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Introduction1: Despite extensive progress in reproductive techniques, sperm cryopreservation leads to reduction 

of motility and viability in comparison to fresh sperm. Scientists have studied different antioxidants to reduce the loss 

of viability, motility and DNA fragmentation, because this loss causes decrease in fertility. The biochemical changes 

which occurs during sperm cryopreservation affects the plasma membrane and as a result, sperm viability and fertility 

are affected after thawing. In ram sperm due to the high content of saturated high acid, cause high sensitivity to low 

temperatures and freezing. The process of fertilization introduces stress that greatly reduce its viability and fertility 

potential. Different antioxidants have been used to improve the quality of frozen semen which include 

methylxanthines such as pentoxifylline. Pentoxifylline can act as a protective against ROS, as well as protect and 

integrate cell membranes and is still used in freezing techniques and reduce the amount of lipid peroxidation. The 

purpose of this study was to compare the effect of adding different levels of pentoxifylline antioxidant to ram semen 

during nonbreeding season on membrane integrity, motility parameter and viability of freezing and thawing sperm. 

Materials and Methods: In this study, semen was collected from 8 mature ram twice a week during spring season 

using an artificial vagina and the ejaculates were pooled in order to eliminate the individual effects of the rams. Tris 
lecithin–based extender was used in this study. After cooling, filling and sealing the samples, they were frozen with 
nitrogen vapor and immersed in liquid nitrogen and were stored until evaluation time. All steps were repeated in five 
replicates. For sperm evaluation, one month after freezing, the straws were extracted from liquid nitrogen and thawed 
in water bath at temperature of 37 °C for 30 s. Evaluation of sperm was performed for parameters containing CASA, 
abnormal morphology, malondialdehyde concentration. 

Results and discussion:  Despite the availability of advanced reproductive techniques, semen freezing is 

characterized by lower motility and viability compared to newly ejaculated sperm. Researchers try to prevent sperm 
motility and DNA damage and increase cell death under oxidative stress by using antioxidants, which can cause sperm 
loss. In physiological conditions, there is a balance between ROS production and semen's antioxidant capacity. Over-
production of ROS disrupts the function of semen antioxidant enzymes and ultimately sperm function. It has been 
shown that in sperm, cAMP activates protein kinase (PKA), which regulates the phosphorylation of tyrosine protein, 
which is an important regulatory pathway in modulating events related to sperm capacity and that it makes the sperm 
acrosome healthy and preventing its hyperactivity. Pentoxifylline enhances cAMP levels by inhibiting 
phosphodiesterase enzyme, which increases ATP, cellular glycolysis, energy production, therefore increases sperm 
motility, and energy source (ATP) production. 

Sperm motility is one of the main quality parameters of semen samples for artificial insemination. Pentoxifylline 
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can act as a protector against ROS, it also protects and integrates cell membrane and is also used in sperm freezing. 
Addition of pentoxifylline to sperm increases creatine kinase protein activity, which may modulate the ability to use 
pentoxifylline to increase sperm motility. The researchers reported that this antioxidant could have a positive effect 
on sperm motility. Pentoxifylline and caffeine have increased sperm motility and viability of frozen sperm in different 
mammalian species. The results of the data analysis indicate that adding all levels of antioxidants to semen in the non-
breeding season increases the progressive sperm motility, but this increase in treatments receiving 1.5 and 3 μM levels 
were significant compared to the control group. (P <0.05). The highest amount of motility parameters belonged to the 
3 μM treatment. Addition of 1.5 and 3 μM of antioxidant Pentoxifylline significantly increased total motility compared 
to the control group (P <0.05). Results showed that STR parameters significantly increased (P <0.05) by adding 1.5 
and 3 μM treatment. Although no significant differences were observed between control treatment and other 
experimental treatments for VAP, VCL, ALH, LIN, BCF, VSL parameters, by adding these treatments, these 
parameters were increased compared to control treatment. 

Conclusion: In this study, various parameters such as sperm viability, morphology, sperm motility parameters and 
plasma membrane integrity, and level of malondialdehyde were evaluated during non-reproductive season. The results 
of this study showed that use of 3 μM pentoxifylline in the extender significantly improved the functional parameters 
of sperm after freezing-freezing in non-breeding season, while higher concentrations had less effect on the evaluated 
parameters. 
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 مقاله پژوهشی
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. ثلیدر فصییغ ریرتودی م فیلین بر بهبود پارامترهای حرکتی اسییمرم قوق قز افزودن پنتوکسییی ریتأث. 1041، م.، ح. دقیق کیا، و ا. نجفی. نظری

 .55-40(: 1)10پژوهشهای علوم دامی ایران 
 

 چکیده

 اسمرم هایسلو  باروری در نهایت و عملکردهای رشایی مانی،زن ه تحرک، کاهش موجب اتیواکسی  تنش اسمرم، گشایییخ-انجماد فرآین  در 

 بود. در گشایییخ از پس قوق مانی اسمرمو زن ه های حرکتیکیفیت پارامتر اکسی ان، برآنتی فیلین بعنوانپنتوکسی تأثیر بررسی مطادعه این ه ف .شودمی

 اثرات بردن بین از بمنظور .ش  گیریاسمرم مصنوعی با استفاده از مهبغ هفته در سا ، دو بار 0تا  2نگین سن قز  با میا قوق رأس 8 از پژوهش این

-دیسیتین پایه تهیه ش ه بر کنن هبه رقیق میکرومو ( 4و  3 ،5/1فیلین )پنتوکسی مختلف سطوح ش ن . مخلوط باهم نسبت مساوی به انزادها نمونه فردی
ش ن .  نگه اری مایع ازت در ارزیابی زمان تا و ش ه منجم  ازت بخار در سردسازی مراحغ طی ها وپایوت در ش ن پر از بع  هانهش . نمو افزوده تریس
 مانی نسبتحرکت خطی اسمرم و نیز زن ه رون ه و همچنین افزایشدار تحرک کغ و پیشفیلین موجب افزایش معنیمیکرومو  پنتوکسی 3 و 5/1 افزودن

های با پالسمایی و کاهش اسمرم رشای یکمارچگی دارفیلین منجر به افزایش معنیمیکرومو  پنتوکسی 5/1. افزودن (P< 45/4)ش   شاه  گروه به
 سبب منی کنن هرقیق به فیلینمیکرومو  پنتوکسی 5/1ش . بطورکلی افزودن  آد ئی  نسبت به گروه کنتر دیمورفودوژی ناسادم و کاهش رلظت مادون

 -انجماد آد ئی  پس از فرآین های با مورفودوژی ناسادم و کاهش سطح مادون دیمانی و کاهش اسمرمحرکتی، افزایش زن ه پارامترهای بیشتر دبهبو
 .ش  گشایییخ

 
 .فیلین، تنش اکسی اتیواکسی ان، پنتوکسی: آنتیکلیدیهای واژه
 

   1  مقدمه

 دنجماا ین آفراز  هادام منی بلن م تسازی ذخیره بمنظور وزهمرا
 هایفرآوردهاز  دهستفاا نمکاا  سلو دنجماا وریفنا. شودمی دهستفاا

 طرفی. از کرده است همافر مختلف هایمکانو  هازمانرا در  ژیبیودو
 تخمك روریبا جهت گشایی یخو  دنجمااز ا پس مسمرا دعملکر حفظ
نگه اری اسمرم  . با وجود اینکه(2021a et al., Nazari) ستا زمال

 ن رو دیو کن ،م ت آن را ممکن مینگه اری طوالنی بصورت منجم 
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ه و ش  مسمرابر  ء تغییرات فراساختاری و بیوشیمیاییدقاا سبب دنجماا
 Nazari and)ده یرشاء پالسمایی را تحت تأثیر قرار م

Daghighkia, 2021)مانی و باروری اسمرم بع  از ذوب ؛ درنتیجه زن ه
 دارای مقادیر باالیی ققو مسمرا .(Holt, 2000) گیردتحت تأثیر قرار می

در  فسفودیمی  و کلستر کمی ارمق و  عشباا، عشبااریر بچر یسی هاا
 نسبت به سایر پستان اران است و این امر سببسیتوپالسمی  رشا

 شودحساسیت زیاد آن نسبت به کاهش دما و انجماد می
(Domínguez et al., 2008)هایتنش د،نجماو ا زیسادسر ین آ. فر 
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 مانیزن ه ترتیب: به که کن میوارد  مسمرا یرشا به شیمیاییو  فیزیکی
 مسمرا بهوارده  سرمایی تنش .ده می کاهشآن را  روریبا ناییاتوو 
آزاد  هایرادیکا از  ناشی تیواکسی تنش ا با زیسادسر ین آفر  طودر 
 بوسیلهآزاد  های. رادیکا ( et al.,Thuwanut 2011)دارد  طتباار
 باعث هاپروتئینو  دیمی ها ،نوکلئیك یسی هاا هایادکترون زیساآزاد
. ( et al.,Wang 1997)شون  می  به سلو ناپذیربرگشت یهاسیبآ

شون  می فحذ نیاکسی انتیآ سیستم بوسیله بیشترآزاد  هایرادیکا 
(S et al., 2017) .خنثی کردندر  مهمی نقش هااکسی انآنتی 
 ،سیستم ینا از بین رفتن یا سیبآ رتصو. در ن آزاد دار یها یکاراد
 هایآسیب به منجر مسمرا پالسمایی یرشا یدیمی  نسیواکسی اپر

. (et al., Baumber 2000)شود می  سلو به دیعملکرو  ریساختا
 منجم  نیم کیفیت بهبود برای مختلفی مواد در بسیاری از تحقیقات، از

 هاتینگزانمتیغ شامغ حرکتی هایمحرک نیترجی. رااست ش هاستفاده 
 و رقابتی ایهمهارکنن ه باشن  کهفیلین میو پنتوکسی کافئین مانن 

 لقویح مونوفسفات آدنوزین استرازفسفودی هستن . اثر ریرانتخابی
 فسفوریالسیون تقویت و سلودی داخغ cAMPرلظت  افزایش عثبا

 .(Brie et al., 2016)شود ناحیه دم اسمرم می در تیروزین
عمغ کن ،  ROSکنن ه در برابر توان  بعنوان محافظتفیلین میپنتوکسی

 Stephensش ه )همچنین باعث محافظت و یکمارچگی رشاء سلو  

2013 et al.,ده  میزان دیمی  پراکسی اسیون را کاهش  ( و(-Sancler

2018 et al., Silva) بعالوه در تودی مثغ برای افزایش تحرک اسمرم .
ه شود. پنتوکسی فیلین در فناوری تودی مثلی در انسان استفاداستفاده می

ده  و میزان دقاح را افزایش می (et al., Guasti 2017)شود می
(2006 et al.,Kovačič )فیلین به اسمرم انسان . افزودن پنتوکسی

شود که این امر ممکن است باعث می 1کینازباعث افزایش کراتین
ه ف از این مطادعه بررسی اثر افزودن  اسمرم شود. افزایش تحرک

ر خارج فیلین به منی قوق قز  داکسی ان پنتوکسیسطوح مختلف آنتی
های حرکتی و سالمت رشاء اسمرم فصغ تودی مثلی بر روی ویژگی از

 گشایی بود.پس از انجماد و یخ
 

 هامواد و روش
 منجاا تبریز هنشگادا نپوشا خلعت هیستگادر ا منی نمونه تهیه
 0تا  2میانگین سن با   قز ققورأس  هشتاز  منی آوریجمع. گرفت

 مهبغاز  دهستفاا با ن،یکسا محیطیو  ایتغذیه یطاشر سا  و در
 منی هاینمونه. گرفت منجاا و در فصغ بهارهفته در  بار دوو  مصنوعی

ادرار و  به گیددوآ مع  ک،تحر ،نگر ،حجم از نظر هاقوقاز  یك هر
 هاینمونه سمسو  سیربر طبیعی مورفودوژی با مسمرا انمیزو  نخو
 ص در 14از  کمترو  ص در 04از  بیشتر کتحر، کرمی با رنگ منی

                                                           
1- Creatine kinase 
2- Total Motility 

 ینا ریردر  ؛ش ن  گرفته نظردر   نرما منی بعنوان ریرطبیعی مسمرا
 حتماالًی و ادفر اتثرا دنبر بیناز  ایبر. ی دگر فحذ نمونه رت،صو
 هراز  ویمسا یردمقادر   نرما هایها، نمونهونهنم بین متقابغ اتثرا
به نسبت  تریس کنن هرقیقاز  تحقیق یندر ا .ش ن  طمخلو باهم ققو

 10 اسی سیتریك دیتر، در گرم 1/20 تریس (ش ه به منی استفاده 1:24

درص   1درص  گلیسیرو  و  0و  (ترید در گرم 14 گلوکز دیتر، در گرم
دوده  0 هسمس ب ه سرمایی اضافه ش ن .کنن دسیتین بعنوان محافظت
دوده سطوح  3سی بافر اضافه ش . سمس به سی 2آزمایشگاه به هرک ام 

اکسی انی اضافه ش ه و به یك دوده میکروموالر آنتی 4و  3، 5/1
به  1:24. سمس اسمرم به نسبت)اکسی انی اضافه نش  )تیمار شاه آنتی

ها به یخچا  در ه بع  دودهو در مرحل ها اضافه ش ههرک ام از دوده
 های، نمونهد تعاو  زیسادسر ساعتو پس از دو  منتقغ C 0°دمای
 ش ن . پر یدیتر میلی 25/4 تپایودر  منی

 

 گشاییانجماد و یخ
 مایع وژننیتر سطحاز  مترسانتی 0 فاصله به قیقهد 0 تبم  هاتپایو

از  بع  ها تش ن . پایوور روطه مایع وژننیتردر  سمسو گرفته  ارقر
تمامی ش ن .  نگه اری (-C 194°) مایع در ازت یابیارز نماز تا دنجماا

ها را پایوت مراحغ در پنج مرحله تکرار ش ن . یك ماه پس از انجماد،
نموده و در داخغ بن ماری با دمای  از ازت مایع خارج گشاییبرای یخ

°C 30  ی، مانن هز های تحرک،ثانیه ذوب شون . سمس پارامتر 34بم ت
 دی آد ئی  مورد ارزیابی قرار گرفتن ها و رلظت مادونمورفودوژی اسمرم

(2021 et al.,Daghigh Kia ). 
 

 مسپرا كتحر
رقیق  1:14، به نسبت C 30° دمایها در نمونه گشایییخ از پس

از  میکرودیتر 14 و مق ار اسمرم در هر میلی( 14 -24×414سازی ش  )
از قبغ  )Vannep, Netherlands)-Leja, Nieuw الم یرو را نمونه

LX400;  (Labomed یکروسکوپصفحه م یرو و گرم ش ه قرار داده،

, Culver City, CA, USA) Labomed Inc. استفاده و با گذاشته 

 Test Sperm  (CASA‚ Videoاسمرم ارزیابی کاممیوتری سیستم از

 3.1 Russia) تحرک ،2کغ تحرک پارامترهای زمینه، 5در ح اقغ 

ش ن   یابیرزاسمرم ا 244ح اقغ  کینتیکی هایویژگی و ،3رون هپیش
(2017 al., et Najafi). 

 

 آمیزی ائوزین و نیگروزین(رنگ) مانیزنده
 نیگروزین ائوزین آمیزیرنگ از زن ه هایاسمرم درص  تعیین برای
 اسمرم نمونه μL 14ها، گشایی نمونهپس از یخ منظور ب ین .ش  استفاده

 رنگ از μL 20 با و قرارگرفته الم یك روی بر گروه هر از ش هرقیق

3- Progressive Motility 
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 دیگر نمونه الم یك توسط گردی . سمس مخلوط زینائوزین نیگرو

 توسط ش ن، از خشك پس و یافتهگسترش الم روی بر ش هرنگ

 اسمرم، 200 شمارش و 04 × بزرگنمایی کنتراست با فاز میکروسکوپ
 ش ن . تعیین ش ه(رنگ (مرده و نش ه( رنگ (زن ه هایاسمرم درص 

 اسپرم مورفولوژی ارزیابی
 μL حاوی هایمیکروتیوب را به منی نمونه هر از میکرودیتر15
 C 30°دقیقه در دمای  5ش  و به م ت  افزوده هانکوک محلو  از 154

 روی را مخلوط این از قطره یك سمس داخغ بن ماری نگه اری ش 

 اسمرم 200 ح اقغ شمارش با و پوشان ه المغ یك توسط و داده قرار الم

 هایاسمرم درص  ،04× نماییبزرگ با کنتراست فاز میکروسکوپ زیر

 .( 21c20 et al.,Nazari) ش ن  محاسبه ریرطبیعی
 

 1اسپرم پالسماییغشاء  سالمت

رای . بش استفاده  هاست آزمونبرای ارزیابی سالمت رشا اسمرم از 
محیط هایمواسموتیك  μL 144 از مایع منی به μL 14 این منظور

دیتر آب میلی 1444گرم سیترات س یم،  9/0گرم فروکتوز،  9) هاست
 اینکه به توجه با میلی اسمو ( اضافه گردی . 144مقطر با اسموالریته 

اسمو  بر  میلی 325-305 قوق اسمرم نیاز برای مورد اسمزی فشار
میلی اسمو   144 هاست محلو کیلوگرم بوده و میزان فعادیت اسمزی 

 اسمزی فشار با محیطی در گرفتن قرار بنابراین در کیلوگرم است،

 مساد رشای های بااسمرم توان  باعث تمایزمی اسمو ( )هایمو ترپایین
 هایاسمرم دم که صورتب ین .گردد دی هآسیب رشای با هاییاز اسمرم

 خوردهپیچ شکغ به و ش ه محیط متورم این با مواجهه از پس سادم

 ذوب ش ه از نمونه اسمرم μL14 آزمایش، این بمنظور انجام آی .درمی
 میکروتیوب مخلوط یك درون فوق هایمواسمو  محلو  از μL 144با

ش ن .  انکوبه C 30°دمای  با انکوباتور در دقیقه 34 بم ت و ش ه
-اسمرم درص  و قرارگرفته الم روی یك بر فوق محلو  از μL 5سمس

 04× بزرگنمایی و اسمرم 200 شمارش با خوردهپیچ و متورم دم با های
 .گردی  تعیین فازکنتراست با میکروسکوپ

 

 آلدئید دیمالون
 آزمودناز  اسمرم دیمی های پراکسی اسیون میزان تعیین بمنظور

TBARs بعنوان آد ئی  دی مادون میزان ،آزمودن این در .ش  استفاده 

 با واکنش طریق از دیمی ها پراکسی اسیون میزان از شاخصی

 رسوب بمنظور ابت ا منظور، ش . ب ین گیریان ازه اسی  تیوباربیتوریك

از ذوب در دمای  بع  گروه تیماری هر محلو  از دیترمیلی 1 ها،پروتئین
°C 30  مخلوط  استریغ دوده یك در ی کلرواستیك تریاس دیترمیلی 2با
 طی در دیمی ی پراکسی اسیون وقوع از جلوگیری سمس جهت و ش ه

 هی روکسی تودوئن محلو  از دیترمیلی 1مق ار  آزمایش، انجام زمان

                                                           
1- HOST (Hypo-Osmotic Swelling Test) 

 EDTA دیترمیلی 1 همراه به (اتانو  در دو درص  BHTیا ) ش ه بوتیله
دور  با دقیقه 15 بم ت هانمونه سمس .افزوده ش  نظر مورد محلو  به
g×1244 از  دیترمیلی 1 سانتریفیوژ، اتمام از پس .ش ن  یفیوژسانتر

اسی   تیوباربیتوریك محلو  دیتر ازمیلی 1 محلو  باالیی را برداشته و با
 C° آب دقیقه در 24 بم ت و کرده مخلوط فادکون یك در درص  40/4
 در هانمونه نور جذب میزان ،هانمونه ش ن سرد از پس .گرفتن  قرار 95

 گیری ش اسمکتروفتومتر ان ازه توسط دستگاه نانومتر 532 موجطو 
(2021bet al.,  Nazari ;0Daghigh Kia and nazari, 202). 

 

 آنالیز آماری 
 برای آم هب ست هایبود. داده تکرار 5 در تیمار 0 دارای طرح این

 به پاسخ مانی،زن ه رون ه،پیش کغ، تحرک تحرک درص  پارامترهای

 GLM ا استفاده ازب آد ئی دیسطح مادون هانکوک و ،HOST محلو 

 قرار آنادیز مورد تصادفی کامالً طرح قادب در SAS (9.3) افزارنرم

 ش . استفاده توکی آزمون از تیمارها میانگین مقایسه برای .گرفتن 
 

 نتایج و بحث
در انجماد منی، هنوز  پیشرفته هایبکارگیری تکنیك علیررم

 تحرک و ش ه از  انزا تازه اسمرم در مقایسه با های منجم ش هاسمرم
 پژوهشگران. (et al., Setyawan 2015) کمتری برخوردارن  مانیزن ه

 سمرما تحرک کاهش از هااکسی انآنتی از استفاده تا با کنن می تالش
 تنش شرایط در سلودی مرگ میزان افزایش و DNA به کاهش آسیب و

 شرایط در .( Shetty, 2003 andVattem)کنن   جلوگیری اکسی اتیو

 منی اکسی انیآنتی ظرفیتو  ROS تودی  بین تعاد  یك فیزیودوژیك

به هم خوردن این تعاد   موجب  ROS از ح بیش  تودی  و داشته وجود
 عملکرد در نهایت و منی اکسی انیآنتی هایآنزیم عملکرد در و اختال 

ش ه است که نشان داده .(et al., Baumber 2000)د شومی هااسمرم
کن  که وظیفه ( را فعا  میPKAپروتئین کیناز ) cAMPاسمرم، در 

تنظیم فسفوریالسیون تیروزین را بر عه ه دارد که یك مسیر تنظیمی 
 ,Yovich)مهم در تع یغ وقایع مرتبط با ظرفیت پذیری اسمرم است 

شود که آکروزم اسمرم سادم مان ه و از ، این امر باعث می(1993
فیلین در در مورد تأثیر پنتوکسی شود.هایمراکتیو ش ن آن جلوگیری 

ها نشان بعضی از گزارش اسمرم منجم ش ه اختالف نظر وجود دارد.
  فیلین تأثیر مفی ی در کاهش واکنش آکروزومی بعان  که پنتوکسیداده

 را وضعیت اسمرم بر فیلین پنتوکسی تأثیر هایمکانیسم از انجماد دارد.
به  ATP تب یغ استراز، افزایش دی فسفو مهار :دسته چن  در توانیم

cAMP، بردن بین از و سلودی داخغ انتقا  کلسیم و نقغ بر تأثیر 

کرد  خالصه هااسمرم نکروز و دژنراسیون از ناشی آزاد یهاکا یراد
(Yovich, 1993). راز سبب استآنزیم فسفودی فیلین با مهارپنتوکسی
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. ( et al.,Kim 2016)شود در داخغ سلو  می cAMPافزایش سطح 
شود که ب نبا  آن، سبب گلیکودیز می ATPیش باعث افزایش این افزا

 ATPسلودی، تودی  انرژی، افزایش تحرک اسمرم و افزایش تودی  
گزارش کردن  که . همچنین محققان ( et al.,Park 2000)گردد می

فیلین به مایع منی باعث افزایش پارامترهای حرکتی افزودن پنتوکسی

کردن  که  گزارش. محققین (Gradil and Ball, 2000)شود اسمرم می
 ینتوکسپیر مثبتی داشته باش . تأثحرک اسمرم توان  بر تاین دارو می

ت تحرک و طو  عمر اسمرم در حاد یزانم یشسبب افزا ینو کافئ یلینف
 Jenagrad)است  ش ه پستان اران مختلف هایو منجم  در گونه تازه

2018 et al.,). 

 

 (معیار انحراف ±میانگین ) نیلیفآنتی اکسی ان پنتوکسیدر بین سطوح مختلف قز  یخگشایی ش ه قوق -تحرک اسمرم منجم  یهایژگیمقایسه و-1جدول 
Table 1- Comparison of motility parameters of post thawed ram sperm among different levels of antioxidant pentoxifylline (Mean ± 

SEM) 
Variable 
 متغیر

Control 
 کنتر 

1.5 µM 
 کروموالریم 5/1

3 µM 
 میکروموالر 3

6 µM 
 میکروموالر 4

SEM 
P value 

 حرکت پیشرون ه
Progressive Motility (%) 

b24.20 a28.00 a28.80 ab26.20 
0.897 

0.0107 

 تحرک کغ
Total Motility (%) 

b45.40 a53.40 ab53.20 ab50.04 
1.58 

0.0084 

)میکرومتر بر ثانبه( میانگین سرعت در مسیر مستقیم  
average path velocity (µm.sec) 

17.27 19.38 20.6 19.87 
1.64 

0.5378 

)میکرومتر بر ثانبه( سرعت اسمرم در خط مستقیم  
straight linear velocity (µm.sec) 

12.88 15.93 16.94 16.12 
1.36 

0.2041 

)میکرومتر بر ثانبه( سیر طی ش هسرعت واقعی اسمرم در م  
curvilinear velocity (µm.sec) 

50.26 54.66 54.69 53.97 
3.17 

0.7253 

)درص (معیار مستقیم بودن حرکت اسمرم  
straightness (%) 

b74.49 a82.15 a82.49 ab81.21 
1.81 

0.0204 

)درص ( معیار خطی بودن اسمرم  
linearity (%) 

26.07 28.76 29.63 30.35 
2.06 

0.5005 

)میکرومتر(بیشترین دامنه حرکت جانبی  
amplitude of lateral head displacement 
(µm) 

1.53 1.54 1.47 1.57 
0.12 

0.5816 

)هرتز(فرکانس حرکت جانبی  
beat/cross frequency (Hz) 

14.16 15.35 14.28 14.96 
0.82 

0.7049 

      a,b یمعنیمارها در هر ستون بیانگر تفاوت تبین ناهمسان ها با حروف یانگینم( 45/4دار است >P.) 
a,b Mean within same column with different superscripts differ (P< 0.05).       

 
فیلین اکسی ان پنتوکسییآنتیر افزودن سطوح مختلف مخلوط تأث
ش ه  دادهی حرکتی اسمرم در ج و  شماره یك نشان هافراسنجهبر 
ده  که افزودن همه سطوح نشان می هاداده. نتایج حاصغ از آنادیز ستا
رکت ی مثغ باعث افزایش حتودها به منی قوق در فصغ ریراکسی انیآنت

شود، اما این افزایش در تیمارهای دریافت کنن ه ها میرون ه اسمرمپیش
 45/4دار بود )یکروموالر نسبت به گروه شاه  معنیم 3 و 5/1سطوح 

>P3یباً متعلق به تیمار تقرپارامترهای حرکتی  (. باالترین میزان 
 میکروموالر آنتی اکسی ان 3و  5/1افزودن  میکروموالر بود.

یمار دار تحرک کغ در مقایسه با تیمعنفیلین باعث افزایش پنتوکسی
 5/1 سطح یمارتمربوط به  باالترین میزان، .(P< 45/4کنتر  ش  )

با افزودن  STR یج حاکی از آن است که پارامتریکروموالر بود. نتام
(. P< 45/4داری افزایش یافت )معنی بطورمیکروموالر  3و  5/1 تیمار

و  VAP,VCL, ALHهای داری در پارامتراگرچه تفاوت معنی
LIN،BCF،VSL  بین تیمار کنتر  و سایر تیمارهای آزمایشی مشاه ه

ها، نسبت به تیمار شاه  رون  نش ، ودی این پارامترها با افزودن تیمار

و  5افزایشی نشان دادن ، که همسو با گزارشی بود که در آن افزودن 
فیلین به منی سگ باعث افزایش تحرک موالر پنتوکسیمیلی 14
. (et al., Lecewicz 2019) ش رون ه اسمرم در هنگام ذوب پیش

موالر میلی 0تا  5/3همچنین در تحقیقی دیگر گزارش کردن  که افزودن 
ش  رون ه اسمرم اسب اکسی ان، باعث افزایش تحرک پیشاز این آنتی

(2013 et al., Stephens)ت ضعیو د. پنتوکسیفیلین سبب بهبو
دقاح خارج در  موفقیت انمیز یشافزا اسمرم و همچنین فیزیودوژیك

رون ه اسمرم . تحرک پیش(Rizk et al., 1995)ش   (IVF)رحمی 
 . تحرک(et al., Megory 1987)سلو  است  ATPوابسته به سطح 

 رایب زده منییخ یهانمونه کیفیت اصلی پارامترهای از یکی اسمرم

پنتوکسی . ( et al.,Van den Berghe 2018)تلقیح مصنوعی است 
عمغ کرده، باعث  ROSکنن ه در برابر توان  بعنوان محافظتفیلین می

. این (Yovich, 1993) شودمیمحافظت و یکمارچگی رشاء سلو  
آنتی اکسی ان سبب کاهش میزان تنش اکسی اتیو و افزایش فعادیت 

 . افزودن(et al., Wong 2002)شود های آنزیمی میاکسی انآنتی
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 ن کیناز را افزایشپروتئین کراتی انسانی فعادیت اسمرم به فیلینپنتوکسی
 Banihani)ده  را افزایش می اسمرم تحرک این امر میزان ده ،می

Alhayjaa, 2016‐and Abu) . 
ن فیلیمیکروموالر پنتوکسی 3و  5/1در این مطادعه افزودن سطوح 
 رون ه و تحرک کغ ش دار حرکت پیشدر مایع منی باعث افزایش معنی

 ستراز،ا فسفودی افزودن مهارکنن ه که با نتایج یك تحقیقی که در آن
ر منی سگ د پارامترهای تحرک افزایش فیلین، باعثپنتوکسی و کافئین

. همچنین کنتوال و ( et al.,Lecewicz 2019)ش ، در توافق است 
 در هم فیلین پنتوکسی اضافه کردن ن  کههمکاران گزارش کرد

 هاینمونه در هم و آستنواسمرمی مردان مبتال به از حاصغ هاینمونه

 شود اسمرم تحرک باعث افزایش قابغ مالحظه میزان توان می طبیعی

(9519 et al., Centola). 
 3و  5/1 هایتیمار که دهن نشان می آنادیزدادها از حاصغ نتایج 

 هااسمرم مانیزن ه اری باعث افزایش درص دمعنی میکروموالر بطور

( )شکغ P< 45/4ش  ) کنتر  گروه به نسبت گشایییخ-انجماد از پس
 رمایتن ه کنیافتدری متعلق به گروه مانزن هیزان افزایش م(. باالترین 1
ی کلسیم تأثیر وانتقا  داخغ سلودپنتوکسی فیلین بر نقغ. میکرودیتربود 3

های آزاد ناشی از دژنراسیون و گذاشته و باعث از بین رفتن رادیکا 
مانی اسمرم تیمار ش ه با شود، این امر افزایش زن هنکروز اسمرم می

که با نتایج ما  (Yovich, 1993) کن پنتوکسی فیلین را توجیه می
 همخوانی دارد.

 

 
 گشایییخ از پس هایمانی اسمرمزن ه بر فیلینپنتوکسی اکسی انآنتی از استفاده اثر -1 شکل

Figure 1- Effect of using antioxidant pentoxifylline on sperm Viability after thawing 

 
سمرم بر رشاء پالسمایی آن وارد     از ناشی  ص مات  یشتر ب انجماد ا

صغ  نتایج .(et al., LUCIO 2016) شود یم بیانگر  هادادهآنادیز  از حا
میکروموالر پنتوکسیییی فیلین باعث افزایش    3افزودن  آن اسیییت که 

سمرم   معنی شاء ا سب دار میزان یکمارپگی ر ت های دریافت کنن ه تیمار ن
 .(2شکغ ( )P< 45/4)شود به گروه کنتر  می

 

 
 گشایییخ از پس هایسالمت رشاء اسمرم بر فیلینپنتوکسی اکسی انتیآن استفاده اثر -2 شکل

Figure 2- Effect of using antioxidant pentoxifylline on plasma membrane integrity of sperm after thawing 
 

 آد ئی  بعنوان محصو  نهاییدیتحقیقات نشان داده است که مادون
 ا وهتوان  باعث تخریب کربوهی راتپراکسی اسیون دیمی ی، می

توان  یم ROS یباال سطوح. ( et al.,Zhang 2019) ها گرددپروتئین
ی مانزن هو در نتیجه موجب کاهش  اسمرم ش ه DNAیب آسسبب 
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 (et al.,a Silv-Sancler 2018) شوداسمرم 
 ROSکنن ه در برابر توان  بعنوان محافظتپنتوکسی فیلین می 

یلین به فهایی که پنتوکسیعمغ کن . محققین گزارش کردن  که موش
تنهایی و یا همراه با مالتونین دریافت کردن ، پراکسی اسیون دیمی ی 

نطور یداری کمتر از گروه دریافت کنن ه مالتونین بود؛ همبطور معنی

و  SODهای فیلین باعث تع یغ آنزیمگزارش کردن  که پنتوکسی
CAT شودمی(2013 Ranjbar and Baeeri,) نتایج حاصغ از تحقیق .

میکروموالر به نمونه مایع  3افزودن  ده یمنشان  3حاضر در شکغ 
دار پراکسی اسیون دیمی ی در منی قبغ از انجماد باعث کاهش معنی

 شود.ها میموقع ذوب نمونه

 

 
 گشایییخ از پس وجود در پالسمای منیآد ئی  ممیزان مادون دی بر فیلینپنتوکسی اکسی انآنتی استفاده از اثر -3 شکل

Figure3 -Effect of using antioxidant pentoxifylline on seminal plasma 
after thawingMalondialdehyde   

 

 
 گشایییخ از پس های ناسادممیزان اسمرم بر فیلینپنتوکسی اکسی اناز آنتی استفاده اثر -4 شکل

Figure 4- Effect of using antioxidant pentoxifylline on abnormal sperm after thawing 

 
میکروموالر پنتوکسی فیلین باعث کاهش درص   3افزودن 

آد ئی  دیرلظت مادوندار یمعنو همچنین کاهش  ی ناسادمهااسمرم
(، که این مغایر با 0( )شکغ P< 45/4)نسبت به گروه کنتر  ش  

است که نشان داد افزودن  ) let aLecewicz(2019,.   گزارش
مرم یر بسزایی در سالمت رشا استأثفیلین بر اسمرم سگ پنتوکسی
 ن اشت.

 
 

 گیری کلینتیجه
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-عملکردی اسمرم یهادار پارامترکنن ه سبب بهبود معنیدر رقیق فیلین
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