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چکيده:
هدف :در اين مطالعه فرآيند اسپرماتوژنز در گونه قورباغه مردابی ساکن مخملکوه خرم آباد و تعیین نوع اسپپرماتوژنز ايپن گونپه بررسپی
میشود.
مواد و روشها :تعداد  13نمونه قورباغه مردابی نر طی ماههای اسفند تا شهريور از منطقه مطالعاتی جمع آوری شد .نمونهها با اندازهگیری
صفات ريخت سنجی ،مريستیک و کلیدهای شناسايیبه طريق علمی شناسايی شدند .سپس غدههپای تناسپلی آ هپا خپار و بپرای تهیپه
مقاطع بافت شناسی آماده شدند .مقاطع تهیه شده در نهايت از نظر ويژگیهای بافتی و سه مشخصه کمی مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج :مشاهدات میکروسکوپی نشا داد که آزادسازی اسپرم در اين گونه طی فروردين ماه شروع شده و تا اواخر تیر ماه ادامه میيابد .در
اين ماهها کیستهای اسپرماتوژنیک در ديواره لولههای اسپرم ساز ديده میشوند .فرآيند رها سازی اسپرم طی ماههپای مپرداد و شپهريور
متوقف و به فاز استراحت خود وارد میشود و در اين فاصله زمانی کیستها در ديواره لولهها مشاهده نمپیشپوند.در فاصپله بپین مپاههپای
شهريور تا اسفند فاز ترمیمی در لولهها مشاهده می شود بطوريکه تعداد اليههای سلولهای زاينده افزايش میيابد .همچنین مطالعات کمی
مشخص کرد که در فاصله اسفند ماه تا شهريور قطر لولههای منیساز و اليه زاينده ابتدا افزايش و سپس کاهش پیپدا مپیکنپد ولپی قطپر
لومن يک روند متضادی را نسبت به دو مؤلفه فوق نشا میدهد.
نتيجهگيری :با توجه به نتايج بدست آمده ،به نظر میرسد فرآيند اسپرماتوژنز در گونه مورد مطالعه بهشکل پیوسته صورت نمیگیرد بلکه
فرآيندی نیمه پیوسته يا پیوسته بالقوه است.
واژگان کليدی :اسپرماتوژنز ،بافت شناسی ،بیضه ،فعالیت چرخهای ،دوزيستا
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درگونههای نواحی معتدل ديده میشود .در اين تیپ تولید

بالقوه:

مقدمه
اسپرماتوژنز فرآيند پیچیدهای است که در آ

احمد قارزی و همكاران

سلولهای زايپای

تناسلی نر (اسپرماتوگونی) ابتدا به طريپق میتپوزی تکریپر پیپدا
کرده ،سپس متحمل میوز میشوند و متعاقبا به سلولهای بسیار

اسپرماتوزوئید در طول ماه های سردتر زمستا قطپع مپیشپود،
ولی با اين وجود در اين زما سلولهای اسپرماتوگونی با سرعتی
کند ،هنوز تقسیم میشوند و تعداد کمی کیسپتهپای زاينپده را

متحرک اسپرماتوزوئید تمايز پیدا میکنند ( .)0در بیآمنیو هپا

تولید میکنند ( 9 ،6و .)01با توجه به توضپیحات مپذکور مپا در

(ماهیها و در دوزيستا ) بیضه شامل لوبولها يا توبولهايی است

ايپپن تحقیپپق بپپه مطالعپپه و تعیپپین تیپپپ اسپپپرماتوژنز در گونپپه

که بپا کیسپتهپايی مفپروش مپیگپردد و در آ جپا اسپت کپه

 Pelophylax ridibundusکه قپب بپا نپام Rana ridibunda

سلولهای زايا بصورت يک اجتماع واحد مراحپل تکامپل خپود را

شناخته میشد و در منطقه مخمل کپوه واقپع در حاشپیه شپهر

پشت سر میگذرانند .سلولهای تکامل يافتپه يپا اسپپرماتوزوئید
سپس از کیست خار شده و اغلب بصورت واحد که در مپواردی

خپپرمآبپپاد بپپا موقعیپپت جغرافیپپايی  38˚1´Eو  11˚5´Nزيسپپت
میکند پرداختیم .نظر به اينکه منطقپه مپورد مطالعپه از سپمت


شامل سلولهای سرتولی نیز هست بهداخل توبولهای منی سپاز

جنوو حدود  011کیلپومتر بپا اسپتا گرمسپیر خوزسپتا و از

رها میشوند ( .)1همچپو اووژنپز ،فرآينپد اسپپرماتوژنز نیپز در

سمت شمال غرو حدود  71کیلومتر با نواحی سردسپیر نورآبپاد

جانورا معموال به شدت تحت تپاییر شپرايآ آو و هپوايی قپرار

فاصله دارد ما بر آ شديم که مشخص کنپیم قورباغپههپای ايپن

میگیرد و اساسا منطبق با فصل های گرم يا بارانی میباشد (.)1


ناحیه حدواسآ از بین اين سه تیپ ،با چه تیپی از اسپرماتوژنز به

بیولوژی تولید مرلی خاص دوزيستا که به آ هپا امکپا ايجپاد

سازگاری رسیدهاند.

جمعیت باال را میدهد ،میتوانند بعنوا مپدل زيسپتی مناسپبی
برای مطالعه اسپرماتوژنز در نظر گرفته شوند .بر مبنای تحقیقات

مواد و روشها

گذشته الگوی تولید مرل در دوزيستا در اقلیمهپای گرمسپیری

تعداد  13نمونه قورباغه نر در طی ماههای اوائپل اسپفند مپاه تپا

بصورت غیر فصلی يا پیوسته است در حالیکه در نواحی معتپدل

اواخر شهريور ماه از منطقه مطالعاتی جمع آوری گرديد .پپس از

که دارای فصول سرد و خشک مشخصپی مپیباشپند بپه صپورت

انتقال نمونهها به آزمايشگاه ابتدا نمونهها با اسپتفاده از کلروفپرم

دورهای يا فصلی انجپام مپیگیپرد ( 7 ،6 ،5 ،3و  .)8در نپواحی

بپپیهپپوش و سپپپس فاکتورهپپای بیومتريپپک و
(مپپرک آلمپپا ) 

معتدل ،افزايش فصلی دما بهعنوا عامپل تسپهیل کننپده بپرای

مريستیک در مورد آنها اندازهگیری و با کمک کلیدهای شناسايی

فعالیت گنادها عمل کرده و زمپا فصپل تولیپد مرپل را تنظپیم

جنس و گونه آ ها تعیین گرديد .پس از مرگ که با گذاشپتن در

میکند .در اين اقلیمها بارندگی اغلب باعث شپروع فصپل تولیپد


ديسکاتور حاوی کلروفرم انجام شد ،نمونهها روی تشتک تشپري

مرلی میشود ( .)9با وجود اينکه اين الگوی کلی در مورد اکرپر

خوابانده شده و بیضههای آ ها بپا دقپت جپدا و خپار گرديپد.

گونههای دوزيستا بیدم سپاکن نپواحی معتپدل صپادق اسپت،


بیضههای خار شده ب فاصله به محلول  3درصد (با رقیق کرد

لیکن تغییر در فاکتورهای ديگر میتواند باعث شپود کپه بعضپی

محلول تجاری به نسبت  0به  )01فرمالین نمکی (مرک ،آلمپا )

گونه ها ،برای دوره هايی طوالنیتر يا کوتاهتپر از آ چیپزی کپه

با دمای  3درجه سانتیگراد انتقال يافت تا بافت نمونهها تربیپت

انتظار داريم به فعالیت تولید مرل بپردازند ( 01و  .)00در کپل و

گردند .بعد از  13ساعت نمونهها برای تهیه مقاطع بافتشناسپی

گاههپای بسپیار متنپوعی کپه دوزيسپتا در آ
با توجه به زيسپت 

بهصورت دستی پاساژ بافت داده شده و توسپآ پپارافین (مپرک،

سکنی گزيدهاند و سازگاریهايی که در مپدت بقپا خپود در ايپن

آلما ) قالب گیری شدند .بپا اسپتفاده از میکروتپوم دوار (Slee

زيستگاهها کسب نمودهاند سه تیپ اسپرماتوژنز در بین گونههای


برشهايی به ضخامت  7میکرومتر از بلوکهای پپارافینی

بلژيک)

مختلف دوزيستا ديده مپیشپود ( .)1تیپپ پیوسپته :ايپن نپوع

تهیه و سپس برشها بپا روش هماتوکسپیلین و ائپوزين (مپرک،

اسپرماتوژنز در دوزيستا ساکن مناطق گرمسیری يپا تروپیکپال

بپرشهپای رنپگآمیپزی شپده بپرای

رنگآمیزی شپدند.
آلما ) 

ظاهر میشود ،جايی که درجه حپرارت محپیآ ،تغییپرات فصپلی

مطالعات کمی و کیفی در زيپر میکروسپکون نپوری (المپیپو،،

زيادی را نشا نمیدهپد .تیپپ ناپیوسپته :در گونپههپای ناحیپه

ژاپن) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند .برای مطالعات کمی بپا

معتدل رخ میدهد که در آ ها تولید اسپرماتوزوئید ،محپدود بپه

تعبیه يک گراتیکپول مپدر در عدسپی چشپمی میکروسپکون،

دوره کوتاهی از سال میباشد ( .)5تیپ نیمه پیوسته يپا پیوسپته

پارامترهايی شامل قطر لولپههپای منپیسپاز ( ،)TDقطپر لپومن
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لولههای منی ساز ( ،)LDو ضخامت اليپه زاينپده ( )GLلولپههپا

بافت همبند بینابینی احاطه کرده که در ايپن بافپت سپلولهپای

اندازهگیری شد .در روش اندازه گیری از هر برش به طور تصادفی

لیديگ مشاهده شدند .لولههای منی ساز تقريبا در تمپام نپواحی

تعداد  6عدد لوله منیساز انتخاو گرديد .فاصله بین اليپه بافپت

بافت بیضه بهصورت بههم فشرده ديپده شپدند .ايپن لولپههپا در

همبند محصور کننده دو طرف لوله بپهعنپوا قطپر لولپه (،)TD

مقطع عرضی بهصورت مناطق دايره يا بیضی شپکل ظپاهر مپی-

فاصله بین اليه بافت همبند و را ،کیسپتهپای اسپپرماتوژنیک

گردند هر چند در بعضی از آ ها چینخپوردگیهپايی در جپداره

بعنوا قطر اليه زاينده ( )GLو فاصله بین را ،کیستهای يپک

اين لولهها ديده میشود .لولهها در ايپن گونپه توسپآ اليپهای از

طرف لوله با را ،کیستهای طرف مقابل بعنوا قطر لومن لولپه

بافت همبند از هم جدا میشوند .طی فصل تولید مرلی در داخل

( )LDتعريف و اندازهگیری شد (شکل  .)0اط عات بدست آمپده

لولههای منیساز کیستها يا تپودههپای متشپکل از سپلولهپای

برای آنالیزهای آماری (آزمو آمار توصیغی و آنالیز واريانس در نرمافپزار

اسپرماتوژنیک قابل رويت میباشند (شکل  .)1Aدر بعضی نقپا

 )SPSSمپپورد اسپپتفاده قپپرار گرفتنپپد .در قسپپمت مطالعپپات کیفپپی

اين کیستها پاره شده و سلولهای بسیار کوچپک اسپپرماتید و

برشها ی تهیه شده از هر ماه نمونه برداری ،برای تشخیص وجود


سلولهای تاژکدار اسپرماتوزوئید که به داخل لومن لولهها ريخته


و تپراکم سپپلولهپپای اسپپرماتوژنیک و کیسپپتهپپای اسپپپرم زا و

شده ،ديده میشوند .در حدفاصل اين تودهها هسپته سپلولهپای

همچنین وجود و عدم حضور اسپپرماتوزوئیدهای بپالد در لپومن

سرتولی که برای تکوين سلولهای تناسلی ضروری هستند وجود

لولهها مورد بررسی قرار گرفتند .در ضمن با اسپتفاده از دوربپین

دارند .قسمت مرکزی لولههای منی ساز حاوی تودههپای بپههپم

عکاسی نصب شده بر روی میکروسکون از نمونپههپای بپافتی در

فشردهای از سلولهای اسپرماتوزوئید بپوده کپه آمپاده خپرو از

زما های مختلف عکس گرفته شد و تصاوير تهیه شده با استفاده

بیضه از طريق مجاری خار کننده تناسلی هستند (شکل .)1A

از نرم افزار فتوشان مورد پردازش قرار گرفتند.

مقايسه پارامترهای کمی اندازهگیری شده (قطر کلی لولهها ،قطر
لومن و قطر اليه زاينده) در برشهای بافتی تهیه شده در ماههای
مختلف سال تغییراتی را در اين پارامترها نشا داد به طوریکپه
در برشهای مربو به ماه فروردين لولههای منیساز با میپانگین
قطر حدود  088± 6/6میکرومتر نسبت به مپاههپای بعپد انپدازه
کمپپی را نشپپا مپپیدادنپپد (جپپدول  .)0در ايپپن مپپاه تعپپدادی
کیستهای سالم و پاره نشده محتوی تعداد فراوانپی سپلولهپای
پیش ساز غیربالد مشاهده شد؛ بعضی از کیستهپا پپاره شپده و
اسپرماتوزوئیدهای بالد شده همراه سلولهای اسپرماتید مانند در
داخپپل لپپومن هپپا ديپپده مپپیشپپدند .در جپپدار ديپپواره لولپپههپپا

شکل  :0ساختار لولههای اسپرمساز در گونپه Pelophylax ridibunus

يا قورباغه مردابی در ماه شهريور برای معرفی پارامترهای کمپی مطالعپه
شده .خآ سیاه دو سر پیکانه معرف قطر لپومن لولپه ( ،)LDخپآ سپبز
يک سر پیکانه معرف قطر اليه زاينده و خآ قرمز بپدو پیکپا معپرف
قطر کلی لوله (، S, S1, S2 .)TDکیستهای اسپرماتوژنیک .رنگآمیزی
هماتوکسیلین-ائوزين ،بزرگنمايی  311برابر

نتايج
در اين گونه ،بیضهها به تعداد دو عدد ،بصپورت اجسپام کپروی و
معموال به رنگ زرد روشن مشپاهده شپدند کپه در داخپل حفپره
شکمی و باالی کلیه قرار گرفته بودند .بافت بیضه از بیرو توسآ
پرده ای بنام سپیدپرده احاطه شده بپود و حپاوی تعپداد زيپادی
لولههای اسپرمساز (منی ساز) میباشد .فاصله بین اين لولههپا را
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اسپرماتوزوئیدها ی بالد بپه حالپت کشپیده و نسپبتا پراکنپده در
کنارهها و بصورت خوشهای در مرکپز حفپره داخلپی لولپه قپرار
داشتند (شکل .)1A
مقاطع بافتی تهیه شده از نمونهها طی سه ماهه ارديبهشت،
خرداد و تیر تقريبا ساختار يکسانی را به نمايش میگذاشتند
(شکل  .)1Bدر اين سه ماه قطر لولهها بطور میانگین هر ماه
نسبت به ماه قبل افزايش محسوسی را نشا میداد ،به اين
صورت که اين شاخص برای ارديبهشت ،خرداد و تیرماه به ترتیب
 155±6 ،115±9/61و  157±7/51میکرومتر اندازهگیری شد.
در اين سه ماه تعداد کیستهای اسپرماتوژنیک سالم جداره
لولهها کاهش بارزی را نشا میداد (از متوسآ  7عدد به  1تا 3
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عدد رسیده بودند) و اکرر کیستها پاره شده و

پراکنده و نه خوشهای در لومن لولهها ديده میشدند .همچنین

اسپرماتوزوئیدهای خود را به لومن آزاد کرده بودند .برخ ف

در اين مدت قطر اليه زاينده بین کیستها نسبت به فروردين

فروردين ماه در اين سه ماه اسپرماتوزوئیدها بیشتر به حالت

کاهشی قابل توجهی را نشا میداد (شکل.)1B

شکل  :1ساختار لولههای اسپرمساز در قورباغه مردابی در ماههای فروردين ( ،)Aتیپر ( )Bشپهريور ( )Cو اسپفند ( .)Dدر مپاه فپروردين ( )Aتعپدادی از
کیستهای اسپرماتوژنیک سالماند درصورتیکه برخی ديگر پاره شده و سلولهای بالد يا در حال بلوغ را به داخل لولهها آزاد کپردهانپد .اسپپرماتوگونیهپا
( ،)Sکیستهای اسپرماتوژنیک سالم ( ،)S1کیستهای اسپرماتوژنیک پاره شده ( ،)S2اسپرماتیدها ( )S3و اسپرماتوزوئیدهای بالد ( .)S4قطپر لپومن لولپه
( )LDبا خآ دو سر پیکا نشا داده شده است .در ماههای ارديبهشت –تیر ( )Bاکرر کیستهای اسپرماتوژنیک موجود در جداره لولههپای اسپپرم سپاز
پاره شده و سلولهای تناسلی خود را به داخل لومن آزاد کردهاند ،هر چند که هنوز به تعپداد انپدکی از کیسپتهپا بطپور سپالم در ديپواره وجپود دارنپد.
اسپرماتوگونی ( )S1( ،)Sکیست سالم )S2( ،کیست پاره شده )S2, S3( ،سلولهای تناسلی بالد يا نزديپک بپه بپالد شپد  .در مپرداد مپاه ( )Cدر ديپواره
لولهها ،کیستها وجود ندارند بلکه بطور يکنواخت توسآ  1تا  3اليه سلولی پیشساز تناسلی ( )S, S1, S2مفروش شده اند .در بین لولههپا بافپت همبنپد
بینابینی ( )ICنسبتا قطوری ديده میشود .در اسفند ماه ( )Dبرجستگیهای کیست مانند مجددا در ديواره لولهها ظاهر شده ،ضپمن ايپنکپه مپابین ايپن
کیستها سلولهای زاينده تناسلی ( )S, S1به صورت چند اليه مشاهده میشوند .خآ دو سر پیکا قطر لومن لوله ( )LDرا نشا میدهپد .رنپگآمیپزی
هماتوکسیلین-ائوزين  ،بزرگنمايی  B ،Aو  311 Dبرابر و  011 Cبرابر.

بررسی برشهای به دست آمده از مرداد (شپکل  )1Cو شپهريور

نشا میداد ،به اين گونه که میانگین قطپر لولپههپا در مپرداد و

(شکل  )0نشا داد که در اين دو ماه لولههای منیساز از لحپا

شهريور به ترتیب عدد  109 ± 3/09و  118 ± 7/10میکرومتپر

بافت شناسی تقريبا واجد خصوصیات يکسانی بودند .در اين زما

را نشا داد .در ماه مرداد کیسپتهپا ديگپر بصپورت مشپخص و

قطر لولهها نسبت به سپه ماهپه قبپل از آ کپاهش مشخصپی را

برجسته در ديواره لولهها مشاهده نمیشدند .هر چند که در ايپن
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زما به دلیل ناپديد شپد کیسپتهپا از ضپخامت اليپه زاينپده

اسپرمی درو لومن لوله مشاهده نمیشد .در اين مرحلپه بجپای

(فاصله اليه همبند محصور کننده تا را ،کیستها) کاسته شپده

اسپرم مايع بیشکلی (آمورف) فضای داخلی لولهها را پپر کپرده

ولی در کل ضخامت و تعداد رديفهای سلولی جداره لولههپا بپه

بود (شکل  .)3بررسی دقیقتر برشها نشا داد که در نمونههای

روشنی افزايش پیدا کرده است .به اين ترتیب که در ماههای قبل

شهريور ماه در مقايسه با مرداد برجستگیهای بسیار کپوچکی در

فقآ  0تا  1رديف سلول در بین کیستها مشاهده میشپد ولپی

بعضی از نقا لولپههپا مشپاهده مپیشپود (شپکل  )0ولپی ايپن

در اين دو ماه آخر ديپواره لولپههپا توسپآ چنپد رديپف سپلولی

برجستگیها از نظر اندازه قابل قیپا ،بپا کیسپتهپای مپاههپای

مفروش میگرديد .در اين دو ماه بر خپ ف مپاههپای قبپل هپی

فرودين تا ارديبهشت نبودند (شکل .)1A

جدول  :0بررسی آمار توصیفی برای سه صفت قطر لوله اسپرم ساز ( ،)TDقطر لومن لوله ( )LDو قطر اليه زاينده ( )GLدر طول هفت ماه نمونه بپرداری
در قورباغه مردابی (اعداد بر حسب میکرومتر) .تعداد داده ها ( ،)Nمیانگین ( )Meanو خطای استاندارد میانگین()Std. Error of Mean
LD

TD

GL

131.18
2.81
120.58
7.68
108.75
7.77
92.88
4.05
83
2.58
93.75
3.77
113.88
4.78

147.13
2.39
187.85
6.63
225.45
9.63
254.65
6.08
257.25
7.53
219.38
4.19
208
7.31

23.25
2.395
29.33
4.80
46.5
4.967
88.775
7.146
86.125
4.404
51.750
6.238
34.125
3.119

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

N

Month

4

Esfand

6

Farvardin

7

Ordibehesht

5

Khordad

4

Tir

4

Mordad

4

Shahrivar

نمودار  :0میانگین و خطای استاندارد قطرکلی ( ،)Aقطر لومن ( )Bو قطر اليه زاينپده ( )Cلولپههپای اسپپرمسپاز در گونپه  Pelophylax ridibunusدر
ماههای اسفند تا شهريور ( 0تا  .)7اعداد ستو عمودی بر حسب میکرومتر میباشد .همانطور که مشاهده میشود برخ ف قطر کلی لولهها و اليپه زاينپده

که در اين فاصله زمانی که ابتدا يک روند افزايشی و سپس کاهشی را نشا میدهند ،قطر لومن لولهها ابتدا يک روش کاهشی و سپس يک روند افزايشپی
را نمايا میکند .نمودارها با استفاده از آزمو های آمار توصیفی و آنالیز واريانس در نرم افزار  SPSS16تهیه شده است.
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به دلیل ناپديد شد و يافت نشد نمونپههپا در طپی مپاههپای

میباشد ( 11 ،09و  .)10در مورد خشکی و رطوبت محیآ بايپد

مهرماه تا ابتدای اسفند مطالعه وضعیت لولههای اسپپرم سپاز در

اشاره کرد که در برخی نواحی نئوتروپیک و معتدل گرم ،زمانی از

اين فاصله زمانی امکا پذير نبود ،لیکن برشهای بپافتی فپراهم

سال بسیار خشک میباشد و زمانی ديگر رطوبت و بارنپدگی بپاال

آمده در اسفند ماه نشا میداد که در اين موقع بطپور مشپخص

است .در اينجا در دوره زمانی که رطوبت و بارنپدگی وجپود دارد

آیاری از ظهپور کیسپتهپا در ديپواره لولپههپا ديپده مپیشپود،

اسپرماتوژنز نیز فعپال مپی شپود امپا بپر عکپس در دوره زمپانی

طوریکه آ ها نسبت به نواحی بینابینی برجستگیهپايی را بپه

به

خشکی ،اسپرماتوژنز متوقف میگپردد ( 11و  .)11همچنپین بپر

داخل لومن ايجاد کرده بودند (شکل  .)1Dدر اين ماه لولپههپای

خ ف نواحی گرمسیری در نواحی غیپر گرمسپیری اسپپرماتوژنز

منپپیسپپاز کمتپپرين قطپپر ( 037 ± 1/19میکرومتپپر) را نشپپا

تحت تاییر ارتفاع زيستگاه قرار میگیرد .به اين صورت که در يک

میدادند و با وجود برجستگیهای ايجاد شده توسپآ کیسپتهپا

تاکسو نمونههايی که در ارتفاعات زيست می کنند اسپپرماتوژنز

هنوز ضخامت اليههای سلولی جداره لولهها کمتر از نمونپههپای

ديرتر از نمونه های نواحی پست آغاز میگردد (.)13

فروردين ماه بود.

به طور کلی ،بارندگی و دما ،تنها فاکتورهای محیطی مپیباشپند

در تايید مطالعات توصیفی ،دادههای بدست آمده از اندازهگیپری

که روی چرخه اسپرماتوژنزی ایر دائمی (یابت) میگذارند ،اگرچه

 081مورد قطر لوله ،ضخامت اليه زاينپده و قطپر لپومن در 13

فتوپريود ممکن است در بعضی گونهها اسپرماتوژنز را تحت تپاییر

نمونه قورباعه نر نشا داد که در طی ماه های اسفند تا تیپر مپاه

قرار دهد .در دوزيستا نور هی تاییر مشخصی روی اسپرماتوژنز

يک روندی افزايشی دراندازه قطر اليه زاينده و قطر لولپه اسپپرم

ندارد .فعالیت هپای تولیپدمرلی بعضپی از دوزيسپتا بپه میپزا

ساز مشاهده میشد ،در حالیکه در همین مدت قطر لومن رونپد

زيادی به نوسانات محیطی حسا ،می باشند ،از اينرو بسیاری از

کاهشی را نشا میداد .در طی ماههای بعدی (مرداد و شپهريور)

آ ها ،سیکل بیضهای فصلی را به طور برجستهای نشا میدهند

قطر لولهها کاهش پیدا میکرد و اين در حپالی بپود کپه در ايپن

( 16 ،15و .)17

زما به قطر لومن اضافه میشد (جدول  0و نمودار .)0
بحث

از جمله عوامل آندوژ يا فاکتورهای فیزيولپوژيکی مپیتپوا بپه
هورمو های استروئیدی سیستم عصبی و ذخیپره چربپی اشپاره
نمود .هر کدام از اين عوامل ذکپر شپده باعپث تغییپر در فرآينپد

اسپرماتوژنز فرآيند پیچیدهای است که تحت تاییر عوامل متعپدد

اسپرماتوژنز تاکسو های مختلف میگردند ( 11 ،19 ،18و .)10

بود اسپرماتوژنز میکنند بطوریکپه بنظپر مپیرسپد برنامپهای

تنوع مدلهای تولیدمرلی که توسآ دوزيستا استفاده میشپود،

و متنوعی قرار می گیرد .مطالعات مولکولی نیز حکايت از پیچیده
پیچیده برای کنترل بیا ژ در مراحل خاصی از اسپرماتوژنز ،از
زما تبديل سلول اليه زاينده به اسپرماتوسپیت و در نهايپت بپه
اسپرماتوزوئید وجود دارد ( 03 ،01و  .)05بطورکلی عپواملی کپه
کنترل ژنتیکی اسپرماتوژنز را بر عهده دارند به دو دسته اگپزوژ
و آندوژ طبقه بندی شدهاند که هر يک بطور مستقیم و يا غیپر
مستقیم بر روی اين فرآيند تاییرگذار مپیباشپند ( .)06از جملپه
عوامل اگزوژ که میتوا آ هپا را عوامپل محیطپی نیپز نامیپد،
درجپپه حپپرارت ،رطوبپپت ،طپپول تپپابش نپپور خورشپپید و ارتفپپاع

اساسا بیشتر از انواع يافت شده در ديگپر گپروههپای مهپره دارا
خصوصا آمنیو دارا میباشد .در اين میا مدلهای تولیپدمرلی
و استراتژیهای بین هر سه گروه (بی دم ،دم دار و بدو دست و
پا) و در بعضی مپوارد درو سپه گپروه دوزيسپتا اغلپب کپام
متفاوت میباشند .بر عکس سمندرها و دوزيستا بدو دسپت و
پا ،به طور ويژهای دوزيستا بیدم ،از روش لقاح خارجی استفاده
میکنند که خپود تحپت کنتپرل عوامپل محیطپی و آنپدوکرينی
میباشد ( 1و .)5


میباشند :حداکرر و حداقل درجه حرارت هر دو در کنتپرل ايپن

برخ ف آمنیو دارا که در آ ها بیضه از لولههای اسپرم ساز بپا

پديده مهم میباشند اما بیشترين تاییر را درجه حرارت به عهپده

يک اپیتلیوم زاينده دائمپی تشپکیل مپیشپود در دوزيسپتا در

دارد چرا که حداقل درجه حرارت می تواند کنترل فیزيولپوژيکی

ديپپواره ايپپن لولپپههپپا کیسپپتهپپای اسپپپرماتوژنز وجپپود دارد کپپه

اسپرماتوژنز را تحت تاییر قرار دهد ( 07و  .)08نشپا داده شپده

سلولهای موجود در آ به طور هماهنگ رونپد تکپوين خپود را


که طول تابش نپور خورشپید يپا فتوپريپود يپک عامپل مهپم در

طی کرده و در نهايت به صورت يپک مجموعپه واحپد بپه داخپل

اسپرماتوژنز و انکوباسیو تخپم هپا در اکرپر جپانورا مهپرهدار

لومن لوله آزاد میشوند .همچنین در دوزيستا بر خ ف بیشپتر
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ردههای مهرهدارا که در آنها اسپرماتوژنز دائمی اسپت همچپو


است .همچنین گزارش شده است که جمعیتی ديگری از همپین

برخی از خزندگا بسته به شرايآ آو و هوايی از اين فرآيند سه

گونپه  )Pelophylax ridibundus( Rana ridibundaکپه در

تیپ مشخص پیوسته ،ناپیوسته و نیمه ناپیوسته (پیوسته بالقوه)

شمال يونا زيست میکند ،میتوانپد بپه طريپق پیوسپته بپالقوه

در بین جمعیتهپای مختلپف ديپده مپیشپود (11و  .)11تیپپ

اسپرماتوژنز را بانجام رسانند ( .)18مطالعپات نشپا داده کپه در

پیوسته در گونه های مربو به مناطق با عرض های جغرافیپايی

اين گونه در فاصله زمانی قبل از زمستا خپوابی (شپهريور-آبپا

باال و مناطق گرمسیری بروز میکند ( 13و  .)15گونههای ساکن

ماه) بدلیل کاهش فعالیت تولید مرلی ،بخشی از چربی موجود در

مناطق معتدل سد از تیپ اسپرماتوژنز ناپیوسته استفاده میکنند.

اجسام چربی به ساير متابولیتها تبديل میشود به طوریکپه در

در اين گروه اين فرآيند در طول زمسپتا خپوابی متوقپف شپده

اين مدت غلظت اين متابولیتها افزايش پیدا کرده ولی در شروع

لیکن اين جريا متعاقب فصل تولیدمرلی از سر گرفته میشپود.

فصل تولید مرل (اواخر بهمن و اوائل اسپفند) بپه دلیپل افپزايش

بسیاری از گونهها از جمله،Rana graeca ،Rana esculenta :

بیش از حد فعالیتهای مرتبآ با اسپرماتوژنز تبديل چربی به ساير

 Hyla Japonica ،Rana iberica ،Rana lasteiو Rana

متابولیتها به حداقل میزا خود رسیده و حداکرر انرژی ممکپن


 catesbeianaاسپرماتوژنز ناپیوسته را بپه نمپايش مپیگذارنپد

صرف اين پروسه میگردد ( .)18بايد توجه داشت که وجود تیپ

( 16 ،16و  .)17با توجه به نتايج بدسپت آمپده در ايپن تحقیپق

پیوسته بالقوه در اسپرماتوژنز قورباغه مردابی ساکن مخمل کپوه

مشخص شد کپه گونپه  Pelophylax ridibunuسپاکن منطقپه

به خوبی با شرايآ اين منطقه سازگاری دارد چراکه درجه حرارت

مخمل کوه خرم آباد با تیپ اسپپرماتوژنز حدواسپآ يعنپی نیمپه

اين ناحیه در زمستا به اندازه مناطق شمالی تپر سپرد و طاقپت

ناپیوسته يا پیوسته بالقوه سازگار يافته است .از ويژگیهای تیپپ

فرسا نیست که هرگونه فعالیت زيستی در آ غیر ممکن باشپد و

مذکور اين است که در فصول توقف تولید و رهاسازی اسپرم روند

از طرفی نیز آ چنا گپرم نیسپت کپه قورباغپه بتوانپد همچپو

ترمیمی در سلولهای زاينده ديپواره لولپههپای اسپپرم سپاز رخ

فصول گرم سال در طی زمستا نیز به فعالیتهای زيستی خپود

میدهد .نتايج اين بررسی نشا داد که در طی ماههای مرداد ماه

با هما سرعت فصول گرم ادامه دهد .تیپ اسپرماتوژنز پیوسپته

و شهريور که مصادف با پايا دوره آزادسازی اسپرم است ديپواره

بالقوه در گونه های ديگری از موجودات خو سرد اين منطقه نیز

لولهها فاقد کیستهای اسپرماتوزنیک است و حاوی سپلولهپای

مشاهده میشود .گزارش شده که سوسمار Ophisops elegans

تقريبا پراکندهای است (شکل  ،)1Cولی در شپروع فصپل بعپدی

يا سوسمار چشم ماری کپه بپومی زاگپر ،مرکپزی اسپت و بپه

اسپرماتوژنز که از اسفند ماه شروع میشود در ديواره اين لولههپا

فراوانی در جنگلهای بلو اطراف خرم آباد ديده میشود به شیوه

سلولها تراکم بیشتری داشته و کیستها بطپور مشپخص ديپده


پیوسته بالقوه اسپرماتوژنز خود را به انجپام مپیرسپاند ،بپه ايپن

میشوند (شکل  .)1Dهمچنین در اسفند ماه سلولهای موجپود

ترتیب که دارای يپک فپاز فعپال ،يپک فپاز ترمیمپی و يپک فپاز

در ديواره لولهها فقآ شامل سلولهای مراحل اولیه اسپپرماتوژنز

غیرفعال در روند اسپرماتوژنز است ( .)19در نتیجه بهنظر میرسد

(اسپپپرماتوگونی و اسپرماتوسپپیت اولیپپه) بودنپپد در حپپالیکپپه در

موجودات خو سرد ساکن اين نواحی در طی تکامل خود با ايپن

ماههای خرداد تا مرداد بخش قابل توجهی از سلولهپای ديپواره


شیوه سازگاری يافته اند .اين نتايج قويا تايید میکند که شپرايآ

لولهها را سلولهای مراحپل انتهپايی اسپپرماتوژنز (اسپپرماتید و

آو و هوايی و جغرافیپايی دو فپاکتور مهمپی اسپت کپه زمپا و

اسپرماتوزوئید) تشکیل میدادند .اين تغییر بیپانگر ايپن واقعیپت

چرخه اسپرماتوژنز را در موجودات کنترل میکند.

است که هرچند در طی ماههای سرد پپائیز و زمسپتا اسپپرمی
آزاد نمیشود ولی در طی اين مدت سلولهای پیش ساز تناسلی
تقسیم شده و جمعیت بزرگی از زادههپا را ايجپاد کپردهانپد کپه
آماده اند مراحل نهايی تکوين خود را در فصل تولید مرلپی پپیش
رو تکمیل کنند .از اينرو به نظر میرسپد ايپن جمعیپت از گونپه
 Pelophylax ridibundusکه در مخمل کوه خرم آباد زنپدگی
میکنند از نظر اسپرماتوژنز هما تیپی را نشا میدهند کپه در
گونههای  Rana sculentaو  Rana epeiroticaگپزارش شپده
مجله سلول و بافت (علمي -پژوهشي) ،جلد  ،4شماره  ،1بهار 1192

گونه قورباغه مردابی در ايرا

پراکنش گستردهای دارد ولی

متاسفانه تاکنو مطالعهای روی اين جنبه از بیولوژی آ در ساير
مناطق انجام نگرفته و از اينرو مشخص نیست که آيا اين گونه
در تمام نقا

ايرا

از چنین استراتژی در اسپرماتوژنز خود

استفاده میکند يا خیر .امید میرود که در آينده چنین
مطالعهای در ساير مناطق نیز صورت گیرد تا در اين رابطه
شناخت بهتر و دقیقتری حاصل گردد.
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Abstract
Aim: To investigate spermatogenesis in the Marsh frog living in Makhmalkooh, Khorramabad, and
determine which type of spermatogenesis found in this species.
Material and Methods: 34 male frogs were collected from the study area during September to
February. First, the specimens were identified by measuring biometric, meristic characters and
according the present keys. Then, abdominal cavity was dissected and the gonads were out and
processed to prepare for histological sections methods. The tissue sections were finally examined for
histological features and three quantitative parameters.
Results: Microscopic observations showed that in this species the event of sperm releasing starts in
March and continue to June, during which spermatogenic cysts are observed on the wall of
seminiferous tubules. This event ceases during July to September when spermatogenesis enters to its
resting phase. During the resting phase the cysts are not found in the seminiferous tubules. A
regenerative phase was distinguished during September to March as the number of cell increased in
germinal layer. Quantitative surveys also illustrated that during March to September, diameter of the
tubules and their germinal layer initially increased and then declined while the lumen’s diameter
showed an opposite flux when compared with two other parameters.
Conclusion: Based on the results presented here, it seems that in this species the spermatogenesis does
not occur as continuous but it is carried out in the form of semi-continuous or potentially continuous.
Key words: Amphibia, Cyclic activity, Histology, Spermatogenesis, Testis
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