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چکیده
) برBHA( ) و بوتیلیتد هیدروکسی آنیزولBHT(  بررسی تأثیر غلظتهای مختلف بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن،هدف از انجام این پژوهش

) سال2/5-4(  از چهار رأس قوچ بالغ و سالم نژاد سافولک، به این منظور.یخگشایی است-فراسنجههای کیفی اسپرم قوچ پس از فرآیند انجماد
 نمونههای منی با هم مخلوط و بر پایۀ غلظت مورد نیاز به هشت، پس از ارزیابی اولیه.به مدت سه هفته و هر هفته دو نوبت اسپرمگیری شد
 شاهد مثبت (بدون،) شاهد منفی (بدون پاداکسنده یا آنتیاکسیدان و حالل: سپس نمونهها با تیمارهای آمادهشده [شامل.قسمت تقسیم شدند
151  هرکدام در قالب یک تیمار)] رقیق و به مدت،BHT  وBHA  میلیمول از پاداکسندههای2  و1 ،1/5 پاداکسنده با افزودن حالل) و سطوح
 پس از آن نیها منجمد و برای. میلیلیتری کشیده شدند1/25  درجۀ سلسیوس به تعادل رسیده و به نی (پایوت)های ویژه4 دقیقه در دمای
 زندهمانی و یکپارچگی غشای پالسمایی، فراسنجههای کیفی اسپرم شامل جنبایی، پس از یخگشایی.ذخیرهسازی به تانک نیتروژن منتقل شدند
 به رقیقکنندۀ اسپرم قوچ سبب بهبود جنبایی کلBHA  میلیمول2  افزودن، نتایج بهدستآمده از این آزمایش نشان میدهد.ارزیابی شدند

 سبب افزایش جنبایی پیشرونده و یکپارچگیBHA  میلیمول2  تیمار، همچنین.)P>1/11( نسبت به گروههای شاهد مثبت و منفی شده است
 تفاوت معنیداری باBHT  وBHA  اما زندهمانی تیمارهای حاوی سطوح مختلف،)P>1/15( غشای اسپرم نسبت به دیگر گروهها شده است

 سبب، به رقیقکنندهBHA  میلیمول پاداکسندۀ2  نتیجهگیری میشود که افزودن، بنابراین.)P<1/15( گروههای شاهد مثبت و منفی نداشت
.بهبود فراسنجههای پس از انجماد اسپرم قوچ میشود
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ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the effects of different concentration of Butylated hydroxy toluene (BHT) and
Butylated hydroxyanisole (BHA) on freezing capacity of Rams semen. Semen of four healthy mature ram (2.5 - 4 years)
was collected, twice a week for three weeks. Collected semen samples were pooled after primary evaluation and divided
into 8 groups. Then samples were diluted with one of the treatments [ including negative control (without antioxidants and
DMSO), positive control (without antioxidants, with DMSO), BHA-0.5 (containing 0.5 mM BHA), BHA-1 (containing 1
mM BHA), BHA-2 (containing 2 mM BHA), BHT-0.5 (containing 0.5 mM BHT), BHT-1 (containing 1 mM BHT) and
BHT-2 (containing 2 mM BHT)] and were equilibrated at 4 ºC for 150 min. Afterward the cooled semen were loaded into
0.25 mL straws and were frozen in liquid nitrogen vapor. Motion characteristic (using CASA: Computer Assisted Sperm
Analysis), viability and membrane integrity were assessed after thawing. The results of this study showed that addition of
2mM BHA to the extender could significantly increase total motility compared to the negative and positive control
treatments (P>0.01). Also addition of 2 mM BHA significantly improved the progressive motility and membrane integrity
compared to rest of the groups (P>0.05). However, different levels of BHA and BHT have not shown any significant
difference in viability of ram sperm (P>0.05). So it is concluded that the addition of 2 mM BHA to the extender could
improves the freezability of Ram semen.
Keywords: Freezabiliy, ram semen, intergrity, membrane, motion.
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مقدمه
انجماد منی پستانداران ،تحولی اساسی در نگهداری
منی ( )Purdy, 2006و راهی برای حفظ ذخائر توارثی
یا ژرم پالسم( 9پروتوپالسم یاختۀ جنسی) بوده که
میتواند با حفظ  DNAگونهها ،در دامپروری،
آبزیپروری و حفظ تنوع زیستی کاربرد داشته ( Holt,
 )2000باشد .همچنین بانكهای ذخیرة اسپرم،
میتوانند همراه با دیگر فناوریهای تولیدمثلی ،در
بهبود نژادها ( )Purdy, 2006و حفاظت گونههای
وحشی و بومی در حال انقراض ،نقش داشته باشند
( .)Quinn et al., 1980اسپرم در گونههای مختلف از
نظر اندازه ،شکل و ترکیبهای چربی متفاوت است و
همۀ این عاملها در انجماد تأثیر مهمی دارند ( Purdy,
 .)2006از سوی دیگر انجماد منی باعث ایجاد تغییر
بیوشیمیایی و آسیبهای فیزیکی به اسپرم شده و با
کاهش جنبایی و زندهمانی اسپرم ،میزان باروری را نیز
کاهش میدهد ( Leboeuf et al., 2000; Watson,
 .)2000; Purdy, 2006همچنین این آسیبهای
ساختاری در فرآیند انجماد -ذوب با تغییر بیوشیمیایی
و از بین رفتن محتوای درونی اسپرمها همراه است
( & Holt, 2000; Leboeuf et al., 2003; Gacitua
.)Arav, 2005
رادیکالهای آزاد مولکولهای واکنشپذیر و فعال
مشتقشده از اکسیژن ( )ROSهستند که به دلیل
داشتن الکترون جفتنشده ،به مولکولهای مانند خود
حمله میکنند تا الکترون آن را به دست آورده و پایدار
شوند .رادیکالهای آزاد از نظر فیزیولوژیکی به بلوغ
اسپرم ،ظرفیتپذیری ،بیش فعالی ،واکنش آکروزومی
و آمیختگی اسپرم-تخمك کمك میکند و از نظر
بیماریشناسی (پاتولوژیکی) باعث بروز پراکسیداسیون
چربی ،آسیب  DNAو آپوپتوز در اسپرم میشوند
( .)Saleh and Agarwal, 2002به دلیل اینکه غشای
پالسمایی اسپرمها فسفولیپیدها ،اسیدهای چرب
اشباع ،اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه
( )PUFAو استرولهای زیادی دارد ،این ساختار
بهطور ویژهای مستعد آسیبهای ناشی از رادیکالهای
1. Germplasm

آزاد هستند .از سوی دیگر اسپرمهایی که به لحاظ
عملکردی طبیعی هستند ،سطوح پایینی از  ROSرا
تولید میکند اما در نتیجۀ فرآیندهای سرد کردن و
انجماد مسیر (کانال)های یونی کلسیم تحریك شده و
یك آبشار وابسته به کلسیمی از  ROSفعال میشود
که در نهایت موجب بروز آسیب اکسایشی (اکسیداتیو)
در یاخته میشود (.)Ogbuewu et al., 2010
سازوکارهای متفاوتی برای مهار تنش اکسایشی و
کاهش آسیبهای ناشی از  ROSوجود دارد که یکی از
آنها استفاده از سامانۀ پاداکسندگی (آنتیاکسیدانی)
است .برخی از پاداکسنده (آنتیاکسیدان)ها مانند
کارنیتینها ،ویتامین  ،Cویتامین  ،Eترکیبهای فنلی،
گلوتاتیون ،برخی مواد کانی ریزمغذی مانند روی،
سلنیوم و برخی پاداکسندههای صنعتی مانند ،BHT
 BHAو  TBHQدر این فرآیند مؤثر هستند
( .)Agarwal & Sekhon, 2010اصلیترین سازوکار
پیشنهادی برای عملکرد پاداکسندهها ،دادن الکترون
به  ROSو ایجاد پایداری در آنها است ،که این عمل
با جلوگیری از حملۀ رادیکالهای آزاد به ساختارهای
دیگر ،باعث میشود که زنجیرة اکسایش
(اکسیداسیون) شکسته شود .هنگامیکه پاداکسندگی
الکترون خود را به رادیکالهای آزاد میدهد تبدیل به
یك رادیکال مشخص میشوند که در این حالت زیانبار
نیستند ،چون توانایی انتقال الکترون بدون واکنشپذیر
شدن را به دست میآورند (.)Ogbuewu et al., 2010
بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن ( )BHTو بوتیلید
هیدروکسی آنیزول ( )BHAنمونههایی از پاداکسندههای
فنولیك بازدارنده هستند .این ترکیبها همسان
مصنوعی (آنالوگ سنتتیك) ویتامین  Eهستند که
واکنش اکسایش خود به خودی را با تبدیل
رادیکالهای پرکسی به هیدروپرکسیدها کنترل
میکنند .این ترکیبها در آب و پروپیل گالیکول
نامحلول هستند ،اما بهآسانی در الکل حل میشود.
بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن بهوسیلۀ آلکیله شدن -P
کرزول 2با ایزوبوتن 3یا بهوسیلۀ مونو بوتیالسیون  p8به
2. Alkylation p-kresol
3. Isobutene
4. Mono butylation p
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-mکرزول 9تبدیل میشود .همچنین  BHAمخلوطی
از دو ترکیب ایزومریك عالی  -2ترت -بوتیل-8 -
هیدروکسی آنیزول 2و -3ترت -بوتیل -8 -هیدروکسی
آنیزول 3است.
در نتایج بررسیهای پژوهشگران گزارش شده
است ،این مشتقات فنولی با رادیکالهای آزاد واکنش
میدهند و میتوانند سرعت اکسایش خود به خودی
که باعث تغییر رنگ و طعم مواد غذایی میشوند را
کاهش دهند .همچنین ،گزارش شده است که توان
پاداکسندگی این ترکیبها در مواد غذایی با دیگر
پاداکسندههای شناختهشدة مرسوم برابری میکند
(.)Hinneburg et al., 2006; Soobrattee et al., 2005
پیشازاین تأثیر مثبت  BHTو  BHAبر فراسنجههای
کیفی اسب ( ،)Seifi-Jamadi et al., 2016بز
( )Rahmatzadeh et al., 2017و گاومیش ( Pankaj et
 )al., 2009بررسی شده است .به نظر میرسد افزودن
این دو ترکیب به رقیقکنندة اسپرم قوچ نیز باعث
بهبود فراسنجههای کیفی آن پس از یخگشایی شده و
آسیبهای ناشی از تولید رادیکالهای آزاد در حین
این فرآیند را کاهش دهد .اما بر پایۀ نتایج
پژوهشهای صورت گرفته ،تاکنون پژوهشی که به
مقایسۀ ویژگیهای حفاظتی این دو ترکیب در
اسپرم قوچ پرداخته باشد ،انجام نشده است ،بنابراین
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر پاداکسندگی
 BHTو  BHAبر ویژگیهای اسپرم قوچ پس از فرآیند
انجماد-یخگشایی و مقایسۀ ویژگیهای محافظتی آنها
است.
مواد و روشها
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اسپرمگیری آموزش داده شدند و پس از آموزش و
عادتدهی ،گردآوری منی قوچها بهصورت هفتهای دو
مرتبه و به مدت سه هفته (شش تکرار در کل
آزمایش) در فصل تولیدمثل (آغاز از نیمۀ شهریورماه)
انجام شد .بیدرنگ پس از گردآوری منی و انتقال آن
به آزمایشگاه (واقع درون ایستگاه) بررسیهای اولیه
روی منی صورت گرفت.
مواد مورد استفاده

همۀ مواد شیمیایی مورد استفاده در پژوهش پیشرو
8
از شرکت سیگما ( Sigma Aldrich St. Louis, MO,
 )USA.و مرک 2تهیه شدند.
گردآوری منی و ارزیابیهای پیش از انجماد

نمونههای منی با مهبل مصنوعی( ،با دمای درونی
 )32-84°Cاز قوچها گردآوری شدند .برای جلوگیری
از ایجاد تکانۀ (شوک) سرمایی به اسپرمها ،نمونههای
منی تا زمان انتقال به آزمایشگاه ،درون فالسك عایق
دارای آب  38-32°Cنگهداری و پس از پایان
نمونهگیری بهسرعت (در هرکدام از تکرارهای آزمایش
این زمان بین  24تا  22دقیقه بود) ،به آزمایشگاه
منتقل و در حمام آب گرم قرار داده شدند .برای
تحریك قوچهای نر برای پرش و انزال مطلوب ،از یك
رأس دام ماده و خرک جفتگیری استفاده شد .حجم
منی بین 4/22-2میلیلیتر ،غلظت بیشتر از 2/2×941
در میلیلیتر ،تحرک بیشتر از  24درصد و
ریختشناختی (مورفولوژی) اسپرمهای غیرطبیعی
کمتر از  94درصد ،در هر انزال بهعنوان اسپرم طبیعی
در نظر گرفته شد.

مکان انجام آزمایش و دامهای مورد استفاده در طرح

در این پژوهش از منی چهار رأس قوچ نژاد سافولك با
میانگین سنی  2/2تا  8سال استفاده شد که در
ایستگاه دامداری مؤسسۀ تحقیقات واکسن و
سرمسازی رازی در شرایط یکسان تغذیه و نگهداری
میشدند .در آغاز دورة آزمایش ابتدا قوچها برای
1. M-kresol
2. 2-tert-butyl-4-hydroxyanisole
3. 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole

روش تهیۀ رقیقکنندۀ پایه

برای ساخت رقیقکننده از یك محیط بر پایۀ تریس
استفاده شد .این محیط حاوی تریس ( 3/42گرم)،
سیتریك اسید ( 9/68گرم) ،فروکتوز ( 9/26گرم)،
زردة تخممرغ ( 24درصد حجمی/حجمی ،بدون غشای
ویتلین) و گلیسرول ( 2درصد حجمی/حجمی) در
4. SIGMA
5. Merck
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 944میلیلیتر آب دو بار تقطیر بود .اسموالریتی
محیط پایه  322-364میلی اسمول و اسیدیتۀ آن
 6/1-2/9تنظیم شدند (.)Naijian et al., 2013
روش تهیۀ رقیقکنندههای حاوی  BHAو BHT

در آغاز بهمنظور حل شدن بهتر  BHTو  BHAدر
رقیقکنندهها ،غلظتهای مورد استفاده در24
میکرولیتر دی متیل سولفوکساید ( )DMSOحل و
سپس به رقیقکنندههای بر پایۀ زردة تخممرغ و
تریس اضافه شد .تیمارهای آزمایشی شامل شاهد
منفی :بدون پاداکسنده و حالل ( ،)Control -شاهد
مثبت :بدون پاداکسنده و دارای حالل (،)Control +
تیمار دارای  4/42میلیمول ،)BHA-0.05( BHA
تیمار دارای  9میلیمول  ،)BHA-1( BHAتیمار دارای
 2میلیمول  ،)BHA-2( BHAتیمار دارای 4/42
میلیمول  )BHT-0.05( BHTو تیمار دارای 9
میلیمول  )BHT-1( BHTو تیمار دارای  2میلیمول

 )BHT-2( BHTبودند .دُزهای مورد استفاده در این
آزمایش بر پایۀ نتایج پژوهشهای صورت گرفته روی
اسپرم اسب ( )Seifi-Jamadi et al., 2016بز ( Naijian
 )et al., 2013و گاومیش ()Pankaj et al., 2009
انتخاب شدند.
پردازش و انجماد منی

بیدرنگ پس از گردآوری منی و بررسیهای اولیه و
اطمینان از مناسب بودن آنها ،نمونهها بهمنظور از
میان برداشتن اثر فردی با یکدیگر آمیخته شدند و بر
پایۀ نسبت رقیقسازی مناسب (برای به دست آوردن
غلظت  244میلیون اسپرم در هر میلیلیتر) به
بخشهای یکسان تقسیم شدند .لولههای آزمایشی
حاوی گروههای تیماری در ظرف محتوای 944
میلیلیتر آب هم دما با محیط به مدت  924دقیقه در
یخچال  8درجۀ سلسیوس قرار داده شدند .هدف از
قرار دادن نمونهها در دمای  8درجۀ سلسیوس ،سرد
کردن تدریجی نمونهها است که در این زمان اسپرمها
با محیط به تعادل رسیده و آبگیری یاخته توسط
مادة سرما محافظ (گلیسرول) انجام میشود .آنگاه
بیدرنگ پس از سردسازی ،نمونهها در نی

(پایوت)های ویژه انجماد  4/22میلیلیتری کشیده
شدند .پس از پر کردن نیها ،انتهای آنها با استفاده از
پودر پلی ونیلیل الکل بسته شد .در مرحلۀ بعد،
نیهای بستهبندیشده به فاصلۀ  8سانتیمتری باالی

سطح نیتروژن مایع قرار گرفته و پس از گذشت ده
دقیقه در نیتروژن مایع غوطهور شدند .نیهای مربوط
به هر گروه در لیوان (گابلت)های ویژه قرار داده شده و
تا زمان یخگشایی ( 3تا  8هفته پس از انجماد) به
مخزن (تانك) نیتروژن ویژة نگهداری اسپرم انتقال
داده شدند (.)Masoudi et al., 2016
یخگشایی

برای یخگشایی ،نیها پس از خارج شدن از نیتروژن
مایع ،به مدت سی ثانیه در حمام آب گرم  32درجۀ
سلسیوس قرار داده شدند .پس از آن با استفاده از یك
قیچی سمتی از نی که با پودر پلی واینیل الکل مسدود
شده بود چیده و به درون ریز لوله (میکروتیوپ) ریخته
شدند.
ارزیابیهای انجام شده پس از فرآیند انجماد-
یخگشایی
جنبایی

برای ارزیابی جنبایی اسپرمهای تیمارشده با  BHAو
 ،BHTسه نی از هر گروه یخگشایی شدند .آنگاه با
استفاده از نمونهبردار (سمپلر) متغیر  2تا 94
میکرولیتر از منی روی الم گذاشته شده و یك المل
تمیز روی آن قرار داده شد .سپس اسالید ایجاد شده با
استفاده از نرمافزار تجزیۀ رایانهای اسپرم
( )VideoTesT®, Sperm 3.1, Russiaبررسی شد.
فراسنجههای ارزیابیشدة مربوط به تحرک در این
برنامه شامل جنبایی کل ( ،)TMجنبایی پیشرونده
( )PMسرعت واقعی اسپرم در مسیر پیمودهشده
( ،)VCLسرعت اسپرم در خط مستقیم (،)VSL
میانگین سرعت در مسیر مستقیم ( ،)VAPمعیار
خطی بودن حرکت اسپرم ( ،)LINمعیار مستقیم بودن
حرکت اسپرم ( ،)STRبیشترین دامنۀ حرکتهای
جانبی ( )ALHو بسامد (فرکانس) حرکتهای جانبی
( )BCFبودند.
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یکپارچگی غشای پالسمایی اسپرم

برای ارزیابی یکپارچگی غشای پالسمایی اسپرم از
محیطهاست ) (HOSTاستفاده شد ( & Uysal
 .)Bucak, 2007آزمون تورم کمتر اسمزی شده
(هایپواسمتیك) بر پایۀ میزان فعالیت اسمزی
(اسموالریتۀ) محیطی که اسپرم در آن قرار میگیرد،
عمل میکند .میزان فعالیت اسمزی محیطهاست 944
میلی اسمول/کیلوگرم بوده و میزان فعالیت اسمزی
مورد نیاز اسپرم قوچ  322-322میلی اسمول/کیلوگرم
است .بنابراین اسپرمهای با غشای پالسمایی سالم با
قرار گرفتن در یك محیط با میزان فعالیت اسمزی
پایین ،بهسرعت واکنش میدهند و انتهای دمهای
آنها گره میخورد .بهطور خالصه حدود 34
میکرولیتر از منی به  344میکرولیتر از محیط کمتر
اسمزی شده که فروکتوز و سیترات سدیم داشت
افزوده شد .پس از آن مخلوط بهدستآمده 24-34
دقیقه در دمای  32 °Cنگه داشته (انکوبه) شد .پس از
گذشت این زمان  94میکرولیتر از نمونۀ نگه داشته
شده روی الم قرار داده شد و با استفاده از المل روی
الم گسترده شد و با استفاده از میکروسکوپ نوری فاز
کنتراست و بزرگنمایی  844بررسی شد .در هر گروه
تیماری دستکم  244اسپرم شمارش شد و درصد
اسپرمهای با دم گرهخورده دارای غشاء یکپارچه نسبت
به گره نخورده دارای غشاء غیر یکپارچه محاسبه شد
(.)Revell & Mrode, 1994
زندهمانی

برای ارزیابی زندهمانی از رنگآمیزی ائوزین -نیگروزین
استفاده شد .در این روش اسپرمهای مرده رنگ ائوزین
را به خود جذب میکنند ولی اسپرمهای زنده رنگ
نمیگیرند .برای این رنگآمیزی حدود  2میکرولیتر از
نمونۀ اسپرم برداشته و روی الم قرار داده شد .سپس 2
میکرولیتر از رنگ آماده شده ائوزین -نیگروزین نیز
برداشته و روی نمونه ریخته و نمونهها با سر نمونهبردار
بهآرامی هم زده شدند تا اسپرم با رنگ مخلوط شود.
پس از  34ثانیه حدود  2میکرولیتر از نمونه برداشته و
بر گوشۀ الم دیگری گذاشته شده و با یك الم دیگر
روی الم بهآرامی گسترش تهیه شد .پس از خشك
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شدن اسالید ،از هر نمونه  244اسپرم (با استفاده از
میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی  )844شمارش شد و
درصد اسپرمهای رنگی (مرده) و رنگ نشده (زنده)
محاسبه شد .اسپرمهایی که رنگ صورتی کمرنگ به
خود گرفته یا تنها بخشی از گردن آنها رنگ گرفته
بود بهعنوان اسپرم زنده در نظر گرفته شد .این
اسپرمها در اصطالح اسپرم گردن سوراخ 9مینامند
(.)World Health Organization, 2010
تجزیهوتحلیل آماری

عادی بودن دادههای این آزمایش با استفاده از رویۀ
 UNIVARIATEنرمافزار آماری  SAS 9.1ارزیابی و
درصدهایی که غیرعادی بودند با تبدیل زاویهای ( Arc
 )Sin √xعادی شدند .آنگاه تجزیهوتحلیل دادهها با
رویۀ  GLMنرمافزار آماری  SAS 9.1به شکل مدل
آماری زیر انجام گرفت .مقایسۀ میانگین حداقل
مربعات با استفاده از آزمون دانکن انجام و سطح
معنیداری  P≤4/42در نظر گرفته شد.
Yij=µ+Ai + eij

 =Yijاندازة هر مشاهده از آزمایش (مشاهدهها شامل
همۀ فراسنجههای کیفی اسپرم پس از یخ زدن است)
 =μمیانگین جامعه
 =Aiاثر تیمارهای آزمایشی
 =eijاثر باقیمانده (اشتباه آزمایش)
نتایج
نتایج مربوط به فراسنجههای جنبایی تیمارهای
مختلف پس از فرآیند یخگشایی ،در جدول  9و
شکلهای  9و  2گزارش شده است.
بر پایۀ نتایج بهدستآمده از این پژوهش
(جدول ،)9جنبایی کل اسپرمهای تیمارشده با 2
میلیمول پاداکسندة  BHAنسبت به دیگر گروهها
باالتر بود اما تنها با گروههای شاهد مثبت و
منفی تفاوت معنیدار ایجاد کرده بود (.)P≤4/49
همچنین جنبایی پیشرونده در گروه تیماری BHA-2
نسبت به همۀ گروههای تیماری باالتر بوده و
1. Leaky Neck Membrane
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اکبری کلهسر و همکاران :تأثیر بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول ( )BHAو بوتیلیتید هیدروکسی تولوئن ...

تفاوت معنیداری با آنها داشت ( .)P<4/43نتایج
گویای آن است که میزان  VSLدر گروه تیماری
 BHA-2نسبت به گروههای شاهد مثبت و منفی باالتر
بود ( .)P<4/49اما از نظر دیگر فراسنجههای حرکتی
مانند  ALH ،VAP ،VCL ،LINو  BCFهیچ تفاوت
معنیداری بین گروههای تیماری مشاهده نشد
(.)P>4/42
نتایج ارائهشده در نمودار  9نیز نشان میدهد،
یکپارچگی غشای پالسمایی اسپرمهای تیمارشده با 2
میلیمول پاداکسندة  BHAباالتر از دیگر گروههای
تیماری و شاهد مثبت و منفی بود ( .)P<4/42همچنین
نمودار  2نشان میدهد ،هیچ تفاوت معنیداری در میزان
زندهمانی گروههای تیمارشده با سطوح مختلف
پاداکسندههای  BHAو  BHTنسبت به گروههای شاهد
مثبت و منفی وجود نداشت (.)P>4/42

بحث
حفظ و نگهداری از فسفولیپیدهای غشای اسپرم و
حساسیت آنها به پراکسیداسیون بستگی زیادی به
میزان پاداکسندة موجود در محیط دارد ،که خطر آسیب
به اسپرمها را کاهش و شانس زندهمانی را در طول
ذخیرهسازی افزایش میدهد ( .)Strzezek, 2002از سویی
فرآیند انجماد و یخگشایی سبب القای تولید رادیکالهای
آزاد شده و از سوی دیگر برخی از آنزیمهای از بین برندة
رادیکالهای آزاد را غیرفعال میکند ( Rossi et al.,
 .)2001بنابراین ،هرگونه کمبود در سامانۀ دفاع
پاداکسندگی میتواند تأثیر منفی بر جنبایی و توانایی
لقاح اسپرم داشته باشد .اما هدف از افزودن پاداکسندهها
حذف کامل رادیکالهای آزاد نیست ،بلکه هدف اصلی
نگهداشتن غلظتهای رادیکال آزاد در یك حد
فیزیولوژیکی ثابت است (.)Michael et al., 2007

جدول  .9تأثیر سطوح مختلف پاداکسندههای  BHAو  BHTبر فراسنجههای جنبایی اسپرم پس از فرایند یخگشایی)(Lsmeans ±SE
)Table 1. Effect of Different levels of BHA and BHT on post-thawed motility parameter of Ram semen (Lsmeans ±SE
Control (+) P-value
47.00b±2.23 0.001
24.50b±2.20 0.03
67.06±2.07
ns
63.66b±3.17 0.001
94.97±3.89
ns
82.75±3.67
ns
1.82±0.27
ns
77.53cd±4.63 0.002
12.32±0.73
ns

)Control (-
46.83b±1.78
26.00b±1.23
67.75±3.29
65.62b±4.73
96.89±4.96
87.47±4.49
1.88±0.21
76.01d±6.23
11.84±0.75

BHT-2
48.00ab±1.23
24.00b±1.29
69.46±3.31
70.29ab±2.31
102.70±7.02
79.66±2.74
1.44±0.19
88.27abc±0.64
11.22±1.12

BHT-1
50.67ab±3.73
25.17b±0.98
66.00±2.81
67.49b±2.29
105.46±6.07
76.58±2.78
1.19±0.20
88.16abc±0.39
10.33±1.35

BHT-0.5
48.33ab±6.79
24.33b±1.58
68.38±4.05
72.05ab±2.58
108.17±10.07
86.47±4.42
1.62±0.29
83.72bcd±2.53
11.63±1.34

BHA-2
59.17a±3.01
30.50a±1.33
71.46±5.02
79.84a±3.84
113.79±7.82
81.90±2.20
1.44±0.18
97.87a±5.57
11.00±0.90

BHA-1
49.19ab±3.91
24.83b±2.21
69.65±2.75
69.83ab±3.14
101.29±3.14
77.63±3.05
1.46±0.24
89.97ab±2.05
11.17±1.07

BHA-0.5
48.83ab±3.17
25.50b±1.20
69.83±2.67
69.77ab±3.38
101.60±8.79
78.79±4.13
1.32±0.24
88.63abc±0.45
10.50±1.77

Treatment
)TM (%
)PM (%
)LIN (%
)VSL(µm/s
)VCL(µm/s
)VAP(µm/s
)ALH(µm
)STR (%
)BCF (Hz

میانگینهای با حرفهای ناهمسان ( b،a, cو  )dبین تیمارها در هر ردیف بیانگر تفاوت معنیدار است.
 :ALHبیشترین دامنۀ حرکتهای جانبی بر حسب میکرومتر :BHA ،بوتیلیتید هیدروکسی آنیزول :BHT ،بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن :BCF ،فرکانس حرکتهای جانبی
بر حسب هرتز :LIN ،معیار خطی بودن حرکت اسپرم که برحسب درصد است :PM ،جنبایی پیشرونده :SE ،انحراف استاندارد :STR ،معیار مستقیم بودن حرکت اسپرم
برحسب درصد :TM ،جنبایی کل :VAP ،میانگین سرعت در مسیر مستقیم :VCL ،سرعت واقعی اسپرم در مسیر طی شده :VSL ،سرعت اسپرم در خط مستقیم.
a, b, c and d: Means with different letters within a row are statistically significant.
Abbreviations: ALH, Amplitude of Lateral Head displacement; BHA, Butylated Hydroxy Anisole; BHT, Butylated Hydroxy Toluene; BCF, Beat
;Cross Frequency; LIN, Linearity; PM, Progressive Motility; SE, Standard Error; STR, Straightness; TM, Total Motility; VAP, Average Path Velocity
VCL, Curvilinear Velocity; VSL, Straight Line Velocity.

شکل  .9تأثیر سطوح مختلف پاداکسندههای  BHAو  BHTبر یکپارچگی غشای پالسمایی اسپرم قوچ پس از فرآیند یخگشایی
()Lsmeans ±SE
Figure 1. The effect of different levels of BHA and BHT on plasma membrane functionality of Ram spermatozoa
)after freeze-thawing procedure (Lsmeans ±SE
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شکل  .2تأثیر سطوح مختلف پاداکسندههای  BHAو  BHTبر زندهمانی اسپرم قوچ پس از فرآیند یخگشایی)(Lsmeans ±SE
Figure 2. The effect of different levels of BHA and BHT on viability of Ram spermatozoa after freeze-thawing
)procedure (Lsmeans ±SE

امروزه سازوکار دقیقی که نشان دهد پاداکسندههای
غیرآنزیمی از راه آن اسپرم را در برابر تکانۀ سرمایی و
گرمایی محافظت میکند مشخص نیست ( Pursel,
 .)1979; Watson, 2000اما گزارش شده است که
پاداکسندههای  BHAو ( BHTهمسانهای صنعتی
ویتامین  )Eبا کاهش رادیکالهای آزاد از بروز
تنشهای اکسایشی در یاخته جلوگیری میکنند .این
پاداکسندهها بهعنوان حذفکنندة رادیکالهای آزاد
عمل کرده و دیوارة یاختهای را از آسیبهای ناشی از
تنش اکسایشی حفظ میکند (.)Pankaj et al., 2009
با این وجود ،بر پایۀ بررسیهای صورت گرفته ،به نظر
میرسد پژوهشهای معدودی در مورد تأثیر
پاداکسندگی  BHAو مقایسۀ تأثیر آن با پاداکسنده
 BHTبر فراسنجههای کیفی اسپرم پستانداران انجام
شده باشد.
نتایج این پژوهش نشان داد ،افزودن  2میلیمول
 BHAبه رقیقکنندة اسپرم قوچ سبب بهبود
ویژگیهای اسپرم پس از یخگشایی میشود .در همین
راستا در نتایج پژوهشی که روی اسپرم اسب انجام شد
 )2016( Seifi-Jamadi et al.بیان کردند ،تیمارهای
حاوی  2میلیمول  BHAو تیمارهای حاوی  9میلی
مول  BHTسبب بهبود جنبایی ،زندهمانی و یکپارچگی
غشای اسپرم پس از فرآیند یخگشایی میشود.
همچنین ،نتایج بررسیهای Rahmatzadeh et al.
( )2015نشان داد ،افزودن  8میلیمول  BHAبه

رقیقکننده سبب بهبود فراسنجههای جنبایی،
زندهمانی و یکپارچگی غشای اسپرم بز نسبت به گروه
شاهد شده است .اما این نتایج با نتایجی که Pankaj
 (2009) et al.گرفتند هماهنگی نداشت .آنان بیان
کردند که افزودن  BHAتأثیری روی جنبایی
اسپرمهای تیمارشده ،شمار اسپرمهای غیرطبیعی و
یکپارچگی دیوارة یاختهای نسبت به گروه شاهد ندارد.
در بررسی دیگر ،پژوهشگران تأثیر  BHAرا روی
عملکرد دستگاه تولیدمثل موش نر بالغ بررسی کرده و
به این نتیجه رسیدند که  BHAتأثیر معنیداری روی
جنبایی ،شمار و ریختشناختی اسپرم نداشت ولی
میزان  244میلیگرم به ازای کیلوگرم وزن بدن
موجب کاهش سرعت واقعی اسپرم در نتاج نر شد
( ،)Jeong et al., 2005که این نتایج نیز با نتایج
پژوهش پیشرو هماهنگی نداشت .همچنین در نتایج
بررسی دیگر نشان داده شده است ،استفاده از BHA
روی لنفوسیتهایی که با ترکیبهای استروژنی تیمار
شدهاند ،باعث کاهش آسیب به  DNAاین یاختهها
میشود ( .)Cemeli and Anderson, 2011برخالف
 BHAپژوهشهای گوناگونی در ارتباط با تأثیر
پاداکسندگی  BHTبر فرآیند انجماد اسپرم در
گونههای مختلف پستانداران انجام شده است
( Farshad et al., 2010; Ijaz et al., 2009; Naijian et
.)al., 2013; Neagu et al., 2010; Roca et al., 2004
سازوکار دقیقی که  BHTباعث بهبود ویژگیهای

... ) و بوتیلیتید هیدروکسی تولوئنBHA(  تأثیر بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول:اکبری کلهسر و همکاران

نتیجۀ تکانۀ سرمایی کاهش داده و میزان جنبایی
 در.اسپرمها را پس از تکانۀ سرمایی افزایش میدهد
 را رویBHT ) اثر2009( Ijaz et al. پژوهشی دیگر
یخگشاییشدة گاومیش ارزیابی-کیفیت منی منجمد
 میلیمول2 کرده و به این نتیجه رسیدند که افزودن
 بهترین تأثیر را روی اسپرمها، به رقیقکنندهBHT
.گذاشت که با یافتههای این آزمایش هماهنگی نداشت
نتیجهگیری کلی

 در رقیقکننده بر پایۀBHA  میلیمول2 اضافه کردن
تریس باعث بهبود معنیدار جنبایی پیشروندة اسپرم
 یخگشایی نسبت به دیگر-قوچ پس از فرآیند انجماد
BHT  اما سطوح مختلف.گروههای تیماری شده است
تأثیری بر فراسنجههای کیفی اسپرم قوچ نسبت به
 همچنین افزودن سطوح مختلف.گروه شاهد نداشت
 باعث بهبود زندهمانی وBHT  وBHA پاداکسندههای
.فعالیت غشای اسپرم نشد
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Farshad ( اسپرم میشود بهطور روشن مشخص نیست

( سازوکار عمل2009) Ijaz et al.  اما.)et al., 2010
 باBHT  را تشریح کرده و پیشنهاد کردند کهBHT
تبدیل رادیکالهای پرکسی به هیدروپرکسیدها از
 با این وجود در.فعالیت زیانبار آنها جلوگیری میکند
 هیچ تأثیر معنیداری برBHT این بررسی افزودن
فراسنجههای کیفی اسپرم نسبت به گروه شاهد
 برخالف نتایج پژوهش پیشرو تأثیر مثبت.نداشت
Shoae and (  در گونههای گاوBHT  میلیمول9 سطح
) تأییدNeagu et al., 2010( ) و سگZamiri, 2008
 اگرچه در بعضی از گونههای دیگر مانند.شده است
 باعث بهبود معنیدارBHT  میلیموالر2 قوچ سطح
 یکپارچگی غشا و زندهمانی اسپرم شده،میزان جنبایی
 همچنین برخالف نتایج.)Farshad et al., 2010( است
) در نتایج1983( Watson & Anderson این آزمایش
 بهطورBHT ،بررسیهای خود گزارش کردند
معنیداری میزان تخریب آکروزمی اسپرم قوچ را در
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