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مختلف هايبررسی تأثیر غلظت
کننده تریس بر کیفیت اسپرم قوچ عربی و سلنیوم در رقیقEویتامین 

4و مهدي زارعی3، جمال فیاضی3، مرتضی مموئی2، صالح طباطبائی وکیلی1پروانه محمدي

چکیده
پرم قوچ نژاد بر خصوصیات اسیس ده ترنکندر رقیقو سلنیوم Eویتامین مختلف سطوحتأثیربررسیهدفبا پژوهشاین
9مخلوط به منی . با هم مخلوط شدندها منی آنعربی صورت گرفت واز هشت رأس قوچگیرياسپرم.نوشته شده استعربی 

در قالب این آزمایش . را دریافت نمودندEسلنیوم و ویتامین متفاوت سطوح تریس،از راهسازي و پس از رقیققسمت تقسیم 
میکروگرم در 60و 30، صفر(Eویتامین ها شامل سطوحتیمار. انجام شد3×3×4ریالوفاکتبه صورت تصادفی طرح کامالً

صورت مایع تحت ه ب) ساعت8و 4، 2، صفر(منی نگهداري هاي زمانو ) لیترمیکرو گرم در میلی4و 2، صفر(، سلنیوم )لیترمیلی
نشان داد متقابل اتاثربررسی ). >05/0P(دار بود بر کیفیت اسپرم معنی، سلنیوم و زمانEویتامین اثر. دیده شددماي یخچال 

ترین تحرك کمه و بودEسلنیوم بدون ویتامین 2و نیز سطح شاهدزمان صفر اسپرم مربوط بهرونده پیشبیشترین تحرك که 
بدون سلنیوم Eویتامین 60، تیمار8در زمان .مشاهده شد8در زمان Eویتامین 60سلنیوم به اضافه2تیمار در نیز اسپرم 

هاي ترین درصد اسپرمبیش).>05/0P(در مقایسه با شاهد بدون این ترکیبات در این زمان داشتبیشتري میزان تحرك اسپرم 
4هاي زنده نیز در تیمار ترین درصد اسپرمکم. در زمان صفر بودEسلنیوم بدون ویتامین 4و 2سطوح زنده متعلق به تیمارهاي 

بدون Eویتامین 60یمارهاي اسپرم در تکمترین درصد ناهنجاري).>05/0P(مشاهده شد8در زمان Eویتامین 60سلنیوم و 
سلنیوم 2مارهاي شاهد و نیز سطح تیدرو 8هاي اسپرم در زمان هنجاريترین درصد نابیش. آمدبه دستسلنیوم در زمان صفر 

و Eنگهداري منی قوچ عربی در شرایط مایع، استفاده از ویتامین براي،بنابراین. )>05/0P(به نظر رسیدEویتامین 60به اضافه
.شودکننده تریس توصیه میصورت ترکیب با هم در رقیقه سلنیوم به تنهایی و نه ب

Eویتامین نگهداري مایع، خصوصیات اسپرم، سلنیوم، قوچ عربی،: کلیديهايواژه

مقدمه
اکثر امروزه با توجه به صنعتی شدن دامپروري در 

ها و نگهداري نیاز به تلقیح مصنوعی دام،نقاط دنیا
.رسدبه نظر میضروري ها امريداممنیصحیح 
بای گاهاسپرم سازيذخیرهکه در اینبه دلیلبنابراین، 

توان با بهبود می، شویمکاهش باروري مواجه می
اهداف اینبهنیلبرايدراسپرمحفظهايروش

برینینجر و هايیافته). 26(ي ایجاد کرد تأثیرگذار
کاهش باعثمنینگهداريکهدادنشان) 12(همکاران 

.شودمیاسپرمدرموجوداکسیدانیآنتیموادفعالیت
در دماي پایین تولید انواع نگهداري اسپرمهمچنین، 

کهدهدمیرا افزایش) ROS(پذیرهاي واکنشناکسیژ
گذارندمیبرجاياسپرمسلولساختاربراثرات مخربی

غشاء،و غیرساختاريساختاريهايآسیب). 35(
دیگروکروزومآبودنغیرطبیعیهاي مورفولوژیک،نقص

ازتوانندمیدماکاهشطیدراسپرم تغییرات نامطلوب
نگهداريهاياسپرمباروريبودنعمده پایینعوامل

تواناییمیزان). 6(باشند پاییندمايدرشده
هاسلولدیگربامقایسهدراسپرمهاياکسیدانآنتی

فشارهايبهنسبتهاسلولاینواستترپایین
اینبنابراین در). 31(هستندپذیرترآسیباکسیداتیو

بهبوددرتواندمیاکسیدانیآنتیموادازاستفادهشرایط،
هااکسیدانآنتی).35(آیدبه نظرمؤثراسپرمخصوصیات

باعثسرعت اکسیداسیون،کاهشباکههستندموادي
.شوندمیشدنشدید اکسیدههايآسیبازسلولحفظ

وجوددر موادطور طبیعیبهاستممکنترکیباتاین
هـاضافآنهابهوبه صورت مصنوعی سنتزیاداشته

کهاستصورتیندبترکیباتایناثرممکانیس.دردنــگ
ازشده،تشکیلرادیکال آزادبههیدروژناتمیکدادنبا

جلوگیرياي اکسیداسیونزنجیرههايواکنشرشـگست
بهاکسیدانیــتآنک ــیتأثیردرجهویــکارای.کنندمی

شود میآن مربوطازهیدروژناتماینشدنجداسهولت
موجود در منی که داراي اثرات بات ترکیجمله از ). 32(

و سلنیومEویتامین توان به میهستند اکسیدانی آنتی
ترین ترکیب مهمEویتامین ). 29(ه کرد اشار
بامقابلهبرايکهاستاسپرمدراکسیدانی موجودآنتی
بوده و ضروري غشاءدرپذیرواکنشهاياکسیژنانواع

ویتامین . )16،27،35(در حفظ تحرك اسپرم نقش دارد
Eاز غشاء تواند در چربی میبودنبه علت حالل

نماید و اثرات تخریبی عبور اسپرم پالسمایی 
نیز یک سلنیوم). 4(زاد را سرکوب کند هاي آرادیکال

آن وجودکهشناخته شده استاکسیدانیآنتیماده 

دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، و دانشیارکارشناسی ارشدآموخته دانش-3و 1
)s_tabatabaei58@yahoo.com:نویسنده مسوول(، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، استادیار-2

دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار،-4
28/10/93: تاریخ پذیرش22/2/93:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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کهدهدمیرا افزایش) ROS(پذیرهاي واکنشناکسیژ
گذارندمیبرجاياسپرمسلولساختاربراثرات مخربی

غشاء،و غیرساختاريساختاريهايآسیب). 35(
دیگروکروزومآبودنغیرطبیعیهاي مورفولوژیک،نقص

ازتوانندمیدماکاهشطیدراسپرم تغییرات نامطلوب
نگهداريهاياسپرمباروريبودنعمده پایینعوامل

تواناییمیزان). 6(باشند پاییندمايدرشده
هاسلولدیگربامقایسهدراسپرمهاياکسیدانآنتی

فشارهايبهنسبتهاسلولاینواستترپایین
اینبنابراین در). 31(هستندپذیرترآسیباکسیداتیو

بهبوددرتواندمیاکسیدانیآنتیموادازاستفادهشرایط،
هااکسیدانآنتی).35(آیدبه نظرمؤثراسپرمخصوصیات

باعثسرعت اکسیداسیون،کاهشباکههستندموادي
.شوندمیشدنشدید اکسیدههايآسیبازسلولحفظ

وجوددر موادطور طبیعیبهاستممکنترکیباتاین
هـاضافآنهابهوبه صورت مصنوعی سنتزیاداشته

کهاستصورتیندبترکیباتایناثرممکانیس.دردنــگ
ازشده،تشکیلرادیکال آزادبههیدروژناتمیکدادنبا

جلوگیرياي اکسیداسیونزنجیرههايواکنشرشـگست
بهاکسیدانیــتآنک ــیتأثیردرجهویــکارای.کنندمی

شود میآن مربوطازهیدروژناتماینشدنجداسهولت
موجود در منی که داراي اثرات بات ترکیجمله از ). 32(

و سلنیومEویتامین توان به میهستند اکسیدانی آنتی
ترین ترکیب مهمEویتامین ). 29(ه کرد اشار
بامقابلهبرايکهاستاسپرمدراکسیدانی موجودآنتی
بوده و ضروري غشاءدرپذیرواکنشهاياکسیژنانواع

ویتامین . )16،27،35(در حفظ تحرك اسپرم نقش دارد
Eاز غشاء تواند در چربی میبودنبه علت حالل

نماید و اثرات تخریبی عبور اسپرم پالسمایی 
نیز یک سلنیوم). 4(زاد را سرکوب کند هاي آرادیکال

آن وجودکهشناخته شده استاکسیدانیآنتیماده 

دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، و دانشیارکارشناسی ارشدآموخته دانش-3و 1
)s_tabatabaei58@yahoo.com:نویسنده مسوول(، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، استادیار-2

دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار،-4
28/10/93: تاریخ پذیرش22/2/93:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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اسپرماتوژنزفرآیند انجاموبیضهطبیعیعملکردبراي
هاي آنزیمکوفاکتورمادهاین.شودمحسوب میضروري

را در آزاد اکسیژنهايلرادیکاکاهش، اکسیدانیآنتی
مؤثرباروريافزایشدرکهرودمیانتظارلذاوپی دارد

بیضه داراي ،مثلیهاي تولیددر میان اندام). 24(باشد 
نیزکبدازحتیآنمقدارکهاستسلنیومباالترین غلظت

محافظتینقشدهندهنشانسلنیومغلظت.استتربیش
طیدرآنبامرتبطهايو آنزیمکمیابعنصراین

درسلنیومبیولوژیکیعمل). 9(استاسپرماتوژنز
آنزیمشاملفعال زیستیترکیباتطریقازپستانداران
بافتوسرمهايینسلنوپروتسایرپراکسیداز وگلوتاتیون
میوزمختلفمراحلومیتوزسرعت).18(شودبیان می

اثرمعرضدررازایندههايسلولساز،منیلولهدر 
نیازهاي.دهدمیقرارآزادهايرادیکالآسیبی موضعی

اسپرماتوژنزبازمانهمبلوغزماندرسلنیومبهبیضه
ممکن استسلنیومغلظتکاهشو ابدیمیافزایش

اکسیژن آزادهايرادیکالبهنسبترااسپرماتوزوآ
هدف از تحقیق لذا، ). 14،28(سازد میپذیرترآسیب

ها در دانیاکسآنتیاین با توجه به اهمیت حاضر 
،هااسپرمهاي آزاد بررات مخرب رادیکالجلوگیري از اث
و سلنیوم Eسطوح مختلف ویتامین افزودن بررسی تأثیر 

دررم قوچ عربی ــاسپفی ــکیات ــبر خصوصیی ـبه من

تحت دماي یخچال هاي مختلف نگهداري منیزمان
.بودخواهد 

هامواد و روش
در ایستگاه دامپروري و آزمایشگاه این مطالعه

واقع دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان 
براي این . کیلومتري شمال شرقی اهواز انجام شد36در 

راس قوچ بالغ نژاد عربی با سنین هشتمنظور، تعداد 
و تحت تغذیه کیلوگرم 60سال و متوسط وزن 3-2

آمریکایکسان بر اساس توصیه انجمن ملی تحقیقات
گیري به روش تحریک اسپرم. کار رفتنده ب)1985(

و به مدت طور هفتگی ه الکتریکی با الکترواجاکوالتور ب
انجام 1392هاي مهر تا آذر در طی ماههفته هشت

زمان همکه با فصل تولید مثلی گوسفند عربی گرفت 
همباهاقوچازآوري شده جمعیمنيهانمونه.بود،

حاوي زرده سیترکنندهقیرقدرسپسوهشدمخلوط
قسمتده (یکبهدهنسبتبه) 1جدول(مرغ تخم

. شدقیرق) یمنقسمتکیوکنندهقیرقمحلول
تصادفی و به صورت آزمایش در قالب طرح کامالً

انجام براي هر تیمار تکرار هشتبا 3×3×4فاکتوریال 
. گرفت

)26(نگهداري منی قوچ عربی در شرایط مایع برايمرغ کننده تریس حاوي زرده تخمفرمول رقیق-1جدول 
مقدارکنندهاجزاي رقیق

634/3)گرم) (هیدروکسی متیل آمینومتان(تریس 
5/0)گرم(فروکتوز 

99/1)گرم() منوهیدرات(اسید سیتریک 
14)لیترمیلی(مرغ زرده تخم
100)لیترمیلی(آب مقطر 

صفر، (Eسطوح مختلف ویتامین مشمولتیمارها 
4و 2صفر، (، سلنیوم )لیترمیکروگرم در میلی60و 30

هاي مختلف نگهداري و زمان) لیترمیکروگرم در میلی
نحوه تیماربندي .بوددر یخچال ) ساعت8و 4، 2صفر، (

انجام شده در قوچ آتابايکه قبالًبه نظر رسیدروشی به
روند کار به این ترتیب بود که در هر بار ) 25(بود 

قسمت 9سازي به گیري، منی مخلوط پس از رقیقمونهن
و سلنیوم تقسیم شدند و Eافزودن سطوح ویتامین براي

درجهچهارهاي مختلف نگهداري در دماي در زمان
هاي کیفی اسپرم قرار فراسنجهگراد مورد ارزیابی سانتی

یدها اسپرماتوزویتحرك درصدتعیینمنظوربه.گرفتند
منینمونهازکوچکقطرهیک،هاي مختلفدر زمان

شد، دادهقرارشدهگرمتمیزالمیکشده رويرقیق
طوربهنمونهتاشدگذاشتهالملیکروي آنسپس

در مرحله بعد .شودپخشالملزیر سطحدریکنواخت
باونوريمیکروسکوپ× 40نمایی با استفاده از بزرگ

تحركبايهادرصد اسپرم،المازناحیهچندبررسی
هاياسپرمدرصدارزیابیبراي.شدندتعیین روندهپیش

در هاي مورفولوژیکی اسپرمناهنجاريو نیززنده
آمیزيمحلول رنگازهاي مختلف مورد مطالعهزمان

یکابتداآمیزيبراي رنگ. شداستفادهروزیننگوئوزین
وتمیزالمدو انتهايازیکیدرمنی رقیق شدهازقطره
رقیق منیرويرنگقطره ازیکسپسودادهقرارگرم
الملبهاز طریق،دقیقهیکمدتازبعد.شدریختهشده

درالمسپسوتهیه شدآنازنازکیگسترشدیگري
بهزندههاياسپرم.گردیدخشکهواي آزادمجاورت

ونکردهخود جذببهرارنگیسالمداشتن غشاهايدلیل
. بودندقابل تشخیصمردههاياسپرمازطریقایناز

دریدها اسپرماتوزویهاي مانی و ناهنجاريمیزان زنده
میکروسکوپ نوري و در چند میدان × 100نمایی بزرگ

تجزیه براي.با استفاده از روغن ایمرسیون تعیین گردید
طرفه و ها، از آنالیز واریانس یکو تحلیل آماري داده

پنجداري قایسه میانگین دانکن در سطح معنیآزمون م
استفاده 1/9نسخه SASافزار درصد با استفاده از نرم

: صورت زیر بوده مدل آماري پژوهش حاضر ب. دش
Yijk= μ + αi + βj + δk + (αβ)ij + (αδ)ik + (βδ)jk +
(αβδ)ijk + eijk
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میانگین μمقدار هر صفت، Yijkدر این فرمول، 
اثر ویتامین αiصفت مورد نظر در جامعه مورد بررسی، 

E ،βj ،اثر سلنیومδk زمان،اثر(αβ)ij اثر متقابل
و Eاثر متقابل ویتامین ik(αδ)و سلنیوم، Eویتامین
اثر ijk(αβδ)و زمان، اثر متقابل سلنیوم jk(βδ)زمان، 

خطاي آزمایش eijkو زمان، ، سلنیوم Eمتقابل ویتامین 
.باشدمی

و بحثنتایج
اثرات دهد که حاضر نشان میپژوهشهاي یافته

هاي مختلف نگهداري ، سلنیوم و زمانEویتامین اصلی
دار یدها معنیهاي کیفی اسپرماتوزویبر فراسنجهمنی

در خصوص اثر اصلی سلنیوم، .)>05/0P(بودند 
ها اسپرممانی زندهرونده وپیشترین درصد تحركبیش

چهارسطح ترین آن درسطح صفر و کممربوط به 
. مشاهده شداین عنصرلیترمیکروگرم در میلی

هاي مورفولوژیکی درصد ناهنجاريترین و کمترین بیش
لیترمیکروگرم در میلیدوسطحنیز به ترتیب دراسپرم

در مورد اثر .)>05/0P(و گروه شاهد یافت شدسلنیوم
پیشروندهترین درصد تحركبیشنیز Eویتامین اصلی 
ترین آن سطح صفر و کمها مرتبط بااسپرممانی و زنده

این لیترمیکروگرم در میلی60و30حومربوط به سط
هاي ناهنجار در درصد اسپرم،چنینهم.ویتامین بود

Eویتامین لیترمیکروگرم در میلی60و 30سطوح 

در خصوص اثر ). >05/0P(دیده شدتر از شاهد بیش
نیز با افزایش مدت نگهداري منی، میزان اصلی زمان

ها کاهش و درصد مانی اسپرمرونده و زندهتحرك پیش
هاي مورفولوژیکی اسپرم افزایش یافتند ناهنجاري

)05/0P<()2جدول( .
و زمان Eثرات متقابل سه طرفه سلنیوم، ویتامین ا

هاي مانی و ناهنجاريپیشرونده، زندهبر درصد تحرك
نظر گرفتن کلیه با در.)>05/0P(دار بوداسپرم معنی

بدون ویتامین (هاي مورد پژوهش، تیمارهاي شاهد زمان
Eلیتر سلنیوم میکروگرم در میلیدوو سطح ) و سلنیوم

در زمان صفر داراي پیشترین درصد Eبدون ویتامین 
کمترین درصد . هاي با تحرك پیشرونده بودنداسپرم

دوتیمار حاوي نیز متعلق به سپرمشرفته اپیتحرك 
میکروگرم 60به اضافه سلنیوم لیتر میکروگرم در میلی

ساعت از نگهداري هشتپس از Eویتامین لیتر در میلی
لیتر میکروگرم در میلی60تیمار.مشاهده گردیدمنی 

ساعت داراي هشتدر زمان بدون سلنیوم Eویتامین 
ه هاي با تحرك پیشرونده باالتري در مقایسدرصد اسپرم

). >05/0P(دون این ترکیبات در این زمان بودبا شاهد ب
تیمارهاي حاوي هاي زنده دررین درصد اسپرمبیشت

در زمان صفر Eسلنیوم بدون ویتامین دو و چهارسطوح
هاي زنده نیز مربوط بهترین درصد اسپرممک. حاصل شد

در Eویتامین 60سلنیوم و چهارتیمار حاوي سطوح
هاي ترین درصد ناهنجاريمکو)>05/0P(هشتزمان 

بدون Eویتامین 60تیمار سطح اسپرم متعلق یه
ترین درصد بیش. ر بودـسلنیوم در زمان صف

دومارهاي شاهد و نیز سطح تیدرهاي اسپرم ناهنجاري
ساعت هشتدر زمان Eویتامین 60سلنیوم یه اضافه

.)3جدول ()>05/0P(مشاهده شد
هاي آزاد رادیکالبین ايدهیچیپهايکنشبرهم
هاي آنزیمی و غیرآنزیمی مایعاکسیدانآنتیواکسیژن

دقیق اینتأثیرونقششناختکهداردوجودمنی
مواجه مشکلبارا اسپرمکردعملدرها اکسیدانآنتی
تحركکاهشمهم درعواملازیکی.سازدمی

ازساختاري ناشیهايخسارت،یدهااسپرماتوزوی
که بهاستغشاءپارچگییکبراکسیداتیوفشارهاي

تنظیم سطوحتواناییکاهشوآننفوذپذیريافزایش
این که مجموعهشودمیمنجرسلولداخلدریونی

دلیل ).8(باشندمیآورزیاناسپرمتحركبرايشرایط
گوسفندگاو،چونهمپستاندارانیاصلی حساسیت اسپرم

هايآسیببوقلمون نسبت به وخروسپرندگانی مانندو
وجود مقدار،لیپیدپراکسیداسیوناز راهشدهایجاد

دوگانهپیوندچندباغیراشباعاسیدهاي چرباززیادي
).17(استغشاءدر

قوچ عربی)درصد(اسپرمکیفیتبر مدت ذخیره منی ، سلنیوم و Eویتامین سطوح اصلیاثرات مقایسه -2جدول 
اسپرمناهنجارياسپرمزنده مانیاسپرمپیشروندهتحركمقادیرمنابع متغیر

a17/1±45/68a73/0±82/76c37/0±77/7صفر
2b36/1±41/61b06/1±83/70a39/0±80/9سلنیوم

4c48/1±89/56c19/1±41/68b24/0±29/8)میکروگرم بر کیلوگرم(
a32/1±25/70a71/0±08/79b37/0±68/7صفر

E30b23/1±83/58b92/0±46/68a27/0±89/8ویتامین 
60b38/1±67/57b15/1±52/68a37/0±30/9)میکروگرم بر کیلوگرم(

a85/1±09/74a79/0±14/80d29/0±14/7صفر
2b13/1±85/67b95/0±46/74c32/0±09/8

4c23/1±74/62c09/1±25/69b39/0±93/8)ساعت(مدت ذخیره 
8d26/1±18/57d21/1±24/64a48/0±31/10

ها با آزمون دانکن انجام و نتایج مقایسه میانگین.)>05/0P(باشند میداري ماري معنیمشابه داراي اختالف آناهاي با حروف در هر ستون میانگین
اند خطاي معیار ارائه شده±صورت میانگینه ب
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عربیقوچ، سلنیوم و مدت ذخیره منی بر کیفیت اسپرمEمقایسه اثرات متقابل سطوح ویتامین - 3جدول 
هاي بادرصد اسپرمتیمارها

تحرك پیشرونده
هايدرصد اسپرم

زنده
هاي درصد اسپرم
ناهنجار

S0E0T0
a10/1±63/83bc71/0±38/85f33/0±50/9

S0E0T1
de08/1±88/74fghi91/0±00/78cd45/0±25/11

S0E0T2
fgh07/1±00/70lm91/0±38/72b39/0±13/13

S0E0T3
lm64/0±13/61p58/0±88/62a42/0±50/15

S0E1T0
b09/1±25/79cd42/0±63/83m00/0±00/5

S0E1T1
fg26/1±88/70fghi39/1±13/77kl00/0±00/6

S0E1T2
ghij78/1±00/67mn63/1±38/71k13/0±13/6

S0E1T3
jkl37/1±13/63no31/1±63/68j00/0±00/7

S0E2T0
b71/0±00/80bcd89/0±38/84p00/0±00/4

S0E2T1
cde69/0±13/75de67/0±13/82mn13/0±88/4

S0E2T2
fgh85/0±00/70fg59/0±38/79m00/0±00/5

S0E2T3
ghi73/0±38/67ghi59/0±63/76kl13/0±88/5

S1E0T0
a31/1±75/83a91/0±87/88o19/0±50/4

S1E0T1
bc02/1±63/78cd56/0±63/83m00/0±00/5

S1E0T2
de83/0±13/74ef57/0±50/79l18/0±63/5

S1E0T3
fghi85/0±13/69hij74/0±13/76k13/0±13/6

S1E1T0
ghi19/2±88/67ijkl16/1±13/75fgh26/0±38/9

S1E1T1
lmn73/1±75/60no79/1±38/68e26/0±38/10

S1E1T2
opq73/2±13/55pq25/2±38/62c53/0±63/11

S1E1T3
rs70/1±63/47r51/1±00/55b85/0±13/14

S1E2T0
hij02/2±38/66lm69/1±25/72ef89/1±00/10

S1E2T1
klm08/2±88/61o56/1±38/67c27/0±50/11

S1E2T2
nop15/2±50/57p61/1±00/63b31/0±25/13

S1E2T3
qr46/1±50/51q19/1±38/59a44/0±13/16

S2E0T0
ab25/1±63/81ab53/0±25/86no19/0±50/4

S2E0T1
cd71/0±38/76d41/0±75/82m13/0±13/5

S2E0T2
ef59/0±00/72fgh52/0±88/78l18/0±63/5

S2E0T3
ghi26/0±63/67ijk56/0±38/75k16/0±25/6

S2E1T0
ijk65/1±88/65jklm10/1±63/73i13/0±13/8

S2E1T1
lmn08/1±63/60o00/1±00/68hi16/0±75/8

S2E1T2
pq19/1±38/54pq94/0±25/62fg19/0±50/9

S2E1T3
rs44/1±50/47r40/1±00/56de26/0±63/10

S2E2T0
mno95/2±50/58klm94/0±75/72gh16/0±25/9

S2E2T1
qr45/1±50/51p99/0±75/62e19/0±00/10

S2E2T2
st04/1±50/44r48/0±13/54de19/0±50/10

S2E2T3
u49/0±63/39s52/0±13/48cd16/0±25/11

ها با آزمون دانکن انجام مقایسه میانگین.)>05/0P(باشندمیداري ه داراي اختالف آماري معنیمشابناهاي با حروف در هر ستون میانگین
، E0،لیتر سلنیوممیکروگرم در میلی4و 2به ترتیب بیانگر سطوح صفر، S2و S0 ،S1.اندخطاي معیار ارائه شده±و نتایج بصورت میانگین

E1 وE2 ،ن لیتر ویتامیمیکروگرم در میلی60و30به ترتیب بیانگر سطوح صفرE وT0 ،T1 ،T2وT3ختلف هاي مبه ترتیب بیانگر زمان
.باشدساعت می8و4، 2نگهداري منی شامل صفر، 

گزارش نمودند که ) 10(بیلدیو و همکاران 
در رونداختاللنیز باعثهیدروژنپراکسید

که این امر شودمیاسپرمدراکسیداتیوفسفریالسیون
دلیل . کندمرغ پرندگان نیز صدق میتخمدر مورد زرده

زردهاکسیدانیآنتیبودن خصوصیاتپاییندیگر براي
تأثیرکهاستآنايواسطهو فلزاتآهنوجودمرغ،تخم

اگرچه مواد . دهندمیافزایشهیدروژن راپراکسید
مقداردلیلبهامادارند،اکسیدانی در منی وجودآنتی
طیدرمنیاکسیدانیظرفیت آنتیکاهشوآنهاکم

بهبوددرتواندمیترکیباتاینازنگهداري، استفاده
سارلوس و همکاران ). 30(باشد مؤثرخصوصیات اسپرم

در منی Eویتامین گزارش کردند که استفاده از ) 27(
وصیات اسپرم از جمله تحرك و موجب بهبود خصقوچ 

) 25(پریزادیان و همکاران ،چنینهم. شدمانیزنده
باعث افزایش Eویتامین دریافتند که استفاده از 

درآتابايقوچمانی اسپرمدار تحرك و زندهمعنی
بهنگهداريدر شرایطتریسوشیرهايکنندهرقیق

گراد گردید که درجه سانتیپنجدماي درمایعصورت
کننده رقیقمانی مربوط به درصد تحرك و زندهترینبیش

Eویتامین لیترمیلیدرمیکروگرم30تریس حاوي 
نیز ) 16(نتایج تحقیقات دانگو و دانگو . مشاهده شد

هاي کنندهدهنده بهبود خصوصیات اسپرم در رقیقنشان
زمینهدرموجودفرضیاتیکی از. بودEویتامین حاوي 
سرمایی، تغییرات نگهداريطیدرتحرك اسپرمکاهش

هاياکسیژنواسطهه به عمل آمده در میتوکندري ب
سرماییچنین در طی نگهداريهم).12(باشدمیفعال
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کهیابدکاهش میاسپرمهاينمونهمانیزندهمیزان
غشاءبر ساختارآزادهايرادیکالتأثیرازناشیتواندمی

در چربی بودن به دلیل حاللEویتامین ). 7(باشد
کاهشباعثوکندنفوذغشاءتواند در پالسمايمی

شوداسپرمساختاربرآزادهاياز رادیکالناشیخسارات
نزیم گلوتاتیون پراکسیداز جزء ساختاري آسلنیوم ). 16(

. استاثرگذار در عملکرد اسپرم بوده و از این طریق 
ناهنجاري به افزایش صحرایی،موشدرعنصراینبودکم

این . شودمیمنجرهادم اسپرم و کاهش تحرك آن
کپسولشکنندگیافزایشبارابطهدرتواندمیاختالالت 

ن براواز سويی پژوهشدر ). 5(اسپرم باشدمیتوکندري
که سلنیوم جزء ضروري براي مشخص شد) 13(و بورك 

بر اثرات مثبت تجویز سلنیوم. اشدباسپرماتوژنز می
مانی، تحركزندهمیزان،غلظتشاملاسپرمخصوصیات 

در ). 1(شدنشان داده مردان اسپرممورفولوژيو
نشان داداثرات متقابل فاکتورهاپژوهش حاضر بررسی

8هاي منی در شرایط مایع به مدت که با نگهداري نمونه
هاي با تحرك پیشرونده در ساعت، درصد اسپرم

بدون Eلیتر ویتامین میکروگرم بر میلی60تیمارهاي 
لیتر سلنیوم بدون میکروگرم در میلی4و 2سلنیوم، 
داري بیشتر از تیمار شاهد بدون طور معنیه بEویتامین 

8همچنین پس از . ترکیبات در همین زمان بوداین
هاي درصد اسپرمساعت از نگهداري منی به حالت مایع، 

لیتر میکروگرم در میلی60و 30زنده در تیمارهاي 
میکروگرم دو و چهاربدون سلنیوم و سطوحEویتامین 
تر از تیمار بیشEلیتر سلنیوم بدون ویتامین در میلی

.به نظر رسیدشاهد بدون این ترکیبات در همین زمان 
سطوح هاي مورد مطالعه، تیمارهاي حاوي در اغلب زمان

هاي اسپرم داراي درصد ناهنجاريو سلنیومEویتامین 
س یبلسبوپژوهشدر . تري در مقایسه با شاهد بودندکم

به منی خروس Eافزودن ویتامین ، )11(و همکاران 
.هاي متحرك نداشتداري بر میزان اسپرمثیر معنیأت

که افزودن نشان دادند) 25(پریزادیان کاوان و همکاران 
کننده به رقیقEویتامین لیترمیکروگرم در میلی30

هاي متحرك آتاباي، افزایش درصد اسپرمتریس در قوچ 
بختیاري، -قوچ نژاد لريدر . دنبال داشته و زنده را ب

مانی داري در بهبود تحرك و زندهتاثیر معنیEویتامین 
).21(داشت راعهاي نگهداري شده در شرایط مایپرماس

نشان داد که ) 7(هاي بال و همکاران در مقابل، یافته
داري بر حفظ تحرك اسپرم نریان تاثیر معنیEویتامین 

با . در طی نگهداري منی تحت شرایط سرما نداشت

اظهار داشتند که ) 3(وجود این، آگرو و همکاران 
به منی نریان باعث بهبود تحرك Eکردن ویتامین اضافه

ه شدها سازي آنها در طی ذخیرهمانی اسپرمو زنده
کمبود . سازي نقش دارددر روند اسپرمسلنیوم . است

ها تحرك آنم،ها به کاهش تولید اسپرسلنیوم در موش
در ). 33،34(شد منجر هاي ناهنجار و افزایش اسپرم

یوم غلظت سلن،)20(خرازي و همکاران تحقیق
داري با پالسماي منی انسان هیچ گونه ارتباط معنی

نوك مقابل،در . ها نداشتکیفی اسپرمهايفراسنجه
ارتباط مثبت قابل اظهار کردند که ) 22(فولر و همکاران 

با تعداد انسانتوجهی بین مقدار سلنیوم پالسماي منی
سلنیوم از .وجود داردهاآنطبیعیاسپرم و مورفولوژي

که محصول ) MDA(آلدئید طریق کاهش مالون دي
، موجب ارتقاي استنهایی لیپیدپراکسیداسیون 

چنین، هم. )19،23(شوداسپرم میهاي کیفیراسنجهف
اکسیدانی این عنصر ممکن است از طریق نقش آنتی

اسپرم در برابر آسیب اکسیداتیو حفاظت DNAخود، از 
کرده و موجب بهبود حرکت اسپرم و بقاي آن شود

بود سلنیوم به آسیب قطعه میانی اسپرم و کم. )20(
هاي کاهش تحرك آن و نیز افزایش ناهنجاري

منجر خصوص در ناحیه سر اسپرم ه مورفولوژیکی ب
با Eویتامین افزاییهمدلیل خاصیت ه ب. )2(شود می

اکسیدانیآنتیصورتبودن ترکیب آنها به سلنیوم، مفید
پژوهش حاضر در با این وجود،. )15(مشخص شده است

نگهداري مختلف هاي زمانقوچ عربی نشان داد که در
و سلنیوم E، افزودن سطوح ویتامین به حالت مایعمنی

ها در مقایسه به کاهش کیفیت اسپرمصورت ترکیبیه ب
. شدمنجر صورت مجزا ه با استفاده آنها ب

اثرات متقابل بررسی حاضر در پژوهش،طور کلیه ب
یدهاي نیوم و زمان بر کیفیت اسپرماتوزوی، سلEویتامین 

ها به منی اکسیدان، افزودن این آنتینشان دادقوچ عربی
هاي با حرکت افزایش درصد اسپرمجداگانهبصورت 

8تا در حین نگهداري منیراپیشرونده، زنده و طبیعی
این درحالی است که ،در پی دارندساعت به حالت مایع

باهم استفاده و سلنیوم Eدر تیمارهایی که ویتامین
.، کاهش کیفیت منی مشاهده شدشده بودند

تشکر و قدردانی
وسیله از دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی دینب

انجام این امکانرامین خوزستان به سبب فراهم ساختن
.شودتشکر و قدردانی میپژوهش
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Evaluation of the Effect of Different Concentrations of Vitamin E and
Selenium in Tris Extender on Sperm Quality of Arabic Ram

Parvaneh Mohammadi1, Saleh Tabatabaei Vakili2, Morteza Mamouei3, Jamal Fayazi3 and
Mehdi Zarei4

Abstract
The aim of this study was to evaluate the effect of levels of different vitamin E and selenium

in tris extender on spermatozoa characteristics of Arabic ram. Semen collection was performed
from 8 Arabic rams and mixed together. The mixed semen was divided in to 9 parts and after
dilution with tris, different levels of selenium and vitamin E were added. This experiment was
carried out in 3×3×4 factorial arrangement with the use of completely randomized design.
Treatments were included the levels of vitamin E (0, 30 and 60 μg/ml), selenium (0, 2 and 4
μg/ml) and storage periods of semen (0, 2, 4 and 8 hours) in liquid condition under refrigerator
temperature. The effects of vitamin E, selenium and storage time on spermatozoa quality were
significant (P<0.05). Interaction effects of treatments showed that the highest progressive
spermatozoa motility were in control and 2 μg/ml of selenium without vitamin E treatment. The
lowest spermatozoa motility was in 2 μg/ml selenium plus 60 μg/ml vitamin E in time 8. In time
8, treatment with 60 μg/ml of vitamin E without selenium had the higher spermatozoa motility
than control group in this time (P<0.05). The highest spermatozoa viability was in treatments
containing 2 and 4 μg/ml of selenium without vitamin E in the time zero. The lowest viability of
the spermatozoa was observed in time 8 of 4 μg/ml selenium plus 60 μg/ml vitamin E treatment
(P<0.05). The lowest spermatozoa defects were in time zero of 60 μg/ml vitamin E without
selenium treatment. The highest spermatozoa defects were in time 8 of control and 2 μg/ml of
selenium plus 60 μg/ml of vitamin E treatments (P<0.05). Therefore, it is recommended the use
of vitamin E and selenium antioxidants alone and not together in tris extender for storage of
semen in Arabic ram.
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