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Introduction 1: Oxidative stress is an imbalance between the free radicals and the ability of the body to 

counteract or detoxify their harmful effects by antioxidants. Commercial poultry faces a wide range of 
environmental, technological, nutritional, and biological stresses, which are responsible for low productivity and 
reproductive performance in poultry. In addition, chronic oxidative stress can deplete antioxidant vitamins and 
trace elements, impair immune function resulting in significant economic losses to the poultry industry. Most of 
this stresses at the molecular level are associated with oxidative stress and damage to important biological 
molecules. High levels of fatty acids are found in the plasma membrane of sperm cells. Fatty acids and other lipid 
compounds in sperm membranes play an important role in regulating spermatogenesis, sperm maturation, 
acrosome reaction, capacity building, and membrane fusion. Specifically, sperm lipid peroxidation disrupts these 
functions and inhibits spermatogenesis. Oxidation of sperm fatty acids leads to the production of free oxygen 
radicals (ROS), which are normally necessary for physiological processes of sperm, but excessive production of 
ROS in sperm causes low membrane fluidity, DNA breakdown (directly by attacking the purine and pyrimidine 
bases), protein damage, and ultimately reduced sperm motility and fertility. ROS cause damage via single and 
double strand DNA breaks, cross links, and chromosomal rearrangements) vitamin E is one of the most important 
natural antioxidants and effective in preventing of the spermatozoa lipids oxidation. Consumption of high amounts 
of vitamin E (200 mg / kg diet) increases its concentration in blood and semen plasma and causes beneficial 
changes in antioxidant capacity and lipid profile of rooster semen in normal conditions. Therefore, the aim of this 
study was to investigate the effect of diet supplementation with vitamin E on the quality of frozen-thawed sperm 
in breeder rooster under dexamethasone-induced oxidative stress. 

Material and Methods: A total of 18 roosters of Ross 308 broiler breeder at 28 weeks of age were completely 
randomized with 3 experimental groups and 6 birds in each experimental group. Experimental groups include 1- 
Normal rooster fed basal diet (control) 2- Roosters treated with subcutaneous injection of dexamethasone 4 mg / 
kg body weight (DEX) 3- Dex + Vitamin E (200 mg / kg diet). After 2 weeks of habitation period and 3 weeks 
after experimental treatments, semen samples of roosters were collected twice a week from each rooster using 
abdominal massage method. Sperm viability was assessed by eosin-negrosin staining. For this purpose, mix 10 μl 
of diluted semen with 20 μl of dye containing eosin dye (1.67 g), nigrosin dye (10 g) and sodium citrate (2.9 g) in 
100 ml of distilled water. The viability of sperm was examined by light microscope (Olympus, Japan) with a 
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magnification of 400 × and sperms that were completely or partially reddish and those did not stain were 
considered died and live sperm respectively. Qualitative characteristics of sperm including viability, percentage 
of total (MOT, %), and progressive motility (PROG, %), plasma membrane integrity as well as malondialdehyde 
content, antioxidant capacity (TAC) and activity of glutathione peroxidase (GPx), superoxide dismutase enzymes 
(SOD) were evaluated. Statistical analyses were performed using SAS software version 9.1. Duncan’s test was 
used to compare groups.  

Results and Discussions: The results showed that dexamethasone injection as a cause of oxidative stress, 
increases lipid peroxidation (9.11) and decreases antioxidant capacity (1.01) of sperm (P<0.05). Total motility 
(49.16), progressive motility (12.46), survival rate (50.84) and plasma membrane integrity (50.26) significantly 
decreased by DEX treatment (P<0.05). Dietary supplementation with vitamin E improves total motility (73.63), 
survival rate (74.12) and plasma membrane integrity (72.74), antioxidant capacity (1.50) and activity of glutathione 
peroxidase (73.58), superoxide dismutase (144.95) and reduction of malondialdehyde (4.61) compared to the other 
two groups (P<0.05). Progressive motility (26.33) was highest in the control group compared to the other two 
groups and Lateral Head Displacement (16.08) was higher in the dexamethasone group than the other experimental 
groups (P<0.05). These positive effect vitamin E on sperm quality could be due to its antioxidant properties. 

Conclusion: It can be concluded that dexamethasone injection increases lipid peroxidation and decreases 
sperm quality. Addition of vitamin E to the broiler breeder rooster’s diet under oxidative stress condition improves 
the quality of frozen thawed sperm. Therefore, it is recommended to supplement the diet of broiler breeder roosters 
with vitamin E under oxidative stress conditions. 
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 .141-124.(1)10پژوهشهای علوم دامی ایران  .E داده شده با دگزامتازون با استفاده از مكمل غذایی ویتامین
 

  چکیده

ا اکسیداتیو بهای تحت تنش در خروس گشایی شدهیخ-اسپرم منجمدبه جیره غذایی بر کیفیت  E ثر افزودن ویتامینااین آزمایش با هدف بررسی 
 6گروه آزمایشی و  8هفتگی به صورت طرح کامال تصادفی با  21در سن  841قطعه خروس گله مادر گوشتی سویه راس  11دگزامتازون انجام شد. تعداد 
های خروس -2پایه( های سالم تغذیه شده با جیره غذایی گروه کنترل )خروس -1های آزمایشی شامل گروه .گرفت انجامپرنده در هر گروه آزمایشی، 

 2پس از . گرم در کیلوگرم خوراک(، بودندمیلی 244) E دگزا + ویتامین -8گرم در کیلوگرم وزن بدن )دگزا( میلی 0تزریق شده با دگزامتازون به مقدار 
 خصوصیات آوری شد.شكمی جمع ماساژ روش از استفاده ها باهای منی خروسهای آزمایشی، نمونههفته بعد از اعمال گروه 8هفته دوره عادت پذیری و 

آلدهید، ظرفیت آنتی اکسیدانی و دی مالون پالسمایی و نیز میزان غشای پارچگییک رونده،پیش و کل تحرک درصد مانی،شامل میزان زنده اسپرم کیفی
نتایج نشان داد که تزریق دگزامتازون به عنوان عامل ایجادکننده تنش اکسیداتیو،  .شد دیسموتاز ارزیابی اکسیدهای گلوتاتیون پراکسیداز، سوپرفعالیت آنزیم

( 16/1، 10/6( پالسمای اسپرم در مقایسه با گروه کنترل )41/1( و کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی )11/1به ترتیب سبب افزایش پراکسیداسیون لیپیدی )
( را شدیدا کاهش 26/04پارچگی غشای پالسمایی )( و یک10/04مانی )(، درصد زنده06/12) رونده(، تحرک پیش16/01گردید و از طرفی، تحرک کل )

مانی (، درصد زنده68/38گرم به جیره غذایی خروس های تزریق شده با دگزامتازون سبب بهبود تحرک کل )میلی 244به میزان  Eداد. افزودن ویتامین 
دیسموتاز  اکسید(، سوپر01/38های گلوتاتیون پراکسیداز )( و فعالیت آنزیم04/1ظرفیت آنتی اکسیدانی )(، 30/32پارچگی غشای پالسمایی )(، یک12/30)
( در مقایسه با دو 88/26رونده در گروه کنترل )( در مقایسه با دو گروه دیگر شد. میزان تحرک پیش61/0آلدهید )دی مالون ( و کاهش میزان10/100)

توان نتیجه گرفت های آزمایشی بود. می( در تنها گروه دگزامتازون بیشتر از دیگر گروه41/16ود و فرکانس حرکات جانبی سر )ترین مقدار بگروه دیگر بیش
گرم به جیره میلی 244به میزان  E دهد. افزودن ویتامینکه تزریق دگزامتازون سبب افزایش پراکسیداسیون لیپیدی شده و کیفیت اسپرم را کاهش می

 گردد.گشایی شده میادر در شرایط تنش سبب بهبود کیفیت اسپرم منجمد یخهای مخروس

 
 E ویتامینخروس، اکسیداتیو، گشایی شده، تنشیخ-اسپرم منجمد کلمات کلیدی:
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 حیطیم گرمایی تنش، ای تغذیه عوامل از دستگاه گوارش آنها اکسیداتیو
 یفیتک و کلی می تواند عملكرد که شود می حاصل پاتولوییكی عوامل و

 Mishra and Jha, 2019; Nemati)دهد  می تغییر را تخم و گوشت

et al., 2014a; Nemati et al., 2015; Nemati et al., 

2014b)یور از طدهندگان در صنعت بنابراین تنش اکسیداتیو برای پرورش
. تنش اکسیداتیو (2019et al. Surai ,)اهمیت زیادی برخوردار است 

طح ها در ساکسیدانها و آنتیعنوان یک عدم تعادل بین اکسیدانعموما به 
نتایج  ای که آسیب اکسیداتیو یكی ازگونهشود، بهسلولی و فردی تعریف می

سلولی،  هایماکرو مولكولاین عدم تعادل است که شامل تعدیل اکسیداتیو 
مرگ سلولی توسط نكروز و آپوپتوز و نیز آسیب ساختاری بافت است که 

ها و حتی این روند در نهایت باعث کاهش عملكرد و ایجاد انواع بیماری
های محیطی، . انواع تنش(2018et al. Min ,)شود سبب مرگ و میر می

لكرد وری و عمای و بیولوژیكی مسئول کاهش بهرهتكنولوژیكی، تغذیه
 ها در سطح مولكولی، با تنشمثلی در طیور هستند که اکثر تنشتولید

اشند بهای بیولوژیكی مهم، مرتبط میاکسیداتیو و آسیب به مولكول
(Ahmadian et al., 2019; Surai et al., 2019).  وراک، مصرف خ

کیفیت اسپرم، سطح تستوسترون، پراکسیداسیون لیپید پالسمایی و دیگر 
et al. Khan ,)دارند  صفات مهم، تحت تأثیر تنش اکسیداتیو شدید قرار

2011) . 

بخش مهمی از موفقیت در تولید گله مادر، نتیجه عملكرد تولیدمثلی 
 هایها نقش حداکثری در تولید تخم مرغهای گله است، چرا که آنخروس

های منی و عملكرد . فراسنجه(2018et al. Asl ,)کند بارور بازی می
-، تغذیه، تنشرندهمثلی تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی از قبیل سن پتولید

 .(2019et al. Bazyar ,)گیرد های محیطی و افزایش وزن پرنده قرار می
 باروری میزان و طیور اسپرم خصوصیات یمایشات مختلف دربارهآز نتایج

داری نگه زمانمدت  در تفاوت دلیل به مدت، طوالنی دارینگه از آن پس
 باروری، آنالیز میزان و روش مصنوعی تلقیح شیوه ساعت(، 01الی  6 بین )

 بیش شدهرقیق اسپرم دارینگه که است این بر عقیده باشد امامی متفاوت

 پس کاهش باروری شود، اینمی باروری نرخ کاهش موجب ساعت، 6از 

 ,Donoghue and Wishart)رسد می خود میزان حداکثر به ساعت 20 از

 لیپیدهای غشای اسپرم،باروری  قابلیت در مهم عوامل . از(2000
 حیاتی هایآن ویژگی ترکیب اسید چرب باشد کهمی اسپرم پالسمایی

 Hammerstedt)کند را تعیین می مانیزنده و سرما اسیت بهحس تحرک،

et al., 1990) اکسیداسیون  به نسبت شدت به اسپرمغشای . لیپیدهای
های رادیكال منجر به تولید چرب ایاسیده اکسیداسیون باشد.می حساس

 جهت نرمال شرایط در هاکه این رادیكالشود می( ROSاکسیژن ) آزاد

تولید  اما بوده ضروری اسپرمفیزیولوژیكی  و فرآیندهای هافعالیت برخی
  شكست سیالیت غشاء، کاهش موجب اسپرم در ها ROS حد از بیش

DNAشود می هااسپرم باروری و تحرککاهش  نهایتاً و هاپروتئین ، آسیب
(Sanocka and Kurpisz, 2004; , 2010et al. Mahfouz). 

 که ای بودهپیشرفته اکسیدانیآنتی سیستم حاوی پرندگان مایع منی

 گلوتاتیون ،C ،E های نظیر ویتامین غیر آنزیمی هایاکسیدانآنتی شامل

سوپراکسید  و پراکسیداز نظیر گلوتاتیون آنزیمی هایاکسیدانآنتی و

  ROSتولید بین تعادل حفظ .Surai et al., 1998b) )باشد می دیسموتاز
 با که بوده ضروری مانی اسپرم،زنده حفظ جهت اکسیدانیآنتی سیستم و

et al. Bréque ,)خورد می هم بر این تعادل اسپرم انجماد و دارینگه

 و افزایش اسپرم لیپیدهای اکسیداسیون افزایش از جلوگیری . جهت(2003

-آنتی از آزمایشگاه، استفاده محیط در اسپرم نگهداری زمان مدت

رسد. می به نظر ضروری کننده اسپرمرقیق محیط در طبیعی هایاکسیدان
برای بهبود عملكرد تولیدی و افزایش های غذایی طبیعی امروزه افزودنی

هایی که تحت شرایط تنش گرمایی وضعیت سالمت گله خصوصا در گله
et  Fathi)دهندگان طیور است شوند، مورد توجه پرورشنگهداری می

, 2020al.). دفاع آنتی درطبیعی موثر  هایاکسیدانآنتی ترینمهم از-

-می لیپیدهای اسپرماتوزوآ اکسیداسیون از جلوگیری و اکسیدانی بدن طیور

 در تواندمی که (2019et al. Surai ,)کرد  اشاره  Eویتامین به توان

های آزاد رادیكال از ناشی هایآسیب مقابل در هاسلولغشای  محافظت
 سلولیهای سیگنال تنظیم به وسیله التهابیهای فرایند از کرده وجلوگیری 

et  Ahsan)نقش بازی کند  ایمنی سیستم تحریک و ترجمه کنترل جهت

2014, al.) ویتامین .E ی هااکسیدان لیپیدی است و رادیكالیک آنتی
کند. بصورت میآوری جمعهای داخل سلولی آزاد را در غشاء سلول و ارگان

به کاهش مواد  Eویتامین کامل مشخص گردیده که افزودن مناسب 
و موجب  کندمی کمک (TBARS)دهنده اسید تیوباربیتوریک واکنش

-می گوشت استحكام و بافت پراکسیداسیون رشد، عملكرد بهبود

اثرات  یزو ن (2020bet al. Nemati; , 2020aet al. Nemati ,)شود
 یمرا تنظ یهورمون یمنیو ا (2020et al. Ahmadian ,)ی سلول یمنیا
طبیعی نسبت به فرم مصنوعی  Eویتامین همچنین گزارش شده  .کندیم

 (TAC)اکسیدان رفیت کلی آنتیآن بهتر است و آلفاتوکوفرول سطوح ظ
را در کبد کاهش  (MDA)آلدهید  دیرا افزایش داده و غلظت مالون 

به تنهایی و یا  Eدهد. در پژوهشی گزارش کردند که افزودن ویتامین می
در جیره غذایی خروس گله مادر نژاد لویانگ در سن  cهمراه با ویتامین 

گرم سبب جلوگیری از میلی 844و  244هفتگی  به ترتیب به میزان  00
منی اکسیدانی و پاسخ ایاثرات منفی تنش اکسیداتیو بر ظرفیت آنتی

 E مقادیر باالی ویتامین مصرف .(2018et al. Min ,)شود ها میخروس
 مایپالس و خون در را آن غلظت ،(غذایی رژیم کیلوگرم بر گرم میلی 244)

 آنتی ظرفیت در مفیدی تغییرات ایجاد باعث و دهدمی افزایش منی
ود شمی عادی شرایط خروس در منی مایع لیپید مشخصات و اکسیدانی

(, 1997bet al. Surai). ویتامین که اندداده نشان آزمایشات نتایچ E 
 ,Towhidi and Parks)گاوها  در را ذوب از پس اسپرم کیفیت تواندمی

Amini ) بخشد بهبود هاخروس و (2013et al. Silva ,)ها قوچ ،(2012

, 2016et al. Moghbeli ;, 2015a.et al).  ،گلوکوکورتیكوئیدها
استرس فیزیولوژیک را افزایش داده و سبب ایجاد استرس فیزیولوژیک در 

et  Eid ;, 2011et al. Costantini)گردند ها و جریان خون میبافت

, 2007et al. Virden; , 2008al.)ای، با تزریق دگزامتازون . در مطالعه
به خروسها و ایجاد شرایط استرس اکسیداتیو پاسخ ایمنی خروسها  تمایل 
به کاهش داشته و با ادامه یافتن استرس اکسیداتیو به واسطه تزریق 
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وارد م های حیاتی مانند ژنوبیومولكولهای اکسیداتیو به دگزامتازون، آسیب
ها منجر به برخی اثرات بیولوژیک مانند تغییر در آمده و برآیند این آسیب

. بنابراین (2018et al. Min ,)گردد بیان ژن، جهش و مرگ سلولی می
داتیو در شرایط تنش اکسی هابا توجه به اینكه عملكرد تولید مثلی خروس

 جیره به E ویتامین افزودن یابد، این پژوهش با هدف بررسی اثرکاهش می
-شتن تحت هاییخ گشایی درخروس -منجمد اسپرمکیفیت  بر غذایی

 .شد انجام اکسیداتیو با استفاده از تزریق دگزامتازون،

 
 هامواد و روش

 طبیعی منابع و کشاورزی دانشكده مرغداری سالن تحقیق در این
 هفتگی در 21 در سن 841سویه راس خروس  قطعه 11دانشگاه تبریز با 

 انجام تصادفی کامالً طرح بصورت پرنده در هر گروه 6 آزمایشی و گروه 8

 و ینیپل آبخوری انفرادی، قفس در پرورش سیستم به سالن مجهز. شد
 اساس هی برهای آزمایشی با دو نوبت غذاددستی بود و همه گروه غذادهی

با برنامه نوردهی و دسترسی آزاد به آب،  (1)جدول 841سراسویه  کاتالوگ
های آزمایشی گروهنگهداری شدند. ساعت تاریكی  1ساعت روشنایی و  10

سالم تغذیه شده با جیره غذایی پایه( های خروسگروه شاهد ) -1شامل 
به  دگزامتازونهای دریافت کننده تزریق زیر پوستی گروه دگزا )خروس-2

به  E گروه دگزا + ویتامین -8گرم در کیلوگرم وزن بدن،(  میلی 0میزان 
هفته  2خروس ها به مدت . گرم درکیلوگرم خوراک، بودندمیلی 244میزان 

ی دهبا شرایط محیطی و قفس و روس ماساژ شكمی اسپرم گیری عادت
زمایش ند. آسپس به مدت یک هفته تزریق دگزامتازون دریافت کردشدند، 

به جیره  E و ایجاد تنش اکسیداتیو با افزودن ویتامینبعد از هفته تزریق 
 غذایی آغاز گردید. 

 
  در دوره آزمایش 841خروس مادر راس  غذایی  جیره -1جدول 

Table 1- Ross 308 male broiler breeder diet in experimental period. 

 
  ترکیب شیمیایی

Chemical composition 

 مقدار )%(
Content (%) 

  مواد خوراکی
Ingredien 

2750 kcal / kg  
 انرژی قابل متابولیسم
Metabolism Energy  

57 
رتذ  

Corn 

12% 
 پروتئین خام
Crude protein  

10 
 (00)پروتئین خام=  کنجاله سویا

Soybean meal (Cp=44) 

0.45% 
سیستئین-متیونین  

Methionine -Cysteine 
11 

 جو
Barley 

0.5% 
 الیزین
Lysine  

18 
 سبوس گندم
Wheat bran 

0.38% 
 ترئونین
Threonine  

1.3 
 دی کلسیم فسفات
Dicalcium phosphate 

0.7% 
 کلسیم
Calcium  

1.6 
صدف پوسته  

Oyster shell 

0.35% 
 فسفر
Phosphorus 

0.5 
 مكمل ویتامین معدنی
Mineral vitamin supplement 

0.18% 
 سدیم
Sodium  

0.3 
 نمک
Salt 

0.16% 
 کلر
Chlorine  

0.05 
 سدیم بیكربنات
Sodium bicarbonate 

1% 
 لینولئیک اسید
Linoleic acid  

0.11 
متیونین -ال -دی  

DL-methionine 

  0.01 
  ویتامین ب 
Vitamin B 

  0.01 
 ویتامین ای
Vitamin E 

  0.01 
 کولین کلراید
Choline chloride 

 
ورت بصتهیه شد و  دگزامتازون مورد نیاز از شرکت دارویی ابوریحان

گرم میلی 0صورت یک روز در میان به میزان زیرجلدی در سه نوبت به
صورت یک روز در میان و به مدت در کیلوگرم وزن بدن، در سه نوبت به

. گروههای آزمایشی شاهد و (2018et al. Min ,)هفته تزریق شد  1

شاهد با دگزا جیره پایه را دریافت کردند. گروه آزمایشی سوم جیره 
 8 مكمل دریافت کرد. مدت Eویتامین گرم میلی 244غذایی پایه + 

ها با گیری از خروسفته پس از اعمال تیمارهای آزمایشی، اسپرمه
هفته انجام  8بار در هفته و به مدت  2شكمی  ماساژ استفاده از روش
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های منی هر خروس . نمونه(Burrows and Quinn, 1937)گرفت 
 دمای آوری شده و به آزمایشگاه منتقل شده و درداخل میكروتیوب جمع

اولیه از نظر  ارزیابی تا شدند قرار داده ماریبن در گرادسانتی درجه 83
درصد  30های با تحرک اسپرم .شود انجام تحرک، غلظت و رنگ اسپرم

های طبیعی در نظر گرفته شده و برای و غلظت مناسب به عنوان اسپرم
 هم با هانمونه فردی، اثرات بردن بین ازمراحل بعدی آزمایش، برای 

ته بود بلتسویل بهبود یاف استفاده، مورد کنندهرقیق محیطشدند.  مخلوط
تهیه شده بود و شامل که تمامی محصوالت آن از شرکت مرک آلمان 

گرم در لیتر(،  61/1گرم در لیتر(، سدیم گلوتامات ) 3/12دی فسفات )
 1/1گرم در لیتر(، تریس ) 8/0گرم در لیتر(، سدیم استات ) 0فروکتوز )

گرم در لیتر(، پتاسیم مونو فسفات  60/4گرم در لیتر(، پتاسیم سیترات )
et  Nabi)م در لیتر( بود گر 80/4گرم در لیتر(، کلراید منیزیم ) 60/4)

, 2016al.) . 
های منی که به منظور حذف اثرات فردی مخلوط شده بودند، نمونه

کننده افزوده و درون یخچال به محیط رقیق 24به  1به نسبت حجمی 
ساعت و رسیدن  2گراد، انتقال داده شدند. پس از درجه سانتی 0با دمای 

 ردیدمخلوط گ گراد، رقیق کننده با اسپرمدرجه سانتی 0ها به دمای نمونه
 خمیر با وها انتقال برسد و سپس به داخل پایوت 844×614تا به غلظت 

های دارای اسپرم، در . پایوت(2014et al. Nasri ,)د شدن موم و مهر
دقیقه قرار داده شدند  3متر باالی بخار ازت به مدت سانتی 0-0ارتفاع 

گراد( درجه سانتی -116سازی به داخل تانک ازت )و سپس برای ذخیره
 )et  Aminiها تكمیل گرددانتقال داده شدند تا فرایند انجماد اسپرم

), 2015bal.های های کیفی اسپرم گروه. برای بررسی فراسنجه
 خارج مایع ازت از منجمد، اسپرم حاوی هایپایوتزمایشی، مختلف آ

 گرادسانتی درجه 83دمای  گرم آب حمام در قراردادن از پس و شدند

 تا شدند تخلیه میكروتیوپ داخل به و شده گشایییخ ثانیه، 84 مدت به

 .(2015bet al. Amini ,)شود  انجام نظر های موردارزیابی

 در سرعت میانگین(، PMرونده )پیش(، تحرک TMتحرک کل )

 مسیر در (، سرعتVSLمستقیم ) مسیر در (، سرعتVAPمسیر )

درصد مستقیم الخط بودن (، LINتحرک ) بودن (، خطیVCLمنحنی )
 حرکات (، فرکانسALHسر ) عرضی تحرک(، STRها )حرکت اسپرم

 ازای مجهز به میكروسكوپ ف(، توسط سیستم آنالیز رایانهBCFجانبی )
 و نرم افزار 144با بزرگنمایی ( Labomed LX400, USA)کنتراست 

. بدین منظور سه پایوت (2016et al. Safa ,)شد  ارزیابی  انالیز اسپرم
ی گشایاز هر گروه آزمایشی با روشی که در باال توضیح داده شد، یخ

لیتر از میكرو 14سپس ها انتقال داده شد، شده و به داخل میكروتیوب
تمیز روی آن قرار  شده را روی الم ریخته و یک الملنمونه منی رقیق

های جنبایی اسپرم با استفاده از کامپیوتر ارزیابی داده شد و فرآسنجه
 . (2009et al. da Silva Maia ,)شد 

تست  اساس بر اسپرم پالسمایی غشای فعالیت ارزیابی
 1/0سدیم ) سیترات و گرم( 1فروکتوز ) حاوی (HOSTهایپواسموتیک )

 در اسمول میلی 144 اسموالریته با مقطر آب لیترمیلی 1444گرم(، 
 با هایاسپرم .(2015et al. Shahverdi ,)شد  طراحی اسپرم محیط

 هایاسپرم و پارچهیک غشاء دارای هایاسپرم عنوان به خورده گره دم
ی تلق پارچهیک غیر غشاء داری اسپرم عنوانبه  بود صاف هاآن دم که

 14برای این منظور مقدار  .(Revell and Mrode, 1994)شد 
لیتر محلول هاست مخلوط میكرو 244شده را با میكرولیتر اسپرم رقیق

et  Shahverdi; , 2019et al. Najafi; , 2016et al. Nabi)شد 

, 2015al.) .های با دم صاف و دم پیچیده زیر وضعیت اسپرم
بررسی مورد  044×( با بزرگنمایی  Olympus, Japanمیكروسكوپ )

 و ارزیابی قرار گرفت.
 ننگروزی -ائوزین آمیزی رنگ بوسیله هااسپرم مانیزنده میزان

 24شده را با میكرولیتر منی رقیق 14 منظور، این برای. شد بررسی
 14گرم(، رنگ نیگروزین ) 63/1ائوزین ) رنگمیكرولیتر رنگ حاوی 
طر مخلوط لیتر آب مقمیلی 144گرم( در  1/2گرم( و سیترات سدیم )

 اسپرم 244 تعداد مانیزنده و شد تهیه الم روی بر گسترشی کرده و
 044×( با بزرگنمای   Olympus, Japanبوسیله میكروسكوپ نوری )

هایی که بطور کلی یا جزئی رنگ قرمز اسپرمگرفت.  قرار بررسی مورد
رفته هایی که رنگ نگمایل به بنفش بخود گرفته بودند را مرده و اسپرم

 ,Evans and Maxwell) های زنده در نظر گرفته شدبودند، اسپرم

1987). 

 شاخص عنوان به آلدهید دی مالون غلظت گیریاندازه برای
-میلی یک ده باشلیتر از منی رقیقمقدار یک میلی لیپید، پراکسیداسیون

 8044 دور با هانمونهدرصد مخلوط شده و سپس  1/4 سدیم کلرید لیتر
 بافر اب بار سه تعداد به و شده سانتریفیوژ دقیقه 0 مدت به دقیقه در دور

 دور وییر محلول نهایت در. شدند سانتریفیوژ مجدداً و شستشو سیترات
 حل ونیزهدی آب لیترمیلی یک در هااسپرم باقیمانده رسوب و شده ریخته

 نگهداری گرادسانتی درجه -14 در هانمونه تست، انجام زمان تا و شده
 میكرولیتر 204 مقدار آلدئید دی مالون غلظت گیریاندازه برای. شدند

اسید  محلول تری کلرو استیک لیترمیلی یک با و برداشته را نمونه هر از
درصد یرای رسوب پروتئین مخلوط شد. بخش باالیی از طریق  24

 درصد 0/4 سیدا باربیتوریکیک میلی لیتر تیو سانتریفیوژ کردن جدا و با
 10 دمای در دقیقه 64 مدت به و شده )شرکت سیگما، آمریكا( مخلوط

 در شدن سرد از بعد هانمونه سپس. شد داده حرارت گرادسانتی درجه
 رد. شدند سانتریقیوژ دقیقه در دور 1444 با دقیقه 10 بمدت یخ، داخل
 دستگاه توسط باالیی محلول آلدئید دی مالون جذب عدد پایان

 نانومتر 016در طول موج (  JENWAY–  6405)مدل،اسپكتروفتومتر 
 . (2007et al. Peris ,) شد خوانده

سموتاز و دی اکسیدهای گلوتاتیون پراکسیداز، سوپرفعالیت آنزیم
ظرفیت آنتی اکسیدانی کل پالسمای اسپرم مطابق با دستورالعمل 

-شرکت طب پژوهان )ایرانتجاری  هایکیت شرکت سازنده توسط
. بطور خالصه برای اندازه گیری فعالیت سوپراکسید شد انجام تهران(
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میكرولیتر نمونه با مقادیر توصیه شده محلول آماده  14دیسموتاز، مقدار
درجه  83ثانیه شیک شد سپس در دمای  10کیت مخلوط و به مدت 

 004-064دقیقه انكوباسیون و عدد جذبی در طول موج  24به مدت 
رکورد شد. مطابق دستورالعمل کیت آزمون فعالیت سوپراکسید دیسموتاز 

تكرار نمونه در سه روز متفاوت، ضریب تغییرات  1از لحاظ دقت برای 
 درصد بود.  3و  1درون و بین تستی به ترتیب 

 

 آماری تحلیل و تجزیه

 افزار نرم GLM یرویه توسط آزمایش این از آمده بدست هایداده
SAS ساتمقای. گرفت قرار ارزیابی مورد تصادفی کامالً طرح قالب در و 

 انگینمی صورت به نتایج و شده انجام دانكن آزمون با هاگروه میانگین
 .گردید گزارش( P <40/4) درصد 0 سطح در خطا مربعات

Yij = µ+ Ti+eij                                             :1 رابطه     
 ام j ینمونه یوابسته صفت عملكرد مقدار= ijYکه در این مدل،  

 اثرات= ijeگروه و  اثر= iTگروه،  کل میانگین= µام،  i گروه در
 باقیمانده، هستند.

 

 نتایج و بحث

های حرکتی نشان های مربوط به تحرک و فراسنجهبررسی داده
 اکسیداتیودهد که تزریق دگزامتازون به عنوان عامل ایجاد تنش می

سبب کاهش شدید تحرک کل در مقایسه با گروه کنترل شده است 
(40/4P< اما افزودن مكمل ویتامین .)E ها در به جیره غذایی خروس

شرایط تنش اکسیداتیو سبب بهبود شاخص تحرک کل در مقایسه با دو 
(. همچنین تزریق دگزامتازون سبب 2( )جدول >40/4Pگروه دیگر شد )

رونده در مقایسه با گروه کنترل شد و استفاده از پیش کاهش در تحرک
-توانست تا حد زیادی تأثیر منفی دگزامتازون بر تحرک پیش Eویتامین 

 رونده در مقایسه بارونده را جبران کند هر چند میانگین حرکت پیش
( >40/4Pداری داشت )گروه کنترل کمتر و از نظر آماری اختالف معنی

ویتامین  یافته پژوهش دیگری که نشان دادند، افزودنکه این نتایج، با 
E  رونده پیش حرکت به ویژه و تحرک قدرت به جیره غذایی انسان، بر

. نتایج مشابه (Lenzi et al., 1996)موافقت دارد  است، مؤثر اسپرم
 ( و تحرکVCL) منحنی رونده برای صفات سرعتتحرک پیش

( مشاهده شد و با تزریق دگزامتازون سرعت منحنی  ALH) سر عرضی
به جیره غذایی  Eو تحرک عرضی سر کاهش و با افزودن ویتامین 

ای هها میانگین این صفات افزایش یافت. همچنین فراسنجهسخرو
 Eدر گروه دگزا کاهش و با دریافت ویتامین  VSLو  VAPحرکتی 

. صفات خطی بودن تحرک (>40/4P)میانگین آنها افزایش یافت 
(LINو مستقیم الخط بودن اسپرم )( هاSTRتحت تاثیر گروه ) ها قرار

دهد اکثر صفات حرکتی اسپرم در نگرفت. نتایج آزمایش نشان می

ای هشرایط تنشی کاهش یافته و میانگین این صفات در اسپرم خروس
-کننده جیره غذایی حاوی ویتامین بهبود یافته است. رادیكالدریافت

-آنزیم مهار اکسیژن موجب پذیرواکنش هایگونه انواع بویژه آزاد های

 دخیل آنزیمی منابع از هاترتیب اسپرم بدین و شوندمی سلولیدرون های

 De) شدند محروم فعالیت و تحرک جهت نیاز مورد  ATPتأمین  در

Lamirande and Ggnon, 1992)آنزیمی سیستم فاقد . اسپرم 

 هایباالی گونه میزان از ناشی ضایعة ترمیمبرای  الزم سیتوپالسمی
 ناتوان اکسیداتیو تنش برابر در را اسپرم باشد کهاکسیژن می پذیرواکنش

به عنوان آنتی  Eافزودن ویتامین  .(Saleh et al., 2002)کند می
ست ده اهای تحت تنش اکسیداتیو، سبب شاکسیدان در جیره خروس

تا تحرک کل در مقایسه با دو گروه کنترل و دگزامتازون، حفظ شود. 
 آسیب ایجاد سوپراکسید، از هایتجزیه آنیون با آنتی اکسیدان واقع در

 Eویتامین  کند.می جلوگیری آن هایکاهش فرآسنجه و اسپرم غشاء به
 باشداسپرماتوزوآ می در آنتی اکسیدانی سیستم اصلی ترکیب بعنوان

(, 1996et al. Lenzi)آنتی  آزاد، هایمقابل رادیكال طرف . در
 لیپید پراکسیداسیون و ادآز هایتولید رادیكال که دارند وجود هااکسیدان

 در دارندهنگه تأثیر Eویتامین  .(2008et al. Türk ,)کنند می کنترل را

شود ای سبب حفظ تحرک میمیزان قدرت تحرک دارد و بگونه
(, 2006et al. Kheradmand).  مطابق با نتایج حاصل از آزمایش

گرم بر میلی 0مشابه، گزارش کردند که تزریق حاضر، در آزمایشی 
کیلوگرم وزن بدن دگزامتازون سبب کاهش در تحرک کل شده و 

سبب بهبود  Eبر کیلوگرم خوراک ویتامین گرم میلی 244استفاده از 
د کننده دگزامتازون شتحرک کل در مقایسه با گروه کنترل و دریافت

(, 2006et al. Eid)ویتامین ویتامین  میزان که . هنگامیE  اندازه به 

 بین المللی واحد 101در جیره )  NRCبرابر میزان پیشنهادی  044برابر 

 توان و منی کیفیت افزایش سبب شودمی جیره( اضافه کیلوگرم بر

نتایج مشابه با  .(2011et al. Tabatabaei ,)شود می هاجوجه باروری
به  هفته 0 مدت به  Eویتامین  باالتر سطوح آزمایش حاضر، افزودن

 شد های منیفراسنجه بهبود سبب کامپونگ هایجوجه خروس جیره

(7Mohamad Asrol and Abdul Rashid, 201)انجام . آزمایش 

ویتامین  حاوی هایکنندهرقیق در تحرک اسپرم بهبود دهندهنشان شده
E  بود(Donoghue and Donoghue, 1997) طی آزمایشی نشان .

ر د آلفاتوکوفرول لیتر میلی در گرممیكرو 244داده شد که استفاده از 
 ذوب را از پس آمده بدست تحرک کننده انجمادی اسپرم خوک،رقیق

 تحرک Eویتامین  .(2005et al. Breininger ,)دهد می افزایش

 از ناشی صدمات از و داد داری افزایشمعنی طور به را خوک اسپرم

 نتایج . این(2005et al. Breininger ,)کند جلوگیری می اسپرم انجماد
 ذوب از پس مرحله در اسپرم هایسلول از E ویتامین که داد نشان

 .(1988et al. Davies ,) کندمی محافظت انجماد
مانی اسپرم، در جدول پارچگی غشای پالسمایی و زندهمیزان یک

آورده شده است. نتایج حاکی از آن است که، هر دو فراسنجه با تزریق  8
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داری را با گروه اند و اختالف معنیدگزامتازون، افت شدیدی داشته
 تحرک کاهش در مهم عوامل از یكی .(>40/4P)دهد کنترل نشان می

 فشارهای از ناشی ساختاری هایخسارت از ممانعت اسپرماتوزوآ،

 نفوذپذیری افزایش به منجر که باشدمی غشاء یكپارچگی بر اکسیداتیو

 که شود،می سلول داخل در یونی سطوح تنظیم توانایی کاهش و غشاء

et  Baumber)باشند می مضر اسپرم تحرک برای شرایط این مجموعه

, 2000al.). 

 

 .اکسیداتیوهای مادر گوشتی تحت تنش گشایی شده خروسیخ-اسپرم منجمد حرکتی هایتحرک و فرآسنجه بر Eویتامین  افزودن مكمل اثرات -2جدول

Table 2- Effects of vitamin E supplementation on motility and motility parameters of frozen-thawed sperm of broiler breeder 

rooster under oxidative stress. 
 تیمارها

Treatments 

P value SEM 

  با دگزامتازون Eویتامین 

Vitamin E with 

dexamethasone 

  شاهد با دگزامتازون

Control with 

dexamethasone 

  شاهد

Control 

  پارامترها

 1Parameters 

<0.01 1.14 a73.63 c49.16 b68.87 تحرک کل 

(%) TM 

<0.01 1.07 b20.46 c12.46 a26.33 تحرک پیشرونده 
PM (%) 

0.01 1.23 b15.04 b11.99 a19.08 مسیر در سرعت میانگین 
VAP (μm.s) 

0.03 1.19 a11.52 b9.48 a14.83 مستقیم مسیر در سرعت 
VSL (μm.s) 

<0.01 1.85 b43.75 c34.92 a53.28 منحنی مسیر در سرعت 
VCL (μm.s) 

0.37 1.77 25.27 22.25 25.66 
 تحرک بودن خطی

LIN (%) 

0.23 2.52 68.85 64.45 70.85 
درصد مستقیم الخط بودن حرکت 

 هااسپرم
STR (%) 

0.01 0.06 b1.26 c0.9 a1.48  سر عرضیجنبایی 
ALH (μm) 

0.01 0.29 b14.68 a16.08 b14.19 جانبی حرکات فرکانس 
BCF (Hz) 

a,b  با حروف متفاوت در هر سطر از نظر آماری تفاوت معنیتیمارها( دار دارندP < 0.05.) 
a,b Different letters in the same row show statistically differences (P < 0.05). 
1 Tm (Total Motility), Pm (Progressive Motility), VAP (Average Path Velocity), VSL (Straight Line Velocity), VCL (Curvi Linear 

Velocity), LIN (Linearity), STR (Straightness), ALH (Lateral Head Displacement), BCF (Beat Cross Frequency). 

 
سازی شده بود، مكمل Eکننده دگزامتازون که با ویتامین گروه دریافت

پارچگی غشای پالسمایی در مانی و یکسبب افزایش در میزان زنده
مقایسه با دو گروه دیگر شد. نتایج ما با نتایج آزمایش سایر محققین، 

گرم میلی 0دارد که نشان دادند، استفاده از دگزامتازون به مقدار  مطابقت
Eid )شود های مرده میوزن بدن سبب افزایش درصد اسپرمبر کیلوگرم 

, 2006et al.) .از زیادی مقدار دارای که اسپرم غشای به با توجه 

در  و بوده لیپید پراکسیداسیون مستعد باشد،می چرب غیراشباع اسیدهای
 دام احتمال تنیبرون محیط در هاآنتی اکسیدان از استفاده عدم صورت

 محیطی چنین در Eویتامین  افزودن .باشدنمی زیاد بسیار تخریب و اختالل

et al. Amini ,) شد اکسیداسیون مانع و اسپرم حفاظت از بهبود سبب

2015a). مانیزنده مقدار یخچال شرایط در و سرمایی نگهداری طی 

 هایرادیكال تأثیر از ناشی تواندمی که یابدمی کاهش اسپرم هاینمونه

 .(2018et al. Feyzi ,)باشد  غشاء ساختار بر آزاد
تأثیر منفی تزریق دگزامتازون بر وضعیت آنتی اکسیدانی اسپرم در 

دهد تزریق دگزامتازون نمایش داده شده است. نتایج نشان می 0جدول 
سبب افزیش در تولید مالون دی آلدهید به عنوان شاخص پراکسیداسیون 
لیپیدی شده است که به دنبال آن نیز، افت شدیدی در ظرفیت کل آنتی 

-اکسیدانی، گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز در گروه دریافت

در جیره  Eیتامین . افزودن و(>40/4P)کننده دگزامتازون مشاهده شد 
وضعیت آنتی های معرف دیده سبب بهبود فراسنجههای تنشخروس

دهنده تأثیر مثبت و آنتی اکسیدانی این ویتامین شد که نشان اکسیدانی
در قسمت لیپید غشایی واقع  Eاز آنجا که ویتامین  .(>40/4P)باشد می

، این ویتامین افتدشده است، جایی که روند پراکسیداسیون لیپیدی اتفاق می
ایی عمل کند غشپراکسیداسیون لیپید تواند برای جلوگیری از تشكیل می
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et al. Surai ,)کند و بنابراین، متغیرهای کیفیت اسپرم را تقویت می

از بروز  Eویتامین نتایج ما تأکید دارند که مكمل رژیم غذایی  .(2001
سایر  کند که مطابق با نتایجپراکسیداسیون لیپید اسپرم جلوگیری می

ترین ، مهمEدر حقیقت، ویتامین . (2018et al. Asl ,)باشد محققین می
آنتی اکسیدان محلول در چربی موجود در غشاهای سلولی است و نقش 

محققان نشان  ای پراکسیداسیون دارد.مهمی در شكست واکنش زنجیره
جزء اصلی سیستم آنتی  Eدادند که گلوتاتیون پراکسیداز و ویتامین 

et al. Surai , 1998a;et al. Surai ,)اکسیدانی اسپرم خروس هستند 

1997a)گونه مرغی، از جمله مرغ،  0ن نشان دادند که اسپرم از . محققا

)اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیر(  PUFAهای باالی همه با نسبت
های اصلی سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون شوند. ایزوآنزیممشخص می

پراکسیداز، که در برابر پراکسیداسیون مرتبط با درجه باالیی از اشباع اسید 
روزانه  مصرف کنند، در اسپرم از همه گونه فعال بودند.ظت میچرب محاف

 صورت به Eگرم در روز ویتامین میلی 044میكروگرم سلنیوم و  220

مالون دی  سطح کاهش با داریمعنی طور به ماه سه به مدت خوراکی
Keskes-)شد در انسان   اسپرم تحرک بهبود به منجر منی، مایع آلدهید

, 2003et al. Ammar) . 

 
 های مادر گوشتی تحت تنش اکسیداتیو.یخ گشایی شده خروس-اسپرم منجمد مانیپارچگی غشای پالسمایی و زندهیک بر Eویتامین  افزودن مكمل اثرات -3جدول 

Table 3- Effects of vitamin E supplementation on plasma membrane integrity and viability of frozen-thawed sperm of broiler 

breeder rooster under oxidative stress. 

 تیمارها

Treatments 

 فراسنجه ها
Parameters 

 شاهد

control 
دگزامتازون با شاهد  

Control with dexamethasone 

 دگزامتازون با E ویتامین

Vitamin E with dexamethasone 
SEM P.value 

 پارچگی غشاءیک
Membrane Integrity (%) 

58.50b 50.26c 72.74a 1.27 <0.01 

 مانیزنده
Viability (%) 

63.68b 50.84c 74.12a 1.34 <0.01 

a,b  آماری تفاوت معنیتیمارها با حروف متفاوت در هر سطر از نظر( دار دارندP < 0.05.) 
a,b Different letters in the same row show statistically differences (P < 0.05).   

 
 .های مادر گوشتی تحت تنش اکسیداتیوگشایی شده خروسیخ-اسپرم منجمد های بیوشیمیاییفرآسنجهبر  Eویتامین  افزودن مكمل اثرات -4جدول

Table 4- Effects of vitamin E supplementation on biochemical parameters of frozen-thawed sperm of broiler breeder rooster under 

oxidative stress. 

 تیمارها

Treatments 

P.value SEM 
 دگزامتازون با E ویتامین

Vitamin E with 

dexamethasone 

دگزامتازون با شاهد  

Control with 

dexamethasone 

 شاهد

Control 

 فراسنجه ها
1Parameters 

<0.01 0.29 c4.61 a9.11 b6.94 
 مالون دی آلدهید
MDA (nmol/ ml)2 

<0.01 0.03 a1.50 c1.01 b1.16 
 ظرفیت کل آنتی اکسیدانی
TAC(U/ml) 

<0.01 1.91 a73.58 c46.16 b55.69 
 گلوتاتیون پراکسیداز
GPx(U/ml) 

<0.01 2.47 a144.95 c103.45 b111.72 
 سوپراکسیددیسموتاز
SOD(U/ml) 

a,b   با حروف متفاوت در هر سطر از نظر آماری تفاوت معنیتیمارها( دار دارندP < 0.05.) 
a,b Different letters in the same row show statistically differences (P< 0.05). 
1 MDA (malondialdehyde), TAC (Total Antioxidant Capacity), GPx (glutathione per-oxidase), SOD (Superoxide Dismutase). 

 
 

 نتیجه گیری 

تزریق دگزامتازون و القاء تنش اکسیداتیو سبب افزایش 
ود. افزودن شها و  کاهش کیفیت اسپرم میپراکسیداسیون لیپیدی اسپرم

های مادر در شرایط تنش اکسیداتیو سبب به جیره خروس E ویتامین
بهبود اثرات منفی شرایط اکسیداتیو القاء شده با دگزامتازون بر کیفیت 

د گردهای گله مادر گوشتی میگشایی شده خروساسپرم منجمد یخ
های مرغ مادر در جیره غذایی خروس Eبنابراین افزودن مكمل ویتامین 
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 شود.صیه میگوشتی در شرایط تنش تو
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