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پژوهش و سازندگي  پژوهش و سازندگي۹۸

شماره ۶۸، پاييز ۱۳۸۴

۹۹

                    

پژوهش و سازندگي 

در امور دام و آبزيان  

بررسي ميزان شيوع دو جنسي در بزهاي ماده 
کشتار شده در کشتارگاه اهواز

چكيده
حيوان مبتال به اين عارضه از نظر جنسـي آشـفته بوده و به علت ناهنجاري هاي مختلف دسـتگاه تناسلي، جنس آن نامعلوم است. 
ضايعه مزبور يکي از اشکال هرمافروديت است که مي تواند به دو فرم هرمافروديت حقيقي يا کاذب باشد که در حالت اول تخمدان 
و بيضه به سـه شـکل دوطرفـي، ترکيبي از بيضه و تخمدان در هر دو طـرف و ترکيبي از بيضه و تخمـدان در يک طرف و تخمدان 
يا بيضه در طرف ديگر وجود دارد. در اين مطالعه۷۲۱ دسـتگاه تناسـلي بز ماده در کشـتارگاه اهواز به مدت ۱۲ ماه از مهرماه۱۳۸۰ 
لغايت مهرماه ۱۳۸۱ مورد بررسـي قرار گرفت. دو جنسـي در ۹۷ /۰ درصد از نمونه ها تشـخيص داده شـد که با توجه به يافته هاي 

ماکروسکوپي و ميکروسکوپي شبه هرمادوفريت نر بودند.

كلمات کليدي : دوجنسي ، بز ماده ، هرمافروديت، کشتارگاه
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The study of the prevalence of intersex in slaughtered female
goats in abattoir of Ahwaz
By: S. Goorani Nejad,Assistant Professor of Gynecology, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary 
Medicine, Shahid Chamran University of ,Ahwaz, Ahwaz, Iran., S. Esmaeil Zadeh, Assistant Professor of Pathology, 
Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of ,Ahwaz, Ahwaz,Iran., and 
M. Sohrabi., Graduated of Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of ,Ahwaz, Ahwaz, Iran.
Intersex animal have disturbance in genital tract because of different abnormalities in reproductive organ and the 
sexuality is unknown. Intersex is a hermaphrodite form that is classified to true and pseudohermaphrodite. A true 
hermaphrodite has one or both gonads containing ovarian and testicular tissue (ovotestis) or has one male and one 
female gonad. In this survey 721 genital tracts of female goats were collected during 12 months, from October (2001) 
to October (2002) in Ahwaz abattoir. A total of 0.97% genital tracts of female goats showed intersex, that male 
pseudohermaphrodites confined with macroscopic and microscopic examination.

Keywords: Intersex, Female goat, Hermaphrodite, Abattoir
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۱۰۰ پژوهش

۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۱۰۱

کار روش و مواد
ــابي اکتس و مادرزادي ناهنجاريهاي ــي بررس منظور به مطالعه اين در
ماه ۱۲ مدت طي در اهواز در کشتارگاه شده کشتار بزهاي تناسلي دستگاه
بز تناسلي دستگاه نمونه مهرماه ۱۳۸۱، تعداد ۷۲۱ لغايت ۱۳۸۰ مهرماه از
انجام کشتار قبل از بازرسي نمونه اخذ از قبل شد. جمع آوري کشتارگاه از
دستگاههاي ارتباط بين تعيين ــتارگاه کش کاري شرايط دليل به ولي ــده ش
نمونهها جمعآوري بود. مربوطه غيرممکن ــه و الش ــده ش معاينه ــلي تناس
الشه شدن از جدا پس از و دستگاه تناسلي صورت مي گرفت بار هفته اي ۲
دامپزشکي ــکده دانش ــتان مامايي بيمارس بخش به رحم) گردن ــت پش (از
به صورت تشخيص اول مرحله ضايعات در برخورد با در شدند. اهواز منتقل
به هيستوپاتولوژي بررسي جهت لزوم صورت در و شده انجام ماکروسکوپي
نمونههاي از شد. داده ارجاع اهواز دامپزشکي دانشکده پاتولوژي آزمايشگاه
مقاطع درصد، ده بافر ــن فرمالي محلول در ــدن ش پايدار از پس ــده ش تهيه
روش به ــده و مقاطع مزبور ش تهيه ۵ ميکرومتر ضخامت به ــکوپي ميکروس

.(۱۲) شدند آميزي رنگ (ماير۱۵) ائوزين۱۴ هماتوکسيلين –

نتايج
۱۳۹ در متفاوتي ضايعات تناسلي بررسي شده دستگاه ۷۲۱ مجموع از
تناسلي (۰/۹۷ دستگاه ۷ دوجنسي در گرديد. ضايعه ــاهده مش آنها از عدد
تشخيص دار) ضايعه هاي نمونه از درصد ۵/۳۵ و نمونهها مجموع از درصد
به ــاختارهايي س تخمدان ها، طبيعي محدوده در ــري ظاه نظر ــد.از ش داده
ــاهده مش بيضه طبيعي قوام صورتي رنگ با ــکل، ش کروي صورت دوطرفي،
نمونه با ۲ در و برابر دو طرف در نمونه در ۵ مزبور ــاختارهاي س قطر ــد. ش

.(۱ شماره تصوير و (جدول داشتند تفاوت همديگر
بيضه طبيعي بافت الذکر فوق ــاختارهاي س ميکروسکوپي در بررسي
بيضه بينابيني بافت همراه به ــاز۱۶ س لولههاي مني فراواني تعداد ــامل ش
مني لولههاي دهنده تشکيل سلولهاي .(۲ شماره (تصوير ــد مشاهده ش
مراحل مشاهده عدم آنها تفاوت تنها و بوده طبيعي لولههاي مشابه ــاز س
در نيز اپيديدم ساختار .(۳ شماره (تصوير بود لوله ها اين در زايي اسپرم
طبيعي نداشت اپيديديم مشهودي با و تفاوت ــته داش قرار بيضه مجاورت

.(۴ شماره (تصوير

مقدمه
ــود ميش گفته حيواني به ــي۱ جنس دو
علت به ــوده و ب ــفته آش ــي جنس نظر از که
ــلي، تناس ــتگاه دس ناهنجاريهاي مختلف
.(۱۵،۱۳،۲) ــت ــخص اس نامش آن ــس جن
ــيار بس ناهنجاريهاي از ــي يک ــي جنس دو
به اين مبتال ــات حيوان معموًال و ــادر بوده ن
اعضاي و نامعلوم ــيت جنس عليرغم عارضه
ــر از نظ .(۱۳ ،۸ ــال(۲، فع ــر ــلي غي تناس
در دوجنسي .(۱۳،۲) هستند ماده ژنتيکي
گزارش کوچک ــزرگ و ــخوارکنندگان ب نش
زمينه اين در مطالعات اکثر اما است، ــده ش
اين ــت (۱۳). اس گرفته صورت بر روي گاو
که است اشکال هرمافروديت از يکي ضايعه
حقيقي۲ هرمافروديت ــورت ص به ــد مي توان
تخمدان اول ــت حال در ــد. باش يا کاذب۳ و
از ترکيبي دوطرفي ، ــکل سه ش به بيضه و
از ترکيبي و يا دو طرف بيضه در و تخمدان
تخمدان و ــمت س يک در بيضه۴ و تخمدان
ــکل ش دارد. وجود ديگر طرف در ــا بيضه ي
شبه ــکل دو ش به خود هرمافروديت کاذب
ماده هرمافروديت ــبه ش و نر ــت هرمافرودي
هرمافروديت ــبه ش در که ميشود ــيم تقس
ــتگاه دس از دارد ولي آثاري وجود بيضه نر،

شکل در ميشود. مشاهده هم ماده تناسلي
به ــت کاذب ماده، بافت تخمدان هرمافرودي
نر قابل تناسلي دستگاه از همراه مشخصاتي

.(۱۳،۸) است مشاهده
غدد ، لقاح به ــته وابس جنين ــيت جنس
ــي جنس ضميمه ــدد غ ــت و ماهي ــي جنس
مراحل اين از يکي در جنسيت اگر ميباشد.
خواهد رخ دوجنسي ــد، باش متفاوت با بقيه
بدون بزهاي ــان مي در ــي (۱۳). دوجنس داد
ژن اثر در ــاال" و احتم بوده ــاخ۵ متداولتر ش
ــت متصل اس ــاخي بي ش ژن به که مغلوبي
ــه ممکن اين ضايع ــود. اگرچه ميش ــاد ايج
ديده هم ــاخدار ش بزهاي در بندرت ــت اس
ــژاد ن ــاي بزه ــي در (۱۵،۱). دوجنس ــود ش
داماکوس۹ و آلپاين۸ ، بورگ۷ توگن ، سانن۶

است. شايع بسيار
آنقوره۱۱  و ــن۱۰ نوبي ــاي نژاده ــا در ام
است (۱۴،۱۱). ــده گزارش نش و يا بوده نادر
اتفاق آنها ــت فرمارتين۱۲ در اس ممکن البته
ــانن نژاد س در ــاخي ش بي ژن .(۱۷) بيافتند
ميباشد نادر آنقوره نژاد در اما ــت اس فراوان
بزها در ــي دوجنس موارد ــر اکث .(۱۴،۱۳،۲)
ماده ــپ کاريوتي ــا ي نر ــت هرمافرودي ــبه ش
در ــت هرمافرودي .(۱۵ ،۸) ــتند (XX) هس

خصوصًا ــي اهل ــتانداران پس همه گونههاي
ــکال اش يکي از ميافتد. خوک اتفاق و در بز
فريمارتين ــت. اس فريمارتينيسم دوجنسي
بوده ماده ــي ژنتيک لحاظ که از ــت دامي اس
مي آيد دنيا دوقلو با جنين نر به صورت ــه ب و
دهاني۱۳ هم نتيجه در ــم فريمارتينيس .(۱۱)
ايجاد جنين دو جفتهاي خون جريان بين
رخ ماده از زودتر نر ــي تمايز جنس مي شود.
که H-Y پادگن انتقال با نر رويان لذا و داده
ــري ميکند، جلوگي ــاده م گوناد ــل تکام از
آبستني .(۱۱) ــازد ميس عقيم ماده را جنين
عروقي ارتباط ولي است، متداول بز در دوقلو
زمان بعد از ــي جنس تمايز و بوده غيرمعمول
ــم فريمارتينيس ــرد. ميگي صورت ــي بحران
خود به ــي را ــوارد دوجنس م ٪۶ تقريبا" ــز ب

.(۱) ميدهد اختصاص
در خارجي تناسلي عضو تا مقعد فاصله
معياري عنوان روز به ــاالي ۲۰ ب بزغالههاي
قرار ــتفاده اس مورد جنس ــخيص تش جهت
طبيعي ماده بزهاي در فاصله ــن مي گيرد. اي
طبيعي نرهاي در و متر ــانتي س به ۲ نزديک
در ــت. اس ــر متغي ــر مت ــانتي س ۳۰ از ۴۰-
سانتي ۳ بين ۳۳- ــي مزبور دوجنس بزهاي

.(۱۳) ميباشد متر

دوجنسي... شيوع ميزان بررسي
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۱۰۰ پژوهش

۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۱۰۱

بحث
مطالعاتماکروسکوپيو هيستوپاتولوژيک، از اساسنتايجبه دستآمده بر
در مورد مطالعات اندکي بودند. مبتال نر کاذب هرمافروديت به مزبور ــاي بزه
،(۶)Eaton بار اولين است. شده انجام بز در توليدمثلي دستگاه ناهنجاريهاي
خارجي ظاهر براساس را آنها که مشاهده نمود را روزه ۱۰ هرمافروديت بز ۲۹
مطالعه در کرد. بندي طبقه راس نر ۱۴ ماده و راس ۱۵ به تناسلي ــتگاه دس
رحم بيضه، تخمدان و از ترکيبي داراي ماده، ظاهرا" بزهاي يکي از شده، ياد
ماده بز همچنين مزبور در تحقيق هاي رحميبود. لوله آپالزي و شاخه۱۷ يک
نر داخلي اعضاي و بيضه و تخمدان از ترکيبي داراي ديگري طبيعي ظاهر به
داراي فوق الذکر در مطالعه شده مشاهده ماده با ظاهر بز ۱۳ مورد ساير بود.

با که بودند ــدن کليتوريس ش بزرگ از و درجاتي ــه، بولبولوس ولوس۱۸ بيض
بوده بيشتر فرج هاي لبه از کليتوريس زدگي بيرون ضايعات، شدت افزايش
مطالعه خود در Simmonsو Eaton .(۶) بود کرده ــبيه ش ــفه حش به آن را و
۲۱ ــانن و س نژاد بز ۳۴۳ از (۱۱/۱درصد) مورد ۳۸ را بز ميزان هرمافروديت
Haugen اين کردند (۷). نژاد توگن بورگ گزارش بز از ۳۵۰ درصد) مورد (۶
Asdell .(۹) کرد گزارش (۵درصد) از ۴۶۵۶ بز نروژي مورد ۲۳۴ در را ضايعه
مشاهده نکرد. شاخدار مورد بز يک حتي بز ــم در هرمافروديس مورد از ۲۰۰
ارتباط که ــيد رس اين نتيجه به اي مطالعه جداگانه در Haugen ــن همچني
به حتي رابطه اين دارد که وجود هرمافروديت ــاخ و ش فقدان بين ــبي مناس

ميرسد(۹،۳). هم درصد صد
ــفندان گوس در را نر کاذب هرمافروديت مورد يک ــکاران هم و Bruere
ــفند گوس راس ۳  Dennis ــن همچني ــد. ــزارش کردهان گ ــه مطالع ــورد م
در واقعي مورد هرمافروديت و همکاران يک Smith و نر کاذب هرمافروديت
ابعاد ۱/۶×۲ چپ با ــي جنس غده که کردند گزارش ماهه ــت هش ميش يک
ابعاد راست با ــي جنس غده و بيضهها ناقص ــاختمان س داراي متر ــانتي س

.(۱۵،۵،۴) بود تخمدان ساختمان داراي متر سانتي ۱×۰/۸
فرج،  بز ــم فريمارتينيس ــورد Williams در م و Illbery ــات مطالع در
ناحيه در غدد ــد. ش ــاهده مش وزيکوالر غده و اپيديديم بزرگ، ــس کليتوري
۱/۳ اندازه طبيعي آنها اندازه و شده ــتيک هيپوپالس بيضه ها و بوده مغابني
گوسفند در ــم فريمارتينيس ــش مورد Macanb ش و Bruere بود. همچنين

.(۱۰،۴) بودند کليتوريس بزرگ داراي همه ميشها که کردند گزارش
شده ۷ بررسي بزهاي تناسلي ــتگاه نمونه دس ۷۲۱ حاضر از در مطالعه
که مطالعاتي که از دادند نشان را نر کاذب (۰/۹۷درصد) هرمافروديت مورد
دادند، کمتر بورگ انجام توگن و سانن بز روي نژادهاي Simmonsو Eaton
داد انجام نروژي بزهاي روي Haugen که مطالعهاي در همچنين ــد. مي باش
مطالعه از ها هرمافروديت تعداد که ميدادند نشان را هرمافروديت درصد ۵
حاضر مطالعه که است آن از ــي ناش اختالف است(۹،۷). اين ــتر بيش حاضر
ايراني ــاي نژاده ــاي بزه روي بر
انجام بودند، ــاخدار ش که همگي
اين حاصل با نتيجه ــت و اس شده
بزهاي در هرمافروديت که مطلب
مطابقت ــاخدار کمتر است ش نژاد
را تفاوتي چنين ديگر ــت دارد. عل
نقايص ژنيتکي حذف ــه ب مي توان

شماره نمونه
ييضه قطر
راست*

بيضه قطر
چپ*

۱۲۳۲۳
۲۲۴۲۴
۳۲۱۲۱
۴۱۷۱۷
۵۱۵۱۵
۶۲۰۱۵
۷۴۳۲۸

دوجنسي به بزهاي مبتال در چپ و راست هاي بيضه قطر : اندازه ۱ شماره جدول

متر ميلي برحسب ٭

از يکي در کاذب نر هرمافروديت : ۱ شماره تصوير

غده دو وجود به دوجنسي) به مبتال بزهاي

هاي تخمدان (T) در کنار بزرگ نسبتًا

توجه شود (O)راست چپ و
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۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۱۰۳

از بزهاي مبتال يکي در نر کاذب هرمافروديت : تصوير شماره ۲
بيضه طبيعي در آن بافت که دوجنسي به

مشاهده  (�) بينابيني و بافت ساز لولههاي مني فراواني تعداد ) 
۵۲۸ برابر) بزرگنمايي H&E آميزي ميشود (رنگ

که تصوير شماره ۲ ساز مني هاي لوله از يکي : تصوير شماره ۳
بدون ليکن طبيعي، منيساز لوله هاي دهنده تشکيل سلولهاي
ميدهد را نشان بينابيني(� ) بافت همراه اسپرم زايي به مراحل

برابر) ۵۲۸ بزرگنمايي H&E آميزي (رنگ

از يکي بيضه مجاورت ساختار اپيديديم در : ۴ شماره تصوير
طبيعي اپيديديم با که نر کاذب هرمافروديت به بزهاي مبتال

تفاوتي چنداني ندارد مشاهده ميشود
برابر) بزرگنمايي ۱۲۸ H&E آميزي (رنگ

دوجنسي... شيوع ميزان بررسي
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۱۰۳

نژاد با مقايسه در ايراني بز نژادهاي ــاله س هزاران طبيعي انتخاب در فرآيند
مرتبط ــدهاند ش ايجاد نژاد اصالح مطابق برنامه که ــانن س مثل هاي جديد

دانست.
پاورقيها

1 - Intersex
2 - True hermaphrodite
3- Pseudohermaphrodite 
4 - Ovotestis
5 - Polled
6 - Saanen
7 - Toggen burg
8 - Alpine
9 - Damacus
10 - Nubian
11 - Angora
12 - Freemartin
13 - Anastomosis
14 - Hematoxylin- Eosin
15 - Mayer
16 - Seminiferous tubules
17 - Uterine uniconis
18 - Bulbous vulvus
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