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چکیده
زمینۀ مطالعه :پروفايل ليپوپروتئين پالسما يکی از مکانيسمهای مؤثر در توسعهی بافت بيضه و فرآيند اسپرماتوژنز در خروسها است.
هدف :مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثير مکمل ال-کارنيتين در جيرهی جوجه خروسهای نابالغ بر هيستولوژی بيضه ،شاخصهای اسپرماتوژنز و ليپوپروتئينهای پالسما در
پيک توليد اجرا شد.
ال تصادفی با دو تيمار (سطوح صفر و  250ميلیگرم بر کيلوگرم ال-
روشکار 12 :قطعه خروس مادر گوشتی سويهی راس ( 12هفتگی) به مدت  22هفته ،در يک طرح کام ا
کارنيتين در جيره) و شش تکرار استفاده شد .برنامهی خوراکدهی و نوردهی بر اساس کاتالوگ سويهی راس  308انجام گرفت .برای دستيابی به اهداف تحقيق ،در سن 34
هفتگی بهطور تصادفی چهار پرنده از هر تيمار انتخاب و پس از خونگيری از سياهرگ زير بال کشتار شدند .در نهايت غلظت کلسترول LDL ،و  HDLپالسما با استفاده از کيت
تجاری مخصوص و شاخصهای بافتی بيضه (تعداد سلولهای اسپرمساز ،سلولهای سرتولی ،قطر لوله منیساز ،ارتفاع اپیتليوم منیساز ،ضريب تمايز لولهای و ضريب اسپرماتوژنز)
پس از تهيه مقاطع پارافينی پنج ميکرومتری ،با نرم افزار  SASبررسی شدند.
نتايج :نتايج نشان داد که تعداد لولههای منیساز و سلولهای سرتولی به طور معنیداری تحت تأثير ال-کارنيتين جيرهای قرار گرفت ( .)P>0/05مکملسازی ال-کارنيتين در
جيره جوجهخروسها پيش از بلوغ جنسی باعث افزايش معنیداری در شاخص اسپرماتوژنز ( ،)P>0/003و شاخص تمايز لولهای ( )P>0/02شد .ميزان  HDLبهطور معنیداری
تحت تأثير مکمل ال-کارنيتين قرار گرفت ( .)P>0/007يک تمايل به معنیداری در غلظت  ،)P=0/09( LDLو نسبت  ،)P=0/059( LDL/HDLبين تيمارها مشاهده شد،
ولی بين تيمارها تفاوت معنیداری از لحاظ کلسترول مشاهده نشد.
نتیجهگیری نهايی :بر اساس نتايج اين مطالعه ،تغذيه جوجهخروسهای نابالغ با  250ميلیگرم ال-کارنيتين توسعهی بافت بيضه و فرآيند اسپرماتوژنز را بهبود میبخشد.
کلمات کلیدی :خروس ،بافتشناسی ،بيضه ،ليپوپروتئينها ،ال-کارنيتين
کپیرايت © تحقيقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزيع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.

نويسنده مسئول :سيدداود شريفی ،گروه علوم دام و طيور ،پرديس ابوريحان دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
پست الکترونيکیsdsharifi@ut.ac.ir :

مقدمه
نتاج شرکت دارد ،بنابراين جنس نر نقش مهمتری نسبت به ماده در
باروری و توليد جوجههای گوشتی ايفا مینمايد ( .)21در سالهای اخير
بيشتر مطالعات در زمينه گلههای مادر گوشتی ،به بررسی مشکالت
توليد مثلی و باروری در مراحل انتهايی دوره توليد متمرکز شدهاند
(.)2،3،9،15،29

مرغهای مادر گوشتی از اجزای اساسی صنعت طيور میباشند ،که هدف
اصلی از پرورش آنها توليد بيشترين تعداد تخممرغ بارور است .از اينرو،
در اين گلهها باروری مهمترين ضرورت برای دستيابی به سودآوری نهايی
است .پرندگان نر و ماده هر دو در باروری نقش دارند ،بدليل اينکه تنها
 12-10درصد گله را خروس تشکيل میدهد و در  50درصد ژنتيک
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در صورتی که در ابتدای دورهی توليد پرنده از سيستم تناسلی
تکامليافته و باروری مناسبی برخوردار باشد ،میتواند نويد بخش يک
زندگی توليدمثلی ايدهآل پس از اوج توليد باشد .گنادهای خروس مولد
گوشتی بالغ به صورت مجزا ،با ارتباطات سلولی و بخشهای عملکردی
سازمان يافتهاند ( .)32بيوسنتز هورمونهای استروئيدی و شاخصهای
اسپرماتوژنز (توليد اسپرماتوزوآ) دو عملکردی هستند که اساس اا بيضهها
انجام میدهند .بيضهها حاوی لولههای اسپرمساز و فضای بينابينی
هستند ،که لولههای اسپرمساز عناصر عملکردی بيضهاند و سلولهای
سرتولی اساس ساختاری لولههای اسپرمساز بر روی غشاء پايه میباشند.
سلولهای سرتولی "سلولهای پرستار" مسئول مهيا کردن انرژی و مواد
مغذی برای توسعه سلولهای بنيادی به منظور دسترسی به اسپرماتوژنز
موفق میباشند (.)19،25
اين سلولهای پرستار از سوبستراها و مسيرهای مختلفی برای
تحقق نيازهای متابوليکی خود استفاده میکنند ،که بتا-اکسيداسيون
اسيدهای چرب مسير اصلی توليد  ATPدر آنها است .بهطوریکه،
سلولهای سرتولی توليد انرژی را زمانیکه گليکوليز بلوکه میشود،
حفظ میکنند ،با اين حال در صورت بلوکه شدن بتا-اکسيداسيون توليد
 ATPدر اين سلولها بسيار کاهش میيابد (.)33
 Ratoو همکاران در سال  2012گزارش کردند که شاخصهای
اسپرماتوژنز موفق وابسته به عملکرد طبيعی سلولهای سرتولی است
( .)24از طرفی ،تستوسترون هورمونی استروئيدی است که برای
اسپرماتوژنز و باروری جنس نر ضروری است (.)14،28
 Ergunو همکاران در سال  2007نشان دادند که
ليپـوپروتئينهـا ميزان عرضه استرول مورد نياز برای انجام برخی از
فعاليتهای سلولی از جمله شکلگيـری غشـاءهـا و سـنتز
هورمـونهـای استروئيدی را تنظيم میکنند ( .)5همبستگی بين
ليپوپروتئينهای سرم و سلولهای جنسی ،پشتيبان و فعاليت ترشحی
سلولهای اليديگ بافت بيضه مشخص شده است (.)10
ال-کارنيتين "ماده مغذی مولتیفانکشن" ترکيبی است که در
کبد ،کليه و مغز از دو اسيد آمينه ضروری اليزين و متيونين سنتز
میشود .در سلولهای زنده بدن عملکرد اصلی اين ترکيب تسهيل عبور
اسيدهای چرب از غشای ميتوکندری به منظور ورود به چرخه بتا-
اکسيداسيون است ( .)12اهميت ال-کارنيتين در توليد مثل جنس نر،
وقتی برجستهتر شد که گزارش گرديد غلظت آن در پالسمای منی و
لومن اپيديديمال در حدود  100- 2000برابر بيشتر از پالسمای خون
است ( .)8اين شبهويتامين عالوه بر تنظيم هموستازی انرژی ،همچنين
دارای ويژگیهای آنتیاکسيدانی و آنتیآپاپتوزی در سيستم تناسلی
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میباشد ( Palmero .)17،23،26و همکاران در سال  2000گزارش
کردند که ال-کارنيتين يکی از تنظيمکنندههای اصلی عملکرد
سلولهای سرتولی میباشد (.)22
با توجه به اينکه جيرهی طيور اساس اا يک ماهيت گياهی دارد و از
لحاظ ال-کارنيتين فقير است و از طرفی اليزين و متيونين به ترتيب
اولين و دومين اسيدآمينه محدود کننده در جيره پرندگان میباشند ،از
اينرو ،به نظر میرسد با گنجاندن ال-کارنيتين به جيره
جوجهخروسهای نابالغ بتوان به بافت بيضه توسعه يافتهای در پرندگان
دست يافت و در نهايت عملکرد توليد مثلی را بهبود بخشيد .تا به حال
هيچ مطالعهای در ارتباط با تأثير ال-کارنيتين جيره بر بافتشناسی بافت
بيضه ،شاخصهای اسپرماتوژنز و ليپوپروتئينهای پالسمای خروسهای
مولد گوشتی گزارش نشده است .بنابراين مطالعه حاضر به منظور بررسی
تأثير ال-کارنيتين در جيرهی جوجهخروسهای نابالغ بر فراسنجههای
بافتشناسی بيضه ،شاخصهای اسپرماتوژنز و ليپوپروتئينهای پالسما
در زمان پيک توليد صورت گرفت.

مواد و روشکار
پرندگان و جیرهها :مطالعه حاضر در خرداد ماه سال  ،1397در
مرکز تحقيقات طيور پرديس ابوريحان -دانشگاه تهران انجام شد .مواد
شيميايی مورد استفاده در مطالعه حاضر از شرکتهای سيگما ;(sigma
) St, Louis, Mo ,USAو مرک (Merck Darmstadt,
) Germanyخريداری گرديد .در مطالعه حاضر تعداد دوازده قطعه
خروس مولد گوشتی سويه تجاری راس  308در سن دوازده هفتگی ،به
شيوهی تصادفی در دو گروه ششتايی ( 6تکرار) قرار گرفتند .خروسها
در قفسهای جداگانه انفرادی نگهداری شدند و اندازهی قفسها
 1/2*1/2*1متر مکعب در نظر گرفته شد .در ابتدای آزمايش تا 20
هفتگی  8ساعت روشنايی و  16ساعت تاريکی اعمال گرديد و تحريک
نوری در سن  21هفتگی صورت گرفت و ساعات روشنايی به  14ساعت
افزايش يافت .جيرهی پرندگان بر اساس احتياجات توصيه شده در
کاتالوگ راس  ،308تنظيم و در مزرعهی پرورش مرغ مادر گوشتی
بهپرور ساخته شد (جدول  .)1بعد از دورهی عادت دهی ،ال-کارنيتين
(صفر و  250ميلیگرم در کيلوگرم) در جيره گنجانده شد و خوراک
روزانه به طور دقيق (گرم در روز) به وسيلهی ترازوی ديجيتال توزين و
در اختيار پرندگان قرار گرفت .دسترسی پرندهها به آب به صورت آزاد
بود .دمای سالن نيز با استفاده از دماسنج در محدودهی 21 - 24
درجهی سانتیگراد نگهداری شد.

وحید محمدی و همکاران\ تأثير ال-کارنيتين بر بافتشناسی بيضه خروس

جدول .1مواد خوراکی و ترکيب شيميائی جيره پايه.
ماده خوراکی

مقدار (درصد)
69/00
8/50
19/19
1/40
0/32
0/80
0/11
0/25
0/25

دانه ذرت
کنجالهی سويا ( 44درصد پروتئين)
سبوس گندم
دی کلسيم فسفات
نمک
صدف
دی-ال-متيونين
مکمل معدنی1
مکمل ويتامينه2
مواد مغذی محاسبه شده
2754
انرژی قابل متابوليسم (کيلوکالری در کيلوگرم)
12
پروتئين (درصد)
0/7
کلسيم (درصد)
0/35
فسفر (درصد)
0/15
سديم (درصد)
0/45
ال-اليزين (درصد)
0/29
دی ال-متيونين (درصد)
0/49
متيونين  +سيستئين (درصد)
1مکمل معدنی حاوی  100000ميلیگرم روی 60000 ،ميلیگرم آهن 10000 ،ميلیگرم مس 6000 ،ميلیگرم منگنز 2000 ،ميلیگرم يد 200 ،ميلیگرم سلنيوم بود 2 .مکمل ويتامينه
دارای  12ميليون واحد بينالمللی ويتامين  ،Aسه ميليون واحد بينالمللی ويتامين  ،D3صدهزار واحد بينالمللی ويتامين  3000 ،Eميلیگرم تيامين 12000 ،ميلیگرم 15000 ،B2
ميلیگرم  55000 ،B3ميلیگرم  4000 ،B5ميلیگرم  40 ،B6ميلیگرم  5000 ،B12ميلیگرم  250 ،K3ميلیگرم بيوتين و يک کيلوگرم کولين کلرايد بود.

جدول  .2اثرات ال-کارنيتين جيره بر شاخصهای بافتشناسی بيضه خروسهای مولد گوشتی.
فراسنجه
لولههای منیساز (تعداد)
سلولهای سرتولی (تعداد)
ارتفاع اپیتليوم منیساز (ميکرومتر)
قطر لوله منیساز (ميکرومتر)

ال-کارنيتين (ميلیگرم بر کيلوگرم)
0
10/43 b
22/75 b
55/95
137/03

250
19/06a
27/18 a
59/66
140/20

خطای
استاندارد

مقدار
احتمال

3/57
2/02
3/95
1/77

0/01
0/02
0/18
0/066

 a-bميانگينها با حروف نامشابه درون هر رديف تفاوت معنیداری نسبت به هم دارند (.)P>0/05
جدول  .3اثرات ال-کارنيتين جيره بر شاخصهای اسپرماتوژنز خروسهای مولد گوشتی.
فراسنجه
شاخص اسپرميوژنز
شاخص تمايز لولهای

ال-کارنيتين (ميلیگرم بر کيلوگرم)
250
0
72/56 a
60/25 b
68/93 a
52/56 b

خطای
استاندارد
3/54
3/98

مقدار
احتمال
0/003
0/02

 a-bميانگينها با حروف نامشابه درون هر رديف تفاوت معنیداری نسبت به هم دارند (.)P>0/05
جدول  .4اثرات ال-کارنيتين جيره بر ليپوپروتئينهای پالسمای خروسهای مولد گوشتی.
ال-کارنيتين (ميلیگرم بر کيلوگرم)

خطای
استاندارد

مقدار
احتمال

فراسنجه*
250
0
0/14
3/77
155/25
159/75
کلسترول
b
a
0/007
2/61
119/00
126/50
HDL
0/09
2/83
28/75
35/50
LDL
0/059
0/042
0/24
0/28
LDL/ HDL
 a-bميانگينها با حروف نامشابه درون هر رديف تفاوت معنیداری نسبت به هم دارند (* .)P >0/05فراسنجه( HDL :ليپوپروتئين با وزن مولکولی باال)( LDL ،ليپوپروتئين با وزن مولکولی
پايين).
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تصوير  .1-Bشاخص اسپرميوژنز /عدد  :1لوله منیساز  SIمثبت/عدد  :2لوله
منیساز  SIمنفی/بزرگنمايی 100برابر.

تصوير  .1-Aشاخص ضريب توبوالر  /عدد  :1لوله منی ساز  TDIمثبت  /عدد
 :2لوله منی ساز  TDIمنفی /بزرگنمايی  400برابر.

تصوير  .1-Dلولههای منیساز بالغ در دايرهای به شعاع  500ميکرومتر،
بزرگنمايی  40برابر.

تصوير  .1-Cقطر لوله منیساز  /شماره  :2ارتفاع اپیتيليوم منیساز  /شماره :3
هر کدام از دايرهها نشان دهنده يک سلول سرتولی ،بزرگنمايی 400برابر.

بافت شناسی بیضه :در پايان آزمايش (سن  34هفتگی)،

ضريب تمايز لولهای و ضريب اسپرمیوژنز :به منظور

چهار قطعه پرنده از هر تيمار انتخاب و پس از خونگيری از آنها
کشتار شدند .سپس بيضهها بهسرعت از بدن خارجشده و
نمونههايی به ضخامت مشخص از بيضه چپ تهيه گرديد .برای
تثبيت ،نمونههايی به ضخامت  0/5سانتیمتری در محلول فرمالين
 4درصد (به مدت  72ساعت) غوطهور شدند .سپس ،نمونهها به
درون دستگاه فرآيندساز بافت (تيشوپروسسور) منتقل شدند .اين
دستگاه کار تثبيت ،آبگيری و تمايز نمونههای بافتی برای حفظ
ساختار ياختهای را به صورت خودکار انجام میدهد تا اجزای
ياختهای نمونه به شکل درست در زير ميکروسکوپ مشاهده شود.
پس از پايان مراحل فرآيندسازی بافت ،نمونهها در پارافين
قالبگيری و با استفاده از دستگاه ميکروتوم دوار ،برشهای 5
ميکرومتری تهيه شد .از هر نمونه بافت بيضه دو اساليد تهيه و
برای رنگآميزی هماتوکسيلين و ائوزين استفاده شد (.)27

ارزيابی اسپرماتوژنز در لولههای منیساز ،از ضريب تمايز لولهای
) (TDIو ضريب اسپرميوژنز ) (SIاستفاده شد .برای بررسی ،TDI
درصد لولههای منی ساز که شامل چهار يا بيش از چهار رديف از
سلولهای تمايز يافته از اسپرماتوگونی  Aمیباشد ،محاسبه گرديد.
برای اين منظور تعداد  400عدد لوله منیساز ( 4بار ،هر بار 100
لوله منیساز) بررسی و نهايتاا نتايج به صورت لولههای  TDIمثبت
و  TDIمنفی گزارش گرديد (تصوير  .)1-Aبه منظور بررسی SI
نيز ،درصد لولههای منیساز حاوی اسپرم به لولههای فاقد اسپرم
محاسبه شد .برای اين منظور نيز تعداد  400عدد لوله منیساز (4
بار ،هر بار  100لوله منیساز) بررسی و نهايتاا نتايج به صورت
لولههای  SIمثبت و  SIمنفی گزارش گرديد (تصوير .)1( )2-B

97
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اندازهگيری قطر لوله منیساز مقاطع دايره شکل لوله منیساز
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انتخاب و از غشای پايه تا غشای پايه روبهروی لوله منیساز
اندازهگيری شد .برای اندازهگيری ارتفاع اپیتليوم منیساز از
قسمت غشای پايه تا انتهای سر سلولهای اسپرماتيد اندازهگيری
شد .برای شمارش سلولهای سرتولی در هر لوله منیساز ،تجمع
سر سلولهای اسپرماتيد به عنوان يک سلول سرتولی لحاظ شده و
شمارش شدند (تصوير .)3-C
شمارش لولههای منیساز :برای اين کار تعداد لولههای
منیساز بالغ در دايرهای به شعاع  500ميکرومتر شمارش گرديد
(تصوير .)4-D
سنجش لیپوپروتئینهای پالسما :در سن  34هفتگی
بیدرنگ پس از خونگيری نمونهها به لولههای حاوی مادهی ضد
انعقاد ) (EDTAمنتقل شدند .برای جداسازی پالسمای خون،
لولهها سانتريفيوژ ( 3000دور به مدت  10دقيقه) شده و نمونههای
پالسما به ريزلولهی ميکروتيوپهای  0/5ميلیليتری ريخته شدند
و به دمای  -20درجه سانتی گراد منتقل شدند .برای اندازهگيری
ليپوپروتئينهای پالسما (کلسترول تام HDL ،و  )LDLاز کيت
تجاری مخصوص (شرکت پارس-آزمون ،تهران ،ايران) استفاده شد.
تجزيه و تحلیل دادهها :برای آناليز دادهها از رويهی GLM

نرم افزار  ،SASدر قالب طرح کامالا تصادفی استفاده شد .تفاوت
معنیدار بين ميانگينها با استفاده از آزمون چند دامنه توکی در
سطح  5درصد استفاده شد.

نتايج
در جدول  2تأثير تيمارهای آزمايشی بر بافتشناسی بيضه
نشان داده شده است .تعداد لولههای منیساز و سلولهای سرتولی
به طور معنیداری تحت تأثير ال-کارنيتين جيره قرار گرفت
( .)P>0/05تمايل به معنیداری ( ،)P=0/066بين تيمارهای
آزمايشی از لحاظ قطر لوله منیساز مشاهده شد ،ولی ارتفاع
اپیتليوم منیساز تحت تأثير مکمل ال-کارنيتين قرار نگرفت.
نتايج مربوط به تأثير ال-کارنيتين بر شاخصهای اسپرماتوژنز
در جدول  3گزارش شده است .مکملسازی ال-کارنيتين جيرهای
در زمان پيش از بلوغ جنسی باعث افزايش معنیداری در شاخص
اسپرميوژنز ( ،)P>0/003و شاخص تمايز لولهای ( )P>0/02نسبت
به گروه شاهد شد.
جدول  4اثرات ال-کارنيتين جيره بر ليپوپروتئينهای
پالسمای خروسهای مولد گوشتی را نشان میدهد .ميزان
ليپوپروتئينها با وزن مولکولی باال بهطور معنیداری تحت تأثير

مکمل ال-کارنيتين قرار گرفت ( .)P>0/007يک تمايل به
معنیداری در ميزان ليپوپروتئينها با وزن مولکولی کم (،)P=0/09
و نسبت  LDLبه  ،)P=0/059( HDLبين تيمارها مشاهده شد،
ولی مکملسازی ال-کارنيتين تأثير معنیداری بر ميزان کلسترول
بين تيمارها نگذاشت.

بحث
رشد و توسعهی بافت بيضه برای حفظ عملکرد توليدمثلی
نرمال (سنتز هورمونهای جنسی و توليد اسپرم) در خروس حياتی
است .مطالعهی حاضر بهمنظور بررسی تأثير استفاده از ال-
کارنيتين در جيرهی جوجهخروسهای نابالغ بر فراسنجههای
هيستولوژی بيضه ،شاخصهای اسپرماتوژنز و ليپوپروتئينهای
پالسما در پيک توليد انجام شد .نتايج نشان داد تغذيهی 250
ميلیگرم ال-کارنيتين به جيرهی جوجهخروسهای نابالغ منجر به
افزايش تعداد لولههای اسپرمساز فعال در بيضه نسبت به پرندگان
گروه شاهد شد .مطالعات پيشين گزارش کردند که درمان طوالنی
مدت ال-کارنيتين برای عملکرد توليد مثلی و ظرفيت باروری مؤثر
است ( .)4،6در مطالعهای  Topcu-Tarladacalisirو همکاران در
سال  2009نشان دادند که ال-کارنيتين اثرات تخريبی ناشی از
آسيب راديکال گاما القايی بر لولههای اسپرمساز را بهبود میبخشد.
در مطالعهی آنها تغييرات هيستوپاتولوژيکی در بيضهی
خرگوشهای القا شده با اشعهی گاما و درمان شده با ال-کارنيتين
نسبت به گروه القا شده با اشعهی گاما بسيار پايينتر بود ،که اين
بهبود هيستولوژی بيضه را به اثرات آنتیاکسيدانی ال-کارنيتين
نسبت دادند (.)31
در مطالعهی حاضر ،تعداد سلولهای سرتولی در بيضهی
پرندگان تغذيه شده با مکمل ال-کارنيتين درحدود  20درصد
نسبت به پرندگان گروه شاهد بيشتر بود .ال-کارنيتين يکی از
تنظيمکنندههای اصلی عملکرد سلولهای سرتولی میباشد (.)22
از آنجايیکه ،مسير اصلی توليد انرژی در سلولهای سرتولی بتا-
اکسيداسيون اسيدهای چرب است ( ،)33و با توجه به اينکه ال-
کارنيتين به عنوان حامل اسيدهای چرب به درون ميتوکندری
نقش اساسی در مسير بتا-اکسيداسيون ايفا میکند ( )13و
همچنين خصوصيات آنتیاکسيدانی ( ،)17و آنتیآپاپتوزی (،)26
ال-کارنيتين در سيستم توليدمثلی ،بنابراين بهبود شمار سلولهای
سرتولی در اين آزمايش دور از انتظار نبوده است.
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نتايج مطالعه حاضر نشان داد که  250ميلیگرم ال-کارنيتين
در جيرهی جوجهخروسهای نابالغ شاخصهای اسپرماتوژنز
(اسپرميوژنز و تمايز لولهای) را نسبت به گروه شاهد بهبود بخشيد.
توانايی بيضه در توليد اسپرم با شمار ياختههای سرتولی در هر
بيضه تنظيم میشود و توليد روزانهی اسپرم با شمار ياختههای
سرتولی و اسپرماتوگونی به ازای هر بيضه ارتباط دارد (.)18
سلولهای سرتولی مواد مغذی و انرژی مورد نياز سلولهای بنيادی
جهت انجام فرآيند اسپرماتوژنز را فراهم مینمايد (.)19،25
بنابراين ،به نظر میرسد در مطالعهی حاضر در بخشی از بهبود
فرآيند اسپرماتوژنز ،افزايش سلولهای سرتولی نقش داشته است.
نتايج مطالعه اخير نشان داد که غلظت  HDLپالسما در پرندگان
تغذيه شده با  250ميلیگرم ال-کارنيتين نسبت به پرندگان گروه
شاهد بيشتر بود .ال-کـارنيتين بـهعنوان يک داروی کاهش دهنده
چربـی خـون (هيپوليپيـدميک) قـادر است غلظت
ليپوپروتئينهای با دانسيته پايين ( )LDLرا کاهش داده و غلظت
ليپوپروتئينهای با دانسيته باال ( )HDLرا افـــزايش دهـــد
( ،)17که با يافتههای ما در توافق بود Mirzapor Sarab .و
همکاران در سال  2016گزارش کردند ،جوجههای گوشتی تحت
تنش گرمايی تغذيه شده با  100ميلیگرم ال-کارنيتين غلظت
 HDLو  LDLرا نسبت به پرندگان گروه شاهد به ترتيب افزايش
و کاهش میدهد ( .)16ليپوپروتئينها وظيفه جابهجايی چربیهايی
از قبيل کلسترول را بين بافت ترشحکننده آن و اندامهای هدف بر
عهده دارند؛ جذب ليپيد در ارگان هدف عمدت اا با واسطه گيرندههای
ليپوپروتئين صورت میگيرد ( ،)7همچنين ليپوپروتئينها ميزان
عرضه استرول مورد نياز برای انجام برخی از فعاليتهای سلولی از
جمله شکلگيری غشاءها و سنتز هورمونهای استروئيدی را تنظيم
میکنند ( .)6در مطالعه حاضر با افزايش غلظت  HDLدر پرندگان
تغذيه شده با ال-کارنيتين تعداد سلولهای اسپرمساز و سرتولی

نيز افزايش يافت .مطالعات قبلی ارتباط مثبت بين  HDLو
بافتشناسی بافت بيضه در بز ( ،)10موش صحرايی ( ،)11و خروس
( )9را نشان دادهاند .سلولهای سرتولی نقش تغذيه سلولهای
جنسی موجود در بيضه با مواد مغذی مختلف از جمله ليپيدها را
بر عهده دارند ( .)21،30همچنين داربست موجود در بين
سلولهای اسپرمساز و مويرگهای خونی بيضه ،از عبور و مرور
 LDLو  VLDLجلوگيری نموده و تنها اجازه تبادل ذرات HDL
و تحويل کلسترول موجود در آن را به سلولهای سرتولی میدهد
( .)12بنابراين میتوان نتيجه گرفت که در ساختار بيضهی پرندگان
تغذيه شده با ال-کارنيتين ،کلسترول موجود در  HDLدر مقايسه
با ساير ترکيبات ليپيدی پالسما ،عالوه بر بکارگيری برای سنتز
تستوسترون ،جهت تغذيه سلولهای جنسی در حال ساخت نيز
مورد استفاده قرار میگيرد.
نتیجهگیری :نتايج مطالعه حاضر نشان داد تغذيه
جوجهخروسها پيش از بلوغ جنسی با  250ميلیگرم ال-کارنيتين
میتواند توسعهی بافت بيضه و فرآيند اسپرماتوژنز را در زمان پيک
توليد بهبود دهد .با اين حال ،مطالعات بيشتری در اين زمينه مورد
نياز است.
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Abstract
BACKGROUND: Plasma lipoprotein profile is one of the effective mechanisms in testicular tissue development and

spermatogenesis process in roosters.
OBJECTIVES: The present study was conducted to investigate the effect of dietary supplementation of l-carnitine
during pre-pubertal period on testicular histology, spermatogenesis indexes and plasma lipoproteins of immature
cockerels
METHODS: A total of twelve Ross broiler breeder males (12 weeks) for 22 weeks in a completely randomized design
with two treatments (0, and 250 mg/kg of L-carnitine in the diet) and six replications were used. Feeding program, and
photoperiod regimen was performed based on ROSS 308 management handbook. To achieve the objectives of the
study, at the age of 34 weeks, four birds were randomly selected from each treatment and after collecting blood samples
from the veins under the wings, the birds were slaughtered. Finally, plasma cholesterol, LDL and HDL concentrations
using a commercial kit and testicular parameters (number of seminiferous tubules, number of Sertoli cells, height of
epithelium seminiferous tubules, seminiferous tubules diameter, spermatogenesis index, and tubular differentiation
index) after preparation of 5-μm paraffin sections, were analyzed by SAS software.
RESULTS: The results showed that the number of seminiferous tubules, and the number of Sertoli cells were
significantly affected by l-carnitine (P<0.05). L-carnitine supplementation in the diet of immature cockerels before
sexual maturity significantly increased the spermatogenesis index (P<0.003) and tubular differentiation index
(P<0.02). HDL levels were significantly affected by l-carnitine supplementation (P<0.007). There was a significant
tendency in LDL concentration (P=0.09) and LDL/HDL ratio (P=0.059) between treatments, but no significant
differences were observed in cholesterol concentration between treatments.
CONCLUSIONS: According to the results of this study, feeding immature cockerels before sexual maturity with 250
mg l-carnitine improves testicular tissue development and spermatogenesis process.
Keywords: Cockerels, Testis, Histology, Lipoproteins, L-carnitine
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Ingredients and nutrient composition of basal diet. 1 Supplied per kilogram of diet: Fe, 60000 mg; Mn, 6000 mg; Zn, 100000 mg; I, 2000 mg; cu,10000
mg; and Se, 200 mg. 2 Supplied per kilogram of diet: vitamin A, 12000000IU; vitamin E, 100000 IU; vitamin K3, 5000 mg, B1, 3000 mg; riboflavin, 12000 mg;
niacin, 15000 mg; vitamin B12, 40 mg; vitamin D, 3,000000 IU; pantothenic acid, 55000 mg; pyridoxine, 4000 mg; biotin, 250 mg and Choline chloride, 1 kg.
Table 2. Effects of dietary l-carnitine on testes histology indices of male breeder broilers. a-b Mean differences in each row were significantly different (P<0.05).
Table 3. Effects of dietary l-carnitine on Spermatogenesis indices of males breeder broilers. a-b Mean differences in each row were significantly different (P<0.05).
Table 4. Effect of dietary l-carnitine on Plasma Lipoproteins of male breeder broilers. a-b Mean differences in each row were significantly different (P<0.05).
Parameter: HDL (High-density lipoprotein), LDL (Low-density lipoprotein).*
Figure 1. A. Tubular Differentiation Index (1= TDI +, 2= TDI –), Magnification: 400 X. B. Spermiogenesis Index (1= SI +, 2= SI -), Magnification: 100×.C. 1=
Seminiferous tubules diameter, 2= Height of epithelium seminiferous tubules, 3= Sertoli cells, Magnification: 400 ×.D. Number of adult seminiferous tubules in a
circle with a radius of 500 μm, Magnification: 40 ×.
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