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چکیده
زمینه مطالعاتی :تلقیح مصنوعی در گوسفند با منی منجمد -یخگشایی شده دارای باروری پایین مییباشید ،زییاا اججمیاد
اسپام قوچ مشکل است .هدف :مطالعهی تأثیا سطوح مختلف قند تاهالوز روی فااسنجههای اسیپام منجمید -ییخگشیایی
شده در قوچهای قزل ،قزل -ماینوس و ماینو -مغاجی ،در مدت  15روز جگهداری بیود .روشکاار :شی

رأس قیوچ بیال

باای اسپامگیای استفاده شد .پس از اسپامگیای و ارزیابی اولیه جموجهها رقیق شدجد .باای رقیقسازی از رقییقکننیدهی
با پایهی تایس که سه گاوه حاوی سطوح  75 ،50و  100میلیموالر تاهالوز ،و یک گاوه بدون تاهالوز به عنیوان گیاوه
شاهد استفاده شد .در جهایت تا دمای  5درجهساجتیگااد خنکسازی ،داخل جیتاوژن میای منجمید و تیا  15روز جگهیداری
شدجد؛ جموجهها همه روزه باای ویژگیهایی چون درصد تحاک ،حاکت پیشیاوجده ،درصید اسیپامهیای زجیده و جاهنجیار
ارزیابی شدجد .نتایج :سطح  75میلیموالر تاهیالوز بیشیتاین درصید اسیپامهیای زجیده و گیاوه  75و  100میلییمیوالر
تاهالوز بیشتاین درصد تحاک و حاکت پیشاوجده را دارا بودجید ( .)P<0/05همچنیین اسیتفاده از رقییقکننیدهی حیاوی
تاهالوز تأثیا معنیداری روی درصید اسیپامهیای جاهنجیار جداشیت ( .)P<0/05نتیجاهگیاری نهاایی :در طیی  15روز
ارزیابی ،ویژگیهای رقیقکنندهی حاوی قند تاهالوز با شیب کمتای جسبت به گاوه شاهد کاه

یافت .در بیین قیوچهیای

مورد آزمای  ،باای درصد اسپامهای زجده جژاد قزل بهتا از قزل -ماینوس و ماینو -مغاجی بود ،و باای درصید تحیاک
و حاکت پیشاوجده و درصد اسپامهای جاهنجار گاوه قزل -ماینوس بهتا از جژاد قزل و ماینو -مغاجی بود .جتیای جشیان
داد ،استفاده از تاهالوز موجب بهبود ویژگی منی منجمد میشیود ،همچنیین اسیپام جیژاد قیزل و قیزل -ماینیوس هنگیام
استفاده از قند تاهالوز شایستگی بیشتای باای جگهداری به صورت منجمد دارد.
واژگان کلیدی :تلقیح مصنوعی ،رقیقکننده ،قوچ ،منی منجمد
مقدمه

موفق متأثا از عوامل متعددی میباشد ،که یکی از

از زماجی که تلقیح مصنوعی باای اولین بارمطاح شد،

اصلیتاین آنها ،دستاسی به اسپامهای بارور بوده و

حفظ مای منی در دامهای اهلی جیز مورد توجه قاار

اسپامهای بارور تنها در یک فاآیند اججماد موفق بدست

گافت (ساالمون و مکسول  .)1995تلقیح مصنوعی

میآیند (واتسون  .)2000اججماد به عنوان تکنیکی باای
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ذخیاه منی قوچ دارای مزایای بسیاری است ،اگاچه

 .)2002تاهالوز در باابا اثاات اسمزی به اشکال خاص

فاایند اججماد و یخگشایی باخی اثاات مضا در ساختار

از جمله :واکن

با فسفولیپیدهای غشا ،ایجاد محیط

اسپام و آسیب عملکادی و بیوشیمیایی القا میکند.

هایپاتوجیک و دهیدراسیون اسمزی سلول قبل از اججماد

تخایب غشای پالسمایی اسپام موجب از دست دادن

جق

حفاظتکنندگی داشته و از اینرو آسیب سلول در

باگشتجاپذیا عملکاد آن میشود .به دلیل باال بودن

اثا کایستال یخ را کاه

میزان اسیدهای چاب غیااشباع در غشای پالسمایی،

همکاران  ،2010موتا و همکاران  .)2014این تاکیب

اکسیداتیو حساستا

جسبت به دیگا قندها حفاظت بهتای را در باابا خشکی

است .زجده ماجدن اسپام در اثا اججماد و یخ -گشایی

ایجاد میکند زیاا تواجایی باالیی باای جایگزینی آب و

تحت تأثیا بسیاری از فاکتورها از جمله تاکیبات محیط

کایستاله شدن دارد (وتناب و همکاران  .)2003شواهد

اججماد میباشد (جالی و آرفیاجتی  .)2011یکی از علل

جشان میدهد ،که تاهالوز دمای اجتقال فاز لیپید خشک

اصلی تخایب و ماگ سلولی در طی اججماد تشکیل یخ

را کاه

میدهد ،و آجها را در فاز کایستال مای در

داخل و خارج سلولی میباشد .عمل اولیهی حفاظت-

عدم حضور آب محافظت میکند .تاهالوز همچنین از

ساعت تشکیل یخ و اجدازه کایستال یخ

پاوتئینهای حساس در حین خشک شدن محافظت می-

میباشد .با مقدار کافی حفاظتکنندهها تخایب اججمادی

کند .احتماالً تاهالوز به طور مستقیم با پاوتئین خشک

میتواجد حداقل شود .در حالیکه غلظت باالی آن میتواجد

از طایق پیوجد هیدروژجی بین گاوههای هیدروکسیل

موجب تخایب و مسمومیت اسمزی شود (مییاس

خود و شاخههای جاجبی قطبی پاوتئین تعامل باقاار

اثاات زیانآور گلیساول در قوچ

میکند (البین و همکاران  .)2003سه مکاجیسم مطاح

فشار

باای تاهالوز در رابطه با پایداری غشای سلول شامل:

اسمزی رقیقکننده استفاده کاد (سویلو و همکاران

واکن

سطح این مولکولها در

.)2007

یک الیهی فسفولیپید ،افزای

تاهالوز یک دیساکارید تشکیل شده از دو مولکول

شاکت در اجتقال فاز ژل به مای در محلولهای حجیم

گلوکز است ،که از طایق یک پیوجد آلفا ،آلفا 1،1-بهم

میباشد (رادولف و همکاران .)1986

متصل شدهاجد .از آججاییکه گلیکوزیل احیا بههم متصل

شواهد جشان میدهد ،تاهالوز با حفظ ساختار غشای

شدهاجد ،تاهالوز قدرت احیا جدارد .تاهالوز به طور

اسپام موجب کاه

آسیبهای وارده ،حین اججماد می

گستاده در طبیعت وجود دارد و یکی از مناب اجاژی

شود .هدف از اججام این پژوه

شناختهشده در بدن اکثا ارگاجیسمهای زجده بوده و

مختلف تاهالوز در جگهداری منی منجمد قوچهای

میتواجد در بسیاری از ارگاجیسمها از جمله باکتایها،

مختلف بود؛ و اینکه آیا میتوان با استفاده از تاهالوز

قارچها ،حشاات ،گیاهان و بیمهاگان یافت شود.

منی قوچ را به مدت بیشتای جگهداری کاد.

اسپام پستاجداران جسبت به تن

کنندهها کاه

 .)2012باای کاه

میتوان از تاکیب گلیساول با قند و افزای

با فسفولیپید و افزای

میدهد (شاجکارردی و

سیالیت غشا و کاه

بارسی تأثیا سطوح

تاهالوز از بدن موجودات زجده در باابا تن های
مختلف ماجند خشکی ،اججماد و فشار اسمزی حفاظت

مواد و روشها

میکند .موجودات غیا آبزی از طایق تولید مقدار زیادی

این مطالعه در ایستگاه تحقیقاتی خلعتپوشان داجشگاه

تاهالوز قادر به تحمل کمبود آب میباشند ،و تاهالوز

تبایز ،واق در جاده باسمن اججام گافت .در این طاح

در ثبات غشا و دیگا مجموعههای ماکاومولکولی تحت

رأس قوچهای جژاد قزل ،تاکیب ژجتیکی قزل-

شاایط حاد زیستمحیطی جق

کلیدی دارد (هیگاشیاما

از ش

ماینوس و ماینو -مغاجی ( 3تا  4سال و  60تا 80
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کیلوگام) باای اسپامگیای استفاده شد .پس از عادت-

تجزیهی آماری

دهی قوچها ،اسپامگیای در فصل تولید مثلی اججام

جموجههای اسپام در طی ش

گافت .اسپامگیای با استفاده از واژن مصنوعی 46-48

جم آوری و باهم مخلوط شدجد .پس از جم آوری داده-

فحل اججام گافت .پس

ها به کمک مدل  Mixedجامافزار ) SAS (2003آجالیز

از اسپامگیای جموجهها بالفاصله به آزمایشگاه منتقل

 0/05بود .تأثیا

درجهساجتیگااد ،و به کمک می

شدجد؛ پس از یک بارسی اولیه جموجههای با تحاک بی
از  70درصد و غلظت بی

از  3×109در ها میلیلیتا و

هفته (دو بار در هفته)

شدجد .سطح معنیداری در این آزمای
ش

هفته زمان جموجهگیای در مدل اولیه لحاظ شد ولی

چون معنیدار جبود ،در مدل آماری جهایی حذف شد.

کمتا از  15درصد اسپام جاهنجار باای اججماد استفاده
شدجد .باای حذف اثا قوچ ،جموجههای اسپام دریافتی ها

نتایج و بحث

گاوه از قوچها با هم مخلوط و به  4قسمت تقسیم شدجد

خالصهی فااسنجههای اجدازهگیای شده قبل از رقیق-

و در رقیقکننده با پایه تایس حاوی  75 ،50و 100

سازی و بعد از یخگشایی در جدول  1ارائه شده است.

میلیموالر تاهالوز ( ،Merck 64271آلمان) و یک گاوه

مقایسهی میاجگینهای حداقل مابعات درصد اسپامهای

بدون تاهالوز (به عنوان گاوه شاهد) رقیقسازی شدجد.

زجده بین سطوح مختلف تاهالوز جشان داد که سطح 75

رقیقکننده پایه حاوی  2/71گام تایس (،Merck 64271

میلیموالر تاهالوز به طور معنیداری بیشتاین درصد

آلمان) 1 ،گام اسیدسیتایکموجوهیدرات (Appli 64291

اسپامهای زجده را جسبت به گاوه  100و  50میلیموالر

فاوکتوز

تاهالوز و گاوه شاهد داشت ( .)P <0/05در حالیکه

( ،Daejung Chemicals 0043کاه) و  100000واحد

جعفااوغلی و همکاران ( )2011جشان دادجد که سطح

پنیسیلین و  100میلیگام استاپتومایسن که در 100

 100میلیموالر تاهالوز بهتا از سطح  70و  50میلی-

میلیلیتا آب مقطا حل شده و سپس  73میلیلیتا از این

موالر موجب بهبود درصد اسپامهای زجده میشود.

محلول با  20میلیلیتا زرده تخمماغ و  7میلیلیتا

بوکاک و همکاران ( )2007گزارش کادجد ،درصد

گلیساول تاکیب شد .رقیقسازی با حسب غلظت با

اسپامهای زجده سطح  100میلیموالر بیشتا از 50

جسبت  1به  6اججام گافت .پس از رقیقسازی در دمای

میلیموالر میباشد .ججفی و همکاران ( )2013جشان

 37درجهساجتیگااد از ها جموجه  15پایت فااجسوی

دادجد که سطح  50میلیموالر تاهالوز بهتا از سطح

 0/25میلیلیتا پا شده و به مدت  90دقیقه در یخچال تا

 100میلیموالر موجب حفظ درصد اسپامهای زجده در

دمای  5درجهساجتیگااد خنک ،و پس از آن به مدت 10

قوچ میشود .یوسال و همکاران ( )2009جشان دادجد که

دقیقه در  4-6ساجتیمتای باالی جیتاوژن مای منجمد

بین سطح  50و  100میلیموالر تفاوت معنیداری وجود

شده و در داخل جیتاوژن مای غوطهور شدجد .باای یخ-

جدارد .بالینگا و همکاران ( )2007جشان دادجد که

گشایی جموجهها به مدت  30ثاجیه در حمام آب  37درجه-

استفاده از تاهالوز در اججماد اسپام بز کوهی موجب

ساجتیگااد قاار داده شدجد .و جموجهها ها روز و به

افزای

قابلیت زیست اسپام ،جاخ باروری و تسهیم تخم

مدت  15روز باای صفاتی چون درصد اسپامهای زجده

لقاح یافته با اسپام ذوب شده میشود .کوزدروزکی

و جاهنجار (دم خمیده ،دم پیچیده ،اسپام بدون دم) با

( )2009گزارش کاد استفاده از تاهالوز تأثیای روی

استفاده از رجگآمیزی ائوزین -جیگاوزین ،تحاک کلی و

درصد اسپامهای زجده و اسپامهای با آکاوزوم سالم

حاکت پیشاوجده با استفاده از میکاوسکوپ جوری

جدارد ،که این با جتای آزمای

حاضا سازگاری جداشت.

ارزیابی شدجد.

این ممکن است به علت تفاوت در تاکیبات رقیقکنندهها

Gmbh

،chem

آلمان)،

1 /4

گام
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و جژادهای استفاده شده باشد .تواجایی حفاظتکنندگی

ماکاوتیوبولها و میتوکندریها میباشد .به این مفهوم

قندها روی اسپام بستگی به وزن مولکولی و جوع بافا

رقیقکنندهی هایپاتوجیک با کاه

تشکیل کایستال یخ

استفاده شده دارد (خلیلی و همکاران  .)2009گزارشات

موجب حفظ اجدامکها در طول اججماد میشود .بدر و

اخیا جشان دادجد استفاده از تاهالوز موحب حفاظت

همکاران ( )2010گزارش کادجد استفاده از  100میلی-

ویسکوزیته

قابلیت زیست اسپام و

ساختار  DNAمیگادد .تاهالوز با افزای

تشکیل کایستال یخ که

سیتوپالسم موجب کاه

موالر تاهالوز موجب افزای

حفاظت  DNAاز تخایب شده و تن

اکسیداتیو ایجاد
میدهد ،و

کشنده است ،میشود .همچنین ممکن است به عنوان

شده حین فاایند اججماد و ذوب را کاه

حذف کنندهی رادیکال آزاد عمل جماید (من و همکاران

ظافیت باروری آزمایشگاهی اسپام منجمد گاومی

را

 .)2013در خالل یخزدن و فاآیندهای دهیدراتاسیون و

افزای

ریهیدراتاسیون تاهالوز با فسفولیپیدهای غشای

مقایسهی درصد حاکت پیشاوجده بین سطوح مختلف

پالسمایی واکن
افزای

میدهد ،و موجب حفاظت غشا،

سیالیت و کاه

تشکیل بلورهای یخ میشوجد

میدهد.

تاهالوز جشان داد ،سطح  75و  100میلیموالر تاهالوز
بیشتاین درصد حاکت پیشاوجده را جسبت به گاوه
شاهد و  50میلیموالر تاهالوز داشتند (.)P <0/05

(آبوگال و تاادا .)2003
هماجطور که در جدول  1جشان داده شده است ،سطح 75

جتای این بخ

و  100میلیموالرتاهالوز بیشتاین درصد تحاک را

ماخز همخواجی داشت .جایینگ و همکاران ( )2010جشان

جسبت به گاوه شاهد و  50میلیموالر تاهالوز داشتند

دادجد که افزای

غلظت تاهالوز موجب بهبود درصد

( .)P < 0/05این جتای باای قند تاهالوز با جتای تاجسا

حاکت پیشاوجده در منی منجمد یخگشایی شدهی بز

و همکاران ( )2013روی بز آجقوره ،ججفی و همکاران

بوها میشود .درحالیکه با جتای

تاجسا و همکاران

( ،)2013بوکاک و همکاران ( )2007روی قوچ و جیز

( )2013در بز آجقوره مطابقت جداشت .محیط هایپاتوجیک

کوزدروزکی ( )2009روی خاگوش سازگاری جداشت.

محتویات آب داخل سلولی موجب مهار

در حالیکه با جتای

جعفااوغلی و همکاران (،)2011

با کاه

با جتای خلیلی و همکاران ( )2009در بز

باگشتپذیا تحاک میشود .میتوان گفت به دلیل از

آیسن و همکاران ( ،)2002یاماشیاو و همکاران (،)2011

دست دادن آب آزاد داخل سلولی اصطکاک افزای

بهلول و همکاران ( )2015روی قوچ و خلیلی و همکاران

یافته ،و این موجب مهار لغزش رشتههای میکاوتوبول

( )2009روی بز ماخز ،بدر و همکاران ( )2010روی

و یا دیگا عناصا ساختاری در تاژک میشود (ولدرز و

گاومی  ،آبوگال و تاادا ( )2003روی بز و هو و

همکاران .)1997

همکاران ( )2009روی خوک همخواجی داشت .هو و

مقایسهی درصد اسپامهای جاهنجار بین سطوح مختلف

همکاران ( )2010گزارش کادجد استفاده از  100میلی-

تاهییالوز جشییان داد (جییدول  )1گییاوه  50میلیییمییوالر

درصد تحاک ،یکپارچگی

تاهالوز اسپامهیای جاهنجیار کمتیای جسیبت بیه سیایا

غشای آکاوزوم و غشای پالسمایی میگادد ،همچنین

گاوهها داشت .با اینکه این اختالف معنیدار جبود ولی با

سطح آجزیم کاتاالز و گلوتاتیون

جتیجه تاجسا و همکاران ( )2013روی اسپام بز آجقیوره،

موالر تاهالوز موجب افزای
تاهالوز موجب افزای

پاوکسیداز شده و از این طایق موجب کاه

تن

بوکاک و همکاران ( )2007روی قوچ ،جایینگ و همکیاران

اکسیداتیو میشود .باحسب گزارش آیسن و همکاران

( )2010روی اسپام بیز جیژاد بیوها ،همچنیین بیا جتیای

( )2005تحاک باال در این سطح از تاهالوز به علت

ججفی و همکاران ( )2013روی قوچ جژاد زجدی همخیواجی

اسکلت سلولی و سیستم حاکتی سالم ماجند

تأثیر سطوح مختلف قند ترهالوز بر فراسنجههاي اسپرم منجمد-یخگشایی شدهي قوچهاي مختلف در مدت نگهداري و در فصل تولید مثلی

داشت .در حالیکیه بیا جتیای خلیلیی و همکیاران ()2009
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مطابقت جداشت.

جدول  -1درصد فراسنجههای اندازهگیری شده در سطوح مختلف قند ترهالوز
Table 1- Percentage of evaluated parameters in different level of trehalose
متغییاها

بعد از ذوب ()LSM±SE

قبل از رقیقسازی
Before
extending
95.48±1.7

100 mM
71.37±0.78b

After thawing
50 mM
75 mM
72.70±0.78b 77.39±0.80a

Control
71.03±0.86b

Variables

((%)Viability
تحاک

90.85±0.54

53.35±2.85a

53.01±2.84a

48.97±2.84b

41.23±2.86c

(%)Motility
حاکت پیشاوجده

86.58±1.49

46.56±2.51a

46.24±2.49a

42.56±2.49b

35.42±2.51c

اسپامهای زجده

(%)Progressive

motility
اسپامهای جاهنجار

8.44±1.49

9.54±0.33a

9.31±0.32a

9.17±0.32a

9.63±0.33a

(%)Abnormal

sperm
*حاوف غیامشابه در ها ردیف جشاندهندهی وجود اختالف معنیدار در سطح  %5میباشد.
*Dissimilar letters within a row show significantly different (P < 0.05).

فاض با این است قندهایی ماجند تاهالوز و سوکاوز

روزهای مختلف ارزیابی
مقایسهی روزهای مختلف ارزیابی (روزهای اول ،هفتم

جق

و پاجزدهم) در جدول  2ارائه شده است .مقایسهی

طی کاه

درصد اسپامهای زجده در روزهای مختلف جشان داد،

درون غشای پالسمایی اسپام جفوذ کاده و با سا قطبی

گاوه شاهد در روزهای اول درصد اسپامهای زجدهی

فسفولیپید پیوجد هیدروژجی باقاار میکنند .همچنین با

روزهای جگهداری

ایجاد یک فشار اسمزی موجب دهیدراسیون سلول شده

باالیی داشت ولی با افزای

کلیدی را در جلوگیای از تغییاات مخاب غشا در
حالت آبی بازی میکنند ،و جیز این قندها به

مخصوصاً در روزهای آخا به کمتاین میزان کاه

و سیالیت غشا را افزای

داده و تشکیل کایستال یخ

یافت .سطح  75میلیموالر تاهالوز باای بهبود درصد

داخل سلولی را کاه

میدهند (خلیلی و همکاران

اسپامهای زجده مؤثاتا از سایا سطوح عمل کاد .آیسن

 ،2009جعفااوغلی و همکاران  ،2011لیو و همکاران

و همکاران ( )2002گزارش کادجد ،غلظت باالی تاهالوز

.)1998

( 400-200میلیاسمول) حین فاایند خنکسازی اثا

مقایسهی درصد تحاک رقیقکنندههای غنی شده با

کشندهای روی اسپام قوچ میگذارد .این آسیب در

سطوح مختلف قند تاهالوز در زمانهای مختلف ذوب

ماحلهی اججماد و یخ -گشایی آشکار میشود .واکن

(جدول  )2جشان داد ،گاوه  75و  100میلیموالر

بین تاکیبات رقیقکننده و حفاظتکنندهها عامل مهمی

تاهالوز در اکثا روزها درصد تحاک بیشتای جسبت به

بوده که در ارزیابی مؤثا بودن ها جوع افزودجی باای

گاوه شاهد داشتند .آسیب ماتایکس لیپید موجب از

حفاظت اسپام در باابا شوک سامایی باید در جظا

دست دادن یکپارچگی غشا ،تخایب غشا در جتیجهی فاز

گافت (اسدپور و همکاران  .)2012مکاجیسم حفاظت

اجتقال غشا ،کاه

تحاک ،از دست دادن باروری و

تاهالوز از غشای سلول کامالً شناختهشده جیست ولی

تخایب  DNAاز طایق تن

اکسیداتیو میگادد (تاجسا
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و همکاران  .)2011هو و همکاران ( )2010همچنین بدر و

اثا آجتیاکسیداجی با حذف گوجههای اکسیژن فعال

همکاران ( ) 2010گزارش کادجد که تاهالوز دارای

موجب حفظ ویژگی منی منجمد ذوب شده میگادد.

خاصیت آجتی اکسیداجی میباشد .این حفاظتکننده دارای
جدول  -2مقایسهی تأثیر سطوح مختلف ترهالوز در روزهای اول ،هفتم و پانزدهم بعد از انجماد ()%
)Table 2- Comparison the effect of different levels of trehalose in 1, 7 and 15 days after frozen (%

100 mM

75 mM

50 mM

control

روزهای ارزیابی

اسپامهای زجده

تحاک

حاکت پیشاوجده

اسپامهای جاهنجار

Evaluation days
First day
Seventh day
Fifteenth day
First day
Seventh day
Fifteenth day
First day
Seventh day
Fifteenth day
First day
Seventh day
Fifteenth day

Viability
75.23±3.21a
72.79±2.41a
63.20±2.55a
79.18±3.21a
82.42±2.55a
68.46±2.55a
70.82±2.55a
75.22±2.55a
70.37±2.41a
76.59±3.59a
69.95±2.72a
57.89±2.72a

Motility
59.74±4.82a
55.30±4.82ab
43.36±5.03b
60.89±4.82a
55.34±4.82a
42.99±5.03b
53.94±4.82a
49.49±4.82ab
41.24±4.82b
45.51±4.82a
41.62±4.82a
34.10±5.03a

Progressive motility
52.24±4.52a
46.68±4.52ab
40.01±5.32b
53.17±4.52a
47.61±4.52ab
36.10±4.73b
47.29±4.52a
42.29±4.52ab
36.26±4.52b
41.15±4.52a
36.70±4.52a
27.47±4.98a

Abnormal sperm
4.26±0.81a
7.36±0.81b
18.17±0.86c
5.41±0.81a
8.13±0.81b
18.88±0.98c
5.73±0.85a
7.66±0.81ab
17.30±0.91b
6.97±0.91a
7.85±0.81ab
17.76±0.86b

* حاوف غیا مشابه در در ها ستون و در بین ها یک از گاوهها جشاندهندهی وجود اختالف معنیدار در سطح  %5میباشد.
* Dissimilar letter within each column and between any of the groups show significantly different (P < 0.05).

مقایسهی درصد حاکت پیشاوجده رقیقکنندههیای غنیی

های جاهنجار در روزهای آخا جسیبت بیه روزهیای اول

شده با سطوح مختلف قند تاهالوز در زمانهای مختلف

افزای

ذوب (جدول  )2جشان داد ،گیاوه  100و  75میلییمیوالر

تأثیر استفاده از قوچهای مختلف

تاهالوز کاه

یافته بود.

یکنواختی را جسبت بیه گیاوه شیاهد دارا

درصد اسپامهای زجده بین قوچهای مختلف استفاده

بودجد .آیسن و همکاران ( )2002گزارش کادجد جاخ باه-

شده متفاوت بود (شکل  .)1جژاد قزل بیشتاین درصد

زایی در رقیقکنندهی حیاوی  100میلییمیوالر تاهیالوز

اسپامهای زجده و آمیختهی ماینو -مغاجی کمتاین

 2/5باابا بیشتا از رقیقکنندهی شاهد بوده ،که میتواجد

درصد را جشان داد ( .)P<0/05مقایسه میاجگین حداقل

به درصد تحاک و حاکت پیشاوجدهی باال در این سیطح

مابعات باای جژاد قزل جشان داد گاوه  75میلیموالر

مابوط باشد.

تاهالوز بیشتاین ،و سطوح  50و  100میلیموالر

درصیید اسییپامهییای جاهنجییار (جییدول  )2در روزهییای

کمتاین درصد اسپامهای زجده را دارا بودجد (.)P<0/05

مختلییف تفییاوت معنیییداری بییاهم داشییتند (.)P<0/05

باای آمیختهی قزل -ماینوس سطوح  75و  100میلی-

سییطوح مختلییف تاهییالوز بییا گییاوه شییاهد در روزهییای

موالر بیشتاین ،و سطح  50میلیموالر و گاوه شاهد

مختلف تقایبا توان باابای باای بهبیود درصید اسیپام-

کمتاین درصد اسپامهای زجده را جشان دادجد

های جاهنجار داشتند ،و در همه جموجهها درصد اسیپام-

( .)P<0/05در قوچهای ماینو -مغاجی سطح  75میلی-
موالر تاهالوز بیشتاین درصد اسپامهای زجده را جشان

تأثیر سطوح مختلف قند ترهالوز بر فراسنجههاي اسپرم منجمد-یخگشایی شدهي قوچهاي مختلف در مدت نگهداري و در فصل تولید مثلی
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داد .همچنین باای گاوه شاهد و  100میلیموالر

درصد تحاک بین قوچهای مختلف متفاوت بود .آمیخته

تاهالوز کمتاین درصد اسپامهای زجده ثبت شد .پاسخ

قزل -ماینوس بیشتاین و ماینو -مغاجی کمتاین درصد

اسپام به حفاظتکنندهها در بین جاهای یک گوجه و جیز

تحاک را جشان داد .مقایسه میاجگین حداقل مابعات

گوجهها مختلف متفاوت میباشد .به طور کلی توان

باای جژاد قزل جشان داد سطوح  75و  100میلیموالر

اسپام جشخوارکنندگان کوچک جسبت به اججماد در

تاهالوز بیشتاین ،و گاوههای شاهد و  50میلیموالر

مقایسه با دیگا گوجهها متفاوت میباشد (کوچوک و

تاهالوز کمتاین درصد تحاک را داشتند (.)P<0/05

همکاران  .)2014اثاات استفاده از قند روی قابلیت

مقایسه میاجگین حداقل مابعات باای آمیختهی قزل-

زیست اسپام پس از ذوب به علت تفاوتهای فیزیکی و

ماینوس و ماینو -مغاجی جشان داد که ها سه سطح

شیمیایی تاکیبات اسپام در بین گوجههای مختلف

تاهالوز استفاده شده تفاوت معنیداری با گاوه شاهد

متفاوت است .تفاوتهای مشاهده شده در ویژگیهای

داشتند.

منی ممکن است در جتیجهی فاکتورهای مختلف ماجند

تفاوت در روش آزمای  ،گوجهی حیوان و تفاوت های

تفاوتهای گوجهای و فادی ،دمای جگهداری ،جوع بافا،

فادی ممکن است علت تفاوت مشاهده شده در

جسبت خنکسازی و تاکیبات رقیقکننده ماجند حضور

حساسیت اسپام توسط تن

اکسیداتیو باشد (بوکاک و

حفاظتکنندهها بستگی داشته باشد (جایینگ و همکاران

همکاران .)2008

.)2010
مرینو -مغانیMerino- Moghani/

قزلGhezel/

قزل -مرینوGhezel- Merino/

90
bc

ab

b

b

a

a

a

c

a

a ab

80
70

b

60
50
40
30
20
10
0
control

50 T

75 T

100 T

شکل  -1مقایسهی درصد اسپرمهای زنده بین قوچهای مختلف در سطوح مختلف ترهالوز
Figure 1. Compare the percentage of alive sperm between different rams with different level of
trehalose
حاوف غیامشابه جشاندهندهی معنیداری در سطح  %5میباشد.
Dissimilar letters show significantly different (P < 0.05).
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قزل -مرینوGhezel- Merino/

مرینو -مغانیMerino- Moghani/

a

a
b
b

a

b

a

قزلGhezel/

a

a

a

a

70
60
50

b
40
30
20
10
0

control

50 T

75 T

100 T

شکل  -2مقایسهی درصد تحرک بین قوچهای مختلف ،در سطوح مختلف ترهالوز
Figure 2. Compare the percentage of sperm motility between different rams with different level of
trehalose
حاوف غیامشابه جشاندهندهی معنیداری در سطح  %5میباشد.
Dissimilar letters show significantly different (P < 0.05).

درصد حاکت پیشاوجده بین قوچهای مختلف متفاوت

میاجگین حداقل مابعات در بین قوچهای آمیختهی قزل-

بود (شکل .)3آمیختهی قزل -ماینوس بیشتاین ،و

ماینوس و ماینو -مغاجی جشان داد که ها سه سطح

ماینو -مغاجی کمتاین درصد حاکت پیشاوجده را جشان

تاهالوز بهتا از گاوه شاهد عمل کادجد (.)P<0/05

داد .مقایسه میاجگین حداقل مابعات باای جژاد قزل جشان

کاسیماجیکام و همکاران ( )2007جشان دادجد جژاد قوچ

داد سطوح  75و  100میلیموالر تاهالوز بیشتاین ،و

درصد حاکت پیشاوجدهی منی ذخیاه شده در دمای

سطح  50میلیموالر تاهالوز با گاوه شاهد کمتاین
درصد حاکت پیشاوجده را داشتند ( .)P<0/05مقایسه

 4 °cرا تحت تأثیا قاار داد.

تأثیر سطوح مختلف قند ترهالوز بر فراسنجههاي اسپرم منجمد-یخگشایی شدهي قوچهاي مختلف در مدت نگهداري و در فصل تولید مثلی
قزل -مرینوGhezel- Merino/

مرینو -مغانیMerino- Moghani/
a
b
b

a

a

b

قزلGhezel/
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60

a

a

a

50

a

a

40

b

30
20
10
0
control

50 T

75 T

100 T

شکل -3مقایسهی درصد حرکت پیشرونده بین قوچهای مختلف در سطوح مختلف ترهالوز
Figure 3- Compare the percentage of progressive motility between different rams with different level
of trehalose
حاوف غیامشابه جشاندهندهی معنیداری در سطح  %5میباشد.
Dissimilar letters show significantly different (P < 0.05).

درصد اسپامهای جاهنجار بین قوچهای مختلف متفاوت

تاهالوز بیشتاین درصد اسپامهای جاهنجار را جسبت

بود (شکل .)4جژاد قزل بیشتاین درصد اسپامهای

به سایا گاوهها دارا بود ( .)P<0/05در آمیختهی

جاهنجار و آمیختهی قزل -ماینوس کمتاین درصد

ماینو -مغاجی گاوه شاهد و  50میلیموالر تاهالوز

اسپامهای جاهنجار را دارا بود ( .)P< 0/05مقایسه

کمتاین وسطح  100میلیموالر تاهالوز بیشتاین درصد

میاجگین حداقل مابعات باای جژاد قزل جشان داد گاوه

اسپامهای جاهنجار را دارا بود ( .)P<0/05این اختالفات

 50میلیموالر تاهالوز کمتاین ،و گاوه شاهد بیشتاین

احتماالً به این علت میباشد که پاسخ اسپام جژادهای

درصد اسپامهای جاهنجار را جسبت به سایا گاوهها

مختلف و حتی تفاوت فادی بین قوچها به اججماد

دارا بود ( .)P </05باای آمیختهی قزل -ماینوس سطح

متفاوت میباشد (تاجسا و همکاران .)2011

 75میلیموالر تاهالوز کمتاین ،و سطح  50میلیموالر
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Figure 4. Compare the percentage of abnormal sperm between different rams with different level of
trehalose
حاوف غیامشابه جشاندهندهی معنیداری در سطح  %5میباشد.
Dissimilar letters show significantly different (P < 0.05).
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Abstract
BACKGROUND: The sheep artificial insemination with frozen-thawed semen have a low fertility
rate because cryopreservation of ram semen is difficult. OBJECTIVES: The aim of this study was to

investigate the effect of supplementation of diluent with different trehalose concentrations on during
of storage cryopreservation of different rams’ semen in reproductive season. METHODS: Ejaculate
samples were collected from six adult rams. Samples immediately were transported to the
laboratory. After a primary evaluation, semen samples were diluted, with a Tris-based extender
complemented with 50, 75, 100 mM trehalose and an extender containing no sugar as a control
group. Semen samples were aspirated into 0.25 ml straws, cooled to 5°C and after frozen finally
stored in liquid nitrogen. The frozen straws were evaluated for motility, progressive motility,
percentage of live sperm and morphology for 15 days. RESULTS: Achieved results showed that the
highest percentage of alive sperms belonged to 75 mM trehalose and control group had the lowest
percantage of alive sperms. The highest percentage of motility and progressive motility were
recorded in concentrations of 75 mM and 100 mM, while the control group had the lowest
percentage of motile sperm and progressive motility, on the other hand, no significant differences
were observed in the percentages of abnormality the extender containing of trehalose and control
group. CONCLUSIONS: The highest percentage of alive sperms recorded for the Ghezel rams.
Percentage of motility, progressive motility and abnormality in Ghezel-Merinos rams were better
than other groups. The results of this study showed trehalozse improved cryopreservation of ram
semen.
Keywords: Artificial insemination, Cryopreservation, Extender, Ram

