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چكیده

ب�ا توجه به اهمیت و نقش گنجش�ک خانگ�ی ( )Passer domesticusدر انتقال بیماری های مختلف در محیط زندگی انس�ان
و حیوانات ،بررس�ی کالبد شناس�ي و بافت شناس�ي دس�تگاه هاي مختلف این پرنده ضروري به نظر مي رس�د .در این مطالعه 12
قطعه گنجش�ک خانگی س�الم و بالغ از هر دو جنس از اطراف ش�هر مش�هد تهیه و به روش متعارف (بیهوش�ی با استنش�اق اتر)
کش�ته و خون گیری از آن ها به عمل آمد .س�پس از پیش معده ،ایسموس و س�نگدان نمونه های بافتی تهیه و رنگ آمیزی های
هماتوکسیلین و ائوزین ،ورهوف ،ونگیسون ،آلسین بلو ،ماسون تریكروم و پاس انجام شد .بعد از تهیه تصاویر بافتی میكرومتری
با لنز مدرج به دقت در تمام نمونه ها از الیه هاي مختلف بافتي صورت گرفت و میانگین و انحراف معیار داده ها به وس�یله برنامه
 Excelاندازه گیری شد وخصوصیات هیستوشیمي ترشحات سطح مخاطات مطالعه گردید .نتایج نشان داد که از لحاظ تشریحي
معده در گنجش�ک خانگی ش�بیه دیگر پرندگان دانه خوار از دو بخش پیش معده و س�نگدان تشكیل شده است .در هر دو بخش
معده ،چین های مخاطی طولي با اپیتلیومی از نوع اس�توانه ای س�اده مشاهده گردید .سطح مخاط در پیش معده توسط موکوسی
اسیدی و در سنگدان توسط گلیكوپروتئین هاي خنثی پوشیده شده بود .پارین در هر دو بخش از نوع بافت همبند سست بوده و
دارای غدد لوله ای می باشد .عضله مخاطی در پیش معده به صورت پراکنده و در سنگدان دیده نشد .الیه عضالنی در پیش معده
و س�نگدان از نوع صاف و در چند الیه قرار داش�ت .مطالعه میكرومتری نمونه ها نش�ان داد که در پیش معده گنجشک ضخامت
مخاط و زیر مخاط تقریب ًا شش برابر الیه ماهیچه اي است در صورتي که در سنگدان بلعكس ضخامت الیه ماهیچه اي تقریب ًا شش
برابرالیه مخاط و زیر مخاط مي باشد.
کلمات کلیدي :بافت شناسی ،هیستوشیمی ،پیش معده ،سنگدان ،گنجشک خانگی
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A histological and histochemical study of the stomach (proventriculus and gizzard) of the Passer domesticus was
carried out, under light microscopy.In the present study, we prepared 12 adult Passer domesticus (both sex) captured
in the country side of Mashhad, Iran. After euthanasia with ether inhalation, the digestive tract was exposed and
fragments of the stomach (proventriculus and gizzard) were fixed in 10%formaline for 24 hours. After dehydration
and treatment with xylene, the fragments were imbedded in paraffin wax. Histological sections of 6 micrometers were
stained by Hematoxyloin and Eosin, PAS, Vang Gieson, Masson trichrome, Verhof, Alcian blue method.The analysis
of the histological section of stomach in Passer domesticus revealed that the wall of the stomach in constituted by the
following layers: Tunica mucosa of proventriculus and of the gizzard present folds by simple columnar epithelium. We
observed muscularis mucosa in proventriculus but did not observe it in gizzard. In the lamina propria of both regions,
there are simple tubular glands. The tunica muscularis of proventriculus consists of inner longitudinal, intermediary
circular and external longitudinal layers of smooth muscles. In the gizzard, it consists of an internal longitudinal and
external circular layer. The cuticle is laid over the tunica mucosa of the gizzard was staining with Verhof and PAS.
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مقدمه

گنجش��ک خانگ��ی  Passer domesticusپرن��ده اي از راس��ته
گنجش��ک سانان  Passeriformesمی باش��د .این پرنده به فراواني در
محیط زندگی انس��ان و محیط های پرورش��ی دام ،طیور ،آبزیان و زنبور
عس��ل در رفت و آمد مي باش��د .طول بدن این پرنده14تا  15سانتی متر
بوده دارای تاج خاکس��تري رنگ  ،پس گردن بلوطی ،گلوی سیاه ،گونه و
سطح شکمی سفید مایل به خاکستری می باشد .در پرواز خط بالی کوتاه
و نس��بتاً واضح و دمگاه خاکس��تری دارد .پرنده ماده و نابالغ فاقد سیاهی
گلو ،در س��طح پشتی قهوه ای تیره و در سطح شکمی سفید چرك است
(دادرس.)1375 ،
مطالع��ات اخیرنش��ان می دهد که پرندگان مهاج��ر و پرندگانی مثل
گنجش��ک که در محیط اطراف انس��ان و حیوانات زندگی می کنند نقش
مهمی در انتقال بیماری هایی هم چون آنفلوانزای حاد پرندگان ،نیوکاسل،
س��المونلوز ،پلورم و تیفوئید دارند و چون گنجش��ک م��ی تواند از طریق
دفع مدفوع از دس��تگاه گوارش در انتقال این بیماری ها نقش مهمی ایفا
کند ،لذا مطالعه س��اختمان تشریحي ،بافت شناسی و تغییرات پاتولوژیک
بخ��ش هاي مختلف دس��تگاه گ��وارش در این گونه بس��یار حائز اهمیت
می باشد (سینا.)1356 ،
یک��ی از مهم ترین بخش های دس��تگاه گوارش در پرندگان که عمل
هضم مکانیکی و ش��یمیایی مواد غذایی را به عهده دارد معده می باش��د.
مع��ده در پرندگان اهلی ،از نظر تش��ریحی و کارک��ردی در برگیرنده دو
بخش مجزا اس��ت :معدۀ غده ای یا پی��ش معده ( )Proventriculusو

3

معده ماهیچه ای یا س��نگدان ( )Gizzardو در بین این دو بخش ناحیه
ایسموس قرار می گیرد .پیش معده به مری متصل شده و هضم شیمیایی
مواد غذایي (بوسیله آنزیم پپسین و اسید هیدروکلریک) در آن انجام می
گیرد و س��نگدان از طریق باب المعده به دوازده متصل ش��ده و مس��ئول
هضم مکانیکی غذا می باشد .بسته به نوع رژیم غذایی دو نوع معده وجود
دارد یک نوع ویژه پرندگان مانند گوشتخواران و ماهي خواران که نسبتاً از
غذای نرم و حجیم تغذیه می کنند ،بنابراین به معده سازگار برای ذخیره
غ��ذا نیاز دارند تا هضم فیزیکی ،به طور مش��خص در این پرندگان معده
کیس��ه ای بوده و دیواره ای ن��ازك دارد و محل اتصال بین پیش معده و
سنگدان اغلب از بیرون به سختی قابل تشخیص است.
ن��وع دیگر مع��ده از مش��خصات پرندگان��ی مانند حش��ره خواران،
گیاهخ��واران و دان��ه خواران اس��ت ک��ه از غ��ذای هضم ناپذی��ر تغذیه
می کنند ،بنابراین به معده ایی س��ازگار برای هضم فیزیکی نیاز دارند .در
این پرندگان به طور مش��خص س��نگدان دارای الیه ی عضالنی ضخیم و
گس��ترش یافته می باشد و پیش معده و س��نگدان به آسانی از بیرون به
وس��یله ایسموس مجزا قابل تشخیص است (قاضی،William( )1380 ،
1990؛ .)1990 ،McClelland

مواد و روش کار

در ای��ن تحقی��ق تعداد  12قطعه گنجش��ک خانگی س��الم و بالغ از
هر دو جنس به وس��یله صیادان از اطراف ش��هر مش��هد تهیه گردید .بعد
از کش��تن و خون گیری آنها به روش انس��انی ،محوطه ش��کمي در تمام

(پژوهشوسازندگی)

مطالعه بافت شناسی و ...

نمونه ها باز ش��د و پیش معده و س��نگدان خارج گردید ،س��پس با برش
طولی سطح معده مخاط قسمت های ذکر شده مورد مطالعه قرار گرفته و
بعد از اطمینان از سالمت حیوان سطح مخاطات با سالین نرمال شستشو
داده ش��د .نمون��ه برداری از بخ��ش های مختلف پیش معده ،ایس��موس
و س��نگدان صورت گرف��ت و نمونه های تهیه ش��ده بالفاصله در محلول
فرمالین  10درصد ثابت و مراحل آماده کردن بافت به روش معمول انجام
ش��د ،بلوك های پارافینی از نمونه ها تهیه و بوس��یله دس��تگاه میکروتوم
نیمه اتوماتیک مدل الیکا برش بافتی به ضخامت  6میکرون تهیه و رنگ
آمی��زی تمام مقاطع بافتی با هماتوکس��یلین و ائوزین ،ونگیس��ون (برای
رش��ته های کالژن) ،پاس (برای موکوپلی س��اکارید های خنثی) ،آلسین
بلو (برای موکوپلی س��اکارید های اس��یدی) و ورهوف (برای رش��ته های
االستیک) انجام گرفت .سپس مقاطع بافتي به وسیله میکروسکوپ نوری
دوربین دار مطالعه گردید و تصاویر بافتی و میکرومتری بوسیله لنز مدرج
بر روی نمونه ها صورت گرفت (.)1968 ،Lee

نتایج

مطالعه تشریحي بر روی ساختار معده در گنجشک خانگی نشان داد
که در این گونه معده شبیه دیگر پرندگان دانه خوار براي هضم مکانیکي
س��ازگاري یافته اس��ت و از دو بخش پیش معده و سنگدان تشکیل شده
است و در بین این دو بخش ،ناحیه ایسموس به صورت نواری سفید رنگ
و با ضخامت  2تا  4میلی متر مشاهده شد .مطالعه ساختمان بافتی پیش
معده و س��نگدان در گنجشک خانگی نشان داد که مشابه دیگر پرندگان
جدار معده از چهار الیه به ترتیب از داخل به خارج ش��امل :الیه مخاطی،
زیر مخاط ،ماهیچه ای و سروزی تشکیل شده است.
پیش معده

ازلحاظ بافت شناسي پیش معده در گنجشک دارای مخاطی صورتی
رنگ است ،چین های طولي مخاطی و اپیتلیومی از نوع استوانه ای ساده
در نمونه هاي بافتي مش��اهده ش��د .دو نوع غدد مخاط و زیر مخاطی در
جدار پیش معده دیده شد(تصویر.)1
پارین در پیش معده از بافت همبند سس��ت تش��کیل ش��ده و حاوی
عروق خونی و لنفوس��یت ها ی زیادی اس��ت و در آن غدد مخاطی از نوع
لوله ای س��اده منش��عب با اپیتلیومی از نوع مکعبی س��اده مشاهده شد.
(شکل .)2

الیه ماهیچه مخاطی در پیش معده گنجشک به طور طولی پراکنده
ب��وده و از نوع عضالت صاف می باش��د لذا می ت��وان دو الیه مخاط و زیر
مخاط��ی را از هم تفکیک کرد .غدد زیرمخاطی در پیش معده گنجش��ک
به وس��یله کپس��ولی از بافت همبند احاطه ش��ده اس��ت و از نوع لوله ای
مرکب منشعب می باش��د ،سلول های ترشحی این غدد از نوع مکعبی تا
استوانه ای بوده و در داخل این سلول ها گرانول های ائوزینوفیل مشاهده
ش��د (شکل  .)3مطالعات نشان داد که ترش��حات غدد پیش معده از نوع
گلیکوپروتئی��ن های اس��یدی ( )pH=2/9اس��ت زیرا این ترش��حات در
رنگ آمیزی هاي اختصاصی آلس��ین بلو مثبت و پاس منفی می ش��دند،
ترش��حات ذکر ش��ده در رنگ آمیزی ورهوف به ش��دت س��یاه رنگ می
شدند.
الیه ماهیچه ای جدار پیش معده در گنجشک مثل دیگر پرندگان از
نوع عضالت صاف مش��اهده شد و این عضالت در سه الیه داخلی طولی،
میانی حلقوی و خارجی طولی قرار داش��تند .ش��بکه عصب��ی آئورباخ در
بخ��ش ماهیچه ای پیش معده در بین دو الیه عضالنی مش��اهده گردید.
الیه سروزی پیش معده گنجشک شامل بافت همبند به همراه سلول های
مزوتلیوم ،عروق و اعصاب می باش��د .میکرومتری الیه های مختلف بافت
س��ازنده پیش معده به وسیله لنز مدرج انجام گرفت و میانگین و انحراف
معیار داده ها در جدول  1ارائه گردیده است.
سنگدان

مطالعه تصاویر بافتی س��نگدان نش��ان داد که سنگدان در گنجشک
از لح��اظ بافتی همانن��د پیش معده از چهار الیه مخاط��ی ،زیر مخاطی،
ماهیچه ای و سروز تشکیل شده است .الیه مخاطی در سنگدان گنجشک
دارای چی��ن خوردگ��ی ه��ای طول��ي کوتاه ب��وده و اپیتلی��وم آن از نوع
استوانه ای ساده می باشد که بوسیله الیه ضخیمی از جنس گلیکوپروتئین
پوش��یده ش��ده اس��ت ،این ماده در رنگ آمیزی اختصاصی پاس مثبت،
آلس��ین بلو منفی و در رنگ آمیزی ورهوف کام ً
ال س��یاه دیده می ش��ود
(شکل .)4
پارین در سنگدان گنجشک مشابه دیگر پرندگان از نوع بافت همبند
سس��ت مي باش��د ،در این بافت حجم وس��یعي از غدد لوله ای مستقیم
با ترش��حات ائوزینوفیل و به صورت موازی نس��بت به همدیگر مش��اهده
ش��د .شکل واحد هاي ترش��حي غدد در مخاط سنگدان گنجشک از نوع
لوله ای س��اده است و اپیتلیوم آن از نوع استوانه ای ساده کوتاه در قاعده

جدول  -1میانگین و انحراف معیار ضخامت بخش های مختلف بافت پیش معده در گنجشک خانگی

الیه هاي پیش معده

میانگین اندازه±انحراف
معیار از میانگین

غدد زیر مخاط()µm

ضخامت مخاط و زیر
مخاط ()µm

775±83

(پژوهشوسازندگی)

( )µmطول غدد

635 ±12

ضخامت الیه عضالنی ()µm

عرض غدد ()µm
در بخش باالی غدد

در بخش پایینی غدد

166±26

293 ±55

4

129±52
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غدد و اس��توانه ای بلن��د در نزدیک اپیتلیوم می باش��د .در الیه مخاطی
س��نگدان در گنجش��ک ماهیچه مخاطی مشاهده نش��د ،لذا زیر مخاط از
مخ��اط قابل تفریق نبود .الیه ماهیچه ای بس��یار ضخی��م در نمونه های
س��نگدان گنجش��ک از نوع ص��اف و از دو الیه داخلی طول��ی و خارجی
حلقوی تش��کیل شده است و در بین عضالت در این نواحیه بافت همبند
سس��ت ،عروق خونی و ش��بکه عصبی آئورباخ به وفور مشاهده می گردد.
الیه س��روزی در خارج سنگدان از نوع بافت همبند سست بوده و حاوی
س��لول های مزوتلی��وم ،عروق خونی ،اعصاب و س��لول ه��ای چربی می
باش��د (ش��کل های  5و  .)6درجدول  2میانگین و انحراف معیار ضخامت
الیه های مختلف سنگدان در گنجشک خانگی ارائه شده است.

بحث

معده در گنجش��ک خانگی شبیه به دیگر پرندگان دانه خوار و حشره
خوار از دو بخش پیش معده و س��نگدان ساخته شده است و ایسموس به
وض��وح این دو بخش را از هم جدا و مش��خص می کند ،این خصوصیات
برخ��الف پرندگان گوش��ت خوار و ماهی خوار می باش��د که دارای معده
کیس��ه ای با دیواره ن��ازك بوده و اتصال پیش معده و س��نگدان اغلب از
بیرون به سختی قابل تشخیص است (دادرس.)1375 ،
از لحاظ بافت شناس��ی ساختمان پیش معده و سنگدان در گنجشک
معمول��ی مش��ابه دیگر پرن��دگان از چهار الی��ه مخاط ،زی��ر مخاط ،الیه
ماهیچه ای و س��روزی تشکیل شده است (پوس��تی .)1373 ،الیه مخاط
در پیش معده گنجش��ک دارای چین های طولی می باشد این چین های
مخاطی در س��نگدان گنجش��ک کمتر از پیش معده است (,Inforzato
.)1985
 Jainبر روی چین های مخاطي پیش معده در س��ه گونه از پرندگان
ش��امل همه چیزخوار ،میوه خوار و گوشتخوار مطالعاتي را انجام داد و به
این نتیجه رس��ید که چین های مخاطی در پیش معده همه چیزخواران
بزرگتر از میوه خوار و گوش��ت خوار می باش��د ،شکل چین های مخاطی
در گونه های مختلف پرندگان به اش��کال منش��عب ،مشبک و برگ مانند
می باشد (1977 ،Catroxo؛ .)1976 ،Jain
بافت پوش��اننده س��طح مخاطات درپی��ش معده گنجش��ک از نوع
اس��توانه ای س��اده مش��اهده گردید .مطالعات  Gleveanنشان داد که
در ماکیان اپیتلیوم از نوع اس��توانه اي س��اده بلند می باش��د و در سهره
قرمز آمریکایی اپیتلیوم پیش معده از نوع اس��توانه ای س��اده می باش��د
(1977 ،Catroxo؛ .)1969 ،Glevean
موکوس پوش��اننده س��طح مخاط در پیش معده گنجش��ک در رنگ
آمیزی های اختصاصی از نوع اس��یدي (پاس مثبت و آلس��ین بلو مثبت)
مش��اهده گردید ،مطالعات انجام ش��ده در کبوتر نش��ان داد که موکوس

پوش��اننده س��طح پی��ش مع��ده در کبوتر از ن��وع س��ولفوگلیکوپروتئین
باشد ،همچنین غدد در پیش معده کبوتر از نوع لوله ای منشعب بوده و
می َ
سلول های غدد فاقد گلیکوپروتئین می باشند (.)1985 ،Inforzato
پارین در پیش معده گنجش��ک از بافت همبندی سس��ت به همراه
عروق خونی فراوان تش��کیل شده اس��ت .غدد داخل پارین از نوع لوله ای
س��اده و دارای اپیتلیوم از نوع مکعبی س��اده می باشد و این غدد بوسیله
کپسول احاطه شده اند .نتایج بدست آمده در این تحقیق مشابه مطالعات
گذش��ته در س��هره قرمز آمریکایی ،ماکیان ،کبوتر و جغد است (Silvia
.)1998 ،de Oliveira
الی��ه ماهیچه ای در گنجش��ک از س��ه الیه عضله ص��اف به ترتیب:
داخلی طولی ،میانی حلقوی و خارجی طولی (به صورت پراکنده) تشکیل
ش��ده اس��ت ،الیه ماهیچه ای درماکیان ،سهره قرمز آمریکایی و جغد نیز
مشابه گنجشک می باشد (.)1998 ،Silvia de Oliveira
الیه سروزی نیز در پیش معده گنجشک مملو از عروق خونی ،لنفی و
بافت همبند سست بوده که مشابه مطالعات انجام شده در دیگر پرندگان
می باشد (.)1998 ،Dellman
مخاط س��نگدان در گنجش��ک حاوی چین های بزرگ و برگی شکل
ب��ا تع��داد باال بوده که ش��کل چین های مخاطی مش��ابه ماکیان اس��ت،
مطالعات  Klemو همکارانش نش��ان داد که مخاط س��نگدان در س��ینه
س��رخ آمریکای��ی نیز مش��ابه گنجش��ک دارای چین های برگی اس��ت،
چین های مخاطی در سنگدان جغد کوتاه و بیضی شکل بوده اما تعداد این
چین ها در س��هره کاکل قرم��ز کم می باش��د (،Silvia de Oliveira
1998؛ 1976 ،Klem؛ .)1977 ،Catroxo
مخاط س��نگدان در گنجشک بوس��یله الیه شاخی ضخیمی پوشیده
ش��ده اس��ت ک��ه در گنجش��ک دارای ضخام��ت  178/6±63میکرومتر
می باش��د .ای��ن الیه در دیگر پرن��ده ها با ضخامت ه��ای مختلفی دیده
می ش��ود ،احتماالً نوع جیره از لحاظ میزان خشبی بودن آن در ضخامت
این الیه نقش دارد .مطالعات بر روی چند گونه از پرندگان نشان می دهد
که ضخامت این الیه شاخی در همه چیزخواران ضخیم تر از میوه خواران
و گوشت خواران می باشد (.)1976 ،Jain
الیه ش��اخی پوش��اننده سطح اپیتلیوم در س��نگدان گنجشک از نوع
گلیکوپروتئین خنثی می باش��د و این الیه نس��بت به رنگ ورهوف کام ً
ال
رنگ پذیر اس��ت .اپیتلیوم پوشاننده سطح س��نگدان در گنجشک از نوع
اس��توانه ای س��اده اس��ت که با نفوذ به الیه پارین غدد لوله ای س��اده را
بوجود آورده که ترش��ح الیه شاخی در سطح مخاط را به عهده دارد .این
نوع اپیتلیوم در ماکیان ،جغد و س��هره کاکل قرمز نیز بصورت استوانه ای
ساده مشاهده گردیده است (1998 ،Silvia de Oliveira؛ ،Catroxo
.)1977

جدول  -2میانگین و انحراف معیار ضخامت الیه های مختلف بافتی سنگدان در گنجشک خانگی

الیه هاي سنگدان

ضخامت الیه کراتین()µm

ضخامت مخاط و زیر مخاط()µm

ضخامت الیه عضالنی()µm

میانگین و انحراف معیار

178/6±63/7

220±21/7

1138/4±121
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پارین در س��نگدان گنجش��ک از نوع بافت همبند سست می باشد و
دارای غدد لوله ای س��اده است ،اپیتلیوم سطح داخلی واحد های ترشحی
غدد در گنجش��ک از نوع استوانه ای س��اده بوده که مشابه ماکیان ،سینه
سرخ آمریکایی و جغد است اما این اپیتلیوم در بعضی گونه ها مثل کبوتر
و شاهین مکعبی ساده می باشد (1976 ،Klem؛ .)1977 ،Catroxo
ماهیجه مخاطی در س��اختمان س��نگدان گنجشک مشاهده نشد که
این نتیجه مش��ابه نظر دیگر محققین بوده ،ل��ذا الیه مخاط و زیر مخاط
در س��نگدان گنجش��ک مش��ابه دیگر پرندگان از همدیگ��ر قابل تفکیک

نمی باشند.
زیر مخاط س��نگدان در گنجش��ک از بافت همبند سس��ت تش��کیل
ش��ده است که مش��ابه مطالعات انجام ش��ده در جغد و سهره کاکل قرمز
آمریکایی است .الیه سروز در پیش معده و سنگدان در خارجی ترین الیه
قرار داش��ته و شامل بافت همبند سست به همراه عروق خونی ،اعصاب و
سلول های چربی است ،این الیه در ماکیان ،سهره کاکل قرمز و جغد نیز
مش��ابه گنجشک می باشد (1998 ،Silvia de Oliveira؛ ،Catroxo
.)1977

شكل  -1مقطع عرضی پیش معده در گنجشک خانگی :E :اپی تلیوم:MG ،
غدد مخاطی :SMG ،غدد زیر مخاطی :SML ،الیه زیر مخاطی :ML ،الیه
عضالنی.)640X، H&E( ،

شكل -2مقطعه عرضی پیش معده در گنجشک خانگی :S ،ترشحات
موکوسی اسیدی :MG ،غدد مخاطی :SMG ،غدد زیر مخاطی :L ،فضای
وسط پیش معده ،320X ( ،آلسین بلو).
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شكل  -3مقطع عرضی زیر مخاط و الیه ماهیچه ای پیش معده گنجشک :SMG ،غدد زیر مخاطی :A ،آتریول :LML ،الیه ماهیچه ای طولی:CML ،
الیه ماهیچه ای حلقوی :S ،الیه سروزی :C ،کپسول ،فلش :سلول های ترشحی غدد ، 640X( ،پاس ون گیسون).

شكل  -4مقطع عرضی سنگدان در گنجشک خانگی :ML :الیه مخاطی :SML ،الیه زیر مخاطی :Mu،الیه ماهیچه ای :S ،الیه سروزی.)64X، H&E( ،
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شكل  -5مقطع عرضی مخاط و زیر مخاط سنگدان در گنجشک :K :کینولین :MG ،غدد مخاطی :CF ،فیبر کالژن :SM ،ماهیچه صاف،
( ،640Xون گیسون).

شكل -6مقطع عرضی سنگدان در گنجشک خانگی :K :کینولین :MG ،غدد موکوسی :SML ،الیه زیر مخاطی  :ML ،الیه ماهیچه ای،
(،640Xورهوف).
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