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چکیده
زمینه مطالعاتی :سیلیمارین یک پلی فنل است که توانایی خنثی سازی رادیکالهای آزاد اکسیژن را دارد و میتواند در
ذخیره سازی اسپرم مفید باشد .هدف :این آزمایش به منظور بررسی اثر سیلیمارین بر ذخیرهسازی اسپرم خروس در
 4Cانجام شد .روش کار :جمعآوری منی دو بار در هفته در  5نوبت از  15قطعه خروس بالغ انجام شد .انزالها در هر
نوبت بعد از تجمیع به پنج قسمت تقسیم شد .مقدار صفر (شاهد )S150( 150،)S100( 100 ،)S50( 50 ،)S0،و )S200( 200
میکروگرم در میلیلیتر سیلی مارین به هر قسمت اضافه شد .سپس نمونهها تا  4 Cسرد شد و به مدت  72ساعت در این
دما نگهداری شد .در زمانهای صفر 48 ،24 ،و  72ساعت ذخیرهسازی ،سالمت غشای پالسمایی ،زندهمانی (رنگآمیزی
هوخست  )33258و تحرک اسپرم ارزیابی شد .در زمان  48به منظور بررسی پراکسیداسیون چربی غلظت مالوندی-
آلدهید ( )MDAدر ( )300 ×106اسپرم اندازهگیری شد .نتایج :اثر متقابل سیلیمارین و زمان ذخیرهسازی بر سالمت
غشای پالسمایی ،زندهمانی و تحرک پیشرونده اسپرم معنیدار بود ( .)P<0/05در ساعت  48و  ،72به ترتیب بیشترین
تحرک پیشرونده اسپرم در  )59%/20( S50یا  )61%/20( S100و  )52%/00( S100و بیشترین سالمت غشای پالسمایی اسپرم
به ترتیب در  )68%/12( S50یا  )68%/32( S100و  )62%/50( S100مشاهده شد ( .)P<0/05بیشترین زندهمانی اسپرم در
زمانهای  48و  72به ترتیب در ( S50به ترتیب  %71/50و  )%59/94و ( S100به ترتیب  71%/56و  )%62/48مشاهده شد
( .)P<0/05بیشترین میزان تولید  )1/12 µM/mL( MDAو کمترین ( )0/59 µM/mLبه ترتیب در  S200و  S100مشاهده شد
( .)P<0/05نتیجهگیری نهایی :افزودن  100 µg/mLسیلیمارین به منی سبب بهبود ماندگاری اسپرم خروس در 4 C
میشود.
واژگان کلیدی:اسپرم خروس ،فالونوئید ،آنتیاکسیدان ،سیلیمارین

مقدمه
تلقیح مصنوعی از جمله روشهای مدیریتی جهت

میتوان قدرت بارورکردن را در خروسهای ممتاز

افزایش راندمان تولید مثل در گلههای مرغ مادر و الین

افزایش داده و همچنین از خروسهای مسن که دارای

است .به طوریکه از نظر اصالح نژادی با تلقیح مصنوعی

ارزش ژنتیکی باالیی هستند استفاده کرد (ضمیری
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ضیاییراد ،روستاییعلیمهر و ...

 .)1380ازجمله معایب این روش کاهش سریع قدرت

سیلیمارین شامل مخلوطی از شش ایزومـر سیلی-

باروری اسپرمها به دلیل اکسیداسیون اسیدهای چرب

بین A1و  ،Bایزوسیلیبین A2و  ،Bسیلیکریستین 3و

غیراشباع و تشکیل رادیکالهای آزاد ،طی ذخیرهسازی

سیلیدیانین4است (کاواسینکا و همکاران  .)2003سیلی-

منی به صورت مایع یا یخزده است (احمدی و ضمیری

بین جز اصلی سیلیمارین است که  20-30درصد از کل

.)1386

فالولیگـنانها را شامل میشود و دو ایزومر آن یعنی

در روند ذخیره سازی اسپرم ،اگر چه به کمک سرما

سیلیبین  Aو  Bبه نسبت تقریبـی  1:1وجود دارند .دو

سرعت متابولیسم سلول و تولید رادیکالهای آزاد

ایزومر ایزوسیلیبین یعنی ایزوسیلیبین  Aو  Bنیز به

اکسیژن کاهش مییابد ولی وقوع پراکسیداسیون چربی-

نسبت تقریبی  7:3وجود دارند (کاواسینکا و همکاران

ها امری اجتناب ناپذیر است .نتیجه پراکسیداسیون

 .)2003به هر حال ،آنچه به نام سیلیمارین عرضه می-

چربیها غشا ،کاهش اسیدهای چرب غیراشباع و تولید

شود مخلوطی از این شش ایزومر است (لی و لیو

مالوندایآلدهید ( )MDAو -4هایدروکسی نوننول است.

 .)2003اثرات حفاظتی و آنتیاکسیدانی سیلیمارین در

از آنجا که غلظتهای باالی اسید چرب غیر اشباع برای

کشت سلولهای لنفوسیتی و لوکوسیتی انسان به اثبات

حفظ سیالیت غشاء و تحرک اسپرم ضروری است،

رسیده است (آندرسون و همکاران  1994و لوچر و

کاهش تحرک اسپرم در این شرایط قابل توجیه است

همکاران  .)1998حساسیت باالی غشای پالسمایی

پراکسیداسیون

اسپرم خروس به اکسیداسیون سبب شده است که

چربیهای غشای اسپرم سبب کاهش توان باروری،

افزودن ترکیبات آنتیاکسیدان به منی خروس در زمان

کاهش واکنش آکروزومی ،تخریب کروماتین اسپرم و

ذخیره سازی آن صورت مایع توصیه شود (دانگو و

کاهش لقاح اووسیت میشود (کوداما و همکاران 1996و

دانگو  .)1997سیلیمارین جزء پلی فنلها است و توانایی

ورما و کانوارک  .)1999اسپرم سلولی است که به دلیل

جذب و خنثی سازی رادیکالهای آزاد اکسیژن را دارد

مقدار ناچیز سیتوپالسم ظرفیت آنتیاکسیدانی اندکی

(آندرسون و همکاران .)1994بعالوه سیلیمارین می-

دارد (برکو و همکاران  .)2003به همین دلیل اسپرم

تواند مصرف اکسیژن و تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن

جهت کاهش اثر مضر رادیکالهای آزاد اکسیژن وابسته

ناشی از متابولیسم سلول را کاهش دهد (فراگالی و

به محیط اطراف ،یعنی مایع منی است (برکو و همکاران

همکاران  .)2000لذا هدف مطالعه حاضر مطالعه اثر

 .)2003از آنجاییکه رقیق سازی منی در فرایند عمل

مقادیر مختلف سیلیمارین بر منی خروس طی ذخیره

آوری منی اجتناب ناپذیر است لذا افزودن مواد آنتی

سازی در  4درجه سانتیگراد است.

(بامبر و همکاران  .)2000همچنین،

اکسیدان به منی جهت ذخیره سازی به عنوان یک راه
کار عملی مطرح است (بلسبوییس و همکاران 1993و
دانگو و دانگو .)1997
عصاره

گیاه

ماریتیغال

حاوی

80-70

فالونولیگنان سیلیمارین با فرمول شیمیایی

درصد

C25H22O10

ال تصور میشد که
است (رادکو و سیبولسکی  .)2007قب ً
سیلیمارین ترکیب خالصی با ساختار -7کرومانول-3-
متیل -تاکسیفولین است ،اما با ابداع روشهای دقیقتر
برای تجزیه وجداسازی سیلیمارین مشخص شد که

مواد و روشها
این آزمایش با استفاده از  15قطعه خروس سالم نژاد
راس  308با سن 32هفتگی در دانشکده علوم کشاورزی
دانشگاه گیالن انجام شد .خروسها در قفسهای
1

. Silybin
2
. Isosilybin
3
. Silychristin
4
. Silydianin
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انفرادی به ابعاد ( 60 5075سانتیمتر) در دمای -18

( )Sigma, USAاز  )Sigma, USA( DMSOاستفاده شد.

 20درجه سانتیگراد و تحت یک برنامه نوری با 14

مقدار  400 mgسیلیمارین در یک میلیلیتر  DMSOحل

ساعت روشنایی و  10ساعت تاریکی نگهداری شدند.

شد بوسیله رقیق کننده سکستون محلول µ 400g/mL

جیره غذایی بر اساس توصیه شرکت راس تهیه شد و

سیلیمارین تهیه شد .نمونههای رقیق شده به  5بخش

مقدار  125گرم در ابتدای پرورش تا  135گرم در

مساوی تقسیم و به هر بخش به صورت حجم به حجم

انتهای پرورش برای هر خروس در نظر گرفته شد.

 1 :1رقیقکننده سکستون حاوی صفر300 ،200 ،100 ،

خوراک در یک وعده و بالفاصله بعد از روشنایی صبح

و  µ 400g/mLاضافه شد تا غلظت نهایی اسپرم به

در اختیار پرندگان قرار داده شد و آب نیز به صورت

 2 ×109در میلیلیتر و سیلیمارین به صفر،100 ،50 ،

آزاد در دسترس بود .نمونههای منی پس از  10روز

 150و  µ 200g/mLرسید .سپس نمونهها به کمک

(عادتدهی) و با استفاده از روش مالش شکمی بر

دستگاه تست چمبر ( )Kaito, Japanبا سرعت 0/25

اساس روش باروس و کوئین ( )1937توسط یک

درجه در دقیقه تا  4 ºCسرد شد و به مدت  72ساعت

تکنسین مجرب جمعآوری شد .نمونههای منی در 5

در این دما ذخیره شد .جهت تعیین روزانه سالمت

نوبت با فاصله دو روز (حداقل از  12خروس در هر

غشای پالسمایی ،تحرک و زندهمانی اسپرم در زمان-

نوبت) جمعآوری شد .برای رقیق کردن نمونهها از

های صفر 48 ،24 ،و  72ساعت ذخیرهسازی مقداری از

mg

نمونهها برداشته شد .بعد از  48ساعت ذخیرهسازی،

-L ،640گلوتامات سدیم  ،8/07 gکلرید منیزیم،340mg

مقدار  150میکرولیتر از نمونه ها (که حاوی اسپرم

فروکتوز  ،5 gفسفات دیپتاسیم تری هیدرات ،12/7 g

 300 ×106بود) جهت بررسی پراکسیداسیون چربیها

فسفات منوپتاسیم  ،3/95 g5TES ،650mgاستات سدیم

اسپرم برداشته شد .به این منظور غلظت مالوندی-

 4/3gدر یک لیتر آب مقطر؛  )pH= 7/4استفاده شد .با

آلدهید ( )µM/mLدر تیمارها بر اساس روش (کمارسان

توجه به غظلت منی خروس (در حدود  5 × 109اسپرم

و همکاران  )2009تعیین شد .این روش بر پایه واکنش

در هر میلی لیتر) و به منظور ممانعت از افت کیفیت

یک مولکول مالوندیآلدهید با  2مولکول اسید

نمونههای در زمان انتقال به آزمایشگاه ،بعد از انزال دو

تیوباربیتوریک و تولید مولکولی صورتی رنگ است که

قسمت منی با یک قسمت رقیق کننده مخلوط شد .سپس

بیشترین جذب را در طول موج  532نانومتر دارد.

نمونهها بالفاصله بوسیله فالکس عایق حرارتی حاوی

ارزیابی اسپرم

آب ℃  ، 39به دور هرگونه نور به آزمایشگاه منتقل

غلظت اسپرم با کمک الم هموسایتومتر و میکروسکوپ

شدند (موس و همکاران .)2010تحرک پیشرونده اسپرم

( )Olympus, Japanبا بزرگنمایی  × 400بعد از رقیق

و غلظت اسپرم با توجه به رقیقسازی اولیه در هر

کردن ( )1/200نمونه های با آب انجام شد .میانگین

نمونه تعیین شد .نمونههایی که تحرک کمتر از 70

تعدادسلول شمارش شده در پنچ مربع با مساحت 0/04

درصد و غلظت کمتر از  3000 ×106اسپرم در میلیلیتر

میلیمتر مربع تعیین و سپس تعداد اسپرم در واحد

داشتند از آزمایش حذف شدند .سپس انزالها تجمیع

حجم (میلی لیتر) تعیین شد.

شد و بوسیله رقیقکننده سکستون تا غلظت /mLاسپرم

بــه منظــور بررســی تحــرک پیشــرونده اســپرم پــنچ

 4 ×109رقیق شد .به منظور حل کردن سیلیمارین

میکرولیتر از نمونه رقیـق شـده روی یـک الم قـرار داده

رقیقکننده سکستون (سیترات پتاسیم منوهیدرات

شده و با گذاشتن یک المل روی آن تحرک اسـپرم در 5
2-[(1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-5
yl)amino]ethanesulfonic acid

تا  7میدان دید با تخمین  %10با کمک میکروسـکوپ فـاز
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متضــاد مجهــز بــه صــفحه گــرم
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بــا بزرگنمــایی × 400

در زمان با استفاده از نرم افزار  SASو رویه

Mixed

توسط یک تکنسـین مجـرب تعیـین شـد .میـانگین اعـداد

آنالیز شدند .نتایج به صورت  Lsmean ± SEارائه و

بدست آمده بعنوان نتیجه ثبت شد (طباطبایی.)2012

سطوح معنیداری در سطح  5درصد ( )P>0/05در نظر

ارزیابی زندهمانی اسپرم با استفاده از رنگ هوخست

گرفته شد.

بیس بنزامید  )AppliChem,Germany( H33258انجام شد

نتایج

(لیو و همکاران  .)1991بطور خالصه :بعد از اینکه

نتایج اثرمستقل سیلیمارین (جدول )1نشان داد که

نمونهها به غلظت  0/03 ×109اسپرم در میلیلیتر

بیشترین سالمت غشای پالسمایی ،تحرک پیش-

رسانده شد µ10L ،از این نمونهها با  µ10Lاز محلول

رونده،زندهمانی اسپرم در مقدار 50و

100mg/mL

رنگ هوخست بیسبنزامید ( µ 20g/mLازهوخست بیس

مشاهد شد (.)P>0/05

بنزامید  H33258در بافر  0/154 Mسدیم کلرید و

M

اثرمتقابل سیلیمارین و زمان ذخیرهسازی برتحرک

 0/015تری سدیم سیترات  )pH=7مخلوط شد و بعد از

پیشرونده اسپرم معنیدار بود (شکل .)P>0/05 ،1

 30ثانیه در دمای اتاق  µ 5Lاز نمونه روی الم قرارداد

درزمان صفر ذخیرهسازی اسپرم اختالف معنیداری

شده و با گذاشتن المل بر روی آن ،با استفاده از

بین مقادیر مختلف سیلیمارین مشاهده نشد (.)P<0/05

میکروسکوپ فلورسنت ( )Olympus IX70, Japanو

درزمان  ،24تحرک اسپرم در مقدار  50میکروگرم

فیلتر  WUبا بزرگنمایی 200 ،×400عدد اسپرم در

سیلیمارین ( 72/00± 1/69درصد) بیشتر از آن در

شرایط نور بسیار کم بررسی و اسپرمهای با رنگ آبی

مقدار  200میکروگرم سیلیمارین ( 67/20±1/69درصد)

به عنوان پاسخ منفی (مرده) و اسپرمهای بدون رنگ به

بود ( .)P<0/05درزمان  48بیشترین تحرک اسپرم

عنوان پاسخ مثبت (زنده) در نظر گرفته شدند .برای

درمقدار  100میکروگرم سیلیمارین (61/20 ± 1/69

بررسی سالمت غشای پالسمایی اسپرم  µ 25Lاز

درصد) و  50میکروگرم سیلیمارین (59/20 ± 1/69

نمونهی اسپرم با  500 µLاز محلول هایپواسموتیک

درصد) مشاهده شد ( )P<0/05و کمترین تحرک اسپرم

(1گرم سیترات سدیم در 100میلیلیتر آب مقطر با

در مقدار  150میکروگرم سیلیمارین (42/80±1/69

فشار اسمزی معادل  100میلی اسمول در کیلوگرم،

درصد) و  200میکروگرم سیلیمارین (40/80±1/69

 )pH=7مخلوط شد و به مدت  30دقیقه در دستگاه آون

درصد) مشاهده شد ( .)P<0/05پس از  72ساعت

با دمای  37°Cقرار گرفت (مورنو و همکاران.)2009

ذخیرهسازی اسپرم ،بیشترین تحرک اسپرم در مقدار

سپس با استفاده از میکروسکوپ فاز متضاد با

 100میکروگرم سیلیمارین (52/1±00/69درصد) و

بزرگنمایی  ،×400حداقل در  5میدان دید  200عدد

کمترین تحرک اسپرم در مقدار  200میکروگرم سیلی-

اسپرم بررسی شد .اسپرمهای دارای دم متورم به

مارین ( 27/1±60/69درصد) مشاهده شد (.)P<0/05

عنوان پاسخ مثبت (غشای پالسمایی سالم) و اسپرمهای

اثرمتقابل سیلیمارین و زمان ذخیرهسازی بر زندهمانی

با دم بدون تورم به عنوان پاسخ منفی (غشای پالسمایی

اسپرم خروس معنیدار بود (شکل  .)P<0/05 ،2در زمان

ناسالم) در نظر گرفته شدند .نتایج بدست آمده از غلظت

صفر ذخیرهسازی اسپرم اختالف معنیداری بین مقادیر

 MDAدر قالب طرح کامال تصادفی با استفاده از نرم-

مختلف سیلیمارین مشاهده نشد ( .)P>0/05در زمان

افزار  SASو رویه  GLMتجزیه شد .نتایج بدستآمده از

 ،24کمترین زندهمانی اسپرم مربوط به مقدار 200

تحرک ،زندهمانی و سالمت غشای پالسمایی در قالب

میکروگرم سیلیمارین ( 75/1±46/89درصد) بود

طرح کامال تصادفی و به صورت دادههای تکرار شده

( )P<0/05و بین دیگر مقادیر سیلیمارین اختالف معنی-

5
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داری مشاهده نشد ( .)P>0/05در زمان  ،48بیشترین

میکروگرم سیلیمارین ( 59/1±94/89درصد) مشاهده

زندهمانی اسپرم درمقدار  100میکروگرم سیلیمارین

شد ( .)P<0/05کمترین زندهمانی اسپرم درمقدار 150

( 71/56±1/89درصد) و  50میکروگرم سیلیمارین

میکروگرم سیلیمارین ( 45/1±76/89درصد) و 200

( 71/50±1/89درصد) بود و کمترین زندهمانی اسپرم

میکروگرم سیلیمارین ( 43/1±42/89درصد) مشاهده

در مقدار  200میکروگرم سیلیمارین (53/64±1/89

شد ( .)P<0/05اثرمتقابل سیلیمارین و زمان ذخیره-

درصد) مشاهده شد ( .)P<0/05پس از  72ساعت

سازی برسالمت غشای پالسمایی اسپرم معنیدار بود

ذخیرهسازی ،بیشترین زندهمانی اسپرم درمقدار 100

(شکل .)P<0/05 ،3درزمان صفر اختالف معنیداری بین

میکروگرم سیلیمارین ( 62/1±48/89درصد) و 50

مقادیر مختلف سیلیمارین مشاهده نشد (.)P>0/05

جدول  -1اثر مستقل سیلیمارین و زمان ذخیره سازی بر درصد تحرک پیشرونده ،زندهمانی و سالمت غشای پالسمایی اسپرم
Table 1- Main effect of silymarin and storage time on sperm motility, viability and membrane integrity

تحرک پیشرونده
Progressive motility

زندهمانی

سالمت غشای پالسمایی

عامل تغییر

Membrane integrity Viability

58.7b
64.4a
66.1a
56.9b
53.5c

71.7b
75.5a
76.2a
68.8c
65.1d

68.6b
74.3a
74.3a
67.7b
63.3c

0.84

0.94

0.57

78.9a
69.6b
50.4c
40.6d
0.75

88.4a
80.7b
64.2c
52.6d
0.84

88.4a
79.3b
60.5c
50.3d
0.51

Variable
0
50
100
150
200

سیلیمارین
)Silymarin (µg/ml

SE
0
24
48
72

زمان ذخیره سازی
)Storage time (h
SE

)Different superscripts indicate significant differences among treatments (P<0.05

a-d
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a
a
a
a
a

a
ab
ab

0 µg/ml

80
75
70

50 µg/ml

ab
b

100 µg/ml

a

200 µg/ml

a
55

a
b
c

b

50

c

45

c

40

c

35
30

d
72

)Progressive motility (%

60

تحرک پیش رونده اسپرم (درصد)

150 µg/ml

65

25

4

24

0

زمان (ساعت)
)Time (h
شکل  -1اثر متقابل سیلیمارین و زمان ذخیرهسازی بر تحرک پیشرونده اسپرم

Figure 1- Interaction effect of silymarin and storage time on sperm progressive motility
حروف غیرمشابه نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح  %5میباشد.
Dissimilar letters show significantly different (P < 0.05).
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4°Cاثر سیلیمارین بر ذخیره سازي منی خروس در دماي
90

a
aa
a
a

85
80

0 µg/ml

aa

50 µg/ml

aa

75

100 µg/ml

b

Viability (%)

70
)زنده مانی (دصد

150 µg/ml

a

200 µg/ml

a
b

65
60

a

c

a

55

b

d

50

c

45

c

40
0

24 Time (h) 48
)زمان (ساعت

72

 اثر متقابل سیلیمارین و زمان ذخیرهسازی بر زندهمانی اسپرم خروس-2شکل
Figure 2- Interaction effect of silymarin and storage time on sperm viability

90
85
80

a
a
a
a
a

a
b
b
b
b

Membrane integrity (%)

75
)سالمت غشای پالسمایی (درصد

0 µg/ml
50 µg/ml
100 µg/ml
150 µg/ml
200 µg/ml

70

a

65

a

60

b

55

a
b

b

50

c

45
40

c
c
d

35
0

24

Time (h) 48
)زمان (ساعت

72

 اثر متقابل سیلیمارین و زمان ذخیرهسازی بر سالمت غشای پالسمایی اسپرم-3شکل
Figure 3- Interaction effect of silymarin and storage time on sperm membrane integrity
. میباشد%5 حروف غیرمشابه نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح
Dissimilar letters show significantly different (P < 0.05).
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ضیاییراد ،روستاییعلیمهر و ...
جدول -2اثر سیلیمارین برپراکسیداسیون چربی اسپرم
(اسپرم  )300106پس از  48ساعت ذخیرهسازی در دمای
(Lsmean ± SE) 4C

Table 2- Effect of silymarin on sperm lipid
peroxidation after 48 h incubation at 4 ℃ (Lsmean ±
)SE

بحث
نتایج نشان داد مقدار  50و  100میکروگرم سیلیمارین
در میلیلیتر سبب بهبود زندهمانی و سالمت غشای
پالسمایی اسپرم خروس طی  48ساعت ذخیرهسازی
در  4 Cشد .البته پس از  72ساعت ذخیرهسازی در

C

 4بیشترین سالمت غشای پالسمایی اسپرم در مقدار

سیلیمارین
(میکروگرم در میلی-

( )0/03میکرومول در MDA109

لیتر)

)MDA (µm/0.03109

 100میکروگرم سیلیمارین مشاهده شد اگر چه که
زندهمانی اسپرم در مقادیر  50و  100میکروگرم سیلی-
مارین پس از  72ساعت ذخیرهسازی تفاوتی را نشان

)silymarin(µg/ml
0
0.85±0.065
50
0.87±0.065b
100
0.59±0.065c
b
150
0.90±0.065
a
200
1.12±0.065
a-c
Different superscripts indicate significant differences
)among treatments (P<0.05
b

نداد .مشخص شده است که

سیلیمارین از طریق

کاهش رادیکالهای آزاد اکسیژن سبب بهبود سالمت
غشای سلولهای شش انسان (پودر و همکاران ،)2012
افزایش زندهمانی سلولهای کبد موش (باساگا و
همکاران  ،)1997افزایش زندهمانی سلولهای لنفاوی
موش (کیم و شارما  )2003و ممانعت از آسیبهای

درزمان  ،24بیشترین سالمت غشای پالسمایی اسپرم

 DNAدر سلولهای لنفوسیتهای انسان (آندرسون و

در مقدار  50میکروگرم سیلیمارین (83/62±1/14

همکاران  )1994میشود .به عالوه سیلیمارین با

درصد) مشاهده شد ( .)P<0/05بین دیگر مقادیر سیلی-

افزایش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (موزس و

مارین اختالف معنیداری مشاهده نشد (.)P>0/05

همکاران  )1991و گلوتاتیون پراکسیداز (آلتورجای و

درزمان  ،48بیشترین سالمت غشای پالسمایی اسپرم

همکاران  )1992در گلبولهای قرمز ،آثار آنتی اکسیدانی

سیلیمارین

خود را تشدید میکند و سبب افزایش پایداری غشای

( 68/32±1/14درصد) و  50میکروگرم سیلیمارین

سلول میشود .از طرفی سیلیمارین در غلظت 100

( 68/12±1/14درصد) بود ( ،)P<0/05کمترین سالمت

میکرومول سبب افزایش مقاومت اسمزی در سلولهای

غشای پالسمایی اسپرم مربوط به مقدار  200میکروگرم

کبدی جدا شده از موش در شرایط کاهش فشار اسمزی

سیلیمارین ( 49/1±14/14درصد) بود ( .)P<0/05پس

شده است (راملینی و ملدولسی  .)1976همچنین ،سیلی-

از  72ساعت ذخیرهسازی اسپرم ،بیشترین و کمترین

مارین به طور معنی داری از لیز شدن (پارگی) سلول-

سالمت غشای پالسمایی اسپرم به ترتیب در مقدار 100

های کبدی موش در حضور تریتون  x100جلوگیری

میکروگرم سیلیمارین ( )62/1±50/14و مقدار 200

میکند (باسیگلیو و همکاران  .)2009گزارش شده است

میکروگرم سیلیمارین ( 37/1±94/14درصد) مشاهد

که ترکیبات فالونوئیدی با اثر بر گروههای قطبی

MDA

فسفولیپیدهای غشای سلولی مانع از اکسیداسیون و از

مربوط به مقدار  200و  100میکروگرم سیلیمارین بود

هم پاشیدگی غشا میشوند (ارلجمان و همکاران .)2004

(جدول  ،)P<0/05 ،2بین دیگر مقادیر سیلیمارین

سیلیمارین به دلیل ماهیت چربی دوست خود به طور

اختالف معنیداری مشاهده نشد (.)P>0/05

محکم با ترکیبات غشای پالسمایی متصل میشود و

مربوط

به

مقدار

100

میکروگرم

شد ( .)P<0/05بیشترین وکمترین میزان تولید

بدین ترتیب باافزایش استحکام غشای پالسمایی ،از
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شکستگی و از همگسیختگی آن جلوگیری میکند

پراکسیداسیون چربیها سبب اختالل در غشای

(باسیگلیو و همکاران  ،2009راملینی و ملدولسی .)1974

میتوکندری ،کاهش میزان  ATPو آسیب آکسونم اسپرم

بنابراین به نظر میرسد سیلیمارین بواسطه حمایت از

میشود که در نهایت باعث کاهش حرکت پیشرونده

ساختار غشای پالسمایی و کاهش آثار مضر عوامل

اسپرم خواهد شد (آرمسترونگ و همکاران ،1999

اکسیدان طی ذخیرهسازی در  4 Cسبب بهبود

بلسبوییس و همکاران  ،1999لونگ و کرامر ،2003

ماندگاری اسپرم خروس میشود .نتایج نشان داد بعد

سانوکا و کارپیزس  ،2004سرولینی و همکاران .)2006

از  48ساعت ذخیرهسازی در  ،4 Cبیشترین تحرک

بنابراین ،سیلیمارین احتماال از طریق کاهش آثار سمی

اسپرم خروس در مقادیر  50یا  100میکروگرم سیلی-

گونههای فعال اکسیژن سبب بهبود تحرک اسپرم

مارین مشاهد شد .البته پس از  72ساعت ذخیرهسازی

خروس طی ذخیرهسازی در دمای  4 Cمیشود .در

در  4 Cبیشترین تحرک اسپرم در مقدار 100

پژوهش حاضر سیلیمارین در غلظت  100میکروگرم

میکروگرم سیلیمارین مشاهده شد .گزارش شده است

در میلیلیتر و پس از  48ساعت ،سبب کاهش میزان

که افزودن سایر آنتیاکسیدانها مانند ویتامین  Eبه منی

تولید  MDAدر منی خروس شد .گزارش شده است که

رقیق شده خروس (نورانی و همکاران  ،1386طباطبایی

سیلیمارین سبب کاهش تولید  MDAدر سلولهای کبد

و همکاران  ،)2011بوقلمون (دانگو و دانگو ،)1997

موش (پیترانگلو و همکاران  ،)1995ریه انسان و موش

خوک (براینینگر و همکاران  )2005سبب بهبود تحرک

(باساگا و همکاران  ،)1997اپیتلیوم کلون موش (کراز و

اسپرم طی ذخیره سازی شده است .همچنین افزودن

همکاران  ،)2001گلبولهای قرمز انسان (کیروسیگا و

آنتی اکسیدانهای با منشا گیاهی مانند کاتچین به منی

همکاران  ،)2007پانکراس موش(سوتو و همکاران

بز سبب بهبود تحرک اسپرم طی ذخیره سازی در 5

 )2003سلولهای تک هستهای خون انسان (کیروسیکا و

درجه سانتیگراد شده است (پاردی و همکاران .)2004

همکاران  )2010و ماکروفاژهای موش (کانگ و همکاران

مشخص شده است که بهبود فعالیت آنزیمهای کاتاالز و

 )2002میشود .مشخص شده است که طی ذخیره-

سوپراکسید دیسموتاز در نتیجه افزودن لیکوپن به جیره

سازی اسپرم در شرایط برونتنی ،واکنشهای

موشهایی که در شرایط تنش اکسیداتیو قرار داشتند،

پراکسیداسیونی به دلیل تولید گونههای فعال اکسیژن

سبب افزایش تحرک اسپرم میشود (تارک و همکاران

نظیر سوپر اکسید و هیدروکسیل و ترکیبات بیولوژیکی

 .)2007از طرفی مشخص شده است که سیلیمارین

غیر رادیکالی نظیر پراکسید هیدروژن و اسید

ماده آنتی اکسیدان قوی بوده (بورساری و همکاران

هیپوکلریک توسط اسپرمهای مرده در حضور اکسیژن

 )2001و افزودن  50میکروگرم در میلیلیتر سیلیمارین

محیط ،تشدیدمیشوند (بوکاک و همکاران .)2009

به محیط کشت سلولهای ماکروفاژ موش و ذخیره-

بعالوه ،افزایش غلظت  MDAدر منی خروس همبستگی

سازی این سلولها به مدت  24ساعت سبب مهار بیان

باالیی باکاهش زندهمانی و ناباروری اسپرم دارد

آنزیم نیتریک اکساید سنتاز و تولید اکسید نیتروژن

(فوجیهارا و کوگا  .)1984بنابراین افزودن  100میکرو

( )NOمیشود (کانگ و همکاران  .)2002اگرچه غلظت-

گرم سیلیمارین به منی رقیق شده خروس در روند

های کم  NOسبب افزایش ظرفیتپذیری اسپرم میشود

ذخیره سازی احتماال با ممانعت از پراکسیداسیون

(زینی و همکاران  ،)1995اما افزایش مقدار آن سبب

چربی سبب حفظ کیفیت اسپرم می شود.

کاهش تحرک اسپرم خواهد شد (بالرسیا و همکاران

در مطالعه حاضر مقادیر بیشتر از  100میکروگرم در

 .)2004افزایش میزان گونههای فعال اکسیژن و

میلیلیتر سیلیمارین سبب کاهش تحرک ،زنده مانی و
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سالمت غشای پالسمایی اسپرم شد .عالوه بر این

وقوع میپیوندد ،به طوریکه با افزایش غلظت ،عملکرد

پراکسیداسیون چربیهای اسپرم در غلظت 200

آنها معکوس شده و سبب القای اکسیداسیون میشوند

میکروگرم در میلیلیترسیلیمارین افزایش یافت .گزارش

(سااو و کاتلر  .)1993این موضوع در مورد سایر آنتی

شده است که  80میکروگرم سیلیمارین در میلی لیتر

اکسیدانها با منشا گیاهی مانند عصاره چای سبز

بعد از  12ساعت هیچ گونه اثری بر زندهمانی سلولهای

(چانگ و همکاران  )2001و کوئرسیتین (روباسکیویسز

اپیدرمی و فیبروبالست موش ندارد ولی بعد  48ساعت

و همکاران  )2007نیز به اثبات رسیده است .بنابر این به

از طریق افزایش بیان پروتئینهای القا کننده آپوپتوز و

نظر میرسد که غلظت  200میکرو مول سیلیمارین آثار

آزادسازی سیتوکروم  Cاز میتوکندری سبب القای

مخربی بر اسپرم خروس در روند ذخیره سازی در 4

آپوپتوز و کاهش زندهمانی میشود (کاتییر و همکاران

درجه سانتیگراد دارد.

 .)2005همچنین ،مشخص شده است که سیلیمارین در
غلظتهای  25و  50میکروگرم در میلیلیتر برای مدت

نتیجهگیری کلی

 24ساعت سبب افزایش زندهمانی سلولهای شش

افزودن میزان 100میکرومول سیلیمارین به منی رقیق

انسان شد ولی در غلظت  100میکروگرم در میلیلیتر

و

شده خروس سبب کاهش پراکسیداسیون چربی

برای مدت  48و  72ساعت سبب کاهش زندهمانی این

همچنین حفظ ساختار و عملکرد اسپرم

سلولها شد (پودر و همکاران  .)2012به عالوه ،سیلی-

ذخیره سازی در  4درجه سانتیگراد میشود.

طی روند

مارین در غلظت  160میکروگرم در میلی لیتر سبب
کاهش معنیداری در زندهمانی سلولهای لنفوسیتهای

سپاسگزاری

 Tخون انسان پس از  72ساعت ذخیرهسازی شد

از شــرکت نویــد مــرغ گــیالن بابــت حمایــتهــای مــالی

(قراگوزلو و امیر قفران  .)2007بیان شده است که

قدردانی میشود.

عملکرد بهینه آنتیآکسیدانها در غلظتهای معینی به
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Abstract
BACKGROUND: Silymarin is a polyphenol, which has scavenging ability of reactive oxygen
species, and it can improve spermatozoa storage. OBJECTIVES: Experiment was conducted to
evaluate the effect of silymarin on rooster sperm storage at 4 C. METHODS: Semen collection was

performed twice a week in 5 times by using 15 mature roosters. In each session, ejaculates were
pooled and split into five parts. The amount of 0 (S0), 50 (S50), 100 (S100), 150 (S150) and 200 (S200)
µg/mL silymarin were added to each part. After that, samples were chilled to 4 OC and kept until 72
h. Sperm viability (by staining Hoechst 33258), motility and functional membrane integrity were
evaluated at 0, 24, 48 and 72 h. To assay lipid peroxidation, the concentration of malondialdehyde
(MDA) was determined by 300106 spermatozoa at 48 h. RESULTS: There was interaction
between silymarin and storage time on sperm motility, viability and functional membrane integrity
(P<0.05). At 48 and 72 h, the highest of sperm motility (59.20% or 61.20% and 52.00%,
respectively), and functional membrane integrity (68.12% or 68.32% and 62.50%, respectively)
were observed by S50 or S100 and S100, respectively (P<0.05). The highest of sperm viability was
observed by S50 (71/50% and 59/94% respectively) and S100 (71/56% and 62/48% respectively) at
48 and 72 h, respectively (P<0.05). The concentration of MDA was highest (1.12 µM/mL) and
lowest (0.59 µM/mL) in S200 and S100, respectively (P<0.05). CONCLUSIONS: The addition of 100
µg/mL silymarin to semen improves longevity of rooster spermatozoa at 4C.
Key word: Chicken spermatozoa, Flavonoid, Antioxidant, Silymarin

