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 عنوان پروژه: -

در رقيق کننده مني همراه با گليسرول به عنوان  E ويتامين اکسيداني¬بررسي اثر آنتي

 فرايند طي در اپوپتوز با مرتبط هاي ژن و نر بز اسپرم کيفي هاي¬محافظ سرما بر فراسنجه

 يگشاي¬يخ -انجماد

 980294-022-13-13-2  :پروژه شماره مصوب -

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

 سعيد اسماعيل خانيانخانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 هدي، رضا  مسعودي ، نعمت اهلل  اسدي  اده، مهدي  رحمت ز خانوادگي همكاران:نام و نام -

 محمدحسين  بنابازي ، نادر  اسدزاده، رامين  عليوردي نسب، جواهري بارفروشي

 1/6/98محل اجرا :  -

 99/12/1تاريخ شروع  -

 ماه 18مدت اجرا : -

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشورناشر:  -

 1000شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك علمي  60735با شماره       15/9/1400اين اثر در مورخ  -

 كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -



 چکیده

به عنوان محافظ سرما بر بهبود انجماد  یسرولبه همراه گل Eویتامین  یداناکس یآنت یرهدف از پژوهش حاضر تاث

سپرم بز یریپذ شد یمآلپاین  هایا موسسه تحقیقات علوم سال( واقع در  4-3از چهار راس بز نر نژاد آلپاین ). با

شور  سپرمدامی ک شد. به مدت پنج هفته و هر هفته دو نوبت ا صفر،  Eویتامین  مختلف یهاغلظتگیری  (5/0 ،

صد  5 رموالر( دمیلی 1و  75/0 سنجهدر سرما جهت بهبود فرا سرول به عنوان محافظ  سپرم بز گلی های کیفی ا

برای دو ساعت در دمای پنج درجه سلسیوس آوری شده جمع گیری، منیمورد ارزیابی قرار گرفت. پس از اسپرم

سید و شد. پس از تعادل دمایی، پایوتمیلی 25/0های به پایوت به تعادل دمایی ر شیده  در بخار ازت  هالیتری ک

های اسددپرم، از جمله ور گردیدند. فراسددنجهسددازی در دارا ازت مایع غو همایع منجمد شدددند و جهت یریره

سط نرمجنبایی کا، جنبایی پیش سا، رونده تو شامانی، یکزندهافزار کا شد. و پارچگی غ  ناهنجاری کا ارزیابی 

شان می سطوح مختلف ویتنتایج آزمایش ن سبب بهبود معنیبه رقیق Eامین دهد که افزودن  سپرم بز  دار کننده ا

، VSLرونده، بیشددترین جنبایی پیش Eموالر ویتامین . همچنین یک میلی(P<05/0)جنبایی کا شددده اسددت 

VCL  وALH سایر گروه سبت به  شان داد را ن سیدان موالر آنتیافزودن یک میلی (.P<05/0)های تیماری ن اک

نتایج نشان  (.P<05/0)مانی و یکپارچگی غشا اسپرم نسبت به گروه شاهد شده است هدار زندسبب بهبود معنی

سطوح مختلف ویتامین  سرول در محافظ Eداد که افزودن  داری را کننده، تفاوت آماری معنیبه رقیق سرما گلی

یک  افزودن بنابرین (.P>05/0نسبت به گروه شاهد ایجاد نکرد ) و پراکسیداسیون لیپدی های نابهنجاردر اسپرم

 شود.کننده، سبب بهبود انجمادپذیری اسپرم بز میاکسیدان مورد نظر به رقیقموالر از آنتیمیلی

 ، سرما محافظ، گلیسرولEاسپرم بز، انجماد پذیری، ویتامین  های کلیدی:واژه


