نارنجی ثانی ،ر ،*1.قزوینیان ،خ ،2.شبانی ،ق ،3.قره مشک غراوی ،ج.4.
دریافت1393/02/02 :

پذیرش1393/09/16 :

خالصه
هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر اکسیتوسین بر مشخصات منی قوچ نژاد زل در خارج از فصل تولیدمثلی است 18 .قوچ بالغ به صورت
تصادفی انتخاب و در  3گروه مساوی ،یک گروه کنترل و  2گروه درمانی (اکسی توسین  5و اکسی توسین  ،)10تقسیم شدند .یک سیسی
سدیم کلراید  0/9درصد به قوچهای گروه کنترل تزریق شد و در گروههای درمانی اکسیتوسین  5و  10به ترتیب  5واحد بینالمللی و  10واحد
بینالمللی اکسی توسین به هرکدام از قوچها به صورت عضالنی تزریق شد .نمونههای منی 10 ،دقیقه پس از هرکدام از تزریقات ،بوسیله الکترو
اجاکوالتور جمعآوری شدند .این مطالعه نشان داد که اکسیتوسین تغییری را در تحرک اسپرم و تعداد اسپرم غیر طبیعی ،در مقایسه با گروه
کنترل ایجاد نمیکند و حجم منی ،حرکت دسته جمعی و تعداد کلی اسپرم در گروه درمانی اکسیتوسین به طور معنیداری ( )P>0/05نسبت به
کنترل افزایش نشان داده است .در مجموع ،دوز  10واحد بینالمللی اکسیتوسین موجب افزایش حرکت دسته جمعی ،تعداد کلی اسپرم ،اسپرم
زنده و غلضت اسپرم شده و میتوان از این هورمون برای تولیدمثل خارج از فصل تولیدمثلی با دوز مذکور استفاده کرد.
واژههای کلیدی :اکسیتوسین ،کیفیت منی ،قوچ نژاد زل ،خارج از فصل تولیدمثلی.
 .1گروه علوم در مانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 .2گروه علوم دامی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 .3دانشجوی کارشناسی علوم دامی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 4دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
*نویسنده مسؤولrezasani_vet@semnan.ac.ir :
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مقدمه
اکسیتوسین یک هورمون موثر از نظر تولیدمثلی در دو جنس نر و
ماده در تمام گونههای پستانداران است .اکسیتوسین در هستههای
سوپرا اپتیک و پارا ونتریکوالر هیپوتاالموس تولید میشود .با ترشح
عصبی ،هورمون به لبهای خلفی هیپوفیز مهاجرت میکند ،در آنجا
ذخیره شده و در پاسخ به تحریکات نورونی آزاد میشود (،Barth
 .)1997اکسیتوسین موجب تسریع تحرک اسپرم در طی انتقالش
در مجاری آوران و اپیدیدیم میشود ( Nicholsonو همکاران،
 )1999که این حرکت توسط تحریک سلولهای عضالت صاف
صورت می گیرد .تزریق اکسیتوسین قبل از جمعآوری منی ،غلظت
اسپرم را در گونههای مختلف پستانداران مانند قوچ (،Knight
 ،)1974خرگوش ( Fjellstramو همکاران ،)1968 ،گاو
( Berndtsonو  )1988 ،Igboeliو گاومیش (،Ibrahim
 )1988افزایش میدهد .همچنین تجویز این هورمون باعث افزایش
غلظت تستسترون پالسمای منی ،حجم منی ،حرکت دسته جمعی
اسپرم ،غلظت اسپرم ،تعداد کلی اسپرم و تعداد اسپرم متحرک در
اولین انزال میشود که این اثر ناشی از افزایش انتفال اسپرم از
اپیدیدیم است ( Bozkurtو همکاران .)2007 ،همزمانی فحلی در
خارج از فصل تولیدمثلی در میشها به وفور اجرا میشود ،بنابراین
تالشی به منظور افزایش باروری قوچ در خارج از فصل تولیدمثلی
ضروری به نظر میرسد و با توجه به اینکه مطالعات پیشین نشان
داده اند که اکسیتوسین تاثیر مثبت بر کیفیت منی در داخل فصل
تولیدمثلی دارد ( Bozkurtو همکاران )2007 ،این احتمال میرود
که شاید در خارج از فصل نیز بتوان از این هورمون با هدف افزایش
باروری قوچ استفاده کرد.
گوسفند زل از گوسفندان کوچک جثه ایرانی است و تنها نژاد کشور
است که بدون دنبه است .منشا این نژاد شمال ایران ،و استانهای
مازندران و گلستان است .هم زمانی فحلی در خارج از فصل
تولیدمثلی به میزان گسترده ای استفاده شده و مطالعات پیشین نیز
اثر مثبت اکسیتوسین را بر کیفیت منی در سایر حیوانات نشان داده
اند .بنابراین ،هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تاثیر تزریق داخل
عضالنی اکسیتوسین بر کیفیت منی در نژاد زل قبل از اخذ منی با
روش الکترو اجاکوالتور است.
مواد و روشها
حیوانات و محل انجام مطالعه
بخش بالینی مطالعه در کلینیک پژوهشی علوم دامی دانشکده
کشاورزی و منابع طبیعی واحد قائمشهر با موقعیت جغرافیایی :ارتفاع
 51/2متر از سطح دریا و طول و عرض جغرافیایی بین  ۳۶درجه

و  ۲۱دقیقه تا  ۳۶درجه و  ۳۸دقیقه عرض شمالی و  ۵۲درجه و ۴۳
دقیقه تا  ۵۳درجه و  ۳دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ
در خارج از فصل تولیدمثلی طی ماههای اردیبهشت تا مرداد سال
 1392انجام شده است .حیوانات مورد آزمایش قبل از ورود به طرح
از نظر شرایط بالینی ،بهداشتی و سالمت تولیدمثلی مورد معاینه قرار
گرفتند 18 .قوچ نژاد زل با میانگین وزنی  40کیلوگرم با میانگین
نمره بدنی  2/5و سه سال سن در  3گروه درمانی شرکت داده شدند.
بررسی آزمایشگاهی در آزمایشگاه تولیدمثل دانشکده دامپزشکی
دانشگاه سمنان انجام پذیرفت.
جمع آوری منی و تجویز اکسیتوسین
به هرکدام از قوچهای گروه کنترل ،سرم فیزیولوژی (ساخت شرکت
ثامن مشهد) تزریق عضالنی شد .در دو گروه درمانی اکسیتوسین،
با نام تجاری وتوسین (ساخت شرکت ابوریحان) ،با دوزهای  5و
 10واحد بینالمللی به هرکدام از قوچهای درمانی در این گروهها،
به روش داخل عضالنی ،تزریق شد .نمونههای منی با روش الکترو
اجاکوالتور از تمام قوچها در  30ساعت پس از تزریق عضالنی ،اخذ
شد .نمونههای منی تا زمان ارزیابی منی در دمای  35تا  37درجه
سانتیگراد نگهداری شدند.
ارزیابی منی
حجم منی به صورت مستقیم با خواندن درجه بندی بر روی لولههای
جمعآوری تعیین شد .برای تعیین حرکت دسته جمعی ،یک قطره از
منی رقیق نشده بر روی الم گرم ( 37درجه سانتیگراد) قرار داده شد
و توسط میکروسکوپ نوری ( )Olympus, BX53با حفظ دمای
الم با بزرگنمایی  ،100مورد ارزیابی قرار گرفت.
دیافراگم کندنسور به منظور افزایش تطابق کاهش داده شد .نحوه
ارزیابی حرکت دسته جمعی به این صورت بود:
 :5حرکت دسته جمعی تیره سریع
 :4حرکت دسته جمعی تیره آهسته تر
 :3حرکت دسته جمعی آهسته
 :2بدون حرکت دسته جمعی ،اما حرکت انفرادی مشخص
 :1حرکت انفرادی اندک و  :0بدون حرکت انفرادی(،Barth
.)1997
نمونههای منی با سدیم سیترات ایزوتونیک با نسبت  1به ( 10منی
به سیترات سدیم) در دمای 37درجه سانتیگراد رقیق شد .الم زیر
میکروسکوپ نوری قرار گرفته و تا  37درجه سانتیگراد گرم شد.
یک قطره کوچک از منی رقیق شده بر روی الم قرار گرفته و درصد

تحرک از طریق مشاهده با بزرگنمایی  400برابر ارزیابی شد .تخمین
تحرک بر اساس مشاهدهی پنج شان مختلف از هر نمونه انجام
شده است .میانگین  5شان مختلف به عنوان نمره نهایی تحرک
گزارش شد.
برای تعیین درصد اسپرمهای غیرطبیعی از نظر ریخت شناسی و
همچنین اسپرمهای زنده ،از رنگ آمیزی ائوزین-نگروزین استفاده
شد .تعداد  300اسپرماتوزوآ با میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی 400
برابر از هر الم شمارش شد .غلظت اسپرم با هموسیتومتر اندازه
گیری شد (.)1997 ،Barth
تعداد کلی اسپرم با حاصلضرب حجم منی و تعداد اسپرم در هر
سیسی منی محاسبه شده است ( Bozkurtو همکاران.)2007 ،
تعداد اسپرم متحرک نیز با حاصلضرب تعداد کلی اسپرم و درصد
اسپرم متحرک محاسبه شده است.

بحث
مطالعه حاضر نشان داد که اکسیتوسین میتواند مشخصات منی در
قوچ نژاد زل را در خارج از فصل تولیدمثلی بهبود دهد .اکسیتوسین
صناعی دارای اثرات مشابهی با هورمون طبیعی آن دارد .این
هورمون و آنالوگهای صناعی آن برای مدت زمان طوالنی در
طب انسانی و دامپزشکی استفاده شده است .اکسیتوسین به عنوان
یک هورمون دارای نقش در انتقال اسپرم و تحرک آن در حیوانات
اهلی شتاخته شده است ( Watsonو همکاران .)1999 ،در طی
تحریک جنسی و انزال ،اکسیتوسین از هیپوفیز عصبی آزاد شده
و به جریان خون محیطی میریزد ( Ogawaو همکاران.)1980 ،
عالوه براین ،تجویز این هورمون ،جمعآوری اسپرم بوسیله الکترو

آنالیز آماری
اطالعات با آنالیز واریانسها تحلیل شد .تفاوت معنیدار بین گروهها با
استفاده از آزمون دانکن ارزیابی شد و تمام اطالعات توسط نرم افزار
 SASنسخه  8/2مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.
مقایسه بین گروههای درمانی اکسیتوسین و کنترل
مقادیر مشخصات منی مربوط به مقایسه گروههای درمانی
اکسیتوسین با گروه کنترل در جدول( )1آمده است .در این جدول
نشان داده شده است که تجویز اکسیتوسین در هر دو گروه درمانی،
مشخصات منی

خطای استاندارد

گروهها
کنترل

اکسیتوسین 5

اکسیتوسین10

حجم (سیسی)

0/53a

0/79b

0/81b

0/04

حرکت دسته جمعی ()5-0

3/66a

4/33b

4/5b

0/11

تحرک اسپرم (درصد)

76/3

77/52

80/36

1/36

اسپرم زنده (درصد)

79a

79/59a

83/57b

1/01

میزان اسپرم غیر طبیعی

9/23

9/22

8/92

0/1

غلظت اسپرم

1/97a

2/34b

2/68c

0/04

تعداد کلی اسپرم (سیسی)×109/

1/07a

1/89b

2/23b

0/13

جدول  .1میانگین مقادیر مشخصات منی در گروههای درمانی اکسیتوسین و کنترل.
حروف غیر مشابه در هر ردیف نمایانگر اختالف معنی دار است ( .)P>0/05اطالعات به صورت میانگین ±خطای استاندارد گزارش شده است
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تغییر معنیداری را در تحرک اسپرم و میزان اسپرم غیرطبیعی نسبت به
گروه کنترل ایجاد نکرده است ( .)P<0/05حجم منی ،فعالیت دسته
جمعی اسپرم و تعداد کلی اسپرم در گروههای درمانی بدون توجه
به دوز درمانی اکسیتوسین ،افزایش معنیداری در مقایسه با گروه
کنترل داشته است ( .)P>0/05اسپرم زنده در گروه اکسیتوسین
 10واحد بینالمللی به صورت معنیداری بیشتر از گروههای درمانی
 5واحد بینالمللی و گروه کنترل بوده است .و در غلظت اسپرم نیز
افزایش معنیداری در گروه درمانی  10واحد بینالمللی نسبت به گروه
درمانی  5واحد بینالمللی و گروه کنترل دیده شده است (.)P>0/05
و از طرفی این غلظت در گروه درمانی  5واحد بینالمللی به صورت
معنیداری بیش از گروه کنترل بوده است (.)P>0/05
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اجاکوالتور را تسهیل میبخشد ( Palmerو همکاران.)2004 ،
افزایش حجم منی ،تعداد کلی اسپرم و غلظت اسپرم در مطالعه
حاضر در گروههای درمانی اکسیتوسین احتماال ناشی از افزایش
غلظت اکسیتوسین در خون و همچنین تاثیر آن بر خروج اسپرم
و جمعآوری آن بوده است .این نتایج با نتایج دیگری که در قوچ
(1974 ،knight؛  Bozkurtو همکاران ،)2007 ،گاو (Palmer
و همکاران2004 ،؛  Berndtsonو  )1988 ،Igboeliو گاومیش
( )1988 ،Ibrahimبه دست آمده است هماهنگ میباشد .برخی
از محققین ( Nicholsonو همکاران  )1987گزارش کرده اند که
این هورمون آزادسازی تستسترون را افزایش میدهد .از طرفی در
مطالعات دیگر نیز مشاهده شده است که تجویز اکسیتوسین افزایش
معنیداری در سطوح پالسمای منی تستسترون پس از  10دقیقه از
تجویز آن ایجاد میکند ،اما این اثرات پس از  60و  120دقیقه ،در
مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشده است.
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این افزایش تستسترون در پالسمای منی پس از  10دقیقه از تجویز
اکسیتوسین ممکن است ناشی از افزایش سطح تستسترون در
مایعات پروستاتیکی باشد که در اثر تجویز اکسیتوسین حاصل شده
است ( Nicholsonو  .)1995 ، Jenkinافزایش تستسترون
در پالسمای منی میتواند دلیلی برای حجم منی ،حرکت دسته
جمعی ،تعداد کلی اسپرم و اسپرم زنده در مطالعه حاضر باشد که
درگروههای درمانی اکسیتوسین مشاهده شده است .در یک مطالعه

( Nicholsonو  )1995 ،Jenkinپیشنهاد شده است که تجویز
داخل بیضه ای اکسیتوسین کاهش حرکت اسپرم در موش را به
همراه دارد .همچنین در مطالعهی دیگری ( Walchو همکاران،
 )2001نیز گزارش شده است که اکسیتوسین اثر قابل تشخیصی
بر زمان انزال و فراسنجههای منی پس از کاربرد داخل بینی در
مرد سالم و طبیعی نداشته است .این تفاوت بین نتایج حاصله از
این تحقیق و آنچه در برخی از مطالعات پیشین به دست آمده است
ممکن است ناشی از مواد متفاوتی باشد که در مطالعات استفاده شده
و یا نحوهی تجویز هورمونی باشد که به کار گرفته شده است .نتایج
به دست آمده در مطالعهی حاضر در زمینهی حرکت دسته جمعی،
تعداد کلی اسپرم و غلظت اسپرم مشابه نتایجی است که در سایر
مطالعات در قوچ و در فصل تولیدمثلی اخذ شده است (Bozkurt
و همکاران)2007 ،
نتیجه گیری  
در مجموع تزریق یک دوز اکسیتوسین با میزان  10واحد بینالمللی
داخل عضالنی موجب افزایش حجم منی ،حرکت دسته جمعی ،تعداد
کلی اسپرم و کاهش اسپرم غیرطبیعی در قوچ نژاد زل در خارج از
فصل تولیدمثلی میشود .بنابراین میتوان از این هورمون در خارج از
فصل تولیدمثلی در قوچها به منظور افزایش قدرت باروری استفاده
کرد.
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Abstract
Objective of this study was to investigate the effect of Oxytocin on semen characteristics in Zel rams in
out of breeding season. Eighteen Zel adult rams were randomly selected and divided into 3 equal groups,
control and two treatment groups. 1 milliliter 0.9% saline was injected into each ram in the control group,
whereas Oxytocin was administered Intra Muscle at a single dose of 5 IU and 10 IU to each ram in the two
Oxytocin treatment groups. Semen samples were taken by an electro ejaculator from all rams 10 mins after
injection. Oxytocin did not alter sperm motility or abnormal sperm, in comparison to the control values.
Semen volume, mass activity, total sperm number of the Oxytocin treatment groups increased significantly
(P<0.05) compared to the control group. In general, exogenous 10 IU Oxytocin increase mass activity, total
sperm number, lived sperm and sperm concentration in Zel ramsm hence using this hormone with mention
doses in nonbreeding season in rams is possible.
Key words: Oxytocin; Semen characteristics; Zel Ram; Nonbreeding season.
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