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                  أشواق 



 شكر وتقدير
 

ير، بمد هلل الذي لو ما في السماوات وما في األرض ولو الحمد في اآلخرة وىو الحكيم الخالح

الحمد هلل حمدا كثيرا كما يستحقو والصالة والسالم عمى نبيو المشتق من اسمو المحمود وعمى الو 

 الطيبين الطاىرين واصحابو الغر الميامين

ان اتقدم بجزيل الشكر واالمتنان والعرفان بالجميل الى  دراستي ىذهيطيب لي في نياية 

لما قدمتو من دعم واسناد ونصح وارشاد خالل  وجدان بشير عبدالدكتورة المشرفة  استاذتي الفاضمة 

 مدة البحث داعية ليا بدوام الصحة والعمر المديد والتوفيق الدائم.

صرفة ابن الييثم ورئاسة قسم عموم الحياة لمعموم ال –واقدم جزيل شكري الى عمادة كمية التربية 

 لما قدموه من تسييالت خالل مدة البحث.

 –واود ان اعبر عن عميق شكري وامتناني الى منتسبات  قسم عموم الحياة / كمية التربية 

القتراحيا مشروع البحث وانارت بداية الدكتورة شيرمين عبد الرحمن  السيمالمعموم الصرفة ابن الييثم 

لما ابدتو من مساعدة في  لالستاذ الدكتورة نهمة عبد الرضا البكريوالشكر موصول  الطويل،دربي 

التي كانت نعم االخت والمرشدة لي،  والدكتورة ايمان سامي احمد شرائح المجير الضوئيتصوير 

 سعدي والدكتورة سحرلتقديميم العون والمساعدة حمود  جبار الست امالو عادل والدكتورة غصون

 لما قدمتو من مساعدة في التحميل االحصائي . غريب

الدين وداليا ستبرق عز اوبالغ شكري وتقديري وامتناني الى زمالء الدراسة طمبة الدراسات العميا 

 ا معي عناء الدراسة والبحث ودعميم المعنوي والمستمر لي.تن تشاركيحسن ظاىر المت

 كممة.بيد العون لي ولو  الى كل من ساعدني ومد يوتقدير  يشكر  اقدم ختاما

  اشواق
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4-28 
لمخمية الرئيسة  في غدة القاع في معدة القط  TEMصورة بالمجهر االلكتروني النافذ 

 97 المنزلي

لمخمية الصماء في غدة القاع في معدة القط  TEMصورة بالمجهر االلكتروني النافذ  4-29
 المنزلي

97 

4-31 
مقطع مستعرض في جدار منطقة القاع لمعدة القط المنزلي يوضح الطبقة المصمتة  

 98 والعضمية المخاطية 

مستعرض في جدار منطقة القاع لمعدة القط المنزلي يوضح األوعية الدموية   مقطع 4-31
 واألعصاب  في الغاللة تحت المخاطية

99 

4-32 
ط المنزلي يوضح الغاللة العضمية قطع طولي في جدار منطقة القاع لمعدة الق

 والخارجية الطوليةبطبقتيها الداخمية الدائرية 
99 

 111 منطقة القاع لمعدة القط المنزلي يوضح الغاللة المصميةمقطع مستعرض في جدار  4-33
 115 مقطع مستعرض في جدار منطقة الجسم لمعدة القط المنزلي يوضح الطيات المعدية 4-34
 115 مقطع طولي في جدار منطقة الجسم لمعدة القط المنزلي يوضح الغالالت األربعة 4-35

4-36 
ط المنزلي يوضح البطانة الظهارية لمعدة القمقطع مستعرض في جدار منطقة الجسم 

 الثانوية والصفيحة االصيمة وامتدادها داخل الطيات المعدية
116 

4-37 
خاليا البطانة مقطع طولي في جدار منطقة الجسم لمعدة القط المنزلي يوضح 

والمتفاعمة بشكل موجب مع ممون   المخاطية العنقية والخاليا الظهارية السطحية
PAS المتفاعمة بشكل سالب مع ممون  والخاليا الجدارية والخاليا الرئيسةPAS 

117 

 118 مقطع طولي في جدار منطقة الجسم لمعدة القط المنزلي يوضح غدد الجسم 4-38

4-39 
 قط المنزلي يوضح الطبقة المصمتةمقطع طولي في جدار منطقة الجسم لمعدة ال

 119 والعضمية المخاطية

4-41 
 ط المنزلي يوضح األوعية الدمويةمستعرض في جدار منطقة الجسم لمعدة القمقطع 

 في الغاللة تحت المخاطية
119 

4-41 
 ط المنزلي يوضح الغاللة العضميةمقطع مستعرض في جدار منطقة الجسم لمعدة الق

 111 بطبقتيها الداخمية الدائرية والخارجية الطولية

 111 الجسم لمعدة القط المنزلي يوضح الغاللة المصميةمقطع طولي في جدار منطقة  4-42

امتداد  عدم مقطع مستعرض في جدار المنطقة البوابية لمعدة القط المنزلي يوضح 4-43
 الغاللة تحت المخاطية  إلى داخل منطقة المب لمطيات المعدية
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4-44 
مقطع مستعرض في جدار المنطقة البوابية لمعدة القط المنزلي يوضح البطانة 

 116 الثانويةالظهارية  والصفيحة االصيمة وامتدادها داخل الطيات المعدية 

 مقطع مستعرض في جدار المنطقة البوابية لمعدة القط المنزلي يوضح الغالالت 4-45
 االربع

116 

المنطقة البوابية لمعدة القط المنزلي يوضح مكونات الغاللة مقطع مستعرض في جدار  4-46
 117 المخاطية

4-47 
اليا البطانة مقطع مستعرض في جدار المنطقة البوابية لمعدة القط المنزلي يوضح خ

األجزاء القاعدية في  والخاليا المخاطية  المخاطية العنق وخاليا الظهارية السطحية
 PASوالمتفاعمة بشكل موجب مع ممون  لمغدد البوابية

118 

 121 مقطع مستعرض في جدار المنطقة البوابية لمعدة القط المنزلي يوضح الغدد البوابية 4-48

4-49 
مقطع طولي في جدار المنطقة البوابية لمعدة القط المنزلي يوضح الطبقة المصمتة 

 121 والعضمية المخاطية

المنطقة البوابية لمعدة القط المنزلي يوضح األوعية مقطع مستعرض في جدار  4-51
 الدموية في الغاللة تحت المخاطية

122 

4-51 
زلي يوضح طبقات الغاللة مقطع طولي في جدار المنطقة البوابية لمعدة القط المن

 الداخمية الدائرية والخارجية الطوليةالعضمية 
122 

 123 لمعدة القط المنزلي يوضح الغاللة المصميةمقطع طولي في جدار المنطقة البوابية  4-52
 125 القوقازييوضح تموضع المعدة في التجويف البطني في إناث السنجاب  4-53
 126 القوقازييوضح تموضع المعدة في التجويف البطني في ذكور السنجاب  4-54

4-55 
 . القوقازييوضح شكل ومناطق المعدة في السنجاب 

A- القوقازيالمعدة في إناث السنجاب. 
B- القوقازيالمعدة في ذكور السنجاب. 

127 

 128 القوقازي السنجاب معدة في يوضح الثممة الزاوية 4-56
 128 القوقازي السنجاب معدة في الداخمية البطانة في يوضح الطيات 4-57

4-58 
في  (B)بالمنطقة الفؤادية لمعدة  (A)مقطع طولي يوضح منطقة ارتباط المريء 

 السنجاب القوقازي
132 

4-59 
الفؤادية في معدة لمسطح الداخمي لممنطقة  SEMصورة بالمجهر االلكتروني الماسح 

 133 السنجاب القوقازي
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4-61 
يوضح امتداد  لمعدة السنجاب القوقازي لفؤاديةمقطع مستعرض في جدار المنطقة ا

 133 إلى داخل منطقة المب لمطيات المعديةالغاللة تحت المخاطية  

يوضح البطانة  مقطع مستعرض لجدار المنطقة الفؤادية لمعدة السنجاب القوقازي 4-61
 الظهارية والصفيحة االصيمة  وامتدادها داخل الطيات المعدية  الثانوية

134 

4-62 
يوضح  مقطع مستعرض في جدار المنطقة الفؤادية لمعدة السنجاب القوقازي

 134 الغالالت االربع

يوضح طبقات  مقطع مستعرض في جدار المنطقة الفؤادية لمعدة السنجاب القوقازي 4-63
 الغاللة المخاطية

135 

4-64 

مقطع مستعرض في جدار المنطقة الفؤادية لمعدة السنجاب القوقازي يوضح خاليا 
والخاليا المخاطية  والتي تتمون )المبطنة لقنوات الغددالبطانة الظهارية السطحية 

والخاليا الجدارية  والتي تتمون بشكل سالب  PASبشكل موجب ضعيف مع ممون 
 PASمع ممون 

136 

يوضح األوعية  مقطع مستعرض في جدار المنطقة الفؤادية لمعدة السنجاب القوقازي 4-65
 الدموية في الصفيحة االصيمة

137 

4-66 
المنطقة الفؤادية لمعدة السنجاب القوقازي يوضح الغدد مقطع مستعرض في جدار 

 139 الفؤادية

يوضح الطبقة  مقطع مستعرض في جدار المنطقة الفؤادية لمعدة السنجاب القوقازي 4-67
 العضمية المخاطية

141 

4-68 
يوضح الغاللة  القوقازيمقطع مستعرض في جدار المنطقة الفؤادية لمعدة السنجاب 

 تحت المخاطية
141 

يوضح الغاللة  القوقازيمقطع طولي في جدار المنطقة الفؤادية لمعدة السنجاب  4-69
 والغاللة المصميةالدائرية والخارجية الطولية بطبقتيها الداخمية  العضمية

142 

4-71 
لمبطانة الداخمية لمنطقة القاع في معدة  SEMصورة بالمجهر االلكتروني الماسح 

 القوقازيالسنجاب 
146 

4-71 
يوضح الغالالت  القوقازيمقطع طولي في جدار منطقة القاع لمعدة السنجاب 

 146 األربعة

يوضح مكونات  القوقازيمقطع مستعرض في جدار منطقة القاع لمعدة السنجاب  4-72
 الغاللة المخاطية 

147 
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4-73 
خاليا يوضح  القوقازيمقطع مستعرض في جدار منطقة القاع لمعدة السنجاب 

 مع موجب بشكل تتفاعل والتي الغدد لقنوات والمبطنة ةالبطانة الظهارية السطحي
 PASالتي تتفاعل بشكل سالب مع ممون ع واألجزاء القاعدية لغدد القا PAS ممون

147 

4-74 
يوضح البطانة  القوقازيمقطع مستعرض في جدار منطقة القاع لمعدة السنجاب 

 148 وامتدادها داخل الطيات المعدية الثانوية  والصفيحة االصيمةالظهارية 

4-75 
يوضح التركيب  القوقازيمقطع مستعرض في جدار منطقة القاع لمعدة السنجاب 

 النسجي لغدد القاع
149 

4-76 
يوضح الطبقة العضمية  القوقازيمقطع طولي في جدار القاع لمعدة السنجاب 

 151 المخاطية

يوضح األوعية  القوقازيمقطع مستعرض في جدار منطقة القاع لمعدة السنجاب  4-77
 في الغاللة تحت المخاطية الدموية

151 

4-78 
ضح امتداد يو  القوقازيمقطع مستعرض في جدار منطقة القاع لمعدة السنجاب 

 إلى داخل منطقة المب لمطيات المعدية الغاللة تحت المخاطية
151 

يوضح الغاللة العضمية  القوقازيمقطع طولي في جدار منطقة القاع لمعدة السنجاب  4-79
 والخارجية الطولية بطبقتيها الداخمية الدائرية

151 

 152 يوضح الغاللة المصمية القوقازيمقطع طولي في جدار منطقة القاع لمعدة السنجاب  4-81

4-81 
لمبطانة الداخمية لمنطقة الجسم في معدة  SEMصورة بالمجهر االلكتروني الماسح 

 القوقازيالسنجاب 
156 

4-82 
يوضح البطانة  مقطع مستعرض في جدار منطقة الجسم لمعدة السنجاب القوقازي

 156 الظهارية  والصفيحة االصيمة  وامتدادها داخل الطيات المعدية  الثانوية

4-83 
يوضح الغالالت  القوقازيمقطع طولي في جدار منطقة الجسم لمعدة السنجاب 

 االربع
157 

4-84 
مقطع طولي في جدار منطقة الجسم لمعدة السنجاب القوقازي يوضح خاليا البطانة 

 PASالظهارية  وخاليا العنق المخاطية  المتفاعمة بشكل موجب ضعيف مع ممون 
 PASوالخاليا الجدارية والخاليا الرئيسة  المتفاعمة بشكل سالب مع ممون 

158 

4-85 
مقطع مستعرض في جدار منطقة الجسم لمعدة السنجاب القوقازي يوضح غدد 

 159 الجسم

 161يوضح الطبقة  القوقازيمقطع مستعرض في جدار منطقة الجسم لمعدة السنجاب  4-86
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4-87 
مقطع مستعرض في جدار منطقة الجسم لمعدة السنجاب القوقازي يوضح امتداد 

 تحت المخاطية إلى داخل منطقة المب لمطيات المعديةالغاللة 
161 

يوضح األوعية  مقطع مستعرض في جدار منطقة الجسم لمعدة السنجاب القوقازي 4-88
 الدموية  في الغاللة تحت المخاطية

161 

4-89 
يوضح الغاللة  القوقازيمقطع طولي في جدار منطقة الجسم لمعدة السنجاب 

 والخارجية الطوليةئرية بطبقتيها الداخمية الدا العضمية
162 

يوضح الغاللة  القوقازيمقطع مستعرض في جدار منطقة الجسم لمعدة السنجاب  4-91
 المصمية

162 

4-91 
لسطح البطانة الداخمية لممنطقة البوابية  SEMصورة بالمجهر االلكـتروني الماسح 

 القوقازيفي معدة السنجاب 
166 

4-92 
يوضح الغالالت  القوقازيمقطع طولي في جدار المنطقة البوابية لمعدة السنجاب 

 167 األربعة

4-93 
مقطع مستعرض في جدار المنطقة البوابية لمعدة السنجاب القوقازي يوضح مكونات 

 الغاللة المخاطية
167 

4-94 

مقطع طولي في جدار المنطقة البوابية لمعدة السنجاب القوقازي يوضح خاليا 
في قواعد   البطانة الظهارية السطحية  وخاليا العنق المخاطية  والخاليا المخاطية 

المتفاعمة بشكل  ، والخاليا الجدارية PASالغدد والمتفاعمة بشكل موجب مع ممون 
 PASسالب مع ممون 

168 

4-95 
يوضح البطانة  مستعرض في جدار المنطقة البوابية لمعدة السنجاب القوقازيمقطع 

 الثانوية الظهارية والصفيحة االصيمة  وامتدادها داخل الطيات المعدية
169 

4-96 
ضح امتداد يو  القوقازيمقطع طولي في جدار المنطقة البوابية لمعدة السنجاب 

 169 إلى داخل منطقة المب لمطيات المعدية الغاللة تحت المخاطية

 171 يوضح الغدد البوابية القوقازيمقطع مستعرض في جدار المنطقة البوابية لمعدة السنجاب  4-97

يوضح الطبقة  القوقازيمقطع طولي في جدار المنطقة البوابية لمعدة السنجاب  4-98
 العضمية المخاطية

171 

يوضح االلياف  القوقازيمقطع مستعرض في جدار المنطقة البوابية لمعدة السنجاب  4-99
 واالرومات الميفية في الغاللة تحت المخاطية المغراوية

172 
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4-111 
يوضح طبقات  القوقازيمقطع مستعرض في جدار المنطقة البوابية لمعدة السنجاب 

 173 ليةوالخارجية الطو  الغاللة العضمية الداخمية الدائرية 

يوضح الغاللة  القوقازيمقطع مستعرض في جدار المنطقة البوابية لمعدة السنجاب  4-111
 المصمية

174 

ناث القط المنزلي والسنجاب  4-112  179 القوقازييوضح وزن الجسم في ذكور وا 
ناث القط المنزلي والسنجاب  4-113  179 القوقازييوضح وزن المعدة في ذكور وا 
ناث القط  4-114  181 القوقازيالمنزلي والسنجاب يوضح عرض مناطق المعدة في ذكور وا 
ناث القط المنزلي 4-115  181 يوضح معدل سمك الغالالت األربعة لممنطقة الفؤادية في معدة ذكور وا 

ناث القط  4-116 يوضح معدل سمك الغالالت األربعة لمنطقة القاع في معدة ذكور وا 
 المنزلي.

181 

4-117 
ناث القط  يوضح معدل سمك الغالالت األربعة لمنطقة الجسم في معدة ذكور وا 

 المنزلي
181 

ناث القط  4-118 يوضح معدل سمك الغالالت األربعة لممنطقة البوابية في معدة ذكور وا 
 المنزلي

182 

 182 طول النقر المعدية في مناطق المعدة في ذكور واناث القط المنزلي 4-119

4-111 
ناث  يوضح معدل سمك الغالالت األربعة لممنطقة الفؤادية في معدة ذكور وا 

 القوقازيالسنجاب 
183 

ناث السنجاب  4-111  183 القوقازييوضح معدل سمك الغالالت األربعة لمنطقة القاع في معدة ذكور وا 

ناث السنجاب  4-112 يوضح معدل سمك الغالالت األربعة لمنطقة الجسم في معدة ذكور وا 
 184 القوقازي

4-113 
ناث السنجاب  يوضح معدل سمك الغالالت األربعة لممنطقة البوابية في معدة ذكور وا 

 184 القوقازي

 185 القوقازيور واناث السنجاب طول النقر المعدية في مناطق المعدة في ذك 4-114
 185 القوقازيالمنزلي والسنجاب يوضح عرض مناطق المعدة في ذكور القط  4-115
 186 القوقازييوضح عرض مناطق المعدة في إناث القط المنزلي والسنجاب  4-116

4-117 
يوضح معدل سمك الغالالت األربعة لممنطقة الفؤادية في معدة ذكور القط المنزلي 

 186 القوقازيوالسنجاب 

 187يوضح معدل سمك الغالالت األربعة لمنطقة القاع في معدة ذكور القط المنزلي  4-118



                كشاا                                                                                              قائمة اال
 ق

 الصفحة العنوان الشكل
 القوقازيوالسنجاب 

4-119 
يوضح معدل سمك الغالالت األربعة لمنطقة الجسم في معدة ذكور القط المنزلي 

 القوقازيوالسنجاب 
187 

يوضح معدل سمك الغالالت األربعة لممنطقة البوابية في معدة ذكور القط المنزلي  4-121
 القوقازيوالسنجاب 

188 

4-121 
يوضح معدل سمك الغالالت األربعة لممنطقة الفؤادية في معدة إناث القط المنزلي 

 القوقازيوالسنجاب 
188 

يوضح معدل سمك الغالالت األربعة لمنطقة القاع في معدة إناث القط المنزلي  4-122
 القوقازيوالسنجاب 

189 

4-123 
يوضح معدل سمك الغالالت األربعة لمنطقة الجسم في معدة إناث القط المنزلي 

 القوقازيوالسنجاب 
189 

4-124 
يوضح معدل سمك الغالالت األربعة لممنطقة البوابية في معدة إناث القط المنزلي 

 191 القوقازيوالسنجاب 

4-125 
ناث السنجاب  يوضح معدل تركيز األحماض األمينية في مناطق المعدة في ذكور وا 

 القوقازي
192 

4-126 
يوضح معدل تركيز األحماض األمينية في مناطق المعدة في ذكور القط المنزلي 

 192 القوقازيوالسنجاب 

يوضح معدل تركيز األحماض األمينية في مناطق المعدة في إناث القط المنزلي  4-127
 القوقازيوالسنجاب 

193 

4-128 
ناث القط يوضح معدل تركيز األحماض األمينية في مناطق المعدة في ذكور و  ا 

 193 المنزلي

 



 ر  

 قائمة المختصرات

 Adipose Cells AC خالَا دهنُح

 Agentaffin Granules ArgG الحثُثاخ الوحثح للفضح

 Angular Icisura AI الثلوح الساوَح

 Basal Region BR الونطقح القاعذَح للغذد

 Basement Membrane BM الغشاء القاعذٌ

 Blood Vessels BV وعاء دهىٌ

 Body Region BR هنطقح الجسن

 Cardiac Glands CG الغذد الفؤادَح

 Cardiac Insicura CI الثلوح الفؤادَح

 Cardiac Region CR الونطقح الفؤادَح

 Chief Cells CC الخالَا الرئُسح

 Chromatin Ch الكروهاذُن

 Circular Muscular Layer CML الطثقح العضلُح الذائرَح

 Collagen fibers Cf الُاف هغراوَح

 Connective Tissue CT النسُج الضام

 Crypts Cr خثاَا داخلُح

 Doudenum D االثنً عشر

 Esophagus E الورئ

 Fibroblast Fb االروهح اللُفُح

 Fundic Region FR هنطقح القاع

 Gastric Glands GG الغذد الوعذَح

 Gastric Pits GP النقر الوعذَح

 Golgi Complex GC هعقذ كىلجٍ

 Greater Curvature GC االنحناء االكثر

 Greater Omentun GO الثرب االكثر

 Heart H القلة

 Intercellular Space IS الفسحح تُن الخلىَح

 Kidney K الكلُح

 Lamina Properia LP الصفُحح االصُلح

 Large Intestine LI االهعاء الغلُظح

 Lesser Curvature LC االنحناء االصغر

 Linning Epithelium LE لثطانح الظهارَحا

 Liver L الكثذ

 Longitudinal Muscular الطثقح العضلُح الطىلُح

Layer 

LML 



 ش  

 Lumen L الرجىَف

 Lung Lu الرئح

 Lymphocytes Ly الخالَا اللوفُح

 Mesothelium Me الظهارج الورىسطح

 Mitochondria Mi تُىخ الطاقح

 Mucosa M الغاللح الوخاطُح

 Mucosa Muscularis MM العضلُح الوخاطُح

 Mucous Cells MC الخالَا الوخاطُح

 Mucous Granules MG الحثُثاخ الوخاطُح

 Mucous Neck Cells MNC الخالَا العنقُح الوخاطُح

 Muscularis ML الغاللح العضلُح

 Neck Region NR الونطقح العنقُح للغذد

 Nerve Plexus NP ظفُرج عصثُح

 Nerves Ne االعصاب

 Nucleolus Nu النىَح

 Nucleus N النىي

 Pareital Cells PC الخالَا الجذارَح

 Pyloric Region PR الونطقح الثىاتُح

 Pyloric Sphinctor PS العاصرج الثىاتُح

الشثكح الثالزهُح الذاخلُح 
 الخشنح

Rough Endoplasmic 

Reticulum 

RER 

 Secondary Gastric Folds SGF الثانىَح الطُاخ الوعذَح

النسُج الظهارٌ العوىدٌ 
 الثسُط

Simple Columnar SC 

 Small Intestine SI االهعاء الذقُقح

 Spleen S الطحال

 Stratum Compactum SCo الطثقح الوصورح

 SubMucosa SM الغاللح ذحد الوخاطُح

 Tunica Serosa TS الغاللح الوصلُح

 Zymogen Granules ZG الساَوىجُنحثُثاخ 
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                                                         Introduction المقدمة -1

زن ــــــخم و ـــــــوم بيضـــــــتقالقـــــناة اليضمية، فـــ منــــــعضوًا ىامًا ضStomachتعد المعدة 

يفة الرئيسة لممعدة ىي تحطيم جزيئات ، إذ أن الوظ(Saladin and Kenneth, 2004) الغذاء

 .(Shrewood, 2002)يا من قبل األمعاء لغذاء الكبيرة إلى جزيئات أصغر يسيل امتصاصا

 دةــــــــالغذاء، منوع ــــــــكل كبير بــــــــتأثر بششكميائية ت غايراتــــــــمية تــــــــظير القناة اليضت  

 Ghoshalكل جسم الحيوان )ـــــــشذ الغذاء، الحاجة لخزن الغذاء وحجم و ــــــخالتغذية، عدد مرات أ

and Bal, 1989 Ofusori and Caxton- Martines, 2008;.) 

تقسم الثدييات  إذ ، الفقرية لو اثرا واضحا في شكل المعدة الحيواناتتغذية في نوع الان 

األعشاب  آكمة، و Carnivoresالمحوم  آكمةب متمثمةالثة أنواع تبعًا لنوع التغذية عمى ث

Herbivores  النباتي ىو الجزء  ؤىاما يكون غذا عادة، و  تشمل اغمب الحيوانات الثدييةوالتي

بروتين في ال من %2التي تحتاج إلى و  Omnivoresالتغذية  مختمطة النوع االخيرالصمب و 

 .(MacDonald et al., 1984)غذائيا 

ت ــــــيات كانـــــــات في الثديــــــــد من الدراســــــــنالك العديــــــــن ىاة المصادر أظيرت ـــــــمراجعومن 

وعمى ثدييات مختمفة منيا ية ــــــــقناة اليضمـــــــريح الـــــــتشغذية و ــــــة التــــــــعنى بدراسة بيئـــــــت  

Mymorphodents (Perrin and Curtis, 1980) ،الب ــــالك(Shibata et al., 1990) ،

وبي ــــــقي الجنـــــريــــــذ االفـــــفـــــنــــقـــــ، ال(Lee et al., 1991)وري ـــــر الكــــاب الشجــــــنجــــس

(Gregorowski et al., 1993)مر ـــــاب األحـــــ، السنج(Sullivan and Klenner, 1993) ،

، الفأر Abert (Murphy and Linhart, 1999) ، سنجاب(Olsen et al., 1994)الحوت 

، (Byanet et al., 2008)قاطع الحشائش االفريقي  ،(Komark, 2004)األبيض المختبري 

 سنجاب و  (Elnasharty, 2015)، الكنغر (Byanet et al., 2010)الجرذ االفريقي العمالق 
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عمى الثدييات ــــراقية ات العــــــمن الدراسو  (Igbokwe and Obinna, 2016)االفريقي الحبل 

الجمال عمى  (2002)المحنة،  ودراسة،عمى االغنام والماعز المحمية (2002ائك، ـــــ)الح دراسة

عمى  (;Khalel and Ghafi, 2012 ,2011الشمري )ودراسات، جنتياوحيدة السنام البالغة وا

-Abd) ودراسة عمى االرنب الداجن (Al-Mahmodi, 2013) ودراسة، االرنب المحمي

Alrhman, 2016). .عمى خنزير غينيا 

معدة فييا تكون ضمن القناة ما ذكر في أعاله يبين أن أغمب الدراسات كانت دراسة ال

رت يراسة الحالية اختالدفي و لتركيب المعدة  ا لم تتطرق إلى التفاصيل الدقيقة ة، لذا نجدىاليضمي

قوقازي السنجاب الو  Felis catus (Linnaeus, 1758)القط المنزلي وىما:دييات نوعين من الث

Sciucus anomalus (Gmelin, 1778). 

وقد  Carnivoraمن رتبة الضواري  Felidaeينتمي القط المنزلي إلى العائمة القطية 

القط المنزلي و  ،بالحجم والمون والفراءا بينيا مـالقـــطــط فــــيتختمف سنة و  4000دجنيا اإلنسان قبل 

 ؤهمن غذا %20 شكل البروتين نسبةـــــ، إذ يCarnivoresالمحوم  ثدييات آكمةال ىو من

(MacDonald et al., 1984)(1-1،شكل.) 

حسب تصنيف مركز بحوث متحف التأريخ يصنف القط المنزلي موضوع الدراسة الحالية 

 كاالتي: الطبيعي في بغداد

Kingdom: Animalia 

Phylum: Chordata 

Subphylum: Vertebrata 

Superclass: Tetrapoda 
Class: Mammalia 

Order: Carnivora 

Suborder: Fissipeda 

Family: Felidae 
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Genus: Felis 

Species: catus (Linnaeus, 1758) 

 

 
 (: القط المنزلي1-1شكل )

 Sciurus cardinesis (Gmelin, 1788)Persian or   القوقازيالسنجاب  اما 

Caucasian squirrel إلى عائمة السنجابيات  فيعودSciuridae  من رتبة القوارضRodentia 

شجـــار ولو ذيل لثدييـــات التي تعيـــــش عمى األد من اـــيعو  منو نوعًا مشخصاً  273جنسًا و 50يوجد و 

آسيا وأوروبــــا  اتتتواجـــــد السناجــــب في قار  ،رتانــــأذنان مستديعينان واسعتان و كثيف وكبير و 

 ذى عمىــــتتغ Omnivoresباينة التغذية ـــــوارض متـــالسناجب ىي قو  أمريكا كما توجد في افريقيا،و 

 ريات الموجودة في الغابة ـــــطــــتى الفـــحواع مختمفة من البذور و ــــأنوكذلك عمى شجار، براعم األقمف و 

Longkim, 1995) Thorington and Darrow, 2000;)( 2_1، شكل). 
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 Mahdi and Georg موضوع الدراسة الحالية وفق ما ذكره القوقازييصنف السنجاب 

(1969) .  

Kingdom: Animalia 

Phylum: Chordata 

Subphylum: Vertebrata 

Superclass: Tetrapoda 
Class: Mammalia 

Order: Rodentia 

Suborder: Sciuromorpha 

Family: Sciuridae 

Genus: Sciurus 

Species: anomalus Gmelin (1778) 

 
 القوقازي(: السنجاب 2-1شكل )

 Aim of studyلهدف من الدراسة ا 1-1

 ىدفت الدراسة الحالية الى:
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  االربعة )الفؤادية، القاع، الجسم المعدة  مناطقابعاد التعرف عمى الوصف الشكميائي و

القوقازي اب ـــــجـنـــــالسو  Felis catus (Linnaeus, 1758)في القط المنزلي والبوابية( 

Sciurus anomalus (Gmelin, 1778). 

 لجميعالنسجية  دراسة الغالالتو  االربعة المعدة مناطقالتركيب النسجي ل التعرف عمى 

 .القوقازيالسنجاب القط المنزلي و  تيمعد مناطق

 القط المنزلي  االربعة في معدة ة بين مناطقنسجيقياسية و و  دراسة مقارنة شكميائية

 .القوقازيالسنجاب و 

 في القط المنزلي االربعة المعدة  مناطق نية فياألمي لحموضالتعرف عمى تركيز ا

 .القوقازيالسنجاب و 

  مناطق المعدة المختمفة في كل من القط المنزلي  لبعض المستدقالتعرف عمى التركيب

( يوضح 3-1.الشكل)لمجير االلكتروني النافذ والماسحا باستعمال قوقازيوالسنجاب ال

 جوانب الدراسة الحالية.
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 *عياني

 *قياس وزن  الجسم
 قياس وزن المعدة* 
 المعدة قياس طول وعرض مناطق* 

 SEM* استخدام مجهر الكتروني ماسح 

 ممونات تقميدية وبعض الممونات الخاصة* استخدام 
 مجهر ضوئي مركب* استخدام 

 * قياس سمك الغالالت
 TEM* استخدام مجهر الكتروني نافذ 

 (: مخطط يوضح جوانب الدراسة الحالية.3-1شكل )

 دراسة شكميائية وقياسية ونسجية  مقارنة لممعدة في نوعين من الثدييات
 السنجاب القوقازي

  Sciurus anomalus 

تحميل 
االحماض 

 االمنية لممعدة 
 

 مناطق المعدة

 المنطقة الفؤادية
Cardiac region  

 منطقة القاع

   Fundus region  

 منطقة الجسم

 Body region 

 Pyloricالمنطقة البوابية 

region 

 القط المنزلي
  Felis catus   

 التركيب النسجي لممعدة

غالالت جدار 
 المعدة

الغاللة المخاطية 
Tunica mucosa 

تحت المخاطية  الغاللة
Tunica submucosa 

 Tunicaالغاللة العضمية 

muscularis 

 Tunicaالغاللة المصمية 

serosa 

 الوصف الشكميائي لممعدة

 مناطق المعدة

 المنطقة الفؤادية
Cardiac region  

 منطقة القاع

  Fundus region  

 منطقة الجسم

 Body region 

المنطقة البوابية 
Pyloric region 

 

 HPLC*باستعمال جهاز 



 

 

 
 
 

ينالـفصــــل الثــا  

 استعراض المراجع
Literature review 

 

 
 



 6                                                                 الفصل الثاني: استعراض املراجع

                                    Literature Reviewاستعراض المراجع -2

 Embryonic Development of Stomach ممعدةالتكوين الجنيني ل 2-1

 Embryonicاألسبوع الرابع عشر من التكوين الجنيني االنسان في تكون المعدة فيت

development  كتوسع مغزلي الشكل من الجزء الذنبي لممعي األماميFore gut  الذي ينشأ من

البطنية، فينشأ االنحناء  حافتوالظيرية أسرع من حافتو تنمو و ،  Endodermطبقة االديم الباطن 

في ° 99 تبدأ بالدورانعندما تكتسب المعدة شكميا النيائي، لممعدة، و  Greater curvatureاألكبر 

االنحناء األصغر  مشكمةتنشأ حافة بطنية لممعدة ثم ب الساعة عند محورىا الطولي، اتجاه عقار 

Lesser curvature ( فإنو يتحرك ظيري)االنحناء ال كبرنحو اليمين، أما االنحناء اال الذي يتحرك

ب األيسر األصمي سطحًا بطنيًا لممعدة في حين يصبح الجانب نحو اليسار لذلك يصبح الجان

 (.;Moore, 2013) Sadler, 2013األيمن األصمي سطحًا ظيريًا ليا 

لمعي امن  Gastric glands والغدد المعدية Lining epithelium البطانة الظيارية تكونتو 

 العضالت الممساء Splanchnic mesodermن االديم المتوسط الحشوي يكو   و االمامي

Smooth muscles  المعدية والمساريق الظيريةDorsal mesenteries  التي تشمل المسراق

 Lesserوالثرب االصغر  Greater omentumوالثرب األعظم  Mesogasterالمعدي 

omentum (Sadler, 2013 .) 

ية لتنظيم عمل ببتيدىرمونات  Gastric epithelial cellsتفرز الخاليا الظيارية المعدية 

اليرمونات المنظمة لمحركة فراز األنزيمات الياضمة والمخاط و اضمنيا من الوظائف المعدية و 

في منطقة الغار  في جنين االنسان تحتوي المعدة من الحمل عشر في األسبوع الثامنو المعدية، 

Antrum  البوابية(Pylorus ) المعدينيرمون ل فارزة الياـــخعمى Gastrin،  وخاليا فارزة ليرمون

 اــــــــخالي وجدتف Fundus region المعدة اعــــــأما في منطقة ق ،Somatostainالسوماتوستاتين 
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لكنيا تختفي بعد  Glucagonالكموكاكون يرمون ل فارزةخاليا ، و Somatostatinرمون ـــــــيل فارزة

 خاليا فارزة عمى في المعدة (والبوابيةالقاع )منطقتي  تحتويو  ،(Tsutsumi, 1984) الوالدة

 .Serotonin (Stein et al., 1983 ; Deren, 1971)  يرمون السيروتونين ل

فإن  Compound stomachالتي تكون فييا المعدة مركبة  Ruminantsأما في المجترات 

، إذ ينشأ الكرش Simple stomach يكون مشابيًا لممعدة البسيطة فييا الجنيني لممعدة تكوينال

Rumen  تنشأ الشبكية من منطقة القاع، وReticulum  من الكرش بشكل جيب بطني ذنبي

Caudoventral pocket أما القمنسوة ،Omasum  فتنشأ بشكل نتوء عمى طول االنحناء

ي دويمثل الجزء الغ Abomasumحة فالمنزء الباقي من المعدة فيكون األصغر لممعدة، أما الج

Glandular part  من المعدة(Fletcher and Weber, 2013). 

 Morphological Descriptionالوصف الشكميائي  2-2

يتباين الوصف الشكميائي لممعدة في الثدييات ضمن األنواع المختمفة رغم أنو يظير بعض 

ون لشكل المعدة يكإذ  .(1-2)شكل  (Ghoshal and Bal, 1989)التشابيات التركيبية األساسية 

 تكون المعدة بشكل ردىة عضمية (Chivers and Hladic, 1980)م سعالقة مع شكل الج

Unilocular في الثدييات ذات المعدة البسيطة Simple stomach  متعددة الردىات أو

Multilocular الثدييات  ذات المعدة المركبة  فيCompound stomach،  الردىات تعمل

 .Ruminants (Kent and Miller, 1997) في المجتراتخزن الغذاء كما كتجاويف لميضم و 

 الكايبارا جرذ رتبة القوارض تغايرات شكميائية ممحوظة ،اذتكون معدة تظير المعدة في

(Hydrochaeris hydrochaeris) Capybara جرذ األرز القزم أسود القدم  وOligoy 

zomysnigripes) Black-footed pygmy rice rat)  بشكل وىي أنواع من رتبة القوارض

ن ئياــاالنحن يقع أحدو  ،ناء األصغرواالنحاء األكبر حنليا انحناءان معديان ىما االنو  (J)حرف 

ويقــــع اآلخـــــر في الوجــــو )الجية الظيرية(  Parietal side ن فــــي الوجــــو الجـــدارييالمعـــــدي
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 Cardiacة ـــــؤاديــــمة الفــــــقة الثمـــــون منطــــتك، و البطنية( )الجيةVisceral side الحشـــــوي

incisure ،لممعدة اعـــــالقمنطقة ددة بــــــمح Fundus region ريءـــــي لممــــــطرفالزء ــــــجالع ــــــم 

Esophagus (Borghesi et al., 2015; De Barros et al., 2002.) 

 

 .Kotpal (2009)عن  االشكال المختمفة المعاء الفقريات من ضمنها االنسان(9 1-2شكل )

 African Grass cutter (Thoronomys swinderianus)االفريقيما في قاطع الحشائش ا

انحناءان أحدىما كبير  اذ تبين ان لياوس ـــــمعك (J)ل حرف ــــبشكتكون المعدة صغيرة الحجم و ف

 Byanet et)سميكة تحيط بالقناة البوابية  Pyloric sphincterاآلخر صغير مع عاصرة بوابية و 

al., 2008). 

يوجد و  (C)بشكل حرف  Guinea pig (Cavia procellus)خنزير غينيا جرذ تظير المعدة في 

األصغر الثرب و  Greater omentum عظماأل ناءان في المكان الذي يالمس فيو الثربانح

Lesser omentumبينما يشكل االنحناء األصغر زاوية ، ر االنحناء األكبر بطنيًا ذنبياً ، ينحد
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-Angular incisure (Abd الزاوية الثممةدة تعرف بــــــة مدخل المريء لممعـــــنطقع مــــــحادة م

Alrhman, 2016). 

مؤلفة  (U)تظير المعدة بشكل حرف  Mus musculus (Albino mice)ضأما في الفأر األبي

)معدة غير  Anterior stomachين: جزء أيسر يتصل بالمريء ويدعى بالمعدة األمامية أمن جز 

، اً نحيف االغذاء ويكون جدارى خزنمثل ردىة تعمل عمى ت( و Non-glandular stomach غدية

يكًا وأبيض المون ــــــكون جداره سمــــــوين يدعى بالمعدة الغدية ـــــــوجزء أيم ،ونـــــورمادي الم اً شفاف

(Berghes et al., 2010) وكذلك تظير المعدة في قارض الــ ،Acomys spinassium  الذي

 (U)يتغذى عمى البذور والحشرات مثل النمل والمخرمات والعناكب والقواقع الصغيرة بشكل حرف 

ة البوابي منطقةمن ال ة لممعدةفؤاديال منطقة، مسيبًا بقرب الوتحتوي عمى ثممة زاوية حادة

(Boonzair et al., 2013; Stuare, 2001). 

إلى ان المعدة في األرنب تظير عمى شكل كيس رقيق الجدار،  Cathy( 2996ي )ثلقد أشار كا

التي أجربت عمى خمسة أنواع من   .Walters et al(2914) وجماعتو وبينت نتائج دراسة ولترز

 القوارض وىي:

(Meriones rex) King jird 
(M. libycus) Libyan jird 

(Acomys dimidiatus) Eastern spiny mouse  الفار الشوكي االسترالي 

(A. cahirinus) Egyptian spiny mouse الفار الشوكي المصري 

(Dipodillus dasyurus) Wanger's dipoli 

 مؤدية الى اقتراب، وتحتوي عمى ثممة زاوية حادةتظير كمثرية الشكل في ىذه االنواع  إن المعدة 

 المنطقة الفؤادية من المنطقة البوابية.

 خر الالوسيصإلى أن المعدة في الجرذ ال .Scopin et al( 2911وأشار سكوبن وجماعتو )

(Laonastes aenigmanus) Laotian rock rat  تكون متطاولة مع وجود تراكيب كيسية في
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( مرات 3-2.7االنحناء األكبر، ويكون طول المعدة في الحالة االعتيادية في التجويف البطني من )

 وتبدو مكيسة أقل من حالة االمتالء، وعند امتالء المعدة بالغذاء تظير مؤلفة من عدة أكياس 

Sacculatedويمثل الكيس ردىة متسعة ضمن المعدة، إذ تتقارب األكياس من بعضيا في حالة ، 

 .Bellows of accordionمشابية لمنفاخ االكورديون 

فتكون   (ىو نوع تم اكتشافو حديثًا في البرازيل)و  Calassomys apicalis جرذعدة في ـــــــالم اما

لممعدة االنحناء األصغر  حــــــــتوي، ويMonolocular ركيب وذات ردىة واحدةـــــــــبسيطة التالمعدة 

  (Pardinas et al.,2014)الزاوية  مثممةل ابر معاكســــــــقع االنحناء األكــــــنما يـــــــالزاوية بي عمى الثممة

 Chinchilla قارضإلى أن المعدة في الـ .Calamar et al( 2914وجماعتو ) رأشار كالماقد و 

laniger اليسار واآلخر نحو الموقع  يتجو ن ىما كبير بطني ئيانحناوليا تكون بيضوية الشكل

 نحو اليمين. الموقع ويتجو صغير خمفي

حتوي أحادية الردىة نصف غدية وتو  تكون المعدة بسيطة Calassomys apicalis قارض فياما 

 Angular incisura افية تعبر االنحناء األصغر في قمة الثممة الزاويةاضطية  عمى

(Paradinas et al., 2014). 

 Wild African giant (Cricetomys gambianus)مجرذ االفريقي العمالق ل تبين ان 

pouch rat معدة غدية Glandular stomach وأخرى الغدية Aglandular stomach  يفضل

يب ـــــــية وجـــــــة، قاع، بوابـــــــوىي فؤادي مناطق ، وتتألف المعدة الغدية من أربعIshmusبينيما برزخ 

ن ـــــــدية فتتألف مـــــــــأما المعدة الالغ Gastric pouch-like diverticulumردب معدي يشبو ال

 .Saccus cecal (Byanet, 2010)اع والكيس األعوري ـــــــىما الق أينجز 

من خالل  Perrin and Curtis( 1989وبيرن وكيرتس ) Carleton (1973تون )نلقد أشار كارل

 ةىي قوارض من آكمو ، Saccostumus campestrisوقارض  Muroidدراستيم عمى قارض 
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وال تحتوي عمى الثممة  نصف غدية Bigastricثنائية الردىة الى ان المعدة كانت الحشرات 

 .الزاوية

من خالل دراستيم لمقناة المعدية لستة أنواع  .Kotze et al( 2919أشار كوتز وجماعتو )وكذلك 

في ىذه االنواع إلى أن المعدة  African-Mole rat (Bathyergidae)من جرذ الخمد االفريقية 

 تكون بسيطة أحادية الردىة وتحتوي عمى غدد.

األعشاب  ةوىي قوارض من آكم European beaver (Caster fiber)وفي القندس األوروبي 

Herbivores تظير المعدة بمون أحمر داكن  ،يحوي غذائيا كمية كبيرة من النباتات الخشبية

تقع مباشرة خمف  Cardiogastric glandsوتحتوي عمى غدد معدية فؤادية  (C)حرف الوبشكل 

 (سم 5 )قطر المعدةمعدل المدخل المريئي عمى طول االنحناء األصغر لممعدة ويبمغ 

(Ziolkowska et al., 2014). 

 Four toed African hedge (Catelerix albiventrix)وفي القنفذ االفريقي رباعي األصابع

hope   في الذكور ىو عميو األكبر في اإلناث أكبر مما  انحناؤىابسيطة ويكون تكون المعدة

(Girgiri et al., 2015).  

ىا األيسر صغير جدًا مقارنة ؤ جز إذ يكون  (J)بسيطة وبشكل حرف  خيولتكون المعدة في ال

 .(Sisson, 1969)بالجزء األيمن 

 Sacaly an eater Malayan pangolin (Manis javanical)في آكل النمل الحرشفي و 

وتقع في الجزء  (C)تكون المعدة بسيطة وبشكل حرف  القشريات Pholidotaالذي يعود إلى رتبة 

، ُيغطى سطحيا الجداري بوساطة فصوص الكبد، Abdominal cavity القحفي لمتجويف البطني

 (Nisa et al., 2010)قصير وانحناء كبير  انحناء صغير ويكون ن ىما لمعدة انحناءاتمتمك او 

من  وىي  India grey mangoose (Herpests edwardsii)أما في النمس الرمادي اليندي 

بمغ و  ،سم (9.5)تكون المعدة بسيـــــطة ويبمــــغ معـــدل طوليا  Carnivoresالمحوم  مةثدييات آكال
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 Fundus القاع منطقةسم ومعدل طـــول Cardia region( 6 ) ةالفؤادي منطقةمعدل طول ال

region( 6) ةالبوابي منطقةسم وال Pyloric region 4)  سم(Shill et al., 2012). 

° 99تدور  (C)بشكل حرف م المحو  ةالمعدة في الكمب وىو من مجموعة الحيوانات آكم تاظير  ماك

 Mustelia putoriusالمنزلي  نمسمعدة ال وتشابيت (Miller, 1964)في اتجاه عقرب الساعة 

 .(Evans, 1998)معدة الكمب مع في شكميا

يات التي تتغذى عمى ىو من الثديو  Eulipotyphla (Crocidura cyanca)في جنس المعدة و 

من  ماىو  Hottentotusو Ambysomusيفي جنسو  بذور واوراق النباتات الالفقريات وعمى

والمنطقة  بسيطة المعدة كانت،  ((Dicknum, 1995 تغذى عمى ديدان األرضالثدييات التي ت

 (.;Boonzaier et al., 2013) الشــــــكل والثممة الزاوية كانت كبيرة تطاولةـــــم فيياالبوابية 

 Egyptian fruit (Rousettus aegyptiacus) الفاكية المصري تظير المعدة في خفاشكما 

bat  حرف البشكل(C)  ،تنقسم المعدة  ووليا انحناء كبير محدب وانحناء صغير مستقيم وقصير

القاع عمى بروز كبير يدعى باألعور  وبوابية( ،تحتوي منطقة ، قاعثالثة مناطق وىي )فؤاديةإلى 

وتكون فتحة المعدة  Fundus cecumالقاع بالقاع األعوري  تلذلك سمي Fundic cecalالقاعي 

 .(Abumandour and Perez, 2017)ؤادية موازية لمفتحة البوابية الف

يتصل  Frugivoresالثمار  ةىو من مجموعة آكمو  Pterpopus intermediusفي الخفاش و 

 Cardia القمع الفؤادي المسمى الجزء األمامي بالمعدة التي تتكون من ثالث اجزاء وىيالمريء 

funnel،  األعور القاعي  المسمىيميو الجزء الوسطيFundic cecal المسمىالجزء الخمفي  ثم 

منطقة  متمكتر الجدار األيمن لمقمع الفؤادي و يجاو و  يكون نبيبي الشكلالذي  ،Corpusبالجسم 

 Kamiya) منطقة الجسم جدار نحيف تمتمك امـــدران سميكة، بينـــــاألعور القاعي جلقمع الفؤادي و ا

and Pirlot, 1972). 
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 Insectivoresالحشرات  ةىو من مجموعة آكمو  Rhinolophus cornutusأما في الخفاش 

القاع  منطقةأيسر ويشكل  ،نمى كيسيعيئي المعدي تظير المعدة مقسمة بوساطة األتصال المر ف

عضمية  عدة طـــــــبقاتمى ــــــــع ميك جدًا حاو  ـــــــس ىاجدار  و، الجسم  منطقة يشكلأيمن و و 

Muscular strata يات طولية ــــط ميـــــلداخا ياحـــــــظير في سطوي سميكةLongitudinal folds 

 .(Kamiya and Pirlot, 1972)منخفضة 

ثالث  ة منــــــمؤلف ( Rhinolophus ferrumeguinum) Hova shoeاش ــــــفـــــــدة الخـــــتظير مع

واسعة ومؤلفة من قســــــمين  ونـــــــكتو  القاعومنطقة ، ـــــــة وتكون قصيرةالفؤادي منطقةال منــــاطق وىـــــــي

التي تكون المنطـــــــقــــــــة البوابـــــــية و  ،Aboral portionي ـــــــمـــــــالفوال Oral portionفمي ال ىمـــــــا

فيمتمك  Calassomys apicalisالخفاش  امــــــا .(Scillitani et al., 2005) صــــــغيرة الحـــــــجم

معــــــدة أحاديـــــــة الردىة نصـــــــف غدية وتــــــــوجد طية حافية تعبر االنحناء األصغر في قمة الثممة 

 .(Paradinas et al., 2014)الزاوية 

ر المعدة مؤلفة تظي Balaenoptera acutorostrata (Mink whale)أما في حوت المنك 

(، Glandular (، قاعية )غديةNon glandular أمامية )الغديةمنطقة ىي: و  مناطق أربعمن 

 .(Olsen et al., 1994)بوابية منطقة و  Connecting channelقناة موصمة

تحتوي تكون المعدة متطاولة الشكل و  Babyrousa babyrussaفي خنزير كما تكون المعدة 

الذي  Fundus ventriculiني يويدعى بالقاع البط في يسارىا Blind sacعمى كيس أعمى 

ويدعى بالجسم  المركزي لممعدة الجزء ثم يميو، عمى طية حمزونية في مدخمو يحتوي

يشكل ي الجية اليمنى لمتجويف البطني و يقع فيكون متطاواًل و الذي   Corpus ventriculiنييالبط

يكون  Pars pyloricaويدعى بالبواب القاصي جزء الطرفي لممعدة قحفيًا، أما ال° 99انحناًء بزاوية 

 .(Leus et al., 1999)يعطي ارتفاعًا لممعدة قصيرًا وقمعي الشكل و 
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 Western grey (Macropus fuliginosus)في الكنغر الرمادي الغربي تشغل المعدة 

kangaroo ن أيجز ما ـــــــــىصولة و ــــــأجزاء مففة من ثالثة ــــــــف البطني وىي مؤلــــــمعظم التجوي

يمثالن  واالثنان Tubiformالشكل  واالخر نبيبي، Sacciformالشكل  يـــــــاحدىما كيس ناأمامي

 Posteriorية ـــــــمفـــــــخالعدة ـــــــالممفي يمثل ـــــجزء خو  ،Anterior stomachالمعدة االمامية 

stomach س ــــالمعدة األمامية كيسان ىما كي كل منـــــــبي الشــــــــالجزء النبي تجويفتح في ـــــــيف، و

 Mid يـــــطــــــمى وســــــس أعـــــكيو  ،جمــــــالحون صغير ـــــ، إذ يكPosterior blind sacأعمى خمفي 

blind sac (Shoaib, 2009; Hume, 1994) .( 2995) الباحث أشار ماكTyndal- 

Biscoe في  ي الشكل(النبيبو  الشكل الكيسي)المعدة األمامية ي جزأبين  ةوجود طي فقد اشار الى

 .الكنغر

 Simpleبسيطة  Indian elephant (Elephas maximus)الفيل اليندي  تكون المعدة في

stomach اسطوانية الشكل، ليا ردب بطني Ventral diverticulum ل ــــــــمخروطي الشك

 .(Indu et al., 2014)ح ـــــــواضدد و ـــــــوابي محـــــــمام بــــــوجد صـــــوال ي يقةــــــوابية ضــــــــالب ومنطقتيا

الشكل  ةمتطاول Talpidae and Soricidacفي أنواع رتبة لممعدة  ةالبوابي تكون المنطقة

 .(Myrcha, 1967) اختفاء انحناؤىا االصغر في بعض االنواع إلى مؤديًا بذلك

 مىع Tree toed sloth (Bradypus torquatus illiger)في الكسالن تقسم المعدة كما و 

جانبي تحتوي عمى كيس ومنطقة القاع كياس حتوي عمى ثالثة أت ةفؤادي منطقةثالث مناطق وىي 

 .Pre-pyloric (Rezende et al., 2011) ةمنطقة قبل البوابيالو أيمن 

ة ـــــــعأرب مركــــــــبة ومؤلفــــــــة منزالن ـــــــالغل الماشية و ـــــــمث Ruminantsعدة المجترات ــــــتكون م

ة والمنفح Omasum، القبة )القمنسوة( Reticulum، الشبكية Rumenىي الكرش ردىات و 

Abomasumتكون الردىات الثالث األولى الغدية ، Non glandular الردىة  تكون بينما

 ;Banks, 1993) اوية عمى مناطق المعدة النموذجيةـــــح Glandular الرابعة غدية
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Samuelson, 2007;  Perez and Jerbi, 2012;.)  ة من ـنمتكو أما الجمل فيمتمك معدة مركبة

 Omasum (Eurrel and فييا القمنسوة نعدمة، إذ تــية، والمنفحكــرش، الشبكىـات وىي الدر  ثالث

Frapiper, 2006; Banks, 1993 Nitovsk et al., 2015;). 

 Internal Surface of Stomachالسطح الداخمي لممعدة  2-3

تمايزا تظير التي  Herbivores األعشاب اكمةإلى أن الثدييات  Langer( 2992) أشار النكر

يظير السطح الداخمي لممعدة اذ تمايزًا قمياًل في المعدة،  كثيرا ضمن القناة الياضمة فأنيا تظير

، Rugoesأو التجاعــيــد  Longitudinal foldsمكونًا من عدد من الطيات الطولية فيياالفارغة 

 ,Ross and Pawlina)الجـــزء العمـــوي مـنيــا  خصوصا فيو  مناطق المعدةفي   تتواجــدالتي 

2006). 

 جزء: ىما ينجزأمتكونة من  Oryctolagus cuniculus ذكور االرانب البريةتظير المعدة في 

 منطقةلم لمريءا دمثل امتدايالمممس، و  خشنرمادي المون و  السطح الداخمي لويظير الغدي 

 ،إلى الفتحة البوابية لممعدة وصوالً  الالغدي جزءمتد من نياية الي غدي جزءو  ،من المعدةة الفؤادي

-Al)غير منتظمة و العدد  كبيرةمكونًا من طيات  لقاعمنطقة ايظير في السطح الداخمي لو 

Mahmodi, 2013).  

سميك الجدار يسمى الكيس الفؤادي يكون ىما: جزء  ينأجز مؤلفة من المختبري تظير معدة الجرذ و 

Cardiac sac يشبو الجمد صمبًا و  خارجيويكون سطحو الLeather-likeيمتمك جيازًا معقدًا  ، إذ

( 8-7) حوالي تكونإذ المظير الخشن،  كسبووت الداخمي وسطح تغطي Wrinklesمن التجاعيد 

يكون نحيف فلمعدة خر من اأما الجزء اآل موازية لبعضيا.( 3-2التجاعيد غير متموجة و)من ىذه 

ـاع بوجود حمقة لقـمنطقة ا، ويتميــز الســطــح الداخمي ل(ةالقاع والبوابي) منطقتيالجدار ويمثل 

 ,Ghoshal and Bal)أممسًا  لممنطقة البوابية فكانالسطح الداخمي  وكانمستمـــرة في وضع مائل، 

1989). 
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امستر إلى أن الي and Quesenbery  Carpenter(2919( كل من كارينتر وكوسنبري أشار

ظيرت و ات. ـيوي عمى طــتال تح الجدار ية سميكةــفة ومعدة غدينح تكون يمتمك معدة امامية الغدية

 (Hydrochaeris hydrochaeris) جرذ الكابيبارا يف Tunica mucosaالغاللة المخاطية 

Capybara  احتوائيا عمى خباياRecesses ات المعدية تحتوي عمى فتحات تقع عمى طول الطي

 .Gastric pits (DeBarros et al., 2002)المعدية  والتي تمثل النقر

يظير  Cricetomys gambianuscو  Mystromys albicaudatisفي القوارض االفريقية و 

 ةحميمات عديدة ورقي عمى اً حاويفي المعدة Fundus region لقاع ا لمنطقة السطح الداخمي

منطقة في  توي المعدةــــــحفت Thallomys poedulcusقارض في بينما مة، ــــــغير منتظالشكل و 

 ةمل كمخازن لممواد الغذائية الميضومــــــتع Diverticula ردابمن االاعداد كبيرة عمى قاع ال

(Perrin and Maddock, 1983). 

 Laotian Rock rat (Laonastes aenigmanus)الصخر الالوسي  ذفي جر المعدة  تبين ان

مختمفة ت مستويا وفيذات أحجام مختمفة ( و 19-9يصل عددىا )كياس من اال محتوية عمى عدد

 .(Scopin et al., 2011)يظير في السطح الداخمي لألكياس طيات مستعرضة و 

 Bathyergus suillus (Cape dure mole الخمد في جرذيتباين شكل وحجم المعدة 

rat)  يكون السطح الداخمي لممعدة محتويًا عمى تجاعيد عديدة مرتبة بصورة اعتمادًا عمى امتالئيا و

 .(Perrin and Maddock, 1983)طولية 

إلى أن الغاللة المخاطية في معدة  .Ziolkowska et al( 2914) لقد أشار زايولكوسكي وجماعتو

،  القاع منطقةفي تكون وردية المون و  ديدةتحتوي عمى طيات ع  Caster fiberاالوربي  القندس

 .ةالبوابي منطقةفي الالمون  اً رماديو 

 )الجزء الغدي Cardiac region ةالفؤادي منطقةلملمجدار المعدي يكون الغشاء المخاطي 

Glandular part)  في الجرذ االفريقي البري ذو الكيس العمالق(Cricetomys gambianus) 
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Wild African giant pouch rat حافة محددة ما بين وجد تو ، ممساء سميكًا والجية الداخمية لو

الداخمية  بطانةحتوي الـــبمون بني، وت جداره ظيرــــــي والذي ذي يميوــــــال زء الالغديـــــوالجالغدي  الجزء

 . (Byanet et al., 2010)مى حميمات عديدة ورقية الشكل لو ع

طولية  عمى طيات Rousettus aegptialus المعدة في الخفاش المصري حتويتكما و  

Longitudinal folds  غير متفرعة   المنطقتين الفؤادية والبوابيةتمتد عمى طول المعدة وتكون في

Unbranched ( طيات بينما في 4-3وسميكة ويبمغ عددىا )اعـــــالق منطقة Fundus  تكـــــــون

 .(Abumandour and Perez, 2017)وباعـــــــداد كــــــبيرة  Branchedنحـــــــيفة ومتـــــــفرعة 

 Capia الماعزاألغنام و في معدة كرش منطقة اللالبطني يظير السطح الداخمي الظيري و و 

hircus من حميمات كثيرة ةمكون (Poonia et al., 2011 (Mahesh et al., 2014; ، تحتوي و

وعند الفحص  عمى عدد من الطيات المعدية Camelus dromedariusفي الجمل المعدة 

 بطانةفي ال Hexagonalسية األوجو تراكيب سدا لوحظ وجود SEMبالمجير االلكتروني الماسح 

 .(Raji, 2011)ة تشابو تركيب خمية النحل لممنفح ةالداخمي

 Histological Structureالتركيب النسجي  2-4

تكون جدار االعضاء التي  نفسيا الغالالت يتكون جدار المعدة من أربع غالالت وظيفية وىي

، الغاللة تحت المخاطية Tunica mucosaالقناة اليضمية وتشمل الغاللة المخاطية االخرى في 

Tunica submucosa الغاللة العضمية ،Tunica muscularis  والغاللة المصميةTunica 

serosa (Byanet, 2008وان المعدة .) أحادية الردىة )بسيطة  ان تكون اماMonolocular 

stomach)  تكونان او  ،االخرى تتواجد في االنسان وفي الكثير من الحيواناتالتي مثل تمك 

 Ruminats التي تتواجد في المجتراتك (Multilocular stomachمتعددة الردىات مركبة )

 نفسيا ات التركيبية النسجية والوظيفيةالصف ذه الغالالت يكون ليو  ،Rodentia والقوارض

Jaunqueria and Carerio, 2011) .) 
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   Tunica Mucosaالغاللة المخاطية  2-4-1

، الصفيحة االصيمة Lining epitheliumالبطانة الظيارية تتألف الغاللة المخاطية من 

Lamina properia  المخاطية العضميةو Muscularis mucosae  أو الصفيحة العضمية

Lamina muscularis (Dellman, 1993.) 

 Lining Epitheliumالبطانة الظهارية  2-4-1-1

 Simpleج ظياري عمودي بسيط يمن نس ةطيغاللة المخاـرية في الياتتألف البطانة الظ

columnar epithelial tissueداخل ـال عاجات إلىبة انة الظياريـعاني البطانـت ، إذ

Invaginates  ضمن الصفيحة األصيمةLamina properia ن النقر المعدية ـــكويلتGastric 

piths عديةمدد الــــــن الغــــــة مـــــــالثــــــنان أو ثــــــثيا ايــــــح فـــــــالتي تفت Gastric glands (Khattab, 

2007; Ito and Winchester, 1963). 

تحول البطانة  Esophageal-gastric junctionالمعدي -في منطقة االتصال المريئييظير 

 Non-keratinized stratifiedالحرشفي الطبقي غير المتقرنرية من النسيج الظياري ايالظ

squamous epithelial tissue ياري العمودي البسيط الغدي ـــــــج الظــــــــريء إلى النسيـــــــفي الم

 (.;Takeuchi, 2004; Zhang, 2001 Fregnani et al., 2007في المعدة )

دة في المع الالغديجزء أن البطانة الظيارية لم Rattus rattusبينت دراسة معدة الجرذ األبيض و 

 Keratinized stratified squamousقي متقرن من نسيج ظياري حرشفي طب مؤلف

epithelial tissueمن نسيج  ةمن المعدة مؤلف  يالغد جزءنت البطانة الظيارية لم، بينما كا

 .(Suckow et al., 2006)ظياري عمودي بسيط 

ارية ــــــظيـلة لمبطانة ايـــــــمشابــوارض ـــــــفي القـدية ــغدة الالــــــيارية لممعلظة اـــــــانالبطون ـــــتك

ن مـألف تت ، إذ ـدة المجتراتعمفي رش ــكلردىة ارية لـاـيانة الظطبــــــــلمــوت و ية في الحـــــــمعدة األماممل
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 Stratified squamous epithelial tissue (Matsukuraبقي ـــــــفي طــــــــاري حرشـــــــيـج ظنسي

and Asano, 1997 ; Mills et al., 2003; Suckow et al., 2006.) 

 القـــاع) منطقتيفي  Varanus niloticusزاحــــف ـدة فــــي رية لممعاإن البطــانة الظيــلقد وجد 

 االلشيان االزرق ن، بــينـــما ال تتــمون مع ممو PASاىا بشـــدة مع مـــمـــون تتــمـــون خالي (ةالبوابيو 

Aclian blue (AB) (Ahmed et al., 2009). 

 Engraulis anchiotaمن خالل دراستيم لمعدة  .Diazo et al( 2993) و وجماعتوز يأشار د

تتمون بشدة مع  Surface lining epithelial cellsالى ان خاليا البطانة الظيارية السطحية 

  .Gastric glandsالمبطنة لمغدد المعدية أكثر مما تتمون بو الخاليا الظيارية  PASممون 

 في معدة األرنب PAS ع ممونــــــبشدة م تتمون خاليا البطانة الظيارية الفارزة لممخاط

Oryctolgus cuniculus ولكال الجنسين (Khalel and Ghafi, 2012) 

مغطاة بتركيب يشبو  ((Sunda porcupines Hystrix javanicaتكون البطانة الظيارية لمعدة 

Phytobenzoors  يتفاعل بشدة مع ممون يكون سميكًا وPASسكريات مخاطية متعادلة  ، إذ يمثل

(Budipitojo et al., 2016).  

في المنطقة الفؤادية أن البطانة الظيارية  Camelus dromedariusلوحظ في معدة الجملو 

Cardiac region المخاطية الحمضة الفارزة لممواد الغدد  منطقة تحتوي عمىز بوجودتتمي

-Pseudo cardiac (Abdelكاذبة الفؤادية التحتوي عمى الغدد تدعى بال اخرىوالمتعادلة و 

Majied, 2003). 

 Lamina Propiaالصفيحة األصيمة  2-4-1-2

 Aerular loss connective tissueام مفكك ىممي ـــــــج ضــــــيمة من نسيــــــتتألف الصفيحة األص

عمية ـــــالبمو  Lymphocytesاليا الممفاوية ـالخو  Fibroblastsية ــــــنتشر فيو االرومات الميفت

Macrophages  دنية ــالخاليا البوMast cells ن النقر ــــــيــبناطق ما مفي الPits  معديةالغدد الو 
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Gastric glands، غراوية مياف الن األلـــكما تتخممو شبكة مCollagenous fibers  الشبكية و

Reticular fibers المعدية بين الغدد (Heap and Kibrnan,1975 Steer, 1976; Young 

and Heath, 2000 Mello et al., 2010;.) 

الممفاوية و  Blood vesselsتحتوي الصفيحة األصيمة عمى العديد من األوعية الدموية و كما 

(Takeuchi and Yoshioka, 2004)،  نبيبية مى غدد ـــــتحتوي عكماTubular glands  إذ

تسمى ىذه الغدد اعتمادًا ، و Gastric pitعدية ــــمالرة ــــــر النقــــــفي قع منيا ان أو ثالثة ــــــتفتح اثن

 ةالفؤادي منطقةد في الــــــتوج Cardiac glandsدد الفؤادية ـــــفالغودة فييا، ـــــمى جزء المعدة الموجــــــع

المعدة  منطقتي تــــوجــــد في Fundic and body glandsضة( ـــــ)الحم والجسم دد القاعــــــغلممعدة، 

عدة ــــــلمم ةـــــيوابـــــــالب طقةـــــــمند في الـــــتوج Pyloric glandsوابية ـــــــدد البـــــالغالقاع والجــــــسم، و 

(Eric, 2009 ; Ross and Pawlina, 2006)  ، منطقتيالصفيحة األصيمة في  موضع فيتتو 

نسيج تكون الصفيحة األصيمة مؤلفة من  عداد كبيرة من الغدد المعدية، إذالجسم من المعدة أالقاع و 

من  ةالبوابيو  ةالفؤادي المنطقتين بينماالظيارية، دا أسفل الخاليا ضام رقيق جدًا يصعب تحديده ع

 ,.Leeson et al)أعداد قميمة من الغدد المعدية  ليا تتموضع في الصفيحة األصيمةفالمعدة 

1988). 

العضمية المخاطية الطبقة بين الجزء القاعدي لمغدد و  Carnivora ضواريتوجد في معدة الكماو 

Muscularis mucosa صفيحة إضافية تدعى بالصفيحة تحت الغديةLamina 

subglandularis  قريبة من الجزء القاعدي لمغدد  الداخمية تكون الطبقةلف من طبقتين،أتتو

، فييا ج الضامـــــــاز بكثرة خاليا النسيــــــــتتمو  Stratum granulosumة ـــــــــى بالطبقة الحبيبيوتدع

 Stratumبقة المصمتة ـــــــتدعى بالطو المخاطية العضمية  الطبقة بة منالخارجية تكون قريالطبقة و 

compactum ة االلياف المغراوية وتمتاز بكثافCollagenous fibers  تشكل ىاتان و فييا

 .Perforationثقب ـــــيفًا يحمي جدار المعدة من التــــــــبقتان غشاًء خمويًا كثــــــــالط
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الثعالب انعدام ثل الكالب و ــــــم Canidaeعائمة الكمبية ــــــن أنواع الــــض مــــــــقد لوحظ في بعو  

 Bacha and Wood, 1990) Krystev; and تة من الصفيحة تحت الغديةـــــقة المصمــــــالطب

Vitano, 1993 Vitano et al., 1995; Zahariev et al., 2009;.)  في قاعدة الصفيحة

ت يمكن مالحظة عقيدا Muscularis mucosa المخاطية العضمية الطبقةبالقرب من األصيمة و 

 تتجـــمع بشكــل منتظم فييصعـب تمييزىا و الحجم  صغيرة  Lymphatic nodulesلمفاوية 

 .(Aswegen et al., 1994)لممعدة  ةالبوابي منطقةال

 Gastric Glandsالغدد المعدية  2-4-1-3

بعض انواع معدة ثة أنواع من الغدد المعدية في أن ىناك ثال من الدراساتديد ـــــــأظيرت الع

غدد ــــــالو  Fundus glandsدد القاعدية ــــــالغ، و Cardiac glandsة ــــــــوىي: الغدد الفؤاديالثدييات 

 Branched tubularفرعة ـــــــية المتــــــبـــــــوع النبيـــــدد من النــــــتكون الغ، و Pyloric glands البوابية

(Abdel Majed &Taha,2003 Perez& Jerbi, 2012;.) 

دة عمى ــتحتوي المعا في معـــــدة الضواري و ـمة كممورة كاة بصـــــة غديــة المخاطيــــتكون الغاللو 

ان ـما في الحصـــــ، بينBabyrousa babyrousaدة الخنزير ـما في معـك ةيدـــغرة الـمساحة صغي

Equus caballus  ينيا ـر غـيخنزجرذ وCavia porcellus  تحتوي الغاللة المخاطية لممعدة

 ,Dellman and Brown, 1987 Konig and Libich) ةــــــــديــــــــيرة الغـــــــبـــــــــساحة كــــــــمى مـــــع

2004; Fregnani et al., 2007; Byanet, 2008;.) 

، ففي اب ــــــاألعش اكمةدة ــــي معـــــدية كما فـــــرى الغــــــأخـاطــــــق غديــــــة و المعدة عمى منحتـــــوي د تقو 

 Glandular stomach (Dellman and ديةــالمنفحة المعدة الغ ردىة لــثترات تمـجــــالم

Brown,  1987 Agae et al., 2007; Raji, 2011; Naghani, 2012; ،) بينما في الكنغر

Marcopus  أما الكيس  عدة الالغديةالكيس األعمى الوسطي المالنبيبية و تمثل المعدة األمامية ،

معدة في و  .Glandular stomach (Elnasharty, 2015) يمثل المعدة الغديةف األعمى الخمفي
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م الخاليا الرئيسة نتظت African tree pangolin (Manis ericuspis)بنغول الشجر االفريقي 

Chief cells اليا الجداريةــــــــفي قواعد الغدد المعدية، أما الخ Parietal cells د عمى ـــــــتوجف

 اما في معدة الخفاش.ديةـــــــطح الغدد المعـــــــسدت في ــــــالفارزة لممخاط فوجخاليا ول الغدد، أما الـــــــط

Eidolon helvum الصفائحية ن ىما الطبقةـــــــاليا في طبقتيـــــــم الخنظت Luminar layer  ي ــــــالتو

 Basalقة القاعدية ــــــالطبارزة لممخاط و ـــــــاليا الفـــــــميل من الخالقجدارية و اليا الـــــــتحتوي عمى الخ

layer يسة ـــــــا الرئـــــــوي عمى الخاليـــــــالتي تحتChief cells (Ofusori and Caxton-

Martins, 2008). 

 Cells of Gastric Glandsخاليا الغدد المعدية  2-4-1-3-1

 ير المتمايزة( الخاليا الجذعية )الخاليا غ 2-4-1-3-1-1

Stem Cells (Undifferentiated Cells) 

أن مستمر و بتجدد في الغاللة المخاطية   Lining epithelial cellsتمر خاليا البطانة الظيارية

التقرحات ، و Inflammationsمعدل التجدد يعتمد عمى طبيعة النسيج مثل وجود االلتيابات 

Ulcers  التسرطن وCarcinogenesis عية وىذا التجدد تقوم بو الخاليا الجذStem cells  وىي

، اليا أيضًا بالخاليا المتجددةتسمى ىذه الخو  Undifferentiated cellsخاليا غير المتمايزة 

، Neck د ضمن الخاليا الظيارية لمعنقالغد واتتوجد في قناذ كون ىذه الخاليا بأعداد قميمة، تو 

نشاط انقسامي تكون في حالة وىي خاليا عمودية الشكل واطئة وتحتوي عمى نوى غامقة المون و 

 Gastric pitsقر المعدية ــــــنحو النمى ـــــجاه األعــــــــرك باتـــــــاليا تتحــــــــسم من ىذه الخــــــمستمر، فق

 دية، إذــمعن الغدد الــــــيقة مـمعسم اآلخر يياجر إلى مناطق ــــــــالق، و  يةــــــــاليا الظيارية السطحــــــوالخ

تشكل و  .(Mescher, 2011) والخاليا الرئيسةاليا الجدارية خالو ق المخاطية ـتتمايز إلى خاليا العن

 Brittan) البالغ Mus muculus من البطانة الظيارية لمعدة الفأر %3ما يقارب ىذه الخاليا 

and Wright, 2002.) 
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يعتقد أن خاليا البطانة الظيارية في الغاللة المخاطية لممعدة يمكن أن تشتق من أنواع أخرى من 

 Boneاليا جذعية في نخاع العظم ــــــــيعد خ Hemopoitic tissueيج المكون لمدم ـــــــالخاليا فالنس

marrow من ضمنيا الخاليا الظيارية المعديةز إلى أنواع مختمفة من الخاليا و يتماي Krause et 

al., 2001)).  تظير الخاليا الظيارية المعدية معدل ىرمونات ببتيدية معروفة لتنظم الوظائف

 ليرمونات المنظمة لمحركة المعويةاو  Mucin خاطاالنزيمات الياضمة، المعمل المعدية منيا

(Tsutsumi, 1984). 

 Mucosa Neck Cellsالمخاطية  يةخاليا العنقال 2-4-1-3-1-2

 ىذه الخاليا تتواجد دية، إذالغدد المع Neck region خاطية في منطقة عنقالم يةخاليا العنقالتقع 

الجدارية بين مجاميع ىذه الخاليا، تفرز ىذه تنتشر الخاليا ة و ـــــــاد كبيرة في عنق الغدد المعديبأعد

ة الظيارية السطحية ـــــــانالمفرز من خاليا البط ة من المخاطــــــــخاط الذي يكون أقل قاعديــالخاليا الم

ل ـــــموريك المنتج من قبــــــض الييدروكـــــيارة من تأثير حامـــــــيعمل المخاط عمى حماية الظالمخاطية و 

 (.;Ross et al., 1995; Junqueria, 1995 Bordi et al., 2000اليا الجدارية )ـــــــالخ

حتوي عمى نواة ، وتPyrmidal منتظم يميل إلى الشكل اليرمي خاليا ذات شكل غيرال ىذه تكون

 ,Khattabحبيبات كثيفة ) ويوجد في جزؤىا القميكل تقع بالقرب من قاعدة الخمية بيضوية الش

خاليــا العــنـــق تكـــون أطـــول من فالفارزة لممخاط  Surface cells خـــاليــا الــسطــح (. أما2007

 نوىعمى  كذلك تحتويو  ،يةعدد في الجزء القمي من الخمال بيرةتحـــوي عمى حبيبات كالمخاطــية و 

عن  الخاليان ــــــ. ويكون إفراز المواد المخاطية م(Ross and Pawlina, 2006)متطاولة الشكل 

. تؤلف ىذه Vagus nerve (Ross and Pawlina, 2006) ب التائوــــــطريق تحفيز عص

 Dare)من مجموع خاليا البطانة الظيارية في الغاللة المخاطية لمعدة الفأر  %45الخاليا نسبة 

et al.,2012). في الخفاش فPetropus intermdius  تكون الغدد المعدية مؤلفة من خاليا

زيولوسكا  لقد درس PAS (Kamiya and Pirlot, 1972.)مخاطية تتمون بشدة مع ممون 
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التغيرات في خاليا النقر  المجير االلكتروني عمالباست .Ziolkowska et al (2914) وجماعتو

 منطقةة األولى تظير خاليا النقر في المعدية خالل تشكيل المخاط في معدة القندس ففي المرحم

حاوية في سايتوبالزميا عمى عدد قميل من الجسيمات الكثيفة من المعدة  Corpus regionالجسم 

خراج ر مكونات تمك الحبيبات بعممية االتتحر  إذالخاليا،  ي منــــــالكروية الشكل في الجزء القم

المخاط تكون ىذه الخاليا مشابية لمخاليا في ىذه المرحمة من تكوين و  Exocytosisالخموي 

في المرحمة الثانية تظير و (Ota et al., 1991; Spicer, 1965) ودة في األنواع األخرى ـــــالموج

بشكل  سايتوبالزميايظير العدد وتتجمع فوق النواة و  بيرةلنقر حبيبات كثيفة كفي سايتوبالزم خاليا ا

ود ـــــــتتميز بوجفا المرحمة الثالثة ـــــــأغشية الخاليا القمية، أمو  ضيقة يفصل ما بين تمك الحبيباتحمقة 

 ,Tesikون قميمة الكثافة )ــــــــتكجميا و ــــــيزداد ح إذزية راـــــــة في الحبيبات اإلفـــــــيرات مظيريـــــتغ

1992.) 

 Parietal (Oxyntic) Cellsالخاليا الجدارية )الحمضة(  2-4-1-3-1-3

مركزية  ىونو خالي من الحبيبات   خاليا كروية الشكل أو مثمثة الشكل تحتوي عمى سايتوبالزم ىيو 

لخاليا المكونة لمغدد ما بين األنواع األخرى من ا الخاليا ىذه . تتواجدذات شكل كرويالموقع 

لممعدة فراز حامض الييدروكموريك الذي يعمل عمى توفير البيئة الحامضية اتعمل عمى  إذ ،المعدية

من  الظيارية ية البطانةماحو  B12فيتامين امتصاص الحديد و اًل عن ىضم البروتينات و ــــفض

 (.;Bordi et al., 2000 Khattab, 2007) البكـــــتريا المرضـــــية الـــــفايروسات والطفـــــــيميات

 Deguإلى أن الخاليا الجدارية في معدة  Bosco and Diaz (2016) يوسكون ودانز لقد أشار

Octodon  تشابو الخاليا الجدارية في معدة اإلنسان لكنيا تكون ض اكمة األعشاب وىو من القوار

لقد أظير المجير االلكتروني من خالل  القاع.و   الجسم منطقتية في الغدد المعدية في بير اد كبأعد

أن سايتوبالزم الخاليا الجدارية يحتوي عمى عدد كبير من الحويصالت  Deguفحص معدة 

 (.Robon, 1983اإلنسان واألرنب ) تيالغشائية وىي تشابو الخاليا الجدارية في معد
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 Petropus  intermdiusوالخفاش  Rattus rattus االبيض لخاليا في معدة الجرذاىذه تكون 

 تواجدـكذلك تو  Golgi apperatus من جياز كولجي عمى أعداد قميمةتحتوي ذات شكل ىرمي و 

ذلك بالقرب من نواة الخمية كــبية والقاعدية لمخاليا و نفي الحافات الجا (وندرياالماتيوك) بيوت الطاقة

 Rough نةــــــة الداخمية الخشيأشرطة الشبكة البالزمحتوي السايتوبالزم عمى حويصالت و يو 

endoplasmic reticulum وماتـالحاوية عمى الرايبوس Ribosomes ، كون مركزية ــفتنواىا أما

 .(;Ito and Winchester, 1963)  Vanadamme and Bonte, 1988الموقع

الل إفراز الحامض ففي معدة ــــــغير خـــــــاليا الجدارية ممكن أن يتـــــــيب الدقيق لمخــــــلقد وجد أن الترك

الشبكة  اتـــــــددىا وتنمو قنيـــــــقل عــــــــمية يـــــية الداخـــــــبالزمكة الـــــــويصالت الشبـــــــلوحظ أن ح الكمب

 يمة، أما في معدة الخفاشـــــــورة قمــــــــبص (ندرياو ــــــــالمايتوك)فاخ ــــــــالبالزمية الداخمية فضاًل عن انت

Petropus intermdius دارية عند افراز ـــــــم الخاليا الجــــــدة في حجاـــــــلوحظ أن ىناك زي فقد

 Ito and)الزم في الخاليا ــــــــوبة السايتـــــــكمي ادةـــــــزي معخاليا ـــــغير في شكل الــــــــامض وتـــــــالح

Winchester, 1963.) 

 Chief (Zymogenic) Cells( لمزايموجينمولدة الخاليا الرئيسة )ال 2-4-1-3-1-4

وطية الشكل أو ىي خاليا مخر و ، في قواعد الغدد المعوية  Chief cellsالخاليا الرئيسة توجد 

كروية الشكل وتقع في  ىزميا عمى حبيبات قاعدية وتكون النو سايتوباليحتوي كروية أو بيضوية و 

بيوت قد أظير الفحص بالمجير االلكتروني أن الخاليا تحتوي عمى أعداد كبيرة من قاعدة الخمية، و 

كذلك تحتوي الخاليا عمى شبكة بالزمية داخمية و ، ة لمخمية لتجيز الطاق Mitochondriaالطاقة 

ود أعداد ـــــاًل عن وجـــــتعمل عمى بناء البروتينات فض Rough endoplasmic reticulumخشنة 

في الجزء  Zymogenic granules الزايموجينمولدة ت اتتجمع حبيب  ،يرة من جياز كولجيــــــكب

كما ويصعب مالحظة ىذه   (.;Khattab, 2007 Rezende et al., 2011القمي من الخمية )

 الغدد البوابية.و الخاليا في الغدد الفؤادية 
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 الخفاشأن الخاليا الرئيسة في معدة  Ito and Winchester (1963)و ووينجيستر يتالقد أشار 

ىي تماثل تكون فارزة لمبروتين و  إذخرى، تكون مشابية لمخاليا الرئيسة الموجودة في الثدييات األ

 Petropus intermediusالخفاشفي  .Pancreatic acinar cellsالخاليا العنبية البنكرياسية 

 ,PAS (Kamiya and Pirlot مع ممونبصورة ضعيفة  الخاليا في الغدد المعديةىذه  فاعلتت

1972) . 

 الخاليا الصماء المعوية )المحبة لمفضة( 2-4-1-3-1-5

Enteroendocrine (Argenaffin) Cells 

الب ـــــــدة الكـــــــي معـــــــف Heidfenhain فنياينالم ىايدــــــــبل العــــــألول مرة من ق عرفت ىذه الخاليا

 Paradinas et)مختمفة من الحيوانات اء القناة اليضمية ألنواع ــــــت في أعضـــــــثم درس ،األرانبو 

al., 2014; Forssmann et al., 1969)الصماء  يا. والخالEndocrine cells  تعد كغدة

ق ائطر دم ــــــتستخ إذااليوسين، ماتوكسمين و ــــــيدي بممون الييـــــالتقم ىي صعبة لتالحظ بالتموينمنتشرة و 

والــــمجير  Immunohistochemistry مناعيةوالنسجية ال Histochemistryمياء النسجيةيالك

 لتشخيص ىذه الخاليا Transmission electron microscope االلكتروني النافذ

(Forssman et al., 1969 Bencosme and Lechageo, 1973; Mescher, 2011;.) 

توجد ىذه الخاليا في قواعد الغدد المعدية وىي خاليا صغيرة الحجم وتكون ىرمية أو مخروطية 

كثيفة بالقرب من  Secretory granulesالشكل، يحتوي سايتوبالزم الخمية عمى حبيبات إفرازية 

ة القاعدة، وتحتوي الخمية عمى نواة كروية وجياز كولجي بالقرب منيا وكذلك بيوت الطاقة الصغير 

الحرة المنتشرة  Ribosomesالحجم والشبكة البالزمية الداخمية الخشنة فضاًل عن الرايبوسومات 

 (.Khattab, 2007في السايتوبالزم )

وىي خاليا  Enteroendocrine cellsتوجد في معدة المبائن عدة أنواع من الخاليا الصماء 

(ECL Enterochromaffin-like cell  )التي تنتج اليستامين Histamine خاليا ،D  التي
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 Gherlinوخاليا  Gastrineالتي تنتج المعدين  Gوخاليا  Somatostatinتنتج السوماتوستاين 

والتي ليا وظائف حيوية ميمة في القناة اليضمية  1999المكتشفة في معدة الجرذ واالنسان عام 

(Date et al., 2000.) 

بأعداد قميمة في غدد و اد كبيرة جدًا في الغدد البوابية ففي معدة القوارض توجد الخاليا الصماء بأعد

 Merionesفي الجربوعو  .(Timurkaan etal., 2005) بأعداد معتدلة في الغدد الفؤاديةو  القاع

unguiculatus (Mangolin Gerbils)  بأعداد قميمة في القناة المعوية كانت الخاليا الصماء

 (.Lee et al., 2000اليضمية مقارنة مع المبائن )

 لخاليا الصماء في البطانة .Forssman et al( 1969)وجماعتو  فورسمان في دراسةلوحظ 

ى ىذه الخاليا عم احتوتخاليا في قاعدة الغدد البوابية و وجود ال الظيارية لممعدة في الجرذان

الظيارية المبطنة لممعدة خاليا من ال لوناً  أفتح ىذه الخاليا كونتبمون فاتح المون، و يكون سايتوبالزم 

وى مختمفة توجد في قاعدة الخاليا وتظير الن ذات أشكالحتوي عمى حبيبات إفرازية كثيفة و تو 

 حاوية عمى مادة كروماتينية تتركز قرب حافة النواة.كروية الشكل و 

القط ما يقارب نصف ارتفاع البطانة الظيارية ، اما في  معدة في Gيصل ارتفاع خاليا و 

 ,.Cerny et al) ارتفاع البطانة الظياريةما يقارب ربع أو خمس  Gيصل ارتفاع خاليا فالفأر 

بأعداد كبيرة  Equus caballusجة لميستامين في الحصان ــــــالمنت ECLد خاليا ، وتتواج(1991

 . ( Ceccarelli et al., 1995)االعشاب االخرى مة ـــــــيوانات آكــــــــمقارنة بالح

 Cardiac Glandsالغدد الفؤادية  2-3-1-3-2

 إذبالمعـدة،  مــريءصال الــــــــوجد عــنــد منطقة اتــتفي المعدة منطقة ضيقــة،  ةالفؤادي منطقةمثل الت

عمى الغدد  ةالفؤادي منطقةوي الــــــــحتت( مايكروميتر في معدة اإلنسان، و 8-5) يايتراوح عرض

شكل ت، إذ ةكبير  ةؤاديــــــف منطقةنزير معدة تحتوي عمى ـــــــيمتمك الخ .(Zhang, 2001)الفؤادية 

 Searle and  لمعدة اإلنسان  ةؤاديــــــــالف منطقةال كون أكبر بثالث مرات منتنصف حجم المعدة و 
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Skokie, 1995) Samuelson, 2007;).  في معدة جرذو (Sunus murinus) House 

musk shrew كل خبايا مبطنة ـــــــتش عدة، إذـــــــلمم ةؤاديـــــــــالف منطقةالعظم ــــــم الغدد ىذه تشغل

لذلك  Esophageal glandsعمى غدد مريئية  فيوالمريء  واليحتوي ، بظيارة عمودية بسيطة 

 .(Takeuchi and Yashioka, 2004)زء األسفل لممريء ـــــــــمى حماية الجـــــــعالغدد  ىذه عملـت

 Hydrochoerus)كابيبارا ال جرذفي معدة مس المساحة المعدية تشكل الغدد الفؤادية خُ 

hydrochaeris) Capybara (DeBarros et al., 2002).  جرذؤادية في تظير الغدد الفو 

يارية ـــــــطانة الظـــــــقة االنتقالية لمبــــــــعمى شكل شريط ضيق في المنط Grasscutter قاطع الحشائش

(Banks, 1992). 

وم ــــــاالبوسو  ،Koala (Phascolarcts cinereus)مثل دب الكوال األعشاب  اكمةوجد في معدة و 

(Didelphis virginiana) Opossum، يت والوم(Vombatus hirstus) KWombat 

 Cardioة ــــــــفؤاديــــــــالغدد المعدية ال Northen shrew (Blarina bravicauda)فئران و 

gastric glands  ول االنحناء األصغرـعمى طتوجد Lesser curvature ف المدخل ـدة خمـــلممع

 Higson and Milton,1968 Krauseثرية )ون اــكـتعدة ممن ال ةــــــفؤاديــلا منطقةئي ألن اليالمر 

and Leeson,1973;.) الحشرات  اكمةدة ـــــــي معــــــأما فInsectivores  مثل الفأر آكل الجراد

Onychomys Grasshopper mice  بنغول الشجر االفريقيو Manis tricuspis African 

tree pangolin كبرول االنحناء األــــــى طـــــــد عمـــــــتوج ةــــــدية الفؤاديــــــفإن الغدد المع Greater 

curvature (Horner et al., 1965 Reynolds and Rommel, 1977;.)  

النقر  قيويف المعدة عن طر إلى تج ةـــــــدد المعدية الفؤاديــــــرازية من الغــــــيتم تحرير المواد اإلف

-Northera shrew 49االبوسوم و  الاي دب الكو ــــــمغ عددىا فــــــتي يبالو  Gastric pitsالمعدية 

 African tree pangolin (Manis tricuspis) االفريقيبينما في بنغول الشجر ، تحةف 69

 Horner etواحدة  ىا فتحةيبمغ عدد Grasshopper mice (Onychomys)اكل الجراد الفأر و 
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al., 1965) Reyonlds and Rommel, 1977;). دد الفؤادية من النوع النبيبية ــــــالغ تكون

 Coiled من النوع الممتوي Sunda procupinesتكون في و  Branched tubularالمتفرعة 

(Ziolkowska et al., 2014). 

 (Hydrochoerus hydrochaeris)كابيبارا  جرذدد المعدية الفؤادية في معدة الغ تكون

Capybara  ية ــــــيبــــــوع نبــــــمن نون ــــــتكدة و ـــــــمق الغــــــنصف ع-مثــــــثر المعدية ــــــتشكل النقنحيفة، و

الغدد الفؤادية في جرذ قاطع  ونـــــــتك .(Lee et al., 1999)تمتوي عند قواعدىا  رعة، إذـــــــمتف

 ,.Byanet et al)غدد نبيبية  Grasscutter (Thryonomys swinderianus)ش ــــــشائــــــالح

دارية ، أو ـــــــجاليا ــــــــال تحتوي عمى خ Mucousة ـــــــاطيـــــــؤادية إما مخــــــتكون الغدد الفو  .(2008

 .(Kierszenbaum, 2004)أو مخاطية حمضة  Oxynticحمضة 

 Tupaiidae glis, Callithrix jacchus, Nycticebusالقرود تكون الغدد الفؤادية في

cocang  ذات إفراز مختمطMixed ،تتألف الغدد من خاليا مصمية  إذSerous cells  تقع في

يتوبالزم اـتوجد داخل السا عمى نوى كروية الشكل و تحتوي الخالين الغدد، و ـــــــــجزء العموي مي الـــــــثمث

ألول من قاعدة الغدد وتحتوي في الثمث اخاليا جدارية )حمضة( تقع حبيبات كثيفة حامضية، و 

 .(Fayed et al, 2010)لون شاحب  ذا ياتوبالزمـيكون سايوى مسطحة و ــنعمى 

 Thryonomys)جرذ قاطع الحشائشتحتوي الغدد الفؤادية في معدة الفيل و و  كما

swinderianus) Grasscutter وعدد قميل من الخاليا المخاطية يرة من الخاليا عمى أعداد كب

 .(Byanet et al., 2008) نحيفةفي المنطقة الفؤادية عميقة و  ديةتكون النقر المعو الجدارية 

عمى خاليا جدارية منتشرة ضمن الغدد، أما الخاليا الرئيسة في معدة اإلنسان تحتوي الغدد الفؤادية 

 في األرانبتحتوي الغدد الفؤادية  .(DeBarros et al., 2002) تكون نادرةفوالصماء 

Oryctolagus cuniculus من  دد كبير من خاليا فارزة لممخاط مع أعداد قميمةـــــــعمى ع

 .(Khalel and Ghafi, 2012)وي عمى الخاليا الرئيسة ــــــــال تحت)الحمضة( و ا الجدارية ـــــــالخالي
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تتمون األجزاء يا فارزة لممخاط و مؤلفة من خال في معدة الفيل االفريقي البوابيةو تكون الغدد الفؤادية 

 ,.Indu et al) عميقة Pitsتكون ىذه الغدد ذات نقر و  ،PASالعميا ليذه الخاليا بشدة مع ممون 

2014). 

 Capybara (Hydrochoerus hydrochaeris)كابيبارا جرذفي معدة تحتوي الغدد الفؤادية 

خاطية تتواجد في عنق مركزية وكذلك خاليا مى اليا الجدارية ذات نو عمى كميات كبيرة من الخ

 .(DeBarros et al., 2002) الغدد الفؤادية

 Atelerix)أظيرت دراسة التركيب المستدق أن الغدد الفؤادية في معدة القنفذ األفريقي الجنوبي 

fronatils) South African hedgehog  من النوع النبيبية الممتويةSimple tubular 

coiled،  السايتوبالزم ى واضحة تقع في قاعدة الخاليا، و الخاليا المبطنة ليا عمودية ذات نو و

فرازية ذات كثافات متباينة تتركز في الجزء القمي ليذه الخاليا ايحتوي عمى حبيبات 

(Gregorowski et al., 1993.)  أما في معدة الجرذ(Wistar rat) وي عمى الغدد ــــفإنيا ال تحت

ية ـــــــدد قاعــــــــتحتوي عمى غمعدة ـــمن ال ديـــجزء الغـلمالمخاطية ظ أن الغاللة ــــــــالفؤادية، إذ لوح

 .(Matsukura and Asano, 1997)قط ـــــــوابية فــــــوب

 Fundus Glandsالغدد القاعية  2-4-1-3-3

 د فيوجوت Oxyntic gastric glandsتسمى الغدد القاعية بالغدد المعدية الحمضة 

ية ـــــــىي الغدد القاععميقة و  اً ددـغيارية ــــــظــــــطانة الــــــكل البـــــــتش إذالمعدة،  في منطقة القاع

(Samuelson, 2007 ; Ross et al., 1995)واريــــــالضو  رذــــــالغدد في الج ىذه غلــــــ، وتش 

ي الخنزير ـــــــوف ،عدةـــــــالم حجم ثــــــــغل ثمــــــصان تشـــــفي الحالمعدة و  جمــــــح صفـــــــثر من نــــــأك

 جرذ الكابيبارا فيفحة و ـــــــثي حجم المنــــــتشغل ثمــــــفترات ــــــلمجي اـــــــأما ف ،عدةــــــالمحجم ل ربع ـــــــتشغ

Capybara المعدة  حجم تشغل ثالثة أخماس(Smallwood, 1992 ; Dellman and 
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Brown, 1987).  اأشار و Bosco and Diaz (2016)  تكون أكثر كثافة إلى أن الغدد القاعية

 مقارنة بمعدة اإلنسان. Deguلجسم في معدة القاع وا منطقتيفي 

يتناقص سمكيا بالتدريج وصواًل إلى منطقة االنحناء و  كبرمنطقة االنحناء اال ميكة فيتكون الغدد س

تكون النقر طويمة و و ، بية متفرعة ـــــالغدد القاعية ىي غدد نبيو  ،(Banks, 1993)لممعدة  األصغر

 (Babyrousa babyrussa)خنزير  القاع من معدة منطقةد لعمق خمس متت قصيرة، إذالمعدية 

Babirusa (Leus et al., 1999) أما في ،Sunda porcupines الغدد القاعية  ىذه تكون

 (.Budipitojo et al., 2016)نبيبية ممتوية 

ايزة ـــــــا غير المتمـــــــىي الخاليفيًا و ـــــــيــــــــع من الخاليا المختمفة وظدة أنواــــــتحتوي الغدد القاعية عمى ع

 الخاليا الجدارية )الحمضة(و نق المخاطية ـــــــاليا العــــــــخو  Differential cells (Stem))الجذعية( 

 Khattab, 2007; Bordi et al., 2000; Ross) ويةاء المعـــــالخاليا الصمسة و ــــــــاليا الرئيــــــوالخ

et al., 1995.) 

ففي  (Byanet, 2008) ثديياتي الغدد القاعية في أنواع الا فـــــــذه الخاليــــــوزيع ىــــــيختمف ت

دارية ــــــالجيسة و ــــــــالرئشر الخاليا ـــــــرذ تنتـــــــوالج Grebil جربوعالــنيا و ـــــــزير غيــــــخنجرذ تر و ـــــــاليامس

 ,Searle and Skokie) يمةـــــفيحة األصـــــــالص قةـــــــطب دد ضمنـــــــالغ ىذه ث األول منـــــــفي الثم

طبقة ضمن  الغددىذه الجدارية في ثالثة أرباع األرنب تنتشر الخاليا الرئيسة و  ، بينما في(1995

 الصفيحة األصيمة.

بين أن و  لمغدد القاعية في معدة الجرذالتركيب المستدق   Corpron(1966) كوربرون لقد درس

الخاليا في عنق الغدة وىي الخاليا غير المتمايزة وخاليا السطح غير ىناك عدة أنواع من 

كونيا تمتمك  تتشابو ىذه الخاليا فيوالخاليا العنقية الجدارية و  والخاليا العنقية المخاطية،الناضجة 

بأعداد  (ندرياو مايتوكبيوت الطاقة )مى شبكة بالزمية داخمية حبيبية و تحتوي عسايتوبالزم حبيبي و 

ذات بالزم نووي قميل الكثافة. ونوى الخاليا  بيرةالحرة بأعداد ك تحتوي عمى الرايبوسوماتقميمة و 
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كثافة الحبيبات اإلفرازية ة في تختمف خاليا السطح غير الناضجة عن الخاليا العنقية المخاطيو 

 كال النوعين يختمف عن الخاليا غير المتمايزة في وجود حبيبات إفرازية متميزة.و 

ئيس من خاليا إلى أن الغدد القاعية تتكون بشكل ر  Samuelson( 2997) لقد أشار ساميمسون

أو مكعبة  الشكل عمودية تكونو  ،Oxyntic peptic cellsحمضة  جدارية وىي خاليا ببتيدية

، فضاًل عن Alcian blue (AB)ممون االلشيان االزرق و  PASمع ممون  فاعلال تتالشكل و 

 الغدد القاعية.و وجود الخاليا المخاطية التي تقع بين النقر المعدية 

 Pyloric Glandsالغدد البوابية  2-4-1-3-4

، إذ تكون أنحف قصيرة  Branched tubular Shortتكون الغدد البوابية من نوع نبيبية متفرعة 

المحوم تشكل الغدد البوابية  اكمةفي حيوانات و  ن الغدد الفؤادية.ــــكنيا أسمك مول يةمن الغدد القاع

 Babyrousa في الخنزيري الحصان تشكل ثمث حجم المعدة، و فا يقارب نصف حجم المعدة، و م

babyrousa تشكــل ربع حجم المعدة،   ومنفحة المجترات(Leus et al., 1999)  جرذفي و 

في عدة، و ــــــكل خمس حجم المـــــــــتش Capybara (Hydrochoerus hydrochaeris)كابيبارا ال

ي ــــــف Serousصمي ــــــم ىذه الغـــــــددراز ــــــــاف ونـــــــكيو  .جم المعدةمن ح %2.9 نسبة ل تشكلـــــــالجم

، بينما في الكيسيات Marcopus fuliginous (Shoaib et al., 2015)غر ــــــــالكن

Macropodidae  رودالقو Tupaiidae glis, Callithrix jacchus, Nycticebus cocang 

 .Mucous (Fayed et al., 2010) راز مخاطيـــــــكون ذات إفـــــــت

ن ا Atelerix  fronatilsبية في معدة القنفذ االفريقي الجنوبي ظير التركيب المستدق لمغدد البواأ

 د الغدد حاوية عمى خاليا فاتحةبينما تكون قواع ،عنق الغدد يحتوي عمى نوع واحد من الخاليا

 داكنة المون تحتوي عمى اعداد كبيرة منخاليا و قيمة العدد  المون تحتوي عمى حبيبات افرازية

 بيضوية الشكل تقع Nucleiتكون الخاليا عمودية الشكل تحتوي عمى نوى و  ،الحبيبات االفرازية

تقع توبالزم في المنطقة فوق النواة و تظير أجيزة كولجي داخل السايبالقرب من قاعدة الخاليا و 
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كذلك يالحظ قنيات في الجزء القمي من الخاليا و  Secretory granulesالحبيبات اإلفرازية 

 Microvilli (Gregorowski etاًل عن احتواء الخاليا عمى زغيبات إفرازية بين الخاليا، فض

al., 1993.) 

وجود اختالف وظيفي في إلى  Matsukura and Asano (1997) ماتسوكارا واسانو لقد أشار

د في عنق الغدد البوابية عمى تحتوي الخاليا التي تتواج إذ Wistarفي الجرذ  بيةالبوا دخاليا الغد

تحتوي عمى فد في قاعدة الغدد البوابية ، بينما الخاليا التي تتواجAcid mucinالمخاط الحامضي 

 .Neutral mucinالمخاط المتعادل 

بصورة  PASمع ممون  الغددىذه خاليا  تفاعل Sunda القارض في معدة ةالبوابي منطقةالوفي 

ايضًا ة ـــــــدد البوابيـــــــــتحتوي الغىي الخاليا الفارزة لممخاط و الغدد ىذه ا السائدة في ألن الخاليموجبة 

سان ـــــــعدة اإلنـــــــودة في مــــــــل الخاليا الموجــــــىي تماثة و ــــــــمن الخاليا الجداري اعداد قميمة عمى

(Sheahan and Jervis, 1976). 

 Muscularis Mucosaالعضمية المخاطية  2-4-1-4

ات من ـــــبطبق Tunica submucosa يةـــعن الغاللة تحت المخاط ةــــتنفصل الغاللة المخاطي

 Young)التي تسمى بالعضمية المخاطية  Smooth muscle fibersاف العضمية الممساء ــــاأللي

and Heath, 2000) Muscularis mucosa ن الطبقة في معدة اإلنسان من طبقتي ىذه تتألف. و

ن الطبقة الخارجية تكون من األلياف العضمية الممساء، و   Longitudinalطولية طبقة عضمية ا 

muscle layer أما الطبقة الداخمية فتكون دائرية نحيفة ،Thin circular muscle layer. 

ب تكون ىذه الطبقة مؤلفة من األرانة لممجترات والقوارض و المعدة الغدي منالجزء الغدي  فيو 

كما يتخمل ىاتين الطبقتين تجمعات من الخاليا العقدية جنب  ،طبقتين من األلياف العضمية

 Aurbach's plexusesتدعى بظفائر اورباخ  Parasympathetic ganglian cellsسمبثاوية 

(Berghes et al., 2010.) 
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 تتألف ىذه الطبقة من طبقة Marmostes (Callithrix pygmaea)وفي معدة القرد األمريكي  

 .(Mello et al., 2010)نحيفة من األلياف العضمية الممساء  واحدة

 Tunica Submucosaالغاللة تحت المخاطية  2-4-2

تنتشر فيو  Loose connective tissueتتألف الغاللة تحت المخاطية من نسيج ضام مفكك 

في حين أوضحت دراسة المعدة في الجرذ األبيض ، Collagenous fibersاأللياف المغراوية 

Rattus rattus  بنغول الشجر االفريقي و(Manis tricuspis) African tree pangolin 

، IIIالثالث و  Iاألول  ينالخفاش أن األلياف المغراوية موجودة ضمن ىذه الغاللة تكون من النوعو 

الغاللة العضمية المخاطية و  تينأكثر مقارنة بالغاللتكون نسبة األلياف المغراوية في ىذه الغاللة و 

 .(Ofusori et al., 2008a) ةالفؤادي منطقةفي ال

 Manis tricuspisول الشجر االفريقي ــــــعدة بنغـــــفي م تحت المخاطية اللةــــــكما يتخمل الغ

(African tree pangolin) نية ــــــاليا دىــــخAdipose cells  اليا بدينة ـــــخوMast cells 

Leus et al., 1999) Osfusori and Caxton-Martines, 2008; Mello et al., 

2010; .) 

ة ــــــوأوعي Arteriolesرينات ـــــــشو  Venuolesدات ـــــــوريأيضا اللة ـــــــشر في ىذه الغــــــينتو كما 

 ل ظفائر مايسنرــــــصغيرة الحجم تشك Nerve plexusesبية ـــــــفائر عصـــــــظلمفاوية و 

Meissner's plexuses أو ت(عي ــــــل المـــــــر عضــــــفائـــــــى ظـــــــسمـــــــMyentric plexuses )

(Byanet et al., 2010; Young and Health, 2000.) 

 Tunica Muscularisالغاللة العضمية  2-4-3

أن الطبقة ، و تتألف الغاللة العضمية في المعدة من طبقتين من األلياف العضمية الممساء 

 Circularأما الطبقة الداخمية فتكون دائرية ، و Longitudinalالخارجية تكون طولية الترتيب 

تتألف من طبقتين  Babyrousa babyrousaأن الغاللة العضمية في معدة الخنزير و  .الترتيب
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 الترتيب دائرية فكانتة ـــــة الداخميـــــرتيب نحيفة، أما الطبقـــــة التـــــة طوليـــــالطبقة الخارجي تكونو 

 Collagenous، كما تتخمل ىاتين الطبقتين ألياف مغراوية (Leus et al., 1999)ة ــــسميك

fibers  من النوع الرابعIV ة ـــــمن ىذه الغاللـــــض(Mello et al., 2010) ،األلياف  كمية ثروتك

 Manisر االفريقي ـــــــغول الشجـدة بنــــالمغراوية في الطبقة الخارجية لمغاللة العضمية في مع

tricuspis African tree pangolin االبيض رذــدة الجــة بمعــارنـــقـــم Rattus norvegicus 

 .helvum Eidlon (Ofusori and Caxton-Martines, 2008) اشـــفــخـــالو 

لطبقة الخارجية قد تتألف الغاللة العضمية من ثالث طبقات من األلياف العضمية الممساء، تترتب او 

مائمة  تترتب بصورة، اما الطبقة الداخمية ف دائريالوسطى تترتب فييا بشكل و  فييا بشكل طولي

Oblongataالمرتبة بصورة طولية عمى طول  يةــــــــالطبقة العضمية الخارج ، اذ يزداد  سمك

وتزداد ترتيب ـــــــتكون دائرية الالتي ية الوسطى معدة، اما الطبقة العضملمصغر األاألكبر و  االنحناء

ون ــــــتك التي يةـــــــة الداخميـــضمـــــــبقة العـــــ، أما الطوابيةـــــــــرة البــــــــالعاصو الجسم  تيفي السمك في منطق

 Gartner and Hiatt, 2000 DeBarros et)قاع ــال منطقة وتزداد في السمك في يبـــرتـتمائمة ال

al., 2002; Eric, 2009;.) 

تترتب الطبقة العضمية   Hydrochoerus hydrochaeris Capybaraكابيبارافي معدة جرذ الو 

 Pyloric sphinctor البوابيةاصرة ـــــالعو فقط في المنطقة الفؤادية مائمة  الداخمية بصورة

(DeBarros et al., 2002).  في الفأر األبيض وMus musculus  الغاللة ىذه لوحظ أن سمك

ة ــــــحت دراســــــأوض. (Berghes et al., 2010) ن الجزء الالغديــــــدة أقل مــــــلممع في الجزء الغدي

 طاطةالمياف ـــــــديد من األلـــــــانتشار الع Manis tricuspis قيـــــــول الشجر االفريــــــغمعدة بن

Elastic fibers المختمفة دةــــــــالمع قـــــــمناطاللة في ـــــــــالغ يذهفي (Ofusori and Caxton-

Martines, 2008.) 
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 Tunica Serosaالغاللة المصمية  2-4-4

تتألف من نسيج ضام مفكك تتخممو و تحاط الغاللة العضمية في المعدة بالغاللة المصمية ، 

يدعى ري حرشفي بسيط ايتحاط من الخارج بنسيج ظ، و األعصاب و األوعية الدموية و الخاليا 

راوية ــــــيا ألياف مغممــــــقد تتخو  .Mesothelium (DeBarros et al., 2002)بالظيارة المتوسطة 

تستمر الغاللة المصمية مع البريتون الحشوي و  .(Byanet et al., 2010) ألياف مطاطةو 

Visceral peritoneum (Eric, 2009) .( 2998ستون )كانيوز و ازو  واشار كال من

Osfusori and Caxton-Martines  ي ــــــول الشجر االفريقــــــلمعدة بنغفي دراستيما(Manis 

tricuspis) African tree pangolin المعدة منطقتيودة في ــــة تكون مفقـــــصميأن الغاللة الم 

نطقة الغدية مقارنة ــــة في المــــــة تكون سميكــــــظ أن الغاللة المصميــــــكما لوح ةيــــــالبوابو  يةاعـــــــالق

 .Rattus norvegicus (Chandana et al., 2013) دة الجرذ األبيضـــــبالمنطقة الالغدية لمع

لمعدة  ممن خالل دراستي .Michailova et al( 1999) لقد أشار ميكالوفا وجماعتو

أن  Scanning electron microscope (SEM) الجرذ باستعمال المجير االلكتروني الماسح

المغطية لممعدة تكون بشكل طيات متوازية و مفصولة عن بعضيا  Peritonumطبقة البريتون 

ظيرت بشكل  Mesothelial cells الظيارة المتوسطة خالياوأن  Furrowsبواسطة أخاديد 

 في المنطقة النووية. نتوءاتتحتوي النواة عمى متطاول و 

 Amino Acidsاالمينية  الحموضا 2-5

 مــــــــســـــيوية لمجــــــــات الحـــــــي الفعاليــــــــف ياً ــــــــنية دورًا أساســـــــــاض االميــــــــؤدي األحمـــــــــت

(Rezaei et al., 2013) تصنف األحماض االمينية في الحيوانات إلى أحماض امينية أساسية ، و

Essential amino acids (EAA)  أحماض امينية غير أساسية وNon-essential amino 

acids (NEAA) ن األحماض االمينية األساسية، و ت يجب أن تجيز في الغذاء بكميا EAA ا 

 العمميات االيضية  وان ،الحي جسم الكائنداخل كافية بسبب ىيكميا الكاربوني والذي ال يبنى في 
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Metabolism  لألحماض االمينية األساسيةالكائن الحي  جسمفي  عضاءاألل ـــــداخالتي تحدث 

 ;Bergen and Wu, 2009 Wu, 2009) ينية غير األساسيةـــــــاض االمـــــــألحمناء اـــــــإلى ب تؤدي

Rezaei et al., 2013;.) 

لحالة احفاظ عمى وظائف الجسم الطبيعية و األحماض االمينية دورًا ميمًا في ال ؤديت

تنظم األحماض  إذ(، ;Reeds and Burn, 2001 Jobagen et al., 2006التغذوية لمجسم )

و ــــــالنمو  Developmentاالمينية المسارات االيضية لمخمية الضرورية لمبقاء مثل التكوين 

Growth  اثر ـــــالتكوProliferation االحماض االمينية الوظيفيةى ـــــــك تسمــــــلذلFunctional 

amino acids  (Wu, 2010; Wu, 2009) االرجنين االحماض االمينية تشمل  وArginine 

(Arg) السيستين ،Cysteine (Cys) الكاليسين ،Glycine (Gly) الميوسين ،Leucine 

(Leu) البرولين ،Proline (Pro)  التربتونان وTryptophan (Try)،  األحماض تشمل كذلك و

حتوي عمى مجموعتين من التي ت Dicarboxylic amino acids ثنائية الكاربوكسيل االمينية

 إذ، Aspartic acid (Asp)ارتك اسيد ب، واالسGlutamine (Glu)مثل الكموتامين  لالكاربوكسي

تباين تراكيز األحماض االمينية في األنواع المختمفة تو ، ممية استخدام بروتينات الغذاء تدعم ع

بتراكيز عالية في معظم  Glycine (Gly)لمفقريات، حيث يتواجد الحمض االميني الكاليسين 

 .(Wang et al., 2008; Kim and Wu, 2004)أنواع الفقريات باستثناء اإلنسان

 يستمرثم ، Gastric cavity عديالتجويف المداخل يبدأ ىضم بروتينات الغذاء في 

 Striated borderedفي الحافة المخططة  امتصاصيا يكتملحتى في التجويف المعوي،  ىضميا

من  خاليا المعدة وىي رزــيعمل حمض الييدروكموريك المف ،وEnterocytesلمخاليا المعوية 

ي لعمى تحميل أو  Gastric proteases روتينــــــــعدي الياضم لمباالنزيم المو ة ياليا الجدار خال

 Cranwell) نوي وجماعتوكرا وجدلقد (، Rezaei et al., 2013لمبروتينات في تجويف المعدة )

et al. (1976  ء الزواحفبعد أن تتغذى الخنازير عمى غذا سريعةأن اإلفراز المعدي يزداد بصورة 
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Creep واشاروا . زيراخنالغذاء  عمى بالمقارنة مع الخنازير التي تتغذىZebrowska et al. 

المذابة من  واد الغذائيةعابية والمعدية، ثم عبور المالغذاء مع اإلفرازات الم متزاجأن االى  (1983)

، الاليسين Theronine (Thr)الثريونين  مثل: المعدة لو أثر بزيادة تركيز األحماض االمينية

Lysine (Lys) الكاليسين ،Glycine (Gly)  السيرين وSerine (Ser)وجد ان ، في حين 

نين و ير الث الحوامض االمينية مثل إلى زيادة تراكيز اناالثني عشر تؤديإفرازات المعدة و 

Threonine (The) السيرين ،Serene (Ser)  الكاليسين وGlycine (Gly) ( فقطLow, 

1979.) 

لتقييم  تيمامن خالل دراس Peitz and Lochmiller (1993)لوكوممر لقد أشار بيتز و 

 Gttun (Sigmondon hispidus)اضم المعدة لمجرذىالبروتين الغذائي من خالل تحميل نوعية 

rats  ففي  في مجاميع الجرذان المختمفة كيز األحماض االمينيةافي تر  اختالفإلى أن ىناك

كان تركيز الحمض االميني اليستدين  مجاميع الجرذ التي تغذت عمى الغذاء االعتيادي لمقوارض

Histidine (HIS)  نين و ير كان تركيز االميني الث، بينما %82بمغ  إذواطئThreonine (The) 

 Arginine (Arg)االرجنين  ناالميني ينفي حين كان تركيز الحمض، %119الذي بمغ عاليًا و 

 Alanineاأللنين و  Serine (Ser)و تركيز الحمض االميني السيرين  %84الذي بمغ واطئًا و 

(Ala)  نب.عمى غذاء األرا ذتغفي مجاميع الجرذ التي ت %114الذي بمغ عاليًا و 

 Y-Aminobutyricوتارك بياالمينو  اناالميني انأن الحمض Tasai (2005) لقد بين 

محفزة  Neurotransmittersتعمل كنواقل عصبية  ضماىي حو  L-glutamicالكموتامك و 

Excitator  أو مثبطةInhibitator فدة و ــــــــركة المعـــــــلح ي األمينــــــــالحمض  يعدو راز المخاط ـــــــا 

ويوجد في الغذاء ية األكثر وفرة ــــــــوامض االمينـــــــد الحـــــــىو أح Glutamine (Glu) ناميـــــــالكموت

 ,.Xue and Fielde, 2011; Blachier et al) دمـــــــال الزماــــبيز واطئة في ـــــــبتراك كذلك

 Xue and) عاءــــــلالم ةــــــــاريـــيـــــــالظ ةـــــــالبطاني ـــــــة فــــــــطاقــــــاسية لمـــــــادة أســـــــيعد م إذ، (2009
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Fielde, 2011 كما أنو يعد كسالئف ،)Precursors  ألحماض امينية أخرى مثل االلنين

Alanine (Ala)  االسبارتيت وAspartiate (Asp)  البرولين وProline (Pro)  في األمعاء

Reeds et al., 1997)). 

 ةم لتراكيز األحماض االمينيمن خالل دراستي Schott et al. (1983) وجماعتو سكوتوجد لقد 

في  كان قميلاألحماض االمينية تركيز ان  مختمفة عمريةوفي مراحل  النامية الجرذان في معي

 Lysine (Lys)الحامض االميني الاليسين تركيز ان الرضيعة عدا رذتجويف األمعاء الدقيقة لمج

كيز األحماض ، بينما زاد تر بعد الوالدة يوماً  15عمر  لغايةالذي كان مرتفعًا في العصير المعوي 

 يومًا. 15-19 لجرذ في عمرمواليد ال ةالمعويجة نساالمينية في اال

من خالل  Flint et al. (2001)و Savage et al. (1987) ســــــافاج وجماعــــــتو ارـــــــلقد أش

من  وذلك بروتينات الغذاء عمى إفراز المعدةدراستيم إلى دور الحوامض االمينية الموجودة في 

 ببتيداتو  CCk ،Pyy مثل ىرمون Enterohormones خالل تأثيرىا في تحرير ىرمونات المعي

 الحركة المعدية.تعمل عمى تنظيم الضغط البوابي و  المعي التي

 االمينية فيفي ايض األحماض  Gastrointestinal tract المعوية أنسجة القناة المعدية تؤثر

-Portalف ــــــة التصريــــــوية بوابيـــــ(، فاألنسجة الحشBurrin, 2002) الحيوانات مراحل نمو

drained visceral  ن ــــــيم بحدود ما بيــــــة المعدية المعوية، تســـــكل كبير األنسجـــــالتي تشمل بشو

ة ــــــرف الطاقــــــصسم الكمي و ــــــمن بروتين الج %35-29ل ــــــمن وزن الجسم لكنيا تشك 3-6%

(Stoll et al., 1999; Nieto and Lobely, 1999.)  في األنسجة  معدل بناء البروتينات أنو

 ,.Davis et alجة المحيطية مثل العضالت )ـــــــفي األنس بنائو دلــــــىو أعمى من معيكون المعوية 

1996; Attaxis et al., 1986.) 

 .Attaix et alواتاكس وجماعتو Attiax and Arnal (1987) س وارنلـــــتاكامن  الــــك وا أوضح

 إذالقناة المعدية المعوية،  اعضاءفي داخل أن ىناك اختالفًا في معدل بناء البروتين  (1992)
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 وكذلك المعدة واألمعاء الغميظة مع مقارنة ألمعاء الدقيقةفي ا عالياً  اتيكون معدل بناء البروتين

يكون عاليًا في االثني عشر  اتإلى أن معدل بناء البروتينايضًا  Stoll et al. (2000) واأشار 

 .Tylor et al في دراسة قام بيا تايمور وجماعتوو ،يقة مقارنة باألجزاء األخرى لألمعاء الدق

وجدوا أن و  ،في تأثير األحماض االمينية في إفراز الحامض المعدي في اإلنسان (1982)

 Phenyl alanine (Phe)الفنيل االنين و  Tryptophan (Try)التربتوفان  اناالميني انالحامض

 الحوامض االمينية األخرى. بالمقارنة معفي إفراز الحامض المعدي  يكون ليما تأثير كبير

م اجسامينية وفرة في من أكثر الحوامض اال Taurine (Tau)التورين يعد الحمض االميني و 

 Embryonic development التكوين الجنينيمراحل يوجد بتراكيز عالية خالل  إذالفقريات، 

 ,.Kato et al., 2002 Ma et alة المعدية من الجروح )يقوم بحماية الغاللة المخاطيكذلك و 

ني ــــــالحمض االميو  Cysteine (Cys)ن ـــــــيبنى من أكسدة الحمض االميني السيستي (، إذ;2009

 ,Methionine (Met) (Ueki and Stipanuk, 2007; Jacobsen and Smith يثونينــــــالم

م الممساء في الجسالت ـــــــالعض فيعدة و ــــي المــــــفدارية ــــــا الجــــاليـــــي الخـــــزن فــــيخو  ،(1968

(Lobo et al., 2000 Ma et al., 2003;). 

 Tauمض االميني التورين ـــــــــإلى أن الح Huang et al. (2011) توـــــــــار ىوانك وجماعــــــــوأش 

تركيب ـــــــلشابيًا ــــــيكون م إذ رذ،ــــــدة الجـــــــفي مع HClيدروكموريك ـــــــض اليــــــث إفراز حمــــــيح

 Gamma-aminobutyricمض االميني كاكابتوتاريك ــــــــط الحــــــناقل العصبي المثبـــــــلا

(GABA) (Welsh et al., 2010). 

 Felineإلى أن ىناك أنواعًا من العائمة القطية  Ball et al. (2007) بول وجماعتو لقد أشار

في بكميات قميمة  Citrulline (Cit)تكون ليا القدرة عمى بناء الحمض االميني الكبدي السترولين 

 .لالمعاء ظياريةالخاليا ال
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الذي  Nitricدور ميم في أكسدة النتريت  Arginine (Arg)حمض االميني االرجنين ــــيكون لمو 

 ،في القناة اليضمية Vascular system ئي الدمويفي وظيفة الجياز الوعا يكون لو دور ميم

في الكمية عندما تتغذى عمى  Argوجد أن الخنازير تعمل عمى بناء الحمض االميني االرجنين و 

 Easter et al., 1974) Easter andفيو منخفضاً  Arg نينطعام يكون الحمض االميني االرجي

Baker, 1976;)، كل من كذلك وجد Southern and Baker (1984)  وEdmonds et al. 

 الحمض االمينيغار الخنازير ال تنمو بشكل جيد عندما تتغذى عمى طعام يكون صن ا (1987)

 .منخفضًا فيو Arg االرجنين
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 Materials and Methods                  طرائق العملالمواد و  -3

 المستعممةوالمواد الكيميائية األجهزة  3-1

Equipment and Chemicals used 

كما ىو موضح في و  والمواد الكيميائية لدراسة الحالية عدد من األجيزةاستعممت في ا

 المنشأ.و  صنعةيوضح فيو الشركة الم إذ ،(2-4و)( 1-3) ينالجدول

 االجهزة المستعممة(: 1-3جدول )
 المنشأ المصنعة الشركة الجهاز ت

1 

 جياز السائل الصبغي ذي االداء العالي 
High performance liquid 

chromatography 

Shimazu Japan 

 Centrifuge Hittch-R220 Germanyجياز النبذ المركزي  2

 Water bath Memmert Germanyحمام مائي  3

 Hot plate Photax Englandصفيحة ساخنة  4

 Electric oven Memmert Germanyفرن كيربائي  5

 Digital camera Sunny Japanية رقمكاميرا  6

 مجير الكتروني ماسح 7
 Scanning electron microscope 

AIS300c Germany 

8 
 مجير الكتروني نافذ

Transmission electron microscope 
CM10 Philips Netherland 

 مجير تشريح 9
Dissecting microscope 

Wild M7A Switzerland 

 مجير ضوئي مركب 10
Compound light microscope 

Olympus Japan 

11 
مجير ضوئي مركب مزود بكاميرا 
Compound light microscope with 

camera 

Olympus Japan 

 Rotary microtome As Anglia scientific Englandمشراح دوار  12

 Ultra microtome Philips Netherlandمشراح القطع المستدق  

 Sensitive balance Sartorius Germanyميزان حساس  13

 (: المواد الكيميائية المستعممة.2-3)جدول 
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 المنشأ المصنعة الشركة موادال ت
 Absolute ethyl alcohol J.T.Baker Netherlandكحول اثيمي مطمق  1

 Haematoxylin powder BDH Englandمسحوق الييماتوكسمين  2

 Formaldehyde (40-37%)  MMK Chinaفورمالدييايد 3

 Eosin powder BDH Englandمسحوق االيوسين  4

 Periodic acid Merk Englandحمض البريوديك  5

 Basic fuchsine BDH Englandالفوكسين القاعدي  6

 Activated charcoal Anon Anonفحم منشط  7
 Potassium bisulphate Merk Englandثنائي كبريتيت البوتاسيوم  8

 Hydrochloric acid BDH Englandحمض الييدروكموريك  9

 Toluidine blue BDH Englandالتوليدين االزرق  10

 Sodium acetate BDH Englandخالت الصوديوم  11

 فوسفات ثنائي الصوديوم احادي الييدروجين 12
Disodium hydrogen orthophosphate 

Hi media India 

 كموترالدييايد مائي 13
Aqueous glutaraldehyde 25% 

BDH England 

 Acetone SCR Chinaاسيتون  14

 Canada balsam BDH Englandبمسم كندا  15

 Thymol MMK Chinaثايمول  16

 Glycerin RPI USAكمسرين  17

 Aqueous Picric acid J.T.Baker Netherlandحمض البكريك المائي  18

 Xylene SCR Chinaزايمين  19

 Paraffin wax MEDITE Germanyشمع البرافين  20

 Glacial acetic acid BDH Englandحمض الخميك الثمجي  21

 Sodium hydroxide BDH Englandىيدروكسيد الصوديوم  22

 Lead citrate  BDH Englandسترات الرصاص  23

 Sodium citrate BDH Englandسترات الصوديوم  24

 Uranyl acitate BDH Englandخالت اليورانيل  25

 Osmium tetra oxide Sigma USAرابع اوكسيد االوزميوم  26

 Araldite Cy2012 Ashford Englandارالدايت  27
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 Benzene dimethylene Fluka Switzerlandبنزين ثنائي المثيمين  28

29 NC210 and PDSA BDH England 

 Chloroform SDFCL Indiaكموروفورم  30

 Ammonium alum Hi media Indiaشب االمونيا  31

32 
 فوسفات البوتاسيوم ثنائي الييدروجين 

Potassium dihydrogen phosphate 
BDH England 

 

 Solution and stains usedالممونات المستعممة المحاليل و  3-2

 الممونات اآلتية:ل في الدراسة الحالية المحاليل و استعم

 Formalin solution %11ورمالين محمول الف 3-2-1

( 3-3)  كما ىو موضح في الجدول Vocca (1985)دًا إلى طريقة احضر المحمول استن

 كاآلتي:

 .%11مالين ر و (: تحضير محمول الف3-3جدول )

 الكمية ميائيةيالمادة الك
 مميمتر Formaldehyde (%40-37) 11فورمالدييايد 
 مميمتر Tap water 91ماء حنفية 

 

 Aqueous Bouin's solutionمحمول بوين المائي  3-2-2

( 4-3)كما ىو موضح في الجدول   Luna (1968)طريقة  الـــىنادًا ــــحضر المحمول است

 كاآلتي:و 
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 ر محمول بوين المائي.يتحض :(4-3جدول )

 الكمية ميائيةيالمادة الك
 حمض البكريك المائي المشبع

 Saturated aqueous picric acid 
 مميمتر 75

 مميمتر Glacial acetic acid 5حمض الخميك الثمجي 
 مميمتر Formaldehyde (%40-37) 25فورمالدييايد 

 

 Alcoholsالكحوالت  3-2-3

( %91، %81، %71، %51، %31ة من الكحول االثيمي )يحضرت تراكيز تصاعد

 .(Luna, 1968)باستعمال الماء المقطر 

 Mayers's Albumenح ماير آ 3-2-4

( 5-3كما في الجدول ) Humason (1979)ة ــــــلى طريقانادًا ـــــاست ماير ححضر ا

 كاآلتي:و 

 ح ماير.آ(: تحضير 5-3جدول )

 الكمية ميائيةيالمادة الك
 مميمتر Egg albumen 51ح البيض آ

 غم Thymol 1ثايمول 
 مميمتر Glycerine 51كميسيرين 

 

 Delafields haematoxylin stainممون هيماتوكسمين ديالفيمد  3-2-5

 كما في الجدول Bancroft and Stevens (1982)ن استنادًا إلى طريقة حضر الممو 

 كاآلتي:( و 3-6)
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 د.مر ممون هيماتوكسمين ديالفييتحض :(6-3) جدول

 الكمية الكيميائيةالمادة 
غم من  Ammonium alum (5 محمول مشبع من شب األمونيا

 لماء المقطر(امميمتر من  111شب االمونيا تذاب في 

 مميمتر 411

 مميمتر Glycerine 111كمسيرين 
 مميمتر Ethyl alcohol  125 %95كحول اثيمي تركيز 

 غم Haematoxylin poder 4مسحوق الييماتوكسمين
الييماتوكسمين ومحمول شب حوق سوأضيف لو م %95مميمتر من الكحول االثيمي تركيز  25أخذ 

أضيف أيام معرض لمضوء واليواء، بعدىا رشح المحمول و  5لمحمول لمدة ترك ااالمونيا المشبع و 

أسابيع  6ول لمدة ترك المحموالكمسيرين و  %95مميمتر من الكحول االثيمي تركيز  111إليو 

 تم ترشيح الممون قبل استعمالو.معرضًا لمضوء واليواء و 

 Alcoholic Eosin stainممون االيوسين الكحولي  3-2-6

 ( وكاآلتي:7-3) كما في الجدول Kiernan (1999)حضر الممون استنادًا إلى طريقة 

 (: تحضير ممون االيوسين الكحولي.7-3جدول )

 الكمية ميائيةيالمادة الك
 غم Eosin powder 1مسحوق االيوسين 
 مميمتر Ethyl alcohol 99 %71كحول اثيمي تركيز 

 

  Periodic acid Shiffحمض البريوديك شيف  تفاعل 3-2-7

كما في الجدول   Bancroft and Stevens (2010)لى طريقة ان استنادًا حضر الممو 

 كاآلتي:( و 3-8)
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 (: تحضير:8-3جدول )
A-محمول كاشف شيف 

 الكمية ميائيةيالمادة الك
 غم Basic fuchsine 1الفوكسين القاعدي 

 مميمتر Concentrated hydrochloric acid 2حمض الييدروكموريك المركز 
 غم Potassium bisulphate 2ثنائي كبريتيت البوتاسيوم 

 غم Activated charcoal 2فحم منشط 
 مميمتر Distilled water 211ماء مقطر 

 

B-محمول حمض البريوديك 

 الكمية الكيميائيةالمادة 
 غم Periodic acid 1حمض البوريوديك 

 مميمتر Distilled water 200ماء مقطر 
 

 Toluidine blue stainممون التوليدين األزرق  3-2-8

. Mucinsيستعمل ىذا الممون لتموين األنسجة التي تحتوي عمى كمية كبيرة من المخاط 

 وكاآلتي: Vocca( 1985) ( أدناه وفقًا إلى طريقة9-3) حضر ىذا الممون كما في الجدول
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 .(pH=4-4.5) %1.5(: تحضير ممون التوليدين األزرق بتركيز 9-3جدول )

 الكمية المادة
 غم Toluidine blue 1.5التوليدين األزرق 

 Acetate buffer (0.1M)بتركيز  داريء الخالت

 الذي حضر من:و 
 مميمتر 111

 مميمتر Distilled water 181ماء مقطر 
 (0.2M)لحمض الخميك بتركيز  الخزينمحمول 

Acetic acid stock (0.2M)  مميمتر 4-3 الذي حضر من:و 

 مميمتر Glacial acetic acid 12حمض الخميك الثمجي 
 مميمتر Distilled water 988ماء مقطر 
 Sodiumلخالت الصوديوم تركيز  الخزينالمحمول 

acetate stock (0.2M)  الذي حضر من:و  

 غم Sodium acetate 16.4ديوم و خالت الص
 مميمتر Distilled water 1111ماء مقطر 

 

  Phosphate buffer solution (PBS)محمول الفوسفات الدارئ  3-2-9

 Kiernanاستنادًا إلى طريقة ( أدناه، و 11-3ول كما في الجدول )حضر ىذا المحم

 كاآلتي: (1999)

 يء.الفوسفات الدار (: تحضير محمول 11-3جدول )

 الكمية ميائيةيالمادة الك
 Aمحمول 

 Di-sodium hydrogen orفوسفات ثنائي الصوديوم احادي الييدروجين 

thophosphate 
 غم 5.5

 مميمتر Distilled water 511ماء مقطر 
 Bمحمول 
 غم Potassium dihydrogen phosphate 4.5الييدروجين البوتاسيوم ثنائي فوسفات 

 مميمتر Distilled water 511ماء مقطر 
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 سالوكان ا Bمميمتر من المحمول  21أضيف لو و  Aمميمتر من المحمول  81تم أخذ 

 .pH= 7.4الييدروجيني لممحمول 

 Glutaraldehyde 2.5%محمول الكموترالديهايد  3-2-11

 Kiernanاستنادًا إلى طريقة ( أدناه و 11-3كما في الجدول  )حضر ىذا المحمول 

 كاآلتي:و  (1999)

 .(: تحضير محمول الكموترالديهايد11-3جدول )

 الكمية ميائيةيالمادة الك
 مميمتر Aqueous glutaraldehyde 25% 2.5كموترالدييايد مائي 

 مميمتر Phosphate buffer solution 22.5محمول الفوسفات الداري 
 

 Osmium tetra oxideمحمول رابع أوكسيد االوزميوم  3-2-11

 Hayat (1989)استنادًا إلى طريقة ( أدناه و 12-3كما في الجدول  )حضر ىذا المحمول 

 كاآلتي:و 

 .(: تحضير محمول رابع أوكسيد االوزميوم12-3جدول )

 الكمية ميائيةيالمادة الك
 غم Osmium tetra oxide 1رابع أوكسيد االوزميوم 

 مميمتر Phosphate buffer solution 100محمول الفوسفات الداري 
 

 Araiditeمحمول االرالدايت  3-2-12

 Hayat (1989)( أناده، استنادًا إلى طريقة 13-3ا المحمول كما في الجدول  )حضر ىذ

 كاآلتي:
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 (: تحضير محمول االرالدايت13-3جدول )

 الكمية ميائيةيالمادة الك
 مميمتر Benzene dimytheylain 1.4بنزين ثنائي المثمين 

 مميمتر Araldite Cy212 11ارالدايت 
NC210 and PDSA 11 مميمتر 

 

 Uranyl acetate stainممون خالت اليورانيل  3-2-13

 Hayat (1989)استنادًا إلى طريقة ( أدناه، و 14-3ما في الجدول  )حضر ىذا الممون ك

 وكاآلتي:

 .(: تحضير ممون خالت اليورانيل14-3جدول )

 الكمية ميائيةيالمادة الك
 غم Uranyl acetate 3خالت اليورانيل 

 مميمتر Ethyl alcohol 70% 51كحول اثيمي تركيز 
 

 Lead citrate stainممون سترات الرصاص  3-2-14

 Hayat (1989)استنادًا إلى طريقة ( أدناه، و 15-3ما في الجدول  )حضر ىذا الممون ك

 كاآلتي:و 

 .سترات الرصاص(: تحضير ممون 15-3جدول )

 الكمية ميائيةيالمادة الك
 غم Lead citrate 1.3سترات الرصاص 
 غم Sodium citrate 1.76سترات الصوديوم 

 مميمتر Distilled water 51ماء مقطر 
 قطرات Sodium hydroxide 1%ىيدروكسيد الصوديوم 
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 تجهيز وتهيئة حيوانات الدراسة 3-3

من األسواق الذي تم جمعو   Felis catusالمنزلي القط ةالية الحالدراس تضمنت حيوانات

 ،غرافية لمدينة بغدادالتي تقع ضمن الرقعة الج ومن االسواق المحمية منطقة األعظمية فيالمحمية 

 لممدةمن سوق الغزل في بغداد  الذي جمع Sciurus anomalusجاب القوقازي اما السن

والتي بمغ عددىا  (2117ن عام نيسا)ولغاية شير  (2116تشرين الثاني عام شير )حصورة من الم

 وزنيا ُحسبنقمت الحيوانات إلى المختبر، ثم ( و 2-1 )شكل اجب( سن8( و)1-1 كل)شط ( قط8)

 )غم(.

 تشريح حيوانات الدراسة 3-4

( وذلك بوضع التضحية بيا)السناجب( بعد انات الدراسة )القطط و تم تشريح حيو  -1

وترك  Chloroformبمادة الكمورفورم  الحيوان في عمبة محكمة بداخميا قطعة مبممة 

 الحيوان لحين توقفو عن الحركة والتنفس.

 Dorsal surfaceيتيا الظيرية عمى ج شرحت الحيوانات بعد موتيا وذلك بوضعيا -2

 خمفيةاالمامية وال تم تثبيت األطرافو  Dissection trayفي صحن التشريح 

.Anterior and posterior limbs 

يبدأ من الفتحة البولية وصوال  Skinتم عمل شق طولي في الخط الوسطي في الجمد  -3

 لمفك السفمي.

 تم عمل شقين مستعرضين يمران باالطراف االمامية والخمفية. -4

ثم يتم عمل شقا طوليا وسطيا في جدار الجمد من طبقة العضالت  يفصل -5

 .Xipisternumالجسم)العضالت( بدءا من الفتحة البولية الى القص السيفي 

عمل شقا مستعرضا ابتداء من القص السيفي تحت القفص الصدري والحجاب  -6

 الحاجز، وعمل شقا مستعرضا بسيط بأتجاه االطراف الخمفية.



 53                                                              العملالفصل الثالث: املواد وطرائق 

ثم فصمت  Gastrointestinal tract (GIT)وتم استئصال القناة المعدية المعوية  -7

ىي الطول )سم( المتعمقة بالدراسة الشكميائية و  تم أخذ القياسات، و Stomachالمعدة 

 عت في محمول التثبيت.ضوالوزن )غم(، ثم و 

 Morphological Studyالدراسة الشكميائية  3-5

مـا بـين أعضـاء كـذلك موقعيـا لمتعـرف عمـى الشـكل العـام لممعـدة و أجريت الدراسـة الشـكميائية 

ـــفــي الق Abdominal cavityني ــــــــضــمن التجويــف البطالجســم  ـــكمــا تــم ح ،ابـــــــــالسنجط و ــــــ ساب ـــــ

 ,.Ofusori et al)  اعتمـادا عمـىبـالغرام  Relative weight of stomachي لممعدة ـالوزن النسب

 :  وحســب المعادلة االتية (2008

وزن المعدة               = لممعدةالوزن النسبي 
وزن الجسم            

 

 Histological Slides Preparationتحضير الشرائح النسجية  3-6

 كاآلتي:في تحضير الشرائح النسجية و  Humason (1979)اتبعت طريقة 

 Fixationالتثبيت  3-6-1

القسم ساعة و  72ولمدة  %11محمول الفورمالين ثبت قسم من عينات الدراسة الحالية في 

 ( ساعة.24-18لمدة )و  Aqueous Bouin's solutionاآلخر ثبت في محمول بوين المائي 

 Washingالغسل  3-6-2

( دقيقة 3بماء الحنفية الجاري لمدة ) %11غسمت العينات المثبتة بمحمول الفورمالين 

لغرض إزالة بقايا المثبت من العينات، أما العينات المثبتة بمحمول بوين المائي غسمت بالكحول 

لحين البدء بعممية  %71تركت العينات محفوظة في الكحول االثيمي تركيز ، و %71االثيمي تركيز 

 التجفاف )االنكاز(.
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 Dehydrationالتجفاف )االنكاز(  3-6-3

، %91، %81، %71مررت العينات بسمسمة من الكحول االثيمي تصاعدية التركيز )

 %111كررت العممية مرتين في الكحول االثيمي تركيز و  ،( ولمدة نصف ساعة لكل تركيز111%

 ذلك إلزالة الماء الموجود في العينات.و طيمة الميل 

 Clearingالترويق  3-6-4

بنسبة  %111الكحول االثيمي تركيز و  Xyleneوقت العينات باستعمال محمول الزايمين رُ 

 دقيقة لكل مرحمة. 31لمدة ثم نقمت العينات إلى الزايمين وعمى مرحمتين و  دقيقة، 31لمدة ( و 1:1)

 Infiltration and Embeddingاالسجاء )الطمر( االرتشاح و  3-6-5

بدرجة انصيار  Paraffin waxشمع البرافين الزايمين و من ت العينات في محمول عوض

نقمت العينات إلى دقيقة، ثم  31لمدة و  م°61( بداخل فرن كيربائي بدرجة حرارة 1:1بنسبة )و  م56°

دقيقة لكل مرحمة. ثم وضعت العينات داخل قوالب  31لمدة شمع البرافين وعمى ثالث مراحل و 

 بشمع البرافين. مممؤة

 Trimming and Sectioningالتقطيع التشذيب و  3-6-6

ثبتت الحاوية عمى العينات بمشرط حاد وثبتت عمى حامل بالستيكي و ذبت قوالب الشمع شُ 

مايكروميترات بشكل مقاطع  6قطعت بسمك و  Rotary microtomeفي جياز المشراح الدوار 

ثم وضعت بضع قطرات  Transverse sectionsمقاطع مستعرضة و  Longitudinalطولية 

( 111:  1.5بنسبة ) Distilled waterالماء المقطرو  Mayer’s albumenح ماير آمن مزيج 

نقمت الشرائح إلى صفيحة ألشرطة التي تحتوي عمى العينات و ا أرسيتثم  ،مل عمى شرائح زجاجية

 لغرض فرش األشرطة عمى الشرائح الزجاجية. م°37بدرجة حرارة  Hot plateساخنة 

 Stainingالتموين  3-6-7

 Haematoxylin-Eosin Stainااليوسين -ممون الهيماتوكسمين 3-6-7-1
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وفق الخطوات  Suvarna et al. (2013)تموين اعتمادًا عمى طريقة أجريت عممية ال

 اآلتية:

لكل دقائق ( 11-5لمدة )حمتين و ر طع النسجية بوضعيا في الزايمين وعمى مأزيل الشمع من المقا -

 مرحمة.

، %81، %95 ،%111النسجية بسمسمة من الكحول االثيمي تنازلية التركيز ) المقاطعمررت  -

 دقيقة لكل تركيز. 2لمدة ( و 71%

 دقائق. 11لمدة و  Distilled waterالنسجية في الماء المقطر  مقاطعوضعت ال -

 Delafields haematoxylinجية في ممون الييماتوكسمين ديالفيميد سالن مقاطعوضعت ال -

 دقيقة. 15لمدة و 

 دقائق حتى يزرق المون. 11النسجية بماء الحنفية لمدة  مقاطعغسمت ال -

 ثانية. 2لمدة سجية في ممون االيوسين الكحولي و الن مقاطعوضعت ال -

 النسجية بماء الحنفية. مقاطعغسمت ال -

( %111، %95، %71النسجية بسمسمة من الكحول االثيمي تصاعدية التركيز ) مقاطعمررت ال -

 ( دقيقة لكل تركيز.2-1لمدة )و 

 لمدة دقيقة واحدة لغرض ترويقيا.النسجية إلى الزايمين و  مقاطعال نقمت -

 Periodic Acid Sciff Reagentشيف -ممون حمض البريوديك 3-6-7-2

 .Bancroft and Stevens (2010)لى طريقة ان استنادًا ونت المقاطع النسجية بالممو لُ 

 دقيقة لكل مرحمة. 31لمدة اطع النسجية باستعمال الزايمين وعمى مرحمتين و أزيل الشمع من المق -

، %95، %111، %111النسجية بسمسمة من الكحول االثيمي تنازلية التركيز ) مقاطعمررت ال-

 دقيقة لكل تركيز. 2لمدة ( و 71%، 81%

 دقيقة. 2النسجية في الماء المقطر لمدة  مقاطعوضعت ال -
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 دقائق. 5مض البريوديك لمدة النسجية بمحمول ح مقاطعوضعت ال -

 2دقائق ثم وضعت الشرائح في الماء المقطر لمدة  5النسجية بماء الحنفية لمدة  مقاطعغسمت ال -

 دقيقة.

دقيقة ثم نقمت الى الماء المقطر  31لمدة  Sciff Reagentوضعت المقاطع في كاشف شيف  -

 لمدة دقيقتين.

 ( دقائق.11-5لمدة )النسجية بماء الحنفية و  مقاطعال وضعت -

 دقيقة. 1( لمدة 5-2-3المحضر وفق الفقرة )بممون الييماتوكسمين ديالفيمد و  مقاطعلونت ال -

 ( دقائق.5-2النسجية بماء الحنفية لمدة ) مقاطعغسمت ال -

، %95، %91، %81، %71بسمسمة من الكحول االثيمي تصاعدية التركيز ) لمقاطعامررت  -

 دقائق. 11لمدة ( و 111%

 دقيقة لكل مرحمة. 31عمى مرحمتين لمدة وقت المقاطع النسجية بالزايمين و ر  -

 Toluidine Blue Stainالتوليدين األزرق  ممون 3-6-7-3

 :Lona (1968) األزرق حسب طريقةلونت المقاطع النسجية بممون التوليدين 

 دقائق. 11وليتين مدة كل منيا حطع بوضعيا في الزايمين وبتأزيل الشمع من المقا -

، %61، %71، %81، %91، %95، %111بسمسمة تنازلية التركيز ) مقاطعمررت ال -

دة دقيقتين لكل لميمي وصواًل إلى الماء المقطر و ( من الكحول االث31%، 41%، 51%

 تركيز.

 ( دقيقة.31-21بممون التوليدين األزرق لمدة ) لمقاطعلونت ا -

ت في مزيج من غمسبعدىا بثالث مراحل، ثم  Acetoneفي االسيتون  مقاطعغمست ال -

 بمرحمتين.و  (1:1)بنسبة االسيتون والزايمين و 

 النسجية بالزايمين. مقاطعروقت ال -
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 Mountingاالرساء  3-7

يا الغطاء قو ثم وضع ف Canada balsamتم إرساء المقاطع النسجية باستعمال بمسم كندا 

ليتم عممية تجفيف  م°37عمى صفيحة ساخنة بدرجة حرارة  الزجاجي، ثم وضعت الشرائح الزجاجية

 الشرائح.

 Microscopic Examinationالفحص المجهري  3-8

 Scanningالمجير االلكتروني الماسح  باستعمالتمت دراسة الوصف الشكميائي لممعدة 

electron microscope  تمت دراسة التركيب النسجي باستعمال المجير الضوئي المركب و

Compound light microscope وكذلك باستعمال المجير االلكتروني  ،وبقوى تكبير مختمفة

استعمال المقياس تم أخذ القياسات النسجية بو  ،Transmission electron microscopeالنافذ 

واعتمادًا عمى  Ocular micrometreالمقياس العيني و  Stage micrometreالمسرحي الدقيق 

 .Bancroft et al. (2012)طريقة 

 Microscopic Photographyالتصوير المجهري  3-9

مناطق المعدة باستعمال المجير الضوئي المركب صوير المقاطع النسجية المنتخبة لتم ت

 Digital رقمية بكاميرا، أما النماذج الخاصة بالدراسة الشكميائية فقد صورت بكاميراالمزود 

camera ( ميكابيكسل في مختبر التشريح المقارن المتقدم 16ذات قوة تكبير ) ومختبر االجنة

 كمية التربية لمعموم الصرفة )ابن الييثم(.قسم عموم الحيمة التابع الى  في المتقدم 
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 بالمجهر االلكتروني الماسح  لمدراسة العيناتتحضير  3-11

Preparation of Samples for Study of Scanning Electron 

Microscope (SEM) 

لتييئتيا  Vocca (1985)جب واتبعت طريقة االسنو  طمعدة القط مناطق عينات من تأخذ

-في المختبر الخدمي في كمية التربية لمعموم الصرفة لغرض فحصيا بالمجير االلكتروني الماسح

 كاآلتي:و  ابن الييثم

 ساعة. 24لمدة و  Glutaraldehyde %4ثبتت العينات في محمول الكموترالدىايد تركيز  -

، %71، %61، %51، %31مررت العينات بسمسمة من الكحول االثيمي تصاعدية التركيز ) -

 %111يز، ثم نقمت العينات إلى الكحول االثيمي تركيز دقائق لكل ترك 11لمدة ( و 91%، 81%

 دقيقة لكل مرحمة. 15لمدة وعمى مرحمتين و 

ذلك باستعمال الشريط الالصق تشريح وثبتت عمى قاعدة المجير و جففت العينات باستعمال ورق  -

 ذي الوجيين الخاص بالمجير.

 .Ions putterطميت العينات بالذىب باستعمال جياز الطالء  -

فحصت العينات بالمجير االلكتروني الماسح باستعمال العدسة المزدوجة ذات قوة التكبير التي  -

 .(x 300000)أي بمقدار  Um(500-1)ح و اتتر 

 تحضير العينات لمدارسة بالمجهر االلكتروني النافذ 3-11

Preparation of Samples for Study of Transmission Electron 

Microscope (TEM) 

 تم تييئتيا لغرض فحصيا بالمجير االلكتروني النافذأخذ عينات المعدة من القطط والسناجب و  تم

 كاالتي:و  Reynolds (1963)حسب طريقة و 

   .لمدة ستة أيامو  %2.5ممم في محمول الكموترالدييايد  4-1لتي كانت بسمك االعينات ثبتت  -
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ثم نقمت  ،دقيقة 15عمى مرحمتين مدة كل منيا  PBS ءغسمت العينات بمحمول الفوسفات الداري-

 .إلى اليوم التاليفيو  ركت تُ لممرة الثالثة و  PBSإلى محمول 

 -.دقائق 5إلى الماء المقطر عمى مرحمتين مدة كل منيا  العينات نقمت -

  .نصفلمدة ساعة و  %1نقمت العينات إلى محمول رابع أوكسيد االوزميوم  -

 دقائق.  5اء المقطر عمى مرحمتين مدة كل منيا نقمت العينات إلى الم -

، %81، %71، %51، %31من الكحول االثيمي ) التركيز مررت العينات بسمسمة تصاعدية -

 .دقيقة لكل تركيز 21لمدة ( و 95%، 91%

 دقيقة. 31عمى مرحمتين مدة كل منيا و  %111إلى الكحول االثيمي تركيز  العينات نقمت -

 1:1واالسيتون بنسبة  %111باستعمال محمول مكون من الكحول االثيمي تركيز روقت العينات  -

 .دقائق 11لمدة و 

 دقيقة. 15حمتين مدة كل منيا ر نقمت العينات إلى االسيتون عمى م -

ولمدة ساعة ونصف ثم  1:1رالدايت واالسيتون بنسبة ت في مزيج من محمول االوضعت العينا -

 غرفة.نات بدرجة حرارة التركت العي

 48لمدة و  م°61راداليت ووضعت في فرن درجة حرارتو ا ت في قوالب ممموءةوضعت العينا -

 ساعة ثم تركت بعدىا يومًا واحدًا.

( نانوميتر 91-61بسمك ) Ultracut microtomeالقطع المستدق  مشراحالعينات ب قطعت -

 ( عين.311-211حممت عمى مشبك نحاسي يحتوي عمى )و 

نصف ثم غسمت بالكحول االثيمي تركيز ممون خالت اليورانيل لمدة ساعة و بلونت المقاطع  -

 .Jet washبطريقة الغسل النفاذ  71%



 60                                                              العملالفصل الثالث: املواد وطرائق 

دقيقة ثم غسمت بالماء المقطر بطريقة الغسل  21لونت المقاطع بممون سترات الرصاص لمدة  -

ثم فحص  ذلك بوضعو عمى ورق ترشيحبك النحاسي الحاوي عمى العينات و ثم جفف المش ،النفاذ

 فولت. كيمو 61ذات فولتية مقدارىا  TEMبالمجير االلكتروني النافذ 

المنتخبة في مختبرات وحدة المجير االلكتروني في كمية الطب/ جامعة  مقاطعصورت ال -

 النيرين.

 األمينية لممعدة الحموضتحميل  3-12

Amino Acids Analysis of Stomach 

في مناطق المعدة االربعة )الفؤادية، القاع،  Amino acidاألمينية  الحموضتم فصل 

باستعمال جياز السائل الصبغي و  ليانماذج قياسية ثم تم تشخيصيا اعتمادًا عمى الجسم، البوابية( 

تم حقن  إذ، High performance liquid chromatography (HPLC)ذي األداء العالي

في ظروف الفصل لكل حمض أميني قياسي و  (ImM/L)الجياز بتراكيز معمومة مقدارىا 

 أدناه: ( 16-3في الجدول)الموضحة 

 Column long C18(150x4.6) (5.0 Mm)طول العمود 
 Flow 2.0 MI/minالتدفق 

 Wave length Shimadzuالطول الموجي 

 Temperature 25°Cدرجة الحرارة 

 Detector type Fluorescenceنوع الكاشف 

 Carrier phase A: buffer N2HPOUالطور الناقل 

B: mix=H2O.CH3CN.MeO4 

 ( يوضح ظروف فصل الحموض االمينية16-3جدول)

 طريقة العمل 3-12-1

 كاآلتي:و Backwell et al.  (1997 )ية اعتمادًا عمى طريقة األمين الحموضتم تحميل 
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 1.5أضيف  المعدة باستعمال المجانس اليدوي ثمنسج  ( ممغم من 31-21تم مجانسة ) -1

 إلى المجانس. Perechlorid acidمن حمض البيركمورايد  3سم

لمدة دورة/دقيقة و  4111بسرعة  Centrifugeالمركزي  نبذالعينات في جياز ال توضع -2

 دقائق. 11

أضيف إليو كمية من كاربونات البوتاسيوم و  Supernantمن الطافي  3سم 251أخذ  -3

 .Potassium hydrogen carbonate ةالييدروجيني

 دقيقة. 15مزج المحمول الخميط ثم وضع في حمام ثمجي لمدة  -4

دورة/دقيقة  6111المركزي بسرعة  نبذفي جياز ال وضعالمحمول الخميط مرة ثانية ثم  مزج -5

 دقائق. 11لمدة و 

 Diluting من محمول الداري المخفف 3سم 375و يلاأضيف و من الرائق   3سم 251أخذ  -6

buffer  سترات الميثيوم(Li citrate  1.3 ي،عيار  1.2بتركيز=pH.) 

 .HPLCاألمينية باستعمال جياز السائل الصبغي ذي األداء العالي  الحموضقيست  -7

 األمينية باستعمال المعادلة اآلتية: الحموضتم حساب تركيز  -8

مساحة حزمة الحمض في النموذج=(mM/L)تركيز الحمض األميني 
مساحة حزمة الحمض القياسي

 التركيز القياسي لمحمض×  

 Statistical Analysisالتحميل اإلحصائي  3-13

وزن الجسم والمعدة وطول ل Standard errorالخطأ القياسي و  Meanرج المعدل ـــــــاستخ

 الحموضوالنــــــقر المعدية وتركيز وعـــــرض مناطـــــق المــــــعدة االربـــــعة وســـــمك الغالالت، والغدد 

البيانات باستعمال  وحممت،  القوقازيالقط المنزلي والسنجاب في  االمينية في مناطق المعدة

 اعتمادا عمى  Social package of social science (SPSS)ج اإلحصائي ــــــالبرنام

(Igbokwe and Obinna, 2015). 
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 Resultsالنتائج  -4

 Felis catusالقط المنزلي  لممعدة في نوعين من الثديياتأظيرت الدراسة الحالية 

 جممة من النتائج يمكن توضيحيا بما يأتي: Sciurus anomalusالقوقازيالسنجاب و 

 الشكميائي والتركيب النسجي لممعدة في القط المنزليالوصف  4-1

Morphological Description and Histological Structure of  the 

Stomach in  Domestic cat(Felis catus) 

 Morphological Description of the Stomachالوصف الشكميائي لممعدة  4-1-1

ممعدة في القط المنزلي موضوع الدراسة الحالية، أنيا لأظير الفحص التشريحي والعياني 

من الناحية فاتحة المون وتتصل بالمريء  ، وتكون(C)حرف ال ويتخذ شكلعضو كبير نسبيًا 

 Simple أحادية الردىة بسيطة تكون المعدةو  الذيمية.من الناحية عشر  باالثنيو  قحفيةال

stomach (Monolocular stomach)  تحتوي عمى سطح محدب وConvex  طويل يدعى

حتوي الحافة اليسرى لممريء معو فال ت معوتستمر  يذلإ Greater curvatureاالنحناء األكبر 

 Cardiac ويمتد ظيريًا من المنطقة الفؤادية،Cardiac incisuraالمعدة عمى الثممة الفؤادية

region  ينحني فوق الجانب األيسر لمنطقة الجسمو لممعدةBody region   ثم ينزل نحو اليمين

 ، ثم ينحني إلى األعمى ليصل إلى نياية المنطقة البوابيةMedian planeعبر المستوى الوسطي 

Pyloric region.  يكون سطحًا مقعرًا فأما السطح الثاني من المعدةConcave  قصيرًا يدعى

إلى منطقة االتصال مع  لممريءالحافة اليمنى متد منيو  Lesser curvatureاالنحناء األصغر 

وال  من األمعاء الدقيقةعشر  واالثنيالبنكرياس و لتي تقابل السطح الحشوي لمكبد ااألمعاء الدقيقة 

تتموضع المعدة خمفيًا من الفص الجانبي  .Angular incisuraتحتوي المعدة عمى ثممة زاوية 

ف البطني مغطى يو تجالمعدة يكون الخمف و المعدة الطحال  من يوجد إلى اليسارو األيسر لمكبد 

مزدوجة الطبقة  Mesenteriesمساريق  الذي يمثلو  Omental bursaبوساطة الجراب الثربي 
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عشر بالكبد عن  االثنييرتبط االنحناء األصغر لممعدة مع  حيثتكون دىنية تغطي األمعاء، و 

لممعدة مع الطحال عن ، بينما يرتبط االنحناء األكبر Lesser omentumطريق الثرب األصغر 

جدار االثني عشر و يرتبط مع ، و Gastrosplemic ligamentطريق الرباط المعوي الطحالي 

وال تحتوي  Greater omentumعن طريق الثرب األكبر Dorsal body wallالجسم الظيري 

 .(3-4،4-4، 1-4)شكل  Cardiac incisuraالمعدة عمى الثممة الفؤادية 

في اإلناث  يا تكونالفحص العياني لمعدة القط المنزلي موضوع الدراسة أن يجةأظيرت نتوكذلك 

معدل طوىا و  ،(سم 93477±7337ل المعدة في اإلناث )معدل طو  بمغفي الذكور، إذ  منياأطول 

من  في الذكور أكبرالمعدة الجسم ووزن بينما كان معدل وزن  ،(سم 93433±7315ور )كفي الذ

وزن المعدة في معدل و  ،في الذكور (غم 34333333±66366)وزن الجسم معدل بمغذ اإلناث، إ

اإلناث  فيغم(  43443333±378319وزن الجسم )معدل  بمغ( بينما غم 473577±7335)الذكور 

لنسبي لممعدة في الذكور ا الوزنو وكان  ،في االناث غم(163713±433)وزن المعدة معدل و  ،

 .(1-4)جدول ( %737( وفي االناث )7.6%)

تنقسم المعدة في القط المنزلي عمى أربع مناطق: المنطقة الفؤادية التي تكون ضيقة في منطقة 

تقع و  ،الجسم و ارتباطيا بالمريء لكن تصبح عريضة من الخمف بالتدريج باتجاه منطقة القاع 

أسفل ثل أكبر جزء من المعدة وتقع منطقة القاع أسفل المنطقة الفؤادية، أما منطقة الجسم فتم

 Pyloricتنتيي بالعاصرة البوابية فتكون قصيرة و القاع، أما المنطقة البوابية الفؤادية و  تينالمنطق

sphincter  (.3-4عشر )شكل  االثنيدة و التي تمثل الحد الفاصل بين المعو 

في إناث القط المنزلي  (البوابيةالجسم و الفؤادية، القاع، ) مناطق المعدة االربعةمعدل عرض  بمغ

 بمغعمى التوالي، بينما  سم( 7344±43167، 7336±43477، 734±13777،7358±33767)

 53177±7315،  43333±7333، 43633±7378في معدة ذكور القط المنزلي ) معدليما

 .(1-4)جدول  سم( عمى التوالي 733±43877،
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مؤلفة من و  بنية المونية تظير تبين أن البطانة الداخمية لممعدة في كال الجنسين في المنطقة الفؤاد

في  اما، Unbranchedغير متفرعة و  Straight مستقيمة Longitudinal foldsطيات طولية 

متفرعة  من طيات طولية ةونمكو  أيضا بمون بني فتظير البطانة الداخمية منطقتي القاع والجسم

Branched  وغير متفرعةUnbranched  والقسم االخر  ةوتكون قسم منيا مستقيم العددكثيرة

غير يقل عدد الطيات الطولية و  بيضاء المون، البطانة الداخمية تبدوفنطقة البوابية متعرجة، أما الم

 (.5-4، 4-4)شكل  الشكل تكون مستقيمةو  فييا المتفرعة

 .القوقازي(: القياسات الشكميائية لممعدة في القط المنزلي والسنجاب 1-4جدول )

 خصائص الحيوان
  القظ المنزلي القوقازيالسنجاب 

 االناث الذكور االناث الذكور

 وزن الجسم )غم(
4483333±4.4 4693667±28.04 34333333±66.66 43443333±308.19 

 وزن المعدة )غم(
83773±0.05 93873±0.25 473577±0.35 163713±2.3 

%338 الوزن النسبي للمعدة  336%  736%  737%  

 طول المعدة )سم(
33677±0.43 33967±0.31 93433±0.15 93477±0.37 

المنطقت  عرض

الفؤاديت في المعدة 

 )سم(

73677±0.05 3677 ±0.17 
 

43633±0.08 
13777±0.4 

عرض منطقت القاع في 

 0.58±33767 0.33±43333 0.15±13377 0.08±13333 المعدة )سم(

عرض منطقت الجسم 

 0.36±43477 0.15±53177 0.81±13633 0.37±43467 في المعدة )سم(

عرض المنطقت البوابيت 

 0.44±43167 0.3±43877 0.033±73733 0.12±73967 في المعدة )سم(
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ف البطني في القط المنزلي. الحظ الكبد يجو تفي ال القط المنزلي معدة (: يوضح موقع1-4شكل )

(L( الطحال ،)S( القمب ،)H( الكمية ،)K( األمعاء الدقيقة ،)SI األمعاء ،)( الغميظةLI الرئة ،)
(Lu( الثرب األكبر ،)GO.) 

 
البطني في القط  تجويفمن الجية الظيرية في الالقط المنزلي معدة (: يوضح موقع 4-4شكل )

، القمب (Lu)، الرئة (L)، الكبد (LC)، االنحناء األصغر (GC)المنزلي. الحظ االنحناء األكبر 
(H) ،عشر  االثني(D) المريء ،(E) البنكرياس ،(P) كيس الصفراء ،(GB) الثرب األكبر ،

(GO). 

   
 ش   

H 

K 

Lu 

L 

S 

SI 

GO 
LI 

 

H 

L 

LC 

GC 

LO 

Di 

GB  
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، المنطقة الفؤادية (O)(: يوضح مناطق المعدة في القط المنزلي. الحظ المريء 3-4شكل )
(CR) منطقة القاع ،(FR) منطقة الجسم ،(BR) المنطقة البوابية ،(PR) ،عشر  االثني(D) ،

 .(PS)العاصرة البوابية 

 
(، المنطقة       في القط المنزلي. الحظ الطيات ) يوضح البطانة الداخمية لممعدة(: 4-4شكل )
، (E)، المريء (PR)، المنطقة البوابية (BR)، منطقة الجسم (FR)، منطقة القاع (CR)الفؤادية 
 .(PS)، العاصرة البوابية (D)عشر  االثني

 
 ش   

E 

FR 

CR 

BR D 

PR 

PS PR 
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(: يوضح ترتيب الطيات في السطح الداخمي لبطانة مناطق المعدة في القط المنزلي. 5-4شكل )

، المنطقة (BR)، منطقة الجسم (FR)، منطقة القاع (CR)، المنطقة الفؤادية (E)الحظ المريء 
)، الطيات الطولية المتعرجة (     )، الطيات الطولية المستقيمة (PR)البوابية  ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ش   
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PR 
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E 
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 Histological Structure of Stomachالتركيب النسجي لممعدة  4-1-2

يا تتألف من المناطق لمعدة في القط المنزلي أننسيج ال نسجيةالدراسة التيجة أظيرت ن

  التالية:

 Cardiac Region of Stomachالمنطقة الفؤادية لممعدة  4-1-2-1

أظيرت البطانة الداخمية ليذه ، و (6-4)شكل  Esophagusىي منطقة المعدة التي تمي المريء و 

 Unbranched straight longitudinalالمنطقة وجود طيات طولية مستقيمة غير متفرعة

folds  تحصر بينيا خبايا وCrypts ويمة تتفرع الطية المعدية إلى طيات ثانوية ط( و 7-4)شكل

جدار المنطقة الفؤادية لمعدة يتكون ( و 8-4يف المنطقة الفؤادية )شكل عريضة تمتد داخل تجو و 

 :ىي كما يأتيو  ابتداًء من الداخل نحو الخارج( 9-4نزلي من أربع غالالت )شكل القط الم

 Tunica Mucosaالغاللة المخاطية  4-1-2-1-1

 Lining epitheliumية تشمل البطانة الظيارية تتألف الغاللة المخاطية من ثالث طبقات ثانو 

 . Muscularis mucosa العضمية المخاطيةو  Lamnia propriaوالصفيحة االصيمة 

A- البطانة الظهاريةLining Epithelium: البطانة الظيارية الطيات المعدية  يتغط

Gastric folds  النقر المعدية وGastric pits  تتألف من نسيج ظياري وقنوات الغدد، و

نوى  متمكتذات خاليا عمودية  Simple columnar epithelial tissueعمودي بسيط 

لى الغشاء ايستند النسيج الظياري اضحة تتموضع قرب قواعد الخاليا و بيضوية الشكل و 

)شكل الذي يظير بييئة خط رفيع تستند عميو الخاليا Basement membraneالقاعدي 

أن البطانة الظيارية المبطنة لممنقطة الفؤادية تتكون من الخاليا المخاطية (، و 4-8

 االجزاء السطحية تتفاعلو كما ، التي تفرز المخاط  Surface mucous cellsالسطحية 

 PASالمبطنة لقنوات الغدد بشكل موجب مع ممون الظيارية السطحية و  البطانةخاليا ل

ىذه الطبقة ضن الغاللة معدل سمك  بمغ (.11-4ون بالمون األحمر الداكن )شكل تتمو 
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مايكروميتر(  7.63±82.500ط المنزلي )في المنطقة الفؤادية لمعدة إناث القالمخاطية 

 (.4-4روميتر( )جدول مايك 7.5±95.833ذكور القط المنزلي ) وبمغ معدل سمكيا فيو 

B-  الصفيحة االصيمةLamina propria:  تتألف الصفيحة االصيمة لجدار المنطقة

معدة القط المنزلي من نسيج ضام مفكك تتخممو ألياف مغراوية وارومات ليفية في الفؤادية 

(. تمتد الصفيحة الصيمة إلى 17-4بأحجام مختمفة )شكل أوعية دموية و خاليا لمفية و 

طقة الفؤادية معدل سمك ىذه الطبقة في المن بمغو  (.8-4)شكل داخل طيات المخاطية 

معدة  بمغ معدل سمكيا فيمايكروميتر و ( 57.37±495.250لمنزلي )لمعدة إناث القط ا

 (.4-4 )جدول مايكروميتر (62.21±500.500ذكور القط المنزلي )

 طبقة في المنطقة الفؤادية لمعدة القط المنزلي ضمنCardiac glands تتموضع الغدد الفؤادية 

الصفيحة االصيمة في الغاللة المخاطية وتنتشر بشكل غير منتظم عمى امتداد طبقة الصفيحة 

ىذه االصيمة وتكون بأحجام غير متقاربة وقصيرة ومن النوع نبيبية متفرعة بسيطة وتفتح اقنية 

مقارنة متوسطة العمق  كون النقروت ،في النقر المعدية  ةعمى سطح البطانة الظياري الغدد

ليذه  Neck regionوتبطن منطقة العنق  (.14-4شكل ) المعدة االخرى ر في مناطقبالنق

وىي خاليا عمودية منخفضة ذات نوى  Mucus neck cellsبخاليا العنق المخاطية  الغدد

محتويا عمى  يامز في حين يكون سايتوبال ،تتموضع قرب قواعد الخاليا Oval بيضوية الشكل

( وتوجد ىذه الخاليا ايضا في المنطقة 14-4)شكل  وذات لون فاتح Vacuolesفجوات 

كما تحتوي  (.13-4 )شكل PASـ القاعدية لمغدد الفؤادية وتتمون بشكل موجب مع ممون ال

كبيرة  وتكون Parietal cellsالغدد الفؤادية عمى نوع ثان من الخاليا وىي الخاليا الجدارية 

وذات نوى  Acidhilic cytoplasmسايتوبالزم حامضي  عمى الحجم مضمعة الشكل تحتوي

( 14-4 العنقية والقاعدية لمغدد الفؤادية )شكل تينفي المنطق ىذه الخاليا مركزية وتتواجد

 .(14-4)شكل  PASوتتمون بشكل سالب مع ممون ال 
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كما أظيرت نتائج الدراسة الحالية أن الغدد الفؤادية تكون ذات وحدات إفرازية كروية  

Spherical  أو بيضويةOval وتكون ىذه الوحدات ( 14-4)شكل  الشكل وكبيرة الحجم

 (.14-4)شكل الفارزة قميمة العدد 

أظير الفحص النسجي لممنطقة الفؤادية لمعدة القط المنزلي وجود الطبقة  كما

طبقة كثيفة من األلياف  وىيأسفل قواعد الغدد الفؤادية  Stratum compactumالمصمتة 

 (.17-4)شكل  Acellullar وتكون غير خموية غراوية الم

C- العضمية المخاطيةMuscularis mucosa :من  المخاطية الطبقة العضمية تألفت

 Circularالترتيبدائرية  طبقة عضمية بطبقتين الداخمية مرتبةألياف عضمية ممساء 

muscle layer  الترتيب ةيطولطبقة عضمية الخارجية و Longitudinal muscle 

layer  الغاللة المخاطية لممنطقة  ىذه الطبقة ضمنبمغ معدل سمك و  (.17-4)شكل

بمغ معدل سمكيا و  مايكروميتر( 28.64±129.500المنزلي ) الفؤادية في معدة إناث القط

 (.4-4)جدول  مايكروميتر( 12.61±101.500ي )معدة ذكور القط المنزل في

 Tunica Submucosaالغاللة تحت المخاطية  4-1-2-1-2

الفحص النسجي لجدار المنطقة الفؤادية لمعدة القط المنزلي موضوع الدراسة أن الغاللة  يجةبينت نت

واألوعية الدموية والممفية الخاليا الدىنية  فيوتحت المخاطية مؤلفة من نسيج ضام مفكك تنتشر 

-4لتسندىا )شكل (. تمتد ىذه الغاللة إلى منطقة لب الطيات المعدية 15-4األعصاب )شكل و 

 مايكروميتر (29.9±917.000) االناثسمك ىذه الغاللة في المنطقة الفؤادية لممعدة في  بمغ (.8

 (.4-4)جدول  مايكروميتر (52.5±682.500)ذكور الفي بمغ معدل سمكيا  و
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 Tunica Muscularisالغاللة العضمية  4-1-2-1-3

الفؤادية لممعدة أن الغاللة العضمية تتألف من  الفحص النسجي لجدار المنطقةأظير الفحص 

منيا  ، تترتب الطبقة الداخمية Smooth muscle fibersطبقتين من األلياف العضمية الممساء 

تكون سميكة، فيما تترتب و   Circularمرتبة بصورة دائرية غير منتظمة و  Bundlesة حزم أبيي

أقل سمكًا من تكون و   Longitudinalبصورة طولية ة حزم غير منتظمة و أالخارجية بييالطبقة 

 Fibrous connective tissueكما يتخمل بين ىاتين الطبقتين نسيج ضام ليفي  الطبقة الداخمية.

( واألوعية Aurbachis plexus رباخ)ظفيرة أو  Nerve plexusتنتشر فيو الظفائر العصبية 

لممنطقة الفؤادية لممعدة في إناث العضمية  بمغ معدل سمك الغاللة  (.16-4الممفية )شكل الدموية و 

ي ذكور القط المنزل بمغ معدل سمكيا فيو  مايكروميتر (204.82±906.500المنزلي ) القط

 (.4-4جدول ال) مايكروميتر (644.000±52.17)

 Tunica Serosaالغاللة المصمية  4-1-2-1-4

منطقة الفؤادية لممعدة في القط في جدارالأظير الفحص النسجي أن الغاللة المصمية 

تنتشر  Loose connective tissueالمنزلي موضوع الدراسة الحالية تتمثل بنسيج ضام مفكك 

يحدىا من الخارج صف من خاليا واألعصاب و  Blood vesselsفيو العديد من األوعية الدموية 

ة لممنطقة الغالل ىذه بمغ معدل سمك (.16-4)شكل  Mesothelial cellsالظيارة المتوسطة 

ر في الذكو  وبمغ معدل سمكيا ،مايكروميتر (21.28±301.000الفؤادية في اإلناث )

 (.4-4)جدول  مايكروميتر (455.000±106.44)
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منطقة الفؤادية في معدة القط المنزلي في جدار ال الغالالت االربع(: معدل سمك 2-4جدول )ال

 .القوقازيوالسنجاب 

 الجنس الحيوان

 (Mean±S.E) المنطقة الفؤادية

 µmالغاللة المخاطية 

الغاللة تحت 

 µm المخاطية

 ةالغاللة العضلي

µm 

 الغاللة المصلية

µm  البطانة

 الظهارية

الصفيحة 

 االصيلة
 العضلية المخاطية

 القظ

Female 
82.500 

±7.63 

495.250 

±57.37 

129.500 

±28.64 

917.000 

±29.9 

906.500 

±204.82 

301.000 

±21.28 

Male 
95.833 

±7.5 

500.500 

±62.21 

101.500 

±12.61 

682.500 

±52.5 

644.000 

±52.17 

455.000 

±106.44 

 السنجاب

Female 
44.167 

±9.82 

194.167 

±9.82 
87.500±0 

102.500 

±26.33 

237.500 

±7.21 

35.833 

±1.66 

Male 
20.000±

2.88 

175.000 

±19.09 
98.000±0 

47.500 

±2.88 

262.500 

±26.42 

315.000 

±6.06 
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في  (B)معدة مبالمنطقة الفؤادية ل (A)(: مقطع طولي يوضح منطقة ارتباط المريء 6-4شكل )

( H & E. )ممون (SM)، الغاللة تحت المخاطية (M)القط المنزلي الحظ: الغاللة المخاطية 
(10x). 

  
(: مقطع طولي في جدار المنطقة الفؤادية لمعدة القط المنزلي يوضح امتداد الغاللة 7-4شكل )

الحظ: الخبايا الداخمية  (GF)إلى داخل منطقة المب لمطيات المعدية  (SM)تحت المخاطية 
، الصفيحة (LE)، البطانة الظيارية (M)، الغاللة المخاطية (GP)، النقر المعدية (Cr)لممعدة 
 H)ممون  (Ne)، األعصاب (BV)، األوعية الدموية (MM)، العضمية المخاطية (LP)االصيمة 

& E )(4x). 
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(: مقطع مستعرض لجدار المنطقة الفؤادية لمعدة القط المنزلي يوضح البطانة الظيارية 8-4شكل )
(LE)  والصفيحة االصيمة(LP)  الثانويةوامتدادىا داخل الطيات المعدية(SGF)  الحظ: النسيج

، خبايا داخمية (BM)، الغشاء القاعدي (N)، النوى (SC)الظياري العمودي البسيط 
(Cr)الخالياالجدارية،PC ممون(H&E )(40x). 

 
(: مقطع مستعرض في جدار المنطقة الفؤادية لمعدة القط المنزلي يوضح الغالالت 9-4شكل )

، (ML)، الغاللة العضمية (SM)، الغاللة تحت المخاطية (M)االربع الحظ: الغاللة المخاطية 
 .(4x)( H & E. )ممون (TS)الغاللة المصمية 

 

 
 ش   

PC 
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مقطع مستعرض في جدار المنطقة الفؤادية لمعدة القط المنزلي يوضح طبقات الغاللة المخاطية (: 10-4شكل )

(M)  الحظ: البطانة الظيارية(LE) الصفيحة االصيمة ،(LP) الغدد الفؤادية ،(CG) الطبقة المصمتة ،(SC) ،
وعاء دموي ، (LML) الطبقة العضمية الطولية،((CML، الطبقة العضمية الدائرية(MM)العضمية المخاطية 

(BV) االرومة الميفية ،(Fb) ألياف مغراوية ،(CF) الغاللة تحت المخاطية ،(SM) الخاليا الممفية ،(Ly) .
 .(10x)( H & Eممون )

A جزء مكبر لممستطيل :(A)  يوضح التركيب النسجي لمبطانة الظيارية(10x). 

B جزء مكبر لممستطيل :(B) يوضح التركيب النسجي لمصفيحة األصيمة (40x). 
C جزء مكبر لممستطيل :(C)  يوضح التركيب النسجي لمعضمية المخاطية(40x). 

PC 

MNC 
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تفاعل (: مقطع مستعرض في جدار المنطقة الفؤادية لمعدة القط المنزلي يوضح 11-4شكل )

 (MNC)( وخاليا العنق المخاطية ←خاليا البطانة الظيارية السطحية )الجزء السطحي ل
( المتفاعمة بشكل سالب مع ممون PCوالخاليا الجدارية) PASوالمتفاعمة بشكل موجب مع ممون 

PAS الحظ: خاليا النسيج الظياري العمودي البسيط لفؤاديةفي منطقة العنق لمغدة ا ،(SC) ،
 .(100x)( PAS)ممون  (LP)، الصفيحة االصيمة (BM)، الغشاء القاعدي (N)النوى 
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(: مقطع طولي في جدار المنطقة الفؤادية لمعدة القط المنزلي يوضح الغدد الفؤادية 12-4شكل )
(CG) الحظ: البطانة الظيارية ،(LE) النقر المعدية ،(GP) المنطقة العنقية لمغدد ،(NR) ،

، خاليا العنق المخاطية (L)، التجويف (PC)، الخاليا الجدارية (BR)غدد ئالمنطقة القاعدية لم
(MNC) االرومة الميفية ،(Fb) الخاليا المخاطية ،(MC)  ممون(H & E )(40x). 

A- جزء مكبر لممستطيل(A)  ء القاعدي لمغدد الفؤادية يوضح التركيب النسجي لمجز(100x). 
B- جزء مكبر لممستطيل(B)  يوضح التركيب النسجي لمجزء القاعدي لمغدد الفؤادية(100x). 
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(: مقطع مستعرض في جدار المنطقة الفؤادية لمعدة القط المنزلي يوضح وحدات 13-4شكل )
والتي  (MC)والتي تحتوي عمى الخاليا المخاطية  (CG)لمغدد الفؤادية  في المنطقة القاعديةاإلفراز 

 ، االرومة(CF)، األلياف المغراوية (L)، الحظ: التجويف PASتتمون بشكل موجب مع ممون 
 .(100x) (PAS)ممون  (PC)، الخاليا الجدارية (Fb)الميفية 

 

وحدات (: مقطع مستعرض في جدار المنطقة الفؤادية لمعدة القط المنزلي يوضح 14-4شكل )
والتي  (PC)والتي تحتوي عمى الخاليا الجدارية  (CG)لمغدد الفؤادية  في المنطقة القاعديةاإلفراز 

 ، االرومة(CF)، األلياف المغراوية (L)، الحظ التجويف PASتتمون بشكل سالب مع ممون 
 .(100x)( PAS)ممون  (Fb)الميفية 

 

 
 ش   

 

 
 ش   
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يوضح الغاللة تحت المنزلي لمعدة القط  (: مقطع طولي في جدار المنطقة الفؤادية15-4شكل )

، (ML)، الغاللة العضمية (Ne)، األعصاب (BV)الحظ: األوعية الدموية  (SM)المخاطية 
 .(40x)( H & E. )ممون (AC)، خاليا دىنية (CF)األلياف المغراوية 

 

 

 تينالغالل(: مقطع مستعرض في جدار المنطقة الفؤادية لمعدة القط المنزلي يوضح 16-4شكل )
، الطبقة (CML)الحظ: الطبقة العضمية الدائرية  (TS)والغاللة المصمية  (ML)العضمية 

( H & E. )ممون (NP)، ظفيرة عصبية (BV)، األوعية الدموية (LML)العضمية الطولية 
(10x). 

 

  

 
 ش   
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  Fundus Region of Stomach ممعدةمنطقة القاع ل 4-1-2-2

منطقة القاع لمعدة القط المنزلي من طيات طولية في جدار تتألف البطانة الداخمية 

Longitudinal folds تحصر بينيا خبايا ،Crypts  المعدية (، كما تتفرع الطيات 17-4)شكل

-4شكل عريضة تمتد إلى داخل تجويف قاع المعدة في القط المنزلي )إلى طيات ثانوية قصيرة و 

تحت  الغاللةالالت ممثمة بالغاللة المخاطية و أربع غيـتألف جدار منطقة القاع لممعدة من  (.18

 (.19-4الغاللة المصمية )شكل المخاطية والغاللة العضمية و 

 Tunica Mucosaالغاللة المخاطية  4-1-2-2-1

انيا تتألف ي منطقة القاع في معدة القط المنزلفي جدار أظير الفحص النسجي أن الغاللة المخاطية 

أيضا)البطانة الظيارية،الصفيحة االصيمة والطبقة العضمية المخاطية( من ثالث طبقات ثانوية 

 .(47-4)شكل 

A-  البطانة الظهاريةLining Epithelium:  تغطي البطانة الظيارية الطيات المعدية

تتكون من نسيج ظياري عمودي و  ،Fundic glandsد القاعية وكذلك النقر وقنوات الغد

-4قرب قواعد الخاليا )شكل  خاليا عمودية تحتوي عمى نوى واضحة تتموضع وبسيط ذ

 Trnsmission electron وقد اظيرت دراسة المجير االلكتروني النافذ (.18

microscope (TEM) الظيارية السطحية تحتوي عمى الحبيبات  خاليا البطانةان

بيوت  من الخمية فضاًل عنالجزء العموي التي تتواجد في  Mucous granulesالمخاطية 

تفرز خاليا البطانة الظيارية و ( 41-4)شكل  Mictochodria المايتوكوندريا الطاقة

ية والمبطنة لقنوات خاليا البطانة الظيارية السطحاالجزاء السطحية ل ظيرت اوقد  المخاط.

ظيرت ممونة بالمون األحمر الداكن )شكل  إذ، PASبشكل موجب مع ممون  تفاعلالغدد 

ط المنزلي في منطقة القاع لمعدة إناث الق البطانة الظياريةمعدل سمك  بمغو  (.4-44
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القط المنزلي  بمغ معدل سمكيا في ذكورذكور  ومايكروميتر ( 87.917±3.25)

 (.3-4)جدول  مايكروميتر (84.583±5.46)

B-  الصفيحة االصيمةLamina propria:  في تتألف الصفيحة االصيمة في منطقة القاع

 Collagenousمعدة القط المنزلي من نسيج ضام مفكك تنتشر فيو ألياف مغراوية جدار 

 تمتد ىذه الطبقة داخل. Lخاليا لمفية لمفية بأحجام مختمفة و أوعية دموية و و ارومات ليفية و 

في منطقة القاع  الطبقةىذه بمغ معدل سمك  (.18-4الطيات المعدية لتسندىا )شكل 

ذكور الفي بمغ معدل سمكياو  مايكروميتر( 28.91±561.750)ناث اإللمعدة 

 (.3-4جدول ال) مايكروميتر( 623.000±24.5)

غدد القاع في طبقة الصفيحة االصيمة لمغاللة المخاطية في منطقة القاع لمعدة القط  تنتشر

تكون اطول من الغدد )الفؤادية غدد الىذه الدراسة الحالية أن  يجةالمنزلي، كما أظيرت نت

 Simple branchedبسيطة نبيبية متفرعة  تكون غددر متقاربة و بأحجام غي ووالبوا بية( 

tubular glands  الفؤاديةتبدو الغدد اكثر عددا مما في المنطقة ، حيث ( 43-4)شكل. 

دية ما بين الطيات عمى سطح البطانة الظيارية في النقر المع غددىذه الوتفتح أقنية 

 بالمنطقة الفؤادية لممعدةاقل عمقا بالمقارنة  ىذه المنطقةالمعدية وتكون  النقر المعدية في 

 .(14-4)شكل 

 Low columnarالغدد خاليا العنق المخاطية وىي خاليا عمودية منخفضةىذه  تبطن قنوات

epithelial cells  منطقة الخاليا وتكون بأعداد كبيرة في ذات نوى بيضوية الشكل تقع في قواعد

 PASوتتمون خاليا العنق المخاطية بشكل موجب مع ممون  ،(44-4لغدد )شكل ليذه ا نقالع

 خاليا العنق المخاطيةالقاع ان أظير الفحص بالمجير االلكتروني النافذ لمنطقة  .(44-4شكل )

 Nucleolusفي قاعدة الخمية وتحتوي عمى المادة الكروماتينية والنوية  ى متموضعةذات نو  تكون
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 Membranousعمى عدد كثير من الحويصالت النبيبة الغشائية محتويا ً سايتوبالزميا  كونوي

tubule vesicle المايتوكوندريا( وبيوت الطاقة( Mitochondria  (45-4)شكل 

يا كبيرة الحجم مضمعة خال التي تكونعمى عدد كبير من الخاليا الجدارية  ايضاً  غددىذه التحتوي 

ع وتتواجد ىذه الخاليا بيضوية  الشكل ومركزية الموق ىاو نوا، حامضي  وذات سايتوبالزمالشكل 

اظيرت نتائج دراسة المجير االلكتروني  (.44-4)شكل  غدديذه الل ةوالقاعدالعنق  منطقتيفي 

من الحويصالت النبيبة الغشائية  اً كبير  اً يحتوي عدد الخاليا الجدارية زمسايتوبال النافذ ان

Membranous tubule vesicles  خموية  داخل والقنياتInter cellular canaliculi  والتي

تكون و ، وبيوت الطاقة )المايتوكوندريا(  الغدد المعدية.تمثل امتدادات سايتوبالمية باتجاه تجويف 

وعند التموين  (.46-4ادة الكروماتينية والنوية )شكل الموقع والتي تحتوي عمى الممركزية النواة 

 (.47-4مع الممون )شكل  اً سالب رية تفاعالً تظير الخاليا الجدا PASبممون 

 Chiefمغدد القاعية نوعا اخر من الخاليا وىي الخاليا الرئيسة المنطقة القاعدية ل في كماويوجد

cells   الشكلوتكون ىرمية Pyramidal تقع عند قواعد  مسطحة الشكل تتموضع وذات نوى

قد بينت الدراسة و  (.44-4)شكل  cytoplasm  cytoplasmسايتوبالم قاعدي تمتمكو الخاليا 

سايتوبالزم يحتوي عمى نواة والتي لمخاليا الرئيسة المجير االلكتروني النافذ ان  عمالالحالية باست

مية ز جد الشبكة البالاو تتوكذلك  ،والنوية Chromatinتحتوي في داخميا عمى المادة الكروماتينية 

، ة من الصفائح الغشائية المتوازيةالمكون Rough endoplasmic reticulumالخشنة الداخمية 

)حبيبات الزايموجين  Secretory granulesعدد من الحويصالت االفرازية أيضاتتواجد كماو 

Zymogen granulesفضاًل عن ، كبيرة الحجم حبيبات  وتكونيذه الخاليا لقمي ل( في الجزء ا

 (.48-4)شكل  ي بالقرب من النواةجمعقد كول وجود
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تفاعل سالب  ىذه الغددفي قواعد  قدمة بالنموتظير الخاليا الرئيسة المت PASوعند التموين بممون 

 اً شديد اً بجمو  في قواعد ىذه الغدد تفاعالً  المبكرة بالنموبينما تظير الخاليا الرئيسة  الممون، ىذا مع

 (.47-4)شكل PASمع ممون 

 Endocrine (لمفضة الخالياالمحبة)الدراسة الحالية وجود الخاليا الصماء يجةاظيرت نتكماو 

cells (Argentaffin cells)   لى الغشاء ا مستندةبيضوية الشكل  كانتو في الغدد القاعية

وتتموضع في السايتوبالزم عدد من بيوت الطاقة  تمتمك نواىا كروماتين ونوية، القاعدي

عدد من الحبيبات الكثيفة  لوحظ)المايتوكوندريا( والتي تنتشر حول النواة وتكون صغيرة الحجم،كما 

Dense granules الشبكة  وكذلكبجانب النواة  الكروية الشكل فضال عن معقد كولجي اذ يقع

 (.49-4)شكل أيضا االندوبالزمية الخشنة بالقرب من النواة 

غدد تكون كروية يذه الل Secretory unitsاظير الفحص النسجي ان الوحدات الفارزةوكذلك 

مقارنة بالوحدات  اً يكون واسع Lumen اوبيضوية الشكل وكبيرة في الحجم وتحتوي عمى تجويف

الوحدات كثيرة العدد مقارنة مع الوحدات الفارزة لمغدد  ىذه الفؤادية ، وتظير الفارزة في الغدد

 (47-14،4-4)شكل  الفؤادية

وجود الطبقة المصمتة في الغاللة المخاطية تقع  ليذه المنطقة ايضاً وقد أظير الفحص النسجي 

فة من األلياف المغراوية إذ تشبو ىذه الطبقة الشريط  أسفل قواعد غدد القاع وتتكون من طبقة كثي

 (.37-4)شكل  وتتمون بالمون الوردي

C- العضمية المخاطيةMuscularis Mucosa:  أظير الفحص النسجي، أن الطبقة

من حزم من ألياف عضمية  مؤلفة جدار القاع لمعدة القط المنزليفي المخاطية العضمية 

 ة الترتيبتترتب بطبقتين الداخمية بشكل دائري، Smooth muscle fibersممساء 

معدل سمك  بمغ .(37-4)شكل داخل الطيات المعدية  وتمتد  طولية الترتيبالخارجية و 
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ر في الذكو بمغ معدل سمكيا و  مايكروميتر ( 983777± 9346)في اإلناث ىذه الطبقة 

 (.3-4)جدول  مايكروميتر (14361±1713577)

 Tunica Submucosaالغاللة تحت المخاطية  4-1-2-2-2

الفحص النسجي لجدار منطقة القاع لمعدة القط المنزلي أن الغاللة تحت المخاطية  يجةبينت نت

وتمتد ىذه  (.31-4)شكل أعصاب و لمفية و مؤلفة من نسيج ضام مفكك ، تتخممو أوعية دموية 

الغاللة لمنطقة القاع ىذه معدل سمك  بمغو  (17-4الغاللة الى منطقة لب الطيات المعدية )شكل 

في معدة ذكور بمغ معدل سمكيا و  ،مايكروميتر (9453777±37331المنزلي ) في معدة إناث القط

 (.3-4)جدول  مايكروميتر (  6843577 ±52.5القط المنزلي

 Tunica Muscularisالغاللة العضمية  4-1-2-2-3

منطقة القاع لمعدة القط المنزلي من طبقتين من األلياف في جدار تتألف الغاللة العضمية 

دو حزم غير منتظمة فيما تب بييأةو العضمية الممساء ، تتخذ ألياف الطبقة الخارجية ترتيبًا طوليًا 

كما يتخمل بين ،حزم غير منتظمة  بييأةو ذات ترتيب دائري لطبقة الداخمية أكثر سمكًا و لياف اا

-4الممفية )شكل ، تنتشر فيو األوعية الدموية و ىاتين الطبقتين العضميتين شريط من نسيج ضام 

 8493577المنزلي ) الغاللة لمنطقة القاع لممعدة في إناث القط ىذه معدل سمك بمغ (.32

 ( 6443777± 54317)في ذكور القط المنزلي  بمغ معدل سمكياو  ،مايكروميتر (±94348

 (.3-4جدول ال) مايكروميتر

 Tunica Serosaالغاللة المصمية  4-1-2-2-4

لممعدة في القط المنزلي  منطقة القاعفي جدار فحص النسجي أن الغاللة المصمية أظير ال

 بمغ (.33-4)شكل واألعصاب تتمثل بنسيج ضام مفكك تنتشر فيو العديد من األوعية الدموية 

وبمغ ، مايكروميتر( 3363777 ±34377ة في اإلناث )معدل سمك الغاللة المصمية لممنطقة الفؤادي

 (.3-4)جدول  مايكروميتر ( 4943777± 16373ر )في الذكو  معدل سمكيا
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القط المنزلي  منطقة القاع في معدةفي جدار  الغالالت االربعمعدل سمك (: 3-4جدول )

 .القوقازيالسنجاب و 

 الجنس الحيوان

 (Mean±S.E) منطقة القاع

 µmالغاللة المخاطية 

الغاللة 

تحت 

 المخاطية

µm 

الغاللة 

 µm ةالعضلي

الغاللة 

 البطانة الظهارية µm المصلية
الصفيحة 

 االصيلة

العضلية 

 المخاطية

 القظ

Female 
87.917 

±3.25 

561.750 

±28.91 

98.000 

±9.26 

945.000 

±30.31 

829.500 

±92.28 

336.000 

±32.07 

Male 
84.583 

±5.46 

623.000 

±24.5 

101.500 

±12.61 

682.500 

±52.5 

644.000 

±52.17 

294.000 

±16.03 

 السنجاب

Female 
32.500 

±2.5 

362.500 

±26.02 

31.667 

±9.82 

70.833 

±15.02 

167.500 

±22.68 

58.3333 

±21.27 

Male 
22.500 

±1.44 

245.833 

±15.02 

44.167 

±9.27 

85.000 

±8.03 

997.500 

±80.19 

210.000 

±12.12 
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(: مقطع طولي في جدار القاع لمعدة القط المنزلي يوضح امتداد الغاللة تحت 17-4شكل )

( الحظ: الخبايا الداخمية لممعدة GFالمعدية )( إلى داخل منطقة المب لمطيات SMالمخاطية )
(Cr( النقر المعدية ،)GP( الغاللة المخاطية ،)M( البطانة الظيارية ،)LE الصفيحة االصيمة ،)
(LP( العضمية المخاطية ،)MM( الطبقة المصمتة ،)SCممون( .) (H & E) (4x). 
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(: مقطع مستعرض في جدار منطقة القاع لمعدة القط المنزلي يوضح البطانة 18-4شكل )

الحظ:  (GF) الثانوية وامتدادىا داخل الطيات المعدية (LP)والصفيحة االصيمة  (LE)الظيارية 
، االرومات الميفية (N)النوى (  (PCالخاليا الجدارية،(SC)النسيج الظياري العمودي البسيط 

(Fb)راوية ، األلياف المغ(CF) الخبايا الداخمية ،(Cr) ممون( .H & E )(10x). 
 
 
 
 
 

PC

CC

SC 
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 الغالالت االربع(: مقطع مستعرض لجدار منطقة القاع لمعدة القط المنزلي يوضح 19-4شكل )

، الغاللة (ML)، الغاللة العضمية (SM)، الغاللة تحت المخاطية (M)الحظ: الغاللة المخاطية 
 .(10x)( H & E. )ممون (TS)المصمية 
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(: مقطع مستعرض في جدار منطقة القاع لمعدة القط المنزلي يوضح مكونات الغاللة 47-4شكل )

، (BM)، الغشاء القاعدي (SC)الحظ: النسيج الظياري العمودي البسيط  (M)المخاطية 
، العضمية المخاطية (SC)، الطبقة المصمتة (FG)، غدد القاع (LP)الصفيحة االصيمة 

(MM)ة تحت المخاطية ، الغالل(SM) األوعية الدموية ،(BV) ممون( .H & E )(10x). 
 

 
 حيةطيارية السظبطانة الاللخمية  TEM(: صورة بالمجير االلكتروني النافذ 41 -4شكل )
SEC) ) في غدة القاع في معدة القط المنزلي، الحظ: النواة(N) النوية ،(Nu) الغشاء القاعدي ،
(BM) بيوت الطاقة ،(M) ،(الحبيبات المخاطيةMG(التجويف ،)L الفسحة بين الخموية ،)IS)) 

(X4677.) 
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(: مقطع طولي في جدار منطقة القاع لمعدة القط المنزلي يوضح خاليا البطانة 44-4شكل )

والمتفاعمة بشكل موجب مع ممون  (MNC)وخاليا العنق المخاطية  (←)الظيارية السطحية 
PAS  والخاليا الجدارية المتفاعمة بشكل سالب مع ممونPAS  في منطقة العنق لغدة القاع ،

، (BM)، الغشاء القاعدي (N)، النوى (SC)الحظ: خاليا النسيج الظياري العمودي البسيط 
، الخاليا (SM)، الغاللة تحت المخاطية (M)، الغاللة المخاطية (LP)الصفيحة االصيمة 

 .(10x)( PASن )ممو  (PC)الجدارية 
A- جزء مكبر لممستطيل(A)  يوضح التركيب النسجي وشدة التفاعل مع ممونPAS (100x). 

A 
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(: مقطع مستعرض في جدار منطقة القاع لمعدة القط المنزلي يوضح غدد القاع 43-4شكل )
(FG) الحظ: الغاللة المخاطية ،(M) البطانة الظيارية ،(LE) النقر المعدية ،(GP) المنطقة ،

، الطبقة (MM)، العضمية المخاطية (BR)، المنطقة القاعدية لمغدد (NR)العنقية لمغدد 
 .(10x)( TBممون . )(SM)، الغاللة تحت المخاطية (SCo)المصمتة 
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A 
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 مقطع مستعرض في جدار منطقة القاع لمعدة القط المنزلي يوضح التركيب  A -(: 44-4) شكل

، المنطقة العنقية (GP)، النقر المعدية (LE)الحظ: البطانة الظيارية  (FG)النسجي لغدد القاع 
، الخاليا الرئيسة (MNC)، الخاليا العنقية المخاطية (BR)، المنطقة القاعدية لمغدد (NR)لمغدد 
(CC) الخاليا الجدارية ،(PC) التجويف ،(L) العضمية المخاطية ،(MM)ية ، االرومة الميف
(Fb) األلياف المغراوية ،(CF) الطبقة المصمتة ،(SC) ممون( .H & E )(40x). 

B- مقطع مستعرض في جدر منطقة القاع يوضح االجزاء القاعدية لغدد القاع: الخاليا الجدارية
PC الخاليا الرئيسة ،CC ممون(H&E( )x177) 
 
 
 
 

CC 

PC 

B 
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( في غدة MNCلخمية العنق المخاطية ) TEM(: صورة بالمجير االلكتروني النافذ 45-4شكل )

(، بيوت MG(، الحبيبات المخاطية )Nu(، النوية )Nالقاع في معدة القط المنزلي، الحظ: النواة )
 .(45777X) (.M)الطاقة 

 
في غدة القاع في  (PC)لمخمية الجدارية  TEM(: صورة بالمجير االلكتروني النافذ 46-4شكل )

الطاقة  بيوت، (GC)، معقد كولجي (Nu)، النوية (N)معدة القط المنزلي، الحظ: النواة 
(M)(19777X). 

 

 ش   
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(: مقطع طولي في جدار منطقة القاع لمعدة القط المنزلي يوضح الخاليا الرئيسة 47-4شكل )

قدمة والخاليا الرئيسة المت PASمع ممون  التي تتمون بشكل موجب شديدو  (←) المبكرة بالنمو
، الحظ: التجويف PASالتي تتمون بشكل سالب مع ممون  (PC)والخاليا الجدارية  (CC)بالنمو
(L) األلياف المغراوية ،(CF) غدد القاع ،(FG)  ممون(PAS )(10x). 

A- جزء مكبر لممستطيل(A) مع  االفرازية لغدد القاع المتفاعمة  تركيب النسجي لموحداتيوضح ال
 .PAS (100x)ممون 

B- جزء مكبر لممستطيل(B) مع االفرازية لغدد القاع المتفاعمة   التركيب النسجي لموحدات يوضح
 .PAS (100x)ممون 

 
 ش   

A B 
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في غدة القاع في  (CC)لمخمية الرئيسة  TEM(: صورة بالمجير االلكتروني النافذ 48 -4شكل )

، الشبكة البالزمية الداخمية (Nu)، النوية (Ch)، الكروماتين (N)معدة القط المنزلي، الحظ: النواة 
، حبيبات الزايموجين (M)، بيوت الطاقة (GC)، معقد كولجي (RER)الخشنة 

(34000X)(ZG). 

 
في غدة القاع في  (EC)لمخمية الصماء  TEM(: صورة بالمجير االلكتروني النافذ 49 -4شكل )

، (M)، بيوت الطاقة (GC)، معقد كولجي (Nu)، النوية (N)معدة القط المنزلي، الحظ: النواة 
 .(13577X) (Arg G)، الحبيبات المحبة لمفضة (BM)الغشاء القاعدي 
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(: مقطع مستعرض في جدار منطقة القاع لمعدة القط المنزلي يوضح الطبقة 37-4شكل )

، (FG)، غدد القاع (LP)الحظ: الصفيحة االصيمة  (MM)والعضمية المخاطية  (SC)المصمتة 
. (Ly)، الخاليا الممفية (CF)، األلياف المغراوية (Fb)، االرومة الميفية (BV)األوعية الدموية 

 .(40x)( H & E)ممون 
A جزء مكبر لممستطيل :(A) لمطبقة المصمتة يوضح التركيب النسجي (100x). 
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(: مقطع مستعرض في جدار منطقة القاع لمعدة القط المنزلي يوضح األوعية الدموية 31-4شكل )
(BV)  واألعصاب(Ne)  في الغاللة تحت المخاطية(SM)  الحظ: الصفيحة االصيمة(LP) ،
 .(10x)( TB. )ممون(MM)، العضمية المخاطية (FG)القاع غدد 

 

 
(: مقطع طولي في جدار منطقة القاع لمعدة القط المنزلي يوضح الغاللة العضمية 34-4شكل )
(ML)  بطبقتييا الداخمية الدائرية(CML)  والخارجية الطولية(LML)  الحظ: الغاللة المخاطية

(M) الغاللة تحت المخاطية ،(SM) النسيج الضام ،(CT) ممون( .H & E )(4x). 
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(: مقطع مستعرض في جدار منطقة القاع لمعدة القط المنزلي يوضح الغاللة 33-4شكل )

، الغاللة العضمية (SM)، الغاللة تحت المخاطية (M)الحظ: الغاللة المخاطية  (TS)المصمية 
(ML) ممون( .H & E )(4x). 

 

  Body Region of Stomach لممعدةمنطقة الجسم  4-1-2-3

مستقيمة ة القط المنزلي عمى طيات طولية و تحتوي البطانة الداخمية لمنطقة الجسم لمعد

تحصر وتبدو قصيرة وسميكة و  Unbranched straight longitudinal foldsغير متفرعة 

غالالت )شكل نزلي من أربع (. يتكون جدار منطقة الجسم لمعدة القط الم34-4بينيا خبايا )شكل 

 : ياتيىي كما ( و 4-35

 Tunicca Mucosaالغاللة المخاطية  4-1-2-3-1

فة مؤل الدراسة الحالية أن الغاللة المخاطية لجدار منطقة الجسم في المعدة يجةأظيرت نت

 (.36-4من ثالث طبقات ثانوية )شكل 

A-  البطانة الظهاريةLining Epithelium:خاليا البطانة ل االجزاء السطحية  تفاعمت

 (.37-4بالمون األحمر الداكن )شكل  اذ تمونت PASالظيارية بشكل موجب مع ممون 

معدل سمك البطانة الظيارية في منطقة جسم المعدة في إناث القط المنزلي  بمغ



 101                                                                                    الفصل الرابع: النتائج   

في معدة ذكور القط المنزلي بمغ معدل سمكيا يكروميتر( و ما 76.250±9.01)

 .(4-4)جدول  مايكروميتر( 90.833±3.56)

B-  الصفيحة االصيمةLamina Propria:  تتألف الصفيحة االصيمة لمنطقة الجسم في

األلياف المغراوية واألعصاب و المعدة من نسيج ضام مفكك تنتشر فيو األوعية الدموية 

تصبح جزًءا منيا طيات المعدية لتسندىا و البقة داخل تمتد ىذه الط. االرومات الميفيةو 

 32.78±908.250 معدل سمكيا في إناث القط المنزلي ) بمغ (.36-4)شكل 

مايكروميتر( 138.9±708.750ي )في ذكور القط المنزلبمغ معدل سمكياو ،مايكروميتر( 

 (.4-4)جدول 

في طبقة الصفيحة االصيمة لمغاللة المخاطية وتكون من  Body glands تتموضع غدد الجسم و 

بأحجام غير متقاربة وبشكل غير منتظم  وتبدو ىذه الغدد نوع النبيبية المتفرعة البسيطة وتنتشر 

 .القاع( و ؤادية)الف بمنطقتيمقارنة  (38-4)شكل  اكبرطوال واكثر عدداً 

في  روتكون النق ،عمى سطح البطانة الظيارية في النقر المعدية  غدد الجسم وتفتح أقنية

قنوات غدد الجسم عمى خاليا ظيارية تحتوي  ،الفؤادية منطقةمنطقة اقل عمقا مما في الىذه ال

عمودية منخفضة متمثمة بخاليا العنق المخاطية يحتوي السايتوبالزم عمى فجوات ونواة بيضوية 

يذه الخاليا بشكل ل االجزاء السطحية وتتفاعل (.38-4)شكل  في قاعدة الخمية تموضعلشكل تا

وىي خاليا كبيرة الحجم وذات  (. كما تالحظ الخاليا الجدارية37-4)شكل  PASموجب مع ممون 

الغدد  مناطق سايتوبالزم حامضي  ونوى مستديرة مركزية الموقع وتتواجد ىذه الخاليا عمى طول

 (.37-4)شكل  PASتتفاعل ىذه الخاليا بشكل سالب مع ممون  ،(38-4)شكل 

اصغر حجما من الخاليا الرئيسة المولدة لمببسين وتكون  لغدد الجسمكما تنتشر في الجزء القاعدي 

ع بالقرب من قاعدة مستديرة تق ىىرمية الشكل وذات سايتوبالزم قاعدي ونو تكون الخاليا الجدارية و 

 .(37-4)شكل  PASوتتفاعل ىذه الخاليا بشكل سالب مع ممون  ،(38-4الخمية )شكل 
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وكما ىو الحال في الغدد الفؤادية والقاعية بشكميا الكروي او  غدد الجسمتتميز الوحدات الفارزة في 

. القاع( و حدات الفارزة في الغدد )الفؤاديةالبيضوي وتكون كبيرة الحجم وكثيرة العدد مقارنة بالو 

 لفؤادية القاع(ويكون تجويف ىذه الوحدات الفارزة ضيقا مقارنة مع الوحدات الفارزة في الغدد )ا

يوجد أسفل غدد الجسم الطبقة المصمتة والمؤلفة من طبقة كثيفة من و  كما(.44-14،4-4)شكل 

 (.39-4األلياف المغراوية )شكل 

C- العضمية المخاطيةMuscularis mucosa: الدراسة الحالية، أن  يجةأوضحت نت

معدة القط المنزلي تتألف من طبقتين في جدار في منطقة الجسم  المخاطية الطبقة العضمية

ألياف الطبقة و   العضمية الممساء تترتب ألياف الطبقة الداخمية بصورة دائريةمن األلياف 

-4، ال تمتد داخل الطيات المعدية )شكل (39-4)شكل  الخارجية تترتب بصورة طولية

في الغاللة المخاطية لمنطقة الجسم في معدة إناث القط  ىذه الطبقةمعدل سمك  بمغ (.34

في معدة ذكور القط بمغ معدل سمكيا و  ،مايكروميتر (33.38±171.500المنزلي )

 (.4-4)جدول  مايكروميتر (7±91.000لي )المنز 

 Tunica Submucosaالغاللة تحت المخاطية  4-1-2-3-2

معدة في القط في جدار الدراسة الحالية أن الغاللة تحت المخاطية لمنطقة الجسم  يجةأظيرت نت

ألياف و أعصاب ولمفية و المنزلي موضوع الدراسة مكونة من نسيج ضام مفكك تتخممو أوعية دموية 

-4)شكل  Gastric foldsمغراوية. ال تمتد ىذه الغاللة إلى داخل منطقة المب لمطيات المعدية 

( 9.26±416.500ي اإلناث )الغاللة لمنطقة الجسم ف ىذه معدل سمك بمغ (.41و 47و 34

 (.4-4ول دج) مايكروميتر (60.62±420.000)في الذكوربمغ معدل سمكيا و  ،مايكروميتر

 Tunica muscularisالغاللة العضمية  4-1-2-3-3

اف معدة القط المنزلي من طبقتين من األليفي جدار منطقة الجسم في تتألف الغاللة العضمية 

تكون طولية فسميكة، أما الطبقة الخارجية و  الطبقة الداخمية دائرية الترتيب ،العضمية الممساء 
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معدل سمك ىذه  بمغ (.41-4)شكل نحيفة، كما يتخمل ىاتين الطبقتين نسيج ضام ليفي و  الترتيب

في بمغ معدل سمكيا و  ،مايكروميتر( 60.62±892.500المنزلي ) الغاللة في معدة إلناث القط

 (.4-4مايكروميتر )جدول  (62.21±434.000)قط المنزلي ذكور ال

 Tunica serosaالغاللة المصمية  4-1-2-3-4

منطقة الجسم من معدة القط المنزلي موضوع الدراسة الحالية  جدار الغاللة المصمية في تتمثل

يحدىا من الخارج صف من خاليا تتخممو أوعية الدموية وأعصاب و متمثمة بنسيج ضام مفكك 

 (.44-4( )شكل Mesothelium)الظيارة المتوسطة  Mesothelial cellsالظيارة المتوسطة 

 7±255.500المنزلي )معدل سمك الغاللة المصمية لمنطقة الجسم في معدة إناث القط  بمغ

مايكروميتر( )جدول  56.32±185.500ي )ذكور القط المنزل وبمغ معدل سمكيا فيمايكروميتر(، 

4-4.) 
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منطقة الجسم في معدة القط المنزلي في جدار  الغالالت االربع(: معدل سمك 4-4جدول )

 .السنجاب القوقازيو 

 الجنس الحيوان

 (Mean±S.E) منطقة الجسم

 µmالغاللة المخاطية 
الغاللة 

تحت 

 المخاطية

µm 

الغاللة 

 ةالعضلي

µm 

الغاللة 

البطانة  µm المصلية

 الظهارية

الصفيحة 

 االصيلة
 العضلية المخاطية

 القظ

Female 
76.250 

±9.01
 

908.250 

±32.78
 

171.500 

±33.38
 

416.500 

±9.26
 

892.500 

±60.62
 

255.500 

±7
 

Male 
90.833 

±3.56
 

708.750 

±138.9
 

91.000 

±7
 

420.000 

±60.62
 

434.000 

±62.21
 

185.500 

±56.32 

 السنجاب

Female 
30.833 

±3.63
 

341.667 

±18.16
 

30.833 

±3.63
 

156.667 

±9.27
 

252.500 

±35.44
 

43.333 

±9.82
 

Male 
31.667 

±3.63
 

291.667 

±22.04
 

33.333 

±2.2
 

153.333 

±11.66
 

490.000 

±35
 

87.500 

±21.28 
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(: مقطع مستعرض في جدار منطقة الجسم لمعدة القط المنزلي يوضح الطيات 34-4شكل )
، الغاللة المخاطية (GP)، النقر المعدية (Cr)معدة الحظ: الخبايا الداخمية لم (GF)المعدية 

(M) الطبقة المصمتة ،(SC) الغاللة تحت المخاطية ،(SM) الغاللة العضمية ،(ML) الغاللة ،
 .(4x)( H & E)ممون  (MM(، العضمية المخاطية )LPالصفيحة االصيمة ) ،(TS)المصمية 

 

 الغالالت االربع(: مقطع طولي في جدار منطقة الجسم لمعدة القط المنزلي يوضح 35-4شكل )
، الغاللة (ML)، الغاللة العضمية (SM)، الغاللة تحت المخاطية (M)الحظ: الغاللة المخاطية 

 .(4x)( H & E. )ممون (TS)المصمية 
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(: مقطع مستعرض في جدار منطقة الجسم لمعدة القط المنزلي يوضح البطانة 36-4شكل )

،  (SGF) الثانوية وامتدادىا داخل الطيات المعدية (LP)والصفيحة االصيمة  (LE)الظيارية 
 ة، االروم(CF)، األلياف المغراوية (N)، النوى (SC)الحظ: النسيج الظياري العمودي البسيط 

 .(40x)( H & E. )ممون (Cr)خبايا داخمية  (،(PCالخالايا الجدارية ،(Fb)الميفية 
 
 
 
 
 
 
 

 .(4x)( H & E. )مم ن (TS)ل ة 

 
 ش   

PC 
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(: مقطع طولي في جدار منطقة الجسم لمعدة القط المنزلي يوضح خاليا البطانة 37-4شكل )
والمتفاعمة بشكل موجب مع ممون  (MNC)والخاليا العنقية المخاطية  (←)الظيارية السطحية 

PAS  والخاليا الجدارية(PC)  والخاليا الرئيسة(CC)  المتفاعمة بشكل سالب مع ممونPAS ،
، (BM)، الغشاء القاعدي (N)، النوى (SC)الحظ: خاليا النسيج الظياري العمودي البسيط 

، (L)، التجويف (SM)، الغاللة تحت المخاطية (M)مخاطية ، الغاللة ال(LP)الصفيحة االصيمة 
 .(10x)( PAS)ممون  (Fb)، االرومة الميفية (CF)األلياف المغراوية 

A- جزء مكبر لممستطيل(A) مع  ركيب النسجي لممناطق العنقية لغدد الجسم وتفاعميايوضح الت
 .PAS (40x)ممون 

B- جزء مكبر لممستطيل(B)  مع ممون  لغدد الجسم وتفاعميالموحدات االفرازيةPAS (100x). 
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مقطع طولي في جدار منطقة الجسم لمعدة القط المنزلي يوضح غدد الجسم  (:38-4شكل )
(BG) الحظ: البطانة الظيارية ،(LE) الصفيحة االصيمة ،(LP) النقر المعدية ،(GP) المنطقة ،

، العضمية المخاطية (SC)، الطبقة المصمتة (BR)، المنطقة القاعدية لمغدد (NR)العنقية لمغدد 
(MM) الخاليا الرئيسة ،(CC) الخاليا الجدارية ،(PC) التجويف ،(L) الخاليا العنقية المخاطية ،

(MNC) األوعية الدموية ،(BV) األلياف المغراوية ،(CF) االرومة الميفية ،(Fb)  ممون(H & 

E )(10x). 
A- جزء مكبر لممستطيل(A)  يوضح التركيب النسجي لقنوات غدد الجسم(40x). 
B- جزء مكبر لممستطيل(B)  يوضح التركيب النسجي لمجزء القاعدي لغدد الجسم(40x). 

PC 

CC 

B SCo 

BV 

CF 
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(: مقطع طولي في جدار منطقة الجسم لمعدة القط المنزلي يوضح الطبقة المصمتة 39-4شكل )
(SC)  والعضمية المخاطية(MM) الحظ: الغدد المعدية ،(GG) الصفيحة االصيمة ،(LP) ،

 .(40x)( H & E. )ممون (BV)األوعية الدموية 

 
(: مقطع مستعرض في جدار منطقة الجسم لمعدة القط المنزلي يوضح األوعية 47-4كل )ش

، غدد الجسم (LP)، الحظ: الصفيحة االصيمة (SM)في الغاللة تحت المخاطية  (BV)الدموية 
(BG) العضمية المخاطية ،(MM) الطبقة المصمتة ،(SC) ممون( .H & E )(10x).  
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(: مقطع مستعرض في جدار منطقة الجسم لمعدة القط المنزلي يوضح الغاللة 41-4شكل )
، الحظ: الغاللة (LML)والخارجية الطولية  (CML)بطبقتييا الداخمية الدائرية  (ML)العضمية 
 .(4x)( H & E. )ممون (TS)، الغاللة المصمية (SM)، الغاللة تحت المخاطية (M)المخاطية 

 
(: مقطع طولي في جدار منطقة الجسم لمعدة القط المنزلي يوضح الغاللة المصمية 44-4شكل )
(TS) الحظ: الغاللة المخاطية ،(M) الغاللة تحت المخاطية ،(SM) الغاللة العضمية ،(ML). 

A ممون( :H & E )(4x). B ممون( :PAS )(4x).  
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 Pyloric Region of Stomach لممعدةالمنطقة البوابية  4-1-2-4

منطقة البوابية في معدة القط في جدارالالدراسة الحالية أن البطانة الداخمية  يجةأظيرت نت

-4)شكل غير متفرعة تحصر بينيا خبايا ، لي تحتوي عمى طيات طولية قصيرة وعريضة و المنز 

نحيفة تمتد داخل نوية طويمة و المنطقة متفرعة إلى طيات ثا ىذه في تظير الطيات المعدية(. و 43

( 45-4من أربع غالالت )شكل  ىايتألف جدار و  (.44-4)شكل  من المعدة المنطقةىذه تجويف 

 ىي كما يأتي:و 

 Tunica Mucosaالغاللة المخاطية  4-1-2-4-1

  منطقة البوابية في المعدةفي جدارالالدراسة الحالية أن الغاللة المخاطية  يجةأظيرت نت

 .(46-4)شكل ثالث طبقات ثانوية  التي سبق ذكرىا في المناطق السابقة لممعدة  منمؤلفة 

A-  البطانة الظهاريةLining Epithelium :ة في جدار المنطقة تتألف البطانة الظياري

 لوحظ أنو  ،(44-4)شكل لمعدة القط المنزلي من نسيج ظياري عمودي بسيط البوابية 

ظيرت  إذ PASخاليا البطانة الظيارية تتفاعل بشكل موجب مع ممون ل االجزاء السطحية 

في المنطقة البوابية في البطانة الظيارية  معدل سمك بمغ (.47-4بمون أحمر داكن )شكل 

ذكور الفي معدة بمغ معدل سمكياو  ،مايكروميتر (5.83±73.3333) االناثمعدة 

 .(5-4)جدول  مايكروميتر (110.4167±9.08)

B-  الصفيحة االصيمةLamina Propria: المنطقة  جدار تتألف الصفيحة االصيمة في

ألياف تتخممو أوعية دموية ولمفية و البوابية من معدة القط المنزلي من نسيج ضام مفكك 

 بمغو  (.44-4)شكل طيات المعدية التمتد ىذه الطبقة داخل ، و خاليا لمفية و  مغراوية

 ،مايكروميتر (48.49±651.0000ناث )اإلمعدة في في المنطقة البوابية  يامعدل سمك

 (.5-4)جدول  مايكروميتر (68.31±504.0000) ذكورمعدة الفي بمغ معدل سمكيا و 
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المنطقة البوابية لمعدة القط المنزلي  جدار فيPyloric glands توجد الغدد البوابية و 

(، وأظير الفحص 48-4لطبقة )شكل ضمن طبقة الصفيحة االصيمة وتنتشر عمى امتداد ىذه ا

تكون  Simple branched tubular glandsالنسجي أن الغدد البوابية نبيبية متفرعة بسيطة 

ق ا بين الطيات المعدية ، إذ تختر بأحجام غير متقاربة و تفتح أقنيتيا عمى قعر الخبايا الداخمية م

لمغاللة المخاطية لتفتح إلى تجويف  (البطانة الظياريةالصفيحة االصيمة و طبقتي )ىذه األقنية 

 (48-4لمعدة )شكل اوتكون النقر المعدية عميقة مقارنة بمناطق  ،المعدة عن طريق النقر المعدية

بيضوية مكعبة الشكل ذات نوى  تظيرعمى خاليا العنق المخاطية والتي  ىذه الغدد وتحتوي

 وتتفاعل. ،كما تتواجد ىذه الخاليا في المنطقة القاعدية لمغدد البوابيةواضحة وسايتوبالزم متجانس

-4)شكل  PASبشكل موجب مع ممون  يا المبطنة لقنوات الغددالخاليذه ل االجزاء السطحية 

 رمية الشكل وذات نوى مركزية الموقعوالنوع اآلخر من الخاليا ىي الجدارية التي تكون ى (،47

الخاليا الجدارية بشكل ، وتتمون (48-4)شكل  وتتواجد ىذه الخاليا عمى طول مناطق الغدد البوابية

وكما ىو الحال في مناطق المعدة الثالثة الفؤادية والقاع والجسم .  (47-4)شكل PASسالب مع ممون ال 

 (.49-4طبقة المصمتة )شكل يوجد اسفل قواعد الغدد في ىذه المنطقة ال

الغدد عمى وحدات إفرازية بيضوية وكروية ومتطاولة وتكون أكثر عددًا ىذه وتحتوي  

 تجاويف واسعة مقارنة بالغدد وذات، (الجسم)وأقل عددًا مقارنة بغدد  (الفؤادية والقاع)مقارنة بالغدد 

 (.38-44،4-4، 14-4الفؤادية والقاع والجسم )شكل 

C- العضمية المخاطيةMuscularis Mucosa:  تمثمت الطبقة العضمية المخاطية في

اذ جدار المنطقة البوابية لمعدة القط المنزلي بطبقتين من األلياف العضمية الممساء ، إذ 

، وأن ىذه الطبقة ال تمتد الترتيب والخارجية طولية الترتيب  الطبقة الداخمية دائريةكانت 

في العضمية المخاطية معدل سمك الطبقة  بمغ(. 49-4المعدية )شكل داخل الطيات 

بمغ و  ،مايكروميتر (12.61±119.0000المنطقة البوابية في معدة إناث القط المنزلي )

 (.5-4)جدولمايكروميتر (10.5±73.5000في معدة ذكور القط المنزلي )معدل سمكيا 
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 Tunica Submucosaالغاللة تحت المخاطية  4-1-2-4-2

منطقة البوابية في معدة القط المنزلي في جدار الأظير الفحص النسجي أن الغاللة تحت المخاطية 

تتألف من نسيج ضام مفكك تنتشر فيو االرومات الميفية وألياف مغرواية وأوعية دموية ولمفية 

-4المعدية )شكل (. وأن ىذه الغاللة ال تمتد داخل الطيات 57-4واعصاب وخاليا دىنية )شكل 

لمنطقة البوابية لمعدة في إناث القط ا جدار في تحت المخاطية الغاللة معدل سمك بمغ(. 43

في ذكور القط المنزلي بمغ معدل سمكيا و  ،مايكروميتر (51.79±672.0000المنزلي )

 (.5-4)جدول  مايكروميتر (297.5000±25.23)

 Tunica muscularisالغاللة العضمية  4-1-2-4-3

منطقة البوابية لممعدة في القط في جدار الأظير الفحص النسجي أن الغاللة العضمية 

حزم غير منتظمة فيما تبدو  بييأةو دائرية الترتيب المنزلي تتألف من طبقتين من األلياف الداخمية 

حزم منتظمة، كما يتخمل ىاتين الطبقتين نسيج ضام ليفي  بييأةو  طولية الترتيبالطبقة الخارجية 

(. بمغ معدل سمك الغاللة العضمية في 51-4تنتشر فيو األلياف المغراوية واالرومات الميفية )شكل 

بمغ و  ،مايكروميتر (34.86±505.7500المنطقة البوابية لممعدة في إناث القط المنزلي )جدار 

 (.5-4)جدول  مايكروميتر (31.54±726.2500لقط المنزلي )في ذكور امعدل سمكيا

 Tunica serosaالغاللة المصمية  4-1-2-4-4

البوابية لممعدة القط المنزلي تتألف  في جدار الدراسة الحالية أن الغاللة المصمية يجةأوضحت نت

دموية وأعصاب ويحدىا من الخارج صف من خاليا تنتشر فيو أوعية من نسيج ضام مفكك 

معدل سمك  بمغ(. 54-4الخارج )شكل ( من )الظيارة المتوسطة Mesothelial cellsالمتوسطة 

( 30.31±105.0000ة في إناث القط المنزلي )وابية لممعدبالمنطقة ال الغاللة المصمية في جدار

 (.5-4)جدول  مايكروميتر (7±38.5000لي )في ذكور القط المنز بمغ معدل سمكيامايكروميتر، و 
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البوابية في معدة القط المنزلي منطقة في جدار ال الغالالت االربع(: معدل سمك 5-4جدول )

 .السنجاب القوقازيو 

 الجنس الحيوان

 (Mean±S.E) المنطقة البوابية

 µmالغاللة المخاطية 

الغاللة تحت 

 µm المخاطية

الغاللة 

 ةالعضلي

µm 

الغاللة 

 المصلية

µm 
البطانة 

 الظهارية

الصفيحة 

 االصيلة

العضلية 

 المخاطية

 القظ

Female 

73.3333 

±5.83 

651.0000 

±48.49 

119.0000 

±12.61 

672.0000 

±51.79 

505.7500 

±34.86 

105.0000 

±30.31 

Male 

110.4167 

±9.08 

504.0000 

±68.31 

73.5000 

±10.5 

297.5000 

±25.23 

726.2500 

±31.54 

38.5000 

±7 

 السنجاب

Female 

79.1667 

±11.02 

173.3333 

±14.52 

30.8333 

±3.63 

25.0000 

±2.88 

233.3333 

±44.09 

73.3333 

±5.83 

Male 

26.6667 

±3 

126.6667 

±5.83 

32.5000 

±1.44 

36.6667 

±0.83 

479.5000 

±36.54 

182.0000 

±15.25 
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امتداد  عدم (: مقطع مستعرض في جدار المنطقة البوابية لمعدة القط المنزلي يوضح43-4شكل )

الحظ: الخبايا  (GF)إلى داخل منطقة المب لمطيات المعدية  (SM)الغاللة تحت المخاطية 
، (LE)، البطانة الظيارية (M)، الغاللة المخاطية (GP)، النقر المعدية (Cr)الداخمية لممعدة 

( H & E)ممون  (SCo)، الطبقة المصمتة (MM)، العضمية المخاطية (LP)الصفيحة االصيمة 
(10x). 
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(: مقطع مستعرض في جدار المنطقة البوابية لمعدة القط المنزلي يوضح البطانة 44-4شكل )

،  (SGF)الثانويةوامتدادىا داخل الطيات المعدية  (LP)والصفيحة االصيمة  (LE)الظيارية 
 ، الغشاء(N)، النوى (GP)، النقر المعدية (SC)الحظ: النسيج الظياري العمودي البسيط 

 H. )ممون (Cr)، خبايا داخمية (CF)، األلياف المغراوية (Fb)الميفية  ة، االروم(BM)القاعدي 

& E )(40x). 

 

الغالالت (: مقطع مستعرض في جدار المنطقة البوابية لمعدة القط المنزلي يوضح 45-4شكل )
، (ML)، الغاللة العضمية (SM)، الغاللة تحت المخاطية (M)، الحظ: الغاللة المخاطية االربع

  .(4x)( H & E. )ممون (TS)الغاللة المصمية 
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(: مقطع مستعرض في جدار المنطقة البوابية لمعدة القط المنزلي يوضح مكونات 46-4شكل )

، (BM)، الغشاء القاعدي (SC)، الحظ: النسيج الظياري العمودي البسيط (M)الغاللة المخاطية 
، العضمية المخاطية (SC)، الطبقة المصمتة (PG)، الغدد البوابية (LP)الصفيحة االصيمة 

(MM) الغاللة تحت المخاطية ،(SM) األوعية الدموية ،(BV) الغاللة العضمية ،(ML) .
 .(10x)( H & E)ممون 
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(: مقطع مستعرض في جدار المنطقة البوابية لمعدة القط المنزلي يوضح خاليا 47-4شكل )

 (MC)والخاليا المخاطية  (MNC)وخاليا العنق المخاطية  (←)البطانة الظيارية السطحية 
والمتفاعمة بشكل سالب مع ممون  PCوالخاليا الجدارية PASالمتفاعمة بشكل موجب مع ممون 

PAS الحظ: خاليا النسيج الظياري العمودي البسيط ،(SC) النوى ،(N) الغشاء القاعدي ،
(BM) الصفيحة االصيمة ،(LP) التجويف ،(L) األلياف المغراوية ،(CF) الغاللة تحت ،

 .(10x)( PAS)ممون  (Fb)، االرومة الميفية (SM)المخاطية 
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A- جزء مكبر لممستطيل(A) طق العنقية لمغدد البوابية وتفاعميا مع يوضح التركيب النسجي لممنا
 .PAS (100x)ممون 

B- جزء مكبر لممستطيل(B)  التركيب النسجي لموحدات االفرازية لمغدد البوابية والمتفاعمة يوضح 
 .PAS (100x)مع ممون 

 

  

 
 

 ش   

A B 
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(: مقطع مستعرض في جدار المنطقة البوابية لمعدة القط المنزلي يوضح الغدد 48-4شكل )
، (GP)، النقر المعدية (LP)، الصفيحة االصيمة (LE)، الحظ: البطانة الظيارية (PG)البوابية 

، (PC)، الخاليا الجدارية (BR)، المنطقة القاعدية لمغدد (NR)المنطقة العنقية لمغدد 
، (Fb)، االرومة الميفية (MNC)، خاليا العنق المخاطية (L)التجويف ا، ((MCالخاليااالمخاطية

 .(10x)( H & E)ممون  (M)، الغاللة المخاطية (CF)األلياف المغراوية 
A- جزء مكبر لممستطيل(A)  يوضح التركيب النسجي لقنوات الغدد البوابية(40x). 
B- جزء مكبر لممستطيل(B)  لمغدد البوابية  قاعديضح التركيب النسجي لمجزء اليو(40x). 
C-  جزء مكبر لممستطيل(B)  يوضح التركيب النسجي لمجزء القاعدي لمغدد البوابية(100x) 

 

  

C 

MC 

PC 
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(: مقطع طولي في جدار المنطقة البوابية لمعدة القط المنزلي يوضح الطبقة المصمتة 49-4شكل )
(SC)  والعضمية المخاطية(MM) الحظ: الصفيحة االصيمة ،(LP) الغاللة تحت المخاطية ،
(SM) األوعية الدموية ،(BV) االرومة الميفية ،(Fb) األلياف المغراوية ،(CF) ممون( .H & 

E )(40x). 
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(: مقطع مستعرض في جدار المنطقة البوابية لمعدة القط المنزلي يوضح األوعية 57-4شكل )
، الصفيحة (LE)، الحظ: البطانة الظيارية (SM)في الغاللة تحت المخاطية  (BV)الدموية 
، (SC)، الطبقة المصمتة (MM)، العضمية المخاطية (PG)، الغدد البوابية (LP)االصيمة 

 .(10x)( H & E. )ممون (AC)، خاليا دىنية (CF)ف مغراوية ، أليا(MLالغاللة العضمية 

 
(: مقطع طولي في جدار المنطقة البوابية لمعدة القط المنزلي يوضح طبقات الغاللة 51-4شكل )

، الحظ: الغاللة المخاطية (LML)والخارجية الطولية  (CML)الداخمية الدائرية  (ML)العضمية 
(M) الغاللة تحت المخاطية ،(SM) ممون( .H & E )(10x). 
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(: مقطع طولي في جدار المنطقة البوابية لمعدة القط المنزلي يوضح الغاللة المصمية 54-4شكل )
(TS)  الحظ: الغاللة العضمية(ML) الظيارة المتوسطة ،(Me) ممون( .H & E )(40x). 

 القوقازيالسنجاب التركيب النسجي لممعدة في الوصف الشكميائي و  4-2

Morphological Description and Histological Structure of 

Stomach in Sciurus anomalus 

 Morphological Description of Stomachالوصف الشكميائي لممعدة  4-2-1

ناث الفحص التشريحي والعياني لممعدة في ذكور و  يجةأظيرت نت موضوع القوقازيالسنجاب ا 

وتتخذ  (Monolocularأحادي الردىة ) Simple stomahمعدة بسيطة ا الدراسة الحالية، أني

وسطح  Greater curvatureسطح محدب يمثل االنحناء األكبر تحتوي عمى ، و (C)شكل حرف 

أن القوقازيالسنجاب ولوحظ في معدة إناث ، Lesses curvature مقعر يمثل االنحناء األصغر

 Cardic region يمتد الجزء األول من المنطقة الفؤاديةين أنحناء األكبر يقسم المعدة إلى جز اال

يمتد الجزء الثاني من منطقة الجسم ، و Body region من منطقة الجسم ميمةى مسافة قلممعدة إل

قسم فييا ال يفالقوقازيالسنجاب ، أما في ذكور لممعدة Pyloric region إلى نياية المنطقة البوابية

من  Cranialتقع المعدة في القسم القحفي و  جزء واحد محدبك ظيرو  المعدة، االنحناء األكبر

غطى مساحة كبيرة منيا توت، األمامي األيسر جزئوفي و  Abdominal cavityالبطني  لتجويفا
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أن الزاوية التي تقع بين المنطقة الفؤادية ذ تتصل بالسطح الحشوي لمكبد، و إ، Liverبالكبد 

Cardic region  باالتجاهاالنحناء األكبر  متدفييا بروز الكبد الحميمي، يقع االنحناء األصغر يو 

وتحتوي المعدة عمى ، Small intestine لتتصل المعدة مع األمعاء الدقيقة Caudallyالذنبي 

 نامية بشكل جيد اذ تمثل نقطة الزاوية بين المنطقة الفؤادية Angularis incisura ثممة زاوية

و تقع عمى االنحناء االصغر لممعدة بالقرب من نياية المنطقة البوابية والمنطقة البوابية لممعدة 

 لوبينما ترتبط الحافة اليسرى ، لممعدة وتستمر الحافة اليمنى لممريء مع االنحناء االصغر لممعدة 

والتي تمثمنقطة  Cardialic incisuraمع االنحناء االعظم بزاوية حادة تدعى بالثممة الفؤادية 

 (.55 -54،4-4، 53-4ل اشكاال) المرئ والمنطقة الفؤادية لممعدة الزاوية بين

األبيض المون من  Chymeكانت معدة الذكر شفافة، إذ يمكن مالحظة الغذاء الميضوم و 

في االناث  معدل طوليابمغ و  الجدران بينما كانت معدة اإلناث سميكة خالل جدارىا،

 كان معدل وزنو  ،سم( 33677±7343) لذكورفي ا بمغ معدل طولياسم( بينما7331±33967)

في اإلناث  االناث اكثر من الذكور، اذ بمغ معدل وزن الجسم ووزن المعدةفي  المعدة 

 بمغ معدليما في الذكورو  ،غم عمى التوالي (93873±7345و 48374±4693667)

الوزن النسبي لممعدة في اإلناث  بمغ، و غم عمى التوالي (83773±7375و434±4483333)

 (.1-4( )جدول %338في الذكور ) بمغينما( ب336%)

دية، الفؤا): مناطق وىي موضوع الدراسة عمى أربع القوقازيالسنجاب تنقسم المعدة في 

تقع بالقرب من دخول المريء المنطقة الفؤادية بداية المعدة و تمثل و ، (البوابيةسم و جالقاع، ال

Eesophagus عإلى المعدة، أما منطقة القا Fundus region الجزء األكبر من المعدة بتمثل فت

لى يسار الخط الوسطي لمبطن، و  Cardic region المنطقة الفؤاديةتقع فوق و  سم جمنطقة الوتمتدا 

Body region يةفي حين تقع المنطقة البواب ،بطنيًا من المنطقة الفؤادية Pyloric region  إلى

 (.54-4و 53-4ل اشكاال)يمين الخط الوسطي لمبطن 
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 (البوابيةالجسم و دية، القاع، الفؤامناطق المعدة االربعة )معدل عرض  بمغ

 في االناث سم( عمى التوالي 73733±73733، 7381±13633، 731±73677،7315±13377)

سم(   73967±43467،7314±7337، 13333±7378، 73677±7375)في الذكور بمغ معدليمو 

مزودة بطيات  القوقازيالسنجاب تكون البطانة الداخمية لممعدة في  (.1-4)جدول عمى التوالي 

 (.57-4)شكل في مناطق المعدة االربعة  تكون منخفضة وقميمة العدد Longitudinal طولية

 
 القوقازيالسنجاب في التجويف البطني في إناث السنجاب القوقازي معدة  موقع(: 53-4شكل )
، (LC)، االنحناء األصغر (S)، الطحال (L)، الكبد (Lu)، الرئة (H). الحظ القمب الشرقي

، المريء (LI)، األمعاء الغميظة (SI)، األمعاء الدقيقة (D)عشر  االثني، (GC)االنحناء األكبر 
(O) الكمية ،(K). 
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 القوقازيالسنجاب في التجويف البطني في ذكور  موقع معدة السنجاب القوقازي(: 54-4شكل )
، (H)، القمب (L)، الكبد (Lu)، الرئة (K)، الكمية (S)، الطحال (L). الحظ الكبد الشرقي
االنحناء  ،(GC)، االنحناء األكبر (LI)، األمعاء الغميظة (SI)، األمعاء الدقيقة (E)المريء 

 (.LCاالصغر )
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  .القوقازيالسنجاب مناطق المعدة في شكل و (: 55-4شكل )

A- القوقازيالسنجاب المعدة في إناث. 
B- القوقازيالسنجاب المعدة في ذكور. 

، (BR)، الجسم (FR)، القاع (CR)، المنطقة الفؤادية (D)عشر  االثني، (O)الحظ المريء 
 (.CI(، الثممة الفؤادية )AI، الثممة الزاوية )(PS)العاصرة البوابية  ،(PR)المنطقة البوابية 

 

 

D 

E 

A 

PR 

BR 

CR 

FR 

PS 

IA 

IC 

 
 ش   

PS 

IA 

IC 
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. القوقازيالسنجاب في معدة ( CIوالثممة الفؤادية ) (AI) يوضح الثممة الزاوية: )56-4 )شكل

، األمعاء (SI)، األمعاء الدقيقة (D)عشر  االثني، (S)، الطحال (St)، المعدة (O)الحظ المريء 
  (.GBكيس الصفراء )(، L، الكبد )(LI)الغميظة 

 
ة قطن. الحظ المالقوقازيالسنجاب في البطانة الداخمية في معدة  (    ): الطيات (57-4)شكل 

 .(PR)، المنطقة البوابية (BR)، منطقة الجسم (FR)، منطقة القاع (CR)الفؤادية 
  

O 
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 Histological Structure of Stomachالتركيب النسجي لممعدة  2-2-2

النسجية لمناطق معدة السنجاب القوقازي انيا تتألف من المناطق الدراسة  يجةأظيرت نت

 االتية:

 Cardiac Region of Stomachالمنطقة الفؤادية لممعدة  4-2-2-1

تحتوي البطانة الداخمية (. و 58-4)شكل ىي المنطقة االولى لممعدة التي تمي المريء و 

القسم اآلخر غير متفرعة تحصر فيما بينيا خبايا عمى طيات طولية مستقيمة متفرعة و ليذه المنطقة 

الخبايا تكون و  ،ات ثانوية نحيفة وقصيرةتتفرع الطيات المعدية إلى طيو ( 67-59،4-4)شكل 

-4معدة السنجاب )شكل تمتد داخل تجويف المنطقة الفؤادية لما بين الطيات ضيقة، و الداخمية 

 كاآلتي: (64-4)شكل  تاربع غالالمن  اديةيتكون جدار المنطقة الفؤ ( و 61

 Tunica Mucosaالغاللة المخاطية -4-2-2-1-1

منطقة الفؤادية لمعدة في جدار الالفحص المجيري أن الغاللة المخاطية  يجةأظيرت نت

مة ثعميو في معدة القط المنزلي، إذ تتألف من ثالث طبقات متم يا ىمشابو عت القوقازيالسنجاب 

 ..(63-4العضمية المخاطية )شكل االصيمة و بالبطانة الظيارية والصفيحة 

A- البطانة الظهاريةLining Epithelium : تغطى البطانة الظيارية الطيات المعدية

Gastric folds  النقر المعدية كذلك تبطن وGastric pits وقنوات الغدد Ducts ،

 إذ، Simple columnar epithelial tissueتتألف من نسيج ظياري عمودي بسيط و 

بيضوية الشكل تقع بالقرب من الجزء  ىاليا عمودية منخفضة تحتوي عمى نو تكون خ

 Basementالقاعدي لمخمية، تستند خاليا النسيج الظياري عمى الغشاء القاعدي 

membrane البطانة الظيارية لممنطقة الفؤادية من الخاليا  وتكون(، 61-4 )شكل

االجزاء  تتفاعلو التي تفرز المخاط،  Surface mucous cellsالمخاطية السطحية 

 المبطنة لقنوات الغدد بشكل موجبانة الظيارية العمودية السطحية و خاليا البطل السطحية 
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معدل سمك ىذه الطبقة في المنطقة  بمغو  (.64-4)شكل  ،PASمع ممون  ضعيف

بمغ معدل سمكيا و  مايكروميتر (9.82±44.167)القوقازيالسنجاب الفؤادية في معدة إناث 

 (.4-4)جدول  مايكروميتر (2.88±20.000)القوقازيالسنجاب في معدة ذكور 

B-  الصفيحة االصيمةLamina propria : تتمثل طبقة الصفيحة االصيمة في جدار

 Loose connective tissueبنسيج ضام مفككالقوقازيالسنجاب المنطقة الفؤادية لمعدة 

 Fibroblastsواالرومات الميفية  Collagenous fibersتنتشر فيو األلياف المغراوية و 

(. كما 65-4)شكل  Blood vesselsاألوعية الدموية و  Lymphocytesالخاليا الممفية و 

معدل سمك  بمغ (.61-4)شكل  Gastric folds عديةطيات المالداخل  بقةتمتد ىذه الط

السنجاب في المنطقة الفؤادية في معدة إناث  الصفيحة االصيمة

السنجاب في معدة ذكور بمغ معدل سمكيا و  ،يترمايكروم (9.82±194.167)القوقازي

 (.2-4)جدول  مايكروميتر (19.09±175.000)القوقازي

(، التي 67-4في طبقة الصفيحة االصيمة )شكل  Cardiac glands تتموضع الغدد الفؤادية

، Simple branched tubular glandsتتكون من غدد قصيره نبيبية متفرعة بسيطة 

في  ةالكثافوبنفس القوقازيالسنجاب وتنتشر الغددالفؤاديو عمى طول المنطقة الفؤاديو لممعده في 

الخبايا في  تفتح Ducts عمى قنوات ة. وتحتوي الغدد الفؤاديGastric fold ةالمعدي ةالطي

تدعى  ةعمودية منخفض ةوتبطن ىذه القنوات بخاليا ظياري (.59-4)شكل ةالعميقالداخمية 

كما تتواجد الخاليا  ةقاعدي ىوتكون ذات نو  Mucous neck cells ةخاليا العنق المخاطي

 ةضعيف ةموجب ةبصور  اجزاؤىا السطحية تتمونو المخاطية في المنطقة القاعدية لمغدد الفؤادية 

المنزلي عمى (. وتحتوي ىذه الغدد كما ىو الحال في معدة القط 64-4) شكل PASمع ممون 

تتموضع في مركز  ىو الحجم ومضمعة الشكل وذات ن ةوالتي تكون خاليا كبير  ةالخاليا الجداري

وتتفاعل الخاليا  (66-4)شكلوتتواجد الخاليا الجدارية عمى طول مناطق الغدد الفؤادية ةالخمي
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 ةذات وحدات فارز  ةلفؤادي. وتكون الغدد ا (64-4)شكل PASالجدارية بشكل سالب مع ممون

شكل )العدد  ةقميم ةوتكون ىذه الوحدات الفارز  او بيضوية الشكل وليا تجويف واسع قميالً  ةكروي

4-66 .) 

C -  العضمية المخاطيةMuscularis Mucosa : تمثمت الطبقة العضمية المخاطية في

 Smoothبطبقة من األلياف العضمية الممساء  القوقازيالسنجاب جدار المنطقة الفؤادية لمعدة 

muscle fibers  تمتد داخل الطيات المعدية دائرية الترتيب وتكون مستمرة، وGastric 

folds  في المنطقة الفؤادية في معدة  ىذه الطبقةمعدل سمك  بمغو  (.67-67،4-4)شكل

في معدة ذكور بمغ معدل سمكيا و  ،مايكروميتر (0±87.500)القوقازيالسنجاب إناث 

 (.4-4)جدول  مايكروميتر (0±98.000)القوقازيالسنجاب 

 Tunica Submucosaالغاللة تحت المخاطية  4-2-2-1-2

بطبقة القوقازيالسنجاب  في معدة الفؤادية المنطقة جدار تمثمت الغاللة تحت المخاطية في

-4)شكل  Gastric foldsمن نسيج ضام مفكك يمتد إلى منطقة المب لمطيات المعدية  ةسميك

 بمغ (.67-4)شكل  Neversأعصاب و  Blood vessels، كما تبين وجود أوعية دموية (67

 26.33±102.500)لمنطقة الفؤادية في معدة اإلناث )في ا الغاللة تحت المخاطية معدل سمك

 (.4-4)جدول  مايكروميتر( 2.88±47.500ور )في معدة الذكبمغ معدل سمكياو  ،مايكروميتر

 Tunica Muscularisالغاللة العضمية  4-2-2-1-3

من طبقتين من  القوقازيالسنجاب منطقة الفؤادية لمعدة في جدار التتألف الغاللة العضمية 

حزم  بييأة دائرية الترتيب الطبقة الداخمية Smooth muscle fibers األلياف العضمية الممساء

 حزم منتظمة بييأةطولية الترتيب الطبقة الخارجية و ،  Irregular bundlesغير منتظمة 

Regular bundles طوليةLongitudinal  كما تتصف الطبقة الداخمية الدائرية الترتيب كونيا ،

 العضمية بمغ معدل سمك الغاللةو  (.69-4الخارجية طولية الترتيب )شكل  أكثر سمكًا من الطبقة
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السنجاب في ذكور بمغ معدل سمكيا و  ،يكروميترما (7.21±237.500)القوقازيالسنجاب في إناث 

 (.4-4)جدول  مايكروميتر (26.42±262.500)القوقازي

 Tunica Serosaالغاللة المصمية  4-2-2-1-4

من طبقة رقيقة القوقازيالسنجاب منطقة الفؤادية لمعدة في جدار التألف الغاللة المصمية ت

 Blood vesselsتتخممو أوعية دموية  Loose connective tissueمن نسيج ضام مفكك 

يحاط من الخارج بصف من الخاليا الظيارية الحرشفية تدعى بالظيارة و  Nervesأعصاب و 

لمنطقة الفؤادية في االمصمية  معدل سمك الغاللة  بمغ (.69-4)شكل  Mesotheliumالمتوسطة 

( 6.06±315.000) ذكورفي البمغ معدل سمكياو  ،وميترمايكر  (1.66±35.833) ناثفي اال

 (.4-4)جدول  مايكروميتر

 
في  (B)بالمنطقة الفؤادية لمعدة  (A)مقطع طولي يوضح منطقة ارتباط المريء (: 58-4شكل )

. )ممون (SM)، الغاللة تحت المخاطية (M)الحظ: الغاللة المخاطية  القوقازيالسنجاب 
PAS )(10x).  
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الفؤادية في لمسطح الداخمي لممنطقة  SEM(: صورة بالمجير االلكتروني الماسح 59-4شكل)
 (.( والخبايا الداخمية )←الطيات المعدية ): الحظ القوقازيمعدة السنجاب 

 
يوضح امتداد  القوقازيلمعدة السنجاب  لفؤادية(: مقطع مستعرض في جدار المنطقة ا67-4شكل )

الحظ: الخبايا  (GF)إلى داخل منطقة المب لمطيات المعدية  (SM)الغاللة تحت المخاطية 
، (LP)، الصفيحة االصيمة (M)، الغاللة المخاطية (GP)، النقر المعدية (Cr)الداخمية لممعدة 

 .(4x)( PAS)ممون  (MM)العضمية المخاطية 
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يوضح البطانة  القوقازي(: مقطع مستعرض لجدار المنطقة الفؤادية لمعدة السنجاب 61-4شكل )

الثانوية الحظ:  (GF)وامتدادىا داخل الطيات المعدية  (LP)والصفيحة االصيمة  (LE)الظيارية 
الخاليا الجدارية ، (BM)، الغشاء القاعدي (N)، النوى (SC)النسيج الظياري العمودي البسيط 

PC)،) األلياف المغراوية(CF) االرومة الميفية ،(Fb) الخاليا الممفية ،(Lc) خبايا داخمية ،(Cr) .
 .(40x)( H & E)ممون 

 

يوضح  القوقازي(: مقطع مستعرض في جدار المنطقة الفؤادية لمعدة السنجاب 64-4شكل )
، الغاللة العضمية (SM)، الغاللة تحت المخاطية (M)الحظ: الغاللة المخاطية  الغالالت االربع

(ML) الغاللة المصمية ،(TS) ممون( .H & E )(10x). 
 
 

PC 
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يوضح  القوقازي(: مقطع مستعرض في جدار المنطقة الفؤادية لمعدة السنجاب 63-4شكل )

، (LP)، الصفيحة االصيمة (LE)الحظ: البطانة الظيارية  (M)طبقات الغاللة المخاطية 
 .(40x)( H & E. )ممون (MM)العضمية المخاطية 
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يوضح خاليا  القوقازيالسنجاب (: مقطع مستعرض في جدار المنطقة الفؤادية لمعدة 64-4شكل )

)المبطنة لقنوات الغدد  (←)البطانة الظيارية السطحية  والتي  (MC)والخاليا المخاطية  (
والتي تتمون بشكل سالب مع  (PC)والخاليا الجدارية  PASتتمون بشكل موجب ضعيف مع ممون 

، الصفيحة االصيمة (SC)، النسيج الظياري العمودي البسيط (L)، الحظ: التجويف PASممون 
(LP) العضمية المخاطية ،(MM) األلياف المغراوية ،(CF) الغاللة تحت المخاطية ،(SM) ،

 .(10x)( PAS)ممون ( CG، الغدد الفؤداية )(Ly)الخاليا الممفية 
A- جزء مكبر لممستطيل(A)  لمغدد الفؤادية المتفاعمة مع ممون  التركيب النسجييوضحPAS 

(40x). 
 

 

 
 ش   

A 
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يوضح  القوقازيالسنجاب (: مقطع مستعرض في جدار المنطقة الفؤادية لمعدة 65-4شكل )

، العضمية (CG)الحظ: الغدد الفؤادية  (LP)في الصفيحة االصيمة  (BV)األوعية الدموية 
، األلياف المغراوية (Fb)، االرومة الميفية (SM)، الغاللة تحت المخاطية (MM)المخاطية 

(CF) ممون( .H & E )(40x). 
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يوضح الغدد  القوقازي(: مقطع مستعرض في جدار المنطقة الفؤادية لمعدة السنجاب 66-4شكل )
، المنطقة العنقية لمغدد (GP)، النقر المعدية (LE)، الحظ: البطانة الظيارية (CG)الفؤادية 

(NR) المنطقة القاعدية لمغدد ،(BR) الخاليا الجدارية ،(PC) التجويف ،(L) الخاليا المخاطية ،
(MC) االرومة الميفية ،(Fb)  ممون(H & E )(10x). 

A- جزء مكبر لممستطيل(A)  يوضح التركيب النسجي لقنوات الغدد الفؤادية(40x). 
B- جزء مكبر لممستطيل(B)  يوضح التركيب النسجي لمجزء القاعدي لمغدد الفؤادية(40x). 
C-  جزء مكبر لممستطيل(B)  يوضح التركيب النسجي لمجزء القاعدي لمغدد الفؤادية(100x). 
 

  

 

PC 

MC 

C 
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يوضح الطبقة  القوقازيالسنجاب (: مقطع مستعرض في جدار المنطقة الفؤادية لمعدة 67-4شكل )

، الغدد (CF)، األلياف المغراوية (Fb)، الحظ: االرومات الميفية (MM)العضمية المخاطية 
 .(SM)، الغاللة تحت المخاطية (L)، التجويف (CG)الفؤادية 

A : ممونPAS (40x). 
B ممون( :H & E )(100x). 
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يوضح  القوقازيالسنجاب (: مقطع مستعرض في جدار المنطقة الفؤادية لمعدة 68-4شكل )

، (CF)، األلياف المغراوية (BV)الحظ: األوعية الدموية  (SM)الغاللة تحت المخاطية 
 .(40x)( H & E. )ممون (Fb)االرومات الميفية 
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يوضح الغاللة  القوقازيالسنجاب مقطع طولي في جدار المنطقة الفؤادية لمعدة  (:69-4شكل )

والغاللة المصمية  (LML)والخارجية الطولية  (CML)بطبقتييا الداخمية الدائرية  (ML)العضمية 
(TS) الحظ: الصفيحة االصيمة ،(LP) العضمية المخاطية ،(MM) الغاللة تحت المخاطية ،

(SM) األوعية الدموية ،(BV) الظيارة المتوسطة ،(Me) ممون( .H & E )(10x). 
 
  Region of Stomach Fundusمعدة مل قاعمنطقة ال 4-2-2-2

لمنطقة القاع في معدة بطانة الداخمية ال انالفحص بالمجير االلكتروني الماسح  أظير

طيات طولية مستقيمة توجد بينيا خبايا وتتفرع الطيات المعدية إلى  تحتوي عمى السنجاب القوقازي

)شكل منطقة القاع  داخل تجويفوالخبايا الداخمية ما بينيا تكون ضيقة وتمتد ،طيات ثانوية نحيفة 

( وىي كما يأتي ابتداًء من الداخل نحو 71-4من أربع غالالت )شكل  ىا(. ويتكون جدار 4-77

 الخارج:
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 Tunica Mucosaالغاللة المخاطية  4-2-2-2-1

 القوقازيالسنجاب الدراسة الحالية أن الغاللة المخاطية لجدار منطقة القاع لمعدة  يجةأظيرت نت

 .(  74-4فة من ثالث طبقات ثانوية )شكل المنطقة الفؤادية مؤلكما في 

A- البطانة الظهاريةLining Epithelium:  تبين أن خاليا البطانة الظيارية العمودية

بشكل موجب مع  اجزاؤىا السطحية البسيطة السطحية والمبطنة لقنوات غدد القاع تتفاعل

 ةفي منطقة القاع في معد الظيارية طبقةال معدل سمك بمغ(. 73-4)شكل  PASممون 

في معدة ذكور بمغ معدل سمكيا و  ،مايكروميتر (2.5±32.500)القوقازيالسنجاب إناث 

 (.3-4)جدول  مايكروميتر (1.44±22.500)القوقازيالسنجاب 

B-  الصفيحة االصيمةLamina Propria:  كما ىو الحال في المنطقة الفؤادية لمعدة

منطقة القاع لممعدة في جدار موضوع الدراسة تتألف الصفيحة االصيمة  القوقازيالسنجاب 

من نسيج ضام مفكك تنتشر فيو األوعية الدموية والممفية واألعصاب وألياف مغراوية 

(. 74-4)شكل وتمتد ىذه الطبقة داخل الطيات المعدية  .واالرومات الميفية والخاليا الممفية

السنجاب في منطقة القاع في معدة إناث  الصفيحة االصيمة طبقةمعدل سمك  بمغ

السنجاب في معدة ذكور بمغ معدل سمكيا  و ،مايكروميتر (364.577 ±46374قوقازي)ال

 (.3-4)جدول  مايكروميتر (4453833± 15374)القوقازي

 القوقازيالسنجاب تنتشر غدد القاع في طبقة الصفيحة االصيمة لمغاللة المخاطيو في معدة 

طواًل من الغدد  الغدد اكثر عددًا ووتبدو ىذه والتي تكون من نوع الغدد النبيبية المتفرعة البسيطة 

وتفتح ىذه الغدد إلى تجويف المعدة من خالل قنوات تخترق الصفيحة المعدية في المنطقة الفؤادية، 

 ةفي ىذه المنطق ةي(، وتكون النقر المعد75-4ظيارية لمغاللة المخاطية )شكل االصيمة والبطانة ال

لممخاط تدعى  ةن ىذه القنوات خاليا ظيارية فارز وتبط، المنطقة الفؤادية ع العمق بالمقارنة م ةقميم

جدا وتبدو كأنيا مكعبة الشكل ذات نوى  ةمنخفض ةوىي خاليا عمودي ةخاليا العنق المخاطي
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وتتفاعل  (.75-4المون )شكل وفاتح  اً متجانس سايتوبالزميا يبدو الخمية و بيضوية تقع عند قاعدة 

والتي ة كما تالحظ الخاليا الجداري (.73-4) شكل  PASبشكل موجب مع ممون اجزاؤىا السطحية

لغدد ا ليذه كما توجد في المنطقة القاعدية في منطقو العنق ةتموضع مابين خاليا العنق المخاطيت

الموقع وسايتوبالزم  ةمركزي ةجم مضمعة الشكل وذات نواة متجانسالح ةخاليا كبير ال ىذه وتكون

وفي ( 73-4)شكل  PASوتتفاعل ىذه الخاليا بشكل سالب مع ممون  (.75-4حامضي )شكل 

الشكل  ةالتي ىي خاليا ىرمي Chief cells ةغدد القاع تتموضع الخاليا الرئيسل ةالمنطقو القاعدي

(. 75-4)شكل ة حبيبات دقيقيتوبالزم عمى ويحتوي السا ةالخمي ةعمى نواة بالقرب من قاعد ةحاوي

(. تكون الوحدات 73-4) شكل  PASفي غدد القاع بشكل سالب مع ممون  الياالخىذه  فاعلتتو 

 ةتحتوي في مركزىا عمى تجاويف واسعو كثيرة العدد الشكل  ةاو بيضوي ةكروي ة ليذه الغددالفارز 

في وحدات  ةوالخاليا الرئيس ة(. وتنتظم الخاليا الجداري66-4)شكل  ةالفؤادي ةبالمنطق ةمقارن

 (.75-4)شكل حول التجويف  ةشعاعي ةاالفراز بصور 

C- العضمية المخاطيةMuscularis Mucosa: جدار في الدراسة النسجية  يجةبينت نت

مؤلفة من طبقة من األلياف ان الطبقة العضمية المخاطية  القوقازيالسنجاب القاع لمعدة 

داخل الطيات المعدية الطبقة ىذه ( وتمتد 76-4)شكل  الترتيب العضمية الممساء طولية

 313667±9384)القوقازيالسنجاب معدل سمك ىذه الطبقة في إناث  بمغ(. 74-4)شكل 

 ( 443167±9347)القوقازيالسنجاب في ذكور بمغ معدل سمكياو  ،مايكروميتر (

 (.3-4)جدول  مايكروميتر

 Tunica Submucosaالغاللة تحت المخاطية  4-2-2-2-2

أن الغاللة تحت  القوقازيالسنجاب الفحص النسجي لجدار منطقة القاع لمعدة  يجةبينت نت

-4)شكل المخاطية تكون مؤلفة من نسيج ضام مفكك ، تتخممو أوعية دموية ولمفية واعصاب 

ىذه معدل سمك  بمغ(. و 78-4الغاللة ممتدة داخل الطيات المعدية )شكل  ىذه (. وتكون77
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بمغ معدل و  ،مايكروميتر (773833±15374)القوقازيالسنجاب معدة إناث لمنطقة القاع في الغاللة 

 (.3-4)جدول  مايكروميتر ( 853777±8373)بمغذكور الفي معدة سمكيا 

 Tunica Muscularisالغاللة العضمية  4-2-2-2-3

طبقتين من من  القوقازيالسنجاب  جدار منطقة القاع لمعدةفي مية تألفت الغاللة العض

الطبقة و ، منتظمة حزم سميكة بييأةو  دائرية الترتيب األلياف العضمية الممساء ، الطبقة الداخمية

الغاللة  معدل سمك بمغ(. و 79-4حزم نحيفة غير منتظمة )شكل  بييأةو طولية الترتيب  الخارجية 

ور في الذكبمغ معدل سمكياو  ،مايكروميتر(  1673577± 44368في اإلناث )العضمية 

 (.3-4)جدول  ميترمايكرو  ( 87319±9973577)

 Tunica Serosaالغاللة المصمية  4-2-2-2-4

من نسيج ضام مفكك القوقازيالسنجاب تألفت الغاللة المصمية لجدار منطقة القاع لمعدة 

تنتشر فيو األوعية الدموية واألعصاب والخاليا الدىنية وتحيط بيذه الغاللة الظيارة المتوسطة 

ناث اإلفي منطقة القاع في معدة المصمية الغاللة  معدل سمك بمغ(. 87-4)شكل 

 (4173777±12.12ر )في معدة الذكو بمغ معدل سمكيا ، و مايكروميتر (   41347±583333

 (.3-4)جدول  مايكروميتر
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لمبطانة الداخمية لمنطقة القاع في معدة  SEMالماسح (: صورة بالمجير االلكتروني 77-4شكل )

  (.( والخبايا الداخمية )     المعدية )الحظ الطيات  القوقازيالسنجاب 

 
الغالالت يوضح  القوقازيالسنجاب (: مقطع طولي في جدار منطقة القاع لمعدة 71-4شكل )
(، MLالغاللة العضمية )(، SM(، الغاللة تحت المخاطية )Mالحظ: الغاللة المخاطية ) االربع

 . 4x) )ممون (H & E) (.TSالغاللة المصمية )
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يوضح مكونات  القوقازيالسنجاب (: مقطع مستعرض في جدار منطقة القاع لمعدة 74-4شكل )

(، غدد القاع LP(، الصفيحة االصيمة )LE( الحظ: البطانة الظيارية )Mالغاللة المخاطية )
(FG( العضمية المخاطية ،)MM ،)( الغاللة تحت المخاطيةSM( الغاللة العضمية ،)ML ،)

 .10x))ممون   (H & E)(.TSالغاللة المصمية )

 
يوضح خاليا  القوقازي(: مقطع مستعرض في جدار منطقة القاع لمعدة السنجاب 73-4شكل )

 مع موجب بشكل تتفاعل والتي( ) الغدد لقنوات والمبطنة( ←البطانة الظيارية السطحية )
( التي تتفاعل FGاألجزاء القاعدية لغدد القاع )الخاليا الجدارية والخاليا الرئيسة في و  PAS ممون

( MM(، العضمية المخاطية )LP، الحظ: الصفيحة االصيمة )PASبشكل سالب مع ممون 
PAS)  ) 40))ممونx.  
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يوضح البطانة  القوقازيالسنجاب (: مقطع مستعرض في جدار منطقة القاع لمعدة 74-4شكل )

( الحظ: SGF) الثانوية ( وامتدادىا داخل الطيات المعديةLPوالصفيحة االصيمة )( LEالظيارية )
(، األلياف المغراوية Fb(، االرومات الميفية )N(، النوى )SCالنسيج الظياري العمودي البسيط )

(CF( الغشاء القاعدي ،)BM( الخبايا الداخمية ،)Cr ممون( .)H & E) (100x). 
 

PC 
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يوضح التركيب  القوقازيالسنجاب (: مقطع مستعرض في جدار منطقة القاع لمعدة 75-4شكل )

، المنطقة العنقية (GP)، النقر المعدية (LE)، الحظ: البطانة الظيارية (FG)النسجي لغدد القاع 
، الخاليا الرئيسة (MNC)، الخاليا العنقية المخاطية (BR)، المنطقة القاعدية لمغدد (NR)لمغدد 
(CC) الخاليا الجدارية ،(PC) التجويف ،(L) االرومة الميفية ،(Fb)  ممون(H & E )(40x). 

A- جزء مكبر لممستطيل(A)  يوضح التركيب النسجي لممنطقة القاعدية لمغدد(100x). 
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يوضح الطبقة  القوقازيالسنجاب القاع لمعدة  منطقة (: مقطع طولي في جدار76-4شكل )

، األلياف (FG)، غدد القاع (LP)، الحظ: الصفيحة االصيمة (MM)العضمية المخاطية 
  .(40x)( H & E. )ممون (Lc)، الخاليا الممفية (Fb)الميفية  ة، االروم(CF)المغراوية 

 
يوضح األوعية  القوقازي(: مقطع مستعرض في جدار منطقة القاع لمعدة السنجاب 77-4شكل )
، العضمية المخاطية (FG)الحظ: غدد القاع  (SM)في الغاللة تحت المخاطية  (BV)الدموية 
(MM) ألياف مغراوية ،(CF)ة ي، االرومة الميف(Fb) )ممون أزرق التوليدين( .(40x). 

 

 
 ش   
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يوضح امتداد  القوقازيالسنجاب (: مقطع مستعرض في جدار منطقة القاع لمعدة 78-4)شكل
الحظ: الخبايا  (GF)إلى داخل منطقة المب لمطيات المعدية  (SM)الغاللة تحت المخاطية 

، الصفيحة االصيمة (LE)، البطانة الظيارية (M)، الغاللة المخاطية (Cr)الداخمية لممعدة 
(LP) العضمية المخاطية ،(MM) الغاللة العضمية ،(ML)  ممون(H & E )(4x). 

 
يوضح الغاللة  القوقازيالسنجاب (: مقطع طولي في جدار منطقة القاع لمعدة 79-4شكل )

الحظ: الغاللة  (LML)والخارجية الطولية  (CML)بطبقتييا الداخمية الدائرية  (ML)العضمية 
( H & E. )ممون (TS)، الغاللة المصمية (SM)، الغاللة تحت المخاطية (M)المخاطية 

(10x). 
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يوضح الغاللة  القوقازيالسنجاب (: مقطع طولي في جدار منطقة القاع لمعدة 87-4شكل )

، الغاللة العضمية (SM)، الغاللة تحت المخاطية (M)الحظ: الغاللة المخاطية  (TS)المصمية 
(ML) األوعية الدموية ،(BV) الظيارة المتوسطة ،(Me) الخاليا الدىنية ،(AC) ممون( .H & 

E )(10x). 
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 Body Region of Stomachممعدة منطقة الجسم ل 4-2-2-3

مؤلفة من  في جدار منطقة جسم المعدةالدراسة الحالية أن البطانة الداخمية  يجةأظيرت نت

تظير الطيات (. و 81-4)شكل  داخمية تحصر بينيا خباياو  مستقيمة غير متفرعةطيات طولية 

 ما بين الموجودة تمتد داخل تجويف الخبايا الداخميةالمعدية متفرعة إلى طيات ثانوية نحيفة 

لجسم من أربع غالالت )شكل يتكون جدار منطقة ا( و 84-4ت الثانوية تكون ضيقة )شكل الطيا

 ىي كما يأتي ابتداَء من الداخل نحو الخارج: ( و 4-83

 Tunica Mucosaالغاللة المخاطية  4-2-2-3-1

ىو الحال في  كما القوقازيالسنجاب تتألف الغاللة المخاطية في منطقة الجسم لمعدة 

 . (84-4اع من ثالث طبقات ثانوية )شكل منطقة القالمنطقة الفؤادية و 

A-  البطانة الظهاريةLining Epithelium:  وتتكون من نسيج ظياري عمودي بسيط

ىذه بمغ معدل سمك  (.84-4)شكل  PASمع ممون  موجببشكل ه تتمون خاليا (4-84)

بمغ معدل و  ،مايكروميتر (3.63±30.833دة اإلناث )في منطقة الجسم في مع الطبقة

 (.4-4)جدول  مايكروميتر (3.63±31.667في معدة الذكور )سمكيا 

B-   الصفيحة االصيمةLamina Propria: الدراسة الحالية أن الصفيحة  يجةأظيرت نت

تشكل طبقة من نسيج ضام  القوقازيالسنجاب منطقة الجسم لمعدة في جدار االصيمة 

الخاليا فضاًل عن وجود األوعية الدموية واألعصاب و مفكك يحتوي عمى األلياف المغراوية 

 يامعدل سمك بمغ (.84-4خل طيات المعدية لتسندىا )شكل تمتد ىذه الطبقة داو الممفية 

بمغ معدل سمكيا و  ،كروميترماي( 18.16±341.667ناث )اإلفي منطقة الجسم في معدة 

 (.4-4)جدول  مايكروميتر (22.04±291.667في معدة الذكور )

طبقة أن الغدد المعدية تقع ضمن  القوقازيالسنجاب  ص النسجي لمنطقة الجسم لمعدةأظير الفح

الصفيحة االصيمة لمغاللة المخاطية وتكون ىذه الغدد اكبر طوال واكثر عددا في ىذه المنطقة من 
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القاع( وتكون من نوع نبيبية متفرعة بسيطة و  )الفؤادية االخرى لممعدة وىيالمعدة مقارنة بالمناطق 

 (.85-4)شكل 

لنقر المعدية تكون افي النقر المعدية ما بين الطيات المعدية  و  ىذه الغددوتفتح أقنية 

عمودية منخفضة  خاليا ظياريةبوتبطن اقنية الغدد  ، كماالمنطقة من المعدةفي ىذه قميمة العمق 

تدعى خاليا العنق المخاطية وتكون ذات نوى بيضوية الشكل تتموضع بالقرب من قاعدة الخمية 

ىذه (. وتحتوي 84-4)شكل  PASبشكل موجب ضعيف مع ممون  اجزاؤىا السطحيةوتتفاعل 

مركزية الموقع  ىنو  وذات خاليا مضمعة الشكل وكبيرة الحجم غدد عمى الخاليا الجدارية وىيال

يصطبغ بالمون الوردي تتموضع عمى طول غدد الجسم م يحتوي عمى فجوات صغيرة وسايتوبالز 

فضال عن الخاليا الرئيسة  (.84-4)شكل  PASوتتمون بشكل سالب مع ممون  (.85-4)شكل 

بالقرب من قاعدة الخمية وذات  تتموضعالتي تكون ىرمية الشكل وتحتوي نواة بيضوية الشكل 

وتتمون ايضا  (.85-4)شكلتصطبغ بصبغة الييماتوكسمينزم يحتوي عمى حبيبات دقيقة سايتوبال

 (.84-4)شكل  PASبشكل سالب مع ممون 

و تكون كروية أ دد المعديةليذه الغالدراسة الحالية أن الوحدات اإلفرازية  يجةوأظيرت نت

كثيرة العدد مقارنة  وتكون ىذه الوحدات ،ضيق مركزي ويفبيضوية الشكل وتحتوي عمى تج

 (.75-66،4-4)شكل  (القاعو )الفؤادية  منطقتي المعدةبالوحدات الفارزة في 

C- العضمية المخاطيةMuscularis Mucosa :الدراسة الحالية، أن الطبقة  يجةبينت نت

تتألف من طبقة من  القوقازيالسنجاب جدار منطقة الجسم لمعدة  في العضمية المخاطية

تمتد داخل الطيات المعدية ، و (86-4)شكل  الترتيب األلياف العضمية الممساء دائرية

ناث اإلفي منطقة الجسم في معدة  ىذه الطبقةمعدل سمك  بمغ (.87-4)شكل 

( 2.2±33.333ور )في معدة الذكبمغ معدل سمكيا و  ،مايكروميتر ( 30.833±3.63)

 (.4-4)جدول  مايكروميتر
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 Tunicca Submucosaالغاللة تحت المخاطية  4-2-2-3-2

بطبقة من  القوقازيالسنجاب تمثمت الغاللة تحت المخاطية في جدار منطقة الجسم لمعدة 

تمتد إلى  غاللةأن ىذه الو  (،88-4)شكل أعصاب و نسيج ضام مفكك يحتوي عمى أوعية دموية 

الغاللة في منطقة الجسم ىذه معدل سمك  بمغ (.87-4)شكل  داخل منطقة المب لمطيات المعدية

ر الذكو معدة في بمغ معدل سمكياو  ،مايكروميتر (9.27±156.667)ناث اإلفي معدة 

 (.4-4)جدول  مايكروميتر ( 153.333±11.66)

 Tunica Muscularisالغاللة العضمية  4-2-2-3-3

من طبقتين من األلياف  القوقازيالسنجاب تتألف الغاللة العضمية في منطقة الجسم لمعدة 

دائرية الترتيب ، أما الطبقة الخارجية  الطبقة الداخمية تكونمتساويتين في الحجم و  العضمية الممساء

معدل  بمغ (.89-4)شكل فتكون طولية الترتيب ، كما يتخمل بين ىاتين الطبقتين نسيج ضام ليفي 

ذكور الفي بمغ معدل سمكيا و  ،يكروميترما (35.44±252.500ناث )اإلىذه الغاللة في  سمك

 (.4-4)جدول  مايكروميتر( 490.000±35)

 Tunica Serosaالغاللة المصمية  4-2-2-3-4

 القوقازيالسنجاب منطقة الجسم لمعدة في جدار أظير الفحص النسجي أن الغاللة المصمية 

تحاط من الخارج و أعصاب و تتألف من طبقة رقيقة من نسيج ضام مفكك تنتشر فيو أوعية دموية 

ناث اإلالغاللة في معدة  ىذه معدل سمك بمغ (.97-4)شكل بصف من خاليا الظيارة المتوسطة 

 (21.28±87.500)ذكور الفي معدة بمغ معدل سمكيا ، و ترمايكرومي (43.333±9.82)

 (.4-4)جدول  مايكروميتر
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في  لجسمالمبطانة الداخمية لمنطقة  SEM (: صورة بالمجهر االلكتروني الماسح81-4) شكل

 (.( والخبايا الداخمية ))      الطيات المعديةالحظ  ، القوقازيلسنجاب معدة ا

 
يوضح البطانة  القوقازي(: مقطع مستعرض في جدار منطقة الجسم لمعدة السنجاب 84-4شكل )

الثانوية، الحظ:  (GF)وامتدادىا داخل الطيات المعدية  (LP)والصفيحة االصيمة  (LE)الظيارية 
، (CF)، األلياف المغراوية (N)، النوى  (SC) المنخفض النسيج الظياري العمودي البسيط

، الطبقة العضمية المخاطية (Lc، خاليا لمفية )(Cr)، خبايا داخمية (Fb)االرومات الميفية 
(MM) ممون( .H & E )(40x). 
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الغالالت يوضح  القوقازيالسنجاب (: مقطع طولي في جدار منطقة الجسم لمعدة 83-4شكل )
، (ML)، الغاللة العضمية (SM)، الغاللة تحت المخاطية (M)الحظ: الغاللة المخاطية  االربع

 .(4x)( H & E. )ممون (TS)الغاللة المصمية 
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يوضح خاليا  القوقازي(: مقطع طولي في جدار منطقة الجسم لمعدة السنجاب 84-4شكل )
المتفاعمة بشكل موجب ضعيف مع ممون  (MNC)وخاليا العنق المخاطية  (←)البطانة الظيارية 

PAS  والخاليا الجدارية(PC)  والخاليا الرئيسة(CC)  المتفاعمة بشكل سالب مع ممونPAS ،
، (Fb)، االرومة الميفية (SM)، الغاللة تحت المخاطية (MM)الحظ: العضمية المخاطية 

 (BG)، غدد الجسم (Ly)، الخاليا الممفية (CF)، األلياف المغراوية (LP)الصفيحة االصيمة 
  .(10x)( PAS)ممون 
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 (BG)يوضح غدد الجسم  القوقازيالسنجاب (: مقطع مستعرض في جدار منطقة الجسم لمعدة 85-4شكل )

، (NR)، المنطقة العنقية لمغدد (GP)، النقر المعدية (LP)، الصفيحة االصيمة (LE)الحظ: البطانة الظهارية 
، خاليا العنق (L)، التجويف (PC)، الخاليا الجدارية (CC)، الخاليا الرئيسة (BR)المنطقة القاعدية لمغدد 

 H)ممون  (MM)، العضمية المخاطية (Fb)، االرومة الميفية (CF)، األلياف المغراوية (MNC)المخاطية 

& E )(40x). 
A- جزء مكبر لممستطيل(A)  يوضح التركيب النسجي لقنوات غدد الجسم(100x). 
B- جزء مكبر لممستطيل(B) عدي لغدد الجسم يوضح التركيب النسجي لمجزء القا(100x). 
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يوضح الطبقة  القوقازيالسنجاب (: مقطع مستعرض في جدار منطقة الجسم لمعدة 86-4شكل )

 & H. )ممون (GG، الغدد المعدية )(LP)الصفيحة االصيمة  ( الحظ:MMالعضمية المخاطية )

E )(40x). 

 
يوضح امتداد  القوقازي(: مقطع مستعرض في جدار منطقة الجسم لمعدة السنجاب 87-4شكل )

الحظ: الخبايا  (GF)إلى داخل منطقة المب لمطيات المعدية  (SM)الغاللة تحت المخاطية 
، (LE)، البطانة الظيارية (M)، الغاللة المخاطية (GP)، النقر المعدية (Cr)الداخمية لممعدة 

( H & E. )ممون (ML)، الغاللة العضمية (MM)، العضمية المخاطية (LP)الصفيحة االصيمة 
(10x). 
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يوضح األوعية  القوقازيالسنجاب (: مقطع مستعرض في جدار منطقة الجسم لمعدة 88-4شكل )
، االرومات (CF)، الحظ: األلياف المغراوية (SM)في الغاللة تحت المخاطية  (BV)الدموية 
 .(100x)( H & E. )ممون (Fb)الميفية 

 
 
 
 
 

 

 
 ش   
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يوضح الغاللة  القوقازيالسنجاب (: مقطع طولي في جدار منطقة الجسم لمعدة 89-4شكل )

، الحظ: الغاللة (LML)والخارجية الطولية  (CML)بطبقتييا الداخمية الدائرية  (ML)العضمية 
 .(4x)( H & E. )ممون (TS)، الغاللة المصمية (SM)، الغاللة تحت المخاطية (M)المخاطية 

 
يوضح الغاللة  القوقازيالسنجاب (: مقطع مستعرض في جدار منطقة الجسم لمعدة 97-4شكل )

، الغاللة العضمية (SM)، الغاللة تحت المخاطية (M)، الحظ: الغاللة المخاطية (TS)المصمية 
(ML) األوعية الدموية ،(BV) الظيارة المتوسطة ،(Me) ممون( .H & E )(10x). 

 

 
 ش   
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 Pyloric Region of Stomachمعدة مالمنطقة البوابية ل 4-2-2-4

وجود طيات طولية مستقيمة غير البوابية المنطقة  في جدارأظيرت البطانة الداخمية 

النسجية تبين  علفحص المجيري لممقاطمن خالل او (. 91-4)شكل تحصر بينيا خبايا و متفرعة 

الخبايا الداخمية ما بين إلى طيات ثانوية أكثر ارتفاعًا و أن الطيات المعدية ليذه المنطقة تتفرع 

، (منطقة الجسمالفؤادية ومنطقة القاع و  مناطق المعدة)مثيالتيا في  الطيات تبدو أكثر اتساعًا من

لحال في مناطق المعدة الفؤادية والقاع كما ىو ا معدةاخل تجويف الإذ تمتد ىذه الطيات إلى د

 ىي كاآلتي:( و 94-4معدة من أربع غالالت )شكل من الة المنطقة البوابي ىذه تتألفو الجسم و 

الغاللة المخاطية  4-2-2-4-1  

في جدار المنطقة البوابية مشابية لما  الدراسة الحالية أن الغاللة المخاطية يجةأظيرت نت

نة من ثالث طبقات مكو  القوقازيالسنجاب الجسم لمعدة في المنطقة الفؤادية والقاع و  ذكر سابقاً 

 .(93-4ثانوية )شكل 

A- البطانة الظهاريةLining Epithelium:  تتألف البطانة الظيارية لجدار لممنطقة

من نسيج ظياري عمودي بسيط ، يغطي الطيات المعدية  القوقازيالسنجاب البوابية لمعدة 

وتتمون خاليا البطانة الظيارية بشكل موجب  .(93-4)شكل  لى الغشاء القاعديايستند و 

في المنطقة البوابية في معدة  ىذه الطبقةمعدل سمك  بمغ (.94-4)شكل  PASمع ممون 

 معدة الذكورفي بمغ معدل سمكيا و  ،مايكروميتر (11.02±79.1667ناث )اإل

 .(5-4)جدول  رمايكروميت (26.6667±3)

B-  الصفيحة االصيمةLamina Propria : منطقة في جدار التتألف الصفيحة االصيمة

وارومات   يتخممو ألياف مغراويةو من نسيج ضام مفكك  القوقازيالسنجاب البوابية لمعدة 

ممتدة داخل طيات المعدية تكون ىذه الطبقة ، و ابأعصوأوعية دموية و خاليا لمفية و ليفية 

البوابية في معدة إناث  ىذه الطبقة في المنطقة معدل سمك بمغو  (.96-95،4-4)شكل 
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في ذكور بمغ معدل سمكيا و  ،مايكروميتر (14.52±173.3333)القوقازيالسنجاب 

 (.5-4)جدول  مايكروميتر (5.83±126.6667)القوقازيالسنجاب 

وتبدو ىذه الغدد اقل  ةالصفيحة االصيمة لمغاللة المخاطيتوجد الغدد البوابية في طبقة 

تكون و ( 85-4، 75-4)شكل  في منطقتي )القاع والجسم( طوال مقارنة بالغدد المعدية لعددا واق

 المعدية طياتالنقر المعدية بين ال ىذه الغدد فيمن نوع نبيبية متفرعة بسيطة ، وتفتح قنوات 

النقر المعدية اكثر عمقا في ىذه المنطقة بالمقارنة مع مناطق المعدة  وتكون .(97-4)شكل 

تبطن اقنية الغدد البوابية بخاليا  ،(85-4و 75-4و 66-4)شكل  القاع والجسم( الثالث )الفؤادية،

ظيارية عمودية منخفضة ذات نوى بيضوية الشكل بالقرب من قاعدة الخمية تدعى بخاليا العنق 

االجزاء  وتتفاعل ىذه الخاليا المخاطية في المنطقة القاعدية لمغدد البوابية كما وتوجد المخاطية

وتوجد مابين خاليا العنق  (.94-4)شكل PASيذه الخاليا بشكل موجب مع ممون ل السطحية

في منطقة العنق فضال عن المنطقة القاعدية لمغدد البوابية  كبيرة الحجم خاطية خاليا جداريةالم

)يصطبغ بالمون ي مركز الخمية وسايتوبالزم حامضينوى كروية الشكل تقع فذات  وىي خاليا

 .(94-4)شكل  PAS الوردي( وتتفاعل ىذه الخاليا بشكل سالب مع ممون

تكون الغدد البوابية ذات وحدات فارزة كروية او بيضوية الشكل وذات تجويف يكون 

-75،4-66،4-4()شكل )الفؤادية ،القاع والجسم جدا مقارنة مع الوحدات الفارزة في الغدد اً واسع

85.) 

C- العضمية المخاطيةMuscilaris mucosa: الدراسة النسجية لجدار  يجةبينت نت

أن الطبقة العضمية المخاطية مؤلفة من طبقة مستمرة من  القوقازيالسنجاب المنطقة البوابية لمعدة 

الطبقة داخل الطيات المعدية ىذه تمتد (. و 98-4)شكل األلياف العضمية الممساء دائرية الترتيب 

السنجاب الطبقة في المنطقة البوابية في معدة إناث  ىذه معدل سمك بمغو  (.96-4)شكل 
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السنجاب في معدة ذكور بمغ معدل سمكيا و  ،مايكروميتر (3.63±30.8333)القوقازي

 (.5-4)جدول  مايكروميتر (1.44±32.5000)القوقازي

 Tunica Submucosaالغاللة تحت المخاطية  4-2-2-4-2

من نســيج القوقــازيالسـنجاب  منطقـة البوابيــة لمعــدةفــي جــدار المخاطيـة تتـألف الغاللــة تحــت ال

تمتـد ىـذه الغاللـة داخـل (، و 99-4)شـكل االرومات الميفية و شر فيو األلياف المغراوية تنتضام مفكك 

نـاث اإلالغاللـة فـي المنطقـة البوابيـة فـي معـدة ىـذه بمـغ معـدل سـمك  (.96-4)شـكل الطيات المعديـة 

ــــــيبمــــــغ معــــــدل ســــــمكيا و  ،مــــــايكروميتر( 25.0000±2.88)  (0.83±36.6667ذكور )الــــــ معــــــدة ف

 (.5-4)جدول  مايكروميتر

 Tunica Muscularisالغاللة العضمية  4-2-2-4-3

منطقــــة البوابيــــة لمعــــدة فــــي جــــدار ال أظيـــر الفحــــص المجيــــري لممقــــاطع النســــجية لمغاللــــة العضـــمية 

 الطبقـة الداخميـة ،المنتظمـةتتألف من طبقتـين مـن األليـاف العضـمية الممسـاء  بانيا القوقازيالسنجاب 

أقــل ســمكًا  وتكــون تكــون طوليــة الترتيــب حــزم ســميكة، بينمــا الطبقــة الخارجيــة بييــأةو  دائريــة الترتيــب

الســــنجاب الغاللــــة فــــي المنطقــــة البوابيــــة فــــي معــــدة إنــــاث ىــــذه معــــدل ســــمك  بمــــغ (.177-4)شــــكل 

ذكور الــــــــــــــــفــــــــــــــــي بمــــــــــــــــغ معـــــــــــــــدل ســــــــــــــــمكيا و  ،مــــــــــــــــايكروميتر ( 44.09±233.3333)القوقـــــــــــــــازي

 (.5-4مايكروميتر )جدول  (479.5000±36.54)

 Tunica Serosaالغاللة المصمية  4-1-2-3-4

السـنجاب  فـي لممعـدةمنطقـة البوابيـة فـي جـدار الأظير الفحص النسجي أن الغاللة المصـمية 

األعصــاب فضـاًل عــن و موضـوع الدراســة تتمثـل بنسـيج ضــام مفكـك يحتــوي األوعيـة الدمويـة  القوقـازي

تحــاط مـــن الخــارج بصـــف مــن الخاليـــا الظياريــة تـــدعى بالظيــارة المتوســـطة و وجــود الخاليــا الدىنيـــة 

ـــغ معـــدل ســـم (.171-4)شـــكل  ـــة  ىـــذه كبم  (5.83±73.3333)القوقـــازيالســـنجاب فـــي إنـــاث الغالل
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مـــايكروميتر  (15.25±182.0000)القوقـــازيالســـنجاب فـــي ذكـــور بمـــغ معـــدل ســـمكيا ، و يكروميترمـــا

 (.5-4)جدول 

 
 البوابيةالبطانة الداخمية لممنطقة لسطح  SEMتروني الماسح ـ(: صورة بالمجير االلك91-4شكل )

 (.(، الخبايا الداخمية )←الطيات المعدية )الحظ  ، القوقازيفي معدة السنجاب 
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الغالالت يوضح  القوقازيالسنجاب (: مقطع طولي في جدار المنطقة البوابية لمعدة 94-4شكل )
، (ML)، الغاللة العضمية (SM)، الغاللة تحت المخاطية (M)، الحظ: الغاللة المخاطية االربع

 .(4x)( H & E. )ممون (TS)الغاللة المصمية 

 
يوضح  القوقازي(: مقطع مستعرض في جدار المنطقة البوابية لمعدة السنجاب 93-4شكل )

، الغشاء القاعدي (SC)، الحظ: النسيج الظياري العمودي البسيط (M)مكونات الغاللة المخاطية 
(BM) الصفيحة االصيمة ،(LP) الغدد البوابية ،(PG) العضمية المخاطية ،(MM) ممون( .H 

& E )(40x). 
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يوضح خاليا البطانة الظهارية  القوقازي(: مقطع طولي في جدار المنطقة البوابية لمعدة السنجاب 94-4شكل )

في قواعد الغدد والمتفاعمة بشكل (MC)  والخاليا المخاطية  (MNC)وخاليا العنق المخاطية  (←)السطحية 
الحظ: الصفيحة  .PAS( المتفاعمة بشكل سالب مع ممون PC، والخاليا الجدارية )PASموجب مع ممون 

، (CF)، األلياف المغراوية (SM)، الغاللة تحت المخاطية (MM)، العضمية المخاطية (LP)االصيمة 
 .(10x)( PAS، )ممون (TS)لة المصمية ، الغال (ML)، الغاللة العضمية (Fb)االرومات الميفية 

MNC 

PC 

MC 
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A- جزء مكبر لممستطيل(A)  يوضح التركيب النسجي لخاليا الغدد البوابية المتفاعمة مع ممونPAS (40x). 

 
يوضح  القوقازي(: مقطع مستعرض في جدار المنطقة البوابية لمعدة السنجاب 95-4شكل )

الثانوية،  (GF)وامتدادىا داخل الطيات المعدية  (LP)والصفيحة االصيمة  (LE)البطانة الظيارية 
، (N)، النوى (GP)المنخفض، النقر المعدية  (SC)الحظ: النسيج الظياري العمودي البسيط 

، العضمية (CF)، األلياف المغراوية (Fb)الميفية  ة، االروم(SM)الغاللة تحت المخاطية 
 .(40x)( H & E. )ممون (Cr)ة ، خبايا داخمي(Lc)، الخاليا الممفية (MM)المخاطية 

  

  
يوضح امتداد الغاللة تحت  القوقازيمقطع طولي في جدار المنطقة البوابية لمعدة السنجاب (: 96-4شكل )

(، النقر Cr( الحظ: الخبايا الداخمية لممعدة )GF( إلى داخل منطقة المب لمطيات المعدية )SMالمخاطية )
(، العضمية المخاطية LP(، الصفيحة االصيمة )LE(، البطانة الظهارية )M(، الغاللة المخاطية )GPالمعدية )

(MM( الغاللة العضمية ،)ML) ، األلياف المغراوية(CF) . ممون(H & E) (10x.) 
 

 

 
 ش    
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يوضح الغدد  القوقازي(: مقطع مستعرض في جدار المنطقة البوابية لمعدة السنجاب 97-4شكل )
، (GP)، النقر المعدية (LP)، الصفيحة االصيمة (LE)، الحظ: البطانة الظيارية (PG)البوابية 

، الخاليا (PC)، الخاليا الجدارية (BR)، المنطقة القاعدية لمغدد (NR)المنطقة العنقية لمغدد 
 (MM)، العضمية المخاطية (MNC)، خاليا العنق المخاطية (L)، التجويف (MC)المخاطية 

 .(40x)( H & E)ممون 
A- جزء مكبر لممستطيل(A)  يوضح المنطقة القاعدية لمغدد البوابية(100x). 
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يوضح الطبقة  القوقازيالسنجاب (: مقطع طولي في جدار المنطقة البوابية لمعدة 98-4شكل )

، األوعية (LP)، الصفيحة االصيمة (LE)، الحظ: البطانة الظيارية (MM)العضمية المخاطية 
، )ممون (ML)، الغاللة العضمية (Fb)، االرومة الميفية (CF)، األلياف المغراوية (BV)الدموية 
H & E .)(40x). 

A جزء مكبر لممستطيل :(A)  يوضح التركيب النسجي(100x). 
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يوضح  القوقازيالسنجاب في جدار المنطقة البوابية لمعدة  مستعرض(: مقطع 99-4شكل )

الحظ:  (SM)( في الغاللة تحت المخاطية (Fbواالرومات الميفية  (CF) االلياف المغراوية
( H & E)ممون  (،(LP، الصفيحة االصيمة  (PC) الخاليا الجدارية، (MM) العضمية المخاطية

(40x). 
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يوضح  القوقازيالسنجاب (: مقطع مستعرض في جدار المنطقة البوابية لمعدة 177-4شكل )

، الحظ: (LML)والخارجية الطولية  (CML)الداخمية الدائرية  (ML)طبقات الغاللة العضمية 
، الغاللة (M)، الغاللة المخاطية (SM)، الغاللة تحت المخاطية (MM)العضمية المخاطية 

 .(10x)( H & E. )ممون (CF)، ألياف مغراوية (Lc)، خاليا لمفية (TS)المصمية 
Aطيل : جزء مكبر لممست(A)  يوضح التركيب النسجي(40x). 

A 
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يوضح الغاللة القوقازيالسنجاب (: مقطع مستعرض في جدار المنطقة البوابية لمعدة 171-4شكل )

، الظيارة المتوسطة (BV)، األوعية الدموية (ML)الحظ: الغاللة العضمية  (TS)المصمية 
(Me) خاليا دىنية ،(AC) ممون( .H & E )(10x). 
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 Statistical studyالدراسة اإلحصائية  4-3

جممة من أوجو  القوقازيالسنجاب حصائية لممعدة في القط المنزلي و أظيرت النتائج اإل

 كاآلتي:النوعين و  الف في القياسات في كالاالختالتشابو و 

 النسجية لممعدةالدراسة الشكميائية و  4-3-1

 Felis catus القط المنزلي 4-3-1-1

ناث القط المنزلي عدم وجود فروق عند مقارنة ذكور و  الشكميائيةاسة الدر  أظيرت نتائج - ا 

اما وزن المعدة  ،(174-4)شكل  والوزن النسبي لممعدةفي وزن الجسم  (P>0.05)معنوية 

ىناك  ت( فقد كانالمنطقة البوابيةالجسم و ، القاع، الفؤادية) االربعة مناطق المعدةوعرض 

كان عرض مناطق المعدة األربعة وزن و إذ تبين ان ، فروق معنوية بين الذكور واالناث 

 (.174-4، 173-4)شكل  اكبر في الذكور من االناث

ناث القط بين ذكور و منطقة الفؤادية في المعدة في جدارالالمقارنة  الدراسة النسجية أظيرت - ا 

تحت ) ت الثالثسمك الغالالفي معدل  (P<0.05)المنزلي وجود فروق معنوية 

ر بأك ااتكون والعضمية تحت المخاطية تينإذ تبين أن الغالل ،(العضمية والمصمية المخاطية،

)شكل  ر سمكًا في الذكور، بينما الغاللة المصمية تكون اكبسمكًا في اإلناث مقارنة بالذكور

4-175.) 

 (P<0.05) ةق معنويو فر  وجودمنطقة القاع من المعدة في جدار   الدراسة النسجية اظيرت -

بين ذكور  (والمصمية والعضمية تحت المخاطية) ت الثالثفي معدل سمك الغالالأيضًا 

ناث القط المنزلي، إذو  مقارنة بالذكور )شكل  ناثاإلر سمكًا في بأك الغالالت الثالثتكون  ا 

4-176.) 
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 (P<0.05) ةمعنويق و منطقة الجسم في المعدة وجود فر في جدار  الدراسة النسجية أظيرت -

ناث القط المنبين ذكور و  والمصمية( العضمية )المخاطية، سمك الغالالت الثالثفي  زلي، ا 

 (.177-4الذكور )شكل  معيكون أكبر في اإلناث مقارنة  ياإذ تبين أن معدل سمك

ناث القط منطقة البوابية في معدة الذكور و ال في جدار الدراسة النسجية اظيرت نتائج - ا 

تحت ، المخاطية) الغالالت االربعفي معدل سمك  (P≤0.05)المنزلي وجود فروق معنوية 

 تحت المخاطية)المخاطية،  ت الثالثةالغالالإذ تكون  ،والمصمية( العضمية، المخاطية

لغاللة العضمية أسمك في ذكور القط المنزلي اما تكون ناث، بيناإلأسمك في  والمصمية(

 (.178-4)شكل 

في ذكور واناث  المعدية في مناطق المعدة االربع طول النقرل اظيرت الدراسة النسجية  -

إذ تبين ان مناطق المعدة الثالثة ، ( P≤0.05القط المنزلي فقد كانت ىناك فروق معنوية )

بينما  ،)الفؤادية، القاع، الجسم( تكون النقر فييا اكثر طول في االناث بالمقارنة مع الذكور

 (.179-4فييا اكثر طواًل في الذكور )شكل  طقة البوابية كانت النقرفي المن

 anomalus Scuirus القوقازيالسنجاب  4-3-1-2

ناث عند مقارنة ذكور و  الشكميائية اسةأظيرت نتائج الدر  - عدم وجود فروق القوقازيالسنجاب ا 

وزن ، أما (174-4)شكل  والوزن النسبي لممعدةفي وزن الجسم  (P>0.05)معنوية 

ناث بين ذكور و  (P≤0.05) ةق معنويو ىناك فر  تفقد كان االربععرض مناطق المعدة و  ا 

كان و الذكور  و فيوزن المعدة في إناث السنجاب أكبر منو  وكان،  القوقازيالسنجاب 

 (.174-4، 173-4)شكل اكبر من االناث  والبوابية( لجسمعرض منطقتي المعدة )ا

ناث ة الفؤادية في المعدة بين ذكور و منطقفي جدار ال النسجية الدراسةأظيرت  - السنجاب ا 

، ة)المخاطي الالت الثالثةفي معدل سمك الغ (P<0.05) ةق معنويو وجود فر  القوقازي

تكون اكثر  (المخاطية وتحت المخاطية)تين ، إذ تبين أن الغالل(المصميةتحت المخاطية و 
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مقارنة  المصمية تكون أكثر سمكًا في الذكور والغاللة سمكًا في االناث مقارنة مع الذكور

 (.117-4)شكل  مع االناث

في معدل سمك الغالالت الثالث  (P≤0.05)وجود فروق معنوية أظيرت الدراسة النسجية  -

ناث نطقة القاع في المعدة بين ذكور و في م (لمصميةالعضمية وا، المخاطية) السنجاب ا 

في اإلناث مقارنة  راكب كانت الغاللة المخاطيةعدل سمك ، إذ تبين أنو م القوقازي

في ذكور  ربأك نكا (المصميةو العضمية الغاللتين )ل سمك بالذكور، بينما تبين أن معد

 (.111-4مقارنة باإلناث )شكل  القوقازيالسنجاب 

 ت الثالثةسمك الغالال في معدل (P<0.05) ظيرت الدراسة النسجية وجود فروق معنويةأ -

ناث بين ذكور و في منطقة الجسم لممعدة  والمصمية( العضمية)المخاطية،  السنجاب ا 

 كانت بينما ،ر سمكا في االناثالغاللة المخاطية اكب ، إذ تبين أنالشرقي القوقازي

مقارنة باإلناث )شكل القوقازيالسنجاب في ذكور  ر سمكاً )العضمية والمصمية( اكب الغاللتين

4-114.) 

ناث ة البوابية في المعدة بين ذكور و لممنطق النسجية دراسةأظيرت ال - وجود القوقازيالسنجاب ا 

في  اكبر سمكاً  التي كانتو  الغاللة المخاطيةعدل سمك في م (P<0.05) ةق معنويو فر 

معدل سمك في  (P≤0.05)كذلك وجود فروق معنوية و  ، القوقازيالسنجاب إناث 

في الذكور  اكبر سمكاً  التي كانتو  (والمصميةالعضمية ، المخاطية تحت)الغالالت الثالث 

 (.113-4ناث )شكل اإلبالمقارنة مع 

ان ىناك فروق  القوقازيفي السنجاب  سجية لمناطق المعدة االربعاظيرت الدراسة الن -

المنطقة  إذ تبين ان ،في معدل طول النقر المعدية بين الذكور واالناث( P≤0.05معنوية )

بينما في مناطق المعدة  ،طواًل في الذكور مقارنة مع االناث رالفؤادية تكون النقر اكب
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عميو في ما عر طواًل في االناث م، البوابية( تكون النقر فييا اكبالثالث )القاع، الجس

 (.114-4الذكور )شكل 

 القوقازيالسنجاب المنزلي و القط  4-3-1-3

وبين اناث القط القوقازيالسنجاب ذكور بين ذكور القط المنزلي و  الشكميائية لمقارنةعند ا -

في وزن  (P≤0.05)أظيرت النتائج وجود فروق معنوية القوقازيالمنزلي واناث السنجاب 

إذ يكون وزن الجسم  ،ومناطق المعدة االربعة والوزن النسبي لممعدة المعدةوزن الجسم و 

مقارنة بذكور  القط المنزلي واناث عرض مناطقيا األربعة أكبر في ذكورووزن المعدة و 

 (.116-4، 115-173،4- 4، 174-4)شكل  القوقازيواناث السنجاب 

في معدل  (P≤0.05)المعدة وجود فروق معنوية  مناطقل النسجيةأظيرت نتائج الدراسة  -

بين ذكور القط والمصمية(  العضمية، تحت المخاطية، المخاطية) الغالالت االربعسمك 

معدة ذكور  في في المنطقة الفؤادية  ت االربعالغالال كانت، اذ القوقازيلسنجاب االمنزلي و 

-4)شكل القوقازيالسنجاب ر مثيالتيا في معدة ذكو  معر سمكًا بالقط المنزلي كانت أك

الغالالت الثالثة )المخاطية، تحت  كانت في المعدة منطقتي القاع والجسمفي (، اما 117

المخاطية، المصمية( في معدة ذكور القط المنزلي اكثر سمكًا من مثيالتيا في معدة ذكور 

، بينما كانت الغاللة العضمية اكثر سمكًا في معدة ذكور السنجاب  القوقازيالسنجاب 

مك الغالالت س كان(. اما المنطقة البوابية فقد 119-4، 118-4)شكل القوقازي

)المخاطية، تحت المخاطية، العضمية( كانت اكثر في معدة ذكور القط المنزلي بالمقارنة 

معدة ذكور  اما الغاللة المصمية فكانت اكثر سمكًا في ،القوقازيمع ذكور السنجاب 

  (.147-4)شكل  منيا في معدة ذكور القط المنزليالقوقازيالسنجاب 

 الغالالت االربع سمك في (P≤0.05)فروق معنوية  أظيرت نتائج الدراسة النسجية -

بين إناث القط  مناطق المعدة االربعةفي  (المصميةالمخاطية وتحت المخاطية والعضمية و )
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في مناطق المعدة االربعة  يا، إذ تبين أن معدل سمكالشرقي القوقازيالسنجاب المنزلي و 

 (.144-4، 143-4، 144-4، 141-4ر في إناث القط المنزلي )شكل بأك كان

 
ناث القط المنزلي والسنجاب 102-4شكل )  . القوقازي(: يوضح وزن الجسم في ذكور وا 

 

 
ناث القط المنزلي و 103-4شكل )  .القوقازيالسنجاب (: يوضح وزن المعدة في ذكور وا 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

W
ei

gh
t 

(g
m

) 

 وزن الجسم

Cat female

Cat male

Squirrel femal

Squirrel male

0

5

10

15

20

25

W
ei

gh
t 

(g
m

) 

 المعدة

Cat female

Cat male

Squirrel femal

Squirrel male



 180                                                                                    الفصل الرابع: النتائج   

 
ناث القط المنزلي و 104-4شكل )  .القوقازيالسنجاب (: يوضح عرض مناطق المعدة في ذكور وا 

 

 

ناث القط  : يوضح معدل سمك الغالالت األربع(105-4شكل ) لممنطقة الفؤادية في معدة ذكور وا 
 المنزلي.
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ناث القط  الغالالت االربع(: يوضح معدل سمك 106-4شكل ) لمنطقة القاع في معدة ذكور وا 
  المنزلي.

 
ناث القط  الغالالت االربع(: يوضح معدل سمك 107-4شكل ) لمنطقة الجسم في معدة ذكور وا 
  المنزلي.
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ناث القط  الغالالت االربع(: يوضح معدل سمك 108-4شكل ) لممنطقة البوابية في معدة ذكور وا 
  المنزلي.

 

 واناث القط المنزلي.(: طول النقر المعدية في مناطق المعدة في ذكور 109-4شكل )
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ناث  الغالالت االربعيوضح معدل سمك (: 110-4شكل ) لممنطقة الفؤادية في معدة ذكور وا 

  . القوقازيالسنجاب 

 
ناث  الغالالت االربع(: يوضح معدل سمك 111-4شكل ) لمنطقة القاع في معدة ذكور وا 

  . القوقازيالسنجاب 
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ناث  الغالالت االربع(: يوضح معدل سمك 112-4شكل ) لمنطقة الجسم في معدة ذكور وا 

  .القوقازيالسنجاب 

 
ناث  الغالالت االربع(: يوضح معدل سمك 113-4شكل ) لممنطقة البوابية في معدة ذكور وا 

 .القوقازيالسنجاب 
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 . القوقازيالسنجاب (: طول النقر المعدية في مناطق المعدة في ذكور واناث 114-4)شكل 

 
  . القوقازيالسنجاب (: يوضح عرض مناطق المعدة في ذكور القط المنزلي و 115-4شكل )
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 .  القوقازيالسنجاب (: يوضح عرض مناطق المعدة في إناث القط المنزلي و 116-4شكل )

 

 
لممنطقة الفؤادية في معدة ذكور القط  الغالالت االربع(: يوضح معدل سمك 117-4شكل )

 .القوقازيالسنجاب المنزلي و 
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لمنطقة القاع في معدة ذكور القط المنزلي  الغالالت االربع(: يوضح معدل سمك 118-4شكل )

  .القوقازيالسنجاب و 
 

 
لمنطقة الجسم في معدة ذكور القط المنزلي  الغالالت االربع(: يوضح معدل سمك 119-4شكل )

  . القوقازيالسنجاب و 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

البطانة 
 الظهارية

الصفيحة 
 االصيلة

العضلية 
 المخاطية

الغاللة تحت 
 المخاطية

الغاللة 
 العضلية

الغاللة 
 المصلية

T
h

ic
k

n
e
ss

 (
μ

m
) 

Cat male

Squirrel male

0

100

200

300

400

500

600

700

800

البطانة 
 الظهارية

الصفيحة 
 االصيلة

العضلية 
 المخاطية

الغاللة تحت 
 المخاطية

الغاللة 
 العضلية

الغاللة 
 المصلية

Th
ic

kn
es

s(
μ

m
) 

Cat male

Squirrel male

 الغاللة المخاطية

 الغاللة المخاطية



 188                                                                                    الفصل الرابع: النتائج   

 
لممنطقة البوابية في معدة ذكور القط  الغالالت االربع(: يوضح معدل سمك 120-4شكل )

  . القوقازيالسنجاب المنزلي و 
 

 
لممنطقة الفؤادية في معدة إناث القط  الغالالت االربع(: يوضح معدل سمك 121-4شكل )

  .القوقازيالسنجاب المنزلي و 
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لمنطقة القاع في معدة إناث القط المنزلي  الغالالت االربع(: يوضح معدل سمك 122-4شكل )

  . القوقازيالسنجاب و 
 

 
لمنطقة الجسم في معدة إناث القط المنزلي  الغالالت االربع(: يوضح معدل سمك 123-4شكل )

  .القوقازيالسنجاب و 
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لممنطقة البوابية في معدة إناث القط المنزلي  الغالالت االربع(: يوضح معدل سمك 124-4شكل )

  . القوقازيالسنجاب و 
 

 األمينية لمناطق المعدة الحموضتحميل  4-4

ناث القط المنزلي و  الحموضتم تحميل   القوقازيالسنجاب األمينية في مناطق معدة ذكور وا 

 ( حامضًا أمينيًا وىي كاآلتي: 18وتبين أن ىناك )

، Serine (Ser)، السيرين Glutamic acid، والكموتامك اسيد Aspartic acidاالسبارتك اسيد 

، Cysteine (Cys)، الستين Aspargine (Asn)، االسبارجين Arginine (Arg)االرجنين 

، الثيرونين Glyscine (Gly)، الكاليسين Proline (Pro)، البرولين Alanine (Ala)االلنين 

Threonine (THr) التايروسين ،Tyrosine (Tyr) الفالين ،Valine (Val) الميثونين ،

Methionine (Met) اليستدين ،Histidine (His) االيزوليوسين ،Isoleucine (Ile) ،

 .Lysine (Lys)الاليسين و  Phenylalanine (Phe)، الفنيل النين Leucine (Leu)اليوسين 

مناطق المعدة االربعة )الفؤادية، القاع،  أظيرت نتائج الدراسة اإلحصائية عند مقارنة

 الحموضفي تركيز  (P≤0.05) وجود فروق معنوية ناث القط المنزليذكور وا   الجسم، البوابية( في
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اذ  عاليًا في الذكور في منطقة القاع  ،إذ كان تركيزىا (الجسمتي )القاع و األمينية في منطق

اذ  في منطقة الجسم تركيزىا عالي  كان بينما االناث(mM/L) ((  (38.64±284.631بمغ

 (.6-4( )جدول 145-4)شكل  (mM/L) ( 25.96±252.895بمغ)

في تركيز  (P≤0.05)وجود فروق معنوية  لمناطق المعدة األربعت المقارنة أظير 

ناث  الحموض األمينية  الحموضتبين أن تركيز ، إذ الشرقي القوقازيالسنجاب األمينية بين ذكور وا 

اذ بمغ  القوقازيالسنجاب يكون عاليًا في معدة إناث  (القاع والجسم، الفؤادية)في المناطق الثالث 

بينما  لى التوالي .(mM/L) (ع (192.388±21.64،164.140±20.37،  225.447±27.82)

 القوقازيالسنجاب األمينية في المنطقة البوابية يكون عاليًا في معدة ذكور  الحموضتبين أن تركيز 

 (.146-4)شكل  (mM/L) ( (36.94±245.63اذ بمغ )

وبين اناث القط المنزلي القوقازيالسنجاب المقارنة بين ذكور القط المنزلي وذكور  ومن حيث

 الحموضفي تركيز  (P≤0.05)أظيرت النتائج وجود فروق معنوية  القوقازيالسنجاب  واناث

، الفؤادية)األمينية في المناطق الثالث  الحموض، إذ يكون تركيز االربع األمينية في مناطق المعدة

 الحموضتركيز  يكون ، فيماواناث القط المنزلي في ذكور القط المنزلي عالياً  (القاع والجسم

)شكل  القوقازيواناث السنجاب القوقازيالسنجاب في ذكور  عالياً  لممعدة األمينية في المنطقة البوابية

4-147 ،4-148.) 
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األمينية في مناطق المعدة األربعة لمقط المنزلي  الحموضيوضح معدل تركيز  (:6-4جدول )
 .الشرقي القوقازيالسنجاب و 

 الجنس الحيوان
 (mM/L) (Mean±S.E)) االمينية الحموضمعدل تركيز 

 المنطقة البوابية منطقة الجسم منطقة القاع المنطقة الفؤادية

 القط
Female 313.241±48.800 245.875±22.18 252.895±25.96 166.883±11.49 

Male 294.810±55.41 284.631±38.64 180.254±26.16 168.093±20.10 

 السنجاب
Female 225.447±27.82 192.388±21.64 164.140±20.37 200.533±21.60 

Male 138.728±12.10 178.705±15.05 146.609±13.23 245.63±36.94 
 

 

 
ناث  الحموض(: يوضح معدل تركيز 125-4شكل ) األمينية في مناطق المعدة في ذكور وا 

 . القوقازيالسنجاب 

 
األمينية في مناطق المعدة في ذكور القط المنزلي  الحموض(: يوضح معدل تركيز 126-4شكل )

 . القوقازيالسنجاب و 
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األمينية في مناطق المعدة في إناث القط المنزلي  الحموض(: يوضح معدل تركيز 127-4شكل )

 . القوقازيالسنجاب و 
 

 
ناث القط األمينية في مناطق المعدة في ذكور  الحموض(: يوضح معدل تركيز 128-4شكل ) وا 
 المنزلي.
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 القوقازيالسنجاب مقارنة لممعدة في القط المنزلي و دراسة  4-5

 Morphological Study of Stomachالدراسة الشكميائية لممعدة  4-5-1

 Sciurus anomalusالقوقازيالسنجاب  Felis catusالقط المنزلي 

أحادية ) بسيطة المعدة في الذكور واإلناث -1
وال تحتوي  (C)تتخذ شكل حرف و ( الردىة

 عمى الثممة الزاوية والثممة الفؤادية.

، كما في مثيمتيا في القط المنزليالمعدة -1
تحتوي عمى الثممة الزاوية والثممة لكنيا 
 الفؤادية.

عمى  اإلناثتحتوي المعدة في الذكور و  -4
 أصغر. أكبر و ئينانحنا

المعدة في الذكور تماثل تمامًا مما ىو  -4
عميو في القط المنزلي لكن في اإلناث يبدو 

 المعدة إلى جزئين. مقسمااالنحناء األكبر 
 تكون كما في مثيمتيا في القط المنزلي. -3 معدة اإلناث أطول من معدة الذكور. -3
وزن المعدة في الذكور أكبر من وزن  -4

 المعدة في اإلناث.
 أكبر من الذكور. االناث ن معدةأوزا -4

 والوزن النسبي لممعدة في اإلناث أكبر من -5
 في الذكور.

يكون الوزن النسبي لممعدة في الذكور أكبر  -5
 في اإلناث. نوم

الفؤادية، القاع،  منطق المعدةعرض  -6
في ىو بوابية في الذكور أكثر مما وال الجسم
 اإلناث.

لذكور يماثل عرض المنطقة الفؤادية في ا -6
ن عرض منطقة لك ،ما ىو عميو في اإلناث

البوابية في الذكور أكثر مما في الجسم، القاع و 
 اإلناث.

اإلناث انة الداخمية لممعدة في الذكور و البط -7
 تظير في المنطقةو تحتوي عمى طيات طولية 

الفؤادية لممعدة بصورة منتظمة وفي منطقتي 
كثيرة العدد، تظير متعرجة و  (القاع والجسم)

 أما في المنطقة البوابية يقل عددىا.

اإلناث انة الداخمية لممعدة في الذكور و البط 7
في احتوائيا  ،كما في مثيمتيا في القط المنزلي

قميمة منخفضة و طولية لكن تبدو الطيات العمى 
 العدد.
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 Histological Study of Stomachالدراسة النسجية لممعدة  4-5-2

 الشرقي القوقازيالسنجاب  المنزليالقط 
 ف جدار المعدة في المناطق االربعيتأل -1

ولكال الجنسين من اربع غالالت )المخاطية، 
تحت المخاطية، العضمية والغاللة المصمية( 
كماتألفت الغاللة المخاطية من ثالث طبقات 
ثانوية )البطانة الظيارية،الصفيحة االصيمة 

 والطبقة العضمية المخاطية(.

 ولكال الجنسينمعدة اليظير جدار  -1
لجدار معدة القط المنزلي  نفسو التركيب

 بغالالتيا االربعة وطبقاتيا الثانوية الثالث.

البطانة الظيارية من نسيج ظياري  تتألف -4
عمودي بسيط تتفاعل خالياه بشكل موجب مع 

 في مناطق المعدة المختمفة.  PASممون ال

تظير البطانة الظيارية نفس التركيب  -4
تمفة ونفس التفاعل في مناطق المعدة المخ

 ولكال الجنسين.
تتألف  الصفيحة االصيمة من نسيج ضام  -3

مفكك تتموضع فيو الغدد المعدية والتي تكون 
من النوع النبيبي المتفرع البسيط في جميع 

القط المنزلي ولكال في مناطق المعدة 
 الجنسين.

تظير الصفيحة االصيمة التركيب نفسو  -3
البسيط  المتفرع والغدد ايضا من النوع النبيبي
 في مناطق المعدة المختمفة .

الغدد  خاليا العنق المخاطية في تتفاعل -4
والبوابية بشكل موجب  ، القاع، الجسمالفؤادية)

في حين تتفاعل الخاليا   PASمع ممون 
 تفاعالالجدارية والرئيسة في الغدد المعدية 

 مع الممون نفسو. اسالب

 الغدد خاليا العنق المخاطية في تظير -4
 اع، الجسم والبوابية( تفاعل موجب، القا)الفؤادية

الخاليا في حين تتفاعل  ، PASمع ممون
 الجدارية والخاليا الرئيسة في الغدد المعوية

 مع الممون نفسو. اسالب تفاعال

توجد اسفل الغدد المعدية في جميع مناطق -5
معدة فوق الطبقة العضمية المخاطية مباشرة ال
تسمى  الكثيف بقة اضافية من النسيج الضامط

 الطبقة المصمتو مؤلفة من ألياف مغراوية .
 

تنعدم الطبقة المصمتة في جميع مناطق  -5
 . المعدة

تتألف الطبقة العضمية المخاطية من -6
طبقتين من االلياف العضمية الممساء الداخمية 

تتألف الطبقة العضمية المخاطية لمعدة -6
من طبقة واحدة فقط من القوقازيالسنجاب 
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 االلياف العضمية الممساء. ترتيب والخارجيو طولية الترتيب.دائرية ال
تظير الغاللة تحت المخاطية انيا مؤلفة  -7

من نسيج ضام مفكك يحوي اوعية دموية 
 ولمفية واعصاب.

 التركيبتتألف الغاللة تحت المخاطية من  -7
 .نفسو

تتألف الغاللة العضمية من طبقتين من  -8
االلياف العضمية الممساء الخارجية طولية 

 .دائرية الترتيبالترتيب والداخمية 

تتألف الغاللة العضمية في جميع مناطق  -8
العضالت الممساء  المعدة من طبقتين من

المالحظ في جدار  نفسو الترتيبأيضا وتتخذ 
 معدة القط المنزلي.

تظير الغاللة المصمية  مؤلفو من نسيج -9
ضام مفكك يحاط من الخارج بطبقة من 

 ( . الظيارة المتوسطةالخاليا الظيارية )

نفسو التركيب تظير الغاللة المصمية  -9
 المالحظ في جدار العدة في القط المنزلي.

 

 Statistical Study of Stomachالدراسة اإلحصائية لممعدة  4-5-3

 الشرقي القوقازيالسنجاب  القط المنزلي
وزن في  (P≤0.05)وجود فروق معنوية  -1

في ذكور القط  إذ يكون الوزن اكبر المعدة
 .باالناثالمنزلي مقارنة 

في وزن  (P≤0.05) ةق معنويو وجود فر  -1
ناث اليكون وزن المعدة أكبر في إ المعدة، إذ
 بالذكور.مقارنة 

في  (P≤0.05)وجود فروق معنوية  -4
في  ر عرضاً إذ تكون اكب المعدةمناطق عرض 

 ناث.الذكور مقارنة بإال

في  (P≤0.05)وجود فروق معنوية  -4
في المعدة إذ والبوابية الجسم  منطقتي عرض

 .اكبر من االناثذكور الفي  يكون عرضيا
ي المعدة تكون في المنطقة الفؤادية ف -3

ر بأك (والعضمية تحت المخاطية) تينالغالل
فيما تكون الغاللة المصمية ناث المكًا في إس
 .في الذكور سمكاً  راكث

 في المنطقة الفؤادية في المعدة تكون -3
اكثر  (اطية وتحت المخاطيةخالم) الغاللتين

الغاللة  سمكًا في االناث  في حين تكون
 ذكور.الالمصمية أكثر سمكًا في 

ت طقة القاع في المعدة تكون الغالالمنفي  -4
 والعضمية والمصمية( تحت المخاطية) الثالث

 .بالذكورناث مقارنة الر سمكًا في إبأك

 الغاللة المخاطيةة القاع تكون في منطق -4
 تانالغالل، فيما تكون  ناثالر سمكًا في إبأك
  .ذكورالر سمكًا في بأك (المصميةالعضمية و )

 في منطقة الجسم في المعدة تكون الغاللة -5طقة الجسم في المعدة تكون في من -5
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 العضميةالمخاطية و ) ت الثالثالغالال
 .ناثالر سمكًا في إبأك والمصمية(

االناث فيما تكون  المخاطية اكبر سمكًا في
سمكًا في  برأك (والمصمية العضمية) الغاللتين

 ذكور مقارنة باإلناث.
 دة تكونالبوابية في المعفي المنطقة  -6

اطية، تحت المخاطية الغالالت الثالث )المخ
الغاللة ر سمكًا في االناث و والمصمية( اكب

 .ر سمكًا في الذكوربكالعضمية أ

في المنطقة البوابية في المعدة تكون  -6
ر سمكًا في اإلناث، فيما بأك الغاللة المخاطية

العضمية تحت المخاطية، )ت الغالالتكون 
 ر سمكًا في الذكور.بأك (المصميةو 

تكون النقر المعدية في المناطق الثالث  -7
لممعدة )الفؤادية، القاع، الجسم( اكبر طواًل في 
االناث بينما في المنطقة البوابية تكون النقر 

 اكبر طواًل في الذكور.

اكبر طواًل في الذكور تكون النقر المعدية -7
القاع، الجسم، بينما في مناطق المعدة الثالث )

 البوابية( تكون النقر فييا اكبر طواًل في االناث.

تحتوي مناطق المعدة االربعة )الفؤادية، -8
( حامضًا 18القاع، الجسم، البوابية( عمى )

 امينيًا في ذكور واناث القط المنزلي.

 تكون كما في مثيمتيا في القط المنزلي. -8

القاع  منطقةاألمينية في  الحموضتركيز  -9
 الجسم يكون عاليًا في الذكور بينما في منطقة

قط المنزلي مقارنة ليكون عاليًا في اناث ا
 القط المنزلي. ذكورب

في  عالي ةاألميني الحموضيكون تركيز  -9
في  (الجسمو  القاع، الفؤادية)المناطق الثالثة 

عاٍل  الحموضمعدة اإلناث، بينما يكون تركيز 
بية في معدة ذكور فقط في المنطقة البوا

 .القوقازيالسنجاب 
األمينية عاليًا في  الحموضيكون تركيز  -17
 (الجسمالقاع و ، الفؤادية)ق المعدة الثالثة مناط

في ذكور القط المنزلي مقارنة بمعدة ذكور 
 .القوقازيالسنجاب 

األمينية عاليًا في  الحموضيكون تركيز  -17
السنجاب المنطقة البوابية فقط في معدة ذكور 

 مقارنة بمعدة ذكور القط المنزلي.القوقازي

في  األمينية عالياً  الحموضيكون تركيز  -9
في  (الجسمالقاع و ، الفؤادية)المناطق الثالثة 

السنجاب إناث القط المنزلي مقارنة بمعدة إناث 
 .زيالقوقا

األمينية عاليًا في  الحموضيكون تركيز  -9
السنجاب المنطقة البوابية فقط في معدة إناث 

 مقارنة بمعدة إناث القط المنزلي.القوقازي
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     Discussion                                           المناقشة -5

 القوقازيالسنجاب كميائي لممعدة في القط المنزلي و الوصف الش 5-1

Morphological Description of Stomach in Felis catus and 

Sciurus anomalus 

تكوف بسيطة  القوقازيالسنجاب لية أف المعدة في القط المنزلي و الدراسة الحا نتيجة أظيرت

مف باالثنى عشر ية و قحفمف الناحية التتصؿ بالمريء ، و (C)تتخذ شكؿ الحرؼ و )احادية الردىة( 

ونتيجة  عمى معدة الكمب (Millar, 1984) نتيجة ىذا يتوافؽ معية و ذيمالناحية ال

(Sadeghinzhad etal., 2012)   عمى معدة السنجاب الفارسيPersian squirrel Sciurus 

anomalus، 2102) ونتيجة(Nzalak,  قوارض عمى معدةAmblyosomus hottenes 

بؿ االفريقي سنجاب الح(Igbokwe and Obinia, 2016)نتيجة و   Crocidur acyaneaو

Funisciurus anerythrus African rope squirrel. 

رمادي المس ػػػػػػالن عمى معدة(Shill et al., 2012)نتيجة ؽ معػػػػػػػػػتوافػػػػػيف ال يػػػػػػػػفي ح

الكابيبارا  في (De Barros et al., 2002)ونتيجة Herpestes edwardsiiدي ػػػػػػػػينػػػػػػال

Hydrochoerus hydrochaeris الحرؼ  كوف تتخذ شكؿ(J)  نتيجة معال و (Muser and 

Durden, 2002)    قارض عمىParuromys dominator  المعدة تتخذ شكؿ  اذ كانت

المعدة  اذ كانتالجرذ المختبري في  ((Ghoshal and Bal, 1989 نتيجة ومع ،(Uالحرؼ )

( في Shoeib et al., 2015) Marropus fuliginosusالغربي رمادي الوالكنغر  ،كيسية الشكؿ

ال تتفؽ ايضا مع الدراسات و ، Curved saccuated tubularكوف المعدة كيسية نبيبية منحنية 

ومؤلفة مف أربع  (الردىة متعددة) ا مركبةممعدتي كوفمعدة الماشية والغزالف التي اجريت عمى 

حة المنفو  Omasum القمنسوة، Reticulum، الشبكية Rumen ىي الكرشردىات و 

Abomasum والتي تمثؿ الجزء الغدي (Perez etal., 2012; Samuelson, 2007 ومعدة )



 899                                                                              الفصل اخلامس: املناقشة

 Nitovsk)مؤلفة مف ثالث ردىات فقط حيث تنعدـ القمنسوة فييا كوف معدتو مركبة و ت التي الجمؿ

et al., 2015). 

 ربما المعدة ىو تكػػػػػػيؼمف اف التػػػػػػغايرات فػػػػػػي شكميػػػػػػائية ي تػػػػػذا يأػػػػػػوافؽ ىػػػػالتإف عدـ 

يكػػػػػػوف لو عالقة بسموؾ التغػػػػػػػذية، ووجد اف الحػػػػػػيوانات الػػػػػػتي تكوف مختمفػػػػػػػة في سمػػػػػػػوؾ التغذية 

 فييا، اختالفات اضػػػػػػافية عمى طوؿ القنػػػػػػاة اليضمية تظيرومتشػػػػػابية في شكمػػػػيائية المعدة، 

 Ofusori and) يئة الغذائية الي حيواف فمف الضروري فيـ شكميائية جيازه اليضميولمعرفة الب

Caxton Martins, 2008; Carleton, 1973.)  

اف االتجاه والمكاف في التجويؼ الجسمي إلى  Perrin and Curits (1980) أشار بيرف وكيورتس

المحوـ  ةبسبب طبيعة الغذاء آلكميكوف ذلؾ أو  في تحديد شكميائية المعدة.ميمًا دورًا  افيؤدي

Carnivores مقارنة  فتركيب المعدة يكوف فييا بسيطلميضـ بدرجة عالية،  والذي ىو غذاء قابؿ

 Langer أشارو  .(Stevens and Hume, 1995)التغذية  حيث مع األنواع االخرى مف

درجة عالية مف تظير  Herbivoriesالحجـ اكمة االعشاب الصغيرة  ثديياتإلى أف ال (2002)

  .في المعدة قميال اتمايز فأنيا تظير لجزء البعيد مف القناة اليضمية التمايز المعوي في ا

الدراسة الحالية لمقط المنزلي أف المعدة تحتوي عمى سطح محدب يمثؿ  نتيجة حتأوض

وؽ الجانب لممعدة ثـ ينحني ف يمتد ظيريًا مف المنطقة الفؤاديةإذ يكوف واسعًا و  ،االنحناء األكبر 

نحني ليصؿ ػػػػػػػػػتوى الوسطي ثـ يػػػػػػػػػاأليسر لمنطقة الجسـ ، ثـ ينزؿ نحو الجانب األيمف عبر المس

ىذه و ثؿ االنحناء األصغر ػػػػػػػيمو  اً اني لممعدة يكوف مقعر ػػػػػػػػأما السطح الث ،ياية المنطقة البوابيةػػػػػػػػإلى ن

 Poddar and )التي اجراىا نتائجالض الدراسات كػػػػػػػػالنتيجة تتوافؽ مع ما جاءت بو بع

Murgatryed, 1976) النمس المنزلي  عمىMustella putorius Ferret مب ػػػػػػالكعمى  و

(، وقد ;Nickel et al., 1979 Evans and Delahumta, 2013) التي اجريت مف قبؿ قطػػػػػػػوال
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نما تعتمد انحناءات المعدة ال تكوف ثابتة و إلى أف  Kent and Miller (1997)أشار كؿ مف  ا 

 .، وتأتي نتائج الدراسة الحالية لتنسجـ مع ىذا النسؽعمى كمية الغذاء الميضوـ الذي تحويو

المعدة تحتوي عمى أف  القوقازيالسنجاب الفحص العياني لمعدة إناث  نتيجة أظيرتو 

 الفؤادية لممعدة إلى مسافة األوؿ يمتد مف المنطقةيف أمى جز عيقسـ المعدة  الذي كبراالنحناء األ

إلى نياية المنطقة البوابية، والثاني يمتد مف نياية الجزء االوؿ في منطقة الجسـ  ،مف منطقة الجسـ

 مف جزء واحد محدب. كبر متكوفيكوف االنحناء اال القوقازيالسنجاب أما في معدة ذكور 

إلى أف شكميائية المعي  Murphy and Linhart (1999) ميرفي ونيارت لقد أشار

قد المواسـ و حسب وكذلؾ البيئية لمحيوانات ظروؼ الة التغيرات في الغذاء و تتبايف في القوارض نتيج

شكميائية القناة اليضمية  وجود تبايف في إلى  Schiek and Miller (1985) اوضح شيؾ وميمر

  .النوع الواحد بيف واحيانا  المختمفة بالسناج بيف أنواع

 Cricetomys gambianus) Wildالجرذ البري الكيسي االفريقي العمالؽ  وجد في

African giantpoched والقوارض اكمة االعشاب )Herbivores   التحتوي اف المعدة فييا

وىذا  Angular incisura (Byanet et al., 2010; Nzaak, 2012)المعدة عمى ثممة زاوية 

دراسة معدة  نتيجة الدراسة الحالية في معدة القط المنزلي بينما اليتوافؽ معنتيجة يتوافؽ مع

 .القوقازيالسنجاب 

 اإلناث تبدو أطوؿ مف معدة الذكور في  القوقازيالسنجاب القط المنزلي و  لقد كانت معدتي

بينما كاف معدؿ طوؿ المعدة في جرذ قاطع الحشائش االفريقي ، في النتيجة الحالية

(Thyronomys swinderian) African grasscutter،  والجرذ الكيسي االفريقي العمالؽ

Cricectomys gambianus  في الذكور اكثر مما في االناث إذ بمغ معدؿ طوؿ المعدة في

 55.1( سـ عمى التػػػػػػوالي، بينػػػػػػػما كاف معدؿ طػػػػػوؿ المعػػػػػػدة في االنػػػػاث )2052و 0.51الذكور )

 (. (Byanet et al., 2008( سـ عمى التوالي 01551و
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 Herpestes edwardssi الينديرمادي الفي النمس سـ(  .55)طوؿ المعدة  معدؿ بمغو 

(Shill et at., 2012و )(س 2522 )في السنجاب الفارسي ػػـ(Sciurus anomalus) Persian 

 squirrel(Sadeghinezhad et al., 2012و )(2522  )بؿ االفريقي ػػسنجاب الحفي سـ

African rope (Funisciurus anerythrus) squirrel (Igbokwe and Obinia, 2016 )

 ,Abdel-Magied and Tahaسـ( ) Camelus dormedarius (001-011 في الجمؿبمغ و 

 1مر ػػػػسـ( في ع 51)وات وػػػػػػسن 2مر ػػػػػػػسـ( في ع .2غ )ػػػػػػبمفقد يؿ ػػػػػػي الفػػػػػػػفاما ( و 2003

تبايف في طوؿ المعدة إلى أسموب ونوعية التغذية يعود ىذا القد و  (.Indu et al., 2014سنوات )

 اختالؼ المرحمة العمرية بيف الجنسيف.و 

ىو ط المنزلي أكبر مماالدراسة الحالية أف معدؿ وزف الجسـ في ذكور الق نتيجة أظيرت

ىذه و في الذكور  ىوعميةأكبر مما القوقازيالسنجاب ف الجسـ في إناث معدؿ وز و  ،في اإلناث  عميو

كاف معدؿ وزف الجسـ  إذ Felis silvetrisالقط التي اجريت عمى  جائنتال النتيجة ال تتوافؽ مع

الفارسي السنجاب ال مع النتائج التي اجريت عمى ( و Spines and Spine, 1998غـ( ) .255)

Sciurus anomalus ( و  201إذ بمغ معدؿ وزف الجسـ )السنجاب غـSciurus aberti  الذي

الذي بمغ معدؿ وزف الجسـ و  Sciurus nigerالسنجاب غـ( و  0051.بمغ معدؿ وزف الجسـ )

 (.Sadeghinzhad et al., 2012غـ( ) 2252.)

قد يكوف لو عالقة بنمط فمتأٍت مف كوف وزف الجسـ  أف ىذا التبايف في النتائج

قد اوضح ف الدراسات السابقةيتـ تحديده في الدراسة الحالية و أف عمر الحيوانات لـ ،وكذلمؾ التغذية

 .في استيالؾ وىضـ الغذاءلو عالقة  اف حجـ الجسـ في القوارض Smith (1995)سميث 

إلى أف معدؿ أوزاف الحيوانات قد ال  Byanet et al. (2012باينت وجماعتو ) قد أشار

لكف يكوف لو عالقة  في القناة اليضمية  عالقة معنوية مع طوؿ األعضاء المختمفةيكوف لو 

 .يامعنوية مع أوزان
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أف معدؿ وزف المعدة  القوقازيالسنجاب لقط المنزلي و في االدراسة الحالية  نتيجة أوضحت

وزف  فكاف القوقازيالسنجاب في و ، في ذكور القط المنزلي أكثر مف معدؿ وزف المعدة في اإلناث 

ما جاء في النتيجة التي أف ىذه النتيجة تخالففي الذكور ، و  ميو عىو مما في اإلناث أكثر المعدة

 0151و )ػػػػػػلمعدة فيلذي بمغ معدؿ وزف اا  Sciurus anomalusالسنجاب الفارسي  اجريت عمى 

 Funisciucus االفريقيالحبؿ سنجاب كذلؾ ( و Sadeghinzhad  et al., 2012غـ( )

anerythrus ( 2.59الذي بمغ معدؿ وزف المعدة فيو )غـ (Igbokwe and Obinna, 2016.) 

 Cricetomys%( في الجرذ البري الكيسي االفريقي العمالؽ 2بمغ الوزف النسبي لممعدة )

gambianus (Byanet et al., 2010(و ). في الجرذ االبيض )%Rattus novergicus 

(Rudolf and Stomberg, 1976) (فػػػػػػي جػػػػػػرذ الخمد 0و )%Bathyergus suillus 

(Perrin and Curtis, 1980(و )في السنجاب 1522 )%البري القوقازيSciurus carobinesis 

(Nzalak et al., 2015وىذا اليتوافؽ مع ) في القط المنزلي والسنجاب  الدراسة الحالية نتيجة

 .القوقازي

، ( Byanet et al., 2015المعدة بنمط التغذية )وزف حجـ و عود ىذا التبايف إلى عالقة ي

 السبب أيضًا إلى أف اإلناث قد تكوف في حالة رضاعة ألنيا جمعت في فصوؿ مختمفة. عوديربما و 

التشريحي والشكميائي لممعدة في  يفية التي تناولت الوصفالدراسة الحالائج نت قد أظيرتو 

ناث القط المنزلي و   لمنطقة الفؤاديةأربع مناطؽ متمثمة باالى  أنيا مقسمة القوقازيالسنجاب ذكور وا 

معدة  ماجاء في نتيجة الدراسة التي اجريت عمى ىذه النتيجة تتفؽ معو  وابيةالبو  ، الجسـ ، القاع

 ،Funisciurus anerytheus  (Igboke and Obinna, 2016)بؿ االفريقيحسنجاب ال

 مبػػػػػػالكقط و ػػومعدة ال، ( Poddar and Murgatroyed, 1976مس المنزلي )ػػػػػػدة النػػػػػػمعو 

(Nickel et al., 1979 Evans and Delahuntra, 2013;في حيف ال تتفؽ مع ) دراسةائج نت 

 (Cricetomys gambianus)الجزء الغدي في معدة الجرذ البري الكيسي االفريقي العمالؽ
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Wild African giant pouched rat   ، وذكور االرانب البريةOryctolagus cuniculus 

 Byanet et) (الفؤادية، القاع والبوابية)ىي ينقسـ لثالث مناطؽ و في كوف ىذا الجزء مف المعدة 

al., 2010.)  نتائج معدة جرذ الكابيبارا التفؽ مع وHydrochoerus hydrochaeris  التي و

يرت احتواء المعدة عمى اربعة مناطؽ )الفؤادية، القاع، الجسـ( فضاًل عف الردب المعدي ظا

التي اجريت دراسة ال نتائج  (، وكذلؾ(Blind sac( )De Barros et al., 2002)الكيس االعمى 

لتي اظيرت اف المعدة تنقسـ الى منطقتيف وا Rhinolophus cornutusمعدة الخفاش عمى 

 Gastroesophageal junction (Kamiya)القاع والجسـ( بوساطة االرتباط المريئي المعدي 

and Pirtot, 1972 )، تكوف مناطؽ  إذبسبب التبايف في نمط التغذية، أف عدـ التوافؽ ىذا يكوف و

 Hilderbrand and) المختمفة وانيةالمعدة متخصصة لمتطمبات المواد الغذائية لألنواع الحي

Goslow, 2001). 

الفؤادية، القاع، الجسـ مناطؽ المعدة االربعة )عرض  زيادةالدراسة الحالية  نتيجة أظيرت

في السنجاب  بينت النتائج و ، كمامقارنة بإناث القط المنزليفي ذكور القط المنزلي  (البوابيةو 

 زيادةحيف كاف ىناؾ  فيفي الذكور واإلناث لممعدة  متساوي عرض المنطقة الفؤادية افالقوقازي 

التي بمغت و  القوقازيالسنجاب ذكور في  (يةالبوابالقاع، الجسـ و ) ناطؽ المعدة الثالثفي عرض م

المنطقة  إلى عدـ توسع  Langer (1984)وأشار  .والتي بمغت القوقازيالسنجاب مقارنة بإناث 

 تكوف منطقة ضيقة في معدة القط والكمب واإلنساف وأف إذ مقارنة بمناطؽ المعدة المختمفة الفؤادية

 .هتتفؽ كميًا مع ما ذكر  القوقازيالسنجاب القط المنزلي و  نتيجة

بيف الذكور  القوقازيالسنجاب ي و التبايف في عرض مناطؽ المعدة في القط المنزل ودوقد يع

إلى أف   Deyvn et al.(2000)وقد أشار  ،واإلناث إلى أسموب وطبيعة التغذية وامتالء المعدة

 مساءزيادة في توسع العضالت المتؤدي الى بصورة منتظمة مف الغذاء و  يرةيالؾ الكميات الكباست

 في المعدة.
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ناث القط و  العياني الفحص نتيجة أظيرت السنجاب المنزلي و المجيري لمعدة ذكور وا 

ما  وىذه النتيجة تتفؽ مع longitudinal folds  Straightمستقيمةطيات طولية وجود  القوقازي

، Penthetor lucasi فواكوال ةآكم فيشخفاالمعدة جاء في الدراسات التي اجريت عمى 

Pteropus intermedius وEonyteris spelaea الحشرات ةآكم فيشوخفاInsectivorous  

Rhinolophys cornutus، Miniopterus scheribersi وHipposiderous bicolor 

(Kamiya and Pirtot, 1972)  ، الجرذ األبيضمعدة و Rattus norvegicus (Chandan 

et al., 2013) ، ومعدة سنجاب الحبؿ االفريقيFunisciurus aneyrthrus (Igbokwe and 

Obinna, 2016) ، معدة خفاش الفواكو المصري وRousettus aegyptiacus 

(Abumandour and Perez, 2017) . 

رذ ػػػػمعدة ج في عددًا مف الدراسات التي وضحت أف السطح الداخمي نتائج  فيما تخالؼ

  Laonastes aenigmamusوجرذ الصخرة الالوية ،Cavia porcellus نيا المحميػػخنزير غي

 ،(;Scopin et al., 2011 Abd Al-Rhman, 2016) تعرضةػسطولية وميات ػيحتوي عمى ط

أف و ، Spiral (Umphrey and Staples, 1992 ) حمزونيةيحتوي عمى طيات المجترات  وفي

يحتوي   Capybara (Hydrochaeris hydrochaeris) السطح الداخمي لمعدة جرذ الكابيبارا

معدة الجرذ البري الكيسي في كذلؾ و ،( De Barros et al., 2002عمى طيات طولية متعرجة )

ويحتوي عمى حميمات عديدة وقصيرة وتشبو  Cricetomys gambianusاالفريقي العمالؽ 

بينما يكوف اممس في ، في  الجزء غير الغدي مف المعدة  Ruminants الكرش في المجترات

  Elephas maximusفي الفيؿ اليندي (، و (Byanet et al., 2010الجزء الغدي مف المعدة 

أممسًا في المنطقة في حيف يكوف  ،)الفؤادية والقاع( منطقتي الجزء الغدييحتوي عمى طيات في 

 . (Indu et al., 2014) الغدي وغير الغدي مف المعدة ئيفمف الجز  البوابية
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تعمؿ الطيات المعدية عمى زيادة إفراز المخاط واالنزيمات التي تسيـ في عممية اليضـ 

(، وكذلؾ (Ingested food Shoeib et al., 2015 لمغذاء الميضوـ Fermentationوالتخمر 

ضمف  تموضعياوحجـ المعدة مف الداخؿ و  تعػػػػػمؿ عمى تسييؿ نقؿ الغذاء والمحافظة عمى شكؿ

 ,Abdominal cavity Scopin et al., 2011) Igbokwe and Obinngالتجويؼ البطني 

 وادػػػػػػور المػبػػػػػػػظيـ عػػػػػػػـ في تنػػيػػػػػػاختالؼ أشكاؿ الطيات المعدية لو دور م يكوفو  ،(;2016

 Hippotamidaeفي معدة فرس النير  ياف عمماو  (.Langer, 1984الميضومة ) الغذائيػػػػػػة

cray  الصمامات مشابو لعمؿValves ،ة ػػػػػػػػضومػػػػػػػالمي الغذائيػػػػػػػػة وادػػػػػػػقؿ المػػػػػػػإذ تساعد عمى ن

والدىميز  Visceral blind sacباتجاه واحد مف المريء عبر الكيس األعمى الحشوي 

Vestibulum ي دار ػػػػػػػإلى الكيس األعمى الجParietal blind sac (Langer, 1975 ; 

Langer, 1976)  ،  في النتيجة  االرتفاع في القط المنزليت الطولية الكثيرة العدد و يبدو أف الطياو

تكوف ىذه تماشى مع حجـ الفريسة الكبيرة، و ىذا يالغذاء و  اخذف اتساع المعدة عند ستزيد م الحالية

مسطحة عندما تتوسع المعدة تبعًا لدرجة تصبح جدًا عندما تكوف المعدة فارغة و  الطيات واضحة

 (.  Evans and Delahunta, 2013; Nickel et al., 1979امتالئيا )

 القوقازيالسنجاب التركيب النسجي لممعدة في القط المنزلي و  2-.

Histological Structure of Stomach in Felis catus and Sciurus 

anamolus 
ة ع غالالت رئيسػبيتكػػػػػوف مف أر  القوقازيالسنجاب ػػزلي و منفػػػػػػي القػػػط الة ػػػػدإف جػػػدار المع

، ت المخاطية ، الغػػػػػػاللة تحػػة ػػارج كاآلتػي: الغػػػاللة المخػػاطيػػخػػػؿ إلى الخمف الداوىي تترتب 

 جود في معدة النمسة ، والغػػػػػػاللة المصميػػػػػػػة وىذا مشابو لما ىو مو الغاللػػػػػػة العضميػػ

ػط والػػػػػػقػػػ ،Mustella putorius  Ferret (Poddar and Murgatroyes, 1976)المنزلي

وجػػػػػػرذ ، ( Mouly and Rao, 1984واألبػػػػػقػػػػػػار )، ( Nickel et al., 1979ػػب )ػػػػمكػوالػػػػ
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والجرذ ،  Hydrochaeris hydrochaeris (De Barros et al., 2002) الكابيبارا

( وخفاش الفواكو المصري (Rattus norvegicus Chandan et al., 2013األبيض

(Rousettus aegyptiacus) Egyptian fruit bat (Abumandour and Perez, 2017) 
 .(,Karam et al.2003) واإلنساف

 Tunica Muscosaالغاللة المخاطية  5-2-1

التػػػػػي تناولت دراسػػػػػػة التػػػػػػػركيب النسجػػػػػػي لممعػػػػػػػدة في الدراسػػػػػػات نتائج لقد أشػػػػػػارت 

حة والصفيػػػػػ الثديػػػػػػيات إلى أف الغاللة المخاطية تكوف مؤلفة مف ثالث طبقات وىي البطانة الظيارية

 ;Ghoshal and Bal, 1981 Al-Tikriti et al., 1987) االصيمة والعضمية المخاطية

Dellman, 1993; Bach and Bacha, 2000;)  ،الدراسة الحالية عمى ائج نت وىذا يتفؽ مع

 .القوقازيالسنجاب معدة القط المنزلي و 

 )الفؤادية، القاع، الجسـ االربعة معدؿ سمؾ الغاللة المخاطية في مناطؽ المعدة تبايف 

والبوابية( بيف معدة ذكور واناث القط المنزلي مف جية ، وبيف ذكور واناث السنجاب القوقازي 

جرذ خنزير غينيا المحمي عمى  دراسة ال نتيجة في حيف أشارت موضوع الدراسة مف جية اخرى.

Cavia porcellus الث المعدة في المناطؽ الثػػػاطية في ػمؾ الغاللة المخإلى أف معدؿ سػ

-Abd Alعمى التوالي ) (مايكػػػػػػروميتر 0.، 001، 21-2ع، البوابية( بمغ )ادية، القا)الفؤ 

Rhman, 2016 ،) جرذ القندس االوربي وفي(Castor fiber) European beaver يا بمغ سمك

 0.1-21، 5.1، 211-011البوابية( )، الجسـ، الثالث )الفؤادية، القاع في مناطؽ المعدة

الغربي رمادي الوفي الكنغر  (،Ziolkowska et al., 2014عمى التوالي ) (مايكروميتر

(Marcopus fuliginosus)   Western grey kangaroo  بمغ سمؾ الغاللة المخاطية في

 952، 2105، 02.-211الجزء الغدي في المناطؽ الثالث )الفؤادية، القاع، البوابية( )

(، Shoeib et al., 2015مايكروميتر) 051عمى التوالي وفي الجزء غير الغدي بمغ  (مايكروميتر
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 أوضحت انمعدؿ سمؾ الغاللة المخاطية Rattus norvegicusالجرذ األبيض عمى دراسة في و 

 في الجزء غير الغدي بمغو ( مايكروميتر 20512±21.51) في الجزء الغدي مف المعدة

 (.Chandana  et al., 2013( مايكروميتر )02251±22529)

A- البطانة الظهاريةLining Epithelium 

)الفؤادية، االربعة الدراسة الحالية أف البطانة الظيارية في مناطؽ المعدة  نتيجة أظيرت

طي الطيات المعدية والنقر ػػػػػػػتغ القوقازيسنجاب ػػػػػػالنزلي و ػػػػػػػالقاع، الجسـ، البوابية( في القط الم

وات الغدد المعدية وتتألؼ مف نسيج ظياري عمودي بسيط ذات خاليا عمودية ػػػػػػػعدية وقنػػػػػػػالم

 تفؽ معػػػػػػػوىذه النتيجة ت ،وى بيضوية الشكؿ تتموضع قرب قواعد الخالياػػػالشكؿ تحتوي عمى ن

 Cape dune mole  (Bathyergus suillus)الخمد معدة جرذالدراسة التي اجريت عمى  نتيجة

 Castor)وجرذ القندس ،(Hydrochaeris hydrochaeris) Capybara وجرذ الكابيبارا،

canadensis) Beaver ،الذىبي اليوتنتوتي وجرذ الخمد Cryptomys hottentotus  ، وجػػرذ

 ;Cavia porcellus  (Perrin and Curtis, 1980 De Barros et al., 2002يانيخنزير غ

Kotez et al., 2006; Abd Al-Rahman, 2016;) كذلؾ تتفؽ مع الدراسة التي اجريت ، و

 ,Bach and Bachaومعدة الكمب والقط )، (Al-Tikriti et al., 1987معدة القط )عمى 

 Funisciurus anerythrus دراسة معدة سنجاب الحبؿ االفريقي  نتيجة (، ومع2000

 خػػػػػػفاش( ومعػػػػػػدة (Sciurus anomalus Sadeghinezhad et al., 2012 والسنجاب الفارسي،

 Rousttus aegyptiacus (Abumadour and Perez, 2017.) المصري الفواكو

مع البطانة الظيارية في  القوقازيالسنجاب تتشابو البطانة الظيارية في معدة القط المنزلي و 

 Wild (Orytolagus cuniculusf domestica)الجزء الغدي مف معدة األرانب البرية 

rabbits اليامستر، الفيؿ، الجرذ األبيض ،Rattus norvegicus الغربي القوقازي، الكنغر 

Macropus fuliginsus لكنيا تخالؼ  اً بسيط اً كوف النسيج الظياري المبطف عموديل وذلؾ
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اليامستر، الغربي و القوقازياالرانب البرية، الكنغر البطانة الظيارية في الجزء غير الغدي مف معدة 

إذ يكوف غير متقرف في  حرشفيالمطبؽ الظياري النسيج الالفيؿ والجرذ األبيض مف حيث 

الغربي، إذ يعمؿ ىذا القوقازيوفي الجرذ األبيض، الفيؿ والكنغر  ومتقرف اليامستر واألرانب البرية

اعات أو أكثر ػػػػػػ( س2-0دة تتراوح )ػػػػػػػالجزء عمى خزف الغذاء الميضوـ حسب حاجة الحيواف لو ولم

، إذ يعد تكيفًا Hemiglandular stomachصؼ غدية ػػػػػػػػوع مف المعدة بالنػػػػػػػػػويطمؽ عمى ىذا الن

 ,Herbivoroes (Baker et al., 1979 Perrin and Curtis وانات آكالت األعشابلمحيػػػػػػ

1980; Chandana et al.,  2013 Al-Mahmodi, 2014;  Shoeib et al., 2015;.) 

أحد محاورىا تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسة التي اجريت عمى الماشية في 

يا في ظياري عمودي بسيط لكنيا تخالف مؤلفة مف نسيجالبطانة الظيارية في الجزء الغدي  كوف 

 ظياري نسيجمؤلفة مف البطانة الظيارية في الجزء غير الغدي مف المعدة  محورىا االخر وىو اف 

 (.Aage et al., 2007مطبقا حرشفي )

وفي  Hystrixindica وفي  Sunda porcupinesتكوف البطانة الظيارية في معدة قارض 

Hystrix cristata  مغطاة بتركيب يشبوPhytobenzoarsة، إذ يمتحـ مع الخاليا الظياري 

مف ألياؼ المواد غير الميضومة مثؿ السميموز  Phytobanzoarsالعمودية المنخفضة، ويتألؼ 

 ;Hafeez et al., 2011 Mori and Sforzi, 2013) الموجود في الفواكو والخضروات

Budipitojo et al., 2016.) 

يبطف النسيج الظياري الغدي الردب المعدي  Sus scrofa domesticaفي معدة الخنزير 

Gastric diverticulum  )الحمضة( ومنطقة القاعFundic Oxyntic)) والمنطقة البوابية، 

 Langer, 1984) بينما يكوف النسيج الظياري المبطف لممنطقة الفؤادية في المعدة مطبقًا حرشفياً 

a,b; Sloss, 1954)  وفي خنزير Babyrousa babyrussa  يؤلؼ النسيج الظياري المطبؽ

 .(Leus et al., 1999) %1الفؤادية مف المعدة حوالي الحرشفي الذي يبطف المنطقة 
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)الفؤادية، القاع، الجسـ، البوابية( في  االربعة واف خاليا البطانة الظيارية في مناطؽ المعدة

بشكؿ موجب  اجزاؤىا السطحية ىي خاليا فارزة لممخاط وتتفاعؿ القوقازيالسنجاب القط المنزلي و 

 Funisciurusاالفريقيمعدة سنجاب الحبؿ حوؿ دراسة ائج النت وىذا يتوافؽ مع PASمع مموف 

anerythrus  (Igbokwe and Obinna, 2016) ،(يةػػػػػػػػوالبواب ةػػػػػػػػػفؤاديػػػػػػػػال) تيفقػػػػػػػونتائج المنط 

وخنزير  Gerbilربوع ػػػػػػػػوالج Hamster امسترػػػػػػاليرذ و ػػػػػػمف معدة الفأر والج ديػػػػػػػزء الغػػػػػػػػي الجػػػػػػف

ومناطؽ الجزء الغدي مف معدة األرانب ،  Guinea pig (Sheahan and Jervis, 1976) غينيا

وكذلؾ منطقة الجسـ في ،Oryctolagus cuniculus (Khalel and Ghafi, 2013) المحمية

 South (Acomys spinosissimus) الجزء الغدي مف معدة الفأر الشوكي الجنوب افريقي

African spiny mouse وزبابة المسؾ الرمادية المحمرة (Crocidura cyanea) Reddish 

grey musk shrew والخمد الذىبي اليوتنتوتي (Amblysomus hottentotus) Hottentot 

golden mole (Boonzaier et al., 2013)طبقة في ال ىذه ، وقد يرجع ىذا التوافؽ إلى أف

التي تكوف عبارة عف سكريات متعددة فراز المواد المخاطية المتعادلة تعمؿ عمى إالغاللة المخاطية 

 في مناطؽ المعدة. Mucopolysaccharidesمخاطية 

عمؿ بكتريا التخمر  فييعمؿ المخاط عمى تثبيط عمؿ الكائنات الدقيقة في المعدة وكذلؾ يساعد  

Bacterial fermentation  زيمات الياضمة لمسكريات المتعددة التي تفرز االنفي جوؼ المعدة

لممحافظة عمييا مف  Buffering تعادؿالنباتات، وكذلؾ يعمؿ عمى تنظيـ ال اجزاء في الموجودة

ويكوف لناتجة مف عممية التخمر اض مو مف الحالتي تفرز مف الغدد المعدية وكذلؾ ض حمو ال

ضد الجروح والسموـ والعوامؿ الممرضة في الجياز المناعي الذاتي لممخاط دور ميـ 

Autoimmune system  ايتيا مف عػػػػػػمؿ عمى تزييت الغاللة المخاطية لممعدة وحميوكذلؾ

 ;Autodigestive  Cummings et al., 1972) Costerion et al., 1987ػياليضـ الػػػػػػػذات

Leus et al., 1999; Corfield and Shukla, 2003; Igbokwe and Obinna, 2016.) 
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ؤادية %( في المنطقة الف552تؤلؼ الخاليا الظيارية السطحية في معدة الفأر األبيض )

 (.Dare et al., 2012) %( في المنطقة البوابية21511و) الجسـ-%( في منطقة القاع 20525و)

المجير  عماؿلمعدة الجرذ األبيض باست Khattab (2007) خطاب بينت دراسة

أف الخاليا الظيارية السطحية الفارزة لممخاط والمبطنة لتجويؼ المعدة تحتوي  االلكتروني النافذ

(، وكذلؾ تحتوي عمى جياز Striated borderedمنخفضة )حافة مخططة  مجيرية عمى زغيبات

قسـ قع في اليو الصغيرة الحجـ  Vesiclesوالحويصالت  Cristaeالمؤلؼ مف األعراؼ  كولجي

توكوندريا( يعمى أعداد مف بيوت الطاقة )الما ايضاً  العموي ليذه الخاليا  فوؽ النواة، وتحتوي الخاليا

والشبكة البالزمية الداخمية ويوجد في الجزء القمي ليذه الخاليا حبيبات كروية أو قرصية الشكؿ 

وتحتوي عمى نوية وىذا يتوافؽ فتتموضع عند قاعدة الخاليا  ممموءة بالمواد المخاطية، أما النوى 

 .في منطقة القاع الدراسة الحالية في معدة القط المنزلي نتيجة مع

B- الصفيحة االصيمةLamina Propria 

أف الصفيحة  القوقازيالسنجاب أظير الفحص النسجي لمناطؽ معدة القط المنزلي و 

ية وأوعية مفليفية وخاليا لوارومات   االصيمة مؤلفة مف نسيج ضاـ مفكؾ تتخممو ألياؼ مغراوية

الدراسات السابقة منيا دراسة معدة الفئراف نتيجةدموية ، وتتوافؽ ىذه النتيجة مع العديد من

 Caster fiber ، ودراسة معدة القندس االوربيAlbino mice  (Dare et al., 2012)البيض

(Ziolkowska et al., 2014)، ػػديودراسػة الجػزء الػغػ Glandular part  ػػؿ فيعػػدة المفي

 معدة النمسو  ،(Al-Tikriti et al., 1987معدة القط )و  ،(Indu et al., 2014دي )ػػػينػلا

ىذا التوافؽ إلى  ربما( و Poddar and Murgatroyed, 1976) Mustella putoriusالمنزلي 

عدة في األنواع المدروسة. أما في معدة ػػػػػػػقة في المػػػػػػػفي ليذه الطبػػػػػػػطبيعة البناء التركيبي والوظي

فكانت  Western grey kangaroo (Macropus fuliginosus) الغربيرمادي الالكنغر 
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 وىذا ال يتوافؽ مع (Shoeib et al., 2015) فة مف نسيج ضاـ كثيؼػػػػػػػمة مؤلػػػػػػػالصفيحة االصي

 الدراسة الحالية. نتيجة

)الفؤادية، القاع،  االربعة الصفيحة االصيمة في مناطؽ المعدةة الحالية أف نتيجأظيرت ال

ضاـ النسيج الطبقة مف  عمى الجسـ، البوابية( في معدة القط المنزلي تحتوي في الجزء القاعدي ليا

الغدد المعدية قواعد صمتة ، إذ تقع ما بيف متدعى بالطبقة ال كثيؼ يتألؼ مف األلياؼ المغراويةال

 جينيوي وجماعتو الدراسة الحالية مع ما توصؿ إليو نتيجة لمخاطية ، وتتوافؽوالطبقة العضمية ا

Jinhui et al. (2004) بودر وميركرلسترويد و  ،في حيواف النمر الشمالي الشرقيPoddar and 

Murgastroyed (1976)  في حيػػػػػػواف النمسForretزىريؼ وجماعتو ، وقد أشار Zahariev 

et al. (2007)  المحوـ تحتوي عمى  ةفي مناطؽ معدة حيوانات آكمإلى أف الغاللة المخاطية

وتتألؼ بدورىا مف    Lamina sub glandularisالصفيحة تحت الغدية  صفيحة إضافية تدعى

تقع أسفؿ قواعد الغدد المعدية وتعمؿ عمى تقوية جدار المعدة التي  الطبقة الحبيبة والطبقة المصمتة

 Felidae family، إذ توجد ىذه الطبقة في العائمة القطية Perforationsوحمايتو مف التثقب 

 ,Canidae family (Hulmes قودة في العائمة الكمبيةػػػػػبقة مفػػػػػػػالمحوـ وتكوف ىذه الط ةف آكمم

2002 Zahariev et al., 2009; Zahariev et al., 2010;.) 

إلى أف الطبقة   Frappier (1998)وفرابير Smolilich (1972) لقد أشار سمولج

الدراسة  نتيجة األوعية الدموية واألعصاب وىذا يتوافؽ معال عمى المصمتة ال تحتوي عمى الخاليا و 

 الحالية في القط المنزلي.

تحتوي الصفيحة االصيمة في المنطقة الفؤادية في الجزء الغدي لمعدة الفيؿ عمى ألياؼ 

طبقة العضمية المخاطية ما بيف الغدد الفؤادية لتتجو المف  ممتدةبشكؿ خيوط نحيفة عضمية ممساء 

مف بعد ذلؾ نحو البطانة الظيارية ، أما في المنطقة البوابية في الجزء الغدي مف المعدة فتتألؼ 

التي تقع  قواعد الغددعف  ، إذ تعمؿ عمى فصؿ البطانة الظيارية ةحـز سميكة مف األلياؼ المغراوي
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المصري  الفواكو خفاشفي معدة (، وتتألؼ الصفيحة االصيمة Indu et al., 2014أسفميا )

Rousettus aegypticus  مف نسيج ضاـ مفكؾ تنطمر فيو الغدد المعدية النبيبية

(Abumandour and Perez, 2008وىذا يتوافؽ مع ) الدراسة الحالية في القط المنزلي  نتيجة

 .القوقازيالسنجاب و 

أوضحت مراجعة الدراسات السابقة لممعدة في الثدييات وجود تبايف في اما بالنسبة لمغدد المعدية 

المعدة  الجزاء الغاللة المخاطيةنوع وتوزيع الغدد المعدية في طبقة الصفيحة االصيمة في مناطؽ 

الدراسة الحالية المتمثمة بمناطؽ المعدة )الفؤادية، القاع، الجسـ،  نتيجة المختمفة، فقد أظيرت

أف الغدد المعدية فيو تكوف مف النوع النبيبية المتفرعة  القوقازيالسنجاب البوابية( في القط المنزلي و 

 مخاطية.وتتموضع ضمف طبقة الصفيحة االصيمة في الغاللة ال طةالبسي

القرد  دراسة المنطقة الفؤادية في الجزء الغدي مف معدةنتيجة ىذه النتيجة معتتفؽ 

Tupaiidae glis (Fayed et al., 2010)سنجاب الحبؿ االفريقي ، Funisciurus 

anerythrus (Igbokwe and Obinna, 2016)بػػػػػػػمػػػػػػػكػػػػػػػ، وال (Imai et al., 1990 

Shibata et al., 1990;)  ، دراسػػػػػػػػة منػػػػػطػػػػػػػػػقة الػػػػػػػػػقػػػػػػػاع فػػػػػػػي الػػػػجػػػػػػػزء الغػػػػػػػدي في مع نتيجة و

 Rattus norvegius ضػػػػػػػػيػػػػػػػػرذ األبػػػػػػػػػجػػػػػػ(، الAl-Tikriti et al., 1987قط )ػػػػػػػػوال المػػػػػػعدة

(Chandana et al., 2013)، ( والفيؿIndu et al., 2014 و ) دراسة المنطقة البوابية مع نتيجة

في المنطقة البوابية  Macropus fuliginosusالغربي  يلرماداالكنغر في الجزء الغدي مف معدة 

 (.Shoeib et al., 2015في الجزء الغدي مف المعدة )

يو في دراسات اخرى أشارت الى ػػػػػػىو عمما ػػػػػالية اختالفًا عػػػػػيجة الدراسة الحػػػػػػػنت اظيرت

اف، خنزير غينيا ػػػػػػػػالحص دةػػػػػػػػػػعػػػػػػػم في يةادفؤ ػػػػػػالمنطقة ال فػػػػية يطػبسلػػبية ايػػغدد النبال ودػػػػوج

   )  Macropus fuliginosusربي ػػػػػػػػػػالغ يرمادالغر ػػػػػػوالكن Cavia porcellus حميػػػػػػالم

Dyce et al.,   2010 Shoeib    et al.,    2015; Abd Al-Rhman, 2016) ،وجود  وفي
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الجرذ األبيض في   Branched coiled tubular glandsالغدد النبيبية الممتوية المتفرعة 

Rattus norvegicus (Chandana et al., 2013).  وتعد الثديياتMammals  الصنؼ

المعدة  مف المنطقة الفؤاديةفي  الغدد تتموضعفييا  التي Vertebratesالوحيد مف الفقريات 

(ANwafor and Niabohs, 2014.) 

أف غدد القاع وغدد الجسـ  القوقازيالسنجاب أظيرت الدراسة النسجية لمعدة القط المنزلي و 

ائج الدراسات نت تتوافؽ معالبوابية وىذه النتيجة و  أكثر عددًا مقارنة بالغدد الفؤاديةتكوناف أكبر طواًل و 

 ,Oryctolagus cuniculus (Khalel and Ghafi معدة األرنب المحميالتي اجريت عمى 

 Oryctolagus cuniculusf. domestica (Al-Mahmodi, 2014) واألرنب البري،  (2013

 Funisciurus anerythrus (Igbokwe and Obinna, 2016) وسنجاب الحبؿ االفريقي،

ومعدة اإلنساف ،  Octodon degus Degu (Bosco and Diaz, 2016)وقارض ،

(Junqueira and Carneiro, 2006وكذلؾ دراسة معدة الخنزير ،) Babyrousa babyrussa 

Babirusa (Leus et al., 1999) زلي ػػػػػػػش المنشائػػػػػػػػػع الحطدة قاػػػػػػػومعThyronomus 

swinderianus ،تفؽ ػػػػػػػػيا ال تػػػػػػػػية قصػيرة لكنػػػػػػػػدد البوابػػػػػػػػػة والغمويػػػػػػػغػدد القاع كانت طوف ػػػػػػػفي ك

 (.Obadiah et al., 2011وف الغدد الفؤادية طويمة )كػ معيا

قد يعود السبب في تبايف توزيع الغدد في مناطؽ المعدة إلى العالقة مع نوع التغذية 

لمغدد المعدية، وأف كثافة الغدد المعدية في مناطؽ المعدة يعتمد عمى  والتركيب النسجي والوظيفي

سموؾ ونمط التغذية، إذ تحتاج الحيوانات إلفراز مػػػػػواد أكثر لتساعد عمى اليضـ الكيميائي لمغذاء 

(، تشغؿ الغدد المعدية في المنطقة الفؤادية لمعدة الخنزير Indu et al., 2014في المعدة )

 Susزير ة وفي خني% مف حجػـ المنطقػة الفؤاد11حوالي   Babyrousa babyrussaالبري

scrofa  ابيبار الكا رذجوفي  ،% مف حجـ المعدة21ثر مف والي أكحػتشغؿ (Hydrochaeris 
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hydrochaeris) Capybara ػػديةاحة المعسغؿ خمس المتش (De Barros et al., 2002; 

Leus et al., 1999; Langer, 1988).)  

تشغؿ الغدد المعدية في منطقة القاع في معدة الحصاف أكثر مف ثمث حجـ المعدة وفي 

المحوـ حوالي أكثر مف نصؼ حجـ  ةربع حجـ المعدة وفي حيوانات آكمالخنزير حوالي أثر مف 

حوالي ثالثة أخمػػػػػػاس  Capybara (Hydrochaeris hydrochaeris)المعدة وفي جرذ الكابيبارا

 ,.DeBarros et al) حوالي ثمثي حجـ المنفحة Ruminantsحجػػػػػػـ المعدة وفي المجػػػػػػترات 

2002).)  

 Capybara في المنطقة الفؤادية لمعدة جرذ الكابيبارا تحتوي الغدد الفؤادية 

Hydrochaeris hydrochaeris قة ػػػػػػػواجد في المنطػػػػػػػػعمى خاليا العنؽ المخاطية التي تت

موقع ػػػػػػوى مركزية الػػػػػػوف ذات نػػػػػػالتي تك داريةػػػػػػػف الخاليا الجػػػػػػػتموضعة ما بيػػػػػػػػنقية لمغدد مػػػػػػػػالع

الدراسة الحالية في  نتيجة وىذا يتوافؽ مع،  (De Barros et al., 2002) وسايتوبالـز حامضي

 Sedar andوقد أشارت دراسة  القوقازيالسنجاب ية في معدة القط المنزلي و المنطقة الفؤاد

Friedman (1961) في الغدد الفؤادية في معدة  ةإلى أف الخاليا الجدارية تكوف ىي الشائع

وسنجاب الحبؿ االفريقي  Eidolon helvumالخفاشالكمب، بينما بينت دراسة معدة 

Funisciurus anerythrus  يؿ مف ػػػػػػػاليا الجدارية وقمػػػػػػعمى الخ العنقية لمغدد تحتويأف المنطقة

ف )الخاليا المولدة لمزايموجييسة ػػػػػػ، أما منطقة القاعدة فتحتوي عمى الخاليا الرئ اليا المخاطيةػػػػػػػالخ

Zymogenic cells( )Caxton-Martins, 2008 Igbokwe and Obinna, 2016;) 

أف الغدد الفؤادية تحتوي عمى  Miniopterus schereiberstiكذلؾ أظيرت دراسة معدة الخفاش 

(، أما دراسة معدة الجرذ األبيض Berghes et al., 2011عدد كبير مف الخاليا الرئيسة )

Rattus norvegcus  الغدي مف ة في الجزء ػػػػػػقة الفؤاديػػػػػػػعدية في المنطػػػػػبينت أف الغدد المفقد

( Chandana et al., 2013المعدة تحتوي عمى خاليا مخاطية وعدد قميؿ مف الخاليا الرئيسة )
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بعض محاور الدراسة الحالية في احتواء غددىا الفؤادية عمى خاليا مخاطية   وىذا يتوافؽ مع

ا معدومة وجدارية في حيف تخالؼ محورىا االخر في وجود الخاليا الرئيسة في الغدد الفؤادية كوني

 وقد يرجع سبب ذلؾ إلى البناء النسجي وطبيعة التغذيةفي الحيوانيف موضوع الدراسة الحالية ، 

ربما لعدـ الحاجة لوجود خاليا الزايموجيف في ىذا الجزء مف المعدة وحاجة الحيواف لوجود خاليا 

بكميات كافية  ربما لعدـ وجودهة اضافية مف حامض الييدروكموريؾ يمخاطية تساىـ في افراز كم

 .في االجزاء االخرى مف المعدة

الخاليا المخاطية الواقعة في قنوات الغدد المعدية في المنطقة الفؤادية في معدة تتفاعؿ و 

بشكؿ سالب  Guinea pigوخنزير غينيا  Gerbilوالجربوع  Hamster الفأر والجرذ واليامستر

وىذا ال  ((Sheahan and Jervis, 1976مقارنة بالخاليا المخاطية السطحية  PASمع مموف 

والتي تفاعمت فييا االجزاء السطحية لمخاليا المخاطية تفاعال  الدراسة الحالية نتيجة  يتوافؽ مع

 .موجب مع المموف نفسو ربما يفسر اختالؼ نوع السكريات المتعددة المخاطية بيف االنواع

في معدة األرانب البرية إف خاليا العنؽ المخاطية الموجودة ضمف الغدد الفؤادية 

Oryctolagus cuniculusf. domestica  تكوف عمودية منخفضة الشكؿ وذات نوى، مستديرة

-PAS Alالشكؿ وتكوف ىي السائدة في الغدد الفؤادية، وتتفاعؿ بصورة موجبة مع مموف 

Mahmodi, 2014)). 

 يػػػػػػػبؿ االفريقػػػػػػنجاب الجػػػػػػػطقة الفؤادية في معدة سػػػػػػة في المنيعدػػػػػوأف الغدد الم

Funisciurus anerythrus تتموف بشكؿ موجب ضعيؼ مع مموف PAS (Igbokwe and 

Obinna, 2016)الدراسة الحالية مف حيث الخاليا المخاطية الموجودة في نتيجة ، وىذا يتوافؽ مع

الجدارية الموجودة ضمف الوحدات الخاليا تفاعؿ ال يتوافؽ معيا مف حيث  والوحدات الفارزة لكن

 الفارزة.
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 اً يكوف افرازىا قاعدي والبوابية الى اف الغدد الفؤادية  Langer (1984)أشار النكر

Alkaline اً ويحتوي عمى كمية عالية مف المخاط ، بينما يكوف افراز غدد القاع حامضي Acid 

 اط.مخويحتوي عمى االنزيمات وال

أف  القوقازيالسنجاب الحالية لمنطقة القاع في معدة القط المنزلي و الدراسة  نتيجة تػػػػػػبين

الخاليا الجدارية )الخاليا و مى خاليا العنؽ المخاطية ػػػػػػطقة العنقية عػػػػػػػتوي في المنػػػػػػغدد القاع تح

فؽ لية تتوالنتيجة الحا .الحمضية(، أما منطقة القاعدة فتحتوي عمى الخاليا الرئيسة والخاليا الجدارية

 Funisciurus anerythrusبؿ االفريقي حمعدة سنجاب ال ات التي اجريت عمىدراسائج النت مع

(Igbokwe and Obinna, 2016)  ،ومع الجزء الغدي مف معدة جرذ الكابيبارا 

Hydrocherus hydrochaeris (De Barros et al., 2002)  ،والجرذ األبيض Rattus 

norvegicus (Chandana et al., 2013)  ،( والفيؿIndu et al., 2014 )،وقارض 

(Octodon degus) Degu (Bosco and Diaz, 2016) وقارض Sunda procupines 

(Budipitojo et al., 2016) ، والفأر األبيضAlbino mice  فيو إذ تؤلؼ الخاليا المخاطية

% مف 011)المولدة لمزايموجيف( %( والخاليا الرئيسة .0151%( والخاليا الجدارية )1511.)

دراسة الالدراسة الحالية ال تتفؽ مع اف نتيجة  (، وDare et al., 2012المنطقة القاعية )الجسـ( )

التي أشار فييا إلى أف منطقة القاع تحتوي  Miniopterus schereiberstiمعدة الخفاش عمى 

النمر  مع دراسة معدةلكنيا تتفؽ مع و  ،((Berghes et al., 2011 عددًا كبيرًا مف الخاليا الرئيسة

الشمالي الشرقي التي أظير فييا أف الغدد المعدية في منطقة القاع تحتوي عمى الخاليا الجدارية 

 (.Jinhui et al., 2014التي تكوف بنسبة كبيرة والخاليا الرئيسة )

الشبكة البالزمية تحتوي الخاليا الرئيسة )الخاليا المولدة لمزايموجيف( في المعدة عمى 

البروتيف إلى قطع صغيرة مف متعدد حمؿ الداخمية الخشنة التي تعمؿ عمى إفراز الببسيف والذي ي

 (.(Polypeptide Ofusori and Caton-Martins, 2008 ; Heath et al., 1999 الببتيد
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إلى أف الخاليا  Junqueira and Carneiro (2006) جانكيورا وكارنيرو لقد أشار

الجدارية في غدد القاع تحتوي عمى أعداد كبيرة مف العضيات الخموية وىي بيوت الطاقة 

( لكي تقوـ الخاليا الجدارية بعممية ATPوالتي تعمؿ عمى توليد الطاقة الالزمة ) ،)المايتوكوندريا(

لممعدة  عمى األس الييدروجيني الحامضي الذي يحافظ HClإفراز حامض الييدروكموريؾ 

(Rabon et al., 1993)، الدراسة الحاليةنتيجة وىذا يتوافؽ مع. 

المجير االلكتروني النافذ أف  عماؿفي معدة الخفاش  باستوقد بينت دراسة الغدد المعدية  

خاليا العنؽ المخاطية تتمايز عف الخاليا الظيارية السطحية بمواقعيا، إذ تكوف بشكؿ مفرد أو 

تجمعات ما بيف الخاليا الجدارية، وذات حبيبات كروية الشكؿ توجد في قواعد الخاليا وتكوف كبيرة 

وـ ػتي تقػػػػبكة البالزمية الخشنة الػػػػػػػعمى الش طحية وتحتويػػػػػخاليا الظيارية السالالحجـ مقارنة ب

، (;Ito and Winchester, 1963 Allen, 1989) يةػػػػػػػػاطػددة المخػػػػػػػػعػريات المتػػػػػػف السكػػػػويػكػػػػػػػبت

 الدراسة الحالية. نتيجة وىذا يتوافؽ مع

المعدية في مناطؽ معدة القط أظيرت دراسة التركيب الدقيؽ لمخاليا الجدارية في الغدد 

(  المنزلي أنيا تحتوي عمى سايتوبالـز والذي يضـ أعدادًا كثيرة مف بيوت الطاقة )المايتوكوندريا

والحويصالت النبيبية الغشائية فضاًل عف النواة المركزية الموقع والتي تحتوي عمى المادة 

( Rabon et al., 1993معدة األرنب )عمى دراسة ا يتوافؽ مع نتائج الالكروماتينية والنوية وىذ

 (.(Octodon degus Bosco and Diaz, 2016 معدة قارضعمى و ،

إلى أف الخاليا الجدارية عندما يتـ تحفيزىا تعمؿ  Forte et al. (1990)فورتلقد أشار 

ادة الحويصالت النبيبية الغشائية عمى االندماج مع الغشاء البالزمي القمي لمخاليا، إذ تعمؿ عمى زي

-+H+/Kسطح الخاليا وتشكيؿ الزغيبات وامتداد القنيات. وتحتوي ىذه الحويصالت عمى انزيـ 

ATPase  والذي يسيـ في عممية بناء حامض الييدروكموريؾHCL  في الخاليا الجدارية

(Khattab, 2007.) 
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أف الخاليا اإلفرازية في المعدة تظير عند فحصيا  Kataoka (1984)خطاب لقد بيف 

 (Mitochondriaة )المايتوكوندريا وية عمى عدد كبير مف بيوت الطاقجير االلكتروني محتبالم

وكذلؾ تحتوي عمى الشبكة البالزمية الداخمية لبناء  ،التي تعمؿ عمى تجييز ىذه الخاليا بالطاقة

 نتيجة البروتينات التي تدخؿ في بناء االنزيمات فضاًل عف وجود جياز كولجي وىذا يتوافؽ مع

 الدراسة الحالية.

 Rattusمف خالؿ دراستو لمعدة الجرذ األبيض Khattab (2007) خطاب لقد أشار

norvegicus  أف الخاليا الصماءEndocrine cells  تالحظ بأعداد قميمة، إذ تقع بيف الغشاء

 Gregg (1966)القاعدية والخاليا الرئيسة في الغدد المعدية وقد لوحظت ألوؿ مرة مف قبؿ جريج 

 الدراسة الحالية في معدة القط المنزلي باستخداـ المجير االلكتروني النافذ.نتيجةوىذا يتوافؽ مع

المنتجة  ECLوجد عدة أنواع مف الخاليا الصماء في المعدة منيا: خاليا ت

منتجة  G، خاليا  Somatostatinالمنتجة لسوماتوتستاتيف D، خاليا  Histamineلميستاميف

 Serotonin (Ceccarelli et al., 1995 المنتجة لمسيروتنيف EC، خاليا Gastrin لمكاستريف

Kojima et al., 1999;.) 

عمى  القوقازيالسنجاب تحتوي الغدد المعدية في منطقة القاع في معدة القط المنزلي و 

 وىذا يتوافؽ مع،  PASالخاليا الرئيسة )المولدة لمببسيف( التي تتفاعؿ بشكؿ سالب مع مموف 

-.إذ تشكؿ الخاليا الرئيسة حوالي ) Miniopterus schereibersiiدراسة معدة الخفاش نتيجة

القط والكمب  تيدراسة معد نتيجة (، فيما بينتBhide, 1979(% مف مجموع الخاليا المعدية )1

أف الغدد المعدية في منطقة القاع تحتوي عمى عدد كبير مف الخاليا الرئيسة غير المتمايزة التي 

ويوجد في قواعد  PASتتوزع في جسـ وقواعد الغدد المعدية وتتفاعؿ بشكؿ موجب قوي مع مموف 

 PAS ((Imai et al., 1990 الغدد الخاليا الرئيسة المتمايزة والتي تتفاعؿ بشكؿ سالب مع مموف
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والتي اظيرت اف الخاليا الرئيسة المتقدمة بالنمو تتفاعؿ  معدة القط المنزلي نتيجة وىذا يتوافؽ مع

 . PASبشكؿ سالب مع مموف اؿ

 Cavia porcellusخنزير غينيا المحمي  تيوأف الغدد المعدية في منطقة القاع في معد

 تتفاعؿ بشكؿ موجب ضعيؼ مع مموف Funisciurus anerythrusوسنجاب الحبؿ االفريقي 

PAS (Igbokwe and Obinna, 2016; Abd Al-Rhman, 2016)  ،وىذا يتوافؽ مع 

يعود سبب ذلؾ إلى أف إفراز  ربما، و القوقازيالسنجاب الدراسة الحالية في القط المنزلي و  نتيجة

يكوف قمياًل بينما يكوف إفراز المواد  Neutral mucosubstancesالمواد المخاطية المتعادلة 

 أكثر. Acid mucosustancesالمخاطية الحامضية 

 Acomys)تحتوي الغدد المعدية في منطقة الجسـ في معدة الفأر الشوكي الجنوب افريقي 

spinosissimus) South African spiny mouse، وزبابة المسؾ الرمادية المحمرة 

Reddishgrey musk shrew (Crocidur acyanea)، والخمد الذىبي اليوتنتوني 

Hottentot golden mole  (Amblyomus hottentotus)خاليا العنؽ المخاطية عمى 

(Boonzaier et al., 2013) ـ في ػػػػػػػػػطقة الجسػػػػػػػالدراسة الحالية في من نتيجة وىذا يتوافؽ مع

 تيد في منطقػػػػػػػػة التي تتواجػػػػػػػػيا الجداريفضاًل عف الخال القوقازيجاب ػػػػػالسنط المنزلي و ػػػػػػػػالق تيمعد

والخاليا  ،الـز حامضيػػػػػػػػػػركزية وسايتوبػػػػػػػم ىو ػػػػػػػػػوي عمى نػػػػػػػػوتحتلمػػػػػػػػغدد المعدية قاعدة ػػػػػػالعنؽ وال

شكؿ ػػػػػػػروية الػػػػػػػوى كػػػػػػػػؿ وذات نػػػػػػػػػرمية الشكػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػػػيسة التي تتواجد في قواعد الغدد وتكػػػػػػػالرئ

 اراػػػػػػػرذ الكابيبػػػػػػػػػجنتيجة الدراسة عمى ؽ مع ػػػػػػػػػة وىذا يتوافػػػػػػػػػدة الخميػػػػػػػػػقع بالقرب مف قاعػػػػػػػػت

Hydrochaeris hydrochaeris ((De   Barros Moraes   et al.,    2002  عمى و

(. وقد أظيرت دراسة معدة (Octodon    degus   Degu Bosco and Diaz, 2016 ارضػػػػػػػػق

نطقة ػػػػػػػائدة في مػػػػػػػلجدارية ىي الخاليا السأف الخاليا اTrichechus manatus  خروؼ البحر

(، بينما أظيرت دراسة معدة القندس Reynolds and Rommcl, 1996سـ )ػػػػػلغدد الج ةدػػػػػػػػقاع
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 Ziolkowsteaاالوربي أف الخاليا الرئيسة ىي الخاليا السائدة في المنطقة القاعدية لغدد الجسـ )

et al., 2014 ) ، وفي دراسة معدة الخفاشMiniopterus schreibersii  بينت أف الخاليا

 (.Bhide, 1979(% مف الخاليا الغدية )11-1.الجدارية تشكؿ نسبة )

في منطقة  Hydrochloric acidتقوـ الخاليا الجدارية بإنتاج حامض الييدروكموريؾ 

 إلى البيبسيف Pepsinogenوؿ مولد الببسيف حالجسـ مف المعدة، إذ يعمؿ كمساعد انزيمي ي

Pepsin وكذلؾ يعمؿ عمى امتصاص الحديد، الكالسيوـ وفيتاميف  ،الذي يعمؿ عمى ىضـ البروتيف

B12  ، كؿ ىذه الخاليا ػػػػػػػػية، وتشػػػػػػػرية المرضػػػػة المجيػػػػػػػحمي المعدة مف الكائنات الحييوكذلؾ

اطية في ػػػػػ(% مف الخاليا المخ.0151سبة )ػػػػػػػ(% مف الخاليا المخاطية المعدية ون9-1سبة )ػػػػػػن

 (.;Joseph et al., 2003 Richter, 2007) منطقة الجسـ

إلى أف وجود الخاليا الجدارية الفارزة لمحامض  Dare et al. (2012) داري لقد أشار

والخاليا الرئيسة )الخاليا المولدة لمزايموجيف( الفارزة لالنزيمات الياضمة في منطقة الجسـ مف 

وذلؾ لكوف ىذه المنطقة ىي المنطقة الرئيسة لعممية اليضـ وأف بقية مناطؽ المعدة تعمؿ  ،المعدة

لة تأثير إفراز الحامض في ىذه المنطقة فضاًل عف تسييؿ عممية مزج الطعاـ عمى معاد

 باالنزيمات.

 Acomysدية في منطقة الجسـ في معدة الفأر الجنوب افريقي ػػػػػػدد المعػػػػػػػتوي الغػػػػػػػتح

spinosissimus نتوتيػػػػػوالخمد الذىبي اليوتAmblysomus hottentotus  العنؽ اليا ػػػػػػػعمى خ

، PAS (Boonzaier et al., 2013) فاعؿ بشكؿ موجب ضعيؼ مع مموفػػػػػػػتي تتػػػػػاطية الػػػػػػػالمخ

، بينما ال يتطابؽ القوقازيالسنجاب القط المنزلي و  تيلية في معداالدراسة الحنتيجة وىذا يتطابؽ مع

التي تتفاعؿ خاليا  Crocidur acyaneaزبابة المسؾ الرمادية المحمرة ائج الدراسة عمى نت مع

وقد  PAS (Boonzaier et al., 2013)ف شكؿ موجب شديد مع ممو ػػػػبفييا المخاطية  نؽػػػػػالع

 ذلؾ ىو نوع المخاط والذي يكوف إما حامضيًا أو متعاداًل. سبب يكوف
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 Hamster سترػػػػػػرذ واليامػػػػػػػػػأر والجػػػػػػػػدة الفػػػػػػػسـ في معػػػػػػطقة الجػػػػػػػعدية في منػػػػػػػتوي الغدد المػػػػػػػػػتح

 Mucousاطية ػػػػػػػػػعمى الخاليا العنقية المخ Guinea pigنيا ػػػػػػػػػر غيػػػػػػػنزيػػػػػػػوخ Gerbilوع ػػػػػػػوالجرب

pig ف اعؿ بشكؿ سالب مع ممو ػػػػػػػالتي تتفPAS (Sheahan and Jervis, 1970)  وىذا ال

والتي تفاعمت فييا االجزاء السطحية لخاليا العنؽ المخاطية تفاعال  الدراسة الحالية نتيجة يتوافؽ مع

معدة سنجاب الحبؿ االفريقي أف الغدد  ات عمىدراسال نتيجة . وقد بينتموجب مع المموف نفسو

 ,PAS (Igbokwe and Obinna المعدية في منطقة الجسـ تتفاعؿ بشكؿ موجب مع مموف

2016). 

أف  القوقازيالسنجاب القط المنزلي و  تيفي معد الدراسة الحالية في المنطقة البوابيةة تيجن أوضحت

فضاًل  لياالغدد البوابية تحتوي عمى الخاليا المخاطية التي تتواجد في قنوات الغدد والجزء القاعدي 

 Sunda porcupinesقارضالدراسات عمى  نتيجة مع نتيجةىذه ال عف الخاليا الجدارية ، وتتوافؽ

(Budiopitojo et al., 2016)،  اراػػػػػػػػػرذ الكابيبػػػػػػػػج عمىو Hydrochaeris hydrochaeris  

(De Barros et al., 2002) معدة األرانب البرية عمى، وOryctolagus cuniculus.  إذ تكوف

كذلؾ . و (Al-Mahmodi, 2014) الخاليا المخاطية ىي الخاليا السائدة في المنطقة البوابية

إذ تؤلؼ الخاليا المخاطية  Albino miceمعدة الفأر األبيض  تتوافؽ مع نتائج الدراسة عمى 

( Dare et al., 2012(% عمى التوالي )25.9، 91المنطقة نسبة ) ىذه والخاليا الجدارية في

المجترات ثمث  المحوـ نصؼ حجـ المعدة وفي الحصاف ومنفحة ةوتؤلؼ الغدد البوابية في آكم،

 Hydrochaerisباراػػػػػػرذ الكابيػػػػػػػحجـ المعدة وفي الخنزير حوالي ربع حجـ المعدة وفي ج

hydrochaeris  ػػػػػػس حجػػػػػػػحوالي خم( ـ المعدةDe Barros et al., 2002 بينما في الجرذ ،)

الغدد المعدية  تحتوي Pangolin Manis tricuspis والبنكوليف Rattus norvegicusاألبيض 

عمى الخاليا المخاطية في الطبقة السطحية والخاليا الجدارية عمى طوؿ الغدد والخاليا الرئيسة في 

وفي المنطقة البوابية ، ( Ofusori and Caxton-Martins, 2008القاعدي مف الغدد ) ءالجر 
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(، Al-Neamy, 2007في منفحة الماعز العراقي تحتوي الغدد البوابية عمى خاليا مخاطية فقط )

التي اوضحتاحتواء الغدد البوابية في معدتي القط المنزلي  الدراسة الحاليةنتيجة وىذا ال يتوافؽ مع

وقد يعود السبب في ذلؾ الختالؼ  والسنجاب القوقازي عمى خاليا مخاطية وخاليا جدارية فقط

 طبيعة التغذية.

 القوقازيالسنجاب القط المنزلي و تي في معد البوابية الدراسة الحالية أف الغدد نتيجة أظيرت

التي تتفاعؿ بشكؿ موجب ضعيؼ مع  Mucous cellsتحتوي عمى عدد مف الخاليا المخاطية 

 Cavia porcellus خنزير غينيا المحميعمى معدة دراسة ال نتيجة وىذا يتوافؽ مع ،PASمموف 

((Abd Al-Rhman, 2016 يوسنجاب الحبؿ االفريق Funisciurus anerythrus 

(Igbokwe and Obinna, 2016) وقد يعود السبب في ذلؾ إلى وجود عدد قميؿ مف الخاليا ،

الفأر والجرذ  عمى معدة دراسةنتائج ال المخاطية التي تفرز مواد مخاطية متعادلة. بينما أظيرت 

أف الغدد المعدية في  Guinea pigوخنزير غينيا  Gerbilوالجربوع  Hamster واليامستر

 kPASالمنطقة البوابية ال تحتوي عمى خاليا العنؽ المخاطية التي تتفاعؿ بشكؿ سالب مع مموف 

 .القوقازيالسنجاب وىذا ال يتوافؽ مع الدراسة الحالية في معدة القط المنزلي و 

السطحية وخاليا العنؽ إف المواقع الرئيسة إلنتاج المخاط في معدة الثدييات ىي الخاليا الظيارية 

 ;Sheahan and Jervis, 1976 Ota et al., 1991) يةػػػػػػػوالبواب ؤاديةػػػػػػالمخاطية في الغدد الف

Leus et al., 1999;). 

 الكبريتي إلى أف المخاط Sheahan and Jervis (1976) شيياف وجيرفيس أشار

Sulfomucins واليامستر والجربوع وخنزير غينيا  ىو السائد في معدة القوارض مثؿ الفأر والجرذ

 أيضًا. Sialomucins، وفي الفأر والجرذ وخنزير غينيا تحتوي المعدة عمى المخاط 

إف الغذاء الحاوي عمى ألياؼ عالية مثؿ البذور والحشائش وكذلؾ الحاوي عمى الييكؿ 

الخارجي لمحشرات قد يسمح بزيادة إنتاج المخاط وذلؾ لزيادة الحماية المعدية ضد الممرضات عف 
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طريؽ اآللية الدفاعية لممخاط، إذ يعمؿ عمى تجمع األحياء الدقيقة ومف ثـ يتـ إزالتيا مف المعي 

 (.Boonzaier et al., 2013طريؽ انفصاليا عف الغاللة المخاطية ) عف

السنجاب تحتوي مناطؽ المعدة )الفؤادية، القاع، الجسـ، البوابية( في القط المنزلي و 

معدة سنجاب عمى  دراسة ال نتيجة  توافؽ معػػػػػجة الحالية تػػػػػػػالنتيو دية ػعمى النقر المع القوقازي

ع ػػػػػػػوم ،Funisciurus anerythrus (Igbokwe and Obinna, 2016) بؿ االفريقيحال

 European beaver Castor fiber (Ziolkowsk يػػػػػػػػدس االوربػػػػػػػػنػػػػػػالقجرذ دة ػػػػػػػػعػػػػػة مػػػػػػػػػػدراس

et al., 2014)السنجاب القط المنزلي و  تي، وتكوف النقر المعدية في المنطقة البوابية في معد

 ،عميقة جدًا بالمقارنة مع النقر المعدية بمناطؽ المعدة الثالث )الفؤادية، القاع، الجسـ( القوقازي

معدة  عمى دراسةنتيجة ال وتكوف قميمة العمؽ في منطقتي )القاع، الجسـ( وىذه النتيجة تتوافؽ مع 

( ⅓-)½المنطقة الفؤادية إذ تشغؿ النقر المعدية في  Babyrousa ababyrussaالخنزير البري 

( والجسـ القاع) طقتيػػػػػمن في المخاطية الغاللة حجـ( ⅓) ؿػػػػػػػوتشغ ،المخاطية اللةػػػػػػالغ حجـ

(Leus et al., 1999وقد ) الكالب والقطط أف النقر المعدية عمى معدتي  دراسة ال نتيجة أظيرت

(. ونتائج دراسة معدة Shibata et al., 1990كانت بنفس العمؽ في مناطؽ المعدة المختمفة )

 سنجاب الحبؿ االفريقي أشارت إلى أف النقر المعدية كانت قميمة العمؽ والعدد في المنطقة الفؤادية

(Igbokwe and Obinna, 2016أما ،)دراسة معدة الكمب فقد أظيرت أف المعدة تنقسـ  نتيجة

عدية عميقة، إذ تشكؿ نصؼ سمؾ الغشاء إلى منطقتيف االولى فاتحة الموف وتكوف فييا النقر الم

المخاطي والذي يحتوي عمى األوعية الدموية المنتشرة فيو، أما المنطقة الثانية فيي غامقة الموف 

 Imai etوتكوف فييا النقر المعدية ضحمة جدًا و تشكؿ ربع إلى خمس سمؾ الغشاء المخاطي )

al., 1990ة وقد يرجع السبب في ذلؾ إلى البناء النسجي الدراسة الحالينتيجة (، وىذا ال يتوافؽ مع

 والوظيفي وطبيعة التغذية.
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C-  العضمية المخاطيةMuscularis Mucosa 

الدراسة الحالية أف الطبقة العضمية المخاطية في المناطؽ األربعة )الفؤادية،  نتيجة أظيرت

األلياؼ العضمية الممساء القاع، الجسـ، البوابية( في معدة القط المنزلي تتألؼ مف طبقتيف مف 

معدة الدراسات عمى  نتيجة الداخمية دائرية الترتيب والخارجية طولية وىذه النتيجة تتفؽ مع

 Mustella putorius  (Evanse, 1996)المنزلي  ومعدة النمس،   Banks,1981)) المجترات

غدي ػػػػػػػزء الػػػػػػقة القاع في الجػػػػػػتتػػػػفػػػػػؽ معػػػػػيا في الجػػػػػزء غير الغدي ومنط حيث ومعػػػػػدة الفيؿ

(Aswegen et al., 1994 ومعدة ) جرذ القندس االوربيEuropean beaver Castor fiber 

الجرذ تي ( ومعدZiolkowska et al., 2014)الفؤادية، البوابية( ) فمنطقتيالفي تتفؽ معيا 

 Manis tricuspis والبنكوليف Eidolon helvumوالخفاش  Ratus norvegicusاألبيض 

(Ofusori et al., 2008).  يعود التوافؽ إلى طبيعة البناء التركيبي والنسجي والوظيفي ليذه  ربماو

 .في الدراسة الحالية الطبقة في الحيوانات المدروسة

المنطقة الفؤادية في معدة  لجدارتسمؾ الطبقة العضمية المخاطية في الغاللة المخاطية 

قي ما بيف المريء القط المنزلي كصماـ يقع في أسفؿ المريء وذلؾ النعداـ وجود صماـ حقي

، إذ تشكؿ حمقة دائرية مف األلياؼ العضمية الممساء عند االتصاؿ المريئي المعدي فينتج والمعدة

دراسة اما  نتائج (. ;Clark and Vane, 1961; Clerc, 1983)يقيػػػػػػماـ نسجي حقػػػػػػػعنو ص

أف فأنيا التتفؽ مع نتائج الدراسة الحالية مف حيث ترتيب الطبقتيف أذ تبيف  معدة العائمة القطية 

مع تتألؼ مف طبقتيف مف األلياؼ العضمية الطولية الترتيب تتج فييا طبقة العضمية المخاطيةال

 (.Al-Tkriti et al., 1987بشكؿ حـز وتتداخؿ بينيا ألياؼ دائرية الترتيب )

العضمية  لطبقةاأف  يجةػػػػية أظػػػػػػيرت النتموضوع الػػػػػدراسػػػػػة الحالػػ القوقازيالسنجاب  في

يجة تتوافؽ مع وىذه النت ،تكوف بشكؿ طبػػػػػقة مفردة مف األلػػػػػػياؼ العضمية الممػػػػػساء المخاطية فييا

نت أنيا تكوف بشكؿ طبقة التي بي Rousettus aegypticus المصري الفواكو خفاشدراسة معػػػػػدة 
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معدة سنجاب ، ومع نتيجةالدراسة عمى (Abumandour and Perez, 2017تشبو الحبؿ ) مفردة

 (.(Funisciurus anerythrus Igbokwe and Obinna, 2016 الحبؿ االفريقي

د إلى لب ػػػػػػػػمتػػػػػػت ىذه الطبقة تبيف أف جنسيفالائج الدراسة الحالية عمى نت الؿػػػػػػػومف خ

في مناطؽ المعدة األربعة القاع( في القط المنزلي، و و  ة)الفؤادي المعدة الطيات المعدية في منطقتي

ة معدة خفاش ػضًا دراسػػليو أيأشارت إوىذا ما القوقازيجاب نسلمـ، البوابية( ػفؤادية، القاع، الجسػػ)ال

 ربما ،Rousettus aegyptiacus (Abumandour and Perez, 2017) المصري الفواكو

 لنسجي والوظيفة ونوع التغذية.يرجع سبب ذلؾ إلى العالقة الوثيقة بيف التركيب ا

الصفيحة في الجزء الغدي مف معدة الفيؿ إلى طبقة  المنطقة البوابية وتمتد ىذه الطبقة في 

 .((Indu et al., 2014 االصيمة ما بيف الغدد المعدية

 Tunica Submucosaالغاللة تحت المخاطية  5-2-2

 المعدة االربعة الدراسة الحالية أف الغاللة تحت المخاطية في مناطؽ نتيجة أظيرت

مؤلفة مف طبقة مف نسيج  القوقازيالسنجاب القط المنزلي و  فيالبوابية(  )الفؤادية، القاع، الجسـ،

كية ويحتوي ػػػػػػػػة والشبػػػػػػػػياؼ المطاطػػػػػػػػدد قميؿ مف األلػػػػػوع ضاـ مفكؾ يحتوي عمى األلياؼ المغراوية

ة معدائج الدراسات عمى نت وافؽ معػػػػػػػػػة تتػػػػػػػػصاب وىذه النتيجػػػػػػػػفية وأعػػػػػػػػممالية الدموية و ػػػػػػػػعمى األوع

ومعدة الثدييات  ،Oryctolagus cuniculus (Khalel and Ghafi, 2012) األرنب المحمي

-Alط )ػػػػػػػقػػػػػػوال ،(Ghoshal   and    Bal,   1981المختبرية )الفأر، اليامستر، خنزير غينيا( )

Tikriti   et al.,   1987)، ػػػػػػػػاعػػػػػػػػػوالم( زAl-Neamy, 2007)، والجرذ األبيض Ratus 

norvegicus والخفاشEidolon helvum والبنكوليف Manis triuspis Ofusori et al., 

دورًا في المحافظة عمى  تؤديىذا التوافؽ إلى أف الغاللة تحت المخاطية  ربما يعودو  ،((2008

 والنسجي لممعدة. تكامؿ التركيب الشكميائي
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المخاطية في مناطؽ المعدة األربعة )الفؤادية، معدؿ سمؾ الغاللة تحت تبايف 

واناث القط المنزلي مف جية،وفي معدة ذكور واناث السنجاب  القاع،الجسـ، البوابية( في معدة ذكور

المحمي  ينياػػػػػػجرذ خنزير غ عمى دراسةال نتيجة في ظير،  مف جية اخرى قوقازي موضوع الدراسةال

Cavia procellus ة( بمغ يػاع، البوابػػة، القػة في مناطؽ المعدة )الفؤاديالغاللىذه دؿ سمؾ ػػػأف مع

وبمغ معدؿ  ،(Abd Al-Rhman, 2016يتر عمى التوالي )م( مايكرو 01، 0.52، 01-01)

 يامايكروميتر في الجزء الغدي من Ratus novegicus (11.27±61) سمكيا في الجرذ األبيض

وفي  ،(Chandanna et al., 2014) ياالغدي منيتر في الجزء غير ( مايكروم012±21511و)

( .2115±152بمغ معدؿ سمكيا ) Funisciurus anerythrusدراسة سنجاب الحبؿ االفريقي 

 Rousettusواكو المصريػػػػػػػػية في معدة خفاش الفػػػػػػر، وتكوف الغاللة تحت المخاطػػػػػػمايكروميت

aegyptiacus جاه منطقة لب الطيات الطولية ػػػػػػمتد باتػػػػػيج ضاـ يػػػػػمؤلفة مف نس

(Abumandour and Perez, 2017 )،  الدراسة الحالية إذ تمتد الغاللة  نتيجة يتوافؽ معوىذا

القاع( إلى لب الطيات الطولية في معدة القط المنزلي و  في منطقتي )الفؤاديةفقط ت المخاطية تح

 في معدة السنجاب القوقازي، القاع، الجسـ، البوابية( في مناطؽ المعدة األربعة )الفؤادية،المنزلي و 

في منطقتي )الجسـ اذ ال تمتد الغاللة تحت المخاطية  الدراسة الحالية  نتيجة يتوافؽ معالوىذا 

التي تساعد في يعود سبب ذلؾ إلى وجود األسناف في الحيواف  ربماو  ،والبوابية( في معدة القط 

 نفسياتساعد الغاللة تحت المخاطية عمى زيادة الفعالية  كما اليضـ الميكانيكي لمغذاء عممية

 لممعدة.

 Tunica Muscularisالغاللة العضمية  5-2-3

سجي لممعدة إلى أف ػػػػػػػػالتركيب الن الى تطرقػػػػػػػقة التي تػػػػػػػأشارت العديد مف الدراسات الساب

رتيب ػػػػػػػػالت مية الممساء الداخمية دائريةػػػػػػػضػػػػػاؼ العػػػػػػاألليؼ مف طبقتيف مف ػػػػػػػػضمية تتألػػػػػػالغاللة الع

 ;Al-Tikriti et al., 1987) Ghoshal and Bal, 1989 رتيبػػػػػػػة التػػػػػػػػوليػػػػػػارجية طػػػػػػػخػػػوال
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Berghes et al., 2011;)السنجاب الدراسة الحالية في القط المنزلي و  نتيجة ، وىذا يتوافؽ مع

، إال أف بعض الدراسات أظيرت تباينًا في ترتيب وعدد الطبقات ونوع األلياؼ في الغاللة القوقازي

ففي الدراسة التي أجريت عمى معدة جرد ، العضمية بيف الثدييات المختمفة 

فقد أظيرت الغاللة العضمية مؤلفة مف  Hydrochaeris hydrochaeris Capybaraالكابيبارا

واأللياؼ الخارجية المائمة ،  Longitudinal stratumالطبقة الطولية وىي:  اربع طبقات

External oblique fibers، رية ػػػػػػػػدائػػػػػوالطبقة الCircular stratum ية ػػػػػػػػمػػػػػػاؼ الداخػػػػػػػػػواأللي

معدة  الدراسة عمىكذلؾ و  ،Internal oblique fibers  (De Barros et al., 2002)مةػػػػػػػػالمائ

في الجػػػػػػزء غير الغدي مف المعػػػػدة مؤلفػػػػػة مف ثػػػػػػالث طبػػػػػػقات  العضمية الغاللةبينت  ؿ التيالفيال

، أما Indu et al., 2014)) أيضػػػػػًا إذ تكوف الداخمية مائػػػػػمة والوسطػػػػػػية دائريػػػػة والخارجػػػػػية طولية

ت أف ػػػػػػػفقد بين Cavia porcellusمي ػػػػػػت عمى جرذ خنزير غينيا المحػػػػػػػػتي أجريػػػػػػال ةػػػػػػػػفي الدراس

 Smooth muscle fibersساء ػػػػػػػمية الممػػػػػػػاؼ العضػػػػػػػػفة مف األليػػػػػػػغاللة مؤلػػػػػػػلىػػػػػػػػػذه ا

 عمى معدة دراسةوفي  ،Skeletal muscle fibers (Abd Al-Rhman, 2016) يةػػػػػػػػػيكمػػػػػػػػوالي

والبوابية( مؤلفة  )الفؤادية المعدة في منطقتي ىذه الغاللة، بينت أف Castor fiber القندس االوربي

مف طبقتيف: الخارجية طولية الترتيب وتتألؼ مف األلياؼ العضمية الييكمية والداخمية دائرية الترتيب 

مف المعدة فكانت مؤلفة مف  خرىيكمية والممساء، أما المناطؽ االاليوتتألؼ مف األلياؼ العضمية 

الدائرية( أو مف ثالث طبقات مف العضالت الممساء  و طبقتيف مف العضالت الممساء )الطولية

الدراسة  نتيجة ( وىذا ال يتوافؽ معZiolkowska et al., 2014الطولية( ) و )المائمة، الدائرية

 النسجي نوع الحيواف ونوع تغذيتو وىذا يؤثر عمى التركيبيعود سبب ذلؾ إلى  ربماالحالية، و 

 .لمغاللة العضمية في المعدة

دية، القاع، الجسـ، ؤا)الف االربعة ة العضمية في مناطؽ المعدةمعدؿ سمؾ الغالل تبايف

مف جية  القوقازيالسنجاب إناث  بيف ذكور وو  مف جية القط المنزلي واناث ذكور بيفالبوابية( 
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أف معدؿ  Cavia porcellusجرذ خنزير غينيا المحمي  عمى دراسةال نتيجة . في حيف بينتاخرى

( 11، 2951، 2551-21الغاللة في مناطؽ المعدة )الفؤادية، القاع، البوابية( بمغ )ىذه سمؾ 

الجرذ األبيض عمى معدة (. وفي دراسة Abd Al-Rhman, 2016مايكروميتر عمى التوالي )

Ratus novegicus  (11520±219) الغاللة في الجزء الغدي مف المعدةىذه بمغ معدؿ سمؾ 

 ,.Chandans et al)في الجزء غير الغدي منيا   ( مايكروميتر21520± 221و) مايكروميتر

  بمغ معدؿ Funisciurus anerythrusسنجاب الحبؿ االفريقي  عمى معدةوفي دراسة، ( 2013

 الخفاش الميفعمى دراسة ال نتيجة مايكروميتر، وفي±( 152±1252) الغاللة ىذهسمؾ 

Miniopterus scheibersii   ( مايكروميتر11-1.الغاللة )ىذه بمغ معدؿ سمؾ( Kamiya 

and Pirtot, 1972) ، دة األرنب البريػػػػػػػػمععمى  ة ػػػػػػػػوبينت دراس Oryctolagus cuniuclus 

ات ػػػػػمؿ كصمامػػػػػػػػية، إذ تعػػػػػػػػوابػػػػػوالب فؤاديةػػػػػػػال ػػػػػػتي المعدةمنطقكة في ػػػػػػػسمياللة تكوف ػػػػػػػػالغ ىذه أف

 (.Al-Mahmodi, 2014) ترجاعػػػػػػػػػنع االسػػػػػػػػلم

يجيز قوة إضافية لمجدار خالؿ عممية  ربماوأف سمؾ الغاللة العضمية في جدار المعدة  

 ميات الكبيرة مف الطعاـ.اليضـ الميكانيكي لمك

 Tunica Serosaالغاللة المصمية  5-2-4

أظيرت الدراسة الحالية أف الغاللة المصمية لممعدة تتألؼ مف طبقة مف النسيج الضاـ 

األلياؼ المغراوية وعددًا قمياًل مف األلياؼ المطاطة والشبكية واوعية دموية عمى المفكؾ يحتوي 

وأعصاب ومحاط بنسيج ظياري بسيط حرشفي وىذه النتيجة توافؽ ما جاءت بو بعض الدراسات 

 Hydrochaeris جرذ الكابيباراعمى و  ،(Al-Tikriti et al., 1987القط ) التي اجريت عمى

hydrochaeris (De Barros et al., 2002) ، عمى و( المجتراتBowen, 2004 )، عمى و

 Abumandour andالمصري )الفواكو  ( وخفاشYoung and Heath, 2000اإلنساف )

Perez, 2017وسنجاب الحبؿ االفريقي )Funiscuiurus anerythrus (Igbokwe and 
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Obinna, 2016)  لوالجزء غير الغدي( معدة الفيؿIndu et al., 2014 ) والجزء الغدي في معدة

التماثؿ إلى  وربما يؤشرىذا، Rattus norvegicus (Chandana et al., 2014) الجرذ األبيض

 غاللة بالوظيفة التي تقوـ بيا.ال ليذه صمة التركيب النسجي

 بيفالغاللة في مناطؽ المعدة )الفؤادية، القاع، الجسـ، البوابية(  ىذه معدؿ سمؾ تبايف

 وبيف معدة ذكور واناث السنجاب القوقازي مف جية اخرى واناث القط المنزلي مف جية معدة ذكور

الغاللة في الجزء  ىذه إلى أف معدؿ سمؾ Chandana et al. (2014)تشاندانة وجماعتو  أشار،

( مايكروميتر 215.2±19595) بمغ Rattus norvegicus الغدي في معدة الجرذ األبيض

 Hildebran ، وقد أشار ىيمدبرانوكوسموفي الجزء غير الغدي مايكروميتر( 1512± 252.1)بمغو 

and Goslow (2001) لتناسب النظاـ  اً إلى أف التركيب النسجي لمعدة الثدييات يكوف متخصص

 .المختمفة الغذائي لألنواع الحيوانية

 Statistical Studyالدراسة اإلحصائية  5-3

لخاصة االختالؼ في القياسات امف أوجو التشابو و إلحصائية جممة الدراسة انتيجةأظيرت

 (P≤0.05)عند مستوى  القوقازيالسنجاب بمناطؽ المعدة في الذكور واإلناث في القط المنزلي و 

 كما يأتي:و 

 Felis catusمعدة القط المنزلي  5-3-1

عرض مناطؽ المعدة جود فروؽ معنوية في وزف المعدة و الدراسة اإلحصائية و  نتيجة أظيرت

إذ يكوف وزف المعدة بيف ذكور واناث القط المنزلي األربعة )الفؤادية، القاع، الجسـ، البوابية( 

 .القط المنزلي مقارنة مع اإلناثأكبر في ذكور 

الى اف التغايرات في وزف وحجـ  Hristovl et al. (2006)لقد اشار ىرستوفر وجماعتو  

الدراسة  نتيجة أظيرتكما .المعدة األربععرض مناطؽ و  لتغذيةالمعدة يكوف لو عالقة بنمط ا

البوابية( تكوف ىي األسمؾ في معدة إناث لة المخاطية في منطقتي )الجسـ و الحالية أف الغال
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رذ ػػػػػوىذا يتوافؽ مع ما أشارت إليو دراسة ج متيا في معدة الذكور.ػػػػػالقط المنزلي مقارنة مع مثي

ية في ػػػػػػمؾ الغاللة المخاطػػػػػوف معدؿ سػػػػػػفي ك Cavia porecellus المحمي خنزير غينيا

 ,Abd-Al-Rhmanيرًا بالمقارنة مع مناطؽ المعدة االخرى )ػػػػػػالمنطقة البوابية كاف كب

نتاج الحركة الموضعية عف طريؽ لة المخاطية في المعدة لإلفراز و خصص الغالػػػػػػػتتو ، (2016 ا 

 ،(ANwafor and Niabohs, 2014ضمية المخاطية )ػػػػػػالطبقة العو الطيات الطولية 

 .المعدةالختالؼ الوظيفي لمناطؽ اى البناء التركيبي و ال يكوف سبب اختالؼ السمؾوربما

الدراسة الحالية أف الغاللة تحت المخاطية في المناطؽ الثالث )الفؤادية، القاع،  نتيجة أوضحت

عود لربما يمؾ مف مثيالتيا في معدة الذكور و المنزلي تبدو أسالبوابية( في معدة إناث القط 

  تموضع المعدة في اإلناث ضمف التجويؼ البطني.السبب إلى البناء التركيبي والنسجي و 

)الفؤادية، القاع، الجسـ( الثالثة  المعدة مناطؽاف الغاللة العضمية في أوضحت الدراسة الحالية 

 في حيف تكوف ،السمؾ مقارنة مع مثيمتيا في معدة الذكوراناث القط المنزلي تكوف ىي ا في

الغاللة في المنطقة البوابية في معدة الذكور ىي االسمؾ مقارنة مع مثميتيا في معدة  ىذه

الغذاء الى المنطقة  االناث وربما يعود السبب في ذلؾ الى حاجة المعدة الى قوة عضمية لدفع

التناسمية االنثوية تأخذ حيزا كبيرا مف التجويؼ البطني فضال كوف االعضاء وربما ل  التي تمييا

. إذ عف الحالة الوظيفية ليذه االعضاء السيما عند الحمؿ والوالدة وذلؾ المتالكيا رحـ ثنائي

الى اف توزيع االلياؼ العضمية الممساء  Ofusor and Caxton-Martins (2008)أشار 

 الجرذ التي أجريت عمى معدة المقارنة  دراسة في اللمحيواف يكوف حسب النشاط االيضي 

 Manisوالبطريؽ    Eidolon helvumالخفاش  ،Rattus norvegicus االبيض

tricuspis 
تكوف ىي  (البوابيةالجسـ و ) تي المعدةلغاللة المصمية في منطقإف اأوضحت النتجة الحالية

سمؾ في معدة الفؤادية ىي األ الغاللة في المنطقةىذه ، بينما تكوف ناثاإلاألسمؾ في معدة 
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اف زيادة سمؾ الغاللة المصمية في منطقتي الجسـ والبوابية لالناث يعمالف عمى  لربما ،ذكورال

تماسؾ ىذيف الجزأيف مف المعدة كزنيما قريباف مف الرحـ الثنائي عند الحمؿ والوالدة فضال اف 

زيادة سمؾ ىذه الغاللة يتناسب مع القوة العضمية الدافعة التي تأتي مف مناطؽ المعدة الثالث 

 .ة، القاع والجسـ()الفؤادي

 Sciurus carolinesis القوقازيالسنجاب معدة  5-3-2

الدراسة اإلحصائية وجود فروؽ معنوية في وزف المعدة إذ تكوف ىي األكثر وزنًا  نتيجة أظيرت

يكوف عرض منطقة الجسـ في معدة الذكور مقارنة بالذكور و  القوقازيالسنجاب في معدة إناث 

يكوف لوزف المعدة واختالؼ االبعاد عالقة بالحالة الوظيفية والتغذوية ، ربما أكبر مف اإلناث

 .لمجنسيف

)الفؤادية، القاع، الجسـ، البوابية( تكوف ىي  االربعة إف الغاللة المخاطية في مناطؽ المعدة

 Rattusالجرذ األبيض معدة عمى دراسة ال نتيجة ظيرتفي حيف أ االناثفي معدة  سمؾاأل

norvegicus مناطؽ المعدة طقة القاع كانت األكثر سمكًا مففي من الغاللة المخاطيةأف 

طبيعة سبب ذلؾ إلى العالقة الوظيفية و  قد يعود(. و Chandana et al., 2013) االخرى

 .لمحيواف التغذية

السنجاب إف الغاللة تحت المخاطية في المنطقة البوابية في معدة ذكر أظيرت النتيجة الحالية 

الغاللة في المنطقة ىذه تكوف األسمؾ مقارنة مع مثيمتيا في معدة اإلناث، بينما تكوف  القوقازي

تركيب لربما يعود السبب في ذلؾ إلى الو  ،األسمؾ مقارنة بالذكورناث اإلالفؤادية في معدة 

 طبيعة التغذية.البنائي والنسجي و 

ث )القاع، الجسـ، البوابية( الدراسة الحالية أف الغاللة العضمية لممناطؽ الثالنتيجة أوضحت

ة مع مثيالتيا في معدة اإلناث، ولربما يعود السبب في ذلؾ ىي األسمؾ في معدة الذكور مقارن

ما يحتويو اء ضمف التجويؼ البطني و ية الوظيفية لألعضصالخصو لى طبيعة التغذية و ا
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 ديفف وجماعتو واأشار قد والرحـ، و  وقنوات البيض لتجويؼ البطني لإلناث مف مبايضا

Devyn et al. (2000)  إلى أف سمؾ الغاللة العضمية في جدار المعدة يساعد عمى التوسع

 التمعجية وكذلؾ يساعد عمى الحركات، ما توجد كميات كبيرة مف الغذاء عند ياالمطاطي ل

Peristalsisa زات مع االفرا التي تساعد عمى خمط الغذاء في مناطؽ المعدة المختمفة المتعاقبة

 .امتصاصوعممية يسيؿ لإلى جزيئات دقيقة  وىضمتسييؿ عممية  مما يؤدي الى المعدية

ادية، القاع، )الفؤ  االربعة أف الغاللة المصمية في مناطؽ المعدةأظيرت نتيجة الدراسة الحالية 

بالمقارنة مع مثيالتيا في  القوقازيالسنجاب تكوف ىي األسمؾ في معدة ذكور  الجسـ، البوابية(

في اإلناث حيز يكوف إذ  ،النسجي لممعدةيعود ذلؾ إلى التركيب البنائي و  قدو ، إلناث معدة ا

الرحـ قنوات البيض و كذلؾ حتويو مف البيوض و تيض وما ايؼ البطني مشغوال في المبتجو ال

 مقارنة بالذكور. ضاء التي تشغؿ التجويؼ البطنيعكوف ىناؾ اختزاؿ في حجـ بقية األلذلؾ ي

 Sciurus  anomalus القوقازيالسنجاب و  Felis catusمعدة القط المنزلي  5-3-3

كانت أكثر  إذالدراسة اإلحصائية وجود فروؽ معنوية في سمؾ الغاللة المخاطية  نتيجة أظيرت

األربعة )الفؤادية، القاع، الجسـ، البوابية( في معدة ذكور القط المنزلي المعدة مناطؽ سمكًا في 

فو  .القوقازيالسنجاب كما في ذكور  إناث القط في االربعة الغاللة في مناطؽ المعدة  ىذه ا 

 نتيجة بينما أظيرت .القوقازيالسنجاب المنزلي كانت أكثر سمكًا مف مثيالتيا في معدة إناث 

طقة ػػػػػػػمنفي أف الغاللة المخاطية  Cavia procellusمعدة جرذ خنزير غينيا عمى  دراسة ال

ود يع ربما، و (Abdl Al-Rhman, 2016)ر سمكًا مف مناطؽ المعدة ػػػػػالقاع كانت األكث

 .الى اختالؼ النوع والتغذية السبب

)الفؤادية، القاع،  االربعة أف الغاللة تحت المخاطية في مناطؽ المعدةأظيرت النتيجة الحالية

السنجاب الجسـ، البوابية( في ذكور القط المنزلي كانت أسمؾ مف مثيالتيا في معدة ذكور 

يا االسمؾ في معدة اناث القط المنزلي منيا في دراسة الحالية أنالائج نت وأظيرت .القوقازي
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 Ofusori and Caxton-Marins (2008) مف كاللقد بيف  .معدة اناث السنجاب القوقازي

ؽ ائىي أحد طر  أف سمؾ طبقة الغاللة تحت المخاطية التي تحتوي عمى األلياؼ المغراوية

ة لممعدة في صالبة الفعالية الميكانيكيالحيواف لزيادة شدة و  ستعمميايالتي ة التكيؼ لممواجي

 .تيجة الحاليةوربما يكوف ىذا ىوالسبب في سمؾ ىذه الغاللة في الن ىضـ المواد الغذائية

)الفؤادية، البوابية( تكوف  منطقتي المعدةأف الغاللة العضمية في أظيرت النتيجة الحالية 

، بينما تكوف ىي القوقازيالسنجاب األسمؾ في معدة ذكور القط المنزلي مقارنة مع ذكور 

القط تيا في معدة مقارنة مع مثيم القوقازيالسنجاب األسمؾ في منطقة القاع في معدة ذكور 

 المعدة االربعة مناطؽتكوف ىي األسمؾ في اناث القط المنزلي  فيالغاللة ىذه واف  ،المنزلي

قد يكوف السبب في ذلؾ و  القوقازيالسنجاب ناث ا)الفؤادية، القاع، الجسـ، البوابية( مقارنة مع 

د ثر كفاءة ليضـ المواالتمعجية أك ةيجيز المعدة أساس لمحرك ىذه الغاللة إلى أف سمؾ

في حركة المعدة يكوف لطبقة العضالت الدائرية الترتيب دورًا أكبر مف طبقة و  ،الغذائية

العضالت الطولية الترتيب، إذ تكوف عمى شكؿ تقمصات متعاقبة لمناطؽ المعدة مما يساعد 

 .(Al-Abdulhadi, 2005)عمى دفع المواد الغذائية الموجودة داخؿ المعدة نحو األمعاء 

)الفؤادية، الجسـ(  تيفمصمية تكوف أكثر سمكًا في المنطقإف الغاللة الالحالية أظيرت النتيجة 

السنجاب بينما تكوف أكثر سمكًا في المنطقة )البوابية( في ذكور  ،في معدة ذكور القط المنزلي

مناطؽ أكثر سمكًا في الغاللة المصمية في معدة إناث القط المنزلي  ،في حيف كانت  القوقازي

قد . و القوقازيالسنجاب تيا في معدة )الفؤادية، القاع، الجسـ( مقارنة مع مثيال الثالثالمعدة 

القط المنزلي تكوف  كذلؾ أف المعدة فيإلى ىيكؿ البناء النسجي لممعدة و يعود السبب في ذلؾ 

مما يجعميا تحتاج إلى سمؾ ىذه  القوقازيالسنجاب في  ىي عميو أكبر حجمًا مماأكثر وزنًا و 

 ة لتعمؿ عمى تثبيتيا مع األنسجة المحيطة بيا.الغالل

 القوقازيالسنجاب االمينية في معدة القط المنزلي و  الحموضتحميل  5-3-4
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Amino Acid Analysis in the Stomach of Felis catus and Sciurys 

carolinesis 
االمينية دورًا أساسيًا في الفعاليات الحيوية في جسـ الكائف الحي، إذ تنتمي  الحموضتؤدي 

 ،في داخؿ الخمية Metabolismاالمينية إلى المواد األساسية الميمة لمعمميات االيضية  الحموض

أف حدوث عممية النمو في الكائنات الحية يتطمب زيادة العمميات االيضية البنائية لمبروتيف، فتوجد و 

بناء البروتينات في األنسجة خالؿ االمينية و  الحموضة في مستويات اؾ عالقة قوية بيف زيادىن

 Growth (;Joben et al., 2006 Wu, 2010.)عممية النمو 

الحمض النووي  إلى أف عممية بناء Short et al. (1973) شورت وجماعتو لقد أشار

 خاليا الجرذ الذي يحدث في Mitotic divisionاالنقساـ الخيطي و  DNA منقوص االوكسجيف

 االمينية الحموضلذلؾ فإف توفر  ،االمينية لتمؾ الحيوانات الحموضعتمد عمى تجييز يالبالغة 

وضمف القناة المعدية  ،في الخاليا Differentiationالتمايز النمو و  عممية لتنظيـميـ يكوف 

، ىي: التداخؿ مع المستقبالت تنظيمية و عدة وظائؼ  الميضومةبروتينات الغذاء يكوف ل المعوية

نقؿ اإلشارات العصبية إلى الدماغ و ثير في عممية إفراغ المعدة، االمتصاص أتتحرير اليرمونات، ال

(Jahan-Mihan, 2011.) 

االمينية في معدة  الحموضحصائية وجود فروؽ معنوية في تركيز الدراسة اال نتيجة أظيرت

ناث القط المنزليذكور و  في منطقة  اذ تكوف عالية التركيز في منطقة القاع في الذكور بينما ا 

يعود ذلؾ إلى البناء التركيبي والوظيفي لمعضو وطبيعة التغذية والحالة  ،االناثالجسـ في معدة 

 اإلناث.الوظيفية لمذكور و 

ور و االمينية في معدة ذك الحموضالدراسة الحالية وجود فروؽ معنوية في تركيز  نتيجة بينت

الفؤادية، القاع، ) المناطؽ الثالث لممعدةإذ تكوف عالية التركيز في  القوقازيالسنجاب إناث 

االمينية  الحموضمعدة الذكور، في حيف يكوف تركيز مثيالتيا في اإلناث مقارنة بالجسـ( في 
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د قد يعو و  ،معدة اإلناثفي  مثيمتيا ارنة مععاليًا في المنطقة )البوابية( في معدة الذكور مق

 .ظيفي لكؿ منطقة مف العضوو السبب ذلؾ خطة البناء التركيبي و 

 Liverالدماغ، الكبد  اعضاء الجسـ مثؿ إلى أف Beach et al. (1943)جماعتو أشار بيج و 

 الحموضتختمؼ عف التي االمينية  الحموضكبيرة مف  كميةتحتوي عمى  Kidneys ىالكمو 

 ،Stomachالمعدة و  Lungاالمينية في الرئة 

إلى أف الحالة الوظيفية لمحيوانات ليا دور في تركيز  Schimdt (1938) قد أشار شمدو  

االمينية تتناقص  الحموضء حيث وجد أف تركيز البروتينات و االمينية في األعضا الحموض

 .خالؿ فترة الرضاعة

معدة نية في االمي الحموضالدراسة الحالية وجود فروؽ معنوية في تراكيز  نتيجة أوضحت

 لممعدة مناطؽ الثالث، إذ تكوف عالية التركيز في الالقوقازيالسنجاب ذكور القط المنزلي و 

السنجاب معدة ذكور مثيالتيا في ذكور القط المنزلي مقارنة ب الجسـ( في)الفؤادية، القاع و 

االمينية عاليًا في المنطقة البوابية في معدة ذكور  الحموض، في حيف كاف تركيز القوقازي

سير ذلؾ باختالؼ يمكف تفمعدة ذكور القط المنزلي، و مثيمتيا في ارنة بمق القوقازيالسنجاب 

  .فروتينات بيف ذكور كال النوعيىضـ البطبيعة التغذية و 

إلى أف نسبة البروتينات في غذاء  MaCdonald et al. (1984)جماعتو وقد أشار مادونالد و 

( %91المحوـ يقوـ بخزف ) ةىو مف الثدييات آكمو  Ferretوجد أف النمس ، و %21القط يكوف 

أف درجة ىضـ و  ،(Evans, 1998)مف الغذاء الذي يتناولو في األجزاء األمامية مف المعدة 

 ,.Borgstron et al( مف الغذاء الميضوـ )%.0-01البروتينات في المعدة تشكؿ نسبة )

مف  %1.ات تشكؿ نسبة إلى أف درجة ىضـ البروتين Low (1990)(، فيما أشار لو 1957

في مناطؽ المعدة المختمفة لمبروتينات ال تحدث عممية امتصاص و  ،الغذاء الميضوـ

(Zebrowska, 1980). 
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االمينية في مناطؽ  الحموضالدراسة اإلحصائية وجود فروؽ معنوية في تركيز نتيجة أظيرت

ناث نزلي و المعدة في إناث القط الم مناطؽ الثالث )الفؤادية، القاع إذ تبدو ال القوقازيالسنجاب ا 

الجسـ( ىي أكثر تركيزًا لألحماض االمينية في معدة إناث القط المنزلي مقارنة مع معدة إناث و 

، بينما تبيف أف المنطقة البوابية كانت األكثر تركيزًا لألحماض في معدة إناث القوقازيالسنجاب 

تفسير ذلؾ إلى البناء التركيبي عود قد يو  ،مقارنة بمعدة القط المنزلي القوقازيالسنجاب 

 ىناؾ اختالفات في معدالت العمميات االيضية ضمف أنسجةوالوظيفي وطبيعة التغذية، و 

فقد أشارت الدراسات في الحيوانات المختمفة إلى أف معدالت بناء  ،القناة اليضمية اعضاء

 Attaix et) الغميظة ءاألمعامقارنة بالمعدة و  عالية في األمعاء الدقيقة تكوف بنسب البروتينات

al., 1992.)  جماعتو أشار ستوؿ و كماStoll et al. (2000) البروتينات  تركيز إلى أف

في االثنى نسبة لبناء البروتينات  األمعاء الدقيقة يكوف أعمىالقناة اليضمية ففي يتبايف ضمف 

 العالية لبناء معدالتالف الدراسات أ وقد بينت مقارنة باألجزاء االخرى لألمعاء الدقيقة. عشر

وقد يعود ذلؾ  االخرى كالعضالت الجسـ نسجةافي القناة اليضمية مقارنة مع البروتينات تكوف 

 (.Baracoset al., 2000تغذوية )ىرمونية و  منيا عدة عوامؿ الى
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 Conclusions and Recommendationاالستنتاجات والتوصيات 

 Conclusionsاالستنتاجات 

ناث القط المنزلي و تضمن جممة من  القوقازيسنجاب الت الدراسة الحالية لمعدة ذكور وا 

 هي كاآلتي:النتائج و 

 المنزلي:القط 

 هاسطحيمثل و ،  (C)حرف التتخذ المعدة شكل و  (أحادية الردهةبسيطة )تكون المعدة  -1
مقعر يمثل االنحناء األصغر وال تحتوي المعدة عمى ال هامحدب االنحناء األكبر وسطحال

 الثممة الزاوية والثممة الفؤادية.
تتألف ،الجسم والبوابيةمى أربع مناطق متمثمة بالمنطقة الفؤادية، القاع، عتقسم المعدة  -2

متفرعة وغير متفرعة ويكون قسم منها  ونتكالداخمية لممعدة من طيات طولية و البطانة 

يتألف جدار المعدة في المنطقة )الفؤادية، القاع، الجسم  و متعرج مستقيم والقسم االخر

ألف والبوابية( من أربع غالالت )المخاطية، تحت المخاطية، العضمية، المصمية( كما تت

الغاللة المخاطية من ثالث طبقات )البطانة الظهارية، الصفيحة األصيمة، العضمية 

تكون الغاللة المخاطية هي األكثر سمكًا في منطقتي )الجسم والبوابية( في  و المخاطية(

 معدة االناث.

تتألف البطانة الظهارية من نسيج ظهاري عمودي بسيط وتتفاعل خاليا البطانة الظهارية  -3

لصفيحة في مناطق المعدة االربعة وتتألف ا PASالسطحية بشكل موجب مع ممون 

تتموضع الغدد المعدية والتي تكون من النوع النبيبية ، األصيمة من نسيج ضام مفكك

دة االربعة وتتفاعل خاليا العنق المخاطية والخاليا المتفرعة البسيطة فيها مناطق المع

والخاليا الرئيسة والخاليا الجدارية  PASبشكل موجب مع ممون  المخاطية السطحية 

يوجد أسفل الغدد المعدية في مناطق المعدة )الفؤادية، و .PASبشكل سالب مع ممون 
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وق الطبقة العضمية المخاطية القاع، الجسم، البوابية( طبقة إضافية من االلياف المغراوية ف

 .Stratumتسمى الطبقة المصمتة 

 دائرية العضمية المخاطية مؤلفة من ألياف عضمية ممساء، تتألف من طبقتين الداخمية -4

ت المعدية تمتد الطبقة العضمية المخاطية ضمن الطياو  الترتيبطولية الخارجية و  الترتيب

فكك الغاللة تحت المخاطية من نسيج ضام متتألف و (.القاعو  المعدة )الفؤادية طقتيفي من

تكون أكثر سمكًا في المناطق الثالث يحتوي عمى األوعية الدموية والممفية واألعصاب و 

تمتد الغاللة تحت المخاطية إلى و  ابية( في معدة إناث القط المنزلي)الفؤادية، القاع، البو 

 (.قاعالو  المعدة )الفؤادية طقتيت المعدية في منمنطقة لب الطيا

رتبة من طبقتين الخارجية طولية تتألف الغاللة العضمية من ألياف عضمية ممساء م -5

)الفؤادية، القاع،  اطق الثالثمنالتكون الغاللة العضمية هي األسمك في والداخمية دائرية و 

تتألف الغاللة المصمية من و في المنطقة البوابية في معدة الذكور.في معدة اإلناث و  الجسم(

 ضام مفكك يحاط من الخارج بصنف من الخاليا الظهارية.نسيج 

ناث القط الممناطق المعدة األربعة في ذكور و  في امينيا ( حامضاً 18تبين أن هناك ) -6 نزلي ا 

االمينية  الحموضان تركيز و عاليًا في منطقة الجسم في معدة االناث. هاويكون معدل تركيز 

منزلي وفي منطقة الجسم في اناث القط يكون عاليًا في منطقة القاع في ذكور القط ال

 المنزلي.

 :القوقازيالسنجاب 

ويمثل ، (C)حرف اليكون شكل المعدة يشبه ( و احادية الردهةبسيطة )تكون المعدة  -1

تحتوي المعدة إلى جزئين و المعدة إلناث يقسم في معدة امحدب االنحناء األكبر و ال هاسطح

 وتحتوي المعدة عمى ثممة زاوية وثممة فؤادية. سطح مقعر يمثل االنحناء األصغرعمى 
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تتميز البطانة الداخمية و تقسم المعدة إلى أربع مناطق )الفؤادية، القاع، الجسم والبوابية(.و  -2

 الطولية المستقيمة المتفرعة وغير المتفرعة وتحصر بينها خبايا.بوجود الطيات لممعدة 

البوابية( من أربع غالالت )الفؤادية، القاع، الجسم و  االربعةيتألف جدار مناطق المعدة و 

طانة )الب من ت المخاطية، العضمية، المصمية( وتتألف الغاللة المخاطية)المخاطية، تح

تكون الغاللة المخاطية هي االسمك و العضمية المخاطية(.و  الظهارية، الصفيحة األصيمة

 .وقازيالقفي مناطق المعدة األربعة في معدة اناث السنجاب 

خاليا االجزاء السطحية ل و ظهارية من نسيج ظهاري عمودي بسيطتتألف طبقة البطانة ال -3

 PASبشكل موجب مع ممون  المبطنة لمغدد المعدية تتفاعلو  البطانة الظهارية السطحية

لمتفرعة ا النبيبية تكون من نوعو  فيهاالغدد المعدية  تتموضعو مناطق المعدة االربعة.في 

 ربعةفي مناطق المعدة االخاليا العنق المخاطية والخاليا المخاطية تتفاعل و  البسيطة

 PASبشكل سالب مع ممون والخاليا الرئيسة والجدارية  PASبشكل موجب مع ممون 

 .وتنعدم الطبقة المصمتة تحت قواعد خالياها

تمتد العضمية المخاطية و  ألياف عضمية ممساء طبقة العضمية المخاطية مؤلفة منتكون  -4

حت المخاطية من نسيج تتتألف الغاللة و الطيات المعدية في مناطق المعدة األربعة.ضمن 

 القوقازيالبوابية في معدة ذكور السنجاب منطقة الفي  تكون هي األسمكضام مفكك و 

تمتد طبقة الغاللة تحت المخاطية و  وفي المنطقة الفؤادية في معدة اناث السنجاب الشرقي

 .مناطق المعدة األربعةالمعدية في إلى لب الطيات 

رتبة بطبقتين الداخمية دائرية والخارجية تتألف الغاللة العضمية من ألياف عضمية ممساء م -5

 ي)القاع، الجسم، البوابية( ف المعدة الثالثة تكون هي األسمك في مناطقطولية و 

في ذكور السنجاب  ي مناطق المعدة االربعةالغاللة المصمية تكون أكثر سمكًا فو الذكور.

 .الشرقي القوقازي
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األمينية يكون عاليًا في مناطق المعدة الثالث )الفؤادية، القاع،  الحموضمعدل تركيز  -6

يكون عالياًّ في المنطقة البوابية في معدة ذكور و  القوقازيلجسم( في إناث السنجاب ا

 .القوقازيالسنجاب 

 Recommendationsالتوصيات 

 في تموين المقاطع النسجية Immunohistochemistryنسجية مناعية كيمو إجراء دراسة  -1

 .القوقازيالسنجاب في القط المنزلي و  االربعة لمناطق المعدة

 .في مناطق المعدة نوويةال لحموضانسجية لمكشف عن الدهون و و يمإجراء دراسة ك -2

ط المنزلي في الق االربعة لمناطق المعدةالعصبي التزود الدموي و  لمعرفة إجراء دراسة -3

 .القوقازيالسنجاب و 

 القوقازيالسنجاب في القط المنزلي و  االربعة لمناطق المعدةإجراء دراسة نسجية مقارنة  -4

 عمى المستوى الجزيئي.

 القوقازي.السنجاب لتكوين المعدة في القط المنزلي و إجراء دراسة جنينية مقارنة  -5

بيئات ذات تغذية مختمفة و برية عراقية  مقارنة لممعدة في ثديياتاخرى   اتإجراء دراس -6

 مختمفة.

واالليرررراف  Elastic fibersاجررررراء دراسررررة كيمونسررررجية لمكشررررف عررررن االليرررراف المطاطررررة  -7

 .Enteroendocrineوالكشف عن الخاليا الصماء المعوية  Collagenfibersالمغراوية 
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 A                                                       املالحق                                                                                                                      

والسنجاب  القط المنزليالناث وذكور  المعدة االربعةطول النقرة في مناطق معدل  (:1ممحق )
 .القوقازي

 الجنس الحيوان
 المنطقة الفؤادية

(μm) 
 منطقة القاع

(μm) 

 منطقة الجسم
(μm) 

 البوابيةالمنطقة 
(μm) 

 Female 130.83±11.58 128.33±4.64 121.67±4.64 121.67±4.41 القط

Male 108.33±15.02 90.00±9.47 94.17±9.83 250.00±14.43 

 Female 87.50±5.25 44.17±3.63 56.67±7.27 137.50±7.22 السنجاب

Male 98.00±5.80 20.83±2.21 45.83±6.82 129.17±11.04 

 

   

                          A                                                         B 

 .في المنــــطقة الفؤادية من المعدة لمقط المنزلي تحمـــيل االحماض االمــــينية (:2ممحق )

 A-  ،االنثىB- الذكر. 

 



 B                                                       املالحق                                                                                                                      

  
                          A                                                         B 

  .قة القـــــاع من المعدة لمقـــط المنزليـــمنطفي  تحميل االحــــماض االمــــينية(: 3)ممحق 

A-  ،االنثىB- الذكر. 

 

 



 C                                                       املالحق                                                                                                                      

  
                          A                                                         B 

 لجسم من المــــعدة لمقط المنزلي.في منطقـــة ا االحماض االميــــنيةتحمـــيل (: 4)ممحق 

A-  ،االنثىB- الذكر. 

 



 D                                                       املالحق                                                                                                                      

  
                          A                                                         B 

 من المعدة لمقـــط المنزلي. وابيةفي المنطقة الب تحميل االحــــماض االمــــينية(: 5)ممحق 

A-  ،االنثىB- الذكر. 

 



 E                                                       املالحق                                                                                                                      

   
                          A                                                         B 

 .القوقازين المعدة لمسنجاب في المنطقة الفؤادية م تحميل االحــــماض االمــــينية(: 6)ممحق 

A-  ،االنثىB- الذكر. 

 



 F                                                       املالحق                                                                                                                      

  
                          A                                                         B 

  .القوقازيفي منطقة القــــاع من المـــعدة لمسنجاب  تحمـــــيل االحماض االمينية(: 7)ممحق 

A-  ،االنثىB- الذكر. 

 

 



 G                                                       املالحق                                                                                                                      

   
                          A                                                         B 

 .القوقازين المعدة لمسنجاب فـــــي منطقة الجسم م تحميل االحــــماض االمــــينية(: 8)ممحق 

A-  ،االنثىB- الذكر. 

 



 H                                                       املالحق                                                                                                                      

  
                          A                                                         B 

 القوقازين المعدة لمسنجاب في المنطقة البوابية م تحميل االحــــماض االمــــينية(: 9)ممحق 

A-  ،االنثىB- الذكر. 
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Summary 

The current study included the morphological description and 

histological structure of the stomach in the domestic cat Felis catus and 

Caucasian squirrel Sciurus anomalus, and conducted the study on (8) of 

both the domestic cat and the Caucasian squirrel and had a weight rate in 

males (66.66±3433.333, 4.4228.333 ) gm respectively while in females 

(308.19±2344.333, 28.04±269.667)gm respectively, the weight rate of 

stomach was in males (0.35±20.500, 0.05±8.703) gm respectively and in 

females (2.3±16.013 , 0.25±9.803) gm respectively. Then the stomach was 

fixed with the fixative solutions and the serial processes were performed in 

the preparation of the histological sections in the method of paraffin wax in 

addition  the scanning and transmission electron microscope as well as the 

analysis of the amino acids. The results indicated the following: 

Morphological description  

The stomach in the domestic cat and the Caucasian squirrel are simple 

(unilocular) and take the shape of the letter (C). The stomach is positioned 

in the domestic cat posteriorly from the left side lobe of the liver and on the 

left of  spleen and the greater curvature of the stomach is associated with 

the spleen by the splenic-intestinal ligament and with duodenum and the 

wall of the dorsal body through the greater omentum, while lesser 

curvature bending of the stomach with the duodenum is associated with the 

liver by the lesser omentum. The stomach in the Caucasians quirrel is 

positioned at the left front of the cranial part of the abdominal cavity. 

The stomach contains a convex surface that represents the greater 

curvature and in the stomach of the Caucasian squirrel females divides the 

stomach into two parts, the concave surface of the stomach represents the 

lesser curvature and the stomach does not contain the cardiac notch and the 

angular notch in the house cat, while the stomach of the Caucasian squirrel 

contain cardiac and angular notch. In females, the stomach is longer than 

the male stomach. 
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II 

Histological structure 

The results of the domestic cat and the caucasiansquirrel showed that 

the wall of the stomach in the four areas (cardiac, fundus, body& pyloric) 

consisted of four main tunica including mucosa, submucosa, muscularis  

and serosa. The tunica mucosa is composed of three layers and is a 

epithelial lining consisting of a simple columnar epithelial tissue that reacts 

positively with PAS stain. The lamina proprea, which consists of a loss 

connective tissue, is positioned from the gastric glands of the simple 

tubular branching type. 

The length of the gastric pits of the house cat stomach is greater in 

the regions (cardiac, fundus and body) in females and in the pyloric region 

of the males, while the length of the gastric pits in the stomach of the 

caucasiansquirrel is greater in the cardiac area of males and in the areas 

(fundus, body, and pyloric) in females. 

There are several types of cells in the gastric glands: mucous cells, 

mucous neck cells, parietal cells, non-differentiated chief cells, chief cells 

and enteroendocrine cells. The distribution of these cells varies and the 

mucous cells, mucous neck cells and non-differentiated chief cells interact 

positively with PAS stain within the different stomach areas, the chief and 

parietal the are negatively interaction with PAS stain. 

The bottom of the gastric glands in the domestic cat found the 

compact layer, while the certified layer in the caucasiansquirrel are lost and 

the mucous muscularis layer is represented with two layers of smooth 

muscle fibers in the domestic cat, while one layer of smooth muscle fibers 

is in the caucasiansquirrel. 

The tunica of submucosa and the serosa consist of connective tissue 

and are surrounded by a layer of mesothelium in the serosa tunica. The 

muscular tunica is composed of two layers of external smooth muscular 

fibers, arranged longitudinaly  and internal circular  arranged. 

Statistical study 
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The results of the statistical study showed that the weight of the stomach is 

greater in male house cat compared to females while the weight of the 

stomach is greater in female gray squirrel compared to males. The width of 

the stomach areas is greater in male house cat than in females, while the 

width of the regions (body and pyloric) is greater in males than in the 

caucasiansquirrel compared to females. 

The rate of mucosal thickness in the area (body, pyloric in female 

house cat is greater than males, while the average thickness in the four 

stomach areas (cardiac, fundus, body, pyloric) in the caucasiansquirrel 

females is greater than males. 

 The rate of tunica submucosa thickness in areas (cardiac, fundus, 

pyloric) in female house cat is greater than males, while the rate of 

submucosa tunica thickness in the cardiac area of the caucasian squirrel is 

greater than that of males. The rate of muscularis tunica in areas (cardiac, 

fundus, body) in female house cat is greater than that of males while the 

rate of thickness in the regions (fundus, body, pyloric) in males of the 

Caucasian squirrel is greater than females. The rate of serosa tunica 

thickness in the stomach areas (fundus, body, pyloric) in female house cat 

is greater than males, while the average thickness in the four stomach areas 

in the Caucasian squirrel males is greater than that of females. 

The stomach areas of male and female house cat and Caucasian 

squirrel contain (18) amino acid. The concentration of the amino acids in 

the domestic cat stomach is high in the fundus area in males and in the 

body area in females while the concentration of the amino acids in the 

stomach of the Caucasian squirrel is high in the regions (cardiac, fundus, 

body) in females and in the pyloric region in males. 
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