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چكيده:
يك قالده سگ نر ميكس 2ساله به وزن  30كيلوگرم جهت انجام يك پروژه پژوهشي به همراه  7قالده سگ ديگر مورد
مطالعه قرار گرفتند .طي  3مرحله اخذ مايع مني از اين سگ به فواصل هر  7روز يك بار ،مشخص گرديد كه سگ مورد مطالعه
دچار اليگواسپرمي ميباشد .براي درمان اين سگ ،سه دارو با فواصل يك هفتهاي مورد استفاده قرار گرفتند :الف) اكسي توسين با
دوز  ،10 IU / Dogبه صورت داخل عضالني 10 ،دقيقه قبل از نمونهگيري .ب) گنادوتروپين ريليزينگ هورمون با دوز  50ميكرو گرم
براي هرقالده سگ بصورت زير جلدي  ۶0دقيقه پيش از نمونهگيري و ج) PGF2αبا دوز  5ميكروگرم بركيلوگرم  15دقيقه پيش از
نمونهگيري به صورت عضالني تزريق شد .با توجه به نتايج بدست آمده ميتوان گفت كه هر سه داروي اكسي توسين ،پروستاگالندين
و گنادوتروپين بر تعداد اسپرم و حجم مني سگ مبتال به اليگواسپرمي تاثير گذاري مطلوبي دارند .
كلمات كليدي :الكاالين فسفاتاز – تستسترون – گنادوتروپين – پروستاگلندين – اكسي توسين – سگ – اليگواسپرمي
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توصيف بيمار:
يك قالده سگ نر نژاد مخلوط دو ساله به وزن 30

ميان تجويز دارو و نمونهگيري به شرح ذيل ميباشد :

كيلوگرم كه مبتال به عارضه ي اليگو اسپرمي بود به

الف) اكسي توسين با دوز  10 IU/Dogبا نام تجاري

همراه  7قال ده سگ نرمال ديگر در اين مطالعه مورد

وتوسين ،به صورت داخل عضالني 10 ،دقيقه قبل از نمونه

استفاده قرار گرفتند تا تاثير سه داروي  ، GnRHاكسي

گيري تزريق گرديد .در هر ميلي ليتر از دارو  10 IUاكسي

توسين و پروستاگالنديت بر اين عارضه مورد بررسي

توسين موجود بود )9(.

قرار گيرد.
يافته هاي باليني:

ب) گنادوتروپين ريليزينگ هورمون با دوز  50ميكرو
گرم براي هر سگ تجويز گرديد .در اين مطالعه از گنادوتر

بدنبال سه مرحله اخذ سيمن از سگ تحت مطالعه

وپين دي استات تري هيدرات با نام تجاري Cystorelin

به فاصلهي هر يك هفته يك بار و با روش ماساژ و پس

استفاده شد كه در هر ميلي ليتر آن  50ميكروگرم ماده

از شمارش اسپرم هاي موجود ،عارضهي اليگواسپرمي

موثره  GnRHوجود دارد  .اين دارو به صورت زير

اين سگ مورد تاييد قرار گرفت .

جلدي  ۶0دقيقه پيش از نمونه گيري تزريق شد ) 9( .

الزم به ذكر است كه به منظور تاييد صحت آزمايش

ج)  PGF2αبا دوز  0/005ميلي گرم بر كيلو گرم

غلظت ) ALP(Alkaline Phosphataseسيمن نيز مورد

(  5ميكروگرم بركيلوگرم) مورد استفاده قرار گرفت .

ارزيابي قرار گرفت .بدين معنا كه بر اساس منابع موجود

 PGF2αمورد مصرف در اين مطالعه كلوپروستنول با

چنانچه غلظت  PLAكمتر از  5000واحد در دسيليتر

نام تجاري  Veteglanبود كه در هر ميلي ليتر آن 0/075

مني باشد نشان دهنده ايراد در نحوه نمونهگيري و يا

ميلي گرم داروي موثره كلوپروستنول وجود دارد.اين

انسداد در مجاري ذخيره كننده و انتقال دهنده اسپرم

دارو با دوز ذكر شده  15دقيقه پيش از نمونه گيري به

ميباشد .اما چنانچه غلظت اين آنزيم باالي  5000واحد

صورت عضالني تزريق شد )9(.

در دسي ليتر بوده و تعداد اسپرم موجود در سيمن نيز

د)در  7قالده سگ گروه شاهد از سرم نرمال سالين

كمتر از حد نرمال باشد ،نشان دهنده اليگو اسپرم بودن

استفاده شد كه با دوز  1ميلي ليتر به ازاي هر قالده سگ

سگ مي باشد با توجه به اين موضوع كه ميزان PLA

و  15دقيقه پيش از نمونه گيري به صورت زير جلدي

در تمامي نمونه هاي گرفته شده بيش از 5000 IU/dl

تزريق شد .جيره غذايي سگها در مدت زمان مطالعه ثابت

ميباشد ،صحت نمونه گيري به تاييد ميرسد و كم

بود .جمع آوري نمونه به كمك تكنيك اسپرمگيري دستي

بودن تعداد اسپرم در نمونه شاهد به علت اليگو اسپرم

)  ( Manual semen collection techniqueانجام

بودن سگ مورد مطالعه ميباشد (.)8،5

گرفت .به دليل عدم اشنايي حيوان با تكنيك اسپرم گيري

درمان و نتايج

دستي ،سه هفته پيش از نمونه گيري اصلي ،دو نوبت

براي درمان اين سگ ،سه دارو با فواصل يك هفته اي

نمونهگيري ازمايشي انجام شد و هفت روز پس از آخرين

مورد استفاده قرار گرفتند  .دوز دارو ها و فاصله زماني

نمونه گيري آزمايشي  ،اولين نمونه گيري اصلي انجام
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گرفت  .ساير نمونه گيري ها هم با فاصله هفت روزه

بافري (  ) Phosphate Buffered Salineانجام شد .

صورت پذيرفت تا در اين مدت ذخيره اسپرمي تجديد

جهت بررسي ريخت شناسي بر روي سلولهاي نمونه،

گردد (. )8

يك قطره از نمونه بر روي الم قرار گرفت و پس از پخش

در حين نمونهگيري زمان نعوظ ( ) Erection Time

شدن روي الم توسط دماي محيط خشك و با ريختن

و زمان انزال ( ) Ejaculation Timeمورد ارزيابي قرار

متانول بر روي الم فيكس گرديد  .پس از خشك شدن

گرفت .اندازه گيري زمان هاي ذكر شده با استفاده از

در دماي اتاق الم مورد نظر با رنگ گيمسا رنگ اميزي

كرونومتر ديجيتال صورت پذيرفت  .حجم نمونه (مني)

و به ارامي شست و شو داده شد و درصد اسپرم هاي با

با استفاده از لولههاي مخروطي شكل مدرج محاسبه شد.

ظاهر طبيعي ( )morphologically normal cellدر

محاسبه  APتوسط  APسنج ديجيتالي انجام گرفت .پس

زير ميكروسكوپ نوري بررسي گرديد.
ميزان تستسترون خون اين سگ قبل از تزريق هر

از جمع آوري نمونه و انجام مراحل باال ،آناليز نمونه به

دارويي توسط ازمايشگاه تعيين گرديد ()1,88ng/ml

اين شرح انجام گرفت :
ميـزان حركت رو بـه جلـوي سـلول هاي اسـپرم

تا از صحت محور هيپوتاالموس -هيپوفيز -گنادها

( )Progressive Motilityبا كمك ميكروسكوپ نوري

اطمينان حاصل شود  )12(.پس از استفاده از داروهاي

اندازه گيري شد .شمارش كلي تعداد اسپرم ها ( Total

 PGf2α͵HRnPو  Oxytocinكه در هفتههاي جداگانه

 ) Sperm Countتوسط الم هموسايتومتر پس از رقيق

مورد استفاده قرار گرفتند ودر مقايسه با سرم فيزيولوژي

سازي يك به صد با محلول نمكي فسفات با خاصيت

تزريق شده نتايج زير حاصل شد :

جدول شماره  - 1نتايج حاصل از تزريق PGf2α͵HRnPو  Oxytocinو مقايسه انها با  salineدر چهار هفته متوالي
Week 1Saline

Week 2GnRH

Week 3Oxytocin

Week 4PGf2α

مدت نعوض
مدت انزال (ساعت)

” 45
5:30

” 40
4:08

”40
5:15

”29
4:23

Ease Score

6

3

6

3

حجم منی

2ml

2ml

4ml

5 ml

 PHمنی

6/9

6/5

6/9

7/1

در صد تحرک

%30

%70

%50

%40

20

50

170

96

شمارش کلی اسپرم ×106

40

350

680

480

MN Sperm P.

%70

%80

%65

%30

T '×106

12

245

340

192

TMNS×106

8/4

196

221

57/6

ALP

137751

18768

67626

38913

×106

SC/ml
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SC/ ml : Sperm concentration per ml
MN sperm p: Morphological normal sperm percent
T ': total sperm cells that have progressive forward motility
TNMS : Total Normal Motile Sperm
)ALP : Seminal Alkaline Phosphatase (ALKP
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نمودار شماره  : 1مقايسه حجم مني پس از تزريق

نمودار شماره  : 2مقايسه تعداد اسپرم پس از تزريق

 Oxytocin ͵GnRH ͵ PGf2αو saline

 Oxytocin ͵GnRH ͵ PGf2αو saline

همانطور كه در نمودار شماره  1مشاهده مي شود

باشد نشان دهنده اليگو اسپرم بودن سگ مي باشد با

تاثير گنادوتروپين بر حجم سيمن بيش از دو داروي

توجه به اين موضوع كه ميزان  PLAدر تمام نمونه هاي

ديگر مي باشد و با توجه به نمودار شماره  2تاثير

گرفته شده بيش از  5000 IU/mlمي باشد ،صحت

اكسي توسين بر تعداد اسپرم در مقايسه با دو داروي

نمونه گيري به تاييد مي رسد و كم بودن تعداد اسپرم

ديگر به مراتب بيشتر است .

در نمونه شاهد به علت اليگو اسپرم بودن سگ مورد

نتيجه گيري و كاربرد باليني

مطالعه مي باشد ( . ) 5، 8اندازه گيري تستسترون خون

چنانچه غلظت  PLAكمتر از  5000واحد در دسي

اين سگ ( ) 1,88 ng/mlپيش از تجويز هرگونه دارو ،

ليتر مني باشد نشان دهنده ايراد در نحوه نمونه گيري و

صحت سالمت محور هيپوتاالموس – هيپوفيز – گنادها

يا انسداد در مجاري ذخيره كننده و انتقال دهنده اسپرم

را تاييد مي نمايد (. )12

ميباشد .اما چنانچه غلظت اين آنزيم باالي  5000واحد

همچنين با مد نظر قرار دادن اثرات اكسي توسين و

در دسي ليتر باشد و تعداد اسپرم موجود در سيمن كم

پروستاگلندين كه موجب افزايش دامنه انقباضات در
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ناحيه ديستال اپي ديديم ( )distal epididymisو بخش

به دنبال اين كتترگذاري  12 IU/kgاكسي توسين به

پروگزيمال مجراي دفران))proximal ductus deferens

حيوان تزريق شد و اين تزريق به شكل انفوزيون داخل

ميشوند (  )۶و نيز تاثير گنادوتروپين بر روي افزايش

وريدي IU/kg/min 1/5در عرض  1ساعت به حيوان

غلظت تستسترون خون (  3و  ) 10ميتوان به اين نتيجه

انجام گرفت  .با اين دوز از دارو ترشح سيمن به شكل

رسيد كه افزايش غلظت اسپرم و حجم سيمن در اثر

موج هاي متمايز كه هر كدام  30تا  40ثانيه طول مي

تاثير دارو هاي هورموني بوده است  .با توجه به نتايج

كشيدند و پس از 1تا 3دقيقه دوباره ظاهر مي شدند

بدست امده امكان وجود يك اختالل در مجاري مربوط

مشاهده شد  ،همچنين حجم مني تقريباً  2برابر مقداري

به ذخيره سازي و انتقال اسپرم محتمل است اما به دليل

بود كه در حالت كنترل و بدون تجويز اكسي توسين

عدم انجام سونوگرافي دستگاه توليد مثل اين سگ ادله

مشاهده شده بود  .حجم مني كه از كتتر قرار گرفته در

كافي براي اثبات اين موضوع موجود نيست .

رت تستيس جمع آوري شده بود نيز تا حدي در زمان

 Milan B. Hessدر سال  2002طي مطالعه اي كه
بر روي  8قالده سگ انجام داد به اين نتيجه رسيد كه

تجويز اكسي توسين نسبت به حالت شاهد افزايش
يافته بود)11( .

اكسي توسين و پروستاگالندين در افزايش حجم سيمن

 Nicholsonو همكارانش نيز در سال  2001تست

موثر هستند .او  mg/kg 0/1پروستاگالندين را  15دقيقه

مشابهي را براي قوچ هاي بيهوش شده انجام دادند ،آنها

قبل از نمونه گيري به صورت عضالني و همچنين

موفق به مشخص نمودن اين موضوع شدند كه مصرف

 2.5 units/dogاكسي توسين را  10دقيقه قبل از نمونه

ميزان  30ميلي گرم پروستاگالندين ميتواند به شكل

گيري به صورت عضالني تجويز كرده بود) 2( .

قابل توجهي مقدار مايع و تعداد سلول هاي خارج شده

البته  Michelle A. Kutzlerمعتقد است كه اكسي

از دم اپي ديديم را افزايش دهد.

توسن و پروستاگالندين با روشي كه Milan B. Hess

با اندازهگيري زمانهاي گوناگون پس از تجويز دارو

به كار برده است نه بر روي حجم سيمن و نه بر روي

 Nicholsonو همكارانش مشخص نمودند كه پروستا -

تعداد اسپرم موثر نمي باشند ) 4( .

گالندين مي تواند  15دقيقه بعد از تجويز  ،حجم مايع

 Farrو  Ellisدر سـال  2005گـزارش كـردند كه

جمع آوري شده و تعداد سلول هاي اسپرم را به طور

 PGF2αدر شرايط آزمايشگاهي قدرت انقباض لوله هاي

چشم گيري باال ببرد .ذكر اين نكته در اين جا الزم

سمينفروس را افزايش ميدهد در حالي كه مصرف PGE2

است كه اين مقادير تا  40دقيقه پس از درمان نيز به

قدرت و شدت انقباضات را در اين ناحيه كم ميكند)1(.

حد نمونه شاهد بر نمي گردد )7(.

 Voglmayrدر مطالعه اي كه در سال  2004انجام

با توجه به نتايج بدست آمده ميتوان پيشنهاد كرد

داد در داخل رت تستيس و مجراي دفران قوچ كتتر

كه هر سه داروي اكسي توسين ،پروستاگالندين و گنادو-

گذاري انجام داد تا اثر اكسي توسين را بر روي جريان

تروپين بر تعداد اسپرم و حجم سيمن سگ مبتال به اليگو-

مايع سمينال بررسي كند.

اسپرمي تاثيرگذاري مطلوبي دارند.
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ايران كه در انجام اين مطالعه زحمات زيادي را متحمل

تقدير و تشكر

. شدند

با تشكر فراوان و آرزوي موفقيت براي مسئولين و
نيروهاي پايگاه يكم نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي
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