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چکیده
 از چهار راس، ذوب-بهمنظور بررسی اثر گلیسیریزیک اسید بر میزان پراکسیداسیون لیپیدی و فراسنجههای حیاتی اسپرم گاو نژاد هلشتاین پس از فرایند انجماد
 انزالها به نسبتهای مساوی با، برای ازبینبردن اثرات فردی دامها. دو بار در هفته بهکمک مهبل مصنوعی نمونههای اسپرم جمعآوری شد،گاو بالغ نژاد هلشتاین
 میلیگرم بر میلیلیتر00  و30 ،20 ،) مقادیر صفر (شاهد. نمونههای منی بهصورت مساوی به چهار گروه (هشت تکرار) تقسیم شدند.هم مخلوط شدند
30  بهمدت، نمونههای منی پس از طی مراحل سردسازی و تعادل. زرده تخم به نمونههای منی اضافه شد-گلیسیریزیک اسید بههمراه رقیقکننده بر پایه سیترات
 یکپارچگی، همچنین. میزان مالوندیآلدهید در نمونههای اسپرم توسط روش االیزا سنجش شد، پس از فرایند ذوب.روز در داخل تانک ازت نگهداری شدند
 میزان تحرک و درصد اسپرمهای زنده در نمونههای اسپرم تحت تیمار با غلظتهای، یکپارچگی غشا. میزان تحرک و درصد اسپرمهای زنده بررسی شد،غشا
 میلیگرم بر میلیلیتر گلیسیریزیک اسید در مقایسه با گروه شاهد بهصورت وابسته به دوز بهطور معنیداری افزایش و میزان مالوندیآلدهید00  و30 ،20
 استفاده از گلیسیریزیک اسید در رقیقکننده مایع منی گاو موجب بهبود فراسنجههای، بنابراین.)p>0/00( بهصورت وابسته به دوز بهطور معنیداری کاهش یافت
. ذوب میشود-حیاتی اسپرم و کاهش پراکسیداسیون لیپیدی در اسپرم پس از فرایند انجماد
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Abstract
To examine the effect of glycyrrhizic acid on lipid peroxidation and vital parameters of Holstein bull sperm after freeze-thawing process,
semen samples were collected from four mature Holstein bulls twice a week using artificial vagina. Ejaculates were pooled in order to
eliminate the individual effects of bull. Semen samples were divided into four equal groups (8 reps) including Zero (control), 20, 30 and 40
mg/ml of glycyrrhizic acid along with diluents based on egg yolk-citrate. Following cooling and equilibration stage, semen samples were
stored in nitrogen tank for 30 days. After thawing procedure, level of malondialdehyde in sperm samples were measured by ELISA. Also,
membrane integrity, motility and viability of sperm were examined. Statistical analysis was carried out using one-way ANOVA and post-hoc
Tukey tests (p<0.05). According to the results, membrane integrity, motility and viability of sperm samples treated with concentration of 20,
30 and 40 mg/ml glycyrrhizic acid dose dependent manner significantly increased and level of malondialdehyde dose dependent manner
significantly decreased ccompared to control groups (p<0.05). Therefore, use of glycyrrhizic acid in bull semen diluent can improve sperm
vital parameters and decreases lipid peroxidation of sperm after freeze-thawing process.
Keywords: Freeze-Thaw, glycyrrhizic acid, holstein cows, lipid peroxidation, sperm.
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تکتم سادات وفا ،حشمت سپهری مقدم ،مژده عمادی ،علیرضا حسنی بافرانی

مقدمه

داخل سلولی ،و تغییر فرآیندهای انتقال غشا و اختالل در

ذخیرهسازی طوالنی مدت مایع منی بهصورت منجمد

گیرندههای غشایی است [.]9

امری ضروری در استفاده از تکنیک تلقیح مصنوعی است.

آنتیاکسیدانها ترکیباتی هستند که سنتز رادیکالهای

براساس مکانیسم انجماد ،سیتوپالسم موجود در سلول در

آزاد را مهار کرده و یا با فعالیت آنها مقابله میکنند.

اثر کاهش دما ،منجمد و فرآیندهای بیوشیمیایی و

سلولهای اسپرم و مایع منی دارای مکانیسم آنتیاکسیدانی

مولکولی سلول کاهش یافته و یا متوقف میشود .طی

آنزیمی و غیرآنزیمی میباشند ولی در فرآیند رقیقسازی

فرآیند انجماد -ذوب ،تنشهای فیزیکی و شیمیایی در

مایع منی جهت انجماد و ذخیرهسازی ،بهدلیل کاهش

غشای اسپرم بهوجود میآید و موجب آسیب آکروزوم،

آنتیاکسیدانهای داخلی و جهت جلوگیری از آسیبهای

تخریب غشا و اختالل در ساختمان میتوکندریها

اکسیداتیو اسپرم ،نیاز به افزودن آنتیاکسیدان با منشأ

میشوند .همچنین کیفیت ،زندهمانی ،تحرک و قدرت

خارجی است [ .]6آنتیاکسیدانهای متنوعی مانند

باروری اسپرمها کاهش مییابد [ .]23با توجه به اینکه

بتاهیدروکسی تولوئن ،بوتیالیتد هیدروکسیآنیزول و

میزان آنزیمهای آنتیاکسیدان موجود در اسپرم پایین است

پروپیلگاالت برای محافظت اسپرم در طی فرایند انجماد-

و این سلولها مستعد واکنشهای اکسیداتیو میباشند،

ذوب استفاده میشوند [ .]73با توجه به عوارض استفاده

پژوهشها نشان داده است طی حفاظت انجمادی مایع

از آنتیاکسیدانهای مصنوعی ،اخیراً پژوهشگران و

منی ،سلولهای اسپرم در معرض شوک سرمایی قرار

تولیدکنندههای اسپرم منجمد ،به جایگزینی آنها با

میگیرد ،در نتیجه میزان اکسیداسیون غشا بهواسطه

آنتیاکسیدانهای گیاهی گرایش پیدا کردهاند [.]0

واکنشهای اکسیداتیو افزایش مییابد که این امر در نهایت

شیرینبیان با نام انگلیسی  Licoriceو نام علمی

طول عمر اسپرم را کاهش میدهد [ ،]71بهعالوه تشکیل

 Glycyrrhiza glabra L.دارای ترکیبات متعددی نظیر

گونههای واکنشگر اکسیژن طی فرایند انجماد اسپرم ،سبب

قندها ،فالوونوئیدها ،استرولها ،اسیدهای آمینه ،صمغ،

آسیبهای اکسیداتیو میشود که در نهایت منجر به کاهش

نشاسته ،اسانسهای روغنی و ساپونینها میباشد.

تحرک و باروری اسپرم پس از یخگشایی است [.]3

عمدهترین ساپونین آن گلیسیریزیک اسید با فرمول


طی پژوهشهای انجامشده فرایند انجماد اسپرم با

 C42H62O16است که از دو واحد اسید گلوکورونیک و

تشکیل گونههای واکنشگر اکسیژن سبب آسیبهای

یک مولکول اسید گلیسرتنیک تشکیل شده است [.]1

اکسیداتیو میشود .این امر از عوامل مهم در کاهش تحرک

شیرینبیان یک آنتیاکسیدان قوی است و مشتقات آن

و باروری اسپرم پس از یخگشایی است [ .]0اسپرم

از پراکسیداسیون لیپیدی جلوگیری نموده و میتوکندری را

پستانداران حاوی مقادیر زیادی از اسیدهای چرب اشباع

در مقابل استرسهای اکسیداتیو محافظت میکند .همچنین

و غیراشباع ،فسفولیپید و استرول است که بسیار مستعد اثر

ترکیبات موجود در عصاره شیرینبیان با ازبینبردن

انواع اکسیژنهای فعال میباشد .این امر سبب

رادیکالهای آزاد خاصیت محافظتی و آنتیاکسیدانی دارد

بهوجودآمدن آسیبهای ساختمانی اسپرم میشود.

[ .]1گزارش شده است عصاره شیرین بیان اثر حفاظتی در

بهطورکلی اغلب اثرات مهم پراکسیداسیون لیپیدی در تمام

برابر آسیب کبدی ناشی از تیواستامید دارد که بهواسطه اثر

سلولها ،آسیب در ساختار غشا ،اختالل در اندامکهای

آنتیاکسیدانی ترکیبات پلیفنلی است و نیز کلیهها را در
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برابر استرساکسیداتیو و نفروتوکسیسیتی القاشده توسط

داده شد .پس از جمعآوری مایع منی ،بهمنظور بررسیهای

تجمع رادیکالهای آزاد محافظت میکند و موجب افزایش

ابتدایی ،نمونهها بیدرنگ به آزمایشگاه منتقل و در حمام

دفاع آنتیاکسیدانی سلولهای کلیه میشود [.]7

آب  30درجه سانتیگراد قرار گرفت .نمونههای منی ابتدا
سلولهای

از نظر رنگ ،عدم آلودگی به ادرار و خون مورد بررسی

عصاره

شیرینبیان،

سرعت

تکثیر

اسپرماتوگونی و تمایز اسپرماتوسیت در بافت بیضه نوزاد

قرار گرفتند و نمونههایی که دارای رنگ کرمی ،حجم بین

موش آزمایشگاهی را افزایش میدهد .ترکیبات موجود در

 0-72میلیلیتر ،غلظت بیشتر از  7×709سلول اسپرم در

عصاره شیرینبیان میتواند بهعنوان دارویی بالقوه برای

هر میلیلیتر ،درصد حرکت پیشرونده بیشتر از 10

درمان ناباروری و حفاظت سلولهای اسپرم در برابر

درصد و مورفولوژی کمتر از  70درصد غیرطبیعی در هر

آسیبهای اکسیداتیو عمل نمایند [ .]20پژوهشگران

انزال بودند ،بهعنوان منی طبیعی در نظر گرفته شد .غلظت

عنوان کردند ترکیبات موجود در عصاره شیرینبیان دارای

اسپرمها توسط دستگاه فتومتر و درصد تحرک پیشرونده

اثر محافظتی در بافت بیضه در برابر آسیب القایی توسط

بهکمک سیستم کاسا تعیین شد[.]8

اکراتوکسین دارد [ .]77همچنین گلیسیریزیک اسید

در این پژوهش از رقیقکننده بر پایه سیترات -زرده

موجود در گیاه شیرینبیان از طریق مهار رادیکالهای آزاد

تخم مرغ استفاده شد .هر  700میلیلیتر رقیقکننده پایه

و کاهش آسیب اکسیداتیو  DNAاز القای آپوپتوز در سلول

حاوی  61میلیلیتر محلول سیترات سه درصد20 ،

های آسیبدیده جلوگیری میکند [ .]22با توجه به

میلیلیتر زرده تخم مرغ ،هفت میلیلیتر گلیسرول ،پنج

خواص آنتیاکسیدانی گلیسیریزیک اسید ،هدف از این

میلیلیتر آنتیبیوتیک جنتامایسین 0/3 ،میلیلیتر لینکوپک،

مطالعه بررسی اثر گلیسیریزیک اسید بر پراکسیداسیون

 0/020میلیلیتر تایلوزین بود pH .رقیقکننده در حدود

لیپیدی و پارامترهای حیاتی اسپرم گاو نژاد هلشتاین پس

 6/9تنظیم شد .در رقیقسازی اسپرمها از روش دو

از فرایند انجماد -ذوب بود.

مرحلهای استفاده شد .در مرحله اول محلول رقیقکننده با
سه درصد گلیسرول (رقیقکننده  )Aو در مرحله دوم،

مواد و روشها

محلول رقیقکننده با  77درصد گلیسرول (رقیقکننده )B

در این پژوهش از منی چهار راس گاو هلشتاین با شرایط

به مایع منی افزوده شد .الزم به ذکر است ترکیبات و

محیطی و تغذیهای یکسان و سالمت عمومی و ویژگیهای

حجم رقیقکنندهها بهجز درصد گلیسرول ،کامالً یکسان

تولیدمثلی مطلوب در سن دو سالگی استفاده شد .گاوها از

بوده است [.]3

یک گاوداری خصوصی واقع در جاده میامی مشهد انتخاب

نمونههای منی به چهار گروه مساوی با هشت تکرار

شدند .با استفاده از واژن مصنوعی و به تعداد دو بار در

تقسیم شدند :گروه شاهد (غلظت صفر گلیسیریزیک

هفته اسپرمگیری انجام شد .برای حذف تأثیرات فردی

اسید) و سه گروه تحت تیمار با غلظتهای  30 ،20و 00

دامها ،نمونههای منی هر دام به مقدار مساوی در هر تکرار

میلیگرم بر میلیلیتر گلیسیریزیک اسید (شرکت سیگما،

آزمایشی با هم مخلوط شدند .الزم به ذکر است قبل از

فرانسه) .پس از ارزیابی اولیه ،نمونههای منی با غلظت 00

انجام اسپرمگیری ،تمام اجزای واژن مصنوعی بهمدت

میلیون اسپرم در هر میلیلیتر محلول رقیقکننده به

حداقل یک ساعت در دمای  00-02درجه سانتیگراد قرار

لولههای فالکون حاوی سطوح مختلف گلیسیریزیک اسید
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و رقیقکننده ( Aرقیقکننده حاوی سه درصد گلیسرول)

استفاده شد [ .]72میزان مالوندیآلدهید با روش ،ELISA

اضافه شدند .سپس فالکونها به داخل ظرف آب پنج

کیتهای ساخت شرکت فاین تست ( )Finetest, Chinaو

درجه سانتیگراد منتقل شدند .پس از سردشدن و تعادل

با استفاده ازدستگاه االیزاریدر ()Stat Fax-2100, USA

در دمای پنج درجه سانتیگراد رقیقکننده ( Bرقیقکننده

سنجش شد .کیت مالوندیآلدهید دارای حساسیت

حاوی  77درصد گلیسرول) با دمای پنج درجه سانتیگراد

> 78/10نانوگرم بر میلیلیتر و محدوده 37/20-2000

به فالکونها اضافه شد تا غلظت نهایی گلیسرول به هفت

نانوگرم بر میلیلیتر میباشد.

درصد برسد .نمونههای منی در پایوتهای نیم میلیلیتری

در این پژوهش جهت بررسی یکپارچگی غشای اسپرم

ریخته شد و توسط پودر پلیوینیل الکل بستهبندی شدند

از آزمون )Hypo Osmotic Swelling test( HOST

IMV-Digitcool,

استفاده شد .پس از یخگشایی ،نمونههای اسپرم به داخل

[ .]0نمونهها توسط دستگاه انجماد (

 )Franceبهترتیب به دمای  -20 ،-0و  -80درجه

میکروتیوب تخلیه و بهمدت  70دقیقه با  7200دور

سانتیگراد رسیدند .سپس پایوتها به تانک ازت مایع با

سانتریفیوژ شدند .سپس قسمت باالی میکروتیوب که

دمای  -796درجه سانتیگراد منتقل شدند و بهمدت 30

حاوی رقیقکننده است ،جداسازی و پس از آن 70

روز در این دما نگهداری شدند [ .]79پس از  30روز

میکرولیتر

میکرولیتر از محیط

پایوتهای حاوی منی منجمدشده از تانک ازت خارج

هایپواسموتیک که حاوی فروکتوز و سیترات سدیم بوده

شدند و در داخل حمام آب گرم با دمای  31درجه

است ،اضافه شد .در این روش ،اسپرمهای با دم

سانتیگراد بهمدت  00ثانیه یخگشایی شدند .سپس

تابخورده بهعنوان اسپرمهای زنده و اسپرمهایی که دم

محتویات پایوت درون میکروتیوپهای  7/0میلیلیتر

آنها صاف است بهعنوان اسپرم مرده تلقی میشوند .پس از

تخلیه شد [.]0

گذشت  30دقیقه از نمونههای اسپرم توسط میکروسکوپ

اسپرم

به

700

برای ارزیابی میزان مالوندیآلدهید ،میکروتیوپها با

معکوس مدل  )Olympus, Japan( CKX31مجهز به

سرعت  3000دور دقیقه ( ،)RPMنیروی نسبی سانتریفیوژ

دوربین عکاسی و با بزرگنمایی  000برابر تصویربرداری

( 7230 )RCFو بهمدت پنج دقیقه سانتریفوژ شدند .سپس

شد .حداقل  200اسپرم در هر اسالید شمارش شد و

توسط بافر سیترات شستوشو و سه مرتبه سانتریفوژ

درصد اسپرمهای با دم طبیعی (تابخورده) نسبت به

تکرار شد .در نهایت محلول سطحی حذف و اسپرمهای

غیرطبیعی (صاف) محاسبه شد [.]78

باقیمانده بههمراه بافر تریس (

ارزیابی جنبانی اسپرمها پس از یخگشایی ،توسط

Sigma-Aldrich,

 )Germanyبهمدت دو دقیقه توسط دستگاه هموژنایزر

سیستم آنالیز کامپیوتری مایع منی (

مدل  )IKA, Germany( Ultra turrax T25با  0000دور

 )Semen Analysisثبت شد .در این آزمایش فراسنجههای

در دقیقه هموژنیزه و در یک میلیلیتر آب دیونیزه حل

ارزیابی جنبایی مانند درصد جنبایی کل) ،درصد

شدند .جهت جلوگیری از تخریب آنزیمها و پروتئینها،

اسپرمهای پیشرونده ،درصد خطیبودن جنبایی اسپرم،

تمامی مراحل در دمای چهار درجه سانتیگراد (سانتریفوژ

جنبایی عرضی سر ،میانگین سرعت اسپرم در مسیر

یخچالدار) انجام شد و از محلول نیم میلیموالر فنیل

منحنی ،میانگین سرعت اسپرم در مسیر و میانگین سرعت

متیل سولفونیل فلوراید بهعنوان مهارکننده آنزیمهای اسپرم

اسپرم در مسیر مستقیم محاسبه شد [.]70
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برای اندازهگیری درصد اسپرمهای زنده از رنگآمیزی

میانگین گروههای مورد آزمایش با استفاده از آنالیز

ائوزین -نگروزین استفاده شد .اساس این رنگآمیزی به

واریانس یکطرفه انجام شد .نتایج بهدستآمده بههمراه

این صورت است که رنگ ائوزین به اسپرمهای مرده نفوذ

محاسبات آماری مربوطه بهصورت میانگین ±خطای معیار

میکند ،درحالیکه اسپرمهای زنده رنگ نمیگیرند .برای

میانگین گزارش شد .سطح معنیداری در آزمونها 0/00

این رنگآمیزی  20ماکرولیتر از نمونههای اسپرم روی الم

در نظر گرفته شد.

قرار گرفت سپس  20ماکرولیتر از رنگ مذکور روی آن
ریخته شد .پس از ترکیب رنگ با اسپرم و تهیه گسترش،

نتایج و بحث

نمونههای اسپرم توسط میکروسکوپ معکوس مجهز به

نتایج افزودن سطوح  30 ،20و  00میلیگرم بر میلیلیتر

دوربین عکاسی مدل  )Olympus, Japan( CKX31با

گلیسیریزیک اسید به رقیقکننده بر فراسنجههای جنبانی

بزرگنمایی  000برابر مورد بررسی قرار گرفت.

اسپرم در جدول  7گزارش شده است .در مقایسه با گروه

اسپرمهایی که صورتی کم رنگ بودند یا تنها بخشی از

شاهد ،افزودن گلیسیریزیک اسید به رقیقکننده ،درصد

آنها رنگ گرفته بود ،اسپرم زنده در نظر گرفته شد .جهت

جنبایی کل ،درصد اسپرمهای پیشرونده ،جنبایی عرضی

شمارش اسپرمها از بخشهای مختلف گسترش تهیهشده

سر ،میانگین سرعت اسپرم در مسیر منحنی ،میانگین

تصویربرداری شد و حداقل  200اسپرم مورد شمارش

سرعت اسپرم در مسیر و میانگین سرعت اسپرم در مسیر

قرار گرفت [ .]70اطالعات بهدستآمده توسط نرمافزار

مستقیم را بهطور معنیداری افزایش داد (.)p>0/00

آماری ( SPSSویرایش )20تحلیل شد .نرمالبودن دادهها

تفاوتی بین گروههای آزمایشی از نظر جنبایی خطی

با آزمون کلوموگروف اسمیرنوف بررسی شد .مقایسه

اسپرم مشاهده نشد.
2

جدول  .2تأثیر غلظتهای مختلف گلیسیریزیک اسید بر جنبانی و فراسنجههای سرعتی اسپرم گاو نژاد هلشتاین
VCL

VAP

VSL

(میکرومتر

(میکرومتر

(میکرومتر

بر ثانیه)

بر ثانیه)

بر ثانیه)

21/28d

22/75d
14/54a
ab

TM

PM

LIN

ALH

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(میکرومتر)

شاهد (صفر میلیگرم بر میلیلیتر گلیسیریزیک اسید)

34/71 d

17/17d

5/42

2/72d

38/21d

 15میلیگرم بر میلیلیتر گلیسیریزیک اسید

63/74a

44/28a

5/38

1/15a

71/38a

43/71a

ab

ab

ab

ab

ab

گروه /فراسنجه

 35میلیگرم بر میلیلیتر گلیسیریزیک اسید

52/85

71/33

5/36

3/82

61/82

71/83

35/11

 45میلیگرم بر میلیلیتر گلیسیریزیک اسید

87/17abc

62/71abc

5/45

7/22abc

11/75abc

64/44abc

45/48abc

SEM

7/44

3/18

5/58

5/47

3/38

3/52

1/62

p-value

5/555

5/557

5/575

5/555

5/558

5/552

5/552

 .2دادهها میانگینی از هشت تکرار میباشند.
 :a-cتفاوت میانگینها در هر ستون با حروف نامشابه معنیدار است (.)p>5/57
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
 :TMدرصد جنبایی کل :PM ،درصد اسپرمهای پیشرونده :ALH ،جنبایی عرضی سر :VCL ،میانگین سرعت اسپرم در مسیر منحنی :VAP ،میانگین سرعت اسپرم
در مسیر و  :VSLمیانگین سرعت اسپرم در مسیر مستقیم.
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تکتم سادات وفا ،حشمت سپهری مقدم ،مژده عمادی ،علیرضا حسنی بافرانی

آسیبهای اکسیداتیو میشود ،که از عوامل مهم در کاهش

درصد یکپارچگی غشای سلولی و درصد زندهمانی

تحرک و باروری اسپرم پس از یخگشایی است [.]9

اسپرم با افزایش سطح گلیسیریزیک اسید در رقیقکننده،

اثرات مخرب تنشهای فیزیکی و شیمیایی غشای اسپرم

 20بهصورت وابسته به دوز ،بهطور معنیداری افزایش
یافت (p>0/00؛ جدول .)2

در نتیجه فرایند انجماد -ذوب از یکطرف و نیز پایینبودن

براساس نتایج ،افزودن سطوح  30 ،20و  00میلیگرم

سطح آنتیاکسیدانهای موجود در اسپرم از سویی دیگر منجر

بر میلیلیتر گلیسیریزیک اسید به رقیقکننده اسپرم ،در

بر متمرکزشدن پژوهشها بر سطح پراکسیداسیون لیپیدی

مقایسه با گروه شاهد بهصورت وابسته به دوز مصرفی،

اسپرم در مجاورت آنتیاکسیدانهای مختلف شده است.

سبب کاهش معنیدار مالون دیآلدهید شد (،p>0/00

مشخص شده است فرایند انجماد -ذوب با افزایش

جدول  .)2همسو با نتایج سایر پژوهشگران [ ،]6پژوهش

پراکسیداسیون لیپیدهای غشای اسپرم سبب تغییر یکپارچگی

حاضر نشان داد ،فرایند انجماد -ذوب سبب افزایش

غشای اسپرم میشود [ ]7و شاخصهای میکروسکوپی اسپرم

پراکسیداسیون لیپیدی سلولهای اسپرم و کاهش کمی

یخگشاییشده مانند میزان تحرک و درصد زندهماندن و

پارامترهای حیاتی اسپرم میشود .پژوهشگران به بررسی

یکپارچگی اسپرم در نتیجه افزایش پراکسیداسیون لیپیدی []0

شاخصهای حرکتی ،میزان گونههای واکنشگر اکسیژن و

و نیز پس از فرایند انجماد -ذوب کاهش مییابد [ .]70این

پراکسیداسیون لیپیدی اسپرم منجمد پرداختند و مشخص

امر در نتیجه تنشهای اکسیداتیو ایجاد میشود که با تغییر در

شده است فرایند انجماد -ذوب با تشکیل گونههای

سیالیت غشا ،سبب اختالل در تحرک اسپرم میشود .از سوی

واکنشگر اکسیژن و با تضعیف سیستم دفاعی

دیگر تغییر در سیالیت غشا به پراکسیداسیون اسیدهای چرب

آنتیاکسیدان اسپرم ،سبب افزایش پراکسیداسیون لیپیدی و

غیراشباع غشای اسپرم نسبت داده شده است [.]70

دیآلدهید
مالون 

جدو ل  .1تأثیر غلظتهای مختلف گلیسیریزیک اسید بر درصد یکپارچگی غشای سلولی ،درصد زندهمانی و میزان
اسپرم گاو نژاد هلشتاین
یکپارچگی غشا

میزان زندهمانی

مالون دیآلدهید

(درصد)

(درصد)

(نانوگرم بر میلیلیتر)

شاهد ( 5میلیگرم بر میلیلیتر گلیسیریزیک اسید)

41/27d

41/18d

84/15d

 15میلیگرم بر میلیلیتر گلیسیریزیک اسید

65/17a

55/31a

65/71a

 35میلیگرم بر میلیلیتر گلیسیریزیک اسید

58/18ab

51/72ab

31/57ab

 45میلیگرم بر میلیلیتر گلیسیریزیک اسید

11/62abc

88/57abc

11/84abc

SEM

7/43

4/86

3/73

p-value

5/558

5/521

5/553

تیمار

 .2دادهها میانگینی از هشت تکرار میباشند.
 :a-cتفاوت میانگینها در هر ستون با حروف نامشابه معنی دار است (.)p>5/57
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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براساس نتایج پژوهشهای پیشین و نیز اثرات مثبت

سبب کاهش کیفیت و پارامترهای حیاتی اسپرم از نظر

استفاده از آنتیاکسیدانهای طبیعی بر کاهش اثرات مخرب

میزان جنبایی ،درصد زندهمانی ،یکپارچگی غشای اسپرم و

ناشی از واکنشهای اکسیداتیو طی مدت انجماد اسپرم،

سالمت آکروزوم میشود [ .]6در بررسی فاکتورهای

مقایسه نتایج پژوهش حاضر با سایر مطالعات انجامشده

میکروسکوپیک اسپرم گاومیش پس از فرایند یخگشایی،

در این زمینه نشاندهنده همسو بودن اطالعات بهدست

گزارش شد در فرآیند انجماد و رفع انجماد در اثر

آمده است .بررسی پژوهشهای پیشین به استفاده

پراکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشباع غشا ،مولکولهای

گستردهای از انواع آنتیاکسیدانهای طبیعی و سنتتیک و

فعال و رادیکالهای آزاد اکسیژن ایجاد میشود که تحرک

اثرات آنها در کاهش اثرات استرسهای کسیداتیو در

پس از یخگشایی ،قابلیت زندهمانی ،فعالیت آنزیمی

زمان ذخیره اسپرم و در نتیجه بهبود کیفیت منیهای

درونسلولی ،باروری و عملکرد اسپرم را مختل میکند

یخگشاییشده اشاره کرده است اما در رابطه با استفاده از

[ .]79همچنین بررسی فراسنجههای میکروسکوپی اسپرم

گلیسیریزیک اسید بر پارامترهای حیاتی اسپرم گاوهای

گاو پس از فرایند انجماد -ذوب نشان داد آسیبهای

هلشتاین مطالعات متمرکزی صورت نگرفته است.

اکسیداتیو بهدلیل تولید رادیکالهای آزاد در طی فرایند

در بررسی اثر استفاده از مکملهای آنتیاکسیدانی در

انجماد -ذوب ،یکی از مهمترین دالیل کاهش باروری

رقیقکنندههای اسپرم ،مشخص شد که با کاهش سطح

اسپرم میباشد .مشخص شده است فرایند انجماد -ذوب

آنزیمهای اکسیداتیو سوپراکسید دسموتاز از  200واحد

سبب کاهش پارامترهای سرعت در مسیر مستقیم ،سرعت

بینالمللی در هر میلیلیتر به  700واحد بینالمللی در هر

در مسیر منحنی و سرعت میانگین میشود و درصد

میلیلیتردر مجاورت آنتیاکسیدانها ،زندهمانی اسپرمها

تحرک پیشرونده ،تحرک کل ،درصد زندهمانی و میزان

بهصورت معنیداری افزایش پیدا کرد و این خود میتوانند

یکپارچگی

انجماد-

بهدلیل تأثیرات افزایش آنتیاکسیدان بر افزایش سیالیت

یخگشاییشده کاهش مییابد [ .]0بهبود پارامترهای حیاتی

غشای پالسمایی سلولهای اسپرم در شرایط نامطلوب و

اسپرم اسبهای ترکمن پس از فرایند انجماد -ذوب در

در نتیجه افزایش مقاومت اسپرم به تخریب اکروزوم

نتیجه افزودن آنتیاکسیدانهای درونسلولی مانند کاتاالز

دانست [ .]0بررسی کیفیت اسپرم منجمد نژادهای مختلف

به رقیقکننده نیز گزارش شده است [.]22

غشای

پالسمایی

اسپرمهای

قوچ نشان داد درصد تحرک ،حرکت پیشرونده و درصد

همچنین گزارش شده است ترکیبات آنتیاکسیدانی

اسپرهای زنده و طبیعی در نتیجه کاهش یافت که این امر

میتوانند شاخصهای حرکتی مانند میانگین شتاب در مسیر

به افزایش آسیبهای اکسیداتیو  DNAو تغییر فشار

مستقیم ،شتاب اسپرم در خط مستقیم و دامنه حرکتهای

اسمزی در نتیجه تشکیل کریستالهای یخ ،طی فرایند

جانبی اسپرم ،همچنین یکپارچگی غشای پالسمایی و درصد

انجماد نسبت داده شد [ .]0همسو با نتایج پژوهش حاضر،

زندهمانی اسپرم را بهطور مثبتی تحت تأثیر قرار داده و بهبود

پژوهشگران نشان دادهاند انجماد اسپرم انسان با ایجاد

بخشد [ 76و  .]22پژوهشها نشان داده است حفاظت

شوک سرمایی سبب کاهش تحرک اسپرم و کاهش

انجمادی توسط آنتیاکسیدانها میتواند با کاهش تشکیل

یکپارچگی غشای اسپرم میشود .بهعالوه مشخص شد

رادیکال آزاد ،شرایط سلولی را طوری تغییر دهد که در

فرایند انجماد -ذوب با افزایش پراکسیداسیون لیپیدی

نهایت سبب حفاظت اسپرم طی فرایند انجماد -ذوب شود.
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ازآنجاییکه پارامترهای اسپرم بر میزان لقاح مؤثر است ،لذا

داشته باشد .همچنین اسید گلیسیریزیک موجب بهبود

بهنظر میرسد که آنتیاکسیدانها با کاهش اثرات منفی

پارامترهای حیاتی اسپرم بعد از فرایند انجماد -ذوب میشود.

شوکهای اکسیداتیو و نیز بهبود پارامترهای اسپرم و حفظ

از اینرو میتوان گلیسیریزیک اسید را بهعنوان یک

پارامترهای اسپرم پس از مراحل انجماد بهطور قطع میتوانند

آنتیاکسیدان طبیعی در بهبود آسیبهای ناشی از فرایند

بر میزان لقاح مؤثر باشد .در مطالعه حاضرمشخص شد

انجماد -ذوب اسپرم معرفی نمود.

استفاده از گلیسیریزیک اسید در رقیقکننده مایع منی گاو نژاد
هلشتاین سبب بهبود پارامترهای حیاتی اسپرم و کاهش

تشکر و قدردانی

پراکسیداسیون لیپیدی در اسپرم پس از فرایند انجماد -ذوب

از حمایتهای دانشگاه پیام نور ،تشکر و قدردانی میگردد.

میشود.

الزم به ذکر است این مقاله از طرح پژوهشی مصوب در

همسو با نتایج پژوهش حاضر مشخص شده است

جلسه شورای پژوهشی بهشماره /7/72/77070د دانشگاه پیام
نور استان خراسان رضوی استحراج شده است.

افزودن عصاره شیرینبیان به رقیقکننده سبب بهبود
حرکت پیشرونده اسپرم قوچ ،پس از قرارگیری در دمای
پنج درجه سانتیگراد میشود [ .]70همچنین با توجه به

تعارض منافع

اینکه یک دلیل مهم در کاهش تحرک اسپرم پس از

هیچگونه تعارض منافعی توسط نویسندگان وجود ندارد.

ذخیرهسازی انجمادی افزایش سطح رادیکالهای آزاد و
منابع مورد استفاده
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ترکیبات موجود در عصاره شیرینبیان با خواص
آنتیاکسیدانی و کاهش اکسیداسیون لیپیدهای غشای
اسپرم سبب بهبود پارامترهای حیاتی اسپرم میشوند [.]20
پژوهشگران نشان دادهاند ترکیبات موجود در عصاره
شیرینبیان دارای فعالیت آنتیاکسیدانی هستند و این
ترکیبات میتواند اسپرم را در برابر آسیبهای اکسیداتیو
محافظت کنند .همچنین مشخص شده است عصاره
شیرینبیان سبب بهبود لقاح آزمایشگاهی میشود [.]27
پژوهشها نشان داده است ترکیبات قندی موجود در
عصاره شیرینبیان مانند فروکتوز و ساکاروز بهعنوان عامل
فعالکننده اسپرم پستانداران و سبب ایجاد ثبات در غشای
سلولی اسپرم در طی فرایند انجماد میشوند [.]27
نتایج این تحقیق نشان داد افزودن گلیسیریزیک اسید
بهعنوان مکمل به مایع رقیقکننده اسپرم میتواند تأثیر مثبتی
بر کاهش پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از فرایند انجماد -ذوب
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