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 عنوان پروژه:

 خروس در شده سرد اسپرم بازده بر میتوکندریایی هدفمند اکسیدانآنتی افزودن تاثیر

 124-13-13-063-98009-980894 :پروژه شماره مصوب

 

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

 رضا مسعودي دگي مجري/مجريان:اخانونام ونام

 :ناظرانخانوادگي  و نام نام

 فاطمه زارعي -ابوالحسن صادقي پناه–هدي جواهري بارفروشي -نادر اسدزادهخانوادگي 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     57883 با شماره             30/4/99 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

 كنندهقيبه رق Mito-TEMPO يیايتوكندريهدفمند م دانياكسیافزودن آنتارزيابی پروژه  نيا ياز اجرا هدف

هاي اسپرم در محيط ليک نمونه بوده است. و قابليت باروري آن طی فرآيند سردسازي اسپرم بر كيفيت 1ليک

اضافه  يیايتوكندريهدفمند م دانياكسیموالر آنتکرويم 500و  50، 5، 5/0، 0 يحاو يهاكنندهقيبه رقرقيق شده 

 يهافراسنجه یشگاهيآزما یابيشدند. در مرحله ارز رهيذخ گراديدرجه سانت 5 يساعت در دما 50 یو سپس ط

، 0هاي در زمان ونيداسيپراكس ديپيل زانيو م يتوكندريم تيفعال ،يسالمت غشا، مورفولوژ ،یمانزنده ،یحركت

با  يبارور شيآزما يبرا ساعت 25ي سرد شده در مارهايت نيقرار گرفتند. از بهتر یابيمورد ارز ساعت 50و  25

ساعت  50و  25در زمان  یمشاهده نشد ول مارهايت انيم یاختالف 0در زمان  .استفاده شد یمصنوع حيتلق

 يهاموجب بهبود بازده فراسنجه يیايتوكندريهدفمند م دانياكسیموالر آنتکرويم 50و  5 يمارهايت ،يسردساز

فعاليت . )P≥0.05( شد ونيداسيپراكس ديپيل زانيو كاهش م يسالمت غشا، مورفولوژ ،یمانزنده ،یحركت

از بقيه  يیايتوكندريهدفمند م دانياكسیموالر آنتکرويم 500و  50، 5هاي دريافت كننده ميتوكندري در گروه

موالر کرويم 50و  5 يمارهايكننده تافتيدر يهادر گروه زين يدرصد بارور. )P≥0.05(ها باالتر بود گروه

 دانياكسیموالر آنتکرويم 50و  5در نتيجه، افزودن  .)P≥0.05 (هدفمند از گروه كنترل باالتر بود دانياكسیآنت

هاي تواند روش مناسبی براي حفظ اسپرم ذخيره شده در مقابل آسيبكننده میميتوكندريايی به رقيق هدفمند

 فرآيند سردسازي باشد.

  اسپرم، خروس ،يساز، سردMito-TEMPO ی:دیکل کلمات
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