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 چکیده

های حیاتی  کنندة منی بر ویژگی اثر افزودن سطوح متفاوت روی به رقیق هدف از این پژوهش، مقایسة

ای دو بار انجام شد و  گیری از چهار گاو نر هلشتاین هفته اسپرم پس از انجماد در گاو بود. اسپرم

های اسپرم )در پنج تکرار( به چهار گروه شامل  . نمونههای مناسب با هم مخلوط شدند سپس نمونه

( اختصاص داده و Zn-0, Zn-50-Zn-100, Zn-150میکرومول روی ) 105و  155، 05سطوح صفر، 

مانی، یکپارچگی  شناختی، زنده های اسپرم بعد از انجماد از نظر جنبایی و ریخت منجمد شدند. نمونه

الدئید بررسی شدند. اختالف  دی تین اسپرم و تولید مالونغشا، سالمت آکروزوم، پراکندگی کروما

های دارای روی با گروه شاهد وجود  شناسی اسپرم در محیط داری در درصد جنبایی و ریخت معنا

های با آکروزوم سالم در مقایسه  دارای درصد بیشتری از اسپرم Zn-150و  Zn-100 های گروه .نداشت

از گروه شاهد بهتر بود  Zn-100 و یکپارچگی غشا در گروه مانی (. زنده>550/5pبا شاهد بودند )

(50/5P<  51/5وP<). های با  درصد اسپرمDNA دیده در گروه  آسیبZn-150 مقایسه با   در گروه

از  Zn-150و  Zn-100 آلدهید در گروه دی مالون درصد تولید(. >550/5p)بیشتر بود های دیگر  گروه

کنندة منی گاو سبب بهبود برخی  استفاده از روی در رقیق (. بنابراین>P 50/5)ها کمتر بود  گروه ةبقی

 شود. یمهای اسپرم بعد از فرایند انجماد  فراسنجه

 

 کننده، روی، گاو. اسپرم، رقیقهای کلیدی:  واژه
 

 مقدمه

های مهم برای حفظ و نگهداری ذخایر  یکی از فناوری

انجماد باعث  انجماد اسپرم است. با این حال ژنتیکی،

ی و آسیب مان زندهآسیب به اسپرم شامل کاهش جنبایی، 

 & Vishwanath)شود  یم DNAبه غشای اسپرم و 

Shannon, 2000; Medeiros et al., 2002.) ها یبآس 

ی یخی، استرس اکسیداتیو، بلورهاشامل تشکیل 

پروتئین در -دهی مجدد لیپید تغییرات اسمزی و سازمان

 . تنش(Bailey et al., 2000)غشای سلولی است 

-ین عوارض ناشی از فرایند انجمادتر مهماکسیداتیو از 

اکسیدانی موجود در  ذوب برای اسپرم است. ظرفیت آنتی

های اسپرم در جلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدها  سلول

رسد، زیرا  ذوب ناکافی به نظر می -طی فرایند انجماد

سازی کاهش قابل  قیقها در فرایند ر اکسیدان غلظت آنتی

یابد. از طرفی اسپرم پستانداران فاقد یک جزء  توجهی می

اکسیدانی است که با آثار  سیستوپالسمیک مهم آنتی

های فعال اکسیژنی و پراکسیداسیون  بار رادیکال زیان

. محافظ (Surai et al., 1998)لیپیدی مقابله کند 

 منشأاکسیدانی در مرحلة اول  های آنتی یستمس

توپالسمی دارد و چون اسپرم در مرحلة انتهایی سی

بخش بیشتری از سیتوپالسم خود را از دست  ،تمایز

های آزاد در حین انجماد و  یکالراددهد، در نتیجه  یم
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شوند  یمگشایی باعث اختالل در عملکرد اسپرم  یخ

(Aitken & Fisher, 1994). های آزاد در  رادیکال

ر عملکردهای خاصی از شده و پایین د های کنترل غلظت

دار شدن و واکنش آکروزومی  اسپرم از قبیل ظرفیت

کننده دارند. بنابراین برای درک کامل  نقش تنظیم

های  عملکرد اسپرم باید تعادل مهم لیپیدها، رادیکال

اکسیدانی  فعال اکسیژنی و اجزای مختلف سیستم آنتی

های  اکسیدان کردن آنتی سلول را در نظر گرفت. اضافه

های اسپرم و  الزم برای محافظت از غشای سلول

جلوگیری از تشکیل پراکسیداسیون اکسیژن الزم و 

های فعال  بار رادیکال تواند اثرات زیان ضروری است و می

اکسیژن و پراکسیداسیون لیپیدی را کاهش داده و سبب 

های کیفی منی از قبیل جنبایی و  بهبود فراسنجه

 .(Aisen et al., 2002)د یکپارچگی غشا پس از ذوب شو

روی یکی از عوامل کمکی آنزیم سوپراکسیددسموتاز 

است که سبب دیس موتاسیون آنیون سوپر اکساید 

شود و آن را به  می (شده ناشی از متابولیسم هوازی)

کند. روی عالوه بر نقش  هیدروژن پراکساید تبدیل می

کوفاکتوری برای سوپر اکسید دیس موتاز با القای 

های پاسخ به تنش در مقابله با استرس  السیگن

. روی با چند (Klotz et al., 2003)اکسیداتیو نقش دارد 

صورت مستقیم و غیرمستقیم از ایجاد و  سازوکار به

کند  های اکسیداتیو جلوگیری می گسترش آسیب

(Powell, 2000). پذیری به  طور برگشت روی به

به بلند متصل  اسیدهای چرب غیراشباع زنجیره

فسفولیپیدهای غشایی مانند اسید آراشیدونیک متصل 

شود که روی سبب محافظت اسیدهای  یمشود. تصور  یم

چرب غیراشباع در برابر اکسیداسیون ناشی از آهن در 

معلوم  .(Hida et al., 1995)شود  یممحیط درون تنی 

شده که روی برای ساخت اسپرم و تولید تستوسترون 

کردن روی  اضافه .(Kvist et al., 1987)ضروری است 

 و شود یماکسیدانی اسپرم  یآنت ظرفیت باعث افزایش

 محافظت پراکسیداسیون از را اسپرم غشای یپیدهایل

 . غلظت روی(Hidiroglou & Knipfel, 1984) کند یم

مانی و  مایع منی ارتباط مستقیم با جنبایی، زنده

 Alavi-Shoushtari)ها دارد  شناسی طبیعی اسپرم ریخت

et al., 2009). 

آمیز  اسپرم برای انتقال موفقیت DNAبودن  کامل

ی ها سالصفات ژنتیکی به نسل بعد ضروری است. طی 

های حیاتی اسپرم مانند جنبایی  یژگیوگذشته عالوه بر 

اسپرم پس از انجماد برای  DNAی، سالمت مان زندهو 

ین باروری کافی اسپرم مورد توجه قرار گرفته است. بنابرا

گشایی بسیار  یخ اسپرم هنگام انجماد و DNAمراقبت از 

های آزاد طی انجماد و ذوب منی  یکالراد مهم است.

نیز تغییر  و DNAموجب مهار قدرت جنبایی، آسیب به 

شوند. افزودن روی  های اسپرم می در شکل ظاهری سلول

اکسیدانی از  کننده به علت خاصیت آنتی به محیط رقیق

کند، در نتیجه  ها جلوگیری می ROSرات مخرب یثتأ

و  DNA رسانی به تواند تأثیر مهمی در کاهش آسیب می

داشته  انجماد منی پراکسیداسیون لیپید اسپرم طی

 (.Kevist et al., 1987باشند )

های سولفدریل اسپرم  عنصر روی همچنین با گروه

وجودآمدن پیوندهای غیر  در ارتباط است و باعث به

های سولفدریل در  شود. گروه می s....Zn....sکواالن 

ساختار کروماتین اسپرم باعث تشکیل پیوندهای دی 

پایداری  علتشوند. وجود این پیوندها  سولفیدی می

ساختار کروماتین اسپرم است. این پیوندها در افزایش 

شدن کروماتین اسپرم در فرایند اسپرماتوژنز و در  متراکم

ذوب مؤثر -انجماد نتیجه محافظت بهتر طی فرایند

 Dissanayake et al., 2010; Kotdawala et) هستند

al., 2012)گاو گزارشی  مورد . اما در این خصوص در

ر یثتأ بررسی این پژوهش،از  هدفوجود ندارد. بنابراین، 

کنندة منی گاو بر  افزودن سطوح متفاوت روی به رقیق

 ود.های کیفی آن در گاو ب انجمادپذیری اسپرم و ویژگی

 

 ها مواد و روش
 طرح آزمایش

این پژوهش در مرکز آزمون نتاج گاوهای شیری 

وگوشتی ایران و گروه علوم دامی دانشگاه تهران واقع در 

در این پژوهش  شده کنندة استفاده کرج اجرا شد. رقیق

( بود Minitube, Germanyکنندة تجاری آندرومد ) رقیق

 .بودآلمان(  Merckسولفات روی ) شده و روی استفاده

گیری از چهار گاو نر بالغ هلشتاین انجام شد.  اسپرم

ای دو  آوری منی با استفاده از مهبل مصنوعی هفته جمع

آوری منی و انتقال  درنگ پس از جمع . بیگرفتبار انجام 

شد.  جراهای ابتدایی روی منی ا آن به آزمایشگاه بررسی
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در  4/3×313 لیتر، غلظت بیش از میلی 5-3حجم بین 

درصد در  34رونده بیشتر از  جنبایی پیش و لیتر هر میلی

عنوان منی بهینه در نظر گرفته شد. پس از  به ،هر انزال

شده از  آوری ها، منی جمع بودن نمونه اطمینان از سالم

رات فردی با یثتأچهار گاو نر با هدف از میان برداشتن 

ای یکدیگر آمیخته شدند. در این پژوهش پنج تکرار بر

 هر تیمار در نظر گرفته شد.

 

 روش انجماد و ذوب اسپرم

، 41های اسپرم در چهار گروه شامل سطوح صفر،  نمونه

-Zn-0, Zn-50-Znمیکرومول سولفات روی ) 341و  311

100, Zn-150سازی طوری انجام شد  ( تقسیم شدند. رقیق

اسپرم  41×313 که در هر پایوت، غلظت پایانی اسپرم به

 4/1 های ها داخل نی سازی نمونه پس از رقیق زنده برسد.

ها با دستگاه  بندی نی کشیده شد. سردسازی و بسته

ها به مدت  ( انجام گرفت. نیIMV, Franceخودکار ) نیمه

گراد قرار  درجة سانتی 5ساعت در سردخانه در دمای  5-1

( IMV, France) ها به دستگاه انجماد گرفتند. سپس نمونه

گراد رسیده بود، منتقل  درجة سانتی 5آن به که قبالً دمای 

گراد  درجة سانتی -351دقیقه دمای آن به  3شد و در 

ور  ( غوطه-333ها داخل ازت مایع ) رسید. در پی آن، نی

ها از نیتروژن  آوردن نی شدند. برای ذوب منی پس از بیرون

گراد گذاشته  درجة سانتی 13ثانیه در آب  11ها  مایع، نی

ارزیابی )از هر تیمار برای هر تکرار( سه نی ذوب شد. برای 

 4های  شد. سپس محتوای اسپرم به درون میکروتیوب

درجة  13دقیقه در دمای  31لیتری ریخته شد و  میلی

های اسپرم  گراد انکوباسیون شد و سپس فراسنجه سانتی

 ارزیابی شد.

 

 های منی گیری فراسنجه اندازه

 جنبایی اسپرم

 ةمیکرولیتر از نمون 31تا  3مپلر با استفاده از س

شده را روی الم گذاشته شده و با گذاشتن یک  ذوب

المل، نمونه روی الم پخش شد. جنبایی اسپرم با 

-Minitube)استفاده از دستگاه آنالیز کامپیوتری اسپرم 

Germany) ارزیابی شد. برای برآورد درصد جنبایی 

ش و اجازه صورت تصادفی گزین اسپرم، سه میدان دید به

 کند ها را بررسی میدان داده شد تا دستگاه آنالیز اسپرم

عنوان جنبایی هر نمونه در  آمده به دست و عدد پایانی به

 نظر گرفته شد.
 

 یکپارچگی غشای اسپرم

در این پژوهش برای بررسی یکپارچگی غشای اسپرم از 

ها به  گشایی نی استفاده شد. بعد از یخ 3آزمون هاس

دقیقه  31لیتری تخلیه شده و  میلی 4تیوب داخل میکرو

ت باالی مو سپس قسشد سانتریفیوژ  3411 با دور

جداسازی و بعد از  ،کننده بود میکروتیوب که حاوی رقیق

میکرولیتر از محیط  311میکرولیتر از منی به  31آن 

 ،هایپواسموتیک که حاوی فروکتوز و سیترات سدیم بود

 سهحداقل  ةبا تهی قهدقی 11اضافه شد. پس از گذشت 

شده، با استفاده از  انکوبه ةمیکرولیتر( از نمون 31قطره )

 ;CKX41) میکروسکوپ معکوس فاز کنتراست

Olympus, Tokyo, Japan)  بررسی شد. در هر گروه

روی  گرفتهتیماری با استفاده از دوربین قرار

اسپرم  411میکروسکوپ عکس گرفته شد و حداقل 

خورده نسبت  های با دم گره پرمشمارش شد و درصد اس

 (.Revell & Mrode, 1994)نخورده محاسبه شد  به گره

 

 مانی زنده

نیگروزین استفاده -مانی از رنگ ائوزین برای ارزیابی زنده

اسپرم  ةمیکرولیتر از نمون 41آمیزی  شد. برای این رنگ

 ةروی الم قرار داده شد. بیست میکرولیتر از رنگ آماد

و  شدزین نیز برداشته و روی نمونه ریخته نیگرو -ائوزین

آرامی به هم زده شد تا اسپرم با رنگ  به نمونهبا سمپلر 

میکرولیتر از نمونه  41 ،ثانیه 11آمیخته شود. پس از 

و با یک الم شد الم دیگری گذاشته  ةبرداشته و بر گوش

شدن، الم در  . پس از خشکیافتآرامی گسترش  دیگر به

 (CKX41; Olympus, Tokyo, Japan) زیر میکروسکوپ

اسپرم  411از هر نمونه  گرفت.قرار  511نمایی  بزرگ با

نشده  شده و رنگ های رنگ شمارش شد و درصد اسپرم

 (.WHO, 2010)محاسبه شد 

 

 شناسی ریخت

شناسی در این پژوهش از محلول  برای بررسی ریخت

 4/34هانکوک استفاده شد. محیط هانکوک شامل 

                                                                                  
1. Hypo Osmotic Swelling (HOS) 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%20%D9%85%D8%AE%D9%81%D9%81host%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%85&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fallie.dbcls.jp%2Fpair%2FHOST%3Bhypoosmotic%2Bswelling%2Btest.html&ei=2M3KUsrQM8LarAfUv4DgBA&usg=AFQjCNE7ts3xEucYjfkdanbIzHJl-f-nwA&bvm=bv.58187178,d.bmk
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لیتر محلول  میلی 341درصد(،  13رمالین )لیتر ف میلی

لیتر  میلی 411لیتر محلول بافر و  میلی 341نمکی سدیم، 

 13/3آب دو بار تقطیر است. محلول نمکی سدیم شامل 

لیتر آب دو بار تقطیر است.  میلی 411گرم کلرید سدیم در 

محلول بافر خود از دو محیط جداگانه تشکیل شده است. 

گرم دی سدیم هیدروژن  394/43محیط نخست شامل 

لیتر آب  میلی 411( در (H2O2×Na2HPO4فسفات دو آبدار 

 گرم فسفات پتاسیم 445/44دو بار تقطیر و محیط دوم از 

(KHPO4 در )لیتر آب دو بار تقطیر تشکیل شده  میلی 411

لیتر از محیط نخست با  میلی 411کردن  است. با مخلوط

لیتر محلول بافر  میلی 491لیتر از محیط دوم،  میلی 91

برای ارزیابی چند قطره از  (.Hancock, 1956) شود تهیه می

لیتر از  های حاوی یک میلی هر نمونة منی به میکروتیوب

محلول هانکوک اضافه شد. یک قطره از این محلول روی 

آرامی روی آن قرار گرفت و با  الم قرار داده شد و المل به

 ;CKX41) فاز کنتراستاستفاده از میکروسکوپ معکوس 

Olympus, Tokyo, Japan)  بررسی شد. در هر گروه

تیماری با استفاده از دوربین قرارگرفته روی میکروسکوپ 

اسپرم شمارش شد. درصد  411عکس گرفته شد و حداقل 

های غیرطبیعی شامل  های طبیعی و اسپرم اسپرم

بودن آکروزوم، سرهای چسبیده، بخش میانی  غیرطبیعی

 های دم محاسبه شد. یعی و آسیبغیرطب

 

 سالمت آکروزوم

از پروب می اسپرم وکروزسالمت آ ارزیابی وضعیتبرای 

3فلوروسنت 
PSA-FITC  .رنگ استفاده شدPSA  به

شان تخلیه  هایی دارای آکروزوم ناسالم که کلسیم اسپرم

رنگی فلورسنت است که به  FITCچسبد.  شده است، می

 .شود یمفته تشخیص داده گر ی رنگها اسپرموسیلة آن 

اسپرم در هر اسالید برای پیداکردن الگو با استفاده از  411

,400x  BX51; Olympus) میکروسکوپ فلورسنت

magnification)  شمارش شد(., 2013et alEmamverdi .) 

های دارای رنگ فلورسنت در ناحیة آکروزوم به عنوان  اسپرم

ای بدون رنگ ه اسپرم دارای آکروزوم سالم و اسپرم

فلورسنت یا رنگ جزئی در این ناحیه به عنوان اسپرم دارای 

 .دیده یا گسیخته شمارش شدند آکروزوم آسیب

                                                                                  
1. Pisum sativum agglutinin linked to fluorescein 

isothiocyanate 

 اسپرم DNAسالمت کروماتین و 

4اسپرم با تست DNAبررسی سالمت کروماتین و 
SCSA 

و دستگاه فلوسایتومتری انجام شد. محتوای نی اسپرم 

لیتری  میلی 4/3 گشایی داخل میکروتیوب بعد از یخ

 سانتریفیوژ شد. g411دقیقه با دور  4سپس  ریخته و

آرامی برداشته و دور ریخته شد. پلیت  بخش رویی به

مول  میلی 34/1لیتر بافر ) میلی 4 اسپرم باقیمانده در

NaCl، 3 مول  میلیEDTA  موالر تریس در  میلی 31و

4/3pH=میکرولیتر از محلول  311 ( حل شد. مقدار

 3/1میکرولیتر محلول اسیدی ) 511ته و به آن برداش

مول اسید هیدروکلریک  19/1در  X-100درصد تریتون 

 3411ثانیه  11( اضافه شد. بعد از NaClمول  34/1و 

میکروگرم بر  3 )شامل میکرولیتر آکریدین اورانژ

لیتر از محلول هیدروکلرید آکریدین اورانژ  میلی

((A8097 مول  34/1 درNaCl ،3 مول  لیمیEDTA ،

مول اسید  یلیم 3/1و  Na2HPO4مول  یلیم 4/1

دقیقه  11( اضافه شد. بعد از =3pHسیتریک در 

 ,Becton Dickinson) با دستگاه فلوسایتومتری ها اسپرم

San Jose, CA, USA ) ارزیابی شد. فلورسنت سبز

سالم و فلورسنت قرمز  DNAاسپرم با  ةدهند نشان

در نظر دیده  آسیب DNA اسپرم دارای دهندة نشان

 (.3)نمودار  (Topraggaleh et al., 2013) شدگرفته 

 

 
 

نمودار آنالیز فلوسایتومتریک کروماتین اسپرم گاو  .3 نمودار

 POLY-1:آمیزی فلورسنت.  ذوب با رنگ -بعد از انجماد

: POLY-2دیده.  آسیب DNAیی با ها اسپرمدهندة  نشان

 سالم. DNAبا یی ها اسپرمة دهند نشان

                                                                                  
2. Sperm Chromatin Structure Assay 
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 آلدئید دی مالون

آلدئید در این پژوهش از  دی برای بررسی غلظت مالون

 ةلیتر از هر نمون میلی 3اسید تیوباربیتوریک استفاده شد. 

 4و  BHTلیتر  میلی EDTA ،3لیتر  میلی 3منی با 

مخروط ریخته ة لول درهم مخلوط و  با TCAلیتر  میلی

دقیقه  34برای مدت  g× 3411ها در  شدند. لوله

لیتر از  میلی 3سانتریفیوژ شدند. پس از سانتریفیوژشدن، 

در میکروتیوب  TBAلیتر  میلی 3محلول باالی لوله با 

 ةدرج 34ماری  دقیقه در بن 41ها  آمیخته شدند. لوله

دقیقه در  11ها پس از  گراد قرار گرفتند. نمونه سانتی

های مختلف به  جذب نوری نمونه .دمای اتاق سرد شدند

یادداشت  نانومتر با اسپکتروفتومتری 414طول موج 

 آلدئید محاسبه شد دی مالون شدند و در پایان غلظت

(Esterbauer & Cheeseman, 1990). 

 

 آنالیز آماری

افزار  نرم univariate ةها با روی بودن داده ارزیابی نرمال

SAS  ها با  . تجزیه و تحلیل آماری دادهگرفتانجام

در قالب طرح کامالً  GLMة و به روی SASافزار  نرم

ها به روش  تصادفی انجام گرفت. میانگین داده

LSMeans  14/1داری در سطح معنامقایسه و اختالف 

 گزارش شد.
 

 نتایج و بحث

های حاوی روی بر درصد جنبایی  در این بررسی محیط

در پژوهشی که (. 3 داری نداشتند )جدول امعناسپرم اثر 

 انجام گرفت، نشان داده شدکهروی اسپرم انسان 

به  لیتر روی یلیمیکرومول بر م 4/3کردن سطح  اضافه

داری در درصد جنبایی اسپرم  امعنمحیط کشت، کاهش 

کند، یعنی با  یمی صفر و چهار ساعت ایجاد ها زمانبین 

یافت. اما  یمگذشت زمان درصد جنبایی کاهش 

کشت  به محیط لیتر یلیممیکرومول بر  3/1کردن  اضافه

گروه شاهد  در مقایسه باسبب افزایش جنبایی اسپرم 

داری مشاهده نشد. همچنین  امعن، هرچند اختالف شد

یکرومول بر م 3/1درصد بازیافت اسپرم در گروه 

داری با گروه شاهد  امعنلیتر بیشتر بود و تفاوت  یلیم

 .(Dissanayake et al., 2008) داشت

اسپرم در محیط حاوی  مانی میانگین درصد زنده

میکرومول روی دارای بیشترین مقدار بود و  311

( >14/1Pداری با گروه شاهد داشت )امعناختالف 

نشان داده  ،(. در پژوهشی روی اسپرم گاومیش3 )جدول

شد که روی موجود در پالسمای منی ارتباط مستقیمی 

-Alavi)ها دارد  رونده اسپرم مانی و جنبایی پیش با زنده

Shoushtari., 2009.) بین روی پالسمای منی و تعداد 

 ,.Netter et al)اسپرم ارتباط قابل توجهی وجود دارد 

 توانند تأثیرات مضر و های آزاد می رادیکال .(1981

رات یثتأمفیدی بر عملکرد اسپرم داشته باشند. این 

های آزاد و مدت زمانی  متناسب با نوع و غلظت رادیکال

گیرد، متغیرند. نشان  آن قرار می که اسپرم در معرض

ها در  توسط اسپرم ROSداده شده است که مقدار اندکی 

یابی و  شود که برای ظرفیت شرایط فیزیولوژیک ایجاد می

آن با  زیاداما مقادیر ، واکنش آکروزومی اسپرم نیاز است

 Agarwal et)جنبایی و تعداد اسپرم رابطة منفی دارد 

al., 2006.) 

صد یکپارچگی غشای اسپرم و سالمت میانگین در

میکرومول روی دارای  311آکروزوم در محیط حاوی 

داری با سایر  بیشترین مقدار بود و به ترتیب اختالف معنا

و  >13/1Pداشت )به ترتیب  Zn-50ها و گروه شاهد و  گروه

(114/1p<افزودن روی به عنوان 4 ( )جدول .)

ثباتی غشای اسپرم  یکنندة منی از ب اکسیدان به رقیق آنتی

گشایی جلوگیری و همچنین به حفظ محتویات  هنگام یخ

. (Bettger & O'Dell, 1981)کند  آکروزوم کمک می

های آزاد در مایع منی موجب  افزایش رادیکال

پراکسیداسیون لیپید و آسیب به غشای اسپرم و آکروزوم 

 & Hidiroglou & Knipfel, 1984; Weisiger)شود  آن می

Fridovich, 1973) در پژوهش حاضر نیز احتماالً روی با .

اکسیدانی که دارد، مانع پراکسیداسیون لیپید  خاصیت آنتی

های  و آسیب به غشا و آکروزوم شده است. در انسان محیط

های با آکروزوم  سولفات روی دارای درصد بیشتری از اسپرم

 داری سالم در مقایسه با گروه شاهد بوده و اختالف معنا

 .(Kotdawala et al., 2012) داشتند

های طبیعی در  در این پژوهش میانگین درصد اسپرم

های حاوی سولفات روی با گروه شاهد اختالف  محیط

های  مکمل روی در قوچ (.3دار نداشت )جدول  امعن

جوان باعث افزایش تولید اسپرم روزانه و کاهش تولید 

 ,Underwood & Somers)های غیرطبیعی شد  اسپرم
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 های آزاد در مایع منی موجب همچنین رادیکال .(1969

 Agarwal et)شود  تغییر حرکت و مورفولوژی اسپرم می

al., 2006)های فوق، در . در هر حال برخالف گزارش 

 حاضر اثر روی بر مورفولوژی اسپرم دیده نشد. ةمطالع

 
 های روی و گروه شاهد م بعد از انجماد در محیطخطای استاندارد( درصد خصوصیات کیفی اسپر ±. میانگین )3جدول 

 %() مورفولوژی مانی )%( زنده %() رونده جنبایی پیش جنبایی کل )%( غلظت سولفات روی میکرو مول

1 41/3±33/33 33/4±39/31 44/3±3/31 13/3±9/91 

41 41/3±4/33 33/4±4/34 44/3±9/31 13/3±93 

311 41/3±49/34 33/4±39/33 44/3±4/34b 13/3±3/94 

341 41/3±34/39 33/4±43/43 44/3±9/33 13/3±5/91 

   b( 14/1. اختالف معناداری با گروه کنترل (p<. 

 

 341دیده در محیط  آسیب DNAمیانگین درصد 

های دیگر بیشتر بود و  میکرومول در مقایسه با محیط

ها داشت  اختالف معناداری با گروه شاهد و سایر گروه

(114/1 p< )(در یک پژوهش روی اسپرم انسان 4 جدول .)

میکرومول روی در مقایسه با گروه شاهد و  311سطح 

، 3111، 411، 441، 41، 31، 1) سطوح دیگر روی

سالم بود و  DNAمیکرومول( دارای درصد بیشتری از 

 ,.Kotdawala et al)اختالف معناداری با گروه شاهد داشت 

 هستة ول و کروماتینسل . روی باعث پایداری غشای(2012

های ضد  یتفعالبرابر  درشود و فاکتور اصلی  یماسپرم 

ی ها گروهعنصر روی با  (Chia et al., 2000)باکتری است 

آمدن  وجود ارتباط است و باعث به سولفیدریل اسپرم در

در ساختار کروماتین  s....Zn....sپیوندهای غیرکواالن 

ساختار کروماتین  شود. در نتیجه سبب پایداری یماسپرم 

اسپرم در فرایند اسپرماتوژنز شده و در محافظت بهتر طی 

 ,.Dissanayake et alاست ) مؤثرذوب -فرایند انجماد

2010; Kotdawala et al., 2012 ،اما برخالف تصور .)

سولفات روی نه تنها نتوانست سبب بهبود شاخص  افزودن

میکرو  341سالمت کروماتین اسپرم شود، بلکه در محیط 

افزایش یافته و  DNAشدن رشتة  قطعه مول روی، قطعه

های انجماد اسپرم داشت. با  یطمحاختالف معناداری با بقیة 

توجه به آنکه ترشحات غدة پروستات هم واجد مقدار زیادی 

از عنصر روی بوده است، در نتیجه سطح اخیر روی 

بر احتماالً دارای تأثیر منفی  شده در این مطالعه افزوده

کروماتین اسپرم بوده است. همچنین غلظت زیاد روی 

موجب کاهش جذب اکسیژن توسط سلول اسپرم شده و 

 ,.Kevist et al) تأثیر منفی بر فراسنجه های اسپرم دارد

1987). 

 
 های روی و گروه شاهد خطای استاندارد( درصد خصوصیات کیفی اسپرم بعد از انجماد در محیط ±میانگین ) .4جدول 

 %() دیده آسیب DNA %() مالون دی آلدئید %() سالمت اکروزوم %() یکپارچگی غشا لظت سولفات روی میکرو مولغ

1 35/3±9/33 13/3±39/33 31/1±34/3 4/1±13/5 

41 35/3±4/34 13/3±9/33 131±9/1 4/1±13/5 

311 35/3±1/39b 13/3±13/31a 31/1±43/1c 4/1±45/5 

341 35/3±1/34 13/3±43/93a 31/1±33/1c 4/1±35/4a 

a b c114/1 (داری دارند  هایی که با گروه کنترل اختالف معنا . میانگینp< a ،13/1 p< b ،14/1 cp<. ( 
 

های  آلدئید در محیط دی میانگین درصد تولید مالون

داری  میکرومول روی کمتر بود و اختالف معنا 341و  311

روی با  (.4جدول ( )>P 14/1) با گروه شاهد داشت

آهن در  مانع ورود (II)( با آهن IIIکردن آهن ) جایگزین

 ,.Ohkawa et al) شود های آزاد می چرخة تولید رادیکال

های اکسیداتیو در  آسیب . در پژوهشی اثر روی بر(1979

ها بررسی شد و نتایج نشان داد که غلظت آهن  بیضة موش

ر بوده های با جیرة غذایی کمبود روی، بیشت در بیضة موش

های غذایی دارای روی داشتند.  و تفاوت معناداری با جیره

شده ممکن است در اثر  های اکسیداتیو مشاهده آسیب
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های آزاد مربوط به تجمع آهن در بافت یا  افزایش رادیکال

اکسیدانی وابسته به روی رخ داده  کاهش فرایندهای آنتی

 ی درکردن عنصر رو اضافه(. Oteiza et al., 1995باشد )

لحاظ  داری از امعنی اسپرم انسان، تفاوت ها نمونه

ها و تورم هایپواسموتیک با گروه  یچربپراکسیداسیون 

اکسیدانی  آنتیبنابراین روی دارای تأثیرات  شاهد ایجاد کرد،

سطح باالی روی  با غلظت اکسیژن (.Arabi, 2005است )

یابد و باعث اختالل در مصرف  یم کاهش منی در مایع

 (.Wong et al., 2001)شود  یمیژن توسط اسپرم اکس

در آزمایش حاضر اثر افزودن سولفات روی به محیط 

های کیفی و حیاتی اسپرم  یژگیوانجماد اسپرم گاو بر 

اکسیدانی سولفات  ارزیابی شد. در این مطالعه خاصیت آنتی

و اثر مفید آن بر انجمادپذیری اسپرم با کاهش تولید  روی

ید نشان داده شد. همچنین، در این آزمایش مالون دی آلده

برای نخستین بار در گاو احتمال دخالت عنصر روی در 

ذوب ارزیابی -پایداری کروماتین اسپرم طی فرایند انجماد

آمده نتوانست چنین نقشی را برای  دست شد. نتایج به

شده به  سولفات روی در اسپرم گاو البته در سطوح بررسی

شود در مطالعات بعدی از سطوح  یمهاد اثبات برساند. پیشن

تر سولفات روی یا اشکال شیمیایی دیگر روی برای  پایین

 ارزیابی چنین سازوکاری استفاده شود.

 

 گیری کلی نتیجه 

ز استفاده از دُ کههای این پژوهش نشان داد  یافته

مناسب در  یتواند به عنوان مکمل مناسب روی می

 کند.محافظت بهتری منی از اسپرم گاو  ةکنند رقیق
 

 سپاسگزاری

ن محترم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی از مسئوال

کردن امکانات مالی و  دانشگاه تهران به دلیل فراهم

تجهیزاتی برای اجرای این طرح پژوهشی کمال قدردانی 

های دامی  شود. از مدیر عامل محترم شرکت نهاده می

 و مدیریت و جاهد جناب آقای مهندس ورناصری

کارکنان محترم مرکز آزمون نتاج گاوهای شیری و 

گوشتی ایران که امکانات مورد نیاز اجرای این طرح را 

 .گرددمیدند نیز تشکر و قدردانی کرمهیا 
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