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اثر افزودن محافظتکنندههای نفوذناپذیر بر انجماد و شاخصهای کیفی
اسپرم ماهی قرهبرون ()Acipenser persicus
3

سلیمه قوچانیان ،1محمدرضا کلباسی ،*2محسن شرفی
تاریخ دریافت :بهمن 98

تاریخ پذیرش :اسفند 98

چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر محافظت کنندههای نفوذناپذیر آلبومین سرم گاوی ( ،)BSAلسیتین
و ترهالوز بر شاخصهای کیفی در انجماد اسپرم ماهی قرهبرون انجام شد .در این راستا ،از  5قطعه مولد نر
ماهی قرهبرون نمونه اسپرم تهیه شد و پس از رقیقسازی با ترکیبهای مختلف محافظت کننده ،انجماد صورت
گرفت .پس از گذشت  3ماه ،شاخصهای کیفی اسپرمهای یخگشایی شده توسط نرمافزار  Image Jو فعالیت
میتوکندری به روش رنگآمیزی فلورسنت  JC-1مورد بررسی قرار گرفت .نتایج مطالعه برآیند حرکت اسپرمها،
مسیر حرکت چرخشی را در تیمار  BSAو مسیر حرکت خطی را در تیمار « + BSAترهالوز» نشان داد .در
بررسی شاخصهای حرکتی ،باالترین سرعت قوسدار در اسپرمهای یخگشایی شده در تیمار « + BSAترهالوز»
( 1/74میکرومتر بر ثانیه) ،باالترین میزان سرعت خطی در تیمار  BSAو تیمار ترهالوز ( 0/30میکرومتر بر
ثانیه) و باالترین درصد حرکت خطی در تیمار حاوی ترهالوز و تیمار «لسیتین  +ترهالوز» (به ترتیب  23/87و
 25/48درصد) ثبت شد .باالترین تاثیر محافظت کنندهها بر میزان تحرک اسپرمهای یخگشایی شده در تیمار
« + BSAترهالوز» ( 3/49درصد) و بیشترین تاثیر آنها بر فعالیت میتوکندری در تیمار ترهالوز (10/58
درصد) مالحظه شد .از این رو ،استفاده از  BSAبه همراه ترهالوز میتواند تاثیر بالقوهای در کاهش آسیبهای
سلولی در طی انجماد اسپرم این گونه ارزشمند دریای خزر و حفاظت و توسعه تکثیر مصنوعی آن داشته باشد.

واژگان کلیدی :انجماد طوالنی مدت ،BSA ،لسیتین ،ترهالوز ،ماهی قرهبرون.
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی شیالت ،گروه تکثیر و پرورش آبزیان ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران.
 -2استاد گروه تکثیر و پرورش آبزیان ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران.
 -3استادیار گروه علوم طیور ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
* نویسنده مسئولkalbassi_m@modares.ac.ir :
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مقدمه
در چند دهه گذشته ،صنعت آبزیپروری به

ارزشمند شده است .به طوری که در سال 2015

ویژه پرورش ماهی رشد چشمگیری داشته است.

در فهرست گونههای در معرض خطر انقراض

با توجه به مشکالت حفاظت از برخی گونههای

اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت IUCN

ماهی ،انجماد نقش مهمی در حفاظت از

قرار گرفتند .با وجود این مشکالت ،توانایی ایجاد

ماهیهای با ارزش باالی زیستی و اقتصادی ایفا

بانک انجماد اسپرم ،تکثیر مصنوعی و پرورش

کرده است ( .)Magnotti et al., 2018انجماد

ماهیان یکی از بهترین روشهای تسهیل کننده

شاخهای از علم کرایوبیولوژی ()Cryobiology

در حفاظت گونهای است (پورکاظمی1387 ،؛

است که به واسطه آن میتوان سلولهای زنده،

مکنتخواه و همکاران1394 ،؛ Alavi and

بافتها ،الرو و غیره را در دماهای پایین (معموال

Cosson, 2006؛  .)Shaluei et al., 2017در

در  -196درجه سانتیگراد) به مدتهای

این راستا ،تکنیک استانداردی برای انجماد

طوالنی ،بدون کاهش در کیفیت نگهداری کرد.

اسپرم تمام گونههای ماهی وجود ندارد.

به طوری که استفاده از این تکنیک به عنوان

مهمترین چالش در انجماد اسپرم متوقف کردن

یک روش جهانی ایمن برای انتقال اسپرم،

فعالیتهای متابولیکی اسپرم در طی انجماد

برنامههای دورگهگیری ،مطالعات ژنتیکی یا

است ،به گونهای که تحرک اسپرم تا زمان

حفاظت گونههای در معرض خطر معرفی شده

یخگشایی و فرآیند لقاح به تعویق بیفتد .با توجه

است (.)Shaluei et al., 2017

به تنشهای اسمزی ،شیمیایی و مکانیکی که در

دریای خزر با داشتن ذخایر با ارزش آبزیان،

طی فرآیند انجماد اسپرم اتفاق میافتد بر

به ویژه ماهیان خاویاری از اهمیت تجاری،

زندهمانی ،یکپارچگی غشای میتوکندری و

اکولوژیکی و تنوع زیستی خاصی برخوردار است.

تکهتکه شدن  DNAاسپرم اثر منفی خواهد

ماهیان خاویاری دارای  25گونه از  4جنس

گذاشت (;Aboagla and Terada, 2004

هستند که عمدتا به دلیل داشتن خاویار از

 .)Figueroa et al., 2013از این رو ،با هدف

باارزشترین گونههای تجاری محسوب میشوند.

کاهش این نوع آسیبهای سلولی از انواع رقیق

در سالهای اخیر صید بیرویه و تخریب محیط

کنندهها و نیز محافظت کنندههای نفوذی و

زیست آنها ،منجر به کاهش ذخایر این ماهی

غیرنفوذی به همراه افزودنیهایی مثل قند و

اثر محافظتکنندههای نفوذناپذیر بر انجماد و شاخصهای کیفی اسپرم قرهبرون
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آنتیاکسیدانها ،در محیط انجمادی استفاده

گاوی ( )Bovine Serum Albumin: BSAاز

میشود (.)Hezavehei et al., 2018

محافظت کنندههای آنتیاکسیدانی در انجماد

در سالهای اخیر محافظت کنندههای

اسپرم است که به عنوان پروتئینهای درون

گیاهی بر پایه لسیتین سویا (Soybean

پالسما به شمار میرود و تاثیر به سزایی در

 )Lecithinو لیپوپروتئینهایی با چگالی کم

میزان تحرک اسپرم دارد (Cabrita et al.,

کشف شده است که میتوانند به طور مستقیم با

 .)2001در این راستا Figueroa ،و همکاران

گونه فعال اکسیژن ( Reactive Oxygen

( )2016انجماد اسپرم ماهی آزاد اقیانوس اطلس

 )Species: ROSمبارزه کنند ( Bousseau et

( )Salmo salarرا با هدف انتخاب بهترین

 .)al., 1998; Forouzanfar et al., 2010در

غلظت پالسمای سمینال با روش انجماد

این راستا استفاده از یک کمک محافظت کننده

ویتریفیکیشن ( )Vitrificationانجام دادند و

در کنار لسیتین سویا میتواند باعث تقویت

در این مطالعه از بافر استاندارد ®Cortland

اثرات محافظتی آن شود که میتواند

 10 ،Mediumدرصد  2 ،DMSOدرصد

آنتیاکسیدانها ،قندهای مرکب و یا حتی

 0/13 ،BSAموالر ساکاروز و پالسمای سمینال

عصارههای گیاهی باشد ( Yildiz et al.,

با غلظتهای  40 ،30و  50درصد استفاده

 .)2013در مطالعهای به تاثیر لسیتین سویا در

کردند .پس از انجماد و یخگشایی شاخصهای

جایگزینی زرده تخم مرغ در انجماد اسپرم ماهی

کیفی اسپرم مانند شکسته شدن ،DNA

کپور معمولی ( )Cyprinus carpioپرداخته

پتانسیل غشای میتوکندری و تحرک اسپرم را

شد .در این مطالعه ،رقیق کننده در غلظتهای

مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج به دست آمده از

متفاوت ( 15 ،10 ،5و  20درصد) به ترکیب

بهترین غلظت در پالسمای سمینال  50درصد

حاوی  300میلیموالر گلوکز 10 ،درصد زرده

با شکست  9/2 DNAدرصد ،یکپارچگی غشای

تخم مرغ و )Dimethyl Sulfoxide( DMSO

پالسمایی اسپرم  98/6درصد ،پتانسیل غشای

اضافه شد و اثر محافظتی بهتری در تحرک

میتوکندری  47/2درصد و تحرک  44/1درصد

اسپرم و طول مدت تحرک در غلظت  10درصد

را گزارش کردند (.)Figueroa et al., 2016

لسیتین سویا نسبت به غلظتهای دیگر گزارش

ترهالوز یک دیساکارید غیر احیا کننده و

شد ( .)Yildiz et al., 2013آلبومین سرم

قندی طبیعی است که به دلیل داشتن وزن
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مولکولی باال ،قادر به عبور از غشا نیست و نقش

از این رو ،هدف مطالعه حاضر بررسی اثر BSA

برون سلولی ایفا میکند (Bucak and Tekin,

و لسیتین سویا به همراه ترهالوز بر شاخصهای

2007; Hu et al., 2010; Solocinski et al.,
 .)2017در همین راستا Gheller ،و همکاران

کیفی در انجماد اسپرم ماهی قرهبرون است.

( )2019از ترهالوز در غلظتهای ،100 ،50

مواد و روشها

 150و  200میلیموالر در انجماد اسپرم

این مطالعه در فصل تکثیر ماهیان خاویاری

گربهماهی آمازون (،Amazonian Catfish

(فروردین  )1397در آزمایشگاه دانشکده منابع

 )Leiarius marmoratusاستفاده کردند و

طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس و

گزارش کردند که تفاوت آماری معنیداری در

با همکاری مرکز تکثیر و پرورش ماهیان

غلظتهای متفاوت ترهالوز پس از یخگشایی در

خاویاری شهید رجایی ساری انجام شد.

آزمایش یکپارچگی غشای اسپرم ،یکپارچگی
 ،DNAعملکرد میتوکندری و مدت تحرک
اسپرم وجود نداشت .اما تحرک رو به جلو
تیمارهای حاوی غلظتهای باالتر ترهالوز ،نتایج
برتری را در مقایسه با موارد دیگر نشان داد
(.)Gheller et al., 2019
با توجه به اهمیت حفظ ذخایر ژنتیکی ماهی
قرهبرون ( ،)Acipenser persicusلزوم توسعه
بانک اسپرم برای ماهیان خاویاری دریای خزر،
تسهیل تکثیر مصنوعی آنها و همچنین
گزارشهای منتشر شده مبنی بر اثرات مثبت
 ،BSAلسیتین سویا و ترهالوز در رقیق
کنندههای انجمادی نفوذناپذیر ،انجام پژوهشی
برای امکان سنجی بهبود کیفیت اسپرم ماهی
قرهبرون در روند انجماد ،ضروری به نظر میرسد.

القای رسیدگی جنسی مولدین

به منظور القای رسیدگی جنسی ،مولدین نر
ماهی قرهبرون ()Acipenser persicus
نگهداری شده در مرکز شهید رجایی به میزان
 2-3میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
مورد تزریق عضالنی هورمون LHRH-A2

) ،Ningbo Sanshengچین) قرار گرفتند
( .)Nazari et al., 2010پس از بررسی آمادگی
جنسی برای اسپرمدهی ،استحصال اسپرم از 5
قطعه ماهی نر با رعایت شرایط بهداشتی صورت
گرفت .نمونه استحصال شده تا زمان بررسیهای
کیفی در لوله آزمایش جمعآوری ،کدبندی و در
جعبه فومی حاوی یخ خشک ( 4درجه
سانتیگراد) نگهداری و بالفاصله به آزمایشگاه
دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور برای

اثر محافظتکنندههای نفوذناپذیر بر انجماد و شاخصهای کیفی اسپرم قرهبرون

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان]23[ 1399 ،)4(8 :

انجام آزمایشها انتقال داده شد ( Sarvi et al.,

زیر  70درصد اسپرمهای متحرک داشتند ،حذف

.)2006

و بقیه جمعآوری شدند و برای آزمایشهای
بعدی مورد استفاده قرار گرفتند .در هر مولد 3

ارزیابی کیفی اسپرم

به منظور ارزیابی کیفی اسپرم ماهیان از
روش سنتی و به صورت انفرادی برای هر مولد
استفاده شد .برای این منظور 1 ،میلیلیتر اسپرم
هر مولد بر روی الم قرار داده شد و میزان 10

بار سنجش دوره تحرک اسپرم صورت پذیرفت
(جدول )1

(;et al., 1999

Dzuba

.)Rurangwa et al., 2004
افزودن محافظت کنندهها به اسپرم

میکرولیتر از ترکیب  3/5 NaClمیلیموالر و

در این آزمایش از رقیق کننده گلوکز 0/2

 12 Tris-HClمیلیموالر به عنوان محلول

موالر و متانول  10درصد ( )8/0 pHاستفاده شد

فعالکننده اسپرم ماهی قرهبرون به آن اضافه

( )Aramli et al., 2015و همچنین

شد .سپس طول دوره حرکت رو به جلوی اسپرم

ترکیبهای مختلفی از  ،BSAترهالوز و لسیتین

(از لحظه شروع تحرک تا پایان حرکت رو به

سویا به میزان  1درصد حجم نهایی رقیق کننده

جلو) و طول کل دوره تحرک اسپرمها ( از لحظه

به عنوان محافظت کننده نفوذناپذیر در

شروع تا توقف  99درصد از سلولهای اسپرم) با

تیمارهای مختلف اضافه شدند (جدول .)2سپس

مشاهده زیر میکروسکوپ نوری (،B-393

رقیق کننده با دمای  4درجه سانتیگراد با

 ،OPTIKAایتالیا) ارزیابی شد .نمونههایی که

اسپرم به نسبت  1:3مخلوط شد.

جدول  :1ویژگیهای نرهای مولد انتخاب شده برای انجام آزمایش (میانگین  ±انحراف معیار)
شاخصها

طول کل ()cm

وزن بدن ()kg

میزان تحرک ()%

تراکم اسپرم ()×109mL

مقدار

158/±52/7

16/6±1/36

86/17±3

1/52±0/07
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جدول  :2ترکیب رقیق کنندهها و محافظت کنندههای مورد استفاده برای تیمارهای مختلف آزمایش
تیمارها

گلوکز (موالر)

متانول ()%

)%( BSA

ترهالوز ()%

لسیتین سویا ()%

تیمار 1

0/2

10

-

-

-

تیمار 2

0/2

10

1

-

-

تیمار 3

0/2

10

1

-

1

تیمار 4

0/2

10

1

1

-

تیمار 5

0/2

10

-

1

-

تیمار 6

0/2

10

1

1

1

تیمار 7

0/2

10

-

-

1

تیمار 8

0/2

10

-

1

1

انجماد اسپرم

ذوب و یخگشایی

ترکیب اسپرم و رقیق کننده پس از گذراندن

برای بررسی کیفیت اسپرمهای منجمد ،پس

 15دقیقه زمان تعادل در دمای  4درجه

از گذشت  3ماه اسپرمها از حالت انجماد خارج

سانتیگراد به وسیله میکروسمپلر به پایوتهای

شدند .برای این امر ،پایوتها در حمام آب گرم

انجماد  0/5میلیلیتری منتقل و توسط خمیر

( 20ثانیه در دمای  40درجه سانتیگراد)

هماتوکریت بسته شدند .پس از همدمایی

غوطهور و بالفاصله مورد ارزیابی قرار گرفتند

پایوتهای پر شده ،اقدام به انجماد به روش

( .)Alipour et al., 2009برای شروع حرکت

دستی (فورگاسون) با رعایت فاصله  2سانتیمتر

اسپرمهای یخگشایی شده محلول فعال کننده

سطح ازت مایع به مدت  10دقیقه و با نرخ

اسپرم ماهی قرهبرون ( 3/5 NaClمیلیموالر،

انجماد  30درجه سانتیگراد در دقیقه منجمد

 12 Tris-HClمیلیموالر) اضافه شد .سپس

شد ( .)Cabrita et al., 2001در نهایت

تصویربرداری با میکروسکوپ نوری مجهز به

پایوتها به داخل ازت مایع ( -196درجه

دوربین فیلمبرداری (،Canon ،DS126371

سانتیگراد) انتقال و برای نگهداری تا مدت 3

ژاپن) انجام شد.

ماه در تانک ازت مایع ذخیره شدند.

اثر محافظتکنندههای نفوذناپذیر بر انجماد و شاخصهای کیفی اسپرم قرهبرون

ارزیابی شاخصهای تحرک توسط نرمافزار
Image J

قطعات ویدئویی تهیه شده ،توسط
نرمافزار  Total Video Converterبه فرمت
 AVIتبدیل شدند .در ادامه  1دقیقه اول از
تمامی قطعات ویدئویی تهیه شده با استفاده از
نرمافزار  Video CD Cutterبه قطعات 3
ثانیهای ،برای آنالیز در ثانیههای متفاوت پس از
فعالسازی ،تبدیل شد و سپس قطعات ویدئویی
به دست آمده ،توسط نرمافزار  Image Jبه
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به هر سلول اسپرم ،یک کد اختصاصی داده شد
و موقعیت تمامی سلولهای اسپرم از یک فرم به
فرم بعدی دنبال شد .در ادامه کار ،شاخصهای
حرکتی اسپرمها شامل سرعت قوسدار
(میکرومتر بر ثانیه) ،سرعت خطی (میکرومتر بر
ثانیه) ،حرکت خطی (درصد) طبق شکل 1
توسط نرم افزار  Image Jمورد محاسبه و
ارزیابی قرار گرفت (Lahnsteiner et al.,
1996; Pavlov, 2006; Wilson-Leedy et
.)al., 2009; Fauvel et al., 2010

فرمهای متوالی تبدیل شد .توسط این نرمافزار

شکل  :1شاخصهای قابل سنجش توسط نرمافزار Image J

[ ]26قوچانیان و همکاران

ارزیابی فعالیت میتوکندری

برای ارزیابی فعالیت میتوکندری از روش
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انجام و دادهها به صورت میانگین  ±انحراف
معیار گزارش شد.

رنگآمیزی فلورسنت  JC-1استفاده شد .برای
تهیه محلول رنگآمیزی ابتدا  5میلیگرم در

نتایج

میلیلیتر از  ،Sigma( JC-1آمریکا) در

بررسی محافظت کنندههای اسپرم ماهی

دیمتیل سولفوکسید ( )DMSOحل شد.

قرهبرون توسط نرمافزار Image J

محلول رنگآمیزی شامل  10میکروگرم محلول

برآیند حرکت اسپرمهای ماهی قرهبرون پس

 JC-1در  998میلیلیتر محلول  PBSبود2 .

از انجماد و یخگشایی در دوره زمانی  3ثانیه با

میکرولیتر از اسپرم یخ گشایی شده با محلول

محافظت کنندههای متفاوت توسط نرمافزار

رنگآمیزی مخلوط شد و در دمای اتاق و محیط

 Image Jمورد بررسی قرار گرفت .طبق شکل

تاریک به مدت  15دقیقه انکوبه شد .بعد از طی

 -1الف مسیر حرکت چرخشی وجود داشت که

این مدت زمان ،نمونهها دو بار با بافر رنگآمیزی

مربوط به اسپرمهای حاوی محافظت کننده

 JC-1شسته شد .سپس بازتاب رنگ در پتانسیل

تیمار  )BSA( 2بود .همان طور که در شکل -1

غشای میتوکندری اسپرمهای رنگآمیزی شده

ب دیده میشود ،حرکت خطی در اسپرمهای

در دستگاه فلوسیتومتر (،Becton Dickinson

حاوی محافظت کننده تیمار + BSA( 4

آمریکا) خوانده شد ( Asturiano et al.,

ترهالوز) نشان داده است.

.)2006
تجزیه و تحلیل آماری

ارزیابی اثر محافظت کنندهها بر شاخصهای
حرکتی اسپرم

برای انجام بررسیهای آماری از آزمون

بر اساس نتایج به دست آمده طبق جدول 3

تحلیل واریانس یک طرفه و پسآزمون دانکن در

باالترین سرعت قوسدار اسپرمهای یخگشایی

سطح اطمینان  95درصد استفاده شد .از

شده ماهی قرهبرون در تیمار  4و برابر 1/74

نرمافزارهای  SPSS 16برای تجزیه و تحلیل

میکرومتر بر ثانیه بود .اما در تیمارهای ،3 ،2 ،1

دادهها و  Microsoft Excel 2013برای رسم

 7 ،6 ،5و  8به ترتیب برابر ،1/28 ،0 ،1/46 ،0

نمودار استفاده شد .کلیه آزمایشها در سه تکرار

 0 ،0و  0/64میکرومتر بر ثانیه بود .تیمار  4با

اثر محافظتکنندههای نفوذناپذیر بر انجماد و شاخصهای کیفی اسپرم قرهبرون

هفت تیمار دیگر اختالف معنیدار داشت
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اختالف معنیداری مشاهده نشد (.)P<0/05

( ،)P>0/05اما بین تیمارهای  6 ،3 ،1و 7

ب

الف

شکل  :2مسیر حرکت اسپرم .الف) مسیر حرکت اسپرم در تیمار  .BSAب) مسیر حرکت اسپرم در تیمار
 + BSAترهالوز
جدول  :3اثر محلولهای محافظت کننده غیرنفوذی بر شاخصهای حرکتی اسپرم ماهی قرهبرون
(میانگین  ±انحراف معیار)
شاخصها

سرعت قوسدار

سرعت خطی

حرکت خطی اسپرمها

(میکرومتر بر ثانیه)

(میکرومتر بر ثانیه)

(درصد)

تیمار 1

0/00±0/00 e

0/00±0/00 c

0/00±0/00 d

تیمار 2

b

0/30±0/14

20/86±0/67

تیمارها

1/46±0/10

a

b

تیمار 3

0/00±0/00 e

0/00±0/00 c

0/00±0/00 d

تیمار 4

1/74±0/47 a

0/18±0/37 b

10/87±2/58 c

تیمار 5

1/28±0/00 c

0/30±0/24 a

a

تیمار 6

0/00±0/00 e

0/00±0/00 c

0/00±0/00 d

تیمار 7

e

c

d

تیمار 8

0/64±0/00 d

0/00±0/00

0/00±0/00

0/16±0/01 b

23/87±1/73

0/00±0/00

25/48±2/31 a

حروف التین غیرمشترک در هر ستون نشان دهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارها است (.)P>0/05
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بین تیمارهای  6 ،3 ،1و  7برابر صفر بود و

باالترین میزان سرعت خطی اسپرمهای

اختالف معنیدار مشاهده نشد.

یخگشایی شده در تیمارهای  2و  5برابر با 0/30
میکرومتر بر ثانیه بود که با تیمارها دیگر اختالف

اثر محلولهای محافظت کننده بر درصد

معنیدار داشت ( .)P>0/05در حالی که

تحرک اسپرم ماهی قرهبرون

پایینترین سرعت خطی در تیمارهای  6 ،3 ،1و

بر اساس نتایج به دست آمده ،طبق شکل 1

 7برابر صفر و با تیمارهای دیگر اختالف معنیدار

باالترین درصد تحرک اسپرمهای یخگشایی شده

داشت (.)P>0/05

در تیمار  4برابر  3/49درصد بود و این تیمار با

بر اساس نتایج به دست آمده طبق جدول 3

تیمارهای دیگر اختالف معنیدار داشت

باالترین درصد حرکت خطی اسپرمهای

( .)P>0/05پایینترین درصد تحرک نیز در

یخگشایی شده نیز در تیمارهای  5و  8به ترتیب

تیمارهای  7 ،6 ،5 ،3 ،1و  8مشاهده شد که با

برابر  23/87و  25/48درصد بود که با تیمارهای

تیمارهای  2و  4اختالف معنیداری داشتند

دیگر اختالف معنیدار داشت ( ،)P>0/05اما

(.)P>0/05
4/0

a

3/5
3.5
b

2/0
1/5
1.5
c

c
c

تیمار8

تیمار7

c

تیمار6

c

تیمار5

تیمار4

تیمار3

c

تیمار2

1/0
0/5
0.5
0/0

میزان تحرک ( )%

3/0
2/5
2.5

تیمار1

تیمارها
شکل  :1اثر محلولهای محافظت کننده بر درصد تحرک اسپرم ماهی قرهبرون (میانگین  ±انحراف معیار).
حروف التین غیرمشترک روی نمودار نشان دهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارها است (.)P>0/05

اثر محافظتکنندههای نفوذناپذیر بر انجماد و شاخصهای کیفی اسپرم قرهبرون

اثر محلولهای محافظت کننده بر فعالیت
میتوکندری ماهی قرهبرون

بر اساس نتایج به دست آمده طبق جدول 4
فعالیت میتوکندری توسط رنگآمیزی فلورسنت
 JC-1اندازهگیری شد .باالترین فعالیت
میتوکندری ( 10/58درصد) در تیمار  5مشاهده
شد .پایینترین فعالیت میتوکندری ( 5/3درصد)
نیز در تیمار  3مشاهده شد که با تیمار  1اختالف
معنیدار داشت ( ،)P>0/05ولی فاقد اختالف
معنیدار با تیمارهای  4 ،2 ،1و  6بود.
جدول  :4اثر محلولهای محافظت کننده بر فعالیت
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بحث
انجماد اسپرم روش مهمی برای حفظ
پالسمای جانوران و گیاهان است .این روش
کاربرد گستردهای در حفظ اسپرم ماهی دارد .با
این حال انجماد اسپرم به دلیل شوک دمایی طی
انجماد و یخ گشایی باعث آسیبهای سلولی
میشود ( .)Muchlisin et al., 2020تحرک
اسپرم یکی از شاخصهایی است که به طور
جدی تحت تاثیر انجماد قرار میگیرد و در
نهایت نسبت عملکرد اسپرم در نمونههای
منجمد و یخگشایی شده به اسپرم تازه به طور

میتوکندری در ماهی قرهبرون (میانگین  ±انحراف

قابل توجهی کاهش مییابد (Butts et al.,

معیار)

 .)2011بنابراین مطالعات بر روی کارآیی و

تیمارها

فعالیت میتوکندری (درصد)

سمیت محافظت کنندههای مختلف و انتخاب

تیمار 1

6/3±0/35 bc

محافظت کننده با کمترین سمیت اولین گام

تیمار 2

7/5±0/38 abc

برای توسعه تکنیک انجماد اسپرم در گونههای

تیمار 3

5/3±1/61 c

مختلف است ( .)Holt, 1997از این رو ،در

8/7±0/64

تیمار 4

abc

تیمار 5

10/6±0/54 a

تیمار 6

7/3±1/53 abc

تیمار 7

ab

10/0±1/13

تیمار 8

10/2±0/29 ab

حروف التین غیرمشترک نشان دهنده وجود
اختالف معنیدار بین تیمارها است (.)P>0/05

مطالعه حاضر سعی شد تا با افزودن BSA

(آلبومین سرم گاوی) ،لسیتین سویا و ترهالوز به
محلول رقیق کننده به حداقل رساندن آسیب به
سلولها در طی انجماد و بهبود شاخصهای
کیفی اسپرم ماهی قرهبرون کمک شود.
با توجه به نتایج به دست آمده از این
پژوهش مشخص شد از بین  ،BSAلسیتین
سویا و ترهالوز ،بهترین ماده محافظت کننده

[ ]30قوچانیان و همکاران

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان1399 ،)4(8 :

برای انجماد اسپرم ماهی قرهبرون BSA ،به

آنها نشان داد ترهالوز کارایی باالیی در

همراه ترهالوز است .این نتیجه مشابه نتایج به

محافظت از سلولهای اسپرم در برابر آسیبهای

دست آمده توسط  Cabritaو همکاران در سال

انجمادی در این گونه ماهی دارد.

 2008بود .این پژوهشگران BSA ،را با غلظت

کیفیت اولیه اسپرم نقش اساسی در موفقیت

 10میلیگرم بر میلیلیتر به عنوان محافظت

انجماد دارد .ترکیبات پالسمای سمینال اغلب

کننده مناسب در انجماد اسپرم ماهی هامور

نشان دهنده تغییرات محیط زندگی و شرایط

( )Epinephelus marginatusعنوان کردند

دستکاری است .محتوای این مایع در رابطه با

( .)Cabrita et al., 2008همچنین  Merinoو

عوامل محیطی مانند فصل ،دما ،شوری آب و

همکاران ( )2012در مطالعاتی که بر روی

تغذیه مولدین متفاوت است (Alavi et al.,

انجماد اسپرم ماهی قزلآالی رنگینکمان

 .)2008از این رو ،در این مطالعه از اسپرم 3

( )Oncorhynchus mykissانجام دادند،

مولد نر قرهبرون که دارای تحرک اسپرم باالی

باالترین میزان تحرک اسپرم را پس از یخگشایی

 80درصد بودند ،استفاده شد .بر اساس

با  BSAاعالم کردند .در بررسی دیگری که

مشاهدات به عمل آمده ،اسپرمهای تازه

توسط  Shalueiو همکاران در سال  2017انجام

استحصال شده با تحرک باال ،پس از رقیقسازی

پذیرفت ،بهترین شرایط در انجماد اسپرم ماهی

در محلول فعالکننده در  2-3دقیقه اول دارای

قرهبرون را با  10میلیگرم بر میلیلیتر BSA

بیشترین درصد تحرک و پس از سپری شدن این

گزارش دادند .از سوی دیگر Miyaki ،و

مدت ،به سرعت ،حرکت و در صد تحرک

همکاران ( )2005در مطالعاتی که بر روی

اسپرمها کاهش یافت .چنین امری در مورد

انجماد اسپرم ماهی هامور ( Epinephelus

اسپرمهای یخگشایی شده نیز صادق استJun .

 )moaraانجام دادند ،بیشترین درصد تحرک

و همکاران ( )2006و  Aramliو همکاران

اسپرم ( 42درصد) را با ترهالوز  13درصد اعالم

( )2013اثرات انجماد را در اسپرم ماهی ارزیابی

کردند .در همین راستا Gheller ،و همکاران

کردند و عنوان کردند که انجماد باعث کاهش

( )2019از ترهالوز در انجماد اسپرم گربهماهی

تحرک اسپرم ،کاهش سرعت و اختالل در

آمازون (Leiarius ،Amazonian Catfish

عملکرد میتوکندری میشود که با توجه به نتایج

 )marmoratusاستفاده کردند و نتایج مطالعه

به دست آمده ،در مجموع درصد تحرک

اثر محافظتکنندههای نفوذناپذیر بر انجماد و شاخصهای کیفی اسپرم قرهبرون
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اسپرمهای یخگشایی شده نسبت به اسپرمهای

اسپرمهای یخگشایی شده ( )10/58±0/54نیز

تازه استحصال شده به طور قابل مشهودی کمتر

در تیماری که حاوی محلول محافظت کننده

بود .نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر بیان

ترهالوز بود ،دیده شد .با وجود اختالف نتایج به

کننده یک مسیر کاهشی بود و نشان داد افزایش

دست آمده از فعالیت میتوکندری و شاخصهای

زمان نگهداری اسپرم منجمد شده بر روی

تحرک اسپرم ،مشخص شد که شاخصهای

کیفیت آنها از ساعات اولیه تا  3ماه تاثیر منفی

تحرک معیار قطعی برای تعیین زندهمانی و

داشت.

سالمت سلول اسپرم نیستند ،بر این اساس که

در تمامی گونههای ماهی ،عملکرد طبیعی

سلولهای اسپرم شاخصهای تحرک را نشان

میتوکندری عامل کلیدی در باروری اسپرم

ندادند ،اما از میتوکندری سالمی برخوردار بودند

شناخته شده است ،زیرا تحرک اسپرم ماهیان

و زندهمانی داشتند که این تفاوت میتواند به

معموال  30ثانیه تا چند دقیقه طول میکشد.

سبب آسیب در ساختار اسپرم باشد.

تحرک اسپرم تا حدودی وابسته به عملکرد

جمعبندی نتایج پژوهش حاضر موید آن

میتوکندری است .میتوکندری در اطراف قطعه

است که استفاده از  BSAبه همراه ترهالوز

میانی حضور دارد تا انرژی قابل دسترس برای

میتواند تاثیر بالقوهای در کاهش آسیبهای

حرکت دم را فراهم کند .میتوکندری منبع اصلی

سلولی در طی انجماد اسپرم ماهی قره برون ،این

انرژی اکسیداسیون سلول است که از طریق

گونه ارزشمند دریای خزر و حفاظت و توسعه

تولید  ATPو انتقال زنجیره الکترونی تولید

تکثیر مصنوعی آن داشته باشد.

میشود (Holt, 1997; O'connell et al.,

 .)2002; Merino et al., 2012از آنجا که این

تشکر و قدردانی

شاخص حساس به سرما است ،از این رو ارزیابی

از مسئولین پژوهشگاه رویان به دلیل در

فعالیت میتوکندری میتواند شاخص با ارزشی

اختیار قرار دادن امکانات الزم برای انجام

برای تعیین سالمت و عملکرد سلول اسپرم باشد.

آزمایش  JC-1نهایت تشکر و قدردانی به عمل

با توجه به نتایج به دست آمده در آزمایش

میآید.

مشخص شد که باالترین فعالیت میتوکندری
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of bovine serum albumin
(BSA), lecithin and trehalose on qualitative indices of freeze-thawed Acipenser
persicus sperm. In this regard, sperm samples prepared from 5 male A. persicus
and the samples were frozen after dilution with various extenders. After 3 months
of freezing, the freeze-thawed sperm quality indices were evaluated by Image J
software and mitochondrial activity by using the fluorescent staining JC-1
method. Results of sperm motility showed rotational motions in treatment BSA
and linear motions in treatment “BSA + trehalose”. Analysis of motion
parameters in freeze-thawed sperm showed that the treatment “BSA + trehalose”
had the highest arc velocity (1.74μM/s), highest linear velocity was in BSA and
trehalose treatments (0.30µM/s) and the highest linear movement was seen in
trehalose and trehalose + lecithin treatments (23.87 and 25.48%, respectively).
Results of the effect of preservatives on sperm motility showed the highest
percentage in treatment “BSA + trehalose” (3.49%) and the highest mitochondrial
activity in trehalose treatment (10.58%). Therefore, the use of BSA with trehalose
can have a potential impact on reducing cell damage during cryopreservation, the
protection and development of this valuable species of Caspian species.
Key words: Cryopreservation, BSA, Lecithin, Trehalose, Acipenser persicus.
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