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 چكيده

از پنج قو  قفزل   گرایی بود. یش-بر کیایت منی قو  بعد از فرآیند انجماد Q10اکسیدانی کوآنزیم  آنتی یر تأثهدف از این مطالعه بررسی 
 و 2 ،1 ،5/0) سط  چهار در Q10کوآنزیم  تیمار شام ر پنج شام  آزمایش گیری انجام شد. این در هاته و در پنج تکرار اسپرمدو مرتبه 

ی هفا  اسفپرم ی، یکپارچای غرفاء،  مان زندهی جنبایی، پارامترهادر این مطالعه  .بود( آنتی اکسیدان بدون) شاهد گروه و( میکروموالر 5/2
های گلوتاتیون پراکسفیداز و سوپراکسفید دیسفموتاز بعفد از      اکسیدانی، فعالیت آنزیم آنتی آلدهید، ظرفیت تام  دی یرطبیعی، میزان مالونغ

 کفوآنزیم  اکسفیدان  آنتفی   میکرومفوالر از  یک و 5/0 با های  نمونه در ک  جنبایی آنالیز بیانار افزایش یری شدند. نتایجگ اندازهگرایی  یش
Q10 شفاهد  گروه به نسبت  ( 05/0بفودp<).  کفوآنزیم  میکرومفوالر  5/0 هفای بفا   نمونفه Q10  و سفط    غیرطبیعفی  هفای  اسفپرم  درصفد

 تمفامی  در کف ،  تحفرک  و پالسمایی غراء یکپارچای مانی، ه زند .(>05/0p) داشتند شاهد گروه به پراکسیداسیون چربی کمتری نسبت
 میکرومفوالر  2 و 1 ،5/0 کننفده  دریاففت  هفای  گفروه  در VAP و VCL، VSL پارامترهفای  (.>05/0p) بود بهتر شاهد گروه از ها ه گرو

 سفایر  به نسبت Q10 کوآنزیم از میکروموالر 5/2 کننده دریافت گروه .(>05/0p) یافت بهبود دیار های گروه با مقایسه در Q10 کوآنزیم
 Q10میکروموالر کوآنزیم  1و  5/0 فزودنهای این بررسی نران داد ا یافته .داشت دیسموتاز، سوپراکسید فعالیت بر بهتری ریتأث سطوح،
 شود. گرایی می یش -انجماد یندبعد از فرآ های اسپرم برخی فراسنجهبهبود سبب 

 .، لسیتینQ10آنالیز اسپرم، حااظت انجمادی، قو  قزل، کوآنزیم  ها: واژه كلید
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 مقدمه

شده نقش بسیار مهمی در پیرفرفت   استااده از اسپرم منجمد

و  اصفالح نفژادی، تولیفد آزمایرفااهی رویفان     های  تکنیک

 ICSI; Intracytoplasmic)تزریق درون سیتوپالسمی اسپرم 

sperm injection
داشته و برای نی  به مزایفای زیفاد تلقفی      

تفر امفری    سازی منی بفرای زمفان طفوالنی    مصنوعی، ذخیره

ا این حال، انجماد منی تفاکنون  . ب[18و  17]ضروری است 

گرفایی بفا    یش -وضعیت مطلوبی نرسیده و فرآیند انجماد به

 ;ROSهفای رادیکفالی اکسفیژن )    تولید بیش از حفد گونفه  

Reactive Oxygen Species)    همففراه بففوده و تمففامی

ها، قنفدها   ینپروتئها از قبی  لیپیدها،  ترکیبا  سلولی اسپرم

گیرنفد. ایفن امفر    ف قرار مفی و اسیدهای نوکلئیک مورد هد

هفا را کفاهش    برای باروری اسپرم مضر بوده و عملکفرد آن 

. اسپرم پستاندران حاوی مقادیر باالیی از اسید [19]دهد  می

چر  غیراشباع متص  به فساولیپید است که در ایفن بفین،   

دچر  غیراشباع بوده غنی از اسی غراء پالسمایی منی قو 

، نسفبت بفه پراکسیداسفیون    ROSو بنابراین، در مواجهه با 

. در طول فرآینفد انجمفاد،   [15]لیپیدی بسیار حساس است 

اسففپرم دچففار شففوک سففرمایی، آسففیب غرففایی و اسففترس 

ه در نهایت موجب تغییفر سفاختاری   شود ک می ویاکسیداتی

در غرای اسپرم خواهند شد. از بین رفتن سفیالیت غرفا و   

فعالیففت سففلول بففه سففبب پراکسیداسففیون لیپیففدی غرففا   

رففتن فعالیفت غرفایی     پالسمایی اسپرم، دلیلی بفر از بفین   

همین علت، ترکیب مفواد محفافظ انجمفاد و     اسپرم است به

کننفد    رقیفق  دانی بفه اکسی های دارای خاصیت آنتی افزودنی

تواند سبب کاهش اثر شوک سرمایی در اسپرم شود  منی می

 منففی انفد کففه پالسفمای   . مطالعفا  نرففان داده ]7و  2و  1[

در  هفا را  و اسفپرم  اسفت  اکسیدانی آنتی   مهم منبع دارای یک

 محافظفت  اکسفیداتیو  اسفترس  علیفه  انجمفاد،  طول فرآینفد 

دلیف    پالسمای منفی بفه  اکسیدانی  آنتی کند؛ البته ظرفیت  می

 همفین  سازی برای انجماد، کاهش خواهد یافت که به رقیق

 بفففر عفففالوه خفففارجی هفففای اکسفففیدان آنتفففی  از دلیففف 

محففیط  در پالسففمای منففی در موجففود هففای اکسففیدان آنتففی 

 عملکفرد  و کیایت شود تا می استااده حاوی منی کنند  رقیق

 . [5]د یاب بهبود گرایی یش-انجماد فرآیند از بعد اسپرم

اکسیدان شفناخته شفده    عنوان یک آنتی به Q10کوآنزیم 

است و این ماهیفت از خاصفیت حامف  انفرژی آن مرفتق      

عنفوان یفک حامف  انفرژی در میفان چرخفة        شفود و بفه   می

طفوری کفه    اکسیداسیون و احیا در حرکفت اسفت و همفان   

تواند آن را اکسفیده و   پذیرد، می یدهد و یا م الکترون را می

دهد  میترجی  شده  احیا در فرم ، Q10یا احیا کند. کوآنزیم 

. [22] آن را از دسفت بدهفد  اینکفه  تا  ،دارد الکترون را ناه

جلفوگیری   پراکسیداسیون لیپیدها را از طریق Q10کوآنزیم 

عفالوه بفا    ، بفه کنفد  مفی مهفار   های چربی از ترکی  رادیکال

هفای   رادیکفال  H2O2کینون،  سمی یوبی گیری هم زمان شک 

دهد. این نحو  از  اتمی را نیز کاهش می اولیه و اکسیژن تک

های آزاد نه تنها از گسترش پراکسیداسیون  بردن رادیکال بین

هفا   کند، بلکه مانع اکسیداسیون پروتئین چربی جلوگیری می

بفا   Q10شود. عالوه بر ایفن، ففرم احیفا شفده کفوآنزیم       می

ر مرحلففه انترففار پراکسیداسففیون لیپیففد، موجففب مداخلففه د

توکوفروکسفی    -هفای آلافا   از رادیکال Eبازسازی ویتامین 

بففا  H2O2شففود. در طففول اسففترس اکسففیداتیو، تعامفف   مففی

هفای   بفه تولیفد رادیکفال    DNAهای فلزی متصف  بفه    یون

از اکسیداسفیون   Q10انجامد کفه کفوآنزیم    هیدروکسی  می

. [4]کنفد   وکندری جلوگیری مفی میت DNAویژه در  بازها به

ها، این ترکیب با جلفوگیری   اکسیدان آنتی در مقایسه با سایر 

از هففر دو مسففیر تولیففد و انترففار اکسیداسففیون چربففی و   

دهفد. همچنفین موجفب     د را نران میپروتئین، عملکرد خو

 هفدف شود.  می Eها مانند ویتامین آاکسیدان بازسازی سایر 

 یمکفوآنز  سطوح مختلف آثار بررسی انجام این پژوهش، از

Q10 کننفد  حفاوی    در رقیفق اسفپرم قفو     یایتبهبود ک در

 .بود گرایی یش-انجماد یندبعد از فرآلسیتین 
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 ها روشمواد و 

قفو  قفزل بفالب کفه شفرایط       رأسپفنج  در این مطالعفه، از  

ای یکسففان داشففتند، دو بففار در هاتففه توسففط واژن   تغذیففه

یففری صففور  گرفففت. در هففر نوبففت  گ اسففپرممصففنوعی 

هفا، مقفادیر    یری، برای از بین بردن آثار انارادی قو گ اسپرم

آمفده بفا یکفدیار مخلفوط      دسفت    های به  یکسانی از نمونه

کننفده،   دان بفه محفیط رقیفق   اکسی آنتی شدند. قب  از افزودن 

ی منفی از قبیف ر حجفم    هفا  نمونهخصوصیا  کمی و کیای 

(، حرکت 3×109از لیتر(، غلظت )بیرتر  یلیم 2-75/0) یمن

ی با مورفولوژی ها اسپرمدرصد( و  70رونده )باالتر از  یشپ

هفا بفر     و نمونه هدرصد( ارزیابی شد 10غیرطبیعی )کمتر از 

 نیفی تع نخسفتین بفرای   شیآزمفا . این اساس انتخا  شدند

. تیمارهفای  گرففت  انجفام  یدانیاکسف  یآنتف  مناسفب  سطوح

آزمایرففی عبففار  بودنففد ازر تیمففار شففاهد )بففدون آنتففی   

یکرومففوالر م 5/2و  2، 1، 5/0اکسففیدان( و چهففار سففط   

که در چهار تکفرار و در قالفب طفرح کفامالً      Q10کوآنزیم 

اعت در مد  دو س ها نمونهتصادفی اجرا شدند. سردسازی 

ی منفی در  هفا  نمونفه انجام گرفت و سفپس   C4°و تا دمای 

طور افقفی در ارتافاع چهفار     ها به ها پر شدند. پایو  پایو 

 شده منجمد قهیدق 10 مد  ه ب از متری باالی بخار  یسانت

 زمان تا و هشد منتق  عیما از  تانک داخ  به آن از پس و

ی هفا  نمونفه  .[11] شدند یناهدار آنجا در را یآزما انجام

گرفایی از نظفر درصفد     یفش  -منی پفس از فرآینفد انجمفاد   

زنده و مفرده، پارامترهفای جنبفایی، یکپفارچای     ی ها اسپرم

غرففاء، میففزان پراکسیداسففیون لیپیففدی و میففزان فعالیففت   

(، سوپراکسففید GPxهففای گلوتففاتیون پراکسففیداز )  آنففزیم

( TACاکسفیدانی )  ( و ظرفیفت کف  آنتفی   SODدیسموتاز )

 مورد مطالعه قرار گرفتند.

آمیفزی   هفا از رنفگ   مانی اسپرم برای ارزیابی درصد زنده

نیاففروزین اسففتااده شففد. بففدین منظففور، پففس از  -ائففوزین

میکرولیتر  20میکرولیتر از نمونة منی با  10گرایی، ابتدا  یش 

رنگ روی الم به آرامی مخلوط و با الم دیار گسترش تهیه 

مفد  دو سفاعت در دمفای      شد. نمونة گسترش یافتفه، بفه  

C°37  اسففپرم  200خرففک شففود.  کففامالًقففرار گرفففت تففا

لة میکروسکوپ نوری و با کمک روغفن ایمرسفیون   وسی  به

طور کلی   یی که بهها اسپرمارزیابی شدند.  100با بزرگنمایی 

خود گرفتفه بودنفد،    یا جزئی رنگ صورتی مای  به بناش به

 .[20]ی فاقد رنگ، زنده محسو  شدند ها اسپرممرده و 

ها پفس از   غرای پالسمایی، نمونه تیلعابرای ارزیابی ف

وژ شده یادقیقه سانتری 10مد   به  g1200گرایی با دور  یش

انکوبه  C°37دقیقه در حمام آ  گرم  10مد   و سپس به 

شده، روی الم  شدند. مقدار پنج میکرولیتر از نمونه مخلوط 

دما شده، قرار داده شد و با الم  پوشفانده شفد؛    از پیش هم

ا روی صاحه گرم میکروسفکوپ فازکنتراسفت   سپس الم ر

ارزیففابی  40ییبزرگنمففااسففپرم بففا  200قففرار داده و تعففداد 

 .شدند

 هفر  از تفر یکرولیم 10 ،اسفپرم ی مورفولوژی ابیارزی برا

 محلفول  از تفر یکرولیم 150 بفه  شفده یی گرفا  ی یشمن نمونه

را  مخلوط نیا از قطره کی پسس .[9] شد افزوده هانکوک

 ریف ز اسفپرم  200 حفداق   شفمارش  با و داده قرار المی رو

 درصففد، 40 ییبزرگنمففا بففا فازکنتراسففت کروسففکوپیم

ی عف یرطبیغ آکفروزوم  بفا ی هفا  اسپرم وی عیرطبیغی ها اسپرم

 محاسبه شدند.

های منفی،   گرایی نمونه ارزیابی تحرک اسپرم پس از یش

، تحفرک  (TM)ر تحفرک کلفی   وسیلة پارامترهفایی ماننفد    به

، (VAP)، سففرعت در مسففیر میففاناین  (PM)رونففده  پففیش

، سرعت در مسفیر مسفتقیم   (VCL)سرعت در مسیر منحنی 

(VSL) جنبایی عرضی سر ،(ALH)    خطفی بفودن جنبفایی ،

((LIN    ی منفی  هفا  نمونفه ارزیابی شد. در این راسفتا، ابتفدا

ا مد  سه دقیقفه در حمفام آ  گفرم بف     گرایی شد و به  یش

میکرولیتر از نمونه را روی الم  5انکوبه شدند.  C°37دمای 

( گذاشته شد و روی صفاحة گفرم   C°37شده ) از قب  گرم 
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زمینفه   10میکروسکوپ قرار گرفت، از هر نمونفه حفداق    

اسفپرم   200تصادفی انتخفا  و بفه تعفداد     کامالًصور   به

 Video Test Sperm 3.1مفدل   CASAوسفیلة سیسفتم     بفه 

 (.1)جدول  شدند ارزیابی

های منفی، میفزان    شاخص پراکسیداسیون لیپید در نمونه

( اسفت کفه بفا اسفتااده از     MDAآلدهیفد )  دی غلظت مالون

شفود.   گیری می ( اندازهTBA)واکنش تیوباربیتوریتیک اسید 

و شفرایط اسفیدی، یفک مولکفول      C°95در دمفای   معموالً

MDA   اده و با دو مولکول تیوباربیتوریتیک اسفید واکفنش د

، MDAآورد. غلظفت   کمپلکس صورتی رنای را بوجود می

 T80 UV/VIS PG) بفا اسفتااده از دسفتااه اسفپکتوفتومتر    

Instruments Ltd, UK)   نففانومتر 532در طففول مففوج 

 سنجیده شد.

 اکسففیدانی اسففپرم براسففاس روش ظرفیففت تففام آنتففی

(TEAC; Trolox equivalent antioxidant capacity)   با و

روش . [15] گیففری شففد انففدازه Randoxکیففت  اده ازاسففتا

TEAC هفای جفاذ      اکسفیدان  براساس مهارکنندگی با آنتی

-ABTS (2,2'-azino-bis (3رادیکففففففال کففففففاتیون 

ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)د ( اسففت. مففوا

 آورده شفده اسفت. نمونفة    2کار رفته در کیت در جدول  به

 سفانتریایوژ  دقیقه در دور 3000 در دقیقه 10 مد  اسپرم به

 20 شفام   نمونفه  کفوو  . شفد  جفدا  پالسمای آن سپس و

صفور    بفه  کروموژن از لیتر میلی یک با نمونه از میکرولیتر

 از میکرولیتففر 20 بالنففک، کففوو  در .مخلففوط شففده بففود

DDH2O شفدند  مخلفوط  کرومفوژن  از لیتفر  میلفی  یفک  با. 

بفا   اسفتاندارد  از میکرولیتر 20 استاندارد کوو  همچنین در

در ایفن روش  . دشفدن  مخلفوط  کرومفوژن  از لیتفر  یک میلی

ABTS  با پراکسیداز وH2O2     بفرای تولیفد کفاتیونABTS 

حداکثر جذ  نوری که سبز  -انکوبه شد و رنگ پایدار آبی

وسففیلة  کففه بففه  کنففد ت، تولیففد مففی نففانومتر اسفف  600آن 

 .[15]گیری شد  اندازه اسپکتروفتومتری

 

 Video Test Sperm 3.1مدل  CASAمشخصات تنظیمات سیستم  .1جدول 

 تنظیما  پارامتر

 60 نرخ فریم )هرتز(

 30 فریم حاص  شده

 60 حداق  کنتراست

 5 انداز  سلول )پیکس (

 55 فرردگی سلول

 75 سرعت مسیر )میکرومتر بر ثانیه(

 80 (مستقیم بودن مسیر طی شده )درصد

 5/21 سرعت در مسیر میاناین )میکرومتر بر ثانیه(

 6 سرعت در مسیر مستقیم )میکرومتر بر ثانیه(

 استاتیک های کند سلول

 37 دما
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 اكسیدانی اسپرم برای ارزیابی ظرفیت تام آنتی Randoxتركیبات تشکیل دهندة كیت . 2جدول 

 

( با توجه GSH-Pxمیزان فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز )

لیتفر   میلفی  1/0گیری شد. بدین منظور،  اندازه [15]به روش 

لیتر از مخلفوط واکفنش اضفافه     لیمی 8/0نمونه مایع منی به 

 C°25 درمد  پنج دقیقه قبف  از شفروع واکفنش     شد و به 

 H2O2لیتفر محلفول    میلفی  1/0عالوه بر این، از  .انکوبه شد

مفد    نانومتر و به  412استااده شد. میزان جذ  نوری در 

 T80 UV/VIS PG) اسفپکتروفتومتر دقیقه با اسفتااده از   5

Instruments Ltd, UK)   ثبففت شففد. فعالیففتGSH-Px 

بفرای   (IU/g)المللفی بفر گفرم     عنوان پروتئین واحد بفین  به

 .نمونة اسپرم بیان شد

های منفی بفا    یسموتاز نمونهدید سوپراکس یتفعال یزانم

 RANDOXشفرکت رنفدوکس )   Ransodاستااده از کیت 

Laboratories Ltd., UK)   ی هفا  نمونفه . [15]سنجیده شفد

مول  میلی PBS (50در  5 به 1گرایی شده به نسبت  منی یش

( رقیق شدند. برای سنجش، بافر سدیم کربنفا   =7/0pHو 

 025/0مفول گفزانتین،    میلی 1/0. (=0/10pHمول،  میلی 50)

، EDTAمفول   میلفی  1/0مول نیتفرو تترازولیفوم آبفی،     میلی

هففا در یففک کففوو   گففزانتین اکسففیداز و در نهایففت نمونففه

 در SOD کوچک مخلوط شدند. در صور  وجفود آنفزیم  

شده  تبدی   O2های سوپراکسید هیدروژن و  نمونه، رادیکال

شفود و میفزان    و از ایجاد رنگ قرمز فورمازان ممانعت مفی 

ة درجة ممانعت از این واکفنش  لیوس هب SOD فعالیت آنزیم

درصفد   50سفبب مهفار    SOD شود. یفک واحفد   تعیین می

 NADPHاکسیداسیون  درصد از 50سرعت احیاء و یا مهار 

 شود. گیری می های اندازه تحت غلظت

پفنج تیمفار و پفنج تکفرار انجفام شفد.        در مطالعفه  نیا

 بقال در جداگانه صور   به مطالعه نیاهای حاص  از  داده

ویفة مفدل   ر SASاففزار   تصادفی به کمفک نفرم   کامالً طرح

 روش بفه  هفا  نیانایف م تجزیفه و 1خطی عمومی برای مدل 

  مقایسه شدند.  یتوک

(1) Yij = µ+ Treati + eij  

 هفای  فراسفنجه ی بفرا  شفده  مرفاهده   داد ،Yijدر این مدل، 

ام و i مفار یت اثر، Treati ؛جامعه نیانایم،μ ؛شده یریگ هانداز

eij است خطا ای ماندهیباق اثر. 

 

 نتایج

تمفامی سفطوح سفبب اففزایش و بهبفود       در Q10کوآنزیم 

(. عفالوه بفر ایفن،    >05/0pیی کف  شفد )  جنبفا پارامترهای 

میکرومففوالر سففبب  2و  1، 5/0 در سففطوح Q10کففوآنزیم 

بهبود حرکت خطی اسپرم، سرعت در مسیر منحنی، سرعت 

(. >05/0pدر مسیر مستقیم و میاناین سرعت در مسیر شد )

میکرومفوالر،   5/2ی بفا  هفا  این درحالی است که در نمونفه 

پارامتر راستی مسیر طی شده اسپرم کاهش داشته و در سایر 

شفده تافاو  معنفاداری بفا گفروه شفاهد،        صاا  بررسفی  

 (.3مراهده نرد )جدول 

 

 مقدار  ترکیبا 

 80 mmol/l ( pH 7.4 بافر فساا  سالین ) بافر

 1/6𝜇mol/l متمیوگلوبین کروموژن

 ABTS 610 𝜇mol/l 

 𝜇mol/l 250 هیدروژن پراکسید استاندارد

 اندازه اختصاصی کربوکسیلیک اسید–ترا متی  کرومان ت -8و 7و5و2-هیدروکسی-6 استاندارد
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 Q10مختلف كوآنزیم  سطوحیخ گشایی در -های پارامترهای جنبایی اسپرم قوچ بعد از فرآیند انجماد . مقایسه میانگین3جدول 

 )%TM)%( PM)%( VAP(µm/sec) VSL(µm/sec) VCL(µm/sec) STR)%( LIN) امترپار

0 b20/48 60/18 b47/20 b53/15 b13/50 a84/76 b91/30 

5/0 a31/66 60/24 a11/68 a71/46 a74/91 ab76/68 a95/50 

1 a80/68 00/36 a41/63 a03/50 a03/97 a12/79 a74/51 

2 a80/64 00/24 a97/70 a53/48 a25/89 ab40/69 a34/54 

5/2 a80/58 00/24 b10/33 b72/18 b36/54 b58/55 b24/34 
SEM 42/2 94/2 63/3 67/2 96/4 53/3 86/1 

TM ر تحرک ک ؛PMرونده؛ ر تحرک پیش:VAP    سرعت در مسفیر میفاناین؛:VSL      سفرعت در مسفیر مسفتقیم؛:VCL    سفرعت در مسفیرمنحنی؛:STR 

 ی.خطی بودن جنبای LIN:مسیرصاف؛ 

a-c میاناینر ( 05/0های با حروف غیرمرابه در یک ستون، تااو  معنادار با هم دارند>p.) 

SEMها ر خطای استاندارد میاناین 

 

 سطوحقوچ قزل در بین شده  منجمداسپرم  آلدهید دی ی، یکپارچگی غشای پالسمایی و میزان مالونمان زندهصفات  ةمقایس. 4جدول 

 .Q10مختلف كوآنزیم 

 )%( یرطبیعیاسپرم غ غراء پالسمایی )%( تیعالف )%( مانی زنده رپارامت

0 c60/55 b61/37 a52/25 

5/0 a32/81 a86/56 b53/19 

1 a00/81 a04/58 ab90/21 

2 ab87/74 a61/54 ab02/22 

5/2 b36/66 a10/52 a95/23 

SEM 52/2 47/2 89/0 

a-cاو  معنادار با هم دارند های با حروف غیرمرابه در هر ستون، تا میاناین ر(05/0p<). 

 

گرفایی   مانی و یکپارچای غرای اسپرم بعد از یفش  زنده

 در تمامی تیمارها نسفبت بفه گفروه شفاهد اففزایش یاففت      

(05/0p<)  درصد اسپرم با مورفولوژی غیرطبیعی در سط .

میکروموالر نسبت به گروه شاهد کفاهش داشفت؛ امفا     5/2

یکرومفوالر کفوآنزیم   م 5/0ودن دار نبود. افز این کاهش معنا

Q10 های غیرطبیعفی نسفبت بفه     سبب کاهش درصد اسپرم

 (.4)جدول (>05/0pشد )گروه شاهد 

 5/2فعالیت سوپراکسفید دیسفموتاز در گفروه تیمفاری     

هفا و گفروه    نسبت به سایر گروه Q10میکروموالر کوآنزیم 

ها نیز  شاهد بیرتر بود، این در حالی است که در سایر گروه

زان فعالیت این آنفزیم نسفبت بفه گفروه شفاهد اففزایش       می

(. تااو  معناداری در میزان فعالیت آنفزیم  >05/0p) داشت

اکسفیدانی بفین    گلوتاتیون پراکسفیداز و ظرفیفت تفام آنتفی    

(. 2و  1تیمارها نسبت به گروه شاهد مراهده نرد )نمودار 

آلدهید نیز نسبت بفه گفروه شفاهد تافاو       سط  مالون دی

 (.3ی نداشت )نمودار معنادار



 Q10 میكوآنز مختلف سطوحیی با استفاده از گشا خی -انجماد ندیفرآ از بعد قوچ منی تیفیبهبودك

 

 1396پاییز   3شماره   19دوره 
733 

 
اسپرم قوچ بعد از فرآیند  های پارامترهای جنبایی مقدار سوپراكسیددیسموتاز و گلوتاتیون پراكسیداز . مقایسه میانگین1 نمودار

 Q10مختلف كوآنزیم  سطوحیخ گشایی در -انجماد

a-c های با حروف غیرمرابه تااو  معنادار با هم دارند  میاناینر(05/0p<). 

 
 Q10مختلف كوآنزیم  سطوحیخ گشایی در -اسپرم قوچ بعد از فرآیند انجماد اكسیدانی كل های ظرفیت آنتی . مقایسه میانگین2 ودارنم

 
 Q10مختلف كوآنزیم  سطوحیخ گشایی در -اسپرم قوچ بعد از فرآیند انجمادتولیدی  دیآلدئ دی مالون های میانگینمقایسه . 3نمودار 
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 بحث

منی قو   کنند  به رقیق Q10افزودن کوآنزیم در این مطالعه 

گرایی در مقایسه بفا گفروه    بعد از فرآیند انجماد و یش، قزل

هفا   موجب بهبود پارامترهای مربوط به تحرک اسپرم ،شاهد

اکسیدان با مهار تولیفد بفیش از    توان گات این آنتی شد؛ می

موجب بهبود تحرک  ROSهای آزاد بخصو   حد رادیکال

و کاهش تحرک  ROSشد. ارتباطی قوی بین تولید ها  اسپرم

طوری که مرخص شده است رادیکال  اسپرم وجود دارد، به

تواند در سراسر غراء اسفپرم پخفش    هیدروژن پراکسید می

-های حیاتی مانند آنزیم گلفوگز  شده و فعالیت برخی آنزیم

فساا  دهیفدروژناز را مهفار کنفد. ایفن آنفزیم، غلظفت        6

منحرف کردن مسیر هازوز مونو فساا   گلوگز را از طریق

ها نقش اساسی در  کند که این کنترل می NADPHو فعالیت 

. اسفتااده از کفوآنزیم   [1]و تحرک اسپرم دارند  ATPتولید 

Q10  مففوالر سففبب بهبففود  یففک و پففنج میکففرو سففطوحدر

. [24]شفود   پارامترهای تحرک و سالمت غراء اسفپرم مفی  

توانفد در سفطوح    می Q10این مطالعه نران داد که کوآنزیم 

میکروموالر( سبب باال بردن صفاا  مربفوط    2و  1و  5/0)

مانی و یکپارچای غراء پالسفمایی اسفپرم    به جنبایی، زنده

گرایی شفود کفه بفا نتفایج ایفن       یش -پس از فرآیند انجماد

هفای موجفود در    پژوهش مطابقت دارد. جدا شدن پروتئین

تواند سبب انتقال پروتفون   الیة داخلی غراء میتوکندری می

ون به داخ  شود، در نتیجفة گرادیفان پروتفون ایجفاد     از بیر

وسیلة زنجیر  تناسی جدا از فرآینفد فساریالسفیون     شده به

عمف  تولیفد گرمفا در عفوض      اکسیداتیو خواهد گرففت و 

شففود. ایففن  واکففنش فساریالسففیون اکسففیداتیو انجففام مففی 

اکسیداز که یک کوفاکتور  Q10ها با کمک کوآنزیم  پروتئین

شفده و بفا     فرآیند است به اسیدچر  متصف   الزامی در این

در غراء داخلی میتوکندری و انتقفال آن   ATPتنظیم تولید 

شفود   های دم اسپرم سبب تحرک اسپرم مفی  به میکروتوبول

[13]. 

در منی در بهبفود کیایفت اسفپرم و     Q10م کوآنزیالقاء 

که این  [12] است مؤثرتحرک ویژ  اسپرم در مردان نابارور 

هفای مطالعفه حاضفر همخفوانی دارد. بهبفود       نتایج با یافتفه 

  میکوآنزتحرک اسپرم ممکن است در اثر نقش بیوانرژیتیک 

Q10  در زنجیر  تناسی و تولیدATP  اطالعفا    [4]باشد .

 D-هفای روی،   اکسفیدان  حاص  از بررسی اسفتااده از آنتفی  

در درمان اسپرم گفاو نفر، نرفان     Q10 و کوآنزیم آسپارتا 

رففتن تحفرک اسفپرم و      دهد که این درمان مانع از دست می

اسفپرم در طفول زمفان     DNA شفدن   قطعفه  اففزایش قطعفه  

هفای   عالوه بر این، نر  بالستوسیست بفه تخمفک   .شود می

طفور قابف  تفوجهی     های درمان شده به لقاح یافته، در اسپرم

هفا دارای درصفد پفایینی از     باالتر بوده و این بالستوسیست

ای بفر   عفالوه مطالعفه   بفه . [10]های آپوپتوتیک بودند  سلول

و  Q10روی کیایففت مففایع منففی خففروس بففا اسففتااده از   

فسااتیدی  کولین سفویا نرفان داد، پارامترهفای مفرتبط بفا      

کیایت اسپرم در زمان استااد  همزمان از این دو ماده بهبود 

 .[21]یافتند 

 اکسفیدان  آنتفی  ایفن  مثبفت  در پژوهش حاضر، عملکرد

و درصفد   هتحرک نبفود  پارامترهایدار امحدود به بهبود معن

در  ییگرفا  یفش انجمفاد و   ینفد فرآبعد از  ها اسپرم مانی زنده

 ایفن  کفرد،  بیفان  توان می یافت.با گروه شاهد بهبود  یسهمقا

 از را هفا  اسفپرم  فنفولیکی،  خاصفیت  داشفتن  با اکسیدان آنتی

. کنفد  مفی  محافظفت  اکسفیداتیو  استرس از ناشی های آسیب

 میکرومفوالر  1 و 5/0حاضر نرفان داد کفه اففزودن     ةمطالع

 ییغرفاء پالسفما   پفارچای یکبهبفود   سفبب  Q10 کوآنزیم

انجمفاد   ینداز فرآ یناش های یبرا از آس آنو  هشد ها اسپرم

اکسفیدان محلفول در    آنتفی یک  Q10 کوآنزیم. کند میحاظ 

ی یچربففی اسففت کففه از پراکسیداسففیون لیپیففدهای غرففا   

سففلول سففبب حاففظ  تثبیففت غرففاء ابففو  جلففوگیری کففرده

 سفلول تحریک سیستم ایمنفی  و استحکام و عملکرد سلول 

با انتقفال پروتفون در غرفاء و     Q10کوآنزیم  .[13]د شو می
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اکسففیدانی در زنجیففر  انتقففال الکتففرون     خاصففیت آنتففی 

میتوکنففدری نقففش کلیففدی در متابولیسففم انففرژی داشففته و 

اکسیدان قوی محفافظ یکپفارچای غرفاء     آنتیعنوان یک  به

 .[8]سلول است 

 بخصفو  ) کیف فنول بفا  یترک که است شده مرخص

 رونففد دهایففپیل دادن پوشففش بففا قادرنففد( دهایفففالونوئ

 نیهمچن. کنند متوقف و داده رییتغ را یدیپیل ونیداسیپراکس

 دیف تول از یریجلفوگ  و یسفلول  یغرفاها  تیالیس کاهش با

 کفففردن د محفففدو و آزاد هفففای کفففالیراد حفففد از شیبففف

 راشفباع، یغ چفر   یدهایاسف  و دهایپیفساول ونیداسیپراکس

 بفه  الزم. [3] کننفد  محافظفت  یسفلول  یغراها ازتوانند  می

 میکوآنز کروموالریم 2 از رتریب ریمقاد  استااد که است ذکر

Q10، مورد یپارامترها همه یبرا باًیتقرآن  مثبت سبب آثار 

 میکوآنز کروموالریم 5/2 سط  در کهی رطو به شد، سنجش

Q10 ارزیفابی شفده   یپارامترها از کی هر در یبهبود چیه 

 مهفار  بفا  دان،یاکسف  آنتفی  یباال سطوح افزودن .نرد حاص 

 و ونیداسف یاکس در  یف دخ هفای  میآنفز  تیف فعال حد از شیب

اکسفیدانی و   آنتفی  تیف ظرف نیبف  تعفادل  زدن هم به و اءیاح

ها را بفه هفم زده و    در محیط اسپرم های آزاد تولید رادیکال

 .[14]شوند  در نهایت موجب کاهش عملکردهای اسپرم می

افزایش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسفموتاز در تمفامی   

دلیف    توانفد بفه   سطوح مورد مطالعه مرفاهده شفد کفه مفی    

کفه بفا از بفین    باشفد   Q10اکسیدانی کوآنزیم  خاصیت آنتی

های آزاد فعالیت ایفن آنفزیم را اففزایش داده     بردن رادیکال 

 2و  1، 5/0در سففطوح  Q10اسففت. اسففتااده از کففوآنزیم  

 5/2، امفا سفط    را کفاهش داد  MDAغلظفت  میکروموالر 

در مقایسفه   را افزایش داد کفه  MDAمیکروموالر آن میزان 

یش اففزا  .مرفاهده نرفد  داری ابا گروه شاهد اخفتالف معنف  

-4آلدهایففد و ترکیففب  دی تولیففد ترکیبففاتی ماننففد مففالون 

هیدروکسی نونئفول کفه ناشفی از پراکسیداسفیون لیپیفدی،      

هفای آزاد   تخریب لیپید غرفاء پالسفمایی در اثفر رادیکفال    

. غرفای لیپیفدی و   [6]است، برای اسپرم سمی خواهد بود 

 Q10کننفدگی پراکسیداسفیونی    لیپوپروتئینی تحت ممانعفت 

یفراً گفزارش شفده کفه     اخعفالوه،   . بفه [16]گیرنفد   قرار می

کنندگی  اثر محافظت Q10م های روی و کوآنزی اکسیدان آنتی

و پراکسیداسفیون چربفی    DNAبر تحرک، تکه تکه شفدن  

. عدم مراهده اختالف معنفادار بفین   [23]اسپرم انسان دارد 

آلدهاید تیمارهفای ایفن مطالعفه بفا      دی های میزان مالون داده

ناشففی از غلظففت بففاالی   احتمففاالًهففا،  وجففود کففاهش آن

های آزاد ناشفی از اسفترس اکسفیداتیو و یفا نحفو        رادیکال

انجام آزمایش اسفت. بفا وجفود اخفتالف معنفادار تمفامی       

تیمارها با گروه شاهد در بیرتر صاا  مورد مطالعه، سفط   

یر تفأث نسبت به سفایر سفطوح    Q10موالر کوآنزیم کرویم 1

ی، کفاهش  مفان  زندهیی ک ، جنباپارامترهای  بهبودبهتری در 

ی، خطی بودن مسیر طفی شفده، سفرعت در    عیرطبیغم اسپر

غرفاء   سفالمت مسیر مستقیم و میاناین سرعت در مسفیر،  

مانی داشت. الزم به ذکر است کفه اسفتااده از    اسپرم و زنده

میکروموالر نسبت به سطوح دیار سبب کفاهش   5/0سط  

آلدهاید نسبت بفه گفروه    دی ای در میزان مالون قاب  مالحظه

 شاهد شد.

 ج این مطالعه نرفان داد کفه اسفتااده از سفط  یفک     نتای

کیایت اسپرم منجمد شده بعد از  Q10یکروموالر کوآنزیم م

 بخرد. گرایی را بهبود می یش -فرآیند انجماد
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the antioxidant effect of coenzyme Q10 on ram semen quality 

after the freezing-thawing process. Five Ghezel rams were used for sperm collection twice a week in five 

replicates. This experiment consisted of 5 treatments, coenzyme Q10 at four levels (0.5, 1, 2 and 2.5 

μmol) and control group (without antioxidant). In this study, motility, viability, membrane integrity, 

abnormality parameters of sperm, malondialdehyde, total antioxidant capacity, glutathione peroxidase and 

superoxide dismutase activity were measured following freeze-thawing. The results showed that the total 

motility in samples with 0.5 and 1 μM of coenzyme Q10 antioxidant was significantly higher than the 

control group (p<0.05). Samples with 0.5 μM Coenzyme Q10 had the lowest percentage of abnormal 

sperm and lipid peroxidation level compared to the control group (p<0.05). Viability, plasma membrane 

integrity and total motility were better in all treated groups compared to the control group (p<0.05). The 

VCL, VSL and VAP parameters were improved in groups receiving 0.5, 1 and 2 μM coenzyme Q10 

compared with the other groups (p<0.05). The group receiving 2.5 μM coenzyme Q10 had the best impact 

on the superoxide dismutase activity than other groups. The results of this study showed that adding 0.5 

and 1 μM Coenzyme Q10 improved some of the sperm parameters after the freezing-cracking process. 

Keywords: cryopreservation, coenzyme Q10, Ghezel ram, lecithin, sperm analysis. 

                                                           
Email: daghighkia@tabrizu.ac.ir 

 

 
 

 

 

 

 

 

Journal of 

Animal Production 
(College of Abouraihan – University of Tehran) 

 

Vol. 19  No. 3  Autumn 2017 

 

mailto:daghighkia@tabrizu.ac.ir

