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چکیده
 و ارزیابی چندین رقیقکننده برای بهبود کیفیتApis mellifera  انجماد اسپرم زنبورعسل، گردآوری،هدف از انجام این پژوهش
 از سه رقیقکنندۀ مختلف که. گردآوری اسپرم از زنبورهای نر بالغ انجام شد. ذوب برای نخستین بار در ایران بود-اسپرم پس از انجماد
) و رقیقکنندۀ سوم بافر وTSL0.5(  درصد لستین سویا0/1  رقیقکنندۀ دوم بافر و،)TEY( رقیقکنندۀ اول شامل بافر و زردۀ تخممرغ
 درجۀ سلسیوس سرد و بیدرنگ درون پایوت کشیده1  نمونهها رقیق و بهتدریج تا دمای. استفاده شد،)TSL2(  درصد لستین سویا2
 نتایج. تجزیه و نتایج بهصورت میانگین حداقل مربعات بیان شدSAS  نرمافزارGENMOD  دادهها با استفاده از رویۀ.و منجمد شد
)P˂0/01( ) بهطور معنیداری1/1±0/2( TSL2 ) و1/51±0/11( TEY نشان داد که میانگین جنبایی اسپرم تازه در رقیقکنندههای
)1/62±0/12( TSL2 ) و1/1±0/2( TEY سردسازی نیز در
  میانگین جنبایی اسپرم پس از.) بود1/12±0/12( TSL0.5 باالتر از
)3/6±0/21( TEY  ذوب در- همچنین میانگین جنبایی اسپرم پس از انجماد.) بود3/75±0/21( TSL0.5 بهطور معنیداری باالتر از
 با توجه به نتایج بهدستآمده به نظر میرسد ذخیرهسازی و، بنابراین.بهطور معنیداری باالتر از دو رقیقکننده بر پایۀ لستین سویا بود
 درصد لستین سویا برای استفادۀ تلقیح مصنوعی ملکۀ زنبورعسل برای2 انجماد اسپرم زنبورعسل در رقیقکنندۀ زردۀ تخممرغ و سطح
. مناسب خواهد بود،تسریع برنامههای اصالح نژادی
. لستین سویا، زنبورعسل، رقیقکننده، انجماد، اسپرم:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The aim of this research was the collection and freezing of honey bee sperm, Apis mellifera, as a trail and evaluating
different semen extenders to improve sperm quality after freeze-thawing process as a first trail in Iran. Semen was
collected using artificial insemination device. In this experiment three different extenders including; egg yolk (TEY),
buffer and 0.5% soybean lecithin (TSL0.5) and buffer and 2% soybean lecithin (TSL2), were used. Collected semen
samples were evaluated using microscope and then were diluted with extenders. Diluted samples were gradually
cooled in a refrigerator to 5°C and immediately loaded into straws and then frozen in liquid nitrogen. Data were
analyzed using the GENMOD procedure of SAS software and results were expressed as least square means. The
results demonstrated higher (P<0.05) fresh sperm motility in extenders containing egg yolk (4.75±0.14) and 2%
soybean lecithin (4.5±0.2) in comparison to 0.5% soybean-lecithin based extender (4.12±0.12). Also, the average of
cooled motile spermatozoa in TEY and TSL2 based extenders (4.5±0.2 and 4.62±0.12, respectively) was significantly
higher than TSL0.5 based extender (3.87±0.24). Post-thawed sperm motility in TEY (3.6±0.24) was significantly
(P<0.05) higher than soybean-lecithin based extenders. According to the results of this study, it seems that semen
storage of honey bee using egg yolk and 2% soybean-lecithin based extenders would be an appropriate extender for
artificial insemination in order to accelerate breeding programs.
Keywords: extender, freezing, honey bee, soybean lecithin, sperm.
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مقدمه
یکی از راهکارهای اجرای برنامههای اصالح نژادی و
کنترل تالقیها در زنبورعسل ،ذخیرهسازی و انجماد
اسپرم و تلقیح مصنوعی است ( .)Collins, 2000اصالح
نژاد حیوانهای اهلی مانند گاو ،گوسفند ،اسب ،مرغ،
خوک و سگ از سالیان دور توسط انسان انجام شده
است ،ولی در زنبورعسل این امر به دلیل نداشتن
شناخت دقیق از تولیدمثل و رفتارهای تولیدمثلی آن
تا اواسط سدة نوزدهم میسر نبوده است .در حیوانهای
اهلی یادشده ،کنترل تالقیها عملی است و این عمل
با ایجاد قفسها و فضاهای محدود و کنار هم قرار
دادن نر و مادة موردنظر صورت میگیرد ،اما در
زنبورعسل ،ویژگیهای رفتاری زنبورهای ملکه و نرها
در هنگام جفتگیری که در آسمان و در حال پرواز
انجام میشود ،امکان کنترل تالقی را بسیار دشوارتر از
موجودهای دیگر ساخته است ( Kaftanoglu & Peng,
 .)1984بنابراین برای حل این دشواری ،پژوهشگران به
فکر راههای دیگری مانند ذخیرهسازی و تلقیح
مصنوعی افتادهاند .در برنامههای اصالح نژادی که از
روش تلقیح مصنوعی و از اسپرم استفاده میشود ،به
زمانبندی و برنامهریزی برای ظهور ملکه و نرها نیاز
نخواهد بود .با انجام این کار ،محدودیتهای مربوط به
صادرات و واردات زنبورعسل و احتمال انتقال بیماریها و
آفات مهم از بین خواهد رفت و امکان حفظ نژادهای
مطلوب و صفات مطلوب ،با روش خیلی سادهتری میسر
میشود و این روش میتواند مسیر بسیاری از پیشرفتها
را در اصالح نژاد زنبورعسل هموار سازد (.)Cobey, 2007
ذخیرهسازی موفقیتآمیز و نگهداری درازمدت اسپرم،
امکان حفظ نژادها ،تودههای ژنی و ژنهای با ارزش و
مطلوب را برای تولیدمثل و اصالح نژاد فراهم میکند
( .)Cobey et al., 2013بنابراین اهمیت و ضرورت
نگهداری و انجماد اسپرم زنبورعسل شامل سرعت
بخشیدن در برنامههای اصالح نژادی و حفظ مواد
ژنتیکی با ارزش ،باال رفتن تنوع درون کلنی که سبب
افزایش مقاومت به بیماری از راه کاهش همخونی،
بارور کردن کنترلشدة همزمان شمار زیادی ملکه و
تولیدمثل در فصلهایی از سال که نرها یافت
نمیشوند ،است (.)Trapy, 2003

حفظ باروری اسپرم برای مدت طوالنی ،نیازمند
رقیقکنندههایی است که محیط مناسبی را از نظر
فیزیولوژیکی و متابولیکی برای بقای اسپرم فراهم
کنند .همچنین رقیقکننده باید بتواند اسپرم را از
تکانة (شوک) سرمایی ،انجماد و دیگر آسیبها
محافظت و رشد باکتریها را مهار کند.
رقیقکنندههای متشکل از مواد مختلف (قند،
الکترولیتها ،بافر ،زردة تخممرغ و لستین سویا) برای
نگهداری اسپرم در حیوانهای گوناگون پیشنهاد
شدهاند ( ;Holt, 2000; Hopkins & Herr, 2010
 .)Emamverdi et al., 2013این مواد در فراهم کردن
انرژی موردنیاز ،حفاظت اسپرم از آسیبهای دمایی،
کاهش تنشهای فیزیکی و شیمیایی ناشی از سرد
کردن و انجماد -ذوب اسپرمها و درنهایت ایجاد یک
محیط مناسب برای حفظ کیفیت اسپرم نقش دارند
( .)Pegg, 2007بنابراین استفاده از رقیقکنندة مناسب
منی زنبورعسل که بتواند از اسپرمها در برابر آسیبها
محافظت کند و بقا و تحرک اسپرم را حفظ کند ،گام
مهمی برای استفاده از اسپرم در تلقیح مصنوعی
زنبورعسل و اجرای برنامههای اصالح نژادی آن را
فراهم خواهد کرد .ازاینرو هدف این پژوهش ،انجماد
اسپرم زنبورعسل برای نخستین بار در کشور و بررسی
سطوح مختلف لستین سویا ( 3/1و  2درصد) و زردة
تخممرغ در رقیقکنندة منی ،بر فراسنجههای کیفیت
گردآوری ،سردسازی و
اسپرم زنبورعسل در فرآیند 
پس از انجماد -ذوب بود.
مواد و روشها
یکی از سختترین و مهمترین مراحل انجام این
گردآوری اسپرم از زنبورهای عسل نر بود که
پژوهش ،
پس از گذراندن دورة آموزشی در همدان این موفقیت
به دست آمد .انجام آزمایشهای اصلی از اردیبهشت تا
آخر تیرماه به طول انجامید .محل استقرار کندوهای
گردآوری اسپرم
زنبورعسل برای پرورش نرهای بالغ و 
در ایستگاه پژوهشی علوم دامی پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران بود .اسپرمگیری از
زنبورهای نر بالغ انجام و به ریزلوله (میکروتیوب)های
 3/2سیسی منتقل و سپس به آزمایشگاه فیزیولوژی دام
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گروه علوم دامی برای انجام ارزیابیهای میکروسکوپی
انتقال داده شد .برای گردآوری اسپرم ،از حدود 133
زنبور نر بالغ گردآوریشده از  51-23کندو استفاده شد.
گردآوری اسپرم با استفاده از دستگاه تلقیح مصنوعی و
سرنگ ویژه انجام شد (شکل .)5
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( ،)TEYرقیقکنندة دوم شامل محیط پایه و 3/1
درصد لستین سویا ( )TSL0.5و رقیقکنندة سوم
شامل محیط پایه و  2درصد لستین سویا بود
( ،)TSL2استفاده شد.
جدول  .5اجزا و میزان ترکیبهای محیط بر پایة تریس
Table 1. The component and amount of Tris-based
medium composition
Amount
1.91 g
958 mg
263 mg
25 ml
11%
32 mg
10%

شکل  .5دستگاه گردآوری و تلقیح مصنوعی منی
زنبورعسل و اجزای آن.
Figure 1. The collection and artificial insemination
device of honey bee semen and its components.

در این پژوهش برای ساخت رقیقکنندههای دارای
نگهدارندههایی با منشأ حیوانی و گیاهی از یک محیط
بر پایة بافر تریس استفاده شد .برای ساخت
رقیقکنندهها ،افزون بر یک محیط پایه بهطورمعمول
از دو مادة نگهدارندة برونیاختهای و دو مادة محافظ
درونیاختهای استفاده شد .مادههای نگهدارندة برون-
یاختهای مورداستفاده ،زردة تخممرغ و لستین سویا
بود .لستین که نام شیمیایی آن فسفاتیدیل کولین
است ،حساسیت بسیار باالیی به گرما ،رطوبت و نور
دارد .به همین دلیل بیدرنگ پس از تهیة آن ،در
یخچال  -23درجة سلسیوس و شرایط تاریکی قرار
داده شد .غلظتهای مورداستفاده و ارزیابیشدة لستین
در این آزمایش 3/1 ،و  2درصد وزنی -حجمی بود .از
سوی دیگر اندازة معمول مورداستفادة زردة تخممرغ
در رقیقکنندهها  51-23درصد است که در اینجا 23
درصد استفاده شد .زردة مورداستفاده از تخممرغ تازه
تهیه شد .همچنین در هر دو محیط بهطور مشترک از
گلیسرول و دی متیل سولفوکساید بهعنوان مادة
محافظ درونیاختهای استفاده شد (جدول  .)5بنابراین
در این پژوهش از سه رقیقکنندة مختلف که
رقیقکنندة اول شامل محیط پایه و زردة تخممرغ

Material
1- Tris
2- Citric Acid
3- Glucose
4- Milli Q water
5- Glycerol
6- Streptomycin
7- Dimethyl sulfoxide

 :5تریس :2 ،سیتریک اسید :3 ،گلوکز :7 ،آب مقطر دیونیزه:1 ،
گلیسرول :6 ،استرپتومایسین و  :4دی متیل سولفوکساید.

نمونههای اسپرم گردآوریشده زیر میکروسکوپ
نوری ارزیابی و آنگاه با رقیقکنندهها به نسبت  5به
( 52اسپرم و رقیقکننده به ترتیب) مخلوط شد.
نمونههای رقیقشده بهتدریج تا  1درجة سلسیوس
برای مدت دو ساعت سرد شد و سپس به درون
میلیلیتر ( )IMV, Franceکه 4

پایوتهای 3/21
سانتیمتر برش داده شده بودند ،کشیده شد .پایوتها

بیدرنگ در فاصلة  1سانتیمتری بخار نیتروژن مایع
به مدت هشت دقیقه قرار داده شدند و پسازآن به
درون نیتروژن مایع غوطهور و تا زمان ذوب ذخیره
شد .پس از ذخیرهسازی ،پایوتها در بنماری (34
درجه به مدت ده ثانیه) ذوب شدند .ارزیابی چشمی
جنبایی اسپرم در بیشتر ارزیابیهای آزمایشگاهی
معمول ،با میکروسکوپ نوری انجام میشود .جنبایی
اسپرم پس از رقیقسازی یا تازه ،سردسازی و انجماد-
ذوب ارزیابی شد .برای این منظور با استفاده از
نمونهبردار میزان  1میکرولیتر از نمونه را روی الم
گذاشته و سپس یک المل تمیز به آهستگی روی
نمونه قرار داده شد ،بهطوریکه نمونه بهطور یکنواخت
در زیر المل پخش شد .الم را زیر میکروسکوپ نوری
قرار داده و با بزرگنمایی  ،733سه میدان دید
بهصورت تصادفی انتخاب و در هر میدان شمار
اسپرمهای متحرک و غیر متحرک بررسی شد .جنبایی
اسپرم زنبورعسل به دلیل حرکت چرخشی روبهجلوی
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آن بهصورت رتبه از  3تا  1گزارش شد که به ترتیب
بیانگر  03 ،63 ،73 ،23 ،3و بیشتر از  33درصد
جنبایی است ( .)Taylor et al., 2009این آزمایش در
قالب طرح کامل تصادفی با سه تیمار و پنج تکرار
انجام شد .دادههای جنبایی با استفاده از رویة
 GENMODنرمافزار  SASتجزیه و نتایج بهصورت
میانگین حداقل مربعات بیان شد .مدل آماری
استفادهشده بهصورت زیر بود:
Yij=μ+Ti+eij

 :Yijمشاهدهها
 :μمیانگین
 :Tiاثر تیمار  iام ()i=1, 2, 3
 :eijتأثیر باقیمانده
نتایج و بحث
در این پژوهش پس از گردآوری اسپرم و رقیقسازی با
رقیقکنندهها ،جنبایی نمونهها ارزیابی و نتایج نشان
داد که میانگین جنبایی اسپرم تازه در رقیقکنندههای
دارای زردة تخممرغ و  2درصد لسیتین سویا (به
ترتیب  7/41±3/57و )7/1±3/2بهطور معنیداری
( )P˂3/31باالتر از رقیقکننده  3/1درصد لستین

سویا ( )7/52±3/52بود .نتایج این ارزیابی در شکل 2
ارائه شده است.
همچنین نتایج ارزیابی جنبایی اسپرم پس از
سردسازی که در جدول  2گزارش شده است ،نشان
داد که میانگین جنبایی اسپرم پس از سردسازی در
رقیقکنندههای دارای زردة تخممرغ و  2درصد
لسیتین سویا (به ترتیب  7/1±3/2و)7/62±3/52
بهطور معنیداری ( )P˂3/31باالتر از رقیقکننده 3/1
درصد لستین سویا ( )3/04±3/27بود.
جدول  .2میانگین حداقل مربعات جنبایی اسپرم زنبورعسل
در رقیقکنندههای مختلف منی پس از سردسازی
Table 2. Least square mean honey bee sperm motility in
)different semen extender after cooling (Lsmean ± SEM
TSL2
4.62 a
0.12

Semen Extenders
TSL0.5
3.87 b
0.24

TEY
4.5 a
0.2

Parameter
Motility
SEM

( TEYرقیقکنندة دارای زردة تخممرغ)( TSL0.5 ،رقیقکنندة دارای
 3/1درصد لستین سویا) و ( TSL2رقیقکنندة دارای  2درصد لستین
سویا) .حروف ناهمسان  a,bبین رقیقکنندهها در هر ردیف بیانگر تفاوت
معنیدار است (.)P˂3/31
TEY (egg yolk- based extender), TSL0.5 (0.5% soybean lecithin-based
extender) and TSL2 (2% soybean lecithin-based extender).a ,b Different

superscripts within rows are significantly differences (p<0.05).

شکل  .2میانگین حداقل مربعات جنبایی اسپرم تازة زنبورعسل در رقیقکنندههای دارای زردة تخممرغ ( 3/1 ،)TEYدرصد لستین سویا
( )TSL0.5و  2درصد لستین سویا ( .)TSL2حروف ناهمسان  a ,bبین رقیقکنندهها بیانگر تفاوت معنیدار است (.)P˂3/31
Figure 2. Least square mean honey bee fresh sperm motility in extenders containing egg yolk (TEY), 0.5% soybean
lecithin (TSL0.5) and 2% soybean lecithin (TSL2). a ,b Different superscripts in extenders indicated significantly
differences (p<0.05).

دادخواه و همکاران :ارزیابی رقیقکنندههای مختلف دستساز منی برای ...

همچنین در این پژوهش جنبایی اسپرم پس از
فرآیند انجماد -ذوب ارزیابی شد .نتایج این ارزیابی
نشان داد که میانگین جنبایی اسپرم در رقیقکنندة
دارای زردة تخممرغ ( )3/6±3/27بهطور معنیداری

333

( )P˂3/31باالتر از دو رقیقکنندة  3/1درصد لستین
سویا ( )5/1±3/2و  2درصد لستین سویا ()2/5±3/35
بود .نتایج این تجزیهوتحلیل در شکل  3ارایه شده
است.

شکل  .3میانگین حداقل مربعات جنبایی اسپرم زنبورعسل پس از انجماد در رقیقکنندههای دارای زردة تخممرغ ( 3/1 ،)TEYدرصد
لستین سویا ( )TSL0.5و  2درصد لستین سویا ( .)TSL2حروف ناهمسان  a ,bبین رقیقکنندهها بیانگر تفاوت معنیدار است (.)P˂3/31
Figure 3. Least square mean of honey bee sperm motility after freezing in extenders containing egg yolk (TEY), 0.5%
soybean lecithin (TSL0.5) and 2% soybean lecithin (TSL2). a ,b Different superscripts in extenders indicated
significantly differences (p<0.05).

در طول سالهای اخیر پژوهشهای انگشتشماری
روی اسپرم زنبورعسل صورت گرفته است .چالشهای
اصلی پژوهش و ذخیرهسازی اسپرم زنبورعسل نسبت
به دیگر حیوانهای شامل تولید کم منی و سختی
گردآوری آن ،یافتن رقیقکنندة مناسب و نسبت

مطلوب رقیقسازی و روش بهینة ذخیرهسازی بود.
کیفیت اسپرم پس از ذخیرهسازی و سردسازی تحت
تأثیر عاملهای چندی مانند کیفیت منی
گردآوریشده ،زنبورهای نر ،نوع و غلظت اجزای
موجود در محیط نگهداری منی است ( Hopkins et
 .)al., 2012کاهش کیفیت اسپرم زنبورعسل پس از
سردسازی و انجماد مانند زندهمانی ،جنبایی و پایین
آمدن کیفیت و باروری اسپرم زنبورعسل ،علت نداشتن
موفقیت در حفظ انجماد منی زنبورعسل و تلقیح
مصنوعی آن است ( .)Collins, 2000بنابراین یکی از
راهکارهای اصلی که محققان بسیاری برای رفع این
چالشها در سالهای اخیر انجام دادهاند ،استفاده از

رقیقکنندههای مناسب و یافتن روش مطلوب برای
حفظ کیفیت اسپرم زنبورعسل بوده است ( Taylor et
 .)al., 2009; Hopkins & Herr, 2010نتایج این
پژوهش نشان داد که رقیقکنندة دارای زردة تخممرغ
نسبت به رقیقکننده بر پایة لستین سویا سبب حفظ
بهتر جنبایی اسپرم زنبورعسل پس از انجماد -ذوب
شد ،اما جنبایی اسپرم تازه و پس از سردسازی در
رقیقکنندههای بر پایة زردة تخممرغ و  2درصد
لسیتین عملکرد بهتری نشان دادند .ممکن است این
نتایج به دلیل سازوکار حفاظتی لیپوپروتئینهای با
چگالی پایین زردة تخممرغ روی غشای اسپرم
زنبورعسل بوده و یا نیاز به درصد مناسب لستین سویا
در رقیقکننده باشد .پژوهشی درزمینة تأثیر زردة
تخممرغ و لستین سویا در رقیقکننده روی کیفیت
اسپرم زنبورعسل گزارش نشده است .گزارش شده
است که رقیقکنندة دارای اسیدهای آمینه منجر به
بهبود کیفیت اسپرم زنبورعسل پس از انجماد شده
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است ( .)Taylor et al., 2009الزم به یادآوری است که
این نخستین پژوهش است که از لستین سویا بهعنوان
یک محافظتکنندة بیرون یاختهای به همراه ترکیبی
از گلیسرول و دیمتیلسولفوکساید بهعنوان
محافظتکنندههای درونیاختهای برای بهبود کیفیت
اسپرم زنبورعسل استفاده شده است که نیاز به
تحقیقات بیشتری دارد .بهطورکلی در بیشتر
بررسیهایی که روی اسپرم موجودهای دیگر شده
است ،پیشنهاد شده است که لستین (فسفاتیدیل
کولین) موجود در سویا و زردة تخممرغ،
فسفولیپیدهای غشای اسپرم را با قرارگیری روی سطح
غشاها محافظت کرده و تحمل و مقاومت اسپرم به
آسیبهای فرآیند سردسازی و انجماد -ذوب را افزایش
میدهند ( .)Watson et al., 1981به نظر میرسد که
منابع فسفولیپیدی با تشکیل الیة محافظتی در اطراف
غشای اسپرم ،موجب محافظت اسپرم در برابر
آسیبهای سرمایی و انجمادی میشوند .کویین و
همکاران پیشنهاد دادند که فسفولیپیدها میتوانند یک
الیة محافظتی را در سطح غشای اسپرم پس از ژالتینه
شدن لیپوپروتئینها به وجود بیاورند ( Quinn et al.,
 .)1980همچنین  (1981) Graham et al.و Trimeche
 (1977) et al.گزارش دادند که فسفولیپیدهای موجود

در لیپوپروتئینهای با چگالی کم ،میتوانند میزانی از
فسفولیپیدهای غشای اسپرم که در حین آسیب
سرمایی و انجمادی از بین میروند جایگزین کنند و
منجر به بهبود کیفیت اسپرم گردند.
نتیجهگیری کلی


با توجه به نتایج بهدستآمده بهنظر میرسد ذخیرهسازی
و انجماد منی زنبورعسل در رقیقکنندة زرده تخممرغ
و سطح  2درصد لستین سویا برای استفادة تلقیح
مصنوعی ملکة زنبورعسل برای تسریع برنامههای
پژوهشهای

اصالح نژادی ،مناسب خواهد بود .البته
بیشتری برای بهبود عملکرد این رقیقکننده و ارزیابی
کیفیت باروری اسپرم با استفاده از تلقیح مصنوعی
ملکه موردنیاز است.
سپاسگزاری
از مسئوالن مربوطه در دانشگاه تهران ،به خاطر
پشتیبانی مالی و نیز مسئول در زمینة تأمین امکانات و
تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فیزیولوژی دام گروه
علوم دامی وهمچنین راهنماییهای آقای دکتر برندون
هاپکینز ( )Dr. Brandon Hopkinsبرای انجام این
پژوهش ،تشکر و قدردانی میگردد.
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