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 1399آذر ماه  4 :تاريخ پذيرش، 1399مهر ماه  5تاريخ دريافت: 
 

                                                                                                                 چکیده

 

 ها است.در خروس اسپرماتوژنزی بافت بيضه و فرآيند های مؤثر در توسعهپالسما يکی از مکانيسم پروفايل ليپوپروتئين :زمینۀ مطالعه

 در پالسما هایليپوپروتئين و اسپرماتوژنز هایشاخص بيضه، هيستولوژی بر نابالغ هایخروس جوجه یجيره در کارنيتين-ال مکمل بررسی تأثير هدف با حاضر مطالعه: هدف

 توليد اجرا شد. پيک

-ال کيلوگرم بر گرمميلی 250 وصفر  سطوح)تيمار  دو با تصادفی کامالا  طرح يک در هفته، 22 مدت به( هفتگی 12) راس یسويه گوشتی مادر خروس قطعه 12: کارروش

 34انجام گرفت. برای دستيابی به اهداف تحقيق، در سن  308ی راس دهی و نوردهی بر اساس کاتالوگ سويهی خوراکبرنامه .شد استفاده تکرار شش و (جيره در کارنيتين

از کيت  پالسما با استفاده HDLو  LDLکلسترول،  غلظتکشتار شدند. در نهايت  سياهرگ زير بالطور تصادفی چهار پرنده از هر تيمار انتخاب و پس از خونگيری از هفتگی به

( اسپرماتوژنز ضريب و ایلوله تمايز ساز، ضريبمنی تليوماپی ساز، ارتفاعمنی لوله های سرتولی، قطرساز، سلولهای اسپرمسلول های بافتی بيضه )تعدادتجاری مخصوص و شاخص

 بررسی شدند. SAS، با نرم افزار مقاطع پارافينی پنج ميکرومتریپس از تهيه 

کارنيتين در -سازی ال(. مکملP<05/0ای قرار گرفت )کارنيتين جيره-داری تحت تأثير الهای سرتولی به طور معنیساز و سلولهای منیداد که تعداد لوله نتايج نشان: نتايج

داری طور معنیبه HDL( شد. ميزان P<02/0ای )(، و شاخص تمايز لولهP<003/0) اسپرماتوژنزداری در شاخص ها پيش از بلوغ جنسی باعث افزايش معنیخروسجيره جوجه

(، بين تيمارها مشاهده شد، 059/0=P) HDL/LDL(، و نسبت 09/0=P)  LDLداری در غلظت (. يک تمايل به معنیP<007/0کارنيتين قرار گرفت )-تحت تأثير مکمل ال

 داری از لحاظ کلسترول مشاهده نشد.ولی بين تيمارها تفاوت معنی

 .بخشدمی را بهبود اسپرماتوژنزی بافت بيضه و فرآيند کارنيتين توسعه-گرم الميلی 250های نابالغ با خروستغذيه جوجه ،مطالعه اين نتايج اساس بر :نهايی گیرینتیجه

 کارنيتين-ال ها،ليپوپروتئين شناسی، بيضه،بافت خروس، :کلیدی کلمات

 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عيتوز ،یبرداریکپ آزاد؛ یدسترس: یدامپزشک قاتيتحق © تيرایکپ

 گروه علوم دام و طيور، پرديس ابوريحان دانشگاه تهران، تهران، ايران ،داود شريفیسيد: مسئول سندهينو
 sdsharifi@ut.ac.ir : یکيپست الکترون

 

مقدمه

 باشند، که هدفهای مادر گوشتی از اجزای اساسی صنعت طيور میمرغ

 رو،اين از. است بارور مرغتخم بيشترين تعداد ها توليدآن از پرورش اصلی

 نهايی سودآوری به دستيابی برای ضرورت ترينمهم ها باروریدر اين گله

که تنها بدليل اين دارند، باروری نقش در دو هر ماده و نر پرندگان .است

درصد ژنتيک  50دهد و در تشکيل می درصد گله را خروس 12-10

 در تری نسبت به مادهمهم نقش نتاج شرکت دارد، بنابراين جنس نر

های اخير (. در سال21) نمايدهای گوشتی ايفا میباروری و توليد جوجه

الت های مادر گوشتی، به بررسی مشکبيشتر مطالعات در زمينه گله

اند توليد مثلی و باروری در مراحل انتهايی دوره توليد متمرکز شده

(2،3،9،15،29.) 

 مقاله پژوهشی

10.22059/jvr.2020.290133.2977       https://dorl.net/dor/20.1001.1.20082525.1400.76.1.11.9 

https://doi.org/10.22059/jvr.2020.290133.2977
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20082525.1400.76.1.11.9


 

1400، 1 شمارۀ 76 دورۀ▐مجلۀ تحقیقات دامپزشکی           

 

 
95 

ی توليد پرنده از سيستم تناسلی در صورتی که در ابتدای دوره

تواند نويد بخش يک و باروری مناسبی برخوردار باشد، می يافتهتکامل

مولد  ی خروسآل پس از اوج توليد باشد. گنادهازندگی توليدمثلی ايده

های عملکردی گوشتی بالغ به صورت مجزا، با ارتباطات سلولی و بخش

های های استروئيدی و شاخص(. بيوسنتز هورمون32اند )سازمان يافته

ها بيضه اسپرماتوژنز )توليد اسپرماتوزوآ( دو عملکردی هستند که اساساا 

ی بينابينی ساز و فضاهای اسپرمها حاوی لولهدهند. بيضهانجام می

های اند و سلولبيضه عملکردی ساز عناصرهای اسپرمهستند، که لوله

 باشند.ساز بر روی غشاء پايه میهای اسپرمسرتولی اساس ساختاری لوله

کردن انرژی و مواد  ايمهل مسئو "های پرستارسلول"های سرتولی سلول

 پرماتوژنزهای بنيادی به منظور دسترسی به اسمغذی برای توسعه سلول

 (.19،25باشند )موفق می

 ایبر مختلفی مسيرهای و سوبستراها از پرستار هایسلول اين

 اکسيداسيون-بتا که کنند،می استفاده خود متابوليکی نيازهای تحقق

 که،طوریبه .است هاآن در ATP توليد اصلی اسيدهای چرب مسير

 شود،می بلوکه گليکوليز کهزمانی را توليد انرژی سرتولی هایسلول

ليد تو اکسيداسيون-بتا شدن بلوکه صورت با اين حال در کنند،می حفظ

ATP (.33يابد )می کاهش ها بسياردر اين سلول 

Rato  های گزارش کردند که شاخص 2012و همکاران در سال

های سرتولی است موفق وابسته به عملکرد طبيعی سلول اسپرماتوژنز

روئيدی است که برای تستوسترون هورمونی است(. از طرفی، 24)

 (.14،28و باروری جنس نر ضروری است ) ژنزاسپرماتو

Ergun  که  نشان دادند 2007و همکاران در سال

ی از ميزان عرضه استرول مورد نياز برای انجام برخ هـاپـوپروتئينلي

گيـری غشـاءهـا و سـنتز سلولی از جمله شکل هایفعاليت

همبستگی بين  (.5) کننداستروئيدی را تنظيم می یهـاهورمـون

های جنسی، پشتيبان و فعاليت ترشحی های سرم و سلولليپوپروتئين

 (. 10فت بيضه مشخص شده است )های اليديگ باسلول

ترکيبی است که در  "فانکشنماده مغذی مولتی"کارنيتين -ال

يونين سنتز کبد، کليه و مغز از دو اسيد آمينه ضروری اليزين و مت

های زنده بدن عملکرد اصلی اين ترکيب تسهيل عبور شود. در سلولمی

-اسيدهای چرب از غشای ميتوکندری به منظور ورود به چرخه بتا

کارنيتين در توليد مثل جنس نر، -(. اهميت ال12اکسيداسيون است )

تر شد که گزارش گرديد غلظت آن در پالسمای منی و وقتی برجسته

برابر بيشتر از پالسمای خون  100- 2000يديمال در حدود لومن اپيد

ويتامين عالوه بر تنظيم هموستازی انرژی، همچنين (. اين شبه8است )

آپاپتوزی در سيستم تناسلی اکسيدانی و آنتیهای آنتیدارای ويژگی

گزارش  2000در سال  و همکارانPalmero (. 17،23،26باشد )می

های اصلی عملکرد کنندهی از تنظيمکارنيتين يک-کردند که ال

 (.22باشد )های سرتولی میسلول

ی طيور اساساا يک ماهيت گياهی دارد و از با توجه به اينکه جيره

ر است و از طرفی اليزين و متيونين به ترتيب کارنيتين فقي-لحاظ ال

از باشند، ن میاولين و دومين اسيدآمينه محدود کننده در جيره پرندگا

 يرهجکارنيتين به -با گنجاندن ال رسدرو، به نظر میاين

ای در پرندگان های نابالغ بتوان به بافت بيضه توسعه يافتهخروسجوجه

ه حال دست يافت و در نهايت عملکرد توليد مثلی را بهبود بخشيد. تا ب

شناسی بافت بر بافت هکارنيتين جير-اط با تأثير الای در ارتبهيچ مطالعه

های های پالسمای خروسهای اسپرماتوژنز و ليپوپروتئينه، شاخصبيض

ررسی بنابراين مطالعه حاضر به منظور ب مولد گوشتی گزارش نشده است.

 هایفراسنجه بر نابالغ هایخروسجوجه یجيره در کارنيتين-ال تأثير

 پالسما هایليپوپروتئين و ژنزاسپرماتو هایشاخص بيضه، شناسیبافت

 توليد صورت گرفت. پيک زمان در

 کارمواد و روش

، در 1397در خرداد ماه سال  مطالعه حاضرها: پرندگان و جیره

دانشگاه تهران انجام شد. مواد  -مرکز تحقيقات طيور پرديس ابوريحان

 ;sigma)های سيگما از شرکت مطالعه حاضرشيميايی مورد استفاده در 

St, Louis, Mo ,USA)   و مرک(Merck Darmstadt, 

Germany)  حاضر تعداد دوازده قطعه  مطالعهخريداری گرديد. در

در سن دوازده هفتگی، به  308خروس مولد گوشتی سويه تجاری راس 

ها تکرار( قرار گرفتند. خروس 6تايی )ی تصادفی در دو گروه شششيوه

ها ی قفسداری شدند و اندازههای جداگانه انفرادی نگهدر قفس

 20متر مکعب در نظر گرفته شد. در ابتدای آزمايش تا  2/1*2/1*1

ساعت تاريکی اعمال گرديد و تحريک  16ساعت روشنايی و  8هفتگی 

ساعت  14هفتگی صورت گرفت و ساعات روشنايی به  21نوری در سن 

ی پرندگان بر اساس احتياجات توصيه شده در افزايش يافت. جيره

ی پرورش مرغ مادر گوشتی ، تنظيم و در مزرعه308کاتالوگ راس 

کارنيتين -ال ،یعادت دهی (. بعد از دوره1جدول بهپرور ساخته شد )

جيره گنجانده شد و خوراک در گرم در کيلوگرم( ميلی 250)صفر  و 

ی ترازوی ديجيتال توزين و روزانه به طور دقيق )گرم در روز( به وسيله

ها به آب به صورت آزاد گرفت. دسترسی پرندهدر اختيار پرندگان قرار 

 21 - 24ی بود. دمای سالن نيز با استفاده از دماسنج در محدوده

 داری شد.گراد نگهی سانتیدرجه
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 .هيپا جيره  شيميائی ترکيب و خوراکی مواد. 1جدول

مکمل ويتامينه  2سلنيوم بود.  گرمميلی 200يد،  گرمميلی 2000منگنز،  گرمميلی 6000مس،  گرمميلی 10000آهن،  گرمميلی 60000گرم روی، ميلی 100000مکمل معدنی حاوی 1

 2B، 15000گرم ميلی 12000تيامين،  گرمميلی E ،3000ويتامين  المللیواحد بينصدهزار  ،3Dويتامين  المللیواحد بين، سه ميليون Aالمللی ويتامين ميليون واحد بين 12دارای 

 گرم بيوتين و يک کيلوگرم کولين کلرايد بود. ميلی 3K، 250 گرمميلی 12B، 5000 گرمميلی 6B، 40 گرميلیم 5B ،4000گرم ميلی 3B، 55000 گرمميلی
 

 گوشتی. مولد هایخروس بيضه شناسیهای بافتشاخص بر جيره کارنيتين-ال اثرات. 2 جدول

b-a ها با حروف نامشابه درون هر رديف تفاوت معنیميانگين( 05/0داری نسبت به هم دارند>P.) 
 

 های مولد گوشتی.خروس ژنزهای اسپرماتوبر شاخص يرهکارنيتين ج-اثرات ال. 3جدول 

 b-a ها با حروف نامشابه درون هر رديف تفاوت معنیميانگين( 05/0داری نسبت به هم دارند>P.) 
 

 های مولد گوشتی.های پالسمای خروسبر ليپوپروتئين کارنيتين جيره-اثرات ال. 4جدول 

 *فراسنجه
 خطای گرم بر کيلوگرم(کارنيتين )ميلی-ال

 استاندارد

 مقدار

 250 0 احتمال

 14/0 77/3 25/155 75/159 کلسترول

HDL a 50/126 b 00/119 61/2 007/0 

LDL 50/35 75/28 83/2 09/0 

HDL / LDL 28/0 24/0 042/0 059/0 
b-a ها با حروف نامشابه درون هر رديف تفاوت معنیميانگين( 05/0داری نسبت به هم دارند> P .)*:فراسنجه HDL با وزن مولکولی باال(،  )ليپوپروتئينLDL  ليپوپروتئين با وزن مولکولی(

 پايين(.

 مقدار )درصد( یماده خوراک

 00/69 ذرت دانه

 50/8 (نيدرصد پروتئ 44) ايسو یکنجاله

 19/19 گندم سبوس

 40/1 فسفات ميکلس ید

 32/0 نمک

 80/0 صدف

 11/0 نيونيمت-ال-ید

 25/0 1یمعدن مکمل

 25/0 2نهيتاميو مکمل

  محاسبه شده یمغذ مواد

 2754 (لوگرميدر ک یلوکالري)ک سميقابل متابول یانرژ

 12 )درصد( نيپروتئ

 7/0 )درصد( ميکلس

 35/0 )درصد( فسفر

 15/0 )درصد( ميسد

 45/0 )درصد( نيزيال-ال

 29/0 )درصد( نيونيمت-ال ید

 49/0 )درصد( نيستئي+ س نيونيمت

 فراسنجه
 خطای گرم بر کيلوگرم(کارنيتين )ميلی-ال

 استاندارد

 مقدار

 250 0 احتمال

 b 43/10 a06/19 57/3 01/0 )تعداد(ساز های منیلوله

 b 75/22 a 18/27 02/2 02/0 های سرتولی )تعداد(سلول

 18/0 95/3 66/59 95/55 ساز )ميکرومتر(تليوم منیارتفاع اپی

 066/0 77/1 20/140 03/137 ساز )ميکرومتر(قطر لوله منی

 فراسنجه
 خطای گرم بر کيلوگرم(کارنيتين )ميلی-ال

 استاندارد

 مقدار

 250 0 احتمال

 b 25/60 a 56/72 54/3 003/0 اسپرميوژنزشاخص 

 b 56/52 a 93/68 98/3 02/0 ایشاخص تمايز لوله



 

1400، 1 شمارۀ 76 دورۀ▐مجلۀ تحقیقات دامپزشکی           

 

 
97 

 

 
: لوله 2مثبت/عدد  SIساز : لوله منی1عدد  /ژنزشاخص اسپرميو  .B-1تصوير 

 برابر.100منفی/بزرگنمايی  SIساز منی

 

 
مثبت / عدد  TDI: لوله منی ساز 1شاخص ضريب توبوالر / عدد  .A-1تصوير 

 برابر. 400منفی/ بزرگنمايی  TDI: لوله منی ساز 2

 
ميکرومتر،  500ای به شعاع ساز بالغ در دايرههای منیلوله. D-1تصوير 

 برابر. 40 بزرگنمايی
 

 
: 3ساز / شماره تيليوم منی: ارتفاع اپی2ساز / شماره قطر لوله منی .C-1تصوير 

 برابر.400 ها نشان دهنده يک سلول سرتولی، بزرگنمايیهر کدام از دايره

هفتگی(،  34در پايان آزمايش )سن : شناسی بیضه بافت

ها گيری از آنقطعه پرنده از هر تيمار انتخاب و پس از خونچهار 

و  شدهسرعت از بدن خارجها بهکشتار شدند. سپس بيضه

برای هايی به ضخامت مشخص از بيضه چپ تهيه گرديد. نمونه

در محلول فرمالين  متریسانتی 5/0به ضخامت  یيهاتثبيت، نمونه

 ها به، نمونهسپس ور شدند.ساعت( غوطه 72درصد )به مدت  4

شدند. اين  درون دستگاه فرآيندساز بافت )تيشوپروسسور( منتقل

های بافتی برای حفظ نمونه دستگاه کار تثبيت، آبگيری و تمايز

دهد تا اجزای خودکار انجام می صورت ای را بهساختار ياخته

 .شود درست در زير ميکروسکوپ مشاهده ای نمونه به شکلياخته

پارافين  ها درمراحل فرآيندسازی بافت، نمونهپس از پايان 

 5های برش گيری و با استفاده از دستگاه ميکروتوم دوار،قالب

دو اساليد تهيه و  ميکرومتری تهيه شد. از هر نمونه بافت بيضه

 (.27) استفاده شد آميزی هماتوکسيلين و ائوزينبرای رنگ

به منظور ای و ضريب اسپرمیوژنز: ضريب تمايز لوله

ای ساز، از ضريب تمايز لولهمنی هایارزيابی اسپرماتوژنز در لوله

(TDI)  و ضريب اسپرميوژنز(SI)  استفاده شد. برای بررسیTDI ،

ساز که شامل چهار يا بيش از چهار رديف از های منیدرصد لوله

باشد، محاسبه گرديد. می Aهای تمايز يافته از اسپرماتوگونی سلول

 100بار، هر بار  4ساز )عدد لوله منی 400ين منظور تعداد برای ا

مثبت  TDIهای ساز( بررسی و نهايتاا نتايج به صورت لولهلوله منی

 SI(. به منظور بررسی A-1تصوير منفی گزارش گرديد ) TDIو 

های فاقد اسپرم ساز حاوی اسپرم به لولههای منینيز، درصد لوله

 4ساز )عدد لوله منی 400اسبه شد. برای اين منظور نيز تعداد مح

ساز( بررسی و نهايتاا نتايج به صورت لوله منی 100بار، هر بار 

 .(B-2( )1تصوير منفی گزارش گرديد ) SIمثبت و  SIهای لوله

برای ساز: تلیوم منیساز و ارتفاع اپیقطر لوله منی

ساز ساز مقاطع دايره شکل لوله منیی قطر لوله منیگيراندازه
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ساز روی لوله منیانتخاب و از غشای پايه تا غشای پايه روبه

ساز از تليوم منیارتفاع اپی یريگاندازهگيری شد. برای اندازه

گيری های اسپرماتيد اندازهقسمت غشای پايه تا انتهای سر سلول

ساز، تجمع های سرتولی در هر لوله منیشد. برای شمارش سلول

های اسپرماتيد به عنوان يک سلول سرتولی لحاظ شده و سلولسر 

 (.C-3تصوير شمارش شدند )

های برای اين کار تعداد لولهساز: های منیشمارش لوله

ميکرومتر شمارش گرديد  500ای به شعاع ساز بالغ در دايرهمنی

 (.D-4تصوير )

هفتگی  34در سن های پالسما: سنجش لیپوپروتئین

ضد  یهماد های حاویها به لولهگيری نمونهدرنگ پس از خونبی

 ،پالسمای خون ل شدند. برای جداسازیمنتق(EDTA)  انعقاد

های دقيقه( شده و نمونه 10 دور به مدت 3000) وژيفيسانترها لوله

شدند ريخته  ليتریميلی 5/0های ميکروتيوپی پالسما به ريزلوله

گيری برای اندازه منتقل شدند.درجه سانتی گراد  -20دمای  و به

( از کيت LDLو  HDLهای پالسما )کلسترول تام، ليپوپروتئين

 آزمون، تهران، ايران( استفاده شد.-تجاری مخصوص )شرکت پارس

  GLMیها از رويهبرای آناليز دادهها: تجزيه و تحلیل داده

، در قالب طرح کامالا تصادفی استفاده شد. تفاوت SASنرم افزار 

ها با استفاده از آزمون چند دامنه توکی در دار بين ميانگينمعنی

 رصد استفاده شد. د 5سطح 

 نتايج

شناسی بيضه تأثير تيمارهای آزمايشی بر بافت 2جدول در 

های سرتولی ساز و سلولهای منینشان داده شده است. تعداد لوله

قرار گرفت  کارنيتين جيره-ری تحت تأثير الدابه طور معنی

(05/0>Pتمايل به معنی .)( 066/0داری=P بين ،) تيمارهای

ساز مشاهده شد، ولی ارتفاع آزمايشی از لحاظ قطر لوله منی

 کارنيتين قرار نگرفت.-ساز تحت تأثير مکمل التليوم منیاپی

 ژنزهای اسپرماتورنيتين بر شاخصکا-نتايج مربوط به تأثير ال

ای کارنيتين جيره-سازی الگزارش شده است. مکمل 3جدول در 

داری در شاخص ر زمان پيش از بلوغ جنسی باعث افزايش معنید

( نسبت P<02/0ای )(، و شاخص تمايز لولهP<003/0اسپرميوژنز )

 به گروه شاهد شد. 

های بر ليپوپروتئين کارنيتين جيره-اثرات ال 4جدول 

دهد. ميزان های مولد گوشتی را نشان میپالسمای خروس

داری تحت تأثير طور معنیها با وزن مولکولی باال بهروتئينليپوپ

(. يک تمايل به P<007/0کارنيتين قرار گرفت )-مکمل ال

(، P=09/0ها با وزن مولکولی کم )داری در ميزان ليپوپروتئينمعنی

(، بين تيمارها مشاهده شد، 059/0=P) HDLبه  LDLو نسبت 

داری بر ميزان کلسترول یکارنيتين تأثير معن-سازی الولی مکمل

 بين تيمارها نگذاشت.

 بحث

ی بافت بيضه برای حفظ عملکرد توليدمثلی رشد و توسعه

های جنسی و توليد اسپرم( در خروس حياتی نرمال )سنتز هورمون

-منظور بررسی تأثير استفاده از الی حاضر بهاست. مطالعه

 هایفراسنجه بر نابالغ هایخروسجوجه یجيره کارنيتين در

 هایليپوپروتئين و ژنزاسپرماتو هایشاخص بيضه، هيستولوژی

 250ی توليد انجام شد. نتايج نشان داد تغذيه پيک در پالسما

های نابالغ منجر به خروسی جوجهکارنيتين به جيره-گرم الميلی

ساز فعال در بيضه نسبت به پرندگان های اسپرمافزايش تعداد لوله

د. مطالعات پيشين گزارش کردند که درمان طوالنی گروه شاهد ش

کارنيتين برای عملکرد توليد مثلی و ظرفيت باروری مؤثر -مدت ال

و همکاران در  Tarladacalisir-Topcuای (. در مطالعه6،4است )

 کارنيتين اثرات تخريبی ناشی از-نشان دادند که ال 2009سال 

بخشد. ساز را بهبود میسپرمهای اآسيب راديکال گاما القايی بر لوله

ی ها تغييرات هيستوپاتولوژيکی در بيضهی آندر مطالعه

کارنيتين -ی گاما و درمان شده با الهای القا شده با اشعهخرگوش

تر بود، که اين ی گاما بسيار پاييننسبت به گروه القا شده با اشعه

رنيتين کا-اکسيدانی البهبود هيستولوژی بيضه را به اثرات آنتی

 (. 31نسبت دادند )

ی های سرتولی در بيضهی حاضر، تعداد سلولدر مطالعه

درصد  20کارنيتين درحدود -پرندگان تغذيه شده با مکمل ال

کارنيتين يکی از -نسبت به پرندگان گروه شاهد بيشتر بود. ال

 (.22باشد )های سرتولی میهای اصلی عملکرد سلولکنندهتنظيم

-های سرتولی بتامسير اصلی توليد انرژی در سلولکه، از آنجايی

-(، و با توجه به اينکه ال33است ) اسيدهای چرب اکسيداسيون

کارنيتين به عنوان حامل اسيدهای چرب به درون ميتوکندری 

( و 13کند )اکسيداسيون ايفا می-نقش اساسی در مسير بتا

(، 26)آپاپتوزی (، و آنتی17اکسيدانی )همچنين خصوصيات آنتی

های کارنيتين در سيستم توليدمثلی، بنابراين بهبود شمار سلول-ال

 سرتولی در اين آزمايش دور از انتظار نبوده است.
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کارنيتين -گرم الميلی 250نتايج مطالعه حاضر نشان داد که 

 ژنزاسپرماتوهای های نابالغ شاخصخروسی جوجهدر جيره

ای( را نسبت به گروه شاهد بهبود بخشيد. )اسپرميوژنز و تمايز لوله

سرتولی در هر  هایتوانايی بيضه در توليد اسپرم با شمار ياخته

های اسپرم با شمار ياختهی روزانهشود و توليد بيضه تنظيم می

(. 18) ازای هر بيضه ارتباط دارد سرتولی و اسپرماتوگونی به

ی های بنياداد مغذی و انرژی مورد نياز سلولهای سرتولی موسلول

(. 19،25نمايد )را فراهم می ژنزجهت انجام فرآيند اسپرماتو

شی از بهبود ی حاضر در بخرسد در مطالعهبنابراين، به نظر می

های سرتولی نقش داشته است. ، افزايش سلولژنزفرآيند اسپرماتو

سما در پرندگان پال HDLنتايج مطالعه اخير نشان داد که غلظت 

کارنيتين نسبت به پرندگان گروه -گرم الميلی 250تغذيه شده با 

عنوان يک داروی کاهش دهنده کـارنيتين بـه-الشاهد بيشتر بود. 

 است غلظت قـادر (هيپوليپيـدميک)چربـی خـون 

غلظت  را کاهش داده و (LDLپايين )های با دانسيته ليپوپروتئين

 افـــزايش دهـــدرا  (HDL)نسيته باال های با داليپوپروتئين

و   Mirzapor Sarabهای ما در توافق بود.(، که با يافته17)

های گوشتی تحت گزارش کردند، جوجه 2016همکاران در سال 

کارنيتين غلظت -گرم الميلی 100تنش گرمايی تغذيه شده با 

HDL  وLDL  را نسبت به پرندگان گروه شاهد به ترتيب افزايش

هايی جايی چربیها وظيفه جابهليپوپروتئين(. 16دهد )کاهش میو 

های هدف بر کننده آن و اندامقبيل کلسترول را بين بافت ترشح از

های عمدتاا با واسطه گيرنده عهده دارند؛ جذب ليپيد در ارگان هدف

ها ميزان همچنين ليپوپروتئين(، 7) گيردليپوپروتئين صورت می

سلولی از  هاینياز برای انجام برخی از فعاليت استرول مورد عرضه

های استروئيدی را تنظيم ها و سنتز هورمونگيری غشاءجمله شکل

در پرندگان  HDL(. در مطالعه حاضر با افزايش غلظت 6) کنندمی

ساز و سرتولی های اسپرمکارنيتين تعداد سلول-تغذيه شده با ال

و  HDLط مثبت بين ارتبامطالعات قبلی نيز افزايش يافت. 

(، و خروس 11(، موش صحرايی )10شناسی بافت بيضه در بز )بافت

های سرتولی نقش تغذيه سلول هایسلولاند. ( را نشان داده9)

با مواد مغذی مختلف از جمله ليپيدها را  جنسی موجود در بيضه

همچنين داربست موجود در بين (. 21،30) دارند بر عهده

 های خونی بيضه، از عبور و مرورو مويرگ سازاسپرمهای سلول

LDL  وVLDL تبادل ذرات  جلوگيری نموده و تنها اجازهHDL 

 دهدهای سرتولی میرا به سلول و تحويل کلسترول موجود در آن

ی پرندگان توان نتيجه گرفت که در ساختار بيضهبنابراين می(. 12)

در مقايسه  HDLموجود در  ، کلسترولکارنيتين-تغذيه شده با ال

، عالوه بر بکارگيری برای سنتز پالسما با ساير ترکيبات ليپيدی

های جنسی در حال ساخت نيز تغذيه سلول تستوسترون، جهت

  .گيرداستفاده قرار می مورد

نتايج مطالعه حاضر نشان داد تغذيه گیری: نتیجه

کارنيتين -گرم الميلی 250ها پيش از بلوغ جنسی با خروسجوجه

ی بافت بيضه و فرآيند اسپرماتوژنز را در زمان پيک تواند توسعهمی

ه مورد توليد بهبود دهد. با اين حال، مطالعات بيشتری در اين زمين

 نياز است.

 یسپاسگزار
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Abstract 
BACKGROUND: Plasma lipoprotein profile is one of the effective mechanisms in testicular tissue development and 

spermatogenesis process in roosters.  
OBJECTIVES: The present study was conducted to investigate the effect of dietary supplementation of l-carnitine 

during pre-pubertal period on testicular histology, spermatogenesis indexes and plasma lipoproteins of immature 

cockerels 

METHODS: A total of twelve Ross broiler breeder males (12 weeks) for 22 weeks in a completely randomized design 

with two treatments (0, and 250 mg/kg of L-carnitine in the diet) and six replications were used. Feeding program, and 

photoperiod regimen was performed based on ROSS 308 management handbook. To achieve the objectives of the 

study, at the age of 34 weeks, four birds were randomly selected from each treatment and after collecting blood samples 

from the veins under the wings, the birds were slaughtered. Finally, plasma cholesterol, LDL and HDL concentrations 

using a commercial kit and testicular parameters (number of seminiferous tubules, number of Sertoli cells, height of 

epithelium seminiferous tubules, seminiferous tubules diameter, spermatogenesis index, and tubular differentiation 

index) after preparation of 5-μm paraffin sections, were analyzed by SAS software. 

RESULTS: The results showed that the number of seminiferous tubules, and the number of Sertoli cells were 

significantly affected by l-carnitine (P<0.05). L-carnitine supplementation in the diet of immature cockerels before 

sexual maturity significantly increased the spermatogenesis index (P<0.003) and tubular differentiation index 

(P<0.02). HDL levels were significantly affected by l-carnitine supplementation (P<0.007). There was a significant 

tendency in LDL concentration (P=0.09) and LDL/HDL ratio (P=0.059) between treatments, but no significant 

differences were observed in cholesterol concentration between treatments. 

CONCLUSIONS: According to the results of this study, feeding immature cockerels before sexual maturity with 250 

mg l-carnitine improves testicular tissue development and spermatogenesis process. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Ingredients and nutrient composition of basal diet. 1 Supplied per kilogram of diet: Fe, 60000 mg; Mn, 6000 mg; Zn, 100000 mg; I, 2000 mg; cu,10000 

mg; and Se, 200 mg. 2 Supplied per kilogram of diet: vitamin A, 12000000IU; vitamin E, 100000 IU; vitamin K3, 5000 mg, B1, 3000 mg; riboflavin, 12000 mg; 
niacin, 15000 mg; vitamin B12, 40 mg; vitamin D, 3,000000 IU; pantothenic acid, 55000 mg; pyridoxine, 4000 mg; biotin, 250 mg and Choline chloride, 1 kg. 

Table 2. Effects of dietary l-carnitine on testes histology indices of male breeder broilers. a-b Mean differences in each row were significantly different (P<0.05). 
Table 3. Effects of dietary l-carnitine on Spermatogenesis indices of males breeder broilers. a-b Mean differences in each row were significantly different (P<0.05). 

Table 4. Effect of dietary l-carnitine on Plasma Lipoproteins of male breeder broilers. a-b Mean differences in each row were significantly different (P<0.05). 

Parameter: HDL (High-density lipoprotein), LDL (Low-density lipoprotein).* 
Figure 1. A. Tubular Differentiation Index (1= TDI +, 2= TDI –), Magnification: 400 X. B. Spermiogenesis Index (1= SI +, 2= SI -), Magnification: 100×.C. 1= 

Seminiferous tubules diameter, 2= Height of epithelium seminiferous tubules, 3= Sertoli cells, Magnification: 400 ×.D. Number of adult seminiferous tubules in a 

circle with a radius of 500 μm, Magnification: 40 ×. 
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