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شناسی بیضه در هاي بافتهاي پالسما و برخی فراسنجهبر غلظت گونادوتروپین خوراکیلتروزل  تأثیر

 هفتگی 40خروس مادر گوشتی در 
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 چکیده
های گلۀ مادر سویۀ سشناسی بیضۀ خروهای بافتپالسما و برخی فراسنجه FSHو  LHلتروزل خوراکی بر غلظت  تأثیردر این پژوهش 

های (پنجایگاه )تقسیم و در  یکسانتصادفی به چهار گروه  صورت بهته هف 40بررسی شد. بیست قطعه خروس با سن  308راس 

گرم به ازای ( میلیL1.5) 5/1( و L1) 5/0 (L0.5 ،)1(، L0) 0انفرادی توزیع شدند. تیمارهای آزمایشی شامل دزهای مختلف لتروزل )

های اول، سوم، پنجم، هفتم و نهم و ز پرندگان در هفتهگیری اهفته به پرندگان خورانده شد. خون 12بوده که به مدت  در روز( هر پرنده

 پالسمای خون، قطر و ضخامت LHو  FSHبرداری از بافت بیضه در انتهای آزمایش )هفتۀ دوازدهم( انجام شد. بنا بر نتایج، میزان نمونه

داری معنی طور بهبا لتروزل نسبت به شاهد  شده های تغذیههای الیدیگ در گروهساز و شمار یاختهلولۀ اسپرم (اپیتلیوم) بافت پوششی

 L1.5 ( و93/2±08/0و  11/0±39/10) L1های به ترتیب در گروه LHو  FSHهای آزمایشی نیز میزان افزایش یافت و در بین گروه

داری معنی ورتص بهنسبت به شاهد  L1و  L0.5های اسپرماتوگونی در دو گروه ( باالترین بود. شمار یاخته17/3±08/0و  2/0±5/9)

گرم( توانست میلی 5/1و  1خالصه، تجویز خوراکی لتروزل ) طور بهداری نداشت. های خونی تغییر معنیشمار رگ امابهبود یافت، 

یید این نتایج و تأهای مادر گوشتی را بهبود دهد، اما برای شناسی بیضۀ خروس های بافتها و برخی فراسنجهغلظت گونادوتروپین

 های بیشتری نیاز است. ها به بررسیبه باروری نهایی خروس ها تعمیم آن
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ABSTRACT 
The current study was carried out to evaluate the effect of Letrozole feeding on plasma LH and FSH concentrations 

and testicular histology in Ross 308 broiler breeder roosters. Twenty 40-week old roosters were randomly divided 

into four groups, individually housed and fed different levels of capsulated Letrozole including 0 (L0), 0.5 (L0.5), 1 

(L1) or 1.5 (L1.5) mg/bird/day for 12 consecutive weeks. Blood sampling was done on 1th, 3th, 5th, 7th and 9th weeks 

of trail. Testicular histology was assessed on samples from last week (12th) of experiment. According to the results, 

plasma LH and FSH levels, seminiferous tubule diameter and epithelium thickness as well as Leydig cell numbers 

were significantly increased in Letrozole treated groups compered to control group. The highest concentration of FSH 

and LH were recorded for L1 (10.39 ±0.11 and 2.93±0.08) and L1.5 (9.5±0.2 and 3.17±0.08) groups, respectively. 

Both L0.5 and L1 groups had significantly higher spermatogonial numbers than control group. However, blood vessel 

numbers were not significantly affected. In conclusion, orally feeding Letrozole (1 and 1.5 mg) could improve 

gonadotropin concentration and testicular histology parameters of male broiler breeders at 40 weeks of age. Further 

studied are needed to confirm these results and extend them to final fertility.  
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 دمهمق

 گوشتی مادر هايگله اصلی هدف بارور مرغتخم تولید

 نهايی سودآوري بارور، هايمرغتخم شمار زيرا است،

هاي باروري خروس. کندمی مشخص را هاآن

هفتگی به  37شده در  شده در شرايط کنترل نگهداري

 ,.Weil et al) يابداوج رسیده و پس از آن کاهش می

 وزن مانند هايی عامل هب باروري اين کاهش .(1999

 مواد حد از بیش کمبود لنگش، يا پا مشکل زياد،

 گیريجفت بازدهی و جنسی میل کاهش مغذي،

 ;Hocking & Bernard, 2000) است شده داده ارتباط

Romero-Sanchez et al., 2008) .ژنتیکی رگه انتخاب 

 تولید به عمدهطور  به گوشتی مادر هاي)الين(

 مصرف کاهش با تا شده متمرکز گوشتی هاي جوجه

 ،هرحال . بهباشند داشته باالتري کشتار وزن خوراک،

 نقطۀ در گاهی نهايی محصول تولید در موفقیت اين

 Vizcarra) گیردمی قرار مادر هايگله تولیدمثل مقابل

et al., 2010) . 

ها با افزايش خروس پالسماي LH و تستوسترون 

 که است براين انتظارهرحال  به يابدمی کاهش سن،

 سازوکار راه از را LH ترشح تستوسترون، سطح کاهش

 گوناد-هیپوفیز-هیپوتاالموس محور منفی بازخورد

 آزادسازي استراديول ها،خروس اين در. دهد افزايش

 مهار هیپوفیز غدة بر گذارياثر با را هاگونادوتروپین

 که شودمی تقويت هايی بررسی با فرضیه اين. کندمی

عنوان  به 2تاموکسیفن و 1سیترات کلومیفنها  آن در

. است شده بررسی کنندة استروژن، تعديل داروهاي

 LH سطوح افزايش سبب خروس به داروها اين تجويز

. شودمی باروري بهبود و پالسما تستوسترون و

 ساخته تستوسترون از آروماتاز آنزيم توسط استراديول

 میزان که ودشمی پیشنهاد بنابراين، شود.می

 باال باروري با هايخروس در پايین ايبیضه استراديول

 ,.Weil et al)باشد  آنزيم اين فعالیت کاهش از ناشی

1999) . 

بر کاهش نسبت تستوسترون به استراديول،  افزون

شناسی متناسب با اين پديده در بیضۀ تغییر بافت

خروس شامل نقص در بلوغ، کاهش تولید اسپرم، رها 

                                                                               
1. Clomiphene Citrate  
2. Tamoxifen  

زاينده  (اپیتلیومبافت پوششی )هاي نابالغ ن ياختهشد

ساز، کاهش ضخامت هاي اسپرمبه درون حفرة لوله

ها و زاينده، کاهش اندک در قطر لوله بافت پوششی

شدن فضاي میان بافتی به دلیل هجوم فیبرهاي ضخیم

هاي ها و ظهور اسپرماتیدکالژن و فیبروبالست

. (Sarabia Fragoso et al., 2013)ي است ا چندهسته

با توجه به مطالب باال بررسی راهکار بهبود نسبت 

استروئیدهاي جنسی به نفع تستوسترون و بررسی 

شناسی بیضۀ ها و بافتآن بر گونادوتروپین تأثیر

 ارزشمند خواهد بود. خروس

 P450ة سیتوکروم ابر خانوادآروماتاز عضوي از 

 يافت است که در بیضه، مغز، کبد و بافت چربی

شود و تبديل يک آندروژن به استروژن را با حذف  می

و آروماتیزه کردن حلقۀ  19گروه متیل متصل به کربن 

A دهند ها انجام میاندروژن(Carreau et al., 2003) .

ي آروماتاز اين واکنش را مهار کرده و ها مهارکننده

و نسبت تستوسترون  LH ،FSHسبب افزايش تولید 

شوند. تجربۀ موفق استفاده از میبه استراديول 

هاي آروماتاز براي درمان سرطان پستان مهارکننده

(Smith  & Dowsett, 2003; Karnon, 2006) محققان ،

را متقاعد کرد تا از آن براي کاهش سطح استراديول 

هاي استفاده کنند. لتروزل از آخرين نسل مهارکننده

وماتاز بسیار آروماتاز با اتصال به اتم آهن آنزيم آر

. (de Ronde & de Jong, 2011)کند اختصاصی عمل می

و  LHاستفاده از لتروزول سبب افزايش تستوسترون، 

FSH  در مردان سالم و نابارور شده است(T'Sjoen et al., 

2005; Cavallini et al., 2013).  

طیور، مهار آروماتاز بیشتر بر  مختلف هايدر گونه

آواز خواندن متمرکز شده است  تمايز جنسی و رفتار

(Balthazart et al., 1994; Alward et al., 2016) به .

هاي علمی در مورد دلیل اختصاصی بودن و گزارش

سازي و برگرداندن تستوسترون لتروزل بر اسپرم تأثیر

 T'Sjoen et al., 2005; Saylam et)به سطح طبیعی 

al., 2011; Moss et al., 2013; Dabaja & Schlegel, . 

2014; Ribeiro et al., 2016)  تأثیر، در اين تحقیق 

شناسی بیضۀ ها و بافتآن بر غلظت گونادوتروپین

 هفتگی بررسی شود. 40هاي مادر در سن خروس

 



 177 1396تابستان ، 2 ة، شمار48 ة، دورايران دامیعلوم  

 

 هامواد و روش
 برداري اختصاص تيمارها به حيوانات و نمونه

قطعه خروس مادر گوشتی راس  20اين آزمايش روي 

گرم و سن  25/4906±83/69نگین وزنی با میا 308

يی تا پنجها به چهار گروه هفته انجام شد. خروس 40

 2/1×2/1×1هاي انفرادي )( پنجايگاه )تقسیم و درون 

 و نور ساعت 14 شامل نوري متر( قرار گرفتند. برنامۀ

 23 تا 21 در سالن دماي و بود تاريکی ساعت 10

 ۀتوصی ربنا ب پايه جیرة. شد سلسیوس حفظ درجۀ

 راس" شرکت راهنماي کتابچۀ در مغذي مواد یزانم

 بر خوراکی مواد تجزيۀ و شد تنظیم( 2013) "308

 NRC کتاب خوراکی مواد وتحلیل تجزيه جدول پايۀ

 UFFDA نويسیجیرهافزار  نرم از استفاده با و( (1994

تیمارهاي آزمايشی شامل  .گرفت انجام( 1 جدول)

5/0 (L0.5 ،)1 (L1 )(، L0) 0سطوح مختلف لتروزل )

 در روز( گرم به ازاي هر پرنده( میلیL1.5) 5/1و 

هفته به پرندگان خورانده  12کپسوله و مدت  صورت به

یري پرندگان از سیاهرگ بال و در گ خونشد. 

هاي اول، سوم، پنجم، هفتم و نهم آزمايش  هفته

صورت گرفت. در انتهاي آزمايش )هفتۀ دوازدهم( همۀ 

قراردادي از  طور بهکشتار و از بافت بیضه )ها خروس

 برداري شد.ها( نمونهبیضۀ راست همۀ خروس

 

 شناسی بيضهبافت

 24 به مدت)بوئن  ها در محلولبراي تثبیت، نمونه

 72 به مدت) درصد 10 فرمالین و سپس در (ساعت

 به هانمونه باال، زمان پايان از پس شدند. ورغوطه( ساعت

 منتقل يندساز بافت )تیشوپروسسور(فرآ دستگاه درون

 تمايز و گیريآب تثبیت، کار دستگاه اين. شدند

صورت  بهرا  اي ياخته ساختار حفظ براي بافتی هاي نمونه

 شکل به نمونه اي ياخته اجزاي تا دهدمی انجام خودکار

 مشاهده الکترونی يا نوري میکروسکوپ زير در درست

 2 و 1 محلول لشام دستگاه هايمحلول ترتیب. شود

 70 حاوي الکل 3 محلول درصد، 10 فرمالین حاوي

 90 الکل 5 محلول درصد، 80 الکل 4 محلول درصد،

 بودن افزايشی. بود درصد 96 الکل 6 محلول و درصد

 8 و 7 محلول. بود آهسته آبگیري براي هاالکل درصد

 10 و 9 محلول و درصد 100 يا مطلق الکل حاوي

 را آن از الکل خروج و بافت سازيافشف که بودند، گزيلول

 پارافین 12 و 11 هايمحلول يتدرنها و داشتند عهده بر

 در هانمونه فرآيندسازي بافت، مراحل پايان از پس. بود

 دوار، میکروتوم دستگاه از استفاده با و گیريقالب پارافین

 بیضه بافت نمونه هر از. شد تهیه میکرومتري 5 هايبرش

 ائوزين و هماتوکسیلین یزيآم رنگ براي و یهته اساليد دو

 :شد استفاده زيرصورت  به
 گیره و داده قرار آمیزيرنگ گیرة در را هااساليد

 به ۀ سلسیوسدرج 70 دماي با آون دستگاه درون

 بر افزون کار اين با. شد داده قرار دقیقه 30 مدت

. چسبیدند الم به یخوب به نیز هابرش زدايی،پارافین

 هايمحلول درون به ترتیب به اساليدها حاوي گیرة

 :شدند داده انتقال زير

( 3، (دقیقه 10) گزيلول( 2، (دقیقه 5) گزيلول( 1

 3) درصد 90 الکل( 4، (دقیقه 3) درصد 100 الکل

 70 الکل( 6، (دقیقه 3) درصد 80 الکل( 5، (دقیقه

، (دقیقه 1) جاري آب با شستشو( 7، (دقیقه 3) درصد

 آب با شستشو( 9، (دقیقه 15) اتوکسیلینرنگ هم( 8

 بار يک) الکل اسید محلول( 10، (دقیقه 1) جاري

، (دقیقه 1) جاري آب با شستشو( 11، (ورسازيغوطه

 3) درصد 70 الکل( 13، (دقیقه 5) ائوزين رنگ( 12

 90 الکل( 15، (دقیقه 3) درصد 80 الکل( 14، (دقیقه

، (دقیقه 3) درصد 100 الکل( 16، (دقیقه 3) درصد

. (دقیقه 5) گزيلول( 18و  (دقیقه 5) گزيلول( 17

 3 هايمحلول زدايی، پارافین براي 2 و 1هاي محلول

 هايمحلول تمايز، براي 10 محلول دهی،آب براي 6 تا

 18 و 17 هايمحلول در و گیريآب براي 16 تا 13

 اساليدهاي روي درنهايت. گرفت صورت سازيشفاف

 زمان تا و( کردن مونت) شد باندهچس المل شدة تهیه

 .شدند منتقل الم نگهداري ۀجعب درون به ارزيابی

 عکس 20 از (مورفومتريسنجی ) ريخت هايداده

 نوري میکروسکوپ با اساليد هر ازشده  گرفته

به دست  چشمی، دوربین به مجهز( 100× بزرگنمايی)

 Image J (National Institutes ofافزار  نرم با و آمد

Health, Bethesda, MD) لولۀ قطر. شد ارزيابی 

 و سازاسپرم لولۀ بافت پوششی ضخامت ساز،اسپرم

 20 عرضی مقاطع شمارش با هااسپرماتوگونی شمار

ها  آن از گیريمیانگین و تصادفیطور  به سازاسپرم لولۀ
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 هايياخته شمار. (Islam et al., 2010)آمد به دست 

 مساحت) عکس هر در نیز خونی عروق و اليديگ

 .شد گرفته میانگین و شمارش( مترمربعمیلی 37/0

 

 پالسماي خون FSHو  LHگيري اندازه

 حاوي يها لوله به هانمونه یريگ خون از پس درنگ بی

 جداسازي براي. شدند منتقل( EDTA) انعقاد ضد مادة

 مدت به دور 3000) سانترويفیوژ هالوله خون پالسماي

 

ريزلوله  به پالسما هاينمونه و شده( دقیقه 10

 به و شده ريخته لیتريمیلی 5/0 هاي(میکروتیوپ)

 FSHو  LH گیرياندازه براي. شدند منتقل -20 دماي

 Abbexa)و کیت ويژة طیور اَبگزا  االيزا روش از پالسما

Ltd., Cambridge, UK )دامنۀ  .شد استفاده

 و  1/0-7به ترتیب  FSHو  LHگیري کیت  اندازه

ها نیز لیتر و حساسیت آننانوگرم در میلی 40-8/0

 لیتر بود. نانوگرم در میلی 1/0و  01/0ترتیب  به

 308هاي راس . اجزاء و ترکیب شیمیايی جیرة استاندارد خروس1جدول 
Table 1. Ingredient and chemical composition of standard diet fed Ross 308 broiler breeders 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 
mineral premix∆ 0.25 Threonine 0.37 
■Supplied per kilogram of diet: vitamin A, 15,000 IU; vitamin 

E, 100 IU; vitamin K3, 4 mg; vitamin B12,  25 μg; vitamin D, 
3,000 IU; riboflavin, 7.5 mg; niacin, 50 μg; pantothenic acid, 

18 mg; pyridoxine, 5.5 mg; biotin, 50 mg and folic acid, 1.5 

mg. 
 
∆Supplied per kilogram of diet: Fe, 90 mg; Mn, 120 mg; Zn, 

110 mg; I, 2 mg and Se, 0.3 mg. 

 Calculated Composition 

ME (kcal/kg) 2754.5 

CP (%) 12 

Ca (%) 0.7 

Available P (%) 0.35 

Na (%) 0.15 

Cl (%) 0.15 

K (%) 0.6 

 

 ها داده وتحليل آماري تجزیه

 مربوط يها )داده زمان درتکرارشونده  هاي یريگ اندازه

 هاداده ديگر و PROC MIXED با( گیريبه خون

 PROC GLM با( یشناس بافت به مربوط هايداده)

 ,SAS Institute Inc., Cary) 9 ويرايش SASافزار  نرم

NCعاملعنوان  به تیمار تأثیر. شدند لوتحلی يه( تجز 

 مدل معادلۀ در تصادفی عاملعنوان  به حیوان و ثابت

 LSmeans استفاده از با میانگین مقايسۀ. شد داده قرار

 .شد انجام 05/0 آماري سطح درو 

 

 نتايج و بحث

هاي مادر گوشتی پس از اوج تولید با کاهش خروس

به  ها، نسبت تستوسترونغلظت گونادوتروپین

رو  شناسی در بیضه روبهاستراديول و تغییر بافت

 ,.Weil et al., 1999; Sarabia Fragoso et al)هستند 

. در اين پژوهش استفاده از يک مهارکنندة (2013

افزايندة نسبت تستوسترون به  عنوان بهآروماتاز 

هاي پالسما و استراديول توانست غلظت گونادوتروپین

-معنی طور بهبافت بیضه را  یسنج ريختهاي فراسنجه

(. قطر و ضخامت 3و  2داري بهبود بخشید )جداول 

شده  هاي تغذيهساز در گروهلولۀ اسپرم بافت پوششی

داري افزايش معنی طور بهبا لتروزل نسبت به شاهد 

هاي اسپرماتوگونی در براين، شمار ياختهيافت. افزون 

هاي ختهنسبت به شاهد و شمار يا L0.5و L1دو گروه 

نسبت به دو گروه  L1و L1.5هاي اليديگ در گروه

هاي داري باالتر بود، اما شمار رگمعنی طور بهديگر 

 (.2داري نداشت )جدول خونی تغییر معنی

 بیضۀ بافت در سن افزايش با مرتبط هايپديده

 بافت پوششی درون هاواکوئل گسترش شامل انسان

 است ممکن شدن هواکوئلیز اين است. سازاسپرم لولۀ

 منجر که باشد، زاينده ۀياخت نبود يا رويپس از ناشی

 ارتباط کاهش و اي ياخته بین فضاهاي شدن سست به

 ديگر، رويداد. شودمی سازياسپرم کاهش و اي ياخته بین

 هايلوله برخی. است سازياسپرم موزايیکی در تغییر
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 رديگ برخی ولی فعال سازياسپرم لحاظ از سازاسپرم

 بیضه بافت تحلیل رفتن سبب که هستند، غیرفعال

 شامل غیرطبیعی ديگري تغییر براين، افزون. شود می

 اليديگ هايياخته تجمع کاهش و ها اتصال شدن سست

 ,.Xu et al)شود می تستوسترون ترشح کاهش سبب

نیز کاهش ضخامت بافت  تغییر متناظر در خروس .(2013

ساز و هاي اسپرمهپوششی زاينده، کاهش قطر لول

شدن فضاي میان بافتی به دلیل هجوم فیبرهاي  ضخیم

هاي ها و ظهور اسپرماتیدکالژن و فیبروبالست

 . (Sarabia Fragoso et al., 2013)ي است ا چندهسته

 
 شده با لتروزل هاي تغذيهشناسی خروسهاي بافت. فراسنجه2جدول 

Table 2. Testicular parameters of roosters administered Letrozole 

Traits 
Treatments (LSmean ±SE)  

P value L0 L0.5 L1 L1.5 

Seminiferous tubule diameter▲ (μm) 259±17.33b 344.98±14.36a 332.62±19.14a 324.11±18.21a 0.01 

Seminiferous epithelium thickness▲ (μm) 74.26±3.03b 94.27±4a 96.22±4.19a 93.17±4.41a <0.01 
Spermatogonia▲ (n) 176.85±5.4c 200.25±7.47ab 204.8±6.65a 181.3±9.38bc 0.02 

Leydig cells□ (n) 13.22±0.78b 15.26±0.71b 17.62±0.93a 18.09±0.56a <0.01 

Blood vessels□ (n) 2.08±0.29 1.8±0.27 1.76±0.24 1.9±0.36 NS 
a-b داري دارند.تفاوت معنی 05/0هاي غیرمشترک در سطح  ا حرفمقادير موجود در يک رديف ب 

هفته دريافت  12گرم در روز را به مدت ( میلیL1.5) 5/1( و L1) 5( /L0.5)0 ،1(، L0پرندگان )پنج پرنده در هر تیمار( سطوح مختلف لتروزول شامل ه ) ■

 کردند.

 ه محاسبه شده است.ساز در هر پرندلوله اسپرم 20بر پايۀ میانگین مقاطع عرضی ▲

 متر مربع( محاسبه شده است.میلی 37/0تصوير ) 20بر پايۀ میانگین  □
a-b Values within a row with different superscripts differ at p<0.05. 
■The birds (n=5/treat) received different levels of Letrozole including: 0 (L0), 0.5 (L0.5), 1 (L1) or 1.5 (L1.5) 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. 

 

 
گرم به ازاي ( میلیD) 5/1( و C) 5/0 (B ،)1(، A) 0[لتروزل  مختلف سطوح با شده تغذيه هايخروس بیضۀ عرضی . مقطع1شکل 

 -4 ها،اسپرماتوگونی -3 ساز،لوله اسپرم بافت پوششی ضخامت -2 ساز،اسپرم لوله قطر -1].هفته 12در روز به مدت  هر پرنده

 .میکرومتر 50 اس:مقی نوار ،100× بزرگنمايی:. خونیي ها رگ -5 و اليديگ هايياخته
Figure 1. Cross sections of testes of roosters treated with different levels of Letrozole (0 (L0), 0.5 (L0.5), 1 (L1) or 

1.5 (L1.5) mg/kg BW/day) for 12 weeks. 1: Seminiferous tubule diameter. 2: Seminiferous epithelium thickness, 3: 

spermatogonia, 4: Lydig cells, 5: vessel blood. Magnification: 100 X. Scale bar: 50 µm. 
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هاي ساز )فراسنجههاي اسپرمارزيابی لوله

سنجی( راهکاري ساده براي  شناختی و ريخت ريخت

سازي است. تولید اسپرم با نقص در پايش تغییر اسپرم

يا بلعیده شدن روي هاي بنیادي، پسالگوي تقسیم ياخته

سمی  یجۀ نبود هورمونی يا تأثیردرنتهاي زاينده ياخته

. (Altoé et al., 2014)يابد مواد شیمیايی، کاهش می

شاخصی از  عنوان بهساز هاي اسپرمگیري قطر لولهاندازه

هاي مربوط به فعالیت  سازي در بررسیفعالیت اسپرم

نیز يک  ساز اسپرم ۀلولبیضه است. ضخامت بافت پوششی 

براي ارزيابی تولید اسپرم مطرح است، زيرا از  مؤثرويژگی 

هاي ساز و ياختهتغییر چرخۀ بافت پوششی لوله اسپرم

. در اين (Altoé et al., 2014)کند میوئید پیروي می

 (هیستولوژيکیشناختی )  بافتکیفی  هايآزمايش، يافته

 و 1)شکل  استهاي کمی يیدي بر دادهتأبافت بیضۀ 

(. افزون براين، نشان داده شد، بین غلظت 2دول ج

هاي ( و تستوسترون )داده3ها )جدول  گونادوتروپین

هاي ( در پرندگان تحت آزمايش و شاخصنشده چاپ

کمی و کیفی بافت بیضه ارتباط مثبتی وجود دارد 

( در FSHو  LHها )(. غلظت گونادوتروپین2)جدول 

 طور بههد هاي تیماري لتروزل نسبت به شاگروه

 FSH(. افزايش غلظت 3داري باالتر بود )جدول  معنی

گرم میلی 1لیتر( در پرندگانی که )نانوگرم در میلی

ها لتروزول دريافت کرده بودند، نسبت به ديگر گروه

نیز، بیشترين میزان  LHداري بود. در مورد معنی

مشاهده شد که  L1.5لیتر( در گروه )نانوگرم در میلی

دار بود. معنی L0.5دار و با  یمعن یرغ L1ن با اختالف آ

ارتباط منفی بین غلظت استراديول پالسما و 

خوبی  هاي آزمايشی مختلف بهها در مدلگونادوتروپین

 ,.Weil et al., 1999; Raven et al)يید شده است تأ

هاي انسانی  . استفاده از لتروزول در بررسی(2006

ه استراديول پالسما، توانسته است نسبت تستوسترون ب

هاي کیفی پالسما و فراسنجه LHو  FSHغلظت 

داري افزايش دهد معنی طور بهاسپرم انسان را 

(Cavallini et al., 2011) . 

 
 شده با لتروزول هاي تغذيههاي پالسما در خروس. سطح گونادوتروپین3جدول 

Table 3.  Plasma gonadotropin levels of  roosters administered Letrozole 

Feature 
Treatments (LSmean ±SE)  P Value 

L0 L0.5 L1 L1.5 Treat Time Treatment×Time 

FSH (ng/mL) 6.91±0.15c 9.71±0.1b 10.39±0.11a 9.5±0.2b  <0.01 0.04 NS 

LH (ng/mL) 2.07±0.08c 2.83±0.09b 2.93±0.08ab 3.17±0.08a  <0.01 NS NS 
a-b  داري دارند.تفاوت معنی 05/0هاي غیرمشترک در سطح  موجود در يک رديف با حرفمقادير 

 هفته دريافت کردند. 12گرم در روز  را به مدت میلی 5/1و  1، 5/0، 0پرندگان )پنج پرنده در هر تیمار( سطوح مختلف لتروزول شامل  ■

a-c values within a row with different superscripts differ at p<0.05. 
■The birds (n=5/treat) received different levels of Letrozole including: 0 (L0), 0.5 (L0.5), 1 (L1) or 1.5 (L1.5) mg/bird/day. 

 

هاي توانايی بیضه در تولید اسپرم با شمار ياخته 

شود و تولید روزانۀ سرتولی در هر بیضه تنظیم می

سرتولی و اسپرماتوگونی به هاي اسپرم با شمار ياخته

. (Okwun et al., 1996)ازاي هر بیضه ارتباط دارد 

هاي کنندة افزايش و تمايز ياختهين تنظیمتر مهم

 FSHاست. افزون براين، تستوسترون اثر  FSHسرتولی 

 Dimitriadis)کند هاي سرتولی را تقويت میبر ياخته

et al., 2015) ،ينکه باوجودا. با در نظر گرفتن اين موارد

هاي سرتولی بستگی دارد، تولید اسپرم به شمار ياخته

شود. ترشح کنترل می HPGکامل با  طور بهاين فرآيند 

 با( از هیپوفیز پیشین LHو  FSHها )گونادوتروپین

GnRH شود تنظیم می(Tsutsui et al., 2013) که ،

شود. گزارش ها در هیپوتاالموس تولید میتوسط نورون

ضربه ست که جیره با انرژي باال فراوانی شده ا

، وزن بیضه و تولید اسپرم را GnRHهاي (پالس)

. افزون براين (Feng et al., 2015)دهد افزايش می

سازي و استروئیدسازي در بیضۀ طیور بستگی به اسپرم

FSH ،LH  و تستوسترون دارد(Vizcarra et al., 

هاي تهعمده بر ياخ طور به LHو  FSH. اثر (2010

 صورت بههاي اليديگ متمرکز است و سرتولی و ياخته

اي هاي بیضهافزايش ياخته cAMPافزايی از روش هم

 Huang et al., 2003; Kim et)کنند را تحريک می

al., 2016) .ينکه باوجوداLH ،FSH  و تستوسترون

سازي در طیور ضروري هستند به نظر براي اسپرم
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ي براي عملکرد بیضه شاخص بهتر FSHرسد که  می

هاي گذشته  . بررسی(Vizcarra et al., 2010)است 

ارتباط بااليی با کنش و وزن بیضه  FSHنشان دادند، 

 ,.Heng et al)هاي گلۀ مادر گوشتی دارد در خروس

ها، شمار اسپرماتوگونی FSH. افزون براين، (2017

هاي اسپرم را در میمون ها و ياختهاسپرماتوسیت

 . (Ramaswamy & Plant, 2001)داده است افزايش 

 ترشح به بالغ اليديگ ياختۀ در تستوسترون تولید 

 خون جريان درون به هیپوفیز غدة از LH اي ضربه

 در خود غشايی گیرندة به LH اتصال. دارد بستگی

 رويدادهايی از آبشاري آغاز سبب اليديگ ياختۀ

 G به LH گیرندة شدن جفت شامل که شود می

 افزايش سیکالز، آدنیالت شدن فعال ها،ئینپروت

 فسفري شدن و اي ياختهدرون cAMP تشکیل

 توسط هاپروتئین cAMP به وابسته (فسفوريالسیون)

 اشگیرنده به LH اتصال. شودمی A کیناز پروتئین

 در. دارد اليديگ هايياخته بر مزمن و حاد گذارياثر

 و هشد تشکیل LH توسط cAMP آن، حاد گذارياثر

 شودمی تحريک میتوکندري درون به کلسترول انتقال

 هايآنزيم بیان افزايش شامل مزمن گذارياثر و

 .(Midzak et al., 2009)است  استروئیدسازي

 بین کاربردي ارتباط يک براين، افزون

 با سرتولی هايياخته در آندروژن گیرنده/آندروژن

 یزن اليديگ هايياخته در تستوسترون ترشح/تولید

 است، داده نشان ها بررسی نتايج. است شده پیشنهاد

LH تولید تحريک سبب اليديگ هايياخته بر تأثیر با 

 میوئید هايياخته بر گذارياثر با که شودمی آندروژن

 کنش کنندةتنظیم پروتئین تولید سبب فراتوبولی

 کنش خود ۀنوب به نیز آن و شودمی( Pmods)  سرتولی

 برهمکنش و کرده تنظیم را سرتولی هايياخته

 فراهم را زاينده ياختۀ گسترش براي ضروري اي تغذيه

 و اليديگ هايياخته بین برهمکنش تنظیم اين. کندمی

 تداوم براي آندروژن، ۀواسط به ايبیضه هايياخته ديگر در

 در آندروژن یرمستقیمغ کنش و بوده ضروري سازياسپرم

 کنش کنندةتنظیم تئینپرو تأثیر. دهدمی نشان را بیضه

 به پاسخ درها  آن ناتوانی و سرتولی هايياخته بر سرتولی

 غیرمستقیم تأثیر وجود تنی، برون محیط در هاآندروژن

 از را رسانیپیام مسیر يک که کندمی يیدتأ را آندروژن

 هايياخته میوئید، هايياخته به اليديگ هايياخته

 کندمی پیشنهاد ايندهز هايياخته به سرانجام و سرتولی

(Chang et al., 2004). 

 

 گيري کلینتيجه

يک  عنوان بهدر اين پژوهش استفاده از لتروزول، 

گرم میلی 5/1و  1دزهاي مهارکنندة آروماتاز، در 

 هايتوانست باعث افزايش برخی از فراسنجه

هاي در خروس LHو  FSHی بیضه و غلظت شناس بافت

 مادر گوشتی شود.
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