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چكيده

تأثیر س�طوح مختلف ال-کارنیتی�ن ( 250 ،125و  500میلیگرم در کیلوگرم) بر خصوصیات اس�پرم بلدرچین ،با
ال تصادفی بررس�ی شد .برای هر تیمار آزمایشی 4 ،تکرار
اس�تفاده از  96قطعه بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کام ً
و در هر تکرار 6 ،قطعه بلدرچین در نظر گرفته ش�د .نمونههای منی به روش مالش ش�کمی جمعآوری و نمونههای
هر تکرار با یکدیگر مخلوط ش�دند .خصوصیات اسپرمها ش�امل درصد حرکت پیشرونده ،زندهمانی ،غیرطبیعی،
 ،pHحجم و غلظت ارزیابی ش�د .نتایج نش�ان داد که تأثیر ال-کارنیتین بر غلظت منی معنیدار بود (.)p>0/05
بلدرچینهای تغذیه ش�ده با  125میلیگرم در کیلوگرم ال-کارنیتین ،غلظت منی بیش�تری ( 603/08میلیون در
میلیلیتر) در مقایسه با سایر گروهها داشتند .کمترین غلظت منی در گروه شاهد مشاهده شد ( 518/76میلیون
در میلیلیتر) .تأثیر ال-کارنیتین بر حجم منی و  pHمعنیدار نبود ( .)p<0/05تأثیر ال-کارنیتین بر اس�پرمهای
متح�رک و زن�ده نگهداریش�ده در رقیقکننده تریس ،در مدت صفر و  4س�اعت پس از نگه�داری معنیدار بود
( .)p>0/05بلدرچینهای تغذیه ش�ده ب�ا  125میلیگرم در کیلوگرم ال-کارنیتین ،اس�پرمهای متحرک (86/92
درصد) و زنده ( 89/55درصد) بیش�تری در مدت صفر و  4س�اعت پس از نگهداری در مقایس�ه با س�ایر گروهها
داش�تند .تأثیر ال-کارنیتین بر درصد اس�پرمهای متحرک و زنده نگهداریش�ده در رقیقکننده تریس 12 ،8 ،و
 24س�اعت پس از نگهداری در ش�رایط مایع معنیدار نب�ود ( .)p<0/05تأثیر ال-کارنیتین بر درصد اس�پرمهای
غیرطبیعی نگهداریش�ده در رقیقکننده تریس در ش�رایط مایع معنیدار نبود (.)p<0/05بطور کلی ،استفاده از
ال-کارنیتین در سطح  125میلیگرم در کیلوگرم برای تغذیه بلدرچین ژاپنی جهت بهبود کیفیت اسپرم نگهداری
شده در شرایط مایع ،توصیه میشود.
كلمات كليدي :اسپرم ،بلدرچین ژاپنی ،ال-کارنیتین ،پراكسيداسيون
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(پژوهشوسازندگی)

... بررسی کیفیت اسپرم
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Investigation the quality of Japanese quail sperm were fed with various levels of L-carnitine in liquid conditions
By: Y. Jafari Ahangari,Associate Prof., Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural
Resources, Iran, B. Parizadian Kavan, Ph.D Student of Animal Nutrition, Gorgan University of Agricultural Sciences and
Natural Resources, Iran, (Corresponding Author; Tel: +989118231059) A. Akhlaghi Assistant Prof., Faculty of Animal
Science, Shiraz University, Iran, and A. Sardarzadeh Majd Former M.Sc. Student, Faculty of Animal Science, Gorgan
University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
The effects of various levels of dietary L-carnitine supplements (125, 250 and 500 mg/kg) on quail sperm characteristics during
liquid storage was investigated. This experiment was arranged on the basis of completely randomized design using 96 Japanese
quails with 4 replicates in each treatment and 6 quails in each replicate. Semen samples were collected from male quails using
abdominal massage and samples per replication mixed together. Sperm characteristics including percentage of motile, viable,
abnormal, pH, volume and concentration were assessed. Results showed that the effect of L-carnitine on semen concentration
was significant (p<0.05). Quails were fed rations containing 125 mg/kg L-carnitine had higher semen concentration (603.08
million/ml) compared with other groups. The lowest semen concentration was observed in control group (518.76 million/
ml). The effect of L-carnitine on semen pH and volume were not significant (p>0.05). The effect of L-carnitine on motility
and viability percentage of sperm in Tris extender was significant (p<0.05). Quails were fed rations included 125 mg/kg
L-carnitine had higher motile (86.92 %) and viable (89.55 %) sperms, after 0 and 4 hours compared to other groups. The lowest
motile (80.71 %) and viable (83.77 %) sperms were observed for control group. The effect of L-carnitine on motility and
viability percentage of sperm in Tris extender, 8, 12 and 24 hours after preservation were not significant (p>0.05). The effect
of L-carnitine on abnormal percentage of sperms 0, 4, 8, 12 and 24 hours of storage were not significant (p>0.05). Lengths
of storages had a significant effect on semen characteristics (p<0.05). In conclusion, the use of L-carnitine supplement for
improving quality of Japanese quail sperm for liquid storage is recommended.
Keywords: Sperm, Japanese quail, L-carnitine, Peroxidation

کارنیتین کم و همچنین-های��ی با مق��دار چربی ب��اال و دارای الجیره
 بنابراین افزودن آن بهصورت، افزایش یافته اس��ت،ای کمج��ذب روده
.)18( تواند موثر باشدمکمل به خوراک می
 این پیشرفت.امروزه س��رعت رش��د در طیور افزایش یافته اس��ت
.نی��از به مواد غذای��ی را مخصوصاً در اوایل زندگی افزایش داده اس��ت
کارنیتین یک آمین نوع چهارم با وزن مولکولی پایین و محلول در آب
.گرددها و حیوانات سنتز میاست که بهطور طبیعی در میکروارگانیسم
 مش��تق ش��ده ك��ه در زبان التين2 يا کارو1كارنيتين از كلمه كارنيس
به معني گوش��ت ميباش��د و چون غلظتهاي باالي��ي از اين ماده در
 در. اين نام براي آن انتخاب ش��د،ماهيچه حيوانات مهرهدار وجود دارد
 فرمول.)11(  نقش آن در متابوليسم چربيها كشف شد،1955 س��ال
 که نام ش��يميايي آن بهصورت، اس��تC 3NO16H7 بس��ته كارنيتين
 كه،)5(  تريمتيلآمينوبوتيرات خوانده ميشود-گاما-بتاهيدروكس��ي
 گياهان و ميكروارگانيسمها،بهطور گس��تردهاي در بافتهاي حيوانات
.)14( پراكنده است
ً
باش��د کههای پرندگان اساس��ا حاوی مقدار زیادی غالت میجیره
ها از نظر محتوی همچنین این جیره.کارنیتین کمی هستند-دارای ال
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مقدمه

 انتقال موفقيتآميز اسپرم را،ذخيره و نگهداري مناس��ب اس��پرم
از مناطق دورتر تس��هيل ميكند و گسترش استفاده از ذخاير ژنتيكي
 اما معموالً خواص حياتي مثل تحرك.)4( بهتر را امكانپذير ميس��ازد
و زندهمانی اس��پرم در طي نگهداري در دماهاي پايين کاهش مییابد
كه اين امر ميتواند يك عامل نامطلوب در توس��عه اس��تفاده از تلقيح
 از عوامل عمده پایینتر بودن تحرك و زندهمانی.)23( مصنوعي باش��د
 انواع اكس��يژنهاي،اس��پرمهای نگه��داری ش��ده در دماهاي پايي��ن
 اكسيژنهاي واكنشپذير اثرات مخربي بر.)12( واكنشپذير ميباشند
روندهاي متابوليكي ميگذارند و ميتوانند باعث شروع پراكسيداسيون
 اس��پرم و در نهاي��ت منجر به مرگDNA ليپيد و تخريب س��اختار
 تحت این شرایط استفاده از مواد آنتياكسيداني ميتواند.س��لول شوند
كارنيتين يك ش��به- ال.)6( در بهبود خصوصیات اس��پرم موثر باش��د
هایش��ود و دارای نقشويتامين اس��ت كه به آس��اني در آب حل می
، افزایش ایمنی،متعددی از جمله محافظت و تنظیم غش��اهای سلولی
های در س��ال.باش��دنقش متابولیکی و همچنین نقش کاتالیتیکی می
کارنیتین تحت برخی شرایط-اخیر نشان داده شده است که نیاز به ال
 مصرف،کارنیتی��ن در حیوانات جوان-از جمله محدود بودن س��نتز ال
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پیش نیازهای سنتز ال-کارنیتین یعنی لیزین و متیونین نیز محدودیت
دارند و حیوان جهت تأمین نیاز خود به کارنیتین تنها متکی به س��نتز
داخلی میباشد .بنابراین افزایش نیاز متابولیکی حیوان و سنتز ناکافی
ال-کارنیتی��ن در بدن به همراه تأمین کم ال-کارنیتین از طریق جیره
میتوان��د محدودیتی از نظر تأمین نیاز متابولیکی حیوان بهوجود آورد
ک��ه نهایتاً این عدم کفایت ال-کارنیتین منجر به بازدهی کمتر حیوان
میگ��ردد .بنابراین افزودن ال-کارنیتین ب��ه جیره میتواند در افزایش
عملکرد تولید مثلی پرنده موثر باشد (.)16
در تحقی��ق انج��ام ش��ده توس��ط  Neumanو هم��کاران ()16
خروسهای تغذیه ش��ده با ال-کارنيتي��ن ( 500میلیگرم در کیلوگرم
جیره) از غلظت اس��پرم بیشتر و اسپرمهای آسیب دیده کمتری نسبت
به گروه ش��اهد برخوردار بودند و میزان لیپید پراکسیداس��یون آنها نیز
کمتر بوده است .آزمایش انجام ش��ده توسط  Cerovskyو همکاران
( )8نشان داد که استفاده از ال-کارنيتين به میزان  2گرم در روز برای
خوکها تأثیر معنیداری بر کیفیت اسپرم (درصد تحرک و زندهمانی)
نداشته است.
در تحقی��ق دیگ��ر  Saricaو همکاران ( )18مش��اهده کردند که
اس��تفاده از ال-کارنيتين در سطوح  250و  500میلیگرم در کیلوگرم
جی��ره بهطور معنیداری تحرک و زندهمانیاس��پرم بلدرچین ژاپنی را
افزایش میدهد و درصد اس��پرمهای مرده نیز نس��بت به گروه ش��اهد
کمتر میش��ود .در تحقیق انجام شده توس��ط  Zhaiو همکاران ()25
اس��تفاده از ال-کارنيتين در س��طوح  250 ،125و  500میلیگرم در
کیلوگرم جیره غلظت اس��پرم خروسه��ای لگهورن را افزایش و میزان
پراکسیداس��یون لیپید را کاهش داد .تحقیق��ات کمی در زمینه اثرات
ال-کارنيتين بر کیفیت اس��پرم بلدرچین وج��ود دارد ،لذا این مطالعه
به منظور بررس��ي تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین بر کیفیت اسپرم
بلدرچینهای ژاپنی طراحی شد.

مواد و روشها

ب��رای انجام این آزمایش 96 ،قطع��ه بلدرچین ژاپنی نر بدون هیچ
گونه بیماری و یا عارضه مش��خصی بهطور تصادفی از مرکز اصالح نژاد
بلدرچین ژاپنی دانش��گاه علوم کش��اورزی و منابع طبیعی گرگان واقع
در آققال انتخاب و بهطور تصادفی در  16پن  6قطعهای توزیع ش��دند
( 4تکرار برای هر تیمار).
تیمارهای مورد استفاده عبارت از شاهد (جیره بدون ال-کارنیتین)
و س��طوح مختل��ف ال-کارنیتی��ن ( 250 ،125و  500میلیگ��رم در
کیلوگ��رم جی��ره) بودند .آب ،خ��وراک و رژیم نوری بر اس��اس برنامه
اس��تاندارد پرورش بلدرچین تنظیم شد .بلدرچینها به مدت  7روز به
جمعآوری منی به روش مالش شکمی عادت داده شدند و در مرحله بعد
اس��پرمگیری انجام شد .سیستم نوردهی در سالن بهصورت  16ساعت
روش��نایی و  8س��اعت تاریکی بود .آغاز روشنایی در ساعت  6بامداد و
پایان آن در س��اعت  22بود .جیرههای مورد نظر بر مبنای احتیاجات
غذای��ی بلدرچین ژاپنی و مطابق جداول انجم��ن ملی تحقیقات ()17
تنظیم ش��د .برای تنظیم جیرهها از نرمافزار  UFFDAاس��تفاده شد.
تركيب جيرههاي آزمايش��ي و م��واد مغذي مورد نياز در جدول  1ارائه
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ش��ده است .بلدرچینهای نر جدا از مادهها در قفسها نگهداری شدند.
نح��وه قرار گرفت��ن بلدرچینهای نر و ماده به این ص��ورت بود که در
قفسهای��ی منفک و در مقابل هم قرار داش��تند .در هنگام تهیه نمونه
من��ی ،بلدرچی��ن نر و م��اده در محفظه خاصی ق��رار میگرفتند ،و در
زمان ش��روع جفتگیری نر با ماده ،بلدرچین نر جدا شده و فورا ً تحت
مالش ش��کمی قرار گرفته و نمونه منی با س��رنگ جمعآوری میش��د.
بالفاصله بعد از اس��پرمگیری ،مایع منی برای صفاتی نظیر حجم منی
(برحس��ب میلیلیتر) ،غلظت (برحس��ب میلیون در میلیلیتر) ،درصد
تحرک ،زندهمانی و اس��پرمهای غیرطبیعی در آزمایش��گاه در زمانهای
متف��اوت نگهداری (صفر 12 ،8 ،4 ،و  24س��اعت) م��ورد ارزیابی قرار
گرفتند .نمونههای منی ب��ه منظور نگهداری ،در رقیقکننده تریس به
نس��بت  3به ( 1س��ه قس��مت محلول رقیقکننده و یک قسمت منی)
رقیقسازی شده و در دمای  5درجه سانتیگراد یخچال مورد نگهداری
ق��رار گرفتند .ب��ه منظور تعیین درصد تحرک اس��پرماتوزوا ،يک قطره
کوچک از نمونه منی رقيق ش��ده بر روی يک الم تميز گرم ش��ده قرار
داده شد.
سپس بر روی آن يک المل گذاشته شد تا نمونه بطور يکنواخت در
زير سطح المل پخش شود .در مرحله بعد با استفاده از بزرگنمايی ×40
( 40برابر) ميکروسکوپ و با بررسی چند ناحيه از الم درصد اسپرمهايی
که حرکت پيش��رونده داشتند شمارش شدند .برای اندازهگيری درصد
اس��پرمهای زنده از محلول رنگآميزی ائوزين و نکروزين استفاده شد.
برای س��اخت اين محلول ابتدا  5گ��رم نکروزين و  0/85گرم ائوزين و
 1/45گرم س��يترات سديم آنیدرات را در  50ميلیليتر آب مقطر حل
نموده و محلول به دست آمده برای مدت  20دقيقه جوشانده شد .پس
از رس��یدن دمای محلول به دمای محی��ط ،محلول دوبار از فيلتر عبور
داده شد و در شيشهای تيره ریخته شد و دور از نور خورشيد در دمای
اتاق نگهداری شد.
برای رنگآميزی ابتدا يک قطره از منی رقيق ش��ده در يکی از دو
انتهای الم تميز و گرم ش��ده قرار داده ش��د و سپس يک قطره از رنگ
بر روی منی رقيق شده ریخته شد .بعد از مدت يک دقيقه ،توسط لبه
الم ديگری گس��ترش نازکی از آن تهيه شد و سپس به مدت  5دقيقه
الم در مجاورت هیتر قرار داده ش��د تا خش��ک ش��ود .اسپرمهاي زنده
به دليل داشتن غش��اهاي سالم در مقايسه با اسپرمهاي مرده ،محلول
رنگآمي��زي ائوزين و نكروزين رنگي را به خ��ود جذب نكرده و از اين
طريق از اسپرمهاي مرده قابل تشخيص بودند .در مرحله بعد با استفاده
از بزرگنمايي  40( ×40برابر) ميکروسکوپ در چند ناحيه از الم تعداد
اس��پرمهای زنده ش��مارش ش��دند .برای تعیین فاکتور کیفیت منی از
فرمول زیر استفاده شد (:)9

دادهها در ابتدا با استفاده از آزمون نرماليته بررسي شدند و به علت
نرمال بودن دادهها ،با استفاده از نرم افزار  )19( SASتجزيه و تحليل
آماري ش��دند و ميانگين تيمارها با اس��تفاده از آزم��ون چند دامنهای
دانكن در سطح احتمال  5درصد با همدیگر مقایسه شدند.
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بررسی کیفیت اسپرم ...
جدول  -1مواد خوراكي و تركيب جيرهي مورد آزمايش (برحسب درصد هوا خشك)

اجزاي جيره

مقدار

ذرت

52/11

کنجاله سویا

25/41

روغن سویا

1/98

پودر ماهی

2

دیکلسیم فسفات

0/48

کربنات کلسیم

1/2

نمک

0/31

مکمل ویتامینی

1

مکمل معدنی

0/25

2

0/25

سالینومایسین

0/05

 -DLمتیونین

0/12

ال-کارنیتین

-

مواد مغذی محاسبه شده (درصد)
انرژی قابل سوخت و ساز (کیلوکالری در کیلوگرم)

2900

پروتئین

24

کلسیم

0/8

فسفر قابل استفاده

0/3

سدیم

0/15

لیزین

1/33

متیونین

0/5

متیونین  +سیستین

0/88

 -1ه�ر كيلوگ�رم مکمل ویتامینی تأمینکننده موارد زیر اس�ت 3500000 :واحد بینالمللی ویتامی�ن  1000000 ،Aواحد بینالمللی ویتامین ،D3
 9000واحد بینالمللی ویتامین  1000 ،Eمیلیگرم ویتامین  900 ،K3میلیگرم ویتامین  3300 ،B1میلیگرم ویتامین  5000 ،B2میلیگرم ویتامین

 15000 ،B3میلیگرم ویتامین  150 ،B5میلیگرم ویتامین  500 ،B6میلیگرم ویتامین  7/5 ،B9میلیگرم ویتامین  250000 ،B12میلیگرم کولین،
 500میلیگرم بیوتین.

 -2ه�ر كيلوگ�رم از مكمل معدني تأمين كننده مواد زير اس�ت 50000 :میلیگ�رم منگنز 25000 ،میلیگرم آه�ن 50000 ،میلیگرم روی5000 ،
میلیگرم مس 500 ،میلیگرم ید 100 ،میلیگرم سلنیوم.

(پژوهشوسازندگی)
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نتایج و بحث

خصوصیات اسپرم بلدرچین شامل حجم،pH ،
غلظت و فاکتور کیفیت منی

دادهه��ای مرب��وط به تأثی��ر ال-کارنیتین بر خصوصیات اس��پرم
بلدرچین در جدول  2گزارش ش��ده اس��ت .نتایج نشان داد که تأثیر ال-
کارنیتی��ن بر غلظت منی معنیدار ب��ود ( .)p>0/05بلدرچینهای تغذیه
شده با  125میلیگرم در کیلوگرم ال-کارنیتین ،غلظت منی بیشتری در
مقایس��ه با سایر گروهها داشتند ( 603/08میلیون در میلیلیتر در مقابل
 529/97و  561/32میلی��ون در میلیلیتر) .کمترین غلظت منی در گروه
شاهد مشاهده شد ( 518/76میلیون در میلیلیتر) .تأثیر ال-کارنیتین بر
حجم منی pH ،و فاکتور کیفیت منی معنیدار نبود.
اسپرمهای متحرک نگهداری شده در
رقیقکننده تریس در زمانهای مختلف نگهداری

دادهه��ای مربوط به تأثی��ر ال-کارنیتین بر اس��پرمهای متحرک
نگهداری ش��ده در رقیقکننده تری��س در زمانهای مختلف نگهداری در
جدول  3گزارش ش��ده اس��ت .نتایج نش��ان داد که تأثیر ال-کارنیتین بر
اس��پرمهای متح��رک ،در بازههای زمانی  0و  4س��اعت پس از نگهداری
معن��یدار بود ( .)p>0/05بلدرچینهای تغذیه ش��ده ب��ا  125میلیگرم
در کیلوگرم ال-کارنیتین ،اس��پرمهای متحرک بیش��تری در این شرایط
در مقایس��ه با س��ایر گروهها داش��تند ( 86/92درصد در مقابل  84/32و
 84/97درصد در زمان نگهداری صفر) .کمترین درصد تحرک اس��پرمها
در بلدرچینهای گروه ش��اهد که از ال-کارنیتین اس��تفاده نکرده بودند،
مش��اهده شد ( 80/71درصد در زمان نگهداری صفر) .تأثیر ال-کارنیتین
بر درصد اس��پرمهای متحرک 12 ،8 ،و  24س��اعت پس از نگهداری در
شرایط مایع معنیدار نبود.
اسپرمهای زنده نگهداری شده در
رقیقکننده تریس در زمانهای مختلف نگهداری

دادههای مربوط به تأثیر ال-کارنیتین بر اسپرمهای زنده نگهداری
ش��ده در رقیقکننده تریس در زمانه��ای مختلف نگهداری در جدول 4
گزارش ش��ده است .نتایج نش��ان داد که تأثیر ال-کارنیتین بر اسپرمهای
زن��ده  ،در بازهه��ای زمانی  0و  4س��اعت پس از نگه��داری معنیدار بود
( .)p>0/05بلدرچینهای تغذیه ش��ده با  125میلیگرم در کیلوگرم ال-
کارنیتین ،اس��پرمهای زنده بیش��تری در این ش��رایط در مقایسه با سایر
گروهها داشتند ( 89/55درصد در مقابل  87/61و  88/17درصد در زمان
نگهداری صفر) .کمترین درصد زندهمانی اسپرمها در بلدرچینهای گروه
ش��اهد که از ال-کارنیتین اس��تفاده نکرده بودند ،مش��اهده شد (83/77
درص��د در زمان نگهداری صفر) .تأثیر ال-کارنیتین بر درصد اس��پرمهای
زن��ده 12 ،8 ،و  24س��اعت پ��س از نگهداری در ش��رایط مایع معنیدار
نبود.
اسپرمهای غیرطبیعی نگهداری شده در
رقیقکننده تریس در زمانهای مختلف نگهداری

دادهه��ای مربوط به تأثیر ال-کارنیتین بر اس��پرمهای غیرطبیعی
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نگهداری ش��ده در رقیقکننده تری��س در زمانهای مختلف نگهداری در
جدول  5گزارش ش��ده اس��ت .نتایج نش��ان داد که تأثیر ال-کارنیتین بر
درصد اسپرمهای غیرطبیعی نگهداریشده در شرایط مایع معنیدار نبود.
اگرچه اس��تفاده از ال-کارنیتین در تغذیه بلدرچین سبب کاهش عددی
تعداد اسپرمهای غیرطبیعی در بازههای زمانی مختلف شد ،اما این تفاوت
از نظر آماری معنیدار نبود.
اس��پرم پرندگان حاوی مقدار زیادی از اس��یدهای چرب غیراشباع
با چند پیوند دوگانه در غش��اء پالسما میباشد که همین امر دلیل اصلی
حساسيت آنها نس��بت به آسیبهای ایجاد ش��ده توسط پراکسیداسیون
لیپی��د میباش��د ( .)12يك��ي از عوامل مه��م در کاهش تحرک اس��پرم،
خسارتهای ساختاری ناشی از فشارهای اکسیداتیو میباشد ،زیرا کاهش
تمامیت غش��اء منجر به افزایش نفوذپذیری غشاء و کاهش توانایی تنظیم
سطوح داخل سلولی یونها میشود که مجموعه این شرایط برای تحرک
اس��پرم مضر میباش��ند ( .)10از عوامل عمده کاهش تحرك و زندهمانی
اسپرمهای نگهداریش��ده در دماهاي کم ،انواع اكسيژنهاي واكنشپذير
ميباش��ند ( .)12از عمدهتري��ن اكس��يژنهاي واكنشپذي��ر ميتوان به
راديكال هيدروكس��يل ،پراكس��يد هيدروژن و سوپر اكس��يد آنيون اشاره
كرد .از طرفی مشخص ش��ده است كه نگهداری اسپرم در دماهای پایین
توليد ای��ن ترکیبات را افزايش ميدهد ( .)15اكس��يژنهاي واكنشپذير
اثرات مخربي بر روندهاي متابوليكي ميگذارند و ميتوانند باعث ش��روع
پراكسيداس��يون ليپيد و تخريب ساختار  DNAاسپرم و در نهايت منجر
به مرگ س��لول شوند .از جمله خس��ارات پراكسيداسيون ليپيد بر اسپرم
را ميت��وان ب��ه نقصهاي مرفولوژي��ك ،كاهش تحرك ،كاه��ش باروري،
كاهش س��ياليت غشاء ،كاهش عملكرد آكروزوم ،تخريب كروماتين اسپرم
و كاهش همجوشي اسپرم با اووسيت اشاره كرد ( .)20از سویی ،مشخص
شده اس��ت که سیالیت غش��ای پیش نیاز عملکرد طبیعی سلول است و
س��یالیت و انعطافپذیری غشاهای س��لولی عمدتاً به ترکیب لیپیدی آنها
بس��تگی دارد .در گزارش��ی  Ceroliniو هم��کاران ( )7اعالم کردند که
ترکیب لیپیدی منی ماکیان شاخص مهمی برای تعیین کیفیت و توانایی
بارورس��ازی آن است .در اس��پرم پرندگان وجود فسفولیپیدهایی با تراکم
زیاد از اس��یدهای چرب پلی انوئی��ک  20و  22کربنی عامل مهمی برای
توسعه پراکسیداس��یون لیپید و آسیب پراکسیداتیو به غشاء میباشد .در
این ش��رایط استفاده از مواد آنتياكسيداني ميتواند در بهبود خصوصیات
اسپرم موثر باشد ( .)6آنتیاکسیدانها موادی هستند که با کاهش سرعت
اکسیداس��یون ،باعث حفظ س��لول از آس��یبهای ش��دید اکسیده شدن
میشوند .مکانیزم اثر این ترکیبات به این صورت است که با دادن یک اتم
هیدروژن به رادیکال آزاد تشکیل شده ،از گسترش واکنشهای زنجیرهای
اکسیداسیون جلوگیری میکنند .مواد آنتیاکسیدانی در منی وجود دارند،
اما به دلیل ضعیف بودن خصوصیات آنتیاکس��یدانی اکثر رقیقکنندهها و
کاهش ظرفیت آنتیاکس��یدانی منی در طی نگهداری در شرایط سرمايي،
اس��تفاده از این ترکیبات میتواند در بهبود خصوصیات اسپرم موثر باشد
( .)20 T 1پژوهشها نش��ان دادهاند كه مواد آنتياكسيداني هم در جیره
غذایی ( )13و هم در محلولهای نگهداری ( )12ميتوانند اثرات مفيدي
بر تحرك و زندهماني اس��پرمهای نگهداری شده در دماهای پایین داشته
باش��ند .در تحقيق حاضر استفاده از ال-کارنیتین باعث افزایش تحرک و

(پژوهشوسازندگی)

بررسی کیفیت اسپرم ...

زندهمانی اس��پرم بلدرچین در شرایط نگهداری بهصورت مایع در دمای 5
درجه سانتیگراد گردید.
در زمینه اس��تفاده از ال-کارنیتین ،آزمايش��ات انجام شده توسط
 Jacynoو هم��کاران ( ،)13ی��اری و هم��کاران ( )2و  Stradaioliو
همکاران ( )21نشان دهنده بهبود خصوصیات اسپرم (تحرک و زندهمانی)
و کاهش آس��یبهای ساختاری به اسپرم با استفاده از ال-کارنیتین تحت
ش��رایط مایع بود .بهبود تحرک نمونههای اسپرم در حیوانات تغذیه شده
با ال-کارنیتین اینگونه میتواند توضیح داده شود که بهدلیل تواناییهای
آنتیاکسیدانی ال-کارنیتین ،انواع اکسیژنهای فعال اثرات مخرب کمتری
بر غشاء اسپرم و ساختار میتوکندری وارد میکنند .بهعالوه ،ال-کارنیتین
س��بب افزایش فعالیت آنزیمهایی مانند کاتاالز و پراکس��یداز میشود که
به واس��طه داش��تن خصوصیات آنتیاکس��یدانی ،تعداد رادیکالهای آزاد
جهت شروع پراکسیداسیون لیپید را کاهش میدهند ( .)18میتوکندری
دربرگیرنده مس��یرهایی برای تولید انرژی میباش��د و به نظر میرسد که
حساسترین بخش ساختار اسپرم نس��بت به نگهداری در دماهای پایین
باشد .انواع اکسیژنهای فعال میتوانند تغییراتی را در عملکرد میتوکندری
ایج��اد کنند که نتیجه آن در تحرک اس��پرم ب��روز مینماید ( .)3از دیگر
فرضیات موجود در زمینه کاهش تحرک اسپرم در طی نگهداری سرمایی،
کاهش فسفوریالس��یون پروتئینهای اکسونم میباشد که برای جابجایی
اس��پرم ضروری هس��تند .انواع اکس��یژنهای واکنشپذیر از توانایی الزم
جهت جلوگیری از فعالیت آنزیمهای موثر در فرآیندهای فسفوریالسیون
اکس��یداتیو ،گلیکولیز یا دیگر مس��یرهای تولیدکننده  ATPبرای سلول
اس��پرم برخوردار میباشند .استفاده از ال-کارنیتین میتواند سبب خنثی
ش��دن اثر اکسیژنهای فعال بر این آنزیمها شود و از این طریق از کاهش
تح��رک اس��پرم جلوگیری نماید ( .)22در تحقیق حاضر اس��تفاده از ال-
کارنیتی��ن در تغذی��ه بلدرچین ژاپنی س��بب بهبود تح��رک و زندهمانی

اس��پرم در ش��رایط نگهداری مایع در زمانهای صفر و  4س��اعت پس از
نگهداری شد اما در سایر زمانهای نگهداری تأثیر معنیداری بر تحرک و
زندهمانی نمونههای اسپرم نداشت ،به نظر میرسد که اثر ال-کارنیتین بر
شاخصهایی مانند تحرک و زندهمانی عمدتاً در اوایل نگهداری در شرایط
مایع باشد ،این موضوع شاید به واسطه استفاده تغذیهای آن باشد .اگر ال-
کارنیتین و س��ایر مواد آنتیاکسیدانی در رقیقکننده مورد استفاده جهت
نگهداری نمونههای اسپرم به کار گرفته شوند ،میتوانند برای مدت زمان
بیش��تری کیفیت اس��پرم را بهبود دهند ،در آزمایش حاضر ال-کارنیتین
از طریق جیره مورد اس��تفاده قرار گرفت و ش��اید به همین دلیل اثر آن
بر ش��اخصهای کیفیت اس��پرم برای مدت زمان کمتری نمود پیدا کرد.
گزارش ش��ده است که یکی از نتایج تخریب اکروزوم ،ترشح مواد آنزیمی
است .ترش��ح  5آنزیم آسپارتات آمینوترانس��فراز ،آالنین آمینوترانسفراز،
هیالورونو گلوکوزامینداز ،اس��ید فسفاتاز و آلکالین فسفاتاز در اثر تخریب
اکروزوم گزارش شده است و مشخص شده است که ارتباط منفی بین آزاد
شدن این آنزیمها و تحرک اسپرم وجود دارد (.)24
افزایش غلظت اسپرم در بلدرچینهای تغذیه شده با ال-کارنیتین
میتواند به دلیل محافظت بهتر ساختار غشاء اسپرم باشد که باعث افزایش
طول عمر اسپرم خواهد ش��د .در این ارتباط نتایج تحقیق حاضر با نتایج
گزارش ش��ده توس��ط  Neumanو همکاران ( )16و  Zhaiو همکاران
( )25همخوان��ی دارد Neuman .و همکاران ( )16مش��اهده کردند که
مکملس��ازی جیره غذایی خ��روس با ال-کارنیتی��ن ( 500میلیگرم در
کیلوگرم) غلظت من��ی را افزایش میدهد .در آزمایش  Zhaiو همکاران
( )25اف��زودن  125میلیگرم در کیلوگرم ال-کارنیتین غلظت منی را در
مقایسه با سایر گروهها افزایش داد .با توجه به نتایج این آزمایش ،میتوان
گفت که اس��تفاده از ال-کارنیتین ( 125میلیگرم در کیلوگرم) در تغذیه
بلدرچین ژاپنی سبب بهبود عملکرد تولید مثلی میشود.

جدول  -2تأثیر ال-کارنیتین (میلیگرم در کیلوگرم) بر خصوصیات اسپرم بلدرچین

حجم ()ml

pH

فاکتور کیفیت منی

غلظت ()n×106

ال-کارنیتین
صفر

0/02

6/89

518/76 b

11/62

125

0/02

6/92

603/08 a

15/56

250

0/02

6/96

561/32 ab

12/50

500

0/02

6/95

529/97 b

13/81

SEM

0/002

0/12

18/56

0/82

اعداد با حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد ( )p>0/05میباشند.
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جدول  -3تأثیر ال-کارنیتین (میلیگرم در کیلوگرم) بر درصد اسپرمهای متحرک نگهداری شده در زمانهای مختلف نگهداری

زمانهای نگهداری (ساعت)
ال-کارنیتین

صفر

4

8

12

24

صفر

80/71 b

71/96 b

66/44

40/11

15/63

125

86/92 a

76/94 a

67/73

42/41

16/33

250

ab

74/49 ab

66/89

41/35

17/16

500

ab

75/60 ab

67/90

41/44

17/66

SEM

1/51

0/91

0/98

1/17

1/05

اعداد با حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد ( )p>0/05میباشند.
جدول  -4تأثیر ال-کارنیتین (میلیگرم در کیلوگرم) بر درصد اسپرمهای زنده نگهداری شده در زمانهای مختلف نگهداری

زمانهای نگهداری (ساعت)
ال-کارنیتین

صفر

4

8

12

24

صفر

83/77 b

74/50 b

68/75

42/72

18/05

125

89/55 a

79/94 a

69/96

44/97

19/51

250

87/61 ab

77/18 ab

69/50

44/41

20/11

500

88/17 a

78/15 a

70/46

44/73

20/66

SEM

1/17

1/20

1/12

1/10

1/27

اعداد با حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد ( )p>0/05میباشند.
جدول  -5تأثیر ال-کارنیتین (میلیگرم در کیلوگرم) بر درصد اسپرمهای غیرطبیعی نگهداری شده در زمانهای مختلف نگهداری

زمانهای نگهداری (ساعت)
ال-کارنیتین

صفر

4

8

12

24

صفر

9/27

11/97

16/22

19/97

29/22

125

8/56

11/60

14/60

19/60

27/35

250

8/32

10/66

15/16

19/41

28/97

500

8/89

11/69

14/19

18/66

26/88

SEM

0/77

0/92

1/24

1/03

1/23

اعداد با حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد ( )p>0/05میباشند.
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