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 Introduction: This study examines and compares the anatomical and histological structure of the 

urinary tract in three species of lizards Laudakia nupta, a rock-dweller, Trapelus agilis a desert 

inhabitant and Lacerta media that lives in temperate regions.  

Materials & Methods: A total of 12 specimens of Laudakia nupta and Lacerta media were 

collected from Sahneh and Eslamabad Gharb counties (Kermanshah Province) and population 

referred to Trapelus agilis from Shadegan county (Khuzestan Province). Collected samples were 

anesthetized with chloroform and dissected. After an anatomical examination, the urinary system 

was removed from the body and processed for microscopic studies.  

Result: The obtained microscopic results showed that the renal system in the studied lizards differs 

in the relative number of renal corpuscles according to the habitat, so that the number of the 

corpuscles is directly related to the biological area of lizards. The number of renal corpuscless in 

Trapelus agilis, which is an arid-dweller species, is very small with small glomeruli scattered at a 

great distance from each other. It was seen, but in Lacerta media, which is a temperate-resident 

species, the renal corpuscles are observed in greater numbers with a short distance from each other.  

Conclusion: The results showed that in lizards which live in dry areas kidneys have adapted to be 

able to retain body water as much as possible.  

https://dx.doi.org/10.22034/aej.2020.257603.2408
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زی، صخره  Laudakia nuptaدر سه گونه سوسمار ادراریشناسی دستگاه و بافت تشریحیبررسی و مقایسه ساختار به طالعه این م :مقدمه

Trapelus agilis و  زیبیابانLacerta media پردازد.می هستند که ساکن مناطق معتدل 

آباد غرب صحنه و اسالم هایاز اطراف شهرستانLacerta media و Laudakia nupta از دو گونه نمونه 12 مجموعدر  ها:مواد و روش

آوری شدند. از شهرستان شادگان )استان خوزستان( جمع Trapelus agilis گونه منتسب به هایجمعیت چنین ازهم )استان کرمانشاه( و

آناتومیکی از بدن نمونه خارج شده و مراحل  پس از مطالعه ادراری دستگاههوش و تشریح شدند. آوری شده با کلروفرم بیهای جمعنمونه

  .انجام گرفت هاروی آنائوزین  -هماتوکسلینآمیزی گیری و رنگی، برشپاساژ بافت

دست آمده نشان داد دستگاه کلیوی در سوسماران مورد مطالعه در تعداد نسبی جسمک کلیوی با توجه به زیستگاه نتایج میکروسکوپی به نتایج:

  Trapelus agilisدر گونه  کلیوی هایباشند و تعداد جسمک کلیوی رابطه مستقیم با منطقه زیستی سوسماران دارد. تعداد جسمکمی متفاوت

اند و در گونه گرفته قرار یکدیگر از زیاد فاصله با که پراکنده صورتبه و کوچک هایگلومرول زی است بسیارکم بانای بیاباکه گونه

Ludakia nupta تر نسبت به نمونه قبل دیده شد ولیکلیوی به تعداد کم با اندازه گلومرول بزرگ جسمک زی است تعدادای صخرهکه گونه 

 اند.تر و به فاصله کم از یکدیگر قرار گرفتههای کلیوی به تعداد بیشباشد جسمکزی میای معتدلکه گونه  Lacerta mediaگونهدر 

اند که بتوانند آب بدن را تا حد ها طوری سازش پیدا کردهدست آمده نشان داد در سوسماران مناطق خشک کلیههنتایج ب :گیری و بحثنتیجه

 ایند. ممکن حفظ نم
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 مقدمه

ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان داران ماهیمهره تمام هایکلیه       

بازجذب توام با افزوده شدن ترشحات  -نظر پاالیشو پستانداران از 

کلیه  (.Schmidt-Nielsen، 1997) با یکدیگر مشابه هستندای لوله

ها آنخزندگان از نوع متانفروس بوده و در قسمت پشتی و خلفی بدن 

ک سوسماران کوچکلیه . است در ناحیه لگن قرار گرفتههم  در برخیو 

 تر ازپایین ها. محل قرارگیری کلیه(Jacobson، 2007)است  و لوبوله

مانند دیگر در سوسماران ادراری دستگاه  باشد.دستگاه تولیدمثلی می

ها، مجاری ادراری و مثانه آناتومیکی شامل کلیه لحاظاز  دارانمهره

تناسلی برای زندگی  -سیستم ادراری، ها( استهدر بعضی گون) ادراری

ترتیب که همانند سایر خزندگان در محیط خشکی طراحی شده بدین

 ،Miller و Kent) اندری تولیدمثلی از هم جدا شدهمجاری دفعی و مجا

یک  که از هستند مثانه ادراریدارای از سوسماران  تعدادی .(1997

شکمی کلواک  در دیوارهه مانند تشکیل شده و کیس کوچک برآمدگی

 Davis) دگرداز میداخل مثانه باز کلواک به در آنان ادرارکه گرفته  قرار

طور بههای خزندگان مورفولوژی و فیزیولوژی کلیه .(2007 و همکاران

 Roberts) ه استمطالعه قرار گرفت محققان مورد توسط برخی قبالًکلی 

و  مقایسهبه طالعه در این م (.Schmidt- Nielsen، 1966، 1967 و

 هایگونهاری رادو بافت شناسی دستگاه  تشریحیبررسی ساختار 

Laudakia nupta  زی، صخرهTrapelus agilis طلب )قائمی زیبیابان

 خانوادهاز  Lacerta mediaو  Agamidae خانوادهاز  (1392 ،و کمی

Lacertidae  شد تا ارتباط خته پرداهستند که ساکن مناطق معتدل

 مشخص گردد.بین زیستگاه و ساختار دستگاه ادراری سوسماران 
 

 ها و روشمواد 
 Laudakia nupta  هایگونه Agamidae خانواده از تحقیق این در       

  خانواده ز، و ا Trapelus agilisگونهبه  منتسب هایجمعیتو 

Lacertidae گونه Lacerta media .برای  مورد مطالعه قرار گرفتند

 در Lacerta media و Laudakia nuptaهای گونه انجام این مطالعه

 ذهاب، سرپل قصرشیرین، هایشهرستان ازتابستان  و بهار فصول طی

 Trapelusهاینمونهاز  وآوری شدند جمع غرب آباد اسالم گیالنغرب،

agilis موجود)استان خوزستان(  شهرستان شادگانشده از  آوریجمع 

 بررسی برای. شد استفادهکرمانشاه  رازی دانشگاهجانورشناسی  موزه در

 بالغ هاینمونه، ماده و نر جنس از تناسلی-ادراری دستگاه مطالعه و

 دو و نر نمونهسه  Laudakia nupta گونهاز گردیدند.  تشریح و انتخاب

 دو و نر نمونه دو  Trapelus agilisگونه از و شد تشریح ماده نمونه

 ماده نمونه دو و نر نمونه یک Lacerta media  گونه از و ماده نمونه

 آنان تولیدمثلی و ادراری دستگاه مختلف هایقسمت از و شده تشریح

 از پس هامونهن .شد استفاده شناسیبافت و آناتومیک مطالعه برای

)با کمک اتانول با  گیریشامل آب بافتی پاساژ مرحله وارد شدن تثبیت

سازی، نفوذ دادن پارافین مذاب و قالب های باالرونده(، شفافغلظت

 مدل دوار میکروتوم از گیریبرش جهت .شدندگیری در پارافین 

SLEE 4060 صورتبه میکرون پنج ضخامت با هاییبرش و استفاده 

سوار کردن  از بعد .(1390 ،)قارزی و همکاران شدند تهیه سریالی

 روش از آمیزیرنگ برای ها،الم شدن خشک ها بر روی الم وبرش

 برای آخر مرحله در و شد استفاده ائوزین-هماتوکسیلین آمیزیرنگ

 به مجهز نوری میکروسکوپ از هاشناسی برشساختار بافت مطالعه

 گردید. برداری استفادهبرای عکس دوربین
 

 نتایج 

در  دفعی هایاندام: Laudakia nuptaدستگاه ادراری گونه        

 پهن شکل به که است، نفروسمتا کلیه جفت یک شاملهر سه گونه 

ای ای روشن تا قهوهبه رنگ قهوهکه ها کلیه .شودمی دیده کشیده و

محل قرارگیری  بوده، انحنا دارای داخلی قسمت درشوند تیره دیده می

 کلیه.باشدمی هابیضه از ترپایین و شکمی حفره خلفی قسمتها کلیه

 یک کلیه هر از و است چپ سمت کلیه از باالتر کمی راست سمت

 به چنین. شودمی وارد کلواک به شده خارج سفید رنگ به میزنای

 کشیده شکمی حفره پایین طرف به که دفران مجرای که رسدمی نظر

 مجاری از هامیزنای واقع در ولی. باشد چسبیده میزنای به شده

 اسپرمیداکتهای میزنای و مجاری لوله. هستند جدا کامالً اسپرمیداکت

 محلاند. غالف مانند قرار گرفته به موازات یکدیگر و در یک پوسته

 کلواک به میزنای شدن وارد محل زیر در اسپرمیداکت مجاری ورود

شناسی در هر سه گونه مشاهده بافت هایدر برش .(1)شکل  است

ها توسط یک غشای نازک لیفی احاطه شده شود که کلیه در آنمی

گردد. در پارانشیم کلیه تر میکه در ناحیه ناف کلیه این غشاء ضخیم

های ناحیه قشری و مرکزی از هم قابل تشخیص نیست و جسمک

رند. طور پراکنده در تمام نواحی پارانشیم کلیه وجود داهکلیوی ب

 ایدایره تقریباً شکل بهدر زیر میکروسکوپ  کلیوی هایجسمک

 قرار یکدیگر از کم نسبتا هایفاصله به کلیه سطح در و هستند

 Laudakia کلیه از عرضی برش در کلیوی هایجسمک تعداد .اندگرفته

nupta سطح. شد شمارش مربع مترچهار میلیهر  در عدد 23 دحدو 

 کنندهجمع هایلوله و دور و نزدیک پیچیده هایلوله از مملو کلیه

های کلیوی مشاهده ها قوس هنله در نفرونیک از گونهدر هیچ. است

 اسپرمیداکت مجرای باشدمی لگنچه ناحیه همان که مقعر قسمت در نشد.

 دو این بودن مجزا خوبیبه و. هستند مشاهده قابل میزنای لوله و

 .(2 شکل) است مشخص هم از مجاری
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 که شده تشکیل( احشایی و جداری) دوالیه از کلیوی جسمک       

 ساده سنگفرشی نوع از جداری الیه. است کرده احاطه را گلومرول

 وجود کپسولی یا ادراری فضای احشایی، و جداری هایالیه بین. است

 چنینهم و احشایی و جداری هایالیه کلیوی، هایجسمک. دارد

 جمع مجرای چنینهم و دور و نزدیک پیچیده لوله ادراری، فضای

 پذیریرنگ نیز و (است دیگر هایلوله از تربزرگ آن اندازه) کننده

 کلیوی جسمک .(3)شکل  دارد دیگر هایلوله به نسبت تریبیش

 کپسول یک درون که گلومرول نام به هامویرگ از کوچکی توده شامل

 کپسولی فضای را هامویرگ اطراف. است شده محصور شکل پیازی

 از که جداری الیه توسط فضا این. است کرده احاطه( ادراری فضای)

 میزنای(.  3 شکل) شودمی پوشیده بومن کپسول ساده سنگفرشی نوع

 از مقطعی برش در. یابدمی ادامه کلواک تا شده شروع کلیه لنگچه از

 با موازی و کرده عبور( لگنچه) مقعر قسمت از دفران مجرای کلیه،

 .(4)شکل کندمی حرکت کلواک سمت هب میزنای

 دارای و بوده کلیوی لنگچه و هاکالیس مشابه هامیزنای جدار       

 این مخاط. باشدمی یکسان ادوانتیس و عضالنی مخاطی، هایالیه

. است شده مفروش اوروتلیوم یا مطبق متغیر تلیوماپی با هاارگان

 از منفرد الیه یک: اندیافته آرایش الیه سه در تلیوماپی این هایسلول

 نازک، بسیار پایه غشای روی بر گرفته قرار کوچک ایقاعده هایسلول

 مکعبی هایسلول از الیه چندین الی یک حاوی بینابینی ناحیه یک

 شکل پیازی بزرگ، بسیار هایسلول از سطحی الیه یک ای،استوانه یا

 ایهسته دو اوقات گاهی که چتری هایسلول نام به شکل بیضی یا

 (.5)شکل  هستند

 
 در جنس نر یتناسل–یادرار دستگاه یریگقرار یتو موقع آناتومی :1 شکل

Laudakia nupta (A )تناسل-یدستگاه ادرار یاگرامد( یB) :بیضه (T)، کلیه 

(K)، کلواک (C)اپیدیدیم: اسپرمیداکت مجاری ؛ (E)، دفران یمجرا (D) 
 

 
 هایجسمک ،Laudakia nupta نر جنس کلیه از کامل عرضی برش :2شکل 

 ،(M) یمیزنا ،(C) کنندهجمع هایلوله ،(H) ساز خون بافت ،(RC) کلیوی

 H & Eآمیزی رنگ(T).   کلیه هایلوله ،(A) کپسول ،(D) دفران مجرای
 

 

 
 ادراری فضای ،(GL) گلومرول ،(RC) کلیوی جسمک از نمایی :3 شکل

(LU)، جداری الیه (PL)، نزدیک پیچیده لوله (PT)، دور پیچیده لوله 

(DL)، کننده جمع لوله (C ،)آمیزی رنگH & E200نمایی ، بزرگX 
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 ،(D) دفران مجرای ،(M) میزنای قرارگیری، موقعیت از نمایی :4شکل

 200Xنمایی ، بزرگH & Eآمیزی رنگ
 

 
 ،(M) مخاط ،(MU) عضالنی الیه میزنای، از کاملی مقطع :5 شکل

 400Xنمایی ، بزرگH & Eآمیزی رنگ ،(A) ادوانتیس
 

 جنس تشریح از پس: Trapelus agilis گونه دستگاه ادراری       

 کشیده کلیه جفت یک هابیضه امتداد در جانور شکمی حفره در نر،

 در قاعده لگن جانور قرار گرفته است  که کامالً  روشن ایقهوه رنگ به

بسیار کوتاهی خارج  های که از هر کلیه میزنای باشدقابل مشاهده می

که  با مجاری اسپرمیداکت در یک پوشش غالف مانند در موازات شده 

در برش بافت کلیه این گونه تعداد . (6)شکل  استیکدیگر قرار گرفته 

چهار  در هرعدد  شش حدود به تعدادهای کلیوی بسیارکم و جسمک

 (.7شد )شکل  شمارشمربع از بافت کلیه  مترمیلی

 تشریح جنس نر از پس :Lacerta media دستگاه ادراری گونه       

Lacerta media در قسمت انتهایی بدن جانور یک جفت کلیه کشیده 

میزنای  ، که از هر کلیه نیز یک لولهای پر رنگ دیده شدبه رنگ قهوه

کوتاه خارج شده و موازی با مجرای اسپرمیداکت، به کلواک ختم 

نظر به Laudakia nuptaشود. در این گونه نیز همانند گونه می

های با  لوله هارسد، مجرای اسپرمیداکت در محل رسیدن به کلیهمی

مجاری اسپرمیداکت و شود. اما میزنای ادغام شده و یکپارچه می

ورت مشترک در یک صبه فقط و طور کامل جدا هستندها بهمیزنای

  (.8 )شکل اندغالف قرار گرفته

 
(، دیاگرام B)Trapelus agilis  جنس نر تناسلی-دستگاه ادراری :6شکل 

 مجرای ،(E) اپیدیدیم(، T) (، بیضهK) کلیه(: Aتناسلی ) -دستگاه ادراری

  (.C) کلواک ،(D) دفران
 

 

 هایجسمک، Trapelus agilis نر جنس کلیه از کامل عرضی برش :7شکل 

 H & Eآمیزی رنگ(، T) کلیه هایلوله ،(A) کپسول ،(RC) کلیوی
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 بحث

داران بوده که از تنوع های مهرهترین گروهسوسماران از موفق       

گرم هایداران موفق ساکن بیابانمهره این هستند. برخوردار باالیی بسیار

اند مشکالت تنظیم و تعادل آب و که توانسته خشک دنیا هستند و

 (.1386 همکارانرستگارپویانی و ) کنندحل  حرارت بدن رادرجه 

آب در درجه است و ترین متغیر محیطی حرارت مهمبرای سوسماران 

اغلب خزندگان مواد دفعی خود ، دوم اهمیت برای سوسماران قرار دارد

کنند. بسیاری از خزندگان دارای غدد صورت اسید اوریک دفع میبهرا 

های معدنی استفاده نمک هستند که از این غدد برای دفع نمک

های زیستی و کنند و به همین خاطر زندگی در بیابان با سازشمی

خشک برای سوسماران میسر ابله با مشکالت نواحی خشک و نیمهمق

سزایی بر هعامل سوم که تاثیر ب (Schmidt-Nielsen، 1997) شودمی

که مطالعات فراوانی  زندگی سوسماران دارد طول روز و بارندگی است

خوبی معلوم و مشخص شده هدیده و عملکرد آن ببر روی آن انجام گر

کنند های خشک زندگی میزی که در زیستگاهخزندگان خشک است.

دار خود را به و ذخایر آب محدودی در اختیار دارند، مواد زاید، ازت

محلول بوده و کنند. این مواد بسیار غیرصورت اسید اوریک دفع می

صورت وند، در نتیجه ادرار بهشنشین میبه همین جهت در ادرار ته

خمیر یا قطعات نیمه جامدی که نیاز به آب بسیار کمی دارد، دفع 

عنوان نوعی سازش توان بهرو تشکیل اسید اوریک را میشود از اینمی

قی ها تلهای خشکی آنآمیز نسبت به ذخیره آب در زیستگاهموفقیت

 .  (Schmidt-Nielsen، 1997) نمود

ای یا ها استوانهاند. در مارها، صاف و هم اندازهکلیه در سوسمار       

 درها بیضی شکلند. ها و کروکودیلپشتپرچین و چروک و در الک

متقارن در قسمت ، کلیه متانفروسجفت های مورد مطالعه یک گونه

 شد.طرف کلواک مشاهده  خلفی حفره شکمی بدن جانور و در دو

ای ای روشن تا قهوهرنگ قهوه کشیده وشکل  در سوسماران به کلیه

 Trapelus agilisگونه  و Laudakia nupta در گونه .باشندمی تیره

به رنگ  Lacerta mediaدر گونه ای روشن و ها به رنگ قهوهلیهک

 Trapelusو  Laudakia nupta هر سه گونه درشد. ای تیره دیده قهوه

agilis  وLacerta media محدود به قسمت خلفی حفره ها کلیه

طور مستقل ه ناحیه لگنی محدود و هر کلیه بهب شکمی شده و معموالً

Jacobson  (2007 )با تحقیقات ؛ این ساختارشودبه کلواک تخلیه می

گیری نتیجه چنین آمده دستنتایج به از .دارد مطابقت Khalef  (2010)و

 در هاکلیه Lacerta mediaو Laudakia nupta دوگونه درشود می

در دو طرف کلواک  شده محدود و حفره شکمی باریک خلفی ناحیه

 به شکل تقریباً  Trapelus agilisگونه در  شکل کلیه اما ،اندقرار گرفته

و  و بسیارکشیده بوده باریک هاکلیه خلفی انتهای است کهمثلثی 

هم چسبیده بوده و به ظاهر به هم نزدیکها بسیار بهخلفی کلیه قسمت

در قاعده لگن قرار  کامالً  Trapelus agilisها درگونهنیز کلیه و باشند

ی هاکلیه .داردمطابقت   Khalef  (2010 ) مطالعاتکه با  اندگرفته

، Preschو  Weichert) است کوچکو  لوبوله ،تحقیقونه مورد هر سه گ

های ادراری در قرار گیری اندامبه لحاظ آناتومی و موقعیت  .(1989

 
( و A)  Lacerta mediaنر  تناسلی جنس –دستگاه ادراری  : 8شکل 

 (، اپیدیدیمT) هابیضه (،K) کلیه: (Bسلی )تنا-دیاگرام دستگاه ادراری

(E،) مجرای دفران (D ،)کلواک (C.)  مترمیلی 5خط مقیاس 
 

 
، (T) ها، لولهLacerta media ی کلی از کلیه گونهینما : 9شکل 

، (A) سول، کپ(M) ، میزنای(H) سازخون بافت ،(RC) های کلیویجسمک

 H & Eآمیزی رنگ
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مشابه با یکدیگر بوده و فاقد تفاوت  جنس نر و ماده هر گونه کامالً

های جنس باشد فقط در فصل تولیدمثلی این جانوران کلیهظاهری می

که  رسدنظر میتر از کلیه جنس ماده بهنر از نظر اندازه اندکی بزرگ

های ترشحی ت سلولوجود و فعالیتوان دلیل آن را مربوط بهمی

ها دارای یک کلیه کنند.های جنسی را ترشح میدانست که هورمون

طح است و حاوی عروق مس سطح محدب و یک سطح مقعر که تقریباً

که خالف پستانداران های مورد مطالعه بردر گونهکلیوی است. 

کم  نسبتاً ها در سه گونه حاضرتعداد نفرون نفرون دارندها میلیون

حال، با این (.Jacobson ،2007 ؛1967 و همکاران Davis) است

های خزندگان مختلف تغییرات و تفاوت در ساختار و عملکرد کلیه

کنند، که حیوانات در آن زندگی میها را با محیطیوجود دارد که آن

کند. این تغییرات در تعداد، اندازه، طول و پیچیدگی سازگار می

مانند  Agamidae های بزرگ خانوادههها است. گونساختاری نفرون

  L. caucasia ، L. erythrogastra، L. melanura، L. microlepiهایگونه

های کوچک این خانواده گونه و زی هستندصخره عموماً L. nupta و

ها، مخروط ها، درهدشتها، بیاباندر  Trapelus agilisگونه  مانند

ای سکونت دارند. در این مناطق به سنگریزهرسی و هایها، خاکافکنه

خشک هستند،  این مناطق کم آب و تقریباً دلیل بارندگی کم

سوسماران با کمبود آب مواجه بوده، تا جایی که با قطرات شبنم آب 

زنده ماندن این جانوران از دست  کنند و الزمهبدن خود را تامین می

های کلیوی آنان جسمک ه همین دلیل در بافتب. ندادن آب بدن است

کم  تعداد شود.ای دیده میکلیوی به تعداد کم و شکل ظاهری دایره

ها دلیل بر تراوش کم آب و های کلیوی و اندازه کوچک آنجسمک

 تحقیق این سوسماران است. تر آب توسط کلیهبازجذب و ذخیره بیش

زی ای صخرهگونهکه  Laudakia nupta گونه حاضر نشان داد در

 از یکدیگر قرار دارنداصله ف  باهای کلیوی کم و باشد تعداد جسمکمی

زی است تعداد ای بیاباکه گونه Trapelus agilis گونه درو 

و دور از یکدیگر نسبت به  ، پراکندههای کلیوی بسیار اندکجسمک

که  Lacerta media گونه در د.ونشمیدیده  Laudakia nupta گونه

دلیل زندگی در مناطق معتدل و پرباران، بهباشد زی میای معتدلگونه

شده از در اسالیدهای تهیه جانور دغدغه از دست دادن آب را ندارد. 

در و تر بیشبسیار تعداد  به های کلیویجسمک گونه ینا کلیه

با توجه به اطالعات . نسبت به یکدیگر قرار دارند تریی نزدیکهافاصله

رابطه  جسمک کلیوینتیجه گرفت که تعداد  تواندست آمده میبه

دارد. زیرا میزان فیلتراسیون پایین سلولی،  جانورمستقیم با زیستگاه 

ادرار و  یدکاهش تول یجهدر نت از ادرار همراه است یتربا خروجی کم

. شودمی محسوب یسازگار یهااز راه یکیآب بدن  یرهذخ یشافزا

کرد. اما محاسبه  توانیرا نم یویکل هایجسمک یقچه تعداد دقاگر

شمارش  برآورد کرد. را  ترتوان تعداد دقیقهای سریالی میدر برش

 23 به تعداد Laudakia nupta گونه های کلیوی درتعداد جسمک

  Lacerta media گونه عدد 6به تعداد  Trapelus agilisگونه  و در عدد

وجود  مربع از پارانشیم کلیه مترمیلیچهار هر در  عدد 35 به تعداد

هر جسمک کلیوی از سه تا  مطالعه حال حاضر نشان داددر   .دارند

)گلومرول( و کپسول بومن تشکیل شده است و این  چهار مویرگ

 (Mcnab، 2002 ؛Butler ،1984و  Gabriقبلی ) موضوع با مطالعات

سوسمارها کوچک و اندک مارها و در کلیه مرول گلو مطابقت دارد.

تر پشتان آبزی بسیار بزرگالکدر کلیه که گلومرول حالیهستند در

کلیه گلومرول در (. Mcnab، 2002 ؛Edward ،1998) و فراوان هستند

خزندگان به اندازه پرندگان و پستانداران دارای عروق زیادی نیست. 

خزندگان تفاوت کپسول بومن با سایر حیوانات این است که در اغلب 

ها در برخی گونه پسول، از جنس بافت سنگفرشی است.این الیه از ک

در مقایسه با دوزیستان  ،مثل ایگوانای سبز به شکل بافت مکعبی است

است.  ترکوچک سوسمارهاخصوص اندازه گلومرول در خزندگان به

ها از یک سیستم ساده  گلومرول این گونهمطالعه حاضر نشان داد که 

مرز متمایز و مشخصی  نهاین سه گو تشکیل شده است درمویرگی 

هر کلیه شامل  وجود ندارد.ها آن کلیهبین ناحیه قشری و مدوالر در 

ای وجود ندارد که هنله حلقه چنین هیچهم چندین نفرون است و

و  Yari ؛Mcnab ،2002 ؛Edward ،1998) مؤید مطالعات قبلی است

Gharzi، 2013.)  جسمک کلیوی هر نفرون ساختاری کروی با قطر

میکرومتر دارد که شامل یک توده کوچک گلومرول و  200حدود 

باشد که فرآوری ابتدائی خون وحذف مواد زائد را بر میکپسول بومن 

های دیگر بخشعهده دارد و در امتداد آن لوله بلندی قرار دارد که 

جداری و  الیه دو دارای دهد. جسمک کلیویرا تشکیل مینفرون 

باشد. ممتد می با لوله پیچیده نزدیک احشایی است که الیه جداری

بین الیه احشایی و جداری جسمک کلیوی فضای ادراری وجود دارد 

های پیچیده نزدیک لوله شود.که توسط لوله پیچیده نزدیک تخلیه می

و بزرگ های میکروویلی بااپی تلیال مکعبی ساده بزرگ  هایسلول از

لوله بعدی لوله  .(Jacobson، 2007) است تشکیل شده گردهایهسته

 که های مکعبی احاطه شده استط سلولپیچیده دور است که توس

نسبت به لوله پیچیده  ترتر و خالیبزرگ یلومن وبوده  فاقد میکروویلی

مجاری . (Jacobson ،2007 ؛1967 و همکاران Davis) دارد نزدیک

 های قبلی،تر نسبت به لولهقطری بزرگ دلیل داشتنکننده بهجمع

از اپی تلیوم  آیند کهحساب میترین نوع سلول در کلیه بهبزرگ تقریباً

 حاضر در مطالعه .باشدمیها محصور هسته در آن ساده تشکیل شده و

یده دور و لوله جمع پیچ ،های پیچیده نزدیکلوله هیچ نوع تفاوتی بین

که  سوسماران هایگونه نفرون دیگر با مطالعه های موردگونه کننده

 کلیه در دو گونه. وجود نداشت اندمورد مطالعه قرار گرفته قبالً
Laudakia nupta  وLacerta media، حفره شکمی در ناحیه خلفی 
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های میزنای کوتاه به موازات مجاری لوله اند.قرار گرفتهبدن حیوان 

محصور  دفران در یک پوسته غالف مانند بدون ارتباطی با یکدیگر

در ناحیه خلفی حفره شکمی و  Trapelus agilisکلیه در  .اندشده

داخل کلواک بهکشیده شده و و انتهای کلیه قاعده لگن قرار گرفته 

د ندارد های میزنای وجولهلو رسد کهنظر میهیابد، و چنین بامتداد می

ای میزنای هلوله راحتی قابل تشخیص نیست.به یا بسیار کوتاه بوده که

تلیوم متغیر پوشیده شده ها توسط اپیمیزنای شوندبه کلواک ختم می

به لحاظ بافت  های زیرین را از اثرات سمی ادرار محافظت کند.تا بافت

که دارای یورتلیوم ضخیم  یمخاط هایالیه ها شاملمیزنای شناسی 

عضله  آن الیه داخلی وصورت ضخیم است الیه عضالنی که به ،است

با حرکات  وحلقوی است های خارجی آن صاف با آرایش طولی و الیه

ترین الیه آورد. خارجیدودی شکل خود ادرار را به حرکت در می

و  Junqueira) کندادوانتیس است که الیه عضالنی را احاطه می

از نوع ستونی  هاتلیوم میزنای در بعضی گونهیاپ (.2016همکاران 

    (.2007و همکاران  Sanchez) باشدهای کم میمطبق و تعداد الیه

دست آمده نشان داد که دستگاه ادراری هکلی نتایج بطورهب       

های زیاد در سطح مورد مطالعه ضمن داشتن شباهت سوسمارهای

های کلیوی با تعداد جسمکماکروسکوپی و میکروسکوپی از نظر 

هایی که در مناطق خشک گونهدر  کهطوریهب دارندیکدیگر اختالفاتی 

هایی تر از گونهها در واحد سطح کمکنند تعداد این جسمکزندگی می

تی سبک زندگی و عبارهتر سکنی دارند، بکه در مناطق مرطوب

 گذار بوده است.ها تاثیرها روی تعداد این جسمکزیستگاه گونه

 دستگاه روی بر گرفته صورت شناسیبافت و آناتومی مطالعه       

 خانواده از Trapelus agilis و Laudakia nupta گونه ادراری

Agamidae گونه و Lacerta media خانواده  ازLacertidae نشان 

 باشد.می کشیده و متانفریک نوع از هاگونه این در که کلیه دهدمی

 ناحیه) شکمی حفره پشتی و خلفی ناحیه  هاکلیه قرارگیری موقعیت

 قسمت در کامالً هاکلیه Trapelus agilis گونه است که در( لگنی

و در موازات  کوتاه هامیزنای در آن لوله گرفته است. قرار لگن قاعده

 Laudakia گونه سوسماران طرف کلواک امتداد دارد.بهلوله دفران 

nupta  زی وصخره Trapelus agilisکم هایمکان در و بودهزی بیابان 

 باشدکم  می کلیوی هایجسمک تعداد آنان کلیه در دارند سکونت آب

 با جانور بدن آب کمبود و نیزکاسته شود  آب هدر رفتن میزان تا از

ای که گونه Lacerta media نمونه در. شودمی مدیریت کار این

 دیگر گونه دو به نسبت کلیوی هایجسمک زی است تعدادمعتدل

ای جهت از دغدغه و اندقرارگرفته یکدیگر از کمی فاصله در و تربیش

 دست دادن آب ندارد.
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