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چکیده
 زرده تخممرغ و آندرومد بر کیفیت منی و نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین در طول فرآیند رقیقسازی و انجماد با-اثر دو رقیقکننده مختلف تریس
 این آزمایش با استفاده از چهار گاو نر نژاد هلشتاین در سن چهار سالگی و بهمدت چهار هفته در قالب. بررسی شدreal- time qPCR استفاده از تکنیک
 استفاده از. تکثیر شدند-Y  و-X  بهترتیب برای جداسازی قطعات خاصی از توالیهای کروموزومSRY  وPLP  ژنهای.طرح کامالً تصادفی انجام شد
 استفاده از رقیقکننده آندرومد موجب افزایش. کیفیت منی در انجماد و یخگشایی را بهبود داد، زرده تخممرغ-رقیقکننده آندرومد در مقایسه با تریس
.) در حالت مایع و فرایند انجماد شدP= 0/000( ،)0/13±0/66( SRY ) و کاهش معنیدار بیان ژنP= 0/06( ،)6/34±0/61( PLP معنیدار بیان ژن
SRY

) و افزایش معنیدار بیان ژنP <0/0006( ،)0/4±0/01( PLP  زرده تخممرغ باعث کاهش معنیدار بیان ژن-استفاده از رقیقکننده تریس

 زرده- استفاده از منی رقیقشده با رقیقکننده آندرومد و منی منجمد شده با تریس، بر اساس نتایج.) در حالت انجماد شدP= 0/006( ،)6/60±0/00(
.تخممرغ بهترتیب سبب افزایش مادهزایی و نرزایی در گله گاو شیری میشود
.Y  کروموزوم،SRY  ژن،PLP  ژن، زرده تخممرغ، آندرومد:کلید واژهها
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Abstract
The effects of two different extenders were investigated (Tris- egg yolk and Andromed extenders) on semen quality and sex ratio during the
dilution and freezing process in Holstien bull by using the real-time qPCR technique. The experiment was conducted using four 4-years old
Holstien bulls for a period of four weeks in a completely randomized design. The PLP and SRY genes were amplified to isolate the specific
fragments of X- and Y- chromosome sequences, respectively. Using Andromed diluent in comparison with Tris- eggs yolk improved semen
quality during freezing and thawing. Using Andromed extender significantly increased the PLP gene expression (1.43±0.16), (P= 0/01) and
reduced SRY gene expression (0.64±0.11), (P= 0/009). Using Tris- egg yolk extender led to a significant reduced in expression of PLP gene
(0.3±0.06), (P< 0/0001) and s increased SRY gene expression during freezing (1.19±0.05), (P= 0/001). Based on the results, sperm dilution
with Andromed extender and frozen semen with Tris-egg yolk increase birth of female and male in dairy cow herd, respectively.
Keywords: Andromed, PLP gene, SRY gene, Y- chromosome, egg yolk.
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مقدمه

جداسازی فیزیکی اسپرم  Xو  Yتمرکز داشتند که این

تاکنون تالشهای بسیاری برای پیشرفت تکنولوژی انجماد

روشهای جداسازی ،بر اساس اختالف در تحرک،

اسپرم انجام شده است ،با این وجود موفقیت این فناوری

محتوای  DNAو آنتیژن سطح اسپرمها بوده و اغلب

با مشکالتی از جمله کاهش زندهمانی و جنبایی بعد از

اثرات نامطلوبی بر کیفیت منی داشتند [ .]68همچنین

فرایند انجماد و یخگشایی مواجه است ،زندهمانی و

روشهای دیگری برای جداسازی اسپرم گزارش شده

جنبایی اسپرم پس از انجماد و یخگشایی متأثر از عوامل

است که شامل شیب غلظت ،گرادیان آلبومین ،شنا به

متعددی از قبیل کیفیت منی و نوع و غلظت ترکیبات

سمت باال و گرادیان پرکل (جداسازی بر پایه تفاوت در

موجود در رقیقکننده میباشد [ .]4بنابراین ،استفاده از

چگالی اسپرمها) میباشد ،نتایج این روشها بجز

رقیقکننده مناسبی که اسپرمها را در برابر آسیبهای

فلوسایتومتری رضایتبخش نبودهاست .امروزه استفاده از

انجماد و یخگشایی محافظت کرده و زندهمانی و جنبایی

روش  ،Real time qPCRبرای ارزیابی نسبت جنسیت

آنها را بعد از یخگشایی حفظ کند ،بسیار حائز اهمیت

اسپرمهای مایع منی پیشنهاد شده است ،با استفاده از این

است [ .]0نوع رقیقکننده مورد استفاده طی فرآیند انجماد،

تکنیک میتوان نسبت جنسیت را بهطور آسانتر و با دقت

با آسیب  DNAاسپرم در ارتباط است ،اساساً انجماد

 00درصد ارزیابی کرد [.]1

بهعنوان عامل آسیب به  DNAمطرح میشود و انجماد

یکی از ژنهای موجود در کروموزوم  ،Yناحیه

بهینه میتواند توانایی اسپرم در طی فرایند انجماد و شوک

کدکننده جنسیت کروموزوم  Yیا ژن ( SRY

سرمایی را افزایش داده و منجر به بهبود کیفیت اسپرم در

 )Yمیباشد ،این ژن روی بازوی کوتاه کروموزوم

طی فرآیند انجماد و یخگشایی شود [ .]61نقش ترکیبات

نزدیک به سانترومر قرار دارد .ژن  SRYبر زندهمانی

زرده تخممرغ بر کیفیت اسپرم و سالمت  DNAثابت شده

کروموزوم  Yمؤثر است ،لذا میتوان نقش آن بر نسبت

است [ .]10اجزای زرده تخممرغ حفاظت خوبی را در

جمعیتی کروموزومهای  Xو  Yرا بررسی نمود [.]68

فرایند انجماد برای اسپرم ایجاد میکند .زرده تخممرغ

اخیراً پروتئولیپید پروتئین یا ژن

Proteolipid ( PLP

دارای لیپوپروتئینهای با چگالی کم ( )LDLاست که

)protein

اثرات مفیدی بر کیفیت اسپرم و سالمت  DNAبعد از

است .این ژن در همه بافتهای عصبی و غیرعصبی

فرآیند انجماد -یخگشایی دارد [ .]14مشکالت

بیان میشود و در تمام بافتهای غیرعصبی در طی

رقیقکنندههای حاوی منابع حیوانی منجر به افزایش تمایل

تکثیر طبیعی ،مانع آپوپتوز میشود [ .]10با توجه به

برای استفاده از منابع گیاهی شده است ،آندرومد،

اینکه انجماد موجب تخریب  DNAو تغییر در نسبت

رقیقکنندهای بر پایه بافر تریس بوده و حاوی لسیتین

جنسیت اسپرم میشود ،این تغییر در نسبت جنسیت

سویا ،سیتریک اسید ،قند و گلیسرول میباشد و برای

ممکن است تحت تأثیر رقیقکنندهها یا فرایند انجماد

انجماد منی استفاده میشود [.]8

قرار گیرد [ .]60هدف از این پژوهش ،بررسی اثر

Sex- related
Y

برای شناسایی کروموزوم  Xپیشنهاد شده

امروزه پیش انتخاب جنسیت ،نشاندهنده یک پتانسیل

انجماد با استفاده از رقیقکنندههای آندرومد و تریس-

بزرگ در جهت پیشرفت ژنتیکی و رضایت تقاضای بازار

زرده تخممرغ بر نسبت جنسیت اسپرم در گاو هلشتاین

است .بسیاری از تکنیکهای گذشته انتخاب جنسیت ،بر

بود.
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Real-time qPCR

مواد و روشها

چهار ساعت در دمای چهار درجه سانتیگراد قرار گرفتند،

تمام مواد مورداستفاده برای استخراج  DNAاز

سپس به تانک ازت (دمای  -601درجه سانتیگراد) منتقل

اسپرماتوزوئیدها از شرکت مرک آلمان تهیه شدند .جهت

شدند .پس از دو هفته ،پایوتها از تانک ازت خارج و در

انجام واکنش  Real time-qPCRاز کیت تجاری

حمام آب گرم ( 43درجه سانتیگراد) یخگشایی شدند.

 )Cat. NO: 5000830-1250( Ampliconاستفاده شد.

 pHنمونههای منی و خصوصیات کیفی اسپرم نظیر

نمونهگیری و انجماد منی در مرکز تولید مواد ژنتیکی دام

جنبائی ،زندهمانی و سالمت غشا در طی سه مرحله قبل

و طیور خوزستان ،واقع در شهر مالثانی در  43کیلومتری

رقیقسازی ،بعد از رقیقسازی و بعد یخگشایی در دمای

شمالشرقی اهواز انجام شد .مراحل مربوط به استخراج

 43درجه سانتیگراد بررسی شد .برای ارزیابی یکپارچگی

 DNAو سایر مراحل آزمایشگاهی ،در آزمایشگاه دانشگاه

غشای پالسمایی (زندهمانی) از رنگآمیزی ائوزین-

علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام شد .از

نیگروزین استفاده شد .در این روش ،اسپرمهای مرده،

چهار گاو بالغ نر نژاد هلشتاین در سن چهار سالگی

رنگ ائوزین را به خود جذب میکنند ،ولی اسپرمهای

بهمدت چهار هفته ،به تعداد یک بار در هفته با استفاده از

زنده رنگ نمیگیرند .برای ارزیابی نمونه ده میکرولیتر

مهبل مصنوعی اسپرمگیری شد .پس از اسپرمگیری نمونهها

اسپرم بهوسیله سمپلر بر روی یک الم گرم تمیز قرار داده

به سرعت به داخل بنماری با دمای  43درجه سانتیگراد

شد .المها پس از رنگآمیزی ،زیر میکروسکوپ با

منتقل شدند و تحرک اسپرمها با استفاده از میکروسکوپ

بزرگنمایی  ×6000ارزیابی شدند .از هر الم تعداد 100

نوری ،در دمای  43درجه سانتیگراد اندازهگیری شد و

اسپرم شمارش شد و درصد اسپرمهای رنگی (مرده) و

نمونههای دارای بیشتر از  30درصد تحرک برای ادامه

رنگنشده (زنده) ،محاسبه شد.

آزمایش انتخاب و با هم مخلوط شدند [.]0

فعالیت غشای پالسمایی اسپرم ،بهوسیله آزمایش تورم

سپس نمونههای منی جمعآوریشده به دو بخش

هایپواسموتیک بررسی شد .مقدار  40میکرولیتر از نمونه

تقسیم شدند ،یک بخش با استفاده از رقیقکننده آندرومد

منی با  400میکرولیتر از محیط هایپواسموتیک ،مخلوط و

(مینیتب ،آلمان) و بخش دیگر با استفاده از بافر تریس

سپس  40دقیقه در دمای  43درجه سانتیگراد انکوبه شد.

رقیق شدند .رقیق کننده آندرومد حاوی ترکیب چربیهای

سپس 60 ،میکرولیتر از مخلوط روی الم ریخته و پس از

با منشأ گیاهی ،فسفولیپیدها ،اسید سیتریک ،قند،

تهیه اسمیر (گسترش) روی الم و خشکشدن آن ،در زیر

آنتیاکسیدانها ،بافرها و گلیسرول بود .رقیقکننده تریس

میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی  ،×300ارزیابی شد .از

حاوی تریس ( 40/10گرم در لیتر) ،اسیدسیتریک ( 63گرم

هر الم ،تعداد  100اسپرم شمارش و درصد اسپرمهای

در لیتر) و فروکتوز ( 61/0گرم در لیتر) بود [ ]1و مقدار

دارای دم گرهخورده (اسپرمهای دارای غشای فعال)

 61میلیلیتر زرده تخم مرغ 0/4 ،درصد گلیسرول ،پنی

محاسبه شد .دو هفته پس از انجماد ،پایوتهای منجمد

سیلین  600000واحد بینالمللی ،استرپتو مایسین 600

در آب  43درجه سانتیگراد بهمدت  40تا  10ثانیه قرار

میلیگرم ،آب مقطر تا حجم  600میلیلیتر) به آن اضافه

گرفته و خصوصیات کیفی اسپرم مطابق با مرحله پیش از

شد .پس از رقیقسازی ،بخشی از نمونهها در پایوتهای

انجماد تعیین شد .در این تحقیق بهمنظور شستوشوی

نیم میلیلیتری بستهبندیشده ،سپس پایوتها بهمدت

منی و حذف سلولهای مرده و سایر مواد اضافی اسپرم در
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مرحله قبل رقیقسازی ،بعد رقیقسازی و بعد یخگشایی،

اسپرماتوزوئید با دو تکرار آزمایشی برای ژنهای ،PLP

از تکنیک ( Swim upشنا به سمت باال) استفاده شد [.]60

 ،SRYو ژن مرجع  PARبا استفاده از دستگاه

( Step one

سپس جهت استخراج  DNAاز اسپرماتوزوئیدهای زنده

 ،Real Time PCR System Plusکشور آمریکا) در

جداسازیشده با تکنیک  ،Swim upاز پروتکل استخراج

پلتهای مجزا انجام شد( .جدول  )6مراحل انجام

نمکی استفاده شد [ ،]60و برای تعیین خلوص  DNAاز

واکنشهای زنجیرهای پلیمراز را نشان میدهد.
جهت تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از

ژل آگارز یک درصد استفاده شد.
در پژوهش حاضر ،ژن  SRYبهعنوان ژن نرزایی روی

Real-time

 PCRابتدا با استفاده از نرمافزار  ،Step-one ABIیک

کروموزوم  Yبا طول قطعه  80بیس پیر و توالی رفت

گزارش از کلیه اطالعات موجود بهصورت فایل

Word

´ F:5´CTCAGACATCAGCAAGCAGC-3و برگشت

(نسخه  )2013استخراج شده و سپس به نرمافزار

Excel

´ R:5´-GTAGTCTCTGTGCCTCCTCA-3و با شماره

(نسخه  )2013انتقال داده شد .برای بررسی و تحلیل

PLP

مراحل فوق مقادیر مربوط به چرخه آستانه ( )CTحاصل

بهعنوان ژن مادهزایی با طول قطعه  00بیس پیر و توالی

از تکرارهای بیولوژیکی و تکنیکی هر نمونه وارد نرمافزار

رفت ´ F:5´GAGGGAGGGTGGATCATAGA-3و

 Excelشد .بهمنظور محاسبه درصد نسبی ژن  PLPو

بانک ژنی  AJ009913-1انتخاب شد .همچنین ژن

برگشت

 SRYدر اسپرماتوزوئیدهای جمعآوریشده ،میانگین

´R:5´-:CCTCTGGGACCTTCAACAAT-3

CT

و با شماره بانک ژنی  EU581861-1انتخاب شد ،از ژن

برای تکرارهای تکنیکی محاسبه شد (روابط  1 ،6و  )4و

گیرنده پروتئیناز فعال ( )PARبهعنوان ژن مرجع استفاده

پس از تعیین میزان  ∆CTبرای تمامی نمونهها ،میزان

شد .این ژن دارای طول قطعه  30بیس پیر و توالی رفت

تغییرات آن ژن در یک نمونه نسبت به نمونه دیگر

´ F:5´-GCCATCACATCTGAGACCAC-3و برگشت

( )Foldchangeبا استفاده از (رابطه  )3محاسبه شد.

´ R:5´-GACTCAGCATCTCGAAGCAA-3و با شماره

رابطه )6

)∆CT= CT(Target) – CT(Refrence

بانک ژنی  AC234910-2مورد استفاده قرار گرفت [.]6

رابطه )1

)∆CT= CT(PLP) – CT(PAR

بهمنظور تأیید تکثیر اختصاصی ژنهای موردنظر ،با

رابطه )4

)∆CT= CT(SRY) – CT(PAR

استفاده از پرایمرهای طراحیشده ،ابتدا واکنش  PCRدر

رابطه )3

دستگاه ترمال سایکلر (مدل  ،Thermalcycler Miniکشور

= Fold change

.

آلمان) انجام گرفت .پس از طی مراحل ذکرشده ،واکنش

.

 Real-time PCRبرای نمونههای  DNAحاصل از
جدول  .2چرخه دمایی مورداستفاده در واکنش
مراحل
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم

تعداد چرخهها
6
30

واسرشتسازی اولیه
واسرشتسازی
اتصال پرایمر
بسط
(رسم منحنی تفکیک)
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)

(

)

(

(

)

Real- time PCR

دما
00
00
10
31
00-00

زمان
 60دقیقه
 40-60ثانیه
 40ثانیه
 40ثانیه
 60ثانیه

اثر انجماد با رقیقکنندههای مختلف برکیفیت منی و نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک

تجزیه دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار

Real-time qPCR

SAS

سالمت غشای اسپرم و  pHمنی هنگام استفاده از

(نسخه  )0/3و با استفاده از رویه آماری  GLMانجام و

رقیقکننده آندرومد باالتر و میزان ناهنجاری آن کمتر از

میانگینها با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن با سطح

رقیقکننده تریس -زرده تخممرغ بود (.)P<0/00

احتمال پنج درصد مقایسه شدند ،دادههای مربوط به

ژنهای  SRY ،PLPو  PARبه شکل مناسبی تکثیر

real

 timeبهروش  t-testمقایسه شدند (رابطه .)0
رابطه )0

شدند (شکل  .)6همچنین آنالیز منحنی ذوب که یکی از
مراحل اصلی در بررسی دادههای حاصل از واکنش

Yij= µ+ ti+ eij

در این رابطه ،Yij ،مقدار هر مشاهده؛  ،µمیانگین کل؛

Real-

 time PCRمیباشد ،در (شکل  ،)1نمودارهای الف ،ب و

 ،Tiاثر تیمار؛ و  ،eijاثر خطای آزمایشی است.

ج مشاهده میشود .نمودار قله ذوب ژن  SRY ،PLPو
 PARتکثیر اختصاصی قطعات مورد نظر را نشان میدهد.
نتایج آنالیزهای آماری اطالعات حاصل از

نتایج و بحث

Real time

نتایج بررسی اثر دو رقیقکننده تریس -زرده تخممرغ و

 PCRدر تحقیق حاضر در جدولهای  3و  0ارائه شده

آندرومد بر فراسنجههای کیفی اسپرم گاو هلشتاین بعد از

است ،نتایج ارائهشده در جدول  3نشان داد که تکنیک

رقیقسازی در (جدول  )1ارائه شده است .تحرک اسپرم،

 Swim upمنجر به افزایش معنیدار ژن )P= 0/06( SRY

زندهمانی و سالمت غشا تحت تأثیر رقیقکنندههای مورد

و کاهش معنیدار ژن  )P= 0/03( PLPشد .عالوه بر این،

استفاده در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت (.)P<0/00

افزودن زرده تخممرغ به رقیقکننده تریس در حالت مایع،

مقایسه اثر رقیقکننده آندرومد و زرده تخممرغ بر

اثر معنیداری روی بیان ژن  SRYو  PLPنداشت ،اما

فراسنجههای کیفی اسپرم بعد از فرایند انجماد و یخگشایی

افزودن رقیقکننده آندرومد به منی در حالت مایع منجر به

PH

کاهش معنیدار ژن  )P= 0/000( SRYو افزایش معنیدار

مانند تحرک ،زنده مانی ،سالمت غشا و ناهنجاری و

ژن  )P= 0/06( PLPشد.

در (جدول  )4گزارش شده است .تحرک ،زندهمانی،

جدول  .1اثر دو رقیقکننده تریس -زرده تخممرغ و آندرومد بر فراسنجههای کیفی اسپرم گاو هلشتاین (خطای استاندارد  ±میانگین)
شاهد
تریس -زرده تخممرغ
آندرومد

تحرک (درصد)

زندهمانی (درصد)

سالمت غشا (درصد)

ناهنجاری (درصد)

pH

31/10±6/60b

83/00±1/61

33/10±6/60

3/30±0/33

1/01±0/06

a
a

80/0±6/03

01/00±6/04

b
a
a

c

06/00±6/33

b

06/10±6/30

a

86/10±1/18

06/00±6/18

ab
a

0/30±0/33

b

4/30±0/33

1/08±0/000
1/01±0/003

 :a-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف نامشابه معنیداری است (.)P>0/00

جدول .3اثر دو رقیقکننده تریس -زرده تخممرغ و آندرومد بر فراسنجههای کیفی اسپرم گاو هلشتاین بعد از فرایند یخگشایی
(خطای استاندارد  ±میانگین)
تریس -زرده تخممرغ
آندرومد

تحرک (درصد)

زندهمانی (درصد)

سالمت غشاء (درصد)

ناهنجاری (درصد)

34/30±6/41b

11/10±6/10

00/30±6/10

60/30±0/11

a

03/00±1/16

b
a

b

33/00±6/41

a

33/00±6/10

 :a-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف نامشابه معنیداری است (.)P>0/00
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b

a

1/00±0/13

pH
a

3/01±0/06

b

1/83±0/01

سپیده رستمی ،محمدتقی بیگی نصیری ،محمود نظری ،صالح طباطبایی وکیلی

شکل  .2الکتروفورز محصوالت واکنش زنجیرهای پلیمراز بر روی ژل آگارز دو درصد

شکل  .1منحنی ذوب ژنهای ( PLPنمودار الف)( SRY ،نمودار ب) و ( PARنمودار ج)
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Real-time qPCR

جدول  .3اثر رقیقکننده تریس -زرده تخممرغ و آندرومد بر

کاهش درصد اسپرم حامل کروموزم  Xمیشود که دلیل

بیان ژن  SRYو ( PLPخطای استاندارد  ±میانگین)

آن را میتوان اینگونه بیان کرد که اسپرم حامل کروموزم

SRY

PLP

6b

6b

 Yبدلیل اندازه کوچکتر آنها ،شنای سریعتری دارند و

6/43±0/64a

0/30±0/66c

0/06±0/61

0/03±0/61

شاهد

6
2

Swim up

تریس -زرده تخممرغ

b

0/13±0/66c

آندرومد

b

حرکت آنها به سمت باالی لوله سریعتر است ،درحالیکه
اسپرم حامل کروموزم  Xتمایل دارند در قسمت پایین لوله
قرار گیرند ،اسپرم حامل کروموزم  Xحاوی

6/34±0/61a

DNA

بیشتری نسبت به اسپرم حامل کروموزم  Yاست که منجر

 :a-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف نامشابه معنیداری است (.)P>0/00
 Arbitrray unit (AU) .6بهطور اختیاری عدد  6بهعنوان شاهد در نظر گرفته

به مهاجرت کندتر میشود و سرعت اسپرم حامل

میشود [.]63

کروموزم  Yبیشتر از اسپرم حامل کروموزم  Xاست [.]3
با توجه به نتایج ارائهشده در جدول  ،3در بین دو

 .1بهمنظور شستوشوی منی و حذف سلولهای مرده انجام شد.

رقیقکننده استفاده شده در حالت مایع ،فقط رقیقکننده
با توجه به نتایج گزارش شده در جدول  ،0انجماد

آندرومد منجر به تغییر نسبت جنسیت شد .رقیقکننده

منی با استفاده از رقیقکننده تریس -زرده تخممرغ منجر به

آندرومد دارای ویژگیهای خاص نسبت به زرده تخممرغ

افزایش معنیدار در ژن  )P= 0/006( SRYو کاهش

است که عبارت است از عاریبودن از مواد حیوانی که

معنیدار ژن  PLPشده است ( ،)P<0/0006برخالف نتایج

میتواند منبع آلودگی باشد و عاریبودن از هرگونه هورمون،

حاصل از رقیقکننده تریس -زرده تخممرغ ،استفاده از

باکتری و داروهای مختلف است ،همچنین تفاوت ترکیبات

SRY

آن با رقیقکنندههای دیگر و اثر محافظتی باالی آن نسبت به

( )P= 0/001و افزایش معنیدار ژن  )P= 0/001( PLPبعد

دیگر رقیقکنندهها میتواند دلیل تفاوت مشاهده شده در

از فرآیند انجماد -یخگشایی گردید.

نتایج بهدست آمده باشد .برخی از محققین طی آزمایش روی

رقیقکننده آندرومد ،موجب کاهش معنیدار ژن

اسپرم انسان گزارش دادند ،که اسپرمهای حامل کروموزوم
جدول  .4اثر افزودن رقیقکننده آندرومد و تریس -زرده

دارای دانسیته بیشتری در ناحیه سر نسبت به اسپرمهای

تخممرغ بر بیان ژن  SRYو  PLPبعد از فرایند انجماد-

حامل کروموزوم  Yهستند ،بنابراین این اسپرمها در الیه

یخگشایی (خطای استاندارد  ±میانگین)
شاهد

6

SRY

PLP

6b

6b

تریس -زرده تخممرغ

a

6/60±0/00

آندرومد

c

0/16±0/61

c

0/40±0/01

a

6/34±0/60

تحتانی بعد از سانتریفیوژ قرار گرفته ،در صورتیکه
اسپرمهای حامل کروموزوم  Yبهدلیل مقدار  DNAکمتر،
بیشتر در الیه رویی قرار میگیرند [.]16
انجماد اسپرم میتواند بر مکان و توزیع پروتامینها

 :a-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف نامشابه معنیداری است (.)P>0/00
.6

X

)Arbitrray unit (AU

بهطور اختیاری عدد  6بهعنوان شاهد در نظر گرفته

میشود [.]63

اثرگذار باشد ،اگرچه این اثرات پس از پایان انجماد از بین
میروند اما تعامل پلهای دی سولفیدی سیستئین با
پروتامینها به منزله اسکلت استخوانی کروماتین پس از

Swim

فرایند یخگشایی نیز مختل میشود [ .]10میزان آسیب

 upمنجر به افزایش درصد اسپرم حامل کروموزم  Yو

واردشده به اسپرم ،به توانایی خود اسپرم نیز بستگی دارد ،با

نتایج مندرج در جدول  3نشان داد که تکنیک
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سپیده رستمی ،محمدتقی بیگی نصیری ،محمود نظری ،صالح طباطبایی وکیلی

توجه به آنکه قطعهقطعهشدن  DNAیک نگرانی محسوب

در تیمار منجمدشده با آندرومد مطابقت داشته اما با نتایج

میشود ،تأثیر آن بر عملکرد تولیدمثلی اسپرم بارز میباشد ،از

نمونههای منجمدشده با زرده تخممرغ مطابقت ندارد .طبق

جمله علل اصلی آسیب  DNAاسپرم ،میتوان به افزایش

پژوهش حاضر استفاده از رقیقکنندههای مختلف طی

سطح استرس اکسیداتیو ،کمبود پروتامین در طی بستهبندی

فرایند انجماد اثرات متفاوتی روی نسبت جنسیت دارد.

کروماتین و نیز آپوپتوز اشاره نمود و این نقایص میتواند با

دالیل تفاوت نسبت اسپرماتوزوئیدهای حامل کروموزوم

میزان لقاح و باروری در افراد نابارور مرتبط باشد [.]11

 Xو  ،Yبین منی تازه و منجمد شناختهشده نیست ،اگر

مطالعات انجامشده در این زمینه ،مکانیسم اثر انجماد بر

اسپرمهای حامل کروموزوم  Xو  Yدارای حساسیت

هسته اسپرم بهویژه کروماتین را بررسی میکنند ،کروماتین

متفاوت نسبت به انجماد باشند ،میتواند تفاوت

اسپرم از  DNAو نوکلئوپروتئینها ،عمدتاً پروتامین ( P1و

مشاهدهشده در نسبت جنسیت را توضیح دهد [.]13

 )P2و درصد کمی هیستامین تشکیل شده است [ .]14نوع

در پژوهش حاضر این نتیجه بهدست آمد که عالوه بر

پروتامینها و همچنین نسبت  P1به  P2بین گونههای

فرایند انجماد ،نوع رقیقکننده مورد استفاده جهت انجماد

مختلف یکسان نیستند که میتواند بر میزان مقاومت هسته

بر نسبت اسپرماتوزوئیدهای حامل کروموزوم  Xو  Yمؤثر

نسبت به فرایند انجماد و یخگشایی اثرگذار باشد ،تاکنون

بوده است .رقیق کردن منی موجب کاهش غلظتهای

مکانسیمهایی که علت افزایش قطعهقطعهشدن  DNAرا

ترکیبات آنتیاکسیدانی طبیعی اسپرم شده ،در نتیجه

پس از انجماد توضیح دهد ،مشخص نشده اما بهنظر

اسپرمها آسیبپذیر میشوند ،وقتی اسپرماتوزوآ طی

DNA

محافظت سرمایی در معرض آسیب قرار میگیرند ،شرایط

باشد .انجماد اسپرم باعث تغییر در ساختار کروماتین،

برای تولید (رادیکالهای آزاد اکسیژن)  ROSافزایش

اختالل در ژنهای مهم دخیل در لقاح و رشدونمو جنین

مییابد و از طرف دیگر کمبود آنتیاکسیدانهای طبیعی در

و همچنین آسیب غالف اطراف هسته اسپرم و تغییر در

منی رقیقشده اسپرمها را آسیبپذیرتر مینماید [.]64

ثبات پروتئین اکتینها و در نهایت اختالل در بین غالف و

بهدلیل تفاوت در ترکیبات رقیقکنندههای استفادهشده و

اسکلت اکتینی میشود [.]10

تفاوت در تحمل اسپرمهای حامل کروموزوم  Xو  Yدر

میرسد که در ارتباط با افزایش آسیب اکسیداتیو

گزارش شده است که فرآیند انجماد موجب تغییر

محیط اسپرم ،مرگومیر در محیطهای مختلف ،متفاوت

نسبت جنسیت اسپرم به صورت حداقل  40درصد کاهش

بوده که نتیجه آن تغییرات متفاوت در نسبت جنسیت منی

ZFX

است .احتمال داده میشود که در نتایج مربوط به

(ژن مادهزایی) میشود .این تنوع و اختالف در نسبت

رقیقکننده تریس -زرده تخممرغ بهدلیل اثر محافظتی کم

اسپرماتوزوئیدهای حامل کروموزوم  Xو  Yممکن است

آن نسبت به رقیقکننده آندرومد ،افزایش خطر آلودگی

بهدلیل استفاده از رقیقکنندهها و یا تحت تأثیر عملیات

میکروبی و عدم استفاده از آنتیاکسیدان در این رقیقکننده،

مختلف روی مایع منی در طی فرایند انجماد ،ایجاد شود،

درصد بیشتری از اسپرمهای حامل کروموزوم  Xنسبت

انجماد منجر به کاهش اسپرم حامل کروموزوم  Yمیشود

به اسپرم حامل کروموزوم  Yطی فرایند انجماد از بین

Y

رفته که منجر به کاهش معنیدار نسبت ژن  PLPو افزایش

نسبت به فرایند انجماد است [ ]66که با نتایج پژوهش ما

معنیدار نسبت ژن  SRYشده باشد .با توجه به نتایج ارائه

در ژن  SRYو حداکثر  10درصد افزایش در ژن

که بیانکننده حساسیت باالی اسپرم حامل کروموزوم
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اثر انجماد با رقیقکنندههای مختلف برکیفیت منی و نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک

Real-time qPCR

شده در جدول  ،4استفاده از رقیقکننده تریس -زرده

ایجادشده در نتایج نسبت جنسیت را میتوان تا حدودی به

تخممرغ منجر به افزایش  pHمنی شده است ،با افزایش

اختالف ترکیبات دو رقیقکننده نسبت داد.
بهطورکلی ،نتایج بهدستآمده از این مطالعه نشان داد

 pHدرصد زندهمانی اسپرم حامل کروموزوم  Xکاهش

که رقیقکنندههای مختلف اثرات متفاوتی روی نسبت

مییابد که منجر به کاهش نسبت ژن  PLPشده است.
نتایج مربوط به رقیقکننده آندرومد در جدول  ،4نشان

جنسیت اسپرم در حالت مایع و پس از فرآیند انجماد و

داد که درصدی از اسپرمهای حامل کروموزوم  Yدر طی

یخگشایی دارند و اینکه ،استفاده از منی رقیقشده با

فرایند انجماد از بین رفته است ،چرا که اسپرم حامل

رقیقکننده آندرومد و منی منجمدشده با تریس -زرده

کروموزوم  Yنسبت به اسپرم حامل کروموزوم  Xدر

تخممرغ بتواند بهترتیب سبب افزایش مادهزایی و نرزایی

محیط اسیدی آسیبپذیرتر است [ .]63استفاده از

در گله گاوشیری گردد.

رقیقکننده آندرومد طی فرایند انجماد منجر به کاهش

pH

و بهدنبال آن افزایش مرگ و میر اسپرمهای حامل

منابع

کروموزوم  Yشد .احتماالً دلیل دیگر کاهش نسبت

 .6خلقی م ،حیدری ف ،رستمزاده ج و رزم کبیر م

اسپرمهای حامل کروموزوم  Yحساسیت باالی آنها

( )6404بررسی نسبت جمعیت کروموزومهای

نسبت به فرایند انجماد باشد .اسپرم بهعلت تغییراتی که

جنسی  Xو  Yدر انزال گاوهای نر هلشتاین و نقش

طی فرایند انجماد و یخگشایی متحمل میشود ،مستعد

غلظت تستوسترون خون بر نسبت جمعیتی .مجله

آسیبهای اسمزی ،مکانیکی و اکسیداتیو است .راهکاری

پژوهشهای سلولی و مولکولی.31-30 :)10( 6 .

که امروزه پیشنهاد شده است ،افزودن آنتیاکسیدانها به

 .1موسوی م ،توحیدی ا ،ژندی م ،محمدی سنگ

رقیقکننده منی میباشد تا از این آسیبها جلوگیری نماید

چشمه ع .و عموعابدینی ق ( )6400اثر سطوح

[ .]61با توجه به اینکه اثر اصلی زرده تخممرغ در حفظ

مختلف فشار اسمزی و گلیسرول در رقیقکننده بر

انجمادی سلولها مربوط به بخش لیپوپروتئینهای با چگالی

پایه لسیتین سویا بر کیفیت اسپرم گاو پس از انجماد.

کم مانند لسیتین میباشد ،لذا استفاده از لسیتین سویا در

مجله تولیدات دامی.004-106 :)68( 4 .
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