
 

   

مطالعه تاثیر نهان بیضگی یک طرفه بر ساختمان 
ماکروسکوپی و میکروسکوپی غدد ضمیمه دستگاه تناسلی در 
االغ بالغ: بررسی مورفولوژیکی و هیستوشیمیایی

bb

چکید ه 

هدف از پژوهش حاضر توصیف تغییرات بافت شناسی و هیستوشیمی غدد ضمیمه جنسی در اثر نهان بیضگی یکطرفه  می باشد.
برای انجام کار تعداد ســه رأس االغ ســالم و ســه رأس االغ با نهان بیضگی یکطرفه، انتخاب و بعد از آسان کشی، غدد ضمیمه 
تناسلی از بدن خارج شــد و مورد بررسی بیومتریک قرار گرفت. سپس از نمونه های تثبیت شده در فرمالین ده درصد برش های 
بافتی تهیه شــده و به روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین - ائوزین )H&E( و پریودیک اسید شیف )PAS( تحت مطالعه میکروسکوپی 
قرار گرفتد. مطالعه هیستوشــیمیایی جهت ردیابی چربی ها به روش های Oil Red O و Sudan Black B، بر روی برش های انجمادی 
از نمونه های تثبیت شــده صورت پذیرفت. تغییرات بافت شناسی ساختمان آمپول کانال دفران در حیوانات نهان بیضه یکطرفه 
بصورت کاهش ضخامت ترابکول های هم بندی، کاهش ارتفاع انشــعابات ترابکولی، کاهش ارتفاع سلول های ترشحی و افزایش 
فضای حفره داخلی غده در مقایسه با حیوانات گروه سالم مشاهده گردید. تغیرات قابل مشاهده در غده پروستات بصورت کاهش 
ارتفاع چین های مخاطی و در غده کوپر بصورت کاهش جزئی در آلوئول های ترشــحی به همراه افزایش میزان بافت هم بندی در 
ترابکول غده مشاهده گردید. تغییرات ســلولی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد. مطالعات هیستوشیمیایی نشان دهنده 
عدم وجود دانه های چربی در این غدد بوده و تغییرات هیستوشــیمیایی در مقایسه با گروه کنترل قابل مالحظه نبود. نتایج این 
مطالعه نشان داد که نهان بیضگی یکطرفه باعث کاهش جزئی فعالیت غدد ضمیمه تناسلی مخصوصًا در آمپول مجرای کانال دفران 

بیضه داخل مغابنی می گردد. 
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The aim of this study was to evaluate the histological and histochemical alterations of accessory sex glands in condition 
of unilateral cryptorchidism. Three adult healthy donkeys and three adult donkeys with unilateral cryptorchidism were 
selected and euthanized. Accessory sex glands were separated and were prepared for biometric studies. Microscopic 
studies were done on formalin fixed and paraffin embedded tissue samples stained by Hematoxylin & Eosin (H&E) 
and Periodic acid Schiff (PAS) methods. Histochemical detection of lipid profiles was evaluated on frozen sections of 
tissue samples by Oil Red O and Sudan Black B methods. Histological alterations of the ampulla of ductus deference 
in animals with unilateral cryptorchidism were seen as trabecular thickness decrement, reduction of trabecular branch, 
decrease in secretory cells height and increase in glandular lumen diameter. In these animals, some structural changes 
were seen in prostate gland as mucosal folds height reduction and in bulbourethral gland as slight decrement in secreto-
ry alveoles and increment of trabecular thickness. Cellular alterations were not seen in comparison with control group. 
There was no indication of lipid droplets in histochemical studies in the experimental groups. The results showed that 
unilateral cryptorchidism leads to slight reduction in the functions of accessory sex glands, especially in intrainguinal 
ampulla of ductus deference.
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مقدمه
نهــان بیضگی، اختاللــی در نزول یک یــا دو بیضه به داخل کیســه 
اســکروتوم می باشــد )2۰(. مهم ترین پیامد بالینی نهان بیضگی، اختالالت 
باروری و افزایش احتمال بروز بدخیمی بافت بیضه در بزرگساالن است )16، 
27(. حیوانات تک سمی با نهان بیضگی یک طرفه معموالً بارور بوده ولی در 
حیواناتی که نهان بیضگی دو طرفه دارند، ناباروری گزارش شده است )1۰، 
24(. تولید مثل کارآمد در حیوانات نر به میزان زیادی وابســته به ترشحات 
غدد ضمیمه تناســلی می باشد. غدد ضمیمه جنسی نر بین مجرای دفران و 
ریشــه آلت تناسلی قرار دارند. در حیوان االغ، این غدد شامل آمپول دفران، 
غدد وزیکول سمینال، غده پروستات، غده میزراهی و غدد کوپر می باشد )7، 
13(. مجموعه غدد جنســی مسئول ترشح پالسمای سمینال می باشند، که 
بخش عمده ای از مایع منی را تشــکیل می دهد. پالسمای سمینال بستری 
برای انتقال اســپرم به دستگاه تناسلی ماده و تضمین نهایی لقاح می باشد. 
بررسی منابع گذشته نشان می دهد اطالعات زیادی در مورد ساختار طبیعی 
غــدد ضمیمه حیوانات مختلف وجــود دارد )1، 5، 9، 17، 23، 25(. با این 
وجود، در خصوص تغییرات ساختاری غدد ضمیمه در حیوانات نهان بیضه، 
اطالعات بسیار محدودی وجود دارد. در این زمینه، تغییرات ساختمانی غدد 

ضمیمه متعاقب نهان بیضگی ایجاد شــده در موش های بالغ به کمک عمل 
جراحی و قرار دادن بیضه ها در حفره شــکمی، بررسی شده و اثرات افزایش 
دما بر ســاختمان بافت شناسی بیضه ها و غدد ضمیمه نشان داده شده است 
) 8، 14، 18(. با این وجود، اســتفاده از مدل های حیوانات آزمایشــگاهی و 
استفاده از روش های جراحی، مکانیسم های اثرات نهان بیضگی مادرزادی را 
بطور کامل بیــان نمی کند. از این رو حیوانات خانگی بزرگ که در آن عدم 
نزول بیضه یک مشکل شایع است، ممکن است مدل خوبی برای نشان دادن 
اثرات نهان بیضگی بر تغییرات ساختمانی غدد ضمیمه تناسلی باشد. از آنجا 
که اطالعات بســیار اندکی در خصوص تغییرات ساختاری غدد ضمیمه در 
دام های بزرگ دچار نهان بیضگــی وجود دارد و با توجه به اهمیت فعالیت 
غدد ضمیمه در باروری طبیعی، در مطالعه حاضر تغییرات بافت شناســی و 
هیستوشــیمایی غدد ضمیمه جنســی در االغ های بالغ دچار نهان بیضگی 

یکطرفه بررسی گردید.

روش  کار
در این تحقیق برای تشــخیص نهان بیضگی از روش مالمســه و معاینۀ 
رکتال و برای تعیین سن حیوان از فرمول دندانی و جودان استفاده گردید. 
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پس از بررســی و معاینۀ بالینی 59 رأس االغ بالغ )با سن باالی هفت سال 
و وزن متوســط 25۰ کیلوگرم( در روستاهای استان های آذربایجان غربی و 
آذربایجان شرقی، تعداد سه رأس االغ باالی هفت سال با نهان بیضگی داخل 
مغابنی یکطرفه تشخیص داده شد. حیوانات با تزریق داخل وریدی زایالزین 
2 درصد )mg/kg 1/5( و کتامین 1۰ درصد )mg/kg 2/5( بیهوش شــده و 
با تخلیه خون از طریق شــریان مشــترک کاروتید آسان کشی شدند. غدد 
ضمیمه تناســلی همراه با کل دستگاه تناسلی از طریق برش استخوان عانه 
نمونه گیری شــد. از غدد ضمیمه سه رأس االغ سالم )با وزن متوسط 25۰ 
کیلوگرم و سن باالی هفت سال( به عنوان گروه کنترل استفاده گردید. وزن 
تمام غدد ضمیمه به صورت جداگانه با اســتفاده از ترازوی دیجیتال با دقت 
گرم اندازه گیری شد. همچنین طول و عرض میانی تمام نمونه ها با استفاده 
از کولیس اندازه گیری گردید. نمونه های اخذ شده توسط فرمالین ده درصد 
تثبیت شده و پس از طی مراحل پاساژ بافتی، قالب های پارافینی از نمونه ها 
تهیه گردید. به منظور مطالعه میکروسکوپی نمونه ها، برش هایی به ضخامت 
شش میکرومتر تهیه شــده و به روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین 
(H&E) و پریودیک اســید شــیف (PAS) رنگ آمیزی گردیدند. به منظور 
مطالعه هیستوشــیمیایی جهت ردیابی چربی ها به روش های Oil Red O و 
Sudan Black B، برش های انجمادی از نمونه های تثبیت شده تهیه گردید.

نتایج
در مطالعات ماکروســکوپی و اندازه گیری غــدد ضمیمه تفاوتی از نظر 
انــدازه طول و قطر غدد مذکور در حیوانات گروه نهان بیضه با گروه کنترل 

وجود نداشت.
 در مطالعه آمپول کانال دفران بیضه ســالم مشــخص گردید که عضو 
مذکور به وســیله کپسول هم بندی ضخیمی از بافت هم بند متراکم کالژنی 
احاطه گردیده است. ســلول های عضله مخطط اسکلتی در کپسول مذکور 
مشاهده شدند. از کپســول مذکور انشعاباتی به پارانشیم عضو نفوذ کرده و 
عضو را به لوبول های ترشــحی تقسیم کرده بود. انشعابات مذکور در برخی 
نواحی دارای زواید ثانویه نیز بود. بافت پوششــی آلوئول های ترشحی از نوع 
مکعبی ساده بوده و هسته سلول ها کروی و به رنگ روشن مشاهده گردید. 
در ســلول هایی که فعالیت ترشحی باال داشتند سیتوپالسم رأسی مشاهده 
گردید. در بخش قاعــده ای ترابکول های همبندی، واحد های ترشــحی به 
صورت کروی با حفره داخلی وسیع مشاهده شد که نشان دهنده واحدهای 
ترشــحی آلوئولی می باشــد )شــکل a -1(. در مطالعه آمپول کانال دفران 
حیوانــات دارای نهان بیضگی مشــخص گردید که ضخامــت ترابکول های 
همبندی کاهش یافته و انشــعابات ترابکولــی دارای ارتفاع کمتری بودند. 
همچنین، در این غدد ارتفاع سلول های ترشحی کاهش یافته و حفره داخلی 
غــدد دارای فضای بزرگتری بود. ترشــحات آمپول کاهش یافته و بر عکس 

.)b -1 حیوانات سالم بصورت کف آلود مشاهد شد )شکل
مطالعات هیستوشیمیایی آمپول کانال دفران در گروه کنترل با استفاده 
از رنگ آمیزی PAS نشــان داد که واحد های ترشــحی دارای سیتوپالسم 
اســیدوفیلی بوده و آلوئول های محصور شده توسط ترابکول های همبندی و 
انشعابات آن، دارای واکنش مثبت به رنگ PAS بودند. مطالعه آمپول کانال 
دفران به منظور ردیابی چربی ها نشان داد که سلول های غددی آمپول فاقد 
دانه های چربی در سیتوپالســم خود بودند. مطالعه هیستوشیمیایی آمپول 

کانال دفران در حیوانات نهان بیضه، نشان داد که تغییرات هیستوشیمیایی 
در این گروه در مقایسه با گروه کنترل قابل مالحضه نمی باشد.

مطالعه بافت شناسی غده پروستات گروه کنترل نشان داد که غده مذکور 
توسط کپسول همبندی احاطه شده و انشعابات ترابکولی همبندی پر عروقی 
به داخل پارانشیم غده نفوذ کرده بود. حد فاصل ترابکول ها توسط واحد های 
ترشحی به صورت زواید مخاطی بلند با مغز همبندی اشغال شده بود. بافت 
پوششی زواید مذکور دارای سلول های پوششی مکعبی بوده )شکل a -2( و 
در بافت همبند سست موجود در بخش قاعده ای این سلول ها تعداد فراوانی 
مویرگ مشاهده گردید )شکل b -2(. فضای داخلی واحد های ترشحی فاقد 
رسوبات ترشحی بود، با این وجود در برخی از نواحی، فضای داخل آلوئول ها 
دارای ترشحاتی با واکنش مثبت به حضورکربوهیدرات ها بود. عمده تغییرات 
ساختاری ایجاد شده در غده پروستات حیوانات دچار نهان بیضگی یکطرفه 
به صورت کاهش ارتفاع چین های مخاطی مشــاهده گردید. در سایر موارد، 
اختالف مشــخصی از لحاظ ساختاری و هیستوشیمیایی در مقایسه با گروه 
کنترل مشاهده نشــد. مطالعات هیستوشیمیایی جهت ردیابی چربی ها در 
بافت غده پروســتات همانند آمپول کانال دفران نشــان دهنده عدم وجود 

دانه های چربی در این غده بود )شکل 3(.
مطالعات میکروسکوپی انجام شــده بر روی غده کوپر در گروه کنترل 
مشــخص نمود که غده مذکور دارای کپســول همبندی عضالنی بوده که 
حاوی دســتجات عضالت مخطط اســکلتی در جهات مختلف می باشــد. 
انشعابات همبندی ایجاد شده از کپسول مذکور در پارانشیم عضو نفوذ کرده 
به گونه ای که حضور سلول های عضالنی مخطط اسکلتی در ترابکول ها نیز 
مشاهده گردید. حد فاصل ترابکول ها توسط لوبول های ترشحی اشغال شده 
بود )شــکل a -4(. واحد های ترشحی از نوع لوله ای آلوئولی با بافت پوششی 
مکعبی ساده با هسته های کروی تیره و سیتوپالسم تیره بودند. غدد مذکور 
بسیار پرعروق بوده و فضای بین سلولی توسط تعداد فراوانی مویرگ اشغال 
شده بود )شکل b -4 (. سیتوپالسم سلول های آلوئول های ترشحی واکنش 
مثبت اندکــی به حضور ترکیبــات کربوهیدراتی نشــان داد. در مطالعات 
هیستوشــیمیایی جهت رد یابی چربی ها واکنش مثبتی مشــاهده نگردید. 
تفاوت های ســاختاری غده کوپر در حیوانات دچار نهان بیضگی یکطرفه در 
مقایسه با گروه کنترل بصورت کاهش جزئی در آلوئول های ترشحی به همراه 
افزایــش میزان بافت همبندی در ترابکول غده مشــاهده گردید به گونه ای 
که تغییرات سلولی در مقایســه با گروه کنترل مشاهده نگردید )شکل 5(. 
نتایج حاصل از مطالعات هیستوشیمیایی همانند مطالعات بافت شناسی بود. 

بحث
بر اساس نتایج این تحقیق نهان بیضگی یکطرفه داخل مغابنی در دراز 
مدت باعث کاهش اندازه غدد ضمیمه تناسلی نمی گردد، ولی باعث کاهش 
فعالیت غدد ضمیمه تناســلی در مقایسه با غدد حیوان سالم می شود، هر 

چند از نظر ساختار پایه تفاوت زیادی با حیوان سالم ندارد.
 Aupperlel و همکاران در ســال 1999 نهان بیضگی را در اسب مورد 
بررســی قرار داده و عنوان کردند که میزان رشــد لوله های اسپرم ســاز، به 
اندازۀ بیضه ی کره ی دو تا ســه ســاله بوده و ســلول های سرتولی، لیدیگ 
و اســپرماتوگونی A و B در آن دیــده می شــوند )Coryn  .)6 و همکاران 
در مطالعه ای مشــابه در ســال 1981 گزارش کردند که ظاهر هیستولوژی 
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بیضگی طبیعی در موش مورد بررســی قرار دادند و عنوان کردند تغییرات 
قابل ذکر در روز 45 بعد از تولد دیده می شود )12(.

مطالب ذکر شــده نشــان می دهد اکثر تحقیقات انجام گرفته در مورد 
تاثیر نهان بیضگی بر روی غدد ضمیمه تناســلی شــامل مطالعات بر روی 
حیوانات آزمایشگاهی بوده که نهان بیضگی به صورت تجربی ایجاد گردیده 
اســت، از این رو یافته های این مطالعه به عنوان نخســتین گزارش از تاثیر 
نهان بیضگی مادر زادی بر روی حیوان تک سمی می باشد. نتایج این تحقیق 
نشــان می دهد که تفاوت چندانی در اندازه و ســاختار غدد ضمیمه در اثر 
نهان بیضگی یکطرفه ایجاد نمی شــود اما باعث کاهش جزئی فعالیت غدد 
ضمیمه تناسلی مخصوصاً در آمپول مجرای کانال دفران بیضه داخل مغابنی 

می گردد.
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بیضۀ داخل شــکمی با بیضۀ داخل مغابنی متفاوت می باشد و اسپرماتوژنز 
در بیضۀ داخل شــکمی فراتر از اسپرماتوگونی A و B نمی رود. در حالی که 
در بیضۀ داخل مغابنی اســپرماتوژنز در اسپرماتوسیت اولیه متوقف می شود 
)Hejmej .)11 و Bilińska در ســال 2۰۰8 ارتباطات بین سلولی و میزان 
هورمون هــای اســتروئیدی را در اســب های نرمال با اســب ها دارای نهان 
بیضهگی دوطرفه مادرزادی مقایســه نمودنــد و عنوان کردند نهان بیضگی 
دو طرفــه باعــث اختالل در تنظیم اســتروئیدها و ارتباطات بین ســلولی 
بیضه هــا می گردد )15(. تمام تحقیقات انجــام گرفته بر روی نهان بیضگی 
در تک ســمی ها مربوط به خود بیضه بوده و هیچ مطالعه ای بر روی اثر نهان 
بیضگی بر روی غدد ضمیمه تناسلی در حیوان تک سمی انجام نگرفته است.

Dutta و همکاران در سال 2۰13 عنوان کردند در نهان بیضگی یکطرفه 
تجربی در رت تغییری در اندازه غدد ضمیمه ایجاد نمی شــود و بیضه سالم 
قادر به تولید مقدار کافی آندروژن می باشد که این موضوع از تغییرات زیاد 
در ســاختار تناســلی جلوگیری می کند ولی در انتها ذکر نمودند که نهان 
بیضگی یک طرفه می تواند اثرات مضری بر روی فیزیولوژی تولید مثلی در 
جنس نر داشــته باشد )14(. در این رابطه، Sengupta در سال 2۰13 بیان 
کردند که میزان ترشــح آندروژن هــا در موش ها با نهان بیضگی یکطرفه به 

طور قابل توجهی کمتر از موش های سالم می باشد )22(.
 Alaa و همکاران در ســال 2۰12 برای اولین بار ساختار بافت شناسی 
و هیستوشــیمی آمپول کانال دفران را در االغ در طول فصول مورد بررسی 
قرار دادند که با یافته های این تحقیق در حیوان سالم کامال مشابه می باشد 
)3(. همچنین در ســال 2۰13 ساختار غدد پروســتات را در طول فصول 
مختلف مورد بررســی هیستولوژیکی و هیستوشــیمیایی قرار داده و عنوان 
کردند کمترین میزان فعالیت غده پرســتات در فصل زمستان می باشد )4(، 
که مشابه با غده پروستات در حیوانات نهان بیضه در این تحقیق می باشد.

Venkatarami و همکاران در ســال 1983 با استفاده از جراحی، نهان 
بیضگی دو طرفه در رت ایجاد کرده و اثر آن بر متابولیســم کربوهیدارت در 
بافت تناسلی را مورد بررسی قرار داده و عنوان کردند نهان بیضگی دو طرفه 
باعث مهار گلیکوژنولیز و انباشته شدن اسید الکتیک در بافت های تناسلی 
می گــردد )Narasimha .)26 و همکاران در ســال 2۰۰9 در یک تحقیق 
مشــابه همین نتایج را در بیضه، غده وزیکوالر و پروستات گزارش نمودند. 
همچنین این ارگان ها دارای گلیگوژن انباشته بودند که ناشی از مهار آنزیم 
فســفوریالز می باشد که  با توجه به ماهیت وابستگی فسفوریالز به آندروژن 

میتواند ناشی از کاهش تستسترون در گردش خون باشد )19(.
در مطالعات هیستوشــیمیایی این تحقیق انباشــتگی اسید الکتیگ و 
گلیکوژن مشــاهده نگردید که می تواند ناشــی از آندروژن جبرانی از بیضه 

سالم باشد.
Saalu و همکاران در ســال 2۰۰7 در یک آزمایش تجربی بر روی رت 
عنوان کردند نهان بیضگی یکطرفه میتواند تأثیر منفی بر عملکرد دو طرفه 

سلول های زایگر، سرتولی و لیدیک و بافت بیضه داشته باشد )21(.
Absalan و همکاران در سال 2۰۰8 اثر نهان بیضگی یکطرفه و دوطرفه 
را در دراز مدت بر روی اندازه و پارامتر های اســپرم مورد بررسی قرار داده و 
عنوان نمودند اندازه بیضه اندازه سلول های اسپرم ساز و روند اسپرماتوژنز در 
نهان بیضگی دوطرفه در مقایسه با نهان بیضگی یکطرفه کاهش می یابد )2(.

David  و همکاران در ســال 1997 تغییرات ساختار بیضه را در نهان 
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 ،PAS ( قابل مشاهده است )رنگ آمیزیT( و ترابکولهای همبندی )SU( بخش غده ای آمپول کانال دفران گروه کنترل. واحدهای ترشحی :)a( -1 شکل
درشت نمایی 40 برابر(، )b(: بخش غدهای آمپول کانال دفران گروه نهان بیضگی. افزایش قطر ترابکولهای همبندی )T( به همراه کاهش اندازه آلوئولهای 

ترشحی )SU( قابل مشاهده است )رنگ آمیزی PAS، درشت نمایی 40 برابر(.

شکل2- میکروگراف نوری غده پروستات گروه کنترل. )a( واحدهای ترشحی آلوئولی با دیواره مکعبی، )b( و بافت همبندی قابل 
مشاهده است )رنگ آمیزیOil Red O، درشت نمایی 40 برابر(.
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شکل a(  -3( میکروگراف نوری غده پروستات حیوان نهان بیضه. رسوبات ترشحی )فلش سفیدرنگ( داخل آلوئولها مشاهده می گردد 
)رنگ آمیزیOil Red O، درشت نمایی 40 برابر(، )b( میکروگراف نوری غده پروستات حیوان نهان بیضه. آلوئولهای ترشحی فاقد واکنش 

مثبت به حضور چربی )فلش سفیدرنگ( هستند )رنگ آمیزی سودان بلک، درشت نمایی 40 برابر(.

شکل a( -4( میکروگراف نوری غده کوپرگروه کنترل. واحدهای ترشحی محصور شده توسط عضالت مخطط اسکلتی قابل مشاهده 
است )رنگ آمیزیOilRed O، درشت نمایی 40 برابر(، )b( میکروگراف نوری غده کوپر گروه کنترل. مویرگهای خونی )فلش سفیدرنگ( 

بین آلوئولهای ترشحی مشاهده می شوند )رنگ آمیزیOil Red O، درشت نمایی 40 برابر(.
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 شکل a(  -5( میکروگراف نوری غده کوپر گروه نهان بیضه. کاهش جزئی آلوئولهای ترشحی )فلش سفید رنگ( مشاهده می گردد 
)رنگ آمیزی Oil Red O، درشت نمایی 40 برابر(، )b( میکروگراف نوری غده کوپر گروه نهان بیضه. عدم مشاهده واکنش مثبت به 

چربی )رنگ آمیزی سودان بلک، درشت نمایی 40 برابر(.
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