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چكيده
هدا تحقیق حاررکه در گروه علوم دامی پردد
سطوح مختلو اسان

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال  ۱۳۹۳به اجرا درآمد ،بررسی تژ ثیر

رزماری (صفر 25 ،۱6/6 ،۱2/5 ،۱0 ،و 50میلیگرم در لیتر) در رقیقکننژده منژی ،بژر کمیژت و کیفیژت اسژپرم

خروس ،بعد از فرادند انجماد -دهگشادی بود .از  ۱0قطعه خروس سوده تجاری راس در ادن مطالعژه اسژتفاده شژد .نمونژههژای منژی
هفتهای دو بار جمعآوری و پ

از افزودن مادع رقیقکننده بر پاده لستین به آنها در دمای پنج درجه سانتیگراد نگهداری شدند .رقیژق-

کننده حاوی غلظتهای  ۱0و  ۱2/5میلیگرم در لیتر اسان
میلیگرم در لیتر اسان

رزماری ،جنبادی کل و رقیقکننده حژاوی غلظژتهژای  ۱2/5 ،۱0و ۱6/6

رزماری ،حرکت پیشرونده اسپرم و نیز زندهمانی آنها قبژل از انجمژاد را بهبژود بخشژید ( .)P≤0/05کمتژردن و

بیشتردن تحرک اسپرمها به ترتیب در رقیقکننده بدون رزماری و رقیقکننده حاوی  ۱0میلیگرم در لیتر از اسان
( .)P≤0/05دکپارچگی غشای سلولی اسپرمها در رقیقکننده حاوی  ۱0میلیگرم در لیتر اسان
غلظت  ۱2/5میلیگرم در لیتر) افزاد
اسان

رزماری ،کاه

كلیدواژهها :آنتیاکسیدان ،اسان

* نودسنده مسئول

رزماری نسبت به سادر غلظتها (بهجز

دافت ( .)P≤0/05آپوپتوز اسپرمها در رقیقکننژده حژاوی  ۱2/5 ،۱0و  ۱6/6میلژیگژرم در لیتژر

دافت ( .)P≤0/05براساس نتادج تحقیق حارر ،اسان

رقیقکننده ،کیفیت اسپرم خروس را پ

رزماری مشاهده شد

رزماری در سطوح  ۱0و  ۱2/5میلیگرم در لیتر در مادع

از دهگشادی بهبود میبخشد.

رزماری ،اسپرم خروس ،انجماد  -دهگشادی ،رقیقکننده

Email: mshaker@ut.ac.ir
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مقدمه

پرندگان در زمان انزال وجژود دارنژد ،امژا بیشژتردن میژزان

امروزه تولید فراوردههای غذادی با منشاح پژروتئین حیژوانی

پراکسیداسیون لیپیدهای غشای اسپرم خروس ] ،[۱بوقلمون

جادگاه وداهای در حفظ سالمت جسژمانی و رشژد فکژری

و ماکیان در چند ساعت آغازدن نگهداری بژرونتنژی ددژده

افراد جامعه دارد و نیز پرورش طیور از شناخته شژدهتژردن

میشود ] 6و .[۱0

روشها جهت تولید پروتئین حیوانی بژه حسژاب مژیآدژد.

گونژژههژژای فعژژال اکسژژیان ( )ROSآثژژار مخربژژی بژژر

تلقیح مصنوعی دکی از ابزارهژای مژددردتی کارآمژد بژرای

فرآدندهای متابولیکی میگذارند و مژیتواننژد سژبب آغژاز

تولید گوشت

پراکسیداسیون لیپید و تخردب سژاختار  DNAاسژپرم و در

مر و تخممر است اما دارای محدوددتهادی است که از

پادان موجب مرگ سلولی شوند ] .[۸بسژیاری از مطالعژات

و

اثرات سودمند آنتژیاکسژیدانهژای افژزوده شژده بژه مژادع

سردع توان باروری اسپرم ،هنگامیکژه بژه

رقیقکننده منی را برای جلوگیری از اثرات سوح  ROSنشان

شکل مادع دا منجمد نگهداری مژیشژود ،اشژاره کژرد .لژذا

دادند .با ادن حال ،گزارشات محدودی در رابطه با بررسژی

ارتقای روشهای ذخیره و نگهداری اسپرم مژیتوانژد ادژن

اثر عصژارههژای گیاهژان دارودژی بژه عنژوان دژک مخژزن

بهینهسازی تولیدمثل ماکیان در جهت افزاد

آن جمله میتوان به هزدنه بای ،نیاز به نیژروی متخصژ
همچنین ،کاه

محدودتها را کاه

دهد.

آنتیاکسیدانی بر کیفیت اسپرم وجود دارد ].[۱۴

لیپیژدها از اجژژزای مهژژم غشژژای اسژژپرم هسژژتند و نقژ

گیاه رزماری ( )Rosmarinus officinalisحدوداً حاوی

عمدهای در فرادندهادی دارند که بر توان باروری اسپرمها ت ثیر

دک تا  2/5درصژد اسژان

میگذارند ] ،[2۱زدرا فسژفولیپیدهای اسژپرم پرنژدگان مقژدار

کامفن ۱ ،و  ۸سینئول ،کامفر و آلفا-پینن از ترکیبات عمژده

زدادی اسیدهای چژرب غیراشژبای دارنژد ] .[2۳مقژاددر زدژاد

اسان

رزماری هستند .اسژیدهای فنلژی نظیژر کارنوسژیک

اسیدهای چرب غیراشبای با چند پیوند دوگانه موجب میشود

اسید ،اسید رزماردک ،اسید کافئیک و اسید کلرخیوژنیک از

اسپرم به پراکسیداسیون لیپیدی بسیار حسژاس شژود کژه ادژن

ترکیبات ددگر موجود در ادن گیاه هستند ].[۱7

مطلب با ناباروری جن

نر همبستگی مثبت دارد ].[۹

مژیباشژد .بورنئژول ،لیمژونن،

آنتیاکسیدانهای فنولیک نوی صنعتی ،نظیر هیدروکسی

به منظور جلوگیری از آسیبها بهطور طبیعژی در مژادع

آنیزول بوتیله شده ( )BHAو هیدروکسژی تژواوین بوتیلژه

منی ،سیستمهای آنتژیاکسژیدانی وجژود دارد ،امژا سیسژتم

شده ( ،)BHTبا داشتن دک حلقه آروماتیک بژا دژک گژروه

آنتیاکسیدانی موجود در پالسمای منژی پرنژدگان اهلژی در

الکلی ،قادر به اهدای دون هیدروژن به عوامژل اکسژیدکننده

تولیدمثل طبیعی تنها برای مژدت کوتژاهی مژؤثر اسژت .از

هستند ،درحالیکژه کارنوسژیک اسژید موجژود در اسژان

اسژیدهای چژرب

رزماری دارای دژک حلقژه آروماتیژک ،امژا دو گژروه الکلژی

پیآمدهای پراکسیداسیون لیپیژد ،کژاه

غیراشبای و تولید راددکالهای آزاد است .ادژن راددکژالهژا

میباشد که میتواند به طور مژؤثری بژه عنژوان دهنژده دژون

سبب تشددد پراکسیداسیون لیپید خواهند شد و از آنجا کژه

هیدروژن به عوامل اکسیدکننده ،عمل کند .همچنین پلیفنژل

غلظتهای بایی اسژیدهای چژرب غیراشژبای بژرای حفژظ

و رزماردنیک اسید دارای دو حلقژه آروماتیژک بژا دو گژروه

سیالیت غشاح و جنبادی اسژپرم رژروری اسژت ،مژیتژوان

الکلی هستند که میتوانند اثرات آنتیاکسیدانی قژویتژری را

اسیدهای چژرب

مژؤثرتری در خنثژی کژردن عوامژل

کاه

جنبادی اسپرم را در شرادط کاه

ادجاد کنند .بنابرادن نق

توجیه کرد ] .[۱اگرچه فراوردههای پراکسیداسیون در منژی

اکسیدکننده دارند ] 5و  .[۱7رقیقکننده انجماد حاوی عصاره
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رزماری میتواند کیفیت اسپرم خوک ] ۱۳و  ،[۱۴گاو ] ،[7بز

 ۱00سیسی آب  ۳7درجه سانتیگراد قژرار داده شژد و در

از دژهگشژادی بهبژود بخشژد.

از

] [25و گوسفند ] [۱5را پژ

مدت کمتر از  ۱5دقیقه به آزمادشژگاه منتقژل شژد .پژ

بهبژژود در کیفیژژت اسژژپرم منجمژژد شژژده توسژژط سژژادر
آنتیاکسیدانهای طبیعژی از جملژه آدلکژ

مخلوطسازی ،نمونهها از نظر غلظت ،مورفولوژی و تحرک
بررسی شدند تا از سالمت آنها برای انجماد اطمینان حاصل

پاراگودسنسژ

( )Ilex paraguayensisنیز نشان داده شده است ].[۱۴
هدا از انجام پژاوه
استفاده اسان

شود .تیمارهای آزمادشی حژاوی شژ

حارژر ،ادجژاد بررسژی تژ ثیر

سژطح (صژفر،۱0 ،

 25 ،۱6/6 ،۱2/5و  50میلژژیگژژرم در لیتژژر) از اسژژان
رزماری با ش

رزماری به عنوان دک آنتیاکسیدان گیژاهی

در رقیقکننده بر کیفیت اسپرم خروس بعد از فرادند انجماد

تکرار بودند.

سطوح مورد نظر ابتدا براساس درصد انتخژاب شژدند.
دعنی نسبت  ۱به  ۱ ،200به  ۱ ،۴00به  ۱ ،600به  ۸00و ۱

 -دهگشادی است.

به  ۱000رقیقسازی انجام گرفت و برای سهولت بیشتر بژه
میلیگرم بر لیتر تبددل شدند .استفاده از رقیژقکننژده بژدون

مواد و روشها
در ادن آزماد  ،از  ۱0خروس بالغ سوده تجاری رأس (۳2

اسان

هفته) که به طور تصادفی از گلژه مژوردنظر انتخژاب شژده

گرفت .اسان

بودند ،استفاده شد .تمامی خروسها بژرای دژک دوره سژه

میلیگرمی تولید شرکت باردج اسژان

شژکمی ،عژادت داده

 72۹0۱۹با خلوص  ۱00درصد بود.

هفتهای ،به اسپرمگیری با روش مال

رزماری به عنوان گروه شژاهد مژورد اسژتفاده قژرار

پ

شدند .مادع منی به وسیله ماساژ شکمی به صورت هفتژهای

اسژتفاده شژده در ادژن پژاوه  ،ودژال 50
کاشژان بژه شژماره

از تجزده و تحلیژل اولیژه شژاخ

هژای اسژپرمی

(غلظت ،مورفولوژی و تحرک اسپرمها) ،برای سژرد شژدن

دو بار جمعآوری شد.
از محیط انجماد بر پاده لسژتین بژرای حفاظژت اسژپرم

تدردجی و تعادل با محیط انجماد (بهوداه گلیسرول) ،ظرا

استفاده شد .رقیقکننده مورد اسژتفاده در ادژن پژاوه  ،بژا

آب محتوی لولههای اسپرم به مدت دو ساعت در دخچژال

شماره ثبژت  7۸۹۸6و دارای ترکیبژات گلوتامژات سژددم،

پنج درجه سانتیگراد نگهداری شد .غلظت نهادی اسپرم بژه

مونژژو پتاسژژیم فسژژفات ،پتاسژژیم سژژیترات ،منیژژزدم کلرادژژد،

میزان  200-۱00 × ۱06اسپرم در هر میلیلیتژر تعیژین شژد.

دیپتاسژژیم فسژژفات ،تژژرد  ،سژژددم اسژژتات ،فروکتژژوز و

پ

از گذشت دک ساعت جهت حفظ دمژای مژادع منژی،

گلیسرول (سه درصد) بود ،برای پردازش مادع منی ،حجژم

ظرا آب محتوی مادع منی روی کردسژتالهژای دژه قژرار

(-0/۳دک) میلیلیتژر ،غلظژت بیشژتر از  ۳ ×۱0۹اسژپرم در

داده شژژد و بالفاصژژله در داخژژل نژژیهژژای انجمژژاد 0/25

از  75درصد و مورفولژوژی کمتژر از

میلیلیتر کشیده شد .نیهای محتوی اسپرم به مژدت هفژت

 ۱0درصد اسپرم غیرطبیعی ،در هر انزال به عنوان مادع منی

دقیقه در بایی سطح ازت مادع (پنج سانتیمتر) قرار گرفتند

نرمال در نظر گرفته شد ،در غیر ادن صورت مادع منیهژای

و سپ

به سژرعت در ازت مژادع غوطژهور شژده و بژرای

جمعآوری شده حذا شدند.

نگهداری به تانک ازت منتقل شدند .در ادن تحقیق ،به ازای

میلیلیتر ،تحرک بی

هر دک از گروههای تیماری ش

بالفاصله بعد از جمعآوری مادع منی ،بژه نسژبت دژک
حجم منی و  20حجم محیط انجماد و در دمای  ۳7درجژه
سانتیگراد رقیق شد .سپ

هر تکرار  ۱0نی منجمد و پ
قرار گرفت.

لوله مادع منی در ظرا محتوی
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برای دهگشادی مادع منی ،نیها از ازت مادع خارج و به

 ۱6/7گژژرم در لیتژژر ،رنژژگ نگژژروزدن  ۱00گژژرم در لیتژژر و

مدت سه دقیقه در آب چهار درجه سژانتیگژراد قژرار داده

سددم سیترات  2۹گرم در لیتر) استفاده شد ] .[2اساس ادن

محتوای آنها به داخل میکروتیژوپهژا تخلیژه

رنگآمیزی به ادن صورت است که رنگ ایوزدن بژه داخژل

شدند ،سپ

اسپرمهای مرده نفوذ میکند ،درحالیکژه اسژپرمهژای زنژده

شدند.
از دهگشادی ،سه نمونه از هر

رنگ نمیگیرند (شژکل  .)۱بژرای انجژام رنژگآمیژزی۱0 ،

برای ارزدابی اسپرمها پ

گروه تیماری با روشی که در بای توریح داده شد ،دهگشادی

۱0

شده و به داخل میکروتیوپ انتقژال داده شژدند .سژپ

میکرولیتر از نمونه اسپرم روی یم قرار داده شد ،سپ

بژا

میکرولیتر از رنگ ایوزدن -نگروزدن به نمونژه ارژافه و بژا

استفاده از سمپلر متغیر 7 ،تا  ۱0میکرولیتر از منژی ،روی یم

سمپلر به آرامی با هم مخلوط شدند .سپ

با دک یم ددگر

ردخته و با گذاشتن دک یمل تمیز روی آن ،یم مورد نظر با

روی یم به آرامی گسترش داده شد .پ

استفاده از سیستم آنالیز کژامپیوتری اسژپرم ( )CASAمژورد

سردع ،یم را زدر میکروسکوپ با بزرگنمادی  ۴0قرار داده و

بررسی قرار گرفت و میژزان تحژرک اسژپرمهژا ثبژت شژد.

به منظور شمارش اسپرمها از بخ های مختلو آن عکژ

پارامترهای ارزدابی تحژرک نظیژر درصژد کژل اسژپرمهژای

گرفته شد .اسژپرمهژا در زدژر میکروسژکوپ نژوری مژورد

متحرک و درصد اسپرمهای پیشرونده محاسبه شد ].[۱6

بررسژی قژرار گرفتنژد .از هژر نمونژه حژداقل  200اسژپرم

برای ارزدابی میزان اسپرمهای زنده و مرده پ

از دژه-

از خشک نمژودن

شمارش شد و درصد اسپرمهای رنگی (مرده) و رنگ نشده

گشادی ،از رنگآمیزی ایژوزدن – نگژروزدن (رنژگ ایژوزدن

(زنده) محاسبه شد.

شکل  .1رنگآمیزی اسپرم توسط رنگآمیزی ائوزین – نگروزین ،رنگ ائوزین به داخل اسپرمهای
مرده نفوذ كرده ،درحالیكه اسپرمهای زنده رنگ نگرفتهاند.

در ادن مطالعه ،برای بررسی دکپارچگی غشای اسپرم از

میکرولیتژژر از محلژژول هادپواسژژمتیک بژژا فشژژار اسژژمزی

تستهاست ( )hypo-osmotic swelling testاسژتفاده شژد

( ۱00 mOsm/kgترکیبات محلژول  HOSTعبارتنژد از :نژه

] .[20بددنمنظور ۳0 ،میکرولیتر از منی رقیق شده با غلظت

گرم فروکتوز ۴/۹ ،گرم سددم سیترات در دک لیتژر آب دو

 20 × ۱06میلیژژون بژژر میلژژی لیتژژر را برداشژژته و بژژه ۳00

بار تقطیر) ،ارافه شد .نمونه حاصل به مدت  ۳0دقیقژه در
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از گذشت ادن زمژان و بژا تهیژه

دادههای حاصل در قالب طرح کامالً تصادفی با استفاده

دمای اتاق انکوبه شد .پ

حداقل سه قطره ( ۱0میکرولیتر) از نمونه انکوبه شده و بژا

از نرمافزار آمژاری ( SASنسژخه  )۹/2و رودژه مژدلهژای

استفاده از دک صفحه گرم در دمای  ۳7درجه سژانتیگژراد

خطی عمومی برای مدل  ۱تجزدژه میژانگینهژا بژا آزمژون

به وسیله میکروسکوپ نوری و با بزرگنمادی  ۴00بررسژی

چنددامنهای دانکن در سطح معنیداری  0/05مقادسه شدند.

شدند .در هر گرو ،تیماری حداقل  200اسپرم شمارش شد
و درصد اسپرمهای با دم گژره خژورده (زنژده) نسژبت بژه

رابطه) ۱

اسپرمهای با دم صاا محاسبه شد.

در ادن رابطه Yij ،خصوصیات کمی و کیفژی اسژپرمµ ،

درصد اسپرمهژای زنژده ،متحمژل آپوپتژوز و مژرده بژه

Yijkl = µ + ai + eijkl

میانگین جامعه ai ،اثر تیمارهژای مختلژو و  ejاثژر خطژای
آزمادشی است.

وسیله کیت آنکسین ارزدابی شد ] .[22بهطور خالصه ،بعژد
از دهگشادی نمونههای منی  500میکرولیتژر از رقیژقکننژده
منی (بدون لستین و گلیسرول) به آن ارافه شژد و بعژد از

نتایج و بحث

سانتردفیوژ ( ۱200دور به مدت  ۱0دقیقژه) و جژدا نمژودن

جنبژژادی اسژژپرم در رقیژژقکننژژدههژژای حژژاوی  ۱0و ۱2/5

مژژادع رودژژی ،پلژژت تشژژکیل شژژده بژژا  500میکرولیتژژر از

رزمژاری ،بیشژتر بژود ()P≤0/05

میلیگرم در لیتژر اسژان

 ۱5میکرولیتر از مخلوط

(جژژدول  .)۱همچنژژین درصژژد اسژژپرمهژژای دارای جنبژژادی

برداشته شد و با  ۱00میکرولیتر بافر کلسژیم مخلژوط شژد،

پیشژژرونده در رقیژژقکننژژدههژژای حژژاوی  ۱2/5 ،۱0و ۱6/6

 ۱0میکرولیتر محلول آنکسین به آن افزوده شد و در

میلیگرم در لیتر اسان  ،بیشتر از سادر رقیقکننژدههژا بژود

مکان تاردکی با دمای چهار درجه سانتیگراد بژه مژدت 20

( .)P≤0/05بژژه عژژالوه درصژژد اسژژپرمهژژای غیرمتحژژرک در

مقژدار پژنج میکرولیتژر محلژول

رقیقکنندههای حاوی  ۱2/5 ،۱0و  ۱6/6میلیگژرم در لیتژر

پروپوددم آدداد ( )Propidium Iodide = PIبه نمونه ارافه

رزمژژاری ،نسژژبت بژژه سژژادر تیمارهژژا کمتژژر بژژود

رقیقکننده منی مخلوط شد .سپ
سپ

دقیقه نگهداری شد .سپ

اسژژان

از آن میژزان

( ،)P≤0/05اما هیچ دژک از فراسژنجههژای ددگژر جنبژادی

جابهجادی فسفاتیددل سردن غشای اسپرم به وسیله دستگاه

اسپرم در تمامی تیمارها در مقادسه با تیمار شژاهد تفژاوت

فلوسادتومتر اندازهگیری شد.

معنیداری نداشتند (.)P≤0/05

شد و به مژدت  ۱5دقیقژه انکوبژه شژد .پژ

جدول  .1اثر اسانس رزماری (میلیگرم بر لیتر) بر پارامترهای حركتی اسپرم خروس پس از انجماد  -یخگشایی
صفت
جنبادی کل
حرکت پی رونده

تیمار
شاهد

50

25

۱6/6

۱2/5

۱0

SEM

6۳/۱6c

65/۸۳bc

66/50bc

6۸/50abc

70/۱6ab

72/66a

2/00

۸/۹2c

۱0/0۸c

۱0/57c

۱۱/۱۹b

۱۱/۹۸ab

۱۳/65a

0/۳2

حروا غیرمشابه نشاندهنده تفاوت میانگین سطوح (با سطح احتمال پنج درصد) در هر رددو میباشد.
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شاهد به طور معنیداری افزاد

زندهمانی قبل از انجماد (بعد از دوره سردسازی) اسپرم

دادند (( )P≤0/05جژدول

در رقیقکنندههای حاوی  ۱2/5 ،۱0و  ۱6/6میلژیگژرم در

 .)2دکپارچگی غشاح در رقیقکننده حاوی  ۱0میلیگژرم در

لیتر اسان  ،نسژبت بژه گژروه شژاهد بژه طژور معنژیداری

نسبت به تمام تیمارها ،بهجز  ۱2/5میلیگرم در

افژژزاد

لیتر اسان

دافژژت (( )P≤0/05جژژدول  .)2همچنژژین رقیژژق-

لیتر به طور معنیداری افزاد

کنندههای حژاوی  ۱0و  ۱2/5میلژیگژرم در لیتژر اسژان ،
زندهمانی پ

پیدا کرد (( )P≤0/05جژدول

 .)2تعیژژژین مراحژژژل مختلژژژو آپوپتژژژوز توسژژژط روش
فلوسادتومتری در شکل ( )2نشان داده شده است.

از انجماد  -دژهگشژادی را نسژبت بژه تیمژار

جدول  .۲اثر اسانس رزماری (میلیگرم بر لیتر) بر فراسنجههای كیفی اسپرم خروس پس از انجماد  -یخگشایی
صفت

تیمار
شاهد

50

25

۱6/6

۱2/5

۱0

SEM

اسپرم زنده

6۸/۱6c

70/50bc

70/۱6bc

72/۸۳abc

7۳/66ab

76/۸۳a

۱/۸۳

سالمت غشاح

7۹/2۳b

76/62b

77/۹2b

75/۱۱۳b

۸0/۹5ab

۸5/۱۴a

2/۳۸

حروا غیرمشابه نشاندهنده تفاوت میانگین سطوح (با سطح احتمال پنج درصد) در هر رددو میباشد.

شکل  .۲تعیین مراحل مختلف آپوپتوز توسط روش فلوسایتومتری
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رزمژژاری بژژر درصژژد اسژژپرمهژژای زنژژده

رقیقکنندههای حاوی  ۱2/5 ،۱0و  ۱6/6میلیگژرم در لیتژر

اثژژر اسژژان

( ،)An-/PI-اسپرمهای آپوپتوتیک ( )An+/PI-و اسپرمهژای

اسان  ،در مقادسه با تیمار شاهد به طور معنیداری پادینتر

مرده (مرگ توسط آپوپتوز ( )An+/PI+و نکروز شده (An-

بود ( )P≤0/05و اسپرمهای مرده در بین تمامی تیمارهژا در

 ))/PI+در شژژکل ( )۳نشژژان داده شژژده اسژژت .درصژژد

مقادسه با گروه شاهد تفاوت معنیداری نداشژتند ،امژا بژین

اسپرمهای زنده در رقیقکنندههای حاوی  ۱2/5 ،۱0و ۱6/6

رقیقکننده حاوی  ۱0میلیگرم در لیتر اسان

با رقیقکننژده

میلیگرم در لیتر اسان  ،بیشتر از سادر رقیقکننژدههژا بژود

حاوی  25میلیگرم در لیتر تفاوت معنیدار بود (.)P≤0/05

( .)P≤0/05همچنین درصد اسژپرمهژای دچژار آپوپتژوز در

شکل  .3اثر اسانس رزماری (میلیگرم در لیتر) بر زندهمانی اسپرم پس از انجماد  -یخگشایی با استفاده از تست آپوپتوز.
حروف غیرمشابه نشاندهنده تفاوت میانگین سطوح (با سطح احتمال پنج درصد) در هر ستون میباشد.

در انتخاب روش ذخیره و نگهداری اسپرم فاکتورهژادی

با توجه به ادنکه در رقیقسازی اسپرم بژرای نگهژداری

نظیر میزان باروری ،استفاده از کمتردن میزان اسپرم همراه با

زمژان ذخیژرهسژازی ،تحژرک و

به صورت مادع ،با افزاد

بیشتردن مدت باروری (تولید مقدار بیشتر تخم بارور پژ
از دک تلقژیح) ،افژزاد

باروری کاه

توانژادی هژچ تخژمهژای بژارور و

میدابژد ] ۳و  .[۴همچنژین در اثژر انجمژاد

اسپرم ،فاکتورهای غشادی از جمله سژیالیّت ،نفوذپژذدری و

استفاده از حداقل تعژداد نژر مژورد توجژه مژیباشژد ]،[۱۱

ترکیبات لیپیدی تحت ت ثیر قرار میگیرند ،بهطوریکه پژ

اسژژتفاده از روشهژژای مناسژژب انجمژژاد اسژژپرم کژژه بتوانژژد

از ذوب میزان سیّالیّت غشاح و مقدار ترکیبات لیپیدی اسپرم

فاکتورهای مذکور را در مقادسه با اسپرم تازه بیشژتر فژراهم

کاه

قژدرت تحژرک،

کند و نزددکتردن باروری و هچ را نسبت به آن داشته باشد،

باروری و اسپرمهای زنده میشود ].[۴

میتواند گامی بزرگ در دستیابی به هدا باشد ] ۱2و .[2۴

میدابد و ادن خژود سژبب کژاه
به نظر میرسد اسان
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آنتیاکسیدان میتواند ت ثیر مناسبی روی فراسنجههای کیفی

 0/5و دک میلیگرم بر میلیلیتر ادژن عصژاره بهبژود دافتژه

از دهگشادی بگذارد .اقژدام بژه انجمژاد اسژپرم،

اسژژت ] .[26در تحقیقژژی کژژه در آن عصژژاره آبژژی گیژژاه

قابلیت تحرک و زندهمانی اسپرم را بعد از دهگشادی تحژت

روددویروسژژی ( )Rhodiolaroseaبژژه محژژیط رقیژژقکننژژده

ت ثیر قرار میدهد .همچنین غشای پالسمادی و دکپژارچگی

اسپرم خوک افزوده شده بژود ،افژزاد

در جنبژادی کژل و

غشای آکروزوم که از عوامل مهم لقاح محسوب مژیشژوند

دکپژژارچگی غشژژای پالسژژمادی و کژژاه

اسپرم ،پ

ناهنجژژاریهژژای

نیز آسیب میبینند .در همین رابطه ،بژه نظژر مژیرسژد کژه

مورفولوژی در سطوح چهار و ش

اسژژترس اکسژژیداتیو از فاکتورهژژای کنتژژرلکننژژده رژژروری

عصاره نسبت به گروه شاهد گزارش شد و اثر رزماری تنها

محسوب میشود ].[۱۹

مربوط به بعد از دهگشادی نمیشود ،زدرا نر های بژایتری

اثر گیاه رزماری در مطالعات مختلژو بژه عنژوان دژک

از جنبادی طی انکوباسیون بهدست آمد ].[7

آنتیاکسیدان مورد بررسی قرار گرفته اسژت و ثابژت شژده
اسژژت کژژه اسژژان

میلیگرم در میلژیلیتژر

بنابرادن نتادج حاصل از ددگر مطالعژات ،در اسژتفاده از
اسان

و عصژژاره آن مژژیتوانژژد مژژانع از

رزماری و عصارههای گیاهی ددگر در ذخیرهسژازی

پراکسیداسیون لیپیدهای غشادی گردد .نتادج مطالعه حارژر

اسپرم پستانداران هم راستا با نتادج تحقیق حارر میباشژد.

الکلی رزماری به طور مژؤثری

نشاندهنده دک مکانیسم احتمالی دخیل

نشان داد که تیمار با اسان

افزاد

آپوپتوزد

جنبادی کل و پیشرونده ،زندهمژانی و دکپژارچگی عملکژرد

در القای آسیب به  DNAاسپرم در طی فرادند انجماد است

غشاح را بعد از دهگشادی در غلظت  ۱0و  ۱2/5میلژیگژرم

] .[۱۴در همین رابطژه ،فسژفاتیددل سژردن قژرار گرفتژه در

در لیتر بهبود میبخشد .به نظر میرسد کژه ادژن بهبژود در

خژژژارج از غشژژژای پالسژژژمادی اسژژژپرم آپوپتوتیژژژک بژژژه

جنبژژادی کژژل و پیشژژرونده ممکژژن اسژژت بژژا دکپژژارچگی

ادزوتیوسیانات فلورسن

جفت شده با آنکسین V-تمادژل

ساختاری و عملکردی غشژاح و زنژدهمژانی اسژپرم ارتبژاط

بایدی را نشان میدهد .آپوپتوزد

داشته باشد .به عبارت ددگر ،به علت وجود ترکیبات آنتی-

وسیله آنکسین )V-در ارتباط با قطعه قطعه شدن  DNAنیز

اکسیدانی موجود در گیاه رزماری نظیر کارنوسیک اسژید و

است ] .[۱۴در مطالعه حارر ،اسژان

الکلژی رزمژاری در

رزماردنیک اسید که دارای دو حلقه آروماتیک با دو گژروه

سطح  ۱0میلیگرم بر لیتر سبب افژزاد

الکلی بوده و قژادر بژه اهژدای دژون هیژدروژن بژه عوامژل
اکسیدکننده هستند ،موجب کاه

کاه

پراکسیداسژیون لیپیژدی

ناشی از گونههای فعال اکسیان میشوند ] 5و .[۱۸

زنژدهمژانی و نیژز

درصد اسپرمهادی که دچار آپوپتوز شده بودند ،شد.

بنابرادن اسان
کاه

سلولی (تعیین شژده بژه

رزماری در رقیژقکننژده مژیتوانژد موجژب

مرگ سلول و قطعه قطعه شدن  DNAبعژد از دژه-

یزم به ذکر است کژه تژاکنون ،مطالعژات انژدکی روی

گشادی در مقادسه با سادر تیمارها شژود .بخشژی از اثژرات

اثرات رزماری و ددگر گیاهان دارودی بر اسپرم پسژتانداران

مثبت غلظت  ۱0میلیگرم در لیتر اسان

الکلی رزماری بژر

انجام شده است ] ،[۱۳ولی گزارشی در خصوص اثر آن بر

جنبادی کل و پیشرونده ممکن است در ارتباط با زندهمژانی

اسپرم ماکیان ارایه نشده است .لذا ،در بررسژی اثژر عصژاره

بایتر و آپوپتوز کمتر در ادن محیط با سادر تیمارهژا باشژد.

گیژاه پلژیسژاکارددی گادنسژتما پنتژافیلوم ( Gynostemma

نکته قابل توجه آنست که تاکنون هیچ شاهدی دال بژر اثژر

 )pentaphyllumبژژر روی اسژژپرم خژژوک ،جنبژژادی کژژل و

عصارههای آبی و الکلژی گیاهژان دارودژی بژر ورژعیت و

دکپارچگی آکروزم و غشاح بعژد از دژهگشژادی در سژطوح

حایت آپوپتوتیک اسپرم ماکیان وجود نژدارد ،لژذا مطالعژه
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