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 دهیچک
شد.  ین بررسیسیشده با کرهیتغذ 313راس  یهاضه خروسیدر ب StAR یان نسبیو ب یشناسبر بافت ین خوراکیسیاثر کرن پژوهش یدر ا

ن شامل صفر یسیاز کر یه به اضافه سطوح متفاوتیره پایم شدند و جیتقس یبه چهار گروه مساو یهفته( به صورت تصادف 01ست خروس )یب

(Ch0 ،)22 (Ch25 ،)21 (Ch50 و )52 (Ch75م )و  ها کشتارش خروسیان آزمایافت کردند. در پایدر یهفته متوال 12 مدت بهگرم در روز یلی

 یبه درون محلول بوئن و نمونه دوم برا یشناسمطالعه بافت یبرا یضه برداشته شد، نمونه اولیک بیضه ها به دقت خارج شدند. دو نمونه از یب

-ی( و تعداد اسپرماتوگون>12/1pساز )وم لوله اسپرمیتلیج نشان داد که قطر و ضخامت اپیمنتقل شد. نتاع یژن به درون ازت ما یان نسبیب یابیارز

ن یب یخون یهاگ و رگیدیال یهاافت، اما تعداد سلولیش یافزا یداریمعن طور بهنسبت به شاهد  Ch75و  Ch50( در دو گروه >11/1pها )

افت کرده بودند، نسبت ین در روز دریسیگرم کریلیم 52که  یدر پرندگان StARژن  یان نسبیبنداشت.  یداریتفاوت معن یشیآزما یهاگروه

 یهاتوانست فراسنجه ین خوراکیسین پژوهش کریخالصه، در ا طور به(. >12/1pافت )یش یافزا یداریمعن طور به یماریت یهار گروهیبه سا

 بهبود دهد.ها ضه خروسیرا در ب یدسازیر استروئیو مس یبافت شناس

 

 .نیسی، خروس، ژن، کریشناسبافت :یدیکل یهاواژه

 

 

Improvement of testis histological parameters and relative expression of StAR 

gene in Chrysin-fed roosters 
 

Ali Sami Amin Altawash1, Ahmad Zare Shahneh2*, Hossein Moravej2, Mahdi Ansari1 and Hamid Deldar3 
1, 2. Former Ph.D. Student and Professor, Animal Science Department, College of Agriculture & Natural Resources, University of 

Tehran, Karaj, Iran 
3. Assistant Professor, Department of Animal Science, College of Animal Science and Fisheries, Sari Agricultural Science Natural 

Resources University, Sari, Iran 
(Received: Aug. 28, 2017 - Accepted: Jan. 9, 2018) 

 

ABSTRACT 
Chrysin was orally administered to evaluate testicular histology and relative StAR expression of Ross 308 roosters in 

the current study. Twenty roosters were randomly divided into four groups and were subjected to the basal diet 

supplemented with different levels of Chrysin including 0 (Ch0), 25 (Ch25), 50 (Ch50) or 75 (Ch75) mg/bird/day for 

12 successive weeks. At the end of trial, all birds were killed and two samples were collected from the same testicle 

one of which was processed for histology, whereas another was snap-frozen with liquid nitrogen to assess relative 

gene expression. According to the results, seminiferous tubule and epithelium diameters (p<0.05) and spermatogonial 

numbers (p<0.01) of both CH75 and Ch50 groups were significantly improved compared to control group. However, 

Leydig cell numbers and blood vessels were not significantly affected. Birds fed 75 mg of Chrysin per day had 

significantly higher StAR transcript level compared to other groups (p<0.05). In conclusion, oral administration of 

Chrysin to roosters could improve testicular histology and steroidogenic parameters in the current study.  
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 مقدمه

ده یبه اوج رس یهفتگ 32در  یمولد گوشت ینرها یبارور

 ,.Weil et al)ابد ییو پس از آن به سرعت کاهش م

1999b)یضه، پسرویبا کاهش وزن ب ین کاهش باروری. ا 

ساز، کاهش تعداد اسپرم یهاد لولهیم تا شدیمال

د و غلظت اسپرم در ی، اسپرماتیاسپرماتوگون یها سلول

 Weil et al., 1999b; Sarabia)انزال همراه است 

Fragoso et al., 2013) کاهش غلظت تستوسترون .

(Rosenstrauch et al., 1998; Sarabia Fragoso et al., 

از جمله کاهش  یدانیاکسیو قدرت سامانه آنت (2013

ل یاز دال (Surai et al., 2000)ضه یدر ب Eن یتامیغلظت و

در خروس گزارش شده است. بافت  ین کاهش باروریا

ل یژن در آن، به دلین اکسییضه، با وجود غلظت پایب

راشباع و سامانه ید چرب غیاس یزان باالیحضور م

 ,ROSژن )یگر اکس بات واکنشیدکننده ترکیتول

Reactive oxygen speciesو یداتی( مستعد تنش اکس

از عدم تعادل  یناش یو در هر بافتیداتیاست. تنش اکس

 یدانیاکسیتوسط سامانه آنت ROSد و حذف ین تولیب

ژن اما به یه اکسیکوچک بر پا یها به مولکول ROSاست. 

نشده  جفت یهاخاطر حضور الکترون هب یشدت واکنش

عمده شامل  ژنیگر اکسبات واکنشیشود. ترکیگفته م

O2د )یون سوپراکسیآن
( و H2O2دروژن )ید هی(، پراکس-.

OHل )یدرواکسیون هی
 ,Turner & Lysiak)( است .

 یهامیو توسط آنز یتوکندریدر م ROSد ی. تول(2008

داز و یاکس -NADPHو  -نیشامل گزانت یگوناگون

ا ناخواسته و در ی یاختصاص طور به P450توکروم یس

مقابله  یدهد. برایم یآنها رو ییمیایوشیت بیجه فعالینت

با  یدانیاکس یستم آنتیناخواسته س یهاتین متابولیبا ا

افته است یضه توسعه یدر ب یمیرآنزیو غ یمیآنز یاجزا

(Aitken & Roman, 2008)ستم با ین سیف ای، اما تضع

گ یدیال یهاش سن سبب نقص در عملکرد سلولیافزا

ر یمس یضرور ید شده به اجزایتول ROSرا یشود زیم

 ,Zirkin & Chen)رساند یب میآس یسازدیاستروئ

و یداتی، تنش اکسیدسازیر استروئی. عالوه بر مس(2000

ساز نده لوله اسپرمیزا یهاآپوپتوز در سلول یسبب القا

ر با ی. در مطالعات اخ(Ikeda et al., 1999)شود یم

-Borghei) یدانیاکسیآنت یخوراک یمارهایاستفاده از ت

Rad et al., 2017)آروماتاز  ی، و آنت(Ali et al., 2017) 

را  یمولد گوشت یهاخروس یمن یها و فراسنجه یبارور

هر دو اثر  یب دارایک ترکیاند، اما استفاده از  بهبود داده

بهبود  یبرا یدسازیو محرک استروئ یدانیاکس یآنت

 رسد. یبه نظر م یضه ضروریبافت ب یهافراسنجه

از دو حلقه  یکربن 80دها با داشتن اسکلت یفالوونوئ

بات یترک (Cک )یکلیک حلقه هتروسیو   (Bو  A) یلیفن

شوند. یافت میاهان یها و گوهیهستند که در م یفنولیپل

فالون،  یدروکسیه ید -2و 0 ییایمین با نام شیسیکر

 Passoflora) یدر گل ساعت یعیطب یفنل یب پلیک ترکی

caeruleaباشد. اثرات  یگر میاه دین گی(، عسل، و چند

 یو و التهابیداتیاکس یهابیدر برابر آس یمحافظت

(Mantawy et al., 2014)  همراه با اثر محرک

ت یو فعال (Jana et al., 2008) یدسازیاستروئ

ق تداخل در عمل )برهمکنش گروه یاز طر یآروماتاز یآنت

4-oxo  )م آروماتاز یان ژن آنزیا بیبا اتم آهن آروماتاز

(Campbell & Kurzer, 1993; Sanderson et al., 

اثر آن  یبررس یبرا ینه جذابین را به گزیسیکر، (2004

مار یت ییصحرا یهال کرده است. موشیدمثل تبدیدر تول

داشتند  ییباال ین شمار اسپرم و نرخ باروریسیشده با کر

(Dhawan et al., 2002)گر سطوح ی. در مطالعه د

ون یون، گلوتاتیر گلوتاتیضه نظیب یدانیاکس یآنت یها میآنز

ز یسموتاز پس از تجوید دیداز، کاتاالز و سوپراکسیپراکس

 یین، شمار اسپرم و جنبایبراافتند. عالوهین بهبود یسیکر

 Ciftci et)افت یاسپرم کاهش  یش و درصد ناهنجاریافزا

al., 2012)مطالعات درون و یدانیاکس ی. عالوه بر اثر آنت ،

ش سطح ین را در افزایسینقش کر یبرون تن

 ,.Jana et al)اند کردهد ییتأ یل جنسیتستروسترون و م

2008; Ciftci et al., 2012) با توجه به اثرات مثبت .

د چرب اسپرم یل اسی، پروفایمن یهان بر فراسنجهیسیکر

 Amin Altawash) ش تستوسترون خون خروسیو افزا

et al., 2017) یآن بر برخ ین پژوهش اثر احتمالیدر ا 

مورد  StARژن  یان نسبیو ب یشناسبافت یهافراسنجه

 قرار گرفت.   یبررس

 

 هامواد و روش
 شیآزما یطراح

 علوم گروه یپژوهش و یآموزش مزرعه در پژوهش نیا

 قطعه ستیب. گرفت انجام کرج در تهران دانشگاه یدام



 553 8331پاییز ، 3 ة، شمار05 ة، دورایران دامیعلوم  

 

( به یهفتگ 05)سن  351راس  یگوشت مادر خروس

)پنج قطعه  یچهار گروه مساو به یتصادف کامال وهیش

 یهاپن درون به م شده ویخروس در هر گروه( تقس

m) یانفراد
 ینور برنامه شدند منتقل (5/8×5/8×8 3

. بود یکیتار ساعت 85 و نور ساعت 80 شامل

 5205 یانرژ مقدار با کسانی رهیج ها خروس

 نیپروتئ درصد 85 و رهیج لوگرمیک در یلوکالریک

 (.8 جدول) کردند افتیدر

 

 50(، Ch0ن شامل صفر )یسیکر مختلف سطوح

(Ch25 ،)05 (Ch50 و )20 (Ch75م )یگرم به ازایلی 

کپسول  صورت به هفته 85 مدت بههر پرنده در روز 

(force feed) ان هفته یدر پا .شد خورانده پرندگان به

ها به دقت درآورده ضهیها کشتار، بدوازدهم خروس

ضه یب یاردادقر طور بهضه )یک بیشده و دو نمونه از 

مطالعه  یبرا یراست( برداشته شد. نمونه اول

 یبه درون محلول بوئن و نمونه دوم برا یشناس بافت

 ع منتقل شد.یژن به درون ازت ما یان نسبیب یابیارز

 
 ضهیب یشناسبافت

در داخل  ساعت 50مدت  به یشناسبافت یهانمونه

 50ک، یرید پیبخش اس 25بوئن ) ویکساتیف محلول

ال( یگلسک ید استیبخش اس 0%( و 05ن )یفرمالبخش 

 85 نیفرمال محلول داخل به سپس شده و تیتثب

 اتمام از پس شدند منتقل ساعت 25 مدت بهدرصد 

 شوپروسسوریت دستگاه داخل به هانمونه فوق، زمان

(DS 2080/Hرانیا سبز، دی، د )نیا. شدند انتقال داده 

 یبافت یهانمونه زیتما و یریگآب ت،یتثب کار دستگاه

 انجام کیاتومات صورت به یسلول ساختار حفظ یبرا را

 ریز در درست شکل به نمونه یسلول یاجزا تا دهدیم

 بیترت. شود مشاهده یالکترون ای ینور کروسکوپیم

 یحاو 5 و 8 محلول شامل دستگاه یهامحلول

 محلول درصد، 25 الکل 3 محلول درصد، 85 نیفرمال

 محلول و درصد 35 الکل 0 محلول درصد، 15 الکل 0

 مطلق الکل یحاو 1 و 2 محلول. بود درصد 36 الکل 6

 درصد 855لول یگز 85 و 3 محلول و درصد 855 ای

 از الکل کردن خارج و بافت یسازکار شفاف که بودند

 و 88 یهامحلول تینها در و داشتند عهده بر را آن

 شوپروسسور،یت مراحل اتمام از پس. بود نیپاراف 85

 دستگاه از استفاده با و یریگقالب نیپاراف در هانمونه

 یهابرش ،(رانیا سبز، دی، دDS 4055دوار ) کروتومیم

 دو ضهیب بافت نمونه هر از. شد هیته یکرومتریم 0

 نیائوز و نیلیهماتوکس یزیآمرنگ یبرا و هیته دیاسال

 .شد استفاده ریز قرار به

 
 هاره استاندارد خروسیج ییایمیب شی. اجزا و ترک8جدول 

Table 1. Ingredient and chemical composition of standard diet fed roosters 

Item Value (%) Digestible amino acids    Value (%) 

Corn 69.5 Lysine 0.46 

Soybean meal  9 Methionine 0.39 

Wheat bran 19.5 Methionine & Cysteine 0.49 

Dicalcium phosphate 0.18 Tryptophan 0.12 

Calcium carbonate  0.85 Arginine 0.67 

Sodium chloride 0.35 Valine 0.5 

DL-Met 0.12 Leucine 0.53 

Vitamin premix* 0.25 Isoleucine 0.4 

Trace mineral premix** 0.25 Threonine 0.37 

Composition 

ME (kcal/kg) 2754.5 CP (%) 12 

Ca (%) 0.7 Available P (%) 0.35 

Na (%) 0.15 Cl (%) 0.15 

K (%) 0.6   

گرم کرویم K3 ،50ن یتامیکروگرم ویم E، 0ن یتامیو یالملل نیب واحد A  ،855نیتامیو یالملل نیب واحد 80555 یمادر گوشت یهاره خروسیلوگرم جیهر ک *

 81ن، یردوکسیگرم پیلیم 0/0ن ، یاسیگرم نمبکرو 05ن، یبوفالویگرم ریلیم 0/2ن، یوتیگرم بکرویم D3 ،05ن یتامیو یالملل نیب واحد B12 ،3555ن یتامیو

 .داشتک ید فولیگرم اسیلیم 0/8د و یک اسیگرم پنتوتنیلیم

 3/5د و یگرم یلیم 5گرم مس، یلیم 3/85، یگرم رویلیم 885گرم منگنز، یلیم 855گرم آهن، یلیم 35 یمادر گوشت یهاره خروسیلوگرم جیهرک **

 . داشتوم یگرم سلنیلیم
* Supplied per kg diet broiler breeder roosters: vitamin A; 15000 IU, vitamin E; 100 IU, vitamin K3; 4 mg, vitamin B12; 25 μg, vitamin D; 3000 IU, 

biotin; 50 mg, 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 breeder roosters: Fe, 90 mg; Mn, 120 mg; Zn, 110 mg; Cu, 10.9; I, 2 mg and Se, 0.3 mg. 
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 رهیگ و داده قرار یزیآمرنگ رهیگ در را دهایاسال

 35 مدت به C25° یدما با آون دستگاه داخل در

 ،ییزدانیپاراف بر عالوه کار نیا با. شد داده قرار قهیدق

 یحاو رهیگ. دندیچسب الم به یخوب به زین هابرش

 انتقال ریز یهامحلول داخل به بیترت به دهایاسال

قه یدق 85لول؛ یقه، گزیدق 0لول؛ یگز :شدند داده

 25و  15، 35، 855(، الکل یین زدایپاراف ی)برا

(، یدهآب یقه )برایدق 3 مدت بهدرصد؛ هر کدام 

 80ن؛ یلیقه، رنگ هماتوکسیدق8؛ یشستشو با آب جار

 یورسازقه، غوطهیدق 8؛ یقه، شستشو با آب شهریدق

(، شستشو با آب یسازشفاف یکل )براد الیدر اس

، 15، 25قه، الکل یدق 0ن؛ یقه، رنگ ائوزیدق 8؛ یجار

 3 مدت به(؛ هرکدام یریگآب یدرصد )برا 855و  35

. (یشفاف ساز یقه )برایدق 85لول؛ یقه، گزیدق

 شد چسبانده المل شده هیته یدهایاسال یرو تیدرنها

 منتقل الم ینگهدار جعبه داخل به یابیارز زمان تا و

 .شدند

 هر از شده گرفته عکس 55 از یمورفومتر یهاداده

( Ziess, Germany) ینور کروسکوپیم توسط دیاسال

 AnMo Electronics, New) یچشم نیدورب به مجهز

Taipei City, Taiwan) دست هب 855× ییدر بزرگنما 

 Image J (National Institutes ofافزار نرم با آمد و

Health, Bethesda, MD) لوله قطر. شدند یابیارز 

 تعداد و سازاسپرم لوله ومیتلیاپ ضخامت ساز،اسپرم

 لوله 55 یعرض مقاطع شمارش با هایاسپرماتوگون

 آنها از یریگنیانگیم و یتصادف طور به سازاسپرم

 یهاسلول تعداد. (Islam et al., 2010) آمد دست به

 مساحت) عکس هر در زین یخون عروق و گیدیال

 .شد گرفته نیانگیم و شمارش( مترمربعیلیم 32/5

 

 مطالعه مورد ژن ینسب انیب

 ینسب انیب ضه،یب در نیسیکر اثر سازوکار یبررس یبرا

ن یاکت-نامزد و بتا ژن یتوال. شد یابیارز StARژن 

 دست به NCBIداده  گاهیپا از (یعنوان کنترل داخل )به

 نیآنال افزار نرم توسط آغازگرها(. 5جدول )آمد 

Primer3Plus ن یآنال یافزارها نرم و توسط یطراح

OligoAnalyser ،OligoCalc و Primer-BLAST  مورد 

 گرفتند. قرار ینیبازب

 

 cDNA ساخت و RNA استخراج

 تیک کمک با ضهیب یهاسلول کل RNA یجداساز

RNeasy Mini شماره) اژنیک شرکت یدیتول 

 :ر صورت گرفتیز بیترت و به( 20850: کاتالوگ

 (-C25°زده )خی ضهیب بافت گرمیلیم 35 -الف

 یدارا ینیچ بوته درون به کامل ییگشاخی از شیپ

 و دهیکوب یخوب به بافت. شد انداخته عیما تروژنین

 لوله کی به عیما تروژنین همراه به و شد ابیآس

خته یر RNase بدون یتریلیلیم 5 وژیفیکروسانتریم

( زکنندهیل )بافر RLT بافر تریکرولیم 655 شد. مقدار

 RNA بدون لیاستر سرنگ کمک با. شد افزوده لوله به

 و دهیکش سرنگ درون به ، بافت55 شماره سوزن سر و

 .شود زهیهموژن بافت تا بار( 85 تا 0 نیشد )ب هیتخل

 80555 در قهیدق 3 یبرا بافت، یدارا لوله -ب

 به و جدا ییباال بخش سپس شد، وژیفیسانتر دور

ک یشد و  ختهیر گرید وژیفیکروسانتریم لوله کی درون

 یدرصد به آن افزوده شده و بخوب 25حجم از الکل 

 مخلوط شد.

 درون به لوله نیا عیما از تریکرولیم 255 -پ

 85555 در هیثان 80 شد و ختهیر لترداریف یها لوله

 و شده ختهیر دور نیریز لوله عیما. شد وژیفیسانتر دور

 .شد داده قرار یآورجمع لوله نیهم در دوباره لتریف

 تریکرولیم 255 ک بار با افزودنیمرحله فوق  -ث

تر از یکرولیم 055گر با افزودن یو بار د  RW1بافر از

                                    تکرار شد. RPEبافر 

  
 real-time PCR در استفاده مورد یآغازگرها به مربوط اطالعات .5 جدول

Table 2. Details of primer sequences used for quantitative real-time PCR 
Gene Sequence Product length (bp) Accession number 

β-actin F: ACGTCGCACTGGATTTCGAG 
R: AAAGATGGCTGGAAGAGGGC 

145 X00182 

StAR F:TTCAGCGAGATGGAGATGTCC 

R:GGAACACCTTACCCACGTCC 

160 NM_204686 

  Steroidogenic acute regulatory protein 
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 یتریلیلیم 0/8 یآورجمع لوله کی در لتریف -ث

 بدون آب تریکرولیم 05 تا 35 مقدار. شد داده قرار دیجد

RNase پس. شد ختهیر لتریف یغشا یرو میمستق طور به 

 در قهیدق 8 یبرا درنگ، قهیدق 85 و لتریف درب بستن از

 به که RNA کار نیا با. شد وژیفیسانتر دور 85555

 نیریز لوله در و حل آب نیا در بود دهیچسب لتریف یغشا

 -C  25°یشد و پس از بستن درب آن در دما جمع

 .شود ساخته cDNAآن از ادامه در تا منجمد شد

 

   cDNA ساخت 

 QuantiTec Reverseتیک از cDNA ساخت یبرا

Transcription کاتالوگ شماره) اژنیک شرکت یدیتول :

 :شد ر استفادهیب زیبه ترت( 550388

 یاجزا و خی یرو ،-C  25° زریفر از الگو RNA -الف

 .شدند ییگشاخی (C50-80° ) اتاق یدما در باال تیک

 gDNA، 5 از RNA نمونه یساز پاک یبرا -ب

 تریکرولیم 85 و gDNA برنده نیب از بافر تریکرولیم

RNA کی در( تریکرولیم 80 مجموع در) الگو 

 ختهیآم یخوب به و ختهیر یتریلیلیم 0/5 وبیکروتیم

 5 یبرا یمعمول PCR دستگاه کی در لوله نیا. شدند

 از لوله آن از پس. شد ینگهدار C  05° یدما در قهیدق

 .شد گذاشته خی یرو درنگیب و آورده رونیب دستگاه

 8 از که شد آماده خی یرو RT به مربوط زهیآم -پ

 0 و آغازگرها زهیآم تریکرولیم RT ،8میآنز تریکرولیم

 نیا شدن افزوده با. بود شده لیتشک  RTبافر تریکرولیم

 55 به لوله در محلول حجم ب، گامه لوله به ختهیآم

 به بود خی یرو کهیحال در ریاخ لوله. دیرس تریکرولیم

 80 مدت به و شد داده انتقال یمعمول PCR دستگاه

 .شود انجام ریتکث تا گرفت قرار  C 05° یدما در قهیدق

 میآنز تا شد داده قرار C 30° یدما در قهیدق 3 سپس

RT  شود رفعالیغ. 

 قرار  -C 55° یدما در شدهساخته cDNA -ت

 Real-time PCR واکنش انجام یبرا ادامه در و گرفت

 .رفت کار به

 

  Real-time PCR یهاواکنش

 نامزد یهاژن ژهیو یآغازگرها کمک با هاواکنش نیا

QuantiFast SYBRتیک و ناکلونیس شرکت ساخت
®
 

Green PCR ( 550500 :کاتالوگ شماره) اژنیک ساخت

Rotor-Gene دستگاه و
®
 Corbette شرکت ساخت 

Research (model:RG2072D) ر یز یندهایفرا یط

 . شدند انجام

 دستگاه با نیآغاز یهاشیآزما انجام از پس -الف

PCR در ریتکث یبرا واکنش طیشرا نیبهتر ،یمعمول 

ی هاواکنش یبرا و شد روشن ها،ژن از کی هر مورد

Real-time PCR شد. گرفته کار به  

 به تریکرولیم 55 حجم در که واکنش یاجزا -ب

 Master تریکرولیم 85 از شدند، افزوده نییمو یهازلولهیر

Mix، 0/5 و رفت یآغازگرها از کیهر  از تریکرولیم 

 0/5 ،(تریکرولیم در کومولیپ 0 غلظت) برگشت

 RNase بدون آب از تریکرولیم 0/1 و cDNA تریکرولیم

 گریکدی با هازلولهیر در یخوب به اجزا نیا. شدیم لیتشک

 هیته زمان نیب یکوتاه یزمان فاصله در و شدند ختهیآم

 یفلز جعبه کی در دستگاه، در شدن داده قرار و هاآن

 گامه کی شامل PCR برنامه. شدند داده قرار خنک

 یاهیثان 80 چرخه C30، 05°  در یاقهیدق 0 یسازفعال

 PCR هر یانتها در. بود  C 65°  در هیثان 05 و C 30° در

 همه یبرا C/sec 8/5° نرخ با ییگشاخی یمنحن زیآنال کی

 یبررس محصوالت بودن یاختصاص تا شد انجام هاژن

R و بود شتریب ای درصد 30 هایابیارز ییکارا. شود
2 

 از کی هر مورد در. بود شتریب ای 33/5 استاندارد یمنحن

 آستانه چرخه د،یکاند یهاژن از کدام هر یبرا و هانمونه

(Ct )استفاده با حاصل یهاداده و نییتع نمودارها یرو از 

2 روش از
-∆∆Ct شد  زیآنال(Livak & Schmittgen, 2001) .

 .شدند گرفته نظر در شاهد عنوان به ،Ch0 گروه یهانمونه

 

 یز آماریآنال

افزار  نرم MIXEDه یش حاضر با رویآزما یهاداده

SAS 3 شیرایو (SAS Institute Inc., Cary, NC )

 و ثابت عامل عنوان به ماریت اثر. شدند لیتحل و هیتجز

 قرار مدل معادله در یتصادف عامل عنوان به وانیح

 آزمون یبرا LSmeans با نیانگیم سهیمقا. شدند داده

 .شد انجام 50/5 یآمار سطح در و یتوک

 

 ج و بحثینتا

و کاهش غلظت  یدانیاکسینقص در سامانه آنت
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 یل کاهش باروریضه و پالسما از دالیتستوسترون ب

د گزارش شده یپس از اوج تول یمادر گوشت یهاخروس

ن ی. در ا(Weil et al., 1999b; Surai et al., 2000)است 

ب یک ترکیعنوان ن بهیسیکر یز خوراکیپژوهش تجو

 یتوانست برخ یدسازیو محرک استروئ یدانیاکسیآنت

ضه یرا در ب یدسازیو استروئ یشناسبافت یهافراسنجه

ن بر یسیاثر سطوح مختلف کرخروس بهبود دهد. 

آورده شده است. در  3جدول  یشناسبافت یهافراسنجه

نسبت به شاهد، قطر لوله  Ch75و  Ch50 یهاگروه

(، 55/503در برابر  15/355و  38/351ساز )اسپرم

در  02/855و  05/38ساز )وم لوله اسپرمیتلیضخامت اپ

و  50/553ها )ی( و تعداد اسپرماتوگون56/20برابر 

ش یافزا یداریمعن طور به( 10/826در برابر  82/553

 یها خونگ و رگیدیال یهاافت، اما تعداد سلولی

 (.3نداشت )جدول  یداریرات معنییتغ

 ,.Amin Altawash et al)ن پژوهش با گزارش یا

ن به یسیمطابقت داشت که در آن افزودن کر 2017)

و  ییمادر سبب بهبود شمار، جنبا یهاره خروسیج

را  یمن MDAد چرب اسپرم شده و غلظت یب اسیترک

ن به یسیکر یز خوراکین تجویکاهش داده است. همچن

 ییعالوه بر بهبود غلظت و جنبا ییصحرا یهاموش

ون، یاسپرم و سطح تستوسترون سرم، سطح گلوتات

سموتاز ید دیداز و سوپراکسیون پراکسیکاتاالز، گلوتات

 .  (Ciftci et al., 2012)ش داده است یرا افزا یاضهیب

گزارش شده  یجنس یریل پیو از دالیداتیتنش اکس

ون یوابسته به گلوتات یدانیاکسیسامانه آنت یاست اجزا

د یدروژن به آب( و سوپراکسید هیل کننده پراکسی)تبد

د به یسوپراکس یهاکالیل کننده رادیسموتاز )تبدید

 یهاموش ضهیژن( در بیو اکسدروژن ید هیپراکس

. (Luo et al., 2006)ابد ییمسن کاهش م ییصحرا

ساز اسپرم یهاه لولهیدر بخش پا یاسپرماتوگون یهاسلول

اند. احاطه شده یسرتول یهاقرار گرفته و توسط سلول

ان ژن یو ب یخارج یهاها توسط فرستهآن یهمئوستاز

. با وجود (Giudice et al., 2017)شود یم میتنظ یداخل

مرسوم  یندیعنوان فرانده بهیزا یهاکه آپوپتوز سلولنیا

ط تنش یمطرح است، اما در شرا یسازدر اسپرم

 . (Turner & Lysiak, 2008)ابد ی یش میو افزایداتیاکس

ش سن یمرتبط با افزا یشناسرات بافتییدر انسان تغ

شامل  ینینابیب یساز و فضااسپرم وم لولهیتلیدر اپ

ساز و وم لوله اسپرمیتلیدرون اپ یهاگسترش واکوئل

داد ین رویگ است. ایدیال یهاکاهش ارتباطات سلول

نده منجر به یزا یهااب سلولیا غی یرواز پس یناش

شتر توان یو کاهش هر چه ب ین سلولیب یش فضایافزا

 ,.Xu et al)شود یو ترشح تستوسترون م یسازاسپرم

ها شامل کاهش وزن متناظر در خروسرات یی. تغ(2013

ساز، کاهش اسپرم یهاد لولهیم تا شدیمال یروضه، پسیب

د و غلظت اسپرم ی، اسپرماتیاسپرماتوگون یهاتعداد سلول

ز ین ینینابیب یفضا یرات ساختارییدر انزال است. تغ

گ، شبکه یدیال یهاشامل کاهش تعداد و اندازه سلول

و کاهش تعداد  یتوپالسمیس ی، قطرات چربیآندوپالسم

 Rosenstrauch et al., 1998; Weil et)است  یتوکندریم

al., 1999a; Sarabia Fragoso et al., 2013) . 

 
 نیسیه شده با کریتغذ یهاخروس یشناسبافت یها. فراسنجه3جدول 

Table 3. Testicular parameters of Chrysin fed roosters 

Traits 
Treatments* (LSmean ±SE)  

P value Ch0 Ch25 Ch50 Ch75 

Seminiferous tubule diameter** (μm) 259.00±17.33b 291.29±4.57ab 308.31±11.06a 302.80±7.56a 0.03 

Seminiferous epithelium thickness** (μm) 74.26±3.03b 89.27±6.34ab 91.42±7.83a 100.57±4.36a 0.03 

Spermatogonia*** (n)  176.85±5.4b 182.75±8.96b 203.25±4.78a 203.17±2.76a <0.01 

Leydig cells*** (n) 13.22±0.78 14.40±1.23 15.42±1.02 15.55±0.94 0.36 

Blood vessels*** (n) 2.08±0.29 1.44±0.18 2.19±0.30 2.02±0.39 0.27 

a-b )دارند. یداریرمشترک تفاوت معنیف با حروف غیک ردیر موجود در یمقاد 

هفته  85مدت  گرم در روز را بهیلی( مCh75) 20( و Ch50) 50 (Ch25 ،)05(، Ch0ن شامل صفر )یسیمار( سطوح مختلف کریپرندگان )پنج پرنده در هر ت* 

 افت کردند.یدر

 ساز در هر پرنده محاسبه شده است.لوله اسپرم 55 یمقاطع عرضن یانگیبراساس م** 

 متر مربع( محاسبه شده است.یلیم 32/5ر )یتصو 55ن یانگیبراساس م*** 
a-b) Values within a raw with different superscripts are significantly different. 

* The birds (n=5/treat) received different levels of Chrysin including: 0 (Ch0), Ch25 (Ch25), Ch50 (Ch50) or Ch75 (Ch75) mg/bird/day for 12 

consecutive weeks. 

** Calculated based on 20 randomly cross-sections of seminiferous tubules in each bird and averaged. 

*** Calculated based on 20 micrographs (0.37 mm2) and averaged. 
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ستم ین با بهبود سیسیکر در پژوهش حاضر احتماالً

توانسته است سبب کاهش تنش  یدانیاکسیآنت

ساز اسپرم یهانده لولهیوم زایتلیو و آپوپتوز در اپیداتیاکس

ها شود. یر اسپرماتوگونیش تکثیت افزایضه و در نهایب

 یهاافتهیبر  یدییز تأی( ن8ک )شکل یرفولوژمو یهاافتهی

 (.3ک است )جدول یمورفومتر

در  StARپت یدر پژوهش حاضر سطح ترانسکر

افت کرده ین دریسیگرم کریلیم 20که روزانه  یپرندگان

ش یافزا یداریطور معن گر بهید یهابودند، نسبت به گروه

محرک ، اثرات یدانیاکسی(. عالوه بر اثر آنت5افت )شکل ی

 یآروماتاز یو آنت (Jana et al., 2008) یدسازیاستروئ

(Campbell & Kurzer, 1993; Sanderson et al., 

ز در مطالعات گذشته گزارش شده ین نیسیکر (2004

پت و یش سن، کاهش سطح ترانسکریاست. با افزا

ن نقص در انتقال کلسترول به یو بنابرا StARن یپروتئ

و  یدسازیکاهش استروئ لیاز دال یتوکندریدرون م

 ییگ موش صحرایدیال یها غلظت تستوسترون در سلول

 . (Luo et al., 2001)گزارش شده است 

 

 
گرم یلی( مD) 20( و C) 50 (B ،)05(، Aصفر )[ن یسیکر مختلف سطوح با شده هیتغذ یهاخروس ضهیب یعرض مقطع .8شکل 
یاسپرماتوگون -3 ساز،اسپرم لوله ومیتلیاپ ضخامت -5 ساز،اسپرم لوله قطر -8 ].یهفته متوال 85 مدت بههر پرنده در روز  یبه ازا

 855× ییبزرگنما .است کرومتریم 05 اسیمق نوار. یخون رگ -0 و گیدیال یهاسلول -0 ها،
Figure 1. Testicular cross-section of roosters fed different levels of Chrysin [A: 0 (Ch0), B: 25 (Ch25), C: 50 (Ch50) 
or D: 75 (Ch75) mg/bird/day for 12 successive weeks]. 1: Seminiferous tubule diameter. 2: Seminiferous epithelium 

thickness, 3: Spermatogonia, 4: Leydig cells, 5: Blood vessel. Scale bar is 50 µm. Magnificent: 100x 

 

 
 50(، Ch0صفر )[ن یسیه شده با سطوح مختلف کری)پنج پرنده در هر گروه( تغذ یهاضه خروسیدر ب StAR یان نسبیب .5شکل 

(Ch25 ،)05 (Ch50 و )20 (Ch75م )ین به عنوان کنترل داخلی. بتا اکت]یهفته متوال 85 مدت بههر پرنده در روز  یگرم به ازایلی 
اختالف  50/5رمشترک در سطح یبا حروف غ یهاش شده است. ستونینماLSmean ±SEدر نظر گرفته شد. داده ها به صورت 

 یاری: واحد اختAUدار دارند. یمعن
Figure 2. Testicular StAR mRNA expression of broiler breeder roosters (five birds per each group) fed different 

levels of Chrysin [0 (Ch0), 25 (Ch25), 50 (Ch50) or 75 (Ch75) mg/bird/day for 12 successive weeks]. β-actin was 
considered as an internal control. Data are presented as mean±SE. Bars bearing different letters are significantly 

(p˂0.05) different. AU: arbitrary units. 
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بر   LHمشخص شده است که اثر حاد یخوببه

رنده خود و یپس از اتصال آن به گ یدسازیاستروئ

، Aناز ین کیپروتئ-کالزیس لیلیر آدنیمس یسازفعال

 یبه غشا یر درون سلولیشامل انتقال کلسترول از ذخا

 انیب شیافزا آن اثر مزمناست، اما  یتوکندریم یداخل

 .(Midzak et al., 2009)است  یدسازیاستروئ یهامیآنز

 یریگپژوهش اندازه نیدر ا cAMPمقدار  نکهیبا وجود ا

 ینسب انیبن بر یسیاثر مثبت کر احتماالًاما  ،است دهنش

StAR ش یضه با افزایدر بcAMP شده  یگریانجیم

د تستوسترون و ین تولیباال ب یاست. وجود همبستگ

StAR ش ترشح تستوسترون یدهد که افزاینشان م

از انتقال کلسترول به درون  یممکن است ناش

 دیتول شیافزا. (Luo et al., 2001)باشد  یتوکندریم

را  ندهیزا ومیتلیاپ شتریتوسعه ب زیضه نیتستوسترون از ب

غلظت  نیب یمثبت یمبستگهشود و یسبب م

 یسرتول یهاتستوسترون پالسما و تعداد و کنش سلول

عالوه  .(Thurston & Korn, 2000) گزارش شده است

م سطح یدر تنظ یز نقش مهمیرنده آندروژن نین، گیبرا

 کیسومات یهادر سلول رندهین گیتستوسترون دارد. ا

، ید فراتوبولیوئیگ، میدیال یهاشامل سلول یاضهیب

 یهاو سلول یخون یهاچه صاف رگیماه یهاسلول

نده یزا یهارسد که سلولینظر نمحضور دارد. به یسرتول

آندروژن فعال داشته  یهارندهیبه گ یازیضه بالغ نیب

را  یسازها اسپرمدهد که آندروژنین نشان میباشند و ا

تحت  یسرتول یهاق سلولیم و از طریرمستقیغ طور به

-رنده آندروژن از سلولیدهند. با حذف گیقرار م تأثیر

 یهانده در گامهیزا یها، توسعه سلولیسرتول یها

شود یه متوقف مید اولیا اسپرماتیت و یاسپرماتوس

در حفظ  یآندروژن نقش مهم یهارندهین، گیبنابرا

 یسازاز اسپرم یبانیدر پشت یسرتول یهاسلول ییتوانا

گر یانجیم یمکان اصل یسرتول یهاداشته و سلول

 Dimitriadis et)است  یسازت آندروژن از اسپرمیحما

al., 2015)ز اثرات مختلف یاز به تمای. با وجود ن

ن پژوهش یرسد که در ایضه، به نظر مین در بیسیکر

ک سامانه یبا تحر شده احتماالًاثرات مثبت مشاهده

ت یو فعال یدسازین استروئی، ماشیدانیاکسیآنت

 شده است. یگریانجیم یآروماتاز یآنت

 

 یکل یریگجهینت

گرم یلیم 20و  05ن پژوهش استفاده از سطوح یدر ا

توانست  یهفته متوال 85 مدت بهن در روز یسیکر

 StAR یان نسبیو ب یشناسبافت یهافراسنجه یبرخ

را بهبود دهد.  یمادر گوشت یهاضه خروسیدر ب

الت یر آدنیک مسیو تحر یدانیاکسیت سامانه آنتیتقو

ت ین فعالیو همچن Aناز ین کیپروتئ -کالزیس

ن یسیاثر کر یاحتمال یاز سازوکارها یآروماتازیآنت

ج ین نتایاد ییتأ یشود اما برایشنهاد میپژوهش پ یبرا

 است. یشتریاز به مطالعات بین
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