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   چکيده

های اسپرم منجمد در داخل ظرف ازت با  ، نمونهمانی اسپرم گاومنظور تعیین دز مناسب پرتوتابی ایکس برای افزایش تحرک و زندهبه

  انجام شد.   CASA  با استفاده از سیستم  آنالیز کمی و کیفی اسپرمگری پرتو ایکس پرتوتابی شد.    1/ 2و    9/0،  6/0  ،3/0  صفر،   یدزها

مالون اندازهدیمقدار  اسید  تیوباربیتوریک  روش  از  استفاده  با  منی  تست  آلدهید  از  شد.  غشای    HOSTگیری  سالمت  ارزیابی  برای 

آنالیز شد. اثر پرتوتابی    SASافزار آماری  ایشی در قالب طرح کامالً تصادفی با استفاده از نرمهای آزمپالسمایی اسپرم استفاده شد. داده 

گری   9/0و    6/0های پرتوتابی شده با دز  های سالم در نمونه(. افزایش درصد اسپرم>P 05/0دار بود )معنی   مانی اسپرمتحرک و زندهبر  

بدون اثرات منفی بر اسپرم و منی، سبب افزایش فعالیت غشای  تواند  میری پرتو ایکس  گ  9/0. پرتوتابی با دز  (>05/0P)دار بود  معنی

  .شودگشایی  بعد از یخمانی اسپرم میتوکندری و بهبود تحرک و زنده 

 اسپرم گاو     ،مانیزنده   ،تحرک  پرتوتابی ایکس،  کليدی:   هایهواژ
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This This study was done to determine the suitable dose of x-ray irradiation for increasing sperm motility and viability 

after freezing and thawing and to assess its effects on malondialdehyde concentration and plasma membrane integrity 

of bovine sperm. Sperm samples in liquid nitrogen were x-ray irradiated at doses of zero, 0.3, 0.6, 0.9, and 1.2 Gy. The 

sperm quality and quantity parameters were evaluated using CASA system. Malondialdehyde concentration was 

determined based on thiobarbituric acid method. To evaluate the plasma membrane integrity, HOST test was done. 

Data were analysied based on completely randomized design by SAS Software. The results showed that irradiation 

influenced (P<0.05) on motility and viability of sperms.  Sperm percentage with plasma membrane integrity was higher 

in sample irradiated at doses of 0.6 and 0.9 Gy (P>0.05). Based on these results, x-ray irradiation at dose of 0.9 Gy 

could increase the mitochondrial membrane activity and enhance the motility and viability of sperms after thawing 

without negative effect on semen and sperm quality.  
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  مقدمه  .1

های زیستی در صنعت دام است؛ اما این روش سبب آسیب جدی به اسپرم  ذخیره بلندمدت اسپرم به روش انجماد یکی از فناوری

از یخ گشایی می ارچگی غشای پالسمایی و  مانی، کاهش سالمت آکروزوم و یکپتواند منجر به کاهش تحرک و زندهشود که میپس 

ها )گلوتامین، گالیسین، پرولین، آالنین و هیستیدین(  اگرچه از ترکیباتی مثل گلیسرول، برخی اسید آمینه  .]1  [شود    DNAآسیب به  

استفاده می از شوک سرمایی  پایین و محافظت آن  اسپرم در دماهای  ایجاد مقاومت  قابلیت    25شود؛ هنوز کاهش  برای  درصدی در 

 . ]2 [شود گشایی مشاهده میاسپرم گاو بعد از یخ تحرک

های  دهندهشتاب  لهیوسبههای الکترون اطراف هسته است و  پرتو ایکس از میدان  منشأ ساز است.  پرتو ایکس پرتو پرانرژی و یون

های الکترون دهنده شود. شتابمیها از یک اوربیتال به اوربیتال دیگر با سطح انرژی پایین حرکت کنند، تولید  الکترون  که  یزمانذرات،  

شده از دهند. برای تعیین مقدار انرژی منتقل های زیاد شتاب میهای آزاد را تا رسیدن به انرژیبا استفاده از نیروهای الکتریکی الکترون

که معادل جذب یک  ( است  Gyالمللی، گری )شود. واحد دز در سیستم بینپرتو ایکس به ماده تحت پرتو، از کمیت دز استفاده می

  . ]3 [( است J/Kgژول انرژی در کیلوگرم ماده تحت پرتو )

این  .  ]4  [درباره اثرات پرتوتابی روی کیفیت اسپرم حیوانات آزمایشگاهی )موش، رت و همستر( برخی گزارشات منتشر شده است  

پرتوهای یون را در معرض  آزمایشگاهی  اپژوهشگرها حیوانات  پرتو گاما و  بر روی کروموزوم  ساز شامل  را  اثرات آن  قرار داده و  یکس 

همکاران   و  لوبارت  دادند.  قرار  مطالعه  مورد  و طالیی(  )چینی  مختلف همستر  نژاد  دو  منی  پراکسیدهای  مقدار  و  اثرات   ]5  [اسپرم 

پاپلیس و همک  اسپرم پستانداران مطالعه کردند.  پالسمایی  بر فعالیت میتوکندری و غشای  را  لیزر  پرتوتابی    ]6  [اران  پرتوتابی  اثرات 

 و اثرات آن را بر تولیدمثل مورد مطالعه قرار داد. DNAایکس را بر آسیب 

مانی اسپرم هدف مطالعه حاضر تعیین دز مناسب پرتوتابی ایکس و مطالعه اثرات آن بر کیفیت اسپرم جهت افزایش تحرک و زنده 

 .  گشایی بودگاو پس از یخ

 

 روش کار  .2

اسپرم منجمد در دمای  میلی  5/0پایوت    25تعداد  :  های اسپرمپرتوتابی نمونه نیتروژن  درجه سانتی  -196لیتری حاوی  گراد 

ای سازمان انرژی اتمی انجام  های دامی جاهد تهیه و پرتوتابی ایکس در مرکز نظام ایمنی هستهمایع از مرکز فروش اسپرم شرکت نهاده

 شد.  

پرتوت انجام شده  به مطالعات  بیشتر  با توجه  با دز  پرتوتابی  ]4  [خواهد شد    DNAگری سبب آسیب    1ابی  بنابراین  های  نمونه؛ 

ترتیب به مدت  به  Balteau 235گری با استفاده از سیستم پرتابل پرتوتابی ایکس مدل    2/1و    9/0،  6/0،  3/0دزهای  با    اسپرم منجمد

های اسپرم در حین پرتوتابی در داخل ظرف نیتروژن مایع  وتتکرار انجام شد. پای  5( در  kV=120, mA=2.4دقیقه )  12و    9،  6،  3

   نگهداری شد.  نیتروژن مایع تانک درونانجام آزمایشات ارزیابی کیفیت اسپرم  تا زمانقرار داشت و 

از یخ گشایی بعد  نمونه تعيين غلظت و درصد تحرک  اسپرم  با  آن  مقایسه  و  پرتوتابی شده  اسپرم  ارزیابی کیفیت  برای   :

زندهپرتوت و  نظر تحرک  از  نشده  پایوتابی  بنمانی،  اسپرم در  بهدرجه سانتی  37ماری  های  یخ  45مدت  گراد  آنالیز گشایی شد.  ثانیه 

تعیین غلظت، درصد اسپرم  کمی و کیفی اسپرم وار، حرکت سریع، حرکت  رونده، حرکت دایرههای دارای تحرک، حرکت پیششامل 

قبل تحرک  عدم  و  درجا  حرکت  پرتوتابی   آهسته،  از  بعد  سیستم  و  از  استفاده   CASA: Computer Assisted  Semen)  با 

Analysis)    .این منظور  انجام شد با یک المل   4برای  از قبل گرم شده گذاشته شد و  اسپرم ذوب شده روی یک الم  از  میکرولیتر 

 ته شد.  عنوان یک داده واحد در نظر گرفپوشانده شد و سه مشاهده از سه مکان مختلف به

-میکرولیتر نمونه منجمد  20مانی اسپرم  برای تعیین میزان زنده  اسپرم:   مانی ميزان زندههای مورفولوژیکی و  تعيين ویژگی

با   و  داده  قرار  بود  گرم شده  قبالً  اسالیدی که  روی  را  رنگ  100ذوب شده  ترکیب  )میکرولیتر  )  1آمیزی سوپراویتال  ( W/Vدرصد 

)  B  ،5ائوزین   در  (  W/Vدرصد  تری  3نیگروزین  )  -درصد  قطره  یک  سپس  شد.  مخلوط  محلول(  هیدرات  دی  سیترات    5سدیم 
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را روی الم گرم شده قرار داده و گسترش تهیه شد. بعد از خشک شدن در هوا، نمونه اسالید زیر  از مخلوط آماده شده  میکرولیتر( 

آمیزی شده، اسپرم در حالت زنده و نیز برای سرهای  رنگ  اسپرم برای سرهای غیر  200( بررسی شد.  100میکروسکوپ )بزرگنمایی ×  

اسپرم در حالت مرده، شمارش شد  رنگ یا جزئی(  )به طور کامل  از]7  [آمیزی شده  ائوزین  هانمونه  آمیزیرنگ   . پس  نگروزین،    -با 

ی، دارای بدنه غیرطبیعی، دارای های طبیعی، بدون سر، دارای سر غیرطبیعهای اسپرم از نظر درصد اسپرموضعیت مورفولوژیکی نمونه

 دم غیرطبیعی، دارای قطره سیتوپالسمیک پروکسیمال، دارای قطره سیتوپالسمیک دیستال مورد مطالعه قرار گرفت.  

در این روش    .]8[   آلدهید از روش تیوباربیتوریک اسید استفاده شددیبرای تعیین مقدار مالون  آلدهيد:دیتعيين مقدار مالون

 شود. آلدئید واکنش داده و رنگ صورتی نمایان می دیتیوباربیتوریک اسید با دو مولکول مالون یک مولکول

  EDTA    ،5/0لیتر  میلی  5/0لیتر از هر نمونه با  میلی  5/0ها رقیق شد. سپس  آلدهید ابتدا نمونهدیگیری مقدار مالونبرای اندازه

-دقیقه سانتریفیوژ شد. سپس در لوله  15برای    g   936×ها در  افه شد. فالکونبه هر فالکون اض  TCAلیتر  میلی  1و    BHTلیتر  میلی

مدت یک ساعت در حمام آب گرم  ها بهاضافه شد. لوله  TBAلیتر  میلی   2لیتر از محلول باالی فالکون  میلی  1دار به  های آزمایش درب

گیری نانومتر اندازه  532فتومتر جذب نوری در طول موج  گراد قرار گرفت و پس از خنک شدن با استفاده از اسپکترودرجه سانتی  95

لیتر منی( محاسبه شد.  آلدهید )نانومول در میلیدیشد. با استفاده از منحنی استاندارد و با توجه به مقادیر جذب نوری، غلظت مالون

 نانومتر انجام شد.   532دار جذب در طول موج آلدئید خالص در برابر مقدیهای مختلف مالونرسم نمودار استاندارد با استفاده از غلظت

ارزیابی سالمت غشای پالسمایی اسپرم منجمد  سالمت غشای پالسمایی اسپرم: از  -برای  پرتوتابی  از   آزمونذوب قبل و بعد 

ات و  گرم تری سدیم سیترات دی هیدر  49/0برای این منظور ابتدا با حل کردن  .  ]9  [( استفاده شد  HOSTالتهاب هیپواسموتیک )

9/0  ( در    D(  -گرم  اسپرممیلی  100فروکتوز  واکنش  شد.  تهیه  هیپواسموتیک  محلول  یک  یونیزه  مقطر  آب  محیط لیتر  به  ها 

های هایی که غشای پالسمایی سالم دارند به محلول واکنش داده ولی اسپرمصورت تورم دم است. در این حالت اسپرمهیپواسمول به

ها صاف  هایی که دم آنعنوان اسپرم زنده و اسپرمهای با دم گره خورده بهنند. با انجام این تست اسپرمماناسالم بدون واکنش باقی می

 خورده شمارش شد. اسپرم شمارش شد و درصد اسپرم با دم تاب 200عنوان اسپرم مرده شمارش شد. برای هر تیمار حداقل است به

: میانگین،  µ: مقدار هر مشاهده،  Yijبود. در این مدل     Yij = µ + Ti + eijطرح آزمایشی، طرح کامالً تصادفی و مدل آماری   

Ti  اثر تیمار :i    وeijها با استفاده از نرم افزار  : خطای آزمایش است. دادهSAS  0/ 05داری  آنالیز شد و از آزمون دانکن در سطح معنی  

 برای مقایسه میانگین استفاده شد. 
 

 نتایج و بحث  .3

تحر درصد  و  یخغلظت  از  بعد  اسپرم  نمونهک  اسپرم  غلظت  معنیگشایی:  تفاوت  شاهد  نمونه  با  ایکس  پرتوتابی شده  داری  های 

داده(<05/0P)نداشت    آنالیز  معنی.  تفاوت  اسپرم  تحرک  درصد  نمونههای  بین  داد داری  نشان  شاهد  نمونه  با  شده  پرتوتابی  های 

(05/0P<)  گری بود.   2/1شد. بیشترین تأثیر دز پرتو ایکس مربوط به دز  گشایی  پس از یخ  تحرک اسپرم. پرتوتابی ایکس سبب افزایش

افزایش    2/1دز   از یخ  7گری پرتو ایکس سبب  رونده و  های دارای حرکت پیشگشایی شد. درصد اسپرمدرصدی تحرک اسپرم پس 

های دارای حرکت سریع تحت تأثیر رصد اسپرم. د(<05/0P)وار تحت تأثیر پرتوتابی ایکس قرار نگرفت  های دارای حرکت دایرهاسپرم

گری   2/1گری دوباره افزایش پیدا کرد. بین دز    2/1گری کاهش و در دز    9/0و    6/0طوری که در دزهای  پرتوتابی ایکس قرار گرفت به

معنی تفاوت  شاهد  نمونه  اسپرمو  درصد  نداشت.  وجود  افدار  ایکس  پرتوتابی  تأثیر  تحت  آهسته  حرکت  دارای  کرد.  های  پیدا  زایش 

های با حرکت آهسته مربوط به دز  های با حرکت آهسته متناسب با افزایش دز پرتوتابی بود. بیشترین درصد اسپرمافزایش درصد اسپرم

 گری بود.   2/1و  9/0

. (<05/0P)دار نداشت  های پرتوتابی شده ایکس نسبت به نمونه شاهد تفاوت معنیهای دارای حرکت درجا در نمونهدرصد اسپرم

گری   2/1. بیشترین تأثیر پرتو ایکس بر تحرک اسپرم دز  (>05/0P)های بدون حرکت شد  پرتوتابی ایکس سبب کاهش درصد اسپرم

 های بدون حرکت شد. درصدی اسپرم 17درصدی تحرک اسپرم و کاهش  7گری پرتو ایکس سبب افزایش  2/1بود. دز 
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اسپرم می به افزایش تحرک  ایجادتواند  اسپرم  دلیل  با  تحرک در  پرتوتابی  باشد.  های محافظتی و  تغییر پوشش های بدون حرکت 

و در نهایت افزایش تحرک و باروری  ها  محل گیرندههای کلسیم و  کانالبرداشته شدن تدریجی آن از سطح اسپرم سبب آشکار شدن  

   .]5 [ شودمیاسپرم 

 

 ( و درصد تحرک اسپرم قبل و بعد از پرتوتابی ایکس )گری( ml 109/: غلظت )1جدول 
اشتباه  

 معیار 

 

 گری 2/1

 

 گری 9/0

 

 گری 6/0

 

 گری 3/0

 

 شاهد 

 

 ها فراسنجه

 

 غلظت  8/39 82/38 95/37 29/38 69/36 513/4

147/5 43/75 a 66/72 ab 59/71 ab 56/72 ab 21/70 b تحرک 

 رونده کت پیشحر 76/64 83/62 90/65 76/64 90/68 292/7

 وار حرکت دایره 81/1 40/1 40/1 23/1 13/1 211/0

986/7 00/58 a 83/53 c 66/57 bc 55/55 a 78/57 a  حرکت سریع 

068/3 83/10 a 70/10 ab 80/6 b 88/6 b 14/5 c حرکت آهسته 

 حرکت درجا  45/5 76/9 16/4 86/7 50/6 735/4

647/4 56/24 c 33/27 ab 00/29 a 43/27 ab 8/29 a  عدم تحرک 

 باشد. ( می>05/0Pدار )حروف غیرمشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنی    

 

را    های مرفولوژیکی اسپرماسپرم: پرتوتابی ایکس هیچ یک از فراسنجه  مانیمیزان زندههای مورفولوژیکی و  ویژگی

گشایی تحت تأثیر پرتوتابی  پرتوتابی شده بعد از یخهای  مانی اسپرم نمونه. درصد زنده(<05/0P)تحت تأثیر قرار نداد   

دز   تا  پرتوتابی  دز  افزایش  با  و  گرفت  قرار  زنده  9/0ایکس  درصد  کرد  گری  پیدا  افزایش  اسپرم  با    (>05/0P)مانی  و 

ابی  مانی اسپرم پرتوتگشایی کاهش پیدا کرد. درصد زنده مانی اسپرم بعد از یخگری درصد زنده   2/1افزایش دز پرتو به  

 .(<05/0P)داری با نمونه شاهد نداشت گری پرتو ایکس تفاوت معنی  2/1شده با دز 

-دلیل اثر پرتو در ایجاد مقاومت در اسپرم تواند بههای پرتوتابی شده میهای طبیعی در نمونهتغییرات درصد اسپرم

نام دارد. تئوری   1د پدیده هورمسیسشوها به تغییرات مورفولوژیکی باشد. این پدیده که در دزهای پایین مشاهده می

تواند سازوکارهای ترمیمی را در سلول زنده فعال کند که  ساز میکند که دزهای کم پرتوهای یونهورمسیس بیان می

    .]10 [شود. این سازوکارهای ترمیمی قادرند سلول زنده را محافظت کنند در غیاب پرتوها فعال نمی

پر مطالعه اثرات  بررسی  جهت  یونای  و توهای  )چینی  همستر  مختلف  نژاد  دو  در  اسپرم  کروموزوم  روی  بر  ساز 

  10/1انجام شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد؛ که اثرات پرتوهای گاما )  ]4  [طالیی( توسط  تاتینو و همکاران  

ایکس )  01/4و    95/2،  15/2، پرتو  را در سگری( اختالف عمده  63/3و    82/1،  91/0گری( و  اختمان کروموزومی ای 

 ها ایجاد نکرد.  اسپرم 

 
1 Hormesis theory 
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 های زنده، طبيعی و غيرطبيعی قبل و بعد از پرتوتابی ایکس )گری( : درصد اسپرم2جدول 

اشتباه 

 معیار

 

 گری 2/1

 

 گری 9/0

 

 گری 6/0

 

 گری 3/0

 

 شاهد 

 

 هافراسنجه

 

 طبیعی 8/84 7/85 6/82 7/83 4/83 37/4

 بدون سر 6/1 0/1 5/0 0/1 5/1 12/1

 سر غیرطبیعی 0/1 0/1 0/2 3/0 2/1 59/1

 بدنه غیرطبیعی  4/5 2/6 1/5 3/8 0/4 85/4

 دم غیرطبیعی 6/4 2/4 6/3 2/5 7/3 81/2

سیتوپالسمیک  قطره   0/2 3/1 0/2 2/1 4/2 60/1

 پروکسیمال 
قطره   6/0 0/1 8/0 2/1 7/1 24/1

 سیتوپالسمیک دیستال 

41/3 b4/80 a7/85 a1/84 ab5/82 b2/81 ده مانی زن 
معنی اختالف  وجود  عدم  بیانگر  ردیف  هر  در  درج حروف  )عدم  معنی<05/0Pدار  اختالف  بیانگر  ردیف  هر  در  غیرمشابه  و حروف  دار  ( 

(05/0P<.است ) 

 

، 005/0،  004/0گری به ترتیب    2/1و    9/0،  6/0،  3/0آلدئید در دزهای صفر،  دیآلدهید: مقدار مالوندیمقدار مالون

های پرتوتابی شده و شاهد وجود  داری بین نمونهلیتر بود و تفاوت معنیمیلی  100نانومول در    004/0و    003/0،  005/0

ساز تولید پراکسیدها در محصول پرتوتابی شده کمتر مشاهده شده است.  . در دزهای کم پرتوهای یون(<05/0P)نداشت  

و    82/1،  91/0گری پرتوهای گاما و دزهای    01/4و    2/ 95،  15/2،  10/1گزارش کردند که دزهای    ]4  [تاتینو و همکاران  

 های اسپرم دو نژاد همستر ایجاد نکرد.  گری پرتو ایکس تغییری در مقدار پراکسیدهای نمونه 63/3

  5های اسپرم قبل و بعد از پرتوتابی ایکس در جدول  های سالم در نمونهسالمت غشای پالسمایی اسپرم: درصد اسپرم

است.   نمونهگزارش شده  دز  در  با  شده  پرتوتابی  اسپرم  3/0های  درصد  ایکس  پرتو  معنیگری  تفاوت  سالم  با  های  داری 

های سالم در  دار درصد اسپرمگری پرتو ایکس سبب افزایش معنی  9/0و    6/0ولی دزهای    (<05/0P)نمونه شاهد نداشت  

های پرتوتابی شده با دز  پالسمایی در اسپرم  . سالمت غشای(>05/0P)های پرتوتابی شده نسبت به گروه شاهد شد  نمونه

های گری درصد اسپرم  9/0پرتوتابی ایکس با دز   .(<05/0P)داری با نمونه شاهد نداشت  گری پرتو ایکس تفاوت معنی   2/1

 درصد افزایش داد.  4سالم را 

نتایج تست   اسپرمHOSTطبق  با دز  های سالم در نمونه، درصد  پرتوتابی شده  ایکس  گری    9/0های  درصد    4پرتو 

های پرتوتابی شده  های سالم در نمونهمانی مطابقت دارد و افزایش درصد اسپرمافزایش یافت. نتایج این تست با نتایج زنده

 دلیل پدیده هورمسیس باشد.  تواند بهنسبت به نمونه پرتوتابی نشده می 

استانداردهای یخ  اسپرمکیفیت  اسپرم،    ارزیابی  طبق  از  یخ  گشایی بعد  دمای  سانتی  37گشایی  با    شامل   گراددرجه 

پژوهش حاضر سالمت غشای پالسمایی    .]1  [مطلوب است  درصد،    40های زنده  حداقل اسپرم بنابر این استانداردها، در 

اسپرم نه تنها تحت تأثیر پرتوتابی خارج این استانداردها قرار نگرفت بلکه در مواردی پرتوتابی سبب بهبود کیفیت اسپرم  

 شد.  
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 : سالمت غشای پالسمایی اسپرم قبل و بعد از پرتوتابی )گری( 5جدول 

 اشتباه معیار

 

 گری 2/1

 

 گری 9/0

 

 گری6/0

 

 گری 3/0

 

 شاهد 

 

 هافراسنجه
 

31/5 b9/81 a2/88 a1/87 b9/82 b3/82   غشای یکپارچگی 

 پالسمایی)درصد( 

 است.( >05/0Pدار )حروف غیرمشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنی
 

های کلسیم و  کانالهای محافظتی و برداشته شدن تدریجی آن از سطح اسپرم سبب آشکار شدن  تغییر پوششپرتوتابی با  

گیرنده اسپرم  ها  محل  باروری  و  تحرک  افزایش  نهایت  در  سلولشودمیو  در  یون.  غلظت  شده  پرتوتابی  کلسیم  های  های 

طبق   .]4  [کنندگی در کنترل حرکت اسپرم و واکنش اکروزوم دارد  قش تنظیمسیتوپالسمی در اسپرماتوزوا افزایش یافته و ن

بیشتر  آکروزوم سالم  شامل گراد درجه سانتی 37گشایی گشایی با دمای یخبعد از یخ اسپرمکیفیت اسپرم،  ارزیابی  استانداردهای

گری ایکس    2/1کروزوم اسپرم اگرچه در دز  بنابر این استانداردها، در پژوهش حاضر سالمت آ  .]1  [مطلوب است  درصد،    60از  

 نسبت به نمونه شاهد کاهش پیدا کرد ولی تحت تأثیر پرتوتابی خارج این استانداردها قرار نگرفت.  

 

 گيری نتيجه  .4

دز   با  ایکس    9/0پرتوتابی  پرتو  سبب   تواندمیگری  منی،  و  اسپرم  بر  منفی  اثرات  بدون  میتوکندری  فعالیت  افزایش  با 

   .شودگشایی  بعد از یخمانی اسپرم تحرک و زندهافزایش 
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