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بررسی بافت شناسی ،آناتومی و هیستومورفومتری روده های کوچک در گوسفند نژاد لری

زهرا خانی پور خیاط*  ،محسن عباسی  ،فرح فرخی و عباس پیرزادی
(تاریخ دریافت 9/5/6؛ تاریخ پذیرش

)9 /6/

چکیده:
گوسفند لری با توجه به جمعیت فراوانی که در لرستان دارد اهمیت به سزايی در اقتصاد منطقه ايفا میکند.
در اين بررسی ساختمان آناتومی و بافت شناسی روده های کوچک گوسفند نژاد لری مورد بررسی قرار
گرفت .روده های کوچک ده راس گوسفند لری (پنج نر ،پنج ماده) مورد ارزيابی آناتومی و بافت شناسی قرار
گرفت  .نمونههای بافتی با سه روش رنگ آمیزی رنگ آمیزی هماتوکسیلین -ائوزين ،پريوديک اسید چیف
(پاس) و آلسیان بلو رنگ شدند .میانگین طول بخش های مختلف روده کوچک شامل دوازدهه ،ژوژنوم،
ايلئوم به ترتیب 26/5 :سانتیمتر 05/01 ،متر و  62/9سانتیمتر بود .بررسی حاضر نشان داد که شکل پرزهای
مخاطی در نواحی مختلف روده کوچک متفاوت است .دردوازدهه پرزها ،برگی شکل و به تدريج که به سمت
ايلئوم میرود انگشتی شکل میشوند .فراوانی سلولهای جامی شکل در بخشهای مختلف روده کوچک
متفاوت است و بیشترين فراوانی در ايلئوم مشاهده گرديد .در قسمتهای عمقی بافت پوششی روده های
کوچک (در هر سه قسمت) فراوانی سلولهای جامی شکل بیشتر بود.
کلمات کلیدی :گوسفند لری ،روده کوچک ،بافت شناسی ،آناتومی ،هیستومورفومتری

* کارشناسی ارشد زیست شناسی( جنین شناسی و بافت شناسی) ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه ارومیه.
Email: zahrakhanipur@yahoo.com
دانشیار گروه علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه لرستان.
استادیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه ارومیه.
کارشناس دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان.
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مواد و روشها
روده باریك  1راس گوسفند نژاد لري بالغ(
پنج نر و پنج ماده) به ظاهر سالم براي مطالعات
آناتومی و بافت شناسی از کشتارگاه خرم آباد جمع
آوري و به آزمایشگاه منتقل گردید .سپس ،روده
باریك از دریچه پیلور تا روده کور ،برداشته شد.
براي مطالعات میکروسکوپی ،نمونهها در محلول
فرمالین  % 1خنثی تثبیت شدند و تمامی مراحل
تهیه مقاطع میکروسکوپی انجام گرفت .مقاطع به
ضخامت هفت میکرومتر برش داده شدند و با سه
روش رنگ آمیزي هماتوکسیلین و ائوزین،
پریودیك اسید چیف (پاس) و آلسیان بلو رنگ
شدند.
در بخش بافت شناسی ،ساختار میکروسکوپی و
خصوصیات بافتی روده از قبیل الیههاي مخاطی،
زیر مخاط ،عضالنی و سروز ،پالکهاي پییر،
پرزهاي مخاطی ،چینهاي مخاطی ،غدد مخاطی،
غدد زیر مخاطی ،پراکندگی سلولهاي جامی شکل
مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتايج
بررسی آناتومی روي نمونههاي تازه و تثبیت
نشده انجام شد .طول ،عرض و ضخامت دیواره روده
کوچك در قسمتهاي مختلف با استفاده از متر
معمولی و کولیسدیجیتالی انجام شد .میانگین
طول دوازدهه در گوسفند نژاد لري 6 ± /9
سانتیمتر است و میانگین عرض آن/55
 5/ ±میلیمتر است.
ژژونوم طویلترین قسمت روده باریك است و
سانتیمتر
میانگین طول آن 1 ± 11/5
است میانگین عرض ژوژنوم درنواحی قدامی ،میانی،
وخلفی آن به ترتیب /6 ، 9/61 ± /59
 ، 9/2 ±و  /25± /میلیمتر است.
ایلئوم انتهاییترین قسمت روده باریك است و
میانگین طول آن در گوسفند نژاد لري /99

 2/91±سانتیمتراست و میانگین عرض آن /26
 1/2 ±میلیمتر است.
میانگین طول کل رودهها در گوسفند لري در
متر و میانگین طول روده کوچك 5
حدود
متر است .بررسی بافتی نشان داد که الیة مخاطی
از یك پوشش اپیتلیال که از یك الیه سلولهاي
استوانهاي ساده تشکیل شده است ،یك پارین از
بافت همبند سست غنی از عروق خونی و لنفی و
سلولهاي عضالنی صاف ،و عضله مخاطی تشکیل
شده است .عضله مخاطی از دو الیه ،داخلی و
خارجی تشکیل شده است .عضله مخاطی حاوي
سلولهاي عضالنی صافی است که به صورت
مارپیچ آرایش یافتهاند و بر اساس جهت اصلی
قرارگیري سلولهاي عضالنی ،به دو الیه تقسیم
میشود .الیه داخلی جهت آرایش عموماً حلقوي و
در الیه خارجی ،جهت طولی است .
شکل پرزهاي مخاطی در نواحی مختلف روده
کوچك متفاوت است .دردوازدهه پرزها ،برگی شکل
و به تدریج که به سمت ایلئوم میرویم انگشتی
شکل میشوند (شکل و ) .فراوانی سلولهاي
جامی شکل در غدد روده اي (لیبرکوهن) بخش-
هاي مختلف روده کوچك متفاوت است و بیشترین
فراوانی در ایلئوم مشاهده گردید .در قسمتهاي
عمقی غدد رودهاي ،فراوانی سلولهاي جامی شکل
بیشتر بود (شکلهاي و ).
زیر مخاط دوازدهه حاوي تودههایی از غدد
لولهاي منشعب است که به درون غدد رودهاي باز
میشوند .اینها غدد دوازدهه اي (یا برونر) هستند
و سلولهاي آنها از نوع موکوسی است .پراکندگی
این غدد محدود به دوازدهه نبوده بلکه تا1
سانتیمتري ابتدایی ژژونوم کشیده شده اند(شکل-
 .)5زیر مخاط ایلئوم  ،حاوي تجمعاتی از ندولهاي
لنفوییدي به نام پالکهاي پایر هستند .هر پالک از
 1تا  1ندول تشکیل شده است .در روده باریك
گوسفند نژاد لري ،پالک هاي پایر محدود به ایلئوم
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نبوده بلکه تا 1سانتیمتري انتهاي ژژونوم
گسترده شده اند .این پالکها به صورت دستجات
متراکم و پراکنده در سمت مقابل مزانتري تجمع
یافتهاند و به اشکال گوناگونی از قبیل دایره اي،
بیضوي و نامنظم آرایش یافتهاند .میانگین تعداد
پالکهاي پایر در هر مقطع ایلئوم بین 2- 1
عدد مشاهده شد(شکل.)6
الیه عضالنی روده شامل دو الیة عضلة صاف
میباشد ،فیبرهاي عضالنی در الیة خارجی به
صورت طولی و در الیة داخلی به صورت حلقوي
آرایش یافتهاند .ضخامت الیه داخلی بیشتر از الیه
خارجی است (شکل.)5بین دو الیه داخلی و
خارجی عضالنی ،شبکه عصبی میانتریك (اورباخ)
قرار دارد (شکل  .)2خارجیترین الیه ،الیة سروزي
میباشد که الیهاي نازک از بافت همبند سست
غنی از عروق خونی و بافت چربی است و یك اپی-
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تلیوم ساده مکعبی(مزوتلیوم) آن را میپوشاند
(شکل.)5
ضخامت همه الیههاي تشکیل دهنده روده
شامل :الیههاي مخاطی ،عضالنی ،سروز ،و ضخامت
کل دیواره نواحی مختلف روده باریك  ،وارتفاع
پرزهاي مخاطی گوسفند نژاد لري اندازهگیري
شد(جدول ).
توزیع سلولهاي جامی شکل در واحد سطحی
معادل یك میلی متر مربع در همه نواحی روده
باریك انجام گرفت .فراوانی سلولهاي جامی شکل
در بخشهاي مختلف روده کوچك متفاوت است.
حضور این سلولها از دوازدهه شروع و با نزدیكتر
شدن به ایلئوم بر تعدادشان افزوده میشود .در
قسمتهاي عمقی بافت مخاطی روده هاي کوچك
(در هر سه قسمت) فراوانی سلولهاي جامی شکل
بیشتر بود (جدول ).

جدول  .0داده های توصیفی ضخامت اليههای روده باريک (میانگین  ±خطای استاندارد) برحسب میکرومتر.

ایلئوم

خلفی ژژونوم

میانی ژژونوم

6 5/ ± 5/

6 5/ ± 5/

5 2/ ± 2/

611/ ± 5 /6

611/ ± 5 /6

/ ± 1/ 5

/ ± 1/5

29/ ± 5/5

دوازدهه

ناحیه

قدام ژژونوم
/

6 6/9±

512± 5/

الیه مخاطی

/

51 / ±

51 / ± 9 /

ارتفاع پرز

66/ ±59/5

کل الیه عضالنی

96/ ± /

66/ ±6 /5

11/5± 1/6

11/5± 1/6

9 ± 9/

/ 2±

/ ± 6/9

الیه عضالنی داخلی

/ 5± /

/ 5± /

1 / ± 5

/ ± 2/

/ ± /2

الیه عضالنی

5 /5±5/2

5 /5±5/2

9±5/9

5/5±5/5

خارجی
/ ±6/

سروز
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جدول  .داده هاي توصیفی توزیع سلولهاي جامی شکل در مخاط روده باریك.

میانی ژژونوم

ایلئوم

خلفی ژژونوم

9± /

6± / 5

± / 5

1/ 5 ± / 6

/55 ± /5

/ 2 ± /9

/

قدامی ژژونوم
± / 5
± /

دوازدهه

ناحیه

1± / 5

سطح مخاط

± /95

شکل .0پرزهای برگی شکل دوازدهه .رنگآمیزی آلسیانبلو .بزرگنمايی.×01 1

شکل .6پرزهای انگشتی شکل ايلئوم .رنگآمیزی آلسیانبلو .بزرگنمايی×5 11

عمق مخاط روده
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شکل  .3مقطع عرضی اليه مخاطی ژژونوم  : GS.سلولهای جامی :LG .غدد لیبرکوهن.
رنگآمیزی آلسیانبلو .بزرگنمايی×51 1

شکل .5مقطع عرضی سلولهای جامی دوازدهه .سلولهای جامی قرمز متمايل به صورتی .
رنگ آمیزی .PASبزرگنمايی×511
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شکل  .4مقطع عرضی ديواره دوازدهه : BG.غدد برونر :SML .اليه زير مخاطی :MM .عضله مخاطی :ML .اليه
مخاطی : IML.اليه داخلی عضالنی :EML .اليه خارجی عضالنی.
رنگآمیزی آلسیانبلو .بزرگنمايی.×5 11

شکل  .2برش عرضی پالکهای پاير : PP.پالکهای پاير :SM .زير مخاط :ML .اليه مخاطی.
رنگآمیزی آلسیانبلو .بزرگنمايی51 1
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شکل .4مقطع عرضی اليه عضالنی ژژونوم :IML .اليه داخلی عضالنی :EML.اليه خارجی عضالنی :SL .اليه سروز.
رنگآمیزی آلسیانبلو .بزرگنمايی.×01 1

شکل .2مقطع عرضی اليه عضالنی ايلئوم :IML .اليه داخلی عضالنی :EML .اليه خارجی عضالنی :MP .شبکه
عصبی میانتريک.
رنگآمیزی  .PASبزرگنمايی.×51 1
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بحث
میانگین طول ایلئوم در گاومیشهاي رودخانه-
اي  5 / 5± /2سانتیمتر و قطر داخلی و
خارجی ایلئوم گاومیش رودخانهاي به ترتیب
 /6±1/15و  / ±1/16سانتیمتر گزارش شده
است .در یك بررسی میانگین طول ژژونوم در
گاومیش رودخانهاي  2/ ± /19متر و میانگین
قطر ژژونوم در گاومیش رودخانهاي /91cm
 /21±گزارش شده است( .)2طول ایلئوم در اسب
 21 -51cmذکر شده است( ).
گزارشی نشان داده است که تفاوت قابل
توجهی در طول ژژونوم گاومیشها وجود دارد
بنابراین ،در یك گروه سنی از گاومیشها طول
ژژونوم متغیر است(.)2
در بررسی حاضر نیز طول بخشهاي مختلف
روده در گوسفندان لري با یك سن و جنس نیز
متفاوت بود .به عنوان مثال طول دوازدهه در جنس
نر از  5سانتیمتر تا  25سانتیمتر متغیر و در
جنس ماده از  56سانتیمتر تا  59سانتیمتر متغیر
بود .طول ژژونوم در جنس نر از  2/ 5متر تا
 6/متر متغیر و در جنس ماده از  9/متر تا
 2/ 1متر متغیر بود .طول ایلئوم در جنس نر از
 2سانتیمتر تا  1سانتیمتر متغیر و در جنس
ماده از  5سانتیمتر تا  5سانتیمتر متغیر بود.
شکل وطول پرزها در نواحی مختلف روده
کوچك متفاوت است .این پرزها در دوازدهه برگی
شکل و به تدریج که به ایلئوم نزدیكتر میشوند،
انگشتی شکل میشوند .در انسان این پرزها
ارتفاعی بین  511-511میکرومتر دارند ( .)9در
انسانها ،پرزهاي ایلئومی در بین همه بخشها
کوتاهتر هستند .الیه مخاطی گاومیش به خوبی
رشد یافته و پرزهاي مخاطی نسبتاً کوتاه و انگشتی
شکل هستند ( . )2در حالی که پرزهاي رودهاي
گوشتخواران ،طویل و هرمیشکل هست (.)5

در گوسفند لري نیز شکل پرزهاي مخاطی در
نواحی مختلف روده کوچك متفاوت است .در
دئودنوم پرزها ،برگی شکلاند و به تدریج که به
سمت ایلئوم میرود انگشتی شکل میشوند.
آنالیزهاي آماري نشان دادند که در گاومیش
رودخانهاي ،میانگین توزیع سلولهاي جامی در
بین نواحی سطحی و عمقی مخاط به طور
چشمگیري تفاوت دارد به طوريکه توزیع این
سلولها در نواحی سطحی بیشتر از نواحی عمقی
است .در پرندگان ،میانگین توزیع سلولهاي جامی
در پرزهاي رودهاي مانند غدد اپیتلیالی مخاطی در
سطح نسبت به ناحیه قاعدهاي بیشتر است(.)5
به عالوه نتایج نشان دادهاند که سلولهاي
جامی در خوکچه هندي ،محتوي موکوسهاي
خنثی و اسیدي هستند .این مشاهدات پیشنهاد
میکنند که موکوسهاي مترشحه توسط سلول
جامی در طی تکامل پستانداران حفظ شدهاند() 1
فراوانی سلولهاي جامی شکل در بخشهاي
مختلف روده کوچك گوسفند نژاد لري نیز متفاوت
است و بیشترین فراوانی در ایلئوم مشاهده گردید.
فراوانی سلولهاي جامی شکل در قسمتهاي
عمقی غدد لیبرکوهن روده هاي کوچك بیشتر بود.
به عالوه ،سلولهاي جامی در گوسفند نژاد لري
محتوي موکوسهاي خنثی و اسیدي هستند چون
که هم با آلسیانبلو و هم با پاس رنگ گرفتند.
عضله مخاطی ایلئوم گاومیش رودخانهاي ،از دو
الیه تشکیل شده است .اما در گوشتخواران ،این دو
الیه جدا از هم هستند و الیه سوم نازک موربی
بین این دو الیه وجود دارد(.)2
در پرندگان ،چنین ساختار مشابهاي گزارش شده
است( ).
در گوسفند لري نیز عضله مخاطی از دو الیه
داخلی و خارجی تشکیل شده است.
تعداد غدد زیرمخاطی(برونر) دوازدهه در
قسمت قدامی بیشتر از نواحی دیگر است .این
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اختالف میتواند ناشی از این باشد که قسمت
قدامی دوازدهه نسبت به نواحی دیگر ،بیشتر در
معرض اسید معده قرار دارد ،بنابراین در این
قسمت ،غدد زیر مخاطی بیشتري براي خنثی
کردن اسیدیته کیموس مورد نیاز است .در اکثر
گونهها ،غدد زیر مخاطی دوازدهه از محل الحاق
معده -رودهاي شروع شده و تا فواصل متفاوتی از
روده کوچك امتداد مییابد(.)9
غدد برونر محتوي گلیکوپروتئینهاي موسینی
خنثی یا اسیدي یا مرکب از هر دو نوع موسین
گزارش شده است(9و

).

در گاومیش خوزستانی در قسمتهاي مختلف
دوازدهه (ابتدا ،میان و انتها) غدد برونر قابل
مشاهده است و لیکن بیشترین میزان در قسمت
ابتداي دوازدهه میباشد .در قسمت ابتداي دوازدهه
بیشتر سلولهاي موکوسی دیده شده که به مرور
در قسمتهاي مختلف دوازدهه سلولهاي سروزي
نیز نمایان میشوند(مروتی شریف آبادي و صالحی،
.) 29
در گوزن ،آهو ،موش صحرایی و خرگوش ،غدد
زیر مخاطی دوازدهه محتوي موکوسهاي اسیدي
هستند .در مقابل در انسان ،میمون رزوس ،گربهها،
راکونها ،موشها و اپوسومها غدد زیر مخاطی
دوازدهه محتوي موکوسهاي خنثی هستند .این
تنوع را نمیتوان به راسته یا رژیم غذایی
پستانداران نسبت داد( ).
در این بررسی مشاهده شد که پراکندگی این
غدد محدود به دوازدهه نبوده بلکه تا ابتداي ژژونوم
کشیده شده اند .در گاو بالغ ،پالکهاي ایلئومی به
اندازه کافی درشت و در سطح مخاطی ایلئوم دیده
میشود و تعدادشان در هر مقطع بافتی بین - 2
 1عدد و به ترتیب با طول و ضخامت 1 -
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میلیمتر است .پالکهاي پایر
میلیمتر و -2
ایلئومی انسان شامل  1 - 1ندول لنفاوي است و
به طور واضح قابل مشاهده است .بنابراین در
انسان بالغ و گاو ،پالکهاي پایر ژژونومی و ایلئومی
به صورت واضح و ماکروسکوپی مشاهده میشود.
در ایلئوم اسب ،بافت لنفوییدي به صورت ندولهاي
مشخص قرار گرفتهاند ،که هم به صورت پراکنده و
هم به صورت تجمعات ندولی (پالکهاي پایر)
هستند که عمدتاً در طول سطح مزانتري واقع
شدهاند و تعداد آنها  11 - 11عدد ،با طول -
 5سانتیمتر و عرض  -میلیمتر است (.)5
روده کوچك گاومیش ،حاوي دو نوع پالک
پییر است .پالکهاي پییر گسسته و مجزا در
پایانه ژژونوم -ایلئوم و زنجیرهاي به هم پیوسته از
پالکهاي پییر در ایلئوم .پالکهاي پییر
ژژونومی ،بیضی شکل و در سطح مخاطی
ژژونومی -ایلئومی پراکندهاند و تعداد این پالکها
در قسمت قدامی پایانه ژژونوم -ایلئوم بیشتر از
قسمت خلفی است (.)2
تعداد پالکهاي پایر در بخشهاي عرضی
ایلئوم در هر مقطع بافتی برهها ( 2عدد) بیشتر از
گوسفند ( 2عدد) است( ).
در گوسفند لري ،پالکهاي پایر نه تنها در
ایلئوم حضور دارند بلکه در ده سانتی متري انتهاي
ژژونوم کشیده شده اند .این پالکها به اشکال
گوناگونی از قبیل دایره ،بیضی ،ونامنظم آرایش
یافتهاند .میانگین تعداد پالکها در هر مقطع ،بین
 2- 1عدد بود.
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