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گنادي و -هاي هیپوفیزي هورمون اثرصرع ناشی از کیندلینگ با پنتیلن تترازول بر
  پارامترهاي اسپرم موش صحرایی

  
  3، صابر خزاعی2مظفر خزاعیدکتر ، *1انتظار محرابی نسبدکتر 

 
 ، کرمانشاه، ایرانانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی عمومی ، مرکز تحقیقات باروري و ناباروري، د-1

  ، کرمانشاه، ایران مرکز تحقیقات باروري و ناباروري ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  بافت شناسی و جنین شناسی،، دکتراي دانشیار-2
  اه، ایران، کرمانشدانشجوي دندانپزشکی، مرکز تحقیقات باروري و ناباروري، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-3

  
 15/7/88، تاریخ پذیرش 26/5/88تاریخ دریافت 

  چکیده
هدف از تحقیق حاضر شناسـایی اثـرات     . کنند  میپیشنهاد    را  بین صرع و هیپوگنادیسم     وابستگی  مطالعات بالینی  :مقدمه

  .باشد مییی نر ها و برخی پارامترهاي تولید مثلی در موش صحرا صرع ناشی از کیندلینگ با پنتیلن تترازول بر هورمون
در دو گـروه کنتـرل و    مـاري  -انهاي صحرایی نر بالغ از نـژاد   موش آزمایشگاهی   -در این پژوهش تجربی   : روش کار 

 ساعته به روش تزریق 48با فواصل گرم بر کیلوگرم  میلی 40مقداربا پنتیلن جهت ایجاد کیندلینگ، . کیندلینگ قرار گرفتند
در پایان حیوانات توزین و بـا اتـر بیهـوش شـده و     .  دریافت کردمقدار 13ر حیوان  در مجموع ه  .داخل صفاقی تجویز شد   

 گیري اندازههورمون لوتئینی و هورمون محرك فولیکولی گیري از قلب انجام و سطح سرمی تستوسترون، پروالکتین،  خون
 خرد و به DMEM/F12کشت ها نمونه بافتی از اپیدیدیم جدا و در محیط  جهت بررسی تحرك و مورفولوژي اسپرم. شد

 وزن چنین هم. گردیدها نیز جدا و وزن آنها بین دو گروه مقایسه  بیضه. برررسی شدو  دقیقه در انکوباتور قرار داده 15مدت 
  .دو گروه حیوانات با هم مقایسه شد

و افـزایش  ی  هورمـون لـوتئین    سـطح سـرمی تـستوسترون و         دار  معنـی باعث کاهش   پنتیلن تترازول    کیندلینگ با    :نتایج
در گـروه کینـدلینگ حرکـات     .در بین دو گروه تفاوتی نداشت  هورمون محرك فولیکولی    اما سطح سرمی     ؛پروالکتین شد 
ي نداشت اما میزان وزن دار معنیها بین دو گروه تفاوت  وزن بیضه. ي نسبت به گروه کنترل داشت     دار  معنیاسپرم کاهش   

  . کنترل بودگیري حیوانات گروه کیندلینگ کمتر از گروه
هاي جنـسی و کـاهش تحـرك     با تغییر سطح سرمی هورمونپنتیلین تترازول  صرع ناشی از کیندلینگ با     :نتیجه گیري 

  . بر فرایند تولید مثل اثر منفی بگذاردتواند میاسپرم 
 رمپارامترهاي اسپهورمون هاي جنسی، ، موش صحرایی، پنتیلن تترازول، صرع :واژگان کلیدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  کرمانشاه، بلوار شهید شیرودي، خیابان دانشگاه، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات باروري و ناباروري :نده مسئولنویس*

Email : entezar148@yahoo.com 
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  مقدمه
هـاي مغـز     صرع نوعی اختالل در عملکـرد نـورون       

اي و غیـر قابـل       است که به صورت رفتارهـاي تـشنجی دوره        
 درصد از 1-2 و حدود )1(کند میپیش بینی در فرد بروز پیدا  

علــی رغــم . )2(کـل جمعیــت بــشري را درگیــر کــرده اســت 
هاي قابل مالحظه علوم اعصاب هنوز پاسـخ بـسیاري     پیشرفت
. )3(ل اساســی در خــصوص صــرع نامــشخص اســت یاز مــسا

ارتبـاط بـین صـرع و هیپوگنادیـسم را           وجودمطالعات بالینی   
بـر صـرع    به نحوي کـه کـاهش تـستوسترون        کند  میپیشنهاد  

و در میـان افـراد مبـتال بـه صـرع، نقـایص               )4(باشـد   مـی موثر  
همراهـی بـین نقـایص      . )5(هـاي جنـسی شـایع اسـت        هورمون

 مطـرح کننـده نقـش       توانـد   مـی آندوکرین و فعالیت تشنجی     
همچنـین تـستوسترون     فرایندهاي آندوکرین در صرع باشـد،     

  از طریق چندین مکانیزم بر رفتار تشنجی اثـر گـذار        تواند  می
 -17آلفـا آندروسـترون و   -3به عنوان مثال با واسطه      . )6(باشد

  .)7(شود میبتا استرادیول، باعث تعدیل فرایند صرع 
ــانیزم   ــایی مک ــت شناس ــرع،    جه ــی ص ــاي اساس ه

هـاي   پاتوفیزیولوژي آن و کشف داروهـاي ضـد صـرع مـدل      
هـاي حیـوانی صـرع،      یکی از مـدل   . مختلفی ابداع شده است   

ر آن تحریک الکتریکی مداوم یا    مدل کیندلینگ است که د    
زا، منجر به عالئم رفتاري و       تجویز مکرر مواد شیمیایی تشنج    

  .)8(شود میالکتروگرافیک تشنج 
 (Pentylene tetrazole -PTZ)پنتـیلن تتـرازول   

یک آنتاگونیست غیر رقابتی رسپتور گابا اسـت کـه بـه طـور       
. )9(شــود مــیاي جهــت ایجــاد کینــدلینگ اســتفاده  گــسترده

هـاي رفتـاري،     موجـب دگرگـونی   ایـن فـاکتور   یندلینگ با ک
نوروفیزیولوژیکی و نوروشیمیایی طـوالنی مـدت و متنـوعی          

جنسیت حیوان در صرع ایجـاد شـده بـه وسـیله            . )10(شود  می
PTZ   و همکاران نشان دادنـد کـه     پسک  . )11( اثر گذار است

هاي نر باعث شـد کـه میـزان بـروز            برداشتن گنادها در موش   
ي نسبت بـه گـروه کنتـرل افـزایش       دار  معنیورت  صرع به ص  

ــد  ــدا کن ــه   . پی ــل از مطالع ــایج حاص ــانت ــه   آنه ــشان داد ک  ن
 را تعـــدیل PTZتوانـــد تــشنج ناشــی از    تــستوسترون مــی  

مطالعات فراوان دیگري وجود دارند که نتایج این      . )12(نماید
  .)13-15(کنند مییید أمطالعه را ت

ط با صـرع    ل هورمونی مرتب  یدر بعد دیگري از مسا    
ــی از ــثPTZناش ــوتئینی ، بح ــون ل  Luteinizing)  هورم

Hormone- LH) هورمــــون محــــرك فولیکـــــول   و 
(Folicular Simulation Hormone- FSH) ــان  بــه می

 که در این زمینه مطالعات محـدودي صـورت گرفتـه            آید  می
 همکـاران بـه بررسـی اثـرات صـرع ناشـی از               فوجی و  .است
PTZ بــر ترشــح LH  و  FSHــ ــد کــه در پرداخت ه و دیدن
میلی گرم بـر کیلـوگرم       120هاي نر و ماده با تک دوز         موش

  .)16( تغییري پیدا نکرد FSH افزایش یافت ولیLHمیزان 
با وجود تحقیقـات فـراوان بـراي کـشف جوانـب            

هـاي جنـسی و      مختلف صرع، ارتباط آن با عملکرد هورمون      
بیـل   بر پارامترهاي اسـپرم از ق      PTZاثر گذاري کیندلینگ با     

مورفولوژي و تحرك، چندان مورد توجه قرار نگرفته است،         
 ایـن  لذا هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات کینـدلینگ بـا   

ــاکتور ــون ف ــر هورم ــاي  ب ــستوسترون و  LH ،FSHه ، ت
  .باشد میپروالکتین و بررسی اثر آن بر پارامترهاي اسپرم 

  
  روش کار

 - ان هاي صحرایی نـر از نـژاد       در این مطالعه موش   
-220 هفته و در محدوده وزنـی        7-8با سن    (NMRI) ماري
حیوانـات در شـرایط     .   گرم مورد استفاده قـرار گرفتنـد        200

  سـاعت تـاریکی و در دمـاي     12 ساعت روشنایی و     12نوري  
 درجه سانتی گراد نگهداري و آزادانـه بـه آب و غـذا              1±22

  .دسترسی داشتند
 به مقـدار  PTZ  هت ایجاد کیندلینگ شیمیایی،ج

در نرمـال سـالین حـل شـده و بـه            میلی گرم بر کیلـوگرم       40
به روش تزریق داخل صفاقی،     میلی لیتر بر کیلوگرم      1حجم  

هـا تزریـق شـد و      نوبت به موش   13 ساعت یکبار و در      48هر  
 و رفتـار  )17( دقیقه مـشاهده    20پاسخ تشنجی حیوان به مدت      

 بنـدي   معیارهاي ذیل طبقـه  اساس برتشنجی حاصل از تزریق     
  :)18(شد
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انقبـاض عـضالت   : مرحلـه یـک  ، بـدون پاسـخ  : مرحله صـفر  
انتشار موج انقباضی به سر تـا       : مرحله دو ،  ها صورت و گوش  

هـاي میوکلونیـک و ایـستادن روي     پرش: مرحله سه ،  سر بدن 
حمـالت تونیـک کلونیـک و افتـادن بـه        : مرحله چهار ،  دو پا 
-افتــادن بــه پــشت و حمــالت تونیــک: مرحلــه پــنج  وپهلــو
  نیک عمومیکلو

  کینـدلینگ کامـل    در این مطالعه فقط از حیوانات     
(Full kindle)  که در سه تزریق متوالی مراحل چهار و پـنج 

حیوانات کنترل نیز به طـور مـشابه    . را نشان دادند،استفاده شد   
بعـد از پایـان تزریـق سـیزدهم،     . نرمال سالین دریافت کردنـد   

گیـري از    خـون حیوانات تحت بیهوشی با اتر قرار گرفتنـد و          
 میلـی لیتـر خـون در     4-5از هر موش حـدود      . قلب انجام شد  

ي ضـد انعقـاد بـود     هاي آزمایش اسـتریل کـه فاقـد مـاده      لوله
 دقیقه  15 شده به مدت     آوري  جمعي  ها  نمونه.  شد آوري  جمع

 جـدا  آنهـا  دور در دقیقـه سـانتریفوژ و سـرم     3000با سـرعت    
درجـه سـانتی    -20شده و تا زمان سنجش هورمونی در دماي   

 هورمـونی بـا اسـتفاده از        گیـري   اندازه. شدند  نگهداري گراد
 (Radio Immuno Assay-RIA)سـی ارادیوایمونوروش 

هــاي هورمــونی مــورد اســتفاده شــامل   کیــت. انجــام گرفــت
هـاي اسـتاندارد، یـد رادیواکتیـو، آنتـی بـادي و بـافر                محلول

  .شستشو بود
 آنهـا پـس از تـشریح، هـر دو بیـضه خـارج و وزن      

ها دم اپی دیدیم  جهت بررسی پارامترهاي اسپرم. سنجیده شد
 Fetal) حــاوي DMEM/F12جــدا و در محــیط کــشت 

Bovine Serum)FBS  5 خرد و در انکوباتور قـرار  درصد 
روي الم گذاشــته و تحــرك  میکرولیتــر   10داده و ســپس 

 درجـه  5حرکات اسپرم به . ها مورد بررسی قرار گرفت    اسپرم
  :ه عبارتند از ک)19(تقسیم شد

حرکـات  بـه مفهـوم     1 فاقـد حرکـت،       به مفهـوم   0
  بـه مفهـوم  3حرکات و جابجایی محـدود،  به مفهوم    2درجا،  

حرکات پیشرونده به مفهوم  4  وحرکات پیشرونده رو به جلو  
  .بسیار سریع

مـورد تجزیـه و تحلیـل    آزمون تی     روش  به ها  داده
ظـر گرفتـه    در ندار معنـی  05/0 کمتر از   اختالف. قرار گرفت 

  .شد
  

  نتایج
 باعـث   PTZصرع القا شده توسـط کینـدلینگ بـا          

ــاهش  ــیک ــرمی دار معن ــت س ، )LH ) 0001/0<pي در غلظ
 پــروالکتین  دار معنــیو افــزایش ) p>035/0(تــستوسترون 

)003/0 <p (   در گروه کیندل در مقایسه با گروه کنترل شـده
 و کنترل بـا  PTZ بین دو گروه    FSHاما سطح سرمی    . است

)163/0 <p ( ي نداشت دار معنیتفاوت )1نمودار.(  
 نیز 2و حرکت درجه ) p>0001/0 (4حرکت نوع

)042/0< p ( دار در گروه  یبه صورت معنPTZ کمتر از 
دار   تفاوت معنی3 و 1، 0اما در حرکات . گروه کنترل بود

  ).2نمودار(نبود 
  

)  high motion (4 و3در مجموع حرکات سریع
دار نسبت به  کاهش معنی) p> 023/0(  باPTZدر گروه 

تفاوت مذکور در مجموع حرکات  . گروه کنترل نشان داد
بین دو گروه ) low motion ) ( 27/0 <p ( 2و1درجه 

  ).3نمودار (دار نبود  معنی
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   LH                                                                                                        پروالکتین         
رحسب میکرو واحد بر میلی متر، تستوسترون بر حسب نانوگرم در میلی لیتر  بFSH و LH(ي  مقایسه سطح سرمی هورمون ها.1نمودار 

 بین گروه آزمایش و کنترل) ین بر حسب نانوگرم در میلی لیترکتپروال
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   حرکت3                                                         درجه  حرکت                4درجه 

حرکات : 4شرونده روبه جلو و یحرکات پ: 3حرکات و جابجایی محدود، : 2 ، حرکت درجا: 1 ( مقایسه حرکات مختلف اسپرم.2نمودار 
   بین گروه کنترل و آزمایش)پیشرونده بسیار سریع
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                   حرکات سریع                                                        حرکات کند             

  
  بین گروه کنترل و آزمایش) حرکات سریع( 4و3 و حرکات )حرکات کند (2و1 مقایسه مجموع حرکات .3نمودار 

  
ــروه   ــضه در گ ــانگین وزن بی  PTZ 12/0±42/1می

بود که این تفـاوت   گرم   28/1±22/0و در گروه کنترل     گرم  
 )15/0<p ( نبوددار معنیاز نظر آماري  .  

میانگین وزن حیوانات در پایان آزمایش در گـروه      
PTZ 5/11±205     بـود کـه   گـرم   215±29 و در گروه کنترل

ي دار معنـی بـه طـور   ) PTZ) 001/0<pگیري در گـروه      وزن
  .کمتر از گروه کنترل بود

  
  بحث

شـی از کینـدلینگ بـا     در تحقیق حاضر تغییرات نا  
PTZ ــون ــزان هورم ــر می ــاي   ب ــستوسترون و LH ،FSHه ، ت

، وزن )تحرك و مورفولوژي (پروالکتین و پارامترهاي اسپرم     
ــر وزن حیوانــات مــورد مطالعــه قــرار چنــین هــمبیــضه و   تغیی

 PTZ که صرع القا شده با دهد  مینتایج حاصل نشان    . گرفت
ون را نـسبت   و تـستوستر  LHي سطح سرمیدار معنیبه طور 

 امـا   دهـد   مـی به گروه کنترل کاهش و پروالکتین را افزایش         
  . نیستدار معنی FSHتغییرات 

ــوفیز  ــور هیپ ــده -مح ــی از پیچی ــاد یک ــرین و  گن ت
ترین محورهاي فیزیولوژیک بدن موجودات زنده اسـت     فعال

که نه تنها اعمال تولید مثلی بلکـه بـه واسـطه سـنتز و ترشـح                  
هاي فیزیولـوژیکی فـرد از جملـه         بهها بسیاري از جن    آندروژن

تمایز جنسی، بروز صفات ثانویه جنسی و رفتار را نیز کنتـرل       
ــی ــد م ــاالموس  . )20(کن ــور هیپوت ــیمیایی مح ــابی بیوش  -ارزی

 و LH غلظــت ســرمی  گیــري  انــدازه گنــاد بــا  -هیپــوفیز

  LH  و FSHهـاي   گنـادوتروپین . گیرد تستوسترون انجام می 
 Gonadothropin)الموســی اپپتیــد هیپوتاکتحــت تــاثیر د

Releasing Hormone)GnRH    از هیپـوفیز قـدامی ترشـح 
  .)21(کنند میشده و فعالیت بیضه را تنظیم 

 موجـب ایجـاد تـشنج در مـوش        PTZتجویز حاد   
که تشنج زا نیست  PTZ و تزریق غلظتی از شود میصحرایی 
هــاي صــحرایی بــه حــساس شــدگی و کینــدلینگ  در مــوش

اي نـشان داده شـده کـه         در مطالعه  .)9(شود  میشیمیایی منجر   
 تواند میمیلی گرم بر کیلوگرم  120 با تک دوز PTZتجویز  

که در مطالعه حاضر     در حالی . )16( شود LHموجب افزایش   
گرم  میلی 40 با دوز PTZکیندلینگ شیمیایی با تزریق مکرر    

 کـاهش  احتمـاالً .  شـد LHموجب کاهش سطح بر کیلوگرم   
LH اثــر گــذاري  بــه علــتتوانــد مــی PTZ ــر ي هــا ســلول ب

 LHلوتئوتروپ در بخش قدامی هیپـوفیز کـه مـسئول تولیـد         
 نیز داراي اثرات کاهشی بر فعالیت LHکاهش  . هستند، باشد 

ــلول ــا س ــح     ه ــاهش ترش ــضه و در نتیجــه ک ي الیــدیگ بی
یـد کننـده   یهاي مطالعه ما نیز تا که یافته  )20(تستوسترون است 

  .این نکته است
 دیول α-3 ردوکتاز به    α-5 اثر    تستوسترون تحت 

 دیــول باعــث افــزایش α-3تــستوسترون و . شــود مــیتبـدیل  
ــید   ــک اس ــو بوتیری ــا آمین ــت گام  Gama Amino)فعالی

Butiric Acid-GABA)   وکمپلکس گیرنـده بنزودیـازپین 
(Group Banzodiazepine Receptor Substance-

GBRS) اثرات ضد صرع تستوسترون بـا عمـل بـر          . شود  می
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ــدرو گیر ــی غیرآن ــده فرع ــده  ژن ــپلکس گیرن ــل کم نی از قبی
ــازپین و  ــل -Nبنزودی ــپارتات -Dمتی  -N-Methyl-D)آس

Aspartate- NMDA)  دهیدروتـستوسترون  . شود میفراهم
ي هـا  سـلول NMDA  باعـث بلـوك رسـپتورهاي    توانـد  مـی 

ــدال در هیپوکمــپ شــود ــذا در صــورت کــاهش  ،)4(پیرامی ل
از سـوي دیگـر     . )3(ودر تستوسترون احتمال صرع بـاالتر مـی      

PTZ   به عنوان یک آنتاگونیـست GABA    بـراي القـا صـرع 
  .باید بر اثرات تستوسترون غلبه نماید

 نتــایج مــا نــشان دهنــده افــزایش ســطح چنــین هــم
پروالکتین سرم در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنتـرل           

– سبب حالت هیپوگنادیسم تواند میافزایش پروالکتین  . بود

روپیک شود زیرا افزایش سطح پروالکتین خـون        هیپوگنادوت
 را در LH را مهـار کــرده، تــاثیر  GnRHآزاد شـدن طبیعــی  

 سـبب  چنـین  هـم  و  دهد  میي الیدیگ کاهش    ها  سلولسطح  
  .شود میمهار برخی اثرات تستوسترون در سطح عضو هدف 

 باعث تغییر تواند می نPTZ کیندلینگ باهم چنین 
 در مطالعـات دیگـري نـشان    . شودFSHي در میزان   دار  معنی

ي در دار معنـی  تفـاوت  PTZ داده شده که تجـویز تـک دوز   
FSH و در مطالعه ما نیز با وجود تجـویز   )16(کند می ایجاد ن

  .دوز هاي مکرر نتیجه آنها تکرار شد
در بخش دیگر مطالعه به ارزیابی پارامترهاي اسپرم 

حـرك بـا   هـاي مت  براي انجام لقاح نیاز به اسـپرم  . پرداخته شد 
حرکـت پیــشرونده وجـود دارد و قــدرت بـاروري بــا نــسبت    

هاي متحرك به تعداد کل اسپرم مرتبط اسـت و           تعداد اسپرم 
هـاي مطالعـه مـا     یافتـه . این یک فاکتور تشخیصی مهم اسـت      

 موجـب کـاهش     توانـد   مـی  PTZنشان داد که کیندلینگ بـا       
 ) 4و3حرکـت   (حرکـات پیـشرونده     . تحرك اسپرم می شود   

ین اثر را در قدرت لقاح اسپرم با تخمـک دارنـد در     که بیشتر 
ي کمتـر از گـروه کنتـرل      دار  معنیگروه آزمایش به صورت     

نکته مهم دیگر مورفولوژي اسپرم اسـت کـه بـر قـدرت            . بود
 ناشی  تواند  میتغییر در مورفولوژي    . لقاح آن اثر گذار است      

افـزایش تعـداد   . از درگیري سـر، دم و یـا قطعـه میـانی باشـد      

 منجر به اختالل    تواند  میهاي با مورفولوژي غیر طبیعی       رماسپ
  .)19(در قدرت باروري اسپرم شود

 علی رغم اثر بر تحرك اسپرم،  PTZکیندلینگ با
 تغییـر وزن    چنـین   هـم . تاثیري بر مورفولوژي اسـپرم نداشـت      

هـا   آنـدروژن .  کمتر از گروه کنترل بودPTZحیوانات گروه   
با کـاهش سـطح   . شوند  میباعث رشد و حفظ بافت عضالنی     

تستوسترون در مطالعه حاضر، تحلیل رفتن بافت عضالنی نیز          
 برمحـور   PTZبا توجه به اثر کیندلینگ با. قابل توجیه است

ــاد و نهایتــاًگ -هیپــوفیز-هیپوتــاالموس  پارامترهــاي اســپرم، ن
ی مکانیسم سـلولی مـرتبط      یمطالعات تکمیلی به منظور شناسا    

  .شود توصیه می
  

  گیرينتیجه 
هـا    با تغییر ترشح گنـادوتروپین PTZکیندلینگ با  

 منجـر بــه  توانـد  مـی وتـستوسترون و کـاهش تحـرك اسـپرم     
  .هاي صحرایی نر شود اختالالت تولید مثلی در موش

  
  تشکر و قدردانی

ولین مرکـز  ئن مقالـه بـدین وسـیله از مـس       گانویسند
 دانــشگاه علــوم پزشــکی   تحقیقــات بــاروري و نابــاروري  

آقـاي  ه خاطر تصویب طـرح تحقیقـاتی حاضـر و           کرمانشاه ب 
دکتر منصور رضایی استادیار محترم آمـار زیـستی بـه خـاطر           

  نمایند زاري میپاسگه راهنمایی سیاار
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Abstract 

 
Background: Clinical research suggest a relationship between epilepsy and hypogonadism. 

The aim of this study is to identify the impact of epilepsy induced by kindling with pentylenetetrazol 
(PTZ) on hormones and some reproductive parameters in male rats. 

Materials and Methods: Adult male rats (NMRI strain) were divided into control and kindling 
groups. Kindling was induced by 40 mg/kg PTZ with a 48 hour interval through intraperitoneal 
injection. Each animal received 13 doses. At the end of the thirteenth dose, animals were weighed and 
uthenaized with ether and blood samples, collected from their hearts, were used for testosterone, 
prolactin and FSH, LH assay. In order to examine motility and morphology of sperms, tissue samples 
from epidydimis were isolated and minced in DMEM/F12 culture medium and were incubated for 15 
minutes. Then sperm morphology and motility were studied. Testis were also isolated and weighed.  

Results: Kindling with PTZ decreased serum levels of testosterone and LH, but it increased 
rolactin. However, there was no difference in serum level of FSH between the two groups. Sperm 
motility in kindling group decreased significantly. There were no significant differences in testis 
weight, but the amount of animal weight losses in the kindling group was more than that of the control 
group.  

Conclusion: By changing the serum level of sexual hormones and decreasing sperm motility, 
PTZ kindling induced epilepsy exerts diminishing negative effects on reproduction.  

Keywords: Epilepsy, pentylenetetrazol, Rat, Sexual hormones, Sperm parameters                               
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