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چکیده
 بررسی تأثیر عصاره مارچوبه بر کیفیت منی قوچ عربی در زمانهای مختلف ذخیرهسازی به حالت مایع در دمای چهار درجه سانتیگراد،هدف از این پژوهش
، پس از افزودن سطوح صفر. سال بهطور هفتگی (هر هفته یکبار) بهمدت شش هفته انجام شد2/5  راس قوچ نژاد عربی با متوسط سن10  اسپرمگیری از.بود
 ساعت از نگهداری تیمارها به حالت مایع72  و48 ،24 ، فراسنجههای کیفی اسپرم در زمانهای صفر، درصد عصاره مارچوبه به رقیقکننده منی4/5  سه و،1/5
 درصد4/5  زندهمانی اسپرم در رقیقکننده حاوی سه درصد عصاره مارچوبه بیشتر از رقیقکننده حاوی سطوح صفر و، در زمان صفر.مورد ارزیابی قرار گرفتند
 در، سالمت غشای پالسمای اسپرم و زندهمانی اسپرم، جنبایی پیشرونده، فراسنجههای تحرک کل، ساعت ذخیرهسازی منی24  پس از.)P<0/05( عصاره بود
 ساعت پس از اسپرمگیری و ذخیرهسازی در رقیقکننده حاوی48  فراسنجههای کیفی اسپرم در.)P<0/05(  و سه درصد عصاره باالتر بودند1/5 رقیقکننده حاوی
 ساعت72  جنبایی پیشرونده و تحرک کل اسپرم در، باالترین میزان سالمت غشایی پالسمایی.)P<0/05( سه درصد عصاره معنیدار و عملکرد بهتری داشتند
 براساس نتایج حاصل در این مطالعه استفاده از عصاره مارچوبه در.)P<0/05(  در رقیقکننده حاوی سه درصد عصاره مشاهده شد،پس از ذخیرهسازی اسپرم
.رقیقکننده به میزان سه درصد کیفیت اسپرم قوچهای عربی پس از شرایط سردسازی را بهبود میبخشد
. مارچوبه، قوچ عربی، ذخیرهسازی، تحرک، اسپرم:کلیدواژهها
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Abstract

The study aimed to investigate the effect of asparagus extract on quality semen of Arabian rams at different storage times at a temperature of 4
degrees Celsius. Sperm collection was performed from 10 Arab rams with an average age of 2.5 years per week (once a week) for six weeks. After
adding 0, 1.5, 3 and 4.5% asparagus extract to the semen diluent, sperm quality parameters were evaluated at 0, 24, 48, and 72 hours after storage in
liquid condition. At zero hour, sperm viability in diluent had 3% asparagus extract was higher than diluent containing 0 and 4.5% extract (P<0.05).
After 24 hours of semen storage, the parameters of total motility, progressive motility, plasma membrane integrity and viability were higher in sperm
diluent containing 1.5 and 3% of the extract (P<0.05). Qualitative parameters of sperm in 48 hours after sperm collection and storage in diluent
contain 3% of extract had significant and better performance (P<0.05). The highest rate of plasma membrane integrity, progressive motility and total
sperm motility was observed in diluent containing 3% extract in 72 hours after sperm storage (P<0.05). According to the results of this study, the use
of asparagus extract in the diluent at the rate of 3% improves the sperm quality of Arabian rams after cooling conditions.
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مقدمه

گیاهان دارویی با اثرات و ترکیبات ثانویه مشابه با

در حال حاضر اسپرم به دو صورت مایع و منجمد ذخیره

مارچوبه شامل آویشن [ ،]23رازیانه [ ]11و خارخاسک

میشود .ذخیره منی در شرایط مایع از طریق کاهش

[ ]12باعث بهبود فراسنجههای اسپرمی بعد از اضافهشدن

متابولیسم اسپرم ،با استفاده از کاهش دما و مواد شیمیایی

به رقیقکننده در شرایط مایع و پس ازانجماد -یخگشایی

انجام میشود تا از پیرشدن اسپرم در مدت ذخیرهسازی

شدند .هدف از این آزمایش ،بررسی تأثیر عصاره گیاه

جلوگیری شود .انجماد منی نیز با توقف فعالیتهای

مارچوبه با توجه به خاصیت آنتیاکسیدانی منحصربهفرد

اسپرم سبب حفظ اسپرم در مدت ذخیرهسازی آن میشود

آن بر کیفیت منی قوچ عربی تحت شرایط مایع بود.

[ .]7در نگهداری بهصورت مایع مشکالت مربوط به
انجماد و آسیبدیدن اسپرم وجود ندارد و میتوان باروری

مواد و روشها

منی را تا حد قابل قبول حفظ کرد ،اما مدت ذخیرهسازی

برای انجام این آزمایش ،از 10راس قوچ نژاد عربی با متوسط

و باروری اسپرم مایع کوتاه است [ .]9استفاده از عصاره

سن باالی  2/5سال متعلق به ایستگاه دامپروری دانشگاه علوم

گیاهان بهعنوان منبع از ترکیبات آنتیاکسیدان مانند

کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان استفاده شد .اسپرمگیری

ترکیبات

بهطور هفتگی (هر هفته یکبار) بهمدت شش هفته از قوچها

اسیدآمینهای ،ویتامینها و مواد معدنی سبب کاهش اثرات

در فصل تولیدمثلی انجام شد .نمونههای منی توسط دستگاه

استرس اکسیداتیو و متعادلکردن مقدار رادیکالهای آزاد

الکترواجاکولیتور جمعآوری شد .منی جمعآوریشده از

محیط اسپرم و کاهش پراکسیداسیون لیپید میشود .امروزه

قوچها (حجم منی بین  0/75-2میلیلیتر و غلظت بیش از

استفاده از عصاره گیاهانی مانند گل میخک ،آلووئرا،

 2/7×109در میلیلیتر و تحرک بیش از  75درصد) به

درخت آرگان ،چایی سرخ و سبز ،گیاه کبر ،خرنوب ،گیاه

آزمایشگاه منتقل و پس از مخلوطکردن آنها بهمنظور از

چمن معطر ،خرمالو ،سرخارگل ،اوریکوما النگیفولیا،

بینبردن اثرات فردی ،به نسبت یک به  10با رقیقکننده بر

رازیانه ،گیاه دارواش ،گزنه ،خارخاسک ،گیاه ریشه

پایه تریس ( 3/285گرم تریس 0/5 ،گرم فروکتوز1/875 ،

طالیی ،رزماری و گیاه خرفه به سبب اثرات مثبت در

گرم اسیدسیتریک 15 ،درصد زرده تخم مرغ و  100میلیلیتر

بهبود پارامترهای کیفی اسپرم و ارزانتر بودن نسبت به

آب مقطر) رقیق و به چهار گروه تیماری تقسیم شد .تیمارها

آنتیاکسیدانهای صنعتی مرسوم است [.]18

شامل افزودن سطوح صفر ،1/5 ،سه و  4/5درصد عصاره

ترکیبات

ساپونینها،

فنلی،

آلکالوئیدها،

مارچوبه ( )Asparagus officinalisبهدلیل غنیبودن

گیاه مارچوبه به نمونههای منی رقیقشده و ارزیابی

از نظر ترکیبات آنتیاکسیدانی و ضدسرطانی همچون

فراسنجههای کیفی اسپرم شامل درصد جنبایی ،زندهمانی،

ساپونین ،گلوتامیک اسید ،اسیدآسپارتیک ،روتین،

ناهنجاری مورفولوژی و سالمت غشای پالسمایی اسپرم در

همچنین

زمانهای صفر 48 ،24 ،و  72ساعت پس از نگهداری

پروتودیوسین،

گلوتاتیون،

فالونویید

و

ویتامینهای  C ،B ،Aو  Eهمچنین عناصر معدنی حائز

نمونهها به حالت مایع در دمای چهار درجه سانتیگراد بود.

اهمیت فراوان است [ .]13گیاه مارچوبه خوراکی سرشار

برای عصارهگیری از گیاه مارچوبه ،ابتدا  200گرم از

کلسیم میباشد [ .]1مارچوبه خوراکی منبع غنی سلنیوم

گیاه مارچوبه در  0/5لیتر از الکل اتانول در داخل بالون

آلی میباشد [.]24

مخلوط و سپس بهمدت  24ساعت روی دستگاه شیکر
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قرار داده شد .بعد از  24ساعت ظرف را از روی دستگاه

روی الم قرار گرفت و  20میکرولیتر از رنگ آمادهشده

شیکر برداشته و عصاره گیاه مارچوبه را با دستگاه روتاری

ائوزین -نیگروزین به آن افزوده شد .سپس با سمپلر به

جدا شد .سپس عصاره بهمدت  24ساعت در آون قرار

آرامی نمونه را به هم زده شد تا اسپرم با رنگ مخلوط

گرفت تا الکل آن تبخیر شود .ترکیب شیمیایی اجزای

شود .پس از  30ثانیه 20 ،میکرولیتر از نمونه را برداشته و

خوراکی گیاه مارچوبه در آزمایشگاه اندازهگیری شد

بر گوشه الم دیگری گذاشته و با یک الم دیگر روی الم

(جدول .)1

بهآرامی گسترش تهیه شد .پس از خشکشدن ،الم را زیر
میکروسکوپ نوری قرار داده تحت بزرگنمایی  1000و

جدول  .1ترکیبات شیمیایی گیاه مارچوبه خوراکی

با استفاده از روغن ایمرسیون حداقل تعداد  200اسپرم

مقدار (درصد)

مورد ارزیابی قرار گرفت و درصد اسپرمهای رنگی (مرده)

ماده خشک

96

و رنگ نشده (زنده) محاسبه شد .برای ارزیابی درصد

پروتئین خام

16/5

خاکستر

9/ 3

ناهنجاریهای مورفولوژیکی اسپرم از المهای رنگ-

فیبر خام

12/33

چربی خام

15/25

الیاف نامحلول در شوینده خنثی

31/09

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

19/2

ترکیب شیمیایی

آمیزیشده با ائوزین-نیگروزین استفاده شد .تحت
بزرگنمایی  1000میکروسکوپ حداقل تعداد  200اسپرم
زنده در میدانهای میکروسکوپی مختلف در هر نمونه
موردارزیابی قرار گرفته و سپس میزان اسپرمهای ناهنجار
مشاهدهشده برحسب درصد گزارش شد .برای ارزیابی

فراسنجههای حرکتی اسپرم نظیر درصد تحرک کل،

مورفولوژی اسپرم نقایصی چون سر جدا شده ،قطره

حرکت پیشرونده ،سرعت واقعی در مسیر پیمودهشده،

سیتوپالسمی دور ،دم پیچ خورده ،سر باریک و سر بزرگ

میانگین سرعت در مسیر مستقیم ،سرعت اسپرم در خط

مدنظر قرار گرفت.

مستقیم ،بیشترین دامنه حرکهای جانبی ،معیار
خطیبودن حرکت اسپرم ،معیار مستقیمبودن حرکت اسپرم

برای بررسی سالمت غشای پالسمایی اسپرم
( )HOSTاز محلول هیپواسموتیک استفاده شد .واکنش

و بسامد (فرکانس) حرکتهای جانبی ،با قراردادن پنج

اسپرمها به محیط هیپواسمول بهصورت تورم دم است .در

میکرولیتر از منی رقیقشده روی الم گرم و گذاشتن یک

این حالت اسپرمهایی که غشای پالسمایی سالمی دارند

Labmed

به محلول واکنش نشان میدهند ،اما اسپرمهای ناسالم

Labmed INC USA

بدون واکنش باقی میمانند .مقدار  10میکرولیتر از نمونه

المل بر روی آن با استفاده از دستگاه کاسا (
،Culver city CA ،LX400

 )VideoTesT®, Sperm 3.2, Rusisaاندازهگیری شد.

منی با  100میکرولیتر از محیط هیپواسموتیک حاوی

برای ارزیابی درصد زندهمانی اسپرم از رنگآمیزی

فروکتوز (نه گرم در لیتر) و سیترات سدیم ( 4/9گرم در

ائوزین -نیگروزین استفاده شد .اساس رنگآمیزی بدین

لیتر) مخلوط شد ،سپس  30دقیقه در دمای اتاق انکوبه

صورت است که رنگ ائوزین به داخل اسپرمهای مرده

شد .پس از گذشت این زمان و با تهیه حداقل سه قطره از

نفوذ میکند ،اما اسپرمهای زنده رنگ نمیگیرند .برای

نمونه انکوبهشده ،ارزیابی با استفاده از میکروسکوپ

انجام این رنگآمیزی 20 ،میکرولیتر از نمونه اسپرم بر

نوری تحت دمای  37درجه سانتیگراد و با بزرگنمایی
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 400صورت گرفت .در هر گروه تیماری حداقل 200

حاوی  1/5و سه درصد عصاره باالتر بودند .درصد

اسپرم شمارش و درصد اسپرمهای دارای غشای یکپارچه

ناهنجاری اسپرم در رقیقکننده حاوی  4/5درصد عصاره

محاسبه شد [.]23 ،21 ،12

باالتر بود ( .)P>0/05پس از  48ساعت از اسپرمگیری و

این طرح بهصورت اندازهگیریهای مکرر در واحد

نگهداری منی ،درصد فراسنجه تحرک کل ،جنبایی

زمان انجام شد .دادههای حاصل از فراسنجههای کیفی

پیشرونده ،سالمت غشای پالسمایی و زندهمانی اسپرم در

اسپرم در هر کدام از زمانها با استفاده از برنامه نرمافزاری

رقیقکننده حاوی سه درصد عصاره باالتر بود .ناهنجاری

(Spssویرایش بیستم) رویه  ANOVAبرای مدل ()1

اسپرم در رقیقکننده حاوی  4/5درصد عصاره باالتر بود.

تجزیه و میانگینها ،به کمک آزمون چند دامنهای دانکن

در حالی که سطوح  1/5و سه درصد عصاره عملکرد

مقایسه شدند.

بهتری در مقایسه با شاهد به لحاظ کاهش ناهنجاریهای

مدل آماری طرح با استفاده از رابطه ( )1محاسبه شد.

اسپرم داشتند ( .)P>0/05پس از  72ساعت از

Yij = μ + Ti + Pj +(T×P)ij+ Eij

ذخیرهسازی اسپرم به حالت مایع ،درصد تحرک کل،

که در این رابطه ،Yij ،مشاهدات مربوط به صفات؛ ،µ

جنبایی پیشرونده ،سالمت غشا و زندهمانی اسپرم در

میانگین کل مشاهدات؛  ،Tiاثر تیمار؛  ،Pjاثر زمان؛ ،(TP)ij

رقیقکننده حاوی سه درصد عصاره مارچوبه مشاهده شد.

برهمکنش اثر تیمار × زمان و  ،Eijاثر خطای آزمایش است.

در این زمان ،سطوح  1/5و سه درصد عصاره دارای میزان

(رابطه )1

ناهنجاریهای مورفولوژیکی اسپرم کمتری نسبت به
شاهد و باالترین سطح عصاره بودند (.)P>0/05

نتایج و بحث
تأثیر سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی گیاه مارچوبه

بررسی اثر زمان بر فراسنجههای کیفی اسپرم قوچ عربی

خوراکی بر فراسنجههای کیفی اسپرم قوچ عربی در

نشان داد که رقیقکننده حاوی سه درصد عصاره گیاه

زمانهای مختلف نگهداری در جدول ( )2آورده شده

مارچوبه تأثیردر جلوگیری از کاهش تحرک اسپرم ،تحرک

است .پس از اسپرمگیری و افزودن سطوح مختلف عصاره

پیشرونده ،سالمت غشای پالسمایی اسپرم ،زندهمانی و

مارچوبه (زمان صفر) ،درصد تحرک کل و زندهمانی اسپرم

ناهنجاری مورفولوژیکی اسپرم قوچ عربی در زمانهای

در رقیقکننده حاوی سه درصد عصاره بیشتر از سطوح

مختلف نگهداری از صفر تا  72ساعت پس از نگهداری

صفر و  4/5درصد عصاره در رقیقکننده بود.)p >0/05( .

عملکرد بهتری از سایر تیمارها داشت (.)P>0/05

تفاوتی در درصد جنبایی پیشرونده اسپرم بین تیمارها

تأثیر سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی گیاه

مشاهده نشد .در این زمان درصد سالمت غشاء پالسمای

مارچوبه خوراکی بر شاخصهای حرکتی اسپرم قوچ

اسپرم در رقیقکننده حاوی  1/5و سه درصد عصاره باالتر

عربی در زمانهای مختلف نگهداری در جدول ( )3آورده

بود .ناهنجاری اسپرم در سطوح  1/5و سه درصد عصار

شده است .پس از اسپرمگیری و افزودن عصارهها ،مقدار

کمتر و در سطح  4/5درصد عصاره باالتر بود (.)P>0/05

سرعت اسپرم در مسیر مستقیم در رقیقکننده حاوی  1/5و

بعد از  24ساعت از اسپرمگیری و ذخیرهسازی منی،

سه درصد عصاره باالتر بود .تحرک عرضی سر اسپرم ،در

درصد فراسنجههای تحرک کل ،جنبایی پیشرونده،

رقیقکننده حاوی  4/5درصد عصاره باالتر بود .درصد

سالمت غشای پالسمایی و زندهمانی اسپرم در رقیقکننده

خطیبودن اسپرم در تیمار شاهد باالتر بود .مقدار سرعت
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اسپرم در مسیر منحنی در رقیقکننده حاوی  1/5و سه

درصد عصاره باالتر بود .پارامترهای حرکتی تحرک

درصد عصاره باالتر بود .پارامترهای حرکتی میانگین

عرضی سر اسپرم ،درصد خطیبودن تحرک و تناوب

سرعت اسپرم در مسیر مستقیم و معیار حرکت مستقیم

عرضی زنش تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند .مقدار

اسپرم تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند .مقدار تناوب

سرعت اسپرم در مسیر منحنی در رقیقکننده حاوی  1/5و

عرضی زنش اسپرم در رقیقکننده حاوی  1/5درصد

سه درصد عصاره باالتر بود .میانگین سرعت اسپرم در

عصاره مارچوبه باالتر بود (.)P>0/05

مسیر مستقیم در سطوح عصاره باالتر از شاهد بودند.
پارامتر معیار حرکت مستقیم اسپرم در سطح صفر و 4/5

بعد از  24ساعت از ذخیرهسازی منی ،مقدار سرعت

درصد عصاره باالتر بود (.)P>0/05

اسپرم در مسیر مستقیم در رقیقکننده حاوی  1/5و سه

جدول  .2تأثیر سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی گیاه مارچوبه خوراکی ( )LSM± SEبر فراسنجههای کیفی اسپرم قوچ عربی در
زمانهای مختلف نگهداری
تیمارها

زمان

تحرک کل

جنبایی پیشرونده

سالمت غشا

زندهمانی

ناهنجاری اسپرم

(درصد)

(ساعت)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

صفر

79/96 ± 0/61 b

46/96 ± 1/24

69/18 ± 1/38 c

81/55 ± 0/84 b

b

24

64/30 ± 1/11 b

28/19 ± 0/82 c

60/10 ± 1/26 c

69/41 ± 1/37 b

7/64 ± 0/14 b

48

49/80 ± 2/18 b

18/67 ± 0/82 c

45/31 ± 1/76 c

55/23 ± 2/48 b

8/17 ± 0/09 b

72

31/54 ± 0/98 c

8/70 ± 0/61 c

33/71 ± 0/99 c

38/80 ± 0/56 c

8/72 ± 0/17 b

صفر

81/59 ± 0/80ab

47/31 ± 1/72

74/14 ± 2/08 ab

83/89 ± 1/50ab

6/43 ± 0/25 bc

24

67/70 ± 0/93

32/41 ± 0/86

66/54 ±2/00

73/43 ± 1/34

6/80 ± 0/19

صفر

1/5

سه

ab

b

ab

ab

c

6/97 ± 0/23

48

55/61 ± 2/49 ab

24/31 ± 0/83 b

53/99 ± 1/65 b

61/18 ± 1/52 ab

7/28 ± 0/21 c

72

38/13 ± 1/42 b

12/39 ± 0/98 b

38/96 ± 1/58 b

44/69 ± 0/95 b

8/05 ± 0/11 c

صفر

83/37 ± 1/02 a

49/61 ± 1/45

76/59 ± 1/52 a

86/72 ± 0/82 a

6/14 ± 0/32 c

24

a

70/31 ± 1/39

a

35/83 ± 0/83

a

69/98 ± 2/28

a

76/22 ± 1/64

6/67 ± 0/28 c

48

a

58/60 ± 2/96

a

28/17 ± 0/94

a

59/35 ± 1/59

a

65/75 ± 1/62

7/21 ± 0/24

c

72

42/90 ± 1/03 a

15/74 ± 0/70 a

42/80 ± 1/36 a

48/99 ± 0/85 a

7/71 ± 0/15 c

صفر

79/94 ± /70 a

46/37 ± 1/77

70/91 ± 1/38 bc

82/25 ± 0/92 b

7/94 ± 0/22 a

24

65/26 ± 1/13 b

28/96 ± 0/89 c

63/63 ± 1/49bc

71/09 ± 1/53 b

8/39 ± 0/13 a

48

51/14 ± 2/30 ab

19/89 ± 1/18 c

47/97 ± 1/93 c

56/90 ± 2/23 b

8/75 ± 0/13 a

72

34/99 ± 0/91 b

9/80 ± 0/73c

35/65 ± 0/99 c

42/50 ± 0/87 b

9/24 ± 0/13 a

اثر تیمار

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

اثر زمان

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

4/5

 :a-cتفاوت میانگینها با حروف غیر مشابه در هر ستون معنیدار است (.)P>0/05
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جدول  .3تأثیر سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی گیاه مارچوبه خوراکی ( )LSM± SEبر پارامترهای حرکتی اسپرم قوچ عربی در
زمانهای مختلف نگهداری
تیمارها

زمان

(درصد)

()h

0/35 ± 0/01

58/86 ± 1/84

33/14 ± 0/74

0/70 ±0/02

10/71 ±0/18

47/43 ± 1/95c

24/43± 0/61b

0/77±0/003a

10/29 ± 0/18

0/80 ±0/01

10/57 ± 0/30
12/14±0/26 a

26/71± 0/42

24

22/86 ± 0/34b

1/85 ± 0/04

0/42 ± 0/03

48

18/71 ± 0/3

1/41 ±0/06

0/43 ± 0/01

b

37/29 ±1/61

19/86±0/34

72

15/00 ± 0/31b

0/91 ±0/04b

0/49 ±0/01 a

26/43 ±0/75 c

17/00±0/31 c

0/83±0/004a

صفر

27/57 ±0/37

2/49 ± 0/04

0/33±0/004

a

71/86 ± 2/70

34/71 ± 0/57

0/67 ± 0/02

a

10/86 ± 0/14

24/86 ± 0/2 a

1/92 ± 0/04

0/38± 0/02

56/43± 2/69ab

26/29±0/52 a

0/71 ±0/01b

10/29 ± 0/18

0/43±0/01

39/00± 1/56

21/43±0/37

0/76 ±0/01

10/71 ± 0/29

0/47 ± 0/01ab

30/43 ±0/69 b

18/43±0/30 b

0/80±0/01 b

11/14 ±0/34 b

76/43 ±1/48

34/43 ± 0/72

0/67± 0/01

ab

10/71±0/18

27/29±0/52 a

0/70±0/01 b

10/29 ± 0/18

22/14±0/34

0/76 ±0/01

10/71 ± 0/18

0/80±0/01 b

11/14 ±0/26b
10/29 ±0/18b

24

1/5

()µm/s

()µm

(درصد)

()µm/s

()µm/s

(درصد)

()Hz

2/40 ± 0/05

صفر
صفر

VSL

ALH

Lin

VCL

VAP

STR

BCF

b

b

ab

b

b

ab

a

b

b

b

ab

a

48

a

20/29 ± 0/2

1/49±0/04

72

16/86 ±0/26 a

1/02±0/02ab

صفر

28/29 ±0/47

2/52±0/03

0/34±0/003

24

24/71 ± 0/42a

1/96 ± 0/03

0/37 ± 0/01

61/57 ±2/45 a

48

20/14 ±0/34

1/55±0/04

0/41 ± 0/01

a

44/57 ±0/89

72

17/57±0/37 a

1/05 ±0/04 a

0/45 ± 0/01b

34/71±1/02 a

19/57±0/30 a

صفر

26/71 ±0/42b

2/56 ±0/04 a

0/31 ±0/003c

59/71±2/93 b

33/43 ± 0/53

0/71±0/01

24

23/86±0/34 ab

1/96± 0/04

0/39 ± 0/02

50/14±2/03 bc

26/43±0/57 a

0/76 ±0/01 a

10/29 ± 0/18

48

19/57±0/30ab

1/58 ± 0/06 a

0/43 ± 0/01

39/86± 1/52 b

21/29±0/29 a

0/79 ±0/01 a

10/57 ± 0/20

72

17/29± 0/29 a

0/95±0/04 ab

0/48±0/01 a

29/86 ±0/91 b

18/29±0/42 b

0/84 ±0/01 a

11/86±0/26ab

اثرتیمار

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/53

اثر زمان

0/01

0/01

0/01

0/01

0/001

0/001

0/001

سه

4/5

a

a

ab

ab

ab

ab

 :a-cتفاوت میانگینها با حروف غیر مشابه در هر ستون معنیدار است (.)P>0/05
مستقیم)،

VCL

(سرعت اسپرم در مسیر منحنی)،

ALH

b

a

VSL

(تحرک عرضی سر اسپرم)،

Lin

a

a

(سرعت اسپرم در مسیر مستقیم)،
(درصد خطی بودن تحرک)،

b

b

VAP

STR

(میانگین سرعت اسپرم در مسیر

(معیار حرکت مستقیم اسپرم)،

BCF

(فرکانس حرکات جانبی ،تناوب عرضی زنش).

بعد از  48ساعت نگهداری منی به حالت مایع،

میانگین سرعت اسپرم در مسیر مستقیم در سطوح عصاره

پارامتر سرعت اسپرم در مسیر مستقیم در رقیقکننده

باالتر بود .پارامتر معیار حرکت مستقیم اسپرم در سطوح

حاوی  1/5و سه درصد عصاره باالتر بود .تحرک عرضی

صفر و  4/5درصد عصاره باالتر بود (.)P>0/05

سر اسپرم در رقیقکننده حاوی  4/5درصد عصاره باالتر

پس از  72ساعت ذخیره منی ،مقدار سرعت اسپرم در

بود .پارامترهای حرکتی تناوب عرضی زنش و درصد

مسیر مستقیم در رقیقکننده حاوی سطوح عصاره باالتر

خطیبودن تحرک اسپرم در بین تیمارها اختالف

بود .تحرک عرضی سر اسپرم در رقیقکننده حاوی سه

معنیداری نداشتند .سرعت اسپرم در مسیر منحنی در

درصد عصاره باالتر بود .درصد خطیبودن تحرک اسپرم

رقیقکننده حاوی  1/5و سه درصد عصاره باالتر بود.

در رقیقکننده حاوی سه درصد عصاره کمتر از سطح صفر
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بود .پارامترهای حرکتی سرعت اسپرم در مسیر منحنی و

دارد .ترکیبات فنولی از طریق اهدای الکترون به

میانگین سرعت اسپرم در مسیر مستقیم در رقیقکننده حاوی

رادیکالهای آزاد ،واکنشهای اکسیداسیون چربی را مهار

سه درصد عصاره باالتر بودند .پارامتر معیار حرکت مستقیم

میکنند [ .]17همچنین حرکت اسپرم ،بهشدت تحت تأثیر

اسپرم در سطوح صفر و  4/5درصد عصاره باالتر بود .تناوب

تنش اکسیداتیو قرار میگیرد و همبستگی منفی بین

عرضی زنش اسپرم در سطح صفر باالتر بود (.)P>0/05

پارامترهای حرکتی اسپرم و میزان رادیکالهای آزاد در

بررسی اثر زمان بر پارامترهای حرکتی اسپرم قوچ

محیط اسپرم ،وجود دارد و پارامترهای حرکتی اسپرم

عربی نشان داد که در رقیقکننده حاوی سه درصد عصار

شامل  VCL ،VAP ،VSLو  ALHتحت تأثیر اثرات

گیاه مارچوبه فراسنجه سرعت اسپرم در مسیر مستقیم در

منفی ازیاد رادیکالهای آزاد قرار میگیرند [ .]4در

زمانهای مختلف نگهداری عملکرد بهتری نسبت به سایر

پژوهش حاضر مارچوبه باعث بهبود تحرککل و

سطوح داشته است ( .)P<0/05تحرک عرضی سر اسپرم

پیشروند و شاخصهای حرکتی اسپرم شد ،در واقع گیاه

در رقیقکننده حاوی  4/5درصد عصاره مارچوبه بهترین

مارچوبه غنی از ترکیبات ثانویه مثل فالونوئیدها،

عملکرد را در زمانهای مختلف نگهداری داشته است

ساپونینها و گلوتاتیون است که خواص آنتیاکسیدانی

( .)P<0/05پارامتر درصد خطیبودن تحرک اسپرم در

بسیار قویای دارند [ .]14مطابق با پژوهش حاضر گیاه

سطح صفر بهترین عملکرد را داشته است ( .)P<0/05اثر

رازیانه ،همچون مارچوبه دارای مقادیر فراوانی فالونوئید

زمان در فراسنجه سرعت اسپرم در مسیر منحنی در

است ،بهطوریکه بخشی مهمی از توان آنتیاکسیدانی در

رقیقکننده حاوی درصد عصاره مارچوبه و معنیدار است

این گیاه ،بهدلیل ترکیبات فالونوئیدی آن است ،با افزودن

( .)P<0/05اثر زمان بر فراسنجه میانگین سرعت اسپرم در

عصاره گیاه رازیانه به منی قوچ قزل ،اثرات معنیداری بر

مسیر مستقیم در تمام سطوح عصاره مارچوبه معنیدار بود

تحرک و پارامترهای حرکتی اسپرم شامل ،VAP ،VSL

و سطح سه درصد عصاره بهترین عملکرد را در جلوگیری

 ALH ،VCLو  Linمشاهده شد ،بهطوریکه در

کاهش متوسط سرعت اسپرم را داشته است (.)P<0/05

غلظتهای متوسط ،اثرات مثبت ولی در غلظتهای زیاد،

پارامتر معیار حرکت مستقیم اسپرم در طول زمانهای

اثرات منفی بر فراسنجههای مذکور داشتند [.]11

مختلف نگهداری در سطوح صفر و  4/5درصد عصاره

در این پژوهش افزودن عصاره در سطح  3درصد

مارچوبه معنیدار بود ( .)P<0/05در طول زمانهای

باعث افزایش معنی داری در غشای فعال اسپرم ،زندهمانی

مختلف نگهداری پارامتر تناوب عرضی زنش در سطح

و کاهش ناهنجاری اسپرم شده ،پژوهشها در شرایط

صفر معنیدار بود ()P<0/05

آزمایشگاهی نشان داد که عصاره هیدروالکلی مارچوبه

پژوهشهای انجامشده در رابطه با اثرات گیاهان

دارای ظرفیت آنتیاکسیدانی قوی است و میتواند

دارویی بر معیارهای اسپرم نشاندهنده اثر بخشی بسیاری

رادیکالهای آزاد  DPPHو  ABTSرا به میزان قابل

از آنها در کاهش ناباروری است [ .]15گیاهان منبع غنی

توجهی از بین ببرد .در این میان فالونوئیدها بیشترین

از ترکیبات فنولی (فالونوئیدها ،تانن و آنتوسیانین) هستند

تأثیر را بر ظرفیت آنتیاکسیدانی مارچوبه داشتند [.]5

که مهمترین آنتیاکسیدانها بهشمار میآیند .فعالیت آنتی-

فالونوئیدها از ترکیبات فراوان موجود در گیاهان هستند و

اکسیدانی گیاهان با میزان ترکیبات فنولی رابطه مستقیم

با تنظیم مقدار تنفس سلولی میتوکندری اسپرم از استرس
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اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپید جلوگیری میکنند،

افزایش سالمت  ،DNAتحرک پیشرونده ،سالمت غشا و

بهطوریکه بر تمام پارامترهای کیفی اسپرم اثر مثبت

افزایش زندهمانی و کاهش ناهنجاریهای مورفولوژیکی ،بر

میگذارند [ .]6همچنین در پژوهش دیگر در راستای نتایج

اسپرم در نگهداری با دمای  4درجه سانتیگراد بود [.]12

پژوهش حاضر نشان دادند که گیاه بلوبری ( Aniba

مارچوبه از لحاظ گلوتاتیون اسید غنی میباشد در

 )canelillaسرشار از ترکیبات پلیفنلی و فالونوئیدها

پژوهشی در راستای نتایج این پژوهش نشان دادند که

هستند و افزودن عصاره این گیاهان به اسپرم گاومیش تحت

افزودن گلوتاتیون به اسپرم رقیقشده بز سبب بهبود

شرایط مایع سبب بهبود فراسنجههای کیفی و پارامترهای

پارامترهای تحرک ،زندهمانی ،سالمت غشای پالسمایی،

حرکتی  ALH ،VSL ،VAP ،VCLو  BCFمیشود [.]2

 ALH ،VSL ،VAP ،VSLو  BCFپس از انجماد و

در پژوهشی افزودن عصاره هیدروالکلی آویشن به

یخگشایی میشود [ .]8همچنین افزودن گلوتاتیون به

رقیقکننده بر پایه تریس -زرده تخم مرغ سبب بهبود کیفیت

رقیقکننده اسپرم قوچ بر پایه تریس -زرده تخممرغ ،مانع

فراسنجههای کیفی اسپرم (تحرک ،زندهمانی و سالمت غشای

از کاهش زیاد تحرک اسپرم ،کاهش سالمت غشا ،افت

اسپرم) قوچ مغانی بعد از فرایند انجماد شد ،همچنین

میزان سرعت خطی اسپرم ،طی نگهداری منی به حالت

پارامترهای حرکتی اسپرم شامل  VAP ،VSLو  VCLدر

مایع در دمای  5درجه سانتیگراد شد .همچنین بهواسطه

سطح  4mL/dLعصاره هیدروالکلی آویشن بهبود یافت،

کنترل میزان غلظت ( GLUT4,8حامل گلوکز  4و  ،)8که

درحالیکه پارامتر  ALHاز فراسنجههای حرکتی اسپرم در

یک هگزوز ترانسفراز موجود در میتوکندری میباشد،

مقایسه با گروه شاهد بیتفاوت بود .عملکرد پارامترهای

افزایش فراوانی آنها در میتوکندری سلول اسپرم ،افزایش

 STRو LINدر سطوح باالتر استفاده از عصاره آویشن

واکنشهای اکسیداسیون را بهدنبال خواهد داشت .بنابراین

پایینتر بود [ ]23که با پژوهش حاضر مطابقت داشت.

گلوتاتیون ،واکنشهای اکسیداسیونی ،در میتوکندری

اصلیترین ترکیبات موجود در گیاه مارچوبه ساپونینها

سلول اسپرم قوچ ،را کاهش میدهد [ ]21که با نتایج

میباشند  90درصد از ساپونینهای گیاه مارچوبه از نوع

حاضر مطابق داشت .همچنین گیاه مارچوبه از لحاظ

ساپونین فورستانول پروتودیوسین است که عامل اصلی

وجود گلوتامیک اسید و آسپارتیک اسید بهعنوان

خاصیت باروری در گیاه مارچوبه میباشد [ .]19مشابه با

بیشترین اسید آمینهها در این گیاه نیز غنی میباشد [.]13

پژوهش حاضر در گیاهانی از نظر ترکیبات مشابه گیاه

گلوتامین دارای اثرات مثبت بر فراسنجههای کیفی و

مارچوبه مانند گیاه خارخاسک ( )Tribulus terrestrisکه

پارامترهای حرکتی سرعت اسپرم قوچ مرینوس تحت

حاوی پلیفنولهای زیادی است و دارای رده وسیعی از

شرایط مایع بود این اسید آمینه در طول غشای پالسمایی

اجزا ،مانند اسیدهای فنولیک و فالونولها میباشد .همچنین

اسپرم با اسیدهای چرب ترکیب شده و از پراکسیداسیون

گیاه خارخاسک که دارای ترکیبات فعال زیستی فراوانی

لیپید و در نتیجه از کاهش تحرک ،زنده مانی و کاهش

است و این ترکیبات شامل ساپونینها نیز میباشد.

سرعت حرکت اسپرم جلوگیری میکند [ .]16آسپارتیک

بهطوریکه ساپونین فورستانول ،پروتودیوسین اصلیترین

اسید دارای اثرات مفید بر بهبود پارامترهای کیفی و

متابولیت ثانویه موجود در آن است [ .]10افزودن عصاره

فراسنجههای حرکتی  VSL ،VCLو

 VAPدر اثر

هیدروالکلی خارخاسک دارای اثرات مفیدی همچون،

افزودن به اسپرم انسان بوده است [.]22
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