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چكيد ه
 جهت مطالعه بافت شناسی لوله رحمی گاوميش تعداد 10 دستگاه تناسلی گاو ميش بالغ نمونه برداری شد. 
مطالعه عمومی بافت شناسی با روش هماتوکسيلين- ائوزین انجام شد و روش های رنگ آميزی اختصاصی 
به کار گرفته شــده به ترتيب عبارت بودند از: ورهاف، تولوئيدین بلو، و PAS. این مطالعه نشــان داد که 
رشــته های االستيک در بافت همبند چين ها و دیواره لوله رحمی و طبقه عضالنی و همچنين به ميزان کم 
در طبقه سروزی وجود دارد. در مرحله لوتئال بافت پوششی لوله رحمی مخصوصًا در ناحيه آمپول محتوی 
ترشحات حاوی گليكوپروتئين یا کربوهيدرات می باشد. این نتایج اهميت ناحيه آمپول را در تغذیه جنين 
نشــان می دهد. این مطالعه نشان داد که ماست ســل ها به تعداد بسيار کم در بافت همبند حضور دارند. 
دانه های متاکروماتيک شبيه ماست سل ها در سيتوپالسم سلول های پوششی ترشحی اویدکت در مرحله 

لوتئال مشاهده شد. 
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مقد مه
لوله هــاي رحمي ســاختمان هاي پيچ در پيچ و زوجي هســتند 
كه از تخمدان ها شــروع و به شــاخ هاي رحمي ختم مي گردند، و در 
انتقال تخمک و اسپرماتوزوئيد در مسير مخالف يکديگر نقش مهمي 
دارنــد)6(. جدار لوله رحم يا اويدكت از داخل به خارج از ســه طبقه 
مخاطي و ماهيچه اي و سروزي تشکيل گرديده است. اپی تليوم طبقه 
مخاطي از نوع ســلول هاي استوانه اي ســاده يا شبه مطبق مژه دار يا 
بدون مژه مي باشــد كه ميزان پراكندگي دو نوع سلول فوق الذكر در 
قســمت هاي مختلف لوله رحمي متفاوت مي باشد. سلول هاي مژه دار 
بيشــتر در ناحيه قدامي )نزديک به تخمدان( و به طرف شــاخ رحم 
سلول هاي بدون مژه كه بيشتر آنها ترشحي هستند فراوان مي باشند. 
در طي مرحله لوتئال )فعاليت جســم زرد( سلول هاي ترشحي بلندتر 
از ســلول هاي مــژه دار مي گردند)4(. در اويدوكــت ميمون دانه های 
سلول های ترشحی در آمپول و تنگه بيشتر از سلول های اينفانديبولوم 
بود، اين دانه ها شــفاف و شــبيه واكوئول بودند. دو نوع دانه مشاهده 
گريديد، 1( آن ها كه دارای ماتريکس يکنواخت و روشــن بودند. 2( 
آن هــا كه دارای ســاختمان اليه اليه و ماتريکــس مختصراً متراكم 
داشــتند. در آخــر مرحله لوتئال ســلول های بخش شــيپوری فاقد 
دانه های ترشحی بود)16(. تغييرات دوره اي مشابه رحم، در لوله هاي 
رحمي نيز مشــاهده مي شود، ولي كمتر از رحم قابل تشخيص است. 
پروژسترون سبب رشد سلول هاي ترشــحي بدون مژه مي گردد)4(. 
جهت نشــان دادن ميزان فعاليت ســلولی هسته سلول های پوششی 
 اويدكــت گاو مــورد مطالعه قرار گرفت. در ســلول های ترشــحی و 
مژه دار بخش بين كروماتين Interchromatin در مرحله پرواستروس 

و اســتروس، و كروماتين متراكم در مرحله مت اســتروس به ميزان 
حداكثر مشــاهده شد)20(. ارتفاع و تعداد چين ها و ميزان تقسيمات 
آنها به تدريج به طرف انتهاي رحمي لوله كاهش مي يابد)6(. مطالعه 
بافت پوششــی اويدكت 47 زن نشــان داد كه در زنان جوان و بارور 
 تغييرات دوره جنســی در اپی تليوم اويدكت به طور مشــخص اتفاق 
می افتد و اين تغييرات در زنان مسن نزديک به يائسگی نيز مشاهده 
گرديد)18(. پرده سروزي Tunica serosa از نوع بافت همبند سست 
مي باشد كه حاوي تعداد زيادي مويرگ هاي خوني و رشته هاي عصبي 
نازك مي باشد)4(. لذا اين مطالعه جهت شناسايی بيشتر ويژگی های 
بافت شناسی و هيستوشيمی لوله رحمی گاوميش و مشخص نمودن 

تفاوت های آن در طول دوره فحلی صورت گرفت.

مواد و روش هاي کار
جهــت مطالعه بافت شناســي بخش هاي مختلــف لوله رحمي 
گاوميــش در مجموع تعــداد 10 نمونه و براي هر كــدام از مراحل 
فوليکولر و لوتئال )با در نظر گرفتن تخمدان مربوطه( از دوره جنسي 
از تعداد 5 نمونه از دســتگاه تناســلي غيرآبستن و به ظاهر سالم در 

كشتارگاه صنعتي نمونه برداري گرديد. 
اندازه نمونه ها حداكثر 0/5 سانتي متر و از وسط نواحي شيپوري 
شکل، آمپول و تنگه تهيه گرديد. نمونه ها بالفاصله در محلول ثبوتي 
فرمالين ـ ســرم فيزيولــوژي 10% قرار داده شــدند و پس از ثبوت، 
پاســاژ، قالب گيری با پارافين و برش، مورد رنگ آميزي قرار گرفتند. 
روش هاي رنگ آميزي بکار رفته جهت مطالعه عمومي بافت شناسي 
هماتوكســيلين ـ ائوزيــن )Hematoxylin-Eosin )H-E ، جهت 
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For histological study of buffalo's uterine tube, 10 genital organs of adult buffalos were sampled. General histology 
was taken out by H & E method, and special staining methods that used were respectively Verhoeff, toluidine blue, 
and PAS. This study revealed that elastic fibers exist in connective tissue of folds and wall of uterine tube and tunica 
muscularis, and also they exist relatively less in tunica serosa. In luteal phase, epithelium of uterine tube particularly 
in ampulla contains glycoprotein or carbohydrate secretion. These results revealed the importance of ampulla for 
primary nutrition of embryo. This study revealed that mast cells were scanty in connective tissue. Mast cell like meta-
chromatic granules observed in cytoplasm of epithelial secretory cells of oviduct in luteal phase.
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مطالعه پراكندگي رشته هاي االستيک Verhoeff ، و نيز براي مطالعه 
ميزان فعاليت ترشحي سلول ها پوششي و محتويات حاوي مواد قندي 
در سيتوپالســم آنها و نيز پراكندگي رشته هاي رتيکولري در بافت از 
روش رنگ آميزي پاس)Period Acid Schiff (PAS اســتفاده 
گرديد. جهت مطالعه ماست ســل ها روش رنگ آميزي تولوئيدين بلو 

Toluidine blue مورد استفاده قرار گرفت )9(.
پس از رنگ آميــزي به روش هاي مذكــور، مقاطع بافتي مورد 
مطالعــه ميکروســکوپي قــرار گرفــت و از موارد مــورد نظر عکس 

ميکروسکوپي تهيه گرديد.

نتایج
جهت مطالعه بافت شناســي عمومــي و ويژگي هاي اختصاصي 
بافت ديواره لوله رحمي در گاوميش نژاد آذربايجاني از نقطه نظرهاي 
مختلف بافت شناســي با استفاده از روش هاي مختلف رنگ آميزي، 
مقاطع بافتي تهيه شــده از سه ناحيه شيپوري، آمپول و تنگه بوسيله 
ميکروســکوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفتند. اين مطالعه نشان داد 
كــه مخاط لوله رحمي داراي چين هاي بســيار بلند بوده كه محتوی 
اپی تليــوم و بافت همبند مخاط و زير مخاط اســت و روی چين های 
مذكور انشــعابات ثانويه و ثالثيه قرار دارنــد، در حفره داخلي ناحيه 
اينفانديبولوم نيز چين هاي باريک و طويل به تعداد فراوان مشــاهده 
گرديد )شکل 1(. ســلول های اپيتليومی در اين ناحيه از نوع استوانه ای 
مژه دار می باشند، و در بين آن ها سلول های بدون مژه قرار دارند كه 
در قسمت رأســي آنها برآمدگي هايي از سيتوپالسم مشاهده مي شود 
كه مي تواند بيانگر نحوه ترشحي آنها احتماالً از طريق آپوكريني باشد. در 
بعضي از قسمت هاي اپی تليوم هسته هايي در بخش قاعده ای سلول هاي 
اپي تليالي مشــاهده مي شــوند كه اين نشــان می دهد در اين قسمت ها 
اپی تليوم از نوع اســتوانه ای شــبه مطبق باشــد. بافت همبند مخاط و 
زير مخاط با هم يکي شــده و هيچ نشــانه اي از عضله مخاطي به چشم 
نمي خــورد. طبقه عضالني در اين ناحيه از اويدكت بســيار نازك بوده و 
بيشــتر ضخامت آن شامل اليه حلقوي مي باشــد، در حاليکه دستجات 
عضالني پراكنده در جهت طولي در قســمت خارجي به چشم مي خورد. 
بافت همبند سروزي از نوع سست بسيار پر عروق بوده و در بخشی از اين 
طبقه بافت همبند بيشــتري به چشم مي خورد كه در واقع محل اتصال 
به بند اويدكت يا مزوســالپنکس است. طبقه ســروزي بوسيله مزوتليوم 
پوشيده شده اســت كه به مزوسالپنکس نيز ادامه مي يابد. مطالعه ناحيه 
شــيپوري در مراحل فوليکولر و لوتئال و در ســمت چپ و راست تفاوت 

ظاهري چنداني را نشان نمي دهد.
بخش آمپــول اويدكت داراي چين هاي مخاطــي ـ زير مخاطي با 
طول و انشــعابات كمتري در مقايســه با اينفانديبولوم بوده و مجراي 
داخل اويدكت فضاي بيشتري نســبت به اينفانديبولوم دارد)شکل 2(. 
در بين ســلول هاي اپي تليال سلول هايي با هسته و سيتوپالسم بزرگ 
و روشــن كه در ناحيه شيپوري نيز وجود داشــتند مشاهده مي شوند. 
طبقه عضالني در اين ناحيه ضخيم تر به نظر مي رسند، با اين حال اليه 
حلقوي داخلي داراي بيشترين ضخامت است. در اپی تليوم بخش آمپول 
اويدكت تعداد سلول هاي با هسته و سيتوپالسم روشن افزايش و تعداد 

ســلول هاي با سيتوپالسم رأســي برآمده در مقايسه با ناحيه شيپوري 
كاهش نشــان مي دهد. تعداد سلول هاي )لنفوســيت( در حال عبور از 

اپی تليوم در اين ناحيه بخصوص در مرحله لوتئال مشاهده مي شوند.
در ناحيــه تنگه به طور كلــي قطر لوله اويدكــت كاهش يافته، 
ولي ضخامــت ديواره افزايش قابل مالحظه اي را نشــان مي دهد كه 
بيشــترين سهم اين افزايش شــامل طبقه عضالني مي باشد، كه اليه 
داخلي )حلقوي( ضخامت بيشــتري دارد. ارتفاع و تعداد انشــعابات 
چين هاي طول مخاط اويدكت در اين ناحيه كاهش نشــان مي دهد، 
در حاليکه ضخامت آنها بيشــتر شده است )شکل 3(. اپی تليوم از نوع 
اســتوانه اي شــبه مطبق مژه دار و در بعضي نواحي استوانه اي ساده 
می باشد. سلول های با ترشــح آپوكرينی در اين ناحيه كمتر مشاهده 
مي شــوند. اين سلول ها در ناحيه آمپول و تنگه در مرحله فوليکولری 
مشاهده نگرديد. رشــته هاي االستيک در بافت همبند داخل چين ها 
به صورت مجزا و پراكنده مشــاهده شدند. پراكندگي اين رشته ها در 
قاعده چين ها بيشتر بود. در طبقه عضالني بين رشته هاي ماهيچه اي 
صاف رشــته هاي االســتيک به رنگ قهوه اي تيره و باريک و اكثراً در 
مسير مواج مشاهده مي شوند. در طبقه سروزي اين رشته ها پيرامون 
 عروق خوني بيشــتر مشــاهده مي شوند )شــکل 4(. مطالعه با روش 
رنگ آميزي تولوئيدين بلو جهت مشخص كردن پراكندگي ماست سل ها 
نشــان داد كه اين ســلول ها در مراحل فوليکولر و لوتئــال در ديواره 
اويدكت گاوميش به تعداد بســيار كم مشــاهده شدند. در سيتوپالسم 
تعدادي از سلول هاي پوششــي دانه هاي تولوئيدين بلو مثبت به رنگ 
بنفش مايل به قرمز مشــابه دانه هاي ماست سل ها مشاهده شد )شکل 
6(. ســلول هاي مذكور در اپی تليوم در مراحل فوليکولر و لوتئال هر دو 
مشــاهده گرديد كه تعدادی از آن ها همان ســلول هاي دارای هسته و 
سيتوپالسم روشن و بزرگ مي باشــند. با اين حال به نظر مي رسد كه 

تعداد سلول هاي مذكور در مرحله لوتئال بيشتر مي باشد.
جهت مشــخص نمودن فعاليت ترشــحي اپی تليــوم مخاط لوله 
رحمي در مراحل لوتئال و فوليکولر در نواحي مختلف، ترشــحات با 
ساختمان گليکوپروتئين و مواد قندي و نيز اجزاء بافت همبند مانند 
رشــته هاي رتيکولري روش رنگ آميزي PAS مورد اســتفاده قرار 
گرفت. اپی تليــوم مخاط در مرحله لوتئال در نواحي مختلف اويدكت 
داراي عمل ترشحي است. در سيتوپالسم سلول هاي ترشحي دانه هاي 
قرمز رنگ و بسيار كوچکي مشاهده مي شوند. در سلول هاي باريک و 
كشيده )سلول های ميخی شکل( اين ترشحات تجمع بيشتري را نشان 
مي دهند. وزيکول هاي گنبدي شکل كه در بخش رأسي سلول ها قرار 
دارند نيز PAS مثبت هستند )شکل 5(. زير اپی تليوم، ورقه بازال به 
صورت خط باريک و قرمز رنگ مشخص مي شود. رشته هاي رتيکولري 
داخل بافت همبند چين ها به صورت بســيار ريز و مويي شکل پخش 
شــده اند، اين رشته ها در ساير بخش هاي ديواره اويدكت نيز مشاهده 
مي شوند. دانه هاي ترشحي قرمز رنگ در مرحله فوليکولر نيز مشاهده 
شدند، كه در اين مرحله وزيکول هاي رأسي سلول هاي پوششي بدون 
مژه مشــاهده نگرديد. در اين مطالعه مشخص شد كه حالت ترشحي 
در مرحله لوتئال بيشتر از مرحله فوليکولر بوده و نيز در مرحله آمپول 

و تنگه بيشتر از ناحيه شيپوري مي باشد.
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شكل 1- مقطع عرضي بخشي از اینفاندیبولوم. دیواره نازک بوده و چين هاي مخاطي بلند )c( و داراي انشعابات ثانویه )a( وثالثيه )b( مي باشند. 

. 100  Xدرشت نمایي H&E رنگ آميزي
شكل 2- مقطع عرضي بخشي از آمپول. ارتفاع و انشعابات چين هاي مخاطي)b( کاهش یافته ولي ضخيم تر مي باشند، طبقه عضالني)a( نيز ضخيم تر شده است.

. 100  Xدرشت نمایي H&E رنگ آميزي 
 )c(و طولي )b(کوتاه، ضخيم، و بدون انشعاب بوده و طبقه عضالني بسيار ضخيم و دو الیه حلقوي )a(شكل 3- مقطع عرضي بخشي از تنگه. چين هاي مخاطي

. 100  Xدرشت نمایي H&E آن به خوبي قابل تمایز مي باشند. رنگ آميزي
 )a(و رشته هاي کالژن )b(شكل 4- مقطع عرضي بخشي از تنگه. رشته هاي االستيک به رنگ سياه در طبقه عضالني و به شكل مارپيچي

 .400 X در طبقه مخاط- زیر مخاط به رنگ قرمز مشاهده مي شوند. رنگ آميزي ورهاف، درشت نمایي
شكل 5- مقطع عرضي بخشي از آمپول در مرحله فوليكولر. دانه هاي پاس مثبت)فلش( به رنگ قرمزسيتوپالسم باالي هسته را پر نموده است. 

 .400 X درشت نمایي ،PAS رنگ آميزي
شكل 6- مقطع عرضي بخشي از اینفاندیبولوم در مرحله فوليكولر. دانه هاي تولوئيدین بلو مثبت به رنگ بنفش تيره مایل به قرمز در سيتوپالسم بااالي هسته بافت 

 .400 X در بافت همبند چين هاي مخاطي مشاهده مي شود. رنگ آميزي تولوئيدین بلو، درشت نمایي )a(و ماست سل )b(پوششي
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بحث
مطالعه بافت شناســي لوله رحمي در نواحي مختلف و در 
مراحل لوتئال و فوليکولر نشــان داد كــه چين هاي مخاطي و 
زير مخاطي از ناحيه شــيپوري به طــرف تنگه از نظر تعداد و 
انشــعابات جانبی)چين های ثانويه و ثالثيه( كاســته می شود. 
اين يافته با نقــش اينفانديبولوم و به طور كلي لوله رحمي در 
گرفتن و انتقال تخمک از تخمدان به طرف آمپول ســازگاري 
دارد )6(. در بافت همبند چين هاي اينفانديبولوم ســلول هاي 
عضالني صاف به صورت پراكنده منشاء گرفته از طبقه عضالني 
نيز مشاهده گرديد، كه نشــان دهنده عمل انقباضي و حركت 
ايــن چين ها در حيــن انتقال تخمک به طــرف ناحيه آمپول 
مي باشد )8(. در يک مطالعه نشان داده شد كه چين های اوليه 
و ثانويه در ديواره اويدكت به طرف تنگه كاهش می يابد. ارتفاع 
 چين های مخاطــی و اپی تليوم در مرحلــه فوليکولر افزايش 
می يابد)2(. هنگامی كه در محيط كشــت سلول های پوششی 
اويدكت گاوی اضافه گرديده است كروماتين اسپرم ها ی انسانی 
بســيار كاهش يافت )5(. به نظر مي رســد اسپرم هاي غيرزنده 
بواســطه آزاد كردن محصوالتي كه ســبب شــروع پاسخ هاي 
ترشحي و عضالني اويدكت مي شوند، نقش فيزيولوژيک مهمي 
را اعمال مي كنند كه منجر به تســهيل انتقال و تغذيه گامت ها 

مي شوند )10(. 
در يک مطالعه آزمايشــگاهی نشــان داده شــد كه انتقال 
اووسيت توســط اويدكت گاوميش و گاو به گونه اووسيت و يا 
اضافه نمودن استراديول به محيط كشت بستگی ندارد)15(. در 
مطالعه با EM مشــخص شد كه جنين ها در مرحله دو سلولی 
در محيط كشــت با سلول های ناحيه آمپول اويدكت انسانی از 
نظر خصوصيات فوق ريز بينی بهتر رشــد نمــوده و بعضی از 
آن ها تا مرحله موروال و بالستوسيســت رسيدند )17(. فعاليت 
عضالني و جريان مايعات، مســئول انتقال ســلول هاي جنسي 

مي باشند. 
 فعاليــت عضالني، ترشــح و جريــان مايعات در دســتگاه 
 تناسلي جنس ماده توسط هورمون هاي تخمداني )استروژن ها 
 و پروژســترون ( آزاد شــده با غلظت و توالي مناســب تنظيم 
 مي شــود )10(. اپی تليوم در اينفانديبولوم از نوع اســتوانه اي 
 ساده و در بعضي نواحي شــبه مطبق بوده و در قسمت رأسي 
تعدادي از سلول هاي پوششــي مژه هاي بلند و متحرك وجود 

دارد. 
حضور مژه هاي بلند و متحرك دليلي ديگر بر نقش اپی تليوم 
مخاط لوله رحمي در انتقال سلول هاي جنسي به طرف آمپول 
مي باشــد. عالوه بر اين سلول هاي بزرگ با هسته و سيتوپالسم 
روشن نيز كه احتماالً سلول هاي ترشحي هستند، حضور دارند، 
كــه اين يافته با اظهارات دلمن در ســال 2006 مطابقت دارد 
)6(. مطالعه ميزان نوسان حركت مژه ها در سلول های پوششی 
اويدكت زنان نشان داد كه اين پارامتر به طور معنی دار وابسته 
به محل مورد مطالعه در اويدكت نمی باشد. در ناحيه شيپوری 

در مرحله ترشــحی ســرعت حركت مژه ها بيشــتر از مرحله 
پروليفراتيــو بود. اين احتمال وجــود دارد كه نتيجه مذكور به 

دليل انتقال سلول تخم بعد از اووالسيون باشد )12(. 
اپی تليوم لوله رحمی خوك محتوی ســلول های استوانه ای 
مژه دار و ســلول های كــروی بدون مژه می باشــد. هر دو نوع 
سلول های مذكور به صورت گروهی يا پراكنده مشاهده شدند. 
ترشحات اين سلول ها به عنوان عامل مهم تغذيه ای برای سلول 
لقاح يافته در شرايط آزمايشگاهی عمل می كند)1(. در مطالعه 
لوله رحمی خوك مشخص شــد كه تنوع خاصی در اپی تليوم 
 اويدكت بســته به محل مــورد مطالعه مانند ناحيه رأســی يا 
قاعده ای چين ها و مرحله ســيکل اســتروس مشاهده گرديد. 
تغييرات دوره ای اينفانديبولوم و آمپول مشــخص شــد، بدين 
ترتيب كه سلول های مژه دار فراوان در ناحيه رأسی چين ها در 
مرحله فوليکولر وجود داشت، در حاليکه سلول های ترشحی در 
مرحله لوتئال بيشــتر بودند. ظاهراً مراحل سيکل استروس در 
جمعيت ســلول های پوششی بخش خلفی اويدكت تأثير ندارد 
)22(. در قســمت رأســي اپی تليوم اينفانديبولوم بخصوص در 
مرحله لوتئال، سلول هاي در حال دفع مشاهده مي شوند كه اكثر 
 آن ها محتوي هســته با مقدار كمی سيتوپالسم در اطراف آن 

می باشد. 
در يک مطالعه مشــخص شده است كه سلول هاي با هسته 
چنــد شــکلي Polymorphonuclear در اوايل اووالســيون 
 بــه داخل حفره اويدكــت دفع مي شــوند )7(. در اين مطالعه 
مشــخص شــد كه تعــدادي از ســلول ها داراي وزيکول هاي 
رأسي هســتند كه هســته در داخل آن ها مشاهده نمي شود. 
ولي مشــخص نيســت كه اين وزيکول ها از بقاياي سلول هاي 
در حال دفع و بدون هســته مي باشــند و يا خود نوعي ترشح 
از طريق آپوكرينی هســتند. به هر حال در روش رنگ آميزي 
PAS تعدادي از وزيکول ها داراي محتويات PAS مثبت بوده 
و خصوصيات ترشــحي را از خود نشــان دادن )21(. ضخامت 
اپی تليوم در مرحلــه فوليکولر در بعضي نواحي اينفانديبولوم و 
بخش هاي ديگــر لوله رحمي كاهش نشــان داده و به صورت 
اســتوانه اي كوتاه و حتي مکعبي مشاهده مي شود و اين تأثير 
هورمون هاي جنسي بر روي ســاختار بافتي اين عضو را نشان 

مي دهد. 
تراكم سلول هاي ترشــحي در ناحيه آمپول بيشتر از ساير 
نواحي اســت. بدنبال بررســي مواد مترشــحه از اويدكت در 
ماديان ها نشان داده شد كه در مراحل استروس و دي استروس 
و نيز در مرحله آبستني گليکوپروتئينهاي كونژوگه از اويدكت 
ترشــح مي شوند كه نحوه پخش و منشأ آن ها در ناحيه تنگه و 
آمپول متفاوت است )3(. در مطالعه حاضر وجود مواد ترشحی 
متاكروماتيک در سيتوپالسم ســلول های پوششی مخاط لوله 
رحمی مشخص گريديد، كه نشــان دهنده وجود تركيباتی از 
جنس پروتئوگليکان مانند هپاران سولفات می باشد كه احتماالً 
برای تغذيه اوليه جنين مورد نياز می باشــد )11 ، 19(. وجود 
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 Epidermal Growth Factor گيرنده فاكتور رشد اپي درمي
Receptor به طور وســيع در سلول هاي ترشحي و سلول هاي 
 اســترومايي و نيز ســلول هاي اپي تليالي اويدكت خوك مورد 
 بررسي قرار گرفته است. تغيير در تعداد و عمل گيرنده ها ممکن 
 اســت در جريان وقايع سلولي در بافت هاي اويدكت و آندومتر 
نقش مهمي ايفا نمايد)1(. هورمون رشــد سبب تنظيم مهاري 
توليد PGF2a)  Prostaglandin F2a ( از سلول هاي پوششي 
 اويدكت مي شــود. سلول هاي اويدكت توانايي توليد PGF2a و 
را   )cAMP) Cyclic Adenosine Monophosphate
دارند، هورمون رشــد مي تواند مکانيســم هاي داخل ســلولي 
وابســته به cAMP را فعال كند كه ماده اخير به عنوان واسطه 
اثر هورمون رشد بر روي سلول هاي اويدكت عمل مي كند. اين 
 PG يافته ها نشان مي دهند كه هورمون رشد در كنترل ترشح

و cAMP از اويدكت گاو نقش دارد )13(.
 مطالعه اويدكت گاوها از نظر فوق ريزبينی و سيتوشيميايی 
نشان داد كه در سيتوپالسم رأسی سلول های مژه دار دانه های 
فيبروزی احتماالً اجسام قاعده ای در حال دوباره سازی مشاهده 
گرديد، بخصــوص در مرحله فوليکولر بين اجســام قاعده ای 
و دانه هــای فيبروزی روشــن به نظر می رســد. در تمام طول 
سيکل استروس مژه ها مشــاهده شدند و دژنره شدن آن ها در 
هيچکدام از مراحل ســيکل جنسی مشــاهده نشد. بيشترين 
تمايز ســلول های ترشــحی در مرحله فوليکولر اتفاق افتاد. در 
مرحله لوتئال برآمدگی های سيتوپالسمی و هسته های در حال 

خروج بيشتر مشاهده گرديد )14(.
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