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چكيده:
هدف :هدف از اين پژوهش ارزيابی ويژگیهای هیستومتری و استريولوژيک اليههای مختلف بافتی مری در دو جنس نر و ماده بز بود.
موادوروشها :جهت بررسی ساختار میکروسکوپی مری بز بهوسیلهی روش استريولوژی ،تعداد  8رأس بز بالغ و سالم از دو جنس انتخاب

و سپس ناحیهی گردنی دامها تشريح و مری خارج گرديد .نمونههای به دست آمده در محلول فرمالین بافر  31درصد تثبیت شده و پس از
تهیه مقاطع بافتی ،با استفاده از رنگآمیزی هماتوکسیلین و ائوزين توسط میکروسکوپ نوری مطالعه شدند.
نتایج :نتايج نشان داد که ضخامت میکرومتری اليههای زيرمخاطی و ماهیچهای در ناحیهی سینه ای و گردنی مری دارای اختتفف معنتی
دار هستند ( .)P<1/12نتايج استريولوژيک نشان داد که میانگین حجم در طبقهی ماهیچهای مری در جنس نر ،افزايش معنی داری نسبت
به جنس ماده دارد ،ولی در طبقات ديگر اختفف آماری معنی داری بین دو جنس مشاهده نشد (.)P>1/12
نتيجهگيري :هر چند نتايج مورفومتری نشان داد که اليههای مختلف بافت مری دارای اختفف معنی دار هستند امتا نتتايج استتريولوژی
هیچ گونه اختفف معنی داری را نشان نداد.
واژگانكليدي :مری ،بز ،هیستومتری ،جنس ،استريولوژی
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رحمت اهلل فتاحیان دهکردی و همکار

بررسي استریولوژیک ساختار بافتي مری در بزهای بختیاری نر و ماده

مقدمه

مواد و روشها

اولین بخش آغتازين مجترای گتوارش متری بتوده کته ناحیته ی

شمار  8رأس بز نژاد لری بختیاری ( 2نتر 1 ،متاده) بتا میتانگین

حنجرهای حلق را به معدهی غده ای در ستگ و استو و معتدهی

وزنتی  53±4/2کیلتوگرم و بتالغ ،بتر استاس فرمتول دنتتدانی در

غیر غده ای در نشخوارکنندگان ارتباط میدهد و شامل اليههتای

کشتارگاه منطقه ی شهرکرد انتخاب شتدند .پتس از اطمینتان از

مختاطی ،زيرمختتاطی ،ماهیچتتهای و پوشتش ختتارجی همبنتتدی

سالم بودن حیوانات ،دامهای مورد نظتر کشتتار شتده و آمتادهی

میباشد ( .)3از جمله ويژگیهای بارز مری ،انتقال غذا به نتواحی

نمونهگیری شدند .پوست ناحیهی گردنی و بهدنبتال آن عالتفت

پائین تر دستگاه گوارشی بوده که پديده ای استکته تحتت تتا یر

زيتترين بتترش داده شتتد و بتتا استتتفاده از کنتتدکاری ،متتری از

طول مری ،وجود يا عدم وجود غدد ،نوع ساختار ماهیچهای مری

ساختارهای اطراف جدا و دو انتهای بااليی و پائینی آن در معرض

و نوع غتذای انتقتال يافتته رترار متیگیترد .گستترش و وستعت

ررار گرفت .متری از ستمت بتااليی در محتل اتصتال بته حلتق و

ماهیچه های مخطط داخلی مروی در میتان گونتههتای مختلتف،

حنجره و از سمت پائینی در محل اتصتال بته رستمت اول معتده

متنوع بوده و اين ويژگی نیز مرهون وجود دو اليتهی ماهیچتهای

(شکمبه) برش داده شد و بهصورت کامل از بخش گردنی خارج و

داخلی حلقوی و خارجی طولی میباشد ( 3و  .)5بررسیها نشان

به آزمايشگاه منتقل گرديد .طول کامل مری در نظر گرفته شد و

می دهند که ضخامت ديواره ی مری تحت تتا یر عمتل بلتع رترار

سانتیمتر و با فواصل مساوی از هم انتخاب

 2رطعه به اندازهی 3

می گیرد ،بدين صورت که انقباضات دودی متری ناشتی از عمتل

گرديد و جهت جل وگیری از اتولیز بافتی بففاصله در محلول بتافر

بلع ،ضخامتهای متفاوتی را در اين اندام ايجاد میکنتد ( 1و .)4

مرک  31درصد ررار گرفتند .ساختارها بهمدت  54تا  48ستاعت

از س وی ديگر وجود غتدد زيرمختاطی در نتواحی مختلتف متری

در محلول فرمالین نگتهداری شتده و پتس از اطمینتان از بتوت

حیوانات اهلی که به تفصیل مورد تحقیق نیز ررار گرفتته ،ستبو

کامل آن ها ،جهت پروسه های بعدی آماده شدند .نمونهها جهتت

تغییرات چشمگیری در ضتخامت اليتهی زيرمختاطی شتده و در

آبگیری و پارافیندهتی در دستتگاه خودکتار اتوتکنیکتون رترار

نهايت ضخامت کل ديوارهی مری را تغییر متیدهتد ( .)2ممکتن

گرفته و با اتمام روند دستگاه ،رالوهای پارافینه ی بافتی از آنها

است اين غدد دارای الگوی ساختاری مشابهی باشند ولی وجتود

به دست آمد .از هر رالو برش های بافتی به ضخامت  2میکرومتر

آنها در طول کل مری در حیوانات مختلتف متفتاوت بتوده ،بته


تهیه شد و از هر صد مقطع يک مقطع در نظر گرفت شد؛ به اين

نحوی که در سگ در سرتاستر طتول متری ( )6و در گتاومیش و

صورتکه بهطور تصادفی از بین اعداد  3تا  311عددی فرضی مد

اسو در ناحیهی سینه ای متری بیشتتر مشتهود هستتند ( .)7در

نظر ررار گرفت و ربل از شروع برش گیری مقاطع بر اساس اعداد

مری خزندگان ،يکسری ستلول هتای ترشتحی موکوستی کته در

تصادفی انتخاب میشدند .برشهای بافتی بهدستت آمتده جهتت

رنگآمیزی پاس واکتنش مثبتت نشتان متیدهنتد ،نقتش غتدد


بررسی استريولوژيک با روش معمول هماتوکسیلین-ائوزين متورد

ترشحی موکوسی را ايفا میکنند (.)8

رنگآمیزی بافتی ررار گرفتند.

هر چند که تا یر جنس بر ويژگیهای بافتی مری در ستگ ( )9و

ابتدا مساحت نسبی ( )AAبا استفاده از نسبت تعداد نقاط ساختار

تا یر اين عامل بر ويژگی های بیومکتانیکی ايتن انتدام در انستان

مورد نظر( )āبر تعداد نقاط کل مقطع بافتی ( )Aبتهدستت آمتد.

( )31مورد بررسی ررار گرفته استت ،ولتی اطفعتات جتامعی در

سپس حجم نسبی نواحی مخاطی ،زيتر مختاطی و ماهیچتهای از

زمینتهی ويژگتتیهتتای استتتريولوژيک متتری بتتز در دو جتتنس در

رابطه  VV=AA×tو  V=∑P×a(p)i=1×tمحاسبه گرديد؛ که در

دسترس نیست .با در نظر گرفتن اين نکته که نژاد بز موجتود در

آن  a(p)iسطح متعلق به يک نقطه تقتاطعی و  tضتخامت بترش

منطقه شهرکرد ،نژاد بختیتاری استت کته دارای ارزش تغذيتهای

است .از حاصلضرب حجم نسبی هر پارامتر در حجم مطلتق هتر

بااليی نیز می باشد و همچنین به سبو سهولت دسترستی آستان

ناحیه ،حجم کلی به دستت آمتد و بترای هتر کتدام از پارامترهتا

به اين حیوان ،اساس تحقیق حاضر بر پايهی بررسی ساختار مری

جداگانه لحاظ گرديد ( 33و .)35

اين حیتوان بتا روش هتای استتريولوژيک بتوده و در ايتن راستتا
ويژگی های مورفومتريک مری در دو جنس نر و ماده مد نظر ررار
گرفته است.

12

يافتتتههتتای حاصتتل بتتا استتتفاده از روش آمتتاری One way

 ANOVAو تستتت تتتوکی در ستتطح  p< 1/12متتورد تجزيتته و
تحلیل آماری ررار گرفتند.
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نتايج

روند در دو طبقهی زيرمخاطی و ماهیچهای تکرار شده بود؛ با اين

نتايج حاصل از بررستی مورفومتريتک و استتريولوژيک متری در

تفاوت که افتزايش ضتخامت بته استتثنا طبقتهی ماهیچتهای در

نواحی مختلف و در طول کامل آن (از ناحیه ی بااليی بته ستمت

طبقات ديگر از لحاظ آماری هیچگونه اختفف معنیداری نداشت

ناحیهی پايینی) در جداول  3و  5مشخص گرديده است.

( .)P>1/12در طبقهی ماهیچهای بین ضخامت در دو جنس نر و

نتايج حاصل از مطالعهی مورفومتريک در نواحی گوناگون ساختار
بافتی مری نشان داد کته در هتر دو جتنس ،میتانگین ضتخامت

ماده در هر دو ناحیهی سینه ای و گردنی متری اختتفف آمتاری
معنیداری را نشان میداد (.)P<1/12

طبقه ی مخاطی در ناحیته ی ستینه ای متری بیشتتر از ناحیتهی

نتايج مطالعات استريولوژی نشان داد که در هر سه اليهی بتافتی

گردنی آن می باشد ،ولی اختفف مشاهده شتده از لحتاظ آمتاری

در هر دو جنس ،بیشترين حجم هر پارامتر مربتوط بته طبقتهی

معنیدار نبود (.)P>1/12

ماهیچه ای و کمترين حجم مربوط به طبقه ی زيرمخاطی بتود .از

نتتتايج حاصتتله نیتتز نشتتان داد کتته میتتانگین ضتتخامت طبقتتهی
زيرمخاطی در ناحیه ی گردنی مری در هر دو جتنس نستبت بته
ناحیتتهی ستتینهای متتری از کتتاهش معن تیداری برختتودار استتت

طرفی طبقهی مختاطی دارای حجمتی بینتابینی بتود و متوستط
میانگین حجم بین دو طبقه ی مورد مطالعه را بهختود اختصتا
داده بود.

( .)P<1/12بیشترين مقدار ضخامت اين اليه در ناحیهی سینهای

میانگین حجم در تمام طبقات مورد بررسی در جنس نر بیشتر از

رابل مشاهده استکه تفاوت مشتاهده شتده بتا ناحیتهی گردنتی

جنس ماده بود ولی به جز طبقتهی ماهیچتهای ،اختتفف آمتاری

معنیدار میباشد.

معنیداری بین میانگین حجم طبقات مخاطی و زيرمخاطی راجع

میانگین مجموع ضخامت اليهی ماهیچهای در هتر دو جتنس در
ناحیهی سینه ای مری افزايش رابل مفحظهای نسبت به ناحیهی
گردنی متری داشتته و ايتن افتزايش از لحتاظ آمتاری معنتیدار
متیباشتد ( .)P< 1/12دادههتا نشتتان داد کته در هتر دو جتتنس
میانگین ضخامت کل ديوارهی مری در ناحیهی سینهای مری بته
طور معنیداری بیشتر از ناحیهی گردنی آن میباشد (.)P<1/12
در هر دو ناحیتهی ستینه ای و گردنتی متری میتانگین ضتخامت
طبقهی مخاطی در جنس نر بیشتر از جتنس متاده بتوده و ايتن

به افزايش حجم در جنس نر نسبت به جنس ماده نبود .میانگین
حجم در طبقه ی ماهیچه ای مری در جنس نر ،افزايش معنتیدار
رابل مفحظهای نستبت بته جتنس متاده يافتته بتود (.)P>1/12
بیشترين میانگین حجم مربوط به طبقهی ماهیچهای و در جنس
نر بود در حالی که کمترين میانگین حجم در جنس ماده متعلتق
به طبقهی زيرمخاطی بود.
میانگین سطح در طبقتهی ماهیچتهای در جتنس نتر نستبت بته
داده بتود و ايتن

جنس ماده ،بیشترين مقدار را بهخود اختصتا
افزايش از لحاظ آماری معنیدار بود (.)P>1/12

جدول  :3میانگین و انحراف معیار میکرومتری پارامترهای مختلف مری در دو جنس .حروفی که با هم مشتابهت دارنتد ،نشتان دهنتدهی وجتود اختتفف
آماری معنیدار در نواحی سینهای و گردنی مری در هر دو جنس میباشد.
طبقهيمخاطي

ناحيه

جنس

ضخامت
(ميكرومتر)

سینهای
مری

گردنی
مری

نر
ماده
نر
ماده

3215±316/2

درصد
11/75

طبقهيزیرمخاطي

ضخامت
(ميكرومتر)
693/5±69/9

درصد
31/86

A

3256±94/1

15/33

3253±89/4

15/67

682/3±49/2

34/65

3235±72/9

11/84

B
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(ميكرومتر)
5765/8±312/1

22/45

(ميكرومتر)
4982±326/7

5216±311/2

21/15

4717/3±321/7

D, E

35/61

A

224/6±43/7

ضخامت

درصد

ضخامت

C, E

B

288/4±46

يماهيچهاي


طبقه

ضخامتكل

5246/3±86/4

24/69

4622/4±345/6

C, F

35/4

5413±68/6

21/74

4467/6±319/1

D, F
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جدول  :5میانگین و انحراف معیار نتايج استريولوژی پارامترهای مورد مطالعه در مری در دو جنس.

طبقه

طبقهی مخاطی

نر

1/42×315±1/154

1/142±1/134

5/52×314±1/15

ماده

1/445×315±1/153

1/45±1/155

5/53×314±1/54

نر

1/319×315±1/138

1/181±1/133

1/241×314±1/17

ماده

1/318×31 ±1/131

1/315±1/138

1/24×31 ±1/11

نر

1/744×315±1/364

1/273±1/142

1/75×314±1/89

ماده

1/215×315±1/315

1/477±1/115

5/23×314±1/71

جنس

5

4

نر

6/23×314±3/55

طبقهی ماهیچهای

(ميكرومترمربع)

(درصد)

(ميكرومترمكعب)

(ميكرومترمكعب)
ماده

2/56×314±3/14

طبقهی زير مخاطی

سطحنسبي

حجمنسبي

حجمهرپارامتر

حجمكلمري

شکل  :3ساختار میکروسکوپیک مری بز .سطح خارجی طبقهی مخاطی ( )Muتوسط اليهی شتاخی شتده ( )Coپوشتیده شتده استت .عالتلهی مختاطی
( )Mmبه صورت پراکنده رابل تشخیص بوده که در زير آن زيرمخاط ( )Smرترار گرفتته استت .عالتفت مخطتط ( )Msدر دو رديتف بته ختوبی مشتاهد
میگردد( .بزرگنمايی × ،51رنگآمیزی هماتوکسیلین -ائوزين).

شکل  :5ساختار میکروسکوپیک مری بز .به ضخامت بافت پوششی ( )Muطبقهی مخاطی توجه شود که در سطح ختارجی آن بافتت شتاخی شتده ()Co
ررار گرفته است( .بزرگنمايی × ،41رنگآمیزی هماتوکسیلین-ائوزين).
14
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ساختار میکروسکوپیک مری بتز در شتکلهتای  3و  5مشتخص

باندهای لیپوپروتگینی در سلول های ماهیچته ای ايفتا متیکننتد.

گرديده است .همچنانکه مشاهده میگتردد ،اليتههتای مختلتف

همچنین مطالعه ی ديگری نشان داد که هورمونهای استروئیدی

مری شامل مخاط ،زير مخاط و اليهی عالفنی به تفکیک ،مجتزا

جنسی بر سلولهای ماهیچهای تأ یرگذار متیباشتند .چنتانچته

شده است (شکل  )3و از طرف ديگتر اليتهی مختاطی همتراه بتا

 González-Montelongoو همکاران ( )36ا ر آندروژنها را بتر

اليهی شاخیشده ی مرتبط با آن مورد بررسی ررار گرفتته استت

سلولهای ماهیچته ای صتاف روده ای متورد تحقیتق رترار داده و

(شکل .)5

مشخص کردند که هورمونهای مذکور از طريق فعالسازی سنتز
پلیآمین و رو کیناز ( )Rho Kinaseسبو تغییرات چشمگیتری

بحث
استفاده از روشهای استريولوژی بهطور کمی ،رواعتد تغییترات و
خصیصههای سهبعدی برخی ساختارها را نشان میدهد و ساختار
بافتی مری نیز از اين رواعد مستتثنی نبتوده استت Lucendo .و
همکاران ( )31در بیماری التهاب بافت پوششی مری ،با استتفاده
از روش استريولوژی باب جديدی را جهت تشخیص و درمان اين
آنهتتا نشتتان دادنتتد کتته تتتراکم حجمتتی
عارضتته بتتاز کردنتتد .
ائوزينوفیلها در اين بیماری  111بار بیشتتر از وضتعیت طبیعتی
خود بوده که اين امر ممکن است بهترين خصیصتهی تشخیصتی
بیماری التهاب متری متیباشتد Okur .و همکتاران ( )34جهتت
نشان دادن ا رات راديوتراپی بر درمان سرطانهای ديواره ی مری
دو گتتروه پتتیش و بعتتد از درمتتان ،بتتا راديتتوتراپی تومورهتتا را بتته
وسیلهی روشهای استريولوژی مورد تفحص ررار دادند و با کمک
اندازه گیری حجم تومور ،مشخص نمودند که راديوتراپی بر درمان
سرطان ديوارهی مری ا ر معنیداری دارد.

در سلولهای ماهیچهای میشوند.
نتايج مورفومتريک بهدست آمده مبین اين نکته بود که میتانگین
ضخامت طبقهی مخاطی در جنس نر بیشتر از ضخامت اين اليته
در جنس ماده بود ،هر چند که اختتفف معنتیداری در بتین دو
جنس مشاهده نگرديد .همچنین در هر دو جنس ضخامت اليهی
مخاطی در ناحیه ی گردنی مری به سمت ناحیتهی ستینهای بته
شکل فزايندهای افزايش يافته و متکامل میشد .يافتهی بهدستت
آمده از نتايج مطالعه ی حاضر مشابه با مطالعهی متری در برختی
پستانداران اهلی است که مشخص گرديد کته ضتخامت طبقتهی
مخاطی مری بهصورت فزاينده ای از ستمت ناحیتهی گردنتی بته
طرف ناحیه ی سینه ای افزايش میيابد ( .)37يافتههای حاصل از
مطالعه ی حاضر نشان داد که با وجود تفاوتهتای چشتمگیتر در
ضخامت طبقهی مخاطی در نواحی مورد بررسی ،در هر دو جنس
هیچ تفاوت معنیداری در ضتخامت طبقته ی زيتر مختاطی بتین
نواحی گردنی و سینه ای مری وجود ندارد .نتايج به دست آمده از

چنانکه نتايج حاصل از مطالعته حاضتر نشتان داد ،ويژگتیهتای

تحقیق پیشرو نشان داد که ضخامت طبقهی ماهیچهای مری در

استتتريولوژی طبقتتات مختتاطی و زيرمختتاطی در ديتتوارهی متتری

هر دو جنس در ناحیهی سینهای اين اندام بهطور معنیدار بیشتر

کمترين مقدار حجم را (خصوصاا در اليهی زيرمخاطی) بته ختود

از ناحیهی گردنی آن بوده است .به عبتارت ديگتر الگتوی عتوض

داده بودند و حجم نسبی و حجم مطلق اين دو اليتهی

شدن ضخامت طبقه ی ماهیچته ای در نتواحی متورد نظتر متری

ديوارهی مری تغییر معنیداری در بین دو جنس نشان نداده بود.

تقريبا مشابه با الگوی تغییر ضتخامت طبقته ی مختاطی در ايتن

اين يافتهها را میتوان به عدم ا رپذيری اين دو اليه در جنس نتر

نواحی است .چنین به نظر میرستد کته بتین ضتخامت طبقتهی

و ماده نسبت داد .در عوض حجم نسبی و حجم مطلق در اليتهی

ماهیچه ای مری و فشاری که از ستمت داختل لتومنی متری وارد

ماهیچهای آشکارا اختفف معنیداری را در بین دو جتنس نشتان

می شود ،ارتباط مستقیم وجود داشته باشد ( .)38طبق مطالعهای

میداد ،بهطوری که حجم اندازهگیری شده اين اليه در جنس نتر

که  Nicosiaو همکاران ( )39در انستان انجتام دادنتد ،گتزارش

بیشتر از جنس ماده بود و بیشترين تا یرپتذيری را از دو جتنس

کردند که رابطه ی مستتقیمی بتین دامنته ی انقباضتات طبقتهی

نشان داد .در ارتباط با نقش آندروژنهای جنسی و تا یر آنها بر

ماهیچهای ديوارهی مری و سطح مقطع اين طبقه وجود دارد.

اختصا

ساختار سلول های ماهیچه ای مطالعتاتی انجتام شتده استت؛ بته
طتتوریکتته  Hashimuraو همکتتاران ( )32بتتا بررستتی نقتتش

نتیجهگیری

تحريک کنندگی و ا رگذاری آندروژن ها بر سلول های ماهیچته ای

هر چند که نتايج حاصل از بررسی مورفومتری اليههای مختلتف

صاف عروری نشان دادند که اين هورمونهای جنسی نقش ختود

بافت مری دارای اختفف معنیداری بودند ولی نتايج استريولوژی

را با تأ یر بتر بیوستنتز پروتگوگلیکتان هتا ،پلتی آمتین و افتزايش

هیچ گونه اختفف معنیداری را نشان نداد.
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Abstract
Aim: The aim of this study was to evaluate histometrical and stereological properties of the different
tissue layers in male and female goats.
Material and Methods: To study the microscopic structure of the goat esophagus by stereological
method, the eight healthy adult goats from both sexes were selected and the cervical region was
dissected and esophagus removed. The obtained samples were fixed in 10% buffered formalin solution
and then prepared tissue sections, stained with hematoxylin and eosin and studied using light
microscopy.
Results: Results showed that there are significant variation in micrometry thicknesses of the
submucosal and muscular layer at the cervical and thoracic regions (P<0.05). The stereological results
showed that mean volume of the esophageal muscular layer was significantly greater in male than
female, but in other layers significant differences between both sexes was not observed (P>0.05).
Conclusion: Although morphometrical results showed that there are significant variations in different
layers of the esophagus tissue, but stereological results showed no significant difference.
Keywords: Esophagus, Goat, Histometry, Sex, Stereology
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