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چکیده
بر روی یک قالده سگ ميكس  7ساله مبتال به آزواسپرمی ( ،)Azoospermiaسه داروی رایج در تکنیکهای تولید مثلی مورد آزمایش قرار گرفتند تا اثرات
این داروها بر بهبود وضعیت تولید مثلی این حیوان معین گردد .داروهای انتخابی شامل گنادوتروپین ( )GnRHبا نام تجاری  Cystorelinو با دوز مصرفی
 50میکرو گرم برای هر سگ بهصورت زیر جلدی  60دقیقه پیش از اسپرم گیری ،پروستاگالندین ( )PGF2αبا نام تجاری  Veteglanو با دوز 0/005
میلی گرم بر کیلو گرم بهصورت زیر جلدی  15دقیقه پیش از نمونه گیری و اکسی توسین با دوز  10واحد برای برای هر سگ بهصورت عضالنی  10دقیقه
پیش از نمونه گیری بودند .جمع آوری سیمن از این حیوان با تکنیک دستی ( )Manualانجام گرفت ،و بین هر نوبت نمونه گیری حدود  7روز فاصله به
جهت استراحت جنسی در نظر گرفته شد .در حین نمونه گیری میل جنسی حیوان نیز ارزیابی شد و در ادامه حجم سیمن ،درجه اسیدیته ( )PHسیمن ،رنگ
سیمن ،غلظت سیمن در هر میلی لیتر ،تعداد کل سلولهای اسپرم ،درصد حرکت رو به جلوی سلولهای اسپرم ،درصد اسپرمهای نرمال از دیدگاه ریخت
شناسی ،تعداد کل اسپرمهای نرمال و دارای حرکت رو به جلو در نمونه حاصل که موارد اصلی آنالیز سیمن میباشند اندازهگیری شدند .حیوان در زمان دریافت
پروستاگالندین و اکسی توسین هیچ گونه آثاری از بهبود کیفیت سیمن نشان نداد و هیچ اسپرمی در نمونههای گرفته شده از حیوان مشاهده نشد .در نوبتی
از نمونه گیری که این حیوان تحت تاثیر داروی گنادوتروپین قرار گرفت ،کیفیت سیمن حیوان به طور چشم گیری بهبود یافت و تعداد  1میلیارد و بیست و
چهار میلیون اسپرم در کل سیمن این حیوان مشاهده شد 2 .فرضیه برای این بهبود کیفیت مطرح میگردد اول اینکه تجویز گنادوتروپین باعث افزایش عیار
تستسترون خون حیوان و تحریک مجاری سمینفروس برای آزاد سازی اسپرم شده است و دوم آنکه احتمال دارد این حیوان با توجه به شرایط بالینی ذکر شده
مبتال به سندرم  IHHبوده است و در زمان تجویز گنادوتروپین ،تنظیم محور هورمونی بدن موجب آزاد سازی سلولهای اسپرم شده است .در انتها میتوان
این گونه نتیجه گیری نمود که احتماالً مصرف گنادوتروپین میتواند آثار موثری بر کیفیت سیمن حیوانات مبتال به آزواسپرمی با منشاء هورمونی داشته باشد.
.
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Abstract
On a 7-years-old dog with Azoospermia three conventional drugs in breeding techniques were tested to assess the
effects and reproductive improvement of them. the Drugs that chosen include gonadotropin (GnRH) in commercial
name Cystorelin، 50 micrograms subcutaneously 60 minutes prior to sperm collection , prostaglandin (PGF2α)
in commercial name Veteglan , 0/005 mg/kg subcutaneously 15 minutes prior to sperm collection and Oxytocin
10IU per dog intramuscularly 10 minutes prior to sperm collection. Semen collected from this animal by manual
semen collection technique and we had 7 days sexual rest between each collection. during the semen collection the
dog’s libido was assessed and then semen Volume , Semen PH , semen color , semen concentration per ml ,total
count of spermatozoa , progressive motility forward percent , morphologically normal spermatozoa percent and
Total normal motile spermatozoa (TMNS) was evaluated. The samples did not show any traces of semen quality
change when dog received prostaglandin and oxytocin and there is no spermatozoa in that samples. But when the
sampled animal was under the influence of gonadotropin therapy semen quality improved dramatically in addition
we have one billion and twenty-four millions of spermatozoa as the total count of the sample. Two hypotheses are
proposed for this quality improvement. The first one say the prescribing of gonadotropin in this dog, increased the
animal blood testosterone index and stimulate the seminiferous ducts to released spermatozoa. The second one
say because of the clinical condition of the animal it seems to had IHH syndrome and during the administration of
gonadotropin the body hormonal system was regulated and released the sperm cells. Finally, it can be concluding
that the use of gonadotropins may be improving the quality of semen of animals that have Azoospermia with
source of hormonal abnormality.
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مقدمه

را از دست خواهد داد و در موارد بسیاری سیمن گرفته

از قرنها پيش سگها حيواناتي مفيد و تاثيرگذار در زندگي

شده تنها شامل بخشهای اول و سوم سیمن میباشد (مایع

انسانها بوده اند.در دهههاي گذشته تالشهاي بسياري براي

پروستاتیک))4( .

ايجاد نژادهاي خالص جهت بهره برداريهاي ويژه از این

آزواسپرمی یک سندرم با علل بسیار متنوع میباشد ولی به

حیوانات صورت گرفته است و با رشد بسيار سريع علم در

طور کلی علل ایجاد آن در سه دسته خالصه میگردد (.)8

سالهاي اخير نه تنها استفاده از سگها محدود نشده بلكه

)1علل فیزیکی و آناتومیک :که به دنبال موراد مادر زاردی یا

بهصورت روز افزوني كاربرد اين حيوانات افزايش پيدا كرده

انسدادهای ثانویه مجاری انتقال اسپرم رخ میدهد

است .بحث ايجاد نژادهاي خاص با تواناييهاي منحصر به

 )2علل عفونی و التهابی :به دنبال حضور برخی عوامل مانند

فرد همواره مورد توجه بوده ،كه اين امر يكي از دغدغههاي

بروسال کنیس و ...بروز مینماید

اصلي پرورش دهندگان سگ ميباشد .توليد كنندگان و

 )3علل هورمونی :به دنبال بروز هر نوع عدم تعادل در محور

پرورش دهندگان سگ معموال داراي تعداد اندكي از سگهای

هورمونهای جنسی بدن ،مانند سندرم  ،IHHبروز مینماید

نر خالص هستند و به ازاي هر سگ نر چندين سگ ماده

به این جهت در این بررسی سه داروی رایج در تکنیکهای

نگهداري ميكنند كه اين امر نشان دهنده اهميت سگ نر

تولید مثلی مورد ارزیابی قرار گرفتند تا معین شود آیا هیچ

مولد ( )dog Studبراي پرورش دهندگان ميباشد .سگهاي

یک از این داروها میتواند تغییری در کیفیت تولید مثلی

نر مولد عمر اقتصادي محدودي دارند و از سوی دیگر

و تعداد اسپرمهای سگ مبتال به آزواسپرمی (عدم وجود

بسيار با ارزش هستند .اين داليل باعث شده است پرورش

سلولهاي جنسي در مايع مني) ایجاد نمایند)7(.

دهندگان سگهاي مولد خود را سرمايههاي ارزشمند خود
بدانند و تا آخرين توان اين سگها از آنها بهره كشي نمايند.

توصيف بيمار

با توجه به مطالب ذكر شده اين سوال همواره مورد پرسش

يك قالده سگ نر ميكس 7ساله به وزن  35كيلوگرم جهت

است كه آيا راهي براي افزايش عمر اقتصادي سگهاي نر

انجام يك پروژه پژوهشي مورد مطالعه قرار گرفت .در حين

مولد وجود دارد .و آیا میتوان راه حلی برای برطرف نمودن

انجام مطالعه مشخص گرديد كه سگ مورد بحث دچار

نا توانیهای جنسی موجود در این حیوانات ارائه داد.

آزواسپرمي ميباشد و به هیچ عنوان تحت شرایط گوناگون

یکی از رایج ترین اختالالتی که معموالً در سگهای نر

نمونه گیری هیچ سلول اسپرمی در سیمن گرفته شده از

مولد رخ میدهد آزواسپرمی ( )Azoospermiaمیباشد.

این حیوان مشاهده نمیشود .مطلب فوق در حالی مطرح

در این عارضه تعداد سلولهای اسپرم موجود در سیمن
حیوان به تدریج افت میکند تا به حدی میرسد که اسپرم

میگردد که حیوان واجد میل جنسی نسبت ًا خوبی بود و
رفتارهای جنسی مربوط به جمع آوری سیمن را نشان میداد.

کافی به جهت حصول باروری مناسب در سیمن حیوان نر
وجود نخواهد داشت .این روند همچنان ادامه پیدا میکند

يافتههاي باليني

تا جایی که سیمن گرفته شده از حیوان واجد هیچ سلول

طي  3مرحله اخذ مايع مني از اين سگ به فواصل هر 7

اسپرمی نمیباشد و یا تعداد اسپرمها به قدری کم است که

روز يك بار ،در بررسيهاي آزمايشگاهي صورت گرفته

با روشهای مرسوم آنالیز اسپرم قابل بررسی نمیباشد)7( .

بر روي نمونه مشاهده گرديد كه در نمونه اخذ شده تنها

در حالت فوق مطمئن ًا حیوان مذکور توان باروری خود

مايع پروستاتيك موجود ميباشد و هيچ گونه سلول جنسي
289

مجله پژوهشهای بالینی دامپزشکی ،دوره چهارم ،شماره چهارم ،زمستان 1392

مشاهده نشد كه اين امر نشان دهنده آزواسپرمي ميباشد.

درمان و نتايج

همچنین این حیوان واجد میل جنسی بسیار مناسب بود و در

پیش از تجویز داروها عیار تستسترون خون این سگ

زمان نمونه گیری رفتارهای جنسی را از خود بروز میداد،

مورد ارزیابی قرار گرفت ( 1/55نانو گرم بر میلی لیتر) تا

عیار تستسترون خون حیوان پیش از تجویز دارو نرمال بود.

وضعیت هورمونی سنجیده شود .دز مورد استفاده داروها

جيره غذايي سگ در مدت زمان مطالعه ثابت بود.

و محل تزريق آنها بر اساس اطالعات ارائه شده در كتاب
فارماكولوژي دامپزشكي  s’Plumbانتخاب گرديد كه به
شرح زير ميباشند:

Sc –ÉÌ³Ä¿Â¼¿Y¶^« ̌˹ min–̋˹µg»dog : ( Cystorelin=ÉZne¹Z¿ ) GnRH
Sc-ÉÌ³Ä¿Â¼¿Y¶^« 15 min– 5 gµ»ml: ) Vetaglan=ÉZne¹Z¿ ( PGf2Į
IM–ÉÌ³Ä¿Â¼¿Y¶^« ˺˹ min–10IU»dog: (Oxyvet= ÉZne¹Z¿ )Oxytocin

در حين نمونه گيري زمان نعوظ ( )Erection timeو زمان

مورد نظر با رنگ گيمسا رنگ آميزي و به آرامي شست و شو

انزال ( )Ejaculation timeحیوان مورد ارزيابي قرار گرفتند.

داده شد و درصد اسپرمهای نرمال از دیدگاه ریخت شناسی

اندازه گيري زمانهاي ذكر شده با استفاده از كرونومتر

( )Morphologically normal spermatozoa percentدر

ديجيتال انجام گرفت .حجم نمونه (مني) با استفاده از

زير ميكروسكوپ نوري بررسي شد .در ادامه به کمک

لولههاي مخروطي شكل مدرج محاسبه شد PH .سیمن

یافتههای بدست آمده تعداد سلولهای اسپرم نرمال و واجد

توسط  PHسنج ديجيتالي مورد ارزیابی قرار گرفت .پس از

حرکت

(Total normal and motile spermatozoa(TMNS

جمع آوري نمونه و انجام مراحل باال ‚ آناليز نمونه بر اساس

بدست آمد .اين شاخص بیانگر تعداد اسپرمهایی است که

موارد مــعمول ارزیابی اسپرم ذکر شده در منابــع مــورد

توان باروری را به همراه دارند و از این رو پارامتر بسیار

ارزیابی قرار گرفت :در صــد حركت رو به جلـــوي

مهمی در آنالیز اسپرم محسوب میشود.

سلولهاي اســپرم

()Progressive motility forward percent

با كمــك ميكـــروسكوپ نوري و تکنیکهای ارائه شده
در منابع اندازهگيـري شد .شمارش كلي تعداد اسپر مها
( )Total sperm countپس از رقيق سازي يك به صد نمونه
سیمن با کمک فسفات بافر سالين توسط الم هموسايتومتر
انجام گرفت .جهت بررسي ريخت شناسي بر روي سلولهاي
نمونه ‚ يك قطره از نمونه مورد مطالعه بر روي یک اسالید
میکروسکپی قرار گرفت و پس از پخش شدن بر روي الم
توسط دماي محيط خشك شده و به وسیله متانول بر روي
الم فيكس گرديد .پس از خشك شدن در دماي اتاق الم
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پس از استفاده از داروهای  GnRH͵PGf2αو  Oxytocinکه در

جنسی با هدف تجدید ذخیره اسپرمی حیوان در نظر گرفته

هفتههای جداگانه مورد استفاده قرار گرفتند ( 7روز استراحت

شد ( ))4ودر مقایسه با سرم فیزیولوژی نتایج زیر حاصل شد:

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Saline

GnRH

Oxytocin

PGf2Į

Erection time

”2’:40

”20

”1’:30

”12

Ejaculation time

”5’:30

”7’:45

”3’:53

”4’:14

Semen volume

5ml

8ml

4ml

3ml

PH of the semen

6.9

7.1

6.8

6.9

P motility percent

_

80%

_

_

_

128

_

_

Total sperm count ×106

_

1024

_

_

MN sperm

_

80%

_

_

’T

_

819.2

_

_

TMNS

_

655.36

_

_

Semen color

^Ê Ì

^Ê Ì

^Ê Ì

^Ê Ì

×106

SC/ml

همانگونه که مشاهده میشود این سگ مبتال به آزواسپرمی

دارد و همچنین میزان تستسترون خون اندازهگیری شده برای

میباشد و تنها داروي موثر براي اين حیوان گنادوتروپين بوده

حیوان نیز طبیعی بوده ( )1.55 ml /ngكه نشان دهنده سالم

است .در زمان مصرف گنادوتروپین تاثیرات چشم گیری در

بودن محورهیپوتاالموس ،هیپوفیز ،تستیس ميباشد .و طبیعی

تعداد اسپرمها و کیفیت نمونه ایجاد شده است به نحوی

بودن میلی جنسی حیوان را توجیه مینماید اما در مني بدست

که تعداد کل اسپرمهای موجود در نمونه برابر  1میلیارد و

آمده ،سلولهاي جنسي ديده نمي شود ( .)Azoospermiaبا

بیست و چهار میلیون اسپرم بوده و تعداد اسپرمهای واجد

توجه به طبيعي بودن رنگ مني ،وجود التهاب یا هر نوع

توان باروری حدود  655میلیون اسپرم بوده است  .ذکر این

عفونت كه منجر به عدم توليد سلولهاي جنسي ميشود

نکته در کنار موارد فوق الزم است که اسپرمهای مشاهده

امكان پذير نيست ( )4و همچنين با توجه به طبيعي بودن

شده در زیر میکروسکوپ ,در هفته مذکور اغلب سلولهای

 PHمني ،امكان حضور باكتريهاي ايجاد كننده ناباروري که

اجداد اسپرم ( )Cell Germinalبودند

 PHمنی را به سمت اسیدی شدن پیش میبرند نيز وجود
ندارد ( )4از اين رو به احتمال بسیار زیاد ناباروري سگ

نتيجه گيري و كاربرد باليني

مورد مطالعه منشا هورموني دارد.

با توجه به نتایج بدست آمده سگ مورد نظر از لحاظ باروری

در اين جا دو فرضيه را برای توجیه حالت فوق ميتوان

دچار مشکل میباشد .این سگ میل جنسی ( )Libidoزیادی

مطرح نمود :اولين فرضيه بر اين اساس ميباشد كه چون
291
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