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چکیده
در این پژوهش تأثیر تجویز خوراکی لتروزل بر غلظت تستوسترون پالسما و کیفیت و باروری اسپرم خروسهای مادر گوشتی پس از
 هفته بهصورت تصادفی به چهار گروه پنجتایی در50  با سن308  بیست قطعه خروس سویۀ راس.یخگشایی بررسی شد-انجماد
.) میلیگرم لتروزل به ازای هر پرنده در روز دریافت کردندL1.5( 1/5 ،)L1( 1 ،)L0.5( 0/5 ،) (کنترل0 پنهای انفرادی تقسیم و سطوح

.اسپرمگیری و گردآوری نمونۀ خون برای اندازهگیری تستوسترون بهصورت هفتگی و به ترتیب به مدت هفت و شش هفته انجام گرفت
 زندهمانی و فعالیت غشای پالسمایی پیش از انجماد و، فراسنجههای جنبایی کل و پیشرونده،در نمونههای مربوط به چهار هفته اول
-یخگشایی بررسی شد و نمونههای سه هفتۀ بعدی پس از انجماد-فراسنجههای یادشده و درصد اسپرمهای نابهنجار پس از انجماد
- جنبایی کل و پیشرونده و زندمانی پیش و پس از انجماد، بنا بر نتایج.یخگشایی برای ارزیابی نفوذ اسپرم و نرخ باروری استفاده شد

 همچنین فعالیت غشای پالسمایی پیش و.یخگشایی در گروههای تغذیهشده با لتروزل نسبت به گروه شاهد بهطور معنیداری باالتر بود
  نسبت به گروه شاهد بهطور معنیداری بهبود یافت اماL1  وL0.5 یخگشایی و میزان نفوذ و باروری در گروههای-پس از انجماد
، میلیگرم لتروزل1/5  با وجود مشاهدۀ تأثیر منفی در سطح. نسبت به گروه شاهد افزایش معنیداری داشتL1.5 تستوسترون در گروه
 اما برای، میلیگرم لتروزل برای هر پرنده در روز برای بهبود قابلیت انجماد اسپرم خروس قابل استفاده بوده0/5 به نظر میرسد سطوح
. نیاز به بررسیهای بیشتری است،تأیید نتایج این پژوهش
. لتروزل، تستوسترون، باروری، انجماد، اسپرم:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
This study was carried out to evaluate the effect of the oral administration of Letrozole on blood testosterone level
and frozen-thawed sperm quality and fertility of broiler breeder roosters. Twenty 50-week-old Ross 308 roosters were
randomly divided into four groups (five roosters per each), individually housed in pens and received 0 (Control), 0.5
(L0.5), 1 (L1) or 1.5 (L1.5) mg Letrozole/bird/day. Semen and blood collections were done weekly for seven and six
weeks, respectively. Sperm quality parameters including total and forward motility, viability and plasma membrane
functionality were assessed prior freezing and these parameters along with abnormality were evaluated using postthawed semen samples. The last three weeks were frozen and artificially inseminated to evaluate sperm penetration
and fertility rate. According to the results, total and forward motility and viability of fresh and frozen-thawed sperm
were significantly higher in Letrozole treated groups compared to control group. Plasma membrane functionality of
fresh and frozen-thawed sperm as well as penetration and fertility rates were significantly improved in both L0.5 and
L1 groups compared to control group. However, blood testosterone level was significantly higher in L1.5 than control
group. In spite of observing negative effects in 1.5 level, both 0.5 mg of Letrozole/bird/day could improve sperm
freezability of roosters, however, further research are needed to ascertain this results.
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مقدمه
اگرچه تالشهای چندی برای گسترش کاربرد یک
روش مناسب برای حفظ اسپرم خروس انجام شده اما
تاکنون روش موفقی برای انجماد ارائه نشده است .نرخ
باروری اسپرم منجمدشدة طیور در مقایسه با دیگر
گونهها با چالش جدی روبهرو است این چالش ممکن
است به برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی خاص اسپرم
خروس مربوط شود که به افزایش حساسیت آنها به
فرآیند انجماد میانجامد (.)Shahverdi et al., 2015
عاملهای غشائی اسپرم از جمله روانی (سیالیت)
غشاء ،نفوذپذیری و همچنین ترکیبهای لیپیدی آن
در نتیجۀ انجماد اسپرم تحت تأثیر قرار میگیرند،
بهطوریکه میزان روانی غشاء و میزان این ترکیبها
کاهشیافته و در نتیجه کیفیت اسپرم و باروری پرنده
کاهش مییابد ( .)Blesbois et al., 2005اسپرم
منجمدشده نسبت به اسپرم تازه ،هنگامیکه در یک
برنامۀ تلقیح مصنوعی با دُز مناسب و یکسانی استفاده
میشود ،باروری کمتری دارد ( .)Buss, 1993سازوکار
دقیق کاهش باروری پس از انجماد و یخگشایی هنوز
بهطور کامل مشخص نشده است .توانایی بقا و لقاح
اسپرم پس از انجماد و یخگشایی در میان گونههای
طیور و سویهها متفاوت است ( Abouelezz et al.,
 .)2015مقاومت اسپرم به تنش اسمزی و روانی غشاء
بهعنوان عاملهای مؤثر در این پاسخ متفاوت ،گزارش
شده است ( )Blesbois et al., 2008; Holt, 2000و
نیز وجود ارتباط مستقیم بین کیفیت و باروری اسپرم
تازه و پس از انجماد تأیید شده است (Blesbois et
) .al., 2008بهطوریکه کیفیت مناسب اولیۀ منی به
مقاومت اسپرم در برابر انجماد و یخگشایی کمک
میکند و کاهش کیفیت پس از انجماد و افزایش
هرگونه آسیبی ،میتواند ناشی از پایین بودن کیفیت
اسپرم اولیه باشد .عاملهای زیستی (بیولوژیکی) خاص
مانند نفوذپذیری و روانی غشاء و همچنین کیفیت
مناسب اسپرم اولیه ممکن است آسیبهای ناشی از
انجماد را کاهش دهد ( .)Blesbois et al., 2008در
بررسی روی طیور نشان دادهاند که کیفیت اولیۀ اسپرم
یعنی نسبت اسپرم زنده ،ریختشناسی طبیعی و
نسبت اسپرم جنبا ممکن است بیانگر مناسب بودن

اسپرم برای انجماد باشد (.)Blesbois et al., 2008
برخی بررسیها در انسان نشان دادهاند که قابلیت
باروری اسپرم منجمدشده بهطور عمده به کیفیت اولیۀ
اسپرم و همچنین به روش انجماد بستگی دارد
( .)Esteves et al., 2003اسپرم با کیفیت باال مقاومت
بیشتری در برابر انجماد و یخگشایی خواهد داشت
(.)Long, 2006
نسبت آندروژن به استروژن برای فیزیولوژی
یاختههای جنسی مهم باشد .این نسبت در مهرهداران
توسط آنزیمی به نام آروماتاز کنترل میشود ( Séralini
 .)& Moslemi, 2001آروماتاز کمپلکس آنزیمی است
که در تخمدان ،جفت ،پستان ،مغز ،کبد ،بافت چربی و
بیضه یافت میشود و قادر به تسریع تبدیل
برگشتناپذیر آندروستندیون و تستوسترون به
استرادیول و استروژن در بافت چربی ،مغز و بیضه
است ( Raman & Schlegel, 2002; Saylam et al.,
 .)2011این آنزیم نقش مهمی در رشد ،تمایز جنسی،
تولیدمثل و رفتار ایفا میکند (.)Carreau et al., 2001
استروژن بازدارندة آزاد شدن  GnRHدر هیپوتاالموس
و در نتیجه باعث مهار گناوتروپینها در هیپوفیز
میشود ( .)Raven et al., 2006مهارکنندههای
آروماتاز با مهار تبدیل تستوسترون به استروژن،
میتواند غلظت سرمی استروژن را کاهش دهد و این
به نوبۀ خود ،بازخورد (فیدبک) منفی در محور
هیپوتاالموس-هیپوفیز-گوناد را کاهش داده و با
افزایش ترشح گونادوتروپینها ،تأثیر مثبتی بر روند
اسپرمسازی داشته باشد ( ;Gregoriou et al., 2012
 .)Patry et al., 2009بررسیها نشان میدهد ،برخی از
مهارکنندههای آروماتاز مانند لتروزل ،با کاهش سطح
استروژن و افزایش سطح آندروژن ،افزایش یاختههای
اسپرمساز بیضه و همچنین تولید و باروری اسپرم را
افزایش میدهد ( .)Cardone et al., 2002لتروزل نسل
جدیدی از مهارکنندة آروماتاز غیراستروئیدی است که
نسبت به دیگر مهارکنندههای آروماتاز ،قویتر و
اختصاصیتر عمل میکند ( ;Cavallini et al., 2011
 .)Thurlimann et al., 2005بررسیها نشان میدهد،
مصرف روزانۀ لتروزل باعث مهار آروماتاز میشود و در
نتیجه سطوح گناوتروپینها و تستوسترون افزایش
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مییابد ( .)T’Sjoen et al., 2005در مردان کمبارور با
نسبت پایین تستوسترون به استروژن ( & Raman
 )Schlegel, 2002; Saylam et al., 2011و
الیگواسپرمی شدید (شمار اسپرم کم در هر انزال)
( ،)Gregoriou et al., 2012استفاده از لتروزل باعث
افزایش نسبت تستوسترون به استروژن و همچنین
افزایش فراسنجههای کیفی اسپرم از جمله غلظت،
کیفیت ،جنبایی ،باروری اسپرم و حجم مایع منی شد.
لتروزل با آنزیم آروماتاز در بافتهای ترشحکنندة
استروژن تعامل کرده و با کاهش سطح استروژن،
سطوح گونادوتروپینها و تستوسترون سرم را افزایش
میدهد ( .)Gregoriou et al., 2012پژوهشهای
مختلفی برای بهبود کیفیت و باروری اسپرم خروس
انجام شده است که از آن جمله میتوان به مکمل
کردن جیره با اسیدآمینه ( ،)Dong et al., 2016تغییر
میزان پروتئین جیره ( Romero-Sanchez et al.,
 )2007و افزودن ویتامین Eو اسیدهای چرب غیراشباع
( )Cerolini et al., 2006( )PUFAاشاره کرد .بنابراین
هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر خوراکی لتروزل
بهعنوان مهارکننده آروماتاز بر فراسنجههای کیفی
اسپرم خروسهای مادر گوشتی پیش از انجماد و
کیفیت و باروری آن پس از انجماد-یخگشایی است.
مواد و روشها
مواد شیمیایی

مواد شیمیایی مصرفشده در این آزمایش بهغیراز موارد
یادشده از شرکت سیگما ( )St. Louis, MO, USAو
مرک ( )Darmstadt, Germanyخریداری شد.
مدیریت مزرعه و تیمارها

این پژوهش در ایستگاه آموزشی و پژوهشی علوم
دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
انجام شد .بیست قطعه خروس مادر گوشتی سویۀ
راس  308در  50هفتگی از گلۀ تجاری انتخاب و
بهصورت تصادفی به چهار گروه پنجتایی تقسیم شدند،
سپس بهصورت جداگانه در الوک (پن)های 1/2×1/2
متری در دمای  21 - 24درجۀ سلسیوس و با دورة
نوری  14ساعت روشنایی و  10ساعت تاریکی
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نگهداری شدند .خروسها یک رژیم غذایی مشترک با
 2754/57کیلوکالری در کیلوگرم جیرة انرژی قابل
سوختوساز (متابولیسم) 12 ،درصد پروتئین0/7 ،
درصد کلسیم و  0/35درصد فسفر قابلدسترس
دریافت کردند (جدول  .)1آب بهصورت آزاد در
دسترس آنها قرار گرفت .تیمارهای آزمایشی شامل
سطوح ( 0کنترل))L1.5( 1/5 ،)L1( 1 ،)L0/5( 0/5 ،
میلیگرم لتروزل (شرکت سها ،ساوجبالغ ،کرج ،ایران)
به ازای هر پرنده در روز بود و برای اطمینان از دریافت
کامل تیمارها توسط پرنده تیمارها بهصورت کپسوله
به آن خورانده شد.
گردآوری نمونههای خون و منی

خروسها به مدت دو هفته با روش مالش شکمی برای
اسپرمگیری عادتدهی شدند ( Burrows & Quinn,
 .)1936نمونههای اسپرم بهصورت هفتگی و به مدت
هفت هفته گردآوری شد .بیدرنگ پس از گردآوری،
مایع منی به درون اتاقک رشد (انکوباتور با  37درجۀ
سلسیوس) منتقل شد .معیارهای اولیه از جمله حجم،
رنگ ،کیفیت و جنبایی ارزیابی شد .در این پژوهش
انزالی استفاده شد که دارای حجم  0/3-0/9میلیلیتر،
جنبایی بیشتر از  80درصد و اسپرمهای غیرطبیعی
کمتر از  10درصد باشد (.)Nabi et al., 2016
نمونههای مربوط به چهار هفتۀ اول برای تعیین
فراسنجههای کیفی اسپرم شامل جنبایی ،جنبایی
پیشرونده ،زندهمانی و فعالیت غشای پالسمایی و
فراسنجههای یادشده همراه با درصد نابهنجاری در
نمونههای پس از انجماد-یخگشاییشده بررسی شد.
نمونههای سه هفتۀ بعدی پس از انجماد-یخگشایی
برای ارزیابی نفوذ اسپرم و نسبت باروری استفاده
شدند .برای اندازهگیری تستوسترون پالسمای خون،
خونگیری از پرندگان نیز بهصورت هفتگی انجام و
نمونههای خون در لولههای حاوی مادة ضد انعقاد
( )EDTAریخته و سانتریفوژ ( 10دقیقه)1300×g ،
شد .نمونههای پالسمای جداشده ،در دمای  -20درجۀ
سلسیوس نگهداری و در نهایت غلظت تستوسترون با
کیت الیزا ( ELISAمونوبایند ،کالیفرنیا ،آمریکا)
( 0/0576نانوگرم در میلیلیتر) اندازهگیری شد.
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تهیۀ رقیقکننده

ترکیب رقیقکنندة اسپرم بهصورت زیر بود :دی پتاسیم
فسفات ( 7/59گرم در لیتر) سدیم گلوتامات ( 8/67گرم
در لیتر) دی فروکتوز ( 5گرم در لیتر) سدیم استات (3/2
گرم در لیتر) -nتریس (هیدروکسی متیل) متیل -2-1
آمینو اتان سولفونیک ( 3/2( )TESگرم در لیتر) ،پتاسیم
سیترات ( 0/64گرم در لیتر) ،منو پتاسیم فسفات (0/7
گرم در لیتر) ،منیزیم کلرید ( 0/34گرم در لیتر) ،لسیتین
سویا ( 5درصد وزنی حجمی) ،دی متیل سولفوکساید
( 0/47( )DMSOدرصد حجمی) .پیش از مخلوط کردن
 DMSOو لسیتین سویا ،فشار اسمزی در 310
میلیاسمول در کیلوگرم و  pHرقیقکننده در  7/4تنظیم
شد (.)Ansari et al., 2017
روش انجماد-یخگشایی

انزال هر خروس بهصورت جداگانه گردآوریشده و با
رقیقکنندة باال ،رقیقسازی (غلظت نهایی400×106
اسپرم در میلیلیتر) و بیدرنگ در نیهای 0/25
میلیلیتری کشیده شد .از پودر پلی وینیل الکل برای
بستن سر نیها استفاده شد آنگاه نیها درون یخچال
با دمای  5درجۀ سلسیوس به مدت دو ساعت
نگهداری شدند .در مرحلۀ بعد ،نمونههای منی در
فاصلۀ  5سانتیمتری باالی نیتروژن مایع به مدت
هفت دقیقه قرار گرفتند .در نهایت نیها درون
نیتروژن مایع غوطهور و به تانک نیتروژن منتقل شدند.
پیش از ارزیابی فراسنجههای مورد نظر ،نیها بهصورت
انفرادی در حمام آب  37درجۀ سلسیوس به مدت 30
ثانیه یخگشایی شدند (.)Shahverdi et al., 2015
ارزیابی فراسنجههای اسپرم پیش و پس از انجماد-
یخگشایی
جنبایی

برای تعیین فراسنجههای جنبایی و جنبایی
پیشرونده ،نمونههای اسپرم پیش و پس از انجماد-
یخگشایی به ترتیب با نسبت 1:20و  1:2با محلول
سدیم سیترات  2/9درصد رقیقسازی شدند .سپس
یک قطره از منی رقیقشده روی الم (اسالید) قرار
گرفت و با المل پوشش داده شد .برای جلوگیری از

تکانۀ (شوک) سرمایی محلول سدیم سیترات ،الم و المل
درون اتاقک رشد با دمای ثابت  37درجۀ سلسیوس قرار
گرفت .جنبایی و جنبایی پیشرونده با استفاده از
میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی  400Xو به شیوة
چشمی ارزیابی شد (.)Akhlaghi et al., 2014
جدول  .1اجزاء و ترکیب شیمیایی جیرة پایه در دورة آزمایش
Table 1. Ingredients and the chemical composition of
basal diet during the experimental period
Hens
69.48
20
2
1.4
6.2
0.3
0.12
0.25
0.25
100

Roosters
69.5
9
19.5
0.18
0.85
0.35
0.12
0.25
0.25
100

2800
15
3
0.35
0.15
0.16
0.6

2754.5
12
0.7
0.35
0.15
0.15
0.6

0.6
0.3
0.56
0.14
0.79
0.56
0.94
0.53
0.47

0.46
0.39
0.49
0.12
0.67
0.5
0.53
0.4
0.37

)Item (%
Corn
Soybean meal
Wheat bran
Dicalcium phosphate
Calcium carbonate
Sodium chloride
DL-Met
*Vitamin premix
**Trace mineral premix
Total
Chemical composition
)ME (kcal/kg
CP
Ca
Available P
Na
Cl
K
Digestible amino acids
Lysine
Methionine
Methionine & Cysteine
Tryptophan
Arginine
Valine
Leucine
Isoleucine
Threonine

* هر کیلوگرم جیرة خروسهای مادر گوشتی  15000واحد بینالمللی
ویتامین A؛ ویتامین  30 ،Eواحد بینالمللی؛ ویتامین  4 ،K3میلیگرم؛
ویتامین  25 ،B12میکروگرم؛ ویتامین  3000 ،D3واحد بینالمللی؛
بیوتین50 ،میکروگرم؛ ریبوفالوین 7/5 ،میلیگرم؛ نیاسین 50 ،میلیگرم؛
پیردوکسین 5/5 ،میلیگرم؛ پنتوتنیک اسید 18 ،میلیگرم و اسیدفولیک
 1/5میلیگرم دارد.
* هر کیلوگرم جیرة مرغهای مادر  11000واحد بینالمللی ویتامین A؛
ویتامین  100Eواحد بینالمللی؛ ویتامین  5 K3میلیگرم؛ ویتامین 0/03 B12
میلیگرم؛ ویتامین  3500 D3واحد بینالمللی؛ بیوتین  0/25میلیگرم؛
ریبوفالوین  12میلیگرم؛ نیاسین  55میلیگرم؛ پیرودوکسین  4میلیگرم؛
پنتوتنیک اسید  15میلیگرم و اسیدفولیک  2میلیگرم دارد.
** هر کیلوگرم جیرة خروسهای مادر گوشتی  50میلیگرم آهن120 ،
میلیگرم منگنز 110 ،میلیگرم روی 10/9 ،میلیگرم مس0/3 ،
میلیگرم سلنیوم و  2میلیگرم ید دارد.
** هر کیلوگرم جیرة مرغهای مادر 50میلیگرم آهن 120 ،میلیگرم
منگنز 110 ،میلیگرم روی 10 ،میلیگرم مس 0/3 ،میلیگرم سلنیوم و
 2میلیگرم ید دارد.
;* Supplied per kg diet broiler breeder roosters: vitamin A, 15,000 IU
vitamin E, 30 IU; vitamin K3, 4 mg; vitamin B12, 25 μg; vitamin D,
;3,000 IU; biotin, 50 μg; riboflavin, 7.5 mg; niacin, 50 mg
pyridoxine, 5.5 mg; pantothenic acid, 18 mg and folic acid, 1.5 mg
* Supplied per kg diet broiler hens: vitamin A, 11,000 IU; vitamin E,
100 IU; vitamin K3, 5 mg; vitamin B12, 0.03 mg; vitamin D, 3,500
IU; biotin, 0.25 mg; riboflavin, 12 mg; niacin, 55 mg; pyridoxine, 4
mg; pantothenic acid, 15 mg and folic acid, 2 mg
** Supplied per kg diet broiler breeder roosters: Fe, 50 mg; Mn, 120
mg; Zn, 110 mg; Cu, 10.9; I, 2 mg and Se, 0.3 mg.
** Supplied per kg diet broiler hens: Fe, 50 mg; Mn, 120 mg; Zn,
110 mg; Cu, 10.9; I, 2 mg and Se, 0.3 mg.
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قابلیت زندهمانی و ریختشناسی اسپرم

تلقیح مصنوعی و گردآوری تخممرغ

درصد اسپرم زنده و مرده با رنگآمیزی ائوزین-
نیگروزین انجام شد .برای این منظور نمونههای پیش و
پس از انجماد-یخگشایی به ترتیب به نسبت  1:20و
 1:2با محلول سدیم سیترات  2/9درصد رقیقسازی
شدند .یک قطره از مایع منی رقیقشده روی الم قرار
گرفته و با یک قطرة کوچک رنگ ائوزین-نیگروزین
مخلوط و گسترش یافت .درصد اسپرم زنده و مرده با
شمارش  200اسپرم در زیر میکروسکوپ نوری با
بزرگنمایی  400Xمشخص شد ( Akhlaghi et al.,
 .)2014; Moghbeli et al., 2016اسپرمهایی که رنگ
نگرفته و بهعنوان اسپرم زنده و اسپرمهایی که رنگ را
جذب کرده بودند بهعنوان اسپرم مرده در نظر گرفته
شد .همچنین برای بررسی ریختشناختی
(مورفولوژی) اسپرم در نمونههای منجمد-یخگشایی
شده ،اسپرمهای با سر جدا شده ،سر ناقص ،سر
دوتایی ،دم پیچخورده ،دم دوتایی و دم جدا شده
بهعنوان اسپرمهای غیرطبیعی در نظر گرفته شد
( Akhlaghi et al., 2014; Lukaszewicz et al.,
.)2008

برای تلقیح مصنوعی 120 ،قطعه مرغ تخمگذار سویۀ
آرین با میانگین سنی  38هفته انتخاب شده و یک
رژیم غذایی مشترک با  2800کیلوکالری در کیلوگرم
انرژی15 ،درصد پروتئین3 ،درصد کلسیم و
0/35درصد فسفر قابلدسترس دریافت کردند
(جدول .)1نمونۀ منی هر خروس از هر تیمار پس از
ذوب بهصورت جداگانه به شش مرغ تلقیح شد
( 100×106اسپرم برای هر مرغ) .توانایی باروری اسپرم
با استفاده از سه تلقیح مصنوعی در فاصلههای سه روز
برآورد شد .تخممرغها دو روز پس از نخستین تلقیح تا
چهار روز پس از آخرین تلقیح ( 9روز) بهصورت روزانه
گردآوری و شمارهگذاری شد و بهمنظور اطمینان از
غلظت اسپرم تلقیحشده و دقت در تلقیح مصنوعی،
تخممرغهای مربوط به دو روز اول (روز سوم و چهارم
پس از نخستین تلقیح) برای سنجش نفوذ اسپرم
استفاده شد .تخممرغهای تولیدی طی هفت روز بعد،
پس از گازدهی با فرمالین ( 20دقیقه) به دستگاه
جوجهکشی انتقال یافت.
نفوذ اسپرم

فعالیت غشای پالسمایی

آزمون تورم هیپواسموتیک ( )HOSTبرای ارزیابی
عملکرد غشای پالسمایی اسپرم پیش و پس از
انجماد-یخگشایی انجام گرفت .این آزمون به مقاومت
غشای اسپرم در شرایط تنشزای محیط
هیپواسموتیک بستگی دارد .برای انجام این آزمون5 ،
میکرولیتر نمونههای منی پیش و پس از منجمد-
یخگشایی شده با  250میکرولیتر محلول
هیپواسموتیک ( 1گرم سدیم سیترات در 100
میلیلیتر آب) مخلوط و در دمای  37درجۀ سلسیوس
به مدت  20دقیقه نگهداری (انکوبه) شد .سپس یک
قطره از آن روی الم قرار گرفته و با المل پوشش داده
شد .در نهایت درصد اسپرمهای با دم و ناحیۀ میانی
پیچخورده (غشای پالسمایی سالم) نسبت به
اسپرمهای صاف ،با شمردن  200اسپرم در زیر
میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی  400Xتعیین شد
(.)Akhlaghi et al., 2014

روش نفوذ اسپرم به غشای پریویتلین بهعنوان
شاخص کلی باروری استفاده میشود که در آن شمار
روزنههای بیشتر ،نشاندهندة توانایی باالی اسپرم برای
لقاح است ( .)Bramwell et al., 1996در این بررسی
تخممرغها شکسته شده و زرده از سفیده بهطور کامل
جدا شد ،آنگاه در محلول  1 NaClدرصد به مدت 10
دقیقه برای حذف هرگونه آلبومین باقیمانده قرار
گرفت .صفحۀ زایندة موجود روی زرده به سمت باال
قرار گرفته و با قیچی برداشته شد ،آنگاه زائدة جداشده
به آهستگی با کمک پنس روی یک الم کشیده شد و
با استفاده از فرمالین 5درصد عمل شستشو روی الم
انجام گرفت ،سپس با محلول  1درصد  NaClشستشو
داده شد .یک تا دو قطره محلول پریودیک اسید
( )Periodic acid solutionروی غشاء ریخته شد و
غشاء به مدت یک تا دو دقیقه در آن غوطهور شد،
دوباره با محلول  1درصد  NaClشستشو داده شد .در
نهایت پس از اضافه کردن معرف شیف (این معرف در
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رنگآمیزی بافتهای زیستی یا بیولوژیک با هدف
شناسایی آلدهیدهایی به کار میرود که در فرآیند
واکنش اسید پریودیک با گلیکوژن ،موکوپروتئینها و
دیگر کربوهیدراتهای سنگین تشکیل شدهاند و در
فرآیند واکنش پایانههای آلدهیدی آزاد با معرف شیف
یا بیرنگ ،رنگ ارغوانی ایجاد میشود) ،نمونه در
دمای آزمایشگاه خشک شده و روزنههای موجود در
یک میدان دید ( 0/5میلیمتر مربع) ،با استفاده از
میکروسکوپ نوری (بزرگنمایی  )40 Xشمارش شد
(.)Sharideh et al., 2016
نرخ باروری

تخممرغهای ذخیرهشده ،در دستگاه جوجهکشی با
دمای  37/5درجۀ سلسیوس و رطوبت  65درصد به
مدت هفت روز قرار گرفت .در این بررسی تخممرغها
در روز هفتم جوجهکشی شکسته شده و میزان باروری
بر پایۀ شمار تخممرغهای بارور نسبت به شمار کل
تخممرغهای خواباندهشده در دستگاه سنجیده شد.
تجزیهوتحلیل آماری

دادههای گردآوریشده با استفاده از آزمون
 wilkبرای آزمون عادیسازی (نرمالیته) بررسی شدند و
از تبدیل  Arcsinبرای دادههای غیرعادی استفاده شد.
دادهای کیفیت اسپرم و دادههای مربوط به هورمون
تستوسترون با استفاده از طرح اندازهگیریهای
تکرارشونده و با رویۀ  MIXEDتجزیهوتحلیل شد.
همچنین دادههای باروری با رویۀ  GLMتجزیه شد
( .)SAS 9.1مقایسۀ میانگینها با روش  LS meansبرای
آزمون توکی و در سطح آماری  P˂0/05انجام شد.
Shapiro-

yijk = µ +treati + Rooster(treat)jk + weekj+ (treat
× week)ij + eijk
 :yijkمشاهدهijk

 :µمیانگین کل
 :Treatiاثر تیمارi
 :Weekjاثر دوره j
) :(treat × weekاثر متقابل تیمار در دوره
 :Rooster (treat)ikاثر خروس در تیمار
 :eijkاثر باقیمانده

مدل آماری برای دادههای باروری:
Yijk= µ +treati + Rooster (treat)jk +eijk


 :yدادههای باروری

 :µمیانگین کل
 :treatiاثر تیمار

iام (i=)4،3،2،1

 :Rooster (treat)ikاثر خروس در تیمار
 :eijkاثر باقیمانده
نتایج و بحث
تأثیر سطوح مختلف لتروزل بر فراسنجههای کیفی
اسپرم پیش و پس از انجماد-یخگشایی به ترتیب در
جدولهای  2و  3آورده شده است .در این پژوهش
برای نخستین بار تأثیر لتروزل بر فراسنجههای کیفی
پیش و قابلیت انجماد و باروری پسازآن بر اسپرم
خروس بررسی شد و این تیمار توانست بهطور
معنیداری فراسنجههای کیفی اسپرم را در نمونههای
پیش و پس از انجماد-یخگشایی و نیز غلظت
پالسمایی تستوسترون را در خروسهای مادر گوشتی
بهبود دهد .جنبایی و جنبایی پیشروندة اسپرم پیش
از انجماد در گروه  L0/5و همین فراسنجهها پس از
انجماد-یخگشایی در خروسهای تغذیهشده با لتروزول
بهبود یافت .اثر متقابل تیمار در زمان پیش و پس از
انجماد برای فراسنجههای جنبایی و جنبایی پیشرونده
معنیدار نبود .نتایج این آزمایش با بررسی Saylam et
 (2011) al.همخوانی داشت که در آن مصرف روزانۀ
لتروزل نسبت تستوسترون به استروژن ،حجم منی،
غلظت و جنبایی اسپرم را در مردان نابارور به میزان
شایان توجهی افزایش داد .در بررسی دیگری که روی
مردان با اولیگواسپرمی شدید و نسبت پایین
تستوسترون به استروژن انجام شد ،مصرف مهارکنندة
آروماتاز باعث افزایش نسبت تستوسترون به استروژن
و فراسنجههای کیفی اسپرم همچون حجم منی،
غلظت ،جنبایی و کیفیت اسپرم شد ( Gregoriou et
 .)al., 2012بهاحتمال بهبود جنبایی در سطوح  L0/5و
 L1از راه افزایش تستوسترون خون میانجیگری شده
است .زیرا بررسیهای گذشته نشان دادهاند که افزایش
تستوسترون خون با افزایش  pHمجرای اسپرمبر و
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فعالسازی مسیرهای وابسته به  cAMPسبب بهبود
جنبایی اسپرم میشود (.)Miura et al., 1992
زندهمانی و درصد اسپرمهای دارای غشای فعال
نیز پیش و پس از انجماد-یخگشایی بهطور معنیداری
تحت تأثیر لتروزل قرار گرفتند( .جدولهای  2و .)3
اثر متقابل تیمار در زمان برای زندهمانی (نمودار  )1و
اسپرمهای دارای غشای فعال (نمودار  )2در نمونههای
پس از انجماد-یخگشایی روند تا حدودی یکسانی برای
این دو فراسنجه داشتند .بهطوریکه از اواسط آزمایش
به بعد تیمار  L0/5توانسته بهطور معنیداری اسپرمهای
زنده و دارای غشای فعال را نسبت به دیگر گروههای
تیماری افزایش دهد .سازوکار دقیق این اثرگذاری
مشخص نیست ولی تیمار با استروژن باعث کاهش
تدریجی گنادوتروپینها و تستوسترون شده و منجر به
آپوپتوز همۀ یاختههای جنسی از جمله اسپرماتیدها
میشود .از سوی دیگر تستوسترون میتواند روند
آپوپتوز یاختهها را مهار کرده و موجب بقاء و زندهمانی
یاختههای زایا و اسپرماتیدها شود ( Dimitriadis et
 .)al., 2015بنابراین در این آزمایش ،تستوسترون
ممکن است از راه افزایش بقاء و زندهمانی یاختههای

147

زایا و اسپرماتیدها ،زندهمانی و فعالیت غشای پالسمایی
اسپرم را تحت تأثیر قرار دهد .اثر متقابل تیمار در زمان
برای زندهمانی و فعالیت غشای پالسمایی برای نمونههای
پیش از انجماد معنیدار نبود.
تأثیر تیمار بر درصد اسپرمهای نابهنجار پس از
انجماد-یخگشایی معنیدار بود (جدول  )3ولی تأثیر
زمان و برهمکنش آن با تیمار معنیدار نبود .تیمار
 L0/5و  L1بهطور معنیداری نسبت به کنترل و سطح
باالتر لتروزل درصد اسپرم نابهنجار کمتری داشتند.
وجود ارتباط پاراکرینی بین اسپرماتیدها و یاختههای
سرتولی گزارش شده است و تستوسترون اتصالهای
سرتولی و اسپرماتید را تنظیم میکند و در نبود آن
اسپرمها آزاد نشده و توسط یاختههای سرتولی بلعیده
میشوند ( .)Smith & Walker, 2014نبود
تستوسترون یا سطح نامناسب آن ممکن است کارایی
انتخاب یاختههای طبیعی را کاهش داده و اسپرمهای
نابالغ یا با ریختشناختی غیرطبیعی آزاد شوند افزون
براین لولۀ فرابیضه (اپیدیدیم) نیز بهعنوان محل
ذخیره و بلوغ اسپرم برای کنش مناسب خود به نسبت
مناسبی از تستوسترون و استرادیول نیازمند است.

جدول  .2تأثیر سطوح مختلف لتروزل بر فراسنجههای کیفی اسپرم در خروسهای مادر گوشتی
Table 2. The effect of different levels of Letrozole on sperm quality parameters in broiler breeder roosters
P value
week Treat× week
0.71
0.60
0.70
0.06
0.44
0.92
0.07
0.76

Treat
˂0.01
˂0.01
˂0.01
˂0.01

L 1.5
87.50±0.67b
77.50±0.76ab
82.95±0.45a
60.90±0.81c

*)Treatments (LSM±SE
L 0.5
L1
91.85±0.79a 88.25±1.04b
a
79.25±0.65
75.25±1.11b
85.20±0.43a 85.10±0.41a
66.20±0.83a 65.95±0.78a

Control
82±0.76c
70.50±0.88c
80.25±0.88b
63.50±0.36b

Parameters
)Total motility (%
)Forward motility (%
)Viability (%
)Membrane functionality (%

* تیمارها شامل ( 0شاهد) )L1( 1 ،)L0/5( 0/5 ،یا  )L1/5( 1/5میلیگرم لتروزل به ازای هر پرنده در روز
 )c ،b ،aمیانگینهای هر ردیف با حروف غیرهمسان اختالف معنیدار دارند (.)P˂0/05
* Treatment groups including: 0 (Control), 0.5 (L0.5), 1 (L1) or 1.5 (L1.5) mg Letrozole/bird/day
a, b, c) Means with different superscript letters within a row are statistically significant (p < 0.05).

جدول  .3تأثیر سطوح مختلف لتروزل بر فراسنجههای کیفی اسپرم منجمد-ذوب شده و غلظت تستوسترون پالسما در
خروسهای مادر گوشتی
Table 3. The effect of different levels of Letrozole on quality parameters of frozen-thawed sperm and plasma
testosterone level in broiler breeder roosters
P value
week
Treat× week
˂0.01
0.19
0.01
0.22
0.32
˂0.01
0.4
0.14
0.62
0.05
0.17
0.14

Treat
0.02
0.03
0.04
˂0.01
˂0.01
˂0.01

L 1.5
55.1±1.85a
47.9±1.8a
50.40±1.01a
2.78±0.14a
35.23±0.75bc
5.67±0.1a

*)Treatments (LSM±SE
L 0.5
L1
55.80±2.26a
56.9±2.34a
49.15±2.19a
50.55±2.15a
55.90±2.32a
50.21±1.31a
1.74±0.18b
1.94±0.17b
40.20±0.80a
36.16±0.88b
5.24±0.09b
5.36±0.08b

Control
45.21±2.42b
39.30±2.32b
47.48±1.49b
2.72±0.24a
32.72±1.15c
4.87±0.07c

Parameters
)Total motility (%
)Forward motility (%
)Viability (%
)Abnormality (%
)Membrane functionality (%
)Testosterone (ng/ml

* تیمارها شامل ( 0شاهد) )L1( 1 ،)L0/5( 0/5 ،یا  )L1/5( 1/5میلیگرم لتروزل به ازای هر پرنده در روز
 )c ،b ،aمیانگینهای هر ردیف با حروف غیرهمسان اختالف معنیدار دارند (.)P˂0/05
* Treatment groups including: 0 (Control), 0.5 (L0.5), 1 (L1) or 1.5 (L1.5) mg Letrozole/bird/day
a, b, c) Means with different superscript letters within a row are statistically significant (p < 0.05).
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لتروزل در سطح  L1/5تأثیر کمتری نسبت به
سطحهای  L0/5و  L1بر فراسنجههای کیفی اسپرم و
باروری خروسهای گلۀ مادر گوشتی داشت .علت آن،
میتواند کاهش شدید فعالیت آروماتاز و غلظت استروژن
در پالسمای خون و بیضه در دزهای باالی لتروزل باشد.
شواهدی برای هر دو اثرگذاری سودمند و زیانبار استروژن
بر یاختههای بیضه و اسپرماتیدها وجود دارد
( .)Dimitriadis et al., 2015در خروس افزایش سطح
استروژن باعث مهار ترشح گنادوتروپین در هیپوفیز
میشود ،بنابراین برای افزایش فعالیت بیضه و باروری
خروس الزم است تولید استروژن در بافتهای
تولیدکنندة استروژن مهار شود .مهار تولید استروژن
میتواند باعث افزایش غلظت  LHو تستوسترون شده و
تولید اسپرم و باروری را بهبود بخشد ( Weil et al.,
 .)1999بهطوریکه  LHباعث ترشح تستوسترون از
یاختههای الیدیگ شده و آنهم به نوبۀ خود برگیرندة
آندروژن در سطح یاختههای بافت پوششی (اپیتلیوم)
اسپرمساز اثر کرده و روند اسپرمسازی را کنترل میکند.
باوجوداینکه فرآیند تولید اسپرم به غلظت باالی
گنادوتروپینها و تستوسترون نیاز دارد ،اما استروژن هم
میتواند در این فرآیند نقش داشته باشد بهطوریکه مهار
کامل آروماتاز و کاهش شدید تولید استروژن تأثیر
همسان با تولید بیشازحد استروژن داشته و عملکرد لولۀ

وابران ،افزایش یاختههای سرتولی و یاختههای الیدیگ،
رشد و تمایز یاختههای زاینده ( )germ cellsو در نتیجه
تولید اسپرم مختل میشود (.)O’donnell et al., 2001
در بررسی میمونهایی که از لتروزل برای افزایش سطح
تستوسترون استفاده کردند نشان دادند ،با وجود افزایش
تستوسترون سرم ،کاهش شایان توجهی در غلظت و
کیفیت اسپرم رخ داد ( .)Shetty et al., 1997در بیضۀ
استروژن دو گیرندة  ERαو  ERβدارد که در بسیاری از
یاختههای بیضه از جمله یاختههای سرتولی ،یاختههای
الیدیگ و یاختههای زایا و همچنین در بافت پوششی و
لوله وابران دیده میشود ( ;O’donnell et al., 2001
 .)Shaha, 2008افزون بر اینها گیرندة استروژن در اسپرم
و لولۀ فرابیضه نیز مشاهده شده است و در صورت کمبود
آن ،بلوغ کامل اسپرم و تحرک آن کاهش مییابد
( .)Carreau et al., 2009همچنین گزارش شده است که
نبود استروژن به دلیل یک جهش در ژن  p450آروماتاز،
منجر به تولید اسپرمهای نابهنجار ،کاهش غلظت اسپرم و
آپوپتوز یاختههای زاینده میشود ( Carreau et al.,
 .)2007در مردان کاهش شدید آروماتاز و استروژن منجر
به کاهش در غلظت و تحرک اسپرم میشود ( Carreau et
 )al., 2008بنابراین افزون بر گنادوتروپینها و
تستوسترون ،بهاحتمال استروژن نیز در روند تولید و بلوغ
نهایی اسپرم و نیز در جنبایی و زندمانی اسپرم نقش دارد.

نمودار  .1تغییر هفتگی زندمانی اسپرم پس از انجماد و یخگشایی .تیمارها شامل ( 0شاهد) )L1( 1 ،)L0.5( 0/5 ،یا  )L1.5( 1/5میلیگرم
لتروزل به ازای هر پرنده در روز :c ،b ،a .میانگینتیمارها در هر هفته با حرفهای غیرهمسان اختالف معنیدار دارند (.)P˂0/05
Figure 1. Weekly variation in sperm viability. Treatment groups including: 0 (Control), 0.5 (L0.5), 1 (L1) or 1.5 (L1.5) mg
Letrozole /bird/day. a, b, c: Means with different superscript letters within a row are statistically significant (p < 0.05).
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نمودار  .2تغییر هفتگی در صد اسپرمهای دارای غشای فعال پس از انجماد -یخگشایی .تیمارها شامل ( 0شاهد) )L1( 1 ،)L0.5( 0/5 ،یا
 )L1.5( 1/5میلیگرم لتروزل در روز :c ،b ،a .میانگینهای هر ردیف با حرفهای غیرهمسان اختالف معنیدار دارند (.)P˂0/05
Figure 2. Weekly variation in percentage of sperm with functional membrane. Treatment groups including: 0
(Control), 0.5 (L0.5), 1 (L1) or 1.5 (L1.5) mg Letrozole/bird/day. a, b, c: Means with different superscript letters within
a row are statistically significant (p < 0.05).

تأثیر سطوح مختلف لتروزل بر نفوذ اسپرم به
غشای پریویتلین و باروری خروسها در جدول 4
آورده شده است .تأثیر تیمار بر نفوذ اسپرم به غشای
پریویتلین و باروری خروسها معنیدار بود
( .)P˂0/05تیمار  L1/5و  L0/5به ترتیب کمترین نفوذ
اسپرم و بیشترین نرخ باروری را داشت (جدول  .)4نرخ
باروری اسپرم در فرآیند انجماد بهطور شایان توجهی

کاهش مییابد افزون براین برای بارورسازی تخممرغ
به شمار مناسبی از اسپرم زنده در لولههای ذخیرة
اسپرم خروس نیاز است .بنابراین تأثیر لتروزل بر نفوذ
اسپرم و باروری ممکن است به واسطۀ تأثیر آن بر
بهبود جنبایی ( Raman & Schlegel, 2002; Saylam
 )et al., 2011و زندهمانی ()Dimitriadis et al., 2015
اسپرم باشد.

جدول  .4تأثیر سطوح مختلف لتروزل بر نفوذ اسپرم به غشای پریویتلین و باروری اسپرم منجمد-ذوب شده در خروسهای مادر گوشتی
Table 4. The effect of different levels Letrozole on frozen-thawed sperm fertility and penetration in broiler breeder roosters
P value
0.02
0.01

L 1.5
13.20±0.86c
40.83±1.88bc

*)Treatments (LSM±SE
L 0.5
L1
16.80±1.24ab
17.75±1.37a
54.4±2.83a
47.93±2.99ab

Control
13.80±1.28bc
36.69±5.66c

Parameter
¶Sperm penetration
)Fertility (%

* تیمارها شامل ( 0شاهد) )L1( 1 ،)L0/5( 0/5 ،یا  )L1/5( 1/5میلیگرم لتروزل به ازای هر پرنده در روز.
¶بر پایۀ شمار روزنههای شمارششده در مساحت  0/5میلیمتر مربع صفحۀ زاینده
 :c ،b ،aمیانگینهای هر ردیف با حروف غیرهمسان اختالف معنیدار دارند (.)P˂0/05
*Treatment groups including: 0 (Control), 0.5 (L0.5), 1 (L1) or 1.5 (L1.5) mg Letrozole/bird/day.
¶
Calculated based on number of holes in 0.5 mm2 of germinal disc.
a, b, c: Means with different superscript letters within a row are statistically significant (p< 0.05).
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