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 دهیچک

مادر های سنگین  شناسی بیضۀ خروسهای بافت هدف از این بررسی ارزیابی تأثیر افزودن سطوح باالی آلفاتوکوفرول استات بر فراسنجه

=شمار؛ 30دو گروه وزنی استاندارد ) هفته( در 20)با سن  308 ی راسمادر گوشتخروس  60ی بود. در این راستا، شمار گوشت

kg169/0±109/3= شمار؛ 30گین وزن بدن( و سنگین )میان=kg 161/0 ± 509/3= صورت بهها گین وزن بدن( تقسیم شدند. خروسمیان 

. تیمارهای با شش تکرار در هر تیمار( 2×5فاکتوریل  صورت بههای انفرادی منتقل شدند )تصادفی در ده گروه تیماری تقسیم و به قفس

گرم  ( میلیE400) E 0 (E0،) 100 (E100 ،)200 (E200 ،)300 (E300 ،)400ای همسان افزون بر سطوح مختلف ویتامین آزمایشی با جیره

درصد بیشتر از گروه سبک خوراک دریافت کرد.  30به مدت ده هفته تغذیه شدند. در مدت آزمایش، گروه سنگین  Eدر کیلوگرم جیرۀ ویتامین 

 صورت به Eشناسی از الشه جدا شدند. نتایج نشان داد، ویتامین های بافتها برای ارزیابیها کشتار شدند و بیضهپایان آزمایش خروسدر 

 .(≥05/0Pهای تیماری نسبت به گروه شاهد )کنترل( افزایش داده است )ساز را در همۀ گروه های اسپرمها و شمار لولهداری اندازۀ بیضهمعنی

های الیدیگ و ساز، شمار یاختهساز، ضخامت بافت پوششی )اپیتلیوم( اسپرمهای اسپرمن، در هر دو گروه وزنی، قطر بیضۀ چپ، قطر لولههمچنی

توان عنوان کرد، سطوح آمده می دست رکل، بنابر نتایج بهد  .(≥05/0P) باالتر بود Eگرم ویتامین میلی 400های خونی برای گروه  شمار رگ

 شناسی بیضۀ خروس شده است. های بافت گرم در کیلوگرم جیره( موجب بهبود فراسنجهمیلی 400) Eیتامین باالی و
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ABSTRACT 
The aim of this study was to investigate effect of dietary supplementation by high doses of α-tocopherol acetate 

breeder (20 weeks of age) were used in two groups, standard (n=30; body weight= 3.109±0.169) and heavy (n=30; 

±body weight= 3509±0.161) weight. Roosters were individually kept and randomly divided into 10 treatments (in a 

2×5 factorial arrangements with six replicates in each group).  The experimental treatments were fed a same diet 

supplemented with different levels of vitamin E (0, 100, 200, 300, 400 mg α-tocopherol acetate/kg diet) for 10 weeks. 

The heavy weight group received 30% excessive diet than standard group from beginning until the end of the 

experiment. After 5 weeks of adaptation period, roosters were fed by supplemented diet for 10 weeks. In the end of 

experiment roosters slaughtered and testicles removed from carcass for morphology and histology analysis. Results 

showed that vitamin E were significantly increased the size of testis, the number of seminiferous tubules in all 

treatment group compared to the control group (P ≤ 0.05). As well as, in two body weight groups the weight of testis, 

left testis diameter, seminiferous tubules diameter, seminiferous epithelium thickness, number of leydig cell and 

blood vessels were highest in E400 group (P ≤ 0.05). Finally, based on these results, it was concluded that high dose 

of vitamin E (400 mg/kg diet) improved testis morphology and histology parameters. 

 

Keywords: Heavy weight roosters, leydig cells, seminiferous tubules, seminiferous epithelium, vitamin E. 
 

 

 



 ... شناسیبافت های فراسنجه بر استات توکوفرول -آلفا باال سطوح رتأثی: اجعفر و همکاران 124

 
 

 مقدمه

 در ها عامل نیترمهم از یکی هاخروس یمثلدیتول عملکرد

است. ی مادر گوشتدر مرغ  مثلدیتول تیموفق

 لیتشک را گله تیجمع درصد 10 تنها نرها ینکهباوجودا

. هستند میسه گله کیژنت از درصد 50 در اما دهندیم

سبب  هامرغ به نسبت هاخروس بودن کمتر بنابراین،

 یدمثلیتول عملکرد در کاهش ینتر کوچک شودمی

 ،نیبنابرا. شود گله مثلدیتول نرخ کاهش باعث هاخروس

 است یضرور یبارور تیموفق یبرا هاآن یجنس سالمت

(Saemi et al., 2012; Molapo & Kompi, 2016). با 

 نسبت به یدمثلیتول صفات یریپذوراثت نکهیا به توجه

 اثر هیتغذ همچون یکیرژنتیغ یها عامل است، نییاپ

 حال، نیا با. دندار وریط یدمثلیتول عملکرد بر یترمهم

 نرها به نسبتی گوشتة مادی هاپرنده یاهیتغذ تیریمد

و افزایش وزن  استجلب کرده  خود به را یشتریب توجه

های مرغ مادر  ها یکی از مشکالت مزرعهدر خروس

. در نتایج تحقیقی (Zaghari et al., 2013) استگوشتی 

 طوربه خروس، یدمثلتول عملکرد ،است شده گزارش

 به بنابراین، .ردیگیم قرار بدن وزن یرتأث تحت میمستق

 در باروری اصلی هایشاخص بر خروس بدن وزن یرتأث

 است این بر فرض است. شده ویژه توجه تولید دورة طول

 های عامل طریق زا یدمثل،تول بر خروس بدن وزن که

بر  ها،بیضه رشد و توسعۀ هورمونی، وضعیت مانند چندی

 Dermanović et)گذارد  می یرتأثکیفیت و کمیت منی 

al., 2013.) های بارور الزم مرغمداوم تخم تولید منظور به

مثلی حفظ ها در شرایط پایدار تولیداست که خروس

د. همچنین، ها توجه ویژه شو شوند و باید به وزن بدن آن

های آخر یژه در هفتهو بهیکنواختی گله از نظر وزن بدن 

مثل مثلی عامل بسیار مهم در تولیدچرخِۀ )سیکل( تولید

ی وزن گوشت ۀجوجهای خروس است. در کنار سن والد

مرغ تخمتوجهی بر باروری و تفریخ یر شایانتأثبدن نیز 

ی مناسب . عملکرد هورمون(Celeghini et al., 2001دارد )

ها گذار و خروس های تخمریز مرغسامانۀ غدد درون

بدن توجهی بستگی به سن و افزایش وزن قابل طور به

 .(Wilson et al., 1979) دارد

 ی زیستیهاامانهس در (ویداتیاکس) تنش اکسایشی

های  عامل دیتول نیب تعادلنبود  ۀجینت ی(کیولوژیب)

اکسیدانی( آنتیکننده و پاسخ پاداکسندگی )اکسید

 ;Halliwell and Gutteridge, 1986) است یاخته درون

Kappus, 1987; Rikans et al., 1991.) واکنش 

 ندیفرآ کی دیپیل ونیداسیپراکس کالیراد یارهیزنج

 از اگر ندآیفر نیا .رسد یم نظر به مداوم کیولوژیزیف

 هایاختههای حیاتی عملکرد تواندیم شود خارج کنترل

 Chance) شود ای یاخته مرگ به منجر و دهد رییتغ را

et al., 1979.) سن و  شیافزا از یناش اکسایشی تنش

 یرو که است هاخروس مثلدیتول در یاصل مشکل وزن

 و تستوسترون سطوح ،یمن عیما تیفیک ،یمصرف یغذا

 Saemi et) گذاردیم یمنف اثر اسپرم یسماپال یهادیپیل

al., 2012 .)مختلف هایگونه اسپرم پالسمایی غشای 

 چرب اسیدهای از باالیی سطح حاوی پرندگان، ویژه به

 پراکسیداسیون به مستعدآن را  که است غیراشباع

( ROS) اکسیژن فعال هایگونه تأثیر تحت لیپیدی

 ،طورمعمول . به(Kelso et al., 1997) کند می

 با منی پالسمای در موجود طبیعی های پاداکسنده

 را لیپیدها )اکسیداسیون( ها، اکسایشROS سازیخنثی

 (.Partyka et al., 2012) دهندمی کاهش

 در یمیرآنزیغ محافظت یها عامل نیتر مهم از یکی

 که .است E نیتامیو ،دیپیل ونیداسیپراکس برابر

 ;Kappus, 1987)کند  سازی می آزاد را پاک های رادیکال

Halliwell, 1989.) اسیدهای چرب غیراشباع  مقدار

 موجود( PUFA: Poly unsaturated fatty acid) چندگانه

 است غشا E نیتامیو مقدار هب وابسته خروس اسپرم در

(Cerolini et al., 2006) .نیتامیو مقدار E مقدار به زین 

 .(Surai et al., 1997) دارد یبستگ رهیج مکمل در آن

 از که است زیستی یغشا در یاصل ةپاداکسند E نیتامیو

 قیطر از آزاد یهاکالیراد از یناش اکسایشی یهابیآس

 نیا. کندیم یریجلوگها ROS انداختن دام به

 در ییایمیوشیب یهاواکنش توسط آزاد های رادیکال

 به ییباال لیتما که ،شوندیم دیتول یاخته یتوکندریم

 دها،یپیل شامل یاخته یساختارها به رساندن بیآس

 ,.Min et al) دارند کینوکلئ یدهایاس و ها نیپروتئ

 روند یط در است ممکن های فعال اکسیژن گونه .(2016

 در یتوکندریم در الکترون انتقال ةریزنج قیطر از تنفس

 توکرومیس میآنز توسط نیهمچن و گیدیال یهایاخته

P450 شود دیتول یدیاستروئ ریمس (Hornsby, 1989; 

Peltola et al., 1996) .نیتامیو ،نیهمچن E نقش کی 
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 های گذاریاثر نیا از یبرخ دارد، غشاها تیتثب در یکل

 ی(کیمتابولوسازی ) سوخت اعمال به مربوطه ةکنند تیتثب

 آزاد چرب یدهایاس با کمپلکس لیتشک ییتوانا مانند آن

 یکلسترولشبه تیفعال ،ها آن زیانبار تأثیر از یریجلوگ و

 .(Surai, 1999) است یدیپیل ءغشا یۀال دو نیب در

 و ضهیب بافت اکسایشی بیتخر باعث E نیتامیو کمبود

 ناباروری درنهایت و سازاسپرم یاهلوله و هایاسپرماتوگون

 به توجه با(. Wilson et al., 2003) شودیم هاخروس

 E نیتامیو از استفاده که است نیا ما یۀفرض باال، مطالب

 بافت یهایژگیو بتواند گوشتی مادر یهاخروس ةریج در

 یبرا یشیآزما نیبنابرا دهد، قرار ریتأث تحت را ضهیب

بر خروس  Eویتامین  سطوح مختلف تأثیر بررسی

های دارای وزن  وزن و مقایسۀ آن با خروس ینسنگ

  .شد اجرا و یطراح استاندارد

 

 ها روش و مواد
 شیآزما طرح و روند اجرا

 سویۀ یمادر گوشت خروس قطعه 60 یرو شیآزما نیا

 و استاندارد وزن دو در و هفته 20 سن با 308 راس

 مدت به درصد جیرة بیشتر مصرف کردند( 30) نیسنگ

 شش) ییتا شش گروه ده به هاخروس. شد انجام هفته ده

( یوزن نیانگیم هر یبرا تکرار سه و گروهدر هر  تکرار

 40×40×50)ی انفراد یهاقفس درون و میتقس

 ییروشنا ساعت 14) ینور ۀبرنام. گرفتند قرار( متر یسانت

 و کنواختی یطیمح طیشرا وی( کیتار ساعت 10

ۀ درج 23 تا 21 در سالن یدما و بودشده  کنترل

 سه) یده عادت هفته پنج از پس. شد حفظ وسیسلس

 ریذخا شدن یخال یبرا نیتامیو بدون ةریج هفته

( یریگاسپرم یبرا یدهعادت هفته دو و بدن ینیتامیو

 .شدند میتقس یتصادفصورت  به گروهده  در هاخروس

 هیذتغ E نیتامیو بدون یۀپا ةریج با (کنترل) شاهد گروه

 مکمل یۀپا ةریج همان گرید یهاگروه(. 1 جدول) شد

 E (100 ،200 ،300 ،400 نیتامیو سطح چهار با شده

 ،نیهمچن. کردند افتیدر را گرم در کیلوگرم جیره( میلی

 ةریج درصد 30 شیآزما خرآ تا اول از وزن ینسنگ گروه

. کردند افتیدر استاندارد وزن با گروه به نسبت شتریب

 وزن دو با( 52) لیفاکتور طرح قالب در شیآزما

 مختلف سطح جپن و( استاندارد و نیسنگ) متفاوت

گرم در  میلی E (0 ،100 ،200 ،300 ،400 نیتامیو

 شد. انجام  کیلوگرم جیره(

 

 ضهیبشناسی و ریخت یشناس بافت

 منظور به کشتار از پس( 10 ۀهفت) شیآزما انیپا در

 وزن،) بیضه هایگیریهشناسی بیضه و انداز بررسی بافت

اندازة بیضه  ترازو ، با بیضه وزن .شد انجام( قطر سایز،

 کولیس )طول بیضه( و قطر بیضه )عرض بیضه( با

های بافت بیضه،  گیری ویژگیاندازه. شد گیری اندازه

( Ali et al., 2017) مرسوم روش به ضهیب یشناسبافت

 در هانهنمو ت،یتثب برای ،طور اختصار هب. گرفت انجام

 دراز آن  پس و( ساعت 24 مدت به) بوئن محلول

 .شدند ورغوطه( ساعت 72 مدت به) درصد10 نیفرمال

 درون ی بهساز شفافگیری و برای آب هاسپس نمونه

 .شدند منتقل( تیشوپروسسور) بافت فرآیندساز دستگاه

 در هانمونه بافت، فرآیندسازی مراحل پایان از پس

 دوار، کروتومیم دستگاه از استفاده با و رییگقالب نیپاراف

گذاری  روی اسالیدهای شمارهو به کرومترییم5 هایبرش

آمیزی و پارافین زدایی، رنگ منظور . بهشده منتقل شد

 های زیر قرار گرفتند:اسالیدها به ترتیب در محلول

 درصد، 90 الکل( 3 درصد، 100 الکل( 2 گزیلول، (1

 آب با شستشو( 6 درصد، 70 الکل( 5 درصد، 80 الکل( 4

 جاری، آب با شستشو( 8  ن،یلیهماتوکس رنگ( 7 جاری،

( 10 ،(یورساز غوطه بار یک) الکل دیاس محلول( 9

 70 الکل( 12 ائوزین، رنگ( 11 جاری، آب با شستشو

  درصد، 90 الکل( 14 درصد، 80 الکل( 13 درصد،

 برای 1 محلول. گزیلول (16 درصد، 100 الکل( 15

 محلول ،یدهآب برای 5 تا 2 هایمحلول ،یزدای نیفپارا

 در و رییآبگ برای 16 و 13 هایمحلول تمایز، برای 9

 روی درنهایت. گرفت صورت یساز شفاف16 محلول

. (کردن مونت) شد چسبانده المل شدة هیته اسالیدهای

شناسی برای هر  های مربوط به بافت برای ارزیابی فراسنجه

گرفته شد از هر اسالید  عکس 20ر یک از تیمارها شما

و  آمده دست به( ×100 نمایی با میکروسکوپ نوری )بزرگ

های بافتی مانند  فراسنجه Image J افزار نرمبا استفاده از 

ساز، قطر بافت پوششی )اپیتلیوم( ۀ اسپرمقطر لول

یری و شمارش گ اندازههای الیدیگ سطحی، شمار یاخته

 شد.
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 (2016 ،308 راس راهنمای پایۀ بر) 308 راس هایخروس استاندارد رةیج یاییمیش بیترک و اجزاء .1 جدول
Table 1. Ingredients and the chemical composition of experimental diets (DM basis, based on catalog of ROSS-308, 201 

Ingredient Percentage C.F% Fat% Linoleic acid% 
Corn 67.31 1.68 2.55 1.27 
Soya meal (44%) 6.20 0.192 0.032 0.025 
Wheat bran 23.28 2.42 1.11 0.39 
DCP 1.36 - - - 
Limestone 0.81 - - - 
Sodium chloride 0.32 - - - 
Vitamin and mineral premix* 0.5 - - - 
DL- Methionine  0.11 - - - 
Baking soda 0.10 - - - 
L-Lysine HCl 0.01 - - - 
Sum 100 4.292 3.642 1.685 
Composition 
ME (Kcal/Kg) 2700 - - - 
Crude protein (%) 11.5 - - - 
Calcium (%) 0.7 - - - 
Available phosphorus (%) 0.35 - - - 
Na (%) 0.18 - - - 
Lysine (%) 0.45 - - - 
Methionine (%) 0.31 - - - 
Threonine (%) 0.33 - - - 
Methionine + Cysteine (%) 0.57 - - - 
DEB( meq/kg) 165.571 - - - 

 5/7ریبوفالوین:  ؛المللیواحد بین 2500: 3ویتامین د  ؛گرممیلی 03/0: 12ویتامین ب  ؛گرممیلی 5: 3ویتامین کا  ؛المللیواحد بین 11000 :در هر کیلوگرم خوراک مقادیر زیر تامین شد: ویتامین آ

گرم؛ ید: میلی 110گرم؛ منگنز: میلی 50میلی گرم و مواد معدنی؛ آهن:  2و اسید فولیک:  گرممیلی 25/0بیوتین:  ؛گرممیلی 4پیردوکسین:  ؛گرممیلی 15پانتوتنیک اسید:  ؛گرممیلی 55نیاسین:  ؛گرم لیمی

 گرم در کیلوگرم خوراک )بدون ویتامین ایی(.میلی 3/0گرم و سلنیوم: میلی 2
* Provide per Kg of diet; A: 11,000 IU; K3: 5 mg; B12: 0.03 mg; D3: 3500 IU; riboflavin: 7.5 mg; niacin: 55 mg; pantothenic acid: 15 mg; pyridoxine: 

4 mg; biotin: 0.25 mg and folic acid: 2 mg and minerals; Fe: 50 mg; Mn: 120 mg; Zn: 110 mg; I: 2 mg and Se: 0.3 mg per kg Diet (without vitamin E). 
 

 ها داده یآمار وتحلیل تجزیه

 SAS افزار نرم PROC MIXED استفاده از با هاداده

(SAS Institute 2002)  طرح  قالب درو  9.1ویرایش

 نیانگیم تفاوت. شدند وتحلیل تجزیه (52) لیفاکتور

 و دانکن ای دامنه چند آزمون از استفاده با هاماریت نیب

 .شد انجام 0/0 5 دار معنی سطح در

 

 بحث و جیتان

 Eسطوح باال ویتامین در این بررسی استفاده از 

عنوان  گرم در کیلوگرم جیره(میلی 200-400)

( 2جدول) ضهیب یشناسختیر هایپاداکسندة فراسنجه

 بهبود یداریمعنطور  به را یشناسبافت یها فراسنجه و

 دو هر قطر و ضهیب دو هر وزن .(3 جدول) دیبخش

 گروه به نسبت E200،E300  ،E400 یهاگروه در ضهیب

 در اما (.≥05/0P) افتندی شیافزا داریمعن طوربه شاهد

 دو هر اندازة. نداشتند یداریمعن شیافزا  E100گروه

 به نسبت E نیتامیو با شده یهتغذ یهاگروه در ضهیب

 .≥P)05/0) افتی شیافزا داریمعنطور  به شاهد گروه

 ,.Marin-Guzman et al) گذشته های در نتایج بررسی

1997; Mehranjani et al., 2009 )و وزن در شیافزا 

 نیتامیو از یناش موش و خوک در ضهیب عرض و لطو

E در این آزمایش اثر متقابل وزن و  .کردند گزارش را

شناسی بیضه  های ریختبر فراسنجه Eویتامین 

 سازاسپرم هایلوله یارزیاب (.2 جدول)نشد  دار معنی

. است سازیاسپرم رییتغ پایش برای ساده راهکاری

 فعال سازیاسپرم لحاظ از سازاسپرم یهالوله یبرخ

 لیتحل سبب که هستند، رفعالیغ دیگر یبرخ یول

 رییتغ این، بر افزون. شودیم ضهیب بافت رفتن

 و هااتصال شدن سست شامل دیگری یعیرطبیغ

 ترشح کاهش سبب الیدیگ هاییاخته تجمع کاهش

 متناظر رییتغ .(Xu et al., 2013) شودیم رونتستوست

 بافت ضخامت کاهش با افزایش سن خروس در

 و سازاسپرم هایلوله قطر کاهش زاینده، یپوشش

 برهاییف هجوم لیدل به یبافتانیم فضای شدن میضخ

 دهاییاسپرمات ظهور و هابروبالستیف و کالژن

 (.Sarabia Fragoso et al., 2013) است یاچندهسته

 هاییاخته میتقس الگوی در نقص با اسپرم دیتول

 در زاینده هاییاخته شدن دهیبلع یا رویپس ادی،یبن

 ،یاییمیش مواد یسم ریتأث یا یهورمون نبود ۀجینت

 قطر رییگاندازه (.Altoé et al., 2014) یابد یم کاهش



 127 1397بهار ، 1 ة، شمار49 ة، دورایران دامیعلوم  

 

 تیفعال از یشاخصعنوان  به سازاسپرم هایلوله

 ضهیب تیفعال به مربوط هاییبررس در سازی اسپرم

 یک زین سازاسپرم ۀلول یپوشش بافت ضخامت. است

 زیرا ،شده مطرح اسپرم دیتول یارزیاب برای مؤثر یویژگ

 های یاخته و سازاسپرم ۀلول یپوشش بافت ۀچرخ رییتغ از

 (.Altoe et al., 2014) کند یم روییپ دیوئیم

 یهالهلو شمار ،(1)شکل  آزمایش بنابر نتایج این

 نسبت  Eنیتامیو با شدههیتغذ یهاگروه در سازاسپرم

 گروه درداشت و  یداریمعن شیافزا شاهد گروه به

E400 05/0(مشاهده شد  مقدار نیباالتر(P≤ این .

نرخ   Eبدین معنی است که با افزایش سطح ویتامین

 یپوشش بافت ضخامت باروری افزایش خواهد یافت.

 در گیدیال یهااختهی مارش و سازاسپرم یهالوله

نسبت به گروه کنترل  E200،E300 ، E400 یهاگروه

. برای ≥P)05/0(داری افزایش نشان داد معنی طور به

 داشتند، را مقدار نیباالتر E400 گروهاین فراسنجه نیز 

 و E300 گروه دو در یخون یهارگ شمار همچنین

E400 داری داشتمعنی شیافزا (05/0P≤ بررسی .)

ی در خروس نشان باروریرگذار بر تأثهای  راسنجهف

وزن سطح  ینسنگهای داده است که در خروس

های با وزن تر از خروس یینپاتستوسترون خون 

شده و  یلتحلاست. در نتیجه بیضه دچار  استاندارد

بیضه در  ساز اسپرمافزون بر کاهش وزن، بافت پوششی 

شود ن میها کمتر شده و با بافت پیوندی جایگزیآن

(Sarabia Fragoso et al., 2013) در نتایج یک .

نشان  (Dermanovic et al., 2013) بررسی دیگر

تا  500و کاب  308ها در راس دادند، وزن بدن خروس

 ها آنها و تفریخ مرغباروری تخم بر نرخ 58هفته 

دیگر، افزایش داری اثرگذار است. از سوی معنی طور به

ها  گیری آنبا کاهش عمل جفتها وزن بدن خروس

گیری گله را مختل کند. برای تواند عملکرد جفتمی

ی جا بهافزایش باروری باید از تلقیح مصنوعی 

طبیعی استفاده کرد. در این آزمایش اثر  گیری جفت

دار نبود ها معنی بر فرانسجه Eمتقابل وزن و ویتامین 

(05/0(P≤. 

 یهالوله ارشم E نیتامیوافزودن  شیآزما نیا در

 و E200،E300 ، E400 یهاگروه در را سازاسپرم

ساز، شمار اسپرم یهالوله یپوشش بافت ضخامت

 E300های خونی را در گروه های الیدیگ و رگیاخته

داری معنی صورت بهنسبت به گروه شاهد  E400و 

  (.≥05/0P) دادافزایش 

های مربوط به  بر فراسنجه E ویتامینتأثیر افزایش 

 ,.Ener et al، )منی و نرخ باروری در انسان مایع

و  (Moghbeli et al., 2016) خروس (2016

ی خوب به (Kargar et al., 2017) نشخوارکنندگان

از طریق  Eویتامین  روشن است. سازوکار احتمالی

و پیشگیری  PUFAزنجیرة  تأثیر مهاری آن بر تجزیۀ

 . (Rengaraj & Hong, 2015)یشی است از تنش اکسا

 
 در گرممیلی 400 و E (0، 100، 200، 300سطوح مختلف ویتامین  و( سنگین و استاندارد) وزنی میانگین دو . تأثیر2 جدول

 308 راس هایخروس بیضۀ شناسیریخت هایبر فراسنجه( جیره کیلوگرم
Table 2. Main effect of two BW type (S and H) and 5 different levels of vitamin E (0, 100, 200, 300, 400 mg/kg diet) 

on testis   parameters of roosters (Means ± SE) 
Weight 
category 

Vitamin E 
doses 

Parameters 

W. testis R 
(mg) 

W. testis L 
(mg) 

S. testis R 
(mm) 

S. testis L 
(mm) 

D. testis R 
(mm) 

D. testis L 
(mm) 

S  24.03 ± 1.06 24.90 ± 1.04 47.04 ±0.90 46.73b ±0.84 25.42b  ± 0.37 25.29b±0.46 
H  24.43 ± 1.10 26.10 ±1.29 49.41 ± 1.00 49.66a ±0.89 27.60 a ± 0.59 28.06a ±0.53 

 

0 19.75c ± 1.74 19.45c ± 1.72 42.87b ±1.79 43.20b ±1.40 24.15c  ± 0.89 24.36b  ± 0.83 

100 22.01bc ±1.66 23.66bc ± 1.87 48.16a ±1.48 47.41a ±1.28 25.57bc ±0.54 26.39ab ± 0.92 
200 24.81ab ±1.61 27.45ab ± 2.17 49.86a ± 1.16 50.25a ± 0.96 26.91ab ±0.90 26.79a  ± 1.08 

300 27.08a ± 1.59 27.166ab±1.19 49.91a ± 1.01 49.58a ± 1.07 28.10a ±0.77 27.58a   ±0.62 

400 27.58a ±0.66 29.33a  ± 0.59 50.35a ± 1.07 50.63a ± 1.35 27.75a ±0.55 28.16a ± 0.67 

P- Value 

BW 0.8012 0.4616 0.0507 0.0058 0.0009 0.0001 

VE 0.0028 0.0011 0.0010 0.0002 0.0007 0.0066 

BW×VE 0.8319 0.9865 0.8605 0.7937 0.7644 0.9226 
W. testis R ،وزن بیضۀ راست :W. testis L ،وزن بیضۀ چپ :S. testis R ،سایز بیضۀ راست :size of left testis ،سایز بیضۀ چپ :D. testis R ،قطر بیضۀ راست :D. 

testis L  ،قطر بیضۀ چپBW ،وزن بدن :H :وزن  ینسنگSE ،خطای استاندارد :S ،وزن استاندارد :VE ویتامین :E، BW×VE اثر متقابل وزن بدن و سطوح :
 .≥P)05/0)دهند دار را نشان می یمعنتفاوت  E( برای وزن بدن و برای سطوح ویتامین a-bنویس در یک ردیف ). حروف متفاوت باال  Eویتامین

W. testis R.: weight of right testis, W. testis L.: weight of left testis, S. testis R.: size of right testis, S. testis L.: size of left testis, D. testis R: diameter 
of right testis, D. testis L. diameter of left testis BW: body weight, , H: heavy weight, , SE: standard error, S: standard weight, , BW×VE: interactive 
effect of body weight and, VE: vitamin E, superscripts (A and B) for BW, (a-e) for VE levels within same column are differ significantly (p < 0.05). 
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 کیلوگرم در گرممیلی 400 و E (0، 100، 200، 300 سطوح مختلف و( سنگین و استاندارد) وزنی میانگین دو تأثیر .3جدول 

 308 راس هایخروس بیضۀ ناسیشبافت هایفراسنجه روی( جیره
Table 3. Main effect of two BW type (S and H) and 5 different levels of VE (0, 100, 200, 300, 400 mg/kg diet) on 

Penetration rate, histological parameter of roosters (Means ± SE) 
Weight 

category 

Vitamin E 

doses 

Parameters 

Seminiferous tubules diameter 

(µm) 

Seminiferous epithelium thickness 

(µm) 

Leydig  cells 

(n) 

Blood vessels 

(n) 

S  231.75    ±11.12 59.89 ±2.45 28.49   ± 1.09 1.94   ± 0.05 

H  243.94    ±12.97 61.47 ±  3.25 29.50    ± 1.27 1.90   ±  0.06 

 0 179.50c ±9.92 47.722d ±1.22 24.080d ±0.87 1.758c ±0.058 

100 224.40b ±11.88 53.756cd ±1.60 25.333d   ±0.48 1.770c ± 0.047 

200 233.88b ±12.95 60.733bc ±3.30 28.042c ±0.64 1.866bc ±0.069 

300 255.39b ± 7.55 67.724ab ±3.54 32.042b ±0.956 2.033ab ±0.033 

400 297.54a ±10.90 72.160a ±3.90 35.133a ±1.203 2.200a ±0.079 

P- Value BW 0.1919 0.5746 0.1438 0.4704 

VE <.0001 0.0003 .0001 0.0001 

BW×VE 0.2935 0.3296 0.0550 0.5423 

Seminiferous tubulesساز، های اسپرم: لولهSeminiferous epitheliumسازهای اسپرم: ضخامت بافت پوششی لوله ،Leydig cellهای الیدیگ، : یاختهBlood vessels :

.  Eاثر متقابل وزن بدن و سطوح ویتامین :E ،BW×VE: ویتامین VE: وزن استاندارد، S: خطای استاندارد، SE: وزن سنگین، H: وزن بدن، BWهای خونی،  رگ

 .≥P)05/0)دهند دار را نشان می یمعنتفاوت  Eبرای سطوح ویتامین  (a-b)نویس در یک ردیف های متفاوت باال حرف
Seminiferous tubules, seminiferous epithelium Leydig cell. Blood vessels BW: body weight, H: heavy weight, SE: standard error, S: standard weight, VE: vitamin 

E, BW×VE: interactive effect of body weight and vitamin E levels. Different superscripts (a-e) for VE levels within same column are differ. 

 

  
 

 
تصویر مقطع بیضۀ خروس سنگین در گروه شاهد کاهش  :Aگوشتی سنگین  های مادر . تصویر مقطع بافت بیضۀ خروس1 شکل

گرم  میلی 400ویری از بیضۀ خروس سنگین که دوز تص :B شودهای در بافت پوششی مشاهده می در شمار اسپرماتوگونی و واکوئل

 -3های الیدیگ، یاخته -2قطر لوله،  -1شده شامل؛  گیری های بافتی اندازه : فراسنجهCرا دریافت کرده بود.  Eبر کیلوگرم ویتامین 

 خونی رگ -4ساز، های اسپرمضخامت بافت پوششی لوله
Figure 1. Cross sections of testes of roosters treated with different levels of vitamin e   (0,100,200,300,400 mg/kg 

diet) for 18 weeks. Seminiferous tubule diameter, Seminiferous epithelium thickness, Lydig cells, 5: vessel blood. 

Magnification: 100 X. Scale bar: 50 μm A: control, B: 400 mg/kg diet vitamin E. 
 

B A 
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 عنوان به Eویتامین  Rohnavaz (2015)در بررسی 

یک پاداکسنده میزان فعالیت آنزیم کاتاالز را افزایش 

داد. کاتاالز آنزیمی است که تاحدودی در همۀ 

های بدن یافت موجودهای زنده و در بیشتر اندام

که  یطور بهشود. این آنزیم توان تجزیۀ باال داشته،  می

ها مولکول کول کاتاالز قادر به تجزیۀ میلیونیک مول

 استپراکسید هیدروژن به آب و اکسیژن در هر ثانیه 

(Arockiaraj et al., 2012). 

های پاداکسنده از جمله کاتاالز و افزایش سطح آنزیم

گزارش  2013ساز بیضه در سال  های منیبهبود ساختار

 . نقش پاداکسندگی(Kalender et al., 2013) شد

های آزاد در مهار کردن تأثیر زیانبار رادیکال Eویتامین 

 Agarwal)و اسپرم  (Mendiola et al., 2010) در بیضه

et al., 2005)  ،گزارش شده است. در دستگاه تناسلی نر

 E نیتامیو کمبود با رهیج دادن با ییصحرا یهاموش در

 از پس معمولطور به هاضهیب بیتخر یریرگیش زمان در

شناسی  های ریخترییتغ. شودیم آغاز روز 100 ات 50

 ،بالغ اسپرم کامل وژنیف و زیکرومول شامل شده مشاهده

که با تغییرهای  دمیدیاپ به انتقال و ضهیب از اسپرم حذف

های ثانویه ها و اسپرماتوسیتغیرطبیعی هستۀ اسپرماتید

در نتایج  (.Mason, 1933)ای همراه است  و دیوارة یاخته

 ۀهست نشان دادند،( Kudrjaschov, 1930)سی یک برر

 دهندیم نشان یساختار هایرییتغی سرتول یهایاخته

 هاآن ییغذا عملکرد اختالل به مربوط رسدیم نظر به که

 هاضهیب همان در سازاسپرم یهالوله نیهمچن. است

 مختلف یهادرجه در یتوجهقابل هایرییتغ

 از مرحله نیچند که یطور. دهندیم نشان یدگید بیآس

 همۀ. شودیم دهید مجاور یهالوله در اغلب روند نیا

 کامل یبرا روز 50 تا 35 معمولطور به بیتخر ندآیفر

های مختلف همبستگی مثبت  در بررسی .دارد ازین شدن

و باروری بیان شده  ساز اسپرمبین ضخامت بافت پوششی 

یم است، همچنین بین وزن بیضه با باروری رابطۀ مستق

وجود دارد. اما وزن باالی بدن رابطۀ منفی با باروری دارد 

که افزون بر دالیل ساختار بدنی )آناتومیکی( که امکان 

کند، به کاهش گیری بهینه را از خروس سلب میجفت

سطح تستوسترون ناشی از افزایش تجمع چربی و افزایش 

 ,.Dermanovic et alفعالیت آنزیم آروماتاز مرتبط است )

2013; Ali et al., 2017.) 

 

 گیرینتیجه

گرم بر  میلی 400یج این پژوهش نشان داد، مقدار نتا

یک پاداکسنده در جیرة  عنوان به Eکیلوگرم ویتامین 

ی سنگین موجب بهبود مادر گوشتهای  خروس

ی مادر گوشتهای  های بافت بیضۀ خروس فراسنجه

، ساز اسپرم ۀلولساز، اپتلیوم  های اسپرم مانند لوله

 اسپرماتوگونی شده است. های الیدیگ و یاخته
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