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  های شیر و تریس بر خصوصیات اسپرم  کننده  در رقیقC و Eهای   سطوح مختلف ویتامینتأثیر
  قوچ آتابای در شرایط مایع

  
3داران  و سعید زره2آهنگری ، یوسف جعفری1بهمن پریزادیان کاوان*

  
   ،گروه علوم دامی یاردانش2 وی گرگانعلوم کشاورزی و منابع طبیع  دانشگاه،گروه علوم دامی ارشد آموخته کارشناسی دانش1

  علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  دانشگاه،گروه علوم دامی استادیار3و  علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه
 25/12/86 : ؛ تاریخ پذیرش6/3/86: تاریخ دریافت

  
  چکیده

 بر خصوصیات اسپرم های شیر و تریس کننده  رقیق  درC و Eهای   سطوح مختلف ویتامینتأثیرهدف از این مطالعه بررسی 
در های منی  نمونه. با هم مخلوط شدندبالفاصله آوری و  س قوچ جمعا از شش رمنی. قوچ آتابای در شرایط مایع بود

ه های متحرک و زند  شامل درصد اسپرم،خصوصیات اسپرم. را دریافت نمودندهای شیر و تریس تیمارهای مختلف  کننده رقیق
تیمارها شامل .  طرح کامالً تصادفی انجام شدبا استفاده از 3×3×5صورت فاکتوریل  این آزمایش به. فتندمورد ارزیابی قرار گر

و ) لیتر  میکروگرم در میلی300 و 150، صفر (C، ویتامین )لیتر  میکروگرم در میلی60 و 30، صفر (Eسطوح مختلف ویتامین 
 بر درصد تحرک و E ویتامین تأثیر  کهنتایج نشان داد. بودند)  ساعت24 و 12، 8، 4، صفر(های مختلف نگهداری  زمان
ها در   بر درصد تحرک اسپرمC ویتامین تأثیر. )P>01/0 (دار بود های شیر و تریس معنی کننده ها در رقیق مانی اسپرم زنده
بر درصد تحرک و )  ساعت24 و 12، 8، 4، فرص(های مختلف نگهداری  اثر زمان. )P>05/0( دار بود کننده تریس معنی رقیق
اساس آزمون دانکن نشان داد   مقایسه میانگین بر.)P>01/0(ند دار بود های شیر و تریس معنی کننده ها در رقیق مانی اسپرم زنده

گرم در  میکرو30کننده تریس حاوی  در رقیق)  درصد62/71(ها  و زنده مانی اسپرم)  درصد42/69(که بیشترین درصد تحرک 
 و Eهای  منظور نگهداری اسپرم قوچ آتابای در شرایط مایع استفاده از ویتامین بنابراین به. آید دست می ه، بEلیتر ویتامین  میلی

Cکننده تریس و استفاده از ویتامین  در رقیقE شود کننده شیر توصیه می  در رقیق.  
  

  قوچ آتابای،C، ویتامین Eخصوصیات اسپرم، ویتامین  : کلیدیهای واژه
  

  1مقدمه
های بومی و جلوگیری از انقراض این  برای حفظ دام

ذخایر ژنتیکی ارزشمند الزم است که بخشی از تحقیقات 
ها به  های مطلوب حفظ و انتقال این ژن در زمینه روش

توان با بهبود  بنابراین می. های آینده اختصاص یابد نسل

                                                 
  bahman368@gmail.com:  سئول مکاتبه م*

ن اهداف های نگهداری اسپرم در جهت نیل به ای روش
  ).2000ساالمون و ماکسول، (گذار بود  تأثیر

اسپرم در طی نگهداری در شرایط سرمایی با کاهش 
شود  خواص حیاتی خود مثل تحرک و باروری روبرو می

تواند یک عامل نامطلوب در توسعه استفاده  که این امر می
در ). 2000ساالمون و ماکسول، (از تلقیح مصنوعی باشد 

های  نشان داد که اسپرم) 1991(بو همین زمینه کرا
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نگهداری شده در دماهای پایین از نصف باروری 
خسارات ساختاری و . باشند های تازه برخوردار می اسپرم
های  علت نگهداری سرمایی، نقص هساختاری غشاء بغیر

طبیعی بودن اکروزوم و دیگر تغییرات  مورفولوژیک، غیر
ز عوامل عمده توانند ا نامطلوب در طی کاهش دما می

های نگهداری شده در دماهای  تر بودن باروری اسپرم پایین
نگهداری اسپرم در ). 2000بایلی و همکاران، (پایین باشند 

 را 1پذیر های واکنش دماهای پایین تولید انواع اکسیژن
دهد و مشخص شده که این ترکیبات اثرات  افزایش می

بنابراین . رندگذا مخربی بر ساختار سلول اسپرم برجای می
تواند در  اکسیدانی می این شرایط، استفاده از مواد آنتیدر 

یوسف و همکاران، (شد ثر باؤبهبود خصوصیات اسپرم م
ها موادی هستند که با کاهش سرعت  اکسیدان آنتی). 2003

های شدید  اکسیداسیون، باعث حفظ سلول از آسیب
ور این ترکیبات ممکن است به ط. شوند اکسیده شدن می

طبیعی در مواد وجود داشته باشند و یا از طریق مصنوعی 
مکانیزم اثر این ترکیبات به . سنتز و به آنها اضافه گردند

این صورت است که با دادن یک اتم هیدروژن به رادیکال 
ای  های زنجیره آزاد تشکیل شده، از گسترش واکنش

 یک تأثیرکارایی و درجه . کنند اکسیداسیون جلوگیری می
سهولت جدا شدن این اتم هیدروژن از آن  اکسیدان به نتیآ

های   یافته.)1997یوپرتی و همکاران، (شود  مربوط می
مایی باعث کاهش اخیر نشان دادند که نگهداری سر

. شود اکسیدانی موجود در اسپرم می فعالیت مواد آنتی
اکسیدانی مثل سوپراکسید  کاهش فعالیت مواد آنتی

ون پراکسیداز در اسپرم گاو و انسان دیسموتاز و گلوتاتی
نگهداری شده در شرایط سرمایی در مقایسه با اسپرم تازه 

در طی ). 2005برینینجر و همکاران، (مشاهده شده است 
های  گراد تولید انواع اکسیژن  درجه سانتی4کاهش دما تا 

بیلودیو و (کند  می در اسپرم انسان افزایش پیدا پذیر واکنش
پذیر مثل پراکسید  های واکنش اکسیژن. )2002همکاران، 
  باعث کاهش تحرک در اسپرماتوزوای موش،2هیدروژن

یاماموتو و (است  انسان، گاو، خرگوش و گوسفند شده
 پذیر های واکنش  انواع اکسیژنتولید .)1994اوماری، 

                                                 
1- Reactive Oxygen Species 
2- H2O2 

توسط منابع مختلف در طی نگهداری سرمایی اتفاق 
های سوماتیک  در سلول. )2000بامبر و همکاران،  (افتد می

 از زنجیره تنفسی پذیر های واکنش  انواع اکسیژنتراوش
 .درصد برآورد شده است 5 تا 2میتوکندریایی در حدود 

انواع  تولید  عاملترین  به احتمال زیاد مهم منبعاین
عالوه  هب .باشد در اسپرم میپذیر  های واکنش اکسیژن

ند مقدار زیادی از توان های آلوده در اسپرم نیز می لوکوسیت
  ).1997بونیز،  (را تولید کنندپذیر  های واکنش انواع اکسیژن

هایی هستند که  ها دارای مواد و آنزیم تقریباً تمام سلول
 را پذیر های واکنش  انواع اکسیژنتوانند اثرات سمی می

های اسپرم در  اکسیدان میزان توانایی آنتی اما. خنثی کنند
ها  این سلول است و تر ا پایینه مقایسه با دیگر سلول

 هستندر پذیرت نسبت به فشارهای اکسیداتیو آسیب
در پالسمای منی سه  .)2006اسریجیس و همکاران، (

، 3زسیستم عمده آنزیمی بنام گلوتاتیون پراکسیدا
کانکوفر و  ( وجود دارد5 و کاتاالز4سوپراکسید دیسموتاز

 ات اثراز دیگر ترکیباتی که دارای. )2005همکاران، 
، C ، ویتامینEتوان به ویتامین   میهستنداکسیدانی  آنتی

مجموع . آلبومین، تائورین و هیپوتائورین اشاره کرد
اکسیدانی ظرفیت  های آنزیمی و مواد آنتی سیستم
اسمیت و (د نده اکسیدانی پالسمای منی را تشکیل می آنتی

 مهمترین ترکیب Eویتامین . )1996همکاران، 
 ی موجود در اسپرم است و جهت مقابله براکسیدان نتیآ

پذیر در غشاء ضروری  های واکنش علیه انواع اکسیژن
سارلوس و همکاران ). 2003یوسف و همکاران، ( باشد می

 در Eگزارش کردند که استفاده از ویتامین ) 2002(
مرغ تحت شرایط مایع  کننده تریس و زرده تخم رقیق

). P>05/0(چ شود توانست سبب افزایش تحرک اسپرم قو
) 1997(دانگو  دانگو و تحقیقدست آمده از  هنتایج ب
زوم اسپرم ودهنده بهبود تحرک و تمامیت اکر نشان

 . بودEکننده تریس با استفاده از ویتامین  بوقلمون در رقیق
اکسیدانی شناخته  عنوان یک ماده آنتی ه نیز بCویتامین 

انواع تواند در کاهش اثرات مخرب  شده است که می

                                                 
3- Glutathione Peroxidase 
4- Superoxid Dismutase 
5- Catalase 
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یوسف و (ثر باشد ؤها م های آزاد بر سلول رادیکال
 Cدر زمینه استفاده از ویتامین ). 2003همکاران، 

 صورت تحقیقدر .  ضد و نقیضی وجود داردهای گزارش
این نتیجه ) 1997( گرفته به وسیله آئوریش و همکاران

اظتی بر تمامیت ف دارای اثرات حCحاصل شد که ویتامین 
سازی در شرایط سرمایی  ب پس از ذخیرهغشاء اسپرم اس

گزارش کردند که ) 2004(سونمز و دمیرسی . باشد می
گرم در   میلی2 و 1، 5/0صفر،  (Cاستفاده از ویتامین 

مرغ  کننده تریس، گلوکز و زرده تخم در رقیق) لیتر میلی
در . مانی اسپرم قوچ شود نتوانست سبب بهبود زنده

 این نتیجه حاصل شد که )2001(آزمایش بال و همکاران 
هیچ ) لیتر گرم در میلی  میلیC) 45/0استفاده از ویتامین 

مانی اسپرم اسب نگهداری   مثبتی بر تحرک و زندهتأثیر
صورت  کننده شیر در شرایط نگهداری به شده در رقیق
  .گراد نداشت  درجه سانتی5مایع در دمای 

 قیقاز انجام این تح هدف با توجه به موارد ذکر شده،
بر  C و Eهای   سطوح مختلف ویتامینتأثیربررسی 

و در صورت مثبت بودن  4خصوصیات اسپرم قوچ آتابای
ها جهت استفاده  نتایج تعیین بهترین سطح از این ویتامین

  . بودهای شیر و تریس کننده در رقیق
  

  ها مواد و روش
 گوسفند ایستگاه پرورش و اصالح نژاد این تحقیق در

به معاونت امور دام استان گلستان در طی شیرنگ وابسته 

برای انجام این .  انجام شد1385سال  دو ماه آذر و دی
) آتابای(  ساله نژاد داالق3 تا 2س قوچ ارشش تحقیق از 

های این  قوچ. موجود در ایستگاه تحقیقاتی دام استفاده شد
وسیله مهبل مصنوعی  هگیری ب مرکز با روش اسپرم
های منی  از این طریق نمونه و سازگاری داده شدند

 دست آمده های منی به نمونه .)1جدول  (آوری گردید جمع
 در  قوچ با هم مخلوط شدند و سپسسار 6از 
سه قسمت  (1 به 3نسبت  و تریس بهر  شیهای کننده رقیق

 گردیدندسازی   رقیق)کننده و یک قسمت منی محلول رقیق
 میکروگرم 60 و 30صفر،  ( E ویتامینمختلفو سه سطح 

 میکروگرم در 300 و 150صفر،  (C  و)لیتر در میلی
 درجه 5 و در دمای ند اضافه شدها نمونه به )لیتر میلی
، 8، 4صفر، (  فاصله زمانیپنجگراد نگهداری و در  سانتی

مانی مورد   و زندهتحرکاز لحاظ درصد  ) ساعت24و  12
 .ارزیابی قرار گرفتند

یق مورد ارزیابی خصوصیات حیاتی که در این تحق
در ها  مانی اسپرم  شامل درصد تحرک و زنده،گرفت قرار

منظور تعیین درصد تحرک  هب .تیمارهای مختلف بود
شده  نمونه منی رقیق  یک قطره کوچک ازاسپرماتوزوا،

برروی سپس  . داده شدگرم شده قرار روی یک الم تمیز بر
 زیر ریکنواخت د طور ه تا نمونه بگذاشته شدآن یک المل 

  . سطح المل پخش شود

  
  ).2000ساالمون و ماکسول، (  مایعدر شرایطکننده تریس برای نگهداری منی قوچ  رقیق -1جدول 

  کننده اجزای رقیق لیتر  میلی100مقدار در 
 )گرم(تریس   634/3

 )گرم(فروکتوز  5/0

 )گرم(اسید سیتریک  99/1

 )لیتر میلی(زرده تخم مرغ  14

  )المللی واحد بین(لین پنی سی 100000
 )المللی واحد بین(استرپتومایسین  100

  )میلی لیتر(آب مقطر تا حجم  100
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× 40 نمایی  با استفاده از بزرگدر مرحله بعد
میکروسکوپ و با بررسی چند ناحیه از الم درصد 

 .شمارش شدند داشتندرونده  هایی که حرکت پیش اسپرم
محلول  های زنده از گیری درصد اسپرم اندازهبرای 
برای . شدروزین استفاده ک نوآمیزی ائوزین  رنگ
 دو یکی از شده در منی رقیق آمیزی ابتدا یک قطره از رنگ

سپس یک قطره  و داده شد شده قرار گرم و انتهای الم تمیز
مدت  بعد از.  ریخته شدشده روی منی رقیق رنگ بر از

آن تهیه  ازیک دقیقه توسط لبه الم دیگری گسترش نازکی 
 قرار  هیتر الم در مجاورت دقیقه5مدت  بهسپس   وشد

دلیل داشتن  های زنده به  اسپرم.خشک شود داده شد تا
 تأثیرهای مرده تحت  غشاهای سالم در مقایسه با اسپرم

آمیزی ائوزین و نکروزین رنگی را به خود  محلول رنگ
های مرده قابل  جذب نکرده و از این طریق از اسپرم

 نمایی  با استفاده از بزرگدر مرحله بعد. باشند یص میتشخ
های  الم تعداد اسپرم چند ناحیه از میکروسکوپ در× 40

  .)1996آهنگری،  جعفری (زنده شمارش شدند
 در قالب 3×3×5صورت فاکتوریل  این آزمایش به

طرح کامالً تصادفی انجام شد که فاکتور اول، سطوح 
 میکروگرم در 60 و 30صفر،  (Eمختلف ویتامین 

صفر،  ( C، فاکتور دوم، سطوح مختلف ویتامین)لیتر میلی
و فاکتور سوم، ) لیتر  میکروگرم در میلی300 و 150
گراد   درجه سانتی5های مختلف نگهداری در دمای  زمان

دست  ههای ب داده. بودند)  ساعت24 و 12، 8، 4صفر، (
 SASی آمار افزار نرم این تحقیق با استفاده ازاز آمده 

برای مقایسه میانگین  ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند وم
  .استفاده شد 1آزمون دانکن تیمارها از

  
  نتایج

 نتایج :کننده تریس های متحرک در رقیق درصد اسپرم
های متحرک   بر درصد اسپرمE ویتامین تأثیرنشان داد که 

صورت مایع  کننده تریس در شرایط نگهداری به در رقیق
 بر درصد C ویتامین تأثیر). P>01/0(ار بود د معنی

                                                 
1- Duncan Test 

اثر متقابل . )P>05/0(دار بود  های متحرک نیز معنی اسپرم
دار  های متحرک معنی  بر درصد اسپرمC و Eهای  ویتامین

 42/69( بیشترین درصد تحرک اسپرم). P<05/0(نبود 
 میکروگرم در 30کننده تریس حاوی  در رقیق) درصد
های  اثر زمان). 2جدول (دست آمد  ه بEلیتر ویتامین  میلی

های متحرک در  مختلف نگهداری بر درصد اسپرم
دار بودند  کننده تریس در شرایط مایع معنی رقیق

)01/0<P .( اثر متقابل ویتامینEهای نگهداری بر   و زمان
). P>01/0(دار بودند  های متحرک معنی درصد اسپرم

د، بیشترین گرد  مشاهده می3که در جدول  طوری همان
 در شرایط نگهداری ) درصد45/90(درصد تحرک اسپرم 

لیتر ویتامین   میکروگرم در میلی30در زمان صفر و سطح 
Eاثر متقابل ویتامین . دست آمد ه بCهای   و زمان

های  زمان  وC و Eهای  نگهداری و اثر متقابل ویتامین
  ).P<05/0(دار نبودند  نگهداری معنی
نتایج نشان : کننده تریس ه در رقیقهای زند درصد اسپرم

های زنده در   بر درصد اسپرمE ویتامین تأثیرداد که 
صورت مایع  کننده تریس در شرایط نگهداری به رقیق
درصد  بر C ویتامین تأثیر). P>01/0(دار بود  معنی
اثر متقابل ). P<05/0( دار نبود های زنده معنی اسپرم

دار  های زنده معنی  بر درصد اسپرمC و Eهای  ویتامین
 62/71( بیشترین درصد اسپرم زنده). P<05/0(نبود 
 میکروگرم در 30کننده تریس حاوی  در رقیق) درصد
های  اثر زمان). 2جدول (دست آمد  ه بEلیتر ویتامین  میلی

کننده  های زنده در رقیق مختلف نگهداری بر درصد اسپرم
اثر ). P>01/0(دار بودند  تریس در شرایط مایع معنی

های نگهداری بر درصد   و زمانEمتقابل ویتامین 
که  طوری همان). P>01/0(دار بودند  های زنده معنی اسپرم

گردد، بیشترین درصد اسپرم زنده   مشاهده می3در جدول 
در شرایط نگهداری در زمان صفر و )  درصد44/92(

. دست آمد ه بEلیتر ویتامین   میکروگرم در میلی30سطح 
های نگهداری و اثر متقابل   و زمانCابل ویتامین اثر متق
دار نبودند  های نگهداری معنی  و زمانC و Eهای  ویتامین

)05/0>P.(  
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 نتایج نشان :کننده شیر های متحرک در رقیق درصد اسپرم
های متحرک در   بر درصد اسپرمE ویتامین تأثیرداد که 

صورت مایع  کننده شیر در شرایط نگهداری به رقیق
   بر درصد C ویتامین تأثیر). P>01/0(دار بود  عنیم

اثر متقابل ). P<05/0(دار نبود  های متحرک معنی اسپرم
دار  های متحرک معنی  بر درصد اسپرمC و Eهای  ویتامین

 78/67( بیشترین درصد تحرک اسپرم). P<05/0(نبود 
 میکروگرم در 30 حاوی شیرکننده  در رقیق) درصد
های  اثر زمان). 4جدول (دست آمد  ه بE لیتر ویتامین میلی

های متحرک در  مختلف نگهداری بر درصد اسپرم
). P>01/0(دار بودند  کننده شیر در شرایط مایع معنی  رقیق

های نگهداری بر درصد   و زمانEاثر متقابل ویتامین 
 .)P>01/0(دار بودند  های متحرک معنی اسپرم

ردد، بیشترین گ  مشاهده می5که در جدول  طوری همان
 در شرایط نگهداری ) درصد41/88(درصد تحرک اسپرم 

لیتر ویتامین   میکروگرم در میلی30در زمان صفر و سطح 
Eاثر متقابل ویتامین . دست آمد ه بCهای   و زمان

های   و زمانC و Eهای  نگهداری و اثر متقابل ویتامین
  ).P<05/0(دار نبودند  نگهداری معنی

 نتایج نشان :کننده شیر نده در رقیقهای ز درصد اسپرم
های زنده در   بر درصد اسپرمE ویتامین تأثیرداد که 

صورت مایع  کننده شیر در شرایط نگهداری به رقیق
 بر درصد C ویتامین تأثیر). P>01/0(دار بود  معنی
اثر متقابل ). P<05/0(دار نبود  های زنده معنی اسپرم

دار  های زنده معنی  بر درصد اسپرمC و Eهای  ویتامین
 37/70( بیشترین درصد اسپرم زنده). P<05/0(نبود 
 میکروگرم در 30کننده شیر حاوی  در رقیق) درصد
های  اثر زمان). 4جدول (دست آمد  ه بEلیتر ویتامین  میلی

کننده  های زنده در رقیق مختلف نگهداری بر درصد اسپرم
 اثر متقابل ).P>01/0(دار بودند  شیر در شرایط مایع معنی

های زنده  های نگهداری بر درصد اسپرم  و زمانEویتامین 
 5که در جدول  طوری همان ).P>01/0(دار بودند  معنی

 36/92(گردد، بیشترین درصد اسپرم زنده  مشاهده می
 30در شرایط نگهداری در زمان صفر و سطح ) درصد

ل اثر متقاب. دست آمد ه بEلیتر ویتامین  میکروگرم در میلی
های  های نگهداری و اثر متقابل ویتامین  و زمانCویتامین 

E و C05/0(دار نبودند  های نگهداری معنی  و زمان>P .(  

  
  .صورت مایع کننده تریس در شرایط نگهداری به های زنده در رقیق و اسپرم های متحرک  مقایسه میانگین درصد اسپرم-2جدول 

های زنده درصد اسپرم های متحرک درصد اسپرم   منابع تغییر 
)  لیتر میکروگرم در میلی(    E ویتامین 
52/68 a 32/66 a 0 
62/71 b 42/69 b 30 
35/70 c 13/68 c 60 

033/0  035/0  SE 
) لیتر میکروگرم در میلی (   C   ویتامین
13/70 a 92/67 a 0 
23/70 b 03/68 b 150 
13/70 a 92/67 a 300 

033/0  035/0  SE 
)ساعت( نگهداری های مختلف زمان    
067/91 a 078/89 a 0 
067/86 b 067/84 b 4 
70/77 c 63/75 c 8 
96/66 d 94/64 d 12 
04/29 e 09/26 e 24 

043/0  046/0  SE 
 
  

 www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

های زنده در  های متحرک و اسپرم های مختلف نگهداری بر درصد اسپرم  و زمانE مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف ویتامین -3جدول 
  .ننده تریس در شرایط مایعک رقیق

 فاکتورهای آزمایش درصد تحرک اسپرم درصد اسپرم زنده
  های مختلف نگهداری  با زمانEویتامین   
38/89 a 41/87 a E1T1 
43/84 b 43/82 b E1T2 
28/76 c 26/74 c E1T3 
14/65 d 12/63 d E1T4 
37/27 e 4/24 e E1T5 
44/92 f 45/90 f E2T1 
48/87 g 48/85 g E2T2 
42/79 h 42/77 h E2T3 
37/68 i 34/66 i E2T4 
41/30 k 45/27 k E2T5 
38/91 l 83/89 l E3T1 
28/86 m 28/84 m E3T2 
38/77 n 20/75 n E3T3 
35/67 o 37/65 o E3T4 
35/29 p 42/26 p E3T5 

075/0  08/0  SE 
E1 ،E2 و E3 بیانگر سطوح مختلف ویتامین E لیتر و   میکروگرم در میلی60 و 30، 0 شاملT1 ،T2 ،T3 ،T4 و T5های مختلف نگهداری   بیانگر زمان

  .باشند  ساعت می24 و 12، 8، 4، 0شامل 
  

  .صورت مایع کننده شیر در شرایط نگهداری به های زنده در رقیق های متحرک و اسپرم  مقایسه میانگین درصد اسپرم-4جدول 
 منابع تغییر های متحرک درصد اسپرم  های زنده درصد اسپرم
)  لیتر گرم در میلیمیکرو(    E ویتامین 
27/67 a 68/64 a 0 
37/70 b 78/67 b 30 
10/69 c 49/66 c 60 

029/0  031/0  SE 
) لیتر میکروگرم در میلی(    C ویتامین 
89/68 a 29/66 a 0 
96/68 b 38/66 b 150 
90/68 a 28/66 a 300 

029/0  031/0  SE 
  )ساعت(های مختلف نگهداری  زمان  
02/91 a 04/87 a 0 
96/84 b 03/82 b 4 
63/76 c 58/73 c 8 
93/64 d 91/63 d 12 
02/27 e 04/25 e 24 

037/0  040/0  SE 
  

 www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

های زنده در  های متحرک و اسپرم های مختلف نگهداری بر درصد اسپرم  و زمانE مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف ویتامین -5جدول 
  .کننده شیر در شرایط مایع رقیق

ندهدرصد اسپرم ز تحرکمدرصد اسپرم    فاکتورهای آزمایش 
  های مختلف نگهداری  با زمانEویتامین   
32/89 a 37/85 a E1T1 
33/83 b 40/80 b E1T2 
28/75 c 2/72 c E1T3 
10/63 d 08/62 d E1T4 
34/25 e 37/23 e E1T5 

f36/92  41/88 f E2T1 
41/86 g 43/83 g E2T2 
34/78 h h37/75 E2T3 
34/66 i 31/65 i E2T4 

k40/28  38/26 k E2T5 
39/91 l 35/87 l E3T1 
16/85 m 26/82 m E3T2 
27/76 n 14/73 n E3T3 
35/65 o 34/64 o E3T4 
34/27 p p35/25  E3T5 

065/0  07/0  SE 
E1 ،E2 و E3 بیانگر سطوح مختلف ویتامین E لیتر و   میکروگرم در میلی60 و 30، 0 شاملT1 ،T2 ،T3 ،T4 و T5ف نگهداری های مختل  بیانگر زمان

  .باشند  ساعت می24 و 12، 8، 4، 0شامل 
  

  بحث
 گاو، گوسفند و پرندگانی ماننداسپرم پستاندارانی 

خروس و بوقلمون حاوی مقدار زیادی از اسیدهای  مانند
چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه در غشاء پالسما 

باشند که همین امر دلیل اصلی حساسیت آنها نسبت  می
 ایجاد شده توسط پراکسیداسیون لیپید های به آسیب

یکی از عوامل مهم ). 2005فونوهاشی و سانو، (باشد  می
های ساختاری  در کاهش تحرک اسپرماتوزوا، خسارت

باشد که  ناشی از فشارهای اکسیداتیو بر تمامیت غشاء می
منجر به افزایش نفوذپذیری غشاء و کاهش توانایی تنظیم 

شود که مجموعه این  یسطوح یونی در داخل سلول م
بامبر و (باشند  شرایط برای تحرک اسپرم مضر می

  ).2000همکاران، 
 در منی C و Eهای  اکسیدانی مثل ویتامین چه مواد آنتیاگر

مقدار کم آنها و کاهش ظرفیت دلیل  وجود دارند، اما به

اکسیدانی منی در طی نگهداری در شرایط سرمایی،  آنتی
تواند در بهبود خصوصیات   میاستفاده از این ترکیبات

عدم وجود ). 2004سونمز و دمیرسی، (ثر باشد ؤاسپرم م
اکسیدانی مثل کاتاالز و گلوتاتیون  های آنتی آنزیم

تواند دلیلی برای ضعف  مرغ می پراکسیداز در زرده تخم
کننده تریس، گلوکز  اکسیدانی موجود در رقیق سیستم آنتی

بودن   برای پاییندلیل دیگر. مرغ باشد و زرده تخم
مرغ، وجود آهن و  اکسیدانی زرده تخم خصوصیات آنتی

 پراکسید هیدروژن تأثیرای در زرده است که  فلزات واسطه
پراکسید هیدروژن باعث اختالل در . دهند را افزایش می

بیلودیو و (شود  روند فسفریالسیون اکسیداتیو در اسپرم می
  ).2002همکاران، 

 در C و Eهای  ویتامیندر زمینه استفاده از 
.  متعددی وجود داردهای های منی گزارش کننده رقیق

 انجام شده توسط سارلوس و همکاران های آزمایش
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هبود دهنده ب نشان) 1997(و دانگو و دانگو ) 2002(
های  کننده در رقیق) مانی تحرک و زنده(خصوصیات اسپرم 

ده از در شرایط این آزمایش استفا.  بودندEحاوی ویتامین 
مانی  دار تحرک و زنده  باعث افزایش معنیEویتامین 

های شیر و تریس در  کننده اسپرم قوچ آتابای در رقیق
 درجه 5صورت مایع در دمای  شرایط نگهداری به

 42/69(ن درصد تحرک البته بیشتری. گراد گردید سانتی
کننده  اسپرم در رقیق)  درصد62/71(مانی  و زنده) درصد

 حاصل Eلیتر ویتامین   میکروگرم در میلی30 تریس حاوی
  .شد

، انواع Eاکسیدانی ویتامین  دلیل خصوصیات آنتی به
مراتب کمتری بر غشاء اسپرم و  های فعال اثرات به اکسیژن

میتوکندری دربرگیرنده . کنند ساختار میتوکندری وارد می
رسد که  نظر می اشد و بهب مسیرهایی برای تولید انرژی می

ن بخش ساختار اسپرم نسبت به نگهداری در تری حساس
توانند  های فعال می انواع اکسیژن. دماهای پایین باشد

تغییراتی را در عملکرد میتوکندری ایجاد کنند که نتیجه آن 
برینینجر و همکاران، (نماید  در تحرک اسپرم بروز می

از دیگر فرضیات موجود در زمینه کاهش تحرک ). 2005
اری سرمایی، کاهش فسفوریالسیون اسپرم در طی نگهد

باشد که برای جابجایی اسپرم  های اکسونم می پروتئین
پذیر از توانایی الزم  های واکنش انواع اکسیژن. اند ضروری

ثر در فرایندهای ؤهای م جهت جلوگیری از فعالیت آنزیم
فسفوریالسیون اکسیداتیو، گلیکولیز یا دیگر مسیرهای 

. باشند ل اسپرم برخوردار می برای سلوATPتولیدکننده 
شدن اثر  تواند سبب خنثی اکسیدانی می استفاده از مواد آنتی

ها شود و در نتیجه از  های فعال بر این آنزیم اکسیژن
بامبر و همکاران، (کاهش تحرک اسپرم جلوگیری نماید 

های زنده با غشاء سالم هستند که  تنها اسپرم). 2000
ا طی کنند و با نفوذ در الیه توانند واکنش اکروزومی ر می

در طی . زوناپلوسیدا تخمک با اووسیت ترکیب شوند
های اسپرم کاهش  مانی نمونه نگهداری سرمایی میزان زنده

های آزاد بر   رادیکالتأثیرتواند ناشی از  یابد که می می
یکی از نتایج ). 2001بال و همکاران، (ساختار غشاء باشد 

 آنزیم 5ترشح . آنزیمی استتخریب اکروزوم ترشح مواد 

آسپارتات آمینو ترانسفراز، آالنین آمینو ترانسفراز، 
 هیالورونو گلوکو زامینداز، اسید فسفاتاز و آلکالین فسفاتاز

است و مشخص شده  در اثر تخریب اکروزوم گزارش شده
ها و تحرک اسپرم ارتباط منفی  که بین آزاد شدن این آنزیم

طورکلی  هب). 2003ن، یوسف و همکارا(وجود دارد 
تواند در  دلیل حاللیت در چربی به راحتی می  بهEویتامین 

پالسمای غشاء نفوذ کند و باعث کاهش خسارات ناشی از 
دانگو و دانگو، (های آزاد بر ساختار اسپرم شود  رادیکال

1997.(  
اکسیدانی شناخته  عنوان یک ماده آنتی ه نیز بCویتامین 

ر بهبود خصوصیات اسپرم در طی تواند د شده است که می
یوسف و همکاران، (ثر واقع گردد ؤنگهداری سرمایی م

 منجر به Cدر تحقیق حاضر استفاده از ویتامین ). 2003
کننده تریس شد  بهبود تحرک اسپرم قوچ آتابای در رقیق

ولی نتوانست اثر مثبتی بر تحرک و زنده مانی اسپرم قوچ 
کننده  مانی اسپرم در رقیق دهکننده شیر و زن آتابای در رقیق

  .تریس داشته باشد
های مختلف  دست آمده در مورد اثر زمان نتایج به
ها در شرایط مایع در  مانی اسپرم تحرک و زنده نگهداری بر

و کورتیل ) 1996(آهنگری جعفری تحقیق حاضر با نتایج 
) 1996(آهنگری جعفری . مطابقت داشت) 1977(و برایل 

داری اسپرم قوچ را تحت شرایط مایع حداکثر زمان نگه
  . ساعت معرفی کرد12

 در Eبراساس نتایج این آزمایش، استفاده از ویتامین 
ورت ص های شیر و تریس در شرایط نگهداری به کننده رقیق

مانی اسپرم قوچ آتابای  مایع موجب بهبود تحرک و زنده
کننده   در رقیقCعالوه استفاده از ویتامین  هب. گردد می
ثر ؤتواند در بهبود تحرک اسپرم قوچ آتابای م ریس نیز میت

  .باشد
  

  سپاسگزاری
از همکاری صمیمانه معاونت امور دام استان گلستان و 

سپاسگزاری کارکنان محترم ایستگاه تحقیقاتی شیرنگ 
 .شود می
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Abstract1 

The objective of present study was to investigate the effects of various levels of vitamins E and C 
in milk and tris extenders on Atabay ram semen characteristics in liquid condition. Semen was 
collected from 6 rams and mixed together at once. Semen samples received different treatments in 
milk and tris extenders. Spermatozoa characteristics including percentage of motile and viable cells 
were assessed. This experiment was carried out in 3×3×5 factorial arrangement with the use of 
completely randomized design. Treatments were included various levels of vitamin E (0, 30 and 60 
µg/ml), vitamin C (0, 150 and 300 µg/ml) and different storage times (0, 4, 8, 12 and 24 hour). Results 
showed that the effect of vit. E on motility and viability percentage of spermatozoa in milk and tris 
extenders were significant (P<0.01). The effect of vit. C on motility percentage of spermatozoa in tris 
extender was significant (P<0.05). The effect of different storage times on viability and motility 
percentage of spermatozoa in milk and tris extenders were significant (P<0.01). Mean comparison on 
the basis of Duncan test showed that the highest motility (%69.42) and viability (%71.62) of 
spermatozoa were obtained in tris extender containing 30 µg/ml vit. E. Therefore, use of vitamins E 
and C in tris extender and use of vitamin E in milk extender is recommended for storage of Atabay 
ram semen in liquid condition. 
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