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چکیده
زمینه مطالعاتی :آسیب غشایی بهعنوان یکی از دالیل کاهش تحرک و باروری اسپرم خروس مطرح است .تاکنون
آنتیاکسیدانهای مختلفی جهت کاهش یا جلوگیری از آسیبهای غشایی در حین انجماد و ذوب مورداستفاده قرارگرفته
است .هدف :در این تحقیق از اسیدآمینه سیستئامین بهمنظور کاهش استرس اکسیداتیو ،پراکسیداسیون لیپیدی و بهبود
عملکرد اسپرم طیور استفاده شد .روش کار :بدین منظور نمونههای منی از  15قطعه خروس سویه راس 308با سن 25
هفته به روش مالش پشتی-شکمی جمعآوری شدند .نمونههای منی پس از ارزیابی اولیه باهم مخلوط و سپس رقیقسازی
شده و متعاقب افزودن مقادیر  0/30 ،0/15و  0/45میکروموالر اسیدآمینه سیستئامین ،تحت روند سردسازی و انجماد قرار
گرفتند .بعد از یخگشایی نمونهها ،فراسنجههای حرکتی اسپرم با استفاده از سیستم آنالیز کامپیوتری اسپرم (،)CASA
زندهمانی با استفاده از روش رنگآمیزی ائوزین-نیگروزین ،یکپارچگی غشاء با استفاده از آزمون هاست ،میزان اسپرمهای
ناهنجارمورفولوژیکی با استفاده از تست هانکوک و میزان لیپید پراکسیداسیون اندازهگیری شدند .نتایج :افزودن سطوح
 0/30و  0/45میکروموالر اسیدآمینه سیستئامین باعث افزایش معنیدار تحرک کل اسپرم نسبت به گروه شاهد گردید
( .)P>0/05افزودن سطح  0/30میکروموالر این اسیدآمینه سبب افزایش تحرک پیشرونده  VCL ،VSL ،و ‘ VAPگردید
و در رابطه با دیگر فراسنجهها ،افزودن  0/30میکروموالر موجب افزایش معنیدار میزان زندهمانی ،سالمت غشاء و کاهش
معنیدار میزان مالوندیآلدهید نسبت به گروه شاهد شد ( .)P>0/05افزودن اسیدآمینه سیستئامین باعث کاهش معنیدار
اسپرمهای با مورفولوژی ناسالم طی انجماد-یخگشایی نشد .نتیجه گیری نهایی :مطالعه حاضر نشان داد افزودن
سیستئامین میتواند باعث محافظت اسپرم از تنش اکسیداتیو گردد و پراکسیداسیون لیپید را کاهش بدهد.
واژگان کلیدی :آنتیاکسیدان ،اسپرم ،سیستئامین ،تنش اکسیداتیو ،مالوندیآلدهید
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مقدمه

تنش اکسیداتیو در نتیجه عدم تعادل بین تولید

توسعه پرورش طیور در سالهای اخیر و تبدیل آن به

رادیکالهای آزاد و آنتیاکسیدانها رخ میدهد و میتواند

صنعتی عظیم و فعال از نظر تهیه گوشت سفید و تخممرغ،

منجر به تخریب ،بدشکل شدن و احتماالً ناباروری اسپرم

در رفع نسبی بحران کمبود پروتئین حیوانی ،بسیار مؤثر

شود .گزارششده است که از یک سو تولید رادیکالهای

و مفید بوده و توانسته است از نظر تأمین مواد غذایی

آزاد به وسیله اسپرم ،یک فرایند طبیعی فیزیولوژیک است

نقش ارزندهای داشته باشد .برای پیشرفت هرچه بیشتر

و نقش بسیار مهمی را در فرایند فیزیولوژیکی اسپرم

این صنعت نیاز به راهکارهایی برای کم شدن هزینهها،

همانند ظرفیت دار شدن و واکنش آکروزومی ایفا میکند؛

انتخاب بهترین نژادها و افزایش بهرهوری است .در این

اما در طرف دیگر ،مقادیر باالی  ROSعامل اصلی اختالل

زمینه با توجه به سهم بسیار بارز خروسها در تعیین

عملکرد اسپرم است (بانسال و بیالشپوری .)2011

هزینهها و مشکالت مربوط به مدیریت همزمان مرغ و

مطالعات زیادی نشان دادهاند که تنش اکسیداتیو ناشی از

خروس در گلههای مادر ،بحث جداسازی خروسها و

افزایش رادیکالهای آزاد و همچنین پراکسیداسیون

استفاده از روش تلقیح مصنوعی مطرح است (مهدی پور

لیپیدی از مهمترین عوامل افزایش آسیب عملکردی بوده

و دقیقکیا  .)2019ذخیرهسازی طوالنی مدت منی

و باعث افت کیفیت اسپرم میشود که درصد باروری را

بهمنظور دستیابی به مزایای تلقیح مصنوعی ،امری

به میزان قابلتوجهی پایین میآورد (ایشا الیالی و

ضروری بهحساب میآید .انجماد اسپرم ابزار مهمی

همکاران  .)2015پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که

برای حفاظت از گونههای وحشی و اهلی ،مدیریت دام،

محافظت از غشاء اسپرم در مقابل واکنش اکسیداتیو،

حفظ تنوع ژنتیکی و انتشار ژنتیک مطلوب در سراسر

توسط آنتیاکسیدانها صورت میگیرد .در واقع

جهان محسوب میشود (تانسر و همکاران  .)2010این

آنتیاکسیدانها باعث کاهش ،حذف و غیرفعالسازی

امر بهوسیله فرآیند انجماد اسپرم محقق میشود که

رادیکالهای آزاد میشوند ،شرایط سلولی را بهگونهای

موجب توقف فعالیتهای متابولیکی اسپرمها شده و در

عوض میکنند که حرکت و کیفیت اسپرم حفظ شود.

نتیجه امکان ذخیرهسازی نامحدود و بدون کاهش

بسیاری از ترکیبات نظیر برخی از عصارههای گیاهی،

معنیدار باروری را در پی دارد (بایلی و همکاران .)2000

برخی مواد شیمیایی صنعتی و برخی از اسیدهای آمینه

انجماد اسپرم شامل قرار دادن اسپرمها در معرض مواد

میتوانند بهعنوان آنتیاکسیدان فعالیت کرده و

محافظ انجمادی ،کاهش دما به زیر صفر درجه

رادیکالهای آزاد را در محیط خنثی کنند (صیفی جمادی

سانتیگراد و ذخیرهسازی است .اگرچه در زمینه انجماد

و همکاران  .)2016اگرچه اسپرمها حاوی سیستمهای

اسپرم پیشرفتهای زیادی صورت گرفته است ،اما این

آنتیاکسیدانی شامل آنزیمهای مختلف آنتیاکسیدانی،

فرآیند از طریق وارد کردن آسیبهای مکانیکی و

یعنی گلوتاتیون پراکسیداز ،سوپر اکسید دیسموتاز،

شیمیایی ،تولید گونههای فعال اکسیژن 1،بروز تنش

کاتاالز و آنتیاکسیدانهای دیگر مانند ویتامینهای  Eو

اکسیداتیو و کاهش فعالیت آنتیاکسیدانی ،پتانسیل

 Cهستند ،اما زمانیکه تحت تأثیر انجماد قرار میگیرند،

عملکرد و کیفیت اسپرم را متأثر میکند (وانگ و همکاران

بخش عمده فعالیت آنها از بین میرود یا کاهش پیدا

 ،)1991و منجر به مرگ بخش قابلتوجهی از اسپرمها در

میکند که این عمل شدت لیپید پر اکسیداسیون را افزایش

کلیه گونهها ( ٪40-60در مرغ) میشود و تأثیر مهمی بر

میدهد (انگویان و همکاران .)2015

کیفیت بقای گامتها دارد (ثانانوراک و همکارن .)2017
Reactive Oxygen Species

1
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سیستئامین یک آنتیاکسیدان آمینوتیول است که بهعنوان

انفرادی به ابعاد  70 × 70 × 85سانتیمتر و تحت شرایط

حذف کننده مؤثر رادیکال هیدروکسیل شناختهشده است

15ساعت روشنایی و  9ساعت تاریکی قرار داشته که با

(ایشی و همکاران  .)1981سیستئامین طی بلوغ تخمک

جیره یکسان  150گرم (جدول  ،1بر اساس کاتالوگ

باعث افزایش سطح گلوتاتیون داخل سلولی در گاو ،خوک

راهنمای سویه راس )308برای هر خروس تغذیه شدند.

و سایر پستانداران میشود (پاودوری و همکاران .)2020

خروسها دسترسی آزاد به آب داشتند.

سیستئامین در مقادیر کم سبب وارد شدن سیستئین به
سلول شده و باعث تولید گلوتاتیون ،بهعنوان یک
آنتیاکسیدان درونسلولی میشود ولی سیستئامین در

Table 1- Feed ingredients and nutrient composition

Quantity%
50.8
8.59
20
17
0.74

مقادیر زیاد ،با تولید هیدروژن پراکسید سبب تنش
اکسیداتیو شده و کاهش فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز را
بدنبال دارد (بسوت و همکاران  .)2013آنزیم گلوتاتیون
پراکسیداز از آنزیمهایی با فعالیت پراکسیدازی است که

0.38

نقش مهمی در جاروب کردن پراکسیداسیونها دارد و

0.38
0.08
0.17
0.5

سبب محافظت از سلول در برابر تنش اکسیداتیو میشود.
همچنین گلوتاتیون میتواند ویتامینهای  Eو  Cاکسید
شده را دوباره احیا کرده و آنها را به ساختار اولیه

of basal diet
Compound
Corn
Soybean
Wheat
Wheat bran
Dicalcium
phosphate
Calcium
carbonate
salt
Lysine
Methionine
vitamin and
mineral
supplement

Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

آنتیاکسیدانی برگرداند (الماسی و همکاران .)2014
برخی گزارشها نشان میدهند که سیستئامین باعث

جمعآوری منی و اندازهگیری فراسنجهها پیش از

بهبود انجماد اسپرم قوچ شده است(بوکاک و همکاران

انجماد

 .)2007با این حال ،افزودن سیستئامین برای منجمد

اسپرم گیری به روش مالش پشتی-شکمی انجام شد.

کردن مایع منی گونههای مختلف ،نتایج متناقضی در

خروسها بمدت یک ماه عادتدهی شده و اسپرم گیری

برداشته است (بوکاک و همکاران 2007؛ سوامی و

در هر هفته دو بار انجام گرفت .نمونههای اسپرم

همکاران  2017؛ نجفی و همکاران  2014؛ بوکاک و

بالفاصله پس از اخذ توسط فالسک حاوی آب گرم 37

همکاران  2009و ثانانوراک و همکاران  .)2019لذا هدف

درجه سانتیگراد به آزمایشگاه منتقل شدند .پس از

از پژوهش حاضر ،تعیین اثرات آنتیاکسیدانی

رسیدن نمونهها به آزمایشگاه ،ابتدا اسپرمها ازنظر

سیستئامین بر فراسنجههای عملکردی اسپرم خروس با

حجم ،غلظت و رنگ بررسیشده و در مطالعه حاضر

رقیقکننده لیک بر پایه لیسیتین است.

نمونههایی با حجم  0/2تا  0/7میلی لیتر و تحرک بیش از

مواد و روشها
این پژوهش در واحد مرغداری ایستگاه تحقیقاتی و
پژوهشی خلعت پوشان دانشگاه تبریز انجام پذیرفت.
پرندگان و طراحی آزمایش
بدین منظور از 15قطعه خروس بالغ سویه راس  308با
سن  25هفته استفاده شد .خروسها در قفسهای

 80درصد و غلظت بیشتر از  3×109در هر میلی لیتر
مورداستفاده قرار گرفتند .برای از بین بردن اثرات
انفرادی ،نمونههای تأییدشده با یکدیگر مخلوط شدند
(مهدیپور و دقیقکیا  2019و صفا و همکاران .)2016
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داخل ازت مایع غوطهور شدند و در مرحله بعدی پایوتها

آمادهسازی رقیقکننده پایه و رقیقسازی نمونهها
برای رقیق کردن نمونههای منی از رقیقکننده

لیک1

به داخل تانک حاوی ازت مایع منتقل شدند و بمدت یک

گرم،

ماه داخل تانک نگهداری شدند .جهت بررسی وضعیت

سدیمالگلوتامات  1/92گرم ،پلیوینیل پیرولیدون 0/3

اسپرمها ،پایوتهای حاوی نمونه از داخل تانک خارج شد

گرم ،منیزیماستات  0/07گرم ،گلیسین  0/374گرم ،لستین

و بمدت  30ثانیه در آب داخل بن ماری با دمای  37درجه

 1گرم ،گلیسرول  11درصد و آب دو بار تقطیر 100

سانتیگراد ذوب شدند .تمامی مراحل باال  5مرتبه تکرار

میلیلیتر) استفاده شد (مسعودی و همکاران  .)2019مواد

شدند.

شیمیایی و همچنین اسیدآمینه سیستئامین مورد استفاده

تحرک اسپرم

در مطالعه حاضر از شرکت مرک و سیگما آلمان تهیه

جهت ارزیابی پارامترهای تحرک کل و پیشرونده5 ،

شدند .رقیقکننده پایه به دو قسمت مساوی تقسیم و به

میکرولیتر از نمونه منی یخگشایی شده را روی الم قرار

یکی از آنها یک چهارم گلیسرول و به دیگری سه چهارم

داده و بعد از پوشاندن با المل زیر میکروسکوپ قرار

گلیسرول افزوده شد سپس رقیقکننده حاوی یک چهارم

داده شد .از هر نمونه حداقل  10فیلد بطور کامالً تصادفی

گلیسرول در  4فالکون به مقدار یک میلی لیتر ریخته شد

انتخابشده و پارامترهای تحرک حداقل  200اسپرم

(فروکتوز

0 /8

گرم،

پتاسیمسیترات

0/5

کاسا(CASA‚ Video Test Sperm 3.1 2

و مقادیر  0/30 ،0/15و  0/45میکروموالر اسیدآمینه

بهوسیله سیستم

سیستئامین به آن اضافه گردیده یک لوله بدون دریافت

) Russiaمورد ارزیابی قرار گرفتند (نجفی و همکاران

اسید آمینه سیستئامین بهعنوان گروه شاهد در نظر

)2019

گرفته شد .سپس اسپرم به فالکونها در دمای  37درجه

زندهمانی

سانتیگراد اضافه گردید و بالفاصله فالکونها به همراه

برای ارزیابی میزان اسپرمهای زنده و مرده از

رقیقکننده حاوی سه چهارم گلیسرول به یخچال که

رنگآمیزی حیاتی ائوزین-نیگروزین استفاده گردید.

دمای آن روی  4درجه سانتیگراد تنظیم شده منتقل

بدین منظور  10میکرولیتر نمونه اسپرم رقیقشده از هر

گردید و بعد از دو ساعت سردسازی و رسیدن دمای

گروه را پس از یخگشایی بر روی یک الم قرارگرفته و با

نمونهها به  4درجه سانتیگراد ،یک میلی لیتر رقیقکننده

20میکرو لیتر از رنگ ائوزین نیگروزین مخلوط گردید.

حاوی سهچهارم گلیسرول به هرکدام از فالکونها افزوده

سپس توسط یک الم دیگر نمونه رنگ شده بر روی الم

شد که حجم محلول به  2میلیلیتر رسیده و رقیقسازی

گسترش یافته و پس از خشک شدن ،توسط

نهایی منی به نسبت  1:20انجام شد ،پس از این مرحله

میکروسکوپ فازکنتراست با بزرگنمایی ×40و شمارش

برای تعادل دمایی نمونهها بمدت یک ساعت دیگر در

 200اسپرم ،درصد اسپرمهای زنده )رنگ نشده) و

یخچال نگهداری شدند (مهدیپور و دقیقکیا  2019و صفا

مرده )رنگشده) تعیین شدند (ایوانز و مکس ول .(1987

و همکاران .)2016

سالمت غشاء پالسمایی اسپرم

مراحل انجماد و یخگشایی

برای ارزیابی سالمت غشا اسپرم از آزمون

پس از تهادل دمایی ،نمونههای موردنظر بداخل

استفاده شد .برای این منظور  10میکرو لیتر از مایع منی

پایوتهای  0/25میلیلیتری کشیده شده و در ارتفاع 4

یخگشایی شده به  100میکرولیتر محیط هایپواسموتیک

سانتیمتری بخار ازت بمدت  7دقیقه قرار گرفتند؛ سپس

هاست ( 9گرم فروکتوز 4/9 ،گرم سیترات سدیم1000 ،

Lake

1

3

Computer-assisted sperm analysis

2

هاست3

)Host (hypoosmotic swelling test
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میلی لیتر آب مقطر با اسموالریته  100میلیاسمول)

گروه تیماری بعد از یخ گشایی در دمای  37درجه

اضافه گردید .با توجه به اینکه فشار اسمزی موردنیاز

سانتیگراد با  2میلیلیتر اسیدتری کلرواستیک در یک

برای اسپرم خروس  310میلی اسموالر است ،بنابراین

لوله استریل مخلوط کرده و سپس جهت جلوگیری از

قرار گرفتن در محیطی با فشار اسمزی پایینتر

وقوع پر اکسیداسیون لیپیدی در طی زمان انجام

(هایپواسمول) میتواند باعث تمایز اسپرمهای با غشای

آزمایش ،مقدار  1میلی لیتر از محلول هیدروکسی تولوئن

سالم از اسپرمهایی با غشای آسیبدیده گردد.

بوتیله شده یا ( BHTدو درصد در اتانول) به همراه 1

بدینصورت که دم اسپرمهای سالم پس از مواجهه با

میلیلیتر  EDTAبه محلول موردنظر افزوده شد .سپس

این محیط متورم شده و به شکل پیچخورده در میآید.

نمونهها بمدت  15دقیقه با دور  1200×gسانتریفیوژ

بهمنظور انجام این آزمایش 10 ،میکرولیتر از نمونه

شدند .پس از اتمام سانتریفیوژ 1 ،میلی لیتر از محلول

اسپرم با  100میکرو لیتر از محلول هایپواسمول فوق

رویی را برداشته و با  1میلی لیتر از محلول

درون میکروتیوب مخلوط شده و بمدت  30دقیقه در

تیوباربیتوریک اسید  0/67درصد در یک فالکون مخلوط

انکوباتور با دمای  37درجه سانتیگراد انکوبه شدند.

کرده و بمدت  20دقیقه در آب  95درجه سانتیگراد قرار

سپس  5میکرو لیتر از محلول فوق بر روی یک الم

گرفتند .پس از سرد شدن نمونهها ،میزان جذب نوری

قرارگرفته و درصد اسپرمهای با دم متورم و پیچخورده

نمونهها در طولموج  532نانو متر توسط دستگاه

با شمارش  200اسپرم و بزرگنمایی × 40با

اسپکتروفتومتر()T80 UV/VIS PG Instruments Ltd, UK

میکروسکوپ فاز کنتراست تعیین گردیدند (ریول و مرود

اندازهگیری شدند (استربار و کیزمان .)1990

. (1994

آنالیز آماری

مورفولوژی

پژوهش حاضر در قالب طرح کامالً تصادفی با  4تیمار،

برای ارزیابی مورفولوژی اسپرم ،از محلول هانکوک

5تکرار اجرا شد .دادههای بدستآمده برای پارامترهای

استفاده شد .بر اساس این تست 15 ،میکرولیتر از هر

درصد تحرک کل ،تحرک پیشرونده زندهمانی ،پاسخ به

نمونه منی را به میکروتیوبهای حاوی  150میکرولیتر

محلول  ،HOSTهانکوک و سطح مالوندیآلدهید

از محلول هانکوک افزوده شد .سپس یک قطره از این

بهوسیله رویه  GLMنرمافزار ( SAS (9.3مورد آنالیز

مخلوط را روی الم قرار داده و توسط یک المل پوشانده

قرار گرفتند .برای مقایسه معنیداری میانگینها تیمارها

و با شمارش حداقل  200اسپرم زیر میکروسکوپ

از آزمون توکیکرامردر سطح ( )P> 0/05استفاده شد.

فازکنتراست با بزرگنمایی × ،400درصد اسپرمهای

مدل آماری این طرح عبارت است از:

Yij = μ+ Treati

غیرطبیعی محاسبه شدند (هانکوک .( 1956

+ eij
)j = (1-5), i== (1-4

بهمنظور تعیین میزان پراکسیداسیون لیپیدهای اسپرم از

 = Yijشاهده  ijام

لیپید پراکسیداسیون
تست  1TBARsاستفاده شد .در این تست ،میزان مالون-
دیآلدهید) (MDAبهعنوان شاخصی از میزان
پراکسیداسیون

لیپیدها

از

طریق

واکنش

با

تیوباربیتوریک اسید اندازهگیری شد .بدین منظور ،ابتدا
بهمنظور رسوب پروتئینها 1 ،میلیلیتر از محلول هر
Thiobarbituric acid

1

 = μمیانگین جمعیت
 = treatiاثر تیمارها
 =eijاثر عوام ناشناخته  ijام
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اسپرمها نسبت به گروه شاهد شد ( .)P>0/05همچنین

براساس جدول  2افزودن سطوح  0/30و  0/45میکرو

سطح  0/30میکروموالر سبب افزایش معنیداری در

موالر سیستئامین باعث افزایش معنیداری تحرک کل

حرکت پیشرونده و فراسنجههای  VSL،VAPو VCL
گردید (.)P> 0/05

Table 2: Mean comparison of motility parameters of rooster thawed semen among different levels of treatments
)(Mean ± SEM

P value
0.008
0.013
0.26
0.006
0.03
0.003
0.24
0.26
0.37

Cys 0.45 µM
64.20a±1.49
34.40ab±1.51
37.87±1.94
18.45ab±1.03
21.37ab±1.23
48.83ab±1.48
2.17±0.14
86.02±2.03
15.92±0.55

Cys 0.30 µM
65.00a±1.49
39.40a±1.51
41.41±1.94
21.93a±1.03
25.18a±1.23
52.77a±1.48
2.04±0.14
87.50±2.03
17.20±0.55

Cys 0.15 µM
63.00ab±1.49
32.40b±1.51
35.78±1.94
16.21b±1.03
19.44b±1.23
44.86b±1.48
1.82±0.14
83.36±2.03
16.79±0.55

Control
57.20b±1.49
32.20b±1.51
38.92±1.94
17.04b±1.03
20.89b±1.23
44.18b±1.48
1.80±0.14
81.95±2.03
17.08±0.55

Variable
)TM (%
)PM (%
)LIN (%
)VSL (µm/s
)VCL (µm/s
)VAP (µm/s
)ALH (µm
)STR (%
)BCF (Hz

Mean within same row with different superscripts differ (P< 0.05). TM: Total motility, PM: Progressive motility, ALH:
Lateral head displacement, LIN: Linearity, VSL: Straight line velocity, STR: Straightness, VCL: Curvilinear velocity,
VAP: Average path velocity, BCF: Beat cross frequency

نتایج حاصل از آنالیز دادههای درصد زندهمانی ،درصد

اسیدآمینه سبب افزایش معنیدار زندهمانی و سالمت

اسپرمهای با غشای سالم ،درصد اسپرمهای با

غشای اسپرم خروس و نیز کاهش معنیدار میزان

مورفولوژی ناسالم و میزان غلظت مالون درآلدهید

مالوندیآلدهید منی در مقایسه با گروه شاهد شد (0/05

موجود در پالسمای منی در جدول  3گزارششده است.

> )Pمیزان ناهنجاریهای مورفولوژیکی اسپرم خروس

نتایج حاصل نشان میدهد که افزودن اسیدآمینه

تحت تاثیر سطوح بکار رفته اسیدآمینه سیستئامین قرار

سیستئامین باعث بهبود فراسنجههای حیاتی اسپرم

نگرفتند.

خروس میشود طوری که سطح  0/30میکروموالر این
Table 3: Effect of different levels of cysteamine on plasma membrane integrity, viability, abnormality and lipid
)peroxidation (Mean ± SEM

Cys0.45 µM

P
value
43.39ab±1.74 0.026
68.56ab±1.38 0.008
17.18±0.74
0.91
2.54ab±0.13 0.001

Cys0.15 µM

Control

Cys0.30
µM
32.30b±1.74 41.32ab±1.74 47.47a±1.74
64.80b±1.38 67.60ab±1.38 72.68a±1.38
17.65±0.74 17.47±0.74
16.96±0.74
3.01a±0.13
2.69a±0.13
2.13b±0.13

Variable
Plasma membrane integrity %
Viability %
Abnormality %
)Malondialdehyde(nmol/ML

)Mean within same column with different superscripts differ (P< 0.05

بحث

پیشرفتهای بوده که شامل انتیاکسیدانهای گلوتاتیون

هدف از مطالعه حاضر کاهش تولید میزان  ROSو میزان

پراکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز میباشد (سورای

پراکسیداسیون لیپید و بهبود سالمت غشا و زنده مانی

 .)1999حفظ تعادل بین تولید ROSو سیستم آنتی

است .اسپرم پرندگان دارای سیستم آنتیاکسیدانی

اکسیدانی جهت حفظ زنده مانی اسپرم ضروری بوده که
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با انجماد اسپرم این تعادل بر هم میخورد و موجب

اسپرم خروس نداشت ،بلکه سبب کاهش تحرک نیز شد.

افزایش تولید رادیکالهای آزاد از جمله  ROSها میشود

احتماالً بخاطر مقدار زیاد دوز مصرفی در رقیقکننده بود

(بریکو و همکاران  .)2001افزایش تولید رادیکالهای آزاد

(بسوت و همکاران  .)2013سیستئامین در مقادیر زیاد

و یا کاهش ظرفیت و فعالیت آنتیاکسیدانی سلولها ،هر

سبب تولید هیدروژن پراکسید میشود که سبب تنش

دو از عوامل اصلی بوجود آمدن تنش اکسیداتیو و

اکسیداتیو شده و باعث کاهش فعالیت گلوتاتیون

آسیبهای ناشی از آن میباشند و رادیکالهای آزاد برای

پراکسیداز میشود .سیستئامین در مقادیر کم باعث وارد

غشای سلولی مضر هستند و که باعث پراکسیداسیون

شدن سیستئین به سلول میشود که باعث تولید

لیپید میشوند و موجب اختالل در عملکرد طبیعی اسپرم

گلوتاتیون ،بهعنوان یک آنتیاکسیدان درونسلولی

میشود(صفا و همکاران  .)2016ترکیب لیپیدی غشای

میشود (بسوت و همکاران  .)2013بر طبق گزارش

اسپرم خروس نقش تعیین کنندهای در کیفیت و میزان

پورتیکا و همکاران ( ،)2013سیستئین باعث افزایش

باروری آن ایفا میکند (بلسبایز  .)2011با اینوجود

تحرک و زندهمانی اسپرم خروس شد .آنزیم گلوتاتیون

میتوان با افزودن آنتیاکسیدانهای مناسب ،سبب کاهش

پراکسیداز از آنزیمهایی با فعالیت پراکسیدازی است که

آسیبهای وارد بر اسپرم شد و سبب حفظ تحرک،

نقش مهمی در جاروب کردن پراکسیداسیونها دارد و

زندهمانی و کاهش پراکسیداسیون لیپید طی انجماد و

سبب محافظت از سلول در برابر تنش اکسیداتیو میشود،

یخگشایی گردید (امینی و همکاران  2015؛ بال و همکاران

همچنین گلوتاتیون میتواند ویتامینهای  Eو  Cاکسید

 2001و تاتون و همکاران  .)2010آنتیاکسیدانها در

شده را دوباره احیاء کرده و آنها را به ساختار اولیه

گونههای مختلف و در دوزهای مصرفی نتایج متفاوتی را

آنتیاکسیدانی برگرداند (الماسی و همکاران .)2014

نشان میدهند (نظری و دقیق کیا  .)2020در مطالعه

افزودن گلوتاتیون به رقیقکننده اسپرم گاو طی انجماد

حاضر افزودن اسیدآمینه سیستئامین به رقیقکننده

باعث حذف پنج برابری رادیکالهای آزاد از محیط انجماد

اسپرم خروس طی انجماد و یخگشایی سبب افزایش

میشود (چاترجی و گانون  .)2011سیستئامین بهعنوان

معنیداری در پارامترهای حرکتی و زندهمانی شد که

سنتزکننده گلوتاتیون میتواند بهعنوان مکمل گلوتاتیون

موافق با نتایج بوکاک و همکاران ( )2007بود که گزارش

نقش بسزایی در کاهش رادیکالهای آزاد ایفا نماید .در

کردند افزودن سیستئامین به رقیقکننده قوچ سبب بهبود

مطالعه حاضر اسیدآمینه سیستئامین باعث کاهش غلظت

پارامترهای حرکتی اسپرم شد .نجفی و همکاران ()2014

مالوندیآلدهید و افزایش یکپارچگی و سالمت غشای

نیز با افزودن سطوح  4 ،2و  6میلی موالر سیستئامین،

اسپرم خروس طی مرحله انجماد-یخگشایی شد که موافق

افزایش در تحرک و زندهمانی اسپرم قوچ را گزارش

با گزارش ساروزکان و همکاران( )2015بود که بیان

کردند ،ولی در سطح  8میلی موالر این پارامترها کاهش

کردند افزودن  2/5میلی موالر سیستئامین به اسپرم گاو

قابل توجهی داشتند همچنین بر اساس مطالعه بوکاک و

براون سوئیس طی انجماد و یخگشایی سبب کاهش میزان

همکاران ( )2007افزودن  5و  10میلیمول سیستئامین

 MDAموجود در منی شد و افزایش میزان سالمت غشا

سبب افزایش معنیداری در تحرک اسپرم قوچ طی انجماد

اسپرم نسبت به گروه شاهد گردید و همچنین بر اساس

و یخگشایی نسبت به گروه شاهد شد .نتایج تحقیق حاضر

گزارش نجفی و همکاران ) )2014افزودن  6میلیموالر

مخالف با نظریه ثانانوراک و همکاران ( )2019بود که

باعث کاهش غلظت  MDAموجود در سمینال پالسمای

گزارش کردند افزودن سطوح 0/004 ،0/002 ،0/001

مایع منی قوچ بصورت معنیداری نسبت به گروه کنترل

میلی موالر سیستئامین نه تنها تأثیر مثبتی در تحرک

شد ،اما نتایج مطالعه حاضر مخاف با نتایج بوکاک

1400 سال/3  شماره31  جلد/نشریه پژوهشهاي علوم دامی
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نتیجهگیری

) است که گزارش کردند افزودن سالمت2007( همکاران

بر اساس یافتههای مطالعه حاضر مشخص گردید اضافه

 در اسپرم قوچ تحت تاثیر سطوحMDA غشا و میزان

کردن اسید امینه سیستئامین به نمونه رقیق شده منی

بکار رفته اسیدآمینه سیستئامین قرار نگرفتند این اختالف

خروس میتواند باعث محافظت اسپرم در برابر تنش

را در نتایج محققین پیشین را میتوان به تفاوت در سطح

.اکسیداتیو گردد و پراکسیداسیون لیپید را کاهش دهد

 ترکیب و نوع اسیدهای چرب،مورد استفاده آنتیاکسیدان

 میکرو موالر سبب افزایش جنبایی0/45  و0/30 سطوح

 دمای،در گونههای و عوامل مختلف در انجماد پذیری

 میکرو موالر باعث افزایش0/30 میگردد همجنین سطح

 سیستئامین نهتنها کیفیت اسپرم را بعد.یخگشایی دانست

زنده مانی وسالمت غشا اسپرم و کاهش میزان

 بلکه باعث افزایش،یخگشایی بهبود میبخشد-از انجماد

308مالوندیآلدهید موجود در منی خروس سویه راس

مقاومت اسپرم در طی تلقیح مصنوعی در طول مجرای

.شد

.)2014 تناسلی میشود (نجفی و همکاران
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Introduction: Long-term storage of semen is essential for achieving the benefits of artificial
insemination (Tuncer et al. 2010). This is carried out by sperm cryopreservation, which stops the
sperm metabolic activities, allowing long storage (Bailey et al. 2000). This process affects the sperm
quality (Wang et al. 1991) by introducing mechanical and chemical damage, production of reactive
oxygen species, oxidative stress, and reducing antioxidant activity (cysteamine is an aminothiol
antioxidant as an effective scavenger). Cysteamine is known to have been reported in some studies
to improve the freezing of ram sperm (Bucak et al. 2007). The aim of the present study was to
determine the antioxidant effects of cysteamine on the functional parameters of cysteamine in Lake
Extender based on soybean lecithin.
Material and methods This study was carried out in University of Tabriz research station. For this
purpose, 15 adult roosters (25 weeks old) were used. Sperm collection was done by dorsal-abdominal
massage. The roosters were habituated for one month and sperm collection was performed twice a
week. First, sperm were examined for volume, concentration and color, and only samples with
volume of 0.2 to 0.7 mL and motility ≥80% and concentration above 3×10 9 were used. To eliminate
the individual effects, the confirmed samples were pooled. Four levels containing control, 0.15, 0.30,
and 0.45 μM cysteamine were then added to Lake Extender containing (one part of semen and four
of extender). The cooling process was carried out in two steps. The samples were adjusted to 4°C for
two hours. Samples were transferred to the refrigerator for one more hour, then they were drawn into
0.25 mL straws, placed 4 cm above nitrogen vapor for 7 min, and immersed in liquid nitrogen. They
were stored in liquid nitrogen until further analysis. For assessment, the cryopreserved straws were
thawed in a water bath at 37 °C for 30 s. The motility parameters were evaluated using CASA,
viability by Eosin-Nigrosin staining, membrane integrity by Host tests, sperm abnormality by
Hancock test and lipid peroxidation by MDA.
Results and discussion: Based on the results (Table 2), addition of 30 and 0.45 μM significantly
increased total motility and 0.30 μM level improved progressive motility, VAP, VSL and VCL
parameters (P <0.05). The results show that the addition of cysteamine amino acid improves sperm
quality. Addition of 0.30 μM level significantly increased viability and plasma membrane integrity
of rooster sperm (P <0.05) while significantly decreasing malondialdehyde compared with the control
group (P <0.05). The addition of cysteamine insignificantly reduced sperm abnormality. The aim of
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this study was to reduce the production of ROS and the rate of lipid peroxidation while improving
membrane health and survival. Bird sperm has an advanced antioxidant system that includes the
antioxidants glutathione, peroxidase, and superoxide dismutase (Surai 1999). Adding antioxidants
can control ROS production (Amini et al. 2015). Antioxidants in different species and at different
doses have shown different results (Nazari and Daghigh kia 2020). Addition of cysteamine to rooster
spermatozoa during freezing and thawing significantly increased motility and survival parameters,
which agreed with the results of Bucak et al. (2007). Najafi et al. (2014) indicated that cysteamine at
6 mM improved viability and reduced lipid peroxidation (malondialdehyde concentration).
cysteamine improved membrane functionality significantly, except at 8 mM.n. This was probably due
to the high dose of diluent used. Our results did not agree with the study of Thananurak et al. (2019)
who reported the negative effect of adding levels of 0.001, 0.002 and 0.004 µM on motility and
viability. Low levels of cysteamine induce cysteine to enter the cell, producing glutathione as an
intracellular antioxidant. Cysteamine at high doses produces large amounts of hydrogen peroxide,
causing oxidative stress and reducing glutathione peroxidase activity (Besouw et al. 2013). According
to report Partyka et al. (2013) cysteine increases motility and viability of rooster sperm. Glutathione
peroxidase is one of the enzymes with peroxidative activity that plays an important role in sweeping
high oxidations and protecting the cell from oxidative stress. Glutathione can also restore the oxidized
vitamins E and C and restore them to the original antioxidant structure (Almasi et al. 2014).
Cysteamine as a glutathione synthase can play a major role in reducing free radicals. In the present
study, the amino acid cysteamine decreased malondialdehyde concentration and increased plasma
membrane integrity and normal sperm during the freezing-thawing process. This agreed with the
result of Najafi et al. (2014) reporting that addition of 6 mM reduced the concentration of
malondialdehyde in ram semen compared with the control group. Not only does cysteamine improve
sperm quality after freeze-thawing, but also it increases sperm resistance during artificial
insemination in the reproductive female tract (Najafi et al. 2014). In the present study, cysteamine
did not significantly decrease the percentage of abnormal sperm compared with the control group.
Conclusion According to the results of this study, adding amino acid cysteamine to the diluted
sample of semen can protect sperm from oxidative stress and reduce lipid peroxidation. Levels of
0.30 and 0.45 µM increase the mobility. Also, the level of 0.30 µM increases the viability and health
of the sperm membrane and reduces the amount of malondialdehyde in the rooster's semen
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