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 دهیچک

. شرایط سرد بود در چهاسبمنی  ۀکنند قیرق دری گاو سرم نیآلبوم اثر ارزیابی مطالعه نیا از هدف

هر قسمت  .شدند میتقسمساوی  بخش چهار به با هم مخلوط و یآور جمع از پس یمن یها نمونه

. 2 ؛(BSA-0بومین سرم گاوی )فاقد آل یها کننده قیرق .1 د:رقیق ش زیر یها کننده قیرقبا یکی از 

 یها کننده قیرق .1 ؛(BSA-5) آلبومین سرم گاوی تریل یلیمدر  گرم یلیم 5 یحاو یها کننده قیرق

 15 یحاو یها کننده قیرق .1( و BSA-10آلبومین سرم گاوی ) تریل یلیمدر  گرم یلیم 11 یحاو

ساعت سردسازی، اثر  14و  21 ،2(. پس از BSA-15آلبومین سرم گاوی ) تریل یلیمدر  گرم یلیم

( MDA) دیآلدها ید مالون سطح و غشافعالیت  ،یمان زنده ،مختلف بر جنبایی یها کننده قیرق

 BSA-10و  BSA-5 یها کننده قیرقدر  14در ساعت  کلیی جنبانتایج نشان دادند که  .ارزیابی شد

در  BSA-10 ۀکنند قیرقر بود. یشتب یدار امعن طور به BSA15و  BSA-0 یها کننده قیرق در مقایسه با

باالتری منجر شد. فعالیت غشا  ۀروند شیپبه حفظ جنبایی  BSA-15و  BSA-0 ۀکنند قیرق مقایسه با

کاهش  یدار امعن طور به ها کننده قیرقسایر  در مقایسه با 14در ساعت  BSA-15 ۀکنند قیرقدر 

کاهش  یدار امعن طور به ها کننده قیرقایر س در مقایسه با BSA-15 ۀکنند قیرقدر  یمان زندهیافت. 

اثر محافظتی  14در ساعت  ها کننده قیرقسایر  در مقایسه با BSA-15 ۀکنند قیرقیافت. در نتیجه 

 پالسمایی اسپرم داشت. یکمتری بر جنبایی کل و فعالیت غشا
 

 .یسردساز ،اسپرم خزر، ۀچاسب ،آلبومین سرم گاوی :یدیکل یها واژه

 

 مقدمه

 حیتلق در سردشدهی من از استفاده ریاخ یها ههد در

 به شده رهیذخی من. است شیافزا به رو اسبی مصنوع

 همانند ،گراد درجۀ سانتی 9در دمای  ساعت 26 مدت

 Francl et) کند یم حفظ را خود لقاحیی توانا تازهی من

al., 1987)، ساعت، 62 مدت به یساز رهیذخ هنگام به اما 

 ,.Jasko et al) ابدی یم کاهش آنی بارور نرخ ویی جنبا

ی ورافر در ویداتیاکس در چند دهۀ اخیر، تنش(. 1992

 شناخته عملکرد بیتخر در مهم یعامل عنوان به اسپرم

 اند افتهیدر محققان ،نیوجود ا با(. Ball, 2008) است شده

 یعیطب یها اسپرم عملکرد در ویداتیاکس تنش تیاهم که

 شده مشخص. است ودهب مشهود شتریب یعیرطبیغ و

ی عیطب عملکرد در یمهم نقش آزاد یها کالیراد که است

 حذف و دیتول در تعادل عدم احتماالً و دارد اسپرم

 رددا اسپرم بر دیشد یبیتخر آثار آزاد یها کالیراد

(Cocchia et al., 2011.) 
 یها میآنز و مواد ،یهواز تنفس ی دارایها سلول

 نیا وجود با دندار را ویداتیاکس واکنش برای الزم

 در یدانیاکس یآنتدارای خاصیت  یها میآنز درصد

 ها سلول نیا جهینت در و است کم نسبت به اسپرم
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 ,.Foote et al) ندهست ویداتیاکس یها واکنش مستعد

 لیتشک کاهش منظور به ها دانیاکس یآنت(. 2002

 شیافزا وی دیپیل ونیداسیپراکس و آزاد یها کالیراد

 شوند یم اضافه منی ةکنند قیرق به سپرما عمر طول

(Aitken, 1995 .)بر ها دانیاکس یآنت ریثأت ۀنیزم در 

ی بسیار های پژوهش تاکنون اسپرم یها فراسنجه

 ;Zhandi & Ghadimi, 2015) است گرفته صورت

Ghadimi et al., 2014) .که دش گزارش یا مطالعهر د 

 ن،یئورتا ن،یپوتائوریه یها دانیاکس یآنت نیب در

 دیاس کیگزانتارن تنها د،یاس کیگزانتارن و ونیگلوتات

 در یساز رهیذخی ط انینر اسپرمیی جنبا حفظ در

 بود ثرؤم ساعت 62 مدت به گراد یسانت ۀدرج 9ی دما

(Denniston et al., 2000 .)که است شده داده نشان 

 است یدانیاکس یآنت تیخاصی دارای گاو سرم نیآلبوم

 را ها کننده قیرق ازی تعداد به شدن ختهیآم تیقابل و

 که همچنین در پژوهشی دیگر گزارش شد. دارد

 متفاوت آن یها غلظت با توجه به ماده نیا راتیثتأ

ی حاو دةکنن قیرق در شیگاوم اسپرم که یطور هب است،

 9 و 4 ،9/2 در مقایسه با مقدار BSA درصد 49 و 42

 زا پس را یمان زنده ویی جنبا نیتریشب درصد

 (.El-Kon, 2011) داردیی گشا خی ندیافر و یسردساز

آلبومین سرم  یدانیاکس یآنت اثر به توجه با در نتیجه

 ،نگهداری اسپرم در شرایط مختلف رد( BSA) گاوی

 به BSA افزودن راتیثتأی بررس قیتحق نیا از هدف

 شیافزا منظور به خزر ۀچاسب اسپرم ةکنند قیرق

 ۀدرج 9ی دما در اسپرمی نگهدار زمان مدت

 .است بیآس نیکمتر با گراد یسانت

 

 ها روش و مواد
 واناتیح

 یسن نیانگیم با بالغ خزرسبچۀ ا سر 9 از شیآزما نیا در

 کسانی ییغذا ةریج از که شد استفاده سال 42-2

 بهبود و نژاد اصالح مرکز در ها اسبچه .کردند یم استفاده

 .شدند یم ینگهدار کرج در کشور یدام داتیتول

 

 اسپرم یآور جمع

مصنوعی  واژن از استفاده با و هفته در دوبار ها نمونه

به آزمایشگاه مرکز اصالح  و شد گرفتهی سوریم مدل

نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور انتقال داده شد و 

. جدا شد لتریفاز استفاده  با ها انینرمنی  ژل بخش

با ) شدند انتخاب شیآزمای برا کهی من یها نمونه

 از کمتر و جنبا اسپرم درصد 82 حداقلداشتن ویژگی 

 اثر بردن نیب از برای ،ی(عیرطبیغ یها سلول درصد 22

 بخش چهار به و مخلوط هم با ،ها اسبچهی انفراد

 .شدند میتقس

 

 ها کننده قیرق یساز آماده

منی با یکی از  ۀهریک از چهار قسمت نمون

 یها ندهکن قیرق .4 :رقیق شدند زیر یها کننده قیرق

 یها کننده قیرق .2 ؛(BSA-0فاقد آلبومین سرم گاوی )

 آلبومین سرم گاوی تریل یلیمدر  گرم یلیم 9 یحاو

(BSA-5)در  گرم یلیم 42 یحاو یها کننده قیرق. 9 ؛

 .6( و BSA-10آلبومین سرم گاوی ) تریل یلیم

 تریل یلیمدر  گرم یلیم 49 یحاو یها کننده قیرق

 (.BSA-15آلبومین سرم گاوی )

 

 برای سردکردن ها اسپرموری افر

 بدون ریش و INRA82 ةکنند قیرق از استفاده با ها اسپرم

 بخش ک: یاسپرم بخش ک)ی 4:4 نسبت با که یچرب

. شدند قیرق نوبت دو در بود، شده هیته( کننده قیرق

 ۀمرحل و وژکردنیفیسانتر از قبلی ساز قیرق اول ۀمرحل

 یها غلظتی حاو ةندکن قیرق افزودن هنگام به دوم

 تینها در که انجام گرفت یمن ۀنمون به BSA مختلف

. دیرس تریل یلیم هر در اسپرم 29×424 به اسپرم غلظت

 ۀدرج 9ی دما در سردخانه در شده قیرق یها نمونه

 .شدندی نگهدار ساعت 62 مدت به گراد یسانت

 

 ها نمونهارزیابی 

 درصد ،ندهرو شیپیی جنبا ویی جنبا لحاظ از ها نمونه 

 مقدار ویی پالسمای غشای کپارچگی زنده، یها اسپرم

 62 و 26 ،2 یها زمان دری دیپیل ونیداسیپراکس

 .دشدنی ابیارز یسردساز از پس ساعت

 

 ییجنبا

 یا انهیرا زیآنال ستمیس از اسپرمیی جنبا نییتعی برا 

(IVOS; Hamilton-Thorne Biosciences, Beverly, 
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MA) لجا الم دری من ۀننمو. شد استفاده (Leja) از که 

 کروسکوپیم ریز و گرفت قرار ،بود شده گرم قبل

(CKX41; Olympus, Tokyo, Japan) شدی بررس. 

 

 یمان زنده

-نیائوز یزیآم رنگ روش از یمان زنده نییتعی برا

گرم  48/2) رنگ تریکرولیم 6. شد استفاده نیگروزین

کلرید( گرم سدیم  3/2، نیگروزینگرم  42، نیائوز

 سپس وگرفت  قرار گراد یسانت ۀدرج 98 گرم الم یرو

 و شد افزوده رنگ به یآرام به اسپرم ۀنمون تریکرولیم 6

 از استفاده با هیثان 42 به کینزد یزمان گذشت از پس

 گسترش درجه، 62تا  92 نیب یا هیزاو با و المل کی

 از استفاده با مرده و زنده یها اسپرم تعداد. شد هیته

 شمارش و 622× یینما بزرگ با ینور روسکوپکیم

 یجزئ طور به که ییها اسپرم. شدند یبررس اسپرم 222

 ییها اسپرم و مرده بودند، گرفته یارغوان رنگ کامل ای

 ،بودند کرده ممانعت خود داخل به رنگ ورود از که

 .نده شدگرفت نظردر  زنده

 

 پالسمایی یغشافعالیت 

تورم  تست ازالسمایی پ یغشابرای ارزیابی فعالیت 

 شیآزما نیا یبرا. شد استفادههایپواسموتیک )هاس( 

گرم  3) کیپواسموتیها محلول تریکرولیم 292 ابتدا

آب  تریل یلیم 4222گرم سیترات سدیم،  3/6فروکتوز، 

 بالفاصله اسپرم نمونه هر از تریکرولیم 29 با مقطر(

 یدما در قهیدق 69 و شد مخلوط ،وژیفیسانتر از بعد

 ون،یانکوباس از بعد. شد انکوبه گراد یسانت ۀدرج 98

 از تریکرولیم 6 سپس. شد مخلوط متیمال با نمونه

 قرار شده گرم قبل از الم یرو شده یآور عمل مخلوط

( 622×) کروسکوپیم با و شد پوشانده المل با و گرفت

 .شد یبررس

 

 دیپیل ونیداسیپراکس

 روش ازی دیپیل ونیداسیپراکس قدارم نیتخمی برا 

. شد استفاده( MDA) دیآلدها ید مالون یریگ اندازه

 با تیوباربیوتوریک اسید MDAغلظت  یریگ اندازه

(TBA)  بررسی نرخ  یها روش نیتر جیرااز

پراکسیداسیون لیپیدهاست. در این روش، یک مولکول 

MDA  با دو مولکولTBA  ةورداو فر دهد یمواکنش 

است که بیشترین  رنگ یصورتاین واکنش، مولکولی 

از  تریل یلیم 4 .نانومتر دارد 992جذب را در طول موج 

 تریل یلیم EDTA ،4 تریل یلیم 4منی با  ۀهر نمون

 تریل میلی 2و  (BHT) تولوئن هیدروکسی بوتیلید

( با هم مخلوط و داخل TCAاسید ) کیتتراکلرواست

مخروطی در  ۀمخروطی ریخته شدند. لول یها لوله

وژ یدقیقه سانتریف 49قیقه برای مدت دور در د 4222

از محلول  تریل یلیم 4وژشدن، یپس از سانتریف شد.

در  TBA تریل یلیم 4مخروطی با  ۀباالی لول

 22مخروطی برای مدت  ۀمیکروتیوب، آمیخته شد. لول

 قرار گرفت. گراد یسانت ۀدرج 39گرم  ۀدقیقه در صفح

دند و دقیقه در دمای اتاق سرد ش 92پس از  ها نمونه

نانومتر )با  992سپس جذب نوری در طول موج 

 یها نمونهجذب نوری  شد. یریگ اندازهاسپکتروفتومتر( 

 MDAمختلف یادداشت شدند و در پایان، غلظت 

 منی( محاسبه شد. تریل یلیم)نانومول در 

 

 یآمار زیآنال

 درصد رونده، شیپیی جنبا ویی جنبای برا ها داده

 مقدار ویی پالسمای غشای کپارچگی زنده، یها اسپرم

 ،SASی آمار ۀبرنام از استفاده بای دیپیل ونیداسیپراکس

 یدار امعن اختالف سطح و شدند زیآنال Mixed ۀیرو

29/2p< حداقل صورت به ها داده و شد گرفته درنظر 

 .شدند انیب نیانگیم اریمع انحراف ± مربعات نیانگیم

 

 جینتا
 اسپرم کلیی جنبا

یی جنبا بر ماریت اثر که داد نشان حاضر قیتحق جینتا

 و زمان کنش برهم و زمان اثراتی ول نبود دارامعن کل

 جینتا نیهمچن. بود دار امعن فراسنجه نیا بر ماریت

 در مقایسه با ،BSA-15 ةکنند قیرق که دهد یم نشان

 آغاز از پس ساعت 26 زمان در ها کننده قیرق ریسا

 یدار امعن ورط به را کلیی جنبا ،یسردساز ندیافر

 ،62 زمان دری ول است داشته نگه باالتر

 ریسادر مقایسه با  BSA-10و  BSA-5 یها کننده قیرق

 باالتر را کلیی جنبا یدار امعن طور به ها کننده قیرق

 (.4 جدول) است داشته نگه
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  یسردساز عتسا 62 و 26 ،2 از پس خزر چۀاسب اسپرم کلیی جنبا بری گاو سرم نیآلبوم اثر .4 جدول

 (نیانگیم اریمع انحراف ± مربعات نیانگیحداقل م)

 ماریت
 پس از شروع سردسازی )ساعت( شده یسپر یها زمان

SEM 
2 26 62 

BSA-0 a2/82 bB29/42 cB42/99 4/42 

BSA-5 a39/82 bB99/48 cA69/99 22/44 

BSA-10 a69/84 bB42 cA92/99 69/44 

BSA-15 a32/84 aA6/82 bB92/92 36/42 

SEM 28/2 48/2 24/2  

abc ستندین یدارامعن اختالفی دارا دارند مشترکی سیانگل حروف کهی اعداد فیرد هر در. 

ABC ستندین یدار امعن اختالفی دارا دارند مشترکی سیانگل حروف کهی اعداد ستون هر در. 

BSA-0 :فاقد آلبومین سرم گاوی یها کننده قیرق 

BSA-5 :آلبومین سرم گاوی تریل یلیمدر  گرم یلیم 9 یحاو یها کننده قیرق 

BSA-10 :آلبومین سرم گاوی تریل یلیمدر  گرم یلیم 42 یحاو یها کننده قیرق 

BSA-15 :آلبومین سرم گاوی تریل یلیمدر  گرم یلیم 49 یحاو یها کننده قیرق 

 

 اسپرم ۀروند شیپیی جنبا

 زمان  و  (4 شکل)  ماریت اثر ،حاضر قیتحق جینتابر طبق 

 

 اثری ول بود دارامعن رونده شیپیی جنبا بر( 2 جدول)

 .نبود دار امعن فراسنجه نیا بر ماریت و زمان کنش برهم

  یسردساز ندیفرا از پس مختلف یها زمان در خزر چۀاسب اسپرم ةروند شیپیی جنبا .2 جدول

 (نیانگیم اریمع انحراف ± مربعات نیانگیم حداقل)

 فراسنجه
 آغاز فرایند سردسازی )ساعت( زمان پس از

2 26 62 

 a24/69 b94/62 c92/42 رونده شیپیی جنبا

SEM 9/2 98/2 93/2 

abc
 .دیستنن یدار امعن اختالفی دارا دارند مشترکی سیانگل حرف کهی اعداد 

 

 
 خزر چۀاسب اسپرم ةروند شیپیی جنبا درصد بر مختلف یها کننده قیرقی اصل اثر .4 شکل

 (نیانگیم اریمع انحراف ± مربعات نیانگیم حداقل)
 

 

 

 

 

 

 اسپرم یمان زنده

 زمان و( 2 شکل) ماریت اثر حاضر قیتحق جینتادر 

 کنش برهم اثری ول ،بود دار امعن یمان زنده بر( 6 جدول)

 .نبود دار امعن فراسنجه نیا بر ماریت و زمان

 اسپرم یغشای کپارچگی

 ی کپارچگی  رب  ماریت  اثر  حاضر  قیتحق جینتادر 

 اثر و زمان اثری ول نبود دار امعن اسپرم یغشا

. بود دار امعن فراسنجه نیا بر زمان و ماریت کنش برهم



 498 ... چۀاسب اسپرم تیفیک بری گاو سرم نیآلبوم اثرقدیمی و ژندی:  

 در است، شده داده نشان 9 جدول در که طور همان

 زمان گذشت با اسپرم یغشای کپارچگی مارها،یت ۀهم

 نشان جینتا نیهمچن. است کرده دایپ یدار امعن کاهش

 یدار امعن طور به ،BSA-15ة کنند قیرق که دهد یم

 غشای کپارچگی حفظ در ها کننده قیرق ریسا از کمتر

 .است بوده مؤثر
 

  یسردساز ساعت 62 و 26 ،2 از پس خزر چۀاسب اسپرمیی پالسمای غشای کپارچگی بری گاو سرم نیآلبوم اثر .9 جدول
 (نیانگیم اریمع انحراف ± مربعات نیانگیم حداقل)

 ماریت
 پس از شروع سردسازی )ساعت( شده یسپر یها زمان

SEM 
2 26 62 

-0 BSA a62/48 b49/42 cA48/94 46/44 

-5 BSA a22/44 b89/49 cA38/99 63/42 

-10 BSA a42/42 b44/49 cA24/99 3/42 

-15 BSA a22/48 b64/49 cB49/22 29/42 

SEM 23/2 99/2 43/4  

abc ستندین یدار امعن اختالفی دارا دارند مشترکی سیانگل حروف کهی اعداد فیرد هر در. 
ABC ستندین یدار امعن اختالفی دارا دارند مشترکی سیانگل حروف کهی اعداد ستون هر در. 

BSA-0 :فاقد آلبومین سرم گاوی یها کننده قیرق 
BSA-5 :آلبومین سرم گاوی تریل یلیمدر  گرم یلیم 9 یحاو یها کننده قیرق 

BSA-10 :آلبومین سرم گاوی تریل یلیمدر  گرم یلیم 42 یحاو یها کننده قیرق 
BSA-15 :آلبومین سرم گاوی تریل یلیمدر  گرم یلیم 49 یحاو یها کننده قیرق 

 
  یسردساز ندیفرا از پس مختلف یها زمان در خزر چۀاسب اسپرم یمان زنده .6 جدول

 (نیانگیم اریمع انحراف ± مربعات نیانگیم حداقل)

 فراسنجه
 زمان پس از آغاز فرایند سردسازی )ساعت(

2 26 62 

 a23/83 b49/84 c92/92 یمان زنده

SEM 93/2 82/2 48/4 

abc  ندیستن یدارامعن اختالفی دارا دارند مشترکی سیانگل حرف کهی اعداد. 

 

 
  خزر چۀاسب اسپرم یمان زنده درصد بر مختلف یها کننده قیرقی اصل اثر .2 شکل

 (نیانگیم اریمع انحراف ± مربعات نینگایم حداقل)

 

 دیآلدها ید مالون دیتول مقدار

 دیتول قدارم بر( 9 جدول) زمان اثر حاضر قیتحق جینتادر 

 

 اثر و ماریت اثری ول ،بود دار امعن دیآلدها ید مالون

 .نبود دار امعن فراسنجه نیا بر ماریت و زمان کنش برهم
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 ی سردساز ندیفرا از پس خزر بچۀاس اسپرم دیآلدها ید ونمال دیتول . مقدار9 جدول

 (نیانگیم اریمع انحراف ± مربعات نیانگیم حداقل)

 فراسنجه
 زمان پس از آغاز فرایند سردسازی )ساعت(

2 26 62 

 c29/2 b99/9 a64/6 دیآلدها ید مالون قدارم

SEM 22/2 44/2 24/2 

abc دیستنن یدار امعن اختالفی اراد دارند مشترکی سیانگل حرف کهی اعداد. 

 

 بحث

 مهاری گاو سرم نیآلبوم یها یژگیو نیتر مهم ازی کی

 و ویداتیاکس تنش اثر در دشدهیتول آزاد یها کالیراد

 اسپرم سلولیی پالسمای غشای کپارچگی از محافظت

 در و آزاد یها کالیراد نیا مهار بایی سرما شوک از

 ازی یپالسمای غشای کپارچگی حفظ جهینت

 ,Uysal & Bucak) استی دیپیل ونیداسیپراکس

 ةکنند قیرق بهی گاو سرم نیآلبوم افزودن اثر(. 2007

 ,Maxwell & Stojanovمختلف ) یها گونهدر ی من

1996; Kubovicova et al., 2010; Barati et al.,. 

 در یا مطالعه ،حال نیا با .است شدهی بررس( 2011

 اسپرم ةکنند قیرق به ها دانیاکس یآنت افزودن زمینۀ

 گزارش نیاول ،حاضر ۀمطالع .داردن وجود خزر ۀچاسب

 اسپرم ةکنند قیرق بهی گاو سرم نیآلبوم افزودن

 در اسپرمی نگهدار زمان مدت شیافزا برای خزر ۀچاسب

یی پالسما یغشا. است گراد انتیس ۀدرج 9ی دما

 با راشباعیغ چربی دهایاس داشتن لیدل به اسپرم

 بای دیپیل ونیداسیپراکس مستعد ،دوگانه دپیون چند

 دیسوپراکس د،یپراکس دروژنیه رینظ آزاد یها کالیراد

 بیآس به که است لیدروکسیه کالیراد و ونیآن

 ندیافری ط اسپرمیی پالسمای غشای ساختار

(. Sanocka & Kurpisz, 2004) انجامد یم یسردساز

 ATP سطوح کاهش موجب ویداتیاکس تنش

 کاهش را اسپرم ییجنبا که شود یم یسلول درون

 یغشا در را یدیپیل ونیداسیپراکس زین و دهد یم

 راشباعیغ چرب یدهایاس از مملو که اسپرم ییپالسما

 در(. Almeida & Ball, 2005) کند یم آغاز است،

 گذشت با رفت یم انتظار که طور همان حاضر، ۀمطالع

 امارهیت ۀهم در اسپرم کلیی جنبا ،یسردساز زمان

 از پس ساعت 62 تا جنبایی کل اما افتی کاهش

 BSA-10و  BSA-5ی حاو ةکنند قیرق دری سردساز

نشان  BSA-15 و BSA-0 در مقایسه بای کمتر کاهش

 بیتخر با ROS که شده است گزارش داد. در پژوهشی

ی توکندریم ATP کاهش موجبی توکندریم عملکرد

 تیظرف و یمان زنده ،ییجنبا رفتن ازدست باعث و شده

(. Cocchia et al., 2011) شود یم اسپرمی بارور

 رود یم احتمال ها گزارش نیا به توجه با جهیدرنت

BSA-5  وBSA-10 ی ندگیزدا تیخاص باROS خود 

ی توکندریم عملکرد بیتخر مانع اند توانستهاحتماالً 

 .کنند حفظ را اسپرمیی جنبا و شوند

در  ها گزارشسایر  با مشابه زین قیتحق نیا در

 Kubovicova et al., 2010; Uysal) انسانگوسفند و 

& Bucak, 2007; Lewis et al., 1997)، BSA-5 و 

BSA-10 بهی )ریشتبیی پالسمای غشافعالیت  یدارا 

 گروه در مقایسه با( درصد 24/99 و 34/99 بیترت

 دری سردساز ساعت 62 از پس( درصد 42/94) شاهد

 نظر به ،نیبنابرا اند؛ هبود گراد یسانت ۀدرج 9ی دما

 ونیداسیپراکس ازی ریجلوگ با BSA که رسد یم

ی غشا فعالیت حفظ موجب است توانسته غشای دیپیل

 .شودیی پالسما

 اسپرم یمان زنده ،یسردساز زمان گذشت اثر در

 اسپرم زین حاضر ۀمطالع در. کرد دایپ یدار امعن کاهش

 یالبا غلظت لیدل به BSA-15 ماریت در خزر ۀچاسب

 ,Zhandi & Ghadimi) ستا دهید بیآس دانیاکس یآنت

 از کمتر آن در زنده یها اسپرم درصد هکچنان ،(2015

 یها غلظت رسد یم نظر به ،نیبنابرا ؛بود شاهد ماریت

 یول رد،دا اسپرم یمان زنده بری مطلوب راتیثتأ نییپا

 مضر اسپرم یمان زندهی برا BSAی باال سطوح احتماالً

 .(Zhandi & Ghadimi, 2015) است

 دیتول مقدار ،یسردساز ساعت 62 از بعد



 493 ... چۀاسب اسپرم تیفیک بری گاو سرم نیآلبوم اثرقدیمی و ژندی:  

 زمان اثر که یطور هب ،بود افتهی شیافزا دیآلدها ید مالون

 ونیداسیپراکس قدارم بر BSA اثری کل طور به .شد دارامعن

ی ا مطالعهدر  ،گزارش نیا با مطابق. نبود دار امعنی دیپیل

 اسپرمی دیپیل ونیداسیپراکس ه است کهدش گزارش

ی دما در اسپرم یمان زنده بر رگذاریتأثی اصل عامل انینر

 (.Cocchia et al., 2011) ستین گراد یسانت ۀدرج 9

که  دهد یمحاضر نشان  ۀنتیجه، نتایج مطالع در

قادر به حفاظت بهتر  BSAاستفاده از سطوح پایین 

. همچنین، استخزر در شرایط سرد  ۀاسپرم اسبچ

تخصصی  یها آزمونتفاده از مطالعات تکمیلی با اس

و ارزیابی باروری در  ها انینربرای تعیین کیفیت اسپرم 

 .شود یمآینده توصیه  یها پژوهشمزرعه در 
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ABSTRACT 
The aim of this study was to evaluate the effect of bovine serum albomin (BSA) in stallion semen 

extender in cool condition. After collection, semen samples were pooled and divided into four equal parts. 

Each part was diluted with one of the following extenders: (1) extender without BSA (BSA-0), (2) 

extender containing 5 mg/mL BSA (BSA-5), (3) extender containing 10 mg/mL BSA (BSA-10), and (4) 

extender containing 15 mg/mL BSA (BSA-15). After 2, 24 and 48 hours in cool condtions, the effect of 

different extenders on motility, viability, plasma membrane functionality and Malondialdehyde (MDA) 

level were evaluated. The obtained results indicated that total sperm motility in BSA-5 and BSA-10 

extenders was significantly higher compared to BSA-0 and BSA-15 extenders after 48 hours. BSA-10 

extender resulted in significantly higher progressive motility compared to BSA-0 and BSA-15 extenders. 

Plasma membrane functionality was significantly lower in BAS-15 extender compared to other extenders 

after 48 hours. Viability was significantly decreased in BSA-15 extender compared to other extenders. In 

conclusion, BSA-15 extender had lower protective effect on total motility and plasma membrane 

functionality comared to other extenders at 48 hours. 

 

Keywords: bovine serum albumin, Caspian horse, cooling, sperm. 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                          
* Corresponding Author E-mail: mzhandi@ut.ac.ir       Tel: +98 26 32248082, +98 912 7688051 


