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ارزیابی تأثیر مقایسهای غلظتهای مختلف عصاره هیدروالکلی بابونه بر کیفیت اسپرم
منجمد-یخگشاییشده در قوچ
حسین دقیقکیا ،*1فاطمه صادقیصادقآباد ،2مرضیه ابراهیمی ،3فرهاد

صمدیان4

 -1دانشیار گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 -2دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 -3استادیار گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 -4استادیار گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتبات:

daghighkia@tabrizu.ac.ir

(دریافت مقاله 59/6/7 :پذیرش نهایی)1356/2/22 :

چکیده
استرس اکسیداتیو بهوجودآمده در طول فرآیند انجماد-یخگشایی اسپرم باعث کاهش تحرک ،زنددهمدانی ،عمکرردهدای غشدایی و در
نهایت باروری سکولهای اسپرم میشود .هدف این مطالعه بررسی تأثیر عصاره گیاه بابونه بهعنوان آنتیاکسیدان طبیعی بر کیفیت اسپرم
منجمد-یخگشاییشده قوچ بود .در این مطالعه از  5رأس قوچ دو بار در هفته توسط واژن مصنوعی اسپرمگیری شد و جهدت از بدین
بردن اثرات فردی دامها ،انزالها به نسبت مساوی باهم مخکوط شدند .سطوح مختکف عصاره گیاه بابونه (صفر055 ،055 ،66/66 ،55 ،
میکیلیتر در دسیلیتر) به رقیقکننده بر پایه زرده تخممرغ-تریس افزوده شد .نمونههدا بعدد از طدی مراسدد سردسدازی و پرشددن در
پایوتها ،در بخار ازت منجمد شده و تا زمان ارزیابی در ازت مایع نگهداری شدند .نتایج ارزیابی نشان داد که افزودن  66/66میکیلیتر
در دسیلیتر عصاره بابونه باعث بهبود معنیدار صفات تحرک کد ،تحرک پیشرونده ،سرعت در مسیر منحنی ،سرعت در مسیر مستقیم،
راستی مسیر طی شده ،زنده مانی و یرپارچگی غشای پالسمایی بعد از فرآیند انجماد-یخگشایی نسبت به گروه شاهد و سایر گروههای
تیماری شد ( .)p<5/55همچنین افزودن  055میکیلیتر در دسیلیتر عصاره بهطور معنیداری اثر منفی روی صفات تحرکی ،زندهمانی و
یرپارچگی غشای پالسمایی داشت ( .)p<5/55استفاده از سدطوح مختکدف عصداره گیداه بابونده موجد

کداهش معندیدار غکطدت

مالوندیآلدئید نسبت به گروه شاهد نشد ولی کاهش تولید مالوندیآلدئید در سطح  66/66میکیلیتر در دسیلیتر نسبت به سطوح 055
و  055میکیلیتر در دسیلیتر معنیدار بود.

کلیدواژهها :استرس اکسیداتیو ،اسپرم ،بابونه ،آنتیاکسیدان طبیعی ،انجماد-یخگشایی.
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مقدمه

یرمستقی به سرعت سردسازی وابسیته نبیوده و تعییین

ذخیرهسازی طوالنی مدت منی دام برای دستیابی به

مقدار آن دشوار است (.)Bilodeau et al., 2002

مزایای تلقیی منینوعی ییم امیر ییروری م سیو

یون هیدروکسیم ،سوپراکسیید ،هییدرو ن پراکسیید،

میشود .این امر به وسیله فرآینید انمایاد اسیررم م قی

رادیکییال پراکسیییم و یییون هیروکلریییت ناونییههییایی از

میشود که موجب توقف فعالیتهای متابولیکی اسررمها

گونییههییای فعییال اکسییی نی میییباشییند کییه بییهشییدت

شده و در نتیمه امکان ذخیرهسیازی نام یدود و بیدون

واکنشپذیر بوده و موجیب آسییبدییدگی سیلولهیای

کاهش معنیدار باروری را در پیی دارد ( Bailey et al.,

اسررم مییشیوند ( .)Najafi et al., 2014سیلول اسیررم

 .)2000در مراحییم ملتلییف عاییمآوری ،نگییهداری و

دارای لظیتهییای بیاالی اسیییدهای نیر

انمااد اسررم ،بهدلیم تولیید گونیههیای فعیال اکسیی نی

میییباشیید کییه مسییتعد پراکسیداسیییون لیریییدی ( Lipid

( )Reactive oxygen species; ROSکه موجیب ایمیاد

 )peroxidation; LPOو در نتیمییه کییاهش ت ییرک،

شییای

یکرارنگی شایی ،باروری و تغییرات متابولیکی اسیررم

اسررم میشوند ،کیفییت ،زنیدهمیانی و قیدرت بیاروری

است  .بیرای مقابلیه بیا ایین مشیکم ،اسیتفاده از آنتیی-

اسررم منمادشده کاهش مییابید ( Mehdipour et al.,

اکسیدانها اهایت زیادی پیدا میکنید ( Mehdipour et

.)2016

 .)al., 2016اسررم از مکانیس آنتیاکسییدانی آنزیایی و

تینشهییای فیزیولییو یکی و شییایایی در سی

یییراشییبا

گونههای فعال اکسی نی ترکیب هیای واکینش پیذیری

یرآنزیای برخوردار بوده امیا مقیدار آن کیافی نبیوده و

هستند که به علت داشتن یم ییا ننید الکتیرون جفیت

برای فرآوری اسررم نیاز به افزودن آنتیاکسیدانهایی بیا

نشده ،میتوانند با انواعی از میاکرومولکولهیای زیسیتی

منشأ خارجی میباشد (.)Bansal and Bilaspuri, 2010

بهوی ه لیریدها ،قندها و  DNAواکینش داده و بیا اکسیید

امروزه استفاده از گیاهیانی کیه دارای خایییت آنتیی

ناودن آنها منمر به تنش اکسییداتیو در سیلولهیا و در

اکسیدانی هستند ،اهاییت زییادی پییدا کیرده اسیت .در

نهایت مرگ سلول شوند.

سالهای اخیر در راب ه با خواص آنتیاکسییدانی برخیی

ایماد تعادل بین تولیید گونیههیای فعیال اکسیی نی و

گیاهان پ وهش های بسیاری انمیامشیده اسیت و انیوا

پاکسازی آنها توسط آنتیاکسیدانها ،ییم عامیم مهی

ملتلفی از ترکیب های آنتیاکسییدانی در گیاهیان یافیت

در بقای سلول اسررم و عالکرد طبیعی آن پییش و پی

شده است که میتوانند برای کنترل رادیکیالهیای آزاد و

از فرآیند انمااد-یخگشایی میباشد .آسیبهای ناشی از

 LPOمفید واقع شوند .فعالییت آنتییاکسییدانی عنیاره

انمااد بر ساختار و عالکرد سلولهای اسررم مییتوانید

برخییی از گیاهییان هیی پایییه و برخییی حتییی بییاالتر از

به دو بلش مستقی و یرمستقی تقسی شیوند .آسییب

آنتیاکسیدانهای یناعی است .آنتیاکسیدانهای طبیعیی

مستقی بیشتر با شوک سرمایی میرتبط اسیت کیه میدت

بیشتر شامم فنولهای گیاهی هستند که نندکاره بیوده و

از کاهش دما اتفیا مییافتید ولیی آسییب

میتوانند به عنوان عوامم احیاکننده عام کننید .عنیاره

کوتاهی پ

بسیییاری از گیاهییان دارای ترکیییبهییای زیسییت فعییال
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ازجاله فنولیمها و فالونویییدها هسیتند کیه خایییت

میباشند .فالونوییدهای آن بیشتر از دسیته فیالونهیا و

آنتیاکسیدانی باالیی داشته و از آسیب رادیکالهیای آزاد

فالونولها میباشند که به یورت آزاد و یا گلیکوزییدی

جلوگیری میکنند ).(Malo et al., 2011

یافییت میییشییوند .کوسرسییتین یکییی از ترکیییبهییای

ترکیب های فنولیم و فالونویییدها بیه دلییم داشیتن

تشکیم دهنده عناره بابونه است که بیا داشیتن فعالییت

خییواص اکسییید و احیییا کننییدگی و دهنییده گییروه

آنتیاکسیدانی ،پراکسیداسیون نربیهیا را مهیار کیرده و

و خنثی کردن ROS

میتواند با رادیکالهای آزاد واکینش دهید ( Masoumi

بهوی ه رادیکیالهیای آزاد و تمزییه پراکسییدها هسیتند

 .)Ardakani et al., 2010در این م العه تیأثیر افیزودن

( .)Daghigh Kia et al., 2016ازجالیه ایین گیاهیان

س وح ملتلف عناره گیاه بابونه بهعنوان آنتیاکسییدان

بابونه است که دارای ترکیبهای آنتیاکسیدانی میباشد.

طبیعی بر کیفیت منی منمادشده قوچ مورد بررسی قرار

م العات پیشین نشان داده اسیت کیه بابونیه ( Recutita

گرفت.

هیدروکسیم ،نقش مهای در جذ

 )L.بهعنوان یکی از پرمنرفتیرین گیاهیان موجیود در
دنیا و با داشتن خواص گوناگون دارویی و فیزیولو یکی
ازجاله خواص یدالتهابی و ید نفلی ،آنتیاکسییدانی
و ت ریمکننیدگی سیامانه ایانیی از موقعییت ماتیازی
برخییوردار اسییت ( ;Aggag and Yousef, 1972

.)Sadighara et al., 2013; Tubaro et al., 1984
عناره بابونه دارای بیش از  122نیو ترکییب شییایایی
اسییت کییه از آن جالییه میییتییوان بییه ترپنوییییدها
(کامازولینها) ،فالونویییدها (آپیی نیین و لوتییولین) و
کومارینها (آمبلیفرون ،آلفا بیسیابولول) اشیاره کیرد .از
مه ترین اجزای فعیال موجیود در ایین گییاه مییتیوان
کامیییازولین ،آپییییجنیییین و بیسیییابولول را نیییام بیییرد.
فالونوییییدهای آپییی نییین و لوتیییولین دارای خاییییت
یدالتهابی ،ید نفخ و ید اسراس میباشند .رنگ آبیی
رو ن بابونه آلاانی ناشی از وجود الکم سیزکوییتیرپن
آلفییا بیسییابولول ،کامییازولین و فالونوییییدها میییباشیید
(.)Gardiner, 2007
گییییاه بابونیییه نیییی از فالونویییییدها اسیییت کیییه
آنتیاکسیدانهای مؤثری در خنثیکردن رادیکالهای آزاد

مواد و روشها
ایییین م العیییه در پیییاسیز سیییال  1354در دانشیییکده
کشاورزی دانشگاه تبریز انمام گرفت .بدین منظور پی
از جاعآوری گیاه بابونه و تعیین گونه توسیط هاکیاران
گروه زراعت دانشگاه تبریز ،قساتهای هوایی در سیایه
خشم و پودر شدند 92 .گرم از گیاه بیا  392میلییلیتیر
الکم اتانول م ل به مدت  24سیاعت خیی خیورده و
پ

از یاف کردن ،به کام دستگاه تق ییر ،عنیاره آن

بهدسیت آمید و تیا زمیان اجیرای آزمیایش در یل یال
نگهداری شد .برای نفوذ بهتر الکم به گییاه پیودری ،هیر
نی ساعت یمبار بشر هی زده شید .بعید از گذشیت 6
ساعت مللوط گیاه و الکیم توسیط ییافی نایره ییم
یاف شده و م لول یافشده در یم بشر دیگر جایع
شد و سر

تفاله باقیمانده دوباره با  392میلیلیتر الکم

اتانول خیسانده و به روش قبلی عام شید .بعید از سیه
مرتبه تکرار ،م لولی که در بشر دیگری جاعآوری شده
بود ،بهوسیله دستگاه تق ییر در خی ()soxelet system
و در دمای  79درجه سلسیوس حرارت داده شد تا الکم
آن به مرور تبلیر شد .بعید از جداسیازی کامیم الکیم،
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عناره لیظ که حالت قیری داشیت در تیه بشیر بیاقی

تل مرغ بهعنوان عوامم م افظ انماادی استفاده گردید.

ماند .در نهایت عناره تا زمان استفاده در دمای  4درجه

اساوالریته م یط پایه در  329میلیی اسیاول/کیلوگرم و

سلسیوس نگیهداری شید .در زمیان شیرو آزمیایش ،از

اسیییدیته آن در  7/2تنظییی شیید .قبییم از شییرو کییار

عناره گیاه مقدار  922میلیگرم بهوسیله تیرازوی دقیی

م یطهای انماادی در بینمیاری  37درجیه سلسییوس

وزن شده و در  29میلیلیتر آ  ،دوبار تق یر حیم شید.

قرار داده شد .سر

برای حاللیت بهتر عنیاره و امولسییفه کیردن م لیول،

و گلیسرول به نسبت هفت درید به م یط پاییه تیری

مقدار  19میکرولیتر م لول توسین  02به آن افزوده شید.
سر

زرده تل مرغ به نسیبت  22دریید

ایافه شد .در مرحله بعد نهار سی

ملتلیف عنیاره

به کام دستگاه اولتراسیوند و بیا کایم نییروی

گییییاه بابونیییه ( 222 ،122 ،66/66 ،92میلییییلیتیییر در

مغناطیسی بیه میدت  9دقیقیه م لیول هی زده شید .از

دسیلیتر) در م یطهای انماادی آماده ایافهشده و یم

آنماسی که عناره به دست آمده هنوز رقت باالیی داشت،

تیاار بهعنوان شاهد (فاقد عناره بابونه) در نظیر گرفتیه

دو بیار تق ییر و بیه نسیبت

شد .رقی سازی منی با م لول حیاوی سی وح ملتلیف

 32:72رقی ی سییازی شییده و بییه مییدت  12دقیقییه روی

عناره گیاهی در دمای  37درجه سلسیوس انمیام شید.

دستگاه شیکر به ه زده و عناره رقی شیده در سی وح

سییر

لولییه حییاوی منییی را در ظییرف م تییوی 122

مشییلو و در تکرارهییای آزمایشییی ،در هاییان روز

میلیلیتر آ

استفاده شد.

 122دقیقه در یل ال در دمای  4درجه سلسیوس قیرار

بدین منظور عناره بیا آ

 37درجه سلسیوس قرار داده و بیه میدت

در این ت قی از پنج قوچ قزل  2-3سیاله متعلی بیه

گرفت .بالفایله بعد از سردسازی ،ناونیههیا بیه داخیم

ایستگاه ت قیقاتی خلعتپوشیان دانشیگاه تبرییز جهیت

پیییایوتهیییای انمایییادی  2/9میلییییلیتیییر کشی ییده و

است نال منی استفاده شد .جاعآوری منیی هفتیهای دو

در فاییله  9سیانتیمتیری بیاالی

بستهبندیشده ،سیر

بار و با استفاده از وا ن مننوعی و در فنم تولییدمثلی

سی

یورت گرفت .برای از بین بردن اثرات فیردی دامهیای

پایوتهای منی با سیرعت بیه داخیم ازت میایع (-156

نر مقادیر مساوی از ناونههای منی از هر پنج رأس قوچ

درجه سلسیوس) انتقال یافتند.

در هر تکرار آزمایشی باه مللوط شده و سیر

میورد

ازت قییرار گرفتنیید .پ ی

از گذشییت  12دقیقییه،

ارزیابی منی :بهمنظور ارزیابی منی ،پ

از خارج کیردن

استفاده قرار گرفتند .ناونههای منی بیا لظیت بییش از

پایوتها از نیترو ن مایع ،بیه میدت  32ثانییه در حایام

 3×125اسررم در میلیلیتر ،جُنبایی بییش از  72دریید و

آبگییرم  37درجییه سلسیییوس قییرار داده شییدند .اولییین

اسررمهای با مورفولو ی یرطبیعی کاتیر از  12دریید

فراسنمه ارزیابی در این ت قی  ،بررسی جنبیایی اسیررم

در هر انزال بهعنوان منی طبیعی در نظر گرفته شدند.

پ

از فرآیند انمااد-یخ گشایی بیود .بیدین منظیور دو

برای ساخت رقی کننده ها از یم م یط بر پاییه بیافر

پایوت از هر گروه تیااری یخگشایی شیده و بیه داخیم

 27/1گرم/لیتر ،اسید سیتریم

با برداشتن

تری

استفاده شد (تری

 14گرم/لیتر ،گلوکز  12گرم/لیتیر) .از گلیسیرول و زرده

16

لوله های میکروتیو

انتقال داده شدند .سر

 12میکرولیتر از منی و گذاردن آن روی الم ،پارامترهای
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ت رک کلی ،ت رک پییشرونیده و پارامترهیای جُنبیایی

کنتراست اسررمهای یرطبیعی م اسیبه شیدند ( Najafi

اسررم با اسیتفاده از سیسیت کیامریوتری ارزییابی اسیررم

.)et al., 2013

( )CASA‚ Video Test Sperm 3.1 Russiaارزییابی
شدند.

برای تعیین درید اسیررمهیای زنیده از رنیگآمییزی
اسوزین -نیگروزین استفاده شید .بیا توجیه بیه سیالمت

برای بررسیی یکریارنگی شیای اسیررم از م لیول

شای پالساایی اسررمها ،درید سلولهای زنده و مرده

هایرواساوتیم (فروکتوز  5گرم/لیتر ،سیترات سدی 4/5

در میدان دید میکروسکوپی با بزرگناایی × 42شیاارش

گرم/لیتر و اساوالریته  122میلیاساول/کیلوگرم) م اب

شییدند .بییرای رنییگآمیییزی 22 ،میکرولیتییر از اسییررم

روش ریییوال و هاکییاران در سییال  1554اسییتفاده شیید

رقی شده با  12میکرولیتیر از رنیگ اسیوزین-نیگیروزین

( .)Revell and Mrode, 1994بعیید از یییخگشییایی،

بهسرعت روی الم مللوط گردید و گسترشی از آن تهیه

دو میلییلیتیری

در ممیاورت هیوا خشیم شیدند .در ایین

م تویات پایوت به داخیم میکروتییو

تللیهشده و به مدت  12دقیقه با سیرعت  1222دور در
دقیقه سانتریفیو شد ،سر

قسات بیاالی میکروتییو

شد .سیر

تکنیم رنگ اسوزین در اسررمهای میرده نفیوذ مییکنید،
درحالیکه اسررمهای زنده رنگ نایگیرند .سیلولهیایی

که حاوی رقی کننده بود ،جداسازی شید .بعید از آن 12

که رنگ بنفش گرفتهاند بهعنوان مرده و اسررمهیایی کیه

میکرولیتیییر از منیییی بیییه  122میکرولیتیییر از م ییییط

به رنگ یورتی ک رنگ یا سفید دیده شیدند ،بیهعنیوان

هایرواساوتیم ایافه شید ،سیر

 32دقیقیه در داخیم

زنده در نظر گرفته شدند.

انکوباتور با دمای  37درجه سلسیوس قیرار گرفیت .در

لظت مالوندیآلدسید ( ،)MDAبیه عنیوان شیاخو

نهایت ویعیت اسررمها با تهیه حیداقم سیه ق یره (12

پراکسیداسیون لیریید در ناونیههیای منیی اسیت کیه بیا

میکرولیتییر) از ناونییه انکوبییه شییده بییا اسییتفاده از

اسیییتفاده از واکییینش تیوباربیتورییییم اسیییید ()TBA

میکروسکوپ فاز کنتراست بررسی شدند .در هیر گیروه

اندازهگیری میشود .یم میلیلیتر از هیر ناونیه منیی بیا

تیاییاری حییداقم  222اسییررم شییاارششییده و درییید

یم میلیلیتیر اتییلن دیآمیین تتیرا اسیتیم اسیید ،ییم

اسررم ها با دم گرهخورده (دارای شای یکرارنه) نسبت

میلیلیتر بوتیلید هیدروکسی تولئن و دو میلییلیتیر تیری

به گرهنلورده (دارای شای آسیبدیده) و یریکرارنیه

کلرو-استیم اسیید بیا هی مللیوط شیده و بیه داخیم

م اسبه شدند.

لولههای ملروطی ریلته شدند .لولههای ملروطی در g

برای ارزیابی اسررم های یرطبیعی حداقم سه ق ره از

 1222بییه مییدت  19دقیقییه سییانتریفیو شییدند .پ ی

از

هر ناونه به میکروتیو های حاوی یم میلیلیتر م لول

سانتریفیو  ،یم میلیلیتر از م لول باالی لوله ملروطیی

ییم ق یره از ایین م لیول

مللیوط گردیید.

هانکوک افزوده شد ،سیر

با یم میلی لیتر  TBAدر میکروتییو

روی الم قرارگرفته و توسط یم المم پوشیانده شید .بیا

لوله ملروطی به مدت  22دقیقه در بنمیاری  59درجیه

شییاارش حییداقم  222اسییررم زیییر میکروسییکوپ فییاز

از  32دقیقیه در

سلسیوس قرار گرفیت .ناونیههیا پی
دمای اتا سرد شده ،سر

جذ

نوری در طیولمیوج

11
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ارزیابی تأثیر مقایسهای غلظتهای مختلف عصاره هیدروالکلی بابونه ....

یافتهها

 932نانومتر با اسرکتروفتومتر اندازه گییری شید .جیذ
نوری ناونیههیای ملتلیف یادداشیت شیده و در پاییان

نتایج حایم از آنالیز دادهها برای پارامترهای ت یرک

لظت ( MDAنانومول در میلیلیتر منیی) م اسیبه شید

در جدول  1آمیده اسیت .نتیایج نشیان داد کیه افیزودن

(.)Mehdipour et al., 2016

 66/66میلی لیتر در دسیلیتر عناره بابونه باعی

تحلیل آماری دادهها  :این م العه در نهار تکیرار انمیام

معنیدار یفات ت رک کم ،ت رک پیشرونیده ،سیرعت

شد .دادههای حایم از این م العه در قالب طرح کیامال

در مسیر من نی ،سرعت در مسیر مستقی و راستی مسیر

تنادفی به کام نرمافیزار  SASروییه  GLMاز ل یا

طیشده نسبت به سایر گروههای تیااری و گروه شیاهد

آماری ت لیم گردید .مقایسه میانگینها به روش دانکین

شده ( (p<2/29ولی در مورد ییفات سیرعت در مسییر

معنیی داری  p˂2/29در نظیر گرفتیه

میانگین ،ت رک عریی سر و خ ی بودن ت رک تفاوت

انمام گرفت .س

بهبیود

معنیداری را نسبت به گیروه شیاهد بیه هایراه نداشیته

شد .مدل آماری این طرح عبارت بود از:

است .استفاده از س وح  92و  122میلی لیتر در دسیلیتر

Yij = µ+ Treati+eij

که در این مدل Yij ،برابر است با داده مشیاهده شیده

عناره گیاه بابونه تفاوت معنییداری را در هییچییم از

برای فراسنمههای اندازهگیری شده =μ ،میانگین جامعه،

یفات ت رکی نسیبت بیه گیروه شیاهد موجیب نشید.

=Treatiاثر تیاار  iام برابر است با اثیر تیایار و  =eijاثیر

یفت ت رک عریی سر اسررم نیز ت ت تأثیر هیچکیدام

باقیاانده یا خ ا میباشد.

از گروههای تیااری قرار نگرفت .از طرف دیگر افزودن
س

 222میلیلیتر در دسیلیتر عناره گیاه بابونه باع

کاهش معنیدار تاامی ییفات ت رکیی بیه جیز ت یرک
عریی سر ،خ ی بودن ت رک و راستی مسیر طییشیده
گردید.
جدول  -0مقایسه فراسنجههای تحرک اسپرم منجمد-یخگشاییشده قوچ در بین سطوح مختکف عصاره بابونه (میکیلیتر در
دسیلیتر رقیقکننده)
شاهد

گروه
صفات
c

ت رک کم ()%
ت رک پیشرونده ()%
سرعت در مسیر میانگین

)(µm/sec

سرعت در مسیر من نی

)(µm/sec

سرعت در مسیر مستقی

)(µm/sec

ت رک عریی سر

)(µm

خ ی بودن ت رک ()%
راستی مسیر طی شده ()%

42/29±12/3

bc

بابونه 55

بابونه 66/66

بابونه 055

()ml/dl

()ml/dl

()ml/dl

35/22±2/0

a

96/29±4/7

bc

()ml/dl
d

34/79±9/3

22/22±2/9b

24/29±2/0b

33/29±1/9a

15/79±2/0bc

19/29±2/2c

93/04±9/6a

44/51±12/9ab

99/62±9/9a

43/60±7/4ab

37/90±12/1b

62/35±9/6

61/37±12/3

73/45±6/7

96/90±4/2

45/3±12/7

b
b

34/72±4/2

bc

c

27/49±9/6

a
a

bc

42/25±3/0

dc

23/10±9/2

c

d

10/56±4/9

2/69±2/4

2/49±2/2

2/97±2/6

2/24±2/2

2/17±2/2

93/12±4/2ab

49/76±11/9abc

97/95±2/3a

41/33±11/1bc

33/51±11/4c

64/95±9/7

63/23±11/5

76/25±1/0

93/95±12/7

92/12±0/2

bc

bc

a

 :a,b,cحروف یرمشابه در یم ردیف نشاندهنده تفاوت معنیدار بین س وح است (.)p<2/29

11

30/29±2/3

بابونه 055

c

c
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نتایج حایم از آنالیز اثرات س وح ملتلیف عنیاره

نسبت به گروه شاهد و س وح  122و  222میلیلیتیر در

بابونه بر یفات زندهمانی ،یکرارنگی شای پالساایی،

دسیلیتر به یورت معنیدار بهبود یافت ( (p<2/29ولی

درید اسررمهیای یرطبیعیی و ها نیین مییزان تولیید

این بهبود در مقایسه با س

 92میلیلیتیر در دسییلیتیر

مالوندیآلدسید در جدول  2آورده شده اسیت .دادههیای

معنیدار نبود .ها نین استفاده از س

جدول نشان میدهند که افزودن س

 222میلیلیتر در

 66/66میلییلیتیر

دسیییلیتییر عنییاره بابونییه موجییب کییاهش معنیییدار

بهبود زندهمانی اسررمها

یکرارنگی شای پالساایی نسیبت بیه گیروه شیاهد و

نسبت به گروه شاهد و سیایر گیروههیای تیایاری شید

سایر گروههای تیایاری شید .هییچکیدام از گیروههیای

 222میلیلیتر در دسیلیتر میزان

تیااری موجب تفاوت معنییدار در دریید اسیررمهیای

زندهمانی اسررمها را در مقایسه با گیروه شیاهد و سیایر

یرطبیعی نشدند .استفاده از س وح ملتلف عناره گیاه

گییروههییای تیاییاری بییهطییور معنیییداری کییاهش داد

بابونه موجب کاهش معنییدار ل یت میالوندیآلدسیید

( .(p<2/29س ی وح  92و  122میلیییلیتییر در دسیییلیتییر

نسییبت بییه گییروه شییاهد نشیید ولییی کییاهش تولییید

نسبت به گیروه شیاهد تیأثیر معنییداری نشیان ندادنید.

مالوندیآلدسید در س

 66/66میلی لیتیر در دسییلیتیر

یکرارنگی شیای پالسیاایی اسیررمهیای منماید ییخ

نسبت بیه سی وح  122و  222میلییلیتیر در دسییلیتیر

در دسیلیتر عناره بابونه باع
درحالیکه افزودن س

گشایی شیده در سی

معنیدار بود.

 66/66میلییلیتیر در دسییلیتیر

جدول  -0مقایسه صفات زندهمانی ،یرپارچگی غشای پالسمایی ،اسپرمهای غیرطبیعی و تولید مالوندیآلدئید اسپرم
منجمد-یخگشایی شده قوچ در بین سطوح مختکف عصاره بابونه (میکیلیتر در دسیلیتر محکول رقیقکننده)
بابونه 55

بابونه 66/66

بابونه 055

بابونه 055

شاهد

گروه

()ml/dl

()ml/dl

()ml/dl

()ml/dl

زندهمانی ()%

40/70±2/3b

43/95±3/5b

95/65±2/9a

42/91±2/7bc

37/13±4/6c

یکرارنگی شای پالساایی ()%

41/15±6/2b

36/51±1/6ab

45/62±2/5a

36/20±3/5bc

31/16±1/2d

23/02±4/6

24/20±2/6

21/34±4/4

24/79±0/7

26/2±12/7

2/35±2/3

2/99±2/7

1/57±2/6

3/23±2/6

3/1±2/9

صفات

یرطبیعی بودن ()%
لظت مالوندیآلدسید ()nmol/ml

abc

abc

bc

a

a

 :a,b,cحروف یرمشابه در یم ردیف نشاندهنده تفاوت معنیدار بین س وح است (.)p<2/29

بحث و نتیجهگیری

زندهمانی ،سیالمت شیای اسیررم گونیههیای ملتلیف

در شرایط فیزیولو ییم تعیادلی بیین تولیید  ROSو

پستانداران بعد از فرآیند انمایاد-ییخگشیایی مییشیود

ظرفیت آنتیاکسیدانی منی وجود دارد طوریکیه ،تولیید

( .)Tasdemir et al., 2013عناره گیاه بابونه با داشیتن

بیش از حد  ROSموجب اختالل در عالکرد آنزی هیای

ترکیبهای فنولیم فراوان و نامآشنا ،در اکثیر ت قیقیات

آنتیاکسیدانی منی و در نهایت عالکرد اسیررم مییشیود

دارویی استفاده شده است .در این م العه تیأثیر عنیاره

( .)Baumber and Ball, 2005م العات نشان دادهاند که

بابونه بر پارامترهای حرکتیی و زنیدهمیانی اسیررم قیوچ

سیستئین و گلوتاتیون موجیب بهبیود معنییدار ت یرک،

بررسی شده است .تاکنون م العیهای بیرای بررسیی اثیر

11
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ارزیابی تأثیر مقایسهای غلظتهای مختلف عصاره هیدروالکلی بابونه ....

عناره بابونه بر فرآیند انمایاد اسیررم ییورت نگرفتیه

 )HOSTپراکسیداسیییون لیرییید و فعالیییت گلوتییاتیون

است و این م العه اولین م العهای است که اثیر عنیاره

بالفایله بعد از ذو

در اسررم میشیود ،م ابقیت دارد

بابونه را روی فرآیند انمااد اسررم میورد بررسیی قیرار

(.)Daghigh Kia et al., 2014

میدهد .بنابراین ،به علت نبود م العیات مشیابه در ایین

اثرات مثبت عناره نیهتنهیا در خنویییات ت یرک

زمینه ،نتایج بهدستآمده در این م العه با سایر عنارهها

اسررم بلکه در زندهمانی و یکریارنگی شیا نییز قابیم

مقایسه شده است.

مشاهده است که میتیوان دلییم آن را داشیتن ترکیبیات

افزودن عناره بابونه به رقی کننده منی قیوچ ،بعید از

فنولیم متعدد در گیاه دانست ،که اسررمها را از آسییب-

فرآیند انمااد-یخگشیایی در مقایسیه بیا گیروه شیاهد،

های ناشی از تنش اکسیداتیو م فو میدارنید .در ایین

موجب بهبود پارامترهای مربوط به ت یرک اسیررم شید.

م العه افزودن  66/66میلی لیتر در دسیلیتر عناره گییاه

عناره این گیاه با مهار تولید بیش از اندازه رادیکالهای

بابونه موجب بهبود یکرارنگی شای پالساایی اسررم-

آزاد موجب بهبود ت رک اسررم نسبت بیه گیروه شیاهد

ها شده و شای پالساایی آنها را از آسیبهای ناشیی

شد ،بهطوریکه در تیاار  66/66میلیلیتیر در دسییلیتیر

از فرآینیید انماییاد حفییظ کردنیید .در حﻀییور 66/66

عناره بابونه 96/29 ،درید ت رک کم حایم شد.

میلیلیتر در دسییلیتیر از عنیاره بابونیه  45/62دریید

در م العیییهای تأثیر عناره هیدروالکلی گیاه بابونه بر

شای پالساایی سال و یکرارنهای داشتند کیه ایین در

م ور هورمونی هیروفیز-گناد و بافت بیﻀه موشهای

گروه شاهد که  41/15دریید بیود بیهطیور معنییداری

ی رایی بالﻎ مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن نشییان

بهبود یافت .در گیاه بابونه لظیت  66/66میلییلیتیر در

داد که عناره بابونه منمر به تغییر در عالکرد و ساختار

دسیلیتر بهترین عالکرد را در بین سایر س وح داشته و

بیﻀه و م ور هورمونی هیروفیز-گناد در میییوشهیییای

با افزایش لظیت تفیاوت معنییداری بیا گیروه شیاهد

ی رایی میشیود ( .)Hatami and Estakhr, 2013گیاه

مشاهده نشده و اثر منفی در پارامترهیای میورد ارزییابی

بابونه نی از فالونوسیدها و ترکیبات فنولیم است که

نیز مشاهده شد .افزودن عناره بابونیه بیه رقیی کننیده،

آنت ییاکسیییدانهییای مؤثری در خنثی کردن رادیکالهای

توانسته است بیا م افظیت سیاختاان شیا اسیررمهیا

آزاد اکسی ندار میباشند .به نظر میرسد عنیاره بابونیه

زندهمانی و یکرارنگی شای پالساایی آنها را نسیبت

بییه دلیییم کییاهش رادیکالهای آزاد و در نتیمییه کییاهش

به گروه شاهد بهبود بلشد .م العات پیشین حاکی از آن

یدمه به اسررم باع

بهبود پارامترهای اسررم میشود.

است که ترکیبات فنولییم (بیهخنیوص فالونوسییدها)

نتایج ما با نتایج دقی کییا و هاکیاران در سیال 2214

قادرنیید بییا پوشییش دادن لیریییدها رونیید پراکسیداسیییون

که نشیان دادنید اسیتفاده از آنتییاکسییدانهیای گییاهی

لیریدی را تغییر داده و متوقف کرده و با کاهش سییالیت

موجب بهبود وی گیهایی نیون ت یرک کلیی ،سیرعت

شییاهای سییلولی ،جلییوگیری از تولییید بیییشاز حیید

حرکیییت اسیییررم ،قابلییییت زیسیییت ،تسیییت تیییورم-

گونههای اکسی ن فعال و م دود کیردن پراکسیداسییون

هیرواسییاوتیم ( ;Hypo-Osmotic Swelling Test

یراشیبا  ،از شیاهای
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سلولی م افظت کنند ( Arora et al., 2000; Blokhina

آنتیاکسیدانهای طبیعی ،این م العات در حال گسیترش

.)et al., 2003

است .افزودن عناره آبی گیاه رزماری به رقی کننده منی

سییاپانیدو و هاکییاران در سییال  2214نشییان دادنیید

بییز ،موجییب بهبییود پارامترهییای ت ییرک ،زنییدهمییانی،

اسییتفاده از مییواد طبیعییی نییی از پلیییفنییولهییا (دارای

یکریییارنگی شیییای پالسیییاایی و کیییاهش مقیییدار

خاییت آنتیاکسیدانی قوی) مانند عناره انگور موجب

ناهنماریهای مورفولو یکی اسررمها شیده و مییتوانید

مهییار پراکسیداسیییون لیریییدی ،حفییظ درییید ت ییرک و

اسییررمهییای بییز را در برابییر آسیییبهییای ناشییی از

یکرییارنگی آکییروزوم (کییه بییا بییاروری آزمایشییگاهی

رادیکالهای آزاد حفظ کنید (.)Zanganeh et al., 2013

هابستگی بیاالیی دارد) مییشیود ( Sapanidou et al.,

در م العه دقی کیا و هاکاران در سال  2216بیا افیزودن

.)2014

عناره اتانولی مرزنموش و مری گلی سهندی به اسیررم

گیاه بابونه در سی

 66/66میلییلیتیر در دسییلیتیر

گاو هلشتاین ،بعد از ذو

تفاوت معنیداری در ت یرک

بهترین عالکرد را در میانه س وح کلیی در پارامترهیای

کلی ،سرعت حرکت اسررم ،قابلیت زیست ،یکریارنگی

مورد ارزیابی داشت .افزودن س وح بیاال ،اثیرات منفیی

شا پالساایی و پراکسیداسیون لیریدی بیا گیروه شیاهد

روی پارامترها نسبت به گروه شاهد داشت که میتوانید

ایماد شده است ( ،)Daghigh Kia et al., 2016که ایین

به علت تغییرات اسازی pH ،و بیههی خیوردن تعیادل

یافته با نتیایج م العیه حاییر در میورد پراکسیداسییون

ترکیب های رقیی کننیده باشید .افیزودن سی وح بیاالی

لیریدی م ابقت ندارد.

عناره ،با مهار بیشازحد فعالیت آنیزی هیای دخییم در

نتایج این ت قی نشیاندهنیده آن اسیت کیه افیزودن

اکسیداسیون و احیا و به هی زدن تعیادل بیین ظرفییت

عناره بابونه تأثیر معنیداری روی کاهش مییزان MDA

آنت ییاکسیییدانی و تولییید رادیکییالهییای آزاد در م یییط

نایگذارد.

اسررمها را بیههی زده و موجیب کیاهش عالکردهیای
اسررم میشوند (.)Roca et al., 2004

سپاسگزاری

م العات م دودی در راب ه با اثر آنتیاکسییدانهیای

بدین وسیله از کلیه افیرادی کیه در انمیام ایین م العیه

طبیعی روی فرآوری اسررم انمام شده است ،ولی اخییرا

هاکاری داشته اند ،قدردانی می شود .نویسیندگان اعیالم

با شناخت ترکیبهیای میؤثر گیاهیان ،ییرفه اقتنیادی

میدارند که هیچگونه تﻀاد منافعی ندارند.

اسیییتفاده از گیاهیییان و نداشیییتن سیییایت در مقابیییم
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Abstract
Oxidative stress during freeze-thawing process causes reduction in motility, viability, membrane
functions and finally sperm fertility. The aim of this study was to determine the effect of
Chamomile extract as natural antioxidant on quality of cryopreserved ram sperm. In this study
semen was collected from five mature rams twice a week using an artificial vagina and the
ejaculates were pooled equally in order to eliminate the individual effects. Different levels of
extract of Chamomile (0, 50, 66.66, 100 and 200 ml/dl of diluent solution) were added to diluent
based tris-egg yolk. After cooling, filling and sealing of the samples, they were frozen with
nitrogen vapor and immersed in liquid nitrogen and were stored until evaluation time. After
thawing, results showed that addition of 66.66 ml/dl of extract increased total motility, progressive
motility, curvilinear velocity, straight–line velocity, linearity, viability and plasma membrane
integrity of sperm compared to the control and other treatment groups (p<0.05). Also addition of
200 ml/dl extract had significant negative effects on motility parameters, viability and plasma
membrane integrity of sperm (p<0.05). Inclusion of different doses of Chamomile extract caused
no significant reduction on malondialdehyde concentration in comparison to control but this
reduction was significant at 66.66 ml/dl in comparison to 100 and 200 ml/dl of extract.
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