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 دهیچک

 از پس شیگاوم اسپرم یها فراسنجه بر مالتونین مختلف یها غلظت یدانیاکس یآنت اثر یبررس هدف با قیتحق نیا

 –تراتیس -سیتر کننده قیرق نوع دو با ،یآور جمع از پس شیگاوم یمن یها نمونه. شد انجام ییگشا خی -انجماد ندیآفر

 و سرد C° 0 تا و قیرق (مول یکروم100 و 00 ،1 ،0)مالتونین  فمختل یهاغلظت همراه به وکسلیبا و مرغ تخم زرده

حمام  با استفاده از یخ گشایی  .شدند رهیذخ عیما ازت تانکنهایت در  در وقرار گرفته  منجمد ازت بخار معرض در سپس

 غشای ییکپارچگ ،ی مان زنده قابلیت اسپرم، تحرك یها فراسنجه .انجام گرفتثانیه  50و در طی  C°73آب گرم 

 و هیپواسموتیک التهابی تست تال،یسوپراو آمیزی رنگ ،یاسهیمقا فاز کروسکوپیم توسط بیترت به آکروزم و پالسمایی

 به جینتا اساس بر. گرفت قرار یابیارز مورد ییگشا خی از پس ساعت 6 و صفر یها زمان در پالسما آکروزمی واکنش

 (P<00/0) یداریطورمعن به شاهد گروه به نسبت مالتونین تلفمخ سطوح یحاو کننده قیرق نوع دو هر آمده دست

-خی از پس ساعت 6 و ییگشا خی از بعد صفر زمان در میکرومول 100 غلظت. ندشد اسپرم انجماد ییتوانا بهبود باعث

در یک نتیجه گیری . داشت شده یابیارز یهایژگیو در را (P<00/0) بهبود نیشتریب کننده قیرق نوع دو هر در ییگشا

 سطر آورده شود و در چکیده انگلیسی هم لحاظ شود
 

 ، مالتونینانجماد از محافظت ،شیگاوم یمن دان،یاکس یآنت :یدیکل واژه های
 
 

 مقدمه

 حیتلق ،یاهل یها دام پرورش یصنعت یها ستمیدرس

 لیدل به. دارد دمثلیتول کنترل در یمهم نقش یمصنوع

 در گاومیش اسپرم ناچیز باروری و انجماد قابلیت

 -منجمد منی با مصنوعی تلقیح کاربرد گاو، با سهیمقا

 گزارش محدود مقیاس یک در شیگاوم شده گشایییخ

موئر و همکاران و  1891 و آناند )کاکار است شده

 احمد و همکاران و 8009اندرابی و همکاران  و 1899

انجماد و ذخیره . (8000 کومارسان و همکاران و 8007

قراردادن اسپرم در ازت مایع و در نتیجه اسپرم، شامل 

های متابولیکی آن است. با کاهش و یا توقف واکنش

ها افزایش توقف متابولیسم اسپرم طول عمر باروری آن
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برای مدت زمان  هاتوان از آنیابد و در نتیجه میمی

تری استفاده نمود. حفظ انجمادی اسپرم تغییرات طوالنی

و عملکردی را در غشای فراساختاری، بیوشیمیایی 

مانی آورد که در نتیجه آن زندهاسپرم به وجود می

تحت تاثیر قرار  یخ گشایی-بعد از انجماد رااسپرم 

 . (8000لتا)ه دهدمی

 غشای تخریب موجب تواندمی که عواملی از یکی

 هایفعالیت دیگر و حرکت در اختالل پالسمایی،

 ایجاد. ندهست دآزا هایرادیکال شود، اسپرماتوزوییدها

-گروه هایفراورده و آزاد های رادیکال تولید بین تعادل

 آنتی توسط هاآن زدایی سم و اکسیژنی واکنش های

 و اسپرم سلول بقای در مهم عامل یک ها،اکسیدان

 که باشدمی انجمادی حفاظت از بعد و قبل ،هاآن عملکرد

 اکسیداتیوی استرس باعث تعادل این خوردن هم  به

 . (1880)آیتکن  ودشمی

 دیتول یبرا یمن ،یمصنوع حیتلق کیتکن در شرفتیپ با

 تکرار و شودیم قیرق انزال کی از دوزها تعداد حداکثر

 یدانیاکسیآنت باتیترک غلظت کاهش باعث عمل نیا

یم ریپذبیآس هااسپرم جهینت درو  شده اسپرم یعیطب

 معرض در ییسرما محافظت یط در اسپرم یوقت. شوند

 شیافزا ROS دیتول یبرا طیشرا رندیگیم قرار بیآس

 یعیطب یهادانیاکسیآنت کمبود گرید طرف از و ابدییم

. دینمایم رتریپذبیآس را طیشرا شده قیرق یمن در

 اضافه اول حالت به یمن طیشرا برگشت یبرا نیا بنابر

 انجماد ندیفرا در هادانیاکسیآنت یعیطب سطوح نمودن

 .(8008)ایجاز و همکاران  رسدیم نظر هب یضرور یمن

مطالعات زیادی بر خاصیت آنتی اکسیدانی مالتونین 

و جاکنات و  8007آلگرا و همکاران تاکید کرده )

(  و تاثیر مثبت آن در حفاظت از اسپرم 8000همکاران 

اشرفی و همکاران در طی فراوری را گزارش کرده اند )

مادان و همکاران و را 8003سونمز و همکاران و  8011

 اثر یبررس حاضر مطالعه از هدف نیا بنابر .(8008

 در دانیاکسیآنت کی عنوان به مالتونین مختلف یدوزها

 .بود شیگاوم یمن کنندهقیرق

 روش و مواد

 آن یورآفر و یمن نمونه هیته

 یشگاوم 5از  یواژن مصنوع یک یلهبوس یمن هاینمونه

)اواخر پاییز و   مثلیدسال( در فصل تول 5تا  8) بالغ

 هیاروم جبل یشگاوم یقاتدر مرکز تحق اوایل زمستان(

 پرش  7 شامل که اولیه تحریک از بعد. شد آوریجمع

 نر گاومیش به ،بود گیریجفت از شدید ممانعت و کاذب

 انجام پرش ماده گاومیش روی بر که شد داده اجازه

 1 خام در عرض یمن هاینمونه آوری،جمع از بعد. دهد

در  یشآزما یبرامنتقل شده و  یشگاهبه آزما یقهدق

 فراسنجه یاز بررس پسشد.  ینگهدار ºC73حمام آب 

نمونه های منی  غلظت و مورفولوژی حرکتی، های

 هاینمونه شیحذف اثر دام از آزمابمنظور  ،استحصالی

آماده  های کننده یقشده در رق مخلوطهم  با یعیطب

 قیرق یآورعد از جمعب قهیدق 10در  C°73در  شده

. شد استفاده کننده قیرق نوع دو از قیتحق نیا در. ندشد

 تخمزرده -سیترکننده  قیرق تریل یلیم 100 هیته یبرا

 ک،یتریس دیاس گرم 630/1 س،یتر گرم 089/7 مرغ،

 یپن یالملل نیب واحد 100،000 فروکتوز، گرم 80/1

ت سولفا نیسیاسترپتوما کروگرمیم G، 100،000 نیلیس

شده حل کرده و  ریبار تقط آب دو تریل یلیم 00را در 

 یلیم 3و  مرغ تخم زرده تریل یلیم 80بعد از افزودن 

 رسانده تریل یلیم 100محلول به حجم  سرولیگل تریل

 عمل دستور اساس بر وکسلیبا یتجار کننده قیرق. شد

 شده ریتقط دوبار آب با 5 به 1 نسبت با سازنده، شرکت

سازی ق سازی مالتونین به روش رقیقرقی .شد تهیه

برای تهیه غلظت درپی با استفاده از اتانول انجام شد. پی

میکرمول مالتونین به ترتیب مقادیر  100و  00، 1های 

گرم پودر مالتونین وزن  0878/0و  0116/0، 0008/0

میکرو لیتر اتانول حل شدند. سپس این  100در  شده و

سی  100به حجم پایه ننده مقادیر را با افزودن رقیق ک

محلول نهایی میکرو لیتر از  100سی رسانده شد. 

میلی لیتر  0/1 و در میکرو تیوپ های هبرداشته شد

 ریخته شد.
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 اسپرم قبل از انجماد  یآور عمل مراحل

 که ییها نمونه ه،یاول یابیارز و یآور جمع از پس

 یعیرطبیغ یها اسپرم ودرصد  30 یباال تحرك یدارا

 کننده قیرق. شدند مخلوط هم با بوددرصد  10 از کمتر

 10 فالکون یها لوله در بودند شده آماده قبال که ییها

. شدند داده قرار یمار شده در بن ختهیر یتریل یلیم

 یحاو فالکون یها لوله به اسپرم نمودن اضافه از بعد

 لوله به کننده قیرق و اسپرم یحاو مخلوط کننده، قیرق

 یمار که در بن مالتونینمختلف  یها غلظت یحاو یها

 لوله نیا در قهیدق 0 مدت به وشده  منتقل داشتند، قرار

 C°73 آب دروندر  ها لوله این سپس و ندشد انکوبه ها

منتقل  خچالی( گذاشته و به تریل یلیم 800)در حدود 

 برسند.  C°0 یبه دما جیشدند تا به تدر

های  خلوطم تعادل، زمان ساعت 5 شدن یسپر از بعد

 نگیلیس -نگیلیف دستگاه لهیبوس  کننده قیرق و اسپرم

 وتیپا هر. شدند پر یتریل یلیم 0/0 یها وتیپا در

 ها وتیمرحله، پا نیبود. بعد از ا اسپرم 00× 610 یحاو

 5 فاصلهدر  قهیدق 9 مدتو در  عیما ازت بخار لهیوس به

منجمد شده و تا زمان  عیاز سطح ازت ما متر یسانت

)ایجاز و  شدند رهیذخ -C° 186 عیدر ازت ما یابیارز

 .)8008همکاران 

  یخ گشاییبعد از  یمن یها فراسنجه یابیرزا

از هر سطح در  وتیپا 0 ،یمن یها نمونه یابیارز یبرا

 .دندیگرد ییگشا خیثانیه،  50به مدت  C°73 یمار بن

 ییگشا خی از پس اسپرم تحرک

 ااز قبل  الم کی یرو را شده ذوب اسپرماز  قطره کی

 با. آنرا می پوشانیم  المل کی با و گذاشته شده گرم

با  کروسکوپیم) دیاسال هر در اسپرم 800شمارش

 سه نیانگیم. شد نییتع تحرك درصد( 50 بزرگنمائی

 .شد گرفته نظر در واحد داده کی عنوان به مشاهده

 ییپالسما یغشا یکپارچگی

 التهاب تست زا استفاده با ییپالسما یغشا یکپارچگی

محلول  کی(. HOST) شد نییتع کیپواسموتیه

 گرم 370/0 کردن باحل( mOsm/L 180) کیپواسموتیه

 D(-) گرم 701/1 و دراتیهید تراتیس میسد-یتر

آماده شد.  زهیونیآب مقطر  تریلیلیم 100فروکتوز در 

محلول  تریکرولیم 000ابتدا  شیآزما نیا یبرا

از هر نمونه اسپرم  تریکرولیم 00با  کیپواسموتیه

 C°73در  قهیدق 50 یذوب مخلوط شده و برا-منجمد

 مخلوط متیمال با نمونه ون،یانکوباس از بعد. شد انکوبه

 مخلوط از( تریکرولیم 0)حدود  قطره کی سپس ه وشد

و  داده قرار شده گرم قبال که یالم یرو شده یآورعمل

( 50)× کروسکوپیم با و پوشانده المل با سپس آنرا 

 و شد شمارش دیاسال هر در اسپرم 800. شد یبررس

 سه نیانگیم. شد نییتع خوردهتاب دم با اسپرم درصد

 شد گرفته نظر در واحد داده کی عنوان به مشاهده

 .(8008 )آدیل و همکاران

  آکروزوم یکپارچگی

 توسطذوب شده -از هر نمونه منجمد تریکرولیم 000

-یتر تراتیسو  %1 دیدئفرمال تراتیس تریکرولیم 00

 اسپرم 800. شد کسیف (W/V) % 8/8 دراتیهید میسد

 سر راس یبرآمدگ از نظر ( 100) کروسکوپیم ریز

 هیشب ییهایناهنجار. قرار گرفتند شمارش مورد  طبیعی

 متورم آکروزوم ای و دارموج آکروزوم آکروزوم، نبود

 .(8008)ایجاز و همکاران  شدند شمارش

 اسپرم ماندنزنده تیقابل

 یرورا  شدهذوب -منجمد یمن از تریکرولیم 80

 100 با و داده قراربود  شده گرم قبال که یدیاسال

 (w/v) %1 [تالیسوپراو یزیآمرنگ بیترک تریکرولیم

 میسد-یتر % 7در  نیگروزین B، 0 % (w/v) نیائوز

 ی. سپس براگردیدمخلوط  ]محلول دراتیهید تراتیس

 0قطره )حدود  کیشکل،  کیك و ناز هیال کی جادیا

 قبال که الم یرو شده یآور( از مخلوط عملتریکرولیم

. شد هیته آن از گسترش کی و شد داده قرار شده گرم

 ریز دیاسال نمونه هوا، در شدن خشک بعداز

 اسپرم 800. شودیم مشاهده( 100) کروسکوپیم

 حالت در اسپرم شده، یزیآمرنگ ریغ یسرها یبرا

شده )به طور کامل  یزیآمرنگ یسرها یبرا زین و زنده



 3223/ سال4شماره  32هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهشتجویدي عصر، کهرام و ...                                                                                   05

 

)بالستری  در حالت مرده، شمارش شد اسپرم( ییجز ای

 . (8003 و همکاران

 اطالعات تحلیل و تجزیه روش

 در جداگانه صورت به این مطالعه از حاصل هایداده

 Proc GLM رویه کمک به تصادفی کامل طرح قالب

ها با ف میانگینو اختال تحلیل و تجزیه  SASافزارنرم

LSD  تکرار به صورت  0مقایسه شدند. نتایج حاصل از

mean ± S.E.M. .گزارش شد 

 

 جینتا

که تحرك، یکپارچگی  به دست آمده نشان داد جینتا

گشایی با ها بعد از یخاسپرم مانی آکروزم و زنده

میکرومول مالتونین در  100و  00های افزودن غلظت

سیترات زرده  -نده تریسمنی رقیق شده با رقیق کن

بیشترین  . (1)جدول  (P < 00/0مرغ بهبود یافت )تخم

م، پاسخ التهابی وتحرك، یکپارچگی آکروز

 100ها در غلظت اسپرم مانی هیپواسموتیک و زنده

(. در تمام P < 00/0میکرومول مالتونین بدست آمد )

میکرومول  100های مورد ارزیابی افزودن مشخصه

قیق کننده در مقایسه با سایر سطوح مالتونین در ر

 00/0مصرفی و گروه شاهد بهترین نتیجه را نشان داد )

> P.) 

 

 -سیتر  کنندهقیرق در ییگشاخیشده، بعد از  ییمحافظت سرما شیگاوم یمن تیفیک بر مالتونینافزودن  ریتاث -1 جدول

 خطای معیار(±)میانگین  مرغتخم زرده تراتیس

 های مالتونین غلظت  )%( اسپرم های فراسنجه

 )میکرو مول(  تحرك یکپارچگی آکروزم پاسخ التهابی هیپواسموتیک مانیزنده

00/09 ± 1/60a 58/88 ± 1/73a 18/89 ± 1/58a 78/16 ± 1/10a  0 

00/08 ± 1/70a 57/38 ± 1/70a 18/36 ± 1/58ab 78/06 ± 1/59a  1 

08/09 ± 1/88b 55/55 ± 1/01a 81/76 ± 1/58b 85/59 ± 1/79b  00 

68/16 ± 1/50c 53/88 ± 1/09b 85/16 ± 1/57c 58/80 ± 1/37c  100 

 .است ستون هر در(  P< 00/0) داریمعن اختالف دهندهنشان( a, b, c, d) مختلف حروف

 

 خی از ساعت 6 از بعد یابیارز مورد یها فراسنجه تمام

 نشان داده شده است که نسب به 8در جدول  ییگشا

( بطور قابل 1فراسنجه های قبل از انجماد)جدول 

بیشترین تحرك، یکپارچگی . افتیکاهش  توجهی 

مانی منی آکروزم، پاسخ التهابی هیپواسموتیک و زنده

 100گشایی با افزودن ساعت پس از یخ 6ها اسپرم 

میکرومول مالتونین در منی رقیق شده در رقیق کننده 

(. P < 00/0اصل شد )مرغ حتخمسیترات زرده  -تریس

ساعت  6ها اسپرم مانی منی یکپارچگی اکروزوم و زنده

میکرومول مالتونین در  00گشایی با افزایش پس از یخ

سیترات زرده  -منی رقیق شده در رقیق کننده تریس

مرغ نسبت به گروه شاهد نیز بهبود حاصل نمود تخم

(00/0 > Pدر تمام مشخصه .) های مورد ارزیابی

میکرومول مالتونین در رقیق کننده در  100دن افزو

مقایسه با سایر سطوح مصرفی و گروه شاهد بهترین 

 (.P<00/0نتیجه را نشان داد )

ها بعد اسپرم مانی تحرك، یکپارچگی آکروزم و زنده

نشان داده شده است که به  7جدول  گشایی دراز یخ

میکرومول مالتونین  100و  00های دلیل افزودن غلظت

کننده تجاری بایوکسل بهبود در منی رقیق شده در رقیق

(. بیشترین تحرك، یکپارچگی آکروزم، P < 00/0یافت )

ها در اسپرم مانی پاسخ التهابی هیپواسموتیک و زنده

.(P < 00/0ست آمد )میکرومول مالتونین بد 100غلظت 
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 کنندهقیرق در ییگشاخیساعت بعد از  6شده،  ییمحافظت سرما شیگاوم یمن تیفیک بر مالتونینافزودن  ریتاث -2 جدول

 خطای معیار(±ن )میانگی مرغتخم زرده تراتیس -سیتر

 های مالتونین غلظت  )%( اسپرم های فراسنجه

 )میکرو مول(  تحرك یکپارچگی آکروزم پاسخ التهابی هیپواسموتیک مانیزنده

80/99 ± 1/77a 18/18 ± 1/80a 9/00 ± 1/78a 13/16 ± 1/58a  0 

81/16 ± 1/71ab 18/80 ± 1/71a 9/16 ± 1/70a 13/78 ± 1/61a  1 

88/86 ± 1/88bc 18/95 ± 1/06a 8/16 ± 1/07ab 19/50 ± 1/88a  00 

85/50 ± 1/53c 81/65 ± 1/73b 10/65 ± 1/89b 88/18 ± 1/80b  100 

 .است ستون هر در(   P< 00/0) داریمعن اختالف دهندهنشان( a, b, c, d) مختلف حروف

 

 یتجار کنندهقیرق در ییگشاخیشده،  بعد از  ییمحافظت سرما شیگاوم یمن تیفیک بر مالتونینافزودن  ریتاث -3 جدول

 خطای معیار(±)میانگین وکسلیبا

 های مالتونین غلظت  )%( اسپرم های فراسنجه

 یکرو مول()م  تحرك یکپارچگی آکروزم پاسخ التهابی هیپواسموتیک مانیزنده

61/99 ± 1/88a 50/86 ± 1/88a 81/86 ± 1/59a 53/80 ± 1/67 a  0 

68/16 ± 1/88a 50/86 ± 1/88a 88/16 ± 1/88ab 53/18 ± 1/78 a  1 

60/70 ± 1/59b 53/00 ± 1/77a 87/86± 1/00b 00/18 ± 1/70b  00 

66/86 ± 1/70b 01/09 ± 1/88b 89/05 ± 1/03c 03/16 ± 1/89c  100 

 .است ستون هر در(  P< 00/0) داریمعن اختالف دهندهنشان( a, b, c, d) مختلف حروف
 

 کنندهقیرق در ییگشا خی از بعد ساعت 6 شده، ییمحافظت سرما شیگاوم یمن تیفیک بر مالتونینافزودن  ریتاث -4 جدول

 خطای معیار( ±)میانگین  وکسلیبا یتجار

 های مالتونین غلظت  اسپرم )%( های فراسنجه

 )میکرو مول(  تحرك یکپارچگی آکروزم پاسخ التهابی هیپواسموتیک مانیزنده

89/88 ± 1/76a 80/86 ± 1/88a 10/18 ± 1/88a 81/90 ± 1/08a  0 

88/76 ± 1/76ab 81/05 ± 8/11a 10/89 ± 1/76a 88/05 ± 1/09a  1 

71/16 ± 1/58bc 81/86 ± 1/88ab 11/09 ± 1/88ab 87/60 ± 1/56a  00 

87/36 ± 1/61c 87/39 ± 1/68b 18/08 ± 1/78b 83/80 ± 1/97b  100 

71/16 ± 1/58bc 81/86 ± 1/88ab 11/09 ± 1/88ab 87/60 ± 1/56a  00 

87/36 ± 1/61c 87/39 ± 1/68b 18/08 ± 1/78b 83/80 ± 1/97b  100 

  است ستون هر در(   P< 00/0) داریمعن اختالف دهندهنشان( a, b, c, d) مختلف حروف

 

م، ویکپارچگی آکروزکه  دهد یم نشان 5 جدول جینتا

 6ها اسپرم مانی پاسخ التهابی هیپواسموتیک و زنده

میکرومول  00گشایی با افزودن ساعت پس از یخ

تجاری کننده  مالتونین در منی رقیق شده در رقیق

( ولی بیشترین نتیجه در P < 00/0بایوکسل بهتر شد )

تمام خصوصیات ارزیابی شده وقتی حاصل شد که 

میکرومول مالتونین به رقیق کننده اضافه شده بود  100

(00/0 > P.)  

 

  بحث

های کنندههای آن پاكمالتونین و همچنین متابولیت

های اکسیدانهای آزاد و آنتیبالقوه مستقیم رادیکال

ها در تنظیم رونویسی غیرمستقیم به دلیل توانایی آن

های باشد. خاصیتسیدان میاکهای آنتیژن برای آنزیم
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اکسیدانی مالتونین به طور گسترده مطالعه شده آنتی

کننده است و استفاده این مولکول به عنوان یک محافظت

های کننده از بیماریسلول و نیز یک عامل جلوگیری

بالقوه پیشنهاد شده است. مالتونین به میزان زیادی در 

 موثر است ) حمایت سلول در مقابل استرس اکسیداتیو

 (.8009تامورا و همکاران 

 موجب مختلف های سلول در مالتونین حفاظتی تاثیر

. شود مشهود کامال مالتونین اکسیدانی یآنت اثر شده

آزاد  های رادیکال از زیادی تعداد مستقیما مالتونین

تان و ، 8009)پیروت و دوکروگ  کرده یرفعالرا غ یسم

 بیان در (،8008ان و هاردلند و همکار 8003همکاران 

موثر بوده و موجب  اکسیدانی آنتی های آنزیم های ژن

 می ها آنزیم این های ینپروتئ و mRNAسطح  یشافزا

 یم ینهمچن ینمالتون .(8000)ریتر و همکاران  شود

و  2O2H ید،اکسا یتریکن یوه،ج یهرا عل اسپرم تواند

)رائو و گانگادهاران  محافظت کند یداتیواکس های یبآس

 که کردند گزارش( 8008) برنارد و (. گاوائی8009

 جنبایی استفاده مورد دوزهای اساس بر مالتونین

( 8009) نوکی فوجی. دهد می قرار تاثیر تحت را اسپرم

 یطدر شرا مالتونین ار استفاده که کرد مشاهده

 یاسپرم  موش م یتفعال یشموجب افزا یشگاهیآزما

. باشد می دوز موثرترین نانوموالر 1 سطح که شود

 از استفاده که کرد گزارش( 8010) و همکاران کاساسو

 ظرفیت بهبود موجب مالتونین موالر میلی 001/0 غلظت

 در شود، می آپاپتوزی شبه تغییرات کاهش و پذیری

 مالتونین محافظتی اثرات تر پایین سطوح در که  حالی

 شود. نمی مشاهده

های با غلظتدر این مطالعه تاثیر افزودن مالتونین 

 -کننده تریسمیکرومول( به رقیق 100-1متفاوت )

کننده بایوکسل مورد مرغ و رقیقسیترات زرده تخم

سیترات زرده -در رقیق کننده تریس ارزیابی قرار گرفت.

میکرومول مالتونین باعث  100مرغ به کارگیری تخم

ها بالفاصله پس از  اسپرمدرصدی تحرك  10افزایش 

 1ولی تفاوت بین تیمارهای شاهد، گشایی شد. یخ

دار نبود. مقدار تحرك تیمار میکرومول مالتونین معنی

درصد  7میکرومول مالتونین نسبت به تیمار شاهد،  00

 (.0افزایش نشان داد )جدول 

کننده تجاری بایوکسل در مطالعه حاضر، نتایج در رقیق

میکرومول مالتونین  100نیز نشان داد که افزودن 

کیفیت منی نسبت به  > P) 00/0 (دارهبود معنیموجب ب

میکرومول  1سایر تیمارها شد. بین تیمارهای شاهد و 

دار برحسب تحرك، یکپارچگی مالتونین تفاوت معنی

مانی وجود آکروزم، پاسخ التهابی هیپواسموتیک و زنده

 00نداشت. همچنین مقایسه تیمار شاهد و تیمار 

که این دو تیمار تفاوت میکرومول مالتونین نشان داد 

با هم ندارند  اسپرمهای داری بر حسب مشخصهمعنی

 (. 3)جدول 

نتایج بررسی تحرك، یکپارچگی آکروزم و پاسخ التهابی 

ساعت پس از  6ها،  اسپرممانی هیپواسموتیک و زنده

گشایی نشان داد که افزودن مالتونین به هر دو نوع یخ

مرغ و بایوکسل( خمسیترات زرده ت -کننده )تریسرقیق

 -شود. در رقیق کننده تریسسبب بهبود کیفیت منی می

میکرومول مالتونین  100مرغ افزودن سیترات زرده تخم

بهترین نتیجه را باعث شد و در مقایسه با تیمار شاهد 

درصد افزایش داد )جدول  0مقدار تحرك را در حدود 

ی در گشایساعت پس از یخ 6(. نتایج مقایسه تیمارها 6

 -رقیق کننده بایوکسل نیز مشابه رقیق کننده تریس

مرغ بود. به طوری که بین تیمارهای سیترات زرده تخم

داری میکرومول مالتونین تفاوت معنی 00و  1 ،شاهد

میکرومول مالتونین  100وجود نداشت و به کارگیری 

 (. 9بهترین تنایج را باعث شد )جدول 

( انجام 8000همکاران )که توسط لئون و  ای مطالعه در

 یرو ینمالتون ینقش محافظت کهشد  گزارششد، 

 تواند می اسپرم جنبایی روی آن طبع بهو  یتوکندریم

 خاصیت( 1 مکانیسم. باشد مکانیسم چندین طریق از

 توسطآزاد  های یکالرادکننده  جاروب و اکسیدانی آنتی

 های آسیب برابر در را سلول های اندامک مالتونین،

( 8مکانیسم. کند می محافظت اکسیداتیو ساستر
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 در 5 و 1 های کمپلکس فعالیت افزایش موجب مالتونین

موجب بهبود  یجهانتقال الکترون شده، در نت های شاخه

 یطتحت شرا ATP یدتول یشو افزا یتوکندریاییتنفس م

.  (8008شود )آکونا و همکاران  می استرس و طبیعی

کاهش  یژن،صرف اکسبا کاهش م ین( مالتون7 یسممکان

 ید،سوپراکسا یونآن یدغشا و کاهش تول یلپتانس

محافظت  یداتیواکس یها یبرا در برابر آس یتوکندریم

) لوپز  حفظ شود ATP یدتول یزانکه م یدر حال کند می

 (.8008و همکاران 

گشایی و های منی بالفاصله پس از یخارزیابی مشخصه

کننده قیقگشایی، در هر نوع رساعت پس از یخ 6

مرغ و بایوکسل( نشان داد سیترات زرده تخم -)تریس

های میکرومول مالتونین به رقیق کننده 100که افزودن 

مرغ و بایوکسل باعث بهبود سیترات زرده تخم -تریس

کیفیت منی شد.پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی تاثیر 

استفاده از دز های بیشتر مالتونین و همچنین تست 

کردی بیشتری همچون تست های باروری و های عمل

بیوشیمیایی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
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Abstract 

This study was carried out to evaluate the potential impact of melatonin on the frozen–thawed 

semen quality of buffalo. Ejaculated semen was extended in a Tris–citrate egg yolk and bioexcell 

extenders containing various concentrations of melatonin (0, 1.0, 50 and 100 μM). After cooling at 

5ºC, semen samples were frozen in liquid nitrogen vapor and plunged into liquid nitrogen for 

storage. Straws from each treatment were thawed at 37 °C water bath for 45 s to assess the semen 

quality in terms of sperm motility, viability, plasma membrane integrity and acrosomal integrity at 0 

and 6 h after thawing. Post-thawed sperm motility was determined using a phase-contrast 

microscope. Viability, plasma membrane integrity and acrosomal integrity were evaluated by the 

supravital staining, hypo-osmotic swelling test and normal acrosomal reaction, respectively.  
Adding melatonin in two extenders conferred better cryopreserving ability to spermatozoa 

compared to control groups. The highest (P < 0.05) value was achieved by addition of 100 μM 

melatonin upon and 6 h after thawing.  
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