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)پژوهش و سازندگی(

چكيد ه
هدف مطالعه حاضر بررســی بعضی مورفولوژیک بيضه و اپيدیدیم، و ارتباط آنها با شــاخص های اسپرم 
اپيدیدیمی می باشــد. در این تحقيق در ابتدا تعداد 40 زوج بيضه بز بالغ از کشتارگاه اهواز تهيه و بر روی 
30 زوج آنها مطالعات آناتوميک و بر روی 10 زوج مطالعات آناتوميک به همراه شاخص های اسپرم از جمله 
پاســخ به انجماد صورت پذیرفت. نتایج نشان داد متوســط وزن بيضه ها به همراه اپيدیدیم، بيضه ها به 
تنهایی و اپيدیدیم به تنهایی به ترتيب 114/3، 101/48 و 12/86 گرم بود. تفاوت متغيرهای آناتوميک مورد 
بررســی، به جز وزن اپيدیدیم )P>0/05(، بين سمت چپ و راست غيرمعنی دار بود. متوسط درصد تحرک 
اســپرم اپيدیدیمی بز بومی ایران 86/4، زنده مانی 94/1 تخمين زده شــد که پس از انجماد به روش یک 
مرحله ای و با استفاده از رقيق کننده بيوکسل به طور قابل توجهی کاهش یافتند. نتایج مطالعه حاضر ضمن 
ارائه مشخصات بيومتری بيضه و اپيدیدیم بز بالغ، نشــان داد هيچ گونه ارتباط معنی داری بين بيومتری 

بيضه و اپيدیدیم و شاخص های اسپرم اپيدیدیمی وجود ندارد.

کلمات کليدی: بز، بيضه ، اپيدیدیم، اسپرم اپيدیدیمی، انجماد
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مقد مه
تا كنون مطالعه ای در مورد پارامترهای مورفومتريك بيضه و 
اپيديديم بز بالغ ايرانی و ارتباط آن با شاخص های اسپرم اپيديديمی 
صورت نگرفته است. اســپرم ذخيره شده در دم اپيديديم معموالً 
دارای كيفيت مناســبی است و دارای سطوح بااليی از اسپرم بالغ 
بوده و توانايی بارور كردن تخمك را دارد )2، 4( و انجماد اســپرم 
اپيديديمی اهميت زيــادی در تحقيقات توليد مثل گونه های در 
خطر و وحشی دارد )6(. اما در حال حاضر در كشور ما استفاده از 
تلقيح مصنوعی در نشخواركنندگان كوچك رواج نيافته و استفاده 
از دام نر نيز به مدت طوالنی با مشــكالتی همراه است. و عالوه بر 
ايــن ها مطالعه جامعی بر روی مختصات بيضه و اپيديديم بز بالغ 
صورت نپذيرفته است. هدف اين مطالعه بررسی مورفولوژی بيضه 
بزهای بالغ كشتار شده در كشتارگاه اهواز و ارتباط آن با شاخص 

های اسپرم اپيديديمی می باشد.

مواد و روش کار
به منظور انجام اين تحقيق تعداد 40 زوج بيضه به همراه اپيديديم 
در دی ماه ســال 1391 از بزهای نر كشــتار شده در كشتارگاه اهواز 
با ســن باالی 2 ســال اخذ گرديد. سپس در كنار يخ، ظرف در مدت 

1 ســاعت به آزمايشــگاه انتقال داده  شــدند. از اين تعداد، 10 زوج 
بيضه و اپيديديم بالفاصله پس از انتقال به آزمايشــگاه مورد ارزيابی 
مورفومتری و توليد مثلی قرار می گرفتند و 30 زوج ديگر فقط مورد 

ارزيابی مورفومتريك قرار گرفتند. 

آماده سازی نمونه ها
  ابتدا چپ يا راســت بودن بيضه های برای هر زوج تعيين 
می گرديد. غشــای مهبلی جداری برش داده می شــد و بند 
 بيضه نيز از نزديكترين قســمت ممكن به ســر اپيديديم قطع 

می گرديد )شكل 1(. 
1- اندازه گيری وزن: ابتدا بيضه و اپيديديم برای سمت چپ و راست 
به صورت جداگانه وزن مي شــد. پــس از جدا كردن كامل اپيديديم 

، بيضه و اپيديديم به صورت جداگانه بر روي ترازو وزن مي شدند.
2- بررسی مورفومتریک اپيدیدیم: پس از جدا كردن مجرای دفران 
از اپيديديم طول كل، طول ســر، طول بدنه و دم اپيديديم با يك نوار 

اندازه گيري قابل انعطاف ثبت مي گرديد. 
3- بررســی مورفومتریک بيضه: طول، عرض و محيط هر بيضه  با 
اســتفاده از يك خط كش انعطاف پذير و ضخامت آن با اســتفاده از 

كوليس تعيين می گرديد )شكل هاي 2 و 3(.
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The aim of the present study was to find the morphological parameters of testis-epididymis and their re-
lationship with epididymal sperm parameters of pubertal Iranian domestic buck. Total pairs of 40 testes-
epididymes 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 do-
mestic 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 pa-
rameters and epididymal sperm parameters.

Key words: Buck, Testis and epididymis, Epididymal Sperm, Cryopreservation 



42 )پژوهشوسازندگی(

جداسازی اسپرم اپيدیدیمی
بدين منظور دم اپيديديم برش داده شده و سپس درون يك پتری 
ديــش حاوی 1 ميلی ليتر محلول تيرود-آلبومين- الكتات- پيرووات  
1(TALP) 34 درجه ســانتی گراد، به مدت 15 دقيقه قرار داده  می 

شــد )دم اپيديديم راست و چپ هر نمونه در داخل يك پتری ديش 
قرار داده می شــد(. هنگام برداشــتن دم اپيديديم برش داده شده از 
داخل پتری ديش، ســطح داخلی آنها با 1 ميلی ليتر ديگر از محلول 
TALP شستشو داده می شد، تا اسپرم های باقيمانده شسته شوند.

آناليز اسپرم قبل از انجماد
ارزيابی ميكروســكوپی تحرک اســپرم با اســتفاده از محلول 
TALP و رقت 1:20 صورت می گرفت و غلظت اسپرم اپيديديمی 
با اســتفاده از الم نئوبار اصالح شده تعيين می شد. بدين منظور 
رقت 1:100 از سوسپانسيون اسپرم با استفاده از فرمالين 3 درصد

تهيه و سپس غلظت اسپرم در يك ميلی ليتر محاسبه می گرديد. 
درصد اسپرم های زنده با استفاده از رنگ آميزی ائوزين نگروزين 
و ناهنجاری های اســپرم با رنگ گيمســا 5 درصــد تخمين زده 
می شــد )1(. ناهنجاری های سر اســپرم، دم اسپرم و نيز قطرات 

سيتوپالسمی به صورت جداگانه بررسی شدند. 

انجماد اسپرم اپيدیدیمی 
آماده سازی اسپرم برای انجماد: پس از جدا سازی اسپرم اپيديمی 
در محلول  TALP طبق دســتورالعمل شــركت سازنده محيط، 
بيوكســل آماده شــده به روش تك مرحله ای2  به سوسپانسيون 
اسپرم طوری اضافه می شــد كه غلظت اسپرم به 20 ميليون در 
ميلی ليتر برســد. ســپس به مدت 1/5 ســاعت در كنار يخ قرار 
می گرفت. نی های )0/25 ميلی ليتر( حاوی اســپرم رقيق شده  

شكل 2- اندازه گيری ضخامت بيضه

شكل 3- اندازه گيری طول بيضه

شكل 1- قطع کردن بند بيضه از نزدیكترین ناحيه به سر 

اپيدیدیم

مشخصات مورفومتریک بيضه و ...
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از  سوسپانســيون نی های تهيه و به منظور تثبيت تبادل بين محيط 
و اســپرم ها به مدت 4 ســاعت در دمای 4 درجه سانتی گراد قرار داده 

می شد.
 

انجماد و یخ گشایی 
به منظور جلوگيری از ته نشــينی3 ، نی ها بر روی رک های فوق  
سرد حدود 4 سانتی متر باالتر از سطح ازت مايع قرار داده می شدند. 
پس از 5 دقيقه نی ها از قســمت انتهايی بوسيله يك پنس فوق سرد 
از روی رک  به داخل نيتروژن مايع منتقل می شــدند. )11(. سه نی 
به ازاي هر نمونه منجمد گرديد. پس از 48 ساعت نی ها از ازت مايع 
خــارج و 30 ثانيه در هوا و 30 ثانيه در حمــام آب گرم )37 درجه 
ســانتی گراد( يخ گشايی می شدند. آناليز اســپرم پس از انجماد به 

همان شيوه آناليز اسپرم قبل از انجماد انجام می شد.

روش آماری
 مختصــات مورفولــوژی بيضــه و اپيديديــم بــا اســتفاده از 
توصيفــی  صــورت  بــه   Univariate Normal Plot روش 
تحليــل شــد. مقايســه شــاخص هــای بيضــه هــا و اپيديديــم 
هــای راســت و چــپ بــا آزمــون Test T Student صــورت 
 گرفــت. آزمون همبســتگی پيرســون جهــت يافتن ارتبــاط بين 
متغير های آناتوميك و شاخص های اسپرم مورد استفاده قرار گرفت. 
نتايج به صورت حداقل مربعات ميانگين4  و خطای5 معيار  نشان داده 

شد، مقادير P<0/05 معنی دار تلقی گرديد.

نتایج
 مختصات آناتوميک

متوســط وزن بيضه و بيضه همراه با اپيديديم در بز بالغ بومی 

خوزســتان به ترتيــب 101/48 و 114/3 گرم بــود. طول، پهنا، 
ضخامت و محيط بيضه بــه ترتيب 8/54، 5/81، 4/39 و 14/18 
ســانتی متر ثبت شــد. اپيديديم بز بومی خوزســتان دارای وزن 

12/86 گرم و طول 13/47 سانتی متربود )جدول 1(.

ارتباط بين شاخص های آناتومی و آناليز اسپرم
بــر روی 10 نمونه بيضه و اپيديديم گروه صفر كه قبل و پس 
از انجمــاد مورد ارزيابی توليد مثلی قرار می گرفتند )شــكل 4( 
ارزيابی آناتوميك نيز صورت گرفت كه ارتباط بين اين شاخص ها 

با ضريب پيرسون به صورت زير بود:
همبســتگی غيرمعنی داری بين درصد اســپرم های زنده از 
 ،)P=0/27 ،r= -0/39( مــرده و وزن بيضه به همراه اپيديديــم
 ناهنجــاری های اســپرم قبــل از انجماد و وزن بيضــه به همراه 

اپيديديــم )P=0/73 ،r= -0/12(، قطرات پروتوپالســمی قبل از 
 ،)P=0/75 ،r= -0/12( انجمــاد و وزن بيضه به همراه اپيديديــم
درصد اســپرم های زنده از مرده پس از انجمــاد و وزن بيضه به 
همراه اپيديديم )P=0/23 ،r= 0/41(، ناهنجاری های اسپرم پس 
 ،)P=0/76 ،r= -0/11( از انجمــاد و وزن بيضه به همراه اپيديديم
قطرات پروتوپالسمی پس از انجماد و وزن بيضه به همراه اپيديديم 
 )P=0/15 ،r= -0/49(، درصــد اســپرم  های زنــده از مرده قبل 
از انجماد و وزن بيضه )P=0/26 ،r= -0/39(، ناهنجاری های اسپرم 
قبل از انجماد و وزن بيضه )P=0/75 ،r= -0/11)، درصد اســپرم 
 ،)P=0/26 ،r= 0/39( های زنده از مرده پس از انجماد و وزن بيضه 
 ،)P=0/78 ،r= -0/10( ناهنجاری های اسپرم پس از انجماد و وزن بيضه
 درصد اســپرم های زنده از مرده قبــل از انجماد و وزن اپيديديم 
)P=0/39 ،r= -0/31(، ناهنجــاری های اســپرم قبل از انجماد و 

شكل 4- نقص آکروزوم )1(، قطره پروتوپالسمی قدامی )2( 
)رنگ آميزی ائوزین نكروزین، بزرگ نمایی 100×(
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مشخصات مورفومتریک بيضه و ...

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

شاخص های آناتوميک
خطای معيارميانگينحداکثرحداقل

81/9176/5114/32/37وزن )گرم(

72/03159/90101/482/13وزن )گرم(

7/0010/008/540/06طول )سانتی متر(بيضه و اپيدیدیم

5/007/005/810/04پهنا )سانتی متر(بيضه

3/705/104/390/04ضخامت )سانتی متر(

12/2018/0014/180/12محيط )سانتی متر(

4/2029/3012/860/32وزن )گرم(

10/4016/1013/470/14طول كل )سانتی متر(

7/6012/009/440/10طول سر )سانتی متر(اپيدیدیم

4/208/305/820/08طول بدنه )سانتی متر(

3/005/803/970/07طول دم )سانتی متر(

جدول 2- حداقل مربعات ميانگين و خطای معيار داده های مورفولوژی بيضه)تعداد=40 زوج(

بيضه
وزن بيضه و اپيدیدیم)گرم(

عرض بيضه)cm(طول بيضه)cm(وزن بيضه)گرم(
ضخامت 

)cm(بيضه
)cm(محيط بيضه

1/17±0/3314/20±0/414/40±0/545/83±19/618/58±3/31101/73±114/5چپ

1/12±0/4114/16±0/414/38±0/595/80±19/768/50±3/43101/24±114/19راست

وزن اپيديديــم راســت به طور معنــاداری بيشــتر از وزن اپيديديم 
چپ بود )P=0/01(. طول كل و ســر اپيديديم چپ ظاهراً بيشــتر از 

اپيديديم راســت بود )P>0/05(. طول بدنه و دم اپيديديم راست به 
.)P>0/05( صورت غيرمعناداری بيشتر از اپيديديم چپ بود

در جداول 2 و 3 حداقــل مربعات ميانگين و خطای معيار داده های 
مربوط به شــاخص های مورفولوژی بيضه و اپيديديم ارائه شده است. 
وزن بيضه به همراه اپيديديم، بيضه به تنهايی، اپيديديم به تنهايی، و 

طول، عرض، ضخامت و محيط بيضه چپ به طور غير معنی داری  از 
.(P<0/05( بيضه راست بيشتر بودند
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جدول 3- حداقل مربعات ميانگين و خطای معيار داده های مورفولوژی اپيدیدیم )تعداد=40 زوج(

اپيدیدیم
وزن)گرم(

)cm(طول کل)cm(طول سر)cm(طول بدنه)cm(طول دم

2/37b13/50±1/179/55±0/875/82±0/763/95±0/67±12/77چپ

3/50a13/44±1/349/33±1/025/83±0/753/99±0/57±12/95راست

دم، ناهنجاری ســر و سرهای كنده شــده قبل و پس از انجماد با 
بيوكسل را مشاهده می كنيد.

جدول 4- درصد شاخص های آناليز اسپرم قبل و بعد از انجماد با بيوکسل )حداقل مربعات ميانگين و خطای معيار( )تعداد=10 زوج(

سرهای کندهناهنجاری سرناهنجاری دمقطره سيتوپالسمیاسپرم های زندهتحرک

3/63A94/1±2/51A46/6±2/51A9/04±1/840/4±0/271/07±0/55±86/4قبل از انجماد

3/63B70/5±2/55B22/2±2/46B17±1/811/03±0/241/7±0/54±27/5پس از انجماد

در جدول 4 حداقل مربعات ميانگين و خطای معيار شاخص های 
درصد تحرک، اســپرم های زنده، قطره سيتوپالسمی، ناهنجاری 

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

.)P>0/05( حروف غيرهمسان نمایانگر اختالف آماری معنی دار در هر ستون است-
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وزن اپيديديم )P=0/62 ،r= -0/18(، قطرات پروتوپالسمی قبل از 
انجماد و وزن اپيديديم )P=0/53 ،r= -0/22(، درصد اسپرم  های 
 ،)P=0/09 ،r=0/56( زنده از مرده پس از انجماد و وزن اپيديديم
 ،r= -0/17( ناهنجاری های اسپرم پس از انجماد و وزن اپيديديم

P=0/64( ديده شد.

بحث
نتايج مطالعه حاضر بيانگر وضعيت شاخص های مورفولوژيك 
بيضه و اپيديديم بز بالغ كشتارشــده در كشتارگاه اهواز است. بر 
اين اســاس ظاهراً وزن بيضه به همراه اپيديديم، وزن بيضه، طول، 
پهنا، ضخامت و محيط بيضه چپ بيشــتر از راست بود. هم چنين 
مشــخص گرديد كه وزن اپيديديم راســت بيشتر از چپ است و 
طول بدنه و طول دم اپيديديم راســت بيشــتر از چپ اســت در 
حاليكه طول ســر و طول كل اپيديديم چپ بيشــتر 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 )13(. در 
مطالعه ای تحت عنوان مطالعــات بيومتريكال بيضه قوچ گزارش 
شده است كه در بره )زير يك سال( و قوچ )باالی يك سال( هيچ 
گونــه اختالف معناداری بين ميانگين شــاخص های طول، پهنا، 
محيط و وزن بيضه های راســت و چــپ وجود ندارد. به عالوه در 
بالغين )باالی يك ســال( طول بيضه چپ بيشتر از بيضه راست، 
پهنای بيضه راست بيشــتر از بيضه چپ و وزن بيضه چپ بيشتر 
از راســت بوده و محيط بيضه چپ و راســت مشابه هم بود )16(. 
در قوچ )12( و در گاوميش و گاو )14( گزارش شــده اســت كه 
وزن بيضه چپ اندكی بيشــتر از وزن بيضه راست می باشد. طول 
و پهنای بيضه ها با پيشــرفت سن افزايش می يابد )5(. عالوه بر 
اين در بز نژاد ســياه بنگال6  گزارش شده است كه در 3 محدوده 
ســنی 5/0-1( A(، B )2-1/5( و C )3-2/5( ســاله وزن بيضه 
چپ بيشــتر از وزن بيضه راست بود و همچنين در هر 3 محدوده 
ســنی طول بيضه و پهنای بيضه چپ بيشتر از سمت راست است 
 .)7( )P<0/05( اما هيــچ كدام از اين اختالفات معنــی دار نبود
كه تمامی موارد فوق مشــابه مطالعه حاضر می باشــد. در مطالعه 
حاضر متوسط وزن بيضه  چپ 101/73، متوسط وزن بيضه راست 
101/24 و متوســط وزن بيضه ها به طور كلی 101/48 می باشد. 
متوســط وزن بيضه در بز قرمز سوكوتو7  در سنين 1، 2 و 3 سال 
 به ترتيب 2/87±55/00، 1/88±77/28 و 2/23±103/01 گرم 

می باشد )15(.
در مطالعه حاضر وزن اپيديديم راست بيشتر از وزن اپيديديم 
چپ بود كــه اين نتيجه برخــالف نتايج )13( بــر روی بيضه و 

اپيديديم گاو های نر نژاد فوالنی8  است.
سابقاً يكسری تالش ها برای گسترش يك رقيق كننده مناسب 
برای انجماد اســپرم اپيديديمی بز گزارش شده است )8، 9، 10( 
و اولين انجماد موفق اســپرم اپيديديمی بز را، در مقايسه با منی 

انزالی در ســال 2000 گزارش شد )2(. محلول رينگر اصالح شده 
با DMSO و اتيلن گليكول نمی تواند اسپرم اپيديديمی بز را در 
مقابل صدمات انجماد حفاظت كند )9(. اما گزارش شــده اســت 
كه تركيب كردن دكســتران )9( و آمينواسيدها )10( در محلول 
اصالح شده رينگر تحرک پيشرونده اسپرم اپيديديمی را به دنبال 

انجماد بهبود می بخشد.
فراينــد انجماد درصد قطرات سيتوپالســمی را كاهش می دهد. 
از دست دادن قطرات سيتوپالســمی يك فرايند فيزيولوژيك در 
طول انزال اســت و برای باروری اســپرم ضروری است. مكانيسم 
از دســت دادن قطرات سيتوپالســمی در معرض قــرار گرفتن با 
مايع وزيكول ســمينال اســت، كه يك تركيب از الكتروليت های 
مختلف در لومن اپيديديم می باشــد )3(. در طول انجماد، اسپرم 
بايد محلول هــای هيپرتونيك را تحمل كند، و از منطقه حرارتی 
تشــكيل كريســتال عبور كند. اينكه كدام فاكتورها سبب از بين 
رفتن قطرات سيتوپالســمی می شود معلوم نشــده است. به هر 
حال، بسته شدن كامل غشا پالسمايی اسپرم پس از از بين رفتن 
قطرات سيتوپالسمی برای زنده ماندن و باروری ضروری است. به 
هر حال پتانسيل لقاح اسپرم اپيديديمی كه قطره خود را از دست 

داده بايد در آزمايشات جداگانه ارزيابی شود.

نتيجه گيری نهایی
اين مطالعه ضمن ارائه مختصــات آناتوميك بيضه و اپيديدم 
بز بالغ اثر انجماد را بر اســپرم استخراج شــده از اپيديديم نشان 
می دهد. انجماد با بيوكســل شــديداً كيفيت اسپرم را در اسپرم 

اپيديديمی بز كاهش 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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