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 چکیده
چنین شواهدی مبنی بر  کار رفته در ساختار اسپرماتوزوئید نقش مهمی در  عملکرد آن دارد. همه ترکیبات لیپیدی بمقدمه: 

ا از تاثیر مستقیم نوع لیپید موجود در خوراک بر روی روند اسپرماتوژنز، کیفیت اسپرماتوزوئید و میزان تحرک آن در دسترس است. ام
جایی که در مورد ارتباط بین مقادیر لیپیدهای سرمی با ساختار و عملکردهای آندوکرینی و اگزوکرینی بیضه تحقیقات اندکی در  آن

 انجام شد. دسترس است، تحقیق حاضر
سرمی  برای اندازه گیری غلظت نر بالغ سالم انجام شد. سر موش صحرایی 60 مطالعه حاضر بر روی مواد و روش ها:

و LDL-c  لیپوپروتئین ،VLDL-c کلسترول تام، تری گلیسرید تام، لیپوپروتئین ستوسترون)شاخص آندوکرینی بیضه(،ت
 به تام گلیسرید تری و کلسترول. ؛ پس از آسان کشی حیوانات نمونه خون از طریق پونکسیون قلب اخذ شدHDL-cلیپوپروتئین 

 های اندیس. شد اندازه گیری رادیوایمونواسی به روش تستوسترون میزانو  دهی رسوب روش به ها لیپوپروتئین آنزیمی، روش
های جنسی  بررسی هیستومورفومتریک سلول تشریحی شامل وزن، محیط اسکروتوم، طول و عرض بیضه اندازه گیری شد. جهت

 با استفاده از ی شد. داده هاائوزین رنگ آمیز-میکرونی تهیه و با روش هماتوکسیلین 5مقاطع پارافینی  )شاخص اگزوکرینی بیضه(،
 مورد تجزیه و تحلیلی آماری قرار گرفتند.  چندگانه خطی و رگرسیون پیرسون آزمون همبستگی

 ;r=0.38بیضه) لیدیگ های سلول قطر با HDL-c سرمی میزان که داد نشان مطالعه این نتایج هش:وپژ یها یافته

P<0.05،) اسپرم های لوله قطر (سازr=0.69; P<0.01)، وزن (بیضهr=0.85; P<0.001،) اسکروتوم) محیطr=0.38; 

P<0.05) مقادیر چنین هم و (تستوسترونr=0.85; P<0.001) سلول قطر با گلیسرید تری سرمی مقادیر. دارد مثبت همبستگی 
 .داشت فیمن ( همبستگیr= -0.79; P<0.001بیضه) زایای اپیتلیوم ارتفاع میزان و (r= -0.82; P<0.001لیدیگ بیضه) های

 ;r= -0.81بیضه) زایای اپیتلیوم ارتفاع میزان ( وr= -0.73; P<0.01بیضه) لیدیگ های سلول قطر با VLDL-c سرمی مقادیر

P<0.001) وزن با گلیسرید تری سرمی مقادیر چنین هم. داشت منفی همبستگی (بیضهr=0.81; P<0.001) مثبت همبستگی 
 .داد نشان

 ناتومیکآ یها شاخص با HDL-cتوان نتیجه گرفت که لیپوپروتئین  نتایج این مطالعه میبر اساس  ی:گیر نتیجه و بحث

 اگزوکرینی و آندوکرینی با عملکردهای VLDL-cگلیسرید تام و لیپوپروتئین  رابطه مثبت دارد، اما تریبیضه  فومتریکرهیستومو و
 ارتباط منفی دارند.  بیضه
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 مقدمه 
عملکرد صحیح دستگاه تولید مثل مرد در زمینه 

های جنسی و ترشح تستوسترون تا حدود  سنتز سلول
یادی متاثر از نوع لیپیدها و فسفولیپیدهای موجود در ز

. به عبارت دیگر حضور مقادیر کافی رژیم غذایی است
از ترکیبات لیپیدی برای انجام اسپرماتوژنز ضروری 

مطالعات قبلی اثبات کرده اند که به عالوه، . (2،1)است
های  در طول روند اسپرماتوژنز در مردان، تبدیل سلول

به طور مستقیم وابسته  ؛به اسپرماتوزوئیدجنسی نابالغ 
به حضور مقادیر باالی اسیدهای چرب غیر اشباع در 

چنین میزان و نوع  همبیضه است. ساختار 
، فسفولیپیدهای موجود در ساختار دم اسپرماتوزوئید

آن  حرکتنقش بسیار مهمی در انعطاف پذیری و 
   (.1دارد)

ردان تغییر یکی از دالیل ناباروری م دیگر طرف از
 اجزای فسفولیپیدی و ترکیب اسیدهای چرب غشای

زیرا نوع فسفولیپیدهای  (3باشد) اسپرماتوزوئید می
که پیش نیاز عملکرد  غشای اسپرماتوزوئید؛ ضمن این

طبیعی سلول است نقش بسیار مهمی در بارورسازی 
عالوه بر این محققین  (. 4کند) سلول جنسی ایفا می

سطح غیر طبیعی افزایش اند که  گزارش نموده
اسپرماتوزوئید  تحرک گلیسرید سرم موجب کاهش تری

در  آکروزومی واکنش انجام در ( و اختالل5در انسان)
 اخیراً. شود می (6)خرگوشدر مدل اسپرماتوزوئید  سر

Morgan (گزارش نموده اند که 2014و همکاران )
افزایش میزان کلسترول تام سرم موجب نارسائی 

بیضه -ت شناسی و فیزیولوژیکی سد خونیساختار باف
ای می شود و این امر به نوبه خود منجر به ناباروری 

 (.7می گردد)
شواهدی مبنی بر تاثیر مستقیم نوع لیپید موجود در 
خوراک بر روی روند اسپرماتوژنز، کیفیت اسپرماتوزوئید 

 Liu چنین . هم(3و میزان تحرک آن در دسترس است)
ریافتند که باال بودن مقادیر لیپید ( د2014و همکاران)

که منجر به هیپرلیپیدمی  ، ضمن ایندر جیره غذایی
 های سرتولی و هم می تواند عملکرد سلول می شود،

چنین ساختار بافت شناسی سلول های جنسی متعدد را 
مختل نماید. این محققین در مدل موش صحرایی 

ی مدی سلول هاآدلیل این امر، ناکاراعالم نمودند 

سرتولی در زمینه تغذیه و محافظت سلول های جنسی 
و  Erdemir (.8باشد) می مختلف طی روند اسپرماتوژنز

گزارش نمودند که باال بودن سطح  (2012همکاران)
منجر به بروز استرس اکسیداتیو، لیپیدی سرم خون 
چنین  در بافت بیضه و همگسترده تغییرات ساختاری 

ن در موش صحرایی کاهش میزان هورمون تستوسترو
( 2014و همکاران)  Schisterman(.9می شود)

و تری  تام دریافتند که باال بودن میزان کلسترول
گلیسرید تام می تواند سبب ایجاد تغییرات غیر طبیعی 

چنین مرفولوژی  در میزان تحرک اسپرماتوزوئید و هم
سلول های جنسی مختلف در لوله های اسپرم ساز 

( 2011و همکاران) Chen (.10)بیضه در انسان شود
های خوراکی پرچربی باعث  اعالم نمودند که رژیم

اختالل در ساختار بافت شناسی و هیستومتریک سلول 
های جنسی موجود در لوله های اسپرم ساز در مدل 

 (.11موش صحرایی می شود)
 از چربی هایی جاییه ب وظیفه جا لیپوپروتئین ها

 اندام شح کننده آن وتر بافت را بین کلسترول قبیل
 در ارگان هدف جذب لیپید بر عهده دارند؛ هدف های

صورت می  لیپوپروتئین با واسطه گیرنده های عمدتاً
 میزان عرضه ها لیپوپروتئین چنین . هم(12،13)گیرد

 های فعالیت از انجام برخی برای نیاز مورد استرول
 هورمون سنتز غشاء ها و گیری شکل جمله از سلولی

 .(13)تنظیم می کنند را استروئیدی های
 مقادیر ارتباط بین مورد درکه  با توجه به این

ترشح  میزانهای سرم خون با  لیپیدها و لیپوپروتئین
 شناسی بافت و ناتومیکآ یها شاخص تستوسترون،

محدودی در اطالعات  ییصحرموش های در  بیضه
 بررسی حاضر صورت گرفت.   ،ستدسترس ا

 ها روش و مواد
 این انجام برای :تهیه حیوانات مورد آزمایش

از مرکز پرورش و نگهداری  ،1392 ماه آبان در آزمایش
 دانشگاه پزشکی دام حیوانات آزمایشگاهی دانشکده پیرا

 سن با سالم بالغ نر یصحرای موش سر 60 تعداد ایالم،
 گرم 239-259 اولیه وزن ماه( و با 5/4)یکسان تقریباً

 کردن فراهم از پس. شد خابانت تصادفی طور به
 ساعت 12 روشنایی، ساعت 12)مناسب زیستی شرایط

 به غذا و آب گراد، سانتی درجه 22–24 دمای تاریکی،
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 کردن عادت منظور به هفته یک مدت به( نامحدود طور
حیوانات مورد مطالعه در  .شدند نگهداری محیط، به

تمام طول حیات خود از رژیم غذایی یکسان محتوی 
تئین و چربی از طریق پلت خوراک حیوانات پرو

 در این مطالعه، کلیـه آزمایشگاهی تغذیه می شدند.
 روی کـار هـای پروتکـل و اخالقـی مالحظـات

 بـر نظـارت کمیتـه تائیـد مورد حیوانـات آزمایشگاهی
 دام پیرا حیوانـات آزمایشگاهی در دانشکده حقـوق
 کمیته اره مجوزشمایالم رعایت گردید) دانشگاه پزشکی
 (.ص-47595/7: اخالق

 :لیپوپروتئین و اندازه گیری غلظت سرمی لیپید
 لیپوپروتئین، و لیپید سرمی غلظت گیری اندازه برای
حیوانات با استفاده از کلروفرم،  کشی آسان از پس

قلب اقدام  پونکسیون طریق از خون نسبت به اخذ نمونه
 در ساعت 10-14 مدت به حیوانات کار این برای .شد

 لیتر میلی 7 میزان به سپس قرار داده شدند، ناشتا حالت
 نمونه سرم، سازی جدا برای. شد گرفته خون نمونه
 rpm و دقیقه 20 به مدت خون شده آوری جمع های

 کمک با نمونه ها سپس سرم. گردید سانتریفوژ 2500
 ریخته استریل میکروتیوب های در و آوری جمع سمپلر

 هورمون ازه گیری لیپیدهای سرم واند زمان تا و
 نگهداری سانتی گراد درجه -20 فریزر در تستوسترون

و تری گلیسرید تام  کلسترول برای تعیین میزان .شد
کیت های تجارتی شرکت پارس آزمون استفاده  از سرم

های مربوطه طبق  شد. بدین منظور، معرف یا معرف
آنزیمی دستورالعمل کیت تهیه و کلسترول تام به روش 

کلسترول اکسیداز و تری گلیسرید تام به روش آنزیمی 
گلیسرول فسفات دهیدروژناز اندازه گیری شدند. 
کلسترول موجود در لیپوپروتئین های با چگالی بسیار 

( و با چگالی LDL-c(، با چگالی کم)VLDL-cکم)
( به روش دستی و با کیت های شرکت HDL-c)باال

. بدین منظور، برای زیست شیمی اندازه گیری شدند
از روش رنگ سنجی و بر اساس  HDL-cتعیین میزان 

به وسیله معرف رسوب  VLDL-cو LDL-c رسوب 
در الیه شفاف  HDL-cدهنده استفاده شد. سپس 

فوقانی با روش آنزیمی توسط دستگاه اسپکتوفتومتر 
(Shimadzu-UV.120, Japan .اندازه گیری شد )

روش آنزیمی و رنگ  از، LDL-c برای اندازه گیری

به  LDL-cکار ابتدا  سنجی استفاده شد؛ برای این
کند و بعد از سانتریفوژ،  وسیله هپارین رسوب می

لیپوپروتئین های با چگالی باال و بسیار کم بر روی 
ها  گیرند و پس از اندازه گیری آن سطح شناور قرار می

به روش آنزیمی و کسرشان از کلسترول تام، مقدار 
LDL-c دست می آید. میزانه ب  VLDL-cاز کسر 

ه از کلسترول تام بHDL-c  و LDL-cمجموع مقادیر 
 (. 14دست آمد)

برای اندازه  :اندازه گیری غلظت سرمی تستوسترون
 ، نمونه هایسرمی هورمون تستوسترونمیزان گیری 
روش رادیوایمنواسی و کیت  از حیوانات با استفادهخون 

 ,Immunotech SA)تجاری هورمون تستوسترون

France, PI-1119(و دستگاه گاماکانتر )LKB, 

Sweden )بررسی شدند. 
بالفاصله پس از آسان  :آناتومیکال سنجش های

 های اندیسبیضه راست حیوانات از بدن خارج و کشی، 
 با ترازوی الکترونیکی دیجیتال؛ وزن شامل تشریحی

با استفاده از  بیضه عرض و طول اسکروتوم، محیط
  .شد گیری اندازه ولیس الکترونیکی دیجیتالک

جهت انجام  :هیستومورفومتری های بررسی
 یهای تهیه مقاطع بافتی، نمونه و بافت شناسی اتمطالع

متر از سه قسمت سری، میانی  سانتی 5/0به ضخامت 
روز در یک مدت  و دمی بیضه هر حیوان برداشت و به

 داده شد. قرار درصد 10فرمالین  تثبیت کننده محلول
برای به حداکثر رساندن تعداد برش های مناسب لوله 
های اسپرم ساز در مقطع عرضی، بیضه ها در جهت 

پس از انجام مراحل  محور طولی برش داده شدند.
 5معمول آمادش بافتی، از هر بیضه پنج مقطع پارافینی 

رنگ ائوزین -هماتوکسیلینمیکرومتری تهیه و با روش 
با استفاده از حاصله مقاطع بافتی  .(15)گردید آمیزی

 ,Nikon Eclipse E800)نوری میکروسکوپ

Tokyo, Japan) دوربین و  متصل به کامپیوتر
، مورد  (Sony camera, Tokyo, Japan)دیجیتال

مطالعات  برای انجام عکسبرداری قرار گرفتند.بررسی و 
یا تقریباً  مقطع عرضی کامالً 90رفومتریک وهیستوم

بافت بینابینی چنین  ساز و هم های اسپرم ولهمدور از ل
های لیدیگ( در هر حیوان به طور تصادفی  )سلولبیضه

فتومیکروگراف های عکسبرداری گردید.  و انتخاب
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 Motic تصویر با استفاده از نرم افزار آنالیزحاصل 

تحت بررسی هیستومتری و سیتومتری قرار  2002
حت تمام لوله های مسابا استفاده از نرم افزار گرفتند. 

اسپرم ساز موجود در هر فیلد میکروسکوپی از مساحت 
کل فیلد کسر شد در نتیجه مساحت لوله های اسپرم 
ساز و بافت بینابینی بیضه مشخص شد. این کار برای 
پنج مقطع مختلف از هر نمونه تکرار شد. برای تعیین 

ارتفاع  چنین میزان و همساز  های اسپرم لولهقطر 
انتخاب یا تقریباً مدور  طع عرضی کامالًاوم زایا مقاپیتلی

اندازه  با استفاده از نرم افزار در پنج نقطه از هر مقطع و
گیری صورت گرفت. عالوه بر این در همه نمونه ها 

 سرتولی،، های لیدیگ سلولو قطر  تعدادمیانگین 
به ازای اسپرماتید  و اسپرماتوسیت اولیه اسپرماتوگونی،

میلی متر از بافت  103 عدد از آن در هر 100شمارش 
اندازه  400 نمایی میکروسکوپی تحت بزرگ بیضه

  (.16،15گیری و ثبت شد)
 معیار انحراف و تعیین میانگین برای :آماری آنالیز

 یها چنین شاخص و هم سرم مقادیر لیپیدهای
از آمار توصیفی بیضه  فومتریکرهیستومو و ناتومیکآ

-Kolmogorovزمون از آاستفاده شد. سپس 

Smirnova  برای بررسی توزیع نرمال داده ها استفاده
پس از ارزیابی همبستگی ساده بین مقادیر گردید. 
 و ناتومیکآ یها چنین شاخص و هم سرم لیپیدهای
(؛ آزمون همبستگی پیرسونبیضه) فومتریکرهیستومو

دار داشتند  تغیرهایی که همبستگی باال و معنیم
ه رگرسیون خطی چندگانه مورد انتخاب و در تجزی

 ,SPSS Inc., Chicago, IL)قرار گرفتنداستفاده 

USA) . 

 یافته های پژوهش
مربوط به طبیعی معیار مقادیر  انحراف و میانگین

 ولیپیدها و لیپوپروتئین های سرم غلظت تستوسترون، 
چنین مقادیر طبیعی سنجش های آناتومیکال و  هم

صحرایی مورد  موش های درهیستومورفومتریک 
بر این نشان داده شده است.  1 شماره مطالعه در جدول

اساس میزان کلسترول تام بیشتر از تری گلیسرید تام 
بیشترین مقدار  VLDL-cمی باشد. به عالوه، 

در سطوح  LDL-cو HDL-c لیپوپروتئین سرم بوده و 
 پایین تر قرار دارند. 
 با خون سرم لیپیدی پروفایل رابطهنتایج مربوط به 

و  بیضه فومتریکرهیستومو و ناتومیکآ یها شاخص
درج شده  2 شماره جدول، در آنهمبستگی میزان 

 های لیپوپروتئین و لیپیدها بین از بر این اساس، است.
 های سلول قطر با HDL-c سرمی میزان مختلف،
 ،وزن بیضه ،ساز اسپرم های لوله قطر بیضه، لیدیگ
 تستوسترون ادیرمق چنین هم و اسکروتوم محیط

  (.2 شماره )جدولدارد مثبت همبستگی
با قطر  VLDL-cمقادیر سرمی تری گلیسرید و 

سلول های لیدیگ بیضه و میزان ارتفاع اپیتلیوم زایای 
سرمی  به عالوه میزانبیضه همبستگی منفی داشت. 

تری گلیسرید با وزن بیضه  همبستگی مثبت نشان داد. 
 میزان سرمیلعه حاضر، در مطاالزم به ذکر است که 

LDL-c هیچ گونه چنین مقادیر کلسترول تام  و هم
ی ها ارتباط آماری معنی داری با مقادیر شاخص

 )جدولنداشتفومتریک بیضه رهیستوموو ناتومیک آ
های سرتولی،  تعداد سلول عالوه بر این. (2 شماره

لیدیگ، اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتید 
 (.2 شماره )جدولا لیپیدی سرم خون نداشتارتباطی ب
 چندگانه خطی رگرسیون تجزیه 3 شماره در جدول

  با خون سرم لیپیدی پروفایل رابطه ارزیابی برای
 در بیضه فومتریکرهیستومو و ناتومیکآ یها شاخص

 هم (.3 شماره )جدولصحرایی ذکر شده است موش
 مطالعه برای مورد حیوانات بیضه بافتی چنین مقطع

 2و  1 شماره مشاهده جزئیات ساختاری در تصاویر
 .(2و  1 شماره تصاویر)نشان داده شده است
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  هشوپژ یمتغیرها در سیویژگی های توصیفی آزمودنی های مورد برر .1جدول شماره 

 معیار انحراف ±میانگین متغیر معیار انحراف ±میانگین متغیر

 5/34±8/3 طول بیضه)میلی متر( 8/8±6/0  (لیتر دسی/گرم میلی)تستوسترون میزان

 6/32±9/6 )میلی متر(عرض بیضه 4/46±3/0 دسی لیتر()میلی گرم/تام کلسترول

 6/89±4/6 مساحت بافت بینابینی  بیضه)%( 3/34±8/2 دسی لیتر(تری گلیسرید تام)میلی گرم/

VLDL-c/7/10±7/5 %(مساحت لوله های اسپرم ساز) 1/38±6/0 دسی لیتر()میلی گرم 

LDL-c/4/113±1/7 های اسپرم ساز)میکرون( ارتفاع بافت پوششی لوله 9/16±7/1 دسی لیتر()میلی گرم 

HDL-c/4/276±3/11 قطر لوله های اسپرم ساز)میکرون( 7/35±5/2 دسی لیتر()میلی گرم 

 6/12±8/2 ضه(بی بافت از متر میلی103لیدیگ)در هر های تعداد سلول 2/9±06/0 )میلی گرم(وزن بیضه

 6/29±02/0 بیضه)میکرون( لیدیگ های سلول قطر 8/57±3/7 محیط اسکروتوم)میلی متر(

 
 

 

 

 

   و خون سرم لیپیدی بین متغیرهای پروفایلهمبستگی  ضریب یردمقا .2شماره  جدول

 بیضه فومتریکرهیستومو و ناتومیکآ یها شاخص

 های سلول قطر متغیرها
بیضه  لیدیگ

 )میکرون(

وله های قطر ل
اسپرم ساز 

 )میکرون( 

وزن بیضه 
 )میلی گرم(

محیط 
اسکروتوم 
 )میلی متر(

تستوسترون  میزان
/ گرم میلی)

 (لیتر دسی

ارتفاع بافت پوششی 
های اسپرم ساز  لوله

 )میکرون(

HDL-c)12/0 85/0*** 38/0* 85/0*** 69/0** 38/0* )میلی گرم/ دسی لیتر ns 

 -ns ***81/0 11/0 ns 14/0 ns ***79/0 17/0 -82/0*** لیتر( تری گلیسرید تام)میلی گرم/ دسی

VLDL-c)16/0 -73/0** )میلی گرم/ دسی لیتر ns 15/0 ns 12/0 ns 13/0 ns ***81/0- 

LDL-c)11/0 )میلی گرم/ دسی لیتر ns 14/0 ns 14/0 ns 13/0 ns 12/0 ns 11/0 ns 

 ns 11/0 ns 11/0 ns 12/0 ns 15/0 ns 14/0 ns 13/0 تام )میلی گرم/ دسی لیتر( کلسترول

 معنی دار غیر P<0.001 ، ns ،***معنی دار در سطح P<0.01 ، **معنی دار در سطحP<0.05 *معنی دار در سطح
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  با خون سرم لیپیدی پروفایل رابطه ارزیابی برای چندگانه خطی رگرسیون تجزیه .3شماره  جدول

 صحرایی موش در بیضه فومتریکرهیستومو و ناتومیکآ یهاشاخص 
 متغییر وابسته

 بیضه( فومتریکرهیستومو و ناتومیک)متغیرهای آ
 متغیرهای مستقل

 خون( لیپیدی سرم ) پروفایل
ضرایب 
 (Bرگرسیونی)

 سطح معنی داری t آماره انحراف معیار

Intercept 24504/9 (میکرون)لیدیگ های سلول قطر  96606/5  55/1  1408/0  

HDL-c 14334/1  26248/0  36/4  0005/0  

تام گلیسرید تری  17759/0-  09076/0  96/1-  0081/0  

VLDL-c 12984/0-  09603/0  35/1-  1952/0  

LDL-c 00118/0-  02062/0  06/0-  9552/0  

تام کلسترول  02995/0-  05502/0  54/0-  5937/0  

Intercept 07466/2 (میکرون)ساز اسپرم های لوله قطر  86181/1  11/1  2816/0  

HDL-c 07012/0  08191/0  86/0  0046/0  

تام گلیسرید تری  02285/0-  02832/0  81/0-  4316/0  

VLDL-c 02169/0-  02997/0  72/0-  0097/0  

LDL-c 00479/0  00643/0  74/0  4676/0  

تام کلسترول  02151/0-  01717/0  25/1-  2282/0  

Intercept 02986/0 (گرم میلی)بیضه وزن  45892/1  71/0  4904/0  

HDL-c 34240/0  06419/0  33/5  0001/>  

تام گلیسرید تری  01084/0  02219/0  49/0  0018/0  

VLDL-c 00178/0  02348/0  08/0  9406/0  

LDL-c 00914/0  00504/0  81/1  5888/0  

تام کلسترول  00984/0-  01345/0  73/0-  4750/0  

-Intercept 55933/14 (متر میلی)اسکروتوم محیط  87494/4  99/2-  0087/0  

HDL-c 82214/1  21448/0  50/8  0001/>  

تام گلیسرید تری  15601/0  07416/0  10/2  7516/0  

VLDL-c 01251/0  07847/0  16/0  8753/0  

LDL-c 00262/0-  01685/0  16/0-  8784/0  

تام کلسترول  06721/0-  04496/0  49/1-  1544/0  

-Intercept 02419/0 (لیتر دسی /گرم میلی) تستوسترون غلظت  49870/1  02/0-  9873/0  

HDL-c 28932/0  06594/0  39/4  0005/0  

تام گلیسرید تری  01650/0-  02280/0  72/0-  4798/0  

VLDL-c 02487/0  02412/0  03/1  3178/0  

LDL-c 00101/0-  00518/0  20/0-  8477/0  

تام کلسترول  01382/0  01382/0  00/1  3322/0  

 ساز اسپرم های لوله زایای اپیتلیوم فاعارت
 (میکرون)

Intercept 85346/129  59686/9  53/13  0001/>  

HDL-c 87957/0  42223/0  08/2  0536/0  

تام گلیسرید تری  06293/0-  14599/0  43/0-  0022/0  

VLDL-c 57034/1-  15447/0  17/10-  0001/>  

LDL-c 02308/0  03317/0  70/0  4965/0  

تام لکلسترو  17572/0  08851/0  99/1  7645/0  
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(. در این بخش از ×044نمایی ، بزرگائوزین-)رنگ آمیزی هماتوکسیلینمورد مطالعهمقطع بافتی بیضه حیوانات . 1شماره  تصویر

( PSاولیه) های اسپرماتوسیت چنین سلول ( و همLهای لیدیگ) (، سلولEHهای اسپرم ساز) تصویر ارتفاع اپیتلیوم زایای لوله

 (EH: Epithelial Heightو  L: Leydig Cellsو  PS: Primary Spermatocyte) شود. دیده می

 

 

 

 
 (.×1444نمایی  ، بزرگائوزین-)رنگ آمیزی هماتوکسیلینمورد مطالعهمقطع بافتی بیضه حیوانات . 2تصویر شماره 

 (ST: Spermatid).دشو (، دیده میSTهای اسپرماتید) در این بخش از تصویر سلول 

 

 

 و نتیجه گیری بحث
مقادیر مربوط به  که داد نشان نتایج مطالعه حاضر

 یها شاخص بامی توانند خون  سرم لیپیدی اجزای
رابطه مثبت یا  بیضه فومتریکرهیستومو و ناتومیکآ

 HDL-c سرمی میزان منفی داشته باشند. به طوری که
 اسپرم های لوله قطر بیضه، لیدیگ های سلول قطر با

 مقادیر چنین هم و اسکروتوم محیط ،وزن بیضه ساز،
 شاید این بر بنا ،دارد مثبت همبستگی تستوسترون

-HDL عمدتاً بررسی، مورد حیوانات در که گفت بتوان

c سرم لیپوپروتئین هایلیپیدها و  سایر با مقایسه در 
 آندوپالسمی شبکه های در تستوسترون سنتز برای
می  کاره ب بیضه بافت لیدیگ سلول هایدر  صاف

 لیدیگ های سلول محققین اهمیت قطر (.17،7)رود

بیضه در زمینه ترشح و سنتز هورمون تستوسترون را 
اند که همواره بین افزایش  اثبات نموده و گزارش نموده

و افزایش غلظت سرمی  لیدیگ های قطر سلول
 چنین هم(. 18تستوسترون ارتباط مستقیم وجود دارد)

های لیدیگ  سلولاند که  نشان دادهی های قبلی بررس
 بیضه موش صحرایی برای استروئیدوژنز عمدتاً

را مورد استفاده قرار  HDL-cکلسترول موجود در 
 در دیگر محققین های یافته با این نتایج (.19دهند) می

 های سلول اندازه و تعداد بین مورد وجود ارتباط مثبت
 نر گاوهای در مسر تستوسترون میزان با لیدیگ
دلیل . دارد مطابقت (17چنین سگ) و هم( 20)برهمن

 این امر سنتز و ترشح هورمون تستوسترون در شبکه
 مهماست.  لیدیگ صاف سلول های های آندوپالسمی
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 درHDL-c  بکارگیری مورد در که استدالل هایی ترین
 سنتز سرم برای لیپوپروتئین های سایر با مقایسه

 ذیل نمود موارد توان می بیضه تباف در تستوسترون
 است:
به گونه ای HDL-c  ساختار بیوشیمیایی-الف 

 دارای لیپوپروتئین ها مقایسه با سایر دراست که 
 درصد کمترین و فسفولیپید درصد بیشترین

 HDL-c هیدرولیز این بر بنا (،21است) گلیسرید تری
 مقادیر تولید به منجر سرمی لیپاز لیپوپروتئین توسط

 راحتی به حاصله فسفولیپید. می شود فسفولیپید فراوانی
 عبور بیضه جمله از بافت ها اکثر لیپیدی سدهای از

  (.22)نماید می
 اثرات برای علل قابل طرح از دیگر یکی-ب 

 آندوکرینی فعالیت روی بر HDL-c مستقیم میزان
 آندوسیتوز تئوری و بافتی گیرنده های تعداد بیضه، بافت

 مورد، این در. می باشد HDL-c گیرنده به وابسته
 درموجود  HDL-c گیرنده های تعداد محققین برخی

اثبات  و اند قرار داده مطالعه را مورد بافت های مختلف
 گرانولوزای به سلول های HDL-c که ورود نموده اند
های کورتکس آدرنال  چنین سلول و هم (22)تخمدان

می  گیرنده به ستهواب بر اساس آندوسیتوز عمدتاً (12)
 تعداد است ممکن که گفت می توان این بر بنا. باشد

 از بیشتر بیضه بافت در HDL-c گیرنده های
 لیپوپروتئین ها باشد. و لیپیدها سایر های گیرنده
سلول های  مطالعات قبلی نشان داده اند که-ج

های جنسی موجود در بیضه  سرتولی نقش تغذیه سلول
جمله لیپیدها را بر عهده از  با مواد مغذی مختلف 

چنین داربست موجود در بین لوله های  (. هم23،1دارند)
اسپرم ساز و مویرگ های خونی بیضه، از عبور و مرور 

LDL-c و VLDL-c  جلوگیری نموده و تنها اجازه
و تحویل کلسترول موجود در آن  HDL-cتبادل ذرات 

می  این بر (؛ بنا24های سرتولی می دهد) به سلولرا 
توان نتیجه گرفت که در ساختار بیضه، کلسترول 

ترکیبات لیپیدی  سایر با مقایسه در HDL-cموجود در 
تستوسترون، جهت  سنتز برای سرم، عالوه بر بکارگیری

های جنسی در حال ساخت نیز مورد  تغذیه سلول
 حاضر مطالعه از حاصل نتیجهاستفاده قرار می گیرد. 

 مقادیر بین مثبت مبستگیه بر مبنی گزارشی با همسو

HDL-c ،اسپرماتوزوئید دانسیته نیز و مانی زنده سرمی 
نشان داد که  این تحقیقنتایج  .(25باشد) می انسان در

 قطر با VLDL-c و گلیسرید تری سرمی غلظت بین
لوله  زایای اپیتلیوم ارتفاعو میزان  لیدیگ های سلول
این  ،منفی وجود دارد همبستگی بیضه ساز اسپرم های

اثرات زیان بار  بر مبنی گزارشی با همسو یافته ها
 سرمی بر روی اسپرماتوژنز و  VLDL-cافزایش میزان

 (.5)دباش می انسان اسپرماتوزوئید در میزان تحرک نیز
و Morgan با نتایج تحقیقات  هیافتاین عالوه بر این، 

 و همکارانChen  چنین و هم (7)(2014همکاران)
بر روی کیفیت  VLDL-c اثرات سوءدر مورد  (2011)

از  (.11خوانی دارد) هماسپرم و میزان باروری جنس نر 
این در مطالعه حاضر منفی  همبستگیجمله دالیل این 

که لیپیدهای غیرقطبی مانند تری گلیسرید به  است
میزان ناچیز در ساخت اسپرماتوزوئید مورد استفاده قرار 

تری  رات سوءاث گزارش شده است که .(1)می گیرند
 لوله های های جنسی موجود در سلول گلیسرید بر روی

 غشای آسیب رساندن به به دلیل ،بیضه ساز اسپرم
می  ، سیالیت و ثبات آنآن و اختالل در تمامیت سلولی
 دی سرمی غلظت بین انسان دربه عالوه،  (.26باشد)

 تری سطح با اسپرم ریخت شناسی و هیدروتستوسترون
 گلیسرید تری چنین بین نسبت ، هم(25)تام گلیسرید

 سرمی سطح با پالسما، B های آپولیپوپروتئین به
عالوه ه ب .دارد وجود منفی همبستگی (27)تستوسترون

 در گلیسریدمی هیپرتری که است شده داده نشان
 واکنش انجام توانایی کاهش موجب خرگوش

می  آن ساختار در اختالل و اسپرماتوزوئید در آکروزومی
 گلیسرید تری سرمی مقادیرحاضر در مطالعه (. 6)شود

 می این احتمالمثبت نشان داد  همبستگی بیضه وزن با
 موجب گلیسرید، تری سرمی سطح افزایش که رود

 افزایش چنین هم لنفاوی و رگ های تعداد افزایش
و در نتیجه  بیضه بافتی ساختار در چربی بافت توده

بین میزان  حاضر در تحقیق .(16)افزایش وزن آن گردد
و سنجش های آناتومیکال و LDL-c  سرمی

هیستومتریک بیضه ارتباط معنی دار مشاهده نشد. 
و همکاران اعالم نموده اند  Aremمطابق با این مورد، 

تاثیری بر روی  LDL-cکه تغییرات میزان پالسمایی 
ساختار بافت شناسی بیضه و میزان ترشح هورمون 
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طالعه حاضر دارای محدودیت م (.28تستوسترون ندارد)
ترکیبات هایی از جمله عدم کنترل کافی بر روی نوع 

اجزای ویتامینی رژیم خوراکی در  تغذیه ای به ویژه
به می باشد.  در زمان قبل از بلوغ حیوانات مورد بررسی

عبارت دیگر، نگارندگان این تحقیق نمی توانند به طور 
ی تغذیه ای تمام نیازهاقطع و یقین در مورد تامین 

در طول دوران قبل و بعد از بلوغ  مورد بررسیحیوانات 
. بهتر آن بود که اظهار نظر کنندمثل،  و یا زمان تولید
حیوانات مورد مطالعه از اولین روز پس از رژیم خوراکی 

تحت  کامالًتولد تا هنگام بلوغ و تولیدمثل جنسی، 
 نظارت دقیق قرار می گرفت.

اکتفا  ،های این تحقیقیکی دیگر از محدودیت 
بار  اخذ نمونه خون ناشتا و آن هم فقط یک کردن به

بود. دلیل این امر کوچک بودن جثه حیوانات مورد 
بررسی و نداشتن خون کافی برای دفعات نمونه گیری 

 ر چند روزکه د بیشتر بود به عبارت دیگر بهتر بود
شد و سپس می  اخذ ،متوالی نمونه های خون ناشتا

ها ارزیابی و در  لیپیدی و میزان تستوسترون آناجزای 
 ها گزارش می شد.   نهایت میانگین آن

هر چند که نتایج این تحقیق بیانگر ارتباط بین 
با  بیضه فومتریکرهیستومو و ناتومیکآ یها شاخص

 صحرایی برخی از اجزای لیپیدی سرم در مدل موش
 عدم اخذ ؛این مطالعه های از جمله کاستیاما  است،

 مطالعهو عدم  نمونه منی از حیوانات تحت بررسی
. کیفیت اسپرماتوزوئید به ویژه میزان تحرک آن بود

 بنا .ناکافی بودن امکانات در دسترس بود ین امردلیل ا
 ت که باـــتری الزم اسـاین در آینده مطالعات بیش بر

ها بتوان در مورد ارتباط احتمالی پروفایل  استفاده از آن 
رم خون با حجم، ویسکوزیته و تحرک اسپرم لیپیدی س

 اظهارنظر نمود.
 میزانکه د اد طور کلی نتایج این مطالعه نشانه ب

HDL-c پشتیبان و جنسی سلول های جمعیت با سرم 
 سلول های ترشحی فعالیت چنین هم و بیضه بافت

باال رفتن چنین  هم .دارد مثبت ارتباط بیضه لیدیگ
 موجب؛ VLDL-c و گلیسرید تری سرمی غلظت
 بافت در پشتیبان و جنسی ول هایلس تعداد کاهش
 حیوان باروری روی بر است ممکن و شود می بیضه
 های بررسیبا این وجود  ؛باشد داشته یمخرب اثرات

 سطح در شناسی بافتمطالعات  انجام جمله از بیشتری
 یا مکانیسم به آمدن نائل جهت الکترونی میکروسکوپ

 اعمال الذکر فوق تاثیرات آن طی که مکانیسم هایی
 .است الزم می شود

عنوان پایه ه می تواند بیافته های تحقیق حاضر  
ای برای پژوهش های بیشتر در زمینه رابطه بین 

و ساختار بیضه در انسان و گونه  خون پروفایل لیپیدی
. همچنین نتایج این های دیگر مورد استفاده قرار بگیرد

و ارتقاء در بهبود  مسرHDL-c نقش موثر  بررسی
 جنسی سلول های جمعیت ،بیضهساختار بافت شناسی 

تستوسترون در مدل موش سرمی سطح  چنین هم ونر 
با توجه به عالوه بر این،  صحرایی خاطر نشان می کند.

 سرمی غلظت افزایشتوان  میهای حاضر  یافته
عمده را به عنوان تهدید  VLDL-c و گلیسرید تری

جنس نر  در تولید مثلمیزان روری و قدرت باای برای 
 قلمداد نمود.
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Abstract 

Introduction: The lipid compositions of 

spermatozoa play an important role in its 

physiological functions. In addition, the 

available evidence suggests that dietary 

supplementation with appropriate lipids 

affects spermatogenesis, sperm quality and 

sperm motility. The present work was 

performed since there are only little data on 

the correlation of serum lipids with 

endocrine and exocrine integrities of the 

testis.  

 

Materials & methods: The present study 

was carried out on 60 normal healthy male 

rats. Then animal euthanasia blood samples 

were collected by cardiac ponction. The 

serum concentrations of total cholesterol 

and triglyceride were measured by method 

Enzymatic, lipoproteins were determined 

by method Precipitation and testosterone 

was measured by Radio Immuno Assay 

method. Anatomical indices include weight, 

scrotal circumference; length and width of 

the testis were recorded. For 

histomorphometric study (exocrine 

parameters of the testis); the 5 µ sections 

were made and stained with Hematoxyline-

Eosin. Data were statistically analyzed by 

the Pearson correlation tests.  

 

Findings: Results showed that the serum 

HDL-c values were significantly correlated 

with the diameter of the leydig cells 

(r=0.38; p<0.05), the diameter of the 

seminiferous tubules (r=0.69; p<0.01), 

testicular weight (r=0.85; p<0.001), scrotal 

circumference (r=0.38; p<0.05) and as well 

as serum levels of testosterone (r=0.85; 

p<0.001). Serum triglycerides value was 

also inversely correlated with the diameter 

of the leydig cells (r= -0.82; p<0.001) and 

germinal epithelium height (r= -0.79; 

p<0.001). In addition, the serum levels of 

VLDL-c was inversely correlated with the 

diameter of the leydig cells (r= -0.73; 

p<0.01) and germinal epithelium height (r= 

-0.81; p<0.001). Furthermore, the serum 

triglycerides levels had significant 

correlation with the testis weight (r=0.81; 

p<0.001).   

 

Discussion & Conclusions: Upon to these 

results, it is concluded that anatomical and 

histomorphometrical indices of the testis 

are correlated with serum levels of HDL-c 

and also the triglycerides and VLDL-c 

values are inversely correlated with 

endocrine and exocrine integrities of the 

testis in the rat.    

 

Keywords:  Histology, Lipid, Testis, 

Testosterone, Rat
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