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Introduction:  Oxidative stress is an imbalance between oxidants and antioxidants at the 

cellular level which leads to the condition of infertility in male. Oxidation of cell 

macromolecules, cell death by necrosis, apoptosis and damage of tissue structure are the 

results of another oxidative stress damage. This process eventually leads to a variety of 

diseases, reduced growth performance and even death (Y. N. Min et al. 2018). Poultry face 

a variety of environmental, technological, nutritional, and biological stresses that reduce 

their productivity and reproductive performance. Most of these stresses at the molecular 

level are associated with oxidative stress and damage to biologically important molecules 

(Peter F. Surai et al. 2019). Qualitative characteristics of sperm, blood testosterone level, 

and plasma lipid peroxidation are affected by severe oxidative stress (Khan, 2011). Vitamin 

E is an important known antioxidant and protect cell membrane of sperm cell from damage 

of reactive oxygen species in male reproductive system of animal. Feeding of this vitamin 

has beneficial effect on testes weight, semen quality indexes, testosterone and antioxidant 

enzymes such as glutathione peroxidase and superoxide dismutase in birds and mammals. 

The objective of this experiment was to investigate the effect of diet vitamin E 

supplementation on fresh sperm quality in broiler breeder roosters challenged with 

oxidative-stress.  

Material and methods: Eighteen Ross 308 male broiler breeder at 28 weeks of age were 

randomly assigned into 3 experimental groups including control group, dexamethasone 

group (subcutaneous injection of 4 mg dexamethasone per kg body weight) and 

dexamethasone group receiving supplemented diet with of vitamin E (200 mg per kg of 

feed). Each experimental group consisted of 6 birds. Sperm samples were taken from 

roosters using abdominal massage method and analyzed for quality characteristics and 

antioxidant status. Sperm concentration was determined by counting spermatpzoa using 

hemocytometer. The pooled sperm sample was diluted by using poultry semen extender 

and then 10 µl of diluted sperm mixed with 10 ml of 3% NaCl. The chambers of 

hemacytometer filled with 10 µl sperm suspension and allowed to settle for 3 mines.  

Numbers of sperm cell in 5 of the large squares of chamber were assessed. Computer 

assisted semen analyses (CASA) were performed to determine sperm motility, with settings 
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adjusted to detecting domestic fowl according to a previously described method (Froman 

and Feltmann, 2000). Total, progressive and non-progressive motility (%), as well as 

immotile sperms were measured. Also, sperm kinematic values including straight line 

velocity (VSL (µm/s)), curvilinear velocity (VCL (µm/s), average path velocity (VAP 

(µm/s), amplitude of lateral head displacement (ALH (µm), and beat-cross frequency (BCF 

(Hz) were measured. Progression ratios were also calculated using the mentioned velocity 

measurements: straightness (STR = VSL/VAP) and linearity (LIN = VSL/VCL).  

Results and discussions: The results showed that oxidant stress induction by 

dexamethasone was increased MDA (5.4) and sperm cell membrane integrity (71.92) and 

decreased the activity of glutathione peroxidase (52.51), superoxide dismutase (108.62) 

enzymes and sperm motility parameters in comparison with the control group. Addition of 

vitamin E to the diet of roosters was improved the negative effects of oxidative stress on 

sperm motility parameters, antioxidant status (Total antioxidant capacity (1.65), superoxide 

dismutase (155.10) and glutathione peroxidase (87.77) enzymes) sperm viability (88.05) 

and sperm cell membrane integrity (89.72) (P<0.05). This finding showed that the 

induction of oxidative stress by using dexamethasone injection caused a sharp decrease in 

sperm motility parameters, plasma membrane integrity and antioxidant enzymes. The 

vitamin E supplement probably improved the quality characteristics of sperm by increasing 

antioxidant status and protection of sperm cell membrane from damage of reactive oxygen 

species in broiler breeder. Avian sperm have high content of long–chain polyunsaturated 

fatty acids which susceptible cells to lipid peroxidation and mainly affect sperm motility 

properties. Reactive species produced upon lipid peroxidation may damage the sperm 

membrane function and their motility reducing the fertility potential in aged roosters. So, 

the antioxidant defense has a key role in maintaining semen quality (Surai et al., 2006).  

Conclusion: It can be concluded that the inclusion of vitamin E in diet remarkably 

improved the sperm motility characteristics and antioxidant status of sperm in broiler 

breeder roosters challenged with oxidative stress. On bases of this finding it’s 

recommended to use of vitamin E in the rooster diet to elucidate negative effect of 

oxidative stress.  

Keywords:  Broiler breeder rooster, sperm quality, oxidative stress, vitamin E.  
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 چكيده

 تنش تحت هایخروس در اسپرم کيفيت بر غذایی جيره به E ویتامين افزودن اثر بررسی، آزمایش این انجام از هدف
 در تصادفی صورت به هفتگی 21 سن در 301 راس سویه گوشتی مادر گله خروس از قطعه 11 تعداد. بود اکسيداتيو

 کيلوگرم به ازای دگزامتازون گرمميلی 4 پوستی زیر تزریق) دگزامتازون گروه، شاهد روهگ شامل آزمایشی گروه 3
، خوراک درکيلوگرم E ویتامين گرمميلی 200 با شده مکمل جيره  کننده دریافت دگزامتازون گروه و( بدن وزن

 شکمی ماساژ روش از تفادهاس با هاخروس از گيریاسپرم .بود پرنده 6 شامل آزمایشی گروه هر. شد داده اختصاص
 دادنشان نتایج .شدارزیابی های اسپرم به روش استاندارد نمونه اکسيدانیآنتیو وضعيت  کيفی و خصوصيات انجام
 پالسمای، غشای یکپارچگی کاهش و آلدهيددی مالون افزایش سبب دگزامتازون تزریق با يوتاکسيدا تنش القای

 شاهد گروه با مقایسه در اسپرم، حرکتی هایشاخص و دیسموتاز اکسيدسوپر، يدازپراکس گلوتاتيون هایآنزیم فعاليت
 حرکتی هایشاخص بر اکسيداتيو تنش منفی اثرات بهبود سبب هاخروس غذاییجيره به E ویتامين افزودن. شد

پراکسيداز(،  ونگلوتاتي و سوپراکسيداز هایآنزیم و اکسيدانی آنتی نتی اکسيدانی اسپرم )ظرفيتآوضعيت  اسپرم،
 تواندمی جيره غذایی در E ویتامين گنجاندن گرفت نتيجه توانمی. شد اسپرم غشاء یکپارچکی و مانی زنده قابليت
 .شود تنش تحت هایخروس اسپرم در اکسيدانیآنتی وضعيت و حرکتی خصوصيات بهبود سبب

 E.امين اکسيداتيو، کيفيت اسپرم، ویتتنش خروس مادر گوشتی،  کلمات کليدی:

 مقدمه

 در اغلب پرندگان. استتنش آن مواجه هستند  باکه توليدکنندگان  مدرن طيور صنعت در اساسی مسائل ی ازیک
 قرار گرماییتنش  و نقل و حمل محدودیت،سموم،  مانند بيماریزاای و عوامل تغذیهمحيطی،  زاتنش عوامل معرض
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 Mishra and Jha, 2019; Nemati et al., 2014a; Nemati et al., 2014b; Nemati) دارند

et al., 2015) .هيپوتاالموس - آدرنال و محور ریزدرون غدد سيستمعالوه بر اینکه  استرس،شرایط  در - 
 ميزان بلکه (Siegel, 1980) گيردمی قرار تنش تأثير تحت توجهی قابل ميزان بهتيروئيد پرنده  غدد و هيپوفيز
 .(El-Lethey et al., 2000; Gross, 1993)یابد می کاهشهم  باروریو  رشد، سرعت خوراک، مصرف
 است شده اثبات خوبی بهقبال  زابرون یا زادرون منابع از گلوکوکورتيکوئيد هایحد هورمون از بيش کاتابوليکی اثرات

(Akiba et al., 1992; Ohtsuka et al., 1992) تنش وضعيتها گلوکوکورتيکوئيد استفاده ازبا  بطوریکه 
 در آزمایش تجربی نشان داده شده است کهمشابه  طور به .(Eid et al., 2003) شودمی ایجاد مرغ در اکسيداتيو
 القاء بدن پرنده در را کورتيکواسترون افزایش منفی اثرات ،(DEX) دگزامتازون مصنوعی گلوکوکورتيکوئيد استفاده از

 بر گرمميلی 4/0 تا 2/0 به ميزان دگزامتازونتزریق دهد مطالعات قبلی نشان می .(Eid et al., 2006) کندمی
 تنش گرواسطهو  ،(Fowles et al., 1993)ایمنی  سامانه کنندهسرکوب عامل یک عنوان بهوزن بدن  کيلوگرم

 4 در سطح  و (Maccari et al., 2003; Welberg and Seckl, 2001)کند عمل می تولد از قبل
و خروسهای  (El-Habbak et al., 2005) گذارتخم هایمرغ در اکسيداتيو تنشسبب القاء  روز در گرمميلی
گيرد که میشکل  اکسيژن پذیرواکنش هایگونهاکسيداتيو تنش در شرایط  .شودمی (Min et al., 2018)مادر 

 به منجر ودهد می تغيير را سازنده اسپرم آکسونمی و سلولی اسکلت ها،توانند با اکسيداسيون ماکرومولکولآنها می
 John) هاتخمک اسپرم و لقاح مهار ،(De Lamirande and Ggnon, 1992) اسپرم تحرک کاهش

Aitken et al., 1989) شودمی باروری کاهش و (Wishart, 1984).  یکی از راهکارهای مقابله با شرایط
 به فيزیولوژیکی پاسخ یهای آنتی اکسيدانمکملاست چرا که  هااکسيدان آنتی اکسيداتيو در پرنده استفاده ازتنش 
در حال بنابراین  .(Eid et al., 2003; Taniguchi et al., 1999) دهندمی افزایش را حيوان در تنش

های مختلف از قبيل مکمل ویتامينی، آنتی اکسيدانآنتیاز  ،اکسيداتيوش تن حاضر به منظور جلوگيری از ایجاد شرایط
 Mishra and) شودمیهای گياهی بصورت انفرادی و یا توام در جيره غذایی در طيور استفاده ها و عصارهاکسيدان

Jha, 2019; Nemati et al., 2022) .ویتامين E شودمی محسوب اسپرم اکسيدانیآنتی سيستم اصلی جزء 
(Lenzi et al., 1996)  غشای سلول  فسفوليپيد هایالیه در پراکسيد هایرادیکال محافظ روبش کارآمدترینکه

 ,.Guo et al) پایدای گوشت بافت،بهبود رشد و پروکسيداسيون  برجيره غذایی  E ویتامين سودمند اثرات .است

2013; Nemati et al., 2020b)  خروس مثلی توليد عملکردو (Danikowski et al., 2002)  و
-می E است. همچنين ویتامين شده گزارش (Nemati et al., 2020a)وضعيت آنتی اکسيدانی خون بلدرچين 

 و (Silva et al., 2013) هاقوچ ،(Towhidi and Parks, 2012) گاوها در را منجمد اسپرم کيفيت تواند
به  E ویتامين افزودن مکمل .(Amini et al., 2015a; Moghbeli et al., 2016) بخشد بهبود هاخروس
 و دشومیخروس  منی مایع و خون در را آن غلظت افزایش سبب غذایی جيرهدر  کيلوگرم در گرم ميلی 200ميزان
 شرایط خروس در منی مایع ليپيد مشخصات و اکسيدانی آنتی ظرفيت در مفيدی غييراتت ایجاد باعث این بر عالوه
مادر تحت در خروس های بهبود عملکرد ایمنی و وضعيت آنتی اکسيدانی و  (Surai et al., 1997b)  عادی

با توجه با اهميت موضوع و ضرورت ارزیابی  بنابراین .(Min et al., 2018) شودتنش اکسيداتيو با دگزامتازون می
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و  های حرکتیویژگیبر  E هدف بررسی تأثيرگذاری ویتامين این آزمایش با ،کيفيت اسپرم در خروسهای مرغ مادر
اکسيداتيو از طریق تزریق تنش های مادر گوشتی تحت و سيستم آنتی اکسيدانی خروس مانی اسپرمزندهقدرت 

 .دگزامتازون بود

 هامواد و روش
 آزمايشيهای حيوان و گروه

با ميانگين  301سویه راس خروس  قطعه 11با  طبيعی منابع و کشاورزی دانشکده مرغداری سالن تحقيق در این
. انجام گرفت تصادفی کامالً طرح بصورت پرنده در هر گروه 6 و گروه 3 هفتگی در 21گرم در سن  3100±10وزنی 

های آزمایشی با دو دستی بود و همه گروه غذادهی و نيپلی آبخوری انفرادی، قفس در رورشپ سيستم به سالن مجهز
 301سراسویه  2011 کاتالوگ جيره غذایی بر پایه اساس گرم در روز برای هر خروس( بر 100نوبت غذادهی )

های گروههداری شدند. نگساعت تاریکی  9ساعت روشنایی و  11با برنامه نوردهی و دسترسی آزاد به آب،  (1)جدول
-ميلی 4جيره غذایی پایه و تزریق زیر پوستی دگزامتازون به مقدار  -2جيره غذایی پایه )شاهد(  -1آزمایشی شامل 

گرم درکيلوگرم ميلی 200به ميزان  E ویتامين+دگزامتازون -3)دگزامتازون(  وزن بدنکيلوگرم به اطای هر گرم 
از شرکت البراتوار سيانس ایران درصد  60با درجه خلوص لفا توکوفرول استات( )آ Eمکمل ویتامين  خوراک، بودند.

-اسپرمروش ماساژ شکمی  در داخل قفس نگهداری و بهروز  14دهی خروس به مدت عادتبه منظور  تهيه شد. 

در  را بصورت یک روز تزریق دگزامتازون شاهدگروه به جزء آزمایشی ی خروسهاروز بعد  7گيری شدند سپس در 
 دریافت کردند. ميان

 
  

  در دوره آزمایش 301خروس مادر راس  غذایی  جيره -1جدول 

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

 Chemical composition Content (%) Ingredient 

(2750) kcal / kg انرژی قابل متابوليسم 
Metabolism Energy  

ذرتدانه  57  
Corn 

 پروتئين خام 12%
Crude protein  

( %44)پروتئين خام،  سویاکنجاله  10  
Soybean meal 

سيستئين-متيونين 0.45%  
Methionine-cysteine  

جودانه  11  
Barley 

 الیزین 0.5%
Lysine  

گندم سبوس 18  
Wheat bran 

 ترئونين 0.38%
Threonine  

 دی کلسيم فسفات 1.3
Dicalcium phosphate 

 کلسيم 0.7%
Calcium  

صدف پوسته 1.6  
Oyster shell 

 فسفر 0.35%
Phosphorus 

 مکمل ویتامين معدنی1 0.5

Mineral vitamin 

supplement 
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 سدیم 0.18%
Sodium  

طعام نمک 0.3  
Common salt 

 کلر 0.16%
Chlorine  

 سدیم بيکربنات 0.05
Sodium bicarbonate 

 لينولئيک اسيد 1%
Linoleic acid  

  متيونين -دی ال 0.11
DL-Methionine 

  ویتامين ب  0.01  
Vitamin B 

 ویتامين ای 0.01  
Vitamin E 

 کولين کلراید 0.01  
Choline chloride 

  B1ویتامين المللی ،بين حدوا E  7200ویتامين المللی ،بين واحد D3, 100000ویتامين المللی،بين واحد A  3600000ویتامين: شامل مکمل هرکيلوگرم1

 400 فوليک اسيد ميليگرم، B6 1200 ویتامين ميليگرم، 12000 نيکوتنيک اسيد ميليگرم، 4000 پانتوتنيک اسيد ميليگرم، B2 2640 ویتامين ميليگرم، 720
 40. ميليگرم 40000 آنتی اکسيدان و ميليگرم 100000 کلراید کولين ميليگرم، 40 بيوتين ميليگرم، K3  100ویتامين ميليگرم، B12  6 ویتامين ميليگرم،

 .ید ميليگرم 400 مس، سولفات شکل به مس گرم 10 آهن، سولفات شکل به آهن گرم 10 سلنيوم، ميليگرم 10منگنز،  سولفات شکل به منگنز گرم

 

 

  گيری و تزريق دگزامتازون اسپرم

در سه نوبت یک روز  یبصورت زیرجلدی و از ناحيه شکمو تهيه شد  شرکت دارویی ابوریحانمورد نياز از دگزامتازون 
بصورت مشابه نيز در گروه شاهد تزریق محلول سرم  (Min et al., 2018)هفته انجام گرفت  1در ميان به مدت 

 ها با استفاده از روشگيری از خروسهای آزمایشی، اسپرمهفته پس از اعمال گروه 3. انجام گرفت ،فيزیولوژیکی

های منی . نمونه(Burrows and Quinn, 1937) هفته انجام گرفت 2بار در هفته و به مدت  2شکمی  ماساژ
قرار  ماریبن در گرادسانتی درجه 37 دمای و در وری شده و به آزمایشگاه منتقلآهر خروس داخل ميکروتيوب جمع

و غلظت  درصد 71های با تحرک اسپرم .شود انجام اوليه از نظر تحرک، غلظت و رنگ اسپرم ارزیابی تا شدند داده
 فردی، اثرات بردن بين ازبعدی آزمایش، جهت  هحلدر مرگرفته شده و  های طبيعی در نظرمناسب به عنوان اسپرم

برای رقيق کردن اسپرم و اندازه گيری خصوصيان کيفی بهبودیافته کننده بلتسویل رقيق شدند. مخلوط هم با هانمونه
اسيم دی پتکه شامل  تهيه گردید شرکت مرک آلمانکننده از محيط رقيقمواد تشکيل دهنده  .آن استفاده شد

گرم در  3/4گرم در ليتر(، سدیم استات ) 1گرم در ليتر(، فروکتوز ) 61/1گرم در ليتر(، سدیم گلوتامات ) 7/12فسفات )
گرم در ليتر(، کلراید  61/0گرم در ليتر(، پتاسيم مونو فسفات ) 64/0گرم در ليتر(، پتاسيم سيترات ) 9/1ليتر(، تریس )

 د.نگرم در ليتر( بود 34/0منيزیم )

  کاسا سيستمارزيابي تحرک اسپرم با 
 منحنی، خطی مسير در مستقيم، سرعت مسير در مسير، سرعت در سرعت ميانگينرونده، تحرک کل، تحرک پيش

 سيستم جانبی توسط حرکات سر، فرکانس عرضی تحرکها، درصد مستقيم الخط بودن حرکت اسپرمتحرک،  بودن
 Video)و نرم افزار  100 بزرگنمایی با (Labomed LX400)کنتراست  فاز ميکروسکوپ به مجهز ایرایانه آناليز
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test-sperm 3.2, USA)، یک ریخته و الم را روی شدهمنی رقيق نمونه از ليترميکرو 10 منظور بدین. شد ارزیابی 
 da Silva Maia)د ش ارزیابی کامپيوتر از استفاده با اسپرم های جنباییآن قرار داده شد و فرآسنجه روی تميز المل

et al., 2009) . 

 اسپرم پالسمايي غشای يكپارچگي ارزيابي
 1000گرم(،  9/4سدیم ) سيترات و گرم( 9فروکتوز ) حاوی (HOSTتست هایپواسموتيک ) اساس بر آزمایش این 

 به خورده گره دم با هایاسپرم شد. طراحی اسپرم محيط در اسمول ميلی 100 اسموالریته با مقطر آب ليترميلی
 یکپارچه غير غشاء داری اسپرم عنوانبه بود صاف هاآن دم که هایاسپرم و یکپارچه اءغش دارای هایاسپرم عنوان

ليتر محلول ميکرو 20شده را با ميکروليتر اسپرم رقيق 10برای این منظور  .(Revell and Mrode, 1994) تلقی شد
( با  Olympus, Japanای با دم صاف و دم پيچيده زیر ميکروسکوپ )ههاست مخلوط کرده و وضعيت اسپرم

 مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.× 40عدسی 
 

  اسپرم مانيزنده وضعيت
ميکروليتر منی  10 منظور، این برای. شد بررسی نگروزین -ائوزین آميزی رنگ بوسيله هااسپرم مانیزنده وضعيت 

 9/2گرم( و سيترات سدیم ) 10گرم(، رنگ نيگروزین ) 67/1ائوزین ) رنگنگ حاوی ميکروليتر ر 20شده را با رقيق
بوسيله  اسپرم 200 تعداد مانیزنده و شد تهيه الم روی بر گسترشی ليتر آب مقطر مخلوط کرده وميلی 100گرم( در 

ی که بطور کلی یا هایاسپرمگرفت.  قرار بررسی مورد ×40با بزرگنمای (  Olympus, Japanميکروسکوپ نوری )
های زنده در هایی که رنگ نگرفته بودند، اسپرمجزئی رنگ قرمز مایل به بنفش بخود گرفته بودند را مرده و اسپرم

 .(Evans and Maxwell, 1987) نظر گرفته شد

  وضعيت آنتي اکسيداني اسپرم گيریاندازه

-رقيق منی از ليترميلی یک مقدار ليپيد، پراکسيداسيون شاخص عنوان به آلدئيد دی مالون غلظت گيریاندازه برای

 1 مدت به دقيقه در دور 3100 دور با هانمونه سپس و شده مخلوط درصد 9/0 سدیم کلرید ليترميلی یک با شده
 رویی محلول نهایت در. شدند سانتریفيوژ مجدداً و شستشو سيترات بافر با بار سه تعداد به و شده سانتریفيوژ دقيقه

 دی مالون غلظت گيریاندازه برای. شد حل دیونيزه آب ليترميلی یک در هااسپرم باقيمانده رسوب و شده ریخته دور
 و %20 کلریدریک اسيدتری محلول ليترميلی یک با و برداشته را نمونه هر از ميکروليتر 210 مقدار آلدئيد

. شد داده حرارت گرادسانتی درجه 91 دمای در دقيقه 60 مدت به و شده مخلوط درصد 1/0 اسيد تيوباربيتوریک
 مالون جذب عدد پایان در. شدند سانتریقيوژ دقيقه در دور 1000 با هدقيق 11 بمدت شدن، سرد از بعد هانمونه سپس

 نانومتر، 116 موج طول در( انگليس ،JENWAY-6405) اسپکتروفتومتر دستگاه توسط باالیی محلول آلدئيد دی
  .(Peris et al., 2007b) شد ثبت آلدئيد دی مالون غلظت و شده خوانده

 طب شرکت تجاری هایکيت توسط اسپرم در دیسموتاز سوپراکسيد و اکسيدانیآنتی کل ظرفيت هایشاخص
-گيریاندازه بين و داخل سنجش تغييرات ضرایب شد؛ انجام سازنده شرکت دستورالعمل طبق( تهران-ایران) پژوهان

 سنجش برای درصد 1/7 و 0/1 و اکسيدانیآنتی کل ظرفيت برای درصد 7/3 و 7/1 ترتيب به ها
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 ,Zellbio GmBH) بيوزل تجاری کيت توسط پراکسيداز گلوتاتيون فعاليت سنجش. بود سوپراکسيددیسموتاز

Germany )کليه. بود 7/4 و 1/3 ترتيب به هاگيریاندازه بين و داخل سنجش تغييرات ضرایب مقادیر و شد انجام 
  .شد انجام تبریز پزشکی علوم دانشگاه تحقيقات مرکز آزمایشگاه در و( 300 آلسيون) اتوآناالیزر دستگاه با هاخوانش

 آماری تحليل و تجزيه

 هایداده و غشاء یکپارچگی مانی،زنده رونده، پيش تحرک کل، تحرک شامل آزمایش این از آمده بدست هایداده
و  دیسموتاز اکسيدز، سوپر، فعاليت گلوتاتيون پراکسيدا(MDA) پالسما سمينال آلدهيد دی مالون ميزان به مربوط

 گرفت قرار ارزیابی مورد تصادفی کامالً طرح قالب در و SAS افزار نرم GLM یرویه توسط ظرفيت آنتی اکسيدان
 1 سطح در خطا مربعات ميانگين صورت به نتایج و شده انجام دانکن آزمون با هاگروه ميانگين مقایسات. (1)رابطه
 .گردید گزارش( P <01/0) درصد

Yij = µ+ Ti+eij                  

 اثر= iTتيمار،  کل ميانگين= µام،  i تيمار در ام j ینمونه یوابسته صفت عملکرد مقدار= ijYکه در این مدل،  
 باقيمانده، هستند. اثرات= ijeتيمار و 

 

 نتايج و بحث

اسپرم مانی زندهميزان . شودمشاهده می 1 در شکل نی اسپرم تازهمازندهو کل  های مربوط به تحرکدادهنتيجه آناليز 
مانی به ترتيب . بيشترین و کمترین مقدار زنده(≥0p/ 01)  خروس ها تحت تاثير تيمارهای آزمایشی قرار گرفت

کننده و گروه دریافت  E ویتامينکننده دگزامتازون و جيره غذایی حاوی مکمل مربوط به خروس های دریافت
مانی اسپرم در زندهاکسيداتيو القایی با تزریق دگزامتازون سبب کاهش عددی ميزان تنش  دگزامتازون بود. ایجاد

خروس های تحت تنش نه تنها به جيره غذایی  Eمقایسه با گروه شاهد شد. افزودن مقادیر باالی مکمل ویتامين 
سه با گروه شاهد افزایش داد. مانی اسپرم شد بلکه ميزان آن را در مقایسبب جبران اثرات منفی تنش بر ميزان زنده

 200به مقدار  E ویتامينسازی جيره با مانی اسپرم خروس پس از مکمل، افزایش در زندهاین آزمایشنتایج  مشابه
 با E ویتامين . همچنين محققين گزارش کردند،(Asl et al., 2018)گرم بر کيلوگرم مشاهده شده است ميلی

-نتایج نشان می .(Franchini et al., 2001) بخشدمی بهبود را خروس منی کيفيت اسپرم، مانی زنده افزایش

)شکل شد  شاهد گروهتحرک کل اسپرم در مقایسه با  دردار معنی دگزامتازون، سبب کاهش کنندهدریافت گروهد، ده
داری با دو گروه دیگر دارد. باشد که اختالف معنیرونده مربوط به گروه شاهد میرین مقدار تحرک پيشتبيش. (1

کننده سازی شده بود، در مقایسه با گروه دریافتمکمل E کننده دگزامتازون که جيره آنها با ویتامينگروه دریافت
، نشان دادند که تزریق ضرحاطابق با آزمایش م(. 2باشد )جدولرونده بيشتر میدگزامتازون، دارای تحرک پيش

 Eid)شاهد شد گروه گرم بر کيلوگرم وزن بدن، سبب کاهش تحرک کل در مقایسه با ميلی 4دگزامتازون به مقدار 

et al., 2006) افزودن ویتامين .E تحرک  بهبودکننده دگزامتازون( سبب )دریافت تحت تنشهای به خوراک خروس
گرم ميلی 200به مقدار  Eاستفاده از ویتامين  .(≥0p/ 01) شدکننده دگزا شاهد و دریافتهای گروهکل در مقایسه با 

گرم بر کيلوگرم ميلی 4و با تزریق که تحت تنش اکسيداتي های محلی مصریکيلوگرم خوراک در جيره خروس در
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 ,.Eid et al) شدها گروهشاهد و سایر گروه وزن بدن قرار گرفته بودند، سبب بهبود تحرک اسپرماتوزوآ در مقایسه با 

در جيره  Eای نشان دادند که افزودن ویتامين مطالعه همچنين در .که مشابه نتایج آزمایش حاضر می باشد (2006
گرم ميلی 2همچنين افزودن مقدار  .(Asl et al., 2018)شد غذایی خروس، سبب افزایش تحرک اسپرماتوزوئيد 

 ,.Benhenia et al)کننده اسپرم قوچ، سبب بهبود تحرک اسپرماتوزوآ شد در رقيق E ویتامين -سيکلودکسترین

 و اسپرم افزایش تعداد با بيشتر اکسيدان آنتی مصرف که دریافتندمحققان  ها،انسان مورد در اخير مطالعه . در(2018
 اندو به اتصال با Eویتامين  که است شده پيشنهاد. (Eskenazi et al., 2005)است  همراه بيشتر آن تحرک

 .(Marin-Guzman et al., 2000) کند حفظ را اسپرم هایسلول تحرک و مورفولوژی دتوانمی پراکسيدها

نشان داده شده  2بر خصوصيات حرکتی اسپرم تازه خروس ها در جدول  Eاکسيداتيو و مکمل ویتامين تنش اثر 
سایر شاخص های حرکتی را اکسيداتيو،  تنشکه تزریق دگزامتازون به عنوان عامل ایجاد  نتایج نشان داداست. 

می شود بطوریکه  اکسيژن پذیرواکنش هایگونهسبب افزایش توليد . دگزامتازون احتماال (≥0p/ 01) کاهش می دهد
( 4)جدول گلوتاتيون پروکسيداز اسپرم و  نتایج افزایش مالونيل آلدئيد و کاهش آنزیمهای سوپراکسيد دیسموتاز

حرکتی  هایشاخص اکثربر  آن تأثير منفیدليل  می تواند بواسطه شرایط استرسی موید این موضوع است و این امر
مبنی بر افزایش مالونيل آلدئيد و کاهش آنزیمهای سوپراکسيد  مسو با نتایج سایر محققان استکه نتایج ما ه باشد

 (Reactive oxygen species) های فعال اکسيژنگونه  باالتر توليدنشان دادند،  دیسموتاز در بدن است. محققين
 اسپرم حرکتی هایشاخص روی بر منفی اثرات و باشد داده افزایش را دیده آسيب هایسلول تعداد است ممکن
 .(Rover Júnior et al., 2001) باشد داشته

 

 

 
 تحت استرس اکسيداتيو با دگزامتازون. های مادر گوشتی خروس (B)  رم تازهپو زنده مانی اس( A)تحرک کل  بر E ویتامين افزودن مکمل اثرات -1شکل 

Figure 1- - Effects of vitamin E supplementation on the total motility (A) and viability (B) of fresh sperm in 

broiler breeder roosters under oxidative stress with dexamethasone 
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 .با دگزامتازون تحت استرس اکسيداتيو مادر گوشتی های اسپرم خروس حرکتی هایشاخصتحرک و  بر E ویتامين افزودن مکمل اثرات -2جدول

Table 2- Effects of vitamin E supplementation on the motility parameters of broiler breeder rooster sperm 

under oxidative stress with dexamethasone. 

 1تيمارها

1Treatment 

P value SEM 
Vitamin E with 

dexamethasone 

Control with 

dexamethasone 
ontrolC  *Parameters 

<0.0001 1.61 b35.83 c27.03 a42.53 تحرک پيشرونده 
PM (%) 

0.0014 2.88 b227.0 b17.96 a40.04 مسير در سرعت ميانگين 
VAP (μm.s) 

0.0029 2.92 b20.69 b15.24 a34.8 مستقيم مسير در سرعت 
VSL (μm.s) 

0.0003 3.85 a70.09 b40.49 b74.09 منحنی مسير در سرعت 
VCL (μm.s) 

 تحرک بودن خطی 38.69 30.81 29.87 2.68 0.0863
LIN (%) 

0.0916 3.21 73.29 65.91 7.147 
درصد مستقيم الخط بودن حرکت 

 هااسپرم
STR (%) 

0.0002 0.105 a1.97 b1.03 a2.01  سر عرضیجنبایی 
ALH (μm) 

0.0275 0.27 ab14.73 a15.13 b13.89 جانبی حرکات فرکانس 
BCF (Hz) 

 (.P < 0.05دار دارند )تيمارها با حروف متفاوت در هر سطر از نظر آماری تفاوت معنی1
1Different letters in the same row show statistically differences (P < 0.05). 
2Pm (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).*Different letters 

(a, b, c and d) in the same line show statistically differences (P < 0.05). 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). 

 

است. تزریق دگزامتازون سبب  دهشداده  نشان 3جدول های مربوط به یکپارچگی غشای پالسمایی در نتایج داده
در جيره  E ویتامينه از دیگر شده است. استفادگروه کاهش یکپارچگی غشای پالسمایی اسپرم در مقایسه با دو 

ی دهندهکه نشان ی پالسمایی اسپرم شدبا دگزامتازون سبب حفظ مناسب یکپارچگی غشا تنش تحت هایخروس
به  E ویتاميناند، باشد که بيان کردهباشد که موافق با نظر سایر پژوهشگران میمی E ویتاميننقش محافظتی 

 واکنش قطع از طریق (Peris et al., 2007a; Zhang et al., 2001) سلولی غشای واسطه محافظت از
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 قوی اکسيدان آنتی یک عنوان به اکسيژن پذیرواکنش هایگونه انداختن دام به و پراکسيداسيون ليپيدی زنجيره
  .(Niki, 2014) است شده شناخته

 

 تحت استرس اکسيداتيو با دگزامتازون. خروستازه  انی اسپرممزندهبر یکپارچگی غشای پالسمایی و  E ویتامين افزودن مکمل اثرات -8جدول

Table 3- Effects of vitamin E supplementation on plasma membrane integrity and fresh sperm count 

survival under oxidative stress with dexamethasone. 

 تيمارها1
1Treatments 

Parameters Control Control with 

dexamethasone 

Vitamin E with 

dexamethasone 

SEM P value 

 پارچگی غشاءیک
Membrane 

Integrity (%) 

80.78b 71.92c 89.72a 1.28 <0.0001 

 (.P < 0.05دار دارند )تيمارها با حروف متفاوت در هر سطر از نظر آماری تفاوت معنی1
1Different letters in the same row show statistically differences (P < 0.05).   

وضعيت  به جيره غذایی خروس های مادر تحت تنش اکسيداتيو با دگزامتازون بر E ویتامينمکمل افزودن نتایج 
نمایش  3و آنزیمهای گلوتاتيون پروکسيداز و سوپراکسيد دیسموتاز اسپرم تازه در شکل  2شکلدر آنتی اکسيدانی 

در خروسهای  داد مالون دی آلدهيد به عنوان شاخص پراکسيداسيون ليپيدینشان  مایشآزشده است. نتایج  داده
. یافتافزایش  Eدر مقایسه با گروه شاهد و خروس های دریافت کننده مکمل ویتامين دگزامتازون تحت تنش با 

اسپرم تاز نيز در گلوتاتيون پراکسيداز و سوپراکسيد دیسمووآنزیمهای  بيشترین مقدار ظرفيت کل آنتی اکسيدانی
 که دادنشان  نتایج مشاهده گردید. E ویتامينمکمل حاویجيره غذایی دگزامتازون و کننده دریافتخروس های 

-میآنها  اکسيدانی آنتی وضعيت بهبود باعث خروسهای تحت تنش اکسيداتيو غذایی هایرژیم به E ویتامين افزودن

 تواند منجر بهمی نتيجه در و یافته کاهش E ویتامين حضور با غذایی ایه رژیم در ليپيدها پراکسيداسيون شود، زیرا
 غذایی رژیم مکمل که کردند تأیيد آزمایش حاضر داده های این، بر عالوه. شوداسپرم ماندنزنده و تحرک افزایش
 Asl et)باشد میکند که مطابق با نتایج سایر محققين می جلوگيری اسپرم ليپيد پراکسيداسيون بروز از E ویتامين

al., 2018) .ویتامين که آنجا از E اتفاق ليپوپراکسيداسيون روند که جایی است، شده واقع غشایی ليپيد قسمت در 
 متغيرهای بنابراین، و کند عمل غشاییپراکسيداسيون ليپيد  تشکيل از جلوگيری برای تواندمی ویتامين این افتد،می

 مثبت اثرات این که کرد استدالل توانمی بنابراین .(Surai et al., 2001) کندمی تقویت را اسپرم کيفيت
 آنتی خاصيت با تواندمی اکسيداتيو تنش معرض در زنده اسپرم درصد افزایش و اسپرم تحرک روی بر E ویتامين

از  یکی MDA .(Brzezińska-Ślebodzińska et al., 1995) باشد مرتبط ویتامين این اکسيدانی
 (Shang et al., 2004) است یمن یزا در پالسماو جهش یرپذواکنش يدیآلده يپيدل يداسيونمحصوالت پراکس

 .(Tavilani et al., 2008) در نظر گرفته شود در نرها یناباروريصی ابزار تشخ یکتواند به عنوان یو م
 Breininger et)است  شده داده نشانها خوکو تحرک اسپرم در  هيدآلد یمالون د ينبباالیی  یمنف یهمبستگ



 

12 
 

al., 2005). ،مالون دی آلدهيداز  يشتریب یرمانند تحرک اسپرم با مقاد یمن یعما يفضع يفيتک در اسپرم خروس 
 آکروزومی بخش ساختار در نامطلوب تغييرات ایجاد باعث . پراکسيداسيون(Amini et al., 2015b) همراه است

 .(Dimitrov et al., 2007)دهد می کاهش را هااسپرم ماندنزنده و تحرک نتيجه در و شودمی هااسپرم
 اسپرممالون دی آلدهيد  در داریمعنی نقش است ممکن (،TAC) منی پالسمای اکسيدانی آنتی غلظت افزایش

 و اسپرم درکاتاالز، گلوتاتيون پراکسيداز و سوپراکسيددیسموتاز  شامل مختلفی هایبازدارنده زیراباشد،  داشته

مطالعات  .شودمی اکسيداتيو آسيب برابر در ماسپر حفظ سبب آزاد رادیکالهای حذف با که دارد وجود منی پالسمای
اند که در پالسمای منی رقيق شده یک منبع مهم آنتی اکسيدانی وجود دارد که اسپرمها را در فرآیند نشان داده

سازی پایين کند که البته ظرفيت آنتی اکسيدانی پالسمای منی بخاطر رقيقاکسيداتيو محافظت می تنشانجماد عليه 
همين دليل از آنتی اکسيدانهای خارجی عالوه بر آنتی اکسيدانهای موجود در پالسمای منی در محيط آمده و به 
گشایی یخ -شود و توانایی آنها در بهبود کيفيت و عملکرد اسپرم بعد از فرایند انجمادهای منی استفاده میرقيق کننده

پپتيد داخلی است که با انتقال یک اتم هيدروژن . گلوتاتيون یک تری(Bailey et al., 2000)گزارش شده است 
های دیگر همچنين در بازسازی آنتی اکسيدان کند.ها را در برابر رادیکالهای آزاد محافظت مییا یک الکترون سلول

کمبود . (Steenvoorden and van Henegouwen, 1997)مانند اسيد آسکوربيک بسيار مهم است 
 Hansen and)ثباتی در قطعه ميانی اسپرم و در نتيجه تحرک معيوب آن منجر شود تواند به بیگلوتاتيون می

Deguchi, 1996; Ursini et al., 1997).  گلوتاتيون از غشای پالسمایی در برابر پراکسيداسيون ليپيدی
 ،سيستئين -الاستيل  -. انشودمی اکسيژنيل ، و مانع از تشکنموده محافظت کرده، سوپراکسيدها را پاکسازی

های فعال هبه وسيله گون DNA ساز گلوتاتيون است که باعث بهبود تحرک اسپرم و کاهش آسيب دیدنپيش
دار اند که سيستئين و گلوتاتيون باعث بهبود معنیدهمطالعات نشان دا .(Oeda et al., 1997) شوداکسيژن می

شود یخ گشایی می -های مختلف پستانداران بعد از فرایند انجمادتحرک، زنده مانی و سالمت غشای اسپرم گونه
(Tuncer et al., 2010) .و ویتامين گلوتاتيون پراکسيداز که اندداده محققان نشان E آنتی سيستم اصلی جزء 

 سوپراکسيددیسموتاز یکی .(Surai et al., 1998; Surai et al., 1997a)هستند  خروس اسپرم اکسيدانی

های فعال اکسيژن هگون برابر در بدن دفاعی خط اولين و باشدبدن می در آنتی اکسيدانی آنزیمهای کارآمدترین از
−)اکسيد سوپر آنيون است که تبدیل

2O) کند که سپس، هيدروژن را به هيدروژن پراکسيد و اکسيژن، تسریع می
. (Carocho and Ferreira, 2013)گردد پراکسيد توليد شده توسط گلوتاتيون پراکسيداز و کاتاالز حذف می

های کاتاالز و سوپراکسيد دیسموتاز و اسيد آسکوربيک مطالعات انجام شده روی اثرات افزودن آلفاتوکوفرول، آنزیم
 -هایی که در طول انجماددهند که این ترکيبات با داشتن خاصيت آنتی اکسيدانی، اسپرمها را در برابر آسيبنشان می

 .(Malo et al., 2011)کند شوند محافظت مییخ گشایی ایجاد می
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 اکسيداتيو با دگزامتازون. تنشتحت  خروساسپرم  (Bظرفيت آنتی اکسيدانی کل ) ( وAبر مالونيل دی آلدئيد)َ E مکمل ویتامين افزودن اثرات-2شکل

Figure 2- Effects of vitamin E supplementation on MDA (a) and TAC (B) of rooster sperm under oxidative 

stress with dexamethasone 

 

 

 

 

 

 

 اکسيداتيو با دگزامتازون. تنشتحت  خروساسپرم ( Bو سوپر اکسيد دیسموتاز ) (Aآنزیم های گلوتاتيون پروکسيداز ) بر E مکمل ویتامين افزودن اثرات-3شک

Figure 3- Effects of vitamin E supplementation on GPx and SOD enzymes of rooster sperm under oxidative 

stress with dexamethasone 
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 .شد هفتگی 21در سن اکسيداتيو  تنش تحت گوشتی مادر هایدر خروس اسپرم
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