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هدف از این مطالعه بررسی اثر نانواکسید روي بر پارامترهاي عملکردي اسپرم قوچ مغـانی پـس از   :هدف 

  .بود گشایی یخ -انجمادفرآیند

آوري و از لحاظ  جمع) =20n(بار در هفته  2به صورتقوچ،  4هاي منی از  نمونه:شناسی پژوهش روش

زرده % 20بر پایـه تـریس بـا   کننـده  رقیـق  ي منی با ها نمونه. حجم، رنگ، جنبایی و غلظت بررسی شدند

نانو اکسـید   لیتر در میلیمیکروگرم  1000و  500،100،10، 0ي ها غلظتگلیسرول همراه با % 7،مرغ تخم

ي هـا  نمونـه گشـایی   پس از یخ. شدند داري نگهو پس از سردسازي در ازت مایع منجمد و  سازي رقیق روی

ی، مورفولوژي اسـپرم، غلظـت مـالون    مان زندهتحرك اسپرم، یکپارچگی غشاء پالسمایی،  هاي ویژگیمنی، 

قالـب طـرح    درآمـده   به دسـت یجنتا. اکسیدانی تام پالسماي منی ارزیابی شد و ظرفیت آنتی آلدهیددي 

  .شد و تحلیل یه تجزتکرار  5یماردرت 5با  یتصادف الًکام

نانو اکسـید  لیتر در میلیمیکروگرم  100نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تیمار : ھایافتھ

ی، یکپـارچگی غشـاي   مـان  زنـده دار تحـرك،   در مقایسه با گروه شاهد موجـب بهبـود معنـی    روي

تولیـدي   آلدهیـد اکسیدانی تام پالسمایی منی و کاهش مالون دي  پالسمایی اسپرم، ظرفیت آنتی

داري نداشـت   هاي اسـپرم در بـین تیمارهـا اخـتالف معنـی      درصد ناهنجاري). >05/0p(شود  می

)05/0p>.(  

در میکروگـرم   100و  10تـوان بـا افـزودن     نتایج این پژوهش نشـان داد کـه مـی   : گیرینتیج�ھ

بر پایه تـریس، کیفیـت اسـپرم قـوچ مغـانی را پـس از       کننده رقیق نانو اکسید روي به  لیتر میلی

  .بهبود بخشید گشایی یخ -انجمادفرآیند

  ، قوچ، نانو اکسید رويگشایی یخ-انجماداسپرم، :هاي کلیدي واژه

  

  



  مقدمه - 1-1

-افـزایش بـی  . افزایش تولید در محصوالت دامی هدف مهم در امور پرورشی دام اسـت 

هاي گذشته و به سبب آن افزایش نیـاز بـه منـابع پروتئینـی ماننـد      جمعیت در سالرویه 

در پرورش گوسفند با توجه به . گوشت قرمز اهمیت این موضوع را چندین برابر کرده است

نظیر تعداد زایـش در  (برخی نژادهاي گوسفند توان باالیی از نظر تولید مثلی دارند  که این

بـا توجـه بـه    . ها اسـت اغلب به معنی افزایش تعداد جمعیت آن، افزایش تولید )هر آبستی

ین و تـأم هـاي یـک واحـد گوسـفندداري را     توانـد هزینـه  تولید ساالنه یک بره نمی که این

رضایت دامدار را جلب کند، بنابراین امروزه متخصصین دامپروري پیگیر افـزایش رانـدمان   

ــک    ــتفاده از تکنی ــا اس ــفندان ب ــی گوس ــد مثل ــا و رتولی ــتند  وشه ــاگون هس ــاي گون ه

ــخوارکنندگان ــه باتوجهبهاهمیتنشـ ــفنددرو بـ ــأم یژهگوسـ ــه ینتـ ــان  ذائقـ خوراکیایرانیـ

ــعملکر واهمیتگوسفندداریدرخودکفاییوچرخهاقتصادیکشور،لزومبهبودسیستمپرورش،افزایش

ــران، . ددســتگاهتولید مثلیوبهبودراندمانباروریگوسفندبرهمگانآشکاراســت در کشــور مــا، ای

یابنـد در نتیجـه   ر به شیوه سنتی و استفاده از مراتع طبیعی پـرورش مـی  گوسفندان بیشت

هـا  عالوه بر ساختار ژنتیکی و فیزیولوژي حیوان، تغذیه و محتواي مراتع مورد اسـتفاده دام 

  .نقشی کلیدي در کیفیت خصوصیات تولید مثلی دام بر عهده دارد

ثر کشورها مورد توجه هاي صنعتی پرورش گاو شیري در اکتلقیح مصنوعی در سیستم

نیـاورده   بـه دسـت  قرار گرفته، اما هنوز پذیرش جهانی را در پرورش صنعتی گوسفند و بز 

هـاي حاصـل از تلقـیح    با توجه بـه موفقیـت  . )Holt, 2000; Leboeuf et al., 2003(است 

ها از جمله گوسـفند و بـز مـورد توجـه     گاو، استفاده از این فناوري در دیگر گونه مصنوعی

  .قرار گرفته است

نوعی صــم حمنــی دام بــراي دســتیابی بـه مزایــاي تلقــی  مـدت  یطــوالن ســازي یـره ذخ

کـه موجـب توقـف     شـود  یمـ  باانجماد اسپرم محققاین امر . شود یم وبسحروري میضامر

و بـدون   محـدود نا سـازي  یـره امکـان ذخ در نتیجهشـده و   ها متابولیکی اسپرم يها واکنش

هـا نشـان    اگرچــه گـزارش  . )Bailey et al., 2000(بـاروري را در پیـدارد   دار یکاهش معنـ 

 شـده بـاروري کمتـري را در    گشـایی  یـخ -که تلقیح مصنوعی با اسـپرم منجمــد  دهند یم

گشایی منی  هاي انجماد و یخفرآیند. )Purdy, 2006a(ستداشته ا 1مقایسه با اسـپرم تـازه

ي مختلـف  هـا  گونـه هاي ساختاري، بیوشیمیایی و عملکردي بـه اسـپرمدر    یبآسبه  منجر

                                                                                                                        
1- Fresh semen
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  .)Watson, 2000(شود  یمپستانداران 

  

  ضرورت و هدف پژوهش - 1-2

انجمـاد و ذوب و مواجـه اسـپرم بـا شـوك سـرمایی و اکسـیژن، لیپیـدها          فرآیندطی 

شودکه باعث پراکسیداسـیون لیپیـدهاي    تولید میاکسیژن هاي آزاد  یدشده و رادیکالاکس

 دراینراستا،اسپرمقوچنســـــبتبه. شـــــود یمـــــپالســـــمایی اســـــپرم   غشـــــاي

  .)Baumber et al., 2000(یدیگربیشتربهتنشاکسیداتیوحساساست ها گونه

یـژه هنگـام محافظـت    و بـه هـاي پراکسیداسـیون،   بنابراین، بـراي جلـوگیري از آسـیب   

هـا ترکیبـاتی   اکسـیدان آنتـی . رسـد ها مفید به نظر می اکسیدان یآنتانجمادي، استفاده از 

 ,Leboeuf et al., 2003; Purdy(دهند  هاي آزاد را کاهش میهستند که فعالیت رادیکال

2006a( . سیتوپالسـمی دارد و   منشأاکسیدانی در مرحله نخست  یآنتهاي  یستمسمحافظ

ایی تمایز، اسپرم بخـش بیشـتري از سیتوپالسـم خـود را بـه صـورت       چون در مرحله انته

هـاي   یکالرادگشایی،  یجه در حین انجماد و یخدرنتدهد  یمقطرات سیتوپالسمی از دست 

اسپرم به دلیل وجود . )Aisen et al., 2002(شوند آزاد سبب اختالل در عملکرد اسپرم می

هـاي   یسـتم سکمبـود   همچنـین در غشـا و   غیر اشباعمقدار بسیار فراوان اسیدهاي چرب 

هـاي پالسـماي    اکسـیدان  یآنتـ هاي دیگر، بـه   اکسیدانی درون سلولی نسبت به سلول یآنت

  .منی بیشتر وابسته است

ابعـاد آن در   کـه بـه مـوادي    .هایچشمگیریدرفناوري نانوصورتگرفتهاست یشرفتپ یرًااخ

کلـی   هـاي  ویژگیبا کاهش اندازه ذرات، . گویند یمنانومتر باشد نانو مواد  100تا  1حدود 

یش نسبت سطح به حجم در نانوذرات، خصوصـیات منحصـر بـه    افزا .کند یمیز تغییر آن ن

. فیزیکـی متفـاوتی خواهنـد داشـت     -یمیاییشـ کندکـه فعالیـت    یمایجاد  ها آنفردي در 

ــیدروی ــلهای ویژگینانوذراتاکســـــــ ــدودرمواردمختلفازقبیلتوجهی قابـــــــ  دارنـــــــ

ــرم ــورها،رنگدانهها کـــ ــتیک،مواد ها،افزودنیموادغذاییضدآفتاب،بیوسنســـ ی،تولیدالســـ

اثـرات   نـانو اکسـید روي   .شـود  یم استفاده. )Smijs and Pavel, 2011(داروییوالکترونیکی

و  )Padmavathy and Vijayaraghavan, 2008(داشـته   ضـد میکروبـی  و  ضـد سـرطانی  

ـ  بـه   یدرفعالیتبسـیاریاز رو .)Torabi et al., 2017(شـود  یمـ اکسیدانقویشـناخته   یآنتعنوان

روي جزئی از آنـزیم  . هایآنزیمینقشحیاتیداشتهوبرایتولیداسپرموبلوغآن اهمیت دارد یستمس

ــوپر ــید ســـــ ــموتاز اکســـــ ــدیســـــ ــد یمـــــ ــاالیی . باشـــــ منیحاویغلظتبـــــ
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یانزالیبـا ناهنجـاري   ها اسـپرم  یدشدهتوسـط تولاکسید سوپرآنیونازرویاستکهنقشمهمیدرحذف

ــدارد ــتم .مورفولوژی ــا تولید مثلعالوهبراین،اینعنصربرایعملکردبهترسیس ــت موردننره یازاس

)Zhang et al., 2017(.  

ي که بتواند باعـث کـاهش آسـیب بـه سـاختارهاي      فرآیندفوق، هر  مطالببا توجه به 

سازنده اسپرم شده و از کاهش کیفیت آن جلوگیري کند باعث بهبود روند تولیـد مثـل در   

.دهدیر قرار میتأثدام شده و سود اقتصادي را تحت 

کیفی اسپرم قـوچ   هاي هبر فراسنج نانو اکسید رويبررسیاثر باهدف  بنابراین،اینمطالعه

  .ی قرار گرفتموردبررسگشایی یخ-انجمادفرآیندمغانی پس از 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  یگوسفند مغان - 2-1

 از جملـه دشـت مغـان   . اسـت  یـران ا یگوشت ينژادها یناز مستعدتر ییکیگوسفند مغان

 ینمشـگ  یماننـد در نقاط یول. شود یپرورش داده م یاست که در آن گوسفند مغان يمراکز

 بـه ). 1385ی،جعفراوغلـ (شـود  یمـ  یزیافـت کشور ن يها استان یگرسراب و د یل،شهر، اردب

 Hossein-Zadeh(باشـد  یرأس مـ  یلیـون م 5/5دودحـ  یراننژاد در ا ینا یتجمع یکلطور

and Ardalan, 2010; Jafaroghli et al., 2010( .نسبتاً خالص بوده  ينژاد یگوسفند مغان

رشد مناسـب، شـانه متوسـط،     يو دارا یگردن متوسط و عضالن يدارا یپی،و ازلحاظ فنوت

و  باشـد  یمـ  یمجثـه گـرد و حجـ    ی،ران عضـالن  یض،و مسطح و عر یمعضالت پشت مستق

رنـگ بـدن در   ). 1377ی، نصـرت (دارد  ییآب و هوا ییراتدر برابر تغ توجهی قابلمقاومت 

هستند که بـا بـاال رفـتن     يا وپا به رنگ قهوه است و صورت و دست ينخود یدنژاد سف ینا

پشـم   یافبوده و الدار  دنبه ينژاد یگوسفندان مغان. شود یسن از شدت رنگ بدن کاسته م

 ی،پـنج نـژاد مهربـان    هـاي  ویژگـی بـا   یسـه در مقا). 1377ی، نصـرت (است  یمضخ یزها ن آن

 دهنـده  نشان دارد که  یشتريوزن بلوغ ب یگوسفند مغان ،و قزل یبلوچ یی،کلکو یاري،بخت

گوسفند مغـانی از  همچنینو  باشد یم وزن ینسنگ يها بره یدتول ينژاد برا ینا يباال یتقابل

باشـد  لحاظ درصد دوقلوزایی مشابه با نژاد بلوچی و برتر از نژادهاي مهربان و کلکویی مـی 

  ).1385ی، جعفراوغل(

  



  اهمیت تلقیح مصنوعی - 2-2

ــنوعی ــریعژنتیکدام٢تلقیحمصـــــــــ هـــــــــــایبرتر،  تکنیکیبرایانتشارســـــــــ

ــیوعبیماري ــههایمقاربتیو کاهششـ ــور  بـ ــت طـ ــهیل بهبودآرایشژنتیکیحیواناسـ . کلیتسـ

تر،ســـــادهو  تقرار ژنـــــدریکجمعیت،تلقیح مصنوعییکروشاقتصـــــادي برایایجاداســـــ

. )Vishwanath, 2003(گیریطبیعیاســــــت  انتقالجنینیاجفــــــتفناوریتراز موفــــــق

اما معایبی که دارد ؛ درگوسفنداستتولید مثلترین تکنیک هیاسردرایجتلقیحمصنوعیبامنیتاز

باشـد  کاهش زمان ذخیره منی و مانع از انتشـار گسـترده مـاده ژنتیکـی حیوانـاتبرتر مـی      

)Rabassa et al., 2007( .   تعداد اسپرم موردنیاز براي باروري میش با منی تـازه در تلقـیح

میلیون اسـپرم سـالم    20سالم و  اسپرممیلیون  300برابر ) جهت تلقیح در واژن(مصنوعی 

 ,.Varisli et al(اســـت ) جهـــت تلقـــیح در شـــاخ رحـــم(بـــراي منـــی منجمـــد 

ــی.)2009 ــیبهای ویژگـ ــول    آناتومیکیگردنرحممیشوآسـ ــپرمقوچدر طـ ــاي جدیبهاسـ هـ

گشایی موجب شده است تا استفاده از منی منجمـد در تلقـیح مصـنوعی     یخانجمادوفرآیند

بـه  میزانباروریـدرتلقیح   یکه طوربه. )Cseh et al., 2012(گوسفند با محدویت همراه باشد 

مشــکلمانعدهانهرحمدرمیش . شـده اســت گــزارش  )%8-30(منجمددهانهرحمبامنیصـورت 

اینروشنیازبهتخصــص  .توانبــا اســتفاده از روشالپاراســکوپیبرطرفکرد   بــراي تلقیحرامــی 

  .)Anel et al., 2005(کند  میبخش یترضاداردونسبتاًگراناستامانتایجحاصالزباروریرا

  

  آن دهنده لیتشکي ها بخشمنی و  - 2-3

یفیـت و  ک .و اسپرم تشکیل یافتـه اسـت  ) مایع منی(منی از دو بخش مشخص پالسما 

یله عوامل زیادي مانند نژاد، وزن بدن، سن، مـدیریت، وضـعیت   وس بهکمیت منی قوچ و بز 

و فصـل تحـت تـأثیر قـرار      ي و درجـه تحریـک جنسـی   آور جمعجغرافیایی، تغذیه، روش 

  .گیرد می

ل وفروکتـوز، گلیسـر   ،پالسماي منی حاوي ترکیبـات بیوشـیمیایی نظیـر ارگوتیـونین    

هورمـون تستوسـترون    وسیله یضمیمه جنسیبهها با تحریک غده باشد که میریلکولین وفسف

ــ ــاخته م ــوند یس ــیم و ش ــرددر تنظ ــد   عملک ــت دارن ــپرم دخال  ,.Leboeuf et al(اس

ــین.)2003 ــاالیی از    همچن ــبتاً ب ــادیر نس ــاوي مق ــی ح ــماي من ــوپروتئینپالس ــا گلیک ، ه

هـا داراي اهمیـت اسـت و     این مواد براي تغذیه اسپرم. باشد ها می گلیکولیپیدها و هورمون

                                                                                                                        
2- Artificial insemination
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دستگاه تناسلی ماده را تسـهیل   باعث محافظت اسپرم بعد از انزال شده و انتقال اسپرم به

پالسـماي منـی   . شود آکروزوم اسپرم می زود هنگامیابی  یتظرفکرده و باعث جلوگیري از 

  .)Evans and Maxwell, 1987(است یکتونیزواگوسفند و بز معموالً خنثی و 

شـکل  ( باشـد  دهنده اسپرم شامل سر، گردن، قطعه میانی و دم مـی   هاي تشکیل بخش

اي پهـن دارد کـه کرومـاتین آن     شـکل اسـت و هسـته     ها بیضـی  سر در بیشتر گونه). 2-1

هـاي آکـروزین، زونـاالیزین، اسـترازها و هیـدروالزها       زوم حاوي آنـزیم آکرو و متراکم است

  .است

  

  ي مختلف اسپرم قوچها بخش - 1-2شکل 

. یابـد  دهد که در سراسر فالژلوم ادامه مـی  تشکیل می٣مرکز قطعه میانی اسپرم را آکسونیم

یابـد، قطعـه پایـانی دم     قطعه اصلی دم از آنولوس آغاز و تقریباً تا انتهاي فالژلوم ادامه می

یم آکسـون یابد و فقـط داراي   شود که غشاي فیبري پایان می از قسمتی شروع می همچنین

  .شود مرکزي است که با غشاي پالسمایی پوشش داده می

  

  خصوصیات غشاي پالسمایی اسپرم - 2-4

ي آکـروزوم، ناحیـه پـس آکروزومـی، قطعـه      هـا  بخـش غشاي پالسمایی اسپرم شـامل  

  .)Ladha, 1998(باشد  یماستوایی، قطعه میانی و قطعه اصلی 

ــمایی ــلولرا یهالبه صـــورتغشایپالسـ کنـــد  یطخارجآنجـــدامیاز محاي محیطداخلسـ

ــت ــیمیایی   ودارایفعالیـــ ــاي فیزیولوژیکیمانندکنترالنتقالموادوحفظمحیطالکتروشـــ هـــ

 سازي رقیق فرآینددر قوچ، خوك و گاو غشاي پالسمایی از اسپرم در طول . داخلسلوالست

                                                                                                                        
3- Axoneme



 Amorim et al., 2009; Maldjian et(کند  یمو انجماد از اثرات شوك سرمایی محافظت 

al., 2005( .ي پالسماییقبل و بعد از انزال اسپرم،دچار تغییراتی مانند ادغام لیپیـدها،  غشا

از دســت دادن کلســترول  همچنــینی اســیدهاي چــرب و شــدگ اشــباعتغییــر در میــزان 

 ,.Moore et al(شـود   یمـ شـودکه موجـب کـاهش نسـبت کلسـترول بـه فسـفولیپید         یم

پسازبروزشوکسرمایی،غشایپالســــــمایی اسپرمقوچآســــــیب دیدهوســــــبب   .)2005

ــی ــت اســپرمتواناییبازیافتکاملفعالیتمتابولیکی   خروجترکیباتداخلســلولی م شــود و در نهای

Quinn(دهـد   وتحـرك خودراازدسـتمی   et al., 1969( .     اجـزاي غشـاي پالسـمایی، شـامل

  .باشد یمیکولیپیدها و کلسترول گل فسفولیپیدها،

کلسترول، از اجزاي اصلی غشاي پالسمایی است که نقش مهمی در سیالیت، استحکام 

ــمایی دارد   ــاي پالســــ ــذیري غشــــ . )Farshad et al., 2010(و نفوذپــــ

-Darin(کند  کندوساختارغشاییراتنظیممی دروکربنفسفولیپیدتعاملمیایهی کلسترولبازنجیره

Bennett and White, 1977( .

کلسترولغشایاسپرمنسبتبهفسفولیپیدنقشمهمیدرمقاومتاسپرمبهآسیبناشیازشوکسرماییدارد 

)Watson, 1981( .هاییکهنسبتکلسترولبهفســفولیپیدکمتریدارند  اســپرمگونه) اســب،گاو و

انسـان و  (هاییکهنسبتکلسترولبهفسفولیپیدبیشـتري در غشـادارند   نسبتبهاسـپرمگونه )قوچ

کلسترول بـا  .)Parks and Graham, 1992; Watson, 1981(بینند بیشترآسیبمی)خرگوش

افزایشــــــــــــــــــــــنفوذپذیري غشابهموادمحافظدربرابرســــــــــــــــــــــرمااز 

خروج کلسـترول از غشـاي   . )Glazar et al., 2009(کاهد یازتغییراتاسمزیمیهایناش خسارت

زود هنگـام  واکـنش  سازي و انجماد منی، سبب بروز ظرفیـت پـذیري و    یرهذخاسپرم طی 

 Witte and(دهد  سالمتی غشاي پالسمایی اسپرم را کاهش می در نتیجهشود و  اسپرم می

Schafer-Somi, 2007( .  بنابراین حفظ کلسترول غشاء پالسمایی اسپرم قوچ و ممانعـت از

  .سازي جهت افزایش ماندگاري اسپرم اهمیت دارد یرهذخخروج آن طی روند 

یپیدها فسـفول . باشـد  مـی سمایی، فسفاتیدیل کـولین  الفسفولیپید غشاي پ ترین فراوان

سـبب بهبـود سـالمت     الیه محافظتی در اطراف غشاي اسپرم تشکیل داده و توانند یک می

 کـــه  ایـــن ترکیبفسفولیپیدهایغشـــاي اســـپرمعالوه بـــر   . غشـــاي اســـپرم شـــوند  

 Rana et(کنـد   نیازفعالیتطبیعیسلول است،نقشبسیارمهمیدرباروریسلولجنسیایفا مـی  یشپ

al., 1991( .باشند که در ایجـاد   از دیگر اجزاي لیپیدي غشاي پالسمایی گلیکولیپیدها می

 Atessahin et(نقـش دارنـد    یدازونا پلوسـ واکنش آکروزومی و چسبیدن غشاي اسپرم به 

al., 2008(.  
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  انجماد اسپرم - 2-5

. باشـد  ذخایر ژنتیکی،انجماد اسپرم می داري نگههاي مهم جهت حفظ و  يفناوریکی از 

مــانی و  هــاي انجمــاد بــه اســپرم شــامل، تخریــب غشــایی، کــاهش تحــرك، زنــده آسـیب 

ي یخـی، تـنش اکسـیداتیو،تغییرات    بلورهـا ها با تشـکیل   یبآساین . باشد یمDNAآسیب

  .شود ین در غشاي سلولی شروع میپروتئ-ی مجدد لیپیدده سازماناسمزي و 

 داري نگـه است کـه بـه حفـظ و    ٤انجماد-اي از علم زیست شناسی انجماد شاخه فرآیند

انجماد اسپرم نقش اساسـی در تلقـیح   . پردازد مدت سلول در دماي بسیار پایین می طوالنی

هاي در معرض خطـر دارد و روش مطمئنـی بـراي ذخیـره      مصنوعی دام و حفاظت از گونه

هـاي دور را آسـان    ژنتیکـی بـین جمعیـت    باشـد و مبادلـه مـواد    مدت می منی در طوالنی

در طول  شده شده است که منی منجمد ذخیره در قوچ نشان داده. )Lone, 2018(کند می

دهد که این باعث حفظ منـابع ژنتیکـی نژادهـاي     سال، باروري را تحت تأثیر قرار نمی 27

  .)Salamon and Visser, 1972(شود بومی می

  

  تاریخچه انجماد اسپرم -2-5-1

اسپرم بـراي اولـین   انجماد . گردد یسال قبل برم 200اریخچه انجماد اسپرم به حدود ت

. صورت گرفت 1776الزارواسپاالنزانی در سال  بنام توسط کشیش و دانشمند ایتالیاییبار 

آن مشـاهده کـرد کـه     )٥ذوب(گـرم کـردن   و منجمـد در بـرف   اسـپرم  پس از مشاهده او 

کـه تعـداد    مونتگازاگزارش کرد1866در سال . حرکات اسپرم دوباره به حالت اول برگشت

آب بود پـس از   شده یرهدرجه ذخ -15دماي طوالنی در زمان ها که به مدت  کمی از اسپرم

نـک  پـس از آن با  و )Anger et al., 2003(آوردنـد  بـه دسـت  دوباره تحرك خـود را   شدن

 ,.Anger et al(اسـپرم انسـان و حیوانـات پیشـنهاد گردیـد       داري نگهذخیره اسپرم براي 

2003(.  

  

  

                                                                                                                        
4- Cryobiology
5- Thawing



  حفاظت انجمادي -2-5-2

 از جملـه . اسپرم تحت تأثیر عوامـل مختلفـی قـرار دارد    آمیز یتموفقحفاظت انجمادي 

ــی  ــل م ــن عوام ــیمیایی    ای ــب ش ــه ترکی ــوان ب ــق ت ــده رقی ــا، نوعو کنن ــت ه غلظتحفاظ

 ,.Bailey et al(گشـایی اشـاره نمـود     ، روشـانجمادویخ داري نگههایانجمادي، دماي  کننده

انجمادشامل کاهش درجـه حـرارت، از دسـت دادن آب سـلولی، انجمـاد و      فرآیند. )2000

و  هـا  روشبـراي ایجـاد    تـوجهی  قابـل هـاي  تـالش . )Shao and Jin, 2018(باشد ذوب می

 گشـایی  یخ -انجمادبه منظور حفظ تحرك، سالمت و استحکام غشا پس از  ترکیبات بهینه

از این عوامل با توجه به شرایط الزم براي دستیابی به بهتـرین   هرکدام. صورت گرفته است

  .شوند ذوب دنبال می-نتیجه براي باروري اسپرم بعد از انجماد

به اشباعومقدارکمکلسترول بـه   غیر اشباعاسپرمقوچبهخاطرنسبتباالیاسیدهایچرب غشاي

 Barrios(دهـد  فسفولیپید درمقایسهباسایرپستاندارانحساسیتبیشتریبهسرماوانجمادنشانمی

et al., 2000( .دچـار  شـود  از دمایبدن کمتـر   يا مالحظه دماي اسپرم به مقدار قابل وقتی ،

باشـد   یآن، از دست رفتن تحـرك اسـپرم مـ    ترینمشخصه واضحکه شود  یشوك سرمایی م

)Dhami and Kodagali, 1990( .آب  کـه  زمانیاستوار است  اساسماد بر این جمکانیسم ان

بـدون   طوریکه به، گرددسلول در اثر کاهش مناسب حرارت به یخ تبدیل درون موجود در 

هاي فرآینـد حالـت  در این  مؤثر حرکات مولکولی را متوقف کند به صورتآسیب به سلول، 

سـلول افـزایش   یبقادر نتیجهو  شـود  یافتاده و یـا متوقـف مـ   بیوشیمیایی سلول به تعویق 

  .یابد یم

  

  تنش اکسیداتیو - 2-6

بیشتر باشد سیالیت غشا بیشـتر  در غشاء غیر اشباعاسیدهاي چرب که میزان هراندازه 

غشـاي   یراشـباع غاز طرفی دیگر، هرچه اسـیدهاي چـرب    و)Brinsko et al., 2005(است

هاي اکسیداتیوي حساس خواهد بود و چـون   یبآسپالسمایی اسپرم بیشتر باشد بیشتر به 

هاي دیگر پستانداران داراي نسبت بیشتري از اسـیدهاي   غشاي اسپرم قوچ نسبت به گونه

هـا حساسـیت بیشـتري بـه      باشد، بنابراین در مقایسـه بـا دیگـر گونـه     یراشباع میغچرب 

  .)Baumber et al., 2000(دهد  ز خود نشان میهاي حرارتی ا تنش

عوامـل  تولیـد   عـدم تعـادل بـین    دهنـده  نشان اکسیداتیو یک اصطالح است که  تنش

نبـود سیسـتم از   . )Pandey et al., 2012(اسـت  اکسـیدانی  یو سیستم دفاع آنت اکسیداتیو
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هاي آزاد به دلیل مقدار کم سیتوپالسم در اسپرم بالغ، اسپرم را بیشـتر   یکالرادبین برنده 

بنـابراین تـنش اکسـیداتیو    .)Isaac et al., 2017(کند  یمکسیداتیو حساس هاي ا یبآسبه 

شـود   یمـ موجـب ایجـاد اثـرات مضـر بـر اسـپرم        گشـایی  یخ -انجمادفرآیندیجادشده در ا

)Esterbauer and Cheeseman, 1990(  توانـد بـه تغییـرات گسـترده در غشـاي       یمـ کـه

  .)Simoes et al., 2013(شود  ها آنپالسمایی نسبت به عملکرد 

  

  ي آزادها کالیراد- 2-7

ــال ــاتم  رادیک ــآزاد به ــامولکول های ــد الکترونجفت   های ــا چن ــک ی ــا ی ــدهاطالق هاییب نش

و  DNA، ها پروتئینهایی نظیر لیپیدها،  یر، بهمولکولناپذ برگشتطور بهتوانند شودکهمی می

. یر هسـتند پـذ  واکـنش هاي آزاد، ناپایدار و بسـیار   یکالراد .واردنمایندها آسیب یدراتکربوه

ژنیاکس یفعالها گونه رادیکاآلزادیابه آن  آید یتک الکترون درم به صورتیژنکه اکس یزمان

)ROS(گوینــد  یمــ) ٦Pietta, 2000( . تــوان بــه  یمــي فعــال اکســیژن هــا گونــهاز دیگــر

مولکـولی کـه مـورد حملـه     . اشاره کـرد ) H2O2(پراکسید هیدروژن  و )OH•(یدروکسیل ه

شود که ادامه ایـن رونـد موجـب     یمگیرد به رادیکال آزاد تبدیل  یمهاي آزاد قرار  یکالراد

 Phaniendra(بیند  یمسلول زنده آسیب در نهایت شود و  یماي  یرهزنجشروع یک واکنش 

et al., 2015( .ضور حROS سلولی نظیر اسپرم به دلیل فعالیـت بـاال عـالوه برداشـتن      در

و  آکروزومی، حفظ قدرت بـاروري  واکنشظرفیت پذیري،  فرآیندآثارمثبتی نظیر تأثیر در 

منجـر بهـاختالالتی نظیـر     توانـد  ،می)Agarwal et al., 2008(اتصال اسپرم به زونا پلوسیدا

در نتیجـه  و  DNAشـدن  قطعـه  قطعـه آکروزوم،  به ساختار اسپرم، آسیبی مان کاهش زنده

شـواهد محکمـی وجـود    . )Aitken and Curry, 2011(کاهش ظرفیت باروري اسپرم شود 

، شـود  میشایع در اسپرم افراد نابارور مشاهده  طور بهکه  DNAشدن قطعه قطعهدارد که 

موجـب  Fanaei et al., 2011( .ROS(شـود   مـی ایجـاد   ROSبـه خـاطر غلظـت بـاالي    

رونـد انتقـال یونیـو گرادیـان غلظتـی      شودکه باعث اختالل در  یم٧پراکسیداسیون لیپیدي

کـاهش   شـودودر نتیجهسـبب   میآپوپتوز وقوع افزایش  همچنیندر دو طرف غشا و  ها یون

  .)Amin and Hamza, 2006(گردد  مینه اسپرم تولید روزا

  

                                                                                                                        
6- Reactive oxygen species
7- Lipid peroxidation
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دیسموتاز، اکسید سوپرهاي آنزیمی از قبیل  اکسیدان یآنتاسپرم و پالسماي منی داراي 

هاي غیر آنزیمی از قبیـل   اکسیدان یآنتگلوتاتیون پراکسیداز، کاتاالز، گلوتاتیون ردوکتاز و 

باشـندکه   یمـ ،گلوتاتیون، پیـرووات، کـارنیتین، تـورین و هیپوتـورین     E، ویتامینCویتامین

عملکـرد  . )Tremellen, 2008(شـوند   یمـ اکسیدانی تامشـناخته   یآنتت تحت عنوان ظرفی

اکسـیدانی   یآنتـ هـاي   هاي فعال اکسـیژن و آنـزیم   طبیعی اسپرم به تعادل بین تولید گونه

اکسیدانی موجـود در مـایع منـی بـه      یآنتچون مواد . )Aitken et al., 1994(بستگی دارد 

اسـپرم بـراي   ، داري نگهاکسیدانی منی در طی  یآنتو کاهش ظرفیت  ها آندلیل مقدار کم

. خارج سلولی وابسـته اسـت   اکسیدانی یآنت هاي سیستمغلبه بر شرایط تنش اکسیداتیو به 

ــافزودن    ــت کهــــــــ ــاکی از آن اســــــــ ــات حــــــــ ــر مطالعــــــــ  اکثــــــــ

 Li et(دهـد   انجماداسپرمراکاهشمیفرآیندهایخارجیبهمحیطانجماد،اثراتمنفی اکسیدان یآنت

al., 2010; Najafi et al., 2016( . منی با توجـه بـه خاصـیت     کننده رقیق افزودن روي به

هاي آزاد جلـوگیري کـرده و در نتیجـه     یکالراداز اثرات مخرب تواند  یماکسیدانی آن  یآنت

 Afifi(باشدیداشته و پراکسیداسیون لیپیدDNAتواند نقش مهمی در کاهش آسیب به  یم

et al., 2015; Gualtieri et al., 2014(.  

اي  یرهزنجي ها واکنشآزاد، مانع گسترش  یکالرادبه  الکترونها با انتقال  اکسیدان یآنت

ولـی خـود بـه     )Lees and Paxman, 1972; Upreti et al., 1997(شـوند   یمـ اکسـیداتیو  

 فرآینـد تـوان بـه تـأخیر انـداختن یـا مهـار       صـورت   بدین و شوند ینمرادیکال آزاد تبدیل 

  .شوند هاي شدید اکسیده شدن می اکسیداتیو را دارند و موجب حفظ سلول از آسیب
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در غشـاي پالسـمایی و از    غیـر اشـباع  اسید چـرب   هاي داشتن زنجیرهاسپرم به دلیل 

 فرآینـد ی در طـول  قطـرات سیتوپالسـم   بـه صـورت  توپالسم دست دادن مقدار زیادي سی

، نسبت به شـرایط  )شود میداخل سلولی  هاي اکسیدان یکه باعث کاهش مقدار آنت(تکامل 

رقیــق تـوان بــا   بســیاري از ایـن صــدمات را مــی . اســت پـذیر  یباسـترس اکســیداتیو آســ 

منی  هاي هکنند رقیق . )Gil et al., 2000(اد محافظ انجمادي مانع شد مناسب و موکننده 

ی باید داراي اسیدیته، ظرفیت بافرینگ و اسموالریتی مناسبی بوده و عـالوه بـر   کلطور  به

 -انجمادفرآینـد بتواننـد از آن در مقابـل صـدمات ناشـی از     یـاز اسـپرم   موردنانرژي ین تأم
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 Salamon and(شـوند   هـا  اسـپرم مدت  یطوالنداری نگهمحافظت کنند و موجب  گشایی یخ

Maxwell, 2000( .يمنبع انرژ ییکحاو یدباکننده  رقیق ،همچنین)  فروکتـوز  یـا گلـوکز( ،

مثـل زرده  (ییاز شـوك سـرما   یريجلـوگ  يبـاال بـرا   یمولکـول  مواد بـا وزن  یپوپروتئینیال

مـواد   یرو سـا  pHو  يحفـظ فشـار اسـمز    يبرایریـونی غ یونییامواد ، )یاسو یریامرغ، ش تخم

  .)Aires et al., 2003(باشد ها بیوتیک یو آنت ها یممانند آنز یافزودن

گـاو، خـوك و    یمنـ  کننده رقیق یجزء اصلعنوان بهآمینومتان) هیدروکسی متیل(تریس 

ایـن بـافر داراي ظرفیـت بافرینـگ و     . )Visser, 1975(قـوچ در نظـر گرفتـه شـده اسـت      

باشد و خاصیت سـمیت آن در مقایسـه بـا سـایر بافرهـا کمتـر        اسموتیک بسیار خوبی می

 سازي رقیق بهترین بافر براي عنوان بهمطالعات متعدد نشان داده است که تریس . باشد می

بیشتر . )Salamon and Maxwell, 1995(کند  هاي پستانداران عمل می منی در اکثر گونه

شـود،   منی گاو و گوسفند استفاده مـی  سازي یق رقتجاري امروز که براي  هاي هکنند رقیق 

  .باشند بر پایه بافر تریس می

دهد که فروکتوز هم در کنار بافر تریس اثرات بهتري نسـبت   یمتحقیقات بیشتر نشان 

بر پایـه تـریس، درصـد بـره      هاي هکنند رقیق به سایر قندها دارد و اسپرم منجمد شده در 

  .دهند ها نشان میکننده رقیق زایی قابل قبولی را در مقایسه با سایر 

 هاي هکنند رقیق نفوذپذیر و  هاي هکنند رقیق ها به دو گروه کننده رقیق در حالت کلی 

  .شوند یمنفوذناپذیر تقسیم 
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بر پایه استفاده از یک یا چند ماده محافظ سـرما اسـتوار   ي انجماد سلولی ها روشتمام 

گلیسـرول،  . باشـد  الزمه یک محافظ سرما، باال بودن قدرت نفوذ و سمیت کم آن می. است

داراي وزن مولکـولی کـم بـوده و عوامـل محـافظ      سـید سولفوکاتیلن گلیکول و دي متیـل  

قطه انجماد پایینی کـه دارنـد   این مواد به دلیل ن. هستند نفوذکنندهییا سلول درونسرماي 

حالل، سـبب حـل شـدن    عنوان بهعالوه بر این، . کند زمان بیشتري براي آبگیري ایجاد می

. )Abdelhakeam et al., 1991(شـوند   میکننـده  رقیـق  حـل در محـیط    یرقابلغقندهاي 

تـأثیر بسـیار عظیمـی در     1949کشف خصوصیات حفاظتی گلیسرول توسط پولژ در سال 

خاصـیت  . )Salamon and Maxwell, 2000(تکنولـوژي پیچیـده انجمـاد اسـپرم داشـت      

حفاظتی گلیسرول مربوط به توانایی برقراري پیوند آن با آب اسـت و بـا افـزایش حاللیـت     



حفاظـت  منظور به. شود میکننده رقیق ها باعث کاهش فشار اسمزي  کننده رقیق نمک در 

انجمـادي کـه    هـاي  هکننـد  رقیق اسپرم در مقابل صدمات ناشی از تشکیل بلورهاي یخ، از 

شود که موجـب حفـظ اسـموالریته شـده و      درصد گلیسرول است استفاده می 3-7حاوي 

 ,.De Paz et al., 2010; Windsor et al(کنـد  را تـأمین مـی  کننـده  رقیـق  ظرفیت بافري 

ی سـلول  درونشـیب اسـمزي آب    واسطه بهافزودن گلیسرول به منی قبل از انجماد . )1993

هـاي   یسـتال کرشود و در نتیجه از تشـکیل   و گلیسرول جایگزین آن می شده خارج اسپرم 

هـاي   یسـتال کررا در برابر صدمات حاصل از تشـکیل   ها سلولی مانع شده و سلول درونیخ 

شــود  گشـاییمی  مانیوباروریاسپرمپســازانجمادویخ کنـد و سـبببهبودزنده   یـخ محافظـت مــی  

)Forouzanfar et al., 2010; Purdy, 2006a( . عبورگلیسروالزغشایاسپرمنســـبتبه

ــت دیگرموادمحافظانجمادي،آهســته ــاران. تراس ــر و همک  ,.Forouzanfar et al(فروزانف

درصد حجـم   7درصد و غلظت گلیسرول تا  20تا  مرغ تخمنشان دادند غلظت زرده )2010

ذوب -انجمـاد کلی محیط انجماد، اثرات مثبتی بر روي توان حرکتی اسـپرم قـوچ پـس از    

درصـد   8تـا   6هاي  غلظت)Molinia et al., 1994(همکارانبر اساس مطالعه مولینا و  .دارد

.قوچ مناسب است گلیسرول براي انجماد اسپرم
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ــی  ــددر ط ــخ-انجمادفرآین ــایی ی ــرمایی  گش ــوك س ــه، ش ــدت ب ــا گلیکوپروتئینش و  ه

هـاي   دهد و سبب شروع آسیب فسفولیپیدهاي موجود در سطح غشا را تحت تأثیر قرار می

هـا، اسـپرم عـالوه بـر مـواد       براي جلوگیري از این آسیب. شود بیوشیمیایی و ساختاري می

منـابع  . یر نیز، نیازمنـد اسـت  ناپذنفوذی، به مواد محافظ خارج سلولی یا سلول درونمحافظ 

 بـه ، شـیر یـا لسـیتین سـویا     مـرغ  تخماد با وزن مولکولی باال مثل زرده یپوپروتئینی یا مول

این مـواد توانـایی عبـور از    . شود نفوذناپذیر در انجماد اسپرم استفاده میکننده رقیق عنوان

یسکوزیته بـاالي خـود، سـبب    وغشا را نداشته و فعالیت خارج سلولی دارند و در نتیجه با 

کننـد   سلول در دماي پایین عمل می کنندهحفاظت نوانع بهخروج آب داخل سلول شده و 

)Leboeuf et al., 2003( . مـرغ  تخـم ، اثـرات مثبـت زرده   1939یلیپس در سـال  و فالري 

رقیـق  در یکی از اجـزاي معمـول    عنوان بهبراي ذخیره منی پستانداران را کشف کردند و 

اثر . )Phillips and Lardy, 1940(قرار گرفت مورد استفاده پستاندارانانجماد اسپرم کننده  

 Amirat et al., 2004; Bergeron(هـا   پروتئینیپـو لرا به لسیتین،  مرغ تخمحفاظتی زرده 
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and Manjunath, 2006(   دهندکـه سببحفاظتازغشایاسـپرم دربرابراثراتمضـر    یمـ نسـبت 

ــالیراد ــی ک ــوند  هایآزادوشوکســرمایی م ــین. )Purdy, 2006a(ش ــرغ  تخــم زرده همچن م

ــدهاوترکیباتقابل ــداري گلوکزودیگرقن ــوخت حاویمق ــاز  س ــتوازراهخوس  نثینمودناسپرماس

. )Shinde, 1986(کند  یک منبعذخیرهغذاییعملمیعنوان بهیدالکتیکتولیدیازراهگلیکولیز،اس

درجـه  5بهمنیقوچ،اسـبوگاودر زمانکاهشـدماتا  مـرغ   تخـم  اسـتکه افزودنـزرده  شـده   گزارش

، سـالمت غشـاي پالسـمایی و    )Muino-Blanco et al., 2008(مانی سبببهبودزندهسلسیوس

بخـــش مـــؤثر زرده . شــود مــی )Fernandez-Santos et al., 2006(آکروزومــی اســپرم 

عمده حاوي لسـیتین   طور بهکه  باشد یم (LDL)با چگالی کم يها پروتئینیپومرغ، ل تخم

شــوك ســرمایی  در برابــرو اســپرم را  )Gil et al., 2003(اســـت ) فســفاتیدیل کــولین(

برخی ترکیبـات موجـود   حال  اینبا . )Salamon and Maxwell, 2000(کند  یممحافظت 

ــا   ــتی ب ــر آنتاگونیس ــولدر زرده اث ــا پروتئینیپ ــ ه ــیته پ ــا دانس ــر  ي ب ــتهو از اث ایین داش

مطالعات نشان داده که بخش لیپـوپروتئین بـا   . کنند یمجلوگیري  ها آنی کنندگ محافظت

. شـود  مـی  گشـایی  یـخ -انجمادفرآینددانسیته باال باعث کاهش تحرك اسپرم خوك بعد از 

اسـپرم  زود هنگـام  شدن  داریتظرفحاوي پروژسترون بوده و سبب  همچنینمرغ تخمزرده 

اسـتفاده از مـواد   . )Aires et al., 2003(شـود   یمـ دستگاه تناسلی جنس ماده  در خارج از

هاي پایین ممکن است براي حفاظت از اسپرم کافی نباشـد و غلظـت    محافظتی در غلظت

 مـرغ  تخـم زرده % 20استفاده از سطح . نیز ممکن است براي اسپرم سمی باشد ها آنباالي 

و کمتـرین ناهنجـاري را داشـت     رونـده  پیشمانی، تحرك کل، تحرك  بیشتریندرصد زنده

نشـان دادنـد کـه    )Dorado et al., 2011(دورادوآ و همکـاران ). 1393احمـدي همـدانی،  (

داري  یمعنـ  به صورتمنی سگ کننده  رقیق به  مرغ تخم درصدزرده20توان با افزودن  یم

ــده پیشتحــرک ــا رون ــه ب ــدزرده10را در مقایس ــرغ تخــم درص ــزایش داد م ــین. اف  همچن

ي هـا  مرغ تخمیمحلینسبتبه ها مرغ تخم بیان کردندکه)Yang et al., 2009(ویپینگوهمکاران

توانــد تحــت  مــیهمچنینمــرغ  تخــم ترکیبــات لیپیــدیزرده.صنعتی،کلسترولبیشــتریدارند

  .)Cobos et al., 1995; Kuksis, 1992(تغذیهقرارگیرد  تأثیرنژادمرغ،سن،ژنتیکو
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اضـافه   .تحـرك اسـت   منظـور  بـه ترین احتیاج اسپرم به انـرژي،   مهم کهاینتوجه به با 

 افـزایش طـول عمـر   نظیر قندها، عالوه بر تأمین این احتیاج، سـبب   زا ينمودن منابع انرژ



زایـی،   يانرژمنظـور  بهمنی  هاي هکنند رقیق اضافه کردن قندها به محیط . گردد اسپرم می

انجماد  فرآینددر  .)Watson, 1979(گیرد  یمظت از سرما انجام تنظیم اسموالریته و محاف

قـرار  مـورد اسـتفاده   اسپرم قوچ، قندهایی نظیر گلوکز، فروکتوز، الکتوز، رافینوز و سوکروز 

این قندها در تعادل اسمزي و حفاظت اسپرم طـی انجمـاد نقـش مهمـی دارنـد      . گیرد می

)Purdy, 2006b(. مانند فروکتوز، گلوکز و مانوز از طریـق  دهکنن رقیق قندهاي موجود در ،

منبـع  عنوان بـه اسـپرم   یلهوسـ  بهو آرابینوز از طریق اکسید شدن )Mann, 1954(گلیکولیز 

اسـپرم قـوچ   .)Mann and Lutwak-Mann, 2012(گیـرد   قـرار مـی   مورداسـتفاده انـرژي  

آنها در نفوذ به اسپرم و  ییتوانا یلفروکتوز را به دل یادو برابر غلظت نرمال گلوکز  تواند یم

گلـوکز و فروکتـوز بـه    . )Salamon and Maxwell, 2000(تحمل کند  يتعادل فشار اسمز

بـا   تواننـد  یمـ عبور از غشاي پالسمایی را داشته و دلیل وزن مولکولی پایین خود، توانایی 

فسفولیپیدهاي غشا پیوند هیدروژنی تشکیل داده و در نتیجه با تثبیت  دوست آبیها بخش

شـوند   انجمـاد مـی   فرآینـد مانی اسپرم در طی  با غشاي پالسمایی اسپرم سبب بهبود زنده

)Purdy, 2006a(قندهایی با وزن مولکولی باال نظیر الکتوز، سوکروز، رافینـوز و   همچنینو

ســوکروز توانــایی عبــور از غشــاي ســلول را نداشــته و اثــرات مختلفــی از جملــه کــاهش  

 ,Purdy(ها و ایجـاد فشـار اسـمزي و کـاهش بلورهـاي یـخ دارنـد         یري سلولگ آبفرآیند

2006b( . انجمـاد منـی قـوچ، تحـرك اسـپرم پـس از      کننـده   رقیـق  افزودن فروکتوز در-

  .)Matsuoka et al., 2006(بخشد  یمبیشتر بهبود  گلوکزرا نسبت به  گشایی یخ
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توانـد باعـث    اسـت مـی   قرارگرفتهاي که اسپرم در آن  کننده رقیق ترکیبات موجود در 

تغییـر   شـده  حـل ایجاد فشار اسمزي در غشاي سلول شود که بـا توجـه بـه غلظـت مـواد      

 بـرخالف . یک عامل مهم در انجماد منـی نقـش دارد   عنوان بهیته محیط اسموالر. یابد می

. شـود  یله مواد آلی تـأمین و کنتـرل مـی   وس بهدیگر مایعات بدن، فشار اسمزي منی عمدتاً 

تـرین مـواد آلـی موجـود در منـی گوسـفند و بـز فروکتـوز، سـوربیتول، اینوزیتـول،            عمده

هــا و  پروســتاگالندین یدســیتریک، گلیســرول، فســفوریل کــولین، فســفولیپیدها،     اس

محلـول نمکـی   (اسـموتیک  هایپویري اسپرم زنده در یک محیط قرارگ. باشند میها پروتئین

هـاي حـاوي    محلـول (اسموتیکهایپرسلول و در یک محیط  اندازهباعث افزایش در ) قرقی

اسـپرم  . شـود  سـلول مـی   انـدازه باعث چروکیده شدن و کاهش ) ساکارز، ترهالوز و رافینوز
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Abstract
Research Aim:The aim of this study was to evaluate the effect of Nano zinc 
oxide on functional parameters ram Moghani sperm after Freeze-Thawing 
process.
Research method:Semen samples were collected from 4 rams, twice a week 
(N=20) and examined in volume, color, motility,and concentration. Semen 
samples were diluted with Tris-based diluent with 20% egg yolk, 7% glycerol 
and concentrations of 0, 10, 100, 500, 1000 μg/ml of Nano zinc oxide,and 
they were frozen in liquid nitrogen and kept after cooling. The characteristics 
of sperm motility, plasma membrane integrity, viability, sperm morphology, 
malondialdehyde concentration, and total antioxidant capacity of semen 
plasma were evaluated after thawing semen samples. The results were 
analyzed in a completely randomized design with 5 treatments in 5 
replications.
Findings: The results of this study showed that Treatment with 100 μg/ml Nano 
zinc oxide compared tocontrol group significantly improved motility, 
viability, integrity of sperm plasma membrane, total antioxidant capacity of 
semen and decreased malondialdehyde production (P<0.05). The percentage 
of sperm abnormalities was not significantly different between treatments 
(P>0.05).
Conclusion:The results of this study showed that can be improved the quality of 
sperm ram Moghani sperm after Freeze-Thawing process by adding 10 and 
100 μg/ml of Nano zinc oxide to a tris based diluent.

Keywords:Freezing-Thawing, Nano zinc oxide, Ram, Sperm
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