
 وزارت جهادكشاورزي
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 موسسه تحقيقات علوم دامی كشور

 

 عنوان پروژه:

 با استفاده از آنتي اکسيدان هدفمند ميتوکندريابي بزارزيابي بهبود بازده انجماد اسپرم در 

 980284-98009-021-13-13-24 :پروژه شماره مصوب

 

  ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:)اختصاص به پروژه مسئول خانوادگي مجري نام و نام

 سعید اسماعیل خانیان دگي مجري/مجريان:اخانونام ونام

 محسن شرفي :مشاور خانوادگي و نام نام

 ابوالحسن صادقي پناه–هدي جواهري بارفروشي -نادر اسدزاده -رضا مسعوديخانوادگي همكاران:  نام و نام

 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور محل اجرا:

 1398 تاريخ شروع:

 ماه 0سال و  2 مدت اجرا:

 ناشر: 

 شمارگان)تیراژ(:

 تاريخ انتشار: 

در مرکز اطالعات و مدارك علمي     60187 با شماره             16/6/1400 اين اثر در مورخ 

 کشاورزي به ثبت رسیده است. 

 

 حق چاپ محفوظ است.

 و نمودارها با ذکر مأخذ بالمانع است. هايمنحننقل مطالب، تصاوير، جداول، 

 

 

 



 دهیچک

هاي تجاري است هاي اسپرم با كيفيت براي تلقيح مصنوعی در گلهنجماد اسپرم روشی مفيد براي گسترش نمونها

پروژه  نيا ياز اجرا هدفگشايی باعث كاهش كيفيت و قدرت باروري اسپرم می گردد. يخ-ولی فرايند انجماد

و قابليت بز  اسپرم بر كيفيت كنندهقيبه رق Mito-TEMPO يیايتوكندريهدفمند م دانياكسیافزودن آنتارزيابی 

 يحاو يهاكنندهقيرقدر جمع آوري شده و هاي اسپرم نمونه بوده است. گشايیيخ-انجمادباروري آن طی فرآيند 

 رهيذخ در ازت مايعاضافه و سپس  يیايتوكندريهدفمند م دانياكسیموالر آنتکرويم 1000و  100، 10، 1، 0

، سالمت يتوكندريم تيفعال ،يسالمت غشا، مورفولوژ ،یمانزنده ،یحركت يهافراسنجه گشايیپس از يخشدند. 

 و ميزان راديکال هاي آزاد نمونه هاي اسپرم سنجيده شد. ونيداسيپراكس ديپيل زانيم، DNAآكروزوم، شکست 

هاي فراسنجهبازده  )P≥0.05(منجر به بهبود  TEMPO-Mitoميکروموالر  100و  10يج نشان داد كه استفاده از نتا

ها شد. از نسبت به ساير گروه فعاليت ميتوكندري و مانی، سالمت غشا، مورفولوژي، سالمت آكروزومحركتی، زنده

هاي هاي آزاد در گروهو ميزان راديکال DNAشکست ، نرخ آپوپتوزيس، ميزان ليپيد پراكسيداسيونطرف ديگر، 

در نتيجه، . )P≥0.05(ها كمتر بود از ساير گروه TEMPO-Mitoميکروموالر  100و  10 دريافت كننده 

عنوان يک محافظت كننده سرمايی براي بهبود تواند بهمی TEMPO-Mitoميتوكندريايی  هدفمند دانياكسیآنت

 گشايی معرفی گردد. يخ-در فرآيند انجماد بزكيفيت اسپرم 

  ، اسپرمبز، Mito-TEMPOانجماد، باروري،  ی:دیکل کلمات

 

 


