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 چکيده
 

ابتدايي اسپرم با مواد محافظ انجمادي، کاهش دما به زير  اسپرم شامل در معرض قرار گرفتنو ذوب يند انجماد افر

انجمادي و بازگشت به حالت طبیعي است. اين  گراد، ذخیره، ذوب و سرانجام حذف ماده محافظصفر درجه سانتي

ماني و باروري اسپرم را تحت تاثیر  تواند زندهشود که ميهاي ساختاري و بیوشیمیايي به اسپرم ميتغییرات باعث آسیب

ر از مهمترين تغیرات ايجاد شده در اسپرم، تغییر در الگوهاي اپي ژنتیكي اسپرم مي باشد که مي تواند ساي قرار دهد.

فراسنجه هاي اسپرم از جمله توانايي باروري اسپرم را نیز تحت تاثیر قرار دهد. به نظر مي رسد که استفاده از رقیق 

کننده هاي حاوي محافظت کنننده هاي انجمادي بتواند بخشي از اين تغییرات را کاهش دهد. هدف از اين پژوهش، 

جمله جنبايي، زنده ماني، يكپارچگي غشا، غشاي بررسي تغییرات در فراسنجه هاي کیفي اسپرم خروس از 

و هیستون اسپرم در طي  DNAمیتوکندريايي، آپوپتوزيس و تغییرات در الگوهاي اپي ژنتیكي از جمله متیالسیون 

 اين در حضور آنتي اکسیدان گلوتاتیون پس از انجماد بود. در فرآيند انجماد در دو نوع رقیق کننده لیک و بلتسويل 

با استفاده از روش ماساژ شكمي  308نژاد راس هفته 28قطعه خروس گله مرغ مادر گوشتي  ي مني ازدههانمونهمطالعه، 

بخش مساوي تقسیم شدند چهار مخلوط شده و به  به منظور حذف اثرات فردي با هم  هانمونهسپس  جمع آوري شد و

ي هاوتيپاه هاي انجمادي، پس از سرد سازي در ي آزمايشي در رقیق کننده رقیق شوند. سپس گروتا براساس تیمارها

کل، جنبايي پیش رونده، نمونه هاي اسپرم از نظر شاخص هايي  همچون جنبايي  .ي منجمد شدندتریليلیم 25/0

آلدهید، دياسپرم، مورفولوژي اسپرم، يكپارچگي غشاي اسپرم، يكپارچگي آکروزوم، میزان تولید مالونماني زنده

گیري شد. همچنین شاخص هاي اپي ژنتیكي از هاي فعال اکسیژن، پتانسیل غشاي میتوکندري اسپرم اندازهمیزان گونه

و استیالسیون هیستون  و نیز شاخص باروري اسپرم قبل و پس از انجماد در دو نوع رقیق  DNAجمله متیالسیون 

ي ژنتیكي بین دو رقیق کننده لیک و بلتسويل کننده قبل و پس از انجماد ارزيابي شد. نتايج نشان داد که شاخص هاي اپ

. همچنین نتايج نشان داد که در بین  گروه هاي انجمادي رقیق کننده لیک و )<0.05P(تفاوت معني داري نداشت 

 .)P≥0.05(بلتسويل داراي گلوتاتیون جنبايي، سالمت غشا، سالمت آکروزوم، زنده ماني و درصد باروري باالتر بود 

 انجماد، اسپرم، اپي ژنتیک، خروس، گلوتاتیون.: کليدي واژه هاي

 


