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 چکیده

های سنتتیک ناستفاده از هورمو میتوان با پس ها میباشدتاثیر هورمونها تحت دستگاه تولیدمثل دام :مطالعاتی یزمینه

ژوهش جام این پاز ان :هدفمثل آنها حداکثر استفاده را نمود. را کنترل کرده و از ظرفیت تولید هادام مثلفرایند تولید

روش  .قوچ قزل بودون و سمینال پالسمای هورمون تستوسترون سرم خ روی بر  hCGبررسی اثر تزریق هورمون 

د بین واح hCG 500 هورمون به گروه تیمار ساله استفاده شد. 3-4 راس قوچ نژاد قزل خالص 6قیق از در این تحکار: 

های مونهن هفته تکرار گردید. 9یکبار به مدت هر هفت روز   hCGشد و تزریق هورمون تزریق یل تولید مثلدر فص المللی

 نیدقیقه بعد از تزریق عضال 90و30،60های در زمان از گروه تیمار وهورمون قبل از تزریق  از گروه شاهد خون

روز بعد  7و 1 قبل از تزریق از گروه شاهد وگیری اسپرم ،برای تهیه سمینال پالسما. شدندگرفتهورید گردنی  ازهورمون 

بوط کیت مر با استفاده ازسرم خون و سمینال پالسما سترون وهورمون تست و انجام شداز گروه تیمار hCGاز تزریق 

السما و سبب افزایش سطح تستوسترون سمینال پ hCGترزیق  نشان دادند نتایج گیری:جهینت. شدو دستگاه الیزا تعیین

رسید ولی  پیکبه  hCGدقیقه بعد از تزریق هورمون  90سرم خون گردید که سطح تستوسترون سرم خون در زمان 

از بعد  1. میزان تستوسترون سمینال پالسما در روز افزایش را داشتشیب دقیقه بعد از تزریق بیشترین  60و  30بین 

 hCG تزریق احتماال رسید.اهش یافته و نزدیک به مقدار پایه بعد از ترزیق ک 7و در روز  ترزیق به پیک مقدار خود رسید

 گردد.های تولیدمثلی میمنجربه بهبود ویژگیازطریق افزایش تستوسترون خون 

 

 سرم خون، سمینال پالسما، قوچ، قزل ، تستوسترون،hCG کلیدی:گان واژ

 
 مقدمه

هیپوفیزی برای  هایتحریک هورمونی گنادوتروپین

روند ها ضروری به شمار میاعمال طبیعی بیضه

ی خود توسط ترشح به نوبه های هیپوفیزیگنادوتروپین

( GnRHها )ی گنادوتروپیننبض وار هورمون آزاد کننده

شوند. شود کنترل مییپوتاالموس ترشح میکه از ه

ها های الیدیک بیضههورمون لوتئینی کننده روی سلول

های غشایی های الیدیک دارای گیرندهکند سلولمیعمل 

LH  هستند زمانی کهLH شوند می ها باندبه این گیرنده
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کنند که بیشتر های الیدیک پروژسترون تولید میسلول

 (2005شوند )سینجر آن به تستوسترون تبدیل می

hCG های آلفا مون گلیکوپروتئین که از زیر واحدیک هور

به زیر  hCGو بتا تشکیل شده است. زیر واحد آلفا 

انسان،  خوک ، گوسفند و گاو شباهت  LHواحدهای الفا 

 (.1385)دقیق کیا و همکاران  ددار

LH شود و از طریق توسط هیپوفیز قدامی ترشح می

رود و به گیرنده سطحی ها میجریان خون به بیضه

شود و یک سیستم پیامبر های الیدیک متصل میسلول

کند و باعث تحریک تولید تستوسترون داخلی را فعال می

 (. 2003هلس ) شودمی

طح تغذیه ، به نژاد ، سسطح تستوسترون خون قوچ 

( و 2005فصل و سن وابسته است )ضمیری و خداییی 

ترشح تستوسترون با محرک های خارجی مانند رفتار 

عالئم محلی میش ها  گوسفندان ماده ، بوی میش و

 (.1999)والکدن و همکاران همبستگی دارد 

 LHمیزان پاسخ استروئیدی به تحریکات هورمون 

های مختلف حال بین گونهبااین دهد،بسیار سریع رخ می

پستانداران اختالفاتی وجود دارد. در جوندگان تزریق 

 10در کمتر از یک ساعت باعث افزایش  LHهورمون 

 شود. این در حالیبرابری غلظت تستوسترون خون می

باعث  LHاست که در انسان تزریق مشابه هورمون 

 ددگرافزایش دو برابری غلظت تستوسترون در خون می

 (.1999وانگ، )

( نشان دادند که میانگین 2011الیوریا سوزا و همکاران ) 

 6/0±65/0کلی سطح تستوسترون سمینال پالسما گاوی 

نانوگرم بر میلی لیتر بود و همبستگی تستوسترون 

 منی معنی دار بود. pHسمینال پالسما فقط با 

( سطوح تستوسترون خون را 1976ایلیوس و همکاران )

در طول رشد قوچ بررسی کردند و نشان دادند که سطح 

تستوسترون پالسما در زمان تولد کم ولی قابل تشخیص 

که  26افزایش یافت و در هفته  16و  10بود در هفته 

همزمان با بلوغ جنسی بود افزایش چشم گیری نشان 

ر روی  نمودار تستوسترون از دادند. اثرات فصل نیز ب

 دومین سال زندگی دیده شد ولی در سال اول دیده نشد

راس   4واحد بین المللی به  hCG 600در تحقیقی تزریق 

 13-9گاو باعث باالبردن تستسترون پالسما به مدت 

سترون وتکرار شد پاسخ تست hCGروز شد وقتی تزریق 

-ل انتی بادیروز کاهش یافت و این به دلیل تشکی 6-4به 

 hCG، ظهور آنتی بادی های بود hCGهایی بر علیه 

همزمان با کاهش سطح تستوسترون پالسما بود. نمونه 

  LHبودند hCGهای پالسمایی که شامل آنتی بادی های 

های الیدیک در . این نشان داد که سلولوی را نداشتندگا

به کاهش تولید تستوسترون  hCGی اثر تحریک پیوسته

 (. 1978شوند )ساندبی و ترجسن مجبور می

( در مطالعه ای به چهار قوچ 2003شور و همکاران )

hCG 500  بین المللی در فصل تولید مثلی  و غیر تولید

مثلی تزریق کردند . افزایش تستوسترون سمینال پالسما 

چ ها . در فصل تولید مثلی قوروز مشاهده گردید 1بعد از 

تزریق شدند غلظت تستوسترون پایه   hCGنوبت با  4

پیکو گرم بر میلی لیتر بود و پاسخ قوچ ها  1114تا  425

درصد مقدار پایه بود. غلظت  hCG 150-230به 

دقیقه بعد از تزریق  90و 60، 30تستوسترون در زمان 

به پیک مقدار خود رسید.  60تعیین شدند در دقیقه ی 

ترون سمینال پالسما اسپرم گیری در برای تعیین تستوس

واحد بین   hCG 500روز های اول و هفتم بعد از تزریق  

راس قوچ انجام شد.  4در فصل غیر تولید مثل در  المللی

برابر افزایش تستوسترون سمینال  2در سه قوچ حداقل 

روز بعد از تزریق مشاهده شد ولی در روز  1پالسما 

 .(2003ر و همکاران هفتم افزایش وجود نداشت )شو

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر تزریق هورمون 

hCG   بر روی هورمون تستوسترون سرم خون و

 بود.در فصل تولید مثلی سمینال پالسمای قوچ قزل 
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 مواد و روش ها

 موقعیت محل انجام آزمایش

این پژوهش در ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشگاه 

تبریز واقع در جاده باسمنج شهر تبریز انجام گرفت. 

شرقی  046  29/شمالی و  038  7/مشخصات محل فوق 

که دارای  متر از سطح دریا می باشد 1567اع با ارتف

. محل باشدهای سرد میتابستان های معتدل و زمستان

میش محرک در تمام طول دوره طرح نگهداری قوچ ها و 

 تحقیقاتی در یک سالن سرپوشیده بود.

 دام های تحت آزمایش

ساله  3-4راس قوچ نژاد قزل خالص  6قیق از در این تح

. قوچ ها تحت شرایط نور طبیعی نگهداری استفاده شد

درصد  75درصد کنسانتره )  20شدند و جیره ای شامل 

نجه به صورت درصد یو 80درصد ذرت( و  25جو ، 

کردند . هم چنین قوچ ها به آب و نمک آزاد دریافت می

لیسیدنی دسترسی آزاد داشتند و قوچ ها در طول دوره 

 آزمایش از حیوانات ماده جدا نگه داشته شدند.

 و جمع آوری نمونه ها  hCGتزریق هورمون  

به صورت  واحد بین المللی hCG 500 هورمون هابه قوچ

ی در در فصل تولید مثل شد. این مطالعهنی تزریق عضال

و  ندهای شهریور تا آذر مطالعه شداین منطقه در ماه

هفته  9هر هفت روز یکبار به مدت   hCGهورمونتزریق 

. نمونه های خون قبل از تزریق هورمون  گردیدتکرار 

hCG  و   60، 30چنین در زمان های و هم از گروه شاهد

واحد بین   hCG 500نی  دقیقه بعد از تزریق عضال 90

ورید گردنی گرفته شدند. برای گروه تیمار از  از  المللی

بدست آورم سرم خون ، نمونه های خون بعد از لخته 

دور در دقیقه  3500دقیقه با سرعت  10بستن به مدت 

 5/1های یوژ شده و سرم خون در میکروتیوبسانتریف

گیری میلی لیتری جمع آوری شدند و تا روز اندازه 

درجه  -20سترون در فریزر در دمای وهورمون تست

سترون خون وسانتی گراد نگهداری شدند. هورمون تست

 با استفاده از کیت مربوط و دستگاه الیزا تعیین شد.

 

 سترون سمینال پالسماوتعیین هورمون تست

قبل از تزریق اسپرم گیری  ،برای تهیه سمینال پالسما

 hCGروز بعد از تزریق  7و  1 هورمون از گروه شاهد و

انجام شد و برای   از گروه تیمار واحد بین المللی  500

اسپرم گرفته شده به مدت  سمینال پالسمابدست آوردن 

دور در دقیقه سانتریفیوژ شد.  3500دقیقه با سرعت  20

های سمینال پالسمای جمع آوری شده در میکرو تیوب

گراد  درجه سانتی -20میلی لیتری در دمای  5/1

سترون و ونگهداری شدند در نهایت توسط کیت تست

 دستگاه االیزا اندازه گیری شدند.

سترون واساس روش اندازه گیری هورمون تست

 توسط دستگاه االیزار و کیت مربوطه

سترون موجود بر اساس سنجش وکیت االیزای تست

ایمونولوژیکی آنزیمی رقابتی تهیه شده است . 

نمونه هابرای اتصال به آنتی سترون موجود در وتست

بادی پلی کلونال خرگوشی پوشش داده شده بر روی 

-HRP) سترون متصل به آنزیم وچاهک با تست

Testosterone) Horseradish Peroxidaseرقابت می-

کند. پس از زمان انکوباسیون چاهک ها تخلیه شده و 

شوند.سپس به هر چاهک سوبسترای شستشو داده می

شود که فعالیت آنزیم به طور معکوس با میآنزیم اضافه 

 سترون در نمونه ها متناسب است.وغلظت تست

استانداردهای تستوسترون با غلظت مشخص ، همراه با  

شوند که بر اساس های مجهول آزمایش مینمونه

سترون ، غلظت واستاندارد جذب نور در مقابل غلظت تست

 نمونه های مجهول بدست می آید.

 ریآنالیز آما

 Excel 2007داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار 

وارد رایانه شدند ، پس از مرتب کردن داده ها تجزیه 

  sas ( version 9.1)آماری با نرم افزاری آماری 

 Proc)صورت گرفت. داده ها به وسیله رویه مختلط 

Mixed)  نرم افزارSAS ی و در قالب طرح کامال تصادف

که در آن حیوان به  قرار گرفتندمورد تجزیه تحلیل 
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عنوان اثر تصادفی و اثرات تیمار و هفته و زمان  به 

 .عنوان اثرات ثابت وارد مدل شدند

 

 نتایج 

بر روی  hCGبررسی اثر تزریق هورمون 

 تستوسترون سرم خون

 9ها به مدتبه قوچ  hCG هورمون در فصل تولید مثلی

هفته  تزریق شد و غلظت تستوسترون سرم خون در 

دقیقه بعد از تزریق تعیین  90و  60،  30زمان صفر ، 

نانو گرم بر   5/7تا  65/0شد. غلظت تستوسترون پایه 

 غیر معنی دار میلی لیتر بود که بعد از تزریق، افزایش

 (>p 05/0 ) تستوسترون خون مشاهده گردید.

های میانگین تستوسترون خون را در زمان 1جدول  

 9دقیقه بعد از تزریق که در طی  90و  60، 30صفر ، 

 نشان می دهد.  را هفته اندازه گیری شده است

 

 میانگین تستوسترون سرم خون در طول هفته های آزمایش )بر حسب نانوگرم در میلی لیتر( -1جدول 

 زمان )دقیقه(                 

 هفته

 

 صفر

 

30 

 

60 

 

90 

1 99/2±50/7 99/2±95/8 99/2±20/9 11/2±85/10 

2 99/2±80/3 99/2±90/3 72/1±53/7 11/2±60/10 

3 99/2±00/4 72/1±16/5 11/2±22/7 11/2±75/9 

4 72/1±43/1 72/1±23/1 11/2±95/4 11/2±55/2 

5 11/2±65/0 72/1±78/0 72/1±76/2 72/1±18/3 

6 72/1±00/1 11/2±45/1 11/2±97/0 99/2±10/0 

7 72/1±13/1 11/2±72/0 72/1±66/1 72/1±93/2 

8 11/2±50/3 11/2±77/0 11/2±40/4 11/2±25/1 

9 11/2±45/4 11/2±35/2 99/2±10/0 99/2±10/2 

 

میانگین تستوسترون سرم خون بعد از تزریقق هورمقون 

hCG  افزایش یافت. افزایش در میزان تستوسترون سقرم

خون در اکثر هفته ها به صقورت خطقی بقود و در زمقان 

به بیشترین مقدار خود رسید  ولی  قدقیقه بعداز تزری 90

یققک مقققدار در هفتققه هققای چهققارم و هشققتم آزمققایش پ

 .بود hGGدقیقه بعداز تزریق  60سترون در زمان تستو

 

 
 

 بر حسب نانوگرم در میلی لیتر میانگین کلی تستوسترون سرم خون -1شکل 

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

0 30 60 90
قبعد از تزریدقیقه
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در حالققت کلققی بققا احتسققاب میققانگین  1 شققکل طبققق

دار هفتققه ، پیققک مقققق 9تستوسققترون سققرم خققون در 

 hCGدقیققه بعقد از تزریقق هورمقون  90تستوسترون در

دقیقه بعداز تزریق تفاوتی مشقاهده  30میباشد و درزمان 

نگردید. و افزایشی در میقزان تستوسقترون سقرم خقون 

دقیققه پقس از از تزریقق  60وجود نداشت ولی در زمقان 

hCG   افققزایش شققدیدی مشققاهده شققد و نمققودار حالققت

دقیقه بعداز ترزیق  90و  60ن صعودی به خود گرفت . بی

نیز افزایش نسبی در میزان هورمون تستوسقترون خقون 

 وجود داشت.

میانگین تستوسترون سرم خون را بین سه قوچ  2 شکل

نمودار مجزا بر حسب  9ی آزمایش در هفته 9تیمار در 

 دهد.نانوگرم در میلی لیتر نشان می

 

 
 

 نمودار مجزا 9ی آزمایش در هفته 9میانگین تستوسترون سرم خون بین سه قوچ تیمار در  -2 شکل

 

باشد: توجه به چند نکته حائز اهمیت می 2شکل  در

های نمودارهای میزان تستوسترون سرم خون در هفته

دارند و با اول آزمایش در قسمت باالی صفحه قرار 

های پایانی نمودارها به گذشت زمان آزمایش و در هفته

اند در واقع با نزدیک شدن به تر صعود کردهسمت پایین

فصل غیر تولید مثلی میزان تستوسترون سرم خون رو 

تواند به دلیل زمان باشد و این تفاوت میبه کاهش می

های اول فصل تولید مثلی باشد. هم چنین در هفته

دقیقه بعد  90ایش پیک مقدار تستوسترون در زمان آزم

های بعدی مکان پیک بود ولی در هفته hCGاز ترزیق 

دقیقه و در  60باشد و برخی موارد زمان متفاوت می

 30دقیقه بعد از ترزیق بود. در زمان  90برخی زمان 

-دقیقه بعد از ترزیق تفاوتی مشاهده نشد حتّی در هفته

تواند کمی کاهش یافته است که می مقدار 9و  8و  7های 

 مربوط به خطاهای آزمایشگاهی  باشد.

دقیقه بعد از ترزیق تفاوتی در  30در حالت کلی در زمان 

میزان تستوسترون سرم خون مشاهده نشد. میزان 

دقیقه بعد از ترزیق به طور  60تستوسترون در زمان 

 57/78دقیقه  90درصد و در زمان  29/68میانگین 

 افزایش نشان داددرصد 

بر روی  hCGبررسی اثر ترزیق هورمون 

 تستوسترون سمینال پالسما

ها در فصل تولید مثلی گرفته شد. سمینال پالسمای قوچ

گیری در روز صفر،  اول و هفتم بعد از ترزیق اسپرم

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 30 60 90

week1

week2

week3

week4

week5

week6

week7

week8

week9

بعد از تزریقدقیقه

ng/ml 



 1395سال /2شماره  26هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهشو ...                                                                            مقدم  توکلی، رنگرز     136

hCG  گرفته شد و مقدار تستوسترون سمینال پالسما از

-دریافت کرده بوده اندازه hCGقوچ تیمار که هورمون  3

 گیری شد. 

 

 
 

 قوچ بر حسب نانوگرم در میلی لیتر 3تستوسترون سمینال پالسما در  -3 شکل

 

میزان تستوسترون سمینال پالسما در  3شکل مطابق 

بعد از ترزیق به پیک مقدار خود رسیده است و  1روز 

بعد از ترزیق کاهش یافته و نزدیک به مقدار  7در روز 

میانگین تستوسترون سمینال  2پایه رسیده است. جدول 

بعد از ترزیق  7و  1پالسما در سه قوچ را در روزهای 

ز روی مقدار تستوسترون دهد. اثر تیمار و رونشان می

 (>p 05/0 ) دار نبود.سمینال پالسما معنی

 

 میانگین تستوسترون سمینال پالسما در سه قوچ -2جدول 

 روز بعد از تزریق 7 روز بعد از تزریق 1 قبل از تزریق 

 35/0±43/0 35/0± 17/1 35/0±81/0 (ng/mlتستوسترون سمینال پالسما)

 

 بحث

های بینابینی را به تولید تستوسقترون سلول LHهورمون 

کنقد. کقه های دیگر تحریقک مقیو مقدار کمی از آندروژن

شح تستوسترون بقرای فعالیقت غقدد ضقمیمه جنسقی، تر

لی حیقوان نقر الزم لید اسپرم و نگهداری دستگاه تناسقتو

  (.2003همکاران است )بیردن و 

 1افققزایش میققزان تستوسققترون سققرم خققون در نمققودار 

افزایش  hCGبعد از ترزیق  60دهد که در دقیقه نشان می

 در مقایسه این نمودار با نتقایج شود.چشمگیری دیده می

تققوان گفققت کققه شققور و ( مققی2003شققور و همکققاران )

را بقه عنقوان پیقک  hCGدقیقه بعد از ترزیق  60همکاران 

نمقودار حالقت نزولقی پیقدا  90اند و در دقیققه ن دادهنشا

 90و  60کرده است در نمودار این تحقیق نیز بقین دقیققه 

شود و بیشترین تغییر در بین تفاوت چندانی مشاهده نمی

توانقد بقه باشد و تفاوت ایجاد شده میمی 60و  30دقیقه 

نژاد قوچ و یا زمان فصل تولیقد مثلقی باشقد چقرا کقه بقا 

با نزدیقک شقدن بقه فصقل غیقر تولیقد  2به نمودار توجه 

-مثلی میزان تستوسترون سرم خون رو بقه کقاهش مقی

( مطابققت 200باشد که بقا گزارشقات طاهقا و همکقاران )

دار در های مختلقف تفقاوت معنقیدارد. هم چنین بین قوچ
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سطح تستوسترون سرم خون دیده شقده اسقت )کشقیک 

2008 .) 

سرم خقون بسقتگی بقه  در حالت کلی سطح تستوسترون

( 2005نژاد، سطح تغذیه، فصل، سن، )ضقمیری و خقدایی 

)والکقدن و دارد و بوی میش فحل، رفتار گوسفندان مقاده 

همچنین   (.2014(، )سان فورد و همکاران 1999همکاران 

های مختلف شقبانه روز در در طول یک روز و در ساعت

سقاعت  24پیک تستوسترون در  10های بالغ بیش از قوچ

 نانوگرم بر میلی لیتقر 25تا  1نشان داده شده است که از 

(. 1974، پورویس و همکقاران 1970باشد )آتال متغیر می

میزان تستوسترون سمینال  3همچنین با توجه به نمودار 

روز بعقد از  1در  hCGپالسما نیز تحقت تقاثیر هورمقون 

بعد  7ش چشمگیری داشته است ولی در روز ترزیق افزای

سترون سمینال پالسقما از ترزیق افزایش در میزان تستو

( 2003وجود ندارد که بقا یافتقه هقای شقور و همکقاران )

 مطابقت دارد.

گیقری صقورت گرفتقه بعد از ترزیق که اسقپرم 7در روز 

است تستوسترون دفعی از طریق سقمینال پالسقما کمتقر 

، تستوسقترون  hCGز بعقد از ترزیقق رو 1بوده ولی در 

باشقد. غلظقت دفعی از طریق سمینال پالسقما بیشقتر مقی

پروستاگاالندین، تستوسترون و استروژن در اسقپرم بقه 

عنوان پارامترهایی بر نابقاروری ققوچ )دیمقوو جقورجیر 

( بیققان شققده 2001( و انسققان )پالویققک و همکققاران 1977

 است.
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Abstract  
BACKGROUND: Reproductive system is affected by hormones so we can control livestock 

reproduction process by using synthetic hormones and use maximum of their reproductive capacity. 

OBJECTIVES: The aim of this study was to evaluate the effect of hCG injection on serum and 

seminal plasma testosterone. METHODS: In this study, six 3-4 years old Ghezel rams were used. 

Rams was studied with an injection of 500 IU hCG hormone in reproductive season and hCG 

injection were repeated every seven days for 9 weeks. Blood samples were taken before injections 

and 30, 60 and 90 minutes after intramuscular injection of hCG from jugular vein. Ejaculate 

samples were collected at a distance of zero, 1 and 7 days after injection of hCG and serum and 

seminal plasma testosterone were determined by using ELISA kits. RESULTS: The results showed 

that hCG injections increased testosterone levels in seminal plasma and serum that serum 

testosterone levels at 90 minutes after injection of hCG reached to peak, but between 30 and 60 

minutes after injection had the greatest increase. Seminal plasma testosterone levels reached the 

peak value 1 day after injection but 7 days after injection was reduced and close to the base. 

CONCLUSIONS: As a result, hCG injections can improve reproductive traits by increasing serum 

testosterone. 

 

Keywords: hCG, testosterone, serum, seminal plasma, Ghezel ram 


