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چکیده
زمینه مطالعاتی :عناصر معدنی بر فعالیت تولیدمثلی جنس نر موثر هستند .هدف :پژوهش حاضر به منظور بررسی
مقدار برخی مواد معدنی پالسمای منی ،خون و ارتباط آن با کیفیت منی در فصول تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی قوچ عربی
انجام شد .روش کار :خونگیری و اسپرمگیری از  8راس قوچ عربی ،بطور هفتگی در فصول تولید مثلی (پائیز) با میانگین
طول روز  11ساعت و دمای هوای  25درجه سلسیوس و غیرتولیدمثلی (زمستان) با میانگین طول روز  10ساعت و 45
دقیقه و دمای هوای  10درجه سلسیوس انجام گرفت .نتایج :فراسنجههای کیفی منی در فصل تولیدمثلی باالتر از خارج
فصل بود ( .)P>0/05مقدار کلسیم و فسفر پالسمای منی و کلسیم ،روی و آهن سرم خون در فصل تولیدمثلی بیشتر بود
( .)P>0/05مقدار مس خون در فصل تولیدمثلی کمتر بود ( .)P>0/05غلظت مس ،روی و آهن پالسمای منی و فسفر خون
تحت تاثیر فصول قرار نگرفتند ( .)P<0/05در فصل غیرتولیدمثلی ،مقدار کلسیم ،روی و آهن پالسمای منی بیشتر از خون
بود ( .)P>0/05در فصل تولیدمثلی ،مقدار کلسیم و مس پالسمای منی با تحرک پیشرونده اسپرمها همبستگی مثبتی
داشتند ( .)P>0/05در این فصل ،مس پالسمای منی با زندهمانی اسپرم دارای همبستگی مثبت و با مقدار ناهنجاریهای
اسپرم همبستگی منفی داشت ( .)P>0/05همچنین ،مقدار مس خون با تحرک اسپرم همبستگی مثبت داشت ( .)P>0/05در
فصل تولیدمثلی ،مقدار روی و آهن پالسمای منی همبستگی مثبت با غلظت اسپرم داشتند ( .)P>0/05در خارج فصل،
مقدار کلسیم پالسمای منی دارای همبستگی مثبت با تحرک اسپرمها بود ( .)P>0/05مقدار مس پالسمای منی در فصل
غیرتولیدمثلی همبستگی مثبت با زندهمانی و ناهنجاریهای اسپرم داشت ( ، .)P>0/05مقدار کلسیم در فصل غیرتولیدمثلی
خون دارای همبستگی مثبت با تحرک اسپرم داشت ( .)P>0/05نتیجهگیری نهایی :بطور کلی ،میزان برخی عناصر معدنی
پالسمای منی و سرم خون و ارتباط آنها با فراسنجههای کیفی منی تحت تاثیر فصول تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی قوچ
عربی قرار گرفتند.
واژگان کلیدی :عناصر ،خون ،کیفیت منی ،فصول
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مقدمه

کلسیم ،منیزیم ،روی و مس در پالسما و تعداد اسپرم-

پالسمای منی یک مایع خارج سلولی است که از

های تولیدی در انسان گزارش شده است (وانگ و

غددجنسی پیوست ترشح شده و با دارا بودن ترکیبات

همکاران  .)2001مس یک عنصر کمیاب ضروری برای

مختلف ،محیط مناسبی را برای فعالیت و تحرک اسپرم

فعالیت بسیاری از آنزیمها مثل سوپراکسیددیسموتاز

مهیا میسازد (چای  .)2000ارزیابی بیوشیمیایی

میباشد .اسپرم پستانداران دارای مقادیر زیادی

پالسمای منی و خون ،از مهمترین معیارهای بررسی

اسیدهای چرب غیراشباع هستند که بهراحتی میتوانند

مقدار باروری و تشخیص اختالالت تولیدمثلی جنس نر

پراکسید شوند .آنزیم سوپراکسیددیسموتاز از پراکسید

است (سویک و همکاران  .)2007آگاهی از ترکیبات

شدن محافظت میکند (عیدی و همکاران  .)2010ارتباط

پالسمای منی ،میتواند در تولید محیطهای نگهدارنده

مثبت معنیداری بین غلظت مس و  pHپالسمای منی

اسپرم و رقیق کنندهها برای افزایش طول دوره نگهداری

گزارش شده است .مس ممکن است بر گیرندههای

و فعالیت اسپرم مفید باشد (سکر و همکاران .)2004

هیپوفیزی که آزاد شدن هورمون  LHرا کنترل میکنند،

مواد معدنی موجود در پالسمای منی برای زندهمانی

اثرگذار باشد (اقبالی و همکاران  .)2008شواهدی در

اسپرمها ضروری میباشند .درک نوع و مقدار طبیعی

دست است که اهمیت حضور یون کلسیم را برای شروع

مواد معدنی پالسمای منی در تکنیکهای حفظ

و باقیماندن تحرک اسپرم بیان میکند (فلیکس .)2005

اسپرماتوزوییدها و رقیقسازی آنها الزم میباشد.

کلسیم عنصری ضروری است که تنظیم کننده مهم

فسفر به عنوان یک ماده معدنی مرتبط با تولیدمثل

بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی در هر سلول از

شناخته شده است .مکملسازی فسفر موجب بهبود

جمله اسپرماتوزوا میباشد .یون کلسیم آغازگر واکنش

تولیدمثل در حیوانات مزرعهای میشود (گروال و

آکروزومی اسپرماتوزوای پستانداران بوده و شواهد

همکاران  .)2011مس به عنوان یک عنصر ضروری و

قابل توجهی وجود دارد که یون کلسیم وابسته به

کم مصرف در کلیه بافتهای بدن وجود دارد .مس در

مرحله بلوغ اسپرم ،بهطور متفاوتی در تحرک اسپرم

ساختمان اکثر پروتیینهای خون نظیر سرولوپالسمین

دخالت میکند (هونگ  .)1984کمبود کلسیم ،روی و آهن

و اریتروکوپریین وجود دارد که بهترتیب در آزاد کردن

در جیره غذایی دامهای نر عامل کاهش کیفیت منی از

آهن از سلولها و انتقال آن به داخل پالسما و

جمله کاهش غلظت اسپرم و تحرک ضعیف اسپرمها

متابولیسم آهن نقش دارد (رامیرز-کاردناس و همکاران

است که نتیجه آن کاهش باروری در گله است (وانگ و

 .)2005مس برای رشد بدن و جلوگیری از طیف

همکاران 2001؛ سیویالیکل و همکاران  .)2010کلسیم

وسیعی از اختالالت پاتولوژیکی و بالینی در تمامی انواع

در ترشحات پروستات و وزیکول سمینال وجود داشته

حیوانات مزرعهای ضروری است (آندروود و ساتل

و به عنوان فعال کننده واکنش آکروزومی اسپرم

 )1999و کمبود آن سبب کاهش غلظت آهن خون

پستانداران در زمان لقاح آن با تخمک میباشد .بین

(هیپوفریمی) ،کم خونی و کاهش باروری میشود .مس

غلظت کلسیم پالسمای منی و درصد اسپرمهای با

در افزایش قوای جنسی در جنس نر دخالت دارد

تحرک پیشرونده ارتباط مثبتی یافت شده است (سویک

(رامیرز-کاردناس و همکاران  .)2005افزایش غلظت

و همکاران  .)2007کمبود کلسیم ،روی و مس در

مس ،فرایندهای اکسیداتیو و گلیکولیز را کاهش میدهد

پالسمای منی مرتبط با کاهش باروری مردان میباشد

که ممکن است موجب عدم تحرک و کاهش زندهمانی

(وانگ و همکاران  .)2001کلسیم در ظرفیت یافتن اسپرم

اسپرم گردد (پسچ و همکاران  .)2006ارتباط قوی بین

نقش مهمی دارد (دراگیلوا و همکاران  .)1999در جنس
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بیضهها

تولیدمثل فصلی موجود است ،لذا هدف از پژوهش

(هیپوگونادیسم) ،کاهش میل جنسی و کاهش تولید

حاضر بررسی میزان برخی مواد معدنی پالسمای منی

اسپرم میشود (وازکوز آرمیجو و همکاران  .)2011از

و خون و ارتباط آن با کیفیت منی در فصول تولیدمثلی

سوی دیگر این عنصر برای ساخت اسپرم ضروری

و غیرتولیدمثلی قوچ عربی بود.

است .عنصر روی در پالسمای مایع منی ،غشا و
کروماتین اسپرم را پایدار ساخته و از تجزیه آنها

مواد و روشها

جلوگیری مینماید .به نظر میرسد این عنصر به عنوان

پژوهش حاضر در ایستگاه دامپروری دانشگاه

یک پاکسازکننده بالقوه آنیونهای سوپراکسید تولید

کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان واقع در 36

شده توسط اسپرمها و گلبولهای سفید عمل میکند .لذا

کیلومتری شمال شرقی اهواز انجام شد .برای این

تصور میشود پالسمای مایع منی ،به علت مقادیر باالی

منظور از تعداد  8راس قوچ بالغ و بارور عربی با سنین

روی ،در مواجه با مقادیر زیاد آنیون سوپراکسید،

 2-3سال و وزن متوسط  60کیلوگرم و تغذیه یکسان

فعالیت شبه آنتیاکسیدانی را انجام دهد (خرازی و

بر اساس توصیه انجمن ملی تحقیقات ( )1985استفاده

همکاران  .)1389نقش روی در اسپرمسازی و بلوغ

شد.

الکتریکی

اسپرم نشان داده شده است (ری و همکاران .)2010

(الکترواجاکوالتور) و خونگیری از سیاهرگ گردنی هر

روی عامل اصلی مسوول برای فعالیت ضدباکتریایی

هفته یکبار طی فصول تولید مثلی (پاییز -مهر و آبان

پالسمای منی است و غشای پالسمایی اسپرماتوزوا را

ماه) و غیرتولید مثلی (زمستان -دی و بهمن ماه) انجام

تثبیت میکند (لویس-جونس و همکاران  .)1996کمبود

گرفت .میانگین طول روز و دمای هوا در فصل

آهن با اختالل در عملکرد تولیدمثلی همراه میباشد .آهن

تولیدمثلی به ترتیب  11ساعت و  25درجه سلسیوس و

برای تولیدمثل جنس نر ،ضروری شناخته شده و اغلب

در فصل غیرتولیدمثلی به ترتیب  10ساعت و  45دقیقه

به ترانسفرین با منشا سلولهای سرتولی ،هاپتوگلوبین

و  10درجه سلسیوس بود .بالفاصله پس از انزال و

تولید شده توسط سلولهای سرتولی و الیدیگ و

تعیین حجم منی ،حجم کوچکی از منی ( 0/3میلیلیتر)

همچنین الکتوفرین با منشا غدهی وزیکولی باند می-

برداشت شده و به لوله آزمایش منتقل شد .پس از رقیق

شود .این پروتیینها حاوی آهن غیرفعال کاتالیستی

سازی این نمونهها توسط سرم فیزیولوژیک ،فراسنجه-

برای جلوگیری از اکسیداسیون هستند (لئونارد-مارک

های کمی و کیفی اسپرماتوزوییدها شامل مقدار تحرک

 .)2001ارتباط مثبت معنیداری بین غلظت آهن خون با

پیشرونده ،درصد اسپرمهای زنده ،ناهنجاریهای

غلظت اسپرم در مردان وجود دارد (وانگ و همکاران

مورفولوژیکی و غلظت اسپرم مورد ارزیابی قرار

 .)2001در پژوهش پسچ و همکاران ( ،)2006همبستگی

گرفتند .مابقی منی همراه با نمونههای خون ،سانتریفیوژ

معنیداری بین حجم انزال نریان و غلظت آهن پالسمای

شده و پالسمای منی و سرم خون جدا شد .این نمونهها

منی مشاهده شد .توردا و همکاران ( ،)2012گزارش

تا زمان ارسال به آزمایشگاه جهت اندازه گیری غلظت

کردند که آهن دارای اثرات مثبت بر تحرک اسپرم گاو

مواد معدنی در دمای -20C°ذخیره شدند .جهت ارزیابی

میباشد .بطور کلی ،مواد معدنی در فرایندهای

درصد تحرک پیشرونده اسپرم ،منی به نسبت  1به 40

تولیدمثلی جنس نر دارای نقش مهمی میباشند .با توجه

توسط سرم فیزیولوژیک گرم ( 38درجه سانتیگراد)

به اینکه گزارشات بسیار محدودی درخصوص بررسی

رقیق شده و یک قطره از منی رقیق شده روی الم قرار

غلظت مواد معدنی پالسمای منی و خون در دامهای با

داده شد و پس از المل گذاری ،در بزرگنمایی ×40

اسپرمگیری

به

روش

تحریک
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میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت .برای بررسی

نتایج و بحث

درصد اسپرمهای زنده و ناهنجار از محلول رنگ

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که فراسنجههای

آمیزی ائوزین  -نیگروزین استفاده شد .برای رنگ-

منی قوچ عربی کامال تابع تغییرات فصلی میباشد .به-

آمیزی ،ابتدا یک قطره از منی رقیق شده در یک انتهای

طوریکه حجم منی ،غلظت اسپرم ،درصد تحرک

الم تمیز و گرم شده قرار داده شد و سپس یک قطره از

پیشرونده و اسپرمهای زنده در فصل تولیدمثلی (پاییز)

رنگ روی منی ریخته شد .بعد از مدت یک دقیقه ،توسط

بیشتر از فصل غیرتولیدمثلی (زمستان) بود (.)P>0/05

لبه الم دیگری ،گسترش نازکی از آن تهیه شد و پس از

برعکس ،درصد ناهنجاریهای مورفولوژیکی اسپرم در

خشک شدن در بزرگنمایی  ×100میکروسکوپ و با

فصل غیر تولیدمثلی بیشتر از فصل تولیدمثلی بود

استفاده از روغن ایمرسیون مورد ارزیابی قرار گرفت.

(( ،)P>0/05جدول  .)1نتایج نشان دادند که مقدار کلسیم

اسپرمهای زنده به دلیل داشتن غشای سالم ،رنگ را به

و فسفر پالسمای منی در فصل تولیدمثلی بطور معنی-

خود جذب نکرده و قابل تشخیص از اسپرمهای مرده

داری بیشتر از فصل غیرتولیدمثلی بود (،)P>0/05

بودند .در صد اسپرمهای با ناهنجاری مورفولوژیکی با

(جداول  2و .)3این در حالی است که مقدار عناصر

ارزیابی نمونههای رنگ آمیزی شده تعیین شد .تعیین

کمیاب پالسمای منی شامل مس ،روی و آهن تحت

غلظت اسپرم نیز با استفاده از الم هموسیتومتر انجام

تاثیر فصول تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی قرار نگرفتند

گرفت (حمیدی و همکاران  .)2012غلظت کلسیم ،فسفر،

( .)P<0/05غلظت کلسیم ،روی و آهن سرم خون در

مس ،روی و آهن در نمونههای پالسمای منی و سرم

فصل تولیدمثلی افزایش معنیداری در مقایسه با خارج

خون به روش فتومتریک تعیین شد .این آزمایش در

فصل داشت ( .)P>0/05برعکس ،مقدار مس سرم خون

قالب طرح کامل تصادفی انجام و دادههای آزمایش با

در فصل تولیدمثلی کمتر از فصل غیرتولیدمثلی بود

استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSویرایش  )16مورد

( .)P>0/05غلظت فسفر سرم خون تفاوت معنیداری

تحلیل آماری قرار گرفتند .برای ارزیابی تفاوت

بین فصل و خارج فصل تولید مثلی نداشت (.)P<0/05

فراسنجههای کیفی منی و نیز غلظت مواد معدنی بین

در فصل تولیدمثلی ،مقدار کلسیم ،مس و روی پالسمای

پالسمای منی و خون و بین فصل و خارج فصل

منی بطور معنیداری بیشتر از سرم خون بود

تولیدمثل از آزمون  tجفت نمونهای استفاده شد .تفاوت

( .)P>0/05غلظت فسفر و آهن پالسمای منی در فصل

غلظت مواد معدنی پالسمای منی و نیز خون در فصل و

تولیدمثلی تفاوت معنیداری با سرم خون نداشت

خارج فصل تولیدمثلی توسط آنالیز واریانس و آزمون

( .)P>0/05در فصل غیر تولید مثلی ،مقدار کلسیم ،روی

مقایسهای چند دامنه دانکن تحلیل شد .دادهها بر حسب

و آهن پالسمای منی بطور معنیداری بیشتر از سرم

میانگین  ±خطای معیار بیان شد .جهت بررسی ارتباط

خون بود ( .)P>0/05مقدار فسفر و مس پالسمای منی

بین غلظت مواد معدنی پالسمای منی و خون با

و خون در فصل غیرتولیدمثلی ،اختالف معنیداری

فراسنجههای کیفی منی از آزمون همبستگی دومتغیره

نداشتند ( .)P>0/05با توجه نتایج جدول  ،4بین مقدار

پیرسون استفاده شد و همبستگیهای معنیدار گزارش

کلسیم پالسمای منی با تحرک پیشرونده اسپرمها

شدند.

همبستگی مثبت معنیداری در فصل تولیدمثلی یافت شد
( .)P>0/05مقدار مس پالسمای منی در فصل تولیدی
مثلی ،همبستگی مثبت معنیدار با تحرک و زندهمانی
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.)P>0/05( های مورفولوژیکی اسپرم داشت

-اسپرم و همبستگی منفی معنیدار با مقدار ناهنجاری

 تغییرات فراسنجههای منی قوچ عربی بین فصول تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی-1 جدول
Table 1- Variations of Arabian ram semen parameters between breeding and non-breeding seasons

فراسنجهها

فصل تولیدمثلی

فصل

Parameters

Breeding season

غیرتولیدمثلی

حجم منی

1.87±0.09a

Non-breeding season
1.39±0.10b

Semen volume (ml)
تحرک پیشرونده اسپرم

77.75±1.28a

71.90±1.53b

Sperm progressive motility (%)
غلظت اسپرم

3.01±0.14a

2.42±0.21b

Sperm concentration (×109/ml)
اسپرمهای زنده

83.36±1.14a

77.61±1.16b

Sperm viability (%)
ناهنجاری مورفولوژیکی اسپرم

9.22±0.37b

12.96±0.34a

Sperm morphological defect (%)
(P<0.05) میانگینها با حروف غیرمشترک دارای اختالف معنیدار میباشند
Means with different letters differ significantly (P<0.05)
 تغییرات غلظت برخی عناصر عمده پالسمای منی و سرم خون در فصول تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی قوچ عربی-2 جدول
Table 2- Variations of some of the seminal plasma and blood serum major element concentrations
between breeding and non-breeding seasons in Arabian ram

فراسنجهها
Parameters
کلسیم
Calcium (mg/dl)

فصل تولیدمثلی
پالسمای منی
Seminal plasma
سرم خون

فصل غیرتولیدمثلی

Breeding season
9.62±0.31aA

Non-breeding season
7.63±0.48bA

3.88±0.37aB

2.74±0.09bB

4.34±0.35a

3.48±0.25b

3.41±0.21

3.25±0.24

Blood serum
فسفر

پالسمای منی

Phosphorus (mg/dl) Seminal plasma
سرم خون

Blood serum
میانگینهای هر ردیف با حروف غیرمشترک کوچک و هر ستون با حروف غیرمشترک بزرگ برای هر فراسنجه
(P<0.05) دارای اختالف معنیدار میباشند
Means within same row with different small letters and column with different large letters for
each parameter differ significantly (P<0.05).
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 تغییرات غلظت برخی عناصر کمیاب پالسمای منی و سرم خون در فصول تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی قوچ عربی-3 جدول
Table 3- Variations of some of the seminal plasma and blood serum trace element concentrations
between breeding and non-breeding seasons in Arabian ram

فراسنجهها
Parameters
مس
Copper (µm/dl)

فصل تولیدمثلی

فصل غیرتولیدمثلی

Breeding season
پالسمای منی

162.31±8.11A

Non-breeding
season
150±10.68

Seminal plasma
سرم خون

126.88±4.35bB

156.62±7.82a

پالسمای منی

128.06±11.03A

133.88±5.88A

Seminal plasma
سرم خون

83.25±2.26aB

63.94±4.79bB

پالسمای منی

124.62±5.40

123.88±4.70A

Seminal plasma
سرم خون

125.50±8.51a

86.19±7.82bB

Blood serum
روی
Zinc (µm/dl)

Blood serum
آهن
Ferrous (µm/dl)

Blood serum
میانگینهای هر ردیف با حروف غیرمشترک کوچک و هر ستون با حروف غیرمشترک بزرگ برای هر فراسنجه
(P<0.05) دارای اختالف معنیدار میباشند
Means within same row with different small letters and column with different large letters for
each parameter differ significantly (P<0.05)
) بین فراسنجههای اسپرم و مقدار عناصر پالسمای منی و خون در قوچ عربیP< 0/05(  همبستگیهای معنی دار-4 جدول
Table 4- Significant correlations (P<0.05) between sperm parameters and amount of seminal plasma and
blood elements in Arabian ram
فراسنجهها
کلسیم
مس
روی
آهن
Parameters
تحرک پیشرونده اسپرم

Calcium
0.65**+ , 0.74*+ , 0.82*×

Copper
0.64**× , 0.55*×

Zinc
-

Ferrous
-

Sperm progressive motility
غلظت اسپرم

-

-

0.63*+ , 0.60*×

0.70*×

Sperm concentration
اسپرمهای زنده

-

0.63*+ , 0.68*×

-

-

Sperm viability
ناهنجاری مورفولوژیکی اسپرم

-

0.69*+ , - 0.81*×

-

-

Sperm morphological defect
.عالمتهای * و ** به ترتیب نشان دهنده پالسمای منی و سرم خون میباشند
. به ترتیب نشان دهنده فصل تولید مثلی و فصل غیر تولیدمثلی میباشند+ عالمتهای × و
* and ** superscripts represent the seminal plasma and blood serum, respectively.
× and + superscripts represent the breeding and non-breeding seasons, respectively.
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در فصل تولیدمثلی ،مقدار روی و آهن پالسمای منی

سرم خون میباشد ،مشخص نشده است .نشان داده

دارای همبستگی مثبت و معنیداری با غلظت اسپرم

شده است که پروستات ،کیسههای منی و اپیدیدیم نیز

بودند ( .)P>0/05در فصل تولیدمثلی ،بین مقدار مس

بسیار غنی از کلسیم هستند .با اینحال مکانیسم دقیقی

سرم خون و تحرک اسپرم همبستگی مثبت معنیداری

که طی آن ،این عناصر از گردش خون به پالسمای منی

بدست آمد ( .)P>0/05در فصل غیر تولیدمثلی ،مقدار

منتقل میشوند ،نامشخص است (وانگ و همکاران

کلسیم پالسمای منی و سرم خون دارای همبستگی

 .)2001در پژوهش حاضر ،بین مقدار کلسیم پالسمای

مثبت معنیداری با مقدار تحرک پیشرونده اسپرمها بود

منی و تحرک پیشرونده اسپرمها در فصول تولید مثلی

( .)P>0/05همچنین ،مقدار مس پالسمای منی در فصل

و غیرتولیدمثلی همبستگی مثبت معنیداری یافت شد.

غیرتولیدمثلی همبستگی مثبت معنیداری با مقدار زنده-

مقدار کلسیم سرم خون نیز در فصل غیرتولیدمثلی

مانی و ناهنجاریهای مورفولوژیکی اسپرم داشت

دارای همبستگی مثبت معنیداری با تحرک پیشرونده

( .)P>0/05سایر ارتباطات بین مواد معدنی پالسمای

اسپرم بود .در مقابل ،عبدالرحمان و همکاران (،)2000

منی و خون با فراسنجههای کمی و کیفی اسپرمها در

دریافتند که درصد اسپرمهای متحرک به همراه افزایش

فصل و خارج فصل تولیدمثلی دارای همبستگیمعنی-

سطح کلسیم منی در قوچ کاهش مییابد .این محققین

داری نبودند (.)P<0/05

بین درصد اسپرمهای زنده و غلظت کلسیم همبستگی

اثر تغییر فصل بر کیفیت و کمیت منی نشخوارکنندگان

مثبتی را مشاهده کردند .در گاومیش ارتباط مثبت

کوچک ،عمدتا بدلیل تغییر طول روشنایی روز در طول

معنیداری بین غلظت کلسیم پالسمای منی با حرکت

سال میباشد (چمینیو و همکاران  .)1992منی قوچهای

پیشرونده اسپرمها و نیز درصد اسپرمهای زنده

مغانی در زمستان دارای کمترین غلظت اسپرم بود

گزارش شده است (اقبالی و همکاران  .)2010aپرین و

(ضمیری و همکاران  .)2010بطور مشابهی در پژوهش

همکاران ( ،)1990نشان دادند که کلسیم منی به طور

حاضر غلظت اسپرم در زمستان که همزمان با فصل

معنیداری در مردانی که تحرک اسپرم آنها پایین است،

غیرتولیدمثلی قوچهای عربی میباشد ،کمتر بود.

کاهش یافته است .بر خالف تحقیق حاضر ،جونجی و

ارزیابی بیوشیمیایی پالسمای منی از مهمترین

همکاران ( ،)2006دریافتند که کلسیم پالسمای منی گاو

معیارهای بررسی مقدار باروری و تشخیص اختالالت

نر گوشتی با غلظت اسپرم ،تحرک و درصد اسپرمهای

تناسلی جنس نر میباشد .توزیع یونهای پالسمای

زنده ،همبستگی معنیداری نداشت .با این حال

منی ،میتواند پایهای برای تنوع کیفیت منی در نژادهای

همبستگی منفی معنیدار بین درصد اسپرمهای غیر-

مختلف فراهم کند (ماسانی و همکاران  .)2004گاوهای

طبیعی با کلسیم پالسمای منی وجود داشت .کلسیم در

شیری نژاد هلشتاین ،دارای پایینترین سطح کلسیم

ساختار بسیاری از آنزیمها و پروتیینها حضور دارد

سرم خون در فصل زمستان بودند (رامین و عصری

و بنابراین در هموستاز سلول نقش دارد (وانگ و

رضایی  .)1386ایوانو و همکاران ( ،)1990کمترین

همکاران  .)2001یون کلسیم مهمترین فاکتور جهت

مقدار کلسیم خون گاو را در فصل پاییز گزارش کردند.

ایجاد حرکت و افزایش مدت زمان تحرک اسپرم می-

در پژوهش حاضر ،مقدار کلسیم پالسمای منی در هر

باشد (علوی و کوسون  .)2005کلسیم از جمله کاتیون-

دو فصول تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی بیشتر از سرم

های پالسمای منی برای ایجاد تعادل اسمزی است

خون بود .چگونگی انتقال کلسیم از خون به منی و اینکه

(حافظ  .)1987لینهارت و همکاران ( ،)1991گزارش

چرا پالسمای منی دارای غلظت باالتر کلسیم نسبت به

کردند یونهای سدیم و کلسیم میتوانند اثر مهارکنندگی
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یون پتاسیم بر تحرک اسپرم در مایع منی را کاهش

کبد ،کلیه و روده شده است که مانع جذب مس و انتقال

دهند .نتایج حاضر با یافتههای جونجی و همکاران

آن از روده به خون میشود .علت این امر تمایل بیشتر

( )2006در گاو ،مبنی بر افزایش غلظت فسفر پالسمای

مس نسبت به روی برای اتصال با متالوتیونین است

منی در پاییز نسبت به فصل زمستان مطابقت دارد.

(لیندر و حازق-اعظم  .)1996از سوی دیگر ،در معرض

عبدالرحمان و همکاران ( ،)2000طی پژوهشی دریافتند

سرما بودن ،سیستم هیپوفیز-تیرویید را تحریک کرده

که به همراه کاهش سطح فسفر منی قوچهای نژادهای

و موجب فعال شدن غده تیرویید میشود (سالم و

مختلف ،درصد اسپرمهای متحرک کاهش مییابد .از-

همکاران  .)1991افزایش فعالیت تیرویید ،موجب افزایش

طرفی ،درصد اسپرمهای زنده با غلظت فسفر دارای

مس در بدن و خون میشود .در تحقیق صورت گرفته

همبستگی منفی بود .در تحقیق صورت گرفته توسط

توسط مکال و همکاران ( )2007در خوک و مکال و

مکال و همکاران ( )2007در خوک نر و جونجی و

همکاران ( )2002در گاو ،ارتباط مثبت معنیداری بین

همکاران ( )2006در گاو ،همبستگی منفی معنیداری بین

غلظت مس پالسمای منی و مقدار تحرک اسپرمها یافت

غلظت فسفر پالسمای منی با برخی فراسنجههای کیفی

شد که موافق با پژوهش حاضر بود .در پژوهش اقبالی

منی وجود داشت .در تضاد با پژوهش حاضر،

و همکاران ( )2008نیز ارتباط مثبت معنیداری بین

همبستگی مثبت معنیداری بین غلظت فسفات پالسمای

غلظت مس پالسمای منی و کیفیت منی شامل تحرک

منی اسب و غلظت اسپرم مشاهده شد (پسچ و همکاران

اسپرم و درصد اسپرمهای زنده در گاومیش یافت شد.

 .)2006وانگ و همکاران ( )2001دریافتند که غلظت مس

برخی محققین تاثیرات منفی مس بر کیفیت منی را

مردان بهطور معنیداری در سرم خون بیشتر از

گزارش کردهاند .عیدی و همکاران ( )2010در انسان،

پالسمای منی بود که برعکس یافتههای پژوهش حاضر

ارتباط منفی معنیداری بین غلظت مس پالسمای منی و

در فصل تولیدمثلی بود .مشابه با پژوهش حاضر،

فراسنجههای کیفی منی شامل  ،pHدرصد اسپرمهای

باالترین غلظت مس سرم خون گوسفندان در زمستان

زنده ،غلظت اسپرم ،تحرک اسپرم و اسپرمهای با

مشاهده شد (خان و همکاران  .)2006وازکوئز آرمیجو

مورفولوژی طبیعی گزارش کردند .باال بودن مقدار

و همکاران ( ،)2011با پژوهشی که بر بزهای دورگه

روی خون در پاییز (فصل تولیدمثلی) موافق با یافته-

انجام دادند ،گزارش کردند غلظت سرمی مس تحت

های بروسک و همکاران ( )2009در گوسفند بود .توردا

تاثیر وضعیت تولیدمثلی و فصل قرار دارد ،که موافق

و همکاران ( ،)2012گزارش کردند که غلظت

با پژوهش حاضر بود .نتایج این پژوهش مبنی بر

فیزیولوژیک عناصر روی دارای اثر تحریککنندگی بر

افزایش غلظت مس خون در فصل زمستان ،با یافتههای

پارامترهای حرکتی اسپرم گاو است .همچنین ،کین و

خان و همکاران ( )2006در گوسفند مطابقت دارد ،اما

همکاران ( )1981گزارش کردند که تغییرات فصل و دما

مخالف یافتههای یازار و همکاران ( )2006در بزهای

بر غلظت روی خون سگ تاثیرگذار است .این محققین

آنقوره و متوی و همکاران ( )2007در گاو شیری است.

بیان کردند که بین روی خون و دمای محیط همبستگی

از دالیل توجیهکننده پایین بودن غلظت مس سرم خون

مثبت وجود دارد .روی در پالسمای منی بهعنوان یک

در فصل تولیدمثلی میتوان به ناسازگاری مس با

نشانه برای عملکرد پروستات استفاده میشود (الگرن و

آنتاگونیستهای آن ،از جمله کلسیم ،روی و آهن ،که

همکاران  .)1995وانگ و همکاران ( ،)2001طی

در فصل تولیدمثلی بهطور معنیداری باال بودند ،اشاره

پژوهشی دریافتند که غلظت روی پالسمای منی مردان،

کرد .غلظت باالی روی موجب تولید متالوتیونین در

از غلظت آن در خون بیشتر بود که موافق با پژوهش
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حاضر در قوچ عربی بود .اردوغان و همکاران ()2004

آهن باشد .از سوی دیگر ممکن است کاهش غلظت مس

تغییری در غلظت روی خون گاوهای شیری بین فصول

خون در فصل تولیدمثل زمینه را برای جذب و افزایش

تابستان و زمستان مشاهده نکردند .در بزهای نر،

آهن خون فراهم کرده باشد (عبدلمجید و اهم .)1991

کمبود روی در جیره غذایی باعث کوچک شدن بیضهها

در این پژوهش ،بین مقدار آهن پالسمای منی و تراکم

و کاهش میل جنسی و تولید اسپرم میشود (وازکوئز

اسپرم در فصل تولیدمثل همبستگی مثبت معنیداری

آرمیجو و همکاران  .)2011موشهای دارای کمبود

وجود داشت که موافق با پژوهش وانگ و همکاران

روی ،غلظت اسپرم ،زنده مانی و ظرفیتپذیری اسپرم

( )2001در انسان و پسچ و همکاران ( )2006در نریان

کمتری داشتند (جانگلین و ژیو  .)2000چیا و همکاران

بود .برخالف پژوهش حاضر ،اقبالی و همکاران

( )2000دریافتند که غلظت روی پالسمای منی مردان

( ،)2010bمشاهده کردند که میانگین غلظت آهن در

همبستگی آماری معنیداری با غلظت اسپرم ،تحرک و

پالسمای منی گاومیش با تحرک جلورونده اسپرم،

زندهمانی دارد .در پژوهش حاضر ،مقدار روی

حرکت تودهای و زندهمانی اسپرم ارتباط معنیدار

پالسمای منی و خون در فصل تولید مثلی فقط با غلظت

داشت .درمقابل ،انکوباسیون اسپرماتوزوای انسان با

اسپرم همبستگی مثبت داشت .غلظت اسپرم ،اسپرمهای

آهن ،بهطور معنیداری موجب کاهش تحرک آن شده

زنده و تحرک اسپرم گاو نر در گروه مکملسازی شده

است (هوانگ و همکاران .)2000

با روی در مقایسه با گروه شاهد بیشتر بود (کومار و
همکاران  .)2006پسچ و همکاران ( ،)2006بین غلظت

نتیجهگیری

روی پالسمای منی و تراکم اسپرم همبستگی مثبت

بطور کلی از پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که

معنیداری مشاهده کردند که موافق با پژوهش حاضر

ضمن تایید بهبود کیفیت منی قوچ عربی در فصل

بود .ری و همکاران ( ،)2010با افزودن روی به منی

تولیدمثلی (پاییز) نسبت به فصل غیرتولیدمثلی

گاومیش بهطور آزمایشگاهی ،هیچگونه اثری بر

(زمستان) ،غلظت برخی مواد معدنی پالسمای منی و

مورفولوژی اسپرمها نیافتند .بهنظر میرسد این عنصر

سرم خون در فصول تولیدمثلی و غیرتولید مثلی دارای

به عنوان یک پاکسازیکننده بالقوه آنیونهای

اختالف معنیداری بودند .همچنین ،همبستگیهای

سوپراکسید تولیدشده توسط اسپرمها و گلبولهای

معنیدار بین مقدار برخی مواد معدنی پالسمای منی و

سفید عمل میکند (پالنت و همکاران  .)1994لذا تصور

سرم خون با فراسنجههای کیفی منی در این دو فصل

میشود پالسمای مایع منی ،بهعلت مقادیر باالی روی،

یافت شد .بنابراین در بررسی ارتباط مواد معدنی

در مواجه با مقادیر زیاد آنیون سوپراکسید ،فعالیت

پالسمای منی و خون با کیفیت اسپرم در قوچ ،تاثیر

شبه آنتیاکسیدانی را انجام دهد .به نظر میرسد روی

فصول تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی را نیز باید درنظر

در بافت بیضه به صورت مستقیم بر اسپرماتوژنز،

داشت

کیفیت منی و درنهایت باروری جنس نر تﺄثیر داشته
باشد (سورنسن و همکاران  .)1999در پژوهش حاضر،

تشکر و قدردانی

مقدار آهن سرم خون در فصل زمستان کمتر بود که بر

بدینوسیله از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

خالف پژوهش یوکاس و ساکیر ( )2006در گاوهای

خوزستان به سبب فراهم ساختن امکانات انجام این

شیری بود .افزایش غلظت آهن خون در فصل تولید

پژوهش ،قدردانی میشود.

مثلی ،میتواند بهدلیل مصرف علوفههای سبز و غنی از
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Abstract
BACKGROUND: Mineral elements are effective on male reproductive function. OBJECTIVES:

This experiment was carried out to evaluate the levels of some minerals in blood serum and seminal
plasma and its relationship with semen quality in breeding and non-breeding seasons for Arabian
rams. METHODS: Blood and semen were collected weekly for 8 weeks from 8 Arabian rams
during breeding (autumn) and non-breeding (winter) seasons. RESULTS: Semen quality in breeding
season was higher than the other season. Seminal plasma values of calcium and phosphate and also
blood serum levels of calcium, zinc and ferrous were higher in breeding season (P<0.05). Serum
concentration of cupper in breeding season was lower (P<0.05). The seminal values of copper, zinc
and ferrous and blood level of phosphorus were not affected by seasons (P>0.05). In non-breeding
season, seminal plasma content of calcium, zinc and ferrous were higher than serum (P<0.05). In
breeding season, there was a positive correlation between seminal calcium and cupper values with
progressive spermatozoa motility (P<0.05). In this season, seminal copper has positive and negative
correlation with spermatozoa viability and defects, respectively. Also, there was positive correlation
between blood copper and spermatozoa motility (P<0.05). In breeding season, seminal zinc and
ferrous had a positive correlation with sperm concentration (P<0.05). In non-breeding season,
seminal calcium has positive correlation with sperm motility (P<0.05). There was a positive
correlation between seminal plasma copper level and sperm viability as well as defects in nonbreeding season. Also, calcium level of serum had a positive correlation with spermatozoa motility
(P<0.05). CONCLUSIONS: In general, the levels of some minerals in seminal plasma and blood
serum and their relation with semen quality parameters were affected by breeding and non-breeding
seasons in Arabian ram.
Keywords: Elements, Blood, Semen quality, Seasons

