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Abstract

In this survey anatomical and histological aspects
of testis and seminiferous tubules during posthibernation period in Laudakia nupta inhabiting
the north of Lorestan province in Zagros
Mountains were investigated. To execute this task
male lizard’s samples were collected from the
study area during April to September for two
consecutive years. In the laboratory gonads were
removed
and
passed
through
fixation,
dehydration, clearing, infiltration and embedding
stages. By means of a rotary microtome serial
sections were cut and stained by HaematoxylinEosin. Using light microscopy, quantitative and
qualitative examinations were then performed on
the sections. Our results revealed that during
April to September the diameter of seminiferous
tubules and the thickness of germinal epithelium
constantly decrease. In addition, during the April
and May the germinal cells are undergoing the
meiosis or maturing process but no spermatozoid
is found in the tubules yet. During June and July,
the spermatogenesis process reaches to its
maximum peak and mature spermatozoa are
constantly released into the tubules lumen. During
August to September, the production of sperm
ceases and the tubules begin a reduction process.
In general, the results displayed that the type of
spermatogenesis in this taxon is classified as
associated and spermatogenic activity peaks when
there are high temperatures and long photoperiod
which coincides with June and July.
Keywords: Histology, Lizard,
cycle, Seasonal variations, Testis.

Reproductive

چکیده
در این بررسی ویژگیهای تشریحی و بافتشناسی بیضه و
لولههای منیساز در دورۀ پس از زمستان خوابی در سوسمار لوداکیا
نوپتا ساکن شمال استان لرستان در رشته کوه زاگرس مورد تحقیق
 برای این منظور نمونههای سوسمار نر در طول ماههای.قرار گرفت
فروردین تا شهریور برای مدت دو سال متوالی از منطقۀ مطالعاتی
 در آزمایشگاه غدد تناسلی از نمونهها خارج و.جمع آوری گردیدند
، شفاف سازی، آبگیری،برای مطالعات بافتشناسی از مراحل تثبیت
 با کمک میکروتوم.آغشته سازی و قالب گیری عبور داده شدند
ائوزین-دوار برشهای سریالی تهیه و با روش هماتوکسیلین
 مقاطع تهیه شده در نهایت ز میکروسکوپ.رنگآمیزی گردیدند
 نتایج این مطالعه.نوری مورد بررسیهای کمی و کیفی قرار گرفتند
نشان داد که در طول ماههای فروردین تا شهریور قطر لولههای
.منیسار و ضخامت اپیتلیوم زایای این لولهها کاهش پیدا میکند
به عالوه در فاصلۀ ماههای فروردین تا اردیبهشت سلولهای
تناسلی در حال پشت سر گذراندن مرحلۀ میوز یا بالغ شدن هستند
 در طول ماههای.و هنوز اسپرماتوزئیدی در لولهها مشاهده نمیشود
خرداد و تیر اوج فعالیت اسپرماتوژنیک اتفاق میافتد و
 در طی.اسپرماتوزوئیدهای بالغ به داخل لومن لولهها آزاد میشوند
ماههای مرداد تا شهریور تولید اسپرم متوقف و روند کاهشی در
 به طور کلی این تحقیق مشخص کرد که در.لولهها شروع میگردد
این گونه اسپرماتوژنز از نوع وابسته بوده و اوج فعالیت
اسپرماتوژنیک زمانی است که طول روزها بلند و درجه حرارت
محیط باال است و در منطقۀ مطالعاتی این اوج با ماههای خرداد و
.تیر مصادف میگردد
 چرخۀ، بافتشناسی، بیضه، سوسمار:واژههای کلیدی
. تغییرات فصلی،تولیدمثلی
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مقدمه
اسپرماتوژنز در سوسماران یک پدیدۀ پیچیدهای است
و تغییرات ساختاری که در اپیتلیوم زایای غدۀ جنسی
(بیضه) در طی چرخۀ تولیدمثلی اتفاق میافتد به
شدت تحت تحت تاثیر شرایط محیطی ،نظیر درجه
حرارت و فتوپریود ( 1و  ، 2یا دسترسی به مواد غذایی
و ذخایر چربی ( )3قرار میگیرد .در نتیجۀ این تاثیر
پذیری ،سوسماران نر به طور کلی سه تیپ تولیدمثلی
را به نمایش میگذارند :پیوسته (،)continuous
گسسته یا غیروابسته ( )dissociatedو وابسته
( .)4( )associatedچرخۀ تولیدمثلی پیوسته معموالً
در سوسماران ساکن مناطق گرمسیری یشود جاییکه
در آنها اعمال جفت گیری و اسپرماتوژنز تقریباً در
سرتاسر سال اتفاق میافتد ( .)5تیپ تولیدمثلی
غیروابسته در سوسماران نواحی معتدل مشاهده
میشود .در این گونهها فصل جفت گیری کوتاه بوده و
اسپرم تا هنگام مناسب بودن زمان لقاح در مجاری
تناسلی ماده یا نر ذخیره میگردد ( .)6در این تیپ
فرایندهای اسپرماتوژنز و اووژنز همزمان با هم اتفاق
نمیافتد و لذا بین عمل جفتگیری و لقاح/
تخمگذاری یک فاصلۀ زمانی چند ماهه یا حتی
چندساله به وجود میآید ( 7و  .)8در چرخۀ تولیدمثلی
وابسته ،از نظر زمانی بین وقایع جفتگیری وگامتوژنز
ارتباط تنگاتنگی وجود دارد .در این تیپ اسپرماتوژنز
در نر و اووژنز در ماده همزمان با هم صورت گرفته و
بالفاصله بعد از جفتگیری لقاح انجام گرفته و
سوسمار ماده تخمهای تلقیح یافته را به مکان
مناسب آزاد میکند ( .)9این الگو در گونههای ساکن
محیطهایی با شرایط آب هوایی معتدل و نواحی
گرمسیری فصلی دیده میشود ( .)10در سوسماران
مناطق معتدل با چرخۀ تولیدمثلی وابسته ،بافت بیضه
در طی سال یکسری تغییرات چرخهای را پشت سر
میگذراند که به آن چرخۀ بیضهای (testicular
) cycleگفته میشود .در این سوسماران این چرخه
به دو فازمعین تقسیم میگردد :فاز کاهشی یا تحلیل

رونده ( )degenerative phaseکه در بهار و
تابستان رخ میدهد و با تولید پیوستۀ اسپرم مشخص
میگردد و دیگری فاز ترمیمی ( degenerative
 )phaseیا احیاء کننده که در اواخر تابستان و با آغاز
زمستان خوابی شروع شده و در این فاز یک توقفی
در تولید اسپرم مشاهده میگردد (11و .)12
افزون بر عوامل بیرونی و درونی ،پیشنهاد شده
که فشارهای فیلوژنتیکی نیز میتواند در شکلدهی
ویژگیهای تولیدمثلی سوسماران نقش مهمی بازی
کند ( .)13اگر این موضوع صحت داشته باشد آن
میتواند برای مطالعۀ تغییرات چرخۀ تولیدمثلی
گونههایی که در داخل یک تبار گسترده و با پراکنش
وسیع قرار میگیرند مفید باشد .جنس لوداکیا
( )Laudakia Gray, 1845شامل  20گونه است
( )14که از یونان و مصر در غرب تا مغولستان و چین
در شرق پراکندگی دارد .منشاء این جنس آسیای
مرکزی است ( .)15این جنس در کشور ایران با 5
گونه معرفی میگردد ( .)16گونۀ آگامای صخرهزی
فلس درشت یا Laudakia nupta (De Filippi,
) 1843سوسمار نسبتاً بزرگی (طول پوزه تا انتهای
دم  40-50سانتیمتر) است که از افغانستان و
پاکستان به طرف ایران و شمال شرق و شرق عراق
پراکنش دارد .گونۀ مذکور در ایران از پراکندگی
وسیعی برخوردار است به گونهای که در تمام نواحی
نیمۀ جنوبی کشور یافت میشود .این سوسمار در
نواحی کوهستانی و در میان صخرههای بزرگ آهکی،
چینههایی که دارای شکافهای عمیقاند ،اطراف
محل سکونت انسان یافت میشود ( .)17با وجود
مطالعاتی که بر روی مورفولوژی ،جغرافیای زیستی و
اکولوژی این گونه صورت گرفته ولی اطالعات اندکی
در بارۀ بیولوژی تولیدمثل این گونه انجام شده است.
نظر به نزدیکی این گونه به جوامع انسانی در این
مطالعه برمبنای مطالعات بافتشناسی و میکروسکوپی
به این جنبه از زیستشناسی گونۀ لوداکیا نوپتا
پرداخته میشود.
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مواد و روشها
در طی یک دورۀ دو ساله و در هر سال در دو فصل و
 6ماه مختلف (فروردین تا شهریور) تعداد  21نمونه از
سوسمار لوداکیا نوپتا بالغ (با توجه طول نوک پوزه تا
مخرج  168میلیمتر در بالغین) از اطراف شهرستان
نورآباد جمعآوری گردیدند .نمونهها با استفاده از
تفنگ بادی کالیبر  4/5یا با تعقیب و گرفتن با دست
شکار میشدند .دلیل عدم تداوم نمونهگیری در سایر
ماههای سال شروع خواب زمستانی گونۀ مذکور و
عدم دسترسی به آن است .تعداد نمونههای گرفته
شده در هر بار مراجعه به منطقۀ مطالعاتی  3-5نمونه
بود .نمونههای گرفته شده برای تثبیت شدن
بالفاصله به ظروف پالستیکی محتوی فرمالین %10
وارد و سپس به آزمایشگاه منتقل گردیدند .در
آزمایشگاه بیضهها از بدن خارج و بعد از زدودن
بافتهای اطراف برای به دست آوردن حجم بیضه در
زیر لوپ و با کمک یک کولیس دیجیتالی طول (قطر
بزرگ) و ارتفاع بیضه (قطر کوچک) (با دقت 0/01
میلیمتر) اندازهگیری شد تا متعاقباً بر اساس فرمول
زیر حجم بیضه به دست آید:
4
V  a 2 b
3
در این فرمول  :Vحجم بیضه :a ،نصف ارتفاع و :b
نصف طول بیضه میباشد (.)10
پس از انجام مطالعات مورفومتریک برای
بررسیهای میکروسکوپی با توجه به حجم کوچک،
بیضهها به طور کامل از مراحل مختلف پاساژ بافتی،
آغشتگی با پارافین و قالب گیری عبور داده شدند .از
قالبها مقاطع بافتی با ضخامت  5-7میکرومتر به
صورت سریالی تهیه گردید و با هماتوکسیلین-
ائوزین رنگآمیزی گردیدند .مقاطع بافتی آماده شده
در نهایت در زیر میکروسکوپ نوری مورد بررسی
قرار گرفتند .در این مرحله از هر مقطع بافتی تعداد 5
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لولۀ منیساز به طور تصادفی انتخاب و با استفاده از
گراتیکول مدرجی که بر روی عدسی چشمی
میکروسکوپ نصب شده بود دو پارامتر ضخامت الیۀ
زاینده و قطر لولههای منیساز اندازهگیری شد.
اطالعات کمی به دست آمده سپس با استفاده از
آزمونهای آمار توصیفی ،آنالیز واریانس و تفکیک
(Canonical Discriminant
توابع متعارف
) ،Functions Analysisیا  DFAمورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت ( .)18همزمان با بررسیهای کمی،
مطالعات کیفی شامل ویژگی کلی بافت بیضه،
لولههای منیساز ،سلولهای اسپرماتوژنیک دیوارۀ
لولهها و حضور یا فقدان اسپرماتوزوئید در لومن
لولههای منیساز نیز روی مقاطع تهیه شده انجام
گرفت.
نتایج
ساختار تشریحی دستگاه تناسلی سوسمار نر

دستگاه تناسلی نر در گونه لوداکیا نوپتا شامل یک
جفت بیضه شیری رنگ و بیضوی( ،شکل  ،)1Aیک
جفت اسپرمیدوکت (شکل  )1Bو یک جفت
همیپنیس (شکل  )1Cمیباشد .در مشاهدات صورت
گرفته بیضه سمت چپ باالتر از بیضه سمت راست
قرار دارد .بیضه در نمونه های جوان خیلی کوچک و در
نمونههای بالغ در فصول مختلف حجم آن متفاوت
میباشد .هر بیضه بهطور جداگانه به وسیلۀ
اسپرمیداکت به ناحیه کلواک راه می یابد و در آنجا به
همیپنیس متصل میشوند .در لوداکیا نوپتا
همیپنیس سیاه رنگ و به صورت یک بافت اسفنجی
دیده میشود .انتهای همیپنیس حالت غنچهای
شکفته متشکل از دو نیمه میباشد .همیپنیس نیز
مانند بیضه در طول فعالیت زیستی تغییراتی را نشان
میدهد به طوری که در اوایل بهار براحتی قابل
بیرون آورده شدن بوده در حالی که در اواخر تابستان
انجام این امر دشوار میباشد.
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شکل  .1بخشهای مختلف دستگاه تناسلی در جنس نر سوسمار لوداکیا نوپتا .نمای ظاهری بیضه (فلش) به همراه لولۀ اسپرمیدوکت
( .)Aتصویری با بزرگنمایی باالتر از اسپرمیدوکت ( )Bکه چین خوردگیهای متعدد آنرا نشان میدهد )C( .مورفولوزی همیپنیس
بررسی تغییرات حجم بیضه

تغییرات بافتی غدد جنسی

پس از تشریح و بیرون آوردن بیضه ،حجم آن با
استفاده از فرمول V=4/3 π a2bو بر حسب میلی متر
مکعب محاسبه و سپس تغییرات آن را در طول
فعالیت زیستی گونه از فروردین شهریور مشخص شد
(نمودار  .)1همانطور که در نمودار مشخص است
متوسط حجم بیضه ( )TVدر ابتدای فصل بهار حدود
 450میلیمتر مکعب میباشد ولی این پارامتر در
طول فصل بهار و تابستان کاهش بسیار شدیدی پیدا
میکند به طوری که در اواخر فصل تابستان که تقریباً
مصادف با پایان فعالیت زیستی سالیانۀ این سوسمار
است بیضه غیرقابل مشاهده میگردد.

برای بررسی تغییرات میکروسکوپی بیضه و در نهایت
تحلیل فرآیند اسپرماتوژنز در این گونه دو روش کمی
و کیفی مد نظر قرار گرفت .در روش کمی دو مولفۀ
قطر لولههای منیساز ( )TDو ضخامت دیوارۀ لولهها
( )GSیا الیۀ زاینده که متشکل از سلولهای
اسپرماتوژنیک است مورد اندازهگیری و تحلیل واقع
شد .برای انجام این اندازهگیریها از هر برش بافتی
تعداد  5لولۀ منییاز که به صورت کامالً عرضی برش
خورده بودند به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده
از گراتیکول مدرج این پارامترها اندازهگیری شدند
(جدول  .)1این اندازهگیریها نشان داد که متوسط قطر
لولهها ( )TDو ضخامت الیۀ زاینده ( )GSدر فاصلۀ
ابتدا تا انتهای فعالیت زیستی این گونه کاهش بارزی
را نشان میدهد به گونهای که در فروردین ماه
متوسط  TDو  GSبه ترتیب  85/55و 14/93
میکرومتر بود ولی این اعداد در انتهای شهریور ماه به
 28/07و  1/71رسیده بود .شمارش تعداد ردیف
سلولهای موجود در ضخامت الیۀ زایندۀ لولهها
مشخص کرد که در ابتدای بهار الیۀ زایندۀ لولهها
متشکل از چند ردیف ( )12-14سلولهای
اسپرماتوژنیک است که بتدریج در طی اواخر فصل
بهار و تابستان کاهش پیدا کرده و در انتهای تابستان
فقط به دو الیه محدود میشود (نمودار .)2

نمودار  .1تغییرات حجم بیضه (با میانگین خطای استاندارد)
در طول فعالیت زیستی گونه لوداکیا نوپتا .همان طوری که
مشاهده میشود حجم بیضه در تابستان کاهش یافته است.
اعداد محور  xماه های سال میباشد ،شماره  1الی  6برابر با
فروردین الی شهریور میباشد (عالمت ستاره سطح معنیداری
تغییرات را نشان میدهد).
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جدول  .1آمار توصیفی قطر لولههای منیساز ( )TDو قطر
الیۀ زاینده ( )GSدر ماههای مختلف فعالیت زیستی گونۀ
لوداکیا نوپتا .ارزش این دو مؤلفه از فروردین تا شهریور ماه
کاهش بارزی را نشان میدهد.
)GS (μm
29
14.93
0.379

)TD (μm
20
85.55
5.166

16
15. 93
0.507

16
109.81
5.247

15
10.00
0.175

15
54.47
3.434

16
8.99
0.164

16
48.44
2.195

16
3.94
0.223

16
29.31
0.463

14
1.71
0.194

14
28.07
0.917

106

106

N
Mean
Std. Error of
Mean
N
Mean
Std. Error of
Mean
N
Mean
Std. Error of
Mean
N
Mean
Std. Error of
Mean
N
Mean
Std. Error of
Mean
N
Mean
Std. Error of
Mean

Month
1

2

3
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این تست همگن نمودن داده های به دست آمده دو
صفت مورد مطالعه بود .در نتیجۀ این همگنی داده ها
می توان سه فاز معنادار ) (P<0.01را در فاکتورهای
مؤثر در اسپرماتوژنز (قطر لولهها و ضخامت الیۀ
زاینده) به شرح زیر مشاهده نمود (نمودار  .)3فاز اول
(برابر با ماههای فروردین و اردیبهشت) ،فاز دوم
(مطابق با ماههای خرداد و تیر) و فاز سوم (مصادف با
ماههای مرداد و شهریور).

4

5

6

Total

نمودار  .3تعیین فازهای اسپرماتوژنز در گونه لوداکیا نوپتا.
برای به دست آوردن فازهای اسپرماتوژنز آنالیز FDAاجرا شد.
همان طوری که مشاهده میشود .سه فاز جدا شده .شامل :فاز
اول فروردین -اردیبهشت ،فاز دوم :خرداد-تیر ،فـاز سوم:
مرداد ـ شهریور  : Group Centroidماه های سال می باشند
که از فروردین تا شهریور نشان داده شده است .اعداد داخل
نمودار ،ماه های سال را نشان داده و به ترتیب از شماره  1تا 6
از فروردین تا شهریور می باشد.

نمودار  .2میانگین و خطای استاندارد ،تعداد الیههای
اسپرماتوسیت اولیه در هر ماه در لوداکیا نوپتا .همان طور که
مشاهده می شود از ماه فروردین به طرف شهریور سیر کاهشی
را نشان میدهد .ماههای سال بـه ترتیب شماره از فروردین
( )1به شهریور ( )6می باشد( .عالمت ستاره سطح معنیداری
تغییرات را نشان میدهد).

برای بررسی وجود یا عدم اختالفات معنیدار در
این دو فاکتور در طی ماههای سال از آنالیز تفکیک
توابع متعارف یا DFAاستفاده نمودیم .هدف از اجرای

تغییرات کیفی بافت بیضه

فاز اول :برش های تهیه شده از لولههای منیساز در
فروردین و اردیبهشت ویژگیهای نسبتاً یکسانی را
نشان دادند (شکل  .)2در این زمان اسپرماتوگونیها
در حاشیۀ الیۀ زایندۀ این لولهها بهصورت سلولهایی
با هستههای بزرگ آبی تیره مشاهده میشوند .پس از
اسپرماتوگونیها ،به طرف داخل ،اسپرماتوسیتهای
اولیه وجود دارند که هستههای آنها از
اسپرماتوگونیها کوچکتر میباشد .تعداد الیههای
اسپرماتوسیت اولیه در این فصل به  5الیه میرسد.
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نزدیک به لومن لولهها ،اسپرماتوستهای ثانویه قرار
دارند و پس از آنها لومن توخالی لولۀ منیساز دیده
میشود .در این فاز هیچگونه اسپرماتید و
اسپرماتوزوئیدی قابل مشاهده نمیباشد.

شکل  .2ساختار لولههای اسپرمساز لوداکیا نوپتا در فاز
غیرفعال برابر با ماه اردیبهشت .اسپرماتوسیتهای اولیه و
ثانویه مشاهده میشوند .اما اسپرماتیدها یا اسپرماتوزوئیدها
مشاهده نمیشوند :S .اسپرماتوگونی :S1 ،اسپرماتوسیت اولیه،
 S2اسپرماتوسیت ثانویه :GS ،الیه زاینده لوله اسپرمساز:LS ،
لومن لوله اسپرمساز :IC ،بافت همبند بین لولههای اسپرمساز.
بزرگنمایی .×400 :رنگآمیزیH&E :

فاز دوم :در مقاطع تهیه شده از لولههای
اسپرمساز در ماههای خرداد و تیر نسلهای مختلف
سلولهای اسپرماتوژنیک شامل اسپرماتوگونی،
اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه در دیوارۀ لولهها قابل
شناسایی هستند .عالوه بر این ،در این فاز پس از
اسپرماتوسیت های ثانویه ،اسپرماتیدها نیز وجود دارند.
اسپرماتیدها حالتی کشیده داشته و نزدیک به لومن
قرار میگیرند .در این فاز نیز اسپرماتوزوئیدها در
داخل لومن لوله اسپرم ساز به حالت رشته ای دیده
میشوند (شکل  .)3در این فاز نسبت به فاز قبلی از
تعداد الیههای سلولی در الیۀ زاینده دیوارۀ لولهها
کاسته شده است.

شکل  .3ساختار لولههای اسپرمساز لوداکیا نوپتا در فاز فعال
برابر با ماه خرداد ( )Aو تیر ( .)Bهمان طوری که مشاهده
میگردد .اسپرماتوزوئیدها به صورت خوشههایی در دهانه لومن
قرار گرفتهاند :S1 .اسپرماتوسیت اولیه :S2 ،اسپرماتوسیت
ثانویه :S3 ،اسپرماتوزوئیدها :GS ،الیه زاینده لوله اسپرمساز،
 :LSلومن لوله اسپرمساز :IC=ICT ،بافت همبند بین لولههای
اسپرم ساز .بزرگنمایی .×400 :رنگآمیزی.H&E :

فاز سوم :در ماههای مرداد و شهریور قطر الیۀ
زایندۀ لولههای منیساز به شدت کاهش مییابد
(شکل  .)4در این فاز اسپرماتوگونیها در حاشیۀ
بیرونی لولهها قابل تشخیص هستند ولی
اسپرماتوسیتها قابل شناسایی نیستند .همجنین در این
فاز در لومن لولهها اسپرماتید و اسپرماتوزئیدها دیده
نمیشوند .در این زمان بافت همبند بینابین لولهها
نسبت به فازهای قبلی ضخیمتر بوده و در مقایسه با
لولهها حجم زیادی از تودۀ بافت بیضه را به خود
اختصاص میدهد.
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شکل  .4لولههای اسپرمساز لوداکیا نوپتا در فاز غیرفعال برابر
با ماه مرداد .اندازۀ الیۀ زایندۀ کاهش یافته است .در این زمان
اسپرماتوسیت یا اسپرماتوزوئیدی مشاهده نمی شود :GS .الیۀ
زایندۀ لولۀ اسپرمساز :LS ،لومن لوله اسپرمساز:IC=ICT ،
بافت همبند بین لولههای اسپرمساز .بزرگنمایی .×400
رنگآمیزی.H&E :

بحث
عالوه بر تحقیقات متعددی که روی چرخۀ تولیدمثلی
مطالعات سوسماران در سایر مناطق دنیا صورت
گرفته ( 20 ،19و  )21مطالعات چندی روی بیولوژی
تولیدمثل تعدادی از گونههای ساکن ایران انجام شده
است ( 22 ،8و  .)23نتایج به دست آمده از این
مطالعات نشان داده است که تیپ تولیدمثلی
سوسماران ساکن ایران از نوع پیوسته نبوده بلکه به
صورت فصلی است .بنابراین از این نظر نتایج به
دست آمده از در این تحقیق با نتایج تحقیقات پیشین
مطابقت و هماهنگی دارد .مطالعۀ حاضر همچنین
مشخص کرد که پس از پایان دورۀ زمستان خوابی و
در طول فعالیت زیستی گونۀ لوداکیا نوپتا سه فاز
مشخص در بافت غدۀ جنسی قابل تشخیص است.
فاز اول که مصادف با ماههای معتدل بهار است
زمانی است که در آن سلولهای زایای دیوارۀ
لولههای منیساز در گذراندن مرحلۀ رشد و بالغ شدن
(تقسیم میوز) هستند چراکه در این مرحله در دیوارۀ
لولهها سلولهای اسپرماتوگونی ،اسپرماتوسیت اولیه و
ثانویه قابل شناسایی هستند .در این فاز هنوز مرحلۀ
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تمایز سلولهای تناسلی (اسپرمیوژنز) و جدا شدن
اسپرماتوزوئیدها (اسپرمیشن) شروع نشده است .در فاز
دوم که با ماههای گرم خرداد-تیر مطابقت میکند
وقایع اسپرمیوژنز و اسپرمیشن کلید خورده و
اسپرماتوزئیدهای بالغ از این پس به لومن لولههای
منیساز آزاد میگردند .گواه این ادعا وجود جمعیت
فراوانی از اسپرماتوزوئیدها است که در مقاطع بافتی
تهیه شده از بیضه دیده میشود (شکل  .)3بر طبق
نظر اکثر محققین در مورد سوسمارانی که در مناطق
معتدله زندگی میکنند حداکثر فعالیت اسپرماتوژنیک
بیضه در تابستان اتفاق میافتد ( .)20در این
سوسماران ،فعالیت اسپرماتوژنیک موقعی به اوج خود
میرسد که درجه حرارت باال است و طول روز نیز
بلند میباشد .در بعضی گونهها وقایع اسپرماتوژنز و
اسپرمیشن زمانی به طور طبیعی کلید میخورد که
عالوه بر بلند بودن طول روز دمای محیط به باالتر از
 30درجۀ سانتیگراد برسد ( .)24عقیده بر این است
که این شرایط برای تحریک تکثیر سلولهای زایا و
اسپرمیشن ضروری است .این موضوع به طور تجربی
در مورد مارمولک  Anolis carolinensisنشان داده
شده است .در آزمایشگاه و با قراردادن این سوسمار
در شرایط گرم طول فصل تولیدمثلی حیوان زیاد شده
و توانسته تا حدود  6ماه ادامه داشته باشد ( .)25با
توجه به موارد مذکور به نظر میرسد وقایع
اسپرمیوژنز و اسپرمیشن نیز در گونۀ مورد مطالعه
بشدت تحت تاثیر طول روز و دما است چراکه منطقۀ
مطالعاتی (نورآباد لرستان) جزء مناطق سردسیر است
و تا قبل از ماه خرداد دمای محیط به ندرت به باالتر
از  30درجه میرسد .همچنین به دلیل کوتاه تر بودن
فصل تابستان در این ناحیه ،ماههای خرداد-تیر جزء
گرمترین ماههای این منطقه بهشمار میرود و
سوسمار مذکور در این ایام اوج فعالیت تولیدمثلی خود
را بروز میدهد .فاز فعال تولید اسپرماتوزئید تا آنجا
ادامه پیدا میکند که تمام سلولهایی اسپرماتوسیتی
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که طی فاز قبلی ایجاد شده بودند مراحل تمایز خود
را پشت سر گذراند و به اسپرماتوزئید بالغ تبدیل شوند
و در این هنگام است که فاز سوم که فاز کاهشی
است شروع میگردد .در طی فاز سوم که در گونۀ
لوداکیا نوپتا با ماههای مرداد-شهریور مصادف
میگردد لومن لولههای منیسار خالی از اسپرماتوزئید
بوده و دیوارۀ لولهها منحصراً از سلولهای
اسپرماتوگونی به همراه سلولهای سرتولی تشکیل
میگردد .در این فاز سلولهای باقیماندۀ اخیر بتدریج
متراکم شده و احتماالً بواسطۀ فشار تحمیل شده از
جانب میوسیتهای پیرامونی قطر لولههای منیساز
کاهش پیدا کرده و در نهایت لومن لولهها نیز محو
میگردد .در این فاز به تدریج بافت بینابنی جزء غالب
بافت بیضه را تشکیل میدهد.
وجود این سه فاز در چرخۀ فعالیت تولیدمثلی سایر
سوسماران ساکن فالت ایران کم و بیش نشان داده
شده است .تحقیقاتی که بر روی سوسمار
 Cyrtopodion caspiumساکن استان مازندران
صورت گرفته اوج فعالیت تولیدمثلی را در اردیبهشت
و خرداد نشان داده است ( .)22همچنین در مطالعهای
که در گونۀ دیگری از جنس لوداکیا به نام
 Laudakia caucasiaساکن شهرستان مشهد در
شمال شرق ایران صورت گرفته مشخص شده که
اوج تولید اسپرم در این گونه اواخر خرداد ماه میباشد
( .)26به عالوه ،گزارش شده که همین گونه در
منطقۀ مطالعاتی همچون گونۀ لوداکیا نوپتا در خرداد
ماه اوج فعالیت اسپرماتوژنیک خود را بروز میدهد
( .)27پیشنهاد شده که یک ارتباطی بین زمان اوج
فعالیت اسپرماتوژنیک و جثۀ سوسماران وجود دارد،
به این ترتیب که گونههای سوسماری که از جثه
کوچکتری برخوردارند نسبت به گونههای سوسمار
بزرگتری که در یک در محیط زندگی میکنند اوج
فعالیت اسپرماتوزنیک خود را زودتر شروع میکنند
( .)28در اثبات این موضوع نشان داده شده که گونۀ

 Trapelus lessonaeکه جثۀ کوچکی دارد نسبت
به گونۀ بزرگتر  Ophisops elegansدر زیستگاه
مشترک زودتر به اوج فعالیت اسپرماتوژنز میرسد
(.)28
بر طبق یک عقیده عام به طور کلی بافت بیضه
سالیانه یک چرخۀ بیضهای دو مرحلهای را پشت سر
میگذراند ( 12و  )a( :)29مرحلۀ ترمیمی یا شیب
مثبت که در آن سلولهای اسپرماتوگونی تکثیر پیدا
کرده و زادههای آنها نسل آینده سلولهای
اسپرماتوزئید را در فصل گرم پیش رو تامین میکنند.
این مرحله در سوسماران مناطق معتدل در طول زمان
زمستان خوابی اتفاق میافتد )b( ،مرحلۀ تحلیل رونده
یا شیب منفی که با بیرون آمدن سوسمار از خواب
زمستانی شروع شده و تا شروع زمستان خوابی بعدی
ادامه مییابد .در این مرحله سلولهای اسپرماتوژنیک
حاصله از مرحلۀ قبلی مراحل بلوغ و تکامل خود را
تکمیل کرده و به صورت اسپرماتوزوئیدهای بالغ تولید
و آزاد میگردند .با توجه به نتایج این تحقیق به نظر
میرسد مرحلۀ ترمیمی بافت بیضه در سوسمار لوداکیا
نوپتا ساکن نورآباد از اواسط پائیز شروع و تا اواخر
فصل زمستان ادامه مییابد .بر این اساس مرحلۀ
شیب منفی در این سوسمار فصول بهار و تابستان را
در میگیرد که این با نتایج به دست آمده از سوسمار
 Laudakia caucasiaمطابقت دارد ( 26و .)27
بحث و نتیجهگیری
نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که
سوسمار نر لوداکیا توپتا به دلیل برخوردار بودن از جثۀ
نسبتاً بزرگ در مقایسه با گونههای با جثۀ کوچکتر
موجود در زیستگاه مشترک دیرتر به اوج فعالیت
اسپرماتوژنیک خود میرسد به طوری که برخالف
گونههای کوچکتر که در حدود ماه اردیبهشت به اوج
فعالیت تولیدمثلی خود میرسند این گونه این اوج را
در خرداد و تیرماه بروز میدهد.
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