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 چکیده

تالشی راس قوچ نژاد  4دارشده، منی از به منظور بررسی اثر وجود زرده تخم مرغ و افزودن مایع منی به اسپرم پوشش

زرده  % 51فروکتوز-، منی در لوله حاوی تریسدارکردن اسپرمآوری شد. جهت پوششبه وسیله واژن مصنوعی جمع

فوقانی و ها بعد از ارزیابی اولیه، تجمیع و سانتریفیوژ شدند. پس از حذف مایعآوری شد. نمونهتخم مرغ جمع

نگهداری شدند. به منظور افزودن مایع منی  C4°ساعت در  44قسمت مساوی تقسیم و به مدت  3ها به سازی، نمونهرقیق

نمونه ، Mفوقانی برداشته شد. در روش نمونه سانتریفیوژ شده و مایع ،Rدر روش ( انجام شد.Nو R ،Mسه روش )

ری نگهدا C4°ها در دمای هیچ عملی انجام نشد و نمونه ،Nسانتریفیوژ شده و دوباره با مایع رویی مخلوط شد. در روش 

درصد مایع منی به  01و  51به سه قسمت مساوی تقسیم شد و مقادیر صفر،  های به دست آمده از هر روششدند. نمونه

مانی اسپرم و سالمت رونده، سالمت غشا پالسمایی، زندهذخیره شدند. تحرک پیش C4°ها اضافه شد و نمونه ها در آن

مانی اسپرم ( و زنده%33/51رونده )کمترین میزان تحرک پیش. ساعت بررسی شدند 4ها پس از غشا آکروزوم نمونه

R (10% )( بیشتر از روش 1/33%) Nسالمت غشای پالسمایی در روش (. P<11/1مشاهده شد ) R( در روش 13/15%)

 .ها اثری بر سالمت غشای آکروزوم نگذاشتندتفاوتی وجود نداشت. روش Mو  Nیا  R( و بین روش P<11/1بود )

 سازی مطلوب نیست.دارشده بعد از ذخیرهین حذف زرده تخم مرغ از اسپرم پوششبنابرا
 

 مایع منی ،زرده تخم مرغ ،شدهداراسپرم پوشش :های کلیدیواژه
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 مقدمه

تلقیح مصنوعی روشی است که امکان استفاده بهینه از 

. این روش زمانی به کندبرتر را فراهم میهای قوچ

های اصالح خدمت برنامه عنوان یک ابزار مهم در

سازی منی وجود گیرد که امکان ذخیرهژنتیکی قرار می

های داشته باشد. حساسیت باالی اسپرم قوچ به استرس

سازی منی از آوری و ذخیرهاعمال شده در زمان عمل

گشایی سبب سازی، سرد کردن، انجماد و یخجمله رقیق

سه با شده است که تلقیح مصنوعی در گوسفند در مقای

(. به دلیل 0113)سینگر باشد گاو توسعه کمتری داشته 

بی و اکهای متعدد و طول بلند گردن رحم در میش )چین

و همچنین افت کیفیت منی قوچ بعد از  (0113همکاران 

( امکان 0111ساالمون و مکسول انجماد و یخ گشایی )

استفاده از منی منجمد از طریق تلقیح در مهبل و گردن 

ود ندارد و تنها تلقیح در شاخ رحم به کمک رحم وج

شود روش الپاروسکوپی منتج به باروری قابل قبول می

(. تلقیح در شاخ رحم میش به 0111آنل و همکاران )

وسیله روش الپاروسکوپی به دلیل هزینه زیاد با 

(. بعالوه، 0111آنل و همکاران محدودیت همراه است )

پرورش کمبود متخصص و تجهیزات در صنعت 

گوسفند در ایران کاربرد روش تلقیح منی در شاخ رحم 

گوسفند را غیر ممکن کرده است. لذا در وضعیت 

سازی منی قوچ حاضر، تالش جهت افزایش مدت ذخیره

و تلقیح آن از طریق دهانه  C4°به صورت مایع در 

 گردن رحم بیش از پیش واجد اهمیت است.

به غشا اسپرم  مشخص شده که اجزا مایع منی با اتصال

ها و کلسترول از پس از انزال باعث خروج فسفولیپید

غشا پالسمایی اسپرم شده و موجب ناپایداری آن و 

شود مانی اسپرم در طی مدت نگهداری میکاهش زنده

های با چگالی لیپوپروتئین. (0110منجونات و همکاران )

پایین و سایر اجزا موجود در زرده تخم قادرند با 

هایی را های مایع منی ترکیب شده و کمپلکسنپروتئی

به منظور (. 0113برگرون و همکاران تشکیل دهند )

کردن دارکاهش مجاورت اسپرم با مایع منی، پوشش

آوری منی در داخل اسپرم با زرده تخم مرغ یعنی جمع

های حاوی بافر و زرده تخم مرغ و نهایتا حذف لوله

(. از 0113و همکاران  دپائو)مایع منی توصیه شده است 

های مایع طرفی بعد از شوک سرمایی افزودن پروتئین

منی به اسپرم قوچ در فقدان حضور زرده تخم مرغ 

باریوس و همکاران سبب بروز آثار ترمیمی شده است )

ای در خصوص بررسی اثر حذف تاکنون مطالعه (.0111

-زرده تخم مرغ و افزودن زرده تخم مرغ بعد از ذخیره

ی منی قوچ انجام نشده است. لذا هدف مطالعه ساز

حاضر بررسی اثر افزودن مایع منی به اسپرم 

در حضور و عدم حضور زرده تخم شده رداپوشش

 بود. C4° سازی درذخیره ساعت 44بعد ازمرغ 
 

 هامواد و روش

 گیرینمونه

این آزمایش با استفاده از چهار راس قوچ نژاد تالشی با 

 ماه شهریور کیلوگرم از مرداد تا 11±1 میانگین وزنی

دانشکده کشاورزی  واحد دامداری در 5331 سال

براساس جدول ها تغذیه دامانجام شد.  دانشگاه گیالن

گرم  5311( روزانه NRC, 1985کمیته ملی تحقیقات )

برنج به  گرم کاه 301گرم جو،  131یونجه خشک، 

در دو وعده خوراک، صبح و  صورت جیره مخلوط شده

ها قرار گرفت. در طول آزمایش نمک شب، در اختیار دام

لیسیدنی )مکمل مواد معدنی( به صورت آزاد در  و آجر

 به صورت های منیاختیار حیوانات قرار داده شد. نمونه

دو روز و به کمک واژن  زمانی دوبار در هفته، به فاصله

آوری شد. در مصنوعی و حضور میش فحل، جمع

برای انجام این آزمایش نوبت  4در  انزال 53از مجموع 

روش  با استفاده از. فحلی دائمی در میش استفاده شد

. به صورت ایجاد شد( 0113استلفولگ و همکاران )

روز سیدر حاوی پروژسترون در  5به مدت خالصه، 

 5واژن میش قرار داده شد. روز برداشت سیدر، 

گرم میلی 0 )استرادایول بنزونات 5وتاسترول لیترمیلی

                                                      
1Vetasterol 
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 ( به صورت عضالنی تزریق شد. سپس هرلیتردر میلی

وتاسترول برای ادامه فحلی لیتر میلی 0/1 ساعت 43

دارکردن اسپرم، انزال دوم در تزریق شد. جهت پوشش

-گرم تریس 013/3 [فرکتوز- لوله حاوی تریس

گرم اسید  351/5آمینومتان،  -)هیدروکسی متیل(

-میلی 1/1روکتوز و گرم ف 33/1سیتریک مونوهیدرات، 

 511( در لیترگرم در میلیمیلی 11لیتر جنتامایسین )

زرده تخم مرغ درصد  51با  =pH]5لیتر آب مقطر، میلی

آوری و به وسیله فالکس عایق حاوی جمع)حجم/ حجم( 

 به آزمایشگاه منتقل شد. C31° آب

 آوری مایع منیجمع

د آوری مایع منی مورانزال اول هر قوچ برای جمع

سازی و های اول بدون رقیقاستفاده قرار گرفت. انزال

های منی در مجاورت یخ به آزمایشگاه منتقل شد. نمونه

دقیقه در 51به مدت  g×511تجمیع شده و با قدرت 

فوقانی جدا شده و سانتریفیوژ شدند. مایع C4°دمای 

دقیقه در دمای  51به مدت  g×51111دوباره با قدرت 

°C4  فوقانی آن که شدند. به این ترتیب مایعسانتریفیوژ

همان مایع منی کامال شفاف و عاری از هر گونه سلول 

 نگهداری شد. –C01°بود جدا شده و در دمای 

 سازیسازی، سردکردن، ذخیرهرقیق

مانی و رونده، زندهارزیابی اولیه از نظر تحرک پیش

بر اساس  در آزمایشگاه  غلظت اسپرم در منی

هایی که تحرک انجام شد. نمونه توضیحات زیر

درصد و  51مانی اسپرم کمتر از رونده و زندهپیش

لیتر داشتند سلول در هر میلی 0×351غلظت اسپرم زیر 

های منی تجمیع نمونهحذف شدند. پس از ارزیابی اولیه 

 اتاقدر دمای دقیقه  51به مدت  g×511و با قدرت 

رویی حذف یعوژ شدند. پس از سانتریفیوژ مایسانتریف

 [گلوکز-رسوب با استفاده از رقیق کننده تریس .شد

آمینو متان،  -متیل()هیدروکسی-گرم تریس 334/3

گرم اسید سیتریک  333/5گلوکز، -گرم دی 114/1

میلی  511از جنتامایسین در  mg/ml 01مونوهیدرات و

درصد زرده تخم مرغ  01حاوی  pH]=  5لیتر آب مقطر،

تا ( Merck, Germanyکاپروئیک )اسید درصد  301/1و 

. لیتر رقیق شددر هر میلیاسپرم  3/5×351غلظت نهایی 

از مساوی تقسیم شد.  قسمت 3به  منی رقیق شده

هوازی سبب سازی در شرایط بیکه ذخیرهآنجایی 

( 0113شود )پاگل و همکاران کاهش تنش اکسیداتیو می

وزن به داخل سرنگ کشیده شدند و سر س هانمونه لذا

با استفاده از پلی ونیل الکل  ه وبه سرنگ متصل شد

سوراخ سوزن مسدود شد. به کمک دستگاه سرد کننده 

(Test Chamber EG53AH, KATO, Japan)  دمای

 در دقیقهC01/1° با سرعت به صورت تدریجی هانمونه

 44ها در همین دما به مدت و نمونه سرد شد C4°تا 

یکی ایان مدت نگهداری، ساعت نگهداری شدند. پس از پ

کننده از اسپرم در هر های جدا سازی رقیقاز روش

با قدرت  C4°قسمت انجام شد. در روش اول نمونه در 

g×511  رویی سانتریفیوژ شده و مایع دقیقه 51به مدت

با  C4°(، در روش دوم نمونه در دمای Rبرداشته شد )

سانتریفیوژ شده و  دقیقه 51به مدت  g×511قدرت 

( و در روش سوم Mرویی مخلوط شد )دوباره با مایع

نگهداری  C4°ها در دمای هیچ عملی انجام نشد و نمونه

به سه  های به دست آمده از هر روش(. نمونهNشدند )

قسمت مساوی تقسیم شده و بافر تریس حاوی صفر، 

 )حجم/حجم( 5:5درصد مایع منی به صورت  41و  01

 غلظت نهایی اسپرم به ن ترتیبها اضافه شد. به ایبه آن
لیتر و غلظت مایع منی به سلول در هر میلی  311×351

درصد رسید. پس از افزودن مایع منی  01و  51صفر، 

میکرولیتری کشیده شده و  011های ها در پایوتنمونه

ها با استفاده از پلی پس از مسدود کردن سر پایوت

نگهداری  C4°ساعت در دمای  4ونیل الکل، به مدت 

ها در شدند. در طول انجام تیمارهای آزمایش نمونه

های منی از نظر نگهداری شدند. سپس نمونه C4°دمای 

رونده، سالمت غشا پالسمایی، درصد تحرک پیش

مانی و سالمت غشا آکروزوم اسپرم مورد بررسی زنده

مرتبه به صورت  4تمام مراحل برای قرار گرفتند. 

 .مستقل تکرار شد
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 ابی اسپرمارزی

میکرولیتر از  1ها، با قرار دادن ارزیابی تحرک نمونه

و گذاردن یک المل بر روی  C35° منی روی الم با دما

آن انجام شد. سپس با استفاده از میکروسکوپ اختالف 

و مجهز به صفحه گرم با دمای × 411فاز با بزرگنمایی 

°C35 ،1حداقل درصد در  51اسپرم با اختالف  تحرک 

ن دید تخمین زده و در انتها میانگین حاصل از این  میدا

 درونده ثبت شبه عنوان درصد تحرک پیش هاتخمین

 .(0113بوکاک و همکاران )

برای بررسی سالمت غشای پالسمایی اسپرم از محلول 

هیدرات و گرم سیترات سدیم دی 531/1هایپواسموتیک )

( pH=5لیتر آب مقطر، میلی 511گرم فروکتوز در  315/5

منی با  lµ1(. 5330جیندران و همکاران استفاده شد )

lµ11  از محلول هایپواسموتیک مخلوط و درون

قرار داده شد.  C4° دقیقه در دمای 31انکوباتور به مدت 

میدان دید زیر  1عدد اسپرم حداقل در  011سپس 

بررسی شد. × 411میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی 

به عنوان پاسخ مثبت های دارای دم متورم اسپرم

 با دم بدون تورمهای )غشای پالسمایی سالم( و اسپرم

به عنوان پاسخ منفی )غشای پالسمایی ناسالم( در نظر 

 گرفته شدند.

مانی اسپرم از رنگ هوخست بیس برای ارزیابی زنده

( بر اساس AppliChem, Germany)H332585 بنزامید

بطور خالصه ( استفاده شد. 5335روش لئو و همکاران )

گلوتار آلدهید درصد  0 محلول حجم مساوی از نمونه و

 mM 5/0 سدیم کلرید، mM535در بافر فسفات )

 سدیم هیدروژن فسفات، mM 3/5 پتاسیم کلرید،

mM1/5  ،5پتاسیم هیدروژن فسفات=pH مخلوط و )

از محلول رنگ هوخست بیس بنزامید  µl01شد.  ثابت

(g/mlµ01  ازH33258 در mM 514  کلرید وسدیم 

mM 51  5تری سدیم سیتراتpH=)  به نمونه اضافه

ازنمونه روی  lµ 1دقیقه در دمای اتاق  1شد و بعد از 

الم قرار داد شده و با گذاشتن المل بر روی آن، با 

                                                      
1Hoechst bisbenzimide 33258 (H33258) 

، با WU استفاده از میکروسکوپ فلورسنت و فیلتر

عدد اسپرم در شرایط نور  011، ×411نماییبزرگ

های با تاللوء آبی رنگ به شد. اسپرمبسیار کم بررسی 

های بدون رنگ به عنوان پاسخ منفی )مرده( و اسپرم

 عنوان پاسخ مثبت )زنده( در نظر گرفته شدند.

ارزیابی سالمت غشای آکروزوم، با استفاده از رنگ 

و بر اساس ( Molecular Probes, USA)0آلکسافلور

هر ( انجام شد. از 0113روش واریسلی و همکاران )

پس از  هاگسترشتیمار روی الم گسترش تهیه شد. 

و در دمای  ثابتل مطلق وخشک شدن با استفاده از متان

 433اتاق خشک شدند. سپس رنگ آلکسافلور 

(g/mlµ51روی آن )دقیقه  31 ها ریخته شد و به مدت

در محل تاریک و مرطوب نگهداری شدند. ، C35° در دما

استفاده از بافر فسفات ها با پس از این مرحله گسترش

(PBS شسته شده، در )نور بسیار کم با استفاده  شرایط

، با WBاز میکروسکوپ فلورسنت و فیلتر 

عدد اسپرم بررسی شد.  011، تعداد ×411بزرگنمایی

دست، شفاف و با حاشیه های با رنگ یکآکروزوم

های مشخص به عنوان پاسخ مثبت )سالم( و آکروزوم

و با حاشیه نامشخص به عنوان پاسخ با رنگ پراکنده، 

 منفی )آسیب دیده( در نظر گرفته شدند.

 تجزیه و تحلیل آماری نتایج 

و  R ،Mسه روش مورد استفاده ) به منظور تعیین اثر

N ،) ،درصد مایع منی و  01و  51افزودن مقادیر صفر

 ،مانیزنده ،روندهاثرات متقابل آنها بر تحرک پیش

اسپرم  سالمت غشا آکروزوم و پالسمایی سالمت غشا

( در قالب طرح 3×3از آزمون فاکتوریل ) ،شدهدارپوشش

تکرار استفاده شد. تجزیه  4تیمار و  3کامال تصادفی با 

 GLMهای آزمایشی با استفاده از رویه و تحلیل داده

ها نیز با انجام شد. مقایسه میانگینSAS(5333 ) برنامه 

صورت گرفت و  دانکنای استفاده از آزمون چند دامنه

 نظر گرفته شد. دار درمعنی P<11/1ها در سطح تفاوت

                                                      
2Alexa Fluor-488 conjugated lectin PNA from Arachis 

hypogaea (peanut) 
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 نتایج

و  هلای ملورد اسلتفادهنتایج نشان داد اثر متقابلل روش

های ملورد مقادیر ملایع منلی بلر هلیچ یلک از فراسلنجه

افزودن مقادیر صلفر، (. P>11/1دار نبود )بررسی معنی

شده قوچ داردرصد مایع منی بر اسپرم پوشش 01و  51

دار های مورد بررسلی معنلیهیچ یک از فراسنجهتالشی 

 (.P>11/1، 5)جدول نبود 

مانی اسلپرم در رونده و زنلدهکمترین میزان تحرک پیش

بلللین  (.P>11/1، 0مشلللاهده شلللد )جلللدول  Rروش 

مانی رونده و زنلدهاز نظرتحرک پیش Nو  Mهای روش

(. P>11/1داری وجللود نداشللت )اسللپرم، تفللاوت معنللی

 Rبیشتر از روش  Nسالمت غشای پالسمایی در روش 

 M(. سلالمت غشلای پالسلمایی در روش P<11/1بود )

هلا (. روشP>11/1)نشان نلداد  Rو  Nتفاوتی با روش 

 (.P>11/1)اثری بر سالمت غشای آکروزوم نگذاشتند 

 

ت غشا پالسمایی، سالمت غشا آکروزوم اسپرم مانی، سالمرونده، زندهاثر مقادیر مختلف مایع منی بر تحرک پیش -1جدول 

  ساعت 44دارشده قوچ پس از نگهداری اسپرم به مدت پوشش

 )%( مقادیر مایع منی رونده)%(تحرک پیش )%( مانیزنده )%( سالمت غشا پالسمایی )%( سالمت غشا آکروزوم

 صفر 11/01 33/33 40/13 33/50

11/33 11/13 40/31 35/03 51 

13/33 40/13 33/34 11/01 01 

 (SEMخطای معیار میانگین ) 51/0 43/5 35/5 53/5

 

پس از  مانی، سالمت غشا پالسمایی، سالمت غشا آکروزومرونده، زندههای افزودن مایع منی بر تحرک پیشاثر روش -2جدول 

  ساعت 44نگهداری اسپرم به مدت 

 *آوریروش عمل رونده)%(تحرک پیش مانی)%(زنده سالمت غشا پالسمایی)%( سالمت غشا آکروزوم)%(

a01/33 b11/10 b13/15 b33/51 R 

a11/51 ab33/35 a04/33 a11/31 M 

a35/33 a11/33 a13/55 a33/31 N 

 (SEMخطای معیار میانگین ) 51/0 43/5 35/5 53/5

b-a حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی :( 11/1داراست>P.) 
*R:  ،روش انجام سانتریفیوژ و حذف مایع منیM روش انجام سانتریفیوژ بدون حذف زرده تخم مرغ و :N عدم انجام سانتریفیوژ :

 و حذف زرده 

 بحث

نتایج نشان داد عمل سانتریفیوژ بدون حذف زرده تخم 

های مورد بررسی اسپرم قوچ مرغ اثری بر فراسنجه

زرده تخم مرغ نداشت. ولی انجام سانتریفیوژ و حذف 

های مورد بررسی در اسپرم اثر مخربی بر فراسنجه

گذاشت. مشخص شده است سانتریفیوژ کردن منی 

رقیق شده قوچ بعد از سرد کردن و بالفاصله قبل از 

مرغ اثری بر ماندگاری  انجماد بدون حذف زرده تخم

( و بارروری )گیل و همکاران 0111 همکاران)گیل و 

های انتریفیوژ باعث تولید رادیکال( منی ندارد. س0110

شود و پراکسیداسیون لیپیدی ( میROSآزاد اکسیژن )

 5333دهد )تویگ و همکاران غشا اسپرم را افزایش می

(. همچنین افزایش دفعات و 5335و اولرو و همکاران 

 DNAتواند باعث آسیب به سرعت زیاد سانتریفیوژ می
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 DNAآسیب به  (.0150اسپرم شود )ادمونت و همکاران 

زایی و نقص در جنین اسپرم سبب کاهش نرخ بره

(. کاروتن موجود در زرده 5333خواهد شد )الو و کنی 

فعالیت متابولیکی اسپرم دارد  تخم مرغ اثر مطلوبی بر

( و سبب حفاظت از غشا اسپرم 5314)اسمیت و همکاران

های آزاد و شوک سرمایی در برابر اثرات مضر رادیکال

به نظر (. 0114و آبواگال و ترادا  0113)پوردی شود می

سازی منی در سرما حساسیت رسد بعد از ذخیرهمی

های مکانیکی ناشی از اسپرم قوچ نسبت به استرس

یابد سانتریفیوژ در مقایسه با منی تازه افزایش می

(. سرما با تغییر در چیدمان 5333)مولر و همکاران 

شود لیپیدهای آن میلیپیدهای غشا سبب کاهش سیالیت 

(. شاید به همین دلیل است که در 0113مولر و همکاران )

آوری منی اسب انجام عمل سانتریفیوژ در دمای عمل

محیط و با قدرت پایین توصیه شده است )ادمونت و 

حضور  (.0113و مورل و همکاران  0150همکاران 

سازی در سرما مانع از زرده تخم مرغ طی ذخیره

شود )برگرون و ول از غشا اسپرم میخروج کلستر

( و از طریق جایگزینی فسفاتیدیل کولین 0114همکاران 

به جای فسفولیپیدهای خارج شده از غشا موجب 

پایداری غشای پالسمایی اسپرم در طی مدت زمان 

(. 0115شود )ویت و اسکافرسومی سازی آن میذخیره

تریفیوژ بنابراین احتماال حذف زرده تخم مرغ بعد از سان

های اکسیداتیو و فیزیکی سبب افزایش شدت آسیب

 است. ناشی از سانتریفیوژ شده

سلازی نتایج نشان داد، افزودن مایع منلی بعلد از ذخیره

ساعت در حضلور زرده تخلم ملرغ  44به مدت  C4° در

 کله اسلت شلده گزارشاثری بر ماندگاری اسپرم ندارد. 

 در گلاو و نریلان قلوچ، منلی بله مرغ تخم زرده افزودن

 اسلپرم ملانیزنلده بهبود سبب C1° تا دما کاهش زمان

از طرفللی  .(0113)مویللو بالنکللو و همکللاران  شللودمللی

مشخص شده است که در هنگام افلزودن ملایع منلی بله 

اسپرم رقیق شده توجه به غلظت زرده تخم مرغ موجود 

مهلر و شلرفی در محیط بسیار مهم است )روستائی علی

درصد مایع منی )اوملارا و همکلاران  01(. افزودن 0153

حللاج قللاوی و -هللای مللایع منللی )ال( و وزیکول0115

گشایی در حضلور زرده تخلم ( بعد از یخ0115همکاران 

ملرغ تغییللری را در بللاروری اسللپرم قللوچ ایجللاد نکللرد. 

( زرده تخلم ملرغ LDLهای با چگالی پایین )لیپوپروتئین

همکلاران گر )ویشلوانت و به عنلوان یلک عاملل مداخلله

شلوند و یلا های مایع منلی ترکیلب می( با پروتئین5330

ها به غشلای پالسلمایی اسلپرم خواهنلد مانع اتصال آن

(. بنلللابراین 0111و  0114شلللد )برگلللرون و همکلللاران 

گر بلا حضور زرده تخم مرغ به عنوان یک ملاده مداخلله

هلای های مایع منی، احتماال مانع از اثلر پروتئینروتئینپ

مایع منی بر اسپرم شده است. لذا حذف زرده تخم ملرغ 

هللای آن در هنگللام افللزودن مللایع منللی و یللا پروتئین

 رسد.ضروری به نظر می

نتایج نشان داد حذف زرده و افزودن مایع منی بعد از 

 ساعت اثری بر 44به مدت  C4°سازی در ذخیره

ماندگاری اسپرم نداشت. گزارش شده است شوک 

سرمایی سبب القا فسفریالسیون تیروزین در 

های غشا و کاهش ماندگاری اسپرم قوچ پروتئین

شود و همچنین افزودن مایع منی به اسپرم تازه قبل می

از شوک سرمایی بدون حضور زرده تخم مرغ باعث 

 های غشا وکاهش فسفریالسیون تیروزین پروتئین

-شود )پرزبهبود سالمت آن و ماندگاری اسپرم قوچ می

های مایع منی به (. افزودن پروتئین0110پی و همکاران 

( dextran/swim upاسپرم تازه و شسته شده قوچ )

بدون حضور زرده تخم مرغ سبب اثر ترمیمی در 

و بایروس و  0113غشای پالسمایی )کوالس و همکاران 

اومت در برابر شوک (، افزایش مق0111همکاران 

(، بهبود تحرک 0113سرمایی )کوالس و همکاران 

شود. از طرفی ( می0155کیچوا و دیموو -اسپرم )ایوانوا

کننده مشخص شده است، حذف زرده تخم مرغ و رقیق

درصد مایع  01گشایی به منظور افزودن شیر بعد از یخ

های شدید در اسپرم انزالی قوچ منی سبب بروز خسارت

(. بنابراین به نظر می0115ود )اومارا و همکاران شمی
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رسد آسیب ها ناشی از حذف سرما محافظ زرده تخم 

به حدی جدی است که حضور  C4°مرغ در دمای 

نتوانسته سبب بروز آثار مطلوب  ها مایع منیپروتئین

 شوند.
 

 نتیجه

آوری نتایج نشان داد حضور زرده تخم مرغ برای عمل

ماهای پایین الزامی است و حذف آن سبب منی در د

افزایش حساسیت اسپرم به آسیب های ناشی از انجام 

ای شود. بنابراین با توجه به اثر مداخلهسانتریفیوژ می

های مایع منی و افزایش زرده تخم مرغ با پروتئین

های مکانیکی ناشی از حساسیت اسپرم قوچ به استرس

در سرما، احتماال سازی عمل سانتریفیوژ طی ذخیره

های آن جهت بهبود گیری از مایع منی و یا پروتئینبهره

های مرسوم که عملکرد اسپرم قوچ در رقیق کننده

 حاوی زرده تخم مرغ هستند ممکن نیست.
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Abstract 

In order to study the effect of the presence of egg yolk and adding seminal plasma to coated sperm, 

the semen were collected from 4 Taleshi rams by using artificial vagina. To coat the sperm, semen 

was collected within the tube containing Tris-fructose-15% egg yolk. After the initial evaluation, 

the samples are mixed and centrifuged. After removing supernatant and diluting, samples were 

divided into 3 equal parts; they were cooled to 4°C and incubated for 44 hours. Three methods (R, 

M and N) were performed to add seminal plasma. In R method, sample was centrifuged and 

supernatant were removed. In M method, sample was centrifuged and mixed with the supernatant. 

In N method, nothing was done and sample was kept at 4°C. Sample, which obtained from each 

method, was split into three equal parts after that the amount of zero, 10 and 20% seminal plasma 

were added and aliquots incubated at 4°C. Sperm motility, functional membrane integrity, viability 

and acrosome integrity were estimated after 4 hours. The lowest of sperm motility (10.83%) and 

viability (57.58%) were observed by R method (P<0.05). The functional membrane integrity was 

higher in N method (61.33%) than R method (52%; P<0.05) and there was no difference between R 

method or N method and M method. The methods did not effect on the acrosome integrity. 

Therefore, removing egg yolk was not useful for coated ram spermatozoa after storage at 4°C. 
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