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چکیده

هدف مطالعه حاضر بررســی بعضی مورفولوژیک بیضه و اپیدیدیم ،و ارتباط آنها با شــاخص های اسپرم
اپیدیدیمی می باشــد .در این تحقیق در ابتدا تعداد  40زوج بیضه بز بالغ از کشتارگاه اهواز تهیه و بر روی
 30زوج آنها مطالعات آناتومیک و بر روی  10زوج مطالعات آناتومیک به همراه شاخص های اسپرم از جمله
پاســخ به انجماد صورت پذیرفت .نتایج نشان داد متوســط وزن بیضه ها به همراه اپیدیدیم ،بیضه ها به
تنهایی و اپیدیدیم به تنهایی به ترتیب  101/48 ،114/3و  12/86گرم بود .تفاوت متغیرهای آناتومیک مورد
بررســی ،به جز وزن اپیدیدیم ( ،)P>0/05بین سمت چپ و راست غیرمعنی دار بود .متوسط درصد تحرک
اســپرم اپیدیدیمی بز بومی ایران  ،86/4زنده مانی  94/1تخمین زده شــد که پس از انجماد به روش یک
مرحله ای و با استفاده از رقیق کننده بیوکسل به طور قابل توجهی کاهش یافتند .نتایج مطالعه حاضر ضمن
ارائه مشخصات بیومتری بیضه و اپیدیدیم بز بالغ ،نشــان داد هیچ گونه ارتباط معنی داری بین بیومتری
بیضه و اپیدیدیم و شاخص های اسپرم اپیدیدیمی وجود ندارد.

کلمات کلیدی :بز ،بیضه  ،اپیدیدیم ،اسپرم اپیدیدیمی ،انجماد

  (پژوهشوسازندگی)
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Morphometric parameters of testis-epididymis and epididymal sperm parameters of pubertal
)Iranian buck (Caprus hircus
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The aim of the present study was to find the morphological parameters of testis-epididymis and their relationship with epididymal sperm parameters of pubertal Iranian domestic buck. Total pairs of 40 testesepididymes were provided from local slaughterhouse and transported to the laboratory. Thirty pairs were
evaluated for anatomical features and remained 10 pairs were evaluated for both anatomical and epididymal
sperm parameters. Mean weight of testes-epididymes, testis and epididymes were 114.5, 1o1.5 and 12.8
g respectively. No significant difference was detected between right and left on the analyzed parameters
(P>0.05), except epididymes weight (P<0.05). Mean percentages of motility and viability for Iranian domestic goat were 86.4 and 94.1, respectively, that significantly reduced after cryopreservation with Bioxell
using one step dilution procedure. The results of the present study show biometrical parameters of testes
and epididymes of Iranian pubertal buck and revealed no significant correlation between biometrical parameters and epididymal sperm parameters.
Key words: Buck, Testis and epididymis, Epididymal Sperm, Cryopreservation

مقدمه

تا کنون مطالعه ای در مورد پارامترهای مورفومتریک بیضه و
اپیدیدیم بز بالغ ایرانی و ارتباط آن با شاخص های اسپرم اپیدیدیمی
صورت نگرفته است .اســپرم ذخیره شده در دم اپیدیدیم معموالً
دارای کیفیت مناســبی است و دارای سطوح باالیی از اسپرم بالغ
بوده و توانایی بارور کردن تخمک را دارد ( )4 ،2و انجماد اســپرم
اپیدیدیمی اهمیت زیــادی در تحقیقات تولید مثل گونه های در
خطر و وحشی دارد ( .)6اما در حال حاضر در کشور ما استفاده از
تلقیح مصنوعی در نشخوارکنندگان کوچک رواج نیافته و استفاده
از دام نر نیز به مدت طوالنی با مشــکالتی همراه است .و عالوه بر
ایــن ها مطالعه جامعی بر روی مختصات بیضه و اپیدیدیم بز بالغ
صورت نپذیرفته است .هدف این مطالعه بررسی مورفولوژی بیضه
بزهای بالغ کشتار شده در کشتارگاه اهواز و ارتباط آن با شاخص
های اسپرم اپیدیدیمی می باشد.

مواد و روش کار

به منظور انجام این تحقیق تعداد  40زوج بیضه به همراه اپیدیدیم
در دی ماه ســال  1391از بزهای نر کشــتار شده در کشتارگاه اهواز
با ســن باالی  2ســال اخذ گردید .سپس در کنار یخ ،ظرف در مدت
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 1ســاعت به آزمایشــگاه انتقال داده شــدند .از این تعداد 10 ،زوج
بیضه و اپیدیدیم بالفاصله پس از انتقال به آزمایشــگاه مورد ارزیابی
مورفومتری و تولید مثلی قرار می گرفتند و  30زوج دیگر فقط مورد
ارزیابی مورفومتریک قرار گرفتند.

آماده سازی نمونه ها

ابتدا چپ یا راســت بودن بیضه های برای هر زوج تعیین
می گردید .غشــای مهبلی جداری برش داده می شــد و بند
بیضه نیز از نزدیکترین قســمت ممکن به ســر اپیدیدیم قطع
می گردید (شكل .)1
 -1اندازه گیری وزن :ابتدا بيضه و اپيديديم برای سمت چپ و راست
به صورت جداگانه وزن مي شــد .پــس از جدا کردن کامل اپيديديم
 ،بيضه و اپیدیدیم به صورت جداگانه بر روي ترازو وزن مي شدند.
 -2بررسی مورفومتریک اپیدیدیم :پس از جدا کردن مجرای دفران
از اپيديديم طول کل ،طول ســر ،طول بدنه و دم اپیدیدیم با يك نوار
اندازه گيري قابل انعطاف ثبت مي گردید.
 -3بررســی مورفومتریک بیضه :طول ،عرض و محيط هر بیضه با
اســتفاده از يك خط کش انعطاف پذیر و ضخامت آن با اســتفاده از
كوليس تعیین می گردید (شكل هاي  2و .)3

  (پژوهشوسازندگی)

مشخصات مورفومتريك بيضه و ...

شكل  -1قطع کردن بند بیضه از نزدیکترین ناحیه به سر

شكل  -2اندازه گیری ضخامت بیضه

اپیدیدیم

شكل  -3اندازه گیری طول بیضه

جداسازی اسپرم اپیدیدیمی

بدین منظور دم اپیدیدیم برش داده شده و سپس درون یک پتری
دیــش حاوی  1میلی لیتر محلول تیرود-آلبومین -الکتات -پیرووات
 34 )TALP(1درجه ســانتی گراد ،به مدت  15دقیقه قرار داده می
شــد (دم اپیدیدیم راست و چپ هر نمونه در داخل یک پتری دیش
قرار داده می شــد) .هنگام برداشــتن دم اپیدیدیم برش داده شده از
داخل پتری دیش ،ســطح داخلی آنها با  1میلی لیتر دیگر از محلول
 TALPشستشو داده می شد ،تا اسپرم های باقیمانده شسته شوند.

تهیه و سپس غلظت اسپرم در یک میلی لیتر محاسبه می گردید.
درصد اسپرم های زنده با استفاده از رنگ آمیزی ائوزین نگروزین
و ناهنجاری های اســپرم با رنگ گیمســا  5درصــد تخمین زده
می شــد ( .)1ناهنجاری های سر اســپرم ،دم اسپرم و نیز قطرات
سیتوپالسمی به صورت جداگانه بررسی شدند.

آنالیز اسپرم قبل از انجماد
ارزیابی میکروســکوپی تحرک اســپرم با اســتفاده از محلول
 TALPو رقت  1:20صورت می گرفت و غلظت اسپرم اپیدیدیمی
با اســتفاده از الم نئوبار اصالح شده تعيین می شد .بدین منظور
رقت  1:100از سوسپانسیون اسپرم با استفاده از فرمالین  3درصد

انجماد اسپرم اپیدیدیمی
آماده سازی اسپرم برای انجماد :پس از جدا سازی اسپرم اپیدیمی
در محلول  TALPطبق دســتورالعمل شــرکت سازنده محیط،
بیوکســل آماده شــده به روش تک مرحله ای 2به سوسپانسیون
اسپرم طوری اضافه می شــد که غلظت اسپرم به  20میلیون در
میلی لیتر برســد .ســپس به مدت  1/5ســاعت در کنار یخ قرار
می گرفت .نی های ( 0/25میلی لیتر) حاوی اســپرم رقیق شده

  (پژوهشوسازندگی)
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از سوسپانســیون نی های تهیه و به منظور تثبیت تبادل بین محیط
و اســپرم ها به مدت  4ســاعت در دمای  4درجه سانتی گراد قرار داده
می شد.
انجماد و یخ گشایی
به منظور جلوگیری از ته نشــینی ، 3نی ها بر روی رک های فوق
سرد حدود  4سانتی متر باالتر از سطح ازت مایع قرار داده می شدند.
پس از  5دقیقه نی ها از قســمت انتهایی بوسیله یک پنس فوق سرد
از روی رک به داخل نیتروژن مایع منتقل می شــدند .)11( .سه نی
به ازاي هر نمونه منجمد گردید .پس از  48ساعت نی ها از ازت مایع
خــارج و  30ثانیه در هوا و  30ثانیه در حمــام آب گرم ( 37درجه
ســانتی گراد) یخ گشایی می شدند .آنالیز اســپرم پس از انجماد به
همان شیوه آنالیز اسپرم قبل از انجماد انجام می شد.

خوزســتان به ترتیــب  101/48و  114/3گرم بــود .طول ،پهنا،
ضخامت و محیط بیضه بــه ترتیب  4/39 ،5/81 ،8/54و 14/18
ســانتی متر ثبت شــد .اپیدیدیم بز بومی خوزســتان دارای وزن
 12/86گرم و طول  13/47سانتی متربود (جدول .)1
ارتباط بین شاخص های آناتومی و آنالیز اسپرم

بــر روی  10نمونه بیضه و اپیدیدیم گروه صفر که قبل و پس
از انجمــاد مورد ارزیابی تولید مثلی قرار می گرفتند (شــكل )4
ارزیابی آناتومیک نیز صورت گرفت که ارتباط بین این شاخص ها
با ضریب پیرسون به صورت زیر بود:
همبســتگی غیرمعنی داری بین درصد اســپرم های زنده از
مــرده و وزن بیضه به همراه اپیدیدیــم (،)P=0/27 ،r= -0/39
ناهنجــاری های اســپرم قبــل از انجماد و وزن بیضــه به همراه

شكل  -4نقص آکروزوم ( ،)1قطره پروتوپالسمی قدامی ()2
(رنگ آمیزی ائوزین نکروزین ،بزرگ نمایی )×100

روش آماری

مختصــات مورفولــوژی بیضــه و اپیدیدیــم بــا اســتفاده از
روش  Univariate Normal Plotبــه صــورت توصیفــی
تحلیــل شــد .مقایســه شــاخص هــای بیضــه هــا و اپیدیدیــم
هــای راســت و چــپ بــا آزمــون  Test T Studentصــورت
گرفــت .آزمون همبســتگی پیرســون جهــت یافتن ارتبــاط بین
متغیر های آناتومیک و شاخص های اسپرم مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج به صورت حداقل مربعات میانگین 4و خطای 5معیار نشان داده
شد ،مقادیر  P>0/05معنی دار تلقی گردید.

نتایج

مختصات آناتومیک
متوســط وزن بیضه و بیضه همراه با اپیدیدیم در بز بالغ بومی
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اپیدیدیــم ( ،)P=0/73 ،r= -0/12قطرات پروتوپالســمی قبل از
انجمــاد و وزن بیضه به همراه اپیدیدیــم (،)P=0/75 ،r= -0/12
درصد اســپرم های زنده از مرده پس از انجمــاد و وزن بیضه به
همراه اپیدیدیم ( ،)P=0/23 ،r= 0/41ناهنجاری های اسپرم پس
از انجمــاد و وزن بیضه به همراه اپیدیدیم (،)P=0/76 ،r= -0/11
قطرات پروتوپالسمی پس از انجماد و وزن بیضه به همراه اپیدیدیم
( ،)P=0/15 ،r= -0/49درصــد اســپرم های زنــده از مرده قبل
از انجماد و وزن بیضه ( ،)P=0/26 ،r= -0/39ناهنجاری های اسپرم
قبل از انجماد و وزن بیضه ( ،)P=0/75 ،r= -0/11درصد اســپرم
های زنده از مرده پس از انجماد و وزن بیضه (،)P=0/26 ،r= 0/39
ناهنجاری های اسپرم پس از انجماد و وزن بیضه (،)P=0/78 ،r= -0/10
درصد اســپرم های زنده از مرده قبــل از انجماد و وزن اپیدیدیم
( ،)P=0/39 ،r= -0/31ناهنجــاری های اســپرم قبل از انجماد و

  (پژوهشوسازندگی)

مشخصات مورفومتريك بيضه و ...
جدول  -1مشخصات موفولوژی بیضه ی(تعداد= 40زوج) بزهای بالغ کشتارشده در کشتارگاه اهواز

شاخص های آناتومیک

حداقل

حداکثر

میانگین

خطای معیار

وزن (گرم)

81/9

176/5

114/3

2/37

وزن (گرم)

72/03

159/90

101/48

2/13

بیضه و اپیدیدیم

طول (سانتی متر)

7/00

10/00

8/54

0/06

بيضه

پهنا (سانتی متر)

5/00

7/00

5/81

0/04

ضخامت (سانتی متر)

3/70

5/10

4/39

0/04

محیط (سانتی متر)

12/20

18/00

14/18

0/12

وزن (گرم)

4/20

29/30

12/86

0/32

طول کل (سانتی متر)

10/40

16/10

13/47

0/14

طول سر (سانتی متر)

7/60

12/00

9/44

0/10

طول بدنه (سانتی متر)

4/20

8/30

5/82

0/08

طول دم (سانتی متر)

3/00

5/80

3/97

0/07

اپیدیدیم

در جداول  2و  3حداقــل مربعات میانگین و خطای معیار داده های
مربوط به شــاخص های مورفولوژی بیضه و اپیدیدیم ارائه شده است.
وزن بیضه به همراه اپیدیدیم ،بیضه به تنهایی ،اپیدیدیم به تنهایی ،و

طول ،عرض ،ضخامت و محیط بیضه چپ به طور غیر معنی داری از
بیضه راست بیشتر بودند (.)P<0/05

جدول  -2حداقل مربعات میانگین و خطای معیار داده های مورفولوژی بیضه(تعداد= 40زوج)

بيضه

وزن بیضه و اپیدیدیم(گرم)

وزن بیضه(گرم)

طول بیضه()cm

عرض بیضه()cm

ضخامت
بیضه()cm

محیط بیضه()cm

چپ

114/5±3/31

101/73±19/61

8/58±0/54

5/83±0/41

4/40±0/33

14/20±1/17

راست

114/19±3/43

101/24±19/76

8/50±0/59

5/80±0/41

4/38±0/41

14/16±1/12

وزن اپیدیدیــم راســت به طور معنــاداری بیشــتر از وزن اپیدیدیم
چپ بود ( .)P=0/01طول کل و ســر اپیدیدیم چپ ظاهرا ً بیشــتر از

اپیدیدیم راســت بود ( .)P<0/05طول بدنه و دم اپیدیدیم راست به
صورت غیرمعناداری بیشتر از اپیدیدیم چپ بود (.)P<0/05

  (پژوهشوسازندگی)
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جدول  -3حداقل مربعات میانگین و خطای معیار داده های مورفولوژی اپیدیدیم (تعداد= 40زوج)

وزن(گرم)

طول کل()cm

طول سر()cm

طول بدنه()cm

طول دم()cm

اپیدیدیم

چپ

12/77±2/37b

13/50±1/17

9/55±0/87

5/82±0/76

3/95±0/67

راست

12/95±3/50a

13/44±1/34

9/33±1/02

5/83±0/75

3/99±0/57

-حروف غیرهمسان نمایانگر اختالف آماری معنی دار در هر ستون است (.)P>0/05

در جدول  4حداقل مربعات میانگین و خطای معیار شاخص های
درصد تحرک ،اســپرم های زنده ،قطره سیتوپالسمی ،ناهنجاری

دم ،ناهنجاری ســر و سرهای کنده شــده قبل و پس از انجماد با
بیوکسل را مشاهده می کنید.

جدول  -4درصد شاخص های آنالیز اسپرم قبل و بعد از انجماد با بیوکسل (حداقل مربعات میانگین و خطای معیار) (تعداد= 10زوج)

تحرک

اسپرم های زنده

قطره سیتوپالسمی

ناهنجاری دم

ناهنجاری سر

سرهای کنده

قبل از انجماد

86/4±3/63A

94/1±2/51A

46/6±2/51A

9/04±1/84

0/4±0/27

1/07±0/55

پس از انجماد

27/5±3/63B

70/5±2/55B

22/2±2/46B

17±1/81

1/03±0/24

1/7±0/54

-حروف غیرهمسان نمایانگر اختالف آماری معنی دار در هر ستون است (.)P>0/05

45

  (پژوهشوسازندگی)

مشخصات مورفومتريك بيضه و ...

وزن اپیدیدیم ( ،)P=0/62 ،r= -0/18قطرات پروتوپالسمی قبل از
انجماد و وزن اپیدیدیم ( ،)P=0/53 ،r= -0/22درصد اسپرم های
زنده از مرده پس از انجماد و وزن اپیدیدیم (،)P=0/09 ،r=0/56
ناهنجاری های اسپرم پس از انجماد و وزن اپیدیدیم (،r= -0/17
 )P=0/64دیده شد.

بحث

انزالی در ســال  2000گزارش شد ( .)2محلول رینگر اصالح شده
با  DMSOو اتیلن گلیکول نمی تواند اسپرم اپیدیدیمی بز را در
مقابل صدمات انجماد حفاظت کند ( .)9اما گزارش شــده اســت
که ترکیب کردن دکســتران ( )9و آمینواسیدها ( )10در محلول
اصالح شده رینگر تحرک پیشرونده اسپرم اپیدیدیمی را به دنبال
انجماد بهبود می بخشد.
فراینــد انجماد درصد قطرات سیتوپالســمی را کاهش می دهد.
از دست دادن قطرات سیتوپالســمی یک فرایند فیزیولوژیک در
طول انزال اســت و برای باروری اســپرم ضروری است .مکانیسم
از دســت دادن قطرات سیتوپالســمی در معرض قــرار گرفتن با
مایع وزیکول ســمینال اســت ،که یک ترکیب از الکترولیت های
مختلف در لومن اپیدیدیم می باشــد ( .)3در طول انجماد ،اسپرم
باید محلول هــای هیپرتونیک را تحمل کند ،و از منطقه حرارتی
تشــکیل کریســتال عبور کند .اینکه کدام فاکتورها سبب از بین
رفتن قطرات سیتوپالســمی می شود معلوم نشــده است .به هر
حال ،بسته شدن کامل غشا پالسمایی اسپرم پس از از بین رفتن
قطرات سیتوپالسمی برای زنده ماندن و باروری ضروری است .به
هر حال پتانسیل لقاح اسپرم اپیدیدیمی که قطره خود را از دست
داده باید در آزمایشات جداگانه ارزیابی شود.

نتایج مطالعه حاضر بیانگر وضعیت شاخص های مورفولوژیک
بیضه و اپیدیدیم بز بالغ کشتارشــده در کشتارگاه اهواز است .بر
این اســاس ظاهرا ً وزن بیضه به همراه اپیدیدیم ،وزن بیضه ،طول،
پهنا ،ضخامت و محیط بیضه چپ بیشــتر از راست بود .هم چنین
مشــخص گردید که وزن اپیدیدیم راســت بیشتر از چپ است و
طول بدنه و طول دم اپیدیدیم راســت بیشــتر از چپ اســت در
حالیکه طول ســر و طول کل اپیدیدیم چپ بیشــتر از راست می
باشــد .وزن بيضه هاي چپ با مجراي اپيديديم بيشــتر از بيضه
راســت با مجراي اپيديديم است .اين نشــان مي دهد كه بيشتر
ســلول هاي اســپرم در بيضه ها و مجاري اپيديديم چپ مستقر
هســتند .از اينرو وزن با توليد اسپرم همبســتگي دارد ( .)13در
مطالعه ای تحت عنوان مطالعــات بیومتریکال بیضه قوچ گزارش
شده است که در بره (زیر یک سال) و قوچ (باالی یک سال) هیچ
گونــه اختالف معناداری بین میانگین شــاخص های طول ،پهنا،
محیط و وزن بیضه های راســت و چــپ وجود ندارد .به عالوه در
بالغین (باالی یک ســال) طول بیضه چپ بیشتر از بیضه راست،
پهنای بیضه راست بیشــتر از بیضه چپ و وزن بیضه چپ بیشتر
از راســت بوده و محیط بیضه چپ و راســت مشابه هم بود (.)16
در قوچ ( )12و در گاومیش و گاو ( )14گزارش شــده اســت که
وزن بیضه چپ اندکی بیشــتر از وزن بیضه راست می باشد .طول
و پهنای بیضه ها با پیشــرفت سن افزایش می یابد ( .)5عالوه بر
این در بز نژاد ســیاه بنگال 6گزارش شده است که در  3محدوده
ســنی  )1/5-2( B ،)5/0-1( Aو  )2/5-3( Cســاله وزن بیضه
چپ بیشــتر از وزن بیضه راست بود و همچنین در هر  3محدوده
ســنی طول بیضه و پهنای بیضه چپ بیشتر از سمت راست است
اما هیــچ کدام از این اختالفات معنــی دار نبود (.)7( )P<0/05
که تمامی موارد فوق مشــابه مطالعه حاضر می باشــد .در مطالعه
حاضر متوسط وزن بیضه چپ  ،101/73متوسط وزن بیضه راست
 101/24و متوســط وزن بیضه ها به طور کلی  101/48می باشد.
متوســط وزن بیضه در بز قرمز سوکوتو 7در سنین  2 ،1و  3سال
به ترتیب  77/28±1/88 ،55/00±2/87و  103/01±2/23گرم
می باشد (.)15
در مطالعه حاضر وزن اپیدیدیم راست بیشتر از وزن اپیدیدیم
چپ بود کــه این نتیجه برخــاف نتایج ( )13بــر روی بیضه و
اپیدیدیم گاو های نر نژاد فوالنی 8است.
سابقاً یکسری تالش ها برای گسترش یک رقیق کننده مناسب
برای انجماد اســپرم اپیدیدیمی بز گزارش شده است ()10 ،9 ،8
و اولین انجماد موفق اســپرم اپیدیدیمی بز را ،در مقایسه با منی

2- Blash, S., Melican, D. and Gavin, W. (2000) Cryopreservation of epididymal sperm obtained at necropsy from goats.
Theriogenology, 54(6): 899-905.
3- Cooper, T.G. (2011) The epididymis, cytoplasmic drop-
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نتیجه گیری نهایی

این مطالعه ضمن ارائه مختصــات آناتومیک بیضه و اپیدیدم
بز بالغ اثر انجماد را بر اســپرم استخراج شــده از اپیدیدیم نشان
می دهد .انجماد با بیوکســل شــدیدا ً کیفیت اسپرم را در اسپرم
اپیدیدیمی بز کاهش داد.

پاورقي ها

1- Thyrod-Albumin-Lactate-Phosphate
2- Single-Step
3- Sedimentation
4- Least Square Mean
5- Standard Error of Mean
6- Black Bengal
7- Red Sokoto
8- Fulani
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