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چکیده
ادیتات سدیم با کالتکردن کلسیم و ممانعت از ورود کلسیم خارجسلولی به داخل سلول و پروپیلن گلیکول بااا ممانعاات از تشااکیل
بلورهای یخ داخلسلولی ،از اسپرم در برابر فرآیند انجماد محافظت میکنند .مطالعه حاضر به منظااور ارزیااابی اثاار افاازودن سااطو
مختلف ادیتات و پروپیلنگلیکول بر کیفیت و ماندگاری اسپرم منجمد قوچ قزل انجام پذیرفت .پس از ارزیابیهای اولیااه مناای  5رأس
قوچ نژاد قزل از لحاظ غلظت ،حجم و رنگ نمونه ،سالمت آکروزوم ،حرکت موجی ،تحرک کل و پیشاارونده ،درصااد زناادهمااانی و
درصد اسپرمهای غیرطبیعی ،نمونههای با غلظت  2/5میلیارد اسپرم ،حرکت پیشروندهی باالی  70درصد و حجم بیش از  0/5میلیلیتاار
در گروه شاهد با مخلوط تریس ،گلیسرول و زرده تخممرغ و در گروههای تیمار بااا اسااتفاده از  2 ،1/5 ،1و  2/5میلاایمااوالر

EDTA

( )ethylenediaminetetraacetateو  3 ،2 ،1و  7درصد پروپیلنگلیکول رقیق شدند .سپس داخل پایتهای  0/25میلاایلیتااری کشاایده
شده و بعد از سردسازی در دمای  5درجه سلسیوس به مدت  8-10دقیقه ،ابتدا در فاصله  4-5سانتیمتری باالی سطح نیتاارو ن مااای
قرار گرفته و در نهایت در داخل آن غوطهور شدند .خصوصیات کمّی اسپرم شامل زندهمانی ،درصد تحرک کل ،حرکت پیشاارونده و
درجا ،تست یکپارچگی غشای پالسمایی ،درصد اسپرمهای غیرطبیعی ،سالمت آکروزوم در کل سلولهااا و در ساالولهااای ماارده در
روزهای صفر 40 ،20 ،و  60فرآیند انجماد بررسی شدند .تیمار 1درصد پروپیلنگلیکول با سایر گروههای تیمار پروپیلنگلیکول و گروه
شاهد در میزان تحرککل ،درصد زندهمانی ،آکروزوم سالم ،تست یکپارچگی غشای پالسمایی و حرکت پیشاارونده تفاااوت معناایدار
داشت ( .)p<0/05در بین تیمارهای  EDTAنیز تیمار با  2/5میلیموالر  EDTAبهترین عملکرد را دارا بود ولی تفاوت معناایداری بااا
سایر گروههای تیمار  EDTAو گروه شاهد نداشت .بنابراین نتایج بررسی حاضر نشان داد که رقیقکنندههای حاوی پروپیلنگلیکول و
 EDTAمیتوانند پارامترهای کیفی اسپرم قوچ را بهبود بخشند.
کلیدوا هها :انجماد ،پروپیلن گلیکول ،ماندگاری اسپرم ،قوچ قزل ،ادیتات سدیم.
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میسازد ( )Ieropoli et al., 2004و مشکز حمز و نقز

مقدمه
حفاظت انجمادی منی توسط دامداران از زمانی کهه

حیوانات یا منهی تهازه از فواصهز دور یها در دورهههای

تلقیح مصنوعی برای اولین بار مطرح شهد ،مهورد تو هه

زمانی طوالنیمدت را از بین میبرد (.)Hu et al., 2006

قرار گرفتهه اسهت .ته شههای اولیهه در زمینهه تلقهیح

با این و ود نگهداری انجمادی اسپرم مهیتوانهد باعه

مصههنوعی لزوم هاً فقههط شههامز زمههان کوتههاه وابسههته بههه

آسیب اسپرماتوزوا شود کهه منجه ر بهه کهاه

پتانسهیز

معآوری منی و انتقال به مادههای دریافتکننهده بهود،

باروری میشود .در طول مرحله سردسازی تها  5در هه

چراکه اسپرم تنهها بهرای زمهان م هدودی در خهار از

سلسیوس و در طی مدت نگهداری ،اخت ل در سهاختار

مجرای تولیدمثلی در دمای م یط میتواند زنهده بمانهد.

غشههایی رخ داده ( ،)Wilhem et al., 1996منجههر بههه

برنامه تلقیح مصنوعی دامهای اهلی بزرگ ثهه در قهرن

کاه

ت رک و زندهمانی اسپرم شهده ( Ozkavukcu et

بیستم وابسته به نگهداری انجمادی اسپرم ت هت شهرایط

 )al., 2008; Silva et al., 2012و همچنین تغییرات در

مصنوعی و طوالنی مدت است که مهیتوانهد بهه وسهیله

مورفولوژی اسهپرم مثهز تغییهر در غشهای پ سهمایی و

روشهایی که متابولیسهم اسهپرم را متوقهی مهیکننهد و

تغییرات آکروزومی را بعد از یخگشایی نشهان مهیدههد

مهیدهنهد بهه

( .)Ozkavukcu et al., 2008نگههداری انجمهادی منهی

دست آید .نگهداری اسپرم راه مفیدی برای حفه منهابع

سطوح کلسیم داخزسلولی نیهز مهیگهردد

بدین وسیله عمر باروری آنها را افهزای

ژنتیکی برخی از گونههای حیهوانی در حهال انقهرا

و

همچنین ههت تولیهدمثز آنهها مهیباشهد ( Li et al.,

 .)2005اولین کوش

هت نگهداری انجمه ادی اسهپرم

پسههتانداران در چنههد دهههه قبه ز صههورت گرفتههه اسههت
( .)Evans and Maxwell, 1987زمههانی کههه منههی
منجمدشده و در دمای بسیار پایین ،یعنهی در ازت مهایع

باع

افزای

که این امر منجهر بهه اخهت ل عملکهرد و مهرگ سهلول
میشود ( .)Bittencourt et al., 2014این فرآیند باعه
افزای

تولید رادیکهالههای آزاد در سهلول و منجهر بهه

دپلیمریزاسیون و ادغام غشاء میشهود کهه نتیجهه نههایی
واکن

آکروزومی است (.)Keshtgar et al., 2016
 )ethylenediaminetetraacetate( EDTAک تههور
2+

2+

2+

در  -196در ه سلسیوس نگههداری شهود ،واکن ههای

یونههای دوظرفیته ی مهمهی مثهز  Zn ،Mg ،Caو

متهابولیکی اسهپرماتوزوا متوقهی میشهود ( Evans and

 Cu2+میباشد که اثر سمی مستقیمی روی اسهپرم نهدارد

 .)Maxwell, 1987نگهداری انجمادی اسپرماتوزوا برای

( .)Bourinbaiar and Lee, 1996عملکههرد اصههلی

مههدت طههوالنی در تولیهه دمثز بسههیاری از گونههه هههای

 EDTAک ت کردن کلسیم خار سلولی است که ورود

حیوانات مورد استفاده قرار گرفته و ابهزاری مه ثر بهرای

داده و اثهر زیهانبهار

آن را به م یط داخزسلولی کاه

نگهداری طوالنی مدت ماده ژنتیکی حیوانات اهلی است

کلسیم بر اسپرم را کاه

که مزایای زیادی دارد .برای مثال خطر انتقال عفونتهها

 )2014; Keshtgar et al., 2016و روی ت ههرک و

داده ،امکان تولیهد هیبریهدها بها ویگگهیههای

قابلیت باروری اسپرم اثر میگهذارد ( Bourinbaiar and

مطلوب و ایجاد الینهای مفید بهرای پهرورش را میسهر

 .)Lee, 1996م افظتکننهدهههای سهرمایی فاکتورههای

را کاه
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دیگری هستند که در طول نگهداری انجمادی اسهپرم بهر

برای رقیقسهازی در نظهر گرفتهه شهده و بها تیمارههای

زنههدهمههانی اسههپرم م ه ثر هسههتند (.)Li et al., 2005

موردنظر رقیق میشد .به منظور رقیقسازی از رقیقکننده

م افظتکننهدهههای بها وزن مولکهولی پهایین مثهز EG

پایه حاوی  2/71گهرم تهری

(هیدروکسهیمتیهز آمینهو

( ،)ethylene glycolگلیسهرول و 1,2-propylene ( PG

اتههان ،Merck 64271 ،آلمهه ان) 1/4 ،گههرم فروکتههوز

آسیب به اسپرماتوزوا

( ،Daejung Chemicals 0043کههره) 1 ،گههرم اسههید

شوند ،زیرا وزن ملکولی پایین آنها ا هازه عبهور بسهیار

سهیتری

مونوهیهدرات (،Appli chem Gmbh 64291

آسان از غشای پ سمایی را میدهد ( Buyukleblebici

آلمان) 100 ،میلیگرم استرپتومایسین و  100000واحهد

.)et al., 2014

بینالمللی پنیسیلین بعد از توزین در  100میلیلیتهر آب

 )glycolممکن است باع

کاه

هههدا از ایههن مطالعههه ،بررسههی اثههر افههزودن

مقطر دو بار تقطیر (آب مقطر استریز) مخلهو شهد .از

رقیقکنندههای حه اوی  EDTAو پهروپیلن گلیکه ول بهر

م لول بافر آمادهشده  73میلیلیتر برداشهتهشهد و بها 20

ماندگاری اسپرم منجمد قوچهای نگاد قزل بود.

میلیلیتر زرده تخممرغ و  7میلیلیتر گلیسهرول مخلهو
شد .پ

از آمادهسازی رقیقکننده ،اسپرم به میهزان  1بهه

 10با رقیقکنندههای حاوی تیمارهای موردنظر به شهرح

مواد و روشها
ایههن مطالعههه در ایسههتگاه ت قیقههاتی خلعتپوشههان

زیر رقیق شد:

دانشگاه تبریز واقع در اده باسمنج از اواخر دی ماه تها

گروه شاهد :تیمارشده با رقیقکننده پایه (فاقد  EDTAو

اواخر اسفند ماه انجام گرفت .م ز نگههداری قوچهها و

پروپیلن گلیکول).

می

در تمام دوره آزمایشی در یه

سهالن سرپوشهیده

بود .در این مطالعه از  5رأس قوچ نگاد قزل 2 ،تا  4ساله
هت اسپرمگیری استفاده شد .قوچها ت ت شرایط نهور

گروه  1میلیموالر  :EDTAتیمارشده با رقیقکننده پایهه
 1 +میلیموالر ..EDTA

گروه  1/5میلیموالر  :EDTAتیمارشده بها رقیهقکننهده

طبیعی و دا از می ها نگهداری میشدند .اسهپرمگیری

پایه  1/5 +میلیموالر .EDTA

در فصز غیرتولیهدمثلی یه بهار در هفتهه توسهط واژن

گروه  2میلیموالر  :EDTAتیمارشده با رقیقکننده پایهه

مصنوعی صورت میگرفت .ب فاصله بعد از معآوری

 2 +میلیموالر .EDTA

اسپرم یکسری ارزیابیههای اولیهه شهامز حجهم نمونهه،

گروه  2/5میلیموالر  :EDTAتیمارشده بها رقیهقکننهده

رنگ نمونه ،حرکت مهو ی ،ت هرک کهز و پیشهرونده،

پایه  2/5 +میلیموالر .EDTA

درصد زندهمانی ،درصد اسپرمهای غیرطبیعی و سه مت

گروه پروپیلنگلیکول  1درصد :تیمارشده با رقیهقکننهده

آکروزوم و غلظت منی انجام میشد که در صهورت دارا

پایه  1 +درصد پروپیلن گلیکول.

بودن استانداردهای الزم در هر نمونه (غلظت باالی 2/5

گروه پروپیلنگلیکول  2درصد :تیمارشده با رقیهقکننهده

میلیارد اسهپرم ،حرکهت پیشهرونده بهاالی  70درصهد و

پایه  2 +درصد پروپیلن گلیکول.

حجم بی

از  0/5میلیلیتر) ،به عنوان نمونههای مناسهب
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شد ،و بهرای تعیهین درصهد ت هرک کهز ،پیشهرونده و

پایه  3 +درصد پروپیلن گلیکول.

در ای اسپرم ،ی

گروه پروپیلنگلیکول  7درصد :تیمارشده با رقیهقکننهده

در ههه سلسههیوس گذاشههته و سههپ

پایه  7 +درصد پروپیلن گلیکول.

فازکنتراست با بزرگنمایی × 400استفاده گردید ( World

بعد از آمادهسازی ،م لول منی رقیقشده در داخهز

قطهره ازآن را روی الم بها دمهای 37
از میکروسههکوپ

.)health organization, 2010

پایتهای  0/25میلیلیتر کشیده شد .سپ  ،پایهت ه ا در

 -درصد زندهمانی و درصد اسپرمهای غیرطبیعاای :بهرای

داخز لولههای درپیچدار گذاشته شدند .در ادامه قسهمت

ارزیههابی اسههپرمهای زنههده و مههرده و همچنههین میههزان

باالیی لولهها با پارافیلم بسته شد تا از ورود آب و بخهار

اسپرمهای غیرطبیعی از رنگآمیزی ائهوزین -نیگهروزین

آب در طی مرحله سردسازی به داخز لولهها لهوگیری

از رقیقسازی نمونه با سهیترات سهدیم

شود .سپ

استفاده شد .پ

در داخز آبی با دمای  30در هه سلسهیوس

 2/9درصد بها دمهای  37در هه بهه نسهبت  1بهه ،100

قرار داده شدند .در ادامه این مجموعه هت سردسهازی

رنگآمیزی صهورت گرفهت و حهدود  200اسهپرم در 5

به مدت  1/5الی  2ساعت در یخچال قهرار داده شهد تها

نقطه از الم شمرده شد .اسپرمهای غیرطبیعی (بدون سر،

دما بهتدریج به  5در ه سلسیوس برسهد .بعهد از اتمهام

بدون دم ،دم دراز یا باری  ،دم پیچخورده ،سر بزرگ یها

مرحله سردسازی ،لولههها بهه مهدت  8تها  10دقیقهه در

کوچ

و  ). . .نیز در همین اس ید قابز شمارش بودند

فاصله  4الی  5سانتیمتهری بهاالی سهطح ازت مهایع در

(.)Zanganeh et al., 2013

قسمت حاوی بخار این ماده قرار گرفتند و بعد از آن به

 -درصد سالمت آکروزوم ( :)acrosome integrityبهرای

آرامی در ازت مایع غوطهور شدند .نگهداری نمونهههای

تعیین س مت آکروزوم هم از نمونه رنگآمیزی شده بها

منجمد بههمهدت  2مهاه طهول کشهید و یخگشهاییها در

ائوزین -نیگروزین استفاده گردید .برای این کار از یه

روزهای صفر 40 ،20 ،و  60بعد از انجماد انجام گرفت.

عدسی بها بزرگنمهایی × 1250اسهتفاده شهد .اسهپرمهای

عمههز یخگشههایی در هههر مرحلههه در دمههای  38در ههه

زنده به عنوان اسپرم بها آکهروزوم سهالم در نظهر گرفتهه

سلسههیوس و بههه مههدت  30ثانیههه انجههام مههیگرفههت.

شدند و از بین اسپرمهای مرده تعداد  20اسهپرم شهمرده

از ذوب شامز بررسی ت هرک (ت هرک

شده و آکروزوم بررسهی شهده و نسهبت اسهپرمهای بها

کههز ،پیشههرونده و در هها) ،درصههد زنههدهمانی ،درصههد

آکههروزوم سههالم م اسههبه شههد .در نهایههت هههم مقههدار

اسپرمهای غیرطبیعی ،درصهد آکهروزوم سهالم و تسهت

آکههروزوم سههالم در سههلولهههای مههرده بهها مقههدار آن در

یکپارچگی غشای پ سمایی ( )HOST testبودند.

سهلولهای زنههده مهع شههد کههه عهدد حاصههله درصههد

ارزیابیهای پ

 -بررسی انواع جنبههای تحرک اسپرمها (کل ،پیشاارونده،

آکهروزوم سهالم در یه

درجا) :بدین منظور ابتدا هر نمونه منی یخگشائیشده به

.)Organization, 2010

نسبت  1به  100با سیترات سدیم  2/9درصهد ( Merck

 -آزمایش یکپارچگی غشای پالساامایی اسااپرم (

 ،64271آلمان) و در دمای  37در هه سلسهیوس رقیهق

 :)testبرای تعیین س مت عملکرد غشاء 10 ،میکرولیتهر
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از اسههپرم یخگشههاییشههده بهها  100میکرولیتههر م لههول

نهرمافههزار  SAS9.2و رویههه  GLMآنههالیز شههدند .بههرای

 9( HOSTگرم فروکتوز 4/9 ،گرم سیترات سهدیم در 1

مقایسه میانگین حداقز مربعات ()Least Square mean

لیتر آب) رقیق شده و به مهدت  30دقیقهه در دمهای 38

از آزمههون دانکههن ( )Duncanاسههتفاده شه د .اخت فه ات

در ه سلسیوس گرمخانهگهذاری شهد 10 .میکرولیتهر از

آماری مشاهدهشده با مقادیر کمتر از  5درصهد معنهیدار

نمونه به وسیله سمپلر روی الم گذاشته شده و گسهترش

در نظر گرفته شدند (.)p>0/05

داده شد .گسترشها با بزرگنمایی × 400بررسی شهده و

یافتهها

درصد اسپرمهای سالم بهدست آمد .اسهپرمهای سهالم از

ویگگی منیهای معآوری شهده و کیفیهت اسهپرم

ناحیه دم متورم بوده ولهی دم اسهپرمههای مهرده حالهت
مستقیم داشت (.)Zanganeh et al., 2013

بعد از یخگشایی شامز درصد اسهپرمهای زنهده ،درصهد

تحلیل آماری دادهها :دادههای بهدسهت آمهده بهصهورت

ت رک ،درصهد حرکهت پیشهرونده ،درصهد اسهپرمهای

(Least Square(±SEM )standard error of the mean

غیرطبیعی و غلظت اسپرم در دول  1ارائه شده است.

 LSmean )meanگزارش گردیدند .نتایج بها اسهتفاده از

دول  -1توصیی آماری صفات کمی و کیفی منی قوچهای مورد مطالعه در ت قیق حاضر ،قبز از رقیقسازی
متغیر بررسیشده

تعداد نمونه

میانگین

بیشترین

کمترین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

حجم (میلیلیتر)

15

1/70

3/5

0/9

0/75

43/92

غلظت ()×109

15

4/46

6/27

2/68

0/92

20/28

رنگ نمونه ()1-5

15

4/38

5

3

0/71

16/23

حرکت مو ی ()1-5

15

4/30

5

4

0/46

10/72

ت رک کز (درصد)

15

85

92

75

4.97

5/84

حرکت پیشرونده (درصد)

15

78/36

86

71/11

4/74

6/05

زندهمانی (درصد)

15

86/70

93/1

76/26

4/92

5/68

اسپرمهای غیرطبیعی (درصد)

15

7/98

11/11

3/5

2/08

26/07

س مت آکروزم در کز سلولها (درصد)

15

89/86

94/94

78/43

4/60

5/12

س مت آکروزوم درسلولهای مرده (درصد)

15

29/42

65

9/13

14/95

50/82

*رنگ نمونه (کرم غلی  ،5کرم  ،4کرم رقیق  ،3شیری رنگ  ،2شفاا  ،1آبکی صفر) ،حرکت مو ی (غلی  ،حرکت مو ی بسیار سریع ،بیشتر از  %90اسپرمها فعال هستند (امتیاز  ،)5حرکت
مو ی سریع ،حدوداً  70تا  %85اسپرمها فعال هستند ( امتیاز  ،)4حرکت مو ی نسبتاً آرام ،میتوان ت ت

اسپرماتوزواها را دید 45 ،تا  %65سلولهای اسپرم فعال هستند ( امتیاز  ،)3حرکت

مو ی شکز نگرفته است اما ت رک برخی اسپرماتوزواها پیدا است 20 ،تا  % 40سلولها فعال هستند (امتیاز  ،)2فقط حدود  %10اسپرماتوزواها ع یم حیات را نشان میدهند ( امتیاز  ،)1همه
اسپرماتوزواها بیحرکت هستند (امتیاز صفر).

آمار توصیفی صهفات مهورد ارزیهابی منهی بعهد از

اسههپرمهای غیرطبیعهههی ،سهه مت آکهههروزوم در کهههز

یخگشههایی روی پارامترهههای ت ههرک کههز ،حرکههت

سلولهای اسپرم و س مت آکروزوم در سلولهای مهرده

پیشههرونده ،حرکههت در هها ،زنههدهمانی ،سه مت غشههاء،

در دول  2نشان داده شده است.
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دول  -2توصیی آماری صفات کمی و کیفی منی قوچهای مورد مطالعه پ
متغیر بررسیشده

از یخگشایی منی

تعداد نمونه

میانگین

بیشترین

کمترین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

ت رک کز (درصد)

358

55/988

78

25

11/560

20/648

حرکت پیشرونده (درصد)

358

50/502

74/90

22/78

11/379

22/532

حرکت در ا (درصد)

358

5/504

17/33

0/88

2/896

52/613

زندهمانی (درصد)

358

58/93

81/90

25/83

11/801

20/024

س مت غشاء (درصد)

350

47/855

77/14

16/24

10/052

21/005

اسپرمهای غیرطبیعی (درصد)

267

13/514

40/68

2/55

7/321

54/179

س مت آکروزوم در کز سلولها (درصد)

268

61/074

87/46

29/54

11/873

19/440

س مت آکروزوم در سلولهای مرده (درصد)

269

10/167

50

0

8/739

85/955

دول  3مقایسه تأثیر افزودن سطوح مختلهی  EDTAو

گلیکول  7درصد تفاوت آماری معنهیدار مشهاهده شهد

پروپیلن گلیکول را بر پارامترههای ارزیهابیشهده بعهد از

( ،)p>0/05ولی تفاوت مهذکور بها گهروهههای تیمهار 2

یخگشایی نشان میدهد .بر اسهاس نتهایج ثبهتشهده در

میلیموالر  2/5 ،EDTAمیلیمهوالر  EDTAو پهروپیلن

دول ،3مشخصگردید که میزان ت رک کهز اسهپرمهها

گلیکههول  3درصههد معنههیدار نبههود .ایههن تفههاوت بههین

در تمامی گروههای حاوی پهروپیلن گلیکهول بها گهروه

گروههای تیمار  2میلیموالر  EDTAو  2/5میلیمهوالر

شهههاهد تفهههاوت آمهههاری معنهههیداری دارد (،)p>0/05

 EDTAبا گروه تیمه ار پهروپیلن گلیکهول  7درصهد نیهز

بهطوریکه تیمار پروپیلنگلیکهول  1درصهد بهاالترین و

معنیدار بهود ( )p>0/05ولهی بها گهروه شهاهد تفهاوت

تیمار پروپیلن گلیکول  7درصد پایینترین میزان ت رک

آماری معنیدار نداشتند.

کز را دارا بودند .همچنین از این نظر نمونهههای اسهپرم

از طرا دیگر بررسی درصد حرکت پی رونده در بهین

در گه روه پههروپیلن گلیکههول  1درصههد تفههاوت آمههاری

تیمارهای مختلی نشان داد که تیمار پروپیلن گلیکهول 1

معنیداری با گروههای تیمار  1میلیمهوالر 1/5 ،EDTA

درصد دارای باالترین میانگین درصد حرکت پیشهرونده

میلهههیمهههوالر  2 ،EDTAمیلهههیمهههوالر 2/5 ،EDTA

بود که با تمهامی گهروهههای تیمه ار  EDTAو همچنهین

میلیموالر  ،EDTAپروپیلن گلیکهول  7درصهد و گهروه

گروه تیمار پروپیلن گلیکهول  7درصهد و گهروه شهاهد

شاهد داشت ( )p>0/05ولهی در مقایسهه بها تیمارههای

تفاوت آماری معنیدار داشت ( .)p>0/05تیمار پهروپیلن

پروپیلن گلیکول  2درصد و پهروپیلنگلیکهول  3درصهد

گلیکول  2درصد نیز با گروهههای تیمهار  1میلهیمهوالر

تفاوت آماری معنیداری از این ل اظ مشهاهده نگردیهد.

 1/5 ،EDTAمیلیمهوالر  ، EDTAپهروپیلن گلیکهول 7

همچنین بعد از تیمار گروه پروپیلن گلیکهول  1درصهد،

درصد و گروه شاهد اخهت ا آمهاری معنهیدار داشهت

تیمار پروپیلن گلیکول  2درصد باالترین میانگین ت هرک

( ،)p>0/05ولی این اخت ا بها گهروهههای تیمهار 2/5

کههز را داشههت کههه از ایههن نظههر بهها گروههههای تیمههار 1

میلیموالر  EDTAو پروپیلنگلیکول  3درصد معنهیدار

میلیمههوالر  1/5 ،EDTAمیلههیمههوالر  ،EDTAپههروپیلن

نبود .در گروه پروپیلن گلیکول  3درصد نیهز در مقایسهه
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بهها گههروههههای تیمههار  1میلههیمههوالر  ،EDTAپههروپیلن

گلیکول  2درصد از این نظر با تیمارههای  1میلهیمهوالر

گلیکول  7درصد و گروه شاهد تفاوت مهذکور ،از نظهر

 1/5 ،EDTAمیلههیمههوالر  ،EDTAپههروپیلن گلیکههول 7

آماری معنیدار بود ( )p>0/05ولی گهروه فهود در ایهن

درصد و گروه شاهد تفاوت آمهاری معنهیداری داشهتند

خصوص ،با بقیه گروهها از نظر آماری تفاوت معنهیدار

( ،)p>0/05ولی در این مهورد تیمارههای  1میلهیمهوالر

نداشت.

 1/5 ،EDTAمیلیموالر  2 ،EDTAمیلیموالر  EDTAو

همچنین مشخص گردید که زندهمانی اسهپرمهها در

پروپیلن گلیکول  7درصد با تیمار شاهد ،تفاوت آمهاری

تمامی تیمارها به ز گهروه تیمهار پهروپیلن گلیکهول 7

معنیدار نداشتند .از این نظر تیمهار پهروپیلن گلیکهول 3

درصد باالتر از گروه شاهد بود .تفاوت مشاهدهشده بین

درصد نیز با گروه شاهد تفاوت آماری معنهیدار داشهت

تیمارهای پروپیلن گلیکول  1درصد ،پروپیلن گلیکول 2

(.)p>0/05

درصد و پروپیلن گلیکول  3درصد نیهز از ایهن نظهر بها

بررسی عملکرد و س مت غشای اسهپرم ( HOST

گروه شاهد معنیدار بهود ( ،)p>0/05ولهی هیچکهدام از

 )testدر تیمارهای مختلی نشان داد که گروههای تیمهار

تیمارهای حاوی  EDTAدر این خصوص با گروه شاهد

 2میلههیمههوالر  ،EDTAپههروپیلن گلیکههول  1درصههد،

تفاوت آماری معنیدار نداشتند.

پروپیلن گلیکول  2درصد و پروپیلن گلیکول  3درصد با

یکپارچگی آکروزوم نیز در گروههای تیمارشهده بها

گروه پروپیلن گلیکول  7درصد تفاوت آمهاری معنهیدار

پروپیلن گلیکول باالترین میزان را در بین تیمارها نشهان

داشتند ( )p>0/05ولهی درایهن مهورد اخهت ا آمهاری

داد .البته تیمارهای پروپیلن گلیکول  1درصد و پهروپیلن

معنیداری با گروه شاهد نداشتند.

دول  -3مقایسه تأثیر سطوح مختلی  EDTAو پروپیلنگلیکول بر صفات کمی و کیفی منی قوچهای مورد مطالعه پ
پارامتر

ت رک کز

حرکت پیشرونده

زندهمانی

س مت آکروزوم

یکپارچگی غشای

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

پ سمایی (درصد)

51/78±1/56cde

46/91±1/77def

54/54±1/62cde

57/47±1/85bc

46/79±1/51ab

cde

cdef

cde

cd

ab

47/22±1/55

ab

48/66±1/53

ab

46/16±1/53

تیمار
 1میلیموالر

EDTA

 1/5میلیموالر
 2میلیموالر

EDTA

EDTA

 2/5میلیموالر

EDTA

از یخگشائی منی

52/26±1/56

bcd

55/43±1/56

bcd

56/61±1/56

cde

47/62±1/77

50/53±1/77

bcd

51/42±1/77

55/67±1/62

bcde
bcd

58/51±1/62

59/88±1/62

56/19±1/85

abc

61/56±1/85

abc

62/13±1/85

پروپیلنگلیکول 1درصد

64/71±1/56a

59/69±1/77a

67/47±1/62a

69/17±1/85a

50/38±1/53a

پروپیلنگلیکول 2درصد

61/68±1/56ab

57/29±1/79ab

64/29±1/64ab

66/47±1/85a

50/04±1/53a

پروپیلنگلیکول 3درصد

58/33±1/56abc

53/76±1/77abc

61/01±1/62abc

65/04±1/85ab

50/34±1/53a

d

b

پروپیلنگلیکول 7درصد

e

شاهد

de

46/47±1/56
49/97±1/56

f

40/96±1/79

ef

44/10±1/77

e

49/11±1/64

de

53/54±1/62

51/31±1/85

cd

55/54±1/85

40/77±1/56

ab

44/60±1/51

 :abcdحروا غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده اخت ا آماری معنیدار بین تیمارها میباشد (.)p>0/05
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معنیداری داشتند ( .)p>0/05همچنین با افهزای

تأثیر زمان نگهداری بر پارامترهای بعد از یخگشایی

مهدت

در دول  4ارائه شده است .همانطهور کهه نشهان داده

زمان نگهداری انجمادی درصد حرکت در ها و درصهد

مهدت زمهان نگههداری انجمهادی

معنههیداری داشههتند

شده است ،با افزای

اسههپرمهههای غیرطبیعههی افههزای

( ،)p>0/05ولی درصد س مت آکروزوم در سلولههای

درصد ت رک کز ،حرکت پیشرونده ،سه مت آکهروزوم
در کز سلولها و یکپارچگی غشهای پ سهمایی کهاه

زمان نگهداری تغییر معنیداری نکرد.

مرده با افزای

دول  -4تأثیر زمان نگهداری بر پارامترهای بعد از یخگشایی
مدت زمان نگهداری منی در انجماد تا مرحله یخگشایی (روز)
صفر

تیمار

ت رک کز

a

61/53±1/11

20
b

40
c

56/77±1/10

52/75±1/10

60
c

49/97±1/11

حرکت پیشرونده

55/09±1/11a

51/99±1/10a

47/99±1/10b

5644±1/11b

حرکت در ا

6/43±0/30a

4/78±0/30b

4/82±0/30b

5/48±0/30b

c

c

زندهمانی
اسپرم غیرطبیعی
س مت آکروزوم

65/07±1/13

b

a

59/73±1/12

a

b

14/02±0/81

a

8/75±1/34

63/71±2/21

a

63/20±1/35

55/59±1/12

b

13/67±0/72

ab

60/57±1/22

52/67±1/12

b

12/31±0/75

b

57/12±1/25

س مت آکروزوم در سلولهای مرده

7/82±1/72a

10/02±1/05a

11/08±0/95a

10/01±0/97a

یکپارچگی غشای پ سمایی

51/22±1/04a

45/98±1/03b

46/37±1/04b

45/31±1/07b

 :abcdحروا غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده اخت ا آماری معنیدار بین تیمارها میباشد(.)p>0/05

نتایج مربو به مقایسه درصد ت رک کز اسهپرم در

میلیموالر  1/5 ،EDTAمیلیموالر  2 ،EDTAمیلیموالر

روزهای مختلی بعد از یخگشایی هم در دول  5ارائهه

 ،EDTAپروپیلن گلیکول  7درصد و گروه شاهد دراین

شده است .همانطور که هدول  5نشهان مهیدههد ،در

خصوص اخت ا آماری معنیداری داشهت (.)p>0/05

مورد ت رک کز اسپرم ،در روز صفر یخگشایی ،تفهاوت

تیمار پروپیلن گلیکهول  2درصهد نیهز در ایهن مهورد بها

آماری معنیداری بین تیمارهای مختلی و ود نداشهت،

تیمارهای  1میلیموالر  1/5 ،EDTAمیلیموالر ،EDTA

اما مقایسه میانگینهای مربو به روز  20یخگشهایی در

پروپیلن گلیکول  7درصد و گروه شاهد تفهاوت آمهاری

ایههن خصههوص نشههان داد کههه بههین تیمارهههای پههروپیلن

معنههیدار داشههت ( .)p>0/05همچنههین تیمارهههای 2/5

گلیکول  1درصد و پروپیلن گلیکول  2درصد بها گهروه

میلیموالر  EDTAو پروپیلنگلیکهول  3درصهد در ایهن

شاهد و تیمار پروپیلن گلیکول  7درصد اخت ا آمهاری

خصوص با تیمهار پهروپیلن گلیکهول  7درصهد تفهاوت

معنیدار و ود داشت ( ،)p>0/05ولهی تفهاوت آمهاری

آمهههاری معنهههیداری داشهههتند ( .)p>0/05در روز 60

مشاهدهشده در این مورد ،بهین بقیهه تیمارهها بها گهروه

یخگشههایی هههم ،تیمههار پههروپیلن گلیکههول  1درصههد بهها

شاهد معنیدار نبهود .همچنهین در روز  40یهخگشهایی،

تیمارهای  1میلیموالر  1/5 ،EDTAمیلیموالر ،EDTA

تیمههار پههروپیلن گلیکههول  1درصههد بهها تیمارهههای 1

پروپیلن گلیکول  7درصد و گروه شاهد تفهاوت آمه اری
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معنیدار داشت ( .)p>0/05در این مورد ،تیمار پهروپیلن

( ،)p>0/05اما در این خصوص ،بقیه تیمارهها بها گهروه

گلیکول  2درصد نیز نسبت به تیمار پروپیلن گلیکول 7

شاهد تفاوت آماری معنیدار نداشتند.

درصد و گروه شاهد ،اخت ا آماری معنیدار نشهان داد
دول  -5مقایسه درصد ت رک کز اسپرم قوچهای مورد مطالعه در روزهای مختلی یخگشایی
مدت زمان نگهداری منی درانجماد تا مرحله یخگشائی(روز)
تیمار

 1میلیموالر

صفر
EDTA

 1/5میلیموالر
 2میلیموالر

EDTA

EDTA

20

58/86±2/77

bcd

53/92±3/05

61/86±2/77

bcd

55/02±3/05

61/66±2/77

abc

58/02±3/05

40
cd

50/34±3/46

cd

47/75±3/46

bcd

53/96±3/46

60
bc

45/13±2/80

bc

45/53±2/80

abc

49/33±2/80

62/86±2/77

58/52±3/05abc

55/75±3/46abc

50/53±2/80abc

پروپیلنگلیکول 1درصد

69/66±2/77

65/92±3/05a

63/86±3/46a

60/53±2/80a

پروپیلنگلیکول 2درصد

66/16±2/77

ab

ab

ab

پروپیلنگلیکول 3درصد

64/26±2/77

abc

پروپیلنگلیکول 7درصد

51/86±2/77

47/22±3/

شاهد

57/86±2/77

51/52±3/05cd

 2/5میلیموالر

EDTA

62/92±3/05
59/11±3/05

bc

62/24±3/46

abc
d

57/08±3/46

44/95±3/46

48/02±3/46cd

57/23±2/80

abc
c

54/23±2/80

42/57±2/80

43/53±2/80c

:abcdحروا غیرمشابه در هرستون نشاندهنده اخت ا آماری معنیدار بین تیمارها میباشد (.)p>0/05

دول  6نیز مقایسه درصد حرکت پیشرونده اسپرم

( .)p>0/05تیمههار پههروپیلن گلیکههول  2درصههد نیههز بهها

قوچها در روزهای مختلی یخگشایی را نشان مهیدههد.

تیمارهههای  1میلههیمههوالر  ،EDTAپههروپیلن گلیکههول 7

مطههابق ههدول  6حرکههت پیشههرونده اسههپرم در تمههامی

درصد و گروه شهاهد ،در ایهن مهورد ،اخهت ا آمهاری

مدت

معنیدار داشت ( ،)p>0/05اما بقیه تیمارها از این نظهر،

یافت .بر این اساس ،در روز

با گروه شاهد تفاوت آماری معنهیدار نداشهتند .در روز

صفر یخگشایی منی ،تیمار پهروپیلن گلیکهول  1درصهد

 40یخگشایی هم ،در ایهن خصهوص تمهامی تیمارههای

باالترین درصد حرکت پیشرونده اسپرم را دارا بود که از

حاوی پروپیلن گلیکول با گهروه شهاهد تفهاوت آمهاری

این نظر تفاوت آماری مشاهده شهده بها تیمهار پهروپیلن

معنیدار داشتند ( ،)p>0/05ولهی اخهت ا آمهاری بهین

گلیکول  7درصد و گروه شاهد معنیدار بهود ()p>0/05

گروههای مختلی تیمارشده با پروپیلن گلیکول نسبت به

ولی بقیه گهروههها در ایهن خصهوص بها گهروه شهاهد

گههروه شههاهد معنههیدار نبههود .همچنههین تفههاوت آمههاری

اخت ا آماری معنیداری نداشتند .همچنهین در روز 20

مشاهدهشده در این مهورد ،در تمهامی تیمارهها بهه هز

یخگشایی ،حرکت پیشرونده اسهپرم در گهروه تیمهار بها

تیمارهههای  1میلههیمههوالر  EDTAو  1/5میلههیمههوالر

پروپیلن گلیکول  1درصهد بها تیمارههای  1میلهیمهوالر

 EDTAنسههبت بههه گههروه پههروپیلن گلیکههول  7درصههد،

 1/5 ،EDTAمیلههیمههوالر  ،EDTAپههروپیلن گلیکههول 7

معنیدار بهود ( .)p>0/05در ایهن خصهوص در روز 60

درصد و گروه شهاهد تفهاوت آمهاری معنهیدار داشهت

یخگشایی نیز تیمارههای پهروپیلن گلیکهول  1درصهد و

تیمارها ،در روزهای مختلی یخگشایی ،با افزای
زمان نگهداری منی ،کاه
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( ،)p>0/05ولی تفاوت با سایر گروهها معنیدار نبود.

پروپیلن گلیکول  2درصد با گروه شاهد و تیمار پروپیلن
گلیکههول  7درصههد تفههاوت آمههاری معنههیدار داشههتند

دول  -6مقایسه درصد حرکت پیشرونده اسپرم قوچهای مورد مطالعه در روزهای مختلی یخگشایی
مدت زمان نگهداری منی در انجماد تا مرحله یخگشائی (روز)
تیمار

 1میلیموالر

EDTA

 1/5میلیموالر
 2میلیموالر

EDTA

EDTA

صفر

20

40

60

52/73±2/88abc

49/99±34/64dc

43/94±2/83cde

40/13±2/63bc

abc

55/97±2/88

bdc

de

bc

abc

54/02±2/88

abc

50/72±3/64

54/34±3/64

42/04±2/83

bcd

48/62±2/83

40/58±2/63

abc

44/21±2/63

56/05±2/88abc

52/65±3/64abc

50/16±2/83abdc

45/87±2/63abc

پروپیلنگلیکول 1درصد

64/20±2/88a

61/22±3/64a

57/47±2/83a

54/91±2/63a

پروپیلنگلیکول 2درصد

59/59±3/06ab

59/96±3/64ab

55/73±2/83ab

52/73±2/63a

پروپیلنگلیکول 3درصد

abc

abc

abc

ab

پروپیلنگلیکول 7درصد

c

شاهد

bc

 2/5میلیموالر

EDTA

58/29±2/88

46/04±2/88
50/81±2/88

d

54/77±3/64

41/66±3/64

dc

46/06±3/64

e

51/41±2/83

38/22±2/83

de

42/10±2/83

49/22±2/63

c

37/07±2/77

c

36/66±2/63

 :abcdحروا غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده اخت ا آماری معنیدار بین تیمارها میباشد (.)p>0/05

مقایسه درصد زنهدهمهانی اسهپرم قهوچههای مهورد

گلیکول  7درصد و گروه شهاهد دارای اخهت ا آمهاری

مطالعه در روزهای مختلی یخگشایی منی در هدول 7

معنههیداری بههود ( .)p>0/05همچنههین از ایههن نظههر،

ارائه شده است .همانگونه که در دول  7مشخص شده

تیمارهای پروپیلن گلیکول  2درصد ،پروپیلن گلیکول 3

مهدت زمهان نگههداری منهی ،درصهد

درصد 2 ،میلیموالر  EDTAو  2/5میلیموالر  EDTAبا

یافته است.

تیمار پروپیلن گلیکول  7درصد اخت ا آماری معنیدار

بر این اساس در روز صهفر یهخگشهایی منهی ،بهاالترین

داشههتند ( ،)p>0/05ولههی ایههن اخههت ا بهها تیمههار 1

درصد زندهمانی اسهپرم مربهو بهه تیمارههای پهروپیلن

میلیموالر  EDTAو گروه شاهد معنیدار نبود .همچنین

گلیکول  1درصد ،پروپیلن گلیکول  2درصد و پهروپیلن

نتایج مربو به درصد زندهمانی اسپرم در مورد منیهای

گلیکول  3درصهد بهود کهه در ایهن خصهوص اخهت ا

یخگشاییشده در روز  40نشهان داد کهه در ایهن مهورد،

آماری با تیمار پروپیلن گلیکول  7درصد ،معنهیدار بهود

تیمارهای پروپیلن گلیکول  1درصد و پروپیلن گلیکهول

( ،)p>0/05ولی با سایر تیمارها و گروه شاهد ،اخهت ا

 2درصد با تیمارهای  1میلیموالر  2 ،EDTAمیلیموالر

مههذکور ،معنههیدار نبههود .بررسههی دادههههای حاصههله از

 ،EDTAپروپیلن گلیکول  7درصد و گروه شاهد تفاوت

یخگشههایی منههی در روز  20نیههز نشههان داد کههه درصههد

آمهههاری معنهههیدار داشهههتند ( .)p>0/05تیمارههههای 2

زندهمانی اسهپرم در تیمهار پهروپیلن گلیکهول  1درصهد

میلیموالر  EDTAو پروپیلن گلیکهول  3درصهد نیهز در

نسبت بهه تیمهارههای  1میلهیمهوالر  ،EDTAپهروپیلن

این خصوص با تیمار پروپیلن گلیکول  7درصد اخت ا

است ،بها افهزای

زندهمانی اسپرم در هر ی
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آماری معنیداری نشان دادند ( ،)p>0/05ولی نسبت بهه

پروپیلن گلیکول  1درصد و پروپیلن گلیکول  2درصد با

گههروه شههاهد ،تفههاوت مههذکور معنههیدار نبههود .مقایسههه

گروه شاهد و تیمار پروپیلن گلیکول  7درصهد را نشهان

میانگینهای مربو به روز  60یهخگشهایی منهی ههم در

داد ( )p>0/05ولههی تفههاوت مههذکور بهها سههایر تیمارههها

این خصوص ،اخت ا آماری معنیداری بین تیمارهای

معنیدار نبود.

جدول  -7مقایسه درصد زندهمانی اسپرم قوچهای مورد مطالعه در روزهای مختلف یخگشایی منی
مدت زمان نگهداری منی در انجماد تا مرحله یخگشائی (روز)
تیمار

 1میلیموالر

صفر
EDTA

 1/5میلیموالر
 2میلیموالر

EDTA

EDTA

ab

62/20±2/77

ab

64/89±2/77

ab

66/08±2/77

20
bc

56/10±3/04

ab

60/06±3/04

ab

60/04±3/04

40
bcd
cd

52/24±3/13

48/89±3/13

abcd

55/96±3/13

60
ab

47/66±2/91

ab

48/91±2/91

ab

52/02±2/91

66/35±2/77ab

61/39±3/04ab

58/96±3/13ab

52/88±2/91ab

پروپیلنگلیکول 1درصد

72/18±2/77a

68/46±3/04a

65/67±3/13a

63/66±2/91a

پروپیلنگلیکول 2درصد

a

69/58±2/95

ab

65/14±3/04

a

a

پروپیلنگلیکول 3درصد

a

67/33±2/77

ab

61/52±3/04

پروپیلنگلیکول 7درصد

b

شاهد

62/86±2/77ab

 2/5میلیموالر

EDTA

54/82±2/77

c

50/29±3/04

55/74±3/04bc

63/41±3/13

abc
d

58/43±3/13

46/96±3/13

49/52±3/13bcd

59/63±2/91

ab
b

56/80±2/91

44/01±2/91

46/10±2/91b

 :abcdحروا غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده اخت ا آماری معنیدار بین تیمارها میباشد (.)p>0/05

مقایسه میانگین حداقز مربعات درصهد عملکهرد و

یخگشایی تیمار پروپیلن گلیکول  2درصد باالترین میزان

س ه مت غشههای پ سههمایی در تیمارهههای مختلههی در

یکپارچگی غشای پ سمایی را داشت که اخت ا آن بها

روزهای مختلی یخگشایی در دول  8نشان داده شهده

پروپیلن گلیکول  7درصد معنیدار بود ( )p>0/05ولی با

اسههت .طبههق دادههههای بهههدسههت آمههده در روز صههفر

بقیهی تیمارها و گروه شاهد معنهیدار نبهود .در روز 60

یخگشایی بین گروهههای مختلهی آزمایشهی ههیچگونهه

یخگشایی پهروپیلن گلیکهول  3درصهد بهاالترین میهزان

اخت ا معنیداری و ود نداشت .در روز  20یخگشایی

س مت غشهاء را داشهت کهه در مقایسهه بها تیمهار 2/5

تیمار پروپیلن گلیکول  1درصد باالترین میهزان سه مت

میلیموالر  EDTAو پروپیلنگلیکول  7درصهد اخهت ا

غشای پ سمایی را داشت کهه اخهت ا آن بها پهروپیلن

معنیدار را نشان داد ( ،)p>0/05ولی با گهروه شهاهد و

گلیکول  7درصد معنیدار بود ( )p>0/05ولی تفاوت آن

بقیه تیمارها اخت ا معنیداری نداشت.

بهها شههاهد و بقیههه تیمارههها معنههیدار نبههود .در روز 40
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دول  -8درصد یکپارچگی غشای پ سمایی اسپرم قوچهای مورد مطالعه در روزهای مختلی یخگشایی منی
مدت زمان نگهداری منی در انجماد تا مرحله یخگشائی (روز)
تیمار

 1میلیموالر

صفر
EDTA

20

53/45±3/98

ab

47/55±3/07

40
ab

43/51±2/80

60
ab

43/33±2/52

53/16±4/19

46/01±3/07ab

45/00±2/80ab

44/80±2/65ab

50/68±3/98

48/10±3/07ab

47/28±2/80ab

49/21±2/65ab

49/57±3/98

47/29±3/07ab

46/04±2/80ab

41/15±2/65ab

پروپیلنگلیکول 1درصد

56/85±3/98

a

ab

ab

46/56±2/65

پروپیلنگلیکول 2درصد

50/73±4/24

ab

48/96±3/07

ab

46/91±2/52

پروپیلنگلیکول 3درصد

53/16±3/98

ab

45/26±3/07

 1/5میلیموالر
 2میلیموالر

EDTA

EDTA

 2/5میلیموالر

EDTA

50/38±3/07

a

47/59±2/80

53/70±2/80

ab

50/61±2/80

a

52/89±2/52

پروپیلنگلیکول 7درصد

45/10±3/98

39/02±3/07b

38/56±2/80b

40/40±2/83b

شاهد

49/72±3/98

41/92±3/07ab

44/78±2/80ab

42/29±2/52ab

 :abcdحروا غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده اخت ا آماری معنیدار بین تیمارها میباشد (.)p>0/05

مقایسه یافتههههای مربهو بهه درصهد یکپهارچگی

 2درصد در مورد درصهد یکپهارچگی آکهروزوم اسهپرم

آکروزوم اسپرم در همهه نمونههههای مهورد بررسهی در

دارای اخههت ا آمههاری معنههیداری بهها تیمههار پههروپیلن

دول  9ارائه شده است .با تو ه به هدول  ،9در روز

گلیکول  7درصد بودند ( ،)p>0/05ولی با بقیه تیمارهها

صفر یخگشایی منی درصد یکپارچگی آکهروزوم اسهپرم

و گروه شاهد در این خصوص تفاوت آماری معنیداری

در بین تیمارهای مختلی با یکدیگر و نیز با گروه شاهد

نداشتند .در مورد نمونههائی که در روز  60یهخگشهایی

تفههاوت آمههاری معنههیداری مشههاهده نشههد .در روز 20

شدند نیز درصد یکپارچگی آکهروزوم اسهپرم در تیمهار

یخگشایی ،تیمار پهروپیلن گلیکهول  1درصهد بها تیمهار

پروپیلن گلیکول  1درصد با تیمهار په روپیلن گلیکهول 7

پروپیلن گلیکول  7درصهد از ایهن نظهر تفهاوت آمهاری

درصد تفاوت آماری معنیدار داشت ( ،)p>0/05ولهی از

معنیدار داشت ( ،)p>0/05ولی با بهین بقیهه تیمارهها و

این نظر با بقیه تیمارها تفاوت آماری معنهیدار مشهاهده

گروه شاهد تفاوت مهذکور ،معنهیدار نبهود .در روز 40

نشد.

تیمارهای پروپیلن گلیکول  1درصد و پروپیلن گلیکهول
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دول  -9مقایسه درصد یکپارچگی آکروزوم اسپرم قوچهای مورد مطالعه در روزهای مختلی یخگشایی منی
مدت زمان نگهداری منی درانجماد تا مرحله یخگشائی(روز)
تیمار

 1میلیموالر

صفر
EDTA

 1/5میلیموالر

EDTA

20

40

63/07±4/83

ab

60/68±3/56

56/02±4/83

ab

61/40±3/56

60

ab

56/44±3/54

ab

54/50±3/54

ab

54/41±3/99

ab

53/76±4/20

65/81±4/83

62/57±3/56ab

60/83±3/54ab

60/82±4/20ab

60/48±4/83

64/89±3/56ab

63/99±3/54ab

58/46±4/20ab

پروپیلنگلیکول 1درصد

72/64±4/83

a

a

68/88±3/54

a

پروپیلنگلیکول 2درصد

68/80±4/83

ab

69/28±3/56

a

67/76±3/54

پروپیلنگلیکول 3درصد

69/26±4/83

ab

68/11±3/56

 2میلیموالر

EDTA

 2/5میلیموالر

EDTA

72/29±3/56

ab

64/36±3/54

65/81±4/20

ab

62/53±3/99

ab

62/08±4/20

پروپیلنگلیکول 7درصد

56/72±4/83

54/83±3/56b

50/23±3/77b

47/59±4/20b

شاهد

62/10±4/83

56/69±3/56ab

55/39±3/54ab

52/77±4/20ab

 :abcdحروا غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده اخت ا آماری معنیدار بین تیمارها میباشد (.)p>0/05

پههروپیلن گلیکههول  7درصههد داشههتند .همچنههین درصههد

بحث و نتیجهگیری
از ویگگیههای

ت رک کز در روزهای مختلی یخگشایی در گروهههای

کمی و کیفی اسپرم قب ً توسهط گزارشهات مختلهی در

تیمار با پروپیلن گلیکول  1و  2درصد بهتهرین عملکهرد

مورد حجم انزال ( 0/5-1/6میلیلیتهر) ،حرکهت مهو ی

را در مقایسه با بقیه گروهها داشته و تفاوت معنیداری با

( ،)5-2ت رک کز ( 70-90درصد) ،حرکهت پیشهرونده

گههروه شههاهد نشههان دادنههد .درصههد حرکههت پیشههرونده

( 90-45درصد) ،رنگ منی ( ،)2-5تعداد اسهپرم در ههر

اسپرمها در گروههای تیمار با پروپیلن گلیکول  2 ،1و 3

میلیلیتر ( ،)1/07-5/0 ×109درصد اسپرم زنده (60-90

درصد و همچنین گروه تیمار با  2/5میلیمهوالر EDTA

درصد) و درصد اسهپرمهای غیرطبیعهی ( 5-15درصهد)

تفاوت معنیداری با گروه شاهد داشتند .نتایج یخگشایی

عنههوان شههده اسههت ( ;Karagiannidis et al., 2000

در روزهای مختلی نشان داد که حرکهت پیشهرونده در

Moghaddam et al., 2012; Dolati doorbash et al.,
 ،)2015; Ranghraz Tavakoli et al., 2016کهه نتهایج

در تیمار حهاوی پهروپیلن گلیکهول 1

م دوده تغییرات مقهادیر ههر یه

حاصز از مطالعه حاضر با نتایج گزارش فود همخهوانی
دارد.
بررسی ت رک کز تمامی گهروهههای آزمایشهی در
مطالعه حاضر نشان داد کهه گهروهههای تیمهار در تمهام
سههطوح پههروپیلن گلیکههول ( 2 ،1و  3درصههد) تفههاوت
معنیداری با گهروه شهاهد و همچنهین گهروه تیمهار بها

روز صفر آزمای

درصد ،در روز  20آزمای

در تیمارهای حاوی پروپیلن

گلیکههول  1و  2درصههد ،در روز  40و  60آزمههای

در

تیمارهای حاوی پروپیلنگلیکول  2 ،1و 3درصد تفاوت
معنیداری با گروه شاهد داشتند .افزای

معنیدار درصد

ت رک کز و حرکهت پیشهرونده اسهپرم در نمونههههای
تیمار با پهروپیلن گلیکهول و همچنهین درصهد حرکهت
پیشههرونده اسههپرم در گههروه تیمههار بهها  2/5میلههیمههوالر
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 EDTAنسبت به گروه شاهد ،احتما ًال ناشهی از توانهایی

پروپیلنگلیکههول  7درصههد تفههاوت معنههیداری داشههتند.

عبور پروپیلن گلیکول از غشهای سهلول و لهوگیری از

همچنین نتایج حاصز از یخگشایی در روزهای مختلهی

آسهیب بهه

آزمایشی نشان داد که درصد زندهمانی در روز صهفر در

اسههپرم و توانههایی  EDTAدر کهه تکههردن کلسههیم و

تمامی تیمارها تفاوت معنیداری با گروه شاهد نداشهت

ممانعت از ورود کلسیم خار سلولی به داخز سهلول و

گروه تیمار بها پهروپیلنگلیکهول 1

تشکیز بلورهای یخ داخزسهلولی و کهاه

لوگیری از ظرفیتپذیری سلولهای اسپرم میباشد که

و در روز 20آزمای

درصد ،در روز  40و  60آزمهای

گهروهههای تیمهار بها

سبب بهبهود ت هرک کهز و پیشهرونده اسهپرم مهیشهود

پروپیلن گلیکول  1و  2درصد تفاوت معنیداری با گروه

( Bourinbaiar and Lee, 1996; Buyukleblebici et

شههاهد داشههتند .در هنگههام نگهههداری انجمههادی اسههپرم،

 .)al., 2014; Keshtgar et al., 2016در مطالعههای کهه

تشکیز یخ داخز و خار سلولی سبب تخریب و مهرگ

روی قوچهای نگاد پامینتا انجام گرفته شده است ،نشهان

سلول مهیشه ود .ههت رفهع ایهن مشهکز از پهروپیلن

داده شده که افزودن مقدار  1/5گرم بر لیتهر  EDTAبهر

گلیکول که ی

حفاظتکننده نفوذپذیر در داخز سهلول

رقیقکننده اسپرم دارای نبایی کمتری نسبت بهه گهروه

است ،استفاده شد که افزودن آن بهه م هیط رقیهقکننهده

شاهد بهود ( .)Aisen et al., 1999همچنهین مطالعههای

سبب افزای

زندهمانی اسپرمهها گردیهد (.)Holt, 2000

دیگههر روی اسههپرم انسههان نشههان داد کههه افههزودن 1/1

در پگوهشی نشان داده شده است کهه افهزودن پهروپیلن

میلیموالر  EDTAبه رقیقکننده منی در مقایسه با گهروه

گلیکول به رقیقکننده اسهپرم میگهوی آبههای شهیرین

شههاهد ،تفههاوت آمههاری معنههیداری در میههزان نبههایی

سبب افزای

معنیدار درصد زندهمهانی اسهپرمهها شهده

اسپرمها ایجاد نکرد .همچنین این مطالعهه نشهان داد کهه

است که با نتایج پگوه

میزان حرکت پیشرونده اسهپرمهها در مقایسهه بها گهروه

 .)et al., 2016در بررسی اسپرم منجمد انسان نشان داده

شاهد بهبود یافت ولی ایهن تفهاوت نیهز از نظهر آمهاری

شده است که استفاده از مقهدار  1/1میلیمهوالر EDTA

معنیدار نبهود ( ،)Keshtgar et al., 2016کهه بها نتهایج

داد ولی

حاصز از این پگوه

در مهورد  EDTAمطابقهت دارد.

در پگوهشی که روی اسپرم انسهان انجهام گرفتهه اسهت،

حاضر مطابقت دارد ( Claudet

زندهمانی اسپرم را نسبت به گروه شاهد افزای

معنیدار نبود ( ،)Keshtgar et al., 2016کهه مطهابق بها
یافتههای پگوه

حاضر میباشد.

نشان داده شد که افزودن پروپیلن گلیکول به رقیقکننهده

بررسی یکپارچگی غشهای پ سهمایی اسهپرمههای

اسپرم انسان سهبب بهبهود معنهیدار ت هرک کهز اسهپرم

رقیق شده با  EDTAو پروپیلن گلیکول نشهان مهیدههد

میشهود ( ،)Barri and Anthony, 2001کهه بها نتهایج

که هیچگونه تفهاوت معنهیداری بهین سهطوح مختلهی

حاضر مطابقت دارد.

پروپیلنگلیکول ( 2 ،1و  3درصد) و 2 ،1/5 ،1( EDTA

حاصز از پگوه

مقایسهها بین تیمارها نشان داد که درصد زندهمانی

و  2/5میلیموالر) با گروه شاهد و ود نهدارد .همچنهین

اسپرمها در گروههای تیمار با پروپیلنگلیکهول  2 ،1و 3

یخگشایی در روزهای مختلهی آزمهای

نشهان داد کهه

درصههد نسههبت بههه گههروه شههاهد و گههروه تیمههار بهها

تفاوت معنیداری بین تیمارها بها گهروه شهاهد در ههیچ
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از روزها و ود نهدارد .در بررسهی اسهپرم منجمهد

انسان نشان داده شهده اسهت کهه اسهتفاده از مقهدار 1/1
میلیموالر  ،EDTAیکپارچگی غشای پ سهمایی اسهپرم
انسههان را نسههبت بههه گههروه شههاهد افههزای

مههیدهههد

با یافتههههای پهگوه

حاضهر مهیباشهد ( Ping et al.,

.)2012
یکی از عوامز مهم در کاه
اثر گذر زمان ،افزای

ت رک اسهپرمهها در

میزان نفوذپذیری سلول و کهاه

( ،)Keshtgar et al., 2016که مغایر با یافتههای پگوه

توانایی تنظیم سطوح یونی در داخز سهلول و همچنهین

حاضر میباشهد .ایهن امهر مهیتوانهد بهه دلیهز تفهاوت

تشکیز بلورهای یخ داخز سلولی است که به طور کلهی

گونههای مورد آزمای

بر س مت و عملکرد غشای اسهپرم زیهانآور مهیباشهد.

باشد.

مقایسه بین تیمارها نشهان داد کهه درصهد سه مت

نتایج حاصز از این پگوه

نشان داد که افزودن مقهادیر

غشههای آکههروزوم اسههپرمههها در گههروههههای تیمههار بهها

 1و  2درصد پروپیلن گلیکول به رقیقکننده اسپرم قهوچ

پروپیلنگلیکول  2 ،1و  3درصد نسبت به گروه شاهد و

قزل ،درصد ت رک کز ،حرکت پیشهرونده و زنهدهمهانی

گههروه تیمههار بهها پههروپیلنگلیکههول  7درصههد تفههاوت

اسپرمها را پ

از یخگشایی به طهور معنهیداری بهبهود

معنیداری داشتند .همچنین نتایج حاصز از یهخگشهایی

میبخشد .همچنین افزودن سطح  2/5میلیموالر EDTA

در روزهههای مختلههی آزمایشههی نشههان داد کههه درصههد

نیز سبب بهبود معنیدار درصد حرکت پیشرونده اسهپرم

س مت غشای آکروزوم اسپرمها در روز صهفر40 ،20 ،

نسبت به گروه شاهد میشود.

و  60در هیچ ی

از تیمارها تفاوت معنیداری با گهروه

شاهد نداشت .در یه

بررسهی کهه روی اسهپرم انسهان

سپاسگزاری

انجام شده است ،مشاهده شده اسهت کهه گهروه حهاوی

بدینوسیله از زحمات و همکهاریههای مسهئولین

 EDTAنسبت بهه گهروه شهاهد دارای آکهروزوم سهالم

ایستگاه ت قیقاتی خلعتپوشان آقایه ان مهنهدس حبیهب

حاضهر مغهایر

چراغی ،مهندس خسرو پارساییمهر و مهنهدس یعقهوب

میباشد که دلیز این امهر مهیتوانهد مربهو بهه تفهاوت

تیموری که ما را در انجهام ایهن مطالعهه یهاری نمودنهد،

گونههههای مهورد مطالعهه باشهد ( Mukherjee et al.,

قدردانی میشود.

بیشتری بود که این یافته با نتایج پگوه

 .)2016در بررسی دیگری نشان دادنهد کهه یکپهارچگی
آکروزوم در گروه تیمار بها پهروپیلن گلیکهول  6درصهد
نسبت به گروههای تیمار با پروپیلن گلیکهول  3 ،1و 10
درصد بیشتر بود ولی این تفاوت معنیدار نبود که مطابق

تعارض مناف
نویسندگان اع م مهیدارنهد کهه ههیچگونهه تاهاد
منافعی ندارند.
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