Iranian Journal of Animal Science
Vol 50, No 3, Autumn 2019 (207-215)
DOI: 10.22059/ijas.2018.240313.653554

علوم دامی ایران
)552-580  (ص8331  پاییز،3  شمارة،05 دورة

 در بیضه خروسهای تغذی هشده با کریسینStAR بافتشناسی و بیان نسبی ژن

بهبود فراسنجههای
3

 و حمید دلدار1 مهدی انصاری،2 حسین مروج،*2 احمد زارع شحنه،1علی سامی امین الطواش

 کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه علوم دامی، دانشجوی سابق دکتری و استاد.2  و1
 ساری، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده علوم دامی و شیالت، گروه علوم دامی، استادیار.3
)1336/11/13 : تاریخ پذیرش- 1336/6/6 :(تاریخ دریافت

چکیده
. تغذیهشده با کریسین بررسی شد313  در بیضه خروسهای راسStAR در این پژوهش اثر کریسین خوراکی بر بافتشناسی و بیان نسبی
 هفته) به صورت تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند و جیره پایه به اضافه سطوح متفاوتی از کریسین شامل صفر01( بیست خروس
 در پایان آزمایش خروسها کشتار و. هفته متوالی دریافت کردند12 ) میلیگرم در روز بهمدتCh75( 52 ) وCh50( 21 ،)Ch25( 22 ،)Ch0(
 نمونه اولی برای مطالعه بافتشناسی به درون محلول بوئن و نمونه دوم برای، دو نمونه از یک بیضه برداشته شد.بیضه ها به دقت خارج شدند
-) و تعداد اسپرماتوگونیp<1/12(  نتایج نشان داد که قطر و ضخامت اپیتلیوم لوله اسپرمساز.ارزیابی بیان نسبی ژن به درون ازت مایع منتقل شد
 اما تعداد سلولهای الیدیگ و رگهای خونی بین، نسبت به شاهد بهطور معنیداری افزایش یافتCh75  وCh50 ) در دو گروهp<1/11( ها
 نسبت، میلیگرم کریسین در روز دریافت کرده بودند52  در پرندگانی کهStAR  بیان نسبی ژن.گروههای آزمایشی تفاوت معنیداری نداشت
 در این پژوهش کریسین خوراکی توانست فراسنجههای، بهطور خالصه.)p<1/12( به سایر گروههای تیماری بهطور معنیداری افزایش یافت
.بافت شناسی و مسیر استروئیدسازی را در بیضه خروسها بهبود دهد
. کریسین، ژن، خروس، بافتشناسی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Chrysin was orally administered to evaluate testicular histology and relative StAR expression of Ross 308 roosters in
the current study. Twenty roosters were randomly divided into four groups and were subjected to the basal diet
supplemented with different levels of Chrysin including 0 (Ch0), 25 (Ch25), 50 (Ch50) or 75 (Ch75) mg/bird/day for
12 successive weeks. At the end of trial, all birds were killed and two samples were collected from the same testicle
one of which was processed for histology, whereas another was snap-frozen with liquid nitrogen to assess relative
gene expression. According to the results, seminiferous tubule and epithelium diameters (p<0.05) and spermatogonial
numbers (p<0.01) of both CH75 and Ch50 groups were significantly improved compared to control group. However,
Leydig cell numbers and blood vessels were not significantly affected. Birds fed 75 mg of Chrysin per day had
significantly higher StAR transcript level compared to other groups (p<0.05). In conclusion, oral administration of
Chrysin to roosters could improve testicular histology and steroidogenic parameters in the current study.
Keywords: Chrysin, gene, histology, rooster.

* Corresponding author E-mail: azareh@ut.ac.ir

551

سامی امین الطواش و همکاران :بهبود فراسنجههای بافتشناسی و بیان نسبی ژن  StARدر ...

مقدمه
باروری نرهای مولد گوشتی در  32هفتگی به اوج رسیده
و پس از آن به سرعت کاهش مییابد ( Weil et al.,
 .)1999bاین کاهش باروری با کاهش وزن بیضه ،پسروی
مالیم تا شدید لولههای اسپرمساز ،کاهش تعداد
سلولهای اسپرماتوگونی ،اسپرماتید و غلظت اسپرم در
انزال همراه است ( Weil et al., 1999b; Sarabia
 .)Fragoso et al., 2013کاهش غلظت تستوسترون
( Rosenstrauch et al., 1998; Sarabia Fragoso et al.,
 )2013و قدرت سامانه آنتیاکسیدانی از جمله کاهش
غلظت ویتامین  Eدر بیضه ( )Surai et al., 2000از دالیل
این کاهش باروری در خروس گزارش شده است .بافت
بیضه ،با وجود غلظت پایین اکسیژن در آن ،به دلیل
حضور میزان باالی اسید چرب غیراشباع و سامانه
تولیدکننده ترکیبات واکنشگر اکسیژن ( ROS,
 )Reactive oxygen speciesمستعد تنش اکسیداتیو
است .تنش اکسیداتیو در هر بافتی ناشی از عدم تعادل
بین تولید و حذف  ROSتوسط سامانه آنتیاکسیدانی
است ROS .به مولکولهای کوچک بر پایه اکسیژن اما به
شدت واکنشی بهخاطر حضور الکترونهای جفتنشده
گفته میشود .ترکیبات واکنشگر اکسیژن عمده شامل
آنیون سوپراکسید ( ،)O2.-پراکسید هیدروژن ( )H2O2و
یون هیدرواکسیل ( )OH.است ( Turner & Lysiak,
 .)2008تولید  ROSدر میتوکندری و توسط آنزیمهای
گوناگونی شامل گزانتین -و  -NADPHاکسیداز و
سیتوکروم  P450بهطور اختصاصی یا ناخواسته و در
نتیجه فعالیت بیوشیمیایی آنها روی میدهد .برای مقابله
با این متابولیتهای ناخواسته سیستم آنتیاکسیدانی با
اجزای آنزیمی و غیرآنزیمی در بیضه توسعه یافته است
( ،)Aitken & Roman, 2008اما تضعیف این سیستم با
افزایش سن سبب نقص در عملکرد سلولهای الیدیگ
میشود زیرا  ROSتولید شده به اجزای ضروری مسیر
استروئیدسازی آسیب میرساند ( Zirkin & Chen,
 .)2000عالوه بر مسیر استروئیدسازی ،تنش اکسیداتیو
سبب القای آپوپتوز در سلولهای زاینده لوله اسپرمساز
میشود ( .)Ikeda et al., 1999در مطالعات اخیر با
استفاده از تیمارهای خوراکی آنتیاکسیدانی (Borghei-
 ،)Rad et al., 2017و آنتی آروماتاز ()Ali et al., 2017

باروری و فراسنجههای منی خروسهای مولد گوشتی را
بهبود دادهاند ،اما استفاده از یک ترکیب دارای هر دو اثر
آنتیاکسیدانی و محرک استروئیدسازی برای بهبود
فراسنجههای بافت بیضه ضروری به نظر میرسد.
فالوونوئیدها با داشتن اسکلت  80کربنی از دو حلقه
فنیلی ( Aو  )Bو یک حلقه هتروسیکلیک ( )Cترکیبات
پلیفنولی هستند که در میوهها و گیاهان یافت میشوند.
کریسین با نام شیمیایی  0و -2دیهیدروکسی فالون،
یک ترکیب پلیفنلی طبیعی در گل ساعتی ( Passoflora
 ،)caeruleaعسل ،و چندین گیاه دیگر میباشد .اثرات
محافظتی در برابر آسیبهای اکسیداتیو و التهابی
( )Mantawy et al., 2014همراه با اثر محرک
استروئیدسازی ( )Jana et al., 2008و فعالیت
آنتیآروماتازی از طریق تداخل در عمل (برهمکنش گروه
 4-oxoبا اتم آهن آروماتاز) یا بیان ژن آنزیم آروماتاز
( Campbell & Kurzer, 1993; Sanderson et al.,
 ،)2004کریسین را به گزینه جذابی برای بررسی اثر آن
در تولیدمثل تبدیل کرده است .موشهای صحرایی تیمار
شده با کریسین شمار اسپرم و نرخ باروری باالیی داشتند
( .)Dhawan et al., 2002در مطالعه دیگر سطوح
آنزیمهای آنتیاکسیدانی بیضه نظیر گلوتاتیون ،گلوتاتیون
پراکسیداز ،کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز پس از تجویز
کریسین بهبود یافتند .عالوهبراین ،شمار اسپرم و جنبایی
افزایش و درصد ناهنجاری اسپرم کاهش یافت ( Ciftci et
 .)al., 2012عالوه بر اثر آنتیاکسیدانی ،مطالعات درون و
برون تنی نقش کریسین را در افزایش سطح
تستروسترون و میل جنسی تأیید کردهاند ( Jana et al.,
 .)2008; Ciftci et al., 2012با توجه به اثرات مثبت
کریسین بر فراسنجههای منی ،پروفایل اسید چرب اسپرم
و افزایش تستوسترون خون خروس ( Amin Altawash
 )et al., 2017در این پژوهش اثر احتمالی آن بر برخی
فراسنجههای بافتشناسی و بیان نسبی ژن  StARمورد
بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها
طراحی آزمایش

این پژوهش در مزرعه آموزشی و پژوهشی گروه علوم
دامی دانشگاه تهران در کرج انجام گرفت .بیست قطعه

علوم دامی ایران ،دورة  ،05شمارة  ،3پاییز 8331

خروس مادر گوشتی راس ( 351سن  05هفتگی) به
شیوه کامال تصادفی به چهار گروه مساوی (پنج قطعه
خروس در هر گروه) تقسیم شده و به درون پنهای
انفرادی ( )8/5×8/5×8 m3منتقل شدند برنامه نوری
شامل  80ساعت نور و  85ساعت تاریکی بود.
خروسها جیره یکسان با مقدار انرژی 5205
کیلوکالری در کیلوگرم جیره و  85درصد پروتئین
دریافت کردند (جدول .)8
سطوح مختلف کریسین شامل صفر (50 ،)Ch0
( )Ch50( 05 ،)Ch25و  )Ch75( 20میلیگرم به ازای
هر پرنده در روز بهمدت  85هفته به صورت کپسول
( )force feedبه پرندگان خورانده شد .در پایان هفته
دوازدهم خروسها کشتار ،بیضهها به دقت درآورده
شده و دو نمونه از یک بیضه (بهطور قراردادی بیضه
راست) برداشته شد .نمونه اولی برای مطالعه
بافتشناسی به درون محلول بوئن و نمونه دوم برای
ارزیابی بیان نسبی ژن به درون ازت مایع منتقل شد.
بافتشناسی بیضه

نمونههای بافتشناسی بهمدت  50ساعت در داخل
محلول فیکساتیو بوئن ( 25بخش اسید پیریک50 ،
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بخش فرمالین ( )%05و  0بخش اسید استیک گلسیال)
تثبیت شده و سپس به داخل محلول فرمالین 85
درصد بهمدت  25ساعت منتقل شدند پس از اتمام
زمان فوق ،نمونهها به داخل دستگاه تیشوپروسسور
( ،DS 2080/Hدید سبز ،ایران) انتقال داده شدند .این
دستگاه کار تثبیت ،آبگیری و تمایز نمونههای بافتی
را برای حفظ ساختار سلولی به صورت اتوماتیک انجام
میدهد تا اجزای سلولی نمونه به شکل درست در زیر
میکروسکوپ نوری یا الکترونی مشاهده شود .ترتیب
محلولهای دستگاه شامل محلول  8و  5حاوی
فرمالین  85درصد ،محلول  3الکل  25درصد ،محلول
 0الکل  15درصد ،محلول  0الکل  35درصد و محلول
 6الکل  36درصد بود .محلول  2و  1حاوی الکل مطلق
یا  855درصد و محلول  3و  85گزیلول  855درصد
بودند که کار شفافسازی بافت و خارجکردن الکل از
آن را بر عهده داشتند و در نهایت محلولهای  88و
 85پارافین بود .پس از اتمام مراحل تیشوپروسسور،
نمونهها در پارافین قالبگیری و با استفاده از دستگاه
میکروتوم دوار ( ،DS 4055دید سبز ،ایران) ،برشهای
 0میکرومتری تهیه شد .از هر نمونه بافت بیضه دو
اسالید تهیه و برای رنگآمیزی هماتوکسیلین و ائوزین
به قرار زیر استفاده شد.

جدول  .8اجزا و ترکیب شیمیایی جیره استاندارد خروسها
Table 1. Ingredient and chemical composition of standard diet fed roosters
0.46
0.39
0.49
0.12
0.67
0.5
0.53
0.4
0.37

)Digestible amino acids Value (%
Lysine
Methionine
Methionine & Cysteine
Tryptophan
Arginine
Valine
Leucine
Isoleucine
Threonine

12
0.35
0.15

)CP (%
)Available P (%
)Cl (%

)Value (%
69.5
9
19.5
0.18
0.85
0.35
0.12
0.25
0.25
Composition
2754.5
0.7
0.15
0.6

Item
Corn
Soybean meal
Wheat bran
Dicalcium phosphate
Calcium carbonate
Sodium chloride
DL-Met
*Vitamin premix
**Trace mineral premix
)ME (kcal/kg
)Ca (%
)Na (%
)K (%

* هر کیلوگرم جیره خروسهای مادر گوشتی  80555واحد بین المللی ویتامین  855 ،Aواحد بین المللی ویتامین  0 ،Eمیکروگرم ویتامین  50 ،K3میکروگرم
ویتامین  3555 ،B12واحد بین المللی ویتامین  05 ،D3میکروگرم بیوتین 2/0 ،میلیگرم ریبوفالوین 05 ،مبکروگرم نیاسین  0/0 ،میلیگرم پیردوکسین81 ،
میلیگرم پنتوتنیک اسید و  8/0میلیگرم اسید فولیک

داشت.

** هرکیلوگرم جیره خروسهای مادر گوشتی  35میلیگرم آهن 855 ،میلیگرم منگنز 885 ،میلیگرم روی 85/3 ،میلیگرم مس 5 ،میلیگرم ید و 5/3
میلیگرم سلنیوم داشت.
* Supplied per kg diet broiler breeder roosters: vitamin A; 15000 IU, vitamin E; 100 IU, vitamin K3; 4 mg, vitamin B12; 25 μg, vitamin D; 3000 IU,
biotin; 50 mg, riboflavin; 7.5 mg, niacin; 50 mg, pyridoxine; 5.5 mg, pantothenic acid; 18 mg and folic acid; 1.5 mg
** Supplied per kg diet broiler breeder roosters: Fe, 90 mg; Mn, 120 mg; Zn, 110 mg; Cu, 10.9; I, 2 mg and Se, 0.3 mg.
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اسالیدها را در گیره رنگآمیزی قرار داده و گیره
در داخل دستگاه آون با دمای  25°Cبهمدت 35
دقیقه قرار داده شد .با این کار عالوه بر پارافینزدایی،
برشها نیز به خوبی به الم چسبیدند .گیره حاوی
اسالیدها به ترتیب به داخل محلولهای زیر انتقال
داده شدند :گزیلول؛  0دقیقه ،گزیلول؛  85دقیقه
(برای پارافین زدایی) ،الکل  15 ،35 ،855و 25
درصد؛ هر کدام بهمدت  3دقیقه (برای آبدهی)،
شستشو با آب جاری؛ 8دقیقه ،رنگ هماتوکسیلین؛ 80
دقیقه ،شستشو با آب شهری؛  8دقیقه ،غوطهورسازی
در اسید الکل (برای شفافسازی) ،شستشو با آب
جاری؛  8دقیقه ،رنگ ائوزین؛  0دقیقه ،الکل ،15 ،25
 35و  855درصد (برای آبگیری)؛ هرکدام بهمدت 3
دقیقه ،گزیلول؛  85دقیقه (برای شفاف سازی).
درنهایت روی اسالیدهای تهیه شده المل چسبانده شد
و تا زمان ارزیابی به داخل جعبه نگهداری الم منتقل
شدند.
دادههای مورفومتری از  55عکس گرفته شده از هر
اسالید توسط میکروسکوپ نوری ()Ziess, Germany
مجهز به دوربین چشمی ( AnMo Electronics, New
 )Taipei City, Taiwanدر بزرگنمایی × 855بهدست
آمد و با نرمافزار National Institutes of (Image J
 )Health, Bethesda, MDارزیابی شدند .قطر لوله
اسپرمساز ،ضخامت اپیتلیوم لوله اسپرمساز و تعداد
اسپرماتوگونیها با شمارش مقاطع عرضی  55لوله
اسپرمساز بهطور تصادفی و میانگینگیری از آنها
بهدست آمد ( .)Islam et al., 2010تعداد سلولهای
الیدیگ و عروق خونی نیز در هر عکس (مساحت
 5/32میلیمترمربع) شمارش و میانگین گرفته شد.
بیان نسبی ژن مورد مطالعه

برای بررسی سازوکار اثر کریسین در بیضه ،بیان نسبی
جدول  .5اطالعات مربوط به

ژن  StARارزیابی شد .توالی ژن نامزد و بتا-اکتین
(بهعنوان کنترل داخلی) از پایگاه داده  NCBIبهدست
آمد (جدول  .)5آغازگرها توسط نرمافزار آنالین
 Primer3Plusطراحی و توسط نرمافزارهای آنالین
 OligoCalc ،OligoAnalyserو  Primer-BLASTمورد
بازبینی قرار گرفتند.
استخراج  RNAو ساختcDNA

جداسازی  RNAکل سلولهای بیضه با کمک کیت
 RNeasy Miniتولیدی شرکت کیاژن (شماره
کاتالوگ )20850 :و به ترتیب زیر صورت گرفت:
الف 35 -میلیگرم بافت بیضه یخزده ()-25°C
پیش از یخگشایی کامل به درون بوته چینی دارای
نیتروژن مایع انداخته شد .بافت بهخوبی کوبیده و
آسیاب شد و بههمراه نیتروژن مایع به یک لوله
میکروسانتریفیوژ  5میلیلیتری بدون  RNaseریخته
شد .مقدار  655میکرولیتر بافر ( RLTبافر لیزکننده)
به لوله افزوده شد .با کمک سرنگ استریل بدون RNA
و سر سوزن شماره  ،55بافت به درون سرنگ کشیده و
تخلیه شد (بین  0تا  85بار) تا بافت هموژنیزه شود.
ب -لوله دارای بافت ،برای  3دقیقه در 80555
دور سانتریفیوژ شد ،سپس بخش باالیی جدا و به
درون یک لوله میکروسانتریفیوژ دیگر ریخته شد و یک
حجم از الکل  25درصد به آن افزوده شده و بخوبی
مخلوط شد.
پ 255 -میکرولیتر از مایع این لوله به درون
لولههای فیلتردار ریخته شد و  80ثانیه در 85555
دور سانتریفیوژ شد .مایع لوله زیرین دور ریخته شده و
فیلتر دوباره در همین لوله جمعآوری قرار داده شد.
ث -مرحله فوق یک بار با افزودن  255میکرولیتر
از بافر  RW1و بار دیگر با افزودن  055میکرولیتر از
بافر  RPEتکرار شد.

آغازگرهای مورد استفاده درreal-time PCR

Table 2. Details of primer sequences used for quantitative real-time PCR
Accession number
X00182

)Product length (bp
145

NM_204686

160

Sequence
F: ACGTCGCACTGGATTTCGAG
R: AAAGATGGCTGGAAGAGGGC
F:TTCAGCGAGATGGAGATGTCC
R:GGAACACCTTACCCACGTCC

Gene
β-actin
StAR

Steroidogenic acute regulatory protein
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ث -فیلتر در یک لوله جمعآوری  8/0میلیلیتری
جدید قرار داده شد .مقدار  35تا  05میکرولیتر آب بدون
 RNaseبهطور مستقیم روی غشای فیلتر ریخته شد .پس
از بستن درب فیلتر و  85دقیقه درنگ ،برای  8دقیقه در
 85555دور سانتریفیوژ شد .با این کار  RNAکه به
غشای فیلتر چسبیده بود در این آب حل و در لوله زیرین
جمع شد و پس از بستن درب آن در دمای -25°C
منجمد شد تا در ادامه از آن cDNAساخته شود.
ساخت cDNA

برای ساخت  cDNAاز کیت
 Transcriptionتولیدی شرکت کیاژن (شماره کاتالوگ:
 )550388به ترتیب زیر استفاده شد:
الف RNA -الگو از فریزر  ،-25 °Cروی یخ و اجزای
کیت باال در دمای اتاق ( )80-50 °Cیخگشایی شدند.
ب -برای پاکسازی نمونه  RNAاز 5 ،gDNA
میکرولیتر بافر از بین برنده  gDNAو  85میکرولیتر
 RNAالگو (در مجموع  80میکرولیتر) در یک
میکروتیوب  5/0میلیلیتری ریخته و بهخوبی آمیخته
شدند .این لوله در یک دستگاه  PCRمعمولی برای 5
دقیقه در دمای  05 °Cنگهداری شد .پس از آن لوله از
دستگاه بیرون آورده و بیدرنگ روی یخ گذاشته شد.
پ -آمیزه مربوط به  RTروی یخ آماده شد که از 8
میکرولیتر آنزیم 8 ،RTمیکرولیتر آمیزه آغازگرها و 0
میکرولیتر بافر  RTتشکیل شده بود .با افزودهشدن این
آمیخته به لوله گامه ب ،حجم محلول در لوله به 55
میکرولیتر رسید .لوله اخیر در حالیکه روی یخ بود به
دستگاه  PCRمعمولی انتقال داده شد و بهمدت 80
دقیقه در دمای  05 °Cقرار گرفت تا تکثیر انجام شود.
سپس  3دقیقه در دمای  30 °Cقرار داده شد تا آنزیم
 RTغیرفعال شود.
ت cDNA -ساختهشده در دمای  -55 °Cقرار
گرفت و در ادامه برای انجام واکنش Real-time PCR
بهکار رفت.
QuantiTec Reverse
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 Green PCRساخت کیاژن (شماره کاتالوگ)550500 :
و دستگاه ® Rotor-Geneساخت شرکت Corbette
 (model:RG2072D) Researchطی فرایندهای زیر
انجام شدند.
الف -پس از انجام آزمایشهای آغازین با دستگاه
 PCRمعمولی ،بهترین شرایط واکنش برای تکثیر در
مورد هر یک از ژنها ،روشن شد و برای واکنشهای
 Real-time PCRبهکار گرفته شد.
ب -اجزای واکنش که در حجم  55میکرولیتر به
ریزلولههای مویین افزوده شدند ،از  85میکرولیتر Master
 5/0 ،Mixمیکرولیتر از هر یک از آغازگرهای رفت و
برگشت (غلظت  0پیکومول در میکرولیتر)5/0 ،
میکرولیتر  cDNAو  1/0میکرولیتر از آب بدون RNase
تشکیل میشد .این اجزا به خوبی در ریزلولهها با یکدیگر
آمیخته شدند و در فاصله زمانی کوتاهی بین زمان تهیه
آنها و قرار داده شدن در دستگاه ،در یک جعبه فلزی
خنک قرار داده شدند .برنامه  PCRشامل یک گامه
فعالسازی  0دقیقهای در  05 ،30 °Cچرخه  80ثانیهای

در  30 °Cو  05ثانیه در  65 °Cبود .در انتهای هر PCR
یک آنالیز منحنی یخگشایی با نرخ  5/8 °C/secبرای همه
ژنها انجام شد تا اختصاصی بودن محصوالت بررسی
شود .کارایی ارزیابیها  30درصد یا بیشتر بود و R2
منحنی استاندارد  5/33یا بیشتر بود .در مورد هر یک از
نمونهها و برای هر کدام از ژنهای کاندید ،چرخه آستانه
( )Ctاز روی نمودارها تعیین و دادههای حاصل با استفاده
از روش  2-∆∆Ctآنالیز شد (.)Livak & Schmittgen, 2001
نمونههای گروه  ،Ch0بهعنوان شاهد در نظر گرفته شدند.
آنالیز آماری

دادههای آزمایش حاضر با رویه  MIXEDنرمافزار
 SASویرایش )SAS Institute Inc., Cary, NC( 3
تجزیه و تحلیل شدند .اثر تیمار به عنوان عامل ثابت و
حیوان به عنوان عامل تصادفی در معادله مدل قرار
داده شدند .مقایسه میانگین با  LSmeansبرای آزمون
توکی و در سطح آماری  5/50انجام شد.

واکنشهایReal-time PCR

این واکنشها با کمک آغازگرهای ویژه ژنهای نامزد
ساخت شرکت سیناکلون و کیت ®QuantiFast SYBR

نتایج و بحث
نقص در سامانه آنتیاکسیدانی و کاهش غلظت
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تستوسترون بیضه و پالسما از دالیل کاهش باروری
خروسهای مادر گوشتی پس از اوج تولید گزارش شده
است ( .)Weil et al., 1999b; Surai et al., 2000در این
پژوهش تجویز خوراکی کریسین بهعنوان یک ترکیب
آنتیاکسیدانی و محرک استروئیدسازی توانست برخی
فراسنجههای بافتشناسی و استروئیدسازی را در بیضه
خروس بهبود دهد .اثر سطوح مختلف کریسین بر
فراسنجههای بافتشناسی جدول  3آورده شده است .در
گروههای  Ch50و  Ch75نسبت به شاهد ،قطر لوله
اسپرمساز ( 351/38و  355/15در برابر ،)503/55
ضخامت اپیتلیوم لوله اسپرمساز ( 38/05و  855/02در
برابر  )20/56و تعداد اسپرماتوگونیها ( 553/50و
 553/82در برابر  )826/10بهطور معنیداری افزایش
یافت ،اما تعداد سلولهای الیدیگ و رگها خونی
تغییرات معنیداری نداشت (جدول .)3
این پژوهش با گزارش ( Amin Altawash et al.,
 (2017مطابقت داشت که در آن افزودن کریسین به
جیره خروسهای مادر سبب بهبود شمار ،جنبایی و
ترکیب اسید چرب اسپرم شده و غلظت  MDAمنی را
کاهش داده است .همچنین تجویز خوراکی کریسین به
موشهای صحرایی عالوه بر بهبود غلظت و جنبایی
اسپرم و سطح تستوسترون سرم ،سطح گلوتاتیون،
کاتاالز ،گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز
بیضهای را افزایش داده است (.)Ciftci et al., 2012
تنش اکسیداتیو از دالیل پیری جنسی گزارش شده
است اجزای سامانه آنتیاکسیدانی وابسته به گلوتاتیون

(تبدیل کننده پراکسید هیدروژن به آب) و سوپراکسید
دیسموتاز (تبدیل کننده رادیکالهای سوپراکسید به
پراکسید هیدروژن و اکسیژن) در بیضه موشهای
صحرایی مسن کاهش مییابد (.)Luo et al., 2006
سلولهای اسپرماتوگونی در بخش پایه لولههای اسپرمساز
قرار گرفته و توسط سلولهای سرتولی احاطه شدهاند.
همئوستازی آنها توسط فرستههای خارجی و بیان ژن
داخلی تنظیم میشود ( .)Giudice et al., 2017با وجود
اینکه آپوپتوز سلولهای زاینده بهعنوان فرایندی مرسوم
در اسپرمسازی مطرح است ،اما در شرایط تنش
اکسیداتیو افزایش می یابد (.)Turner & Lysiak, 2008
در انسان تغییرات بافتشناسی مرتبط با افزایش سن
در اپیتلیوم لوله اسپرمساز و فضای بینابینی شامل
گسترش واکوئلهای درون اپیتلیوم لوله اسپرمساز و
کاهش ارتباطات سلولهای الیدیگ است .این رویداد
ناشی از پسروی یا غیاب سلولهای زاینده منجر به
افزایش فضای بین سلولی و کاهش هر چه بیشتر توان
اسپرمسازی و ترشح تستوسترون میشود ( Xu et al.,
 .)2013تغییرات متناظر در خروسها شامل کاهش وزن
بیضه ،پسروی مالیم تا شدید لولههای اسپرمساز ،کاهش
تعداد سلولهای اسپرماتوگونی ،اسپرماتید و غلظت اسپرم
در انزال است .تغییرات ساختاری فضای بینابینی نیز
شامل کاهش تعداد و اندازه سلولهای الیدیگ ،شبکه
آندوپالسمی ،قطرات چربی سیتوپالسمی و کاهش تعداد
میتوکندری است ( Rosenstrauch et al., 1998; Weil et
.)al., 1999a; Sarabia Fragoso et al., 2013

جدول  .3فراسنجههای بافتشناسی خروسهای تغذیه شده با کریسین
Table 3. Testicular parameters of Chrysin fed roosters
P value
0.03
0.03
<0.01
0.36
0.27

Ch75
302.80±7.56a
100.57±4.36a
203.17±2.76a
15.55±0.94
2.02±0.39

)Treatments* (LSmean ±SE
Ch25
Ch50
291.29±4.57ab
308.31±11.06a
89.27±6.34ab
91.42±7.83a
182.75±8.96b
203.25±4.78a
14.40±1.23
15.42±1.02
1.44±0.18
2.19±0.30

Ch0
259.00±17.33b
74.26±3.03b
176.85±5.4b
13.22±0.78
2.08±0.29

Traits
)Seminiferous tubule diameter** (μm
)Seminiferous epithelium thickness** (μm
)Spermatogonia*** (n
)Leydig cells*** (n
)Blood vessels*** (n

 )a-bمقادیر موجود در یک ردیف با حروف غیرمشترک تفاوت معنیداری دارند.
* پرندگان (پنج پرنده در هر تیمار) سطوح مختلف کریسین شامل صفر ( )Ch50( 05 ،)Ch25( 50 ،)Ch0و  )Ch75( 20میلیگرم در روز را بهمدت  85هفته
دریافت کردند.
** براساس میانگین مقاطع عرضی  55لوله اسپرمساز در هر پرنده محاسبه شده است.
*** براساس میانگین  55تصویر ( 5/32میلیمتر مربع) محاسبه شده است.
a-b) Values within a raw with different superscripts are significantly different.
* The birds (n=5/treat) received different levels of Chrysin including: 0 (Ch0), Ch25 (Ch25), Ch50 (Ch50) or Ch75 (Ch75) 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.
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در پژوهش حاضر احتماالً کریسین با بهبود سیستم
آنتیاکسیدانی توانسته است سبب کاهش تنش
اکسیداتیو و آپوپتوز در اپیتلیوم زاینده لولههای اسپرمساز
بیضه و در نهایت افزایش تکثیر اسپرماتوگونیها شود.
یافتههای مورفولوژیک (شکل  )8نیز تأییدی بر یافتههای
مورفومتریک است (جدول .)3
در پژوهش حاضر سطح ترانسکریپت  StARدر
پرندگانی که روزانه  20میلیگرم کریسین دریافت کرده
بودند ،نسبت به گروههای دیگر بهطور معنیداری افزایش
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یافت (شکل  .)5عالوه بر اثر آنتیاکسیدانی ،اثرات محرک
استروئیدسازی ( )Jana et al., 2008و آنتی آروماتازی
( Campbell & Kurzer, 1993; Sanderson et al.,
 )2004کریسین نیز در مطالعات گذشته گزارش شده
است .با افزایش سن ،کاهش سطح ترانسکریپت و
پروتئین  StARو بنابراین نقص در انتقال کلسترول به
درون میتوکندری از دالیل کاهش استروئیدسازی و
غلظت تستوسترون در سلولهای الیدیگ موش صحرایی
گزارش شده است (.)Luo et al., 2001

شکل  .8مقطع عرضی بیضه خروسهای تغذیه شده با سطوح مختلف کریسین ]صفر ( )C( 05 ،)B( 50 ،)Aو  )D( 20میلیگرم
به ازای هر پرنده در روز بهمدت  85هفته متوالی[ -8 .قطر لوله اسپرمساز -5 ،ضخامت اپیتلیوم لوله اسپرمساز -3 ،اسپرماتوگونی
ها -0 ،سلولهای الیدیگ و  -0رگ خونی .نوار مقیاس  05میکرومتر است .بزرگنمایی ×855
)Figure 1. Testicular cross-section of roosters fed different levels of Chrysin [A: 0 (Ch0), B: 25 (Ch25), C: 50 (Ch50
or D: 75 (Ch75) mg/bird/day for 12 successive weeks]. 1: Seminiferous tubule diameter. 2: Seminiferous epithelium
thickness, 3: Spermatogonia, 4: Leydig cells, 5: Blood vessel. Scale bar is 50 µm. Magnificent: 100x

شکل  .5بیان نسبی  StARدر بیضه خروسهای (پنج پرنده در هر گروه) تغذیه شده با سطوح مختلف کریسین ]صفر (50 ،)Ch0
( )Ch50( 05 ،)Ch25و  )Ch75( 20میلیگرم به ازای هر پرنده در روز بهمدت  85هفته متوالی[ .بتا اکتین به عنوان کنترل داخلی
در نظر گرفته شد .داده ها به صورت LSmean ±SEنمایش شده است .ستونهای با حروف غیرمشترک در سطح  5/50اختالف
معنیدار دارند :AU .واحد اختیاری
Figure 2. Testicular StAR mRNA expression of broiler breeder roosters (five birds per each group) fed different
levels of Chrysin [0 (Ch0), 25 (Ch25), 50 (Ch50) or 75 (Ch75) mg/bird/day for 12 successive weeks]. β-actin was
considered as an internal control. Data are presented as mean±SE. Bars bearing different letters are significantly
(p˂0.05) different. AU: arbitrary units.
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بهخوبی مشخص شده است که اثر حاد  LHبر
استروئیدسازی پس از اتصال آن به گیرنده خود و
فعالسازی مسیر آدنیلیل سیکالز-پروتئین کیناز ،A

شامل انتقال کلسترول از ذخایر درون سلولی به غشای
داخلی میتوکندری است ،اما اثر مزمن آن افزایش بیان
آنزیمهای استروئیدسازی است (.)Midzak et al., 2009
با وجود اینکه مقدار  cAMPدر این پژوهش اندازهگیری
نشده است ،اما احتماالً اثر مثبت کریسین بر بیان نسبی
 StARدر بیضه با افزایش  cAMPمیانجیگری شده
است .وجود همبستگی باال بین تولید تستوسترون و
 StARنشان میدهد که افزایش ترشح تستوسترون
ممکن است ناشی از انتقال کلسترول به درون
میتوکندری باشد ( .)Luo et al., 2001افزایش تولید
تستوسترون از بیضه نیز توسعه بیشتر اپیتلیوم زاینده را
سبب میشود و همبستگی مثبتی بین غلظت
تستوسترون پالسما و تعداد و کنش سلولهای سرتولی
گزارش شده است ( .)Thurston & Korn, 2000عالوه
براین ،گیرنده آندروژن نیز نقش مهمی در تنظیم سطح
تستوسترون دارد .این گیرنده در سلولهای سوماتیک
بیضهای شامل سلولهای الیدیگ ،میوئید فراتوبولی،
سلولهای ماهیچه صاف رگهای خونی و سلولهای
سرتولی حضور دارد .بهنظر نمیرسد که سلولهای زاینده
بیضه بالغ نیازی به گیرندههای آندروژن فعال داشته
باشند و این نشان میدهد که آندروژنها اسپرمسازی را

بهطور غیرمستقیم و از طریق سلولهای سرتولی تحت
تأثیر قرار میدهند .با حذف گیرنده آندروژن از سلول-
های سرتولی ،توسعه سلولهای زاینده در گامههای
اسپرماتوسیت و یا اسپرماتید اولیه متوقف میشود
بنابراین ،گیرندههای آندروژن نقش مهمی در حفظ
توانایی سلولهای سرتولی در پشتیبانی از اسپرمسازی
داشته و سلولهای سرتولی مکان اصلی میانجیگر
حمایت آندروژن از اسپرمسازی است ( Dimitriadis et
 .)al., 2015با وجود نیاز به تمایز اثرات مختلف
کریسین در بیضه ،به نظر میرسد که در این پژوهش
اثرات مثبت مشاهدهشده احتماالً با تحریک سامانه
آنتیاکسیدانی ،ماشین استروئیدسازی و فعالیت
آنتیآروماتازی میانجیگری شده است.
نتیجهگیری کلی

در این پژوهش استفاده از سطوح  05و  20میلیگرم
کریسین در روز بهمدت  85هفته متوالی توانست
برخی فراسنجههای بافتشناسی و بیان نسبی StAR
در بیضه خروسهای مادر گوشتی را بهبود دهد.
تقویت سامانه آنتیاکسیدانی و تحریک مسیر آدنیالت
سیکالز -پروتئین کیناز  Aو همچنین فعالیت
یآروماتازی از سازوکارهای احتمالی اثر کریسین
آنت 
برای پژوهش پیشنهاد میشود اما برای تأیید این نتایج
نیاز به مطالعات بیشتری است.
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