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هاي  در سلول) ASMA(ي صاف  بررسی هیستومتري و آلفا اکتین عضله
ي کوچک شتر اي روده ماهیچه

2و اسماعیل نصیري2زهرا کیانی، فاطمه*1دهکرديفتاحیان اهللا رحمت

21/1/97: تاریخ پذیرش15/6/96:  تاریخ دریافت

چکیده
مورد دو جنس در بالغ شتر کوچک  يرودهدر  هیستومتريارزیابیهمراه با ) ASMA(صافي عضله راکتیویتی آلفا اکتینایمونو

ها تشریح و  شکمی دام يآباد انتخاب و سپس محوطهجنس نر و ماده در کشتارگاه نجفنفر شتر از دو 8تعداد .قرار گرفت یبررس
و گردید تهیه  مقاطع بافتیها از برخی نمونهو شد متر از سه بخش روده در فرمالین تثبیت سانتی 1قطعات  .کوچک خارج گردید يروده

.قرار گرفتند یآمیزي ایمونوهیستوشیمبادي آلفا اکتین مورد رنگبا استفاده از آنتیمانده و باقیائوزین  -آمیزي هماتوکسیلینمورد رنگ
ترین کریپت روده در دئودنوم مشاهده  ها در ایلئوم و عمیق ترین قطر کركبزرگ ،بلندترین طول کرك روده در ژژنومنشان داد که نتایج 

ایلئوم ژژنوم و احی واز ن ترشیبدئودنوم ي  در ناحیهو زیرمخاطی یي مخاط میانگین ضخامت طبقهنتایج مورفومتري نشان داد که .شد
از نواحی دئودنوم و ایلئوم این اندام  ترکمي ژژنوم روده  اي در هر دو جنس در ناحیه ي ماهیچه میانگین ضخامت طبقه.ن اندام استای

ترین شدت بیان آلفا ترین شدت آلفا اکتین در ژژنوم و بیشکمکه يطوربهي متفاوتی از بیان آلفا اکتین مشاهده شد؛ ها شدت.است
ترین شدت کم ،عضالنی در ژژنوم به همان نسبت ي ترین ضخامت الیهبا توجه به کم .صاف در ایلئوم مشخص گردید ي عضلهاکتین 

کوچک شتر مشهود بود ولی شدت آن تفاوت  يصاف در روده ي عضلهبیان آلفا اکتین  .بیان آلفا اکتین در این ناحیه مشاهده گردید
.نشان داد

، شترکوچک ي رودهمورفومتري، ایمونوهیستوشیمی، صاف،  ي لفا اکتین عضلهآ: کلیديکلمات 

مقدمه
روده اندامی است که نقش فیزیولوژیکی مهمی در بدن .

جذب مواد به این علت که محل اصلی گوارش و؛دارد
ي گوارش به عنوان یک  لوله .بدن استغذایی در

بدن دارد درباالیی اي که قابلیت نفوذپذیري  دیواره
به این صورت که ذرات کند، موجودات زنده فعالیت می

بافت پوششی مواد معدنی ازغذایی ودرشت موادریز و
ها و به مصرف سایر سلولکرده ودستگاه گوارش عبور

روند همگام بادستگاه گوارش .رسند ي بدن میها بافت
 ،زمان با تغییرات سنهمرشد موجودات زنده وتکاملی و

ي گوارش  طبیعی لولهحرکت نرمال و.شود دگرگون می
عضالنی بستگی -هماهنگ عصبیبه عملکرد صحیح و

، شهرکرد، ایراني دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده*1
، شهرکرد، ایراني دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد دانشکدهاي،دکتراي حرفهدانشجوي  2

ي مختلفی در ها پروتئین. )Pekas and Wray 1991(دارد
که عملکردهاي خاصی ي صاف روده وجود دارد ماهیچه

توان به  می ها ي این پروتئین از جملهدهند، ام میجرا ان
اکتین یک پروتئین اسکلت  .پروتئین اکتین اشاره کرد
وجود  ها هاي یوکاریوت ي سلول سلولی است که در همه

ي موجود درها ن پروتئینتری را فراوانتوان آن میدارد و
 کل پروتئیندرصد از 5تا به حساب آورد و ها یوکاریوت
.تصاص دهدتواند به خود اخ میها را سلولموجود در

هاي چند حفاظت کنندهاي از خانواده وپروتئین اکتین جز
نوع ایزوفرم اکتین شامل؛ آلفا،3کلی طوربه.ژنی است

توان  تر می دقیقطور بهاما .اکتین وجود داردگاماوبتا

E-mail: fatahian_1349@yahoo.com)ي مسئولنویسنده(
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اکتین ي اکتین شامل؛ آلفا ایزوفرم متمایز رشته6که گفت
ي هاي ماهیچه اکتینگاماآلفا واکتین قلبی، اسکلتی، آلفا
هاي  اکتینگامابتا واحشا،امعا وي رگی و صاف دیواره

ها  ن اینتری اند که شناخته شدهسیتوپالسمی توصیف شده
هاي مختلف  ایزوفرم.باشد ي صاف می آلفا اکتین ماهیچه

همیشه در انقباض اند اما اي بیان شده گسترده طوربهاکتین 
,Geiger et al. 1981(شوند نمیسلولی درگیر  Weisbrodt 

واقع پروتئین اکتین باعث عملکرد انقباضی ودر. )1987
شود،  هاي مختلف می بندي سلولی در سلولاسکلت

همچنین انجام اعمال مختلف سلولی دیگر مثل چسبندگی 
,Gunning et al. 1983(هم برعهده داردحرکت راو

Guo et al. 2009, Springer et al. 2002( .اینوجودبا
هاي  ي سلول همهغیرافتراقی در طوربهاکتین که بتا

اکتین آلفااکتین اسکلتی،آلفا ،شود یافت می ها یوکاریوت
 یي اصلها ایزوفرم ،ي صافاکتین ماهیچهآلفاقلبی و

عملکرد انقباضی در ها هستند و این نوع بافتاکتین در
.باشدمیاکتین ي آلفا عهدهقلبی براسکلتی وي  ماهیچه

گاماوي آلفا عهدهي صاف بر ماهیچهفعالیت انقباضی در
ي اکتین  عهدههاي غیرعضالنی بر در سلولاکتین و

 .Jani et al(است) اکتینگاماوبتا(سیتوپالسمی شامل

ي مختلف اکتین به هم شبیه ها که ایزوفرماینبا.)1992
اسیدي خودشان که با ي آمینو هستند اما توسط زنجیره

هم تفاوت دارند واند با گذاري شدههاي مختلف کد ژن
 Eurell(ها عملکرد متنوعی دارند ایزوفرم کدام از اینهر

and Frappier 2013, Kanamori et al. 1996( . آلفا اکتین
بالغ گاهی بهي صاف طبیعی و ماهیچهي صاف در ماهیچه

اسکلتی ي قلبی و صورت موقت در هنگام رشد ماهیچه
راستاي رشدي مختلف اکتین درها ایزوفرم .شود بیان می

هاي  طور سلولهمینی وهاي عضالن و تکامل سلول
به.شوند غیرعضالنی که فعالیت انقباضی دارند بیان می

طول روند ي صاف در عضلهآلفا اکتین عنوان مثال بیان 
سالی حفظ شده وسنین بزرگتاافتد و تکاملی اتفاق می

گیرد میقرار ها جمله بیماريتحت شرایط مختلف از
)Berseth 1996, Yamamoto et al. 1996( . آلفا اکتین

ي اختصاصی براي این نوع  ي صاف مشخصه عضله
ي  ساختارهاي دیگري مثل دیوارهدراماماهیچه است؛

یی که ها بافتاپیتلیال،یواممیوفیبروبالست،رگی،
هستندکرد انقباضی  واجد عملي صاف دارند و ماهیچه

هاي  بین الیهآلفا اکتین توزیع پروتئین  .داردهم وجود
روده متنوع بوده که نواحی مختلف ازي صاف در ماهیچه

این .این امر بستگی به عملکرد بخش مورد نظر دارد
ي صاف در  اکتین عضلههدف بررسی پروتئین آلفامقاله با
و ژژنومدوازدهه، (ي کوچک ي صاف روده ماهیچه

پذیري ایمنی بنابراین واکنش .شدطراحی در شتر)ومایلئ
ي کوچک  رودهي صاف در عضلهآلفا اکتین موضعی براي 

را ASMAهاي  شتر آزمایش شده تا الگوي توزیع ملکول
همچنین هیستومتري روده نیز مورد ارزیابی .توضیح دهد
.قرار گرفت

کارمواد و روش 
نر  5از هر دو جنس، (بالغ شتر نفر 8در تحقیق حاضر 

با مراجعه به . ندمورد استفاده قرار گرفت) ماده 3و 
هاي مورد نظر،  محض کشتار دامبهآبادکشتارگاه نجف

.عضالت زیرین آن برش داده شدي شکم و پوست ناحیه
در معرض دید و in situي کوچک در شرایط  روده

ي  همحل اتصال دو ناحیاز ها  روده.بررسی قرار گرفت
از . کامل جدا گردید طوربهپایلور و ابتداي سکوم 

دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم قطعاتی به : نواحی مختلف روده
بالفاصله در محلول  و متر انتخاب شدسانتی 5/0ابعاد 

.دندرصد قرار گرفت10)آلمان(ثبوتی فرمالین بافر مرك 
به آزمایشگاه هیستوپاتولوژي  ي انتخاب شدهها مونهن

منتقل توسط میکروسکوپ جهت انجام امور مطالعاتی 
 یمحلول نمکمرحله توسط ها طی چندنمونه. ندگردید

سازي ذرات ریز ازمنظور پاكبه pH=2/7بافر فسفاته 
قبل از . )به منظور تمیز شدن بافت(شسته شدند ،موضع

ي  ي مختلف رودهها برش بافت وضعیت پرزهاي قسمت
اختالف بارزي در بررسی شد ولوپ کوچک با استفاده از 
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هاي  پرزها بین بافت) بررسی اولیه(بین ساختار سطحی 
.موجود مشاهده نشد
عویض وتفرمالین  محلول، ساعت 24پس از گذشت

که اینبعد از. داده شدندها در فرمالین تازه قرار نمونه
شدند، توسط دستگاه  ثابتساعت  48مدت ها در نمونه

سازي شفافگیري وزدایی، آبفرمالین ،آمادش بافتی
هاي  قالبو هدهی شدها پارافین سپس نمونه. شدند

ي  در مرحله. نظر به دست آمدهاي مورد ي بافت پارافینه
گیري ها مقطع از نمونهدوار توم وبعد توسط دستگاه میکر

هر قالب، ه ازبه این صورت ک. صورت پذیرفت
هاي برش .تهیه گردیدmµ5هاي بافتی به ضخامت  برش

با روش معمول  ،دست آمده جهت بررسیهبافتی ب
هسپس بو شدندآمیزي رنگ، ائوزین-هماتوکسلین

و میکرومتر ) المپوس(پ نوري وي میکروسک وسیله
عمق و  طول کرك، قطر کركهاي عرضی در برشچشمی 

) لئومیاو  ژژنوم، دئودنوم(فوق  يدر سه ناحیه پتیکر
.بررسی شدند

 ياز روده ها نمونه) IHC(یمیستوشیمونوهیا يبرا
با  يسازمنیا.انتخاب شدند دو جنسدر هر شتر کوچک 

در سال ش انو همکار Gambaيشنهادیاستفاده از روش پ
انجام  ASMAیمیستوشیایمونوه يزیآمرنگ يبرا2004

 يها خالصه، بافت طوربه. )Gamba et al. 2004(شد
 یابیمتر، قبل از بازمیکرو3با ضخامت  ن،یپاراف يحاو

.دنشدگیري  زدایی و آبو الکل پارافین لزایلدر  ژن،یآنت
 ASMA(هینوکلونال اولوم يهايبادیدر همه موارد، آنت

Dako، دازیپراکس. ندمورد استفاده قرار گرفت) دانمارك
در درصد5دروژنیه دپراکسیبا استفاده از  اندوژنوس

ها برش ،ASMAژنیآنت یابیباز يبرا.متانول مهار شد
 تراتیدر بافر س ها برش. شسته شدند pH 7.6در بافر با 

داکو، (+DABبا استفاده از فعالیت ایمنیو  هقرار گرفت
بیان آلفا اکتین بر اساس شدت .نشان داده شد) دانمارك

مورد  ،هاي متفاوت روده بین بخش يآن و با مقایسه
.ارزیابی قرار گرفت

وارد  SPSS-16افزار آماري در نرمهاي حاصل  یافته
و one way ANOVAاستفاده از روش آماري باشده و 

مورد تجزیه آزمونTو اي توکی  مقایسه آزموناستفاده از 
.گرفتندوتحلیل آماري قرار

نتایج
بخش تقسیم شده بود؛ دئودنوم،  سهکوچک به  يروده

-بافتچه نواحی مذکور از لحاظ اگر .ژژنوم و ایلئوم

مشابه بودند، ولی اختالفات کمی نیز قابل  شناسی
مطالعات میکروسکوپیک نشان داد که به .بود تشخیص

سطح لومن منظور افزایش مساحت سطحی لومن روده، 
در ) فولدها(ها  یکسري چینو تغییر شکل یافته بود

با . ندبودکوچک قابل مشاهده  يسرتاسر مخاط روده
ص گردید که طول ي روده، مشخ بررسی سه ناحیه

-داراي تغییرات چشماي فزآینده طوربهي مذکورها چین

مطابق .دنبوداز سمت دئودنوم به سمت ایلئوم گیري 
بلندترین طول کرك روده در ژژنوم مشخص ، 1جدول 

ها در ایلئوم قابل ترین قطر کركو بزرگ) >05/0P(شد 
هاي ها در انتها به کریپتکرك). >05/0P(مشاهده بود 

در ترین کریپت روده شدند و عمیقروده منتهی می
ي بافت  وسیلهمخاط به).>05/0P(دئودنوم مشاهده شد 

 جامیهاي جذبی و  اي ساده حاوي سلولپوششی استوانه
ي عضالنی ضخیمی در داخل  الیه .پوشیده شده بود

. )1جدول (روده گسترش یافته بود يدیواره
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هاي مختلف روده شتر عمق کریپت بخشو طول کرك وقطر  ارمعیانحراف±نیانگیم سهیمقا: 1جدول 

جنسناحیه
   کریپتکرك 

*درصدµmعمق*درصدµmطول*درصدµmقطر

دئودنوم
22/95d61/303/9±34/325b28/306/7±58/237e42/36±7/4نر

83/92d81/287/10±16/318b26/306/7±47/228e73/35±1/5ماده

ژژنوم
18/93d95/292/10±26/417a83/384/6±29/205e47/31±5/5نر

03/98d43/307/9±47/405a57/381/7±58/199e21/31±2/4ماده

ایلئوم
65/122c43/394/8±71/331b87/309/5±45/209f10/32±1/4نر

28/131c75/403/7±46/327b15/318/4±27/211f04/33±4/5ماده
.باشدیممختلف در هر ستون یدر نواح) >05/0P(دار یمعن يآمارفالوجود اخت ي ، نشان دهنده)a, b(دارندنکه با هم مشابهت  یحروف

.نسبت درصد در هر سه ناحیه محاسبه گردیده است *

ي ي روده ي مورفومتریک حاصل از مطالعه ها یافته
ي متفاوت دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم در ها کوچک در بخش

نتایج این مطالعه نشان . است نشان داده شده 2جدول 
در هر دو  یي مخاط دهند که میانگین ضخامت طبقه می

ژژنوم و ایلئوم احی واز ن ترشیبدئودنوم ي  جنس در ناحیه
هاي حاصل از این مطالعه  یافته.)>05/0P(ن اندام استای

 نیانگیدهند که در هر دو جنس، م همچنین نشان می
 دئودنوم رودهي هیمخاطی در ناح ریي ز ضخامت طبقه

این اندام است ژژنوم و ایلئوم ي  از ناحیه ترشیب
)05/0P<.(ي زیرمخاطی  ترین میانگین ضخامت طبقه کم

 گیناي موجود در میانه تتفاو. شدمشاهده  ژژنومدر 
ضخامت این طبقه در نواحی مورد مطالعه از لحاظ آماري 

ي  میانگین ضخامت طبقه.)<05/0P(نبودنددار یمعن
تر ي ژژنوم روده بیش اي در هر دو جنس در ناحیه ماهیچه

ي ایلئوم  ایلئوم این اندام و در ناحیهاز نواحی دئودنوم و 
.)>05/0P(ژژنوم بودتر از روده کم

ي شتر اي و کل دیواره روده هاي مخاطی، زیرمخاطی، ماهیچه ضخامت طبقهارمعیانحراف±نیانگیم سهیمقا: 2جدول 

جنسناحیه
ضخامت کل دیوارهاي ماهیچهي  طبقهي زیر مخاطی طبقهي مخاطی طبقه
µmضخامت کلدرصدµmضخامتدرصدµmضخامت درصدµmضخامت

دئودنوم
8/5621/491146±2/23115/207/51±3527/309/19±3/48ماده
6/5569/487/1137±1/2455/215/43±3365/295/29±6/39نر

ژژنوم
1/5273/501046±3/2233/216/37±2962/282/19±3/51ماده
7/5183/511/1011/±4/2274/221/30±2652/261/16±5/62نر

ایلئوم
7/6307/561111±3/2451/226/42±2351/211/10±7/65ماده
5/6066/527/1151±2/2584/222/32±2879/249/21±1/54ماده

جنس کوچک شتر در هر دوي  هاي روده نمونه
ي صاف با  اکتین ماهیچه-الگوهاي مختلفی از بیان آلفا

هاي  استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی در سلول
نتایج ایمنوهیستوشیمی در  .ي صاف را نشان داد ماهیچه

هاي  ي صاف را در الیه اکتین ماهیچه-دو جنس بیان آلفا
و طولی  داخلی حلقوياي همخاطی و ماهیچه ي ماهیچه

ي  ي تونیکا مدیا در دیواره الیه .خارجی از خود نشان داد
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ي صاف را در  اکتین ماهیچه- هاي خونی نیز بیان آلفا رگ
. س از خود نشان دادندنهر دو ج
، )ها بخش سایربه صورت مقایسه با (دئودنومدر 

ي صاف در  اکتین ماهیچه-آلفابیان همانند ایلئوم و ژژنوم 
حلقوي ي  هاي ماهیچه مخاطی و ماهیچه سرتاسر الیه

هاي خونی  ي رگ داخلی و طولی خارجی همراه با دیواره
-کمسبت به قطعه ایلئوم نولی شدت آن . مشاهده گردید

در ي صاف  اکتین ماهیچه-آلفاکه شدت تر بود در حالی
ژژنومدر . ردار بودتري برخومقایسه با ژژنوم از بیان بیش

ي صاف مشاهده  اکتین ماهیچه- بیان آلفاترین شدت کم
هاي  ماهیچه مخاطی و الیه ي هر حال الیهبه. گردید

اکتین -اي عرضی داخلی و طولی خارجی بیان آلفا ماهیچه
ي صاف را از خود نشان دادند هر چند که شدت  ماهیچه

 يمختلف رودهي ها در بخشي بیان آن  آن در نسبت ارایه
تا  1تصاویر (داد اختالفات آشکاري را نشان میکوچک 

3.(

اکتین آلفا يبرا یایمونوهیستوشیمآمیزي  رنگ: 1تصویر 
اکتین در آلفا انیب ي؛ نشان دهندهدر دئودنومصاف  يعضله

داخلی حلقوي و خارجی طولی و عضالتاز يابخش عمده
 یطراح يابه گونه ریتصو .هاي خونی است ي رگدر دیواره

در سمت راست قرار داشته  یعضالن يهاهیکه ال ستشده ا
).=IHC ،20× ،µm1bar(، باشند

اکتین آلفا يبرا یایمونوهیستوشیمآمیزي  رنگ :2تصویر 
اکتین در آلفا انیب ي؛ نشان دهندهدر ژژنومصاف  يعضله

داخلی حلقوي و خارجی طولی عضالتاز يابخش عمده
 يبافت پیوندي سست زیر مخاط در دیواره يدر الیه. است

مشخص صاف  ياکتین عضلههاي خونی عالیم آلفا  رگ
 يهاهیکه ال ستشده ا یطراح يابه گونه ریتصو .است
، ×IHC ،40(، در سمت راست قرار داشته باشند یعضالن

µm10bar=.(

اکتین آلفا يبرا یایمونوهیستوشیمآمیزي  رنگ :3تصویر 
اکتین در آلفا انیب ي؛ نشان دهندهدر ایلئومصاف  يعضله

داخلی حلقوي و خارجی طولی عضالتاز يابخش عمده
 يهاهیکه ال ستشده ا یطراح يابه گونه ریتصو. است
، ×IHC ،20(، در سمت راست قرار داشته باشند یعضالن

µm1bar=.(

بحث
يحاضر تغییرات هیستومورفومتریک روده يمطالعه
 یتفاوتو  نشان دادشتر را در دو جنس نر و ماده کوچک 

. دو جنس مشاهده نشد نیب يستومورفومتریاز نظر ه
حاضر نشان داد که اختالف آشکاري بین قطر و  يمطالعه

طول کرك و هچنین عمق کریپت در بین سه ناحیه 
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-بیش دئودنومبه نحوي که در . مختلف روده وجود دارد

ترین طول کرك و در کریپت، در ژژنوم بیش عمقترین 
در همین  .ترین قطر کرك مشاهده گردیدبیش ایلئوم

جنس نر و ماده در  داري بین دویراستا اختالف معن
کوچک  ينواحی مختلف و فاکتورهاي ذکر شده در روده

شامل قطر و مورد بررسی فاکتورهاي  .وجود نداشت
ترین آن بود که بیشطول کرك و هچنین عمق کریپت 

این . ایلئوم بود يمربوط به فاکتور قطر کرك در ناحیه
و در جنس نر میکرومتر، 75/40و 43/39مقدار به ترتیب

 نتریکم. شدمیي ایلئوم ها ماده مربوط به قطر کرك
ي ها درصد فاکتورهاي مذکور نیز مربوط به قطر کرك

81/28و  61/30دئودنوم در دو جنس نر و ماده به ترتیب 
روده، واحد  کارآيي ها در اغلب بخش.بودمیکرومتر

کرك فرد ه بدو ساختار منحصرردي گوارشی شامل عملک
تأیید بر این مدعا زمانی است ؛باشدمیاي  رودهو کریپت 

کوچک  يدر برخی نواحی رودهها چروکیدگی کركکه 
در روند .شودمیها آنجذب فعال در  سطحسبب کاهش 

افزایش توان شاهد میتکاملی و همزمان با افزایش سن، 
در سال و همکاران  Viguerasبود؛  ها قطر و طول کرك

و  Lu. به وضوح این تغییرات را گزارش کردند 1992
نشان دادند که نسبت اي  در مطالعه 2005در سال همکاران 

تر از ایلئوم در دئودنوم بیش ها ضخامت به طول کرك
دو جنس و در سنین مختلف تفاوت در است و این نسبت 

ها و  ویژه کریپتکوچک، به يروده.داري نداردیمعن
اي  ي بافت پوششی، نقش برجسته ي جذب کنندهها کرك

 Wang and Peng(در هضم و جذب مواد غذایی دارند 

، طول و ها بنابراین افزایش در عمق کریپت. )2008
ط سبب افزایش سطح جذب مخا ها ضخامت کرك

.شودمیاي  روده
مشاهدات مورفومتریک نشان داد که ضخامت کل 

روده در قسمت ابتدایی آن یعنی دئودنوم و  يدیواره
ترین ضخامت دیواره در قسمت انتهایی آن، ایلئوم، نازك

، بین دو 2با این وجود و با توجه به جدول . باشد می
ضخامت کل دیواره فاکتور ي جنس نر و ماده در زمینه

هاي هیستومورفومتریک  در یافته. اختالفی مشاهده نگردید
از سمت مخاطی  يمشخص شد که ضخامت طبقه
یافته است؛ نامحسوسی دئودنوم به سمت ژژنوم کاهش 

و  Lessonيدر مطالعه.دار نبودیچند این کاهش معنهر
ي ها مشخص گردید که چین 1988در سال همکارن 

انسان از سمت دئودنوم به سمت ژژنوم  يرودهمخاطی در 
را در  محسوسییرات یگیري داشته و تغتوزیع چشم

 ها آن .روده ایجاد کرده است ي ضخامت این دو ناحیه
ي مخاطی ها ترین مقدار چیننشان دادند که در ایلئوم کم

ترین ضخامت مخاط در ایلئوم مشاهده دنبال آن کمو به
مخاط حاضر  ي است که در مطالعهاین در حالی .گردید

در .نیافته بودمشخصی  تغییرسمت ایلئوم ژژنوم به در 
در سال OrojeeوHasanzadehحاضر،  ي یافته بامطابقت 

ي مخاطی ایلئوم ها چیننشان دادند که گاومیشدر 2003
ضخامت این ناحیه تغییر محسوسی نسبت به دنبال آن و 

به دو بخش دئودنوم و ژژنوم نداشته است و از نسبت 
زیر مخاطی در بخش  يطبقه. یکسانی پیروي کرده است

-دئودنوم در دو جنس نر و ماده از لحاظ کمی مقادیر بیش

چه اختالف اگر .تري را به خود اختصاص داده بود
ژژنوم و ایلئوم در داري بین سه بخش دئودنوم، یمعن

زیرمخاط مشاهده نگرید ولی از سمت  ي ضخامت الیه
دئودنوم به سمت ژژنوم و ایلئوم کاهش مشخصی در 

مخاطی در هر  يعضله. ضخامت این الیه مشاهده گردید
خارجی و داخلی  يروده به شکل دو الیه يسه ناحیه
مخاط در دئودنوم ي زیرالیهتر بیشضخامت  .محرز بود

مخاط غدد زیروجود تواند به بت به ژژنوم و ایلئوم مینس
علت در  بهریمطلب اخ هیدر توج.مربوط باشددئودنوم 
به اسید معده ) دئودنوم(بودن این ناحیه از روده معرض 

تري براي خنثی سازي اسیدیته کیموس احتیاج غدد بیش
تواند تا حدي میوفور این غدد در این ناحیه . است

این غدد در . ضخامت زیر مخاط را تحت تأثیر قرار دهد
از محل اتصال معده به روده آغاز شده و تا  ها تر گونهبیش

شود میکوچک کشیده  ياز روده مختلفیفواصل
)Junqueira et al. 1983( .
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نشان داد که  ها عضالنی، یافتهي در پارامتر الیه
تر از سایر ضخامت این الیه از بخش میانی روده نازك

ن به ایلئوم بر ضخامت این الیه آنواحی بوده و با نفوذ 
بنابراین . بوددار یگردد اما این افزایش غیر معنمیافزوده 
 ي کاهش ضخامت الیهتوان تصور کرد که میچنین 

) ایلئوم(قبل از انتهاي روده ) ژژنوم(عضالنی در بخش 
شده تا سبب یک ایستایی نسبی مواد غذایی در این بخش 

. که بهترین جذب رخ دهداین
در تمام ) هر دو الیه(ي صاف  اکتین ماهیچه-آلفا
ي روده قابل روئیت بود و در هر دو جنس ها بخش

 ،نتایج نشان داد همان طوري کهولی  .مشاهده گردید
ي صاف در  اکتین ماهیچه-ي متفاوتی از بیان آلفاها شدت

مقام مقایسه با در . سه قسمت روده مشاهده گردید
کوچک، بیان  يهاي عضالنی در طول روده ضخامت الیه

مشاهده  ي صاف در مطابقت با تغییرات اکتین ماهیچه-آلفا
 ،ي مشابهی همسو با این تغییراتها از شدت شده

اکتین در -ترین شدت بیان آلفاوانگهی کم .برخوردار بود
این ترین شدت در ایلئوم مشاهده گردید و ژژنوم و بیش

حالی است که در دئودنوم حالت بینابینی مشاهده در
هایی که معموالً در حال استراحت هستند  ماهیچه. گردید

اساساً ) گردد ها مشاهده می نظیر آنچه که در مري و روده(
هایی که  در مقابل ماهیچه. باشند اکتین می -حاوي گاما

ها  رگنظیر آنچه در (کنند  نقش اصلی انقباضی را بازي می
تري از حاوي مقادیر بیش) و اسفنکتر پائینی مري است

 Fatahian Dehkordi(باشند ي صاف می اکتین ماهیچه-آلفا

et al. 2016, Fatahian Dehkordi et al. 2015, Perrin 
and Ervasti 2010, Schildmeyer et al. 2000( .Gamba

-نشان دادند که حداقل بیان آلفا 2004در سال و همکاران 
داخلی  عرضیاي  ي ماهیچه ي صاف در الیه اکتین ماهیچه

به . مخاطی وجود دارد يي کوچک و ماهیچه در روده
ي  اکتین ماهیچه-آلفاپذیري براي  رسد که واکنش نظر می

 عرضیاي  ي ماهیچه تر الیه هاي داخلی صاف در بخش
هاي  رد و ویژگیعملکخاص به  طوربهممکن است 

توان  می اثبات این فرضیه را. انقباض ارتباط داشته باشد

) pacemaker(ي ضربان قلب  هاي تنظیم کننده در سلول
 لیصاف در اوا يعضله نیاکتژن آلفا. جستجو کرد

مهم  يا به عنوان مشخصهمراحل تکامل فعال بوده است و
نظر گرفته شده صاف در يعضله يها سلول زیتما يبرا

 یراه نیخاص اکت يساختار يمشخصه امروزه.است
شودینظر گرفته مخاص در نیاکت يها ژن دیتول يبرا
)Fatigati and Murphy 1984(.که  ییجاآناز

تر بیشصاف  يعضلهدر يا چهیماه يها جات رشته دسته
در تواندیصاف م يعضلهآلفا اکتین ، نمایان هستند

 Gamba(صاف مطرح باشد يعضله یانقباض يردهاعملک

et al. 2004(.يدر عضلهآلفا اکتین انیکاهش سطح ب 
قرار  ریثأرا تحت ت یسلول یانقباض يندهایصاف فرا

 يچهیماه يها که گفته شد، سلولطورهمان.دهدیم
 يحاوکوچک  يرودهطول کوچک در يصاف روده

 نیدر ب ASMAعی، اما توزبودASMAيها ملکول
مورد بررسی  يدر سه ناحیهصاف  یعضالن يها ساختمان

 يدر مطالعههمچنین .بودمتفاوت در تحقیق حاضر 
 )از لحاظ شدت(ي خونیها عضالنی رگ ي دیوراه ،حاضر

ي صاف را از خود نشان دادند که  اکتین ماهیچه-بیان آلفا
اند  دادهمحققان نشان . در هر سه قسمت روده مشهود بود

ها، به علت  رگ در سرخاکتین ) extera(که اکسترا 
ي صاف در این  اکتین ماهیچه-آلفامحتویات بسیار باالي 

تواند ناشی از تولید نسبت میاین امر  .باشد ها می رگ
باشد هاي خونی می اکتین گاما در این رگ -باالي آلفا

)Schildmeyer et al. 2000(.
اکتین  -شود که وجود آلفا در پایان چنین استنباط می

ي صاف در سه بخش باالیی روده به اثبات  ماهیچه
هاي مختلف داراي رسد ولی شدت آن در بخش می

همچنان که ،براینابن .هاي آشکاري است تفاوت
يمطالعهازحاصلجینتاایمونوهیستوشیمی نشان داد،

ي  اکتین ماهیچه -آلفايریپذرنگمشخص کرد که  حاضر
طولدربوده و  متفاوتمختلفيها بخشدرصاف
تواند بیان متفاوتی میگوارشدستگاهدرکوچک يروده

.را نشان دهد
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تشکر و قدردانی
آمیزي ایمونوهیستوشیمی و کمک  جهت انجام رنگ) مسئول آزمایشگاه در اصفهان(نویسندگان مقاله از خانم دکتر برادران 

.دننمایمیبه انجام این تحقیق تشکر و قدردانی 
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Abstract
Immunoreactivity of alpha-smooth muscle actin (ASMA), along with histometric values 

was evaluated in camel small intestine in both sexes. A total of 8 camels (both sexes male and 
female) were selected from Najaf Abad slaughterhouse and then the abdominal cavity was 
dissected and the small intestine was removed. The one cm fragment from three parts was 
fixed in formalin and from some specimens sections were prepared and stained with 
hematoxylin-eosin and the remainder were immunohistochemically stained with alpha actin 
antibodies. The results showed that there are the longest villi of the intestine in jejunum, the 
largest diameter of the villi in the ileum and the deepest crypt of the intestine in the 
duodenum. Morphometric results showed that the mean of the thickness of the mucous and 
submucosal layer in the duodenal region was more than the jejunum and ileum this organ. The 
mean thickness of the muscular layer in both sexes in the intestinal jejunum region is less than 
the duodenum and ileum this organ. Different intensities of alpha-actin expression were 
observed, as the lowest alpha-actin intensity in jejunum and the highest intensity of α-actin 
expression of smooth muscle in ileum was observed. Due to the lowest thickness of the 
muscle layer in jejunum, the lowest expression of alpha-actin in this region was observed. The 
expression of smooth muscle alpha-actin in the small intestine of the camel was evident, but 
its severity was different.

Key words: Alpha Smooth Muscle Actin, Immunohistochemistry, Morphometry, Small 
intestine, Camel
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