش بنل

رننم اسننری

ار ننیداتیو نلشنني از اتننلنول دو بیضننم طننو

وقیررننده حلش شيرلطی  Cنداشت شنکل .)4دوحنلعيرنم

صننحیايي طمکنن اسننت بننل تیریننب فنوعیننک زيرننون

تیملو حلش شيرلطی  Eتوان ت سالطت غشلء وا ن یت بنم

اشع ووشپ ی ) بم شسنی م اثنیات نرنيار نیداني ش طروقن
ریدن اسری

ديری تیملوهل افزايش دهد .)P<0/05

ار یداتیو بم طوو طوفيیت طیز دوطنلن شنود.

شکل  .3میزان سالمت غشاء در اسپرم گاو حاوی عصاره برگ زیتون (با غلظت های  ،0/5یک و دو میلی گرم در میلی لیتر) و
ویتامین  Eو  Cدر زمان های مختلف نگهداری در دمای پنج درجه سانتیگراد
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شکل  .4درصد سالمت غشای اسپرم
تیملو شلهد :نمونم اسپیم بدشن افزشدن نري ار یدان ،شيرلطی  :Cحلش دش طی ي گیم دو طی ي عیری شيرلطی  ،Cشيرلطی  :Eحلش دش طی ي گیم دو طی ني
عیری شيرلطی  Eش سم تیملو عصلوه ، 0/5-عصلوه 1-ش عصلوه 2-رم بم تیتیب حلش  ،0/5يک ش دش طی ي گیم دو طی ي عیری عصلوه بیگ زيرون.
 :a-cتفلشن طیلنری هل بل حیشف غییطشلبم طهني داو است .)P<0/05

سالطت غشل اسپیم دو تیملوهل حلش عصلوه بنیگ
زيرون ،تفنلشت طهننيداو بنل تیمنلو شنلهد ش شيرنلطی

طوو طوفيیت طیز دوطلن شود .عنالشه بنی اين اشع نووشپ ی
بلعث پیشریی از اسری

C

ار یداتیو شده ش پیار یداسیون

نداشت دو حلعي رم تیملو شيرلطی  Eتوان ت سالطت غشلء

عیپید وا رلهش طيدهد ش بلعث افنزايش تحنیک اسنپیم،

وا دو  48سلعت پس از نرهداو ن یت بم ديرنی تیملوهنل

حفظ تملطیت غشلء ش بم دنیلل ن افزايش قلب یت زندهطلني

افزايش دهد .سیدسلز ش انجمنلد ،تریینی فلزهنل عیپیند

اسپیم طيشود ].[1

غشلء وا دو اسپیم تحیيک طيرنند ش بنم تریینی پلينداو ش

غ ظت طنواد شارننشدهننده بنل تیوبلوبیرووينکاسنید دو

سلخرلو غشلء طيانجلطد رم بل صندطم بنم اسنپیم ش رنلهش

زطلنهل طخر

دو دشوه  48سلعرم نرهنداو دو شنکل 5

توانليي بلوشو همیاه است .توعید بیش از اندازه واديکنلل-

نشلن داده شده است .دو زطلنهل صفی ،شش ش  24سنلعت

هل

زاد بم طوجنب افنزايش پیار یداسنیون چیبنيهنل

پنننس از نرهنننداو  ،غ ظنننت طنننواد شارننننشدهننننده بنننل

غشل اسپیم طي شود] .[18از دست دادن يکپلوچري غشلء

تیوبلوبیروويکاسید دو وقیررننده حلش دش طی يگیم عصنلوه

بلعث افزايش نفوذپیيی غشلء ش توانليي نداشر دو تنظیم

بیگ زيرون رمری از سليی وقیررننده هل بود .)P<0/05

غ ظتهل دوشنس وعي يونهل دوگیی دو رنریل حیرنلت

غ ظت طواد شارننشدهننده بنل تیوبلوبیرووينکاسنید دو

اسپیم طنيشنود ] .[5نشنلن داده شنده اسنت رنم اسنری

تیملوهل دو شنکل 6نشنلن داده شنده اسنت .غ ظنت طنواد

صنحیايي طمکن

شارنشدهنده بنل تیوبلوبیرووينکاسنید دو تیمنلو حنلش دش

ار یداتیو نلشي از اتلنول دو بیضم طو

است بل تیریب فنوعینک زيرنون اشع نووشپ ی ) بنم شسنی م
اثیات نريار یداني ش طروق

ریدن اسری

طی يگیم عصلوه بیگ زيرون دو طيلي نم بنل سنليی تیملوهنل

ار نیداتیو بنم

رمری بود .)P<0/05
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شکل  .5غلظت مواد واكنش دهنده با تیوباربیتوریک اسید (نانومول در میلی لیتر) در تیمارهای حاوی عصاره برگ زیتون (با غلظتهای
 1، 0/5و  2میلی گرم در میلی لیتر)  ،ویتامین  Eو ویتامین  Cدر زمان های مختلف نگهداری در دمای پنج درجه سانتیگراد

شکل  .6غلظت مواد واكنش دهنده با تیوباربیتوریک اسید (نانومول بر میلی لیتر) به عنوان شاخص پراكسیداسیون لیپید
تیملو شلهد :نمونم اسپیم بدشن افزشدن نري ار یدان ،شيرلطی  :Cحلش دش طی ي گیم دو طی ي عیری شيرلطی  ،Cشيرلطی  :Eحلش دش طی ي گیم دو طی ني
عیری شيرلطی  Eش سم تیملو عصلوه ،0/5-عصلوه 1-ش عصلوه 2-رم بم تیتیب حلش  0/5يک ش دش طی ي گیم دو طی ي عیری عصلوه بیگ زيرون
 :a-cتفلشت طیلنری هل بل حیشف غییطشلبم طهني داو است .)P<0/05
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Abstract
In this study antioxidant effects of olive leaf extract (OLE) in comparison to vitamin C and E on chilledstored (at 5 °C) bovine sperm was evaluated. The sperm samples collected from epididymis of ten
Holstein bovine testis with 3-5 years old, and were diluted with egg yolk and sodium citrate containing
0.5, 1.0 and 2.0 mg/ml of OLE as well as 2 mg/ml vitamin E and C. Addition of OLE significantly
reduced sperm motility (P<0.05). Vitamin E significantly improved sperm membrane integrity compared
to the other groups (P<0.05). TBARS in 2 mg/ml of OLE treatment was significantly less than that in
other treatments (P<0.05). The results showed that addition of OLE to bovine sperms stored at 5 ͦ C for 48
h negatively affected sperm motility despite of a decrease in lipid peroxidation, and therefore, it is not
suitable extender to be used for bovine spermatozoa.
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