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بررسی تاثیر تابش پرتو گاما بر روی تحرک اسپرم قوچ افشاری در محیط رقیق 

 کننده حاوی عصاره گیاه خار مریم

 3فتح الهی ،هادی؛ 2معطر ،فریبرز ؛1پیرستانی ،اکبر ؛*1جوهری  ،احسان

 ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی)دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ) اصفهان.1

 داروسازی و فارماکولوژی گیاهان دارویی ، دانشکده  دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان.2

 (رج)ک ، ای هسته وفنون علوم پژوهشگاه،  ایران تمیا انرژی سازمان.3

 چکیده:

 عصرره از پس. گردید گیر  اسپرم کیلوگرم 55±5 وزن میرنگین بر ساره  4 تر 3 افشارر  قوچ راس 4 از تحقیق این در

سطح  و گروه کنتررل ،  7. پس از تقسیم ب  شد افزوده اسپرم کننده رقیق محیط ب % 5 غلظت بر خررمریم، گیره از گیر 
 مورد  کرساار افزار نرم توسااط ساارعت 44 و صاا ر زمرن در اسااپرم نمون  حرکت پیش رونده و حرکت کلی پررامترهر 

حرکی از ت روت گر  هر  پریین در هر دو حرکت نسبت ب  گر  هر   44سرعت ص ر و  نتریج در .گرفت قرار ارزیربی

ب  صورت معنی دار بوده است. می توان چنین بیرن نمود ک  این گیره  44برال را نشرن داده اند بر این ت روت ک  در زمرن 
 سرعت ح ظ نمرید. 44د از ترثیرات سوء تربش پرتو گرمر بر تحرک اسپرم را تر حدود زیرد  کنترل و حتی بع

 رقیق کننده، تحرک قوچ، خارمریم، اسپرم پرتو گاما،  :واژگان کلیدی

 مقدمه

برا  این  هر  موفقیت در صنعت پرورش گوس ند می برشد. مهمترین راه یکی ازامروزه مدیریت توهید مثل 

در حرل حرضر  ]1[منظور روشهر  مت روتی پیشنهرد شده است ک  یکی از بهترین روشهر تلقیح مصنوعی است 

مطرهعرت نشرن داده است ک  یک اسپرم بر کی یت منرسب موقعی است ک  توسط یک رقیق کننده خوب نگهدار  

ریی و انتخرب نژاد قوچ برتر بوده تر و در یک برزده زمرنی تخریب نشود. در صنعت دامپرور  نیرز ب  شنرس

تربش پرتو گرمر  .]4[بتوانیم بر است رده از اسپرم گیر  و رقیق سرز ، مراحل انجمرد و نگهدار  را انجرم دهیم 

برعث ایجرد اختالالت بررور  می گردد ، مرنند تحقیقی ک  نشرن داده اثر تربش پرتو گرمر بر رو  اسپرم خروس 

برا  جلوگیر  از صدمرت وارد بر اسپرم ت بررور  و فیکس شدن اسپرم هر گردیده است. برعث ایجرد اختالال

،  ، ک  گیرهی از خرنواده کرسنیگیره خرر مریممی توان از افزودنی هر  آنتی اکسیدانی طبیعی مرنند عصرره بذر 

ست ک  هم  یزوسیلیبین ادارا  فالنوئید هر  متعدد از جمل  سیلی مررین ، سیلی کریسیتین ، سیلی دیرنین و ا

سیلی مررین ب  دهیل .  ]3[اینهر دارا  اثرات آنتی اکسیدانی قو  هستند ک  مجموع  اینهر سیلی مررین گویند

خواص آنتی اکسیدانی، آنتی هیپید پراکسیداز، آنتی فیبروتیک، ضد اهتهرب ، ضد قررچی، تنظین سیستم ایمنی و 

ترمیمی سلوهر  کبد و اختالالت کلیو ، چربی خون برال، سیستم عصبی، درمرن انواع سرطرن مرنند سرطرن 
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این طرح تحقیقرتی بر هدف میزان  .]4[ رده قرار می گیرد پروسترت ، مسمویت هر  مزمن و حرد و... مورد است

و  سرعت بعد از انزال  44در زمرن ص ر و  مقرومت این عصرره گیرهی در محیط رقیق کننده پس از تربش پرتو

 .ه استگردیدواقع انجرم  گرمر مورد انتخرب بهترین سطح پرتو

 

 مواد و روش ها

 هر از گیر  اسپرم. شادند انتخرب کیلوگرم 55±5 وزن بر ساره  4 تر 3 افشارر  قوچ راس در این طرح چهرر

 ارزیربی هتج هر نمون  گیر ، اسپرم از بعد بالفرصل . شد انجرم ه ت  در دوبرر اهکتریکی محرک وسیل  ب  قوچ

 گیر  ، عصرره برا . مورد رقیق سرز  قرار گرفتند خررمریمگیره  عصرره% 5 سطح بر رقیق کننده اسپرم حرو 

 ریشآزم این تیمرر .گردید است ردهدر شرکت داروسرز  گل دارو اص هرن  پرکوالسیون گیر  عصارره روش از

گر  و یک میلی   1555،  555،  355، 455، 455،  155، 155دوزهر با  ترتیب بر با  ه ات دوز مت اروت  

اهکترونی را بر قرار سرزد، پرتو دهی  گروه کنترل( در ضخرمتی از غالف یر نگهدارنده نمون  ک  شرایطی تعردل

حرکت پیشرونده بسمت جلو و   تحرک جهت بررسای وضاعیت پس از پرتو دهینمون  هر  اساپرم  .شادند

 گرفتند و قرار ارزیربی مورد 1کرسر افزار نرم سرعت بعد از انزال بر 44زمرن ص ر و  دو در اساپرم( حرکت کلی

در پژوهشگره علوم و فنون هست  ا   اشارره شدههر  وزددر ر پرتو گرمر را بر رو  پررامتر هر  ذکر شاده یرثت

سرزمرن انرژ  در در آزمریشگره دزیمتر  استرندارد ثرنوی   V9 گرمر بر اسات رده از دساتگره پرتو دهی پیکر مدل

 تجزی  مورد SPSS افزار  نرم بست  از است رده بر تحقیق این در هر . دادهواقع گردیدمورد بررسی  ،اتمی تهران

 انجرم درصد 5 دار  معنی سطح در LSD آزمون از است رده بر نیز هر میرنگین مقریسرت و گرفت قرار تحلیل و

 گرفت.

  نتایج

هرئی جدید در  در حرل حرضر پویندگرن علم در سراسر جهرن همواره بر تمرم قوا در جهت یرفتن روش

جهت این آزمریش  در .رفوهوژ  و کرهش تحرک و تعداد اسااپرم هر می برشااندومشااکالت م زمین  نربررور ،

توساط نرم افزار کرسر مورد ارزیربی  پس از پرتو دهی مورد نظردوز هشات  در هرتحرک اساپرم میزان تعیین 

در  در زمرن ص ر عصرره حرو  گیره خرر مریم نتریج نشارن می دهد ک  {1} اسارس نموداررب .واقع گردید

روه بودیم یعنی گ تحرک اسااپرم هرحرکت پیش رونده بر افزایش میزان میلی گر  پرتو شاارهد کرهش 

زهر  و نسبت ب  گروه وافزایش نسبت ب  سریر سطح د دارا میلی گر   155بر دز اشاع   Aآزمریشای 

 . وهی معنی دار نبوده است کنترل هم بوده است

                                                           
 Analysis Semen Computer Assisted: CASA 1  
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 میلی 155سطح می توان ب  این نکت  اشارره نمود بهترین ساطح در پررامتر هر  اصاالی تحرک اسپرم 

چنین نشرن { 4این آزمریش بر اسرس نمودار}نتریج سرعت  44 گر  در سارعت ص ر می برشد.. امر بعد از

  شرهد افزایش معنی دار گر بر افزایش سریر سطوح نسبت ب   A ساطحمی دهد ک  در حرکت کلی 

برز ب   Fو  Bبر سااریر غلظت هریی ک  درج  گر  برالتر بوده و سااطح   Eبوده ایم و همچنین سااطح 

. در حرکت پیش رونده ب  سمت جلو سطح  ( ./.>5P همین ترتیب افزایش معنی دار  داشت  است  

A  وE و همچنین سطح  نسبت ب  سریر سطوح افزایش معنی دار  داشت  استF    بر سریر غلظت گر

 (.  ./.>P 5افزایش معنی دار  داشت  است  
 

 
 صفرساعت  رد در دوز های مختلف پرتو تابی شدهقوچ ( :تحرک اسپرم 1نمودار )

 می باشد. %5اختالف معنی داری در سطح 

 
 22ساعت  رد در دز های مختلف پرتو تابی شدهقوچ ( :تحرک اسپرم 2نمودار )

 می باشد. %5سطح  اختالف معنی داری در

 

 بحث و نتیجه گیری :

است.  ضرم اسپرم سالمت برا  ک  شاود می اکسایژن آزاد هر  رادیکرل توهید برعث اساپرم ب  گرمر پرتو تربش

 و انساارنی هر  مدل در آن برر زیرن اثرات کرهش و گرمر پرتو تربش بر دارویی گیرهرن عصاارره محرفظتی اثر
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 هر  رادیکرل توهید علت ب  گرمر تشعشعرت .است گرفت  قرار مطرهع  مورد ک  است سرل 55 از بیش حیوانی

 جهش جمل  از زیستی تغییرات ک  را وقریع از زنجیرهر  و بشکنند را شیمیریی اتصرل یک توانند می آزاد

 یک نتیج  در و شااده ترکیب آزاد رادیکرههر  بر تواند می اکساایژن .نمرید شااروع را غشاارهر در آساایب و

 حضااور بدون شااود، می هر آساایب تثبیت برعث ک  آید می وجود ب  برگشاات غیرقربل و آهی پراکسااید

 را خودشرن توانند می هدف، شده یونیزه هر  موهکول از بسیرر  و دهد نمی رو  نیز واکنش این اکسایژن

اسااپرم نیرزمند تحرک و بنربراین می توان بیرن نمود ،  .]6[ یربند برز نیز را خود طبیعی عمل قربلیت و ترمیم

فعرهیت بوده تر بتواند وظی   خود را اعمرل نمرید ک  این وظی   رساایدن ب  تخمک بوده تر ایجرد بررور  نمرید 

و این خود نیرزمند انرژ  کرفی بوده ک  برید در محیط رقیق کننده بر آن برساااد و می توان اشااارره نمود گیره 

ایط آزمریشگرهی بر برفت ریت آنتی اکسایدانی سایلی مررین در شخرصا دارا  این انرژ  می برشاد. خررمریم

در تحقیقی ک  موافق تحقیق فعلی می برشد نشرن داده شده  . ]4[هر  حیوانرت مختلف ب  اثبرت رسایده اسات

است ک  بیشتر گیرهرنی ک  سرشرر از ترکیبرت آنتی اکسیدانی هستند تعداد اسپرم، قدرت تحرک و قربلیت هر  

 تقسیم ک  اسات فرآیند  اساپرمرتوژنز فرآیند ک  آنجریی از . ] 7[مورفوهوژیکی اساپرم را افزایش می دهند 

 امروزه .]8[ برشااد داشاات  آن در بساازایی ترثیرات تواند می گرمر تربش شااود، می دیده آن در وروف ب  میتوز

 شاوند، می نرمیده کننده محرفظت کنند، می تعدیل را پرتوهر ب  سالوههر واکنش شاوند می ادعر ک  داروهریی

 قرومتم اکتیو رادیو پرتوهر  انواع تشاشعشرت قبرل در ک  اسات سانتی داروهر  موثرترین از یکی خررمریم

و پرتو گرمر  UVB(nm453-4۹5 ) یعنی خورشید  فرابن ش اشع  وسایع طیف اجزا  از یکی :کند می ایجرد

 رخت ی هر  مرکروموهکول تخریب اهقرگربر یک نیز و تومور آغرزگر عرمل یک عنوان ب  تواند می برشااد ک  می

تحقیقرت نشاارن دادند . ]۹[ نمرید  عمل کرمل زا  ساارطرن یک صااورت ب  هیپید و پروتئین DNA جمل  از ا 

ک  است رده از گیره خررمریم ک  حرو  مقردیر برال  سیلی مررین است در دفع و ح رظت انواع سلول هر  زنده 

 و ر بر ساایلیمررین از اسات رده بدن مقربل اشاع  هر و پرتوهر  یون ساارز پر انرژ  نقش مهمی داشاات  اساات،

 سیلیمررین فوتوپروتکتیو کند. اثر می جلوگیر  UVBزایی سارطرن ازSKH-1 هر  موش مو  بدون پوسات

 لک تعداد  تومورهر تومور تعداد ب  مبتال هر  موش درصااد تومورهر شاایوع میزان بر فرابن ش اشااع  ضااد بر

 یزناند  نکرده دریرفت را ساایلیمررین ک  کنترهی گروه بر مقریساا  در تومورهر اندازه و(  موش هر در تومورهر

 یر رزوآغ جمل  از نور  زا  سرطرن مراحل تمرم ضد بر سایلیمررین فوتوپروتکتیو اثر همچنین .]15[دارد ترًثیر

 دادند نشرن 4554 سرل در وهمکررانش مرهیکررجونر.  ]15[است رسایده اثبرت ب  تومور پیشارو  کرمل مراحل

 کننده ر پیشگی نقش حیوانرت در تومورهر اندازه و تعدادحجم در تواند می نیز سیلیبینین خوراکی مصارف ک 

 تر  ضعیف اثر پوستی اساتعمرل ب  نسابت هر موش در تومور شایوع میزان رو  بر ک  چند برشاد هر داشات 

 تر زا رطرنس بر برخورد زمرن از ک  ترخیر  فرز تواند می سایلیبینین یر سایلیمررین بر درمرن این بر عالوه .دارد
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 نحو ب  UVB کرمل زایی ساارطرن هر  فرایند در خصااوص ب  را انجرمد می طول ب  تومور ظهور زمرن

 .دهد افزایش چشمگیر 

صااورت گرفت  نشاارن داده ک  پرتو گرمر در دوز هر  برال دارا  اثرات سااوء بوده وهی در دوزهر   تحقیق     

 خررمریمره عصرره گی راث پریین اثرات ساوء بسایرر کرهش یرفت  ، پس می توان بیرن نمود از دالیل این موفقیت

برا  اوهین برر می توان  .اسااات شاادهپرتو گرمر  مقربل نقش ح رظت در در محیط رقیق کننده بوده ک  برعث

، هیچ گون  تحقیقی دال بر نقش محرفظت  گردیدهاعالم کنیم، بار توجا  با  جساااتجو هر  فراوانی ک  انجرم 

و شرید این دریچ  ا  برشد برا  انجرم تحقیقرت بیشتر رو  این گیره   خررمریم بر اساپرمرتوژنز وجود نداشات

در محیط رقیق کننده بوده ک   امر آنچ  ک  ب  چشم می خورد اثر محرفظتی عصرره خررمریم دارویی اسرار آمیز،

دانی آنتی اکساای اتاساات ک  نرشاای از اثربوده زهر  مختلف رو  تحرک اسااپرم ود بر پس از تربش پرتو گرمر

و  این گیره می برشاد و این عصارره را می توان مورد اساات رده در جهت افزایش بررور  و مقرومت در برابر ق

 اشع  هر  گرمر دانست. 
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