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مطالعه هیستولوژیک و مرفومتریک رحم در خفاش میوه خوار مصری
()Rossetus aegyptiacus
زهرا قبادیان  ،فرنگیس قاسمی

*2

(تاریخ دریافت 9/5/6؛ تاریخ پذیرش )91/6/21

چکیده:
بقای نسل موجودات زنده وابسته به توانایی تکثیر در آنهاست و شناخت دستگاه جنسی در حفاظت از موجود نقش
اساسی دارد .با توجه به نقش خفاش در اکوسیستم و اهمیت حفاظت از آنها ،تغییرات ساختار میکروسکوپی رحم
خفاش میوه خوار مصری در جنس ماده بررسی گردید.در تحقیق حاضر 3 ،خفاش میوه خوار مصری ( Rossetus
 )aegyptiacusدر تیر ماه از غار سنگ تراشان (فارس) صید نموده و به آزمایشگاه منتقل گردید .خفاش ها را بیهوش
و رحم آنها جدا و با کولیس توزین گردید .پس از اندازه گیری و ثبت خصوصیات ظاهری رحم ،آن را را در محلول
فرمالین  % 1تثبیت نموده و پس از دو هفته مطابق با روش استاندارد ،آبگیری ،شفاف سازی کرده و با پارافین
جایگزین نموده ،با میکروتوم دوار ،مقاطع عرضی و طولی  5میکرونی تهیه گردید .مقاطع با هماتوکسیلین و ائوزین
رنگ آمیزی و با میکروسکوپ نوری مطالعه شد .رحم در این خفاش دو شاخه و هفتی با وزن 1/64 gواقع در حفره لگن
بین مثانه و رکتوم است .لوله تخم بر با وزن 0/83 gو دارای اپیتلیوم مژه دار و سلول ترشحی است .آندومتر رحم غده
ای با اپی تلیوم استوانه ای در هر دو شاخ مساوی رحم وجود دارد .میومتر شامل الیه ضخیم حلقوی داخلی و الیه
طولی نازک خارجی از عضله صاف و عروق زیاد می باشد .واژن با دیواره های نازک داخل حفره لگن است و قسمت
کوچکی از آن توسط صفاق پوشیده شده است .بنا به نتایج بدست آمده ،رحم با حفظ طرح کلی پستانداران ،ساختاری
نزدیک به پریماتها دارد که با تک قلوزایی انها سازگار است.

کلمات کلیدی :خفاش ماده ،الیه های رحم ،بافت شناسی

 .2گروه زیست شناسی ،واحد جهرم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جهرم ،ایران
.2
دانشجوی دکتری آناتومی ،هیئت علمی گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد جهرم ،جهرم  ،ایران
Email: ghassemi.fr@gmail.com
* Tel: 09177136138
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مقدمه
خفاش میوهخوار ()Rossetus aegyptiacus
دارای زندگی اجتماعی بوده به صورت کلونی و در
کنار یکدیگر با هم زندگی میکنند و غارها خرابهها و
درختان را برای استراحت انتخاب میکنند ( Jones
 .)& Teeling, 2006این گونه در طول روز
پرواز دارد و تنها گونه میوهخواری است که قادر به
مسیریابی از طریق پژواک است ( & Kunz
 .)Feneton, 2006خفاشهای بزرگ به دلیل
تغذیه میوهخواری و چسبیدن گرده گلها به
موهای بدنشان هنگام تغذیه و همچنین دفع دانه
میوه هنگام پرواز و جابجایی ،نقش مهمی در گرده-
افشانی و پراکندن دانهها دارند لذا در بازیابی
جنگلهای بارانی و جوانسازی اکوسیستم نقش
دارند (.)Walker & Molur, 2003
موجودات برای بقا و سازگاری با شرایط زندگی
خود ،روشهای تولیدمثلی خاصی انتخاب میکنند
( .)Akmali et al., 2007در خفاشها به دالیل
زیست محیطی وشرایط محیطی تنظیمهای
مختلف تکامل یافته و استراتژیهای مختلف
باروری ایجاد شده است ( )Neuweiler, 2000و
از طریق این استراتژی و زمان مطلوب تولد
فرزندان ،شانس بقا افزایش مییابد .در مناطق
معتدله به دلیل کوتاه بودن تابستان ،چرخه پرورش
باید به طور معمول با فراوانی حشرات هماهنگ
باشد پس زمان زایش باید در یک دوره زمانی
بسیار کوتاه رخ دهد .به عنوان مثال در خفاشهای
گونه  Pipistrellus ceylonicusبرای جبران
این مسئله و کوتاهی زمان ،تأخیر در تخمکگذاری
و لقاح دیده شده است ( .)Racey, 1979
خفاشها دارای متنوعترین سیستم جفتگیری
نسبت به همه پستانداران هستند .اغلب آنها
سیستم چند همسری دارند و برای حفظ و بقای

خود ،راهکارهای متفاوتی در جهت تولیدمثل
انتخاب کردهاند .گونه Plecotus towensendii
تخمکگذاری را به تأخیرمیاندازد ،در خفاش
کوتوله میوهخوار Haplonycteris ficheri
پس از لقاح ،جایگزینی جنین را به تعویق میاندازد
( )Heideman, 1989و در Pipeistrellus
 Kuhliiذخیره اسپرم در رحم و مهبل ماده
صورت میگیرد (.)Sharifi et al., 2004
در طول فصول بارداری و پرورش نوزاد ،نر و
ماده آنها جدا زندگی میکنند و مادهها برای
کاهش تأثیر نوسانات دما در تماس نزدیک با دیگر
اعضای کلنی در النه قرار میگیرند ( Grzimek,
 .)2003.متأسفانه با کم شدن پناهگاههای طبیعی
و حساسیت آنها انقراض بعضی گونهها رو به
افزایش است .در  5سال گذشته از گونههای
شناخته شده 08 ،گونه خفاش منقرض شده چهار
گونه دیگر نیز در حال انقراض است و گونههای
میوهخوار هم بیشتر در معرض خطرند ( & Jones
.)Teeling, 2006
با توجه به نقش مهم این دسته از موجودات در
اکوسیستم و لزوم حفاظت آنها در طبیعت از یکک
طرف و کم بودن اطالعات زیستی آنهکا در کشکور،
لزوم مطالعه بیشکتر در ارتبکاب بکا زیسکتشناسکی
خفاشها را نشان میدهد .بنابراین با وجکود تهدیکد
انقراض نسل خفاشها و اهمیت آنها در کشاورزی،
خفاشها به عنوان بخش مهمی از طبیعت ،نیاز بکه
حفاظت بیشتر دارند .افزایش دانش عمکومی سکهم
بزرگککی در حفاظککت ایککن موجککودات دارد .در ایککن
پژوهش به مطالعه ساختار اندام هکای تولیکد مثلکی
در خفاش میوه خکوار مصکری پرداختکه شکد تکا بکا
شناخت بیشتر از تولید مثل در این گونه ،بکه بقکای
نسل آنها کمک نمود و گامی کوچک برای حفاظت
این موجود نافع برداشته شود.
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مواد و روش ها

یافته ها

در تحقیق حاضر طی دو بارصید در اوایل
تیرماه 3 ،خفاش میوه خوار مصری ماده
( )Rossetus aegyptiacusاز غار سنگ تراشان
واقع در شهرستان جهرم (فارس) با کمک نصب
توری نامرئی ( )mist netدر مدخل داالنهای
تاریکی که از ریزش سنگ بوجود آمده است صید
شده و به آزمایشگاه منتقل گردید .در آزمایشگاه با
کمک کلیدهای شناسایی معتبر نوع گونه تایید
گردید .جنس ماده با داشتن نوک سینه برجسته و
جثه کوچک از نوع نر با آلت تناسلی خارجی
مشخص شد (شکل  .)2پس از بیهوش کردن
خفاش ها با کلروفرم و با رعایت اخالق ،آنها را
تشریح کرده سپس رحم را جدا نموده و پس از
توزین و عکسبرداری ،نمونه ها را در محلول
فرمالین  %28قرار داده تا تثبیت گردید بعد از
گذشت  21روز و فیکس شدن بافت ها ،نمونه ها را
مطابق با روش استاندارد بافت شناسی ،آبگیری،
شفاف سازی و جایگزین با پارافین نموده و سپس
از آنها با میکروتوم دوار ،مقاطع عرضی و طولی 5
میکرونی تهیه گردید .مقاطع بدست آمده را با
هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی و با
میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین در بزرگنمایی
(18xو  )28 xمطالعه وعکسبرداری شد.

رحم دوشاخه و در حفره لگن بین مثانه در
قدام و رکتوم در خلف قرار دارد (شکل  .)1وزن
رحم  8 /16 gو وزن لوله تخم بر  8/30 gبود.
تخمدانها در بخش فوقانی لگن در فرو رفتگی
خفیفی در دیواره جانبی لگن قرار می گیرد ( شکل
 .)3آندومتر رحم غده ای با اپی تلیوم استوانه ای
در هر دو شاخ رحم وجود دارد ،میومتر شامل یک
الیه ضخیم حلقوی داخلی و یک الیه طولی نازک
خارجی از عضله صاف با عروق زیاد است می باشد
(شکل  5 ،1و  .)6واژن با دیواره های نازک داخل
حفره لگن واقع شده است و قسمت کوچکی از آن
توسط صفاق پوشیده شده است (شکل  )7و
سرویکس با بافتی مشابه با مهبل مشاهده گردید
(شکل  .)7در مقاطع بدست آمده از مهبل و لوله
رحمی خفاش مورد مطالعه در تیر ماه ،تعداد
زیادی اسپرم مشاهده گردید (شکل  .)0اسپرم ها
بصورت خطی در رحم و لوله رحمی بطوری آرایش
یافته که جهت گیری سر آنها بیشتر بطرف اپیتلیوم
است  .اسپرم ها دارای سر ،قطعه میانی و دم
مطابق با طرح عمومی پستانداران است (شکل .)0
لوله تخم بر دارای اپیتلیوم مژه دار و سلول ترشحی
است (شکل  .)9جنین کل رحم و شاخه های آن را
طی بارداری اشغال می کند لذا رحم بسیار بزرگ
شده و محوطه شکمی را پر می کند (شکل )28
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شکل .2دستگاه جنسی خفاش میوه خوار مصری ماده

شکل  .خفاش میوه خوار مصری ماده

شکل .3موقعیت رحم در بدن خفاش میوه خوار مصری
شکل .6ساختار بافتی رحم خفاش میوه خوار مصری
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شکل .4ساختار اپیتلیوم رحم خفاش میوه خوار مصری

شکل .5غدد رحمی خفاش میوه خوار مصری

شکل .8اسپرم در مهبل خفاش میوه خوار مصری

شکل .7ساختار مهبل رحم خفاش میوه خوار مصری
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شکل . 1رحم باردار خفاش میوه خوار مصری

بحث
دستگاه تولید مثلی خفاش ماده در داخل لگن
قرار دارد که برای حفاظت این اندام ها بخصوص در
دوران بارداری و حفاظت جنین ،اهمیت زیادی
دارد (شکل  .)1ارتجاعی بودن این ناحیه بواسطه
اپیتلیوم قطور ،بدون کراتین و بخش موکوسی
قطور ،برای جا دادن جنین طی بارداری ضروری
می باشد .بطوریکه رحم در دوران بارداری قسمت
اعظم حفره شکمی را پر می کند (شکل  .)28گر
چه کل اندام های جنسی در حالت غیر بارداری به
نسبت بدن خفاش ،اندازه کوچکی دارد و در ارتباب
نزدیک با دستگاه ادراری است (شکل  .)3این طرح
طبق طرح عمومی پستانداران است ( Mossman
.)et al., 1978
چهار نوع رحم در خفاش ها گزارش شده و در
این گونه ،خفاش هفتی شکل با دو شاخ بلند است.
بدنه حجیم ترین قسمت رحم و دو شاخ تقریباً
مساوی است (شکل  )1گر چه در بعضی گونه های
خفاش ،شاخ راست بزرگتر از شاخ چپ می باشد
( .)Mossman et al., 1977گونه soricina

شکل .3ساختار بافتی لوله رحمی خفاش میوه خوار مصری

دارای رحمی ساده با سیکل قاعدگی مشخص است
که در هر تخمکگذاری یک عدد تخمک آزاد می-
کند و چندین بار دوره فحلی دارد (Rasweiler
& and Badwaik 1996; Speakman
) . Racey, 1986
در گونه  C.perspicillataحتی دهانه رحم
آغشته به خون دیده شده که با چشم غیر مسلح
(Rasweiler and
قابل تشخیص است
)  Badwaik 1996اما در این گونه چنین
پدیده ای دیده نشد که البته با تعداد کم خفاش
مشاهده شده نمی توان در این مورد با قاطعیت
نظر داد.
رحم هفتی شکل خفاش میوه خوار امکان
تحمل جنین بزرگی که بیش از  1ماه در رحم
بسر می برد را ایجاد می کند گر چه جایگزینی در
بدنه رحم می گیرد ( Speakman & Racey,
 .)1986رحم شامل سه قسمت قسمت گرد و
گنبدی شکل رحم در قسمت فوقانی و محل اتصال
لوله های رحمی (  ،)Fundusجسم رحم که از ته
رحم تا سرویکس ادامه دارد ( )Bodyو تنگه
باریک بین رحم و سرویکس ( )Ischmusاست
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(شکل  .)3اپیتلیوم ( بافت پوششی) الیه ای از
سلولهای تنگاتنگ است و در زیر آن سلولهای
پشتیبان اپیتلیوم که نوعی بافت همبند آستر
مخاب است .وجود دارد .در برش عرضی ،دارای
ماهیچه صاف (عضله بدون خط) ،بافت پیوندی و
غدد رحمی می باشد که با توجه به افزایش
ضخامت اپیتلیوم به نظر می رسد که رحم در فاز
ترشحی است و برای پذیرش جنین آماده می شود
(.)Crichton & Krutzsch, 1985
به دلیل آنکه بافت هر دو شاخ رحم نیز دارای
اندومتریوم در قسمت داخلی و بعد از آن،
میومتریوم از جنس بافت همبند و عضالت صاف
دیده شد پس هر دو شاخ رحم پتانسیل النه گزینی
بالستوسیست را دارند (شکل  .)1مشاهده جنین در
این تحقیق در ماده باردار در شاخ راست ،احتمال
نامتقارن بودن فعالیت و ساختار تخمدان را تقویت
می کند .با وجودی که جنین در شاخ راست رشد
کرده اما احتمال اینکه هر دو تخمدان در تخمک
گذاری فعال باشند و اختالف در رشد ونمو جنین،
ناشی از آماده نبودن شاخ چپ بوده است نیز وجود
دارد (.)Crichton & Krutzsch, 1985
دربرش عرضی از مهبل تعداد زیادی اسپرم
کشیده با سر گرد مشاهده شدکه نشان میدهد در
تابستان اسپرماتید زیادتر ،حیوان آماده لقاح و به
چرخه تولید مثل نزدیکتر است ودر فاز تولید مثلی
قرار دارد .وجود اعصاب زیاد بین عضالت طولی و
حلقوی بدلیل انقباضات شدید این عضالت هنگام
قاعدگی و زایمان ضروری است ( Buchanan
 .)&, Garfield, 1984دیواره سرویکس حاوی
یک غشاء مخاطی است که حفره سرویکس را
محدود کرده و یک الیه ضخیم ماهیچه حلقوی و
یک الیه نازک ماهیچه طولی و بعد از آن آبشامه
خارجی مشاهده می شود .غشاء مخاطی سرویکس
یک الیه ساده از سلول های استوانه ای است.
محدوده کوچک با قطر کم ،قسمت بافت ماهیچه
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ای نازک ولی بافت االستیک قطور که به باز و بسته
شدن رحم کمک می کند .این ناحیه مانند دیگر
پستانداران ()Terborgh & Goldizen, 1985
منبع اصلی ترشح موکوس در طی سیکل قاعدگی
و حاملگی است.
لوله رحمی (اویداکت) دارای ماهیچه های
حلقوی و طولی است که برای انتقال بالستوسیست
به رحم الزم است .مزویتلیوم پیرامونی از نوع بافت
همبند میباشد که لوله رحمی را احاطه کرده است
(شکل  .)9بزرگ بودن لومن میانی نشان می دهد
که مقطع از ناحیه امپوال است .ماهیچه در زیر
پروتنئال از نوع طولی بوده وسپس در زیر آن
ماهیچه های حلقوی ضخیم و ماهیچه داخلی هم
طولی مشاهده گردید.انتظار میرفت به علت حضور
اسپرم سنگین تر باشد که این طور نبود
(.)Buchanan &, Garfield, 1984
در برشهای عرضی تهیه شده از لوله رحمی
سرخرگ و سیاهرگهای فراوانی مشاهده شد.
اپیتلیوم مخاطی از نوع استوانه ای ساده است
وگاهی چند سلول پایه دارد که سلولهای پوششی
پایه دارای دو نوع سلول مژه دار و سلولهای
ترشحی (غددی) می باشد (شکل  )5که با توجه به
نقش حساس این ناحیه در لقاح و مراحل اولیه
جنینی (کلیواژ) کامالً قابل انتظار است
(.)Mossman et al., 1977
حضور اسپرم در دستگاه جنسی ماده در فصل
تابستان (شکل  )1نشان می دهد که این گروه نیز
دارای قدرت ذخیره اسپرم است و تا قبل از
اووالسیون اقدام به ذخیره اسپرم می نمایند.
خفاشها برای حفظ و بقای خود ،راهکارهای
متفاوتی در جهت تولیدمثل انتخاب کردهاند .گونه
 Plecotus towensendiiتخمکگذاری را به
تأخیرمیاندازد ،در خفاش کوتوله میوهخوار
 Haplonycteris ficheriپس از لقاح،
جایگزینی جنین را به تعویق میاندازد ( Hidman
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که شرایط آب و هوایی مساعد و غذا به اندازه کافی
 این گونه خفاش بدلیل میوه خوار بودن در.باشد
بعضی فصول سال دسترسی آسان به غذا ندارد و
لی با ذخیره اسپرم تا رسیدن به شرایط مساعد و
 لقاح اتفاق می افتد و،در حضور تخمک رسیده
بدین ترتیب شانس بقای نسل را افزایش می دهند
.) Akmali et al,.2007(

نتیجه گیری
 رحم در،بنا به نتایج بدست آمده از این تحقیق
خفاش میوه خوار مصری ساختاری شبیه طرح
عمومی پستانداران بخصوص پریمات ها دارد و این
طرح با خصیصه تک قلو زایی آنها بسیار سازگار
.است

سپاسگزاری
از مسئولین دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم جهت
حمایت های بی دریغشان در انجام این پروژه
.نهایت سپاسگزاری را داریم

23

 ذخیرهPipeistrellus Kuhlii ) و در, 1989
(. اسپرم در رحم و مهبل ماده صورت میگیرد
.)Sharifi et al., 2004
تمرکز اسپرم در ناحیه امپوال شانس لقاح را باال
می برد چون گشادترین ناحیه لوله رحمی امپوال و
محلی مناسب برای بارور شدن تخمک است
) اماCrichton & Krutzsch, 1985(
تحقیقات انجام شده روی گونه های مختلف خفاش
نشان داده که ماده ها با اینکه در رحم و لوله
رحمی خود دارای اسپرم هستند ولی کمتر از ان
در لقاح استفاده می کنند و بیشتر اسپرم های
 احتماالً این اسپرم.بهاره را برای لقاح بکار می برند
برای مواقعی که اسپرم در فصل مناسب در
Akmali et ( دسترس ندارند استفاده می کنند
.)al,.2007
 ماهه5 تا3 خفاش ها دارای دوره های بارداری
5  تا1 هستند و در این گونه خفاش دوره بارداری
ماه طول می کشد لذا در طول سال حداکثر دو بار
 از طرفی در.)Grzimek, 2003( بارداری دارند
هر بارداری بطور معمول یک فرزند بوجود می
 یک بارداری موفق زمانی به انجام می رسد.آورند
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