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 عنوان پروژه:

 استفاده از آنتي اکسيدان هدفمند ميتوکندريابي در انجماد اسپرم خروس، گوسفند و بز

 014-13-13-018-98009 :پروژه شماره مصوب

 

 رضا مسعودي ها وطرحهاي ملی ومشترك دارد(:به پروژه )اختصاص خانوادگی مجري مسئول نام و نام

 سعيد اسماعيل خانيان-نادر اسدزاده دگی مجري/مجريان:اخانونام ونام

 محسن شرفی :مشاورخانوادگی  و نام نام

 خانوادگی همكاران:  نام و نام
 

 موسسه تحقيقات علوم دامی كشور محل اجرا:

 1399 تاريخ شروع:

 ماه 0سال و  2 مدت اجرا:

 ناشر: 
 شمارگان)تيراژ(:

 تاريخ انتشار: 

در مركز اطالعات و مدارك      60176با شماره             14/6/1400 اين اثر در مورخ 

 علمی كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 

 حق چاپ محفوظ است.

 و نمودارها با ذكر مأخذ بالمانع است. هایمنحننقل مطالب، تصاوير، جداول، 

 

 
 
 

 

 



 

 

 دهیچک

-های تجاری است ولی فرایند انجمادهای اسپرم با کیفیت برای تلقیح مصنوعی در گلهانجماد اسپرم روشی مفید برای گسترش نمونه

هدفمند  دانیاکسیافزودن آنتارزیابی پروژه  نیا یاز اجرا هدفگشایی باعث کاهش کیفیت و قدرت باروری اسپرم می گردد. یخ

های نمونه بوده است. گشایییخ-طی فرآیند انجماد گوسفند و بز خروس اسپرم بر کیفیت کنندهقیبه رق Mito-TEMPO ییایتوکندریم

پس از شدند.  رهیذخ در ازت مایعاضافه و سپس  ییایتوکندریهدفمند م دانیاکسیآنت یحاو یهاکنندهقیرقاسپرم جمع آوری شده و در 

 زانیم و DNAی، سالمت آکروزوم، شکست توکندریم تیفعال ،یسالمت غشا، مورفولوژ ،یمانزنده ،یحرکت یهافراسنجه گشایییخ

های بازده فراسنجه (P≤0.05)بهبود باعث  Mito-TEMPOنمونه های اسپرم سنجیده شد. نتایج نشان داد که استفاده از  ونیداسیپراکس دیپیل

شد. از طرف دیگر، میزان  گروه کنترلو فعالیت میتوکندری نسبت به مانی، سالمت غشا، مورفولوژی، سالمت آکروزوم حرکتی، زنده

گروه از  Mito-TEMPOهای دریافت کننده های آزاد در گروهو میزان رادیکال DNAلیپید پراکسیداسیون، نرخ آپوپتوزیس، شکست 

عنوان یک محافظت کننده سرمایی تواند بهمی Mito-TEMPOمیتوکندریایی  هدفمند دانیاکسیآنت. در نتیجه، (P≤0.05)کمتر بود  کنترل

 گشایی معرفی گردد. یخ-در فرآیند انجماد ، قوچ و بزبرای بهبود کیفیت و قدرت باروری اسپرم خروس

  اسپرم قوچ، بز،  ، خروس،Mito-TEMPOانجماد، باروری،  ی:دیکل کلمات
 
 

 
 


