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توانایی پاداکسندة آنزیمی کاتاالز در بهبود انجمادپذیری اسپرم اسب ترکمن
6

افشین سیفی جمادی ،1احمد زارع شحنه ،*2حمید کهرام ،3ابوالفضل اکبری ،4محسن ضامن 5و ابوالفضل واخیده
 1و  .2دانشجوی دکتری و استاد ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .3استادیار ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و استادیار مؤسسۀ تحقیقات

واکسن و سرمسازی رازی
 5 ،4و  .6استادیار ،کارشناس علوم آزمایشگاهی و کارشناس دامپزشکی ،مؤسسۀ تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
(تاریخ دریافت -1333/11/8 :تاریخ تصویب)1334/12/3 :

چکیده
هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر پاداکسندة (آنتیاکسیدان) آنزیمی کاتاالز بر بهبود
انجمادپذیری اسپرم اسبهای ترکمن بود .در این پژوهش چهار سر نریان بالغ ترکمن با میانگین
سنی هشت تا ده سال برای اسپرمگیری به کار گرفته شد .پس از گرفتن منی و فرآوری آن در
آزمایشگاه ،اسپرمهای رقیقشده به گروههای تیماری حاوی ( 0شاهد)150 ،)CAT100( 100 ،
( )CAT150و  )CAT200( 200واحد پاداکسندة کاتاالز در هر میلیلیتر رقیقکنندة تقسیمشدة و با
یک روش استاندارد ،منجمد شدند .پس از یخگشایی برای همۀ تیمارها جنبایی ،زندهمانی،
یکپارچگی غشا ،ناهنجاری کل و میزان پراکسیداسیون لیپیدی ارزیابی شد .نتایج نشان داد که
افزودن  200واحد بر میلیلیتر کاتاالز به رقیقکنندة اسپرم اسب ،سبب بهبود فراسنجههای جنبایی
کل ،زندهمانی ،یکپارچگی غشایی و کاهش پراکسیداسیون لیپید ،نسبت به گروه شاهد و دیگر
گروههای تیماری شد ( .)P<0/05همچنین تیمار  150واحد بر میلیلیتر کاتاالز نیز سبب بهبود
جنبایی کل ،زندهمانی و کاهش پراکسیداسیون لیپید نسبت به گروه شاهد شد ( .)P<0/05همچنین
نتایج نشان میدهد که افزودن  100واحد بر میلیلیتر کاتاالز تأثیر مثبتی روی اغلب فراسنجههای
کیفی اسپرم ندارد ( .)P>0/05بر پایۀ نتایج بهدستآمده ،تیمارهای آزمایشی تأثیری در کاهش
میتوان گفت که افزودن
اسپرمهای نابهنجار نسبت به گروه کنترل نداشتند ( .)P>0/05درنتیجه 
 200واحد بر میلیلیتر کاتاالز به رقیقکننده ،سبب بهبود انجمادپذیری اسپرم اسبهای ترکمن
میشود.
واژههای کلیدی :اسب ترکمن ،انجماد اسپرم ،پراکسیداسیون لیپید ،رادیکالهای آزاد ،کاتاالز.
مقدمه
تلقيح مصنوعي 5مهمترین فني است كه براي بهنژادي
حيوانات ارائه شده است .با بهكارگيري این فناوري،
تنها با چند رأس حيوان نر انتخابي ،ميتوان اسپرم
موردنياز براي تلقيح هزاران ماده را تأمين كرد .از
* تلفن220-92272222 :

برتريهاي منجمد كردن اسپرم ميتوان به بارور كردن
همزمان شمار زیادي دام ماده با استفاده از اسپرم
دامهاي نر با نژاد برتر ،حذف هزینههاي مربوط به

نگهداري حيوانات نر ،جابهجایي آسان مایع مني از
مراكز توليد و گردآوري به دورترین مکانها ،از بين
E-mail: azareh@ut.ac.ir
1. Artificial insemination

250

علوم دامي ایران ،دورة  ،74شمارة  ،2تابستان 5931

رفتن اثر فصل در جفتگيري ،همچنين ذخيرة ژنها
براي استفادة آینده و تضمين در مقابل از دست دادن
نرهاي منحصربهفرد و جلوگيري از انقراض نسل
نژادهاي خاص اشاره كرد (.)Holt, 2000
ساختار ویژة غشاي پالسمایي اسپرم پستانداران
ميزان زیادي اسيدهاي چرب غيراشباع دارد كه سبب
افزایش حساسيت غشاي اسپرم نسبت به
پراكسيداسيون ليپيد 5ميشود .نظر به اینکه طي
فرآوري اسپرم اسب پالسماي مني كه حاوي بيشتر
فراسنجههاي دخيل در ظرفيت پاداكسندگي
(آنتياكسيداني) اسپرم است جدا ميشود ،حساسيت
نسبت به آسيبهاي اكسندگي در اسپرم اسب بيشتر
از دیگر گونهها نمود پيدا ميكند ( Baumber et al.,
;.2005; Loomis & Squires, 2005; Squires, 2005
.)Alvarenga et al., 2012
مواد پاداكسندگي نقش مهمي در خنثيسازي
انواع رادیکالهاي آزاد دارند ،ولي متأسفانه در بيشتر
موارد ویژگي پاداكسندگي رقيقكنندههاي رایج ضعيف
است .همچنين ،ظرفيت پاداكسندههاي اسپرم در
مقایسه با دیگر یاختهها نيز پایينتر است ( Kefer et
 .)al., 2009بر پایۀ تعریف ،رادیکال آزاد مولکول
اكسيژني است كه الکترون جفتنشده داشته باشد .این
تركيبها در فرآیند فسفرزایي (فسفریالسيون)
اكسایشي (اكسيداتيو) در ميتوكندري ،بهعنوان
فرآوردة جانبي توليد ميشوند .تنشهاي اكسایشي
هنگامي به وجود ميآیند كه نبود تعادل بين
رادیکالهاي آزاد ( 2)ROSو پاداكسندهها وجود داشته

باشد .بهرغم اینکه سطح متوسطي از  ROSميتواند در
فرآیندهاي طبيعي بلوغ ،ظرفيتپذیري 9و واكنش
آكروزومي نقش كمکكننده داشته باشد؛ اما باید توجه
داشت كه  ROSبيشازحد كاهش جنبایي و كاهش
توان باروري اسپرم ذخيرهشده را به ارمغان ميآورد.
نتایج بررسيها نشان ميدهد كه ميتوان با افزودن
پاداكسندهها به رقيقكنندههاي مني سطح توليد
 ROSرا تعدیل كرد ( .)Ball, 2008گزارش شده است
1. Lipid peroxidation
2. Reactive oxygen species
3. Capacitation

كه افزایش توليد  ROSدر ميتوكندري سبب آغاز یک
چند از فرآیندها در یاخته ميشود كه باعث از بين
رفتن یاخته خواهند شد .رادیکالهاي توليدي باعث
آسيب به دیوارة ميتوكندري شده و درنتيجه سبب
نشت الکترون از زنجيرة انتقال الکترون ميشوند،
الکترونهاي نشتشده باعث تشکيل یون سوپراكسيد و
به دنبال آن توليد پراكسيد هيدروژن خواهند شد كه
این رادیکالها درنهایت باعث اكسيد شدن هرچه
بيشتر دیوارة یاخته و توليد بيشتر  ROSميشوند.
رادیکالهاي آزاد با اتصال به  DNAیاخته سبب آسيب
به آن شده و درنتيجه یک سري واكنشهاي زنجيرهاي
فعال ميشود كه با مرگ یاخته همراه است .بنابراین
كوچکترین افزایش در رادیکالهاي توليدي در
ميتوكندري سبب اختالل عملکرد و درنهایت مرگ
یاخته ميشود ( Aitken et al., 2012; Agarwal et al.,
 .)2014در حالت عادي مولکول اكسيژن یک جفت
الکترون جفتنشده دارد كه این الکترونها ،اكسيژن را
مستعد تبدیلشدن به رادیکال آزاد ميكنند .هنگاميكه
رادیکالهاي آزاد الکترون خود را به ساختارهاي یاختهاي
منتقل ميكنند (ليپيدهاي دیوارة یاختهاي ،آمينواسيدها
و یا اسيدهاي نوكلوئيک) سبب بروز آسيب در یاخته
ميشوند .توليد بيشازحد ROSها در شرایط فيزیولوژیک
یا بيماري شناختي (پاتولوژیک) خاص صورت ميگيرد،
بهطور مثال در گلبولهاي سفيد توليد مقدار زیاد
رادیکالهاي آزاد بهعنوان سامانۀ دفاعي در برابر
یاختههاي مهاجم است ( ;Seifi-Jamadi et al., 2016
.)Sanocka & Kurpisz, 2004
یاختۀ جنسي نر نيز در مراحل مختلف تمایز
رادیکالهاي آزاد را توليد ميكند كه بخشي از این
رادیکالها براي تنظيم ظرفيتدار شدن اسپرم ،واكنش
آكروزومي و براي فرآیند پيوستن 7اسپرم با اووسيت
نياز هستند .براي ادامه یافتن عملکرد حياتي اسپرم،
باید بخش اضافي رادیکالهاي آزاد توسط پاداكسندهها
بياثر شوند ( Sikka et al., 1995; Seifried et al.,
 .)2006هنگاميكه حجم رادیکالهاي آزاد بر ميزان
پاداكسندههاي دستگاه توليدمثل نر فزوني یابد ،تنش
4. Fuse
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اكسایشي بروز ميكند كه سبب آسيب به یاختهها،
بافتها و اندامهاي گوناگون توليدمثلي ميشود .تنش
اكسایشي در مایع مني همبستگي باالیي با غلظت
اسپرم در مني دارد كه این تنش تأثير بدي روي
جنبایي و دیگر عملکردهاي اسپرم بهویژه پيوستن
اسپرم به اووسيت خواهد داشت ( & Agarwal
.)Sekhon, 2010; Bouayed & Bohn, 2010
در پژوهشي  )2014( Agarwal et al.گزارش كردند
كه ميزان  ROSموجود در مایع مني همبستگي منفي
ریختشناسي

بسيار باالیي با جنبایي ،شمار اسپرم و
عادي اسپرمها دارد .در نمونههاي بررسيشده در این
پژوهش ميزان باالي  ROSسبب كاهش معنيدار جنبایي
و دیگر فراسنجههاي كيفي اسپرم شد كه این خود در
افزایش ناباروري مردان بسيار تأثيرگذار است.
پاداكسندهها مهمترین سامانۀ دفاعي در برابر ناباروري
ناشي از رادیکالهاي آزاد هستند .پاداكسندههاي آنزیمي
و غيرآنزیمي رادیکالهاي مازاد را از محيط خارج ساخته
و سبب ایجاد تعادل بين پاداكسندهها و تنش اكسایشي
ميشوند ( ;Kefer et al., 2009; Da Silva et al., 2010
.)Luo et al., 2013
كاتاالز پاداكسندهاي است كه در حالت طبيعي در
مایع مني براي محافظت از اسپرم در برابر رادیکالهاي
آزاد یافت ميشود .در پژوهشي ()Gibb et al., 2013
گزارش شده است كه افزودن كوئرسيتين و كاتاالز (به
ميزان  222واحد بر ميليليتر) به رقيقكنندة مني
نریان تأثير مطلوبي روي جنبایي و زندهماني
اسپرمهاي تعيين جنسيتشده داشت .همچنين در

گزارشي دیگر پژوهشگران به این نتيجه رسيدند كه
افزودن كاتاالز به رقيقكنندة اسپرم گاو در رقيقكننده
بر پایۀ تریس-زردة تخممرغ سبب بهبود فراسنجههایي
مانند زندهماني و جنبایي اسپرم شده ،اما در
رقيقكنندههاي بر پایۀ سيترات-زردة تخممرغ ،اثري
بر بهبود این فراسنجهها نداشت ( Asadpour et al.,
 .)2012همچنين نشان داده شده است كه استفاده از
كاتاالز و سوپراكسيد دیسموتاز بهعنوان پاداكسندههاي
آنزیمي در رقيقكنندة اسپرمهاي گرفتهشده از
اپيدیدميس گوزن قرمز سبب بهبود در فراسنجههاي
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مختلف هم در حالت تازه 5و هم پس از فرآیند
یخزدن -یخگشایي شده است ( Fernández‐Santos et

 .)al., 2007در گزارشي دیگر نشان داده شده است كه
استفاده از كاتاالز در رقيقكننده بر پایۀ لسيتين سویا
پس از سردسازي ،سبب بهبود زندهماني اسپرم سگ
تا هشت روز شد ( .)Kmenta et al., 2011بنابراین بر
پایۀ بررسيهاي یادشده ،هدف از اجراي این آزمایش
بررسي تأثير پاداكسندة آنزیمي كاتاالز بر ویژگيهاي
اسپرم اسبهاي تركمن پس از فرآیند انجماد-
یخگشایي است.

مواد و روشها
محل انجام آزمایش ،اسپرمگیری و آمادهسازی نمونهها

در این پژوهش از چهار سر نریان بالغ تركمن با
ميانگين سني هشت تا ده سال براي اسپرمگيري
استفاده شد ،كه از جيرة غذایي یکساني استفاده
ميكردند .مني بهصورت دو بار در هفته و به مدت سه

هفته با واژن مصنوعي مدل ميسوري از نریانها
گردآوري شد .مني هر نریان پس از فيلتر كردن
(ساخت شركت  IMVفرانسه) بهطور جداگانه در
لولههاي آزمایش (فالکون)  12ميليليتري ریخته شده

و درون محفظۀ عایقي كه با آب  92تا  91درجه پر
شده بود به آزمایشگاه انتقال داده شد .بيدرنگ پس از
رسيدن به آزمایشگاه همۀ نمونههاي گرفتهشده ارزیابي
و اسپرمهایي كه جنبایي كل باالي  02درصد داشتند
براي ادامۀ آزمایش برگزیده شدند ( Fayrer-Hosken
 .)et al., 2008براي حذف پالسماي مني ،نمونههاي
برگزیدهشده به نسبت  5:5با رقيقكنندهاي (INRA-
 )82كه از قبل در حمام آب گرم قرار داده شده است،
رقيق شده و با دور  022 ×gبه مدت ده دقيقه
سانتریفيوژ شدند .سپس حدود 32درصد محلول رویي
بيرون ریخته شده و اسپرمها با هدف از ميان برداشتن
اثر فردي ،با یکدیگر آميخته شدند ،پس از تعيين
غلطت نمونهها ،غلظت نهایي حدود  222ميليون
اسپرم در هر ميليليتر رقيقكننده در نظر گرفته شد.
سپس اسپرمهاي بهدستآمده به رقيقكنندة حاوي
1. Fresh
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تيمارهاي پاداكسندگي (شاهد،CAT150 ،CAT100 ،
 CAT200كه به ترتيب شامل  512 ،522 ،2و 222
5
واحد كاتاالز بر ميليليتر بودند و بهصورت االیکوتهایي
در آب مقطر تهيه شده بودند) افزوده شدند .نسبت
رقيقسازي در هر تکرار بر پایۀ غلظت اسپرم در نمونۀ

نهایي تعيين شد .كاتاالز و اجزاي تشکيلدهندة
رقيقكننده از شركت سيگما ( SIGMA ALDRICH St.

)Louis, MO, USA. CAT Number: 9001-05-2
خریداري شده بود .رقيقكنندة استفادهشده براي انجماد
اسپرم در این آزمایش بهصورت دستي ساخته شده و با
شمارة  20102در مركز مالکيت معنوي سازمان ثبت
اختراع كشور ثبت شده است.
سردسازی و انجماد نمونهها

پس از رقيقسازي ،براي تعویض گليسرول با آب موجود
در اسپرم و كاهش دماي آن به  7تا  1درجۀ سلسيوس
نمونهها براي مدت  512دقيقه در یخچال قرار داده
شدند .اسپرمها پس از رقيق و سرد شدن ،در سردخانه به
نيهاي (استرا)  2/1ميليليتري كشيده شده و انتهاي
آنها با پودر پليوینيل الکل 2بسته شد .سپس با استفاده
از جعبۀ استایروفوم 9پایوتها در فاصلۀ  7سانتيمتري از
بخار نيتروژن قرار داده شده و پس از ده دقيقه درون
نيتروژن مایع شناور شدند .در مرحلۀ پایاني ،نيها
(پایوتها) به گوبلتهاي نشاندار منتقل شده و تا زمان
ارزیابي فراسنجههاي كيفي در نيتروژن مایع نگهداري
شدند (.)Seifi-Jamadi et al., 2016
یخگشایی و ارزیابی فراسنجههای کیفی

یخگشایي در دماي  94درجۀ سلسيوس و به مدت سي
ثانيه صورت گرفته و پسازآن جنبایي اسپرم با
7
استفاده از سامانۀ تجزیهوتحليل یارانهاي اسپرم
( ،)VideoTesT®, Sperm 3.1, Russiaارزیابي شد.
زندهماني با استفاده از رنگآميزي ائوزین-نگروزین
اندازهگيري شد .براي این كار حدود  52ميکروليتر از
نمونۀ اسپرم را برداشته و روي الم قرار ميدهيم سپس
1. Aliquots
2. Poly Vinyl Alcohol
3. Styrofoam Box
4. Computer Assisted Sperm Analyzer

حدود  22ميکروليتر نيز از رنگ آمادهشده ائوزین-
نيگروزین روي نمونه ریخته و با سمپلر بهآرامي نمونه را
هم ميزنيم تا اسپرم با رنگ مخلوط شود .پس از تهيۀ
گسترش و خشک شدن نمونه ،الم را زیر ميکروسکوپ
نوري و با بزرگنمایي  722مشاهده و براي شمارش
اسپرمها از بخشهاي مختلف آن عکس گرفته شد .از هر
نمونه  222اسپرم شمارش و درصد اسپرمهاي مرده
(رنگ گرفته) و زنده (بيرنگ) محاسبه شد .اسپرمهایي
كه رنگ صورتي كمرنگ به خود گرفته بودند و یا تنها
بخشي از آنها رنگ گرفته بود بهعنوان اسپرم زنده و
اسپرمهایي كه بهكلي رنگ گرفته بودند بهعنوان اسپرم
مرده در نظر گرفته شدند (.)Evans et al., 1987
یکپارچگي غشا با آزمون تورم هایپواسمتيک ( HOS
 1)Testاندازهگيري شد .با توجه به اینکه اسموالریتي
محيط HOSحدود  522ميلياسمول و اسموالریتۀ
موردنياز براي اسپرم اسب حدود  921تا 902
ميلياسمول است ،بنابراین اسپرمهاي سالم با قرار گرفتن

در یک محيط با اسموالریتي پایين بهسرعت واكنش
ميدهد و انتهاي دم آنها گره ميخورد .براي این كار52
ميکروليتر از مني با  522ميکروليتر از محيط
هایپواسموتيک در دماي  94درجۀ سلسيوس به مدت
سي دقيقه نگهداري (انکوبه) شدند .پس از گذشت این
زمان نمونههاي نگهداريشده با استفاده از ميکروسکوپ
نوري و با بزرگنمایي  ،722ارزیابي و در هر گروه تيماري
دستكم ،دویست اسپرم شمارش و درصد اسپرمهاي
سالم (دم گرهخورده) نسبت به اسپرمهاي مرده محاسبه
شد (.)Revell & Mrode, 1994
ناهنجاريهاي كل اسپرم با استفاده از آزمون
هانکوک ارزیابي شد ( & Copeland-Fitzpatrick
 .)Tebay, 1998در این روش براي ارزیابي اسپرمهاي
غيرطبيعي نيز ،حدود  52ميکروليتر از هر نمونه به
ميکروتيوبهاي حاوي  522ميکروليتر محلول
هانکوک افزوده شد .پس از تهيۀ اسالید ،با شمارش
دستكم دویست اسپرماتوزوئيد زیر ميکروسکوپ فاز
كنتراست با بزرگنمایي  ،722درصد اسپرمهاي
غيرطبيعي (اختاللهاي آكروزوم و سر ،سر جداشده،
5. Hypo Osmotic Swilling Test
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قطعۀ مياني غيرطبيعي و ناهنجاري دم) محاسبه شد.
ميزان پراكسيداسيون ليپيد با استفاده از اندازهگيري
ميزان مالون دي آلدهيد ( 5)MDAتوليدي ارزیابي شد
(.)Salmani et al., 2013
تجزیهوتحلیل آماری
در این طرح هر نمونهگيري بهعنوان یک تکرار در نظر
گرفته شده است .با توجه به اینکه تنها عامل تصادفي در
این طرح اثر تيمار بود بنابراین دادههاي بهدستآمده در
این آزمایش در قالب طرح كامل تصادفي با شش تکرار
توسط رویۀ  GLMنرمافزار  SAS 9.1تجزیه شد .مدل
آماري استفاده شده به شکل زیر است:
Yij=µ+Ai + eij.
نتایج
نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشان ميدهد كه
افزودن  222واحد بر ميليليتر كاتاالز به رقيقكنندة
اسپرم اسبهاي تركمن ،سبب بهبود جنبایي كل و
پيشرونده نسبت به گروه شاهد و دیگر گروههاي
تيماري شده است ( .)P<2/21همچنين افزودن 512
واحد بر ميليليتر كاتاالز سبب بهبود جنبایي كل و
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ميانگين شتاب در مسير مستقيم ( )VAPنسبت به
گروه شاهد شده ( ،)P<2/21اما بر دیگر فراسنجههاي
حركتي اثر مثبتي نسبت به گروه شاهد نداشت
( .)P>2/21افزودن  522واحد بر ميليليتر كاتاالز نيز
بهجز فراسنجه حركت در مسير مستقيم ( )LINتأثير
مثبتي روي هيچكدام از فراسنجههاي حركتي اسپرم
نسبت به گروه شاهد نداشت (( .)P>2/21جدول .)5
یافتهها نشان ميدهند كه افزودن ميزان  222واحد
در ميليليتر كاتاالز به رقيقكنندة اسپرم اسبهاي
تركمن سبب بهبود در زندهماني و یکپارچگي غشایي آن-
ها پس از فرآیند یخزدن-یخگشایي نسبت به گروه شاهد
شده است ( .)P<2/21همچنين سطح  512واحد بر
ميليليتر كاتاالز سبب بهبود زندهماني و كاهش ميزان
پراكسيداسيون ليپيدي نسبت به گروه شاهد شد
ریختشناسي و ميزان اسپرمهاي

( .)P<2/21ازنظر
نابهنجار سطوح مختلف كاتاالز تفاوت معنيداري با گروه
شاهد نشان ندادند ( .)P>2/21نتایج نشان ميدهد غلظت
 MDAكه شاخصي از ميزان پراكسيداسيون ليپيدهاي
دیوارة اسپرم است در تيمار  222واحد بر ميليليتر
نسبت به گروه شاهد و دیگر گروههاي تيماري كمتر بود
( ،P<2/25جدول .)2

جدول  .5تأثير سطوح مختلف كاتاالز بر شاخصهاي حركتي اسپرم (ارزیابي با نرمافزار  )CASAاسبهاي تركمن پس از فرآیند
انجماد-یخگشایي ()LSMeans±SEM

Table 1. The effect of different levels of catalase on motion characteristics (CASA) of Turkman stallion’s sperm after
)freeze-thawing process (Lsmeans ± SEM
SEM
1.22
1.42
3.14
6.16
5.13
4.31
0.32
0.01
3.51
1.01
2.17

Control
41.83c
28.00b
58.79b
113.33a
77.90b
51.93c
5.74b
0.49
72.82
10.32a
54.82

)CAT (200
57.83a
37.67a
71.69a
112.92a
84.77a
64.30ab
5.92a
0.48
71.99
12.03a
54.66

)CAT (150
48.50b
30.34b
59.60b
112.02a
81.55a
53.94bc
5.84b
0.47
72.06
10.84a
55.15

)CAT (100
42.83c
28.50b
60.24b
92.88b
77.32b
67.20a
5.19b
0.47
64.58
8.79b
52.87

Treat/Parameter
)TM (%
)PM (%
)VSL (µm/s
)VCL (µm/s
)VAP(µm/s
)LIN (%
)ALH(µm
)WOB (%
)STR (%
)BCF (Hz
)MAD ( °

 :c ،b ،aميانگينهاي هر ردیف با حروف ناهمسان اختالف معنيدار دارند (.)P˂2/21
 :VCLسرعت واقعي اسپرم در مسير طيشده :VSL ،سرعت اسپرم در خط مستقيم :VAP ،ميانگين سرعت در مسير مستقيم :LIN ،معيار خطي بودن حركت
اسپرم كه برحسب درصد است :STR ،معيار مستقيم بودن حركت اسپرم برحسب درصد :WOB ،متوسط زاویۀ چرخش بر حسب درجه :ALH ،بيشترین دامنۀ
حركتهاي جانبي بر حسب ميکرومتر :MAD ،متوسط زاویۀ چرخش بر حسب درجه :BCF ،فركانس حركتهاي جانبي بر حسب هرتز 522 :CAT100 ،واحد بر
ميليگرم كاتاالز 512 :CAT150 ،واحد بر ميليگرم كاتاالز 222 :CAT200 ،واحد بر ميليگرم كاتاالز :SEM ،خطاي استاندارد ميانگين.
a, b, c: Means with different letters within a row are statistically significant (p<0.05).
Abbreviations: ALH, amplitude of lateral head displacement; BCF, beat cross frequency; CASA, computer-assisted sperm analyzer; CAT (100),
Catalase 100 IU/mL; CAT (150), Catalase 100 IU/mL; CAT (200), Catalase 200 IU/mL; LIN, linearity; MAD, mean angle degree; PM, progressive
motility; SEM, standard error of Mean; STR, straightness; TM, total motility; VAP, average path velocity; VCL, curvilinear velocity; VSL, straight
line velocity. a,b,c Values with different superscripts within a row vary significantly (P < 0.05).

1. Malondialdehyde
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جدول  .2درصد زندهماني ،یکپارچگي غشاي آكروزومي ،ناهنجاري و ميزان پراكسيداسيون ليپيد اسپرمهاي تيمارشده با سطوح
مختلف پاداكسندة كاتاالز ()LSMeans±SEM
Table 2. Viability, membrane integrity, abnormality, and MDA concentration of post-thaw stallion’s sperm
)(Lsmeans ± SEM
SEM
1.22
1.14
0.97
0.10

)CAT (200
62.08a
51.46a
14.85
1.05a

Control
48.42c
42.92b
16.94
2.22c

)CAT (150
53.46b
43.44b
17.18
1.50b

)CAT (100
48.43c
39.59c
15.07
2.07c

Treat/Parameter
)Viability (%
)Membrane Integrity (%
)Abnormal Morphology (%
)MDA (nM/mL

 :c ،b ،aميانگينهاي هر ردیف با حروف ناهمسان اختالف معنيدار دارند (.)P˂2/21
 :MDAمالون دي آلدهيد 522 :CAT100 ،واحد بر ميليگرم كاتاالز 512 :CAT150 ،واحد بر ميليگرم كاتاالز 222 :CAT200 ،واحد بر ميليگرم كاتاالز:SEM ،
خطاي استاندارد ميانگين.
a, b, c: Means with different letters within a row are statistically significant (p<0.05).
Abbreviations: CAT (100), Catalase 100 IU/mL; CAT (150), Catalase 100 IU/mL; CAT (200), Catalase 200 IU/mL; MDA, Malondialdehyde.

بحث
كاتاالز پاداكسندة آنزیمي مؤثر در كاهش اثرگذاريهاي
رادیکالهاي آزاد است كه در بيشتر پژوهشهاي
فراسنجههاي كيفي

انجامشده اثر مثبتي در بهبود
اسپرم از خود نشان داده است .رادیکال پراكسيد
هيدروژن سميترین رادیکال آزاد است ،زیرا ميتواند
بهآساني از غشاي یاخته عبور كرده و فعاليت
پاداكسندهها و كاركرد یاخته را مختل كند .كاتاالز
ميتواند رادیکال آزاد پراكسيد هيدروژن را به اكسيژن
و آب تبدیل كرده و زیانبخشي آن به یاخته را
بهطوركلي برطرف كند ( .)Michael et al., 2007از
سوي دیگر مایع مني بسياري از پستانداران (خرگوش،
اسب سانان ،گاو ،گوسفند و بز) یا كاتاالز ندارند یا به
ميزان اندكي كاتاالز دارند (.)Holland et al., 1982
بنابراین به نظر ميرسد افزودن كاتاالز به مایع مني
این گونهها سبب كاهش تأثير تنش اكسایشي شده و
در پایان منجر به بهبود باروري ناشي از استفاده از
اسپرمهاي یخزده در این گونهها ميشود .همچنين
گزارش شده است كه كاتاالز سبب كاهش اكسایش
چربيها در اسپرم گونههاي مختلف شده است
(.)Partyka et al., 2012
در این پژوهش یافتهها نشان دادند كه افزودن
 512و  222واحد بر ميليليتر پاداكسندة آنزیمي
كاتاالز سبب بهبود در برخي فراسنجههاي كيفي مانند
جنبایي كل و جنبایي پيشرونده شد .همچنين تيمار
 222واحد بر ميليليتر كاتاالز سبب بهبود زندهماني و
یکپارچگي غشاي پالسمایي شده و ميزان
پراكسيداسيون ليپيدهاي دیوارة یاختهاي اسپرمها را

نيز كاهش داد كه این نتایج با نتایج بررسي پاتریکا و
همکاران ( )2252همخواني داشت .تنش اكسایشي
باعث آغاز سلسله فرآیندهاي آبشاري ميشود كه سبب
مرگ یاخته ميشود .دراینبين جنبایي و زندهماني
اسپرم مهمترین فراسنجههایي هستند كه بهآساني
تحت تأثير قرار ميگيرند و بنابراین اصليترین دليل
كاهش باروري پس از فرآیند یخزدن و یخگشایي
كاهش زندهماني و به دنبال آن كاهشي آشکار در
جنبایي هستند ( .)Li et al., 2010همچنين در این
پژوهش نشان داده شد كه كاتاالز دیگر شاخصهاي
حركتي مانند ميانگين شتاب در مسير مستقيم
( ،)VAPشتاب اسپرم در خط مستقيم ( )VSLو
بيشينۀ دامنۀ حركتهاي جانبي اسپرم ( )ALHرا نيز
بهطور مثبتي تحت تأثير قرار داده است .اما در
پژوهشي دیگر گزارش شد كه فراسنجههاي ،VSL
 VAPو  VCLبا باروري اسپرم یخگشایيشده
همبستگي باالیي نداشته و فراسنجههایي مانند ALH
و  VAPنيز اصالً همبستگي ندارند اما یکپارچگي
غشاي پالسمایي اسپرم همبستگي بسيار باالیي
( )r=2/32با جنبایي كل اسپرم دارد ( Love et al.,
 .)2003با توجه به اینکه تيمار  222واحد بر ميليليتر
كاتاالز توانسته است زندهماني و یکپارچگي غشاي
پالسمایي اسپرم را بهبود بخشد ،بنابراین ميتوان گفت
استفاده از این پاداكسنده در انجمادپذیري اسپرم،
ميتواند جنبایي و به دنبال آن باروري را بهطور مثبتي

تحت تأثير قرار دهد .در گزارشي دیگر اشاره شده كه
افزودن كاتاالز به رقيقكنندة اسپرم سگسانان سبب
بهبود فراسنجههاي كيفي آن پس از فرآیند یخزدن و
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گزارشهاي بسيار اندكي در مورد اثر منفي كاتاالز بر
 در پژوهشي تأثير.فراسنجههاي اسپرم وجود دارد
 پس از،پاداكسندة كاتاالز روي فراسنجههاي اسپرم انسان
یخگشایي بررسي شده و این نتيجه به-فرآیند یخزدن
دست آمد كه كاتاالز تأثير مثبتي روي جنبایي و دیگر
Rossi et al., ( فراسنجههاي كيفي اسپرم انسان نداشت
 همچنين گزارش شده است كه افزودن كاتاالز به.)2001
اسپرم گاو اثري روي زندهماني پس از یخگشایي ندارد
.)Asadpour et al., 2012(
نتیجهگیری کلی

 واحد بر222 نتایج این پژوهش نشان داد كه افزودن
ميليليتر كاتاالز به رقيقكننده سبب بهبود انجمادپذیري
.اسپرم اسبهاي تركمن ميشود
سپاسگزاری
این پژوهش با همکاري مؤسسۀ تحقيقات واكسن و
سرمسازي رازي و گروه علوم دامي دانشگاه تهران
 تشکر و، بدینوسيله از مسئوالن مربوط،انجام شد
.قدرداني ميگردد

 سازوكار.)Michael et al., 2007( یخگشایي شده است
 به نظر.اثر كاتاالز هنوز بهخوبي شناخته نشده است
ميرسد كه غشاي پالسمایي و غشاي ميتوكندریایي

حساسيت زیادي به عبور رادیکالهاي آزاد داشته و عمل
 رادیکال هيدروژن.انتقال آنها بهسرعت انجام ميشود
، یاختهDNA پراكسيد پس از عبور از غشا و اتصال آن به
 اما افزودن كاتاالز به محيط با.سبب مرگ یاخته ميشود
تبدیل پراكسيد هيدروژن به آب و اكسيژن سبب كاهش
این آسيبها شده و اسپرم را از تأثير نابهنجار رادیکال
Li et al., ( پراكسيد هيدروژن در امان نگه ميدارد
 بنابراین به نظر ميرسد نتایج مثبتي كه ما در این.)2010
پژوهش به دست آوردیم نيز به دليل همين سازوكار
 بيشتر پژوهشگراني كه روي تأثير كاتاالز.پيشنهادي باشد
در بهبود انجمادپذیري و فراسنجههاي كيفي اسپرم
 بر این باورند افزودن كاتاالز،بررسيهایي انجام دادهاند
بهتنهایي و یا به همراه دیگر پاداكسندهها توليد پراكسيد
هيدروژن و پراكسيداسيون ليپيدها را كاهش ميدهد
 بر پایۀ.)Asadpour et al., 2012; Partyka et al., 2012(
همين یافتهها پيشنهاد ميشود كه این تركيب به
.رقيقكنندههاي تجاري نيز افزوده شود
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ABSTRACT
Four mature stallions were used to study the effect of enzymatic antioxidant catalase on freezability of
Turkmen stallion's sperm. Collected semen from stallions were processed and pooled before being
divided treatments (200×106 sperm/ml) and diluted with extenders supplemented with different levels of
catalase [0 (control), 100 U/ml (CAT100), 150U/ml (CAT150) and 200U/ml (CAT200)]. Extended and
supplemented semen's were frozen according to a standard protocol. After thawing, motility, viability,
membrane integrity, total abnormality and lipid peroxidation were assessed. Results showed that addition
of 200U/ml catalase could improve progressive and total motility, viability, membrane integrity and
decreased lipid peroxidation compared to control and other levels of catalase (p<0.05). In addition, 150
U/ml catalase improved total motility, viability and decreased MDA concentration (p<0.05). However,
the addition of 100 U/ml catalase had no significant effect on sperm quality (p>0.05). The results showed
that different levels of catalase could not decreased total abnormality (p>0.05). We concluded that
addition of 200U/ml catalase could improve freezability of Turkmen stallion’s sperm.
Keywords: Catalase, free radicals, horse semen freezing, lipid peroxidation, Turkmen horse.

* Corresponding author E-mail: azareh@ut.ac.ir

Tel: +98 26 32248082

