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 دهیچک

 شانزدهت اسپرم بز بعد از انجماد بود. یفیبر ک یمن کنندة رقیقلترکردن یف یابین مطالعه ارزیهدف ا

 آوری جمعشد. بعد از  آوری جمعار در هفته بز )چهار انزال از هر بز( دو برأس انزال از چهار 

 یشده با هم مخلوط و سپس به دو قسمت مساو آوری جمع یمن های نمونهه، یاول یابیو ارز یمن

 یۀلترنشده بر پایف کنندة رقیق .1ق شد: یر رقیز کنندة رقیقاز دو  یکیم شدند. هر قسمت با یتقس

و سرعت  ییجنبا یها ، فراسنجهییگشا خین. بعد از یتیلس یۀلترشده بر پایف کنندة رقیق .2ن و یتیلس

آکروزوم و  یکپارچگی، آلدئید دی، سطح مالون ییپالسما غشایو عملکرد  یکپارچگیاسپرم، 

درصد  جز شده به یابیارز های فراسنجهج نشان داد که یشدند. نتا یابیس ارزیت آپوپتوزیوضع

که  رسد می نظر بهجه ی(. در نت>10/1Pافتند )یر نییتغ کننده رقیقدو  یک از با هیچی، یبودن جنبا خطی

. دارداسپرم ن یشگاهیآزما یفیک های فراسنجه یرو ین اثر مخربیتیلس یۀبر پا کننده رقیقلترکردن یف

 یشگاهیآزما های ارزیابی هب کننده رقیق نردکلتریآشکارکردن اثر ف یشتر برایب ۀهرحال، مطالعه ب

 . دارد ازین یشرفته و باروریپ

 

 .نیتیلترکردن، لسیانجماد، بز نر، ف ،اسپرم های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

 های داممثل در  دیت تولیریت مدیبا توجه به اهم

نه در ین زمیدر ا ای گستردهمزرعه، تاکنون مطالعات 

 های فناوریاز  یکیه است. نگرفتنشخوارکنندگان انجام 

ح ی، تلقها دامد مثل یت تولیریبه مد کننده کمک

این ر در کشور به یاخ های سالکه در  است ینوعمص

در نشخوارکنندگان کوچک )گوسفند و بز(  موضوع

انجام  ینخست برا ۀشده است. در مرحل ای ویژه توجه

 ی، به اسپرم مناسب برایح مصنوعیز تلقیآم تیموفق

 رینگهدا های راهاز  یکی. استاز ین یح مصنوعیتلق

منجمدکردن و  ،یوانیح های گونهاز  یاریاسپرم بس

دور  های سال. از استه مدت آن یطوالن ینگهدار

ر یوانات از جمله شیگرفته از ح منشأبات یتاکنون، ترک

 یمن های کننده رقیق یاصل یتخم مرغ از اجزا ةو زرد

بات یوانات از جمله بز بوده است. ترکیاز ح یاریدر بس

از جمله انتقال  یل داشتن مشکالتیبه دل یوانیح

در  یکنواختی( و عدم Bousseau et al., 1998) یآلودگ

 یبرا توانند نمی( Emamverdi et al., 2013اجزاء )

هرچند که قادر به حفاظت  ؛مناسب باشند کردن رقیق

ن یند انجماد هستند. به دنبال ایفرا درمناسب از اسپرم 

ا را ین سویتیلس به نام یبین ترکامشکالت، برخی محقق

استفاده  یوانیبات حیترک یبرا ینیگزیبه عنوان جا

 منشأبا  هایی کننده رقیق. در حال حاضر کنند می

 یکه به صورت تجار شوند میا استفاده ین سویتیلس

در دسترس  یها اطالع د آنیند تولید شده و از فرایتول

 یۀتهبارة در یقاتیدر کشور تحق تازگی به بنابراینست. ین
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است  گرفتهشگاه انجام یها در آزما ساز آن دست

(Emamverdi et al., 2013; Salmani et al., 2014; 

Sharafi et al., 2014 .)یۀکه در ته یاز مشکالت یکی 

، شود میا مشاهده ین سویتیلس یۀبر پا های کننده رقیق

به کننده است و  قین در رقیتیلس ةنشد وجود ذرات حل

 یدر بعض یکه موجب بروز اشکاالت رسد می نظر 

 ،ن ذراتیحذف ا های راهاز  یکید شد. خواه ها ارزیابی

 کنندة رقیق یساز ن آمادهیدر ح کننده رقیقلترکردن یف

 کنندة رقیقکه  رسد میبه نظر  بنابراین. است ساز دست

شده در  قیرق یاز من یبهتر های ارزیابی بهلترشده یف

ن یلترنشده منجر شود. بنابرایف کنندة رقیقسه با یمقا

لترشده بر یف کنندة رقیقاثر  ۀش، مطالعین آزمایهدف ا

 یشگاهیات آزمایخصوص یا بر برخین سویتیلس یۀپا

 اسپرم بز بعد از انجماد است.

 

 ها روشمواد و 
 یمن آوری جمعوانات و یح

در این مطالعه، از چهار رأس بز نر نژاد مهابادی با سنین 

پژوهشی گروه -سه تا چهار سال که در مزرعۀ آموزشی

شد، استفاده شد.  تهران نگهداری میعلوم دامی دانشگاه 

انزال )چهار انزال از هر بز در چهار تکرار( با  14مجموع 

ای دو بار طی فصل  استفاده از مهبل مصنوعی و هفته

آوری،  آوری شد. بالفاصله بعد از جمع غیرآمیزشی جمع

درجۀ  94های منی در یک فالسک حاوی آب  نمونه

یشگاه منتقل شدند. در گراد قرار گرفته و به آزما سانتی

آزمایشگاه، هر نمونه از نظر حجم منی، جنبایی و غلظت 

هایی که دارای  مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت و فقط نمونه

 43/6لیتر، جنبایی باالتر از  میلی 43/6حجم بیشتر از 

لیتر  اسپرم در میلی 3/0× 163درصد و غلظت باالتر از 

اب و استفاده شدند. بعد از بودند، برای ادامۀ آزمایش انتخ

های  ها برای جلوگیری از اثر تفاوت ارزیابی اولیه، انزال

 فردی هر بز نر، با هم مخلوط شدند. 

 

 یمن ییگشا خیاد و مانج ،کردن قیرق

گرم در  4/96س )یس )تریش از بافر ترین آزمایدر ا

تر( و فروکتوز یگرم در ل 2/14ک )یترید سیتر(، اسیل

 .ه استفاده شدیتر(( به عنوان بافر پایگرم در ل 4/10)

ا و ین سویتی( لسی/وزنیدرصد )حجم 1بعد از افزودن 

 یینها کنندة رقیقسرول، ی( گلی/حجمیدرصد )حجم 3

( Salmani et al., 2013) شد هیا تهین سویتیلس یۀبر پا

قه ورتکس و بعد از آن به دو قسمت یدق 13و سپس 

لتر سر یف ۀلیه وسب ها قسمتاز  یکیم شد. یتقس یمساو

لتر ی( فJet-Biofil, Canadaکرومتر )یم 00/6 یسرنگ

 های نمونه. شدلتر استفاده یگر بدون فیشد و قسمت د

م و هر یتقس یز به دو بخش مساویشده ن مخلوط یمن

دن به یتا رس شده گفته های کننده رقیقاز  یکیبخش با 

ق یرق لیتر میلیون اسپرم در یلیم 066 ییغلظت نها

 03/6وت یبه داخل پا یمن شدة رقیق های نمونه شد.

ده و ی( کشIMV, L’Aigle, France) لیتری میلی

الکل بسته شد. سپس  ونیل پلیوت با پودر یقسمت باز پا

 6قه در ارتفاع یدق 10منجمدشدن،  یبرا ها پایوت

و بعد از  ندع قرار گرفتیتروژن مایسطح ن متری سانتی

 یافتند. برایع انتقال یژن ماترویبه ن یابیآن تا زمان ارز

منجمدشده در  های پایوت، ییگشا خیبعد از  های ارزیابی

در حمام دقیقه  96گراد به مدت  یسانت ۀدرج 94 یدما

 شدند. ییگشا خیگرم  آب

 

 اسپرم یو سرعت ییجنبا های فراسنجه یابیارز

ز یستم آنالیس بااسپرم  یو سرعت ییجنبا های فراسنجه

-CASA, Version 12 IVOS, Hamilton) یوتریکامپ

Thorne Biosciences, Beverly, MA, USAیابی( ارز 

شرح هستند: این آمده به  دست به های فراسنجهشدند. 

، PMرونده ) شیپ یی، درصد(، جنباTMکل ) ییجنبا

کرومتر در ی، مVAPر )ین سرعت در مسیانگیدرصد(، م

 کرومتر دری، مVSLم )یر مستقیه(، سرعت در مسیثان

کرومتر در ی، مVCL) یر منحنیه(، سرعت در مسیثان

کرومتر(، تناوب ی، مALHسر ) یعرض ییه(، جنبایثان

 ییبودن جنبا ی، هرتز(، درصد خطBCFزنش ) یعرض

(LINو راست )یر طیمس ی، درصد ( شدهSTR.)درصد ، 

 

 اسپرم ییپالسما غشای یکپارچگی یابیارز

آمیزی  رنگ برای ارزیابی یکپارچگی غشای پالسمایی از

( Salmani et al., 2013نیگروزین استفاده شد ) -ائوزین

 06میکرولیتر از نمونۀ اسپرم و  06آمیزی،  برای این رنگ

نیگروزین روی الم از  -شدة ائوزین میکرولیتر از رنگ آماده

 96شده قرار گرفتند و مخلوط شدند. پس از  پیش گرم
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یه شد و الم ثانیه از قطرة مخلوط یک گسترش روی الم ته

سرعت خشک شد. الم حاصل زیر میکروسکوپ نوری  به

(CKX41; Olympus, Tokyo, Japanبا بزرگ ) نمایی

اسپرم شمارش و  066ارزیابی شد. از هر الم تعداد  666

 نشده )زنده( محاسبه شد.  های رنگ درصد اسپرم

 

 اسپرم ییپالسما غشایت یفعال یابیارز

تورم  آزمایش وسیلۀ به اسپرم ییپالسما غشایت یفعال

(. به Salmani et al., 2013شد ) یک بررسیپواسموتیها

 ۀتر نمونیکرولیم 96 آزمایشن یا یطور خالصه، برا

ک با فشار یپواسموتیط هایتر از محیکرولیم 966با  یمن

سپس لوگرم مخلوط و یاسمول بر ک یلیم 166 یاسمز

. انکوبه شد گراد سانتی ۀدرج 94 یقه در دمایدق 96

خته و گسترش یالم ر یک قطره از مخلوط رویسپس 

کروسکوپ فاز کنتراست یر میه شد. الم حاصل زیته

(CKX41; Olympus, Tokyo, Japanو با بزرگ )یینما 

اسپرم شمارش  066. از هر الم تعداد شد یابیارز 666

 های اسپرمخورده ) دم گره یدارا های اسپرمو درصد 

 د.فعال( محاسبه ش غشای یدارا

 

 آلدئید دیمالون  قدارم یابیارز

دشده توسط ی( تولMDA) آلدئید دیمالون  قدارم

ن یا ین شد. به طور خالصه، براییتع TBARS آزمایش

 یمخروط ۀاسپرم درون لول ۀاز نمون لیتر میلی 1آزمایش 

 BHT، 1 لیتر میلی 1ب یسپس به ترت .خته شدیر

اضافه  به نمونه TCA لیتر میلی 0و  EDTA لیتر میلی

( g 1366وژ )یفیقه سانتریدق 13 ها نمونهشد. بعد از آن 

برداشته و در  ییع رویاز ما لیتر میلی 1شدند. سپس 

به آن  TBA لیتر میلی 1خته شد و یوب ریکروتیک می

قه درون حمام آب گرم با یدق 13 ها نمونهافزوده شد و 

 16تا  3قرار گرفتند. سپس  گراد سانتی ۀدرج 33 یدما

ط نگه داشته شدند تا سرد شوند و یمح یه در دماقیدق

توسط دستگاه  ها نمونهموجود در  MDAدر آخر غلظت 

( در UV-1200, Shimadzu, Japanاسپکتروفوتومتر )

 ن شد.یینانومتر تع 390طول موج 

 

 آکروزوم یکپارچگی یابیارز

 PSA-FITCآکروزوم از رنگ  یکپارچگی یابیارز یبرا

 366، آمیزی رنگن یا یخالصه برا به طوراستفاده شد. 

ون یلیم 1ون اسپرم با غلظت یتر سوسپانسیکرولیم

 16وب اضافه و یکروتیک میبه  لیتر میلیاسپرم در 

 ییط باالی( شد. سپس محg 466وژ )یفریقه سانتیدق

 یشده در انتها لیاسپرم تشک ۀبرداشته شد و صفح

 درصد حل شد. 34تر اتانول یکرولیم 36وب در یکروتیم

کس یگراد ف یسانت ۀدرج 6 دمای قه دریدق 96 ها اسپرم

ون اسپرم یتر از سوسپانسیکرولیم 06شدند. بعد از آن 

و  گرفتقرار  ای شیشهد یاسال یک خط رویبه صورت 

 06ر شود. سپس یاجازه داده شد تا اتانول تبخ

تر در یکرولیم PSA-FITC (36تر از رنگ یکرولیم

 دیخته شد. اسالید ریاسال یرو های اسپرم( بر لیتر میلی

 گراد انکوبه یسانت ۀدرج 6 یقه در دمایدق 13 تا 16

رشده شستشو یبار با آب دوبار تقط 13و سپس  شده

دها اجازه داده شد تا خشک یبه اسال پایان شد. در هداد

 یگذار نمونه، المل یسرول رویختن گلیشوند و بعد از ر

کروسکوپ یم ۀلیاسپرم به وس 066. در آخر گرفتانجام 

( و BX51, Olympus, Japanلتر فلورسنت )یمجهز به ف

های با سر  اسپرمشمارش شدند.  666 یینما با بزرگ

سبزرنگ و سر بدون رنگ یا باند سبزرنگ در ناحیۀ 

هایی با آکروزوم یکپارچه  استوایی به ترتیب به عنوان اسپرم

 هایی با آکروزوم غیریکپارچه در نظر گرفته شدند و اسپرم

(Emamverdi et al., 2013   .) 

 

 نیل سریدیر مکان فسفاتییتغ یابیارز

 ییپالسما غشاین یل سریدیر مکان فسفاتیین تغییتع

 های اسپرمزنده،  های اسپرمن درصد ییتع یاسپرم برا

و  ییانتها ةآپوپتوزشد های اسپرمه، یاول ةآپوپتوزشد

 یت تجاریک کینکروزشده با استفاده از  های اسپرم

(IQP, Groningen, the Netherlands مطابق دستور )

. به طور خالصه در گرفتر انجام ییتغ یبا اندک ،سازنده

ت یم موجود در کیبا بافر کلس یمن ۀ، نمونآزمایشن یا

 1آوردن غلظت  دست به یبا آن برا دوبارهشستشو و 

 16مخلوط شد. سپس  لیتر میلیون اسپرم در یلیم

تر از یکرولیم 166به  Annexin V-FITCتر از یکرولیم

 یقه در دمایدق 06ون اسپرم اضافه و یسوسپانس

تر از رنگ یکرولیم 16شگاه انکوبه شد. بعد از آن، یآزما

ون اسپرم اضافه و ی( به سوسپانسPIد )یودایوم آیدیپروپ
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دقیقۀ دیگر نیز در دمای آزمایشگاه انکوبه شد. در آخر،  13

 Becton Dickinson, San)ها با دستگاه فلوسایتومتر  نمونه

Khosoz, CA, USAهای  ( آنالیز شدند. بعد از آنالیز، نمونه

های  . اسپرم1اسپرم به چهار زیرجمعیت تقسیم شدند: 

. 9های آپوپتوزشدة اولیه،  . اسپرم0زندة غیر آپوپتوزشده، 

های نکروزشده  . اسپرم6های آپوپتوزشدة انتهایی،  اسپرم

(Emamverdi et al., 2013.) 

 

 یز آماریآنال

 یۀو رو SAS افزار نرمش با استفاده از ین آزمایا های داده

GLM ن حداقل یانگیج به صورت میند. نتاشدز یآنال

 . اند شدهن نشان داده یانگیاشتباه استاندارد م ±مربعات 

 

 ج و بحثینتا

 یۀساز بر پا دست های کننده رقیقساخت  تازگی به

است  شده یبررس ن مطالعهیا در چندین سویتیلس

(Emamverdi et al., 2013; Najafi et al., 2013; 

Salmani et al., 2013; Salmani et al., 2014ج ی(. نتا

ن یتین است که لسیا ةدهند ر نشانیاخ های پژوهش

کننده از سرما  ک عامل محافظتیا به عنوان یسو

مرغ باشد که  تخم ةزرد یبرا ین مناسبیگزیجا تواند می

 ;Thun et al., 2002) ها کننده رقیقر بیشتدر 

Zanganeh et al., 2013 ر بیشتج ی. نتاشود می( استفاده

ت اسپرم بز یفیکه ک دهد میگذشته نشان  های آزمایش

 یۀبر پا های کننده رقیقو گوسفند که با استفاده از 

در  ییگشا خیبعد از  ،ا منجمد شده بودندین سویتیلس

مرغ  تخم ةزرد یۀبر پا کننده استفاده از رقیقسه با یمقا

در  ها فراسنجهاز  یهرچند که در بعض ؛نداشت یتفاوت

یش تخم مرغ افزا ةزرد یۀبر پا کننده رقیق مقایسه با

 ;Emamverdi et al., 2013) مشاهده شده است

Salmani et al., 2013; Salmani et al., 2014 .)از  یکی

شده است، ه فوق مشاهد های آزمایش یکه ط یموارد

 های گزارشن بوده که طبق یتیلس ةنشد وجود ذرات حل

 یجاد اختالل در بعضیبه ا توانند مین ذرات یموجود، ا

خصوص هنگام استفاده از  اسپرم به های ارزیابیاز 

ن یاسپرم و همچن ییجنبا یوتریز کامپیستم آنالیس

ن یحل ا یند. برابینجامک یتومتریفلوسا های ارزیابی

از  یشفاف و عار کنندة رقیقط یمشکل و داشتن مح

ن یارائه شده و همچن ییذرات نامحلول راهکارها

که  هایی روشاز  یکیست. اجراز در دست ین ییراهکارها

ب غلظت یاستفاده از روش ش ،هشد یابیتاکنون ارز

( که Rodriguez-Martinez et al., 1997) است پرکول

. اما شود می منجر دهکنن رقیقاز  یبه حذف ذرات اضاف

ن یبودن پرکول و همچن ل گرانین روش به دلیا

. از شود نمیاستفاده  یبودن عمالً به صورت عادگیر وقت

 یۀبر پا یتجار های کننده رقیقکه احتماالً در  هایی روش

کردن و  تیکیروش سون شود، میا استفاده ین سویتیلس

 های الیهخردکردن  یبرا یکیزیف های روشر یسا

ز در ین هایی پژوهشکه در حال حاضر  استن یتیلس

ج منتشر یست )نتاجرادر کشور در حال ا زمینهن یا

د یتول یر هرچند که برای(. روش اخاست نشده

 ید است ولیار مفیشفاف و کارآمد بس کنندة رقیق

ن یاز به امکانات خاص و همچنیبی از جمله نیمعا

الت با توجه به مشک بنابراین. گیربودن دارد وقت

لترکردن یش از روش فین آزمایذکرشده در ا های روش

ن ینداشته و در ع یاز به امکانات خاصیاستفاده شد که ن

 .نیستز ین گیر وقتحال 

و  ییکه جنبا دهد میج پژوهش حاضر نشان ینتا

 یکپارچگیت و یاسپرم، فعال یسرعت های فراسنجه

آکروزوم و  یکپارچگیو  MDA، سطح ییپالسما غشای

 کنندة رقیقن دو یس بیت آپوپتوزین وضعیهمچن

نداشتند.  داری معنالترنشده تفاوت یلترشده و فیف

ن عدم تفاوت در یا دهد میج نشان یکه نتا طور همان

. هستندگر یهمد ةدندکنییتأ یبه نحو ها فراسنجه ۀهم

گفت که هرچند  توان میج ین نتایبا توجه به ا

ذرات  بودو ن تیلترشده از نظر شفافیف کنندة رقیق

، داردلترنشده یف ةکنند قیرق از یت بهترین وضعیتیلس

 ییگشا خیاسپرم بعد از  یفیک های فراسنجهگر یولی د

صورت معمول  هلترنشده که بیف ةکنند قیرق در مقایسه با

ت متفاوتی ندارد. یوضع شود، میساخته  ها آزمایشگاهدر 

در ن یتیتر لس ن معناست که احتماالً ذرات بزرگین بدیا

را حذف یز ،ددارندی نیرات مفیثتأکننده  قیط رقیمح

 ت اسپرم نداشته است. یفیک یرو یریها تأث آن

لترشده و یف های کننده رقیقج اثر ینتا 1جدول 

اسپرم  یسرعت های فراسنجهو  ییبر جنبا را لترنشدهیف

 ه جز، بدهد میج نشان یطور که نتا . هماندهد مینشان 
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LINیکننده دارا قیر دو نوع رقد ها فراسنجهر ی، سا 

که درصد  دهد میج نشان ینبودند. نتا داری معناتفاوت 

LIN ر یشتلترنشده بیف کنندة رقیقدر  داری معنا طور به

لترشده است. در مطالعات گذشته یف کنندة رقیقاز 

 یۀک الی مانندن احتماالً یتیگزارش شده است که لس

حافظت از و موجب م گیرد میاسپرم قرار  یرو یپوشش

 ,.Thun et al) شود می ییسرما های تنشآن در مقابل 

2002; Aires et al., 2003ن گزارش شده ی(. همچن

 ین گرانرویتیلس یۀبر پا های کننده رقیقاست که 

 ةزرد یۀبر پا های کننده رقیق ابدر مقایسه  یکمتر

 ;Vishwanath & Shannon, 2000د )دارنمرغ  تخم

Zhang et al., 2009 )ن یتیو احتماالً حذف ذرات لس

 ین گرانرویلترکردن به کمترشدن ایف ۀلیدرشت به وس

ن یا ییایحاضر گو ۀج مطالعیمنجر خواهد شد. نتا

ن در یتیکه ذرات درشت لس یرا در حالتیمطلب است، ز

 یوتریز کامپیکننده وجود دارد، دستگاه آنال قیط رقیمح

 نیبد ر گرفته وها را به عنوان اسپرم جنبا در نظ اسپرم آن

 های اسپرماز مقدار  یباالتر از حد واقع یابیصورت ارز

ن ی(. با اVincent et al., 2012جنبا ارائه خواهد داد )

لترشده، یف کنندة رقیقش و در گروه ین آزمایحال، در ا

ل یجنبا به دل های اسپرم یباالتر از حد واقع یابیارز

االً ن وجود ندارد و احتمیتیحذف ذرات درشت لس

به  ،لترشدهیف کنندة رقیقط یمح یشتر گرانرویکاهش ب

ر مشابه یدادن مقاد اسپرم و نشان ییشتر جنبایش بیافزا

ه انجامیدلترنشده یف کنندة رقیقی حاصل از یبا جنبا

ی هر دو یتفاوت در جنبانبود گر ید علتاست. 

 ةنشد باشد که ذرات حل تواند این می کننده رقیق

ابی یکه ارز اند نبودهدرشت  یا اندازهن به یتیلس

رد. یها را به جای اسپرم در نظر گ اسپرم آن یوتریکامپ

در  LINل باالتربودن ین مطالعه دلین در ایهمچن

 کنندة رقیق در مقایسه بالترنشده یف کنندة رقیق

 ست.یخوبی مشخص ن لترشده بهیف

 
 (Lsmean±SEMهای سرعتی اسپرم بز ) و فراسنجهفیلترنشده بر جنبایی  های فیلترشده و . اثر رقیق کننده1جدول 

 کننده رقیق
 های سرعتی جنبایی و فراسنجه

TM 
 )درصد(

PM 
 )درصد( 

VAP 
(μm/s) 

VSL 
(μm/s) 

VCL 
(μm/s) 

ALH 
(μm) 

BCF 
(Hz) 

STR 

 )درصد(
LIN  

 )درصد(
 a99/63 29/43 49/02 64/4 40/133 41 90/31 44/01 29/94 کنندة فیلترنشده رقیق
 b14/60 14/49 30/03 92/4 3/162 39/49 10/26 99/06 29/99 کنندة فیلترشده رقیق

 26/6 64/1 91/1 9/6 03/4 44/0 93/9 21/1 03/0 اشتباه استاندارد میانگین 
a, bاعداد هر ستون که دارای حروف انگلیسی مشابه نیستند، اختالف معنا . ( 63/6داری دارندp<.) 

 

های یکپارچکی  رزیابیدر مطالعۀ حاضر، نتایج ا

(، 0( و فعالیت غشای پالسمایی )جدول 0)جدول 

)جدول  MDA( و سطوح 9یکپارچگی آکروزوم )جدول 

دهد و احتماالً این  داری نشان نمی ( تفاوت معنا9

تأثیربودن حضور یا نبود ذرات  نداشتن به دلیل بی تفاوت

های  کننده بر این فراسنجه نشدة لسیتین در رقیق حل

اسپرم بوده است. در این زمینه تاکنون هیچ  کیفی

 گزارشی منتشر نشده است. 

 
 (Lsmean±SEMکنندة فیلترشده و فیلترنشده بر درصد یکپارچگی و فعالیت غشای اسپرم ) . اثر رقیق0جدول 

 فعالیت غشای اسپرم )درصد( یکپارچگی غشای اسپرم )درصد( کننده    رقیق
 14/92 44/69 کنندة فیلترنشده رقیق
 96 44/94 کنندة فیلترشده رقیق

 32/9 32/9 اشتباه استاندارد میانگین

 
 MDA (Lsmean±SEM)کنندة فیلترشده و فیلترنشده بر درصد یکپارچگی اکروزوم و سطح  . اثر رقیق9جدول 

 لیتر( )نانومول در میلی MDAسطح  یکپارچگی آکروزوم )درصد( کننده  رقیق
 13/0 29/41 کنندة فیلترنشده رقیق
 26/1 0/46 کنندة فیلترشده     رقیق

 02/6 19/1 اشتباه استاندارد میانگین
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نتایج بررسی تغییر مکان فسفاتیدیل سرین به عنوان 

دهد که همۀ  شاخصی از وقوع آپوپتوزیس نشان می

های حاصل از این ارزیابی که شامل درصد  فراسنجه

های  توزشدة اولیه، اسپرمهای آپوپ های زنده، اسپرم اسپرم

های نکروزشده است، تفاوت  آپوپتوزشدة انتهایی و اسپرم

کنندة فیلترشده و فیلترنشده نشان  داری بین دو رقیق معنا

رسد که حضور  (. در آخر به نظر می6دهد )جدول  نمی

نشدة لسیتین بر نتایج حاصل از شمارش  ذرات حل

تأثیری  های مختلف از نظر وضعیت آپوپتوزیس سلول

ها،  نداشته است. این در صورتی است که در سایر پژوهش

های  های غیرواقعی از تعداد اسپرم وجود ذرات باعث ارزیابی

آمیزی قبل  های شستشو و رنگ هر گروه شده که با روش

از انجام فلوسایتومتری سعی در رفع مشکل ذرات 

(. Vincent et al., 2012نشدة لسیتین شده است ) حل

تواند به  فاوت در مطالعۀ حاضر با سایر مطالعات میعلت ت

ها در آزمایش حاضر  پذیری آننا اندازة ذرات لسیتین و رنگ

نشده، رنگ  مرتبط باشد؛ به طوری که احتماالً ذرات حل

شده در این ارزیابی را به خود جذب  فلورسنت استفاده

در  ها را به عنوان اسپرم ن اند و دستگاه فلوسایتومتر آ نکرده

 نظر نگرفته است.

 
 (Lsmean±SEMهای زنده، آپوپتوزشدة اولیه، آپوپتوزشدة ثانویه ) کنندة فیلترشده و فیلترنشده بر درصد اسپرم . اثر رقیق6جدول 

اسپرم مرده 

 )درصد(

 اسپرم آپوپتوزشدة 

 انتهایی )درصد(

اسپرم آپوپتوزشدة اولیه 

 )درصد(

اسپرم زنده 

 )درصد(
 کننده رقیق

 کنندة فیلترنشده رقیق 62/94 63/13 34/94 69/66

 کنندة فیلترشده    رقیق 26/93 44/06 69/94 63/69

 اشتباه استاندارد میانگین  40/0 63/0 63/6 44/6

 

 کلی گیری نتیجه

توان نتیجه گرفت که  در مجموع، از این آزمایش می

  مفیدی تأثیر   کننده بر پایۀ لسیتین سویا فیلترکردن رقیق

 

گشایی اسپرم بز ندارد و از  های کیفی بعد از یخ ر فراسنجهب

درصد لسیتین سویا و بدون  1کنندة حاوی  رقیق

 توان در انجماد اسپرم بز استفاده کرد.      فیلترکردن می
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