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چکیده
هاي کیفی اسپرم بز پس قبل از انجماد بر فراسنجه )ساعت 6و  4، 2(هاي تعادل مختلفزمان يمطالعه،آزمایش حاضراز اجراي هدف

 هانمونه، هاي اولیهپس از ارزیابی. گیري شدس بز نر نژاد مهابادي اسپرمأاز چهار ردر این آزمایش، . گشایی بودیخ -از فرآیند انجماد
هاي مختلف و بعد از گذراندن زماني حاوي لسیتین سویا رقیق کنندهدر رقیق گردید، سپستقسیم مساوي قسمت  سهبه  با هم مخلوط و

هاي اسپرم و میزان غشاي پالسمایی، ناهنجاريو فعالیت حرکتی اسپرم، یکپارچگی هاي ویژگی،زدایییخپس از . منجمد شدندتعادل، 
 6/25±39/1(رونده را زمان تعادل شش ساعت باالترین جنبایی پیش بر اساس نتایج به دست آمده. ندپراکسیداسیون لیپیدي ارزیابی شد

هاي تعادل ثیر زمانأهاي کیفی اسپرم تحت تسایر فراسنجه). ≥05/0P(شتدادر مقایسه با زمان تعادل دو و چهار ساعت ) درصد
 رونده را بهبود بخشدتواند جنبایی پیششش ساعت می مدت زمان تعادل قبل از انجماد اسپرم بز بهدر نتیجه، . ندمختلف قرار نگرفت
.مورد سنجش قرار گیرند نیز هاي تخصصی و باروريشود سایر ارزیابیهرچند توصیه می

، لسیتین سویاپذیريبز، زمان تعادل، انجماداسپرم :کلیديکلمات 

مقدمه
اي است فرآیند انجماد اسپرم فناوري دقیق و ماهرانه.

بهبود  براياي هاي عمدهاخیر فعالیت يکه طی چند دهه
آن صورت گرفته است، اما کماکان میزان بازیافت اسپرم 

فرآیند انجماد . بهبود یابدباید و  پایین بوده پس از انجماد
تواند براي هاي یخ در سلول اسپرم میبا ایجاد کریستال

اما مقدار و آثار منفی این فرآیند در  .بار باشداسپرم زیان
,O'connell et al. 2002(هاي مختلف متفاوت استگونه

Oberoi et al. 2014(.  غشاي اسپرم نقش مهمی در
مانی اسپرم پس از ذوب و نیز مقاومت به سرما و زنده

علوم دامی، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج دانشیار گروه*1
دانشیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج2
ي کارشناسی ارشد فیزیولوژي دام، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه آموختهدانش3
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فرآیند انجماد  .نمایدسازي ایفا میفرآیند لقاح و بارور
هاي شیمیایی و فیزیکی زیادي به اسپرم باعث آسیب

از فاز شود که به تغییرات در انتقال غشاي اسپرم می
-هاي غشا توسط گونهلیپیدي، افزایش پراکسیداسیون لیپید

هاي مکانیکی به غشا در تنش) ROS(هاي اکسیژنی فعال
شوداثر تنش اسمزي و تغییرات دمایی نسبت داده می

)Salmani et al. 2013( . گزارش شده است کهROS  ،ها
 Bilodeau(شوند با احیاي اکسیژن تک ظرفیتی تولید می

et al. 2000, Misra and Fridovich حفظ  و مسئول )1972
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دار شدن و فرآیندهاي فیزیولوژیکی در اسپرم مانند ظرفیت
از طرف دیگر، مقادیر باالي  .واکنش آکروزومی هستند

مانی اسپرم منجمد را کاهش هاي اکسیژنی فعال زندهگونه
غشاي هاي چرب غیراشباع در داده و به خاطر وجود اسید

-پالسمایی اسپرم باعث افزایش پراکسیداسیون لیپیدي می

هاي و کاهش آسیبانجماد بهینه براي الزمشرط . شوند
کننده است که بتواندانجمادي استفاده از ترکیباتی در رقیق

هاي گفته شده جلوگیري کرده و نیز مواد غذایی از آسیب
Seifi-Jamadi(مورد نیاز اسپرم را فراهم نماید  et al.

2016(.
مانی اسپرم پس از هاي زیادي براي افزایش زندهروش

ذوب به کار گرفته شده است که شامل - فرآیند انجماد
سازي، غلظت هاي سردسازي، نرخ رقیقتغییر در زمان

هاي اکسیداناستفاده از آنتیسرما محافظ، زمان تعادل و
مرغ تخميزردهتا به امروز گلیسرول و . مختلف است

هاي مختلف بوده ترکیبات رایج در انجماد اسپرم گونه
استفاده از منابع غیرحیوانی نظیر لسیتین  است، اما اخیراً

هاي مختلف گسترش پیدا کرده سویا براي انجماد گونه
. )Shahverdi et al. 2014(است 

تواند اند که لسیتین سویا میمطالعات مختلف نشان داده
مطالعه یک در . مرغ باشدبی براي زرده تخمجایگزین خو

که  )AndroMed(محیط تجاري آندرومد ،روي اسپرم بز
مرغ مورد ي تخمزردهباشد باحاوي لسیتین سویا می

داري که اختالف معنی شدو گزارش  گرفتمقایسه قرار 
مرغ و محیط آندرومد وجود ندارد ي تخمبین زرده

)Becker-Silva and Holtz -در مطالعه ،همچنین. )2008

که اختالف  ، مشخص شدروي اسپرم قوچاي دیگر
داري بین محیط حاوي یک درصد لسیتین سویا و معنی

.Forouzanfar et al(مرغ وجود ندارد زرده تخم 2010(.
زمانی بین افزودن گلیسرول و  يزمان تعادل فاصله

باعث ایجاد تعادل که باشد و به دلیل اینانجماد اسپرم می
محافظ کنش اسپرم با سرماهماسمزي مناسب پس از بر

رود که در روند انجماد اسپرم سودمند شود انتظار میمی
.Camara et al(باشد  مطالعات انجام شده در . )2011

Sullivan and Mixner(گذشته و مطالعات اخیر  )1963
)Leite et al. ل در اسپرم اثرات سودمند زمان تعاد )2010

افزایش زمان تعادل قبل از انجماد با . اندگاو را نشان داده
شود هاي جنبا پس از ذوب همراه میافزایش درصد اسپرم

)Van der Westhuysen, 1978( . در پژوهشی که روي
ساعت قبل  5و  3، 1هاي تعادل د، زمانشاسپرم بز انجام 
د شو گزارش  گرفتمورد بررسی قرار  ،از انجماد اسپرم

بر دارد ساعت اثرات بهتري را در 5که زمان تعادل 
)Deka and Rao مطالعات اندکی در این . )1986

در نشخوارکنندگان صورت گرفته است، به ویژه  خصوص
اند که افزایش زمان اما برخی از این مطالعات گزارش کرده

هاي کیفی و باروري اسپرم تعادل باعث بهبود فراسنجه
Foote and(گشایی در گاو ز یخپس ا Kaproth 2002(  و

Sukhato(گاومیش  et al. اثرات زمان . شده است )2001
هاي دیگر در بهبود انجماد اسپرم تعادل و برخی فراسنجه

 2009در  سال  Andrabiاي توسط گاومیش در مطالعه
از نرخ سردسازي باال  و در آن مطالعه گزارش شده است

هاي انرژي، کاهش تبدیل فروکتوز به پیش ساز طریق
باعث کاهش میزان جنبایی  ،ATPبرداشت اکسیژن و تولید 

.دیاسپرم گرد
هاي مختلف تعادل در که اثر زمانبا توجه به این

هاي کیفی پایه لسیتین سویا بر فراسنجهکننده بررقیق
اسپرم بز مطالعه نشده است، هدف اصلی این پژوهش 

در ) ساعت 6و  4، 2(هاي مختلف تعادل اثر زمان بررسی
ي حاوي لسیتین سویا، براي جلوگیري و یا کنندهرقیق

کیفیت اسپرم  و بهبود احتمالیهاي انجمادي کاهش آسیب
.گشایی بود یخ–در طی فرآیند انجماد

کار مواد و روش
س بز نر نژاد مهابادي أچهار ردر این پژوهش از منی

بزها در ایستگاه پرورشی .استفاده شدسال  4تا 3با سن 
پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در 

داري شده کرج و تحت شرایط یکسان پرورشی نگهشهر 
 وهفته  4به مدت و اي دو بار منی هفته هاينمونه.بودند
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با استفاده از واژن  واردیبهشت تا آخر خرداد هاي ماهدر 
از )گرادسانتی يدرجه 43تا  40دماي درونی (مصنوعی 

.آوري شدند، جمعبزهاي نر آموزش دیده
آوري منی و انتقال آن به بالفاصله پس از جمع

نمونه . انجام شدآنهاي اولیه روي آزمایشگاه، ارزیابی
 لیتر،میلی2-75/0حجم بین داراي  که در هر انزال منی

لیتر، جنباییمیلیاسپرم در5/2×109تر از غلظت بیش
15تر از هاي ناهنجار کماسپرمدرصد و  85تر از بیش

هاي نمونه واجد شرایط براي ارزیابیبه عنوان  بود درصد
.شد در نظر گرفتهبعدي

ي تریس پنج درصد سازي محیط پایهپس از آماده
حجمی /حجمی گلیسرول، یک درصد وزنی/ حجمی

پس از حل کردن لسیتین در . لسیتین به آن افزوده شد
دست آمده به منظور شفاف شدن محیط ه محیط محلول ب

.فیلتر شدمیکرومتر 2/0با فیلترهاي 
آوري منی و انتقال آن به آزمایشگاه و پس از جمع

هاي منی حاصل از چهار بز با هم نههاي اولیه، نموارزیابی
مخلوط شده و به سه بخش مساوي تقسیم شدند و رقیق 

هاي منی اضافه شد هاي حاوي لسیتین سویا به نمونهکننده
ها در بشر حاوي آب هم دما با پس از قرار گرفتن نمونه

ها به داخل یخچال منتقل شدند و پس از محیط نمونه
هاي مختلف زمان(ساعت 6و  4، )گروه شاهد(2گذشت 

هاي منی بر اساس یک روش انجماد نمونه) تعادل
هاي سرد شده در این روش نمونه .استاندارد انجام شد

-چهار سانتی يها، در فاصلهپس از کشیده شدن به پایوت

متري از بخار ازت مایع قرار داده شده و پس از گذشت 
.Salmani et al(دقیقه در ازت مایع شناور شدند  10

در هر  وتکرار انجام  6این آزمایش در قالب . )2013
.شد در نظر گرفتهبراي هر تیمار پایوت  15تکرار 

-سانتی يدرجه 37هاي اسپرم در دماي گشایی نمونهیخ

.ثانیه صورت گرفت 30گراد و به مدت 
گشایی، جنبایی اسپرم با استفاده از سیستم پس از یخ

CASA, Version 12(اسپرم آنالیز کامپیوتري  IVOS, 

Hamilton-Thorne Biosciences, Beverly, MA, USA(،

هاي سرعت واقعی اسپرم شد که شامل فراسنجهارزیابی 
، سرعت اسپرم در خط مستقیم )VCL(در مسیر طی شده 

)VSL( میانگین سرعت در مسیر مستقیم ،)VAP( معیار ،
ت خطی بودن حرکت اسپرم که برحسب درصد اس

)LIN( معیار مستقیم بودن حرکت اسپرم برحسب درصد ،
)STR(حرکات جانبی بر حسب  ي، حداکثر دامنه

، فرکانس حرکات جانبی بر حسب هرتز )ALH(میکرومتر 
)BCF (است.

نگروزین -آمیزي ائوزینمانی با استفاده از رنگ زنده
میکرولیتر از 10حدودکاراینبراي. گیري شداندازه
ي اسپرم را برداشته و روي الم قرار داده شد سپس هنمون

 -میکرولیتر نیز از رنگ آماده شده ائوزین 20حدود 
نیگروزین روي نمونه ریخته و با سمپلر به آرامی نمونه 

پس از تهیه  .هم زده شد تا اسپرم با رنگ مخلوط شود
گسترش نازك و خشک شدن نمونه، الم در زیر 

مشاهده شده  X400نمایی میکروسکوپ نوري و با بزرگ
هاي مختلف آن عکس ها از بخشو براي شمارش اسپرم

اسپرم شمارش شده و درصد  200از هر نمونه . گرفته شد
محاسبه ) بی رنگ(و زنده ) رنگ گرفته(هاي مرده اسپرم
هایی که رنگ صورتی کم رنگ به خود رماسپ. گردید

ها رنگ گرفته بود به گرفته بودند و یا تنها بخشی از آن
رنگ گرفته بودند  هایی که کامالًعنوان اسپرم زنده و اسپرم

 Evans and(به عنوان اسپرم مرده در نظر گرفته شدند 

Maxwell 1987(.
ون آزم يوسیلهه پارچگی غشاي پالسمایی اسپرم بیک

با  .گیري شداندازه) HOS Test(تورم هایپواسمتیک 
 100حدود  HOSکه اسموالریتی محیط توجه به این

اسمول و اسموالریته مورد نیاز براي اسپرم بز حدود میلی
هاي سالم با اسمول است، بنابراین اسپرممیلی 360تا  325

قرار گرفتن در یک محیط با اسموالریتی پایین به سرعت 
براي این  .خوردها گره میدهد و انتهاي دم آنش میواکن
میکرولیتر از محیط  100میکرولیتر از منی با  10کار

گراد به مدت سانتی يدرجه 37هایپواسموتیک در دماي 
هاي پس از گذشت این زمان نمونه. دقیقه انکوبه شدند 30
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انکوبه شده با استفاده از میکروسکوپ نوري و با 
، ارزیابی و در هر گروه تیماري حداقل 400بزرگنمایی 

دم (هاي سالم اسپرم شمارش شده و درصد اسپرم 200
هاي مرده محاسبه شد نسبت به اسپرم) گره خورده

)Revell and Mrode 1994(.
هانکوك محیطهاي کل اسپرم با استفاده از ناهنجاري

، محلول )حجمی-درصد حجمی 5/12(فرمالین : شامل[
 30(، محلول بافر )حجمی-درصد حجمی 30(سالین 

 .ارزیابی شد ]در آب دو بار تقطیر) حجمی-درصد حجمی
هاي غیرطبیعی نیز، در این روش براي ارزیابی اسپرم

هاي میکرولیتر از هر نمونه به میکروتیوب 10حدود 
پس از . هانکوك افزوده شد یطمیکرولیتر مح 100حاوي 

اسپرماتوزوئید زیر  200اسالید، با شمارش حداقل  يتهیه
، درصد400نمایی کنتراست با بزرگمیکروسکوپ فاز

اختالالت آکروزوم و سر، سر جدا (هاي غیرطبیعی اسپرم
محاسبه ) دم ناهنجاريو  میانی غیرطبیعی يقطعه ،شده
.Najafi et al(شد  2013(.

گیري از اندازه میزان پراکسیداسیون لیپید با استفاده
تولیدي ارزیابی شد ) MDA(میزان مالون دي آلدهید 

)Salmani et al. لیتر از در این روش، یک میلی ).2013
اسپرم درون لوله فالکون ریخته شده، سپس به  ينمونه

 2و  EDTAلیتر ، یک میلیBHTلیتر ترتیب یک میلی
ها به سپس، نمونه. به نمونه اضافه شد TCAلیتر میلی

-یک میلی. سانتریفیوژ شدند g1500دقیقه در  15مدت 

لیتر از مایع رویی که فاقد هرگونه مواد درشت موجود در 
محیط باشد برداشته شد و به درون یک میکروتیوپ 

به آن افزوده شد، درب  TBAلیتر ریخته شد و یک میلی
دقیقه  15ها به مدت بسته و نمونه ها کامالًمیکروتیوب

 گرادي سانتیدرجه 95حمام آب گرم با دماي درون 
دقیقه در دماي  10تا  5سپس به مدت . گذاشته شدند

لیتر میلی ، یکسپس. محیط نگه داشته شدند تا سرد شوند
 MDAغلظت  وحاصل درون کوت ریخته  ياز نمونه

ها توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر در موجود در نمونه
.شدنانومتر تعیین  532طول موج 

تصادفی  دست آمده در قالب طرح کامالًه هاي بداده
 SAS 9.1افزار نرم GLMي  با شش تکرار توسط رویه

:مدل آماري استفاده شده به شکل زیر است. آنالیز شد
Yij=µ+Ai + eij

جامعهمیانگینμ، مشاهدههرمقدارYijباالمدلدر
خطاياثرeijوماریتاثرAiنظر،موردصفتبراي

.هستندآزمایشی

نتایج
هاي حرکتیجنبایی اسپرم و پارامتر

هاي رونده و سایر پارامتردرصد جنبایی کل و پیش
شامل سرعت واقعی اسپرم در مسیر طی شده  حرکتی

)VCL( سرعت اسپرم در خط مستقیم ،)VSL( میانگین ،
، معیار خطی بودن )VAP(سرعت در مسیر مستقیم 

، معیار )LIN(که برحسب درصد است  حرکت اسپرم
، )STR(مستقیم بودن حرکت اسپرم برحسب درصد 

، )WOB(چرخش بر حسب درجه  يمتوسط زاویه
حرکات جانبی بر حسب میکرومتر  يحداکثر دامنه

)ALH(چرخش بر حسب درجه  ي، متوسط زاویه
)MAD( فرکانس حرکات جانبی بر حسب هرتز ،)BCF( ،

نتایج نشان داد که زمان . است آورده شده1در جدول 
دار در ساعت قبل از انجماد باعث افزایش معنی 6تعادل 

نسبت به زمان ) 6/25±39/1(رونده درصد جنبایی پیش
و  2/19±39/1به ترتیب (ساعت  4و  2تعادل 

با این حال افزایش زمان ). ≥05/0P(شد) 39/1±8/18
). ≤05/0P(ثیر قرار نداد أتعادل جنبایی کل را تحت ت

نیز با تغییر زمان تعادل به  ALHو  VAP ،VSLهمچنین 
با افزایش . کاهش پیدا کرد) ≥05/0P(داري طور معنی

، VCL ،BCF ،STRداري در زمان تعادل هیچ تغییر معنی
LIN  05/0(مشاهده نشدP≥.(
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مول گلوتاتیون و هاي حاوي یک میلیکنندهاسپرم بز در رقیقهاي حرکتی میانگین درصد فراسنجه :1جدول
)LSmeans ± SEM(گشایی یخ -هاي مختلف تعادل پس از فرآیند انجمادزمان

فراسنجه
)ساعت(تعادل  زمان

SEM
46)گروه شاهد(2

2/328/318/3552/2(%)جنبایی کل 
b2/19b8/18a6/2539/1(%)جنبایی پیش رونده 

VAP(μm/s)a7/84ab98/75b58/7177/2
VSL(μm/s)a08/64ab5/60b8/5319/2
VCL(μm/s)52/1507/13428/13256/4

ALH(μm)a56/7b5/6b68/621/0
BCF(Hz)2/3036/294/2817/1

STR(%)6/724/778/7272/1
LIN(%)8/41432/4047/1

a  وb :05/0(دار دارندردیف با حروف غیرهمسان اختالف معنیهاي هر میانگینP<(.
VCL : ،سرعت واقعی اسپرم در مسیر طی شدهVSL : ،سرعت اسپرم در خط مستقیمVAP : ،میانگین سرعت در مسیر مستقیمLIN : معیار خطی بودن

چرخش بر حسب درجه،  يمتوسط زاویه: WOBمعیار مستقیم بودن حرکت اسپرم برحسب درصد، : STRحرکت اسپرم که برحسب درصد است، 
ALH :حرکات جانبی بر حسب میکرومتر،  يحداکثر دامنهMAD :چرخش بر حسب درجه،  يمتوسط زاویهBCF : فرکانس حرکات جانبی بر حسب

.خطاي استاندارد میانگین: SEMهرتز، 

مانی اسپرمزنده
هاي تعادل مانی اسپرم در زماننتایج ارزیابی زنده

با . آورده شده است 1مختلف قبل از انجماد در نمودار 
مانی داري در زندهافزایش زمان تعادل هیچ تغییر معنی

).≤05/0P(اسپرم مشاهده نشد 

و  4، )گروه شاهد(2(هاي مختلف تعادلاثر زمان :1نمودار 
مانی اسپرم بز پس از فرایند انجماد و ذوب بر زنده)ساعت 6

)Lsmeans ± SEM(

یکپارچگی غشاي پالسمایی اسپرم
دهد که افزایش زمان تعادل همچنین نتایج نشان می

داري بر یکپارچگی غشاي ثیر معنیأقبل از انجماد هیچ ت
ه شده ئارا 2نتایج در نمودار . پالسمایی اسپرم نداشت

).≤05/0P(است 

و  4، )گروه شاهد(2(هاي مختلف تعادل اثر زمان :2نمودار 
بر یکپارچگی غشاي پالسمایی اسپرم بز پس از )ساعت 6

)Lsmeans ± SEM(فرایند انجماد و ذوب 
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هاي ناهنجاردرصد کل اسپرم
درناهنجارهاياسپرمکلدرصدمیانگینارزیابینتایج

-معنیتفاوتانجماد،مختلف قبل از تعادلهايزمانبین

نشان  3که این نتایج در نمودار ) ≤05/0P(داري نشان نداد 
.داده شده است

و  4، )گروه شاهد(2(هاي مختلف تعادل اثر زمان:3نمودار 
هاي کل اسپرم بز پس از فرایند بر ناهنجاري)ساعت 6

)Lsmeans ± SEM(انجماد و ذوب 

غلظت مالون دي آلدهاید
گر نرخ پراکسیداسیون که بیان MDAدر مورد غلظت 

هاي داري بین زمانهیچ تفاوت معنیلیپیدي است نیز
). ≤05/0P(تعادل مختلف قبل از انجماد مشاهده نشد 

هاي تعادل مختلف قبل از بین زماندر MDAسطوح 
.ارائه شده است 4انجماد در نمودار 

و  4، )گروه شاهد(2(هاي مختلف تعادلاثر زمان :4مودار ن
بر میزان مالون دي آلدهاید تولیدي اسپرم بز پس  )ساعت 6

)Lsmeans ± SEM(از فرآیند انجماد و ذوب 

بحث
گشایی اسپرم پس از یک زمان تعادل منجر انجماد و یخ

 ياي به غشاهاي فیزیکی و شیمیایی گستردهبه آسیب
اسپرم شده و باعث ایجاد تغییراتی در ساختار و عمل 

سازي، انجماد و ذوب، طی فرآیند سرد. شوداسپرم می
-اسپرم در معرض تغییرات زیادي در محیط خود قرار می

مانی و باروري این گیرد که منجر به از دست رفتن زنده
افزایش زمان تعادل با کاهش یکپارچگی  .شودها میسلول

سمایی اسپرم باعث افزایش نفوذپذیري سرماغشاي پال
.Shahverdi et al(شود محافظ می رغم اینعلی. )2014
هاي زمانی متنوعی از زمان تعادل براي گونه يکه گستره

مختلف دامی گزارش شده است، بسیاري از مطالعات 
ساعته را به عنوان زمان تعادل مناسب  4تا  2زمان تعادل 

Mehdipour(اند بز نر گزارش کرده براي اسپرم قوچ و et 

al. 2016, Razliqi et al. که بسته به نوع سرما  )2015
Ahmad(محافظ و نرخ سردسازي متفاوت است  et al.

2015(.
مانی، هاي حرکتی اسپرم، زندهدر این مطالعه، پارامتر

هاي یکپارچگی غشاي پالسمایی، درصد کل اسپرم
دي آلدئید براي بررسی کیفیت  ناهنجار و غلظت مالون

ذوب مورد استفاده قرار -اسپرم بز بعد از فرآیند انجماد
هاي این آزمایش نشان داد که نتایج آنالیز داده. گرفت

داري باعث بهبود زمان تعادل شش ساعت به طور معنی
ثیر چندانی بر سایر أي اسپرم شده اما تروندهجنبایی پیش

.ها نداشت فراسنجه
ترین خصوصیاتی است که با جنبایی اسپرم یکی از مهم

.Hirano et al(باشد باروري مرتبط می مطالعات . )2001
دست آمده ه هاي جنبایی اسپرم باند که دادهاخیر نشان داده

بینی باروري مورد استفاده توانند براي پیشمی CASAاز 
به بررسی  2006در سال و همکاران  Cox. قرار گیرند

هاي حرکتی اسپرم و انتقال آن در ارتباط بین فراسنجه
-مخاط سرویکس بز پرداخته و گزارش کردند که پارامتر

کارایی  VAPو  VCLهاي سرعتی اسپرم به خصوص 
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کنند حرکت اسپرم در مخاط سرویکس را تعیین می
 ALHتوانند مهم باشند اما نیز می VSLو LINهمچنین 

.اسپرم در مخاط سرویکس نداردثیري در انتقال أهیچ ت
Hirano بر لقاح -اي در مطالعه 2001در سال و همکاران

ي اسپرم روندهآزمایشگاهی گزارش کردند که جنبایی پیش
اي با لقاح آزمایشگاهی در ارتباط طور قابل مالحظهبه

.است
 2014در سال همکاران و Lopez-Urueñaهمچنین 

مانی، ن کاهش دما باعث بهبود زندهنشان دادند که نرخ پایی
اي نسبت به رونده اسپرم خرس قهوهجنبایی کل و پیش

هاي تیماري که قبل از انجماد نرخ کاهش دمایی گروه
تفاوت باالتري را تجربه کرده بودند باالترین میزان بوده و

که این نتایج با نتایج پژوهش  ایجاد کرده بود يدارمعنی
و همکاران  Fleisch،همچنین  .حاضر همخوانی نداشت

 4گزارش کردند که افزایش زمان تعادل از  2017در سال 
مانی اسپرم هساعت باعث بهبود جنبایی و زند 72تا  24به 

-ثیري بر افزایش باروري اسپرمأگاو شد اما این افزایش ت

.هاي تلقیح شده نداشت
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با افزایش زمان 

طور رونده بهتعادل از دو به شش ساعت جنبایی پیش
و Camaraداري افزایش یافت که این نتیجه با نتایج معنی

که افزایش جنبایی اسپرم گوسفند  2011در سال همکاران 
ي حاوي یک میلی مول گلوتاتیون با زمان کنندهدر رقیق
عت نسبت به زمان تعادل صفر را گزارش سا 12تعادل 

و همکاران  Ahmadهمچنین . خوانی داردکرده بودند، هم
گزارش کردند که افزایش زمان تعادل به  2015در سال 
هاي کیفی اسپرم بز ساعت باعث بهبود فراسنجه 4بیش از 

.شودمی
هاي مختلف حاضر، زمان يبر اساس نتایج مطالعه

داري در غلظت مالون دي آلدئید که ثیر معنیأتعادل هیچ ت

اي از پراکسیداسیون لیپیدي است نداشتند، این نتایج نشانه
.همخوانی دارد 2008در سال و همکاران  Bucakبا نتایج 

ارزیابی یکپارچگی غشاي پالسمایی در این پژوهش 
این آزمون عالوه بر . با استفاده از آزمون هاس انجام شد

یک آزمون کارآمد براي ارزیابی عملکرد و که این
وضعیت ساختاري غشاي پالسمایی اسپرم است بلکه به

هاي لقاح آزمایشگاهی نیز در اي با نرخطور قابل مالحظه
در این . )Tartaglione and Ritta 2004(ارتباط است 

پژوهش افزایش زمان تعادل به چهار و شش ساعت نسبت 
هاي داراي غشاي درصد اسپرمبه دو ساعت باعث بهبود 

و Uysalبا پژوهش حاضر ي نتایج مطالعه .یکپارچه نشد
Bucak همچنین . خوانی داردهم 2007در سالCamara 

اي که روي اسپرم در مطالعه 2011در سال و همکاران 
قوچ انجام دادند گزارش کردند که افزودن نیم، یک، یک 

داري بر ثیر معنیأتونیم و دو میلی مول گلوتاتیون هیچ 
ي و در مطالعه نداردیکپارچگی غشاي پالسمایی اسپرم 

ساعت نیز باعث  24و  12ها نیز افزایش زمان تعادل به آن
.کپارچگی غشاي پالسمایی اسپرم نشدبهبود ی

-درصد کل اسپرم(بررسی نتایج ارزیابی مورفولوژي 

مختلف هاي داري را بین زمانتفاوت معنی) هاي ناهنجار
اي که به در مطالعه ،از طرف دیگر .تعادل نشان نداد

هاي آزمایشگاهی با بین ارزیابی يمنظور بررسی رابطه
گزارش کردند که ارزیابی گران پژوهش، شدباروري انجام 

بینی نرخ مورفولوژي اسپرم معیار مناسبی براي پیش
.)Tartaglione and Ritta 2004(باروري نیست 

افزایش زمان توان گفت گیري کلی مینتیجهدر یک 
تواند تعادل قبل از انجماد اسپرم بز به شش ساعت می

ثیر به سزایی در أرونده را بهبود بخشد اما تجنبایی پیش
.هاي کیفی اسپرم بز نداردسایر فراسنجه
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Abstract
The aim of this study was to determine the effects of different pre-freezing equilibration 

times (2, 4 and 6 hour) on post-thawed buck semen quality parameters using soybean lecithin 
supplemented extender. Semen samples were collected from four Mahabadi bucks, primarily 
evaluated and pooled together. Afterward, pooled semen samples were divided into three 
equal parts and diluted in semen extender containing soybean lecithin. After spending 
different equilibration times, diluted semen samples were frozen. After thawing, sperm 
motility characteristics, plasma membrane integrity and functionality, abnormality and lipid 
peroxidation were evaluated. Base on the obtained results, six hour equilibration time resulted 
in higher progressive motility (25.6 ± 1.39 %) compared to other groups (P<0.05). The other 
sperm quality parameters did not alter by different equilibration times. In conclusion, 
spending six hour equilibration time improved only sperm progressive motility. 
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