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*2حسن مروتی و 1نژادجواد صادقی
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چکیده
حرکات به عضالت مري منجر. دهانی به معده نقش دارد يگوارشی است که در انتقال مواد غذایی از حفره يلولهمري بخشی از 

اي را نشان داده هاي قابل مالحظهگرفته و تفاوتهاي مختلف مورد بررسی قرارمحتواي عضالنی مري در گونه. شودآن میدودي
پس از . استفاده شداز دو پلنگ ایرانی تحقیقدر این . اندك استاطالعات در مورد محتواي عضالنی مري در حیوانات وحشی .است

-مادهانجام مراحل آ پس ازازي شدند و سثابتدرصد  10ها در فرمالین بافر نمونه.گرفتمري صورت  جداسازيکشی حیوانات، آسان
با استفاده میکرومتر تهیه و 5-7هاي بافتی به ضخامت برش. هاي پارافینی تهیه شدمیکروسکوپ نوري قالب يسازي بافت براي مطالعه

صورت ه دوم مري ب يمخاطی از نیمه يهعضل ينتایج نشان داد که الیه. میزي شدندآکروم ماسون رنگائوزین و تري-از هماتوکسیلین
ه عضالنی ب يطبقه.آیدصورت نوار کامل عضالنی درمیه طرف انتهاي مري به تدریج به هاي عضالنی صاف پراکنده نمایان و برشته

اند و از ابتداي مري بندي از هم جدا شدهبافت هم يوسیلهه شود که بعضالنی حلقوي داخلی و طولی خارجی دیده می يصورت دو الیه
عضالنی حلقوي داخلی  يهاي عضالنی الیهصاف در بین رشته يهاي عضلهدوم مري، رشته ياز شروع نیمه. قابل مشاهده هستند

حلقوي  يیک چهارم انتهایی مري، عضله يدر ناحیه نهایتاً. شودمیهاي عضالنی صاف افزوده تدریج بر تعداد رشتهه مشاهده و ب
صاف  يصورت عضلهه معدي ب-مريدر محل اتصال طولی خارجی يعضله. شودمیهاي عضالنی صاف تشکیل از رشته داخلی کامالً

وباشد هیستومورفولوژي مري در پلنگ می ياین مطالعه اولین مطالعه.یابدصاف جدار معده ادامه می يدیده شده و به داخل عضله
. این گونه و سایر پستانداران مشاهده شدآرایش عضالت جدار مري  ينوع و نحوهاي در هاي قابل مالحظهتفاوت

پلنگ ایرانی، مري، هیستومورفولوژي، محتواي عضالنی: کلیديکلمات 

مقدمه
وجود محتواي عضالنی داراي  يواسطهه مري ب.

غذایی از دهان مواد است و در انتقال حرکت دودي شکل 
).Banks 1993(کند ف معده نقش مهمی ایفا میطره ب

انسان، پستانداران در که عموماًمحتواي عضالنی مري 
بررسی قرارگرفته  اهلی و حیوانات آزمایشگاهی مورد

اي را در نوع، ترکیب و هاي قابل مالحظهاست، تفاوت
-عضالنی در طول مري نشان می يترتیب قرارگیري طبقه

 عضالنی يطبقه).Worl and Neuhuber 2005(دهد 
 Eurell and Frappier(نشخوارکنندگان و سگ در مري 

ي دامپزشکی، دانشگاه تهرانستادیار گروه علوم پایه، دانشکدها1
ي دامپزشکی، دانشگاه تهراندانشکدهستاد گروه علوم پایه، ا*2

حالی که در در تمام طول آن اسکلتی هستند، در) 2006
.Katori et al(نسان ا Eurell(، خوك، گربه و اسب )2010

and Frappier 2006 (يقسمت انتهایی مري از عضله 
در  عضالنی مري عموماً يطبقه. صاف تشکیل شده است

عضالنی  هايرشتهطوري که جهت ه دو الیه قرار دارد ب
 يصورت حلقوي و فیبرهاي عضالنی الیهه بداخلی يالیه

. )Whitmore 1982(باشد صورت طولی میه خارجی ب
 ينظیر خوکچه(ها عضالنی مري در برخی گونه يطبقه

گزارش شده استا چهار الیه نیز داراي سه ت) هندي
)Francis 1974.(

E-mail: hmorovvati@ut.ac.ir)مسئول ينویسنده(
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بررسی دقیق قرار مري در پستانداران وحشی مورد 
 Panthera pardus(پلنگ ایرانی .نگرفته است

saxicolor ( پستانداري گوشتخوار است که متعلق به
ترین باشد و بزرگمی) Felidae(سانان گربه يخانواده
این حیوان، در مناطق . دهدپلنگ را تشکیل می يزیرگونه

-شمالی ایران، شرق ترکیه، جنوب ترکمنستان و قسمت

کند هایی از مناطق غربی افغانستان زیست می
)Khoshnegah et al. 2012, Youssefi et al. در ). 2010

مورفولوژي عمومی مري هیستواین مطالعه ضمن بررسی 
ها مورد در پلنگ ایرانی، محتواي عضالنی آن با سایر گونه

تواند در گسترش دانش در که می گرفته استسه قرار مقای
هاي مختلفی از طرف دیگر بیماري. این زمینه مفید باشد
.Kamrani et al(گربهدر مرينظیر مگاازوفاگوس  2002, 

Mace et al. 2013, Van Geffen et al. گزارش )2006
دنبال ه شده است که در آن حرکات پریستالتیک مري ب

آن، وه برعال .شودعصبی مختل می- اختالل عضالنی
 Gastroesophageal(مروي -تلسکوپی شدن معدي

intussuception (هم در پلنگ گزارش شده است
)Hettlich et al. مري اي که اهمیت مطالعات پایه )2010

این گونه را جهت اقدامات تشخیصی و  اتخاذ در
.سازدتصمیمات درمانی دو چندان می

مواد و روش کار
. در این مطالعه از دو قالده پلنگ ایرانی استفاده شد

ه یافت شد ب )استان مازندران(مورد اول در اطراف تنکابن
متاکارپ و  يو ناحیهنبود قادر به حرکتکه طوري

) افتادن در تلهدلیل گیره ب احتماالً(انگشتان راست حیوان 
 يحیوان پس از بیهوشی به دانشکده. قطع شده بود

و پس از اقدامات شد دامپزشکی دانشگاه تهران منتقل 
 ياسلحه يگلوله احتماالً(فلزي  يتشخیصی، وجود ماده

در کانال نخاعی و نیز جراحات شدید در ) شکاري
ه ب نهایتاً. د قرار گرفتییأها مورد تهاي انداماستخوان

 تربیشلوگیري از درد جو  بینی وخامت حالپیشدلیل 

تزریق داخل  يوسیلهه کشی بنحیوان، آسا
-Solution para euthanasiaوریدي T61) شرکت

بعد از  mg/kg3/0به میزان ) اینتروت، آمستردام، هلند
در اطراف بجنوردمورد دوم، . بیهوشی صورت گرفت

پس از انجام  وشد گیري زنده )استان خراسان شمالی(
مشکالت کبدي و معاینات و آزمایشات بیوشیمیایی خونی 

مرکز وان جهت درمان به حی . تشخیص داده شدکلیوي 
ه ماه بعد ب 6تهران منتقل شد که  بازپروري حیات وحش

. دلیل بیماري شدید کلیوي تلف شد
تر هر دو حیوان جهت انجام اقدامات تشخیصی بیش

هاي مري و پس از تشریح، تمام قسمت ندکالبدگشایی شد
 تا کاردیاي معده از بدن خارج حلقاي حنجرهاز قسمت 

به صورت طولی برش گیري طول آن پس از اندازهو  شد
بافر فسفات سدیم  يوسیلهه ها بسپس نمونه. داده شد

هاي شستشو داده شدند و به کمک پین) موالر 01/0(
) مترمیلی 5به ضخامت (فلزي کوچک روي صفحات چوبی 

درصد  10شدند و درون ظرف حاوي بافر فرمالین  پهن
 يپس از ثبوت بافتی، به منظور تهیه. قرار داده شدند

حدود يمقاطع عرضی و طولی، قطعات متوالی به فاصله
طی متر از ابتدا تا انتهاي مري تهیه و پس از سانتییک

هاي و برشهاي پارافینی تهیهمعمول بافتی، قالبمراحل 
مقاطع بافتی . میکرومتر تهیه گردید 5-7بافتی به ضخامت 

کروم ماسون ائوزین و تري-به کمک هماتوکسیلین
، E600مدل(نوري میزي شدند و با میکروسکوپآرنگ

وجود .گرفتندمورد مطالعه قرار ) شرکت نیکون، ژاپن
هاي عضالنی صاف، مخطط و یا مخلوط صاف و رشته

که یجای از آن. مخطط در هر یک از مقاطع ثبت شد
متر از یک سانتی يصورت متوالی و به فاصلهه ها ببرش

هاي رشتهانواع مري تهیه شد، نسبت طول هر کدام از 
-ه طول مري براساس درصد محاسبه شد و دادهعضالنی ب

ه ب 16نسخه  SPSSافزار آماري ها با استفاده از نرم
.نگین و انحراف معیار بیان گردیدصورت میا
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نتایج 
اي و مري پلنگ ایرانی از سه قسمت گردنی، سینه

متر سانتی 40و طول آن حدود  بود شکمی تشکیل شده
هاي قسمتهر یک از ساختارهاي موجود در . بوده است

 طبقاتطور کلی مشابه هم بوده و جدار مري از ه مري ب
عضالنی و آدوانتیس یا سروز تشکیل مخاط، زیرمخاطی، 

تلیوم، پارین و اپی يمخاطی از سه الیه يطبقه. بودشده 
بافت پوششی در تمام . مخاطی تشکیل شده بود يعضله

 .دیده شدطول مري از نوع سنگفرشی مطبق غیرشاخی 
وان از اهاي کالژن فروجود رشته يواسطهه پارین ب يالیه

مري در .شد هدتشخیص دابندي متراکم نوع بافت هم
دوم  ياز نیمهمخاطی بود اما  يعضله يابتدا فاقد الیه

هاي عضالنی صاف صورت رشتهه بمخاطی  يعضلهمري 
صورت ه طرف انتهاي مري به تدریج به نمایان و ب پراکنده

از زیرمخاط جدا  را آمده و پاریننوار کامل عضالنی در 
ه ب زیرمخاطيطبقه). 1تصویر ، 1جدول (کردمی

عروق خونی، عروق  حاويصورت بافت هم بند سست 
 يدو طبقه ).1تصویر (لنفاوي و اعصاب مشاهده شد 

ه هاي طولی را تشکیل داده که بمخاطی و زیرمخاط، چین
 يطبقه.بودیافته ها افزایش د آنطرف انتهاي مري تعدا

حلقوي داخلی و  يعضالنی مري پلنگ ایرانی از دو الیه

ه که از ابتداي مري ب بودطولی خارجی تشکیل شده 
. بودندهاي عضالنی مخطط قابل مشاهده صورت رشته

داخلی و خارجی در ابتدا  يهاي عضالنی دو الیهرشته
يالیهرت دو صوه تدریج به همدیگر را قطع نموده اما ب

بندي اي همهرشته يوسیلهه بمجزا دیده شد که  کامالً
شده بودنداز هم جدا عصبی و عروق  يحاوي شبکه

 يهاي عضلهدوم مري، رشته ياز شروع نیمه). 2تصویر (
عضالنی حلقوي  يهاي عضالنی الیهصاف در بین رشته
هاي عضالنی تدریج بر تعداد رشتهه داخلی مشاهده و ب

شدندهاي عضالنی مخطط میجایگزین رشتهصاف که 
یک چهارم انتهایی مري،  يدر ناحیه نهایتاً. شدافزوده 

هاي عضالنی صاف از رشته حلقوي داخلی کامالً يعضله
طولی  يعضله). 2تصویر ، 2جدول (بودتشکیل شده 

ه تري بدر طول مري پلنگ ایرانی به میزان بیش خارجی
و )درصد 94حدود (مخطط دیده شده  يصورت عضله

ه معدي ب-متري محل اتصال مريسانتی 2-3در 
 يصاف دیده شده و به داخل عضله يصورت عضله

 ).3، تصویر 1جدول (فتیاجدار معده ادامه میصاف 
هاي آدوانتیس و قسمت يقسمت گردنی مري از طبقه

.شده بود اي و شکمی از سروز پوشیدهسینه

مخاطی، حلقوي داخلی  يهاي عضلهدر هر یک از الیهبه طول مري بر اساس درصد صاف و مخطط  يعضلهطول نسبت  :1جدول 
)انحراف معیار ±میانگین (پلنگ ایرانی و طولی خارجی 

عضله مخططعضله صاف و مخططعضله صافالیه عضالنی
--1/62±1/0عضله مخاطی

5/50±4/267/0±9/222±8/2عضله حلقوي داخلی
94±4/1-9/5±3/1عضله طولی خارجی
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زي یآمرنگ(مقطع بافتی مري در قسمت میانی ): a. (هاي مختلف مري پلنگ ایرانیمخاطی قسمت يمقاطع بافتی طبقه :1تصویر 
مقطع ): c(، )×200-تري کروم ماسونآمیزي رنگ(انتهایی مقطع بافتی مري در قسمت سه چهارم ): b(، )×100-تري کروم ماسون

، پارین )E(بافت پوششی سنگفرشی مطبق غیرشاخی ). ×100-هماتوکسیلین ائوزینآمیزي رنگ(بافتی مري در قسمت انتهایی 
)Lp (زیرمخاط  يو طبقه)Ts (ی مخاطی هاي عضالنطور که در تصاویر مشخص است، سلولهمان. انددر تصاویر مشخص شده
.شوندپارچه و ضخیم دیده میصورت یکه طرف انتهاي مري به تدریج به هاي پراکنده اما بصورت سلوله ابتدا ب) هاسرپیکان(

آمیزي رنگ(هاي ابتدایی مقطع بافتی مري در قسمت): a. (هاي مختلف مري پلنگ ایرانیعضالنی قسمت يمقاطع بافتی طبقه :2تصویر 
مقطع بافتی مري  :)c(، )×200-تري کروم ماسونآمیزي رنگ(مقطع بافتی مري در قسمت میانی ): b(، )×100-ماسونتري کروم 

ماسون،  تري کرومآمیزي رنگ(مقطع بافتی مري نزدیک انتها  :)d(، )×100تري کروم ماسون، آمیزي رنگ(در قسمت سه چهارم انتهایی 
جدا ) LML(عضالنی طولی خارجی  ياز الیه) هاپیکان(بندي بافت هم يوسیلهه ، ب)CML(الیه عضالنی حلقوي داخلی ). ×100

هاي عضالنی مخطط در تدریج در بین سلوله هاي عضالنی صاف بطور که در تصاویر مشخص است، سلولهمان. شده است
.شوندکامل جایگزین میطور ه مري ب طرف انتهايه ب ظاهر و نهایتاً) هاستاره(عضالنی حلقوي داخلی  يالیه



. . . ي هیستومورفولوژي محتواي عضالنی مري در مطالعه

139665بهار، 1، شماره سیزدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

عضالنی  يو الیه) CML(عضالنی حلقوي داخلی  يالیه. عضالنی انتهاي  مري پلنگ ایرانی يطبقهبافتی مقطع ): a(:3تصویر 
اند از هم جدا شده) هاپیکان(بندي بافت هم يوسیلهه اند و بهاي عضالنی صاف تشکیل شدهاز سلول تماماً) LML(طولی خارجی 

-و اپی) EE(تلیوم مري در این تصویر اپی. معدي در پلنگ ایرانی-محل اتصال مري بافتیمقطع ): b). (×100تري کروم ماسون، (

تري (یابد ادامه می) M(مخاطی معده  يبا عضله) m(مخاطی مري  يتوجه کنید که عضله.مشخص شده است) SE(تلیوم معده 
).×100کروم ماسون، 

بحث
هاي عضالنی در مري پلنگ ایرانی داراي الیه آرایش

. باشدهایی با سایر پستانداران اهلی میها و تفاوتشباهت
هاي مخاطی مري در پلنگ ایرانی حاوي رشته يعضله

عضالنی صاف بوده که در محاذات محور طولی مري 
.  دوم مري قابل مشاهده هستند يآرایش یافته و از نیمه

هاي مخاطی مري در خوك و سگ نیز در قسمت يعضله
ابتدایی مري وجود ندارد اما در گربه، اسب و 

 يهاي عضالنی صاف منفرد عضلهنشخوارکنندگان رشته
Eurell(مخاطی نزدیک حلق گزارش شده است  and

Frappier 2006 .(عضالنی در مري پلنگ ایرانی  يطبقه
هاي عضالنی ز دو الیه تشکیل شده است که جهت رشتها

ه بخارجی  يصورت حلقوي و الیهه داخلی ب يالیه
هاي ابتدایی مري برخی و در قسمت استصورت طولی 

هاي عضالنی در جهات مختلف بین دو رشته قرار رشته
 ي، با مطالعه1974در سال  Francis. گیرندمی

هندي این  يعضالنی مري در خوکچه يمورفولوژي طبقه
اي جداگانه مطرح و صورت الیهه هاي عضالنی را برشته

.  عضالنی گزارش کرده است يسه الیه در طبقه
Ingelfinger  گزارش کرده است که در 1958در سال ،

عضالنی مري از دو الیه تشکیل شده  يها طبقهاکثر گونه

عضالنی از سه و یا  يها طبقهاست اما در برخی گونه
.حتی چهار الیه نیز تشکیل شده است

عضالنی مري پلنگ  يهاي عضالنی در طبقهرشته
دوم طول  يبوده که از نیمهو صاف ایرانی از نوع مخطط 

مري تغییرات انتقالی بافت عضالنی مخطط به عضالنی 
هاي پستانداران که مورد در اکثر گونه. شودصاف دیده می

 Samarasinghe(قرار گرفته است نظیر موش  عهمطال

، )Amussen and Gaunitz 1978(موش صحرایی، )1972
سگ ،)Thomas and Trounce 1960(خوکچه هندي

)Camp 1935( و گوسفند ، گاو)Floyd 1973(يطبقه 
هاي عضالنی مخطط عضالنی در طول مري از رشته

ناگهانی طور ه تشکیل شده است و نزدیک کاردیاي معده ب
حالی این در. شوندهاي عضالنی صاف میمبدل به رشته

مخطط تا دو سوم  يدر اسب و خوك عضلهاست که 
خلفی طول مري و در گربه تا چهار پنجم طول مري ادامه 

Eurell(دارد  and Frappier 2006 .(و هادر پریمات
در اف به ص مخطط يعضلهانتقالی  يناحیه انسان

 Katori(سوم میانی طول مري قرار دارد یک يمحدوده

et al. 2010 .(
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تغییرات انتقالی بافت عضالنی مخطط به  يمطالعه
عضالنی مري پلنگ ایرانی  يطبقه يصاف در دو الیه

عضالنی حلقوي داخلی این  ينشان داد که در الیه
دوم  يدر نیمه(تر مري هاي قدامیتغییرات در قسمت

یک چهارم انتهایی مري،  يدر ناحیه نهایتاً آغاز و) مري
هاي عضالنی صاف تشکیل شده از رشته کامالً این الیه

در طولی خارجی  يعضلهحالی است که این در.است
محل  نزدیکمخطط دیده و  يصورت عضلهه ب طول مري

. وجود داردصاف  يصورت عضلهه معدي ب-اتصال مري
اپاسوم و ) Whitmore 1982(میمون ماکاك در انسان،

)Marklin et al.  يانتقال بافت عضالنی در الیه نیز) 1979
حلقوي خارجی در  يحلقوي داخلی نسبت به الیه

در حالی که در . دهدتر مري روي میهاي قدامیقسمت
حلقوي داخلی و  يتغییرات انتقالی دو الیه مارموست

طولی خارجی در یک سطح گزارش شده است 
)Whitmore 1982 .(Ingelfinger  و  1958در سال

Christensen  وDecarle  تغییرات انتقالی 1974در سال
تر عضالنی طرف ایجاد محتواي بیشه عضالنی مري را ب

مطالعات . مخطط در مري پستانداران عالی توصیف کردند
عضالنی در موش نشان داد که  يطبقه شناسیجنین
عضالنی مري از تمایز  يمخطط موجود در طبقه يعضله
هاي عضالنی صاف مري در اواخر دوران جنینی و سلول

.Patapoutian et al(آید وجود میه نیز پس از تولد ب

1995, Kablar et al. دیگر که  يمطالعه،در مقابل). 2000
انجام شد نشان داد  2000در سال  Dhootو  Zhaoتوسط 

هاي پیشروي عضالنی مخطط از سلولهاي سلولکه 
-یز سلولآیند و حاصل تماوجود میه عضالنی اسکلتی ب

در  Neuhuberو  Worl.باشندهاي عضالنی صاف نمی
هاي سلول يریزي شدهمرگ برنامه نیز، 2005سال 

و Cao. عضالنی صاف مري در موش را گزارش کردند

بافت نشان دادند که تکامل  2012همکاران در سال 
 يتر از الیهطولی خارجی سریع يعضالنی مخطط در الیه

هاي خلفی حلقوي داخلی بوده و این روند در قسمت
در . گیردهاي قدامی صورت میز قسمتتر امري سریع

 يعضلههم نشان داده شده بود که تکامل دیگر  يمطالعه
طولی خارجی در قسمت قدامی  يمري از الیهمخطط 

 يخارجی به الیه يآغاز و از جلو به عقب و از الیه
این بر). Zhao and Dhoot 2000(یابدداخلی ادامه می

 يتر در الیهوجود بافت عضالنی مخطط بیش ،اساس
عضالنی طولی خارجی مري پلنگ ایرانی نیز قابل توجیه 

. است
مري در  هیستومورفولوژيياین مطالعه اولین مطالعه

اطالعات پایه براي عنوان ه ب تواندباشد که میپلنگ می
. مطالعات بعدي در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد

محتواي عضالنی مري در پلنگ ایرانی  ،در مجموع
 .خطط بوده استمداراي هر دو نوع عضالت صاف و 

صورت ه دوم مري ب يمخاطی از نیمه يعضله يالیه
. شودمشخص میهاي عضالنی صاف پراکنده رشته
 يهاي عضالنی الیهصاف در بین رشته يهاي عضلهرشته

مشاهده دوم مري  ياز شروع نیمهعضالنی حلقوي داخلی 
 يیک چهارم انتهایی مري، عضله يدر ناحیه نهایتاًشد و 

هاي عضالنی صاف تشکیل از رشته حلقوي داخلی کامالً
-طولی خارجی در محل اتصال مري يعضله.شودمی

صاف دیده شده و به داخل  يصورت عضلهه معدي ب
 ،این اساسبر.یابدصاف جدار معده ادامه می يعضله

مري در پلنگ ایرانی  يدیواره يآرایش و نوع عضله
رسد خصوصیات نظر میه اختصاصی این حیوان است و ب

جزء هیستومورفولوژي محتواي عضالنی مري 
.اي استخصوصیات گونه

تشکر و قدردانی
-ریز جهت آمادهها و همچنین آقاي نادر اشگاله از زحمات آقاي دکتر معماریان جهت هماهنگی اخذ نمونهنویسندگان مق

.سازي مقاطع بافتی کمال تشکر و قدردانی را دارند
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Abstract
The esophagus is a part of the digestive tube which has role in transferring of food from 

oral cavity to stomach. The musculature of the esophagus causes its movement. The muscle 
content of the esophagus has been studied in different species and showed notable differences. 
The information about muscle content in wild species is scant. Therefore, two Persian 
leopards were used in this investigation. After euthanizing, esophagus of each animal was 
removed. The samples were fixed in 10 % neutral buffered formalin. The tissues were 
routinely processed for light microscopy and embedded in paraffin. The paraffin blocks were 
cut into 5-7 µm sections and stained by hematoxylin-eosin and masson’s trichrome. The 
results showed that muscularis mucosa which made up of a smooth muscle was appeared 
from the caudal half of the esophagus as scattered fibers and became gradually thicken toward 
the caudal part of the esophagus. Tunica muscularis with internal circular and external 
longitudinal muscle layers which were separated with connective tissue have been seen in the 
beginning of esophagus. From the beginning of the second half of the esophagus, smooth 
muscle fibers were observed between the internal circular striated muscles and then gradually 
increased to be completely substituted with smooth muscle in caudal fourth part of the 
esophagus. Finally, in gastroesophageal junction, the longitudinal muscle was also substituted 
with smooth muscle and the smooth muscle of the esophagus continued to the stomach. This 
study is the first description of the histomorphological features of the esophagus of the 
leopard showed noticeable differences in type and arrangement of muscles within esophageal 
wall of this species in comparison with that of other mammals. 
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