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  چکیده

این آزمایش به  هدف:بر فعالیت تولیدمثلی جنس نر موثر هستند.   α2F توسین و پروستاگلندیناکسی زمینه مطالعاتی:

 روش کار:مثلی قوچ عربی انجام شد. بر فعالیت تولید  α2F توسین و پروستاگلندینبررسی تاثیر تزریق اکسیمنظور 

 کیلوگرم(  64)متوسط  و وزنی سال( 5/2)متوسط  با شرایط سنی در فصل تولیدمثل راس قوچ نژاد عربی 12تعداد 

شاهد )بدون دریافت  -1تقسیم شدند: تیمار آزمایشی  3طرح کامال تصادفی به یک و تغذیه همانند در قالب  تقریبا یکسان

 α2Fپروستاگلندین  -3( و تزریق داخل سیاهرگی المللی، واحد بین 7توسین )دریافت کننده اکسی -2هورمون(، 

و  با تحریک الکتریکی گیریدقیقه پس از هر تزریق، اسپرم 15حدود (. ای تزریق داخل ماهیچهگرم، میلی 4)داینوپروست، 

شد. فاصله زمانی آغاز تحریکات الکتریکی تا انزال ثبت تعیین توم و ارتفاع بیضه وخونگیری انجام شد. اندازه محیط اسکر

سترون وتست غلظتمشاهده برای هر تیمار( انجام گرفت.  16هفته ) 4به مدت گردید. این آزمایش بصورت هفتگی 

فاصله قرار نگرفت.  تیمارهاابعاد بیضه تحت تاثیر  نتایج:پالسمای منی و خون به روش رادیوایمونواسی تعیین گردید. 

(. بیشترین و کمترین مقدار حجم منی، غلظت >05/0Pدر تیمارهای هورمونی بیشتر از شاهد بود ) زمانی تحریک تا انزال

(. >05/0Pتوسین و شاهد بود )و تحرک پیشرونده اسپرم به ترتیب مربوط به تیمار اکسی ، شمار کل اسپرماسپرم

(. درصد اسپرمهای زنده در >05/0Pتوسین بود )کمتر از اکسی های فوق در تیمار پروستاگلندینهمچنین، میزان فراسنجه

(. تیمارهای هورمونی باعث افزایش میزان >05/0Pهای شاهد و پروستاگلندین بود )توسین بیشتر از گروهتیمار اکسی

و خون سترون پالسمای منی و(. غلظت تست>05/0Pهای مورفولوژیکی اسپرمها در مقایسه با شاهد گردیدند )ناهنجاری

توسین و های اکسیتزریق هورمون بطور کلی، گیری نهایی:نتیجهداری نداشت. اختالف معنی در تیمارهای آزمایشی

 اغلب بهبود زمانی تحریک الکتریکی تا انزال و کاهش فاصله های عربی در فصل تولیدمثل، باعثبه قوچ α2Fپروستاگلندین 

 .ها شدندهای کمی و کیفی اسپرمجهفراسن
 

 ، قوچ عربی  α2Fمثلی، پروستاگلندین توسین، بازده تولیداکسی کلیدی: واژگان
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  مقدمه

های فراوان خود با وجود پتانسیل گوسفندداریی حرفه

دی و اقتصادی جایگاه تولیدر ایران، هنوز نتوانسته 

(. گوسفند عربی از 1384 )خالداری ای پیدا کندشایسته

جمله نژادهایی است که در حاشیه غربی و جنوب استان 

گوسفندان  از دستهیابد. این نژاد خوزستان پرورش می

بوده و برای پرواربندی مناسب است. اما  سنگین وزن

به دلیل نرخ پایین دوقلوزایی همواره باید کوشش در 

زایی صورت گرفته و توجه جهت ایجاد حداکثر بره

های زیادی صرف شاخص های تولیدمثلی در گله

. (1384 و خالداری 1382گوسفند عربی شود )عزت پور 

ارتقای ها رکن مهم و اساسی تولیدمثل بوده و قوچ

فعالیت جنسی آنها از اهمیت باالیی برخوردار است. 

باشد که در هر دو توسین یک هورمون پپتیدی میاکسی

و جنب بطنی  های فوق بیناییجنس نر و ماده در هسته

هیپوتاالموس ساخته شده و در هیپوفیز خلفی ذخیره 

های عصبی به در اثر محرکشود. این هورمون می

توسین همچنین توسط شود. اکسیگردش خون آزاد می

های بینابینی بیضه، اپیدیدیم و پروستات تولید سلول

-(. هورمون اکسی2007بزکورت و همکاران شود )می

های ماهیجهتوسین دارای اثرات اختصاصی بر انقباض 

-می های غده پستان در جنس مادهصاف رحم و سلول

در جنس نر به خوبی  آناما عملکرد فیزیولوژیکی باشد. 

به حرکت  توسین ممکن استمشخص نشده است. اکسی

ریک تح راه اسپرم در داخل مجاری آوران و اپیدیدیم از 

نیکلسون و کند )صاف آنها کمک  هایماهیچهانقباض 

های آواسی توسین به قوچتزریق اکسی (.1999همکاران 

در منی انزال شده و  هاکل اسپرم شمارباعث افزایش 

پالسمای منی شد. این درحالی است  لظت تستوسترونغ

تاثیر بود که بر غلظت تستسترون پالسمای خون بی

های آکسفورد، در قوچ (.2007)بزکورت و همکاران 

افزایش جمعیت اسپرم دم  موجبتوسین تزریق اکسی

(. 1999اپیدیدیم شد )نیکلسون و همکاران 

نخستین بار از مایعات غده پروستات  هاپروستاگلندین

. ولی نداگذاری شده، لذا به این نام اسمندگردیدجدا 

های بدن به توان گفت که تقریبا تمام بافتاکنون می

ماده اولیه جهت سنتز این دسته پردازند. ها میترشح آن

باشد. میاسید چرب آراشیدونیک ها عمدتا ناز هورمو

ه خود یا های سازندبا اثر بر سلول هاپروستاگلندین

اتوکرین و پاراکرین باعث  های مجاور، به روشسلول

 (.2000)حافظ و حافظ  شوندهای هدف میپاسخ سلول

ها در پالسمای منی شناسایی اگرچه پروستاگلندین

اند، ولی نقش فیزیولوژیکی آنها در جنس نر، شده

ی مطالعات تجربی، تزریق ط بخوبی شناخته نشده است.

کلوپرستنول در گاو تاثیری بر تعداد تحریکات الکتریکی 

توسین الزم جهت انزال نداشت. در حالیکه، تجویز اکسی

کاهش تعداد تحریکات الکتریکی مورد نیاز جهت انزال را 

 تزریق (.2004)پالمر و همکاران  موجب شد

 -های دورگ قزلبه قوچ α2Fپروستاگلندین 

آرخامرینوس باعث بهبود  –آرخامرینوس و مغانی 

های انزال حجم منی، غلظت اسپرم و شمار کل اسپرم

توسین و تزریق اکسی. (2013)الفتی و همکاران  شد

داری بر غلظت در سگ تاثیر معنی  α2Fپروستاگلندین 

 توسیناکسی (.2004تراس و همکاران ) اسپرم نداشت

نر هلشتاین باعث افزایش تعداد  در گاو تجویز شده

اسپرم در منی انزال شده گردید ولی تاثیری بر میزان 

 (.1988برنتسون و ایگبولی )تحرک اسپرم نداشت 

افزایش  منجر بهدر نریان  α2Fپروستاگلندین  استفاده از

ولی میزان  ،حجم منی و کاهش غلظت اسپرم گردید

 تزریقهای اسپرم تحت تاثیر این تحرک و ناهنجاری

رسد ه نظر میب (.1981)کریدر و همکاران  قرار نگرفتند

های قابل با اثر مستقیم بر بافت α2F که پروستاگلندین

انقباض کپسول بیضه و اپیدیدیم باعث افزایش سرعت 

شود. ها از اپیدیدیم به کانال دفران میعبور اسپرم

در گیری اسپرماستفاده از این هورمون قبل از 

غلظت اسپرم در منی انزالی را از طریق جوندگان، 

یم به کانال دفران ها از اپیدیدافزایش عبور اسپرم

لذا در راستای  (.2007یاماموتو و همکاران ) دافزایش دا
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سازی صفات تولیدمثلی و کوشش در جهت بهینه

و همچنین دسترسی به  افزایش راندمان تولیدمثلی

های منی به منظور کیفیت و کمیت باالتر فراسنجه

سازی برای تلقیح مصنوعی، مطالعه حاضر با ذخیره

توسین و های اکسیبررسی تاثیر تزریق هورمون هدف

د مثلی قوچ های تولیبر فراسنجه α2Fپروستاگلندین 

  . انجام گرفت عربی در فصل تولیدمثل

 

 هامواد و روش

شمسی  هجری 1390مطالعه حاضر از اوایل مهرماه 

در ایستگاه تحقیقات دامپروری ( فصل تولیدمثلآغاز )

وابسته به دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین 

 48خوزستان واقع در شهر مالثانی با طول جغرافیایی 

 36درجه و  31دقیقه و عرض جغرافیایی  52درجه و 

راس قوچ  12منظور، تعداد دقیقه انجام شد. برای این 

یبا سال، وزن تقر 2-3م با شرایط سنی نژاد عربی سال

در کیلوگرم( و تغذیه همانند،  64یکسان )بطور متوسط 

گروه آزمایشی شاهد  3 در طرح کامال تصادفییک  قالب

(، و فقط تزریق آب مقطر )بدون دریافت هورمون

واحد بین المللی از  7توسین )تزریق دریافت کننده اکسی

دریافت کننده و  (داخل سیاهرگیاین هورمون بصورت 

گرم داینوپروست میلی 4)تزریق  α2F پروستاگلندین

 5لیتر آن حاوی که هر میلی ایداخل ماهیچهبصورت 

تقسیم شدند. این تزریقات  (گرم پروستاگلندین بودمیلی

 فصل تولیدمثلدر هفته  4و به مدت بطور هفتگی 

انجام شد  مشاهده برای هر تیمار( 16)گوسفند 

. (2013و الفتی و همکاران  2007)بزکورت و همکاران 

گیری از ورید وداج و خوندقیقه پس از هر تزریق،  15

 الکترواجاکوالتور به عمل آمد.گیری توسط اسپرم

بصورت هفتگی به  اسکروتوم محیطهمچنین اندازه 

دقیقه پس از هر تزریق هورمونی  15هفته و  4مدت 

 این هورمونهاتجویز  نحوه توسط متر اندازه گیری شد.

در   مطالعات محققین دیگردر راستای  گیرینمونهو 

، 1999نیکلسون و همکاران بود ) سایر نژادهای گوسفند

 .(2013و الفتی و همکاران  2007بزکورت و همکاران 

گیری، فاصله زمانی بین شروع هنگام اسپرمدر 

ه های نمون کتریکی تا انزال نیز ثبت شد.ال اتتحریک

های حاوی ماده ضد لولهداخل در آوری شده جمعخون 

خون جدا  سانتریفیوژ شده و پالسمای (EDTAانعقاد )

بالفاصله پس از انزال و تعیین حجم منی در داخل  شد.

از منی برداشت شده و  های مدرج، حجم کوچکیفالکون

به لوله آزمایش منتقل گردید. پس از رقیق سازی این 

یوتو و همکاران ) ها توسط سرم فیزیولوژیکنمونه

های کمی و کیفی اسپرماتوزوئیدها فراسنجه ،(2011

به مورد ارزیابی قرار گرفتند. مابقی منی داخل فالکون 

و  شدهسانتریفیوژ  2000دقیقه با دور  10مدت 

تا زمان  پالسمای منی جدا گردید. پالسمای خون و منی

ارسال به آزمایشگاه جهت اندازه گیری غلظت هورمون 

-فراسنجهذخیره شدند.  -C20°در دمای  ،سترونوتست

شمار کل  ،غلظت ها نظیرکمی و کیفی اسپرمهای 

های ک پیشرونده، ناهنجاریتحرمیزان  اسپرم،

مورد ارزیابی های زنده وژیکی و درصد اسپرممورفول

پیشرونده جهت ارزیابی درصد تحرک  .قرار گرفتند

یک قطره از منی رقیق شده روی الم گرم شده اسپرم، 

 ×40قرار داده شد و پس از المل گذاری، در بزرگنمایی 

های با حرکت پیشرونده میکروسکوپ، درصد اسپرم

های شمارش شدند. برای اندازه گیری درصد اسپرم

 - از محلول رنگ آمیزی ائوزین ناهنجار زنده و

آمیزی، ابتدا یک . برای رنگنیگروزین استفاده گردید

گرم تمیز و قطره از منی رقیق شده در یک انتهای الم 

شده قرار داده شد و سپس یک قطره از رنگ روی منی 

، توسط لبه الم دیگری، یک دقیقهریخته شد. بعد از مدت 

در گسترش نازکی از آن تهیه شد و پس از خشک شدن 

میکروسکوپ و با استفاده از روغن  ×100بزرگنمایی 

های زنده به اسپرممورد ارزیابی قرار گرفت. ایمرسیون 

سالم رنگی را به خود جذب نکرده و غشای داشتن دلیل 

-اسپرمدرصد  مرده بودند. هایقابل تشخیص از اسپرم

های با ارزیابی نمونه مورفولوژیکی های با ناهنجاری
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اسپرم توسط توسط  غلظت. رنگ آمیزی تعیین گردید

. شمار کل اسپرم از الم هموسیتومتر تعیین گردید

غلظت اسپرم در حجم منی انزال شده حاصلضرب 

غلظت . (2012حمیدی و همکاران ) بدست آمد

فاده از روش پالسمای منی و خون با است تستوسترون

های پژوهش دادهگیری شد. اندازه رادیوایمونواسی

( مورد آنالیز 16)ویرایش  SPSSحاضر با نرم افزار 

های مورد مطالعه قرار گرفتند. برای مقایسه فراسنجه

بین تیمارهای آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی از 

و آزمون  (ANOVA)تحلیل واریانس یک طرفه 

 نتایج برحسب  دامنه دانکن استفاده شد.ای چند مقایسه

مدل آماری طرح  .ارائه گردید  میانگین ±خطای معیار

مقدار هر مشاهده،  Yijبود که  Yij=μ+Ti+εijورت صهب

μ  ،میانگین کلTi  اثر تیمار وεij  اثر خطای آزمایشی

 .است

 

 و بحث نتایج

و ارتفاع  اسکروتومدر مطالعه حاضر، اندازه محیط 

 ر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتندبیضه تحت تاثی

. فاصله زمانی آغاز تحریکات الکتریکی تا (1)جدول 

توسین و انزال در تیمارهای تحت درمان با اکسی

( کمتر از گروه >05/0Pداری )پروستاگلندین بطور معنی

  آمده است. 2جدول که در شاهد بود 

       

 قوچ عربی در فصل تولیدمثل *بر ابعاد بیضه 2توسینو اکسیα2F1 پروستاگلندینهای تاثیر تزریق هورمون  -1جدول 

 فراسنجه شاهد                  α2Fپروستاگلندین               توسیناکسی                 

60/0±30/29  

30/0±70/14  

61/0±66/30  

40/0±06/15  

37/0±00/30  

35/0±56/14  

 متر()سانتی اسکروتوماندازه محیط 

 متر(اندازه ارتفاع بیضه )سانتی

 هفته از آزمایش 4میانگین  * ،توسینالمللی اکسیواحد بین 7تزریق داخل سیاهرگی 2گرم داینوپروست و میلی 4ای تزریق داخل ماهیچه1

 

ر فصل قوچ عربی د فاصله زمانی تحریک تا انزالتوسین بر و اکسی α2F پروستاگلندینهای تاثیر تزریق هورمون  -2جدول 

 تولیدمثل

 فراسنجه  شاهد                α2Fپروستاگلندین               توسیناکسی                 

36/56±3/62b 33/53±3/84b 84/33±15/42a )زمان تحریک تا انزال )ثانیه  

 (.>05/0Pداری می باشند )اعداد با حروف نامشابه دارای اختالف آماری معنی        

 

، میانگین حجم 3بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 

-میزان تحرک پیش شمار کل اسپرم،اسپرم،  غلظتمنی، 

توسین بطور های زنده در تیمار اکسیاسپرم رونده و

بیشتر از تیمار پروستاگلندین و شاهد بود. داری معنی

های مذکور به غیر از میزان برای تمامی فراسنجه

های زنده، کمترین مقدار مربوط به گروه شاهد اسپرم

های زنده بین (. اختالف درصد اسپرم>05/0Pبود )

دار نبود. توسین و پروستاگلندین معنیتیمارهای اکسی

هورمونی بر اغلب بر خالف تاثیر مثبت تیمارهای 

توسین و های کیفی و کمی منی، اکسیفراسنجه

های با مپروستاگلندین باعث افزایش درصد اسپر

در مقایسه با گروه شاهد  های موفولوژیکناهنجاری

نتایج . آمده است 3جدول که در ( >05/0Pگردیدند )

نشان داد که غلظت  4با توجه به جدول حاصله 

در پالسمای منی و خون تحت  تستوسترونهورمون 

توسین و پروستاگلندین قرار تاثیر تیمارهای اکسی

 .نگرفت
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 قوچ عربی در فصل منی های کمی و کیفیتوسین بر فراسنجهو اکسی α2F پروستاگلندینهای تاثیر تزریق هورمون -3جدول 

 تولیدمثل

 فراسنجه  شاهد                   α2Fپروستاگلندین               توسیناکسی                 

2/22±0/06a 

3/74±0/12a 

8/30±0/37a 

89/38±0/89a 

90/69±0/80a 

9/56±0/49a 

1/86±0/04b 

3/29±0/08b 

6/11±0/19b 

80/33±1/03b 

87/40±0/58b 

10/27±0/54a 

1/57±0/07c 

2/89±0/11c 

4/57±0/29c 

70/67±0/82c 

85/33±0/78b 

7/13±0/50b 

 لیتر(حجم منی )میلی

 (×910اسپرم )میلی لیتر/ غلظت

 (×910شمار کل اسپرم )

 ها )درصد(تحرک پیشرونده اسپرم

 های زنده )درصد(اسپرم

 های اسپرم )درصد(ناهنجاری

 (.>05/0Pداری می باشند )در هر ردیف، اعداد با حروف نامشابه دارای اختالف آماری معنی        

و خون قوچ عربی در فصل  پالسمای منی تستوسترونتوسین بر غلظت و اکسی α2PGFهای تاثیر تزریق هورمون -4جدول 

 تولیدمثل

 فراسنجه  شاهد                α2Fپروستاگلندین           توسیناکسی              

   46/0±70/4  

30/0±85/6  

36/0±30/5  

34/0±20/7  

55/0±00/4  

27/0±00/7  

 لیتر(منی )نانوگرم بر میلی تستوسترون

 لیتر(خون )نانوگرم بر میلی تستوسترون

 

عدم تاثیر تیمارهای آزمایشی بر اندازه محیط 

-با یافته، و ارتفاع بیضه در مطالعه حاضر اسکروتوم

توسین تزریق نر که اکسی در گاو مطالعه دیگر های

 .(1988برنتسون و ایگبولی ) موافقت دارد شده بود،

داری از تجویز تاثیر معنی ،(2011) و همکارانمعصومی 

گاو  اسکروتومبر اندازه محیط   α2F پروستاگلندین

شود بیضه پستانداران یافت میتوسین در اکسی نیافتند.

دهد و فعالیت انقباضی کپسول بیضه را افزایش می

در توافق با مطالعه حاضر،  (.2001والچ و همکاران )

گزارش کردند که تزریق  (2004)و همکاران  پالمر

توسین به گاو، مدت زمان تحریک تا عضالنی اکسی

گیری توسط انزال را کاهش داده و اسپرم

والتور را تسهیل نمود. در موش، استفاده از الکترواجاک

توسین باعث کاهش تعداد دخول قبل از انزال شد اکسی

توسین یکی از . اکسی(1985استونهام و همکاران )

اوکرت قویترین عوامل تحریک نعوظ آلت تناسلی است )

توسین در هنگام آزاد سازی اکسی (.2003و همکاران 

نقش داشته باشد. انزال ممکن است در سیری جنسی 

توسین هیپوتاالموس با انزال احتماال یک پالس اکسی

مربوط باشد که با یک اثر مرکزی بر رفتار جنسی 

. در مطالعه حاضر، (2006تکر و همکاران همراه باشد )

تجویز  متعاقب کاهش فاصله زمانی تحریک تا انزال

کوزینک و )نتایج حاصله در خوک با   α2Fپروستاگلندین 

پالمر و همکاران ( موافق و در گاو )2002همکاران 

 غلظت پالسمایی پروستاگلندین باشد. ( مخالف می2004

α2Fای روندهدر هنگام نعوظ و انزال اسب بطور پیش

های یافته(. 2010ورونسی و همکاران افزایش یافت )

نشان داد ( در موش 2007)و همکاران  یاماموتوپژوهش 

ممکن است بر بلوغ و عملکرد  α2Fکه پروستاگلندین 

 موش تستوسترونهای الیدیگ تولید کننده سلول

دار ایش معنیافزبصورت اتوکرینی نقش داشته باشد. 

پروستاگلندین  حجم منی انزالی متعاقب تزریق هورمون

α2F هایهای عربی موافق با یافتهقوچ در فصل تولیدمثل 

کریدر و همکاران محققین در اسب و گاو هلشتاین )
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 مخالف با نتایج و (2011معصومی و همکاران  ؛1981

ناراسیما و همکاران ) در گاومیش پژوهش انجام شده

 دستگاه تولیدمثلیدر  α2F بود. پروستاگلندین (1986

صاف  هایماهیچهانقباض شود و در جنس نر تولید می

 هایلولهاپیدیدیم، غدد ضمیمه جنسی، کپسول بیضه و 

رسد از این طریق نقش دارد که به نظر می سازاسپرم

یاماموتو و افزایش حجم منی را در پی داشته باشد )

توسین نیز دارای نقش پاراکرینی اکسی (.2007همکاران 

ساز، اپیدیدیم و غده های اسپرمدر تحریک انقباض لوله

که از این طریق باعث افزایش حجم  باشدپروستات می

 تحقیقاتدر  (.2006تکر و همکاران ) شودمنی می

-، اکسیدر قوچ آواسی (2007) و همکاران بزکورت

گردید که  دار حجم منیتوسین باعث افزایش معنی

های ما، در تضاد با یافته موافق با مطالعه حاضر بود.

 حجم منیتوسین بر داری از اکسیدر گاو تاثیر معنی

این مساله که  .(1988)برنتسون و ایگبولی  یافت نشد

توسین در غده پروستات نسبت به خون غلظت اکسی

کند که این هورمون بیشتر است، این حقیقت را بیان می

)تکر و  شودبصورت موضعی در پروستات ساخته می

توسین با تحریک تقسیمات اکسی (.2006همکاران 

میتوزی پروستات در انسان، بر رشد غده و فعالیت 

 (.2006)تکر و همکاران است  ترشحی آن تاثیرگذار

توسین همچنین در انقباض کیسه وزیکول سمینال اکسی

(. 1974نایت قوچ و تخلیه آن در زمان انزال نقش دارد )

در موش، اثر مثبتی از  (2002)و همکاران  اسایندر

توسین بر میزان تحرک اسپرم یافتند. در اکسیتجویز 

توسین در اکسیبکارگیری قوچ آواسی گاو و در مقابل، 

ها نداشته ری بر تحرک اسپرمتاثی گاو و قوچ آواسی

 بزکورت و همکارانو  2004پالمر و همکاران ) است

توسین ممکن است دارای اعمال اکسی(. 2007

ها در فیزیولوژیکی در کنترل تحرک و پیشرفت اسپرم

اپیدیدیم دستگاه تناسلی مردان بوده و در تسهیل 

 طی انزال نقش داشته باشد ها درجابجایی اسپرم

. بر خالف مطالعه حاضر، در (2005فیلیپی و همکاران )

 α2Fداری از بکارگیری پروستاگلندین خوک تاثیر معنی

ماس و همکاران گردید )بر تحرک اسپرم مشاهده ن

و  کریدر در گاو و (2011) و همکاران معصومی (.2003

بر درصد در اسب تاثیر پروستاگلندین ( 1981) همکاران

که موافق با دار گزارش نمودند تحرک اسپرم را معنی

-افزایش معنییج حاضر، اهمسو با نت های ما بود.یافته

توسین در قوچ اکسی متعاقب تزریق دار غلظت اسپرم

در مقابل،  (.2001ویتینگتون و همکاران مشاهده گردید )

توسین در سگ تاثیری بر غلظت اسپرم تزریق اکسی

، تاثیر (2004)و همکاران  پالمر (.2002هس نداشت )

های توسین بر شمار اسپرمداری از تجویز اکسیمعنی

در این  باشد.گاو نیافتند که در تضاد با مطالعه ما می

تحقیق، افزایش غلظت اسپرم پس از تزریق 

معصومی و بدست آمده در گاو ) پروستاگلندین با نتایج

در  مطالعه دیگرهای  و با یافته( موافق 2011همکاران 

-اکسی .باشدمی مخالف( 2004)استین و هارپر سگ 

یش انقباضات اپیدیدیمی توسین و پروستاگلندین با افزا

ها به سمت کانال باعث افزایش جابجایی اسپرمتوانند می

)تکر و ها در انزال شوند دفران و افزایش شمار اسپرم

همچنین، انقباض کپسول بیضه توسط (. 2006همکاران 

های قابل در افزایش تعداد اسپرم، α2Fپروستاگلندین 

معصومی و همکاران دسترس برای انزال نقش دارد )

توسین باعث افزایش اکسیدر این پژوهش،  (.2011

و  پالمرهای زنده شد که مخالف با نتایج درصد اسپرم

مطالعه  در تضاد بادر گاو بود. ( 2004)همکاران 

توسین بر اکسیتزریق داری از حاضر، تاثیر معنی

والچ و )انسان و خوک مشاهده نشد مورفولوژی اسپرم 

ای، مقدار های گونهتفاوت. (2005و باکی  2001همکاران 

آوری هورمون تزریق شده، فاصله زمانی تزریق تا جمع

آوری منی از جمله دالیل احتمالی منی و روش جمع

، در یک پژوهشباشند. نتایج مین ایتفاوت در 

ی هااسپرم مورفولوژیتاثیری بر  α2F پروستاگلندین

در توافق با ما، (. 2007کاستریز و هس ) خوک نداشت

و  ال غفاری در خوک و (2008) و همکاران یسته
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آسیب غشای اسپرم و در خرگوش، ( 1991)همکاران 

افزودن از  پس آکروزومی افزایش میزان ناهنجاری

تزریق در مطالعه حاضر،  .منی یافتند پروستاگلندین به

داری بر غلظت توسین و پروستاگلندین تاثیر معنیاکسی

که  نداشتپالسمای منی و خون  تستوسترونهورمون 

در  (1994)و همکاران  نوزدراچیو هایموافق با یافته 

 محققین دیگر در قوچ و بز بود رت و در تقابل با نتایج

(. 1999و اینابا و همکاران  1995نوس و سر )گرندی

نشان داد که تجویز  (1988کوان و گوور ) مطالعات

ها توسین به رت های نر مانع از بیوسنتز آندروژناکسی

بر خالف این مطالعه،  های الیدیگ گردید.توسط سلول

منجر و رت به ترتیب در گاو  α2Fتجویز پروستاگلندین 

 . خون شد تستوسترونغلظت  و کاهش به افزایش

 موافق با مطالعه ما، (.2011معصومی و همکاران )

در رت تاثیری از مصرف  (1998) و همکاران ساواده

خون و بیضه  تستوسترونپروستاگلندین بر میزان 

 با تزریقدر نتایج مشاهده شده  تفاوتنیافتند. 

سترون خون و منی وبر غلظت تست α2Fپروستاگلندین 

های ژنتیکی، سن، میل جنسی اولیه، تفاوتتوان به را می

بکار رفته پروستاگلندین، مقدار  آنالوگ نوعوزن، 

و شرایط محیطی که در آن تحقیق  مصرف این هورمون

(.     2011صورت گرفته است، باشد )معصومی و همکاران 

های ممکن است بر عملکرد سلول α2Fپروستاگلندین 

الیدیگ بیضه بصورت اتوکرینی نقش داشته باشد. 

در  α2Fپروستاگلندین سنتتاز و گیرنده پروستاگلندین 

های الیدیگ از کنترل تستوسترون رها شده از سلول

 -طریق یک مسیر موضعی و مسیر هیپوتاالموس

-بیضه نقش دارد و بر فعالیت بیضه اثر می -هیپوفیز

های الیدیگ از لوغ سلولدر ب α2Fگذارد. پروستاگلندین 

یاماموتو و همکاران ها نقش دارد )طریق سیتوکین

2007.) 
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Abstract 

BACKGROUND: Oxytocin and prostaglandin F2α are effective on male reproductive function. 

OBJECTIVES: This experiment was carried out to evaluate the effects of oxytocin and 

prostaglandin F2α injection on reproductive activity of Arabian rams. METHODS: In breeding 

season, twelve Arabian rams with the nearly same age )average 2.5 years old), weight (average 64 

Kg) and similar feeding conditions were assigned as a completely randomized design into three 

treatments: 1- control (without hormone injection), 2- oxytocin injection (7 IU, IV) and 3- PGF2α 

injection (4 mg dinoprost, IM). About 15 minutes after each injection, semen (with ejaculator) and 

blood samples were taken. Testicular circumference and height were measured. The time interval 

between the beginning of electrical stimulation to ejaculation was recorded. This experiment was 

repeated weekly for 4 weeks (16 observations for each treatment). The testosterone concentration in 

seminal and blood plasma was determined using radioimmunoassay. RESULTS: The testis 

dimensions were not affected by treatments. The time interval stimulation to ejaculation in 

hormonal treatments was higher than control (P<0.05). The Highest and lowest values of the semen 

volume, spermatozoa density, total numbers of spermatozoa and spermatozoa progressive motility 

were related to oxytocin and control treatments, respectively (P<0.05). Furthermore, the amount of 

these parameters in prostaglandin treatment was less than the oxytocin group (P<0.05). The 

percentage of live sperms in oxytocin treatment was higher than others (P<0.05). Both of the 

hormones caused the higher spermatozoa morphological defects than control (P<0.05). There were 

no significant differences in blood and seminal plasma testosterone values among treatments. 

CONCLUSIONS: In general, the oxytocin and prostaglandin F2α injection to Arabian ram in 

breeding season, reduced the time interval stimulation to ejaculation and improved the most 

quantity and quality parameters of spermatozoa. 
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