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چکیده
زمینه مطالعاتی :در فرآیند انجماد-یخگشایی اسپرم استرس اکسیداتیو موجب کاهش تحرک ،زندهمانی ،عملکردهای
غشایی و در نهایت باروری سلولهای اسپرم میشود .هدف :هدف این مطالعه بررسی تأثیر عصاره گیاه مرزنجوش به
عنوان آنتیاکسیدان طبیعی بر کیفیت اسپرم قوچ پس از یخ گشایی بود .روش کار :در این تحقیق از پنج رأس قوچ قزل دو
بار در هفته توسط واژن مصنوعی اسپرمگیری شد .به منظور از بین بردن اثرات فردی دامها انزالها آنها به نسبت
مساوی با هم مخلوط شدند .سطوح مختلف عصاره گیاه مرزنجوش (صفر 250 ،150 ،100 ،میکرولیتردر میلی لیتر) به
رقیق کننده بر پایه زرده تخممرغ -تریس افزوده شد .نمونهها بعد از طی مراحل سردسازی و پر شدن در پایوتها ،در
بخار ازت منجمد شده و تا زمان ارزیابی در ازت مایع نگهداری شدند .نتایج :افزودن  150میکرولیتر در میلیلیتر عصاره
مرزنجوش باعث بهبود ( (P<0/05صفت تحرک پیشرونده نسبت به گروه شاهد شد ولی در سایر صفات حرکتی ،زنده-
مانی و یکپارچگی غشای پالسمایی بهبود معنیداری را نسبت به گروه شاهد به همراه نداشته است .به کارگیری سطح
 250میکرولیتر در میلیلیتر عصاره این گیاه موجب کاهش معنیدار ( (P<0/05صفات زندهمانی و یکپارچگی غشای
پالسمایی نسبت به گروه شاهد شد .استفاده از سطح  150عصاره مرزنجوش غلظت تولید مالون دی آلدهید را نسبت به
گروه شاهد و سطح  250کاهش داد ( .(P<0/05نتیجهگیری :دادههای حاصل از آنالیز آماری نشان داد که افزودن
عصاره مرزنجوش به رقیق کننده منی باعث بهبود اکثر پارامترهای تحرکی اسپرم قوج قزل ،بعد از یخ گشایی شد.
واژگان کلیدی :استرس اکسیداتیو ،اسپرم ،مرزنجوش ،آنتی اکسیدان طبیعی ،انجماد-یخگشایی

مقدمه

شود که موجب توقف فعالیتهای متابولیکی اسپرمها

ذخیرهسازی طوالنی مدت منی دام برای دستیابی به

شده و در نتیجه امکان ذخیرهسازی نامحدود و بدون

مزایای تلقیح مصنوعی یک امر ضروری محسوب می-

کاهش معنیدار باروری را در پی دارد (بایلی و

شود .این امر به وسیله فرآیند انجماد اسپرم محقق می-

همکاران  .)2000در مراحل مختلف عملآوری ،نگهداری
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دقیقکیا ،صادقیصادقآباد و ...

و انجماد اسپرم ،به دلیل تولید گونههای فعال اکسیژنی

فرآوری اسپرم نیاز به افزودن آنتی اکسیدانهایی با

( 1)ROSکه موجب ایجاد تنشهای فیزیولوژیک و

منشأ خارجی میباشد (بانسال و بیالسپوری .)2010

شیمیایی در سطح غشای اسپرم میشوند ،کیفیت،

امروزه استفاده از گیاهان با خاصیت آنتیاکسیدانی ،

زندهمانی و قدرت باروری اسپرم منجمد شده کاهش

اهمیت زیادی پیدا کرده است .در سالهای اخیر در

مییابد .گونههای فعال اکسیژنی ترکیبهای واکنش

رابطه با خواص آنتیاکسیدانی برخی گیاهان پژوهش

پذیری هستند که به علت داشتن یک یا چند الکترون

های بسیاری انجام شده است و انواع مختلفی از

جفت نشده ،میتوانند با انواعی از ماکرومولکولهای

ترکیبهای آنتیاکسیدانی در گیاهان یافت شده است که

زیستی به ویژه لیپیدها ،قندها و  DNAواکنش داده و با

میتوانند برای کنترل رادیکالهای آزاد و  LPOمفید

اکسید نمودن آنها موجب تنش اکسیداتیو در سلول و در

واقع شوند .فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره برخی از

نهایت مرگ سلول شوند .ایجاد تعادل بین تولید گونه-

گیاهان هم پایه و برخی حتی بیشتر از آنتیاکسیدانهای

های فعال اکسیژنی و پاکسازی آنها توسط آنتی

سنتتیک است .خانواده نعناعیان از جمله گیاهانی هستند

اکسیدانها ،یک عامل مهم در بقای سلول اسپرم و

که خاصیت آنتیاکسیدانی تعداد زیادی از آنها شناخته

عملکرد طبیعی آن پیش و پس از فرآیند انجماد-یخ

شده است .آنتیاکسیدانهای طبیعی بیشتر شامل

گشایی میباشد .آسیبهای ناشی از انجماد بر ساختار

فنولهای گیاهی هستند که چندکاره بوده و میتوانند به

و عملکرد سلولهای اسپرم میتواند به دو بخش

عنوان عوامل احیا کننده عمل کنند .عصاره بسیاری از

مستقیم و غیرمستقیم تقسیم شود .آسیب مستقیم بیشتر

گیاهان دارای ترکیبهای زیستفعال از جمله اسیدهای

با شوک سرمایی مرتبط بوده که مدت کوتاهی پس از

فنولیک و فالونوییدها هستند که خاصیت آنتیاکسیدانی

کاهش دما اتفاق میافتد ولی آسیب غیرمستقیم به

زیادی داشته و از آسیب رادیکالهای آزاد جلوگیری

سرعت سردسازی وابسته نبوده و تعیین مقدار آن

میکنند (مالو و همکاران  .)2011ترکیبات

فنلی و

دشوار است (بیلودو و همکاران  .)2000یون

فالونوییدها بهدلیل خواص اکسید و احیا کنندگی و

هیدروکسیل ،سوپر اکسید ،هیدروژن پراکسید ،رادیکال

دهنده گروه هیدروکسیل بودن دارای نقش مهمی در

پراکسیل و یون هیپوکلریت نمونههایی از گونههای فعال

جذب و خنثی کردن  ROSها به ویژه رادیکالهای آزاد

اکسیژنی میباشند که به شدت واکنشپذیر بوده و

و تجزیه پراکسیدها هستند (اوساوا  .)1994گیاه

موجب آسیب دیدگی سلولهای اسپرم میشوند (سیکا

مرزنجوش ( 3)O.Vاز خانواده نعناعیان بوده که

 .)2001سلول اسپرم دارای غلظتهای زیاد اسیدهای

پراکنش جهانی دارد .دو گونه مرزنجوش اروپایی و

چرب غیراشباع میباشد که مستعد پراکسیداسیون

مدیترانهای ،خواص درمانی داشته و در مناطق شمال و

لیپیدی ( 2)LPOو در نتیجه کاهش تحرک ،یکپارچگی

شمال غرب ایران پراکندگی بیشتری دارند .ارتفاع این

غشایی ،باروری و تغییرات متابولیکی اسپرم است.

گیاه معطر  30تا  90سانتیمتر است و به حالت خودرو

برای مقابله با این مشکل ،استفاده از آنتی اکسیدانها

در نواحی خشک ،سواحل دریاها ،دامنه کوهستانها و

اهمیت زیادی پیدا میکند (لنزی و همکاران .)1994

جنگلها میروید .مرزنجوش از قرنها پیش در طب

اسپرم از مکانیسم آنتیاکسیدانی آنزیمی و غیرآنزیمی

سنتی و در درمان بیماریهای گوارشی ،سرماخوردگی،

برخوردار بوده اما مقدار آن کافی نبوده و برای

آلرژیهای تنفسی ،دیابت ،التیام زخمها و نیز به عنوان

1

- Reactive Oxygen Species
- Lipid peroxidation

2

3

- Origanum Vulgare
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آرامبخش کاربرد داشته است .مرزنجوش با تحریک

بعد از گذشت  6ساعت مخلوط گیاه و الکل بوسیله برگه

بیان یک آنزیم محافظت کننده از  DNAدر مقابل عوامل

صافی نمره یک صاف شده و محلول صاف شده در یک

آلکیلهکننده ،از آن در مقابل تنش اکسیداتیو ناشی از

بشر دیگر جمع شد و سپس تفاله باقیمانده دوباره با

عوامل مختلف محافظت میکند (ممبینی و همکاران

 350میلی لیتر الکل اتانول خیسانده و به روش قبلی

 .)1387از گیاه مرزنجوش برای معالجه بیماریهای

عمل شد .بعد از سه مرتبه تکرار ،محلولی که در بشر

تنفسی ،بیماریهای هیپوکالسمیک و لوکمیا استفاده

دیگری جمعآوری شده بود ،به وسیله دستگاه تقطیر در

میشود .براساس نتایج حاصل از آنالیزهای شیمیایی

خالء1با دمای  75°Cحرارت دیده و الکل تحت تأثیر این

عصاره و اسانس این گیاه ،ترکیبات فنلی عصاره

دما به مرور تبخیر شد .بعد از جداسازی کامل الکل،

مرزنجوش فالونوییدهایی چون نارینجین ،آپیگنین،

عصاره غلیظ که حالت قیری داشت در ته بشر باقی

لوتئولین و دییوسمتین را شامل میشود .مخصوص ًا

ماند .در نهایت عصاره تا زمان استفاده در دمای 4°C

اسیدهای فنلیک و فالونوئیدها به عنوان عوامل مؤثر

نگهداری شد .در زمان شروع طرح از عصاره گیاه مقدار

احتمالی مطرح شده و خاصیت آنتیاکسیدانی آن توسط

 500میلیگرم بوسیله ترازوی دقیق وزن شده و در 25

اکثر پژوهشگران به اثبات رسیده است .مطالعات متعدد

میلیلیتر آب دو بار تقطیر حل شد .برای کمک به بهتر

مشخص کرده است که خواص آنتیاکسیدانی این گیاه

شدن حاللیت عصاره و امولسیفه کردن محلول ،مقدار

بیشتر به ترکیبهایی مانند اسید رزمارینیک ،کوئرستین،

 15میکرولیتر محلول توئین  80به آن افزوده شد .سپس

کامفرول ،اویگانول  Aو ،Bکافئیک اسید ،نارنجین،

به کمک دستگاه اولتراسوند و با کمک نیروی مغناطیسی

لوتئولین ،آپیگنین ،آستراگالین ،اسید هایپروزید مربوط

به مدت  5دقیقه محلول هم زده شد .در نهایت عصاره

میشود .اسید رزمارینک ،کوئرستین ،کامفرول،

محلول تهیه شد .عصاره به دست آمده را با آب دو بار

اویگانول  Aو Bترکیبهای غالب عصاره مرزنجوش

تقطیر و با نسبت  30:70مخلوط کرده و به مدت 10

هستند که از آنتیاکسیدانهای طبیعی بسیار قوی به

دقیقه روی دستگاه شیکر بهم زده و محلول رقیق شده

شمار میروند (میرزائی و همکاران  1390و ممبینی و

عصاره در سطوح مشخص و در تکرارهای آزمایشی،

همکاران  .)1387در این مطالعه تاثیر افزودن سطوح

در همان روز استفاده شد (زاواتی و همکاران .)2011

مختلف عصاره گیاه مرزنجوش به عنوان آنتیاکسیدان

در این تحقیق از پنج قوچ نژاد قزل ( 3-2سال) ایستگاه

طبیعی بر کیفیت منی منجمد شده قوچ مورد بررسی

تحقیقاتی خلعتپوشان دانشگاه تبریز برای تهیه منی

قرار گرفت.

استفاده شد .جمعآوری منی هفتهای دو بار و با استفاده
از واژن مصنوعی و در فصل تولیدمثلی از قوچ هایی

مواد و روش

صورت گرفت که برای تحریک آنها از میش استفاده

پس از جمعآوری گیاه بابونه و تعیین گونه ،قسمتهای

شده بود .برای از بین بردن اثرات فردی دامهای نر،

هوایی آن در سایه خشک و پودر شدند 50 .گرم از گیاه

مقادیر مساوی از نمونههای منی از هر پنج رأس قوچ،

با  350میلیلیتر الکل اتانول مطلق به مدت  24ساعت

در هر تکرار آزمایشی با هم مخلوط شده و سپس مورد

خیس خورده و پس از صاف کردن به کمک دستگاه

استفاده قرار گرفتند .منی با غلظت بیش از 3×109

تقطیر عصاره آن حاصل شد که تا زمان اجرای

اسپرم در میلیلیتر ،جنبایی بیش از  70درصد و اسپرم-

آزمایش در یخچال نگهداری شد .برای نفوذ بهتر الکل به
گیاه پودری ،هر نیم ساعت یکبار بشر هم زده میشد.

- Soxhlet system

1
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های با مورفولوژی غیرطبیعی کمتر از  10درصد در هر

ویژگی های کینتیکی اسپرم با استفاده از سیستم

انزال به عنوان منی طبیعی در نظر گرفته شدند.

کامپیوتری ارزیابی اسپرم ( CASA‚Video TesT

برای ساخت رقیقکنندهها از یک محیط بر پایه بافر

 )Sperm 3.1 Russiaارزیابی شدند.

تریس استفاده شد (تریس  27/1گرم در لیتر،

برررای بررسرری یکپررارچگی غشررای اسررپرم از محلررول

اسیدسیتریک  14گرم در لیتر  ،گلوکز  10گرم در لیتر).

هایپواسموتیک (فروکتوز  9گرم در لیتر  ،سیترات سدیم

از گلیسرول و زرده تخممرغ به عنوان عوامل محافظ

 4/9گررررررم در لیترررررر و اسرررررموالریته  100میلررررری

انجمادی استفاده شد .اسموالریته محیط پایه در 325

اسمول/کیلوگرم) مطابق روش ریروال و مرروده ()1994

میلی اسمول/کیلوگرم و اسیدیته آن در  7/2تنظیم شد.

استفاده شد .بعد از یخگشایی ،محتویات پایوت به داخرل

قبل از شروع کار محیطهای انجمادی در بن ماری37˚C

میکروتیرروب دومیلیلیتررری تخلیرره شررده و برره مرردت 10

قرار داده شد سپس زرده تخم مرغ به نسبت  20درصد

دقیقره برا دور  1200gسرانتریفیوژ شردس سرپس قسرمت

و گلیسرول به نسبت  7درصد به محیط پایه تریس

باالی میکروتیوب که حاوی رقیقکننده برود ،جداسرازی

اضافه شد .در مرحله بعد سه سطح مختلف عصاره گیاه

شد .بعد از آن  10میکرولیتر از منی بره  100میکرولیترر

مرزنجوش ( 250 ،150 ،100میکرولیتر در میلی لیتر) به

از محیط هایپواسموتیک اضافه شدس سپس  30دقیقره در

محیطهای انجمادی آماده اضافه شده و یک تیمار به

داخل انکوباتور با دمرای  37˚Cقررار گرفرت .در نهایرت

عنوان شاهد (فاقد عصاره مرزنجوش) درنظر گرفته

وضررعیت اسررپرمهررا بررا تهیرره حررداقل سرره قطررره (10

شد .رقیق سازی منی با محلول دارای غلظت های

میکرولیترررر) از نمونررره انکوبررره شرررده برررا اسرررتفاده از

مختلف عصاره گیاهی در دمای  37˚Cانجام شد .سپس

میکروسکوپ فازکنتراست بررسری شردند .در هرگرروه

لوله منی را در ظرف محتوی  100میلیلیترآب 37˚C

تیمرراری حررداقل  200اسررپرم شررمارش شررده و درصررد

قرارداده و به مدت  120دقیقه در یخچال در دمای چهار

اسررپرمها بررا دم گررره خررورده (دارای غشررای یکپارچرره)

از

نسبت بره گرره نخرورده (دارای غشرای آسریب دیرده) و

درجه

سانتیگراد

قرارگرفت.

بالفاصله

بعد

سردسازی ،نمونهها بهداخل پایوتهای انجمادی 0/5

غیریکپارچه محاسبه شدند (ریوال و مروده .)1994

میلیلیترکشیده و بستهبندی شده و در فاصله 5

برای ارزیابی اسپرمهای غیرطبیعی حداقل سره قطرره از

سانتیمتری باالی سطح ازت قرارگرفتند .پس از گذشت

هرنمونه به میکروتیوبهای دارای یک میلیلیترر محلرول

 12دقیقه ،پایوتهای منی با سرعت در داخل ازت مایع

هانکوک افزوده شد ،سپس یک قطره از این محلول روی

( )-196˚Cغوطهورشدند.

الم قرررار گرفترره و توسررط یررک المررل پوشررانده شررد .بررا

ارزیابی منی

شرررمارش حرررداقل  200اسرررپرم زیرررر میکروسرررکوپ

به منظور یخگشایی منی ،پس از خارج کردن پایوتها از

فازکنتراست اسپرمهای غیرطبیعی محاسبه شدند (شرفر

نیتروژن مایع ،آنها به مدت  30ثانیه در حمام آبگرم

و هولتزمن .)2000

 37˚Cقرار داده شدند .اولین فراسنجه ارزیابی در این

برای تعیرین درصرد اسرپرمهرای زنرده از رنرم آمیرزی

تحقیق ،بررسی جنبایی اسپرم پس از فرآیند انجماد-

ائوزین -نیگروزین اسرتفاده شرد .برا توجره بره سرالمت

یخگشایی بود .بدین منظور دو پایوت از هرگروه تیماری

غشای پالسمایی اسپرمهرا ،درصرد سرلولهرای زنرده و

یخگشایی شده و به داخل لولههای میکروتیوب انتقال

مرده در میدان دیرد میکروسرکوپی برا بزرگنمرایی 40X

داده شدند .سپس با برداشتن  10میکرولیتر از منی و

شررمارش شرردند .برررای رنررم آمیررزیس  20میکرولیتررر از

گذاردن آن روی الم ،تحرک کلی ،تحرکپیشرونده و

اسپرم رقیرق شرده برا  10میکرولیترر از رنرم ائروزین-
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نیگروزین سریعا روی الم مخلوط گردید و گسترشی از

مطالعه در قالب طرح کامالً تصادفی به کمک رویه

آن تهیه شد .سپس در مجراورت هروا خشرک شردند .در

 GLMنرم افزار  SASتجزیه و تحلیل شد .مقایسه

این تکنیک رنم ائوزین در اسپرمهای مرده نفوذ میکنرد

میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن

درحالیکه اسپرمهای زنده رنم نمیگیرند .سلولهایی که

انجام شد .سطح معنی داری  5درصد در نظر گرفته شد.

رنم بنفش گرفتهاند به عنوان مرده و اسپرمهایی که بره

مدل آماری این طرح عبارت بود از:
Yij = µ+ Ti+eij

رنم صورتی کمرنم یا سفید دیده شوند به عنوان زنده
در نظرگرفته شدند (ایوانس و مکسول .)1987

که در این مدل Yij ،برابرر اسرت برا داده مشراهده شرده

غلظت مالوندیآلدهید به عنوان شاخص پراکسیداسیون

برای فراسنجههای اندازهگیری شده =μ ،میانگین جامعه،

لیپید در نمونههای منی است که با استفاده از واکنش

=Tiاثر تیمرار iام برابرر اسرت برا اثرر تیمرار ،و  =eijاثرر

تیوباربیتوریک اسید اندازهگیری میشود .یک میلیلیتر

باقیمانده یا خطا بود.

از هر نمونه منی با یک میلیلیتر اتیلندیآمینتترا استیک
اسید ،یک میلیلیتر بوتیلیدهیدروکسی تولئن و دو

نتایج

میلیلیتر تری کلرو-استیک اسید با هم مخلوط شده و

نتایج حاصل از آنالیز دادهها برای پارامترهای تحرک

به داخل لولههای مخروطی ریخته شدند .لولههای

در جدول  1آمده است .نتایج نشان داد که افزودن 150

مخروطی در  1200gبه مدت  15دقیقه سانتریفیوژ

میکرولیتر در میلیلیتر عصاره مرزنجوش باعث بهبود

شدند .پس از سانتریفیوژ ،یک میلیلیتر از محلول باالی

صفت تحرک پیشرونده نسبت به گروه شاهد شده

لوله مخروطی با یک میلیلیتر  TBAدر میکروتیوب

( (P<0/05ولی در سایر صفات حرکتی تفاوت معنی-

مخلوط شد .لوله مخروطی به مدت  20دقیقه در بن

داری را نسبت به گروه شاهد به همراه نداشت .استفاده

ماری  95˚Cقرار گرفت .نمونهها پس از  30دقیقه در

از سطح  100گیاه مرزنجوش بهبود معنیداری را در

دمای اتاق سرد شده و سپس جذب نوری آنها در طول

هیچ یک از صفات تحرکی نسبت به گروه شاهد موجب

موج  532نانومتر با اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد.

نشد .هیچ کدام از سطوح عصاره گیاه مرزنجوش

جذب نوری نمونههای مختلف یادداشت شده و در پایان

موجب تفاوت معنی داری در صفات تحرک کل و تحرک

غلظت ( MDAنانو مول در میلیلیتر منی) محاسبه شد

عرضی سر اسپرمها نشد .به کارگیری سطح 250

(پلسر و همکاران .)1966

عصاره این گیاه موجب کاهش معنیدار صفت تحرک

آنالیز آماری

پیشرونده نسبت به گروه های تیماری  100و 150

این مطالعه با چهار تیمار و چهار تکرار انجام شد .داده-

مرزنجوش شد .این کاهش معنیدار با استفاده از سطح

های حاصل از این آزمایش با استفاده از رویه

 250در صفات سرعت در مسیر میانگین ،سرعت در

 UNIVARIATEو تست  Shapiroe-Wilkاز نظر نرمال بودن

مسیر مستقیم ،خطی بودن تحرک و راستی مسیر طی

مورد آزمایش قرار گرفتند و داده های تحرک کل ،سرعت در

شده نیز نسبت گروه شاهد و سطح  150شد (.(P<0/05

مسیر مستقیم و تحرک عرضی سر که نرمال نبودند با استفاده
از  √x Arcsinنرمال شدند .دادههای حاصل از این
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جدول-1مقایسه ویژگی های تحرک اسپرم منجمد-یخگشایی شده قوچ در بین سطوح مختلف عصاره مرزنجوش (میکرولیتر
در میلی لیتر رقیقکننده)( میانگین  ±انحراف معیار)
Table 1- Comparison of motility parameters of post thawed ram sperm among different levels of Origanum
)Vulgare extract (µL/mL of Diluent) (Mean ± SD
Parameters
Control
Origanum Vulgare 100 Origanum Vulgare 150 Origanum Vulgare 250

مرزنجوش 250

مرزنجوش 150

مرزنجوش 100

شاهد

36.25±2.6

47.50±8.4

38.75±1.2

42.25±12.3

16.75c±2.0

32.50a±7.0

23.75b±2.7

22.00bc±2.5

39.85b±4.7

54.57a±6.5

44.10b±8.9

53.84a±5.6

53.29b±9.4

66.81a±8.1

56.01ab±7.1

62.39ab±5.6

20.87b±0.8

37.08a±3.9

23.48b±3.1

34.72a±4.0

2.20±0.0

2.57±0.2

2.35±0.2

2.65±0.4

40.25b±8.2

55.60a±2.2

42.11b±4.5

53.10a±4.2

52.92b±6.3

68.04a±2.1

54.33b±8.5

64.59a±5.7

صفات
)Total motility (%

تحرک کل (درصد)
)Progressive motility (%

تحرک پیشرونده (درصد)
)Average path velocity (micron/sec

سرعت در مسیر میانگین (میکرون بر ثانیه)
)Curvilinear velocity (micron/sec

سرعت در مسیر منحنی (میکرون بر ثانیه)
)Straight line velocity (micron/sec

سرعت در مسیر مستقیم ( میکرون بر ثانیه)
)Lateral head displacement (micron

تحرک عرضی سر ( میکرون)
)Linearity (%

خطی بودن تحرک (درصد)
)Straightness (%

راستی مسیر طی شده (درصد)
میانگینهای هر ردیف با حروف غیرمشترک دارای اختالف معنیدار میباشند (.)P<0/05

)Mean within same row with different superscripts differ (P< 0.05
جدول -2مقایسه صفات زندهمانی ،یکپارچگی غشای پالسمایی ،اسپرمهای غیرنرمال و تولید مالوندیآلدئید اسپرم منجمد-
میلیلیتر محلول رقیقکننده)

یخگشایی شده قوچ در بین نمونههای با سطوح مختلف عصاره مرزنجوش (میکرولیتر /
(میانگین  ±انحراف معیار)
Table 2- Comparison of viability, plasma membrane integrity, abnormal sperm traits and malondialdehyde
production in post thawed ram sperm between I samples with different levels of Marjoram extract (µL/mL of
)diluent) (Mean ± SD
Parameters
Control
Origanum Vulgare
Origanum
Origanum
100
Vulgare 150
Vulgare 250
شاهد
صفات

مرزنجوش 250

مرزنجوش 150
a

مرزنجوش 100
bc

ab

38.35c±6.0

52.65 ±2.4

43.46 ±2.3

48.78 ±2.3

33.38c±7.3

45.96a±2.5

37.82bc±3.0

41.19ab±6.2

25.06±3.7

23.02±4.9

24.21±3.6

23.82±4.6

2.77a±0.1

1.75c±0.4

2.17bc±0.3

2.39ab±0.3

)Viability (%

زندهمانی (درصد)
)Plasma membrane integrity (%

یکپارچگیغشایپالسمایی (درصد)
)Abnormality (%

غیرنرمال بودن (درصد)
)Malondialdehyde (nmol/dl
غلظت مالوندیآلدئید(نانومول بردسی لیتر)

میانگین های هر ردیف با حروف غیرمشترک دارای اختالف معنیدار می باشند (.)P<0/05

)Mean within same row with different superscripts differ (P< 0.05
نتایج حاصل از آنالیز اثر سطوح مختلف عصاره

پالسمایی ،درصد اسپرمهای غیرنرمال و همچنین میزان

مرزنجوش بر صفات زندهمانی ،یکپارچگی غشای

تولید مالون دی آلدهید در جدول  2آورده شده است.
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دادههای جدول نشان میدهند که افزودن سطوح  100و

عصاره نه تنها در خصوصیات تحرک اسپرم بلکه در

 150عصاره مرزنجوش تفاوت معنیداری را در زنده-

زندهمانی و یکپارچگی غشا نیز قابل مشاهده بود که

مانی و یکپارچگی غشای پالسمایی نسبت به گروه

میتوان دلیل آنرا داشتن ترکیبهای فنولیک متعدد در

شاهد نداشت ولی سطح  250عصاره این گیاه موجب

گیاه دانست ،که اسپرمها را از آسیبهای ناشی از تنش

کاهش معنیدار زندهمانی و یکپارچگی غشای پالسمایی

اکسیداتیو محفوظ میدارند .در این مطالعه افزودن 150

نسبت به گروه شاهد و سطح  150شد (.(P<0/05

میکرولیتر در میلیلیتر گیاه مرزنجوش موجب بهبود

درصد اسپرمهای غیرنرمال به صورت معنیداری تحت

معنی دار یکپارچگی غشای پالسمایی اسپرمها نشده

تاثیر هیچ کدام از گروه های تیماری قرار نگرفت.

است .مقادیر کمتر و بیشتر از  150میکرولیتر در میلی-

استفاده از سطوح  150عصاره مرزنجوش غلظت تولید

لیتر سیر نزولی در پارامترهای مورد ارزیابی داشته

مالون دی آلدهید را نسبت به گروه شاهد و سطح 250

است .با افزودن مقادیر بیشتر عصاره ،با مهار بیش از

کاهش داد (.(P<0/05

حد فعالیت آنزیمهای دخیل در اکسیداسیون و احیاء و
به هم زدن تعادل بین ظرفیت آنتیاکسیدانی و تولید

بحث

رادیکالهای آزاد در محیط اسپرم ها را به هم زده و

در شرایط فیزیولوژیک یک تعادل بین تولید  ROSو

موجب کاهش عملکردهای اسپرم میشوند (روکا و

ظرفیت آنتیاکسیدانی منی وجود دارد و تولید بیش از

همکاران  .)2004مطالعات محدودی در رابطه با اثر

حد  ROSموجب اختالل در عملکرد آنزیمهای آنتی-

آنتیاکسیدانهای طبیعی بر فراوری اسپرم انجام شده

اکسیدانی منی و در نهایت عمکلرد اسپرمها میشود

است ولی اخیرا با شناخت ترکیبهای موثر گیاهان،

(بامبر و همکاران  .)2000مطالعات نشان دادهاند که

صرفه اقتصادی استفاده از گیاهان و نداشتن سمیت در

آنتی اکسیدان های سنتتیک مانند سیستئین و گلوتاتیون

مقابل آنتی اکسیدان های طبیعی این مطالعات در حال

موجب بهبود معنیدار تحرک ،زندهمانی ،سالمت غشای

گسترش است .دقیقکیا و همکاران ( )2014نشان دادند

اسپرم گونههای مختلف پستانداران بعد از فرآیند

استفاده از آنتیاکسیدانهای طبیعی مانند عصاره

انجماد-یخگشایی میشود (تانسر و همکاران )2010

رزماری ( )Rosmarinus officinalisموجب بهبود

ولی امروزه به دلیل مزایای آنتی اکسیدان های گیاهی

ویژگیهایی چون تحرک کلی ،سرعت حرکت اسپرم،

تحقیقات وسیعی در این زمینه صورت می گیرد.

قابلیت زیست ،تست  ،HOSTلیپید پراکسیداسیون و

عصاره گیاه مرزنجوش با داشتن ترکیبهای فنولیک

فعالیت گلوتاتیون بالفاصله بعد از ذوب در اسپرم گاو

فراوان و نام آشنا در اکثر تحقیقات دارویی استفاده

میشود .افزودن عصاره آبی گیاه رزماری به رقیق

شدهاند و عصاره مرزنجوش بر کیفیت اسپرم گاو نیز

کننده دارای منی بز ،موجب بهبود پارامترهای تحرک،

بررسی شده که همگی پاسخ مثبت و رضایت بخش

زندهمانی ،یکپارچگی غشای پالسمایی و کاهش مقدار

داشته است (فرهادی و همکاران  .)1393در این مطالعه

ناهنجاریهای مورفولوژیکی اسپرمها شده و میتواند

تاثیر عصاره مرزنجوش بر پارامترهای حرکتی و زنده-

اسپرمهای بز را در برابر آسیبهای ناشی از رادیکال

مانی اسپرم قوچ بررسی شده است  .استفاده از عصاره

های آزاد حفظ کند (زنگانه و همکاران  .)2013ساپانیدو

مرزنجوش در رقیقکننده منی قوچ ،بعد از فرآیند

و همکاران ( )2014نشان دادند استفاده از مواد طبیعی

انجماد-یخگشایی در مقایسه با گروه شاهد ،موجب

غنی از پلیفنولها (دارای خاصیت آنتیاکسیدانی قوی)

بهبود صفت تحرک پیشرونده اسپرم شد .اثرات مثبت

مانند عصاره انگور موجب مهار لیپید پراکسیداسیون،
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، قابلیت زیست، سرعت حرکت اسپرم،تحرک کلی

حفظ درصد تحرک و یکپارچگی آکروزوم (که با

 لیپید پراکسیداسیون تفاوت،یکپارچگی غشا پالسمایی

 با.باروری آزمایشگاهی همبستگی باالیی دارد) میشود

معنی داری با گروه شاهد مشاهده شده است (فرهادی

افزودن عصاره اتانولی مرزنجوش و مریم گلی سهندی

.)1394 و همکاران

به اسپرم گاو هلشتاین بعد از ذوب تفاوت معنیداری در
منابع مورد استفاده

 تأثیر عصاره اتانولی مریمگلی سهندی به عنوان آنتیاکسیدان طبیعی بر پارامترهای کیفی.1394 ، اشرفی ا، دقیقکیا ح،فرهادی ر
.79-86  ص،12  شماره، سال ششم. پژوهشهای تولیدات دامی.یخ گشایی شده گاو هلشتاین-اسپرم منجمد
 اثرعصاره اتانولی گیاه مرزنجوش بر فراسنجههای.1393 ، اشرفی ا، دهقان غ، قاسمیپناهی ب، حسینخانی ع، دقیقکیا ح،فرهادی ر
.1-11  ص،1  شماره،25  جلد. پژوهشهای علوم دامی.کیفی و غلظت مالوندیآلدهید اسپرم منجمد یخگشایی شده گاو هلشتاین
. فصلنامه گیاهان دارویی.)Origanum spp.(  بررسی آثار فارماکولوژیک جنس مرزنجوش.1387 ، ممبینی م و آقایی م،ممبینی ت
.18-35  ص،29  شماره،4 دوره
 بررسی فعالیتهای ضداکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی عصاره هیدروالکلی.1390 ، مدنی ع ح، جابری هفشجانی ه،میرزایی ع
.285-294  ص،4  شماره،15  دوره. مجله پزشکی هرمزگان. کلپوره و آویشن دنائی،مرزنجوش
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Abstract
BACKGROUND: Oxidative stress during freeze-thawing process causes reduction in motility,
viability, membrane functions and finally sperm fertility. OBJECTIVES: the aim of this study was

to determine the effect of Origanum Vulgare extract as natural antioxidant on quality cryopreserved
ram sperm. METHODS: In this study semen was collected from five mature ram twice a week using
an artificial vagina and the ejaculates were pooled in order to eliminate the individual effect of
rams. Different levels of Origanum Vulgare extracts (0, 100,150 and 250 µL/mL diluent solution)
were added to diluent based tris-egg yolk. After cooling, filling and sealing of the samples, they
were frozen and with nitrogen vapor and immersed in liquid nitrogen and were stored until
evaluation time. RESULTS: After thawing, results showed that addition of 150 µL/mL of extract
increased progressive motility compared to the control groups (P<0.05). However, there were no
significant improvement on other motility parameters, viability and plasma membrane integrity of
sperm by inclusion of 150 µL/mL of extract. Usage of 250 µL/mL of extract caused significant
reduction in viability and plasma membrane integrity compared to the control group. However,
production of malondealdehyde is significantly lower by inclusion of 150 µL/ mL Origanum
Vulgare rather than control group and 250 µL/ mL. CONCLUSIONS: The obtained data showed
that inclusion of Origanum Vulgare extract in semen freezing extender improved post thawed
motility of ram sperm.
Keywords: Oxidative stress, Sperm, Origanum Vulgare, Natural antioxidant, Freeze-thawing

