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شماره صفحه:
تاثیر ضربه بالنت یكطرفه بیضه بر پارامترهای اسپرم در دورههای
حاد و مزمن پس از آسیب در موش

مقاله پژوهشی

و  )HOSمورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفتند .شاخصهای آماری به صورت  mean±SDو برای تحلیل از آزمونهای
غیرپارامتری منویتنی و کروسکالوالیس استفاده شد .در بررسی پارامترهای اسپرم از نرمافزار ;SPSS Inc., Chicago, IL
 Version 11.5استفاده گردید.
نتایج :در گروههای تجربی کاهش قابل مالحظهای در تحرک و حیات اسپرم نسبت بهگروه کنترل مشاهده شد (.)P<4/43
همچنین کاهش قابل مالحظهای در تعداد اسپرم در گروه مزمن یكماهه نسبت به کنترل مشاهده شد (.)P<4/43
نتيجهگيری :ضربه بالنت بیضه شاخصهای اسپرم را تحت تاثیر قرار داده است .بهعبارتی میانگین تعداد اسپرم (میلیون در
میلیلیتر) و درصد میزان زنده ماندن اسپرم و درجات حرکتی (پیشرونده سریع ،کند ،عدم تحرک) در بین گروههای کنترل و
شم و تجربی معنیدار بوده است که بر روی قدرت باروری بیتاثیر نیست.
واژههای کليدی :ضربه بالنت ،بیضه ،پارامترهای اسپرم ،موش
ارجاع:

پورانتظاری مجید ،دهقان مریم ،عاشورزاده ساره ،طالبی علیرضا.تاثير ضربه بالنت یكطرفه بيضه بر پارامترهای اسپرم در دورههای

حاد و مزمن پس از آسيب در موش .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 1538؛ .1398-84 :)14( 22

-1گروه بیولوژی و علوم تشریحی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی ،یزد ،ایران
-2گروه بیولوژی وعلوم تشریحی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
-3مرکزدرمانی ناباروری افضلی پور ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
-4مرکزتحقیقات سقط مکرر ،پژوهشکده علوم تولیدمثل ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی ،یزد ،ایران
*(نویسنده مسئول)؛تلفن ،03430203410 :پست الکترونیکی ،prof_talebi@ssu.ac.ir :صندوق پستی 0814113148:
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مقدمه :تاکنون در مورد اثرات ترومای بالنت بر پارامترهای اسپرم و قدرت باروری ،نظریه قاطع و محکمی وجود نداشته و
گزارشات متفاوتی بیان شده است .این مطالعه ،با هدف بررسی تاثیر ضربه بالنت یكطرفه بیضه بر پارامترهای اسپرم در
دورههای حاد و مزمن پس از آسیب در موش انجام شد.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی 04 ،سر موش سوری نر نابالغ با سن  8هفته از نژاد  NMRIبا وزن  54-53گرم ،به روش
تصادفی انتخاب و به  5گروه کنترل ،شم و تجربی (ضربه بالنت) تقسیمبندی شدند .نمونهگیری در دو زمان حاد ( 08ساعت
پس از جراحی ) و مزمن (1ماه و  2ماه پس از جراحی) ،بدین صورت انجام گرفت که پس از بیهوشی دم اپیدیدیم جدا و در
محلول  Ham’s F10قرار داده شد سپس نمونههای اسپرم از نظر حرکت ،تعداد (با لنز  ،)×04قابلیت حیات (رنگآمیزی ائوزین

مجيد پور انتظاری و همکاران

اغلب ضربههای وارده به بیضه ،تصادفی بوده که در طی

است که ترومای بیضه به صورت دوطرفه ،سبب آزواسپرمی در

فعالیتهای ورزشی ،تصادفات و یا در اثر برخورد اشیاء نوک تیز

بیماران میشود (.)12
 Slavis SAو همکاران نشان دادند که که ترومای دوطرفه

ایجاد میشوند ( .)1عمده ضربات وارده بر بیضه در اثر
نیاز به عمل جراحی دارد ( .)2بنابراین ورزشکاران از جمله

اندازه لولههای اسپرمساز و همچنین دانهدار شدن نسج بیضه

کسانی هستند که بهدلیل صدمات متفاوت در ورزش دچار

بهدلیل وجود عفونت و آماس بهدنبال کاهش باروری میگردد

آسیب بیضهای مانند چرخش بیضهای و آسیبهای اپیدیدیم

( .)15از طرف دیگر ،مطالعات نشان دادهاند که چرخش

میگردند .در این موقعیت اورژانسی ،پزشکان باید در تشخیص

یكطرفه بیضه سبب کاهش اسپرماتوژنز شده و میتواند بیضه

و مدیریت آسیب بیضه دقت الزم را داشته باشند ( .)5ضربه به

مقابل را نیز درگیر سازد ( .)10ضربه یكطرفه بیضهای میتواند

بیضه منجر به خروج آن از محل اصلی خود شده و تشخیص آن

منجر به تغییراتی در مایع سمن شود .اما در بررسی بافتی،

بستگی به معاینات کامل فیزیکی و سیتیاسکن از لگن دارد.

التهاب،کوتاه بودن لولهها ایمنیساز اختالل در اسپرماتوژنز

اولتراسونوگرافی در تشخیص موقعیت بیضه آسیبدیده بسیار

برجسته نبود .همچنین بیان شد که ضربه یكطرفه بیضه به

کمك کننده بوده و برای پیبردن به وجود پارگی بیضه ،به

اختالل در باروری منجر شده و روشهای مختلف ترمیم

سیتیاسکن نیاز میباشد .ذکر این نکته اهمیت فراوانی دارد که

آسیبدیدگی ،باروری را بهبود نمیبخشد و علیرغم اختالل در

جراحی جهت بازگرداندن بیضه بهحالت اولیه در داخل کیسه

باروری ،بافت بیضه ظاهری نرمال داشت ( .)13در مطالعهای

بیضه ،بسیار اورژانسی است ( .)0-9مشخص گردیده است که

دیگر که ضربه دوطرفه بیضه را بررسی کردند مشخص گردید

چنانچه تا  22ساعت عمل جراحی ترمیم بیضه بعد از پارگی و

که این وضعیت سبب بروز تغییراتی در مایع سمن ،هورمون

ضربه صورت پذیرد ،عملکرد بیضه بهبود مییابد(.)2

تستوسترون و نعوظ میشود ( .)19عالوه بر ضربات بیضه ،موارد

در سال  2414گروه تحقیقاتی  Ghilanآسیبهای وارده به

دیگری همچون چرخش بیضه نیز قادرند پتانسیل باروری را

دستگاه تناسلی خارجی  24مردرا بررسی نموده و بیان کردند

کاهش دهند .بهدنبال چرخش بیضه ،آپوپتوز سلولهای ژرمسل

که  03/3درصد از آسیبها مربوط به پارگی و ضربه بیضه بوده

( ،)12تغییرات هورمونهای  FSH،LHو تستوسترون ،تغییرات

و این در حالی است که  34درصد از افراد دچار آسیبدیدگی

در مایع سمن ( ،)18اختالل در خونرسانی بیضه و ترومبوز

عضالت ناحیه تناسلی شده بودند ( Mohr .)8و همکاران

( )13مشاهده میگردد .چرخش بیضه سبب ایسکمی بهدنبال

( )2445ضربه بر روی دستگاه تناسلی خارجی  119مرد را

افزایش نوتروفیل و رادیکالهای فعال اکسیژن میشود (.)24

بررسی کردند و بیان نمودند که تروما به بیضه یکی از عوامل

چرخش بیضهای در بین افراد بزرگسال و نوجوان سبب آسیب

وجود ناتوانی جنسی یا اشکال در باروری میباشد ( .)3مشخص

به عملکرد بیضه و اختالل در نعوظ میشود .در مطالعهای

گردیده است که ضربات بیضه قادرند که قسمت اعظمی از این

مشخص گردید که بعد از  14سال افرادی که دچار چرخش

بافت را تخریب کرده و بر باروری و فعالیت جنسی فرد تأثیر

بیضه شده بودند ،آزواسپرم بوده و سطح تستوسترون سرم آنها

بگذارند(.)14

کاهش پیدا کرده بود .البته در این بیماران با جایگزینی

در گزارشی نشان داده شد که ضربه یكطرفه بیضه در

تستوسترون عمل نعوظ بهبود مییابد (.)21گروه تحقیقاتی

رتهای جوان ،بلوغ سلولهای زایای اولیه در همان بیضه و

 Heindelنیز با بررسی چرخش طناب اسپرماتیك و دژنراسیون

بیضه مقابل را تحتتاثیر قرار داده و کیفیت هورمونهای

دوطرفه بیضه در رتهای با سنین مختلف ،دریافتند که حیواناتی
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فعالیتهای ورزشی ،سبب بروز آسیبهای گرید  1و  2شده که

بیضه ،سبب کاهش حجم و تغییر در روند اسپرماتوژنز و کاهش

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i10.2404

مقدمه

جنسی را تغییر داده است ( .)11در مطالعهای دیگر بیان شده

ضربه بالت بيضه و پارامترهای اسپرم

تولیدمثلی بهدنبال چرخش یكطرفه طناب اسپرماتیك هستند.

حیوانات در این گروه بدون انجام هیچ عمل جراحی بهمدت

آنها نشان دادند که حیوانات با سن باالتر از  34روز مقاومت

 53روز (بیشتر از یك دوره اسپرماتوژنز در موش) بهصورت

بیشتری را در مقابل چرخش طناب اسپرماتیك نشان میدهند

انفرادی در قفسهای تمیز نگهداری شدند.

شيوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاههای ایران …

سبب بروز آسیبهای جدی به بیضه میگردد.از طرف دیگر

حیوانات این گروه تحت عمل جراحی قرار گرفتند .در این

بهدنبال چرخش طناب اسپرماتیك آنتیبادیهای خاص بر علیه

عمل با برش اسکروتوم ،بیضه خارج و سپس مجددا در درون

سلولهای الیدیگ و ژرمسل ترشح میشود ( .)25در نهایت

کیسه قرار گرفت .در نهایت حیوانات این گروه به مدت  53روز

میتوان اظهار نمود که از آنجایی که هورمون تستوسترون روی

بهصورت انفرادی در قفسهای تمیز نگهداری شدند.گروه

وزن و حجم بیضه اثرگذاراست بعد از چرخش بیضه

تجربی (ضربه بالنت به بیضه) :در این گروه پس از بیهوش

تستوسترون کاهش یافته و روی وزن و حجم بیضه اثر گذاشته

نمودن حیوان توسط تزریق داخل صفاقی کتامین (84

است و مصرف تستوسترون پس از چرخش بیضهای در بهبود

میلیگرم بر کیلوگرم) و زایالزین ( 14میلیگرم بر کیلوگرم)

آتروفی و آسیبهای بافتی بیضه موثر است ( .)20اگرچه

سطح شکم در ناحیه اینگوئینال توسط تیغ تراشیده شده و

مطالعات زیادی نشاندهنده تأثیر ضربه بیضه بر ساختار

پوست توسط محلول بتادین ضدعفونی گردید .سپس یك برش

لولههای اسپرم ساز و روند تولید اسپرم میباشند ولی مطالعاتی

عرضی بر روی شکم ایجاد گردیده و پوست از بافتهای زیرین

نیز وجود داشته که بهکاهش باروری بهدنبال آسیب بیضهای

جدا شد .در مرحله بعد بیضه چپ را خارج کرده و سپس تونیکا

معتقد نمی باشند .لذا با توجه به اهمیت و شیوع ضربه بیضه و

واژینالیس را باز و آن را در چهار نقطه ثابت کردیم .برای وارد

اثرات آن بر باروری ،و با توجه به فقدان اطالعات کافی مبنی بر

کردن ضربه بالنت به بیضه ،وزنه  3گرمی به شکل استوانه از

پاتولوژی آسیبهای حاد و مزمن بیضهای ،مطالعهای با هدف

ارتفاع  14سانتیمتری در داخل استوانه تو خالی رها کرده که

بررسی تاثیر ضربه بالنت یكطرفه بیضه بر پارامترهای اسپرم

پس از برخورد با تونیکا آلبوژینه و بروز ضایعه ،بالفاصله از محل

در دورههای حاد و مزمن در مدل موش سفید آزمایشگاهی،

برداشته شد ( .)23جهت تایید ضربه ،تونیکا آلبوژینه توسط

طراحی گردید.

میکروسکوپ استریو مورد بررسی قرار گرفت و کبودی مشاهده
گردید .سپس بیضه درون اسکروتوم قرار گرفته و پوست حیوان

روش بررسی

توسط نخ ( )silk 6-0بخیه زده شد .محل توسط بتادین و سپس

روش تحقیق در این پژوهش روش مداخله گر و از نوع

آب اکسیژنه  2درصد ضدعفونی شده و تزریق داخل عضالنی

آزمایشگاهی بود .در این تحقیق  04سر موش سوری نر نابالغ

آنتیبیوتیك سفازولین انجام گردید .حیوانات را تا بههوش

با سن  8هفته از نژاد  NMRIبا وزن  54-53گرم ،از النه

آمدن کامل بر روی تشك الکتریکی گرم قرار داده و در نهایت

حیوانات پژوهشکده علوم تولید مثل یزد تهیه گردید و بهروش

بهمدت  53روز به صورت انفرادی در قفسهای تمیز تحت

تصادفی و با هدف بررسی پارامترهای اسپرم بهدنبال ضربه

مراقبت ویژه قرار گرفتند.

وارده بر بیضه به  5گروه تجربی ،شم و کنترل تقسمبندی

نمونهگيری

شدند .حیوانات به مدت حداقل  0هفته قبل از شروع آزمایش

نمونهگیری در دو زمان حاد( 08ساعت پس از جراحی) و

در درجه حرارت کنترل شده (22-20درجه سانتیگراد) و

مزمن (1ماه و  2ماه پس از جراحی) انجام گردید.در طی

سیکل نوری  12ساعت روشنایی و تاریکی نگهداری گردیدند.

نمونهگیری ،بهدنبال بیهوش نمودن موشها در هر  5گروه
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( .)22چرخش بیضه سبب کاهش جریان خون بیضه شده و

گروه شم
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که سن آنها بین  53تا  34روزمیباشد ،بسیار مستعد آسیب

گروه کنترل

مجيد پور انتظاری و همکاران

زایالزین دم اپیدیدم بیضه هر حیوان طی عمل جراحی جدا

پس از جمعآوری دادهها ،آنها را کدگذاری کرده و

گردید .برا ی برداشتن این ناحیه از اپی دیدیم ،پس از ایجاد

اطالعات به کامپیوتر وارد گردید .در گزارش دادهها از جداول

برش درپوست بیضه چپ و باال بردن این عضو ،دم اپیدیدیم

و شاخصهای آماری به صورت mean±SDو برای تحلیل از

در قطب تحتانی هر بیضه پدیدار گشته و توسط قیچی

آزمونهای غیرپارامتری منویتنی و کروسکالوالیس استفاده

استریل بریده و داخل  1میلی لیتر محیط کشت  T6حاوی 0

شد .در بررسی پارامترهای اسپرم از نرم افزار

میلی گرم آلبومین سرم گاوی در هر میلی لیتر که از قبل

 Chicago, IL; Version 11.5استفاده گردید .در تمام

آماده و بهمدت  2ساعت انکوبه شده بود قرار داده شد .جهت

موارد P<4/43به عنوان سطح معنیداردر نظر گرفته شد.

SPSS Inc.,

صورت گرفته و توسط فشردن آرام و تکان دادن مالیم این

پروپوزال این تحقیق توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم
پزشکی شهید صدوقی یزد تایید شده است.
نتایج

بافت ،اسپرمها به صورت شناور وارد محیط کشت شدند
( .)29نمونهها به مدت یك ساعت در انکوباتور  52درجه
سانتیگراد و فشار  3درصد  CO2نگهداری شدند .دم

با توجه به جدول  ،1میانگین درصد اسپرمهای پیشرونده

اپی دیدم راست جهت مقایسه با سمت چپ برداشته شده و

کند در بیضه سمت چپ (تروما)  14/2±3/0ودر بیضه سمت

در محیط کشت  T6قرار داده شد.

راست  10/8±2/3بود و اختالف معنیداری در اسپرم بیضهها

آناليز اسپرم

وجود نداشت .درصد اسپرمهای پیشرونده سریع بهعنوان

جهت بررسی تحرک اسپرم ،مقدار  14µlاز هر نمونه توسط

شاخصی برای ارزیابی قدرت تحرکات سپرم در بیضه ترومایی و

سمپلر برداشته و در محفظه  Mackler chamberتخلیه شد.

سمت مقابل بررسی شدکه میانگین این درصد در گروه ضربه

در بررسی میکروسکوپی نمونهها با بزرگنمایی  ×24طبق

وارد بیضه در سمت چپ  12/3±13/1و در بیضه مقابل (سمت

معیارهای سازمان بهداشتی جهانی ( ،)WHOاسپرمها به 5

راست) 23/2±19/5بهدست آمد که ارتباط معنیداری از این

گروه تحرک پیشرونده ،تحرک درجا (غیرپیشرونده) و

نظر در بیضههای سمت راست و چپ وجود نداشت در حالی که

غیرمتحرک تقسم شدند .اسپرم پیشرونده شامل اسپرمهایی

اختالف معنیداری از نظر درصد اسپرمهای غیرپیشرونده

بوده که با ضربات شالقی دم خود حرکت رو به جلو دارند.

(درجا) در بین سمت راست و چپ مالحظه شد ( .)P=4/449از

اسپرم با حرکت درجا اسپرمهایی هستند که فقط دم آنها

این نظر نیز میانگین درصد اسپرمهای غیرپیشرونده در بیضه

حرکت داشته و سر آنها ثابت است و در نهایت اسپرمهای

سمت چپ  3/3±8/5و در سمت راست  13/3±9/3بود

بیتحرک هیچ حرکتی ندارد.پس از شمارش صد اسپرم توسط

همچنین میانگین درصد اسپرمهای بیتحرک در بیضه هر دو

کانتر ،درصد هر گروه مشخص گردید.جهت بررسی قابلیت

طرف راست وچپ ارتباط معنیداری نداشتند .در بررسی درصد

حیات اسپرم ،مقدار  3-9میکرولیتر از سوسپانسیون اسپرم را بر

میزان زنده ماندن اسپرم در بیضههای سمت راست و چپ هیچ

روی یك الم گذاشته و یك قطره کوچك ائوزین یك درصد،

اختالف معنیداری مشاهده نشد .میانگین تعداد اسپرم (میلیون

اضافه گردید .پس از  5دقیقه با بزرگنمایی  ×04میکروسکوپ

در میلیلیتر) در بیضه سمت چپ 12±19و دربیضه سمت

نوری درصد اسپرمهای زنده متحرک،زنده غیرمتحرک و

راست  52±29بود که اختالف معنیداری از نظر تعداد اسپرم

مردهمشخص گردید( .)29 ,22برای تایید قابلیت زنده ماندن

بیضههای سمت چپ و راست وجود داشت ()P=4/440

اسپرم از روش HOSنیز استفاده شد.

(جدول .)1با توجه به جدول  ،2میانگین درصد اسپرمهای با
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خروج اسپرم ها از این عضو ،چند برش در دم اپیدیدم

مالحظات اخالقی

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i10.2404

تجربی ،ش م و کنترل توسط تزریق داخل صفاقی کتامین و

تجزیه و تحليل آماری

ضربه بالت بيضه و پارامترهای اسپرم

کاهش معنیداری داشت .همچنین میانگین درصد اسپرمهای

بین گروه مزمن یك ماهه و شم یك ماهه (.)P=4/410

غیرپیشرونده (درجا) وعدم تحرک در گروههای تجربی حاد،

همچنین بین گروه مزمن یك ماهه و شم  2ماهه ()P=4/442

مزمن یك ماهه و مزمن دو ماهه نسبت به گروههای شم و

اختالف معنیدار وجود دارد.تعداد اسپرم در گروههای تجربی

کنترل افزایش یافته است .تفاوت در مورد تحرک درجا

شروع به کاهش نموده بدینصورت که میانگین درصد اسپرم در

(غیرپیشرونده) در بین گروهها معنیدار نبود .در مقایسه دو به

گروه تجربی حاد 22±15و در گروه تجربی مزمن یك ماهه

دو گروهها ،تمامی درجات حرکتی بین گروههای شم و کنترل

 9±9/1و در نهایت در گروه تجربی مزمن دو ماهه به52±52

بدون تفاوت است و معنیدار نبوده .میانگین درصد اسپرمهای

رسید .در بررسی درصد میزان زنده ماندن اسپرم با  hosدر بین

پیشرونده سریع و عدم تحرک در بین گروههای کنترل و تجربی

گروه کنترل و تجربی مزمن یك ماهه اختالف معنیدار وجود

حاد اختالف معنیدار وجود دارد ( )P=4/440ولی میانگین

دارد ( )P=4/410ولی در بررسی درصد میزان زنده ماندن

درصد اسپرمهای پیشرونده کند در بین گروههای کنترل و

اسپرم با ائوزین بین گروه کنترل و تجربی مزمن یك ماهه

تجربی حاد اختالف معنیدار وجود ندارد.در بررسی تحرک

وجود ندارد .در بررسی درصد میزان زنده ماندن اسپرم با  hosو

اسپرمهای پیشرونده سریع،کند و عدم تحرک در بین گروههای

ائوزین بین گروه شم حاد و تجربی حاد اختالف معنیدار وجود

کنترل و تجربی مزمن یك ماهه اختالف معنیدار مشاهده

دارد ( )P=4/442درصد میزان زنده ماندن اسپرم با  hosو

شد( .)P=4/442میزان درصد اسپرمهای پیشرونده سریع بین

ائوزین بین شم حاد و تجربی مزمن یك ماهه معنیدار

گروههای کنترل و گروه تجربی مزمن  2ماهه اختالف معنیدار

است( )P=4/442درصد میزان زنده ماندن اسپرم با ائوزین بین

وجود داشت ( .)P=4/410ولی تحرک اسپرمهایهای پیشرونده

شم حاد و تجربی مزمن  2ماهه معنیدار است ( )P=4/410ولی

کند و عدم تحرک در بین گروههای کنترل و گروه تجربی

میزان زنده ماندن اسپرم با  hosدر بین شم حاد و تجربی مزمن

مزمن  2ماهه اختالف معنیدار وجود نداشت.

 2ماهه معنیدار نیست و همچنین میزان زنده ماندن اسپرم با

شيوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاههای ایران …

همچنین میزان درصداسپرمهای پیشرونده سریع ،کند و

 hosدر بین گروه تجربی حاد و تجربی مزمن یك ماهه معنیدار

غیرمتحرک بین گروههای شم حاد و گروه تجربی حاد معنیدار

است ( )P=4/423ولی میزان زنده ماندن اسپرم با ائوزین بین

بود ( .)P=4/442میزان درصد اسپرمهای پیشرونده سریع و

دو گروه تجربی حاد و تجربی مزمن یك ماهه وجود ندارد .در

غیرمتحرک در بین گروه تجربی حاد و شم  2ماهه معنیدار بود

بررسی درصد میزان زنده ماندن اسپرم با  hosو ائوزین بین دو

( .)P=4/448ولی درصداسپرمهای پیشرونده کند در بین این

گروه تجربی مزمن یك ماهه و تجربی مزمن دو ماهه وجود

دو گروه معنیدار نبود .میزان درصد اسپرمهای پیشرونده سریع

ندارد .درصد میزان زنده ماندن اسپرم با  hosدر بین گروه

در بین دو گروه مزمن  1ماهه و شم  1ماهه و بین دو گروه

تجربی مزمن یك ماهه و شم یك ماهه معنیدار است

مزمن  1ماهه و شم دو ماهه و همچنین بین دو گرون مزمن 2

( )P=4/410ولی درصد میزان زنده ماندن اسپرم با ائوزین در

ماهه و شم  2ماهه اختالف معنیدار وجود داشت (.)P=4/442

بین گروه تجربی مزمن یك ماهه و شم یك ماهه وجود ندارد.

میانگین تعداد اسپرم (میلیون در میلیلیتر) در بین گروه

همچنین در بررسی درصد میزان زنده ماندن اسپرم با  hosو

کنترل و گروه تجربی مزمن یك ماهه اختالف معنیدار وجود

ائوزین بین گروههای تجربی مزمن دو ماهه و شم دو ماهه

دارد ( .)P=4/442همچنین میانگین تعداد اسپرم در بین

معنیدار نبود (جدول.)2
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یك ماهه و مزمن  2ماهه نسبت بهگروههای شم و کنترل

گروه تجربی حاد و گروه تجربی مزمن یك ماهه ( )P=4/444و
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تحرک پیشرونده (سریع و کند) در گروههای تجربی حاد ،مزمن

گروههای شم حاد و تجربی مزمن یك ماهه ( )P=4/410و بین

مجيد پور انتظاری و همکاران

گروه

بيضه تروما(سمت چپ)

بيضه عدم تروما(سمت

متغيرها

Mean±SD

راست)Mean±SD

P-value

23/2±19/5
10/8±2/3
13/3±9/3
09/3±24/3
33/5±13/3
94/2±13/1
52±29

4/192
4/145
4/449
4/499
4/133
4/199
4/440

تحرک پیشرونده سریع()%
تحرک پیشرونده کند()%
تحرک درجا(غیرپیشرونده) ()%
عدم تحرک()%
زنده ماندن اسپرم با )%(HOS
زنده ماندن اسپرم با ائوزین()%
تعداد اسپرم(میلیون در میلیلیتر)

12/3±13/1
14/2±3/0
3/3±8/5
92/9±23/8
05/3±25/2
08/2±29/0
12±19

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i10.2404

جدول  :1مقایسه میانگین شاخصهای اسپرم در بیضه سمت چپ (تروما) و بیضه سمت راست (عدم تروما)

شاخصهای آماری به صورت Mean±SDو ()P<4/43معنیدار در نظر گرفته شد.

جدول  :2مقایسه میانگین شاخصهایاسپرم پس از مداخله در گروههای آزمون با گروههای شم و کنترل
تجربی مزمن یك ماهه

تجربی مزمن دو ماهه

Mean±SD

Mean±SD

19/3±31/1abc
12/2±3/2b

گروه

کنترل

شم حاد

شم یك ماهه

شم دو ماهه

تجربی حاد

متغيرها

Mean±SD

Mean±SD

Mean±SD

Mean±SD

Mean±SD

01/2±8/3

08/2±8/3

29/2±0/2 b

02/2±4/33d

15/8±15/41abc

0/3±3/3abdc

21/2±8/3

25/2±0/2

19/2±9/2

11±0/48b

11/0±9/5b

9/5±2/3ab

تحرک پیشرونده
سریع()%
تحرک پیشرونده
کند()%
تحرک
درجا(غیرپیشرونده )

3±0/3

3±0/3

13/2±2/2

18/2±0/2

13/3±9/8

12/5±2/9

14/2±12/1

()%
عدم تحرک()%
زنده ماندن اسپرم با
)%(HOS
زنده ماندن اسپرم با
ائوزین()%
تعداد اسپرم(میلیون در
میلیلیتر)

28/3±3/49

21±14/3

54/3±2/5b

09/2±12/3b

91/5±12/3abc

91±28/3b

28/3±22/2abc

33±9/9

81/2±0/2a

90/2±8/9b

91±12/3b

34/1±19/42b

05/3±22/8ab

35/5±51/3be

30±0/8

22/2±3/5a

32±8/1b

32/2±13/2

09/0±2/8be

52/9±13/3abd

35±51/1e

04±15

20±15

25±0/3

09±23

22±15e

9±9/1abdc

52±52

 :aاختالف معنیدار با گروه کنترل :b.اختالف معنیدار با گروه شم:c .اختالف معنیدار با گروه شم  2ماهه :d.اختالف معنیدار با گروه شم  1ماهه :e.اختالف معنیدار با گروه مزمن  1ماهه.
شاخصهای آماری به صورتMean±SDو ( )P<4/43معنیدار در نظر گرفته شد .برای تحلیل از آزمونهای غیرپارامتری منویتنی و کروسکالوالیس استفاده شد.

است که بر روی قدرت باروری بیتاثیر نیست.در مطالعهای

بحث

 Chanو همکاران ( )2443که در حین عمل جراحی واریکوسل

نتایج این مطالعه نشان میدهد که ضربه بالنت بیضه

که بهطور تصادفی شریان بیضهای بسته شد نتایج نشان داد که

شاخصهای اسپرم را تحت تاثیر قرار داده است .بهعبارتی

چند درصد از بافت بیضهای دچار آتروفی شده است و میزان

میانگین تعداد اسپرم (میلیون در میلیلیتر) و درصد میزان زنده

باروری بهدلیل کاهش تعداد اسپرم مرد کاهش پیدا کرده است

ماندن اسپرم و درجات حرکتی (پیشرونده سریع ،کند ،عدم

( .)28در مطالعهای نشان داده شده است که وازکتومی

تحرک) در بینگروههای کنترل و شم و تجربی معنیدار بوده

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهيد صدوقی یزد
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برای تحلیل از آزمونهای غیرپارامتری منویتنی و کروسکالوالیس استفاده شد.

ضربه بالت بيضه و پارامترهای اسپرم

شده همچنین درمایع سمن اسپرمهای فاقد تحرک دیده شد

گونه های فعال اکسیژن ( )ROSاست که میتواند سبب آسیب

( .)23در مطالعهای اثرات آنتیاکسیدانت گالرین بر روی کیفیت

بافتی از طریق پراکسیدیشن چربیهای غشا سلول و دناتوره

اسپرمهایی که بیضه آنها دچار آسیب شده بود بررسی شد و

شدن پروتئینها و آسیب  DNAشود .نوتروفیل یکی از منابع

پارامترهای اسپرم بهدنبال آسیب بیضه در مقایسه با گروه

تولید  ROSاست و بیان شده است که تارین اثرات مفیدی روی

کنترل کاهش پیدا کرده بود اما بهدنبال مصرف گالرین تحرک

بهبودی ایسکمی بعد از چرخش بیضه دارند تارین گونهای فعال

و غلظت اسپرم ها افزایش یافته .بنابراین گالرین با اثر

اکسیژن را بهدلیل کم کردن نوتروفیلهای خون کاهش میدهد

آنتیاکسیدانی از آسیب بیضهای جلوگیری میکند (.)54

وسبب بهبودی ایسکمی بعد از چرخش بیضه را دارد بنابراین

شيوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاههای ایران …

پارامترهای آندوکرین را در مطالعهای بررسی کردند و نتایج

بیضه دارد ( .)50چرخش بیضهای سبب ایسکمی و عدم

نشان داد که غلظت اسپرم نرمال بود اما قدرت باروری در

خونرسانی بیضه شده و منجر به ناباروری در مرد میشود

مقایسه با گروه کنترل کاهش پیدا کرده است و با گروه

ایسکمی بیضه سبب شروع آبشاری از تغییرات پاتوفیزیولوژیکال

ارکیدکتومی (برداشتن بیضه) اختالف معنیدار مشاهده شد

و فعالشدن سیتوکینهای التهابی و تولید نیتریكاکساید و

( )P=4/40تاثیر برجستهای روی تحرک اسپرم وجود نداشت

گونههای فعال اکسیژن میشوند و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی

همچنین هورمونهای گنادوتروپین  LHو FSHدر مقایسه با

سبب آنژیوژنزیز و بقا سلولهای اندوتلیال میشود ( .)53در

گروه کنترل اختالف معنیداری وجود داشت ( )P=4/41در

مطالعهای بیان شد که بهدنبال چرخش بیضهای پدیده آپوپتوز

گروه تجربی ضربه به بیضه مقدار  LHو FSHبهطور برجسته

در اپیتلیوم ژرمینال بیضه مقابل مشاهده شده خصوصاً

افزایش پیدا کرده بود در گروهی که تحت درمان و ترمیم ضربه

اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه به صورت چشمگیری تحت تاثیر

بیضه غلظت ،تحرک و میزان  LHو  FSHدر مقایسه با گروه

قرار میگیرد اسپرماتوگونی و اندوتلیوم عروقی و بافت همبند و

کنترل اختالف معنیدار وجود نداشت در گروههای تجربی بیضه

فیبروبالست درگیر میشوند همچنین صدمه به سدخونی

مقابل و مقدار هورمون تسترون نرمال بود(.)51

بیضهای بهدنبال چرخش بیضهای سبب آزاد شدن فاکتورهای
فعال کننده آپوپتیك مثل سیتوکین میشود و آپوپتوز سبب

در مطالعهای بیان شده است که ایسکمی بیضهای سبب

ناباروری در مردان میشود(.)59

کاهش غلظت اسپرم شده و تعداد اسپرمهای غیرنرمال را
افزایش میدهد اما تغییری در تحرک اسپرم دیده نشده است.

 Dokmeciو همکاران در سال  2442اثرات حفاظتی

مالتونین برای درمان ایسکمی بیضه مطرح شده و تعداد

ایبوپروفن را در چرخش بیضهای که بهدنبال آن ایسکمی

اسپرمهای غیرنرمال را کاهش میدهد ( .)52چرخش بیضهای

بیضهای رخ میدهد را گزارش کردند و در بررسی بیضه با

یك اورژانس ارولوژی مربوط به کیسه بیضه است و چنانچه

میکروسکوپ الکترونی نشان دادند که ایبوپروفن بهدلیل اثرات

درمان مناسب صورت نگیرد به ناباروری و عقیمی در مرد منجر

آنتیاکسیدان و ضدالتهابی از دژنراسیون میتوکندری در

میشود یکی از دالیل ایسکمی بیضهای به دلیل رادیکالهای

سلولهای سرتولی و اسپرماتید جلوگیری میکند ( .)52در

آزاد اکسیژن میباشد همچنین بیان شده است که چرخش

مطالعهای اثرات طوالنی مدت ضربه بیضه روی عملکرد دستگاه

بیضهای سبب جدا شدن سلولهای ژرمینال در لوله های سمی

تناسلی برای تعیین ارتباط بین آسیب بیضه و باروری انسان

نفر بیضه شده است ( .)55ایسکمی بهدنبال چرخش بیضهای

بررسی کردند در آنالیز سمت الیگواسپرمی و آزواسپرمی خیلی

اتفاق می افتد و منجر به ناباروری یكطرفه و دوطرفه بیضه

شدید نبود و در بیضه آتروفی دیده شد(.)58
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سبب نکروز بیضه ،عفونت اپیدیدیم ،نکروز پوست اسکروتوم

شده و مکانیسم آن ناشناخته است این ایسکمی در ارتباط با

مجيد پور انتظاری و همکاران

ارتباطی با شکلگیری آنتی بادی ضد اسپرم ندارند بنابراین

باشد و آنتی بادی ضد اسپرم واسطه کننده این آسیب هست

کیفیت اسپرم دربیشتر بیماریها نرمال است اما مورفولوژی

چنانچه  9ساعت پس از ضربه از سیکلوسپرین کوتاهمدت و

اسپرم غیرنرمال است ( .)53در مطالعهای که چرخش بیضه را

ارکیدکتومی استفاده شود از آسیب به بیضه مقابل جلوگیری

بررسی کردند نشان دادند که تمام بیماران دچار اختالل در

بهعمل میآید ( .)05چرخش بیضهای سبب ایسکمی یكطرفه

عملکرد بیضه ،آتروفی بیضه شده و همچنین عملکرد سلولهای

بیضه و ناباروری در کودکان میشود و بیان شده که چند روز

الیدیگ و فرایند اسپرماتوژنز مختل شده است ( )04که نتایج

پس از چرخش بیضهای ضایعات جدی در بیضه یكطرفه و

مطالعه حاضر با این یافتهها مطابقت دارد .در مطالعه حاضر

بیضه مقابل دیده میشود سطح سرم کراتینکیناز افزایش پیدا

درصد اسپرمهای غیرپیشرونده (درجا) به عنوان شاخصی برای

کرده و سبب ایسکمی میشود همچنین متیلنبلو آسیبهای

ارزیابی قدرت تحرک اسپرم در بیضه ترومایی و سمت مقابل

بیضهای را در چرخش یكطرفه بیضه به دلبل افزایش وقایع

بررسی شد در حالی که اختالف معنیداری از نظر درصد

اکسیداتیو را افزایش میدهد(.)00

اسپرمهای غیرپیشرونده در بین سمت راست و چپ مالحظه

در مطالعه ضربه یكطرفه بیضه زیر مجموعهای از

شد ( .)P=4/449همچنین اختالف معنیداری از نظر تعداد

لنفوسیتهای  Tدر موشهایی که به بیضه آنها تروما وارد شده

اسپرم در بیضههای سمت چپ (تروما) و راست (عدم تروما)

است را بررسی کردند میزان لنفوسیتهای  Tبهطور چشمگیری

وجود داشت ( )P=4/440در مطالعهای میزان آسیب دوطرفه

بهدنبال ضربه به بیضه افزایش پیدا کرده است همچنین مقدار

بیضه را بهدنبال ضربه یكطرفه وآسیب کپسول بیضهای را به

لنفوسیتهای  Tدر بیضه مقابل هم افزایش پیدا کرده است که

وسیله سطح سرم مهار کننده  Bکه یه نشانه مرسوم روند

یکی از دالیل ناباروری در بیضههای آسیب دیده میباشد

اسپرماتوژنز است را مورد ارزشیابی قرار دادند در این مطالعه

( Anderson .)23و همکاران کیفیت اسپرم و پارامترهای

وزنه  213گرمی از ارتفاع  3/3بر روی بیضه پرتاب شد و

اندوکرین را پس از چرخش بیضهای بررسی کردند و نشان

کپسول بیضه دچار له شدگی شد نتایج نشان داد که سطح سرم

دادند که چرخش بیضهای طوالنیمدت با کاهش معنیداری در

مهارکننده  Bبهدنبال ترومای یكطرفه بیضه ،بیضه مقابل را هم

کیفیت اسپرم همراه است و سطح هورمونی  FSHغیر نرمال

تحت تاثیر قرار میدهند کاهش پیدا کرده است ( .)01چرخش

است همچنین دریافتند که آسیب بیضهای یكطرفه و دوطرفه

یكطرفه بیضه سبب تغییرات بافتی و مرگ برنامهریزی شده

بهدنبال چرخش بیضهای اتفاق افتاده است ( .)03چرخش

سلولهای زایای اولیه در بیضه شده همچنین سبب ایجاد

بیضهای و انسداد مجرای دفران رفلکس جریان خون بیضه را

تغییرات بافتی و وسعت زیاد مرگ سلولهای زایا در بیضه

کاهش می دهد و سطح اسید الکتیك و هیپوگزانتین به شکل

مقابل شده است ( .)02در مطالعهای ضربه یكطرفه بیضه در

یكطرفه و دوطرفه در بیضه بهطور چشمگیر افزایش پیدا

رتهای نابالغ  24روزه بررسی شد و نتایج نشان داد که آسیب

میکند ( .)09در آسیب بیضهای فعالیت اسپرماتوژنیك در بیضه

به تونیکا آلبوژینه بیضه بر روی باروری اثر میگذارد اما ضربه به

دوطرفه کاهش پیدا کرده بود و تناسب سلولهای هاپلوئید در

بیضه بدون آسیب به تونیکا واژینالیس بر روی بافت بیضه

چرخش بیضهای کاهش پیدا کرده بود ( .)02پستانداران به

تاثیری ندارد .همچنین  144روز بعد از ضربه درصد باروری و

آسیبهای رادیکالهای آزاد اکسیژن حساس هستند سندرم

سلولهای هاپلوئید از بیضه مقابل بهشدت کاهش پیدا کرده

بالینی اسکروتوم بهدنبال چرخش طناب اسپرماتیك ایجاد

است  134روز آنتیبادی ضداسپرم بهشدت کاهش یافته است و

میشود که در بچه ها و بزرگساالن به عمل جراحی اورژانسی
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 Arapو همکاران ( )2442بیان کردندکه بعد از چرخش

باروری و جمعیت سلولهای هاپلوئید بهبود پیدا کرده است

ضربه بالت بيضه و پارامترهای اسپرم

موجب میشود همچنین اثرات ایسکمی و عدم خونرسانی

بر روی زنده ماندن اسپرم ،تعداد اسپرم و تحرک اسپرم خصوصاً

بیضه بعد از بیضه چرخش طناب اسپرماتیك وجود دارد که

حرکت پشرونده سریع و کند و عدم تحرک مشاهده شده است

سبب آپوپتوز و مرگ سلولی میشود کاهش جریان خون در

و کمترین تاثیر را بر روی حرکت درجا اسپرم داشتکه میتواند

بیضه سمت مقابل بعد از چرخش بیضهای یكطرفه با تولید

یکی از دالیل ناباروری در مردان باشد این وضعیت میتوان به

بیش از حد گونههای فعال اکسیژن ( )ROSو ایجاد آسیب

تأثیر نامطلوب  ROSبر پارامترهای اسپرم و همچنین افزایش

بافتی همراه است مکانیسمهای مولکولی و وضعیت

میزان آپوپتوز در اسپرم اشاره نمود.

شيوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاههای ایران …

آنتیاکسیدانها در مشارکت گونههای فعال اکسیژن جهت

نتيجهگيری

آسیب بافتی بعد از چرخش طناب اسپرماتیك ضروری است
( )08که نتایج مطالعه حاضر با این یافتهها مطابقت دارد.
بهدنبال

چرخش

و

کاهش

جریان

خون

است .به عبارتی میانگین تعداد اسپرم (میلیون در میلیلیتر) و

تکنیك

درصد میزان زنده ماندن اسپرم و درجات حرکتی (پیشرونده

ایمونوهیستوشیمی نشان داد که سنتز نیتریكاکساید در

سریع ،کند،عدم تحرک) در بین گروههای کنترل و شم و

سلولهای مشابه ماکروفاژ در بافت بیضهای صورت میگیرد و

تجربی معنیدار بوده است که بر روی قدرت باروری بیتاثیر

نیتریكاکساید سبب پیشرفت آپوپتوز و مرگ سلولی ژرم سلها

نیست.

میشود که آپوپتوز با تکنیك تانل و شکست  DNAبا تکنیك

سپاسگزاری

الکتروفورز با ژل آگار مشاهده شد که میتوانند اسپرماتوژنز را

این تحقیق حاصل طرح تحقیقاتی مصوب در مرکز

دچار مختل میکند(.)03
 Beheshtianو همکاران در سال  2448گزارش کردند که

تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد است ،که بدین وسیله از

تجویز داروی سایلدنافیل در طول چرخش بیضهای ،آسیب

ریاست و پرسنل این مرکزکمال تشکر را داریم .حامی مالی آن

سلولها را کاهش میدهد که اثر آنتیاکسیدان این ماده نقش

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.
تعارض منافع :وجود ندارد.

مهمی را در حفاظت سلولها دارد ( .)34یافتههای پژوهش
حاضر نشان میدهد که بهدنبال ضربه به بیضه تغییرات
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Introduction: So far, the effects of blunt trauma on sperm parameters and reproductive capacity have not
been firmly established and different reports have been presented. The aim of this study was to investigate
the effect of unilateral blunt testis on sperm parameters in acute and chronic periods after injury in mice.
Methods: In this study, 40 adult male NMRI mice with a weight of 35-30 gr were selected randomly and
divided into 3 groups control, sham and experimental (blunt). Then sperm samples were examined
microscopically in terms of motility, number, viability (eosin stain color and Hypoosmotic Swelling) in two
acute and chronic.
Results: In experimental groups, there was a significant decrease in sperm motility and viability compared to
the control group (P<0.05). There was also a significant reduction in the number of sperm in the chronic
group compared to the control (P<0.05).
Conclusion: Results showed that mice testicular trauma has adverse effects on sperm viability, number and
progressive motility. Therefore, it can be concluded that testicular blunt trauma may impair the fertility of
males.
Keywords: blunt trauma, testis, sperm parameters, mice.
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