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 2 ،1و  .3دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیاران ،گروه علوم دامی دانشکدة علوم کشاورزی دانشگاه گیالن
(تاریخ دریافت -1331/12/5 :تاریخ تصویب)1332/1/11 :

چکیده
آزمایش بهمنظور بررسی اثر ال-گلوتامین بر انجماد اسپرم پوششدارشده با استفاده از چهار رأس قوچ
انجام گرفت .منی با استفاده از واژن مصنوعی متصل به لولة حاوی تریس-فروکتوز 15 -درصد زردة
تخممرغ جمعآوری شد .نمونهها تجمیع و سانتریفیوژ شدند .پس از حذف مایع فوقانی و رقیقسازی
رسوب ،نمونهها به پنج قسمت تقسیم شدند و به آنها مقدار صفر 124 ،04 ،04 ،و  164میلیمول ال-
گلوتامین اضافه شد .نمونهها با استفاده از نیتروژن مایع منجمد و بعد از دو هفته یخگشایی شدند .بعد از
یخگشایی و ذخیرهسازی در  31درجة سانتیگراد ،تحرک پیشرونده ،سالمت غشای پالسمایی ،زندهمانی
(هوخست بیس بنزامید  )33250و سالمت غشای آکروزومی (آلکسافلور )PNA-000-پس از صفر ،سه،
شش و نه ساعت بررسی شدند .اثر مستقل ال-گلوتامین نشان داد زندهمانی اسپرم در مقدار صفر (35/35
درصد) 04/65( 04 ،درصد) و  05/35( 04درصد) میلیمول بیشتر از 164میلیمول ال-گلوتامین بود
( 34/04درصد .)P>4/45 ،اثر متقابل ال-گلوتامین و زمان ذخیرهسازی بر تحرک پیشرونده و سالمت
غشای پالسمایی اسپرم معنادار بود ( .)P<4/45سه ساعت پس از یخگشایی ،بیشترین سالمت غشای
پالسمایی (به ترتیب  03/25و  01/30درصد) در مقدار  04میلیمول ال-گلوتامین مشاهده شد (.)P<4/45
نه ساعت پس از یخگشایی ،بیشترین تحرک پیشروندة اسپرم ( 26/0درصد) در مقدار  04میلیمول ال-
گلوتامین مشاهده شد ( .)P<4/45بنابراین افزودن  04میلیمول ال-گلوتامین به رقیقکنندة تریس-
گلیسرول ( 5درصد) سبب بهبود ماندگاری اسپرم پوششدار شد.
واژههای کلیدی :اسپرم پوششدارشده ،ال-گلوتامین ،انجماد ،قوچ تالشی.
مقدمه
در گوسفند و گاو محل تخلیة منی در هنگام جفتگیری
انتهای مهبل است ،بنابراین اسپرمها بهواسطة توانایی
تحرک از سد گردن رحم عبور میکنند و بهسرعت از
مایع منی جدا میشوند .در هنگام ذخیرهسازی منی
برخالف آنچه در زمان جفتگیری طبیعی اتفاق میافتد،
ناخواسته زمان مجاورت اسپرم و مایع منی افزایش
* تلفن23333344626 :

میی ابد .به منظور کاهش آثار مخرب مایع منی بر اسپرم
در زمان ذخیرهسازی ،رقیقکردن منی با رقیقکنندة
مناسب ضروری به نظر میرسد ( & Manjunath
 .)Therien, 2002به عالوه مشخص شده است حذف
مایع منی به کمک روش پوششدارکردن 3اسپرم قبل از
ذخیرهسازی منی سبب بهبود کیفیت اسپرم میشود
( & De Pauw et al., 2003; Roostaei-Ali Mehr
Email: roostaei@guilan.ac.ir
1. Coating
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.Sharafi, 2013; Mohammadi-Nohdehy & Roostaei .)Ali Mehr, 2013در روش پوششدار کردن اسپرم،
نمونههای منی از ابتدا (زمان انزال) در لولة حاوی بافر به
عالوة زردة تخم مرغ (حداقل 34درصد) جمعآوری و
سپس مایع منی با کمک سانتریفیوژ حذف میشود
(.)De Pauw et al., 2003
انجماد فرآیندی است که با کاهش متابولیسم سلول
سبب افزایش ماندگاری آن میشود ( Forouzanfar et al.,
 .)2007انجماد اسپرم زمینه را برای ذخیرة ژنها ،استفاده از
نرهای برتر ،جابهجایی منی و استفاده از این فرآوردة
بیولوژیک در زمانها و مکانهای مختلف فراهم میکند؛
البته انجماد سبب کاهش تحرک و باروری اسپرم بعد از
یخگشایی میشود (.)Bergeron & Manjunath, 2006
ویژگیهای ساختاری گردن رحم میش و خسارتهای
جدی به اسپرم قوچ در روند انجماد و یخگشایی سبب
محدودیت در استفاده از منی منجمد در تلقیح مصنوعی
گلههای گوسفند شده است ()Cseh et al., 2012
بنابراین بررسی اثر افزودنیهای مناسب با خاصیت
سرمامحافظ در روند انجماد اسپرم قوچ ضروری به نظر
میرسد (.)Bucak et al., 2009
اسید آمینة ال-گلوتامین سرمامحافظ نفوذناپذیر با
خاصیت آنتیاکسیدانی است که برای انجماد اسپرم
گونههای مختلف پستاندار از جمله میمون و انسان به کار
رفته است (.)Renard et al., 1996; Li et al., 2003
گزارش شده است که 32میلیمول ال-گلوتامین و 8درصد
لیپوپروتئین با دانسیتة پایین ( )3LDLسبب بهبود تحرک
اسپرم گاو پس از انجماد و یخگشایی میشود (Amirat-
 .)Briand et al.,2009به عالوه  64میلیمول ال-گلوتامین
و 8درصد  LDLسبب افزایش تحرک اسپرم بز بعد از
یخگشایی شده است ( .)Al Ahmad et al., 2008همچنین
استفاده از  82میلیمول ال-گلوتامین در روند انجماد منی
االغ سبب افزایش تحرک اسپرم پس از یخگشایی شد
(.)Trimeche et al., 1999
تاکنون فقط در یک مطالعه از ال-گلوتامین بهعنوان
مادة آنتیاکسیدان در مقادیر بسیار کم (کمتر از 4
میلیمول) استفاده شده است ( )Bucak et al., 2009و
هنوز بهترین میزان ال-گلوتامین برای انجماد اسپرم
1. Low density lipoprotein

پوششدارشدة قوچ مشخص نشده است .هدف از این
پژوهش بررسی اثر مقادیر مختلف اسید آمینة ال-
گلوتامین برانجماد اسپرم پوششدارشدة قوچ تالشی طی
انجماد است.
مواد و روشها
این تحقیق با استفاده از چهار رأس قوچ تالشی با
متوسط وزن  42±4کیلوگرم و میانگین سنی  6/4تا 5
سال و یک رأس میش با وزن  34کیلوگرم و سن 3سال
از اوایل تا اواسط پاییز  3332در دانشکدة کشاورزی
دانشگاه گیالن صورت گرفت .روزانه  3322گرم یونجة
خشک 432 ،گرم جو و  262گرم کاه در دو وعدة
خوراک صبح و شب در اختیار دامها قرار گرفت .در طول
آزمایش نمک و آجر لیسیدنی (مکمل مواد معدنی)
بهصورت آزاد در اختیار حیوانات قرار گرفت.
جمعآوری منی

نمونههای منی دو بار در هفته به فاصلة دو روز و به کمک
واژن مصنوعی جمعآوری شد .جهت پوششدارکردن
اسپرم ،انزال دوم در لولة حاوی تریس -فروکتوز ]تریس-
(هیدروکسی متیل) -آمینومتان  ،3/648gاسید سیتریک
مونوهیدرات  ،3/872gفروکتوز  2/33gو جنتامایسین
( 2/4 )42 mg/mLمیلیلیتر در  322میلیلیتر آب
مقطر [pH=7 ،و 34درصد زردة تخممرغ (حجم /حجم)
جمعآوری و به وسیله فالسک عایق حاوی آب  34درجة
سانتیگراد به آزمایشگاه منتقل شد .در مجموع بیست
انزال در پنج نوبت جمعآوری شد.
آمادهسازی نمونهها

در آزمایشگاه نمونههای منی از نظر تحرک پیشرونده و
غلظت اسپرم بررسی شدند و نمونههایی که تحرک
پیشروندة کمتر از 82درصد و غلظت کمتر از 6/4 ×323
داشتند ،از آزمایش حذف شدند .نمونههای منی تجمیع
و 32دقیقه با قدرت  722×gدر دمای اتاق سانتریفیوژ
شدند .پس از سانتریفیوژ مایع رویی حذف شد و رسوب
به وسیلة رقیقکنندة تریس-گلوکز ]تریس-
(هیدروکسیمتیل)-آمینومتان  ،3/235gاسیدسیتریک
مونوهیدرات  ،3/332 gزردة تخم مرغ 34درصد و

حسنپور و همکاران :اثر افزودن ال-گلوتامین به رقیقکنندة تریس بر انجماد ...
[pH=7

جنتامایسین  642mgدر  322میلیلیتر آب مقطر،
تا غلظت  3/6×322سلول در میلیلیتر رقیق شد .نمونهها
به پنج بخش مساوی تقسیم شدند و هر بخش به صورت
( 3:3حجم /حجم) با تریس حاوی 32درصد گلیسرول و
صفر (کنترل) 652 ،322 ،82 ،و  362میلیمول ال-
گلوتامین ( )AppliChem Germanyمخلوط شد و در
نهایت غلظت گلیسرول به  4درصد ،اسپرم /mL
 222×/322و ال-گلوتامین صفر 362 ،82 ،52 ،و 322
میلیمول رسید .نمونهها در پایوتهای  2/64میلیلیتری
بستهبندی شدند و انتهای هر کدام با پودر پلی ونیل
الکل مسدود شد .نمونهها به دستگاه سردکننده ( Test
 )Chamber EG53AH, KATO, Japanمنتقل شده ،با
سرعت  2/64درجة سانتیگراد بر دقیقه تا  5درجة
سانتیگراد سرد شدند و  6ساعت دیگر در همین دما
برای رسیدن به تعادل نگهداری شدند.
انجماد و یخگشایی

پایوتها  33دقیقه به فاصلة  5سانتیمتر از سطح نیتروژن
مایع قرار داده شده و سپس در نیتروژن مایع غوطهور
شدند .نمونهها  6هفته در تانک نیتروژن مایع ذخیره شدند.
تمام این مراحل پنج مرتبه بهصورت مجزا تکرار شد.
چهار پایوت از هر تیمار (جمعاً  62پایوت) در هر
تکرار ،به مدت  62ثانیه در ظرف آب  37درجة
سانتیگراد قرار گرفتند و سپس  3ساعت در  37درجة
سانتیگراد ( )Jal, Iranنگهداری شدند .میزان تحرک،
زندهمانی و سالمت غشای اسپرم و سالمت آکروزوم در
صفر 2 ،3 ،و  3ساعت پس از یخگشایی ارزیابی شد.
ارزیابی اسپرم

ارزیابی تحرک نمونهها ،با قراردادن  4میکرولیتر از منی
روی الم با دمای  37درجة سانتیگراد و گذاردن یک
المل روی آن انجام گرفت .سپس با استفاده از
میکروسکوپ اختالف فاز با بزرگنمایی  ×522و مجهز به
صفحة گرم با دمای  37درجة سانتیگراد ،تحرک 622
سلول اسپرم با اختالف  32درصد در حداقل  4میدان
دید تخمین زده شد و در انتها میانگین حاصل از این
تخمینها بهعنوان درصد تحرک پیشرونده ثبت شد
(.)Bucak et al., 2009
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برای بررسی سالمت غشای پالسمایی اسپرم از
محلول هایپواسموتیک (سیترات سدیم دیهیدرات
 2/734gو فروکتوز  3/343gدر  322میلیلیتر آب
مقطر )pH=7 ،استفاده شد (.)Jeyendran et al., 1992
 4µLمنی با  42µLاز محلول هایپواسموتیک مخلوط و
 32دقیقه درون انکوباتور در دمای  5درجة سانتیگراد
قرار داده شد .سپس  622اسپرم حداقل در  4میدان
دید زیر میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی  ×522بررسی
شد .اسپرمهای دارای دم متورم بهعنوان پاسخ مثبت
(غشای پالسمایی سالم) و اسپرمهای با دم بدون تورم
بهعنوان پاسخ منفی (غشای پالسمایی ناسالم) در نظر
گرفته شدند.
برای ارزیابی زندهمانی اسپرم از رنگ هوخست
 (AppliChem, Germany) H33258استفاده شد ( de
 .)Leeuw et al., 1991بهطور خالصه حجم مساوی از
نمونه و محلول  6درصد گلوتار آلدهید در بافر فسفات
(سدیم کلرید  ،337mMپتاسیم کلرید  ،6/7 mMسدیم
هیدروژن فسفات  ،8/3 mMپتاسیم هیدروژن فسفات
 )pH=7 ،3/4 mMمخلوط و ثابت شد 62 µL2 .از
محلول رنگ هوخست در 345 mMسدیم کلرید و mM
 34تری سدیم سیترات  )pH=7به نمونه اضافه شد و
بعد از  4دقیقه در دمای اتاق  4µLاز نمونه روی الم قرار
داده شده و با گذاشتن المل روی آن ،با استفاده از
میکروسکوپ فلورسنت ( )Olympus, Japanو فیلتر
 622 ،UWاسپرم با بزرگنمایی ×522در شرایط نور
بسیار کم بررسی شد .اسپرمهای با تاللؤ آبیرنگ
بهعنوان پاسخ منفی (مرده) و اسپرمهای بدون رنگ به
عنوان پاسخ مثبت (زنده) در نظر گرفته شدند.
ارزیابی سالمت غشای آکروزوم ،با استفاده از رنگ
آلکسافلور )Molecular Probes, USA( PNA-588-و بر
اساس روش  (2009) Varisli et al.صورت گرفت .از هر
تیمار روی الم گسترش تهیه شد .گسترشها پس از
خشکشدن با استفاده از متانول مطلق ثابت و در دمای
اتاق خشک شدند .سپس رنگ آلکسافلور 588
( )32µg/mLروی نمونهها ریخته شد و 32دقیقه در
دمای  37درجة سانتیگراد ،در محل تاریک و مرطوب
نگهداری شدند .پس از این مرحله گسترشها با استفاده
از بافر فسفات ( )PBSشسته شده ،در شرایط نور بسیار
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بیشترین و کمترین سالمت غشای پالسمایی به ترتیب
در سطح  82و  322میلیمول ال-گلوتامین مشاهده شد
گلوتامین بود (.)P>2/24
اثر متقابل ال-گلوتامین و زمان ذخیرهسازی بعد از
انجماد بر تحرک پیشرونده و سالمت غشای پالسمایی
اسپرم معنادار بود (شکل .)P<2/24 ،3در زمان صفر،
بیشترین تحرک پیشروندة اسپرم در مقدار صفر 52 ،و
 82میلیمول ال-گلوتامین مشاهد شد ( .)P>2/24در
زمان  3ساعت ،تحرک اسپرم در  82میلیمول ال-
گلوتامین بیشتر از  362 ،52و  322میلیمول ال-
گلوتامین بود ( .)P>2/24پس از شش ساعت ،بیشترین
تحرک اسپرم در صفر و  52و  82میلیمول مشاهده شد
( .)P>2/24در ساعت  3ذخیرهسازی ،بیشترین تحرک
اسپرم در مقدار  82میلیمول ال-گلوتامین مشاهده شد
( .)P>2/24تنها در مقدار  82میلیمول ال-گلوتامین
تحرک پیشروندة اسپرم در زمانهای مختلف
ذخیرهسازی تفاوتی نشان نداد (.)P>2/24
در زمان صفر و  ،3بیشترین سالمت غشای
پالسمایی در مقدار  82میلیمول ال-گلوتامین مشاهده
شد (شکل .)P>2/24 ،3در زمان  3و  ،2سالمت غشا در
مقدار صفر و  82میلیمول بیشتر از سایر تیمارها بود
( .)P>2/24در زمان صفر و  ،3کمترین سالمت غشای
پالسمایی در مقدار  322میلیمول ال-گلوتامین بود
(.)P>2/24

کم با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت و فیلتر مناسب،
 322اسپرم با بزرگنمایی ×522بررسی شدند.
آکروزومهای با رنگ یکدست ،شفاف و با حاشیة مشخص
به عنوان پاسخ مثبت (سالم) و آکروزومهای با رنگ
پراکنده و با حاشیة نامشخص بهعنوان پاسخ منفی
(آسیبدیده) در نظر گرفته شدند.
تجزیه و تحلیل آماری

دادههای این آزمایش با پنج تیمار و پنج تکرار در قالب
طرح کامالً تصادفی به صورت اندازهگیریهای تکرارشده
در زمانهای صفر 2 ،3 ،و  3ساعت ذخیرهسازی پس از
یخگشایی بررسی شدند .برای تجزیه و تحلیل دادههای
بهدستآمده از رویة  Mixedنرمافزار  SAS 9.2استفاده
شد .مقایسة میانگینها با آزمون دانکن و در سطح
 P>2/24انجام شد.
نتایج
نتایج اثر مستقل ال-گلوتامین و زمان ذخیرهسازی بر
تحرک ،سالمت غشای پالسمایی ،زندهمانی و سالمت
غشای آکروزوم اسپرم پوششدارشده در جدول  3آورده
شده است .سالمت غشای آکروزوم تحت تأثیر زمان
ذخیرهسازی و ال-گلوتامین قرار نگرفت (.)P<2/24
بیشترین و کمترین تحرک اسپرم به ترتیب در سطح 82
و  322میلیمول ال-گلوتامین مشاهده شد (.)P>2/24

جدول  .3اثر مستقل ال-گلوتامین و زمان ذخیرهسازی بر سالمت آکروزوم ،سالمت غشای پالسمایی ،زندهمانی و تحرک اسپرم طی
انجماد ()LSmeans±SE
عامل تغییر

ال-گلوتامین(میلیمول)

زمان ذخیرهسازی (ساعت)

زندهمانی(درصد)

سالمت آکروزوم (درصد)

تحرک (درصد)

سالمت غشای پالسمایی (درصد)

33/34±3/37

83/72±3/63

b

68/88±3/57

b

33/32±3/44

b

32/64±3/54

c

2

a

52

a

52/24±3/37

84/84±3/63

54/34±3/37

84/84±3/63

a

362

32/74±3/37ab

86/32±3/63

38/38±3/33c

65/84±3/43c

322

32/52±3/37

83/24±3/63

d

35/37±3/43

32/54±3/58

2

54/36±2/23a

82/36±3/34

33/37±3/62a

34/73±3/56a

3

38/62±2/23ab

85/42±3/34

33/52±3/62a

36/76±3/52a

2

ab

32/76±2/23

86/58±3/34

b

63/37±3/68

66/57±3/68

3

35/36±2/23b

83/76±3/34

33/22±3/56b

82

a

b

:ª-Cحروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهندة تفاوت معنادار است (.)P>2/24

38/22±3/53

a

62/22±3/27

38/34±3/58

d

b

62/42±3/35b
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شکل  .3اثر متقابل ال-گلوتامین و زمان ذخیرهسازی بر تحرک پیشرونده و سالمت غشای پالسمایی اسپرم
( .)LSmeans ± S.Eحروف غیرمشابه ( )ª-dدر هر زمان نشاندهندة تفاوت معنادار است ()P>2/24

بحث
نتایج اثر مستقل ال-گلوتامین بر زندهمانی اسپرم
پوششدارشدة قوچ نشان داد (جدول )3که بین سطوح
صفر 52 ،و  82میلیمول ال-گلوتامین تفاوتی وجود
ندارد (به ترتیب  52/24±3/37 ،33/34±3/37و
 .)54/34±3/37از طرفی بیشترین سالمت غشای
پالسمایی تا  3ساعت بعد از یخگشایی در مقدار 82
میلیمول ال-گلوتامین وجود داشت .به عالوه تحرک
اسپرم در مقدار  82میلیمول در مقایسه با سایر تیمارها
مطلوبتر بود و  3ساعت پس از یخگشایی بیشترین
تحرک اسپرم در مقدار  82میلیمول ال-گلوتامین
مشاهده شد .بنابراین به نظر میرسد افزودن 82
میلیمول ال-گلوتامین به رقیقکنندة تریس -گلیسرول
( 4درصد) سبب بهبود ماندگاری اسپرم پوششدارشدة
قوچ در روند انجماد میشود .تاکنون گزارشی مبنی بر
اثر مقادیر ال-گلوتامین بهعنوان سرما محافظ بر
ماندگاری اسپرم منجمد قوچ منتشر نشده ولی مشخص
شده است مقدار  82 ،52 ،64 ،62 ،32و  82میلیمول

ال-گلوتامین بهترتیب سبب بهبود ماندگاری اسپرم گاو
( ،)Amirat-Briand et al., 2009سگ ( Bencharif et
 ،)al., 2010گوزن ( ،)Al Ahmad et al., 2008نریان
( ،)Trimeche et al., 1999انسان ( Renard et al.,
 )1996و االغ ( )Li et al., 2003در روند انجماد شده
است .استفاده از ایزوتوپ رادیواکتیو ال-گلوتامین مشخص
کرد که غشای پالسمایی اسپرم دربرابر ال-گلوتامین
نفوذناپذیر است .بنابراین حضور ال-گلوتامین در رقیقکنندة
منی سبب ایجاد فشار اسمزی میشود ( Khlifaoui et al.,
 .)2005مشخص شده است در روند انجماد رقیقکنندههای
هیپرتونیک در مقایسه با رقیقکنندههای هیپوتونیک
عملکرد بهتری در حفظ اسپرم دارند ( Watson et al.,
 )1990و اغلب رقیقکنندههای توصیهشده برای نگهداری
اسپرم هیپرتونیک هستند (.)Fiser et al., 1981
همچنین مطالعات نشان داده است که احتماالً
جایگاههایی در سطح غشای پالسمایی اسپرم برای اتصال
به ال-گلوتامین وجود دارد ()Kruuv & Glofcheski, 1992
و ممکن است نیروهای الکترواستاتیک در برهمکنش
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گروههای فسفات موجود در فسفولیپید غشا و این اسید
آمینه باردار دخالت داشته باشد (.)Kundu et al., 2001
به نظر میرسد اسیدآمینة گلوتامین بهصورت الیهای در
سطح غشای اسپرم قرار میگیرد (.)Kundu et al., 2001
اثر حمایتی الیة پوششی ال-گلوتامین روی اجزای
تشکیلدهندة غشا مانعی در برابر از هم گسیختهشدن
این بخش از سلول در روند سردسازی و انجماد است
( .)Amirat-Briand et al., 2009به عالوه مشخص شده
است اسیدهای آمینه ،آنتیاکسیدانهای مهم هستند
( )Al Ahmad et al., 2008و گلوتامین با اثر بر آنزیم
کاتاالز سبب حفاظت بیشتر از آکسونم و میتوکندری
اسپرم قوچ در روند انجماد میشود ( Bucak et al.,
 .)2009احتمال دارد بهبود عملکرد اسپرم پوششدارشدة
قوچ در آزمایش حاضر نتیجة اثر آنتیاکسیدانی ال-
گلوتامین یا اثر محافظتی آن بر غشای اسپرم باشد.
در تحقیق حاضر نتایج اثر مستقل ال-گلوتامین
نشان داد که زندهمانی اسپرم در سطح  322میلیمول
ال-گلوتامین کمتر از زندهمانی اسپرم در سطح صفر
میلیمول ال-گلوتامین بود .بنابراین غلظت 322
میلیمول ال-گلوتامین سبب کاهش زندهمانی اسپرم
پوششدارشده طی روند انجماد و یخگشایی میشود .به
عالوه تا 3ساعت پس از یخگشایی ،کمترین سالمت
غشای پالسمایی در غلظت  322میلیمول مشاهده شد
(شکل .)3همچنین بالفاصله پس از یخگشایی ،کمترین
تحرک پیشرونده در غلظت  322میلیمول ال-گلوتامین
وجود داشت .در نتیجه به نظر میرسد غلظتهای زیاد
ال-گلوتامین ( 322میلیمول) در رقیقکنندة تریس-
گلیسرول نهتنها باعث بهبود ماندگاری اسپرم قوچ
نمیشود ،بلکه سبب بروز اثر مخرب بر ساختار و عملکرد
آن میشود .گزارش شده است که غلظت بیشتر از 322
میلیمول ال-گلوتامین سبب کاهش تحرک اسپرم االغ
میشود ( .)Trimeche et al., 1996همچنین استفاده از
362میلیمول ال-گلوتامین باعث بروز اثر مخرب در
اسپرم گاو شده است ( .)de Mercado et al., 2009به
عالوه غلظتهای بیشتر از 322میلیمول ال-گلوتامین
با اعمال تنش اسمزی اثر مخرب بر اسپرم نریان ( Kruuv
 )& Glafcheski, 1992و انسان ( Trimeche et al.,
 )1996دارد .به عالوه آثار مضر و حتی سمی

آنتیاکسیدانها در غلظتهای باال به روشنی نشان داده
شده است ( Trimeche et al., 1996; Aurich, 2005; de
 .)Mercado et al., 2009از طرفی تغییرات حجم سلول
در هنگام انجماد و یخگشایی به واسطة افزایش غلظت
مواد سرمامحافظ باعث تشدید اختالالت غشا میشود
( Bredderman and Foote., 1969; Hammerstedt et
 .)al., 1990بنابراین افزایش غلظت ال-گلوتامین بیش از
 82میلیمول در رقیقکنندههای منی قوچ احتماالً با
ایجاد آثار سمی و اسمزی سبب بروز خسارتهای مخرب
در اسپرم قوچ میشود.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد تحرک اسپرم و
سالمت غشای پالسمایی اسپرم پس از یخگشایی در
تیمار  82میلیمول ال-گلوتامین در مقایسه با سایر
تیمارها در وضعیت بهتری بود .مشخص شده است که
آمینواسیدهای موجود در مایع منی اثر حفاظتی خود را
بر اسپرم تا  3ساعت پس از یخگشایی اعمال میکنند
( .)Smith & Graham, 1972با گذشت زمان
ذخیرهسازی در دمای  37درجة سانتیگراد سلولها
دچار مرگ برنامهریزیشدة سلول 6میشوند .متابولیسم
سلول و تولید  ATPدر میتوکندری سلولهای پیر به
دلیل افزایش نفوذپذیری غشای پالسمایی کاهش مییابد
( .)Purdy, 2006کاهش  ATPسبب اختالل در عملکرد
غشا خواهد شد (.)Salamon & Maxwell., 2000
بدیهی است در زمان آسیبهای ناشی از سرما و انجماد
قبل از اینکه ساختار سلول دچار ازهمگسیختگی شود،
عملکرد اجزای سلول بهتدریج کاهش مییابد
( .)Mortimer, 1994به هر حال با توجه به نتایج تحقیق
حاضر پیشنهاد میشود اثر ال-گلوتامین بر باروری منی
منجمد قوچ در شرایط مزرعه بررسی شود.
نتیجهگیری کلی

افزودن  82میلیمول ال-گلوتامین به رقیقکنندة تریس-
گلیسرول ( 4درصد) به منظور انجماد منی سبب بهبود
تحرک اسپرم پوششدارشدة قوچ تا  3ساعت پس از
یخگشایی شد ،ولی افزودن  322میلیمول ال-گلوتامین به
رقیقکنندة تریس-گلیسرول بر اسپرم پوششدارشدة قوچ
در روند انجماد ویخگشایی اثر مخرب داشت.
1. Apoptosis
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