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 بیضه موش نوزاد زایی اسپرمبر روند  آواییامواج فرا بهینه های لفهؤمتعیین 
 

 2دیزجی مختاری منیژه ،1*موحدینمنصوره ، 1محمدیشقایق 

 مدرس تیدانشگاه ترب، یدانشکده علوم پزشک ،علوم تشریح. 1

 مدرس تیدانشگاه ترب ی،دانشکده علوم پزشک، فیزیک پزشکی. ٢

 70/72/1877، پذیرش: ٢2/1٢/1911دریافت: 

 

 چکیده
. در این ندا وجه قرار گرفتهی در مهندسی بافت بسیار مورد تا یاختهعنوان یک نوآوری با هدف بازسازی بافت و بهبود عملکرد  به آواامواج فرا

کمیک بیه درمیان    زاییی و   بهبود روند اسپرمدر جهت موش نوزاد  با شدت پایین روی بافت بیضه آوابهینه تابش امواج فراهای  فهمؤل مطالعه

منظور جلوگیری از آثار حرارتیی   ، در فاز اول از آزمایش بهندا ارزیابی قرار گرفتهمورد  ، در دو گروه کنترل و آزمایشینهناباروری با علل مردا

مورد ارزیابی قرار گرفت بیا   آواکاری بهینه تابش امواج فرا  بهرهو در فاز دوم و سوم به ترتیب میزان شدت بهینه و  گرفتکنترل دما صورت 

، مگیاهرتز  1بسیامد  بیا   آواامیواج فیرا   مشخص شد که شده انجامائوزین  -هماتوکسیلینآمیزی  شناسی توسط رنگ های بافت ارزیابیتوجه به 

های کاری مورد بررسی تأثیرات بهتری روی حفی    بهرهها و  نسبت به دیگر شدتدرصد  87کاری   بهرهو مترمربع  وات بر سانتی 2/7شدت 

دارای تیأثیرات مطلیور روی    با شدت پایین تپ )پالس(صورت  به آوااچنین امواج فر هم د.نکشت را دارساختار بافت بیضه طی چهارده روز 

ی نشیان داد کیه افیزایش    صیورت کم ی   شناسیی بیه   حاصل از ارزیابی بافت نتایج .هستندزایی در بافت بیضه موش نوزاد  پیشرفت روند اسپرم

 .(>72/7p) .نسبت به گروه کنترل وجود دارد آواش امواج فراداری در میزان مساحت بافت بیضه تحت تأثیر تاب معنا

 

 .زایی ، بافت بیضه، اسپرمآوافرا    امواج : ها کلیدواژه

 

  مقدمه . 1

طور گسترده در پزشیکی بیه    با شدت پایین به 1آواامواج فرا

عنوان یک ابزار درمانی، عملی و تشخیصی میورد اسیتفاده   

در روش درمیانی   فراآواشدت امواج  د. محدودهنگیر قرار می

عملی )امیواج  (، در روش مربع متر وات بر سانتی 07-97) از

وات بییییر  772/7 -٢0777/7)ی   شییییور( در محییییدوده

 در روش کییهدر صییورتی  د،باشیی مییی( مربییع متییر سییانتی

ار تخریبییی بییرای جلییوگیری از آثیی تشییخیص ٢سییونوگرافی

وات بییر  27 -2) ی در محییدودههییا  حرارتییی روی بافییت

ییک نیوخ خیاز از     آواامواج فرا[. 1] است( مربع متر سانتی

 ٢ی شنوایی انسان ) باالتر از محدوده بسامدبا  صوتیامواج 

هیای   هنگیام عبیور از بافیت   کیلوهرتز( هسیتند کیه    ٢7تا 

 کننید  از تأثیرات را ایجاد میی  وسیعیطیف  شناختی زیست

                                                 
 نویسنده پاسخگو: movahed.m@modares.ac.ir 

1 Ultrasonic wave 
2 Sonography 

ثر بیرای سیاختار   ؤتوانند به عنیوان ییک ابیزار می     و می [٢]

های زنیده   های مکانیکی در بافت باعث ایجاد محرر ،بافتی

رویدادهای بیوشیمیایی شیوند کیه خیود باعیث     و منجر به 

د نقش مهمی در نتوان میچنین  همشود و  بهبودی بافت می

بیه   9در مهندسی بافیت . [9] دنایفا کنای  یاختهمتابولیسم 

شدت پایین در جهت بازسیازی بافیت    با اآوااثرات امواج فر

 محقق و همکارانی  در مطالعهنرم توجه زیادی شده است. 

 ٢77مگاهرتز با شدت  1 آواییاثر امواج فرا 1919سال  در

هیای بنییادی    یاختیه روی  مربیع   متیر  وات بیر سیانتی   میلی

انجام گرفته است، نتیجه گرفتند که پس از  8اسپرماتوگونی

ثیر بهتری أتتپ پیوسته و  آواییفراامواج  2یک هفته کشت

هیای   یاختیه زاییی   در تکثیر و زمان ظهور کلیونی و کلیونی  

ی  چنیین در مطالعیه   . هیم [8] بنیادی اسپرماتوگونی دارند

با شدت  آوااثر امواج فرا 1912سال  در عظیمی و همکاران

                                                 
3 Tissue engineering 
4 Spermatogonia Stem Cell.2  
5 Culture 

 مجله انجمن مهندسی صوتیّات ایران

 40-04، صفحات: 1، شماره: 9، دوره: 1011سال 
 مقاله پژوهشی

 مقاله پژوهشی
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هییای بنیییادی شییبه جنینییی از  یاختییهپییایین روی تولییید 

های بنیادی اسپرماتوگونیا موش صورت گرفته است،  یاخته

 آواییی فرا امیواج   سیه هفتیه کشیت،   دریافتند کیه پیس از   

 مربیع  وات بیر سیانتی   ٢77 هرتزی بیا شیدت  مگا 1پیوسته 

دارای اثرات مفید کوتاه مدت روی مییزان ظهیور کلیونی و    

و باعیث   هسیتند جنینی  های بنیادی شبه یاخته زایی کلونی

با توجه به نقش . [2] شوند ها می اد کلنیزایش قطر و تعداف

های زایای آن در باروری میردان و   یاختهمهم بافت بیضه و 

در جهت درمان نابیاروری   زایی اسپرماهمیت بهبود فرآیند 

هیای   سنجه شبهتعیین  در این پژوهش هدف ،با علل مردانه

با شدت پایین روی بافت بیضیه   آواییبهینه تابش امواج فرا

 موش نوزاد است.

 

 ها مواد و روش. 2
          جداسازی بافت بیضه. 2-1

ی  در حییوان خانیه   1 آرآی اِم اِن هیای نیر و میاده نیژاد     موش

مناسب مدرس تحت شرایط  پزشکی تربیت ی علوم دانشکده

داری شییدند.  نگییهمییورد تایییید اخییکی پزشییکی ت ذیییه و  

 ،بافت بیضیه  روزه جهت جداسازی شش نرهای نوزاد  موش

مورد استفاده قرار گرفتنید و بیه منظیور جداسیازی بافیت      

بیضه به آزمایشگاه منتقل شیدند. پیس از کشیتن حییوان     

درصید دیدعفونی    07سطح شکم آن با اسیتفاده از الکیل   

هیا   شد، با ایجاد شکاف طولی در قسمت پایین شکم بیضیه 

ها از بدن موش خیارج   بیضهشود،  در طرفین مثانه دیده می

 بیه محییط کشیت    ٢اِس بی پی وشو در شده و پس از شست

شیوی مجیدد    و منتقیل شیدند بعید از شسیت     9اِم ایی  آلفا اِم

ها جیدا   های ادافی مثل اپی دیدیم از بیضه کپسول و بافت

بیه قطعیات    اِم اییی   آلفیا اِم هیا در محییط    شد سپس نمونیه 

   تر تقسیم شدند. کوچک

 

 بعدی -صورت سه بافت بیضه بهکشت . 2-2

 حاویمتر  سانتی 9 های قطعات کوچک بافت بیضه به ظرف

 - اِف آی اِل -آر اِس )کییی محیییط کشییت  نییی سییی  سییی ٢

 -اِسیترادیول  -بی -پروژِسترون -اِف جی اِف بی -اِف اِن دی جی

                                                 
1 NMRI 
2 pbs 
3 α MEM 

روی قطعات آگار انتقال داده شدند پس از آن  8اِف( جی ایی

 درصیییید 2و  سلسیییییوسدرجییییه  98درون انکوبییییاتور 

هفته کشیت داده   دوو به مدت  اکسیدکربن قرار گرفت دی

 شدند.   

 

 طراحی آزمایش. 2-3

گروه تقسیم شیدند: گیروه آزمیایش     دوهای حادر به  نمونه

بیا   ییی آواکشت قطعات بافت بیضه تحیت تیابش امیواج فرا   

شدت پایین، گروه کنترل کشت قطعات بافت بیضیه بیدون   

عیدد میوش    2 -9 )در هر گیروه بیین   آواییتابش امواج فرا

هفتیه کشیت    دوبه میدت  سپس  مورد بررسی قرار گرفت(

   .داده شدند

 

 های بهینه تابشی لفهؤمتعیین . 2-0

در فاز اول به منظور جلوگیری از آثار حرارتی و تخریبی 

 آواییتابش امواج فرا دمای محیط کشت تحت ،امواج

در این فاز ظرف به  کنترل شد 2میکروترموکوپل توسط

 سی سی ٢ استیلن حاوی از جنس پلیمتر  سانتی 9ابعاد 

مگاهرتز و با  1بسامد محیط کشت و بدون بافت با 

تحت تابش امواج  مربع متر وات بر سانتی ٢و  1 های شدت

ایجاد امواج ایستا منظور جلوگیری از  قرار داده شد به آوافرا

جنس کربن ر صوتی از جاذ ،روی در ظرف محیط کشت

محیط کشت توسط میکروترموکوپل  دمای ،شد قرار داده

کنترل شد. این کنترل دما سه بار تکرار شد و با توجه به 

دست آمده شاخص زمان تابش و شدت تابش  هنتایج ب

تعیین شد )زمان تابش منتخب زیر حد هایپرترمی یعنی 

در فاز دوم  بود( سلسیوسدرجه  1زمان الزم برای افزایش 

میزان  بیشینهمنظور تعیین شدت تابشی بهینه با به 

بهبودی در روند اسپرماتوژنز بافت بیضه تحت تأثیر امواج 

قرار گرفته  مربع متر وات بر سانتی 2/7 -1 با دو شدت آوافرا

کاری بهینه   بهرهدست آوردن  هشد. در فاز سوم به منظور ب

بافت بیضه  زایی میزان بهبودی در روند اسپرم بیشینهبا 

 بهرهبا دو  و تپ پیوستهصورت  به آواأثیر امواج فرات تحت

در  درصد قرار گرفته شد. 177 درصد و 87 کاری مختلف 

به واسطه  فراآوادهی، امواج  منظور تابش فاز دوم و سوم به

                                                 
4 KSR -LIF -GDNF - BFGF  - Progesterone - B-estradiol-EGF 
5 Micro thermocouple 
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متر توسط ژل  میلی 92با سطح مقطع  تراگذاریک 

محیط و ظرف کشت از ته ظرف به  تراگذارکوپلینگ بین 

جلوگیری از ایجاد امواج ایستا دلیل  هکشت تابیده شدند و ب

روی در ظرف  ،به ظرف کشت فراآوادر هنگام تابش امواج 

 .(1 )شکل از جنس کربن قرار داده شد یک جاذر صوتی

های بهینه تابش امواج،  سنجه شبهتعیین به منظور  پسس

با  آواکشت بافت بیضه موش نوزاد تحت تابش امواج فرا

 شد.  دادهقرار  منتخبپروتکل 

 

 
دهی  و تابشر صوتی روی در ظرف نحوه قرار گرفتن جاذ  1شکل 

 .به ظرف حاوی بافت بیضه موش نوزاد فراآواامواج 

 

 شناسی ارزیابی بافت. 2-4

 صورت کیفی . به2-4-1

هییای بیضییه در  هفتییه نمونییه دوپییس از کشییت بییه مییدت 

ور شیدند، جهیت    فیکساتیو بیوئن و در دمیای اتیای  وطیه    

میکرومتیر   2شناسیی، مقیاطعی بیا دیخامت      مطالعه بافیت 

گییری پشیت سیرهم و یکنواخیت توسیط       صورت نمونیه  به

های مربوط بیه مقیاطع   دستگاه میکروتوم تهیه شد. اسکید

آمیزی و با  ائوزین، رنگ -بافت بیضه از طریق هماتوکسیلین

 [.6] ندپ نوری مطالعه شدومیکروسک
 

 یکمّصورت  به. 2-4-2

دوم  و هفته شروخ کشت(های صفر )در طول کشت در روز

پ مجهز به دوربیین عکیس تهییه    وتوسط استریومیکروسک

 مسیاحت  )موتییک(  افیزار وییژه   شد و پس از آن توسط نرم

  [.0] محاسبه شید میکرومترمربع  حسب قطعات بافتی بر

                

 وزنگیری  اندازه. 2-6

توسیط   18در روز  روز صیفر و وزن قطعات بافتی بیضه در 

  .ترازو درون میکروتیوپ گرفته شد
 

 آماری  تحلیل. 2-7

 افیزار  هیا بیا اسیتفاده از نیرم     تجزیه و تحلیل آمیاری نمونیه  

وارییانس ییک    تحلییل های آماری  زمونوآ 1اِس( اِس پی )اِس

٢)اِینووآ( طرفه
 انجام شد. 9)توکِی( و آزمون تکمیلی 

 

 . نتایج3

 کنترل دما . 3-1

بیشیینه  مدت زمان الزم جهت افزایش  ٢شکل با توجه به 

 ٢٢7) مربع متر وات بر سانتی 1 با شدت سلسیوسدرجه  1

بیود و  ( ثانیه ٢7) مربع متر وات بر سانتی ٢ثانیه( و با شدت 

که مدت زمان افزایش دما در زیر حد هایپرترمی  دلیل آن هب

بیود و  بسییار کوتیاه    مربیع  متیر  وات بیر سیانتی   ٢در شدت 

تواند به عنوان یک شور حرارتی برای بافیت بیضیه در    می

نظر گرفته شود و دارای آثار تخریبی و افزایش دمیای بیاال   

وات بیر   1باشد، بنیابراین شیدت منتخیب در ایین فیاز       می

مرحله بعد از آزمایش  در نظر گرفته شد در مربع متر سانتی

د ی )در می کیار   تیر از بهیره   حرارتی کم به منظور ایجاد آثار

 درصد (87 -99 -٢7 -17) های کاری بهرهاز صورت تپ  به

( درصید  177)کیاری    بهیره  پیوسیته از  صیورت  به دو در م

 درصید  87کیاری    بهره در ٢ شکلاستفاده شد. با توجه به 

 سلسییوس درجه  1 یتری برای افزایش دما مدت زمان کم

لیذا در تیابش امیواج     مورد نیاز بیود  سلسیوس درجه 2/7و 

 کاری   بهره به عنوان درصد 87 کاری  بهره د تپصورت م به

 بهینه انتخار شد. 

 

 
 -2/7( حد هایپرترمی ریز دما شیزمان الزم جهت افزانمودار  2شکل 

 .های مختلف در شدت) سلسیوس درجه 1

                                                 
1 Spss 
2 Anova 
3 Tukey 
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 صورت کیفی شناسی به ارزیابی بافت. 3-2

 آمییزی  توسیط رنیگ   صورت کیفیی  شناسی به ارزیابی بافت

هفته کشیت   دوبعد از  نشان داد که ائوزین -هماتوکسیلین

در دو پروتکل متفیاوت   آوابافت بیضه تحت تابش امواج فرا

تری در سیاختار   حف  و انسجام بیش های منتخب، فهمؤلبا 

هیای سیمی    ها درون لوله یاختهتر  ریختگی کم هم بافت و به

نسبت به گروه بیا   صددر 87 کاری  بهره نفروس در گروه با

در ادامیه مطالعیه در جهیت     .دارد درصید  177 کاری  بهره

کاهش اثرات حرارتی و تخریبی شدت منتخب را به نصیف  

( و نسیبت بیه پروتکیل    مربع متر وات بر سانتی 2/7رسانده )

قبلی منتخیب میورد مقایسیه قیرار گرفتیه شید و ارزییابی        

تیری در   که حفی  و انسیجام بییش    شناسی نشان داد بافت

نسبت بیه   مربع متر وات بر سانتی 2/7ساختار بافت با شدت 

دارد و وجیود   مربیع  متیر  وات بیر سیانتی   1 ا شیدت بی  گروه

تر  این گروه بیش های سمی نفروس در چنین حدود لوله هم

   .(9 )شکل است
 

 ی صورت کمّ شناسی به ارزیابی بافت. 3-3

مقایسه میانگین مسیاحت   آماری در تحلیلنتایج حاصل از 

قطعات بافتی در دو گروه کنترل و آزمایشی در روز صیفر و  

که مساحت قطعات بافتی موش نیوزاد   ندنشان داد 18روز 

تیرل نسیبت بیه روز صیفر افیزایش      در گروه آزمیایش و کن 

مسیاحت در گیروه آزمیایش در    چنیین   هیم داشت دار معنا

دار  معنیی ز نی ا گروه کنترل افزایش داشت که اینمقایسه ب

مقایسیه  آمیاری در   تحلییل نتایج حاصل از  (>72/7p) بود.

میانگین وزن در دو گروه کنتیرل و آزمایشیی در روز صیفر    

دار در وزن تفاوت معنیا  ندنتوانست آوانشان داد که امواج فرا

 .  (1جدول ) دنها ایجاد کن قطعات بافت بیضه در گروه

 

 بحث .8 

هیای میادی جیذر و     دمن عبور از محییط  امواج فراآوایی

بیه گرمییا تبییدیل   هییا شیده و انییرژی آن  (تضییعیفتینکش ) 

شود گرمای ایجادشده موجیب افیزایش دمیای محییط      می

گردد. افزایش دمیا بییش از حید آسیتانه موجیب       تابش می

هیای زیسیتی    ایجاد ت ییرات  یرقابیل برگشیت در محییط   

هیای مختلفیی از    سنجه این افزایش دما به شبه .خواهد شد

 های دهی و ویژگی ان تابشیزم واج، بسامد،یت امجمله شد

 
 )الف(

 
 )ر(

 
 )ج(

 
 )د(

هفته بدون  دوپس از کشت به مدت موش نوزاد  ضهیبافت ب 3شکل 

تحت  موش نوزاد ضهیبافت ب الف())گروه کنترل(  آواتابش امواج فرا

مترمربع  وات بر سانتی 1شدت  مگاهرتز و 1 با بسامد آواتابش امواج فرا

موش  ضهیبافت بر( ) ،درصد 177کاری   صورت پیوسته با بهره به

وات بر  1شدت  مگاهرتز 1 بسامدبا  آواتحت تابش امواج فرا نوزاد

 ضهیبافت بج( )درصد،  87کاری   صورت تپ با بهره مترمربع به سانتی

وات  2/7شدت  مگاهرتز 1 بسامدبا  آواتحت تابش امواج فرا موش نوزاد

آمیزی  درصد )رنگ 87کاری   صورت تپ با بهره مترمربع به سانتیبر 

 (.87ائوزین، بزرگنمایی  -هماتوکسیلین
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مساحت، وزن بافت بیضه موش نوزاد در گروه  سهیمقا 1جدول 

صورت  نتایج به ،18آزمایش و گروه کنترل در روز  صفر و روز 

 .اند انحراف معیار گزارش شده ±میانگین 

 گروه
مساحت 

 )میکرومترمربع(
 وزن )گرم(

472/7 (٢9174)×179 روز صفر  717/7  

4٢1/7 (1٢118)×179* کنترل  712/7  

4٢4/7 (1٢118)×179*,** آزمایش  77٢/7  

P مقدار پی  177/7>  740/7  
دار اسیت   در مقایسه با روز صفر در همان سیتون از نظیر آمیاری معنیی     *

(72/7p<،)   
دار اسیت   در مقایسه با گروه کنترل در همان ستون از نظر آماری معنی **

(72/7p<)  ، 

           گییروه کنتییرل: بافییت بیضییه مییوش نییوزاد بییدون تییابش امییواج فراصییدا،   

 گروه آزمایش: بافت بیضه موش نوزاد تحت تابش امواج فراصدا.

 

در این پژوهش با توجه به مطالعات [ 4] بافت بستگی دارد

مگاهرتز در نظر گرفته شد کیه در ایین    1بسامد [ 1] قبلی

تر دارای آثیار   افتد و بیش تر اتفای می سازی کم حفره بسامد

گرمایی و آثار ناشیی   سازوکارجایی که  از آن حرارتی است،

داشتن دمای محیط در دیمن   توان با خنک نگه را می از آن

تیا   های فیزیکی امواج فهمؤلدهی و دخالت در انتخار  تابش

نیز با کنترل کردن بسامد حدود زیادی کنترل کرد در این 

تییوان از آثییار  یرحرارتییی هماننیید     آثییار حرارتییی مییی  

توانید   عنوان یک تحریک مکانیکی میی  که به کننده مرتعش

شیود و منجیر بیه    زیستی روی  شاء  برقیتحریکات باعث 

 بهبیودی بافیت شیود،    رویدادهای بیوشییمیایی کیه باعیث   

جلیوگیری از  همیین جهیت، بیرای    بیه   [17]استفاده کرد 

 ایجیاد هیایپرترمی و بیه دنبیال آن تیأثیرات      افزایش دما و

در فیاز اول   ،بافیت بیضیه   هیای زاییا در   یاختیه روی  مخرر

 آواییدمای محیط کشت تحت تأثیر امواج فراکنترل دما( )

های این پیژوهش   یافتهکنترل شد.  وترموکوپلتوسط میکر

، مدت آواییش شدت تابش امواج فراکه با افزای ندنشان داد

در مطالعه  یابد. زمان الزم برای ایجاد هایپرترمی کاهش می

با شیدت پیایین روی    فراآواتأثیر امواج  و همکاران همراهی

 1تر از  مزانشیمال بررسی کردند و افزایش دمای کم یاخته

های کشت را مجاز  برای تابش به محیط سلسیوسی  درجه

وات بیر   2/7 بیا شیدت پیایین    آواییتأثیر امواج فرا دانستند

دسیت   هجهیت بی  در تپ صورت پیوسته و  به مربع متر سانتی

دی در پیشرفت روند بهبو بیشینهتابشی امواج با  دآوردن م

در بافت بیضه مورد بررسی قیرار گرفتیه شید و    زایی  اسپرم

صییورت کیفییی توسییط  شناسییی بییه ارزیییابی بافییتپییس از 

این نتیجه حاصیل شید،    ائوزین -هماتوکسیلینآمیزی  رنگ

نسبت به امیواج  صورت تپ  بهبا شدت پایین  آواییامواج فرا

با شیدت پیایین پیوسیته باعیث حفی  سیاختار و        آواییفرا

تیر در بافیت    چنین آثار تخریبی کم تر و هم یکپارچگی بیش

در نتیجیه   ندروز کشیت شید   18بیضه موش نوزاد پیس از  

در ایین مرحلیه در نظیر    تپ صورت  به آواییتابش امواج فرا

بیه ایین    ٢7٢7در سال  مونما و همکاران .[11] گرفته شد

صیورت   با شدت پایین بیه  فراآوامهم دست یافتند که امواج 

ی و کنتیرل  ا یاختیه از طریق بهبود مسییرهای   تپ )پالس(

های دارای نارسایی  قلبی عملکرد دیاستول قلب را در موش

. [1٢] بخشید  بطن چپ بهبود میی قلبی همراه با جهش در 

تیر،   در ادامه پژوهش در جهت آثار تخریبی و حرارتیی کیم  

 های کیاری  بهرهتابشی در  دصورت م به داتابش امواج فراص

مورد بررسی قرار گرفته شد و این  رصدد 87، 99، ٢7، 17

 صیورت تیپ   به آواییدست آمد که تابش امواج فرا هنتیجه ب

هیای کیاری    بهیره درصد نسیبت بیه سیایر     87کاری  بهرهبا 

د و مدت زمان الزم برای افزایش نتری دار افزایش دمای کم

 کاری نسبت به سایر بهرهدما در زیر حد هایپرترمی در این 

ارزییابی  پیس از  اسیت.   تیر  های کاری مورد بررسی کم بهره

صورت کیفی ایین نتیجیه حاصیل شید کیه       شناسی به بافت

 های هسنج شبهواج با توجه به این بافت بیضه تحت تأثیر ام

ساختار و یکپیارچگی خیود را حفی  کیرده      منتخب بهینه

. محقق های سمی نفروس مشخص است است و حدود لوله

چنیین بیه ایین نتیجیه رسییدند کیه امیواج         هم و همکاران

وات بییر  میلییی ٢77 بییا شییدت پییایین بییا شییدت آواییییفرا

تیأثیر بهتیری روی    درصید  87کاری  بهرهو  مربع متر سانتی

های بنیادی اسپرماتوگونی  یاختهزایی  میزان تکثیر و کلونی

منظیور   در ادامه مطالعه بیه  .[8] طی هفت روز کشت دارند

روی  آواییی اثرات و تحریکات زیستی امواج فرا بررسی بهتر

بافییت بیضییه پییس از کشییت بییه مییدت دو هفتییه ارزیییابی  

نتایج حاصیل  ی صورت گرفت که صورت کم  شناسی به بافت

با شدت پایین باعث  آواییکه امواج فرا ندبه این ترتیب بود

افزایش مساحت قطعات بافیت بیضیه بیه نسیبت مسیاحت      

پیس از کشیت بیه     آواییقطعات بافت بیضه بدون امواج فرا
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دسییت آمییده  ه. اییین نتیجییه بیی شییوند مییی روز 18مییدت 

ی تأثیرات مطلور امواج روی روند رشد بافیت   دهنده نشان

 سازوکار ٢716در سال  . هریسون و همکارانباشد میبیضه 

روی ترمیم شکسیتگی اسیتخوان را    آواییعملکرد امواج فرا

نشیان دادنید کیه امیواج     هیا   آنمورد بررسیی قیرار دادنید،    

سازی درون  ضروفی  با شدت پایین روند استخوانآوایی فرا

اصیلی رشید در رونید     عوامیل  دهد و با اثر بر را افزایش می

 عامیل و تشکیل عیروی خیونی جدیید و افیزایش      زایی رگ

باعث افزایش سطح و مساحت ناحییه کیال    1اِف جی ایی وی

      .[19] شوند استخوانی می
 

 گیری . نتیجه4

با شیدت پیایین زمیان الزم     آواییبا افزایش شدت امواج فرا

بیا   آواییی امیواج فرا یابید.   برای ایجاد هایپرترمی کاهش می

درصید    87کیاری   و بهیره  مربع متر سانتیوات بر  2/7 شدت

تیأثیرات بهتیری    ،های کاری ها و بهره دیگر شدته نسبت ب

چنیین امیواج    هیم  د.نی دارروی حف  ساختار بافیت بیضیه   

صورت تپ با شدت پایین تأثیرات مطلیور روی   به آواییفرا

د. نی زایی طیی چهیارده روز کشیت دار    پیشرفت روند اسپرم

بیضه پس از دو هفته کشت  چنین میزان مساحت بافت هم

    یابد. افزایش می

 

  تشکر و قدردانی. 6

ارشید رشیته    نامه کارشناسیی  مطالعه حادر بخشی از پایان

میدرس   پزشکی دانشگاه تربییت  علوم تشریح دانشکده علوم

دانشییگاه معاونییت پژوهشییی   مییالیبییا حمایییت  بییوده و 

بیدین وسییله قیدردانی     کیه  انجام شده استمدرس  تربیت

 گردد.          می
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Abstract 

Ultrasonic waves are rapidly emerging as an innovative regeneration technique, improving cell 

performance in tissue engineering. In this study, the optimal parameters of low intensity pulsed 

ultrasonic stimulation (LIPUS) waves on the testicular tissue of neonatal mice in the control and 

experimental groups were evaluated to improve the process of spermatogenesis and aid treatment of 

infertility with male causes. In the first phase of the study, the temperature was controlled to prevent 

thermal effects, and in the second and third phases, the optimal intensity and the optimal duty cycle of 

ultrasonic waves were evaluated, respectively. Histological H&E evaluations indicate that ultrasonic 

waves with an intensity of 0.5 W/cm
2
 and 40% duty cycle during 14 days of organ culture have a 

better effect on maintaining the structure of testicular tissue compared to other intensities and duty 

cycles. Additionally, LIPUS waves had a propitious influence on the enhancement of spermatogenesis 

in the testicular tissue of neonatal mice. Quantitative histological findings showed a significant 

increase in the area of testicular tissue stimulated by LIPUS compared to the control group (p<0.05). 

Keywords: Ultrasonic waves, Testicular tissue, Spermatogenesis.    
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