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چکیده
خوزستان پروستات گاومیش بومی  يشناسی غدد سمینال وزیکول، غدد کوپر و غدهساختار بافتحاضر بررسی  يهدف از مطالعه

وآوريجمعاهوازصنعتیکشتارگاهظاهر سالم ازه و ب خوزستان بالغنرگاومیشرأس10جنسیيضمیمهغدد .سن بلوغ بوددر
پروستات، کوپر و از هر یک از غدد  )مترسانتی 5/0ضخامت (یی هانمونه شناسی،بافتينظور مطالعهه مب.گرفتندقراربررسیمورد

و  مقاطع بافتی پارافینی يپایدار شده به روش استاندارد تهیههاي نمونه.فیکس شدند درصد 10بافر سمینال وزیکول در محلول فرمالین
، )PAS(پریودیک اسید شیف ، )H&E(هاي هماتوکسیلین و ائوزینمیکرومتر تهیه و با استفاده از روش 5-6هایی با ضخامتبرش با

حاضر نشان  ينتایج مطالعه.قرار گرفتند و هیستوشیمیشناسی بافتيمورد مطالعهماسون کروم، تولوئیدن بلو و تري)AB(آلسین بلو 
غدد کوپر به .بودو لوبوله اي شکل، محکم، سختلولهساختاردي باغدصورته بوزیکولسمینالغدد ماکروسکوپیاز لحاظ داد که

از دو بخش  خوزستانپروستات گاومیش  يغده همچنین،.صورت بیضی شکل و کوچک در سطح پشتی پیشابراه لگنی قرار گرفته بود
غدد سمینال وزیکول توسط کپسولی از بافت همبند سست به همراه بافت  شناسی،بافتاز لحاظ.بودمتراکم و منتشر تشکیل شده 

هاي کالژن فراوان عضالنی حاوي رشته-ايغدد کوپر توسط کپسول ضخیمی از بافت رشته. شده بودعضالنی صاف متراکمی پوشیده 
اي و لهلو -متشکل از واحدهاي ترشحی آلوئولیپارانشیم غدد سمینال وزیکول و پروستات . صاف احاطه شده بود يعضله يو رشته

از غدد ضروري  خوزستانبومی بالغ  جنسی در گاومیش يغدد ضمیمه حاضر نشان داد که يدر مجموع، نتایج مطالعه.مجاري بودند
.هستندفردي را دارا ه بهر کدام ساختار بافتی مشخص و منحصر شناسیاز لحاظ بافت باشند وسیستم تناسلی آن می

، خوزستانجنسی، گاومیش يشناسی، غدد ضمیمهماکروسکوپی، بافت: کلیدي کلمات

مقدمه
و  هاي مختلفبه دلیل توانایی مقاومت در برابر بیماري.
ترین سرمایه و میراث گاوهاي بومی بزرگمناسب، يازدهب

يبازدهبه با توجه.شوندمحسوب میبراي مردم هر منطقه 
 يگاومیش اهمیت باالي اقتصادي و تولید،بیولوژیکی

.داردگرمسیري مناطق گرمسیري و نیمه درقابل توجهی 
 يدر وهله هاکز تجمع گاومیشاترین مردر ایران، عمده

، تهران، ایراني دامپزشکی، دانشگاه تهراناستاد گروه علوم پایه، دانشکده*1
، اهواز، ایراندانشگاه شهید چمران اهوازي دامپزشکی استاد گروه علوم پایه، دانشکده2
، تهران، ایراني دامپزشکی، دانشگاه تهران، دانشکدهشناسیآموخته دکتراي بافتدانش3
، تهران، ایراني دامپزشکی، دانشگاه تهران، دانشکدهشناسیدانشجوي دکتراي بافت4
اهواز، ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز ،ي دامپزشکیدانشکده، دانشجوي دکتراي آناتومی5
اهواز، ایران، ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشکدهاي، آموخته دکتراي حرفهدانش6

بعد در  يدر مرحلهو اول در آذربایجان شرقی و غربی 
کشیده، صورت هیکل درشت و . خوزستان وجود دارند

هاي هاللی هاي درشت، پوزه پهن و شاخطویل با چشم
 ياي تنگ داشته و در ناحیهسینه.شکل و معکوس دارد

از دیگر  .شودبرآمدگی مشابه کوهان دیده میجدوگاه 
هگاومیش خوزستان رنگ بدن سیاه و بهاي نژاديویژگی

E-mail: hmorovvati@ut.ac.ir)ي مسئولنویسنده(
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. اي هم باشندندرت ممکن است خاکستري و قهوه
تر به عنوان دام شیري مطرح گاومیش خوزستان بیش

Eurell and Frappier 2006, Taheri Dezfuli(باشندمی

et al. 2012.( و  افزایش تولید مثل ولذا براي حفظ نسل
تر ناخت هر چه بیشش،هاگاومیشيحتی افزایش بازده

، آناتومی و فیزیولوژيبیولوژیکی از قبیل هاي ویژگی
دستگاه ،در این بین.باشدضروري میشناسی آن بافت

 تناسلیدستگاه . اي برخوردار استویژهاهمیت  از تناسلی
ها، مجاري تناسلی، غدد ضمیمه و در جنس نر از بیضه

 Eurell and Frappier(آلت تناسلی تشکیل شده است

ول تولید سلول مسئ ،ها اندام تناسلی اولیهبیضه.)2006
جنسی يغدد ضمیمه. باشندمیآندروژنجنسی و 

هاي که بین ریشهنیز) پروستات، سمینال وزیکول و کوپر(
-ی میترشحاتاند داراي و دفران قرار گرفته آلت تناسلی

 Adhikary et(کنندفرآیندهاي انزال را تنظیم میباشند که

al. 2015.(باشند و این غدد مسئول ترشح مایع منی می
و در نهایت کنند جهت باروري آماده می ها رااسپرم

Abou-Elhamd et(شوندمیبلوغ نهایی  موجب al.

ترین بزرگدر نشخوارکنندگان سمینال وزیکول ).2013
سمینال .و ساختار لوبوله داردجنسی  يهمضمی يغده

رنگ و  اي در تولید ترشحات زردنقش عمدهوزیکول
اسپرم مانند فروکتوز،  يچسبنده حاوي مواد فعال کننده

هاي مختلف سیترات، اینوزیتول، پروستاگالندین و پروتئین
کنندبه عنوان منبع انرژي براي حرکت اسپرم ایفا می

)Adhikary et al. 2015.( 30تا  15ترشحات پروستات 
هایی به نام آنزیمو  دهددرصد حجم منی را تشکیل می

گلوتامین را به داخل آلکالین فسفاتاز و گلیکوزیداز 
پروستات داراي  يهمچنین، غده. کندپیشابراه ترشح می
باشدسیتریک و کلسترول میاسید ، ترشحات فروکتوز

)Aumuller and Seitz 1990.( غدد کوپرترشحات
شفاف، چسبنده و شبه موکوسی  يمتشکل از یک ماده

و به ز انزال آزاد شده در انسان این ماده پیش ا. باشدمی
در حالی که در جوندگان  ؛کندعمل می عنوان روان کننده

منعقدکننده است که در تشکیل پالك  يداراي یک ماده

).Dunker and Aumuller 2002(گیري نقش داردجفت
گربه،سگ،،خرگوشدرپروستاتترشحیهايبخش
آلوئولی -ايصورت لولهبهشترانسان،اسب،گاو،فیل،
کهحالیدر بودهمرکبايلولهدر قوچ پروستات. است

-دیده میبزوقرمزگوزندرمنشعبايلولهپروستات

 يهمچنین، مطالعه).Abou-Elhamd et al. 2013(شود 
ماکروسکوپی و میکروسکوپی غدد سمینال وزیکول و 
کوپر حیوانات مختلف از قبیل خوك، موش صحرایی، بز 

 ,Abou-Elhamd et al. 2013(و انسان انجام شده است 

Ghonimi et al. 2014 .(يمطالعهولی تا کنون
جنسی  يغدد ضمیمههیستوشیمی ازوهیستولوژي

هدف این مطالعه، .گاومیش خوزستان انجام نشده است
 يغدهماکروسکوپی و هیستوشیمیهیستولوژي،بررسی

 پروستات، غدد سمینال وزیکول و غدد کوپر گاومیش
.باشدمیخوزستانبالغ بومی

ش کارمواد و رو
رأس گاومیش  10غدد ضمیمه جنسی در این مطالعه،

از کشتارگاه  سال 3تا  5/2با سن تقریبی  خوزستانبالغ نر 
.آوري و مورد بررسی قرار گرفتندصنعتی اهواز جمع
یی هانمونههاي ماکروسکوپی، بالفاصله پس از بررسی

متر از هر یک از غدد سمینال سانتی5/0با ضخامت 
 10و کوپر در محلول فرمالین بافر وزیکول، پروستات 

پایدار شده به روش هاي نمونه.فیکس شدند درصد
هایی با مقاطع بافتی پارافینی، برش ياستاندارد تهیه

با استفاده از  هابرش. شدند میکرومتر تهیه 5-6ضخامت
پریودیک اسید ، )H&E(نهاي هماتوکسیلین و ائوزیروش

-و تري ، تولوئیدن بلو)AB(، آلسین بلو )PAS(شیف 

 و هیستوشیمیشناسی بافتيمورد مطالعهماسون کروم
.قرار گرفتند

 يمطالعههماتوکسیلین و ائوزین براي  آمیزيرنگ
شناسی، پریودیک اسید شیف براي مشخص معمولی بافت

هاي پاس مثبت، و سلول ساکاریدهاي خنثیکردن موکوپلی
ساکاریدهاي براي مشخص کردن موکوپلی آلسین بلو
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ها سل، تولوئیدن بلو براي مشخص کردن ماستاسیدي
ماسون براي کرومتري و) هاي متاکروماتیکداراي گرانول(

 يهاي کالژن در داربست غدد و نحوهمشخص کردن رشته
مورد هاي منشعب کپسولها در کپسول و تیغهآرایش آن

میکروسکوپ با استفاده از  تصاویر.استفاده قرار گرفتند
 Dino Captureافزار و نرم Dino-Liteلنز دیجیتال نوري و 

.تهیه شدند 2

نتایج
سمینال وزیکول دغد

غدد سمینال وزیکول گاومیش : نتایج ماکروسکوپی
دیده اي ساختار توپر و قطعه قطعه اي باغده صورته ب

قطعات در دید ماکروسکوپی به خوبی قابل  نکه ای شد
سمینال اي شکل براي ساختمان حفره.مشاهده بودند

 این غده به صورت زوج بوده و.مشاهده نگردید وزیکول
در دو طرف مجراي دفران و روي سطح پشتی مثانه قرار 

 غدد سمینال وزیکول به صورت کشیده). 1شکل(داشتند 
در انتهاي آن یابد و شکل امتداد می ايو مستقیم، لوله

قوام سخت دارد و با لمس .کندقوسی معکوس پیدا می
اي و قطعه قطعه آن مشخص هاي کیسهنیز برجستگی

.است
غدد سمینال وزیکول توسط : شناسینتایج بافت

هاي کالژن با رشته کپسولی از بافت همبند سست
ماسون به همراه بافت آمیزي تریکروممشخص در رنگ

هاي تیغه. عضالنی صاف متراکمی پوشیده شده بود
ها وارد ضخیمی از این کپسول به داخل هر یک از لوبول

تر تقسیم ها را به تعدادي قطعات کوچکشده و لوبول
همراه با آن، بافت عضالنی صاف متراکمی نیز  .کنندمی

لف و در جهات مخت نبودهوجود دارد که در یک جهت 
ها داربست هر یک از لوبول). 2شکل (برش خورده است 

هاي کالژن کامالً نیز از بافت همبند سست با رشته

با . ماسون مشخص شدآمیزي تریکروممشخص در رنگ
و متراکم این بافت همبند  متعددوجود واحدهاي ترشحی 

هاي کالژن، سست بسیار فشرده شده است و حاوي رشته
هاي فیبروسیت و فیبروبالست و سایر عروق خونی، سلول

مقدار این بافت همبند . هاي بافت همبندي استسلول
تر به سست در اطراف مجراي خروجی داخل لوبولی بیش

توان بافت همبند پشتیبان این مجرا را می .خوردچشم می
 .ماسون به دو ناحیه تقسیم کردآمیزي تریکرومدر رنگ

-پایه است و داراي رشته يغشا اي که بالفاصله زیرناحیه

اي که داراي سپس ناحیه. هاي کالژن بسیار متراکم بود
قبلی  يتري که زیر ناحیهتر و کم تراکمبافت همبند سست

-در این ناحیه عروق خونی به جاي رشته .وجود داشت

پارانشیم غدد ). 2شکل (تر دیده شد هاي کالژن بیش
اي و واحدهاي ترشحی لولهسمینال وزیکول نیز شامل 

هر  .باشدآلوئولی در اندازه و سطح مقاطع مختلف می
 يیک از واحدهاي ترشحی از سطح خارج توسط غشا

هاي ترشحی روي آن قرار دارند محدود اي که سلولپایه
خوبی ه آمیزي پاس باین غشاء پایه در رنگ .شوندمی

وجود  ،پاسهاي آلسین بلو و آمیزيدر رنگ. نمایان بود
داخلی واحدهاي ترشحی آلوئولی  يترشحات در حفره

این ترشحات پاس مثبت در  .ها دیده شدايتر از لولهبیش
صورت ائوزینوفیلی آمیزي هماتوکسیلین و ائوزین بهرنگ
بافت پوششی واحدهاي ترشحی سمینال وزیکول  .بودند

وشن و اي، رهاي قاعدهسلول. اي ساده بوداز نوع استوانه
پایه وجود  يها و غشااي نیز حدفاصل این سلولکشیده
یوکروماتین و  ياي داراي هستههاي استوانهسلول. داشت

کشیده شده در امتداد سلول و نیز سیتوپالسم اسیدوفیلی 
آمیزي پاس نشان داد رنگ). 3شکل (کامالً بلندي بودند 

ثبت در هاي پاس ماي داراي گرانولهاي استوانهکه سلول
رأس و سطح سلول هستند به طوري که نمایی همانند 

).3شکل (دادند نوار مسواکی به آن می
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در دو طرف مجاري ) SV(غدد سمینال وزیکول  :الف. جنسی گاومیش خوزستان ينماي ماکروسکوپی از غدد ضمیمه :1شکل 
در قاعده غدد سمینال وزیکول و  روي گردن مثانه ) P(غده پروستات . وجود دارند) UB(و روي موقعیت پشتی مثانه ) D(دفران 

، )M(مخطط بولبوکاورنوس عضله. در بخش عقبی پیشابراه لگنی قرار دارند) C(غدد بیضی شکل کوپر  : ب  .قابل مشاهده است
).U(پیشابراه 

و داربست غدد سمینال ) P(پارانشیم   ).ماسونآمیزي تریکرومرنگ(غدد ضمیمه جنسی گاومیش خوزستانساختار بافتی :  2شکل 
غدد را نشان ) C(هاي منشعب از کپسول ها تیغهپیکان.  اندبه خوبی مشخص شده) ج و د(و پروستات ) ب(، کوپر )الف(وزیکول 

ي متراکم زیر بافت پوششی به دو صورت ناحیه) الف(در غده سمینال ) D(بافت همبند پشتیبان در مجراي مرکزي لوبول .  دهندمی
.ي متراکم قابل توجه استزیر ناحیه) هاي سفیدسرپیکان(تر ي سستو ناحیه) هاي سیاهسرپیکان(مجرا 
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هاي سفید سرپیکان ).ماسونهاي پاس و تریکرومآمیزيرنگ(ساختار بافتی غدد ضمیمه جنسی گاومیش خوزستان:  3شکل 
-همچنین، سرپیکان.  دهندرا نشان می) ج(و پروستات ) الف(نوارهاي پاس مثبت روي سطح بافت پوششی غدد سمینال وزیکول 

) هاي سیاهسرپیکان(برآمدگی گنبدي . دهندنشان می) ب(هاي هرمی غده کوپر هاي سفید نقاط پاس مثبت در سیتوپالسم سلول
پیکان (هاي اصلی هسته سلول.  قابل توجه است) ه(اي ترشحی آلوئولی در غده پروستات هاي بافت پوششی واحدهرأس سلول

و ) و(، کوپر )د(در بافت پوششی واحدهاي ترشحی غدد سمینال وزیکول ) پیکان سیاه(اي هاي قاعدهو هسته سلول) سفید
آمیزي هاي کالژن به رنگ آبی در رنگرشتهبافت همبند سست پشتیبان بافت پوششی با : S.  نشان داده شده است) ه(پروستات 

.ماسونتریکروم

غدد کوپر
 خوزستانغدد کوپر در گاومیش : نتایج ماکروسکوپی

بیضی  يیک جفت غده. صورت زوج مشاهده شدبه
شکل کوچک که در سطح پشتی بخش عقبی پیشابراه 

عضلهاین غدد توسط .لگنی قرار گرفته بودند
به نحوي که براي  بودکامالً پوشیده شده بولبوکاورنوس 

شکل (شدمیمشاهده آن بایستی عضله مذکور کنار زده 
1.(

 غدد کوپرشناسی بافتمقاطع : شناسینتایج بافت
 -ايرشتهتوسط کپسول ضخیمی از بافت  نشان داد که

 راآن صاف که بافت عضالنی مخطط ضخیمی نیعضال
کپسول و بافت همبند بین . بودشده کرده، پوشیده  احاطه
بودند اما بافت همبند هاي کالژن ها غنی از رشتهلوبول

آمیزي تري از کالژن را در رنگها غلظت کمداخل لوبول
هاي نسبتاً ضخیمی ترابکول. ماسون نشان دادندتریکروم

عب از نوع بافت همبند سخت پر کالژن که از کپسول منش
هاي ناقص را به تعداد لوبولشده بود وارد غده شده و آن

بدین ترتیب لوبوالسیون درون غدد کوپر . کندتقسیم می
هایی جدا شده و ها نیز تیغهاز این ترابکول. ناقص بودند

بافت  .ندنکتر تقسیم میهاي کوچکها را به قسمتلوبول
ها وجود تیغهها ادامه یافته اما در عضالنی در ترابکول

.)2شکل (نداشت
داربست غدد از بافت همبند سست تشکیل شده که 

متشکلپارانشیم غده . شتپارانشیم غده روي آن قرار دا
از سطح خارج که  شکلآلوئولی ترشحی  يواحدهااز 

هاي ترشحی این سلول. اندپایه محدود شده يتوسط غشا
 پهن يقاعده ها دارايسلول. بودندشکل واحدها هرمی 
 هااین سلول رأسهاست و گرد آن يکه محل هسته

 هاي هرمی کامالً بلند،سیتوپالسم این سلول،بودباریک 
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گر ترشح موکوسی توسط روشن و شفاف بودند که بیان
هاي هرمی مرز سلولی بین این سلول. ها استاین سلول

آمیزي پاس و آلسین بلو در رنگ.)3شکل (مشخص نبود
هاي پاس مثبت بسیار فراوانی مخصوصاً در نیز گرانول

داخلی  يها و در حفرهبخش رأسی سیتوپالسم این سلول
 يپایه و غشا يبین غشا.واحدهاي ترشحی دیده شدند

ر یابس يهایی با هستهلهاي هرمی سلوسلولی سلول
).3شکل (و تیره وجود داشتندکشیده

غده پروستات
 ينتایج ماکروسکوپی غده: ماکروسکوپینتایج 
از دو بخش  منفرد و نشان داد که این غده پروستات

بخش متراکم پروستات . بودمتراکم و منتشر تشکیل شده 
در پروستات  يغده.بودهترین رشد و تکامل داراي بیش

غدد سمینال  يیا قاعده گردن مثانهجانبی -پشتیيناحیه
کامالً مشخص قابل به شکل یک برجستگی  وزیکول

). 1شکل (مشاهده بود 
نشان داد شناسی بافتمشاهدات :شناسینتایج بافت

از بافت بسیار ضخیمی  پروستات توسط کپسول يغدهکه 
با عروق و اعصاب فراوان عضالنی صاف  -ايرشته

هاي ضخیمی از کپسول به داخل تیغه .بودپوشیده شده 
را به تعداد زیادي لوبول  پروستاتغده نفوذ کرده و 

ها نیز از بافت همبند نسبتاً این تیغه. کرده استتقسیم 
سخت و بافت همبند سست تشکیل شده که حاوي عروق 

 ،روي این داربست. بودندخونی و مجاري خروجی غده 
).2شکل (بودگرفته پروستات قرار  يپارانشیم غده
-ي ترشحی آلوئولیواحدها پروستات رايپارانشیم غده

 هايواحد این.دادندمیتشکیل  اي به همراه مجاريلوله
 .محدود شده بودندپایه  يترشحی از خارج توسط غشا

پروستات از نوع  يبافت پوششی واحدهاي ترشحی غده
یوکروماتین  يهسته .اي ساده بودمکعبی بلند تا استوانه

تا  1ها گرد تا بیضی در راستاي سلول و داراي این سلول
ها سیتوپالسم این سلول. هستک مشخص بودند 2

-هاي اصلی سلولسلول يدر قاعده. اسیدوفیلی بودند

کشیده و کامالً روشن و هستک مشخص  يهایی با هسته
اي یا هاي استوانهرأس سلول. )3شکل (وجود داشت

به صورت گنبدي و برآمده واحدهاي آلوئولی  درمکعبی 
آلوئولی -ايداخل واحدهاي لوله يحفره. مشخص بودند

در . اندپروستات توسط ترشحات اسیدوفیلی پر شده
ها با نواري حاوي نقاط آمیزي پاس رأس این سلولرنگ

).3شکل (پاس مثبت پوشش داده شده بود

بحث
حاضر، غدد سمینال وزیکول گاومیش  يدر مطالعه

قطعه قطعه مشاهده  و به صورت ساختار توپر خوزستان
این نتایج همسو با مشاهدات سمینال وزیکول در . گردید

 .Adhikary et al(گوسفند و گاوهاي بومی بنگالدش بود

 يضمیمه يترین غدهغدد به عنوان بزرگاین ).2015
جنسی گاومیش مشاهده گردید که از این لحاظ مشابه با 

 .Ghonimi et al(جنسی در گاو است يغدد ضمیمه

گزارش شده است که قوام بافتی غدد سمینال ).2014
قبل از بلوغ سست و  يوزیکول گاوهاي بوفالو در دوره

 .Ghonimi et al(بلوغ قوام سخت دارد  ينرم و در دوره

حاضر نیز حاکی از قوام سخت  يمطالعهنتایج ).2014
 .بالغ بود خوزستانگاومیش غدد سمینال وزیکول 

 يهمچنین، موقعیت غدد سمینال وزیکول در مطالعه
اي شکل و در دو طرف حاضر به صورت کشیده و لوله

این . مجراي دفران و روي سطح پشتی مثانه دیده شد
زیکول ماکروسکوپی سمینال و نتایج موافق با نتایج

ماهه، گاو و  12جانبی مثانه در بز -درموقعیت پشتی
 .Ghonimi et al(گاوهاي بوفالو در سن بلوغ بودند

اي و انتهاهاي متورم سمینال وزیکول با شکل لوله.)2014
سمینال وزیکول در بوفالوهاي بالغ توصیف شده است 

)Adhikary et al. 2015 .(
به  خوزستانحاضر، پروستات گاومیش  يدر مطالعه

 ياگرچه غده. صورت یک غده فرد مشاهده گردید
پروستات معموالً به صورت دو بخش متراکم و منتشر 
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 يغده). Eurell and Frappier 2006(شود دیده می
نیز به صورت دو بخش  خوزستانپروستات گاومیش 

 يغدهلذا همسو با نتایج . منتشر و متراکم مشاهده شد
 .Neuhaus et al(پروستات در خوك و گاو دیده شد 

2001, Weber et al. 1988.(پروستات  يموقعیت غده
جانبی گردن مثانه -پشتی يدر ناحیه خوزستانگاومیش 
پروستات االغ و  يگزارش شده است که غده. دیده شد

جانبی - سانان به صورت متراکم در موقعیت پشتیاسب
-Abou(شروع پیشابراه واقع استي طهگردن مثانه و نق

Elhamd et al. 2013 (حاضر  يکه مشابه نتایج مطالعه
حاضر، غدد کوپر گاومیش  يدر مطالعه.باشدمی

ریشه  يبه صورت زوج و بیضی شکل در ناحیه خوزستان
آلت تناسلی قرار گرفته و توسط عضله بولبوکاورنوس 

غدد کوپر در تمام پستانداران به جز . پوشیده شده بود
 شکل این غدد در گاو نیز بیضوي. سگ وجود دارد

گزارش شده  ).Neuhaus et al. 2001(گزارش شده است 
دد کوپر در گوزن بنگال در موقعیت پشتی غکه است 

و از این لحاظ ) Gofur 2015(پیشابراه لگنی قرار دارد 
و Archana.باشدحاضر می يمشابه نتایج مطالعه

گزارش کردند که غدد کوپر در بز  2011همکاران در سال 
 يو گاومیش بومی هند پوشیده شده توسط عضله

بولبوکاورنوس به صورت زوج و بیضوي تا گرد بوده و 
ها آن. قرار دارند پیشابراهيدر دو طرف پیشابراه در ریشه

 يبیان کردند که موقعیت و ظاهر کلی غدد کوپر در همه
.باشندحیوانات اهلی مشابه می

نشان داد در این مطالعه شناسی غدد کوپر نتایج بافت
هر لوبول از . باشندکه لوبوالسیون در این غدد کامل نمی

یک داربست با بافت همبند سست و پارانشیمی از 
ها این یافته .اندواحدها و مجاري ترشحی تشکیل شده

با بررسی . باشندمی 2015ال در س Gofurهاي مشابه یافته
بیان شده  Gaddiبزهاي نژاد شناسی غدد کوپر در بافت

همچنین، . باشداست که لوبوالسیون این غدد کامل می
پارانشیم غدد کوپر در این حیوانات از نوع که  شدهاظهار 

که ) Archana et al. 2011(باشد اي میلوله-آلوئولی

.غدد کوپر است در موردحاضر  يهمسو با نتایج مطالعه
مخطط  يتوسط عضله خوزستانگاومیش  غدد کوپر

بولبوکاورنوس احاطه شده بودند که از این لحاظ با 
باشند همسو میاهلی مشاهدات غدد کوپر دیگر حیوانات 

)Eurell and Frappier 2006 .(آمیزي تریکرومرنگ-

 شناسی غدد کوپر نشان داد که کپسولماسون مقاطع بافت
. صاف است يهمراه عضلهه هاي کالژن و بغنی از رشته

هاي کالژن غنی از رشتهنیز ها بافت همبند بین لوبول
تري از ها غلظت کمبودند اما بافت همبند داخل لوبول

ينشان دادند که این نتایج همسو با نتایج مطالعهکالژن را 
Archana هاي سلول.باشدمی 2011در سال  و همکاران

هاي نسبتاً ضخیم در عضالنی مخطط همراه با ترابکول
منشعب از کپسول ضخیم آن  خوزستانغدد کوپر گاومیش 

در سال  Gofurهاي ها مشابه یافتهدیده شد که این یافته
-سلول.بودند 2013و همکاران در سال  Nevesو  2015

اي و داراي سیتوپالسم هاي هرمی شکل با هسته قاعده
خوزستان ود موکوسی غدد کوپر گاومیش روشن و کف آل

با مشاهدات سلولی این غدد در سایر حیوانات توصیف 
-مشابه می 2006در سال  Eurellو  Frappierشده توسط 

. باشند
غدد سمینال وزیکول شناسی بافتدر مطالعات 

مشخص گردید که این غدد از نوع  خوزستانگاومیش 
توسط کپسولی از بافت  باشند واي مرکب میلوله-آلوئولی

 .اندهاي عضالنی صاف پوشیده شدههمبند سست با سلول
هاي منشاء لوبوالسیون غدد سمینال وزیکول از ترابکول

این نتایج موافق نتایج  .اندگرفته از کپسول شکل گرفته
بود  Murrahسمینال وزیکول در گاوهاي نژاد  يمطالعه

)Sudhakar et al. 1985 .(ياین غدد در مطالعه پارانشیم 
حاضر از واحدها و مجاري ترشحی و داربست غدد از 

هاي منشاء گرفته از کپسول و بافت همبند بین ترابکول
همچنین، ساختار . واحدهاي ترشحی تشکیل شده بودند

سلولی، نوع بافت پوششی واحدها و مجاري ترشحی غدد 
ال شناسی غدد سمینهاي بافتسمینال وزیکول با یافته

و همکاران Ghonimiيوزیکول گاوهاي بوفالو در مطالعه



. . . ي جنسی ي هیستولوژي و هیستوشیمی غدد ضمیمهمطالعه

139887بهار، 1، شماره پانزدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

بافت پوششی واحدهاي در . همسو بودند 2014در سال 
دو نوع سلول  خوزستانترشحی سمینال وزیکول گاومیش 

یوکروماتین و  ياي با هستههاي اصلی استوانهشامل سلول
سلول و نیز سیتوپالسم اسیدوفیلی و کشیده شده در امتداد 

اي، روشن و کشیده حدفاصل این هاي قاعدهنیز سلول
این نتایج  .هاي اصلی و غشاء پایه وجود داشتسلول

در سال و همکاران Adhikaryيهمسو با نتایج مطالعه
غدد سمینال وزیکول گاوهاي بومی روي بافت  2015

حاضر  يآمیزي پاس در مطالعهنتایج رنگ .بنگالدش بود
هاي پاس اي داراي گرانولهاي استوانهنشان داد که سلول

به طوري که نمایی  .مثبت در رأس و سطح سلول هستند
مشابه این نتایج در  .همانند نوار مسواکی را نشان دادند

غدد سمینال وزیکول گاوهاي بوفالو بالغ گزارش شده 
).Ghonimi et al. 2014(است 

 خوزستانپروستات گاومیش  يشناسی غدهنتایج بافت
هاي حاکی از وجود کپسول ضخیم همبندي با ترابکول

ها این یافته .باشندضخیمی نفوذ کرده به پارانشیم غده می
 2013و همکاران در سال  Abou-Elhamdهاي مشابه یافته

حاضر  يماسون مطالعهآمیزي تریکرومرنگ. باشندمی
ضالنی هاي عرشتهتر از هاي کالژن بیشرشتهنشان داد که 

 .دهندپروستات را تشکیل می يصاف ترکیب کپسول غده
پروستات االغ و  ياین نتایج همسو با نتایج بررسی غده

اما در ).Abou-Elhamd et al. 2013(سانان بود اسب
هاي رشتهپروستات شتر بیان شده است که  يبررسی غده

تر در کپسول هاي عضالنی صاف کمکالژن نسبت به رشته
پارانشیم ).Abou-Elhamd et al. 2013(وجود دارند  غده
حاوي واحدهاي  خوزستانپروستات گاومیش  يغده

هاي آلوئولی مرکب بودند که توسط سلول-ايترشحی لوله
ها و آن ياي با هسته یوکروماتینی در قاعدهاستوانه

 يغده نتایجاین  .شدندسیتوپالسم اسیدوفیلی پوشیده می
پروستات در گاوهاي  يپارانشیم غده مورددر پروستات

 Abou-Elhamd et(توصیف شده استها بوفالو و گوزن

al. 2013.(Abou-Elhamd  2013و همکاران در سال
هاي نقاط پاس مثبت را توسط رنگ آمیزي پاس در سلول

در این راستا،  .پوششی پروستات در االغ گزارش کردند
هاي حاضر رأس سلول يآمیزي پاس در مطالعهرنگ

نشان پوششی واحدهاي ترشحی با نقاط پاس مثبت را 
پروستات  يهمچنین، این نتایج همسو با نتایج غده .داد

).Abou-Elhamd et al. 2013(شتر بود 
حاضر نشان داد که هر سه  يدر مجموع، نتایج مطالعه

سمینال وزیکول، پروستات و کوپر گاومیش  ينوع غده
از غدد جنسی ضروري سیستم  خوزستانالغب بومی

باشند و هر کدام ساختار بافتی مشخص و تناسلی آن می
همچنین، با توجه به . فردي را دارا هستنده بمنحصر

 يشناسی غدد ضمیمهاي ماکروسکوپی و بافتنتایج پایه
در مطالعات شود که حاضر پیشنهاد می يجنسی در مطالعه

هاي مختلف سن و نیز در فصلبعدي تأثیرات افزایش 
.مورد بررسی قرار گیرندروي این غدد 

تشکر و قدردانی
.نماییمتشکروتقدیرنمودند، یاريما را طرحایناجرايدرکهعزیزانیتمامازدانیممیالزمخودبروسیلهبدین
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Abstract
The present study was aimed to evaluate the gross and histological structure of the prostate, 

Cowper and seminal glands of Khouzestan native buffalo at maturity. The accessory sex 
glands of 10 healthy mature native water buffalo were collected from Khouzestan industrial 
slaughterhouse. For histological study, specimens (0.5 cm thickness) of the prostate, Cowper 
and seminal glands were fixed in 10% buffered formalin. The samples then were processed 
using for the standard histological method. Paraffin blocks were sectioned at 5–6 µm and 
stained with hematoxylin and eosin, periodic acid Schiff, alcian blue, toluidine blue and 
Masson's trichrome. Results of this study showed that the seminal glands were tube-liked 
structure, hard, tough, multilobulated and large lobules on the outer surface grossly. Cowper’s 
glands were ovoid in shape, located on the dorsal surface of the pelvic urethra. Furthermore, 
the prostate gland in native water buffalo’ comprised of pars disseminate and corpus prostate. 
Histologically, the seminal glands were enclosed with loose connective tissue and thick 
smooth muscular tissue. Cowper’s glands were covered with a thick well-developed fibro-
muscular capsule, formed of high concentration of collagen fiber and smooth muscle bundles. 
The parenchyma of the seminal and prostate was tubuloalveolar units and ducts. In 
conclusion, the results of this study showed that the accessory sex glands in Khouzestan 
native buffaloes are the essential glands of the genital system and they have a distinct and 
individual histological structure.
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