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روشهای ارزیابی کیفیت اسپرم ماهیان

 -7بخش ژنتیك و بیوتكنولوژی ،موسسه تحقیقات بین المللي تاسماهیان دریای خزر ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی،
رشت ،ایران صندوق پستي37491-9343 :
تاریخ دریافت7931/2/79 :

تاریخ پذیرش7931/4/1 :

چکیده
با گسترش فعالیتهای آبزیپروری ،توجه به كیفیت سلولهای جنسي مولدین روز بهروز افزایش یافته است .لقاح سلولهای جنسي ماده
با اسپرم مناسب ،منجر به باالرفتن بازده تكثیر در تمام مراحل (درصد لقاح ،تفریخ ،بقا و رشد) ميشود .كیفیت سلولهای جنسي دخیل در تكثیر
ماهیان به عوامل زیادی بستگي داشته و تاثیر هر یك از این عوامل ميتواند در گونه مورد نظر بسییار متیییر باشید .لیذا تعیاریل مختلفیي از واژه
"كیفیت" در منابع به چشم ميخورد .از طرفي ،روشهای ارزیابي كیفیت با توجه به پیشرفتهای علمي و ابزاری ،خود مرتباً دچار تحول شده و
از دیدگاههای مختلفي بدان پرداخته شده است .بررسي اسپرماتوزوآ ،بهدلیل خصوصیات منحصربهفیرد سیلولي و دسترسیي آسیانتیر نسیبت بیه
تخمك ،توسط محققین مختلفي صورت گرفته و نقطه نظرات مربوط به شاخصهای ارزیابي كیفیت آن در حال گسیترش اسیت .در ایین مقالیه
ضمن مروری مختصر بر مهمترین خصوصیات سلولي و مورفولوژیك اسپرماتوزوآ در ماهیان ،مهمترین شاخصهای ارزیابي و عیواملي كیه بیر
آنها تاثیر ميگذارند نیز مورد بحث قرار گرفته است .گرچه محققین بسیاری در مورد هر یك از این شاخصها و بهبود كیفیت آنها مطالعیات
ارزشمندی ارائه دادهاند ،معهذا آزمایشات بررسي تحرک اسپرم و انجام لقاح ،هنوز بهعنوان قابلقبولترین ،عمليترین و سیادهتیرین روشهیای
ارزیابي متداول و پیشرفته كیفیت اسپرماتوزوآ در ماهیان مورد استفاده قرار ميگیرند.
کلمات کلیدی :ماهي ،اسپرم ،كیفیت ،ارزیابي ،تحرک.

* عهدهدار مكاتبات (shahrouzbn170@gmail.com .)
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مقدمه
بیشتر به گونههایي كه شرایط تكثیر طبیعي آنها در
خطر است ( ،)FAO, 2016سبب شده تا سنجش كیفي
سلولهای جنسي مولدین با دقت بیشتری انجام شود.
كنترل تكثیر درآبزیپروری موضوعي بسیار با اهمیت
بوده و كیفیت گامتها همواره یكي از عوامل
تاثیرگذار در موفقیت لقاح بهشمار ميرود .امروزه
ارتقاء كیفي سلولهای جنسي مولدین در مراكز تكثیر
ماهیان ،یكي از گزینههای افزایش كارایي فعالیتهای
تكثیر انواع ماهیان است .كیفیت سلولهای جنسي
درمولدین وحشي یا مولدین پرورشي تحت تاثیر عوامل
زیادی قرار داشته و ميتواند بسیار متییر باشد .بههمین
دلیل ،بررسي كیفیت سلولهای جنسي نر به منظور
توسعه آبزیپروری و گسترش فناوریهای نوین نیز
مورد توجه روزافزون قرار گرفته است ( Mylonas et

 .)al., 2010; Cabrita et al., 2014اما هنوز طیل
عوامل موثر ،مكانیسم اثر ،واكنشهای متقابل و اهمیت
این موارد تاثیرگذار ،نیاز به بررسي بیشتردارد ( Bobe

 .)and Labbe, 2010اثر نسبي هر یك از این عوامل

تر به سلولهای جنسي نر ،بهطور خالصه به خصوصیات
سلولي و عوامل موثر بركیفیت این سلولها پرداخته و
برخي از رایجترین شاخصهای سنجش كیفیت اسپرم
ماهیان مورد بحث قرار ميگیرد.
خصوصیات اسپرم ماهی
خصوصیات ظاهری و درون سلولي اسپرم ،بازتابي
از شرایط تولید مثل و محیطي است كه ماهي در آن
زیست كرده و پس از ورود به تخمك ،زاده های سالم
به وجود ميآورد(شكل  .)7بنابراین بررسي ،ثبت و پي
گیری تیییرات مرتبط با عوامل مذكور ميتواند راه
گشای علمي افزایش بازده مراكز تكثیر ،مراكز حفظ
خزانه ژني و پژوهشهای آینده باشد (اسپرم ماهیان در
مایع سمینال بيتحرک بوده و تحرک آن ،بهمحض
تماس با محیط خارجي القا ميشود) ( Rurangwa et

 .)al., 2004; Cosson, 2008در زیر به طور اجمال به
برخي از مهمترین خصوصیات اسپرم ماهیان اشاره
ميشود.

بركیفیت سلولهای جنسي ميتواند بسیار متییر بوده و

 -1غشای اسپرم

در بسیاری از موارد هنوز بهخوبي شناخته نشده است.

غشای پالسمایي سر اسپرماتوزوا به هستك بسیار

بنابراین ،شناسایي اثر یك عامل بر اسپرم یك گونه،

نزدیك بوده و بین این دو ،فقط الیهای بسیار نازک از

نباید سبب توقل مطالعات مشابه بر روی اسپرم سایر

سیتوپالسم وجود دارد .غشای اسپرماتوزوا ،نقش اصلي

گونهها شود .از طرف دیگر معنای" كیفیت" در

را در فعال شدن و تحرک اسپرم بر عهده دارد .باز و

مطالعات انجام شده معموالً بهخوبي تعریل نشده و

بسته شدن كانالهای یوني كه مسئول القای حركات

شاخصهای متفاوتي برای سنجش آن بهكار رفته است.

ضربهای تاژک در زمان رهاسازی در داخل آب هستند

در مراكز تكثیر و پرورش آبزیان ،بیشتر به بررسي

( ،)Cosson, 2008در سطح این غشاء اتفاق

كیفیت تخمكها و الروهای حاصله پرداخته شده و
كیفیت اسپرم كمتر مورد توجه قرار ميگیرد ( de

ميافتد.
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Oliveira Felizardo et al., 2016; Migaud et al.,
 ، )2013لذا در این مقاله ضمن اشاره به لزوم توجه بیش
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سازماندهي هسته اسپرم در گونههای مختلل

(.)Lahnsteiner and Patzner, 2009

ماهیان ،بسیار متنوع است .در بسیاری موارد ،هسته در
یك تورفتگي قرار دارد كه منشاء آكسونم است .شكل
هسته ،طول محل اتصال تاژک به سر را مشخص مي
كند .انواع پروتئینهای هسته در اسپرم ماهیان ميتوانند
نشاندهنده طول كروماتین و میزان متراكم شدن آن
باشند .میزان متراكم شدن كروماتین نیز به نوبه خود،
مقدار مقاومت  DNAبه صدمات شیمیایي و مكانیكي
آن را نشان ميدهد .بنابراین حفظ پایداری  DNAدر
اسپرم ماهیان به دلیل نیاز به  DNAسالم جهت انتقال به
نتاج ،از اهمیت ویژهای برخوردار است ( Cabrita et

.)al., 2005

 -4تاژک
تاژک (آكسونم) در اسیپرم بسییاری از گونیه هیای
ماهیان ،از یك مجموعیه مشیخص ،متشیكل از  3جفیت
میكروتوبول جانبي و یك جفیت میكروتوبیول مركیزی
تشیییكیل شیییده اسیییت (سیییاختمان  3+2لولیییهای) .هیییر
میكروتوبییول ،اسییتوانهای اسییت كییه دیییواره آن از 72
پروتوفیالمنت ساخته شده است .این پروتوفیالمنتهیا از
دایمرهای پلیمریزه شده توبیولین تشیكیل شیدهانید .سیر
خوردن هر جفت میكروتوبول بر روی جفت كناری ،از
طریق واكنشهای شعاعهای داینئین داخلي و خارجي و
مصرف  ATPانجام ميشود ( Cosson, 2008; Inaba,

 -3میتوکندریها

 .)2008طول تاژک در اسیپرم انیواع ماهییان بیین  22تیا

منبع تامین انرژی در سلولهای اسپرم ،میتوكندری

 722میكرومتیر گیزارش شیده اسیت ( Cosson et al.,

ها هستند كه تعدادشان در گونههای مختلل ماهیان از

 .)2008میوج سینوسیي ییا شیبهسینوسیي تولیید شیده در

یك عدد در آزادماهیان ( )Salmonidaeتا  71عدد در

ابتدای تاژک ،در طول آن حركت كرده و تا رسیدن بیه

دهانالنهماهیان ( )Apogonidaeگزارش شده است

انتها ،بیا جابجیایي میایعي كیه در آن شیناور اسیت ،سیر

( .)Lahnsteiner and Patzner, 2009این اندامكها

اسپرم را به جلو حركت ميدهد .بنابراین هرگونیه تییییر

كه در بخش میاني اسپرم وجود دارند به مجموعه

ساختاری در طول این رشیته مثیل شكسیتگي ،برییدگي،

سانتریولي ابتدای تاژک متصل بوده و  ATPمورد نیاز

خم شدگي و یا تورم به دلیل شیرایط نامسیاعد اسیمزی،

برای حركت را تولید ميكنند ( .)Cosson, 2008در

سبب كیاهش قابلییتهیای حركتیي اسیپرم خواهید شید

بسیاری از ماهیان ،میتوكندریها بهشكل حلقوی بوده

(بیرادران نیویری و همكیارانTaddei et al., ،7937 ،

( )Cosson et al., 2008اما اشكال دیگری نیز از این

.)2001; Alavi et al., 2008
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 A( .)Xiao et al., 2011( )auratusآكروزوم PLPs ،استطالههای آكروزومي N ،هسته M ،قطعه میاني F ،تاژک)،

تعریف کیفیت اسپرم

گذاشییته و نتییایج آن در لقییاح ،قابییل سیینجش باشیید،

تعییاریل متعییددی از واژه كیفیییت اسییپرم در متییون

ميتواند بهعنوان یك شاخص ارزیابي كیفیت اسیپرم در

مختلییل ارایییه شییده اسییت امییا بییهنظییر مییيرسیید تمییامي

نظییر گرفتییه شییود ( Rurangwa et al., 2004; de

محققییین در تعریییل كیفیییت اسییپرم بییهعنییوان "توانییایي

.)Oliveira Felizardo et al., 2016

اسپرم در تولید جنینهای زنده و سالم ،پس از تمیاس بیا
تخمكهای سالم در محیطي مناسب" اتفاق نظیر كلیي
داشته باشند(Cabrita et al., ; Mylonas et al., 2010

شاخص های ارزیابی کیفیت اسپرم ماهیان
(شاخصهای متداول ،شاخصهای پیشرفته)

 .)2009در اییین تعریییل چنیید عامییل مییورد توجیه قییرار

تاكنون با توجیه بیه اهیداف تحقییق ،شیاخصهیای

گرفتییه اسییت :توانییایي اسییپرم در رسیییدن بییه تخمییك

مختلفي در مطالعات ارزیابي كیفي اسیپرم ماهییان میورد

(تحرک) ،توانایي اسپرم در ورود بیه داخیل تخمیك از

توجه قرار گرفتهاند كه شامل مواردی هیمچیون تیراكم،

طریق میكروپیل یا هضم غشیا تخمیك ،توانیایي الحیاق

اسپرماتوكریت ،pH ،اسمواللیته مایع سیمینال ،تركیبیات

سالم دو دسته كروموزومي پدری و مادری و در نهاییت

یوني مایع سیمینال ،مقیدار  ATPسیلولي ،شیاخصهیای

شركت در ساختار وراثتي جنینها با اهدای ژنیوم سیالم.

فعالیییتهییای آنزیمییي ،درصیید تحییرک ،مییدت زمییان

بنابراین برای تعریل واژه كیفیت نمیيتیوان بیه ییك ییا

تحرک ،سرعت تحرک ،شاخص مستقیم بودن تحرک،

چند خصوصیت یا شاخص از موارد نام برده شده بسینده

توانایي لقاح ،سالمت مورفولوژییك و سیالمت سیاختار

كیییرد ،زییییرا واژه كیفییییت بییییانگیییر ییییك سیییازش

هسیته ( Rurangwa et al.,2004; Cosson et al.,

كلي( )overall fitnessاز سلولهای اسیپرمي اسیت كیه

)2008; Fauvel et al., 2010; Cabrita et al., 2014

در مایع مني شناورند .از دیدگاه تئوری ،هیر عیاملي كیه

ميباشند .شاخصهای متداولي كه در یك ارزیابي كلي

بییر روی خصوصیییات فیزیكییي و شیییمیایي اسییپرم تییاثیر
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مورد سنجش واقع ميشوند معمیوالً شیامل میوارد لییل

(بیرادران نیویری و همكیاران،7934 ،

ميشود:

 .)2008استفاده ازشاخص اسیپرماتوكریت میيتوانید در

Alavi et al.,

تراکم

قابلیت پایین رسوب سیلولي (در ماهییان درییایي) مفیید

سنجش تعداد اسپرم در واحد حجم نمونه ،یكیي از

باشد ،هر چند كه در تعییین ایین شیاخص نییز بایید دور

ارزانتیرین راههیای مقایسییهای نمونیههییای اسیپرم اسییت

سانتریفوژ و میدت زمیان آن تنظییم شیود ( Baradaran

( Alavi et al., 2008; Cosson et al., 2008, Fauvel

 .)Noveiri et al., 2006; Gwo, 2009از طرفییي،

 .)et al., 2010اما قابل لكیر اسیت كیه كیه بیرای ییك

چنانچییه بررسییي خصوصیییات مورفولوژیییك اسییپرم در

ارزیابي آماری درسیت ،رقییقسیازی مناسیب و بررسیي

تصویربرداری میكروسیكو الكترونیي مید نظیر باشید،

چند باره هر نمونیه ،بایید میورد توجیه قیرار گییرد .ایین

شییییدت سییییانتریفوژ بییییرای بییییه حییییداقل رسییییاندن

موضوع علیرغم دقت زیاد در كیار بیا المهیای شیمارش

تخریبهای فیزیكي ميبایست میورد توجیه قیرار گییرد

سلولي ،زمانبیر بیوده و در صیورت وجیود تعیداد زییاد

( .)Fauvel et al., 2010همیانگونیه كیه لكیر شید در

نمونه ،برای كاربر خستهكننیده خواهید بیود .روشهیای

سیییالهیییای اخییییر از روشهیییای فلوسییییتومتری و

تخمییییین تییییراكم اسییییپرم از روی اسییییپرماتوكریت

اسپكتروفتومتری نیز برای تخمیین تیراكم اسیپرم ماهییان

 )Baradaranو

اسییییتفاده شییییده ،امییییا بییییه دلیییییل هزینییییه بییییاالی

اسپكتروفتومتری (علیپور و همكیارانFauvel ، 7937 ،

تجهیزات ،تنها تعداد محدودی از آزمایشیگاههیا امكیان

 )et al., 2010از جمله روشهایي ارزیابي سریعي است

بهرهبرداری از این روشها را دارند .انتخاب هر ییك از

كه بهجای شمارش مستقیم سلولي ،میورد اسیتفاده قیرار

این روشها بیرای ارزییابي اسیپرماتوكریت ،بسیتگي بیه

گرفته اند .هر چند كه در این تكنیكها ،عالوه بر آنكه

امكانات آزمایشگاهي ،نیاز به دقت ،پوشیش هزینیههیا و

برای كالیبره كردن نمونههای استاندارد ،نیاز به شیمارش

زمانبری تكنیك دارد.

(2006

al.,

et

Noveiri

مستقیم اسیپرم بیا الم هموسییتومتر اسیت ،تعییین بهتیرین
نسبت رقیقسازی اسپرم برای هیر گونیه و مناسیبتیرین

تحرک

طولموج دستگاه برای سنجش ،از دیگر چالشهای این

بررسییي و سیینجش تحییرک اسییپرم ،از مهییمتییرین

ارزیابيهاست(.)Cosson et al., 2008

شییاخصهییای ارزیییابي بییهكاررفتییه در مطالعییات اسییپرم
ماهیان است (برادران نویری و همكارانKhara ، 7932،

اسپرماتوکریت

 .) et al., 2014سنجش عوامیل مختلیل ایین شیاخص

وجود همبستگي قوی بیین اسیپرماتوكریت (نسیبت

كیفییي ،مییيتوانیید از روشهییای سییاده مشییاهده زیییر

سلولهای اسپرم به حجم نمونه مني) و تراكم سیلولي در

میكروسییییكو معمییییولي تییییا روشهییییای پیچیییییده

نمونییه اسییپرم آزادماهیییان ،سییوفماهیییان ،كپورماهیییان،

تصویربرداری زیر میكروسكو

زمینیه تارییك ( dark

كفشك ماهیان و ماهیان خاویاری نشان داده شده اسیت

 )fieldو اسییتفاده از روشهییای تعیییین سییرعت رایانییهای

Downloaded from aqudev.liau.ac.ir at 0:32 +0330 on Thursday November 21st 2019

شرایط تراكم پایین سیلولي (در ماهییان خاوییاری) و ییا

22

نشریه توسعه آبزیپروری ،سال دوازدهم ،شماره سوم ،پاییز 7931

( ،)computer assisted sperm analysisمتنیوع باشید

pH

مدت زمان تحرک و درصد تحرک از جمله سیاده
ترین شاخصهایي است كه در ارزییابي تحیرک اسیپرم
ماهیان اسیتفاده میيشیود (بیرادران نیویری و همكیاران
.)Fauvel et al., 2010; Khara et al., 2013 ،7931،
در ارزیابي درصد تحرک ،تخمین چشمي از سادهتیرین
روشهاسیییت (بیییرادران نیییویری و همكیییاران،7932 ،
 .)Aramli et al., 2015aهرچند كیه در ایین بررسیي،
اجرای نسیبت صیحیح رقیت ،اطمینیان از اخیتالط ییك
پارچه نمونه اسپرم با مایع فعیالكننیده ( Cosson et al.,

 )2008و اجتناب از درنظر گرفتن حركت سلول بهعلت
حركت توده آب ( ،)Hatef et al., 2007خیود نییاز بیه
تجربه زیادی دارد .شاخصهای شكل و فركیانس زنیش
تییاژک و انییواع سییرعتهییای اسییپرم از جملییه سییایر
مشخصههایي هستند كه در بررسي تحرک اسپرم ماهیان
مورد سنجش قرار گرفتهاند (برادران نویری و همكاران،
در دست چیا  .)Cosson et al., 2008 ،از روشهیای
ارزیییابي تحییرک ،در بررسییي اسییپرمهییای دسییتكییاری
ژنتیكي شده در مطالعات القای مادهزایي در ماهییان نییز
اسیتفاده شیده اسییت ( Hassanzadeh Saber et al.,

متفاوت بوده و این شاخص از جمله اولین شاخصهیایي
است كه باید در ارزیابي دقیق نمونهها مورد بررسي قرار
گیرد .گفته شده كیه تییییرات هیر چنید انیدک در ،pH
سیبب بییروز تیییییرات متنییوعي در سییایر شییاخصهییا (بییه
خصیو

تحیرک) مییيشیود( Alavi and Cosson,

 .)2005; Alavi et al., 2008تعییین ایین محیدوده در
مطالعیات حفیظ و نگهیداری كوتیاهمیدت ییا بلندمیدت
اسپرم انواع ماهیان اهمیت بسیار داشته و توسط محققیین
مختلل مورد تاكید قیرار گرفتیه اسیت ( Ciereszko et

.)al., 2010
فشار اسمزی
قرار گرفتن اسپرمها در مایع سمینال با فشار اسیمزی
مشخص هر گونه (ایزوتونییك) ،علیت بیيتحركیي آن
بوده و به محض تیییر این شاخص ،تحرک در اسیپرمهیا
القیا میيشیود ( .)Cosson et al., 2008بیه كمیك ایین
شاخص ميتوان مناسب بودن شیرایط نگهیداری اسیپرم
( )Alavi et al., 2008و ییا تكثیییر طبیعیي گونیههییای
مختلییییل را مییییورد ارزیییییابي قییییرار داد (بهمنییییي و
همكاران .)7934،بنابراین با بررسي این شاخص ميتوان

2008; Grozea et al., 2013; Hassanzadeh Saber
.)et al., 2014

به تاثیر آن در القای تحرک پي برده و از ایین اطالعیات

اعتقاد بر این است كه شاخصهای تحیرک اسیپرم،

در تعرییییل محلیییولهیییای رقییییقكننیییده (،)extender

بازتییاب كلییي از كییارایي صییحیح هسییته ،واكیینشهییای

القییاكننییده تحییرک ( )activatorو یییا ممانعییتكننییده

آنزیمییي درونسییلولي و مورفولییوژی بیرونییي اسییت و

تحرک ( )immobiliserاستفاده كرد ( Aramli et al.,

ميتواند بهطور نسبي ،ارزیابي سریع و همهجانبهای برای

.)2013

مجموعه این موارد باشد (.)Bobe and Labbe, 2010

توانایی لقاح نمونههای اسپرم
تحرک اسپرم ،صیرف نظیر از اراییه ییك ارزییابي
سریع و كلیي از كیفییت نمونیه میورد بررسیي ،بایید در
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گیرد .زیرا در مواردی ،علیرغم تحرک مناسیب اسیپرم،

اسپرمهای بهكاررفته ،بهدلیل زمانبری چند روزه ،كمتیر

شییاخصهییای لقییاح بسیییار پییاییني گییزارش شییده اسییت

مورد استفاده قرار گرفته است .متاسفانه بهدلیل زمانبری

(بیرادران نیویری و همكیارانBabiak et al., ،7937 ،

و نیاز به امكانات زییاد انكوباسییون در مطالعیات اسیپرم

 .)1995لقاح ،بهطور كلي جمعییت اسیپرمي استحصیال

ماهیان ، ،بررسیي ایین شیاخصهیا در ارزییابيهیا دییده

شده را ارزیابي ميكند در حالي كه در سایر بررسيهیا،

نمیيشییود .بییا همییه اییین احییوال ،درصیید لقییاح ،درصیید

تنها تعداد اندكي از سلولهای اسپرم نمونهبیرداری شیده

نوروالسیون ،درصد چشیمزدگیي و درصید بازمانیدگي

شانس آن را پیدا ميكنند تا میورد ارزییابي قیرار گیرنید

الروهییا از شییاخصهییایي هسییتند كییه در بررسییي كیفییي

( .)Bobe and Labbe, 2010بیهعیالوه ،چیالشهیای

اسیپرم برخیي از ماهییان میورد سینجش قیرار گرفتیهانید

ایجاد شده در فراینیدهای ارزییابي اسیپرم ،میيتوانید بیر

(.)Babiak et al., 1995; Dadras et al., 2014

 DNAآن تاثیر مخرب گذاشته و نتیاج ناسیالمي ایجیاد
كند (.)Cabrita et al., 2005

بهطوركلي ،میيتیوان گفیت هرچنید شیاخصهیای
لقاح ،بهعنوان شیاخصهیای غیرمسیتقیم ارزییابي كیفیي

بسیاری از محققین اعتقاد دارنید كیه شیاخصهیای

اسیپرم در نظیر گرفتیه میيشیوند ( Rurangwa et al.,

ارزیابي لقاح ،از مهمترین شاخصهیای میورد تاكیید در

 ، )2004اما باید خاطر نشان كرد از آنجایي كیه وظیفیه

ارزیییابي اسییپرم انییواع ماهیییان هسییتند(برادران نییویری و

نهایي اسپرم ،انتقال صحیح اطالعات ژنتیكي مولد نیر بیه

همكیییییییاران ،7937 ،دادرس و همكیییییییاران،7933 ،

نتاج است ،این شاخصها یك دییدگاه كلیي نسیبت بیه

پوركاظمي و همكاران .)7937 ،اما بایید در نظیر داشیت

توانایي جمعیتي از اسیپرمهیای میورد آزمیایش را نشیان

كه این شاخصها خود به مشخصههای دیگری همچیون

داده و در صورت امكان باید ارزیابي شوند.

كیفیییت تخمییك ،نسییبت اسییپرم بییه تخمییك و شییرایط

شاخصهیای پیشیرفتهتیری نییز در ارزییابي كیفییت

انكوباسیون وابسته بوده و یكسیانسیازی ییا اسیتاندارد

اسپرم ماهیان مورد استفاده قرار گرفته است كه بیا توجیه

كردن شرایط بررسي عمیال نیاممكن بیه نظیر میيرسید

به اهداف و امكانات تحقییق ،بیهشیرح لییل قابیل اجیرا

( .)Cabrita et al., 2009موضوع دیگیری كیه بررسیي

ميباشند:

شاخصهای مختلل لقاح را در ارزییابي اسیپرم مشیكل
ميكند ،طي میدت زمیاني (چنیدین سیاعت) اسیت كیه

شاخصهای یونی

بیییرای شیییاخصهیییای لقیییاح (درصییید لقیییاح ،درصییید

تاكنون اثر القاكنندگي یا ممانعتي تعدادی از یونها

نوروالسیییون ،درصیید تفییریخ) مییورد نیییاز اسییت .اییین

بر قابلیتهای حركتي اسپرم انواع ماهییان میورد بررسیي

شییاخصهییا بییهدلیییل زمییانبییری طییوالني ،در بسیییاری از

قرار گرفته است ( Alavi et al., 2008; Khara et al.,

فعالیتهای اجرایي كه در آنها تنها نیاز به یك ارزیابي

 .)2012یونهای سدیم ،پتاسیم ،كلسیم ،كلر و منیزییوم،

هرچه سیریعتیر اسیپرم اسیت ،عمیال كیارایي خیود را از

بهدلیل تیاثیر مسیتقیم در فعیالسیازی ییا غیرفعیالسیازی

دسیت میيدهنیید .شیاخص درصید تفییریخ جنیینهیا نیییز

واكنشهای آنزیمي موثر در تحرک اسپرم ،از مهمترین
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 .)2009هر یك از این یونها یا تركیبات آنها ميتواند

انرژی اسپرم در ماهیان ،همبسیتگي شیدیدی بیا كیاهش

بر روی خصوصیات تحیرک اسیپرم گونیههیای ماهییان

شییاخصهییای تحییرک هییمچییون مییدت زمییان تحییرک،

مختلل ،اثر القاكننده یا بازدارنده داشته باشید (بیرادران

درصد تحیرک و انیواع سیرعتهیای اسیپرم نشیان داده

نویری و همكاران ،7933،خارا و همكاران ،7937،خیارا

است (.)Billard et al., 1999; Aramli et al., 2015a

و همكاران.)7939 ،
سالمت غشای خارجی اسپرم
مورفولوژی اسپرم

غشاء خارجي اسپرم مسئول جابهجایي ییونهیا ،آب

مطالعیییه مورفولیییوژی اسیییپرم ،بیییرای تحقیقیییات

و الكترولیتها میابین دو طیرف داخیل و خیارج سیلول

مقایسهای ،عملكیردی و فیلیوژني ماهییان حیائز اهمییت

اسییت .بییرای بررسییي چنییین شییاخصهییایي ،بییهعنییوان

فییراوان بییوده ( ;Lahnsteiner and Patzner, 2009

سادهترین روشهای بررسي ،رنگآمیزی با رنیگهیای

 )Psenicka et al., 2010و سالمت ساختاری سیلولهیا

حیاتي یا فلورسنت همچون ائیوزین -نگیروزین(eosin-

را مورد ارزیابي قرار ميدهید (.)Cabrita et al., 2009

 ،)nigrosinتریپییییییییان بلییییییییو (blue

،)trypan

مورفولوژی اسپرم ،بهشیدت متیاثر از عوامیل فیزیكیي و

سییایبرگرین( ،)SYBR greenهوخسییت (، )Hoesct

شیییمیایي پیرامییون خییود اسییت .شناسییایي و ارزیییابي

پروپیدیوم آیودایید ( ) Propidium iodideو رودامیین

تخریبهای وارده بیر سیر ییا تیاژک اسیپرم از میواردی

( )Rhodamineانجام شده و با شمارش و نسیبتگییری

است كه از جنبه سیلولشناسیي و قابلییتهیای تحیرک،

سلولهای مرده و زنده ،نسبت اسپرمهای با غشای سیالم

اهمیت زیادی دارد ( Billard et al., 2000; Fauvel et

مشخص ميگردد ( Flajšhans et al., 2004; Cabrita

 .)al., 2010نیییییاز بییییه تعیییییین تییییراكم مناسییییب،

.)et al., 2009; Liu et al., 2014

رنگآمیزیهیای اختصاصیي اسیپرم (بیرادران نیویری و
همكییییاران )7933 ،و میكروسییییكو هییییای قییییوی و
اختصاصي (نیوری ،فیاز كنتراسیت ،الكترونیي) ازجملیه
چالشهایي است كه در این ارزیابي وجود دارد.

ارزیابی سالمت DNA

شاخصهیای ایین ارزییابي نییز از روشهیای نیوین
ارزیابي است كه در سیالهیای اخییر ،بیهمنظیور بررسیي
اسپرم تعدادی از ماهیان مورد استفاده قرار گرفتیه اسیت

سنجش انرژی سلولی

( Li et al., 2008; Baradaran Noveiri et al., in

انییرژی الزم بییرای تحییرک اسییپرم ،از هیییدرولیز

 .)pressدر اییین سیینجش ،پیچیییدگي شییدید دو رشییته

مولكییولهییای  ATPدر بازوهییای داینئییین توبییولهییای

 DNAدر محیط قلیایي باز شده و شكستگيهیای ایجیاد

تاژک بهدسیت میيآیید ( Cosson 2008 ; Aramli et

شده بهعلت مواجهه با چالش مورد نظر (دارو ،هورمون،

 .)al., 2015aایین ارزیییابي در حیال حاضییر بیه كمییك

دما ،انجماد ،سموم و  )....در هر یك از دو رشیته DNA

كیتهای آماده و سنجش طیلهای نیوری تییییر یافتیه،

پییس از الكتروفییورز بییر روی ژل و رنییگآمیییزی ،قابییل
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بییالطبع ،چنییین روشهییایي نیازمنیید تجهیییزات پیشییرفته،

توجییه بییه نیازهییا  ،تجهیییزات و اهییداف تحقیییق تییا حییال

رنگآمیزیهای اختصاصیي و هزینیهبیر ،تطبییق دادن و

حاضر در ماهیان مختلل تعریل و اجیرا شیده و مسیلماً

تنظیم روش كیار و طیوالني شیدن میدت زمیان تحقییق

در آینده با گسترش فنیاوریهیا و لیزوم ارزییابي میوارد

خواهد بود.

دیگیر ،شیاخصهیای جدییدی بیه ایین مجموعیه اضییافه
خواهند شد.

شناسایی عوامل اکسیداتیو
عوامییل اكسیییدكننده فعییال ( reactive oxygen

عوامل موثر در کیفیت اسپرم ماهیان

 ،)speciesبهطور طبیعي طي متابولیسم عیادی سیلولهیا

كیفییییت اسیییپرم بیییه عوامیییل متنیییوعي از قبیییل از

ایجاد ميشوند .اما بهمحض اینكه مقدار این عوامیل ،از

نمونهبرداری ،حین نمونیهبیرداری و پیس از آن بسیتگي

قابلیتهای جبران سلول باالتر رود ،سبب پراكسیدشیدن

دارد .از جمله عواملي كه در منابع مختلل مورد مطالعیه

چربيها و سایر مولكولهای درون سلولي شده و باعیث

مقایسییهای قییرار گرفتییهانیید و تییاثیر آنهییا بییر برخییي از

ایجاد تخریبهای متنیوعي در سیاختار سیلولي ،سیاختار

شاخصهای كیفي اسپرم اثبات شده است ،میيتیوان بیه

 DNAو عملكییییرد میتوكنییییدریهییییا خواهنیییید شیییید

موارد لیل اشاره كرد:

( .)Shaliutuna et al., 2014ارزیابي آنزیمهای دخییل

از عوامل تاثیرگذار قبل از نمونهبرداری ميتوان بیه

در تولید یا خنثیيكیردن ایین عوامیل اكسییداتیو ،یكیي

سابقه ژنتیكي مولدین ،سن مولدین ،زمان نمونیهبیرداری

دیگر از مواردی اسیت كیه بیرای سینجش كیفیي نمونیه

با توجه به فصل تكثیر ،تیذیه مولدین ،كیفییت بهداشیتي

شییاهد و اثییر چییالش وارده بییر آن ،در آزمایشییگاههییای

مولدین ،كیفیت آب حوضچههیای نگهیداری مولیدین،

مجهزتییر انجییام مییيشییود ( ;Cabrita et al., 2014

اسییترس حمییلونقییل مولییدین ،دز و نییوع هورمییونهییای

.)Shaliutina et al., 2014

بیییهكاررفتیییه و تیییاخیر در جمیییعآوری نمونیییه اشیییاره
كیرد( Linhart et al., 2000; Rurangwa et al.,

از آنجیا كییه هییدف نهیایي بررسییي كیفیییت اسییپرم،

2004; Cabrita et al., 2009; Bobe and Labbe,
2010; Dadras et al., 2017; Dzyuba et al.,
.)2017

دستیابي به بهترین شاخصهای لقاح ميباشد ،بررسیي

عوامل تاثیرگذار حیین نمونیهبیرداری شیامل شییوه

و تعیییییین ناهنجییییاریهییییای ژنییییي ،كرومییییوزومي و

اسپرمگیری ،صدمات مكیانیكي بیه مولید ،میدت زمیان

ریختشناسي نتاج بهدست آمده ،ميتواند تكمیلكننیده

سپری شده از تزریق هورمون تا نمونیهبیرداری و تكیرار

اطالعات ارزیابيهای بهكاررفته قبلي باشید .ایین میوارد

نمونییهبییرداری مییيشییوند (بییرادران نییویری و همكییاران،

صرفنظر از زمانبری مطالعه ،تاكنون بیر روی تعیدادی

 ،7939دادرس و همكیاران2008; Cabrita et ، 7932 ،

از ماهیییان مطالعییه شییده اسییت ( Glogowski et al.,

.)Williot et al., 2000 ; Alavi et al., al., 2008

ارزیابی ناهنجاریهای نتاج

2002; Dadras et al., 2014; Aramli et al.,
.)2015b
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عوامل تاثیرگیذار بعید از نمونیهبیرداری نییز شیامل

(سییلولهییای اسییپرم  +مییایع سییمینال) مولییدین نییر بییا

نگهداری اسپرم پیس از استحصیال و شیرایط نگهیداری

(فالح شمسي و همكاران )7932 ،كیه هیر چنید ممكین

تا زمیان بررسیي (دمیا ،اخیتالط بیا قطیرات آب ،حجیم

است برای یك نمونه بسیار مناسب باشد ،اما برای نمونه

نمونییه ،شییكل فیزیكییي ظییرف نگهییداری ،حفاظییت در

های مختلیل سیلولهیای اسیپرم كیه هیر ییك بیه میایع

مقابییل نییور) مییيشییوند ( ;Rurangwa et al., 2004

سیمینال منحصیر بییه فییردی سییازش یافتییهانیید ،مییيتوانیید

.)Cabrita et al., 2009

بازدارنده و حتي كشنده باشد .اسیتفاده از مخلیوط چنید
نمونه مني استحصال شیده از مولیدین مختلیل ،تنهیا در

اختالط اسپرم
هر چند اعتقاد برخي از محققیین بیر ایین اسیت كیه
پس از نمونهگیریها و ارزیابيهای اولیه ،مخلوط كردن

صورت كمبود حجم نمونه استحصالي از هر مولید میي-
تواند توجیه داشته باشد (.)Cabrita et al., 2005

نمونهها ( )poolingسبب ميشود كه تحرک اسپرمهیای

نتیجهگیری

با كیفییت پیایین بهتیر شیود ،امیا از طرفیي بایید در نظیر

با توجه به تنوع زیستگاههای ماهیان ،بررسي

داشت كه این موضوع سبب كاهش كیفیت نمونه اسپرم

سازشهای تخصصي هر گونه برای به حداكثر رساندن

های بهتر به علت مواجهه با اسپرمهای ناكارآمد خواهید

تكثیر ،شرایط اختصاصي برای تولیدمثل ،چگونگي

شد .متاسفانه این دیدگاه بسیار واضح ،از نظر بسییاری از

القای بیشترین تحرک در اسپرمها و كسب حداكثر

كارشناسان تكثیر دور مانده است .عیدم امكیان شیركت

كارایي لقاح ،از جذابترین مقولههای تحقیقات

یكسان اسپرمهیای بیا كیفییتهیای مختلیل در لقیاح،

بهشمار ميرود .بنابراین بررسي شاخصهای كیفي نمونه

بهعلت اختالف در شاخصهای تحركشان ،ناكارآمیدی

اسپرم هر گونه نیازمند مطالعه تخصصي است كه در

چنین روشي را بیشتر آشیكار میيكنید .زییرا در چنیین

آینده برای تكثیر همان گونه اهمیت بسیار خواهد

حالتي اسپرمهای سیریعتیر و پرانیرژی ،بسییار زودتیر از

داشت .علیرغم پیشرفتهای چشمگیر سالهای اخیر در

اسپرمهای كندتر خود را به تخمیكهیا رسیانده و عمیالً

علوم سلولي و مولكولي ،به نظر ميرسد هنوز بررسي

شانس لقاح برای اسیپرمهیای كنیدتر ،بیه مراتیب كمتیر

تحرک و درصد لقاح در مراكز و مزارع تكثیر و

خواهیید بییود( .)Rurangwa et al., 2004از جنبییه

پرورش ماهي ،از سادهترین و كمهزینهترین روشهای

دینامیك تحرک در جمعیت اسپرمهای مخلوط شده نیز

ارزیابي كیفي اسپرم ماهیان باشد .هر چند كه بررسي

حضوراسپرمهیای كنیدتر در مسییر حركیت اسیپرمهیای

شاخصهای تخصصي كیفي اسپرم ،برای توسعه

سریع ،سبب برخورد ،كمكردن سرعت و اتالف انیرژی

روشهای كاربردی و نیل به نتایج علمي موثق ،بهطور

اسپرمهای سریع خواهد شد .همچنین باید در نظر داشت

یقین نیازمند ارزیابيهای تخصصي با جدیدترین

كه مخلوط كردن آنچه در مراكز ،نمونه اسیپرم نامییده

روشها و تجهیزات است كه در این مقاله مروری ،تنها

ميشود ،در حقیقت مخلوط كیردن میایع منیي()semen

به لكر مهمترین آنها اكتفا گردید .چگونگي انتخاب
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روشهای ارزیابي كیفیت اسپرم ماهیان

مختلل ،ميبایست با توجه به اهداف و شرایط تحقیق،

 .7934بررسییي خصوصیییات مورفولییوژی  ،تییراكم

هزینهها ،زمان مورد نیاز و دسترسي به امكانات عملي و

اسییییپرم و اسییییپرماتوكریت تاسییییماهي ایرانییییي

آزمایشگاهي تعیین گردد.

( )Acipenser persicusدر جنیوب غیرب درییای
خزر .پژوهش و سیازندگي ،شیماره ،11

سپاسگزاری

-733

.793

در اینجا بیر خیود الزم میيدانییم از زحمیات كلییه

 .4بییرادران نییویری ،ش ،.علیپییور ،ع ،.پوردهقییاني،م،.

كسییاني كییه مییارا در انجییام اییین تحقیییق یییاری نمودنیید

چكمیییهدوز ،ف ،.پوركیییاظمي ،م ،.محسیییني ،م،.

سپاسگزاری نماییم.

حالجیییان  ،ع .7931 ،.پایییهگییذاری بانییك اسییپرم
ماهیییان خاویییاری جنییوب دریییای خییزر .مجلییه

منابع

دامپزشكي ،دانشگاه آزاد اسیالمي ،واحید سینندج.

 .7بییرادران نییویری ،ش ،.پوركییاظمي ،م ،.كییوچینین،

سال دوم ،شماره .3

.19 - 42

 ،.یییاوری ،و .7937 ،.اثییر مراحییل انجمییاد بییر

 .1برادران نویری ،ش ،.نوری ،ا ،.بهمنیي ،م ،.یزدانیي

چگونگي تحیرک اسیپرم میاهي كپیور .پیژوهش و

ساداتي ،م.ع ،.اكبرزاده ،آ( .بي تاریخ) .اثر دو نیوع

سازندگي ،شماره ،11

.4 -72

رقیقكننده بیر شیاخصهیای تحیرک اسیپرم میاهي

 .2بییرادران نییویری ،ش ،.علیپییور ،ع .پوركییاظمي ،م،.

بسیییتر (♂

× Acipenser

♀Huso huso

 .7932انجماد اسپرم پنج گونه از تاسماهیان درییای

 )ruthenusطي نگهداری بلند مدت.نشیریه علمیي

خزر .مجله علمي شییالت اییران ،وییژه نامیه اولیین

پژوهشییي فیزیولییوژی و بیوتكنولییوژی آبزیییان .در

سمپوزیوم ملي ماهیان خاویاری ایران ،پیائیز .7934

دست چا .

.29 -23

 .3بهمنییي ،م ،.پیراسییته ،س ،.بییرادران نییویری ،ش،.

 .9بیرادران نییویری ،ش ،.پوركیاظمي ،م ،.یییاوری ،و،.

كاظمي ،ر ،كیوچینین .7934 ،. ،اثیر اسیموالریته

 .7939انجماد اسپرم ماهي كپور.مجموعیه مقیاالت

آب بر میزان اسپرماتوكریت و ارتباط آن بیا تعیداد

همییایش هشییتم شیییالت ایییران .معاونییت تكثیییر و

سلولهای اسپرماتوزوئید در مولدین نر ماهي سیفید

پرورش آبزییان ،میدیریت آمیوزش و تیرویج.

حوضه جنوبي درییای خیزر .مجلیه علمیي شییالت

. 312 - 333

ایران ،سال  ،73شماره ،2

.77 -73

 .3بییرادران نییویری ،ش ،.پوركییاظمي ،م ،.كییوچینین،

 .3پوركاظمي ،م ،.شكیبي دریاكنیاری ،ع ،.كلباسیي،

 ،.یاوری ،و .7933 ،.انجماد اسیپرم میاهي كپیور

م.ر ،.عبییدالحي ،ح ،.ب یرادران نییویری ،ش.7937 ،.

با استفاده از رقیقكنندههای مختلیل .مجلیه علمیي

بیوتكنیییك نگهییداری كوتییاهمییدت اسییپرم مییاهي

شیالت ایران ،سال  ،73شماره ،3

.71 -92

قییییزلآالی رنگییییینكمییییان (

Oncorhynchus
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.)mykissمجلییه علمییي شیییالت ایییران ،سییال ،27
شماره ،3

سنجي .مجله علمي پژوهشي زیست شناسیي درییا ،

 .72خارا ،ح ،.برادران نویری ،ش ،.دادرس ،ح ،.رهبر،
م ،.احمیید نییژاد ،م ،.و خدادوسییت ،ع .7937 ،.اثییر

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهیواز ،سیال  ،3شیماره
،71

.21 -93

برخي یونها روی فعالیت اسیپرم و كیارآیي تكثییر

 .71فیییالح شمسیییي ،س.ز ،.نظیییامي ،ش ،.خیییارا ،ح،.

مصیییینوعي مییییاهي كپییییور سییییرگنده (nobilis

بییرادران نییویری ،ش ،.علیپییور ،ع ،.علیجییانپور ،ن،.

 .)Hypophthalmichthysمجله آبزیان و شییالت،

امیری ،ک .7932 ،.اثیر تركیبیات ییوني اسیپرم بیر

،)3( 9

كارایي تكثیر مصنوعي میاهي سیفید ( Kamensky

.97-32

 .77خارا ،ح ،.برادران نویری ،ش ،.دادرس ،ح ،.رهبیر،

 )Rutilus frisii kutum 1901مهاجر بیه رودخانیه

م ،.احمیدنژاد ،م .7939 ،.اثیر كیاتیونهیا بیر روی

سفیدرود .مجلیه آبزییان و شییالت،)1(2 ،

-91

تحیرک و ظرفییت لقیاح اسیپرم میاهي كپیور

. 97

علفخییوار( .)Ctenopharyngodon idellaمجلییه
شییالت ،دانشیگاه آزاد اسیالمي ،واحید آزادشیهر.
سال هشتم ،شماره سوم،

.729 – 772

 .72دادرس ،ح ،.نظیییامي ،ش ،.خیییارا ،ا ،.بیییرادران
نویری ،ش .7933 ،.تیثثیر اسیپرم گییری مجیدد بیر
نییییرا تفییییریخ و انییییدازه الرو در تییییاسمییییاهي
ایرانیي(.)Acipenser persicus Borodin, 1897
مجلییه علییوم زیسییتي واحیید الهیجییان ،سییال سییوم،
شماره سوم،

.91-33

 .79دادرس ،ح ،.نظییامي ،ش.ع ،.خییارا ،ح ،.بییرادران
نویری ،ش . 7932 ،.تثثیراسیپرم گییری مجیدد بیر
روی برخي پارامترهای اسپرمشیناختي تیاسمیاهي
ایرانیي(.)Acipenser persicus Borodin, 1897
مجلیه شییالت ،دانشیگاه آزاد اسیالمي ،واحید
آزادشهر .سال پنجم ،شماره اول،

.31-31

 .73علیپور ،ع ،.برادران نیویری ،ش ،.نیوروز فشیخامي،
م.ر ،.آلری تاكیییامي ،ق ،.وهیییابزاده ،ح.7937 ،.
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