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چکیده
خفاشها با خوردن حشرات مضر ،همچنین نقش در گرده افشاني درختان و کود با ارزشي که تولید ميکنند ،در اکوسیستم داراي جایگاه ویژه-
اي هستند .نظر به اهمیت اکولوژیکي و اقتصادي این موجود ،جهت شناخت بیشتر از آنها ،در این تحقیق تفاوت هیستولوژي بافت معده در دو
گونه خفاش حشره خوار ( )Rhinopoma hardwickiiو میوه خوار ( )Rousettus aegyptiacusبا هم انجام گرفت .در این پـژوهش
از بافت معده پنج خفاش حشرهخوار و پنج خفاش میوهخوار شهرستان جهرم واقع در استان فارس مقاطع بافتي تهیه گردید و مقاطع از لحـا
وجود یا عدم وجود پرز ،نوع سلولهاي عضالني ،ترتیب الیه ها ،نوع غدد ،نوع ترشحات غدد ،انواع سلولهـا ،وجـود یـا عـدم وجـود پـرده
سروزي و وجود یا عدم وجود چاله با میکروسکوپ نوري مورد بررسي قرار گرفت .نتایج نشان داد که بافت معده در هـر دو گونـه شـ یه بـه
پستانداران و داراي  3ناحیه کاردیا ،بدنه و پیلور ميباشد اما آستر مخاط و زیر مخاط در گونه میوهخوار ضخیمتر و مشخصتر بـوده و رشـته-
هاي کالژن بیشتري نس ت به گونه حشرهخوار دارد .بنا به نتایج حاضر به طور کلي الیهها در گونه میوه خوار نس ت به حشرهخوار ضـخیمتـر
ميباشد که احتماالً به دلیل بزرگتر بودن معده گونه میوهخوار نس ت به گونه حشرهخوار ميباشد که ناشي از لزوم مـدت زمـان بیشـتر جهـت
هضم مواد سلولزي در معده گونه میوهخوار ميباشد.
کلمات کلیدی :هیستولوژي ،معده ،خفاش میوهخوار ،خفاش حشرهخوار

مقدمه
خفاشها تنها پستانداراني هستند که پرواز حقیقي دارند و

خانواده بودهاند .که گروه اول داراي پوزهاي دراز ،گوش-

مانند پرندگان قادرند در هوا پرواز کنند .خفاشها بعد از

هایي بلند و بیضيشکل و فاقد گوشک و چشمهاي درشت

انسان وسیعترین پراکندگي را در سطح زمین دارند و بعد از

هستند و وجود ناخن در انگشت دوم یکي از اختصاصات

جوندگان بیشترین تعداد گونه را دارا ميباشند .با وجود

این خفاشهاست .گروه دوم جثه کوچکي دارند و از

قدرت بینایي ضعیفي که قادرند در تاریکي مطلق به راحتي

حشرات کوچک تغذیه ميکنند .در گونه میوهخوار رنگ

پرواز کنند و مسیر حرکت و طعمه خود را تشخیص دهند

موها در پشت قهوهاي کم رنگ و در ناحیه زیر بدن روشن

[ .]5از دیدگاه ت ارشناسي خفاشها به دو دستهي بزرگ-

تر است .پوزه بدون مو و پوست آن کمي سیاه رنگ است و

کوچکخفاشها

دو طرف لبها تعدادي موهاي نس تاً بلند وجود دارد .گردن

( )Microchiropteraتقسیم شدهاند .بررسيهاي زیستي

رشد کرده و حدفاصل مشخصي بین سر و بدن تشکیل

و مولکولي نشان ميدهد که این دو گروه داراي یک ت ار یا

ميدهد .در گونه حشرهخوار صورت حالت گرد داشته و

خفاشها

()Megachiroptera

و
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گوشها در جلوي پیشاني متصل شده است زبانههاي گوش

وظایف اصلي آن ادامه هضم کربوهیدرات ،اضافه کردن مایع

به خوبي توسعه یافتهاند انگشت دوم آنها بدون ناخن است.

اسیدي به مواد غذایي و ت دیل آن توسط فعالیت عضالني به

دم دراز و باریک دارند .رنگ موها در قسمت پشتي کرم

تودهي غلیظ و شروع هضم پروتئین توسط آنزیم پپسین مي-

متمایل به خاکستري و زیر بدن روشن است [.]22 ،61 ،61

باشد .مشاهده ماکروسکوپي ،وجود چهار ناحیه کاردیا،

گونههاي شناخته شده خفاش در ایران در حال حاضر به 91

فوندوس ،تنه و پیلور را مشخص ميکند .به علت این که

گونه ميرسد [ ]65 ،2گونه Rousettus aegyptauscus

فوندوس و تنه ساختمانهاي میکروسکوپیک مشابه دارند

در جنوب ش ه جزیرهي عربستان و جنوب ایران و پاکستان

فقط سه ناحیه بافتي در آنها قابل شناسایي است .مخاط و

شناسایي شده است [ .]1این گونه میوهخوار ميباشد [،1

زیرمخاط معده چینهاي طولي که روگا ( )Rugaeنامیده

 ]23و از آنجا که روزفعال است و جثه بزرگي دارد در

ميشود ،ایجاد ميکنند و موقعي که معده پر ميشود این

هنگام تغذیه در معرض دید کشاورزان قرار گرفته و متاسفانه

چینها صاف ميگردند .مخاط معده از یک اپيتلیوم سطحي

مورد شکار آنها قرار گرفته و مأمنها مورد تهدید واقع شده

تشکیل شده که به میزان متغییري در داخل المینا پروپریا

است [ Rousettus aegyptauscus .]1از گونههایي مي-

گسترش یافته و تشکیل پیتها یا چالههاي معدهاي ميدهد.

باشد که توسط  IUCNبه عنوان گونههاي در حال انقراض

زیر مخاط از بافت هم ند سست و عروق خوني و لنفي

در نظر گرفته شده است [ .]68از خفاشهاي میوهخوار که

تشکیل شده و محتوي سلولهاي لنفوئید و ماکروفاژها و

گاهي روباههاي پرنده نیز نامیده ميشوند در ایران فقط یک

ماستسلها ميباشد .عضالت صاف معده شامل سه الیه

گونه  Rousettus aegyptiacusگزارش گردیده است و

خارجي که الیافش به صورت طولي امتداد یافته ،الیه میاني

بقیه خفاشهاي حشرهخوار ،کوچکخفاش هستند که در

که الیاف به صورت حلقوي و الیه داخلي که الیاف به

مناطق مختلف پراکندهاند [ .]4به جز دو قطب و برخي

صورت مایل امتداد یافتهاند ميباشد .الیه سروزي معده

جزیرههاي بدون سکونت توان پرواز به خفاشها اجازه داده

نازک است و از جنس مزوتلیوم ميباشد [ .]9در یک بررسي

است تا از پستانداراني باشند که زیستگاهشان را در تمام

گزارش شده که معده خفاش شامگاهي ( Minhopterus

جهان گسترش دادهاند [ ]26و هرگاه زیستگاههاي مناسب-

 )schreiberssiحالت لولهاي دارد که تا حدي با معده

تري پیدا کنند از ساحل گرفته تا کوه و صحرا زیستگاه ق لي

خفاش حشرهخوار متفاوت است [ ]62و از نظر فوندوس

خود را تغییر ميدهند [ .]29به هر حال زیستگاه شبکور

کامالً متفاوت است و انتهاي پیلوریک کامالً مجاور به چشم

باید از دو ویژگي برخوردار باشد :نخست باید هر زیستگاه

ميآید [ .]63غدد پیلوریک خفاش شامگاهي بسیاري از

جایي مناسب براي بیتوته دسته خفاشها (در طول روز)

سلولهاي اصلي را هم مانند غدد فوندوس دارا ميباشند

داشته باشد و دوم باید غذاي مناسب آنها در آن منطقه یافت

[ .]64از آنجایي که تحقیقاتي معدود در زمینه معده خفاش

شود [ .]22محل بیتوته شبکورها ميتواند در یک حفره

انجام گرفته است این تحقیق در مورد تفاوت هیستولوژي

خالي ،شکافها ،میان برگ درختان و حتي خانههاي ویژه

بافت معده خفاش در دو گونه حشرهخوار و میوهخوار انجام

دستساز انسانها باشد .همچنین گاهي خود خفاشها با

گرفته است.

کندن برگها براي خود چادر درست ميکنند [ .]68معده
پستانداران یک قسمت متسع از لوله گوارش است که
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مواد و روش کار

سپس با استفاده از میکروسکوپ نوري مورد بررسي قرار

براي انجام پژوهش حاضر پنج خفـاش حشـرهخـوار و پـنج

گرفت [.]3

خفاش میوهخوار ،طي دو مرحلـه در اردی هشـت و تیـر مـاه

نتایج

 6343شکار گردید .نمونههاي مورد بررسـي از غـار سـنگ

مطالعات میکروسکوپي در خفاش حشرهخوار نشان داد که

تراشــان و تــادوان شهرســتان جهــرم در اســتان فــارس تهیــه

معده داراي  3ناحیه کاردیا ،بدنه و پیلور ميباشد؛ که ناحیه

گردید .غار سنگشکن که از آن به عنوان غار سـنگ اشـکن،

کاردیا شامل اپیتلیوم معدي ،آستر مخاط ،غدد کاردیا و پیت-

سنگشکنان و سنگتراشـان نیـز نـام بـرده مـيشـود در دامنـه

ها (چالههاي معدي) ميباشد (شکل .)6در محل اتصال معده

شمالي ال رز کوه ،در جنوب شهر جهرم قـرار دارد ایـن غـار

به دوازدهه عضله مخاطي ،الیه زیرمخاطي ،غشاي سروزي،

مصنوعي بينظیر در ابتداي درهي قالت و در زیر پشتهاي در

غدد گاستریک و غدد برونر و رشتههاي کالژن مشاهده

قسمت شرقي آن واقع شده است .غار مجموعهاي از دهانه و

گردید (شکل  .)2در ناحیه پیلور ،سلولهاي سطحي و الیه

ستونهایي است که به صورت داالنهاي متقاطع دیـده مـي-

زیر مخاطي و رشته کالژن و مویرگ مشاهده گردید (شکل

شود که این داالنها بر اثر برداشت و اسـتخرا سـنگهـاي

 .)3عضالت و سلولهاي سطحي (جاذب) حاوي ترشحات

سفید آهکي به وجـود آمـدهانـد و از آن بـه عنـوان یکـي از

کربوهیدراتي که ترشحات کربوهیدراتي با رنگآمیزي تري-

بزرگترین غارهاي مصنوعي جهان یاد ميکنند [.]6

کروم ماسون تشخیص داده شدند و عضالت از نوع صاف

غار بزرگ و وسیع تادوان در داخل تنـگ تـادوان در انتهـاي

مشاهده شدند (شکل .)9سلولها حاوي ترشحات موکوسي

شرقي کوه سپیدار که رودخانه قره آقا در آن جاري است و

ميباشند که موکوس با رنگآمیزي آلسین بلو تشخیص داده

آن را بریده و به صورت تنگ درآورده است قـرار دارد.ایـن

شد (شکل .)5

غار در شمال روستاي تادوان در بخش خفر شهرستان جهرم

مشاهده میکروسکوپي در خفاش میوهخوار مصري نشان داد

قـرار دارد.دهانـهي غـار در دامنـهي شـمالي تنـگ و حـدود

که معده داراي  3ناحیه کاردیا ،بدنه و پیلور ميباشد که در

صدمتر باالتر از رودخانه است [.]6

ناحیه کاردیا  ،عضله مخاطي ،الیه زیر مخاطي ،الیه ماهیچه-

نمونهگیري با نصب توري نامرئي ( )Mist netدر جلوي

اي حلقوي مشاهده شد (شکل  .)1در ناحیه بدنه ،عضله

مدخل تونلهاي غار انجام شد سپس نمونهها به آزمایشگاه

مخاطي ،سلولهاي جداري ،سلولهاي سطحي ،سلولهاي

منتقل شد و با رعایت موازین اخالقي و با استفاده از دي

موکوسي گردن ،آستر مخاط ،رگ خوني و رشتههاي کالژن

اتیل اتر بیهوش گردیده و بعد از بیهوشي کامل حیوان ،آنها

مشاهده گردید (شکل .)1در ناحیه پیلور غدد پیلوریک،

را تشریح نموده و بافت معده جدا گردید سپس در فرمالین

رشتههاي ماهیچهاي مربوط به عضله مخاطي و رگ خوني

 %62قرار داده شد و پس از طي دو هفته؛ و تث یت آن با

دیده شد (شکل  .)8عضالت و سلولهاي سطحي (جاذب)

دستگاه  tissue processorاتوماتیک انجام شد .پس از

حاوي کربوهیدرات و ترشحات کربوهیدراتي که در قسمت

انجام مراحل پاساژ بافتي (شامل تث یت ،آبگیري ،شفاف-

پایین سلول حاوي کربوهیدرات کم بود (شکل  .)4رنگ آبي

سازي و جایگزیني) از بافت معده مقاطع  5میکروني تهیه و

بیانگر ترشحات موکوسي سلولهاي معدي است (شکل

با استفاده از رنگآمیزيهاي هماتوکسیلین-ائوزین ،پریودیک

.)62

اسید شیف ،تريکروم ماسون و آلسین بلو رنگآمیزي و
33
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شکل6ـ فتومیکروگراف از ناحیه کاردیاک خفاش حشرهخوار .رنگآمیزي هماتوکسیلین ـ ائوزین ،بزرگنمایي 400X

شکل2ـ فتومیکروگراف از محل اتصال معده به دوازدهه خفاش حشرهخوار .رنگآمیزي تريکروم ماسون ،بزرگنمایي 100X
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شکل 3ـ فتومیکروگراف از ناحیه پیلور خفاش حشرهخوار .رنگآمیزي تريکروم ماسون ،بزرگنمایي 100X

شکل 9ـ فتومیکروگراف از ساختار بافتي معده خفاش حشرهخوار .رنگآمیزي پریودیک اسید شیف ،بزرگنمایي 40X
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شکل5ـ فتومیکروگراف از ساختار بافتي معده خفاش حشرهخوار .رنگآمیزي آلسین بلو ،بزرگنمایي 40X

شکل 1ـ فتومیکروگراف از ناحیه کاردیا خفاش میوهخوار مصري .رنگآمیزي هماتوکسیلین ـ ائوزین ،بزرگنمایي 40X
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شکل1ـ فتومیکروگراف از ناحیه بدنه خفاش میوهخوار مصري .رنگآمیزي تريکروم ماسون ()400X

شکل8ـ فتومیکروگراف از ناحیه پیلور خفاش میوه خوار مصري .رنگآمیزي هماتوکسیلین – ائوزین ()400X
35
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شکل 4ـ فتومیکروگراف از ساختار بافتي معده خفاش میوهخوار مصري .رنگآمیزي پریودیک اسید شیف ()40X

شکل 62ـ فتومیکروگراف از ساختار بافتي معده خفاش میوهخوار مصري .رنگآمیزي آلسین بلو ()100X
56
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بحث
پژوهش حاضر نشان داد که معده در دو گونه خفاش حشره-

زیر بازال المینا را شامل ميشود که داراي سلولهاي لنفاوي

خوار و میوهخوار ش یه به پستانداران است و شامل ناحیه

نس تاً فراواني ميباشد .پارین ارت اط بین اپيتلیوم و ماهیچه

کاردیا ،بدنه و پیلور است .اپيتلیوم استوانهاي ،ساده و

مخاطي است که عالوه بر سلولهاي هم ندي شامل رشته-

حاوي سلولهاي ترشحي است که موکوس و آنزیم را

هاي کالژن ،رتیکولر و االستیک ميباشد [ .]66در هر دو

ترشح ميکنند .در پستانداران اپيتلیوم مخاط معده از دو

گونه عضله مخاطي صاف شامل دو تا سه الیه و اکثراً دو

دسته سلول ،تشکیل شده است ،یکي سلولهاي استوانهاي

الیه بود که الیاف آن حتي در بین غدد هم کشیده شده است.

بلند که داراي هستهي نس تاً کشیده در قاعده ،ش که

در پستانداران ماهیچه مخاطي معموالً از دو الیه عضالني

آندوپالسمي دانهدار و دستگاه گلژي بزرگي ميباشند.

صاف با مقادیري از رشتههاي االستیک تشکیل یافته است.

دیگري سلولهایي هستند که به داخل کفتها نفوذ کرده و

الیه عضالني داخلي حلقوي و الیه عضالني خارجي طولي

از بلندي آنها تا گردن غدد کاسته شده و به سلولهاي کوتاه

ميباشد .وجود این الیه عضالني ظریف ،پارین را از

غدهاي ت دیل ميگردد [ .]8مخاط معده در دو گونه حشره -

زیرمخاط کامالً جدا مينماید و در صورت عدم وجود این

وار و میوهخوار داراي چین هاي وسیعي به نام چینهاي

قسمت مرز پارین و زیر مخاط به علت ساختمان یکنواخت

مخاطي بوده که در تشکیل آن الیه مخاط و زیرمخاط

بافت هم ندي آنها کمتر از هم قابل تشخیص ميباشد .الیه

دخالت دارند .در پستانداران مخاط معده از چینهاي زیادي

زیرمخاط حاوي بافت هم ند بوده که در گونه میوهخوار

ساخته شده است که اندازه و وسعت آنها بستگي به اتساع

بیشتر و در گونه حشرهخوار کمتر دیده شد .الیه زیرمخاط

معده دارد [ .]3سطح مخاط معده داراي حفرات کوچکي به

در پستانداران بین الیه مخاطي و عضالني قرار دارد که از

نام غدد گاستریک (معدي) بوده که ترشحات موکوسي به

بافت هم ندي و ش که مویرگي فراوان تشکیل شده است.

این روزنه ریخته ميشود .هر چه به عمق ناحیه چاله نزدیک

بافت هم ندي داراي رشتههاي االستیک فراوان است که بین

شویم سلولها از حالت استوانهاي به حالت مکع ي تغییر

بافت هم ندي آن پخش شده است و رشتههاي االستیک این

ميیابند .در پستانداران سطح مخاط معده از سوراخهاي

الیه باعث چینخوردگي الیه مخاط شده است [ .]3در هر

کوچکي به نام کفتهاي معدي تشکیل یافته است .این

دو گونه ناحیه کاردیا معده به صورت بخش کوچکي دیده

کفتها در انتها ،شامل روزنههاي خروجي غدد معدي مي-

شد که عمق غدد این ناحیه نس ت به ناحیه پیلور کمتر بود.

باشند ،به طوري که ترشحات آنها به انتهاي کفتها در معده

غدد از نوع لولهاي پیچ خورده منشعب ساده و ش یه به غدد

وارد ميشود .پارین موجود در قاعده کفتها ،غدد لولهاي

موکوس بود .جسم غدد کوتاهتر و حفره میاني عریضتر بود.

شکل را در زیر آنها محصور ميکنند .قاعده این غدد بر

سلولهاي این ناحیه موکوس ترشح کرده و از نوع مکع ي

روي ط قه ماهیچه مخاطي قرار دارد و توسط الیه نازکي از

ساده بودند .غدد موجود در پارین در ناحیه کاردیا

بافت هم ندي سخت از آن جدا ميشود [ .]8در هر دو گونه

پستانداران مدخل مري به معده را ميپوشاند .این غدد از

آستر مخاط حاوي غدد گاستریک بوده که بخش اعظم آن را

نوع لولهاي ساده یا مرکب با سیتوپالسمي کمرنگتر مي-

اشغال کرده و بقیه این قسمت بافت هم ند سست مشاهده

باشند .سلولها بیشتر موکوسياند و گاهي در ترشح آنزیم ها

گردید .آستر مخاط یا پارین ،در پستانداران بافت هم ندي

دخالت مينمایند و تماماً در پارین آن قرار دارند [ .]62ناحیه
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بدنه معده در هر دو گونه قسمت عمده معده را تشکیل داده

حشرهخوار دارد .به طور کلي الیهها در گونه میوهخوار

که غدد گاستریک عمق کمتري نس ت به غدد معدي کاردیا

نس ت به گونه حشرهخوار ضخیمتر ميباشد که احتماالً

داشته و انشعابات کمتري داشتند .غدد از نوع لولهاي ساده

علت آن ميتواند بزرگتر بودن معده گونه میوهخوار نس ت

منشعب مستقیم بودند .غدد این ناحیه داراي ترشحات

به گونه حشرهخوار باشد که ناشي از لزوم مدت زمان بیشتر

آنزیمي ،موکوسي و اسید کلریدریک و داراي سلولهاي

جهت هضم مواد سلولزي در معده گونه میوهخوار ميباشد.

اصلي ،مرزنشین و موکوسي گردني بود .در عمق ناحیه بدنه

تقدیر و تشکر

غدد معدي همراه با سلولهاي جداري دیده شد .در

با انجام این تحقیق بر خود الزم ميدانیم مراتب سپاس خـود

پستانداران غدد بدنه معده داراي ترشحات آنزیمي ،اسید

را از کلیه کساني که در این امر ما را یـاري کردنـد از جملـه

کلریدریک و موکوسي مي باشد .کفتها در ناحیه بدنه معده

دکتر حسین کارگر جهرمي قدرداني به عمل آوریم.

حدود  2/6تا  9/6از ضخامت پارین را فرا ميگیرد .غدد از
ته کفتها تا ط قه ماهیچه مخاطي امتداد دارند .این غدد

منابع

داراي چهار نوع سلول هستند که ع ارتند از سلولهاي

 -1اطهري ،ع .6346 .زی اشهر جهرم .چاپ اول ،انتشارات

موکوسي گردن ،سلولهاي اصلي ،سلولهاي مرزنشین و

بونیز ،جهرم122 ،صفحه.
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غدد ش یه به ناحیه کاردیا و از نوع ساده منشعب پیچ خورده

بخش محیط زیست ،تهران.
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دکتـر رسـتم خــوش سـر ،دکتـر علــي سـپهري ،چــاپ اول،

عمیقتر از ناحیه کاردیا و بدنه ميباشند .غدد این ناحیه

انتشارات شهرآب ،تهران ،صفحه .319-938

لولهاي پیچیدهاند و موکوس ترشح ميکند .سلولهاي
مرزنشین در این ناحیه به تدریج تحلیل ميرود .غدد پیلور
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ش یه غدد کاردیاست ،با این تفاوت که ساختمان آن به طرف

چاپ چهارم ،انتشارات سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت،

دوازدهه تغییر ميکند [.]69
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