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 چكيده
 ، در محافظت از بيضهمطالعه حاضر نقش ويتامين ث بعنوان يک آنتی اکسيدان

 دهد.طرفه تجربی مورد بررسی قرار میدر نهان بيضگی يک
عداد  ب ۴۵ت نر،  صحرايی  موش  ساويسر  گروه م سه  گروه  ه  شدند.  سيم  : ١تق
قرار  تحت جراحی نهان بيضگی يک طرفه ٣و٢ گروههای و (بدون جراحي) كنترل

هر کيلوگرم وزن بدن ويتامين گرم به ازای ميلی ۵٠ميزان ٣گرفتند. در گروه 
نه بث  صفاقی روزا خل  يدصورت دا يق گرد گرو ۵ .تزر هر  صحرايی از  ه در موش 

هـای چـپ و بيضـه ايجاد نهان بيضگی کشته شـده، و از پس از ٨و٢،۴های هفته
 . يستوپاتولوژی نمونه گيري بعمل آمدارزيابی ه جهتراست هر حيوان 

در تمـام مراحـل ٣و٢هـايگروه های چـپبيضهنتايج مطالعه حاضر نشان داد که 
ــال  ــروه نرم ــا گ ــه ب ــاداری در مقايس ــور معن ــه بط ــيبهامطالع ــار آس ي دچ

شدند سكوپيك  عد از ميكرو تامين ث ب با وي مان  م ٨. در ته، ه هایهف  ه پارامتر
بهبود  ٢را بطور معناداری در مقايسه با گروه  )٣(گروه  بيضه چپ پاتولوژي

اثـر  ای بطور قابـل مالحظـه رمان با ويتامين ثعالوه بر اين د بخشيده بود.
 داشت.گروه درمان محافظتي بر روي بيضه طرف راست 

توان عنوان نمود کـه درمـان بـا ويتـامين ث ساس نتايج مطالعه حاضر میبرا
ــه ــل مالحظ ــور قاب ــارامتبط ــه رای پ ــتوپاتولوژيک را در بيض ــای هيس ــای ه ه

.کريپتورکيد و اسکروتال بيماران نهان بيضه يک طرفه  بهبود می  بخشد
 

 : موش صحرايی، نهان بيضگی، ويتامين ث، هيستوپاتولوژی.کلمات کليدی
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Abstract 
The present study investigated the role of vitamin C as an antioxidant in protecting the testis against 
damage in experimental unilateral cryptorchidism. 
Forty five adult male Wistar-Albino rats were divided into three groups; including group 1 (intact rats) 
as normal animals, group 2 and 3 as unilaterally cryptorchidism. In addition, animals in group 3 
received vitamin C a dose of 50 mg/kg body weight intra-peritoneal, once a day. Five rats from each 
group were scarified 2, 4 and 8 weeks after cryptorchidism induction. Then histopathological sampels 
were taken from both testes of each rat for Hematoxiline-Eosine staining.  
The results of present study demonstrated that the cryptorchid (left) testicular tissue in group 2 and 3 
significantly were destroyed compared to the normal group during the study, but treatment with 
vitamin C after 8 weeks, significantly improved all parameters of the left testes compared to the group 
2. Treatment with vitamin C after 8 weeks, significantly improved all parameters of the right testes 
compared to the group 2.  
According to the results of current study, it can be concluded that treatment with vitamin C 
significantly improved histopathological parameters in cryptorchid and scrotal testes on unilateral 
cryptorchid patients. 

 

Keywords: Cryptorchidism, Histopathology, Rat, Vitamin C. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 مقدمه -١

فرآينـــد هرگونـــه نقـــص در 
هـا سـبب آناتوميکی نزول بيضـه

شكمي و طه  ضه در محو ندن بي  ما
ضگی  هان بي جاد ن به اي جر  من

تـرين يکـی از شـايع كـه شودمي
اخــتالالت مــادرزادی در دســتگاه 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

 

3

باشـد تناسلی پستانداران نر می
قوع  که و ند  جود دار شواهدی و و 
فزايش  حال ا به روز در  آن روز 

اطالعات ما  درباره است. اگرچه 
ناچيز  ضگی  هان بي بروز ن لل  ع

هــای اخيــر اســت، ولــی در ســال
اطالعـــات زيـــادی در مـــورد 

ها فيزيولوژی فرآيند نزول بيضه
تر  برای درک به مده و  ست آ بد

پاتوفيزي سی و  ولوژی و سبب شنا
به درمان ستيابی  نين د های همچ
هـای موثر نهان بيضـگی، پـژوهش

ست ته ا صورت گرف يادی  سيار ز  ب
)٣.( 

انــد کــه تحقيقــات ثابــت کــرده
استرس اکسيداتيو ايجاد شده در 
ــه  ــای بيض ــزايش دم ــه اف نتيج
متعاقب نهان بيضگی، نقش بسيار 

های وارده بـر مهمی را در آسيب
ــی ــا م ــه ايف ــت بيض ــد باف کن

ــــه ١،٧،٨،٩( ــــه از جمل )، ک
ــيب  ــدهای آن آس ــرين پيام مهمت
بافــــت بيضــــه، اخــــتالل در 
ــزان  ــاهش مي ــپرماتوژنز و ک اس

 ).٢،٣،۴،٧باشد (باروری می
تـرين و ويتامين ث يکی از مهـم

هـای ترين آنتی اکسـيدانمتداول
ظت بدن م نده، در محاف جودات ز و

-ها در مقابـل راديکـالاز بافت
نده  سيد کن مواد اک های آزاد و 
می در  سيار مه قش ب که ن ست  ا
بدن دارد و در  عی  کرد طبي عمل

های اخير نيز فرضيات زيادی سال
مورد  باروری در  با  باط آن  ارت

 ).۵،۶مطرح شده است (
سيداتيو  سترس اک يل ا به دل لذا 
ــه  ــت بيض ــده در باف ــاد ش ايج
تأثير  ضگی، و  هان بي قب ن متعا
کرد  ساختار و عمل بر  فی آن  من
سپرماتوژنز، و  ند ا ضه و رو بي
قات  که در تحقي به اين جه  با تو
ــواد  ــر م ــگران اث ــاير پژوهش س
له  سيدانی از جم تی اک لف آن مخت

مورد آزمـايش قـرار  E مينويتا
ــه ( ــاکنون ٧،١٠گرفت ــا ت )، ام

شده  سی ن تامين ث برر تأثير وي
است، بنابراين در مطالعه حاضر 
ــر  ــه اث ــد ک ــه ش ــميم گرفت تص
ساختار  بر  تامين ث  حافظتی وي م
ضگی  هان بي ضه در ن کرد بي و عمل

يــک طرفــه مــوش صــحرايی مــورد 
 بررسی قرار گيرد.

 
 مواد و روش كار -٢

عه  ين مطال عداد در ا سر  ۴۵ت
مــوش صــحرايی نــر بــالغ نــژاد 
سط  با وزن متو نو،  ستار آلبي وي

ــن  ٢۵٠-٣۵٠ ــرم و س ــاه  ٣-۴گ م
ــد. در ــتفاده ش ــدت  اس ــول م ط

های مطالعــه، حيوانــات در قفســ
پروپيلن بـا درب تـوری، در پلی

گــراد و درجــه ســانتی ٢١دمــای 
نوری  نور و  ١٢شرايط   ١٢ساعت 

شده، و  هداری  تاريکی نگ ساعت 
د بــه آب آشــاميدنی بصــورت آزا

ندگان  صوص جو غذای مخ شهری و 
دسترسی داشتند. حيوانات بصورت 

تايی به ١۵تصادفی به سه گروه 
 شرح زير تقسيم شدند:

گروه  مال ( گروه نر گروه اول: 
دست نخورده)، که هيچ عملی روی 

شد. جام ن ها ان گروه دوم:  آن
مل  حت ع که ت گروه کريپتورکيد،
فه  يک طر ضگی  هان بي حی ن جرا

ها قر چپ آن ضه  ته، و بي ار گرف
به داخل حفره شکمی بازگردانده 

عه  مدت مطال طول   ٢/٠شد، و در 
ليتر نرمال سالين، روزانه ميلی

ها  به آن صفاقی  خل  صورت دا ب
گروه  سوم:  گروه  شد.  يق  تزر
درمان، که تحت عمل جراحی نهان 
ته، و  قرار گرف فه  يک طر ضگی  بي
پس از آن در طول مطالعه ميزان 

گــرم بــه ازای هــر ميلــی ۵٠
-ميلــی ٢/٠کيلـوگرم وزن بـدن (

ليتــر) ويتــامين ث، روزانــه 
 بصورت داخل صفاقی تجويز شد.

 
 نحوه ايجاد نهان بيضگی - 

ن تدا حيوا يق  اتاب سيله تزر بو
ــه روش  ــن ب ــامين و  زايالزي کت

شد هوش  صفاقی بي خل  سپس نددا  .
سه  غابنی و کي يه م های ناح مو
بيضــه تراشــيده شــده و آمــاده 

ق مل سازی م جام ع هت ان دماتی ج
پس از آن  فت.  صورت گر حی  جرا
بــــرش در ناحيــــه مغــــابنی 
اسکروتومی سمت چپ انجام گرفته 
ضه  با بي ناکولوم  صال گوبر و ات
خل  به دا چپ  ضه  شته و بي طع گ ق
حفــره شــکمی برگشــت داده شــد. 
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ضه  شت بي لوگيری از برگ برای ج
نال  ضه، کا سه بي خل کي به دا
نايلون  يه  نخ بخ با  غابنی  م

و با الگوی ساده تکی  ۴-٠ نمره
 بخيه گرديد.

 
 روش نمونه گيری و ارزيابی -

های دوم، چهـارم در پايان هفته
های صـحرايی و هشتم، ابتدا موش

ين  تامين و زايالز يب ک با ترک
بصورت داخل صفاقی بيهوش شدند. 

چــپ و راســت خــارج  ســپس بيضــه
-ها جهـت نمونـهشدند. سپس بيضه

خل  به دا ستوپاتولوژی  يری هي گ
% انتقال ١٠ظروف حاوی فرمالين 

يزي  نگ آم هت ر شدند و ج داده 
ـــيلين ـــه -هماتوکس ـــوزين ب ائ

قل آزماي ستوتکنيک منت شگاه هي
شده  يه  بافتی ته قاطع  شدند. م
حت  نوری، ت سکوپ  ير ميکرو در ز

ــی  ــه و بررس ــرار گرفت ــی ق کيف
دربــين گروههــا مــورد مقايســه 

 .قرار گرفت
 نتايج -٣

نتايج برسي ميكروسكوپيك مقاطع 
ست در  چپ و را سمت  ضه  فت بي با
ير  قرار ز به  لف  هاي مخت گروه

 ميباشد:
هـای گـروه کنتـرل: بيضـه -الف

گــروه کنتــرل بــدون تغيييــرات 
هيستوپاتولوژيک بودند. در اين 

ساز طبيعـی و های منیگروه لوله
هـای های مختلف سـلولدارای رده

ـــــپرماتوگو ـــــا (اس نی، زاي
ـــپرماتيد،  ـــيت، اس اسپرماتوس

هـــای اســـپرماتوزوآ) و ســـلول
 ).١رتولی سالم بودند (تصوير س
ضه  -ب يد: در بي گروه کريپتورک

ســمت چــپ ايــن گــروه در تمــام 
ـــه ( ـــل مطالع ) ٨و  ۴، ٢مراح

-های منیتغييرات شديدی در لوله
که ایگونهساز مشاهده گرديد، به

هـای زايـا درصد بااليی از سلول
فتــه و يــا دچــار از بــين ر

فاع  طر و ارت شده، ق سيون  دژنرا
بطـور قابـل  هـااپيتليوم لوله

کرده و  يدا  کاهش پ ظه ای  مالح
هــا فاقــد تقريبــا� تمــام لولــه

اسپرماتوزوآ بودند. همچنين به 
هـای دليل از بـين رفـتن سـلول

سـاز رخ های منیزايا کالپس لوله
 ).٢داده بود (تصوير 

 در بيضه سمت راست اين گروه در
ضی از  عه بع حل مطال مام مرا ت

ساز دارای تغييرات های منیلوله
يز  ضی ن ئی، و بع يو جز دژنرات
يو  شديد دژنرات يرات  چار تغي د
مشابه بيضه سمت چپ شده بودند 

 ).٣(تصوير 
سمت  -ج ضه  مان: در بي گروه در

حل  مام مرا گروه در ت ين  چپ ا
ــه ( ــرات ٨و  ۴، ٢مطالع ) تغيي

-منیهای ماليم تا شديدی در لوله
کــه ســاز رخ داده بــود، بطــوری

های زايـا تعداد زيادی از سلول
از بــين رفتــه و يــا دچــار 
دژنراســيون شــده، و  قطــر و 

ها  نيـز ارتفاع اپيتليوم لوله
کاهش پيدا کرده بود، ولی اين 
گروه  با  سه  يرات در مقاي تغي
ين  بود. در ا تر  يد کم کريپتورک

هـا گروه نيز تقريبا� تمام لوله
اتوزوآ بودنـــد فاقـــد اســـپرم

 ).۴(تصوير 
های سمت راست اين گروه در بيضه

در تمام مراحل مطالعه تغييرات 
-هـای منـیهيستوپاتولوژيک لوله

ساز جزئی بوده و تا حد زيادی 
های به حالت طبيعی، مشابه بيضه

گـــروه نرمـــال، بـــاز گشـــته 
 .)۵(تصوير بود

 گيری نتيجه -۴

ضر عه حا تايج مطال شان داد  ن ن
تــامين ث اثــرات كــه تجــويز وي

مفيــد و مطلــوبي بــر تمــام 
در هيستوپاتولوژيك های پارامتر

مان در  گروه در سکروتال  ضه ا بي
يد  گروه کريپتورک با  سه  مقاي

يد ثرات مف ين ا شته، و ا  دردا
ــه  ــل  ٨هفت ــامال� قاب ــان، ک درم

باشـد. بنـابر نتـايج مالحظه مي
-بدست آمده از اين مطالعـه مـي

هان  كه در ن مود  نوان ن توان ع
ضگی يک طرفه، تجويز ويتامين بي

های دچـار نهـان ث بر روي بيضه
بيضگی و بيضه طرف مقابل (داخل 
حافظتي و  ثرات م ضه) ا سه بي كي
ظه اي دارد،  بل مالح مانی قا در
بل  يد و قا ثرات مف ين ا که ا

های اسکروتال را بـه توجه بيضه
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رساند، های طبيعی میوضعيت بيضه
ــه ــی بيض ــد ول ــای کريپتورکي ه

ای را فاوت قابل مالحظههمچنان ت
-هـای طبيعـی نشـان مـیبا بيضه

 دهند.
 
 
 

های مختلف گروه کنترل: سلول :١تصوير 
ــاز طبيعــی.   =١يــک لولــه منــی س

ســـلول ســـرتولی   =٢اســـپرماتوگونی  
يه  =٣ سيت اول سپرماتيد  =۴اسپرماتو ا

ــازين   ــاخيری  =۵آغ ــپرماتيد ت  =۶اس
اســـــپرماتوزوا. رنـــــگ آميـــــزی 

. (ائوزي-هماتوکسيلين  ).×۴٠٠ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گروه کريپتورکيد، بيضه چپ،  :٢تصوير 
هفته هشتم: ضايعات دژنراتيو شديد در 

ساز و کالپـس آنهـا. رنـگ های منیلوله
 ).×١٠٠ائوزين (-آميزی هماتوکسيلين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

گــروه کريپتورکيــد، بيضــه  :٣تصــوير 
يو  ضايعات دژنرات شتم:  ته ه ست، هف را

سـاز و های منـیلوله شديد در برخی از
ضايعات دژنراتيو جزئی در برخی ديگر. 

ــيلين ــزی هماتوکس ــگ آمي ــوزين -رن ائ
)١٠٠×.( 
 

 
 
 

 

 

 

 

گروه درمان، بيضه چپ، هفته  :۴تصوير
تا  يم  يو  مال ضايعات دژنرات شتم:  ه

ساز. رنگ آميـزی های منیشديد در لوله
 ).×١٠٠ائوزين (-هماتوکسيلين

 
 

 

يضه راست، گروه درمان، ب :۵تصوير 
هـای منـی سـاز هفته هشـتم: لولـه

-تقريبا� به حالت طبيعی باز گشـته
-انــد. رنــگ آميــزی هماتوکســيلين

 ).×١٠٠ائوزين (
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