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تأثیر مدت زمان نگهداری اپیدیدیمهای قوچهای کشتار شده در دمای  5درجه
سانتیگراد بر تحرک اسپرمهای جدا شده از آنها پیش و پس از انجماد
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چکیده
اسپرمهای استحصال شده از ناحیه دم اپیدیدیم دامهای مرده یا کشتار شده و نیز انجماد آنها ،در حفاظت از گونهها و نژادهاای دامای در
معرض خطر انقراض و حفظ ظرفیت ژنتیکی دامهای نر پرارزشی که به صورت ناخواسته از گله حذف میشاوند ،دارای کااربردهاای باالقوه
فراوانی است .در این موارد معموال بیضهها ی دام از الشه جدا و به مرکزی که قابلیت جداسازی اسپرم و انجماد آنرا دارد ،ارسال میشود .با
توجه به تأثیر گذشت زمان بر کیفیت اسپرم استحصال شده از اپیدیدیم در نژادهای مختلف گوسفند و نیز گونههای دیگر ،هدف از مطالعه-
ی حاضر ارزیابی اثر نگهداری اپیدیدیمهای جدا شده از بیضه در دمای  5درجه سانتیگراد به مدت  21و  11ساعت پس از کشاتار دام بار
تحرک و انجمادپذیری اسپرم اپیدیدیمی قوچهای نژاد لری بختیاری و مقایسه آن با زمان  2ساعت پس از کشتار بود .میزان تحرک کلای و
حرکت پیشرونده در زمان  2ساعت به صورت معنیدار از زمان  11ساعت بیشتر بود ( .)P>5/55در سایر شاخصهای کینماتیک باه جاز
ضریب مستقیم بودن ،به صورت معنیدار گروه  2ساعت بیشترین و گروه  11ساعت کمترین میازان را داشاتند ( .)P>5/55پاس از ووب،
حرکت پیشرونده و شاخصهای سرعت گروه  2ساعت به صورت معنیداری از گروه  11ساعت بیشتر بود ( .)P>5/55باا توجاه باه نتاای
مطالعه حاضر میتوان نتیجهگیری کرد که کیفیت و انجماد پذیری اسپرمهای اپیدیدمی گوسفند استحصال شده از اپیدیدیمهای نگهداری
شده در دمای  5درجه سانتیگراد در زمان  11ساعت به صورت قابل توجهی کاهش یافته بود.
واژههای کلیدی :اسپرم اپیدیدیمی ،اپیدیدیم جدا شده ،انجماد ،انجمادپذیری اسپرم ،دمای نگهداری.

مقدمه
اسااپرم اپیدی ادیمی بعااد از ماارد دام تااا ماادت قاباال
توجهی قابلیت باروری تخمک را دارد از این رو میتاوان از
آن در حفاظت از نژادهای اهلی نادر و گونههای در معارض
انقراض استفاده کرد ( ،)49همچنین از اساپرم اپیدیادیمی
دامهای نر پرارزشی که دچار مرد ناگهانی میشاوند ،نیاز
میتوان برای حفظ ظرفیت ژنتیکی آنها استفاده کرد .باه
منظور حفظ قابلیت باروری ،اسپرم اپیدیدیمی جما آوری
شده باید در اسرع وقت استحصال و استفاده شاود ( .)45از
این اسپرم رقیق شده میتوان به صورت تازه یا پس از یک
وخیرهسازی کوتاهمدت در دماای  5درجاهی ساانتیگاراد
برای تلقیح مصنوعی یا تولید آزمایشگاهی جناین اساتفاده

کرد .نگهداری طوالنیمدت این نمونههاای اساپرم همانناد
اسپرم انزالی تنها در صورت منجمد کردن آنها امکانپذیر
است .اسپرم اپیدیدیمی دامهای کشتار شاده باه دلیال در
دسترس بودن و سهولت تهیه مایتواناد در پاژوهشهاای
گوناگون مرتبط با فیزیولوژی و یا کرایوبیولوژی اساپرم باه
کااار گرفتااه شااود ،ازای ان رو بهبااود رونااد انجماااد اسااپرم
اپیدیدیمی میتواند به حفظ گوناههاای در معارض خطار
انقراض و گونههاای باا ارزش و ممتااز از لحااا اقتصاادی
کمااک زیاادی کنااد (3و  .)49انجماااد اسااپرم اپیدیادیمی
همچنین امکان استفاده از اسپرم دامهای باا میال جنسای
پایین و یا دامهای با مسیر تناسلی آسیبدیده را نیز فراهم
میکند (.)45
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مطالعات فراوانی در زمینه اخذ اسپرم از ناحیاه خلفای
اپیدیدیم در گونههای مختلف و تاأثیر شارایط نگاهداری و
نیز مدت زمان نگهداری پاس از مارد بار کیفیات اساپرم
وجود دارد ( 1 ,9 ,5 ,1 ,2و .)41شارایط دماای نگاهداری
بیضهها و مدت زمان نگهداری آنها میتواند تأثیر عمده بر
حیات و کیفیت اسپرمها داشاته باشاد ( .)9مساأله دماا و
زمان از این نظر حائز اهمیات اسات کاه مارد دامهاا باه
صورت ناخواسته و احتماالً در فواصال دور از مراکاز دارای
قابلیت اساتخرا و انجمااد اساپرم ،رخ مایدهاد و حمال
بیضهها به این مراکز زمانبر خواهاد باود .در ماورد دماای
نگهداری ،نتای نشانگر تأثیر مخرب دمااهاای بااالتر از 45
درجه سانتیگراد بر کیفیت اساپرم اپیدیادمی قاوچ اسات
(9و  .)9ساالول اسااپرم پااس از ماارد دام تااا ماادت زمااان
محدودی امکان زنده ماندن دارد و سپس به سارعت دچاار
دژنراسیون خواهد شد که در گونههاای مختلاف و نیاز در
قوچ نتای متفاوتی در خصوص تأثیر مدت زماان نگاهداری
بیضهها بر کیفیت اسپرمهای استحصال شده ،گزارش شده
است (45 ,9 ,9و  .)49مثالً در قوچ تاا  21سااعت پاس از
مرد بااروری نسابتاً مطلاوب و تاا  11سااعت زنادهماانی
مناسب ( )9و در گوزن تا  11ساعت کیفیت مطلوب اسپرم
( )42گزارش شده است.
با توجه به نقش اسپرم اپیدیدیمی در حفظ گوناههاای
در معرض خطر ،حراست از نژادهای کمیاب دامهای اهلای
و حفظ ظرفیت دامهاای نار پار ارزش و نیاز حفاظ تناوع
ژنتیکی دامهای اهلی ،هادف از مطالعاهی حاضار بررسای
تأثیر مدت زمان نگهداری این اندامها در شرایط یخچال بر
کیفیت و انجمادپذیری اسپرمهای استحصال شده از آنها
بود.
مواد و روش کار
بیضههای  45قوچ (از هر قوچ یک بیضه) باال کشاتار
شده در کشاتارگاه صانعتی جونقاان در دماای محایط در
مدت زمان حداکثر یک ساعت پس از کشتار به آزمایشاگاه
منتقل شدند .در آزمایشگاه پس از کنار زدن غشای تونیکاا
واژینالیس ،ناحیه دم اپیدیادیم و مجارای دفاران از بیضاه
جدا شد ،سپس با قیچی ظریاف و پانس تاا حاد امکاان و
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بدون آسیب به مجاری در هم پیچیدهی اپیدیدیم ،دیواره-
های جداکنندهی کاالفهاا ( )epididymal septaبارش
زده شد و دم اپیدیدیم گسترده گردید .جداسازی اسپرمهاا
در سه زمان  21 ،2و  11ساعت پس از کشتار و باا ایجااد
یک شکاف روی لولهها با تیا اساکالپل انجاام شاد .ماای
اپیدیدیمی خار شده از شاکاف باه محلاول پایاه انجمااد
( 355میلیمول تریس 91/9 ،میلیمول اساید سایتریک و
 29/1میلی مول گلوکز PH ،حدود  9/9-9/1و اسامواللیته
حدود  355-315میلیاسامول) حااوی  25درصاد زردهی
تخم مرغ منتقل شد و در دمای اتاق باه مادت  35دقیقاه
نگهداری گردید .در هر تکرار نمونههای مربوط به سه زمان
مورد نظر از یک اپیدیدیم واحد اخذ شد .بدینترتیاب کاه
در همه  45بیضه شکاف زمان  2ساعت در قسمت نزدیاک
به قسمت بدناه اپیدیادیم (ابتادای دم اپیدیادیم گساترده
شااده) ،شااکاف زمااان  21ساااعت در قساامت وسااط دم
اپیدیاادیم گسااترده شااده و شااکاف زمااان  11ساااعت در
قسمت نزدیک به مجرای دفران روی دم اپیدیدیم گسترده
شده ،ایجاد شد .مجرای دفران و قسمت برش زده شاده باا
پنس خونبند مسدود و اپیدیادیم در یاک تاامپون خایس
شده با سرم فیزیولوژی پیچیده شد و پس از قارار دادن در
کیسه ناایلونی در دماای  5درجاه ساانتیگاراد نگاهداری
گردید .پس از  35دقیقه تحرک اسپرمها به کمک سیستم
آنالیز رایانهای اساپرم ( )CASAارزیاابی شاد .در زماان 2
ساعت پس از کشتار اگر تحرک کلای اساپرم بایش از 95
درصد و حرکت پیشرونده بیش از  55درصد بود ،از نمونه
استفاده شد ،در غیر این صورت نمونه دور انداخته شاده و
جداسازی اسپرم از اپیدیدم دیگری انجام شد.
پس از ارزیابی تحرک ،نمونههای اسپرم منجمد شد .بارای
انجماد اسپرمها ،از رقیقکنندهی دارای  9درصد گلیسارول
در محیط پایهی انجماد حاوی  25درصد زردهی تخم مرغ
استفاده شد .سوسپانسیون اسپرم با غلظات  5×459سالول
اسپرم در هر میلیلیتر به رقیقکنناده آمااده شاده ،اضاافه
گردید ،سپس سوسپانسیون باه دسات آماده در نایهاای
انجماد  5/25میلیلیتری کشیده شده و انتهاای نایهاا باا
پودر  )Polyvinyl alcohol( PVAمسدود شد و پاس از
قرار دادن آنها در کیسه نایلونی در ظارف حااوی آب 25
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( ،)% ،TMحرکت پیشروناده ( ،)% ،PMسارعت خطای-
منحناای ( ،)µm/s ،VCLساارعت خطاای (،)µm/s ،VSL
سرعت مسیر متوسط ( ،)µm/s ،VAPمتوساط جابجاایی
زاویهای ( ،MADدرجه) ،متوسط شدت جابجاایی جاانبی
سر ( ،)µm ،ALHفرکانس جابجاایی سار ( ،BCFهرتاز)،
ضریب خطی بودن ( ،)% ،LINضریب جنبش ()% ،WOB
و ضریب مستقیم بودن (.)% ،STR
آنالیز آماری دادهها باا نارمافازار آمااری IBM-SPSS
نسااخه  22انجااام شااد .دادههااای نساابی ابتاادا بااا تباادیل
آرکسینوسی نرمال و سپس تحلیل شدند .دادههاا باا مادل
آماااری  One-way ANOVAو بااه دنبااال آن تساات
تکمیلااای  Duncanتحلیااال آمااااری و باااه صاااورت
 mean±SEMگزارش شدند .تأثیر تحرک اولیه نموناههاا
در زمان پیش از انجماد بر نتاای انجمااد باا مادل آمااری
آنااالیز کوواریااانس ( )ANCOVAارزیااابی شااد .اخااتالف
آماری در حد  P>5/55معنیدار در نظر گرفته شد.

درجه سانتیگراد باه صاورت افقای در یخچاال قارار داده
شدند .پس از سپری شدن  3سااعت ،نایهاا باه فاصاله 3
سانتیمتر از سطح ازت مای به مادت  45دقیقاه در بخاار
ازت قرار داده شده و سپس مستقیماً در ازت مای فرو برده
شدند .ووب نیهای اسپرم منجماد شاده حاداقل  4هفتاه
پس از انجماد و در دمای  95درجهی سانتیگاراد انجاام -
شد .برای ووب ،نیها بالفاصله پس از خارو از ازت ماای
در ظرف حاوی آب  95درجه به مادت  9ثانیاه فارو بارده
شده و پاس از خشاک کاردن و بریادن دو انتهاای آنهاا،
محتویات آنها در یاک میکروتیاوب تخلیاه شاد .در ایان
آزمایش در هر تکرار و برای هر زمان  2نی آماده و منجمد
شد؛ هر کدام از این نایهاای منجماد شاده باه صاورت
جداگانه ووب شده و ارزیابی شدند .میانگین نتاای حاصال
از این دو ارزیابی به عنوان نتیجهی هر تکرار در نظر گرفته
شد.
بررسی تحرک اسپرمها پیش از انجماد و پاس از ووب
با سیستم آنالیز رایانهای اسپرم ( ،CASAساخت شرکت
هوشاامند فاانآور ،ایااران) انجااام شااد .باادین منظااور 5
میکرولیتر از سوسپانسیون اسپرم روی الم گرم شده آناالیز
تحرک اساپرم ( ،Spermmeterسااخت شارکت Sperm
 ،Processor Pvt. Ltdهندوسااتان) ریختااه و الماال
مخصوص روی آن قرار داده شد .ایان الم آناالیز اساپرم باا
داشتن پایههای مخصوص ،فاصله  45میکرومتری باین الم
و المل ایجاد میکند .برای هر نمونه 9 ،محدوده دیاد و باا
ساارعت  25فااریم در ثانیااه بااا عدساای باازردنمااایی ×1
میکروسکوپ بررسی شد .شاخصهاای حرکتای باه دسات
آمده با سیستم  CASAبه شرح ویال باود :حرکات کلای

نتایج
نتای تحرک کلی و تحرک پیشرونده اسپرمهای جادا
شده از اپیدیدیم پاس از زماانهاای مختلاف نگاهداری در
جدول  4و نتای شاخصهای کینماتیک در جدول  2آورده
شده است .هماانگوناه کاه مشااهده مایشاود نگاهداری
اپیدیدیم به مدت  11ساعت سبب کاهش معنیدار تحرک
و همه شاخصهای کینماتیک به جز  STRنسبت به زمان
 2ساعت میشود ( ،)P>5/55همچنین در زمان  21ساعت
برخی شاخصهای کینماتیک نسبت باه زماان  2سااعت و
 11ساعت اختالف معنیدار داشتند (.)P>5/55

جدول  -1تحرک کلی و حرکت پیشرونده اسپرمهای جدا شده از اپیدیدیمهای نگهداری شده در یخچال در زمانهای
مختلف پیش از انجماد.
ساعت پس از کشتار

TM

PM

2

12/9±2/99a

91/3±1/45a

21

92/9±3/59ab

59/5±1/59a

11

94/5±1/95b

14/9±3/93b

abدر هر ستون نشانگر اختالف معنیدار بین گروههاست (.)P>5/55
 :TMحرکت کلی ()%؛  :PMحرکت پیشرونده ()%
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جدول  -2شاخصهای کینماتیک اسپرمهای جدا شده از اپیدیدیمهای نگهداری شده در یخچال در زمانهای مختلف پیش
از انجماد.
ساعت پس از
کشتار

VCL

VSL

MAD

VAP

ALH

LIN

BCF

WOB

STR

95/1±2/13 55/4±4/99a 35/9±4/59a 1/1±5/95a 5/9±5/41a 11/9±1/93a 94/5±1/93a 55/5±3/41a 424/9±1/94a

2
21

454/9±9/33b

31/9±3/43b

51/9±3/19b

12/2±1/41a

5/2±5/49b

1/9±5/51a

32/5±4/11a

55/9±4/24a

59/5±4/12

11

92/5±5/15c

41/5±2/59c

29/9±3/15c

21/4±3/91b

1/4±5/23c

2/9±5/31b

21/9±2/95b

12/5±2/94b

53/1±2/91

abcدر هر ستون نشانگر اختالف معنیدار بین گروههاست (.)P>5/55
 :VCLسرعت خطی-منحنی ()µm/s؛  :VSLسرعت خطی ()µm/s؛  :VAPسرعت مسیر متوسط ()µm/s؛  :MADمتوسط جابجایی
زاویهای (درجه)؛  :ALHمتوسط شدت جابجایی جانبی سر ()µm؛  :BCFفرکانس جابجایی سر (هرتز)؛  :LINضریب خطی بودن ()%؛
 :WOBضریب جنبش ( )%و  :STRضریب مستقیم بودن (.)%

نتای تحرک کلای و تحارک پایشروناده اساپرمهاای
منجمد -ووب شدهی جداشده از اپیدیدیم پاس از زماان-
های مختلف نگهداری در جادول  3و نتاای شااخصهاای
کینماتیک در جدول  1در شاده اسات .هماانگوناه کاه
مشاهده میشود حرکت پیشرونده VSL ،VCL ،و VAP
در بین زمانهای  2و  11ساعت اختالف معنایدار داشات

( ،)P>5/55در بقیه شاخصها اختالف معنیدار بین گروه-
ها مشاهده نشد .با در نظر گرفتن کیفیت اولیه نمونهها باه
عنوان یک عامل مخدوشگر مشخص شد که نتای انجمااد
اسپرمها در هر سه زمان اختالف آماری ندارد و اختالفاات
مشاهده شده در اثر اختالف نمونههای اولیه بوده است.

جدول  -3تحرک کلی و حرکت پیشرونده اسپرمهای جدا شده از اپیدیدیمهای نگهداری شده در یخچال در زمانهای
مختلف پس از انجماد و ووب
ساعت پس از کشتار

TM

PM

2

51/5±3/95

15/9±1/41a

21

19/3±1/95

33/3±1/19ab

11

12/9±1/23

25/1±1/45b

 :TMحرکت کلی ()%؛  :PMحرکت پیشرونده ()%

جدول  -4شاخصهای کینماتیک اسپرمهای جدا شده از اپیدیدیمهای نگهداری شده در یخچال در زمانهای مختلف پس از
انجماد و ووب
ساعت پس از
کشتار

VCL

VSL

VAP

MAD

ALH

BCF

LIN

WOB

STR

2

55/1±3/25 54/1±2/91 32/1±2/99 2/5±5/31 3/1±5/49 49/4±3/51 31/2±5/41a 29/5±1/93a 94/9±5/99a

21

52/4±2/45 13/1±2/53 25/5±2/99 2/5±5/29 3/9±5/41 49/1±2/25 21/3±3/25ab 25/3±3/19ab 51/1±3/53ab

11

52/9±4/55 15/1±2/19 29/5±2/14 4/9±5/35 3/5±5/45 41/9±4/99 49/5±2/15b 43/9±2/59b 12/5±3/93b

abدر هر ستون نشانگر اختالف معنیدار بین گروههاست ()P>5/55
 :VCLسرعت خطی-منحنی ()µm/s؛  :VSLسرعت خطی ()µm/s؛  :VAPسرعت مسیر متوسط ()µm/s؛  :MADمتوسط جابجایی
زاویهای (درجه)؛  :ALHمتوسط شدت جابجایی جانبی سر ()µm؛  :BCFفرکانس جابجایی سر (هرتز)؛  :LINضریب خطی بودن ()%؛
 :WOBضریب جنبش ( )%و  :STRضریب مستقیم بودن (.)%
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بحث
اسپرمهای استحصال شده از ناحیه دم اپیدیدیم دام-
های مرده و کشتار شده و نیز انجماد آنهاا در حفاظات از
گونهها و نژادهای دامی در معرض خطر انقاراض و نیاز در
حفظ ظرفیت ژنتیکی دامهای نر پرارزشی کاه باه صاورت
ناخواسته از گله حذف میشوند دارای کااربردهاای باالقوه
فراوانی است ( .)9در این موارد معموالً بیضهی دام از الشه
جدا شده و به مرکزی ارسال میشود که قابلیت جداساازی
اسپرم و انجماد آن را دارد که این مسئله با گذشات زماان
همراه است .با توجه به تأثیر گذر زمان بار کیفیات اساپرم
استحصال شده از اپیدیدیم در گوناههاای دیگار و نیاز بار
نژادهای دیگر گوسفند ،هدف از مطالعهی حاضر ارزیابی اثر
نگهداری اپیدیدیمهای جدا شده از بیضه در یخچال (دمای
 5درجه ساانتیگاراد) باه مادت  21و  11سااعت پاس از
کشتار دام بر تحارک و انجمادپاذیری اساپرم اپیدیادیمی
قوچهای نژاد لری بختیاری بود .نتای نشان داد که با نگاه-
داری اپیدیدیم در یخچال میازان تحارک و شااخصهاای
کینماتیک اسپرمهاا استحصاال شاده کااهش یافات و باا
افزایش زمان نگهداری این کااهش در مقایساه باا زماان 2
ساااعت پااس از کشااتار مشااهودتر بااود (جااداول  4و،)2
همچنین انجمادپذیری اسپرمها در زمان  11ساعت نسبت
به زمان  2ساعت کمتر بود.
بهطور مطلوب اسپرم اپیدیدیمی باید بالفاصله پس از
مرد دام از اپیدیدیم جدا و برای تلفیح مصنوعی یا انجماد
استفاده شود ()49؛ زیرا افرایش فاصاله اساتخرا و مارد
دام سبب کاهش قابل توجه کیفیت و باروری آنها میشود
( .)44با اینحال عمالً در بسیاری از ماوارد دامهاای مارده
بالفاصله پس از مرد کشف نمیشوند ،نیاز به حمل بیضه-
ها به مراکزی وجود دارد کاه تواناایی اساتخرا و انجمااد
اسپرمها در آنها وجود دارد و یا امکان اساتفاده و انجمااد
فوری اسپرمها وجاود نادارد .از ایان رو نیااز باه نگاهداری
بیضهها یا اپیدیدیمهای جدا شده تا مدتزمانهای طوالنی
پس از کشتار وجود دارد ( .)43به صورت کلی گفتاه شاده
است که ایان اساپرمهاا در صاورت نگاهداری بیضاه و یاا
اپیدیدیم جدا شده در شرایط یخچال و یاا در صاورتی کاه
بالفاصله از بیضه جدا شوند بسته به گونهی دام تا چند روز

قابلیت تحرک ،انجمادپذیری و حتی باروری خاود را مای-
توانند حفظ کنند ( 4و  ،)49در این میاان یکای از عوامال
اصاالی مااؤثر باار کیفیاات اسااپرمهااای استحصااال شااده از
اپیدیدیم ،دمای نگهداری بیضههاست به صورتی که با نگه-
داری بیضااههااا در دمااای اتاااق ،ماادت زمااانی کااه اسااپرم
متحرک از اپیدیدیم قابل جداسازی اسات بسایار کمتار از
مدت زمانی است که نگهداری در دمای یخچال انجام شاود
( ،)42از این رو در مطالعه حاضر اپیدیدیمهای جادا شاده
تا زماان  11سااعت در یخچاال نگاهداری شادند .کااهش
کیفیت اسپرم اپیدیدیمی طی وخیره پس از مرد ،نه تنها
ناشی از پیر شدن اسپرم اسات ،بلکاه مایتواناد باه دلیال
اضمحالل واتی بافتها پس از مرد نیاز باشاد ( .)42ایان
تغییرات چند ساعت پس از مرد در لولههای اپیدیادیم باا
تغییرات دژنراتیو سلولها و پیکنوز محتوای آنها به داخل
لومن آغاز شده و به تخریب اپیتلیوم منتهی مایشاود ( 9و
 .)49افزایش اسمواللیته و تغییرات  pHماای اپیدیادیمی
متعاقب تغییرات بافتی اپیتلیوم رخ مایدهاد کاه یکای از
دالیل کاهش کیفیت اسپرمهای وخیره شاده ،اسات (.)42
سرعت تغییرات پس از مرد در سالولهاای اپیدیادیم در
دماهای پایین تا حد قابل مالحظاهای کااهش ماییاباد ،از
ایاان رو نگااهداری اپیدیاادیمهااا در یخچااال ساابب حفااظ
طوالنیتر کیفیت اسپرمهای درون آنها نسابت باه دماای
اتاق میشود.
در مطالعه حاضر به موازات کاهش کیفیت اسپرمهای
تازه استحصاال شاده از اپیدیادیمهاا در اثار تاأثیر زماان
وخیرهساازی ،انجمادپاذیری آنهاا باهویاژه در زماان 11
ساعت کااهش یافتاه باود (جاداول  3و  .)1تحارک کلای
اسپرمهای منجمد-ووب شده در ساه زماان ایان آزماایش
اخااتالف معناایدار نداشاات؛ لاایکن حرکاات پاایشرونااده و
شاخصهای سرعت در زمان  11ساعت نسبت باه زماان 2
ساعت ،دچار کااهش معنایدار شاده بودناد؛ ایان کااهش
احتماالً با اختالالت محیط اپیدیدیم ناشی از تغییرات پاس
از مرد که در این ساختار به وقوع میپیوندد ،مرتبط بوده
اساات ( .)42کاااهش کیفیاات اسااپرمهااا پااس از نگااهداری
طوالنیمدت اپیدیادیم قاوچهاای ناژاد لاری بختیااری در
مطالعه حاضر بهویژه کااهش انجمادپاذیری آنهاا همانناد
37
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) بااود و9( Churra نتااای حاصاال شااده در نااژاد
 سااعت پاس از مارد21 نمایانگر این است که حداکثر تا
دام باید انجماد اسپرمهای اپیدیادیمی انجاام شاود؛ البتاه
نشان داده شده است که بخشی از این کاهش با تغییراتای
.که در محلولهای انجماد ایجاد میشود قابل جبران اسات
395  باه325 افزایش اسمواللیته محلاول پایاه انجمااد از
میلیاسمول تا حدی موجب بهبود نتای انجماد اسپرمهای
11 استحصال شده از اپیدیدیمهای نگهداری شده به مدت
 همچناین نگاهداری اساپرمهاای،)49(  ساعت شاد92 تا
 درجه سانتیگراد باه5 استخرا شده از اپیدیدیم در دمای
 بااه حفااظ بهتاار کیفیاات و،جااای نگااهداری اپیدیاادیم
.)41  و49( انجمادپذیری اسپرمها منجر شده بود
با توجه به نتای مطالعه حاضر میتوان نتیجاهگیاری
کرد که کیفیات و انجماادپاذیری اساپرمهاای اپیدیادمی
گوسفند استحصال شده از اپیدیدیمهای نگهداری شاده در
 ساااعت پااس از کشااتار دام تفاااوت21 یخچااال در زمااان
 سااعت11  ساعت ندارد؛ ولای در زماان2 چندانی با زمان
 از اینرو اتخاو روشهای دیگر برای بهباود،کاهش مییابد
انجمادپذیری و کیفیت آنها نظیر تغییر در رقیقکنندههاا
محلولهای انجماد در مواقعی که امکان استفاده یا انجمااد
 ضاروری، ساعت پس از مرد دام وجود نادارد21 آنها تا
.به نظر میرسد
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Spermatozoa recovered from the cauda epididymis of dead or slaughtered animals have many
potential applications in the conservation of endangered species and breeds and also in the preserving
the genetic potential of valuable males that un-intentionaly culed from herds. In these cases, the
animal’s testes are usually isolated from the carcase and sent to the centers capable of recovering and
freezing epididymal spermatozoa. Considering the effect of post-mortem time length on the quality of
recovered spermatozoa in different sheep breds and other species, this study was aimed to evaluate the
influence of storing isolated epididymes of Lori-Bakhtiary rams for 24 and 48 h post-slaughter at 5 ˚C
on the motility and freezablity of spermatozoa recovered at these timepoints in comparison with these
parameters on 2 h post-slaughter. Before freezing, the rates of total and progresive motility on 2 h
post- slaughterwere significantly higher than those of 48 h (P<0.05). Other kinemetic parameters,
except for STR, were significantly different between groups (P<0.05). After thawing, the progressive
motility and velocity parameters of 2 h group were significantly higher than that of 48 h group
(P<0.05). In conclusion, the quality and freezability of ovine epididymal spermatozoa recovered from
epididymes stored in refrigarator for 48 h had considerably decreased.
Keywords: Epididymal spermatozoa, isolated epididymis, Cryopreservation, spermatozoa freezability,
storage temperature.
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