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ارزیابی اثر افزودن سطوح مختلف اسیدهای چرب  n-8به رقیق کننده بایوکسل بر قابلیت انجماد
اسپرم بز
مهدی انصاری ،*6آرمین توحیدی ،6محمد مرادی شهر

بابک6

 .6گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
* نویسنده مسئول مكاتباتm.ansari@alumni.ut.ac.ir :
(دریافت مقاله ،31/68/83 :پذیرش نهایی)19/8/63 :

چكیده
هدف از این مطالعه ،ارزیابی اثر افزودن سطوح مختلف اسیدهای چرب  n-8به رقیق کننده بایوکسل بر قابلیت انجماد اسپرم بز بود 1 .رأس بز بالغ مهابادی برای
جمعآوری اسپرم انتخاب شده و اسپرمگیری بهوسیله مهبل مصنوعی انجام گرفت .پس از ارزیابی شاخصهای کیفی ،اسپرمها مخلوط و به  4گروه مساوی تقسیم
شد .گروههای تیماری شامل سطوح  6 ،9/6 ،9و  69نانوگرم در میلیلیتر اسید چرب بودند .فراسنجههای تحرک و تحرک پیشرونده ،زندهمانی و درصد اسپرمهای
ناهنجار ارزیابی شده و نرخ بازیافت اسپرم محاسبه شد .دادهها به وسیله  Proc GLMنرم افزار  SASمورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که میانگین
درصد تحرک و نرخ بازیافت گروه  69 ng/mlبه صورت معنیداری باالتر از گروه  9/6 ،9و  6نانوگرم در میلیلیتر بود .درصد تحرک پیشرونده در گروههای  69و
 9/6نانوگرم در میلیلیتر به طور معنیداری باالتر از صفر و  6نانوگرم در میلیلیتر بود .درصد زندهمانی در سطح  6نانوگرم در میلیلیتر به صورت معنیداری پایینتر
از سطوح دیگر بود .درصد اسپرمهای ناهنجار بین سطوح مختلف اسید چرب تفاوت معنیداری نداشت .نتایج نشان داد که افزودن سطح  69نانوگرم در میلیلیتر
اسیدچرب قابلیت انجماد اسپرم بز را بهبود میبخشد.
مجله علوم تشخیصی دامپزشكی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،6831 ،دوره  ،4شماره  ،4پیاپی  ،61صفحات.6968-6961 :
کلید واژهها :اسیدهای چرب  ،n-8قابلیت انجماد ،منی ،بایوکسل

مقدمه
یكی از فناوریهای مهم جهت حفظ و نگهداری

مانی اسپرمها در طی یک دوره زمانی طوالنی مدت میباشد.

ذخایر ژنتیكی ،انجماد اسپرم است .اسپرمهای منجمد ،جهت

اهمیت فرایند انجماد اسپرم به عنوان فرایندی که مانع از آسیب

تلقیح مصنوعی باید از کیفیت الزم جهت تلقیح مصنوعی

رساندن به سلول اسپرم و همچنین کاهش تنشهای ناشی از

برخوردار باشند .بنابراین فرایند انجماد اسپرم فناوری دقیق و

تغییرات سلولی میباشد ،واضح است .اسپرم در منی رقیق

ماهرانهای است که طی چند دهه اخیر برای بهبود آن فعالیت-

نشده ،برای زمان کوتاهی زنده میماند و سرد کردن آهسته منی

های عمدهای صورت گرفته است ،اما کماکان میزان بازیافت

تا دمای  5درجه سانتیگراد سبب مرگ بسیاری از اسپرمها می-

اسپرم پس از انجماد رضایت بخش نبوده و باید بهبود یابد.

شود .بنابراین ،مایع رقیق کننده ،افزون بر این که باید برای رقیق

مهمترین مزیت فرایند انجماد ،جلوگیری از کاهش توان زنده-
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کردن مناسب باشد ،الزم است که اسپرمها را در خالل سرد

اسپرم به گنادوتروپینها میشود Amorim .و همكاران

شدن حفظ کند و دوره زندهمانی آنها را افزایش دهد.

( ،)8993اثرات اضافه کردن کلسترول ،ویتامین  ،Aروغن کبد

در اغلب گونههای پستانداران بخش اعظم اسیدهای چرب

ماهی کاد و روغن بزرک را بر بقاء اسپرم گاو نر پس از انجماد

غشای اسپرم ،اسیدهای چرب بلند زنجیر غیراشباع است که

مورد بررسی قرار دادند .افزودن کلسترول به نمونههای اسپرم

بیشتر شامل سریهای  n-8میباشند .در بیشتر پستانداران از

قبل از فرایند انجماد موجب افزایش زندهمانی اسپرم پس از

دوکوزاهگزاانوئیک

فرایند انجماد-ذوب شد ( .)8در مطالعهای که توسط  Badrو

( ،)C22:6 n-3، Docosahexaenic acidاسیدچرب غالب

همكاران ( )8994انجام گرفت ،اضافه کردن اسیدهای چرب

فسفولیپیدهای غشای اسپرم است ،به طوری که بالغ بر 19

غیراشباع و کلسترول به محیط رقیق کننده انجمادپذیری و

درصد از کل اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه را

قدرت باروری اسپرم قوچ در شرایط برون تنی را بهبود بخشید

تشكیل میدهد ( .)5به طور کلی در ترکیب اسیدهای چرب

( .)4بر خالف آن ،استفاده از زرده تخممرغ غنی از امگا 8-در

پرندگان اهلی ،وجود مقدار زیادی اسیدهای چرب  n-1به

رقیقکننده اسپرم خوک نتوانست انجمادپذیری آن را بهبود

اثبات رسیده است ،در حالی که در پستانداران اهلی مقدار

بخشد ( .)1با توجه به در دسترس نبودن اطالعات کافی در

زیادی اسیدهای چرب غیر اشباع  n-8وجود دارد .شواهد نشان

مورد بز ،هدف از این مطالعه ،بررسی اثر افزودن سطوح

دهنده این مطلب است که کاهش در مقدار اسیدهای چرب غیر

مختلف منبع اسیدهای چرب  n-8به رقیقکننده تجاری

اشباع با چند پیوند دوگانه ()Polyunsaturated fatty acid

بایوکسل بر قابلیت انجماد اسپرم بز مهابادی بود.

باعث کاهش در تعداد ،تحرک و قابلیت انجماد اسپرمها در

مواد و روشها

جمله

نشخوارکنندگان

اسید

بسیاری از گونههای اهلی پستانداران میشود (.)3

آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی در  5تكرار انجام

 Connorو همكاران ( ،)6113با تجزیه اسید چرب قسمت سر

گرفت .جمعآوری منی پس از عادت دادن بزها ،به وسیله مهبل

و دم اسپرماتوزوئید نشان دادند که اسید دوکوزاهگزاانوئیک به

مصنوعی صورت گرفت .بالفاصله پس از جمعآوری منی

ترتیب  6/6و  61/1درصد مجموع اسیدهای چرب سر و دم

نمونهها در داخل بن ماری با دمای  88درجه سانتیگراد قرار

اسپرماتوزوئید را تشكیل میدهد ( .)1از آنجا که چربیها نقش

گرفته و به آزمایشگاه منتقل شدند .در آزمایشگاه پس از ارزیابی

مهمی در تمامیت ،سیالیت ،ثبات و نفوذپذیری غشا دارند ،آنها

اولیه و داشتن استانداردهای مناسب انجماد (تحرک باالتر از

این فرضیه را ارائه نمودند که ممكن است تراکم انتخابی اسید

 ،)%19نمونههای منی با هم مخلوط شده و به  4گروه مساوی

دوکوزاهگزاانوئیک با داشتن پیوندهای دوگانه بیشتر در دم

تقسیم شدند .از بایوکسل ( Bioxcell®, Aigle, IMV,

اسپرم برای افزایش سیالیت غشاء ،که الزمه خمش و انعطاف دم

 )Franceبه عنوان رقیق کننده پایه استفاده گردید .گروههای

است ،مورد نیاز باشد .این خمش و انعطاف برای تحرک اسپرم

تیماری شامل سطوح  6 ، 9/6 ،9و  69نانوگرم در هر میلیلیتر

الزم است.

اسیدچرب(Viva PharmaceuticalInc, Canada) n-8

 Perez-peو همكاران ( ،)8996نشان دادند که مصرف اسید

بود .منی رقیقشده به مدت  8ساعت تا دمای  4-5درجه

لینولئیک در جیره ،مانع از پدیده شوک سرمایی و بهبود سیالیت

سانتیگراد سرد شد .نمونهها در داخل پایتها ( 9/5میلیلیتری

غشاء میشود و قابلیت زنده ماندن اسپرماتوزوئید را باال میبرد

و  699 ×691اسپرم در هر پایت) ریخته شده و در رک قرار

( .)69بهبود سیالیت غشاء به نوبه خود سبب پاسخدهی بهتر

داده شد .با استفاده از جعبه پلی استیرن رکهای محتوی نمونه،
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در معرض بخار نیتروژن مایع در ارتفاع  4سانتیمتری باالی

بسیار نازک روی الم اول پخش شد .پس از آن المها از یكدیگر

نیتروژن مایع به مدت  3دقیقه قرار گرفته و سپس در نیتروژن

جدا شده و الم اول روی صفحه گرم قرار داده و خشک شد .با

مایع غوطه ورشدند (.)66

شمارش  699اسپرم در هر الم و به کمک میكروسكوپ نوری

اندازهگیری فراسنجههای منی

با بزرگنمایی  ،499درصد اسپرمهای ناهنجار تعیین شد .حداقل

الف) تحرک اسپرم

 69میدان میكروسكوپی برای تخمین صحیحی از درصد

نمونهای از منی تازه در سرم فیزیولوژیک (نمک طعام 9/1

اسپرمهای ناهنجار ،مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت.

درصد) به نسبت  6به  699رقیق شد .الم و المل از قبل روی

د) تعیین درصد اسپرم زنده و مرده

صفحه گرم در دمای  81درجه سانتیگراد گرم شده و 89

جهت اندازهگیری درصد اسپرم زنده و مرده در نمونه منی تازه

میكرولیتر از نمونه رقیق شده منی روی الم تمیزی قرار داده

و نمونه ذوب شده از رنگ ائوزین -نیگروزین تجاری برای

شد .جهت تعیین تحرک اسپرم در زیر میكروسكوپ نوری با

رنگآمیزی اسپرمها استفاده شد .قطره کوچكی از رنگ روی

بزرگنمایی  699مورد بررسی قرار میگرفت .حداقل  69میدان

یک الم گرم قرار داده شد .یک پایت خالی به سطح نمونه منی

میكروسكوپی برای تخمین صحیحی از درصد تحرک ،مورد

نزدیک شد تا مقداری اسپرم به آن بچسبد و سپس انتهای این

مشاهده و بررسی قرار گرفت .تخمین درصد سلولهای

پایت به درون رنگ روی الم فرو برده شد تا اسپرم و رنگ به

متحرک ،بر اساس تجربه از روی میدانهای مشاهده شده

خوبی مخلوط شوند .به کمک یک الم دیگر گستره بسیار نازکی

صورت میگیرد .این کار در دمای  81درجه و همچنین پس از

از نمونه منی تهیه شده و الم به سرعت خشک گردید تا

ذوب تكرار شد.

اسپرمهای زنده در اثر رنگ از بین نرفته و رنگآمیزی نشوند.

ب) حرکت پیشرونده اسپرم

برای خشک شدن سریع ،الم روی صفحه گرم با دمای 19

جهت تعیین درصد اسپرمهای با تحرک پیشرونده در نمونه منی

درجه سانتیگراد گذاشته میشود .درصد اسپرمهای زنده و مرده

تازه و نمونه ذوب شده از روش چشمی و با استفاده از

در حداقل  69میدان از الم و با شمردن حداقل  888اسپرم

میكروسكوپ نوری با بزرگنمایی  899استفاده گردید .حداقل

تعیین شد .اسپرمهایی که سر آنها اندکی رنگ گرفته بود نیز

 69میدان میكروسكوپی برای تخمین صحیحی از درصد تحرک

جزء اسپرمهای مرده در نظر گرفته شدند.

پیشرونده اسپرم ،مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت.

ه) تعیین میزان بازیافت اسپرم پس از انجماد:

ج) اسپرمهای ناهنجار

برای تعیین درصد بازیافت اسپرم پس از انجماد از فرمول زیر

قطره کوچكی از محلول  8/1درصد سیترات سدیم روی یک

استفاده شد (:)1

الم گرم قرار داده شد .یک پایت خالی به سطح نمونه منی
نزدیک شد تا مقداری اسپرم به آن بچسبد و سپس انتهای این
پایت به درون محلول سیترات سدیم روی الم فرو برده شد تا
اسپرم و سیترات سدیم به خوبی مخلوط شوند .به کمک یک
الم دیگر ،مخلوط اسپرم و سیترات سدیم به صورت یک الیه
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مثبت اسیدهای چرب  n-8بر خصوصیات اسپرم ،میتواند به

یافتهها ،بحث و نتیجهگیری
بین سطوح مختلف اسیدهای چرب امگا ،8-در میانگین

علت افزایش دادن سیالیت و قابلیت فشردگی به غشای اسپرم و

درصد اسپرمهای جنبا ،درصد اسپرمهای با تحرک پیشرونده،

افزایش انعطاف پذیری دم آن باشد این انعطاف پذیری باعث

درصد اسپرمهای مرده و زنده پس از انجماد ،گروه دریافت

افزایش قدرت تحمل انجماد و ممانعت از پاره شدن و مرگ

کننده  69نانوگرم در میلیلیتر در مقایسه با سایر گروها به طور

سلولی در اثر تشكیل کریستالهای یخ در طی انجماد میشود.

معنیداری بیشتر بود .احتماالً اضافه کردن اسیدهای چرب n-8

این آزمایش نشان داد که بین سطوح مختلف اسیدهای چرب

به رقیق کننده اسپرم و افزایش محتوای اسیدهای چرب غیر

امگا 8-از لحاظ توانائی حفظ کیفیت اسپرم در طی مراحل

اسید

انجماد اختالف وجود دارد .نصیری و همكاران ( )6831نشان

دوکوزاهگزاانوئیک ) )DHAغشا اسپرم ،باعث افزایش قابلیت

دادند که استفاده از منبع اسیدهای چرب امگا 8-در محیط

انعطاف و سیالیت غشا شده و در نتیجه اثر نامطلوب انجماد بر

نگهدارنده ،ویژگیهای برونتنی منی را پس از انجماد-ذوب

زندهمانی و ظاهر ناهنجار را کاهش میدهد .برای توجیه افزایش

بهبود میبخشد ( .)8از طرفی تغذیه منبع اسیدهای چرب n-8

تحرک و کاهش زندهمانی اسپرم در اثر استفاده از اسیدهای

نیز کیفیت منی و انجمادپذیری آن را در گاو بهبود داده است

چرب  n-8میتوان اظهار داشت که با افزایش اسیدهای چرب

( .)6در مجموع چنین استنباط میشود که اسیدهای چرب n-8

غیر اشباع در غشای پالسمایی پوشش دهنده سر و دم اسپرم و

در حفاظت از اسپرم در طی مراحل انجماد-ذوب مؤثر بوده و

بهبود سیالیت و قابلیت فشردگی غشا ،باالبردن توانایی

مصرف آن چه به صورت برون تنی یا درون تنی ،قابلیت انجماد

سازگاری غشای پالسمایی با حرکات فالژلوم اسپرم ،اثرگذاری

اسپرم را در گونههای نشخوارکنندگان از جمله بز بهبود خواهد

در تأمین انرژی و برخی مواد و مشتقاتی که در تسهیل و

داد.

اشباع

با

چند

پیوند

دوگانه

((PUFA

و

افزایش تحرک اسپرم دخالت دارند ،اعمال میگردد .اثرات
جدول  -1ميانگين درصد فراسنجههاي کيفي اسپرم در سطوح مختلف اسيد چرب پس از انجماد
نرخ بازیافت
ناهنجاری
زنده مانی
تحرک پیش رونده
تحرک منی
فراسنجه کیفی منی
()SEM=9/11

()SEM=9/13

()SEM=9/81

()SEM=9/63

()SEM=6/14

)ng/ml( 69

43/16a

81/44 a

18/98 a

4/18

85/5 a

)ng/ml( 6

45/81 b

81/14 b

19/96 b

4/14

81/51 bc

)ng/ml( 9/6

41/66 b

81/11 ab

16/51 a

5/61

81/18 b

)ng/ml(9

48/33 b

85/38 b

16/45 a

4/35

88/44 c

تیمار

 :abcدر هر ستون ،ميانگينهايي که حروف مشترک ندارند ،اختالف معنيدار
( )p<5/50دارند.

سپاسگزاری
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 پیاپی،4  شماره،4  دوره،مجله علوم تشخیصی دامپزشكی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

...ارزیابی اثر افزودن سطوح مختلف اسیدهای
6831  زمستان،61

- کمال تشکر و قدرداني را مي،اند
.نماييم

از زحمات کارشناسان مرکز اصالح
نژاد کشور به ويژه جناب آقايان
دکتر بحريني و مهندس ميرزاخاني و
همه عزيزاني که در مراحل مختلف
-اين تحقيق يار و ياور ما بوده
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