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افزودن با  خروس  شدهگشایی یخ-منجمد اسپرم تیف یکاهش اثرات استرس حاد بر ک

 ی انجماد کنندهقیدر رق های هیدروالکی رزماری و رازیانه عصاره

 
 

 1کامرانی ، نامدار2محمدرضا شیخلو ، 2، ذبیح اله نعمتی*2امیرکریمی ،  1مهدی ابراهیمی
 

 
 ایران.  -انشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز، تبریز. دانشجوی کارشناسی ارشد، فیزیولوژی دام، د1

 ایران.    -. گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز، تبریز2

 
 1399ماه  اسفند 20 پذیرش:             1399شهریورماه   22دریافت: 

گشایی یخ-بر کیفیت اسپرم منجمد  کنندهرقیق  در  رازیانه  و  رزماری  گیاهان  یدروالکلیهای ههدف این آزمایش بررسی افزودن عصاره      

  تنش )کنترل( و   بدون  دسته  دو  به طور تصادفی در  308قطعه خروس سویه راس    24اکسیداتیو بود.    حاد  تنش  تحت  هایخروس  شده

  ازای   به  گرممیلی  4  مقدار  به  و  بت بصورت یک روز در میاننو  صورت زیرجلدی در سهه  اکسیداتیو با تزریق دگزامتازون ب  تنش  تأثیر  تحت

  عنوان  به انجمادی، برنامه اعمال برایتقسیم شدند. منی گرفته شده پرندگان هر گروه مخلوط و  (دگزا)بدن در یک هفته  وزن کیلوگرم هر

  کننده گروه دریافت(  2  کننده با عصاره(،رقیق  سازیکنترل )بدون استرس و مکمل   گروه(  1:  شداستفاده  شرح    این  آزمایشی به  هایگروه

(  4  کنترل )کنترل+رزماری(، گروه  کنندهرقیق  لیتردسی  در  گرممیلی  10به مقدار      عصاره هیدروالکلی رزماری  گروه(  3  دگزامتازون )دگزا(،

رزماری  گروه هیدروالکلی  مقدار    عصاره  )دگزا+رزماری(،دگزامتاز   گروه  کنندهرقیق  لیتردسی  در   گرممیلی  10به  عصاره    گروه(  5  ون 

رازیانه به مقدار  عصاره هیدروالکلی    گروه(  6  کنترل )کنترل+رازیانه( و  گروه  کنندهرقیق  لیتردسی  در  گرممیلی  6رازیانه به مقدار  هیدروالکلی  

های حرکتی و  ده موجب کاهش فرآسنجهنتایج نشان داد تنش ایجادش  (.دگزا+رازیانه)دگزامتازون    گروه  کنندهرقیق  لیتردسی  در  گرممیلی  6

شد   اسپرم  زنده(P<05/0)بیوشیمیایی  یک.  و  گروهمانی  در  اسپرم  غشای  سایر  پارچگی  به  نسبت  کنترل+رازیانه  و  کنترل+رزماری  های 

بود  گروه باالتر  آزمایشی  عصاره(P<05/0)های  افزودن  همچنین  گروه،  در  رازیانه  و  رزماری  ددریافتهای  های  بهبود    گزا،کننده  موجب 

سازی  . به طور کلی نتایج نشان داد مکمل(P<05/0)رونده در اسپرم پرندگان مذکور گردید  های مذکور و نیز تحرک کل و پیشفرآسنجه

های پرورش یافته تحت گشایی خروسیخ-تواند موجب بهبود کیفیت اسپرم منجمدهای رزماری و رازیانه میکننده اسپرم با عصارهرقیق

 ش حاد گردد. تن

 عصاره رازیانه، عصاره رزماری، کیفیت اسپرم.    دگزامتازون،  ،خروس کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه 

گلوکوکورتیکوئیدی هورمون فوق    از  های  غده  کورتکس 

برایمی  آزاد  کلیوی و  کل  کنترل  شوند    بدن  هموستازی 

دارند    هااسترس  به   پاسخ  در  مهمی   نقش   و  ضروری هستند

که  قبل  همطالع  .(7) است  داده  نشان  از استفاد  ی 

سنتتیکگلوکوکورتیکوئید  سبب  غذایی   رژیم  در  های 

-ها و تغییر بیان ژن در سلولدر جوجه  اکسیداتیو  استرس

بدن ایمنی  این    .(27)  شودمی  های  ، خصوصدر 

 اثرات  که  است  مصنوعی  گلوکوکورتیکوئید  یک  دگزامتازون

  ایجاد   برای  ایگسترده  طور  به  و   کند می  تقلید  را  کورتیزول

از (16)است    شده  استفاده  استرس  مدل استفاده   .  

های  گونه)  ROSاز    مقادیر زیادی  دگزامتازون موجب تولید

اکسیژن(واکنش کهمی  پذیر    اکسیداتیو   تنش  موجب  شود 

هایی  ای در خروس. طی مطالعه(13)  گرددحیوانات می  در

بودند، آسیب اکسکه دگزامتازون دریافت کرده  یداتیو های 

-وارد آمد و موجب مرگ سلولی  های حیاتی  به بیومولکول

تنش  ،( 20)گردید    تریناصلی  ،اکسیداتیو  هایهمچنین 

مصنوعی   ذوب-انجماد  فرآیند  طی  عامل تلقیح  فرآیند  در 

 چکیده

mailto:pekarimi@tabrizu.ac.ir


 

 

 2شماره  - 15دوره 

   خروس اسپرم انجماددر  و رازیانه های هیدروالکی رزماریعصاره  اثر
 

70 

  اسپرم   سلول  در  بیوفیزیکی  تغییرات  ایجاد  موجب  است که

 خواهد  آسیب  اسپرم  پالسمایی   غشای  ،آن  نتیجه  در  و   شده

-دهد که در طول فرآیند انجمادنشان می  . مطالعه(5)د  ید

افزایش سطح  یخ با  واکنشگونهگشایی  اکسیژنهای  ، پذیر 

مستعد   اسپرم  پالسمایی  غشای  غیراشباع  اسیدهای چرب 

تواند در ساختار  پراکسیداسیون شده و ترکیبات حاصله می

عمل اندامکو  پالسمایی،  کرد  غشای  مانند  مهمی  های 

بنابراین در این    ؛ (3)اختالل ایجاد کند    DNAو    میتوکندی

آنتی مواد  از  استفاده  میشرایط  بهبود اکسیدانی  در  تواند 

 خصوصیات اسپرم موثر باشد. 

خواص  دلیل  به  دارویی  گیاهان  از  استفاده  امروزه 

آنآنتی رااکسیدانی  پژوهشگران  توجه   جلب  خود به ها 

دلیلاست.   کرده مفید  به    اقتصادی،   صرفهنیز    و  تاثیرات 

 قرار  توجه  مورد  ،طبیعی  های اکسیدان  آنتی  از  استفاده

علمی  .(18)است    گرفته نام  با   Rosmarinus  رزماری 

officinalis یک گیاه دارویی چوبی، معطر و همیشه سبز ،

های سفید، صورتی، بنفش  هایی سوزنی شکل و گل با برگ 

 Carnosicاسید کارنوسیک )  ترکیبات  وجود  و  استیا آبی  

Acids( رزمانیک  اسید  و   )Rosmanic Acids )   باعث  

باالآنتی  خاصیت شدهی  اکسیدانی  گیاه  لذااست  این    از  ، 

منظور  گیاه  این   و   غذایی  مواد  ماندگاری  مدت   افزایش  به 

  استفاده   یی غذا  ترکیبات  اکسیداسیون  فرآیند از   جلوگیری

 Foeniculumعلمی    نام  با  رازیانه نیز  گیاه  .( 19)گردد  می

vulgare،  بیش   رازیانه  اسانس  در  .است  چتریان خانواده  از  

  که   دارد  وجود  ترپنوئیدی  یا  ترپنی   ترکیبات  نوع  سی  از

 ،(Fenchone)فنچون  ،(Anethol)  آنتول  هاآن  ترینمهم

 Methyl)  کاویکول  متیل  و(  Limonene)  لیمونن

Kavykvl   )یاد   ؛ (6).  است گیاه  دو  مطالعات    هر  در  شده 

اند،  اد اسپرم حیوانات مختلف استفاده شدهقبلی برای انجم

که آیا گیاهان مذکور بر کیفیت ای مبنی بر اینولی مطالعه

-می  -اندانجماد اسپرم حیواناتی که با استرس درگیر بوده

خیر یا  باشد  داشته  تأثیری  آزمایش    -تواند  ندارد.  وجود 

های گیاه رزماری  حاضر با هدف بررسی تأثیرگذاری عصاره

-یخ -های منجمدکننده بر کیفیت اسپرمانه در رقیقو رازی

خروس شده  استرس گشایی  تحت  که  گوشتی  مادر  های 

بودند،   گرفته  قرار  دگزامتازون  تزریق  با  حاد  اکسیداتیو 

 انجام شد. 

 

 مواد و روش کار 

پژوهش   رویاین    گروه   دو   قالب  در  پرنده   24  بر 

  ازون اکسیداتیو با تزریق دگزامت  تنش  تأثیر  تحت  آزمایشی

طور (  کنترل)  اکسیداتیو  تنش  بدون  و(  دگزا) به    که 

در واحد مرغداری دانشکده کشاورزی و    و   تقسیم  تصادفی،

نگه تبریز  دانشگاه  اهر،  طبیعی  انجام    داریمنابع  شدند، 

منظور  دگزا،   گروه  پرندگان  در  پذیرفت.    تنش   اعمال   به 

 زیرجلدی  تزریق  نوبت  سه   از  پرندگان،  به  اکسیداتیو

  وزن   کیلوگرم  هر  ازای  به  گرم میلی  4  مقدار  به  ازوندگزامت

گروه  (20)  گردید   استفاده   هفته  یک   طی  در  بدن در   .

آب مقطر    ، جهت از بین اثر استرس ناشی از تزریق، کنترل

بدن بصورت   وزن  کیلوگرم  هر  ازای  به  گرممیلی  4  به مقدار

  استفاده   هفته  یک   طی  در  نوبت  3یک روز در میان و در  

در دو نوبت صبح و عصر به صورت ها روزانه  وس. خرگردید

و   شدند  تغذیه  اختیاری  دستی  صورت  مصرف آب  به 

 انفرادی و تحت شرایط،  هایقفس درها  داری آن. نگهکردند

و تاریکی ساعت  9 و روشنایی ساعت 15 گرفت   با انجام 

پایه ازشدند تغذیه،  یکسان جیره  پس   و  گیریاسپرم  . 

درصد و غلظت    70های با تحرک  رم اولیه، اسپ  هایارزیابی

  های طبیعی در نظر گرفته شده و مناسب به عنوان اسپرم

منظور هر    برنامه  اعمال  به  در  پرندگان  منی  انجمادی، 

گروه قالب  در  و  مخلوط  باهم  زیر  هایگروه،  در    آزمایشی 

گرفتند   قرار  مورد استفاده  یافتهکننده بلتسویل بهبودرقیق

  انجماد   برنامه  طی   شده   اعمال  شی آزمای  تیمارهای.  (22)

دریافت(  2  کنترل،  گروه(  1:  از  بودند  عبارت   کننده گروه 

)دگزا(،   هیدروالکلی   عصاره  آزمایشی  گروه(  3  دگزامتازون 

)کنترل+رزماری(،  گروه   کنندهرقیق  در  رزماری (  4  کنترل 

 کنندهرقیق  در  رزماری  هیدروالکلی   عصاره  آزمایشی  گروه

  آزمایشی عصاره   گروه (  5  ا+رزماری(،دگزامتازون )دگز  گروه

کنترل   گروه  کنندهرقیق  در  رازیانه  هیدروالکلی

و هیدروالکلی   آزمایشی  گروه (  6  )کنترل+رازیانه(    عصاره 

پس    (.دگزا+رازیانه)دگزامتازون    گروه  کنندهرقیق  در  رازیانه

رقیق و  کردن  آماده  نمونهاز  و  سازی  سردسازی  جهت  ها، 

رویخ-انجماد از  انجماد  گشایی  در    Aminiش  همکاران  و 

گردید    2015سال   نمونه  . (1)استفاده  که،  ترتیب  -بدین 

حذف منظور  به  که  منی  شده    های  مخلوط  فردی  اثرات 

 درونکننده افزوده و محیط رقیقبه 20به1نسبت بودند، به
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دمای   با  سانتی   4یخچال  شدند.  درجه  داده  انتقال  گراد، 

از   نمو  2پس  دمای  رسیدن  و  به  نهساعت  درجه   4ها 

ها کشیده  ها بصورت دستی داخل پایوتگراد، اسپرمسانتی

دارای پایوت  .شدند موم  و مهر  هماتوکریت  خمیر با و های 

ارتفاع   در  به مدت  سانتی  4اسپرم،  ازت  بخار  باالی    7متر 

سازی به داخل دقیقه قرار داده شدند و سپس برای ذخیره

( ازت  سانتی   -196تانک  تا  گراد(  درجه  داده شدند  انتقال 

 ها تکمیل گردد. پروسه انجماد اسپرم

اس  نیاز  مورد  رازیانه  و   رزماری  گیاهان نظر   داناتبا 

دارویی  و    دانشکده   گیاهان  اهر  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 

 تهیه  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه   داروسازیدانشکده  

  آسیاب  با  و  خشک سایه در استاندارد  شرایط تحت گردید و

 از  گرم   500.  شد  پودر(  MF10, IKA, Germany)  برقی

( Merck, Germany)  درصد  70  الکل  لیتر  1  با   گیاه   پودر

  با   شده صاف    محلول  ساعت  48  از  پس   و   گردید   مخلوط

.  گردید   منتقل  روتاری  دستگاه   بالن   به   واتمن،  صافی  کاغذ

 ,Rotavapor® R-100)  روتاری  با(  الکل)حالل    ادامه  در

UK  )خارج   متوسط  دور  و  گرادسانتی  جهدر  70  دمای  در  

 به  حالل  سازی  جدا  برای  را  آمده  دست  به  مخلوط  و  گردید

  جداگانه   ارلن  هر  محتویات  و   منتقل  خل   در  تقطیر  دستگاه 

 در  موجود  حالل  اتمام  زمان  تا  تقطیر  این  ؛ گردید  تقطیر

  دست   بههیدروالکلی    عصاره  . (2)کرد  پیدا  ادامه  مخلوط

  استفاده   گیاه  گرم  100  در   آن  مقدار  و  شد  توزین  آمده

رزماری      گرم  3/5  معادل   رازیانه  برای  شده برای   4/11و 

 .  گرم بود

های حرکتی اسپرم از قبیل  گشایی، فرآسنجهپس از یخ

پیش تحرک  کل،   ایرایانه  آنالیز  سیستمبا  رونده،  تحرک 

  100  نماییبزرگ  با  کنتراست  فاز  میکروسکوپ  به  مجهز

 داخل  به  و  گشایییخ   هر تکرار،  از  وتپای  سه  .شدند  ارزیابی

منی    نمونه  از  لیترمیکرو  10شد،    داده   انتقال  هامیکروتیوب

  المل   یک  ریخته و  چمبر  روی  را با سمپلر برداشته و آن را

  اسپرم   های جنباییآن قرار داده شد و فرآسنجه  روی  تمیز

به  (1شکل)شد  ارزیابی  CASAکامپیوتری    سیستم  با  .

ز ارزیابی  -ائوزین  آمیزیرنگ  از  ها اسپرم  مانی ندهمنظور 

شد   استفاده  یک(12)نگروزین  ارزیابی    غشای   پارچگی. 

بررسی    (HOSTبا کمک تست هایپواسموتیک )  پالسمایی 

 . (25)  (،2شکل) شد

 
 . شدند  یاب یفاز کنتراست ارز  کروسکوپیمجهز به م ایانه یرا  ز یآنال ستمیاسپرم با س  یحرکت های فرآسنجه -1شکل 

 
  -ائوزین  آمیزیرنگ استفاده ازبا   هااسپرم مانی ( و بررسی زندهAبا کمک تست هایپواسموتیک )  پالسمایی غشای پارچگی ارزیابی یک  -2شکل 

   (B)نگروزین 
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 عنوان  به  آلدئید  دی  مالون  غلظت  گیریاندازه  برای

لیتر از منی  مقدار یک میلی  لیپید،  پراکسیداسیون  شاخص

با شده  درصد    9/0  سدیم   کلرید  لیترلیمی  یک  رقیق 

  به   دقیقه  در  دور  3500  دور  با  هامخلوط شد و سپس نمونه

 سیترات  بافر  با  بار  سه  تعداد  به  و  سانتریفیوژ  دقیقه  5  مدت

  محلول   نهایت  در.  شدند   سانتریفیوژ   مجدداً  و  شوو    شست

  یک   در  هااسپرم  ماندهباقی  رسوب  و  شده  ریخته  دور  رویی

  تست،   انجام  زمان  تا  و  شد  حل  زهدیونی  آب  لیترمیلی

  برای .  شدند  دارینگه  گرادسانتی  درجه  -80  در  هانمونه

 میکرولیتر  250  مقدار  آلدئید  دی  مالون  غلظت  گیریاندازه

اسید   محلول  لیترمیلی  یک  با  و  برداشته  را  نمونه  هر  از

 5/0  اسید  تیوباربیتوریک  و   درصد   20  کلریدریکتری

  95  دمای   در  دقیقه  60  مدت  به  و  شده  مخلوط  درصد

 از  بعد   ها نمونه  سپس  ، شد  داده  حرارت  گرادسانتی  درجه

  دور   1000  با  دقیقه  15  مدته  ب  یخ،  داخل  در  شدن  سرد

  مالون  جذب  عدد  پایان  در.  شدند  سانتریقیوژ  دقیقه  در

اسپکتروفتومتر در   دستگاه  توسط  باالیی  محلول  آلدئیددی

  آلدئید   دی  الونم   غلظت  و   خوانده   نانومتر  586طول موج  

اندازه(24)  شد  ثبت منظور  به  شاخص.  های  گیری 

 گیریاندازه  و  دیسموتاز  سوپراکسید   پراکسیداز،  گلوتاتیون

کیت  آنتی  کل  ظرفیت از  شرکت    هایاکسیدانی،  تجاری 

پژوهان شرکت    تهران(-)ایران  طب  دستورالعمل  طبق 

استفاده تغییرات   . گردید  سازنده  ضرایب  که،  ترتیب    بدین 

اندازه بین  و  داخل  ترتیب  گیری سنجش  به   7/3و    7/5ها 

درصد    1/7و    0/8اکسیدانی و  آنتی  کل  درصد برای ظرفیت

بود سوپراکسیددیسموتاز  سنجش  فعالیت    .برای  سنجش 

پراکسیداز   زل  باگلوتاتیون  تجاری  )کیت   Zellbioبیو 

GmBH, Germany تغییرات مقادیر ضرایب  و  انجام شد   )

بی و  داخل  اندازهسنجش  ترتیب  گیری ن  به   7/4و    5/3ها 

و    (300  آلسیون)  اتوآناالیزر  دستگاه   ها با بود. کلیه خوانش

تبریز   پزشکی  علوم  دانشگاه  تحقیقات  مرکز  آزمایشگاه  در 

 انجام شد. 

جمعداده آماری تحلیل و تجزیه از  آوریهای  شده 

آزمایشیگروه طرح    ،SAS 9/1افزار   نرم با  ، های  قالب  در 

آماری زیر    مدل  براساس  و   GLM  تصادفی تحت رویهکامال  

معنی سطح  دانکن،    با درصد    5  یداردر  و آزمون  تجزیه 

  شدند. تحلیل
Yij=µ+Ti+eij                                                                                          
             

مدل،    این   یابستهو  صفت  کردعمل   مقدار=  ijYدر 

  اثر =  iTگروه،    کل  میانگین=  µام،    i  تیمار   در  ام   j  ینمونه 

دو    سهیمقا   مانده، هستند. باقی   اثرات=  ijeگروه آزمایشی و  

آزما در  یشیگروه  و  از  دگزامتازون    کنندهافتیکنترل  قبل 

آزمون  انجماد،   کمک  معن  t-Testبا  سطح  در  پنج   داریو 

 درصد انجام شد. 

 

 نتایج 

از   قبل  گروه  بررسی  دو  در  پرندگان  اسپرم  انجماد 

با دگزامتازون در جدول   نمایش   1کنترل و کنترل همراه 

و تحرک   مقدار تحرک کل  داد که  نشان  است.  داده شده 

کننده   دریافت  گروه  به  نسبت  کنترل  گروه  در  پیشرونده 

 .  (P<05/0بود )داری بیشتر دگزامتازون به طور معنی

 
 های گله مادر گوشتی.زون روی کیفیت اسپرم خروستأثیر تزریق دگزامتا -1جدول 

 دگزامتازون شاهد  پارامترها 

 a4/89 b2/62 جنبایی کل)درصد( 

 a53/42 b03/27 رونده)درصد( جنبایی پیش
ناهم ، در فرآسنجه  t-Testدرصد طی آزمون    5دار در سطح آماری  دهنده تفاوت معنینام نشان*وجود حروف 

 . استمورد نظر 
 

و   نتایج میانگین  تجزیه  مقایسه  و  آماری  های  تحلیل 

فرآسنجه به  گروهمربوط  بین  حرکتی  مختلف  های  های 

داده شده است.  نشان    2در جدول    بعد از انجماد،  آزمایشی

می نشان  به  نتایج  شده  ایجاد  اکسیداتیو  استرس  که  دهد 

موجب   و  است  گذاشته  تأثیر  اسپرم  روی  مستقیم  طور 

چشم کلکاهش  تحرک  دریافت  گیر  گروه  کننده  در 

مکمل و  گردید  کنترل  گروه  به  نسبت  سازی  دگزامتازون 

-کننده گروه کنترل با رزماری و رازیانه اختالف معنیرقیق
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سازی  مکمل.  رونده ایجاد نکردداری در تحرک کل و پیش

دگزامتازون رقیق گروه  در  رازیانه  و  رزماری  با  کننده 

از  توانست ایجاد    بخشی  مخرب  توسط  اثرات  شده 

است  -دگزامتازون شده  تحرک  در  کاهش  موجب  را   -که 

-ولی در مقایسه با گروه کنترل اختالف معنی  ، جبران کند

و عمل داشته  )کرد ضعیفداری  داد  نشان  (.  P<05/0تری 

پیش تحرک  رقیقبیشترین  گروه  در  مکملرونده  -کننده 

  های گروهبا سایر    هک  سازی شده با رزماری، مشاهده گردید

گروه  مایشیآز مکمل  بجز  رازیانه کنترل  با  شده    سازی 

با توجه به جدول  P<05/0)  داری داشتتفاوت معنی  .)2  

رونده  که دگزامتازون تزریق شده، تحرک پیش  شد مشاهده  

فرآسنجه   شدید  کاهش  موجب  و  داده  قرار  تأثیر  تحت  را 

گروه سایر  با  مقایسه  در  تحرک  مذکور  آزمایشی شد.  های 

اسپیش دریافت در  پرم  رونده  گروه  دو  کننده  بین 

  سازی شده بودند دگزامتازون که با رزماری و رازیانه مکمل

نداداختالف معنی  با یکدیگر به    ،ند داری نشان  ولی نسبت 

دریافت دگزامتازون  گروه  عمل(دگزا)کننده  بهتری ،  کرد 

این   بر  عصاره  دو  این  مثبت  تأثیر  بیانگر  که  داشتند 

بررسی   است.  بررسی دادهفرآسنجه  به  مربوط  های 

که این    داد، نشان  (2جدول  )پارچگی غشای پالسمایی  یک

شاخص به شدت تحت تأثیر تزریق دگزامتازون قرار گرفت  

های آزمایشی نشان  داری هم با سایر گروهکه اختالف معنی 

یکمی درصد  بیشترین  گروه  دهد.  در  غشا  پارچگی 

شد  مشاهده  معن  ،کنترل+رزماری  تفاوت  بین  یولی  داری 

رقیقگروه در  رازیانه  عصاره  کنترل های  گروه  کننده 

رقیق در  رزماری  عصاره  گروه  )کنترل+رازیانه(،  کننده 

( نشد  مشاهده  درصد P>05/0دگزامتازون  بیشترین   .)

گروهزنده در  مکملمانی  در های  رازیانه  و  رزماری  سازی 

  که گروه بود، در حالی  (P<05/0)کننده گروه کنترل  رقیق 

کننده دگزامتازون کمترین مقدار شاخص مذکور را دریافت

مکمل(P<05/0)داشت   در  .  رازیانه  و  رزماری  سازی 

دریافترقیق  گروه  با  کننده  اختالفی  دگزامتازون  کننده 

زنده در  )یکدیگر  نداشتند  اسپرم  در  P>05/0مانی  ولی   ،)

دریافت گروه  با  دگزامتازون  مقایسه  هیچ-کننده  گونه  که 

نداشتمکمل زنده  -سازی  بهبود  شده  موجب  اسپرم  مانی 

 . ( P<05/0)بودند 

 
پارچگی غشای پالسمایی و  های حرکتی، یکفرآسنجه یافته، بر کننده بلتسویل بهبودهای گیاهی رزماری و رازیانه در رقیقسازی عصارهاثر مکمل -2جدول  

 .اکسیداتیوت استرس های مادر گوشتی تح گشایی شده خروسیخ-مانی اسپرم منجمدزنده

 فرآسنجه 
خطای   )درصد(  1تیمارها

 دگزا+رازیانه  کنترل+رازیانه  دگزا+رزماری  کنترل+رزماری  کنترل+دگزا  کنترل  استاندارد 

 ab86/68 d16/49 a26/73 c53/56 b70/65 c16/54 90/0 تحرک کل

 b33/26 d46/12 a90/31 c66/17 ab96/29 c03/17 86/0 تحرک یشرونده 

 bc5/58 d26/50 a60/64 bc03/58 b10/61  c30/57 77/0 چگی غشای پالسمایی یکپار

 b68/63 d84/50 a16/69 c56/55 a66/68 c00/55 86/0 مانی زنده
a,b,c,d  می دار معنیآماری تفاوت در هر ستون بیانگر  حروف متفاوت( 0001/0باشد>P). 

 

دی مالون  شاخص  تولید  عنوان  به  آلدهید 

نشان داده شده است.     3لیپیدی در جدول    پراکسیداسیون

خروس دریافتاسپرم  دارای های  دگزامتازون،  کننده 

دی مالون  تولید  مقدار  )بیشترین  بود  (.  P<05/0آلدهید 

هیچ که  کنترل  رقیقگروه  در  افزودنی  نداشت  گونه  کننده 

-سازی رقیقنیز دارای مالون دی آلدهید باالیی بود. مکمل

کنترکننده گروه  مقدار  ی  کمترین  رازیانه  و  رزماری  با  ل 

دی داشتند  مالون  را  به    ؛ (P<0/ 05)آلدهید   یادآوریالزم 

گروه که  به  است  نسبت  دگزا+رازیانه  و  دگزا+رزماری  های 

دی مالون  کنترل،  پایینگروه  داشتند  آلدهید  تری 

(05/0>P)ظرفیت کل آنتی اکسیدانی در گروه دریافت .-

کننده دگزامتازون شدیدا کاهش یافت و کمترین مقدار را  

. بیشترین مقدار ظرفیت  ( P<05/0)  دها داشتندر بین گروه

-کننده آنهای کنترل که رقیقاکسیدانی در گروه کل آنتی

مکمل رازیانه  و  رزماری  با  مشاهده  ها  بود،  شده  سازی 

عنوان (P<05/0)گردید   به  نیز  دیسموتاز  سوپراکسید   .

آنتی  بخشی گروهاز سیستم  در  اسپرم  طبیعی  -اکسیدانی 

مکمل کنترل  دارای  های  رازیانه  و  رزماری  با  شده  سازی 

ها  داری با سایر گروهبیشترین مقدار است و اختالف معنی

می )نشان  نیز P<05/0دهد  شاخص  این  مورد  در   .)
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که  است  گروهی  به  مربوط  شده  تولید  مقدار  کمترین 

تأثیرخروس تحت  آن  طریق    های  از  اکسیداتیو  حاد  تنش 

سایر   به  نسبت  که  بودند  گرفته  قرار  دگزامتازون  تزریق 

معنیگروه طور  به  آزمایشی  پایینهای  است داری  تر 

(05/0>Pگروه بین  رقیق(.  به  که  رازیانه  و  رزماری  -های 

-کننده دگزامتازون افزوده شده های دریافتکننده خروس

 (. P>05/0نشد ) داری مشاهده اند نیز اختالف معنی 

 
  گشایییخ -منجمد اسپرم بیوشیمیایی های شاخص یافته، بر کننده بلتسویل بهبودهای گیاهی رزماری و رازیانه در رقیقسازی عصارهاثر مکمل  -3 جدول

 . اکسیداتیو استرس  تحت گوشتی مادر  های خروس  شده

 فرآسنجه 
خطای   تیمارها

 دگزا+رازیانه  کنترل+رازیانه  دگزا+رزماری  اری کنترل+رزم کنترل+دگزا کنترل استاندارد 

 b94/6 a11/9 d64/3 c85/4 d76/3 c85/4 42/0 (nmol/ ml)مالون دی آلدهید  
 d16/1 e01/1 a74/1 bc56/1 ab66/1 c44/1 15/0 (U/ml)اکسیدانی ظرفیت کل آنتی

 ab69/55 b16/46 a19/60 ab37/54 a43/57 ab37/52 31/1 (U/ml)گلوتاتیون پراکسیداز  

 c72/111 d45/103 a83/149 b15/124 a99/142 b37/120 18/1 (U/ml)سوپراکسید دیسموتاز  
a,b,c,d  دار می تفاوت آماری معنیدر هر ستون بیانگر  حروف متفاوت( 0001/0باشد>P.) 

 

 بحث

-یخ-انجماد  روند  و  منی  مایع  آوریجمع   حین  در

 جوی   یژناکس  و   سرما   شوک  معرض  در  منی   مایع   گشایی، 

به  دارد  قرار   به   حساسیت  افزایش  موجب  خود  نوبه  که 

های گونه  متوسط  غلظت  .شودمی  لیپیدها  پراکسیداسیون

باعث واکنش اکسیژن   طریق  از  اسپرم  تحرکیبی  پذیر 

  در   کاهش  متعاقباً  و  سلولی  داخل  ATP  کاهش

واکنشگونه  اما  ،شودمی  آکسونمی  فسفوریالسیون -های 

بیش اکسیژن   لیپیدها  پراکسیداسیون  موجب   حد  از  پذیر 

  به  .(21)شودمی  اسپرم  های سلول  مرگ  به  منجر  و  شده

  در   که  اسپرماتوزوآ،  در  سیتوپالسم   کم  محتوای  دلیل

  پالسمای   ، (4)رود  می  بین  از  اسپرماتوژنز  پایانی   مراحل

واکنشگونه  برابر  در  را  دفاع   ترینمهم  منی پذیر  های 

حذفآنزیم  توسط  اکسیژن واکنشگونه  ندهکنهای  -های 

اکسیژن کاتاالز   اکسید  سوپر  جمله  از  پذیر  و    دیسموتاز 

نتایج    . (28)کندمی   فراهم با  حاضر  آزمایش  یک  نتایج 

دیگر  استرس   پژوهش  دادند،  نشان  که  است  موافق 

کاهش   سبب  دگزامتازون،  تزریق  با  شده  ایجاد  اکسیداتیو 

سلول افزایش  اسپرم،  یکتحرک  کاهش  و  مرده  -های 

از طرفی نشانپارچ  که  دادند  گی غشای پالسمایی شده و 

  در   را  لیپیدها  پراکسیداسیون  است  ممکن  استرس

  بالغ،  اسپرماتوزوای  غشای  در  همچنین  و  منی   پالسمای

افزایش    روند در مطالعه حاضر،دهد و شاهد بر این    افزایش

اکسیدانی کل  آلدهید و کاهش سطح آنتیسطح مالون دی

یاد گروه  است    در  معنیشده  طور  به  گروه که  از  داری 

های گیاهی دارای گیاهان و عصاره  .(11)باالتر بود    کنترل

که هستند  فالونوئیدها  و  فنولی    خواص   دلیله  ب  ترکیبات 

  داشتن   و   هیدروکسیل  گروه  دهنده  احیاکنندگی،  و   اکسید

  در   مهمی   نقش   فلزی،  هاییون  کنندگیکیالت  خصوصیات

-گونه  به خصوص  آزاد  هایرادیکال  کردن   خنثی  و   جذب

واکنش  وهای  اکسیژن    . (26)دارند  پراکسیدها  تجزیه  پذیر 

های رزماری و  سازی عصارهدر پژوهش حاضر نیز با مکمل

گروه در  دریافترازیانه  و  کنترل  دگزامتازون،  های  کننده 

آنتی سطح  که  بود  آنزیم مشخص  نیز  و  های  اکسیدانی 

س و  پراکسید  )گلوتاتیون  امر  این  در  وپراکسید دخیل 

موجب و  یافته  افزایش  نسبی  طور  به  افزایش    دیسموتاز( 

های مذکور گردید. در این رونده در گروه تحرک کل و پیش

مطالعه،  زمینه اثراتدر  است  شده  داده  نشان  -آنتی   ای 

فنولی،  اکسیدانی ترکیبات  واسطه  به   موجب  رزماری 

 استرس  برابر  در  موش  کبدی   های سلول  مقاومت  افزایش

  ترکیبات   اکسیدانی آنتی  فعالیت  .(15)شودمی  اتیواکسید

  شده   گزارش  و   کرده   جلب  خود  به  را  زیادی  توجه  فنولی

  بسیار   هایی اکسیدانآنتی C و E ویتامین  با   مقایسه  در  که

  که  میانی  ناحیه  در  اسپرم  میتوکندری.  (14)هستند  قوی

دارد  اصلی  قسمت  روی قرار    نیاز   مورد  انرژی  ، فالژلوم 

اسپرم (10)کند می  أمینت  را  اسپرم روی  آزمایشی که  در   .

خوک انجام شد، مشاهده گردید که رزماری استفاده شده  

رقیق زنده  ،کنندهدر  بهبود  سبب  حاضر  مطالعه  -همانند 
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پیش و  کل  تحرک  چندانی  مانی،  تأثیر  ولی  گردید،  رونده 

یک نداشتروی  پالسمایی  غشای  حالی    (19)پارچگی  در 

های رزماری و  وه بر تحرک، عصارهکه در پژوهش حاضر عال

یک بهبود  سبب  شده  رازیانه  پالسمایی  غشای  پارچگی 

بود یاد شده متفاوت  با مطالعه  این قضیه بودند که  ؛ دلیل 

می خوکاحیاناً  بیشتر  توانایی  به  آنتی  در  تواند  -تولید 

این در حالی بیشتر موجود در منی باشد و  است    اکسدان 

کمت منی  حجم  پرندگان  در  مقدار  که  نتیجه  در  و  ر 

میآنتی کمتر  آن  شرایط اکسیدان  این  در  که  باشد  تواند 

آنتی یک  با  سازی  میهمراه  خارجی  تاثیر اکسیدان  تواند 

باشد  بر داشته    عصاره   دیگری،  در مطالعه  . (18)  مثبت در 

  و   شد   اضافه  نر  گاو  منی  انجمادی  کننده  به رقیق  رزماری

 و  مسیر  توسطم  سرعت  و  تحرک  ،مانیزنده  افزایش

را در    ذوب   از  پس   لیپیدها   پراکسیداسیون  کاهش   همچنین

  آسیب   بهبود  مطالعات قبلی تأثیر عصاره در   . (8)پی داشت

  را   ظرفیت  که رازیانه این  بیان کردند  را بررسی و  اکسیداتیو

 میزان  به  را  کاتاالز   و   دیسموتاز  سوپراکسید  فعالیت   که  دارد

 قوی  جزء  عنوان  به  آنتول  .( 6)دهد  افزایش   توجهی  قابل 

  احتمالی   توانایی.  (9)شده است  رازیانه جدا  اکسیدانی  آنتی

  خاصیت   دلیل  به  اسپرم،  انجمادپذیری  بهبود  در  رازیانه

اندمربوط    آن  اکسیدانی  آنتی به    دانسته  مربوط  که 

-افزایش در زنده.  (23)  فالونوئیدهای موجود در آن است 

تولید مالو اسپرم و کاهش در  و تحرک  آلدهید  ن دیمانی 

-کننده آن با عصاره رازیانه مکملدر اسپرم خوک که رقیق

. مطالعه حاضر (17)سازی شده بود، نشان داده شده است  

استفاده از عصاره گیاهان رازیانه و   بارهنخستین پژوهش در 

آوری شده از   کننده انجمادی اسپرم جمعرزماری در رقیق

اکسیداتیو است که طیخروس آن نشان    های تحت تنش 

اضافه گیاهان مذکور در محیط سازی عصارهداده شد  های 

تنش  رقیق منفی  اثرات  جبران  توانایی  انجمادی  کننده 

گشایی شده را دارد. به طور  یخ -های منجمدوارده در اسپرم

  ، گشایی مجدد آنکلی فرآیند انجمادسازی اسپرم و نیز یخ

نی است و  های حیوازا برای اسپرم همه گونهیک روند تنش

این     این   در   شده  ایجاد  اکسیداتیو  های تنش  خصوصدر 

  اسپرم   سلول  به  بیوفیزیکی  تغییرات  ایجاد  موجب  فرآیند،

 سبب  را  اسپرم  پالسمایی   غشا  آسیب  آن  نتیجه  در  که  شده

شد و مرگ سلولی و کاهش قدرت تحرک را در پی    خواهد

  .(5)خواهد داشت 

کلی   طور  که  به  گرفت  نتیجه  توان  از اسمی  تفاده 

رقیقعصاره در  رازیانه  و  رزماری  انجمادی  های  کننده 

بهبودیافته   منجمد  موجببلتسویل  اسپرم  کیفیت  -بهبود 

گشایی شده خروس مادر گوشتی تحت تنش اکسیداتیو یخ

 گردد. با تزریق دگزامتازون می
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     The aim of this study was evaluation of cryo-viability of rooster semen supplemented with 

Rosemary and Fennel extracts in extender on quality of cryopreserved sperm under acute stress. A 

total of 24 roosters randomly divided into two groups: without stress (CON) or under oxidative stress, 

with administration of dexamethasone, 4 mg/Kg body weight, three times, every other day for 1 week, 

(DEX). Collected semen samples of birds were pooled in each groups and used in one of following 

treatments: 1)  CON: with no extract supplementation or dexamethasone administration, 2)  DEX: 

Dexamethasone group, 3)  CON+Ros: semen of control group supplemented with 10 ml rosemary 

extract per deciliter of extender, 4) DEX+Ros; semen of DEX group supplemented with 10 ml 

rosemary extract per deciliter of extender, 5)  CON+Fen: semen of control group supplemented with 6 

ml fennel extract per deciliter of extender and 6)  CON+Fen: semen of DEX group supplemented with 

6 ml fennel extract per deciliter of extender. Results showed induced stress decreased sperm motility 

and biochemical parameters (P<0.05). Viability and membrane integrity of sperm were higher in 

CON+Ros  and  CON+Fen than other experimental groups (P<0.05). Similarly, supplementation of 

extender with rosemary and fennel extract in groups DEX+Fen  and  DEX+Ros improved mentioned 

parameters in rooster’s semen under physiologic stress. Totally, results showed supplementation of 

rosemary and fennel extract in cryopreservation extender can improve the quality of frozen-thawed 

semen in roosters reared under physiologic stress.  
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