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Effect of Sildenafil in Protection of Contralateral Testis 
Following Unilateral Blunt Testicular Trauma in Mouse

 Keywords  Wounds, Non-Penetrating; Testis; Sildenafil; Mice

Aims Caused mainly by the contact sports, the non-penetrating testicular trauma in some 
children might produce post-maturity fertility problems in men. The aim of the study was to 
investigate the adjacent-testis protective role of sildenafil after the non-penetrating one-way 
testicular trauma in the rats. 
Materials & Methods In the experimental study, 24 non-mature male rats (20 days old) were studied. 
The rats were randomly divided into four 6-rat groups including control, non-penetrating trauma, non-
penetrating trauma + sildenafil, and sildenafil groups. To produce the non-penetrating trauma, the 
belly being opened, the right testis, put on a sterile constant level, was hit by a sterile 5g weight 
released from 10cm height. 0.1mg/kg sildenafil were administrated as intra-peritoneal injection 
daily and for 7 days after the trauma. The left testis of all the rats, removed in their 70 days old, 
were histologically investigated. Data was analyzed using one-way ANOVA and Tukey’s post-hoc tests. 
Findings The trauma significantly reduced the mean diameter of the seminiferous tubules, 
their germinal epithelium height, and the spermatogenesis indices. In addition, such trauma 
caused different morphological changes in the adjacent testis of the rats. All the parameters 
were considerably improved by the administration of sildenafil (p<0.05).
Conclusion The sildenafil can protect the rats against the fertility disorders caused by the 
non-penetrating one-way testis trauma.
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  دهیچک
 یدر کودکان رو یبرخورد یهاورزشان یعمدتاً در جرکه  ضهینافذ بریغ یتروما اهداف:

مطالعه در مردان پس از بلوغ شود.  یمشکالت باروربه تواند منجر ی، مدهدیم
ضه سمت مقابل پس از یدر محافظت از ب لیلدنافینقش س یابیبا هدف ارزحاضر 
  انجام شد.ضه در موش یطرفه بکینافذ ریغ یتروما

صورت  بهروزه ۲۰سر موش نر نابالغ  ۲۴، ین مطالعه تجربیدر ا ها:مواد و روش
نافذ+ ریغ یرنافذ، ترومای؛ شاهد، ترومای غییتابه چهار گروه شش یتصادف

پس از  رنافذ،یجاد ترومای غیم شدند. برای ایل تقسیلدنافیل و گروه سیلدنافیس
 یو تروما شدقرار داده  لیسطح ثابت استر کی یروراست  ضهیبازکردن شکم، ب

 یرو یمتریسانت۱۰از ارتفاع  لیاستر یگرم۵وزنه  کیواسطه رهاکردن  نافذ بهریغ
وزن  لوگرمیهر ک یازا گرم بهیلیم١/٠روزانه ز یل نیلدنافیداروی س .شد جادیآن ا

ضه یب شد. زیتجوتروما  جادیاز روز اروز  ٧مدت  به یصفاقداخلصورت  بدن به
 یهایابیبرداشت شد و متعاقباً مورد ارز یروزگ۷۰وانات در یسمت چپ تمام ح

 انسیوار زیآنال یبا استفاده از آزمون آمارها داده قرار گرفت. یشناس  بافت
  قرار گرفتند. لیو تحل هیمورد تجز یتوک یبیتعق آزمونطرفه و  کی
ساز و  اسپرم یهالولهن قطر یانگیدر م یداریتروما باعث کاهش معن ها:افتهی

ک یرات مورفولوژییز تغیو ناسپرماتوژنز  یهاشاخصآنها و  یایوم زایتلیارتفاع اپ
صورت  مذکور به یهاها شد. تمام فراسنجهضه سمت مقابل موشیدر ب یمتعدد

  ).>۰۵/۰pافت (یل بهبود یلدنافیز سیبا تجو یاقابل مالحظه
 یاز تروما یناش یبرابر اختالالت بارورتواند در  یل میلدنافیس: یریگجهینت
  داشته باشد. یضه در موش، اثرات محافظتیطرفه بکی رنافذیغ
 ل، موشیلدنافیضه، سیرنافذ، بیغ یتروما ها:دواژهیکل

  
  ۲۴/۰۸/۱۳۹۴ افت:یخ دریتار

 ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ رش:یخ پذیتار

 a.shalizar@urmia.ac.irسنده مسئول: ینو*

  

  مقدمه
 یرو یبرخورد یهاورزشان یعمدتاً در جرکه  ضهینافذ بریغ یتروما

 .[1]ضه را فراهم آوردیب بافت بینه آسیتواند در کودکان زمیدهد، م یم
است نشان  رفتهیپذ راستا صورت نیا که درز ین یمتعدد یتجربمطالعات 

جاد اختالل در روند بلوغ یواسطه ا ضه بهیب طرفهکی یهاتروماکه  اندداده
را موجب  ی، کاهش باروریجنس یهاو ترشح هورمونا یزا یهاسلول

 راتییهمراه با تغ ضهیب یوقوع تروما نیهمچن .[3-1]خواهند شد
از مردان جوان نابارور گزارش شده  ییباال زانیدر سابقه م یهورمون

یم ضهیب طرفهکیجراحات  نکهیاساس، با توجه به ا نیبر ا .[4]است
اثرات  یابیارز منظور بهقرار دهند،  ریرا تحت تاث ضهیعملکرد هر دو ب توانند

سمت مقابل در  ضهیب ،یبر بارور ضهیب طرفهکی یهابیآس مدتدراز
   .[5 ,1]ردیگیقرار م یمورد بررس یمطالعات تجرب

طرفه  کینافذ ریغ یاز تروما یناش یاختالالت بارور قیدق زمیچه مکان اگر
 یریگ ن شکلیشیمطالعات پمشخص نشده است،  یخوب به ضهیب

 شیافزا ،یاضهیب - یب سد خونیک متعاقب آسیمونولوژیا یها پاسخ
 یو را علل اصلیداتیاکس یهاز بروز تنشینو  یمنیا یهانفوذ سلول

ضه یطرفه بکینافذ ریغ یترومااز  یناش یدمثلیاختالالت تول

ک یعنوان  ن بهیکلوسپوریس ی؛ همچنانکه نقش دارو[6 ,3]شمرند  یبرم
نافذ ریغ یتروما از یدر بهبود عوارض ناش یمنیا یهامهارکننده واکنش

 یهایو بررس [3]ده استید رسییتا ضه ناهمسو بهیضه در بیطرفه بکی
بروز ز ید و نیت سلول هاپلوئیکاهش جمعب از یگرفته به ترت انجام

ضه یدر ب T یهاتیلنفوس CD+8و  CD+4 یهاتیرجمعیرات در زییتغ
طرفه کینافذ ریغ یتروماو موش متعاقب  ییموش صحرا سمت مقابل

  .[6 ,1]ت دارندیضه حکایب
ثر در وم یاگونه به ٥استراز نوع یدمهارکننده فسفوعنوان  ل که بهیلدنافیس

مورد استفاده قرار گرفته صورت گسترده  بهمردان  یدرمان اختالالت نعوظ
فشار  شیدرمان افزادر  یدهنده عروقاتساع یک دارویعنوان  به ،است

کاربرد  زین یعروقو  یقلب یهایماریبابت و ید ک،یستمیو س یویخون ر
و  یالتهاب یهانیتوکیس دیواسطه مهار تول به نیهمچن ن دارویا .[7]دارد
بر  عالوه .[9 ,8]است یآماسضد یهایژگیواجد و ژنیفعال اکس یهاگونه

 یهابیرا در بهبود آس لیلدنافیسرفته نقش یپذ انجام، مطالعات نیا
 شیافزاز ینو آزاد  یهاکالید رادیواسطه مهار تول ضه بهیبافت ب یسلول
. [11 ,10]د رسانده استییتا دانت بهیاکسیدفاع آنت دستگاه ییآکار

مدت  یدنبال استفاده طوالن ز بهین یمشهود یدمثلین عوارض تولیهمچن
  .[7]استب گزارش نشده ین ترکیاز ا
جوانب عوارض سوء  یت آشکارشدن تمامیبا توجه به اهم، ن رویاز ا

محافظ  باتیترک یریگکارلزوم به زیو ن ضهینافذ بریغ یهاترومادرازمدت 
با هدف مطالعه حاضر  دمثل،یطب تول یدرمان نینو یهادر راهبرد

و  دانتیاکسیآنت یهاتیفعال یکه دارال یلدنافینقش س یابیارز
 یضه سمت مقابل پس از ترومایدر محافظت از باست،  یضدالتهاب

  ضه در موش انجام شد.یطرفه بکینافذ ریغ
  

  هامواد و روش
سر موش  ۲۴، ین مطالعه تجربیانجام ا یبرا وانات:یح یبندگروه

گرم از مرکز پرورش و ۱۰±۳ ین وزنیانگیروزه با م۲۰نر نابالغ 
دانشگاه  یپزشک دانشکده دام یشگاهیوانات آزمایح یدار نگه
ساعت  ١٢ط استاندارد یوانات تحت شرایح ه شد.یه تهیاروم

 یو رطوبت نسب ٢٥±C٢° ی، دمایکیساعت تار ١٢و  ییروشنا
کسان ی یاهیط تغذیوانات در شرایشدند. تمام ح یدار % نگه٥٠±١٠

ه شده و امکان یبرابر تغذ یهابا ذرت، گندم، جو و پلت به نسبت
 کی آنها وجود داشت. متعاقب یتمام یز برایآزاد به آب ن یدسترس

به چهار  یصورت تصادف وانات بهیط، حیمح طیشرا با یسازگار هفته
نافذ+ ریغ یرنافذ، ترومای؛ شاهد، ترومای غییتاگروه شش

  م شدند:یل تقسیلدنافیل و گروه سیلدنافیس
 ،نیبا کتام یهوش یگروه، متعاقب ب نیا واناتیدر حشاهد:  گروه) ١

و بالفاصله بدون  جادیشکم ا یدر قسمت خلف یعرض یبرش
   شد. هیها، برش مذکور بخضهیب یکار دست

پس از بازکردن  ،گروه نیا واناتیدر ح نافذ:ریغ یتروما گروه) ۲
و  شدقرار داده  لیسطح ثابت استر کی یروراست  ضهیشکم، ب

از  لیاستر یگرم۵وزنه  کیواسطه رهاکردن  نافذ بهریغ یتروما
پس از بازگرداندن  تی. در نهاشد جادیآن ا یرو یمتریسانت۱۰ارتفاع 

  .شد هیشکم بخ هیبرش ناح ،یعیطب تیبه موقع ضهیب
 یتروما زیگروه ن نیدر ا ل:یلدنافینافذ+ سریغ یتروما گروه) ٣
گروه روزانه  نیا واناتیاما ح ،شد جادیا ضهیطرفه بکینافذ ریغ
 یصفاقداخلصورت  وزن بدن به لوگرمیهر ک یازا گرم بهیلیم١/٠

از روز روز  ٧مدت  ک بهیولوژیزیل محلول در سرم فیلدنافیس یدارو
  نمودند.  افتیتروما در جادیا
 یازا به گرمیلیم١/٠گروه روزانه  نیا واناتیح ل:یلدنافی) گروه س٤

 لیلدنافیس یدارو یصفاقصورت داخل وزن بدن به لوگرمیهر ک
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در تروما  جادیروز از روز ا ٧مدت  را بهک یولوژیزیمحلول در سرم ف
 کردند افتیر، ددقرار گرفته بودن یکه تحت عمل جراح ییهاگروه
   .رفت)یصورت نپذ یچ گونه مداخله جراحین گروه هی(در ا

ها، دوز یهفته در نظر گرفته شد. تمام ٧زمان مطالعه  مدت
ن یشیمطابق با مطالعات پ، یجراح یهاها و روشیبند زمان

  .[11 ,6]شدند یزیرنه طرحین زمیگرفته در ا صورت

ها و برداشت موش یکشمتعاقب آسان: یشناسبافت یهایابیارز
ن یدر فرمال پس از ثبوت هضیب یبافت یهاضه سمت چپ، نمونهیب

و  ندهمراه مشخصات درون ظروف مخصوص قرار گرفت ، به٪١٠یبافر
مذاب  نیپارافبا استفاده از  یپاساژ بافتمراحل  یبعد از ط

 ییها کروتوم برشیبا استفاده از دستگاه م شدند. سپس یریگ قالب
ت، یه شد و در نهایته ینیپاراف یهاکرومتر از قالبیم٦به ضخامت 

ها نمونه یزیآم ن برای رنگیائوز - نیلیهماتوکس یزیآمروش رنگ
 یایوم زایتل یقطر و ارتفاع اپ یابیمنظور ارز به .مورد استفاده قرار گرفت

مقطع  ٢٠٠، یشیمختلف آزما یهاضه در گروهیساز باسپرم یهالوله
صورت  باً مدور در هر موش بهیا تقریساز مدور اسپرم یهااز لوله یعرض

 یعدس؛ ژاپن) و Olympus( یکروسکوپ نوریبا استفاده از م یتصادف
ن یقرار گرفت. در ا یمورد بررس برابر٤٠٠ یینمابا درشت مدرج یچشم

ساز اسپرم یهالوله یک از مقاطع عرضیراستا، دو قطر عمود بر هم هر 
ز در چهار یا نیوم زایتل ین آنها محاسبه شد. ارتفاع اپیانگیضه ثبت و میب

ساز اسپرم یهالوله یک از مقاطع عرضیهر از  )یبا فواصل مساو( هیناح
 یهامنظور مطالعه شاخص ثبت شد. بهن آنها یانگیو م یریگ اندازه

قرار گرفت و  یضه مورد بررسیدر هر ب سازاسپرم لوله ١٠٠ز یاسپرماتوژنز ن
درصد صورت  ب بهیبه ترت یبازسازوژنز و یاسپرم، یالوله زیتماب یضرا
 یهااز سه رده سلول شتریب ایسه  یکه دارا یسازاسپرم یهالوله

 یهادرصد لوله بودند، A یاز سلول اسپرماتوگون افتهیزیتما کیاسپرماتوژن
که در  یسازاسپرم یهادرصد لولهو  یعیطب وژنزیاسپرم یساز دارااسپرم

پس از آن  یهارده ای ینینابیب یبه رده اسپرماتوگون ایزا یهاآنها سلول
  .[13 ,12]، محاسبه شدبودند دهیرس

 SPSS یافزارمطالعه با استفاده از بسته نرم یهاداده: یآمار یبررس

ها، ن گروهیسه بیقرار گرفتند. برای مقا یآمار یابیمورد ارز 18
 یاسهیمقا یهادنبال آن آزمون طرفه و بهکیانس یز واریآزمون آنال

  مورد استفاده قرار گرفت. یچندگانه توک

  

  هاافتهی

 رنافذیغ یتروما سمت چپ: ضهیب یشناسبافت یهایابیارز
 ضهیرا در بافت ب یدیشد کیمورفولوژ راتییتغ ضهیب طرفه کی

بافت در ساز اسپرم یها). لوله١-Cشکل د (شموجب طرف مقابل 
همراه  را به یدیشد ی، آتروفواناتین حیا چپسمت  ضهیب

دارشدن و واکوئل یختگیگسهماز قابل توجه، تهیپوسلوالریه
نفوذ  ،یعروق خون یو پرخون د. اتساعدادننشان  ایزا ومیتل یاپ

در بافت همبند  زین ینینابیب یفضا شیدم و افزااِ  ،یمنیا یها سلول
که متعاقب تروما  ید. در گروهونمیم هجلب توج ینینابیب

ساختار واجد  ضهیبافت ب ،)١- Dشکل ( نددکر افتیدر لیلدنافیس
در  یمختصر یختگیگس همچه از اگر بود، یعیطب نسبتاً  یبافت

. بودگروه قابل مشاهده  نیساز در ااسپرم یهالوله یایزا ومیتل یاپ
- Bشکل ( لیلدنافیکه تنها س ی) و گروه١-  Aشکل(شاهد در گروه 

ساز و بافت اسپرم یهالوله یایزا ومیتل یکردند، اپ افتی) در١
را  یساز اسپرماتوژنز فعالاسپرم یهابوده و لوله یعیطب ینینابیب

  د.ادند ینشان م

ساز و بافت بینابینی واجد ساختاری طبیعی های اسپرمتلیوم زایای لوله، اپی(B)و گروه سیلدنافیل  (A)برش عرضی از بافت بیضه سمت چپ: در گروه شاهد ) ۱شکل 

همراه هیپوپالزی شدید  ساز بههای اسپرم، آتروفی شدید لوله(C) طرفه نافذ یکترومای غیر دهند. در گروهمی نشان را فعالی ساز اسپرماتوژنزاسپرم هایلوله بوده و

 یعینسبتاً طببیضه  یساختار بافت، (D)یلدنافیل + سنافذیرغ یتروما مشهود است. در گروه ایلولهبین همبند بافت در بینابینی فضای افزایشتلیوم زایا و  های اپی سلول
 برابر)۴۰۰نمایی ائوزین (درشت - آمیزی با هماتوکسیلین قابل مشاهده است. رنگ در این گروه سازاسپرم هایلوله زایای تلیومگسیختگی مختصری در اپیاگر چه ازهم است،
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های اسپرماتوژنز و مقادیر شاخص یستومورفومتریکه یهایابیارز
کاهش یضه باعث ب طرفهترومای غیرنافذ یک سمت چپ: یضهب

های لولهتلیوم زایای و ارتفاع اپیقطر  یانگینمداری در معنی
بیضه  یبازسازیوژنز و اسپرمای، لوله یزتماضرایب و نیز  ساز اسپرم

متعاقب  یلدنافیلس یزتجو ، در حالی که)>٠٥/٠pسمت مقابل شد (
در بیضه فوق  های فراسنجهداری را در میزان افزایش معنی تروما

  ).١جدول ؛ >٠٥/٠pتروما سبب شد ( با گروه یسهدر مقاسمت چپ 
  

در ضه سمت چپ یب یشناسبافت یهافراسنجه ن آمارییانگیم سهیمقا )۱جدول 

های ترومای  ن گروه شاهد با گروهی(در همه موارد ب یشیمختلف آزما یهاگروه

وجود  ۰۵/۰دار در سطح  ل اختالف معنییلدنافیرنافذ+سیرنافذ و ترومای غیغ

  داری مشاهده نشد) ل تفاوت معنییلدنافیولی با گروه سداشت 

رنافذیغ یگروه ترومالیلدنافیسگروه  گروه شاهد
نافذ+ ریغ یتروماگروه 

 لیلدنافیس

 کرومتر)ی(م سازقطر لوله اسپرم

٤٤/١٨٠±٦٧/١٣٧٥٢/٢±٦٧/٢٠٥٧٦/١±١٥/٢٠٠٥٩/١±٩٢/١
 کرومتر)ی(م ایوم زایتلیارتفاع اپ

١٢/٤٩±٠٨/٣٥٥٧/٠±١٥/١ ٤٨/٦٠±٤٧/٥٨٨٨/٠±٨٨/٠
 (درصد) یاز لولهیتما بیضر

٣٣/٨١±٠٠/٥١٨٨/٠±١٥/١ ٠٠/٩٢±٦٦/٨٩٥٧/٠±٨٨/٠
 (درصد)وژنز یاسپرم بیضر

٣٣/٧٩±٠٠/٥٥٢٠/١±٧٣/١ ٦٦/٩٠±٨٨/٠ ٠٠/٨٩±٥٧/٠
 (درصد) یبازساز بیضر

٣٣/٨٤±٣٣/٥٤٨٨/٠±٨٨/٠ ٣٣/٩٤±٨٨/٠ ٦٦/٩١±٨٨/٠

  

  بحث
ماران و جراحان یب یضه همواره برایب یهادرازمدت ترومااثرات 

 یابیبه ارز یشماریبوده است و مطالعات ب ییت باالیز اهمیحا
. [15 ,14]اند افتهیاختصاص  یضه و ناباروریب ین تروماهایارتباط ب

 یترومادهد که ین راستا نشان میگرفته در ا صورت یهایبررس
اختالالت  یمردان نابارور دارا٪ ٨/١٦ضه در سابقه یب رنافذیغ

گر، ید یاز سو .[4]شودیده مید یاسپرم یهایو ناهنجار یهورمون
ضه در یطرفه بکی یهابیبر نقش بارز آس ینیو بال یتجرب یهاپژوهش

مطالعات  .[16]د دارنیتاک طرف مقابل ضهیدر ب اسپرماتوژنزبروز اختالالت 
 ضهیطرفه ب کی یکه ترومااند نشان دادهن ین همچنیشیپگرفته  صورت

سد جاد اختالل در عملکرد یو ا یمنیا یهاواکنش یزیریپواسطه  به
همسو را موجب نا ضهیب یایزا یهاسلولون ی، دژنراسیاضهیب -یخون

 یتا زمان بلوغ جنسز ینها ضهیبلوغ بکه  ییاز آنجا .[17 ,15]خواهد شد
بلوغ  نابالغ ممکن است ضهیبه ب بیآسگونه هر شود، یکامل نم

کاهش ن رو ی. از ا[1]ر قرار دهدیرا تحت تاث بعد یهااسپرماتوژنز در دوره
 یها فراسنجهرا در  ی، کاهش محسوسضهیب یایزا یهاسلول دیشد

- لوله یایزاوم یتلیساز، ارتفاع اپاسپرم یهاقطر لوله رینظ یشناسبافت

ن روند یاکه رقم خواهد زد اسپرماتوژنز  یهاساز و شاخصاسپرم یها
سمت مقابل متعاقب تروما  ضهیبه بافت ب شدهوارد بیآس زانیم انگرینما

 نیا زیمطالعه حاضر ن یشناسبافت یهایابیارز یهاافتهیکه  [13]است
ضه موجبات یطرفه بکی یهابیآسن، یعالوه بر ا کنند.یم دییامر را تا

 یهاش شاخصیافزا، یرسانان خون و اختالل در خونیکاهش جر
 ف عملکرد دستگاه دفاعیز تضعیو ن یبافت یپوکسیو ه یالتهاب

ن روند یآورند که ایرا فراهم م ضه سمت مقابلیدانت بیاکس یآنت
 یهابلوغ سلولز مشهود است، یمطالعه حاضر ن یها افتهیهمچنانکه در 

را  یاگسترده یبافت راتییتغدهد و یقرار م ریتحت تاثرا  ضهیب یایزا
  .[20-18]شودیموجب م

 که یباتیترک ییشناسا یراستا در یقابل توجه یهاامروزه تالش
ک یعنوان  به ضه باشند،یب یهاتروما عوارض ا کاهشیمهار  به قادر

ن نوع از یت عواقب ناخواسته ایریمد ین در راستاینو یراهکار درمان

 حاضر در حال انجام است. مطالعه یضه در روند باروریب یهابیآس
بر عوارض  لیلدنافیس یمحافظت اثرات یابیارز یز که در راستاین

رفت، یدر موش صورت پذضه یطرفه بکینافذ ریغ یترومااز  یناش
 یمثلدیتول یهابیآس کاهش در لیلدنافیس یدارو که داد نشان

 یقبول قابل حد تا موش در ضهیطرفه بکینافذ ریغ یاز تروما یناش
ن دارو در یقابل مالحظه ا یرسد اثرات درمانیم نظر به. است موثر

 یمثلدیدر دستگاه تول یتجرب نافذریغ یاز تروما یرات ناشییبرابر تغ
 رینظ لیلدنافیس کیفارماکولوژ یهایژگیموش در ارتباط با و

 یت مهارکنندگیز فعالیو ن [11-8]یالتهابدانت و ضدیاکسیخواص آنت
ز ین نیشیپ یهایابیهمان گونه که ارز ،[21]ردیگیقرار م DNA یهابیآس

 میدیدیاپزان اسپرم در یدر برابر کاهش م یفلز رو یبه نقش محافظت
 ییموش صحرا در ضهیبطرفه کینافذ ریغ یترومامتعاقب  سمت مقابل

اشاره  یآماسو ضد یدانتیاکسیآنت یها یژگیبه مدد دارابودن و
  .[22]دارند
 یمحافظت ییکارآ یابیدر رابطه با ارز گرفته صورت قاتیتحق

ن دارو از یکه ا نشان داده است زین یمثلدیل در دستگاه تولیلدنافیس
 یمیآنز یهات دستگاهیو و تقویداتیاکس یهاق مهار تنشیطر
مجدد  یرسانخون -یسکمیا دانت موجب بهبود عوارضیاکس یآنت

 ,11 ,10]شودیم ییموش صحرا یهاضهیضه در بیبطرفه کی یتجرب

 یاغدهارتقای عملکرد تستوسترون د یتول شیواسطه افزا بهو  [23
ن دارو قادر به ین، ای. عالوه بر ا[7]شودیم را موجب پروستات موش

 یهادر اسپرم ضهیبطرفه کینافذ ریغ یاز تروما یبهبود عوارض ناش
 یبافت یهابین آسیو همچن [24]موش استسمت مقابل  میدیدیاپ

در تخمدان  مجدد یرسان خون -یسکمیاو  [25]نیپالت سیاز س یناش
   .[26]دهدیرا کاهش م ییموش صحرا

 یهاافتهیپژوهش وجود نداشت. براساس  نیدر ا یتوجه قابل تیمحدود
 یالتهاب یهانیتوکیاسپرم و سضد یهایبادیآنت یابیردحاضر، مطالعه 
ز یو نگروه از تروماها  نیاثرات ا قیدق زمیآشکارشدن مکان یدر راستا

ن یهمچن د.شویم شنهادینر پ یدمثلیدر دستگاه تول لیلدنافیس یدارو
 یهاییکارآزما یزیرن دارو منوط به طرحیا یدرمان ییاثبات کارآ

  است. یک احتمالیستمیس یهاامدیو رصد پ ینیبال

 

  یریگجهینت
 یاز تروما یناش یتواند در برابر اختالالت بارور یل میلدنافیس
  داشته باشد.  یضه در موش اثرات محافظتیطرفه بکی رنافذیغ
  

ارشد  ینامه کارشناسانین مطالعه حاصل پایا: یتشکر و قدردان
ه انجام شد. یدانشگاه اروم یت مالید است که با حما۲- ۶۵شماره  به
دانند مراتب سپاس خود را نسبت به یسندگان مقاله الزم مینو

  ن طرح ابراز دارند.یت از ایسبب حما ه بهیارومدانشگاه 

 واناتیمربوط به کار با ح یموارد اخالق یتمام: یه اخالقیدییتا
 یها مطالعه براساس دستورالعمل نیانجام ا انیجر در یشگاهیآزما

 ه صورتیدانشگاه اروم یپزشک دام دانشکده اخالق تهیكم مصوب
  .ترفیپذ

  است. یگونه تعارض منافع ن مطالعه فاقد هریاتعارض منافع: 

مقدم (نويسنده اول) پژوهشگر   ینیرضا معسهم نويسندگان: 
(نويسنده دوم) طراح پژوهش و نگارنده  یجالل زاریشال ی%)؛ عل۵(

(نويسنده سوم) طراح پژوهش و  ی%)؛ غالمرضا نجف۴۰مقاله (
بهفر (نويسنده چهارم) طراح پژوهش و  ی%)؛ مهد۴۰پژوهشگر (
  %)۱۵پژوهشگر (
ه انجام یدانشگاه اروم یمال تیبا حمان پژوهش یا: یمنابع مال

 شده است.
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