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تأثیر مکملسازی رقیقکننده با سطوح مختلف ال-کارنیتین بر کیفیت منی
قوچ قزل بعد از فرآیند انجماد-یخگشایی در خارج فصل تولیدمثلی
سپهر جعفری ،1حسین دقیقکیا ،2غالمعلی مقدم 3و مرضیه ابراهیمی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشهای تولیدات دامی
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 9 ،9و  -8دانشآموخته کارشناسیارشد ،استاد و استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 -2استاد ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز( ،نویسنده مسوول)daghighkia@tabrizu.ac.ir :
تاریخ پذیرش11/9/22 :
تاریخ دریافت19/8/1 :

چکیده
این تحقیق باهدف بررسی اثر آنتیاکسیدانی سطوح مختلف ال-کارنیتین بر فراسنجههای اسپرم قوچ پس از فرآیند انجماد-یخ
گشایی انجام شد .نمونههای منی قوچ پس از جمعآوری ،با رقیقکننده تریس-لسیتین به همراه غلظتهای مختلف 173 ،07 ،33
میلیموالر در میلیلیتر ال-کارنیتین رقیقشده و تا  3درجه سانتیگراد به مدت  2ساعت سرد شده و سپس در معرض بخار ازت
منجمد کرده و درنهایت در تانک ازت مایع ذخیره شدند .پس از یخگشایی صفات حرکتی ،زندهمانی ،مورفولوژی ،یکپارچگی غشاء
و مقدار مالوندی آلدئید مورد ارزیابی قرار گرفتند .بیشترین میزان تحرک کل و حرکت پیشرونده ،در محیط حاوی 173
میلیموالر در میلیلیتر ال-کارنیتین مشاهده شد ولی نسبت به گروه شاهد تفاوت معنیداری نداشت .افزودن ال-کارنیتین باعث
افزایش یکپارچگی غشاء و کاهش معنیدار درصد اسپرمهای غیرطبیعی نسبت به گروه شاهد نشد .همچنین افزودن 173
میلیموالر در میلیلیتر از ال-کارنیتین باعث افزایش معنیدار درصد زندهمانی و کاهش معنیدار میزان مالوندی آلدئید تولیدی
اسپرمها نسبت به گروه  33میلیموالر شد ( .)p>7/73بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که استفاده از ال-کارنیتین در رقیقکننده
منی قوچ قزل سبب بهبود برخی فراسنجههای اسپرم و کاهش اثرات منفی ناشی از فرآیند انجماد-یخ گشایی نمیشود.
واژههای کلیدی :ال-کارنیتین ،انجماد-یخگشایی ،اسپرم ،قوچ

مقدمه
انجماد منی پستانداران ،تحول مهمی در نگهداری منی و
حفاظت از سلول اسپرم بوده و راهی برای حفظ پروتوپالسم
سلول جنسی میباشد ( .)99اسپرمهای منجمد ،برای تلقیح
مصنوعی باید از کیفیت باالیی برخوردار باشند؛ این سلولها
تنفس هوازی داشته و مواد و آنزیمهای الزم برای واکنشهای
اکسیداتیو را دارا میباشند اما درصد آنزیمهای آنتیاکسیدان در
اسپرم نسبتاً پایین بوده و در نتیجه این سلولها مستعد
واکنشهای اکسیداتیو میباشند ( .)4طی فرآیند انجماد؛ اسپرم
در معرض تنشهای مختلفی از قبیل شوک سرمایی ،تنش
اسمزی و تنش اکسیداتیو قرار میگیرد که موجب تغییر در
عملکرد اسپرم بعد از یخ گشایی میشوند ( .)92طی انجماد،
میزان اکسیداسیون غشاء به واسطه درصد بیشتر واکنشهای
اکسیداتیو افزایش مییابد که این امر در نهایت عمر اسپرم را
کاهش میدهد ( .)91تحقیقات نشان میدهد که به دلیل
عملکرد نامناسب غشای اسپرم میزان لقاح پس از فرآیند
انجماد آن بهطور قابلمالحظهای کاهش مییابد (.)99
محافظت از غشای پالسمایی اسپرم در مقابل واکنشهای
اکسیداتیو طی فرآیند انجماد توسط آنتیاکسیدانها انجام
میشود .در واقع آنتیاکسیدانها با کاهش تشکیل
رادیکالهای آزاد ،اکسیژن محیط سلولی را طوری تغییر
میدهند که باعث حفظ تحرک اسپرم شوند ( .)99وقتی اسپرم
طی فرآیند انجماد در معرض آسیب قرار گیرد شرایط برای
تولید رادیکالهای آزاد افزایش مییابد و از طرف دیگر کمبود
آنتیاکسیدانهای طبیعی در منی رقیقشده شرایط را
آسیبپذیرتر میکند .بنابراین برای برگشت شرایط منی به
حالت اولیه ،اضافه کردن آنتیاکسیدانها در فرآیند انجماد منی
ضروری به نظر میرسد ( .)99در اسپرم هر گونه عدم تعادل

بین تولید و حذف رادیکالها موجب بروز فرآیند تنش
اکسیداتیو در سلول میگردد .وظیفه آنتیاکسیدانها
جمعآوری ،خنثیسازی و یا حذف رادیکالهای آزاد موجود در
درون اسپرم و نیز محیط خارج از آن یعنی پالسمای منی است
(.)22
کارنیتین ( βهیدروکس -γتری متیل آمنیوم-بوتیرات)
انتشار وسیعی در بدن دارد .ال-کارنیتین تنها ایزومر کارنیتین
است که از نظر بیولوژیکی فعال است .ال-کارنیتین یك ماده
شبه ویتامین است که در سلولها و بافتهای بدن یافت
میشود .ال-کارنیتین برای انتقال اسیدهای چرب زنجیر بلند از
دیواره سیتوزول به داخل میتوکندری مورد نیاز است و در
نتیجه برای فعالیت پالمیتوئیل ترانسفراز  (CPTI) Iضروری
است (.)9
ال-کارنیتین با تأمین انرژی مورد نیاز اسپرم ،تأثیر مثبت بر
روند تحرک و بلوغ اسپرم ،نقش اساسی در متابولیسم اسپرم
ایفا میکند .ال-کارنیتین با فراهم کردن یك سیستم عبوری
برای اسیدهای چرب آزاد و مشتقات اسیل کوآنزیم آ در
میتوکندری نقش کلیدی در بتااکسیداسیون اسیدهای چرب
بلند زنجیر و در نهایت تعادل انرژی ایفاء میکند (.)91
ال-کارنیتین وظایف دیگری ،مثل اصالح نسبت استیل کوآ به
کوآ ،انتقال اسیدهای چرب زنجیر کوتاه و متوسط از غشای
بیرونی میتوکندری ،تنظیم سرعت جریان چرخههای وابسته با
اسید چرب و گلوکز و متابولیسم نیتروژن دارد (.)94
اکثر مطالعات در زمینه ال-کارنیتین استفاده از آن به
صورت مکمل غذایی بوده است .بر اساس اطالعات ما،
تاکنون گزارشی در رابطه با تأثیر ال-کارنیتین بر فراسنجههای
بعد از یخگشایی اسپرم قوچ ارائه نشده است .هدف از انجام
این آزمایش ،بررسی تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی
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فراسنجههای حرکتی ،زندهمانی ،یکپارچگی غشا ،مورفولوژی
اسپرم و میزان مالوندیآلدئید پس از یخگشایی اسپرم قوچ
قزل در خارج از فصل تولیدمثل بود.
مواد و روشها
این پژوهش در ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشگاه
تبریز انجام گرفت .رقیقکننده استفاده شده در این پژوهش
رقیقکننده لسیتین بود و ال-کارنیتین از شرکت مرک آلمان
خریداری شد .نمونههای منی بهوسیله واژن مصنوعی از 5
رأس قوچ قزل بالغ و سالم در فصل غیر تولیدمثل جمعآوری
شدند .اسپرمگیری هفتهای دو بار انجام گرفت .بهمنظور حذف
اثرات فردی دامها با یکدیگر ،نمونههای منی استحصالی پس
از ارزیابی اولیه در صورت دارا بودن کیفیت مناسب باهم
مخلوط شده و سپس توسط رقیقکنندههای تریس-لسیتین
رقیق شدند .قبل از افزودن آنتیاکسیدانها خصوصیات کمی و
کیفی نمونههای منی تازه از قبیل حجم منی ،غلظت ،حرکت
پیشرونده ،اسپرمهای با شکل غیر نرمال ارزیابی شدند .در
این پژوهش پنج تکرار برای هر تیمار در نظر گرفته شد.
روش انجماد و ذوب اسپرم

تیمارهای آزمایشی حاوی  9سطح (975 ،17 ،95
میلیموالر در میلیلیتر) ال-کارنیتین و تیمار کنترل که فاقد
هر گونه آنتیاکسیدان افزودنی بود ،مورد استفاده قرار گرفتند.
پس از افزودن رقیقکننده (تریس ،اسید سیتریک ،فروکتوز،
گلیسرول و محلول آنتیاکسیدانی) به مایع منی ،نمونههای
منی به مدت  2ساعت در دمای  9درجه سانتیگراد قرار داده
شدند ،سپس به مدت  1دقیقه در ارتفاع  5سانتیمتری باالی
بخار ازت قرار گرفتند و در آخر به داخل ازت مایع منتقلشده و
در آن ذخیره گردیدند .برای ذوب منی ،پس از بیرون آوردن
پایوتها از نیتروژن مایع ،پایوتها  97ثانیه در آب  91درج
سانتیگراد قرار گرفتند.
تحرک اسپرم

9

پس از انجماد-یخگشایی پارامترهای تحرک کل  ،تحرک
پیشرونده ،2سرعت در مسیر منحنی ،9سرعت در مسیر
مستقیم ،9سرعت در مسیر میانگین ،5خطی بودن جنبانی،6
حداکثر دامنه حرکات جانبی سر اسپرم ،1معیار مستقیم بودن
حرکت اسپرم ،8بسامد حرکات جانبی سر 1مورد ارزیابی قرار
گرفتند .برای این کار پایوتها از هر گروه تیماری با روشی که
در باال توضیح داده شد ذوب شده و به داخل میکروتیوپ
انتقال داده شدند و سپس با استفاده از میکروسکوپ
فازکنتراست و با کمک نرمافزار  CASAمورد بررسی قرار
گرفتند .از هر نمونه حداقل  97فیلد بهطور کامالً تصادفی
انتخاب شده و پارامترهای تحرک  277اسپرم بهوسیله سیستم
 CASAمورد مطالعه قرار گرفتند.
زندهماني

زندهمانی اسپرمها با استفاده از روش رنگآمیزی ائوزین-
نیگروزین موردبررسی قرار گرفت .برای این کار مقداری از
نمونه منی با سمپلر برداشته و روی یک الم گذاشته شد و
ائوزین-نیگروزین به آن افزوده بعد از چند ثانیه به کمک الم
دیگری گسترش تهیه شد .اسپرمهای رنگآمیزی شده در 5
)3- Curvilinear velocity (micron/sec) (VCL
)5- Average path velocity (micron/sec) (VAP
)7- Lateral head displacement (micron) (ALH
10- Hypo-Osmotic Swelling Test

ناحیه با بزرگنمایی × 977با میکروسکوپ بررسی شدند.
اسپرمهای مرده به علت تغییر در ساختار غشاء رنگ را به خود
جذب کرده و اسپرمهای زنده مانع ورود رنگ به درون غشاء
شده و رنگ نمیگیرند بطوریکه اسپرمهای زنده دارای
سرسفید و سر اسپرمهای مرده بهطور کامل یا کمی رنگ
گرفته است.
ارزيابي يکپارچگي غشاء پالسمايي

از تست هیپواسمتیک ( 90)HOSTبرای ارزیابی سالمت
غشاء اسپرم پس از انجماد-ذوب استفاده شد .زمانی که اسپرم
در محیط هایپوتونیک قرار میگیرد ،اگر از لحاظ بیولوژیک
سالم باشد با جذب آب-حجمش زیاد میشود تا تعادل اسمزی
بین مایع درون و برون سلولی اسپرم برقرار شود .به این
منظور غشایی که اطراف دم را فراگرفته متورم میشود و دم
دچار پیچخوردگی میشود .دم در اسپرمهایی که غشای
پالسمایی سالم ندارند ،پیچ نمیخورد .اسپرمهایی که به این
تست پاسخ مثبت میدهند زنده هستند .انجام تست با مخلوط
کردن  97میکرولیتر از مایع منی رقیقشده (27×976
اسپرم/میلیلیتر) با  977میکرولیتر محلول هایپواسموتیک 977
 mOsm/kgانجام شد .این مخلوط به مدت  97دقیقه در 91
درجه سانتیگراد انکوبه شد .سپس قطره کوچکی از نمونه
مخلوط شده ،روی الم از پیش هم دما شده قرار داده و با
المل پوشانده شد و بالفاصله زیر میکروسکوپ ،مورد بررسی قرار
گرفت ( ×977بزرگنمایی) .در نهایت 277 ،اسپرم با دم متورم و
غیر متورم ثبت شد .اسپرمهای با دم متورم و گره خورده به
عنوان اسپرمهای با غشاء پالسمایی سالم در نظر گرفته شدند.
ارزيابي مورفولوژي اسپرم (تست هانکوک)

برای ارزیابی مورفولوژی غیرطبیعی اسپرمها 95 ،میکرولیتر
از هر نمونه ذوب شده به میکروتیوبهای حاوی 957
میکرولیتر محلول هانکوک که شامل فرمالین  91درصد (62/5
میلیلیتر) ،محلول سالین ( 957میلیلیتر) ،محلول بافر فسفات
( 957میلیلیتر) و آب دو بار تقطیر ( 577میلیلیتر) بود ،افزوده
شد و سپس یک قطره از این محلول روی الم قرار گرفت و
وسط یک المل پوشانده شد و با شمارش حداقل  277اسپرم
زیر میکروسکوپ فازکنتراست با بزرگنمایی  ×977درصد
اسپرمهای با مورفولوژی غیرطبیعی محاسبه گردید.
مالون دي آلدئید

برای بررسی غلظت مالون دی آلدئید از اسید تیوباربیتوریک
استفاده شد .بدین منظور  9میلیلیتر از هر نمونه منی با 9
میلیلیتر  EDTAو  9میلیلیتر  BHTو  2میلیلیتر TCA
مخلوط شده و در لوله مخروطی ریخته شدند .لولهها در
 9277×gبرای مدت  95دقیقه سانتریفیوژ شدند .پس از
سانتریفیوژ شدن 9 ،میلیلیتر از محلول باالی لوله با 9
میلیلیتر  TBAدر میکروتیوب آمیخته شدند .لولهها  27دقیقه
در بنماری  15درجه سانتیگراد قرار گرفتند .نمونهها پس از
 97دقیقه در دمای اتاق سرد شدند .میزان جذب نوری
نمونههای مختلف در طول موج  592نانومتر با
اسپکتروفتومتری مورد سنجش قرار گرفته و در پایان غلظت
مالون دی آلدئید محاسبه شد.

)1- Total Motility (TM
)2- Progressive Motility (PM
)4- Straight – line velocity (micron/sec) (VSL
)6- Linearity (%) (LIN= VSL/VCL×100
)8- Straightness (%) (STR=VSL/VAP ×100) 9- Beat cross frequency (BCF
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کاهش تشکیل رادیکال آزاد اکسیژن شرایط سلولی را طوری
تغییر میدهند که تحرک اسپرم حفظ شود ( .)4ال-کارنیتین
نیز یک مولکول ناقل است که انتقال اسیدهای چرب با زنجیره
بلند را از خالل غشاء داخلی میتوکندری بر عهده دارد .این
مولکول جهت متابولیسم انرژی در پستانداران موردنیاز است.
کارنیتین و استیل ال کارنیتین در اپیدیدیم وجود دارند و در
حرکت اسپرم و بهعنوان آنتیاکسیدان نقش ثابت شدهای دارند
(.)1
نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که نمونههای
منی دریافتکننده ال-کارنیتین تفاوت معنیداری در میزان
حرکت کل و حرکت پیشرونده را نسبت به گروه شاهد
نداشتند ( .)p>5/50این نتایج مغایر با پژوهشی بود که در آن
افزودن ال-کارنیتین در طول انجماد منی انسان باعث افزایش
قابلتوجهی در تحرک اسپرم شد (.)2
در پژوهش دیگری که روی اسپرم انسان انجام گرفت،
مشاهده شد که اضافه کردن  15میلیموالر بر میلیلیتر
ال-کارنیتین باعث افزایش تحرک اسپرم شد اما بر
مورفولوژی آن اثری نداشت (.)10

این مطالعه در  0تکرار انجام شد .دادههای حاصل از این
مطالعه در قالب طرح کامالً تصادفی به کمک نرمافزار SAS
رویه  GLMتجزیه و تحلیل شده و مقایسه میانگینها به
روش توکی انجام گرفت .مدل آماری این طرح عبارت است
از:

Yij = μ+ Treati + eij

در این مدل Yij ،برابر است با داده مشاهده شده برای
فراسنجههای اندازهگیری شده :μ ،میانگین جامعه :Treati ،اثر
تیمار  iام برابر است با اثر تیمار ،و  :eijاثر باقیمانده یا خطا بود.

نتایج و بحث
غشاء پالسمایی اسپرم قوچ بدلیل دارا بودن مقادیر زیادی از
اسیدهای چرب غیراشباع با پیوند دوگانه نسبت به آسیبهای
ایجاد شده توسط پر اکسیداسیون لیپید بسیار حساس است
( .)9میزان لقاح پس از فرآیند انجماد اسپرم بهواسطه عملکرد
نامناسب غشاء آن کاهش مییابد ( .)3نتایج تحقیقات نشان
میدهد که محافظت از غشای پالسمایی اسپرم در مقابل
واکنشهای اکسیداتیو طی حفاظت انجمادی توسط
آنتیاکسیدانها انجام میشود ،در واقع آنتیاکسیدانها با

جدول  -1مقایسه میانگینهای پارامترهای جنبایی اسپرم قوچ بعد از فرآیند انجماد-یخ گشایی در سطوح مختلف ال-کارنیتین

Table 1. Comparison of ram sperm motility parameters after the process of freezing / thawing at different levels of
L- Carnitine

)BCF (Hz

)LIN (%

)ALH (µm

)STR (%

)VAP (µm/s

)VCL (µm/s

62/9
33/6
62/0
5/90
31/2
11/6
09/2
35/3
61/2
1/15
33/5
16/2
13/5
33/1
63/0
5/91
32/1
16/2
64/3
42/4
63/5
1/05
30/5
11/5
9/49
0/16
2/30
5/21
2/23
5/16
میانگینهای هر ستون با حروف غیرمشترک دارای اختالف معنیدار میباشند (.)p >5/50

)VSL (µm/s

)PM (%

)TM (%

پارامترها

25/0
19/2
12/2
10/3
2/29

22/5
26/2
33/2
33/0
1/96

39/5ab
31/5b
43/5ab
44/0a
1/60

شاهد
30
15
150
SEM

Total Motility (TM); Progressive Motility (PM); Straight line velocity (VSL); Curvilinear velocity (VCL); Average path velocity
(VAP); Straightness (STR=VSL/VAP ×100); Lateral head displacement (LAH); Linearity (LIN= VSL/VCL×100); Beat cross
)frequency (BCF

جدول  -2تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین بر زندهمانی ،مورفولوژی ،یکپارچگی غشا و میزان مالون دی آلدهید پس از فرآیند انجماد-یخ
گشایی

Table 2. Effects of different levels of L-Carnitine on Viability, Morphology, Plasma membrane integrity and MDA
after the process of freezing / thawing
)MDA (nM/ml

)Plasma membrane integrity (%

31/0
2/5a
36/0
1/9a
45/5
1/1ab
42/2
1/1b
2/23
5/10
میانگینهای هر ستون با حروف غیرمشترک دارای اختالف معنیدار میباشند (.)p >5/50

ال-کارنیتین کوفاکتور ضروری بوده که توانایی سرعت
بخشیدن به سوختوساز چربی را داشته و یک نقش محوری
در بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب با زنجیره بلند برای تولید
انرژی سلولی میتوکندری دارد .کارنیتین آزاد در سطح اپیدیدیم
نسبت به خون بیشتر است .کارنیتین همچنین برای از بین
بردن مواد سمی داخل سلولی تولید شده و محافظت اسپرم از
تنش اکسیداتیو نقش داشته باشد ( .)20وظیفه اصلی کارنیتین
در اپیدیدیم به ارائه انرژی برای اسپرم است .کارنیتین بهطور
مستقیم به حرکت و بلوغ موفق اسپرم کمک میکند .این امر

)Morphology (%

31/0
31/0
22/0
24/0
3/42

)Viability (%
ab

03/1
41/2b
01/1ab
09/0a
2/10

پارامترها

شاهد
30
15
150
SEM

بهویژه از آنجا که اسپرم از اسید چرب برای اکسیداسیون
بهعنوان منبع اصلی انرژی استفاده میکند ،مهم میباشد
( .)15نتایج بررسیهای دیگر نشان دهنده بهبود خصوصیات
اسپرم و کاهش آسیبهای وارده به آن درنتیجه استفاده از
ال-کارنیتین بود (.)14،24
ال-کارنیتنین سبب افزایش فعالیت آنزیمهای کاتاالز و
پراکسیداز میشود که به واسطه داشتن خصوصیات
آنتیاکسیدانی ،تعداد رادیکالهای آزاد جهت شروع
پراکسیداسیون لیپید را کاهش میدهد .انواع اکسیژنهای
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فعال باعث تغییر در میتوکندری سلول اسپرم میشوند .تغییر
در عملکرد میتوکندری باعث تغییر در تحرک اسپرم میشود
(.)20
عامل دیگری که ممکن است در تحرک اسپرم نقش داشته
باشد فسفوریالسیون پروتئینهای آکسونم است که برای
جابجایی اسپرم ضروری استROS .ها از تواناییهای الزم
جهت جلوگیری از فعالیت آنزیمهای مؤثر در فرآیند
فسفوریالسیون اکسیداتیو ،گلیکولیز و دیگر مسیرهای تولید
 ATPبرای تولید اسپرم برخوردار میباشند .استفاده از
ال-کارنیتین میتواند سبب خنثی شدن اثر بر این آنزیمها
شده و از این طریق از کاهش تحرک اسپرم جلوگیری کند
(.)29
با توجه به جدول باال اثر ال-کارنیتین بر فراسنجههای
کاسا معنیدار نبود ،نتایج حاکی از آن است که افزودن
ال-کارنیتین باعث کاهش معنیدار مورفولوژی غیرطبیعی
اسپرمها نشد ( .)p<0/01نتایج ما با نتایج مطالعهای که در آن
افزودن دو سطح  2/1و  1/1میلی موالر ال-کارنیتین تأثیر
مطلوبی در کاهش معنیدار درصد مورفولوژی غیرطبیعی
اسپرم نسبت به گروه شاهد داشت ،مطابقت ندارد (.)4
همچنین در یک بررسی دیگر بهکارگیری سه سطح  2/1و 1
و  90میلیموالر کارنیتین در مکمل غذایی بزها باعث کاهش
معنیدار میزان مورفولوژی غیرطبیعی اسپرمها شد (.)90
مطالعه انجام شده نشان داد که میزان آنتیاکسیدان
ال-کارنیتین پالسمای منی بهطور قابلتوجهی با مورفولوژی
اسپرم مرتبط است ( .)24بهعبارت دیگر ،افزایش میزان
آنتیاکسیدان ال-کارنیتین باعث کاهش میزان اسپرمهای با
مورفولوژی غیرطبیعی میشود.
نتایج به دست آمده از تستهاست بیانگر آن است که میزان
سالمت غشا در نمونههای منی دریافتکننده تمام سطوح
ال-کارنیتین نسبت به گروه شاهد معنیدار نبود.
نتایج آزمایش  )91( Jeulinنشان داد که کارنیتین سبب
حفاظت از آسیب  DNAو غشای سلول از صدمات ناشی از
رادیکالهای آزاد اکسیژن میشود.

نتایج ما مشابه با نتایج پژوهشی است که در آن طی فرآیند
سردسازی سطوح مختلف ال-کارنیتین بعد از گذشت صفر،6 ،
 24 ،92ساعت به منی خرگوش افزوده شد و مشاهده گردید
که در ساعات صفر 6 ،و  92در تحرک ،سالمت غشا و
آکروزوم اختالل معنیدار نشد ( .)29در مطالعه دیگری
الکارنیتین باعث افزایش غیر معنیدار درصد کیفیت کروماتین
اسپرم اپیدیدیم موش نسبت به گروه کنترل شد در حالی که
بر روی فراسنجههای تحرک ،قابلیت زنده ماندنی و
مورفولوژی اسپرم اختالف معنیداری ایجاد نکرد ( )21که با
نتایج آزمایش ما مشابهت دارد.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعه دورو و همکاران در
سال  2000که در آن افزودن ال-کارنیتین به مایع منی انسان
هیچ اثر معنیداری بر یکپارچگی غشاء اسپرم نداشت،
مشابهت دارد (.)1
از آنجایی که کارنیتین نقش آنتیاکسیدانی داشته و در
انتقال اسیدهای چرب و متابولیسم انرژی مشارکت دارد ،لذا
میتواند چربیها را از پراکسیداسیون لیپید حفظ کند و بدین
ترتیب هم از غشا محافظت کرده و هم زندهمانی اسپرم را
افزایش میدهد (.)26
میزان مالوندیآلدئید تولیدی در هر سه سطح
ال-کارنیتین بکار رفته نسبت به گروه شاهد کاهش یافت اما
این کاهش از نظر آماری معنیدار نبود .نمونههای
دریافتکننده  901میلیموالر در میلیلیتر ال-کارنیتین
کمترین میزان مالون دی آلدئید تولیدی را داشتند .نتایج ما
مشابه با نتایج مطالعه دیگری مطابقت داشت ( .)1در مطالعه
دیگری نیز منی خروسهای تغذیهشده با مکمل کارنتین
کمترین میزان مالون دی آلدئید تولیدی را نسبت به گروه
شاهد داشتند (.)91
یافتههای این پژوهش نشان داد که افزودن ال-کارنیتین به
رقیقکننده بر پایه تریس-لسیتین اثرات مثبتی بر کیفیت
اسپرم نداشت و نمیتواند بهعنوان مکملی مناسبی در
رقیقکننده منی قوچ بکار رود.

25 ........................................................... یخگشایی-کارنیتین بر کیفیت منی قوچ قزل بعد از فرآیند انجماد-تأثیر مکملسازی رقیقکننده با سطوح مختلف ال
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Abstract
The objective of this study was to investigate the effect of different levels of L-Carnitine on
Ghezel ram semen characteristics after freeze-thawing. Semen samples were collected from 5
healthy and mature rams using an artificial vagina. Different concentrations of 35, 70, 105, mM
L-Carnitine were diluted with lecithin-based semen extender and cooled to 5°C and then placed
in liquid nitrogen vapor and finally were stored in liquid nitrogen tank. The experiment was
carried out on the basis of completely randomized design with 5 replicates. The results showed
that the highest total motility and progressive motility were observed in groups containing 70
and 105 mM L-Carnitine that were not significantly different from the control group. The
lowest motility recorded in this experiment was the first level of L-Carnitine. In other
parameters only VAP, ALH, VCL and LIN were significantly different from the control group.
The first level of L-Carnitin was statistically significant in morphology compared to the control
group. Addition of 105 mM of L-Carnitine caused higher membrane integrity and lower MDA
level compared to 35 mM group (p<0.05). MDA was not significant at any level. Therefore,
supplementation of L-Carnitine in lecithin-based semen extender can improve semen quality of
Ghezel ram and reduce negative effects of freeze-thawing process.
Keywords: Freeze-Thawing, L-Carnitin, Ram, Sperm

