
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

  231                                                                                                                 1391 پاييز، 3، شماره 3جلد ، )پژوهشي  -علمي( مجله سلول و بافت

  )پژوهشي - علمي( مجله سلول و بافت                                                                                                                        پژوهشيمقاله 
  231- 236، 1391 پاييز، 3، شماره3جلد                                                                                                                                              

  

  ي كوچك در گوسفند و بز در سطح ميكروسكوپ نوري و الكتروني هاي پانت در نواحي گوناگون روده الگوي توزيع سلول
  

  Ph.D. اله فتاحيان دهكردي و رحمت *Ph.D. علي پرچمي
  

   ي دامپزشكي، دانشگاه شهركرد دانشكدهگروه علوم پايه، 
  Parchami431@yahoo.com: پست الكترونيك نويسنده مسئول* 
  

  2/8/1391: تاريخ پذيرش                               31/2/1391: تاريخ دريافت
 

  چكيده

  . ي كوچك در گوسفند و بز بود هاي پانت روده هاي بافتي سلول ع كمي و ويژگيي توزي هدف از اين مطالعه مقايسه :هدف

از نژاد لـري بختيـاري در كشـتارگاه    ) ماده 5نر و  5(راس بز سالم بالغ  10و ) ماده 5نر و  5(راس گوسفند سالم بالغ  10 :ها مواد و روش
  . الكتروني مورد بررسي قرار گرفتند مقاطع بافتي تهيه شده با ميكروسكوپ نوري و. شهركرد انتخاب شدند

تـر بـوده،    تر و فراوان ي عمقي بزرگ ها در ناحيه هاي ليبركوهن توزيع شده بودند و گرانول هاي پانت در نواحي گوناگون كريپت سلول :نتايج
ي تهـي بـه سـوي     ش انتهـايي روده تدريج افزايش و از بخ ي تهي، به سوي بخش انتهايي روده ها از بخش ابتدايي دوازدهه به شمار اين سلول

در سـطح ميكروسـكوپ   . تـر از گوسـفند بـود    هـاي پانـت در بـز بـيش     ي نواحي، شمار سلول در همه. بخش انتهايي ايلئوم كاهش يافته بود
ها  سطحي سلولها و نيز تراكم ريزپرزهاي  تراكم اين گرانول. هاي پانت يافت شدند سي سلولهاي متراكم در سيتوپالسم را رانولالكتروني، گ

هـاي   ي ، ميـانگين مسـاحت گرانـول   تهـ  ي رودهي  در سـه ناحيـه  . سوي دوازدهه و ايلئوم كمترين مقدار بـود  ترين و به ي تهي بيش در روده
  . تر از بز بود طور معناداري بيش سيتوپالسمي در گوسفند به

  .ت فراواني بين ساختار سلولي پانت بين دو گونه وجود داردنتايج نشان داد كه از ديد ميكروسكوپ نوري و الكتروني مشابه :گيري نتيجه

  گوسفند، بز، سلول پانت، ميكروسكوپ نوري، ميكروسكوپ الكتروني :كلمات كليدي
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  مقدمه
داري هستند كـه در   تليومي گرانول هاي اپي هاي پانت سلول سلول
ي ها گرانول). 1(شوند  داران يافت مي تر مهره ي كوچك بيش روده

ي  هـا بـه حفـره    هـا كـه از راس آن   بزرگ و اسيدوفيل اين سـلول 
ها  شوند بارزترين ويژگي آن هاي ليبركوهن آزاد مي داخلي كريپت

هـايي   هـا بـه توليـد و ترشـح گرانـول      اين سـلول . روند شمار مي به
هـا بـا    ي انـواعي از پپتيـدها و پـروتئين    پردازند كه دربردارنده مي

هـا همچنـين حـاوي     ايـن گرانـول  . دباشـن  كاركردهاي دفاعي مي
هسـتند كـه    A2ها مانند ليزوزيم و فسفوليپاز  شماري از پروتئين

كاركردهـاي مهـم   ). 2(كنند  در ايمني ذاتي روده ايفاي نقش مي
، برداشت فلـزات  )3(ها  ديگري ازجمله فاگوسيتوز ميكروارگانيسم

 (defensin)و توليـد دفنسـين   ) 5(، ترشح تريپسين )4(سنگين 
ليـزوزيم،  . هـاي پانـت نسـبت داده شـده اسـت      نيز به سـلول ) 6(

هـاي پانـت    ي سـلول  وسـيله  و دفنسيني كه بـه  Aايمنوگلوبولين 
شوند نقش مهمي در كنتـرل جمعيـت باكتريـايي روده     ترشح مي
هـا ماننـد    هاي پانت در برخي گونـه  شمار سلول). 7(كنند  ايفا مي

بسـيار  ) 8(تر ي هنـدي و هامسـ   ، خوكچه)9(، اسب )8(خرگوش 
نـدرت   بـه ) 10(ها مانند سگ و گربه  اي از گونه زياد بوده، در پاره

تـاكنون  ) 11(هـا ماننـد شـترمرغ     گزارش شده و در برخي گونـه 
هـاي   ي توزيـع و ويژگـي   شـكل ظـاهري، شـيوه   . اند گزارش نشده

ي كوچـك در   ها در نواحي گونـاگون روده  فراساختاري اين سلول
سان، خرگوش، مـوش آزمايشـگاهي، مـوش    ها مانند ان برخي گونه

ي  جا كه تاكنون هيچ مقايسـه  از آن. صحرايي و شتر متفاوت است
هـاي فراسـاختاري    ي توزيـع و ويژگـي   ي شـيوه  جامعي در زمينه

هـا در گوسـفند و    ويژه اثر جنس بر اين ويژگي هاي پانت، به سلول
ــژوهش بررســي مقايســه   ــز منتشــر نشــده، هــدف از ايــن پ اي   ب

در گوسفند و بز نـر و    هاي مذكور در نواحي گوناگون روده ويژگي
  .هاي حيواني بود ي نتايج حاصل با ساير گونه ماده و مقايسه

  

  ها مواد و روش
راس گوسفند  10كشتارگاه شهركرد  رجهت انجام اين پژوهش د

از نژاد لـري  ) راس 5از هر جنس (سن  راس بز بالغ هم 10بالغ و 
بالفاصله پـس از  . دنداني انتخاب شدند بختياري بر اساس فرمول

طـور   ي كوچك از ابتداي دوازدهه تا انتهاي ايلئوم به كشتار، روده
سـپس از نـواحي ابتـدايي،    . كامل جدا شده و از بدن خـارج شـد  

گيري انجـام   ي تهي و ايلئوم نمونه مياني و انتهايي دوازدهه، روده
هر ناحيه، يك  ها در نرمال سالين، از پس از شستشوي نمونه. شد

نمونه جهت بررسي با ميكروسـكوپ نـوري و يـك نمونـه جهـت      
هـاي   نمونه. بررسي با ميكروسكوپ الكتروني در نظر گرفته شدند

مربوط به ميكروسكوپ نوري جهـت تثبيـت بـافتي، بالفاصـله در     
 48پس از گذشـت  . درصد فيكس شدند 10محلول فرمالين بافر 

ها از فرمالين خارج شـده   مونهساعت و اطمينان از تثبيت كامل، ن
سـازي   سازي بافتي با دستگاه آماده و با انجام مراحل متداول آماده

از هـر  . ها تهيه شـد  هاي بافتي پارافيني از آن بافتي خودكار، قالب
اسـاليد بـافتي تهيـه     10قالب بافتي با استفاده از ميكروتوم دوار، 

آميـزي   رنـگ هاي عمومي بافت با  ي ويژگي شده و جهت مشاهده
ي فراوانـي و شـمارش    هماتوكسـيلين و ائـوزين و جهـت مطالعـه    

آميـزي اختصاصـي لنـدروم فلوكسـين      هاي پانـت بـا رنـگ    سلول
آميــزي  رنــگ) Lendrum’s phloxine-tartrazine(تــارترازين 

هاي پانـت   با استفاده از ميكروسكوپ نوري شمارش سلول. شدند
ساليد بافتي انجام شـده  ي مجزا از هر ا ناحيه 10كريپت از  20در

ها در دو گونـه   ي يافته مقايسه. شد ها ثبت  و ميانگين شمار سلول
و بين نـواحي   T-Studentو دو جنس با استفاده از آزمون آماري 

طرفـه   مورد مطالعه با استفاده از آزمون آماري آناليز واريانس يـك 
  .انجام گرفت

سـاعت در   4ت هاي مربوط به ميكروسكوپ الكتروني به مد نمونه
 4موالر در حرارت  1/0گلوتارآلدئيد بافر حاوي سديم كاكوديالت 

گراد قـرار داده شـده و پـس از شستشـو در بـافر،       ي سانتي درجه
درصـد بـه    1تثبيت ثانويه با استفاده از اسميوم تتراكسـايد بـافر   

هـا بـا آب مقطـر     سـپس نمونـه  . ساعت صورت گرفـت  5/1مدت 
اتـانول   ي يابنـده  ده از درجات افـزايش اشستشو داده شده، با استف

ســازي و در رزيــن  گيــري شــده، در اكســيد پــروپيلن شــفاف آب
با استفاده از ميكروتوم مخصوص ميكروسـكوپ  . گيري شدند قالب

مقاطع بـافتي   (Reichert-Jung, Ultracut Austria)الكتروني 
هاي رزيني تهيه شده و پس از  ميكرومتر از قالب 5/0به ضخامت 

آميزي با تولوئيدين آبي نواحي مـورد نظـر مشـخص شـده و      رنگ
هـاي مـورد    نـانومتر از بافـت   60سپس مقاطع بافتي به ضـخامت  

هـاي مسـي    شـدن روي شـبكه   مطالعه تهيـه و پـس از قـرار داده   
آميزي با استات اورانيل و  مخصوص ميكروسكوپ الكتروني و رنگ

تقــالي ســيترات ســرب بــا اســتفاده از ميكروســكوپ الكترونــي ان
(Philips CM-10)  ميـانگين مسـاحت   . گرفت مورد مطالعه قرار

 Yamamoto - Image Jاي  افزار رايانه ها با استفاده از نرم گرانول

'9 Image J    ــورد ــورد مطالعــه م ــه و دو جــنس م در دو گون
  .گرفت گيري قرار  اندازه

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 علي پرچمي و همكار...                                                       ي كوچك در  هاي پانت در نواحي گوناگون روده الگوي توزيع سلول 

 233                                                                                                                  1391 پاييز، 3، شماره 3جلد ، )پژوهشي -علمي( مجله سلول و بافت

  نتايج
اهده مش ائوزين، قابل-آميزي هماتوكسيلين هاي پانت با رنگ سلول

آميزي لندروم فلوكسين تـارترازين، سيتوپالسـم    نبوده اما با رنگ
هـا بـه رنـگ قرمـز      هـاي آن  ها بـه رنـگ زرد و گرانـول    اين سلول

ي بافتي مورد مطالعه در گوسفند و  در هر سه ناحيه. مشاهده شد
هـاي ليبركـوهن    هاي پانت در نـواحي گونـاگون كريپـت    بز سلول

تر شـدن بــه عمــق     نه با نزديـكمشاهده شـده اما در هر دو گو

در هـر دو  . ها افزايــش يافـت   ي اين سلول كريپت، شمار و اندازه
هـاي   سلول. اي يافت نشد گونه هيچ سلول پانتي در پرزهاي روده

شـكل   اي هايي اسـتوانه  ي مورد مطالعه، سلول پانت در هر دو گونه
تـه  ي سلول جاي گرف اي كروي داشتند كه در قاعده بوده و هسته

هاي پانت در سطح ميكروسـكوپ   هاي ظاهري سلول ويژگي. است
اي در  مالحظه يك از نواحي مورد مطالعه تفاوت قابل نوري در هيچ
  .و در دو جنس نشان نداد زگوسفند و ب

  

  ي كوچك گوسفند و بز هاي پانت در هر كريپت در نواحي گوناگون روده ميانگين و انحراف معيار شمار سلول. 1جدول 
  هاي پانت شمار سلول  جنس ي حيوانگونه ي رودهناحيه  ي روده احيهن

  دوازدهه

  بخش ابتدايي
  18/2±14/0  نر  گوسفند

  22/2±12/0  ماده

  84/2±08/0  نر  بز
  64/2±12/0  ماده

  بخش مياني
  46/2±06/0  نر  گوسفند

  60/2±09/0  ماده

  98/2±03/0  نر  بز
  86/2±08/0  ماده

  تهاييبخش ان
  68/2±10/0  نر  گوسفند

  56/2±12/0  ماده

  09/3±05/0  نر  بز
  12/3±10/0  ماده

  ي تهي روده

  بخش ابتدايي
  92/2±09/0  نر  گوسفند

  78/2±06/0  ماده

  24/3±06/0  نر  بز
  20/3±10/0  ماده

  بخش مياني
  10/3±10/0  نر  گوسفند

  22/3±14/0  ماده

  44/3±09/0  نر  بز
  52/3±08/0  ماده

  بخش انتهايي
  26/3±08/0  نر  گوسفند

  38/3±10/0  ماده

  76/3±12/0  نر  بز
  76/3±09/0  ماده

  ايلئوم

  بخش ابتدايي
  28/0±04/0  نر  گوسفند

  24/0±06/0  ماده

  39/0±02/0  نر  بز
  44/0±04/0  ماده

  بخش مياني
  20/0±02/0  نر  گوسفند

  22/0±02/0  ماده

  31/0±03/0  نر  بز
  28/0±06/0  ماده

  بخش انتهايي
  12/0±01/0  نر  گوسفند

  14/0±02/0  ماده

  18/0±02/0  نر  بز
  16/0±02/0  ماده
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ي كوچـك در   هاي پانـت در نـواحي گونـاگون روده    فراواني سلول
كـه در   چنـان . نشـان داده شـده اسـت    1گوسفند و بز در جدول 

هاي پانـت از   ، در هر دو گونه شمار سلولشود جدول مشاهده مي
ي تهي افزايش يافته  بخش ابتدايي دوازدهه به سمت انتهاي روده

هـا در گوسـفند از ابتـداي     روند افزايش شـمار ايـن سـلول   . است
يي ي تهي و در بز تـا بخـش انتهـا    دوازدهه تا بخش ابتدايي روده

ر هـر دو  د). >05/0P(دار اسـت   تهي از ديدگاه آماري معنـي  روده
طـور   هـاي پانـت در بخـش ابتـدايي ايلئـوم بـه       گونه شمار سلول

ي تهـي   ناگهاني به ميزان زيادي نسـبت بـه بخـش انتهـايي روده    
طـور   ا بخش انتهايي ايلئـوم بـه  كاهش يافته و اين روند كاهشي ت

ي نـواحي مـورد مطالعـه، شـمار      در همـه . يابد دار ادامه مي يمعن
تـر از شـمار ايـن     داري بـيش  معنـي ور ط هاي پانت در بز به سلول
   ).>05/0P(ها در گوسفند است  سلول

  
ي ايلئـوم گوسـفند    ميكروگراف الكتروني سلول پانت در ديواره: 1شكل 

). هـا  سر پيكان(، ريزپرزها (G)  ، گرانول(M)، ميتوكندري (N)هسته . نر
  14800: نمايي بزرگ

  

ي نواحي  لكتروني، در هر دو گونه در همهدر سطح ميكروسكوپ ا
ي  ها آشكارا نامنظم بوده و در قاعـده  ي سلول مورد مطالعه، هسته

ــت   ــه اس ــاي گرفت ــول. آن ج ــي در    گران ــادار مشخص ــاي غش ه
شـكل ظـاهري   . سيتوپالسم سلول در باالي هسته مشـاهده شـد  

هــا در نــواحي گونــاگون روده، در بــز و گوســفند و در دو  گرانــول
ي  در هـر دو گونـه در همـه   . وت آشـكاري نشـان نـداد   جنس تفا

هاي داراي تراكم الكتروني همگن  نواحي مورد مطالعه تنها گرانول
تـر از سـاير    روده آشـكارا بـيش   ها در تهي تراكم گرانول. يافت شد

هـا   تـرين تـراكم گرانـول    نواحي مورد مطالعه بوده و در ايلئوم، كم
و دســتگاه گلــژي ي اندوپالســمي خشــن  شــبكه. مشــاهده شــد

ــه ــلول  ب ــم س ــتردگي در سيتوپالس ــده  گس ــده ش ــا پراكن ــد ه . ان

. طور پراكنده در سلول يافـت شـدند   ها به ها و ليزوزوم ميتوكندري
ها ريزپرزهاي نامنظمي مشاهده شـد كـه همچـون     در راس سلول

ترين و در ايلئوم از  روده از بيش هاي سيتوپالسمي در تهي گرانول
ها در هر سـه   ميانگين مساحت گرانول. ارندترين تراكم برخورد كم

تر از بز بـوده   طور معناداري بيش روده در گوسفند به ي تهي ناحيه
اما در ساير نواحي مورد مطالعه تفـاوت آمـاري معنـاداري بـا بـز      

هـا تفـاوت    انگين مسـاحت گرانـول  در هر دو گونه ميـ . نشان نداد
  .دادداري در نواحي بافتي مورد مطالعه نشان ن معني

  
ي تهـي   ي روده ميكروگراف الكترونـي سـلول پانـت در ديـواره    : 2شكل 

و  (G)  ، بـه فراوانـي گرانـول   (M)، ميتوكنـدري  (N)هسـته  . گوسفند نر
 14800: نمايي بزرگ). ها سر پيكان(ريزپرزها 

  

  
كريپـت  . روده در بـز مـاده   تهـي  ي ميكروگـراف نـوري ديـواره   : 3شكل 

رنـگ آميـزي   . (در عمق كريپـت ) P(هاي پانت  ، سلول)KL(ليبركوهن 
  ).200×لندروم فلوكسين تارترازين 

  

  بحث
ــت، ســلول ســلول شــكل  اي تليــومي اســتوانه هــاي اپــي هــاي پان
داران  تـر مهـره   ي كوچـك بـيش   داري هستند كـه در روده  گرانول

هـاي اجـدادي    كـه از سـلول   هـا  ايـن سـلول  ). 1(شـوند   يافت مي

N

M G N 
M 

G 

K
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www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 علي پرچمي و همكار...                                                       ي كوچك در  هاي پانت در نواحي گوناگون روده الگوي توزيع سلول 

 235                                                                                                                  1391 پاييز، 3، شماره 3جلد ، )پژوهشي -علمي( مجله سلول و بافت

عمـر و كـاركرد بـا     گيرنـد ازنظـر نيمـه    پرظرفيتي روده منشا مـي 
هـاي پانـت    در انسـان سـلول  . هاي جذبي روده تفاوت دارند سلول

ي تهي و ايلئوم در بخش ابتدايي كولون و  عالوه بر دوازدهه، روده
نتايج حاصـل از  ). 12(شوند  طور پراكنده يافت مي آپانديس نيز به

هاي پانـت در   وهش حاضر نشان داد كه در گوسفند و بز سلولپژ
) ي تهـي و ايلئـوم   دوازدهـه، روده (ي كوچـك   هر سه بخش روده

تر شدن بـه عمـق كريپت،  يافت شده و در هر دو گونه با نزديـك
هاي پانت درخـالل   سلول. يابـد ها افزايـش مي ي آن شمار و اندازه

ر كريپـت مهـاجرت كـرده و بـا     سوي پايين تا قعـ  بلوغ و تمايز به
) 13و  5(شـوند   هاي سيتوپالسمي راسي آشكاري پـر مـي   گرانول
بنـابراين  ). 14(ي داخلي كريپت آزاد شوند  توانند به حفره كه مي

شدن به عمـق كريپـت    هاي پانت با نزديك ي سلول افزايش اندازه
هـاي   تـوان بـه افـزايش ميـزان گرانـول      در پژوهش حاضـر را مـي  

تـر   بيش. ها نسبت داد ها در حين بلوغ آن ي اين سلولسيتوپالسم
ها در عمق كريپت نسبت به نـواحي راسـي    بودن شمار اين سلول

ها در نواحي عمقـي   آن نيز ممكن است ناشي از تجمع اين سلول
  .شود ها محسوب مي كريپت باشد كه مقصد نهايي آن

نتايج حاصل از پژوهش حاضر همچنين نشان داد كـه در هـر دو   
هاي ليبركوهن يافت شده و  هاي پانت تنها در كريپت گونه، سلول

در برخـي  . شـود  اي يافت نمـي  هيچ سلول پانتي در پرزهاي روده
هـاي   هـاي پانـت عـالوه بـر كريپـت      ها ماننـد انسـان سـلول    گونه

  ).15(اند  اي نيز يافت شده ليبركوهن در پرزهاي روده
كـه توزيـع    نتايج حاصل از پـژوهش حاضـر همچنـين نشـان داد    

ي كوچك در گوسـفند و   هاي پانت در نواحي گوناگون روده سلول
نواخـت نبـوده و در هـر دو گونـه شـمار       بز در هر دو جنس يـك 

ي  هاي پانت از بخش ابتدايي دوازدهه به سمت انتهاي روده سلول
ها در گوسـفند   روند افزايش شمار اين سلول. يابد تهي افزايش مي

ي تهي و در بز تـا بخـش    خش ابتدايي رودهاز ابتداي دوازدهه تا ب
در هـر دو گونـه   . تهي از ديدگاه آماري معنـادار بـود   انتهايي روده
طور ناگهـاني بـه    هاي پانت در بخش ابتدايي ايلئوم به شمار سلول

ي تهي كاهش يافتـه و   ميزان زيادي نسبت به بخش انتهايي روده
دار ادامـه   عنـي مطـور   اين روند كاهشي تا بخش انتهايي ايلئوم به

هـاي پانـت در نـواحي     ي توزيـع سـلول   فراوانـي و شـيوه  . يابد مي
هاي حيـواني   گيري در گونه ي كوچك، تفاوت چشم گوناگون روده

هـا ماننـد    هاي پانت در برخي گونه شمار سلول. مختلف نشان داد
بسـيار  ) 8(ي هنـدي و هامسـتر    ، خوكچه)9(، اسب )8(خرگوش 

نـدرت   بـه ) 10(ها مانند سگ و گربه  از گونهاي  زياد بوده، در پاره
تـاكنون  ) 11(هـا ماننـد شـترمرغ     گزارش شده و در برخي گونـه 

ي  ي شـيوه  بـا مطالعـه  ) 16(ارگـون و همكـاران   . اند گزارش نشده
ي باريك خرگوش اظهـار داشـتند    هاي پانت در روده توزيع سلول

ي كوچـك   هـاي پانـت در نـواحي گونـاگون روده     كه توزيع سلول
وازدهـه  تـدريج از د  هـا بـه   نواخت نبوده و فراواني ايـن سـلول   يك
در مـوش  ). 10(يابـد   داري افزايش مي طور معني سوي ايلئوم به به

ــيوه    ــز ش ــان ني ــحرايي و انس ــوش ص ــگاهي، م ــع  آزمايش ي توزي
ي كوچـك نـاهمگن بـوده و شـمار ايـن       هاي پانت در روده سلول
و  17(يابد  افزايش مي سوي ايلئوم تر و به ها در دوازدهه كم سلول

18.(  
هــاي حاصــل از پــژوهش حاضــر در ســطح ميكروســكوپ   يافتــه

هـاي   الكتروني نشان داد كـه در گوسـفند و بـز، فراوانـي گرانـول     
هـاي پانـت نيـز بـا      سيتوپالسمي و ريزپرزهاي سطحي در سـلول 

خواني داشته و  ها در نواحي گوناگون روده هم فراواني شمار سلول
ها  ترين تراكم گرانول ترين تراكم و در ايلئوم كم روده بيش در تهي

عـدم تفـاوت در شـكل    . شـود  ها مشاهده مي و ريزپرزها در سلول
ي  هاي پانت در گوسفند و بز در مطالعه هاي سلول ظاهري گرانول
هـاي حيـواني    هاي ساير پژوهشگران در ساير گونـه  حاضر با يافته

قرابـت ژنتيكـي   خواني نداشـته و ممكـن اسـت ناشـي از      هم) 8(
نتايج پژوهش حاضر همچنـين نشـان   . نزديك گوسفند و بز باشد

ي  هـاي پانـت در نـواحي گونـاگون روده     هاي سلول داد كه گرانول
كوچك در گوسفند و بز از ديدگاه تراكم الكتروني مشابهت داشته 

هـاي پانـت    ها در سلول رسد تنها همين نوع از گرانول نظر مي و به
در ) 16(هاي ارگون و همكـاران   يافته نيز با يافتهاين . شوند يافت 

خواني نداشته  هاي پانت در خرگوش هم هاي سلول بررسي گرانول
هـاي   و اين پژوهشگران اظهار داشـتند كـه در خرگـوش گرانـول    

داراي تراكم الكتروني و همگـن در سيتوپالسـم راسـي برخـي از     
ي همگـن بـا   ها كه گرانول شوند، درحالي هاي پانت يافت مي سلول

هـا وجـود دارنـد     تراكم الكتروني متفاوت در برخي ديگر از سـلول 
در هامستر نيز مانند خرگـوش و بـرخالف گوسـفند و بـز،     ). 14(

ــول ــاگوني   هــاي ســلول گران ــراكم الكترونــي گون هــاي پانــت از ت
هـا در مـوش آزمايشـگاهي داراي يـك      ايـن گرانـول  . برخوردارند

ي محيطـي بـا    باال و يك هالـه  ي مركزي با تراكم الكتروني هسته
  ).8(تراكم الكتروني اندك هستند 

ي نـواحي   نتايج پژوهش حاضر همچنين نشـان داد كـه در همـه   
داري در بـز   طـور معنـي   هـاي پانـت بـه    ، شمار سلولمورد مطالعه

تر از گوسفند بوده اما جنسيت در گوسفند و بز، تـاثيري بـر    بيش
هـاي پانـت    ومتريك سلولهاي هيستومورف ي توزيع و ويژگي شيوه

  .گذارد ي كوچك برجاي نمي در نواحي مشابه از روده
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  گيري نتيجه
ي حاضر نشان داد كه مشابهت فراواني بين ساختار  نتايج مطالعه 

ي گوسفند و بز از ديد ميكروسـكوپ   هاي پانت بين دو گونه سلول
  .نوري و الكتروني وجود دارد
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