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اثرات افزودن ژل رویال به رقیقکننده تریس ـ زرده تخم مرغ بر
فراسنجههای اسپرم قوچ افشاری پس از نگهداری به صورت مایع
سارا امینی ،1رضا معصومی *1،بهنام رستمی ،1محمدحسین

شهیر1

چکیده

مصنوعی که با استفاده از مایع منی رقیقشده تازه ،سرد شده و یا

مطالعهی حاضر با هدف بررسی اثرات محافظتی ژل رویال در رقیقکننده ترریس

منجمد انجرام مریشرود ،میرزان پیشررفت ژنتیکری در پررورش

بر فراسنجههای تحرک ،زندهمانی ،ناهنجاریهای مورفولوژیک و تمامیت غشرای

گوسفند را افزایش میدهد( .)23حساسیت باالی اسپرم قوچ بره

پالسمایی اسپرم قوچ در طول نگهداری به صورت مرایع بره مردت  7روزانجرام
گرفت .تعداد  64نمونه اسپرم از  4راس قوچ افشاری با میانگین سن چهار سرال

تنشهای اعمال شده در زمان عملآوری و ذخیرهسازی منری از

با استفاده از واژن مصنوعی جمعآوری شد .پس از بررسی اولیه ،نمونههای منری

جمله رقیقسازی ،سرد کردن ،انجماد و یخگشرایی سربب شرده

با هم مخلوط شده و سپس با رقیقکننده تریس ر زرده بدون ژل رویال(شاهد) یا

است که تلقیح مصنوعی در گوسفند در مقایسه برا گراو توسرعه

همراه با غلظتهای مختلف ژل رویال ()%1،%3 ،%5رقیرق گردیرد .تحررک کلری
نمونههای منی با استفاده از سیستم آنالیز کامپیوتری اسپرم ( )CASAمورد بررسی

کمتری داشته باشد( .)30با توجه بره آسریبهرای وارد شرده بره

قرار گرفت .فراسنجههای مورفولوژی و زندهمانی با روش رنگآمیرزی ائروزین-

اسپرم در هنگام انجماد/یخگشایی و در نتیجره ،کراهش براروری

نیگروزین و یکپارچگی غشا با آزمون تورم هیپواسموتیک ( )HOSTمورد ارزیابی

ناشی از تلقیح مصنوعی اسپرم ذوب شده ،استفاده از اسپرم قروچ

قرار گرفتند .نمونههای رقیقشده به صورت مایع به مدت یک هفته در دمای 40C
نگهداری شدند .نتایج نشان داد که درصد تحرک کل نمونههای منی مایع پرس از

به صورت سرد و رقیق شرده مریتوانرد یرک جرایگزین عملری

هفت روز نگهداری در دمای  40Cدر تیمار  3درصد ( )51/25±2/86به طور قابل

مناسب برای تلقیح مصنوعی برا اسرپرم منجمرد باشرد(21و.)17

توجهی از دیگر تیمارها باالتر برود( .)P>0/05درصرد اسرپرمهرای دارای غشرای

کرابو ( )7نشان داد که باروری اسپرم خروک نگهرداری شرده در

سررالم در نمونررههررای رقیررقشررده در رقیررقکننرردهی حرراوی  3درصررد ژل
رویال( )46/53±2/96به طور معنریداری از گرروه شراهد براالتر برود(.)P>0/05

دماهای پایین حدود نصرف براروری اسرپرم ترازه میباشرد،

درصررررد اسررررپرمهررررای زنررررده درگررررروه  3درصررررد( )56/96±3/37و 1

اگرچه نتایج این مطالعه قابل تعمیم به سایر گونههرا نمریباشرد.

درصد( )54/68±2/83ژل رویال به طور معنریداری بیشرتر از گرروه شراهد برود

رقیرق کنندههرای منری حراوی مروادی برا خرواص ویژه هستند

( .)P>0/05به طور کلی ،نتایج آزمایش حاضر نشان داد که افزودن  %3ژل رویال
به رقیق کننده تریس موجب بهبود فراسنجههای اسپرم قوچ در مدت ذخیرهسازی

که به نگهرداری طوالنریترر اسپررم کمک میکنند .ایررن مررواد

به صورت تازه گردید.

در ترامین انرژی مورد نیاز سلولهای اسپرم ،حفاظت اسرپرم

واژگان کلیدی :قوچ ،مایع منی  ،ژل رویال ،اسپرم

از آسیبهای دمایی ،کاهش تنشهای فیزیکی و شیمیایی ناشری

تاریخ دریافت ،1396/9/22 :تاریخ پذیرش 1396/12/19

از سررد کررردن و انجمرراد/ذوب و در نهایرت ،ایجراد یرک
محیط مناسب برای زنده ماندن موقت سلولهای اسرپرم نقرش

مقدمه

دارند ( .)16بره منظرور جلروگیری از آسریب اسرپرم در طرول

در سالهای اخیر ،پژوهشهای متعددی جهت بهبود روشهرای

فرآوری و انجماد از رقیقکنندههای مختلف بر پایهی زردهی

ذخیرهسازی اسپرم قوچ به صورت مایع (تازه) و یا منجمد انجام

تخم مرغ ،لسیتین سویا و شیر استفاده میشود ( .)5همچنین،

گردیده است ( .)29تلقریح مصرنوعی روشری اسرت کره امکران

برره منظررور کرراهش آس ریبهای ناشری از فراینررد انجمرراد ،از

استفراده بهینره از قروچهرای بررتر را فراهم میکند( .)30تلقیرح

محافظتکنندههای انجماد در رقیقکننده استفاده میشود (.)28

* -1گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران ()rmasoumi@znu.ac.ir
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سارا امینی ،رضا معصومی ،بهنام رستمی ،محمدحسین شهیر

اضافه کردن آنتی اکسیدانهای مختلف بره رقیرق کننرده اسرپرم،

مردان بهبود میبخشد ( .)25مصرف ژل رویال در موارد نراتوانی

یکی از راهبردهای موثر در حفظ باروری اسپرم ،پس از انجمراد

جنسی و پیر شدن در انسان توصیه شرده اسرت( .)11برخری از

است ( .)22،5اثرات مثبت اسرتفاده از ترکیبرات آنتری اکسریدانی

پژوهشگران از ژل رویال جهت بلوغ اووسریت گراو در شررایط

نظیررر برروتیالت هیدروکسرری تولرروئن ،ویتررامین  ،Eسیسررت ین،

آزمایشررگاهی اسررتفاده کررردهانررد( )19و ایررن مرراده را برره عنرروان

تائورین ،گلوتاتیون احیا شده و سوپراکسید دیسموتاز و بسریاری

جایگزینی برای سرم گوساله به عنوان منبعیجهت بلوغ اووسریت

از مواد آنتی اکسیدانی دیگر در مطالعرات پیشرین گرزارش شرده

پیشنهاد دادهاند( .)24مررادی و همکراران ( )23نشران دادنرد کره

است ( .)28تنش اکسیداتیو و تولیرد رادیکرالهرای آزاد در طری

افزودن ژل رویال به رقیق کننده اسپرم در غلظتهای پایین (نریم

مراحل سرد کردن و ذخیرهسازی اسپرم اجتنراب ناپرذیر بروده و

و یک درصد) تحرک و یکپارچگی غشای پالسمایی اسپرم قوچ

بنابراین ،افزودن آنتی اکسیدان در رقیقکنندههرای اسرپرم توصریه

را در طول ذخیرهسازی و سرد کردن مایع بهبود میبخشد .اخیرا

شده است ( .)22ژل رویال به علت ویژگیهای زیستی سرودمند

نشان داده شده است کره افرزودن  0/5و  % 0/75ژل رویرال بره

اجزای تشکیل دهنده آن بره عنروان یرک آنتیاکسریدان در نظرر

رقیق کننده بر پایه لستین سرویا موجرب افرزایش نررخ تحررک،

گرفته میشود (32و .)2ژل رویال یرک ترکیرب غلریظ و شریری

بهبود تمامیت  DNAو بهبود یکپارچگی غشای پالسمایی اسپرم

رنگ است که توسط زنبوران عسل کارگر جوان ترشرح شرده و

بز پس از انجماد و انکوباسیون در دمای  370Cگردید ( .)1عالوه

برای تغذیه الروها مرورد اسرتفاده قررار مریگیررد( .)15از نظرر

بر این ،افزودن  % 1ژل رویال به رقیق کننرده اسرپرم گراو مریش

شیمیایی ،ژل رویال تازه شامل آب ( 50-70درصد) ،پروت ینهرا

موجب بهبرود صرفات کیفری اسرپرم از قبیرل زنردهمانی ،بهبرود

( 18-9درصد) ،کربوهیدراتها ( 7-18درصد) ،چربیهرا (3-8

یکپارچگی غشای پالسمایی و غشای اکرروزم پرس از انجمراد-

درصد) ،نمکهای معدنی (حدود  )% 1/5و مقدار کمی پلیفنول

یخگشایی گردید ( .)32هدفاز پژوهش حاضرر ،بررسری اثررات

و ویتامینها اسرت .محصرول لیروفیلیزه ،شرامل حردود % 5آب،

افزودن ژل رویال به رقیقکننده بر خصوصیات اسپرم قروچ پرس

 41-27درصد پروت ین 22-31 ،کربوهیردرات و  15-30درصرد

از نگهداری به صورت مایع بود.

چربی است ( .)27،3آنالیز ترکیبات شیمیایی نشان مریدهرد کره
ژل روی رال شررامل تعررداد زی رادی مررواد فعررال ماننررد ،10-HDA

مواد و روش کار

پروت ین آنتیباکتریال ،یک فراکتور تحریرک کننرده رشرد و نمرو

 -1حیوانات و جمعآوری منی

اندامهای دستگاه تناسلی در موشهای نرر و پرروت ین 350KDa

این مطالعره در طری فصرول پراییز و زمسرتان  1394در مزرعره

که تحریرککننرده تکثیرر مونوسریتهرای انسرانی اسرت ،مری-

تحقیقاتی و آزمایشگاه انجماد اسپرم گروه علوم دامری دانشرکده

باشد.ثابت شده که ژل رویال دارای چندین فعالیرت دارویری در

کشاورزی دانشگاه زنجان انجرام گرفرت .نمونرههرای منری از 4

حیوانات آزمایشگاهی از جمله فعالیت اتساع عروق و کاهنردهی

راس قوچ افشاری بالغ و سالم ( 4ساله) به مدت هشت هفتره و

فشار خون ،افزایش نرخ رشد ،اثرضرد باکتریرایی ،فعالیرت ضرد

هفتهای دو بارجمعآوری گردید .جیره غذایی یکسان برر اسراس

تومرروری ،اثرررات کاهنررده کلسررترول و فعالیررت ضررد التهررابی

توصیههای  )2001(NRCو دسترسی آزاد به آب و آجر معردنی

است(.)28

در تمام طول دوره آزمایش برای تمام حیوانرات فرراهم گردیرد.

ژل رویال به عنوان مادهای جهت بهبود باروری در بلدرچینهرا،

قبل از جمعآوری منی ،پوست آلت تناسلی هر قوچ تمیز شرد و

خرگوشها ،و انسران اسرتفاده شرده اسرت ( .)14ژل رویرال از

نمونه منی با استفاده از واژن مصنوعی جمرعآوری شرد و بررای

طریق افزایش کیفیت اووسیتها و اسپرم ،باروری را در زنران و

جلوگیری از اختالفهای فردی ،نمونههای منی با هرم مخلروط
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اثرات افزودن ژل رویال به رقیقكننده تریس ـ زرده تخممرغ بر فراسنجههای اسپرم قوچ افشاری پس از نگهداری به صورت مایع

شدند .تنها نمونههایی برا بریش از  % 70تحررک بررای فررآوری

نیگروزین تعیین شد .این رنگ برا  0/67گررم ائروزین 10 ،گررم

بیشتر انتخاب شدند .در مجموع 16 ،آزمایش مستقل بررای ایرن

نیگروزین 0/9 ،گرم کلروسدیم حل شده در  100میلی لیترر آب

مطالعه انجام شد.

مقطر تهیه شد.برای رنگآمیزی 10 ،میکرو لیترر از نمونره رقیرق

 -2تهیه رقیقکنندهها و بررسی شاخصهای منی

شده با  10میکرو لیتر از رنگ برروی یک الم قررار داده شرده و

رقیقکننده بر اساس ترکیب تریس ( 3/634گرم) ،اسید سریتریک

سپس گسترش تهیه شد .درصد زندهمرانی بره وسریله شرمارش

(1/99گرم) ،فروکتوز (0/5گرم) ،آب مقطر (100میلیلیترر) ،زرده

 200سلول در زیر میکروسرکو

فراز کنتراسرت (بزرگنمرایی

تخممرغ ( )%15و گلیسرول ( )%5بررای رقیقسرازی مرایع منری

 )×40ارزیابی شد .در ایرن روش رنرگآمیزی ،سرلولهرایی کره

تهیه گردیرد (همرهی اجرزای شریمیایی رقیرقکننرده از شررکت

رنگ ارغوانی را به صورت جزئی یرا کامرل جرذب نماینرد ،بره

 Merckآلمان تهیه شدند) .هر نمونه منی پریش از هرر مطالعرهی

عنوان سلول مرده و سایر سلولها به عنوان اسپرم زنرده در نظرر

آزمایشگاهی ،از نظر رنگ ،حجم ،pH ،غلظرت و تحررک مرورد

گرفته شد.

ارزیابی قرار گرفت و پس از آن به چهار مقردار مسراوی تقسریم

 -2-3ارزیابی یکپارچگی غشای اسپرم با اسـتااده از آزمـون

گردیرد و با یک رقیقکننده پرایه حرراوی غلظرتهرای مختلرف

هیپواسموتیک

(3 ،1 ،0و )% 5ژل رویال ( )®Biosource, Australiaبرا نسربت

یکپارچگی غشای اسرپرم برا اسرتفاده از آزمرون هیپواسرموتیک

1:20رقیق شدند .نمونههای رقیق شده به صورت مایع در دمرای
 40Cبه مدت  7روز (168ساعت) نگهداری شدند .فراسرنجههای
کمی و کیفی اسپرم پیش از سررد شردن (انکوباسریون در دمرای
 370Cبه مدت یک ساعت) و همچنین پس از نگهرداری در
دمای  40Cبه مدت یک هفته ،اندازهگیری شدند.
 -2-1اندازهگیری تحرک اسپرم
تحرک کلی نمونههای منی با استفاده از سیستم آنالیز کرامپیوتری
منی ( )CASAشررکت هوشرمند فرن آور مرورد بررسری قررار
گرفت .این نرمافرزار جهرت اسرتفاده در انسران ،مروش ،گراو و
گوسفند قابل برنامرهریرزی بروده و پریش از انجرام آزمرایش برا
استفاده از تنظیمات نرم افزار ،جهت اندازهگیرری فراسرنجههرای
حرکتی اسپرم قوچ ،تنظیم گردید.برای این کار 10 ،میکرولیترر از
نمونه رقیق شده مربوط به هر تیمار برروی الم مخصوص اسپرم
( )370Cقرار داده شد و برروی آن یک المل گررم قررار گرفرت.
حرکت اسرپرم در  370Cبرا اسرتفاده از یرک میکروسرکو فراز
کنتراست (بزرگنمایی )×10مورد بررسی قرار گرفت .بررای هرر
نمونه دست کم پنج میدان در هر قطره آنالیز شد.
 -2-2اندازهگیری درصد زندهمانی
زندهمانی اسپرم در نمونهها به وسیله روش رنگآمیزی ائوزین ر

( )HOSTمررورد بررس ری قرررار گرفررت .محلررول هیپواسررمتیک
ازحلنمودن  1/375گرم دی ر فروکتروز و  0/75گررم سریترات
سدیم در  100میلیلیتر آب دو بار تقطیر تهیره گردیرد .ابتردا 10
میکرولیتررر منرری رقیررق شررده برره  100میکرولیتررر محلررول
هیپواسموتیک در لولههای آزمرایش اضرافه شرده و در  370Cبره
مدت  45دقیقه انکوبه شدند 10 .میکرولیترر از ایرن مخلروط برر
روی یک الم قرار داده شده و با یک الم دیگر پخش شد و پرس
از خشک شدن ،با اسرتفاده از میکروسرکو فراز کنتراسرت برا
بزرگنمایی  ×40تعداد  200اسرپرم مرورد بررسری قررار گرفرت.
سلولهای اسپرم با تورم یا دم حلقره شرده بره عنروان اسرپرم برا
غشای عملکردی در نظر گرفته شدند (.)6
 -3تجزیه و تحلیل آماری
ایرن آزمررایش در قالررب طررر کررامال تصررادفی برره صررورت
اندازهگیریهای تکرار شده انجام شرد .دادههرا برا اسرتفاده از
نرمافزار  SPSSنسخه  22تحلیرل شرده و میرانگین تیمارهرا برا
آزمون چند دامنهای دانکن مقایسه گردید.

نتایج

حجم (میلیلیتر) ،غلظت (اسپرم در هر میلیلیترر) و تحررک
موجی ( 1تا  )5در نمونههای منی قروچهرا ،در جردول  1آورده
شده است.
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جدول1ر صفات کمی و کیفی نمونهها قبل از مخلوطکردن و رقیقسازی
میانگین()M

فراسنجه

خطای استاندارد()SE

حجم()ml

1/09

0/069

غلظت()×109

3/03

0/183

حرکت موجی()1-5

4/52

0/145

 -1نتایج منی تازه

اسپرم زنده در گروههای مختلف آزمایشی در نمونههای منی

همانطور که در جدول  2نشان داده شده است ،درصد تحرک

تازه تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشتند ( ،)P>0/05اما مقدار

اسپرم قبل از سرد شدن ،در نمونههای رقیق شده با نسبتهای

آنها در گروه سه درصد ژل رویال از بقیه گروهها باالتر بود .در

مختلف ژل رویال و گروه شاهد تفاوت معنیداری با یکدیگر

گروه سه درصد ژل رویال ،کمترین درصد اسپرم ناهنجار

نداشتند ( )P>0/05همچنین درصد اسپرم دارای غشای سالم و

( )10/0±93/19نسبت به گروههای دیگر مشاهده شد (جدول.)2

جدول2ر اثرات افزودن نسبتهای مختلف ژل رویال در رقیق کننده بر فراسنجههای اسپرم پیش از سرد شدن
تیمارها (درصد ژل رویال)
فراسنجهها

%1

( %0شاهد)

5%

%3

تحرک کل()%

80/31±1/40

78/06±1/23

79/31±1/52

78/1±93/24

یکپارچگی غشا()%

60/37±3/56

61/31±3/68

74/40±2/91

60/3±65/55

زنده مانی()%

81/93±1/29

80/71±1/40

82/40±1/56

79/1±75/77

ناهنجاری اسپرم()%

11/0±09/27

11/0±09/25

10/0±93/19

11/0±31/46

ab

ab

b

a

 a,bحروف متفاوت در هر ردیف نشاندهندهی وجود اختالف معنیدار در سطح ( )P>0/05میباشد.

افزایش میدهد .عالوه بر این ،درصدهای  1و  %3ژل رویال در

 -2نتایج منی مایع سرد شده پس از هات روز

اخرتالف معنریداری در درصرد زنرده مرانی

نتایج حاصل از نگهداری منی به صورت مایع در  40Cبره مردت

رقیق کننده باعر

 7روز و گرم کردن آن در  370Cبه مدت  10دقیقه ،نشان داد کره

اسپرم گردید .ژل رویال هیچ تاثیر معنیداری بر درصد اسپرم برا

تیمار حاوی  %3ژل رویال به طور معنیداری تحرک اسپرم را

ناهنجاری مورفولوژیک نداشت .نتایج نشان داد که پس از 7

جدول 3ر اثرات افزودن نسبتهای مختلف ژل رویال در رقیق کننده بر فراسنجههای اسپرم پس از سرد شدن
تیمارها (درصد ژل رویال)
فراسنجهها
تحرک کل()%

( %0شاهد)
bc

38/1±75/73

34/1±87/73

%1
ab

%3

47/2±12/26

a

40/2±46/24

a

46/2±53/96

c

56/3±96/37a

43/2±68/69b

13/78±0/17

13/0±56/29

ab

یکپارچگی غشا()%

bc

زندهمانی()%

47/2±53/57b

54/2±68/83a

ناهنجاری اسپرم()%

13/81±0/25

13/90±0/37

51/2±25/86

 a,b,cحروف متفاوت در هر ردیف نشاندهندهی وجود اختالف معنیداری در سطح()P>0/05میباشد.
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5%
c

36/1±06/74

30/2±21/10
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روز نگهداری اسپرم به صورت مایع ،ژل رویال میتواند غشای

رادیکالهای آزادی میشوند که موجب آسیب به غشاهای سرلولی

پالسمایی را از آسیبهای ذخیرهسازی بهصورت مایع محافظت

میگردند(9و .)1اثررات آنتری اکسریدانی ژل رویرال در مطالعرات

کند .باالترین اثر حفاظتی ژل رویال در غلظت  %3مشاهده شد

گوناگون قبلی مانند صدمات ناشی از سیسپالترین در بیهرههرا و

که به طور معنیداری از گروه شاهد باالتر بود(جدول .)3

توانررایی پرراکسررازی رادیکالهررای آزاد مثررل آنیررون سوپراکسررید

بحث

مشخص شده است (31و.)20

تنوع مشاهده شده در صفات کمی و کیفی اسپرم قوچ مریتوانرد
بازتاب اثرات طیف گستردهای از عوامل فیزیولروژیکی ،ژنتیکری،
محیطی و تغذیهای باشد که ممکن اسرت برر تولیرد اسرپرم اثرر
بگذارند .فصل ،سن ،نژاد قوچ ،تکرار و فاصلهی برین انرزالهرا،
محیط (طول روز ،دما و رطوبت) و مدیریت از عوامل مروثر برر
خصوصیات منی میباشد (.)35
نتررایج مطالعرره حاضررر نشرران داد کرره افررزودن ژل روی رال اثرررات
محافظتی بر آسیبهای ناشی از ذخیرهسازی منی به صورت مرایع
دارد .نتایج آزمایش نشان داد که فراسنجههای عملکردی اسرپرم در
گروه  %3ژل رویال ،به طور معنیداری در مقایسه برا گرروه شراهد
باالتر بودند .جالب توجه است که در مطالعه حاضرر 7 ،روز پرس
از نگهداری منی مکمل شده با  %3ژل رویال به صرورت مرایع در
دمای  ،40Cعملکرد غشا ،تحرک و زندهمرانی نیمری ازسرلولهرای
اسپرم حفظ گردید .ممکن است که ایرن اثرر ژل رویرال بره دلیرل
وجود ترکیبات ویژه در آن بویژه سطو باالی اسرید پانتوتنیرک و
اسید دسنوئیک باشرد کره سرلولهرای اسرپرم را در مقابرل ترنش
اکسیداتیو که در طول نگهرداری بره صرورت مرایع یرا انجمراد ر
یخگشایی ایجاد میشوند ،محافظت نماید ( .)13همچنین افرزایش
در میانگین درصد خصوصیات حیاتی اسپرم را میتوان بره وجرود
ژل رویال در رقیقکننده تریس به عنوان یک منبع پروت ینی غنری از
اسرریدهای آمینررهیرری همچررون اسررید آسررپارتیک نسرربت داد (.)12
پیشنهاد شده است که ژل رویال ممکن است تحررک اسرپرم را از
طریق ظرفیتپذیری جزئی سلولهای اسپرم به عنوان ترکیبری کره
حاوی مقادیر بسیار براالیی از یرون کلسریم اسرت ،افرزایش دهرد
( .)18عالوه بر این ،این اثرات میتواند بدلیل وجرود مقرادیر قابرل
توجهی از ویتامین  E،Cو آرژنین در ژل رویال باشد .ویترامین  Eو
 Cجز ویتامینهای آنتیاکسیدانی هستند که موجرب خنثری شردن

مرادی و همکاران ( )23اثررات افرزودن سرطو مختلرف ژل
رویررال ( )0 ،0/5 ،1 ،1/5 ،2برره رقیررق کننررده تررریس را بررر
فراسنجههای کمی و کیفی اسپرم سرد شده قوچ قزل ترا  5روز
پس از نگهداری بررسی نمودند .نتایج این مطالعه نشان داد که
افزودن  %1ژل رویال به رقیق کننده ترریس موجرب محافظرت
اسپرم در طول زمان ذخیرهسازی  5روزه گردید .در مقایسه برا
این آزمایش ،نتایج مطالعه ما نشان داد کره افرزایش سرطح ژل
رویال تا  %3میتواند موجب افزایش تحرک ،زندهمانی و حفظ
یکپارچگی غشا سلولهای اسپرم پس از نگهرداری بره مردت
یک هفته شود.با در نظر گرفتن ترکیب شیمایی ویژه ژل رویال
و کارکرد پروت ینهای آن از یک طرف و اثرات آنتی اکسیدانی
قابل توجه آن از طرف دیگر ،ممکن است اثرات محرافظتی ژل
رویال بر فراسنجههای کیفی اسپرم را توجیه نمود.
آسرریب مرراتریکس لیپیرردی غشررا موجررب از دسررت رفررتن
یکپارچگی غشا ،تخریب غشا ،کاهش تحرک ،از دسرت رفرتن
باروری و تخریب  DNAاز طریق ترنش اکسریداتیو مریگرردد
( .)34گررزارش شررده اسررت کرره ژل رویررال ممکررن اسررت
یکپارچگی غشا رابه عنوان ترکیبی حاوی ترکیباتی که موجرب
کرراهش رادیکررالهررای اکس ریداتیو و در نتیجرره کرراهش تعررداد
مولکولهای مرورد نیراز بررای پاکسرازی بره وسریلهی آنرزیم
سوپراکسیددیسموتاز که به طور طبیعی در پالسمای منی بررای
خنث ری کررردن اثرررات گونررههررای فعررال اکس ریژن ( )ROSبررر
پراکسیداسیون لیپید و جلوگیری از آسیب اسرپرم وجرود دارد،
محافظت نماید (32و .)10عالوه بر این ،اثر حفاظتی ژل رویال
ممکن است به ترکیبات شیمیایی آن به ویژه اسیدهای آمینرهی
ضروری و اسرید -10هیدروکسری -2-دسرنوئیک ،کره نقرش
مهمی را در یکپارچگی غشای سلولی بازی مریکننرد ،نسربت
داده شود(.)33
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علیرغم اثرات سودمند ژل رویان در سطو  1ترا  3درصرد در

باروری تا زمانی که میزان اسپرمهای ناهنجار به بریش از % 25

مطالعات پیشین و مطالعه حاضر بر فراسرنجههرای زنردهمرانی،

افزایش نیابد ،دچار کاهش نمیشود(.)8

تحرک و کارکرد غشا سلولهای اسپرم ،افزودن سرطو براالی

در مطالعه دیگری ،اثرات سطو پایین ژل رویرال (،0/5 ،0/75

این ماده ( )%5در مطالعه حاضر نه تنها قادر به حفظ یرا بهبرود

 0/25درصد) بر فراسنجههای کیفی اسپرم بز پس از انجمراد و

فراسنجههای کمی و کیفی اسپرم نگردید ،بلکه موجب کراهش

انکوباسیون به مدت  6ساعت پس از یخگشایی مرورد ارزیرابی

برخی از آنها شد .شواهدی که نشان میدهند مرواد طبیعری برا

قرار گرفت ( .)1نتایج این مطالعه نشان داد که سرطو  0/75و

اثرات آنتیاکسیدانی به عنوان یک شمشیر دولبه عمل مریکننرد

 0/5درصد ژل رویال موجب بهبود و افرزایش فراسرنجههرای

در حال افزایش است :به ایرن معنری کره غلظرت براالی آنتری

کیفی اسپرم از قبیل تحرک ،تمامیت غشا پالسرمایی و غشرای

اکسیدانهای خارجی ممکن است تعادل اکسایش ر کراهش را

آکروزوم در مقایسه برا سرطح  %0/25و گرروه شراهد گردیرد.

مختل کنند .اعتقاد بر این اسرت کره غلظرتهرای براالتر آنتری

سطو استفاده شده ژل رویال در این آزمایش کمتر از مقرادیر

اکسیدان خارجی با فعال کردن مسیرهایی مانند افرزایش تولیرد

مطالعه ما میباشد .با این وجرود و برا در نظرر گررفتن انجمراد

واسطههای التهابی ،نیتریلدار کردن پروت ینها ،اثر گلیکاسریون

اسپرم در مطالعه آلکری و همکراران ( ،)1اثررات محرافظتی ژل

و مختلکننده فعالیت سیستم درونریز مانند یرک پرواکسریدان

رویال در سطو پایین به خوبی نشان داده شده است .اگرچره

عمل میکند ( .)4درصرد اسرپرمهرای ناهنجرار در گرروههرای

خاطر نشان میشود که هدف از مطالعره مرا بررخالف مطالعره

مختلف ،پس از سردسازی و نگهداری به مدت  7روز تفراوت

آلکی و همکاران ( )1نگهرداری اسرپرم سررد شرده بره مردت

معنیداری با یکدیگر نداشتند.به نظر میرسد که ترکیبات آنتری

طوالنی در دمای  40Cبود .عالوه بر ایرن ،در مطالعره شرهزاد و

اکسیدانی ژل رویال از قبیل ویتامین  Cو  Eمانع از آسیبهرای

همکاران ( )2016اثرات سطو

پرایین ژل رویرال (،0/3 ،0/4

اکسداتیو از یک طرف و حفظ فراسرنجههرای کیفری اسرپرم از

 (0 ،0/05 ،0/1 ،0/2بر فراسنجههای کیفی اسرپرم گراو مریش

طرف دیگر شده اسرت .درصرد اسرپرمهرای ناهنجرار پرس از

پس از انجماد و یخگشایی مورد ارزیابی قررار گرفرت .نترایج

انکوباسیون در دمای  370Cبه مدت یرک سراعت در گرروه %3

نشرران داد کرره اضررافه نمررودن سررطو  0/2 ،0/1 ،0/05و 0/3

ژل رویال کمتر از گروه  % 5ژل رویال بود .همانگونه که قربال

درصد در مقایسه با سطح  %0/4و گروه شراهد موجرب بهبرود

نیز اشاره گردید سطو باالی ژل رویال مریتوانرد بره عنروان

تحرک اسپرم گردید درحالی که سطح  %0/1ژل رویال موجب

شمشیر دولبه عمل کرده و موجب تشکیل مواد پیش-اکسریدان

بهبود زندهمانی ،تمامیت غشای پالسرمایی و غشرای اکرروزوم

شده و موجب آسیبهای غشای پالسمایی سلولهرای اسرپرم

در مقایسه با سایر گروهها گردید (.)32

گردد .انکوباسریون در دمرای  370Cنررخ مترابولیکی اسرپرم را

اگرچرره اختالفررات جزیرری در نتررایج مطالعررات مختلررف در

افزایش داده و موجب افزایش تولید رادیکالهای آزاد میشود.

خصوص بهترین سطح افزودن ژل رویال به رقیق کننرده دیرده

به نظر میرسد که سطح  %3ژل رویال در رقیرق کننرده تعرادل

میشود .این اختالفات میتواند به دلیل طرول مردت و دمرای

بهتری از ویتامینهای آنتی اکسریدانی در محریط اسرپرم ایجراد

نگهداری اسپرم (سرد شده یرا منجمرد) ،کیفیرت متفراوت ژل

کرده و از آن در مقابل تنشهای اکسیداتیو محافظت مریکنرد.

رویال استفاده شده در آزمایشهرای مختلرف ،تفراوت اسرپرم

نمونههای منی کمتر از پنج درصرد اسرپرم ناهنجرار دارنرد در

نژادهای مختلف گوسفند (گرمسیری و سرد سریری) در برابرر

حالی که در برخی نمونههرا همره اسرپرمهرا ناهنجرار هسرتند.

تنش سرمایی ،کیفیت متفراوت مرواد موجرود در رقیرق کننرده
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