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 چكيده

یی گشاا  یاف  کی ی منی گاو پا  از  رایناد انجمازاا    های  اخصهای گ ناگ ن نان یرات روی بر  منظ ر برریی اثر غلظت این تحقیق به
کرزن مقاازیر   های منی پ  از اضا ه گیری  د  نم نه انجام  د  از کهار گاو نر هلشناین به مدت کهار ه نه و هر ه نه زو ن بت ایپرم

گشاایی  ادند     یااعت یاف   72کنندۀ بای کتل، منجمد و پا  از   م الر نان یرات روی به رقیق 10-2، و 10-3، 10-4، 10-5، 10-6ص ر، 
مانی، یکپاارکگی غشاا،    ( ارزیابی  د  میزان زند Computer Assisted Sperm Analysis; CASAکایا ) ا زار نرم بامیزان تحرس ایپرم 

هاای ناان یرات روی باا     های ایپرم مرب ط به بیشنرین و کمنارین غلظات   ها زر نم نه م ر  ل ژی، و میزان  عالیت مین کندریایی ایپرم
هاای   مانی، و زرصد ایپرم با ظاهر غیرط یعای باین غلظات    م، میزان زند یپرازر میزان تحرس همرا  گرو   اهد ارزیابی  دند  ت اوت 

های حاصل از  ل یاین منری و آزم ن هاس نشان زاز که یکپارکگی غشا و  عالیت مین کندریایی ایپرم زر  زار ن  ز  زاز  آزمایشی معنی
کارزن   (  ننایج پژوهس حاضر نشان زاز که با اضا ه>05/0Pاهد بیشنر ب ز )م الر نان روی زر مقایته با گرو    10-2و  10-6های  گرو 

   ز  کنندۀ ایپرم گاو یکپارکگی غشا و  عالیت مین کندریایی ایپرم بیشنر می نان یرات روی به رقیق

 نان یرات روی  ایپرم،  عالیت مین کندریایی، کی ت منی،، اکتیدان آننی ها: واژه كلید
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 مقدمه

ص رت منجمد اماری ضاروری    یازی بهینۀ ایپرم به یخیر 

زر جهت ا زایس بازز  این از  از  ناوری تلقایح ماان عی   

 کااهس باا   ییگشاا  یاف  انجمازاا  یناد ا ر(  عم ماً 14ایت )

کاه   طا ری  (، باه 25همرا  ایات )   ایپرمی و تحرس مان زند 

هاای تااز     های منجمد نااف ایاپرم   قدرت باروری ایپرم

أثیرات نامطل ب بر میزان تحرس، غشای (  بروز ت12ایت )

 راینااد زر طاای ، و مین کناادری ایااپرم، DNA پالیاامایی،

(  بنابراین ایان از   3)محنمل ایت یی ایپرم گشا یف انجمازا

را زر براباار  هااا ایااپرمکنناادۀ منایااب کااه بن انااد  از رقیااق

ی و ماان  زناد  یی محا ظت کند و گشا یف های انجمازا یبآی

ی زر مهما یی ح ظ کند، گام گشا از یفتحرس ایپرم را پ  

 ی خ اهد ب ز مان عیح تلقراینای ا زایس بازز  

هاای   با نگهداری ایپرم زر زمای بتیار کم ت لید گ ناه 

 عال اکتیژن که تأثیر مخربی بر یل ل ایپرم زارند، ا زایس 

ت اند زر کاهس ت لیاد   ها می اکتیدان یابد  این از  از آننی می

تاایژنی ماافثر با ااد و یاا ب به اا ز  هااای  عااال اک گ نااه

هاا ترکی ااتی    اکتایدان  (  آننای 31خا صیات ایپرم   ز )

طاا ر گتاانرز  باارای جلاا گیری از کاااهس  هتاانند کااه بااه

های  های ایپرم گ نه کنند  ایپرم زر رقیق تحرسی و مان زند 

 (  7اند ) من اوت این از   د 

روی نقااس  یزی ل ژیااک بتاایار مهماای باار عملکاارز  

یپرم زارز که  امل تأثیر بر تحرس و نگهاداری  های ا یل ل

م ر  ل ژی ط یعی آنهایات  کااهس یاطح روی م جاب     

گرزز و  ان  بااروری   کاهس کی یت ایپرم و مایع منی می

زلیال خا صایات    (  این عنار باه 20 و 8یابد ) کاهس می

های  عال اکتایژن   اکتیدانی، نقس مهمی زر مهار گ نه آننی

ای زر عملکرز ط یعی  نقس ویژ  زارز  عنار روی همچنین

هاا زارز و کااهس    ها و عملکرز  یزی لا ژیکی ایاپرم   بیمه

هاا، ظها ر نامنایاب     مقدار آن باعث کااهس حجام بیماه   

هااای  صاا ات ثان یااه جنتاای، و اخاانالل زر عمکاارز ل لااه

(  کم  ز روی زر بادن  24، و 21، 17، 6  ز ) یاز می ایپرم

هاا   اکتایدان  می آننای با اخنالل زر یازوکار تدا عی و تهاج

زهاد  همچناین کم ا ز روی باا      بازز  اثر آنها را کاهس می

 ادن   و یا ب حتااس   DNAاخنالل زر یازوکار بازیاازی  

(  32و 22 ا ز )  های اکتیداتی  می یل ل ایپرم زر برابر تنس

همچنین روی برای نگهداری اطالعات م لک لی بتیاری از 

 ( 4الزم ایت )ها  و نیز پروتئین RNA ،DNAها،  آنزیم

هاای   هدف از انجام پژوهس حاضر، برریی اثر غلظات 

 های کنندۀ منی بر  اخص گ ناگ ن نان یرات روی زر رقیق

مااانی،  ماننااد میاازان تحاارس، میاازان زنااد   ایااپرم کی یاات

یکپاااارکگی غشاااای م ر  لااا ژی، و میااازان  عالیااات   

 گشایی ب ز  یف انجمازا  رایند از مین کندریایی، بعد

 

 ها شمواد و رو

هااای زاماای جاهااد واقااع زر  ایاان تحقیااق زر مرکااز نهاااز 

محمد هر کرج انجاام  اد  از کهاار گااو ناژاز هلشاناین       

مدت کهار ه نه و هر ه نه زو ن بت باا ایان از  از واژن    به

یارعت باه    هاای منای باه    گیری  د  نم نه مان عی ایپرم

گراز قارار   زرجۀ یاننی 37آزمایشگا  مننقل و زر حمام آب 

 د  پ  از برریی حجم منی، غلظت ایپرم، و زرصد   زاز 

های منی با یکدیگر مخل ط  د و بات جه باه   تحرس، نم نه

هاای   های آزمایشی به  س بخس تقتیم  دند  گرو  گرو 

کنندۀ بای کتال بادون یرات    ترتیب  امل رقیق آزمایشی به

 کننادۀ بای کتال حااوی    های رقیق نان روی ) اهد( و گرو 
ماا الر نااان روی ب زنااد   10 -2، و 3-10، 4-10، 5-10، 6-10

زلیل عادم    د  زر مطالعۀ حاضر، به های انجام بیشنر ارزیابی

هاا،  قاط زر یاه     زار زر یایر گارو   مشاهد  اخنالف معنی

( انجاام گر ناه   10-6، و 10-2گرو  )گارو   ااهد، غلظات    

لینر آب مقطار حال    ایت  پ زر نان یرات روی زر زو میلی

لینار   میلای  50لینار از آن زر   میلای  5/0ه مقدار  د، یپ  ب

حاصال  اد     10-2محیط حل  د، به این ترتیاب غلظات   
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 10-2لینار از محایط زارای غلظات     میلای  5یپ  به مقدار 

لینار ریاانید     میلی 50م الر نان یرات روی با آب مقطر به 

م الر نان یرات روی حاصل  اد  ایان    10-3 د تا غلظت 

 انجام  د    10-6ز غلظت روند تا زمان ایجا

های آزمایشای   ی منی گرو ها نم نه، یند انجمازا ربرای 

 5/0 یهاا  ی تزر پالینر  ایپرم زر میلی 109 ×1 ≤با غلظت 

 4 بهها  ی تپای  دند  یپ  زما یبند پر و بتنه ینریل یلیم

 5/3گذ ات   از گراز ریانید   اد و پا    یاننی ۀزرج 6تا 

  پ  از مننقل  د انجماز ایپرم ها به زینگا  ی تپا یاعت،

 ۀزرج -140ها به  ی تپای زمایقه، با رییدن زق 10 گذ ت

 ۀزرجا  -196 یباا زماا   یعها باه ازت ماا   نم نه گراز، یاننی

هاا   یاعت پ  از انجماز نم نه 72  یا ننداننقال گراز  یاننی

ها ) امل حرکت کل  گشایی  دند و میزان تحرس ایپرم یف

 Animal Version 12.3) کایاا  ا ازار  نارم  یشروند ( باا پو 

CEROS, Hamilton-Thorne Biosciences, Beverly, 

MA, USA )  ارزیابی  د 

مانی ایپرم، یکپارکگی غشا، م ر  لا ژی، و   میزان زند 

هاای ایاپرم    ها زر نم ناه  میزان  عالیت مین کندریایی ایپرم

 10-6م الر نان روی( و کمنارین )  10-2مرب ط به بیشنرین )

همارا  گارو     های نان یرات روی به م الر نان روی( غلظت

بارای  ین وزنگر اینزئ آمیزی ا  اهد ارزیابی  دند  از رنگ

 10مانی ایپرم این از   د  برای این کار  ارزیابی میزان زند 

میکرولینر از نم نۀ ایپرم روی الم قارار زاز   اد و یاپ     

یخناه  اد و   روی نم نه رین وزنگر اینزئ  دۀ ا رنگ آماز 

آرامای مخلا ط    وییلۀ یر یمپلر نم نۀ ایپرم با رنگ باه  به

 اد    آمیازی  میکرولینر از نم نۀ ایپرم رناگ  10 د  یپ  

برزا نه  د و روی الم جدیاد قارار گر ات و باا یاک الم      

 دن، الم زر  آرامی گتنرش زاز   د  پ  از خشک زیگر به

پرم ایا  200زیر میکرویک پ قارار زاز   اد و از هار الم    

نشاد     اد  و رناگ   های رنگ  مارش  د و  راوانی ایپرم

ها رنگ نگر نه یا  قط  هایی که هتنۀ آن محای ه  د  ایپرم

عنا ان ایاپرم زناد      بخشی از گرزن آنها رنگ گر نه ب ز به

 زرنظر گر نه  د 

برای برریی یکپارکگی غشای ایپرم از آزمایس هاس 

ینۀ محیطای کاه   این از   د  این آزمایس برایاس ایام الر 

کند   روکن ز و یینرات  گیرز عمل می ایپرم زر آن قرار می

 100گاارم زر 49/0گاارم  9/0ترتیااب بااه میاازان  یاادیم بااه

زهنادۀ محایط هااس     لینر آب مقطر از اجازای تشاکیل   میلی

میلی ایم ل زر کیلا گرم بارای    100هتنند که ایم الرینۀ 

گشاایی   فکنند  بعد از ی محیط هایپ ایمنیک هاس ایجاز می

زو  بهااا بااه زاخاال میکروتیاا  هااا محناا ی پااای ت نم نااه

 g 1200 زقیقاه باا زور   10مادت   لینری تخلیه  د و به میلی

که حااوی   بیاننری ی ژ  د  یپ  قتمت باالی میکروتی 

میکرولیناار از مناای   20کننااد  باا ز، جاادا  ااد و    رقیااق

میکرولینر از محیط هایپ ایام تیک   200یاننری ی ژ د  به 

زقیقه زر زاخل انک باات ر باا    30مدت  ا ه  د و بههاس اض

گاراز قارار گر ات  یاپ  از نم ناۀ       زرجۀ یاننی 37زمای 

میکرولیناری تهیاه و باا     10 د  یه قطارۀ جداگاناه    انک به

 200میکرویک پ  ازکننرایات ارزیاابی  اد  زر هار الم     

خا رزۀ   های با زم گار   ایپرم  مارش  د و  راوانی ایپرم

هااای بااا زم   پارکااه و همچنااین ایااپرم زارای غشااای یک

 نخ رزۀ زارای غشای غیریکپارکه محای ه  د     گر 

میکرولینر از هر  30های غیرط یعی،  برای ارزیابی ایپرم

میکرولینار محلا ل    300هاای حااوی    نم نه به میکروتی ب

هانک س اضا ه  د  یپ  یک قطر  از این محلا ل همارا    

یک المل پ  اند   د   ایپرم روی الم قرار گر ت و ت یط

ایپرمات زوئید زیر میکرویاک پ معکا س    200از هر الم 

هااای غیرط یعاای  ااامل   اامارش  ااد تااا  راواناای ایااپرم

 های با آکروزوم غیرط یعی برای هر گرو  تعیین   ز  ایپرم

و پروپیدیم یدید برای ارزیابی  عالیت  123-از روزامین

 123-روزاماین میکرولینار از   10مین کندری ایان از   اد    

میکرولینار   500لینار آب مقطار( باه     گرم/ میلی میلی 01/0)
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لینر( اضا ه  اد   ایپرم/ میلی 50×106نم نۀ رقیق مایع منی )

زرجاۀ   25زقیقاه زر زماای اتااق )    20مادت   ها باه  و نم نه

مادت یاه    گراز( زر تاریکی انک به  دند  یاپ  باه   یاننی

 500ت ایپرم باا  یاننری ی ژ  دند و پل g 500زقیقه با زور 

میکرولینر با ر تری  مجدزاَ به حالت معلق زرآماد  ق ال از   

ها اضا ه  برریی  ل یاین منری نیز پروپیدی م یدید به نم نه

زارای کاتی ن  عال زر مین کندری  123-رنگ روزامین  د 

علت اننقال غشایی باالق ۀ مین کنادریایی    های زند  به یل ل

 ان ا نه  د 

ها زر هر مرحله زر  زاز  نج تکرار اجرا وها زر پ آزمایس

و رویاۀ   SASا زار آمااری   پرزازش و با نرم Excelا زار  نرم

GLM  هاا باا آزما ن تا کی      تجزیه و میاانگین  1برای مدل

 مقایته  د: 

(1)       ij i ijY µ T e  

ام jمقدار عملکرز ص ت وابتنۀ نم نۀ   Yijزر این رابطه:

تاأثیرات    eijاثر تیماار، و   Tiیانگین جامعه،م  μام،iزر تیمار 

 خطای آزمایشی ایت 

 

 نتایج و بحث

های گ ناگ ن نان یرات روی بار حرکات کال و     اثر غلظت

(  1زار ن ا ز )جادول    معنای  وگاحرکت رو به جل  ایاپرم  

م گاو پ  از  رایند یپرا مانی و م ر  ل ژی ت اوتی زر زند 

من اوت مشااهد  نشاد    گشایی زر بین تیمارهای یف انجمازا

 ( 2و  1های  ) کل
 

 گشایی یخـ یند انجماداپس از فر وگااسپرم  خطای استاندارد( تحرک ±میانگین ) .1ول جد

  د  ص ات برریی
 م الر نان  روی

 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6  اهد

 5/59 ± 7/5 6/49 ± 8/6 0/59 ± 7 8/59 ± 2/7 8/56 ± 8/7 6/48 ± 5/6 حرکت کل )زرصد(

 9/40 ± 7/5 5/33 ± 4 2/45 ± 2/6 2/41 ± 2/6 1/40 ± 5/5 5/34 ± 5/4 رو به جل  )زرصد(حرکت 

 
 .(خطای استاندارد±میانگین)گشایی  یخـ یند انجمادافر و پس ازگام سپرا مانی زنده .1شکل 
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یند او پس از فرگام سپرا بر مورفولوژیبایوكسل  ۀقیقكنندر بهنانوذرات روی  گوناگونح سطوودن فزا ثرا. 2شکل 

 .(خطای استاندارد ±میانگین )گشایی  یخـ انجماد

 

 
یخ ـ یند انجماداو پس از فرگام سپرا غشا یکپارچگیبایوكسل بر ه قیقكنندر بهنانو ذرات روی  گوناگونح سطوودن فزا ثرا. 3شکل 

 .(خطای استاندارد ±میانگین)گشایی 

 

 ر ناان روی و ما ال  10-6هاای   زر گرو  غشایکپارکگی 
( >05/0Pم الر نان روی زر مقایته با گارو   ااهد )   2-10

ماا الر  10-2کنناادۀ حاااوی  (  رقیااق3به اا ز یا اات ) ااکل 

ماا الر نااان روی  10-6نااان روی نیااز زر مقایتااه بااا گاارو  

 ( >05/0Pیکپارکگی غشای ایپرم را به  ز بخشید )
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هاای   تأثیر غلظات   عالیت مین کندریایی ایپرم نیز تحت

که  ط ری (، به4نان یرات روی قرار گر ت ) کل  ناگ ن گ

 10-2و  10-6هاای   هاای گارو     عالیت مین کندریایی ایاپرم 

ماا الر نااان روی زر مقایتااه بااا گاارو   اااهد، بیشاانر باا ز 

(05/0P< ) 

و کرومااتین   ،یال لی  ۀروی زر یمینال پالیما، زیا ار 

ن (  روی منای زر انتاا  8کناد )  ای ایپرم را تا یت می هتنه

نقس مهمی زر عملکرز  یزی ل ژیکی ایپرم زارز که کاهس 

یطح آن زر کی یت پایین ایپرم و کااهس  اان  بااروری    

(  یااطح کلاای روی زر مناای   20و  8 اا ز ) ننیجااه ماای 

کاه بارای ت لیاد    ایت پتنانداران باالیت و مشخص  د  

اثار   زمیناۀ های منمازی زر  اما گزارش ،ایپرم بحرانی ایت

زاری  ایپرم وج ز زارز  اخنالف معنای  روی منی بر کی یت

 18بین میزان روی زر مرزان بارور و نابارور وج ز نادارز ) 

هاا پیادا    زاری بین آن ولی برخی زیگراخنالف معنی ،(31و 

 ( 19کرزند )

غلطات روی پالیامای منای زر     ۀزر تحقیقی زر زمینا 

طا ر   ا راز بارور و نابارور، ننایج نشان زاز ا اراز باارور باه   

نت ت ا راز نابارور، زر  به زاری یطح باالتری از روی یمعن

هاای   (  یط ح بااالی گ ناه  10پالیمای منی خ ز زا نند )

زرصااد بیماااران نابااارور 40تااا  25 عااال اکتاایژن زر مناای 

 نایایی  د که بر عملکارز ایاپرم ازطریاق اکتیدایای ن     

گذارند  روی خاصیت  تأثیر می DNAو  ،ها لیپیدها، پروتئین

ت انااد آیاایب  اکتاایدانی زارز و اثاار کم اا ز روی ماای آنناای

های  عال اکتیژن را ا ازایس   اکتیداتی  القا د  ت یط گ نه

 ( 23زهد )

 بهح گ ناااگ ن نااان یرات روی یط وزن  زا ثراننااایج 

و پاا  از گا ایااپرم جن ااایی میاازانبای کتل بر ۀ قیقکنندر

بین زاری  گشایی نشان زاز که ت اوت معنی یف  رایند انجمازا

ت ااوت  مح یط وزن  زاتیمارهای گ ناگ ن وج ز ندا ت  

م ر  لا ژی  بر اثری بای کتل ۀ قیقکنندر بهنان یرات روی 

های برخی  م گاو ندا ت  این ننایج با یا نهیپرا مانی و زند 

، 9اند روی ی ب به  ز تحرس ) از محققان که گزارش کرز 

( ایاپرم  29، و 18 ،8( و م ر  ل ژی ط یعی )19 ، و18، 15

   ز، تناق  زارز  می

 

 
یند او پس از فرگام سپرا فعالیت میتوكندریاییبایوكسل بر  ۀقیقكنندر بهنانوذرات روی  گوناگونح سطوودن فزا ثرا. 4شکل 

 .(خطای استاندارد±میانگین)گشایی  یخـ انجماد
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های ضد و نقی  زیگری نیاز   ال نه زر این زمینه مطالعه

ماال، همت  باا نناایج تحقیاق حاضار      عن ان وج ز زارز، به

گزارش  د  ایت کاه ایان از  از روی جن اایی و تحارس     

(  همچنااین زر 13زهااد ) ایااپرم را زر ماارزان کاااهس ماای

ای زیگر بر میزان روی پالیمای منی، ارت ااط ما نای    مطالعه

بین ت لید ضعیف ایپرم و جن ایی ضعیف ایاپرم باا مقادار    

 (  33از باارور مشااهد   اد )   تر روی زر مایع منی ا ر پایین

ریاد کاه غلظات روی     نظر می ننایج م ج ز، بهبه ت جه  با

هاای پیشاین با ز      کنند  زر مطالعه  د  متئلۀ تعیین این از 

 های مشابه باید مدنظر قرار گیرز   ایت که زر تمامی مطالعه

کنناد کاه    برخی از مطالعات این  رضیه را حمایت مای 

ند ی ب اکتیدایی ن لیپیاد و  ت ا کاهس زر غلظت روی می

هااا  اا ز، زرننیجااه روی نقااس مهماای زر مهااار   پااروتئین

 ( 25، و 22، 5های  عال اکتیژن زارز ) گ نه

ننایج اثر ا زوزن یاط ح گ نااگ ن ناان یرات روی باه     

زاری باین   کنندۀ بای کتل نشان زاز کاه ت ااوت معنای    رقیق

از  مانی ایپرم پ  تیمارهای من اوت زر  اخص کی ی زند 

گشایی وج ز ندا ت  بات جه به اطالعات  یف  رایند انجمازا

ای ایت که باه ارزیاابی اثار     آمد ، این اولین مطالعه زیت به

 از بعاد  گااو  ایاپرم  کی یت های نان یرات روی بر  اخص

پرزازز و این امر مقایتاۀ نناایج    گشایی می یف انجمازا  رایند

زز  باا ایان حاال،    یا های ق لی ز  ار می م ج ز را با یا نه

اکتایدانی همچا ن رزمااری     هاای آننای   ترکی ات با ویژگی

مانی ایپرم قا ا پا  از  رایناد     ت انند ی ب به  ز زند  می

(  ننایج مشابهی نیز باا ا ازوزن   33یی   ند )گشا یف انجمازا

هاای زیگاری کا ن تاائ رین، هایپ تاائ رین،       اکتیدان آننی

کننادۀ    رونان باه رقیاق  گل تامین، ییتنئین، ترهال ز، و هیال

( کاه باا   26گشایی نیز زیاد   اد )   انجمازایف ق ل از  رایند

های  اکتیدان مطالعۀ حاضر زر تناق  ایت  این از  از آننی

و یاالنی م نیااز یاا ب ا اازایس  Eخاا راکی ماننااد وینااامین 

(  ال ناه  ااید   9رونادۀ ایاپرم زر ایاب  اد )     حرکت پیس

اکتایدانی   ت آننای زلیل ت اوت ماهیات م لکا لی ترکی اا    به

  د ، مقایتۀ ننایج آنها با هم نیز منطقی ن ا د     برز  نام

زر م رز تتت هاس کاه باه نا عی حااکی از یاالمت      

آماد  از یانجس    زیت غشای ایپرم ب ز، بات جه به ننایج به

این تتت کنین برآورز  د کاه ناان یرات روی زر هار زو    

 اازایس ما الر( یاا ب ا  10-2و  10-6)  ااد  یاطح ایاان از  

هاااای گااااو پااا  از  رایناااد    میپرا یاااالمت غشاااای 

آماد ،   زیات  یی  د  زر حمایت از ننایج باه گشا یف انجمازا

 مایع پالیمای زر پیس از این گزارش  د  ب ز که رزماری

 هاا  آن تجزیاۀ  از و یاازز  مای  پایادار  را ایاپرم  غشای منی،

 ( 2کند ) می جل گیری

 ان من اع  عنا  ( باه ATP تا ات )  ایپرم از آزن زین تری

کناد    مانی این از  مای  انرژی پایه برای اعمال یل ل و زند 

هایی ک ن هایپراکنی ایی ن  ایپرم این انرژی را برای  عالیت

و واکنس آکروزومی، برای ن  ی به اووییت و تحارس نیااز   

زارز  برای تأمین این انرژی، ایپرم به ما از خاارج یال لی    

رژی زرننیجۀ کاهس زر (  بنابراین کاهس ان1نیازمند ایت )

ATP ت اناد زرنهایات کااهس میازان جن اایی       ت لیدی، می

یی را یا ب  ا ز  زر   گشاا  یاف  ایپرم بعد از  رایند انجمازا

 د   پژوهس حاضر، نان یرات روی زر هر زو یطح این از 

و پا  از  گاهاای   میپرا ی ب ا زایس  عالیت مین کندریایی

الیت مین کندریایی یی  د، هرکند ا زایس  عگشا یف انجمازا

 های جن ایی ایپرم نشد   د  منجر به به  ز  اخص مشاهد 

ط رکاه باا تکنیاک     برایاس مطالعات، زر م ش هماان 

AMG  تشخیص زاز   د، مین کندری ایپرم روی را ان ا نه

(  به عاالو ، نا ع غشاایی روی ناقال پاروتئین      28کند ) می

ZNT-1 (  باا  16 ا ز )  زر مین کندری ایپرم م ش بیان می

گذا نن این م ارز   اهد  راوانای وجا ز زارز کاه     هم کنار

کند که مین کندری ممکن ایت جایگاهی بارای   پیشنهاز می

تنهاایی ممکان    جایی روی با د و این روی به ییتنم جابه

هاای   ایت نقس مهمای زر عملکارز مین کنادریایی یال ل    

 ( 28جنتی ای ا کند )



 ، چشمه، حمید ورناصری، محمد چمنی افشار، عبداهلل محمدی سنگ شناس، مهدی امین بین، پریسا یزدان رعنا جهان
 زاده محمدرضا بختیاری  محمدحسن نظران،

 

 1394پاییز و زمستان   2شماره   17دوره 

378 

ریایی ایاپرم باا   به  ز یالمت غشا و  عالیات مین کناد  

کرزن ریزمغذی روی به  کل نان   اید بن اند یا ب   اضا ه

گاو نیز   ز  ولی برای  کتنی تخم ا زایس بازز  لقاح برون

کنندۀ  اث ات تأثیرات م ید این از  از نان یرات روی زر رقیق

تنای   تنی و زرون ایپرم گاو به مطالعۀ بیشنر زر  رایط برون

 نیاز زارز 

 

 منابع

(  یزی ل ژی ت لیاد ماال  کااپ    1385م ج )ضمیری   1

 ص  488 ناس، ر ت،  اول، اننشارات حق

2. Abou-Haila A and Tulsiani DRP (2000) 

Mammalian Sperm Acrosome Formation 

Content and Function. Archives of 

Biochemistry and Biophysics. 379(2): 173-182. 

3. Aitken R, Gordon E, Harkiss D, Twigg JP, 

Milne P, Jennigs Z and Irvine DS (1998) 

Relative impact of oxidative stress on the 

functional com-petence and genomic integrity 

of human spermatozoa. Biology of 

Reproduction. 59(5): 1037-1046. 

4. Auld DS (2009) The ins and outs of biological 

zinc sites. Biometals. 22(1): 141-148. 

5. Bagchi D, Vuchetich PJ, Bagchi M, Tran MX, 

Krohn RL and Ray SD (1998) Protective 

effects of zinc salts on TPA-induced hepatic 

and brain lipid peroxidation, glutathione 

depletion, DNA damage and peritoneal 

macrophage activation in mice. Gen Pharmacol. 

30(1): 43-50. 

6. Bedwal RD and Bahuguna A (1994) Zinc, 

copper and selenium in reproduction. 

Experiential. 50(15):626-40. 

7. Bilodeau JF, Blanchette S, Gagnon C and 

Sirard MA (2001) Thiols preventH2O2-

mediated loss of sperm motility in 

cryopreserved bull semen.Theriogenology. 

56(2): 275-286. 

8. Caldamone AA, Freytag MK and Cockett AT 

(1979) Seminal zinc and male infertility. 

Urology. 13(3): 280-1. 

9. Chia SE, Ong C, Chua L, Ho L and Tay S 

(2000) Comparison of zinc concentration in 

blood and seminal plasma and various sperm 

parameters between fertile and infertile men. 

Andrology. 21(1): 53-7. 

10. Colagar AH, Marzony ET and Chaichi MJ 

(2009) Zinc levels in seminal plasma are 

associated with sperm quality in fertile and 

infertile men. Nutrition. 29(2): 82-88. 

11. Contri A, De Amicis I, Molinari A, Faustini M, 

Gramenzi A, Robbe D and et. Al. (2015) Effect 

of dietary antioxidant supplementation on fresh 

semen quality in stallion. Theriogenology. 

75(7): 1319-26. 

12. Crabo BG (1991) Preservation of boar semen: a 

worldwide perspective. In: Johnson L. A, D 

Rath, Paul Parey, Berlin. Pp. 3-9. 

13. Danscher G, Hammen R, Fjerdingstad E and 

Rebbe H (1978) Zinc content of human 

ejaculate and the motility of sperm cells. 

Andrology. 1(12): 576-581. 

14. Douard V, Hermier D, Magistrini M, Labbe C 

and Blesbois E (2004) Impact of changes in 

composition of storage medium on lipid content 

and quality of turkey spermatozoa. 

Theriogenology. 61(1): 1-13. 

15. Edorh AP, Tachev K, Hadou T, Gbeassor M, 

Sanni A and Creppy EE (2003) Magnesium 

content in seminal fluid as an indicator of 

chronic prostatitis. Cellular and Molecular 

Biology. 49(4): 419-23. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Colagar%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19285597
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marzony%20ET%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19285597
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaichi%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19285597


 گشایی یخ های كیفیت اسپرم گاو بعد از فرایند انجمادـ كردن نانوذرات روی بر شاخص اثر اضافه

 

 1394پاییز و زمستان   2شماره   17دوره 
379 

16. Elgazar V and Razanov V (2005) Zinc-

regulating proteins, ZnT-1, and Metallothionein 

I/II are present in different cell populations in 

the mouse testis. Histochemistry and 

Cytochemistry. 53(7): 905-912. 

17.  Endre L, Beck F and Parsad A (1999) The role 

of zinc in human health. Trace Elements in 

Experimental Medicine. 3(11): 333-375. 

18. Fuse H, Kazama T, Ohta S and Fujiuchi Y 

(1999) Relationship between zinc 

concentrations in seminal plasma and various 

sperm parameters. International Urology and 

Nephrology. 31(3): 401-8. 

19. Mankad M, Sathawara NG, Doshi H, Saiyed 

HN and Kumar S (2006) Seminal plasma zinc 

concentration and α-glucosidase activity with 

respect to semen quality. Biological Trace 

Element Research. 110(2): 97-106. 

20. Marmar JL, Katz S, Praiss DE and De 

Benedictis TJ (1975) Semen zinc levels in 

infertile and post vasectomy patients and 

patients with prostatitis. Fertility and Sterility. 

26(11): 1057-63. 

21. Millar MJ, Fischer MI, Elcoate PV and 

Mawson CA (1958) The effect of dietary zinc 

deficiency on the reproductive system of the 

male rat. Biochemistry and Physiology. 36(6): 

557-69. 

22. Oteiza PI, Olin KL, Fraga CG and Keen CL 

(1995) Zinc deficiency causes oxidative 

damage to proteins, lipids and DNA in rat 

testes. Nutrition. 125(4): 823-9. 

23. Padron OF, Brackett NL, Sharma RK, Lynne 

CM, Thomas AJ and Agarwal A (1997) Seminal 

reactive oxygen species, sperm motility, and 

morphology in men with spinal cord injury. 

Fertility and Sterility. 67(6 ): 1115-20. 

24. Parsad AS (1991) Discovery of human zinc 

deficiency and studies in an experimental human 

model. Clinical Nutrition. 53(2): 403-12. 

25. Powell SR (2000) The antioxidant properties of 

zinc. Nutrition. 130(5): 1447S-1454S. 

26. Salamon S and Maxwell WMC (2000) Storage 

of ram semen. Animal Reproduction Science. 

62(1-3): 77-111. 

27. Sanchez PLG, Setchell BP and Maxwell WMC 

(1997) Epididymal compounds and antioxidants 

in diluents for the frozen semen of ram 

spermatozoa. Reproduction Fertility and 

Development. 9(7) 689-696. 

28. Sonoko Y, Chiemi M, Kazuya K, Fritzie T, 

Tetsuro A, Shinsuke T and Takeshi M (2009) 

Zinc is an essential trace elemnt for 

spermatogenesis. Proceeding of the National 

Academy of Science. 106(26): 10589-10864.  

29. Stankovic H and Mikac-Devic D (1976) Zinc 

and copper in human semen. Clinica Chimica 

Acta. 70(1):123-6. 

30. Stoltenberg M and et. al. (1997) 

Autometallographic demonstration of zinc ion 

in rat sperm cell. Molecular Human 

Reproduction. 3(9):763-767. 

31. Wong WY, Flik G, Groenen PM, Swinkels 

DW, Thomas CM and Copius- Peereboom JH 

(2001) The impact of calcium, magnesium, 

zinc, and copper in blood and seminal plasma 

on semen parameters in men. Reproductive 

Toxicology. 15(2): 131-6. 

32. Zago MP and Oteiza PI (2001) The antioxidant 



 ، چشمه، حمید ورناصری، محمد چمنی افشار، عبداهلل محمدی سنگ شناس، مهدی امین بین، پریسا یزدان رعنا جهان
 زاده محمدرضا بختیاری  محمدحسن نظران،

 

 1394پاییز و زمستان   2شماره   17دوره 

380 

properties of zinc: interactions with iron and 

antioxidants. Free Radical Biology and 

Medicine. 31(2): 266-74. 

33. Zanganeh Z, Zhandi M, Zare-Shahneha A, 

Najafi A, Nabi MM, Mohammadi-

Sangcheshmeh A (2003) Does rosemary 

aqueous extract improve buck semen 

cryopreservation?. Small Ruminant Research. 

114(1): 120-125. 

34. Zhao RP and Xiong CL (2005) Zinc content 

analysis in serum, seminal plasma and 

spermatozoa of asthenozoospermic and 

oligoasthenozoospermic patients. National 

Journal of Andorology. 11(9): 680-2. 

 

 




