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 .1دانشجوی دکتری ،گروه علوم دام و طیور ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت ،ایران.
 .2دانشیار ،گروه علوم دام و طیور ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت ،ایران.
 .3استادیار ،گروه علوم دام و طیور ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت ،ایران.

تاریخ دریافت مقاله1331/22/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1331/23/22 :

چکیده
هدف از این مطالعه بررسی تأثیر اسیدآمینه آرژنین بر صفات کیفی و ترکیب اسیدهای چرب اسپرم در خروسهای مسن مادر
گوشتی سویه راس  803بود .بههمین منظور از تعداد  21قطعه خروس مادر گوشتی در سن  21هفتگی ،در قالب طرح کامالً
تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار بهمدت هشت هفته استفاده شد .تیمارهای آزمایشی شامل جیرههای با سطوح ( 0/21توصیه
راهنمای پرورش سویة راس  0/83 ،)803و  0/38درصد از اسید آمینه آرژنین بود .اسپرمگیری از خروسها هر  21روز یکبار و
در هفتههای  23 ،28 ،21و  80آزمایش انجام شد .در پایان دوره نیز از همه خروسها نمونه اسپرم جمعآوری و ترکیب اسیدهای
چرب اسپرم مورد بررسی قرار گرفت .در هفته  ،28حجم منی خروسهایی که از تیمار  0/83درصد آرژنین استفاده کرده بودند،
نسبت به دیگر تیمارها باالتر بود ( .)P<0/02در هفته  80سطوح  0/21و  0/83درصد آرژنین؛ حجم منی ،درصد جنبایی کل و
پیشرونده باالتری نسبت به سطح  0/38درصد آرژنین داشت ( .)P<0/02در هفته  ،23درصد اسپرمهای با ریختشناسی ناهنجار
در خروسهایی که از تیمار  0/83و  0/38درصد آرژنین استفاده کرده بودند نسبت به گروه  0/21درصد آرژنین کمتر بود
( .)P<0/02غلظت منی ،فعالیت غشای پالسمایی و ترکیب اسیدهای چرب تحت تأثیر تیمارهای مورد استفاده در این آزمایش
قرار نگرفتند .بر اساس نتایج حاصل ،استفاده از  0/83درصد آرژنین ( 80درصد بیشتر از نیاز) در جیره ،برخی فراسنجههای
کیفی اسپرم در خروسهای مسن گله مادر گوشتی بهبود میبخشد.
کلیدواژهها :اسپرم ،جنبانی اسپرم ،حجم منی ،راهنمای پرورش راس ،ریختشناسی.
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مقدمه

درحالیکه اسیدهای چرب امگا 8-در منی پرندگان غالب

بهدلیل افزایش روز افزون جمعیت جهان و بهتبع آن

است ] [20در بسیاری از پستانداران ترکیب اسید چرب

افزایش نیازهای تغذیهای انسانها ،پژوهشهای فراوانی با

اسپرم با نسبتهای باالتر اسیدهای چرب غیر اشباع امگا-

محوریت مدیریت مزارع پرورشی ،تغذیه و اصالح ژنتیک

 8مشخص شده است ] .[20اسیدهای چرب غیر اشباع به

جهت بهبود عملکرد تولید انجام شده است .ازآنجاییکه

غشای پالسمایی اسپرم سیالیت میبخشد که این سیالیت

گوشت طیور در کشورهای در حال توسعه نقشی مهم در

برای شرکت در تلفیق غشاها که با باروری مرتبط است،

امنیت غذایی مردم ایفا میکند و تولید آن نسبت به

مورد نیاز است ].[1

گوشت قرمز نسبتاً آسانتر و ارزانتر است ،امروزه

نقش اسید آمینه آرژنین در درمان بیماری و مشکالت

پرورش طیور توجه بیشتری را به خود معطوف داشته

بهداشتی حیوانات ،نسبت به سایر اسیدهای آمینه

است .یکی از مشکالتی که در پرورش مرغ مادر گوشتی

منحصربهفرد است ] .[2الآرژنین تنها اهداکننده نیتروژن

وجود دارد ،مسئله کاهش باروری گله بعد از سن 12

فیزیولوژیکی برای واکنشهای کاتالیزشده توسط

هفتگی است ] ،[10که باعث کاهش تولید جوجه گوشتی،

نیتریکاکسید سینتاز است .بنابراین فراهمی این سوبسترای

کاهش سودآوری ،ایجاد ضرر و زیان اقتصادی زیاد برای

ضروری میتواند نرخ تولید نیتریکاکسید را تعیین کند

پرورشدهندگان و بهخطر افتادن امنیت غذایی مردم

] .[3نیتریکاکسید در اغلب گونهها در دستگاه تولیدمثل

میشود .بهطور کلی با افزایش سن شانس تولید تخمهای

جنس نر نقش تنظیمی دارد و فرآیندهایی از قبیل

بارور در ماکیان بهدلیل نقص در سیستم تولیدمثلی کاهش

اسپرماتوژنز ،استروئیدوژنز ،فعالیت آلت تناسلی و

مییابد .اگرچه جنس ماده نقشی اساسی در تولید تخم و

رفتارهای جنسی را تحت تأثیر قرار میدهد ] .[23در یک

ایجاد محیطی مناسب برای اسپرم در لولههای ذخیره

پژوهش اثر مثبت محافظتی نیتریک اکسید بر اسپرم و

اسپرم اوویداکت ایفا میکند اما در گلههای مادر گوشتی

جنبایی اسپرم نشان داده شد .همچنین گزارش داده شد که

نسبت خروس به مرغ کمتر است از اینرو جنس نر اثر

مهارکنندههای نیتریکاکسید سینتاز بهطور معنیداری

بیشتری بر باروری کل گله دارد ].[28

جنبایی اسپرم ماهی را کاهش میدهد ].[21

با افزایش سن خروسها ،کاهش در کیفیت منی

یکی دیگر از مسیرهای شناختهشده کاتابولیسم

مشاهده میشود .مطالعات نشان دادهاند که با افزایش سن،

آرژنین ،ساخت کراتین است که با آنزیم آرژنین -گالسین

پارامترهای کیفی اسپرم بهطور معنیداری کاهش مییابند

آمیدینوترانسفراز که یک آنزیم میتوکندریایی است آغاز

] [1که به این ترتیب نقش مهمی در کاهش باروری گله

میشود .کراتین یک سوبسترا برای ایزوفرمهای مختلف

مادر گوشتی ایفا میکنند .لیپیدهای موجود در اسپرم و

کراتینکیناز است و میتواند به کراتین فسفات فسفوریله

پالسمای منی نه تنها در متابولیسم انرژی اسپرم درگیر

شود ] .[12کراتینکیناز میتواند فسفوکراتین را برای

هستند بلکه بر روی فراسنجههای کیفی اسپرم که منجر به

احیای  ATPو تأمین متناوب انرژی سلولی با دسترسی باال

باروری میشوند مؤثر هستند ] .[18منی همه گونههای

استفاده کند و تا مقدار  20برابر  ATPذخیره کند .بنابراین

اهلی حاوی سطوح باالیی از اسیدهای چرب غیراشباع

آرژنین میتواند انرژی در دسترس برای فعالیتهای اسپرم

هستند اما طبیعت این لیپیدها به گونه حیوان بستگی دارد.

را افزایش دهد .اسیدآمینه آرژنین تراوش هورمون از

دوره   12شماره   1تابستان 2318

 182

تأثیر اسید آمینه آرژنین بر صفات کیفی و ترکیب اسیدهای چرب منی در خروسهای مسن مادر گوشتی

پانکراس و هیپوفیز قدامی را تحریک کرده و با اثر بر

جدول  .2مواد خوراکی و ترکیب مواد مغذی جیرههای

متابولیسم پروتئین ،اسیدهای آمینه ،گلوکز و اسیدهای

آزمایشی ( 02-21هفتگی)

چرب ] [21وضعیت باروری را بهتر میکند .البته مکانسیم
اثر اسیدآمینه آرژنین بر مسیرهای متابولیسمی درگیر در
باروری به پژوهشهای بیشتری نیاز دارد .بنابراین هدف

ماده خوراکی (درصد)

آرژنین (درصد)
2/21

2/08

2/83

کنجاله سویا

3/77

3/77

3/77

نشاسته

8/22

8/22

8/22

12

12

12

78/22

78/22
20/12

از انجام این پژوهش ،بررسی اثرات استفاده از اسید آمینه

جو

آرژنین بر صفات کیفی و ترکیب اسیدهای چرب اسپرم

گندم آسیاب شده

78/22

در خروسهای مسن گله مادر گوشتی بود.

سبوس گندم

20/12

20/12

دی کلسیم فسفات

2/11

2/11

2/11

کلسیم کربنات

2/ 8

2/ 8

2/ 8

سدیم کلراید

2/31

2/31

2/31

2/12

2/12

2/12

2/12

2/12

2/12

2/22

2/22
2/27

مواد و روشها
پژوهش حاضر با استفاده از  21قطعه خروس مادر

2

مکمل ویتامینی
1

گوشتی سویه راس  803تهیهشده از یک مزرعه تجاری با

مکمل معدنی

شرایط ظاهری سالم و تقریباً یکنواخت (میانگین وزن

لیزین

2/22

متیونین

2/27

2/27

ال -ترنوئین

2/27

2/27

2/27

2/ 3

2/20

2

اولیه  )1000±120در سن  21هفتگی در یک محیط کنترل
شده ( 28ساعت روشنایی ،هشت ساعت تاریکی و در

شن

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام شد .بهمنظور تطابق

انرژی قابل متابولیسم

با شرایط آزمایش ،خروسها از دو هفته پیش از شروع

(کیلوکالری بر کیلوگرم)

دمای  23 -20درجه سانتیگراد) در محل مزرعه تحقیقاتی

3

آنالیز ترکیبات شیمیایی جیره
1722

1722

1722

پروتئین خام (درصد)

22/2

22/2

22/2

پایه ،بر اساس راهنمای پرورش راس  )1028( 803تغذیه

کلسیم (درصد)

2/ 7

2/ 7

2/ 7

فسفر قابل دسترس (درصد)

2/32

2/32

2/32

شدند .سپس خروسها در قالب طرح کامالً تصادفی به

سدیم (درصد)

2/27

2/27

2/27

سه گروه آزمایشی با چهار تکرار تقسیم و بهمدت  3هفته

لیزین (درصد)

2/77

2/77

2/77

متوالی ( 80-21هفتگی) با جیرههای آزمایشی تغذیه

متیونین (درصد)

2/18

2/18

2/18

متیونین  +سیستین (درصد)

2/71

2/71

2/71

راهنمای پرورش راس  0/83 ،)803درصد ( 80درصد

ترئونین (درصد)

2/33

2/33

2/33

آرژنین (درصد)

2/21

2/08

2/83

بیشتر از نیاز) و  0/38درصد ( 80درصد بیشتر از نیاز)

 .2هر کیلوگرم جیره  22222واحد بینالملی حاوی ویتامین 222 ،Aواحد

آزمایش ( 20تا  21هفتگی) در قفسهای انفرادی با جیره

شدند .جیرههای آزمایشی شامل  0/21درصد (طبق توصیه

اسید آمینه آرژنین بودند .جیرهها بر اساس تأمین مواد

بینالمللی ویتامین  3222 ،Eواحد بینالملی ویتامین  7 ،D3میلیگرم ویتامین
 3 ،K3میلیگرم ویتامین تیامین 12 ،میکروگرم ویتامین  7/2 ،B12میلیگرم

مغذی توصیه شده در راهنمای پرورش خروس راس 803

ریبوفالوین 22،میلیگرم نیاسین 28 ،میلیگرم اسید پانتوتنیک 2/2 ،میلیگرم

( )1028تنظیم شد (جدول  .)2طی دوره آزمایش

پیریدوکسین 22،میلی گرم بیوتین و  2/2میلیگرم اسید فولیک.

دسترسی پرندگان به خوراک محدود و بر طبق راهنمای
راس بود.

 .1هر کیلوگرم جیره حاوی  12میلیگرم آهن 212 ،میلیگرم منگنز222 ،
میلیگرم روی 1 ،میلیگرم ید و  2/3میلیگرم سلنیوم.
 .3از شن بهعنوان پر کننده استفاده شده است.
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 21روز پیش از اعمال جیرهها ،بهمنظور عادتپذیری

قرار داشت گذاشته و با المل پوشانده شد .در نهایت،

برای اسپرمگیری ،روزانه یک نوبت شکم خروسها مالش

نمونهها در زیر میکروسکوپ قرار داده شدند و برای هر

داده شد .جمعآوری منی بهروش مالش شکمی و به فاصله

نمونه  20میدان دید مورد بررسی قرار گرفت ].[1

هر  21روز یکبار و در هفتههای  23 ،28 ،21و  80انجام

برای ارزیابی ریختشناسی اسپرم از رنگآمیزی

شد و فراسنجههای حجم منی ،غلظت اسپرم ،جنبانی کل،

ائوزین -نیگروزین استفاده شد .برای این منظور 2

جنبایی پیشرونده ،مورفولوژی اسپرم و درصد فعالیت

میکرولیتر از نمونه اسپرم برداشته شد و روی الم قرار داده

غشا ارزیابی شد .ترکیب اسیدهای چرب اسپرم نیز با

شد .سپس رنگ ائوزین -نیگروزین به نسبت  2به  2بر

استفاده از نمونههای بهدستآمده در هفته آخر (هفته )80

روی نمونه ریخته شد .سپس نمونه و رنگ ائوزین

اندازهگیری شد.

نیگروزین به آرامی با هم مخلوط شدند .بعد از آن

حجم نمونههای منی با استفاده از میکروتیوبهای

بهوسیله یک الم دیگر این مخلوط گسترش داده شد .بعد

مدرج دو میلیلیتری و غلظت منی با استفاده از الم نئوبار

از اینکه نمونهها در انکوباتور خشک شدند ،آنها را زیر

اندازهگیری شد .برای ارزیابی غلظت منی ابتدا 20

میکروسکوپ نوری قرار داده و از هر اسالید  100اسپرم

میکرولیتر از نمونه منی به  1000میکرلیتر آب مقطر اضافه

شمرده شد و اسپرمهای با ریختشناسی غیرطبیعی شامل

شد و به آرامی مخلوط شد .سپس 20 ،میکرولیتر از نمونه

دم پیچیده ،دم دوتایی ،دمهای غیرطبیعی ،سرهای بدون

رقیقشده برداشته شد و با دقت و به آرامی به فضای بین

دم شمارش شدند و درصد اسپرمهای هنجار و ناهنجار

الم نئوبار و المل تزریق شد .سپس الم نئوبار به زیر

بهدست آمد ].[11

میکروسکوپ منتقل شد و اسپرمهای موجود در پنج خانه

از آزمون هاس برای بررسی عملکرد غشای پالسمایی

از  12خانه الم نئوبار ،شامل چهار خانه گوشه و یک خانه

اسپرم استفاده شد .تست هاس بر اساس اسموالریته

در مرکز شمارش و با استفاده از رابطه  2غلظت هر میلی

محیطی است که اسپرم در آن قرار میگیرد .در این آزمون،

لیتر منی محاسبه شد ].[1

اسپرمهایی که انتهای دم آنها گره میخورند بهعنوان

رابطه )2

100 × 201

×C = N × 2

اسپرم با عملکرد غشایی مناسب و آنهایی که واکنش

N

نمیدهند بهعنوان اسپرمهای با غشای آسیبدیده در نظر

در این رابطه ،C ،غلظت اسپرم در هر میلیلیتر و
مجموع تعداد اسپرم شمارش شده در پنج خانه است.

گرفته میشوند .برای این کار 8 ،میکرولیتر نمونه منی به

ارزیابی جنبایی کل و پیشرونده بهصورت چشمی و

 100میکرولیتر محلول هایپواسموتیک اضافه شد و در

Labomed, Lx

داخل انکوباتور با دمای  81درجه سانتیگراد و بهمدت

 )400, 141 USA; magnification: X 400انجام شد.

 80دقیقه نگهداری شد .پس از گذشت این زمان 2

برای این منظور ،ابتدا  20میکرولیتر از نمونه منی به 1000

میکرولیتر از نمونه انکوبهشده بر روی الم قرار داده شد و

میکرولیتر سرم فیزیولوژیک ( 0/0درصد  )NaClبا دمای

سپس با استفاده از میکروسکوپ فاز کنتراست

 81درجه سانتیگراد اضافه شد و به آرامی مخلوط شدند.

()Labomed, Lx 400, 141 USA; magnification: X 400

سپس  2میکرولیتر از نمونههای مخلوطشده برداشته شد و

از هر نمونه  100اسپرم مورد بررسی قرار گرفت ].[20

با استفاده از میکروسکوپ فاز کنتراست (

ترکیب اسیدهای چرب غشای پالسمایی اسپرم در

بر روی الم که در انکوباتور با دمای  81درجه سانتیگراد
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هفته  80اندازهگیری شد ] .[28برای این منظور ،نمونههای

در این رابطه ،Yij ،مقدار مشاهده تیمار iام در تکرار

منی بهمدت  10دقیقه و با دور  100و در دمای  1درجه

jام؛ ، µمیانگین جامعه؛  ،Tiتیمار iام و  ،eijاثر خطای

سانتیگراد سانتریفیوژ شد تا اسپرمها و مایع منی از

آزمایش مربوط به تیمار iام در تکرار  jام میباشد.

همدیگر جدا شوند .وقتی اسپرمها از مایع منی جدا شد،
اسپرم برداشته شد و دو بار با محلول سالین نرمال

نتایج

شستوشو شد و دوباره بهمدت  10دقیقه و با دور  100و

نتایج مربوط به حجم و غلظت منی ،جنبایی کل و

دمای  1درجه سانتیگراد سانتریفیوژ شد و سپس در دمای

پیشرونده ،ریختشناسی اسپرم و فعالیت غشای

منفی  10درجه سانتیگراد برای آنالیزهای بعدی ذخیره

پالسمایی اسپرم در جدول  1نشان داده شده است .نتایج

شد .سپس لیپیدهایی که با استفاده از کلروفرم -متانول با

این مطالعه نشان داد که در هفته  ،28حجم منی در

نسبت  1به  2از اسپرم استخراج شده بودند در محلول

خروسهایی که از تیمار  0/83درصد آرژنین استفاده کرده

سدیم هیدروکسید -متانول  1درصد حل شدند و با

بودند بهطور معنیداری نسبت به خروسهای گروه 0/21

استفاده از بورون تری فلوراید متیله شدند .آنگاه ،اسیدهای

و  0/38درصد آرژنین بیشتر بود ( .)P<0/02همچنین

چرب متیلهشده با استفاده از ان -هگزان جدا شدند و با

بیشترین حجم منی در هفته  80نیز مربوط به تیمار 0/83

محلول سدیم کلراید اشباع شدند و سپس با

درصد آرژنین بود و بهطور معنیداری نسبت به حجم منی

کروماتوگرافی گازی ()Unicam4600, Cambridge, UK

در خروسهایی که از  0/38درصد آرژنین استفاده کرده

0.25 mm i.d.,30 m, 0.25 m film

بودند بیشتر بود ( ،)P<0/02اگرچه با گروه  0/21درصد

 )thickness; J & W Scientific, CAو شناساگر

آرژنین تفاوت معنیداری نداشت .در هفتههای  21و 23

)(Unicam 4600, Cambridge, UK

نیز از نظر حجم منی بین تیمارها تفاوتی مشاهده نشد .در

آنالیز شدند .شرایط کروماتوگرافی به شرح زیر بود :دمای

رابطه با غلظت منی و فعالیت غشای پالسمایی ،تیمارهای

ترزیقکننده 120 :درجه سانتیگراد .دمای شناساگر800 :

مورد استفاده در این آزمایش تأثیر معنیداری بر این

درجه سانتیگراد .گاز حامل :هلیم .نرخ تقسیم 2 :به .80

فراسنجهها نداشت .دادههای مربوط به جنبایی کل و

برنامه دمایی :بهمدت  1دقیقه دمای  230درجه سانتیگراد

پیشرونده حاکی از آن است که گروه  0/21و 0/83

که بعد از آن مجاز به افزایش تا دمای  180درجه سانتی

درصد آرژنین در هفته  80دارای درصد جنبایی کل و

گراد بود.

پیشرونده باالتر نسبت به گروه  0/38درصد آرژنین است

و ستون ( BPX-70
یونیزاسیون تابش

دادههای بهدستآمده از این پژوهش با استفاده از

( ،)P<0/02اما در دیگر هفتهها تفاوت معنیداری بین تیمارها

رویة  GLMنرمافزار  )1001( SASبرای مدل  1تجزیه و

مشاهده نشد .نتایج ارزیابی ریخت شناسی اسپرم بیانگر این

میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در

است که در هفته  ،23درصد اسپرمهای با ریختشناسی

سطح  0/02مقایسه شدند .پیش از انجام تجزیه ،نرمال

ناهنجار در خروسهایی که از تیمار آرژنین به میزان  0/83و

بودن توزیع دادههای آزمایشی با استفاده از آزمون

 0/38درصد استفاده کرده بودند نسبت به گروه  0/21کمتر

 Shapiro-Wilkو رویه  UNIVARIATEبررسی شد.

است ( ،)P<0/02اما در هفتههای دیگر تفاوتی بین تیمارها

رابطه )1

Yij= µ + Ti + eij

مشاهده نشد.
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مطالعه نشانگر این است که ترکیب اسیدهای چرب اسپرم

یافتههای مربوط به ارزیابی ترکیب اسیدهای چرب

تحت تأثیر سطح آرژنین قرار

اسپرم در جدول  8نمایش داده شده است .یافتههای این

نگرفت.

جدول  .1اثر سطوح اسید آمینه آرژنین تغذیهشده در روزهای متفاوت در جیرههای خروس مسن مادر گوشتی بر میانگین
فراسنجههای کیفی اسپرم

فراسنجهها

حجم منی
(میلیلیتر /خروس)

آرژنین (درصد)

20

28

02

2/21

2/32

2/37b

2/30

2/73a

2/08

2/33

a

2/73

2/83

2/32

b

SEM
P-Value

غلظت اسپرم
(میلیارد در میلیلیتر اسپرم)

2/21
2/08
2/83
SEM
P-Value

جنبانی کل (درصد)

2/21
2/08
2/83
SEM
P-Value

جنبانی پیشرونده (درصد)

2/21
2/08
2/83
SEM
P-Value

مورفولوژی اسپرم (درصد)
(اسپرمهای غیر نرمال)

2/21
2/08
2/83
SEM
P-Value

فعالیت غشا (درصد)

آزمایش (هفته)

2/21
2/08
2/83
SEM
P-Value

27

2/70

2/72

b

2/33

2/32

2/223
2/313

2/212
2/222

2/212
2/232

2/212
2/212

3/72
7/11
7/30
2/213
2/217

7/21
7/12
3/72
2/282
2/228

3/07
7/11
7/27
2/232
2/282

3/12
7/11
7/21
2/227
2/313

82/72
87/23
71/13
2/073
2/220

82/22
80/22
70/22
1/722
2/322

77/02
71/23
77/72
2/728
2/317

73/22a
83/82a
73/22b
0/277
2/223

02/72
07/22
02/22
3/237
2/018

02/22
72/72
02/22
3/012
2/782

71/22
71/72
01/12
3/313
2/702

07/72a
78/22a
30/12b
0/832
2/220

20/12
22/13
27/22
2/700
2/227

23/28
21/33
23/33
2/082
2/831

27/22a
21/23b
23/23b
2/371
2/228

27/02
21/71
23/03
2/720
2/113

72/12
77/78
01/28
2/132
2/277

72/02
70/28
71/37
2/232
2/272

82/22
87/12
77/12
1/727
2/273

73/23
83/72
70/22
1/787
2/321

 :a-bتفاوت میانگینها با حروف متفاوت بین سطوح مختلف تیماری برای هر صفت (در هر روز) معنیدار است (.)P>2/22
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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a
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جدول  .3مطالعه تأثیر استفاده از اسید آمینه آرژنین بر ترکیب اسیدهای چرب اسپرم در خروسهای گوشتی مسن
اسیدهای چرب(درصد)

آرژنین (درصد)

SEM

2/21

2/08

2/83

P-Value

اسید پالمیتیک ()16.0

20/23

22/07

22/12

2/222

2/887

اسید استئاریک ()18.0

23/30

23/82

23/21

2/337

2/832

اسید اولئیک ()18:1n-9

27/77

20/27

27/10

2/210

2/380

اسید لینولئیک ()18: 2n-6

7/82

8/37

7/12

2/170

2/713

اسید آراشیدونیک ()20: 4n-6

21/78

27/28

23/72

2/317

2/227

ایکوزاتترا انوئیک اسید ()22: 4n-6

12/12

11/32

12/11

2/078

2/221

ایکوزاپنتانوئیک ()22: 5n-3

2/72

2/82

2/00

2/228

2/730

دوکوزاهگزانوئیک ()22: 5n-3

2/88

2/13

2/71

2/213

2/712

 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

بحث

گوشتی اثر معنیداری بر حجم منی ندارد ] ،[11که با

نتایج این مطالعه نشان داد که حجم و غلظت منی و

یافتهها ما همخوانی نداشت .با اینحال ،نتیجه این مطالعه

فراسنجههای کیفی اسپرم شامل جنبایی کل و پیشرونده،

در رابطه با حجم منی با نتایج گزارششده مبنی بر اثر

ریختشناسی اسپرم و فعالیت غشا در هفته  21تحت

مثبت الآرژنین بر حجم منی خروس ،مطابقت داشت ].[2

تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (جدول  .(1همان

همانطورکه قبالً اشاره شد ،یکی از مسیرهای کاتابولیسم

طوریکه در مطالعات گزارش شده است ،طول دوره

آرژنین ،ساخت کراتین است که با آنزیم آرژنین -گالسین

قریبا  22روز میباشد ].[8
اسپرماتوژنز در خروس ت ً

آمیدینوترانسفراز که یک آنزیم میتوکندریایی است آغاز

بنابراین ،عدم تأثیر تیمارهای آزمایشی بر این فراسنجهها تا

میشود .کراتین یک سوبسترا برای ایزوفرمهای مختلف

هفته  21بهدلیل عدم تکمیل یک دوره کامل اسپرماتوژنز

کراتین کیناز است و میتواند به کراتین فسفات فسفوریله

میباشد.

شود ] .[12کراتین کیناز میتواند فسفوکراتین را برای

یافتههای این مطالعه نشان داد که حجم منی در

احیای  ATPو تأمین متناوب انرژی سلولی با دسترسی باال

هفتههای  28و  80در گروه  0/83درصد آرژنین بیشترین

استفاده کند و تا مقدار  20برابر  ATPذخیره کند .بنابراین

مقدار را داشت ،اگرچه در هفته  80تفاوت معنیداری بین

ممکن است آرژنین از طریق افزایش انرژی در دسترس

گروه  0/21و  0/83درصد آرژنین وجود نداشت .مکمل

برای فعالیت بیضه توانسته باشد مقدار منی تولیدشده را

گوانیدینواستیک اسید متابولیتی است که از اسیدهای آمینه

افزایش دهد .اگرچه دلیل عدم تأثیرگذاری آن در هفته 80

آرژنین و گالیسین و تحت تأثیر فعالیت آنزیم آرژنین-

مشخص نیست .همچنین ،گزارش داده شده است که ال

گالیسین آمینوترانسفراز ،در کلیه و کبد ماکیان ساخته

آرژنین میتواند جریان خون به بیضه و میزان تستوسترون

میشود ] .[2گزارش شده است که استفاده از مکمل

سرم را افزایش دهد ] .[11بهعالوه ،ارتباط مثبت بین

گوانیدینواستیک اسید در جیرههای خروسهای گله مادر

سطح تستوسترون سرم و حجم منی بهخوبی نشان داده
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شده است ] .[8اگرچه در این مطالعه میزان تستوسترون خون

گزارشهای که بهترتیب اثر مثبت و معنیدار مکمل

اندازهگیری نشد ،اما افزایش حجم منی از طریق افزایش

گوانیدینواستیک اسید در جیره و اثر مثبت تیمار اسپرم

میزان تستوسترون ناشی از استفاده از آرژنین میتواند یکی از

خروسهای مادر گوشتی با نیتریک اکسید پیش از فرایند

داللیل احتمالی برای نتیجه بهدستآمده باشد.

انجماد و یخگشایی را بر جنبایی پیشرونده اسپرم خروسهای

در این مطالعه غلظت منی تحت تأثیر تیمارهای

گله مادر گوشتی بیان کرده بودند در تناقض بود ] .[11اسید

آزمایشی قرار نگرفت .برخالف نتایج ما ،ادعا شده است

آمینه آرژنین از مسیر نیتریک اکسید و گوانیدینواستیک اسید

که مکمل گوانیدینواستیک اسید در یک میزان مشخص

میتواند بر جنبانی اسپرم تأثیرگذار باشد.

میتواند باعث بهبود غلظت منی در خروسهای گله مادر

نیتریکاکسید در سیستمهای بیولوژیکی از الآرژنین

گوشتی شود؛ اگرچه مقادیر باالتر و کمتر آن اثر منفی بر

ساخته میشود و این واکنش توسط آنزیم نیتریکاکسید

غلظت اسپرم داشت ] .[11پژوهشها نشان دادهاند که

سینتاز کاتالیز میشود .نیتریکاکسید ،تنظیمکننده مهمی در

آنزیم گوانیدینواستیک اسید ان -متیل ترانسفراز که باعث

تولیدمثل جنس نر در گونههای متعددی است و در

تولید کراتین از سوبستراهای گوانیدینواستیک اسید و

فرایندهایی مانند اسپرماتوژنز ،استروئیدوژنز ،فعالیت آلت

اس -آدنوزیل ال -متیونین میشود در سلولهای سرتولی

تناسلی و رفتارهای جنسی نقش دارد ] .[23گزارش شده

موش و موش صحرایی بیان میشود ] .[21همچنین نشان

است که نیتریک اکسید میتواند از طریق اس -نیتروزیله

داده شده است فقدان آنزیم گوانیدینواستیک اسید ان-

کردن برخی از پروتئینها و همچنین از طریق

متیل ترانسفراز در موش تولید اسپرم را متوقف میکند

مسمومیتزدایی گونههای اکسیژنی فعال باعث بهبود

] .[12بهنظر میرسد اسید آمینه آرژنین با تولید

تولید انرژی در اسپرم و در نهایت باعث بهبود جنبایی

گوانیدینواستیک اسید ،سبب افزایش تولید کراتین و در

شود ] .[28همچنین ،گوانیدینواستیک اسید نیز با تولید

نهایت تولید اسپرم و غلظت منی شود ] .[12نتایج مطالعه

کراتین که سوبسترایی برای کراتینکیناز است میتواند

ما این مطلب را نشان نداد .در مطالعه حاضر و براساس

باعث فراهمی انرژی برای اسپرم شود ] [12که نتیجه آن

نتایج مربوط به حجم منی این انتظار وجود داشت که

میتواند بهبود جنبایی اسپرم باشد .اگرچه در این مطالعه

غلظت منی هم افزایش پیدا کند اما نتایج طبق انتظار نبود

اثر آرژنین نسبت به گروه  0/21درصد از آرژنین معنیدار

که دلیل آن روشن نیست .ممکن است این تناقض تفاوت

نبود اما توانسته بود مقدار اندکی جنبایی کل و پیشرونده

در نوع و میزان استفاده از مکمل و یا سن باشد.

را بهبود بخشد که ممکن است این نتیجه ناشی از یکی از

در ارتباط با جنبایی کل و جنبایی پیشرونده،
یافتههای این مطالعه نشان داد که گروه  0/21و 0/83

مسیرهای نیتریک اکسید و یا تولید کراتین و فراهمی
انرژی از مسیر گوانیدینواستیک اسید باشد.

درصد آرژنین در هفته  80بهطور معنیداری دارای جنبایی

در هفته  23خروسهای تغذیهشده با سطح  0/83و

باالتری است .همچنین ،اگرچه بین گروه  0/21و 0/83

 0/38درصد آرژنین نسبت به  0/21درصد کمترین

درصد آرژنین اختالف معنیداری وجود نداشت اما از

اسپرمهای ناهنجار داشت .نتایج مطالعه حاضر با نتایج

لحاظ عددی گروه  0/83درصد آرژنین جنبایی کل و

مطالعهای که گزارش کرده بود گوانیدینواستیک اسید

جنبایی پیشرونده باالتری داشت .نتایج این مطالعه با

باعث بهبود ریختشناسی اسپرم در خروس شده بود
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مطابقت داشت ] .[11بیان شده است که روند بلوغ اسپرم

در این مطالعه ،بررسی ترکیب اسیدهای چرب اسپرم

در موشهایی که آنزیم گوانیدینواستیک اسید ان -متیل-

تفاوت معنیداری نشان نداد .لیپیدها از اجزای اساسی منی

ترانسفراز آنها ،آنزیمی که باعث تولید کراتین از

هستند که هم در اسپرم و هم در پالسمای منی حضور

سوبستراهای گوانیدینواستیک اسید و اس -آدنوزیل ال-

دارند و احتماالً نقشهای ویژه متفاوتی را ایفا میکنند.

متیونین میشود ،از بین رفته است دچار اختالل میشود

درحالیکه اسیدهای چرب امگا 8 -در منی پرندگان غالب

] [12و بهنظر میرسد این امر میتواند موجب افزایش

است ،در بسیاری از پستانداران ترکیب اسید چرب اسپرم

اسپرمهای ناهنجار شود .همچنین ،کراتین که میتواند از

با نسبتهای باالتر اسیدهای چرب غیراشباع امگا8 -

آرژنین تولید شود ،عالوه بر اثرات مرتبط با انرژی اثرات

مشخص شده است .شواهد قابلتوجهی وجود دارد که

آنتیاکسیدانی و آنتیآپوپتوزی نیز دارد ] [22که میتواند

نشان میدهد ترکیب غشای اسپرم عامل اصلی تعیینکننده

باعث بهبود ریختشناسی اسپرم شود.

جنبایی ،حساسیت به سرما و زندهمانی کل ] ،[1متابولیسم

فعالیت غشای پالسمایی اسپرم در این مطالعه تحت

لیپید و ظرفیت تلفیق اسپرم است ] .[18ادعا شده است که

تأثیر تیمارهای مورد استفاده قرار نگرفت .از طرفی ادعا

اسیدهای چرب غیراشباع چندگانه ،سیالیت غشای

شده است یکپارچگی غشای اسپرم گاو در شرایط برون-

پالسمای اسپرم را افزایش میهد .از طرفی سیالیت غشای

تنی با استفاده از الآرژنین بهبود مییابد که با نتایج مطالعه

اسپرم جهت تلفیق غشا بهمنظور باروری الزم است ].[8

ما همخوانی نداشت ] .[22همچنین گزارش شده است که

مطالعات نشان دادهاند که اسپرم خروسهایی که در آنها

تغذیه خروس با گوانیدینواستیک اسید فعالیت غشای

نسبت اسیدهای چرب امگا 8 -نسبت به امگا 8 -کمتر

اسپرم را بهبود میدهد ] .[11از اینرو در توافق با نتایج ما

بوده ،توانایی باروری باالتری داشتند .همچنین ،نشان داده

نبود .بیان شده است که کراتین میتواند باعث کاهش

شده است که افزایش در مقدار دکوزاپنتانوئیک اسید و

تولید گونههای اکسیژنی فعال در میتوکندری و بهتبع آن

کاهش در نسبت اسیدهای چرب امگا 8 -نسبت به امگا-

باعث جلوگیری از آسیب اکسیداتیو به غشای اسپرم شود

 8در فسفولیپید اسپرم باعث بهبود معنیدار باروری

] .[22عالوه بر کراتین ،پیشنهاد شده است که مسیر

میشود ] 0و  .[20پژوهشهای ذکرشده نشاندهنده اهمیت

نیتریک اکسید سینتاز /نیتریک اکسید فعالیت آنتیاکسیدانی

ترکیب اسیدهای چرب غشای اسپرم است ،اگرچه در این

مهمی را ارائه میکند که غشای پالسمایی اسپرم را در

مطالعه هیچگونه تفاوت معنیداری در ترکیب اسیدهای

مقابل رادیکالهای آزاد محافظت میکند .براساس این

چرب اسپرم بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد.

مطالب ،ازآنجاییکه الآرژنین پیشسازی برای نیتریک

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افزایش آرژنین به

اکسید و همچنین گوانیدینواستیک اسید و در نهایت

میزان  80درصد بیشتر از نیاز ( 0/83درصد) سبب

کراتین است ،انتظار میرفت مکمل آرژنین در این مطالعه

بهبود کیفیت اسپرم همچون فراسنجههای حرکتی ،حجم

باعث بهبود فعالیت غشای پالسمایی اسپرم شود که این

منی و ریختشناسی آن میشود .بنابراین از اسید آمینه

گونه نبود .اما نتایج ما در رابطه با فعالیت غشای اسپرم با

آرژنین میتوان بهعنوان مکمل تغذیهای جهت بهبود

نتایج همین مطالعه در رابطه با ترکیب اسیدهای چرب

کیفیت اسپرم خروسهای مسن گلههای مادر گوشتی

اسپرم مطابقت داشت.

استفاده کرد.
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Abstract
This study aimed to evaluate the effect of L-arginine on qualitative characteristics and fatty acid profile of Ross 308
aged broiler breeder roosters’ sperm. Twelve breeder roosters at age of 52 week were used in a completely
randomized design with three treatments and four replicates in each treatment for eight consecutive weeks.
Experimental groups were consisting diets with levels of 0.52 (Ross recommendation 308), 0.68 and 0.83 present of
arginine amino acids. Semen collection was performed every 14 days and in weeks 54, 56, 58 and 60 were tested. At
the end of the trial, fatty acid profile of sperm was also evaluated. On week 56, semen volume in roosters with 0.68
present arginine was higher than other treatments (P<0.05). On week 60, levels of 0.52 and 0.68 percent arginine in
semen volume, percentage of total and progressive motility were higher than the level of 0.83 percent of arginine
(P<0.05). On week 58, the percentage of abnormal sperm were lower in 0.68 and 0.83 percent arginine treatment
compared to 0.52 percent arginine (P<0.05). Semen concentration, sperm plasma membrane functionality and sperm
fatty acid profile were not affected by treatments used in this study. It can be concluded that 0.68 percent of arginine
(30% higher than recommendation) of diet improve some qualitative sperm parameters in aged broiler breeder
roosters.
Keywords: Morphology, motility, ross recommendation, semen, volume.
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