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چکیده
هدف :پژوهش حاضر بهمنظور بررسی استفاده از سطوح مختلف لسیتین سویا در رقیقکننده تریس بر کیفیت منی و نسبت جنسیت با
استفاده از تکنیک  real-time qPCRاجرا شد.
مواد و روشها :نمونهگیری از چهار گاو نر نژاد هلشتاین ،یک بار در هفته انجام شد و سپس نمونههای مناسب با هم مخلوط شدند.
نمونههای اسپرم (در چهار تکرار) با سه مقدار صفر ،یک و دو درصد لسیتین سویا تیمار شدند و در نهایت فراسنجههای کیفی و نیز نسبت
جنسیت منی در آنها تعیین گردید .در این تحقیق بهمنظور شستشوی منی و حذف سلولهای مرده ،از تکنیک شنا به سمت باال )pu
(miwSاستفاده شد .ژنهای  PLPو  YRSبهترتیب برای جداسازی قطعات خاصی از توالیهای کروموزوم  -Xو -Yتکثیر شدند .در این
روش RAPبهعنوان ژن مرجع جهت نرمالسازی دادههای حاصل از بیان ژن در واکنش RCPq emit-laerاستفاده شد.
نتایج :نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تکنیک  Swim upو سطوح مختلف لسیتین سویا موجب بهبود کیفیت منی شدند .عالوه براین،
استفاده از تکنیک  Swim upباعث کاهش معنیدار بیان ژن )0/75±0/11( PLPو افزایش معنیدار بیان ژن  )1/37±0/13( SRYگردید.
اما استفاده از سطوح مختلف لسیتین سویا تغییری در نسبت جنسیت اسپرم ایجاد نکرد.
نتیجه گیری :بهطورکلی ،لسیتین سویا یک جایگزین مناسب برای منابع حیوانی بوده و موجب بهبود کیفیت مایع منی میشود .با توجه به
محدودیتهای موجود در استفاده از منابع حیوانی در رقیق کننده گاو ،استفاده از لسیتین سویا بهعنوان یک منبع گیاهی پیشنهاد میشود.
واژگان کلیدی :تکنیک  ،real- time qPCRلسیتین سویا ،نسبت جنسیت
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مقدمه

حفظ باروری اسپرم برای مدت طوالنی ،نیازمند استفاده از
رقیقکنندههایی است که محیط مناسبی را از نظر
فیزیولوژیکی و متابولیکی برای بقای اسپرم فراهم کنند.
رقیقکنندههای متشکل از مواد مختلف (قند ،الکترولیتها،
بافر ،زرده تخممرغ و لسیتین سویا) برای نگهداری اسپرم
در حیوانهای گوناگون پیشنهاد شدهاند ( .)1بیشتر رقیق-
کنندههایی که طی دهههای گذشته برای رقیقکردن منی
گاو استفاده شده ،بر پایه زرده تخم مرغ و یا شیر بوده
است ،بهعلت مشکالت حاصل از رقیق کنندههای با منشا
حیوانی از قبیل وجود آلودگی میکروبی و انتقال بیماری،
متغیر بودن ترکیبات آنها ،دشواری مشاهدات
میکروسکوپی و ظرفیتدار شدن زود هنگام اسپرماتوزوئید،
تمایل بهعدم استفاده از منابع حیوانی در رقیقکننده وجود
دارد (.)2
نتایج مطالعه محققان بر منی بز نشان داد که نوع
رقیقکننده مورد استفاده در این مطالعه با آسیب DNA

اسپرم در ارتباط است ( .)3تغییر در نسبت
اسپرماتوزوئیدهای حامل کروموزوم  Xو  Yتنها میتواند با
تغییرات نسبت یا عملکرد اسپرم حامل کروموزوم  Xیا Y

زنده در منی بهدست آید .تفاوت بین اسپرم حامل کروموزوم
 Xو  Yدر سرعت حمل از طریق دستگاه تولیدمثل جنس
ماده و همچنین انتخاب ترجیحی اسپرم که ممکن است
اثرات متفاوتی بر بقا یا عملکرد اسپرم حامل کروموزوم X

یا  Yداشته باشد ،که میتواند منجر به تغییر در نسبت
جنسیت شود (.)4
استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده نقش مهمی در

سپیده رستمی و همکاران

 Yو تفاوت در  DNAمتکی است و دقت آن بیش از 90
درصد است ( .)6این روش تاکنون برای بهبود در زمینه
ارزیابی سلولهای اسپرم قابل قبول بوده است اما گران بوده
و بهدست دامداران کوچک قابل انجام نیست .عالوه براین،
بعضی از محققان باور دارند که در طول جداسازی اسپرم
تابش اشعه در میان سلولهای اسپرم موجب خسارت به
 DNAشده و میتواند موجب بروز جهش در ژنوم شود
( .)7با توجه به ضعفهای بیولوژیکی و اقتصادی
فلوسایتومتری ،تالش برای ایجاد روشهای متداول برای
تشخیص اسپرم بر اساس تراکم و تحرک اسپرمهای حامل
کروموزوم  Xو Yصورت گرفته است ( .)8امروزه استفاده
از روش  ،real- time qPCRبرای ارزیابی نسبت جنسیت
اسپرمهای منی پیشنهاد شده است ،با استفاده از این
تکنیک میتوان نسبت جنسیت را بهطور آسانتر و با دقت
 99درصد ارزیابی کرد ( .)9کروموزوم  Yحاوی ژنهایی
است که در تعیین جنسیت جنین در حیوانات اهلی موثرند.
 SRYیکی از ژنهای موثر در تعیین جنسیت است (.)10
بیان ژن  SRYکه متصل به کروموزوم  Yاست سبب تمایز
سلولهای سرتولی از سلولهای پیشساز و در نهایت
تشکیل بیضه میشود ( .)11جهت شناسایی کروموزوم X

از ژن  PLPاستفاده میشود این ژن مسئول تولید
پروتئولیپید پروتئین بر روی کروموزوم  Xمیباشد در تمام
بافتهای عصبی و غیر عصبی بیان میشود (.)12
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی استفاده از سطوح مختلف
لسیتین سویا در رقیقکننده تریس بر کیفیت منی و نسبت
جنسیت با استفاده از تکنیک  real- time qPCRاجرا شد.

صنایع تولیدی حیوانات دارد .دلیل عمده تعیین جنسیت

مواد و روشها

این است که اغلب یک جنس ارزش بیشتری نسبت به

تمامی مواد مورد استفاده در استخراج  DNAاز اسپرمها از

جنس دیگر دارد ( .)5برای دستیابی به این هدف ،تکنیک

شرکت  Merckآلمان تهیه شدند ،بهمنظور انجام واکنش

جداسازی اسپرم حامل کروموزوم ( Xماده) و ( Yنر) بهطور

 real-time qPCRاز کیت تجاری Cat. ( Amplicon

مناسب توسعه یافته است و این کار در چند کشور تجاری

 )NO: 5000830-1250استفاده شد.

برای گاو استفاده میشود .این تکنیک به جریان

جهت انجام پژوهش حاضر ،نمونهگیری در مرکز تولید مواد

فلوسایتومتری بر اساس دوام اسپرم حامل کروموزوم  Xو

ژنتیکی دام و طیور خوزستان ،واقع در شهر مالثانی در 37
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کیلومتری شمال شرقی اهواز انجام گرفت .مراحل مربوط به

نظر قرار گرفت .سپس تخمین درصد اسپرمهای زنده و

استخراج  DNAو سایر مراحل آزمایشگاهی ،در آزمایشگاه

مرده بعد از رنگآمیزی با ائوزین و نیگروزین انجام شد .در

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام شد.

این روش ،اسپرمهای مرده ،رنگ ائوزین را به خود جذب

نمونهگیری :نمونهگیری از چهار گاو بالغ نر نژاد هلشتاین

میکنند ،ولی اسپرمهای زنده رنگ نمیگیرند .برای ارزیابی

در سن چهار سالگی بهمدت چهار هفته ،و یکبار در هر

نمونه ده میکرولیتر اسپرم بر روی یک الم گرم تمیز قرار

هفته با استفاده از مهبل مصنوعی انجام شد .بیدرنگ پس

داده شد .المها پس از رنگآمیزی ،زیر میکروسکوپ با

از جمعآوری منی و انتقال آن به آزمایشگاه بررسیهای

بزرگنمایی  ×1000ارزیابی شدند .از هر نمونه  200اسپرم

ابتدایی روی منی اجرا شد .تحرک اسپرمها با استفاده از

شمارش و درصد اسپرمهای رنگشده (مرده) و رنگ نشده

میکروسکوپ نوری ،در دمای  37درجه سانتیگراد اندازه-

(زنده) محاسبه شد (.)15

گیری و نمونههای دارای بیشتر از  70درصد تحرک به-

فعالیت غشای پالسمایی اسپرم ،بهوسیله آزمایش تورم

عنوان منی بهینه در نظر گرفته شد .پس از اطمینان از

هایپواسموتیک بررسی شد .مقدار  30میکرولیتر نمونه منی

سالم بودن نمونهها ،منی جمعآوری شده از چهار گاو نر با

با  300میکرولیتر محیط هایپواسموتیک ،مخلوط و سپس

هدف از میان برداشتن تاثیرات فردی با یکدیگر آمیخته

 30دقیقه در دمای  37درجه سانتیگراد انکوبه شد .سپس

شدند (.)13

 10میکرولیتر از مخلوط را روی الم ریخته و پس از تهیه

رقیقسازی :نمونههای منی به  3بخش مساوی تقسیم

گسترش روی الم و خشک شدن آن ،در زیر میکروسکوپ

شدند ،بههرکدام از بخشهای جداشده بهترتیب رقیقکننده

نوری با بزرگنمایی  ×400بررسی شدند .از هر الم ،تعداد

تریس حاوی :تریس ( 03/52گرم در لیتر) ،اسید سیتریک

 200اسپرم شمارش شد .اسپرمهای با دم گرهخورده و

( 71گرم در لیتر) و فروکتوز ( 21/5گرم در لیتر) و

متورم بهعنوان اسپرمهای با غشای پالسمایی سالم در نظر

پنیسیلین  000001واحد بینالمللی ،استرپتو مایسین

گرفتهشده و اسپرمهای با دم صاف بهعنوان اسپرم با غشای

 001میلیگرم ،آب مقطر تا حجم  001میل لیتر) و به اضافه

آسیبدیده تعیین شدند.

لسیتین  1درصد و لسیتین  2درصد بهصورت جداگانه

جداسازی اسپرمها :در این تحقیق به منظور شستشوی

افزوده شد (.)41

منی و حذف سلولهای مرده و سایر مواد اضافی منی در

ارزیابی نمونهها pH :نمونههای منی و فراسنجههای

مرحله قبل و بعد رقیقسازی ،از تکنیک شنا بهسمت باال

کیفی اسپرم نظیر تحرک ،ناهنجاری ،زندهمانی و سالمت

( )Swim upاستفاده شد (.)16

غشا در طی دو مرحله قبل و بعد از رقیقسازی بررسی

استخراج و تعیین کیفیت  :DNAجهت استخراج DNA

شدند .درصد ناهنجاریهای مورفولوژیکی اسپرم با المهای

از اسپرماتوزوئیدهای زنده جداسازی شده با تکنیک Swim

رنگآمیزیشده با ائوزین و نیگروزین بررسی شد .تحت

 ،upاز پروتکل استخراج نمکی استفاده شد ( )17و نیز

بزرگنمایی  ×1000میکروسکوپ حداقل  200اسپرم زنده

جهت تعیین غلظت و خلوص  DNAاز دستگاه نانودراپ

در میدانهای میکروسکوپی مختلف در هر نمونه مورد

( )Thermo Scientificو ژل آگارز  1درصد استفاده

ارزیابی قرار گرفته و سپس میزان اسپرمهای ناهنجار

گردید.

مشاهده شده بر حسب درصد بیان گردید .برای ارزیابی

طراحی آغازگرها :پرایمرهای اختصاصی برای ژنهای

مورفولوژی اسپرم نقایصی چون سر جدا شده ،قطره

مورد نظر روی کروموزوم  Yو  Xمشخص شدند .ژن SRY

سیتوپالسمی دور ،دم پیچخورده ،سر باریک و سر بزرگ مد

بهعنوان ژن نرزایی روی کروموزوم  Yبا طول قطعه 89
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جفت باز و با شماره بانک ژنی  AJ009913-1انتخاب شد.

مطالعه با استفاده از پرایمرهای طراحیشده ابتدا

همچنین ژن  PLPبهعنوان ژن مادهزایی با طول قطعه 90

واکنش  PCRانجام شد .در صورت تکثیر ژنهای مورد نظر

جفت بازو با شماره بانک ژنی  EU581861-1انتخاب شد.

با استفاده از پرایمرهای مشخص شده ،بهمنظور بررسی

از ژن گیرنده پروتئیناز فعال( )PARبهعنوان ژن مرجع

مقایسهای بیان ژنها از تکنیک  real-time qPCRاستفاده

استفاده شد .این ژن با طول قطعه  79جفت باز و شماره

شد .لیست پرایمرهای مورد استفاده در این مطالعه از روش

بانک ژنی  AC234910-2مورد استفاده قرار گرفت.

خلقی و همکاران ( )18گرفته شد؛ توالی ،طول قطعه و نیز

بهمنظور تایید تکثیر اختصاصی ژنهای مورد نظر در این

دمای اتصال هر پرایمر درجدول 1آمده است.

ژن

جدول  :1آغازگرهای مورد استفاده در واکنش Real-Time qPCR
طول محصول(جفت باز)
آغازگرها

دمای اتصال(درجه
سانتیگراد)

SRY

´F:5´CTCAGACATCAGCAAGCAGC3
´R:5´-GTAGTCTCTGTGCCTCCTCA-3

89

60

PLP

´F:5´GAGGGAGGGTGGATCATAGA3
´R:5´:CCTCTGGGACCTTCAACAAT3

90

60

PAR

´F:5´-GCCATCACATCTGAGACCAC-3
´R:5´-GACTCAGCATCTCGAAGCAA-3

79

60

واکنش  :real- time qPCRطی این مرحله ،واکنش

 ،time PCR Systemکشور آمریکا) در حجم نهایی 25

زنجیرهای پلیمراز پیشرفته برای نمونههای  DNAحاصل از

میکرولیتردر پلتهای مجزا انجام شد .جدول  2مراحل

اسپرماتوزوئید با  2تکرار آزمایشی برای ژنهای ،PLP

انجام واکنشهای زنجیرهای پلیمراز را نشان میدهد.

 SRYو  PARبا استفاده از دستگاه ( Step one Plusreal
جدول  :2چرخه دمایی مورد استفاده در واکنش real-time qPCR
مراحل
مرحله اول
مرحله دوم

مرحله سوم

تعداد چرخهها
1
40

واسرشت سازی اولیه
واسرشت سازی
اتصال پرایمر
بسط
(رسم منحنی دمای ذوب)

دما

زمان

95
95
60
72
70-95

15دقیقه
30-15ثانیه
30ثانیه
30ثانیه
 10ثانیه

آنالیز آماری

مربوط به چرخه آستانه ( )CTحاصل از تکرارهای

جهت تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از real- time PCR

بیولوژیکی و تکنیکی هر نمونه وارد نرمافزار  Excelشد.

ابتدا با استفاده از نرمافزار  ،Step-one ABIیک گزارش از

بهمنظور محاسبه درصد نسبی ژن  PLPو  SRYدر

کلیه اطالعات موجود بهصورت فایل ( Wordنسخه )2013

اسپرماتوزوئیدهای جمعآوری شده ،میانگین  CTبرای

استخراج شده و سپس به نرمافزار ( Excelنسخه )2013

تکرارهای تکنیکی محاسبه شد و پس از تعیین میزان

انتقال داده شد .برای بررسی و تحلیل مراحل فوق مقادیر

 ∆∆CTبرای تمامی نمونهها ،تفاوت نسبی نمونه مورد
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آزمایش در مقابل نمونه کنترل با فرمول 2 -ΔΔCT:انجام

نتایج بهدست آمده نشان داد که تحرک اسپرم ،زندهمانی و

گردید ( .)19بررسی آماری دادهها توسط نرم افزار SAS

سالمت غشا تحت تاثیر تکنیک  Swim upو سطوح

(نسخه  )9/4و آزمون  t-testانجام شد.

مختلف لسیتین سویا قرار گرفته و در مقایسه با گروه شاهد
افزایش معنیداری را نشان دادند ( )P<0/05و تکنیک

نتایج

نتایج اثر تکنیک  Swim upو افزودن سطوح مختلف
لسیتین سویا ( 1درصد و  2درصد) در منی بر فراسنجه
های کیفی اسپرم به حالت مایع مانند تحرک ،زنده مانی،
سالمت غشا و ناهنجاری و  pHدر جدول  3ارائه شده است.

 Swim upمنجر به کاهش معنیدار ناهنجاری در نمونه-
های مورد آزمایش نسبت به گروه شاهد گردیده است
( .)P<0/05با توجه به نتایج ارائه شده pH ،منی در همه
رقیقکنندههای استفاده شده نسبت به گروه شاهد اثر
معنیداری را نشان نمیدهد.

جدول  :3اثر سطوح مختلف لسیتین سویا بر فراسنجههای کیفی اسپرم در حالت مایع
تحرک (درصد)

زندهمانی (درصد)

سالمت غشاء(درصد)

منی تازه1
84±2/16c
74/25±1/1c
72/25±1/1c
Swim up
86/75±1/37a
92±1/47ab
79/25±1/7b
b
ab
ab
79/25±0/75
90/75±1/44
81/5±1/32
لسیتین 1
91/25±1/49a
92/75±1/43a
84/75±1/31a
لسیتین 2
 a-cدر هر ستون ،میانگینهای با حروف نامشابه اختالف آماری معنیداری دارند (.)P>0/05

ناهنجاری (درصد)

pH

4/75±0/47abc
2/5±0/47d
5/25±0/47ab
4±0/4bcd

6/96±0/01

6/97±0/0006
6/95±0/0007
6/95±0/0006

 .1منی رقیقشده با محیط پایه تریس بدون زرده تخممرغ بعنوان شاهد در نظر گرفته شده است.

تکثیر ژنهای  PLP ،SRYو  PARدر شکل  1نشان داده
شدهاست که تکثیر مناسب هر سه ژن را تایید نمود.
جدول  4نتایج اثر تکنیک  Swim upو افزودن سطوح
مختلف لسیتین سویا ( 1و  2درصد) به رقیقکننده تریس
بر بیان ژن  SRYو  PLPنشان میدهد .این نتایج نشان
میدهد که تکنیک  Swim upمنجر به افزایش معنیدار
ژن  SRYو کاهش معنیدار ژن  PLPنسبت به شاهد شده
است ( )P<0/05و استفاده از سطوح مختلف لسیتین سویا
در رقیقکننده تریس اثر معنیداری بر نسبت جنسیت
شکل  :1نتیجه الکتروفورز محصوالت واکنش زنجیرهای پلیمراز بر روی ژل
آگارز دو درصد

اسپرم نسبت به تیمار شاهد نداشت.

جدول  :4اثر سطوح مختلف لسیتین سویا بر بیان ژن SRYو ( PLPخطای استاندارد  ±میانگین)
SRY
1*b
شاهد
Swim up
1/37±0/13a
0/94±0/12b
تریس-لسیتین 1درصد
0/92±0/07b
تریس -لسیتین 2درصد
*) Arbitrray unit (AUبهطور اختیاری بیان ژن شاهد عدد 1در نظر گرفته میشود ()20
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بحث

نتیجه گزارشهای مختلف نشان میدهد که لسیتین سویا
میتواند جایگزین مناسبی برای پروتئین زرده تخم مرغ
باشد که بررسیهای مختلف با نتایج متفاوتی بر روی آن
انجام شده است .اما مطالعات در مورد اسپرم انسان و اثرات
پروتئین زرده تخممرغ و لسیتین سویا بر کیفیت اسپرم،
سالمت  DNAو توانایی اسپرم در اتصال به اسید
هیالورونیک نشان دادند که اختالفی بین زرده تخممرغ و
لسیتین سویا در حفاظت اسپرم وجود ندارد ( .)21سویا
حاوی مقدار باالیی از فسفولیپیدهای شبیه زرده تخممرغ
است .لسیتین در حدود  10درصد از فسفولیپیدهای زرده
را تشکیل میدهد و با توجه بهحضور فسفولیپیدهای مشابه
زرده در سویا میتوان از آن بهعنوان یک جایگزین گیاهی
مناسب استفاده نمود ( .)22البته عالوه بر ویژگیهای ذکر
شده ویژگی امولسیونکننده لسیتین نیز میتواند رقیق-
کننده یکنواختی ایجاد کند که باعث میشود تاثیر
محافظتی بهتری در سطح مولکولی برای غشا اسپرم ایجاد
شود (.)32
محققان با بررسی تاثیر رقیقکننده سویا بر فراسنجههای
اسپرم گاو هلشتاین در شرایط مایع گزارش کردند که زنده-
مانی ،تحرک و سالمت غشای پالسمایی اسپرم در رقیق-
کننده سویا همانند زرده تخممرغ بوده و میتواند جایگزین
مناسبی برای زرده تخممرغ برای مایع منی گاو در ذخیره-
سازی در شرایط مایع باشد ( .)24از دالیل افزایش تحرک
در استفاده از لسیتین سویا میتوان به غلظت بهینه لسیتین
با ویسکوزیته و فشار اسمزی مناسب و همچنین ذرات ریز
باقیمانده کمتر باشد ( .)25یکپارچگی غشا اسپرم بهدلیل
تاثیر فسفولیپیدهای موجود در لسیتین سویا باشد که با
ایجاد یک الیه محافظتی در سطح غشا باعث جلوگیری از
آسیبهای مکانیکی به غشا باشد ( .)26پژوهشگران در طی
آزمایشی روی رقیقکنندههای مایع منی گاو گزارش کردند
که استفاده از سطوح پایینتر لسیتین در مقایسه با سطح
باالتر آن باعث کاهش تحرک اسپرم شد که آنرا بهقدرت
حفاظتی پایین سطوح کمتر لسیتین مرتبط ساختند (.)27
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بهطورکلی توانایی حرکت اسپرم در رقیقکننده حاوی
لسیتین ،نسبت به رقیقکنندههای حاوی منابع حیوانی که
ویسکوزیته بیشتری دارند بهتر است ،تاکنون سازوکارهای
مولکولی علت تاثیر بهتر لسیتین بر جنبایی اسپرم مشخص
نشدهاست اما گمان میرود که تغییر ساختار لیپیدی غشا
اسپرم و تاثیرگذاری آن بر روانی غشا از دالیل آن باشد
( .)28البته عالوه بر ویژگیهای ذکر شده ویژگیهای
امولسیونکنندهی

لسیتین

میتواند

رقیقکنندهی

یکنواختی ایجاد کند که باعث میشود تاثیر محافظتی
یکنواخت بهتری در سطح مولکولی برای غشا اسپرم ایجاد
شود (.)23
در تئوری شتلز چنین ذکر شده است که اسپرم  Yنسبت
به اسپرم  Xسریعتر است و علت آنرا سر کوچکتر اسپرم
Yنسبت به اسپرم  Xعنوان کردند ( .)29اسپرم حامل
کروموزوم  Xحاوی  DNAبیشتری نسبت به اسپرم حامل
کروموزوم  Yاست که منجر به مهاجرت کندتر میشود و
سرعت حرکت اسپرم حامل کروموزوم  Yبیشتر از اسپرم
حامل کروموزوم  Xاست ،اسپرم حامل کروموزوم  Yدارای
 4درصد  DNAکمتری نسبت به اسپرم حامل کروموزوم
 Xاست پس سریعتر شنا میکند ( .)30روش شنا کردن
اسپرم ،نمونه را به دو قسمت حرکتی و غیر حرکتی تقسیم
میکند .پس با توجه به این بیان میتوان گفت که Swim

 upمنجر به جداسازی اسپرمهای زنده با تحرک باالتر از
اسپرم های مرده یا اسپرمهای با تحرک پایینتر میشود.
جداسازی اسپرم از اهمیت باالیی برخوردار است .اسپرم
حامل کروموزوم  Xبزرگتر و بلندتر از اسپرم حامل
کروموزوم Yاست و اسپرم حامل کروموزوم DNA ،X

بیشتری نسبت به اسپرم حامل کروموزوم  Yدارد (.)31
پس از شنا کردن ،سرعت و درصد سلولهای حرکتی بهطور
معنیداری افزایش پیدا میکند .تکنیک  ،Swim upاسپرم
با حرکت سریعتر را انتخاب میکند ( .)32با توجه به اینکه
اسپرمهای حامل کروموزوم  Xو  Yگاو نر با سرعتهای
مختلف شنا میکنند و دارای فرصتهای مختلف برای لقاح
هستند .در طی آزمایشات محققان این نتایج بهدست آمد
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که شنا کردن با استفاده از ستون عمودی موجب تولید

فعال شدن آبشار آپوپتوزیس ذاتی و در نهایت آسیب

مخزن غنی از اسپرم حامل کروموزم  Yشده که قادر به

اکسیداتیو  DNAمیشود (.)34

باروری تخمکها و تولید جنینهایی با درصد باالتر جنس

محققان بر این باورند که اسپرم بالغ بهعلت دارا بودن مقدار

نر میشود (.)8

سیتوپالسم محدود و سطح آنتیاکسیدانت پایین نسبت به

طبق نتایج ارائه شده برای رقیقکنندههای حاوی سطوح

سایر سلولها و همچنین سطوح باالی اسیدهای چرب

مختلف لسیتین سویا نشان داده شدهاست که این رقیق-

اشباع نشده در ساختار غشا خود ،نسبت به سایر سلولها،

کنندهها اثرات مشابهی روی زندهمانی و دوام سلولهای

به استرس اکسیداتیو حساستر است ( .)35در سطوح باالی

اسپرم حامل کروموزوم  Xو  Yداشته بهگونهای که استفاده

استرس اکسیداتیو ،کروماتین اسپرم شروع به قطعهقطعه

از این رقیقکنندهها ،اثر معنیداری در نسبت جنسیت

شدن میکند که این موضوع تاثیرات عمدهای را بر سالمت

اسپرم ایجاد نکرده است .ازآنجاکه استفاده از رقیقکننده

نسلهای آینده اعمال میکند ( ،)36در سطوح باالی

تریس -لسیتین سویا تغییری در نسبت جنسیت ایجاد

استرس اکسیداتیو ،کروماتین اسپرم شروع به قطعه قطعه

نکرده است ،دو فرضیه ارائه میگردد ،فرضیه اول اینکه

شدن میکند و در نهایت آسیب  DNAاسپرم را بههمراه

ترکیبات مشترک دو رقیقکننده استفاده شده ،حساسیت

دارد که این موضوع میتواند بر میزان تخریب تلومرها کمک

یکسان سلولهای اسپرم حامل کروموزوم  Xو  Yنسبت به

کند و باعث کوتاهشدگی طول تلومر در رده سلولهای زایا

محیط رقیقکنندهها را نشان میدهد بهگونهای که اگر مرگ

گردد (.)37

و میر و آسیب  ،DNAدر نمونهها رخ داده درصد برابری از

منشا استرس اکسیداتیو اسپرم ،میتوکندری است که تمایل

اسپرماتوزوئیدهای حامل کروموزوم  Xو Yرا از بین برده

به تولید سطوح باالی آنیون سوپراکسید دارد که منجر به

است ،فرضیه دیگر اثر محافظتی باالی دو رقیقکننده است

شروع آبشار آپوپتوزیس میگردد ،البته تفاوت بین سلول-

که منجر به حفظ اسپرماتوزوئیدها و نیز نسبت جنسیت

های اسپرم با سایر سلولها در این راستا وجود دارد (.)38

نمونهها شده است.

از طرف دیگر ،بهنظر میرسد لسیتین باعث تخریب

یکی از فاکتورهای ضروری جهت لقاح و باروری ،سالمت

میتوکندری و کاهش انرژی در دسترس اسپرم برای جنبایی

 DNAاسپرم است که هرگونه عوامل آندوژنی و اگزوژنی

از طریق کاهش میزان کاردیولیپین و در نهایت تخریب غشا

میتواند منجر به آسیب آن گردد و سالمت جنین را به

میتوکندری شده باشد (.)39

مخاطره بیندازد ،از مهمترین عوامل آسیب  DNAاسپرم

نتایج مطالعات گسترده بیانگر خطر باالی انتقال

که در اکثر انواع ناباروریهای مردان تاثیرات مضری دارد

بیماریهای بینگونهای و درونگونهای در استفاده از رقیق-

میتوان به افزایش سطح استرس اکسیداتیو اشاره نمود

کنندههای با منشا گیاهی توسط کشورهای اروپایی به بازار

( .)33دو عامل میتواند اساس منشا آسیب  DNAاسپرم

مصرف عرضه شده که فرمول آنها ناشناخته است .با توجه

باشد :یکی از این عوامل در طی فرایند اسپرمیوژنز ،نقص

به هزینه نسبتا باالی خرید این رقیقکنندهها الزم است که

در پروتامین منجر به بستهبندی ضعیف کروماتین و ایجاد

جهت ساخت رقیقکننده کارآمد با بهرهگیری از نگهدارنده-

یک وضعیت آسیبپذیری در اسپرم میگردد و دیگری

های با منشا گیاهی در داخل کشور اقدام شود .لسیتین

هنگامیکه اسپرم از طریق منابع مختلف از جمله قرار

سویا یک جایگزین مناسب برای منابع حیوانی بوده و موجب

گرفتن در معرض  ROSبرونزاد یا  ROSدرونزاد موجب

بهبود کیفیت منی میشود.
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لسیتین سویا بهعنوان یک منبع گیاهی پیشنهاد
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Abstract
Aim: This study was designed to investigate the use of different levels of soybean lecithin in the Tris
extender on semen quality and sex ratio using real-time qPCR technique.
Material and Methods: Sperm samples (in four replications) were treated with three values of zero,
one, and two percent Soybean lecithin soy, and finally the qualitative parameters and the sex ratio of the
semen were determined. In this study, Swim up technique used to wash the semen and remove dead cell,
the PLP and SRY genes were propagated to separate the specific fragments of X- and Y- chromosomes
sequences. In this procedure, PAR was used as a housekeeping gene to normalize the gene expression
data in real-time qPCR.
Results: The results showed that swim up technique and different levels of soybean lecithin improve
the semen quality. In addition, swim up technique significantly reduced PLP gene expression
(0.75±0.11), and significantly increased SRY gene expression (1.37±0.13), but, using of different levels
soybean lecithin did not change the sex ratio of the sperm.
Conclusion: In general, soybean lecithin is an appropriate substitute to animal sources and improves
the quality of semen. Due to the limitations of using animal resources in bull extenders, the use of
soybean lecithin as a plant source is suggested.
Keywords: real- time qPCR technique, Soybean lecithin, Sex ratio
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