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اسپرم  دارینگهی به رقيق کننده کولیگاللنياتیپلالکل و وینيلثير افزودن پلیأت

 در دمای یخچال های حرکتیبر فراسنجه اپيدیدیمی قوچ

 

 

 4، 2، ابوالفضل شيرازی2، نجمه داودیان 3، 2، ناصر شمس اسفندآبادی*2، ابراهيم احمدی1زینب هادی
 

 .ایران -، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرددانشجوی دکتری، گروه علوم درمانگاهی .6

 .ایران -پژوهشکده فناوری جنین دام، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد .2

 .ایران -گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد .3

 .ایران -پژوهشگاه ابن سینا، تهرانمرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولیدمثل،  .0

 

 
 6046ماه مهر 69 پذیرش:             6046تیرماه  9 دریافت:

. از اسو حفظ ذخایر ژنتیکى حیوانات به خصوو  حیوانوات در مضورن انقوران  برایاستفاده از اسپرم اپیدیدیمی روشی مناسب           

( PVAالکل )وینیلی مختلف پلیاهپژوهش حاضر به بررسی اثر محافظتی غلظ مزایای این روش تهیه اسپرم از بقایای کشتارگاهى اس . 

ساع   20گراد طی درجه سانتی 0در حال  مایع در دمای داری نگهدر شرایط  ،( بر اسپرم اپیدیدیمی گوسفندPEGگالیکول )اتیلنو پلی

 64 و 9 ،2 ،6 ،9/4 ، 4هوایهوای حواوی غلظو کنندههای کشتار شده، در رقیقچهای جدا شده از دم اپیدیدیم بیضه قواسپرمپردازد. می

نتایج حاصل  شدند.داری نگه ساع  در دمای یخچال 20قرار گرفتند و به مدت گالیکول  اتیلنپلی یا الکلوینیلپلی یترلمیلی در گرممیلی

 PVA رلیتوگرم در میلیمیلی 9/4 غلظ  در نسب  به گروه شاهد های حرکتیشاخص اکثرساع ،  20از این مطالضه نشان داد که پس از 

 لیتورمیلوی در گورممیلوی 64 غلظو  در تحور  کمتورین، PVA مختلوف هاىغلظ  بین در (.P<49/4)داری باالتر بود به صورت مضنی

نداش . هر دو  داریمضنی اثر حرکتی هایشاخص اکثر بر مختلف هایغلظ  در اسپرم کنندهرقیق محیط به PEG افزودنمشاهده گردید. 

 .ندنده بودها کشبرای اسپرم لیترمیلی در گرمیمیل 69ترکیب در غلظ  

 ییسرما شو  ،PVA ،PEG، اسپرم تحر کليدی:  هایواژه

 

 مقدمه

 یبوورا یمهموو کیووولوژیب منبووع یمیدیوودیاپ اسووپرم

 یهواگونوه و باال یاصالح ارزش یدارا واناتیح یهاگام 

در حیوانووات نووری کووه دارای ارزش  .اسوو  انقووران تحوو 

دلیول بوه نیوز مضرن انقران هسوتند ور د و  اصالحی باال

امکوان  گورید لیودال ایوو  یمرگ ناگهان ای دیدگی وآسیب

نباشد، استفاده از  سریم هاآن ازانزال  قیاز طر یریگاسپرم

اسووپرم  .(7) اسوو  نیگزیحوول جووا راه یمیدیوودیاسووپرم اپ

 وانتویم و شودمی گرفته میدیدیاپ دم هیناحاز  یمیدیدیپا

. کرد استفاده یشگاهیآزما لقاح ای یمصنوع حیتلق در آن از

 ییتوانوا یمیدیودیاپ اسوپرم کوه دهودیمو نشان هاگزارش

 را تولود مرحلوه توا سالم یهانیجن دیتول و تخمک یبارور

اسپرم اپیدیدیمی مدت زمان کوتاهی خوار  از   .(69) دارد

رود، بنابراین پوس ماند و به سرع  از بین میبدن زنده می

 یشوگاه منتقول شوود  به آزمابرداری باید به سرعاز نمونه

(5)  . 

گشووایی یوو  -انجموواد فراینوودکووه  بووا توجووه بووه آن

 آن دنبوالهبو و کنودیمو وارد اسوپرم بوه یجد یهاآسیب

اری دنگوه کوه رسودیمو نظر به دارد، وجود یبارور کاهش

 حول راه توانودیم خچالی سرد یدما در اسپرم مدت هکوتا

 گوسوفند در یمصنوع حیتلق در مشکل نیا یبرا ینیگزیجا

 و کوردنقیرق یبرا ییهامحلول از منظور نیبد. (62) باشد

 از هود . شوودیمو اسوتفاده اسوپرم یهوانمونوهداری نگه

 ازیوموورد ن یانورژ نیهوا، توامکننودهقیرق نیا کردناضافه

 چکيده
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 ،ییدموا یهوابیها از آسواسپرم، حفاظ  سلول یهاسلول

کوردن و از سرد یناش ییایمیو ش یکیزیف یهاکاهش تنش

 طیمحو کیو جوادیا  یواسوپرم و در نها یهاانجماد سلول

   .(2) س هاماندن اسپرمزنده یمناسب برا

در گوسوفند غالبوا  اسوپرمداری نگوه یهواندهکنقیرق

و  هسوتند کیتریسو دیاسو-سیتر یبافر ستمیبر س یمبتن

 هواآنبوه  یکننده اسومزلیفروکتوز به عنوان تضد ایگلوکز 

 بوه منظوور مور  تخوم یزرده ن،یهمچنو ،شوودیم افزوده

 هاکنندهقیرق به ییحفاظ  از اسپرم در مقابل شو  سرما

 حیتلقو یو سابقه طوالن ایمزابا وجود  .(60) شودیم افزوده

 نیوا جینتوا هنوز ،شده در گوسفند سرد اسپرم با یمصنوع

 یکوی. س ین قبول قابل یضیطب یریگجف  به نسب  روش

اسوپرم  یاتیح  یو قابل  یفیکاهش ک ،لهأمس نیا لیاز دال

 یارتقوووا نینوووابراب ،(62)اسووو  ی دارنگوووهدر زموووان 

داری نگوه جیبوه بهبوود نتوا تواندیم اسپرم یهاکنندهقیرق

اس  کوه داده شده نشانسرد منجر شود.  طیاسپرم در شرا

 اسوپرم یهواکنندهقیرق به یمریپل باتیترک یبرخ افزودن

اسوپرم متضاقوب انجمواد و  یبر بقوا یدیاثرات مف تواندیم

 د داشته باشد. سر طیدر شراداری نگه زیذوب و ن

 کوه اسو  یمصنوع مریک پلی (PVA) الکلوینیلپلی

 وجوودهبو اسوتات لینیو یپل زیدرولیه یط استات حذ  با

بوه  موریپل نیاستفاده از ا خصو در  ییهاگزارش .دیآیم

 ه اسو آن ارائوه شود کیوولوژیزیو اثورات ف  یعنوان ضد 

 هیوبق به نسب  الکللینیو یپل  یخصوص نیترمهم. (64)

ممانضو  از تبلوور   یخاص ،یمصنوع ینیپروتئ یها ی ضد

 یبور نقطوه ذوب اثور  یضد  نی. ااس   ی یهابلورمجدد 

الکل بوه لینیویباعث شده از پل  یخصوص نیا . (0)ندارد 

 .(8) دشودر انجماد اسپرم استفاده   یضد  کیعنوان 

 اسو  کیاسوموت مریپل کی( PEG) کولیگاللنیاتیپل

 بوه یوقتو. اسو  ادیوز اریبسو آن شدن دراتهیه قدرت که

 وارد توانودینم ،ردیگیم قرار سلول کنار در محلول صورت

 .(6) کند دراتهیده را یسلول یغشا تواندیم اما ،شود سول

غلظو  موواد  شیبا جذب آب، باعث افزا کولیگاللنیاتیپل

 یهوابیآسو از را سولول جوهینت در ردد،گیداخل سلول م

 عنووان بوه آن از لیدل نیهم بهو  کندیم حفظ سرد یدما

 منجمود حالو  در هواسولول از یبضضو رهیوذخ در  ی ضد

 .(63) اس  شده استفاده

 توانوایی حفظ در اپیدیدیمی اسپرم اهمی  به توجه با

 ارتقوای منظوور بوه حاضر مطالضه پرارزش، هایدام ژنتیکی

در . شود انجوام سورد شورایط در اسپرمداری نگه هایروش

 و الکولوینیولپلی مختلف سطوح افزودن اثراتاین راستا، 

 -اسوید سویتریک-توریس کنندهرقیق به گالیکولاتیلنپلی

 اپیدیودیمی اسپرم حرکتی خصوصیات بر مر  تخم یزرده

   بررسی شد. سرد درشرایط قوچ
 

 کار روش و مواد

 در این مطالضه از شورک  شده مواد شیمیایی استفاده

Sigma .از  روزانوهبوه صوورت  قووچ یهوابیضوه تهیه شود

 شووده کشووتار هووایقوووچ از جونقووان صوونضتیکشووتارگاه 

 آزمایشوگاه بوه اع سو 2از کمتر در فالسک با و آوریجمع

 یکواتون الیوهاز  یدیودیماپ کوردن جودا. پوس از شد منتقل

 بوا اپیدیدیودمزائد، قسوم  دم  یهاو حذ  باف  ینهآلبوژ

 بورش خوونی هوایفاقود رگ هوایقسم  در اسکالپل تیغ

 بوه اسپرم از سرشار مایع اپیدیدیم دم بر فشار با و شدداده

 میلوی 344 ) پایه کنندهرقیق µL  344 حاوی میکروتیوب

 8/27 و سوویتریک اسووید مووولمیلووی7/50 ،تووریس مووول

-394 اسومواللیته و PH   5/1 – 8/1با فروکتوز مولمیلى

. شدمنتقل مر تخم یزرده %24 یحاو (اسمولمیلی 309

 CASAدستگاه  با هانمونه جنبایی میزان دقیقه 64 از پس

 تصوور درشود. یده( سونجیورانا -)هوشمند فناور تهوران

 منظوور بوه (درصود 74 از بیش) کلى تحر  بودن مناسب

 اپیدیودیمى اسپرم نمونه انجماد، نتیجه بر فردى اثر کاهش

 از پوس و مخلوط هم با مختلف بیضه سه از شده استخرا 

ایون مطالضوه در  .شود اسوتفاده ،مطالضه فرآیند در شمارش

 د.رسیانجام به پنج تکرار 

 ىزرده درصود 24اوىحو پایه کنندهرقیق در هااسپرم

 64 و 9 ،2 ،6 ،9/4 ،4 هووایغلظوو  دارای کووه موور  تخووم

وزن مولکوولی ) الکولوینیولپلوی لیتورمیلوی در گورممیلی

 (1444)وزن مولکولی  گالیکولاتیلنپلی یا( 3444-7444

 به سپس  و شدهرقیق اسپرم سلول 62×764 غلظ  با ،بود

 گورادنتیسوا درجه 0 دمای در یخچال در ساع  20 مدت

 ابتودا هانمونه از یک هر ،ساع  20 از پس. شدند دارینگه

 64 مودت به آن از پس و اقتا دمای در دقیقه 64 مدت به

 از بضود و گرفتند قرار گرادسانتی درجه 37 دمای در دقیقه
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 .گرف  انجام هانمونه تحر  بررسی آن

 کوامپیوترى آنوالیز سیسوتم با هااسپرم تحر  بررسى

 از میکرولیتور 8 منظوور بودین. شد انجام( CASA) اسپرم

    ) شووووده گوووورم الم روى اسووووپرم سوسپانسوووویون

Spermmeter شرک  ساخ Sperm Processor PVT ltd 

 قورار آن روى مخصو  المل و شده دادهقرار( هندوستان ،

 فاصوله مخصوو ، هوایپایوه  داشوتن بوا الم ایون. گرف 

 هور بوراى. کنودموی ایجواد المل و الم بین میکرومترى64

 در ثانیوه در فوریم 34 سرع  با و دید یمحدوده 3 نمونه،

. شوود بررسووى(  ×0  مووایىبووزرگن بووا) میکروسووکو  زیوور

 بوه CASA سیسوتم بوا آمده دس به حرکتى هاىشاخص

 :  بود ذیل شرح

 ،(% ،PM) رونودهپویش حرک  ،(% ،TM) کلى حرک 

 خطووى سوورع  ،(VCL، µm/s) منحنووی -خطووى سوورع 

(VSL، µm/s)، متوسووط مسوویر رع سوو (VAP، µm/s)، 

 شودت متوسوط ،(درجه ،MAD) اىزاویه جابجایى متوسط

 از سور گوذر فرکوانس  ،(ALH، µm) رسو جانبى جابجایى

 ،(% ،LIN) بوودن خطى ضریب ،(هرتز ،BCF) متوسط خط

 ،STR) بوودن مستقیم ضریب و( % ،WOB) جنبش ضریب

%.) 

نسوخه  IBM SPSSافوزار ها با نورمتحلیل آماری داده

های نسوبی بوا اسوتفاده از تبودیل انجام شد. ابتدا داده 22

هوای مقایسه میوانگین گوروه گردید وسینوسی نرمال آر 

طرفه مقایسه شودند. در مختلف با روش آماری آنووای یک

دار، از آزمون تکمیلی تووکی اختال  مضنیصورت مشاهده 

هوا بوه صوورت دههوا اسوتفاده شود. دابرای مقایسوه گوروه

( Mean±SEMخطووای اسووتاندارد میووانگین )±میووانگین

 در نظر گرفته شد. 49/4داری گزارش شد و سطح مضنی
 

 نتایج

 هوااسوپرم یروندهپیشو تحور  و کلوى تحور  نتایج

 نتووایج و 6 جوودول در آزمایشووى مختلووف هوواىدرگووروه

 .اس  شدهدر   2 جدول در کینماتیک هایشاخص

 

 PEG و PVA مختلف هاىغلظ  حاوى هاىکننده رقیق در هااسپرم یرونده پیش حرک  و کلی تحر  هاىشاخص مقادیر -1 جدول

 ساع  20به مدت  سرد شرایط درداری نگه طی

)درصد( روندهشيپ حرکت )درصد( یکل حرکت  هاروهگ   

3/74 ± 04/2  3/89 ± 13/2  تازه 

04/3±2/77ab 90/2±3/15ab شاهد 

97/4±2/20c 71/6±2/63c PVA 9/4  

07/6±0/66bc 10/8±2/21bc PVA6 

07/5±3/02bc 19/8±3/64bc PVA2 

08/6±6/03bc 11/1±6/22bc PVA9 

38/2±2/96ab 99/2±2/69ab PVA64 

07/9±3/76bc 10/8±3/23bc PEG 9/4  

01/3±6/27bc 13/6±6/03bc PEG6 

01/0±2/89bc 14/8±3/96ab PEG2 

09/4±6/55bc 95/7±2/22ab PEG9 

34/3±2/44a 07/8±2/43a PEG64 

abc س هادار بین گروهغیر مشتر  در هر ستون نشانگر اختال  مضنی حرو (49/4>P).  

 اس ( نشان داده شدهMean±SEMخطای استاندارد میانگین )±ها به صورت میانگینداده
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 سرد شرایط ردداری نگه ساع  20طی PEG و PVA مختلف هاىغلظ  حاوى هاىکنندهرقیق در هااسپرم کینماتیک هاىشاخص -2 جدول

STR WOB LIN BCF ALH MAD VAP VSL VCL هاگروه  

2/10 ± 07/6  0/95 ± 27/6  4/02 ± 19/6  2/9 ± 04/4  3/9 ± 67/4  3/35 ± 40/2  6/14 ± 86/3  9/90 ± 20/3  2/57 ± 24/9  تازه 

94/1±6/28ab 07/2±4/13a 27/8±4/84ab 2/0±4/96ab 0/4±4/65ab 24/6±2/62abc 27/7±2/22abc 68/1±6/13abc 92/7±3/56abc شاهد 

97/0±4/95b 93/4±4/90b 33/6±4/92b 0/3±4/00c 0/8±4/62c 36/9±2/40d 04/9±2/35d 27/3±6/85d 70/1±3/79e PVA 9/0  

93/3±2/32ab 94/3±2/15b 25/4±2/45ab 3/0±4/38abc 0/9±4/66bc 21/8±4/73bcd 33/7±6/85bcd 26/5±6/35cd 10/8±2/69de PVA1 

99/3±6/21b 08/7±6/06ab 34/0±6/07b 3/1±4/06abc 0/1±4/63bc 28/5±6/61cd 30/7±2/34bcd 23/7±2/43cd 17/2±2/56cde PVA2 

90/8±6/97b 08/1±4/71ab 25/7±6/61b 3/5±4/61bc 0/7±4/47c 34/1±6/69d 39/6±6/36cd 23/7±6/09cd 15/6±2/41de PVA9 

96/9±2/49ab 01/1±6/19ab 21/5±6/78ab 2/9±4/45ab 0/4±4/64ab 68/7±6/37ab 20/7±4/82ab 69/4±6/62ab 05/9±6/93ab PVA10 

92/6±2/18ab 07/8±6/19ab 28/1±2/22ab 3/9±4/09abc 0/9±4/66bc 28/3±6/19cd 30/0±2/92bcd 22/5±2/39cd 11/4±3/61cde PEG 9/0  

92/3±4/17ab 07/6±4/59ab 28/2±4/00ab 3/7±4/31abc 0/0±4/65bc 21/9±3/95bcd 32/0±6/15bcd 26/5±6/62bcd 12/8±0/05bcde PEG1 

99/7±2/28b 94/2±6/27b 34/7±6/38b 3/6±4/03abc 0/3±4/69abc 20/9±6/55abcd 32/6±2/18bcd 22/4±2/44bcd 14/7±0/31bcde PEG2 

99/0±4/54b 05/5±6/40b 34/0±4/78b 3/3±4/63abc 0/2±4/63abc 20/2±6/56abcd 34/1±6/90bc 24/1±6/22bcd 95/6±3/42abcd PEG9 

01/4±6/18a 02/8±6/51a 22/9±6/01a 2/6±4/47a 3/8±4/48a 61/1±4/55a 24/0±4/56a 66/1±4/73a 00/9±6/92a PEG10 

e-aدار بین گروهدر هر ستون نشانگر اختال  مضنی حرو  نامشابه(  49/4هاس>P.) خطای استاندارد میانگین±ها به صورت میانگینداده 

 

 در  PVA غلظ  تأثیر شودمی مشاهده که گونههمان

نسب   هاشاخص اکثر بر لیترگرم در میلیمیلی 9/4 غلظ 

 هواىغلظ  بین رد (.P<49/4) بود دارمضنیبه گروه شاهد 

 64 غلظوو  بووه مربوووط تحوور  کمتوورین، PVA مختلووف

 در گورممیلوی  69 غلظو  .بوود لیتورمیلوی در گورممیلی

 2 غلظو . شود هوااسوپرم مورگ به منجرPVA  لیترمیلی

 تحور  یهواشاخص از یک هیچ بر لیترگرم در میلیمیلی

بوه  لیتورگورم در میلویمیلوی 6 غلظو . نداش  اثر اسپرم

 و (WOB) جنوبش ضوریب و کلى حرک  برب  صورت مث

 سرع به صورت مثب  بر  لیترگرم در میلیمیلی 9 غلظ 

 ،(MAD) اىزاویه جابجایى متوسط ،(VAP) متوسط مسیر

 بوود گوذار تاثیر (ALH) سر جانبى جابجایى شدت متوسط

(49/4>P). 

 در اسووپرم کننوودهرقیووق محوویط بووه PEG افووزودن

 اثور حرکتوی هوایخصشوا اکثور بور مختلوف هوایغلظ 

 در )WOB( شجنووب ضووریب تنهووا. نداشوو  داریمضنووی

 شواهد گوروه به نسب  داریمضنی تفاوت 9 و 2 هایغلظ 

 کشنده لیترمیلی در گرممیلی 69 غلظ . داد نشان خود از

 .  بود
 

 بحث

 یغشوا بوه جودی آسویب باعوث اسوپرم کوردن سرد

 کواهش و غشوا ترکیبوات چیدمان تغییر اسپرم، پالسمایی

 گرددمی اسپرم مورفولوژی در تغییر و  لقاح قدرت تحر ،

اسوپرم توا زموان انجوام داری نگهضرورت  بوه باتوجوه. (9)

دن یوک کوراهم فور ،گواهیتلقیح مصنوعی یا لقاح آزمایش

اسپرم را توا زموان کننده مناسب که کیفی  و باروری رقیق

 .اهمیوو  فراوانووی دارد ،کنووداسووتفاده بووه خوووبی حفووظ 

 سرد کوردن هنگام را اسپرم که این بر عالوه هاکنندهرقیق

 بووورای نیووواز موووورد مغووذی مووواد کننوود،مووی محافظوو 

   .کندمی تأمیننیز  را اسپرم متابولیسوم

 کاهش یدهندهنشان روشنی به حاضر هشپژو نتیجه

 استفاده واسطه هب اسپرم بر یخچال سرد ایدم منفی اثرات

 درلیتور گرم در میلیمیلی 9/4 غلظ  در الکلوینیلپلی از

 در .اسو  سواع  20 مودت طی اسپرم کنندهرقیق محیط

 هوایگونوه اسوپرم بور PVA مثب  اثر پیشین هایپژوهش

 6586 سووال در. اسوو شووده دتاییوو آن یغشووا و مختلووف

تحور  اسوپرم  بور PVA اردمضنوی اثور بور مبنی گزارشی

 درگرم  6/4پژوهش اثر افزودن  ینهمستر منتشر شد. در ا

اسوپرم  یکش  ساده حواو یطمحاین ترکیب به  یترلیلیم

 یمانساع  بر زنده 9آن به مدت  گذاریگرمخانههمستر و 

هش پووژو یوونا یجووهشوود. نت یو تحوور  اسووپرم بررسوو

 و موانیزنوده خصوصویاتبور  PVA مثبو دهنده اثر نشان

و  Tekin، 2465در سال همچنین  ،(3) بود اسپرم حرکتی
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 در PVAمتفوواوت  یهووااثوور غلظوو  یهمکوواران بووه بررسوو

پوژوهش  یونا یکننده انجماد اسپرم بز پرداختند. طویقرق

 بووه PVAدرصوود  2و  6، 6/4، 46/4، 446/4 یهوواغلظوو 

تخوم یو زرده یسرولگل یانجماد اسپرم حاو یکنندهیقرق

هوا و اسوپرم گشوایییو ده شد. پوس از انجمواد و مر  افزو

هووای منجموود شووده در اسووپرمهووا، تحوور  آن یبررسوو

 از را تحر  بیشترین PVA %2غلظ   یدارا یکنندهیقرق

 .(67) داد نشان خود

 بور  PVA یاثر محافظت خصو در  یکنون پژوهش تا

اثور آن  ساز و کوار و نشده گزارش یخچال یدما در اسپرم

انجوام  یهاپژوهش یبا بررس اما ،یس شخص نم یبه روشن

 یکوه سواختار هوایپووزومل بور  PVAاثر در خصو  شده 

و  سو یکدارند از  یسلول یغشا یهشبفسفولیپیدی  یهدوال

 سووویاز  (isolated proteins)شووده یزولووها هووایینئپووروت

مواده را از  یونااحتموالی  سازوکارممکن اس  بتوان  یگر،د

 غشا حود  زد. هایینا و اثر بر پروتئنظر اثر بر سطح غش

 و PVA یبویترک یولم یبه بررسو 2442در سال  پژوهشی

PVP پوژوهش نشوان داد  ینا یجهنت ؛پرداخ  هایپوزومبا ل

 PVAو  دهندیم یلتشک یوندپ یپوزومبا ل رمیدو پل ینکه ا

 برقورار یپوزومبا سطح ل PVPنسب  به  یشتریب پیوندهای

 یووقطر از PVAعنوووان شووده گووزارش  یوون. در اکنوودیموو

 یونودپ یپووزومخود با سطح ل یدروکسیلفراوان ه یهاهگرو

 یهال یک یجاداتصال منجر به ا ینکرده و ا برقرار یدروژنیه

 بنوابراین ،(1) اسو شده یپوزومدر اطرا  ل PVAاز  یمضخ

 هیودورژنی پیوند ایجاد با PVAاحتمال وجود دارد که  ینا

 موجوب محوافظتی الیوه یک ایجاد و اسپرم یغشا سطح با

 ییسوو از .باشودشوده سورمایی شوو  از آن ساختار حفظ

 هبو PVAو همکاران گزارش دادنود حضوور  Jensen یگر،د

رشود  یفاکتورهوا یوداریباعوث پا ینیعنوان محافظ پروتئ

 .(66) ماه شد یکبه مدت  یخچال یدر دما ینیپروتئ

 یوولپل یوکرا  آن تووانمی ،PVAتوجه به ساختار  با

(polyol) هستند که در ساختار  یمرهاییپل ،هاولی. پلیدنام

 از هسوتند. یدروکسویلگوروه ه یوادیتضوداد ز یخود دارا

 هوایپوروتئین بور هواپلیوول محافظتی اثر دور هایگذشته

اسو . در واقوع ثاب  شده (isolated proteins) دهش ایزوله

خووود بووا  یدروکسوویله یهوواگووروه یووقاز طر هوواولیووپل

برقورار کورده، کشوش  یودروژنیه یونودآب پ یهوامولکول

هوم هرا بو هواآنداده و  یشآب را افزا یهامولکول یسطح

 یبوه جوا دهندیم یحترج ترکیبات ینا .کنندیم تریکنزد

 یونوددور شوده و بوا آب پ یناز پوروتئ هواینبا پروتئ یوندپ

 ینپوروتئ یوهساختار اول یداریباعث پا یقرط یندهند و از ا

آب اجتنواب  یهوابا مولکول یونداز پ یزن ینئ. پروتشوندیم

 یآن بورا یونی یرغ یهادر تما  با آب بخش یراز ؛کندیم

 یدگیخم ینا ؛شوندیم یدهفرار از آب، به سم  داخل خم

 پووروتئین هیوودروفوبیک هووایواکوونش در اخووتاللباعووث 

 حفوظ در حیواتی عامل هیدروفوبیک هایواکنش. گرددمی

 ،هواآن کوارکرد در اخوتالل بوا و هسوتند پوروتیئن ساختار

 PVAممکن اس   بنابراین ،(61) گرددمی دناتوره پروتئین

 یکشش سطح یشآب و افزا یهااتصال با مولکول یقاز طر

 اسپرم شود.  یغشا هاییئنپروتساختار آن موجب حفظ 

 یجوهنت ینبه ا توانیم نتایج مطالضه حاضر،توجه به  با

 یمحوافظ سورما کیوالکل بوه عنووان ینیلویکه پل یدرس

اپیدیودیمی اسوپرم داری نگوه یبورا ،و نسبتا ارزانمناسب 

  . قابل استفاده اس یخچال یقوچ در دما
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         One of the advantages of using epididymal sperm is helping to preserve the genetic resources of 

elite animals and endangered species after death. This study aimed to investigate the probable 

protective effect of polyvinyl alcohol (PVA) and polyethylene glycol (PEG) on epididymal ram sperm 

under liquid storage at 4 ° C for 24 hours. Sperms were collected by making an incision on the 

epididymis of slaughtered rams and extended in extenders supplemented with 0 (control), 0.5, 1, 2, 5 

and 10 mg/ml polyvinyl alcohol or polyethylene glycol then refrigerated for 24 hours. We found that 

only 0.5 mg/ml of PVA group had higher motility parameters comparing to control group (P <0.05). 

The lowest motility in PVA groups was observed at the concentration of 10 mg/ml. Extenders 

supplemented with PEG in different concentrations had no significant effect on the most kinetic 

indices. Both compounds were lethal to sperm at 15 mg/ml. 

Keywords: Sperm motility, PVA, PEG, Cold shock. 
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