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As the proventriculus plays an important role in food digestion and there are differences in morphological and functional characteristics among different avian species, this study was carried out. A total of 54 female and males Ross
broiler chicks at age 3, 7 days and then at weekly intervals until week 8 were used. The proventriculus were collected
and fixed in 15% buffered formalin solution. Histologic sections of 5µm of thickness were obtained and they were
stained routinely with hematoxylin-eosin and special stainings: Alcian blue, Orcein, Masson’s trichrome, PAS and
Gomori’s method for reticular fibers. The results showed that by age increasing, the height of mucosal folds (particularly anastomoses), lymphatic aggregations, the number and frequency of superficial mucosal glands, the size and
number of deep mucosal glands, thickness of muscularis mucosa, tunica muscularis (particularly inner circular) and
serosa (particularly adipose tissue) were also increased. The shape of the deep glands was varied but polygonal, elliptical and triangular structures more prominent. The duct branching of these glands were increased with age. There
was not a significant histological difference between male and female chickens. Our observations on the general
histological structures of proventriculus were similar to native chickens stated in literature, but there were also some
differences. The muscularis mucosa is thick and continuous. The deep glands are compound tubular and located in
the lamina propria. Lymphatic aggregations are present within the connective tissue between the compound glands,
and beneath their central unique ducts.
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 جفت27 اين تحقيــق در طي يک دوره پرورش بــر روي پیش معده
3  گروه ســنی شامل سنین9 مرغ گوشــتي راس نر و ماده ســالم و روي
. هفتــه) انجام گرفت8(  روزه و بفاصله يک هفته تا ســن کشــتار7 ،روزه
 پس از ذبح. جفت پرنده مورد اســتفاده قــرار گرفت3 ،در هر گروه ســنی

مقدمه
 معده پرندگان به دو قسمت متفاوت،از نظر مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي
 قســمت اول پيش معده یا معده غدهاي است و.مشــخص تقسيم ميشود
 معده پرندگان.)18(  سنگدان میباشــد،قســمت دوم که ماهيچهاي است
 تفاوتهاي،تفاوتهــاي مورفولوژيکي و عملکردي زيادي بــا يکديگر دارند
مورفولوژيکي در نتيجه ســازشهاي مختلف به اقليم و محل خاص است در
 حضور،حاليکه تفاوتهاي عملکردي ممکن اســت در اثر عوامل هورموني
ً جنس و ســن باشد ولي عمدتا، اندازه بدن، حالتهاي فيزيولوژيک،انگلها
در اثر ميزان دسترسي به مقدار و نوع غذا میباشد که در زمانهاي مختلف
 نظر به اهميت پيش معده در بدن و اينکه شناخت.)14 ،12( تغيير ميکند
و تشــخيص کليه بيماريها و ضايعات پاتولوژيک بر اساس ساختار طبيعي
 جهت مشــخص شدن ساختار،گرددبافت ســالم ســنجيده و مالحظه مي
 مطالعات بافتشناســی مختلفي توسط محققين در،دقيق بافتي این اندام
 همه چيزخوار، پرندگان گوشتخوار،)1( پرندگان مختلف مانند مرغان بومي
،)17(  جغد،)15(  شترمرغ،)14(  پرستو،)11(  گنجشــک،)8( و گياهخوار
،2(  و ســاير پرندگان،)22(  بلدرچين،)20(  لگهورن ســفيد،)18( کبــک
 از طرف ديگر. بــر روي ايــن غده صورت گرفته اســت.)18 ،12 ،7 ،6 ،5
مطالعه دقيق و علمي ساختار پيش معده که در هضم شيميايي مواد غذايي
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 ميتواند در تشــخيص بيماريهايي مانند نيوکاســل و ساير،دخيل اســت
بيماريها که ضايعــات هموراژيک لوله گوارش را بخصــوص در اين اندام
تواند مبناي شناخت و آگاهي مي.)4(  کمک کننده باشــد،ايجاد مينمايند
تحقيقاتي در زمينه شناخت و ابداع راههاي جديد در جهت افزايش ضريب
هاي نوين جيره ابداع روش، کاهش حجم مصرف،هضم و جذب مواد غذايي
.نويسي و نهايتاً در جهت افزايش توليدات باشد
از آنجا که تاکنون مطالعهاي در زمينه بافتشناســي پیش معده مرغان
گوشــتي راس که در اکثر مرغداريهاي کشــور جهت توليد گوشت مرغ و
 به انجام، بويژه در ســنين مختلف رشد،عرضه به بازار اســتفاده ميشــود
نرســيده اســت لذا این تحقيق با هدف تعیین ساختار ميکروسکوپي پیش
معده و تغييرات بافتي احتمالي که با افزايش سن در اين اندام بوجود ميآيد
.به انجام رسید

مواد و روشها

در

شماره  ،114نشريه دامپزشكی ،بهار 1396

پرنــدگان هر گــروه و خارج نمودن کانال گوارشــي ،پیش معده از ســاير
قســمتها جدا و جهت پايدارســازي به مدت  24تا  48ساعت در فرمالين
بافر  15درصد قرار گرفتند ( .)16مطابق روشهاي متداول بافتي از نمونهها،
قالبهــاي پارافيني تهيه و بر روي برشهــاي  5ميكروني حاصل از آنها
رنگ آميزيرهاي هماتوکســيلين-ائوزين ،آلســين بلو ،اورســئين ،ماسون
تريکروم ،پریودیک اســید شــیف و گوموري مخصوص رشتههاي رتيکولر
صورت گرفت ( .)10بر روي برشهاي رنگ شــده مطالعات بافتشناســي
با استفاده از ميکروســکوپ نوري انجام گرفت .فتوميکروگرافهاي الزم ،با
اســتفاده از ويديوميکروســکوپ (ويدئو مدل  FSSC- DC50APاز شرکت
سوني و ميکروسکوپ  HARRISONساخت شرکت آران تجهيز) با ضريب
بزرگنمايي  2/73تهيه شد.

نتایج

پیــش معده مرغان گوشــتي راس در همه ســنين و جنسهاي مورد
مطالعه از نظر بافتشناسي همانند ديگر اندامهاي توخالي از  4طبقه بافتي
ذيل تشکيل شده است (شکل .)1A
طبقه مخاطي
داراي چينهاي مخاطي با بافت پوششــي اســتوانهاي ساده بود که بر
روي آن موکوس ترشــح شده از غدد ســطحي الیه پارين مشاهده گردید،
بنابراين در رنگ آميزيهاي اختصاصي موکوس مانند آلسين بلو برنگ آبي
(شکل  )1Bو در رنگآميزي پريوديک اسيد شيف واکنش مثبت نشان داد
(شــکل  .)1Cتعداد و طول چينها در سن  3روزگي کم ولي با افزايش سن
پرنده افزايش يافته اســت .از طرفي انشعابات چينها و همدهاني بين آنها
با افزايش ســن حيوان بيشتر شــده بود (شکلهای 1 Bو  .)1Cالیه پارين
از نوع بافت پیوندی سســت بوده و از هر ســه رشته االستيک (شکل ،)1D
کالژن (شــکل  )۲Aو رتيکولر (شــکل  ،)2Bرگهاي خوني (شکل ،)2B
غدد ســطحي (شکلهای  1B ،1Aو  )1Cو غدد عمقي تشکيل شده است
(شــکلهای  ۲A ،1Aو  .)2Bغدد سطحي که از نوع لولهاي ساده بوده و از
سلولهاي اســتوانهاي ساده با سيتوپالسم روشن تشکيل شدهاند ،بالفاصله
در زيــر چينهاي مخاطي قرار گرفتهاند و مجــاري آنها در قاعده چينها
بداخل فضاي داخلي اندام باز شده است (شکلهای  1C ،1B ،1Aو .)2B
تعداد و فراواني اين غدد و موکوس ترشــح شده از آنها ،با افزايش سن
پرنده افزايش یافته اســت .بالفاصلــه در زير اين غدد و دقیقاً در باالي غدد
عمقي پارين ،عالوه بر تجمعات و تشکيالت لنفاوي منتشر و لنفوسيتهاي
فراوان (شــکل  ،)1 Bدستجات وســيع و متراکمي از رشتههاي االستيک،
کالژن و رتيکولر وجود دارد که اين قســمت از پارين را شبيه بافت پیوندی
ســخت نامنظم نموده اســت (شــکلهای  2A ،1Dو  .)2Bبا افزايش سن
پرنده ،ضخامت و وســعت رشــتههاي پیوندی و نيــز تجمعات لنفاوي اين
ناحيه مرتباً افزوده شد .غدد عمقي یا آدنومرها که بسيار بزرگ ،فراوان و از
نوع مرکب لولهاي بوده به اشــکال مختلف چند وجهي ،بيضي ،گرد نامنظم،
گالبي و مثلثي و در اندازههاي متفاوت ديده شده که شکل غالب آنها چند
وجهي ،بيضي و مثلثي بود (شــکلهای  2A ،1D ،1Aو  .)2Bســلولهاي
مکعبي تشکيل دهنده آدنومرها ،لولهها يا واحدهاي ترشحي را ايجاد نموده
کــه با آرایش  360درجــه در اطراف يک مجراي مرکزي قــرار گرفته اند
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(شــکلهای  2A ،1Dو  .)2Bمجراي مرکــزي (اصلي يا جمع کننده) غدد
عمقي داراي بافت پوششي استوانهاي ســاده بوده که با افزايش سن پرنده
تمايلي در جهت تبديل شــدن به اســتوانهاي شــبه مطبق در آن مشاهده
شــد .در اطراف غدد عمقي ،کپسولي متشــکل از سلولهاي بافت پیوندی،
رگهای خوني و تيغههاي ظريف از رشــتههای االستيک ،کالژن و رتيکولر
وجود دارد (شکلهای  2A ،1Dو  .)2Bالیه ماهيچه مخاطي در پیش معده
مرغان گوشــتي راس از عضالت صاف که در يک اليه طولي نسبتاً ضخيم و
ممتد قرار گرفته اند ،تشکيل شده است (شکلهای  2C ،2A ،1Aو .)2D
طبقه زيرمخاطي
ایــن طبقه در پیش معده مرغان راس بســيار نازک و از بافت پیوندی
سســت تشکيل شده است .در اين طبقه ســلولهاي بافت پیوندی (شامل
فیبروبالســت ،ماکرفاژ ،و  ،)...رگهای خوني و هر سه رشته بافت پیوندی
(کالژن ،االســتیک و رتیکولر) به ميزان بســيار کم مشاهده گردید .در اين
طبقه ،تغييرات بافتي قابل توجهي با افزايش ســن پرنده مشــاهده نگرديد
(شکلهای  2C ،2A ،1Aو .)2D
طبقه ماهيچهاي
تمام این طبقه از عضالت صاف که در دو اليه حلقوي داخلی ضخيم و
طولي خارجی نازک قرار گرفته اند تشــکيل شده بود (شکلهای ،1A ، A2
 ،2Cو  .)2Dبين اين دو اليه نيز شــبکه عصبي ماهيچهاي یا آروباخ (شکل
 )2Cو مقادير بسيار کمي رشتههاي بافت پیوندي مشاهده گرديد .با افزايش
ســن پرنده ،ضخامت اين اليه بويژه اليه حلقــوي داخلی افزايش یافته بود
(شکلهای  ،2Cو .)2D
طبقه سروزي
این طبقه از بافت پیوندی سست شامل سلولها (چربی ،فیبروبالست،
ماکروفاژ و  )...و همه رشــتههاي بافت پیونــدي ،رگهاي خوني ،اعصاب و
گانگليونهاي عصبي (شکل  )2Cو مزوتليوم تشکيل شده است (شکل .)1A
ســلولها و بافت چربي در اين طبقه در سن  3روزگي مشاهده نشد ولي با
افزايش ســن ،بتدريج بافت چربي ظاهر شده و ميزان بافت چربي ،رگهاي
خوني و رشــتههاي کالژن ،االستيک و رتيکولر در اين طبقه بسيار افزایش
یافته بود (شکلهای  ،2Cو .)2D
با مقايسه ساختار بافتي پیش معده در جنس نر و ماده ،تغييرات بافتي
قابل مالحظهاي بین آنها در ســنين مختلف مشاهده نگرديد .تنها تفاوت
بافتي قابل توجه ،بيشتر بودن سلولها و بافت چربي در طبقه سروزي پیش
معده جنسهاي ماده از ســن  28روزگي به بعد (شکل  ،)2Dنسبت به نرها
بود (شکل .)2C

بحث

مخاط پیش معده مرغان گوشــتي راس در همه سنين همانند مرغان
بومي ( ،)1شــترمرغ ( ،)3جغد ( )17و ســاير پرندگان ()18 ،12 ،6 ،5 ،2
داراي چينهــاي مخاطي بود که تعداد و ارتفاع چينها در ســن  3روزگي
کم ولي با افزايش ســن افزايش یافتهاند که اين يافته قب ً
ال نيز در گونههاي
ديگر پرندگان گزارش شده است ( .)1شکل و آرايش چينها در پیش معده
در
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بررسي تغييرات بافت شناسي پیش معده مرغان ...

مرغان گوشتي راس متغير بود ولی بيشتر منشعب ( )5و آناستوموتيک (،11
 )17مشــاهده شدند .در اين تحقيق با افزايش سن مرغان ،ارتفاع چينهاي
مخاطي نیز افزوده شد که اين مورد تاکنون گزارش نشده است.
بافت پوششي چينهاي مخاطي در همه سنين و هر دو جنس پرندگان
مورد مطالعه اين تحقيق بر خالف برخي از پرندگان که مکعبي ساده ()18
و يا مکعبي تا اســتوانهاي گزارش شــده ( )17 ،12همانند پرندگان ديگر
اســتوانهاي ساده بود ( .)6 ،5 ،1بر روي سطوح رأسي اين سلولها ،موکوس
مترشــحه از غدد ســطحي پارين قرار گرفته بنابرايــن در رنگآميزيهاي
اختصاصي موســين از جمله آلسين بلو و پاس واکنش مثبت نشان داد که
اين يافته قبال در مرغان بومی نیز گزارش شده است ( .)1پارين پیش معده
در مرغان اين تحقيق همانند ســاير پرندگان مطالعه شده ،از بافت پیوندی
سســت بوده که از رگهای خوني ( ،)17 ،11 ،5غدد مخاطي ســطحي يا
کريپتهــاي موکوســي ( ،)17 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1غدد مخاطي عمقي يا مرکب
( ،)6 ،2تشکيالت و تجمعات لنفاوي ( )6 ،5 ،2 ،1و رشتههاي کالژن (،)17
االستيک و رتيکولر تشکيل شده است.
غدد سطحي پارين مرغان گوشــتي راس همانند اکثر پرندگان (،2 ،1
 )17 ،12 ،5لولهاي ســاده و ترشح کننده موکوس بوده و در قاعده چينها
باز شــدهاند ( .)5اين در حالي است که در شــترمرغ لولهاي ساده منشعب
گزارش شده اســت ( .)3اين غدد از سلولهاي استوانهاي ساده شبيه بافت
پوششي سطحي پیش معده تشکيل شدهاند ( .)17 ،5در برخي از پرندگان
اين ســلولها ،مکعبي ( )2 ،1تا اســتوانهاي گزارش شده است ( .)1جايگاه
اين غدد در پیش معده گونههاي مختلف پرندگان متفاوت اســت بطوريکه
در برخي در ســطح لومني مخاط ( ،)21و برخــي بين مجاري غدد مرکب
گزارش شده است (.)9
غدد عمقي پارين که ســازنده لوبهاي غددي هســتند در پیش معده
مرغان گوشتي راس در همه ســنين و جنسهاي مورد مطالعه که قسمت
اعظم ديواره پیش معده را اشغال نموده ( ،)17 ،13 ،12 ،5 ،2از نوع مرکب
لولــهاي بودند ( .)21 ،13 ،11 ،6 ،5برخــي از محققين جايگاه اين غدد را
اليــه زير مخاط ( )19 ،17 ،5 ،2 ،1و نوع آنرا لولهاي آلوئولي ( )1تا لولهاي
منشــعب گزارش نمودهاند ( .)17اين غدد در اين تحقيق به اشکال مختلف
چنــد وجهي ،بيضي ،گرد نامنظم ،گالبي و مثلثــي با غالبيت چند وجهي،
بيضي و مثلثي در اندازههاي متفاوت مشــاهده شدند .در پرندگان ديگر اين
غدد بيضي يا دراز ( ،)19بيضي ،اســتوانهاي و يا چند وجهي ( ،)8مخروطي
يا گالبي شکل بوده است (.)21 ،5
اين غدد که بسيار بزرگ و زياد هستند ( ،)1در يک اليه قرار گرفتهاند
( )6و از ســلولهاي مکعبي ائوزينوفيلي تشــکيل شــدهاند (،17 ،7 ،6 ،5
 .)19اين ســلولها را برخي محققين چند وجهــي گزارش نمودهاند (.)11
ســلولهاي مکعبي تشــکيل دهنده غدد مرکب پیش معده مرغان گوشتي
راس در اغلب لولهها يا واحدهاي ترشــحي بشــکل  360درجه در اطراف
مجراي مرکزي جمعکننده غده که به سطح داخلي پیش معده باز ميشوند
آرايش يافتهاند که از اين نظر مشابه نتايج ساير محققين ميباشد (،6 ،5 ،1
 .)9لولهها يا واحدهاي ترشــحي متشکل از اين سلولها در مقاطع مختلف
بافتي پیش معده مرغان گوشتي راس به اشکال مختلف چند وجهي ،مثلثي
و طولي مشاهده شدندکه در مطالعات قبلي تنها به شکل مثلثي آنها اشاره
شده است (.)6

اطــراف هر لوله ترشــحي در داخــل آدنومرها در ايــن تحقيق ،بافت
پیوندی ظريف و نازکي متشکل از هر سه رشته کالژن ،االستيک و رتيکولر
مشــاهده گرديد که با يافتههاي قبلي مطابقــت دارد ( .)5عالوه بر اين در
اطراف هر آدنومر نيز کپســولي نســبتاً نازک از بافت پیوندی و متشکل از
رشــتههاي کالژن ،رتيکولر و االســتيک ،رگهای خونــي و عضله ماهيچه
مخاطي مشــاهده شد ( .)11 ،6 ،5اين کپسول و بويژه رشتههاي االستيک
از کوالپس و رويهم خوابيدن لوبولهــاي غده جلوگيري ميکند ( .)22در
اين تحقيق ،بافت پوششي مجراي مرکزي جمعکننده هر آدنومر استوانهاي
ســاده مشاهده گرديد که در سنين باالتر تا استوانهاي مطبق در حال تغيير
اســت .اين بافت در برخي پرندگان استوانهاي تا مکعبي ساده ( 5و  ،)11در
برخي تنها استوانهاي ساده گزارش شده است ( 6و .)17
در حاليکه تعداد دهانه مجــاري آدنومرهاي پیش معده مرغ  56عدد
ميباشد ،در شــترمرغ تعداد آنها  700دهانه گزارش شده است ( .)15در
بافت پیوندی زير آدنومرها عالوه بر رشــتههاي کالژن ،االستيک و رتيکولر،
تجمعات لنفاوي منتشر و پراکنده مشاهده گرديد ( )6 ،5که با افزايش سن
مقــدار آنها افزايش یافته اســت .از طرفي در بين آدنومرها و نيز در داخل
آنها اين تجمعات با افزايش ســن پرنده زياد شده و در زير مجراي مرکزي
غدد ديده شدند که تاکنون در پرندگان گزارش نشده است.
با افزايش سن پرنده ،تعداد و اندازه آدنومرها ،انشعابات و مجاري مربوط
به آنها افزايش يافته که از اين نظر مشــابه مرغان بومي اســت ( .)1اليه
ماهيچه مخاطي پیش معده در ايــن تحقيق ،همانند پرندگان ديگر از يک
اليه طولي و پيوسته نسبتاً ضخيم عضله صاف تشکيل شده است (.)9 ،6 ،5
در پرندگان ديگر اين اليه ناپيوسته ( 1و  ،)2و يا دو اليه گزارش شده است
( .)17در مرغان راس دســتجاتي از ماهيچــه مخاطي بين غدد عمقي غده
نفوذ کرده که از اين نظر مشابه شترمرغ ( )3و جغد است (.)17
طبقه زيرمخاطــي در پیش معده مرغان راس در همه ســنين و همه
جنسها از بافت پیوندی سســت بسيار نازک و داراي هر سه رشته کالژن،
االســتيک و رتيکولر بــود ( ،)12که در برخي نقاط مشــاهده نگردید (.)6
در جغــد زير مخاط ضخيم گزارش شــده اســت ( .)17در اين تحقيق بر
خالف برخي از پرندگان ميوهخوار ( ،)19گوشــتخوار ( ،)8و پرندگان ديگر
( ،)5رگهای خوني زيادي مشــاهده نگرديد .يکي از مهمترين داليل نازک
بودن اين اليه آن اســت که چون معده پرندگان يک لوله مخاطی-عضالنی
االســتيکي است ( ،)12 ،6لذا طبقات مخاطی ،ماهيچهاي و رشتههاي بافت
همبندي بويژه االستيک موجود در پارين در زير چينهاي مخاطي ،اطراف
آدنومرها و اليه سروزي بسيار رشد يافته و ضخيم شده است ولي زير مخاط
بدليل نداشتن بافتهاي سخت مانند آنچه در ساير اليهها وجود دارد ،بسيار
نازک و ظريف ديده ميشود ( 6و .)12
طبقه ماهيچهاي در پیش معده مرغان این تحقیق از عضالت صاف که
در دو اليه حلقوي داخلی و طولي خارجی قرار گرفتهاند ،تشــکيل شده که
مشــابه ساير پرندگان ميباشد ( 12و  .)17اين در حالي است که برخي آنرا
 3اليه ( ،)7برخي  3اليه به شــکل داخلي طولي ،مياني حلقوي و خارجی
طولي ( ،)5 ،2 ،1برخي آنرا نازک و داراي رشــد مختصر گزارش نمودهاند
( .)6در اين تحقيق ضخامت اليه حلقوي داخلی بسيار زياد و بيشتر از اليه
طولي خارجی بود که با نتایج محققين دیگر همخواني دارد ( .)17بين ايندو
اليه نيز شــبکه عصبي ماهيچهاي و رگهای خوني مشاهده گرديد (،12 ،5
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بررسي تغييرات بافت شناسي پیش معده مرغان ...
شکل  -1ســاختار بافتی پیش معده در مرغان

گوشتی راس )A .طبقه مخاطی شامل چینهای

مخاطی ( ،)Mfغدد سطحی ( ،)sgغدد عمقی
( ،)Aپارین ( )lpو ماهیچه مخاطی ( ،)lmطبقه

زیرمخاطی (سر فلش) ،طبقه
ماهیچهای شامل


الیه حلقوی داخلی ( )Icو طولي خارجی ()Ol

و طبقه سروزی (فلش) ،لومن ( ،)Lرنگآمیزی

هماتوکسیلین ائوزین ×  )B ،40واکنش مثبت

غدد سطحی پارین (سر فلشها) در رنگآمیزی
آلسین بلو در بزرگنمایی  ،100رشته-هاي بافت

همبندی در زير ايــن غدد وجود دارد (فلش).

 )Cواکنش مثبت این غدد در رنگآمیزی پاس

(ســر فلشها) در بزرگنمایی  )D ،400حضور

رشتههای االســتیک (فلشها) در پارین زیر
چینهای مخاطی و اطراف غدد سطحی و عمقی،

مجرای اصلــی آدنومرهــا ( ،)cdرنگآمیزی
اورسئین × .40

شکل  -2ساختارهای بافتی موجود در پیش

معده مرغان گوشــتی راس )A .رشتههای

کالژن (فلشها) در پاریــن و اطراف غدد
عمقی ( ،)Aمجــرای اصلی آدنومرها (،)cd

ماهیچه مخاطــی ( ،)lmطبقه زیرمخاطی

(ســر فلش) ،طبقه ماهیچهای شامل الیه
حلقوی داخلی ( )Icو طولي خارجی (،)Ol

رنگآمیزی ماســون تری کروم × )B ،40
رشــتههای رتیکولر (فلشهــا) در پارین

زیر چینهای مخاطــی ( ،)Mfو اطراف غدد

ســطحی ( )sgو عمقی ( ،)Aمجرای اصلی
آدنومرها ( ،)cdلومن ( ،)Lبافت پوششــی
(ســر فلش) ،رنگآمیزی گومــوری × .40

 )Cطبقــه ســروزی ( )Tsاز بافت همبند

سســت حاوی ســلولهای چربــی (،)ad

فیبروبالســت (ســر فلش) ،رگهای خونی
( ،)vگانگلیون عصبی پاراسمپاتیکی (،)G

شبکه عصبي ماهيچهاي یا آروباخ (فلش)،
در بيــن دو اليه حلقــوي داخلی و طولي

خارجی طبقه ماهيچهاي دیده میشــود،
رنگآمیزی هماتوکســیلین ائوزین × ،100
 )Dافزایش میزان بافت چربی ( )adدر طبقه

ســروزی ( )Tsبا افزايش سن ،رنگآمیزی
هماتوکسیلین ائوزین × .100
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