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مطالعه کالبدشناسي و بافت شناسي 
بیضه و اپیدیدیم در اسبچه خزر  

چکید ه 
       در این بررس�ي بیضه و اپیدیدیم پنج راس اس�بچه نر خزر ب�الغ در زمینه کالبدشناسي و بافت شناسي مورد مطالعه قرار گرفته 
ش�د. از ن�ظر کالب�دشناس�ي، بیضه و اپیدیدیم شب�اهت زی�ادي ب�ا اس�ب دارد ول�ي ان�دازه آن کوچک تر است. میانگین طول و 
عرض بیضه به ترتیب هفت و چهار س�انتي متر بود. اپیدیدیم به لبه پش�تي بیضه اتصال داش�ته و بوس�یله رباط مخصوص بیضه به 
بیضه و رباط دم اپیدیدیم به الیه جداري غشاي مهبلي مرتبط مي شود. از نظر بافت شناسي، بیضه ها توسط تونیکاآلبوژینه پوشیده 
مي ش�وند و پارانشیم بیضه ش�امل لوله هاي سمیني فروس و فضاي بینابیني حاوي س�لول هاي لیدیگ مي باشد. مدیاستینوم بیضه، 
محدود به ناحیه س�ري بیضه مي شود. اپیدیدیم داراي بافت پوششي استوانه اي شبه مطبق بوده که در جذب ترشحات وارد شده به 

آن دخالت دارد. در خارج بافت پوششي اپیدیدیم الیه هاي عضالني صاف قرار دارند. 
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مقد مه
اس��ب از زمان های گذشته مورد توجه بشر بوده و طی قرون و اعصار 
متمادی ت��الش هایی در جهت شناس��ایي هرچه بهت��ر توانایي هاي این 
حیوان صورت گرفته اس��ت. نژادهاي مختلفي از اس��ب تاکنون شناسایي 
ش��ده ان��د. یكي از نژادهاي معروف که حدود نی��م قرن پیش به جهانیان 
معرفي گردیده، اسبچه خزر است که به عنوان یک گونه بي همتا و منحصر 
به فرد، ما را با تنوع و غناي زیست بوم جانوري ایران روبرو مي سازد. این 
نژاد یكي از نژادهاي با ارزش اس��ب هاي اصیل جهان مي باش��د و علیرغم 
مدت کوتاهي که از شناسایي و معرفي آن به جهانیان مي گذرد، عالوه بر 
ارزش هاي ورزش��ي، به واس��طه جایگاه ویژه اي که در تاریخ تكاملي اسب 
دارد، از اهمیت باالیي برخوردار مي باش��د. با وجودی که اس��بچه خزر از 
نژادهاي بومي ایران اس��ت، ول��ي مطالعات کافي در زمینه هاي مختلف به 
ویژه ش��ناخت بدن این حیوان صورت نگرفته است. لذا در این بررسي که 
براي اولین بار و در ایران صورت می گیرد، س��عي ش��ده است ساختمان 
بیضه و اپیدیدیم در این حیوان از نظر کالبدشناسي و بافت شناسي بررسی 

شود. 
بیضه ها به صورت جفت بوده و داراي ترشح داخلي و خارجي مي باشند. 
آنها س��لول هاي جنسي و هورمون هاي جنسي نر را تولید مي کنند. براي 
انج��ام وظیف��ه طبیعي، بیضه ها ب��ه دماي کمتري از دم��اي درون حفره 
شكمي نیاز دارند، بنابراین آنها در درون حفره بطني تكامل یافته و سپس 
از طری��ق کانال مغابني به درون کیس��ه بیضه مهاجرت مي کنند. بیضه ها 
در ناحیه جلوي اس��تخوان عانه  به همراه اپیدیدیم در درون کیسه اي بنام 
کیسه بیضه قرار داشته که از نماي جانبي توسط ران ها پوشیده مي شوند. 

بیضه ها از انتهاي سري آن به اپیدیدیم مرتبط مي شوند. 

اپیدیدیم بوس��یله غش��ای مهبلي و پرده آلبوژینه پوش��یده مي شود. 
اپیدیدیم در طول لبه پش��تي بیضه قرار داش��ته و مق��داري از قطب هاي 
بیضه فراتر قرار مي گیرد و به صورت محكم به آن اتصال دارد. اپیدیدیم به 
سه قسمت سر، بدنه و دم تقسیم مي شود. در بخش سري تعداد دوازده و 
یا تعداد بیشتري لوله پیچ خورده وارد این بخش شده و سپس با همدیگر 
یكي ش��ده و یک مجرا بنام مجراي اپیدیدیمي را ایج�اد مي کند که ای�ن 
مج���را خیلي پیچ خ�ورده بوده و ب�دنه و دم اپیدیدی�م را ایجاد مي نماید 

و در نهایت این مجرا به مجراي دفران ختم مي شود.  
اس��پرماتوزوئیدها که به طور مداوم وارد اپیدیدیم مي ش��وند، قدرت 
تحرك ندارند و در حالي که به آرامي در ط�ول مج�را حمل م�ي ش��وند، 
ب�الغ شدن آنها ک�امل شده و ت�رشحات اپی�دیدیمي به آن اضافه مي گردد. 
تع��داد خیلي زیادي از  اس��پرماتوزوئید در اپیدیدیم تا زمان انزال ذخیره 
مي ش��وند، که در این زمان بوس��یله حرکات دودي مجراي اپیدیدیم وارد 

کانال دفران مي گردند.  

مواد و روش کار
در این مطالعه تعداد پنج راس اس��بچه خزر بالغ س��ه تا شش ساله و  
در ماه اردیبهشت انتخاب گردید، که سه نمونه به صورت پایدار شده و دو 
نمونه بصورت پایدار نش��ده، مورد استفاده قرار گرفتند. براي پایدار کردن 
نمونه ه��ا جهت مطالعات کالبدشناس��ي ابتدا از آنها خونگیري بعمل آمده 
و س��پس از همان مسیر، ماده پایدارکننده معمول در نمونه های تشریحی 
تزریق گردید و ب��راي اثرگذاري بهتر مواد پایدار کننده، به مدت یک ماه 

در سردخانه نگهداري شدند.  
از نمونه های مربوط به مطالعات بافت شناس��ي نی��ز مانند نمونه هاي 
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Macroscopic and microscopic studies of the testis and epididymis in caspian miniature horse.
By: A. Sodagar Amiri (Corresponding Author; Tel: +989113951561). Faculty of Agriculture, Islamic Azad Uni-
versity, Chalous Branch. Rezaian M. and Adib Moradi M. Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary 
Medicine, University of Tehran. Gilanpour H. Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Science & 
Research  Branch, Tehran.
In order to study the anatomy and histology of the testis and epididymis of Caspian miniature horse, five adult 
stallions were used. Routine anatomical and histological methods were used. Anatomical study indicated that there 
were no differences between the testis and epididymis of the Caspian miniature horse with the ordinary horse, ex-
cept with the smaller sizes. The epididymis is attached to the dorsal border of the testis. The tail of epididymis is 
attached to testis by a proper ligament of the testis and is also attached to parietal layer of tunica albuginae by the tail 
ligament of the epididymis. Histological study indicated that testis covered with tunica albuginae, its parenchyma 
contains Seminiferrous tubules, and its inter tubular spaces contain laydig cells. The testis mediastinum is restricted 
to head extremity of testis. The duct of epididymis is lined with ciliated pseudostratified columnar epithelium with 
the role of absorption and secretion. The duct covers with a muscular coat, containing longitudinal and circular 
muscle fibers.  
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فوق خونگیري بعمل آمد. س��پس بالفاصله کیس��ه بیضه را باز نموده و از 
قس��مت هاي مختلف بیضه و اپیدیدیم ) ش��امل سر، بدنه و دم اپیدیدیم( 
نمونه برداري و بطور جداگانه در ظروف  محتوی ماده پایدار کننده فرمالین 
ده درصد قرار داده شده و مشخصات نمونه ها بر روي ظروف ثبت گردیده 
سپس نمونه ها توسط دس��تگاه اتوتكنیكون آب گیری، شفاف و آغشته به 
پارافین شده و پس از آن قالب های پارافینی تهیه و برش هایی به ضخامت 
ش��ش میكرومتر تهیه گردیده و با هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی و با 
میكروسكوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت و فتومیكروگراف هایی توسط 

فتومیكروسكوپ کامپیوتری تهیه گردید.

نتایج 
نتایج کالب�دشناسي 

هر ی��ک از بیضه ها در ناحیه مغابن�ي درون کیس��ه  اس��كروتوم قرار 
داش��ت. ش��كل ظاهری بیضه ها تخم مرغي و در حالت عادي و ش��ل بودن 
کیس��ه بیضه، محور طولي آن ها تقریباً افقی بود. به لبه پش��تي هر بیضه، 
اپیدیدیم متصل مي    ش��د )تصویر1(. بعد از برش کپس��ول بیضه، پارانشیم 
بیضه ها پدیدار شده که عمدتاً از مجاری سمیني فر و سلول های بینابینی 
تشكیل شده بود. طول بیضه ها شش تا هشت سانتي متر و عرض آن ها سه 

و نیم تا پنج سانتي متر بود.
اپیدیدیم از انتهای جلویي بیضه ش��روع شده و روي لبه باالیي بیضه 
بط��رف عقب حرکت مي نم��ود و در انتهاي عقبي بیضه ب��ه کانال دفران 
منتهي مي ش��د. اپیدیدیم در حدود نیم سانتي متر از دو قطب بیضه فراتر 
رفته و در لبه پش��تي بیضه، کمی به طرف جانبی متمایل ش��ده بود. این 
وضعیت باعث ایجاد ساختاری بنام بورساي بیضه اي بین بدنه اپیدیدیم و 
بیضه مي ش��ود. دم اپیدیدیم گرد و در قطب عقبي بیضه قرار داشت و به 
طرف س��طح میاني بیضه متمایل بود. دم اپیدیدیم توسط رباط مخصوص 
بیضه، به بیضه و توسط رباط دم اپیدیدیم به غشاي مهبلي جداري متصل 

بود)تصویر1(. 

نتایج بافت شناسي
پوست کیس��ه بیضه داراي بافت پوشش��ی سنگفرشی مطبق شاخی 
ش��ده بود. در زیر بافت پوشش��ی، الیه نازکي از بافت همبند سست وجود 
داش��ت. فولیكول هاي  مو به میزان زیاد ب��ه همراه غدد چربي مجاور آنها 
در قس��مت پایین تر دیده مي شد. در زیر این ساختارها، غدد عرق فراوانی 
با ترش��ح آپوکرین دیده مي شد. وجود غدد چربی و عرق ف�راوان و ترشح 
زی�اد آنها باعث ب�راق  شدن پوست اسكروتوم شده بود. مجاری غدد عرق 
کنار مو تخلیه می ش��دند. در این مجموعه، الی��ه دارتوس به صورت الیه 
وس��یعی از بافت همبند همراه با دس��تجات عضالنی ص��اف فراوان وجود 

داشت. 
بیضه ها از خارج توس��ط تونیكا آلبوژینه احاطه شده بود. این کپسول 
دارای رشته هاي همبندي و سلول هاي عضالني صاف فراوان بود که باعث 
ایجاد فش��ار بر روي بیضه ها مي ش��د. این فش��ار از بیرون زدگي پارانشیم 
بیضه بدنبال برش کپسول آن مشخص بود. در بخش داخلي کپسول غده، 
الیه عروقي تونیكا آلبوژینه قرار داش��ت که در آن فش��ردگی رش��ته هاي 
همبندي و س��لول هاي عضالني کم شده و بجاي آن عروق خونی فراوانی 

دیده مي شد)تصویر 2(.
از کپس��ول، ترابكول هایی وارد بیضه شده و چهارچوب غده را تشكیل 
م��ي داد. ابت��دای ترابكول ه��اي بزرگ، ع��الوه بر بافت همبن��دی، حاوی 

رشته هاي عضالني صاف نیز بود. 
در قس��مت میاني بیضه، بافت همبند بصورت بافت همبند سست در 
آمده و مدیاس��تینوم را ایجاد مي کرد که فقط محدود به بخش کوچكي از 

انتهاي سري بیضه بود و در طول غده کشیده نمي شد. 
در داخ��ل بیضه لوله هاي س��میني فر و فض��ای بینابینی بخوبی دیده 
مي ش��د. در خارج لول�ه هاي سمیني فر یک تا دو ردیف سلول هاي مایوئید 

وجود داشت)تصویر 3(.
در داخل لوله هاي س��میني فر، سلول های اسپرماتوژنیک و سلول هاي 
س��رتولي وجود داش��تند. در این لوله ه��ا، تعداد اس��پرماتوزوئیدها کم و 

سلول های اسپرماتوژنیک عمدتاً تا اسپرماتید دیده مي شدند)تصویر3(.
س��لول های اس��پرماتوگوني س��لول های گرد و کوچ�ک با هس��ته ای 
تی��ره بودن��د که به تع��داد ف�راوان در قاع��دۀ لوله های س��میني فر دیده 

مي شدند)تصویر 3(.
اسپرماتوسیت های اولیه از نظر تعداد، فراوان تر و از نظر اندازه درشت تر 
از اس��پرماتوگونی ها بودند و نس��بت به آنها از قاعده لوله هاي س��میني فر 

فاصله بیشتری داشته و هسته آنها کاماًل مشخص بود)تصویر 3(.
تعداد کمی اس��پرماتید به ش��كل های مختلف دیده مي شد. برخی از 
آن ها هس��ته ای گرد و کمرنگ و برخی دیگر هس��ته ای کشیده، کوچک و 
تیره رنگ داش��تند. اسپرماتوزوئیدها به مقدار بسیار کم در داخل مجرای 

لوله هاي سمیني فر وجود داشتتند. 
نوع دیگر س��لول هاي لوله هاي سمیني فر، سلول هاي سرتولي بود که 
سلول هاي بزرگي بودند و از قاعدۀ لوله هاي سمیني فر تا مجراي این لوله ها 
امتداد داش��تند. تعداد این سلول ها از سلول هاي اسپرماتوژنیک کمتر بود. 

هسته در آن ها  به شكل بیضي و با هستک  مشخص بود)تصویر 3(.
بافت همبند بین لوله هاي س��میني فر داراي س��لول های لیدیگ بود. 
این س��لول ها عمدتاً به صورت مجتمع و در کنار هم قرار داش��ته و داراي 
سیتوپالس��م اسیدوفیل مشخص بودند. هس��ته این سلول ها تقریباً گرد و 

کوچک بود)تصویر3(.
لوله هاي سمیني فر سپس به مجاري مستقیم تبدیل مي شدند که در 
این لوله ها س��لول هاي اس��پرماتوژنیک دیده نمي شد. این مجاري عمدتاً 
بوسیله سلول هاي سرتولي تغییر شكل یافته پوشیده شده بود. در اطراف 
این لوله ها سلول های قابل انقباض وجود نداشت. این لوله ها سرانجام در 

مدیاستینوم به شبكه بیضه منتهي مي شدند. 
  ش��بكه بیضه لوله هاي پیچیده اي در ناحیه میان��ي بیضه بودند. این 
لوله ها عمدتاً بوس��یله یک ردیف س��لول هاي سنگفرشي تا مكعبي ساده 
پوش��یده مي ش��دند. این ساختار توس��ط بافت همبند ناحیه مدیاستینوم 

بیضه احاطه شده بود)تصویر4(. 
بعد از ش��بكه بیضه، مجاري وابران بودند که قسمتي از آنها در داخل 
مدیاس��تن بیضه و بخشي در خارج بیضه قرار داشتند که به همراه بخشي 
از مجراي اپیدیدیم، س��ر اپیدیدیم را تشكیل مي دادند. این لوله ها داراي 
بافت پوشش��ي استوانه اي س��اده تا استوانه اي ش��به مطبق بود که سطح 
راس��ی برخ��ي از آنها مژه دار بود. بافت پوشش��ي از اطراف توس��ط بافت 

مطالعه کالبدشناسي و ...
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تصویر 1- رباط مخصوص بیضه )فلش سفید مستقیم( بورس بیضه اي )فلش 
سیاه( انتهاي سري بیضه )فلش سفید خمیده( مزوي بیضه )فلش سیاه دو سر( 

این شکل  سطح جانبي بیضه را نشان مي دهد

تصویر 4- شبکه بیضه. بافت پوششي شبکه بیضه )فلش هاي سفید( فلش هاي 
سفید سلول هاي در حال ترشح را نشان مي دهند.  x 300  هماتوکسیلین – 

ائوزین   

تصویر 5- مجراي وابران. بافت پوششي استوانه اي شبه مطبق )فلش هاي سیاه( 
سلول هاي عضالني صاف )فلش هاي سفید(.  x  220  هماتوکسیلین – ائوزین  

تصویر 6- سر اپیدیدیم. بافت همبند بین لوله ها )فلش سیاه دو سر( الیه عضالني 
)فلش سفید( بافت پوششي )فلش هاي سیاه( مجراي لوله )فلش سفید دو سر(

x88   هماتوکسیلین – ائوزین 

تصویر 2- الیه تونیکا آلبوژینه)فلش سیاه دوسر( الیه عروقي تونیکا آلبوژینه 
  x  9.6 )فلش سفید دوسر( مقاطع مجاري داخل بیضه اي )فلش سفید(

هماتوکسیلین – ائوزین 

تصویر 3- مقطع یک لوله سیمني فروس. سلول سرتولي)فلش سیاه( سلول هاي 
اسپرماتوگوني)فلش هاي سفید کوچک( سلول هاي اسپرماتوسیت اولیه )فلش 

 سفید بزرگ( سلول هاي اسپرماتید)فلش سفید پهن( سلول هاي مایوئید
 x300 )فلش هاي سفید خمیده( سلول هاي لیدیگ)فلش سیاه دو سر(

هماتوکسیلین – ائوزین 
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تصویر 7- بدنه اپیدیدیم. مقاطع لوله ها )فلش هاي سفید( بافت همبند بین لوله ها 
)فلش هاي سیاه(  x30 هماتوکسیلین – ائوزین 

تصویر 8- بدن��ه اپیدیدیم. اسپ�رماتوزوئید)فلش سی��اه( وزیکول هاي در 
 حال جذب )فلش سفید نازک( الیه عضالني)فلش سفید دوسر( اپي تلیوم 

استوانه اي شبه مط��بق)فلش سفی�د پهن(  x 120  هماتوکسیلین – ائوزین 
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همبند حاوی سلول های عضالنی صاف از خارج احاطه می شد)تصویر5(. 
اپیدیدیم توسط تونیكا آلبوژینه احاطه شده بود.

س��ر اپیدیدیم: در قس��مت س��ر، تعداد لوله ها کم و بافت همبند بین 
لوله ها وسعت زیادی داشت. بافت پوششی لوله ها عمدتاً از نوع استوانه اي 
شبه مطبق بود. در سطح راسی اکثر سلول ها، از سمت خارج، وزیكول هاي 
ترشحی چسبیده بود. وزیكول هاي مشابهی نیز در داخل سیتوپالسم دیده 
مي ش��د. سطح راسی سایر سلول ها حاوی مژه ثابت بوده و اطراف لوله ها 

را بافت عضالنی نسبتاً ضخیمی احاطه کرده بود)تصویر6(.
بدن��ه اپیدیدیم: در قس��مت بدنه، تع��داد لوله ها افزای��ش یافته و لذا 
وس��عت بافت همبند بین لوله ها کاهش یافته بود. بافت پوشش��ي لوله ها 
از نوع اس��توانه اي ش��به مطبق بود و زوائد سلولي و وزیكول هاي چسبیده 
به س��لول ها بخوبي مش��خص بودند. قطر لوله ها در مقایسه با قسمت سر 
اپیدیدیم، افزایش یافته بود. الیه عضالني دور لوله ها در مقایس��ه با س��ر 

اپیدیدیم نازکتر بود)تصاویر8 و 7(. 
دم اپیدیدیم: در قس��مت انتهاي اپیدیدیم، نوع بافت پوششي دیواره 
لوله ها، اگرچه مشابه قسمت هاي قبلي بود، ولي ارتفاع آن کمتر شده بود. 
تعداد لول�ه ها نس��بت به ب�دنه کمت��ر و بافت همبند بین لوله ها به همین 
نس��بت افزایش یافت��ه ب�ود. الیه عضالني دور لوله ه��ا قطورتر از این الیه 
در بخش بدنه بود. زوائد س��لولي و وزیكول هاي چس��بیده به سلول هاي 

پوششي کم شده بودند. 

بحث و نتیجه گیري 
س��اختمان بیض��ه و اپیدیدیم در اس��بچه خزر از نظر کالبدشناس��ي 
ش��باهت زیادي به اس��ب دارد. س��اختمان آناتومیک بیضه بطور کامل با 
اس��ب مش��ابه و تنها در اندازه بیضه با اس��ب متفاوت اس��ت. اندازه بیضه 
در اس��بچه خزر کوچكتر از اسب اس��ت. در مطال�عه  دیگري نیز که روي 
ش��ش رأس اس��بچه خ�زر انجام گ�رفته اس��ت، ط�ول بیضه ه�ا هفت تا 
نه س��انتي متر و عرض آن چهار و س��ه دهم تا پنج و دو دهم س��انتي متر 
گزارش ش��ده اس��ت)1(. وزن و اندازه بیضه ها مي تواند در فصول مختلف 
س��ال متفاوت باش��د. با توجه به دارا بودن فصل جنس��ي، ان��دازه و وزن 
بیضه ه��ا، در این فصل بخاطر افزایش قطر لوله هاي س��میني فر و افزایش 
میزان هورمون هاي آندروژنیک و تولید بیش��تر اس��پرماتوزوئیدها از فصل 
غیرجنس��ي بیشتر است)4(. کم بودن تعداد اس��پرماتوزوئیدها هم ممكن 
اس��ت به دلیل فوق باش��د. اپیدیدیم اولین مجراي خارج بیضه اي اس��ت. 
قابل ذکر اس��ت که مجاري وابران باعث ارتباط ش��بكه بیضه به اپیدیدیم 
مي ش��وند. اپیدیدیم اگر چه س��اختار لوله اي دارد ولي از نظر عمل مشابه 
یک غده ضمیمه عمل مي کند. اپیدیدیم همانند اسب به لبۀ پشتي بیضه 
چسبیده است. سر و دم اپیدیدیم از دو انتهاي بیضه قدري پیشروي کرده 
که این وضعیت مشابه اسب است. در داخل مجراي پر پیچ و خم اپیدیدیم 
اسپرماتوزوئیدها ع�الوه بر انتقال، تكامل پیدا کرده و قدرت تح�رك پیدا 
مي کنند و نهایتاً در بخش هاي انتهایي این س��اختار تا زمان انزال ذخیره 
مي ش��وند. همانطوري که بیان شد اپیدیدیم به بیضه و پ��رده ج���داري 
غش��اي مهبل��ي به ترتیب ت��وس��ط رب��اط مخصوص بیضه و رب�اط دم 

اپیدی�دیم متصل م�ي شود)6، 10(.  
از نظر بافت شناسي ساختمان بیضه و اپیدیدیم در اسبچه خزر مشابه 

اس��ب مي باشد. بیضه   ها توسط کپس��ول حاوي  رشته هاي عضالني صاف 
احاطه شده اند و عروق بیضه اي که وارد کپسول مي شوند، تا به داخل بیضه 
وارد و یا از آن خارج شوند، عمدتاً در قسمت دروني این الیه قرار مي گیرند 
و این امر س��بب مي شود که در قسمت داخلي کپسول بیضه میزان عروق 
خوني زیاد باشد، که این حالت را الیه عروقي کپسول بیضه مي نامند)5(. 
ترابكول های��ي که از کپس��ول وارد بیضه مي ش��وند پارانش��یم بیضه را به 
فضاهاي تقریباً جدا از هم تقس��یم مي کند، همین امر سبب مي شود که 
لبوله بودن پارانشیم بیضه چندان مشخص نباشد)11(. بافت همبندي در 
ناحیه میاني بیضه که محدود به ناحیه سري بیضه مي باشد، بصورت بافت 
همبند سست مي باشد. با توجه به اینكه بیضه جنین، تحت تأثیر هورمون 
گونادوتروپین جفتي مي باشد، میزان سلول هاي بینابیني به مقدار فراوان 
زیاد مي شود و این تكثیر مي تواند سبب جلوگیري از نفوذ لوله هاي شبكه 
بیضه به قس��مت میاني و مرکزي بیضه شود و این مسئله سبب مي گردد 
 که مدیاس��تینوم به ناحیه کوچكي در قس��مت س��ري بیضه محدود شود

   .)12 ،8(
مج���اري واب��ران در قس��مت انته���اي س��ري بیضه ق���رار دارند و 
ترش��ح�ات را از بیض��ه ب��ه اپیدیدیم منتقل مي کنند. بافت پوشش��ي آن 
به صورت استوانه اي ساده تا ش��به مطبق مي باشد. سلول هاي پوششي به 
دو صورت مژه دار و بدون مژه مي باش��ند. س��لول هاي مژه دار باعث حرکت 
اس��پرماتوزوئیدها مي ش��وند و س��لول هاي بدون مژه قدرت بیگانه خواري 

دارند)3(. 
وج��ود لنفوس��یت ها در قاعده بافت پوشش��ي ممكن اس��ت بصورت 
نادرس��ت به عنوان س��لول هاي نوع س��وم تلقي ش��وند. البت��ه در اطراف 
ای��ن مجاري س��لول هایي که قدرت انقباضي دارند نیز موجود مي باش��ند 
و این س��لول ها نقش پیش��برد مواد موجود در ای��ن لوله ها را بطرف جلو 
دارند. مج�راي اپیدیدیم همانطوري که بیان گردید مانند بیضه ت�وس��ط 
Tunia Albuginae احاطه مي ش��ود که در داخل این الیه مشابه بیضه 
س��لول هاي عضالني صاف وجود دارن��د. اپیدیدیم یک مجراي پیچیده در 

درون این پرده مي باشد)2، 5(. 
می��زان چین خوردگي مج��اري اپیدیدیم در ناحیه س��ر اپیدیدیم در 
مقایس��ه با اسب کمتر اس��ت و ای�ن امر سبب مي ش��ود که ف�اصله بین 
مقاطع ل�ول�ه ها زیاد باش��د. این کم بودن میزان پیچ خوردگي ممكن است 
بخاطر تغییرات فصلي باش��د. می��زان وزیكول ها در ابتداي اپیدیدیم زیاد 
است و این حالت مي تواند نشان دهنده قدرت جذب باالي سلول هاي این 

ناحیه باشد. 
سلول هاي اس��توانه اي در سر اپیدیدیم از بقیه قسمت ها بلندتر بوده 
و  داراي میكروکروك مي باش��د. عمل پینوسیتوز در قاعده میكروکرك ها 
اتف��اق مي افتد و حضور وزیكول ها در قس��مت رأس سیتوپالس��م نش��ان 
مي دهد که بافت پوشش��ي اپیدیدیم ظرفیت جذبي باالیي دارد. قس��مت 
اعظ��م مای��ع اي که بیضه را ترك مي کن��د، در لوله هاي واب��ران و ابتداي 
اپیدیدیم باز جذب مي ش��ود. سلول هاي سرتولي پروتئین متصل شونده به 
هورمون ه��اي ان�دروژن و هورمون Inhibin را س�اخته و وارد مج�راي 
لول�ه هاي سمیني فر مي کنند. این مواد در ابتداي اپیدیدیم جذب مي شوند 
و وارد خون مي گردند و از طریق خون در بدن پخش ش��ده و اثرات خود 

را مي گذراند)2، 5، 10(. 
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اپیدیدی��م ع��الوه ب��ر انتقال س��لول هاي جنس��ي نر باع��ث تكامل 
اس��پرماتوزوئیدها مي ش��ود. این تغییرات در قس��مت هاي اولیه اپیدیدیم 
انجام مي ش��ود که س��بب مي گ��ردد اس��پرماتوزوئیدهاي غیرمتحرك و 
غیربارور وارد ش��ده، این دو ویژگي را کس��ب نماید. قسمت هاي انتهایي 
اپیدیدیم عمدتاً نقش ذخیره اي دارند و این س��لول ها را تا زماني که نیاز 

باشد درآنجا نگهداري مي کنند)5(. 
در مطالعه اي نش��ان داده ش��ده که پروتئین هایي که در قسمت هاي 
مختل��ف اپیدیدیم وج��ود دارند، مقداري با همدیگر متفاوت هس��تند که 
حدس زده مي شود این اختالف در قسمت هاي مختلف اپیدیدیم مي تواند 

در ارتباط با مراحل بلوغ اسپرماتوزوئیدها باشد)9(. 
بافت پوشش��ي مخص��وص اپیدیدیم با جذب و ترش��ح مواد مختلف 
محی��ط مناس��بي را در داخل مج��راي اپیدیدیم ب��راي تكامل و حرکت 

اسپرماتوزوئیدها فراهم مي کند)7(. 

تشکر و قدرداني
در پای��ان از همكاري آقایان کاظم چاووش��ي، ف��ردوس ابراهیم پور و 
مرحوم محمدحسن صبوري کارشناسان بخش کالبدشناسي و بافت شناسي 

تشكر و قدرداني بعمل مي آید.
این مطالعه به عنوان بخشي از پرو  ژه تحقیقات اسبچه خزر در بخش 
علوم تش��ریحي دانشكده دامپزشكي دانش��گاه تهران و با استفاده از محل 

اعتبارات قطب هاي علمي کشور به انجام رسیده است. 
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