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چکیده
در پژوهش حاضر تاثیر پودر تفاله انگور بر خصوصیات منی ،سطح سرمی تستوسترون و باروری خروسهای گله مادر گوشتی بررسی شد.
تعداد  240قطعه مرغ مادر و  24قطعه خروس از سویه راس  308با سن  31هفتگی ،در قالب طرح کاملا تصادفی به سه گروه آزمایشی در 10
تکرار ( 8قطعه مرغ و  1قطعه خروس در هر تکرار) تقسیمبندی شد .پرندگان از هفته  32تا هفته  41در گروه شاهد از جیره استاندارد و در
گروههای تیماری با جیرههای دارای  %1/5و  %3تفاله خشک انگور (برحسب ماده خشک) تغذیه شدند .در انتهای آزمایش (هفته  )41برخی
خصوصیات کیفی منی ،مقادیر تستوسترون سرمی خروسها و میزان جوجهدرآوری مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که مکملسازی تفاله
انگور اثر معنیداری بر حجم منی و غلظت اسپرم خروسها نداشت ( .)P<0/05جنبایی کل ،جنبایی پیشرونده و درصد زندهمانی اسپرم در
پرندگان دریافتکننده  1/5و  3درصد تفاله انگور خوراکی نسبت به گروه شاهد باالتر بود ( ،)P<0/05اما ریختشناسی و یکپارچگی غشای
پلسمایی اسپرمها تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت .علوه بر این ،مکملسازی سه درصد تفاله انگور ،بهطور مؤثری ( )P<0/05باعث افزایش
تستوسترون سرمی و درصد جوجهدرآوری نسبت به گروه شاهد شد ( .)P<0/05در نتیجه افزودن خوراکی فیبرهای آنتیاکسیدان مثل پودر تفاله
انگور ،ممکن است باعث بهبود کیفیت اسپرم و درصد جوجهدرآوری در گلههای مادر گوشتی شود.
کلمات کلیدی :خروس گله مادر ،تفاله انگور ،سطح سرمی تستوسترون ،خصوصیات منی
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مقدمه
باروری در مرغ مادر عبارت است از نسبتی از تخممرغهای تولیدی
نطفهدار که به جوجه تبدیل میشوند .به آن سهم از تخممرغهای بارور
که به جوجه تبدیل میشوند ،به اصطالح درصد هچ یا جوجهدرآوری
گفته میشود ( Bramwellو همکاران .)1996 ،یکی از مهمترین زیانهای
اقتصادی مربوط به تولید در صنعت طیور ،ناباروری است ،بهطوریکه
در گلههای مادر گوشتی ،کاهش شدید باروری بهویژه پس از 50
هفتگی بهعنوان یک نارسایی مهم مطرح است ( Romero-Sanchezو
همکاران .)2008 ،کاهش باروری در گلههای مرغ مادر بیشتر به پرندگان
نر مربوط میشود .حجم بدنی باال و عدم تناسب اندام خروسها ،موجب
عدم انتقال مطلوب اسپرم در حین آمیزش میشود .همچنین با باالتر
رفتن سن ،از کیفیت منی خروسها و حتی میل جنسی آنها کاسته
میشود .عالوه بر این ،طیور در صنعت در سامانههای فشرده و بسته
پرورش داده میشوند و از اینرو شرایط تنشزای محیطی و نرخ سریع
رشد ،منجر به حساسیت بیشتر پرندگان به تنش میشود .تنش با تولید
رادیکالهای فعال اکسیژنی ( ،)ROSمنجر به برخی تغییرات نامطلوب
فیزیولوژیکی در خصوصیات اسپرم خروسها میشود که مشکالت
ناباروری و کمباروری را در گلههای مادر گوشتی بههمراه دارد (Karaca
و همکاران .)2002 ،عالوه بر این ،غشاهای سلولی اسپرم پرندگان حاوی
سطوح باالیی از اسیدهای چرب چندغیراشباع طویل زنجیر است که
در مقابل تنش اکسیداتیو آسیبپذیرتر میباشند و این امر علت اصلی
ناباروری در پرندگان عنوان شده است ( Cecilو  .)1993 ، Bakstتنش
اکسیداتیو همچنین با کاهش سطوح آنتیاکسیدانهای آنزیمی و غیر
آنزیمی در سلولهای الیدیگ ،موجب کاهش ترشح تستوسترون در جنس
نر میشود ( Caoو همکاران .)2004 ،یکی از راهکارهای مقابله با تنش
اکسیداتیو استفاده از مکملهای آنتیاکسیدانی در جیره طیور است.
تفاله انگور یک پسماند لیگنوسلولزی و باقیمانده فرآیند آبگیری از
میوه انگور است که حاوی خواص قوی آنتیاکسیدانی است .واریتههای
مختلف انگور منبع غنی از ترکیبات فنلی محسوب میشوند و حدود
 75درصد از این ترکیبات ،در پوست و دانه انگور موجود میباشند
( Sanchez-Alonsoو همکاران .)2008 ،تفاله انگور همچنین حاوی
مقادیر نسبتاً زیادی قند (عمدتاً گلوکز ،فروکتوز و ساکارز) ،تارتارات،
آنتوسیانین و فیبر خام است ( Sanchez-Alonsoو همکاران.)2008 ،
تحقیقات نشان میدهد فالونوئیدها و پروآنتوسیانینهای موجود در تفاله
انگور ،بهعنوان آنتیاکسیدان قوی عمل نموده و موجب پاکسازی
رادیکالهای آزاد و خاتمه دادن به تنش اکسیداتیو میشوند (González-
 Paramásو همکاران .)2004 ،فعالیت آنتیاکسیدانی تفاله انگور در
جیره و ماهیچه سینه پرندگان در اثر مکملسازی خوراکی آن تأیید
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شده است ( Jakubcovaو همکاران .)2015 ،در پژوهشهای قبلی افزودن
پودر دانه انگور به جیره خروسهای گله مادر گوشتی ،موجب بهبود
فراسنجههای منی گردید ( Manjuو همکاران2010 ،؛  Priyaو همکاران،
 .)2012همچنین مکملسازی پودر هسته انگور به جیره خروسهای
گوشتی ،منجر به افزایش معنیدار غلظت تستوسترون پالسمایی در
هفته دوم و سوم مکملسازی نسبت به گروه شاهد میشود ( Priyaو
همکاران .)2012 ،گزارش شده است که مکملسازی یک درصد پودر
دانه انگور به جیره خروسهای مادر گوشتی ،موجب افزایش حجم منی
و بهبود کیفیت اسپرم میشود ( Manjuو همکاران  .)2010بنابراین
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مکملسازی پودر هسته انگور بر
روی خصوصیات منی و غلظت تستوسترون پالسمایی در خروسهای
گوشتی صورت گرفت.

مواد و روشها
تفاله انگور از کارخانه آبمیوهگیری سارونه واقع درکیلومتر 10
جاده ارومیه مهاباد خریداری شد و آزمایش در شرکت مرغ مادر آذر
شباهنگ ارومیه واقع در اول جاده مهاباد ارومیه انجام گرفت .تفالههای
انگور که شامل هسته ،دانه ،پوسته و ساقه میوه انگور بود ،در مقابل
نور خورشید روی زمین پهن شد تا کامالً خشک شوند .ترکیب شیمیایی
تفاله خشک انگور با روشهای  )1990( AOACتعیین شد که حاوی
 93/4درصد ماده خشک10/5 ،درصد پروتئین خام 9/5 ،درصد چربی
خام 5/3 ،درصد خاکستر بود .تعداد  240قطعه مرغ و  24قطعه
خروس نژاد راس ( )308به سه گروه آزمایشی تقسیم شدند که هر
گروه شامل  10تکرار (پن) و  8قطعه مرغ در هر تکرار بود .یک قطعه
خروس بالغ (با سن  31هفته) نیز بهمنظور بررسی خصوصیات اسپرم
و میزان تستوسترون در هر کدام از پنها بهطور کامالً تصادفی قرار
داده شد .پرندگان در هر سه تیمار ،جیرههای مشابه اما سطوح مختلف
صفر 1/5 ،درصد و  3درصد پودر خشک تفاله انگور را از سن 32
هفتگی تا  41هفتگی دریافت کردند .جیرههای آزمایشی با انرژی قابل
متابولیسم و پروتئین خام یکسان طبق احتیاجات مرغهای مادر گوشتی
سویه راس  308با استفاده از نرمافزار  WUFFDAتنظیم شدند .اجزای
تشکیلدهنده جیره در جدول  1آورده شده است .تغذیه پرندگان با
جیرههای آزمایشی بهمدت نه هفته از سن  32تا  41هفتگی انجام
شد .بستر تمامی پنها با پوشال چوب پوشانده شد و غذادهی بهصورت
دستی انجام میشد .دوره نوری مورد استفاده شامل  15ساعت روشنایی
و نه ساعت تاریکی بود و دمای سالن در محدوده  22درجه سلسیوس
حفظ شد .مرغها در داخل النههای تخمگذاری که در داخل هر پن
تعبیه شده بود تخمگذاری میکردند.
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جدول  :1اجزای تشکیلدهنده و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی
اجزای جیره ()%
ذرت
کنجاله سویا
سبوس گندم
پودر صدف
روغن سویا
دیکلسیم فسفات
بیکربنات سدیم
تفاله انگور
نمک
متیونین
لیزین
مکمل ویتامینی و معدنی

جیره شاهد (%0

 %1/5تفاله

 %3تفاله

تفاله انگور)

انگور

انگور

56/11
24/51
2/5
11/43
2/01
2/0
0/15
0
0/24
0/16
0/004
0/6

58/10
24/02
1
10/45
1/34
2/0
0/15
1/5
0/24
0/16
0/004
0/6

56/16
24/29
1
10/43
1/89
2/1
0/15
3
0/24
0/16
0/004
0/6

مواد مغذی محاسبه شده
انرژی قابل متابولیسم
(کیلوکالری/کیلوگرم)
پروتئین خام ()%
فیبر خام ()%
کلسیم ()%
فسفر ()%
متیونین  +سیستین ()%

2705

2711

2708

15/9
3/1
4/4
0/65
0/72

15/9
3/9
4/4
0/68
0/72

15/9
4/5
4/4
0/66
0/72

به منظور بررسی میزان جوجه درآوری تخممرغها از همه پنها
در دو مرحله جمعآوری شد -1 :در فاصله بین  31تا  32هفتهای
(قبل از دوره مکملسازی تفاله انگور به گروههای تیماری) -2 ،در
فاصله بین  40تا  41هفتهای (هفته پایانی آزمایش) .تخممرغها بعد از
جمعآوری به سالن جوجهکشی انتقال داده شدند و آنهایی که در مسیر
انتقال شکسته یا معیوب شده بود حذف شدند .پس از درجهبندی،
تخممرغها ضدعفونی شدند سپس تخممرغهای مربوط به تکرارهای
هر تیمار بهصورت جداگانه در سبدهای مخصوص جوجهکشی قرار
گرفتند و در دستگاه جوجهکشی قرار داده شدند .تخممرغهای سالم
بهمدت  18روز در درون دستگاه ستر (جیمزوی مدل میکروپیتی)100-
با دمای  37/5درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 60درصد قرار گرفتند
و از روز نوزدهم تخممرغها به سینیهای هچری با دمای  37درجه
سانتیگراد و رطوبت  70درصد منتقل شدند .در روز بیست و یکم
جوجهکشی ،جوجههای هچ شده در هر گروه بهمنظور تعیین نرخ
جوجهدرآوری شمارش شدند .در پایان  41هفتگی از خروسهای
موجود در هر پن خونگیری بهعمل آمد .خونگیری با استفاده از سرنگ
از رگ وداجی زیر بال صورت گرفت و برای جلوگیری از انعقاد خون

از لولههای حاوی ماده ضدانعقاد  EDTAاستفاده شد .لولههای حاوی
خون با استفاده از فالسک سیار حاوی یخ به آزمایشگاه مرکزی
دانشگاه ارومیه منتقل شدند و پالسمای نمونههای خون بهوسیله
سانتریفیوژ با  1500دور در دقیقه در مدت  10دقیقه جداسازی شد
و در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند .غلظت هورمون
تستوسترون بهوسیله دستگاه االیزا ریدر ( Stat Fax® 3200
 )Microplate Reader, Awareness Technology, USAو با استفاده
از کیت تجاری مونوبایند ( Monobind Inc. Lake Forest CA 92630,
 )USAاندازهگیری شد .حدود دو هفته قبل از اتمام دوره آزمایش،
خروسها با مالش شکمی برای اسپرمدهی عادتدهی شدند.
اسپرمگیری در  41هفتگی از همه خروسها صورت گرفت .جهت
نمونهگیری اسپرم ،پس از مالش شکمی و در زمان انزال یک
میکروتیوب مدرج زیر مجرای دفران قرار گرفته و اسپرم داخل آن
جمعآوری شد و حجم منی آنها تعیین گردید .برای تعیین
فراسنجههای تحرک کل و تحرک پیشرونده ،یک قطره از منی
رقیقسازی شده با سدیم سیترات  2/9درصد (به نسبت  1به )100
روی الم قرار داده شد .برای جلوگیری از شوک سرمایی به اسپرم،
محلول سیترات سدیم قبل از استفاده در حمام بن ماری در دمای 37
درجه سلسیوس قرار داده شد .تحرک کل و تحرک پیشرونده با
استفاده از میکروسکوپ فازکنتراست ( Labomed Inc., Los Angeles,
 )USAبا بزرگنمایی  ×400و به شیوه چشمی تعیین شد (Akhlaghi
و همکاران .)2014 ،برای تعیین غلظت اسپرمی مقدار  10میکرولیتر
از منی با  990میکرولیتر آب مقطر رقیق شد .سپس با استفاده از یک
سمپلر مقدار  9میکرولیتر از مخلوط آب مقطر و منی در فضای بین
المل و الم هماسیتومتر قرار داده شد .با شمارش اسپرمهای موجود
در حداقل چهار مربع اصلی المل غلظت اسپرمی در منی محاسبه شد.
برای ارزیابی زندهمانی اسپرم ،یک قطره از مایع منی رقیق شده روی
الم قرار داده شد و سپس با یک قطره کوچک از رنگ ائوزین -نیگروزین
مخلوط شد .سپس گسترش تهیه شده با میکروسکوپ فازکنتراست و
بزرگنمایی ×400بررسی شد .در این رنگآمیزی سر اسپرمهای مرده
بهدلیل نقص در غشا ،رنگ را جذب کرده و به رنگ قرمز مایل به بنفش
دیده میشوند درحالیکه اسپرمهای زنده رنگی را بهخود نمیگیرند .از
هر اسالید  200اسپرم شمارش شد و درصد اسپرمهای زنده و مرده
مشخص شدند ( Lukaszewiczو همکاران  .)2008برای بررسی
ریختشناسی اسپرم و تعیین درصد اسپرمهای غیرطبیعی از اسالیدهای
تهیه شده برای ارزیابی زندهمانی استفاده شد .بهطوریکه با شمردن
 200اسپرم در هر اسالید اسپرمهای با دم پیچیده ،دم دوتایی ،دمهای
غیرطبیعی ،سرهای بدون دم و سر دوتایی بهعنوان اسپرم ناهنجار و
غیرطبیعی درنظر گرفته شدند .جهت اندازهگیری یکپارچگی غشای
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پالسمایی اسپرم از تست  HOSTاستفاده شد .ترکیبات محلول این
تست شامل فروکتوز ( 9گرم در لیتر) و سیترات سدیم ( 4/9گرم در
لیتر) می باشد که اسموالریته این محلول  100میلی اسمول است.
برای انجام این تست ابتدا  50میکرولیتر از نمونه منی بهآرامی با 500
میکرولیتر محلول هیپواسموتیک مخلوط شده و بهمدت  60دقیقه در
حمام آب گرم ( 37درجه سانتیگراد) انکوبه شد .سپس مقدار  5میکرو
لیتر از این نمونه روی الم قرار داده شد و با المل پوشانده شد و بهوسیله
میکروسکوپ فاز کنتراست تعداد  200اسپرم با بزرگنمایی×400
شمارش شد .اسپرمهای با دم متورم و تاب خورده بهعنوان اسپرمهای
با غشای پالسمایی سالم درنظر گرفته شدند .این مطالعه با  3تیمار و
در  10تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد .دادههای حاصل
از فراسنجههای حرکتی اسپرم ،زندهمانی ،ریختشناسی اسپرم و تست
 HOSTابتدا با  Arcsinبه عدد واحد تبدیل شده و سپس تجزیه
واریانس تمامی پارامترهای مورد ارزیابی توسط برنامه  SAS 9.2و با
استفاده از رویه  GLMمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای مقایسه
میانگین تیمارها از آزمون دانکن در سطح احتمال  α=0/05استفاده
شد .مدل آماری بهکار رفته در این آزمایش عبارت است از =Y ij
 μ+Ti+ eijکه در آن  Y ijمشاهدات μ ،میانگین مشاهدات Ti ،اثر
تیمارها و  eijاثر اشتباه آزمایشی بود .همچنین آزمون کای اسکوئر
برای مقایسه نرخ جوجهدرآوری مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج
اثر سطوح مختلف تفاله خشک انگور (شاهد 1/5 ،و  3درصد) بر
برخی فراسنجههای کمی و کیفی اسپرم در جدول  2ارائه شده است.

بر این اساس سطوح مختلف تفاله انگور ،پارامترهای حجم منی و
غلضت اسپرم را تحت تاثیر قرار ندادند ( .)P<0/05نتایج پژوهش حاضر
نشان داد که تحرک کل اسپرماتوزئیدها در خروسهایی که  1/5و 3
درصد تفاله (بهترتیب  85/96±3/41و  )88/47±3/13دریافت کرده
بودند نسبت به گروه شاهد ( )75/2±36/43افزایش معنیداری نشان
دادند ( .)P<0/05همچنن میانگین درصد تحرک پیشرونده در گروه
شاهد معادل  ،63/92±2/59در سطح 1/5درصد معادل 75/60±2/63
و در سطح  2درصد معادل  77/79±2/84میباشد .بهطوریکه مصرف
تفاله انگور در سطح  1/5و  3درصد ،تحرک پیشرونده را بهطور
معنیدار نسبت به گروه شاهد افزایش داد ( .)P<0/05افزودن سطوح
 1/5و  3درصد تفاله به جیره ،بهطور معنیداری ( )P<0/05باعث
افزایش زندهمانی اسپرمها نسبت به گروه شاهد شد ( .)P<0/05به
طوریکه باالترین درصد زندهمانی مربوط به تیمار  3درصد ()%82/35
و پایینترین درصد مربوط به تیمار شاهد ( )%74/20میباشد .همچنین
استفاده از سطوح مختلف تفاله خشک انگور در تغذیه خروسها تاثیری
بر ویژگیهای یکپارچگی غشای پالسمایی اسپرم و درصد اسپرمهای
غیرطبیعی نداشت ( .)P<0/05میانگین غلظت تستوسترون در سطوح
مختلف تفاله انگور در جدول  2گزارش شده است .همانطورکه مشاهده
میشود بیشترین غلظت این هورمون ( 5/06±0/27نانوگرم/میلی
لیتر) در خروسهایی که با جیره حاوی  3درصد تفاله انگور تغذیه
شده بودند بهدست آمد که نسبت به گروه شاهد (3/78±0/26
نانوگرم/میلیلیتر) اختالف معنیداری را نشان میدهد ( .)P<0/05اما
بین سطح  1/5درصد ( 4/0±36/32نانوگرم/میلیلیتر) و سطوح صفر
و  3درصد اختالف معنیداری مشاهده نشد (.)P<0/05

جدول  : 2تأثیر سطوح مختلف تفاله انگور بر خصوصیات منی و سطوح تستوسترون در خروسهای سویه راس  308مادر گوشتی
(میانگین ±خطای استاندارد)
صفات
حجم منی (میلیلیتر)
غلضت اسپرم (× 109اسپرم/میلیلیتر)
تحرک کل ()%
تحرک پیشرونده ()%
زندهمانی ()%
یکپارچگی غشای پالسمایی ()%
اسپرم غیرطبیعی ()%
غلظت تستوسترون (نانوگرم/میلیلیتر)

سطوح تفاله انگور ()%
صفر (گروه شاهد)

1/5

3

0/38±0/08
3/21±0/12
75/36b±2/43
63/92b±2/59
74/20b±2/68
65/13±1/84
9/32±0/64
3/78b±0/26

0/39±0/08
3/29±0/13
85/96a±3/41
75/60a±2/63
81/62a±3/27
66/65±2/28
9/54±0/56
4/36ab±0/32

0/43±0/09
3/53±0/15
88/47a±3/13
77/79a±2/84
82/35a±3/65
68/21±2/11
8/51±0/73
5/06a±0/27
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P-Value

0/09
0/11
0/001
>0/0001
0/007
0/21
0/34
>0/0001
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درصد) بود بهطوریکه افزودن سطح  3درصد تفاله به جیره ،نرخ
جوجهدرآوری را نسبت به گروه شاهد بهطور معنیداری بهبود داد
( .)P<0/05اما بین سطح  1/5درصد و سایر تیمارها اختالف معنیداری
در این صفت مشاهده نشد (.)P<0/05

تأثیر سطوح مختلف تفاله انگور بر درصد جوجهدرآوری در جدول
 3نشان داده شده است .در هفته انتهایی آزمایش (هفته )41-40
باالترین درصد جوجهدرآوری مربوط به تیمار  3درصد تفاله (74/5±3/02
درصد) و پایینترین درصد آن مربوط به گروه شاهد (66/4±2/65

جدول  :3تأثیر مکملسازی خوراکی پودر تفاله انگور بر درصد جوجهدرآوری (میانگین ±خطای استاندارد)
جوجهدرآوری ()%
تعداد تخممرغ در شروع آزمایش (هفته )32-31
درصد جوجهدرآوری در شروع آزمایش (هفته )32-31
تعداد تخممرغ در هفته انتهایی آزمایش (هفته )41-40
درصد جوجهدرآوری در هفته انتهایی آزمایش (هفته )41-40

سطوح تفاله انگور ()%
صفر (گروه شاهد)

1/5

3

276
68/4±2/53
268
66/4b±2/65

282
70/5±2/32
293
71/8ab±3/13

270
68/9±2/44
273
74/5a±3/02

P-Value

0/82
0/023

حروف غیرمشابه در یک ردیف نشاندهنده تفاوت معنیدار بین سطوح است (.)P<0/05

بحث
نتایج نشان داد که مکملسازی خوراکی پودر تفاله انگور بهطور
معنیداری ( )P<0/05موجب افزایش سطوح سرمی تستوسترون در
خروسهای گله مادر گوشتی در مقایسه با شاهد گردید .نتایج پژوهش
حاضر با مطالعات قبلی ( Manjuو همکاران2010 ،؛  Priyaو همکاران،
 )2012در انطباق است که گزارش کردند که افزودن پودر تفاله انگور
موجب افزایش سطوح تستوسترون و بهبود کیفیت منی و باروری
خروسهای گوشتی میشود .نشان داده شده است که مکملسازی
یک درصد پودر هسته انگور موجب افزایش غلظت تستوسترون
پالسمایی میشود ( Priyaو همکاران ،)2012 ،بهطوریکه غلظت
تستوسترون در طول هفته دوم و سوم دوره مکملسازی افزایش یافت
و در طول دوره پس از آن کاهش نشان داد .این محققین چنین عنوان
کردند که اسید اسکوربیک موجود در پودر هسته انگور میتواند بر
فعالیت آنزیم استروئید دهیدروژناز بیضهای ( )3βHSDاثر تحریک
کنندگی داشته باشد ( Biswasو همکاران ،)1996 ،بهطوریکه بهنظر
میرسد استروئیدوژنز بهویژه در مراحل هیدروکسیالسیون ،وابسته به
اسیدآسکوربیک باشد .همچنین گزارش شده است که اسیدآسکوربیک
توسط تحریک آزادسازی نیتریک اکساید ،آزادسازی  LHاز هیپوفیز
قدامی را فعال میسازد ،هورمون  LHنیز به نوبه خود موجب آزادسازی
تستوسترون از سلولهای الیدیگ میشود ( Karacaو همکاران.)2002 ،
گزارش شده است که ماده  Trans-reveratrolموجود در تفاله انگور،
موجب افزایش غلظت سرمی تستوسترون در موشهای آزمایشگاهی
شده است ( Juanو همکاران .)2005 ،گیاهان دیگری نیز بر ترشح
تستوسترون اثرگذار گزارش شده است .برای مثال نشان داده شده
است که عصاره گیاه  Withania somniferaحاوی عوامل ضدتنشی از

قبیل  Sitoindosidesو  acylsterylglucosidesمیباشد ،این عوامل با
بروز اثر مشابه تستوسترون بر روی لولههای اسپرمساز موشهای
آزمایشگاهی نابالغ ،تأثیر مستقیم اسپرماتوژنیکی بر جای میگذارد.
( Abdel-Magiedو همکاران .)2001 ،نـتایج نشان میدهد که حجم
منی در اثر تیمار خوراکی معنیدار نبود هر چند از نظر عددی حجم
منی در  3درصد تفاله افزایش یافته است .در مطالعهایگزارش شده
است که افزودن پودر دانه انگور به جیره خروسهای گوشتی ،با
تحریک شدن سنتز تستوسترون ،موجب افزایش ترشحات غدد ضمیمه
جنسی و افزایش حجم منی میشود که به نوبه خود ممکن است
موجب بهبود باروری گردد .اثرات مثبت ترکیبات آنتیاکسیدانی مثل
پودر دانه انگور بر خصوصیات اسپرم ،به کاهش تنش اکسیداتیو و
حفظ یکپارچگی غشای سلول اسپرم نسبت داده شده است (Manju
و همکاران .)2010 ،نتایج درصد جوجهدرآوری در مطالعه حاضر در
جدول  3ارائه شده است .در مطالعه حاضر پودر تفاله انگور باعث
افزایش جوجهدرآوری در گله مادر گوشتی شده است .بهبود باروری
میتواند به افزایش تستوسترون و بهبود کیفیت منی خروسها نسبت
داده شود .در گلههای مادر ،باروری در اوایل شروع تولید در حدود 95
درصد و یا حتی باالتر است ،اما باروری به سرعت و بهویژه پس از 50
هفتگی کاهش پیدا میکند .با اینحال ،روند کاهشی متناسب با باالتر
رفتن سن در گله مورد مطالعه ،اندکی باالتر از حد استاندارد بود که
ممکن است بهروشهای مدیریتی مرتبط باشد .اثر مثبت تفاله انگور
بر باروری به تأثیر ترکیبات آنتیاکسیدانی موجود در آن نسبت داده
شده است ( Manjuو همکاران2010 ،؛  Priyaو همکاران.)2012 ،
ماده  Trans-reveratrolیک فنل طبیعی است که در دانه انگور
موجود است .این فنل میتواند از غشای اسپرم در مقابل پروکسیداسیون
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مکملسازی خوراکی پودر تفاله انگور بر کیفیت منی ،غلظت تستوسترون و درصد جوجهدرآوری....

لیپیدی و آسیبهای ایجاد شده توسط رادیکالهای آزاد اکسـیژنی
( )ROSبه  DNAمحفاظت بهعمل بیاورد ( Roemerو .)2002 ،Roemar
رادیکالهای فعال اکسیژن ( )ROSمحصوالت جانبی متابولیسم هوازی
میباشند که نقشهای مهمی در پیامرسانی سلولی و هوموستازی ایفا
میکنند ( Devasagayamو همکاران .)2004 ،کنش طبیعی اسپرم
نیز به سطوح پایینی از  ROSبرای تحریک مسیرهای انتقال پیام
مرتبط با کاپاسیتاسیون وابسته است ( Mahatو همکاران،)2015 ،
ولی اسپرم بهعلت فقدان حفاظت آنتیاکسیدانی الزم بسیار به تنش
اکسیداتیو آسیبپذیر است .علت کمبود حفاظت آنتیاکسیدانی اسپرم
فضای محدود سیتوپالسمی آن برای جای دادن آنزیمهای دفاعی
عنوان شده است ( Bansalو  .)2011 ،Bilaspuriسطوح  ROSبهطور
چشمگیری در طول تنش محیطی افزایش مییابد و فزونی  ROSبا
راهاندازی آسیب اکسیداتیو و اختالل در کنش سلولها به سالمت
حیوانات و انسان آسیب میرسانند ( Schiebeو .)2014 ،Chandel
همچنین فزونی  ROSدر اسپرم باعث آسیب اندامکی آن شده و
موجب آغاز آبشار آپوپتوزی ذاتی در سلول اسپرم میشود که در نتیجه
اسپرماتوزوآ جنبایی ،یکپارچگی  DNAو زندهمانی خود را از دست
داده و رخنمای اپیژنتیک آن تغییر مییابد ( Aitkenو همکاران،
 .)2012عالوه بر این ،رادیکالهای فعال اکسیژنی ( )ROSمیتوانند با
تغییر و تبدیل اسکلت سلولی و اکسونم اسپرم موجب کاهش جنبایی
اسپرم شوند ( De Lamirandeو  .)1992 ،Gagnonرادیکالهای آزاد
همچنین با القای آسیب به ژنوم منجر به کاهش عملکرد تولیدمثلی
دام و طیور میشوند .در مطالعات مختلف گزارش شده است که بین
باال بودن سطوح  ROSو پایین بودن سطوح آنتیاکسیدانها در سلول
اسپرم و ضعف جنبایی و پایین بودن جنبایی اسپرم ارتباط معنیداری
وجود دارد ( Baumberو همکاران .)2000 ،بهنظر میرسد دفاع آنتی
اکسیدانی بر علیه  ROSبهشدت با تغذیه تحت تأثیر قرار گیرد و
آنتیاکسیدانهای بسیاری برای به کمینه رساندن تنش اکسیداتیو و
بهبود کیفیت منی مورد استفاده قرار گرفته است .گزارش شده است
که خوراندن ویتامین  Eبهعنوان آنتیاکسیدان در خروسهای تحت
تنش اکسیداتیو موجب بهبود کمی و کیفی اسپرم خروس شده است
( Eidو همکاران .)2006 ،در انسانها مصرف کارتنوئید خوراکی با
افزایش جنبایی اسپرم همراه بوده و مصرف لیکوپن نیز منجر به بهبود
ریختشناسی اسپرمی شده است ( Zarebaو همکاران.)2013 ،
عصارههای چای سبز و سفید با افزایش پتانسیل آنتیاکسیدانی اسپرم
و کاهش پروکسیداسیون لیپیدی در اسپرمها منجر به بهبود زندهمانی
اسپرم موشهای آزمایشگاهی شده است ( Diasو همکاران.)2014 ،
در موشهای آزمایشگاهی عصاره پروسیانیدین دانه انگور تنش اکسیداتیو
القا شده با سولفات نیکل را خفیف نموده و جنبایی اسپرمها را افزایش
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داده است ( Suو همکاران .)2011 ،خوراندن یک ترکیب دیگر مشتق
از انگور ( )Resveratolاز آسیبهای بافتی ناشی از تنش مزمن
بیتحرکی بر روی بیضه موشهای آزمایشگاهی جلوگیری نموده است
( Bitgulو همکاران .)2013 ،در مطالعهای مشخص شد که تغذیه 10
و  20درصد تفاله انگور به خرگوشهای نر نیوزیلندی بهمدت ده هفته،
با تأثیر مثبت آنتیاکسیدانی بر منی منجر به افزایش معنیدار حجم
منی و جنبایی اسپرم و کاهش درصد اسپرمهای مرده گردید (،Eid
 .)2010در این مطالعه افزایش جنبایی اسپرم خرگوش در اثر تغذیه
تفاله انگور با افزایش میزان فروکتوز در پالسمای منی در اثر
مکملسازی با تفاله انگور مرتبط دانسته شده است (.)2010 ،Eid
گزارش شده است که تغذیه تفاله انگور به قوچهای نگهداری شده در
شرایط تنشزای محصور در جایگاه ،با افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی
موجب افزایش جنبایی ،غلظت و یکپارچگی آکروزومی اسپرم شده و
بدشکلیهای اسپرمی را کاهش میدهد ( Zhaoو همکاران.)2017 ،
عالوه بر این ،آنتیاکسیدانها از اثر مضر رادیکالهای فعال اکسیژنی
حاصل از لوکوسیتهای پلیمورفونوکلئار بر جنبایی اسپرم جلوگیری
نمودند ( Bakerو همکاران .)1996 ،گزارش شده است که آنتیاکسیدانها
با اتصال به اندوپروکسیدها و جلوگیری از آسیب غشایی موجب بهبود
جنبایی و ریختشناسی اسپرم میشوند ( Marin-Guzmanو همکاران،
 .)2000همچنین گزارش شده است که بین شاخص پروکسیداسیون
لیپیدی ( )TBARsو زندهمانی اسپرم ارتباط مثبت معنیداری وجود
دارد و بنابراین پروکسیداسیون لیپیدی یکی از عوامل اصلی تخریب
سلول اسپرم محسوب میشود ( .)2010 ،Eidدر کل آنتیاکسیدانهای
گیاهی مثل تفاله انگور میتوانند با روشهای مختلفی موجب کاهش
آسیب به اسپرم شوند -1 :مداخله در واکنشهای اولیه دخیل در تولید
 -2 ،ROSجاروب یا حذف مولکولهای آزاد اکسیژنی که برای شروع
تولید  ROSضروری هستند -3 ،کالته نمودن فلزاتی که منجر به سرعت
بخشیدن به فرایندهای اکسیداتیو میشوند ( Sgorlonو همکاران،
.)2005
فنلهای طبیعی بهعنوان آنتیاکسیدان ،عالوه بر محافظت از
غشا و  DNAاسپرم ،ممکن است با سازوکار متمایزی موجب بهبود
باروری شوند ،بهطوریکه گزارش شده است که آنتیاکسیدانها با
تحریک بیان ژن  GlUT-5موجب تسهیل انتقال گلوکز به سلول در
طی تنش اکسیداتیو میشوند .ناقل تسهیلکننده انتقال گلوکز موجود
در غشای اسپرم ( )GLUT-5به انتقال گلوکز به سلول اسپرم کمک
میکند که سپس گلوکز بهعنوان سوبسترایی برای تولید انرژی بهکار
میرود .بیان  GLUT-5به عوامل هورمونی و محیطی مثل تنش اکسیداتیو
حساس و آسیبپذیر است .شایان ذکر است که بیان متمایز این ناقل
در پاسخ به عوامل مخرب تأثیرگذار مثل حضور رادیکالهای
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