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چکیده
زمینه مطالعاتی :استفاده از آنتی اکسیدانها باعث بهبود کیفیت اسپرم پس از فرآیند انجماد و یخگشائی میشود.
هدف :هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره الکلی مرزه سهندی بر پارامترهای کیفی اسپرم گاو
هلشتاین پس از فرآیند انجماد و یخگشائی بود .روش کار :در این پژوهش از  3راس گاو نر با سن  6-5ساله استفاده
شد .اسپرمگیری  2بار در هفته و توسط واژن مصنوعی انجام شد .نمونههای منی در هر بار اسپرمگیری با هم مخلوط
شدند .تیمارهای آزمایشی شامل  7سطح عصاره اتانولی مرزه سهندی ( 26 ،22 ،8 ،4 ،2 ،0و 20میلیلیتر بر دسیلیتر)
بودند که بر نمونههای منی رقیقشده در رقیق کننده سیترات–زرده تخم مرغ افزوده شدند .سپس نمونهها منجمد شده و
بمدت  3هفته در تانک ازت نگهداری شدند .پس از یخگشایی و  5دقیقه انکوباسیون در دمای  37درجه پارامترهای کیفی
اسپرم نظیر تحرک ،زندهمانی ،یکپارچگی غشای پالسمایی و پراکسیداسیون لیپید ارزیابی شدند .نتایج نشان داد که سطح
 4میلیلیتر در دسیلیتر از عصاره مرزه سهندی به طور معنیداری سبب بهبودی پارامترهایی همچون تحرک ،زندهمانی
و یکپارچگی غشای پالسمایی در مقایسه با شاهد شد ( .)P >0/05میزان مالون دیآلدوئید تولیدی در تیمارهای  2و 4
میلیلیتر در دسیلیتر عصاره کمتر از گروه کنترل بود اما این کاهش از نظر آماری معنیدار نبود.
نتیجه گیری نهایی :سطح  4میلیلیتر بر دسیلیتر عصاره الکلی مرزه سهندی تا حدی بر پارامترهای مورد بررسی تاثیر
مثبت دارد.
واژگان کلیدی :عصاره مرزه ،آنتیاکسیدان طبیعی ،اسپرم گاو ،حفاظت انجمادی ،استرس اکسیداتیو
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سنتتیک از جمله بوتیل هیدروکسی آنیزول )BHA( 2و

مقدمه

تولوئن2

( )BHTبواسطه اثرات

انجماد منی نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه

بوتیل هیدروکسی

تکنیکهای تولیدمثلی از جمله تلقیح مصنوعی دارد

آنها سهم آنتی اکسیدانهای طبیعی را افزایش میدهد

(بوکاک و همکاران  .)2008انجماد اسپرم با اعمال

(سوری و همکاران  .)2004در چند سال اخیر تحقیقات

تغییرات فراساختاری ،بیوشیمیایی و عملکردی در

در رابطه با آنتی اکسیدانهای طبیعی بویژه از منشاء

غشای اسپرم ،میزان زندهمانی اسپرم بعد از یخگشایی

گیاهی افزایش یافته است (نیک آور و همکاران .)2008

را تحت تاثیر قرار میدهد (هالت  .)2000هر یک از

عصاره بسیاری از گیاهان از جمله مرزه ،رزماری،

مراحل انجماد (رقیقسازی ،تعادل و سردسازی ،انجماد

آویشن و مرزنجوش حاوی ترکیبات بیواکتیو از جمله

و ذوب) میتواند به ساختار غشای پالسمایی و عملکرد

فنولها و فالونوییدها هستند که خاصیت آنتیاکسیدانی

طبیعی اسپرم آسیب رسانده و تحرک و باروری اسپرم

موثری را نشان داده و از آسیب حاصل از رادیکالهای

را کاهش دهند (آندرا و زمفیرسکوکو  .)2020همچنین

آزاد ممانعت میکنند (صادقی و همکاران  .)2022یکی از

انجماد با تولید گونههای اکسیژن فعال ) (ROSهمراه

خصوصیات مهم فالونوییدها ،فعالیت آنتیاکسیدانی آنها

است .گونههای اکسیژن فعال عوامل اکسید شده بسیار

است که میتواند با تعداد و موقعیت گروههای

واکنشپذیر وابسته به دستهای از رادیکالهای آزاد

هیدروکسیل در مولکول مرتبط باشد (دراگانا و همکاران

هستند (سیکا  .)2996آنتیاکسیدانها با مهار واکنشهای

 .)2022مرزه متعلق به خانواده نعنائیان بوده و شامل

زنجیرهای اکسیداتیو و ایجاد تعادل بین مواد اکسیدانی

بیش از  30گونه است (کاوار و همکاران  )2008که

و آنتی اکسیدانی موجب کاهش استرس اکسیداتیو

بعنوان محرک اشتها ،ضدنفخ ،خلط آور ،ضداسهال و

میشوند (بانسال و بیالسپوری .)2022

داروی تقویت کننده جنسی استفاده شده است (سفیدکان

در حالت طبیعی پالسمای منی دارای مکانیسمهای آنتی

و جامزاد  .)2005خاصیت آنتیباکتریایی ،ضدقارچی،

اکسیدانی برای مهار ROSها و محافظت علیه هر نوع

ضددیابت ،ضد ایدز و محرک تولیدمثل گونههای مرزه

آسیب وارده به اسپرم میباشد ولی در مقابل استرس-

به اثبات رسیده که احتماال دلیل آن وجود روغنهای

های وارده در جریان فرآیند انجماد-یخگشایی ،مراحل

فرار ،فالونوئیدها و تریترپنوئیدها میباشد (ممتاز و

مختلف نگهداری اسپرم (چاترجی و همکاران  )2002و

عبداللهی .)2020

در جریان التهاب و عفونتهای مجاری تناسلی ،این

نتایج تحقیقات نشان میدهد که عصاره مرزه سهندی

مکانیسمهای آنتیاکسیدانی کافی نیستند (سیکا .)2996

منبع خوبی از ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی

انواع آنتی اکسیدانهای سنتتیک از جمله مالتونین

بوده و یکی از قویترین خنثی کنندگان رادیکال های آزاد

(اشرفی و همکاران  ،)2023توراالکس (پنا و همکاران

است (صادقی و همکاران  .)2022تحقیقات انجام گرفته

بوتیلید

توسط هایری و همکاران ( )2006در زمینه تاثیر مرزه

هیدروکسی تولوئن (روکا و همکاران  2004و  )2005و

خوزستانی بر باروری موشهای نر نشان میدهد که

سیستئین (کائوکت و همکاران  )2020در بهبود تحرک

تزریق  250و  225میلیگرم برکیلوگرم از اسانس این

،)2003

کاتاالز،

سوپراکسید

دیسموتاز،

3

اسپرم بعد یخگشایی مورد مطالعه قرار گرفته است .با
این حال محدودیت در استفاده از آنتی اکسیدانهای
1-Butylhydroxyanisole
2-Butylhydroxytoluene
3-Sahandica

تاثیر سطوح مختلف عصاره الکلی مرزه سهندي بر کیفیت اسپرم منجمد-یخگشایی شده گاو هلشتاین
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گیاه به موشهای نر ،منجر به افزایش تعداد

از منی که دارای رنگ کرمی ،حجم بین  22-5میلیلیتر،

اسپرماتوگونیوم ،اسپرماتیک کورد ،2سلولهای الیدیگ

غلظت بیشتر از  2× 209در میلیلیتر ،تحرک بیشتر از

و اسپرماتوزوئیدها شده و اندازه سلولهای سرتولی

 70درصد و مورفولوژی کمتر از  20درصد اسپرم

نیز افزایش داشته است (هایری و همکاران .)2006

غیرطبیعی در هر انزال داشتند ،به عنوان منی نرمال در

تاکنون گزارشی در رابطه با تاثیر عصاره مرزه سهندی

نظر گرفته شده و در غیر اینصورت منیهای جمعآوری

بر پارامترهای بعد از یخگشایی اسپرم صورت نگرفته

شده حذف شدند (گیل و همکاران  .)2003به منظور

است .هدف از انجام این آزمایش ،بررسی تاثیر سطوح

حذف اثرات فردی دام و با در نظر گرفتن جمعیت اسپرم

مختلف عصاره مرزه سهندی بر کیفیت اسپرم گاو نژاد

در مایع منی ،نمونههای منی هر دام در مقدار مساوی با

هلشتاین میباشد.

هم مخلوط شدند.
در این آزمایش از رقیق کننده بر پایه سیترات–زرده

مواد وروشها

تخم مرغ (سیترات 680میلی لیتر در لیتر ،جنتامایسین 5

تهیه عصاره مرزه سهندی

میلیلیتر در لیتر ،تایلوزین  0/25میلیلیتر در لیتر،

گیاه مرزه از شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی

لینکوپک  3میلیلیتر در لیتر ،زرده تخممرغ  25درصد،

جمعآوری شده و بعد از خشک کردن در سایه ،آسیاب

گلیسرول 7 :درصد و ( )pH=6/9اشرفی و همکاران

گردید .جهت عصارهگیری ابتدا مرزه آسیاب شده در

 )2023به همراه سطوح مختلف عصاره مرزه سهندی

داخل ارلن ریخته شد .سپس تا ارتفاع  2سانتیمتر باالتر

( 0 ،2 ،4 ،8 ،22 ،26 ،20میلیلیتر بر دسیلیتر) استفاده

از سطح مرزه ،اتانول  60درصد ریخته و هر  3ساعت

شد .در رقیقسازی اسپرم گاو از روش دو مرحلهای

بهم زده شد و پس از گذشت  24ساعت محتویات ارلن

استفاده شد به نحوی که  3درصد گلیسرول در مرحله

از کاغذ صافی عبور داده شد .عمل خیساندن و صاف
کردن حدود  3بار تکرار گردید .محلول صاف شده به

اول و در دمای ( 37°Cرقیقکننده  )Aو باقیمانده
گلیسرول ( 22درصد) در دمای ( 5°Cرقیقکننده  )Bبه

کمک دستگاه سوکسله تغلیظ شده و بعد در مجاورت

مایع منی افزوده شدند .ترکیب مواد و حجم رقیقکننده-

هوای آزاد قرار داده شد تا حالل آن بطور کامل جدا

های  Aو  Bدر فرآوری اسپرم گاو به جز درصد

گردد .عصاره غلیظ مرزه سهندی جهت مصرف در این

گلیسرول کامال یکسان بود .بعد از سپریشدن زمان

آزمایش در  50میکرولیتر توئین  280و آب دیونیزه حل

سردسازی و تعادل ،نمونهها توسط دستگاه فیلینگ-

شد (زاواتی و همکاران .)2022

سیلینگ در پایوتهای  0/5میلیلیتری پر و بستهبندی

جمعآوری و رقیقسازی منی

شده و توسط دستگاه نیمهاتوماتیک انجماد مطابق

این تحقیق در مرکز اصالح نژاد شمال غرب و غرب

دستورالعمل مرکز اصالحنژاد منجمد شدند .بعد از

کشور انجام شد .بدین منظور از سه راس گاو هلشتاین

انجماد برای نگهداری تا زمان ارزیابی به تانکهای ازت

( 6-5ساله ،وزن  850کیلوگرم) به تعداد دو بار در هفته

منتقل شدند.

و به وسیله مهبل مصنوعی اسپرمگیری شد .نمونههائی

یخ گشایی و ارزیابی پارامترهای اسپرم
پایوتهای حاوی منی منجمد شده از تانک ازت خارج
شده و در داخل حمام آب گرم با دمای  37°Cبه مدت

4- spermatid cords
5-Tween 80

 45ثانیه یخگشایی شدند ،سپس محتویات پایوت درون

11

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  52شماره  /1سال1931

شهباززاده ،دقیق کیا و ...

میکروتیوب  2/5میلیلیتری تخلیه شده و جهت تطابق

بوسیله روغن امرسیون و میکروسکوپ با بزرگنمایی

پذیری و بازگشت آب درون سلولی به مدت  5دقیقه در

×  2000مورد بررسی قرار گرفت .اسپرمهایی که به

حمام آب گرم قرار گرفتند.

طور جزیی یا کامل رنگ ارغوانی را نشان دادند مرده و

تحرک اسپرم

اسپرمهایی که از ورود رنگ به داخل خود ممانعت کرده

پس از یخگشایی و انکوباسیون ،ویژگیهای جنبایی،

بودند ،به عنوان اسپرم زنده در نظر گرفته شدند.

جنبایی پیشرونده و ویژگیهای کنتیکی حرکتی برای

یکپارچگی غشای پالسمایی

تمام تیمارهای آزمایشی به کمک سیستم آنالیز رایانهای

یکپارچگی غشای پالسمایی با استفاده از تست التهاب

( 2)CASAمجهز به میکروسکوپ فاز کنتراست با

هیپواسموتیک ( 4/9( )HOSTگرم تری-سدیم سیترات

بزرگنمایی  )Nikon, Japan(×200ارزیابی شدند .روش

دیهیدرات9 ،گرم ( D)-فروکتوز در یک لیتر آب مقطر

کار به این صورت بود که  5میکرولیتر از نمونه منی

یونیزه) بر اساس روش بوکت و همکاران ( )2997تعیین

روی الم از قبل گرم شده ( )37°Cقرار گرفته و بعد از

شد .برای این آزمایش ابتدا  500میکرولیتر محلول

پوشاندن با المل توسط  CASAآنالیز شد .ارزیابی بر

هیپواسموتیک با  50میکرولیتر از هر نمونه اسپرم

اساس شمارش حداقل  200اسپرم صورت گرفت (الفتی

منجمد-یخگشایی شده مخلوط و به مدت  60دقیقه در

و همکاران  .)2023پارامترهایی که توسط این سیستمها

دمای  37°Cانکوبه شدند .سپس نمونه با مالیمت

برآورد شدند شامل جنبایی کل ،2جنبایی پیشرونده،3

مخلوط شده و یک قطره (حدود میکرولیتر  )5روی

سرعت در مسیر مستقیم ،4سرعت در مسیر منحنی،5

اسالید گرم قرار داده و زیر میکروسکوپ (×)400

میانگین سرعت در مسیر ،6درصد خطی بودن جنبایی،7

بررسی شد 200 .عدد اسپرم در هر اسالید شمارش

تحرک عرضی سر 8بودند.

شده و درصد اسپرمهایی با دم تابخورده (طبیعی) که

زندهمانی اسپرم

دارای غشای سالم بودند و اسپرمهایی با دم صاف با

وضعیت زندهمانی اسپرمها بوسیله رنگآمیزی ائوزین-

غشای آسیب دیده تعیین شد.

نگروزین ( 2/67گرم رنگ ائوزین 20 ،Yگرم رنگ

ارزیابی پراکسیداسیون لیپید

نگروزین 2/9 ،گرم سیترات سدیم در  200میلیلیتر آب

برای ارزیابی پراکسیداسیون لیپید ابتدا هموژن سلولی

مقطر) بر اساس روش دیگراف و همکاران ()2007

تهیه شد .به این صورت که پایوتهای حاوی منی رقیق

ارزیابی شد .روش رنگآمیزی به این صورت است که

شده منجمد در آب حاوی 37°Cبمدت  60ثانیه یخ

گسترشی از یک قطره نمونه اسپرم و یک قطره رنگ

گشایی شده و بعد از تخلیه محتویات پایوتها به

روی الم گرم تهیه شده و زندهمانی تعداد  200اسپرم

میکروتیوبهای  2/5سیسی ،بالفاصله پس از افزودن 2
میلیلیتر کلرید سدیم  0/9درصد با سرعت 3500× g

1 - Computer Aided Semen Analyses
2- Total Motility
)3- Progressive motility(PM
)4 - Straight–line velocity (micron/sec) (VSL
)5- Curvilinear velocity (micron/sec) (VCL
) 6- Average path velocity (micron/sec) (VAP
)7- Linearity (%) (LIN= VSL/VCL×100) (LIN
)8- Lateral head displacement (micron

بمدت  5دقیقه سانتریفیوژ شده و سپس سه بار با بافر
سیترات شستشو داده و مجددا سانتریفیوژ شدند .در
نهایت محلول رویی دور ریخته شده و پلت باقیمانده
اسپرمها در  2میلیلیتر آب دییونیزه حل شدند و تا
زمان ارزیابی نمونهها در فریزر ( )-80°Cنگهداری
شدند .برای اندازهگیری غلظت مالوندیآلدهید MDAبه
عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپید ،نمونهها در دمای

تاثیر سطوح مختلف عصاره الکلی مرزه سهندي بر کیفیت اسپرم منجمد-یخگشایی شده گاو هلشتاین
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 37°Cیخگشایی شدند 250 .میکرولیتر از هموژن

شاهد شد ( .)P< 0/05سایر سطوح تیماری موجب

سلولی به  2میلی لیتر محلول  20درصد تری کلریدریک

بهبود معنیدار تحرک پیشرونده نسبت به گروه شاهد

اسید و  0/5درصد تیوباربیتوریتیک اسید اضافه کرده و

نشده و استفاده از  26و  20میلیلیتر بر دسی-

بمدت  2ساعت در دمای  95°Cحرارت داده شده و

لیترعصاره ،باعث کاهش قابل توجه تحرک پیشرونده

سپس سریعا روی یخ سرد شد .در مرحله بعد نمونهها

نسبت به گروه شاهد شد (.)P > 0/05

بمدت  25دقیقه سانتریفیوژ شدند ( 20هزار دور در

افزودن  2و  4میلیلیتر بر دسیلیتر عصاره مرزه به

دقیقه) .سپس جذب نوری محلول رویی در طول موج

محیط انجماد باعث بهبود ( )VCLو ( )VSLو ()VAP

 532نانومتر بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگیری

نسبت به گروه شاهد شد .مقدار و میانگین سرعت در

شد .نتایج بدست آمده با استفاده از استاندارد MDA

مسیر مستقیم در سطح  4میلیلیتر بر دسیلیتر نسبت

به صورت نانومول در میلیلیتر بیان گردید (پینهو و

به گروه شاهد افزایش معنیداری داشته ( )P> 0/05اما

همکاران .)2006

برای صفت سرعت در مسیر منحنی افزایش غیرمعنی-

آنالیز آماری

دار بود .برای پارامترهای  VAPو  ،VSLاستفاده از

این آزمایش در  5تکرار انجام شد .دادههای بدست آمده

سطح تیماری  8میلیلیتر بر دسیلیترنسبت به تیمار 4

برای صفات مورد ارزیابی در قالب طرح کامال تصادفی

میلیلیتر بر دسیلیتر کاهش معنیدار داشته اما با گروه

با استفاده از نرم افزار  )9.2.3( SASو به کمک رویه

شاهد و سطوح تیماری  2و  22میلیلیتر بر دسیلیتر

 GLMآنالیز شدند .برای مقایسه میانگین این صفات از

غیرمعنیدار بود .پارامتر  VCLدر تیمار 4میلیلیتر بر

آزمون مقایسهای دانکن استفاده شد .دادهها به صورت

دسیلیتر نسبت به گروه شاهد و سطوح  8 ،2و  22میلی

میانگین±انحراف معیار بیان شدند .سطح احتمال خطای

لیتر بر دسیلیتر معنیدار نبوده اما در تیمارهای  26و

معنیداری  5درصد در نظر گرفته شد.

 20میلیلیتر بر دسیلیتر باعث کاهش معنیداری شد.
رقیقکننده حاوی  4میلیلیتر بر دسیلیتر عصاره مرزه

نتایج

باعث بهبود معنیدار ) (ALHو ( )LINبعد از فرآیند

تحرک کل

انجماد-یخگشایی نسبت به تیمار شاهد گردید (>0/05

تاثیر سطوح مختلف عصاره مرزهسهندی بر پارامترهای

.)P

تحرک در جدول  2آمده است .درصد تحرک کل برای

زندهمانی ،یکپارچگی غشای اسپرم و پراکسیداسیون

تیمارهای  8 ،2و  22میلیلیتر بر دسیلیتر نسبت به

لیپید

گروه شاهد معنیدار نبود ولی برای تیمار 26و 20

نتایج حاصل از ارزیابی زندهمانی ،یکپارچگی غشای

میلیلیتر بر دسیلیتر معنیدار ( (P > 0/05بوده و باعث

اسپرم و پراکسیداسیون لیپید در جدول  2نشان داده-

کاهش تحرک کل شده است .بعالوه سطح  4میلیلیتر بر

شده است .سطح تیماری  4میلیلیتر بر دسیلیتر

دسیلیتر عصاره منجر به باالترین درصد تحرک کل

عصاره در مقایسه با گروه شاهد ،افزایش معنیداری در

گردید (.)P > 0/05

درصد اسپرمهای زنده داشت ( .(P> 0/05با این وجود

تحرک پیشرونده

تیمارهای  8و  22میلیلیتر بر دسیلیتر تفاوت

استفاده  4میلیلیتر بر دسیلیتر از عصاره ،باعث

معنیداری با گروه شاهد نداشته و تیمارهای  26و20

افزایش معنیداری تحرک پیشرونده نسبت به تیمار

میلیلیتر بر دسیلیتر در مقایسه با گروه شاهد ،باعث
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کاهش درصد اسپرمهای زنده شد .تعداد اسپرمهایی که

اختالف تیمارهای  8 ،2و  22میلیلیتر بر دسیلیتر با

دمهای متورم و پیچخورده داشتند در سطوح  2و 4

گروه شاهد غیرمعنیدار بوده و دوزهای  26و 20

میلیلیتر بر دسیلیتر بیشتر بود بدین معنی که غشای

میلیلیتر بر دسیلیتر نسبت به گروه شاهد کاهش

اسپرمها در برابر صدمات ناشی از انجماد به خوبی

معنیداری در درصد اسپرمهای متورم وپیچ خورده

محافظت شدند .تفاوت تیمار  4میلیلیتر بر دسیلیتر

داشتند.

نسبت به گروه شاهد معنیدار بوده ( )P > 0/05ولی
جدول  -1میانگین حداقل مربعات  ±خطای استاندارد پارامترهای تحرک در تیمارهای آزمایشی
صفات

2

شاهد

میلیلیتر بر دسیلیتر

4

میلیلیتر بر دسیلیتر

8

22

26

میلیلیتر بر دسیلیتر

20

میلیلیتر بر دسیلیتر

میلیلیتر بر دسیلیتر

میلیلیتر بر دسیلیتر

تحرک کل ()%

59/6b±7/5

66/2ab±20/7

75/9a±6/5

56/2b±22/3

54/4bc±24/2

42/2cd±9/2

d±5/4

تحرک پیشرونده ()%

49/4bc±8/2

57/9 ab± 9/2

64/7a±4/2

46/9bc±22/6

44/2cd±22/2

33/2de±9/4

28/2e ±6/2

سرعت در مسیر منحنی

46/7ab±7/3

52/2a± 5/7

58/2a±5/5

46/8ab±22/5

47/2ab±8/8

37/8bc±22/0

32/9c±5/8

33/3b

±4/5

38/6ab

42/8a±3/6

± 7/8

33/4b

32/9

24/9cd±6/6

±3/4

20/6d

29/5b

±4/3

34/6ab

37/8a±3/8

± 6/9

27/5bc

22/2cd±5/7

27/5d±3/2

2/2bc

± 0/3

2/3ab

± 0/3

2/6a

52/9b

± 3/5

57/8a

59/4a±3/5

38/2

(میکرون بر ثانیه)
میانگین سرعت در مسیر

±5/8

bc±5/7

(میکرون بر ثانیه)
سرعت در مسیر مستقیم

±5/5

28/9b

±5/0

(میکرون بر ثانیه)
تحرک عرضی سر

±0/2

0/4

2/2ab±

± 0/2

52/8b

± 3/0

2/9bc

2/3ab

±4

48/2c

44/2d±2/3

± 0/2

2/7c

(میکرون)
خطی بودن تحرک ()%

±4/2

± 2/6

2/3

44/2d±

حروف متفاوت در هر ردیف نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح %5

آنالیز آماری نتایج حاصل از ارزیابی میزان تولید

وجود ندارد؛ با این وجود کمترین سطح مالون دی-

 MDAبه عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپید ،نشان

آلدهید در اثر استفاده از سطوح  2و  mL/dl4عصاره

داد که بین سطوح تیمارهای استفاده شده در این

در رقیقکننده بدست آمد.

آزمایش در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنیداری
جدول  -2مقایسه زندهمانی ،یکپارچگی غشای پالسمایی و میزان تولید مالوندیآلدهید در اسپرم یخگشایی شده گاو همراه با
سطوح آزمایشی عصاره مرزه سهندی (میانگین  ±خطای معیار)
غلظت

عصاره (میلیلیتر بر دسی لیتر)

زندهمانی ()%

گروه شاهد

b

2

ab

4

a

b

66/3 ± 7/2
73/3 ± 6/7
79/6 ± 7/2

یکپارچگی غشای پالسمایی ()%
bc

62/2 ± 6/7
ab

70/8 ± 6/4
a

77/2 ± 6/0
c

مالوندیآلدهید

( نانو مول بر دسی لیتر)

27/5 ± 3/4
23/2 ± 2/3
23/5 ± 2/3

8

64/3 ± 8/9

58/6 ± 22/2

25/ 6 ± 4/3

22

62/3bc ±20/5

56/2cd ±24/5

25/9 ± 3/2

26

cd

20

d

53/2 ± 6/6
49/9 ± 6/7

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح %5

d

45/3 ± 6/6
d

44/3 ± 7/2

24/3 ± 7/4
29/4 ± 4/4
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بحث

گیاه رودیوال ساکرا 2در رقیق کننده منی خوک مورد

در سالیان اخیر ،تالشهای قابل توجهی برای بهبود

بررسی قرار گرفته است (ژائو و همکاران  .)2009نتایج

تکنیکهای انجماد و تلقیح مصنوعی توسط منی منجمد

تحقیقات مالو و همکاران ( )2022نشان میدهد استفاده

انجام شده است .انجماد اسپرم ،یک تکنولوژی مهم برای

از عصاره رزماری در رقیق کننده منی موجب بهبود

محافظت و توزیع اسپرمهایی با باروری و ارزش

جنبایی کل و پیشرونده ،زنده مانی و یکپارچگی

ژنتیکی باال است؛ با اینحال فرآیندهای انجماد–یخگشایی

آکروزوم شده و سطح  MDAبه طور قابل توجهی

باعث آسیبهای برگشتناپذیر به اندامکهای درون

کاهش می یابد .در مطالعهای اثر آنتی اکسیدانی عصاره

سلولی اسپرم ،تغییر در سیالیت غشا و فعالیت آنزیمی

آبی گیاه رودیوال ساکرا بر خصوصیات منی خوک بعد

میشود (آلوارز و استوری  .)2989همچنین ،زندهمانی،

از انجماد بررسی شده و نتایج نشان داد که افزودن

تحرک ،یکپارچگی غشایاسپرم ،توانایی باروری و لقاح

مقادیر  6 ،4و  8میلیگرم بر لیتر عصاره گیاه فوق با

کاهش یافته (گیالن و ماکسول  )2999و با تولید ROS

اثر خنثیکنندگی قوی علیه رادیکال آنیون سوپراکسید و

منجر به پراکسیداسیون لیپید غشای اسپرم میشود

کاهش پراکسیداسیون لیپید ،موجب افزایش تحرک و

(مالو و همکاران  .)2022اسپرم پستانداران به

یکپارچگی غشای پالسمایی شده است (ژائو و همکاران

پراکسیداسیون لیپید ناشی از استرس اکسیداتیو در طی

 .)2009زنگانه و همکاران ( )2023نشان دادند که

انجماد بسیار حساس است (ایتکین و فیشر .)2994

عصاره آبی رزماری باعث بهبود جنبایی کل و

مطالعات پیشین ،اثرات مفید افزودن آنتیاکسیدانهای

پیشرونده ،زندهمانی ،یکپارچگی غشای پالسمایی و

سنتتیک به رقیقکننده انجماد منی برای کاهش اثرات

کاهش میزان ناهنجاریهای مورفولوژیکی در اسپرم بز

مضر  ROSرا نشان دادهاند (بیلدوا و همکاران .)2002

میگردد.

با این حال به دلیل احتمال سمیت آنتیاکسیدانهای

در تحقیقی که توسط امینی راد و همکاران ( )2388انجام

سنتتیک و نیز دسترسی آسان به گیاهان دارویی،

شد اثر آنتیاکسیدانی آب انار بر پارامترهای اسپرم و

مقرون به صرفه بودن و صرف هزینه کمتر نسبت به

پتانسیل باروری موشها بررسی گردیده و نشان داد که

آنتیاکسیدانهای سنتتیک و نیز تهیه آسان عصاره با

مصرف خوراکی آب انار در بهبود پارامترهای اسپرم

حداقل امکانات آزمایشگاهی ،استفاده از آنتیاکسیدانهای

موثر بوده و مصرف آب انار باعث کاهش معنیداری

گیاهی مورد توجه قرار گرفته است (یانشلیوا و مارینوا

درصد اسپرمهای غیر پیشرونده و غیر طبیعی شد.

 .)2996اطالعات محدودی در باره تاثیر آنتیاکسیدانهای

صوفی و همکاران ( )2392اثر عصاره هیدروالکلی شبدر

گیاهی بر اسپرم وجود دارد .مطالعات اخیرا تاثیرات

قرمز روی پارامترهای حرکتیی و سیالمت غشیا اسیپرم

مثبت ناشی از استفاده عصاره رزماری را در رقیق

قوچ را بررسی کردند و نشان دادند کیه عصیاره شیبدر

کننده انجماد منی چندین گونه از جمله خوک (مالو و

قرمز اثر منفی روی تحرک و سالمت غشای اسپرم قیوچ

همکاران  ،)2020سگ (گونزالز و همکاران ،)2020

دارد و عصاره شبدر قرمیز بیا افیزایش غلظیت و زمیان

گوسفند (گیل و همکاران  )2020و بز (زنگانه و همکاران

تمام پارامترهای حرکتی را به طیور معنیی داری کیاهش

 )2023گزارش کردهاند .همچنین استفاده از عصاره آبی

داده و سییالمت غشییای اسییپرم قییوچ بییا افییزایش غلظییت

Rhodiola sacra
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عصاره بیشتر کاهش مییابد.

بخشی از تاثیر مثبت رقیق کننده حاوی  4میلیلیتر بر

مطالعه ما اولین بررسی در رابطه با تاثیر عصاره میرزه

دسیلیتر عصاره بر تحرک کل و پیشرونده احتماال با

سهندی بر روی پارامترهای اسپرم یخگشایی شیده گیاو

زندهمانی باالتر و کاهش اسپرمهای مرده در این رقیق

میباشد .همانطور که قبال اشاره شده است میرزه دارای

کننده مرتبط باشد .بنابر این میتوان استنباط کرد که

اثر آنتیاکسیدانی قوی بوده و احتماال این گیاه با تقویت

عصاره مرزه در این سطح تاثیر مثبتی بر غشای اسپرم

سیسیتم دفیاع آنتییاکسییدانی و کیاهش اسیترسهیای

داشت .به عبارت دیگر نتایج تست  HOSTنشان داد که

اکسیداتیو باعث افزایش کیفیت اسپرمها میشیود .نتیایج

افزودن عصاره مرزه سهندی به رقیق کننده اسپرم،

بررسی ما نشان میدهد که استفاده از عصاره مرزه در

باعث میشود غشای پالسمایی اسپرم در طی فرآیند

طی انجماد میتواند به طور موثری اسیپرم را از آسییب

انجماد آسیب کمتری ببیند .استفاده از سایر سطوح در

سلولی ناشی از استرس اکسیداتیو محافظت کیرده و بیه

رقیقکننده ،بویژه دزهای باالتر ،نه تنها اثر محافظتی

طور قابل توجهی تحرک کل و پیشیرونده ،زنیدهمیانی و

برغشای اسپرم نداشته بلکه به دلیل بهم زدن فشار

یکپارچگی غشا را بهبود دهد .نتیایج نشیان مییدهید کیه

اسمزی بر غشای اسپرم آسیب وارد کرده است .نتایج

منی منجمد شده با رقیق کننیده حیاوی  4میلییلیتیر بیر

مربوط به تست  HOSTبا نتایج تحقیقات مالو و

دسیلیتر عصاره منجر به باالترین سیطح تحیرک کیل و

همکاران ( ،)2022ژائو و همکاران ( )2009زنگانه و

پیشرونده ،یکپارچگی غشا و زندهمانی بعد از یخگشایی

همکاران ( )2023مطابقت داشته اما با نتایج صوفی و

میشود .این بهبود در تحرک کل و پیشرونده احتماال با

همکاران ( )2392مغایرت دارد.

یکپارچگی غشای پالسیمایی و زنیدهمیانی اسیپرماتوزوا

در این مطالعه مشاهده شد که افزودن مرزه سهندی

مرتبط میباشد (مالو و همکاران  2020و  ،2022ژائیو و

باعث کاهش سطح  MDAبعد انجماد شد اما این کاهش

همکاران  .)2009اسیتفاده از  4میلییلیتیر بیر دسییلیتیر

معنیدار نبود .نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات مالو و

تاثیر مطلیوبی در خنثییکیردن عوامیل اکسیداسییونی و

همکاران ( ،)2022ژائو و همکاران ( )2009مغایرت دارد،

بهبود صفت تحرک پیشرونده داشته درحالیکه دوزهای

این تفاوت احتماال ناشی از اسپرم گونههای حیوانی ،نوع

باالتر تاثیر منفی داشتند .نتایج ما در میورد پارامترهیای

و گونه گیاه ،روش عصارهگیری ،دز استفاده شده از

تحرک با نتایج تحقیقات مالو و همکاران ( ،)2022ژائیو و

عصاره و ترکیبات رقیقکننده باشد .همچنین دلیل دیگر

همکاران ( )2009و زنگانیه و همکیاران ( )2023و امینیی

این مغایرت ،تفاوت در فعالیت آنتیاکسیدانی بین

راد و همکییاران ( )2388مطابقییت داشییته امییا بییا نتییایج

عصارههای آبی و اتانولی با ترکیبات باالی فنولیک

صوفی و همکاران ( )2392مغایرت دارد.

اسیدها از جمله رزمارینیک اسید میباشد که توانایی

همچنین استفاده  4میلیلیتر بر دسیلیتر از عصاره

خنثیکردن رادیکالها از طریق گروههای هیدروکسیل را

مرزه سهندی زندهمانی را بهطور قابلتوجهی افزایش

دارد (سرانو و همکاران  .)2022در این تحقیق عصاره

داده و میزان اسپرمهای مرده را در مقایسه با سطوح

مرزه سهندی نتوانست از پراکسیداسیون لیپید غشای

دیگر تیماری کاهش داد؛ درحالیکه استفاده از سطوح 26

اسپرم جلوگیری کند .بهرحال MDA ،یک ترکیب

و  20میلیلیتر بر دسیلیتر اثر معکوسی بر اسپرمهای

واسطه در فرآیند اکسیداسیون لیپید بوده و نمیتواند

زنده داشت .نتایج ما در مورد پارامتر زندهمانی با نتایج

پارامتر قوی برای تعیین کیفیت اسپرم بعد یخگشایی

تحقیقات مالو و همکاران ( ،)2022ژائو و همکاران

باشد (سلمانی و همکاران .)2023

( )2009و زنگانه و همکاران ( )2023مطابقت دارد.
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نتیجهگیری کلی

مکانیسم اصلی تاثیر مرزه در انجماد اسپرمها هنوز

عصاره مرزه سهندی به عنوان مکمل افزوده شده به

مشخص نشده است ولی مکانیسم کمکی برای فعالیت

رقیقکننده انجماد اسپرم میتواند تاثیر مثبتی بر

آنتیاکسیدانی مرزه توانایی فالونوییدهای موجود در

پارامترهای میکروسکوپیکی بعد از یخگشایی داشته

این گیاه در پایدارسازی غشاها از طریق کاهش سیالیت

 با وجود اینکه نتایج حاصل از این مطالعه و.باشد

 افزایش در.)2000 غشا است (هاربورن و همکاران

تحقیقات پیشین نشان میدهند که آنتیاکسیدانهای

 نفوذپذیری و بیثباتی غشا،سیالیت غشای پالسمایی

طبیعی نقش مهمی در کاهش اکسیداسیون لیپید و بهبود

.)2995 موجب کاهش عمر اسپرمها میشود (واتسون

،یخگشایی شده دارند-ویژگیهای اسپرم منجمد

 روش،فاکتورهای بسیاری از جمله محل رشد گیاه

مطالعات بیشتری برای شناخت و شناسایی ترکیبات

-عصارهگیری و نوع محلول استفاده شده برای عصاره

فعال موجود در عصاره مرزه و ارزیابی قدرت باروری

.گیری بایستی مورد مطالعه قرار گیرند

.اسپرمهای تیمار شده با این عصاره مورد نیاز است
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Abstract
BACKGROUND: The use of antioxidants can improve sperm quality after freeze/thawing process.
OBJECTIVES: The aim of the present study was to investigate the effect of Satureja Sahendica
alcoholic extract on the quality of Holstein bull sperm after cryopreservation. METHODS: In this

study, three matured bulls, aging 5-6 years old were used. Semen samples were collected twice a
week, using an artificial vagina. Semen samples were pooled after each sampling. Experimental
treatments included seven levels of Satureja Sahendica ethanol extracts (0, 2, 4, 8, 12, 16, and 20
mL/dL) which diluted with citrate-egg yolk diluents containing. Then, samples were frozen and
transferred to liquid nitrogen tanks for three weeks. Thereafter and after thawing and incubation for
5 min, sperm quality parameters including motility, viability, membrane integrity and lipid
peroxidation were evaluated. Results: The level of 4 mL/dL Satureja Sahendica extract significantly
improved some parameters including motility, viability and plasma membrane integrity compared
to control (P<0.05). The MDA concentration was lower by inclusion of 2 and 4 mL/dL extract
compared to the control group, but this reduction was not significant. CONCLUSIONS: The level of
4 ml/dl alcoholic extraction of Satureja Sahendica has to somewhat positive effect on nominated
parameters.
Key words: Satureja extract, Natural antioxidants, Bull semen, Cryopreservation, Oxidative stress

