
 

 124تا  113ت صفحا /1400سال /3شماره  31هاي علوم دامی/ جلد مقاله علمی پژوهشی/نشریه پژوهش

 
DOI: 10.22034/AS.2022.38408.1556 

لیپید  ونیداسیپراکس زانیم کاهش واسپرم های فراسنجه تیفیکبر  نیستئامیافزودن س اثربررسی 

 ییگشاخی-انجماد یط 308 راس هیسو خروس یمن
 

 3و جمیله امامی *2کیادقیق، حسین 1مهدی نظری

 

 11/4/99 :رشیپذ خیتار      24/11/98: افتیدر خیتار
 زیتبر دانشگاه یکشاورزدانشکده  ،یدام علوم گره دکتری یدانشجو1
 زیدانشگاه تبر ، دانشکده کشاورزییدام علوم گروه استاد2

 زیتبر دانشگاه یکشاورزآموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده دانش 3

  :daghighkia@tabrizu.ac.irEmail  مسئول مکاتبه:*

 

 دهیچک

 تاکنون. است مطرح خروس اسپرم یبارور و تحرک کاهش لیدال از یکی عنوانبه ییغشا بیآس :یمطالعات نهیزم

 قرارگرفته مورداستفاده ذوب و انجماد نیح در ییغشا یهابیآس از یریجلوگ ای کاهش جهت یمختلف یهادانیاکسیآنت

 بهبود و یدیپیل ونیداسیاکسپر و،یداتیکاهش استرس اکس منظوربه نیستئامیس نهیدآمیاز اس قیتحق نیا در :هدف .است

 25 سن اب 308راس هیسو خروس قطعه 15از  یمن یهانمونهمنظور  نیبد: کار روش .شد استفاده وریط اسپرم عملکرد

 یسازقیرق و سپس مخلوط باهم هیاول یابیارز از پس یمن یهانمونهشدند.  یآورجمع یشکم-یپشت مالش روش به هفته

 قرار انجماد و یسردسازروند  تحت ،نیستئامیس نهیدآمیاس رکروموالیم 45/0و  30/0 ،15/0 ریمقاد افزودن متعاقب و شده

 ،(CASA) اسپرم یوتریکامپ زیآنال ستمیس از استفاده با اسپرم یحرکت یهاسنجهفرا ،هانمونه ییگشاخی . بعد ازگرفتند

 یهااسپرم زانیم ،هاست آزمون از استفاده با غشاء یکپارچگی ،نیگروزین-نیائوز یزیآمرنگ روش از استفاده با یمانزنده

سطوح  افزودن :جینتا .شدند یریگاندازه ونیداسیپراکس دیپیل زانیو م هانکوک تست از استفاده با مورفولوژیکیناهنجار

 دیگرد شاهدبه گروه  نسبت اسپرم تحرک کل داریمعن شیافزا باعث نیستئامیس نهیدآمیاس رکروموالیم 45/0 و 30/0

(05/0>P)روندهشیپتحرک  شیافزاسبب  نهیدآمیاس نیا رکروموالیم 30/0سطح  . افزودن ، VSL ،VCL  وVAP ‘ گردید

 و کاهش ءسالمت غشا ،یمانزنده زانیم داریمعن شیافزا موجب رکروموالیم 30/0 افزودن ها،در رابطه با دیگر فراسنجهو 

 داریمعن کاهش باعث نیستئامیس نهیدآمیاس افزودن. (P<05/0) شد شاهد هنسبت به گرو دیآلدهیدمالون زانیم داریمعن

 افزودن داد نشان حاضر مطالعه :یینها یریگ جهینت .نشد ییگشاخی-انجماد یط ناسالم یمورفولوژ با یهااسپرم

 .بدهد کاهش را دیپیل ونیداسیپراکس و گردد ویداتیتنش اکس از اسپرم محافظت باعث تواندیم نیستئامیس

 

  دیآلدهیدمالون و،یداتیاکس تنش ن،یستئامیس اسپرم، دان،یاکسیآنت :یدیکل واژگان
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 مقدمه

آن به  لیو تبد ریاخ یهاسالدر  وریتوسعه پرورش ط

، مرغتخمو  دیگوشت سف هیته نظر ازو فعال  میعظ یصنعت

مؤثر  اریبس ،یوانیح نیبحران کمبود پروتئ یدر رفع نسب

 ییمواد غذا نیتأم نظر ازبوده و توانسته است  دیو مف

 شتریهرچه ب شرفتیپ یبراداشته باشد.  یاارزندهنقش 

، هانهیهزکم شدن  یبرا ییبه راهکارها ازیصنعت ن نیا

 نی. در ااست یوربهره شینژادها و افزا نیانتخاب بهتر

 نییدر تع هاخروسبارز  اریبا توجه به سهم بس نهیزم

مرغ و  زمانهم تیریها و مشکالت مربوط به مدنهیهز

و  هاخروس یجداسازمادر، بحث  یهاگلهخروس در 

 پور یمهد) مطرح است یمصنوع حیاستفاده از روش تلق

 یمن مدت یطوالن یسازرهیذخ .(2019 ایکقیدق و

 یامر ،یمصنوع حیتلق یایبه مزا یابیدست منظوربه

 یمهم ابزار اسپرم انجماد. دیآیم حساببه یضرور

 دام، تیریمد ،یاهل و یوحش یهاگونه از حفاظت یبرا

 سراسر در مطلوب کیژنت انتشار و یکیژنت تنوع حفظ

 نیا. (2010و همکاران  تانسر) شودیم محسوب جهان

 که شودیم محقق اسپرم انجماد ندیفرآ لهیوسبه امر

 در و شده هااسپرم یکیمتابول یهاتیفعال توقف موجب

 کاهش بدون و نامحدود یسازرهیذخ امکان جهینت

 .(2000 همکاران و یلیبا) دارد یپ در را یبارور داریمعن

 مواد معرض در هااسپرم دادن قرار شامل اسپرم انجماد

 درجه صفر ریز به دما کاهش ،یانجماد محافظ

 انجماد نهیزم در اگرچه. است یسازرهیذخ و گرادیسانت

 نیا اما است، گرفته صورت یادیز یهاشرفتیپ اسپرم

 و یکیمکان یهابیآس کردن وارد قیطر از ندیفرآ

 تنش بروز ،1ژنیاکس فعال یهاگونه دیتول ،ییایمیش

 لیپتانس ،یدانیاکسیآنت تیفعال کاهش و ویداتیاکس

 همکاران و وانگ) کندیم متأثر را اسپرم تیفیک و عملکرد

در  هااسپرماز  یتوجهقابلمنجر به مرگ بخش  و ،(1991

بر  یمهم ریو تأث شودیم( مرغ در ٪40-60) هاگونه هیکل

 .(2017 همکارن و ثانانوراک) دارد هاگامت یبقا تیفیک

                                                           
1 Reactive Oxygen Species 

 دیتول نیب تعادل عدم جهینت در ویداتیاکس تنش

 تواندیم و دهدیم رخ هادانیاکسیآنت و آزاد یهاکالیراد

 اسپرم ینابارور احتماالً و شدن بدشکل ،بیتخر به منجر

 یهاکالیراد دیتول سو کی از که است شدهگزارش .شود

 است کیولوژیزیف یعیطب ندیفرا کی اسپرم، لهیوس به آزاد

 اسپرم یکیولوژیزیف ندیفرا در را یمهم اریبس نقش و

 ؛کندیم فایا یآکروزوم واکنش و شدن دار تیظرف همانند

 اختالل یاصل عامل ROS یباال ریمقاد ،گرید طرف در اما

 .(2011 یالشپوریب و بانسال) است اسپرم عملکرد

از  یناش ویداتیاکس تنشکه  انددادهنشان  یادیمطالعات ز

 ونیداسیپراکس نیآزاد و همچن یهاکالیراد شیافزا

 بوده یعملکرد بیآس شیافزاعوامل  نیترمهم از یدیپیل

را  یکه درصد بارور شودیماسپرم  تیفیافت ک باعثو 

 و یالیال شایا) آوردیم نییپا یتوجهقابل زانیبه م

 که اندداده نشان مختلف یهاپژوهش .(2015 همکاران

 ،ویداتیاکس واکنش مقابل در اسپرم ءغشا از محافظت

 واقع در. ردیگیم صورت هادانیاکسیآنت توسط

 یسازرفعالیغ و حذف ،کاهش باعث هادانیاکسیآنت

 یاگونهبه را یسلول طیشرا شوند،یم آزاد یهاکالیراد

. شود حفظ اسپرم تیفیک و حرکت که کنندیم عوض

 ،یاهیگ یهاعصاره از یبرخ رینظ باتیترک از یاریبس

 نهیآم یدهایاس از یبرخ و یصنعت ییایمیش مواد یبرخ

 و کرده تیفعال دانیاکسیآنت عنوانبه توانندیم

 یجماد یفیص) کنند یخنث طیمح در را آزاد یهاکالیراد

 یهاستمیس یحاو هااسپرماگرچه  .(2016و همکاران 

، یدانیاکسیآنتمختلف  یهامیآنز شامل یدانیاکسیآنت

، سموتازید دیاکسسوپر ، دازیپراکس ونیگلوتات یعنی

و  E یهانیتامیومانند  گرید یهادانیاکسیآنت کاتاالز و

C دنریگیمانجماد قرار  ریتحت تأث کهیزماناما  ،هستند، 

 دایکاهش پ ای رودیم نیاز ب هاآن تیفعالعمده  بخش

 شیرا افزا ونیداسیاکس پر دیپیلشدت  عمل نیکه ا کندیم

 .(2015 همکاران و انیانگو) دهدیم
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 عنوانبهاست که  ولینوتیآم دانیاکسیآنت کی نیستئامیس

 است شدهشناخته لیدروکسیه کالیراد مؤثر کنندهحذف 

 تخمک بلوغ یط نیستئامیس .(1981 همکاران و یشیا)

 خوک ،گاو در یسلول داخل ونیگلوتات سطح شیافزا باعث

 .(2020 همکاران و یپاودور) شودیم پستانداران ریسا و

به  نیستئیشدن س وارد سببکم  ریدر مقاد نیستئامیس

 کی عنوانبه ون،یگلوتات دیباعث تول شده و سلول

 رد نیستئامیسولی  شودیم یسلولدرون ندایاکسیآنت

سبب تنش  دیپراکس دروژنیه دیتول با ،ادیز ریمقاد

 را دازیپراکس ونیگلوتات تیو کاهش فعال هشد ویداتیاکس

 ونیتاگلوت میآنز .(2013 همکاران و بسوت) دارد بدنبال

است که  یدازیپراکس تیبا فعال ییهامیآنزاز  دازیپراکس

دارد و  هاونیداسیپراکسدر جاروب کردن  ینقش مهم

 .شودیم ویداتیاکسسبب محافظت از سلول در برابر تنش 

 دیاکس Cو  E یهانیتامیو اندوتیم ونیگلوتات نیهمچن

 هیرا به ساختار اول هاآنو  ردهک ایدوباره اح را شده

 .(2014 نهمکاراو  یالماس) برگرداند یدانیاکسیآنت

باعث  نیستئامیس که دهندینشان م هاگزارش یبرخ

 همکاران و بوکاک)بهبود انجماد اسپرم قوچ شده است

منجمد  یبرا نیستئامیسافزودن  ،حال نیا با .(2007

 در یمتناقض جیمختلف، نتا یهاگونه یمن عیکردن ما

و  یسوام ؛2007 همکاران و بوکاک)برداشته است 

بوکاک و  ؛ 2014و همکاران  ی؛ نجف 2017همکاران 

هدف  لذا .(2019و ثانانوراک و همکاران  2009همکاران 

 یدانیاکسیآنتاثرات  نییتع ،از پژوهش حاضر

 با اسپرم خروس یعملکرد یهافراسنجهبر  نیستئامیس

 .است نیتیسیل هیپا بر کیل کنندهقیرق

 

 هاروش و مواد

 و یقاتیتحق ستگاهیا یمرغدار واحد در پژوهش نیا

 .رفتیپذ انجام زیتبر دانشگاه پوشان خلعت یپژوهش

 شیآزما یو طراح پرندگان

 با 308 راس هیوس بالغ خروسقطعه  15از منظور نیبد

 یهاقفس در هاخروس .شد استفاده هفته 25 سن

 طیشرا تحت ومتر سانتی 85 × 70 × 70  ابعاد به یانفراد

 با که داشته قرار یکیتار ساعت 9 و ییروشنا ساعت 15

 کاتالوگ اساس بر، 1جدول ) گرم 150 کسانی رهیج

 .شدند هیتغذ خروس هر یبرا (308راس هیسو یراهنما

 داشتند. آب به آزاد یدسترس هاخروس

 
Table 1- Feed ingredients and nutrient composition 

of basal diet 

%Quantity Compound Number 

50.8 Corn 1 

8.59 Soybean 2 

20 Wheat 3 

17 Wheat bran 4 

0.74 Dicalcium 

phosphate 

5 

0.38 Calcium 

carbonate 

6 

0.38 salt 7 

0.08 Lysine 8 

0.17 Methionine 9 

0.5 vitamin and 

mineral 

supplement  

10 

 

 از شیپ هافراسنجه یریگاندازه و یمن یآورجمع

 انجماد

. شد انجام یشکم-یپشت مالش روش به یریگ اسپرم

 یریاسپرم گ و شده یدهعادتماه  کی بمدت هاخروس

 اسپرم یهانمونه .گرفت انجام بار دو هفته هر در

 37 گرم آب یحاو فالسک توسطاز اخذ  پس بالفاصله

 از پس .شدند منتقل شگاهیآزما به گرادیسانت درجه

 ازنظر هااسپرم ابتدا شگاه،یآزما به هانمونه دنیرس

 حاضر مطالعه در و شدهیبررس رنگ و غلظت حجم،

 از شیب و تحرک تریل یلیم 0/7 تا 0/2 حجم با ییهانمونه

 تریل یلیم هر در 3×910 از شتریب و غلظت درصد 80

 اثرات بردن نیب از یبرا .گرفتند قرار مورداستفاده

 شدند مخلوط گریکدی با دشدهییتأ یهانمونه ،یانفراد

 (.2016 همکاران و صفاو  2019 ایکقیو دق پوری)مهد
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 هانمونه یسازقیرق و هیپا کنندهقیرق یسازآماده

 1کیل کنندهقیرقاز  یمن یهانمونه کردن قیرق یبرا 

گرم،  5/0 تراتیسمیپتاس، گرم 8/0 فروکتوز)

 3/0 دونیرولیپ لینیویپلگرم،  92/1 الگلوتاماتمیسد

 نیلستگرم،  374/0 نیسیگلگرم،  07/0 استاتمیزیمنگرم، 

 100 ریتقط بار درصد و آب دو 11 سرولیگلگرم،  1

 مواد (.2019 همکارانو  ی)مسعود داستفاده ش (تریلیلیم

 استفاده مورد نیستئامیس نهیدآمیاس نیهمچن و ییایمیش

 هیته آلمان گمایس و مرک شرکت از حاضر مطالعه در

 به و میتقس یمساو قسمت دو به هیپا کنندهقیرقشدند. 

 چهارم سه یگرید به و سرولیگل چهارم کی هاآن از یکی

 چهارم کی یحاو کنندهقیرق سپس شد افزوده سرولیگل

 شد ختهیر تریل یلیم کی مقدار به نوفالک 4 در سرولیگل

 نهیدآمیاس رکروموالیم 45/0 و 30/0، 15/0 ریمقاد و

 افتیدر نوبد لوله کی دهیگرد اضافه آن به نیستئامیس

 نظر در شاهد گروه عنوانبه اسید آمینه سیستئامین

درجه  37 یدما در هانوفالک به اسپرم سپس. شد گرفته

 همراه به هانوفالک بالفاصله و دیگرد اضافه گرادسانتی

 که خچالی به سرولیگل چهارم سه یحاو کنندهقیرق

 منتقل شده میتنظ گرادسانتی درجه 4 یرو آن یدما

 یدما دنیو رس یسردساز ساعت دو از بعد و دیگرد

 کنندهقیرق تریل یلیم کی، گرادیسانت درجه 4ها به نمونه

 افزوده هافالکون از هرکدام به سرولیگل چهارمسه یحاو

 یسازقیرق و دهیرس تریلیلیم 2 به محلول حجم که شد

این مرحله پس از ، شد انجام 1:20 نسبت به یمن یینها

در  گریدساعت  کیبمدت ها نمونه برای تعادل دمایی

 صفاو  2019 ایکقیدق و پوری)مهد شدند ینگهدار خچالی

  (.2016 همکاران و

 ییگشاخیانجماد و  مراحل

 داخلب موردنظر یهانمونه پس از تهادل دمایی،

 4در ارتفاع  و شده دهیکش یتریلیلیم 25/0 یهاوتیپا

سپس  ؛قرار گرفتند قهیدق 7بخار ازت بمدت  یمتریسانت

                                                           
1 Lake 
2 Computer-assisted sperm analysis 

 هاوتیپا یبعد مرحله در و ور شدندغوطه عیما داخل ازت

 کی دتمب و منتقل شدند عیما ازت یحاو تانک داخل به

 تیوضع یجهت بررس .شدند یماه داخل تانک نگهدار

از داخل تانک خارج شد  نمونه یحاو یهاوتیپا ،هااسپرم

 درجه 37 یدما با یدر آب داخل بن مار هیثان 30و بمدت 

 تکرار مرتبه 5 باال مراحل یتمام .شدند ذوب گرادیسانت

 .ندشد

 اسپرم تحرک

 5 ،روندهشیپ و کل تحرک یپارامترها یابیارز جهت

 قرار الم یرا رو شده ییگشاخی یمن نمونه از تریلکرویم

 قرار کروسکوپیم ریزالمل  با پوشاندن از بعد و داده

 یتصادف کامالً بطور لدیف 10 حداقل نمونه هر از. شد داده

 اسپرم 200 حداقل تحرک یپارامترها و شدهانتخاب

)3.1Video Test Sperm ‚ CASA  2کاسا ستمیس لهیوسبه

)Russia و همکاران  ی)نجف گرفتندقرار  یابیارز مورد

2019) 

 یمانزنده

 از مرده و زنده یهااسپرم زانیم یابیارز یبرا

 .دیگرد استفاده نیگروزین-نیائوز یاتیح یزیآمرنگ

 هر از شدهقیرق اسپرم نمونهمیکرولیتر  10 منظور نیبد

 با و قرارگرفته الم کی یرو بر ییگشاخی از پس را گروه

. دیگرد مخلوط نیگروزین نیائوز رنگ ازمیکرو لیتر  20

 الم یرو بر شده رنگ نمونه گرید الم کی توسط سپس

 توسط شدن، خشک از پس و افتهی گسترش

 شمارش و ×40ییبزرگنما با فازکنتراست کروسکوپیم

 و( نشده رنگ (زنده یهااسپرم درصد اسپرم، 200

  .)1987 ول مکس و وانزی)ا شدند نییتع( شدهرنگ (مرده

  اسپرم ییپالسما غشاء سالمت

 3هاست آزمون از اسپرم غشا سالمت یابیارز یبرا

 یمن عیاز ما تریل کرویم 10منظور  نیا یبرا. شد استفاده

 کیپواسموتیها طیمح تریلکرویم 100به  شده ییگشاخی

 1000 م،یسد تراتیس گرم 9/4 فروکتوز، گرم 9هاست )

3 Host (hypoosmotic swelling test) 
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( اسمولیلیم 100 تهیمقطر با اسموالر آب تریل یلیم

 ازیموردن یاسمز فشار نکهیا به توجه با. دیگرد اضافه

 نیبنابرا ،است اسموالر یلیم 310 خروس اسپرم یبرا

 ترنییپا یاسمز فشار با یطیمح در قرار گرفتن

 یغشا با یهااسپرم زیتما باعث تواندیم( پواسمولی)ها

 .گردد دهیدبیآس یغشا با ییهااسپرم از سالم

 با مواجهه از پس سالم یهااسپرم دم که صورتنیبد

. دیآیم در خوردهچیپ شکل به و شده متورم طیمح نیا

از نمونه  لیترمیکرو 10 ش،یآزما نیا انجام منظوربه

 فوق پواسمولیها محلول از لیتر میکرو 100 با اسپرم

 در قهیدق 30 بمدت و شده مخلوط وبیکروتیم درون

. شدند انکوبه گرادیدرجه سانت 37 یدما با انکوباتور

 الم کی یرو بر فوق محلول ازمیکرو لیتر  5 سپس

 خوردهچیپ و متورم دم با یهااسپرم درصد و قرارگرفته

با  40× ییبزرگنما و اسپرم 200 شمارش با

و مرود  ولی)ر دندیگرد نییتع کنتراست فاز کروسکوپیم

1994( . 

 یمورفولوژ

 هانکوک محلول از ،اسپرم یمورفولوژ یابیارز یبرا

 هر از تریلکرویم 15 ،تست نیاساس ا بر .شد استفاده

 تریلکرویم 150 یحاو یهاوبیکروتیم به را یمن نمونه

 نیا از قطره کی سپس. شد افزوده هانکوک محلول از

 پوشانده المل کی توسط و داده قرار الم یرو را مخلوط

 کروسکوپیم ریز اسپرم 200 حداقل شمارش با و

 یهااسپرم درصد ،400× ییبزرگنما با فازکنتراست

 .) 1956 هانکوک) شدند محاسبه یعیرطبیغ

 ونیداسیپراکس دیپیل

 از اسپرم یدهایپیل ونیداسیپراکس زانیم نییتع منظوربه

-مالون زانیم ،تست نیا در .شد استفاده TBARs1 تست

 زانیم از یشاخص عنوانبه (MDA)دیآلدهید

 با واکنش قیطر از دهایپیل ونیداسیپراکس

 ابتدا منظور، نیبد. شد یریگاندازه دیاس کیتوریوباربیت

 هر محلول از تریلیلیم 1 ،هانیپروتئ رسوب منظوربه

                                                           
1 Thiobarbituric acid 

درجه  37 یدما در ییگشا خیاز  بعد یماریت گروه

 کی در کیکلرواست یدتریاس تریلیلیم 2 باگراد سانتی

 از یریجلوگ جهت سپس و کرده مخلوط لیاستر لوله

 انجام زمان یط در یدیپیل ونیداسیاکس پر وقوع

 تولوئن یدروکسیه محلول از تریل یلیم 1 مقدار ش،یآزما

 1 همراه بهاتانول(  در دو درصد BHT) ای شده لهیبوت

 سپس .شد افزوده موردنظر محلول بهEDTA  تریلیلیم

 وژیفیسانتر g×1200 دور با قهیدق 15 بمدت هانمونه

 محلول از تریل یلیم 1 وژ،یفیسانتر اتمام از پس .شدند

 محلول از تریلی لیم 1 با و برداشته را ییرو

 مخلوط فالکون کی در درصد 67/0 دیاس کیتوریوباربیت

 قرار گراددرجه سانتی 95 آب در قهیدق 20 بمدت و کرده

 ینور جذب زانیم ،هانمونه شدن سرد از پس .گرفتند

 دستگاه توسط متر نانو 532 موجطول در هانمونه

 (T80 UV/VIS PG Instruments Ltd, UK)اسپکتروفتومتر

  (.1990 زمانیک و)استربار شدند  یریگاندازه

 یآمار زیآنال

 ،ماریت 4 با یکامالً تصادف طرح قالب درپژوهش حاضر  

 یهاپارامتر یبرا آمدهبدست یهاداده. شد اجرا تکرار 5

 به پاسخ ،یمانزنده روندهشیپ تحرک کل، تحرک درصد

 دیآلدهیدمالون سطح و هانکوک ،HOST محلول

 زیآنال مورد SAS (9.3) افزارنرم GLM هیرو لهیوسبه

 مارهایت هانیانگیم یداریمعن سهیمقا یبرا .گرفتند قرار

. شد استفاده (P< 05/0) سطح درکرامریتوک آزمون از

iTreat+ μ=  ijY       :از است عبارت طرح نیا یآمار مدل

ije+  
i== (1-4) j = (1-5), 

ijY = شاهده ij ام 

= μ تیجمع نیانگیم 

itreat = مارهایت اثر 

ije= ناشناخته عوام اثر ij ام 
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 جینتا

و کریم 45/0و  30/0سطوح  افزودن 2جدول  براساس

کل  تحرک یداریمعن شیافزا باعث نیستئامیس موالر

 نیهمچن .(P<05/0شد ) شاهد گروهبه  نسبت هااسپرم

 در یداریمعن شیسبب افزا کروموالریم 30/0سطح 

 VCL و VAP،VSL یهافراسنجه و روندهشیپ حرکت

 .(P< 05/0) دیگرد

 
Table 2: Mean comparison of motility parameters of rooster thawed semen among different levels of treatments 

(Mean ± SEM) 

P value Cys 0.45 µM Cys 0.30 µM Cys 0.15 µM Control Variable 
0.008 64.20a±1.49 65.00a±1.49 63.00ab±1.49 57.20b±1.49 TM (%) 
0.013 34.40ab±1.51 39.40a±1.51 32.40b±1.51 32.20b±1.51 PM (%) 
0.26 37.87±1.94 41.41±1.94 35.78±1.94 38.92±1.94 LIN (%) 
0.006 18.45ab±1.03 21.93a±1.03 16.21b±1.03 17.04b±1.03 VSL (µm/s) 
0.03 21.37ab±1.23 25.18a±1.23 19.44b±1.23 20.89b±1.23 VCL (µm/s) 
0.003 48.83ab±1.48 52.77a±1.48 44.86b±1.48 44.18b±1.48 VAP (µm/s) 
0.24 2.17±0.14 2.04±0.14 1.82±0.14 1.80±0.14 ALH (µm) 
0.26 86.02±2.03 87.50±2.03 83.36±2.03 81.95±2.03 STR (%) 
0.37 15.92±0.55 17.20±0.55 16.79±0.55 17.08±0.55 BCF (Hz) 

Mean within same row with different superscripts differ (P< 0.05). TM: Total motility, PM: Progressive motility, ALH: 

Lateral head displacement, LIN: Linearity, VSL: Straight line velocity, STR: Straightness, VCL: Curvilinear velocity, 

VAP: Average path velocity, BCF: Beat cross frequency 

 

 درصد ،یمانزندهدرصد  یهاداده زیحاصل از آنال جینتا 

با  یهاسالم، درصد اسپرم یغشا با یهااسپرم

 دیدرآلدهغلظت مالون  زانیناسالم و م یمورفولوژ

 .است شدهگزارش 3در جدول  یمن یپالسما موجود در

 نهیدآمیکه افزودن اس دهدیمحاصل نشان  جینتا

اسپرم  یاتیح یهافراسنجهباعث بهبود  نیستئامیس

 نیا رکروموالیم 30/0 سطحکه  یطور شودیم خروس

و سالمت  یمانزنده داریمعن شیافزا سبب نهیدآمیاس

 زانیم داریکاهش معن زیو ن اسپرم خروس یغشا

 05/0) شد شاهد گروه با سهیمقا در یمن دیآلدهیدمالون

>P) خروس اسپرم یکیمورفولوژ یهایناهنجار زانیم 

 قرار نیستئامیس نهیدآمیاس رفته بکار سطوح ریتاث تحت

 .نگرفتند

 
Table 3: Effect of different levels of cysteamine on plasma membrane integrity, viability, abnormality and lipid 

peroxidation (Mean ± SEM) 

P 

value 
Cys0.45 µM  Cys0.30 

µM 
Cys0.15 µM Control Variable 

0.026 43.39ab±1.74 47.47a±1.74 41.32ab±1.74 32.30b±1.74 Plasma membrane integrity % 
0.008 68.56ab±1.38 72.68a±1.38 67.60ab±1.38 64.80b±1.38 Viability % 
0.91 17.18±0.74 16.96±0.74 17.47±0.74 17.65±0.74 Abnormality % 
0.001 2.54ab±0.13 2.13b±0.13 2.69a±0.13 3.01a±0.13 Malondialdehyde(nmol/ML) 

Mean within same column with different superscripts differ (P< 0.05) 

 

 بحث

 زانیم و ROS زانیم دیتول کاهش حاضر مطالعه از هدف

 یمان زنده و غشا سالمت بهبود و دیپیل ونیداسیپراکس

 یدانیاکسیآنت ستمیس یدارا پرندگاناسپرم  .است

 ونیگلوتات یهادانیاکسیانت شامل که بوده یاشرفتهیپ

 یسورا) باشدیم سموتازید دیاکس سوپر و دازیپراکس

یآنت ستمیس و ROSدیتول نیب تعادل حفظ (.1999

 که بوده یضرور اسپرم یمان زنده حفظ جهت یدانیاکس
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 موجب و خوردیم هم بر تعادل نیا اسپرم انجماد با

 شودیم ها ROS جمله از آزاد یهاکالیراد دیتول شیافزا

 آزاد یهاکالیراد دیتول شیافزا (.2001 همکاران و کویبر)

 هر ها،سلول یدانیاکسیآنت تیفعال و تیظرف کاهش ای و

 و ویداتیاکس تنش آمدن بوجود یاصل عوامل از دو

 یبرا آزاد یهاکالیراد و باشندیم آن از یناش یهابیآس

 ونیداسیپراکس باعث که و هستند مضر یسلول یغشا

 اسپرم یعیطب عملکرد در اختالل موجب و شوندیم دیپیل

 یغشا یدیپیل بیترک (.2016 همکاران و صفا)شودیم

 زانیم و تیفیک در یاکننده نییتع نقش خروس اسپرم

 وجودنیا با .(2011 زیبلسبا) کندیم فایا آن یبارور

سبب کاهش  ،مناسب یهادانیاکسیبا افزودن آنت توانیم

 تحرک، حفظ سبب و شدبر اسپرم  وارد یهابیآس

انجماد و  یط دیپیل ونیداسیپراکس کاهش و یمانزنده

 همکاران و بال ؛ 2015 همکاران و ینیام) دیگرد ییگشاخی

در  هادانیاکسیآنت .(2010 همکاران و تاتون و 2001

را  یمتفاوت جینتا یمصرف یدوزها در مختلف و یهاگونه

در مطالعه  .(2020)نظری و دقیق کیا  دهندیمنشان 

 کنندهقیرقبه  نیستئامیس نهیدآمیاس افزودنحاضر 

 شیسبب افزا گشایییخانجماد و  یاسپرم خروس ط

 که شد یمانزنده و یحرکت یپارامترهادر  یداریمعن

بود که گزارش  (2007) همکاران و بوکاک جینتا با موافق

سبب بهبود  قوچ کنندهقیرقبه  نیستئامیسکردند افزودن 

 (2014) نهمکارا و ینجف .اسپرم شد یحرکت یپارامترها

 ،نیستئامیس موالر یلیم 6 و 4 ،2 حوبا افزودن سط زین

اسپرم قوچ را گزارش  یمانزندهدر تحرک و  شیافزا

کاهش  پارامترها نیموالر ا یلیم 8در سطح  یول ،کردند

 و بوکاک مطالعه اساس بر نیهمچن داشتند یتوجه قابل

 نیستئامیس مولیلیم 10 و 5 افزودن (2007) همکاران

 انجماد یط قوچ اسپرم تحرک در یداریمعن شیافزا سبب

حاضر  قیتحق جینتا .شد شاهد گروه به نسبت ییگشاخی و

 کهبود  (2019)و همکاران  ثانانوراک هیبا نظر مخالف

 004/0، 002/0، 001/0سطوح گزارش کردند افزودن 

در تحرک  یمثبت ریتأث تنها نه نیستئامیس والرم یلیم

شد.  زیکاهش تحرک ن سبب بلکه ،اسپرم خروس نداشت

بود  کنندهقیرقدر  یدوز مصرف ادیمقدار ز بخاطر احتماالً

 ادیز ریمقاد رد نیستئامیس .(2013 همکاران و بسوت)

که سبب تنش  شودیم دیپراکس دروژنیه دیتول سبب

 ونیگلوتات تیفعال کاهش باعثو  هشد ویداتیاکس

کم باعث وارد  ریدر مقاد نیستئامیس .شودیم دازیپراکس

 دیکه باعث تول شودیمبه سلول  نیستئیشدن س

 یسلولدرون دانیاکسیآنت کی عنوانبه ون،یگلوتات

 گزارش طبق بر .(2013 نهمکارا و بسوت) شودیم

 شیافزا باعث نیستئیس ،(2013) همکاران و کایپورت

 ونیتاگلوت میآنز. شد خروس اسپرم یمانزنده و تحرک

است که  یدازیپراکس تیبا فعال ییهامیآنزاز  دازیپراکس

دارد و  هاونیداسیپراکسدر جاروب کردن  ینقش مهم

 ،شودیم ویداتیسبب محافظت از سلول در برابر تنش اکس

 دیاکس Cو  E یهانیتامیو اندوتیم ونیگلوتات نیهمچن

 هیرا به ساختار اول هاآنو  کرده ءایدوباره اح ار شده

 .(2014 همکاران و یالماس) برگرداند یدانیاکسیآنت

انجماد  یاسپرم گاو ط کنندهقیرقبه  ونیافزودن گلوتات

انجماد  طیآزاد از مح یهاکالیراد یباعث حذف پنج برابر

 عنوانبه نیستئامی. س(2011 گانون و یچاترج) شودیم

 ونیمکمل گلوتات عنوانبه تواندیم ونیگلوتاتسنتزکننده 

 در. دینما فایآزاد ا یهاکالیدر کاهش راد یینقش بسزا

 غلظت کاهش باعث نیستئامیس نهیدآمیاس حاضر مطالعه

 یغشا سالمت و یکپارچگی شیافزا و دیآلدهیدمالون

شد که موافق  ییگشاخی-مرحله انجماد یاسپرم خروس ط

 انیب که بود( 2015)همکاران و ساروزکانگزارش  اب

 گاو اسپرم به نیستئامیس رموال یلیم 5/2 افزودن کردند

 زانیم کاهش سبب ییگشاخی و انجماد یط سیسوئ براون

MDA غشا سالمت زانیم شیافزا و شد یمن در موجود 

 اساس بر نیهمچن و دیگرد شاهد گروه به نسبت اسپرم

 موالریلیم 6 افزودن (2014( همکاران و ینجف گزارش

 یپالسما نالیسم در موجود MDA غلظت کاهش باعث

 کنترل گروه به نسبت یداریمعن بصورت قوچ یمن عیما

 بوکاک جینتا با مخاف حاضر مطالعه جینتااما  ،شد
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 سالمت افزودن کردند گزارش کهاست  (2007) همکاران

 سطوح ریتاث تحت قوچ اسپرم در MDA زانیم و غشا

 اختالف نیا نگرفتند قرار نیستئامیس نهیدآمیاس رفته بکار

در سطح  تفاوت به توانیم را نیشیپ نیمحقق جینتا در را

 چرب یهادیاس نوع و بیترک دان،یاکسیمورد استفاده آنت

 یدما ،یریپذ انجماد در مختلف عوامل و یهاگونه در

اسپرم را بعد  تیفیک تنهانه نیستئامیس. دانست ییگشاخی

 شیباعث افزا بلکه ،بخشدیمبهبود  ییگشاخی-از انجماد

 یدر طول مجرا یمصنوع حیتلق یمقاومت اسپرم در ط

  .(2014 همکاران و ینجف) شودیم یتناسل

 

 یریگجهینت

 اضافه دیگرد مشخص حاضر مطالعه یهاافتهی اساس بر

 یمن شده قیرق نمونه به نیستئامیس نهیام دیاس کردن

 تنش برابر در اسپرم محافظت باعث تواندیم خروس

 .دهد کاهش را دیپیل ونیداسیپراکس و گردد ویداتیاکس

 ییجنبا شیافزا سبب موالر کرویم 45/0 و 30/0 سطوح

 شیافزا باعث موالر کرویم 30/0 سطح نینجهم گرددیم

 زانیم کاهش و اسپرم غشا وسالمت یمان زنده

 308راس هیسو خروس یمن در موجود دیآلدهیدمالون

 .شد
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Introduction: Long-term storage of semen is essential for achieving the benefits of artificial 

insemination (Tuncer et al. 2010). This is carried out by sperm cryopreservation, which stops the 

sperm metabolic activities, allowing long storage (Bailey et al. 2000). This process affects the sperm 

quality (Wang et al. 1991) by introducing mechanical and chemical damage, production of reactive 

oxygen species, oxidative stress, and reducing antioxidant activity (cysteamine is an aminothiol 

antioxidant as an effective scavenger). Cysteamine is known to have been reported in some studies 

to improve the freezing of ram sperm (Bucak et al. 2007). The aim of the present study was to 

determine the antioxidant effects of cysteamine on the functional parameters of cysteamine in Lake 

Extender based on soybean lecithin.  

Material and methods This study was carried out in University of Tabriz research station. For this 

purpose, 15 adult roosters (25 weeks old) were used. Sperm collection was done by dorsal-abdominal 

massage. The roosters were habituated for one month and sperm collection was performed twice a 

week. First, sperm were examined for volume, concentration and color, and only samples with 

volume of 0.2 to 0.7 mL and motility ≥80% and concentration above 3×109 were used. To eliminate 

the individual effects, the confirmed samples were pooled. Four levels containing control, 0.15, 0.30, 

and 0.45 μM cysteamine were then added to Lake Extender containing (one part of semen and four 

of extender). The cooling process was carried out in two steps. The samples were adjusted to 4°C for 

two hours. Samples were transferred to the refrigerator for one more hour, then they were drawn into 

0.25 mL straws, placed 4 cm above nitrogen vapor for 7 min, and immersed in liquid nitrogen. They 

were stored in liquid nitrogen until further analysis. For assessment, the cryopreserved straws were 

thawed in a water bath at 37 °C for 30 s. The motility parameters were evaluated using CASA, 

viability by Eosin-Nigrosin staining, membrane integrity by Host tests, sperm abnormality by 

Hancock test and lipid peroxidation by MDA.  

Results and discussion: Based on the results (Table 2), addition of 30 and 0.45 μM significantly 

increased total motility and 0.30 μM level improved progressive motility, VAP, VSL and VCL 

parameters (P <0.05). The results show that the addition of cysteamine amino acid improves sperm 

quality. Addition of 0.30 μM level significantly increased viability and plasma membrane integrity 

of rooster sperm (P <0.05) while significantly decreasing malondialdehyde compared with the control 

group (P <0.05). The addition of cysteamine insignificantly reduced sperm abnormality. The aim of 
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this study was to reduce the production of ROS and the rate of lipid peroxidation while improving 

membrane health and survival. Bird sperm has an advanced antioxidant system that includes the 

antioxidants glutathione, peroxidase, and superoxide dismutase (Surai 1999). Adding antioxidants 

can control ROS production (Amini et al. 2015). Antioxidants in different species and at different 

doses have shown different results (Nazari and Daghigh kia 2020). Addition of cysteamine to rooster 

spermatozoa during freezing and thawing significantly increased motility and survival parameters, 

which agreed with the results of Bucak et al. (2007). Najafi et al. (2014) indicated that cysteamine at 

6 mM improved viability and reduced lipid peroxidation (malondialdehyde concentration). 

cysteamine improved membrane functionality significantly, except at 8 mM.n. This was probably due 

to the high dose of diluent used. Our results did not agree with the study of Thananurak et al. (2019) 

who reported the negative effect of adding levels of 0.001, 0.002 and 0.004 µM on motility and 

viability. Low levels of cysteamine induce cysteine to enter the cell, producing glutathione as an 

intracellular antioxidant. Cysteamine at high doses produces large amounts of hydrogen peroxide, 

causing oxidative stress and reducing glutathione peroxidase activity (Besouw et al. 2013). According 

to report Partyka et al. (2013) cysteine increases motility and viability of rooster sperm. Glutathione 

peroxidase is one of the enzymes with peroxidative activity that plays an important role in sweeping 

high oxidations and protecting the cell from oxidative stress. Glutathione can also restore the oxidized 

vitamins E and C and restore them to the original antioxidant structure (Almasi et al. 2014). 

Cysteamine as a glutathione synthase can play a major role in reducing free radicals. In the present 

study, the amino acid cysteamine decreased malondialdehyde concentration and increased plasma 

membrane integrity and normal sperm during the freezing-thawing process. This agreed with the 

result of Najafi et al. (2014) reporting that addition of 6 mM reduced the concentration of 

malondialdehyde in ram semen compared with the control group. Not only does cysteamine improve 

sperm quality after freeze-thawing, but also it increases sperm resistance during artificial 

insemination in the reproductive female tract (Najafi et al. 2014). In the present study, cysteamine 

did not significantly decrease the percentage of abnormal sperm compared with the control group. 

Conclusion According to the results of this study, adding amino acid cysteamine to the diluted 

sample of semen can protect sperm from oxidative stress and reduce lipid peroxidation. Levels of 

0.30 and 0.45 µM increase the mobility. Also, the level of 0.30 µM increases the viability and health 

of the sperm membrane and reduces the amount of malondialdehyde in the rooster's semen 
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