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هاي لنفی در جنین گوسفند ي ماکروسکوپی تکوین گرهمطالعه

4جوبهنام یزدان و 3بروجنی، مهدي پورمهدي2مهابادي، محمود خاکساري*1کاوه خزائیل

13/8/96: تاریخ پذیرش27/3/96:  تاریخ دریافت

چکیده
که تابه این توجهزا و با هاي لنفی در مقابله با عوامل بیماريبا توجه به اهمیت زیاد دستگاه ایمنی براي بدن و نقش بسیار مهم گره

 رشد تکاملیمطالعه با هدف بررسی  یناي صورت نگرفته بود، اهاي لنفی در جنین گوسفند مطالعهناتومی گرهآکنون در خصوص 
هاي لنفی از گره تعداديآناتومیکخصوصیات  ارزیابیفت تا ضمن رجنینی صورت گ يگوسفند طی دورههاي لنفیگره ماکروسکوپیک

آوري شده از هاي گوسفند جمعقطعه از جنین 60بدین منظور .گیردها نیز مورد مطالعه قرار نآ ظاهريگیريمهم، زمان تقریبی شکل
به چهار گروه )CRL(ریشه دم  -اساس طول فرق سربرتعیین جنس، و درصد 10فرمالین کشتارگاه اهواز پس از تثبیت در محلول 

اي و رکبی به ترتیب  بندي تهی روده اي پسین، روده ، میان سینه)پیش کتفی(هاي لنفی فک پایینی، گردنی سطحی پسین  گره. تقسیم شدند
در هر نمونه، تشکیل گره از نظر . م لگنی مورد ارزیابی قرار گرفتسینه، احشاي شکمی و اندا ياز پنج مرکز لنفی سر، گردن، حفره

در گوسفندان بررسی شده در . بررسی گردیدهاو تعداد گره قرارگیري موقعیت،ظاهري بررسی شد و در صورت تشکیل، شکل ظاهري
هاي گوسفند مورد مطالعه در این  در جنینهاي لنفی  بررسی مورفولوژي گره. ها مشاهدات غیرمعمولی ثبت نشد موقعیت قرارگیري گره

که در هرچند. تر بیضی شکل بودندها بیش اي در تمام گروه بندي تهی روده هاي فک پایینی، پیش کتفی و روده پژوهش نشان داد که گره
.ها نیز مشاهده گردید بندي، با افزایش سن، سایر شکل مورد گره روده

تکامل ماکروسکوپیکهاي لنفی، گوسفند، مورفولوژي،  جنین، گره: کلمات کلیدي

مقدمه
هر . انداران تعدادي مرکز لنفی وجود داردتدر بدن پس.

هاي لنفی مرکز لنفی در حقیقت یک یا گروهی از گره
باشد که به طور ثابت در یک ناحیه از بدن حضور می

بدن  يوران را از همان ناحیهآهاي لنفی داشته و رگ
: مراکز لنفاوي بدن پستانداران عبارتند از. کننددریافت می

،1هاي لنفی فک پایینیلنفاوي سر شامل گرهمرکز 

ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازاستادیار گروه علوم پایه، دانشکده*1
اهوازي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده2
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازمواد غذایی، دانشکدهدانشیار گروه بهداشت3
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدهايحرفهي دکتراي آموختهدانش4

شامل ، مرکز لنفاوي گردن 3حلقی عقبو  2یبناگوش
و عمقی، مرکز لنفاوي اندام سطحی 4هاي لنفی گردنیگره
، مرکز لنفاوي 5هاي لنفی زیر بغلیاي شامل گرهسینه
اي پشتی و شکمی، هاي لنفی سینهسینه شامل گره يحفره

شکمی و  يمرکز لنفاوي دیواره.6اياي و نایژهسینه یانم

E-mail: k.khazaeil@scu.ac.ir)ي مسئولنویسنده(

1- Mandibular  lymph  node
2- Parotid 
3- Retropharyngeal 
4- Cervical 
5- Axillary 
6- Bronchial  
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، 2خاجیي ا، خاصره1هاي لنفی کمريلگنی شامل گره
، مرکز لنفاوي اندام لگنی شامل 4و ورکی 3رانی کشاله

و مرکز لنفاوي  5رانی و رکبی ،ايهاي لنفی خاصرهگره
) احشایی(6اي اندرونههاي لنفی گرهاحشاي شکمی شامل

). Getty 1975(ین پیشین و پس 7بندي و روده
هاي لنفی با یکدیگر فرق داشته و در شکل گره

ها دچار نآيشکل، رنگ و اندازههاي عفونی بیماري
از ).Dyce et al. 2010(شود تغییرات مورفولوژیک می

طرفی مطالعاتی در مورد مورفومتري و هیستومتري 
Bagi(گاومیش هاي لنفیگره et al. 1992( گاو ،)Gadre, 

et al. 1986, Mohammadpour et al. 2006( گوسفند ،
)Mohammadpour et al. 2010, Panchal et al. 1998 (و 

 يهاما مطالع.انجام شده است)Yoon et al. 1999(بز 
در موارد  ي اهلیهاهاي لنفی در جنین دامتکامل گره

Asha et al. 2011, Zoltzer(معدودي انجام شده است 

2003.(
لذا با توجه به اهمیت زیاد دستگاه ایمنی براي بدن و 

زا لنفی در مقابله با عوامل بیماريهاي نقش بسیار مهم گره
هاي ناتومی گرهآکنون در خصوص که تابه این توجهو با 

 یناي صورت نگرفته بود، النفی در جنین گوسفند مطالعه
 رشد تکاملی ماکروسکوپیکمطالعه با هدف بررسی 

فت رجنینی صورت گ يگوسفند طی دورههاي لنفیگره
هاي از گره تعداديآناتومیکخصوصیات  ارزیابیتا ضمن 

ها نیز مورد نآ ظاهريگیريلنفی مهم، زمان تقریبی شکل
.گیردمطالعه قرار 

1- Lumbar
2- Sacroiliac
3- Inguinal
4- Ischiatic
5- Popliteal
6- Celiac
7- Mesentric

مواد و روش کار
هاي جنین نمونهبه منظور انجام پژوهش حاضر،

آوري گردید و  گوسفند از کشتارگاه شهرستان اهواز جمع
. قطعه براي اجراي پروژه انتخاب شد 60ها  از بین آن

شکمی با توجه  يسپس براي تثبیت ساختارهاي محوطه
5شکم فرمالین  يجنین در چند نقطه از دیواره يبه اندازه

ها پس از تزریق، در تمام نمونهدرصد تزریق گردید و
درصد قرار داده شد و در 10هاي حاوي فرمالین  سطل

ی دانشکده دامپزشکی اهواز شناس سالن آناتومی و جنین
ها خارج شده و هنگام مطالعه، نمونه. نگهداري گردید

پس از کد گذاري، توزین، تعیین جنسیت و تخمین سن 
ها، به کمک متر براي تخمین سن جنین. ها انجام شدآن

-اندازه) CRL(8نواري و نخ پرك از فرق سر تا ریشه دم

Noakes(تعیین سنو با استفاده از فرمول گیري شد et 

al. 2001 (ها بر سپس جنین.گردیدها محاسبه سن جنین
.بندي شدند عددي دسته 15گروه 4به  CRLاساس 

-سانتی15تر ازکمCRLهاي داراي جنین: گروه اول

متر
 25ازترتا کمCRL15هاي داراي جنین :گروه دوم

مترسانتی
 35تر ازتا کم CRL25هاي داراي جنین: گروه سوم

مترسانتی
متر و سانتیCRL35هاي داراي جنین: گروه چهارم

.باالتر از آن
هاي لنفی فک پایینی، گردنی  بندي، گرهپس از گروه

بندي  اي پسین، روده ، میان سینه)پیش کتفی(سطحی پسین 
مرکز به ترتیب از پنج ) پس زانویی(اي و رکبی  تهی روده

سینه، احشاي شکمی و اندام  يلنفی سر، گردن، حفره
در هر نمونه پس از . لگنی مورد ارزیابی قرار گرفت

مورد نظر، تشکیل گره  يکالبدشناسی گره يتشریح ناحیه
از نظر ظاهري بررسی شد و در صورت تشکیل، در 

ها قابلیت مشاهده و جداسازي  هایی که گره نمونه

8- Crown - Rump -Length



. . . هاي لنفی ي ماکروسکوپی تکوین گرهمطالعه

139723زمستان، 4مجله دامپزشکی ایران، دوره چهاردهم، شماره 

موقعیت قرارگیري و شکل ظاهري،ماکروسکوپی داشتند، 
.بررسی گردیدهاتعداد گره

 SPSSافزارآوري شده با استفاده از نرم هاي جمعداده
. طور توصیفی و تحلیلی بررسی شدندبه 16ينسخه

-دوو طرفههاي آنالیز واریانس یک ها با آزمونتحلیل داده

مبناي قضاوت آماري لحاظ α≥05/0. انجام گرفتطرفه
.گردید

نتایج
) CRL(دم  يدر این پژوهش طول فرق سر تا ریشه

بر اساس  .متر تعیین شدسانتی 5/48تا  5/3ها بین  جنین
، )Noakes et al. 2001(فرمول تخمین سن گوسفند 

روز تخمین  138و حداکثر روز43ها حداقل سن جنین
جنین  28جنین مورد مطالعه  60از  ).1جدول (زده شد 

.جنین نر بودند 32ماده و 

هاي جنین گوسفندو تعداد نمونه CRLها، اندازه مشخصات گروه: 1جدول
تعداد نمونهتعداد جنس مادهتعداد جنس نرحسب روزبازه سنی برمتربر حسب سانتی CRLشماره گروه

669615تا  1543کمتر از 1
867815تا  2567تا کمتراز 215
1038715تا  3588تا کمتراز  325
1388715تا  109و باالتراز آن 435

138322860تا  5/4843تا  5/3ها کل جنین

به هاي لنفی بررسی شده موقعیت قرارگیري گره
:صورت زیر بود

بزاقی  يفک پایینی در سطح جانبی غدهلنفی يگره
بزاقی بناگوشی بود  يفک پایینی و درست پایین غده

عدد  2این گره که گاهی در هر طرف ). 1تصویر(
فک پایین قرار  يشد اندکی در باالي زاویه مشاهده می

پوستی صورت  يداشت و از سمت جانب با عضله
-جلویی عضله يپیش کتفی در لبه يگره.شد پوشیده می

دار شکمی قرار  دندانه يفوق شوکی و بر روي عضله ي
عرضی شانه و بخشی نیز به  يداشت و توسط عضله

اي پوشیده شده بود که پس از  ذوزنقه يعضله يوسیله
).2تصویر(ها مشخص شد  کنار زدن و تشریح عضله

در (اي پسین، درست بعد از قلب  ن سینهمیا يگره
مري و آئورت مشخص شد و بین)مدیاستن پسین

موقعیت هاي مورد مطالعه، که در تمامی جنین) 3تصویر(
قرارگیري مشابه بود و فقط از نظر اندازه تفاوت وجود 

رکبی در گودي پس زانو و در بین  يگره. داشت

از لحاظ  هاي دو سر ران و نیم وتري بوده و عضله
).4تصویر(ها دیده نشد  موقعیت، تفاوتی در جنین

ژژنوم ) مزانتر(بند اي در رودهبندي تهی رودههاي روده گره
ها موقعیت غیرعادي دیده  و ایلئوم قرار داشتند و در جنین

).6و  5تصویرهاي (نشد 

روز، نماي جانبی  86جنین گوسفند ماده با سن  :1تصویر 
)متري سانتی 2شاخص : الف(طرف راست  

لنفی فک پایینی را  ينوك پیکان موقعیت قرارگیري گره
گره فک پایینی راست که بهبه صورت زوج (دهد  نشان می

).شود مشاهده می
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روز، نماي جانبی  82جنین گوسفند نر با سن : 2تصویر 
)متريسانتی 2شاخص : الف(راست 

پیش کتفی بیضی شکل  ينوك پیکان موقعیت قرارگیري گره
.دهد را نشان می

روز، نماي جانبی  111جنین گوسفند نر با سن : 3تصویر
سینه يقفسه يسمت چپ پس از برداشتن دیواره

اي پسین  لنفی میان سینه ينوك پیکان موقعیت قرارگیري گره
)متري سانتی 2شاخص: الف(دهد  را نشان می

روز، نماي عقبی  138جنین گوسفند نر با سن : 4تصویر
جانبی طرف راست

لنفی رکبی راست را  يقرارگیري گرهموقعیت نوك پنس 
.دهد نشان می

اي  بندي تهی روده روده يموقعیت قرارگیري گره :5تصویر 
روز، نماي جانبی راست 111در جنین گوسفند نر با سن 

 يمتر، نوك پنس یک گره سانتی 2شاخص به طول : الف
.دهد اي بیضی شکل را نشان می بندي تهی روده لنفی روده

اي  بندي تهی روده روده يموقعیت قرارگیري گره  :6تصویر 
روز، نماي خارج از بدن 111در جنین گوسفند نر با سن 

اي نواري شکل  بندي تهی روده هاي لنفی رودهنوك پنس گره
.دهد را نشان می

هاي گوسفند  هاي لنفی در جنین از نظر مورفولوژي گره
هاي  در گروه) 7تصویر (هاي متفاوت  مورد بررسی، شکل

بیان شده  2شد که به تفکیک در جدول مختلف دیده 
.است
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روز 138هاي لنفی جنین گوسفند نر با سن  هاي مختلف گره شکل: 7تصویر 
بندي هاي روده گره: 5هاي رکبی  گره: 4اي پسین  میان سینه يگره: 3هاي پیش کتفی،  گره: 2فک پایینی،  يگره: 1

هاي گوسفند مورد مطالعه هاي لنفی در جنین هاي مشاهده شده گرهمورفولوژي و درصد فراوانی انواع شکل  :2جدول 
نام گروه

گروه چهارمگروه سومگروه دومگروه اولنام گره

بیضی% 9/76فک پایینی راست
کروي06/23%

بیضی33/93%
عدسی66/6%

بیضی66/86%
کروي66/6%
عدسی66/6%

یضیب100%

بیضی%33/93بیضی%100فک پایینی چپ
عدسی66/6%

بیضی66/86%
کروي66/6%
عدسی66/6%

بیضی100%

بیضی%33/93بیضی%100پیش کتفی راست
عدسی66/6%

بیضی%33/93بیضی100%
لوبیایی66/6%

بیضی%66/86بیضی%100پیش کتفی چپ
عدسی34/13%

بیضی%100بیضی100%

نواري%100نواري%100نواري%100نواري%100اي پسینمیان سینه

رکبی راست
بیضی23/69%
کروي07/23%
عدسی69/7%

بیضی20%
کروي66/66%
عدسی33/13%

بیضی66/26%
کروي99/39%
عدسی32/33%

بیضی66/26%
کروي66/26%
عدسی66/46%

بیضی%30/92رکبی چپ
کروي69/7%

بیضی20%
کروي66/66%
عدسی33/13%

بیضی33/33%
کروي66/46%

عدسی20%

بیضی66/26%
کروي66/26%
عدسی99/33%
لوبیایی66/6%

اي تهی رودهبندي روده
بیضی5/62%
نواري5/37%

بیضی60/53%
نعل اسبی78/1%

نواري21/23%
عدسی85/17%

لوبیا78/1%

نواري29/42%
بیضی68/32%
عدسی45/13%
لوبیایی61/9%

بیضی49/38%
کروي78/1%
نعلی78/1%

نواري5/37%
عدسی 14/7%
لوبیایی 50/12%

).<05/0P(ها مشاهده نشدهاي لنفی بین گروههاي گرهدار از نظر شکلتفاوت معنی  -
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هاي ماکروسکوپی گره يخصوص سن مشاهدهدر
هاي مورد بررسی در  جنین گوسفند، تمام گرهلنفی در 

ها دیده شدند اما موارد استثنایی نیز وجود  تر جنینبیش
روزه از  44روزه و  43براي مثال، در دو جنین . داشت

ها داشتند، هیچ  ترین سن را در میان جنینگروه اول که کم
تصویر(لنفی به صورت ماکروسکوپی دیده نشد  يگره

اي در این  بندي تهی روده لنفی روده يرههمچنین گ). 8
روزه به صورت ماکروسکوپی  59بررسی ابتدا در جنین 

قطعه  8در گروه اول از نظر ماکروسکوپی، . دیده شد
اي بودند که  بندي تهی روده فاقد گره روده) 33/53(جنین

روزه  57ترین سن و روزه کم 43ها جنین  در میان آن
بندي را  لنفی روده يگره يهترین سن عدم مشاهدبیش

. داشتند

در زیر  روز 43جنین گوسفند نر با سن تصویر :8تصویر 
شکمی باز شده ولی  يمحوطه، نماي شکمی جانبیلوپ

لنفی قابل مشاهده وجود نداشت يگره

 يهاي لنفی، در این بررسی کلیهمورد تعداد گرهدر
هاي لنفی فک پایینی و  هاي لنفی به استثناي گره گره

میان  يگره(ها داراي تعداد ثابت  بندي در تمام گروه روده
هاي زوج پیش کتفی و  اي پسین یک عدد و گره سینه

فک  يبررسی گره. بودند) رکبی، یک عدد در هر طرف
گره  2نمونه داراي  8پایینی راست نشان داد، در گروه اول 

گره  2نمونه داراي  4، در گروه دوم )درصد 33/53(د بودن
 2نمونه داراي  5، در گروه سوم )درصد 66/26(بودند 

نمونه  6م و در گروه چهار) درصد 33/33(گره بودند 
ها نیز داراي  نمونه يبقیه). درصد 40(گره بودند  2داراي 

بررسی آماري نشان داد که اختالف . یک گره بودند
فک هاي  تعداد گره يها از نظر مقایسه ن گروهدار بی معنی

خصوص در). <05/0P(پایینی راست وجود نداشت 
 2نمونه داراي  5فک پایینی چپ هم، در گروه اول  يگره

 2نمونه داراي  2، در گروه دوم )درصد 33/33(گره بودند 
 2نمونه داراي  3در گروه سوم ) درصد 33/13(گره بودند 
 2نمونه داراي  4، در گروه چهارم )ددرص 20(گره بودند 
ها نیز داراي یک  سایر نمونه). درصد 66/26(گره بودند
دار  اختالف معنی بررسی آماري نشان داد که. گره بودند
چپ هاي فک پایینی ها از نظر مقایسه تعداد گره بین گروه

هاي لنفی  تعداد گره يمقایسه).<05/0P(وجود نداشت
هاي مختلف هم در  اي بین گروه بندي تهی روده روده

.نشان داده شده است 3جدول 
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هاي گوسفندهاي مختلف جنین اي در گروه بندي تهی روده هاي لنفی روده تعداد و درصد فراوانی گره يمقایسه :3جدول 

اي بندي تهی روده رودهشماره گره لنفی 
هاي مختلف اي در گروه بندي تهی روده هاي لنفی روده تعداد و درصد فراوانی گره

4گروه 3گروه 2گروه 1گروه 
%)100(15%)100(15%)100(15%)66/46(17اي  بندي تهی روده روده
%)80(12%)80(12%)33/73(11%)33/33(25اي  بندي تهی روده روده
%)66/66(10%)66/66(10%)33/53(8%)33/13(32اي  بندي تهی روده روده
%)40(6%)33/53(8%)33/33(5%)66/6(41اي  بندي تهی روده روده
%)66/26(4%)66/26(4%)33/33(5%)66/6(51اي  بندي تهی روده روده
%)66/26(4%)66/6(1%)66/26(4%)0(60اي  بندي تهی روده روده
%)20(3%)66/6(1%)20(3%)0(70اي  بندي تهی روده روده
%)33/13(2%)66/6(1%)33/13(2%)0(80اي  بندي تهی روده روده
%)66/6(1%)66/6(1%)33/13(2%)0(90اي  بندي تهی روده روده
%)0(0%)66/6(1%)66/6(1%)0(100اي  بندي تهی روده روده
%)0(0%)0(0%)66/6(1%)0(110اي  بندي تهی روده روده
%)0(0%)0(0%)66/6(1%)0(120اي  بندي تهی روده روده
%)0(0%)0(0%)66/6(1%)0(130اي  بندي تهی روده روده

).<05/0P(پارامترهاي مورد مطالعه نداشتثیري روي هیچ یک از أهاي آماري انجام شده، جنسیت ت بر اساس آزمون

بحث
هاي لنفی  موقعیت گرههاي این پژوهش، طبق یافته

پیش کتفی، میان هاي فک پایینی، بررسی شده شامل گره
تفاوت اي، بندي تهی روده اي پسین، رکبی و روده سینه

به طوري که نتایج ، پس از تولد نداشت يخاصی با دوره
هاي لنفی  این مطالعه در خصوص موقعیت قرارگیري گره

Mohammadpourدر جنین گوسفند مشابه با نتایج مطالعه 

در گوسفند لري بختیاري ایران 2010در سال و همکاران 
در گاو 2006در سال  و همکارانMohammadpourو

تر حقیقت مطابق توضیحات داده شده در بیشبوده و در
Dyce(منابع کالبدشناسی دامپزشکی از این حیث بود  et 

al. 2010, Getty 1975, Konig and Liebich 2004, 
Schummer et al. 1981 .(هاي مختلف  در بین گروه

تر از  هاي تقریباً کوچک بررسی شده نیز، به استثناي جنین
ها به صورت  هاي لنفی در آن ماه که تمام گرهدو

هاي سایر  قابل مشاهده نبود، در جنین ماکروسکوپیک
هاي لنفی گره موقعیتاي در   ها تفاوت قابل مالحظه گروه

2011در سال و همکاران  Ashaچه اگر.مشاهده نگردید
هاي جزیی در  ، تفاوت2004در سال و همکاران  Sarmaو 

هاي بز  هاي لنفی در بعضی از جنین موقعیت برخی از گره
که از این نظر با نتایج این اند زارش کردهبررسی شده را گ

له صرف نظر از ئاین مس.هایی داردمطالعه تفاوت
اي و  هاي گونه به دلیل تفاوت خطاهاي تشریحی، احتماالً

در 1999در سال و همکاران  Yoonالبته .باشد نژادي می
هاي لنفی پنج گروه از بزهاي بومی  اي که روي گره مطالعه
هاي لنفی  اند که در موقعیت گره اند، بیان کرده داشتهکره 

با افزایش سن تغییري ایجاد نشده است که از این نظر 
.باشد مشابه با نتایج پژوهش حاضر می

هاي  هاي لنفی در جنین بررسی مورفولوژي گره
هاي  گوسفند مورد مطالعه در این پژوهش نشان داد که گره

اي در تمام  بندي تهی روده دهفک پایینی، پیش کتفی و رو
که در مورد چندهر.تر بیضی شکل بودندها بیش گروه
ها نیز مشاهده  بندي، با افزایش سن، سایر شکل روده يگره
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هاي بیضی  ترین فراوانی متعلق به گرهاما بیش. گردید
ها فقط  اي پسین در تمام گروه میان سینه يگره. شکل بود

 يدید و افزایش سن در دورهنواري شکل مشاهده گر
هاي رکبی در  گره. ثیري بر شکل این گره نداشتأجنینی ت

هاي دوم و  بیضی شکل بودند، در گروه گروه اول اکثراً
شدند و در گروه  تر به شکل کروي دیده میسوم بیش

تغییر  يدهندهتر عدسی شکل بودند که نشانچهارم بیش
. جنین بوده است هاي رکبی با افزایش سن    شکل گره

Rajiلنفی  يگره 121با بررسی 2010در سال  همکاران و
نر بالغ بیان داشتند که شکل  يدر شترهاي یک کوهانه

هاي لنفی پیش کتفی و پیش رانی بیضی شکل بوده اما  گره
این .گرد بود تقریباً) رکبی(هاي لنفی پس زانویی  گره

اما با نتایج است،چه در مورد شترهاي بالغ نتایج اگر
با توجه به منابع در  .خوانی دارد پژوهش حاضر هم
اي در مورد مطالعه این، رسد پیش ازدسترس، به نظر می

هاي هاي لنفی در جنین گوسفند یا سایر دامشکل گره
.اهلی انجام نشده است

فاقد هر، روز 44و 43با سن هاي در این مطالعه جنین
هاي لنفی  گره .لنفی قابل مشاهده بودند يگونه گره

روزگی به صورت  57اي نیز تا سن  بندي تهی روده روده
 59ماکروسکوپی قابل مشاهده نبوده و اولین بار در سن 

و  Ashaاي که  در مطالعه. روزگی تشخیص داده شدند
ماهه  5و  4هاي بز  روي جنین2011در سال همکاران 

فک هاي لنفی بناگوشی، ها گره نانجام دادند، در تمام جنی
بندي را  اي و روده میان سینهپیش رانی،پیش کتفی،پایینی،

هاي مورد  اند که با توجه به سن جنین مشاهده کرده
در بررسی .خوانی دارد بررسی با نتایج پژوهش حاضر هم

هاي گوسفند صورت گرفت، دیگري که بر روي جنین
اي بین  از مرکز لنفی نایژه نایی يلنفی پیشین نایژه يگره

.پیش از تولد مطالعه گردید يماهگی دوره 5تا  3سنین 
هاي  که محققان آن پروژه باور داشتند که در جنینچرا

ها  ماه امکان مشاهده ماکروسکوپی تمام گره 3تر از  کوچک
Pospieszny(وجود نداشت et al. 2002.( پژوهش

Maddox  در خصوص انتوژنی  1987در سال و همکاران

هاي گوسفند نیز نشان داد که پیش سازهاي  لنفوسیت
روزگی دیده  44تا  43اولین بار حدود  Tهاي لنفوسیت

 55نیز در سن  Tهاي  شده و اولین تجمعات سلول
هاي  ها همچنین اولین فولیکول آن. روزگی مشاهده گردید

لنفی مشاهده شده در جنین گوسفند را در طحال و در 
رسد  بنابراین به نظر می. روزگی گزارش کردند 77سن

هاي گزارش شده  حاضر نیز مطابق یافته ينتایج مطالعه
پیش  يسایر محققین بوده و تا قبل از دو ماهگی در دوره

هاي لنفی در جنین گوسفند کامل  از تولد، تکامل تمام گره
شناسی نیز این امر مطابق با اصول جنین. نشده است

تشکیل  ،شناسید چرا که با توجه به منابع جنینباش می
شود و  دستگاه لنفی دیرتر از دستگاه قلبی عروقی آغاز می

شود  پنجم بارداري هم مشاهده نمی يدر انسان تا هفته
)Shirazi and Bakhsh'alizadeh از طرف دیگر، ).2015

باشند  هاي لنفی می ساز گرههاي لنفی که پیش تشکیل کیسه
گیرد و بعد در مراحل  رویانی صورت می ياواخر دورهدر 

هاي لنفی توسط تجمع  نهایی تکامل دستگاه لنفی، کیسه
شود هاي لنفی تبدیل می بافت لنفوییدي به گره

)McGeady et al. 2017 .(هاي لنفی  لذا عدم مشاهده گره
 50به صورت ماکروسکوپی در جنین گوسفند تا قبل از 

 59هاي لنفی از سن  گره يهمهيروزگی و مشاهده
روزگی به بعد در این پروژه با توجه به مطالب مطرح 

.رسد شده، منطقی به نظر می
لنفی بررسی شده در این پژوهش،  يگره 5از میان 

منفرد میان  يهاي لنفی زوج پیش کتفی و رکبی و گره گره
ر ها تعداد ثابتی داشتند و تغییري د اي در تمام گروه سینه

هاي فک پایینی و  اما گره .ها مشاهده نشد تعداد آن
هاي مختلف داراي تعداد  اي در گروه بندي تهی روده روده

اي  بندي تهی روده لنفی روده يمتفاوت بوده و به ویژه گره
اي که یک نمونه  ترین میزان تغییر بوده به گونهداراي بیش

دیگري حتی تا  يفقط داراي یک گره بوده و در نمونه
در خصوص  .لنفی نیز شمارش گردید يسیزده گره

تر هاي فک پایینی راست و چپ در مجموع بیش گره
ها داراي یک گره در هر طرف بودند اما در مواردي نمونه
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در هر طرف دو ) ترین میزان آن در گروه اول بودکه بیش(
نمونه داراي  14گروه،  4مجموع در.گره مشاهده گردید

گره فک  2نمونه هم داراي  23دو گره فک پایینی چپ و 
هایی که در  چه تعداد نمونهپایینی راست بودند و اگر

تر بود طرف راست داراي دو گره فک پایینی بودند بیش
.دار تلقی نگردید ولی این اختالف از نظر آماري معنی

چپ و راست بین  يهمچنین در مورد هر دو گره
دار وجود  یز از این نظر اختالف معنیهاي مختلف ن گروه

ترین تعداد نمونه چند گروه اول داراي بیشهر.نداشت
لنفی فک پایینی در هر طرف بود و گروه دوم  يبا دو گره

منابع در.ترین فراوانی را داشتاز این نظر کم
هاي فک  کالبدشناسی دامپزشکی به دوتایی بودن گره

اشاره شده است و ذکر  پایینی در هر طرف در گوسفند
Getty(شود  شده که این مورد گاهی دیده می 1975, 

Schummer et al. 1981.(لنفی  يدر خصوص گره
 ياي با توجه به زمان مشاهده بندي تهی روده روده

نمونه  7ط در فق،)روزگی به بعد 59از (ماکروسکوپی آن 
که این گره مشاهده گردید) درصد66/46(از گروه اول 

ها هم داراي یک یا دو گره بودند و موارد معدودي  اکثر آن
اما با . گره هم مشاهده گردید 5و  4تا ) یک نمونه(

هاي دوم تا چهارم، تعداد  ها در گروه افزایش سن جنین
بندي  لنفی روده يهایی که داراي بیش از یک گره نمونه

و  هاي سوم اي که در گروه به گونه.بودند افزایش یافت
ها داراي حداقل دو گره و  نمونه) درصد 80(چهارم، 

. ها نیز داراي حداقل سه گره بودند نمونه) درصد 66/66(
ترین پراکندگی  که گروه دوم داراي بیشجالب این ينکته

هاي  بندي بود و نمونه هاي لنفی روده از نظر تعداد گره
بندي به  لنفی روده يگره 13و  12، 11، 10داراي  

 يبا مقایسه. رت تک گیر در این گروه گزارش گردیدصو
هاي لنفی  هاي مختلف از نظر تعداد گره بین گروه

که با افزایش سن و تکامل  توان حدس زدمیبندي،  روده
تر تر دستگاه لنفی و همچنین تمایز و تکامل بیشبیش

ها در  اي دستگاه گوارش، تعدد این گرههاي روده بخش
اما با نزدیک . ه باشدباالتر افزایش یافتهاي با سن  جنین

ها،  تر رودهشدن به زمان تولد و تکامل کارکردي بیش
.ه استشد گره محدود  6تا  5ها در حد  افزایش تعداد گره

اول  يبه این دلیل است که در گروه این تغییرات احتماالً
گروه هاي لنفی در حال انجام بود، در هنوز تکامل گره

هاي لنفی انجام شده اما این  تشکیل گره يدوم مرحله
هاي سوم و به  ها کوچک و متعدد بودند و در گروه گره

هاي  تر، گرهویژه چهارم با افزایش سن و تکامل بیش
هاي  کوچک نزدیک به هم به یکدیگر پیوسته و گره

اند که از نظر فراوانی این تعداد  تري را تشکیل داده بزرگ
.شدند ها هم مشاهده  تر نمونهها در بیش تر گرهکم

هاي  روي نوزاد موش2012در سال  Pugachيمطالعه
ها پیش از آبستنی در معرض اتانول  صحرایی که مادران آن

هاي لنفی قرار گرفته بودند، گزارش کرد که تعداد گره
هایی که در معرض الکل قرار  بندي در نوزادان گروه روده

ترین میزان این  همچنین بیش.گرفته بودند افزایش یافت
ترین زمان  هایی دیده شد که بیش افزایش در نوزاد موش

سایر منابع در  يبا مطالعه.مصرف الکل را داشتند
هاي  دسترس، گزارشی در خصوص شمارش تعداد گره

هاي اهلی و به ویژه نشخوارکنندگان  لنفی در جنین دام
ن نظر مورد رسد این پژوهش از ای یافت نشد و به نظر می

.مشابهی ندارد تا مورد مقایسه قرار گیرد
هاي لنفی در جنین گوسفند در پژوهش  گره يمطالعه

-گره يروزگی، همه 59حاضر نشان داد که تا قبل از سن 

هاي لنفی در جنین گوسفند به صورت ماکروسکوپی قابل 
روزگی نیز هیچ  45تر از مشاهده نیستند و در سن کم

با افزایش . قابل تمایز ماکروسکوپیک نبود لنفی يگره
تر ها از نظر شکل، تعداد و موقعیت بیشسن جنین، گره

به  عاًکردند که طبپس از تولد شباهت پیدا می يبه دوره
همچنین جنسیت .ها بوددلیل پیشرفت تکامل در آن
بر هیچ ) چپ یا راست(هاجنین و طرف قرارگیري گره

و دار نداشتمورد مطالعه اثر معنیکدام از پارامترهاي 
ها و  هاي اندك مشاهده شده در مورد برخی از گرهتفاوت

.در موارد محدود بوده است
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Macroscopic study of lymph nodes development in sheep fetus
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Abstract
Due to the importance of immune system and important roles of lymph nodes against 

pathogens and with regard to there were not any study about the anatomy of lymph nodes in 
sheep fetuses, This research was conducted to study macroscopic developmental growth of 
lymph nodes in fetal period. Also, anatomical specifications and estimating time of formation 
of some important lymph nodes evaluated. For this purpose, sixty sheep fetuses collected 
from slaughterhouse of Ahvaz, after fixation in 10% formalin solution and sex determination, 
were divided into four groups according to CRL. Mandibular, superficial cervical 
(prescapular), caudal mediastinal, jejunal mesenteric and popliteal lymph nodes from five 
lympho centers included head, neck, thorax, abdominal viscera and pelvic limb was 
evaluated, respectively. In each sample, appearance formation of nodes was studied and in the 
case of formation, gross shape, location, and their number were checked. In this research, a 
morphological study of the lymph nodes in the sheep fetuses showed that mandibular, 
prescapular and jejunal mesenteric lymph nodes, commonly had and ovoid shape in all 
groups. However, with regard to the mesenteric lymph node, other forms were seen with age 
increasing.

Key words: Fetus, Lymph Nodes, Sheep, Morphology, Macroscopic development

1- Assistant Professor, Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran           
University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2- Associated Professor, Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran        
University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3- Associated Professor, Department of Food  Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine,
Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

4- DVM Graduated  from Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
Corresponding Author:  Khazaeel, K., E-mail: k.khazaeil@scu.ac.ir


