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 چکیده

 بر منی، کنندۀ رقیق به رویال ژل متفاوت های غلظت افزودن اثر مقایسۀ پژوهش، این از هدف

 مهبل از استفاده با بالغ نر بز چهار از بار ود ای هفته بود. انجماد از پس بز اسپرم حیاتی های ویژگی

 چهار در اسپرم های نمونه شدند. مخلوط هم با مناسب های نمونه سپس و شد گیری اسپرم مصنوعی

 ازت بخار معرض در تکرار شش در و درصد( 2 و 5/1 ،1 ،5/0) غلظت با رویال ژل دارای گروه

 جنبایی، نظر از گشایی یخ-انجماد از پس سپرما های نمونه شدند. نگهداری ازت تانک در و منجمد

 درصد 1 غلظت در مانی زنده و کل جنبایی میانگین شدند. بررسی غشا یکپارچگی و مانی زنده درصد

 درصد نظر از معناداری تفاوت .(P<05/0) بود بیشتر تیماری های گروه سایر و شاهد گروه از رویال ژل

 شاهد گروه با تیماری های گروه بین پالسمایی غشای چگییکپار و (LIN) اسپرم جنبایی بودن خطی

 رویال ژل دارای های محیط در سرعت های فراسنجه سایر در معناداری کاهش (.P>05/0) نشد مشاهده

 بهبود سبب بز منی کنندۀ رقیق در رویال ژل از استفاده بنابراین (.P<05/0) شد مشاهده شاهد گروه با

 شود. می انجماد فرایند از پس اسپرم های فراسنجه برخی

 

 رویال. ژل کننده، رقیق گشایی، یخ-انجماد بز، اسپرم کلیدی: های واژه

 

 مقدمه

 مطالعات برای مفیدی ابزار ماسپر انجمادی حفظ

 که است مصنوعی  تلقیح و آزمایشگاهی شناسی جنین

 به تولیدمثل های فناوری در ضروری و اسیاس بخش

 در اسپرم انجمادی حفظ دانش از .آید می حساب

 و برتر های ژن با نر جنس انتخاب برای تولیدمثل

 گرفتن نظر در بدون ها، گله در برتر های ژن توزیع

 حال در های گونه حفظ مکانی، و زمانی محدودیت

 تأثیرات و اسپرم فعالیت روی مطالعات و انقراض

 مراحل در .کرد استفاده توان می گامت با ها آن متقابل

 زیادی کلیدی لعوام اسپرم، سلول انجماد از حفاظت

 شیمیایی ترکیب منی،  پالسمای ترکیب مثل

 های کننده حفاظت غلظت و نوع ها، کننده رقیق

 ةدور ،سردسازی سطح نگهداری، دمای نجمادی،ا

 واکنش های گروه ،گشایی یخ و انجماد روش تعادل،

 اثر اسپرم سلول عمر بر بهداشت کنترل و اکسیژنی

 این بین تعادل ،بخش رضایت نتایج کسب برای و دارد

 های سلول .(Leboeuf et al., 2000) است مهم عوامل

 و دارند غیراشباع چرب یاسیدها یزیاد مقادیر اسپرم

 یغشا در اشباع به غیراشباع چرب اسیدهای نسبت

 تریشب ها گونه دیگر از کوچک نشخوارکنندگان اسپرم

 های آسیب هب را ها آن یغشا امر همین که است

 (ROS) اکسیژن فعال های گونه حضور در پراکسیداتیو

 دارای )بدنی( سوماتیک های سلول .سازد می مستعد
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 کاتاالز، مانند السمیسیتوپ آنزیمی های محافظ

 ،هستند پراکسیداز گلوتاتیون و دیسموتازسوپراکسید

 از زیادی مقدار بلوغ فرایند طی اسپرم سلول اما

 ازاین نتیجه در دهد، می دست زا را خود سیتوپالسم

 ,.Sarıozkan et al) تاس برده بهره کمتر دفاعی سد

 ترکیبات خطربودن کم به توجه با امروزه .(2014

 در ترکیبات این از استفاده به تمایل ،طبیعی

 هایفرایند طی اسپرم از محافظت ایبر کننده رقیق

 ترکیبات این از یکی ؛است شده بیشتر ،سازی ذخیره

 غدد و زیرحلقی غدد توسط رویال ژل .است رویال ژل

 غذای و شود می تولید کارگر عسل زنبوران پایین فک

 اول روز سه در هک الروهاست ۀاولی غذای و ملکه اصلی

 رویال ژل شیمیایی ۀتجزی .کنند یم استفاده زندگی

 58-48 دارای متوسط طور هب ماده این که داد نشان

 درصد 4-40 ن،پروتئی درصد 3-40 آب، درصد

 )پتاسیم، معدنی مواد چربی، درصد 9–0 کربوهیدرات،

 ها یتامینو و منگنز( و مس ،آهن، روی سدیم، کلسیم،

(A، B، C، D و E) است (Kohno et al., 2004.) 

 که داد نشان رویال ژل زمینۀ در دارویی مطالعات

-48 شامل بیواکتیو ترکیبات از زیادی تعداد شامل

 آمینۀ اسیدهای و اسید وئیکدکن -6 هیدروکسی

 هایپرکلسترولمی آنتی قوی راتیثتأ با فراوان ضروری

 ضدقارچی، و اکسیدانی آنتی راتیثتأ همچنین و است

 قند ةکاهند و دارد استروژنی و انسولینی شبه تأثیرات

 ;Moradi et al., 2013) است ضدالتهاب و خون

Kamakura et al., 2001). که دادند نشان محققان 

 از ناشی ناباروری کاهش به رویال ژل از استفاده

 و (Elnagar, 2010) نر های خرگوش در گرمایی استرس

 ,.Al-Sanafi et al) مردان در باروری افزایش همچنین

 اکسیدانی آنتی ویژگی همچنین است. دهانجامی( 2007

 نسبت آن در موجود اسید پنتوتنیک به را رویال ژل

 ژل اکسیدانی آنتی اثر (.Abd Allah, 2010) اند داده

 از ناشی های آسیب روی گذشته مطالعات در رویال

 آزاد های رادیکال مهار توانایی و بیضه بر پالتین سیس

 است شده داده نشان ،سوپراکسید آنیون رادیکال مانند

(Elnagar, 2010). از مکتوبی گزارش کهاین به توجه با 

 یطمح در رویال ژل مختلف های غلظت ترکیب

 این از هدف ندارد، وجود مهابادی بز اسپرم کنندة رقیق

 متفاوت سطوح اکسیدانی آنتی راتیثتأ بررسی پژوهش

 و منجمد صورت به اسپرم نگهداری فرایند در رویال ژل

 مهابادی بز منی به مربوط های فراسنجه بر آن ثیرتـأ

 .است

 

 ها روش و مواد

 هایکندو از آزمایش این در شده استفاده رویال ژل

 63 جغرافیایی، )طول زنجان استان هیدج ۀمنطق

 سطح از ارتفاع و درجه 94 جغرافیایی، عرض درجه؛

 در شده استفاده ترکیبات و متر( 4464 دریا،

 .شد تهیه آلمان (Merck) مرک شرکت از کننده رقیق

 مهابادی نژاد بز رأس چهار منی از تحقیق این در

 95±5/8 وزن و ماه 0-3 سن با نر بزهای د.ش استفاده

 علوم گروه پژوهشی و آموزشی ایستگاه در کیلوگرم

 تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دامی

 54 جغرافیایی طول با کرج غربی جنوب در )واقع

 ارتفاع متر 4984 و درجه 95 جغرافیایی عرض درجه،

 با انزال 66 موعمج شدند. نگهداری (دریا سطح از

 طی بار دو ای هفته ورتص به مصنوعی مهبل از استفاده

 آذرماه( اواسط تا آبان )اوایل تولیدمثلی فصل

 آزمایشگاه به لهبالفاص ها منی شد. آوری جمع

  شد. لمنتق دام تولیدمثل فیزیولوژی

 ،ها اسپرم به سرمایی شوک از جلوگیری برای

 آب در آزمایشگاه به انتقال زمان تا منی های نمونه

 اتمام از پس و نگهداری گراد سانتی درجۀ 94-95

 در و شد منتقل آزمایشگاه به سرعت، به گیری نمونه

 در .گرفت قرار گراد سانتی  درجۀ 94 دمای با گرم آب

 و جنبایی منی، حجم نظر از نمونه هر آزمایشگاه،

 جنبایی که هایی نمونه فقط و شد اولیه ارزیابی ،غلظت

 از کمتر یرطبیعیغ اسپرم تعداد و درصد 48 از تربیش

 از بعد شدند. استفاده آزمایش برای ند،داشت درصد 48

 های تفاوت اثر از جلوگیری برای ها انزال اولیه، ارزیابی

 از کننده رقیق ساخت برای .شدند مخلوط هم با فردی،

 د.ش استفاده تریس پایۀ بر یمحیط

 گرم 4/98) تریس شامل شده استفاده پایۀ محیط

 وزفروکت لیتر(، در گرم 6/44) اسید سیتریک لیتر(، در

 و (درصد 45) مرغ تخم زردة لیتر(، در گرم 4/46)

 اسموالریتی .بود (V/V) درصد 5 گلیسرول مقدار
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 تنظیم 0/4 ،آن pH و اسموالر میلی 665 پایه، محیط

 حاوی آزمایشی تیمارهای (.Bucak et al., 2009) شد

 .اند ودهب رویال ژل درصد( 6 و 5/4 ،4 ،5/8) غلظت 6

 در شاهد گروه عنوان به رویال ژل بدون کنندة رقیق

 یکی در 4:68 غلظت با منی های نمونه شد. گرفته نظر

 شدند. رقیق شده، گفته های کننده رقیق از

 

 گشایی یخ و انجماد

 65/8 های پایوت در ها نمونه ابتدا انجماد برای

 بندی بسته (IMV, L’Aigle, France) لیتری میلی

 قرار گراد سانتی  درجۀ 5 دمای در ساعت 6 و ندشد

 6 فاصلۀ در ها پایوت تعادل، دورة طی از پس و گرفتند

 مایع ازت بخار معرض در دقیقه 46 متری، سانتی

 شده ور غوطه مایع ازت در سپس گرفتند، قرار منجمد

 Bucak et) ندشد منتقل ازت تانک به نگهداری برای و

al., 2007). جوخر از پس نی،م گشایی یخ برای  

 داخل ثانیه 98 ها پایوت ازت، از منی حاوی های پایوت

 در سپس و گرفتند قرار گراد سانتی  درجۀ 94 گرم آب

 (.Ijaz et al., 2009) شدند تخلیه اپندورف های لوله

 

 گشایی یخ از پس ها اسپرم ارزیابی
 جنبایی

 گشایی یخ از پس تحقیق این در ارزیابی پارامتر اولین

 از منظور این برای بود. اسپرم جنبایی بررسی ها، وتپای

 های لوله در و شده ذوب پایوت یک ،تیماری گروه هر

 از میکرولیتر 48 تا 4 برداشتن با و شد تخلیه اپندورف

 تمیز المل یک گذاشتن و الم روی قراردادن و منی

 کامپیوتری اسپرم آنالیز سیستم از استفاده با آن، روی

(Sperm 3.1 Russia CASA, Video TesT) جنبایی 

 های فراسنجه آزمایش این در گردید. ثبت ها اسپرم

 درصد (،TM) کل جنبایی درصد مانند جنبایی ارزیابی

 جنبایی بودن خطی درصد (،PM) پیشرونده های اسپرم

 میانگین (،ALH) سر عرضی جنبایی (،LIN) اسپرم

 مسیر راستی (،VCL) منحنی مسیر در اسپرم سرعت

 در اسپرم سرعت میانگین (،STR) اسپرم شدة یط

 مسیر در اسپرم سرعت میانگین (،VAP) مسیر

 (BCF) جانبی حرکات تناوب و (VSL) مستقیم

 د.ش محاسبه

 غشا یکپارچگی

 محلول از ،غشا یکپارچگی ارزیابی برای مطالعه این در

 بر هایپواسموتیک محیط شد. استفاده واسموتیکهایپ

 قرار آن در اسپرم که حیطیم اسموالریتی اساس

 با محیط از آزمایش این در .کند می عمل گیرد، می

 اسمزی فشار د.ش استفاده اسموالر میلی 488 فشار

 لیتر در اسموالر میلی 665 ،بز اسپرم برای طبیعی

 قرارگرفتن با سالم غشای دارای اسپرم بنابراین است.

 دهد؛ می نشان واکنش سرعت به هیپواسمول محیط در

 .دهد می رخ دم در تورم صورت به واکنش این

 محیط به ،دارند دیده آسیب یغشا که هایی اسپرم

 488 با منی از میکرولیتر 48 .دهند نمی نشان واکنش

 گرم 3) روکتوزف حاوی که هاس محلول از میکرولیتر

 است، لیتر( در گرم 3/6) سدیم سیترات و لیتر( در

 گراد سانتی درجۀ 94 دمای در دقیقه 98 و مخلوط

 .(Naijian et al., 2013) شد انکوبه

 
 اسپرم مانی زنده

-ائوزین آمیزی رنگ از زنده اسپرم درصد تعیین ایبر

 محلول این دهندة تشکیل مواد شد. استفاده نگروزین

 488) وزینگرن رنگ لیتر(، در گرم 4/44) ائوزین رنگ

 است لیتر( در گرم 63) سدیم سیترات و لیتر( در گرم

 رنگ که است صورت بدین آمیزی رنگ این ساسا و

 که حالی در ،کند می نفوذ مرده های اسپرم در ائوزین

 آمیزی رنگ این یبرا .گیرند نمی رنگ زنده های اسپرم

lµ 68 گرفت قرار الم روی اسپرم نمونۀ ازl .µ 68 از 

 سرسمپلر با نمونه و ریخته آن یرو شده آماده رنگ

 پس شود. مخلوط رنگ با پرماس تا شد زده هم یآرام هب

 الم گوشۀ در و نمونه مخلوط از lµ 68 ،ثانیه 98 از

 آرامی به آن یرو دیگر الم یک با و شد گذاشته دیگری

 زیر الم شدن، خشک از پس شد. تهیه گسترش

 و گرفت قرار 688 نمایی بزرگ با نوری میکروسکوپ

 عکس آن مختلف های بخش از ها اسپرم شمارش یبرا

 شد شمارش اسپرم 688 نمونه هر از د.ش گرفته

(Naijian et al., 2013). صورتی رنگ که هایی اسپرم 

 گرفته رنگ ها آن از بخشی تنها یا بودند گرفته رنگ کم

 &  Maxwel) شد گرفته نظر در زنده اسپرم ،بود

Evans, 1987.) 
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 آماری آنالیز

 افزار نرم GLM رویۀ کمک به مطالعه این های داده

SAS و درصد 5 سطح در دانکن روش به ها یانگینم و 

 .ندشد تحلیل و تجزیه زیر مدل از استفاده با

yijk = µ + ai + eij. 

 

 بحث و نتایج

 درصد 5/4 و 5/8 سطوح در (TM) کل جنبایی میانگین

 در نداشت. معناداری تفاوت کنترل گروه با رویال ژل

 با مقایسه در معناداری افزایش رویال ژل درصد 4 غلظت

 در اما (4 جدول ،P<85/8) شد مشاهده شاهد گروه

 گروه با مقایسه در معناداری کاهش درصد 6 غلظت

 جنبایی های محرک دارای رویال ژل داشت. وجود کنترل

 است (AMP) مونوفسفات آدنوزین و آدنوزین مانند اسپرم

 آنزیم فعالیت مهار طریق از اسپرم جنبایی افزایش به که

 سطح در cAMP نتیجه در انجامند؛ می استراز فسفودی

 فسفریالسیون تحریک سبب که یابد می افزایش اسپرم دم

 از .6 و میتوژن با شده فعال کیناز پروتئین .4 روش دو از

 شود می )کلسیم(، عناصر به باندشونده پروتئین قطری

(Abd-Allah, 2012.) ترکیبات دارای رویال ژل 

 های واکنش ایجاد با که است (IGF) انسولین شبه

 سلول برای انرژی تولید سبب گلوکز اکسیداسیون

 خاصیت احتمال همچنین .(Batchelder, 2002) شود می

 و جنبایی افزایش سبب که است IGF اکسیدانی یآنت

  .(Aitken, 1994) شود یم اسپرم سرعت

 4 و 5/8 سطوح در (PM) رونده پیش جنبایی

 نشان شاهد گروه با معناداری تفاوت رویال ژل درصد

 کاهش رویال ژل درصد 6 و 5/4 سطوح در اما ،نداد

 در شد. مشاهده شاهد گروه با مقایسه در معناداری

  گرفت، انجام بوفالو اسپرم روی که پژوهشی

 
 مهابادی بز اسپرم سرعتی یها فراسنجه و جنبایی بر رویال ژل مختلف های    غلظت تأثیر .4 جدول

p-value SEM 
  رویال ژل غلظت

**فراسنجه
 

 )کنترل( T 8درصد T 5/8درصد T 4درصد T 5/4درصد 6

884/8 35/6 56/5cd 50/99bcd 49/44a 44/99bc 45b* TM (درصد) 

86/8 93/8 66/44cd 63/5bcd 65/99a 93ab 99/5abc PM (درصد) 

40/8 86/8 8/49 8/6 8/64 8/64 8/60 LIN (درصد) 

86/8 50/8 8/53bcd 8/36bcd 4/94bc 4/54b 9/66a ALH (µm) 

84/8 49/43 46/06bcd 65/59bcd 90/44bc 63/40b 446/45a VCL (µm/s) 

85/8 85/8 8/96bcd 8/64bcd 8/66abc 8/65ab 8/50a STR (درصد) 

884/8 34/3 5/4bcd 44/44bcd 40/45bc 66/65b 53/88a VAP (µm/s) 

86/8 0/5 59/9 bcd 43/0 bcd 60/49 bc 43/55b 69/53a VSL (µm/s) 

89/8 64/4 95/6 bd 33/6 bcd 64/0 abc 95/4 ab 03/0 a BCF (Hz) 

 است. ردیف هر در (درصد 5 احتمال سطح ا)ب سطوح میانگین تفاوت ةدهند نشان غیرمشابه باالنویس حروف* 

 اسپرم سرعت میانگین (،ALH) سر عرضی جنبایی (،LIN) اسپرم جنبایی بودن خطی درصد (،PM) رونده پیش های اسپرم درصد (،TM) کل جنبایی درصد **

 (،VSL) مستقیم مسیر در اسپرم سرعت میانگین (،VAP) مسیر در اسپرم سرعت میانگین (،STR) اسپرم شدة طی مسیر راستی (،VCL) منحنی مسیر در

 .(BCF) جانبی حرکات تناوب

 

 ژل درصد 6/8 کردن اضافه با که شد مشاهده

 در اسپرم کردن کوبهان و کننده رقیق محیط در رویال

 (PM) رونده پیش جنبایی ،دقیقه 48 و 98 های زمان

 که داشت چشمگیری افزایش شاهد گروه با مقایسه در

 ,Abd-Allah) یافت کاهش انکوبه زمان افزایش با

 دلیل به رویال ژل که است شده پیشنهاد (.2010

 را اسپرم جنبایی تواند می کلسیم فراوان مقادیر داشتن

 Kodai et) دهد افزایش جزئی کاپاسیتاسیون طریق از

al., 2007.) 

 به غشا، سیالیت در تغییر با کسیداتیوا تنش

 در تغییر .شود می منجر اسپرم جنبایی در اختالل

 اسیدهای باالی های غلظت به مدتاًع غشا سیالیت

 اسپرم نتیجه در رد؛دا بستگی غشا در غیراشباع چرب

 است. پذیر واکنش بسیار لیپید پراکسیداسیون به
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 که یونی پمپ فعالیت تنظیم در غشا یکپارچگی

 خارج و داخل به کلسیم های یون انتقال کنندة-کنترل

 در تغییر .کند می ایفا مهمی نقش ،است سلول

 نتیجه در و کلسیم یون عمتج سبب غشا یکپارچگی

 Amini Pour et) شود می اسپرم جنبایی در اختالل

al., 2013). دهد می نشان 4 جدول در شده ئهارا نتایج 

 های گروه از کدام هیچ بین LIN فراسنجۀ نظر از که

 در و نشد دیده معناداری تفاوت شاهد گروه و تیماری

 ,BCF, VSL, ALH, VCL) سرعت های فراسنجه سایر

VAP, STR )یها گروه بین رویال ژل غلظت افزایش با 

 شد. مشاهده معناداری کاهش شاهد گروه و تیماری

 به مربوط های فراسنجه میانگین پژوهشی در

 تیمارهای در (VAP و VCL، VSL) اسپرم سرعت

 ،بودند رویال ژل درصد 4 و 5/8 حاوی که قوچ اسپرم

 بیشتر معناداری طور به ،سازی ذخیره اولیۀ ساعات در

 ساعت افزایش و زمان گذشت با ولی بود شاهد گروه از

 (.Moradi et al., 2013) یافت کاهش سازی، ذخیره

 مانی زنده درصد میانگین حاضر پژوهش در 

 بیشترین دارای رویال ژل درصد 4 غلظت در (6)جدول

 و ها گروه سایر با معناداری اختالف ترتیب به و بود مقدار

 دارای رویال ژل (.P<85/8) داشت شاهد گروه

 دارند اکسیدانی آنتی خواص که است C و E های ویتامین

 سطح افزایش و لیپید راکسیداسیونپ کاهش در و

 در آنزیمی های سیستم ترین مهم از که گلوتاتیون

 ,.Ghanbari et al) دارند نقش است، منی پالسمای

2015). 

 راحتی به چربی در حاللیت دلیل به E ویتامین 

 کاهش باعث و کند نفوذ پالسمایی  یغشا در تواند یم

 شود. اسپرم ختارسا بر آزاد های رادیکال از ناشی خسارات

 مهار طریق از تواند یم رویال ژل در موجود C ویتامین

 آبدوست، محیط در ایجادشده (H2O2) هیدروژن پراکسید

 را اسپرم یمان زنده قدرت و کند محافظت اسپرم سلول از

 احتمال (.Azawi & Hussein, 2013) دهد افزایش

 از یاکسیدان آنتی خواص داشتن با ها ویتامین این رود می

 (ROS) اکسیژن فعال های گونه برابر در اسپرم سلول

  دهند. افزایش را اسپرم مانی زنده قدرت و کنند محافظت

 تفاوت 6 جدول به توجه با حاضر پژوهش در

 از کدام هیچ بین غشا یکپارچگی نظر از معناداری

 (؛P>85/8) نشد مشاهده شاهد گروه و تیماری های گروه

 4 غلظت در اسپرم غشای کپارچگیی میانگین درصد البته

 معنادار افزایش این اما یافت افزایش رویال ژل درصد

 ترکیب به است ممکن را رویال ژل حفاظتی اثر نبود.

 جمله از آن اصلی های پروتئین ویژه به و آن شیمیایی

 اسید یک وجود همچنین و ضروری آمینۀ اسیدهای

 -کسیهیدرو 48) رویال ژل ترکیب در غیراشباع چرب

 در مهمی نقش که داد نسبت اسید( دکنوئیک -6

 ,.Tamura et al) کند می ایفا سلولی غشای یکپارچگی

2009.)  

 پرولین، رویال، ژل اصلی یها نهیآم اسید

 β و اسید گلوتامیک ،نیآالن لیفن سرین، ات،آسپارت

 اثر ای مطالعه در (.Boselli et al., 2003) است نیآالن

 اسپرم بر را پرولین و گلوتاتیون های آمینه اسید

 به محققان کردند. بررسی اسب شدة ذوب و منجمد

 در آمینه اسید دو این که رسیدند نتیجه این

-انجماد ندایفر طی را اسپرم اییجنب ،بهینه های غلظت

  .(Macchiaa et al., 2010) بخشیدند بهبود گشایی یخ

 
 مهابادی بز اسپرم غشای یکپارچگی و یمان زنده بر رویال ژل  مختلف های غلظت تأثیر .6 جدول

p-value SEM 
  رویال ژل غلظت

 فراسنجه
T6 درصد 5/4 درصد T T4 درصد 5/8 درصدT (8) شاهد 

8884/8 34/6 99/50 d 44/44 bcd 5/40 a 99/44 bc 44/43 b یمان زنده 

 غشا یکپارچگی 5/54 44/64 09/44 44/55 5/64 49/6 6/8

 .است ردیف هر در (درصد 5 احتمال سطح با) سطوح میانگین تفاوت دةدهن نشان غیرمشابه باالنویس حروف* 

 

 است ممکن اسپرم جنبایی بر اسید آسپارتیک ثرا

 که باشد آسپارتیک دی یلمت N های یرندهگ طریق از

 است. یرنفوذپذ یسلول خارج کلسیم یون به نسبت

 با همراه و است نیاز مورد اسپرم جنبایی برای کلسیم

HCO3- حرکات بسامد افزایش در سینرژیک نقش 

 در اسید آسپارتیک ؛داشت خواهد اسپرم تاژکی
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 گلوکز تولید به نهایت در که است دخیل گلوکونئوژنز

 شود یم منجر جنبایی افزایش و اسپرم سلول برای

(Macchiaa et al., 2010.) 

 در آمینه اسیدهای گفت توان می طورکلی به 

 فشار در تغییرات طریق از اسپرم انجمادی حفاظت

 های آنزیم ساختار کلسیم، جذب در حفاظت اسمزی،

 و دهیدروژناز الکتات ،فسفوفروکتوکیناز) مختلف

 .(Trimeche, 1999) دارند نقش دهیدروژناز( الکل

 رویال ژل در موجود IGF-I نقش به توان می همچنین

-Abd) کرد اشاره اسپرم غشای عملکرد یکپارچگی در

Allah, 2010.) 

 کلی گیری نتیجه

 غلظت از استفاده که داد نشان پژوهش این های یافته

 مکمل یک عنوان به تواند می رویال ژل درصد 4

 بز اسپرم از ،منی کنندة رقیق در مناسب اکسیدانی یآنت

 .کند بهتری محافظت

 

 سپاسگزاری

 مسئوالن از نیز و سیفی افشین مهندس آقای جناب از

 دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس محترم

 تجهیزاتی و مالی امکانات کردن فراهم دلیل به تهران

 .گردد، تشکر و قدردانی میطرح این اجرای برای
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ABSTRACT 
The aim of this study was to compare the effects of using different levels of royal jelly in semen extender 

on viatal characteristics of goat sperm after freezing. Semen was collected from four adult bucks twice a 

week and samples pooled together. Sperm samples (six repeats) containing royal jelly in four levels (0.5, 

1, 1.5 and 2%) had been frozen. After semen samples freezing – were thawed and examined in terms of 

mobility, survival and integrity of the membrane. Average total motility and survival at 1% royal jelly 

were higher than other treatment and control groups (P<0.05). A significant difference in terms of 

linearity motility of sperm and plasma membrane integrity was not observed between the treated groups 

and control group. A significant reduction was observed in the rate of other parameters velocity in Diluent 

contain royal jelly with the control group (P<0.05). Therefore, the use of royal jelly in goat semen diluent 

can improve some sperm parameters after freezing process. 

 

Keywords: freezing-thawing, goat semen, diluent, royal jelly. 
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