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چکیده
ً آزمایشی با استفاده از چهار رأس بز در قالب یک طرح کامال،به منظور مقایسه اثر سطوح مختلف زرده تخممرغ بر انجمادپذیری اسپرم بز
 درصد رقیق20  و15  نمونهها دو بار در هفته از حیوانات جمعآوری و در رقیقکننده بر پایه زرده در دو سطح.تصادفی با شش تکرار انجام شد
 درصد، یکپارچگی غشا،CASA  فراسنجههای کیفی ازجمله ویژگیهای حرکتی اسپرم با کمک، پس از یخگشایی.و سپس منجمد شدند
 موردDNA  یکپارچگی آکروزوم و قطعهقطعهشدن، وضعیت آپپتوز، درصد سلولهای اسپرم با شکل طبیعی،سلولهای اسپرم با غشای فعال
20  در رقیقکننده حاوی، جنبایی کل و جنبایی پیشرونده. آنالیز شدندSAS  نرمافزارGLM  دادهها با استفاده از رویه.ارزیابی قرار گرفتند
) تفاوت معنیدار52/35±1/29  و68/21±1/69  درصد زرده (بهترتیب15 ) در برابر52/57±1/29  و69/00±1/69 درصد زرده (بهترتیب
 درصد زرده (بهترتیب20  اسپرم با غشای فعال و درصد سلولهای اسپرم طبیعی در رقیقکننده حاوی، همچنین درصد اسپرم زنده.نداشت
)79/25±1/85  و72/37±2/43 ،86/65±1/08  درصد زرده (بهترتیب15 ) و در رقیقکننده حاوی84/31±1/85  و72/80±2/43 ،83/88±1/08
 اما. بین دو گروه آزمایشی تفاوت معنیداری نداشتDNA  درصد اسپرم با آکروزوم سالم و نرخ قطعهقطعهشدن.اختالف معنیداری نداشتند
)45/52±0/17( درصد15 ) نسبت به گروه حاوی46/18±0/17(  درصد20  سلولهای اسپرم زنده بیشتری در گروه حاوی،در آزمون آپپتوزیس
، درصد زرده تخممرغ است20  دادههای حاضر نشاندهنده بهبود نسبی انجمادپذیری اسپرم بز در رقیقکننده حاوی.)P>0/05( زرده دیده شد
. به مطالعات باروری درون تنی نیاز است،اما برای اظهارنظر دقیقتر در خصوص سطح مناسب زرده در رقیقکننده
. منی، زرده تخممرغ، رقیقکننده، بز:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
This research aimed to evaluate two concentrations of egg yolk inclusion rate (15% and 20%) in the semen extender
of goat semen cryopreserved during breeding season. Thirty ejaculates were collected from five trained Mahabadi
goats and diluted in egg yolk based extenders. The semen samples were frozen, and after thawing evaluated for
seminal characteristics i.e. sperm motility and morphology, membrane and acrosome integrity, viability, apoptosis
status and DNA fragmentation. The data were analyzed using GLM procedure in SAS software. There were not
significant differences in total and progressive motility of sperm in 20% egg yolk extender (69.00±1.69 and
52.57±1.29 respectively) and 15% egg yolk extender (68.21±1.69 and 52.35±1.29 respectively). Moreover, sperm
viability, membrane integrity, and normal sperm cells percentage in extender with 20% and 15% egg yolk were
evaluated to be (83.88±1.08, 72.80±2.43, and 84.31±1.85) and (86.65±1.08, 72.37±2.43, and 79.25±1.85)
respectively. Also, in the terms of sperm with intact acrosome and DNA fragmentation rate, no significant differences
were observed in the extenders. In the apoptosis test, more live sperms were observed in the group containing 20%
egg yolk compared with the one containing 15% egg yolk. To elucidate the effect of diluents used in present study on
sperm fertility, further studies should be conducted in vivo.
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مقدمه
مهمترین گام برای استفاده از تلقیح مصنوعی ،استفاده
از محیط انجماد مناسب منی است که بتواند از
سلولهای اسپرم در برابر آسیبهای انجماد-
یخگشایی محافظت کند و زندهمانی و جنبایی اسپرم را
پس از انجماد-یخگشایی حفظ کند .هدف از اضافه
کردن رقیقکننده به مایع منی برای انجماد ،تأمین
انرژی مورد نیاز سلولهای اسپرم ،حفاظت سلولها از
آسیبهای دمایی ،کاهش تنشهای فیزیکی و
شیمیایی ناشی از سرد کردن ،انجماد و یخگشایی و
درنهایت ایجاد یک محیط مناسب برای زنده ماندن
اسپرمها است.
تنش سرمایی و تشکیل کریستالهای یخ درون
سلول ،مهمترین مشکالت فرآیند انجماد منی هستند
که موجب آسیبهای ساختاری و بیوشیمیایی در
اسپرم میشوند ،به همین جهت برای حفظ انجمادی
اسپرم نیاز به سرما محافظها ،وجود دارد .زرده بهعنوان
یکی از اجزای معمول در رقیقکننده اسپرم پستانداران
استفاده میشود .زردهی تخممرغ ،سرما محافظ برون
سلولی است و اسپرم را از تنش سرمایی محافظت
میکند .مهمترین بخش نگهدارندهی زردهی تخممرغ،
لیپوپروتئینهای با چگالی پایین ( )LDLهستند که از
یکپارچگی غشا طی انجماد محافظت میکنند .زرده
تخممرغ عالوه بر دارا بودن بخش سرما محافظتی-
یعنی لیپوپروتئینهای با چگالی پایین -حاوی
ترکیبات دیگری است که در عملکرد رقیقکنندههای
بر پایه زرده مؤثر میباشند .برای مثال زرده تخممرغ
حاوی چندین آنتیاکسیدان قوی مانند ویتامین  Eو
فسویتین است که دارای پتانسیل باالیی برای مهار
واکنش زنجیرهای اکسیداسیون ،اکسیداسیون لیپید و
پراکسیداسیون غشای اسپرم است ( Bencharif et al.,
 .)2008بر اساس نتایج تحقیقات مختلف آنزیم
فسفولیپاز  Aمترشحه از غدد کوپر بز ،باعث آزاد شدن
اسیدهای چرب غیراشباع اولئیک و لینولئیک و
اسیدهای چرب اشباع پالمیتیک و استئاریک میشود
که نتیجه این عمل کاهش  pHو اختالل در تنفس
سلولی ( )Amoah & Gelaye, 1997و محدودیت
استفاده از زرده در رقیقکننده منی بز میشود .با این

حال مشخص شده که غلظت این آنزیم تغییرات فصلی
داشته و در فصل تولید مثلی شاهد حداقل مقادیر این
آنزیم در مایع منی بز هستیم ( .)Nunes, 1982با
استفاده از یک رقیقکننده مناسب با ترکیبات
محافظتکننده ،میتوان بر مشکل افت باروری ناشی از
کاهش درصد اسپرماتوزوآی زنده ،جنبا و طبیعی در
پی انجماد-یخ گشایی ،غلبه کرد و گام مؤثری در
موفقیت تلقیح مصنوعی برداشت.
گزارش شده است که غلظت  12درصد زرده
تخممرغ نسبت به غلظت  1/5و  6درصد ،بر جنبایی
پیشرونده و یکپارچگی غشای پالسمایی و آکروزوم
اسپرم بز اثر مثبتی داشت ) .(Cabrera et al., 2005در
مطالعه دیگری در فصل تولیدمثلی تفاوت معنیداری
در نرخ باروری بین رقیقکنندههای منی بز حاوی 2/5
و  20درصد زرده تخممرغ وجود نداشت ( Bispo et
 .)al., 2011در مطالعهای که بر روی منی قوچ انجام
شد ،بیشترین و کمترین درصد تحرک اسپرم به ترتیب
مربوط به تیمار حاوی  20درصد زرده تخممرغ و
هشت درصد گلیسرول و تیمار حاوی  10درصد زرده
تخممرغ و  4درصد گلیسرول بود ( Forouzanfar et
 .)al., 2010با توجه به اینکه استفاده از درصدهای
مختلف زرده تخممرغ در رقیقکننده منی منجر به
گزارش نتایج متفاوت شده ،لذا هدف از انجام این
پژوهش ،دستیابی به سطح بهینه زرده تخممرغ در
رقیقکننده منی بز با استفاده از ارزیابیهای پیشرفته
برون تنی برای انجماد اسپرم بز بود.
مواد و روشها
این آزمایش در فصل تولیدمثلی و بهمدت شش هفته
در مزرعه پژوهشی علوم دامی پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در شهرستان کرج
انجام شد .مراحل انجماد اسپرم در آزمایشگاه
فیزیولوژی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران اجرا گردید .در این پژوهش ،از
منی چهار بز نر آموزش دیده نژاد مهابادی استفاده
شد .بزهای نر با سن  3-4سال ،در شرایط یکسان
تغذیهای ،محیطی و مدیریتی نگهداری شدند.
جمعآوری منی با استفاده از واژن مصنوعی دو بار در
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هفته ،به مدت  6هفته از اواخر اردیبهشت تا اواخر
تیرماه انجام شد .بالفاصله پس از جمعآوری منی و
انتقال آن به آزمایشگاه ،بررسیهای ابتدایی بر روی
منی انجام گردید .نمونههای دارای حجم بین 0/75-2
میلیلیتر ،غلظت بیشتر از  2/5×109اسپرم در
میلیلیتر ،جنبایی بیشتر از  70درصد و اسپرم طبیعی
باالتر از  85درصد ،در هر انزال بهعنوان نمونه مناسب
در نظر گرفته شد و برای حذف اثرات فردی بین
بزهای نر ،نمونههای مناسب مخلوط شدند .رقیقکننده
حاوی بافر تریس (تریس 30/2 :گرم در لیتر ،سیتریک
اسید 17 :گرم در لیتر ،فروکتوز 12/5 :گرم در لیتر)،
زرده تخممرغ ( %15یا  20%حجمی /حجمی)،
گلیسرول ( %5حجمی /حجمی) بود .پس از شکستن
تخممرغ ،زردهی آن به یک دیش استریل منتقل شد و
با استفاده از یک سرنگ  20میلیلیتری محتوای
سفیدهی دور زردهی تخممرغ خارج شد .پس از
جداسازی چندین زرده ،زردهها را در لوله کونیکال 50
میلیلیتری ریخته و برای همگن کردن زرده ،با
یکدیگر مخلوط شدند .غلظت مورد استفاده از زردهی
تخممرغ در این آزمایش بهصورت درصد حجمی-
حجمی بود .پس از حل کردن زردهی تخممرغ با
غلظتهای  15و  20درصد در محیط بر پایهی بافر
تریس ،گلیسرول افزوده شد .محیط انجماد پس از
تهیه ،در دمای  5درجه سانتیگراد نگهداری شد .پس
از رقیقسازی ( 1حجم منی 20 ،حجم رقیقکننده)،
نمونهها به مدت دو ساعت در یخچال چهار درجه
سانتیگراد سردسازی شدند .در آخر ،جهت پیشگیری
از تنشهای دمایی ،پایوتها پیش از پر شدن ،در
دمای یخچال نگهداری شدند.
ساختار پایوتهای انجماد به گونهای است که
یکسوی آن بهوسیله پلیاتیلن گالیکول پوشیده شده
و سوی دیگر آن پس از کشیدن نمونه ،با استفاده از
خمیرهماتوکریت بسته شد .سپس پایوتها به مدت
 10-15دقیقه در فاصله پنج سانتیمتری باالی سطح
ازت در بخار ازت قرار گرفتند و سپس درون ازت مایع
غوطهور شده و در تانک ازت قرار گرفتند .برای
یخگشایی منی ،پس از خارج کردن پایوتها از
نیتروژن مایع ،به مدت  10ثانیه در دمای اتاق و به
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مدت  45ثانیه در حمام آب گرم  37درجه سانتیگراد،
قرار گرفتند.
در این مطالعه ،فراسنجههای حرکتی اسپرم با
سیستم CASA (CASA, Video Test-Sperm 2.1,
) ،St. Petersburg, Russiaیکپارچگی غشای اسپرم با
روش رنگآمیزی ائوزین-نیگروزین ،ریختشناختی
اسپرم با محلول هانکوک ،فعالیت غشای اسپرم به
روش  ،HOSTوضعیت آپپتوزیس اسپرم بهروش
فلوسایتومتری ،یکپارچگی آکروزوم بهروش PSA-
 FITCو قطعه قطعه شدن  DNAبهروش  SCSAانجام
گرفت.
فراسنجههای آنالیز شده توسط  CASAشامل:
جنبایی کل () ،(TM (%جنبایی پیشرونده ( (PM
) ،(%میانگین سرعت در مسیر ()،(VAP (µm/s
سرعت در مسیر مستقیم () ،(VSL (µm/sسرعت در
مسیر منحنی () ،)VCL (µm/sجنبایی عرضی سر
() ،(ALH (µm/sدرصد خطی بودن جنبایی ( (Lin
) (%و راستی مسیر طی شده () (STR (µm/sبود.
برای ارزیابی یکپارچگی غشای پالسمایی از رنگآمیزی
ائوزین -نیگروزین استفاده شد .پایهی این روش
اینگونه است که سلولهای اسپرم مرده ،رنگ ائوزین
را به خود جذب میکنند ،ولی سلولهای زنده رنگ
نمیگیرند .برای ارزیابی نمونه  10میکرو لیتر اسپرم
بهوسیله سمپلر بر روی یک الم گرم و تمیز قرار داده
شد .پس از رنگآمیزی ،المها زیر میکروسکوپ با
بزرگنمایی  400ارزیابی شدند .از هر الم 200 ،اسپرم
شمارش شد و درصد سلولهای رنگی (مرده) و رنگ
نشده (زنده) ،محاسبه شد .برای ارزیابی فعالیت غشای
پالسمایی اسپرم  30میکرو لیتر از نمونه منی با 300
میکرو لیتر از محیط هایپواسموتیک با فشار اسمزی
 100میلیاسمول بر کیلوگرم ،مخلوط و پس از 30
دقیقه انکوباسیون در دمای  37درجه سانتیگراد10 ،
میکرو لیتر از مخلوط بر روی الم ریخته و المل گذاری
شد .الم حاصل ،زیر میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی
 400ارزیابی شد .از هر الم تعداد  200اسپرم شمارش
و درصد اسپرمهای دارای دم گرهخورده (اسپرمهای
دارای غشای فعال) محاسبه شد ( Revell & Mrode,
.)1994
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برای ارزیابی ریختشناسی ،از محلول هانکوک
استفاده شد ( .(Hancock, 1994محیط هانکوک شامل
 62/5میلیلیتر فرمالین ( 37درصد) 150 ،میلیلیتر
محلول سالین 150 ،میلیلیتر محلول بافر و 500
میلیلیتر آب دو بار تقطیر است .برای ارزیابی
ناهنجاریهای اسپرم سه قطره از هر نمونه اسپرم در
دمای  37درجه سانتیگراد به میکروتیوب حاوی یک
میلیلیتر از محلول هانکوک افزوده شد .سپس یک
قطره از این محلول بر روی الم قرارگرفته و المل
گذاری شد و با استفاده از میکروسکوپ با بزرگنمایی
 400از بخشهای مختلف آن عکس گرفته شد .برای
محاسبه درصد کل سلولهای اسپرم غیرطبیعی
(غیرطبیعی بودن آکروزوم ،سرهای چسبیده ،بخش
میانی غیرطبیعی و آسیبهای دم) تعداد  200اسپرم
از هر نمونه مورد بررسی قرارگرفته و شمارش شد.
برای ارزیابی وضعیت آپپتوز پس از یخگشایی با
استفاده از روش آنکسین ،از فسفاتیدیل سرین بهعنوان
یک نشانگر برای تشخیص زنده بودن یا آپوپتوتیک
شدن اسپرم استفاده شد ).(Zanganeh et al., 2013
حضور نشانگر فوق در سطح غشای پالسمایی اسپرم ،از
نشانههای اولیه آپپتوز است که در حالت طبیعی یا
حالت زنده اسپرم در داخل سیتوپالسم اسپرم یافت
میشود .در طول فرآیند آپپتوز ،فسفاتیدیل سرین از
سطح سیتوپالسمی غشای پالسمایی به سطح خارج
سلولی تغییر مکان میدهد .آنکسین در حضور یون
کلسیم تمایل زیادی به اتصال به فسفاتیدیل سرین
دارد و بههمین دلیل میتواند بهعنوان یک نشانگر در
تشخیص آپپتوز مورد استفاده قرار گیرد .اگر آنکسین
به یک ماده فلورسنت متصل باشد میتوان با دستگاه
فلوسایتومتر مراحل آپپتوز را تشخیص داد .در این
روش ،بهطور معمول از آنکسین کونژوگه شده با FITC
همراه رنگ  PIاستفاده میشود تا بتوان با آن سه
جمعیت سلولی زنده ،در مراحل آغازین آپپتوز یا در
مرحله نهایی آپپتوز /نکروز را تشخیص داد .برای
اندازهگیری میزان جابهجایی فسفاتیدیل سرین غشای
اسپرم از کیت آنکسین ( IQP-116F, PSD Kit,
 )Netherlandاستفاده شد .در نموداری که دستگاه
فلوسایتومتر میدهد ،نمونههای آنکسین منفی و PI

منفی ( )A-/PI-بهعنوان اسپرم زنده ،آنکسین مثبت و
 PIمنفی ( )A+/PI-بهعنوان نمونه زنده ولی دچار
آپپتوز اولیه و آنکسین مثبت و  PIمثبت ()A+/PI+
بهعنوان اسپرم مرده و دچار آپپتوز ثانویه در نظر
گرفته میشوند .آنکسین منفی و  PIمثبت ()A-/PI+
بهعنوان اسپرم نکروز شده تلقی میشود ،که آنکسین
منفی PI ،مثبت و آنکسین مثبت PI ،مثبت باهم کل
اسپرم مرده را شامل میشوند .در این مطالعه ،دو گروه
آخر بهعنوان سلولهای اسپرم مرده در نظر گرفته
شدند .تعداد  10000رخداد توسط دستگاه
فلوسایتومتری ثبت شد.
برای اندازهگیری یکپارچگی آکروزوم ،از رنگ
فلورسنت  PSA-FITCاستفاده شد ( Emamverdi et al.,
 .)2013با استفاده از المل  24×24تعداد  200اسپرم در
هر اسالید با میکروسکوپ فلورسنت ()Olympus;51BX
با بزرگنمایی  400در اتاق تاریک ارزیابی شد .سلولهای
اسپرم با سر سبز بهعنوان آکروزوم دست نخورده و سالم،
و سلولهای اسپرم با کمربند سبز بهعنوان آکروزوم
تخریب شده در نظر گرفته شد.
برای تعیین میزان قطعه قطعه شدن  DNAاز
روش  SCSAاستفاده شد .اساس این روش ،وجود
حساسیت ساختار کروماتین و  DNAدر هنگام مواجهه
با اسید و ویژگیهای متاکروماتیک آکریدین اورنژ
است .این فلوروکروم بهعنوان یک منومر بین دوزنجیره
 DNAقرار میگیرد .زمانی که  DNAطبیعی است،
رنگ سبز و زمانی که فلوروکروم با تک رشته DNA
ترکیب شود ،رنگ قرمز-نارنجی ،از خود ساطع میکند.
سلولهای اسپرم رنگ گرفته توسط دستگاه
فلوسایتومتری ،مشخص میشوند .درنهایت ،سلولهای
اسپرم با  DNAناسالم از کل سلولهای اسپرم زنده
مشخص میشود.
دادهها پس از ارزیابی نرمال بودن با نرمافزار SAS
و با رویه  GLMدر قالب طرح کامالً تصادفی با مدل
زیر تجزیه و تحلیل شد.
Yij= µ + Ai + eij.
 :Yijمشاهده مربوط به سطح  iام فاکتور  Aدر
تکرار  :µ ،jمیانگین جامعه برای صفت موردنظر:Ai ،
سطح  iام فاکتور  :eij ،Aاشتباه باقیمانده.
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نتایج و بحث

جدول  .1میانگین ( )LSMeansفراسنجههای جنبایی
اسپرم بز در تیمارهای مختلف پس از یخ گشایی
Table 1. The effect of different extenders on post-thaw
)sperm motility and motion parameters (Lsmean ± SEM
20% yolk
68.21 ± 1.68
52.35 ± 1.34
33.77 ± 0.90
31.62 ± 2.22
78.71 ± 4.56
40.67 ± 2.84
2.24 ± 0.16
66.03 ± 1.03
11.87 ± 0.48

غدد پیازی -پیشابراهی افزایش یافته و فسفولیپاز
بیشتری تولید میشود .از طرفی سطوح فسفولیپاز A
در فصل تولیدمثلی در کمترین مقدار خود در
پالسمای منی در مقایسه با منی جمعآوری شده در
خارج فصل تولید مثل است ( .(Nunes, 1982تفاوت
سطوح تستوسترون سرم در فصل تولیدمثل و
غیرتولیدمثل ( 346/7 ng/dlدر برابر )288/57 ng/dl
نیز ممکن است در تحریک غدد پیازی -پیشابراهی و
تولید آنزیمهای لختهکننده زرده مؤثر باشد ( Bispo
 .)et al., 2011گزارش شده که آنزیم لیزوفسفولیپاز
توسط برخی ترکیبات زرده مهار میشود ،بر این اساس
که نسبت فسفولیپاز  Aبه لیزوفسفولیپاز در منی رقیق
نشده ( 1به  )10طی رقیقسازی کاهش یافت ( 1به
 .)Chauchan & Ananed, 1990( )1/5چندین
پروتئین نظیر بتاالکتوگلوبولین ،ترانسفرین و آلبومین
اثر مثبت غیراختصاصی بر فعالیت لیپاز غدد پیازی-
پیشابراهی دارند و میتوان گفت که اینها یا
پروتئینهای مشابه پالسمای منی غلظتشان تغییرات
فصلی داشته و فعالیت آنزیمی پالسمای منی را تعدیل
میکند ( .)Pelicer-Rubio & Combarnous, 1998از
اینرو استفاده از غلظتهای باالتر زرده تخممرغ در
رقیق کننده و افزایش فشار اسمزی متعاقب آن ،منجر
به دهیدراسیون سلولی و کاهش تشکیل یخ درون
سلولی طی فرآیند انجماد میشود و همچنین با
جایگزینی فسفولیپیدهای تخریب شده روی سطح
سلول در اثر شوک حرارتی و تثبیت غشا ،برای
جلوگیری از اختالل در غشا عمل میکند ( Bispo et
 .)al., 2011گزارش شده است که  20درصد زرده
تخممرغ در رقیقکننده طی فصل تولیدمثلی منجر به
افزایش تحرک اسپرم یخگشایی شده بز شد ( Daskin
 .)& Tekin, 1996برخی محققان ( Ferreia et al.,
)2014; Cabrera et al., 2005; Bispo et al., 2011
مشاهده کردند که بیشترین غلظت استفاده شده زرده
تخممرغ (بهترتیب  10 ،12و 20درصد) در رقیقکننده
منی در فصل تولیدمثل منجر به بهبود خصوصیات
حرکتی و باروری اسپرم یخگشایی شده بز شد .تیمار
 20درصد زرده تخممرغ به همراه  7درصد گلیسرول
دارای بیشترین تحرک اسپرم پس از انجماد-یخ
A

ویژگیهای اسپرم بز در جدول یک و دو نشان
دادهشده است .رقیقکننده حاوی  15درصد زرده
باعث تغییر معنیداری در میزان جنبایی ،درصد
سلولهای اسپرم پیشرونده و سلولهای اسپرم زنده
در مقایسه با رقیقکننده حاوی  20درصد زرده نشد
( .)P>0/05نتایج حاصل از آنالیز کامپیوتری ()CASA
مرتبط با جنبایی در جدول  1نشان داده شده است.

15% yolk
69.00 ± 1.70
52.57 ± 1.24
32.45 ± 0.84
28.79 ± 2.37
72.22 ± 5.30
37.06 ± 2.86
2.10 ± 0.09
64.07 ± 1.13
11.30 ± 0.4

365

Parameters
)TM (%
)PM (%
)Lin (%
)VSL (µm/s
)VCL (µm/s
)VAP (µm/s
)ALH (µm/s
)STR (µm/s
)BCF(Hz

( TMجنبایی کل)( PM ،حرکت پیشرونده)( VAP ،سرعت در مسیر
میانگین)( VSL ،سرعت در مسیر مستقیم)( VCL ،سرعت در مسیر
منحنی)( ALH ،جنبایی عرضی سر)( LIN ،خطی بودن جنبایی) و STR
(راستی مسیر طی شده)

یکی از مهمترین عوامل انجماد موفق ،جنبایی
مناسب اسپرم پس از فرآیند انجماد -ذوب است .ادعا
شده است که برخی از مواد موجود در زرده تخممرغ
مانع تنفس و کاهش جنبایی اسپرم میشود که این
عمل با افزایش درصد زرده بیشتر می گردد ( Aires et
 .)al., 2003اما در پژوهش حاضر تفاوت معنیداری
بین سطوح مختلف زرده تخممرغ مشاهده نشد .زرده
تخممرغ ترکیب رایج رقیق کنندههای منی برای
بیشتر گونههای اهلی است ،که نقش آن محافظت
غشای اسپرم مقابل شوک سرمایی است .به هر حال
فسفولیپازهای موجود در پالسمای منی که با لسیتین
زرده اثر متقابل میدهند ،ترکیبات سمی برای
اسپرماتوزوآ تولید میکنند که استفاده از زرده
تخممرغ را به غلظتهای پایین یا به دورههایی از سال
که فعالیت فسفولیپازی کاهش یافته ،محدود میکند
) .(Ritar & Salamon., 1991در طول فصل
غیرتولیدمثلی در اثر غلظت باالی پروالکتین فعالیت
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گشایی بوده و تیمار  15درصد زرده تخممرغ بههمراه
 5درصد گلیسرول کمترین جنبایی اسپرم یخگشایی
شده قوچ را داشته است (.)Forouzanfar et al., 2010
در تحقیقی متفاوت که بر روی بز مرخز انجام شد،
میزان جنبایی پیشرونده و زندهمانی اسپرم در
رقیقکننده حاوی  15درصد زرده تخممرغ بیشترین و
 20درصد کمترین بوده است (.)Naijian et al., 1396
همچنین در تحقیقی که بر روی بز سانن انجام شد،
نشان داده شد که  18درصد زرده تخممرغ در
رقیقکننده نسبت به  12و  6درصد تحرک پایینتری
را ایجاد کرد ) .(Ustuner et al., 2009همچنین Dias
) (2010مشاهده کرد که غلظتهای پایینتر زرده
( 2/5درصد) نتایج بهتری را ایجاد میکند .طبق نتایج
 (2011) Bispo et al.غلظت  2/5درصد زرده تخممرغ
نسبت به غلظت  20درصد نرخ آبستنی را در فصل
غیر تولیدمثلی افزایش داد .علت مغایرت این گزارشات
با تحقیق حاضر را میتوان به تفاوت در ترکیبات
رقیقکننده ،نسبت رقیق سازی ،نوع و گونه حیوان،
تفاوت فصل نمونهگیری و یا بهکارگیری سطوحی
متفاوت از سطوح زرده تخم مرغ بهکار رفته در این
پژوهش ،نسبت داد .با این وجود ،بهنظر میرسد اثر
منفی زرده تخممرغ بر فعالیت انجمادی اسپرم بز
بیشتر برای نژادهای بز کشورهای مناطق معتدله و
عرض جغرافیایی باال طی فصل غیر تولیدمثلی اهمیت
داشته و ممکن است این اثر برای نژادهای مناطق
گرمتر که فعالیت تولیدمثلیشان کمتر تحت تاثیر
تغییرات فصلی قرار میگیرد ،اهمیت نداشته باشد.
همچنین نتایج حاصل از آنالیز دادههای آزمون
یکپارچگی غشا و ریختشناسی نشان میدهد که
اختالف معنیداری بین سطوح زرده تخممرغ وجود
ندارد (.)P>0/05
حدود  60درصد زرده تخممرغ را لیپوپروتئینهای
با چگالی کم تشکیل میدهند که  10تا  15درصد از
این مقدار را منابع فسفولیپیدی ازجمله فسفاتیدیل
کولین و فسفاتیدیل سرین تشکیل میدهد .به نظر
میرسد که بخش تأثیرگذار لیپوپروتئینهای با چگالی
کم منابع فسفولیپیدی هستند که با تشکیل الیه
محافظتی در اطراف غشای اسپرم باعث محافظت

اسپرم در برابر آسیبهای سرمایی میشوند.
پیشنهادشده است که فسفولیپیدها میتوانند یکالیه
محافظتی را در سطح غشای اسپرم بعد از ژالتینِ
شدن لیپوپروتئینها به وجود بیاورند ( Phillips et al.,
 .)2009همچنین گزارش دادند که فسفولیپیدهای
موجود در لیپوپروتئینهای با چگالی کم میتوانند
مقداری از فسفولیپیدهای غشای اسپرم که در حین
آسیب سرمایی از بین میروند ،جایگزین کنند
( .(Graham et al., 1987زرده تخم مرغ احتماال از
طریق کاهش خسارتهای ناشی از ترکیبات فعال
اکسیژن از غشا پالسمایی اسپرم محافظت میکند.
جدول  .2میانگین ( )LSMeansبرخی صفات مربوط به
زندهمانی ،سلولهای اسپرم هنجار و  DNAسالم در
تیمارهای مختلف پس از یخگشایی
Table 2. The effect of different extenders on postthawed sperm parameters: sperm viability, sperm
)morphology and intact DNA (LSMean ± SEM
20%yolk
86.65±105
72.35±2.41
79.25±1.92
69.53±2.81
1.38±1.74

15% yolk
83.88±1.11
72.80±2.46
85.31±1.76
64.93±2.76
1.75±1.77

Parameters
Membrane integrity
Sperm viability
Normal sperm
Sperm with intact acrosome
DNA fragmentation rate

( Membrane integrityیکپارچگی غشای پالسمایی)،
(زندهمانی اسپرم)( Normal sperm ،اسپرم هنجار)،
( acrosomeاسپرم با آکروزوم سالم)fragmentation rate ،
قطعه قطعه شدن .)DNA

Sperm viability

Sperm with intact
DNA

(نرخ

فسفاتیدیل کولین و فسفاتیدیل سرین مؤثرترین
بخش فسفولیپیدی برای حفاظت از اسپرماتوزوا
هستند ( .)Graham et al., 1987افزودن لیپوزومهای
تشکیل شده از فسفاتیدیل کولین زرده تخممرغ سبب
تغییر دمای فاز انتقال لیپیدهای غشای اسپرم و
درنتیجه سبب کاهش حساسیت اسپرم به سرما شده
است ) .(Zeron, et al., 2002لیپوپروتئینهای زرده به
غشای پالسمایی اسپرم میچسبند و این میتواند به
تماس محکم بین غشای پالسمایی اسپرم و
فسفولیپیدها کمک کند و درنتیجه میتواند به حفظ
غلظت باالی لیپید نزدیک به غشای اسپرم ،کمک کند
(.)Watson et al., 2000
همانگونهکه در جدول  2مشاهده میشود بین دو
سطح زرده از نظر درصد آکروزوم سالم تفاوت معنیداری
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وجود ندارد .عملکرد آکروزوم برای توانایی لقاح سلولهای
اسپرم ضروری است ،زیرا آنزیمهای آکروزوم اجازه
میدهند تا آنها به غشای پالسمای تخمک منتقل شوند.
حفظ انجمادی موجب تغییراتی در ریختشناسی اسپرم،
آسیب به آکروزوم ،آسیب میتوکندریایی و آسیب به دم
اسپرم میشود .آکروزوم ،آنزیمهای ضروری برای نفوذ
اسپرم به تخمک را ذخیره میکند .آکروزین یکی از
پروتئازها است که به شکل غیرفعال (پروآکروزین) در
آکروزوم ذخیره میشود .بعد از واکنش آکروزومی،
پروآکروزین تبدیل به آلفا آکروزین شده و به آکروزوم
میچسبد .سپس آلفا آکروزین خودبهخود تبدیل به بتا
آکروزین شده و به داخل محیط داخل سلولی رها می-
شود .فعال شدن پروآکروزین بهشدت بستگی به pH
داخل آکروزومی دارد .طی فرایند انجماد یخ گشایی،
آسیب به غشای پالسمایی ممکن است منجر به افزایش
 pHداخل سلولی شود که فعال شدن پروآکروزین را
تسریع میکند و درنتیجه درصد اسپرم با آکروزوم سالم
پس از انجماد را کاهش میدهد (.)Bucak, et al., 2008
اضافه کردن زرده تخممرغ به رقیقکننده میتواند در
هنگام یخ گشایی ،جنبایی و یکپارچگی آکروزوم را
افزایش دهد ) .(Dorado et al., 2007آسیب سرمایی به
اسپرم ،ممکن است ساختاری و یا بیوشیمیایی باشد که
بیشتر این آسیبها ،در غشای پالسمایی ،غشای
آکروزومی و آکروزوم ،اتفاق میافتد .غشای پالسمایی و
آکروزوم اسپرم ،نسبت به بخشهای هستهای ،بیشتر در
معرض آسیب قرار میگیرند و بهصورت جزئیتر ،غشای
بیرونی آکروزوم نسبت به غشای درونی آن آسیبپذیرتر
است ) .(Bousseau et al., 1994یک رابطه مستقیم بین
درصد سلولهای اسپرم با آکروزوم سالم و درصد
سلولهای اسپرم متحرک بعد از انجماد وجود دارد ( Stoll
 .)et al., 2011از طرف دیگر ،باروری اسپرم رابطه
مستقیمی با درصد اسپرم با آکروزوم سالم دارد .(Dhami
) et al., 1992گزارش کردند که غلظتهای باالی زرده
تخممرغ ،میزان آسیب کروموزومی و درصد سلولهای
اسپرم غیرطبیعی را افزایش میدهد.
در این تحقیق ،نرخ قطعهقطعه شدن DNA
ارزیابی (جدول  )2و مشخص شد اختالف معنیداری
بین تیمارها وجود ندارد و رقیقکنندهها توانستند به
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یک اندازه از سالمت  DNAاسپرم ،طی فرایند انجماد
یخ گشایی محافظت کنند .اسپرم نهتنها در فعالسازی
تخمک مؤثر است ،بلکه نیمی از ژنوم نسل آینده
توسط اسپرم منتقل میشود و سالمت آن جهت
تکوین جنینی ،اهمیت باالیی دارد .یکپارچگی DNA
اسپرم نشانهای واقعی از کارکرد طبیعی اسپرم است.
وجود  DNAطبیعی در اسپرم ،به کاهش مرگومیر
اولیه رویانی ،کمک میکند .گزارششده است که
اسپرم گاوهای با باروری باال ،در طی فرایند انجماد یخ
گشایی ،به مقدار  1/2تا  3درصد ،دچار آسیب
کروماتینی ،شدهاند .توان باروری اسپرم گاوها با
افزایش صدمه به  ،DNAکاهش مییابد .نرخ باالی
آسیب به  DNAاسپرم ،همراه با تضعیف رشد رویان
قبل از جایگزینی ،نقص در جایگزینی و افزایش
مرگومیر اولیه رویان است .انجماد اسپرم منجر به
قطعهقطعه شدن  DNAو آپپتوز شده است ( Hinsch
 .)et al., 2000همچنین در یک مطالعه ،بین درصد
سلولهای اسپرم با  DNAدناتوره شده و آسیب به
غشای پالسمایی اسپرم همراه با آپپتوز ،همبستگی
معنیداری مشاهده شده است ).(Holt et al., 2010
بین آسیب به کروماتین اسپرم و باروری آن نیز یک
همبستگی منفی معنیداری گزارش شده است ( Hu et
 .)al., 2010دناتوره شدن کروماتین اسپرم بهوسیله
انجماد ،تحت تأثیر نوع رقیقکننده قرار میگیرد
( .)Kaufmann et al., 2001مشاهده شده است که
پراکسیداسیون لیپید باالتر در اسپرم ،نرخ قطعهقطعه
شدن  DNAباالتر و یکنواختی غشای پالسمایی
پایینتری ایجاد میکند (.)Wilhelm et al., 1996
جدول  .3اثر رقیقکنندههای مختلف بر وضعیت آپپتوزیس
اسپرم یخگشایی شده بز ()LSMeans
Table 3. The effect of different extenders on apoptosis
)status of post thawed goat sperm (LSMeans
P.value
0.01
0.03
0.69
0.07

SEM
0.17
2.94
0.62
2.84

20% yolk
46.18a
35.18a
1.75
33.42

15% yolk
45.52b
33.96b
1.5
25.26

Parameters
An-/PIAn+/PIAn-/PI+
An+/PI+

میانگینهایی که دارای حرف مشترک التین نیستند ،تفاوت معنیداری
دارند (.)P <0/05
Means with different letters have significantly differences at 5% of
probability level.
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همانگونهکه در جدول  3مشاهده میشود،
رقیقکننده حاوی  20درصد زرده ،درصد اسپرمهای
زنده ( )46/18بیشتری را به خود اختصاص داده است.
همچنین کمترین درصد اسپرم با آپپتوز اولیه متعلق
به گروه حاوی  15%درصد بود .میزان  LDLاز عواملی
است که کیفیت زرده تخممرغ را تحت تأثیر قرار
میدهد و افزایش آن ،سبب میشود که در هنگام
تجزیه شدن طی تنش سرمایی ،فسفولیپیدهای آن
آزاد و جایگزین فسفولیپیدهای آسیبدیده شود.
تنشهای حرارتی و اکسیداتیو ناشی از فرآیند انجماد-
یخگشایی در اسپرم ،حالتهای مختلفی از آپپتوز را در
میتوکندری ایجاد میکند که به نوبه خود منجر به
تولید پروتئینها و آنزیمهای آپوپتوتیک و  DNaseاز
میتوکندری شده که منجر به کاهش تولید ATP
میشود (1994) Molinia et al. .مشاهده نمودند که
درصد بازیابی اسپرماتوزا با اضافه نمودن  18/5درصد
در مقایسه  4/5درصد بهبود یافت.
طی فرآیند انجماد -یخ گشایی تنش سرمایی به
شدت فسفولیپیدها و گلیکوپروتئینهای موجود در
سطح غشا را تحت تأثیر قرار میدهد و باعث شروع
آسیبهای ساختاری و بیوشیمیایی میشود .برای
جلوگیری از این آسیبها عالوه بر سرما محافظهای
درونسلولی به سرما محافظهای خارج سلولی نیز نیاز
است ( Martínez-Soto et al., 2013; Schiller et al.,
 .)2000لیپیدها برای افزایش سیالیت غشای اسپرم،
جلوگیری از تشکیل کریستال یخ در اسپرم در طول
فرآیند انجماد و افزایش ظرفیت باروری در اسپرم
استفاده میشود ( .)Maldjian et al., 2005در برخی از

مطالعات ،گزارش شده است که دلیل کیفیت پایینتر
اسپرم در گروههای حاوی زرده کمتر از  ،%20احتماالً
بهعلت کاهش مقدار  LDLاست که محافظت از اسپرم
در برابر تنش سرمایی ،حفظ یکپارچگی غشای
پالسمایی و بهبود غشای اسپرم در برابر آسیب
اکسیداتیو را بر عهده دارد ( ;Ferreia et al., 2014
.)Dashkin et al., 1996; Hu et al., 2011
نتیجهگیری 

هدف از آزمایش حاضر تعیین بهترین سطح زرده
تخممرغ برای انجماد اسپرم بز بود .نتایج آزمایش
تفاوت معنیداری بین تیمارها در فراسنجه های
 ،CASAیکپارچگی غشای اسپرم ،اسپرم با غشای
فعال ،یکپارچگی آکروزوم و قطعه قطعه شدن DNA
نشان نداد .در ارزیابی آپپتوتیک ،بیشترین درصد
زندهمانی اسپرم مربوط به رقیقکننده حاوی زرده 20
درصد بود که نشان میدهد استفاده از غلظت20
درصد زرده بهتر از  15درصد بوده و محافظت بهتری
از اسپرم بز طی فرایند انجماد -یخگشایی داشته است.
از طرفی چون اغلب آزمونهای کیفی به کار رفته
اختالف معنیداری را در دو سطح زرده نشان نداد،
بهنظر میرسد برای اظهارنظر دقیقتر نیاز به ارزیابی
باروری درون تنی وجود دارد.
سپاسگزاری
این پژوهش با حمایت پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران در قالب طرح تحقیقاتی با
شماره  7108017/6/32انجام شده است.
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