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قزل نژاد گوسفند درمخچه جنین  هیستوژنز مطالعه  

  2علی خوش سودا ،*1سید سجاد حجازی

 ایران تبریز، اسالمی، آزاد دانشگاه تبریز، واحد دامپزشکی، دانشکده پایه علوم گروه ـ1

 انتهران، ایر بافت شناسی دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، گروهـ 2
 sajjadhejazi@iaut.ac.ir  مکاتبات : مسئول* 

 33/6/99تاریخ پذیرش:                      22/5/93تاریخ دریافت:      

 چکیده

در این مطالعه که از نوع توصیفي  .باشدميگوسفند نژاد قزل تعیین الگوي زماني تمایز بافت مخچه در دوره جنیني  هدف از این مطالعه

-هها پس از فیکس شدن و اندازنمونه. جنین جدا شده از رحم گوسفند آبستن بطور تصادفي استفاده شده است 011اي است از مشاهده

سکوپ نوري آمیزي شده در زیر میکرورنگ ائوزین-هماتوکسیلین شناسي به روشگیري مورفولوژیکي طي مراحل تهیه مقاطع بافت

محل  ،در این مرحله نکرده بود. پیدا روزگي از آبستني هنوز بافت مخچه تمایز چهل. در مشاهدات میکروسکپي در زمان سي شدربر

-فرم اولیه مخچه در اثر قرارگیري سلول ،روزگي از آبستني پنجاه هاي، نورواپیتلیال لوله عصبي بود. درظهور مخچه به حالت توده سلول

ها به تعداد بیشتري چین ،روزگي هفتاددر  بود. شخیصقابل ت شامه،خوردگي اولیه در زیر نرمجاد چینبندي و ایالیه بطور هاي مهاجر

هاي شاهد ظهور سلول ،روزگي هشتاد در .شوند روي نوارهاي بلند به صورت چین اولیه که روي آن چین ثانویه قرار دارند مشاهده مي

 هاي اولیه، ثانویه و ثالثیه بود. دربافت مخچه داراي چین ،روزگي از آبستني نود در ر بودیم.ر و مولکوالانوالهاي گرپورکنژ در بین الیه

توان نتیجه گرفت که تمایز بافت مي .تمامي ساختارهاي بافتي مخچه در ماه آخر از آبستني به فرم بالغ دیده شد روزگي صد و بیست

گردد و تمامي ساختار بافت مخچه در دوره جنیني و هاي ششم شروع ميصبي بوده که بعد از هفتههاي مهاجر لوله عمخچه از توده سلول

 نماید.قبل از زمان یك ماه قبل از زمان تولد تظاهر مي

 مخچه سلول پورکنژ،جنین گوسفند،  كلمات كلیدي:

   مقدمه

دار است که منطقه گوسفند قزل یکي از نژادهاي دنبه

آذربایجان شرقي و مناطق کوهستاني  زیست آن در ایران،

مخچه در حفره  [.6] هاي سهند استتبریز بویژه کوهپایه

کرانیال خلفي قرار داشته و بوسیله چادرینه مخچه پوشیده 

-بصل شده است و به وسیله بطن چهارم از پل مغزي و

مرکزي  شود که داراي قسمت قشري والنخاع جدا مي

باشد و ساختمان یه ميقشر مخچه داراي سه ال .باشدمي

مورفولوژي مخچه باشد. سرتاسر مخچه یکسان مي آن در

ر سال توسط نودن د )نشخوارکننده( در حیوانات اهلي

به تکامل  بوطعات مراما اطال .ارائه شده است 0491

در  [.7] باشدمخچه در انواع نشخوارکنندگان ناکافي مي

سایر  ن ومطالعات انجام شده روي پیدایش مخچه در انسا

مشاهده ناحیه متانسفال  هاي حیواني اشاره به رشد وگونه

اولین نشانه تکامل مخچه، بزرگ شدن  .[9 ،1] شده است

باشد. این حالت  نسفال مياقسمت باالیي صفحه بالي مت

برخالف صفحه نازك سقف میلنسفال است. رشد پشتي و 

ي  هاي لوزي به طرف داخل در ناحیهدو طرفه به نام لب

گیرد.  ي سقفي قسمت پیشین بطن چهارم انجام مي صفحه

در نهایت این ناحیه به هم متصل شده و در خط وسط 

 [.4] پوشاند بطور کامل این قسمت از بطن چهارم را مي

 ،تکامل هیستولوژي مخچهدر این مطالعه سعي شده است 

هاي تشکیل زمان ظهور الیه خاستگاه پیدایش مخچه،

 هاي پورکنژ در جنین گوسفندلولدهنده قشر مخچه و س

  مورد بررسي قرار گیرد. نژاد قزل

mailto:sajjadhejazi@iaut.ac.ir%20*مسئول
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 كارروش  و مواد

ماده گوسفندان آماري در این بررسي، شامل  يهجامع

و  شهرستان تبریز آبستن کشتار شده در کشتارگاه صنعتي

جنین جدا شده از رحم  011گیري شامل  واحد نمونه

انجام روش تصادفي برداري به  هاي آبستن بود. نمونهمیش

این مطالعه در مرکز تحقیقات دانشکده دامپزشکي  گرفت.

آوري هاي جمعسن جنیندانشگاه آزاد اسالمي تبریز  بود.

)اولین زمان رویت ماکروسکپي مخچه(  روزگي 91شده از

هاي  سن جنین )ماه آخر آبستني( بود. روزگي 021الي 

 ،(CRL) با احتساب اندازه طول آنها آوري شده جمع

عدد طول  X = 2.1(Y+17)(Y طبق فرمول ارائه شده: 

با  .[2] محاسبه گردید باشد(عدد سن جنین مي Xجنین و 

 ها جدا شدندمخچه ،ایجاد برش طولي در ناحیه سر جنین

%  قرار داده 01( و در محلول فیکساتیو فرمالین 0)شکل 

 مراحل تهیه مقاطع انجام ها بعد از طي تمامي نمونه شدند.

آمیزي  شده و  ائوزین رنگ -روش هماتوکسیلین ا، بيبافت

 ،Eclipse E200 نیکون )مدل زیر میکروسکوپي نوري

 بررسي قرار گرفتند. مورد ساخت کشور ژاپن(

 

 
 . مخ2. مخچه 0.گوسفند جدا سازي بافت مخچه از جنین -0شکل

 

 نتایج

هاي نورواپیتلیال  در این مرحله سلول :از آبستنی 04روز

هاي دختري  وشاننده لوله عصبي در حال تقسیم و سلولپ

نمایند. تراکم  حاصله به نواحي محیطي مهاجرت مي

ها در مجاورت نزدیك لوله عصبي بیشتر بوده و در  سلول

هاي در حال مهاجرت  رسد که سلول مجموع به نظر مي

هاي سلول شعاعي از سمت لوله عصبي به  ایجاد ستون

 .(2 شکل) نمایند طرف محیط را مي

هاي در  در این مقطع سطح زیر سلول از آبستنی: 04روز 

شود که  کنواخت مشاهده ميیحال تزاید به رنگ صورتي 

نظر ه تر شده است و ب نسبت به مقاطع قبلي ضخیم

باشد نحوه قرار  رسد که ماده سفید در حال تشکیل مي مي

 هاي در حال تزاید همانند مقاطع قبلي بوده و گرفتن سلول

 سلول ضخامت نسبتاً بیشتري پیدا کرده است.الیه کم

شبکه کوروئید از سقف بطن چهارم به داخل بطن کشیده 

هاي نوروبالست همچنان که سمت  شده است و سلول

نواحي سطحي در حال تزاید و مهاجرت هستند ضخامت 

دهد.  اي را نشان مي لوله عصبي افزایش قابل مالحظه

ین ناحیه پرسلول و کم سلول هاي حد فاصل ب نوروبالست

رسد که به وسیله  مي به نظراز هم کمي فاصله دارند و 

هاي سیتوپالسمي در ارتباط با یکدیگر هستند، و  استطاله
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 ...مطالعه هیستوژنز مخچه جنین در     

اند.  مانند در این ناحیه نمودهباهم ایجاد ظاهر شبکه

سلول اغلب داراي هاي موجود در بخش کم سلول

باشند،  ميهاي کروي و هتروکروماتیك و کوچك  هسته

هاي باریك و به هم  ها نیز رشته حد فاصل بین این سلول

 .(1)شکل  شود مرتبط مشاهده مي

در این مرحله ناحیه پرسلول که مجاور  از آبستنی: 04روز

حفره داخلي لوله عصبي است بسیار نازك شده است بقیه 

اند و به  ها در باالي این ناحیه از هم فاصله گرفته سلول

شوند و ناحیه  هایي به هم مربوط مي لهوسیله استطا

دهند. در ناحیه سطحي یك الیه پر  ضخیمي را تشکیل مي

رسد الیه  مي به نظرگیري است که  در حال شکل  سلول

خارجي است. بخش ضخیمي که در زیر آن قرار  گرانوالر

هاي قشر در حال تشکیل رسد که الیه مي به نظردارد 

وردگي سطحي مخچه آغاز خ باشد. در این مرحله چین مي

شامه پر از عروق هاي نرم شده و در بین چین و شکنج

 (.9)شکل  خوني نفوذ نموده است

چین به تعداد بیشتري روي نوارهاي  از آبستنی: 04روز 

شوند به صورت چین اولیه که روي آن  بلند مشاهده مي

هاي سطحي بیشتر بوده  تعداد سلول چین ثانویه قرار دارند.

تراکم کنار هم قرار دارند، زیر آنها ناحیه کم سلول و و یا م

شود و در  سپس یك ناحیه نسبتاً پر سلول مشاهده مي

 گردد وسط چین ماده سفید در حال تکامل مشاهده مي

 (. 5)شکل 

هاي مخچه ضخامت قابل  چین از آبستنی: 04روز 

اي دارند. ناحیه پرسلول سطحي ضخامت بیشتري  مالحظه

ت در عمق ناحیه کم سلول سطحي هسته پیدا کرده اس

رسد.  هاي عصبي بزرگتر به نظر مي بعضي در سلول

گیري  هاي پورکنژ در حال شکل احتماالً آنها سلول

 (.6)شکل  باشند مي

ها  مخچه افزایش حجم یافته، چین از آبستنی: 04روز 

اند. الیه پرسلول سطحي همچنان  تر شده ضخیم و کوتاه

. در عمق الیه کم سلول )الیه رسد مي به نظرضخیم 

هاي پورکنژ در حال تکامل مشاهده  مولکولي( سلول

ها اوکرماتیك است و  شوند. هسته در این سلول مي

سیتوپالسم صورتي رنگ وسیعي پیرامون آن گرفته و 

الیه  شوند. زواید آنها در بعضي نواحي مشاهده مي

 (.7)شکل  گرانولي در زیر الیه کم سلول قرار دارد

الیه پرسلول سطحي همچنان ضخیم  از آبستنی: 00روز 

رنگ صورتي بیشتري دریافت  رباشد. الیه مولکوال مي

شوند.  ها پراکنده مشاهده مي کرده است در این ناحیه هسته

هاي پورکنژ با فواصل معیني در این روز بهتر  سلول

بسیار کم بوده و  هافاصله این سلول .شوند مشاهده مي

ر کشیده شده است و الیه به داخل الیه مولکوالزواید آنها 

 (.9)شکل  دار داراي ضخامت قابل مالحظه است دانه

الیه پرسلول سطحي در اکثر نواحي  از آبستنی: 540روز 

 رباشد. الیه مولکوال حذف یا در حال جداشدن مي

هاي پورکنژ  دهد. سلول اي نشان مي ضخامت قابل مالحظه

این  اند. دار ردیف شده و دانه ردر بین دو الیه مولکوال

ها سیتوپالسم نسبتاً بازوفیلي و هسته اوکروماتیك با  سلول

 (.4)شکل  گردند هستك مشخص مشاهده مي

: تمامي ساختارهاي بافتي مخچه در از آبستنی 544روز 

 ماه آخر از آبستني قابل مشاهده و به فرم بالغ دیده شد.

اي ل مالحظهبطوریکه در سه ماهه آخر تغییرات قاب

 (.01)شکل  مشاهده نشد
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نسفال و در حضور گسترش شبکه کورئیدي در فضاي بطن چهارم. روز هاي نوراپیتلیال در ناحیه تال نماي ریزبیني از تمایز سلول ـ2شکل

 که کوروئیديشبـ 2سلول هاي نورو اپیتلیال  ـ 0برابر(. 011× ائوزین، درشتنمائي ـ  آمیزي هماتوکسیلینآبستني)رنگ 91

 
بطن ئیدي در فضاي وکور هاي نوروبالستي در تاحیه تلنسفال و در حضور گسترش شبکه کورئید از تمایز سلول ریزبینينماي  ـ1 شکل

. تجمع 1. شبکه کوروئید 2.فضاي بطن چهارم 0  ،برابر( 011× ائوزین، درشتنمائي ـ  آمیزي هماتوکسیلین)رنگ ياز آبستن 92چهارم. روز 

 هاي نوروبالستي سلول

 
 51ي قشر مخچه. روز الیه ر خارجي واحیه تلنسفال به سلول الیه گرانوالنهاي نوروبالستي در  از تمایز سلول ریزبینينماي  ـ9شکل

الیه نرم ـ 1، قشر مخچه اولیهـ 2، خارجي گرانوالراي هسلولـ 0،  برابر( 011× ائوزین، درشتنمائي -آمیزي هماتوکسیلین)رنگ، يآبستن

 فضاي بطن چهارم ـ9، شامه
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ائوزین، ـ  آمیزي هماتوکسیلین)رنگاز آبستن  71مخچه. روز در هاي اولیه و ثانویه تشکیل شده نماي میکروسکوپي از چین ـ5شکل 

 مهنرم شا ـ1 ،چین ثانویه ـ2 ،چین  اولیهـ 0برابر(،  011× درشتنمائي 

 
هاي سلولـ 0برابر(،  911× ائوزین، درشتنمائي -آمیزي هماتوکسیلین)رنگاز آبستن،  91از تمایز قشر مخچه. روز  ریزبینينماي  ـ6شکل 

 داخلي رالیه گرانوال ـ1 ،مولکوالرالیه  ـ2، ر خارجيگرانوال

 
ائوزین، ـ  آمیزي هماتوکسیلین)رنگ از آبستن 41خچه. روز هاي اولیه و ثانویه و ثالثیه تشکیل شده منماي میکروسکوپي از چین ـ7شکل 

 چین ثالثیه ـ9 ،چین ثانویه ـ1 ،چین اولیهـ 2 ،ماده سفیدـ 0 برابر(. 91× درشتنمائي 
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یه ال ـ0 برابر(، 011× ائوزین، درشتنمائي ـ  آمیزي هماتوکسیلین)رنگاز آبستني  45نماي میکروسکوپي از بافت مخچه در روز  ـ9شکل 

 ماده سفید ـ9 ،رالیه گرانوال ـ1 ،الیه پورکنژ ـ2 ،رمولکوال

 
ـ 0 برابر(. 911× ئوزین، درشتنمائي ـ ا آمیزي هماتوکسیلین)رنگ از 015نماي میکروسکوپي از بافت مخچه تکامل یافته در روز ـ4شکل 

 رهاي الیه گرانوالسلول ـ1 ،هاي الیه پورکنژ سلولـ 2 ،رهاي الیه مولکوالسلول
 

 
-)رنگ آبستنياز  021روز  از سلول پورکنژ تکامل یافته با هسته یوکورماتین هستك و سیتوپالسم ائوزینوفیليریزبیني  نماي ـ01شکل

 رهاي گرانوالسلول ـ1 ،هاي پورکنژسلول ـ2 ،رهاي الیه مولکوالسلول ـ0 برابر( 911× ائوزین، درشتنمائي ـ  آمیزي هماتوکسیلین
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 بحث

هفتم از  در هفته( 0492روي و خاترا )لعات در مطا

تلیال مخچه جنین بز به ضخامت هاي نوراپیآبستني سلول

ت در مطالعا .[9] گزارش شده بود نانومتر 95/1±09

تلیال مخچه هاي الیه نوراپیحاضر نیز ضخامت سلول

سبه نانومتر محا 09روزگي ضخامت  51گوسفند در سن 

روزگي سلول  61از  در مطالعه حاضر تا قبل .گردید

روي و  پورکنژ قابل تفکیك نبودند بطوریکه در مطالعه

هاي پورکنژ بعد از هفته هشتم ظهور سلول ( 0492خاترا )

در همین مطالعه روي  .[9] از آبستني گزارش کرده بود

از آبستني  69مخچه بز زمان پیدایش مخچه را در روز 

چین هاي حاضر نیز پیدایش  عهمطال درگزارش شده بود 

 از آبستني مشاهده شد. 61اولیه مخچه گوسفند در روز 

اي با تکنیك اتورادیوگرافي روي زمان  در یك مطالعه

دیده شده  صحرائيموش   پیدایش عناصر عصبي در مخچه

گردد،  است که زودترین سلول عصبي که متمایز مي

-06ها از روز باشد. این سلول مخچه مي سلولهاي پورکنژ

در  .[0] شوند تکامل جنیني )آبستني( پدیدار ميام از  05

با روش  (2111) که توسط کرن و همکاران اي مطالعه

 هاي هیستواتوگرافي در مورد زمان ظهور سلول

چنین بیان ، انجام شده بود نوروبالست موش در مخچه

-05هاي پورکنژ در قشر مخچه از روزهاي  که سلولشد 

ابل متمایز شونده ایجاد هاي ق از تکامل جنیني از سلول 01

لول عصبي در مطالعه حاضر نیز اولین س .[5] گردد مي

 هاي پورکنژ بود.کامل متمایز یافته سلول

سازي در مخچه بز میلین (0492)روي و خاترا در مطالعه 

 روزگي به بعد( گزارش شده بود. 61) در طول ماه سوم

ازي  سدر مطالعه حاضر نیز شکل گیري ماده سفید و میلین

 .[9] از آبستني در جنین گوسفند دیده شد 67در روز 

 تشکیل شبکه کوروئید در وتشکیل و پیدایش نرم شامه 

 ،7]روزگي از آبستني  91بز قبل از  جنین بطن چهارم در

گسترش  حاضر نیز در مطالعه است.گزارش شده  [9

روزگي  91هاي شبکه کوروئید در بطن چهارم در نمونه

نودن در مطالعات خود فرم کامل شده  .ودندقابل مشاهده ب

مخچه نشخوارکنندگان به زمان تولد اشاره کرده است و از 

لوب کالسیك  4لحاظ مورفولوژي در ماه پنجم از آبستني 

در مطالعه  .[7]شوند مخچه در نشخوارکنندگان ظاهر مي

روزگي  021در سن  بافت مخچه جنین گوسفند ،حاضر

 ،مولکوالرهاي گرفت و تمامي الیهد فرم بالغ به خو به بعد

قابل پ وزیر میکروسکر و ماده سفید گرانوال ،پورکنژ

خارجي  گرانوالرهاي لزمان ظهور این سلو .تفکیك بودند

در مطالعه  [01] مي شوندروزگي به بعد دیده  51در سن 

 گرانوالرحاضر نیز بیشترین ضخامت سلول در الیه 

روزگي مشاهده شد. 011الي 91خارجي در محدوده سني 

دار از نظر هماهنگي و تطابق قشر مخچه در حیوانات سم

الیه  در گوساله، یابد.زودتر از گوشتخواران تکامل مي

حاملگي به حداکثر محدوده میاني خارجي در  یگرزا

در ر نازك مي شود. ضخامت مي رسد و هنگام تولد بسیا

پس  سگ و گربه، الیه زایگر خارجي در حدود روز هفتم

از تولد به حداکثر رشد خود رسیده و تا هفته دوم پس از 

دار شروع به  هاي الیه دانهتولد همراه با تشکیل نورون

هاي  نمایند. در این حیوانات برخي از سلول کاهش مي

. در [9] مانند ماهگي باقي مي 1ي زایگر خارجي تا  الیه

ه هاي الی حیوانات آزمایشگاهي، اکثر زمان تکثیر سلول

باشد، اما در  زایگر خارجي در هفته دوم بعداز تولد مي

 در جنین .[7 ،9] ماند سالگي باقي مي 1انسان این الیه تا 

حاملگي  57گوساله، الیه زایگر خارجي که در حدود روز 

به حداکثر از آبستني  091ظاهر شده و در حوالي روز 

ر دا هاي الیه دانهرسد. هنگامي که نورون ضخامت خود مي

اش کاهش  آورد، به آرامي اندازهوجود ميه قشر مخچه را ب

نتیجه هنگام تولد الیه زایگر خارجي فقط به  یابد و در مي

مطالعه حاضر نیز  [.7] اندازه چند سلول ضخامت دارد

الگوي پیدایش و رشد الیه زایگر خارجي با جنین گوساله 

 مطابقت داشت.

لعه چنین استنباط اساس نتایج بدست آمده از این مطا بر

 تکامل و تمایز زمان که ارتباط مستقیمي ما بین شودمي

 .داردهاي مختلف حیواني گونه تکامل با مخچه 
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 گیرينتیجه

و  از بخش نتایج هاي بدست آمدهبطور کلي از یافته

توان چنین نتیجه گرفت مي ات،مطالعسایر مقایسه آن با 

جنین چه در که میان الگوي زماني رشد ضخامت قشر مخ

 گیري وجودتفاوت زماني چشمگوسفند با گوشتخواران 

همچنین میان الگوي زماني رشد ضخامت قشر  دارد.
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