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چکیده
 آزمایش. مطالعه اثر تغذیه کورکومین بر پروفیل لیپیدهای پالسما و برخی از فراسنجههای اسپرم خروسهای مادرگوشتی بود،هدف این آزمایش
 در قفسهای، تکرار7  تیمار و4  در قالب یک طرح کامالً تصادفی با، هفته3  هفتگی و به مدت51  از سن308  قطعه خروس سویه راس28 با
:3  تیمار،0/006 :2  تیمار،) فاقد کورکومین (شاهد:1  تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف کورکومین بودند (تیمار.انفرادی انجام شد
 قطعه5  در پایان آزمایش از، بهمنظور اندازهگیری پروفیل چربیهای پالسما. درصد جیره) که به جیره پایه افزوده شد0/018 :4  و تیمار0/012
 نمونههای منی برای ارزیابی جنبایی و یکپارچگی غشای اسپرم، طی دوره آزمایش، همچنین.خروس در هر گروه تیماری خونگیری شد
4  و3 ) پالسما در تیمارLDL(  کلسترول کل و لیپوپروتئینهای با چگالی پایین، تریگلیسری د، غلظت گلوکز.بهصورت هفتگی جمعآوری شد
 و گروه2  بین تیمار.)P>0/05( ) افزایش یافتHDL( بهطور معنیداری نسبت به گروه شاهد کاهش و غلظت لیپوپروتئینهای با چگالی باال
 یکپارچگی غشای پالسمایی و جنبایی اسپرم در.شاهد از نظر غلظت گلوکز و فراسنجههای چربی پالسما تفاوت معنیداری وجود نداشت

 بیشترین تأثیر بر پروفیل4  تیمار، بین تیمارهای آزمایشی.)P>0/05( تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه شاهد بهصورت خطی افزایش یافت
 با در نظر گرفتن همه شاخصهای، در کل.لیپیدهای پالسما و همچنین بیشترین میزان بهبود جنبایی و یکپارچگی غشای اسپرم را داشت
. درصد کورکومین به جیره پاسخ بهتری نسبت به دیگر تیمارها از خود نشان داد0/018  افزودن،اندازهگیری شده
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ABSTRACT
This study was aimed to determine the effect of dietary Curcumin supplementation on the plasma lipid profile and
some sperm quality parameters in broiler breeder roosters. In a completely randomized design, a total of twenty -eight
51-weeks-old Ross-308 roosters were randomly assigned to 4 treatment groups (n=7) and individually caged for 9
successive weeks. Treatments were different levels of Curcumin that were added to a basal diet including: T1, control
(no Curcumin supplement), T2, 0.006%; T3, 0.012%, and T4, 0.018% of the diet. To determine plasma lipid profile,
blood samples were collected from five birds/treatment at the end of the trial. Also, semen samples were weekly
collected from each bird during the experiment, and sperm motility and plasma membrane integrity were evaluated.
The results showed that concentrations of the plasma glucose, triglyceride, total cholesterol, and LDL were
decreased, and concentrations of HDL were increased in T3 and T4 groups compared to the control group (P < 0.05).
There were no significant differences in plasma lipid profile and plasma concentration of glucose between T1 and the
control group (P<0.05). Sperm plasma membrane integrity and motility were linearly improved in treated groups
compared to the control (P<0.05). The highest decrease in plasma lipid profile and most improvements in sperm
motility and plasma membrane integrity was observed in T4 groups compared with other groups. In conclusion,
considering all the measured parameters, dietary supplementation of 0.018% Curcumin had the best response on
modifying plasma lipid profiles and improving sperm quality characteristics compared with other treatments.
Keywords: Curcumin, lipid metabolism, plasma, reproduction, rooster.
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مقدمه

لیگاندهای طبیعی مانند اسیدهای چرب بلند زنجیر و

یکی از مشکالت صنعت مرغ مادر ،تجمع چربیهای
بطنی و افزایش شاخصهای چربی پالسما با پیشرفت
دوره تولید است .این تغییرات ،مرغ و خروسها را

پروستاگالندینها یا لیگاندهای سنتزی مانند داروهای

مستعد ابتال به بیماریهای متابولیک و کاهش باروری
میکند ( .) Robinson et al., 1993وجود رابطه منفی
بین وزن بدن و سطح چربیهای ذخیرهای با شایستگی
تولی دمثلی در طیور به تأیید رسیده است و این امر
توانایی تولید در گلههای مرغ مادر گوشتی را بهشدت
محدود میکند ( .) Robinson et al., 1993موضوع تعدیل
ذخیره چربی و بهبود سوختوساز گله مرغهای مادر
گوشتی به منظور بهبود شرایط تولید و باروری هدف
تحقیق بسیاری از مطالعات طی دهه گذشته بوده است
( .) Walzem & Chen, 2014; Saraswati et al., 2013در
این راستا ،تغذیه گیاهان دارویی مؤثر بر ذخیرهسازی و
سوختوساز چربی از جمله راهکارهایی است که همواره

تیازولیدندایونی (  ،) Thiazolidinedionesتأثیرات
شگرفی بر سوختوساز چربی دارد ( ;Hauner, 2002
 PPARγ .) Lehrke & Lazar, 2005در تنظیم بیان
ژنهای تنظیمگر سوختوساز و تمایز سلولهای
چربی ،هومئوستاز (  ) Homeostasisگلوکز (Yki-
 ،) Jarvinen et al., 2004تنظیم سطح چربیهای
برونسلولی ( ) Desvergne & Wahli, 1999و
سوختوساز چربی ماکیان () Matsubara et al., 2005
نقش محوری دارد .مجموعه شواهد بیان شده این
فرضیه را که احتماالً استفاده از کورکومین در جیره
گلههای مادر گوشتی نیز بتواند اثرات مثبتی بر
سوختوساز چربیها داشته باشد ،تقویت مینما ید.
افزون بر این ،احتماالً کورکومین به عنوان یک
آنتیاکسیدان طبیعی (

Ahmadi, 2010; Daneshyar

( & Desvergne

 ) et al., 2011b; Khan et al., 2012از مسیرهای
مختلفی مانند کاهش تنشهای اکسیداتیو ،بهبود

کورکومین (  ) Curcuminجزء فعال ادویه زردچوبه
( ) Curcuma longa L.است که دارای خواص
آنتیاکسیدانی ،ضد التهابی و ضد دیابتی و همچنین

ظرفیت آنتیاکسیدانی منی و بهبود فعالیت
میتوکندری اسپرم میتواند بر عملکرد تولیدمثل
خروسهای مادر گوشتی نیز تأثیر مثبت داشته باشد.

دارای اثرات کاهشدهنده چربی ،گلوکز و کلسترول
می باشد ( Ghorbani et al., 2014; Jacob et al.,

با توجه به اینکه سطح آنتی اکسیدانهای طبیعی در
پرندگان پایین است ،میزان تخریب لیپیدهای غشا یی

 .) 2008نشان داده شده است که افزودن زردچوبه یا

و آزادسازی تریگلیسرید و کلسترول بافتی به خون
افزایش می یابد و این امر اکسیداسیون لیپیدها را

برای حل این مشکل پیشنهاد میشود
.) Wahli, 1999

کورکومین خالص به جیره مرغهای تخمگذار
( . ) Kermanshahi & Riasi, 2006موش ( & Babu
.Srinivasan, 1997; Kamal-Eldin et al., 2000; Um
 ،) et al., 2013موش صحرایی ( Rukkumani et al.,
 ) 2003و انسان ( ) Soni & Kuttan, 1992موجب
کاهش شایان توجه اکسیداسیون چربی ،کاهش
چربیهای پالسمایی و اسیدهای چرب آزاد خون
میشود  .کورکومین از لیگاندهای طبیعی گیرندههای
فعالکننده تکثیر پروکسیزومها (

Peroxisome

تشدید میشود ( . ) Debski et al., 2004گزارش شده
است که میزان و نوع لیپیدهای موجود در ساختار دم
اسپرم ،نقش بسیار مهمی در باروی و کنش آن دارد
( ،) Speake et al., 2003بهطوری که تغییرات غیرقابل
برگشت غشای فسفولیپیدی اسپرم در اثر
پراکسیدسیون لیپیدها از عوامل اصلی کاهش باروری
به شمار میآید ( .) Khan, 2011کورکومین با داشتن
دو شاخصه آنتیاکسیدانی شامل حلقههای فنولی و

 ) proliferator-activated receptors: PPARsبه شمار

بخش بتا دی کتونی بر روی ی ک مولکول
 ) al., 2012و یژگی منحصربهفردی از نظر خواص

مغذی و چربی دارند (.) Desvergne & Wahli, 1999
 PPARγایزوفرمی از PPARها است که بیشتر در

آنتیاکسیدانی دارد که احتماالً میتواند بر کیفیت
اسپرم نیز اثرگذار باشد .اثر بخشی آنتیاکسیدانهای با

بافت چربی بیان میشود و فعالشدن آن در پی اتصال

منشأ گیاهی مانند تفاله سیب ،گوجهفرنگی ،عصاره

میآید که نقش کلیدی در تنظیم سوختوساز مواد

( Khan et
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رزماری بر کیفیت اسپرم و در نتیجه بهبود تولید مثل
در گلههای مادر گوشتی به تأیید رسیده است

بهصورت محدود بود (بهطور میانگین روزانه 101
گرم )؛ بنابراین ،کورکومین اضافه شده به خوراک

;Ashraf et al., 2005; Borghei-Rad et al., 2017

بهطور کامل مصرف میشد .خروسها بهصورت هفتگی
توزین و در یک محیط کنترلشده (  12ساعت

درجه نخست تعیین اثر افزودن کورکومین به جیره بر
پروفیل چربیهای پالسما و در درجه دوم ،بررسی
تأثیرات احتمالی تغذیه کورکومین به عنوان یک

روشنایی و  15ساعت تاریکی و در دمای 11- 31
درجه سانتیگراد) نگهداری شدند.

آنتیاکسیدان گیاهی بر برخی از فراسنجههای کیفی
اسپرم در خروسهای مادرگوشتی بود.

جدول  .1مواد تشکیلدهنده و ترکیب شیمی ایی جیره پایه

(

 ) Saemi et al., 2012بنابراین ،هدف ا ین پژوهش در

مواد و روشها
پرنده ها ،شرایط محیطی و جیرهآزمایشی

این پژوهش روی  31قطعه خروس مادر گوشتی سویه
راس  951در مزرعه دانشکده پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد .بهمنظور تطابق
با شرا یط آزمایش ،خروسها در سن  23هفتگی
بهمدت دو هفته در قفسهای انفرادی با جیره پایه
تغذیه و با روش مالش شکمی برای اسپرمگیری
عادتدهی شدند ( .) Burrows & Quinn, 1937از سن
 01هفتگی و به مدت  3هفته ،خروسها در قالب یک
طرح کامالً تصادفی به  2گروه آزمایشی با  7تکرار
تخصیص یافتند .همه گروههای آزمایشی با یک جیره
پایه متوازنشده بر اساس کاتولوگ سویه راس 951
تغذیه شدند (جدول  .) 1تیمارهای آزمایشی سطوح
مختلف کورکومین ) (St. Louis, MO, USAبود که به
جیره پایه اضافه شد .تیمارها عبارت بودند از :تیمار ) 1
جیره پایه فاقد کورکومین (گروه شاهد) ،تیمار ) 3
جیره پایه حاوی  5 /550درصد کورکومین ،تیمار ) 9
جیره پایه حاوی  5 /513درصد کورکومین و تیمار ) 2
جیره پایه حاوی  5 /511درصد کورکومین .دوزهای
کورکومین مورد استفاده در این آزمایش بر اساس
پژوهشهای پیشین که نشان دادند میزان 05- 355
میلی گرم به ازای هرکیلوگرم خوراک مصرفی ( - 5 /53
 5 /550درصد جیره) بهطور مؤثری میتواند
سوختوساز چربی و ظرفیت آنتیاکسیدانی جوجههای

Table 1. Ingredients and the chemical composition of
basal diet
% DM
69
8.5
19.19
1.4
0.8
0.32
0.25
0.25
0.29
2754
11.99
0.7
0.25
0.46
0.3
0.38

Item
Corn
Soybean meal
Wheat bran
Dicalcium phosphate
Calcium carbonate
Sodium chloride
*Vitamin premix
**T race mineral premix
DL-Me
Composition
)ME (kcal/kg
)CP (%
)Ca (%
)P (%
)Na (%
)Cl (%
)K (%

* هر کیلوگرم جیره حاوی  1055واحد بینالمللی ویتامین  155 ،Aواحد بین
المللی ویتامین  2 ،Eمیلیگرم ویتامین  30 ،K3میکروگرم ویتامین ،B12
 9555واحد بینالمللی ویتامین  7 /0 ،D3میلیگرم  05،B2میلیگرم 11 ،B3
میلیگرم  0 /0 ،B5میلیگرم  B6و  05میکروگرم  B7بود.
** هر کیلوگرم جی ره حاوی  05میلیگرم آهن 135 ،میلیگرم منگنز،
115میلیگرم روی 3 ،میلیگرم ید و  5 /9میلیگرم سلنی وم بود.
;* Supplied per kg diet: vitamin A, 15,000 IU; vitamin E, 100 IU
;vitamin K3, 4 mg; vitamin B12, 25 μg; vitamin D3, 3,000 IU
;riboflavin, 7.5 mg; niacin, 50 μg; pantothenic acid, 18 mg
pyridoxine, 5.5 mg; biotin, 50 mg.
** Supplied per kg diet: Fe, 90 mg; Mn, 120 mg; Zn, 110 mg; I, 2
mg and Se, 0.3 mg.

اندازهگیری فراسنجه های خونی

در پایان آزمایش 0 ،قطعه خروس از هر گروه آزمایشی
بهصورت تصادفی انتخاب و خونگیری با استفاده از
سرنگهای انسولین در ساعت  0صبح و پیش از
خوراکدهی صورت پذیرفت .به این منظور 9 ،میلیلیتر
خون از سیاهرگ زیر بال گرفته شد و به لولههای حاوی
ماده ضد انعقاد  EDTAانتقال یافت .سپس با سانتریفیوژ
کردن نمونهها به مدت  35دقیقه در دور  ،9055gپالسما

بهبود دهد ،انتخاب شد ( Daneshyar et al.,

جدا و تا زمان اندازهگیری فراسنجههای چربی پالسما ،در

) 2011a; Zeinali et al., 2011; Zhang et al., 2015

دمای  - 35درجه سانتیگراد نگهداری شد .غلظت

طی دوره آزمایش دسترسی پرندگان به خوراک

کلسترول کل ،تریگلسیرید ،لیپوپروتئینهای با

گوشتی را
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چگالی کم ( ) LDLو لیپوپروتئینهای با چگالی باال
( ) HDLبا روش اسپکتروفتومتری و با استفاده از

تجزیه آماری صفاتی مانند وزن بدن و فراسنجههای
پالسما یی ،وزن زنده اندازهگیریشده در ابتدای دوره به

کیتهای تجاری شرکت پارس آزمون اندازهگیری شد.
همچنین ،غلظت گلوکز با روش الکتروشیمیایی و با

عنوان عامل همبسته در مدل آماری قرار داده شد و در
صورت معنیدار نبودن اثر آن ،از مدل حذف و آنالیز

Glucocard 01,

مجدد انجام شد .مقایسه میانگینها با آزمون توکی
صورت پذیرفت و  P<5/50بهعنوان سطح معنیداری در
نظر گرفته شد.

استفاده از دستگاه گلوکزسنج (
 ) Arkway, Japanاندازهگیری شد.
جمعآوری و ارزیابی منی

در طول دوره آزمایش ،نمونههای منی با روش مالش
شکمی و بهصورت هفتگی جمعآوری شد و بالفاصله برای
ارزیابی تحرک و سالمت غشای اسپرم به آزمایشگاه
انتقال یافت .درصد تحرک اسپرمهای هر نمونه ،پس از
رقیقسازی یک قطره از نمونه منی با سیترات سدیم 3/3
درصد (نسبت  1به  )155با استفاده از میکروسکوپ فاز
کنتراست (  ) Labomed Inc., Los Angeles, USAو
بزرگنمایی  ×255تعیین شد (.) Akhlaghi et al., 2014
برای اندازهگیری یکپارچگی غشای اسپرم از آزمون تورم
هایپواسموتیک ( ) Hypo Osmotic Swelling test
استفاده شد ( .) Jeyendran et al., 1984به این منظور،
 15میکرولیتر از منی با  255میکرولیتر از محلول
هایپواسموتیک ( 1گرم سیترات سدیم در  155میلیلیتر
آب مقطر با فشار اسمزی  155میلی اسمول بر کیلوگرم،
 ) pH= 7مخلوط شد و بهمدت  95دقیقه در دمای 97

مدل آماری برای تجزیهوتحلیل وزن بدن و
فراسنجههای خونی به صورت زیر بود:
Үij = μ + Ti + eij .

که در آن =Yij :مقدار هر مشاهده =µ ،اثر میانگین،
 =Tiاثر تیمارهای آزمایشی = eij ،اثرات باقیمانده
مدل آماری برای تجزیهوتحلیل فراسنجههای
کیفی منی بهصورت زیر بود:
Yijk =µ+Ti +Pj +δ (i)k +(T×P)ij + eijK .

که در آن =Yijk :مقدار هر مشاهده =µ ،اثر میانگین=Ti ،
اثر تیمار آزمایشی =Pj ،اثر  jامین زمان اندازهگیری=δ(i)k ،
اثر تصادفی پرنده  =(T×P)ijبرهمکنش  iامین تیمار

در j

امین زمان اندازهگیری =eijk ،اثر اشتباه آزمایشی.
نتایج
میانگین وزن بدن و فراسنجههای چربی پالسمای
خون خروسهای مادر گوشتی تغذیه شده با جیرههای

درجه سانتیگراد قرار گرفت .سپس با استفاده از
میکروسکوپ فاز کنتراست با بزرگ نمایی  ،×255حداقل

حاوی سطوح مختلف کورکومین در جدول  3نشان
داده شده است .تغذیه کورکومین تأثیر معنیداری بر

در پنج میدان دید 355 ،اسپرم بررسی شد .اسپرمهای

وزن بدن طی هفتههای مختلف آزمایش نداشت

با دم متورم به عنوان پاسخ مثبت (غشای پالسمایی سالم)
و اسپرمهای با دم غیرمتورم ،بهعنوان پاسخ منفی (غشای

(  .) P>5 /50غلظت کلسترول ،تریگلیسر ید LDL ،و
گلوکز پالسما در تیمارهای  9و  2نسبت به گروه

(Santiago-

شاهد کاهش و غلظت  HDLافزایش یافت ( .) P>5 /50

پالسمایی ناسالم) در نظر گرفته شدند
.) Moreno et al., 2009
واکاوی آماری

واکاوی آماری دادهها با نرمافزار آماری () SAS, 2002
انجام شد .دادههای مربوط به فراسنجههای تکرار شده در
زمان مانند وزن بدن و فراسنجههای کیفی اسپرم با رویه
 MIXEDو دادههای مربوط به فراسنجههای خونی با

با این وجود ،بین هیچ یک از فراسنجههای پالسما یی
اندازهگیری شده در تیمار  3و گروه شاهد اختالف
معنیداری مشاهده نشد (  .) P>5 /50بین تیمارهای
آزمایشی ،تیمار  2بیشترین کاهش در غلظت
کلسترول ،تریگلیسرید و گلوکز پالسما را نشان داد،
اما بین تیمارهای  9و  2از نظر تأثیر بر  HDLو LDL
اختالف معنیداری وجود نداشت (جدول .) 3

رویه  GLMآنالیز شد .پیش از واکاوی آماری ،نرمال بودن

تأثیر تغذیه کورکومین بر برخی فراسنجههای

توزیع باقیمانده دادهها مورد آزمون قرار گرفت .برای

کیفی اسپرم خروسهای مادرگوشتی در جدول 9
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نشان داده شده است .کورکومین بهطور خطی میانگین
جنبا یی اسپرم را افزایش داد ( ) P>5 /50؛ بهطوریکه

شاهد کمترین بود ( P>5 /50؛ جدول  .) 9تغذیه
کورکومین درصد اسپرمهای دارای یکپارچگی غشاء را

بیشترین جنبایی در باالترین سطح کورکومین مشاهده
شد (جدول  .) 9تغذیه کورکومین جنبایی اسپرم را در

در تیمارهای  9 ،3و  2بهترتیب حدود  7 ،2و %3
نسبت به گروه شاهد افزایش داد .همانند روند مشاهده

گروههای تیماری  9 ،3و  2بهترتیب حدود  3 ،0و
 % 13نسبت به گروه شاهد بهبود داد .روند تغییرات در
میزان جنبایی اسپرمهای جمعآوریشده طی

شده برای جنبایی اسپرم ،حداقل یک بازه زمانی 3
هفتهای برای مشاهده اثرات مثبت تغذیه کورکومین
بر سالمت غشای اسپرم نیاز بود ( P>5 /50؛ شکل ) 3؛

هفتههای مختلف آزمایش (شکل  ) 1نشان داد که
حداقل یک بازه  3هفتهای تغذیه کورکومین برای بروز

و با کاهش سطح تغذیه کورکومین ،زمان مورد نیاز
برای مشاهده اثرات مثبت بر فراسنجههای کیفی

اثرات مثبت آن بر جنبایی اسپرم الزم است

اسپرم افزایش یافت (شکلهای  1و  .) 3درصد جنبابی

( .) P>5 /50
بین تیمارهای آزمایشی ،میانگین درصد اسپرمهای
دارای یکپارچگی غشا در تیمار  2بیشترین و در گروه

اسپرم و یکپارچگی غشا در گروههای تیماری از سن
 07هفتگی تا پایان آزمایش روندی نزولی داشت
(شکلهای  1و .) 3

جدول  .3تأثیر تغذیه کورکومین (می انگین  ±خطای استاندارد میانگین) بر وزن بدن و فراسنجههای چربی پالسمای خروسهای
مادر گوشتی
Table 2. The effect of dietary Curcumin supplemntation on body weight and plasma lipid paprmeters in broiler
breeder roosters
SEM
0.10
0.86
0.80
0.80
0.78
0.72

T4
5.34
127.40 c
35.00 c
104.60 a
21.00 c
172.20 c

*T reatments
T2
T3
5.49
5.35
132.40 ab
130.40 b
42.80 a
37.80 b
b
97.00
102.60 a
ab
23.60
21.80 bc
a
180.20
178.00 b

T1
5.65
133.80 a
43.00 a
97.20 b
24.80 a
180.80 a

Parameters
)Body Weight (Kg
)Cholesterol (mg/dL
)T riglyceride (mg/dL
)High-density lipoprotein (mg/dL
)High-density lipoprotein (mg/dL
)Glucose (mg/dL

 :a, b, cدر هر ردیف ،میانگین های با حروف غیرهمسان دارای اختالف معنی دار هستند ( .)p<5 /50
*  = T1جی ره پا یه فاقد کورکومین (شاهد) =T2 ،جی ره پایه حاوی  5 /550%کورکومین =T3 ،جی ره پایه حاوی  5 /513 %کورکومین =T4 ،جی ره پا یه حاوی
 5 /511 %کورکومین.
a, b, c: Means with different letters within a row are statistically significant (p<0.05).
* T1, basal diet with no Curcumin supplemntation (control); T2, dietary supplemntation of 0.006% Curcumin; T3, dietary supplementatin of 0.012%
Curcumin; T4 dietary supplementatin of 0.018% Curcumin.

جدول  .9تأثیر تغذیه کورکومین بر یکپارچگی غشای پالسمایی و جنبایی اسپرم خروسهای مادر گوشتی
Table 3. The effect of dietary Curcumin supplementation on sperm motility and plasma membrane integrity in broiler
breeder roosters
SEM
0.60
0.66

T4
89.55 a
68.77 a

*T reatments
T2
T3
83.20 c
86.61 b
63.94 b
67.00 ab

T1
78.10 d
59.88 c

Sperm Parameters
)Motility (%
)Sperm plasma membrane integrity (%

 :a, b, c, dدر هر ردیف ،میانگینهای دارای حروف غیرهمسان اختالف معنی دار دارند ( .)p<5 /50
*  = T1جیره پایه فاقد کورکومین (شاهد) =T2 ،جیره پایه حاوی  5 /550%کورکومین =T3 ،جیره پا یه حاوی  5 /513 %کورکومین =T4 ،جیره پا یه حاوی 5 /511 %
کورکومین.
a, b, c, d: Means with different letters within a row are statistically significant (p<0.05) .
* T1, basal diet with no Curcumin supplemntation (control); T2, dietary supplementaion of 0.006% Curcumin; T3, dietary supplementatin of 0.012%
Curcumin; T4 dietary supplementatin of 0.018% Curcumin.
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شکل  .1تأثیر تغذیه کورکومین بر جنبایی اسپرم خروسهای مادر گوشتی طی هفتههای مختلف آزمایش ( =T1ج یره پایه ف اقد
کورکومین (شاهد) =T2 ،جیره پایه حاوی  5/550%کورکومین =T3 ،جیره پایه حاوی  5/513%کورکوکین =T4 ،ج یره پایه حاوی
 5/511%کورکومین).
Figure 1. The effect of dietary Curcumin supplementation on sperm motility during the experimental period in broiler
breeder roosters (T1, basal diet with no Curcumin supplemntation (control); T2, dietary supplemntation of 0.006%
Curcumin; T3, dietary supplementatin of 0.012% Curcumin; T4 dietary supplementatin of 0.018% Curcumin).

شکل  .3تأثیر تغذیه کورکومین بر یکپارچگی غشای اسپرم خروسهای مادر گوشتی طی هفتههای مختلف آزمایش ( =T1جیره
پایه فاقد کورکومین (شاهد) =T2 ،جیره پایه حاوی  5/550%کورکومین =T3 ،ج یره پایه حاوی  5/513%کورکوکین =T4 ،جیره
پایه حاوی  5/511%کورکومین).
Figure 2. The effect of dietary Curcumin supplementation on sperm plasma membrane integrity during the
experimental period in broiler breeder roosters (T1, basal diet with no Curcumin supplemntation (control); T2,
dietary supplemntation of 0.006% Curcumin; T3, dietary supplementatin of 0.012% Curcumin; T4 dietary
supplementatin of 0.018% Curcumin).

بحث
نتایج نشان داد تغذیه خروسها با جیره حاوی 5 /511
درصد کورکومین به مدت  3هفته ،باعث کاهش
معنیدار غلظت کلسترول ،تریگلیسر ی د و LDL

داده شده است که استفاده از کورکومین در جیره
باعث کاهش کلسترول پالسما در موش ( & Babu
 ،) Srinivasan, 1997اسیدهای چرب آزاد و
تریگلیسرید در موش صحرایی

( Rukkumani et al.,

پالسما یی شد ،درحالیکه غلظت  HDLرا افزایش داد.

 ،LDL ،) 2003لیپوپروتئینهای با چگالی خیلی پایین
( ) VLDLو کلسترول کل در موشهای نر (Kamal-

تخمگذار منجر به کاهش کلسترول و تریگلیسرید
پالسما شد ( .) Kermanshahi & Riasi, 2006نشان

 ) Eldin et al., 2000یا تعدیل پروفیل چربیهای
پالسما و کاهش ذخیره چربی کبد در موشهای تغذیه

موافق با نتایج این مطالعه ،تغذیه زردچوبه به مرغهای

علوم دامی ایران ،دورة  ، 05شمارة  ،1بهار 1931

33

شده با رژیم غذای پرچرب میشود (
 . ) 2013همچنین ،مشابه با یافتههای این پژوهش،

تیمارها داشتند که نشان از تأثیر وابسته به دوز این
ترکیب بر گلوگز پالسمایی دارد .سازوکار احتمالی

تغذیه  055میلیگرم کورکومین بهمدت  7روز به
انسان موجب کاهش شایان توجه پراکسیدهای چربی،

پیشنهادشده برای نقش کورکومین در هومئوستاز
گلوکز ،فعالسازی مسیر گلیکولیز و جلوگیری از

کلسترول کل و همچنین افزایش  HDLپالسما شد
(.) Soni & Kuttan, 1992
سازوکار احتمالی بروز چنین اثراتی بهوسیله

گلوکونئوژنز می باشد ( Aoun et al., 2003; Jeyendran

 .) et al., 1984; Ashraf et al., 2005در یک مطالعه،
غلظت انسولین پالسمای موشهای صحرایی دیابتی

کورکومین بهترکیبات فنولی موجود در ترکیب آن
نسبت داده میشود .کورکومین فعالیت آنزیم - 9

تغذیه شده با جیره حاوی  9درصد پودر زردچوبه طی
مدت  0هفته ،بهطور معنیداری افزایش یافت که با

هیدروکسی  - 9-متیلگلوتاریل  CoA-ردوکتاز را مهار

کاهش غلظت گلوکز خون همراه بود (

نموده و در نتیجه ساخت کلسترول را کاهش میدهد؛
همچنین کورکومین با افزایش گیرندههای  LDLدر
سطح کبد ،کاتابولیسم  LDLرا نیز تسریع میکند

 .) al., 2008در مطالعهای دیگر ،تغذیه کورکومین
موجود در زردچوبه باعث تنظیم آنزیمهای
سوختوسازی گلوکز و کاهش غلظت گلوکز خون در

( .) Ashraf et al., 2005; Barreto et al., 2008افزون

موشهای دیابتی شد ،درحالیکه کورکومین خالص

بر این ،کورکومین از فعالیت آنزیم اسیدچرب سنتاز
جلوگیری و بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب را افزایش
میدهد؛ در نتیجه ،ذخیره چربی را بهطور مؤثری

تأثیر بیشتری نسبت به زردچوبه داشت
( .) Suryanarayana et al., 2003بهطور کلی ،ترکیباتی
مانند کورکومین که لیگاند طبیعی  PPARγهستند،

کاهش میدهد ( ) Sukandar et al., 2010از طرفی،

با اثر مستقیم بر بافتها و همچنین بهطور غیرمستقیم

کورکومین لیگاند طبیعی  PPARγبه شمار میآید که
اساساً در بافت چربی بیان شده و ژنهای مرتبط با

از مسیر کاهش ذخیره چربیهای بطنی و گردش
خون ،باعث افزایش حساسیت بافتهای محیطی به

& Lehrke

انسولین میشوند که به نوبه خود مصرف گلوکز را در

 . ) Lazar, 2005گمان میرود ترکیبات فنولی موجود
در کورکومین با اثر بر  PPARγباعث کاهش سنتز

بافتها تسهیل کرده و با کاهش گلوکونئوژنز و افزایش
گلیکوژنز سطح گلوکز پالسما را کاهش میدهند.

چربی میشوند ( .) Aoun et al., 2003تأثیر فعالسازی
 PPARγبر تنظیم بیان ژنهای کدکننده برخی

شایان توجه است که همراستا با تعدیل چربیهای
پالسمایی به ویژه کلسترول و تریگلیسرید ،جنبایی و

آنزیمهای مسیر سنتز کلسترول و کاهش غلظت
کلسترول خون به اثبات رسیده است ( Ashraf et al.,
 .) 2005همچنین PPARγ ،با تأثیر بر بیان ژن آنزیم

درصد اسپرمهای دارای یکپارچگی غشا بهبود یافت.
موافق با این یافتهها ،کاهش سطح تریگلیسرید
پالسما تحت تأثیر تغذیه کورکومین موجب افزایش

لیپوپروتئین لیپاز ،هیدرولیز تریگلیسرید،VLDL ،
اسیدهای چرب آزاد و - LDLکلسترول را افزایش
میدهد ( .) Swarbrick et al., 2001ا ین سازوکارها

جنبایی اسپرم انسان شد () Ergun et al., 2007؛
درحالیکه باال بودن میزان کلسترول و تریگلیسرید،
میزان جنبایی اسپرم و همچنین ر یختشناسی

نشان میدهد که چگونه کورکومین میتواند سطح
ذخیره چربی را کاهش ،اکسیداسیون آن را افزایش و
چربیهای پالسما یی را تعدیل نماید.

سلولهای جنسی مختلف در لولههای اسپرمساز را
دچار اختالل نمود (.) Schisterman et al., 2014
افزون بر این ،مشخص شده است که با افزایش غلظت

در این پژوهش تغذیه کورکومین باعث کاهش

پالسما یی تریگلیسرید و  ،VLDLباروری موش

غلظت گلوکز پالسمای خروسهای مادر گوشتی شد.
خروسهایی که  5 /511درصدکورکومین در جیره را

صحرایی کاهش می یابد ( ) Monfared, 2016که نشان
از رابطه معکوس بین سطح ذخیره چربیهای بدن با

دریافت کردند ،کمترین غلظت گلوکز را نسبت به سایر

کیفیت اسپرم و باروری دارد.

Um et al.,

سوختوساز چربی را تنظیم میکند (

Weisberg et

95

کاظمیزاده و همکاران :تأثیر کورکومین بر پروفیل لیپیدهای پالسما و برخی فراسنجههای ...

غشای پالسمایی اسپرم گونههای مختلف بهویژه
پرندگان ،حاوی سطح باالیی از اسیدهای چرب

فراسنجههای کیفی اسپرم مشخص نمود .همچنین،
برای مشاهده اثر مثبت دوزهای پایینتر کورکومین

غیراشباع می باشند که آنرا مستعد به پراکسیداسیون
لیپیدی تحت تأثیر گونههای فعال اکسیژن

( 5 /550درصد) نسبت به دوزهای باالتر (  5 /511و
 5 /513درصد ) ،حداقل دو برابر زمان بیشتری الزم

(( )reactive oxygen species )ROSمیکند (
 .) et al., 1997بهطور معمول ،آنتیاکسیدانهای
طبیعی موجود در پالسمای منی با خنثیسازی

بود .نشان داده شده است که کورکومین در کنار
داشتن اثرات مستقیم آنتیاکسیدانی (،) Khan, 2011
موجب افزایش فعالیت و بیان آنزیمهای خنثیکننده

ROSها ،اکسیداسیون لیپیدها را کاهش میدهند ،اما
زمانی که سطح تولید رادیکالهای آزاد از توان

رادیکالهای آزاد مانند سوپراکسید دیسموتاز
() ،) superoxide dismutase (SODگلوتاتیون

آنتیاکسیدانی منی فراتر رود ،فراسنجههای کیفی منی

پراکسیداز () ) glutathione peroxidase (GPXو

بهشدت کاهش می یابد (.) Verma & Kanwar, 1999
با افزایش سن خروسهای مادر گوشتی پس از پیک
تولید ،سطح تولید ROSها و در نتیجه شاخصهای

کاتاالز () ) catalase (CATمیشود () Ahmadi, 2010؛
بنابراین ،با افزایش پتانسیل آنتیاکسیدانی منی،
کورکومین موجب مهار تولید و پاکسازی رادیکالهای

مالوندیآلدئید

آزاد میشود .لذا تأثیر سریعتر و وابسته به دوز سطوح

(  ) Malondialdehyde: MDAافزایش می یابد.
ازآنجاکه دو جا یگاه عمده تولید ROSها ،میتوکندری و
غشای پالسمایی اسپرم می باشد ( Zegura et al.,

باالتر کورکومین را میتوان به بهبود سریعتر ظرفیت
آنتیاکسیدانی در این تیمارها نسبت داد .کاهش مشاهده
شده در جنبایی و درصد اسپرمهای دارای غشای سالم در

 ،) 2011تنشهای اکسیداتیو آسیبهای جدی به

اواخر دوره آزمایش در خروسهای تحت آزمایش ،روندی

جنبایی و سالمت غشای اسپرم وارد میکند .افزایش
تنشهای اکسیداتیو همراه با کاهش ظرفیت

طبیعی بوده که با افزایش سن خروسهای مادر گوشتی
و شدت گرفتن تنشهای اکسیداتیو ،قابل توجیه

آنتیاکسیدانی منی در خروسهای مسن موجب

می باشد .از طرفی ،تولید بیش از حد  ROSدر اسپرم

کاهش یکپارچگی غشاء ،جنبایی و کاهش توانایی
باروری اسپرم میشود ( Donoghue & Wishart,

باعث تخلیه سریع  ATPدرونسلولی و آسیب به
آکسونیم و غشای پالسمایی میشود که متعاقباً کاهش

 . ) 2000; Kelso et al., 1997رادیکالهای آزاد با حمله
به غشای پالسمایی و همچنین تأثیر بر فعالیت

تحرک و سالمت غشای اسپرم را به دنبال دارد
( .) Agarwal et al., 2014در مطالعات پیشین اثر

میتوکندری ،بیشترین تأثیر را بر یکپارچگی غشا و
تحرک اسپرم میگذارند ( Gobe, 2010; Malo et al.,
 .) 2011; Zegura et al., 2011در این راستا ،مطالعات

محافظتی کورکومین بر فعالیت میتوکندری و اسپرماتوژنز
موشهای صحرایی تحت آسیبهای حاصل از در
معرض قرارگیری با سرب و اشعه گاما به تأیید

مختلفی ارتباط منفی بین افزایش تنشهای اکسیداتیو
و زندهمانی ،تحرک و باروری اسپرم خروس را گزارش
کردهاند ( Borghei-Rad et al., 2017; Akhlaghi et

رسیده است ( Hamzavi Jahromi et al., 2014; Kosari

 .) et al., 2012بنابراین میتوان گفت که در کنار کاهش
شاخصهای چربی ،اثرات محافظتی و آنتیاکسیدانی

.) al., 2014; Saemi et al., 2012
نتا یج پژوهش حاضر نشان داد که تغذیه جیره
حاوی  5 /511و  5 /513درصد کورکومین باعث

کوکومین بر فعالیت میتوکندری و غشای اسپرم در مقابله
با تنشهای اکسیداتیو و آسیبهای وابسته به سن
خروسهای مادر گوشتی ،موجب بهبود فراسنجههای

افزایش قابل توجه جنبایی اسپرم شد .آثار مثبت

کیفی اسپرم در این مطالعه شده است.

تغذیه کورکومین با افزایش دوز مصرفی طی مدت
کوتاهتری بروز کرد .نتایج این مطالعه حداقل زمان 3

نتیجهگیری کلی

هفته را برای مشخص شدن اثرات کورکومین بر

افزودن سطوح مختلف کورکومین (از  5 /550تا 5 /511

Kelso

تنش

اکسیداتیو

مانند
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احتماالً از این طریق باروری را بهبود بخشد؛ هرچند
برای تأیید این فرضیه باید مطالعات بیشتری انجام

درصد) به جیره خروسهای مادر گوشتی طی
 هفته به طور وابسته به دوز موجب تعدیل3 مدت

.شود

، همچنین.فراسنجههای چربی و گلوکز پالسما شد
تغذیه کورکومین توانست جنبایی و یکپارچگی

سپاسگزاری
از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران بابت حمایت
مالی برای انجام این پژوهش و نیز از صندوق حمایت
از پژوهشگران ریاست جمهوری که از این پژوهش با
 تشکر، حمایت مالی کردهاند30190003 شماره گرنت
.و قدردانی میگردد

غشای اسپرم را بهبود دهد و بهترین اثر در
) درصد جیره5 /511 ( باالترین دوز تغذیه شده
 این نتایج نشان میدهد که تغذیه.مشاهده شد
کورکومین میتواند به عنوان یک راهبرد برای تعدیل
فراسنجههای چربی پالسما و بهبود کیفیت اسپرم
خروسهای مسن پس از اوج تولید مد نظر قرار گیرد و
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