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 چکیده  
زمینه مطالعه: نهان بیضگی نقصی در فرود یک یا هر دو بیضه به درون کیسۀ اسکرتوم است. هدف: هدف از پژوهش حاضر توصیف ساختار 
آناتومیکی و بافت شناسی بیضۀ داخل مغابنی در االغ باالی 7 سال بود. روش کار: در این مطالعه بعد از بررسی 59 االغ، سه رأس با نهان بیضگی 
داخل مغابنی یک طرفه شناسایی شدند. پس از آسان کشی آن ها، بیضه ها از بدن بیرون آورده شده و مورد بررسی بیومتریک قرار گرفتند. سپس 
نمونه ها با فرمالین ده درصد تثبیت و پس از تهیۀ مقاطع، با اســتفاده از هماتوکســین-ائوزین و PAS رنگ آمیزی شده و زیر میکروسکوپ نوری 
بررسی شدند. نتایج: نتایج نشان داد که بیضه های داخل مغابنی سفت و فاقد اپیدیدیِم مشخص بوده و در مقایسه با بیضه های داخل اسکروتومی 
اندازه و وزن کمتری دارند. تفاوت در وزن بیضه ها داخل مغابنی نسبت به بیضه های دیگر از نظر آماری معنی دار بود )p>0/05(. لوله های اسپرم ساز 
شکل طبیعی خود را از دست داده بودند و حفرۀ داخلی لوله ها فاقد سلول های زایگر بوده و تنها تعداد محدودی سلول سرتولی دیده شد. لوله های 
باقی مانده تنها در بخش مدیاستن بافت بیضه قابل مشاهده بود و بخش های قشری و نواحی زیر کپسول فاقد لوله ها بودند و توسط بافت همبند 
سست پرعروق اشغال شده بودند. نتیجه گیری نهایی: نتایج نشان دهندۀ این است که بیضه داخل مغابنی در االغ با سن باال ساختار طبیعی خود را 

کامالًً از دست داده و بیشتر حاوی بافت همبندی و عروق خونی می باشد.

واژه های کلیدی: آناتومی، بافت شناسی، االغ، بیضه، نهان بیضگی

مقدمه
نهان بیضگی یا کریپتورکیدیسم نقصی در فرود یک یا هر دو بیضه به درون 

کیسۀ اسکرتوم است و در حیوانات به سه شکل زیر پوستی در ناحیۀ مغابنی، 

داخل کانال مغابنی و داخل شکمی مشاهده می شود. نهان بیضگی در اسب، 

گربه، گاو، ســگ و خوک شــایع بوده ولی در گوســفند و بز به ندرت دیده 

می شــود )2(. پنج تا 8 % کره اســب ها نهان بیضه هســتند و این عارضه در 

بیشــتر موارد یک طرفه می باشــد )3(. در مطالعه ای بر روی اسب مشخص 

شد که بروز نهان بیضگی در بیضۀ سمت راست و چپ به طور یکسان اتفاق 

می افتــد؛ در حالی کــه بیضه در 57 % نهان بیضگی های ســمت چپ و 42 

درصد نهان بیضگی های سمت راست در داخل شکم قرار می گیرد )17(. در 

مقابل، گزارشی به فراوانی بیشتر نهان بیضگی داخل مغابنی سمت راست 

در حیوان اسب اشــاره کرده است )20(. بر اساس اطالعات موجود در مورد 

اســب و سگ، نهان بیضگی بیشتر به صورت داخل شکمی دیده می شود و 

نهان بیضگی داخل مغابنی در اســب بیشتر از دیگر حیوانات است )24(. در 

کره اســب ها بیضه از یک ماه پیش از تولد تا دو هفته پس از تولد از محل 

اولیۀ خود در قسمت پشتی شکم و نزدیک کلیه ها به داخل اسکروتوم نزول 

می کند. برای این کار گوبرناکولوم کوتاه شده و بیضه ها را تا نزدیکی کانال 

مغابنــی می آورد، و همزمان لیگامان معلقــۀ قدامی تحلیل می رود. ممکن 

اســت فشار داخل شــکمی نیز در جلو راندن بیضه ها درون کانال مغابنی و 

به داخل اســکروتوم نقش داشته باشد )20(. نهان بیضگی در اثر کمپلکسی 

از عوامــل ژنتیکی، هورمونی و فاکتورهای مکانیکی ایجاد می شــود )27(. 

مطالعات متعددی نشان داده اند که دمای داخل شکم تأثیری منفی بر توسعه 

و تمایز ســلول های پیکری و زایگر بیضه دارد )12،14(. ناباروری و افزایش 

احتمال بدخیمی بیضه در بزرگساالن عمده ترین پیامد بالینی نهان بیضگی 

است )29(.

تشــخیص نهان بیضگــی نیازمند داشــتن تاریخچۀ کامــل رفتاری و 

جراحی های قبلی اســت. مالمســه، اولتراســونوگرافی، معاینــۀ رکتال و 

اندازه گیــری هورمون های ســرمی از روش های تشــخیص نهان بیضگی 

هســتند )11،22(. اندازه گیری سطح سرمی هورمون آنتی مولرین در نریان 

که اختصاصًا توسط سلول های سرتولی تولید می شود، نسبت به اندازه گیری 

هورمون تستوسترون حساسیت و دقت باالیی در تشخیص کریپتورکیدیسم 

داشته است )7(. در تحقیقی دقت معاینۀ رکتال برای تشخیص نهان بیضگی 

87 % بوده است )28(. 

همانطور که گفته شد اطالعات زیادی در مورد نهان بیضگی در حیوانات 

مختلف وجود دارد، ولی تا کنون هیچ گزارشی در مورد نهان بیضگی در االغ 

منتشر نشده است. از طرف دیگر بیضۀ فرود نیامده در بیشتر مواقع در سنین 

پایین از بدن خارج می شــود و اثر نهان بیضگی در سنین باال روی بیضه به 

طور دقیق مطالعه نشده است. همچنین بیشتر مطالعات انجام شده در این 

زمینه در مورد نهان بیضگی داخل شــکمی بــوده و اطالعات کمی در مورد 

بیضۀ زیرپوســتی و داخل مغابنی وجود دارد. بنابرین هدف از این پژوهش 

بررسی مورفولوژی و هیستوشیمی بیضه در موارد نهان بیضگی داخل مغابنی 
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یک طرفه در االغ با سن باالی هفت سال بود.

مواد و روش کار
در این تحقیق برای تشخیص نهان بیضگی از روش مالمسه و معاینۀ 

رکتال و برای تعیین ســن حیوان از فرمول دندانی اســتفاده گردید. پس از 

بررســی و معاینۀ بالینی 59 رأس االغ بالغ )با ســن باالی 7 ســال و وزن 

متوسطkg 250( در روستاهای استان های آذربایجان غربی و شرقی، تعداد 

ســه رأس االغ باالی هفت ســال با نهان بیضگی داخل مغابنی یک طرفه 

تشخیص داده شد. حیوانات شناسایی شده با تزریق داخل وریدی زایالزین 2 

درصد )1/5mg/kg( و کتأمین 10 % )2/5mg/kg( بیهوش شده و با تخلیۀ 

خون از طریق شریان مشترک کاروتید آسان کشی شدند. سپس هر دو بیضۀ 

داخل اسکروتومی و داخل مغابنی برداشته شدند. از بیضه های سه االغ سالم 

نیز )با وزن متوســطkg 250 و ســن باالی 7 ســال( به عنوان گروه کنترل 

استفاده گردید. وزن تمام بیضه ها با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت گرم 

اندازه گیری شد. همچنین طول کلی و عرض میانی تمام نمونه ها با استفاده 

از کولیس دیجیتال اندازه گیری گردید. سپس نمونه ها در فرمالین 10 درصد 

تثبیت شــده و بعد از تهیۀ قالب های پارافینی، برش های 6 میکرو متری با 

 )H&E( میکروتوم داده شد. مقاطع تهیه شده با روش هماتوکسیلین-ائوزین

رنگ آمیزی شدند. همچنین برای بررسی غشای پایۀ لوله های اسپرم ساز از 

روش رنگ آمیزی PAS اســتفاده گردید. سپس نمونه ها زیر میکروسکوپ 

نــوری مورد بررســی قرار گرفتــه و از نواحی مورد نظر با دوربین عکاســی 

دیجیتال عکســبرداری انجام گرفــت. وزن و طول و عرض میانی بیضه ها 

با اســتفاده از نرم افزار مینی تب نسخۀ 16 با روش آنالیز واریانس یک طرفه 

)one-way ANOVA( از نظر آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و 

مقایسۀ بین گروه ها با آزمون توکی )Tukey( انجام گرفت. نتایج به صورت 

میانگین و انحراف معیار بیان گردیدند و p>0/05 به عنوان تفاوت آماری 

معنی دار در نظر گرفته شد.

نتایج
در بررســی 59 االغ برای تشــخیص نهان بیضگی، ســه مــورد نهان 

بیضگی داخل مغابنی )دو مورد در بیضۀ ســمت چپ و یک مورد در بیضۀ 

سمت راست( تشخیص داده شد )5/08 %(.

در بررســی های آناتومیکی بیضۀ داخل مغابنی مشخص شد که بافت 

بیضه کامالًً ســفت بوده و فاقد اپیدیدیم می باشد )تصویر 1(. طول و عرض 

بیضۀ داخل مغابنی در مقایسه با بیضۀ داخل اسکروتومی حیوانات نهان بیضه 

 .)p<0/05( کمتــر بود. هر چند، این تفاوت ها از نظر آماری معنی دار نبودند

ولی این اندازه ها در مقایسۀ بین بیضۀ داخل اسکروتومی حیوان نهان بیضه 

با بیضۀ حیوان سالم تقریبًا برابر بود. همچنین وزن بیضۀ داخل مغابنی در 

مقایسه با بیضۀ داخل اسکروتومی و نیز بیضه های حیوان سالم کمتر بوده و 

اختالف آماری معنی داری داشت )p>0/05( )جدول 1(.

در مطالعه بافت شناســی بیضه به منظور بررســی تغییرات ایجاد شده 

در پارانشــیم بافت، مشخص گردید که لوله های اسپرم ساز در بیضۀ داخل 

مغابنی در مقایســه با بیضۀ داخل اســکروتومی، شــکل طبیعی خود را از 

دســت داده و حفرۀ داخلی لوله ها فاقد ســلول های زایگر بوده و تنها تعداد 

محدودی ســلول های سرتولی دیده می شوند )تصویر 2(. سلول های مذکور 

در مقایسه با سلول های سرتولی طبیعی دارای هستۀ کوچکتر و رنگ پریده 

بوده و اتصاالت بین ســلولی از بین رفته بودند؛ به گونه ای که این سلول ها 

به صورت شناور در حفرۀ داخلی لوله های اسپرم ساز دیده می شدند. لوله های 

باقی مانده تنها در بخش مدیاســتن بافت بیضه بوده و بخش های قشری و 

نواحی زیر کپســول فاقد لوله ها بوده و توسط بافت همبند سست پرعروق 

اشــغال شده بودند )تصویر 3(. در جاهایی که بافت همبند مشاهده می شد، 

مقادیر فراوانی از رشته های کالژن وجود داشت. سلول های همبندی بیشتر 

از نوع فیبروســیت بوده و همچنین سایر ســلول های بافت همبندی نظیر 

ماست سل ها و سلول های تک هسته ای نیز مشاهده شدند.

مطالعــه اســالیدهای رنگ آمیزی شــده با روش PAS نشــان داد که 

بیشترین واکنش پاس مثبت در بافت بیضۀ داخل مغابنی در اطراف عروق 

خونی بوده و همچنین تا حدودی در محل غشــای پایۀ لوله های اسپرم ساز 

دیده می شود که نشــان دهندۀ از بین رفتن غشای پایۀ لوله های اسپرم ساز 

می باشد )تصویر 4(.

بحث
در مطالعه حاضر فراوانی کریپتورکیدیسم داخل مغابنی در االغ بالغ و 

نیز ســاختار آناتومیکی و بافت شناسی بیضۀ کریپتورکید در این گونه مورد 

مطالعه و بررســی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که نهان بیضگی 

جدول1. طول، عرض میانی و وزن بیضه ها در بیضه های االغ های سالم و کریپتورکید )میانگین±انحراف معیار(. ستارک )*( نشان دهندۀ تفاوت آماری معنی دار در فاکتور مورد نظر 
.)p>0.05( در بین گروه ها می باشد

)cm( طول)cm( عرض میانی)g( وزن

۲۲.3۴± ۱.۸۲۲33.66±3.۵۲7.۱۸± ۱3.۴۵بیضۀ چپ

۱7.6۲±۲.۱3۲۴7.۵3±7.۰67.۴9± ۱3.7۸بیضۀ راست

*۲۴.۱۲±3.۴3۱7۸.3۱±۴.۲3۵.69± 7.۲۸بیضۀ داخل مغابنی

۲۰.۱۲±۱.۵3۲۵۰.۴۲±۱.3۱7.3۱± ۱۴.۱7بیضۀ داخل اسکروتومی
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باعث تغییرات بافتی و آناتومیکی در بیضۀ این حیوان می شود و بیضۀ داخل 

مغابنی ساختار طبیعی خود را کامالًً از دست داده و بافت همبندی کالژنی 

جایگزین آن می شود. ولی بیضه نزول کرده در حیوان مبتال به نهان بیضگی 

یک طرفه دچار آتروفی یا هیپرتروفی نشده بود و از نظر اندازه و وزن با بیضۀ 

حیوان سالم تفاوت معنی داری نداشت. 

علیرغم اینکه تحقیقات الزم در مورد نهان بیضگی االغ صورت نگرفته 

اســت، گزارش ها در حیوان اسب حاکی از آن است که بیضۀ سمت راست 

بیشتر دچار کریپتورکیدیسم داخل مغابنی می شود، در حالی که در این مطالعه 

نهان بیضگی در بیضۀ سمت چپ بیشتر بود. با این وجود، کریپتورکیدیسم 

داخل مغابنی بر خالف نوع داخل شکمی معمواًل با افزایش سن به صورت 

خود به خود برطرف می شود. با توجه به اینکه حیوانات این مطالعه همگی 

بالغ بودند، می توان احتمال داد که میزان شیوع واقعی این عارضه بیشتر از 

میزان به دست آمده در این مطالعه باشد. برای تشخیص کریپتورکیدیسم 

از روش هایی مانند بررســی خصوصیات رفتاری حیوان، مالمسۀ خارجی از 

اسکروتوم و مالمسۀ داخلی از طریق مالمسۀ رکتال، اولتراسونوگرافی، و نیز 

ارزیابی های اندوکرینی پیشنهاد شده اند )20(. در این پژوهش به دلیل شرایط 

محیطی، تنها از روش مالمسۀ داخلی و خارجی کمک گرفته شد.

انــدازۀ قطــر میانی، طــول و وزن بیضه هــای داخل مغابنــی و داخل 

اســکروتومی حیوان مبتال و بیضه های داخل اسکروتومی حیوان سالم نیز 

مورد بررســی قرار گرفت و مشخص شــد که این پارامترها در بیضۀ داخل 

مغابنی تفاوت اساسی با بیضه نرمال دارد؛ به ویژه در مورد وزن و طول بیضه 

کــه دارای تغییرات زیادی بــود. Kafi و همکاران در ســال 2007 گزارش 

نمودند که وزن بیضۀ مبتال بــه نهان بیضگی تقریبًا یک چهارم وزن بیضۀ 

ســالم می باشــد )Kraft .)16 و همکاران نیز در سال 2011 پس از بررسی 

2660 بیضۀ نزول نکرده نتیجه گرفتند که اندازۀ بیضه در مبتالیان کاهش 

پیدا می کند )19(. کاهش وزن بیضه به خاطر قطر کوچک بیضه، عدم رشد 

لوله های اسپرم ســاز و نبودن سلول های اسپرم می باشــد )Absalan .)9 و 

همکاران در ســال 2008 اثر نهان بیضگی یک طرفــه و دوطرفه را در دراز 

تصویر 1. نمای پشتی بیضۀ داخل مغابنی در االغ بالغ.

تصویر 3. بیضۀ داخل مغابنی االغ بالغ. مقاطع طولی لوله های اســپرم ســاز همراه با 
مقاطع عروق خونی قابل مشــاهده اســت. 1: عروق خونی 2: بافت همبندی 3: مقطع 

.)×40 H &E( طولی لوله های منی ساز تشکیل نشده است

تصویر 2. مقطع بافت شناســی از بیضۀ داخل مغابنی االغ بالغ. بافت همبندی وســیع 
قابل مشــاهده اســت. 1: عروق خونی 2: بافت همبندی 3: لوله های منی ســاز تشکیل 

.)×20 H &E( نشده است

تصویر 4. بیضۀ داخل مغابنی االغ بالغ. غشــای پایۀ عروق خونی )پیکان شــماره 1( 
.)×40 PAS( قابل مشاهده می باشد )و غشای پایۀ لولۀ منی ساز )پیکان شماره 2
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مدت بر روی اندازه و پارامترهای اســپرم مورد بررســی قــرار داده و عنوان 

نمودند که اندازۀ بیضه، اندازۀ ســلول های اسپرم ساز و روند اسپرماتوژنز در 

نهان بیضگی دوطرفه در مقایسه با نهان بیضگی یک طرفه کاهش می یابد 

)1(. ولی در مطالعه حاضر وزن بیضۀ مبتال بیشتر از نصف وزن بیضۀ سالم 

بود که علت آن را می توان جایگزین شــدن بافت همبندی و عروق خونی 

به جای ســلول های زایگر و سرتولی دانســت. Igbokwe و همکاران در 

سال 2009 نهان بیضگی یک طرفه را در یک گونۀ گوسفندی مورد مطالعه 

قرار داده و عنوان کردند که نهان بیضگی باعث کاهش وزن و اندازۀ بیضه 

می شــود و لوله های اسپرم ســاز رشــد نمی کنند )15(، که با یافته های این 

تحقیق همخوانی دارد. بر خالف بیشتر گزارش ها، Eriksson و همکاران 

در ســال 2015 گزارشی از اخته کردن 39 کره اسب مبتال به نهان بیضگی 

منتشر نمودند و نتیجه گرفتند که اندازۀ بیضه های داخل مغابنی بزرگتر از 

اندازۀ بیضه های طبیعی بوده و عامل ابتال به نهان بیضگی نیز همین اندازۀ 

بزرگ اســت که مانع از عبور بیضه از کانال مغابنی می شود )10(. البته این 

نتیجــه مغایرتی با نتایج تحقیق ما ندارد. زیرا بــزرگ بودن بیضه می تواند 

عاملی در ابتال به نهان بیضگی باشد، ولی همین بیضه ها نیز در صورتی که 

چندین ســال در داخل کانال مغابنی بماننــد، به دلیل تخریب بافتی که در 

آن ها اتفاق می افتد، به مرور کوچکتر خواهند شد. 

مطالعات نشان داده اند که نهان بیضگی یک طرفۀ تجربی در رت های بالغ 

تأثیر منفی بر روی عملکرد دوطرفۀ ســلول های زایگر، سرتولی و لیدیگ، و 

بافت بیضه دارد )26(. تکامل سلول های زایگر در بیضۀ کریپتورکید به صورت 

طبیعی اتفاق نمی افتد و این اختالالت حتی ممکن اســت در بیضۀ ســمت 

مقابل که نزول کرده اســت نیز مشاهده شــوند )30(. تعداد سلول های زایگر 

در بیمارانی که در ســن 36 ماهگی تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند در 

مقایسه با آن هایی که در 9 ماهگی جراحی شدند به میزان قابل مالحظه ای 

کمتر بود )18(. یعنی هر چه زمان بیشــتر از وقوع نهان بیضگی سپری شود، 

میزان تخریب ساختارهای طبیعی بیضه افزایش می یابد. در این مطالعه نیز 

که حیوانات استفاده شده دارای سن باالیی بودند، بیضه فاقد سلول زایگر بود. 

Aupperlel و همکاران در سال 1999 نهان بیضگی را در اسب مورد 

بررسی قرار داده و عنوان کردند که میزان رشد لوله های اسپرم ساز، به اندازۀ 

بیضۀ کرۀ دو تا سه ساله بوده و سلول های سرتولی، لیدیگ و اسپرماتوگونی 

A و B در آن دیده می شــوند )Coryn .)5 و همکاران در مطالعه ای مشابه 

در ســال 1981 گزارش کردند که ظاهر هیستولوژی بیضۀ داخل شکمی با 

بیضۀ داخل مغابنی متفاوت می باشــد و اسپرماتوژنز در بیضۀ داخل شکمی 

فراتر از اســپرماتوگونی A و B نمی رود. در حالی که در بیضۀ داخل مغابنی 

اسپرماتوژنز در اسپرماتوسیت اولیه متوقف می شود )8(. در مطالعات ما هیچ 

اثری از ســلول های زایگر و لیدیگ دیده نشد و تنها سلول های سرتولی در 

داخل لوله ها به صورت شناور قابل مشاهده بود . Hejmej و Bilińska در 

سال 2008 عنوان کردند که نهان بیضگی دوطرفه باعث اختالل در تنظیم 

هورمون های استروئیدی و ارتباطات بین سلولی بیضه ها می گردد )13(. در 

این مطالعه ارتباطات بین ســلولی به صــورت کامل از بین رفته بود و اکثر 

سلول ها در بافت همبندی شناور بودند. نئوپالستیک یا سیستیک های بزرگ 

در بیضه های باقی مانده گزارش گردیده است )4(. ولی در این مطالعه اثری از 

سلول های توموری و هیپزپالزی مشاهده نگردید. در پژوهشی دیگر بر روی 

رت های مبتال به کریپتورکیدیســم تجربی، مشابه با نتایج مطالعه حاضر، 

آتروفی لوله های اسپرم ساز، کاهش سلول های اسپرماتوژنیک، و عدم وجود 

اسپرم درون لوله های اسپرم ساز مشاهده شد )25(.

Narasimha و همکاران در سال 2009 عنوان کردند که نهان بیضگی 

دوطرفه باعث مهار گلیکوژنولیز و انباشــته شــدن اسید الکتیک در بیضه، 

غدۀ وزیکوالر و پروســتات می شود. همچنین این ارگان ها دارای گلیگوژن 

انباشته بودند که ناشی از مهار آنزیم فسفوریالز می باشد. این امر با توجه به 

وابستگی آنزیم فسفوریالز به آندروژن، می تواند ناشی از کاهش تستسترون 

در گردش خون باشد )23(. در مطالعات این تحقیق انباشتگی اسید الکتیگ 

و گلیکوژن در بافت بیضه مشاهده نگردید که احتماالًً ناشی از تولید آندروژن 

جبرانی در بیضۀ سالم باشد.

Zaidi و همــکاران در ســال 2005 بارور بودن حیــوان نهان بیضه را 

گــزارش نمودند )31(. ولی گزارش های قبلی حاکی از عدم باروری به علت 

کاهش تستســترون خون یــا وجود مقدار زیادی از سیتوپالســم ابتدایی یا 

نقص آکروزومی در اسپرماتوزا می باشد )6(. حیوانات مبتال به نهان بیضگی 

یک طرفــه معمواًل قدرت باروری خود را حفــظ می کنند، ولی مبتالیان به 

کریپتورکیدیســم دوطرفه عقیم هســتند )22(. افزایش دمــا در بیضه های 

ایــن حیوانات باعث کاهش تولید اســپرم می گــردد )21(. با وجود اینکه در 

بیضۀ داخل مغابنی سلول های لیدیگ همچنان به تولید تستوسترون ادامه 

می دهند، و میزان تولید این هورمون به دلیل شــرایط خاص دمایی بیضه 

حتی از حالت طبیعی نیز بیشــتر می شــود )22(، در مطالعه ما ســلول های 

لیدیگ در مقاطع بیضه های مبتال قابل مشــاهده نبودند. بنابراین، به نظر 

می رســد که این افزایش فعالیت سلول های لیدیگ مربوط به مراحل اولیۀ 

کریپتورکیدیسم باشد که هنوز تخریب بافتی صورت نگرفته است.

یافته های این مطالعه که نخستین گزارش نهان بیضگی یک طرفه در 

االغ های با سن باالی هفت سال می باشد، نشان می دهد که نهان بیضگی 

یک طرفه در این حیوان نیز همانند دیگر گونه ها باعث کاهش وزن و اندازۀ 

بیضه شده و بیضه از نظر هیستولوژیک ساختار طبیعی خود را از دست داده 

و فاقد اپیدیدیم و لوله های اسپرم ساز بوده و دارای رشته های کالژن فراوان 

و پرخون می شود.

تشکر و قدردانی
از همکاری بخش بافت شناســی دانشــکده دامپزشــکی و همچنین 

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز تقدیر و تشکر می گردد.
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Abstract:
BACKGROUND: Cryptorchidism is a congenital anomaly in which one (unilateral 

cryptorchidism) or both (bilateral cryptorchidism) testes fail to descend into the scrotum.                  
OBJECTIVE: The aim of this study was to describe the anatomical and histological struc-
ture of the inguinal testis in the adult donkey. METHODS: In this study, after examination 
of the 59 donkeys, three of them with unilateral cryptorchidism in inguinal region were 
identified. These animals were euthanized, and their testicles were removed and evaluated 
biometrically. Then, the samples were fixated in 10% formalin solution and after section-
ing, were stained with Hematoxylin-eosin and PAS, and examined under a light micro-
scope. RESULTS: The results showed that the inguinal testes were stiff, epididymis was not 
determined and their size and weight were less than scrotal testes. The difference between 
the weight of cryptorchid and healthy testicles was statistically significant (p<0.05). Semi-
niferous tubules had lost their natural shape and inner cavity tubes did not have germ cells, 
and only a limited number of Sertoli cells could be seen. Remaining seminiferous tubules 
were only visible in the mediastinum. The cortical and subcapsular regions were without 
tubes and were occupied by loose connective tissues. CONCLUSIONS: Results indicated 
that the inguinal testes in adult donkeys lost their natural structure and more connective 
tissues and blood vessels are substituted.

Keyword: Anatomy, Histology, Donkey, Testis, Cryptorchidism

249

Figure Legends and Table Captions
Table 1. Length, diameter and weight of testes in normal and cryptorchid donkeys (mean ± SD). Asterisk () indicate significant            
difference in item between groups (p<0.05).
Figure 1. Dorsal observation of intrainguinal testis in adult donkey.

Figure 2. Histology of intrainguinal testis in adult donkey. Large amount of connective tissue has been observed. 1-Blood vessels; 
2-Connective tissue; 3-Unformed seminiferous tubules (H & E, 20×).
Figure 3. Intrainguinal testis in adult donkey. Longitudinal sections of seminiferous tubules with sections of blood vessels have been 
observed (H & E, 40×).
Figure 4. Intrainguinal testis in adult donkey. Basement membrane of blood vessels (#1 arrow) and basement membrane of semi-
niferous tubules (#2 arrow) have been observed (PAS, 40×).


