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 شخیص پاتولوشیک ضایعاتت
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 هَارد علر اٍلیِ 4/1ٍدر زمریثا)ّا هحسَب هیطَد  وِ ًاتارٍری هرداى یه علر اغلی ًازایی در تیي زٍج تا آى

ّویطِ تررٍی عَاهل خازَلَشیه زًاى  ّای ًاتارٍر ٍلی تررسی زٍج( درغذ هَارد عاهل ووىی هیثاضذ 30-40در

 ،ارزیاتی َّرهًَی،  semen analysisضاهل ضرح حال ٍ هعایٌِ تالیٌی،ارزیاتی هرداى ًاتارٍر . یاتذ هی زوروس

      ، هغالعِ شًسیىی ٍ تیَخسی تیضِ ٍازٍگراـی ،، زراًس روسال اٍلسراسًََگراـیخسسدَی آًسی اسدرم آًسی تادی

 .تاضذ هی

 

 :گروه اصلي تقسیم میشود 3علل ناباروری مردان به 

Posttesticular-3  ,   Testicular-2  ,   Pretesticular-1 

 (Extragonadal endocrine diseases)ًاتارٍری ضاهل تیواریْای ؼذددرٍى ریسخارج گٌادی Pretesticular علل 

ایي تیواریْا از عریك زحریه یا هْار ًاتدا تر . ، ّیدَـیسیا آدرًالل تیواری ّای تا هٌطا ّیدَزاالهَسهیثاضذ هث

 .رًذرٍی اسدرهازَشًسیس اثر هعىَس دا

ّا یا هادرزادی تَدُ یا ثاًَیِ تِ  ایي تیواری. ضَد ًاتارٍری اخسالالذ اٍلیِ تیضِ را ضاهل هی Testicularعلل 

 .هحروْای هحیغی یا سایر تیواریْا هیثاضٌذ

اـراد در ایي گرٍُ زحر . گیرًذ هداری زخلیِ وٌٌذُ تیضِ هٌطا هی ًاتارٍری اساسا از اًسذادPosttesticular علل 

 .لرار هی گیرًذCystic fibrosis حی زرهیوی هداری یا ؼرتالگری خرا
 

 :های بیوپسي بیضه انذیکاسیون

درغذ از هرداًی وِ ترای ًاتارٍری  5-10آزٍاسدرهی در. رٍد ىار هیتیَخسی تیضِ عوَها ترای هرداى تا آزٍاسدرهی ت

م تِ ازاء ّر یه هیلی لیسر هایع هیلیَى اسدر20تررسی هی ضًَذ گسارش هی گردد ٍ تِ هعٌی هطاّذُ ووسر از

 .سویٌال در دٍ آزهایص هسَالی هیثاضذ

تیَخسی ترای . ًمص اساسی تیَخسی ترای اـسراق آزٍاسدرهی اًسذادی از آزٍاسدرهی ًاضی از تیواریْای تیضِ اسر

ي ـلسر یا هَاردی وِ علر آزٍاسدرهی تراساس یاـسِ ّای تالیٌی لاتل زطخیع اسر وارترد ًذارد هثل سٌذرم والی

 . (Prepubertal gonadotropin insufficiency)ًارسایی گٌادٍزرٍخیي لثل از تلَغ 

 

 :ها  نمونه گیری و آرتیفکت

خراح تایذ ًوًَِ را . ساًسی هسر ترای تررسی تاـسی زَغیِ هیطَد 3×3×3تغَرایذُ آل یه لغعِ تاـر دراتعاد 

یه هحلَل ـیىسازیَ هثل . دى تاـر خَدداری ًوایذهسسمیوا در یه هحلَل ـیىسازیَ هٌاسة لراردّذٍازـطر

ضَد چَى ـرهالیي تاعث چرٍویذگی ٍ  خای ـرهالیي سادُ زَغیِ هیِ ت  Acid-zinc formalin یا Bouinهحلَل 

هیىرٍى زْیِ ضذُ ٍ تا هحلَل 4-5ترش تاـسی تِ ضخاهر  5حذالل . ریسش سلَلْا تذاخل هدرا هی گردد

تیَخسی 4/1تیَخسی دٍعرـِ ووه وٌٌذُ اسر زیرا زمریثا در. رًگ آهیسی هی ضَدPAS ّوازَوسیلیي ٍ ائَزیي یا  

 .ضَد خسرى ّیسسَلَشیه تیضِ دٍعرؾ دیذُ هی ّایی در ّا زفاٍذ
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 :بافت شناسي بیضه نرمال

ّا  داخل ایي لَلِ در. رسذ هی هسر ساًسی00اسر وِ عَل ّرلَلِ تِ  Seminiferousخسء اغلی ّر تیضِ لَلِ ّای 

ضَدوِ زَسظ الیاؾ والشى ٍ  خارخی ّرلَلِ از یه ؼطاء خایِ ظریؿ زطىیل هی حذ. ضَد اسدرهازَشًسیس اًدام هی

هاسر سل، هاورٍـاش،  ـیثرٍتالسر، درـضای تیي لَلِ ّا تاـر تیٌاتیٌی لراردارد وِ ضاهل .االسسیي احاعِ هی گردد

    تاـر تیٌاتیٌی تالػ ضذُ ٍ زسسَسسرٍى زرضح  در Leydigعی تلَغ سلَلْای  در. عػة ٍ هداری لٌفازیه اسر

 .وٌذ هی

سلَل سرزَلی یه سلَل وطیذُ ّرهی ضىل داخل لَلِ ای اسر وِ لاعذُ آى رٍی ؼطاء خایِ لَلِ ای لرارگرـسِ ٍ 

 .وٌذ اسدرهازَشًسیس را حوایر هی

   خرٍسِ اسدرهازَشًسیس درداخل لَلِ از اسدرهازَگًَیَم ضرٍع

از تلَغ  تعذ. دارد ؼطاء خایِ لَلِ لرار از ذوِ تع ضَد هی

زثذیل  Aیا تِ اسدرهازَگًَی زایح اسدرهازَگًَیَم زمسین ضذُ ٍ

 هاًذ ًیاـسِ تالی هی زوایس stem cellوِ تِ غَرذ یه  ضَد هی

وِ ایي سلَل تِ  ضَد زثذیل هی Bیا تِ اسدرهازَگًَی زایح  ٍ

یر اٍلیِ سریعا اسدرهازَس. گردد اسدرهازَسیر اٍلیِ زثذیل هی

چْار هرحلِ خرٍـاز را لثل از  اٍلیي زمسین هیَزی ضذُ ٍ ٍارد

چْار هرحلِ خرٍـاز زمریثا سِ . ًوایذ هیَزیه هساـاز عی هی

وطذ تِ ّویي دلیل در ترش عرضی لَلِ ّا در  ّفسِ عَل هی

شرم سل داخل لَلِ اسر وِ ایي سلَل تسرگسریي . ضَد یه تیَخسی ًرهال زعذاد زیادی اسدرهازَسیر اٍلیِ دیذُ هی

 ّا تِ زعذاد ایي سلَل. ضَد زر تِ ًام اسدرهازَسیر ثاًَیِ زثذیل هی از زمسین سلَلی تِ یه سلَل وَچه تعذ

 هی ٍ زثذیل تِ اسدرهازیذضًَذ چَى سریعا دٍهیي زمسین هیَزی را اًدام دادُ  خیلی ون در تیَخسی دیذُ هی

ورٍهازیي زیرُ ٍ هسراون ٍ هَلعیر داخل هدرایی در لَلِ لاتل ضٌاسایی  ٍاسغِ سایس وَچه،ِ اسدرهازیذ ت. گردًذ

زوایس تعذی ضاهل زطىیل ـالشل، از دسر دادى سیسَخالسن ٍ وطیذُ ضذى ّسسِ تَدُ وِ هٌدر تِ زَلیذ . اسر

 .اسدرهازَزٍآ تالػ ضذُ وِ هحػَل ًْایی اسدرهازَشًسیس اسر

 

 پاتولوشی ناباروری مردان

ي اعالعاذ از تیَخسی تیضِ تایذ اعالعاذ واهلی از ضرح حال ٍ هعایٌِ ـیسیىی تیوار، ًسیدِ ترای وسة تیطسری

ایي اعالعاذ ًسایح حاغل از زفسیر . اخسیار داضر ّا در آزهایص هایع سویٌال ٍ ًسایح سغح سرهی گٌادٍزرٍخیي

ذُ ضذُ در تیَخسی تیضِ ووه زؽییراذ هطاّ زؽییر ًخَاّذ داد تلىِ تِ ارائِ زفسیر هعٌی دار تیَخسی تیضِ را

 .ورد خَاّذ
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 :شامل تغییرات بافت شناسي در بیضه مردان نابارور

1- Normal spermatogenesis : 

عَر ـعال در حال ِ ّا ت زوام زَتَل)ٍلسی یاـسِ ّای تیَخسی تا یه تیضِ واهال ـاًىطٌال هغاتمر داضسِ تاضذ 

تایذ تا  گردد زهاًی وِ ایي زطخیع هغرح هی .زَشًسیس دادُ هیطَدزطخیع ًرهال اسدرها( اسدرهازَشًسیس ّسسٌذ

 تیواراى تا  در یاای ٍ تیواراى تا اًسذادهداری زخلیِ  ًرهال اسدرهازَشًسیس در. اعالعاذ تالیٌی هغاتمر دادُ ضَد

دٌّذُ  ىارزیاتی ـراساخساری هایع سویٌال هوىي اسر ًطا. ضَد ضوارش اسدرم ًرهال ٍلی تا زحرن ون دیذُ هی

 یا  ٍ round-headed spermاتٌَرهالیسی ساخسواًی در اسدرهازَزٍآ درهرداى تاضوارش اسدرم ًرهال تاضذ هثل 

Immotile-cilia syndrome. 
 

2- Hypospermatogenesis : 

 ًِ زَلؿ در یه ًمغِ خاظ در خرٍسِ اسدرهازَشًسیس ّایدَاسدرهازَشًسیس تِ هعٌی واّص هیساى اسدرهازَشًسیس ٍ

الیِ  ّایدَاسدرهازَشًسیس تِ واّص زعذاد .ضَد ّای شرهیٌال هطخع هی سلَل واّص هحسَس درزعذاد اسر ٍ تا

 واّص تارز ٍ Mildعٌَاى ِ ّا ت هطاّذُ ایي زؽییراذ در تعضی اززَتَل .ضَد ّای اخی زلیال هٌدر هی ّای سلَل

 ّای لیذیگ در سلَل. ضَد زفسیر هی Severeعٌَاى ِ ّا ت ّای شرهیٌال در زمریثا ّوِ زَتَل سلَل در زعذاد

ٍ سغح سرهی  ّا ایي سلَل عوَها راُ دلیمی ترای ترلراری ارزثاط تیي زعذاد. دارًذ ٍخَد ّا زٍایای تیي زَتَل

تا سغح سرهی خاییي زسسَسسرٍى ّوراّی  ًذارد ّا اغال ٍخَد ـمظ زهاًی وِ ایي سلَل. ًذارد زسسَسسرٍى ٍخَد

 .دارد ٍخَد LHضًَذ احسواال یه اـسایص درسغح سرهی  زیادی هطاّذُ هی ِ زعذادوِ ت دارد ٍ ٌّگاهی

هثل زواس تا  هَارد درزعذادی از اخسػاغی ًوی تاضٌذ ٍ دٌّذُ ازیَلَشی خاغی ًثَدُ ٍ ّایدَاسدرهازَشًسیس ًطاى

 .ّایدَزیرٍئیذیسن دیذُ هی ضَد سوَم یاحرارذ زیاد، ٍاریىَسل ٍ
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3- Maturation arrest : 

 ضَد دادُ هی Complete maturation arrestزهاًی زطخیع 

ـمظ زا   seminiferous ّای ّای شرهیٌال درلَلِ وِ سلَل

 Incomplete maturationدر. یه ًغمِ هعیي تالػ هیطًَذ

arrest وِ زعذاد ووی  خس ایيِ زؽییراذ هطاتْی دیذُ هیطَد ت

late spermatid  از زَتَلْا دیذُ هی در داخل لَهي زعذادووی 

 Complete   ٍIncomplete maturation arrestدٍ ّر در. ضَد

ّا واّص هی یاتذ اها اـسایص در ضخاهر دیَارُ  لغرزَتَل

ّای لیذیگ  تاـر تیٌاتیٌی یا سلَل ّا تا اتٌَرهالیسی در زَتَل

 .ضَد هطاّذُ ًوی

ّواى هَاردی وِ ایداد . خیص تیٌی ًوَد اساس زؽییراذ ّیسسَلَشیه ازیَلَشی اخسػاغی را ًوی زَاى تر

عالٍُ ووثَد گٌادٍزرٍخیي تعذ از ِ ت. ضَد germinal cell arrestتِ  زَاًذ هٌدر ّایدَاسدرهازَشًسیس هی ًوایذ هی

زَاًٌذ  هی  Alkylating agent therapy ٍ radiation therapy (postpubertal gonadotropin deficiency),تلَغ 

 .ًوایٌذ ی ایدادزؽییراذ هطاتْ

 . دٌّذ زؽییراذ ساخسواًی تا ضوارش اسدرم هغاتمر خَتی ًطاى هی  maturation arrestتیواراى تا  در

هایع  در وِ زعذاد ووی اسدرم زهاًی. ضوارش اسدرم هعوَال غفر اسر complete maturation arrestتیواراى تا  در

      تیضِ  اسر ایي ًوًَِ هعرؾ ّردٍ  complete maturation arrestسویٌال هطاّذُ هیطَد ٍ تیَخسی تیضِ 

 .هعوَال اٍلیگَاسدرهیه ّسسٌذ Incomplete maturation arrestتیواراى تا . ًوی تاضذ

 

4-Germ cell aplasia  : 

لغرواّص یاـسِ ـمظ تا سلَلْای سرزَلی هفرٍش  تا seminiferousلَلِ ّای  Germ cell aplasiaتیَخسی ّای  در

-Sertoly-cell ِ ّویي دلیل اغغالح هسرادؾضًَذ ت هی

only syndrome سلَلْای سرزَلی عوَد . رٍد هی ّن تىار

ّای سلَلی در  غَرذ گرٍُِ ترؼطاء خایِ زَتَلی اؼلة ت

ّای لیذیگ  سلَل. گیرًذ ّا لرار هی اهسذاد عَل زَتَل

ّا  اها هوىي اسر زعذاد آى هعوَال ًوای ًرهالی دارًذ

 .اـسایص ًطاى دّذ

، وِ هرداًی تا ـٌَزیح ًرهال del Gastillo syndromeرد

تیضِ ّای وَچه ٍ ًرم، غفاذ ثاًَیِ خٌسی ًرهال ، سغح 

اسدرهی  ٍ آزٍ FSHسرهی ًرهال زسسَسسرٍى، اـسایص

گاّی . دٌّذ ًطاى هی Germ cell aplasiaّسسٌذ تیضِ ّا 

 germinal cellایي حالر زرم  ضَد وِ در ذُ هیتا اسدرهازَگًَیْای خراوٌذُ دی  Germ cell aplasiaیه تیَخسی در

hypoplasia در . رٍد وار هیِ تgerm cell hypoplasia or aplasia ّای شرهیٌال تذخین داخل  هوىي اسر سلَل 
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ّا  ّا ون تاضذ یا ـیىساسیَى تاـر هٌاسة ًثاضذ هوىي اسر ایي سلَل ایي سلَل اگر زعذاد. زَتَلی دیذُ ضَد

 .زطخیع دادُ ًطًَذ

Alkylating agent همادیرواـی ٍ هذذ زهاى هعٌی دار هٌدر تِ  ّا ٍ رادیاسیَى درGerm cell aplasia گردد هی. 

 .الثسِ ایي زؽییراذ درعی یه دٍرُ عَالًی لاتل ترگطر ّسسٌذ

 

5-Germ cell aplasia and focal spermatogenesis : 

ّای تا لغر اـسایص یاـسِ  ٍ زَتَل GCAتا  ای وَچىسرّ زَتَل ،ضَد ایي حالر دٍ خوعیر زَتَلی هطاّذُ هی در

 .ضوارش اسدرم دارًذ در ایي تیواراى هعوَال واّص تارز. اسدرهازَشًسیس ًطاى هی دٌّذ

 

6-Karyotypic and chromosomal abnormalities: 

 klinefelter syndromeضٌاخسِ ضذُ زریي اتٌَرهالیسی واریَزایدیه وِ تا ًوای واراوسریسسیه تیضِ ّوراّی دارد 

، گاّی اٍلاذ ّیىل خَاخِ ای، واّص هَّای تذى ٍ ًاحیِ عاًِ ، شًیىَهاسسی  47XXYهیثاضذ وِ تا واریَزایح 

. ضَد هطخع هی LHٍ گاّی اٍلاذ FSHدرغذ هَارد، تیضِ ّای واهال وَچه ٍ اـسایص سغح سرهی40-00در 

سلَلْای شرهیٌال داخل  اززَلذ ًرهال اسر اها زعذاد عذت ًوای تیضِ ّا در تررسی تا هیىرٍسىَج ًَری درKF  در

تعذ از تلَغ یه ساخسواى ضذیذا زؽییریاـسِ تا واّص اسدرهازَشًسیس، اسىلرٍز . زَتَلی در تچِ ّا واّص یاـسِ اسر

را رد  KFعَر لغع زطخیع ِ ٍخَد اسدرم در هایع سویٌال ت. ضَد ّای لیذیگ دیذُ هی ّای سلَل زَتَلی ٍ ًذٍل

 .وٌذ ًوی

 

7-Tubular sclerosis and interstitial fibrosis : 

 ٍ در cryptorchid testisگرچِ لَلِ ّای سویٌیفرٍس اسىلرٍزیه درتیَخسی تیضِ ّای تا ّایدَاسدرهازَشًسیس، 

ایي . ضَد لَلِ ّای اسىلرٍزیه زطىیل هی ضَد ٍلی تٌذرذ زوام تیضِ از ّای واریَزایدیه دیذُ هی اتٌَرهالیسی

یا تذٍى ازیَلَشی ضٌاخسِ ضذُ دیذُ         ، ایسىوی ٍارویر هسهي دًثال ووثَد اوسساتی گٌادٍزرٍخیي،ِ لر تحا

زوام خاراًطین  ّای لیذیگ ّوراّی دارًذ ٍ اگر تیي رـسي سلَل از ایي زؽییراذ تا ـیثرٍز تاـر تیٌاتیٌی ٍ. هی ضَد

 .ضٌاخسِ هی ضَد End-stage testisعٌَاى ِ درگیر ًوایذ ت تیضِ ّای دٍ عرؾ را
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8-Excurrent duct obstruction: 

. هی ضَد دیذُ درغذ تیَخسی ّای هرداى ًاتارٍر10درحذٍدrete testis سیسسن هداری زخلیِ ای دیسسال تِ  اًسذاد

علر آشًسی یا آزرزی لسوسی از سیسسن ِ اًسذاد هوىي اسر ت. علر اًسذاد هوىي اسر هادرزادی یا اوسساتی تاضذ

عمین سازی , اًسذاد اوسساتی تذلیل عفًَر. تاضذ cystic fibrosisاری زخلیِ ای یا آزرٍـی ًاضی از اًسذاد درهد

 .داٍعلثاًِ ٍ تسسي ؼیرعوذی ٍازدـراى در حیي عول ّرًیَراـی یا ٍاریىَسل دیذُ هی ضَد

تیضِ ّای تا سایس ًرهال ٍ آزٍاسدرهی، : زریاد ولیٌیىَخازَلَشیه در تیواراى تا اًسذاد هداری زخلیِ ای ضاهل

 .اسدرهازَشًسیس ـعال

هی ضَد، وِ ضاهل زىثیر هداری   دیذُ vasitis nodosumلغعاذ خارج ضذُ از ٍازدـراى درخاذ هسؽییری از  در 

اسدرهازَزٍآ در داخل هداری دیذُ هی ضَد ٍ زؽییراذ ّوراُ ضاهل ـیثرٍز، اسدرم گراًَلَها، . دیَارُ ٍازدـراى اسردر

خسرى اًفیلسرازیَ . هسهي، زىثیر تاـر االسسیه در دیَارُ عرٍق خًَی ٍ زىثیرعػثی ضثیِ زرٍهازیه ًَرٍها السْاب

 .تاضذ ٍخَد اسدرم در داخل هدرا ترعلیِ زطخیع تذخیوی هی ضرح حال ٍ ضثیِ آدًَوارسیٌَها اسر اها
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