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ضه دربیشناسیهاي بافتبا شاخصلیپیدي پالسما یلاارتباط پروف
گوشتیمادرهاي خروس

5زربخت انصاري پیرسراییو4مهدي ژندي،3محبوب محمدي،3مهدي حیدري، 2، احمدزارع شحنه1زادهامین کاظمی

علوم دامی، دانشگاه تهرانه دکتري تخصصی و دانشیار گروآموخته کارشناسی ارشد، دانشجويدانش-4و 3، 1
)azareh@ut.ac.irل: وو(نویسنده مسدانشگاه تهراناستاد گروه علوم دامی، -2

ساريطبیعیمنابعوکشاورزيعلومدانشگاهدامی،علومگروهدانشیار-5
3/4/97ذیرش: تاریخ پ31/2/97تاریخ دریافت:  

چکیده
گوشتیهاي مادرشناسی بیضه در خروسهاي بافتلیپیدي پالسما با شاخصیلاهمبستگی پروفيمطالعه،پژوهشنیاهدف

يلیپیـد یـل اپروفگیري غلظتبراي اندازهانجام شد.308راس سویه گوشتی قطعه خروس مادر12پژوهش حاضر بر روي بود. 
، نمونـه خـون از   )و گلـوکز HDLبـا دانسـیته بـاال   نئیپروتپویل،LDLبا دانستیه کمنئیپوپروتی، لدیسریگليکلسترول، تر(پالسما

ـ وفوتومتري اسپکتروا روش بLDL،HDL،دیریگلسي، ترکلسترولغلظتهاي فراسنجه.آوري شدجمعال سیاهرگ زیر ب نیهمچن
شناسی بیضه (شاخص انـدوکرینی بیضـه)،  هاي بافتهت بررسی شاخصج.دشيریگاندازهروش الکتروشیمیاییگلوکز با غلظت
تعـداد  بـا  HDLغلظت پالسـمایی  مقدار که نتایج این پژوهش نشان داد شد. استفاده متري بافت بیضهپنج میکروپارافینی مقاطع
هـاي تلیـوم لولـه  یاپضـخامت ،)=001/0p< ،92/0r(هـاي اسـپرماتوگونی  تعداد سـلول ،)=01/0p< ،73/0r(هاي الیدیگسلول

میزان غلظت پالسـمایی  اما دارد.مثبتهمبستگی )=01/0P< ،62/0r(فرهاي سمینیو قطر لوله)=001/0p< ،86/0r(سازاسپرم
هـاي  تعـداد سـلول  )=01/0p< ،78/0-r= ،01/0p< ،69/0-r(هـاي الیـدیگ  سـلول تعـداد بـا  بـه ترتیـب  و گلوکزکلسترول 

، =001/0p< ،80/0-r(سـاز  اسـپرم هـاي تلیـوم لولـه  یضـخامت اپ ،)=001/0p<،68/0-r= ،01/0p< ،72/0-r(اسپرماتوگونی
01/0p< ،83/0-r= (فرهاي سمینیو قطر لوله)01/0p< ،80/0-r= ،001/0p< ،82/0-r=( داشت. فینمهمبستگیLDL بـا  نیز

) همبستگی منفـی نشـان   =01/0p< ،69/0-rساز (اي اسپرمه) و قطر لوله=001/0p< ،39/0-rهاي اسپرماتوگونی (تعداد سلول
سـاز اسـپرم هـاي ضـخامت اپیتلیـوم لولـه   )، =001/0p< ،79/0-rهاي اسپرماتوگونی (تعداد سلولبا گلیسرید تريهمچنین داد. 

)01/0p< ،71/0-r=01/0(فر هاي سمینیقطر لوله) وp< ،76/0-r=( پـوپروتئین لیبه طور کلی،.داشتهمبستگی منفیHDL  بـا
و گلـوکز رابطـه منفـی    LDLگلیسرید، کلسترول، لیپـوپروتئین  ترياما،داردمثبتهاي هیستولوژي بافت بیضه همبستگی شاخص

نشان داد.
خروس مادر گوشتیلیپید، پالسما، بیضه،، شناسیبافتهاي کلیدي:واژه

مقدمه
ـ تجمـع ،مـادر مـرغ صنعتمشکالتازیکی يهـا یچرب

يدورهشـرفت یپباپالسمایچربيهاشاخصشیافزاوینبط
بـه ابـتال مسـتعد راهاخروسومرغرات،ییتغنیا. استدیتول

بخـش . )24(کنـد میيبارورکاهشوکیمتابوليهايماریب
تــوجهی از فســفولیپیدهاي غشــاي اســپرم خــروس را شــایان

کوزاتترانوییک اسیدودهد. دتشکیل می6اسیدهاي چرب امگا 
)DTA(1 ،17 13تــا 11درصــد و آراشــیدونیک اســید، 30تــا

دهنـد و  درصد کل اسیدهاي چرب غشاي اسپرم را تشکیل می
درصـد)  5-1انـدك ( 3درصد اسیدهاي چرب غیراشباع امگـا  

، هاي اسپرم در سوخت و سـاز اسـپرم، جنبـایی   . لیپید)2(ستا
و سـیالیت غشـاي   حساسیت اسپرم به کـاهش دمـا  مانی، زنده

وبـدن وزننیبـ یمنفـ طـه براوجود. )15(اسپرم نقش دارند
بـه  وریطدریدمثلیتولیستگیشابايارهیذخيهایچربسطح

مادرمرغهاي در گلهدیتولییتواناامرنیاواستتأیید رسیده
پـایین بـودن کیفیـت    . )24(کندیممحدودشدتبهرا یگوشت

وحیوان شـده ناباروري و کم باروري موجب اسپرماتوزئیدهاي 
از دهنـد.  دهنده را هـدر مـی  اي از سرمایه پرورشبخش عمده

هـاي  افـزدون مکمـل  هطرف دیگري شواهدي وجـود دارد کـ  
اسیدهاي چرب غیراشباع به خوراك دام و طیـور  حاويغذایی 

یت اسـپرماتوزئید و بـاال   موجب افزایش اسپرماتوژنز، بهبود کیف
ـ . )28(شـود مـی رفتن میـزان بـاروري    هـا وظیفـه   پروتئینولیپ

هـاي ترشـح کننـده و    بین بافتکلسترول را جاي از قبیل جابه

جـذب لیپیـد در   بنابراین . )11(هدف را برعهده دارندهاي اندام
هاي لیپوپروتئین صـورت  اي گیرندهسطهاهدف عمدتا با واندام
منجـر بـه   سرم خـون یپیديباال بودن سطح ل. )12(گیریدمی

یضهگسترده در بافت بيساختاریداتیو، تغییراتاکستنشبروز 
پیشنهاد کردند که بـا  درنتیجه .)6(شودیمییدر موش صحرا

تـوان  مـی سازي مواد خـوراکی از جملـه پـودر دارچـین     مکمل
ظرفیت آنتی اکسیدانی را بهبود بخشید و از این طریق بخشـی  

. )10،30(را کـاهش داد هاي ناشی از تنش اکسیداتیواز آسیب
توانـد  کلسـترول مـی  رید و یسگلباال بودن میزان تريهمچنین
هـاي  اد تغییـرات غیرطبیعـی در مروفولـوژي سـلول    سبب ایج

.)24(شـود  ساز بیضه انسـان  هاي اسپرملولهر دمختلفجنسی 
اند که افـزایش میـزان   گزارش نموده)20(و همکاران مورگان

شناســی بیضــه و کلســترول موجــب نارســایی ســاختار بافــت 
شود و این امر بـه نوبـه   اي میبیضه-فیزیولوژیکی سد خونی 

موجـود  يهادیپیلو نوع زانیم.شودخود منجر به ناباروري می
،)28(دارديربـارو در یمهمارینقش بساسپرم،در ساختار دم 

یپیديفسـفول يبرگشـت غشـا  یرقابـل غییراتتغطوري کهبه
از عوامـل اصـلی کـاهش    یدسیون لیپیـدها اسپرم در اثر پراکس

کـه  اند مطالعات قبلی اثبات کرده.)16(آیدباروري به شمار می
یل سـلول نابـالغ   ، تبـد حیوانات نردر طول روند اسپرماتوژنز در 

جنسی به اسپرماتوزئید، بـه طـور مسـتقیم وابسـته بـه حضـور       
باالیی اسیدهاي چرب غیراشباع در ساختار بیضه اسـت مقادیر 

گلیسـرید سـرم موجـب    زایش غیرطبیعی سـطح تـري  اف. )28(
1- Docosatetraenoic acid

يدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی سار
پژوهشهاي تولیدات دامی
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و اخـتالل در انجـام   )7(کاهش تحرك اسپرماتوزئید در انسان 
. )4(شـود در سر اسپرماتوزئید خرگـوش مـی  واکنش آکروزمی 

لیپیـدي  یـل ابا توجه به اینکه در مـورد ارتبـاط پروف  راین، بناب
هاي مـادر در خروسشناسی بیضههاي بافتپالسما با شاخص

و مطالعه در این مـورد  اي صورت نگرفتههمطالعه جامعگوشتی 
را شناسایی و تواند بخش قابل توجهی از مشکالت باروريمی

یـل اپروفکاهش دهد، هدف از این پـژوهش، بررسـی ارتبـاط   
ــا شــاخص  ــدي پالســما ب شناســی بیضــه در هــاي بافــتلیپی

است.308راس هاي مادر گوشتیخروس

هامواد و روش
یطیمحطیشراها،پرنده

آموزشیایستگاهدر1395ماه سال ، در مهراین پژوهش
طبیعـی منـابع وکشـاورزي پـردیس علوم دامـی، پژوهشیو

قطعه خـروس مـادر گوشـتی بـا     12.شدتهران انجامدانشگاه
تجاريي از یک گلهکیلوگرم 46/5±23/0میانگین وزن اولیه 

308هفتگـی بـر اسـاس راهنمـاي مـدیریتی راس      47که تـا  
به چهـار  انتخاب و به صورت تصادفی ،پرورش داده شده بودند

تایی تقسیم شدند، سپس هرگروه به صورت جداگانـه  گروه سه
ایی تحت شرایط محدودیت غـذ ومتري 25/1×4هاي در پن

سـاعت  14بـا دوره نـوري   درجه سلسیوس 18-21و در دماي 
بـر  پایـه نگهـداري شـدند. جیـره    ساعت تاریکی 10روشنایی 

کـاتولوگ  تـدوین پیشـنهادي مغذيموادمیزانتوصیهاساس
وخـــوراکیترکیبـــاتوشـــده) تنظـــیم2016( ،308راس

ــات ــذياحتیاج ــورNRCازموادمغ ــ1994طی ــتفادهاب ازاس
آب به صورت آزاد ).1جدول (انجام شد WUFFDAافزارنرم

ها قرار گرفت.در دسترس آن

خروساستانداردجیرهشیمیاییترکیبواجزاء-1جدول 
Table 1. Ingredient and chemical composition of standard diet fed by roosters

(%)ترکیب جیره
00/69ذرت
50/8سویا

50/19سبوس گندم
25/1دي کلسیم فسفات

80/0کربنات کلسیم
33/0سدیم کلراید

25/0†مکمل ویتامینی
25/0††مکمل معدنی

درصد مواد مغذي جیره
5/2754(kcal/kg)انرژي سوخت و سازي 
00/12پروتئین خام

70/0کلسیم
35/0فسفر
15/0سدیم
15/0کلر

المللـی واحـد بـین  B12 ،3000ویتامین میکروگرمK3،25ویتامین گرممیلیE ،4المللی ویتامین بینواحدA ،100ویتامین المللیبینواحد1500جیره دارايهر کیلوگرم†
گـرم میلـی 120آهـن، گرممیلی50یره داراي جکیلوگرمهر††بود.B7میکروگرم 50وB6گرم میلیB5 ،5/5گرممیلیB3،18گرم میلیB2،50گرممیلیD3 ،5/7ویتامین 

گرم سلنیوم بود.میلی3/0گرم ید و میلی2گرم روي، میلی110منگنز،

یخونيهافراسنجهيریگاندازه
صـبح  شـش  از سیاهرگ بال (ساعت گیري از پرندگان خون

گیـري، پـس از خـون  انجـام گرفـت.  قبل از مصرف خوراك) 
اسـتفاده از  و بـا  وش الکتروشـیمیایی رگلوکز بـا  غلظتسریعا 

Glucocard(دســتگاه گلوکزســنج 01, Arkway, Japan(
هـاي حـاوي مـاده ضـد     لولهدرهاي خوننمونهي و ریگاندازه

ــاد  ــه و)EDTA(انعق ــانترســریخت قــهیدق20(ژوفیپس س
g×3500.5/0هـاي  هـاي پالسـما بـه میکروتیـوپ    نمونه) شد

درجـه سلسـیوس    -20اي لیتـري ریختـه شـده و در دمـ    میلی
(ضـریب پـراکنش:   کلسـترول غلظتدر نهایتشد. نگهداري

ــر)13/0 ، )14/0پــــراکنش: (ضــــریب دیســــریگلي،تــ
)13/0،ضریب پـراکنش:  LDL(کمدانسیته هاي بانئیپوپروتیل

، ضـریب پـراکنش،   HDL(بـاال دانسـیته هاي بانئیپروتپویو ل
ـ از کفوتومتري و بـا اسـتفاده  با روش اسپکترو)16/0 يهـا تی

ــونتجــاري  ــارس آزم ــدازهشــرکت پ ــري ان ــر اســاس گی و ب
.گیري شداندازهدستورالعمل شرکت سازنده 

شناسی بیضهبافت
ها بـه مـدت   ها، بافتگیري، جهت تثبیت نمونهپس از نمونه

سـاعت در   72ساعت در محلول بوئن و سـپس بـه مـدت    24
امه، هر نمونه به درصد قرار داده شد. در اد10محلول فرمالین 

ها جهـت  سه قسمت مساوي تقسیم شده و از قسمت میانی آن
هـاي پـارافینی اسـتفاده    سازي بافت و تهیه بلـوك فرآیند آماده

دسـتگاه  ها تهیه شـده بـه درون   به طور خالصه، نمونهگردید. 
Model: DS(گر بافتپردازش )، سـاخت کشـور ایـران   2080

2و 1تگاه شامل محلـول  هاي دسمنتقل شدند. ترتیب محلول
درصـد،  70الکـل  داراي3درصد، محلـول  10فرمالین داراي

درصـد و  90الکـل  5درصد، محلول 80الکل داراي4محلول
هـا  درصد بود. افزایشی بودن درصـد الکـل  96الکل 6محلول 

الکل مطلـق یـا   داراي8و 7محلول براي آبگیري آهسته بود.
سـازي  ول بـود، کـه شـفاف   گزیل10و9درصد و محلول 100

بافت و خـروج الکـل از آن را بـر عهـده داشـتند و در نهایـت       
پــارافین بــود. پــس از پایــان مراحــل 12و 11هــايمحلــول
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گیري و با اسـتفاده  ها در پارافین قالبفرآیندسازي بافت، نمونه
سـاخت کشـور  ، Model: DS4055(از دستگاه میکروتوم دوار

ومتري تهیه شد. از هر نمونـه بافـت   میکر5هاي برشایران)،
بیضه چهار اسالید تهیه و براي رنگ آمیـزي هماتوکسـیلین و   
ائوزین استفاده شد. بدین منظور، اسـالیدها را در گیـرة رنـگ    

دقیقـه درون آون 30آمیزي قرار داده شد و سـپس بـه مـدت    
)Model: BMS55(درجـه  70بـا دمـاي   ، ساخت کشور ایران

ي حـاوي اسـالیدها بـه    د. سـپس گیـره  قرار داده شسلسیوس
هـایی کـه در ادامـه ذکـر شـده اسـت،       ترتیب به درون محلول

) 3دقیقه)، 10) گزیلول (2دقیقه)، 5گزیلول ()1انتقال یافتند.  
) 5دقیقـه)،  3درصد (90) الکل4دقیقه)، 3درصد (100الکل 

درصــــد 70) الکــــل 6دقیقــــه)، 3درصــــد (80الکــــل 
) رنــگ 8دقیقــه)،1بــا آب جــاري () شستشــو7دقیقــه)،3(

دقیقـه)،  1) شستشو با آب جاري (9دقیقه)،  15هماتوکسیلین (
) شستشـو  11ورسـازي)،  بار غوطه) محلول اسید الکل (یک10

) الکـل  13دقیقه)، 5) رنگ ائوزین (12دقیقه)، 1با آب جاري (
) الکل 15دقیقه)، 3درصد (80) الکل 14دقیقه)، 3درصد (70
ــه )، 3د (درصــ90 ــه)، 3درصــد ( 100) الکــل16دقیق دقیق
دقیقه).  محلول هـاي  5) گزیلول (18دقیقه) و 5)گزیلول (17
دهـی،  براي آب6تا 3زدایی، محلول هاي براي پارافین2و 1

گیـري  براي آب16-13هاي براي تمایز، محلول10محلول 
سازي استفاده شـد. سـپس   براي شفاف18و 17هاي و محلول

بر روي اسالیدهاي تهیه شـده، المـل چسـبانده شـد (مونـت      
کــردن) و تــا زمــان ارزیــابی درون جعبــه نگهــداري الم قــرار 

گرفتند. 
شناسی بافت بیضهریخت

عکس گرفته شده از هر اسالید بـا میکروسـکوپ نـوري    20
(Labomed Inc., Los Angeles, USA)ــزرگ نمــایی ب

Image J(Nationalافـزار بـه دسـت آمـد و بـا نـرم     ×100
Institutes of Health, Bethesda, MD)شد. براي ارزیابی

ساز، ضـخامت بافـت پوششـی لولـه     هر نمونه، قطر لوله اسپرم
با شـمارش مقـاطع   اسپرماتوگونی هاي ساز و شمار سلولاسپرم

گیـري از  طور تصادفی و میـانگین ساز بهلوله اسپرم20عرضی 
هـاي  هـا الیـدیگ و رگ  سلولتعداد. )14(ها به دست آمدآن

)متـر مربـع  میلـی 39/0مسـاحت  (در نیز در هر عکـس خونی
شد.گرفتهشمارش و میانگین 

يآمارواکاوي
براي میانگین و انحراف معیار مقادیر لیپیـدهاي پالسـما و   

بافت بیضه از آمار توصیفی هاي هیستولوژيهم چنین شاخص
براي بررسی Shapiroe-Wilkو سپس از آزموناستفاده شد.

براي بررسـی ارتبـاط بـین    ها استفاده گردید. توزیع نرمال داده
شناسـی بیضـه   هاي بافتشاخصبايلیپیدهايپروفیلمقادیر 

.آزمون همبستگی پیرسون استفاده شداز 

نتایج و بحث
هاي لیپیدي میانگین و انحراف معیار مقادیر غلظت پروفیل

شناسی بیضـه در خـروس  هاي بافتر فراسنجهمقادیپالسما و 
) نشـان  3و 2مورد مطالعه در جـدول ( 308راس مادر گوشتی 

غلظت را نشان ترین بر این اساس گلوکز بیش،داده شده است

ها پالسما بوده بیشترین میزان لیپوپروتئینHDLعالوه بهداد،
ر تري قرار داشت. تغییراتی کـه د در سطح خیلی پایینLDLو 

هاي پالسمایی صورت هاي خونی مانند پروفیل چربیمتابولیت
تواند با افزایش وزن بدن و کـاهش تولیـد مـرتبط    گیرد میمی

گیري این ترکیبات نمایانگر وضـعیت متـابولیکی و   باشد. اندازه
باشـد و از ایـن طریـق    هـاي بـدن مـی   ي چربـی سطح ذخیره

ضـعیت  توان تصـمیمات مـدیریتی بهتـري جهـت بهبـود و     می
هاي مادر گوشـتی اتخـاذ نمـود.    متابولیسم و تولیدمثل خروس
هـاي  هاي لیپیـدي بـا فراسـنجه   نتایج مربوط به ارتباط پروفیل

) 4ها در جـدول ( و میزان همبستگی بین آنشناسی بیضه بافت
که مقـادیر  دهدنشان میحاضر نتایج مطالعه آورده شده است. 

توانـد بـا   دي پالسـما مـی  لیپییلاهاي پروفمربوط به فراسنجه
شناسی بیضه ارتباط مثبـت و منفـی داشـته    هاي بافتشاخص

کلسترول با تعـداد  میزان غلظت پالسمایی کهبه طوري ؛باشد
هـاي  )، تعداد سـلول =01/0p< ،78/0-rهاي الیدیگ (سلول

)، ضــخامت اپیتلیــوم  =001/0p< ،68/0-rاســپرماتوگونی (
هـاي  ) و قطر لولـه =001/0p< ،80/0-rاسپرم ساز (هايلوله

) همبستگی منفـی نشـان داد؛   =01/0p< ،80/0-rفر (سمینی
کلسترول یـک مـاده ضـروري در تشـکیل سـلول اسـت و در       

اسـتروئیدي نقـش دارد، امـا بـاال بـودن      هايبیوسنتز هورمون
توانـد همـواره بـه عنـوان یـک فـاکتور       میزان آن در بدن مـی 

جیره غذایی نقش مهمـی در  ). از آنجایی که 5خطرناك باشد (
تنظیم کلسترول خون دارد و به عنوان مثل، جذب بیش از حـد  

ساز دهد که به عنوان پیشرا افزایش میVLDLانرژي، تولید 
LDL محققـین نشـان   25نمایـد ( در گردش خون عمل مـی .(

دادند افـزایش کلسـترول در بـدن موجـب افـزایش وزن بـدن       
کیسـه اسـکرتووم انباشـته    چربـی در  شود، که این افزایشمی
شود و اسپرماتوژنز و عملکرد سیستم تولیدمثلی نر را تحـت  می

در راسـتاي نتـایج پـژوهش حاضـر،     . )29(دهـد  تاثیر قرار مـی 
) گــزارش کردنــد کــه هیپرکلســترومی 9فرخــی و همکــاران (
ساز را کـاهش  هاي اسپرمساز و قطر لولهضخامت اپیتلیوم منی

هـاي  دهد که ممکن است به دلیل کاهش در تعـداد سـلول  می
منجـر بـه  اخـتالل در    که سرتولی و جنسی در اثر آپوپتوزیس 

غلظـت  شـود. ینـد اسـپرماتوژنز مـی   ساختار بیضـه و رونـد فرآ  
هــاي گلیســرید بــا وزن بیضــه، تعــداد ســلولپالســمایی تــري

خونی همبستگی نداشـت، ولـی بـا تعـداد     الیدیگ و تعداد رگ
ضـخامت  )،=001/0p< ،79/0-r(هاي اسـپرماتوگونی  سلول

و قطـر  )=01/0p< ،71/0-r(سـاز اسـپرم هـاي اپیتلیوم لولـه 
همبسـتگی منفـی  ) =01/0p< ،76/0-r(فـر  هاي سمینیلوله

اي لوئی منفرد در توافق با پژوهش حاضر، در مطالعهنشان داد. 
روي موش آزمایشگاهی که به بررسی ارتباط )18(و همکاران 

ــترون، انـــدیس  ــادیر تستوسـ ــین مقـ ــاي آناتومیـــک و بـ هـ
هـاي  هیستومورفومتریک بیضه با میزان لیپیدها و لیپـوپروتئین 

هـا  نشان دادنـد از بـین لیپیـدها و لیپـوپروتئین    ،سرم خون بود
هــاي الیــدیگ، بــا قطــر ســلولHDLمختلــف تنهــا میــزان 

ساز همبستگی مثبت داشت؛ ولی مقادیر رمضخامت اپتلیوم اسپ
گلیسرید با قطر سلول الیدیگ و میزان ضخامت اپیتلیـوم  تري

ترین فر همبستگی منفی داشت. از مهمهاي سمینیو قطر لوله
دالیل این ارتباط منفی این است که لیپیدهاي غیرقطبی مانند 
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گلیسرید به میـزان نـاچیز در سـاخت اسـپرماتوزئید مـورد      تري
رانامطابق با نتایج پژوهش حاضر، .)28(گیرندستفاده قرار میا

ــاران  ــان داده)23(و همک ــزایش    نش ــان اف ــه در انس ــد ک ان
گلیسرید اثرات زیان باري بر روي عملکـرد بیضـه و رونـد    تري

در)20(عالوه بر این لوئی منفرد و همکاران .اسپرماتوژنز دارد
اند کـه میـزان   اي بر روي موش صحرایی گزارش کردهمطالعه

هاي الیـدیگ و ضـخامت اپیتلیـوم    گلیسرید با قطر سلولتري
ساز بیضه همبسـتگی منفـی دارد؛ ولـی میـزان     هاي اسپرملوله

HDL    سـاز  هـاي اسـپرم  با قطر سـلول الیـدیگ و قطـر لولـه
ش که با نتایج به دسـت آمـده از پـژوه   همبستگی مثبت دارد،

اي کـه در آن  حاضر مطابقت داشت. همچنین در یـک مطالعـه  
ــل ــین پروفی ــاط ب ــادیر  ارتب ــا مق هــاي لیپیــدي ســرم خــون ب

تستوسترون و ساختار بافتی بیضه در بز بررسی شـد، بـه ایـن    
بـا تعـداد سـلول الیـدیگ     HDLنتیجه رسـیدند کـه مقـادیر    

گلیسـرید بـا میـزان    همبستگی مثبتی داشته، ولی مقادیر تـري 
.)19(مت اپتلیــوم زایــاي بیضــه همبســتگی منفــی داردضــخا

هـاي  با تعداد سلولHDLمیزان غلظت پالسمایی لیپوپروتئین 
هاي اسـپرماتوگونی  )، تعداد سلول=01/0p< ،73/0rالیدیگ (

)001/0p< ،92/0r=سـاز  اسـپرم هـاي )، ضخامت اپیتلیوم لوله
)001/0p< ،86/0r=01/0فـر ( هـاي سـمینی  ) و قطر لولهp< ،

62/0r=هاي خونی گرتعدادو با نشان داد،) همبستگی مثبت
،در راســتاي نتــایج حاضــر.و وزن بیضــه همبســتگی نداشــت

هـاي الیـدیگ   اند که در موش سلولمطالعات قبلی نشان داده
را HDLبیضه براي استروئیدوژنز عمدتا کلسـترول موجـود در   

مهم ترین دالیلی که در مورد ،)13(دهد مورد استفاده قرار می
هاي پالسـما  در مقایسه با سایر لیپوپروتئینHDLبه کارگیري 

HDLبیوشـیمیایی  ساختار-توان گفت: الفدر بافت بیضه می
داراي هـا لیپـوپروتئین سـایر بـا مقایسهدرکهاي استگونهبه

اسـت گلیسریددرصد تريو کمترینفسفولیپیددرصدبیشترین
لیپـاز منجـر  لیپوپروتئینتوسطHDLهیدرولیز . بنابراین)19(

حاصـله شود. فسـفولیپید میفسفولیپیدمقادیر فراوانیدتولیبه
عبـور  بیضـه جملهازهابافتاکثرلیپیديسدهايراحتی ازبه

اثـرات  بـراي طـرح قابلعللازدیگریکی-ب.)1(نمایدمی
بیضـه، آندوکرینی بافـت فعالیترويبرHDLمیزان مستقیم

گیرنـده  بـه آندوسیتوز وابستهتئوريوبافتیهايگیرندهتعداد

HDLهاي گیرندهتعدادمحققینمورد، برخیاینباشد. درمی
HDLانددادهقرارمطالعهموردرامختلفهايدر بافتموجود

هـاي کـورتکس   بـه سـلول  HDLورود کـه انـد اثبات نمودهو
)1(گرانولـوزاي تخمـدان  هـاي و همچنین سلول)10(آدرنال 
باشد. بنـابراین میگیرندهبهوابستهآندوسیتوزاساسبرعمدتاً

درHDLهـاي  تعـداد گیرنـده  اسـت ممکـن کهگفتنتوامی
هـا لیپـوپروتئین ولیپیدهاسایرهاياز گیرندهبیشتربیضهبافت
هاي سـرتولی سلولکهانددادهنشانقبلیمطالعات-ج.باشد
مغـذي مـواد بیضه بـا درموجودجنسیهايسلولتغذیهنقش

، همچنـین )28،21(عهـده دارنـد   بررالیپیدهاجملهازمختلف
خـونی هـاي مـویرگ وسـاز هاي اسپرملولهبیندرموجودسد

اجـازه  تنهاونمودهجلوگیريLDLعبور لیپوپروتئین ازبیضه،
بـه آن رادرموجـود کلسـترول تحویـل وHDLذرات تبـادل 
نتیجـه تـوان مـی . بنـابراین )17(دهـد مـی سرتولیهايسلول

HDLدرترول موجـود کلسـ بیضـه، سـاختار درکـه گرفـت 
جهـت تغذیـه  لیپیـدي پالسـما،  ترکیبـات سـایر بـا درمقایسه

قـرار مـورد اسـتفاده  نیـز سـاخت حـال درجنسـی هايسلول
)22(گیرد. در راستاي پژوهش حاضر، پـدرون و همکـاران   می

با ساختار بافت بیضه و HDLگزارش کردند که در انسان بین 
توان گفت بنابراین می.اسپرماتوژنز همبستگی مثبت وجود دارد

با توجه به پژوهش حاضر و مطالعات قبلی نتیجه گرفت که در 
در مقایسـه بـا سـایر    HDLساختار بیضه، کلسترول موجود در 

ار بیضـه و تعـدیل   لیپوپروتئین و لیپیـدها، بـراي بهبـود سـاخت    
غلظــت گیــرد.هــاي جنســی مــورد اســتفاده قــرار مــیســلول

هاي اسپرماتوگونی با تعداد سلولLDLلیپوپروتئین پالسمایی 
)001/0p< ،39/0-r= (سـاز  هاي اسپرمو قطر لوله)01/0p< ،

69/0-r= (  هـاي  همبستگی منفی داشته، ولی با تعـداد سـلول
هـاي  سـاز، تعـداد رگ  رماسـپ الیدیگ، ضخامت اپیتلیوم لولـه 

خونی و وزن بیضه همبسـتگی نداشـت. در ایـن رابطـه لـوئی      
ــاران   ــرد و همک ــوش    )19(منف ــه در م ــد ک ــزارش کردن گ

و شـــاخصLDLآزمایشـــگاهی بـــین غلظـــت پالســـمایی 
داري وجـود نـدارد؛ ایـن عـدم     شناسی بیضه ارتباط معنیبافت
خونی با نتایج مطالعه حاضر ممکن اسـت ناشـی از تفـاوت    هم

.اي باشداي و تغذیهگونه

هاي مادر گوشتیلیپیدي خروسهاي پروفایلانحراف معیار فراسنجه±میانگین-2جدول
Table 2. The mean ± SD of lipid profiles parameters in broiler breeder roosters

معیارانحراف±میانگینهافراسنجه
mg/dL(01/3±8/131(کلسترول

mg/dL(03/4±66/39(گلیسریدتري
mg/dL(18/4±50/100(باال چگالیباکلسترول
mg/dL(85/1±23/16(پایینچگالیباکلسترول

mg/dL(12/4±91/177(گلوکز
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هـاي الیـدیگ  سـلول تعـداد گلوکز با میزان غلظت پالسمایی 
)01/0p< ،69/0-r=( هــاي اســپرماتوگونی ، تعــداد ســلول
)01/0p< ،72/0-r=(اسپرم سـاز  هاي، ضخامت اپیتلیوم لوله
)01/0p< ،83/0-r= (فـر  هاي سمینیو قطر لوله)001/0p< ،

82/0-r= ( هاي خـونی و وزن  رگتعداد همبستگی منفی و با
شواهد زیادي وجـود دارد کـه نشـان    .بیضه همبستگی نداشت

دهد تغییر گلوکز خون و در پی آن تغییـر سـطوح انسـولین    می
هاي مهمی بر میـزان مصـرف خـوراك و    پالسما تنظیم کننده

هاي چاق سطوح انسـولین  چربی بدن هستند. حیوانات و انسان
سماي باالتري دارند و در پاسخ به مصرف خوراك انسولین پال

کننـد. وقتـی   بیشتري در مقایسه با افراد الغر از خود ترشح می

شـود و بـراي   در نتیجه چاقی، مقاومت به انسولین ایجـاد مـی  
شود انسـولین ترشـح   تنظیم گلوکز انسولین بیشتري ترشح می

ود. شـ شده اضافی، باعث تجمـع چربـی در بافـت چربـی مـی     
بنابراین حساس نبودن به انسولین سبب بروز چـاقی و دیابـت   

با توجه به مـوارد ذکـر شـده بـه طـور خالصـه       .)31(شودمی
توان گفت گلوکز باال و متعاقب آن افزایش سطح انسـولین  می

ممکن است با  افزایش لیپوژنز و تجمع چربی در بافـت چربـی   
کـرده) باعـث   (توده چربی به عنوان یک غده درون ریز عمـل 

ــافتی از بیضــه  تضــعیف تولیــدمثل شــود.  ــین مقطــع ب همچن
د مطالعه براي مشاهده جزئیـات سـاختاري در   هاي مورخروس
) نشان داده شده است.Cو A ،B(1شکل

بیضهبافتهايشاخصوخونلیپیديپروفایلمتغیرهايبینهمبستگیضریبمقادیر-4جدول 
Table 4. The correlation coefficient between blood lipid profile variables and testis tissue indexes

وزن بیضهمتغیرها
)mg(

تعداد سلول 
الیدیگ

رگ تعداد
خونی

هاي اپتلیوم لوله
سازاسپرم

)mμ(

هاي قطرلوله
سازاسپرم

)mμ(
تعداد اسپرماتوگونی 

)mμ(

-mg/dL(ns53/0-**78/0-ns36/0***80/0-**80/0-***68/0(کلسترول
-mg/dL(ns03/0-ns50/0-ns23/0**71/0-**76/0-***79/0تري گلسیرید (

mg/dL(ns38/0**73/0ns40/0-***86/0**62/0***92/0لیپوپروتئین با چگالی باال (
-mg/dL(ns44/0-ns42/0-ns34/0ns47/-**69/0-***39/0لیپوپروتئین با چگالی پایین (

-mg/dL(ns52/0-**69/0-ns23/0**83/0-***82/0-**72/0گلوکز (
دارغیرمعنی: p<0.001 ،nsدار در سطح معنی: ***،p<0.01دار  در سطح معنی: **، p<0.05دار در سطح، یمعن: *

لوله قطر - 2ساز هاي اسپرمضخامت بافت پوششی اپتلیوم لوله-1. مورد آزمایشهاي مادرگوشتیبیضه خروسمقاطع بافتی -)Cو A ،B(1شکل
میکرومتر50، نوار مقیاس: ×100بزرگ نمایی سلول خونی. -5سلول الیدیگ - 4اسپرماتوگونی - 3ساز اسپرم

Figure 1. (A, B and C): Tissue sections of testes of broiler breeder roosters Tested. 1: Seminiferous tubule epithelium
thickness, 2: Seminiferous tubule diameter, 3: spermatogonia, 4: Lydig cells, 5: vessel blood. Magnification: 100 X.

Scale bar: 50 μm.

هاي مادر گوشتیخروسدر شناسی بیضه هاي بافتمعیار فراسنجهانحراف±میانگین-3دول ج
Table 3. The mean ± SD of histological parameters in broiler breeder roosters

معیارانحراف±میانگینهافراسنجه
kg(62/4±91/21وزن بیضه (

μm(07/21±45/212(†سازقطر لوله اسپرم
μm(87/3±53/55(†ضخامت اپیتلیوم لوله اسپرم

n(23/11±79/192(††شمار اسپرماتوگونی
n(12/4±91/177(††هاي الیدیگشمار سلول

n(10/0±11/2(††هاي خونیشمار رگ
ساز در هر پرنده محاسبه شده است.لوله اسپرم20بر پایه میانگین مقطع عرضی †

متر مربع) محاسبه شده است.میلی39/0ویر (تص20بر پایه میانگین ††
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هاي لیپیـدي بـا   هرچند نتایج این تحقیق بیانگر ارتباط پروفیل
هاي بافت شناسی بیضه در خروس مادر گوشتی است، شاخص

ها این پـژوهش، عـدم کنتـرل کـافی بـر      اما از جمله از کاستی
ویـژه اجـزاء ویتـامینی جیـره     اي بـه روي نوع ترکیبات تغذیـه 

باشد؛ به عبـارتی  خوراکی پرندگان مورد مطالعه قبل از بلوغ می
توانند به طور قطع و یقین در دیگر نویسندگان این تحقیق نمی

اي پرنـدگان مـورد مطالعـه در طـول     هاي تغذیهمورد تمام نیاز
دوران قبل از بلوغ، زمان بلوغ و بعد از بلوغ تولیـدمثلی اظهـار   

ظر کنند؛ بهتر بود جیره خـوراکی پرنـدگان مـورد آزمـایش از     ن
اولین روز پس از تولد تا هنگام بلوغ و تولید مثل جنسی کـامال  

گرفت. محدودیت دیگر این مطالعه تحت نظارت دقیق قرار می
عدم اخذ نمونه منی از پرندگان تحت بررسـی مطالعـه و عـدم    

مـانی بـود،   زنـده مطالعه کیفیت اسپرماتوزئید به ویژه تحرك و
دلیل ایـن امـر عـدم دسترسـی بـه امکانـات در محـل انجـام         

تـري الزم  پژوهش حاضر بود. بنابراین در آینده مطالعات بـیش 
یـل  ااست تا با استفاده از آن بتوان در مورد ارتباط احتمالی پروف

مـانی اسـپرم   لیپیدي پالسما با حجـم، تحـرك اسـپرم و زنـده    
اظهارنظر نمود.

HDLدهـد کـه   کلی نتایج این پژوهش نشـان مـی  به طور 
نقش موثري بر بهبود عملکرد و توسـعه سـاختار بافـت بیضـه     

ممکـن  LDLگلیسـرید،  دارد، ولی افزایش غلظت گلوکز، تري
است از طریق اختالل در عملکرد و نیز سـاختار بافـت بیضـه،    

هاي مادر گوشتی را قدرت باروري و عملکرد تولیدمثلی خروس
دهد.کاهش 
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Abstract
The aim of this study was to determine correlation of plasma lipids profile with testicular

histology parameters in Ross-308 broiler breeder roosters. This study was performed on 12 male
ross 308 broiler breeder. Blood samples were collected from a wing vein to measure plasma
lipid profiles (cholesterol, triglyceride, LDL and HDL lipoproteins, cholesterol, and glucose).
The concentrations of cholesterol, triglyceride, LDL, HDL were measured by
spectrophotometric method using commercial kits of pars azmoon co. though, glucose
concentration was measured by electrochemical method using glucose monitoring system. For
testicular histology study (endocrine parameters of the testis); the 5 μm paraffin cross sections
of testis tissue was used. The data were analyzed by the Pearson correlation test. Our results
showed that the plasma HDL values were positively correlated with the number of leydig cells
(r=0.73; p<0.01), the number of spermatogonia cells (r=0.92; p<0.001), seminiferous epithelium
thickness (r=0.86; p<0.001) and diameter of seminiferous tubules (r=0.62; p<0.001). Also,
plasma cholesterol and glucose values were negatively correlated with the number of the leydig
cells (r=-0.78; p<0.01؛ r=-0.69; p<0.001), spermatogonia cells number (r=-0.68; p<0.001؛ r=-
0.72; p<0.01), seminiferous epithelium thickness (r=-0.80; p<0.01؛ r=-0.82; p<0.001),  and
diameter of seminiferous tubules (r=-0.80; p<0.01؛ r=-0.82; p<0.001). Plasma LDL value also
had a negative correlation with the number of spermatogonia cells (r= -0.39; p<0.001), and also,
diameter of seminiferous tubules (r= -0.69; p<0.01). Plasma triglyceride values was negatively
correlated with the number of spermatogonia cells (r= -0.79; p<0.001), and seminiferous
epithelium thickness (r= -0.76; p<0.01). In conclusion, HDL lipoprotein had a positive
correlation with testicular histology indexes, on the other hand, triglyceride, cholesterol,
lipoprotein LDL, and glucose showed a negative correlation with that.

Keywords: Histology, Testis, Lipid, Plasma, Breeder roosters
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