نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  25شماره  /4سال1394

تاثیر هورمونهای اکسیتوسین و پروستاگلندین  F2αبر فعالیت تولیدمثلی قوچ عربی
2

مجید یوسفیان ،1صالح طباطبائی وکیلی* ،2مرتضی مموئی ،3خلیل میرزاده 4و مرتضی چاجی
تاریخ دریافت92/12/27 :

تاریخ پذیرش94/6/23:

 1دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 2دانشیار گروه علوم دامی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 3استاد گروه علوم دامی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 4استادیار گروه علوم دامی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
*مسئول مکاتبهEmail: tabatabaeivakili.s@gmail.com :

چکیده
زمینه مطالعاتی :اکسیتوسین و پروستاگلندین  F2αبر فعالیت تولیدمثلی جنس نر موثر هستند .هدف :این آزمایش به
منظور بررسی تاثیر تزریق اکسیتوسین و پروستاگلندین  F2αبر فعالیت تولیدمثلی قوچ عربی انجام شد .روش کار:
تعداد  12راس قوچ نژاد عربی در فصل تولیدمثل با شرایط سنی (متوسط  2/5سال) و وزنی (متوسط  64کیلوگرم)
تقریبا یکسان و تغذیه همانند در قالب یک طرح کامال تصادفی به  3تیمار آزمایشی تقسیم شدند -1 :شاهد (بدون دریافت
هورمون) -2 ،دریافت کننده اکسیتوسین ( 7واحد بینالمللی ،تزریق داخل سیاهرگی ) و  -3پروستاگلندین F2α
(داینوپروست 4 ،میلیگرم ،تزریق داخل ماهیچهای ) .حدود  15دقیقه پس از هر تزریق ،اسپرمگیری با تحریک الکتریکی و
خونگیری انجام شد .اندازه محیط اسکروتوم و ارتفاع بیضه تعیین شد .فاصله زمانی آغاز تحریکات الکتریکی تا انزال ثبت
گردید .این آزمایش بصورت هفتگی به مدت  4هفته ( 16مشاهده برای هر تیمار) انجام گرفت .غلظت تستوسترون
پالسمای منی و خون به روش رادیوایمونواسی تعیین گردید .نتایج :ابعاد بیضه تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت .فاصله
زمانی تحریک تا انزال در تیمارهای هورمونی بیشتر از شاهد بود ( .)P<0/05بیشترین و کمترین مقدار حجم منی ،غلظت
اسپرم ،شمار کل اسپرم و تحرک پیشرونده اسپرم به ترتیب مربوط به تیمار اکسیتوسین و شاهد بود (.)P<0/05
همچنین ،میزان فراسنجههای فوق در تیمار پروستاگلندین کمتر از اکسیتوسین بود ( .)P<0/05درصد اسپرمهای زنده در
تیمار اکسیتوسین بیشتر از گروههای شاهد و پروستاگلندین بود ( .)P<0/05تیمارهای هورمونی باعث افزایش میزان
ناهنجاری های مورفولوژیکی اسپرمها در مقایسه با شاهد گردیدند ( .)P<0/05غلظت تستوسترون پالسمای منی و خون
در تیمارهای آزمایشی اختالف معنیداری نداشت .نتیجهگیری نهایی :بطور کلی ،تزریق هورمونهای اکسیتوسین و
پروستاگلندین  F2αبه قوچهای عربی در فصل تولیدمثل ،باعث کاهش فاصله زمانی تحریک الکتریکی تا انزال و بهبود اغلب
فراسنجههای کمی و کیفی اسپرمها شدند.
واژگان کلیدی :اکسیتوسین ،بازده تولیدمثلی ،پروستاگلندین  ،F2αقوچ عربی
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مقدمه

جدا گردیدند ،لذا به این نام اسمگذاری شدهاند .ولی

حرفهی گوسفندداری با وجود پتانسیلهای فراوان خود

اکنون میتوان گفت که تقریبا تمام بافتهای بدن به

در ایران ،هنوز نتوانسته جایگاه تولیدی و اقتصادی

ترشح آنها میپردازند .ماده اولیه جهت سنتز این دسته

شایستهای پیدا کند (خالداری  .)1384گوسفند عربی از

از هورمونها عمدتا اسید چرب آراشیدونیک میباشد.

جمله نژادهایی است که در حاشیه غربی و جنوب استان

پروستاگلندینها با اثر بر سلولهای سازنده خود یا

خوزستان پرورش مییابد .این نژاد از دسته گوسفندان

سلولهای مجاور ،به روش اتوکرین و پاراکرین باعث

سنگین وزن بوده و برای پرواربندی مناسب است .اما

پاسخ سلولهای هدف میشوند (حافظ و حافظ .)2000

به دلیل نرخ پایین دوقلوزایی همواره باید کوشش در

اگرچه پروستاگلندینها در پالسمای منی شناسایی

جهت ایجاد حداکثر برهزایی صورت گرفته و توجه

شدهاند ،ولی نقش فیزیولوژیکی آنها در جنس نر،

زیادی صرف شاخص های تولیدمثلی در گلههای

بخوبی شناخته نشده است .طی مطالعات تجربی ،تزریق

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

کلوپرستنول در گاو تاثیری بر تعداد تحریکات الکتریکی

قوچها رکن مهم و اساسی تولیدمثل بوده و ارتقای

الزم جهت انزال نداشت .در حالیکه ،تجویز اکسیتوسین

فعالیت جنسی آنها از اهمیت باالیی برخوردار است.

کاهش تعداد تحریکات الکتریکی مورد نیاز جهت انزال را

اکسیتوسین یک هورمون پپتیدی میباشد که در هر دو

موجب شد (پالمر و همکاران  .)2004تزریق
F2α

جنس نر و ماده در هستههای فوق بینایی و جنب بطنی

پروستاگلندین

هیپوتاالموس ساخته شده و در هیپوفیز خلفی ذخیره

آرخامرینوس و مغانی – آرخامرینوس باعث بهبود

میشود .این هورمون در اثر محرکهای عصبی به

حجم منی ،غلظت اسپرم و شمار کل اسپرمهای انزال

گردش خون آزاد میشود .اکسیتوسین همچنین توسط

شد (الفتی و همکاران  .)2013تزریق اکسیتوسین و

سلولهای بینابینی بیضه ،اپیدیدیم و پروستات تولید

پروستاگلندین  F2αدر سگ تاثیر معنیداری بر غلظت

میشود (بزکورت و همکاران  .)2007هورمون اکسی-

اسپرم نداشت (تراس و همکاران  .)2004اکسیتوسین

توسین دارای اثرات اختصاصی بر انقباض ماهیجههای

تجویز شده در گاو نر هلشتاین باعث افزایش تعداد

صاف رحم و سلولهای غده پستان در جنس ماده می-

اسپرم در منی انزال شده گردید ولی تاثیری بر میزان

باشد .اما عملکرد فیزیولوژیکی آن در جنس نر به خوبی

تحرک اسپرم نداشت (برنتسون و ایگبولی .)1988

مشخص نشده است .اکسیتوسین ممکن است به حرکت

استفاده از پروستاگلندین  F2αدر نریان منجر به افزایش

اسپرم در داخل مجاری آوران و اپیدیدیم از راه تحریک

حجم منی و کاهش غلظت اسپرم گردید ،ولی میزان

انقباض ماهیچههای صاف آنها کمک کند (نیکلسون و

تحرک و ناهنجاریهای اسپرم تحت تاثیر این تزریق

همکاران  .)1999تزریق اکسیتوسین به قوچهای آواسی

قرار نگرفتند (کریدر و همکاران  .)1981به نظر میرسد

باعث افزایش شمار کل اسپرمها در منی انزال شده و

که پروستاگلندین  F2αبا اثر مستقیم بر بافتهای قابل

غلظت تستوسترون پالسمای منی شد .این درحالی است

انقباض کپسول بیضه و اپیدیدیم باعث افزایش سرعت

که بر غلظت تستسترون پالسمای خون بیتاثیر بود

عبور اسپرمها از اپیدیدیم به کانال دفران میشود.

(بزکورت و همکاران  .)2007در قوچهای آکسفورد،

استفاده از این هورمون قبل از اسپرمگیری در

تزریق اکسیتوسین موجب افزایش جمعیت اسپرم دم

جوندگان ،غلظت اسپرم در منی انزالی را از طریق

.)1999

افزایش عبور اسپرمها از اپیدیدیم به کانال دفران

پروستاگلندینها نخستین بار از مایعات غده پروستات

افزایش داد (یاماموتو و همکاران  .)2007لذا در راستای

اپیدیدیم

شد

(نیکلسون

و

همکاران

به

قوچهای

دورگ

قزل-
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بهینهسازی صفات تولیدمثلی و کوشش در جهت

بزکورت و همکاران  2007و الفتی و همکاران .)2013

افزایش راندمان تولیدمثلی و همچنین دسترسی به

در هنگام اسپرمگیری ،فاصله زمانی بین شروع

کیفیت و کمیت باالتر فراسنجههای منی به منظور

تحریکات الکتریکی تا انزال نیز ثبت شد .نمونه های

ذخیرهسازی برای تلقیح مصنوعی ،مطالعه حاضر با

خون جمعآوری شده در داخل لولههای حاوی ماده ضد

هدف بررسی تاثیر تزریق هورمونهای اکسیتوسین و

انعقاد ( )EDTAسانتریفیوژ شده و پالسمای خون جدا

پروستاگلندین  F2αبر فراسنجههای تولید مثلی قوچ

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

عربی در فصل تولیدمثل انجام گرفت.

فالکونهای مدرج ،حجم کوچکی از منی برداشت شده و
به لوله آزمایش منتقل گردید .پس از رقیق سازی این

مواد و روشها

نمونهها توسط سرم فیزیولوژیک (یوتو و همکاران

مطالعه حاضر از اوایل مهرماه  1390هجری شمسی

 ،)2011فراسنجههای کمی و کیفی اسپرماتوزوئیدها

(آغاز فصل تولیدمثل) در ایستگاه تحقیقات دامپروری

مورد ارزیابی قرار گرفتند .مابقی منی داخل فالکون به

وابسته به دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

مدت  10دقیقه با دور  2000سانتریفیوژ شده و

خوزستان واقع در شهر مالثانی با طول جغرافیایی 48

پالسمای منی جدا گردید .پالسمای خون و منی تا زمان

درجه و  52دقیقه و عرض جغرافیایی  31درجه و 36

ارسال به آزمایشگاه جهت اندازه گیری غلظت هورمون

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

تستوسترون ،در دمای  -20C°ذخیره شدند .فراسنجه-

نژاد عربی سالم با شرایط سنی  2-3سال ،وزن تقریبا

های کمی و کیفی اسپرمها نظیر غلظت ،شمار کل

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

اسپرم،

ناهنجاریهای

قالب یک طرح کامال تصادفی در  3گروه آزمایشی شاهد

مورفولوژیکی و درصد اسپرمهای زنده مورد ارزیابی

(بدون دریافت هورمون و فقط تزریق آب مقطر)،

قرار گرفتند .جهت ارزیابی درصد تحرک پیشرونده

دریافت کننده اکسیتوسین (تزریق  7واحد بین المللی از

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

این هورمون بصورت داخل سیاهرگی) و دریافت کننده

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

پروستاگلندین ( F2αتزریق  4میلیگرم داینوپروست

میکروسکوپ ،درصد اسپرمهای با حرکت پیشرونده

بصورت داخل ماهیچهای که هر میلیلیتر آن حاوی 5

شمارش شدند .برای اندازه گیری درصد اسپرمهای

میلیگرم پروستاگلندین بود) تقسیم شدند .این تزریقات

زنده و ناهنجار از محلول رنگ آمیزی ائوزین -

بطور هفتگی و به مدت  4هفته در فصل تولیدمثل

نیگروزین استفاده گردید .برای رنگآمیزی ،ابتدا یک

گوسفند ( 16مشاهده برای هر تیمار) انجام شد

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

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

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

 15دقیقه پس از هر تزریق ،خونگیری از ورید وداج و

ریخته شد .بعد از مدت یک دقیقه ،توسط لبه الم دیگری،

اسپرمگیری توسط الکترواجاکوالتور به عمل آمد.

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

همچنین اندازه محیط اسکروتوم بصورت هفتگی به

بزرگنمایی  ×100میکروسکوپ و با استفاده از روغن

مدت  4هفته و  15دقیقه پس از هر تزریق هورمونی

ایمرسیون مورد ارزیابی قرار گرفت .اسپرمهای زنده به

توسط متر اندازه گیری شد .نحوه تجویز این هورمونها

دلیل داشتن غشای سالم رنگی را به خود جذب نکرده و

و نمونهگیری در راستای مطالعات محققین دیگر در

قابل تشخیص از اسپرمهای مرده بودند .درصد اسپرم-

سایر نژادهای گوسفند بود (نیکلسون و همکاران ،1999

های با ناهنجاری مورفولوژیکی با ارزیابی نمونههای

میزان

تحرک

پیشرونده،
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رنگ آمیزی تعیین گردید .غلظت اسپرم توسط توسط

بهصورت  Yij=μ+Ti+εijبود که  Yijمقدار هر مشاهده،

الم هموسیتومتر تعیین گردید .شمار کل اسپرم از

 μمیانگین کل Ti ،اثر تیمار و  εijاثر خطای آزمایشی

حاصلضرب غلظت اسپرم در حجم منی انزال شده

است.

بدست آمد (حمیدی و همکاران  .)2012غلظت
تستوسترون پالسمای منی و خون با استفاده از روش

نتایج و بحث

رادیوایمونواسی اندازهگیری شد .دادههای پژوهش

در مطالعه حاضر ،اندازه محیط اسکروتوم و ارتفاع

حاضر با نرم افزار ( SPSSویرایش  )16مورد آنالیز

بیضه تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند

قرار گرفتند .برای مقایسه فراسنجههای مورد مطالعه

(جدول  . )1فاصله زمانی آغاز تحریکات الکتریکی تا

بین تیمارهای آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی از

انزال در تیمارهای تحت درمان با اکسیتوسین و

تحلیل واریانس یک طرفه ( )ANOVAو آزمون

پروستاگلندین بطور معنیداری ( )P<0/05کمتر از گروه

مقایسهای چند دامنه دانکن استفاده شد .نتایج برحسب

شاهد بود که در جدول  2آمده است.

خطای معیار ±میانگین ارائه گردید .مدل آماری طرح
جدول  -1تاثیر تزریق هورمونهای پروستاگلندین 1F2αو اکسیتوسین 2بر ابعاد بیضه* قوچ عربی در فصل تولیدمثل
شاهد

پروستاگلندینF2α

اکسیتوسین

اندازه محیط اسکروتوم (سانتیمتر)

30/00±0/37

30/66±0/61

29/30±0/60

اندازه ارتفاع بیضه (سانتیمتر)

14/56±0/35

15/06±0/40

14/70±0/30

فراسنجه

1تزریق داخل ماهیچهای  4میلیگرم داینوپروست و 2تزریق داخل سیاهرگی  7واحد بینالمللی اکسیتوسین * ،میانگین  4هفته از آزمایش

جدول  -2تاثیر تزریق هورمونهای پروستاگلندین  F2αو اکسیتوسین بر فاصله زمانی تحریک تا انزال قوچ عربی در فصل
تولیدمثل
فراسنجه
زمان تحریک تا انزال (ثانیه)

شاهد
84/33±15/42a

پروستاگلندینF2α
33/53±3/84b

اکسیتوسین
36/56±3/62b

اعداد با حروف نامشابه دارای اختالف آماری معنیداری می باشند (.)P<0/05

بر اساس نتایج ارائه شده در جدول  ،3میانگین حجم

فراسنجههای کیفی و کمی منی ،اکسیتوسین و

منی ،غلظت اسپرم ،شمار کل اسپرم ،میزان تحرک پیش-

پروستاگلندین باعث افزایش درصد اسپرمهای با

رونده و اسپرمهای زنده در تیمار اکسیتوسین بطور

ناهنجاریهای موفولوژیک در مقایسه با گروه شاهد

معنیداری بیشتر از تیمار پروستاگلندین و شاهد بود.

گردیدند ( )P<0/05که در جدول  3آمده است .نتایج

برای تمامی فراسنجههای مذکور به غیر از میزان

حاصله با توجه به جدول  4نشان داد که غلظت

اسپرمهای زنده ،کمترین مقدار مربوط به گروه شاهد

هورمون تستوسترون در پالسمای منی و خون تحت

بود ( .)P<0/05اختالف درصد اسپرمهای زنده بین

تاثیر تیمارهای اکسیتوسین و پروستاگلندین قرار

تیمارهای اکسیتوسین و پروستاگلندین معنیدار نبود.

نگرفت.

بر خالف تاثیر مثبت تیمارهای هورمونی بر اغلب
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جدول  -3تاثیر تزریق هورمونهای پروستاگلندین  F2αو اکسیتوسین بر فراسنجههای کمی و کیفی منی قوچ عربی در فصل
تولیدمثل
فراسنجه

پروستاگلندینF2α

شاهد

اکسیتوسین

حجم منی (میلیلیتر)

1/57±0/07c

1/86±0/04b

2/22±0/06a

غلظت اسپرم (میلی لیتر)×109/

2/89±0/11c

3/29±0/08b

3/74±0/12a

شمار کل اسپرم ()×109

4/57±0/29c

6/11±0/19b

8/30±0/37a

تحرک پیشرونده اسپرمها (درصد)

70/67±0/82c

80/33±1/03b

89/38±0/89a

اسپرمهای زنده (درصد)

b

85/33±0/78

b

87/40±0/58

a

90/69±0/80

ناهنجاریهای اسپرم (درصد)

7/13±0/50b

10/27±0/54a

9/56±0/49a

در هر ردیف ،اعداد با حروف نامشابه دارای اختالف آماری معنیداری می باشند (.)P<0/05

جدول  -4تاثیر تزریق هورمونهای  PGF2αو اکسیتوسین بر غلظت تستوسترون پالسمای منی و خون قوچ عربی در فصل
تولیدمثل
شاهد

فراسنجه

پروستاگلندینF2α

اکسیتوسین

تستوسترون منی (نانوگرم بر میلیلیتر)

4/00±0/55

5/30±0/36

4/70±0/46

تستوسترون خون (نانوگرم بر میلیلیتر)

7/00±0/27

7/20±0/34

6/85±0/30

عدم تاثیر تیمارهای آزمایشی بر اندازه محیط

انزال ممکن است در سیری جنسی نقش داشته باشد.

اسکروتوم و ارتفاع بیضه در مطالعه حاضر ،با یافته-

احتماال یک پالس اکسیتوسین هیپوتاالموس با انزال

های مطالعه دیگر در گاو نر که اکسیتوسین تزریق

مربوط باشد که با یک اثر مرکزی بر رفتار جنسی

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

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

معصومی و همکاران ( ،)2011تاثیر معنیداری از تجویز

کاهش فاصله زمانی تحریک تا انزال متعاقب تجویز

بر اندازه محیط اسکروتوم گاو

پروستاگلندین  F2αبا نتایج حاصله در خوک (کوزینک و

نیافتند .اکسیتوسین در بیضه پستانداران یافت میشود

همکاران  )2002موافق و در گاو (پالمر و همکاران

و فعالیت انقباضی کپسول بیضه را افزایش میدهد

 )2004مخالف میباشد .غلظت پالسمایی پروستاگلندین

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

F2αدر هنگام نعوظ و انزال اسب بطور پیشروندهای

پالمر و همکاران ( )2004گزارش کردند که تزریق

افزایش یافت (ورونسی و همکاران  .)2010یافتههای

عضالنی اکسیتوسین به گاو ،مدت زمان تحریک تا

پژوهش یاماموتو و همکاران ( )2007در موش نشان داد

توسط

که پروستاگلندین  F2αممکن است بر بلوغ و عملکرد

الکترواجاکوالتور را تسهیل نمود .در موش ،استفاده از

سلولهای الیدیگ تولید کننده تستوسترون موش

اکسیتوسین باعث کاهش تعداد دخول قبل از انزال شد

بصورت اتوکرینی نقش داشته باشد .افزایش معنیدار

(استونهام و همکاران  .)1985اکسیتوسین یکی از

حجم منی انزالی متعاقب تزریق هورمون پروستاگلندین

قویترین عوامل تحریک نعوظ آلت تناسلی است (اوکرت

 F2αدر فصل تولیدمثل قوچهای عربی موافق با یافتههای

و همکاران  .)2003آزاد سازی اکسیتوسین در هنگام

محققین در اسب و گاو هلشتاین (کریدر و همکاران

پروستاگلندین F2α

انزال

را

کاهش

داده

و

اسپرمگیری
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1981؛ معصومی و همکاران  )2011و مخالف با نتایج

خوک تاثیر معنیداری از بکارگیری پروستاگلندین F2α

پژوهش انجام شده در گاومیش (ناراسیما و همکاران

بر تحرک اسپرم مشاهده نگردید (ماس و همکاران

 )1986بود .پروستاگلندین  F2αدر دستگاه تولیدمثلی

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

جنس نر تولید میشود و در انقباض ماهیچههای صاف

همکاران ( )1981در اسب تاثیر پروستاگلندین بر درصد

اپیدیدیم ،غدد ضمیمه جنسی ،کپسول بیضه و لولههای

تحرک اسپرم را معنیدار گزارش نمودند که موافق با

اسپرمساز نقش دارد که به نظر میرسد از این طریق

یافتههای ما بود .همسو با نتایج حاضر ،افزایش معنی-

افزایش حجم منی را در پی داشته باشد (یاماموتو و

دار غلظت اسپرم متعاقب تزریق اکسیتوسین در قوچ

همکاران  .)2007اکسیتوسین نیز دارای نقش پاراکرینی

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

در تحریک انقباض لولههای اسپرمساز ،اپیدیدیم و غده

تزریق اکسیتوسین در سگ تاثیری بر غلظت اسپرم

پروستات میباشد که از این طریق باعث افزایش حجم

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

منی میشود (تکر و همکاران  .)2006در تحقیقات

معنیداری از تجویز اکسیتوسین بر شمار اسپرمهای

بزکورت و همکاران ( )2007در قوچ آواسی ،اکسی-

گاو نیافتند که در تضاد با مطالعه ما میباشد .در این

توسین باعث افزایش معنیدار حجم منی گردید که

تحقیق،

تزریق

موافق با مطالعه حاضر بود .در تضاد با یافتههای ما،

پروستاگلندین با نتایج بدست آمده در گاو (معصومی و

در گاو تاثیر معنیداری از اکسیتوسین بر حجم منی

همکاران  )2011موافق و با یافته های مطالعه دیگر در

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

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

غلظت اکسیتوسین در غده پروستات نسبت به خون

توسین و پروستاگلندین با افزایش انقباضات اپیدیدیمی

بیشتر است ،این حقیقت را بیان میکند که این هورمون

میتوانند باعث افزایش جابجایی اسپرمها به سمت کانال

بصورت موضعی در پروستات ساخته میشود (تکر و

دفران و افزایش شمار اسپرمها در انزال شوند (تکر و

همکاران  .)2006اکسیتوسین با تحریک تقسیمات

همکاران  .)2006همچنین ،انقباض کپسول بیضه توسط

میتوزی پروستات در انسان ،بر رشد غده و فعالیت

پروستاگلندین  ،F2αدر افزایش تعداد اسپرمهای قابل

ترشحی آن تاثیرگذار است (تکر و همکاران .)2006

دسترس برای انزال نقش دارد (معصومی و همکاران

اکسیتوسین همچنین در انقباض کیسه وزیکول سمینال

 .)2011در این پژوهش ،اکسیتوسین باعث افزایش

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

درصد اسپرمهای زنده شد که مخالف با نتایج پالمر و

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

همکاران ( )2004در گاو بود .در تضاد با مطالعه

تجویز اکسیتوسین بر میزان تحرک اسپرم یافتند .در

حاضر ،تاثیر معنیداری از تزریق اکسیتوسین بر

مقابل ،در گاو و قوچ آواسی بکارگیری اکسیتوسین در

مورفولوژی اسپرم انسان و خوک مشاهده نشد (والچ و

گاو و قوچ آواسی تاثیری بر تحرک اسپرمها نداشته

همکاران  2001و باکی  .)2005تفاوتهای گونهای ،مقدار

است (پالمر و همکاران  2004و بزکورت و همکاران

هورمون تزریق شده ،فاصله زمانی تزریق تا جمعآوری

 .)2007اکسیتوسین ممکن است دارای اعمال

منی و روش جمعآوری منی از جمله دالیل احتمالی

فیزیولوژیکی در کنترل تحرک و پیشرفت اسپرمها در

تفاوت در این نتایج میباشند .در یک پژوهش،

اپیدیدیم دستگاه تناسلی مردان بوده و در تسهیل

پروستاگلندین  F2αتاثیری بر مورفولوژی اسپرمهای

جابجایی اسپرمها در طی انزال نقش داشته باشد

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

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

یسته و همکاران ( )2008در خوک و ال غفاری و

افزایش

غلظت

اسپرم

پس

از
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همکاران ( )1991در خرگوش ،آسیب غشای اسپرم و

پروستاگلندین  F2αممکن است بر عملکرد سلولهای

افزایش میزان ناهنجاری آکروزومی پس از افزودن

الیدیگ بیضه بصورت اتوکرینی نقش داشته باشد.

پروستاگلندین به منی یافتند .در مطالعه حاضر ،تزریق

پروستاگلندین سنتتاز و گیرنده پروستاگلندین  F2αدر

اکسیتوسین و پروستاگلندین تاثیر معنیداری بر غلظت

کنترل تستوسترون رها شده از سلولهای الیدیگ از

هورمون تستوسترون پالسمای منی و خون نداشت که

طریق یک مسیر موضعی و مسیر هیپوتاالموس-

موافق با یافته های نوزدراچیو و همکاران ( )1994در

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

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

گذارد .پروستاگلندین  F2αدر بلوغ سلولهای الیدیگ از

(گرندی و سرنوس  1995و اینابا و همکاران .)1999

طریق سیتوکینها نقش دارد (یاماموتو و همکاران

مطالعات کوان و گوور ( )1988نشان داد که تجویز

.)2007

اکسیتوسین به رت های نر مانع از بیوسنتز آندروژنها
توسط سلولهای الیدیگ گردید .بر خالف این مطالعه،

نتیجهگیری

تجویز پروستاگلندین  F2αدر گاو و رت به ترتیب منجر

بطور کلی از مطالعه حاضر میتوان نتیجه گرفت که

به افزایش و کاهش غلظت تستوسترون خون شد.

تزریق هورمونهای اکسیتوسین و پروستاگلندین F2α

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

به قوچهای عربی در فصل تولیدمثل ،باعث کاهش

ساواده و همکاران ( )1998در رت تاثیری از مصرف

فاصله زمانی تحریک الکتریکی تا انزال و بهبود اغلب

پروستاگلندین بر میزان تستوسترون خون و بیضه

فراسنجههای کمی و کیفی اسپرمها گردید.

نیافتند .تفاوت در نتایج مشاهده شده با تزریق
پروستاگلندین  F2αبر غلظت تستوسترون خون و منی

تشکر و قدردانی

را میتوان به میل جنسی اولیه ،تفاوتهای ژنتیکی ،سن،

بدینوسیله از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

وزن ،نوع آنالوگ بکار رفته پروستاگلندین ،مقدار

خوزستان به سبب فراهم ساختن امکانات تحقیق،

مصرف این هورمون و شرایط محیطی که در آن تحقیق

قدردانی میشود.
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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.
Keywords: Arabian ram, Oxytocin, PGF2α, Reproductive performance

