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چکیده
 در بیضه خروسهای نژاد هوباردStAR  وTGF-4  بر بافتشناسی و بیان نسبی ژنهای3 و اسیدهای چرب امگاQ10  اثر تغذیه کوآنزیم،در این پژوهش
Q10  هفتگی بهصورت تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند و جیره پایه به اضافه سطوحی از کوآنزیم50  خروس در سن48  تعداد.بررسی شد
) در روز400+30( 3 و امگاQ10  و مخلوط کوآنزیمQ10  میلیگرم در کیلوگرم کوآنزیم400 ،) (سالومگا3 گرم در کیلوگرم امگا30 ، شامل صفر3و امگا
 سپس دو نمونه از یک بیضه از هر تکرار. در پایان آزمایش خروسها کشتار و بیضهها به دقت خارج شدند.بهمدت هشت هفته متوالی دریافت کردند
 درصد و یک نمونه جهت بررسی بیان نسبی ژن به درون ازت مایع منتقل10  یک نمونه برای بررسی بافتشناسی به درون محلول فرمالین،برداشته شد
 ولی تعداد،)P<0/05(  نتایج نشان داد که قطر لولههای اسپرمساز در گروههای آزمایشی نسبت به گروه شاهد بهطور معنیداری افزایش یافت.شد
 اما.)P<0/05(  در سه گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد کاهش یافتTGF-4  بیان نسبی ژن.سلولهای سرتولی و الیدیگ تفاوت معنیداری نداشت
.)P<0/05(  بهطور معنیداری افزایش یافت، (سالومگا) تغذیه شدند3 و امگاQ10  در پرندگانی که با استفاده از مخلوطی از کوآنزیمStAR بیان نسبی ژن
 فراسنجههای بافتشناسی و بیان، در خوراک خروسها3 و اسیدهای چرب امگاQ10 براساس نتایج این مطالعه اضافهنمودن مخلوطی از کوآنزیم
.ژنهای مرتیط با اسپرمسازی را بهبود میبخشد
. قطر لولههای اسپرمساز، سلول الیدیگ، سلول سرتولی، باروری،3 اسیدهای چرب امگا:کلیدواژهها
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Abstract

In this research, the effect of feeding coQ10 and omega 3 fatty acids on testicular histology and relative expression of TGF-4 & StAR genes
in Hubbard roosters was investigated. Forty-eight roosters, at fifty weeks age, were randomly divided into four groups and were subjected to
the basal diet supplemented with omega-3 (30gr), coQ10 (400mg) and omega-3+ coQ10 (30gr+400mg) per day for eight successive weeks.
At the end of the 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 in liquid nitrogen to assess relative gene expression. Results showed that seminiferous tubule diameters of
experimental groups were significantly improved compared to the control group (P<0.05). However, leydig cell numbers and sertoli cells
were not significantly affected. The relative expression of TGF-4 genes were significantly decreased in three groups compared to control
(P<0.05). Birds fed coQ10 and omega-3 had significantly higher StAR transcript level compared to other groups (P<0.05). Results of the
present study showed that addition of a mixture of coQ10 and omega-3 fatty acids to rooster`s feed, lead to improvement in testicular
histology and genes expression related to spermatogenesis.
Keywords: Omega 3 fatty acids, Fertility, Leydig cells, seminiferous tubule diameters, Sertoli cells.
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مقدمه

افزایش تنشهای اکسیداتیو و تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن

یکی از مهمترین نگرانیها در مدیریت تولیدکنندگان مرغ

در خروسهای مادر گوشتی پس از پیک تولید ،عملکرد

مادر گوشتی ،تولید انبوه تخمهای بارور است که میتواند به

میتوکندریها را کاهش و پراکسیداسیون لیپیدها در بیضه

جوجه تبدیل شود .عملکرد تولیدمثلی و باروری در پرندگان

را افزایش میدهد [ .]6با وجود غلظت پایین اکسیژن در

تحت تأثیر خروس و مرغ قرار میگیرد ،با توجه به اینکه هر

بافت بیضه ،بهدلیل حضور میزان باالی اسید چرب

خروس حدود ده قطعه مرغ مادر را در جفتگیری طبیعی

غیراشباع و سامانه تولیدکننده ترکیبات واکنشگر اکسیژن،

تحت پوشش قرار میدهد ،بنابراین در حفظ باروری گله

مستعد تنش اکسیداتیو است .ترکیبات واکنشگر اکسیژن

دارای اهمیت بیشتری میباشد [ .]3در یک گله تجاری با

عمده شامل آنیون سوپراکسید ،پراکسیدهیدروژن و یون

خروسهای پیر ،بهویژه پس از سن  45هفتگی ،شاخص

هیدرواکسیل است [.]22

ابعادی و وزنی بیضه ،تعداد سلولهای سرتولی ،تولید اسپرم

ترکیب اسیدهای چرب دیواره اسپرم یک عامل

و غلظت تستوسترون کاهش یافته که در پی آن قدرت

تعیینکننده در انعطافپذیری مورد نیاز اسپرم برای حرکت

جفتگیری و باروری نیز کاهش مییابد [ 18و .]20

نرمال است .همبستگی مثبت بین درصد اسید چرب سری

پژوهشها نشان داد که افزودن اسیدهای چرب ضروری

امگا 3و تحرک اسپرم وجود دارد [ .]8تولید تخم مرغهای

PUFA

بارور بستگی به چهار عامل اصلی بهترتیب شامل توانایی

غشای اسپرم میشود [ 19و  .]24با اینحال ،مطالعات دیگر

و تمایل خروس به جفتگیری ،تعداد کافی اسپرم و مقدار

گزارش دادند که مکمل امگا 3ممکن است اثرات نامطلوبی

مناسب مایع منی و اسپرم ،قدرت پذیرش مرغ ،شرایط

بر اسیدهای چرب دیواره سلول و کیفیت اسپرم در حیوان

مناسب مجرای اویداکت که میتواند تحت تأثیر تغذیه

داشته باشد [ 17و  .]7بنابراین ،استفاده از یک آنتیاکسیدان

قرار گیرد [.]9

مانند امگا 3در رژیم غذایی پرندگان موجب بهبودی

قوی مانند کوآنزیم  Q10همراه با اسیدهای چرب امگا 3در

کوآنزیم  Q10با فرمول شیمیایی ( )4C59H90Oیک

رژیم غذایی ممکن است اثرات نامطلوب اسیدهای چرب

ترکیب محلول در چربی غشایی تمام سلولها است ،در

امگا 3را خنثی کند یا اثر تقویتکنندهای بر عملکرد

انتقال الکترون از کمپلکس یک و دو به کمپلکس سه در

تولیدمثلی و باروری داشته باشد .مطالعات انجامشده در

زنجیره تنفسی نقش دارد [ .]9اسیدهای غیراشباع بلند زنجیر

گونههای مختلف بهخوبی نشان دادند که افزایش سن همراه با

سری امگا 3با تبدیل به ایکوزانها ( Eicosapentaenoic acid:

افزایش تنش اکسیداتیو و کاهش دفاع آنتیاکسیدانی ارتباط

 )EPAو دکوزانها ()Docosahexaenoic acid: DHA

دارد ،که منجر به صدمه جدی به ساختارهای سلولی از جمله

بهعنوان پیشساز با عملکرد حیاتی در تولیدمثل از قبیل

میتوکندری میشود [.]23

شرکت در ساختار پروستاگالندین ،غشای سلولی و

کاهش عملکرد تولیدمثل خروسهای مادر گوشتی پس

پیشسازهای برخی هورمونها ،میتوانند نقشهای مهمی را

از پیک تولید ،از جمله عواملی است که در کاهش باروری

در افزایش قدرت باروری و همچنین بهبود سامانه ایمنی ایفا

گلههای مرغ مادر نقش دارد .تغییر در ساختار بافت بیضه و

نمایند [ .]21خانواده  TGF-βنقش مهمی را در تقسیم

تشدید تنشهای اکسیداتیو ناشی از افزایش سن ،منجر به

سیتوپالسم پس از تقسیم هسته و نیز نقش مهمی در

کاهش باروری میشود [ 11و  .]2مشخص شده است که

پیامرسانی بینسلولی جهت هموستازی و توسعه بافتها
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تغییرات فراسنجه های بافتشناسی و بیان نسبی ژن  TGF-β4و  StARدر بیضه خروسهای تغذیهشده با کوآنزیم  Q10و اسیدهای چرب امگا3

دارند [ .]16افزایش سن ،کاهش سطح رونویسی پروتئین

گرم در کیلوگرم جیره غذایی ،تیمار با کوآنزیم 400 Q10

 StARو بنابراین نقص در انتقال کلسترول به درون

میلیگرم در کیلوگرم جیره غذایی ،تیمار با مخلوط اسیدهای

میتوکندری از دالیل کاهش استروئیدسازی و غلظت

چرب امگا( 3مکمل سالومگا) و کوآنزیم  )400+30( Q10در

تستوسترون در سلولهای الیدیگ موش صحرایی گزارش

جیره غذایی بودند که بهطور تصادفی هر تیمار به چهار تکرار

شده است .وجود همبستگی باال بین تولید تستوسترون و بیان

و سه خروس در هر تکرار اختصاص داده شد.

زن  StARنشان میدهد که افزایش ترشح تستوسترون ممکن

مقدار مشخص کوآنزیم  Q10و اسیدهای چرب امگا3

است ناشی از انتقال کلسترول به درون میتوکندری باشد [.]14

(سالومگا) در یک کیلوگرم خوراک بهخوبی مخلوط و سپس

بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر

به جیرهها افزوده شد .جیره آزمایشی شامل جیره پایه حاوی

کوآنزیم  Q10و اسیدهای چرب امگا 3بر برخی

 2700کیلوکالری انرژی متابولیسمی و  11/5درصد پروتئین

فراسنجههای بافتشناسی شامل تعداد سلولهای سرتولی،

بر پایه ذرت و سویا تأمین شد (جدول  .)1خوراک

تعداد سلولهای الیدیگ و قطر لولههای اسپرمساز و بیان

خروسها طی یک بار خوراکدهی در کل روز بهصورت

نسبی ژنهای  TGF-4و  StARمرتبط با اسپرمسازی در

یکجا  20دقیقه پس از روشنایی در اختیار آنها قرار گرفت.

بیضه خروسهای مولد گوشتی بود.

کوآنزیم  Q10از کمپانی ( )Webber naturals, Canadaو
امگا( 3مکمل سالومگا) از کمپانی  ،AGRITECHکشور

مواد و روشها

ایرلند که توسط شرکت گلبار نوید بهار وارد شده بود ،تهیه

برای انجام آزمایش از یک گله تجاری مادر گوشتی نژاد

شد .خروسهای آزمایش در پایان هفته هشتم نگهداری و در

هوبارد در سن  49هفتگی ،تعداد  48قطعه خروس مادر

سن  58هفتگی کشتار شدند و بیضههای آنها به دقت جدا

گوشتی (با وزن  4576/05±90/99گرم) انتخاب و روی

شده و دو نمونه از یک بیضه (سمت چپ) برداشته شد.

بستر ،به  16جایگاه تفکیک شده ،منتقل شدند .قبل از ورود

نمونه اول برای بررسی بافتشناسی به درون محلول بوئن و

خروسها ،کف بستر با پوشال به ضخامت  10تا 15

نمونه دوم برای ارزیابی بیان نسبی ژن به درون ازت مایع

سانتیمتر پوشانیده شد .در هر جایگاه آزمایشی سه قطعه

منتقل شد.

خروس قرار گرفت .واحدهای آزمایشی به ابعاد  1×1/25متر

نمونههای بافت بیضه بهمدت  24ساعت در درون

و مجهز به دانخوری و آبخوری زنگولهای بود .آب

محلول فیکساتیو بوئن (حاوی  70بخش اسید پیریک25 ،

مصرفی بهصورت آزاد در اختیار خروسها قرار گرفت.

بخش فرمالین ( 40درصد) و  5بخش استیک گلسیال) تثبیت

برنامه نوری نیز بهصورت  14ساعت روشنایی و  10ساعت

شد .سپس توسط فرمالین  10درصد به آزمایشگاه منتقل شد.

خاموشی اجرا شد .توزیع خوراک  20دقیقه پس از شروع

نمونهها در آزمایشگاه به درون دستگاه اتوتکنیکون (مدل:

روشنایی انجام و میزان مصرف خوراک براساس وزن بدن و

 DS/2080/Hشرکت دید سبز ،ایران) انتقال داده شدند .این

توصیه کاتالوگ پرورشی گله مادر گوشتی نژاد هوبارد تنظیم

دستگاه کار تثبیت ،آبگیری و تمایز نمونههای بافتی را برای

شد [ .]7تیمارهای آزمایشی شامل تیمار بدون اسیدهای

حفظ ساختار سلولی بهصورت اتوماتیک انجام میدهد تا

چرب امگا( 3مکمل سالومگا) و کوآنزیم  Q10در جیره

اجزای سلولی نمونه به شکل درست در زیر میکروسکوپ

غذایی ،تیمار با اسیدهای چرب امگا( 3مکمل سالومگا) 30

نوری یا الکترونی مشاهده شود .محلولهای دستگاه بهترتیب
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شامل محلول یک و دو حاوی فرمالین  10درصد ،محلول

پس از پایان مراحل آماده سازی با دستگاه

سه حاوی الکل  70درصد ،محلول چهار حاوی الکل 80

اتوتکنیکون ،نمونه ها در پارافین قالب گیری و با دستگاه

درصد ،محلول پنج حاوی الکل  90درصد ،محلول شش

میکروتوم دوار (مدل  DS4055دید سبز ،ایران)،

حاوی الکل  96درصد بهمنظور آبگیری ،محلول هفت و

برش های پنج میکرومتری تهیه شد [ .]1از هر نمونه

هشت حاوی الکل  100درصد (هرکدام بهمدت سه دقیقه)،

بیضه دو اسالید تهیه و برای رنگ آمیزی هماتوکسیلین

محلول نه و ده حاوی گزیلول  100درصد جهت

و ائوزین به قرار زیر استفاده شد .اسالیدها را در گیره

شفافسازی بافت و خروج الکل و محلول یازده و دوازده

رنگ آمی زی قرار داده و گیره در داخل دستگاه آون

حاوی پارافین بود.

(مدل  BMS55شرکت فن آزماگستر ،ایرن) با دمای 70
درجه سانتیگراد به مدت  30دقیقه جهت پارافین زدایی

جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب مواد مغذی جیره
خروسهای مادر گوشتی
مقدار (درصد)

مواد خوراکی

68/86

ذرت

3/5

کنجاله سویا ( 44درصد)

و چسبیدن برش ها به روی الم ،قرار داده شدند.
اسالیدها به ترتیب به داخل محلول های زیر منتقل
شدند .گزیلول سه بار هر بار پنج دقیقه (پارافین زدایی)،
الکل  70درصد 80 ،درصد 90 ،درصد 100 ،درصد هر

سبوس گندم

24/89

کدام به مدت سه دقیقه (آب دهی) ،شست وشو با آب

دی کلسیم فسفات

1/30

صدف

0/51

مقطر یک دقیقه ،رنگ هماتوکسیلین  15دقیقه،

0/32

نمک طعام
1

0/25

مکمل ویتامینی
2

شست وشو با آب جاری یک دقیقه ،غوطه ورسازی در
اسید الکل (شفاف سازی) سه ثانیه ،شست وشو با آب

0/25

جاری یک دقیق ه ،رنگ ائوزین پنج دقیقه ،الکل 70

دی -ال -متیونین ( 99درصد)

0/12

مجموع

100

درصد 80 ،درصد 90 ،درصد 100 ،درصد (برای

مکمل معدنی

آبگیری) ،هر کدام بهمدت سه دقیقه ،گزیلول دو بار هر

ترکیب مواد مغذی
انرژی قابل متالولیسم (کیلوکالری برکیلوگرم)

2700

بار پنج دقیقه (برای شفافسازی) انجام شد .در نهایت

پروتئین خام (درصد)

11/54

کلسیم (درصد)

0/70

روی اسالیدهای تهیهشده المل چسبانده شد و تا زمان

فسفر قابل دسترس (درصد)

0/30

سدیم (درصد)

0/18

متیونین (درصد)

0/28

لیزین (درصد)

0/30

 .1مکمل ویتامینی در هر کیلوگرم جیره :ویتامین

A

دادههای مورفومتری از  20عکس گرفتهشده از هر
اسالید توسط میکروسکوپ نوری ()Ziess, Germany
مجهز به دوربین چشمی (

Anmo Electronics, New

استات)

 )Taipei City, Taiwanبا بزرگنمایی  ×100جهت

استات)  ،IU 100ریبوفالوین  12میلیگرم ،نیاسین  50میلیگرم ،پنتوتنیک

شمارش سلولهای سرتولی و الیدیگ در هر عکس

 ،IU 12000ویتامین

3500 D3

 ،IUویتامین

E

(ویتامین

A

ارزیابی درون جعبه نگهداری الم قرار گرفتند [.]11

(دیال -آلفا -توکوفرول

اسید  13میلیگرم ،پیریدوکسین (پیریدوکسین هیدروکلراید)  6میلیگرم،
فولیک اسید  2میلیگرم ،کوباالمین  0/03میلیگرم ،بیوتین  0/66میلیگرم.

(مساحت  0/39میلیمترمربع) و بزرگنمایی  40جهت

 .2مکمل معدنی در هر کیلوگرم جیره :آهن  50میلیگرم ،منگنز 120

قطر لولههای اسپرمساز بهطور تصادفی انجام شد و

میلیگرم ،روی  110میلیگرم ،ید  2میلیگرم ،سلنیوم  0/3میلیگرم.

میانگینگیری از آنها بهدست آمد [ 10و .]4
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تغییرات فراسنجه های بافتشناسی و بیان نسبی ژن  TGF-β4و  StARدر بیضه خروسهای تغذیهشده با کوآنزیم  Q10و اسیدهای چرب امگا3

برای بررسی اثر ترکیب کوآنزیم  Q10و اسیدهای
چرب امگا 3در بیضه ،بیان نسبی ژنهای  StARو TGF-4

درجه سانتیگراد نگهداری شد .کیفیت  RNAروی ژل
آگارز یک درصد بررسی شد.
بهمنظور ساخت  cDNAاز کیت شرکت یکتا تجهیز

ارزیابی شدند .به این منظور ابتدا  RNAکل سلولهای

استفاده شد .درون میکروتیوبهای این کیت آنزیم ،RT

بیضه جدا شد.
ابتدا  30میلیگرم از بافت فریزشده در دمای -80

بافرهای مخصوص dNTP ،میباشند .بدین ترتیب فقط

درجه سانتی گراد جدا شد و به درون بوته چینی دارای

پرایمر  oligo dTو نمونه  RNAرا به درون این

نیتروژن مایع انداخته شد و بافت به خوبی کوبیده شد.

میکروتیوپها ریخته و بهترتیب زیر استفاده شد .ابتدا 10

یک میلیلیتر محلول  RNX-Plusبه تیوب دو میلیلیتری

میکرولیتر از نمونه  DNaseرا به درون میکروتیوپها

دارای نمونه پودر شده ،ریخته شد .نمونه بهمدت 5-10

اضافه شد .میکرولیتر نیز  RNase freeاضافه کردیم .سپس

ثانیه ورتکس شد ،سپس بهمدت پنج دقیقه در دمای اتاق

بهمدت  45دقیقه نمونهها را داخل دستگاه

PCR

قرار داده شد .سپس  200میکرولیتر کلروفرم به نمونه

( )QIAGENHIDEN, Germanyقرار دادیم .در نهایت

اضافه شد و بهمدت  15ثانیه تکان داده شد .پس از قرار

نمونهها را به فریزر  -20درجه سانتیگراد منتقل کردیم.

گرفتن در چهار درجه سانتیگراد بهمدت پنج دقیقه،

واکنشهای  Real-time PCRبا استفاده از

نمونهها بهمدت  15دقیقه با دور  ،12000در دمای چهار

آغازگرهای اختصاصی  SYBR Green PCRساخت

درجه سانتیگراد سانتریفیوژ شدند .فاز باالیی ایجاد شده

شرکت یکتا تجهیز و از ژن  -actinبهعنوان کنترل داخلی

که شامل  RNAبود به تیوب  1/5میلی لیتری منتقل شد و

طی فرایند زیر انجام شد .مشخصات آغازگرها و دمای

هم حجم آن ایزوپروپانول اضافه شد .نمونهها بهمدت

بهینهی فعالیت آن در جدول ( )2نشان داده شده است.

 15دقیقه روی یخ قرار داده شد و سپس بهمدت 15

پس از انجام آزمایشهای آغازین با دستگاه  ،PCRشرایط

دقیقه با دور  12000در دمای چهار درجه سانتیگراد

الزم جهت تکثیر هر یک از ژنها و واکنشهای

Real-

سانتریفیوژ شدند .سپس مایع جمع شده در تیوب دور

 time PCRبهکار گرفته شد .اجزای واکنش که در حجم

ریخته شد و یک میلیلیتر اتانول  75درصد به آن اضافه

 15میکرولیتر به ریز لولههای مویین افزوده شدند ،از 7/5

شد .پس از ورتکس کوتاه ،بهمدت هشت دقیقه با دور

میکرولیتر  ،Master Mixیک میکرولیتر از هر یک از

 7500در دمای چهار درجه سانتیگراد سانتریفیوژ شدند.

آغازگرهای رفت و برگشت ،یک میکرولیتر  cDNAو 4/5

مایع جمع شده پس از انجام سانتریفیوژ دور ریخته شد

میکرولیتر از آب بدون  RNaseتشکیل میشود .این اجزا

و  Pelletتشکیل شده برای چند دقیقه در دمای اتاق

بهخوبی در ریزلولهها با یکدیگر ترکیب شدند و در فاصله

بهمنظور خشکشدن قرار گرفت .سپس  50میکرولیتر

زمانی کوتاهی بین زمان تهیه و قرارگرفتن در دستگاه ،در

 RNase freeبه  Pelletتشکیل شده ،اضافه شد و

یک جعبه فلزی خنک گذاشته شدند .برنامه  PCRشامل

تیوبها بهمدت  10دقیقه در دمای  55-60درجه

یک گامه فعالسازی  5دقیقهای در  95درجه سانتیگراد،

RNA

 50چرخه  10ثانیهای در  95درجه سانتیگراد و  30ثانیه

جداسازی شده به فریزر  -80درجه سانتیگراد منتقل

در  60درجه سانتیگراد بود .در انتهای هر  PCRیک آنالیز

شد RNA .تا زمان ساخت  cDNAدرون فریزر -80

انجام شد.

سانتی گراد در بن ماری قرار داده شدند .در پایان،

منحنی ذوب برای ژنها
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جدول  .2اطالعات مربوط به آغازگرهای مورداستفاده در
Accession number

)Product length (bp

X00182

145

NN_204686.2

160

M31160

Real-time PCR

Sequences
ACGTCGCACTGGATTTCGAG
AAAGATGGCTGGAAGAGGGC
TTCAGCGAGATGGAGATGTCC
GGAACACCTTACCCACGTCC
ACCTCGACACCGACTACTGCTT
ATCCTTGCGGAAGTCGATGT

86

Orientation
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse

Gene
-actin
StAR
TGF-4

دادههای اولیه مربوط به بیان نسبیژن با استفاده از

مشاهده شد که ترکیب کوآنزیم  Q10و اسیدهای چرب

روش لیواک و همکاران آمادهسازی و آنالیز ژنتیکی شد و

امگا 3را دریافت کردند و از این نظر با بقیه تیمارها

سپس دادههای حاصل از بیان نسبیژن و بافتشناسی با

تفاوت داشت .بیان ژن  StARدر خروسهایی که

{(SAS

کوآنزیم  Q10و اسیدهای چرب امگا 3و یا ترکیب هر دو

) Institute Inc., Car, NCبرای مدل ( )1تجزیه و

را دریافت کردند بیشتر از پرندگان شاهد بود ،بهطوریکه

میانگینها توسط آزمون توکی در سطح معنیداری 0/05

بیشترین سطح بیان این ژن در خروسهایی مشاهده شد

مقایسه شدند.

که ترکیب کوآنزیم  Q10و اسیدهای چرب امگا 3را

رویه  GLMنرمافزار آماری {(نسخه )9/1

رابطه )1

ij = µ + i + ij

که ،ij ،مقدار مشاهده؛  ،µمیانگین ،i ،اثر تیمار و ،ij

دریافت کردند و از این نظر با بقیه تیمارها تفاوت داشت
(( )P<0/05جدول .)4
یافتههای پژوهش حاضر تأثیر افزودن کوآنزیم  Q10و

خطای آزمایش است.

اسیدهای چرب امگا 3بر حفظ ساختار و عملکرد بیضه و
نتایج و بحث

بیان ژنهای مرتبط با باروری با افزایش سن در

اثر تجویز خوراکی مخلوط کوآنزیم  Q10و اسیدهای

خروسهای مولد گوشتی همخوانی داشت .تغییرات در

چرب امگا 3بهعنوان یک ترکیب آنتیاکسیدانی ،بر برخی

خروسها شامل کاهش وزن بیضه ،کاهش تعداد سلولهای

فراسنجههای بافتشناسی ،تعداد سلولهای سرتولی،

رتولی ،پسروی مالیم تا شدید لولههای اسپرمساز ،کاهش

الیدیگ و قطر لولههای اسپرمساز (جدول  )3و بیان

تعداد سلولهای اسپرماتوگونی ،اسپرماتید و غلظت اسپرم

نسبیژنهای  StARو ( TGF-4جدول  )4نشان داده

در انزال و کاهش تعداد و اندازه سلولهای الیدیگ ،شبکه

شد .اثر تیمارهای آزمایشی بر تعداد سلولهای سرتولی و

آندوپالسمی ،قطرات چربی سیتوپالسمی و کاهش تعداد

الیدیگ معنیدار نبود .اما قطر لولههای اسپرمساز در

میتوکندری در خروسهای مسن ،موجب کاهش باروری

خروسهایی که کوآنزیم  Q10و اسیدهای چرب امگا 3و

شد [ .]20خانواده  TGF-βنقش مهمی را در تقسیم

یا ترکیب هر دو را دریافت کردند بیشتر از پرندگان

سیتوپالسم پس از تقسیم هسته و نیز نقش چندگانهای در

شاهد بود (( )P<0/05جدول .)3بیان ژن  TGF-4در

پیغامرسانی بین سلولی جهت هموستازی و توسعه بافتها

خروسهایی که کوآنزیم  Q10و اسیدهای چرب امگا 3و

ایفا مینمایند [ TGF-β .]16یک فاکتور با فعالیتهای

یا ترکیب هر دو را دریافت کردند کمتر از پرندگان شاهد

متنوع میباشد .طیف فعالیتهای آن از تمایز سلولی و

بود ( ،)P<0/05بیشترین میزان کاهش در خروسهایی

مهار رشد سلولی تا تحریک ماتریکس خارج سلولی،
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تغییرات فراسنجه های بافتشناسی و بیان نسبی ژن  TGF-β4و  StARدر بیضه خروسهای تغذیهشده با کوآنزیم  Q10و اسیدهای چرب امگا3

تعدیل و سرکوب پاسخهای ایمنی و التهابی متغیر میباشد

انتقال کلسترول به درون میتوکندری باشد [.]14

که از سلولهای مختلفی از جمله سلولهای ،T

رادیکالهای آزاد بهدلیل تمایل زیاد به گرفتن الکترون،

ماکروفاژها ،کراتینوسیتها و فیبروبالستها ترشح

باعث آسیب به مولکولها از جمله اسیدهای چرب

میشود .همچنین نوعی سیتوکین است که در سیگنالدهی

غشاهای بیولوژیک و اکسیداسیون آنها میشوند ،در

سلولی نقش دارد و در بسیاری از بافتهای بدن همچون

نتیجه ساختار و عملکرد غشای سلولها در بیضه را دچار

مغز ،قلب ،کلیه ،کبد ،بیضهها بیان میشود .افزایش میزان

اختالل مینمایند [.]15

 TGF-βبا بروز فیبروز کلیه ،دیابت ،نارسایی مزمن کلیه و

افزون بر این ،تغذیه با کوآنزیم  Q10که یک آنتیاکسیدان

ناتوانی بیضه در ارتباط است .پیشرفتهای اخیر نشان

عمده سلولی و محلول در چربی است ،از تخریب سلولها و

میدهد که کاهش میزان  TGF-βمیتوانند روند این

میتوکندری با مهار رادیکالهای چربی از پراکسیداسیون

نارساییها را قطع کند [ 12و .]13

لیپیدها جلوگیری میکند .همچنین اسیدهای چرب بلند

افزایش سن ،کاهش سطح رونویسی پروتئین  StARو

زنجیر غیر اشباع (امگا )3با جلوگیری از مرگ سلولهای

در پی آن ،نقص در انتقال کلسترول به درون میتوکندری از

بیضه در برابر تنش اکسیداتیو ،نقش مهمی را در ساختار و

دالیل کاهش استروئیدسازی و غلظت تستوسترون در

عملکرد بیضه و حفظ باروری دارند [ 5و .]9

سلولهای الیدیگ موش صحرایی گزارش شده است.

سلولهای سرتولی ،الیدیگ و قطر لولههای اسپرمساز در

وجود همبستگی باال بین تولید تستوسترون و  StARنشان

سن  58هفتگی در شکلهای ( )1و ( )2نشان داده شده

میدهد که افزایش ترشح تستوسترون ممکن است ناشی از

است.

جدول  .3اثر کوآنزیم  Q10و اسیدهای چرب امگا( 3سالومگا) بر تعداد سلولهای سرتولی ،الیدیگ و قطر لولههای اسپرمساز در
خروسهای مولد گوشتی
فراسنجهها

تیمارها

0/1001
0/524

شاهد

امگا3

Q10

 + Q10امگا3

139

152

158/5

163

6/90

118

134/4

138

13/25

سرتولی (تعداد)
الیدیک (تعداد)
قطر لولههای اسپرمساز (میکرومتر)

SEM

P-value

113
b

0/15

a

a

0/18

0/19

a

0/18

0/008

0/0223

 :a-bتفاوت اعداد با حروف نامشابه در هر ردیف معنی دار است (.)P<0/05
 :SEMانحراف استاندارد میانگین.

جدول  .4اثر کوآنزیم  Q10و اسیدهای چرب امگا( 3سالومگا) بر بیان نسبیژن  StARو  TGF-4در خروسهای مولد گوشتی
فراسنجهها

تیمارها
شاهد

امگا3

Q10

 + Q10امگا3

TGF-4

1/00a

0/67b

0/76b

0/48c

StAR

1/00 b

b

b

a

1/57

1/40

 :a-bتفاوت اعداد با حروف نامشابه در هر ردیف معنیدار است (.)P<0/05
 :SEMانحراف استاندارد میانگین.
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3/98

SEM

P-value

0/026

<0/0001

0/14

<0/0001
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L

s

B

A

D

C

شکل  .1بافت بیضه :A .گروه شاهد :B ،گروه امگا :C ،3گروه  :D ،CoQ10گروه امگا ،CoQ10 + 3شرایط نرمال بافتی ،سلول
سرتولی ( ،)Sسلول الیدیگ ( ،)Lرنگآمیزی  ،H&Eبزرگنمایی .X40

شکل  .2قطر لولههای اسپرمساز (بزرگنمایی کل  )100بیضه خروسهای مادرگوشتی که با رنگ هماتوکسیلین -ائوزین رنگآمیزی
شده بودند.

براساس نتایج حاصل از این تحقیق میتوان با افزودن
کوآنزیم  Q10و اسیدهای چرب امگا 3به جیره توان
باروری را در خروسهای مسن بهبود بخشید.

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود
منابع مورد استفاده

تشکر و قدردانی
از مدیریت محترم شرکت سهامی مزرعه نمونه بهخاطر
حمایتهای ارزنده در جمعآوری دادهها و تهیه نمونههای
این پژوهش ،تشکر و قدردانی میگردد.
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