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هاي تریس بر فراسنجه يکنندهمختلف ژله رویال به رقیق هايغلظتافزودن اثر
کیفی منی قوچ عربی

4رکنیالدین نقیبیسیدحسامو 2جمال فیاضی، 3، صالح طباطبایی2، مرتضی ممویی*1کهنهدهثریا رئیسی
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چکیده
مورفولوژیکی و  مانی، ناهنجاريمختلف ژله رویال بر میزان تحرك پیشرونده، زنده هايغلظتاین آزمایش به منظور بررسی اثر 

قوچ عربی با هم مخلوط شده و  10کار منی براي انجام این . تریس انجام شد يکنندهسالمت غشاي پالسمایی اسپرم قوچ عربی در رقیق
ساعت  48و  24درصد ژله رویال در سه زمان صفر،  2و  5/1، 1، 5/0، هاي صفرتریس با غلظت يکنندهتیمار شامل رقیق5سپس تحت

میزان تحرك  داري درنتایج حاصله نشان داد که اختالف معنی. قرار گرفت 5×3صورت فاکتوریل ه تصادفی ب در قالب طرح کامالً
درصد  5/1و  1، 5/0هايغلظتدر ). >05/0P(مختلف ژله رویال و شاهد وجود دارد  هايغلظتاسپرم بین تیمارهاي حاوي  يپیشرونده

ثیر تیمارهاي أها تحت تمانی اسپرممیزان زنده). >05/0P(تر از گروه شاهد بود داري بیشژله رویال میزان تحرك اسپرم به طور معنی
هاي مورفولوژیکی اسپرم قوچ داري بر میزان ناهنجاريثیر معنیأبه کار رفته ژله رویال ت هايغلظت،همچنین.آزمایشی قرار نگرفت

داري از نظر سالمت غشاي مختلف ژله رویال و شاهد تفاوت معنی هايغلظتبین تیمارهاي با . عربی در مقایسه با تیمار شاهد نداشت
درصد ژله رویال افزایش میزان سالمت غشاي پالسمایی اسپرم را در مقایسه با  5/1و  1هايغلظتاما  .نشد اهدهمشپالسمایی اسپرم 

توان نتیجه گرفت که سطوح پایین ژله می حاضر يبه طور کلی از مطالعه).>05/0P(درصد ژله رویال موجب شدند  2و  5/0هايغلظت
.شودبه صورت مایع می سازي منیاسپرم قوچ عربی در طول ذخیره يسبب بهبود تحرك پیشرونده )درصد 5/1و  1، 5/0(رویال 

هاي کیفی، قوچ عربیتریس، ژله رویال، فراسنجه يکنندهاسپرم، رقیق: کلمات کلیدي

مقدمه
بهینه از  يتلقیح مصنوعی روشی مناسب براي استفاده.

تنها در . هاي گوسفند استخصوصیات قوچ برتر در گله
ثر در ؤتوان از این روش به عنوان یک ابزار مصورتی می

هاي اصالح نژادي استفاده کرد که امکان برنامه
اسپرم قوچ حساسیت . سازي منی وجود داشته باشدذخیره

آوري و باالیی نسبت به تنش اعمال شده در زمان عمل
کردن، انجماد و سازي، سردسازي منی از جمله رقیقذخیره

Senger(گشایی داردیخ شده است که  نشان داده.)2003

ي علوم دامی و صنایع کارشناسی ارشد فیزیولوژي دام، دانشکده آموختهدانش*1

ي علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده 2
ي علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه استادیار گروه علوم دامی، دانشکده 3
ي علوم دامی و صنایع غذایی، دانشکدهگروه علوم دامی، کارشناس ارشد فیزیولوژي دام،  4

 چهارقوچ در دماي  يشدهتلقیح مصنوعی منی ذخیره
تر از یک روز با نتایج گراد براي مدت کمسانتی يدرجه

.Paulenz et al(رضایت بخشی همراه است  در . )2002
 48گیر کیفیت اسپرم پس از که کاهش چشمصورتی 

امکان گرادسانتی يدرجه چهارسازي در ساعت ذخیره
استفاده آن را در تلقیح مصنوعی با محدودیت مواجه کرده 

قیقات نشان حت. )Salamon and Maxwell 2000(است 
هاي مایع منی بالفاصله پس از انزال داده است که پروتئین
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به سطح غشاي اسپرم متصل شده و با القاي خروج 
پایداري غشاي موجب نا ،ها و کلسترول از آندفسفولیپی

مانی اسپرم در طی مدت پالسمایی و کاهش زنده
Manjunath et(شوندسازي میذخیره al. 2002.(

منی در شرایط مایع از طریق کاهش متابولیسم  يذخیره
اسپرم، با استفاده از کاهش دما و مواد شیمیایی انجام 

سازي شود تا از پیر شدن اسپرم در مدت ذخیرهمی
.Forouzanfar et al(جلوگیري شود اسپرم ). 2007

 15و 10، 5در دماهاي صفر،  ،عموماً به صورت مایع
شود که در قوچ بهترین سلسیوس نگهداري می يدرجه
ترین عامل در مهم. درجه است 5حرارت  يدرجه

نگهداري به صورت مایع کاهش متابولیسم اسپرم به 
 Salisbury and Vandemark(کاهش دما است يواسطه

بلندومدتکوتاههايدورهدراسپرمنگهداري.)1961
مصنوعیتلقیحموفقیتدرثريؤمکمکتواندمیمدت

داراي مزایاي زیادي است  آمیزش طبیعی بامقایسهدرکه
، انتقال ذخیره و نگهداري مناسب اسپرم. داشته باشد

وکردهآمیز اسپرم را از مناطق دورتر تسهیل موفقیت
پذیرامکانرابهترژنتیکیذخایرازاستفادهگسترش

.Baily et al(سازدمی اسپرماتوزوئیدهامعموالًاما. )2000
دماهايدروشدهحرارتیاسترسدچارنگهداريدرطی
وتحركمثلخودحیاتیخواصکاهشباباالوپایین
نامطلوبعاملیکامراینکهشوندمیروبرومانیزنده

 Trinchero(استمصنوعیتلقیحازاستفادهيتوسعهدر

et al. 1990( .زیادرامنیحجممطلوبيکنندهرقیقیک
اسپرمعمرطولافزایشونگهداريسببوکرده
از.)1389آهنگري جعفري و کاوانپریزادیان(گردد می

هايکنندهرقیقمصنوعی،تلقیحتکنیککارگیريه بابتداي
منجمدومایعشرایطدرمنینگهداريجهتمختلفی
يمقایسهازپساسترالیاییمحققین. استشدهاستفاده
ازاستفادهقوچ،اسپرمهايکنندهرقیقازتعدادي

نگهداريبرايرامرغتخميزردهوفروکتوزبافرتریس،
بافربهگلیسرولدرصدپنجکردناضافهومایعشرایطدر

نمودند پیشنهادانجماد،شرایطدرنگهداريبرايراتریس

)Salamon and Maxwell 2000 .(یکفقدانبه دلیل
داردامکانتریسيکنندهرقیقترکیبدرپروتئینیمنبع
کیفیبهبودموجبآنبهپروتئینیمنبعیکافزودنکه

شود منجمدومایعنگهداريشرایطدرقوچاسپرم
).1387عطارچی  وآهنگري جعفري(

مغزييغدهجفتیکازکهاستايمادهرویالژله
سنیندرهیپوفارینژليغدهبنامپرستارکارگرزنبورهاي

ايتغذیهيمورد استفادهوشدهترشحروزگی12دو تا
ياولیهمراحلدرزنبورنوزادانوعمرطولتمامدرملکه
,Etemadi 1993(گیرد میقراررشد Winston 1991 .(

با رنگ زرد مایل به سفید و با ژله رویال ترشحی اسیدي،
غذایی اصلی زنبور  يباشد که مادهبو و طعم کمی تند می

ژله رویال غنی از پروتئین، چربی، . باشدملکه می
ها و مواد ها، آنزیمها، هورمونها، ویتامینکربوهیدرات
باشد که به عنوان کاتالیزورهاي حیاتی در معدنی می

کنند فرآیندهاي بازسازي سلول در بدن انسان عمل می
)Lercker and Gelatina در آب نیمه ژله رویال ). 2003

 1/1با چگالی ) pH5/4 -4/3(محلول بوده و بسیار اسیدي 
.Sabatini et al(باشد لیتر میگرم بر میلی ژله). 2009

وباشدمیEوA ،B ،C ،Dهايویتامیندارايرویال
اکسیدانی آن آنتیخاصیت  دارد که،اکسیدانیآنتیخاصیت 

دارايهمچنین. به اسید پنتوتنیک نسبت داده شده است
آهن،روي،سدیم،کلسیم،پتاسیم،قبیلازمعدنیمواد
بیوتیکیآنتیترکیباتوهاآنزیمبرخینیزومنگنزومس
شاملفراواناسیدنوکلئیکحاويمادهاین. باشدمی

DNA وRNAماننددیگريترکیباتدارايوبوده
برايکهاستکولین استیلوفسفريترکیباتها،استرول

نیازمورددیگرسلولیبهسلولیکازعصبیپیامانتقال
.Howe et al(است  1985, Kodai et al. يتجزیه. )2007

طور متوسطه ماده باینکهدادنشانرویالژلهشیمیایی
درصد13کربوهیدرات،درصد15آب،درصد66داراي

موادسایر ترکیبات شامل موادوچربیدرصد5پروتئین،
ژله). Dimick et al. 1985(است هامعدنی و ویتامین

همچونهاییآمینهاسیدازغنیپروتئینیمنبعیکرویال



. . . هاي مختلف ژله رویال به اثر افزودن غلظت

139615تابستان، 2، شماره سیزدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

ضروريشیمیاییترکیبدارايکهاستآسپارتیکاسید
 Hanes and Simuth(باشند میهابافتساختمانبراي

وارزشمندبسیارغذاییمادهیکرویالژله).1992
بهبوددرتسریعوباروريبهکمکدرکهاستدارویی
).Hadad Kaveh 1987(است ثرؤمبسیارجنسیناتوانی

در تحقیقی که با عنوان اثر ژله رویال در مقابله با ناباروري 
در فصل تابستان در خرگوش انجام شد، اثبات گردید که 

هاي نر مصرف ژله رویال در استرس گرمایی در خرگوش
موجب ناباروري در تابستان مقابله کرده و تواند بامی

). Elnagar 2010(بهبود وضعیت فیزیولوژیکی شود
در خصوص اثر  ايمنتشر شده که گزارشیاز آنجای    

ي کیفی اسپرم مختلف ژله رویال بر پارامترها هايغلظت
ثیر أ، این پژوهش به منظور بررسی تقوچ عربی یافت نشده

مانی، مختلف ژله رویال بر میزان تحرك، زنده هايغلظت
ناهنجاري مورفولوژیکی و سالمت غشاي پالسمایی اسپرم 

.قوچ عربی انجام گرفت

مواد و روش کار
 رامینطبیعیمنابعوکشاورزيدانشگاهدرتحقیقاین

دام و تحقیقاتی پرورشایستگاهبخشسهدرخوزستان
ایستگاه  و دامفیزیولوژيوتشریحآزمایشگاه و طیور

ابتدا در بهار .گرفتانجام عسلزنبورتحقیقاتی پرورش
هاي سلول به کمکرویالژلهبه منظور تولید 1393سال 

توسط یک  به این منظور .اقدام گردیدکوچک مومی 
یکي اندازههایی بهکوچک چوبی که سلول يقطعه

د، ورآمیفراهم ملکهبراي تولیدکوچکي انگشتانه
استفاده از باآزمایشایندر.گردیداستفاده ساخته و

زیاديتعدادملکه،کننده و کلنی پرستار فاقدکلنی شروع
و به تولید ژله تعبیهمربوطههايتیركدرملکهسلول

درموجودرویالژلهروز،4ازپس. رویال اقدام گردید
درآمدهدستبههاينمونهشده وآوريجمعهاسلولآن

تابندي گردیده وبستهداردربهاي آزمایشلولهداخل
 يدرجه -20در دماي (فریزرداخلدرمصرفزمان

.نگهداري شد)گرادسانتی

ي ساله3تا2قوچسأر10ازتحقیقاینانجامبراي
موجود) کیلوگرم 64±4(تقریباً یکسان با وزن نژاد عربی

هفته 8طور هفتگی براي ه دام بتحقیقاتیدر ایستگاه
ها در یک جایگاه مسقف قوچ.گیري صورت گرفتاسپرم
جایگاه داراي  .شدندبا کف بتونی، نگهداري می بازنیمه

ها متشکل دام يجیره جمعی بوده وآخور و آبشخور دسته
.خشک، کاه و سیالژ ذرت بود ياز جو، یونجه

گیراسپرمدستگاهي وسیلهه بهااز قوچ گیرياسپرم
یکي کنندهرقیقازتحقیقایندر.انجام شد الکتریکی

تریسگرم 634/3که حاوي قوچمنیايمرحله
 99/1فروکتوز، گرم 5/0،)آمینومتانمتیلهیدروکسی(

مرغ، تخمي لیتر زردهمیلی 15سیتریک، اسیدگرم
گرممیلی100سیلین، پنیالمللیواحد بین100000

شداستفادهبود، لیتر آب مقطریمیل100استرپتومایسین در
)Mamouei لوله  5به منظور اجراي آزمایش، ابتدا ). 2000

و منی انجام گرفتگذاري آزمایش با زدن برچسب، شماره
ها مختلف ژله رویال به داخل آن هايغلظترقیق شده با 

تریس  يکنندهرقیقتیمارهاي آزمایشی شامل .ریخته شد
1،رویالژلهدرصد5/0، با )شاهد(بدون ژله رویال

ي کنندهرقیقورویالژلهدرصد5/1ل،رویاژلهدرصد
همانبهرویالژله.بودند رویالژلهدرصد2با تریس

پرورش ملکه مورد استفاده قرار  يگونه که در برنامه
و شدهمخلوطمقطرآببایکبهیکنسبتگیرد، بهمی

، 5/0،1هاينسبتبهانسولینسرنگازاستفادهباسپس
.شداضافهمربوطهآزمایشهايلولهبهرصدد2و  5/1

ده ومنیقسمتیکصورتمنی بهيسازرقیقنسبت
طور ه ها بقوچازشدهاخذمنی.  بودکننده قرقیقسمت
شدکه در ساعت واحد مشخصی از هفته گرفته می هفتگی

مساوي، هریکقسمتبه پنجسپسومخلوطیکدیگربا
ومنیحاويهايلوله. شدتقسیملیترمیلی5/0میزانبه

ي درجه37دمايدرگرمآبحمامدرهاکنندهرقیق
هايلولهازیکبه هرسپس،شدهدادهقرارگرادسانتی

کنندهرقیقششازیکیمنیلیتریمیل5/0حاويآزمایش
و  24هاي صفر، در زمان.شداضافهلیترمیلی5میزانبه
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 يدرجه 5در دماي شده ساعت از نگهداري منی رقیق 48
درصد شاملها هاي کیفی اسپرمگراد فراسنجهسانتی
ها، مانی اسپرم، درصد زندهپیشروندههاي با حرکتاسپرم
هاي با غشاي هاي ناهنجار و درصد اسپرماسپرمدرصد

براي.  قرار گرفت مورد ارزیابیپالسمایی سالم
 يقطرهیکهاي پیشرونده،اسپرمدرصدگیرياندازه

ازتمیزالمیکرويراشدهرقیقمنیي نمونهازکوچک
رويودادهقرار)گرادسانتیي درجه37(شدهگرمپیش

زیر دریکنواختنمونه به طورتاگذاشتهالملیکآن
نمایی بزرگازاستفادهباگاهآن .شودپخشالملسطح

X40 درصد،از الم شانچندبررسیباومیکروسکوپ
. گردیدمشخصدارند،پیشروندهحرکتکههاییاسپرم
ازو ناهنجار زندههاياسپرمدرصدگیرياندازهبراي
براي.گردیداستفادهنیگروزین–آمیزي ائوزینرنگ
ازیکیردراشدهرقیقمنیازقطرهابتدا یکآمیزيرنگ

قطرهیکسپسودادهقرارشدهگرموتمیزالمانتهايدو
دهیم و سپس با هم در کنار منی قرار میرارنگاز

ي لبهتوسطثانیه30مدتازبعدآنگاه،کنیممخلوط می
مدتبرايونمودهتهیهآنازنازکیگسترشدیگريالم
ازاستفادهباگاهآنگرددخشککامالًتاماندهمنتظردقیقه5

درصدالمازناحیهچنددرمیکروسکوپ X100نمایی بزرگ
). Ahangari 1992(گردیدشمارشو مردهزندههاياسپرم

5مقدار 1براي بررسی سالمت غشاي پالسمایی اسپرم
از محلول میکرولیتر 50اسپرم با  يمیکرولیتر از نمونه

گرم سیترات سدیم  735/0(شامل هایپواسمتیک 
لیتر آب میلی 100گرم فروکتوز در  351/1هیدرات و دي

دقیقه در دستگاه  30مخلوط شد و به مدت ) =7pHمقطر، 
Jeyendran(قرار گرفت  37آون با دماي  et al. 1992 .(

نمایی سپس با استفاده از میکروسکوپ نوري با بزرگ
X40 عدد اسپرم بررسی  200، حداقل در پنج میدان دید

خورده به عنوان هاي داراي دم متورم و پیچاسپرم. شد
هاي با دم و اسپرم) غشاي پالسمایی سالم(پاسخ مثبت 

1- Hypo-osmotic swelling test

) سالمغشاي پالسمایی نا(بدون تورم به عنوان پاسخ منفی 
 يمطالعه). García-Artiga 1994(در نظر گرفته شدند 

 صورت آزمایشه بتصادفی  طرح کامالً قالبحاضر در
، 1، 5/0صفر،(سطح ژله رویال 5شامل 5×3فاکتوریل

براي . زمان نگهداري منی انجام شد 3و )درصد 2و  5/1
و جهت ) SAS(افزار آماري نرم ها ازتحلیل دادهتجزیه و
در  اي دانکندامنهچندآزمونازتیمارهامیانگیني مقایسه
.شداستفادهدرصد 5سطح

نتایج
هاي مختلف ژله رویال بر تحرك اثر اصلی غلظت

مانی، ناهنجاري و سالمت غشاي ونده، زندهپیشر
. ارائه شده است 1پالسمایی اسپرم قوچ عربی در جدول 

داري بر ژله رویال تأثیر معنی يهاي به کار رفتهغلظت
افزایش تحرك اسپرم قوچ عربی در مقایسه با گروه شاهد 

که میزان تحرك اسپرم در طوريبه . داشته است
درصد ژله رویال به طور  5/1و  1، 5/0هايغلظت
) تیمار شاهد(تر از غلظت صفر ژله رویال داري بیشمعنی
مانی اسپرم نشان داد که نتایج زنده).>05/0P(بود 

داري بر ثیر معنیأژله رویال ت يهاي به کار رفتهغلظت
در مقایسه با تیمار شاهد مانی اسپرم قوچ عربی میزان زنده

سطح مانی اسپرم مربوط به ترین میزان زندهکم.نداشت
درصد  1مانی اسپرم مربوط به سطح ترین زندهصفر و بیش

هاي مورفولوژیکی اسپرم میزان ناهنجاري.ژله رویال بود
داري با گروه در بین تیمارهاي ژله رویال تفاوت معنی

درصد ژله رویال باعث  5/1اما تیمار . شاهد نداشت
هاي اسپرم در مقایسه با دار میزان ناهنجاريکاهش معنی

نتایج همچنین ). >05/0P(درصد آن شد  5/0تیمار 
مربوط به سالمت غشاي پالسمایی اسپرم نشان داد که بین 

داري تیمار صفر و تیمارهاي دیگر ژله رویال تفاوت معنی
رصد ژله رویال د 5/1و  1هاياما غلظت. وجود ندارد

دار سالمت غشاي پالسمایی اسپرم در باعث افزایش معنی
درصد ژله رویال شد 2و 5/0هايمقایسه با غلظت

)05/0P<.(
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تریس برمیزان  يکنندهدر رقیق) درصد(هاي مختلف ژله رویال اصلی غلظت اتمیانگین اثر يمقایسه :1جدول 
هاي کیفی اسپرم قوچ عربیفراسنجه

سالمت غشاي پالسماییناهنجاريمانیزندهتحرك پیشروندههاي ژله رویالغلظت
b30/3±61/6850/2±50/77ab62/0±33/6ab00/50±61/5صفر

5/0a46/2±50/7710/2±83/81a57/0±83/6b29/2±17/39
1a41/3±50/7522/2±94/81ab21/0±67/5a57/5±00/60
5/1a55/3±89/7572/2±50/81b18/0±33/5a14/4±33/58

2ab30/3±83/7149/2±44/79ab59/0±28/6b29/2±83/40
).>05/0P(دارند داريمعنیاختالفنامشابهحروفبااعدادستونهردر

و ) درصد(هاي مختلف ژله رویال اثر متقابل غلظت
هاي مختلف نگهداري منی بر سالمت غشاي زمان

مانی، ونده، زندهبر تحرك پیشرپالسمایی اسپرم قوچ عربی 
ناهنجاري و سالمت غشاي پالسمایی اسپرم قوچ عربی در 

.ارائه شده است 2جدول 
درصد  5/1و  1خصوص تحرك اسپرم، تیمارهاي در 

تري ژله رویال در زمان صفر داراي تحرك پیشرونده بیش
 48و  24هاي نسبت به تیمارهاي بدون ژله رویال در زمان

 1ساعت،  48درصد ژله رویال در زمان  5/0ساعت، 
 5/1ساعت،  48و  24هاي درصد ژله رویال در زمان

درصد  2ساعت و  48و  24هايدرصد ژله رویال در زمان
). >05/0P(ساعت بود  48و  24هاي ژله رویال در زمان

ترین تحرك اسپرم در تمامی سطوح ژله رویال، در کم
).  >05/0P(منی مشاهده شد  يساعت از ذخیره 48زمان 

درصد ژله  2و  5/1، 1مانی اسپرم، تیمارهاي در مورد زنده
تري مانی اسپرم بیشزندهرویال در زمان صفر داراي میزان 

درصد ژله رویال در  2و  5/1، 1، 5/0نسبت به سطوح 
). >05/0P(ساعت از ذخیره منی بود  48و  24هاي زمان

منی در  يساعت از ذخیره 48مانی در زمان میزان زنده
ترین مقدار را داشت تمامی سطوح ژله رویال کم

)05/0P< .( زمان درصد ژله رویال در  2سطوح صفر و
-هاي مورفولوژیکی اسپرم کمصفر داراي میزان ناهنجاري

درصد ژله رویال  2و  5/0تري در مقایسه با سطوح صفر، 
به ). >05/0P(ساعت از نگهداري منی بودند  48در زمان 

طور کلی نتایج نشان داد که در تمام سطوح مختلف ژله 

رویال با افزایش مدت زمان نگهداري اسپرم میزان تحرك 
مانی روند کاهشی، اما ناهنجاري اسپرم روند زنده و

اثر متقابل سطوح مختلف ژله رویال .افزایشی داشته است
هاي مختلف نگهداري منی بر سالمت غشاي و زمان

). >05/0P(داري نشان داد پالسمایی اسپرم اثر معنی
ترین سالمت غشاي پالسمایی اسپرم مربوط به سطح بیش

ترین سالمت رویال در زمان صفر و کمدرصد ژله  5/1
درصد  2و  5/0غشاي پالسمایی اسپرم مربوط به سطوح 

. باشدساعت نگهداري اسپرم می 48ژله رویال در زمان 
و  1درصد ژله رویال با سطوح  5/0در زمان صفر، سطح 

اما با ) >05/0P(داري داشته درصد تفاوت معنی 5/1
داري اوت معنیدرصد ژله رویال تف 2سطوح صفر و 

 5/1و  1که سطوح طوريه ب). <05/0P(مشاهده نشد 
دار درصد ژله رویال در زمان صفر موجب افزایش معنی
 5/0سالمت غشاي پالسمایی اسپرم در مقایسه با سطوح 

در ). >05/0P(درصد ژله رویال در زمان صفر شدند  2و 
درصد ژله  1ساعت از نگهداري منی، سطح  24زمان 

دار سالمت غشاي پالسمایی موجب افزایش معنیرویال 
درصد ژله رویال شد  5/0اسپرم در مقایسه با سطح 

)05/0P< (داري اما با سطوح دیگر ژله رویال تفاوت معنی
بین سطوح مختلف ژله رویال ). <05/0P(مشاهده نشد 

ساعت نگهداري اسپرم از نظر سالمت غشاي  48در زمان 
داري مشاهده نشد نیپالسمایی اسپرم تفاوت مع

)05/0P> .( به طور کلی نتایج نشان داد که در تمام
سطوح ژله رویال با افزایش مدت زمان نگهداري اسپرم 

.سالمت غشاي پالسمایی اسپرم روند کاهشی داشته است
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درصدبر) ساعت(منینگهداريمختلفهايزمانو) درصد(رویالژلهمختلفسطوحمتقابلاثرمیانگینيمقایسه:2جدول
عربیقوچو سالمت غشاي پالسمایی اسپرم ناهنجاري،مانیزندهتحرك،

سالمت غشاي پالسماییناهنجاريمانیزندهتحركزمانآزمایشیتیمارهاي

صفر
صفر
24
48

abcd36/4±83/80
def75/3±17/69

g96/3±83/55

ab14/2±50/87
cd14/2±50/77
e82/3±50/67

c45 /0±00/5
abc80/0±33/6
ab52/1±67/7

abc81/11±50/62
bcde26/8±75/48
de57/6±75/38

5/0
صفر
24
48

ab37/2±17/87
abcd39/2±17/79
efg39/2±17/66

ab14/2±00/90
bc79/2±67/81
cde11/3±83/73

abc60/0±83/5
abc50/0±50/6
a45/1±17/8

cde 39/2±25/46
de15/3±75/38
e23/3±50/32

1
صفر
24
48

a83/1±83/89
cdef34/5±00/74
fg54/3±67/62

a12/1±50/92
bc39/2±83/80
de71/1±50/72

abc26/0±00/5
abc21/0±67/5
abc42/0±33/6

ab21/10±00/70
abc87/10±25/61

bcde57/6±75/48

5/1
صفر
24
48

a33/2±33/89
bcde47/5±83/75

fg60/4±50/62

a01/1±17/93
bcd36/3±67/79
de01/4±67/71

abc26/0±00/5
bc31/0±17/5
abc31/0±83/5

a57/6±25/71
abcd 54/5±25/56
cde33/4±50/47

2
صفر
24
48

abc57/3±67/84
cdef07/4±50/73

g50/2±33/57

a58/2±00/90
cd39/2±17/79
e71/2±17/69

c 33/0±67/4
abc26/0±00/6
a45/1±17/8

cde23/3±50/47
cde15/3±25/41

e39/2±75/33
).>05/0P(دارندداريمعنیاختالفنامشابهحروفبااعدادستونهردر

بحث
که ژله رویال است هاي انجام شده نشان داده پژوهش

داري در پارامترهاي تحرك اسپرم قوچ قزل افزایش معنی
تر ژله رویال پایین هايغلظتکه طوريه ب. داشته است

در قزل موجب بهبود تحرك اسپرم قوچ ) درصد 1و  5/0(
این نتایج موافق با . سازي مایع و سرد شدطول ذخیره

حداکثر قدرت . باشدحاضر می يهاي مطالعهیافته
 يژله رویال زمانی حاصل شد که نمونه اکسیدانیآنتی

براي مدت با غلظت باال و یا  اسپرم براي مدت کوتاه
در نتیجه اثر . ذخیره شدژله رویال  طوالنی با غلظت پایین

اکسیدانی آن به خاصیت آنتی توانمیتی ژله رویال را حفاظ
اثر حفاظتی ژله رویال  ).Moradi et al. 2013(نسبت داد 

هاي ممکن است به ترکیب شیمیایی آن و به ویژه پروتئین
 10ضروري و ياصلی آن از جمله اسیدهاي آمینه

دسنوئیک اسید، که نقش مهمی در  -2-هیدروکسی

 Tamura(کند نسبت داد سلولی ایفا مییکپارچگی غشاي 

et al. 2009 .( ژله رویال ممکن است تحرك اسپرم را از
هاي اسپرم به دلیل باال سلول جزئیدار کردن طریق ظرفیت

هاي کلسیم موجود در آن افزایش دهد بودن میزان یون
)Kodai et al. 2007.(حاوي  ممکن است ژله رویال

ند آدنوزین و آدنوزین مونو مان اسپرم تحرك هايمحرك
استراز موجب فسفو ديبا مهار فعالیت  که ،باشدفسفات

و تحرك اسپرم شود  در دم اسپرم cAMPافزایش 
)Vijayaraghavan and Hoskins 1986.( درصد تحرك

-سازي کاهش میداري در طول ذخیرهاسپرم به طور معنی

یابد، این ممکن است به دلیل عدم توانایی اسپرم براي 
 Cummins et(از طریق تنفس میتوکندریایی ATPتولید 

al. 1994, Viswanath and Shannon 1997(  و یا اثرات
سمی اسپرم مرده در ارتباط با آزاد شدن فعالیت 
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). Shannon and Curson 1972(باشد آمینواکسیداز می
ژله رویال و عملکرد فیزیولوژیکی ترکیب شیمیایی 

اکسیدانی قابل توجه پروتئین آن از یک سو و اثرات آنتی
آن از سوي دیگر، ممکن است اثرات مفید و محافظتی آن 

سازي مایع را بیان کندبر کیفیت اسپرم در طی ذخیره
)Nagai and Inoue 2004(. شایان ذکر است که با وجود

تر در هاي پایینغلظت اثرات حفاظتی ژله رویال در
، موفق سالمت غشاي پالسمایی مانی اسپرم، تحرك وزنده

این خواص محافظتی در غلظت باال  يبه نشان دادن همه
اثر . )Bouayed and Bohn 2010(اند شدهن) درصد 2(

مانی اسپرم قوچ، تحرك و حفاظتی ژله رویال در زنده
شاید سازي مایع را سالمت غشاي پالسمایی در ذخیره

 Moradi et(اکسیدانی آن نسبت دادبه خاصیت آنتی بتوان

al. 2013(.مانی اسپرم حاضر میزان زنده يدر مطالعه
. مختلف ژله رویال قرار نگرفت هايغلظتتحت تأثیر 

 2013برخالف نتایج مرادي و همکاران در سال این نتیجه 
، به طوري که این محققین گزارش کردند که افزودن بوده

مانی اسپرم ژله رویال به منی قوچ قزل باعث افزایش زنده
هاي تفاوت در گزارش.در مقایسه با گروه شاهد شد

 شرایط و نژاديمختلف ممکن است ناشی از تفاوت 
.محیطی باشد

سالمت غشاي  آزمایش نتایج به دست آمده از
اسپرم در دماي  يپالسمایی اسپرم قوچ قزل بعد از ذخیره

تواند از آسیب غشاي پائین نشان داد که ژله رویال می
صورت مایع ه سازي بپالسمایی اسپرم در طی ذخیره

-باالترین اثر محافظتی ژله رویال در کم و محافظت کند

دار در اثر محافظتی معنی. ترین غلظت مشاهده شد
دست ه ژله رویال ب) درصد 1و  5/0(تر هاي پایینغلظت

تفاوت ) درصد2(هاي باالتر با این حال، در غلظت. آمد
Moradi et(داري در مقایسه با گروه شاهد پیدا شد معنی al. 

. باشدهاي این پژوهش میاین نتایج همسو با یافته. )2013
ژله رویال ممکن است سالمت بیان شده است که 

غشاي پالسمایی را به عنوان ترکیب متغیر حاوي هورمون 
هاي اکسیژن و در نتیجه کاهش که باعث کاهش رادیکال

نیاز براي آنزیم سوپراکسید هاي موردتعداد مولکول
طبیعی در پالسماي منی براي مقابله با  دسموتاز که به طور

در پراکسیداسیون و  )ROS(هاي اکسیژن فعالاثرات گونه
جلوگیري از آسیب اسپرماتوزوآ وجود دارد، شود 

)Gancarczyk et al. 2006(.
گزارش ،2013در سال مرادي و همکاران  يدر مطالعه

سازي با کاهش در است که مدت زمان ذخیرهشده 
این نتیجه .مانی و تحرك اسپرم همراه بوده استزنده

دلیل این .باشدحاضر می يهاي مطالعهبا یافته همسو
زا هاي آزاد درونکاهش ممکن است به تولید رادیکال

تواند به دلیل سطح باالي نیترات میو یا  مرتبط باشد
 Paulenz(اکسیدانی باشدیا کاهش ظرفیت آنتیاکسیداتیو 

et al. 2002.(سازي، تر شدن زمان ذخیرهبا طوالنی
غشاي پالسمایی سالمتداري در ارزشکاهش معنی

دست آمده است، که ممکن است به افزایش در ه اسپرم ب
ثیر منفی بر روي چربی غشاي أهاي آزاد و تتولید رادیکال

پالسمایی و توزیع پروتئین و در نهایت، کاهش عملکرد 
.Camara et al(باشدفیزیولوژیکی مرتبط  این  .)2011
ژله . باشدحاضر می يهاي مطالعهنتایج همسو به یافته

داري بر غشاي سلول داشته رویال اثر محافظتی معنی
تواند به عنوان یک غلظت پایین ژله رویال می. است

روش کاربردي براي محافظت از اسپرم قوچ از اثرات 
ه پالسمایی اسپرم بسازي بر عملکرد غشاي منفی ذخیره

تر شدن زمان نتایج نشان داده که با طوالنی. کار رود
سازي، میزان سالمت غشاي پالسمایی اسپرم کاهش ذخیره
نتایج نشان . )Camara et al. 2011(داري یافته استمعنی

داده که عملکرد پارامترهاي اسپرم با افزایش ژله رویال در 
درصد بهبود یافته  4/0تریس از صفر تا  يکنندهرقیق
داري را در عملکرد پارامترهاي اسپرم باالترین معنی. است

درصد ژله رویال نسبت به گروه شاهد داشته  4/0سطح 
این اثر ممکن است به خاصیت ژله رویال در .است

هاي اکسیژن کاهش استرس اکسیداتیو با از بین بردن گونه
باال بودن مقدار در محیط مایع منی به دلیل ) ROS(فعال

 .Howe et al(پنتوتنیک اسید ژله رویال مرتبط باشد
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شواهد نشان داده است که مواد طبیعی با اثرات ).1985
کند، به این اکسیدانی مانند یک شمشیر دو لبه عمل میآنتی

هاي با منشأ خارجی اکسیدانمعنی که غلظت باالیی از آنتی
اعتقاد بر این . ل کندتواند تعادل اکسیداسیون را مختمی

اکسیدان با منشأ خارجی هاي باالتر آنتیاست که غلظت
 Bouayed and Bohn(کنندمانند پراکسیداسیون عمل می

درصد  2بنابراین اثر معکوس ژله رویال در سطح . )2010
اکسیدان با رفیزیولوژیک آنتیممکن است به غلظت غی

یون ژله رویال اثر پراکسیداس. خارجی مرتبط باشد منشأ
در غلظت باال ممکن است به واکنش با سطح فیزیولوژیک 

سلولی  يهاي اکسیژن فعال که براي عملکرد بهینهگونه
). Bucak and Tekin 2007(ضروري است مربوط باشد 

سازي طوالنی تولید شواهد نشان داده است که زمان ذخیره

اکسیدانی پایین را موجب نیترات اکسیداتیو و ظرفیت آنتی
 يهمچنین نشان داده شده که طول دوره. شودمی

تواند تحت تأثیر سطح اسپرم می تسازي و نیز غلظذخیره
نیترات اکسیداتیو و مالون دي آلدئید قرار گیرد و تولید

Gundogan(اکسیدانی را کاهش دهد ظرفیت آنتی et al. 

2010(.
با توجه به نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر، 
 افزدن ژله رویال زنبور عسل به عنوان یک منبع

تریس براي نگهداري اسپرم  يکنندهبه رقیقاکسیدانی آنتی
هاي غلظت . شودقوچ عربی به صورت مایع توصیه می

درصد ژله رویال باالترین افزایش را در  5/1و  1، 5/0
.تحرك پیشرونده اسپرم نشان دادندبهبود میزان 

منابع
 .)1389(یوسف،آهنگريجعفري و همنب،کاوانپریزادیان

خصوصیات هاي مختلف برثیر رقیق کنندهأمقایسه ت
چهارمین ،اسپرم قوچ آتاباي در شرایط نگهداري مایع

پردیس کشاورزي و منابع  علوم دامی ایران، کنگره
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Abstract
This experiment was conducted to investigate the effects of different concentrations of 

royal jelly in tris extender on motility, viability, morphological abnormalities and membrane 
integrity of spermatozoa in Arabi rams. For this purpose, the semen of 10 Arabi rams were 
polled and then examined under 5 treatments including the tris diluent containing the 
concentrations of zero, 0.5, 1, 1.5 and 2% royal jelly in three times of zero, 24 and 48 hours in 
a completely randomized design. The results showed a significant difference in motility of 
spermatozoa among royal jelly treatments and control (P<0.05). At 0.5, 1 and 1.5% of royal 
jelly, sperm motility was significantly more than the control group (P<0.05). Sperm viability 
rate was not affected by treatments. The used concentrations of royal jelly have not 
significantly effect on the amount of morphological abnormalities of Arabic ram spermatozoa  
in comparison with control group. Between different concentrations of royal jelly treatments 
and control group, there was not significant difference in the sperm plasma membrane 
integrity (P>0.05). Concentrations 1 and 1.5% of royal jelly improved the amount of sperm 
plasma membrane integrity when compared with 0.5 and 2% of royal jelly concentrations 
(P<0.05). In general, according to this study, it is concluded that the low levels of royal jelly 
(0.5, 1 and 1.5%) improved the sperm progressive motility during liquid storage in Arabi ram. 

Key words: Arabi ram, Royal Jelly, Sperm, Tris diluent, Quality parameters
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