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 چکیده


 آزمایشی با استفاده از هشت قطعه خروس4 C این آزمایش برای بررسی عصارة الکلی برگ رزماری بر ذخیرهسازی اسپرم خروس در
 انزالها در هر نوبت پس از تجمیع به شش قسمت تقسیم و مقدار. گردآوری منی سه روز یکبار در پنج نوبت انجام شد.بالغ انجام شد
.) میکروگرم عصارة الکلی رزماری در میلیلیتر به هر قسمت اضافه شدR50( 10  و40 ،)R40( 90،)R20(20 ،)R10( 10 ،)R0( 0
22 ) وT48( 44 ،)T24( 24 ،)T0( 0  در زمانهای. ساعت در این دما نگهداری شد22  سرد شد و بهمدت4 C سپس نمونهها تا
44  در زمان.) و تحرک اسپرم ارزیابی شد99214  زندهمانی (رنگآمیزی هوخست، سالمت غشای پالسمایی،) ساعت ذخیرهسازیT72(
 غلظت، نتایج نشان داد.) در یک میلیون اسپرم اندازهگیری شدMDA(  غلظت مالوندیآلدهید،بهمنظور بررسی پراکسیداسیون چربی
 سالمت غشای پالسمایی و.)P>0/01( ) بود0/42nM( R40 ) و بیشتر از1/11nM( ) کمتر از شاهد0/99 nM( R50  در تیمارMDA
 (بهترتیب0 درصد) از غلظتهای29/15 درصد و21/22  عصارة الکلی رزماری (به ترتیب40 µg/mL زندهمانی اسپرم در غلظتهای
 اثر متقابل عصارة.)P>0/01( درصد ) عصاره بیشتر بود59/22درصد و21/15  (به ترتیب10 µg/mL درصد) و59/04 درصد و20/50
 تحرک پیشروندة، ساعت22  پس از.)P>0/01( الکلی رزماری و زمان ذخیرهسازی بر تحرک پیشروندة اسپرم خروس معنیدار بود
 بنابراین.)P>0/01( درصد) بود94/4( R20 درصد) و91/5( R10 ،)درصد94( R0 درصد) بیشتر از تیمارهای45( R40 اسپرم در تیمار
. شد4 °C عصارة الکلی رزماری سبب بهبود کیفیت اسپرم خروس طی ذخیرهسازی در
. عصارة زرماری، خروس، پراکسیداسیون چربی، اسپرم:واژههایکلیدی
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ABSTRACT
Current experiment was conducted to evaluate the effect of alcoholic extract of rosemary leaves on rooster sperm
storage at 4 C by using eight mature roosters. Semen collection was performed three days’ interval in 5 times. In
each session, ejaculates were pooled, split into six parts and the amounts of 0 (R0), 10(R10), 20 (R20), 30 (R30), 40
(R40) and 50 µg/mL (R50) of rosemary extract were added to each part. After that, samples were chilled to 4 ℃ and
kept until 72 h. Sperm viability (by staining Hoechst 33258), motility and functional membrane integrity were
evaluated at 0 (T0), 24 (T24), 48 (T48) and 72 h (T72). Concentration of malondialdehyde (MDA) was determined to
assay lipid peroxidation by one million spermatozoa at 48 h. The results showed that the concentration of MDA was
lower in R50 (0.93 nM) than control (1.15 nM), but, it was higher than R40 (0.82 nM, P<0.05). Membrane integrity
and sperm viability were higher in 40 µg/mL rosemary extract (75.72% and 73.56%, respectively) than control
(70.6% and 69.08%, respectively) and 10 µg/mL extract (71.56% and 69.72%, respectively; P<0.05). There was
interaction between rosemary extract and storage time on sperm motility (P<0.05). After 72 h, sperm motility was
higher R40 (46%) than R0 (34%), R10 (35.6%) and R20 (38.8%, P<0.05). Therefore, rosemary extract improves
quality of rooster spermatozoa during storage at 4 C.
Keywords: Lipid peroxidation, rooster, rosemary extract, spermatozoa.
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مقدمه 
اجرای برنامههای اصالح نژادی نیازمند مدیریت دقیق
تولیدمثل در گلههای هدف است .در راستای شجرهدار
کردن گله و تولید نتاج بیشتر از والدین انتخابشده،
استفاده از روشهای ذخیرهسازی منی و تلقیح مصنوعی
سبب آسانگری و تسریع در دستیابی به هدفهای
برنامههای مورد نظر خواهد شد .پس از ذخیرهسازی
برون تنی منی طیور بهصورت مایع یا یخزده ،کاهش
برگشتناپذیر تحرک و تغییرپذیری ریختشناختی و
ظاهری (مورفولوژیکی) اسپرم بروز خواهد کرد که این
خود یکی از علتهای توسعه نداشتن فناوریهای
تولیدمثلی مانند تلقیح مصنوعی در پرندگان است
( .)Donoghue & Wishart, 2000نتایج بررسیهای
چندی نشان میدهند که امکان استفادة اسپرم طیور در
روش تلقیح مصنوعی پس از ذخیرهسازی منی بهصورت
سرد در دورههای کوتاه (تا  15ساعت) وجود دارد ولی با
افزایش دورة ذخیرهسازی باروری اسپرم طیور دچار
کاهش میشود (.)Blesbois et al., 2005
گونههای فعال اکسیژن در یاختۀ زنده و تجمع آن
در زمان ذخیرهسازی یاخته امری پرهیزناپذیر است
( .)Kim et al., 2010گونههای فعال اکسیژن بهعنوان
واسطههای مهم آسیب غشای پالسمای اسپرم شناخته
شده است ( .)Christova et al., 2004تجمع گونههای
فعال اکسیژن سبب تخریب پروتئینهای غشا و
کروماتین اسپرم و سرانجام کاهش تحرک و توان
باروری اسپرم میشود ( Zaniboni & Cerolini,
 .)2009از سوی دیگر تولید میزان اسیدهای چرب
غیراشباع موجود در غشاء پالسمای اسپرم پرندگان
بیش از دیگر بافتهای آنهاست ( Syrai et al.,
 .)1998بنابراین ،بهنظر میرسد پراکسیداسیون
چربیهای غشا اسپرم در فرآیند ذخیرهسازی این
یاخته (در شرایط برون تنی) از جمله علل زوال اسپرم
و کاهش باروری آن است (.)Cecil & Bakst, 1993
البته منی پرندگان واجد سامانۀ پاداکسندگی
(آنتیاکسیدانی) است که میتواند برای مدت کوتاهی
اسپرم را در برابر گونههای آزاد اکسیژن حفظ کند
( .)Breque et al., 2003یافتهها نشان میدهد که
افزودن پاداکسندهها به منی پرندگان برای حفظ کیفیت

اسپرم در زمان ذخیرهسازی ضروری بهنظر میرسد
(.)Cecil & Bakst, 1993; Sarica et al., 2007
در سالهای اخیر ،استفاده از پاداکسندههای طبیعی،
مورد توجه بسیاری از محققان قرارگرفته است
( .)Capucho et al., 2012; Aghaei et al., 2014رزماری
یکی از گیاهان دارویی است که قابلیت زیادی در تولید
پاداکسندههای طبیعی از خود نشان داده است .گیاه
رزماری با نام علمی  Rosmarinus officinalisمتعلق به
خانوادة نعناعیان  Lamiaceaجز گیاهان دارویی بهشمار
میآید .ویژگیهای پاداکسندگی و ضد باکتریایی و ضد
سرطانی این گیاه بهخوبی مشخص شده است
( .)Del Campo et al., 2000; Ozcan, 2003این گیاه
حاوی ترکیبهای پاداکسندگی مهم مانند رزمارینیك،
کارنوزول و اسید کارنوزیك است ( Allen & Hamilton,
 .)1989با توجه به این یافتهها هدف این پژوهش ،بررسی
عصارة رزماری بر کیفیت و ماندگاری منی خروس در
شرایط آزمایشگاهی است.
موادوروشها 
برای تهیۀ عصارة الکلی رزماری در آغاز  11گرم از
برگهای تازة گیاه رزماری ()Rosmarinus officinalis
گردآوریشده از باغ دانشکدة علوم کشاورزی دانشگاه
گیالن در فصل بهار با هاون بهطورکلی خرد شد.
سپس  111میلیلیتر اتانول 31درصد به آن اضافه شد
و به مدت  58ساعت در تاریکی و دمای اتاق روی
شیکر قرار گرفت .برای جدا کردن باقیماندة برگها،
در آغاز محلول از کاغذ صافی واتمن عبور داده شد و
سپس بهمدت سی دقیقه با  9411 gسانتریفیوژ شد.
مایع بهدستآمده با استفاده از دستگاه تبخیرکنندة
چرخشی ( )Rotary evaporator, Switzerlandدر
دمای  55درجۀ سلسیوس تغلیظ و در دمای 11درجۀ
سلسیوس خشك شد .بهمنظور حل کردن عصارة
خشك الکلی رزماری از )Sigma, USA( DMSO
استفاده شد .آزمایش با استفاده از هشت خروس بومی
سالم و بارور از استان گیالن با سن شش تا هشت ماه
انجام شد .پرندهها بهصورت انفرادی در قفسهای
 1×1متر ،در دمایی در حدود  ،51-8 °Cتحت برنامۀ
نوری  18ساعت روشنایی و  11ساعت تاریکی
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نگهداری شدند .آب بهصورت آزاد و خوراک (حاوی:
 15/5درصد پروتئین خام 5511 kcal/kg ،انرژی
سوختوسازی (متابولیسمی) 1/5 ،درصد کلسیم و
 1/8درصد فسفر) به میزان روزانه  31-111گرم در
اختیار پرندهها قرار گرفت .پس از یك هفته عادتدهی
خروسها ،نمونۀ منی با روش مالش شکمی هر سه روز
یكبار در پنج نوبت گردآوری شد ( & Burrows
 .)Quinn, 1937; Buckland et al., 1980انزالها پس
از گردآوری با رقیقکنندة سکستون (سیترات پتاسیم
مونوهیدرات  ،1/18 gال-گلوتامات سدیم ،4/15 g
کلرید منیزیم  ،1/98 gفروکتوز  ،5 gفسفات دی
پتاسیم تری هیدرات  ،15/5 gفسفات مونو پتاسیم g
 ،9/35 TES g ،1/15استات سدیم  8/9 gدر یك لیتر
آب مقطر و  )pH=5/8به نسبت  1به  5رقیق شده و
بیدرنگ درون فالسکی حاوی آب ℃ 93به دور از نور
و تکان شدید به آزمایشگاه منتقل شد .در آزمایشگاه در
آغاز غلظت و تحرک پیشروندة هر نمونه تعیین شد و بر
پایۀ آن نمونههایی با غلظت کمتر از  /mLاسپرم 9×113
و تحرک پایینتر از  51درصد از آزمایش حذف شدند.
با رقیقکنندة سکستون محلول  111 µg/mLعصارة
الکلی رزماری تهیه و از فیلتر 1/5 mµعبور داده شد.
نمونههای منی تجمیعشده به شش بخش مساوی
تقسیم و میزان ،)R20( 51 ،)R10( 11 ،)R0( 1
 81 ،)R40( 91و  )R50( 51میکروگرم در میلیلیتر
عصارة الکلی رزماری به هر بخش اضافه شد .غلظت
نهایی اسپرم نمونهها برابر  5×113در میلیلیتر بود.
سپس نمونهها به کمك دستگاه آزمون چمبر ( Kaito,
 )Japanبا سرعت  1/55درجه در دقیقه تا  8°Cسرد
شد و به مدت  55ساعت در این دما ذخیره شد.
تحرک پیشرونده ،زندهمانی و سالمت غشای
پالسمایی اسپرمها در ساعت 84 ،)T24( 58 ،)T0( 1
( )T48و  )T72( 55ذخیرهسازی اندازهگیری شد.
بهمنظور تعیین میزان پراکسیداسیون چربیها اسپرم
پس از  84ساعت ذخیرهسازی ،میزان  111میکرولیتر
از نمونهها (که حاوی اسپرم  1/5 ×113بود) برداشت
شد و بر پایۀ روش  (2008) Kumaresan et al.آماده
شد .سپس غلظت مالوندیآلدهید ( )µM/mLبر پایۀ
روش  (1978) Buege & Austبه کمك دستگاه
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طیفسنج نوری (اسپکتوفتومتر) (
 )S22, Chinaدر طولموج  595نانومتر تعیین شد.
برای تعیین غلظت مالوندیالدهید منحنی استاندارد
با استفاده از تترامتوکسیپروپان تهیه شد.
غلظت اسپرم خروس با استفاده از یك میکروسکوپ
نوری با بزرگنمایی  ×811و یك الم هموسایتومتر تعیین
شد .بهمنظور بررسی تحرک پیشروندة اسپرم5 ،
میکرولیتر از نمونۀ رقیق شده روی یك الم قرار داده شده
و با گذاشتن یك المل روی آن تحرک اسپرم با کمك
میکروسکوپ فاز کنتراست مجهز به صفحۀ گرم با
بزرگنمایی  × 811توسط یك کاردان کارآزموده در پنج
میدان دید میکروسکوپی برای هر نمونه تعیین شد.
تحرک اسپرم با اختالف  11درصد برآورد شد و در انتها
میانگین بهدستآمده از این برآوردها بهعنوان درصد
تحرک پیشرونده ثبت شد .ارزیابی زندهمانی اسپرم با
استفاده از رنگ هوخست بیس بنزامید H33258
( )AppliChem, Germanyانجام شد ( Leeuw et al.,
 .)1991بهطور خالصه ،پسازاینکه نمونهها به غلظت
 1/19×113اسپرم در میلیلیتر رسانده شد 11 µL ،از
این نمونهها با  11 µLاز محلول رنگ هوخست
بیسبنزامید ( 51 µg/mLاز هوخست  -33258در بافر
سدیم کلرید ( 1/158مول) و تری سدیم سیترات
( 1/115مول) ( )pH=5مخلوط شد و پس از  91ثانیه در
دمای اتاق  5 µLاز نمونه روی الم قرار داده شده و با
گذاشتن المل روی آن ،با استفاده از میکروسکوپ
فلورسنت ( )Olympus IX70, Japanو صافی  WUبا
بزرگنمایی 511 ،× 811عدد اسپرم در شرایط نور بسیار
کم بررسی و اسپرمهای با رنگ آبی بهعنوان پاسخ منفی
(مرده) و اسپرمهای بدون رنگ بهعنوان پاسخ مثبت
(زنده) در نظر گرفته شدند .برای تعیین میزان سالمت
غشای پالسمایی اسپرم  µL 55از نمونۀ اسپرم با 511
µLاز محلول هایپواسموتیك (1گرم سیترات سدیم در
111میلیلیتر آب مقطر با فشار اسمزی معادل 111
میلیاسمول در کیلوگرم )pH=5 ،مخلوط شد و به مدت
سی دقیقه در دستگاه آون با دمای  95°Cقرار گرفت.
سپس با استفاده از میکروسکوپ فاز کنتراست با
بزرگنمایی  ،× 811حداقل در پنج میدان دید دویست
عدد اسپرم بررسی شد .اسپرمهای با دم متورم بهعنوان
Biochrome Libra
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پاسخ مثبت (غشای پالسمایی سالم) و اسپرمهای با دم
بدون تورم بهعنوان پاسخ منفی (غشای پالسمایی ناسالم)
در نظر گرفته شدند.
نتایج بهدستآمده از تحرک ،زندهمانی و سالمت
غشای پالسمایی اسپرم در قالب طرح کامل تصادفی و
بهصورت دادههای تکرار شده در زمان با استفاده از
نرمافزار  SASو رویۀ  Mixedتجزیه شدند .نتایج
بهدستآمده از غلظت  MDAدر قالب طرح کامل
تصادفی با استفاده از نرمافزار  SASو رویۀ GLM
تجزیه شد .نتایج بهصورت میانگین حداقل مربعات و
خطای معیار ( )LSMean±SEارائه و سطوح
معنیداری در سطح ( )P>1/15در نظر گرفته شد.
نتایجوبحث 
نتایج تأثیر عصارة الکلی رزماری بر پراکسیداسیون
چربی اسپرم خروس طی ذخیرهسازی در  8 °Cدر
جدول  1نشان داده شده است .استفاده از عصارة الکلی
رزماری به میزان  R20و بیشتر سبب کاهش غلظت
 MDAشد .پراکسیداسیون چربی در تیمار  R40در
حد مطلوبتری بود.
جدول  .1تأثیر عصارة الکلی رزماری بر پراکسیداسیون
چربی اسپرم (سلول  )11×111پس از  84ساعت
ذخیرهسازی در 8 °C
Table 1. Effect of alcoholic extract of rosemary on
sperm (10×106 cell) lipid peroxidation after 48 h
℃ storage at 4
*Rosemary
)(µg/mL
R0
R10
R20
R30
R40
R50

Concentration of malondialdehyde
)(nM
1.15 ± 0.03e
1.09 ± 0.03de
1.02 ± 0.03cd
0.91 ± 0.03ab
0.82 ± 0.03a
0.93 ± 0.03bc

*

µg/mL :R0

 1عصاره الکلی روزماری،

روزماریµg/mL :R20،

عصاره الکلی روزماری،

µg/mL :R10

 51عصاره الکلی روزماری،
µg/mL :R40

 11عصاره الکلی

µg/mL :R30

91

 81عصاره الکلی روزماری:R50 ،

 51 µg/mLعصاره الکلی روزماری.
 :a-eحروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار است ()P>1/15
* R0: 0 µg/mL alcoholic rosemary extract; R10: 10 µg/mL alcoholic

rosemary extract; R2: 20 µg/mL alcoholic rosemary extract; R30: 30
µg/mL alcoholic rosemary extract; R40: 40 µg/mL alcoholic
rosemary extract; R50: 50 µg/mL alcoholic rosemary extract.
a-e) Values with different superscripts are significantly different (P<0.05).

نتایج این بررسی نشان داد که افزودن عصارة الکلی
رزماری به منی خروس سبب کاهش تولید میزان MDA
در روند ذخیرهسازی اسپرم در دمای  8 °Cمیشود.
بررسیها نشان داده است ،استفاده از عصارة رزماری در
نگهداری منی قوچ و خوک سبب کاهش تولید MDA
میشود ( Malo et al., 2011; Khodaei Motlagh et al.,
 .)2014در دماهای نزدیك صفر روند سوختوساز انرژی
یاخته کند میشود ولی متوقف نمیشود ،لذا تولید
رادیکالهای آزاد اکسیژن توسط میتوکندریها حتی در
دماهای زیر دمای اتاق نیز ادامه خواهد یافت ( Storey,
 .)2008نتیجۀ تجمع رادیکالهای آزاد اکسیژن،
پراکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشباع یاخته و تولید
مالوندیآلدهید است ( .)Aitken, 1995به همین دلیل
مالوندیآلدهید بهعنوان شاخصی برای ارزیابی وضعیت
اکسایش  -احیا ( )Redoxیاخته استفاده میشود
( .)Aitken et al., 2004عصارة الکلی رزماری حاوی
ترکیبهای فنولیك مانند :کارنوزول ،کارنوزیك اسید،
رزمارینیك اسید ورزمانول که ویژگی پاداکسندة قوی
هستند ( .)Erkan et al., 2008کارنوزیك اسید بیشترین
تأثیر پاداکسندگی را در میان دیگر ترکیبهای فنولیك
دارد .گزارش شده است که کارنوزیك اسید میتواند در
شرایط تنش اکسایشی (اکسیداتیو) ،پراکسیداسیون
لیپیدی را بین  44تا  111درصد کاهش دهدHuang ( .
 .)et al., 1996بنابراین ،عصارة الکلی رزماری میتواند
بهعنوان یك پاداکسندة مؤثر سبب مهار پراکسیداسیون
لیپیدی در روند ذخیرهسازی اسپرم به شمار آید.
نتایج نشان دادند ،با افزایش میزان عصارة
هیدروالکلی رزماری غلظت  MDAکاهش یافت ولی
غلظت  MDAدر تیمار  R40کمتر از  R50بود .نتایج
همسانی در آزمایشهای انجامشده با عصارة الکلی
رزماری ( ،)González et al., 2010پاداکسندههای
گیاهی مانند عصارة علف چشمه ( Roostaei-Ali
 ،)Mehr & Adishi, 2015روغنزیتون ( Al-Daraji,
 )2012و عصارة چای سبز ()Chung et al., 2001
مشاهده شده است .عملکرد بهینۀ پاداکسندهها در
غلظتهای معینی رخ میدهد و در صورت افزایش زیاد
غلظت ،عملکرد آنها معکوس شده (بهصورت
پرواکسیدان عمل کرده) و سبب القای اکسایش

رمضانینژاد و روستایی علیمهر :ذخیرهسازی منی خروس بهصورت مایع با استفاده از ...

میشوند ( .)Cao & Cutler, 1993پرواکسیدانها
میتوانند با تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن و یا با مهار
سامانۀ پاداکسندگی یاخته سبب ایجاد تنش اکسایشی
شوند ( .)Sergedieneça et al., 1999بنابراین بهنظر
میرسد میزان  81میلیگرم در لیتر عصارة الکلی
رزماری بهترین تأثیر حفاظتی را در روند ذخیرهسازی
اسپرم بهصورت مایع داشته باشد.
نتایج نشان داد ،تأثیر مستقل عصارة الکلی رزماری
و زمان ذخیرهسازی بر زندهمانی و سالمت غشا
پالسمایی اسپرم خروس معنیدار بود (جدول ،5
 .)P>1/15اثر متقابل عصارة الکلی رزماری و زمان
ذخیرهسازی بر زندهمانی و سالمت غشای پالسمایی
اسپرم خروس معنیدار نبود ( .)P<1/15سالمت
غشای پالسمایی و زندهمانی اسپرم در سطح  R40و
 R50از سطح  R0و  R10بیشتر بود (.)P>1/15
بیشترین و کمترین سالمت غشای پالسمایی،
زندهمانی اسپرم به ترتیب زمان  T0و  T72مشاهده
شد (.)P>1/15
نتایج نشان داد ،افزودن عصارة الکلی زرماری به
منی خروس طی ذخیرهسازی منی بهصورت مایع در
سرما سبب بهبود زندهمانی و سالمت غشا پالسمایی
اسپرم شد .گزارش شده است ،افزودن اسانس رزماری
به منی خروس سبب بهبود کیفیت اسپرم در روند
انجماد و یخگشایی میشود (.)Shafigh et al., 2016
همچنین 8 ،و  1درصد عصارة آبی رزماری و به منی
قوچ و استفاده از رقیقکنندة حاوی لسیتین سویا
سبب بهبود سالمتی غشا اسپرم در فرآیند انجماد و یخ
گشایی میشود (.)Khodaei Motlagh et al., 2014
همچنین ،افزودن  8درصد عصارة رزماری به منی بز
اثرگذاری مثبتی بر سالمت غشای و زندهمانی اسپرم
پس از انجماد و یخ گشایی داشته است ( Zanganeh et
 .)al., 2013افزون بر این ،استفاده از 11گرم پودر برگ
خشك رزماری در  111در میلیلیتر رقیقکننده
انجماد اسپرم خوک با نتایج رضایتبخشی همراه بوده
است ( .)Malo et al., 2011استفاده از دیگر
پاداکسندههای گیاهی مانند پودر خشك تفالۀ
گوجهفرنگی و عصارة مریمگلی در جیرة غذایی ،نتایج
همسانی در شاخصهای منی خروس بهدست آمده
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است (.)Saemi et al., 2012; Ommati et al., 2012
مادة اصلی تشکیلدهندة غشای پالسمایی اسپرم
چربی است و پراکسیداسیون چربیهای غشا
پالسمایی در نتیجه تجمع رادیکالهای آزاد اکسیژن
ناشی از سوختوساز سبب اختالل در استحکام و
عملکرد غشا و همچنین باعث کاهش زندهمانی و
باروری اسپرم میشود (.)Cerolini et al., 2006
مشخص شده است ،در روند عملآوری منی افزودن
پاداکسندههای گیاهی سبب کاهش پراکسیداسیون
چربی و حفظ کیفیت اسپرم میشود ( Slamenova et
 .)al., 2011به دلیل وجود مقادیر باالی اسیدهای
چرب غیراشباع در غشای اسپرم وجود ترکیبهای
پاداکسندگی برای خنثیسازی تأثیر رادیکالهای آزاد
اکسیژن در رقیقکنندة منی ضروری است ( & Bansal
 .)Bilaspuri, 2011بنابراین ،عصارة الکلی رزماری
بهعنوان یك پاداکسندة طبیعی بهاحتمال مانع از
اثرگذاری زیانبار رادیکالهای آزاد اکسیژن بر غشاء
پالسمایی اسپرم میشود.
نتایج تأثیر مستقل عصارة الکلی رزماری بر تحرک
پیشروندة اسپرم نشان داد ،این فراسنجه در سطح R40
و  R50از سطح  R10 ،R0و  R20عصارة الکلی رزماری
بیشتر بود (جدول  .)P>1/15 ،5اثر متقابل عصارة الکلی
رزماری و زمان ذخیرهسازی بر تحرک پیشروندة اسپرم
خروس معنیدار بود (شکل  .)P>1/15 ،1تحرک اسپرم
در تیمار  R40در زمانهای  T48 ،T24و ( T72بهترتیب
)%81/11±1/51 ،%15/4±1/58 ،%58/1±1/58
مطلوبتر از دیگر تیمارها بود.
نتایج نشان میدهند ،اگرچه در ساعتهای اولیۀ
ذخیرهسازی تحرک پیشروندة اسپرم تیمارها تفاوت
معنیداری را نشان ندادند ،ولی با گذشت زمان تحرک
پیشرونده در تیمارهای حاوی عصارة الکلی رزماری
بهویژه تیمار  R40بهتر بود .بنابراین ،به نظر میرسد
افزودن  81میکروگرم در میلیلیتر عصارة الکلی
رزماری به منی خروس سبب بهبود تحرک پیشروندة
اسپرم خروس طی ذخیرهسازی در دمای  8درجۀ
سلسیوس میشود .مشخص شده است ،استفاده از
اسانس رزماری در روند انجماد و یخگشایی منی
خروس به میزان  11میکروگرم در میلیلیتر تأثیر
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 افزودن پاداکسندههای ساختگی مانند،داده است
، به منی نیز سبب افزایش نرخ تحرکE ویتامین
درصد اسپرم زنده و باروری اسپرم در پی نگهداری
Long & Kramer, 2003; ( برون تنی شده است
.)Tabatabaei et al., 2011
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.)Shafigh et al., 2016( مثبت بر تحرک اسپرم دارد
بررسیهای انجامشده با استفاده از افزودن عصارة
رزماری به منی دیگر دامها با نتایج همسانی همراه بود
Zanganeh et al., 2013; Khodaei Motlagh et al., (
 همچنین گزارشها نشان.)2014 Aurich et al., 1997

 سالمت غشای پالسمایی و تحرک اسپرم، تأثیر مستقل عصارة الکلی رزماری و زمان ذخیرهسازی بر زندهمانی.5 جدول
Table 2. Main effect of alcoholic extract of rosemary and storage time on sperm viability, membrane integrity and motility

Rosemary (µg/mL)

R0
R10
R20
R30
R40
R50

Progressive motility
(%)
58.35 ± 0.77e
59.40 ± 0.77de
61.20 ± 0.77cd
63.30 ± 0.77bc
65.75 ± 0.77a
73.69 ± 0.81ab

69.08 ± 0.82d
69.72 ± .82cd
70.82 ± 0.82bcd
72.07 ± 0.82ab
73.56 ± 0.82a
71.95 ± 0.82abc

Membrane integrity
(%)
70.60 ± 0.81d
71.56 ± 0.81cd
73.12 ± 0.81bc
73.88 ± 0.81ab
75.72 ± 0.81a
73.69 ± 0.81abc

Storage time (h)

T0
T24
T48
T72

79.07 ± 0.63a
71.20 ± 0.63b
57.97 ± 0.63c
39.97 ± 0.63d

89.29 ± 0.67a
79.46 ± 0.67b
66.25 ± 0.67c
49.81 ± 0.67d

90.18 ± 0.66a
80.43 ±0.66b
69.44 ± 0.66c
52.33 ± 0.66d

<0.01
<0.01
<0.05

<0.01
<0.01
NS†

<0.01
<0.01
NS

Treatment*

P-value
Alcoholic extract of rosemary (R)
Storage time (T)
R ×T

 عصاره الکلی91

µg/mL :R30

، عصاره الکلی روزماری51

Viability (%)

µg/mL :R20،روزماری

 عصاره الکلی11 µg/mL :R10 ، عصاره الکلی روزماری1 µg/mL :R0 *
 عصاره الکلی روزماری51 µg/mL :R50 ، عصاره الکلی روزماری81 µg/mL :R40 ،روزماری
 بدون تفاوت معنیدار: NS†
)P>1/15(  حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار است:a-e

R0: 0 µg/mL alcoholic rosemary extract; R10: 10 µg/mL alcoholic rosemary extract; R2: 20 µg/mL alcoholic rosemary extract; R30: 30 µg/mL
alcoholic rosemary extract; R40: 40 µg/mL alcoholic rosemary extract; R50: 50 µg/mL alcoholic rosemary extract; T0: evaluation after 0 h; T24:
evaluation after 24 h; T48: evaluation after 48 h; T72: evaluation after 72 h.
†
ns: not significant
a-e) Different superscripts show significant differences.
*

8 °C  اثر متقابل عصارة الکلی رزماری و زمان ذخیرهسازی بر تحرک پیشروندة خروس طی ذخیرهسازی در.1 شکل
Figure. 1 Interaction effect of alcoholic extract of rosemary and storage time on sperm motility during incubation at
4°C. a-d)Different superscripts show significant differences (P<0.05).
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...  ذخیرهسازی منی خروس بهصورت مایع با استفاده از:رمضانینژاد و روستایی علیمهر

.زیانبار رادیکالهای آزاد بر تحرک اسپرم میشوند
 اجزای پاداکسندة موجود در عصارة الکلی،بنابراین
رزماری مانند کارنوسیك اسید و اورسولیك اسید با
پشتیبانی از سامانۀ پاداکسندگی درونیاختهای بهاحتمال
نقش مهمی در جلوگیری از پراکسیداسیون چربی اسپرم
.و حفظ سازوکار حرکت اسپرم دارند
نتیجهگیری کلی

 افزودن پاداکسندههای،یافتههای این تحقیق نشان داد
 میکروگرم در81( طبیعی مانند عصارة الکلی رزماری
 از راه کاهش،میلیلیتر) به منی در هنگام ذخیرهسازی
پراکسیداسیون چربی سبب بهبود کیفیت اسپرم
.خروس میشود

تحرک اسپرم یکی از ویژگیهای مهم در ارزیابی
کیفیت اسپرم در آزمایشگاه بهشمار میآید
 گزارشهای پیشین.)Wierzbowski et al., 1993(
 وMDA  رابطهای منفی بین تولید،نشان دادهاند
تحرک و زندهمانی و عملکرد اسپرم وجود دارد
 علت، بهنظر میرسد.)Guthrie & Welch 2012(
اصلی کاهش تحرک اسپرم در زمان تجمع مواد سمی
ناشی از پراکسیداسیون چربی ناشی از تخریب ساختار
ATP بخش مرکزی آکسونم تاژک و کاهش تولید
Armstrong et al., 1999; ( توسط متیوکندریها باشد
 سازوکارهای پاداکسندگی.)Sanocka & Kurpisz, 2004
 گلوتاتیون پراکسیداز و،درون یاختهای مانند گلوتاتیون
کاتاالز با حذف گونههای آزاد اکسیژن بازدارندة اثرگذاری
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