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 سرویکس،  بازشدنتوسین، سنسی بلکس و دینوپروستون بر اکسی /اثر استرادیول

 مدت زمان باز ماندن سرویکس و بازده تولیدمثلی در گوسفندان نژاد زندی
 

 4حمید کهرام و 3ن توحیدی، آرمی2شحنهاحمد زارع*، 1رضا مسعودی

 دانشکده علوم زراعی و دامی،  گروه علوم دامی،استادیار 4 ،دانشیار3استاد، 2، دکتریآموخته شدان1

 دانشگاه تهران، کرج پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

  13/14/33 تاریخ پذیرش:؛ 22/11/33 تاریخ دریافت:

 1 چکیده
بلکس و شیاف سنسیتوسین، اکسی /های استرادیولنهدف از این تحقیق بررسی اثر تزریق هورمو

زمان بازماندن مدت ( بر بازشدن سرویکس، 2-آنالوگ پروستاگلندین ای) دینوپروستون واژنی

از  راسی 21گوسفند نژاد زندی بوده است. در آزمایش اول سه گروه  بازده تولیدمثلیسرویکس و 

 واحد 111ساعت بعد  12استرادیول و میکروگرم  111اول ابتدا  انتخاب شدند. گروه ی زندیهامیش

 میکروگرم شیاف دینوپروستون 211بلکس و گروه سوم لیتر سنسی، گروه دوم دو میلیتوسیناکسی

در چهار زمان مورد معاینه قرار گرفت. در پس از اعمال تیمارها، باز ماندن سرویکس . دریافت کردند

عنوان گروه شاهد تیمار بهساوی تقسیم شدند. گروه اول به چهار گروه م میش راس 01آزمایش دوم 

سه گروه بعدی . ساعت پس از خارج کردن سیدر تلقیح شد 44و  بازکننده سرویکس دریافت نکرد

و با توجه به بهترین زمان باز بودن  همان سه تیمار هورمونی آزمایش اول را دریافت کردندترتیب به

 ساعت پس از اعمال تیمار پنجدقیقه و  41و  21های در زمانترتیب بهسرویکس در آزمایش اول، 

 بازشدن موجب در آزمایش اول، هر سه تیمار هورمونیتلقیح شدند.  زمان با گروه شاهدهم ،هورمونی

در مقایسه توسین اکسی/در گروه استرادیول زاییبرهو  درصد آبستنیدر آزمایش دوم، . ندسرویکس شد

و  21، 31در مقابل  01و  24بود ) ی بیشتردارمعنیطور بهبلکس ن و سنسیهای دینوپروستوگروهبا 

                                                             
  azareh@ut.ac.ir مسئول:نویسنده *

 



 ناو همکار رضا مسعودي

 

911 

توسین باعث اکسی واحد 111 و استرادیولمیکروگرم  111تزریق  ،در نتیجه(. P<14/1، درصد 11، 11

 روشیعنوان توان از آن بهشود و میهای زندی میدر میشبهبود بازده تولیدمثلی سرویکس،  بازشدن

 حاصل از تلقیح مصنوعی استفاده نمود. بازده تولیدمثل برای بهبود
 

بلکس، دینوپروستون، سنسیتوسین، اکسی /استرادیولگوسفند، تلقیح مصنوعی  کلیدي:هاي واژه

 سرویکس بازشدن
 

 مقدمه

شود. درصد طور معمول با اسپرم تازه و از طریق سرویکس انجام میبهتلقیح مصنوعی در گوسفند 

 (.2114 همکاران، و ؛ فیر2114 همکاران، و )آنل درصد است 21تا  41 حدود روش باروری در این

متاسفانه درصد آبستنی حاصل از تلقیح مصنوعی با اسپرم منجمد در تلقیح سرویکال پایین است 

دلیل مشکل اسپرم در عبور از سرویکس . باروری پایین اسپرم منجمد به(1334ساالمون و ماکسول، )

و همچنین مشکل بودن نفوذ تفنگ تلقیح به مجرای سرویکس و در نتیجه عدم امکان  میشپیچیده 

. فقدان روش پربازده تلقیح مصنوعی در (1301الیت فوت و ساالمون، )است  تلقیح عمیق سرویکال

از گوسفند سبب محدود شدن استفاده از این تکنیک شده است. برای بهبود درصد آبستنی حاصل 

ها تلقیح مصنوعی به روش کارهای متفاوتی ارایه شده است. یکی از این روشتلقیح مصنوعی راه

. ولی این روش دارای معایبی مثل هزینه شودمیآبستنی  که موجب افزایش درصد الپاراسکوپی است

ایوانز و ماکسول، )باشد بخش میبر بودن، نیاز به تخصص و نیاز به استفاده از داروهای آرامباال، زمان

ت به اهمیّلذا ارائه روشی ارزان، سریع و کارآمد برای توسعه تلقیح مصنوعی در گوسفند . (1300

 سزایی دارد.

گوسفند . کانال سرویکس (1304مور، )ای، دراز و فیبری دارد ساختار سرویکس میش بافتی لوله

شناسی، که بر طبق مطالعات بافت (1331هالبرت و همکاران، )باشد حلقه می 3/4±1/1دارای 

کرشاو و )باشند ترین مانع در برابر ورود پیپت تلقیح مصنوعی میهای داخلی سرویکس مهمحلقه

حلقه دوم یا سوم سرویکس نسبت به دهانه سرویکس در یک خط مستقیم  ،. اغلب(2114همکاران، 

شود. در هر قرار ندارند و سبب ممانعت از نفوذ پیپت تلقیح مصنوعی به درون سرویکس و رحم می

ی صورت برای حل این مشکل باید از سد سرویکس عبور نمود. سه روش برای کاهش اثرات فیزیک
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که شامل است فیزیکی راهکار روش  ینعبور از سد سرویکس در میش پیشنهاد شده است. اولبرای 

مکانیکی  اهکاردوم رروش . (1331هالبرت و همکاران، )باشد ورود به سرویکس با نیروی فشاری می

که  (2112و  1333؛ ولستر و همکاران، 1331؛ هالبرت و همکاران، 1334بوکرل و همکاران، ) است

ها سفت اگر این پیپتکه  باشدمی برای تلقیح مختلفهای تحریک سرویکس و استفاده از پیپتشامل 

در سرویکس  جراحتایجاد . دنشومیدر سرویکس و رحم  جراحتسبب ایجاد  منعطف باشند، و غیر

هاک، )یابد رویان شود و در نتیجه باروری کاهش می اسپرم و ضد تواند سبب تولید مواد ضدمی

استیلفالگ و )به ایجاد زخم نشود مضر نیست منجر، ولی تحریکی که (1330؛ سایر و لویس، 1303

برای عبور از پذیر انعطاف سرویکالهای تلقیح ترانسپیپت ،مکانیکی در روشلذا . (2111همکاران، 

، ولی (2112؛ ولستر و همکاران، 1331هالبرت و همکاران، )های سرویکس طراحی شدند حلقه

ولستر و )زایی بود مصنوعی فاقد اثر مثبت بر درصد باروری و بره پیپت در تلقیح نوع استفاده از این

تفنگ تلقیح است. مؤثر سرویکال آن . از طرفی شکل و نوع پیپت نیز بر عبور ترانس(2114همکاران، 

، اما (1334وکرل و همکاران، ب)لف در برخی از مطالعات قابلیت عبور از سرویکس را دارا بود ئگو

مک کلوی، )لف برای عبور از سرویکس ناموفق بودند ئگوتفنگ تلقیح برخی محققین در استفاده از 

ها در مصارف صنعتی شد. سومین روش عبارت از روش که سبب عدم استقبال از این پیپت (1333

و  ای شیمیایی است که در آن برای باز کردن سرویکس از موادی مثل استرادیول، پروستاگلندین

، ولستر و همکاران، 1332؛ مایلن و همکاران، 1332خلیفه و همکاران، )شود  توسین استفاده میاکسی

ها بر درصد توان از سد سرویکس عبور کرد ولی اثر آنبا استفاده از برخی از مواد شیمیایی می. (1333

 است. متفاوت گزارش شدهآبستنی حاصل از تلقیح مصنوعی 

 بلکس و شیاف دینوپروستونسنسی، توسیناکسی /استرادیولبررسی اثر تزریق  یقتحقهدف از این 

های نژاد زندی در میش های تولیدمثلیشاخصو  ، مدت زمان بازماندن سرویکسبر بازشدن سرویکس

 باشد.میانتهای فصل تولیدمثلی 

 

 

 



 ناو همکار رضا مسعودي

 

912 

در ایستگاه  1332ن تحقیق در فروردین ای :هورمونی زمان آزمایش، حیوانات آزمایشی و تیمارهاي

سه تا چهار ساله راس میش  01این مطالعه  برای انجام پرورش و اصالح نژاد گوسفند زندی انجام شد.

. ندشدانتخاب راسی  311از یک گله تصادفی  طوربه کیلوگرم 44±4/2از نژاد زندی با میانگین وزنی 

درگذاری شدند و روز هفتم پس از سیدربرداری روز سی 12مدت بهمیش راس  21در آزمایش اول 

تقسیم و تیمارهای مربوطه را دریافت نمودند. در گروه اول به هر میش  راسی 21گروه  سهها به میش

( که لیترمیلیاسترادیول منوبنزوات در هر  گرممیلی 2استرادیول )داروسازی ابوریحان، میکروگرم  111

دوازده حل شده بود، تزریق گردید و  1:1و اتانول با نسبت  رصدد 3/1سرم نمکی  لیترمیلیپنج در 

توسین در هر اکسی واحد 11)داروسازی ابوریحان،  توسینیاکس واحد 111به هر میش ساعت بعد 

دقیقه پس از  21و  41، 21، 1های و بازشدن سرویکس در زمان تزریق شدعضله ران به  (لیترمیلی

 41لیتر محتوی هر میلی) بلکسسنسی لیترمیلیدو وم به هر میش دوه گیری شد. در گرتزریق اندازه

عضله به  (باشدلیتر میمیلی 1گرم بنزیل الکل و آب تا حجم میلی 21گرم دناورین هیدرو کلراید، میلی

گیری شد. دقیقه پس از تزریق اندازه 21و  41، 21، 1های سرویکس در زمان بازشدنو  تزریق شدران 

صورت شیاف به، 2-، آنالوگ پروستاگاندین ایدینوپروستون میکروگرم 211م به هر میش سودر گروه 

گیری ساعت پس از اعمال تیمار اندازه 2و  4، 4، 1های سرویکس در زمان بازشدنواژنی داده شد و 

سرویکس در گروه دینوپروستون مدت زمان اثرگذاری  بازشدنگیری اندازه)دلیل تفاوت در زمان  شد

 باشد(.ین ماده میا

 411روز سیدرگذاری شدند و هنگام سیدربرداری  12مدت به میشراس  01در آزمایش دوم 

تقسیم راسی  21ها به چهار گروه صورت تزریق عضالنی دریافت نمودند. میشبه eCGهورمون  واحد

ساعت  44ها میشعنوان گروه شاهد انتخاب شد و تیمار هورمونی دریافت نکرد و بهشدند. گروه اول 

های بر اساس بهترین زمان تلقیح شدند.سرویکال )ابتدای سرویکس( صورت بهپس از سیدربرداری 

 میکروگرم 111 ساعت از تلقیح، 12 دومگروه  دست آمده برای هر تیمار هورمونی در آزمایش اول،به

 دودقیقه قبل از تلقیح،  41گروه سوم  توسین،اکسی واحد 111 قبل از تلقیح هدقیق 21 استرادیول و

 دینوپروستونشیاف  میکروگرم 211 ساعت قبل از تلقیح،پنج  گروه چهارم و بلکسسنسی لیترمیلی

 صورت ترانس سرویکال تلقیح شدند.به، سیدربرداریساعت پس از  44دریافت کردند و 

 

 ها مواد و روش
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فاده از یک با استسرویکس  بازشدندر آزمایش اول میزان  :گیري میزان اتساع سرویکساندازه

. مورد بررسی قرار گرفت ،مصنوعی تلقیح متصل به منبع نور و یک پیپت مدرجگوسفندی اسپیکولوم 

گیری شده و اختالف آن با میزان نفوذ پیپت در این آزمایش پیش از اعمال تیمار میزان نفوذ پیپت اندازه

اساس  کس در نظر گرفته شد. برسروی بازشدنعنوان میزان نفوذ و بهاز اعمال تیمار پس های در زمان

عنوان بهترتیب به سرویکسداخل به  مترمیلی 44تا  34، 31تا  22، 11تا  1بین  تلقیحمیزان نفوذ پیپت 

از پس  هامیش. بر این اساس، (1332خلیفه و همکاران، ) ندباز و باز تعریف شدسرویکس بسته، نیمه

بر استفاده از پییت عالوه تقسیم شدند. باز و بازبه سه گروه با سرویکس بسته، نیمهتزریق هورمون 

ها ورود پیپت از راه سرویکس به داخل رحم با سونوگرافی نیز سنجیده شد تا مدرج در تعدادی از دام

 صحیح پیپت اطمینان حاصل شود.در باقی موارد از ورود 

های نژاد زندی گرفته و منی با استفاده از واژن مصنوعی از قوچ :آوري منی و رقیق کردن اسپرمجمع

شد. میزان رقیق و با مکش وارد پایت اسپرم  یکبه  یکچرب به نسبت سپس با استفاده از شیر کم

هایی که کروسکوپ نوری سنجیده شده و نمونهها با استفاده از میرونده اسپرمجنبایی و حرکت پیش

 حذف شدند. ،حرکت پیشرونده داشتنددرصد  21کمتر از 

 ،شدندها روی یک خرک قرار داده میاین صورت بود که میشبهروش تلقیح  :تلقیح مصنوعی

 مجهزم که اندام حرکتی عقبی باالتر از سطح بدن قرار گیرد و سپس با استفاده از یک اسپیکولوطوریبه

به منبع نور واژن میش را باز کرده تا دهانه سرویکس پیدا شود و سپس با استفاده از تفنگ تلقیح 

این صورت بود که تفنگ به بهسرویکال تلقیح شدند. نحوه تلقیح صورت ترانسبهها مصنوعی میش

ارد سرویکس کرد وتلقیح در سرویکس به آسانی نفوذ می تنفگدرون سرویکس رفته و تا جایی که 

 شد.شده و در همان محل اسپرم تخلیه می

 تعداد به نسبت آبستن میش تعداد) آبستنی تشخیص :زایی و دوقلوزاییبرهدرصد آبستنی، زایش، 

 پراب یک بهمجهز اولتراسوند دستگاه یک وسیلهبه اولتراسونوگرافی آزمایش با( شده تلقیح میش

 تعداد به نسبت زایش تعداد) درصد زایش. شد انجام لقیحت از پس 41 روز در مگاهرتز، 4/3 سکتور

 دوقلوزایی و( x 111شده  تلقیح میش تعداد به نسبت بره تعداد) زاییبره ،(x 111شده  تلقیح میش

 میش تعداد کرده، زایش میش تعداد به توجه با، (x 111شده  تلقیح میش تعداد به نسبت دوقلو تعداد)

 .شد یابیارز بره تعداد و شده تلقیح
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استفاده شد.  (2112، سال 1/3)نسخه  SAS افزارها از نرمبرای تجزیه و تحلیل داده: آنالیز آماري

ها از تجزیه و تحلیل شد و برای مقایسه میانگین Mixedسرویکس با استفاده از رویه  بازشدنمیزان 

افزار نرم GENMODرویه  های حاصل از درصد آبستنی با استفاده ازآزمون توکی استفاده شد. داده

SAS  .تجزیه و تحلیل شدند 

 

 نتايج

نتایج حاصل از اتساع و باز ماندن سرویکس  :سرویکس و نفوذ پیپت تلقیح مصنوعی بازشدن

 111تزریق ، نتایج آزمایش اول بر اساس گزارش شده است. 3 و 2، 1گوسفندان نژاد زندی در جداول 

سرویکس در  بازشدنتوسین موجب اکسی واحد( 111لیتر )لییم 11 همراهبهاسترادیول  گرممیکرو

و  41، 21های توسین در زمانهای دریافت کننده اکسیمیش درصد 111ها شد و سرویکس در میش

 (.P<14/1، 1دقیقه پس از تزریق، اتساع را نشان داد )جدول  21

 
یکس و باز ماندن سرویکس در طول زمان در توسین بر میانگین نفوذ پیپت به سرواثر استرادیول/ اکسی -1جدول 

 هاي زندي.میش

دقیقه 21 زمان صفر  دقیقه 41  دقیقه 21   خطای استاندارد 

متر()سانتی تمیانگین نفوذ پیپ   1/43 b 4/1 a 4/1 a 3/04 a 13/1  

(درصدباز بودن سرویکس )  (21/1 )1  (21/21 )111  (21/21 )111  (21/21 )111  - 

(ددرصکس )نیمه باز بودن سروی  (21/1 )1  (21/1 )1  (21/1 )1  (21/1 )1  - 

(درصدبسته بودن سرویکس )  (21/21 )111 (21/1 )1  (21/1 )1  (21/1 )1  - 

دهنده عدم باشد. حروف مشترک نشانها در هر گروه میدهنده تعداد میش نسبت به کل میشعدد درون پرانتز نشان

 (.P>14/1) هر ردیف استدار میان میانگین تیمارها در اختالف معنی

 

ترتیب دارای سرویکس بهها میش درصد 11و  44دقیقه پس از تزریق،  21 ،بلکسسنسیدر گروه 

های های دارای سرویکس باز افزایش یافت و در زمانباز و نیمه باز بودند. با گذشت زمان تعداد میش

ها دارای سرویکس بسته میش درصد 31که رسید در حالی درصد 01به  ،دقیقه پس از تزریق 21و  41

 (.P<14/1، 2بودند )جدول 
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 هاي زندي.اثر سنسی بلکس بر میانگین نفوذ پیپت به سرویکس و باز ماندن سرویکس در طول زمان در میش -2جدول 

دقیقه 21 زمان صفر  دقیقه 41  دقیقه 21  داستاندارخطای   

متر()سانتی تمیانگین نفوذ پیپ   1/30 c 2/30 b 3/44 a 3/24 a 13/1  

(درصدباز بودن سرویکس )  (21/1 )1 (21/11 )44  (21/14 )01  (21/14 )01  - 
(ددرصنیمه باز بودن سرویکس )  (21/1 )1  (21/2 )11  (21/1 )1  (21/1 )1  - 

(ددرصبسته بودن سرویکس )  (21/21 )111 (21/0 )34  (21/2 )31  (21/2 )31  - 
دهنده عدم باشد. حروف مشترک نشانها در هر گروه میمیش نسبت به کل میشدهنده تعداد عدد درون پرانتز نشان

 .(P>14/1) دار میان میانگین تیمارها در هر ردیف استاختالف معنی

 

ها میش درصد 34و  31ساعت پس از قراردادن شیاف واژنی، چهار  ،دینوپروستوندر گروه 

های دارای سرویکس باز گذشت زمان تعداد میشترتیب دارای سرویکس باز و نیمه باز بودند. با به

 21که  رسید در حالی درصد 01به  ،پس از تزریق ساعت ششو  پنجهای افزایش یافت و در زمان

 (.P<14/1، 3ها دارای سرویکس بسته بودند )جدول میش درصد
 

 هاي زندي.طول زمان در میشاثر دینوپروستون بر میانگین نفوذ پیپت به سرویکس و باز ماندن سرویکس در  -3جدول 

ساعت 4 زمان صفر  ساعت 4  ساعت 2   خطای استاندارد 

متر()سانتی تمیانگین نفوذ پیپ   1/41c 2/14b 3/0a 3/04a 13/1  

(درصدباز بودن سرویکس )  (21/1 )1 (21/2 )31  (21/12 )01  (21/12 )01  - 
(ددرصنیمه باز بودن سرویکس )  (21/1 )1  (21/0 )34  (21/1 )1  (21/1 )1  - 
(ددرصبسته بودن سرویکس )  (21/21 )111 (21/0 )34  (21/4 )21  (21/4 )21  - 

دهنده عدم باشد. حروف مشترک نشانها در هر گروه میدهنده تعداد میش نسبت به کل میشعدد درون پرانتز نشان

 (.P>14/1) دار میان میانگین تیمارها در هر ردیف استاختالف معنی

 

داری بر یدارای اثر معن دینوپروستونو  بلکسسنسیتوسین، اکسی/استرادیولفاده از بنابراین است

های با سرویکس (. درصد میشP<14/1)اند داشتههای زندی و بازماندن سرویکس میش بازشدن

سنسیدقیقه پس از تزریق برابر بود. در گروه  21و  41، 21های توسین در زمانمتسع در گروه اکسی

با سرویکس متسع برابر و بیشتر از های میشدقیقه پس از تزریق درصد  21و  41های زماندر  بلکس

های در زمان دینوپروستوندقیقه پس از تزریق بوده است. در گروه  21درصد سرویکس باز در زمان 
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های با سرویکس متسع برابر و بیشتر از درصد ساعت پس از قرار دادن شیاف درصد میش ششو  پنج

 .(P<14/1) گذاری بوده استشیافساعت پس از چهار کس باز در زمان سروی

تیمارهای  های تولیدمثلیشاخصنتایج حاصل از  :و دوقلوزایی زاییبره ، زایش،درصد آبستنی

 استرادیول و آورده شده است. تزریق 4دریافت کننده مواد باز کننده سرویکس آزمایش دوم در جدول 

های ( نسبت به گروهدرصد 01و  21، 24) زاییبرهو  ، زایشد درصد آبستنیبه بهبومنجرتوسین اکسی

( شده است درصد 21و  21، 31) دینوپروستون( و درصد 11و  11، 11) سنسی بلکسدریافت کننده 

(14/1>Pدرصد آبستنی .)توسین از گروه شاهد باالتر بود اکسی استرادیول و گروه زاییبرهو  ، زایش

 بلکسسنسیگروه شاهد از گروه  زایشو (. درصد آبستنی P>14/1ف معنی دار نبود )ولی این اختال

(14/1>P)  دار معنی دینوپروستونبا گروه  در درصد آبستنی باالتر بود ولی اختالف آن دینوپروستونو

رصد د (.P<14/1) دینوپروستون باالتر بود سنسی بلکس و از گروه گروه شاهدزایی برهدرصد  .نبود

 (.P>14/1داری را نشان نداد )ها اختالف معنیدوقلوزایی در میان هیچکدام از گروه

 
 .هاي زنديمیش زاییبرهو  ، زایشاثر تیمارهاي بازکننده سرویکس بر درصد آبستنی -4جدول 

 دینوپروستون سنسی بلکس توسیناکسی استرادیول/ شاهد تیمارعملکرد / 

 ab41 (21/13 )a24 (21/2 )c11 (21/2 )bc31( 21/11) درصد آبستنی

 ab44 (21/12 )a21 (21/2 )b11 (21/4 )b21( 21/3) درصد زایش

 a41 (14 )a01 (2 )b11 (4 )b21( 11) زاییدرصد بره

 1( 1) 1( 1) 12/12( 2) 11/11( 1) درصد دوقلوزایی

دهنده عدم حروف مشترک نشانباشد. می ها در هر گروهدهنده تعداد میش نسبت به کل میشعدد درون پرانتز نشان

 .(P>14/1) دار میان میانگین تیمارها در هر ردیف استاختالف معنی

 

 بحث
؛ 2112آنل و همکاران، ) یابددرصد آبستنی افزایش می ،با افزایش تعداد اسپرم در محل لقاح

عنوان مانعی در مقابل عبور بهبه فرد سرویکس میش  آناتومی منحصر .(1334اپلستون و همکاران، 

به کاهش درصد آبستنی حاصل از تلقیح  منجرکند و این خاصیت تلقیح مصنوعی عمل میتفنگ 

در مطالعه حاضر . (1333ولستر و همکاران، ) شودسرویکال میو ترانسسرویکال مصنوعی به روش 

که با نتایج  تلقیح به داخل رحم شدتفنگ یکس و نفوذ سرو بازشدناستفاده از دینوپروستون موجب 
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 گروه زاییبرهو  ، زایشولی درصد آبستنی ( همخوانی داشته2110مطالعه لیدونگدی و همکاران )

 و شاهد درصد( 01و  21، 24) توسیناکسی /از گروه استرادیول درصد(، 21و  21، 31) دینوپروستون

و  11، 11) زاییبرهو  ، زایشآزمایش کمترین درصد آبستنی نای در .کمتر بود درصد( 41و  44، 41)

است که این هورمون برای  آنبلکس بود که بیانگر سنسیدرصد( مربوط به گروه دریافت کننده  11

درون رحمی بدون جراحی مناسب  ترانس سرویکال و بهبود درصد آبستنی ناشی از تلقیح مصنوعی

ولی نرخ دریافت اووسیت  ،شودسرویکس می بازشدنیز موجب ریالکسین ن که طوریهمان باشد.نمی

آکینبامی و )تر است هورمون نسبت به گروه شاهد پاییناین و درصد آبستنی در گروه دریافت کننده 

اسپرم به محل لقاح اختالل مؤثر در رسیدن  ،، زیرا شل شدن زیاد رحم و سرویکس(1331همکاران، 

 کند. ایجاد می

آمیز  موفقیت بازشدن ،توسینواحد اکسی 111استرادیول و  گرممیکرو 111در این مطالعه تزریق 

در پژوهشی که در خصوص انتقال رویان به روش ترانس سرویکال انجام سرویکس را در پی داشت. 

ها و استفاده از آنبوده ت لوتئال بر فعالیّمنفی توسین فاقد اثر استرادیول و اکسیشد، مشخص شد که 

شود و سرعت سرویکال میهنگام تلقیح و انتقال رویان ترانسسبب کاهش آسیب به سرویکس در 

 ژن . استرادیول بیان(1333و همکاران،  ردکلیف -ولستر)افزاید آوری رویان میعمل را در هنگام جمع

و  2-ایکند و ممکن است با ساخت پروستاگلندین سرویکس تنظیم می را در EP4 سیکلواکسیژناز و

 ساعت پس از تیمار 40تا بیست و چهار سرویکس شود.  بازشدنهای آن سبب سازی گیرندهفعال

توسین نیز اکسی. (2111کرشاو و همکاران، )یابد استرادیول مقدار بیان سیکلواکسیژناز افزایش می

گردد کس میسروی بازشدندر نهایت سبب  شده و آغاز یکسری فرایند آنزیمی کالژنولیتیکسبب 

. نتایج تحقیقات پیشین نشان داده است که استفاده از استرادیول و (1303گرن استروم و همکاران، )

؛ ولستر 2111؛ استیلفالگ و همکاران، 1332یفه و همکاران، ؛ خل1333فلور و همکاران، )توسین اکسی

تنهایی سبب به (1332؛ سایر و لویس، 1332خلیفه و همکاران، )توسین و یا اکسی (1333و همکاران، 

 بازشدنتوسین باعث اکسی واحد 411استفاده از هرچند شود. سرویکس در میش می بازشدن

داشته ولی تزریق این حجم هورمون قبل از تلقیح ممکن است عوارضی را در پی  ،شودسرویکس می

  .(1332خلیفه و همکاران، )باشد 

و سبب افزایش بوده توسین فاقد اثر منفی در انتقال اسپرم به اویداکت اکسیگزارش شده است که 

. حداقل نداشتتوسین بر باروری تخمک نیز اثر منفی . اکسیشدسرویکس  بازشدنانقباضات رحم و 



 ناو همکار رضا مسعودي

 

911 

. استرادیول بیان (1330و  1332سایر و لویس، )باشد می واحد 41دوز الزم برای باز کردن سرویکس 

واسطه افزایش توسین بر بازشدن سرویکس بهکند و اثر اکسیتوسین را تحریک میگیرنده اکسی

شمش )گیرد صورت می ایپروستاگلندینو در پی آن افزایش تولید  2-موضعی بیان ژن سیکلواکسیژناز

سبب تغییر شکل ماتریکس خارج سلولی سرویکس و در  2-ای. پروستاگلندین (1330و همکاران، 

 ای. اثر پروستاگلندین (1301؛ استیس و همکاران، 1303همکاران، لدگر و )شود نتیجه بازشدن آن می

سبب انبساط ماهیچه صاف و ساخت  ،در سرویکس EP4و  EP2های از طریق گیرنده

. (2113همکاران، کرشاو و ) گلیکوزآمینوگلیکان غالب است ،شود. هیالورونانگلیکوزآمینوگلیکان می

های آب در میان فیبرهای کالژن سبب ازهم پاشیدگی فیبرهای کالژن تجمع هیالورونان و مولکول

یابد. از طرفی هیالورونان با و مقاومت سرویکس کاهش می (1330مردانی و همکاران،  ال)شود می

ها و تحریک باشد و سبب افزایش نفوذ لوکوسیتمیسازی رگروند وزن مولکولی پایین دارای اثر بر 

، ها حاوی مقدار زیادی از کالژناز و االستاز هستندشود. نوتروفیلتغییرات بیوشیمیایی سرویکس می

 . (2111پری و همکاران، ) باشندهایی که در سست نمودن کالژن و باز کردن سرویکس مهم میآنزیم

 واحد 111استرادیول و  گرمیکروم 111کننده در گروه دریافت  زاییبرهو  ، زایشدرصد آبستنی

شود و در پی آن سرویکس می شدن بازتوسین موجب ها بود. تزریق اکسیباالتر از سایر گروهتوسین اکسی

تر اسپرم در گیرد و در نتیجه تخلیه عمیقتخلیه اسپرم در انتهای سرویکس یا درون رحم صورت می

جعفری آهنگری و  ؛2112آنل و همکاران، )شود االتر میسرویکس میش سبب افزایش درصد باروری ب

تواند سبب افزایش انتقال اسپرم از توسین می. از طرفی اکسی(1334اپلستون و همکاران،  ؛2114همکاران، 

و در نتیجه اسپرم بیشتری به محل لقاح رسیده و شانس لقاح  (2114آیاد و همکاران، )کانال سرویکس شود 

؛ ولستر و 2111؛ استیلفالگ و همکاران، 1332خلیفه و همکاران، )یابد میان اسپرم و تخمک افزایش می

تلقیح از کانال تفنگ عبور دادن  وبرای تسهیل تلقیح مصنوعی  ،شودبنابراین پیشنهاد می .(1333همکاران، 

 بتواند توسین استفاده شود تا تکنسیناکسی واحد 111استرادیول و  میکروگرم 111سرویکس از تزریق 

 جای واژن در رحم تخلیه شود.بهای انجام دهد که منی تلقیح را به گونه

 

 نهايی گیرينتیجه

 واحد 111ساعت و  12گرم استرادیول کرومی 111 تزریقن داد که های این تحقیق نشایافته

. این اتساع شودمی های زندیمیش در بازشدن سرویکس موجبدقیقه قبل از تلقیح،  21 توسیناکسی
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همچنین نتایج درصد  .کندرا در میش مهیا می رحمی از طریق سرویکس امکان تلقیح مصنوعی درون

و مثبت در افزایش درصد مؤثر دارای نقش  هاتزریق این هورمون که ن دادنشا زاییبرهو  ، زایشآبستنی

 باشد.ها میدر میش زاییبرهو  ، زایشآبستنی
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Abstract 2 
The aim of this study was to evaluate the effect of estradiol (E2)/oxytocin (OT) 

and sensiblex injection and dinoprostone (prostaglandin E2 analogue) vaginal 

suppository on the cervix dilation, time of cervical dilation persistency and 

reproduction efficiency resulting from artificial insemination in Zandi ewes. In 
experiment 1, 60 ewes were assigned to three groups (n=20). The first group 

received 0.2 mg E2 and 12 h after that, 100 IU of OT. The second group received 2 

ml sensiblex and the third group received 200 µg dinoprostone. Then, cervical 
dilation and time of cervical dilation persistency were examined at four times. In 

experiment 2, 80 ewes assigned to four groups (n=20). The control group received 

no cervical dilator treatment. Three other groups received the same treatments as 

the first experiment, respectively. According to the best time of cervical dilation in 
experiment 1, ewes were inseminated transcervically in the times of 20 and 40 min 

and 5 h after treating, respectively. In experiment 1, all three of hormonal 

treatments led to cervical dilation (P<0.05). Pregnancy rate, parturition rate and 
lambing rate in E2/OT group was significantly (P<0.05) higher than dinoprostone 

and sensiblex groups (65, 60, 70 % vs 30, 20, 20 and 10, 10, 10 %, respectively). In 

conclusion, injection of E2/OT dilate the cervical canal and improved pregnancy 
rate, parturition rate and lambing rate in Zandi ewes, therefore this can be an useful 

method for improving reproduction efficiency during artificial insemination. 
 

Keywords: Sheep artificial insemination, Estradiol/Oxytocin, Sensiblex, 

Dinoprostone, Cervix dilation 

                                                             
*Corresponding author; azareh@ut.ac.ir  

 

http://ejrr.gau.ac.ir/
mailto:azareh@ut.ac.ir

