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 چکیده

اثرات پرتو بر مطالعه و  گشاییمانی اسپرم گاو پس از یختعیین دز مناسب پرتوتابی گاما برای افزایش تحرک و زندهمنظور به   
، 5/0، 3/0، 1/0 صفر، یدزهابا  منجمد در داخل ظرف ازت اسپرم هاینمونه ،اسپرم DNAآلدئید و میزان شکست دیمقدار مالون

CASA سامانهبا استفاده از  قبل و بعد از پرتوتابی آنالیز کمی و کیفی اسپرمی پرتو گاما پرتوتابی شد. گر 9/0و  7/0
انجام شد.  1

  نگروزین مورد مطالعه قرار گرفت. مقدار مالون -آمیزی با ائوزین رنگ پس ازمانی میزان زندههای مورفولوژیکی و ویژگی
اسپرم با استفاده از روش کامت سنجش شد.  DNAگیری و شکست آلدهید منی با استفاده از روش تیوباربیتوریک اسید اندازهدی

دست آمده اثر پرتوتابی طبق نتایج بهآنالیز شد.  SASافزار آماری تصادفی با استفاده از نرم های آزمایشی در قالب طرح کامالًداده
آلدئید منی در دزهای مختلف پرتو گاما با تیمار شاهد تفاوت دیمقدار مالون(. >p 05/0دار بود )معنی مانی اسپرمتحرک و زندهبر 

گری گاما با تیمار  9/0جز دز های پرتوتابی شده، بهاسپرم DNAت شکس هایطبق نتایج کامت، فراسنجه. (<05/0p)نداشت 
بدون اثرات منفی بر اسپرم و تواند میگری گاما  7/0پرتوتابی با دز باتوجه به نتایج این پژوهش . (<05/0p)شاهد تفاوت نداشت 

  .شودگشایی بعد از یخمانی اسپرم منی، سبب بهبود تحرک و زنده
 

 اسپرم گاو، مانیزنده ،تحرک پرتوتابی گاما، های کلیدی:واژه
 

 مقدمه
، ویداتیهای اکستنش با ایجاداسپرم  گشایییخانجماد و    
  ،تحرککاهش  سببکی بر غشای اسپرم یزیی و فیایمیش

در  اگرچه .(6،1) خواهد شد اسپرمقدرت باروری  ومانی زنده
اسید  از برخی و از ترکیباتی مثل گلیسرول هاکنندهرقیق
گلوتامین، گالیسین، پرولین، آالنین و مثل ها )آمینه

از شوک سرمایی سلول اسپرم هیستیدین( برای محافظت 
درصدی در قابلیت  86هنوز کاهش  ولی شوداستفاده می

 .(9)شود گشایی مشاهده میتحرک اسپرم گاو بعد از یخ
ساز است و مشابه یک بسته پرانرژی و یون پرتوپرتو گاما    

 کند. برای تعیین مقدار انرژی منتقلپرانرژی )فوتون( عمل می
ساز به ماده تحت پرتو، از کمیت دز شده از پرتوهای یون 

( Gyالمللی، گری )شود. واحد دز در سیستم بیناستفاده می
است که معادل جذب یک ژول انرژی در کیلوگرم ماده تحت 

  .(94) ( استJ/Kgپرتو )
کیفیت اسپرم حیوانات  بردرباره اثرات مثبت پرتوتابی    

 هاییگزارشها  آزمایشگاهی )موش و رت( گاو و سایر دام
مطالعه ( با 96(. تاتینو و همکاران )9،98،96) منتشر شده است

ساز روی کروموزوم اسپرم در دو نژاد اثرات پرتوهای یون
پرتوهای  گزارش کردند که طالیی()چینی و  مختلف همستر

های آزاد واکنشگر سبب ایجاد ساز با ایجاد رادیکالیون
 های دو ای و متعاقب آن شکسترشتههای تکشکست

 شود. ای میرشته
 ای برای ، راه سادهDNAبررسی نسبی میزان مهاجرت    

در یک سلول است.  DNAهای گیری میزان شکستاندازه

های متفاوتی برای بررسی میزان شکستهای اگرچه روش
DNA ها ولی روش کامت نسبت به سایر روش ؛وجود دارد
هایی دارد. از جمله مزایای این روش این است که مزیت

قادر به  و های تکی وجود داردامکان بررسی صدمات در سلول
 (. 99است ) DNAآشکار کردن حداقل آسیب 

هزینه حساس و کم روش ارزیابی کامت، یک روش سریع،   
شود. در این استفاده می DNAاست که برای ارزیابی آسیب 

 شود و پس از روش ابتدا نمونه بر روی الم الکتروفورز می
آمیزی فلورسنت و تصویربرداری با میکروسکوپ رنگ

 برای براورد  Comet scoreافزار فلوروسنت، از نرم
و   DNA in tail% شامل DNAآسیب به  هایفراسنجه

8
Tail moment استفاده می( شود. کامتComet در )

 ( است. مقدارTail( بعالوه دم )Headمشاهدات شامل سر )
Tail moment افزار و رابطه زیر محاسبه با استفاده از نرم

 شود.می
 

Tail moment = Tail length (px) × % DNA in tail. 
 

ای است که بر اساس در این رابطه، طول دم فراسنجه   
 . (4) شودورد میآافزار برشدت نور )پیکسل( بوسیله نرم

های محافظتی و برداشته شدن  تغییر پوششپرتوتابی با    
های  کانالتدریجی آن از سطح اسپرم سبب آشکار شدن 

و در نهایت افزایش تحرک و باروری ها  محل گیرندهکلسیم و 
( گزارش کردند که 7و همکاران ) لوبات. (7)شود  میاسپرم 

نوری و تحریک غشای سلولی روی  پرتو لیزر با اثرات تحریک
ثر است. این محققین با ؤاسپرم گاو مانتقال کلسیم به داخل 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی

 

 

 

 

 

1- Computer Assisted Semen Analysis                                                         2- Tail moment = Tail length (px) × % DNA in tail. 
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 های استفاده از تکنیک فیلتراسیون نشان دادند که در سلول
در های کلسیم غلظت یون ،پرتوتابی شده با لیزر اسپرمی

کنندگی در سیتوپالسم اسپرماتوزوا افزایش یافته و نقش تنظیم
هایی که  کنترل حرکت اسپرم و واکنش اکروزوم دارد. سیستم

را تنظیم  یماتوزوا غلظت یون کلسیم درون سلولدر اسپر
های کلسیم وابسته به انرژی  کنند شامل میتوکندری، پمپ می
وسیله ههای کلسیمی است. پرتو لیزر ب و کانال ییغشا

شود و با تحریک  های میتوکندریایی جذب می آنزیم
های احیا های میتوکندریایی، واکنش ها و سیتوکروم پورفیرین

سازی  کند. این فعال یره انتقال الکترون فعال میرا در زنج
های کلسیم در سلول  تواند سبب تغییراتی در غلظت یون می

  (.2شود )
تعیین دز مناسب پرتوتابی گاما و  مطالعه حاضرهدف    

آن بر کیفیت اسپرم جهت افزایش تحرک و  مطالعه اثرات
 .بودگشایی مانی اسپرم گاو پس از یخزنده

 

 هاروشمواد و 
  6/8پایوت  98تعداد  :اسپرمهای پرتوتابی نمونه

های دامی از شرکت نهادهلیتری حاوی اسپرم منجمد میلی
نیتروژن  سلسیوسدرجه  -911در دمای جاهد تهیه شد و 

گروه پژوهشی دزیمتری و  بهپرتوتابی گاما جهت  مایع
)پژوهشکده کاربرد پرتوها؛ پژوهشگاه علوم  مونیتورینگ پرتوها

  شد. منتقلای؛ سازمان انرژی اتمی( و فنون هسته
 پرتوتابی با دز بیشتر ،مطالعات انجام شدهپیشینه با توجه به    
بنابراین  ؛(99خواهد شد ) DNAسبب آسیب گاما گری  9 از

، 6/8، 9/8، 9/8دزهای با  اسپرم منجمدهای نمونهپرتوتابی 
پرتوتابی  سامانهگاما با استفاده از  پرتو گری 1/8و  7/8

Picker V9  گری بر ساعت در آب در  61/988 نرخبا
SSD=809  متر مربع انجام شد. سانتی 98×98اندازه میدانی و

های اسپرم پایوتپایوت بود.  6تعداد تکرار برای هر دز شامل 
انجام  زمانتا و  نددر حین پرتوتابی داخل ظرف ازت قرار داشت

ازت نگهداری  تانک درونآزمایشات ارزیابی کیفیت اسپرم 
  شد.

 گشایی:اسپرم بعد از یختعیین غلظت و درصد تحرک 
برای ارزیابی کیفیت اسپرم پرتوتابی شده و مقایسه آن با    

های مانی، پایوتنمونه پرتوتابی نشده از نظر تحرک و زنده
 ثانیه  46مدت گراد بهدرجه سانتی 97ماری اسپرم در بن

شامل تعیین  آنالیز کمی و کیفی اسپرم. ندگشایی شدیخ
، 8رونده های دارای تحرک، حرکت پیشغلظت، درصد اسپرم

وار، حرکت سریع، حرکت آهسته، حرکت درجا و حرکت دایره
 9کاسا سامانهبا استفاده از  عدم تحرک قبل و بعد از پرتوتابی

 مایکرولیتر از اسپرم  4منظور  برای این .انجام شد
شده روی یک الم از قبل گرم شده گذاشته شد و با  گشایییخ

 یک المل پوشانده شد و سه مشاهده از سه مکان مختلف 
 عنوان یک داده واحد در نظر گرفته شد. به

 مانیمیزان زندههای مورفولوژیکی و تعیین ویژگی
میکرولیتر  88م مانی اسپربرای تعیین میزان زنده: اسپرم

شده را روی اسالیدی که قبالً گرم  گشایییخ-نمونه منجمد
آمیزی میکرولیتر ترکیب رنگ 988شده بود قرار داده و با 

( W/Vدرصد ) B ،6( ائوزین W/Vدرصد ) 9سوپراویتال )

سدیم سیترات دی هیدرات -درصد تری 9نیگروزین در 
میکرولیتر( از  6محلول( مخلوط شد. سپس یک قطره )

مخلوط آماده شده را روی الم گرم شده قرار داده و گسترش 
تهیه شد. بعد از خشک شدن در هوا، نمونه اسالید زیر 

اسپرم  888( بررسی شد. 488× میکروسکوپ )بزرگنمایی 
آمیزی شده، اسپرم در حالت زنده و نیز ر رنگبرای سرهای غی

طور کامل یا جزئی( اسپرم آمیزی شده )بهبرای سرهای رنگ
 (.8در حالت مرده، شمارش شد )

نگروزین، وضعیت  -با ائوزین هانمونه آمیزیرنگ پس از   
های های اسپرم از نظر درصد اسپرممورفولوژیکی نمونه

بیعی، دارای بدنه طبیعی، بدون سر، دارای سر غیرط
غیرطبیعی، دارای دم غیرطبیعی، دارای قطره سیتوپالسمیک 
پروکسیمال، دارای قطره سیتوپالسمیک دیستال قبل و بعد از 

 پرتوتابی مورد مطالعه قرار گرفت. 
  برای تعیین مقدار مالونآلدهید: تعیین مقدار مالون دی

. در (98) آلدهید از روش تیوباربیتوریک اسید استفاده شددی
این روش یک مولکول تیوباربیتوریک اسید با دو مولکول 

 شود. ید واکنش داده و رنگ صورتی نمایان میهآلددی مالون
 17/8های مورد نیاز در این تست شامل محلول محلول   

درصد تری کلرواستیک  98درصد تیوباربیتوریک اسید، محلول 
 EDTAو  BHT( Butylated hydroxytoluene)اسید، 

درصد تیوباربیتوریک اسید ابتدا  17/8است. برای تهیه محلول 
لیتر آب دو میلی 88گرم تیوباربیتوریک اسید در  994/8مقدار 

درجه  16دقیقه در حمام آب گرم  98بار تقطیر ریخته و برای 
  گراد قرار داده شد سپس با ورتکس حل شد.سانتی

 (TCA) کلرواستیک اسیددرصد تری  98برای تهیه محلول    
لیتر آب دوبار میلی 98گرم تری کلرواستیک اسید در  9مقدار 

 تقطیر حل شد.
 98در  BHTگرم  8/8مقدار  BHTبرای تهیه محلول    

 97/8از  EDTAلیتر اتانول حل شد و برای تهیه محلول میلی
 لیتر آب دو بار تقطیر استفاده شد.میلی 98در  EDTAگرم 

ها رقیق آلدهید ابتدا نمونهدی گیری مقدار مالوناندازهبرای    
 EDTAلیتر میلی 6/8لیتر از هر نمونه با میلی 6/8شد. سپس 

به هر فالکون  TCAلیتر میلی 9و  BHTلیتر میلی 6/8، 
دقیقه  96برای  g 191×فالکون در های لولهاضافه شد. 

 9دار به های آزمایش درب سانتریفیوژ شد. سپس در لوله
اضافه  TBAلیتر میلی 8لیتر از محلول باالی فالکون میلی

درجه  16مدت یک ساعت در حمام آب گرم ها بهشد. لوله
گراد قرار گرفت و پس از خنک شدن با استفاده از سانتی

 نانومتر  698اسپکتروفتومتر جذب نوری در طول موج 
و با توجه به  گیری شد. با استفاده از منحنی استاندارداندازه

 آلدهید )نانومول در دی مقادیر جذب نوری، غلظت مالون
رسم نمودار استاندارد با استفاده از لیتر منی( محاسبه شد. میلی

آلدئید خالص در برابر مقدار جذب دیهای مختلف مالونغلظت
  نانومتر انجام شد. 698در طول موج 

برای تعیین میزان آسیب  :DNAتعیین میزان شکست 
. برای این منظور (4) کروماتین از روش کامت استفاده شد

دار کردن الم با های مورد نیاز تهیه سپس پوششابتدا محلول
های مورد استفاده شامل محلول آگارز انجام شد. محلول

1- Source Sample Distance                                                                                                                             2- Progressive motility 

3- CASA: Computer Assisted Semen Analysis (12500/0000 AndroVision® Modul Concentration & Motility)                                               
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 الیزیس، محلول )بافر( الکتروفورزی، محلول )بافر( 
 بود.  PBSکننده و محلول خنثی

گرم  91/941برای تهیه محلول استوک الیزیس بافر    
NaCl ،84/97  گرمEDTA  گرم  86/9وTris  داخل ارلن با

زن مغناطیسی همراه با لیتر آب مقطر با هممیلی 188
 NaOH 9دهی مخلوط شد و با اضافه کردن چند قطره گرما

 988تنظیم شد. حجم محلول با  6/1آن روی  pHنرمال 
لیتر رسانده شد. برای میلی 9888لیتر آب مقطر دیگر به میلی

  9لیتر از محلول استوک با میلی 11تهیه محلول کاری 
سدیم الریل  و یک گرم نمک Triton X-100لیتر میلی

 مخلوط شد. 9سارکوزینات
 9/98گرم استات سدیم و  1/84برای تهیه بافر الکتروفورز    

 pHرا در یک لیتر آب مقطر حل نموده و  HCl-گرم تریس
 تنظیم شد. 9/2روی 

  288در  Trisگرم  6/42کننده برای تهیه بافر خنثی   
 6/7روی  HClبا محلول  pHلیتر آب مقطر حل شد میلی

 9888لیتر آب مقطر دیگر به حجم میلی 888تنظیم و با 
 .لیتر رسانده شدمیلی

، KClگرم  NaCl ،8گرم  2نیز  PBSبرای تهیه محلول    
وزن و مقدار  KH2PO4گرم  Na2HPO4 ،84/8گرم  44/9

محلول با  pHهم زده شد.  ولیتر آب مقطر اضافه میلی 288
لیتر آب مقطر روی میلی 888و  HClاضافه کردن چند قطره 

 تنظیم شد.  6/7
ساعت قبل از  84ها حداقل دار کردن المبرای پوشش   

درصد تهیه و 2/8شروع آزمایش آگارز نقطه ذوب معمولی 
ها با فروبری نموده و سپس پشت الم درون بشر ها راالم

 خشک شد و در دمای اتاق و دور از گرد و خاک  دستمال
 شد تا خشک شود.صورت افقی قرار داده هب

های اسپرم، آگارز نقطه ذوب پایین سازی نمونهبرای آماده   
(LMPA )7/8  درصد درونPBS با های اسپرم تهیه و سلول

های اسپرم منظور نمونهمخلوط شد. برای این LMPAآگارز 
  µl 688 PBSسانتریفیوژ و پس از تخلیه سوپرناتانت با 

 9:6سلولی به نسبت سازی شده و این سوسپانسیون رقیق
(µl968µl:98 با آگارز )LMPA  16مخلوط شد. سپس 

قرار داده شد و با  دارپوششمیکرولیتر از این مخلوط روی الم 
 98ها مدت المل پوشانده شد. جهت سفت شدن ژل آگارز الم

دقیقه درون یخچال قرار داده شد. سپس المل به آرامی 
روز درون جار حاوی  مدت یک شبانههها ببرداشته شد و الم

 (.4) محلول الیزیس در یخچال قرار داده شد
ها با آب مقطر یا بافر برای انجام الکتروفورز، الم   

ها درون تانک الکتروفورزی به آرامی شستشو شد سپس الم
الکتروفورز حاوی بافر الکتروفورزی قرار گرفته و با شرایط 

1/8V/cm الکتروفورز شد. ساعت  مدت یکهآمپر بمیلی 98 و

  PBSسازی یا ها در محلول خنثیپس از الکتروفورز الم
 دقیقه شستشو شد. 96مدت هب

 سازی هر ژل )المل( با محلول رنگپس از مرحله خنثی   
آمیزی شد و بعد از نیم ساعت با رنگ 8سایبر گرین

برداری شد. در هر  میکروسکپ فلورسنت مشاهده و عکس
سلول مورد بررسی قرار  988در هر ژل الم دو ژل )المل( و 
آسیب های فراسنجه Comet scoreافزار گرفت. با کمک نرم

9و   DNA in tail% شامل DNAبه 
 Tail moment  مورد

 (.4) ارزیابی قرار گرفت
 ، طرح کامالً تصادفی و مدل آماریطرح آزمایشی   
 Yij = µ + Ti + eij .در این مدل بود Yij مقدار هر :

: خطای آزمایش eijو  i: اثر تیمار Ti: میانگین، µ مشاهده،
از آزمون  شد وآنالیز  SASافزار ها با استفاده از نرماست. داده

برای مقایسه میانگین  86/8داری دانکن در سطح معنی
 استفاده شد. 

 
 نتایج و بحث

غلظت گشایی: اسپرم بعد از یخ غلظت و درصد تحرک
 های پرتوتابی شده گاما با نمونه شاهد تفاوت اسپرم نمونه

های درصد تحرک . آنالیز داده(<86/8P)داری نداشت معنی
های پرتوتابی شده با نمونه داری بین نمونهاسپرم تفاوت معنی
و  9/8در دزهای . پرتوتابی گاما (>86/8p)شاهد نشان داد 

در  گشاییتحرک اسپرم پس از یخسبب افزایش گری  6/8
های دارای حرکت شد. درصد اسپرم مقایسه با گروه شاهد

. (<86/8p)رونده تحت تأثیر پرتوتابی گاما قرار نگرفت پیش
 های دارای حرکت پرتوتابی سبب افزایش درصد اسپرم

 های دارای حرکت سریع در ای شد. درصد اسپرمدایره
های پرتوتابی شده گاما تفاوتی با نمونه شاهد نداشت نمونه

(86/8p>) . 
های دارای حرکت آهسته و حرکت درجا در درصد اسپرم   

های پرتوتابی شده گاما نسبت به نمونه شاهد افزایش نمونه
 دار نشان داد. پرتوتابی گاما سبب کاهش درصد معنی
یر پرتو . بیشترین تأث(>86/8P)های بدون حرکت شد اسپرم

گری پرتو  9/8گری بود. دز  9/8دز  در گاما بر تحرک اسپرم
 49درصدی تحرک اسپرم و کاهش  97گاما سبب افزایش 

 های بدون حرکت شد.درصدی اسپرم
دلیل ایجاد تحرک در تواند بهافزایش تحرک اسپرم می   

های  تغییر پوششهای بدون حرکت باشد. پرتوتابی با اسپرم
شدن تدریجی آن از سطح اسپرم سبب برداشتهمحافظتی و 
و در نهایت ها  محل گیرندههای کلسیم و  کانالآشکار شدن 

 . (7) شود میافزایش تحرک و باروری اسپرم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1- Sodium lauryl sarcosinate                                                       2- CinnaGen DNA Safe Stain, Cat. No: EP5082 

3- Tail moment = Tail length (px) × % DNA in tail 
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 991.......................... ............................................................................................................... 9911/ تابستان 82پژوهشهای تولیدات دامی سال یازدهم/ شماره 

 ( و درصد تحرک اسپرم قبل و بعد از پرتوتابی گاما )گری(ml 981/غلظت ) -9جدول 
Table 1. Concentration (109/ml) and sperm motility pre-and post-gamma irradiation (Gy) 

 غلظت 
حرکت  تحرک 

حرکت  حرکت سریع وارحرکت دایره پیشرونده
 عدم تحرک حرکت درجا آهسته

2/91 )قبل از رتوتابی( شاهد  89/78 c 71/14 29/9 b 72/67 94/6 c 46/6 d 2/81 a 
4/97 گری 9/8  81/71 abc 71/17 81/9 ab 17/67 89/7 ab 82/99 bc 14/88 abc 
1/98 گری 9/8  91/28 a 78/16 98/8 b 62/66 29/7 a 42/91 a 24/97 c 
8/94 گری 6/8  42/28 ab 64/17 91/4 a 24/62 61/6 bc 18/99 abc 68/91 bc 
9/97 گری 7/8  84/76 abc 49/11 69/8 b 17/67 18/6 bc 14/2 cd 11/84 abc 
1/96 گری 1/8  19/71 ab 27/14 67/9 b 91/61 81/7 ab 78/94 ab 91/88 bc 

 828/1 989/6 194/9 188/2 669/9 188/2 828/1 99/2 اشتباه معیار
 باشد.( می>86/8Pدار )حروف غیرمشابه در هر ستون بیانگر اختالف معنی

 
      :اسپرم مانیمیزان زندههای مورفولوژیکی و ویژگی

های طبیعی را تحت تأثیر قرار داده پرتوتابی گاما درصد اسپرم
. (>86/8p)های طبیعی شد درصدی اسپرم 98سبب افزایش 

های بدون سر و دارای سر غیرطبیعی تحت تأثیر درصد اسپرم
تفاوتی با های پرتوتابی شده پرتوتابی گاما قرار نگرفت و نمونه

های دارای بدنه . درصد اسپرم(<86/8p)تیمار شاهد نداشت 
گری تحت تأثیر پرتوتابی گاما  6/8غیرطبیعی ابتدا تا دز 

گری درصد  1/8و  7/8افزایش و با افزایش دز پرتوتابی به 
 . (>86/8p)های دارای بدنه غیرطبیعی کاهش پیدا کرد اسپرم

های پرتوتابی در نمونههای طبیعی تغییرات درصد اسپرم   
دلیل اثر پرتو در ایجاد مقاومت در تواند بهشده با گاما می

ها به تغییرات مورفولوژیکی باشد. این پدیده که در اسپرم
نام دارد.  9شود پدیده هورمسیسدزهای پایین گاما مشاهده می
 کند که دزهای کم پرتوهای تئوری هورمسیس بیان می

سازوکارهای ترمیمی را در سلول زنده فعال تواند ساز مییون
شود. این سازوکارهای کند که در غیاب پرتوها فعال نمی

 . (1) ترمیمی قادرند سلول زنده را محافظت کنند
ساز روی ای جهت بررسی اثرات پرتوهای یون مطالعه   

)چینی و طالیی(  کروموزوم اسپرم در دو نژاد مختلف همستر
د. نتایج حاصل از این شانجام  (96و همکاران ) تاتینوتوسط 

 16/8، 96/8 ،98/9تحقیق نشان داد؛ که اثرات پرتوهای گاما )
گری(  19/9 و 28/9، 19/8گری( و پرتو ایکس ) 89/4و 

ها ایجاد  ای را در ساختمان کروموزومی اسپرم اختالف عمده
 نکرد. 

دزهای  آلدئید دردیمقدار مالونمقدار مالون دی آلدهید: 
، 884/8ترتیب گری به 1/8و  7/8، 6/8، 9/8، 9/8صفر، 

 988نانومول در  886/8و  884/8، 881/8، 886/8، 884/8

های پرتوتابی شده داری بین نمونهلیتر بود و تفاوت معنیمیلی
 . در دزهای کم پرتوهای (<86/8p)و شاهد وجود نداشت 

شده کمتر  ساز تولید پراکسیدها در محصول پرتوتابییون
( گزارش کردند که 96مشاهده شده است. تاتینو و همکاران )

گری پرتوهای گاما و  89/4و  16/8 ،96/8 ،98/9دزهای 
گری پرتو ایکس تغییری در  19/9و  28/9 ،19/8دزهای 

های اسپرم دو نژاد همستر ایجاد مقدار پراکسیدهای نمونه
 نکرد. 

گری  7/8ای زیر پرتوتابی گاما با دزه :DNAمیزان شکست 
آسیب دیده نداشت  DNAهای دارای تأثیری بر درصد اسپرم

. پرتوتابی (<86/8p)داری با نمونه شاهد نداشت و تفاوت معنی
های دارای گری گاما سبب افزایش درصد اسپرم 1/8با دز 
DNA  درصد شد  61/1آسیب دیده به(86/8p<).  

آزاد واکنشگر سبب های ساز با ایجاد رادیکالپرتوهای یون   
های دو ای و متعاقب آن شکسترشتههای تکایجاد شکست

اسپرم در  DNAهای شکست (. فراسنجه96شود )میای رشته
 ژول بر  1گری ایکس و  8/9گری گاما،  1/8دزهای 

متر مربع لیزر نسبت به نمونه پرتوتابی نشده افزایش سانتی
کردند که پرتوتابی ( گزارش 9) نشان داد. فایستن و همکاران

، DNAمتر مربع بدون آسیب ژول بر سانتی 7لیزر با دز 
 تحرک اسپرم گاو را افزایش داد.

دست آمده در این پژوهش، برای بهبود طبق نتایج به   
 7/8، پرتوتابی با دز گشاییبعد از یخمانی اسپرم تحرک و زنده

 DNAگری سبب آسیب  1/8گری گاما مناسب است و دز 
 شود.می
 

 
 های زنده، طبیعی و غیرطبیعی قبل و بعد از پرتوتابی گاما )گری(درصد اسپرم -8جدول 

Table 2. Viability, normal and abnormal sperm (%) pre-and post-gamma irradiation (Gy) 
قطره سیتوپالسمیک  غیرطبیعیدم  بدنه غیرطبیعی سر غیرطبیعی سربدون طبیعی 

 پروکسیمال
قطره سیتوپالسمیک 

 دیستال
 مانیزنده

)قبل از  شاهد
 پرتوتابی(

b2/24 1/9 8/9 bc4/6 ab1/4 8/8 1/8 b8/29 

9/8 b2/29 8/9 8/9 ab1/7 ab8/9 8/8 4/9 ab4/29 
9/8 b8/29 1/8 8/9 ab1/1 ab8/4 8/9 8/9 b2/28 
6/8 b1/29 8/8 8/8 a1/99 ab1/9 4/8 1/8 ab1/24 
7/8 ab1/27 8/9 4/9 bc8/9 b8/8 8/8 8/8 a9/21 
1/8 a8/19 8/9 8/9 c8/9 b1/9 8/9 2/8 ab7/28 

 97/4 19/9 28/9 68/9 11/9 84/9 26/9 46/6 اشتباه معیار
 باشد( می>86/8pدار )بیانگر اختالف معنی( و حروف غیرمشابه در هر ستون <86/8pدار )عدم درج حروف در هر ستون بیانگر عدم وجود اختالف معنی

 
 

1- Hormesis theory 
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 948.......................... ................................................................... گشاییپس از انجماد و یخمانی اسپرم گاو استفاده از پرتوتابی گاما برای افزایش تحرک و زنده

 

 

 اسپرم قبل و بعد از پرتوتابی گاما )گری( DNAهای شکست فراسنجه -9جدول 
Table 3. DNA strand breaks parameters pre-and post-gamma irradiation (Gy) 

DNA in Tail Tail Moment% کامت مشاهده شده )درصد( 
9 

)قبل از  شاهد
 پرتوتابی(

b21/8 b99/9 b94/8 

9/8 b18/8 b24/8 b98/8 
9/8 b88/9 b92/1 b78/7 
6/8 ab16/1 b98/98 b79/1 
7/8 ab48/2 ab82/99 ab61/98 
1/8 a61/1 a82/91 a91/97 

 124/7 168/2 967/1 اشتباه معیار
 است.( >86/8pدار )حروف غیرمشابه در هر ستون بیانگر اختالف معنی
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Abstract 
   This study was conducted to determine the suitable dose of gamma rays for increasing sperm 
motility and viability after thawing and to assess its effects on malondialdehyde concentration 
and the rate of sperm DNA strand breaks. Sperm samples in liquid nitrogen were irradiated at 
doses of zero, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 and 0.9 Gy. The sperm quality and quantity parameters were 
evaluated before and after irradiation using CASA system. Sperm morphology and viability 
were evaluated using Eosin-Nigrosin staining. Malondialdehyde concentration was determined 
based on thiobarbituric acid method and DNA strand breaks analyzed by Comet assay. Data 
were analyzed based on randomized complete block design by SAS Software. The results 
showed that irradiation influenced (P<0.05) on motility and viability of sperms. The semen 
malondialdehyde concentration had no significant differences among treatments (P>0.05). 
Based on the Comet assay result, DNA strand breaks parameters had no significant differences 
with the control group, except at dose of 0.9 Gy. The results of this study demonstrated that 
gamma irradiation at dose of 0.7 Gy could enhance the motility and viability of sperms after 
thawing without negative effect on semen and sperm quality. 
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