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اثر تجویز خوراکی شیر گاوهای آبستن بر اسپرماتوژنز موشهای صحرایی نر
زینب حمیدیا 1پرویز تاجیک 2مرتضی زنده دل *1امید دزفولیان 3فرهنگ ساسانی
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 )1گروه علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 )2گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 )3گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران
 )4گروه پاتولوژی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(دریافت مقاله 27 :مرداد ماه  ،1395پذیرش نهایی 18 :آبان ماه )1395

چکیده

زمینه مطالعه :امروزه ناباروری یکی از مشکالت بزرگ جوامع بشری میباشد .هدف :بررسی اثرات تجویز خوراکی شیر مخلوط گاوداری
و شیر گاوهای آبستن سنگین بر اسپرماتوژنز موشهای صحرایی نر .روش کار :موشهای گروه اول از روز  1بارداری تا پایان شیردهی و سپس
فرزندان نرآنها تا بلوغ با شیر گاوهای آبستن سنگین گاواژ شدند .موشهای گروه دوم از روز  12بارداری تا  15روز بعد از زایمان با شیر گاوهای
آبستن سنگین گاواژ شدند .موشهای گروه سوم از روز  1بارداری تا پایان شیردهی و سپس فرزندان نرآنها تا بلوغ با شیر مخلوط گاوداری گاواژ
شــدند .موشهای گروه چهارم از روز  12بارداری تا  15روز بعد از زایمان با شــیر مخلوط گاوداری گاواژ شدند .موشهای گروه شاهد در کل دوره
پژوهش فقط با غذای مخصوص موشهای صحرایی تغذیه شدند و در پایان توانایی زنده ماندن ،انواع حرکت (پیشرونده ،درجا و عدم تحرک) و
شمار اسپرمها و همچنین میزان تستوسترون خون موشها بررسی گردید .نتایج :تجویز هر دو نوع شیر تأثیری بر حرکات درجا و همچنین توانایی
زنده ماندن اسپرمهای گروههای آزمایشی نداشت اما توانست سبب افزایش معنیدار عدم تحرک اسپرمها و همچنین کاهش معنیدار شمار اسپرم
گروههای آزمایشی گردد همینطور میزان تستوسترون خون گروههای آزمایشی نسبت به گروه شاهد کاهش معنیدار یافت .نتیجهگیرینهایی :به
طور کل مشخص گردید مصرف شیر گاوهای آبستن سنگین و یا شیر مخلوط گاوداری که دارای استروژن باالیی باشد میتواند سبب تغییر برخی
از ویژگیهای اسپرم که در باروری جنس نر دخیلاند گردند.

واژههایکلیدی :شیر ،استروژن ،اسپرماتوژنز ،ناباروری

مقدمه
ناباروری در سرتاســر جهان با سرعت زیادی در حال گسترش میباشد .در
طی قرن گذشــته ابتال به سرطان بیضه در حال افزایش وکیفیت اسپرم در
حال کاهش بوده اســت و از آنجایی که این کاهش سالمتی دستگاه تولید
مثلی مردان قدمت زیادی نداشــته و از طرف دیگر در بســیاری از کشورها
نیز اتفاق افتاده اســت  Sharpeو  Skakkebaekپیشــنهاد دادند که این
ناهنجاریها ،انعکاس اثرات نامطلوب ناشی از محیط میباشد .اسپرماتوژنز،
فرآینــدی ضروری در قدرت باروری مردان اســت که روند پیچیدهای دارد
( .)14تعداد اســپرم در مردان امروزی به مراتب کمتر از تعداد اسپرم مردانی
است که  50سال گذشته زندگی میکردند .به همین دلیل امروزه ناباروری
مردان یکی از مشکالت جوامع بشری و بویژه جوامع صنعتی است (.)20
گفته میشود که سموم محیطی و مواد شیمیایی عملکرد دستگاه تولید
مثلی مردان را تغییر میدهد .یکی از علل رایج ،وجود ترکیبات استروژنیک
در محیط و از جمله در غذاهای مورد استفاده ،بویژه غذاهای با خاستگاه دامی
میباشد .در این بین ،شیر و فرآوردههای لبنی از اهمیت ویژهی برخوردارند
و حدود  %60-70استروژن مصرفی را شامل میشوند ( Yaida .)9در سال
 1929و  Ratsimamanga ، Nigeonو  Rabinowiezدر سال 1956
اولین افرادیاند که وجود هورمونها را در شیر گاوها گزارش کردند (.)15
فاکتورهــای مغذی موجود در شــیر با کمک به رشــد اســتخوانها،

قرنهاست که این ماده غذایی را در سبد غذایی انسانها گنجانده است و به
همین دلیل دو گروه ویژه جامعه یعنی زنان باردار و کودکان به خوردن این
نوشیدنی جهت رفع نیازهای کلسیمی شان تشویق میگردند (.)19
امــروزه تولید شــیر یک گاو از میــزان یک لیتر در روز قــرن  18ام به
حدود  35kgدر روز در مزارع صنعتی گاو شــیری رســیده اســت .گاوهای
شــیری انتخاب ژنتیکی شده امروزی که تغذیهشان با ترکیبی از کنسانتره
و علف صورت میگیرد ،قادرند در نیمه آخر آبســتنی و تا روز  220آبستنی
نیز تولید شیرداشــته باشــند در حالیکه در گذشته گاوها فقط از مرتع تغذیه
میشدند .امروزه انسانها شیری را که از گاو آبستن سنگین گرفته میشود
مورد مصرف قرار میدهند و تخمین زده میشــود که  %75از شیر تجاری
از گاوهای آبستن تأمین میشود ،یعنی هنگامیکه میزان استروژنها در گاو
بســیار باالســت که علت این موضوع افزایش نیاز جامعه به این محصول
میباشد .در ضمن فرآیند پاستوریزه کردن قادر به از بین بردن و یا کاستن
غلظت استروژن شیر نمیباشد (.)22
کمســیون مشــترک FAO/WHOا(Food and Agriculture
 )Organization/World Health Organizationمیزان دریافت
اســترادیول قابل قبول روزانــه را  0-50ng/kg/BWاعالم کرده اســت.
در نتیجه میزان اســترادیول دریافتی از فرآوردههــای لبنی باالتر از میزان
استاندارد اعالم شده میباشــد ( .)23غلظت استرون سولفات که استروژن
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اصلی شیراســت ،در  48ساعت آخر آبستنی به حد  17ngدر هرمیلی لیتر

ا )2 cc/و ســپس نوزادان نر آنها ( )n=6پس از طی دوران شیرخوارگی تا

شــیر میرســد بنابراین اگر روزانه یک فنجان شــیر مصرف شود 700ng

زمان بلوغ ( 100روزگی) هر روز شیر گاو آبستن سنگین را دریافت کردند.

استرون سولفات وارد بدن میگردد ،این میزان  500الی  1000برابر بیشتر
از میزان استروژن مجاز در یک فرد سالم میباشد (.)24
با وجود اینکه اســتروژنها در شــیرهای امروزی ممکن اســت برای
جلوگیری از پوکی اســتخوان مناســب باشند ،اما در پســران نابالغ در دوره

گــروه دوم :کــه از روز  12بارداری تــا 15روز بعد از زایمان (همزمان با
تشــکیل بیضهها در موش صحرایی نر) هر روز با شیر گاو آبستن سنگین
عالوه بر غذای روزانه گاواژ شدند و سپس تحقیقات بعدی بر روی نوزادان
نر آنها ( )n=6صورت گرفت.

بحرانی رشــد و نمو اندامهای جنســی ،منجر به کاهش کیفیت اسپرم در

گروه سوم :که در کل دوران بارداری و پس از آن کل دوران شیردهی

بزرگسالی میگردد ( )9و به دلیل آسیبپذیرتر بودن دوران جنینی و کودکی

هر روز عالوه بر غذای روزانه با شــیر مخزن شیردوشــی گاواژ میشدند و

به فعالیت هورمونهای جنسی ،نگرانیهای ویژهی در مورد مواجهه جنین و

ســپس نوزادان نر آنها ( )n=6پس از طی دوران شیرخوارگی تا زمان بلوغ

افراد نابالغ وجود دارد .چرا که سطح استروئیدهای جنسی با خاستگاه داخلی

(حدود  100روزگی) هر روز شیر مخزن شیردوشی را دریافت کردند.

در پسران نابالغ ،بسیار پایین است و حتی یک تغییر جزئی میتواند دگرگونی

گــروه چهارم :که از روز  12بارداری تــا 15روز بعد از زایمان هر روز با
شیر مخزن شیردوشی (عالوه بر غذای روزانه) گاواژ شدند و سپس تحقیقات

بزرگی را موجب شود (.)1
با توجه به مطالب فوق این پژوهش با هدف بررسی اثر تجویز خوراکی

بعدی بر روی نوزادان نر آنها ( )n=6صورت گرفت.

شــیر گاوهای آبســتن ســنگین و شــیر مخلوط گاوداری بر روی برخی از

تیمارها به صورت دهانی و بوسیله گاواژ انجام گرفت .شیر از گاوهای

ویژگیهای اسپرم در مدل موشهای صحرایی در راستای تکمیل مطالعات

آبســتن ســنگین ( 6ماه بــه باال) مؤسســه تحقیقاتی امین آباد دانشــکده

قبلی طراحی شده است.

دامپزشــکی تهیه شد و پس از عمل پاســتوریزه کردن ،مورد استفاده قرار
گرفت .شــیرها در کل زمان پژوهش در دمای  )7( -80 Cنگهداری شدند.
o

مواد و روش کار
در این پژوهش تجربی از موشهای صحرایی ماده آبستن نژاد ویستار
که از بخش حیوانات آزمایشــگاهی دانشــکده دامپزشکی دانشگاه تهران
خریداری گردید اســتفاده شــد .حیوانها در قفسهای پالستیکی در اتاق
حیوانات با درجه حرارت  22±2oCو نور کنترل شــده  12ســاعت تاریکی،
 12ساعت روشنایی با دسترسی کامل به آب و غذای کافی نگهداری شدند.
در این پژوهش کلیه اصول اخالقی کار با حیوانهای آزمایشگاهی رعایت
شده است (.)20
شــیر اســتفاده شــده در این پژوهش قبل از تجویز به حیوانات جهت
اندازهگیری میزان استروژن به آزمایشگاه انتقال داده شد .استروژن موجود
در شیر بوسیله روش کمی لومینسانس و با استفاده از کیت  Abottساخت
شرکت مدلینگ آمریکا اندازهگیری شد.
شــیرهای مورد اســتفاده در این تحقیق شامل شــیر مخزن با میزان
اســتروژن  >16/2pg/mgو شیر گاوهای  7ماه آبستن با مبوسیله میزان
استروژن  28/7pg/mgبود.
موشهای آبستن در  5گروه تقسیم شدند (در هر گروه  3حیوان):
گروه کنترل :که در کل دوران بارداری و پس از آن کل دوران شیردهی
فقط با غذای مخصوص موشهای صحرایی تغذیه شدند و سپس تحقیقات
بعــدی بر روی نوزادان نر آنها ( )n=6صــورت گرفت .نوزادان پس از طی
دوران شیرخوارگی تغذیه عادی را داشتند.
گروه اول :که در کل دوران بارداری و پس از آن کل دوران شــیردهی
هر روز عالوه بر غذای روزانه با شیر گاو آبستن سنگین گاواژ شدند (100g

در تمام مدت انجام پژوهش غذا (پلیتهای تجاری مخصوص تهیه شــده
از شرکت خوراک دام پارس ،تهران) و آب بدون هیچ محدودیتی در اختیار
حیوانات قرارگرفت.
بررســی زایمانها :بعد از گذشــت  3هفته از آغاز بارداری موشهای
ماده زایمانها از لحاظ شمار نوزاد و مرده یا زنده بودن نوزادها مورد بررسی
قرارگرفت.
در پایان دوره تیمار ،حیوانها وزن و بوسیله اتر بی هوش شدند و پس
از خونگیری از قلب،کشته میشدند .ابتدا تمامی اعضای دستگاه تولید مثلی
از لحاظ ظاهری بررسی شد سپس ناحیه دمی و مقداری از بدنه اپی دیدیمها
جدا شــد تا جهت آنالیزهای اســپرم که در زیر به آن اشاره شده است مورد
استفاده قرار گیرند.
انــدازه گیری تستوســترون ســرم :پس از خونگیــری کامل از قلب،
خون حیوان جهت انجام ســانتریفیوژ (دور  4000gو مدت زمان  15دقیقه)
و جداســازی سرم به آزمایشــگاه منتقل شد .ســرم تا زمان بررسی میزان
تستوسترون در فریزر  -80oCنگهداری شد ( )26و سپس تستوسترون سرم
با روش کمی لومینســانس و با اســتفاده از کیت دیافورین ساخت شرکت
دیافورین ایتالیا مورد اندازهگیری قرار گرفت.
بررسی اسپرم :اپی دیدیم خارج شده از هر حیوان (ناحیه دم و مقداری
از بدنه) به ســر عت به پلیت حاوی  1mlمحیط کشــت  1640-RPMIو
همچنین میزان 100mgبه ازای هر  1ccمحیط کشــت  ،BSAبه داخل
انکوباتور  37oCانتقال داده میشد.
توانایی زنده ماندن اسپرم :بررسی توانایی زنده ماندن اسپرمهای هر

اثر شیر گاوهای آبستن سنگین بر اسپرماتوژنز

گروه براساس دستورالعمل ارائه شده بوسیله  WHOبا رنگآمیزی ائوزین
نگروزین انجام میشــود .ابتدا یک حجم مخلوط محیط کشــت و اسپرمبــا دو حجم ائوزین مخلوط و پس از گذشــت زمــان  30ثانیه نگهداری در
انکوباتور  ،37oCحجم مساوی از نگروزین به مخلوط ساخته شده اسپرم و
ائوزین اضافه میشود .سپس گسترشهای نازکی از مخلوط تهیه و پس از
خشک شدن در دمای آزمایشگاه بوسیله میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی ×
 1000شمار  200اسپرم در میدانهای مختلف میکروسکوپی مورد بررسی
قرار گرفتند .در این رنگآمیزی ســر اســپرمهای زنده به رنگ سفید و سر
اسپرمهای مرده به رنگ قرمز دیده میشود (.)20
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جدول  .1میزان اســتروژن شــیر گاوهای آبســتن ســنگین و غیرآبســتن و شــیر مخزن
شیردوشی.
نوع شیر

میزان استروژن pg/ml

شیر گاو آبستن سنگین ( 6ماه)

24/1

شیر گاو آبستن سنگین ( 6ماه و  19روز)

40/5

شیر گاو آبستن سنگین ( 6ماه و  15روز)

18/9

شیر گاو آبستن سنگین ( 6ماه و  19روز)

31/4

شیر گاو غیر آبستن

>16/2

شیر گاو غیر آبستن

>16/2

شیر بالک (مخزن شیردوشی)

>16/2

بررسی حرکات اسپرمها :سنجش حرکات اسپرم براساس دستورالعمل

حرکات رو به جلوی اســپرمها نشــان داد که تجویز این دو نوع شیر باعث

ارائه شــده بوســیله  WHOانجام شــد .بــه طور خالصــه  10µlمخلوط

به وجود آمدن اختالف معنیدار بین گروههای آزمایشــی و همچنین بین

محیــط کشــت ( )RPMIو اســپرم بــر روی الم قرار گرفت .دســت کم 5

گروههای آزمایشــی با گروه شــاهد (هیچ نوع شــیری در کل دوره دریافت

میدان میکروســکوپی جهت ارزیابی حرکت  200اسپرم از هرنمونه بوسیله

نکرده و فقط با غذای مخصوص موشها تغذیه شــدهاند) نگردیده اســت

میکروســکوپ نوری با بزرگنمایی × 200مورد بررســی قرار گرفت .سپس

(( )p<0/05نمودار .) 1

درصد ســه نوع طرح حرکتی در اســپرم شامل اســپرمهای با حرکت پیش

اثرات شیر دارای استروژن باال و شیر مخلوط گاوداری بر روی حرکات

رونده ،اســپرمها با حرکات درجا و اسپرمهای غیرمتحرک محاسبه گردید

درجــای اســپرمها :نمودار  2نشــان میدهد که تجویز دهانی شــیر دارای

(.)20

استروژن باال باعث بوجودآمدن اختالف معنیدار بین گروه ( 1دریافت کننده

شــمارش اسپرم :یک قطره از مخلوط محیط کشت و اسپرم بر روی

شــیر گاوهای آبســتن ســنگین در کل دوره) و گروه ( 2دریافت کننده شیر

الم هموسیتومتر نئوبار قرار گرفت و سپس شمار اسپر مها با ضریب  106در

گاوهای آبســتن سنگین فقط در دوره حساس تشکیل بیضهها) شده است

میلی لیتر محاسبه گردید .شمارش اسپرم براساس دستورالعمل ارائه شده از

( )p>0/05و حرکات درجای اســپرمهای گروه  2نسبت به گروه  1افزایش

طرف سازمان جهانی بهداشت  WHOمحاسبه گردید (.)20

چشــمگیری یافته اســت ( )p>0/05همچنین حرکات درجای اسپرمهای

تجزیه و تحلیل آماری :نتایج به دســت آمده بوســیله نرم افزار spss
به روش بررســی واریانس یک طرفه مــورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .و

گروه  1با اختالف معنیداری از گروه شاهد کمتر شده است ( )p>0/05اما
گروه  2اختالف معنیداری را با گروه شاهد نشان نداد (.)p>0/05

برای تعیین جایگاه اختالف معنیدار در بین گروهها از آزمون چند مرتبهای

همچنین این نمودار بیانگر این مطلب اســت که تجویز شیر مخلوط

دانکن ( )DMRTاســتفاده شــد .درجه معنیداری به میزان ( )p>0/05در

نیز باعث ایجاد اختالف معنیدار گروههای ( 3دریافت کننده شــیر مخلوط

نظر گرفته شد.

گاوداری در کل دوره) و ( 4دریافت کننده شیر مخلوط گاوداری فقط در دوره
حســاس تشکیل بیضهها ) با گروه شاهد شــده است ( )p>0/05و حرکات

نتایج
میزان اســتروژن موجود در شــیرهای آبستن ســنگین و شیر مخلوط
گاوداری :میزان استروژن موجود در شیر  4گاو آبستن سنگین و  2گاو غیر
آبستن و همچنین استروژن موجود در یک نمونه از شیر مخزن شیردوشی بر
حسب پیکومول در میلی لیتر نشان داده شده است .براساس نتایج به دست
آمده میزان استروژن شیر گاوهای غیر آبستن و شیر مخزن شیردوشی کمتر
از  16/2pg/mlو شیر گاوهای آبستن سنگین با تفاوت معنیداری بیشتر از
این مقدار بود (میانگین استروژن در این شیرها  28/72pg/mlاندازهگیری
شد) (جدول .)1
اثرات شیر دارای استروژن باال و شیر مخلوط گاوداری بر روی حرکات
رو به جلوی اسپرمها :بررسی نتایج حاصل از تأثیر تجویز دهانی شیر دارای
اســتروژن باال وهمچنین تجویز ســه ماهه شــیر مخلوط گاوداری بر روی

درجای اســپرمهای این دو گروه نیز نسبت به گروه شاهد کاهش بارزی را
نشــان داد ( )p>0/05اما سبب بوجود آمدن اختالفی بین گروههای  3و 4
نگردیده است (( )p>0/05نمودار .)2
اثرات شــیر دارای استروژن باال و شیر مخلوط گاوداری بر روی عدم
تحرک اســپرمها :تجویز دهانی شــیر دارای اســتروژن باال و شیر مخلوط
گاوداری طبق نمودار  3باعث بوجود آمدن اختالف معنیداری بین گروههای
آزمایشی نشده است ( )p>0/05اما وجود اختالف بین گروههای آزمایشی
و گروه شاهد مشــهود اســت ( )p>0/05و میزان عدم تحرک اسپرمهای
گروه شــاهد با اختالف معنیداری از گروههای آزمایشــی کمتر بوده است
(( )p>0/05نمودار .)3
اثرات شــیر دارای استروژن باال و شیر مخلوط گاوداری بر روی شمار
اسپرمها :در بررسی نتایج حاصل از تأثیر تجویز دهانی شیر دارای استروژن
باال و شــیر مخلوط گاوداری بر روی شــمار اســپرمها متوجه میشویم که
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نمــودار  .1درصــد حرکات رو به جلو اســپرمهای گروههای آزمایشــی در اثر تجویز
شــیر گاوهای آبســتن سنگین و شــیر مخلوط گاوداری و مقایسه آن با گروه شاهد
( .)p>0.05گروه  :1از روز اول بارداری تا پایان شــیردهی و ســپس فرزندان نرشان تا
بلوغ با شــیر گاوهای آبســتن سنگین گاواژ شدند.گروه  :2از روز  12بارداری تا 15
روز بعد از زایمان با شیر گاوهای آبستن سنگین گاواژ شدند.گروه  :3از روز اول
بارداری تا پایان شــیردهی و ســپس فرزندان نرشان تا بلوغ با شیر مخلوط گاوداری
گاواژ شــدند.گروه  :4از روز  12بــارداری تــا  15روز بعــد از زایمان با شــیر مخلوط
گاوداری گاواژ شدند.گروه شاهد :در کل دوران پژوهش فقط با غذای مخصوص
رتها تغذیه شدند.

نمودار  .2درصد حرکات درجا اســپرمهای گروههای آزمایشــی در اثر تجویز شــیر
گاوهای آبستن سنگین و شیر مخلوط گاوداری و مقایسه آن با گروه شاهد .حروف
نامشابه ( )a,bنشاندهنده تفاوت معنیدار بین گروهها میباشد ( .)p>0.05گروه  :1از
روز اول بارداری تا پایان شــیردهی و ســپس فرزندان نرشان تا بلوغ با شیر گاوهای
آبســتن ســنگین گاواژ شــدند .گروه  :2از روز  12بارداری تا  15روز بعد از زایمان
با شــیر گاوهای آبســتن سنگین گاواژ شــدند .گروه  :3از روز اول بارداری تا پایان
شیردهی و سپس فرزندان نرشان تا بلوغ با شیر مخلوط گاوداری گاواژ شدند.
گروه  :4از روز  12بارداری تا  15روز بعد از زایمان با شیر مخلوط گاوداری گاواژ
شدند .گروه شاهد :در کل دوران پژوهش فقط با غذای مخصوص رتها تغذیه شدند.

نمودار  .3درصد اســپرمهای بدون حرکت گروههای آزمایشــی در اثر تجویز شــیر
گاوهای آبستن سنگین و شیر مخلوط گاوداری و مقایسه آن با گروه شاهد حروف
نامشابه( )a,bنشاندهنده تفاوت معنیدار بین گروهها میباشد (.)p>0.05گروه  :1از
روز اول بارداری تا پایان شــیردهی و ســپس فرزندان نرشان تا بلوغ با شیر گاوهای
آبســتن ســنگین گاواژ شــدند .گروه  :2از روز  12بارداری تا  15روز بعد از زایمان
با شــیر گاوهای آبســتن سنگین گاواژ شــدند.گروه  :3از روز اول بارداری تا پایان
شــیردهی و ســپس فرزندان نرشــان تا بلوغ با شــیر مخلوط گاوداری گاواژ شــدند.
گروه  :4از روز  12بارداری تا  15روز بعد از زایمان با شیر مخلوط گاوداری گاواژ
شدند.گروه شاهد :در کل دوران پژوهش فقط با غذای مخصوص رتها تغذیه شدند.

نمودار  .4تعداد اســپرمهای گروههای آزمایشــی در اثر تجویز شــیر گاوهای آبستن
سنگین و شیر مخلوط گاوداری و مقایسه آن با گروه شاهد .حروف نامشابه ()a,b
نشــاندهنده تفــاوت معنــیدار بیــن گروهها میباشــد (.)p>0.05گــروه  :1از روز اول
بارداری تا پایان شــیردهی و ســپس فرزندان نرشــان تا بلوغ با شــیر گاوهای آبستن
ســنگین گاواژ شــدند.گروه  :2از روز  12بــارداری تــا  15روز بعد از زایمان با شــیر
گاوهای آبستن سنگین گاواژ شدند.گروه  :3از روز اول بارداری تا پایان شیردهی
و ســپس فرزندان نرشــان تا بلوغ با شــیر مخلوط گاوداری گاواژ شــدند.گروه  :4از
روز  12بارداری تا  15روز بعد از زایمان با شیر مخلوط گاوداری گاواژ شدند.گروه
شاهد :در کل دوران پژوهش فقط با غذای مخصوص رتها تغذیه شدند.

تجویز این دو نوع شــیر باعث بوجودآمدن اختالف معنیدار بین گروههای

زنده ماندن اسپرمها :طبق نمودار  5تجویز دهانی شیر دارای استروژن باال

آزمایشی و گروه شاهد شده است ( )p>0/05و شمار اسپرم در این گروهها
نســبت به گروه شاهد کاهش چشمگیری یافته است ( )p>0/05از طرفی
تجویز شــیر نتوانست اختالف معنیداری را بین گروههای آزمایشی ایجاد
کند (( )p>0/05نمودار .)4
اثرات شیر دارای استروژن باال و شیر مخلوط گاوداری بر روی توانایی

و یا تجویز شیر مخلوط گاوداری باعث بوجود آمدن اختالف معنیدار بین
گروههای مصرف کننده این شــیرها و همچنین بیــن این گروهها با گروه
شــاهد نگردیده است ( .)p>0/05البته گروه ( 2دریافت کننده شیر گاوهای
آبستن ســنگین فقط در دوره حساس تشکیل بیضهها) با گروه ( 4دریافت
کننده شیر مخلوط گاوداری فقط در دوره حساس تشکیل بیضهها ) اختالف

اثر شیر گاوهای آبستن سنگین بر اسپرماتوژنز
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نمودار  .5درصد قابلیت حیات اســپرمهای گروههای آزمایشــی در اثر تجویز شــیر
گاوهای آبستن سنگین و شیر مخلوط گاوداری و مقایسه آن با گروه شاهد .حروف
نامشابه ( )a,bنشاندهنده تفاوت معنیدار بین گروهها میباشد (.)p>0.05گروه  :1از
روز اول بارداری تا پایان شــیردهی و ســپس فرزندان نرشان تا بلوغ با شیر گاوهای
آبســتن ســنگین گاواژ شــدند .گروه  :2از روز  12بارداری تا  15روز بعد از زایمان
با شــیر گاوهای آبســتن سنگین گاواژ شــدند .گروه  :3از روز اول بارداری تا پایان
شیردهی و سپس فرزندان نرشان تا بلوغ با شیر مخلوط گاوداری گاواژ شدند .گروه
 :4از روز  12بارداری تا  15روز بعد از زایمان با شیر مخلوط گاوداری گاواژ شدند.
گروه شاهد :در کل دوران پژوهش فقط با غذای مخصوص رتها تغذیه شدند.

نمودار  .6میزان تستوســترون خون گروههای آزمایشــی در اثر تجویز شــیر گاوهای
آبستن سنگین و شیر مخلوط گاوداری و مقایسه آن با گروه شاهد .حروف نامشابه
( )a,bنشاندهنده تفاوت معنیدار بین گروهها میباشد (.)p>0.05گروه  :1از روز اول
بارداری تا پایان شــیردهی و ســپس فرزندان نرشــان تا بلوغ با شــیر گاوهای آبستن
ســنگین گاواژ شــدند .گروه  :2از روز  12بارداری تا  15روز بعد از زایمان با شــیر
گاوهای آبستن سنگین گاواژ شدند .گروه  :3از روز اول بارداری تا پایان شیردهی
و ســپس فرزندان نرشــان تا بلوغ با شــیر مخلوط گاوداری گاواژ شدند .گروه  :4از
روز  12بارداری تا  15روز بعد از زایمان با شیر مخلوط گاوداری گاواژ شدند .گروه
شاهد :در کل دوران پژوهش فقط با غذای مخصوص رتها تغذیه شدند.

معنیداری را نشــان میدهند ( )p>0/05و توانایی زنده ماندن اسپرمهای

بحث

گروه  2نسبت به گروه  4کاهش چشمگیری یافته است (( )p>0/05نمودار
.)5
اثرات شیر دارای استروژن باال و شیر مخلوط گاوداری بر روی میزان
تستوسترون سرم خون :همانطور که نمودار  6نشان میدهد تجویز دهانی
شیر دارای استروژن باال باعث بوجود آمدن اختالف معنیدار بین گروههای
( 1دریافت کننده شــیر گاوهای آبستن ســنگین در کل دوره) و( 2دریافت
کننده شــیر گاوهای آبستن سنگین فقط در دوره حساس تشکیل بیضهها)
گردیده است ( )p>0/05و میزان تستوسترون گروه  1با اختالف معنیداری
نســبت به گروه  2کاهش یافته اســت ( .)p>0/05اما تجویز شیر مخلوط
گاوداری باعث بوجودآمدن اختالف معنیدار بین گروه ( 3دریافت کننده شیر
مخلوط گاوداری در کل دوره) با گروه ( 4دریافت کننده شیر مخلوط گاوداری
فقط در دوره حساس تشکیل بیضهها) نشده است ( .)p>0/05البته به طور
کل تجویز شیر باعث بوجودآمدن اختالف معنیدار بین گروههای آزمایشی
با گروه شاهد شــده است و میزان تستوسترون این گروهها نسبت به گروه
شاهد کاهش چشمگیری یافته است (( )p>0/05نمودار .)6
بررسی زایمانها :با تحت نظر گرفتن زایمانهای گروههای آزمایشی
و مقایســه آن با گروه شــاهد متوجه دو مورد غیرطبیعــی در این زایمانها
بویژه در گروههایی که مادران شیر استروژن باال دریافت کرده بودند شدیم:
 -1وجود مردهزایی در زایمانها :در هر زایمان از تعداد  8نوزاد حدود 3
یا  4نوزاد مرده به دنیا آمدند.
 -2کاهش شمار نوزادان در هر زایمان

در این مطالعه به بررســی اثر استروژن موجود در شیر گاوهای آبستن
سنگین و همچنین شیر مخلوط گاوداری بر روی برخی از ویژگیهای کمی
و کیفی اســپرم و همینطور میزان تستوسترون خون موشهای نر پرداخته
شد .مطالعاتی که پیشتر در این زمینه انجام شدهاند همه به اثر فیدبک منفی
اســتروژن بر روی گنادوتروپینهــای هورمون محرک فولیکولی ( )FSHو
هورمــون لوتئینــی ( )LHو تحت تأثیــر قرار دادن محــور هیپوتاالموس-
هیپوفیز اشاره کردهاند .نقش  FSHتنظیم تکثیر سلولهای سرتولی است.
سلولهای سرتولی در درجه اول اهمیت در کنترل اسپرماتوژنز هستند ،این
ســلولها مورد هدف  FSHو آندروژنها میباشند ( .)11هر سلول سرتولی
نیز شمار اندکی از سلولهای زایا را در تبدیل به اسپرماتوزوآی بالغ حمایت
میکند ( .)4اســپرماتوژنز بوسیله گنادوتروپینها و دستهای از عوامل داخل
بیضهای کنترل میگردد که یکی از این عوامل مهم ،اســتروژنی است که
درون اپیتلیوم لولههای ســمینیفر ،از آندروژنها و با عمل آنزیمی آروماتاز
ســاخته میشــود .ســلولهای زایا یکی از منابع مهم تولید اســتروژنها و
همچنین ســلولهای هدف استروژنها در بیضه هستند که البته در دوران
جنینی این وظیفه بیشتر بر عهده سلولهای سرتولی است .مطالعات نشان
دادهاند که آروماتاز و اســتروژن دو عاملیاند که هم برای تشــکیل و بقای
اسپرماتوژنز و هم برای بلوغ اسپرمها در فرآیند اسپرماتوژنز مورد نیاز هستند
و همچنین کیفیت اسپرم (مثل حرکت) را نیز تنظیم میکنند (.)5
نتایج مربوط به نمودار  1نشان داد که تجویز شیرگاوهای آبستن سنگین
و شیر مخلوط گاوداری ،نتوانست بر روی حرکات رو به جلوی اسپرمها مؤثر
باشد و تغییری در آن ایجاد کند .البته پژوهشی که  Lubbertو همکاران
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در ســال  1992بر روی یک مرد ســالم  36ســاله جهت بررسی اثر اتینیل

استروژن G ،پروتئینهایی بیان شدهاند ( )GPERکه به کنترل فعالیتهای

استرادیول روی کیفیت اســپرم انجام دادند حاکی از تأثیر استروژن بر این

ضد آپوپتوز این سلولها میپردازند ( .)18گزارش شده است که موشهای

ویژگی حرکتی اسپرم بود .آنها نشان دادند وقتیکه یک رژیم دارای اتینیل

نوزادی که تحت تأثیر استروژن قرار گرفته اند تغییرات هورمونی بارزی را

استرادیول با دوز باال ( 60µlدر هر روز) در اختیار این فرد گذاشته شود فقط

در گنادوتروپینها و آندروژنها و همچنین تخریبی پایدار در اسپرماتوژنز را

با گذشــت چند روز ،شاهد کاهش این شاخص حرکتی در اسپرمها خواهند

نشان دادهاند (.)11

بود ( .)17نتایج حاصل از آزمایشــات  MAو همکاران در سال  2009شبیه

نتایج پژوهش حاضر نشــان داد که تجویز اســتروژن بــا مقدار باال در

به پژوهش حاضر در رابطه با این الگوی حرکتی اسپرمها بود .این محققین

دوره حساس تشکیل بیضهها برخالف تصورات ما تأثیر گذاری محسوسی

نشــان دادند با تجویز روزانه  10ccشــیر به موش کوچک آزمایشگاهی به

نداشــت ولی در دورههای بعدی توانســت این ویژگی حرکتی اســپرمها را

مدت  13هفته هیچگونه تغییری در تحرک اسپرمها دیده نخواهد شد (.)19

تحت تأثیر قرار دهد .تجویز شیر مخلوط گاوداری نیز توانست سبب کاهش

براســاس نتایج نشان داده شده در نمودار  2استفاده از شیر گاو آبستن

حرکات درجای اسپرمهای دو گروه مصرف کننده این شیر شود که نشان از

سنگین توانســت بر حرکت درجای اسپرمها تأثیر گذاشته و سبب کاهش

وجود استروژن آن هم به میزانی باالتر از میزان طبیعی در این شیرها و تأثیر

این حرکات در گروه  1نســبت به گروه  2شــد .اسپرمهای درجا زننده ،زنده

آن بر این شــاخص حرکتی بود اما عدم وجود تغییر معنیدار بین دو گروه

تلقی میگردند ولی قدرت حرکت رو به جلو و در نتیجه قدرت بارورســازی

مصرف کننده شیر مخلوط مشخص کرد که استروژن با دوز پایین تر فقط در

تخمــک را ندارند از آنجاییکه طول دوران تیمار موشهای گروه  1بســیار

دوره حساس تشکیل بیضهها عمل خود را انجام داده و در دورانهای بعدی

بیشــتر از موشهای گروه  2بوده است این اثر قابل توجیه است و میتوان

به دلیل کاهش حساسیت حیوان نتوانست تغییری ایجاد کند.

انتظار داشــت که جمعیت اسپرمهای متحرک ،در اثر استروژن باال کاهش

با بررســی نتایج مربــوط به نمودار  3میتوان فهمید که تجویز شــیر

یافته باشــد و بر جمعیت اسپرمهای ســاکن افزوده شده باشد .همانطور که

گاوهای آبســتن سنگین و شیر مخلوط گاوداری در موشها توانست سبب

مشــاهدات قبلی نیز نشان دادهاند رژیم دارای میزان باالی استروژن باعث

افزایش عدم تحرک اســپرمهای گروههای آزمایشی نسبت به گروه شاهد

آپوپتوز سلولهای زایا شده است ( )2و از آنجاییکه این سلولها منبع مهم

شــود و این نشــان داد که اســتروژن موجود در شیر توانست موجب ساکن

اســتروژن داخل بیضهای هســتند در نتیجه کیفیت اسپرم از جمله حرکت

شــدن اسپرمها شود ( )5البته در بین گروههای آزمایشی تفاوت معنیداری

اســپرم دچار مشکل میشود ( .)5بنابراین علت یکجا نشین شدن اسپرمها

وجود نداشــت و جمع این نتایج حاکی از آن اســت که مصرف شیر حتی با

در این پژوهش ناشــی از تجویز شــیر با اســتروژن باال بود .در مطالعهای

میزان استروژن پایین نیز توانست در دوره حساس تشکیل بیضه اثر نموده

که بوســیله  Karbalay-Doustو همکاران در سال  2010جهت بررسی

و باعث افزایش شمار اسپرمهای ساکن شود اما همین میزان استروژن اگر

عصاره گیاه بابونه بر روی اســپرم موشهای صحرایی انجام گرفت نشان

پس از دوران حساس تشکیل بیضهها باز هم مورد استفاده قرار گیرد دیگر

داده شد که تجویز این استروژن گیاهی به مدت  8هفته به موشها به وسیله

قادر به ایجاد تغییر نیســت چرا که حساســیت به استروئیدها کاهش یافته

مسیر گفته شــده میتواند سبب کاهش حرکات اسپرمها شود ( .)16درصد

است ( )1و اگر دوز استروژن دریافتی نیز باالتر رود دیگر بیش از این تغییری

اســپرمهای درجا زننده گروه  2در حد گروه شــاهد بود و این موضوع نشان

ایجاد نمیکند .البته اسپرم ساکن صد در صد نشاندهنده اسپرم مرده نیست

داد که تجویز حتی اســتروژن با دوز باال اما به مدت  25روز نتوانست سبب

ولی نمیتواند تخمک را بارور سازد ( .)13نتایج این پژوهش شبیه به نتایج

تغییر این ویژگی حرکتی اسپرم گردد با اینکه این مدت کوتاه ،دوره تشکیل

پژوهشی است که بوســیله  Gill-sharmaو همکاران در سال  2001بر

بیضهها است و با این حساب میتوان حرکت درجا در این حد را در جمعیت

روی موشهای صحرایی نر بالغ صورت گرفت و دیده شد که حتی تجویز

اسپرمها طبیعی دانست.

میزان اندک  -17بتا اســترادیول ( )0/1 µgبه صورت زیرجلدی و به مدت

دوران تشکیل بیضهها و به طور کل دوران قبل از بلوغ زمان حساسی
است چرا که سطح اســتروئیدهای جنسی با خاستگاه داخلی در فرد بسیار

 60روز قادر به افزایش درصد اسپرمهای ساکن و کاهش درصد اسپرمهای
متحرک بوده است (.)12

پایین است و حتی یک تغییر جزئی میتواند دگرگونی بزرگی در فعالیت کلی

باتوجه به نتایج مربوط به نمودار  4تجویز هر دو نوع شــیر توانایی کم

هورمون محسوب گردد که در ویژگیهای فنوتیپی فرد منعکس شود .در این

کردن شــمار اسپرم موشها را نســبت به گروه شاهد داشته است که این

زمان گیرندههای استروژن و آندروژن در بافتهای حساس به هورمونهای

نتایج باز هم نشــاندهنده تأثیر اســتروژن موجود در شــیرها و عملکرد آن

استرروئیدی بیان شده ،یا در حال بیان شدن میباشند ( .)1در ضمن دوران

از راه محور  HPGو اثر آن بر روی ســلولهای سرتولی و در مرحله بعدی

جنینــی و قبل از بلوغ دوران حســاس تشــکیل اندامهاســت ( .)8گزارش

سلولهای زایا و در نتیجه اسپرماتوژنز بوده است ( )5در اینجا نیز عدم وجود

شده اســت که در سلولهای سرتولی موشهای نابالغ در کنار گیرندههای

تغییر معنیدار در بین دادههای گروههای آزمایشی نشاندهنده این مطلب

اثر شیر گاوهای آبستن سنگین بر اسپرماتوژنز
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بود که حتی استروژن با دوز پایین در دوره حساس تشکیل بیضهها توانست

مانیشان کاهش پیدا کرد .محققین این مقاله معتقد بودند دوز باالی -17بتا

بر روی سلولهای زایا تأثیر کرده و با افزایش آپوپتوز آنها شمار اسپرمها را

استرادیول برای بقای اسپرمها مضر بوده است ( )6پژوهش حاضر نیز نشان

کم کند ( )2مطالعاتی که بر روی جنین موش کوچک آزمایشگاهی صورت

داد که دوز باالی استروژن میتواند تهدیدی برای زنده ماندن اسپرمها باشد.

گرفت این گفته را تأیید کرد که تجویز دی اتیل اســتیل بســترول ()DES

بررســی میزان تستوســترون خون گروههای آزمایشی حاکی از تأثیر

در زمان جنینی منجر به کاهش شــمار اســپرم در بزرگســالی گشته است

معکوس استروژن موجود در شیر بر روی  GnRHو به دنبال آن گنادوتروپین

( )8هر چند ادامه تجویز این نوع شــیر (با اســتروژن پائین) به دلیل کاهش

 LHبوده اســت .کاهش ترشــح  LHاز راه کاهش تأثیر بر روی سلولهای

حساسیت گیرندهها شدت تغییرات را افزایش نداد ( )1و همچنین استفاده از

لیدیگ میزان تستوســترون را کم کرده است ( .)11در کل ،تجویز شیر چه

شــیر با دوز باالتر استروژن نیز تغییر شدیدتری را موجب نشد .در تحقیقی

با اســتروژن باال و چه با استروژن پایین قادر به کاهش میزان تستوسترون

کــه بوســیله  Assinderو همکارانش در ســال  2007بر روی موشهای

نســبت به گروه شاهد بوده است .در این پژوهش میزان تستوسترون گروه

صحرایی بالغ صورت گرفت نیز نشــان داده شــد کــه تجویز رژیم غذایی

 1که مدت طوالنی تحت تأثیر اســتروژن با دوز باال بودهاند نسبت به گروه

دارای استروژنهای گیاهی به میزان باال و به مدت  24روز قادر به کاهش

 2کاهش یافته است .البته شیر مخلوط گاوداری نتوانسته است در دو گروه

شمار اســپرم از راه افزایش آپوپتوز سلو لهای زایا بوده است ( .)2پژوهش

دریافت کننده این شیر تفاوتی ایجاد کند و این مسأله نشان داد که میزان

 Lubbertو همکارانش در سال  1992برای بررسی اثر اتینیل استرادیول بر

کمتر اســتروژن در همان دوره حســاس تشکیل بیضه تأثیر خود را بر روی

روی کیفیت اسپرم نشان داد تجویز رژیم دارای این ماده با دوز باال توانست

ســلولهای لیدیگ گذاشته و در بقیه دوران نتوانسته تفاوتی را ایجاد کند

شــمار اسپرم را بعد از گذشــت  2هفته در فرد بالغ کاهش دهد ( .)17اما در

کــه میتواند به دلیل کاهش حساســیت حیوان و جواب نــدادن به میزان

آزمایشــات  MAو همکارانش در سال  2009که جهت بررسی اثر شیر بر

کمتر اســتروژن در دوره بعدی باشــد ( .)1در پژوهشی که بوسیله Bellido

اسپرم موش کوچک آزمایشگاهی انجام پذیرفت نشان داده شد که تجویز

و همــکاران در ســال  1990بر روی موشهای صحرایــی یک روزه انجام

روزانه  10ccشــیر (شــیر موجود در بازار) به مدت  13هفته نتوانست شمار

گرفت نشان داده شد که تزریق زیر جلدی استروژن (استرادیول بنزوآت) به

اسپرمها را تغییر دهد (.)19

مدت  10روز قادر به کاهش تستوســترون بوده است ( )3ولی نتایجی که از

نتایجی که از بررســی تأثیر تجویز شــیر بــر روی توانایی زنده ماندن

تحقیقات  Seegersو همکاران در سال  1991با تزریق روزانه -17 ،40ng

اســپرمها به دست آمد نشان داد که به طور کل تجویز شیر نتوانسته است

بتا استرادیول به موشهای صحرایی در مدت  7روز به دست آمد نشان داد

اختالف معنیداری را بین گروههای آزمایشــی با گروه شــاهد ایجاد کند و

که این میزان ناچیز استروژن قادر به کاستن میزان تستوسترون نبوده است

در نتیجه تأثیری بر این فاکتور داشــته باشد .به بیان دیگر تجویز شیر فقط

( .)25در پژوهــش  Assinderو همکاران در ســال  ،2007تجویز غذای

توانسته است توانایی حرکت اســپرمها را کاهش دهد ولی بر توانایی زنده

دارای اســتروژنهای گیاهی باال نتوانست میزان تستوسترون را تغییر دهد

ماندنشــان اثری نداشته است .البته مقایســه گروههای آزمایشی نشان داد

( )2اما آنچه در تحقیقات  Gill-sharmaو همکاران در سال  2001دیده

که بین گروه  2با گروه  4اختالف معنیدار وجود داشــته اســت و وقتی این

شد تأییدی بر پژوهش حاضر است و نشان داد هنگامی که میزان ،100µg

دو گروه که هر دو در دوران حساس تشکیل بیضهها شیر دریافت کردند با

-17بتا اســترادیول به صورت زیــر جلدی به مــدت  60روز به موشهای

یکدیگر مقایسه شدند نشان دادند که توانایی زنده ماندن اسپرمهای گروهی

صحرایــی بالغ تزریق گردید قــادر به کاهش تیتر تستوســترون بود (.)12

که شــیر استروژن باال دریافت داشتهاند نسبت به آنهایی که شیر مخلوط

نتیجه پژوهش  Tabriziو همکاران در ســال  2014که جهت بررسی اثر

دریافت کردند کمتر بوده اســت .پس دریافت شیر با استروژن باال آنهم در

عصاره زیتون (استروژن گیاهی) بر روی باروری موشهای صحرایی نر بالغ

دوره حســاس ،زنده مانی اسپرمها را تا حدی تغییر داده است .در مطالعاتی

صورت پذیرفت نشان داد که گاواژ روزانه این عصاره توانسته تستوسترون

که بوســیله  Tsakmakidisو همکاران در ســال  2006بر روی محیط

ایــن حیوانات را کاهش دهد .اســتروژنهای گیاهی دارای ترکیباتیاند که

کشت اسپرمهای گراز وحشی صورت پذیرفت نشان داده شد تجویز مایکو

عملکردی شــبیه به  -17بتا اســترادیول دارند ( )26همچنین تستوسترون

توکســینهای اســتروژنی مثل زرالنــون ( )ZEAو  αو  βزرالنول ()ZOL

فردی که  Lubbertو همکاران در ســال  1992برای بررســی اثر اتینیل

توانسته است زنده مانی اسپرمهای این حیوان را کاهش دهد ( .)27پژوهش

استرادیول بر روی هورمونها و کیفیت منی او مورد آزمایش قرار داده بودند

انجام گرفته بوســیله  Çiftciو  Zülkadirدر سال  2010بر روی محیط

با تجویز میزان باالی این ماده کاهش یافت (.)17

کشــت اسپرمهای گاو هولشتاین نشان داد که افزودن -17بتا استردیول با

با توجه به نتایج حاصل از بررسی زایمانها وجود حدود  %40مردهزایی

دوزهــای پایین ( 2 µg/mlو  )4قادر به تغییر زنده مانی اســپرمها نبوده اما

در نســل اول و همچنین کاهــش فرزندآوری در هر زایمان دیده شــد .در

اســپرمهایی که تحت تأثیر دوز باالی این استروژن بودند ( )8 µg/mlزنده

پژوهشــی که بوسیله  Ganmaaو همکاران در سال  2004جهت بررسی
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مجله تحقیقات دامپزشکی ،دوره  ،72شماره 1396 ،1
تکمیلی دیگری نیز میباشد.

نشــان داده شد که موشهای نر و مادهای که به مدت  10هفته از شیر گاو

به طور کل مشــخص گردید مصرف شیر گاوهای آبستن سنگین و یا

اســتفاده کردند و پس از این مدت با یکدیگر آمیزش داده شــدند و نســل

شیر مخلوط گاوداری که دارای استروژن باالیی باشد میتواند سبب تغییر

اول را تولیــد کردند در ظاهر تغیری در قابلیتهای تولید مثلی و باروری و

برخی از ویژگیهای اسپرم که در باروری جنس نر دخیلاند گردند.

همچنین اختاللی در نمو اندامهای جنسی صورت نگرفت بلکه تنها تغییری
که دیده شد شمار زیادی مردهزایی در نسل اول بود ( )10وجود مرده زایی در
نسل اول این پژوهش بسیار شبیه به نتایج زایمانهای نسل اول موشهای
پژوهش حاضر بود.
در مجموع با کنار هم قرار دادن نتایج این پژوهش رد پای استروژن را
چه در شیرهای آبستن سنگین و چه در شیرهای مخلوط گاوداری میتوان
به خوبی دید چرا که اثرات آن بر روی آپوپتوز سلولهای زایا و کاهش شمار
اسپرمها و همچنین اثرات فیدبک منفی آن بر روی گنادوتروپینها و کاهش
شمار سلولهای سرتولی و به دنبال آن کاهش کیفیت اسپرم از یک طرف
و از طرف دیگر کاهش ترشــح تستوســترون به خوبی آشکار است .قدرت
باروری جنس نر را دستگاه تولید مثلی تعیین میکند .این دستگاه عالوه بر
تولید اســپرمهای سالم باید توانایی ساخت هورمونهای جنسی الزم برای
تولید اســپرم و تکامل جنســی در دوران بلوغ را داشته باشد Naslund .و
 Coffeyمعتقدند که تجویز اســتروژن در نوزادان میتواند روند تشکیل و
همچنین پاســخ به آندروژنها را در غدد ضمیمه جنســی به صورت دائمی
تغییر دهد ( .)21فردی بارور محســوب میگردد که عالوه بر داشتن شمار
باالی اســپرمهای زنده درصد زیادی اسپرم متحرک آنهم با حرکات رو به
جلو داشته باشد .اسپرم زنده غیر متحرک و یا با حرکتهای غیر پیشرونده
قادر به بارورســازی تخمک نمی باشد .در تحقیقات ما استروژن موجود در
شــیر توانست شــمار اســپرمها را کم کرده و از درصد اسپرمهای متحرک
نیز بکاهد اگرچه نتوانســت بر حرکات پیشــرونده اســپرمها مؤثر باشد و از
طرفی شیر گاوهای آبستن سنگین قادر به کاهش اسپرمهای زنده در دوره
حساس تشکیل بیضهها شد .از طرفی شیر باعث کاهش میزان تستوسترون
شده اســت .مجموع این عوامل باعث کم شدن قدرت بارورسازی تخمک
میگردد .بیشــترین نگرانی در رابطه با مصرف شیر مخلوط گاوداری (شیر
موجود در بازار) است که متأسفانه امروزه درصد باالیی از آن را شیر گاوهای
آبســتن ســنگین تشــکیل میدهد و از طرفی کودکان و زنان باردار که در
موقعیت حساسی هستند بیشترین میزان مصرف شیر را به خود اختصاص
دادهاند .دوران قبل از بلوغ و دوران جنینی بســیار حســاس بوده و همانطور
که نتایج نشان داد حتی میزان پایین استروژنها ممکن است بتوانند سبب
ایجاد تغییرات در این دوره شــوند البته به جز حرکات رو به جلو اســپرم که
حتی با دوز باالی استروژن هم دچار تغییر نشد و هچنین توانایی زنده ماندن
اسپرمها که فقط با دوز باالی استروژن در این دوره کاهش پیدا کرد .هرچند
عوامل دیگری نیز در تخریب باروری اسپرمها دخیلاند که در این پژوهش
مورد بررســی قرار نگرفتند و جهــت حذف این عوامل نیاز به آزمایشــات

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران که
حمایتهای مالی انجام طرح را عهده دار شد تشکر و قدردانی میگردد.
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Abstract:

BACKGROUND: Nowadays, infertility is one of the major problems of human societies.
OBJECTIVES: To study oral administration of bulk milk and milk of late pregnant cows on
spermatogenesis of male rats. METHODS: The first group of rats from day 1 of pregnancy

until the end of lactation and then their male pups to maturity were treated with late pregnant cow’s milk. The second group from day 12 of pregnancy up to 15 days after delivery
was treated with late pregnant cow’s milk. The third group of rats from day 1 of pregnancy
until the end of lactation and then their male pups to maturity were treated with bulk milk.
The fourth group from day 12 of pregnancy up to 15 days after delivery was treated with
bulk milk. Rats in the control group during the study period were only fed with special
food of rats and at the end viability, types of movement (progressive and in-place movement, immobility), number of sperms and also the serum testosterone level were elevated.
RESULTS: Administration of both types of milk had no effect on in-place movement and
also viability of sperms of experimental groups but they could cause a significant increase
in sperm immobility and a significant decrease in number of sperms of experimental
groups. Also,the level of serum testosterone of experimental groups was significantly reduced in comparison with control group (p<0.05). CONCLUSIONS: Overall, it was determined consumption of late pregnant cow’s milk and bulk milk when it contains high
estrogen can cause changes in some sperm species that are involved in male reproduction.
Keyword: milk, estrogen, spermatogenesis, infertility
Figure Legends and Table Captions
Table 1. Rate of estrogen in late pregnant cow’s milk and non pregnant cows and bulk milk.
Graph 1. Percentage of sperms progressive movement of experimental groups following administration of late pregnant cow’s milk
and bulk milk in comparison with control group (p<0.05).
Graph 2. Percentage of sperms in-place movement of experimental groups following administration of late pregnant cow’s milk and
bulk milk in comparison with control group (p<0.05). Dissimilar letters (a,b) indicate significant different between groups (p<0.05).
Graph 3. Percentage of sperms immobility movement of experimental groups following administration of late pregnant cow’s
milk and bulk milk in comparison with control group (p<0.05). Dissimilar letters (a,b) indicate significant different between groups
(p<0.05).
Graph 4. Numbers of sperms of experimental groups following administration of late pregnant cow’s milk and bulk milk in comparison with control group (p<0.05). Dissimilar letters (a,b) indicate significant different between groups (p<0.05).
Graph 5. Percentage of sperms viability of experimental following administration of late pregnant cow’s milk and bulk milk in
comparison with control group (p<0.05). Dissimilar letters (a,b) indicate significant different between groups (p<0.05).
Graph 6. Serum testosterone level of experimental groups following administration of late pregnant cow’s milk and bulk milk in
comparison with control group (p<0.05). Dissimilar letters (a,b) indicate significant different between groups (p<0.05).
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