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چکیده
زمینه مطالعاتی :تحقیقات اخیر نشان داده که رادیکالهای فعال اکسیژنی در تنظیم فعالیت فیزیولوژیک اسپرر نقپد دارد.
سیلیمارین عصاره گیاه خارمریم است و به عنوان یک آنتیاکسیدان قوی قابلیت مهار تند اکسیداتیو را دارد .هدد  :ایپن
پژوهد با هدف بررسی اثر سیلیمارین بر ذخیرهسازی اسرر قوچ به شکل منجمد انجا شپد .مدااد و رو هدا :در ایپن
مطالعه جمعآوری منی از  4راس قوچ نژاد قزل استفاده شد .از هر قوچ در  6نوبت اسرر گیری صورت گرفت .نمونه منپی
جمعآوری شده بعد ارزیابی اولیه در دمای  37درجه سلسیوس با رقیقکننپدهی پایپه تتپری -سپیترات-زرده تخپممپر)
مکمل شده با سطوح صفر 5 ،و  10میکروگر در میلیلیتر سیلیمارین رقیقسازی شد .خصوصپیات کیفپی اسپرر شپامل
زندهمانی ،جنبایی کل ،جنبایی پیدرونپده و یکرپاری ی اشپای پاسپمایی ت HOSTدر روزهپای صپفر 15 ،و 30بعپد از
انجماد بررسی شد .نتایج :یافتههای آزماید نشان داد که افزودن سیلیمارین در الظتهای  5و  10میکروگر بپر میلپی-
لیتر به ترتیب با میان ین  74/45و  67/33درصپد در مقایسپه بپا گپروه شپاهد ت 57/95درصپد  ،باعپ افپزاید معنپیدار
جنبایی کلی اسرر گردید .رقیقکننده با الظت  5میکروگر سیلیمارین با میان ینت 68/07درصد  ،باع افپزاید معنپیدار
جنبایی پیدرونده اسرر قوچ پ

از یخگشایی در مقایسه با شاهد شد ت . p< 0/01افزودن سطوح سیلیمارین بپه رقیپق-

کنندهی اسرر قوچ تاثیر معنیداری روی فراسنجه حرکت در جای اسرر در طول دورهی انجماد نداشت.
نتیجهی نهایی :افزودن سطوح مختلف سیلیمارین به رقیپقکننپدهی اسپرر قپوچ در طپی دورهی ن هپداری سپبب بهبپود
فراسنجههای کیفی اسرر پ

از فرآیند انجماد-یخگشایی نسبت به گروه شاهد شد.

واژگان کلیدی :سیلیمارین ،آنتیاکسیدان ،انجماد ،اسرر  ،قوچ
مقدمه
یکی از بزرگترین یالدهای موجود در مسیر توسعه
تکنیکهای تولیدمثلی از قبیل تلقیح مصنوعی ،آسیبهای
وارده بر اسرر در طی فرآیند انجماد منی میباشد،
فرآیند انجماد با تاثیر بر اشای پاسمایی ،اسکلت-

به وقوع میپیوندد 1 :تولید رادیکال فعال
ت ROSکه میتواند باع

اکسیژنی1

تغییراتی در بخدهای کنشی

و ساختاری اسرر شود؛  2تغییر درسامانه آنتی-
اکسیدانی اسرر

از جمله کاهد  75درصد سطح

گلوتاتیونت )GSHو 50درصدی

فعالیت سوپراکسید

سلولی ،خصوصیات دینامیکی ،هسته و متابولیسم
سلول اسرر  ،باروری آن را به طور منفی تحت تاثیر

1

قرار میدهد .در جریان فرآیند انجماد منی دو اتفاق مهم

2

)Reactive Oxygen Species (ROS

Nicotine Amide Adenine Dinucleotide Phosphate
)Oxidase (NADPH

تالفتی کرجیو همکاران  . 1392در روند

رقیقکنندهی منی قوچ در طی مدت ذخیرهسازی اسرر ،

دسموتاز

ذخیرهسازی اسرر  ،با کمک سرما سرعت متابولیسم

جنبایی اسرر را بهبود میبخشد و میزان آسیب سلولی

سلول و تولید رادیکالهای فعال اکسیژنی کاهد مییابد

را کاهد داده و سبب بهبود یکراری ی آکروزو و

ولی وقوع پراکسیداسیون یربیها امری اجتنابناپذیر

افزاید زندهمانی و ظرفیت باروری در شرایط لقاح

است .نتیجه پراکسیداسیون یربی اشاء ،کاهد اسید-

درون آزمایش اهی میگردد ت احمدی همدانی و همکاران

های یرب ایراشباع و تولید مالوندیآلدهید ()MDA

 . 1395سیلیمارین فاونوئیدی است که به عنوان ماده

است .از آنجایی که الظتهای باالی اسید یرب

موثر عصاره گیاه ماریتیغال یا خارمریم (Silybum

ایراشباع برای حفظ سیالیت اشایی وجنبایی اسرر

) marianumشناخته شده است و اثرات دارویی

ضروری است ،کاهد جنبایی اسرر در این شرایط

متعددی از جمله خاصیت ضدالتهابی و ضدسرطانی

قابل توجیه است تبامبر و همکاران . 2000اسرر

دارد تمومنی و همکاران  . 1394سیلیمارین فانوییدی

پستانداران حاوی مقادیر باالیی از اسید یرب ایراشباع

است که به عنوان یک آنتیاکسیدان قوی تنظیمکننده

متصل به فسفولیرید است .در این بین ،اشای پاسمایی

مقدار گلوتاتیون درونسلولی و تثبیتکننده اشا سلولی

اسرر قوچ انی از اسیدیرب ایراشباع بوده و بنابراین،

مطرح است ساختمان پلیفنلی به همراه گروه متوکسی

در مواجه با  ،ROSنسبت به پراکسیداسیون لیریدی

برروی یکی از حلقههای فنلی آن خاصیت آنتیاکسیدانی

دیار

سیلیمارین را افزاید میدهد تمومنی و همکاران،

حساس است .در طول فرآیند انجماد ،اسرر

شوک سرمایی ،آسیب اشایی و تند اکسیداتیومیشود

 . 1393سیلیمارین به عنوان افزودنی طبیعی به رقیق-

که در نهایت موجب تغییر ساختاری در اشای اسرر

کننده اسرر  ،منی گاو را طی انجماد و سردسازی

خواهند شدتبلوکی و همکاران  . 1396اسرر ها رادیکال-

محافظت میکند .سیلیمارین عاوه بر بهبود زندهمانی

های فعال اکسیژن را از مسیر نیکوتین آمیدآدنین دی

بعد از یخگشایی ،درصد اختاالت اسرر یا اسرر های

نوکلئوتیدفسفات 2اکسیداز که در اشای پاسمایی

ایرعادی و درصد سامت اشای اسرر

و درصد

اسرر قرار دارد یا از مسیر نیکوتین آمیدآدنین دی-

تحرک را بهبود میبخشد .کیفیت منی در هر دو حالت

نوکلئوتید وابسته به اکسیدورودکتاز در سطح

سردسازی و انجماد به علت ظرفیت آنتیاکسیدانی قوی

میتوکندری تولید می کنند .رادیکال هیدروکسیل

سیلیمارین بهبود داده شد .سیلیمارین همچنین فعالیت

خطرناکترین رادیکال تولید شده میباشد که سبب

آنزیمهای آنتیاکسیدانی سوپراکسیددیسموتاز تSOD

پراکسیداسیون لیردها و در نتیجه از بین رفتن فعالیت

و گلوتاتیون پراکسیداز را تحریک میکند تال-ششتای و

اسرر میگردد تمحمدی و همکاران  . 1397انجماد و

همکاران . 2017 ،با توجه به تاثیرات مخرب انجماد بر

یخگشایی سبب تغییراتی در حجم آب سلول میگردد.

اسرر  ،پژوهد حاضر با هدف بررسی اثر سطوح

اسرر

در مراحل نهایی تمایز ،مقدار زیادی از

سیتوپاسم خود را که حاوی آنتیاکسیدانها برای

مختلف سیلیمارین بر اسرر قوچ قزل در طی ذخیره-
سازی به شکل منجمد انجا شد.

مقابله با  ROSمیباشد از دست میدهد تبوکاک و
همکاران  . 2008رقیقکنندههای استفاده شده برای

مااد و رو ها

ن هداری منی گونههای اهلی باید ظرفیت بافری ، pH ،و

این پژوهد همزمان با فصل تولیدمثل در واحد

اسموالریتهی مناسب برای حفاظت از سلول اسرر از

گوسفندداری ایست اه تحقیقاتی و پژوهشی خلعتپوشان

گزند آسیب انجمادی را داشته باشند تدولتی دورباش و

دانش اه تبریز در انجا پذیرفت .به منظور این آزماید

همکاران  . 1394افزودن آنتیاکسیدانهای گوناگون به

از  4راس قوچ نژادقزل خالص  2-3ساله استفاده شد.
برای این منظور ،اسرر گیری از هر قوچ شد بار
صورت گرفت .قوچها در یک قسمت سرپوشیده به

صورت دسته جمعی ن ه داشته میشدند و به آب و اذا

ارزیابیهای بعد از یخگشایی:

و نمک لیسیدنی دسترسی آزاد داشتند .اسرر گیری

جنبایی پیش رونده اسپرم

توسط واژن مصنوعی و هرهفته دوبار از هر قوچ انجا
پذیرفت .نمونههای اسرر بافاصله پ

از جمعآوری به

آزمایش اه منتقل شدند .نمونههای منی از نظر حجم منی

برای اندازهگیری جنبایی پیشرونده اسپرر پپ

از یپخ-

گشایی ،نمونهها با سیترات سدیم  2/9درصد بپه میپزان
 1به  100رقیق شدند .سر

یک قطره از آن را روی ال

( 2 – 0/75میلیلیتر  ،الظت ،درصد اسرر ناهنجار و

گذاشپپته و بپپا بزرگنمپپایی  400بپپا میکروسپپکون نپپوری

درصد جنبایی پیشرونده ارزیابی شده و تنها نمونههایی

بررسی شد  .تعداد کل اسرر ها و تعداد اسپرر هپای بپا

با الظت باالی  3میلیارد اسرر و تحرک پیدرونده

جنبپپایی پپپید رونپپده شپپمارش شپپده وسپپر

باالی  70درصد جهت رقیقسازی استفاده شدند .به

اسرر های جنبا محاسبه گردید .تتساویوژان و همکپاران

منظور رقیقسازی اسرر ها از رقیقکننده بر پایه تری

 ، 2009احمدی همدانی و همکاران. 1393 ،
1

Hypo-osmotic swelling test

تتری  ،اسید سیتریک،فروکتوز  ،زرده تخممر) و
گلیسرول استفاده شدتطباطبایی وکیلی و همکاران1396
ساالمون و مکسول . 2000 ،پ

از آمادهسازی رقیق-

کنندهی پایه تقبل از نمونهگیری منی مقدار دو میلی-
لیتراز آن به داخل سه لولهی استریل آزمایش اهی
ریخته شده و به هر لوله براساس نوع گروههای
آزمایشی آنتیاکسیدان اضافه شد .تیمارها شامل گروه
 S5ترقیقکننده پایه  5 +میکروگر

در میلیلیتر

سیلیمارین و گروه  S10ترقیقکننده پایه 10 +
میکروگر بر میلیلیتر سیلیمارین وگروه شاهد ترقیق-
کننده پایه و بدون افزودن سیلیمارین بودند.
پ

از مخلوطسازی آنتیاکسیدانها با رقیقکنندهی

پایه ،نمونههای اسرر به نسبتت 1به  10به داخل هر
لوله اضافه گردیده و از هر تیمار تعداد  6پایوت 0/25
میلیلیتریتحاوی  110میلیون اسرر

با حرکت

پیشرونده پرشده و به مدت  2-1/5ساعت در یخچال
ن هداری شدند تا به دمای  5درجه سلسیوس برسند
سر

به مدت  10-8دقیقه در  4سانتیمتری باالی ازت

مایع قرار گرفتیند و در نهایت در داخل ازت مایع
اوطهور شدند .به ترتیب در روزهای صفر 15 ،و 30
آزمایشی از هر تیمار  2پایوت یخگشایی شده و مورد
ارزیابی گرفتند .صفات مورد ارزیابی شامل درصد
اسرر های جنبا و جنبایی پیشرونده ،زندهمانی و
سامت

اشای پاسمایی

اسرر ها

زمانهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

)(HOST1در

درصپپد

ارزیابی زنده مانی و اسپرم های غیرطبیعی:
برای ارزیابی درصد اسرر های زنده و مرده و همین
طور اسرر های ایرطبیعی از رنگ آمیزی ائوزین-
نی روزین استفاده شد .برای این منظور یک قطره از
رنگ ائوزین-نی روزین که قبا به دمای  38درجه
سلسیوس رسیده بود روی ال  38درجه گذاشته شد و
سر  10میکرولیتر از محلول رقیق شده ی اسرر با
سیترات سدیم  2/9درصد با نسبت  1به  100به آن
اضافه شد .شمارش اسرر ها در  5ناحیه شان
میکروسکون نوری با بزرگ نمایی  400انجا گرفت.
اسرر هایی که رنگ را جذب نکرده و سر سفید داشتند
زنده و اسرر هایی که رنگ جذب کرده و دارای سر
صورتی بودند مرده تلقی شدند .اسرر های ایر
طبیعیتبدون د  ،د ایر طبیعی ،سر ایر نرمال نیز با
استفاده از همین اساید شمارش شدندت ضمیری
1391مکسول و ایوان . 1987 ،
آزمایش سالمت غشای اسپرم:
برای تعیین سامت و یکراری ی اشای اسرر از محلول
آزمون ) (HOSTاستفاده گردید.بدین صورت که
10میکرولیتر از اسرر با  100میکرولیتر محلول هاست
رقیق شده و به مدت  30دقیقه در دمای  38درجه
سلسیوس انکوباسیون شد .گسترشها با بزرگنمایی
 400مطالعه گردید و درصد اسرر های سالم به دست
آمد .اسرر هایی که دارای اشای سالم هستند به هن ا
قرار گرفتن در محیط با فشار اسمزی پایین آب جذب
نموده و متور میشوند.

در این آزماید ،محلول هیرواسمول از اشای پاسمایی

میکروگر در میلیلیتر سیلیمارین باع

اسرر عبور کرده و سلول سعی می کند تا توازنی بین

دار یکراری ی اشای اسرر

فضای داخلی و خارجی برقرار کند .بنابراین د اسرر -

مقایسه با گروه شاهد شدند ت . P >0/01بنا به نتایج

هایی که اشای پاسمایی سالم و فعال دارند متور

حاصل از پژوهد مومنی و همکاران ت ، 1394استفاده

شده و در نتیجه به آنها هاست مثبت اطاق میشود ولی

از سیلیمارین ت  0/5میکروموالر به مدت  180دقیقه به

نشده

طور معنیدار باع افزاید یکراری ی اشای پاسمایی

دمشان حالت مستقیم دارد که به آنها هاست منفی اطاق

اسرر نسبت به گروه شاهد شد .همچنین طبق نتایج

میشود.

ضیائیراد و همکاران ت 1395استفاده از سیلیمارین در

آنالیز دادهها

سطوح  50و  100میلیگر برمیلیلیتر سبب افزاید

دادههای به دست آمده از پژوهد حاضر ،توسپط مپدل

یکراری ی اشای پاسمایی شد احتماال افراید

خطی مختلط با اسپتفاده از مپدل  Proc mixedو رویپه

یکراری ی اشا به دلیل خاصیت آنتیاکسیدانی

اسرر هایی که اشای ناسالم دارند متور

پ

افزاید معنی-

از یخگشایی در

 GLMو توسپپط نپپر افپپزار  SASانجپپا شپپد .مقایسپپه

سیلیمارین باشد .سیلیمارین از طریق کاهد رادیکال-

میان ینها با اسپتفاده از روش مقایسپه میپان ین حپداقل

های آزاد اکسیژن سبب بهبود اشای سلولهای شد

مربعپپات ت LSMو روش تپپوکی-کرامپپر انجپپا شپپد و

انسان میشود .به عاوه سیلیمارین با افزاید فعالیت

تفاوت میان ینهپا در سپطح  p<0/01معنپیدار در نظپر

آنزیم پراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز در

گرفته شد .مدل آماری مورد استفاده به شپرح زیپر مپی
باشد:

کند و سبب پایداری اشای سلول میشود.
تحقیقات نشان میدهد که تاثیر افزودن آنتیاکسیدانها

= صفت مورد مالعهو

در طی انجماد اسرر وابسته به الظت آنها میباشد.

میولگیی لو

اثرتیموولد

اثرتصوول ق چوور

ثلبت زملن

اثر خالی آزملیشق

اثوور

حاوی سطوح مختلف سیلیمارین نسبت به گروه شاهد
تغییر صفات جنبایی کلی و

جنبایی پیشرونده و زنده مانی اسرر قوچ پ

از فرآیند

انجماد و یخگشایی شدند؛ به طوری که بین الظتهای
مختلف سیلیمارین به ترتیب تیمارهای  5و 10
میکروگر

جنبایی اسرر ،یکراری ی اشا آکروزو

و عملکرد

اسرر در مقابل واکندهای اکسیداتیو در طی انجماد

با توجه به جدول 1مشاهده میشود که رقیقکنندههای
به طور معنی داری باع

انجماد اسرر با ایجاد شوک سرمایی باع

کاهد

میتوکندری می شود  .محافظت از اشای پاسمایی

نتایج و بحث

با میان ین  74/45و  67/33درصد ،در

مقایسه با گروه کنترل باع

افزاید معنیدار جنبایی

کلی اسرر و با میان ین  68/07و  60/95درصد باع
افزاید معنی دار تحرک پید رونده اسرر منجمد قوچ
پ

گلبولهای قرمز ،آثار آنتیاکسیدانی خود را تشدید می-

از یخ گشایی شدند ت. P >0/01

با توجه به نتایج به دست آمده از تست هاست مشاهده
شد تجدول  2که رقیق کنندههای حاوی سطوح  5و 10

توسط آنتیاکسیدانها انجا میشودتنظم بجنوردی و
همکاران  . 1387رادیکالهای آزاد عمدتا توسط سامانه
آنتیاکسیدانی حذف میشود .آنتیاکسیدانها نقد مهمی
در مهار رادیکالهای آزاد دارند .در صورت آسیب یا
فقدان این سامانه ،پراکسیداسیون لیریدی اشای
پاسمایی اسرر منجر به آسیب ساختاری و عملکردی
به سلول میشودتدولتی دورباش و همکاران . 1394
پژوهدهای متعددی در ارتباط با اثرات آنتیاکسیدانی
سیلیمارین بر فرآیند سردسازی در گونههای مختلف
پستانداران و خروس انجا شده است ت پریسوژ 1392
و ضیائی راد و همکاران  . 1395با این حال برای اولین
بار انجماد اسرر قوچ مبنی بر افزودن سیلیمارین به
رقیق کننده اسرر قوچ انجا شد.

 و گاو ت1392  و پریسوژ و همکاران1393 همکاران

در این آزماید سیلیمارین باع افزاید درصد جنبایی

. مطابقت داشت2017 ششتاوی و همکاران-ال

اسرر ها شد که با نتایج پژوهد های قبلی بر روی
 قوچ تمومنی و1395 خروس تضیائی راد و همکاران

Table 1- The effects of different treatments on evaluated traits after thawing

Silymarin 5 (μg/ml) Silymarin 10 (μg/ml)

Traits

Control

Total Movement (%)

58.95c ± 0.79

74.45a ± 0.79

67.33b ± 0.79

No progressive (%)
Progressive Movement (%)
Viability (%)
HOST (%)

5.92 ± 0.92
53.69c± 0.82
62.84c± 0.73
54.73c ±0.72

6.38 ± 0.92
68.07a ± 0.82
78.30a± 0.73
70a ±0.72

8.31 ± 0.92
60.95b± 0.82
71.26b± 0.73
62.98b±0.72

Unlike Latin alphabets in the row indicates a significant difference at the probability level of one percent
(P<0.01).
Table 2- The effects of different treatments on evaluated traits after freezing
Traits
Storage time (Day)
Total Movement (%)
Progressive Movement (%)
Viability (%)
HOST (%)

0
75.01 ± 0.79
82.41a ±0.82
78.70a ±0.73
70.43a± 0.72
a

15
67.18b ± 0.79
61.10b±0.82
71.02b ±0.73
62.76b ± 0.72

30
58.55c ± 0.79
53.20c ±0.82
62.68c ±0.73
54.15c ± 0.72

Unlike Latin alphabets in the row indicates a significant difference at the probability level of one percent (P<0.01).
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100

90
80
70
60
50
40
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Figure 1: Evaluation of the interaction of time treatment on the survival of frozen ram sperm

Figure 2: Study of the interaction effect of treatment on time on the total motility of frozen ram sperm

Figure 3: Interaction of the treatment in time with progressive motility of frozen ram sperm

Figure 4: Interaction of treatment at time Effects on the Host Test of Frozen Ram Sperm

طبق نتایچ به دست آمده ،افزودن  5میکروگر
سیلیمارین در رقیق کننده بر پایه تری

بهترین پاسخ را

است ،افزودن رقیق کننده های سیلیمارین به اسرر قوچ
با ع

افزاید جنبایی کل و پیشرونده اسرر در دو

در فرآیند انجماد-ذوب اسرر قوچ بر روی فراسنجه-

بازه زمانی  15و  30نسبت به گروه شاهد شد .میان ین

های مورد بررسی ایجاد نمود .همچنین افزودن 10

درصد حرکت کل رقیق کنندههای حاوی سطوح  5و 10

میکروگر سیلیمارین به رقیق کننده اسرر قوچ باع

میکروگر سیلیمارین در روز  15ت 74/58و  65و روز

بهبود جنبایی ،زندهمانی و یکراری ی اشا پ

از یخ

و  30ت 67/70و  58/75شد و حرکت پیشرونده در روز

گشایی نسبت به گروه شاهد شد ت. p< 0/01

 15ت 68/28و  59/58و روز  30ت  61/40و  53/18شد

گزارش شده است که سیلیمارین سبب بهبود جنبایی،

که نسبت به گروه شاهد تفاوت معنیدار بود تp<0/01

زندهمانی اسرر  ،ناهنجاری اسرر وحفظ یکراری ی

که با نتایج یوینه و همکاران ت 1395همخوانی داشت.

اشای اسرر بعد از انجماد-یخگشایی میشود .بهبود

نتایج بررسی اثر متقابل تیمار در زمان بر سامت و

کیفیت منی در هر دو حالت انجماد و سردسازی به علت

یکراری ی اشا تهاست اسرر منجمد قوچ در شکل4

ظرفیت آنتیاکسیدانی قوی سیلیمارین است تفاکورزی و

ارائه شده است .بیشترین درصد سامت اشا مربوط به

همکاران  2008و الن رایرو و همکاران  . 2013حفاظت

سطح  5میکروگر سیلیمارین کمترین درصد سامت

سلولی سیلیمارین وابسته به خواص آنتیاکسیدانی و

اشا مربوط به گروه شاهد می باشد که با نتایج حاصله

جاروکردن رادیکال آزاد آن میباشد و میتواند به طور

از پژوهد ضیائی راد و همکاران ت 1395همخوانی

مستقیم با اجزای سلولی واکند داده و سیالیت طبیعی

داشت ت . p<0/01سیلیمارین به دلیل ماهیت یربی

اشا گردد تمومنی و همکاران . 1393

دوست خود به طور محکم با ترکیبات اشای پاسمایی

نتایج بررسی اثر متقابل تیمار در زمان بر زندهمانی،

متصل میشود و بدین ترتیب با افزاید استحکا

جنبایی کل و جنبایی پیشرونده اسرر منجمد قوچ در

اشایی ،از شکست ی و از همگسیخت ی آن جلوگیری

شکلهای1،2و 3گزارش شده است .قابلیت زندهمانی

میکند تضیائیراد وهمکاران  . 1395از بین رفتن

اسرر های رقیق شده با 5و  10میکروگر سیلیمارین

سیالیت اشا و فعالیت سلول به سبب پراکسیداسیون

به ترتیب در روز 15ت 78/83و  71/45بیشتر از

لیریدی اشا پاسمایی اسرر  ،دلیلی بر از بین رفتن

روز30ت 65/91و  62/95نسبت به گروه شاهد را نشان

فعالیت اشایی اسرر است تآیتکین و همکاران . 2003

می دهد ت p<0/01که با نتایج تضیائی راد وهمکاران

نتیجه گیری:

 1395و یوینه و همکاران  1395مطابقت دارد .زمان

افزودن میزان  5میکروگر سیلیمارین به منی رقیق

اثر منفی بر قابلیت زنده مانی اسرر ها می گذارد.

شده قوچ موجب کاهد پراکسیداسیون یربی و همچنین

نتایج بررسی اثر متقابل تیمار بر زمان بر حرکت کل و

سبب حفظ ساختار و عملکرد اسرر طی روند ذخیره

حرکت پید رونده اسرر منجمد قوچ به ترتیب سطح 5

سازی میشود.

و  10میکروگر به صورت نمودار  5و  4ارائه شده
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Introduction: The need for artificial insemination in the ewe is to access fresh and frozen sperm.
Cryopreservation is a suitable method for long-term storage of semen and sperm, but may cause a
minor irreversible damage to the sperm cell, especially its membrane region (Khorramabadi et al
2017). The oxidation of fatty acids leads to the production of free oxygen radicals (ROS). These
radicals are necessary in normal conditions for certain physiological activities and sperm processes,
but excessive production of ROS in the sperm can reduce membrane fluidity, DNA fracture,
damage to proteins, and ultimately reduced sperm motility and fertility. (Bakhshayesh et al 2017).
Silymarin, the scientific name of Silbum marianum, is the English name Milk Thistle and is a
potent inhibitor of oxidative stress as a potent antioxidant. Due to the nature of its friend fat,
silymarin is firmly attached to the plasmid membrane compounds, thus preventing fracture and its
collapse by increasing membrane strength. Increasing the amount of active oxygen species and lipid
peroxidation disrupts mitochondrial membrane, decreases ATP and damage to sperm acesomes,
which ultimately reduces the progression of sperm motility. (Kvasnikova et al 2003). The
mechanism of action of salimarin is through stimulation of the ribosomal RNA and protects the
membrane from oxidative damage. They also stated that silymarin stimulates the activity of the
antioxidant enzymes of superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (Wellington and
Jarvis 2001). Silymarin improves the sperm motility and survival, sperm abnormalities, and
preservation of the sperm membrane after freezing-thawing. Improvement of semen quality in both
freezing and cooling is due to the strong silicomain antioxidant capacity (Fakorzai et al 2008;
Longpyram et al 2013). Objective: Regarding the anti-oxidant effects of silymarin, this study aimed
to investigate the effect of silymarin on storage of ram sperm.
Materials and methods: In this research, four rams of pure ghee were used 2-3 years old and each
ram was 6 times sperm. Sperm was performed twice a week by artificial vagina. After the sample
was transferred to the laboratory, a series of preliminary evaluations including sample size, sample
color, wave motion, total mobility, in-situ motion, progressive motion and live weight, and
abnormal sperm and density were performed. If standards were met, Necessary (scaling over 2.5
billion sperm and progressive movement above 70%) dilution was performed with treatments. The
diluents were prepared prior to sampling and placed in a bin Marie temperature of 37 ° C. Trisbased diluent was used to contain 2.73 g of tries, 1.4 g of fructose, 1 g of citric acid and 100 mg
streptomycin in 100 ml sterile distilled water. To prepare the diluent, 73% of the prepared solution
will be mixed with 20% egg yolk and 7% glycerol. In order to dilute the sprays from trace based
diluent, egg yolk, semen collected with diluent without antioxidants (control) and silymarin 5 and
10 μg / ml mix After cooling for 90 minutes in the refrigerator and reaching 5 ° C, it was placed in 4
cm above the liquid nitrogen for 8-10 minutes and then immersed in liquid nitrogen. The postmortem examinations of sperm quality properties included liveliness, total motion, progressive
motion, integrity of the plasma membrane (tests) on days 0, 15, 30 of the experiment.
Results: According to the results of the experiment, the diluents containing the levels of silymarin
significantly increased the total motion, progressive, live survival of ram sperm after the freeze-

thawing process compared to the control group Were opened. Addition of different concentrations
of silymarin was 5 and 10 μg with mean of 74.45% and 67.33%, respectively, compared to the
control group, significantly increased the total sperm motility with mean of 68.07 and 60.95%,
significantly Progressive motility of frozen ram sperm were frozen (p <0.01). According to the
results, the in situ movement in the control group (5.92 ± 0.92) was lower than that of the 5 and 10
μg silymarin (6.38 ± 0.92) and (8.9 ± 0.92) respectively In the least amount.
Conclusion: Application of silymarin as an antioxidant in the ram sperm diluent system reduces
oxidative damage and improves sperm quality properties such as mobility, viability and the health
of acrosome and plasma membrane during freezing process. Was opened. Adding 5 μg of silymarin
to diluted ram minus 10 μg and control group reduced fat peroxidation and also improved the
structure and performance of sperm during storage.
Keywords: Silymarin, Antioxidant, Freezing, Sperm, Ram

