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چکیده
زمینه مطالعاتی :استفاده از آنتی اکسیدانها سبب کاهش آسیبهای وارده به سلول اسپرم طی سرد سازی میشود.
هدف :این پژوهش به منظور افزایش خصوصیات کیفی منی خروس توسط ویتامین  Eو نانوسلنیوم طی فرآیند سردسازی
در دمای  4درجه سانتیگراد انجام پذیرفت .روش کار :منی جمعآوری شده از  20خروس نژاد لگهورن سفید ،با رقیق
کنندهی بدون آنتی اکسیدان (شاهد) و یا دارای  )E5( 5و )E10( 10میکروگرم ویتامین  Eدر هر میلیلیتر ،یا ،)NS0.5( % 0/5
 )NS1( % 1و  )NS2( % 2نانوسلنیوم رقیق شده و در دمای  4◦Cدر یخچال قرار گرفتند .خصوصیات کیفی اسپرمها شامل
زندهمانی ،درصد تحرک کل و پیشرونده ،سالمت غشای پالسمایی ،درصد اسپرمهای ناهنجار در زمانهای صفر48 ،24 ،
و 72ساعت طی فرآیند سردسازی و میزان مالون دیآلدهید در پایان آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج :درصد
زندهمانی ،تحرک کل و پیشرونده و همچنین سالمت غشای سیتوپالسمی اسپرمها در اثر گذر زمان کاهش معنیداری
داشت ( .)P<0/05همچنین درصد اسپرمهای ناهنجار در طی آزمایش روند افزایشی داشته است ( .)P<0/05با این وجود
افزودن سطوح مختلف ویتامین  Eو نانوسلنیوم موجب افزایش درصد زندهمانی ،درصد اسپرمهای با جنبایی پیشرونده
و غشای پالسمایی سالم در زمانهای  48 ،24و  72ساعت نسبت به تیمارشاهد شده است ( .)P<0/05همچنین درصد
اسپرمهای متحرک در زمان  48ساعت در تیمارهای E5و  ( E10به ترتیب  % 67/91و  )% 69/84ودر زمان  72ساعت در
تیمار  )% 56/73( E10نسبت به سایر تیمارها افزایش معنیداری داشته است ( .)P<0/05درصد اسپرمهای ناهنجار در زمان
 24ساعت در تیمار  )12%( E10و در زمان  72ساعت در تیمارهای  )17/92( E5و  )17/99( E10کمتر از سایر تیمارها بود
( .)P< 0/05همچنین تیمار  NS2در زمان  72ساعت بیشترین درصد اسپرمهای ناهنجار ( )21%/53را نسبت به سایر تیمارها
دارا بود ( .)P< 0/05میزان پراکسیداسیون لیپیدها ( )nmol/mlنیز در تیمارهای  )3/24( NS0.5 ،)3/34( E10 ،)3/04( E5و
 )3/30( NS1کمتر از گروه شاهد ( )4/41بود ( .)P<0/05نتیجهگیری نهایی :نتایج نشان دادند که افزودن سطوح ویتامین
 5 µg/ml( Eو  )10و نانوسلنیوم ( 0/5و  1درصد) موجب بهبود کیفیت و کاهش آسیبهای اکسیداتیو اسپرم در طی
سردسازی نسبت به گروه شاهد میشود.
واژگان کلیدی :آنتیاکسیدان ،تنش اکسیداتیو ،ویتامین  ،Eنانوسلنیوم ،اسپرم خروس
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مقدمه

بیش از حد ROSها در اسپرم موجب کاهش سیالیت

عملکرد تولید مثلی در حیوانات تحت تاثیر ژنتیک ،تغذیه،

غشاء ،شکست  ،DNAآسیب پروتئینها و نهایتا کاهش

مدیریت و محیط می باشد (کومار  .)2003یکی از دغدغه-

تحرک و باروری اسپرمها میشود (سانوکا و کارپایسز

های بزرگ در صنعت پرورش طیور ،تولید تعداد انبوه تخم

 2004و محفوظ و همکاران .)2010

های نطفهدار و قابل تبدیل به جوجههای گوشتی میباشد.

اسپرم پرندگان حاوی سیستم آنتیاکسیدانی پیشرفتهای

اگرچه جهت نیل به نرخ باروری مناسب در گله ،هم مرغ و

بوده که شامل آنتیاکسیدانهای غیرآنزیماتیک نظیر

هم خروس نقش مهمی ایفا می کنند ،اما تاثیر خروس

ویتامینهای  C ،Eو گلوتاتیون و آنتیاکسیدانهای

بیشتر از مرغ می باشد .چرا که تعداد خروس ها نسبت به

آنزیماتیک نظیر گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید

مرغ ها کمتر میباشد (امتی و همکاران .)2013

دسموتاز می باشد (سورای  .)1999حفظ تعادل بین تولید

دربارهی خصوصیات اسپرم طیور و میزان باروری آن

 ROSو سیستم آنتیاکسیدانی جهت حفظ زنده مانی

پس از نگهداری طوالنی مدت ،آزمایشات زیادی صورت

اسپرم ضروری بوده که با نگهداری و انجماد اسپرم این

گرفته که به دلیل تفاوت در مدت زمان نگهداری (بین  6الی

تعادل بر هم میخورد (بریکو و همکاران .)2003

 48ساعت) ،شیوه تلقیح مصنوعی و آنالیزهای مختلف در

جهت جلوگیری از افزایش اکسیداسیون لیپیدهای اسپرم و

میزان باروری ،نتایج متفاوت از یکدیگر بوده و مقایسهی

افزایش مدت زمان نگهداری اسپرم در محیط آزمایشگاه،

آن ها با یکدیگر ،دشوار میباشد .اما ویژگی بارز و

استفاده از آنتیاکسیدانهای طبیعی در محیط رقیق کننده

مشترکی که در تمامی آزمایشات به آن اشاره شده است

اسپرم ضروری به نظر میرسد .از بهترین آنتیاکسیدان-

این موضوع است که نگهداری اسپرم رقیق شده بیش از 6

های طبیعی و موثر در جلوگیری از اکسیداسیون لیپیدهای

ساعت ،موجب کاهش نرخ باروری میشود .این کاهش

اسپرماتوزوآ می توان به ویتامین  Eو سلنیوم اشاره کرد.

باروری پس از  24ساعت به حداکثر میزان خود می رسد

ویتامین  Eبه عنوان مهمترین آنتیاکسیدان غشایی در

(دونوگو و ویشارت .)2000

داخل بدن مطرح میباشد و ضمن تقویت سیستم ایمنی

یکی از عوامل مهم در قابلیت باروری اسپرم ،لیپیدهای

بدن ،از بیماریهای عروق کرونری بدن جلوگیری میکند.

غشای پالسمایی اسپرم میباشند .لیپیدها در پالسمای

از مهمترین اثرات این ویتامین میتوان در محافظت غشای

اسپرم ویژگی های حیاتی داشته و جزئی از ساختار

سلولها در مقابل آسیبهای ناشی از رادیکالهای آزاد و

غشای سلول میباشند .اسیدهای چرب بلند زنجیر و غیر

جلوگیری از پروسههای التهابی بوسیله تنظیم سیگنالهای

اشباع اسپرم1یا  PUFAنقش مهمی در تحرک اسپرم ایفا

سلولی جهت کنترل ترجمه و تحریک سیستم ایمنی نام برد

میکنند (سرولینی و همکاران  .)2003ترکیب لیپیدهای

(بریون و همکاران  .)2003تحقیقات نشان دادهاند که

غشای اسپرم ،عامل اصلی تعیین کننده تحرک ،حساسیت

افزودن ویتامین  Eبه رقیق کننده اسپرم (بلسبویس و

به سرما و زندهمانی میباشد (هامرستد و همکاران .)1990

همکاران  1993و امینی و همکاران  )2015منجر به بهبود

لیپیدهای غشای اسپرم به شدت نسبت به اکسیداسیون

خصوصیات مرفولوژیکی منی و نهایتا افزایش باروری

حساس میباشند .اکسیداسیون اسیدهای چرب منجر به

طیور میگردد.

تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن ( )ROSمیشود .این

سلنیوم یکی از مینرالهای ضروری بدن بوده که اعمال

رادیکالها در شرایط نرمال جهت برخی فعالیتها و

فیزیولوژیکی زیادی دارد .مثال به عنوان یکی از اجزای

پروسههای فیزیولوژیکی اسپرم ضروری بوده اما تولید

سلنوپروتئینها در گلوتاتیون پراکسیدازها ( )GPxو
1

Polyunsaturate Fatty Acids
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تیوردوکسینردوکتاز ( )TrxRحضور داشته که هردوی

دارای  3170کیلو کالری انرژی و  %12پروتئین در هر

اینها نقشهای بیولوژیکی مختلفی دارند (احسن و

کیلوگرم ماده خشک داشت ،تغذیه شدند.

همکاران  .)2014آسیبهای اکسیداتیو یکی از عوامل موثر

اسپرم گیری به روش مالش پشتی-شکمی بر اساس روش

در باروری نرها بوده که سلنیوم نقش مهمی در محافظت

باروز و کوئین ( )1937و به مدت سه هفته و در هر هفته

از این آسیبها و حفظ باروری نرها دارد .افزایش نرخ

 2بار انجام پذیرفت .نمونههای اسپرم بالفاصله پس از اخذ

پراکسیداسیون لیپیدها ،میزان مالوندیآلدهید و رادیکال-

توسط فالسک حاوی آب گرم  °37Cبه آزمایشگاه منتقل

های آزاد اکسیژن در موش های نر دارای کمبود یا

شدند (شاهوردی و همکاران  .)2014پس از رسیدن نمونه-

مسمومیت سلنیوم مشاهده شده است .متعاقبا ،کاهش

ها به آزمایشگاه ،ابتدا اسپرمها از نظر حجم ،غلظت ،رنگ

خصوصیات کیفی منی نظیر کاهش اسپرمهای جنبا ،کاهش

و مرفولوژی بررسی شده و تنها نمونههایی با حجم بین

غلظت اسپرم و افزایش درصد اسپرمهای نابهنجار نیز در

 0/2تا  0/5میلیلیتر و غلظت ≥ 3×109اسپرم در هر میلی-

این موشها مشاهده شده است (کائوشال و بانسال .)2009

لیتر و تحرک بیش از  % 80مورد استفاده قرار گرفتند .به

با این حال ،یکی از عوامل محدود کنندهی مصرف سلنیوم،

منظور از بین بردن اثرات انفرادی ،نمونههای تایید شده با

دسترسی زیستی (سرعت ورود به گردش خون و بافتها)

یکدیگر تجمیع شده و به صورت یک نمونهی واحد

و سمی بودن آن است (تارز و همکاران .)2007 ،بنابراین،

درآمدند .به منظور رقیق سازی اسپرمها از رقیق کنندهی

استفاده از فرمهای دیگر سلنیوم که سمیت کمتر و

بلستویل اصالح شده (امینی و همکاران )2015 ،با کمی

سودمندی بیشتری داشته باشد ،مناسبتر است .نانو ذرات

تغییرات استفاده گردید (جدول  .)1پس از آماده سازی

سلنیوم ( )Nano-seleniumترکیباتی با سمیت پایین و

رقیق کننده (قبل از نمونه گیری) ،مقدار  3میلیلیتر از

دسترسی زیستی مناسب بوده و به طور چشمگیری تولید

محلول داخل  6لولهی استریل ریخته شده و به هر لوله بر

سلنوپروتئینها را در بدن افزایش میدهند (پنگ و همکاران

اساس گروههای آزمایشی ،آنتیاکسیدان مورد نظر

2007ووانگ و همکاران  .)2007با توجه به خواص ویتامین

(ویتامین  Eو یا نانوسلنیوم) افزوده گردید:

 Eو نانوسلنیوم در کاهش آسیبهای اکسیداتیو ،به نظر

گروه شاهد  :رقیق کننده معمولی ()Beltsville

میرسد که افزودن این دو آنتیاکسیدان به محیط رقیق

گروه  :E5رقیق کننده معمولی  5µg/ml +ویتامین E

کننده ،موجب حفظ خصوصیات کیفی منی خروس در

گروه  :E10رقیق کننده معمولی  10µg/ml+ویتامین E

دمای  4°Cگردد.

گروه  :NS0.5رقیق کننده معمولی  %0/5 +نانوسلنیوم
گروه  :NS1رقیق کننده معمولی  %1 +نانوسلنیوم

مواد و روشها

گروه  :NS2رقیق کننده معمولی  % 2+نانوسلنیوم

حیوانات و طراحی آزمایش
این پژوهش در واحد مرغداری ایستگاه تحقیقاتی و

ویتامین  Eمورد استفاده از شرکت سیگما و نانوسلنیوم

پژوهشی خلعت پوشان دانشگاه تبریز انجام پذیرفت .به

نیز از شرکت نانوشل تهیه شده بودند .پس از مخلوط-

منظور این آزمایش از  20خروس بالغ نژاد لگهورن با سن

سازی آنتیاکسیدانها با رقیق کننده ،نمونهی اسپرم به

 42هفته استفاده شد .خروسها در قفسهای انفرادی به

نسبت  1به  40به داخل هر لوله اضافه گردیده و پس از

ابعاد  85×70×70و تحت شرایط  15ساعت روشنایی و 9

بستن درب لولهها به داخل یخچال با دمای  °4Cمنتقل

ساعت تاریکی قرار داشته و دسترسی آزاد به آب و غذا

شدند .سپس در زمانهای صفر (شاهد) 48 ،24 ،و 72

داشتند .تمامی خروسها با جیره بر پایه ذرت و سویا که

ساعت پس از مخلوط سازی ،نمونههای مورد نظر مورد
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ارزیابی قرار گرفتند .صفات مورد ارزیابی شامل درصد

آزمایشات اسپرم

اسپرمهای متحرک ،درصد اسپرمهای زنده ،تست سالمت

تحرک به منظور بررسی میزان تحرک اسپرمها در زمان-

غشای اسپرم ،خصوصیات مرفولوژیکی اسپرمها در

های مختلف ،سه قطره از نمونهی هر یک از گروهها بر

تمامی زمانها و همچنین سنجش مقادیر مالوندی آلدهید

روی سه الم قرار گرفته و پس از قرار دادن المل بر روی

نمونهها جهت تعیین میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشای

نمونه ،توسط میکروسکوپ نوری فاز کنتراست

پالسمایی اسپرم پس از  72ساعت نگهداری اسپرمها

( Labomed LX400; Labomed Inc., Culver City,

بودند.

 )CA, USAبا بزرگنمایی  400و در دمای  °37Cدرصد
اسپرمهای متحرک و همچنین اسپرمهای دارای حرکات
پیش رونده تعیین گردیدند (اخالقی و همکاران .)2014
جدول  -1اجزاء و مقادیر رقیق کنندهی بلستویل اصالح شده
Table 1- Composition of the modified Beltsville extender
نام ماده

Compound

پتاسیم دی فسفات سه آبه

Potassium Phosphate, Dibasic, Trihydrate

7.59 g

Sodium acetate trihydrate

سدیم استات سه آبه

3.1 g

Sodium-L-glutamate

8.67 g

Potassium citrate tribasic monohydrate

0.64 g

سدیم ال-گلوتامات
پتاسیم سیترات

Amount

پتاسیم مونوفسفات

Potassium phosphate monobasic

0.7 g

منیزیم کلراید  6آبه

Magnesium chloride hexahydrate

0.34 g

D-(-)-Fructose

فروکتوز

5g

N-[Tris (hydroxymethyl) methyl]-2

تریس
گلیسرول
لسیتین

Glycerol

1%

Soybean lecithin

1%

Purified water

آب مقطر دو بار تقطیر

2.71 g

1 L

برگرفته از امینی و همکاران.2015 ،

زنده مانی

نمونهی رنگ شده بر روی الم گسترش یافته و پس از

برای ارزیابی میزان اسپرمهای زنده ومرده از رنگ آمیزی

خشک شدن ،توسط میکروسکوپ فاز کنتراست

حیاتی ائوزین -نیگروزین استفاده گردید .مواد تشکیل

( Labomed LX400; Labomed Inc., Culver City,

دهنده این محیط شامل رنگ ائوزین (16/7گرم درلیتر)،

 )CA, USAبا بزرگنمایی  400و شمارش  200اسپرم،

رنگ نیگروزین ( 100گرم در لیتر) و سیترات سدیم (29

درصد اسپرمهای زنده (رنگ نشده) و مرده (رنگ شده)

گرم درلیتر) میباشند .بدین منظور و در هر یک از زمان

تعیین شدند( .ایوانز و مکس ول .)1978

های ذکر شده 10µl ،نمونهی اسپرم رقیق شده از هر گروه

سالمت غشائ اسپرم

بر روی یک الم قرار گرفته و با  20µlاز رنگ ائوزین-

در این آزمایش از تست هایپواسموتیک ( )HOST1به

نیگروزین مخلوط گردید .سپس توسط یک الم دیگر،

منظور بررسی سالمت غشای پالسمایی اسپرمها بر

1

hypo-osmotic swelling test

بررسی اثرات سطوح مختلف ویتامین  Eو نانوسلنیوم بر فراسنجههاي کیفی اسپرم خروس نژاد لگهورن طی نگهداري در دماي 4◦C
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اساس روش سانتیاگو-مورنو و همکاران ( )2009استفاده

پراکسیداسیون لیپیدها) ،به عنوان شاخصی از میزان

شد .در این آزمایش از محلولی با فشار اسمزی  100میلی

پراکسیداسیون لیپیدها از طریق واکنش با تیوباربیتوریک

اسموالر شامل فروکتوز ( )9 g/lو سیترات سدیم ()4/9 g/l

اسید اندازهگیری میشود .بدین منظور ،ابتدا به منظور

استفاده گردید .با توجه به اینکه فشار اسمزی مورد نیاز

رسوب پروتئینها میزان  1 mlاز محلول هر گروه در زمان

برای اسپرم خروس  310میلی اسموالر بوده ،بنابراین قرار

 72ساعت پس از نگهداری در یخچال با  2 mlاسید تری

گرفتن در محیطی با فشار اسمزی پایینتر (هایپو اسمول)

کلرواستیک در یک لولهی استریل مخلوط شده و سپس

موجب میشود تا اسپرمهایی که غشای سالم دارند ،از

جهت جلوگیری از وقوع پراکسیداسیون لیپیدی در طی

اسپرمهایی با غشای آسیب دیده متمایز گردند .بدین

زمان انجام این آزمایش ،مقدار  1 mlاز محلول هیدروکسی

صورت که دم اسپرمهای سالم پس از مواجهه با این محیط

تولوئن بوتیله شده یا % 2( BHT3در اتانول) به همراه 1

متورم شده و به شکل پیچ خورده در میآید .به منظور

میلی لیتر  EDTAبه محلول مورد نظر افزوده گردیدند.

انجام این آزمایش 10µl ،ازنمونهی اسپرم هر گروه در

سپس لولهها به مدت  15دقیقه و با دور 1200×g

طی زمانهای مختلف (صفر 48 ،24 ،و  72ساعت) با µl

سانتریفیوژ شدند .پس از اتمام سانتریفیوژ 1ml ،از

 50از محلول هایپواسمول فوق درون یک میکروتیوب

محلول باالی هر لوله با  1mlتیوباربیتوریک اسید 0/67

مخلوط شده و به مدت  10دقیقه در انکوباتور با دمای

درصد در یک میکروتیوب مخلوط شده و به مدت  20دقیقه

 °38Cانکوبه شدند .سپس  5 µlاز محلول فوق بر روی

در آب  °100Cقرار گرفتند .پس از سرد شدن نمونهها،

یک الم قرار گرفته و درصد اسپرمهای با دم متورم و پیچ-

میزان جذب نور نمونهها در طول موج  532نانومتر توسط

خورده با شمارش  200اسپرم و بزرگنمایی 400

دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد (سه تکرار برای

میکروسکوپ فاز کنتراست تعیین گردیدند (اخالقی و

هر گروه در نظر گرفته شد) (استربار و کیزمان .)1990

همکاران .)2014

تجزیه و تحیل آماری

مرفولوژی

دادههای بدست آمده از این آزمایش شامل تحرک کل،

جهت ارزیابی مرفولوژی اسپرمها و تعیین درصد اسپرم-

تحرک پیش رونده ،زنده مانی ،سالمت غشاء و ناهنجاری

های ناهنجار 10µl،از نمونه اسپرم هر گروه را در زمان-

به صورت طرح کامال تصادفی با  6تیمار و  4تکرار در

های مختلف با  150µlمحلول هانکوک شامل فرمالین 37

قالب طرح اندازهگیریهای مکرر در واحدزمان ( repeated

 ،%محلول سالین و محلول بافر در یک میکروتیوب ریخته

 )measurementsبا رویهی  GLMنرم افزار SAS 9.1

و سه قطره از مخلوط بدست آمده توسط میکروسکوپ

آنالیز شدند.بدین منظور ابتدا تمامی دادهها جهت سنجش

فاز کنتراست با بزرگنمایی  400درصد و شمارش 200

میزان معنیداری بین تیمارهای آزمایشی در زمانهای

اسپرم مورد ارزیابی قرار گرفتند (شافر و هولزمان

مختلف ،توسط آنالیز واریانس یکطرفه ( 1-way

.)2000

 )ANOVAمورد ارزیابی قرار گرفتند .سپس جهت

تعیین میزان پراکسیداسیون لیپیدهای اسپرم

ارزیابی سطوح معناداری بین تیمارها در داخل هر یک از

به منظور تعیین میزان پراکسیداسیون لیپیدهای اسپرم از

زمانهای آزمایش (صفر 48 ،24 ،و 72ساعت) ،دادههای

تست  TBARs1استفاده شد .در این تست ،میزان مالون

مذکور توسط متد تجزیهی واریانس اندازهگیریهای مکرر

دی آلدهید یا ( MDA2یکی از محصوالت نهایی

در واحد زمان ( )Repeated Measure ANOVAمورد

1

3

Thiobarbituric acid reaction substances assay
Malondialdehyde

2

Butylated hydroxytoluene
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آنالیز قرار گرفتند .همچنین دادههای مربوط به میزان

درصد بوده اما این مقادیر در زمانهای  48 ،24و 72

مالون دی آلدهید سمینال پالسما ( )MDAنیز توسط

ساعت به ترتیب برابر با ± 3/13 % ،75/68 ± 4/70%

رویهی  GLMنرم افزار  SASو در قالب طرح کامال

 65/76و  44/59 ± 3/20 %بوده است .اما مقایسات تیمارها

تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت .مقایسات میانگین

نشان میدهد که افزودن سطوح مختلف ویتامین  Eو

تیمارها با آزمون میانگین حداقل مربعات ( Least Square

نانوسلنیوم به اسپرم موجب افزایش معنیدار ()P<0/05

 )Meansانجام شده و نتایج به صورت میانگین مربعات

درصد زندهمانی در تمام زمانها (به غیر از زمان صفر)

خطا در سطح  5درصد ( )P>0/05گزارش شدند.

میشود .با توجه به خاصیت آنتی اکسیدانی این دو ماده،

نتایج و بحث

به نظر میرسد که افزودن ویتامین  Eو نانوسلنیوم به

زندهمانی اسپرمها در تمامی تیمارهای آزمایشی از زمان

محیط نگهدارندهی اسپرمها موجب کاهش تولید و فعالیت

صفر تا  72ساعت پس از سرد سازی کاهش معنیداری

رادیکالهای آزاد شده که این امر به نوبهی خود سبب

( )P<0/05داشته است (جدول  .)2به نحوی که در زمان

افزایش زندهمانی اسپرمها گردیده است (میرزایی راد و

صفر میانگین درصد زندهمانی برابر با 92/44 ± 1/02 %

همکاران .)2015

جدول -2حداقل میانگین مربعات درصد زندهمانی اسپرم خروس طی نگهداری در دمای 4◦C
Table 2- Least square means of rooster sperm viability (%) during cooling storage at 4°C

زمانهای نگهداری (ساعت)

SEM

تیمار
)Storage time (hour
Treatment
72
48
24
0
1.73
38.55 Bd
60.06 Bc
67.03 Cb
91.70 Aa
Control
1.73
45.59 Ad
65.70 Ac
74.51 Bb
92.74 Aa
E5
1.73
46.05 Ad
69.31 Ac
79.45 Ab
92.59 Aa
E10
1.73
45.34 Ad
67.55 Ac
79.18 Ab
91.32 Aa
NS0.5
Ad
Ac
ABb
1.73
44.15
65.37
75.47
92.09 Aa
NS1
1.73
47.82 Ad
66.60 Ac
78.47 ABb
94.23 Aa
NS2
حروف بزرگ ( )A,Bدر هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار ( )P<0/05بین تیمارها در هر یک از زمان آزمایشی میباشد.
حروف کوچک ( )a,bدر هر ردیف بیانگر تفاوت معنیدار ( )P <0/05بین تیمارها در کل آزمایش میباشد.
A,B

Values with different superscripts indicate a difference (P<0.05) over time within experimental groups. a,b
Values with different superscripts indicate significant difference (P<0.05) among groups at each time point.

درصدددد تحرک کل و پیشدددرونده نیز در اثر افزایش مدت

نسبت به سایر تیمارها مشاهده گردید ( .)P<0/05هرچند

زمان سردسازی کاهش معنیداری داشته است (جدول 3

که سددایر تیمارها نیز به طور معنی داری درصددد جنبایی

و  .)4میانگین در صد ا سپرمهای جنبا یا متحرک در زمان

بیشتری نسبت به تیمار شاهد داشتند (.)P<0/05

صددفر ( )±22/87 1%/46بیشددتر از زمانهای %5/47( 24

در صد ا سپرمهای با جنبایی پی شرونده نیز بر اثر افزایش

 )±58/58 3%/70( 48 ،)±89/72و )±18/38 4%/85( 72

زمان نگهداری یعنی در زمان های ،)58/09 ± 2%/72( 24

سدداعت سددردسددازی بوده اسددت .با این وجود ،افزایش

 )48/74 ± 3%/99( 48و  )36/82 ± 5%/01( 72سددداعت

معنیداری در درصدددد اسدددپرمهای متحرک در زمان 48

نسبت به زمان صفر ( )78/09 ± 0%/59کاهش معنیداری

سدددا عت در تی مار های  E5و  ( E10به ترت یب  %67/91و

داشت ()P<0/05

 )69%/84ودر زمان  72سددداعت در تیمار )56%/73( E10

4◦C  و نانوسلنیوم بر فراسنجههاي کیفی اسپرم خروس نژاد لگهورن طی نگهداري در دمايE بررسی اثرات سطوح مختلف ویتامین
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4◦C حداقل میانگین مربعات درصد تحرک اسپرم خروس طی نگهداری در دمای-3جدول
Table 3- Least square means of rooster sperm total motility (%) during cooling storage at 4°C

)زمانهای نگهداری(ساعت

SEM

تیمار
Storage time(hour)
Treatment
72
48
24
0
Cd
Cc
Bb
Aa
1.79
42.62
58.03
67.56
86.81
Control
1.79
52.40 ABd
67.91 Ac
76.73 Ab
88.74 Aa
E5
1.79
56.73 Ad
69.84 Ac
80.68 Ab
89.32 Aa
E10
1.79
48.52 Bd
61.18 Bc
79.33 Ab
88.39 Aa
NS0.5
Bd
Bc
Ab
1.79
50.89
62.83
78.76
89.03 Aa
NS1
1.79
51.29 Bd
63.32 Bc
80.74 Ab
89.88 Aa
NS2
 حروف.) بین تیمارها در هر یک از زمان آزمایشی میباشدP<0/05( ) در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدارA,B( حروف بزرگ
.) بین تیمارها در کل آزمایش میباشدP<0/05( ) در هر ردیف بیانگر تفاوت معنیدارa,b( کوچک
A,B

Values with different superscripts indicate a difference (P<0.05) over time within experimental groups.
with different superscripts indicate significant difference (P<0.05) among groups at each time point.

a,b

Values

4◦C  حداقل میانگین مربعات درصد تحرک پیشرونده اسپرم خروس طی نگهداری در دمای-4جدول
Table 4- Least square means of rooster sperm progressive motility (%) during cooling storage at 4°C

SEM

)زمانهای نگهداری (ساعت

تیمار
Storage time (hour)
Treatment
72
48
24
0
2.13
32.17 Cd
42.04 Cc
55.09 Bb
77.00 Aa
Control
Bd
Bc
Bb
Aa
2.13
40.68
47.54
56.47
78.13
E5
2.13
41.84 ABd
48.71 Bc
57.53 Bb
78.52 Aa
E10
2.13
42.73 ABd
49.63 Bc
58.22 Bb
78.18 Aa
NS0.5
ABd
ABc
Bb
2.13
43.36
50.28
58.13
78.00 Aa
NS1
2.13
45.17 Ad
54.26 Ac
63.12 Ab
78.72 Aa
NS2
-) بین تیمارها در هر یک از زمان آزمایشی میP < 0/05( ) در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدارA,B( حروف بزرگ
.) بین تیمارها در کل آزمایش میباشدP < 0/05( ) در هر ردیف بیانگر تفاوت معنیدارa,b(  حروف کوچک.باشد
A,B

Values with different superscripts indicate a difference (P < 0.05) over time within experimental groups. a,b
Values with different superscripts indicate significant difference (P < 0.05) among groups at each time point.

4◦C  حداقل میانگین مربعات درصد یکپارچگی غشای پالسمایی اسپرم خروس طی نگهداری در دمای-5 جدول
Table 5- Least square means of rooster sperm plasma membrane integrity (%) during cooling storage
at 4°C

SEM

)زمانهای نگهداری(ساعت

تیمار
Storage time (hour)
Treatment
72
48
24
0
1.58
32.43 Bd
49.61 Bc
58.13 Bb
80.02 Aa
Control
Ad
Ac
Ab
Aa
1.58
37.10
54.61
63.06
79.68
E5
1.58
37.98 Ad
55.37 Ac
63.54 Ab
82.04 Aa
E10
1.58
34.71 ABd
54.11 Ac
61.65 ABb
80.25 Aa
NS0.5
ABd
Ac
ABb
1.58
36.06
55.76
62.97
79.69 Aa
NS1
1.58
37.61 Ac
58.14 Ab
61.20 ABb
82.98 Aa
NS2
.) بین تیمارها در هر یک از زمان آزمایشی میباشدP<0/05( ) در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدارA,B( حروف بزرگ
.)) بین تیمارها در کل آزمایش میباشدP<0/05( ) در هر ردیف بیانگر تفاوت معنیدارa,b( حروف کوچک
A,B

Values with different superscripts indicate a difference (P<0.05) over time within experimental groups. a,b
Values with different superscripts indicate significant difference (P<0.05) among groups at each time point.

66

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  26شماره  /4سال1395

صفا ،مقدم و...

همچنین تمامی گروههای دریافت کنندهی آنتیاکسیدان

تیمارهای دریافت کنندهی ویتامین  Eو سطوح  %0/5و

درصد جنبایی پیشروندهی بیشتری نسبت به تیمار شاهد

 1%نانوسلنیوم به طور معنیداری کمتر از گروه شاهد

(خصوصا تیمار  )NS2داشتند ( .)P< 0/05یکپارچگی

بود ( .)P<0/05افزایش تولید رادیکالهای آزاد و یا کاهش

غشای پالسمایی یکی از فراسنجههای تشخیص سالمت

ظرفیت و فعالیت آنتیاکسیدانی سلولها هر دو از عوامل

اسپرم بوده و در نرخ باروری موثر میباشد.

اصلی بوجود آمدن تنش اکسیداتیو و آسیبهای ناشی از

نتایج این آزمایش (جدول شماره  )5نشان میدهند که

آن میباشند.

درصد اسپرمهای با غشای سالم در طی فرآیند سرد-

ترکیب لیپیدی غشای اسپرم خروس نقش تعیین کنندهای

سازی در تمامی تیمارها کاهش معنیداری داشته است

در کیفیت و میزان باروری آن ایفا میکند (بلسبویز و

( .)P<0/05البته افزودن آنتیاکسیدانهای ویتامین  Eو

همکاران  .)2011اسپرم خروس نسبت به پستانداران

نانوسلنیوم در زمانهای  48 ،24و  72ساعت موجب

دارای اسیدهای چرب غیراشباع بیشتری در غشای خود

افزایش نرخ اسپرمهای با غشای سالم نسبت به گروه

بوده که این امر موجب افزایش حساسیت اسپرم خروس

شاهد شده است.

به پراکسیداسیون لیپیدها شده است (بلسبویز و همکاران

درصد اسپرمهای ناهنجار نیز در اثر گذر زمان ،یعنی در

 .)1997این امر نیز سبب افزایش آسیبهایی نظیر کاهش

زمان  )14/10 ± 1%/48( 24و خصوصا در زمانهای 48

زندهمانی ،تحرک و قابلیت باروری طی فرآیندهای

( )15/82 ± 0%/85و  )19/09 1%±/47( 72افزایش معنی-

نگهداری اسپرم میشود (ویشارت  2004و سورای و

داری نسبت به زمان صفر ( )11/79 0%±/41داشته است.

همکاران  .)1998این در حالیست که افزودن آنتی

هرچند که تیمار NS2موجب افزایش درصد اسپرمهای

اکسیدانهای مناسب به محیط نگهداری اسپرم طیور می-

ناهنجار نسبت به تیمارهای شاهد E5 ،و  E10شده است

تواند تا حدی از شدت آسیبهای وارده به اسپرم کاسته

(.)P<0/05

و کیفیت اسپرم را طی فرآیندهایی نظیر سردسازی و

میزان

مالوندیآلدهید

به

عنوان

شاخصی

انجماد افزایش دهد (امینی و همکاران  2015و میرزایی

از

راد و همکاران .)2015

پراکسیداسیون غشای اسپرمها در پایان آزمایش ،در

a

4
3
2

)MDA (nmol/ml

ab

5

1
0
NS2

NS1

NS0.05

E10

E5

C

گروه های آزمایشی

شکل-1حداقل میانگین مربعات میزان مالوندیآلدهید موجود در پالسمای منی پس از  72ساعت سرد سازی
Figure 1- Mean (±SEM) seminal plasma malondialdehyde after 72h of chilled storage
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نتایج این آزمایش نشان دادند که افزودن ویتامین  Eو

ویتامین  Eبه اسپرم خروس در طی فرآیند سردسازی

نانوسلنیوم به محیط رقیق کنندهی اسپرم خروس موجب

به مدت  24ساعت ،تاثیری بر فراسنجههای کیفی اسپرم-

افزایش زندهمانی ،تحرک ،سالمت غشایی و همچنین

ها نداشته ،اما موجب افزایش نرخ باروری اسپرمها شده

کاهش درصد اسپرمهای ناهنجار میگردد .نتایج ما

است .همچنین مشابه با نتایج ما ،شهبازی و همکاران

مشابه با نتایج امینی و همکاران ( )2015بود که نشان

( )1390نشان دادند که افزودن ویتامین  Eبه اسپرم قوچ،

دادند افزودن ویتامین  Eبه رقیق کنندهی اسپرم موجب

موجب بهبود صفات کیفی طی فرآیند سردسازی به مدت

بهبود خصوصیات کیفی اسپرمها شده است .هرچند که

 72ساعت شده است.

بلسبویز و همکاران ( )1993بیان داشتند که افزودن
جدول -6حداقل میانگین مربعات درصدناهنجاری اسپرم خروس طی نگهداری در دمای 4◦C
Table 6- Least square means of rooster sperm abnormality (%) during cooling storage at 4°C

زمانهای نگهداری(ساعت)

SEM

تیمار
)Storage time (hour
Treatment
72
48
24
0
BCa
Aab
Ab
Ac
0.89
18.22
16.53
15.41
12.04
Control
0.89
17.92 Ca
15.43 Ab
13.53 ABbc
12.29 Ac
E5
0.89
17.99 Ca
14.65 Ab
12.00 Bbc
11.68 Ac
E10
0.89
18.66 BCa
15.27 Ab
14.31 ABb
11.19 Ac
NS0.5
Aba
Ab
Ab
0.89
20.26
16.92
15.17
12.08 Ac
NS1
0.89
21.53 Aa
16.14 Ab
15.20 Ab
11.47 Ac
NS2
حروف بزرگ ( )A,Bدر هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار ( )P < 0/05بین تیمارها در هر یک از زمان آزمایشی میباشد .حروف
کوچک ( )a,bدر هر ردیف بیانگر تفاوت معنیدار ( )P < 0/05بین تیمارها در کل آزمایش میباشد.
Values

a,b

A,B

Values with different superscripts indicate a difference (P < 0.05) over time within experimental groups.
with different superscripts indicate significant difference (P < 0.05) among groups at each time point.

مطالعات متعددی به نقش محافظتی ویتامین  Eاز سلولها

خروسها در اثر مصرف سلنیوم افزایش داشته است.

در مقابل پراکسیداسیون لیپیدها و آسیبهای اکسیداتیو

همچنین میزان مالوندیآلدهید در خون و بیضهی

پرداختهاند (اوتسوکا و همکاران  ،1998اید و همکاران

خروسهای مصرف کنندهی سلنیوم کاهش معنیداری

2006؛ هاشم و همکاران  .)2013بر اساس یافتههای این

نشان داده است .بر اساس نتایج این محققین و نتایج این

محققین ،ویتامین  Eاز طریق غیر فعال کردن رادیکالهای

آزمایش ،افزودن نانوسلنیوم به اسپرم خروس از طریق

آزاد اکسیژن موجب کاهش پراکسیداسیون لیپیدهای

کاهش پراکسیداسیون لیپیدی اسپرمها و احتماال افزایش

غشاء سلول میشود .بنابر این و با توجه به نتایح این

سطوح آنزیمهای آنتیاکسیدانی نظیر گلوتاتیون

آزمایش ،استفاده از ویتامین  Eاز طریق تاثیر کاهش

پراکسیداز ،موجب افزایش خصوصیات کیفی اسپرم طی

پراکسیداسیون لیپیدهای غشای اسپرم موجب بهبود

فرآیند سردسازی شده است .نتایج ما مشابه با نتایج

صفات کیفی اسپرم طی فرآیند سردسازی گردیده است.

کامران و همکاران ( )2012بود که در آزمایشی نشان

در آزمایشی که توسط شی و همکاران در سال 2014

دادند افزودن سلنیوم در محیط رقیق کنندهی منی

انجام پذیرفت ،میزان گلوتاتیون پراکسیداز به عنوان یکی

گاومیش موجب افزایش کیفیت اسپرم پس از انجماد و

از آنتی اکسیدانهای مهم سلولی در خون و بیضهی

اسپرم تازه میشود.
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Abstract
BACKGROUND: Using antioxidants can diminish sperm damages during chilled storage.
OBJECTIVES: The present study was designed to evaluate the effect of vitamin E and Nano-selenium
on improvement parameters of rooster semen during chilled storage. METHODES: Semen was

collected from twenty White Leghorn roosters and diluted with extender containing with no
antioxidants (control), or containing 5 (E1), 10 (E2) µg/mL vitamin E or containing 0.5% (NS1), 1%
(NS2) and 2% (NS3) Nano-selenium and then chilled in 4◦C. Sperm viability, total motility,
Progressive motility, plasma membrane integrity and abnormality were evaluated at 0, 24, 48 and 72
h after storage. Also, amount of malondialdehyde (MDA) was assessed in seminal plasma at the end
of experiment. RESULTS: Sperm viability (%), total and progressive sperm motility (%) as well as
sperm plasma membrane integrity significantly decreased among the time (P<0.05). Also, sperm
abnormality (%) increased during experiment (P<0.05). However, adding different levels of vitamin
E and Nano-selenium in this study significantly improved sperm viability (%), progressive sperm
motility (%), sperm plasma membrane integrity (%) at 24, 48 and 72 h after storage in compare with
control group (P<0.05). Moreover, total motile sperms percentage at 48 h in E1 and E2 extenders
(67.91% and 69.84, respectively) and at 72 h in E2 extender (56.73%) was greater in compare with
other extenders (P<0.05). NS3 extender had more abnormal sperms at 72 h (21.53%) compared to
other extenders (P<0.05). MDA production was lower in E1, E2, NS1 and NS2 extenders (3.4, 3.34,
3.24, 3.30 nmol/ml; respectively) compared to control extender (4.41 nmol/ml; P<0.05).
CONCLUSIONS: With regard to these results, addition of 5 and 10 µg/mL vitamin E as well as 0.5
and 1% Nano-selenium can be improved sperm quality and decreased sperm oxidative damages
during chilled storage.
Keywords: Antioxidant, Oxidative stress, Vitamin E, Nano-selenium, Rooster sperm
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