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 هچکید

ٍ رٍب، هٌی طی فرآیٌذ اًجواد . حفظ اًجوادی اسپرم راّکار هؤثری در اًجام تلقیح هصٌَػی ترای اًتقال شًْای ترتر در گلِ است

تٌش اکسیذاتیَ تِ دلیل ػذم تؼادل تیي . یاتذشَد ٍ تَلیذ رادیکالْای آزاد اکسیصى افسایش هیتا شَک سرهایی ٍ اکسیصى هَاجِ هی

اهرٍزُ استفادُ از گیاّاى . رادیکالْای آزاد اکسیصى ٍ آًتی اکسیذاًْا ایجاد هی شَد ٍ هٌجر تِ کاّش تارٍری اسپرم هی گردد

تِ ایي ترتیة ایي هطالؼِ تا ّذف تررسی . لیل خَاص آًتی اکسیذاًی آًْا تَجِ هحققاى را تِ خَد جلة کردُ استدارٍیی تِ د

. شکل گرفت رٍب -فرآیٌذ اًجوادٍ رزهاری در تْثَد کیفیت اسپرم تؼذ از  تأثیر خَاص آًتی اکسیذاًی تری ّالَز، رازیاًِ

ٍ رزهاری در رقیق کٌٌذُ هیساى هالَى دی آلذّیذ اسپرم خَک را کاّش  رازیاًِهطالؼات اًجام شذُ ًشاى دادًذ کِ هصرف گیاّاى 

هی دّذ، زًذُ هاًی ٍ جٌثایی اسپرم افسایش هی یاتذ ٍلی یکپارچگی آکرٍزٍم تغییری ًوی کٌذ ّوچٌیي استفادُ از تری ّالَز تِ 

ی ٍآکرٍزٍم ٍ فؼالیت کاتاالز، گلَتاتیَى پراکسیذاز ػٌَاى آًتی اکسیذاى در رقیق کٌٌذُ هٌی گاٍ جٌثایی، یکپارچگی غشای پالسوای

تَاى ًتیجِ گیری کرد کِ استفادُ از گیاّاى دارٍیی ٍ تری در ًْایت هی. را افسایش داد ٍلی تر سَپراکسیذ دسوَتاز تی اثر تَد

 .ّالَز تأثیر هثثتی تر تارٍری اسپرم دارد
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 مقدمه

اًجوااد اساپرم ٍ قاراردادى آى در ازت هاایغ تاِ      . حفظ اًجوادی اسپرم راّکار هؤثری در تَلیذ هثل ٍ اًجام تلقیح هصٌَػی است

فرآیٌذ اًجواد اسپرم هٌجار  . هٌظَر تَقف ٍاکٌش ّای هتاتَلیکی است کِ تا ّذف افسایش طَل ػور تارٍری اسپرم اًجام هی گیرد

طای فرآیٌاذ اًجوااد ٍ    . ی تِ اسپرم هی شَد کِ زًذُ هاًی ٍ تارٍری اسپرم را کاّش هی دّاذ تِ آسیة ّای ساختاری ٍ تیَشیویای

تاٌش اکسایذاتیَ   . رٍب ٍ هَاجِ هٌی تا شَک سرهایی ٍ اکسیصى، لیپیذّا پراکسیذ شذُ ٍ رادیکال ّای آزاد اکسیصى تَلیذ هی شَد

تِ دلیال ٍجاَد هقاادیر تااالی     . اًی ٍ تارٍری آى هی گرددحاصلِ هٌجر تِ آسیة ساختاری ٍ تیَشیویایی اسپارم ٍ کاّاش زًذُ ه

اسیذ ّای چرب غیر اشثاع در غشای اسپرم ٍجَد ترکیثات آًتی اکسیذاًی ترای خٌثی ساازی اثار رادیکاال ّاای آزاد اکسایصى در      

اًی تاری ّاالَز،   ّذف از ایي هطالؼِ تررسای تاأثیر خاَاص آًتای اکسایذ     (. 3122تٌسال ٍ ّوکاراى، )رقیق کٌٌذُ ّا الساهی است 

 .استفرآیٌذ اًجواد ٍ رٍب رزهاری ٍ رازیاًِ در تْثَد کیفیت اسپرم تؼذ از 
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 نتایج و بحث

سیستن ّای آًتی اکسیذاًی سَپراکسیذ دسوَتاز، گلَتاتیَى پراکسیذاز، گلَتاتیَى احیا شذُ ٍکاتاالز در حفظ جٌثایی اسپرم ٍ زًذُ 

هیلی هَالر تری ّالَز در رقیق کٌٌذُ هٌی گاٍ جٌثایی، یکپارچگی غشای پالسوایی ٍآکارٍزٍم   211استفادُ از . هاًی آى ًقش دارد

در (. 3122ّااٍ ٍ ّوکااراى،   )تاتیَى پراکسیذاز را افسایش هی دّذ ٍلی تر سَپراکسیذ دسوَتاز تی اثر است ٍ فؼالیت کاتاالز، گلَ

زردُ  –هطالؼِ ای دیگرکِ تر رٍی اسپرم گاٍ اًجام شذ افسٍدى تری ّالَز تِ ػٌَاى آًتی اکسیذاى در رقیق کٌٌاذُ تار پایاِ تاری      

شایي ٍ ّوکااراى،   )ُ هاًی، یکپارچگی غشای پالسوایی ٍآکرٍزٍم را تْثاَد داد  گلیسرٍل تَد جٌثایی ، زًذ% 7تخن هرؽ کِ دارای 

3122.) 

هیساى  (Foeniculum vulgare) در هطالؼِ ای کِ تر رٍی اسپرم خَک اًجام شذ ًشاى دادُ شذ کِ هصرف گیاُ رازیاًِ 

ایاي  . هالَى دی آلذّیذ را کاّش هی دّذ، زًذُ هاًی ٍ جٌثایی اسپرم افسایش هی یاتذ، ٍلی یکپارچگی آکرٍزٍم تغییری ًوای کٌاذ  

زردُ  -در رقیق کٌٌاذُ تار پایاِ الکتاَز      (Rosmarinus officinalis)پصٍّشگراى در تحقیقی دیگر تِ تررسی اثر گیاُ رزهاری 

هاالَ ٍ ّوکااراى،   )ُ کردًذ کِ هصرف رزهاری هیساى هالَى دی آلذّیاذ را شاذیذاک کااّش های دّاذ      تخن هرؽ پرداختٌذ ٍ هشاّذ

ّوچٌیي تا هصرف رزهاری زًذُ هاًی، جٌثایی کل ٍ پیش رًٍذُ ٍ کیفیت اسپرم تْثَد پیذا کرد، درحالیکِ تار یکپاارچگی    .(3122

 .(3121هالَ ٍ ّوکاراى، )آکرٍزٍم تی تأثیر تَد 
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