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  منی فیتکی بر کارنیتین-المختلف  سطوح با کننده یقرقسازی تأثیر مکمل
 تولیدمثلیدر خارج فصل  گشایییخ-یند انجمادآقوچ قزل بعد از فر

 
 4و مرضیه ابراهیمی 3، غالمعلی مقدم2کیا، حسین دقیق1جعفری سپهر

 

 امی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریزگروه علوم د، ، استاد و استادیارارشدآموخته کارشناسیدانش -8و  9 ،9
 (daghighkia@tabrizu.ac.ir: ولونویسنده مس، )گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریزاستاد،  -2

 22/9/11 تاریخ پذیرش:                          1/8/19تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
یخ -انجماد از فرآیند پس قوچ اسپرم های فراسنجه برکارنیتین -ال مختلف سطوح اکسیدانی آنتی اثر بررسی باهدف تحقیق این     

 173، 07، 33 مختلف های غلظت همراه به لسیتین-تریس کننده رقیق با آوری، جمع از پس قوچ منی های شد. نمونه انجام گشایی
 ازت بخار معرض در و سپس شده ساعت سرد 2مدت  گراد به درجه سانتی 3و تا  شده یقرق کارنیتین-ال لیتردر میلی موالرمیلی

غشاء  یکپارچگیمورفولوژی، ، یمان زندهصفات حرکتی،  ییگشایخپس از شدند.  ذخیره مایع ازت تانک در یتدرنها و کرده منجمد
  173رونده، در محیط حاوی حرکت پیش وکل  تحرکمیزان  بیشترین .مورد ارزیابی قرار گرفتندید آلدئ یدمالونو مقدار 

کارنیتین باعث -ال افزودن. نداشت داری یمعنتفاوت گروه شاهد نسبت به  ولی مشاهده شدکارنیتین -ال لیتردر میلیموالر میلی
  173افزودن  همچنین .شدنهای غیرطبیعی نسبت به گروه شاهد دار درصد اسپرمکاهش معنیافزایش یکپارچگی غشاء و 

 ید تولیدی آلدئ یدمیزان مالون دار یمعنکاهش و  یمان زندهدار درصد کارنیتین باعث افزایش معنی-الاز لیتر موالر در میلیمیلی
 کننده رقیق در کارنیتین-ال از استفاده که رفتتوان نتیجه گمی یطورکل به (.p<73/7) شد موالرمیلی 33نسبت به گروه ها اسپرم

 شود.مینیخ گشایی -انجماد فرآیند ازناشی  اسپرم و کاهش اثرات منفی هایبرخی فراسنجه بهبود سبب قوچ قزل منی
 

 یخگشایی، اسپرم، قوچ-کارنیتین، انجماد-الکلیدی:  هایواژه
 

 مقدمه
 و نگهداری منی در مهمی تحول پستانداران، منی انجماد    

 فظ پروتوپالسمح برای و راهی ودهب اسپرم سلول از حفاظت
تلقیح  برای منجمد، هایاسپرم (.99) باشدمی جنسی سلول

 ها سلولاین  باشند؛ از کیفیت باالیی برخوردار باید مصنوعی
 یها واکنش برای الزم های یمو آنز مواد شته ودا هوازی تنفس

در  اکسیدان یآنت های یمآنز درصد اما باشندمی دارا را اکسیداتیو
 مستعد ها سلول این یجهنت در وبوده ین نسبتاً پای اسپرم

اسپرم یند انجماد؛ طی فرآ (.4) باشند یم های اکسیداتیوواکنش
تنش  سرمایی، شوک از قبیل های مختلفیتنش معرض در

موجب تغییر در گیرد که قرار میاسمزی و تنش اکسیداتیو 
 ،طی انجماد (.92) شوندمی ییگشا یخعملکرد اسپرم بعد از 

 یها واکنش بیشتر درصد واسطه  به ءغشا سیداسیوناک میزان
اسپرم را  عمر یتنها در امر که این یابدافزایش می اکسیداتیو

 یلبه دل که دهدنشان می تحقیقات (.91) دهدمی کاهش
فرآیند  از پس میزان لقاحغشای اسپرم  عملکرد نامناسب

 (.99) یابدمی کاهش یا مالحظه قابل طور به آن انجماد
های واکنش مقابل در اسپرم پالسمایی از غشای حافظتم

 انجام  ها اکسیدان یآنت توسط انجماد فرآیند طی اکسیداتیو
 تشکیل  کاهش با ها اکسیدان آنتی واقع در شود.می

 تغییر  طوری را سلولی محیط اکسیژن ،آزاد هایرادیکال
 اسپرم وقتی (.99) دناسپرم شو تحرکباعث حفظ  که دهندمی

 برای شرایط یردقرار گ معرض آسیب در انجماد فرآیند طی
 کمبود دیگر طرف از و یابدافزایش می های آزادرادیکال تولید
  را شرایط شده رقیق منی طبیعی در هایاکسیدانآنتی

 به منی برگشت شرایط برای ینبنابرا .کندمی پذیرترآسیب
 منی انجماد دفرآین در هااکسیدانآنتی کردناضافه  یه،اول حالت

 تعادل عدم گونه اسپرم هر در (.99) درسمی نظر به ضروری

 تنشفرآیند  بروز ها موجبحذف رادیکال و تولید بین
 ها اکسیدان آنتی گردد. وظیفهمی سلول اکسیداتیو در

 در موجود آزاد هایرادیکال یا حذف و سازی خنثی ،آوری جمع
 است منی پالسمای یعنی آن از خارج محیط نیز و اسپرم درون

(22.) 
( بوتیرات-آمنیوم متیل تری γ-هیدروکس β) کارنیتین    

ایزومر کارنیتین  تنها کارنیتین-ال دارد. بدن در وسیعی تشاران
 ماده یك کارنیتین-ال است. فعال بیولوژیکی نظر از که است
 یافت بدن های بافت و ها سلول در که است ویتامین شبه
 از بلند زنجیر اسیدهای چرب انتقال برای کارنیتین-ال. شود می

 در و است یازن مورد میتوکندری داخل به دیواره سیتوزول
 یضرور I (CPTI)ز ترانسفرا پالمیتوئیل فعالیت برای یجهنت

 (.9) است
 بر مثبت یرتأث اسپرم، نیاز مورد انرژی ینتأم با کارنیتین-ال    
 اسپرم ولیسماساسی در متاب نقش اسپرم، بلوغ و تحرک روند
 عبوری یك سیستم کردن فراهم با کارنیتین-ال کند.می ایفا

در  آ کوآنزیم اسیل مشتقات و آزاد چرب اسیدهای برای
 اسیدهای چرب بتااکسیداسیون در کلیدی نقش میتوکندری

  (.91) کند یمایفاء  انرژی لتعاد یتنها در وزنجیر  بلند
 به کوآ استیل تنسب اصالح دیگری، مثل وظایف کارنیتین-ال

 غشای از متوسط و کوتاه زنجیر چرب یدهایاسانتقال  کوآ،
با  وابسته هایچرخه جریان تنظیم سرعت بیرونی میتوکندری،

 (.94) دارد نیتروژن متابولیسم گلوکز و و چرب اسید
  بهاستفاده از آن  کارنیتین-ال ینهزم دراکثر مطالعات     

اس اطالعات ما، بر اساست.  بوده مکمل غذایی صورت
 هایفراسنجه کارنیتین بر-ال یرتأث با رابطه در گزارشی تاکنون

 انجام از . هدفارائه نشده استقوچ  اسپرم ییگشایخ از بعد
 کارنیتین روی-ال سطوح مختلف یرتأث آزمایش، بررسی این

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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، یکپارچگی غشا، مورفولوژی مانی زنده ،حرکتی هایفراسنجه
قوچ  اسپرم ییگشایخ از پس آلدئیدیداسپرم و میزان مالون

 از فصل تولیدمثل بود. در خارجقزل 
 

 ها روش و مواد
دانشگاه  پوشان خلعت ایستگاه تحقیقاتی در این پژوهش    

پژوهش  این در شده  استفاده کننده رقیق انجام گرفت. تبریز
 آلمانز شرکت مرک اکارنیتین -للسیتین بود و ا کننده رقیق

 5 از مصنوعی واژن وسیله به منی های نمونه. خریداری شد
 آوری جمع یدمثلتول یرغفصل  در و سالم قزل بالغقوچ  رأس

 حذف منظور به گرفت.بار انجام  دو ای هفتهگیری اسپرم. ندشد
پس  منی استحصالی های یکدیگر، نمونه با هادام یفرد اتاثر

 مباه از ارزیابی اولیه در صورت دارا بودن کیفیت مناسب
 لسیتین-تریس هایکننده رقیق شده و سپس توسطمخلوط 

 و کمی خصوصیات ها اکسیدان یآنت افزودن از قبل .شدندرقیق 
 غلظت، حرکت منی، حجم قبیل از تازه منی هایکیفی نمونه

 در شدند. ارزیابی نرمال یرغ شکل با های، اسپرمرونده یشپ
 .شد فتهگر نظر در تیمار برای هر تکرار پنج پژوهش این

  اسپرم ذوب و انجماد روش
  975، 17، 95سطح ) 9 حاوی آزمایشی تیمارهای    

 فاقد که کنترل تیمارو  کارنیتین-ال (لیتر میلیموالر در میلی
 .ندتقرار گرف استفاده مورد ،بود افزودنی اکسیدان یآنت گونه هر

 ، فروکتوز،سیتریک یداس تریس،)کننده  یقرق پس از افزودن
 یها نمونه، منی مایع به (اکسیدانی یآنت محلول و  لگلیسرو

قرار داده  گراد یسانت درجه 9 دمای در ساعت 2 به مدت منی
 باالی متریسانتی 5 ارتفاع دردقیقه  1 مدت به شدند، سپس

و  شده منتقل ازت مایع به داخل آخر در وقرار گرفتند  ازت بخار
 آوردن بیرون از پس ،برای ذوب منی .گردیدند در آن ذخیره

 درج 91 آب در ثانیه 97 هاپایوت نیتروژن مایع، از هاپایوت
 .دقرار گرفتن گراد یسانت

 تحرک اسپرم
، تحرک 9تحرک کل هایپارامترگشایی یخ-از انجمادپس     

، سرعت در مسیر 9، سرعت در مسیر منحنی2روندهپیش
 ،6، خطی بودن جنبانی5، سرعت در مسیر میانگین9مستقیم

، معیار مستقیم بودن 1اسپرم سر یجانب حرکات دامنه اکثرحد
ارزیابی قرار  مورد 1، بسامد حرکات جانبی سر8حرکت اسپرم

از هر گروه تیماری با روشی که  هاپایوت برای این کار. گرفتند
و به داخل میکروتیوپ  شده  ذوبدر باال توضیح داده شد 

 روسکوپبا استفاده از میکو سپس  ندانتقال داده شد
قرار بررسی مورد  CASA افزار نرمفازکنتراست و با کمک 

تصادفی  کامالً طور بهفیلد  97هر نمونه حداقل از . گرفتند
سیستم  یلهوس بهاسپرم  277و پارامترهای تحرک  شده  انتخاب

CASA مورد مطالعه قرار گرفتند. 
 مانيزنده

-ی ائوزینآمیزرنگروش استفاده از ها با مانی اسپرمزنده   
مقداری از  کار یناقرار گرفت. برای  یموردبررسنیگروزین 

 نمونه منی با سمپلر برداشته و روی یک الم گذاشته شد و
الم  به کمکنیگروزین به آن افزوده بعد از چند ثانیه -ائوزین

 5آمیزی شده در های رنگشد. اسپرم دیگری گسترش تهیه 

. وپ بررسی شدندبا میکروسک 977×ناحیه با بزرگنمایی 
های مرده به علت تغییر در ساختار غشاء رنگ را به خود اسپرم
های زنده مانع ورود رنگ به درون غشاء و اسپرم کردهجذب 

های زنده دارای  اسپرم یکهبطورگیرند و رنگ نمی شده
کامل یا کمی رنگ  طور بههای مرده  سرسفید و سر اسپرم

 گرفته است.
 پالسمايي ارزيابي يکپارچگي غشاء

سالمت  یابیارز یبرا 90(HOSTهیپواسمتیک ) تستاز     
زمانی که اسپرم ذوب استفاده شد. -غشاء اسپرم پس از انجماد

بیولوژیک  لحاظ ازگیرد، اگر در محیط هایپوتونیک قرار می
شود تا تعادل اسمزی حجمش زیاد می-با جذب آبسالم باشد 
به این  رقرار شود.درون و برون سلولی اسپرم ب بین مایع

شود و دم متورم می فراگرفتهرا منظور غشایی که اطراف دم 
هایی که غشای اسپرمدر شود. دم خوردگی میدچار پیچ

هایی که به این خورد. اسپرمپالسمایی سالم ندارند، پیچ نمی
انجام تست با مخلوط دهند زنده هستند. تست پاسخ مثبت می

 27×976) شده یقرق یمن یعاز ما یکرولیترم 97کردن 
 977یپواسموتیک محلول ها یکرولیترم 977( با یترلیلی/مماسپر
kg/ mOsm 91در  یقهدق 97مخلوط به مدت  یناشد.  انجام 

نمونه از  سپس قطره کوچکیانکوبه شد.  گراددرجه سانتی
داده و با شده قرار  دما  هممخلوط شده، روی الم از پیش 

قرار  یبررس مورد ،سکوپاصله زیر میکروو بالفالمل پوشانده شد 
 اسپرم با دم متورم و 277، یتنها دربزرگنمایی(.  ×977) گرفت
ه ب خورده گره های با دم متورم و اسپرممتورم ثبت شد.  غیر

 .گرفته شدند در نظرهای با غشاء پالسمایی سالم عنوان اسپرم
 ارزيابي مورفولوژي اسپرم )تست هانکوک(

لیتر میکرو 95 ها،اسپرم غیرطبیعی بی مورفولوژیارزیا برای   
  957 حاوی هایمیکروتیوب به شده  ذوبنمونه  هر از

 5/62درصد ) 91 فرمالین شامل که هانکوک لیتر محلولمیکرو
 بافر فسفات محلول لیتر(،میلی 957سالین ) محلول لیتر(،میلی

 افزوده ،بودلیتر( میلی 577) تقطیر بار دو آب لیتر( ومیلی 957)
  و گرفت قرار الم محلول روی این از قطره یک سپس و شد

 اسپرم 277 حداقل با شمارش و شد پوشانده المل یک وسط
 درصد ×977بزرگنمایی  با میکروسکوپ فازکنتراست زیر

 گردید. محاسبه غیرطبیعی با مورفولوژی هایاسپرم
 آلدئید دي مالون

 تیوباربیتوریک از اسید ئیدآلد دی مالون غلظت بررسی برای    
 9با  منی نمونه هر از لیتر میلی 9 بدین منظور شد. استفاده

 TCA لیتر میلی 2و  BHT لیتر میلی 9 و EDTA لیتر میلی
در  ها لوله. ریخته شدند یمخروط لوله در و شده مخلوط

×g9277 از پس شدند. سانتریفیوژ دقیقه 95مدت  برای 
 9با  لوله باالی از محلول ترلی یلیم 9شدن،  سانتریفیوژ

 دقیقه 27 ها لوله شدند. میکروتیوب آمیخته در TBA لیتر میلی
 از پس ها نمونه .گرفتند قرار گراد یسانت درجه 15 ماریبن در
 نوری جذبمیزان . شدند سرد اتاق دمای در دقیقه 97

 با نانومتر 592 موج  طول در مختلف های نمونه
 غلظت پایان در و گرفته قرارش مورد سنج اسپکتروفتومتری

 شد. محاسبه آلدئید دی مالون

1- Total Motility (TM)                                  2- Progressive Motility (PM)               3- Curvilinear velocity (micron/sec) (VCL) 

4- Straight – line velocity (micron/sec) (VSL)                                                          5- Average path velocity (micron/sec) (VAP) 
6- Linearity (%) (LIN= VSL/VCL×100)                                                                   7- Lateral head displacement (micron) (ALH) 

8- Straightness (%) (STR=VSL/VAP ×100)    9- Beat cross frequency (BCF)        10- Hypo-Osmotic Swelling Test 
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 از این حاصل هایداده. شد انجام تکرار 0 در مطالعه این
 SAS افزار نرم کمک به کامالً تصادفی طرح قالب در مطالعه

 به ها یانگینم مقایسه و شده و تحلیل تجزیه GLM رویه
 است تعبار طرح این آماری مدل. انجام گرفت توکی روش

 :از
Yij = μ+ Treati + eij 

برای  شده مشاهده داده با است برابر Yij مدل، این در   
 اثر: Treatiجامعه،  میانگین :μ شده، گیریاندازه هایفراسنجه

 .بود خطا یا اثر باقیمانده :eij و تیمار، اثر با است برابر ام i تیمار
 

 و بحث نتایج
 ازل دارا بودن مقادیر زیادی بدلی قوچپالسمایی اسپرم  غشاء   

 هایآسیب نسبت به دوگانه پیوند با اسیدهای چرب غیراشباع
 است حساس بسیار لیپید اکسیداسیون پر توسط شده ایجاد

 عملکرد واسطه به اسپرم انجماد فرآیند از پس لقاح میزان (.9)
 نشان تحقیقات نتایج (.3) یابدمی کاهش آن ءغشا نامناسب

 مقابل در اسپرم پالسمایی یاز غشا فظتمحا که دهد می
 توسط انجمادی حفاظت طی اکسیداتیو هایواکنش

با  ها اکسیدان یآنت واقع در شود،می انجام ها اکسیدان آنتی

 طوری را سلولی شرایط اکسیژن آزاد رادیکال تشکیل کاهش
 کارنیتین-ال (.4) شود حفظ اسپرم تحرک که دهندمی تغییر

  یرهزنج با چرب اسیدهای انتقال که است قلنا مولکول یک نیز
 این .دارد بر عهده میتوکندری داخلیء غشا خالل از بلند را

 .است یازموردن پستانداران در انرژی متابولیسم جهت مولکول
 در و دندار وجود اپیدیدیم در کارنیتین ال استیل و کارنیتین

 دندار یا شده  ثابت نقش اکسیدان یآنت عنوان به و اسپرم حرکت
(1.) 

های بیانگر آن است که نمونهاین مطالعه حاصل از نتایج     
میزان داری در تفاوت معنیکارنیتین -کننده المنی دریافت

را نسبت به گروه شاهد  رونده یشپحرکت حرکت کل و 
با پژوهشی بود که در آن مغایر این نتایج  .(p<50/5) داشتندن

باعث افزایش منی انسان  مادانج طول در کارنیتین-الافزودن 
 (.2) شد اسپرم تحرک در یتوجه قابل
 که روی اسپرم انسان انجام گرفت،دیگری در پژوهش     

  لیتر یلیمر بر موالمیلی 15کردن  که اضافه شد مشاهده
باعث افزایش تحرک اسپرم شد اما بر کارنیتین -ال

 (.10) اثری نداشتآن مورفولوژی 

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

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) VSL (µm/s) PM (%) TM (%) پارامترها 

6/11  2/31  90/5  0/62  6/33  9/62  0/25  5/22  5/39 ab شاهد 
2/16  5/33  15/1  2/61  3/35  2/09  2/19  2/26  5/31 b 30 
2/16  1/32  91/5  0/63  1/33  5/13  2/12  2/33  5/43 ab 15 
5/11  5/30  05/1  5/63  4/42  3/64  3/10  0/33  0/44 a 150 

16/5  23/2  21/5  30/2  16/0  49/9  29/2  96/1  60/1  SEM 

 .(p <50/5) باشند یم دارمعنی اختالف دارای غیرمشترک حروف با ستون هر هایمیانگین
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) 
 

  یخ-انجماد یندس از فرآپ میزان مالون دی آلدهیدیکپارچگی غشا و مانی، مورفولوژی،  زندهبر کارنیتین -المختلف  سطوحتأثیر  -2جدول 
 ییگشا            

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 (%) Morphology (%) Viability (%) پارامترها 

5/2 a 0/31  0/31 1/03 ab شاهد 
9/1 a 0/36  0/31 2/41 b 30 
1/1 ab 5/45  0/22 1/01 ab 15 
1/1 b 2/42  0/24 0/09 a 150 
10/5 23/2  42/3 10/2 SEM 

 .(p <50/5) باشند یم دارمعنی اختالف دارای غیرمشترک حروف با ستون هر هایمیانگین
 

توانایی سرعت  بوده که ضروری کوفاکتور کارنیتین-ال   
 محوری نقش یک و را داشتهچربی  وساز سوخت به بخشیدن

 تولید برای بلند زنجیره با چرب اسیدهای اکسیداسیون بتا در
 اپیدیدیم سطح در دارد. کارنیتین آزاد میتوکندری سلولی انرژی
 ینب از برای کارنیتین همچنین. است خون بیشتر به نسبت
 از اسپرم و محافظت تولید شده سلولی مواد سمی داخل بردن
 کارنیتین اصلی وظیفه (.20) اکسیداتیو نقش داشته باشد تنش

 طور به کارنیتین .اسپرم است برای انرژی ارائه اپیدیدیم به در
 امر این کند.اسپرم کمک می موفق بلوغ و حرکت به مستقیم

 برای اکسیداسیون چرب اسید از که اسپرم آنجا از یژهو به
 باشدمهم می کند،انرژی استفاده می اصلی منبع عنوان به
بهبود خصوصیات های دیگر نشان دهنده نتایج بررسی (.15)

استفاده از  یجهدرنتهای وارده به آن اسپرم و کاهش آسیب
 (.14،24) کارنیتین بود-ال
و های کاتاالز نزیمآکارنیتنین سبب افزایش فعالیت -ال   

داشتن خصوصیات  واسطه  بهکه  شودمی پراکسیداز
زاد جهت شروع آهای رادیکالتعداد  ،اکسیدانی آنتی

های دهد. انواع اکسیژنمیش را کاه یپیدلپراکسیداسیون 
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تغییر  .شونددر میتوکندری سلول اسپرم میفعال باعث تغییر 
 شوددر عملکرد میتوکندری باعث تغییر در تحرک اسپرم می

(20 .) 
نقش داشته ممکن است در تحرک اسپرم  که یدیگرعامل    

که برای  استهای آکسونم باشد فسفوریالسیون پروتئین
الزم  های ییتوانااز  هاROSجابجایی اسپرم ضروری است. 

یند آدر فر مؤثرهای جهت جلوگیری از فعالیت آنزیم
 تولیدای دیگر مسیرهوریالسیون اکسیداتیو، گلیکولیز و فسف

ATP  استفاده از  باشند.اسپرم برخوردار میبرای تولید 
 ها یمآنزاین تواند سبب خنثی شدن اثر بر می کارنیتین-ال
 از کاهش تحرک اسپرم جلوگیری کند و از این طریق هشد

(29.) 
های کارنیتین بر فراسنجه-با توجه به جدول باال اثر ال    

 زودن ست که افنتایج حاکی از آن ا دار نبود، معنی کاسا
 غیرطبیعی مورفولوژیدار باعث کاهش معنیکارنیتین -ال

که در آن  یا مطالعهنتایج  نتایج ما با .(p>01/0شد )ن ها اسپرم
 یرتأثکارنیتین -المیلی موالر  1/1و  1/2افزودن دو سطح 

دار درصد مورفولوژی غیرطبیعی مطلوبی در کاهش معنی
 (.4) داردنمطابقت اسپرم نسبت به گروه شاهد داشت، 

 1و  1/2سه سطح  یریکارگ به در یک بررسی دیگر چنینهم
کاهش  موالر کارنیتین در مکمل غذایی بزها باعثمیلی 90و 

 (.90) ها شددار میزان مورفولوژی غیرطبیعی اسپرممعنی
  اکسیدان یآنت میزان که داد نشان شده  انجامه مطالع   
 مورفولوژی با یتوجه قابل رطو به منی پالسمای کارنیتین-ال

میزان  افزایش ،یگرد  عبارت به (.24) است مرتبط اسپرم
با  یها اسپرمباعث کاهش میزان  کارنیتین-ال اکسیدان یآنت

 د.شومی غیرطبیعی مورفولوژی
بیانگر آن است که میزان  هاست تستآمده از  به دستنتایج    

 ح وسط مامکننده تمنی دریافت یها نمونهدر  سالمت غشا
 .بودن دار معنینسبت به گروه شاهد  کارنیتین-ال
نشان داد که کارنیتین سبب  Jeulin (91)نتایج آزمایش    

و غشای سلول از صدمات ناشی از  DNAآسیب حفاظت از 
 شود.می یژناکسآزاد  های یکالراد

است که در آن طی فرآیند هشی پژوبا نتایج  مشابه نتایج ما   
، 6، صفرگذشت بعد از  کارنیتین-الح مختلف سطوسردسازی 

گردید مشاهده به منی خرگوش افزوده شد و ساعت  24، 92
و سالمت غشا  ،تحرکدر  92و  6، صفرت اکه در ساع

 . در مطالعه دیگری (29) دشن دار معنیاختالل آکروزوم 
 کروماتین کیفیت درصد دار یمعن یرغ افزایش باعث کارنیتینال

 که یحالدر  شد کنترل گروه به نسبت یم موشاپیدید اسپرم
 ماندنی و زنده قابلیت های تحرک،بر روی فراسنجه

با  که (21) ایجاد نکرد داری معنیاختالف  مورفولوژی اسپرم
 .رددامشابهت ما نتایج آزمایش 

دورو و همکاران در  نتایج مطالعهنتایج پژوهش حاضر با     
انسان  منی مایع به نیتینکار-افزودن الکه در آن  2000سال 
، اسپرم نداشت یکپارچگی غشاء بر داریمعنی اثر هیچ

 .(1) رددامشابهت 
در داشته و  اکسیدانی یآنتنقش کارنیتین  که ییآنجااز    

لذا  ،داردرکت اشم یانرژمتابولیسم  وانتقال اسیدهای چرب 
بدین حفظ کند و لیپید را از پراکسیداسیون  ها یچرب تواند یم

اسپرم را  مانی زندهو هم  کردههم از غشا محافظت تیب تر
 (.26) دهدافزایش می

 سه سطح هر تولیدی در  آلدئیددیمالونمیزان     
اما  یافتکاهش بکار رفته نسبت به گروه شاهد کارنیتین -ال

های . نمونهنبود دار معنیاین کاهش از نظر آماری 
کارنیتین -ال ترلی یلیمموالر در میلی 901 کننده یافتدر

نتایج ما  .مالون دی آلدئید تولیدی را داشتند یزانمکمترین 
در مطالعه  (.1) مطالعه دیگری مطابقت داشت مشابه با نتایج

با مکمل کارنتین  شده یهتغذ یها خروسدیگری نیز منی 
مالون دی آلدئید تولیدی را نسبت به گروه  کمترین میزان

 .(91) شاهد داشتند
 بهکارنیتین -الافزودن که  داد نشان پژوهش این یها یافته   

بر کیفیت ی لسیتین اثرات مثبت-بر پایه تریس کننده یقرق
در مناسبی  مکملی عنوان به تواند ینمداشت و ناسپرم 

 .بکار رود قوچ منی کننده یقرق
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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.
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