
 
  دانشگاه آزاد اسالمی پزشکیعلوم جله م

  106تا  100صفحات ، 92 تابستان، 2، شماره 23 ورهد

  

هاي آناتومیک و هیستومورفومتریک بیضه با ارتباط بین مقادیر تستوسترون، اندیس
  هاي سرم خون در موش سوريمیزان لیپیدها و لیپوپروتئین

 2سیمین فاضلی پور ،1علی لویی منفرد
 

  دانشگاه ایالم ،ه علوم پایه، دانشکده پیرادامپزشکیگرواستادیار ،  1
  تهران واحد پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زشکیگروه علوم پایه، دانشکده پ دانشیار ، 2

  چکیده
تواند موجب نشان داده شده است که اجزاي تشکیل دهنده جیره غذایی و نوع اسیدهاي چرب غیر اشباع آن می :سابقه و هدف

-تباط بین میزان تستوسترون، اندیسار ،در این تحقیق. بهبود کیفیت اسپرماتوزوئید در حیوانات و پرندگان گردد افزایش اسپرماتوژنز و
 .هاي آناتومیک و هیستومورفومتریک بیضه با مقادیر سرمی لیپید و لیپوپروتئین در موش سوري ارزیابی گردید

هاي آناتومیک و هیستومورفومتریک ن میزان تستوسترون، اندیسبه منظور بررسی ارتباط بیدر این مطالعه تجربی، : یسروش برر
براي . سر موش سوري نر بالغ سالم با سن تقریبا یکسان به طور تصادفی انتخاب شد 60بیضه با مقادیر سرمی لیپید و لیپوپروتئین، 

خون از طریق پونکسیون قلب اخذ ه نمون ،تستوسترون، لیپید و لیپوپروتئین، پس از آسان کشی حیوانات غلظت سرمیاندازه گیري 
ایمونواسی میزان تستوسترون به روش رادیو دهی وها به روش رسوبگلیسرید تام به روش آنزیمی، لیپوپروتئینکلسترول و تري. شد

جهت بررسی . گیري شدهاي آناتومیک شامل وزن، محیط اسکروتوم، طول و عرض بیضه اندازهاندیس. اندازه گیري شد
داده ها با استفاده از آزمون . ائوزین رنگ آمیزي شد-میکرونی تهیه و با روش هماتوکسیلین 5فومتریک، مقاطع پارافینی هیستومور

  . شدهمبستگی پیرسون تحلیل 
، هاي اسپرم سازهاي لیدیگ بیضه، قطر لولهبا قطر سلول HDL-cسرمی  میزان هاي مختلف تنهابین لیپیدها و لیپوپروتئین از :هایافته

با  VLDL-cگلیسرید و  مقادیر سرمی تري .شتاتستوسترون همبستگی مثبت دهمچنین مقادیر ارتفاع اپیتلیوم زایا، محیط اسکروتوم و 
گلیسرید با وزن   همچنین مقادیر سرمی تري. هاي لیدیگ بیضه و میزان ارتفاع اپیتلیوم زایاي بیضه همبستگی منفی داشتقطر سلول

 . ان دادبیضه همبستگی مثبت نش
 HDL-cآناتومیک و هیستومورفومتریک بیضه با مقادیر سرمی  هايتوان اظهار کرد اندیسمی بر اساس نتایج این مطالعه :گیرينتیجه

 .دارندرابطه منفی  VLDL-cگلیسرید و    رابطه مثبت، اما با سطح سرمی تري
  .موش تستوسترون، بیضه، لیپید، لیپوپروتئین، :واژگان کلیدي

  

  1دمهمق
غشــاي  فســفولیپیدهاينشــان داده شــده اســت کــه ترکیــب 

اسپرماتوزوئید ضمن اینکه پیش نیـاز عملکـرد طبیعـی سـلول     
                                                

  علی لویی منفرد گروه علوم پایه، دانشکده پیرا دامپزشکی دانشگاه ایالم، ،ایالم: نویسنده مسئولآدرس 
)email: alm722@gmail.com  (  

  13/6/1391: تاریخ دریافت مقاله
  29/11/1391 :تاریخ پذیرش مقاله

  در بارورسـازي سـلول جنسـی ایفـا      نقش بسـیار مهمـی   ،است
گـزارش  ) 2003(و همکـاران   Speakeهمچنـین  ). 1( کنـد می

هاي غذایی محتوي اسـیدهاي چـرب   مکمل اندکه افزودنکرده
باع مناســب بــه خــوراك دام و طیــور موجــب افــزایش  اشــغیر

اسپرماتوژنز، اصالح ساختار کیفی اسـپرماتوزوئید و بـاال رفـتن    
و همکـاران   Gulayaاز طرف دیگـر  ). 2(شود میزان باروري می

اند که یکی از دالیل ناباروري مردان تغییـر اجـزاي   اثبات کرده
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وئید اسـپرماتوز  فسفولیپیدي و ترکیب اسیدهاي چـرب غشـاي  
انـد کـه   محققـین گـزارش نمـوده    عالوه بـر ایـن  ). 3( باشدمی

گلیســرید ســرم موجــب کــاهش تحــرك افــزایش ســطح تــري
ــان   ــپرماتوزوئید در انس ــنش   ) 4(اس ــام واک ــتالل در انج و اخ

ــوش    ــپرماتوزوئید خرگ ــر اس ــی در س ــی) 5(آکروزوم ــودم . ش
هایی از قبیل کلسترول را ها وظیفه جابجایی چربیلیپوپروتئین

 .ین بافت ترشح کننده آن و اندامهاي هـدف بـر عهـده دارنـد    ب
هـاي  جذب لیپید در ارگـان هـدف عمـدتا بـا واسـطه گیرنـده      

هـا  همچنین لیپـوپروتئین ). 6 ،7(گیرد لیپوپروتئین صورت می
هاي میزان عرضه استرول مورد نیاز براي انجام برخی از فعالیت

هـاي  ونهـا و سـنتز هورمـ   سلولی از جمله شکل گیـري غشـاء  
با توجه بـه اینکـه در مـورد     ).6(کنند استروئیدي را تنظیم می

هاي سرم خون ارتباط بین مقادیر لیپیدها و لیپوپروتئینوجود 
ــدیس هـــاي آناتومیـــک و       ــا میـــزان تستوســـترون، انـ بـ

جـامعی   هاي سوري مطالعههیستومورفومتریک بیضه در موش
     .صورت نگرفته است، بررسی حاضر صورت گرفت

  
  مواد و روشها

در محـل دانشـکده   تجربی آزمایشات مربوط به این تحقیق 
براي انجام ایـن  . پیرادامپزشکی دانشگاه ایالم صورت گرفت

، از مرکـز پـرورش و نگهـداري    1390آزمایش در مرداد مـاه 
دامپزشکی ایالم، تعـداد    حیوانات آزمایشگاهی دانشکده پیرا

 5/3(با یکسان سر موش سوري نر بالغ سالم با سن تقری 60
گرم بـه طـور تصـادفی انتخـاب      33- 38با وزن اولیه و  )ماه
ساعت  12(پس از فراهم کردن شرایط زیستی مناسب . شد

درجـه سـانتی    22–24ساعت تاریکی، دمـاي   12 روشنایی،
بـه مـدت یـک هفتـه بـه      ) گراد، آب و غذا به طور نامحدود

حیوانـات  . منظور عادت کردن به محـیط، نگهـداري شـدند   
مورد مطالعه در تمـام طـول حیـات خـود از رژیـم غـذایی       
یکسان محتوي پـروتئین و چربـی از طریـق پلـت خـوراك      

بـراي انـدازه گیـري     .شدندحیوانات آزمایشگاهی تغذیه می
غلظت سرمی تستوسـترون، لیپیـد و لیپـوپروتئین، پـس از     
آسان کشی حیوانات با استفاده از کلروفرم، نسبت بـه اخـذ   

براي این کار . طریق پونکسیون قلب اقدام شدنمونه خون از 
ساعت در حالت ناشـتا قـرار داده    10- 14حیوانات به مدت 

. لیتر نمونه خـون گرفتـه شـد   میلی 5شدند، سپس به میزان
هاي جمع آوري شده خـون بـه   براي جدا سازي سرم، نمونه

سپس سرم . سانتریفوژ گردید rpm 2500دقیقه و  20مدت 
هـاي  مپلر جمـع آوري و در میکروتیـوب  ها با کمک سنمونه

استریل ریخته و تا زمـان انـدازه گیـري لیپیـدهاي سـرم و      
گــراد درجــه ســانتی - 20 هورمــون تستوســترون در فریــزر

براي تعیین میزان کلسترول و تري گلیسـرید  . نگهداري شد
تام سرم از کیت هاي تجارتی شرکت پارس آزمون اسـتفاده  

هـاي مربوطـه طبـق    رفبـدین منظـور، معـرف یـا معـ     . شد
دستورالعمل کیت تهیه و کلسـترول تـام بـه روش آنزیمـی     
کلسترول اکسیداز و تـري گلیسـرید تـام بـه روش آنزیمـی      

کلسترول . گلیسرول فسفات دهیدروژناز اندازه گیري شدند
، )VLDL-c(هاي با چگالی بسیار کم موجود در لیپوپروتئین

بـه روش  ) HDL-c(و با چگالی بـاال  ) LDL-c(با چگالی کم 
هاي شـرکت زیسـت شـیمی انـدازه گیـري      دستی و با کیت

از روش  HDL-c بدین منظور، بـراي تعیـین میـزان    . شدند
بـه   VLDL-cو  LDL-c رنگ سـنجی و بـر اسـاس رسـوب     

در  HDL-cسـپس  . وسیله معرف رسوب دهنده استفاده شد
ــتگاه      ــط دس ــی توس ــا روش آنزیم ــانی ب ــفاف فوق ــه ش الی

گیـري  انـدازه ) Shimadzu-UV.120, Japan(اسپکتوفتومتر 
؛ از روش آنزیمـی و رنـگ   LDL-cبـراي انـدازه گیـري    . شد

بـه وسـیله    LDL-cکار ابتـدا   براي این .سنجی استفاده شد
هاي کند و بعد از سانتریفوژ، لیپوپروتئینهپارین رسوب می

گیرند با چگالی باال و بسیار کم بر روي سطح شناور قرار می
زه گیري آنها بـه روش آنزیمـی و کسرشـان از    و پس از اندا

 میــزان. آیـد دسـت مــی ه بــ LDL-cکلسـترول تــام، مقـدار   
VLDL-c   ــادیر ــرمجموع مقــ از  HDL-c و LDL-cاز کســ

براي انـدازه گیـري میـزان    . )8(دست آمد ه کلسترول تام ب
هـاي خـون حیوانـات بـا     سرمی هورمون تستوسترون، نمونه
و کیــت تجــاري هورمــون اسـتفاده از روش رادیوایمنواســی  

و ) Immunotech SA, France, PI-1119(تستوســترون 
بالفاصله  .بررسی شدند) LKB, Sweden( دستگاه گاماکانتر

پس از آسان کشی، بیضه راسـت حیوانـات از بـدن خـارج و     
هـاي آناتومیـک شـامل وزن بـا تـرازوي الکترونیکـی       اندیس

ستفاده از محیط اسکروتوم، طول و عرض بیضه با ا ،دیجیتال
جهت انجـام  . کولیس الکترونیکی دیجیتال اندازه گیري شد

هـایی بـه   شناسی و تهیه مقاطع بافتی، نمونهمطالعات بافت 
متر از سه قسمت سري، میـانی و دمـی   سانتی 5/0ضخامت 

بیضه هر حیوان برداشـت و بـه مـدت یـک روز در محلـول      
اکثر براي به حـد  .قرار داده شد% 10تثبیت کننده فرمالین 

اي اسـپرم سـاز در   هـ هاي مناسـب لولـه  رساندن تعداد برش
هـا در جهـت محـور طـولی بـرش داده      مقطع عرضی، بیضه

پس از انجام مراحـل معمـول آمـادش بـافتی، از هـر       .شدند
میکرومتـري تهیـه و بـا روش     5بیضه پنج مقطع پـارافینی  
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  هاي موش لیپوپروتئین و هاي هیستومورفومتریک بیضهاندیس                                 دانشگاه آزاد اسالمیپزشکی علوم مجله / 102
مقـاطع  ). 9( ائـوزین رنـگ آمیـزي گردیـد     - هماتوکسـیلین 
 Nikon)بـا اسـتفاده از میکروسـکوپ نـوري    بافتی حاصـله  

Eclipse E800, Tokyo, Japan)      متصـل بـه کـامپیوتر و
، مـورد   (Sony camera, Tokyo, Japan)دوربین دیجیتـال 

بـراي انجـام مطالعـات    . برداري قرار گرفتنـد بررسی و عکس
مقطع عرضی کامال یا تقریباً مـدور   90 ،هیستومورفومتریک

همچنـین بافـت بینـابینی بیضـه     و  سـاز   هاي اسـپرم از لوله
در هر حیوان به طور تصادفی انتخاب و ) هاي لیدیگسلول(

هاي حاصل با استفاده از فتومیکروگراف. برداري گردیدعکس
ــویر    ــالیز تص ــزار آن ــرم اف ــی   Motic 2002ن ــت بررس تح

بـا اسـتفاده از نـرم    . هیستومتري و سیتومتري قرار گرفتنـد 
ي اسپرم ساز موجود در هر فیلـد  هامساحت تمام لوله ،افزار

در نتیجـه   ؛میکروسکوپی از مسـاحت کـل فیلـد کسـر شـد     
هاي اسپرم ساز و بافت بینابینی بیضه مشخص مساحت لوله

. تکرار شـد این کار براي پنج مقطع مختلف از هر نمونه . شد
ساز و همچنین میـزان ارتفـاع    هاي اسپرمبراي تعیین قطر لوله
رضی کامال یا تقریبـاً مـدور انتخـاب و بـا     اپیتلیوم زایا مقاطع ع

استفاده از نرم افزار در پنج نقطـه از هـر مقطـع انـدازه گیـري      
ها میـانگین تعـداد و   در همه نمونه ،عالوه بر این. صورت گرفت

ــدیگ، ســرتولی، اســپرماتوگونی،  قطــر هســته ســلول هــاي لی
عـدد از   100اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتید به ازاي شـمارش  

نمـایی  متـر از بافـت بیضـه تحـت بـزرگ     میلـی  103 در هرآن 
بـه منظـور   ). 9 ،10(اندازه گیري و ثبت شد  400میکروسکوپی

تحلیل آماري نتایج و براي بررسی وجـود ارتبـاط بـین مقـادیر     
م بــا غلظـت ســرمی  هــاي سـر سـرمی لیپیــدها و لیپـوپروتئین  

هــاي آناتومیــک و هیســتومرفومتریک تستوســترون و شــاخص
و آزمــون همبســتگی  SPSS 16ز برنامــه کــامپیوتري بیضــه، ا

    .پیرسون استفاده شد
  

  هایافته
-HDLهاي مختلف، میزان سـرمی  ازبین لیپیدها و لیپوپروتئین

c هـاي  ، قطـر لولـه  )1نمـودار (هاي لیدیگ بیضـه  با قطر سلول
، محـیط  )3نمـودار (، ارتفاع اپیتلیـوم زایـا   )2نمودار( اسپرم ساز
) 5نمـودار (و همچنین مقادیر تستوسترون ) 4نمودار(اسکروتوم 

ــري. شــتهمبســتگی مثبــت دا گلیســرید و  مقــادیر ســرمی ت
VLDL-c  و ) 7 و 6نمـودار ( هـاي لیـدیگ بیضـه   با قطر سـلول

همبسـتگی  ) 9 و 8 نمـودار (میزان ارتفاع اپیتلیوم زایاي بیضـه  
گلیسـرید بـا وزن   یر سـرمی تـري  همچنین مقـاد . منفی داشت

  .مبستگی مثبت نشان داده) 10نمودار(بیضه 

-و قطر سـلول  HDL-cارتباط بین میزان غلظت سرمی  -1 نمودار
در این نمودار بین  .هاي لیدیگ در ساختار بافتی بیضه موش سوري

هاي لیـدیگ در سـاختار   و قطر سلول HDL-cمیزان غلظت سرمی 
   .شودبافتی بیضه همبستگی مثبت مشاهده می

  
-و قطر لوله HDL-cن غلظت سرمی ارتباط بین میزا -2 نمودار

در این نمودار بین میزان غلظت  .هاي اسپرم ساز بیضه موش سوري
سپرم ساز همبستگی مثبت هاي او قطر لوله HDL-cسرمی 

  .شودمشاهده می

  
و ارتفاع  HDL-cارتباط بین میزان غلظت سرمی  -3 نمودار

این نمودار  در .هاي اسپرم ساز بیضه موش سورياپیتلیوم زایاي لوله
هاي و ارتفاع اپیتلیوم زایاي لوله HDL-cبین میزان غلظت سرمی 

  .شوداسپرم ساز بیضه همبستگی مثبت مشاهده می
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و اندازه محیط  HDL-cارتباط بین میزان غلظت سرمی  - 4 نمودار

در این نمودار بین میزان غلظت سرمی  .اسکروتوم بیضه موش سوري
HDL-c شودتوم همبستگی مثبت مشاهده میو اندازه محیط اسکرو.  

  
  

  
سرمی و غلظت  HDL-cارتباط بین میزان  -5 نمودار

و غلظت  HDL-cدر این نمودار بین میزان سرمی  .تستوسترون
  .شودستوسترون همبستگی مثبت مشاهده میت

  

  
هاي گلیسرید و قطر سلولارتباط بین مقادیر سرمی تري -6 نمودار

ر این نمودار بین د .بیضه موش سوري لیدیگ در ساختار بافتی
اي لیدیگ همبستگی هگلیسرید و قطر سلولمیزان سرمی تري
  .شودمنفی مشاهده می

  بحث
در مطالعــه حاضــر آزمــون همبســتگی نشــان داد کــه از بــین  

 HDL-cهاي مختلف تنها میزان سـرمی  لیپیدها و لیپوپروتئین
ساز، ارتفاع هاي اسپرمهاي لیدیگ بیضه، قطر لولهبا قطر سلول

اپیتلیوم زایا، محیط اسکروتوم و همچنین مقادیر تستوسـترون  
همبســتگی مثبــت دارد، بنــابراین شــاید بتــوان گفــت کــه در  

در مقایسـه بـا سـایر     HDL-cحیوانـات مـورد بررسـی، عمـدتا     
تستوسـترون در   اختهاي سرم براي سـ لیپیدها و لیپوپروتئین

ه هاي لیدیگ بافت بیضه بـ لهاي آندوپالسمی صاف سلوشبکه
انـد کـه   در ایـن مـورد محققـین نشـان داده    ). 11(رود کار می

هاي لیدیگ بیضـه مـوش صـحرایی بـراي اسـتروئیدوژنز      سلول
-را مورد استفاده قرار مـی  HDL-cعمدتا کلسترول موجود در 

 هـاي محققـین دیگـر در مـورد    این نتایج با یافتـه  ).12( دهند
هـاي لیـدیگ بـا    عداد و اندازه سـلول اط مثبت بین تارتبوجود 

و همچنین ) 13( میزان تستوسترون سرم در گاوهاي نر برهمن
دلیل این امـر  . مطابقت دارد) 11(سگ و حیوانات آزمایشگاهی 

هـــاي و ترشـــح هورمـــون تستوســـترون در شـــبکه اختســـ
-ترین استداللمهم. هاي لیدیگ استآندوپالسمی صاف سلول

ـ  در مقایسـه بـا سـایر    HDL-c  یريکـارگ ه هایی که در مورد ب
تستوسترون در بافت بیضـه   اختبراي س هاي سرملیپوپروتئین

 :موارد ذیل است توان نمودمی
ــف ــیمیایی  -ال ــاختار بیوش ــر س ــه   HDL-c ،از نظ ــین بقی در ب

ها داراي بیشـترین درصـد فسـفولیپید و کمتـرین     لیپوپروتئین
 HDL-c، بنـابراین هیـدرولیز   )14(گلیسرید اسـت   درصد تري

توسط لیپوپروتئین لیپاز سرمی منجر به تولید مقـادیر فراوانـی   
فسفولیپید حاصـله بـه راحتـی از سـدهاي     . شودفسفولیپید می

  ). 15( نمایدها از جمله بیضه عبور میلیپیدي اکثر بافت
هاي بافتی و تئـوري آندوسـیتوز وابسـته بـه     تعداد گیرنده -ب

ل طرح براي اثرات مثبت ، یکی دیگر از علل قابHDL-cگیرنده 
HDL-c در این . باشدبر روي فعالیت آندوکرینی بافت بیضه می

هـاي  در بافـت  HDL-cهاي مورد، برخی محققین تعداد گیرنده
بـه   HDL-cانـد کـه ورود   و نشـان داده  مطالعه کردهرا مختلف 

هـاي  و همچنـین سـلول  ) 15(هاي گرانولوزاي تخمـدان  سلول
س آندوسـیتوز وابسـته بـه    بـر اسـا   تاعمد) 7(کورتکس آدرنال 

توان گفت که ممکن اسـت تعـداد   بنابراین می. باشدگیرنده می
هـاي سـایر   در بافت بیضه بیشتر از گیرنده HDL-cهاي گیرنده

  .ها باشدلیپیدها و لیپوپروتئین
-هاي سرتولی نقش تغذیه سلولاثبات شده است که سلول -ج

ذي مختلـف منجملـه   هاي جنسی موجود در بیضه با مـواد مغـ  
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همچنـین داربسـت موجـود در    ). 2 ،16(لیپیدها را بر عهده دارنـد  

هاي خونی بیضه، از عبور و مـرور  هاي اسپرم ساز و مویرگبین لوله
LDL-c  وVLDL-c      جلوگیري نمـوده و تنهـا اجـازه تبـادل ذرات
HDL-c را  هاي سرتولیو تحویل کلسترول موجود در آن به سلول

توان نتیجه گرفت که در ساختار بیضـه،  بنابراین می ).17(دهد می
در مقایسه با سایر ترکیبات لیپیـدي   HDL-cکلسترول موجود در 

تستوسترون، جهت تغذیـه   اختبراي س کارگیريه سرم، عالوه بر ب
. گیـرد ل ساخت نیز مورد استفاده قرار میهاي جنسی در حاسلول

بـه بررسـی   ) 1989(و همکـاران   Padron، هـا موافق با ایـن یافتـه  
ارتباط بین میزان لیپیدهاي سرم با عملکرد بیضه در افـراد سـالم و   

کـه  نـد  و گـزارش کرد  نـد مبتال به هیپرلیپوپروتئنمی اولیه پرداخت
سرم و میزان زنـده مـانی و همچنـین     HDL-cهمواره بین مقادیر 

  ).18( دانستیه اسپرماتوزوئید همبستگی مثبت وجود دارد

  
هـاي  و قطـر سـلول   VLDL-cباط بین مقـادیر سـرمی   ارت - 7 نمودار

در این نمـودار بـین میـزان     .لیدیگ در ساختار بافتی بیضه موش سوري
اي لیدیگ همبستگی منفـی مشـاهده   هو قطر سلول VLDL-cسرمی 

  .شودمی

  
ارتباط بین مقادیر سرمی تـري گلیسـرید و ارتفـاع اپیتلیـوم      - 8نمودار 

در . ضه در ساختار بافتی بیضه موش سـوري هاي اسپرم ساز بیزایاي لوله
- ید و ارتفاع اپیتلیوم زایاي لولـه این نمودار بین میزان سرمی تري گلیسر

  .شودهاي اسپرم ساز همبستگی منفی مشاهده می
  

گلیسرید بین غلظت سرمی تري نتایج این تحقیق نشان داد که
ضـه  سـاز بی  هاي اسپرمبا ارتفاع اپیتلیوم زایاي لوله VLDL-cو 

و  Ergunهمبستگی منفـی وجـود دارد، موافـق بـا ایـن یافتـه       
گــزارش نمودنــد کــه در انســان اســت کــه ) 2007(همکــاران 

اثـرات زیـان    VLDL-c گلیسـرید و  افزایش میزان سرمی تـري 
گـذارد و موجـب کـاهش    باري بر روي اسپرماتوژنز به جـا مـی  

در مطالعه حاضـر از جملـه   ). 4(شود تحرك اسپرماتوزوئید می
دالیل این همبستگی منفی این است که لیپیـدهاي غیرقطبـی   

رماتوزوئید مانند تري گلیسرید به میزان ناچیز در سـاخت اسـپ  
رسد که اثرات سوء به نظر می). 2(گیرند مورد استفاده قرار می

هـاي  هاي جنسی موجـود در لولـه  تري گلیسرید بر روي سلول
شـاي سـلولی آن   ساز بیضه، به دلیل آسیب رساندن به غ اسپرم

  ). 19(و اختالل در تمامیت، سیالیت و ثبات آن باشد 

  
و ارتفـاع اپیتلیـوم    VLDL-cارتباط بین مقادیر سرمی  -9 نمودار

در  .هاي اسپرم ساز در ساختار بافتی بیضه مـوش سـوري  زایاي لوله
و ارتفـاع اپیتلیـوم زایـاي     VLDL-cاین نمودار بین میزان سـرمی  

  .شودهمبستگی منفی مشاهده می سپرم سازهاي الوله

  
ارتباط بین مقادیر سرمی تري گلیسرید و وزن بیضه در  -10 نمودار

در این نمودار بین میزان سرمی تري گلیسـرید و وزن   .موش سوري
  .شودبیضه همبستگی منفی مشاهده می
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انـد کـه در   گزارش نموده)1989(و همکاران  Padronبه عالوه، 
ون و مورفولـوژي  هیدروتستوسـتر ديانسان بین غلظت سـرمی  

و همچنین بـین نسـبت   ) 18(د تام گلیسریاسپرم با سطح تري
پالسما با سطح سـرمی   Bهاي گلیسرید به آپولیپوپروتئینتري

ــ. همبســتگی منفــی وجــود دارد) 20( تستوســترون  عــالوهه ب
Diaz-Fontdevilla  وBustos-Obregon )1993 (  نشان داداند

دمی موجب کاهش توانایی انجـام واکـنش   گلیسریکه هیپرتري
آکروزومــی در اســپرماتوزوئید و اخــتالل در ســاختار آن در    

-، مقـادیر سـرمی تـري   در ایـن مطالعـه  ). 5( شودخرگوش می
ایـن  . نشـان داد را  یگلیسرید بـا وزن بیضـه همبسـتگی مثبتـ    

گلیسرید، موجـب  رود که افزایش سطح سرمی ترياحتمال می
خونی، تعداد رگهاي لنفاوي و همچنین هاي تعداد رگ افزایش

افزایش توده بافت چربی در ساختار بـافتی بیضـه و در نتیجـه    
  ).10( افزایش وزن آن گردد

 HDL-cطور کلی نتایج این مطالعـه نشـان داد کـه میـزان     ه ب
هاي جنسـی و پشـتیبان بافـت بیضـه و     سرم با جمعیت سلول

تبـاط  هـاي لیـدیگ بیضـه ار   همچنین فعالیت ترشـحی سـلول  

گلیسـریدمی موجـب کـاهش    هیپرتـري  همچنـین . مثبت دارد
شـود و  جنسی و پشتیبان در بافت بیضـه مـی   هايوللتعداد س

 .وري حیوان اثرات مخربی داشـته باشـد  ممکن است بر روي بار
هاي بافتی مطالعات بیشتري از جمله انجام بررسی با این وجود

مکانیسـم  در سطح میکروسکوپ الکترونی جهت نائل آمدن بـه  
شـود  الذکر اعمال مـی هایی که طی آن تاثیرات فوقیا مکانیسم
  . الزم است

  
  تشکر و قدردانی 

از جناب آقاي دکتر مهدي پورمهدي بروجنی اسـتاد دانشـکده   
 تحلیـل دامپزشکی دانشگاه شـهید چمـران اهـواز بابـت انجـام      

ها و از زحمـات آقـاي رضـا هوشـمندفر کارشـناس      آماري داده
جعفـرزاده کارشـناس   بیوشیمی و آقـاي عبـداهللا   محترم بخش 

گاه شناسـی دانشـکده پیرادامپزشـکی دانشـ    محترم بخش بافت
مطالعه تشـکر و  هاي عملی این ایالم براي کمک به انجام بخش

 .آیدقدردانی به عمل می
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