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اثر افزودن سطوح متفاوت سولفات روی به رقیقکنندة منی بر کیفیت
اسپرم گاو پس از انجماد-ذوب
فردین فرهادی  ،1آرمین توحیدی  *2و ملک شاکری
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 2 ،1و  .3دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشیار و استادیار ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت - 1332/12/11 :تاریخ تصویب)1333/6/11 :

چکیده
هدف از این پژوهش ،مقایسة اثر افزودن سطوح متفاوت روی به رقیقکنندة منی بر ویژگیهای حیاتی
اسپرم پس از انجماد در گاو بود .اسپرمگیری از چهار گاو نر هلشتاین هفتهای دو بار انجام شد و
سپس نمونههای مناسب با هم مخلوط شدند .نمونههای اسپرم (در پنج تکرار) به چهار گروه شامل
سطوح صفر 155 ،05 ،و  105میکرومول روی ( )Zn-0, Zn-50-Zn-100, Zn-150اختصاص داده و
منجمد شدند .نمونههای اسپرم بعد از انجماد از نظر جنبایی و ریختشناختی ،زندهمانی ،یکپارچگی
غشا ،سالمت آکروزوم ،پراکندگی کروماتین اسپرم و تولید مالوندیالدئید بررسی شدند .اختالف
معناداری در درصد جنبایی و ریختشناسی اسپرم در محیطهای دارای روی با گروه شاهد وجود
نداشت .گروههای  Zn-100و  Zn-150دارای درصد بیشتری از اسپرمهای با آکروزوم سالم در مقایسه
با شاهد بودند ( .)p<5/550زندهمانی و یکپارچگی غشا در گروه  Zn-100از گروه شاهد بهتر بود
( P<5/50و  .)P<5/51درصد اسپرمهای با  DNAآسیبدیده در گروه  Zn-150در گروه مقایسه با
گروههای دیگر بیشتر بود ( .)p<5/550درصد تولید مالوندیآلدهید در گروه  Zn-100و  Zn-150از
بقیة گروهها کمتر بود ( .)P< 5/50بنابراین استفاده از روی در رقیقکنندة منی گاو سبب بهبود برخی
فراسنجههای اسپرم بعد از فرایند انجماد میشود.
واژههای کلیدی :اسپرم ،رقیقکننده ،روی ،گاو.
مقدمه
یکی از فناوریهای مهم برای حفظ و نگهداری ذخایر
ژنتیکی ،انجماد اسپرم است .با این حال انجماد باعث
آسیب به اسپرم شامل کاهش جنبایی ،زندهمانی و آسیب
به غشای اسپرم و  DNAمیشود ( & Vishwanath
 .)Shannon, 2000; Medeiros et al., 2002آسیبها
شامل تشکیل بلورهای یخی ،استرس اکسیداتیو،
تغییرات اسمزی و سازماندهی مجدد لیپید-پروتئین در
غشای سلولی است ( .)Bailey et al., 2000تنش
اکسیداتیو از مهمترین عوارض ناشی از فرایند انجماد-
ذوب برای اسپرم است .ظرفیت آنتیاکسیدانی موجود در
* تلفن13343515193 :

سلولهای اسپرم در جلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدها
طی فرایند انجماد -ذوب ناکافی به نظر میرسد ،زیرا
غلظت آنتیاکسیدانها در فرایند رقیقسازی کاهش قابل
توجهی مییابد .از طرفی اسپرم پستانداران فاقد یک جزء
سیستوپالسمیک مهم آنتیاکسیدانی است که با آثار
زیانبار رادیکالهای فعال اکسیژنی و پراکسیداسیون
لیپیدی مقابله کند ( .)Surai et al., 1998محافظ
سیستمهای آنتیاکسیدانی در مرحلة اول منشأ
سیتوپالسمی دارد و چون اسپرم در مرحلة انتهایی
تمایز ،بخش بیشتری از سیتوپالسم خود را از دست
میدهد ،در نتیجه رادیکالهای آزاد در حین انجماد و
E-mail: atowhidi@ut.ac.ir
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یخگشایی باعث اختالل در عملکرد اسپرم میشوند
( .)Aitken & Fisher, 1994رادیکالهای آزاد در
غلظتهای کنترلشده و پایین در عملکردهای خاصی از
اسپرم از قبیل ظرفیتدار شدن و واکنش آکروزومی
نقش تنظیمکننده دارند .بنابراین برای درک کامل
عملکرد اسپرم باید تعادل مهم لیپیدها ،رادیکالهای
فعال اکسیژنی و اجزای مختلف سیستم آنتیاکسیدانی
سلول را در نظر گرفت .اضافهکردن آنتیاکسیدانهای
الزم برای محافظت از غشای سلولهای اسپرم و
جلوگیری از تشکیل پراکسیداسیون اکسیژن الزم و
ضروری است و میتواند اثرات زیانبار رادیکالهای فعال
اکسیژن و پراکسیداسیون لیپیدی را کاهش داده و سبب
بهبود فراسنجههای کیفی منی از قبیل جنبایی و
یکپارچگی غشا پس از ذوب شود (.)Aisen et al., 2002
روی یکی از عوامل کمکی آنزیم سوپراکسیددسموتاز
است که سبب دیس موتاسیون آنیون سوپر اکساید
(ناشی از متابولیسم هوازیشده) میشود و آن را به
هیدروژن پراکساید تبدیل میکند .روی عالوه بر نقش
کوفاکتوری برای سوپر اکسید دیس موتاز با القای
سیگنالهای پاسخ به تنش در مقابله با استرس
اکسیداتیو نقش دارد ( .)Klotz et al., 2003روی با چند
سازوکار بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از ایجاد و
گسترش آسیبهای اکسیداتیو جلوگیری میکند
( .)Powell, 2000روی بهطور برگشتپذیری به
اسیدهای چرب غیراشباع زنجیرهبلند متصل به
فسفولیپیدهای غشایی مانند اسید آراشیدونیک متصل
میشود .تصور میشود که روی سبب محافظت اسیدهای
چرب غیراشباع در برابر اکسیداسیون ناشی از آهن در
محیط درون تنی میشود ( .)Hida et al., 1995معلوم
شده که روی برای ساخت اسپرم و تولید تستوسترون
ضروری است ( .)Kvist et al., 1987اضافهکردن روی
باعث افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی اسپرم میشود و
لیپیدهای غشای اسپرم را از پراکسیداسیون محافظت
میکند ( .)Hidiroglou & Knipfel, 1984غلظت روی
مایع منی ارتباط مستقیم با جنبایی ،زندهمانی و
ریختشناسی طبیعی اسپرمها دارد ( Alavi-Shoushtari
.)et al., 2009
کاملبودن  DNAاسپرم برای انتقال موفقیتآمیز

صفات ژنتیکی به نسل بعد ضروری است .طی سالهای
گذشته عالوه بر ویژگیهای حیاتی اسپرم مانند جنبایی
و زندهمانی ،سالمت  DNAاسپرم پس از انجماد برای
باروری کافی اسپرم مورد توجه قرار گرفته است .بنابراین
مراقبت از  DNAاسپرم هنگام انجماد و یخگشایی بسیار
مهم است .رادیکالهای آزاد طی انجماد و ذوب منی
موجب مهار قدرت جنبایی ،آسیب به  DNAو نیز تغییر
در شکل ظاهری سلولهای اسپرم میشوند .افزودن روی
به محیط رقیقکننده به علت خاصیت آنتیاکسیدانی از
تأثیرات مخرب ROSها جلوگیری میکند ،در نتیجه
میتواند تأثیر مهمی در کاهش آسیبرسانی به  DNAو
پراکسیداسیون لیپید اسپرم طی انجماد منی داشته
باشند (.)Kevist et al., 1987
عنصر روی همچنین با گروههای سولفدریل اسپرم
در ارتباط است و باعث بهوجودآمدن پیوندهای غیر
کواالن  s....Zn....sمیشود .گروههای سولفدریل در
ساختار کروماتین اسپرم باعث تشکیل پیوندهای دی
سولفیدی میشوند .وجود این پیوندها علت پایداری
ساختار کروماتین اسپرم است .این پیوندها در افزایش
متراکمشدن کروماتین اسپرم در فرایند اسپرماتوژنز و در
نتیجه محافظت بهتر طی فرایند انجماد-ذوب مؤثر
هستند ( Dissanayake et al., 2010; Kotdawala et
) .al., 2012اما در این خصوص در مورد گاو گزارشی
وجود ندارد .بنابراین ،هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر
افزودن سطوح متفاوت روی به رقیقکنندة منی گاو بر
انجمادپذیری اسپرم و ویژگیهای کیفی آن در گاو بود.
مواد و روشها
طرح آزمایش

این پژوهش در مرکز آزمون نتاج گاوهای شیری
وگوشتی ایران و گروه علوم دامی دانشگاه تهران واقع در
کرج اجرا شد .رقیقکنندة استفادهشده در این پژوهش
رقیقکنندة تجاری آندرومد ( )Minitube, Germanyبود
و روی استفادهشده سولفات روی ( Merckآلمان) بود.
اسپرمگیری از چهار گاو نر بالغ هلشتاین انجام شد.
جمعآوری منی با استفاده از مهبل مصنوعی هفتهای دو
بار انجام گرفت .بیدرنگ پس از جمعآوری منی و انتقال
آن به آزمایشگاه بررسیهای ابتدایی روی منی اجرا شد.
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حجم بین  5-3میلیلیتر ،غلظت بیش از  3/4×313در
هر میلیلیتر و جنبایی پیشرونده بیشتر از  34درصد در
هر انزال ،بهعنوان منی بهینه در نظر گرفته شد .پس از
اطمینان از سالمبودن نمونهها ،منی جمعآوریشده از
چهار گاو نر با هدف از میان برداشتن تأثیرات فردی با
یکدیگر آمیخته شدند .در این پژوهش پنج تکرار برای
هر تیمار در نظر گرفته شد.
روش انجماد و ذوب اسپرم

نمونههای اسپرم در چهار گروه شامل سطوح صفر،41 ،
 311و  341میکرومول سولفات روی (Zn-0, Zn-50-Zn-
 )100, Zn-150تقسیم شدند .رقیقسازی طوری انجام شد
که در هر پایوت ،غلظت پایانی اسپرم به  41×313اسپرم
زنده برسد .پس از رقیقسازی نمونهها داخل نیهای 1/4
کشیده شد .سردسازی و بستهبندی نیها با دستگاه
نیمهخودکار ( )IMV, Franceانجام گرفت .نیها به مدت
 1-5ساعت در سردخانه در دمای  5درجة سانتیگراد قرار
گرفتند .سپس نمونهها به دستگاه انجماد ()IMV, France
که قبالً دمای آن به  5درجة سانتیگراد رسیده بود ،منتقل
شد و در  3دقیقه دمای آن به  -351درجة سانتیگراد
رسید .در پی آن ،نیها داخل ازت مایع ( )-333غوطهور
شدند .برای ذوب منی پس از بیرونآوردن نیها از نیتروژن
مایع ،نیها  11ثانیه در آب  13درجة سانتیگراد گذاشته
شد .برای ارزیابی (از هر تیمار برای هر تکرار) سه نی ذوب
شد .سپس محتوای اسپرم به درون میکروتیوبهای 4
میلیلیتری ریخته شد و  31دقیقه در دمای  13درجة
سانتیگراد انکوباسیون شد و سپس فراسنجههای اسپرم
ارزیابی شد.
اندازهگیری فراسنجههای منی
جنبایی اسپرم

با استفاده از سمپلر  3تا  31میکرولیتر از نمونة
ذوبشده را روی الم گذاشته شده و با گذاشتن یک
المل ،نمونه روی الم پخش شد .جنبایی اسپرم با
استفاده از دستگاه آنالیز کامپیوتری اسپرم (Minitube-
 )Germanyارزیابی شد .برای برآورد درصد جنبایی
اسپرم ،سه میدان دید بهصورت تصادفی گزینش و اجازه
داده شد تا دستگاه آنالیز اسپرم میدانها را بررسی کند
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و عدد پایانی بهدستآمده بهعنوان جنبایی هر نمونه در
نظر گرفته شد.
یکپارچگی غشای اسپرم

در این پژوهش برای بررسی یکپارچگی غشای اسپرم از
آزمون هاس 3استفاده شد .بعد از یخگشایی نیها به
داخل میکروتیوب  4میلیلیتری تخلیه شده و  31دقیقه
با دور  3411سانتریفیوژ شد و سپس قسمت باالی
میکروتیوب که حاوی رقیقکننده بود ،جداسازی و بعد از
آن  31میکرولیتر از منی به  311میکرولیتر از محیط
هایپواسموتیک که حاوی فروکتوز و سیترات سدیم بود،
اضافه شد .پس از گذشت  11دقیقه با تهیة حداقل سه
قطره ( 31میکرولیتر) از نمونة انکوبهشده ،با استفاده از
میکروسکوپ معکوس فاز کنتراست ( ;CKX41
 )Olympus, Tokyo, Japanبررسی شد .در هر گروه
تیماری با استفاده از دوربین قرارگرفته روی
میکروسکوپ عکس گرفته شد و حداقل  411اسپرم
شمارش شد و درصد اسپرمهای با دم گرهخورده نسبت
به گرهنخورده محاسبه شد (.)Revell & Mrode, 1994
زندهمانی

برای ارزیابی زندهمانی از رنگ ائوزین-نیگروزین استفاده
شد .برای این رنگآمیزی  41میکرولیتر از نمونة اسپرم
روی الم قرار داده شد .بیست میکرولیتر از رنگ آمادة
ائوزین -نیگروزین نیز برداشته و روی نمونه ریخته شد و
با سمپلر نمونه بهآرامی به هم زده شد تا اسپرم با رنگ
آمیخته شود .پس از  11ثانیه 41 ،میکرولیتر از نمونه
برداشته و بر گوشة الم دیگری گذاشته شد و با یک الم
دیگر بهآرامی گسترش یافت .پس از خشکشدن ،الم در
زیر میکروسکوپ ()CKX41; Olympus, Tokyo, Japan
با بزرگنمایی  511قرار گرفت .از هر نمونه  411اسپرم
شمارش شد و درصد اسپرمهای رنگشده و رنگنشده
محاسبه شد (.)WHO, 2010
ریختشناسی

برای بررسی ریختشناسی در این پژوهش از محلول
هانکوک استفاده شد .محیط هانکوک شامل 34/4
)1. Hypo Osmotic Swelling (HOS
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میلیلیتر فرمالین ( 13درصد) 341 ،میلیلیتر محلول
نمکی سدیم 341 ،میلیلیتر محلول بافر و  411میلیلیتر
آب دو بار تقطیر است .محلول نمکی سدیم شامل 3/13
گرم کلرید سدیم در  411میلیلیتر آب دو بار تقطیر است.
محلول بافر خود از دو محیط جداگانه تشکیل شده است.
محیط نخست شامل  43/394گرم دی سدیم هیدروژن
فسفات دو آبدار ) )H2O2×Na2HPO4در  411میلیلیتر آب
دو بار تقطیر و محیط دوم از  44/445گرم فسفات پتاسیم
( )KHPO4در  411میلیلیتر آب دو بار تقطیر تشکیل شده
است .با مخلوطکردن  411میلیلیتر از محیط نخست با
 91میلیلیتر از محیط دوم 491 ،میلیلیتر محلول بافر
تهیه میشود ( .)Hancock, 1956برای ارزیابی چند قطره از
هر نمونة منی به میکروتیوبهای حاوی یک میلیلیتر از
محلول هانکوک اضافه شد .یک قطره از این محلول روی
الم قرار داده شد و المل بهآرامی روی آن قرار گرفت و با
استفاده از میکروسکوپ معکوس فاز کنتراست ( ;CKX41
 )Olympus, Tokyo, Japanبررسی شد .در هر گروه
تیماری با استفاده از دوربین قرارگرفته روی میکروسکوپ
عکس گرفته شد و حداقل  411اسپرم شمارش شد .درصد
اسپرمهای طبیعی و اسپرمهای غیرطبیعی شامل
غیرطبیعیبودن آکروزوم ،سرهای چسبیده ،بخش میانی
غیرطبیعی و آسیبهای دم محاسبه شد.

سالمت کروماتین و  DNAاسپرم
4

بررسی سالمت کروماتین و  DNAاسپرم با تست
و دستگاه فلوسایتومتری انجام شد .محتوای نی اسپرم
بعد از یخگشایی داخل میکروتیوب  3/4میلیلیتری
ریخته و سپس  4دقیقه با دور  411gسانتریفیوژ شد.
بخش رویی بهآرامی برداشته و دور ریخته شد .پلیت
اسپرم باقیمانده در  4میلیلیتر بافر ( 1/34میلیمول
 3 ،NaClمیلیمول  EDTAو  31میلیموالر تریس در
 )pH=3/4حل شد .مقدار  311میکرولیتر از محلول
برداشته و به آن  511میکرولیتر محلول اسیدی (1/3
درصد تریتون  X-100در  1/19مول اسید هیدروکلریک
و  1/34مول  )NaClاضافه شد .بعد از  11ثانیه 3411
میکرولیتر آکریدین اورانژ (شامل  3میکروگرم بر
میلیلیتر از محلول هیدروکلرید آکریدین اورانژ
( (A8097در  1/34مول  3 ،NaClمیلیمول ،EDTA
 1/4میلیمول  Na2HPO4و  1/3میلیمول اسید
سیتریک در  )pH=3اضافه شد .بعد از  11دقیقه
اسپرمها با دستگاه فلوسایتومتری ( Becton Dickinson,
 )San Jose, CA, USAارزیابی شد .فلورسنت سبز
نشاندهندة اسپرم با  DNAسالم و فلورسنت قرمز
نشاندهندة اسپرم دارای  DNAآسیبدیده در نظر
گرفته شد (( )Topraggaleh et al., 2013نمودار .)3
SCSA

سالمت آکروزوم

برای ارزیابی وضعیت سالمت آکروزومی اسپرم از پروب
فلوروسنت  PSA-FITC3استفاده شد .رنگ  PSAبه
اسپرمهایی دارای آکروزوم ناسالم که کلسیمشان تخلیه
شده است ،میچسبد FITC .رنگی فلورسنت است که به
وسیلة آن اسپرمهای رنگگرفته تشخیص داده میشود.
 411اسپرم در هر اسالید برای پیداکردن الگو با استفاده از
میکروسکوپ فلورسنت (
 )magnificationشمارش شد (.)Emamverdi et al., 2013
اسپرمهای دارای رنگ فلورسنت در ناحیة آکروزوم به عنوان
اسپرم دارای آکروزوم سالم و اسپرمهای بدون رنگ
فلورسنت یا رنگ جزئی در این ناحیه به عنوان اسپرم دارای
آکروزوم آسیبدیده یا گسیخته شمارش شدند.
BX51; Olympus, 400x

1. Pisum sativum agglutinin linked to fluorescein
isothiocyanate

نمودار  .3نمودار آنالیز فلوسایتومتریک کروماتین اسپرم گاو
بعد از انجماد -ذوب با رنگآمیزی فلورسنت:POLY-1 .
نشاندهندة اسپرمهایی با  DNAآسیبدیده:POLY-2 .
نشاندهندة اسپرمهایی با  DNAسالم.

2. Sperm Chromatin Structure Assay
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مالوندیآلدئید

برای بررسی غلظت مالوندیآلدئید در این پژوهش از
اسید تیوباربیتوریک استفاده شد 3 .میلیلیتر از هر نمونة
منی با  3میلیلیتر  3 ،EDTAمیلیلیتر  BHTو 4
میلیلیتر  TCAبا هم مخلوط و در لولة مخروط ریخته
شدند .لولهها در  3411 ×gبرای مدت  34دقیقه
سانتریفیوژ شدند .پس از سانتریفیوژشدن 3 ،میلیلیتر از
محلول باالی لوله با  3میلیلیتر  TBAدر میکروتیوب
آمیخته شدند .لولهها  41دقیقه در بنماری  34درجة
سانتیگراد قرار گرفتند .نمونهها پس از  11دقیقه در
دمای اتاق سرد شدند .جذب نوری نمونههای مختلف به
طول موج  414نانومتر با اسپکتروفتومتری یادداشت
شدند و در پایان غلظت مالوندیآلدئید محاسبه شد
(.)Esterbauer & Cheeseman, 1990
آنالیز آماری

ارزیابی نرمالبودن دادهها با رویة  univariateنرمافزار
 SASانجام گرفت .تجزیه و تحلیل آماری دادهها با
نرمافزار  SASو به رویة  GLMدر قالب طرح کامالً
تصادفی انجام گرفت .میانگین دادهها به روش
 LSMeansمقایسه و اختالف معناداری در سطح 1/14
گزارش شد.
نتایج و بحث
در این بررسی محیطهای حاوی روی بر درصد جنبایی
اسپرم اثر معناداری نداشتند (جدول  .)3در پژوهشی که
روی اسپرم انسان انجام گرفت ،نشان داده شدکه
اضافهکردن سطح  3/4میکرومول بر میلیلیتر روی به
محیط کشت ،کاهش معناداری در درصد جنبایی اسپرم
بین زمانهای صفر و چهار ساعت ایجاد میکند ،یعنی با
گذشت زمان درصد جنبایی کاهش مییافت .اما
اضافهکردن  1/3میکرومول بر میلیلیتر به محیط کشت
سبب افزایش جنبایی اسپرم در مقایسه با گروه شاهد
شد ،هرچند اختالف معناداری مشاهده نشد .همچنین
درصد بازیافت اسپرم در گروه  1/3میکرومول بر
میلیلیتر بیشتر بود و تفاوت معناداری با گروه شاهد
داشت (.)Dissanayake et al., 2008
میانگین درصد زندهمانی اسپرم در محیط حاوی
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 311میکرومول روی دارای بیشترین مقدار بود و
اختالف معناداری با گروه شاهد داشت ()P<1/14
(جدول  .)3در پژوهشی روی اسپرم گاومیش ،نشان داده
شد که روی موجود در پالسمای منی ارتباط مستقیمی
با زندهمانی و جنبایی پیشرونده اسپرمها دارد (Alavi-
 .)Shoushtari., 2009بین روی پالسمای منی و تعداد
اسپرم ارتباط قابل توجهی وجود دارد ( Netter et al.,
 .)1981رادیکالهای آزاد میتوانند تأثیرات مضر و
مفیدی بر عملکرد اسپرم داشته باشند .این تأثیرات
متناسب با نوع و غلظت رادیکالهای آزاد و مدت زمانی
که اسپرم در معرض آن قرار میگیرد ،متغیرند .نشان
داده شده است که مقدار اندکی  ROSتوسط اسپرمها در
شرایط فیزیولوژیک ایجاد میشود که برای ظرفیتیابی و
واکنش آکروزومی اسپرم نیاز است ،اما مقادیر زیاد آن با
جنبایی و تعداد اسپرم رابطة منفی دارد ( Agarwal et
.)al., 2006
میانگین درصد یکپارچگی غشای اسپرم و سالمت
آکروزوم در محیط حاوی  311میکرومول روی دارای
بیشترین مقدار بود و به ترتیب اختالف معناداری با سایر
گروهها و گروه شاهد و  Zn-50داشت (به ترتیب  P<1/13و
(( )p<1/114جدول  .)4افزودن روی به عنوان
آنتیاکسیدان به رقیقکنندة منی از بیثباتی غشای اسپرم
هنگام یخگشایی جلوگیری و همچنین به حفظ محتویات
آکروزوم کمک میکند (.)Bettger & O'Dell, 1981
افزایش رادیکالهای آزاد در مایع منی موجب
پراکسیداسیون لیپید و آسیب به غشای اسپرم و آکروزوم
آن میشود ( & Hidiroglou & Knipfel, 1984; Weisiger
 .)Fridovich, 1973در پژوهش حاضر نیز احتماالً روی با
خاصیت آنتیاکسیدانی که دارد ،مانع پراکسیداسیون لیپید
و آسیب به غشا و آکروزوم شده است .در انسان محیطهای
سولفات روی دارای درصد بیشتری از اسپرمهای با آکروزوم
سالم در مقایسه با گروه شاهد بوده و اختالف معناداری
داشتند (.)Kotdawala et al., 2012
در این پژوهش میانگین درصد اسپرمهای طبیعی در
محیطهای حاوی سولفات روی با گروه شاهد اختالف
معنادار نداشت (جدول  .)3مکمل روی در قوچهای
جوان باعث افزایش تولید اسپرم روزانه و کاهش تولید
اسپرمهای غیرطبیعی شد ( Underwood & Somers,
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 .)1969همچنین رادیکالهای آزاد در مایع منی موجب
تغییر حرکت و مورفولوژی اسپرم میشود ( Agarwal et

 .)al., 2006در هر حال برخالف گزارشهای فوق ،در
مطالعة حاضر اثر روی بر مورفولوژی اسپرم دیده نشد.

جدول  .3میانگین ( ±خطای استاندارد) درصد خصوصیات کیفی اسپرم بعد از انجماد در محیطهای روی و گروه شاهد
مورفولوژی ()%

زندهمانی ()%

جنبایی پیشرونده ()%

جنبایی کل ()%

غلظت سولفات روی میکرو مول

91/9±3/13
93±3/13
94/3±3/13
91/5±3/13

31/3±3/44
31/9±3/44
b
34/4±3/44
33/9±3/44

31/39±4/33
34/4±4/33
33/39±4/33
43/43±4/33

33/33±3/41
33/4±3/41
34/49±3/41
39/34±3/41

1
41
311
341

 .bاختالف معناداری با گروه کنترل (.(p< 1/14

میانگین درصد  DNAآسیبدیده در محیط 341
میکرومول در مقایسه با محیطهای دیگر بیشتر بود و
اختالف معناداری با گروه شاهد و سایر گروهها داشت
(( ) p<1/114جدول  .)4در یک پژوهش روی اسپرم انسان
سطح  311میکرومول روی در مقایسه با گروه شاهد و
سطوح دیگر روی (،3111 ،411 ،441 ،41 ،31 ،1
میکرومول) دارای درصد بیشتری از  DNAسالم بود و
اختالف معناداری با گروه شاهد داشت ( Kotdawala et al.,
 .)2012روی باعث پایداری غشای سلول و کروماتین هستة
اسپرم میشود و فاکتور اصلی در برابر فعالیتهای ضد
باکتری است ( )Chia et al., 2000عنصر روی با گروههای
سولفیدریل اسپرم در ارتباط است و باعث بهوجودآمدن
پیوندهای غیرکواالن  s....Zn....sدر ساختار کروماتین
اسپرم میشود .در نتیجه سبب پایداری ساختار کروماتین

اسپرم در فرایند اسپرماتوژنز شده و در محافظت بهتر طی
فرایند انجماد-ذوب مؤثر است ( Dissanayake et al.,
 .)2010; Kotdawala et al., 2012اما برخالف تصور،
افزودن سولفات روی نه تنها نتوانست سبب بهبود شاخص
سالمت کروماتین اسپرم شود ،بلکه در محیط  341میکرو
مول روی ،قطعهقطعهشدن رشتة  DNAافزایش یافته و
اختالف معناداری با بقیة محیطهای انجماد اسپرم داشت .با
توجه به آنکه ترشحات غدة پروستات هم واجد مقدار زیادی
از عنصر روی بوده است ،در نتیجه سطح اخیر روی
افزودهشده در این مطالعه احتماالً دارای تأثیر منفی بر
کروماتین اسپرم بوده است .همچنین غلظت زیاد روی
موجب کاهش جذب اکسیژن توسط سلول اسپرم شده و
تأثیر منفی بر فراسنجه های اسپرم دارد ( Kevist et al.,
.)1987

جدول  .4میانگین ( ±خطای استاندارد) درصد خصوصیات کیفی اسپرم بعد از انجماد در محیطهای روی و گروه شاهد
 DNAآسیبدیده ()%

مالون دی آلدئید ()%

سالمت اکروزوم ()%

یکپارچگی غشا ()%

غلظت سولفات روی میکرو مول

5/13±1/4
5/13±1/4
5/45±1/4
a
4/35±1/4

3/34±1/31
1/9±131
c
1/43±1/31
c
1/33±1/31

33/39±3/13
33/9±3/13
a31/13±3/13
a
93/43±3/13

33/9±3/35
34/4±3/35
b
39/1±3/35
34/1±3/35

1
41
311
341

 .a b cمیانگینهایی که با گروه کنترل اختالف معناداری دارند ) 1/14 ،b p< 1/13 ،a p<1/114

میانگین درصد تولید مالوندیآلدئید در محیطهای
 311و  341میکرومول روی کمتر بود و اختالف معناداری
با گروه شاهد داشت (( )P< 1/14جدول  .)4روی با
جایگزینکردن آهن ( )IIIبا آهن ) (IIمانع ورود آهن در
چرخة تولید رادیکالهای آزاد میشود ( Ohkawa et al.,

c

( p<.

 .)1979در پژوهشی اثر روی بر آسیبهای اکسیداتیو در
بیضة موشها بررسی شد و نتایج نشان داد که غلظت آهن
در بیضة موشهای با جیرة غذایی کمبود روی ،بیشتر بوده
و تفاوت معناداری با جیرههای غذایی دارای روی داشتند.
آسیبهای اکسیداتیو مشاهدهشده ممکن است در اثر
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 پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی از سطوح.اثبات برساند
پایینتر سولفات روی یا اشکال شیمیایی دیگر روی برای
.ارزیابی چنین سازوکاری استفاده شود
نتیجهگیری کلی

یافتههای این پژوهش نشان داد که استفاده از دُز
مناسب روی میتواند به عنوان مکملی مناسب در
.رقیقکنندة منی از اسپرم گاو محافظت بهتری کند
سپاسگزاری
از مسئوالن محترم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران به دلیل فراهمکردن امکانات مالی و
تجهیزاتی برای اجرای این طرح پژوهشی کمال قدردانی
 از مدیر عامل محترم شرکت نهادههای دامی.میشود
جاهد جناب آقای مهندس ورناصری و مدیریت و
کارکنان محترم مرکز آزمون نتاج گاوهای شیری و
گوشتی ایران که امکانات مورد نیاز اجرای این طرح را
.مهیا کردند نیز تشکر و قدردانی میگردد

افزایش رادیکالهای آزاد مربوط به تجمع آهن در بافت یا
کاهش فرایندهای آنتیاکسیدانی وابسته به روی رخ داده
 اضافهکردن عنصر روی در.)Oteiza et al., 1995( باشد
 تفاوت معناداری از لحاظ،نمونههای اسپرم انسان
پراکسیداسیون چربیها و تورم هایپواسموتیک با گروه
 بنابراین روی دارای تأثیرات آنتیاکسیدانی،شاهد ایجاد کرد
 غلظت اکسیژن با سطح باالی روی.)Arabi, 2005( است
در مایع منی کاهش مییابد و باعث اختالل در مصرف
.)Wong et al., 2001( اکسیژن توسط اسپرم میشود
در آزمایش حاضر اثر افزودن سولفات روی به محیط
انجماد اسپرم گاو بر ویژگیهای کیفی و حیاتی اسپرم
 در این مطالعه خاصیت آنتیاکسیدانی سولفات.ارزیابی شد
روی و اثر مفید آن بر انجمادپذیری اسپرم با کاهش تولید
 در این آزمایش، همچنین.مالون دی آلدهید نشان داده شد
برای نخستین بار در گاو احتمال دخالت عنصر روی در
ذوب ارزیابی-پایداری کروماتین اسپرم طی فرایند انجماد
 نتایج بهدستآمده نتوانست چنین نقشی را برای.شد
سولفات روی در اسپرم گاو البته در سطوح بررسیشده به
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