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Abstract
Previous studies demonstrated that dietary supplementation
with appropriate polyunsaturated fatty acids can produce
major increases in spermatogenesis and improvement in sperm
quality. To investigate the correlation of serum lipids and
lipoproteins
with
spermatogenic
activity
and
histomorphometric structure of the testis, 10 male goats were
divided into three equal groups included one, two and three
years of age and blood samples were collected from the
jugular vein. The serum concentrations of total cholesterol and
triglyceride were measured by enzymatic method, serum
levels of lipoproteins were determined by precipitation
method. The serum levels of testosterone were measured by
Radio Immuno Assay method. For histomorphometric study,
the 5 µ sections were made and stained with HematoxylineEosin. Data was statistically analyzed by the one way
ANOVA and Pearson correlation tests (p≤0.05). Results
showed that serum levels of total cholesterol, triglycerids,
VLDL-c and LDL-c had not significant differences between
different ages. The serum levels of HDL-c, testosterone, as
well as the area of spermatic tubules and testicular
interstitium, diameter of seminiferous tubules, germinal
epithelium height, number and diameters of the leydig cells;
number of spermatid cells had significant increase from one
year group to two years group but significant decrease from
two years animals to three years group. The serum HDL-c
values were significantly correlated with the number of leydig
cells as well as testosterone serum levels. Also triglycerides
values had correlated with germinal epithelium height. It can
be concluded that increased serum levels of HDL-c and
triglycerides have respectively a benefit and deleterious effects
on the spermatogenic activity and histomorphometric structure
of the testes in the male goats of Ilam province.

چکیده
مطالعات قبلی نشان دادهاند که افزودن مکملهای غذایی محتوی اسیدهای
چرب غیراشباع مناسب به جیره میتواند موجب افزایش اسپرماتوژنز و
 به منظور بررسی ارتباط بین لیپیدها و.بهبود کیفیت اسپرماتوزوئید شود
لیپوپروتئینهای سرم خون با فعالیت اسپرماتوژنیک و ساختار
، رأس بز نر که به سه گروه مساوی یکساله31  از،هیستومورفومتریک بیضه
 نمونه خون از ورید وداج اخذ،دوساله و سه ساله تقسیم بندی شده بودند
 برای اندازهگیری غلظت سرمی کلسترول و تریگلیسرید تام از روش.شد
 برای اندازهگیری لیپوپروتئینها از روش رسوبدهی و برای،آنزیمی
.اندازهگیری هورمون تستوسترون از روش رادیوایمونواسی استفاده شد
 میکرونی تهیه و با5  مقاطع پارافینی،جهت بررسی هیستومورفومتریک
 دادهها با استفاده از آزمونهای.ائوزین رنگآمیزی شد-روش هماتوکسیلین
آنالیز واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیلی آماری
، نتایج نشان داد که میزان سرمی کلسترول.)p≤ 1/15( قرار گرفتند
 در سنین مختلف اختالف آماریLDL-c  وVLDL-c ،تریگلیسرید
 مساحت لولههای، تستوسترون،HDL-c  مقادیر.معنیدار با یکدیگر ندارد
 ارتفاع اپیتلیوم، قطر لولههای اسپرمساز، مساحت بافت بینابینی،اسپرمساز
تعداد و قطر سلولهای لیدیگ و تعداد اسپرماتید از سن یک سالگی،زایا
تا دو سالگی افزایش و از سن دو سالگی تا سه سالگی کاهش معنیدار
 با تعداد سلولهای لیدیگ بیضه و همچنینHDL-c  میزان سرمی.نشان داد
 همچنین مقادیر سرمی.مقادیر تستوسترون همبستگی مثبت داشت
.تریگلیسرید با میزان ارتفاع اپیتلیوم زایای بیضه همبستگی منفی داشت
 وHDL-c نتایج بدست آمده نشان داد که افزایش مقادیر سرمی
تریگلیسرید به ترتیب دارای اثرات مفید و آسیب رسان بر روی فعالیت
اسپرماتوژنیک و ساختار هیستومورفومتریک بیضه در بزهای نر بومی استان
.ایالم می باشد
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مقدمه
ناباروری ،کمباروری و پایین بودن کیفیت اسپرماتوزوئیدهای
حیوان مهمترین عواملی هستند که اغلب منجر به عدم
موفقیت در جفتگیری شده و بخش عمدهای از سرمایه
پرورشدهنده را هدر میدهند .از طرف دیگر شواهدی وجود
دارد که افزودن مکملهای غذایی محتوی اسیدهای چرب
غیراشباع مناسب به خوراک دام و طیور موجب افزایش
اسپرماتوژنز ،اصالح ساختار کیفی اسپرماتوزوئید و باال رفتن
میزان باروری میشود ( .)Speake et al., 2003همچنین
مطالعات اثبات کردهاند که یکی از دالیل ناباروری مردان تغییر
اجزای فسفولیپیدی و ترکیب اسیدهای چرب غشای
اسپرماتوزوئید میباشد ( .)Gulaya et al., 2001عالوه بر
این محققین گزارش نمودهاند که افزایش سطح تری گلیسرید
سرم موجب کاهش تحرک اسپرماتوزوئید در انسان (Ergun
) ،et al., 2007و اختالل در انجام واکنش آکروزومی در سر
اسپرماتوزوئید خرگوش (Diaz-Fontdevilla & Bustos-
) Obregon, 1993میشود .بهعالوه ،ترکیب فسفولیپیدهای
غشای اسپرماتوزوئید ضمن اینکه پیش نیاز عملکرد طبیعی
سلول است نقش بسیار مهمی در بارورسازی سلول جنسی ایفا
میکند (.)Rana et al., 1991
لیپوپروتئینها وظیفه جابجایی چربیهایی از قبیل
کلسترول را بین بافت ترشح کننده آن و اندامهای هدف بر
عهده دارند؛ جذب لیپید در ارگان هدف عمدتاً با واسطه
گیرندههای لیپوپروتئین صورت میگیرد (Gwynne et al.,
) .1984; Havel & Kane 2001همچنین لیپوپروتئینها
میزان عرضه استرول مورد نیاز برای انجام برخی از
فعالیتهای سلولی از جمله شکلگیری غشاها و سنتز
هورمونهای استروئیدی را تنظیم میکنند & (Havel
).Kane, 2001
نظر به جنبههای اقتصادی پرورش نشخوارکنندگان
کوچک و اهمیت موضوع باروری ،مطالعاتی بر روی دستگاه
تولیدمثل نر و میزان باروری گوسفند و بز صورت گرفته است؛
بهعنوان مثال عرفانی مجد و همکاران گزارش نمودهاند که
فعالیت اسپرماتوژنیک لولههای اسپرمساز قوچ نژاد عربی بسته
به فصل سال تغییرات معنیداری پیدا میکند (Erfani
)(2006) Zamiri & Heidari .Majd et al., 2009
در مطالعهای به بررسی ویژگیهای تولیدمثلی بز نر رائینی در
استان کرمان پرداختهاند؛ بر اساس نتایج این مطالعه طی
تابستان و اواخر پائیز کیفیت و کمیت منی بزهای مذکور باالتر
از سایر فصول سال میباشد .به عالوه (2004) Leal et al.
به بررسی کارایی سلولهای سرتولی موجود در ساختار بافتی

بیضه بز در تخمین میزان تولید روزانه اسپرماتوزوئید پرداختهاند
و گزارش کردهاند که در بین دامهای اهلی باالترین فعالیت
جنسی و باروری متعلق به بز میباشد.
در مورد مقادیر طبیعی لیپیدها و لیپوپروتئینهای
پالسمایی بز مطالعات محدودی صورت گرفته است اما راجع
به ارتباط بین لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خون با فعالیت
اسپرماتوژنیک و همچنین ساختار هیستومورفومتریک بیضه در
بزهای نر مطالعه جامعی صورت نگرفته است ،به این دالئل
بررسی حاضر صورت گرفت.
مواد و روشها
برای انجام این آزمایش در فروردین ماه  2931و در فصل
جفتگیری حیوانات 91 ،رأس بز نر بالغ بومی استان ایالم که از
نظر معاینات بالینی سالم بودند مورد استفاده قرار گرفت
(جدول .)2حیوانات مورد مطالعه از یک واحد پرورش و
نگهداری بز که دارای سیستم پرورش بسته با شرایط
مدیریتی ،تغذیه ای و بهداشتی یکسان بود تهیه گردیدند .قبل
از خرید حیوان ضمن پرسش از فروشنده ،از عملکرد جنسی
حیوانات در گله اطمینان حاصل شد .بزهای مورد بررسی به
سه گروه مساوی ده رأسی شامل گروه اول (یکسال و کمتر)،
گروه دوم (یکسال تا دو سال) و گره سوم (دو سال تا سه
سال) تقسیم شدند.
جدول  .1مشخصات حیوانات مورد استفاده در تحقیق حاضر
مشخصه
سن (سال)
میانگین  ±خطای استاندارد وزن (کیلوگرم)
تعداد حیوانات

مقادیر
1-9 2-1
≥2
77±1 19/7±9 93/3±1
21
21
21

آزمایشات مربوط به این تحقیق در محل دانشکده
پیرادامپزشکی دانشگاه ایالم صورت گرفت .برای اندازهگیری
غلظت سرمی لیپیدها ،لیپوپروتئینها و همچنین تستوسترون
خونگیری به عمل آمد .برای این کار حیوانات به مدت 21-23
ساعت در حالت ناشتا قرار داده شدند ،سپس از ورید وداج به
میزان  21میلیلیتر نمونه خون گرفته شد .برای جداسازی
سرم ،نمونههای جمعآوری شده خون به مدت  11دقیقه و
 1711rpmسانتریفوژ گردید .سپس سرم نمونهها با کمک
سمپلر جمعآوری و در میکروتیوبهای استریلی که شماره
حیوان و تاریخ نمونه برداری بر روی آنها ثبت شده بود ریخته
و تا زمان اندازهگیری لیپیدهای سرم و هورمون تستوسترون
در فریزر  -11درجه سانتیگراد نگهداری شد.
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برای تعیین میزان کلسترول و تریگلیسرید تام سرم از
کیتهای تجارتی شرکت پارس آزمون استفاده شد .به این
منظور ،معرف یا معرفهای مربوطه طبق دستورالعمل کیت
تهیه و کلسترول تام به روش آنزیمی کلسترول اکسیداز و
تریگلیسرید تام به روش آنزیمی گلیسرول فسفات دهیدروژناز
اندازهگیری شدند .کلسترول موجود در لیپوپروتئینهای با
چگالی بسیار کم ) ،(VLDL-cبا چگالی کم ) (LDL-cو با
چگالی باال ) (HDL-cبه روش دستی و با کیتهای شرکت
زیستشیمی اندازهگیری شدند .به این منظور ،برای تعیین
میزان  HDL-cاز روش رنگسنجی و بر اساس رسوب
 LDL-cو  VLDL-cبه وسیله معرف رسوبدهنده استفاده
شد .سپس  HDL-cدر الیه شفاف فوقانی با روش آنزیمی
توسط دستگاه اسپکتوفتومتر (Shimadzu-UV.120,
) Japanاندازهگیری شد .برای اندازهگیری LDL-c؛ از روش
آنزیمی و رنگسنجی استفاده شد؛ برای اینکار ابتدا LDL-c
به وسیله هپارین رسوب میکند و بعد از سانتریفوژ،
لیپوپروتئینهای با چگالی باال و بسیار کم بر روی سطح شناور
قرار میگیرند و پس از اندازهگیری آنها به روش آنزیمی و
کسرشان از کلسترول تام ،مقدار  LDL-cبدست میآید.
میزان  VLDL-cاز کسر مجموع مقادیر  LDL-cو
 HDL-cاز کلسترول تام بدست آمد & (Bruits
).Ashwood, 1994
برای اندازهگیری میزان سرمی هورمون تستوسترون،
نمونههای خون حیوانات با استفاده از روش رادیوایمنواسی و
کیت تجاری هورمون تستوسترون (Immunotech SA,
) France, PI-1119و دستگاه گاماکانتر (LKB,
) Swedenبررسی شدند.
جهت انجام مطالعات بافت شناسی ،حیوانات را ذبح نموده
و بیضه راست برداشت شد .جهت تهیه مقاطع بافتی،
نمونههایی به ضخامت  1/7سانتیمتر از سه قسمت سری،
میانی و دمی بیضه هر حیوان برداشت و به مدت یک روز در
محلول تثبیتکننده فرمالین  %21قرار داده شد .برای به
حداکثر رساندن تعداد برشهای مناسب لولههای اسپرمساز در
مقطع عرضی ،بیضهها در جهت محور طولی برش داده شدند.
پس از انجام مراحل معمول آمادش بافتی ،از هر بیضه پنج
مقطع پارافینی  7میکرومتری تهیه و با روش هماتوکسیلین-
ائوزین رنگآمیزی گردید ( .)Faridha et al., 2006مقاطع
بافتی حاصله با استفاده از میکروسکوپ نوری (Nikon
) Eclipse E800, Tokyo, Japanمتصل به کامپیوتر و
دوربین دیجیتال )،(Sony camera, Tokyo, Japan
مورد بررسی و عکسبرداری قرار گرفتند .برای انجام مطالعات
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هیستومورفومتریک  31مقطع عرضی کامالً یا تقریباً مدور از
لولههای اسپرمساز و همچنین بافت بینابینی بیضه (سلولهای
لیدیگ) در هر حیوان به طور تصادفی انتخاب و عکسبرداری
گردید .فتومیکروگرافهای حاصل با استفاده از نرمافزار آنالیز
تصویر  Motic 2002تحت بررسی هیستومتری و سیتومتری
قرار گرفتند .با استفاده از نرمافزار مساحت تمام لولههای
اسپرمساز موجود در هر فیلد میکروسکوپی از مساحت کل فیلد
کسر شد در نتیجه مساحت لولههای اسپرمساز و بافت بینابینی
بیضه مشخص شد .این کار برای پنج مقطع مختلف از هر
نمونه تکرار شد .برای تعیین قطر لولههای اسپرمساز و
همچنین میزان ارتفاع اپیتلیوم زایا مقاطع عرضی کامالً یا
تقریباً مدور انتخاب و با استفاده از نرمافزار در پنج نقطه از هر
مقطع اندازهگیری صورت گرفت .عالوه بر این در همه
نمونهها میانگین تعداد و قطر هسته سلولهای لیدیگ،
سرتولی ،اسپرماتوگونی ،اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتید به
ازای شمارش  211عدد از آن در هر  219میلیمتر از بافت
بیضه تحت بزرگنمایی میکروسکوپی 111اندازهگیری و ثبت
شد (.)Leal et al., 2004; Faridha et al., 2006
بهمنظور تجزیه و تحلیل آماری نتایج ،از برنامه کامپیوتری
 ،SPSS 16آزمون آنالیز واریانس یکطرفه (One–Way
) ANOVAو تست تکمیلی توکی ) (Tukeyبرای مقایسه
میانگین پارامترهای مورد بررسی در سنین مختلف استفاده
گردید .برای بررسی ارتباط بین مقادیر سرمی لیپیدها و
لیپوپروتئینهای سرم با غلظت سرمی تستوسترون و
شاخصهای هیستومرفومتریک بیضه از آزمون همبستگی
پیرسون استفاده شد .یافته ها به صورت میانگین ±خطای
معیار بیان شد و ( )P≤1/17به عنوان معنیدار تلقی گردید.
نتایج
یافتههای مربوط به مقادیر لیپیدها و لیپوپروتئینهای
سرم خون

تجزیه و تحلیل آماری نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در
بزهای مورد مطالعه میانگین مقادیر سرمی کلسترول تام ،تری
گلیسرید تام VLDL-c ،و  LDL-cدر سنین مختلف
اختالف آماری معنیداری با یکدیگر ندارد .در حالی که
میانگین غلظت سرمی  HDL-cدر بزهای مورد مطالعه از
سن یک سالگی تا دو سالگی افزایش و از سن دو سالگی تا
سه سالگی کاهش معنیدار پیدا میکند (( )P≥1/17جدول.)1
یافتههای آندوکرینی

بر اساس نتایج مطالعه حاضر میانگین غلظت سرمی
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تستوسترون در بزهای نر بومی استان ایالم از سن یکسالگی
( )9/8±2/9تا دو سالگی ( )7/1±2/2افزایش و از سن

دوسالگی تا سهسالگی ( )1/3±1/2کاهش معنیدار پیدا
میکند (( )P≥1/17نمودار.)2

جدول  .2میانگین  ±خطای معیار غلظت لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خون بزهای نر بومی ایالم بر اساس سن
یکسال و کمتر

یک تا دو سال

دو تا سه سال

گروههای سنی  /لیپید و لیپوپروتئین سرم
کلسترول تام ()mg/dl

11/19± 2/1

13/91± 1/17

17/17± 1/3

تری گلیسرید تام ()mg/dl

18/1± 2/1

13/2± 1/3

13/3± 2/7

)mg/dl( VLDL-c

21/8± 1/3

21/1± 1/1

21/9± 1/8

)mg/dl( LDL-c

27/7± 1/1

27/1± 1/3

27/8± 2/2

)mg/dl( HDL-c

23/8± 2/1

*

11/1± 2/1

*

28/2± 1/3

*

درج عالمت * در هر ردیف نشانگر وجود اختالف آماری معنیدار بین سنین مختلف در حد  P ≥1/17میباشد.

نمودار  -2میانگین  ±خطای معیار غلظت سرمی تستوسترون
نمودار  .1میانگین  ±خطای معیار غلظت سرمی تستوسترون در بزهای نر بومی ایالم بر اساس سن
درج عالمت * در باالی هر ستون نشانگر وجود اختالف آماری معنیدار بین سنین مختلف در حد  P ≥1/17میباشد.

یافتههای هیستومورفومتریک

یافتههای این تحقیق نشان داد که در ساختار بافتی بیضههای
مورد مطالعه؛ مساحت لولههای اسپرمساز ،مساحت بافت
بینابینی بیضه ،میانگین قطرلولههای اسپرمساز ،میانگین ارتفاع
اپیتلیوم زایای لولههای اسپرمساز ،میانگین تعداد و قطر هسته
سلولهای لیدیگ و همچنین میانگین تعداد سلولهای
اسپرماتید؛ از سن یکسالگی تا دوسالگی افزایش و از سن
دوسالگی تا سهسالگی کاهش معنیدار پیدا میکند .به عالوه
میانگین تعداد سلولهای سرتولی ،اسپرماتوگونی و
اسپرماتوسیت اولیه و همچنین میانگین قطر هسته سلولهای

سرتولی ،اسپرماتوسیت اولیه ،اسپرماتوگونی و اسپرماتید
تغییرات معنیدار نشاننداد .مقاطع بافتی مربوط به قسمتهای
سری ،میانی و دمی بیضه از نظر شاخصهای مورد بررسی
تفاوتی با یکدیگر نداشت (جدول( )9شکلهای  2تا .)9
ارتباط لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم خون با فعالیت
اسپرماتوژنیک و ساختار هیستومورفومتریک بیضه

نتایج این مطالعه نشان داد که در بزهای مورد بررسی؛ بین
میانگین غلظت سرمی  HDL-cو تعداد سلولهای لیدیگ در
ساختار بافتی بیضه همبستگی مثبت وجود دارد (،r=1/91
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( )P≥1/12نمودار .)1همچنین بین میزان غلظت سرمی
 HDL-cو مقادیر تستوسترون همبستگی مثبت مشاهده شد
(( )P≥1/17 ،r=1/93نمودار .)9به عالوه بین میانگین مقادیر
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سرمی تریگلیسرید تام و ارتفاع اپیتلیوم زایای لولههای
اسپرمساز در بافت بیضه همبستگی منفی دیده شد (-/27
( )P ≥1/17 ،r=1نمودار.)1

جدول  .3میانگین  ±خطای معیار شاخصهای هیستومورفومتریک بیضه در بزهای نر بومی ایالم بر اساس سن
گروه های سنی  /شاخصهای هیستومورفومتریک بیضه
مساحت لولههای اسپرمساز ()%
مساحت بافت بینابینی بیضه ()%
قطر لولههای اسپرمساز ()µm
ارتفاع اپیتلیوم زایای لولههای اسپرمساز ()µm
تعداد سلولهای لیدیگ ()× mm area of testis 103
تعداد سلولهای سرتولی ()× mm area of testis 103
تعداد سلولهای اسپرماتوگونی ()× of testis mm area 103
تعداد سلولهای اسپرماتوسیت اولیه ()× of testis mm area 103
تعداد سلولهای اسپرماتید ()× of testis area mm 103
قطر هسته سلولهای لیدیگ ()µm
قطر هسته سلولهای سرتولی ()µm
قطر هسته سلولهای اسپرماتوگونی ()µm
قطر هسته سلولهای اسپرماتوسیت اولیه ()µm
قطر هسته سلولهای اسپرماتید ()µm

یکسال و کمتر
*
82/7
*
3/1
*
128/2± 9/3
*
37/9± 2/2
*
21/1± 1/2
1/3± 2/3
23/1± 2/2
27/1± 1/2
*
3/7± 2/9
*
2/7± 1/1
9/2± 1/7
2/1± 1/9
1/9± 1/2
2/1± 1/1

یک تا دو سال
*
83/9
*
3/9
**
181/3± 1/3
**
89/1± 1/1
*
23/7± 2/7
1/7± 1/1
23/1± 1/9
23/2± 1/9
**
11/8± 1/9
*
1/3± 1/7
9/9± 1/1
2/9± 1/7
1/1± 1/7
2/2± 1/2

دو تا سه سال
*
89/1
*
7/9
*
127/7± 9/7
*
71/3± 1/3
*
21/1± 1/2
1/3± 1/7
27/1± 1/7
27/7± 1/1
*
18/1± 1/3
*
9/2± 1/2
9/2± 1/1
2/9± 1/3
a
1/1± 1/7
2/1± 1/1

درج عالمتهای * و ** در هرردیف نشانگر وجود اختالف آماری معنیدار بین سنین مختلف در حد  P ≥1/17و  P ≥1/12میباشد.

نمودار  .2ارتباط بین میزان غلظت سرمی  HDL-cو تعداد سلولهای لیدیگ در ساختار بافتی بیضه بزهای نر بومی ایالم.
در این نمودار بین میزان غلظت سرمی  HDL-cو تعداد سلولهای لیدیگ در ساختار بافتی بیضه همبستگی مثبت مشاهده میشود.

نمودار  .3ارتباط بین میزان غلظت سرمی  HDL-cو میزان تستوسترون در بزهای نر بومی ایالم.
در این نمودار بین میزان غلظت سرمی  HDL-cو میزان تستوسترون همبستگی مثبت مشاهده میشود.
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نمودار  .4ارتباط بین میزان غلظت سرمی تریگلیسرید تام و ارتفاع اپیتلیوم زایای لولههای اسپرمساز بیضه در بزهای نر بومی ایالم.
در این نمودار بین میزان تریگلیسرید تام و ارتفاع اپیتلیوم زایای لولههای اسپرمساز بیضه همبستگی منفی مشاهد میشود.

بحث
در مطالعه حاضر آنالیز آماری نتایج نشان داد که عامل سن بر
روی میزان سرمی کلسترول و تریگلیسرید تام تأثیر ندارد
(جدول )1این یافته با نتایج مطالعه نظیفی و همکاران در
مورد بز مطابقت دارد ()Nazifi et al., 2002؛ هر چندکه
تأثیرگذاری سن بر روی مقادیر سرمی کلسترول تام در اسب
کرد ( ،)Bahari et al., 2000اسب ترکمن (Nazifi et
) al., 2003و شتر ( )Nazifi et al., 2000نشان داده
شده است .به نظر میرسد که مهمترین دلیل وجود اختالف
بین نتایج مطالعات فوق ،تفاوتهای گونهای باشد.
در این مطالعه دامنه تغییرات مقادیر سرمی ،VLDL-c
 LDL-cو  HDL-cدر حیوانات تحت بررسی به ترتیب
 27/1-27/8 ،21/9-21/8و ( 23/8-11/1میلیگرم بر
دسیلیتر) بود (جدول .)1در این رابطه نظیفی و همکاران
گزارش کرده اند که در بزهای نر با افزایش سن ،غلظت
سرمی  VLDL-cکاهش یافته ولی میزان  ،LDL-cتغییر
معنیدار پیدا نمیکند ( .)Nazifi et al., 2002در این
مطالعه کاهش میزان سرمی  VLDL-cاز نظر آماری
معنیدار نبود؛ این عدم همخوانی ،ممکن است به دلیل
متفاوت بودن نژاد ،شرایط فیزیولوژیکی؛ از جمله تغذیه و
همچنین شرایط آب و هوایی در دو مطالعه باشد .همچنین در
این رابطه ،محققین گزارش کردهاند که در انسان با افزایش
سن ،غلظت سرمی  LDL-cو  VLDL-cافزایش ،اما
مقادیر سرمی  HDL-cکاهش مییابد (Nishimura et
) al., 2000این عدم همخوانی با نتایج مطالعه حاضر ،ممکن
است ناشی از تفاوت های گونه ای و تغذیه ای باشد.
آنالیز آماری نتایج نشان داد که در سنین مختلف ،غلظت
سرمی تستوسترون تغییرات معنیداری پیدا میکند (نمودار.)2

این یافته با نتایج مطالعات دیگر مبنی بر تغییرات میزان
تستوسترون سرم ،همراه با باال رفتن سن در بزهای
آنگلونوبیان ) (Anglo-Nubianمطابقت دارد (Souza et
) .al., 2011مطالعات نشان میدهند که میزان فعالیت
ترشحی سلولهای لیدیگ همراه با تکثیر و تزاید سلولهای
جنسی ،یکی از مهمترین عواملی است که به بلوغ حیوان
منجر میشود ( .)Nishimura et al., 2000همچنین رشد
و تکوین کامل اپیتلیوم زایا در لولههای اسپرمساز در بزهای
بومی ژاپن ،در هفته  13زندگی پایان مییابد (Nishimura
)et al., 2000؛ بنابراین افزایش مقادیر سرمی تستوسترون
مشاهده شده در بررسی حاضر از سن یک سالگی تا دو سالگی
میتواند منعکسکننده افزایش فعالیت سلولهای لیدیگ پس
از رسیدن حیوان به سن بلوغ باشد .از طرف دیگر در مطالعه
حاضر کاهش سطح سرمی تستوسترون پس از رسیدن به
باالترین میزان خود ،با نتایج مطالعات دیگر در مورد بزهای
آنگلونوبیان مطابقت دارد ( .)Souza et al., 2011این پایین
آمدن غلظت سرمی تستوسترون می تواند بدلیل اثر فیدبک
منفی آن بر روی هیپوتاالموس و در نتیجه کاهش میزان تولید
هورمون  GnRHو در مرحله بعد میزان ترشح  LHبوسیله
هیپوفیز باشد.
در مطالعه حاضر تغییرات پارامترهای هیستومورفومتریک
بیضه مطابق با تغییرات میزان سرمی تستوسترون در سنین
مختلف صورت گرفت .این نتایج با یافته های محققین دیگر
در مورد وجود ارتباط مثبت بین تعداد و اندازه سلولهای
لیدیگ با میزان تستوسترون سرم در گاوهای نر برهمن
( )Nolan et al., 1990مطابقت دارد .دلیل این امر سنتز و
ترشح هورمون تستوسترون در شبکه های آندوپالسمی صاف
سلولهای لیدیگ است .از آنجایی که مطالعات نشان میدهند
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که برای تولید تعداد طبیعی سلولهای جنسی ،ابقای
اسپرماتوژنز و تولید حجم کافی تستوسترون بوسیله سلولهای
لیدیگ شرط الزم و ضروری میباشد (Orth et al.,
) ،1988بنابراین میتوان استنباط نمود که در مطالعه حاضر
میزان ترشح تستوسترون از سن یکسالگی به دوسالگی
افزایش یافته سپس این هورمون موجب تحریک افزایش
جمعیت سلولهای جنسی در بافت بیضه شده و متعاقب آن
افزایش مساحت لولههای اسپرمساز شده است .همچنین
کاهش میزان هورمون تستوسترون از سن دو سالگی تا سه
سالگی سبب کاهش شاخصهای هیستومورفومتریک بیضه
شده است.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در بین لیپوپروتئین های
سرمی تنها مقادیر  HDL-cبا تعداد سلولهای لیدیگ و
همچنین غلظت سرمی تستوسترون همبستگی مثبت دارد،
بنابراین شاید بتوان گفت که در بزهای مورد بررسی ،عمدتاً
 HDL-cدر مقایسه با سایر لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم
برای سنتز تستوسترون در شبکههای آندوپالسمی صاف
سلولهای لیدیگ بافت بیضه به کار میرود .در این مورد
محققین نشان دادهاند که سلولهای لیدیگ بیضه موش
صحرایی برای استروئیدوژنز عمدتاً کلسترول موجود در
 HDL-cرا مورد استفاده قرار میدهند & (Klinefelter
) .Ewing, 1989مهمترین استداللهایی که در مورد به
کارگیری  HDL-cدر مقایسه با سایر لیپوپروتئینهای سرم
برای سنتز تستوسترون در بافت بیضه میتوان نمود موارد ذیل
است.
الف) از نظر ساختار بیوشیمیایی؛  HDL-cدر بین بقیه
لیپوپروتئینها دارای بیشترین درصد فسفولیپید و کمترین
درصد تریگلیسرید است (،)Garrett & Grisham, 2007
بنابراین هیدرولیز  HDL-cتوسط لیپوپروتئین لیپاز سرمی
منجر به تولید مقادیر فراوانی فسفولیپید میشود .فسفولیپید
حاصله به راحتی از سدهای لیپیدی اکثر بافتها از جمله بیضه
عبور مینماید (Bauchart, 1992; Frye & Friou,
).1975
ب)  HDL-cاصلیترین لیپوپروتئین در پالسمای
نشخوارکنندگان است و بالغ بر  %81لیپوپروتئینهای تام
پالسما را تشکیل میدهد در حالی که مقادیر  LDL-cو
 VLDL-cدر پالسمای نشخوارکنندگان بسیار ناچیز است
()Bauchart, 1992؛ بنابراین شاید دلیل به کارگیری عمده
 HDL-cتوسط بافت بیضه ،باال بودن میزان آن است.
ج) تعداد گیرندههای بافتی و تئوری آندوسیتوز وابسته به
گیرنده  ،HDL-cیکی دیگر از علل قابل طرح برای اثرات
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مثبت  HDL-cبر روی فعالیت آندوکرینی بافت بیضه
میباشد .در این مورد ،برخی محققین تعداد گیرندههای
 HDL-cدر بافتهای مختلف مطالعه کرده اند و نشان داده
اند که ورود  HDL-cبه سلولهای گرانولوزای تخمدان
( )Bauchart, 1992و همچنین سلولهای کورتکس آدرنال
( )Gwynne et al., 1984عمدتاً بر اساس آندوسیتوز
وابسته به گیرنده میباشد .بنابراین میتوان گفت که ممکن
است تعداد گیرندههای  HDL-cدر بافت بیضه بیشتر از
گیرندههای سایر لیپیدها و لیپوپروتئینها باشد.
عالوه بر موارد فوق ،اثبات شده است که سلولهای
سرتولی نقش تغذیه سلولهای جنسی موجود در بیضه با مواد
مغذی مختلف منجمله لیپیدها را برعهده دارند (Speake et
) .al., 2003همچنین داربست موجود در بین لولههای
اسپرمساز و مویرگهای خونی بیضه ،از عبور و مرور LDL-c
و  VLDL-cجلوگیری نموده و تنها اجازه تبادل ذرات
 HDL-cو تحویل کلسترول موجود در آن به سلولهای
سرتولی را میدهد ()Maboundou et al., 1995؛ بنابراین
می توان نتیجه گرفت که در ساختار بیضه ،کلسترول موجود
در  HDL-cدر مقایسه با سایر ترکیبات لیپیدی سرم ،عالوه
بر بهکارگیری برای سنتز تستوسترون ،جهت تغذیه سلولهای
جنسی در حال ساخت نیز مورد استفاده قرار میگیرد .موافق
با این یافتهها ،گزارش شده است که در انسان بین مقادیر
 HDL-cسرمی و زندهمانی و همچنین دانستیه اسپرماتوزوئید
همبستگی مثبت وجود دارد ).(Padron et al., 1989
نتایج این تحقیق نشان داد که بین غلظت سرمی تری
گلیسرید تام و ارتفاع اپیتلیوم زایای لولههای اسپرمساز بیضه
همبستگی منفی وجود دارد ،از جمله دالیل این ارتباط منفی
این است که لیپیدهای غیرقطبی مانند تریگلیسرید به میزان
ناچیز در ساخت اسپرماتوزوئید مورد استفاده قرار میگیرند
( .)Speake et al., 2003همچنین لیپیدهای موجود در
غشای پالسمایی اسپرماتوزوئید بز عمدتاً فسفولیپید ( )%71و
به میزان کم لیپیدهای خنثی منجمله تریگلیسرید ( )%18و
گلیکولیپیدها ( )%1میباشد ( .)Rana et al., 1991از
آنجایی که تنها در صورت حضور تریگلیسریدهایی چون
اولئیک اسید در ساختار غشای سلولی اسپرم ،آنزیم فسفولیپاز
 Aفعال شده و به تخریب آن میپردازد (Diaz-
( ،Fontdevilla & Bustos-Obregon, 1993لذا به
نظر میرسد که اثرات سوء تریگلیسرید بر روی سلولهای
جنسی موجود در لولههای اسپرمساز بیضه بز ،به دلیل آسیب
رساندن به غشای سلولی آن و اختالل در تمامیت ،سیالیت و
ثبات آن باشد ( .)Meizel, 1984مطابق با این یافته

2931  بهار، شماره اول، سال دوم،مجله علمی ـ پژوهشی زیستشناسی جانوری تجربی

.)Diaz-Fontdevilla & Bustos-Obregon,1993(
HDL-c بهطورکلی نتایج این مطالعه نشان داد که میزان
سرم با جمعیت سلولهای جنسی و پشتیبان بافت بیضه و
همچنین فعالیت ترشحی سلولهای لیدیگ بیضه ارتباط مثبت
 همچنین هیپرتری گلیسریدمی در بزهای نر به عنوان.دارد
یک معضل موجب کاهش تعداد سلولهای جنسی و پشتیبان
در بافت بیضه میشود و ممکن است بر روی باروری حیوان
اثرات مخربی داشته باشد؛ با این وجود مطالعات بیشتری از
جمله انجام بررسیهای بافتی در سطح میکروسکوپ الکترونی
جهت نائل آمدن به مکانیسم یا مکانیسمهایی که طی آن
.تأثیرات فوقالذکر اعمال میشود الزم است
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محققین گزارش نموده اند که در انسان افزایش تریگلیسرید
سرمی اثرات زیان باری بر روی اسپرماتوژنز به جا میگذارد و
(Ergun et موجب کاهش تحرک اسپرماتوزوئید میشود
 گزارش شده است که در انسان بین، به عالوه.al., 2007)
غلظت سرمی دیهیدروتستوسترون و مورفولوژی اسپرم با
 همچنین،)Padron et al., 1989( سطح تریگلیسرید تام
 با، پالسماB بین نسبت تریگلیسرید به آپولیپوپروتئینهای
) همبستگی منفیPerova, 1979( سطح سرمی تستوسترون
 به عالوه نشان داده شده است که هیپرتری.وجود دارد
گلیسریدمی در خرگوش موجب کاهش توانایی انجام واکنش
آکروزومی در اسپرماتوزوئید و اختالل در ساختار آن میشود
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