انسان
عبدی ،ک ،*1.تقی زاده ،ر.2.
دریافت1396/06/04 :

پذیرش1399/10/13 :

خالصه
در این کار تحقیقاتی در مجموع  10جفت بيضه سگ نر بالغ به روش اخته حاصل شده و بالفاصله به آزمايشگاه منتقل گردید .پس از رسيدن
نمونه به آزمايشگاه ،جهت استحصال اسپرم ،چندین برش در نواحی که حداقل مویرگ های خونی ناحية دم اپيديديم بيضه وجود داشت ،زده
شد .سپس سه سطح گلوتاتیون( 7-5-3میلی مول) به محیط کشت لوله رحمی انسان ( )HTFو حاوی رقت  40میلیون اسپرم با  10درصد
سرم گوساله جنینی ( )FCSدر میکروتیوب  1میلی لیتری اضافه و به مدت 24ساعت در دمای  5درجه سانتیگراد در یخچال نگهداری شد.
سپس تحرک اسپرم در زمان های 12-6-1و 24ساعت با نرم افزار کاسا ارزیابی و داده ها توسط نرم افزار  spssنسخه  22و آزمون های پس
از تجربه ،توکی و تامانه ارزیابی گردید .نتایج نشان داد شاخص های حرکتی اسپرم مثل درصد اسپرم های با حرکت سریع پیش رونده ،درصد
اسپرم های فاقد حرکت ،درصد اسپرم های متحرک و شاخص های مربوط به سرعت حرکت اسپرم مثل سرعت خط منحنی اسپرم ،سرعت
خط مستقیم ،و متوسط سرعت مسیر حرکت اسپرم تا  12ساعت در شاهد بهتر از تیمار با سطوح مختلف گلوتاتیون بوده و اختالف میانگین
ها معنی دار بود ( .)P>0/05ولی در ساعت  24مقادیر عددی میانگین های سه سطح گلوتاتیون از شاهد بیشتر ولی تفاوت میانگین ها معنی
دار نبود .نتیجه گیری کلی ،گلوتاتیون می تواند در بهبود کیفیت اسپرم اپیدیدیم سگ در دمای  5درجه سانتیگراد مؤثر باشد منتهی این تاثیر
وابسته به دوز مصرفی و مدت زمان نگهداری اسپرم می باشد .
واژه های کلیدی :گلوتاتیون ،کاسا ،سگ ،اسپرم اپیدیدیم
 .1گروه علوم درمانگاهی  ،دانشکده دامپزشکی  ،واحد ارومیه  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران.
 .2دانش آموخته دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه
*نویسنده مسؤولkeivanabdy@gmail.com :
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اثر گلوتاتیون در کینتیک اسپرم اپیدیدیمی سگ طی نگهداری در محیط کشت لوله رحمی
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مقدمه
مطالعات انجام شده در چند دهۀ اخیر در گسترش روشهای انجماد
اسپرم سگ مؤثر بوده است به نحوی که تحرک اسپرم پس از
انجماد و یخ گشایی تا حدود  % 70و نرخ توله زایی تا میزان
 %85بدست آمده است .البته نرخ آبستنی و توله زایی به دنبال
تلقیح سگ با اسپرم منجمد کمتر از منی سرد و خنک شده می
باشد .همچنین مراحل انجماد اسپرم حمل و نگهداری اسپرم در
مقایسه با ذخیره اسپرم به صورت مایع (خنک و سرد) مشکل تر است
( Rotaو همکاران Pena ;1999 ،و همکارانFarstad ;2003 ،
و همکاران.)1984 ،سوخت و ساز اسپرم سبب ایجاد رادیکالهای آزاد
و گونه های واکنشی اکسیژن ( )ROSمیگردد که به شدت DNA
را مستعد آسیب خواهد نمود ()1989 ،Steenken
گلوتاتیون یک آنتی اکسیدان قوی است و باعث محافظت اجزای
مهم سلولی در برابر واکنش با گروههای عاملی اکسیژن دار مانند

گلوتاتیون و شاهد به مدت 24ساعت در یخچال با دمای  5درجه
سانتیگراد نگهداری شد ،سپس در زمان های  24 ،12 ،6 ،1ساعت،
از هر رقت به میزان  5میکرو لیتر نمونه گرفته شد .سپس نمونه
سریع روی الم ماکلِر  37درجه میکروسکوپ کاسا قرار می گرفت
و پس از رسیدن اسپرم به دمای  37درجه ،پس از  5دقیقه ،الگوی
حرکت اسپرم توسط نرم افزار کاسا و در  5شان میکروسکوپی و
حداقل با ردیابی  1000الی  2000اسپرم بررسی می شد .نتیجه هر
بار آنالیز نمونه توسط آنالیز کاسا ثبت گردید
( Batistaو همکاران2012 ،؛  Christensenو همکاران،
2011؛  Ellingtonو همکاران1993 ،؛ Kasimanickam
و همکاران2012 ،؛  Milaniو همکاران2010 ،؛  Neaguو
همکاران2011 ،؛  Rijsselaereو همکاران2003 ،؛ Elsayed
و همکاران2015 ،؛  Somi-Schaferو )2007 ،Aurich

مواد و روش کار
جهت انجام تحقیق  10قالده سگ نر بالغ انتخاب گردید  .پس از
دو ماه نگهداری در کلینیک با رسیدگی و تغذیه مناسب جهت سازگار
شدن با شرایط محل نگهداری ،سگ های نر با روش استاندارد
اخته و بالفاصله جهت استحصال اسپرم از دم اپیدیدیم ،بیضه ها به
آزمایشگاه منتقل گردید.
در آزمايشگاه پس از شتشوي بيضه با نرمال سالين و خشك كردن
آن ،با برش پوشش سفيد بيضه،ناحية دم اپيديديم بين دو انگشت
تثبيت شده و در قسمتهايي كه كمترين عروق خوني وجود داشت،
باچند برش سريع اسپرم هاي ناحيه بدون اينكه با خون آغشته شود
توسط سمپلر  100به میکروتیوب  5میلی لیتر ،حاوي محیط کشت
لوله رحمی انسان( )HTFبا  %10سرم گوسالۀ جنینی ()FCS
انتقال يافت.
سپس میکروتیوب های  1میلی لیتری با  800میکرولیتر محیط کشت
و  %10سرم گوسالۀ جنینی و حاوی رقت مورد نظر از گلوتاتیون را
جدا و پس از اضافه کردن  200میکرو لیتر از محلول حاوی اسپرم
در نهایت حجم مورد نظر ما  1میلی لیتر می شد .رقت های مورد
استفاده شامل سطوح 5 ،3و  7میلی مول گلوتاتیون در محلول 1
میلی لیتری محیط کشت با  40میلیون اسپرم تهیه گردید.
پس از تهیه رقت های مورد نظر در طرح آزمایش  ،گروه های

نتایج
نتایج حاصل از تاثیر سطوح مختلف گلوتاتیون بر کینتیک اسپرم
اپیدیدیمی سگ ،طی  24ساعت نگهداری در محیط کشت لوله
رحمی انسان نشان داد که :
از نظر درصد اسپرم های کالس  Aدرصد این شاخص در ساعت 6
در شاهد و گلوتاتیون  3از رقت های  5و  7بیشتر و تفاوت با رقت
 7معنی دار بود ( .)P>0/05در ساعت  12شاهد از تمامی رقت ها
بیشتر و اختالف شاهد با رقت  3و  7معنی دار بود .در زمان  24رقت
 3و  5مقادیر عددی بیشتری از شاهد داشت ولی تفاوت معنی دار
نبود (نمودار .)1
از نظر درصد اسپرم های کالس  Bمقدار این شاخص در زمان های
مختلف و بین گرو های مختلف تفاوت معنی دار نداشت البته مقادیر
عددی تا ساعت  12در شاهد بیشتر بود و در ساعت  24مقادیر عددی
گلوتاتیون  3و  7از شاهد بیشتر بود (نمودار .)2
در خصوص شاخص درصد اسپرم های با حرکت لرزشی مقدار این
داده در ساعت اول در شاهد از بقیه رقت ها بیشتر و تفاوت معنی
دار بود .در ساعت  12درصد اسپرم های با حرکت لرزشی در شاهد
بیشتر از رقت های گلوتاتیون بود و تفاوت میانگین ها معنی دار بود.
در ساعت  24مقادیر عددی این شاخص در گلوتاتیون  7-5-3از
شاهد بیشتر بود ولی تفاوت معنی دار نبود (نمودار .)3
در ارتباط با درصد اسپرم های فاقد حرکت میزان این شاخص در
ساعت  6در شاهد از تمامی رقت ها کمتر بود و اختالف شاهد با 5
و  7معنی دار بود .در زمان  12نیز درصد اسپرم های فاقد حرکت در
گلوتاتیون  7-5-3از شاهد بیشتر و تفاوت معنی دار بود .در ساعت

رادیکاههای آزاد و پراکسید ها میشود .ترکیبات سمی دارای رادیکال
آزاد ،معمو ًال با گلوتاتیون ترکیب شده و از بدن خارج میشوند
( Vinaو همکاران .)1992،بنابراین در این مطالعه برای اولین
بار اثر گلوتاتیون در محیط اسپرم به صورت خنک بررسی میگردد.
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این داده در ساعت اول در رقت های  7-5-3از شاهد بیشتر بود
ولی تفاوت معنی دار نبود در ساعت  6میانگین شاهد بیشتر بود
و اختالف شاهد و گلوتاتیون  3با رقت  7گلوتاتیون معنی دار بود
(اختالف شاهد و گلوتاتیون  3معنی دار نبود) .در ساعت  12مقادیر
شاهد از سه رقت  7-5-3بیشتر و اختالف معنی دار بود .در ساعت
 24باز رقت های  7-5-3مقادیر بیشتری از شاهد داشت ولی تفاوت
معنی دار نبود (نمودار .)7
در ارتباط با شاخص سرعت خط مستقیم مقدار این داده در ساعت
اول در گلوتاتیون  7-5-3از شاهد بیشتر بود و اختالف شاهد با رقت
 3معنی دار بود .در ساعت  6رقت  3مقادیر عددی بیشتری داشت و
اختالف آن فقط با رقت  7معنی دار بود .در ساعت  12مقادیر عددی
این شاخص در شاهد از تمامی رقت ها بیشتر بود و تفاوت میانگین
ها معنی دار بود .در ساعت  24کلیه میانگین ها از میانگین شاهد
بیشتر بود ولی تفاوت معنی دار نبود (نمودار .)8
در خصوص متوسط سرعت مسیر حرکت ،مقدار این شاخص در
ساعت  6در شاهد و رقت  3از بقیه میانگین ها بیشتر و اختالف
شاهد و رقت  3با رقت  7معنی دار بود .در ساعت  12میانگین شاهد
از کلیه رقت ها بیشتر و تفاوت معنی دار بود در ساعت  24رقت های
 7-5-3مقادیر عددی بیشتری از شاهد داشت ولی اختالف معنی
دار نبود (نمودار .)9
در ارتباط با شاخص  MADمقدار این داده در زمان  6در شاهد
و رقت  3از گلوتاتیون  5و  7بیشتر بود و تفاوت شاهد با رقت  5و
 7معنی دار بود .در ساعت  12شاهد از تمامی رقت های گلوتاتیون
میانگین بیشتری داشت و اختالف معنی دار بود .در ساعت 24
مقادیر عددی شاهد از بقیه میانگین ها بیشتر بود ولی تفاوت معنی

در ارتباط با درصد خطی بودن مسیر حرکت مقدار این داده در ساعت
 1و ساعت  24در رقت  7-5-3از شاهد بیشتر بود ولی تفاوت
میانگین ها معنی دار نبود در ساعت  6و  12درصد این شاخص در
شاهد بیشتر بود و این اختالف در ساعت  12معنی دار بود(نمودار
.)13
در خصوص شاخص  WOBدرصد این داده در ساعت  6و  12در
شاهد بیشتر و در ساعت  12تفاوت معنی دار بود ولی در ساعت 6
فقط اختالف شاهد با رقت  5و  7معنی دار بود و در ساعت  1و 24
کلیه رقت های گلوتاتیون مقادیر عددی بیشتری از شاهد داشت ولی
تفاوت معنی دار نبود(نمودار .)14
در ارتباط با درصد مستقیم بودن مسیر حرکت میزان این متغیر در
ساعت  1و  24در رقت های گلوتاتیون از شاهد بیشتر ولی تفاوت
معنی دار نبود منتهی در ساعت  6و  12کلیه رقت ها از شاهد کمتر
بود ،در ساعت  6اختالف شاهد با گلوتاتیون  7معنی دار بود و در
ساعت  12اختالف شاهد با بقیه رقت ها معنی دار بود و در شاهد
درصد این شاخص بیشتر بود (نمودار .)15
بحث
نتایج حاصل از تاثیر سه رقت گلوتاتیون بر کینتیک اسپرم اپیدیدیمی
سگ طی  24ساعت ماندگاری در محیط کشت لوله رحمی انسان
در دمای  5درجه نشان داد در ساعت  6و  12شاخص های مربوط
به الگوی حرکتی اسپرم از قبیل درصد اسپرم های با حرکت سریع
پیش رونده ،درصد اسپرم های با حرکت آهسته ،درصد اسپرم های
متحرک و نیز شاخص های سرعت مثل سرعت خط مستقیم-سرعت
خط منحنی-متوسط سرعت مسیر حرکت و نسبت این شاخص ها
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 24اگرچه درصد اسپرم های فاقد حرکت در شاهد از بقیه رقت ها
بیشتر بود ولی تفاوت میانگین ها معنی دار نبود (نمودار .)4
در شاخص اسپرم های پیش رونده ،درصد این میانگین در ساعت 6
در شاهد بیشتر بود ولی تفاوت میانگین ها معنی دار نبود .در ساعت
 12درصد اسپرم های پیشرونده در شاهد بیشتر و اختالف شاهد با
رقت  7معنی دار بود .در ساعت  24نیز مقدار این داده در رقت -5-3
 7گلوتاتیون از شاهد بیشتر بود ولی تفاوت معنی دار نبود (نمودار .)5
در ارتباط با درصد اسپرم های متحرک مقدار این متغیر در ساعت6
در شاهد بیشتر و تفاوت با رقت  5و رقت  7معنی دار بود .در ساعت
 12مقدار این داده در شاهد از تمامی رقت ها بیشتر و تفاوت معنی
دار بود .در زمان  24درصد اسپرم های متحرک در رقت های -5-3
 7از شاهد بیشتر بود ولی اختالف معنی دار نبود (نمودار .)6
در شاخص سرعت خط منحنی بر حسب میکرو متر در ثانیه مقدار

دار نبود (نمودار .)10
در خصوص شاخص حرکت جانبی سر اسپرم مقدار این داده در
ساعت  6شاهد از بقیه میانگین ها بیشتر و اختالف شاهد و رقت
 3و  5معنی دار بود .در ساعت  12شاهد میانگین بیشتری داشت و
اختالف آن با رقت های گلوتاتیون معنی دار بود در ساعت  24رقت
های  7-5-3گلوتاتیون میانگین بیشتری از شاهد داشت ولی تفاوت
معنی دار نبود (نمودار .)11
در ارتباط با شاخص  BCFمقدار این شاخص در ساعت  6در شاهد
از رقت  3و  5گلوتاتیون بیشتر و تفاوت معنی دار بود همچنین رقت
 3از رقت  7بیشتر و اختالف معنی دار بود .در ساعت  12شاهد از
کلیه رقت های گلوتاتیون میانگین بیشتری داشت و اختالف معنی
دار بود ،در ساعت  24میانگین های سه رقت  -7-5-3از شاهد
بیشتر بود ولی تفاوت معنی دار دیده نشد(نمودار .)12
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نمودار  :7میانگین درصد اسپرمهای کالسLCV
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نمودار  :10میانگین درصد اسپرمهای کالس MAD
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نمودار  :9میانگین درصد اسپرمهای کالس VAP
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نمودار :12میانگین درصد اسپرمهای کالسBCF
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میانگین های با حروف التین غیر یکسان در یک ستون اختالف معنی دار دارند()P>0/05

مثل درصد خطی بودن ،درصد تلو تلو خوردن ،درصد مستقیم الخط
بودن و عدم تخطی از مسیر مستقیم ،در ساعت  6در شاهد از رقت
های  5و  7و در ساعت  12در کلیه رقت ها در شاهد بیشتر و تفاوت
معنی دار بود ( )0.05<Pولی در ساعت  24کلیه سطوح گلوتاتیون
میانگین های باالتری از شاهد داشتند ولی تفاوت میانگین ها معنی
دار نبود .در خصوص نتایج ساعت اول اگرچه نتایج معنی دار در
شاخص های مختلف وجود داشت و اکثرا" سطوح گلوتاتیون نتایج
بهتری نسبت به شاهد داشت ولی احتماال" در ساعت اول به علت
تاثیر ماده افزودنی بر پایداری محیط کشت نتایج چندان قابل استناد
نیست از طرفی علت بهتر بودن و متناقض بودن نتایج ساعت 24
در مقایسه با زمان  6و  12احتماال به علت تاخیر در بروز اثرات آنتی

اکسید انی گلوتاتیون تا  24ساعت می باشد.
استفاده از منی رقیق و سرد شده در تلقیح مصنوعی سگ در کاهش
هزینه و کاهش خطرات احتمالی موثر بوده و مشکالت مربوط به
حمل و نقل دام را برای جفت گیری کاهش می دهد از طرفی خطر
بروز بیماری نیز کاهش یافته و به پرورش دهندگان امکان می دهد
در تلقیح دام خود از نژاد های با ژنتیک خاص و اصالح شده هم
داخل کشور و هم بین کشورها استفاده کنند .مسئله اصلی و مشکل
اساسی در بکارگیری اسپرم سرد شده ،طول عمر محدود منی سرد
شده می باشد که تقریبا تا  ) 4.9( 5روز بعد جمع آوری ،باید مصرف
شود .بعد از این زمان برای افزایش مدت ذخیره سازی ،با احتمال
کمتری می توان منی را منجمد نمود .بهرحال در سگ باروری

منی سه عملکرد آنزیمی محافظتی در برابر راس دارد شامل :
سوپر اکسید دسموتاز – کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز در گونه های
مختلف دام آنتی اکسیدان های مختلفی به رقیق کننده منی اضافه
شده است ولی درخصوص تاثیر گلوتاتیون بر اسپرم سرد شده سگ
تحقیقی انجام نگرفته است .گلوتاتیون یک تری پپتید می باشد که
از سه اسید آمینه سیستئین – اسید گلوتامیک و گالیسین تشکیل
و در واقع یک ترکیب آنتی اکسیدانی قوی است و در تحقیق ما
اثرات آنتی اکسید انی این ترکیب بر تحرک اسپرم اپیدیدیمی سگ
بررسی شد
در تحقیق آقای میشل و همکاران آنتی اکسیدان های مختلفی بر
روی کیفیت اسپرم منی سرد شده سگ ارزیابی گردید .و نتایج نشان
داد که بیشترین تاثیر ترکیبات آنتی اکسیدانی در ساعت  24و یا 72
بعد از نگهداری در دمای  4درجه بدست می آید ودر تحقیق آنها
بهترین ترکیب ویتامین  Eبود در تحقیق ما نیز تاثیر آنتی اکسیدان
در ساعت  24در کلیه شاخص ها بیشتر از شاهد بود البته تفاوت
معنی دار نبود ( Michaelو همکاران.)2009 ،
سیستم کاسا ابزار بسیار کاربردی برای شناسایی تحرک اسپرم
خصوصا" برای ارزیابی تاثیر رقیق کننده های مختلف بوده و در
آنالیز حرکتی اسپرم سگ کاربرد دارد همینطور این سیستم توانایی
ردیابی ظرفیت پذیری و بیش فعالی اسپرم را که جهت اتصال به
الیه شفاف ضروری است را دارد .در تفسیر نتایج کاسا ،شاخص هایی
مثل متوسط سرعت مسیر حرکت ،سرعت خط مستقیم و سرعت خط
منحنی به طور معنی دار در نمونه هایی که درصد باروری تخمک
در آنها بیش از  50درصد است باالتر از نمونه هایی است که درصد
باروری تخمک در آنها زیر  50درصد می باشد .افزایش معنی دار

غده پروستات بود و فقط گلوتاتیون به محیط کشت اضافه شد و
نتایج گلوتاتیون تا  12ساعت رضایت بخش نبود و در ساعت 24
کلیه سطوح گلوتاتیون نتایج بهتری از شاهد داشت ولی این نتایج
معنی دار نبود.
در مطالعۀ آقای کروچکینا در بررسی ترشحات پروستات که حاوی
گلوتاتیون می باشد روی اسپرم اپیدیدیمی سگ قبل از انجماد
شاخص های حرکتی اسپرم شامل درصد تحرک رو به جلو و شاخص
های سرعت حرکت اسپرم در مقایسه با شاهد در نمونه های حاوی
ترشحات پروستات بیشتر و اختالف معنی دار بود البته بعد از انجماد
تفاوت معنی داری در شاخص های حرکتی مشاهده نگردید منتهی
در نمونه های حاوی ترشحات پروستات آسیب کروماتین بیشتر
بود (  Korochkinaو همکاران .)2014 ،در مطالعه ما اگرچه
از ترشحات پروستات استفاده نشد ولی گلوتاتیون به عنوان آنتی
اکسیدان تا  12ساعت تاثیر مثبتی بر شاخص های حرکتی اسپرم
نداشت ولی در ساعت  24داده های حرکتی سطوح گلوتاتیون از
شاهد بیشتر بود ولی تفاوت معنی دار نبود.
اسپرم اپیدیدیمی سگ در رقیق کننده تریس-فروکتوز زرده تخم
مرغ تا  4روز و با درصد تحرک  46.3درصد در دمای  5درجه قابل
نگهداری است در مطالعه ما تا ساعت 12درصد تحرک اسپرم در
محیط کشت  HTFتا میزان 40درصد در نمونه شاهد کاهش یافت
و در ساعت  24درصد اسپرم متحرک در کلیه سطوح گلوتاتیون بین
 20الی  22درصد و در شاهد  18درصد بود البته اختالف در ساعت
 24معنی دار نبود به هرحال در شرایط معمول و با حداقل امکانات
در محیط کشت لوله رحمی انسان و در دمای  5درجه یخچال می
توان اسپرم اپیدیدیم سگ را  12الی  24ساعت با درصد تحرک
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خوبی با منی سرد شده بدست می آید .از آنجا که اسپرم پستانداران
غنی از اسید های چرب غیر اشباع می باشد لذا به استرس ناشی از
مواد اکسید کننده بسیار حساس بوده و گونه های اکسیژن واکنشی
ناشی از فعالیت های متابولیکی اسپرم و لوکوسیت های احتمالی
منی ،پر اکسیداسیون چربی را افزایش و سبب توقف برگشت ناپذیر
تحرک اسپرم  ،آسیب به پروتین و اسیدهای نوکلئیک و به دنبال
آن مرگ سلول اسپرم می شوند .ترکیبات راس یا گونه های اکسیژن
واکنشی دفاع آنزیمی اسپرم را نیز کاهش می دهند به عبارتی نقش
کلیدی در عملکرد طبیعی اسپرم پستانداران دارند در واقع مقدار
کم راس با تولید آدنوزین مونو فسفات داخل سلولی و افزایش
فسفریالسیون تایر وزین در ظرفیت پذیری و باروری اسپرم ضروری
است .همچنین راس در اتصال اسپرم به الیه شفاف تخمک دخیل
است ( Michaelو همکاران.)2009 ،

سرعت خط منحنی و دامنه حرکت جانبی سر اسپرم همراه با کاهش
درصد خطی بودن مسیر حرکت اسپرم نشانگر بیش فعالی اسپرم
است .به همین منظور در بررسی حاضر جهت آنالیز حرکتی از
سیستم کاسا استفاده گردید ( Filho Motaو همکاران. )2014 ،
در مطالعه کاسیما نیکام و همکاران در سال  2012منی سگ در
دمای  5درجه به مدت  10روز نگهداری شد البته شاخص های
کاسا از روز دوم به بعد کاهش محسوسی داشت باالخره در مطالعه
این محققین از منی انزالی استفاده شد که خود حاوی ترشحات آنتی
اکسیدان غده ضمیمه پروستات می باشد همچنین در رقیق کننده
از زرده تخم مرغ و لسیتین سویا استفاده شد و نتایج لسیتین بهتر از
زرده تخم مرغ بود (  Kasimanickamو همکاران  ،)2012به
هرحال در تحقیق ما اسپرم اپیدیدیمی در یخچال با دمای  5درجه
سانتیگراد تا  24ساعت ماندگاری داشت البته اسپرم فاقد ترشحات
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مناسب جهت باروری در دمای  5درجه در محیط کشت ،نگهداری
نمود.
نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان داد که گلوتاتیون در سطوح  5 – 3و 7
میلی مول تا  12ساعت سبب کاهش معنی دار شاخص های حرکتی
اسپرم اپیدیدیم سگ در مقایسه با شاهد می شود ولی در ساعت
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 24تمامی شاخص های حرکتی مهم و قابل تفسیر در باروری اسپرم
(درصد تحرک و شاخص های سرعت) ،درصد بهتری از شاهد داشت
پس گلوتاتیون می تواند در بهبود کیفیت اسپرم اپیدیدیم سگ در
دمای  5درجه سانتیگراد مؤثر باشد منتهی این تاثیر وابسته به دوز
مصرفی و مدت زمان نگهداری اسپرم می باشد .
Batista, M., Santana, M., Niño, T., Alamo,
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The effect of glutathione on dog epididymal sperm kinetics
during preservation in human tubal fluid
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Abstract
In this research, 10 pairs of healthy adult male dog testicles were obtained by castration and immediately transferred to the laboratory. After reaching the laboratory, for the harvest of sperm,
several incisions were performed at the regions with less blood capillaries of epididymis. Three
levels of glutathione (3-5-7 mM) were added into human tubal fluid containing sperms (40×106
sperm/ml), with 10%, bovine serum albumin and were kept for 24 hours at 5 ºC. Sperm motility
was examined at 1, 6, 12 and 24 hours after kept in refrigerator at 5 ºC with CASA. We applied
one-way ANOVA of SPSS version 22 analyses and tukey HSD and tamhane post hoc test to
determine meaningful differences. The results showed that CASA parameters; rapid progressive motility (Class A, %), immotile sperm (Class D, %), motile sperm (Class A+B+C, %) and
the parameters of sperm velocity; curvilinear velocity (VCL, µm/s), straight line velocity (VSL,
µm/s), average path velocity (VAP, µm/s), were the best in control groups, till 12hrs evaluation
(P<0.05). But at 24 hours the three levels glutathione had more numerical means than control,
but without meaning full results. In conclusion; glutathione can be effective in improving the
quality of dog epididymis sperm at 5°C, but leading to this effect depending on the dosage and
duration of sperm storage.
Key words:Glutathione, CASA, Dog, Epididymal sperm
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