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مطالعه ماکروسکپی نزول بیضه در جنین بز
سید سجاد حجازی ،*8حسن

گیالنپور2

 .8گروه علوم پايه ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز ،تبريز ،ايران
 .2گروه علوم تشريحی ،دانشکدة علوم تخصصی دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ايران
* نويسنده مسئول مکاتباتDr.hejazi@iaut.ac.ir :
(دريافت مقاله ،18/81/84 :پذيرش نهايی)18/3/1 :

چکیده
در اين مطالعه ،نمونههای جنین از  211بز آبستن کشتار شده در کشتارگاه صنعتی تبريز در طول فصل پايیز تهیه شد .نمونه برداری به روش تصادفی انجام شد .سن
جنینهای جمعآوری شده طبق فرمول ارائه شده توسط  Gallو همکاران X=2.74 Y+30.15 ،محاسبه گرديد .بعد از باز کردن حفره شکمی جنینها در مراحل
مختلف سنی ،موقعیت قرارگیری بیضه ها در محوطه بطنی و زمان نزول آن به کیسه اسکروتوم مورد بررسی قرار گرفت .نتايج مطال عات ماکروسکوپی نشان داد که
اولین مهاجرت بیضه همراه با تحلیل مزونفروز در سن  44روزگی جنینها صورت میگیرد .در سن  48روزگی ،مزونفروز کامالً تحلیل رفته و باقیمانده مجررای
مزونفريك به اپیديديم تبديل می شود .در اين سن ،بافت گوبرناکولوم ،متورم و گسترده میشود .در سن  18روزگی ،بیضه در اواسط کانال مغابنی ديده شد و در
ادامه ،تا سن  811روزگی از آبستنی بیضه از يك سوم انتهای کانال مغابنی به دهانه کیسه اسکروتوم نزول کرده بود .در سن  843روزگی (زمان تولد) نزول کامل
بیضه به داخل کیسه اسکروتوم صورت میگیرد .براساس نتايج به دست آمده در مطالعه حاضر می توان بیان کرد که وضعیت قرارگیری بیضه در بز هماننرد گراو،
گوسفند ،اسب و انسان در زمان تولد است و نزول بیضه به داخل کیسه اسکروتوم به دنبال جمع شدن و تحلیل بافت گوبرناکولوم میباشد.
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کلمات کلیدی :بز ،بیضه ،جنین ،مهاجرت

مقدمه
قدمت اهلی شدن بز را پیشتر از ساير نشخوارکنندگان

بوده است ( .)8سلولهای جنسی اولیه از درون جوانههای

تخمین می زنند .اين حیوان برای اولین بار در آسیای مرکزی و

گنادی منشأ نمیگیرند ،بلکه در جای ديگر تشکیل شده و

جنوبی و در قسمتی از اروپای جنوبی پراکنده بوده و در

بهطور ثانويه به گنادها وارد میشوند .رشد تکاملی بعدی گناد

کشورهای پیشرفته آن زمان ،از قبیل ايران ،يونان ،رم و مصر

نر در ناحیه مرکزی ستیغ گنادی وقوع میيابد .رشتههای گنادی

بهعنوان يك حیوان اهلی و خانگی جهت استفاده از تولیدات

تشکیل لولههای توپری را میدهند که پس از تولد باز شده و

گوناگون آن نگهداری میشد .بعضی از دانشمندان معتقدند که

تشکیل توبولهای منیساز را میدهند .نزول بیضه در دو مرحله

آريائیها ابتدا به اهلی کردن بز پرداخته و سرزمینی که امروزه

اتفاق میافتد :اول جابجايی کند (غیر فعال) بیضه به سمت

قسمتی از آن به نام کردستان خوانده میشود مهد پرورش بز

خلفی و شکمی به سوی محل کانال مغابنی ،که عمدتاً در نتیجه
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رشد و طويل شدن بدن و ثابت ماندن تقريبی فاصله بیضه از

جامعه آماری در اين مطالعه شرامل بزهرای مراده آبسرتن در

سینوس ادراری تناسلی اتفاق میافتد .دوم نزول به کیسه

کشررتارگاه صررنعتی تبريررز در طررول فصررل پررائیز بررود و واحررد

اسکروتوم است .همین که بیضه در مجاورت کانال مغابنی

نمونهگیری شامل  211عدد جنین جدا شده از بزان مراده آبسرتن

مستقر شد تغییراتی بايد رخ دهد که اختالف اندازه بین گناد و

از مراحل مختلف سنی برود .نمونرهبررداری بره روش تصرادفی

کانال را کم کند تا مقاومت به حرکت گناد را در درون کانال

انجام شد .جنین ها از رحم های آبستن جدا شدند و بالفاصله بره

تغییر دهد .اين تغییرات به وسیلة تورم گوبرناکولوم در محاذات

آزمايشررگاه علرروم تشررريحی دانشررکده دامپزشررکی دانشررگاه آزاد

کانال مغابنی ايجاد میشود ( 8و  .)83هدف از اين مطالعه

اسالمی تبريز منتقل شردند .نخسرت فاصرله فررق سرر ترا کپرل

بررسی توپوگرافی بیضه در داخل محوطه بطنی ،مهاجرت و

جنینها اندازهگیری شدند ،سپس برا اسرتفاده از فرمرول تخمرین

زمان نزول بیضه در کیسه اسکروتوم ،در طول دوره آبستنی بز و

سن در جنین بز که توسط  Gallو همکاران ( )8884ارائه شرده

مقايسه آن با ساير حیوانات بود.

است ،سن تقريبی جنین ها محاسبه گرديد .فرمول عبارت بود از:

مواد و روشکار

 Y( Y =2/84X + 31/84سن جنین به روز و  Xطول فرق سر
تا کپل میباشد) (.)82
جدول  -8مشخصات جنینهای مورد مطالعه

رديف

926

رديف

 CRLدر ازای جنین

وزن جنین

سن تقريبی

(میلیمتر)

(گرم)

جنین (روز)

231

444

83/88

411

81/14
818/38

درازای جنین (میلیمتر)

وزن جنین

سن تقريبی

CRL

(گرم)

جنین (روز)

8

81

8/8

34

88

2

23

8/3

31/44

21

241

3

31

2/4

31/38

28

211

148

4

44

4

42/41

22

281

111

814/83

4

41

4/4

43/14

23

211

181

811/18

1

4/4

1/4

44/22

24

311

141

882/34

8

81

82/4

48/33

24

341

8341

821/14

1

11

24

41

21

311

8411

834/28

8

81

38

44/18

28

421

2111

844/23

81

814

41

41/82

21

441

2311

843/44

88

884

11

18/11

82

824

82

14/4

83

834

14

18/84

84

811

884

83/88

84

881

884

81/83

81

881

241

12/28

88

214

284

11/32

81

284

311

18/11
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جهت بررسی توپوگرافی و نزول بیضرههرا ،تمرامی نمونرههرا از

مزونفروز رو به تحلیل بود .مزونفروز و بیضه در اين مقطع سنی

ديواره جانبی محوطه بطنی کالبدگشايی شردند .برهطروریکره از

تقريباً در کنار هم قرار داشتند .اين دو از حیث تشريحی به

سقف محوطه بطنی ،جايیکه کلیهها قرار داشتند تا داخرل کیسره

خاطر رشد سريع متانفروز ،تغییر مکان داده و به سمت خلفی

اسکروتوم برش داده شد .بعد از گشرودن ديرواره بطنری ،محرل

حفره بطنی رانده شده بودند .مجرای مزونفريك مابین مزونفروز

قرارگیری بیضه در محوطره بطنری و در کانرال مغرابنی و زمران

و بیضه قرار داشته و به سمت مثانه اولیه کشیده شده بود.

مهاجرت آن به سمت کیسه اسکروتوم و زمان نزول آن به داخل

گوبرناکولوم و کیسه اسکروتوم نیز در حال رشد بودند (نگاره

کیسه اسکروتوم مشاهده و ثبت گرديد.

 .)4در سن  48روزگی از آبستنی ( ،)CRL=109mmمزونفروز

نتايج

به طور عمده تحلیل رفته و به حالت لولهای ضخیم در
روزگی

مجاورت بیضه واقع شده بود و مزونفروز از نظر ساختاری از

( )CRL=28mmنشان داد که بیضهها در زير کلیههای

بین رفته و بیضهها از محل اولیه خود در بخش فوقانی حفره

مزونفروز و کامالً چسبیده به سطح شکمی آن قرار دارند .در

بطنی فاصله گرفته بودند .رشد بافت گوبرناکولوم و اسکروتوم

سطح پشتی مزونفروز ،کلیههای اولیه متانفروز قرار داشتند

کامالً واضح بود (نگاره  .)1در سن  82/12روزگی

مشاهدات

انجام

شده

در

سن

(نگاره  .)8بهطوریکه اين سه ساختار

38/1

در جنین

(

mm

 ،)CRL=15.5جابجايی بیضهها و کشیدهشدن آنها به حد

 CRL=30mmنیز در کنار هم و چسبیده بههم در زيرستون

وسط حفره بطنی صورت گرفته و اين در حالی بود که

مهرهها و در سقف محوطه بطنی جنین بودند (نگارههای  2و

مزونفروز کامالً از بین رفته و ساختار اولیه اپیديديم به فرم

 .)3در سن  42/41روزگی ( ،)CRL=45mmبیضه در وضعیت

لولهای خمیده و چسبیده به بیضه ،تشکیل شده بود (نگاره .)8

روزهای قبلی خود بوده و توسط پردهای ،کلیهها و بیضه به

در سن  12/28روزگی ( ،)CRL=190mmشکلگیری ساختار

ديواره حفره بطنی متصل بودند .در سن  44/22روزگی

اپیديديم روی بیضه اتفاق افتاده بود .بخشهای سر ،بدنه و دم

( ،)CRL=55mmرشد و گسترش کلیه متانفروز در بخش

اپیديديم روی بیضه قابل تفکیك بود .بیضهها در حال مهاجرت

پشتی مزونفروز صورت گرفته بود .بهطوریکه متانفروز با رشد

در حفره بطنی بودند .در اين مقطع سنی رشد و تورم بافت

خود به سمت قدامی بدن کشیده شده و در مقابل ،مزونفروز در

گوبرناکولوم به حالت ساختار دو اليهای ،روی هم قرار گرفته
mm

،)CRL=215

حال تحلیل بود و بیضهها به سمت خلفی و شکمی حفره بطنی

ديده شد (نگاره  .)1در سن  18روزگی (

رانده شده بود .بهطوریکه مزونفروز و بیضه از حالت پشتی به

بیضه در اواسط کانال مغابنی بود در اين سن بخش دمی

حالت خلفی تغییر مکان داده بودند .در اين مقطع سنی کیسه

اپیديديم در حال رشد بود و همچنین قسمتی از بافت

اسکروتوم به صورت بیرون زدگی اولیه از ناحیه مغانبی ديده

گوبرناکولوم ما بین انتهای تحتانی بیضه و دماپیديديم قرار

شد و همچنین توده مزانشیمی گوبرناکولوم به طور سرتاسری از

داشت .بافت گوبرناکولوم به رشد خود ادامه داده و کل فضای

قطب خلفی بیضه تا سمت کیسه اسکروتوم کشیده شده بود

داخل کیسه اسکروتوم را پرکرده بود (نگاره  .)8در سن 81/14
mm

 ،)CRL=250بیضهها به مهاجرت خود به داخل

(نگاره  .)4در سن  42روزگی ( ،)CRL=80mmمتانفروز از

روزگی (

رشد چشمگیری برخوردار بود و بخش عمدهای از قسمت

1
کانال مغانبی ادامه داده بهطوریکه در بخش
3
مغانبی قرار داشتند .قسمتی از گوبرناکولوم که ما بین دم

فوقانی حفره بطنی را اشغال کرده بود و از سوی ديگر

انتهايی کانال
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اپیديديم و بیضه قرار داشت به طور قطعهای مجزا از
گوبرناکولوم شده بود .بافت گوبرناکولوم متورم و همچنان کل
فضای کیسه اسکروتوم را اشغال کرده بود( .نگاره  .)81در سن
1
 811/18روزگی ( ،)CRL=280mmبیضه همچنان در
3
انتهايی کانال مغانبی قرار داشته و گوبرناکولوم فضای کیسه

اسکروتوم را پر کرده بود (نگاره  .)88در سن 888/13روزگی
( ،)CRL=320mmبافت گوبرناکولوم رو به تحلیل گذاشته و
نیمه فوقانی کیسه اسکروتوم را پر کرده و مابقی کیسه خالی
بود .از تغییرات ديگر در اين مقطع سنی ،ورود بخش دمی
اپیديديم و قسمتی از انتهای تحتانی بیضه به کیسه اسکروتوم و

نگاره  -8نمای ماکروسکوپی از جنین با CRL =21 mm

تمايز زائده پرده صفاقی به اليه تونیکا واژينالیس بود (نگاره

 -8مزونفروز  -2بیضه  -3کبد

 .)82در سن  834/28روزگی ( ،)CRL=380mmدم اپیديديم
به رشد خود ادامه داده و به داخل کیسه اسکروتوم بیشتر نفوذ
کرده بود.

1
4

انتهايی بیضه وارد کیسه اسکروتوم شده بود .بافت

گوبرناکولوم رو به تحلیل گذاشته ،بهطوریکه اکثر فضای کیسه
اسکروتوم خالی مشاهده شد (نگاره  .)83در سن 842/4
روزگی ( ،)CRL=410mmاز بین رفتن بافت گوبرناکولوم
مشاهده شد .باقیمانده اين بافت،

انتهای تحتانی بیضه و

اپیديديم و اليه واژينال جداری را به جداره کیسه اسکروتوم
وصل کرده بود .اليه واژينال جداری از رشد خوبی برخوردار
بود (نگاره  .)84در سن  843/44روزگی ()CRL=450mm
اصلیترين تغییر در زمان تولد ،نزول کامل بیضهها به داخل
کیسه اسکروتوم بود .بافت گوبرناکولوم کالً حذف شده بود و
به رباط متصل کننده واژينال جداری به ديواره کیسه اسکروتوم
تبديل شده و بیضهها فضای کمی از کیسه اسکروتوم را اشغال
کرده بودند و مابقی کیسه اسکروتوم خالی مانده بود (نگاره
.)84

922

نگاره  -2نمای ماکروسکوپی از اندامهای احشايی جنین با
 ،CRL =31 mmاز نمای پشتی – قدامی
 -8متانفروز  -2مزونفروز  -3کبد  -4معده
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نگاره  -4نمای ماکروسکوپی از محوطه بطنی جنین با ، CRL =11 mm
از نمای جانبی چپ
 -8متانفروز  -2مزونفروز  – 3مجرای مزونفريك  -4بیضه
 -4گوبرناکولوم  -1کیسه اسکروتوم

نگاره  -3نمای ماکروسکوپی از اندام احشائی جنین با  ،CRL =31 mmاز
نمای تحتانی.
 -8مزونفروز

 -2بیضه

نگاره  -1نمای ماکروسکوپی از محوطه بطنی جنین با ، CRL =818 mm
از نمای جانبی چپ
 -8متانفروز  -2گوبرناکولوم  -3مزونفروز  -4بیضه  -4کانال دفران
 -1شريان نافی  -8کیسه اسکرو توم

نگاره  -4نمای ماکروسکوپی از محوطه بطنی جنین با  ، CRL =44 mmاز
نمای جانبی چپ
 -8متانفروز  -2مزونفروز  -3بیضه  -4گوبرناگولوم
 -4کیسه اسکروتوم

نگاره  -8نمای ماکروسکوپی از محوطه بطنی جنین با ، CRL = 844 mm
از نمای جانبی چپ
 -8متانفروز  -2بیضه

 -3اپیديديم  -4گوبرناکولوم

 -4کیسه اسکروتوم (خط چین :محدوده دهانه اسکروتوم)

926

مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز ،دوره  ،3شماره ،4

مطالعه ماکروسکوپی نزول بیضه در ...
زمستان 8311

نگاره  -1نمای ماکروسکوپی از گوبرناکولوم جنین با ، CRL =881 mm
از نمای جانبی چپ
 -8بیضه  -2اپیديديم  -3گوبرناکولوم

نگاره  -88نمای ماکروسکوپی خارج از محوطه بطنی جنین با
 ،CRL =211 mmاز نمای جانبی چپ  -8حلقه مغابنی
 -2گوبرناکولوم

 -3بیضه

 -4کیسه اسکروتوم (خط چین  :محدوده

دهانه اسکروتوم)

نگاره  -8نمای ماکروسکوپی خارج از محوطه بطنی جنین با
 CRL =284 mmاز نمای جانبی چپ
 -8حلقه مغابنی

 -2بیضه

 -3گوبرناکولوم  -4دم اپیديديم

شکل  -82نمای ماکروسکوپی خارج از محوطه بطنی جنین با
 ،CRL =321 mmاز نمای جانبی چپ
 -8سر اپیديديم  -2بیضه  -3دم اپیديديم  -4تونیکا واژينالیس

 -4کیسه اسکروتوم (خط چین  :محدوده دهانه اسکروتوم)

 -4کیسه اسکروتوم (خط چین :محدوده دهانه اسکروتوم)

نگاره  -81نمای ماکروسکوپی از محوطه بطنی جنین با ،CRL =241 mm

نگاره  -83نمای ماکروسکوپی خارج از محوطه بطنی جنین با

از نمای جانبی چپ
 -8حلقه مغابنی  -2بیضه  -3دم اپیديديم  -4گوبرناکولوم
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 -8حلقه مغابنی  -2بیضه  -3دم اپیديديم  -4گوبرناکولوم

مزانتر پشتی حرکت کرده و سپس به مزونفروز که محل تشکیل

 -4کیسه اسکروتوم (خط چین :محدوده دهانه کیسه اسکروتوم)

گناد است ،میروند و در ادامه اولین رشد گناد را به صورت
تورمی که در قسمت تحتانی – میانی هر مزونفروز ظاهر شده
ايجاد میکنند ( )2114( Sadler .)88در مورد رشد گناد انسان
اشاره کرده است که در اواسط ماه دوم ،کلیه مزونفروز اندام
تخم مرغی شکل بزرگی در دو سوی خط میانی پديد میآورد
که گناد در سمت میانی آن واقع شده و در حال رشد و نمو
است (.)28
 )2118( Soderدر مطالعهای که روی تکامل گنادها داشته

نگاره  -84نمای ماکروسکوپی خارج از محوطه بطنی جنین با

نشان داد که در انسان تمايز جنسی ماکروسکوپی تا سن 42

 ،CRL = 481 mmاز نمای جانبی چپ

روزگی جنین قابل رؤيت نیست و گنادها در انسان در سطح

 -8تونیکا واژينالیس  -2بیضه  -3دم اپیديديم  -4گوبرناکولوم
 -4کیسه اسکروتوم ( خط چین :محدوده دهانه کیسه اسکروتوم)

تحتانی -میانی مزونفروز قرار میگیرند ( .)23در مطالعه حاضر
با توجه به مشاهدات انجام شده ،گنادها را برای اولین بار در
سن  38/12روزگی ( )CRL= 22mmدر مجاورت کلیه
مزونفروز در بخش تحتانی – داخلی ديده شدند .نتیجه بهدست
آمده با نتايج فوق مطابقت دارد )2114( Sadler .در مورد
سرنوشت کلیه مزونفروز اشاره کرده است که در جنس نر ،تا
پايان ماه دوم ( 11روزگی) توبولها و گلومرولهای کلیه
مزونفروز تحلیل میروند و تعدادی از لولههای انتهايی و

نگاره  -84نمای ماکروسکوپی خارج از محوطه بطنی جنین با
 ،CRL =441 mmاز نمای جانبی چپ
 -8حلقه مغابنی  -2بیضه  -3کیسه اسکروتوم
(خط چین :محدوده دهانه کیسه اسکروتوم)

بحث و نتیجهگیری
 )8884( Satohزمان تمايز و رشد گنادها را تا پیش از
هفته هفتم ( 34روزگی) از تکامل جنینی امکان ناپذير بیان کرده
است ( Noden .)22و همکاران ( )8814در مورد محل تشکیل
گناد به اين نکته اشاره میکنتد که سلولهای جنسی را در
پستانداران برای اولین بار در آندودرم کیسه زرده خلفی میتوان
تشخیص داد .طبق نظر ايشان اين سلولها به طرف پشتی و به

مجرای مزونفريك باقی میمانند که در شکلگیری اپیديديم،
کانال دفران و غیره دخیل میباشند ( Sadler .)28در اين
خصوص نیز به اين مطلب اشاره میکند که لولههای قدامی و
گلومرولهای مزونفروز ،تغییرات تحلیل برنده بروز میدهند و
تا پايان ماه دوم بیشتر آنها ناپديد میشوند و در جنس نر تنها
تعداد اندکی از لولههای خلفی و مجرای مزونفريك باقی
میمانند و در تشکیل دستگاه تناسلی (اپیديديم ،کانال دفران،
سینمال وزيکول و غیره) مشارکت میکنند ( .)28در مطالعه
حاضر ،زمان آغاز تحلیل کلیه مزونفروز از سن  44روزگی
مشاهده شد ،بهطوریکه در آغاز تحلیل مزونفروز ،بیضه به
ديواره خلفی کشیده شده و کلیه متانفروز به سمت جلو جابجا
شده بود .در ادامه مشاهدات ،در سن  42روزگی مزونفروز به
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حالت تودهای باقی مانده در کنار بیضه تبديل شده بود که

اشاره کرده است که تورم گوبرناکولوم در کانال مغابنی در نتیجه

حاوی قسمت فوقانی مجرای مزونفريك بود .در سن 48

تکثیر سلولهای مزانشیمی است که باعث اتساع کانال میگردد

روزگی از آّبستنی (پايان ماه دوم) مزونفروز کامالً از بین رفته

( Moore ،)2114( Carlson .)88و  ،)2114( Persandدر

بود و باقیمانده مجرای مزونفريك در مجاورت مزونفروز در

مورد نزول بیضه از کانال مغابنی بیان کردهاند که افزايش اندازه

حال تبديل شدن به اپیديديم اولیه بود .در تأيید اين مطلب،

بافت گوبرناکولوم در زمان نزول بیضه نقش مهمی را در عبور

 Fletcher ،)8814( Nodenو  )2114( Weberو Brauer

بیضه از کانال مغابنی ايفاء میکند ( 1و .)88

( )2114به اين نکته اشاره کردهاند که با تحلیل رفتن مزونفروز،

در مطالعه حاضر مشخص شد که بافت گوبرناکولوم از سن 88

قسمتی از مجرای مزونفريك که در درون مزونفروز واقع

روزگی رو به گسترش گذاشته و متورم میشود .بهطوریکه

میگردد ،در ارتباط با بیضه باقی میماند و در نهايت اپیديديم

زمان شروع تورم گوبرناکولوم بهدنبال تحلیل کامل مزونفروز

را تشکیل میدهد ( 88 ،4و  )84و همچنین Persaud

میباشد و جابجائی بیضهها ،به سمت خلفی– پشتی محوطه

( ،)2113در مورد اولین جابجايی بیضه به اين نکته اشاره کرده

بطنی میباشد .گسترش و تورم بافت گوبرناکولوم در سن

است که بزرگ شدن بیضه و حرکت آن در طول پشتی ديواره

 12  2روزگی نیز ادامه داشته و در اين مقطع سنی بیضه به

محوطه بطنی در اثر تحلیل کلیه مزونفروز میباشد (.)21

سمت میانی محوطه بطنی کشیده شده بود و در سن 81/1

 )8812( Backhouseدر مطالعهای روی بافت گوبرناکولوم

روزگی ،بیشترين گسترش بافت گوبرناکولوم به داخل کیسه

انسان اشاره کرده است که در زمان مهاجرت و نزول بیضه در

اسکروتوم مشاهده میگرديد .اين وضعیت تا سن 811/1

محوطه بطنی ،بافت مزانشیم گوبرناکولوم حالت شل شدگی پیدا

روزگی از آبستنی ،ادامه داشت و بیضه در اين وضعیت به

کرده و همزمان کیسه اسکروتوم نیز گسترش میيابد ( .)4در

سمت

انتهايی کانال مغابنی کشیده شده بود .در سن 81

مطالعهای ديگر ،توسط  Hughesو همکاران ،آمده است که

روزگی قسمتی از بافت گوبرناکولوم در حین گسترش و رشد،

رخداد فشردگی در بافت مزانشیم گوبرناکولوم با مهاجرت و

بین دم اپیديديم و ابتدای کانال دفران قرار میگیرد که در زمان

نزول بیضه مرتبط است و خاطر نشان کرده که در يك دوره

تولد به رباط مخصوص بیضه تبديل میگردد .در اين خصوص

خاصی از تکامل (براساس گونهها زمان متفاوت است) ،بخش

 Nicolو همکاران ( )8811بیان کردهاند که بخش فوقانی

تحتانی گوبرناکولوم بزرگ شدگی غیر متعارفی پیدا میکند

گوبرناکولوم که در مجاورت دم اپیديديم قرار میگیرد در ادامه

1
3

( Fletcher .)84و  )2114( Weberدر مطالعهای روی بافت

رشد به رباط مخصوص بیضه تبديل میشود (Klonish .)81

گوبرناکولوم نشان دادهاند که بافت گوبرناکولوم در زمان نزول

و  )2114( Flowerدر مورد زمان نزول بیضه به داخل کیسه

بیضه حالت آبدار پیدا میکند و متورم شده و به درون کانال

اسکروتوم ،با مطالعه بر روی جنین حیوانات اهلی زمان

مغابنی گسترش میيابد ( ) 2114( Sadler .)88در خصوص

قرارگیری بیضه در کیسه را اين چنین گزارش کردهاند که در

بافت گوبرناکولوم خاطر نشان کرده است که مسئول اصلی

انسان ،در سن جنینی  244روزگی ،در خوک ،اسب ،گاو و

کشیده شدن بیضه به داخل کیسه اسکروتوم ،گوبرناکولوم است.

گوسفند در زمان تولد ،در سگ و در موش ،در  28روزگی

بنابراين رشد رو به بیرون گوبرناکولوم از ناحیه مغابنی تا

میباشد ( Malas .)84و همکارانش ( )8888با مطالعه در مورد

اسکروتوم ،بیضه را به طرف ناحیه مغابنی میکشاند (.)28

نزول بیضه به کیسه اسکروتوم ،روی  41جنین انسان اين چنین

 )8814( Nodenدر خصوص نقش گوبرناکولوم به اين نکته
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بیان کردهاند که بیضهها در روزهای نزديك به تولد به داخل

سلولی در بافت مزانشیم گوبرناکولوم متوقف میگردد ( )81بر

کیسه اسکروتوم نزول میکند (Vander schoot .)81

اساس نتايج بهدست آمده در اين مطالعه ،گوبرناکولوم مربوط

( )2111در مطالعهای روی بیضه موش صحرايی گزارش کرده

به کیسه اسکروتوم ،از سن  888/1روزگی ،شروع به تحلیل

است که شروع مهاجرت بیضه در روزهای  84-22روزگی از

کرده و در ادامه رشد جنینی ،بافت گوبرناکولوم کامالً تحلیل

آبستنی میباشد ( )8812( Abdel- Raouf .)24در مطالعهای

رفته و در زمان تولد ،تبديل به رباطی می شود که بخش دم

روی تکامل گاومیش مشخص کرد که بیضه در ماه ششم از

اپیديديم به همراه تونیکا واژينالیس را به ديواره اسکروتوم

آبستنی وارد کیسه اسکروتوم میشود ( Fallat .)3و

متصل میکند .در اين خصوص  Nickelو همکاران ()8884

همکارانش ( )2114در بررسی بیضه روی جوندگان مشخص

در مورد باقیمانده گوبرناکولوم اشاره کردهاند که آن بعد از نزول

کردند که زمان نزول بیضه به داخل کیسه اسکروتوم بعد از تولد

کامل بیضه درون اسکروتوم ،به رباط دم اپیديديمی تبديل

میباشد ( Fletcher .)8و  )2114( Weberدر مطالعهای روی

میشود (.)81

بافت گوبرناکولوم اشاره کردند که در زمان نزول بیضه به سمت

همچنین در اين مطالعه مشاهده گرديد که بیضه جنین بز

کیسه اسکروتوم بافت گوبرناکولوم آب خود را از دست میدهد

همزمان با تحلیل گوبرناکولوم ،در زمان تولد به داخل کیسه

( )2114( Sadler .)88چنین اشاره کرده است که به دنبال

اسکروتوم نزول مینمايد .بر اساس نتايج بهدست آمده در

تحلیل رفتن گوبرناکولوم از سمت کیسه اسکروتوم ،بیضه به

مطالعه حاضر میتوان بیان کرد که وضعیت قرارگیری بیضه در

داخل کیسه اسکروتوم کشیده میشود ( .)28به عقیده Noden

بز همانند گاو ،گوسفند ،اسب و انسان در زمان تولد اتفاق

( ،)8814بافت مزانشیم گوبرناکولوم بعد از نزول بیضه ،تحلیل

میافتد و نزول بیضه به داخل کیسه اسکروتوم بهدنبال جمع

رفته و کاهش طول میدهد ( Evans .)88و  )8883( sackدر

شدن و تحلیل بافت گوبرناکولوم میباشد و همچنین با گزارش

مطالعهای روی گوساله مشخص کردند که نزول بیضه به کیسه

 Dyceو همکاران ( )2112مبنی بر اينکه ،بیضه گاو در زمان

اسکروتوم در هفته بیستم از آبستنی اتفاق میافتد (.)1

تولد تنها در بخش فوقانی اسکروتوم قرار میگیرد ( )8در مورد

 Fentenerو همکاران ( )8818در مورد نقش گوبرناکولوم در

بیضه بز نیز چنین مشاهده گرديد .در کل نتايج بهدست آمده از

خوک مشخص کردند که نزول بیضه به داخل کیسه اسکروتوم

اين مطالعه با يافتههای ساير مطالعات مطابقت دارد.

در اثر جمع شدن بافت گوبرناکولوم است .در اين زمان تکثیر
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Abstract
In this study, fetus samples were collected randomly from 200 pregnant goats which were slaughtered
at Tabriz abattoir during autumn. The age of collected fetuses was calculated by the formula X=2.74
Y+30.15 proposed by Gull et al. After opening the abdominal cavity of the fetuses at different ages,
the location of the testicles in the abdominal cavity and the time of their descent into the scrotum were
investigated. Macroscopic studies indicated that the first testicular migration coincides with
mesonephrous degeneration in 45 days old fetuses. At the age of 59 days, the mesonephrous is
completely diminished and the remains of the mesonephric duct changed to epididymis. At this age,
the gubernacular tissue is inflated and expanded. In days 89, testis is seen in the middle of the inguinal
1
canal and until day 106 of pregnancy it descents from final
of the inguinal canal into the opening of
3
the scrotum. At the age of 153 days (birth time) complete descent of the testis into the scrotum takes
place. On the basis of the results of the present study it can be concluded that the location of testis in
the goat is similar to cattle, sheep, horse and humans at birth and its descent into scrotum follows
retraction and degeneration of the gubernacular tissue.
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