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  خالصه:

 نی،ما زنده تحرك، کاهش باعث و آمده وجود به اسپرم یخگشایی-انجماد فرآیند طی اکسیداتیو استرس

 به ناع فلفلینع گیاه .شودمی اسپرم هايسلول باروري نهایت در و اکسیدانی آنتی ظرفیت غشایی، عملکردهاي

 گیاه رهعصا تأثیر بررسی پژوهش این هدف. است اکسیدانی آنتی خاصیت داراي لیفنو ترکیبات داشتن دلیل

در  .بود غانیقوچ م شده گشایی یخ -منجمد اسپرم کیفیت بر طبیعی اکسیدان آنتی یک عنوان به نعناع فلفلی

یکسان  ها بطورزالبل مصنوعی اسپرم گیري شد و انرأس قوچ مغانی هفته اي دو بار بوسیله مه 4مطالعه از این 

 دسی لیتر درر میلی لیت 16 و 12 ،8 ،4 ،2، 0) نعناع فلفلیباهم مخلوط شدند. سطوح مختلف عصاره اتانولی 

 و انجماد دسازيسر مراحل طی از پس هامحلول رقیق کننده( به رقیق کننده بر پایه تریس افزوده شدند. نمونه

یله سیستم بعد از یخ گشایی، پارامترهاي تحرك بوس .شدند نگهداري مایع ازت داخل در ارزیابی زمان تا

CASAتیک ست یکپارچگی غشاء با محلول هیپواسمونیگروزین و ت-، زنده مانی به روش رنگ آمیزي ائوزین

ها را سپرماعصاره درصد تحرك کلی  ml/dl8و  4که افزودن سطوح مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد 

را نسبت  هاعصاره بطور معنی داري تحرك پیش رونده اسپرم ml/dl4همچنین غلظت  .(>05/0P)افزایش داد 

 ml/dl8اوي در رقیق کننده ح .(>05/0P) هاي تیماري حاوي سطوح باالتر بهبود دادبه گروه شاهد و گروه

( a41/63±32/4و  a43/54 ،%93/7±a20/94±42/4)به ترتیب %VSL و  LIN ،STRدرصد صفات عصاره، 

معنی داري  عصاره نعناع فلفلی به رقیق کننده، به طور ml/dl8و  4. افزودن سطوح (>05/0P)باالتر بود 

(05/0P<)  پارامترهايVCL  وVAP را نسبت به گروه شاهد و گروه ml/dl16  .پارچگی یکدرصد بهبود داد

باالتر داد  در مقایسه با گروه شاهد بطور معنی داري ml/dl8و  4هاي گروهها در غشاي پالسمایی اسپرم

(05/0P<).   و  4 سطوحافزودنml/dl8  بت به گروهنس رازنده مانی اسپرم ها به رقیق کننده، درصد عصاره 

 ارزیابی اتصف تمامی بر منفی اثر داري معنی طور به ml/dl16  افزودن همچنین. (>05/0P)بهبود داد  شاهد

در رقیق یعی طب به عنوان یک آنتی اکسیدان نعناع فلفلی . در نتیجه استفاده از عصاره(>05/0P) داشت شده

اسپرم شاء یکپارچگی غتحرك، زنده مانی و منجربه بهبود محافظت نموده و  ROSاز اثرات مضر کننده منی 

 ود.شبعد از یخ گشایی میقوچ 

 یخ گشایی-منجمد، اسپرم قوچ، نعناع فلفلی آنتی اکسیدانی، عصارهاثرات  کلمات کلیدي:
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 فصل اول: مقدمه و هدف -1

 مقدمه -1-1

باشد، بطوریکه استفاده از این می 1(AI) بهبود مدیریت تولیدمثلی دام، استفاده از تکنیک تلقیح مصنوعی از مهمترین روش هاي

)ضمیري،  دهدشود، بلکه در بسیاري از موارد بازده تولیدمثلی را نیز افزایش میتکنیک نه تنها سبب بهبود ژنتیکی گله می

، ذخیره کوتاه و یا طوالنی مدت و در نهایت تلقیح منی است. مزایاي تلقیح مصنوعی شامل جمع آوري و ارزیابی منی (.1385

هاي نگهداري حیوانات نر، آسان تلقیح مصنوعی بسیار است که می توان به بهداشت بهتر گله، بهبود ایمنی در گله، کاهش هزینه

شده یا الیگواسپرمی، افزایش امکان دو تر شدن ورود ژنوم جدید، قابل استفاده کردن منی حیوانات مبتال به اسپرم ظرفیت دار ن

رگ گیري براي تغییر نوع تولید حیوانات، افزایش سرعت بهبود پیشرفت ژنتیکی در گله و افزایش تولید حیواناتی با توان تولیدي 

مدت یک امر  سازي منی براي بلندبه منظور تحقق بخشیدن به بسیاري از مزایاي بالقوه تلقیح مصنوعی، ذخیره .باالتر اشاره کرد

هاي متابولیکی اسپرم ها و شود، فرآیندي که باعث توقف فعالیتشود. این امر بوسیله فرآیند انجماد محقق میضروري محسوب می

هاي مورد اسپرم(. 2000شود )بایلی و همکاران، دار باروري میسازي بطور نامحدود بدون کاهش معنیدر نتیجه امکان ذخیره

 مصنوعی می بایستی از کیفیت الزم جهت تلقیح برخوردار باشند. استفاده جهت تلقیح

هاي اهلی منی از حیوان آموزش داده شده به وسیله مهبل مصنوعی بایستی ابتدا جمع آوري شود در گونه 2اسپرم زیست پذیر

تعلیم پذیر نیستند، انزال به روش آید. در حیواناتی که )گاو ، گوسفند، بز و نریان( و یا با دستکاري )خوك و سگ ( به دست می

گیرد. این کار ممکن است به عنوان یک روش کارآمد مطرح باشد، اما در برخی شوك الکتریکی از طریق پروب مقعدي صورت می

هاي وحشی که جابجایی ممکن است باعث تحمیل تنش به دام شده شرایط اثر مضري بر آسایش حیوان دارد. براي گونه

ا توجه به خطرات و مشکالت آن، انزال الکتریکی تحت بیهوشی عمومی، تنها گزینه مطمئن براي گرفتن منی وخطرناك باشد ب

باشد. بعد از جمع آوري، منی به صورت معمول با رقیق کننده مناسب، براي تنظیم غلظت آن رقیق شده و یک دوز تلقیحی می

گردد، زمانیکه برمی 1776ي نگهداري اسپرم در دماي پایین به سال اولین مشاهدات دربارهشود. ثابت تولید میمناسب با حجم 

-متوجه شد که اسپرماتوزواي سرد شده در برف غیرفعال شده، سپس بر اثر گرم کردن احیا می 3فیزیولوژیست ایتالیایی اسپالنزانی

                                                           
1 - Artificial Insemination 

  
2 Viable 
3 Spallanzani 
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تلقیح مصنوعی با استفاده از اسپرم  گردد و اولین گوساله حاصل ازباز می 1950هاي موفق انجماد اسپرم به دهه شود. پروتکل

سال بعدي، انجماد اسپرم نقش کلیدي در تولید دام داشته و استفاده از منی  50گزارش شد. در طول  1951منجمد در سال 

ها منجمد می شود و  منجمد در صنعت گاو شیري به صورت یک روش متداول در آمده است. در حال حاضر منی بسیاري از گونه

ها مانی اسپرممهمترین مزیت فرایند انجماد جلوگیري از کاهش قدرت زندهها مورد استفاده قرار می گیرد. ح مصنوعی دامدر تلقی

گراد )دماي نیتروژن مایع( سرعت عملکرد درجه سانتی -196باشد. اگرچه در دماي در طی یک دوره زمانی طوالنی مدت می

 .( 2009گیلوزي و همکاران، )مانی خود را حفظ خواهد کرد سپرم زندهآید، ولی سلول اهاي اسپرم پایین میسلول

درجه  5ها براي رسیدن دماي آنها از دماي بدن یا محیط نگهداري به هاي انجماد منی با سرد کردن آهسته نمونهپروتکل

حساسیت دمایی به نام شوك سرمایی  هاي پستانداران یکگیرد. این سرد کردن آهسته براي تعدادي از گونهگراد صورت میسانتی

گراد تا صفر درجه سانتی 20ها و داخل افراد یک گونه اغلب در دامنه دمایی کند. حساسیت به شوك سرمایی بین گونهایجاد می

درصد حجمی( داراي اثرات حفاظتی در برابر شوك سرمایی است. با وجود  5-20کننده )باشد. حضور زرده تخم مرغ در رقیقمی

هاي با چگالی رسد که مربوط به بخش  لیپوپروتئینولی به نظر می ینکه سازوکار این حفاظت به خوبی مشخص نشده است.ا

با وجود  .مانی اسپرم ضروري استبراي زنده (CPA) 2اضافه کردن برخی عوامل محافظ انجماد. زرده تخم مرغ باشد 1پایین

ها باقیمانده است. و ترکیب آنها، گلیسرول به عنوان یک محافظ انجماد مناسب براي اسپرماتوزاي اکثر گونه CPAآزمایش صدها 

درصد یا  2ها مثل خوك حساسیت باالیی نسبت به گلیسرول نشان داده و تنها توانایی تحمل سطوح با وجود این، برخی گونه

درجه سانتی  5ل از فاز سردکردن آهسته اضافه شده یا بعد از آن در دماي تواند در دماي محیط قبمی CPAکمتر ازآن را دارد . 

ها براي کاهش صدمات ناشی از تشکیل کریستال ها بطور گسترده از این حفاظت کنندهامروزه در رقیق کنندهگراد اضافه شود. 

 شود. هاي یخ استفاده می

اسیدهاي آمینه اشاره کرد. این مواد تا حدودي در تثبیت غشاء  از ترکیبات مهم دیگر می توان به  شیر پس چرخ، لیپیدها و

شود. رقیق سازي منی بز نقش مؤثري دارند. نوع و مقدار استفاده از این ترکیبات بر اساس روش سرد شدن و گونه دامی تعیین می

و سیاس و همکاران  2005هولتز، ) آور استچرخ براي سلول اسپرم بز زیانهاي حاوي زرده تخم مرغ و یا شیر پسدر رقیق کننده

اختالف در ترکیب و ساختمان لیپیدهاي غشاي پالسمایی اسپرماتوزوآ، به عنوان یک فاکتور کلیدي در اختالف در  .((2005)

                                                           
1 Low density lipoprotein  
2 Cryoprotective agent 
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ها و شوك سرمایی، فصلی تحقیق در رابطه باکاهش ایجاد کریستالباشد. هاي مختلف مطرح میقابلیت انجماد اسپرماتوزوآ گونه

    .(2006پوردي، )هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته است جدید در تحقیقات است که در دهه

گذارد بطوریکه امروزه حتی با بکارگیري تکنیک هاي انجماد منی یک اثر منفی بر عملکردهاي اسپرم و توان باروري آنها می

 یخ-انجماد فرآیند طول (. در2000کنند )لسارد و همکاران،  درصد زنده مانی دست پیدا 50روز توانسته اند بعد از انجماد فقط به 

 توان تحرك، مانی، زنده کیفیت، که شود می باعث اسپرم غشاي در آمده بوجود شیمیایی و فیزیکی هاي تنش منی، گشایی

 در فسفولیپیدها و پراکسیداسیون ROS(1)حد رادیکال هاي آزاد  از بیش تولید ها باآسیب این دو هر یابد، ها کاهشاسپرم باروري

هاي ناشی از انجماد بر ساختار و عملکرد سلول هاي اسپرم (. آسیب2001همکاران،  و است )چاترجی همراه اسپرم سلول غشاي

می تواند به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شود که آسیب مستقیم بیشتر با شوك سرمایی مرتبط است که مدت کوتاهی 

کاهش دما اتفاق می افتد و آسیب غیر مستقیم یا پنهان که به سرعت سردسازي وابسته نبوده و تعیین کمیت آن دشوار پس از 

هاي سلولی (. استرس اکسیداتیو وضعیتی است که در طول فرآیند انجماد بوجود آمده و با آسیب2000است )بیلی دو و همکاران، 

استرس اکسیداتیو باعث تخریب شوند، همراه است. نامیده می ROSکه عموما  ناشی از اکسیژن و مشتقات اکسیدانی اکسیژن

و سیستم بیولوژیکی  ROSدیواره غشا و کل ترکیبات ساختمانی اسپرم می شود که علت اصلی تخریب، عدم تعادل بین تولید 

 دو شود )بیلیساختمانی سلول اسپرم میهاي آزاد بوده و باعث تخریب دیواره غشاء و در نهایت کل ترکیبات کنترل کننده رادیکال

بوسیله اسپرم یک فرآیند طبیعی است اما باالتر از سطح فیزیولوژیک آن باعث آسیب سلولی و  ROS(. تولید 2000همکاران،  و

رادیکال توان بعنوان نمونه یون هیدروکسیل، سوپر اکسید، هیدروژن پراکسید، می هاي آزادرادیکال شود. ازناباروري جنس نر می

، شوند )سیکاگی سلول هاي اسپرم میپذیر بوده و باعث آسیب دیدپراکسیل و یون هیپوکلریت اشاره کرد که شدیدا واکنش

 2(LPO)هاي باالي اسیدهاي چرب غیر اشباع هستند که مستعد لیپید پراکسیداسیون هاي اسپرم حاوي غلظت(. سلول2001

 استفاده مشکل، این با مقابله شود. برايپارچگی غشایی و تغییرات متابولیکی اسپرم میبوده و منجر به کاهش تحرك، باروري، یک

ها از مکانیسم آنتی اکسیدانی اعم از آنزیمی و غیرآنزیمی برخوردار بوده اما اسپرم. داشت خواهد زیادي اهمیت هااکسیدان آنتی از

بیالسپوري،  و باشد )بانسالآنتی اکسیدان هائی با منشأ خارجی میمقدار آن کافی نبوده و براي فرآوري اسپرم نیاز به افزودن 

-محققین از آنتی فعال هاي آزادجلوگیري از تنش اکسیداتیو و حذف رادیکالبهبود انجماد اسپرم و بنابراین به منظور  (.2011

                                                           
1- Reactive oxygen species 
 
2- Lipid peroxidation   
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هاي آزاد اتی هستند که سنتز رادیکالها ترکیبآنتی اکسیدان هاي انجماد اسپرم استفاده نمودند.هاي سنتتیک در محیطاکسیدان

  (.1996کنند )سیکا و همکاران، را کنترل، خنثی، متوقف و یا با فعالیت آنها مقابله می ROSبخصوص 

 تولوئن، کسیبتاهیدرو(سنتتیک  آنتی آکسیدانهاي برخی در سرطانزاي موجود و سمی ترکیبات ایمنی، مشکالت امروزه بدلیل

 گرفته قرار توجه مورد یطبیع از آنتی اکسیدانهاي استفاده اقتصادي، صرفه و  )غیره و گاالت آنیزول، پروپیل هیدروکسی بوتیالنید

 کرده است. یداپ رواج صنعتی، هاي افزودنی جاي به ترکیبات طبیعی از استفاده علت همین به. (2010)مالو و همکاران، است 

می  مربوط فنولیک يدي ترپن ها و اسیدهاي فنولیک فالوونوئیدها، فنولیک، ترکیبات به عمده گیاهان بطور آنتیاکسیدانی خاصیت

 کیالت وصیتخص و داشتن هیدروکسیل گروه دهنده احیاکنندگی، و اکسید بدلیل خواص فالونوئیدها و فنولیک . ترکیباتشود

آرورا و ) ددارن پراکسیدها تجزیه و ROSآزاد بخصوص  رادیکالهاي کردن خنثی و جذب در نقش مهمی فلزي، یونهاي کنندگی

 (. 1998همکاران، 

 عناع فلفلیباشد. ن جهانی می پراکنش داراي که است گیاهی هاي خانواده بزرگترین از یکی Lamiaceaeنعناعیان  خانواده

((Mentha piperita L.  .علمی نام با فلفلی نعناع گیاهجزء این خانواده می باشد Mentha piperita ساله چند و ایاپ علفی، گیاهی 

 نقاط اکثر در و جهان زا متعددي مناطق در تجاري صورت به ولی بوده مناطق مدیترانه بومی گیاه این .باشدمی نعناعیان تیره از

 ضد التهابی، ضد و ماسپاس ضد اثرات به توانمی گیاه این خواص جمله از (.2008شود )هادیان و همکاران، می داده کشت ایران

 نعناع گیاه یمنیا سیستم و رشد کنندگی تحریک داشت. اثرات اشاره آن قارچی ضد و باکتریایی ضد خواص آوري، اشتها سرطان،

 توانمی گیاه این هندهد تشکیل ترکیبات مهمترین از (. 2014است )تالپور،  رسیده اثبات به انسان و گرم خون جانوران در فلفلی

 از سیاريب .(2008محبوبی و حقی، ) داشت اشاره (Methyl acetate) استات متیل و (Mentone) منتون (، Mentholمنتول ) به

 آنتی اکسیدانی یباتترک مقادیر زیادي حاوي آویشن و مریم گلی مرزنجوش،نعناع،  نعناعیان مانند خانواده اعضاي بخصوص گیاهان

گونه  خنثی سازي و جذب در مهمی بسیار نقش ترکیبات این که هستند کاروتنوئیدها و E  ،Cهاي ها، ویتامینپلی فنول قبیل از

 (. 2011کورشات و همکاران، ) کنندمی ایفا پراکسیدها تجزیه و سه گانه منفرد، اکسیژن فعال، هاي اکسیژن

 

 اهداف طرح -1-2

هاي جدید گذار باشد. هدف فناوريهاي باروري آن تاثیرتواند بر کیفیت اسپرم و فراسنجهکننده اسپرم میهرگونه تغییر در رقیق

هاي ممکن به سلول اسپرم به تر و به حداقل رساندن تخریبحفاظت انجمادي، حفظ قدرت باروري اسپرم براي دوره طوالنی
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هاي کیفی هاي آزمایشگاهی استفاده شده در جهت بهبود فراسنجهها بوده لذا روشمنظور بهبود توانایی آن در بارورسازي تخمک

مثلی را به دنبال خواهد داشت. به منظور بهبود کیفیت اسپرم و تولیدهاي کمکم بوده، که به دنبال آن بهبود در روشاسپر

یخ گشایی در رقیق -هاي متنوعی در طی فرایند انجمادهاي اخیر آنتی اکسیدانهاي اکسیداتیو، در سالمحافظت اسپرم از آسیب

بوتیل مانند  هاي سنتتیکت. اما با توجه به وجود مشکالتی در استفاده از آنتی اکسیدانکننده ها مورد استفاده قرار گرفته اس

هاي طبیعی جایگزین آنتی ها امروزه  استفاده از آنتی اکسیدانها و اثرات سوء آنها بر سلولدر رقیق کننده هیدروکسی تولوئن

هاي به عنوان یک آنتی اکسیدان نعناع فلفلی از عصاره گیاههاي سنتتیک شده است. تا کنون گزارشی مبنی بر استفاده اکسیدان

هاي میکروسکوپی و بیوشیمیایی اسپرم گزارش نشده است. طبیعی در محیط رقیق کننده اسپرم قوچ و تاثیر آن بر فراسنجه

بر  طبیعی اکسیدانعنوان آنتی  به نعناع فلفلی گیاه عصاره مختلف هايتأثیر غلظت بررسی مطالعه، این از هدفبنابراین  

 قوچ می باشد. یخ گشایی -منجمد اسپرم کیفی پارامترهاي

 فصل دوم: بررسی منابع  -2

 تلقیح مصنوعی و اهمیت آن -2-1

هاي تولیدمثلی و افزایش بازده صنعت پرورش گاو می باشد. از ابزارهاي مدیریتی مهم براي کنترل فعالیت تلقیح مصنوعی یکی

اولین تلقیح مصنوعی  نقش مهمی در پیشرفت ژنتیکی ایفاء کرده و سبب افزایش بازده تولیدمثلی شود.تواند تلقیح مصنوعی می

روز بعد سه  62میالدي توسط فیزیولوژیست ایتالیایی به نام اسپاالنزانی بر روي سگ انجام شد که  1784موفقیت آمیز در سال 

هاي بزرگ روي گاو و گوسفند شروع کرد و اصالح نژادي را در مقیاسهاي میالنوف دانشمند روسی برنامه نوزاد سگ متولد شد.

 توانست مهبل مصنوعی را طراحی و بسازد و دامپزشکان دانمارکی براي اولین بار تلقیح در دهانه رحم را در گاو انجام دادند

هاي گاوشیري در ي براي فارماین تکنیک ابزار خوبی براي انتشار سریع ژن هاي با ارزش و روش برگزیده ا (.2002)فووت، 

باشد. این پیشرفت ژنتیکی در گاوهاي شیري دلیل اصلی ترقی سرتاسر دنیا براي پیشرفت ظرفیت ژنتیکی گله هایشان می

(. این 1998موجب پیشرفت صنعت پرورش گاوهاي شیري شده است )فووت،  AIباشد. بطوریکه امروزه تکنولوژي انجماد منی می

هاي اصالح نژادي از طریق استفاده گسترده از اسپرم نرهاي انتخاب شده، تولید دوزهاي بیشتر اسپرم در طول تکنیک در برنامه

تواند موجب عمر دام نر براي آبستن کردن تعداد زیاد دام ماده، تسهیل آزمون نتاج حاصل از دام نر و استفاده از ژن هاي برتر می

هاي جنسی شده و باعث نین با بکارگیري این تکنیک مانع از انتقال بیماري(. همچ2002پیشرفت ژنتیکی گله شود )فووت، 

توان مواد ژنتیکی با ارزش را حتی در میان شود. با استفاده از این روش میمحدود کردن نگهداري تعداد زیاد دام نر در گله می
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(. با این حال این تکنیک با 1987ول، هاي کوچک نیز گسترش داده و باعث پیشرفت ژنتیکی آنها شد )اوانس و ماکس گله

مشکالتی نیز همراه است. به عنوان مثال کاهش میزان زنده مانی و تحرك اسپرم ها در طول سردسازي، انجماد و یخ  گشایی، 

هاي غشاء و آسیب دیدگی غشاهاي اسپرم در طول فرآیند انجماد و در نتیجه کاهش کیفیت منی منجمد شده، می تغییر واکنش

(. در تلقیح مصنوعی، کیفیت اسپرم مهم بوده و ارزیابی کیفیت 1998شود )فووت، د که نهایتا باعث کاهش باروري آنها میباش

اسپرم بعد از فرآیند انجماد و یخ گشایی جهت حصول اطمینان از باروري منی منجمد شده بسیار ضروري است )اونسون و 

اي تبدیل هاي منجمد، فرآوري، ذخیره و انتقال آن به یک صنعت ویژهاز اسپرم (. امروزه بعلت استفاده گسترده2002همکاران، 

 (.1385شده است، با اینحال هنوز فرآوري و نگهداري اسپرم از وضعیت مناسبی برخوردار نیست )ضمیري، 

 انجماد منی  -2-2

اده میی استفمنی در حیوانات اهلاز سه روش نگه داري به صورت تازه، سردشده و منجمد به طور گسترده براي حفاظت 

سب ی تازه منااز من شود، استفادهشود. در زمان حضور نرها در گله و هم چنین در فصل تولید مثل که منی با کیفیت تولید می

ه دشز منی سرد ست. اابوده، اما به طور گسترده امکان پذیر نیست، لذا استفاده از دو روش دیگر براي حفاظت از اسپرم ضروري 

ي اعث نگهدارنجماد منی باتوان براي مدت طوالنی آن را به کار برد. ساعت پس از جمع آوري استفاده کرد، اما نمی 24توان تا می

کیفیت  از منی با تفادهالمللی و اسطوالنی مدت، استفاده از نرهاي ممتاز به صورت گسترده، ذخیره ژنی، حمل و نقل داخلی و بین

 . (1993ماکس ول و سالمون، )شود دمثل میدر خارج از فصل تولی

بیوشیمیایی است. اساس آن جلوگیري از شوك ناشی از تغییرات دما  -برنامه انجماد اسپرم در حقیقت یک فرآیند بیو فیزیکی 

دو مرحله مهم که بر روي حیات سلول . گشایی و شوك اسمزي حاصل از خروج آب سیتوپالسمی سلول استیخ-هنگام انجماد

گراد درجه سانتی -15به  4باشد. در هنگام کاهش درجه حرارت از گشایی میکردن اولیه و مرحله یخگذارد؛ مرحله سردتاثیر می

نامند. با کاهش تدریجی درجه حرارت می1شود که این مرحله را سیدینگسلولی تشکیل میهاي یخی در محیط خارجاولین هسته

 (.2000)ویش وانس و شانون،  یابدو غلظت مواد محیط خارج سلولی افزایش می ها بیشتر شدهتشکیل این کریستال

و  2سازي مجددتواند حیات سلول را به خطر بیاندازد عبارتند از؛ کریستالدهد و میگشایی سلول رخ میدو پدیده که در طول یخ

هاي کوچک یخ داخل آن در اطراف کریستالسازي مجدد به معناي بازگشت آب به داخل سلول و انجماد شوك اسمزي. کریستال

گشایی بستگی دارد. اگر در هنگام انجماد مواد محافظ باشد. شدت این پدیده به زمان و دماي یخها میسلول و بزرگ شدن آن

                                                           
1 Seeding 
2 Recrystalization 
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داخل سلول  توانند از سلول خارج شوند و با ایجاد فشار اسمزي آب را بهانجماد به داخل سلول نفوذ کرده باشند با ذوب سریع نمی

 (.1998لی و همکاران، شوند )کشانند و باعث تورم و در نتیجه شوك اسمزي سلول میمی

سپرم شامل انجماد دهد. اهاي مناسب انجماد باعث بهبود وضعیت حفاظتی اسپرم شده و بازده باروري را افزایش میپروتکل

م در معرض وم و سوها در معرض شوك سرمایی و در فاز دلولگشایی است. در مرحله اول سسه مرحله پیش انجماد، انجماد و یخ

-نجماد و یخهاي صحیح رقیق سازي، سرد کردن، ا. روش(1993چن و همکاران، )هاي اسمزي و حرارتی قرار می گیرند تنش

، براي یواناتحهاي مختلف هاي فیزیولوژیکی اسپرم در گونهگشایی باعث رسیدن به نتایج مطلوب می شود. آگاهی از ویژگی

د تغییرات ایجا بدست آوردن حداکثر اسپرم زنده پس از یخ گشایی و در نتیجه باروري باال، ضروري است. انجماد منی باعث

نی اروري با مبیل نرخ به همین دل دهد.مانی اسپرم را کاهش میهاي فیزیکی به اسپرم شده و جنبایی و زندهبیوشیمیایی و آسیب

 . (2005هولتز و همکاران، )داري نسبت به منی تازه پایین است معنیمنجمد شده به طور 

 اهمیت فرآیند انجماد اسپرم -2-3

اگرچه در  باشد.یمها طی یک دوره زمانی طوالنی مدت مانی اسپرممهمترین مزیت فرآیند انجماد جلوگیري از کاهش قدرت زنده

مانی خود اسپرم زنده ولی سلول؛ آیدهاي اسپرم پایین میلکرد سلولدرجه سانتی گراد )دماي ازت مایع( سرعت عم -196دماي 

بار ر عوامل زیانو یا دهیدراته شدن و سای pHرا حفظ خواهد کرد. سلول اسپرم در شرایط عادي به وسیله کاهش دما و کاهش 

این (. بنابر1966 مریمن،خواهد شد )ولی فرآیند انجماد از طریق کاهش دماي سلول مانع از آسیب سلول اسپرم ؛ بیندآسیب می

ناشی از  هاينشتاهمیت فرآیند انجماد اسپرم به عنوان فرآیندي که مانع از آسیب رساندن به سلول اسپرم و همچنین کاهش 

 باشد، مشخص و واضح است.تغییرات سلولی می

هاي مهم در فرآیند حفاظت ا از فاکتورهکنندیخ گشایی و ترکیبات رقیق -سازي، سرد کردن، انجماد هاي صحیح رقیقروش

هاي مختلف براي به دست هاي فیزیولوژیکی اسپرم در گونهآگاهی از ویژگی باشد.انجمادي اسپرم در رسیدن به نتایج مطلوب می

لیپیدي هاي مختلف از نظر اندازه، شکل و ترکیبات اسپرم در گونهگشایی ضروري است. آوردن حداکثر اسپرم بارور پس از یخ

متفاوت است و همه این عوامل در فرآیند انجماد تاثیرگذار می باشند؛ بنابراین استفاده از یک پروتکل در مورد یک گونه ممکن 

هاي مختلف بر هاي چرب و کلسترول غشاي اسپرم گونههاي دیگر مناسب نباشد. ترکیبات فسفولیپیدي، اسیداست براي گونه

-هاي فیزیکی به اسپرم شده و جنبایی و زندهد. انجماد منی باعث ایجاد تغییرات بیوشیمیایی و آسیبپذیري اسپرم اثر دارانجماد

داري نسبت به منی تازه پایین است دهد. به همین دلیل نرخ باروري با منی منجمد شده به طور معنیمانی اسپرم را کاهش می
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یل دهنده، قابلیت انعطاف پذیري، نفوذپذیري و همچنین ترکیب هاي تشکسلول اسپرم از لحاظ ارگان (. غشاي2000یوشیدا، )

 .(1994)گراهام،  هاي اسپرم تأثیرگذار باشدتواند برروي خصوصیات کمی و کیفی سلوللیپیدي، می

 های ناشی از فرآیند انجمادآسیب -2-4

-مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندي میهاي ناشی از سردسازي و انجماد بر ساختار و عملکرد سلول اسپرم به دو بخش آسیب

افتد، آسیب غیر مستقیم شود. آسیب مسقیم بیشتر با شوك سرمایی مرتبط است که مدت کوتاهی پس از افت دما اتفاق می

(. آسیب مستقیم 1990پنهانی بوده و تعیین کمیت آن دشوار است و ممکن است به سردسازي و انجماد مرتبط نباشد )واتسون، 

شود )بیلی دو و هایی که به سرعت انجماد شده اند، آشکار میرگشت بوده و معموال در مرحله یخ گشایی بویژه در نمونهغیرقابل ب

هاي فرآوري قبل و حین فرآیند انجماد اجتباب ناپذیر (. بخشی از کاهش در زنده مانی اسپرم ها با توجه به روش2000همکاران، 

هاي یخ حاصل از حرکت آب در شیب هاي ترین آسیب در فرآیند انجماد تشکیل کریستال(. بزرگ1991است )سامپر و همکاران، 

ها به سرعت و افت دما بستگی دارد. اگر سرعت سردسازي کندتر باشد دهیدراسیون اسمزي است. میزان جریان آب از اسپرم

زي سریع باشد، فرصت کافی براي خروج آب از افتد. در مقابل اگر سرعت سردسااسپرم خیلی زیاد بوده و کم آبی سلولی اتفاق می

هاي یخ در داخل اسپرماتوزوا شکل گرفته و در نتیجه موجب آسیب اسپرم وجود نداشته و آب داخل اسپرم مانده و کریستال

-میها آسیب وارد فیزیکی به غشاهاي سلول و دیگر ترکیبات داخل سلولی می شود. دو محدوده دمایی در طول انجماد به اسپرم

که کریستال هاي یخ شروع به شکل  -C˚15تا  -6( و دیگري دماي -C5°کند، یکی دوره سردسازي زیر نقطه انجماد )صفر تا 

کند. براي مقابله با این مشکل و براي به حداقل رساندن اثرات مضر ناشی از فرآیند انجماد از محافظت کننده سرمایی گرفتن می

)کاتیال،  مرغ، شیر، آلبومین سرم گاوي و پلی ونیل الکل می توان در رقیق کننده استفاده کردمختلفی نظیر گلیسرول، زرده تخم 

هاي شوند. گلیسرول یکی از محافظت کنندهها به دو دسته نفوذپذیر و نفوذناپذیر تقسیم میهاي اسپرم(. محافظت کننده1997

خل و خارج سلول باعث کاهش نقطه انجماد، آهسته شدن انجماد آید. حضور گلیسرول در دانفوذپذیر براي انجماد منی بشمار می

(. زرده تخم مرغ 2002شود )مدیروس و همکاران، هاي یخ در داخل اسپرم ها میسلول ها، جلوگیري از بوجود آمدن کریستال

کند، شوك سرمایی محافظت می ها را از آسیب هاي ناشی ازبدلیل دارا بودن فسفولیپیدها، پروتئین ها، گلوکز و ویتامین ها، اسپرم

شود )مالو و ها بشمار رفته و بطور گسترده اي در رقیق کننده ها استفاده میهمچنین زرده تخم مرغ منبع غذایی عالی براي اسپرم

 (. امروزه آمیدهاي مختلف، ترکیبات با وزن مولکولی کمتر از گلیسرول براي نفوذ راحت تر به غشاي پالسمایی2011همکاران، 

توان به متیل فورماید، دي متیل فورماید یا اتیل گلیکول و دي متیل استامید اسپرم مورد مطالعه قرار گرفتند که از جمله آنها می



14 
 

هاي نفوذ ناپذیر شامل قندهاي الکتوز، مانوز، رافینوز، تره هالوز و پروتئین (. محافظت کننده2011اشاره کرد )مارتینز و والگرین، 

ها، وپروتئینهاي زرده تخم مرغ که با افزایش فشار اسمزي مایع خارج سلولی و به دنبال آن خارج کردن آب اسپرمهائی نظیر لیپ

شوند، همچنین این مواد به عنوان ها میهاي یخ و آسیب فیزیکی و نهایتا محافظت اسپرمباعث کاهش احتمال تشکیل کریستال

 (. 1996روند )استینمان، می منبع انرژي براي اسپرم در رقیق کننده به شمار

 هاتأثیر فرآیند انجماد روی اسپرم -2-5

در طول فرآیند انجماد شوك سرمایی بعنوان عامل کاهش دهنده متابولیسم سلول، نفوذپذیري غشاء، آسیب دیدگی غشاء و 

ها و ناپذیر تحرك اسپرم فرآیندهاي غشایی، آسیب دیدگی تمام ترکیبات داخل سلولی، آسیب دیدگی میتوکندري، کاهش برگشت

(. اسپرم پستانداران بخاطر حساسیت 1990؛ واتسون، 2004شود )گیالن و همکاران، هاي مرده محسوب میافزایش تعداد اسپرم

شود، به کاهش دماي محیط بیرون از بدن باالي غشاي پالسمایی که محل اصلی آسیب دیدگی در فرآیند انجماد محسوب می

شود که در موقع یخ گشایی موجب تغییراتی در فعالیت رآیند انجماد باعث القاء تغییراتی در غشاء میبسیار حساس است. ف

شود. در نتیجه این تغییرات زنده مانی اسپرم ها و متعاقب آن تغییر در قابلیت نفوذپذیري به آب و مواد محلول در آن میپروتئین

(. حساسیت غشاها متأثر از عواملی مانند نسبت کلسترول به 2003ران، یابد )بایلی و همکاها بطور قابل توجهی کاهش می

(. اسپرم همه گونه 2002باشد )مدیروس و همکاران، فسفولیپید، محتوي لیپیدهاي غیراشباع، نسبت پروتئین به فسفولیپید می

بر عمل سردسازي شده و متعاقب آن هاي حیوانی حاوي ترکیبات غشایی متفاوتی بوده و این امر موجب واکنش متفاوت آنها در برا

انجمادپذیري اسپرم آنها متفاوت شود. غلظت فسفولیپیدها و کلسترول در سیالیت غشاء )نفوذپذیري( موثر است، بطوریکه در 

هاي باالتر فسفولیپیدها، سیالیت غشاء باال رفته و در اثر کاهش دما غشاء از حالت مایع به حالت کریستالی و سپس حالت غلظت

شود. در زمان یخ گشایی، پیوندهاي موجود در غشاء به شکل ژله اي ضعیف در آمده و در نتیجه آن اتصال سختی تبدیل می

شود. شوك سرمایی موجب تغییراتی در توزیع ها نفوذپذیر میها و لیپیدها شکسته شده و غشاي اسپرم در برابر یونپروتئین

(. 1990دهد )هامرستدت و همکاران، شده و عملکرد غشاي اسپرم ها را تغییر میفسفولیپیدها در سرتاسر هر دو الیه غشاء 

تغییرات بوجود آمده در سالمت غشاي پالسمایی و تحرك، هر دو شاخص مهمی در سنجش زنده مانی و فعالیت هاي متابولیکی 

ها پروتئین است که اثرات اسپرم (. ترکیب عمده و مهم دیگر غشاي2006شوند )وانگتاوان و همکاران، اسپرم ها محسوب می

متقابل آن با لیپید در عملکرد غشایی از قبیل آنزیم ها، رسپتورها یا کانال هاي یونی مانند یون کلسیم ضروري است )مدیروس و 

سیب ها نشان داده اند که میتوکندري در برابر شوك سرمایی آسیب دیده و این آ(. ارزیابی میکروسکوپیک اسپرم2002همکاران، 
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. فرآیند انجماد همچنین با ایجاد تغییراتی در قطعه میانی و دم اسپرم د از انجماد رابطه مستقیم دارددیدگی با کاهش تحرك بع

(. یکی از تغییرات مهم در اسپرم در طول فرآیند انجماد، انتقال 1990دهد )واتسون، ها، جنبایی آنها را تحت تأثیر قرار می

شوند. این امر موجب تغییر در واکنش آکروزومی و که بوسیله لیپیدهاي موجود در غشاء تنظیم می ها از سلول استپروتئین

هاي خانواده ها در غشاي پالسمایی بخصوص پروتئینشود. جابجایی پروتئینفرآیند ظرفیت پذیري اسپرم ها طی عمل لقاح می

ها مسئول حمل و نقل اد گزارش شده است. این پروتئینانتقال دهنده گلوکز به عنوان مشکل عمده مربوط به فرآیند انجم

( که در اسپرم سگ، انسان و خوك 2005هگزوزها بخصوص گلوکز در سراسر غشاي اسپرم پستانداران است )کوك و همکاران، 

اسپرم  DNA(. یکپارچگی 2005شناسایی شده و نقش برجسته اي در تنظیم متابولیسم گلوکز و فروکتوز دارد )کوك و همکاران، 

براي انتقال دقیق اطالعات ژنتیکی ضروري است. تراکم طبیعی و تثبیت کروماتین اسپرم در هسته به دنبال باز شدن آن بعد از 

نفوذ و تزریق اسپرم به داخل سیتوپالسم یک پیش نیاز مهمی براي لقاح با اووسیت است. با این وجود، مشخص شده است که 

(. گزارش شده است که 2004در طول انجماد تغییر و یا آسیب می بیند )پریس و همکاران،  DNAساختار کروماتین اسپرم و 

تواند تراکم غیرطبیعی کروماتین را در اسپرم انسان، خوك و قوچ افزایش دهد )پریس و همکاران، فرآیند انجماد و یخ گشایی می

ن است منجر به مورفولوژي غیر طبیعی سر اسپرم شده (. بدیهی است تغییر در ساختمان کروماتین اسپرم در نهایت ممک2004

این فرآیند با اثرات منفی روي غشاي اسپرم، مورفولوژیکی، اندام هاي مرتبط با تحرك، ن امر با کاهش باروري همراه است. که ای

بدنی و آزمایشگاهی بسیار ها به هر گونه استرس محیطی اعم از شرایط هسته و متابولیسم سلول بر باروري تأثیر می گذارد. اسپرم

حساس هستند و لذا ارزیابی مناسب کیفیت اسپرم بعد از یخ گشایی براي حصول اطالعات باروري، براي امر تلقیح ضروري است. 

و متابولیسم سلول ها با  DNA هاي معیوب اسپرم،هاي ارزیابی تحرك اسپرم، موفولوژیکی، وضعیت آکروزومی، اندامکاکثر تست

(. عالوه بر موارد فوق الذکرگونه هاي حیوانی، داشتن حداقل استاندارد 2002تباط قوي دارند )اونسون و همکاران، باروري ار

کیفیت منی قبل از انجماد، تعداد اسپرم در هر پایوت و تلقیح، کنترل کیفیت منی بعد یخ گشایی و تعداد تلقیح براي هر آبستنی 

 (. 1993ش مهمی دارند )پیکت و آمان، نیز در میزان باروري منی منجمد شده نق

 آسیب اکسیداتیو -2-6

 روند اسپرم طی ايهسلول .هستند دارا را اکسیداتیو هايواکنش جهت هاي الزمآنزیم و مواد دارند هوازي تنفس که هاییسلول

 مقابل در ترتیب و بدین داده دست از آن در موجود اکسیدانیآنتی مواد همراه را به خود سیتوپالسم از زیادي مقدار اسپرماتوژنز،

 (. 2001سیکا، شوند )حساس می اکسیداتیو تنش روند
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اي هدانند. تنشمی گشاییخی -انجماد ترین عامل  مخرب طی فرآیند هاي اکسیداتیو را اصلیها تنشدر اسپرم تمام گونه

ایش و تغییر آر یجه آناکسیداتیو ایجاد شده در این مرحله، باعث ایجاد تغییرات بیوفیزیکی در سلول اسپرم خواهد شد که در نت

 به اسپرم ديانجما حفاظت از پس میزان لقاح که دهدمی نشان هاپژوهشتخریب غشاي پالسمایی اسپرم را سبب خواهد شد. 

  (.2010مک کارتی و همکاران، ) یابدمی کاهش ايمالحظه قابل طور هب آن يغشا عملکرد نامناسب واسطه

 در آسیب سلولی آننقش و های آزاد رادیکال -2-7

 وجود با دیگر سوي و از بوده آن به نیازمند سو یک از یعنی هستند روبهرو اکسیژن نام به پارادوکسی با هوازي زنده تمام موجودات 

 قرار خطر معرض در را موجود زنده و بقاي نهاده منفی تأثیر هاسلول ساختار و آن بر عملکرد هايمتابولیت اکسیژن، بودن ضروري

 موسوم اکسیژن مجموعه مشتقات. (2004)سانوکا و کرپیز، گیرندمی نظر در دو لبه تیغ نوعی را علت اکسیژن همین به و دهندمی

 اثري داراي فعال شوند. اکسیژنشناخته می پستانداران در ناباروري ایجاد عوامل از یکی به عنوان که بوده فعال اکسیژن انواع به

این  در آکروزومی واکنش همانند طبیعی هايروند انجام برخی جهت طرف یک از بوده، اسپرم هايو ساختار سلول عمل بر دوگانه

 و تحرك قدرت شود، که موجب مهاراکسیداتیو می باعث تنش محیط در هاي زیادغلظت در دیگر طرف از و بوده ضروري هاسلول

 ,Aitken and Clarksonخواهند کرد ) ناباروري را ایجاد از هاییدرصد ترتیب بدین و شده هاسلول ظاهري این شکل در تغییر نیز

هاي سلولی مهم و آنزیمفعال کردن غیر هاي آن،سلول و ارگانلي غشاهاي لیپیدهاي آزاد باعث پراکسیداسیون رادیکال (.1988

 .(1997و همکاران،  )دالمیرندادشونمی یسلولآسیب موجب نتیجه  شوند درمیسلول  DNA آسیب به

 انتقال زنجیره در انرژي تولید فرآیند در و بوده نشده جفت الکترون دو یا یک داراي که هستند ترکیباتی هاي آزادرادیکال

باشد می( ROS)واکنشی  اکسیژن هايگونه مخرب ماده نمونه شوند کهمی تولید اکسیژن احیاي اثر در ترجیحا ها، سلول الکترون

چربی،  پراکسیداسیون همچون منفی اثرات زا، استرس ترکیبات (. این2011؛ بانسال و بیالسپوري، 1996)سیکا و همکاران، 

شوند )چاترچی و همکاران، می سلول اسپرم مرگ به منجر نهایت در و شده باعث را هاي اسپرمپروتئین و DNA هايآسیب

 سلول هاي آزادرادیکال سطح اسپرم، نگهداري مختلف مراحل در...( و پاتوژن نور، دما، )وارده  هاي استرس سبب به .(2001

 اسپرم مناسب عملکرد بر منفی تاثیر اسپرم، غشاء سطح در شیمیایی و فیزیولوژیکی مخرب تغییرات با نهایتا یافته و افزایش اسپرم

تواند عملکردهاي گوناگون تولید مثلی را تحت تأثیر قرار دهند. هاي آزاد می(. رادیکال2001داشت )چاترچی و همکاران،  خواهد

-مهاي آزاد باعث اختالل در مراحل اسپرمیوژنز )تکثیر و تمایز( شده و تکامل و بلوغ اسپربه عنوان مثال تولید بیش از حد رادیکال
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دهد )سیکا و همکاران، ها را با مشکل مواجه کرده و همچنین بروز ناهنجاریهاي سر، قطعه میانی و دم اسپرم را افزایش می

1996.) 

ها اکسیدها و هیدروکسیلهاي آزاد سوپرترین گروه رادیکالشوند. مهمبندي میدسته 1RNSو   ROSهاي آزاد به دو نوع رادیکال

هاي هاي آزاد همچون سوپراکسید اکسیژن، هیدروکسیل، پراکسیل و مولکولهاي اکسیژن فعال براي رادیکالهستند. واژه گونه

 رود.می هاي آزاد تبدیل شوند مانند هیدروژن پراکساید به کارتوانند به رادیکالغیر رادیکالی اکسید کننده که خیلی راحت می

-د، نیتروز اکساید، پراکسی نیتریت، آنیون نیتروکسیل و پراکسی نیتروز میهاي نیتروژن واکنشی نیز شامل نیتریک اکسایگونه

 .( 2010)کوتاري و همکاران  باشند

باشد. هر گشایی میسازي، انجماد و یخسازي، سردفرآیند محافظت انجمادي اسپرم شامل چندین مرحله نظیر سانتریفیوژ، رقیق

گردد. دالیل اصلی صدمه در طول شده که در نتیجه باعث کاهش باروري می تواند باعث آسیب به اسپرمیک از این مراحل می

رونده و یکپارچگی اکروزوم بعد باشد. کاهش در جنبایی، جنبایی پیشانجماد شوك سرمایی، تنش اسموتیک و تنش اکسیداتیو می

-رآیند انجماد سبب تغییر در نفوذ(. کاهش دما در طول ف1989آیتکن و همکاران، سازي و انجماد مشاهده شده است )از سرد

اسپرم را در انسان، اسب،  DNAشود. در چندین مطالعه نشان داده شده است که تنش اکسیداتیو صدمه به غشا و پذیري غشا می

روي اسپرماتوزواي  ROS(. اثر مضر Aitken and Fisher, 1994؛ Sharma and Agarwal, 1996کند )گوسفند و گاو القاء می

را روي ناباروري مردان  ROSگزارش شد. بعد از آن چندین مطالعه اثر مضر  1943در سال  2اران اولین بار توسط مک لئودپستاند

در پالسماي منی با مورفولوژي  ROS. سطوح باالي (2001و سیکا و همکاران،  2003)آگاروال  همکاران،  اثبات کرده است

 (.2008)آتساهین و همکاران، ضعیف اسپرم، جنبایی ضعیف و غلظت پایین اسپرم مرتبط است 

مثلی را طی کرده و خود را به محل لقاح برساند و سپس به تحرك یک امر ضروري براي اسپرماتوزوا است تا بتواند مسیر تولید

با تحرك اسپرماتوزوا رابطه مستقیم دارد مشخص شده است که  ROSاده است که سطح داخل تخمک نفوذ کند. مطالعات نشان د

و کاهش فسفوریالسیون  ATPباعث تخلیه سریع  ROSباشد. اگر افزایش بر تحرك ممکن است موقت یا دائمی  ROSاثرات 

که پراکسیداسیون حاصل از  پروتئین آکسونمال شود، تحرك اسپرم به صورت موقت دچار اختالل خواهد شد، اما در صورتی

)آیتکن و ساویر،  روداز بین میبه غشاي اسپرم و پروتئین آکسونمال صدمه بزند، تحرك اسپرم به صورت دائمی ROSافزایش 

به طوري که سطح  اند،هاي پراکسیداتیوي حساساستري ساختار آن به آسیبهاي فسفودياسپرم و پیوند DNAبازهاي  (.2003

                                                           
1 Reactive nitrogen species 
2 Mcleod 
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اسپرم در حد  DNAالبته آسیب  شود.می DNAها و تجزیه شدن ها، پیوستگی عرضی پروتئینمنجر به تخریب باز ROSباالي 

شود ولی آسیب بیش از حد آن قابل ترمیم نیست. الزم به ذکر است که میزان ترمیم به کم توسط تخمک، پس از لقاح ترمیم می

  .(2012رحمان و همکاران، کیفیت تخمک بستگی دارد )

 و پراکسیداسیون لیپیدی (ROS) های آزادرادیکال -2-8

 ROS )رادیکالی و غیر مشتمل بر یک گروه بزرگ رادیکالی )یون هیدروکسیل، سوپراکسید، نیتریک اکسید، پراکسیل و غیره 

 اکنش پذیرروژن وگونه هاي نیت )اوزون، لیپید پراکسید، هیدروژن پراکسید( است که این مشتقات در مرگ سلولی نقش دارند.

یک  شتق شده ومیتروژن هاي آزاد است که با ن)نیتروس اکسید، پروکسی نیترات، یون نیتروکسیل و ...( نیز یک گروه از رادیکال

ه نیتریک ک(. نشان داده شده است 2009شوند که مخرب سلول اسپرم هستند )ماکر و همکاران، مطرح می ROSگروه فرعی 

دهند می ا کاهشرثیر مضري روي عملکردهاي اسپرم نرمال داشته و تحرك اسپرم و شایستگی اتصال به زونا پلوسیدا اکسید تأ

رد. لوکوسیت ها هاي نابالغ وجود دادر مایع منی لوکوسیت ها و اسپرم ROS(. دو منبع اصلی 2011)بانسال و بیالسپوري، 

ستگی مثبت و همب .شوندباعث تضعیف سیستم دفاعی اسپرم می ROS ز حدبخصوص نوتروفیل ها و ماکروفاژها با تولید بیش ا

شاي میتوکندري و غوجود دارد که تأثیرات منفی بر عملکرد اسپرم می گذارد. ROS هاي نابالغ و تولید قوي بین درصد اسپرم

 (.2003بشمار می آیند )آگاروال و همکاران،  ROSغشاي پالسمایی اسپرم دو مکان اصلی براي تولید 

معروف است که با شروع استرس  پراکسیداسیون لیپیدي، به ROSها توسط مکانسیم آسیبی القاء شده بر غشاي اسپرم

 بنابر و بوده چرب بویژه غیراشباع اسیدهاي از سرشار پستانداران (. اسپرم2011افتد )بانسال و بیالسپوري، اکسیداتیو اتفاق می

، پراکسیداسیون لیپیدي غشاي ROSهاي ناشی از حمله بوده و یکی از آسیب فعال هاي اکسیژن انواع حمله مستعد بسیار این

(. بطور تقریبی لیپیدهاي غشاي اسپرم حاوي 1994همکاران،  و شود )لنزيسلول اسپرم است که باعث کاهش کیفیت اسپرم می

تمامی این ترکیبات براي سیالیت غشاي اسپرم، % گلیکولیپیدها هستند. 5% لیپیدهاي خنثی و 20% فسفولیپیدها، 75حدود 

تنظیم بلوغ اسپرم، اسپرمیوژنز، ظرفیت پذیري، واکنش آکروزومی و پدیده پیوستگی غشاهاي اسپرم و تخمک مهم بوده اما بشدت 

، (. آسیب دیدگی غشاي سلول اسپرم باعث کاهش تحرك، زنده مانی2004باشند )سانوکا و همکاران، می ROSمستعد حمله 

، کاهش DNAاختالل در انتقال سیگنال هاي خارج و داخل سلولی، افزایش ناهنجاري هاي مورفولوژیکی اسپرم، آسیب دیدگی 

( در غشاي 2Aشود. پراکسیدهاي لیپیدي توسط فعالیت فسفوریالز )موفقیت فرآیند لقاح و معیوب شدن عملکردهاي سلولی می

ذخیره سازي منی(. درسطح فیزیولوژیک هنگام واکنش آکروزومی در فرآیند لقاح  شوند )در طولسلول اسپرم تولید و آزاد می
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از تست  پراکسیداسیون لیپیديشود. براي سنجش میزان مفید است اما اگر بیش از حد و بی موقع باشد موجب کاهش باروري می

داسیون لیپیدي غشاي اسپرم، یک فعل و (. پراکسی2011( استفاده می شود )بانسال و بیالسپوري، TBA)1تیوباربیتورتیک اسید

انفعاالت شیمیایی است که از سه مرحله راه اندازي: حذف یک اتم هیدروژن از یک اسید چرب غیر اشباع، مرحله تکثیر: تشکیل 

وژن شود و عمل حذف اتم هیدررادیکال آلکیل به دنبال واکنش سریع با اکسیژن و با ادامه واکنش، رادیکال پراکسیل تشکیل می

هاي شود. از آنجاییکه رادیکالاز اسیدهاي چرب غیر اشباع ادامه یافته و لیپید پراکسید مانند هیدروژن پراکسید حاصل می

شوند، چرخه انتشار بطور نامحدودي می تواند ادامه یابد. سرانجام مرحله پایانی: غشا تحلیل رفته و یا پراکسیل و آلکیل احیاء می

روي  پراکسیداسیون لیپیدي(. اثرات 2004شود )سانوکا و همکاران، لید گونه هاي غیر رادیکالی متوقف میواکنش رادیکالی با تو

ها است )سانوکا و همکاران، اسپرم شامل کاهش سیالیت غشاي اسپرم، کاهش سالمت غشا و در نهایت کاهش عملکرد اسپرم

مهم بوده و یک همبستگی باالیی بین  MDA(2 (مالون دي آلدهید(. در ارزیابی بیوشیمیایی لیپید پراکسیداسیون، غلظت 2004

و واکنش کاپاسیتاسیون نیافته وجود دارد. مالون دي آلدهید یک  3هاي معیوب و بدون تحركتولید مالون دي آلدهید و اسپرم

لعات در مورد محصول حاصل از فرآیند پراکسیداسیون با وزن مولکولی پایین است که بطور رایج، بخش بزرگی از مطا

 (.2004باشد )سانوکا و همکاران، می MDA، سنجش غلظت پراکسیداسیون لیپیدي 

 ها و جلوگیری از  استرس اکسیداتیوآنتی اکسیدان -2-9

 و متابولیکی فعالیت میزان تحرك، حفظ در اکسیدانی آنتی هاي مکانیسم اسپرم، ها درمیتوکندري تعداد بودن زیاد علت به

 (. از2000باشند )بیلی دو و همکاران،  می مهم بسیار منی عمل آوري مراحل جریان در آکروزومی واکنش براي اسپرم توانایی

 کافی سیتوپالسم مهم اکسیدانی آنتی ترکیبات همچنین و بوده اشباع غیر چرب اسید زیادي مقادیر داراي اسپرم غشاء آنجائیکه

 استفاده و بوده مستعد بسیار چربی پراکسیداسیون براي اکسیژن، فعال هاي رادیکال انواع وجود دلیل به اسپرم غشاء لذا باشد،نمی

(. آنتی 2000؛ بیلی دو و همکاران، 2009کر و همکاران، ؛ ما2011د )بانسال و بیالسپوري، بو خواهد ها مفیدآنتی اکسیدان از

د واسطه حاصل از فرآیند تولید انرژي در زنجیره انتقال ترکیباتی هستند که سبب کنترل، توقف و خنثی سازي موا هااکسیدان

-الکترون سلول ها )فعالیت هوازي( شده و به انواع اکسیژن فعال )یون سوپراکسید )
 2O( پراکسید هیدروژن ،)2O2H پراکسیل ،)

(-ROO )( و هیدروکسیل به شدت فعال-OHمعروف بوده و در گروه رادیکال )) ،؛ 1996هاي آزاد قرار می گیرند )سیکا و همکاران

                                                           
1 - Tiobarbitoritic acid 
2- Malonal di aldehyde 
3- Immotile 
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، آسیب غشاي پالسمایی، آسیب DNA، آسیب ROSها را در برابر تولید ها اسپرم(. آنتی اکسیدان1391الفتی و همکاران، 

هبود یخ گشایی حفاظت کرده و باعث ب-میتوکندري، کاهش تحرك و زنده مانی، بلوغ نا به هنگام، آسیب هاي فرآیند انجماد

ها دو منشأ (. آنتی اکسیدان2009شود )ماکر و همکاران، کیفیت منی و افزایش تحرك، زنده مانی و توان باروري اسپرم ها می

 آندوژنوسی و اگزوژنوسی دارند.

 یدان آنزیمنتی اکسیآهاي آندوژنوسی است. سه هاي موجود در پالسماي منی و اسپرم ها از نوع آنتی اکسیدانآنتی اکسیدان

در برابر  پرم ها راکه اس مهم پالسماي منی شامل: سوپر اکسید دیسموتاز، کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز/گلوتاتیون ردوکتاز است

(. 1996ران، ؛ سیکا و همکا2002؛ آگاروال و همکاران، 2009کنند )ماکر و همکاران، محافظت می پراکسیداسیون لیپیدي

 O2Hو  2O هرا ب 2O2Hتبدیل می کند. کاتاالز  2O2Hو  2O را بشکل )2O-(ن دیسموتات ها ( آنیوSODسوپراکسید دیسموتاز )

ن است که یک دهنده آنزیمی حاوي سلنیوم و گلوتاتیو بر می گرداند. عالوه بر این، گلوتاتیون پراکسیداز یک آنتی اکسیدان

(. یک میزان 6199کند )سیکا و همکاران، پاك می 2O2Hالکترون رادیکال هاي پراکسیل را از پراکسیدهاي متعدد از جمله 

، تائورین و A ، پیروات، گلوتاتیون، آلبومین، ویتامین Eمحدود آنتی اکسیدان هاي غیر آنزیمی مثل آسکوربات، ویتامین

؛ ماکر 2006ان، رو همکا کنند )سیلواها را در برابر پراکسیداسیون حفاظت میهیپوتائورین نیز در منی وجود دارد که همگی اسپرم

 (.2009و همکاران، 

بتا کاروتن، کاروتنوئیدها، فالونوئیدها و  ،A،E  ،Cهاي اغلب منشأ غذایی دارند مانند ویتامینهاي اگزوژنوسی آنتی اکسیدان

هاي آزاد دیکالهائی مانند: ترانسفرین، فریتین، آلبومین، سرولوپالسمین، متالوتیونین هستند که از تولید راهمچنین پروتئین

OH -فعال ) شدت به هاي هیدروکسیل. یون هاي فلزي بویژه آهن در واکنش فنتون باعث تولید باالي رادیکالکنندجلوگیري می

شوند. شالتورهاي فلزي مانند ترانسفرین، ، پراکسیل و آلوکسیل شده و به دنبال آن فرآیند پراکسیداسیون لیپید را موجب می(

شوند )سانوکا و همکاران، ین با حذف و انتقال این یون ها باعث حفظ سالمت غشاي پالسمایی اسپرم میالکتوفرین و سرولوپالسم

ها آنزیمی شامل: شود. آنتی اکسیدانها به سه گروه آنزیمی، غیر آنزیمی و گیاهی تقسیم می(. این گروه از آنتی اکسیدان2004

شوند و گلوتاتیون ردوکتاز هستند که موجب کاهش میزان پراکسیدها می سوپراکسید دیسموتاز، کاتاالز، گلوتاتیون پراکسیداز

 (. 1139)الفتی و همکاران، 

، تائورین، هیپوتائورین، سیستئین، آلبومین سرم روي سلنیوم، ،C ،12B ،Eویتامین هاي  هاي غیر آنزیمی شاملآنتی اکسیدان

 2O2Hهاي آزاد سوپر اکسید، یدان شاخه شکن قوي است که رادیکالیک آنتی اکس E گاوي، بتاکاروتن و لیکوپن هستند. ویتامین
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هاي آزاد، کند و استفاده از آن در انجماد اسپرم می تواند باعث کاهش تولید رادیکالهاي هیدروکسیل را پاك سازي میو رادیکال

(. سلنیوم یک ترکیب 2004کاهش لیپید پراکسیداسیون و افزایش تحرك و زنده مانی اسپرم ها شود )آگاروال و همکاران، 

نیز یک آنتی اکسیدان  Cنقش آنتی اکسیدانی دارد. ویتامین  Eضروري براي سنتز گلوتاتیون پراکسیداز است که همراه ویتامین 

هاي هیدروکسیل، سوپر اکسید و هیدروژن پراکسید را ع خارج سلولی وجود داشته و رادیکالشاخه شکن قوي بوده که در مای

(. گلوتاتیون فراوان ترین آنتی اکسیدان 2004کند )آگاروال و همکاران، خنثی کرده و از بهم چسبیدن اسپرم ها جلوگیري می

اي نوکلئیک در برابر استرس اکسیداتیو ایفا کرده و همراه است که نقش مهمی در محافظت از لیپیدها، پروتئین ها، قندها و اسیده

(. روي و مس بخشی از آنزیم سوپر اکسید 2004با سلنیوم در ساختمان گلوتاتیون پراکسیداز وجود دارد )آگاروال و همکاران، 

اي آنتی اکسیدان هاي دیگر دیسموتاز هستند. آلفا لیپوئیک اسید به شکل دي هیدرو لیپوئیک اسید در آمده و با این شکل به احی

باعث   COA(. کارنیتین ها بوسیله حذف مقدار اضافی استیل1997کند )بیوینگا و همکاران، کمک می Eو  Cمانند ویتامین

در مایع منی یافت  -10Q(. کوآنزیم 2004دهند )آگاروال و همکاران، شده و از اینرو تحرك اسپرم ها را بهبود می ROSکاهش 

در تولید  و در پیشگیري از فعالیت پراکسیدانت و محافظت از لیپیدهاي غشا مهم بوده و همچنین Eزیافت ویتامین شده که در با

کاروتنوئیدهائی مانند بتاکاروتن و لیکوپن از ترکیبات آنتی اکسیدانی دفاعی محسوب شده و غشاي کند. انرژي نقش ایفا می

 (. 2000کنند )آگاروال و همکاران، فظت میپالسمایی را در برابر پراکسیداسیون لیپید محا

 های گیاهیآنتی اکسیدان -2-10

هاي سنتتیک )بتاهیدروکسی آنتی اکسیدان در برخی موجود سمی و سرطان زاي ترکیبات و ایمنی مشکالت امروزه بدلیل

هاي طبیعی مورد توجه ویژه آنتی اکسیداناقتصادي، استفاده از  صرفه و تولوئن، بوتیالنید هیدروکسی آنیزول، پروپیل گاالت و...(

(. خواص آنتی اکسیدانی، 2011قرار گرفته است و براي حفاظت از غذاهاي حاوي چربی زیاد استفاده می شود )مالو و همکاران، 

شناخته بسیاري از گیاهان آنتی باکتریال، ضد التهابی، اثرات مفید روي دستگاه گوارش، اثرات موتاژنیک و خاصیت ضد سرطانی 

هاي فنولیک خواص آنتی اکسیدانی گیاهان عمدتا به ترکیبات فنولیک مانند فالونوئیدها، اسیدهاي فنولیک و دي ترپن شده است.

( و ROSشود که یک عامل کاهنده و جاروب کننده قوي رادیکال هاي آزاد مانند گونه هاي مختلف اکسیژن واکنشی )مربوط می

هایی که به خانواده هاي گیاهی بخصوص گونه(. بسیاري از گونه2010روند )مالو و همکاران، ر میتجزیه عوامل پراکسید به شما

، مرزنگوش، مرزه، مریم گلی، آویشن، رزماري عالوه بر دارا بودن مقادیر زیاد ترکیبات فلفلی نعناعیان تعلق دارند مانند نعناع

ئیدها هستند که خواص آنتی اکسیدانی قوي دارند )جوانمردي و و کاروتنو C ،Eفنولیک، حاوي سطوح باالي ویتامین هاي 
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(. خواص آنتی اکسیدانی ترکیبات فنولیک بطور عمده به فعالیت اکسید و احیا کنندگی و تمایل باال براي کلیت 2003همکاران، 

و تجزیه پراکسیدها ایفا هاي آزاد شدن با فلزاتی مانند آهن و مس مربوط شده که نقش مهمی در جذب و خنثی سازي رادیکال

کنند. در سال هاي اخیر خواص آنتی اکسیدانی بسیاري از گیاهان آروماتیک و ادویه جات براي به تأخیر انداختن فرآیند می

در غذاهاي حاوي چربی زیاد مطالعه شده است و ترکیبات آنتی اکسیدانی متنوعی مشخص شده است  پراکسیداسیون لیپیدي

(. اطالعات محدودي در مورد اثرات آنتی اکسیدان هاي طبیعی )گیاهی( در فرآوري اسپرم حیوانات 2003)جانگ و همکاران، 

اهلی وجود دارد. اخیرا اثبات شد که افزودن عصاره گیاه رزماري به رقیق کننده منی انجمادي گونه هاي مختلف از جمله خوك، 

عصاره آبی گیاه رزماري به منی خوك توانست پارامترهاي تحرك  گوسفند، بز و سگ موفق بوده است. طی یک مطالعه اي افزودن

روند بطور معنی داري را که از عوامل اکسیداسیونی مخرب بشمار می MDAها را بهبود داده و غلظت و میزان زنده مانی اسپرم

 (.2011کاهش دهد )مالو و همکاران، 

که داراي یک یا چند گروه هیدروکسیل هستند. این ترکیبات با هاي ثانویه گیاهان ترکیبات فنولیک است یکی از متابولیت

شوند که از مهمترین این ترکیبات می توان به فنل ها، بنزوئیک توجه به اسکلت کربنی و تعداد اتم هاي کربن از هم متمایز می

ز آلودگی هاي عفونی و شرایط استرس اسید، فنیلوپروپانوئید و فالونوئید ها اشاره کرد. متابولیسم این ترکیبات در محیط سرشار ا

(. در ساختمان فالونوئیدها هسته 2002رود )ساکیهاما و همکاران، اکسیداتیو افزایش یافته و تشکیل ترکیبات فنولیک باال می

در سه   اتم کربن بوده و با توجه به تعداد اتم هاي کربن و تعداد گروه هاي هیدروکسیل 15فالوون ساختار پایه است که مرکب از 

شوند. الگوي ساختاري می تواند ثبات نشان داده می Cو  A ،B و با عالمت هاي اختصاري )6C-3C-6C) شودحلقه مرتب می

(. فالونوئیدها یک گروه از 2007رادیکال فنوکسیل و خاصیت آنتی اکسیدانی فالونوئیدها را تحت تأثیر قرار دهد )آنتا و همکاران، 

هاي آزاد، مهار آنزیم هاي هیدرولیتیک و اکسیداتیو که فعالیت آنتی اکسیدانی آنها به پاکسازي رادیکالترکیبات فنولیک هستند 

 (. متابولیسم ایزوفالون ها1995شود. همچنین عالوه بر فعالیت آنتی اکسیدانی، فعالیت ضد التهابی نیز دارند )فرانکل، مربوط می

ه آن( در محیط داراي آلودگی هاي عفونی، التهابی و استرس اکسیداتیوي و همچنین و برخی فالونوئیدها هنگامیکه گیاه )یا عصار

یابند که این نشان دهنده خاصیت آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریال در دماي پایین )فرآیند انجماد( قرار گرفت، بشدت افزایش می

بات فنولیک به تمایل باالي آنها براي کلیت شدن با (. اثر آنتی اکسیدانی ترکی2002این ترکیبات است )ساکیهاما و همکاران، 

شود. این ترکیبات داراي گروههاي هیدروکسیل و کربوکسیل کنند، مربوط میفلزاتی که فرآیند اکسیداسیون را تحریک می

کنند. یر فعال میهستند که قادرند با فلزاتی مانند آهن و مس اتصال برقرار کرده و با تشکیل کلیت با یون هاي فلزي، آنها را غ

کنند. همچنین شوند را سرکوب میمحسوب می ROSعالوه براین آنها واکنش فنتون هاي سوپر اکسید که به عنوان منبع تولید 
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هاي آزاد بخصوص این ترکیبات به دلیل خاصیت هاي اکسید و احیاء کنندگی، بطور عمده در کاهش و خنثی سازي رادیکال

ROS (.1998آرورا و همکاران، کنند )ش بسیار مهمی ایفا میو تجزیه پراکسیدها نق 

 و خواص آنتی اکسیدانی آن  نعناع فلفلیگیاه  -11 -2

 عناع فلفلینباشد.  جهانی می پراکنش داراي که است گیاهی هاي خانواده بزرگترین از یکی Lamiaceaeنعناعیان  خانواده

((Mentha piperita L. من به توانمی گیاه این دهنده تشکیل ترکیبات مهمترین ازباشد. جزء این خانواده می( تولMenthol،) 

 اعضاي وصبخص گیاهان از بسیاري .(2008داشت )محبوبی و حقی،  اشاره (Methyl acetate) استات متیل و (Mentone) منتون

ها، پلی فنول قبیل از آنتی اکسیدانی ترکیبات مقادیر زیادي حاوي آویشن و مریم گلی نعناع، مرزنجوش، نعناعیان مانند خانواده

 فعال، اکسیژن گونه هاي خنثی سازي و جذب در مهمی بسیار نقش ترکیبات این که هستند کاروتنوئیدها و E  ،Cهاي ویتامین

 (. 2011کورشات و همکاران، ) کنندمی ایفا پراکسیدها تجزیه و سه گانه منفرد، اکسیژن

ین عمل کنند که ا ن را مهارتوانند فرآیند لیپید پراکسیداسیودام انداختن رادیکال آلوکسیل میهاي فنولی با به آنتی اکسیدان

(. 1998ان، به تعداد و موقعیت گروه هاي هیدروکسیل موجود در ساختمان ترکیبات فنولیک وابسته است )میلیک و همکار

 را تغییر لیپیدي دادن لیپیدها، روند پراکسیداسیونمشخص شده است که این ترکیبات )بخصوص فالونوئیدها( قادرند با پوشش 

 حدود کردنمزاد و آهاي داده و متوقف کنند. همچنین با کاهش سیالیت غشاهاي سلولی و جلوگیري از تولید بیش از حد رادیکال

(. 2003 اران، ککنند )بلوکینا و همپراکسیداسیون فسفولیپیدها و اسیدهاي چرب غیر اشباع، از غشاهاي سلولی محافظت می

ون یزاد مانند آهاي التوانند بطور مستقیم رادیکمطالعات فراوان در شرایط آزمایشگاهی نشان داده است که ترکیبات فنولیک می

ه است که فته شدسوپراکسید، پراکسید هیدروژن، رادیکال هیدروکسیل و پراکسیل را پاکسازي و جاروب کنند، بطوریکه حتی گ

 (. 1997همکاران،  وو آنتی اکسیدان هاي سنتتیک است )ریک اوانس  Eو  Cاین ترکیبات بیشتر از ویتامین  اثر آنتی اکسیدانی
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 ها فصل سوم: مواد و روش -3

 زمان و مکان آزمایش  -3-1

 واقع در شهرستان ،یهفته در ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند مغان 14به مدت  1394این آزمایش در پاییز و زمستان سال 

 جعفر آباد مغان و آزمایشگاه علوم دامی دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی مغان اجرا شد. 

 تهیه عصاره -3-2

گرم از این  50، این گیاه بعد از جمع آوري در سایه خشک گردیده و سپس پودر شد. به مقدارنعناع فلفلی گیاه تهیه عصارهجهت 

، هر نیم ساعت اهلیتر الکل اتانول داخل بشر یک لیتري خیسانده شد. براي نفوذ بهتر الکل به گیمیلی  350گیاه وزن شده و با 

الکل  C75° با دماي 1محلول حاصل بوسیله دستگاه تقطیر در خالء ،یکبار بشر هم زده می شد. بعد از فیلتر کردن با کاغذ صافی

 نگهداري شد. C°4اند. در نهایت عصاره تا زمان استفاده در دماي عصاره در ته بشر باقی مغلیظی تحت عنوان  و ماده تبخیر شد

میلی لیتر آب دو بار تقطیر حل  100میلی گرم بوسیله ترازوي دقیق وزن شده و در  300در زمان آزمایش از عصاره گیاه مقدار 

 به آن افزوده شد.  802ول توئین میکرولیتر محل 50شد. براي کمک به بهتر شدن حاللیت عصاره و امولسیفه کردن محلول، مقدار 

 جمع آوری منی  -3-3

 وسیله به هفته و در بار دو تعداد کیلوگرم به 70سال و میانگین وزنی  3-4با سن  بالغ رأس قوچ نژاد مغانی 4در این آزمایش از 

زمایشگاه منتقل آدرجه سانتی گراد به  37نمونه ها سریعاً در داخل حمام بن ماري با دماي  .اسپرم گیري شد مصنوعی مهبل

 نمونه ه وررسی شددر آزمایشگاه نمونه هاي منی از نظر حجم، رنگ، عدم آلودگی به ادرار و خون و تحرك پیش رونده بشدند. 

 ندشد گرفته در نظر نرمال منی عنوان به بودند درصد 70 از بیشتر کرمی و تحرك رنگ داراي که انزال هر در منی گرفته شده هاي

 اسپرم در عیتجم گرفتن نظر در با و دام فردي اثرات منظور حذف حذف شدند. به جمع آوري شده منی هاي اینصورت غیر در و

 .ندشد مخلوط با هم مقدار مساوي در دام هر منی نمونه هاي منی، مایع

 

                                                           
   Soxelet system- 1  

1- Tween-80 
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 و انجمادمرحله سردسازی تهیه رقیق کننده، افزودن تیمارها،  -3-4

مواد ابتدا  ( آمده است.1-3در این آزمایش از رقیق کننده بر پایه تریس استفاده شد که اجزا و مقادیر رقیق کننده در جدول )

براي تهیه زرده  میلی لیتر آب دو بار تقطیر حل شد. سپس 100در با نسبت ذکر شده در جدول فوق تریس، سیترات و فروکتوز 

و  دهتا سفی اده شدبعد از جداسازي اولیه سفیده، زرده بوسیله کاغذ صافی استریل غلت د تخم مرغ، تخم مرغ ها شکسته شده و

قیقه همگن د 15ت بمد و محلول نهایی روي صفحه گرم فوق مخلوط شدد. زرده تخم مرغ با محلول شاالژ کامال از زرده جدا شون

  .شد فزوده% گلیسرول ا5رقیق کننده به سازي شد. سپس 

 

 سد بر پایه تریتشکیل دهنده محیط انجماو مقادیر اجزای مواد ( 1-3جدول 

 مقدار مواد

 )گرم/لیتر(7/30 تریس

 )گرم/لیتر(4/16 سیتریک اسید

 )گرم/لیتر(6/12 فروکتوز

 %15 مرغزرده تخم

 %5 گلیسرول

 

که از  نعناع فلفلی عصاره گیاهدرجه سانتیگراد رقیق کننده به مقدار مشخص به فالکون ها اضافه شده و سپس  37در دماي 

محلول رقیق کننده( به رقیق کننده  دسی لیتر درمیلی لیتر  16و  12 ،8 ،4 ،2، 0قبل هم دما شده بود، در سطوح مختلف )

حجم رقیق کننده در دماي اتاق انجام شد طوري که غلظت نهایی اسپرم  12حجم منی و  1سازي منی به نسبت رقیق افزوده شد.

یکنواخت به طور سپس فالکون ها به آرامی تکان داده شدند تا اسپرم ها در داخل رقیق کننده  میلی لیتر بود. میلیون در هر 30

. پخش شوند و به دنبال آن فالکون ها در بشر حاوي آب هم دما گذاشته شده و جهت فرآیند سردسازي به یخچال انتقال یافتند

میلی  25/0  هايها در داخل پایتگراد سرد شد. سپس کلیه تیماردرجه سانتی 4ي ساعت تا دما 3شده به مدت منی رقیق

 4دقیقه روي بخار ازت قرار داده شدند ) 8ها به مدت ها، بعد از مرحله سرد سازي نمونهپر شدند. جهت انجماد اسپرملیتري 
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( انتقال یافته و تا زمان یخ گشایی -c°196ت )دماي سانتی متر باالي سطح نیتروژن مایع( و بعد از آن به داخل به داخل تانک از

  .در این دما نگهداري شدند

پایوت منجمد شد و جمعًا براي هر  8تکرار براي هر تیمار در نظر گرفته شد و در هر تکرار براي هر تیمار  4در این پژوهش 

یع، به مایتروژن نها از یوتپاکردن ، پس از خارجمنی 1گشایییخ پایوت منجمد شد. براي 921پایوت و براي کل آزمایش  32تیمار 

گشایی شده به داخل میکروتیوب گراد قرار داده شدند و سپس نمونه اسپرم یخیسانتدرجه  37یه در حمام آب گرم ثان 30مدت 

 . قرار گرفتمورد استفاده م هاي مختلف کیفیت اسپریابیارزیه شده و براي تخللیتري یلیم 2

 

 

Abstract 

Antioxidant effects of Mentha piperita L. extraction on the motility and quality 

parameters of freeze-thawed Moghani ram spermatozoa 

Oxidative stress during freezing-thawing reduces motility, viability, membrane 

functions, antioxidant capacity and finally sperm fertility. Mentha piperita L. has 

antioxidant properties due to phenolic compounds. The aim of current study was to 

evaluate the effect of Mentha piperita extract as a natural antioxidant on dynamic 

parameters post-thawed Moghani ram sperm. In this study, four Moghani ram were used 

for semen collection twice a week by an artificial vagina and ejaculates with same 

condition were pooled. Different levels of ethanol extract of Mentha piperita L. (0, 2, 4, 

8, 12 and 16ml in dL diluents solution) were added to Tris based diluents. Following 

cooling and freezing of semen samples, they were stored in liquid nitrogen until 

evaluation. After freezing-thawed, the dynamic parameters were evaluated using CASA 

system. The results showed that the addition of 4 and 8ml/dl extracts resulted in higher 

(p < 0.05) percentages of total motility. Addition of 4 ml/dl extract improved progressive 

motility compared to the control group and high levels of extract groups (P <0.05). The 

                                                           
1 - Thawing 
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percentages of LIN, STR and VSL were higher (P<0.05) in the extender containing 8 

mL/dL extract (54.43±4.42; 94.20±7.93 and 63.41±4.32 respectively). Addition of 4 and 

8 mL/dL extract of Mentha piperita L. to the extender significantly (P<0.05) improved 

VCL and VAP parameters compared to the control and 16 mL/dL extract groups. Plasma 

membrane integrity of sperms in 4 and 8ml/dl extract groups was greater (P < 0.05) than 

the control group. Addition of 4 and 8ml/dl extract improved the percentages of viability 

compared to the control group as well (P <0.05). Also, addition 16 ml/dl extract had a 

significantly negative effect on all evaluated traits (P<0.05). In conclusion, The addition 

of Mentha piperita L. extract as a natural antioxidant to the extender prior to the 

cryopreservation process protected sperm against the harmful effects of ROS and 

improved post-thaw sperm motility, viability and Plasma membrane integrity.  

Keywords: Antioxidant effect, Mentha piperita extract, Ram semen, Freeze-thawing 
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