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 چکیده 

راس قوچ  81از  استفاده با qPCR Real-timeاثر گیاه خارخاسک بر نسبت جنسیت اسپرم قوچ عربی خوزستان با تکنیک  بررسی منظوربه پژوهشاین 
. شدند تکثیر -Xو  -Y کروموزوم هایتوالی از خاصی قطعات جداسازی برای ترتیببه PLP و SRYی ها ژن .خوزستان با سه تیمار انجام شد عربی
گیاه خارخاسک در جیره  گرم بر کیلوگرم 33جیره حاوی -3 ،خارخاسکگرم بر کیلوگرم گیاه  81جیره حاوی  -2 ،گروه شاهد -8آزمایشی شامل:  هایتیمار

ژن  میزان بیانکه با افزایش سطح خارخاسک نتایج نشان داد،  .ی انجام شدگیر خوندر ماه هشتم و دهم  گیری واسپرم دهمها در ماه تمامی قوچز ا .بود
SRY  ژن  باالترین میزان افزایش بیانگرم در کیلوگرم گیاه خارخاسک را دریافت کردند  33شی داشت و حیواناتی که جیره حاوی افزایروندSRY و را داشتند 

در  و غلظت تستوسترون  SRYهمبستگی بین ژن . (p-value=330/3) بودی دارای روند کاهش PLP ژنبیان  با افزایش سطح خارخاسک میزان چنین هم
 .(p-value=335/3) بود -55/3و   -58/3 با ترتیب برابربهو غلظت تستوسترون   PLPبرای ژن و  15/3و  51/3برابر ترتیب بهماهگی   83سن هشت و 

حاوی های اسپرم و SRYژن  سبب افزایش نسبت ها ژنکه گیاه خارخاسک با افزایش آندرومشخص شد های حاصل از این تحقیق یافتهبراساس 
 شود.های عربی خوزستان میژن نرزایی در قوچجنسیت به سمت ارتی افزایش نسبت عبو به Yکروموزوم 

 
 آندروژن. گیرنده، SRYژن ، PLPژن ، جنسیتتستوسترون، : هاکلیدواژه
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Abstract 
The present study was conducted to evaluate the effect of Tribulus Tresstrise (TT) herb on sex ratio of semen in Arabic Khouzestan ram using real 
time-qPCR technique using 18 rams in a completely randomized design with 3 treatments. The SRY and PLP genes were amplified to isolate the 
specific fragments of Y- and X- chromosome sequences. The treatments included: i) the control group (0% TT), ii) Diet containing 15 g/kg TT, iii) 
Diet containing 30 g/kg TT. Sperm sampling was taken from all rams at 10 month of age and blood sampling was performed at 8 and 10 month of 
age. The results showed that expression rate of SRY gene increased with increasing TT level and rams that received 30 g/kg TT diet had the highest 
SRY gene expression  and PLP gene expression decreased with increasing TT level (p-value =0.004). There was positive correlation between 
Testosterone concentration and SRY gene expression at 8 (0.65) and 10 (0.59) month of age, and the relationship between PLP gene expression and 
Testosterone concentration was negative and -0.61 and -0.66 at 8 and 10 month of age, respectively (p-value= 0.006). The results indicated that adding 
Tribulus Tresstrise herb to the ram diet increases the SRY gene expression and also sperm containing Y chromosome. In other words, it increases the 
sex ratio toward male gens in Arabic Khozestan ram by increasing the androgen hormones. 
 
Keywords: Androgen receptor, PLP gene, Sex, SRY gene, Testosterone. 
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 مقدمه

 (Tribulus terrestriگیاه دارویی خارخاسک با نام علمی )

های خوابیده و و علفی با ساقه سالهیکاست گیاهی 

های ها و ساقهانشعابات گسترده بر سطح خاک که برگ

اند جوان آن توسط تارهای ظریف ابریشمی پوشیده شده

ها، ترکیبات شیمیایی این گیاه شامل انواع رزین. ]0[

 ها، پروتودیوسین،ساپونین ها، آلکالوئیدها،ونیدفالن

معدنی، ، پتاسیم، موادهاغیراشباع، ویتامین اسیدهای چرب

دارای  چنین هم .باشندگلوتامیک میآسپارتیک و اسیداسید

نوع ماده گلیکوزیدی است که همه گلوکز، آرابینوز و  1

خارخاسک حاوی اسیدهای چرب  .]2[ رامنوز دارند

غیراشباع است. اسیدهای چرب غیراشباع فعالیت آنزیم 

-بتاهیدروکسی استروئید دهیدروژناز را افزایش می -81

که این آنزیم در تولید تستوسترون دخیل دهند؛ ازآنجایی

بنابراین سبب افزایش غلظت هورمون تستوسترون است 

ای دیگرگزارش کردند که این در مطالعه .]85 [شودمی

کند و با ترکیبات اسیدی فعالیت آنزیم آروماتاز را مهار می

که این آنزیم سبب تبدیل آندروژن به توجه به این

بنابراین مهار فعالیت آن سبب افزایش  شود،استروژن می

 . ]22 [شود)تستوسترون( در خون می آندروژنمیزان 

تواند منجر به فزایش سطح تستوسترون خون نرها میا

که این اثر  ت به سمت نرزایی شود؛انحراف نسبت جنسی

دها ناشی از تغییر نسبت جنسیتی اسپرماتوزوئی احتماالً

تستوسترون  .]5 [نرها هتروگامت هستند چون ،باشدمی

-به گیرنده تواند مستقیماًکه میهورمون استروئیدی است 

های آندروژن متصل شود و یا توسط آنزیم آروماتاز 

. ]1[( به استرادیول آروماتیزه شود P450)سیتوکروم 

وارد سلول شده و به گیرنده هورمون تستوسترون 

سپس این گیرنده دچار تغییر  ،شودن متصل میآندروژ

ساختاری شده و منجر به رهاسازی پروتئین گرماشوک 

(HSPSمی ) شود. واکنش فسفریالسیون قبل یا بعد از این

به داخل  AR. کمپلکس دهداتصال هورمونی رخ می

کند و در آنجا دیمریزاسیون، هسته سلول نقل مکان می

 آید؛پیش میاندازها کارگیری راهو به DNAاتصال به 

شوند و به پروتئین مربوطه ی هدف رونویسی میها ژن

 ها ژنشونده توسط آندروی تنظیمها ژنشوند. ترجمه می

گیری و تداوم های جنسی مردانه( برای شکل)هورمون

 هگیرند .]3[کنند فنوتیپ جنسی مردانه نقش مهمی ایفا می

 گیرنده. این ]85[قرار دارد  Xروی کروموزوم  روژندـنآ

ای هسته مونیرهو یهاهگیرندای از ادهخانو ق بهـمتعل

 زـنی ونستروژپر و وژنسترا هدـگیرن شامل که ستا

 نددار رحضو فهد یهالسلو زولیتوـسدر و  دوـیشـم

 منجاا لیگاند به ستهبوا داریبر نسخه ملاعو انعنوبهو 

 . ]3[نمایند می ظیفهو

یی است که که در تعیین ها ژنحاوی  Yکروموزوم 

یکی از  SRYجنسیت جنین در حیوانات اهلی مؤثرند. 

 SRY. بیان ژن ]81[ ی مؤثر در تعیین جنسیت استها ژن

و  سازهای پیشهای سرتولی از سلولسبب تمایز سلول

جهت شناسایی . ]8[ شوددر نهایت تشکیل بیضه می

ئول مس شود این ژناستفاده می PLPاز ژن  Xکروموزوم 

که باشد می Xروی کروموزوم  تولید پروتئولیپید پروتئین

 .]85 [شودهای عصبی و غیرعصبی بیان میدر تمام بافت

که به PAR2و  PAR1دو ناحیه اتوزومی کاذب شامل 

 قرار دارند، Yترتیب روی بازوی کوتاه و بلند کروموزوم 

روی  PAR1دارند.  Xهایی نیز روی کروموزوم همولوگ

ها انسان و میمون Yو  Xهای بازوی کوتاه کروموزوم

های جنسی، حین وجود دارد و برای سیناپس کروموزوم

روی بازوی بلند  PAR2باشد. تقسیم میوز ضروری می

قرار دارد و در تقسیم میوز و باروری مردان و سیناپس 

ی ها روشیکی از  .]88[ها ضروری نیست کروموزوم

در انزال  Yو  X اسپرمتغییر نسبت جنسی، تغییر نسبت 

رود که نسبت است. طی فرایند اسپرماتوژنز، انتظار می
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یی برای ارزیابی ها روش. ]1 [باشد 13به  Y ،13به  Xاسپرم 

میان این  درمعرفی شدند که  8513در سال  تبت جنسینس

  .بودند تر دقیقآسان و  PCRی مبتنی بر ها روش، ها روش

خارخاسک گیاه که عصاره  در تحقیقی مشخص شد

، سبب افزایش غلظت هورمون تستوسترون، محیط بیضه

و تعداد  های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی اسپرمگیویژ

رسد که  نظر میبه .]81[ شودها میها در قوچکل اسپرم

تواند سبب تغییرات ها میتغذیه گیاه خارخاسک در قوچ

تبع آن در دام شده و به مخصوصاً تستوسترونهورمونی 

گردد.  لذا هدف از  ییرات نسبت جنسیتی اسپرممنجر به تغ

این آزمایش بررسی اثر تغذیه گیاه خارخاسک در 

 بر نسبت  جنسیتی اسپرم با عربی خوزستان های قوچ

  .بود Real-time qPCRتکنیک  ازاستفاده 

 

  ها روشمواد و 

مورد استفاده برای استخراج  هایو محلول موادتمامی 

DNA  از شرکتMerck .از کیت تجاری  آلمان تهیه شدند

AMPLIQON .(CAT. NO: 5000830-1250) منظور به

 Real-time qPCRتکثیر قطعات مورد نظر در تکنیک 

شگاه این پژوهش در ایستگاه دامپروری دان استفاده شد.

شد. از ان انجام خوزست علوم کشاورزی و منابع طبیعی

ماه  سه با میانگین سنخوزستان عربی  بره راس 81تعداد 

ها در قالب طرح و میانگین وزن یکسان استفاده شد. بره

( قوچ در هر تیمار راسشش تصادفی به سه تیمار ) مالًکا

 33و  81 های حاوی صفر،ماهگی با جیره 83از سه تا  و

اسپرم د.شدنتغذیه  در هر کیلوگرم گیاه خارخاسکگرم 

ی نیز در ماه هشتم و دهم بعد گیر خونو  دهمگیری در ماه 

برای اطمینان از اثر گیاه بر  صورت گرفت.ها از تولد بره

با توجه به  غلظت هورمون در کل دوره اسپرماتوژنز و

بررسی غلظت ، در قوچ اسپرماتوژنز درنظرگرفتن طول دوره

غلظت  گیریبرای اندازه متشدر ماه هتستوسترون خون 

اتوزوئید و تستوسترون خون در مراحل ابتدایی تکامل اسپرم

دلیل بررسی غلظت تستوسترون خون در م نیز بهدر ماه ده

. گیری( انجام گرفتزمان تکامل و بلوغ اسپرم )زمان اسپرم

های های خون از سیاهرگ وداج گردن از طریق لولهنمونه

با استفاده از  و شده انعقاد گرفتهدون ماده ضدونوجکت ب

دقیقه  83مدت به کشور آلمان( ،eppendorf )مدل: سانتریفیوژ

سرم آنها جدا و در دور در دقیقه  3333 با سرعت

گراد تا درجه سانتی -23های پالستیک در دمای میکروتیوب

 .شدندارسال به آزمایشگاه نگهداری  زمان

 ل:)مد وردستگاه الکترواجکوالتگیری از جهت اسپرم

OGAVA SEIKI، )منظور . بهاستفاده شد کشور ژاپن

گیری غلظت تستوسترون خون از کیت تجاری اندازه

. شرکت دیامترا استفاده شد AccuBind ELISAانسانی 

 از پروتکل استخراج نمکیبا استفاده  DNAاستخراج 

روی ژل  شدهاستخراج DNA کیفیت .]82[ صورت گرفت

پرایمرهای  مورد سنجش قرار گرفت. درصد یکآگارز 

 Xو  Yی موردنظر روی کروموزوم ها ژناختصاصی برای 

عنوان ژن نرزایی روی به SRYشدند. ژن  مشخص

بانک  و با شمارهجفت باز  15طول قطعه با  Yکروموزوم 

عنوان به PLPن ژ چنین همانتخاب شد.  AJ009913-1 ژنی

بانک  ارهبا شم وجفت باز  90طول قطعهزایی با ژن ماده

ژن عنوان به PARانتخاب شد. از ژن  EU581861-1ژنی 

و جفت باز  15 طول قطعه مرجع استفاده شد. این ژن با

 مورد استفاده قرار گرفت AC234910-2بانک ژنی  شماره

ی موردنظر در ها ژنیید تکثیر اختصاصی أمنظور تبه. ]83[

شده ابتدا این مطالعه با استفاده از پرایمرهای طراحی

ی ها ژنانجام شد. در صورت تکثیر  PCRواکنش 

منظور به ،شدهظر با استفاده از پرایمرهای مشخصموردن

در زمان  PCRاز آزمون  ها ژنای بیان بررسی مقایسه

 توالی، طول قطعه ( استفاده شد.Real time PCR) حقیقی

 آمده است.  (8 جدول)در  و نیز دمای اتصال هر پرایمر
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 Real-time PCR آغازگرهای مورد استفاده در واکنش. 2جدول 

 دمای اتصال (bp) اندازه محصول توالی پرایمر

 ´SRY F:5´CTCAGACATCAGCAAGCAGC3 ژن

R:5´-GTAGTCTCTGTGCCTCCTCA-3´ 

81 06 

 ´PLP F:5´GAGGGAGGGTGGATCATAGA3  ژن

R:5´:CCTCTGGGACCTTCAACAAT3´ 

16 06 

 ´PAR F:5´-GCCATCACATCTGAGACCAC-3  ژن

R:5´-GACTCAGCATCTCGAAGCAA-3´ 

91 06 

 

 )مدلدستگاه  از PCRواکنش برای انجام 

Thermalcycler Mini، طی این .استفاده شد (آلمان کشور 

های ای پلیمراز پیشرفته برای نمونهمرحله، واکنش زنجیره

DNA تکرار آزمایشی  دوبا  هاحاصل از اسپرماتوزوئید

با استفاده از  PARو ژن مرجع  PLP ،SRYی ها ژنبرای 

کشور  ،step one Plus Real Time PCR System) دستگاه

کردن پس از آماده های مجزا انجام شد.در پلیت( آمریکا

ت، تنظیمات مربوط به دستگاه انجام و تحت یپل

ها طی های دمایی واکنشچرخه (2 جدول)العمل ردستو

 مرحله زمانی صورت گرفت.  سه

با استفاده  Real-time PCRهای حاصل از برای آنالیز داده

درصد محاسبه برای شد.  استفاده Step-one ABIافزار از نرم

( حاصل CT) مقادیر مربوط به چرخه آستانه PLPو  SRYژن 

افزار و تکنیکی هر نمونه به نرم از تکرارهای بیولوژیکی

Excel  منظور محاسبه ه شد و بهانتقال داد( 2383)نسخه

 CTدر اسپرماتوزوئیدها، میانگین  PLP و SRYژن  درصد

( 8رابطه )و با استفاده از  برای تکرارهای تکنیکی محاسبه

ها با استفاده از تجزیه و تحلیل داده. برآورد شد CT∆میزان 

آنالیز روند انجام شد  با استفاده از (81 نسخه) SPSSافزار نرم

گیری و بهترین سطح مصرف براساس آزمون تابعیت و مشتق

در  Corrبا استفاده از دستور  چنین هم .تابع برآورد شد

ب همبستگی بین غلظت تستوسترون و ضری SPSSافزار  نرم

 محاسبه شد.براساس  PLPو  SRYن ژ

                        (8رابطه )

           
  (                      )      

  (                      )       
 

   (                      )                                                            
∆CT= CT(target)-CT(reference) 

∆CT= CT (sry)-CT(par) 

∆CT=CT(plp)-CT(par) 

 
 Real-time qPCRهای دمایی مورد استفاده در واکنش چرخه. 1جدول 

 زمان (گراددرجه سانتی) دما  هاچرخه تعداد مراحل

 دقیقه 29 19 سازی اولیهواسرشت 2 مرحله اول

 ثانیه 36-29 19 سازیواسرشت 46 مرحله دوم

 ثانیه 36 06 اتصال پرایمر  

 ثانیه 36 91 بسط  

 ثانیه 26 91-99 رسم منحنی تفکیک  مرحله سوم
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 نتایج و بحث
 دارای روند SRYمیزان بیان ژن  نشان داد کهنتایج حاصل 

با استفاده  چنین هم .استو نیز درجه دوم افزایشی  خطی

مشخص شد  (3)جدول  آمدهدستیب تابعیت بهاز ضرا

 گرم بر کیلوگرم از گیاه 33 جیره حاوی که مصرف

بیان  افزایشمیزان باالترین  موجب ،در جیره خارخاسک

 PLPمیزان بیان ژن  .(3 رابطه) شد 00/2میزان به SRYژن 

و میزان آن در  (0)جدول  کاهشی بودهخطی دارای روند 

در کیلوگرم  گرم 33)سطح صفر و سطح نقاط ابتدا و انتها 

برآورد  111/3و  122/3ترتیب برابربه( گیاه خارخاسک

میانگین مربعات مدل خطی و (. 3و  2 هایرابطهشد )

 305/3ترتیب برابر به PLPمدل درجه دوم برای ژن 

(330/3=p-value)  311/3و (3338/3=p-value و برای )

 582/2( و p-value=3338/3) 503/0ترتیب به SRYژن 

(3338/3=p-value )برآورد شد. 

 

 SRY ضریب تابعیت برای ژن .3جدول 

 خطای استاندارد ضریب تابعیت مدل

   خطی

 649/6 941/2 عرض از مبدأ

X 011/6 699/6 

   درجه دوم

 624/6 941/2 عرض ار مبدأ

X 011/6 629/6 

X2 219/6- 626/6 

 

با استفاده از نتایج حاصل از جدول فرمول محاسبه روند 

( 3 رابطه) SRY( و 2 رابطه) PLPدرجه دوم برای ژن 

با چون دارای مینیمم است  PLPبرای ژن . محاسبه شدند

نقاط گیری از فرمول و برابر با صفر قراردادن آن، مشتق

کنیم  و را برآورد می 33ابتدا و انتها یعنی سطح صفر و 

یمم است و روند صعودی زچون دارای ماک SRYبرای ژن 

 دررا و بیشینه آن  قرار داده رفرمول را برابر با صف دارد

)نقطه گرم در کیلوگرم  33سطح  یک نقطه و یعنی

 کنیم. برآورد مییمم( زماک

PLP = 122/3   (2رابطه ) - 81/3 x+ 831/3 x
2   

x= 0
 
      

 
PLP = 122/3  

x= 33      PLP = 111/3  

 

SRY= 150/8   (3رابطه ) + 522/3 x- 821/3 x
2   

  
   

   
= 00/2  

 
 PLP ضریب تابعیت برای ژن .4جدول 

 استاندارد خطای تابعیت ضریب مدل

   خطی

 642/6 911/6 عرض از مبدأ

X 296/6 696/6 

   درجه دوم

 624/6 911/6 عرض از مبدأ

X 296/6 629/6 

X2 268/6 626/6 

 

روی ژل آگارز برای  PCRبررسی کیفیت محصول 

 تکثیر مناسب را برای PARو  PLP ،SRYی ها ژن

منحنی قله  (.8داد )شکل  پرایمرهای هر سه ژن نشان

تکثیر اختصاصی  دهندهنشان PAR و PLP ،SRYذوب ژن 

همبستگی . (0و  3، 2های )شکل قطعات موردنظر است

 م در ماه هشت و غلظت تستوسترون خون SRYن بین ژ

برای این همبستگی و  15/3م برابر در ماه دهو  51/3برابر 

 -55/3م و در ماه ده -58/3برابر م در ماه هشت PLP ژن

با افزایش غلظت تستوسترون . (1 )جدول دبرآورد ش

 SRYخون میزان نسبی اسپرماتوزوئیدهای حاوی ژن 

 PLPافزایش و میزان نسبی اسپرماتوزوئیدهای حاوی ژن 

  کاهش یافت. داریطور معنیبه
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 درصد 1روی ژل آگارز  ای پلیمرازواکنش زنجیرهنتیجه الکتروفورز محصوالت . 2 شکل

 

 
 PLPمنحنی ذوب برای ژن .1شکل 

 

 
 SRY ژن برای ذوب منحنی .3شکل 
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 PAR منحنی ذوب برای ژن .4 شکل

 

در ماه ششم و هشتم  قوچ عربی خوزستان لیتر(میلی غلظت تستوسترون سرم خون )نانوگرم/ اثر تغذیه گیاه خارخاسک بر. 9جدول 

 خطای استاندارد( ±)میانگینبعد از تولد 

 گروه سوم گروه دوم گروه کنترل 

 b 009/2 ± 889/29 a 918/2±146/21 a 929 /2± 804/28 غلظت تستوسترون خون در ماه هشتم

 b194/1± 0618/29 a194 /2 ± 308/21 a019/2±399/28 ماه دهمغلظت تستوسترون خون در 

a-c است دار معنی مشابهناحروف : تفاوت ارقام در هر ردیف با(69/6>p.) 

 

نسبت جنسیت اولیه و ثانویه در طبیعت در تمام 

است  ها در ارتباطهورمونغلظت داران با های مهرهگروه

ها بین این گروهتوجهی در الگوی قابلیک  چنین همو 

غلظت که افزایش و ثابت شده است  وجود دارد

نسبت به نتاج  تریسبب تولید نتاج نر بیش ها ژنآندرو

 . ]83[شود می دارانماده در مهره

های بنیادی مانی سلولین فاکتورهای زندهتر مهمیکی از 

. ]83 [باشد میها و از جمله تستوسترون در مردان، هورمون

ز منجر به القای آپوپتوافزایش غلظت هورمون تستوسترون 

ر دو مسیر درونی و د و هشواسپرماتوسیت و اسپرماتید می

شوند. تستوسترون احتماالً یا از فعال می بیرونی مرگ سلولی

تغییر نسبت  و یا از طریق گیرنده مرگ سبب ها ژنطریق آنتی

بیان کرد که  توانبنابراین می ،]23[شود می اسپرم جنسیتی

مصرف گیاه خارخاسک از طریق افزایش سطح هورمون 

از طرفی با توجه به شود تستوسترون سبب مرگ سلولی می

قرار دارد  Xروی کروموزوم  گیرنده آندروژن که ژناین

آن شده و  DNAتوان بیان کرد که سبب دیمریزاسیون  می

 Xسبب کاهش نسبی اسپرماتوزوئیدهای حامل کروموزوم 

تبع آن نسبت اسپرماتوزوئیدهای حامل کروموزوم و به شده

Y یابد. افزایش می 

توان بیان داشت که آمده میدستبا توجه به نتایج به

که غلظت هورمون تستوسترون در هر دو با توجه به این

رخاسک برابر بوده ولی گروه کننده گیاه خاگروه مصرف

گروه دوم نسبت به گرم گیاه خارخاسک  33کننده مصرف

نشان دادند؛  SRYداری را در نسبت بیان ژن افزایش معنی

عالوه بر غلظت  در این پژوهش که توان بیان کردپس می
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وجود عوامل مؤثره دیگری نیز  ،هورمون تستوسترون خون

مؤثر  SRYدر افزایش بیان ژن  احتماالً اند کهشتهدا

بر  های استرسدر مطالعات زیادی نقش هورمون اند. بوده

نسبت جنسیت نوزادان مورد بررسی قرار گرفته است؛ 

زا های استرسمردانی که در معرض شغل مشخص شده

غلظت گلوکوکورتیکوئیدها در آنها افزایش  قرار دارند،

در آنها کاهش یافته  های تولیدمثلیسطح هورمونیابد، می

نسبت نتاج ماده تولیدی در آنها افزایش  طور معمولو به

تواند برخی سک میاتجویز خوراکی خارخ. ]80[ یابدمی

های پراکسیداسیون لیپیدی و استرس اکسیداتیو از شاخص

دهد و در بافت مغزی را در موش دیابتی کاهش 

های عصبی ناشی از تشدید جلوگیری از برخی بیماری

 . ]81[ استرس اکسیداتیو مؤثر باشد

استان  درها در فصل تابستان و دامکه با توجه به این

توان بیان کرد که ، میاندگرم خوزستان نگهداری شده

اه اند و گیها تحت شرایط استرس گرمایی بوده دام

. خارخاسک احتماالً در کاهش این استرس مفید بوده است

افزایش تولد که استرس باعث  در تحقیقی گزارش شد

توان ؛ پس می]1[ شودنوزادان ماده نسبت به نوزادان نر می

تواند گفت که گیاه خارخاسک از طریق کاهش استرس می

از دیگر ترکیبات  .شود SRYباعث افزایش نسبت ژن 

توان به مواد مؤثر گیاه خارخاسک در این زمینه می

فالونوئیدی آن اشاره کرد که با خاصیت آرام بخشی خود 

ها توانند در کاهش استرس گرمایی واردشده به داممی ]1[

های استرس بر و با توجه به نقش هورمون مؤثر باشد

توانند در تولید اسپرماتوزوئیدهای جنسیت احتماالً می

گیاه خارخاسک حاوی . مؤثر باشند Yحامل کروموزوم 

با  تغذیه گاوهااسیدهای چرب است و ثابت شده است که 

های حاوی اسید چرب اشباع سبب انحراف نسبت جیره

که ازآنجایی .]28[ دوشمی ییجنسیتی نتاج به سمت نرزا

 نیز آنزیم آروماتاز و رترکیبات اسیدی از طریق مها

سبب افزایش  ،جلوگیری از تبدیل آندروژن به استروژن

 ترتیب باعث به این شوند؛غلظت هورمون تستوسترون می

  .شودمی Yهای حامل کروموزوم افزایش نسبت اسپرم

خارخاسک گیاه براساس نتایج حاصل از این مطالعه 

تستوسترون خون  هورمون سبب افزایش غلظت سرمی

افزایش غلظت تستوسترون خون از طریق اثر بر . شود می

آپوپتوز اسپرماتوزوئیدهای  چنین همو های آندروژنی گیرنده

اسپرماتوزوئیدهای  سبب افزایش نسبت Xحامل کروموزوم 

به  SRYژن  تبع آن افزایش نسبتو به Yحامل کروموزوم 

توان بیان کرد که مصرف گیاه بنابراین می .شودمی PLPژن 

سبب افزایش نسبت های عربی خوزستان در قوچ خارخاسک

 شود.می زایینسبت به ژن ماده نرزاییژن 
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