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هدف از این مطالعه بررسي تمایز نفرون و سایر ساختارهاي کلیه متانفروز در جنین بز بود .مطالعه حاضر از نوع توصیفي آزمایشگاهي
بوده و در مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمي تبریز انجام شد .طبق فرمول تخمین سن در جنین بز ،سن تقریبي جنینها محاسبه گردید.
با احتساب سن جنینها در  9گروه  52تایي تقسیم شدند .گروه اول  83-06روزگي ،گروه دوم  06-46روزگي ،گروه سوم 46-656
روزگي و گروه چهارم  656-626روزگي از آبستني بود .جهت بررسي تمایز بافت متانفروز بعد از کالبد گشایي از محوطه بطني جنینها،
ساختار کلیه از بدن جنین جداسازي شد .نمونههاي جداشده در محلول فرمالین  66درصد بافر قرار گرفتند و بعد از طي مراحل معمول
تهیه مقاطع بافتي ،زیر میکروسکپ نوري مورد بررسي قرار گرفت .جهت تجزیه وتحلیل دادهها در میان گروهها از آزمون واریانس یک
طرفه ) (ANOVAو به دنبال آن تستهاي مقایسهاي چندگانه توکي با بهرهگیري از نرم افزار  SPSS 10استفاده شد .از نتایج بدست
آمده از میانگین طول جنینها اختالف معنيداري بین  9گروه از  83روزگي تا زمان تولد وجود داشت ( .)p > 6/62همچنین این اختالف
بطور معنيدار در میانگین وزن جنینها نیز وجود داشت .از نتایج بدست آمده از میانگین پارامترهاي کمي طول ،عرض ،ضخامت و وزن
کلیه متانفروز چپ و راست جنین بز بین گروهها در مقطع سني مختلف ،اختالف معني داري مشاهده شد ) .(p< 0.05اما این اختالف
پارامترها بین کلیه چپ و راست معنيدار نبود .الگوي پیدایش و رشد گلومرول از مرحله وزیکول نفروژنیک تا گلومرول نهایي مشابه با
نمونه جنین انساني بود .بدین صورت که گلومرول جهت بلوغ بایستي مراحل تکامل خود را از سطح قشر کلیه به سمت عمق قشر کلیه
متانفریک طي نماید.
کلمات کلیدی :بز ،جنین ،هیستوژنز ،متانفروز.

مقدمه
نفروز ( )Nephrosواژه کهن یوناني براي کلیه (دانشنامه

عروقي با عملکرد جزیي در پستانداران ميباشد هر دوي

کلیه) است .داتا ( )5666اظهار داشت که مزونفروز

این کلیه ها دچار آتروفي شده و در نهایت تحلیل ميروند

( )Mesonephrosبه عنوان کلیه دائمي در دوزیستان و

[ .]65در رویان  0-7میليمتري رشد کلیه اصلي یا همان

بسیاري از ماهیان مطرح است [ .]9اما در کیسهداران

متانفروز آغاز ميشود [ ]65به عبارت دیگر متانفروز در

متانفروز

هفته پنجم از جنیني ظاهر مي شود و واحدهاي دفعي آن

( )Metanephrosبه عنوان کلیه دائمي مطرح ميباشد

به شیوه مشابه مزونفریک از مزودرم متانفریک تشکیل

[ .]69کلیه در پستانداران یک اورگان حیاتي با ساختار

ميشود [ .]60مورفوژنز متانفروز بسته به نوع حیوان فرق

پیچیده و عملکرد متنوعي ميباشد که از لحاظ نگرش

ميکند .متانفروز در جنین وضعیت فعالي دارد []3

تکاملي به سه کلیه پرونفروز ،مزونفروز و متانفروز تقسیم

موقیعت متانفروز ابتدا در ناحیه لگني قرار داشته ،بعداً در

مي شوند [ .]65پرونفروز یک ساختار اولیه و بدون

شکم جابجا شده و موقعیت قداميتري پیدا ميکند [.]60

عملکرد در پستانداران مطرح است .مزونفروز از حیث

اختالفات آناتومي ماکروسکپي در کلیه پستانداران ناشي از

زماني بعد از پرونفروز ظاهرشده و حاوي شبکه غني

شاخه شاخه شدن ته کیسه متانفریک و نظم نفرونها است

(خزندگان،

پرندگان

و

پستانداران)،
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[ .]8آناتومي و بافتشناسي کلیه در حیوانات اهلي بالغ در

رنگآمیزي شده و زیر میکروسکپ نوري (مدل Eclipse

کتابهاي متعددي نگارش شده است [ .]0 ،2همچنین

 ،E200ساخت شرکت نیکون) مورد بررسي قرار گرفت.

مطالعاتي از قبیل مورفومتري کلیه در شتر [ ]5هیستوژنز

جهت تعیین طول و وزن جنینها و کلیه متانفروز از

کلیه درجنین انسان [ ]62و مطالعه هیستومورفومتري در

ترازوي دیجیتال (مدل  wtbساخت شرکت Radwag

کلیه خرگوش [ ]4صورت گرفته است .گزارشات

لهستان) ،با دقت  6/66گرم و همچنین از کولیس با دقت

معدودي از متانفروز در بز انجام شده است لذا در این

 6/6میليمتر استفاده شد .دادههاي بدست آمده بصورت

تحقیق سعي شده الگوي زمانبندي هیستوژنز متانفروز از

میانگین ±خطاي استاندارد ( )Mean ± SDدر قالب 9

ماه دوم جنیني تا زمان تولد بررسي شود.

گروه انجام شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها در میان

مواد و روش کار

گروهها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ( )ANOVAو

مطالعه حاضر از نوع توصیفي آزمایشگاهي بوده و در

بدنبال آن تستهاي مقایسهاي چندگانه توکي با بهرهگیري

مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمي تبریز انجام پذیرفت.

از نرم افزار  SPSS 10استفاده شد.

در این مطالعه ،نمونههاي  666جنین بز در مقاطع مختلف
سني از کشتارگاه صنعتي تبریز در طول فصل پائیز جمع

نتایج

آوري شد .نمونهبرداري به روش تصادفي انجام شد .طبق

یافتههاي بافت شناسي به شرح زیر ميباشد:

فرمول فرمول تخمین سن در جنین بز که توسط گال و

سن  83روزگي :در این سن مزونفروز کامال تحلیل نرفته

همکاران ( )6449ارائه شده است ،سن تقریبي جنینها

بود بطوریکه ساختارهاي آن قابل مشهود بود .مزونفروز

محاسبه گردید [ .]6فرمول عبارت بود از+ 86/62 :

با توبولها و گلومرولهاي مزونفریکي در وضعیت

 Y( Y=5/79Xسن جنین به روز و  Xطول فرق سر تا

تحلیل رفته دیده شد .اپيتلیوم توبولهاي مزونفریک با

کپل ميباشد) .با احتساب سن جنینها در  9گروه 52

سلولهاي مکعبي تا استوانهاي کوتاه در یک ردیف با

تایي قرار تقسیم شدند .گروه اول  83-06روزگي ،گروه

سیتوپالسم ائوزینوفیلي و هستهاي کروي و یوکروماتین

دوم  06-46روزگي ،گروه سوم  46-656روزگي و گروه

دیده شد( .شکل .)6کلیه متانفریک در این سن ما بین

چهارم  656-626روزگي از آبستني بود .متغیرهاي وزن،

بیضه و مزونفروز قابل مشاهده بود .در بخش قشري

طول ،عرض و ضخامت کلیههاي چپ و راست محاسبه

متانفروز ،ناحیه نفروژنیک مشاهده شد .در این ناحیه

شدند .جهت بررسي ماکروسکپي تمایز متانفروز ،کوچک-

وزیکولهاي نفروژنیک ایجاد ميشوند .این وزیکولها

ترین نمونه جنیني زیر استریومیکروسکپ (مدل SMZ1

گلومرولهاي اولیه را شکل ميدهند .وزیکولها جهت

ساخت شرکت نیکون) تشریح شد .کوچکترین سن

تکامل در ابتدا به فرم شکل Sو در ادامه به فرم شکل C

کالبدگشایي شده با اندازه 86میليمتر (در حدود 83

دیده شد (شکل .)6لولههاي پیچیده دور و پیچیده نزدیک

روزگي) بود ،متانفروز در اندازه بسیار کوچک در سطح

در این سن مشاهده نشد.

پشتي مزونفروز مشاهده شد .جهت بررسي تمایز بافت

سن  55روزگي :در این سن ناحیه نفروژنیک مملو از

متانفروز بعد از کالبد گشایي از محوطه بطني جنینها،

گلومرولهاي اولیه بود و همچنین در بخش عمقي قشر

ساختار کلیه از بدن جنین جداسازي شد .نمونههاي

متانفروز گلومرولهاي بالغ دیده شدند .محدوده قشر با

جداشده در محلول فرمالین  66درصد بافر قرار گرفتند و

مدوال به طور اولیه قابل شناسایي بود.

بعد از طي مراحل معمول تهیه مقاطع بافتي ،با روش
هماتوکسیلین و ائوزین با ضخامت برش  2میکرون،
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سن  06روزگي :در این سن ناحیه نفروژیک هچنان فعال

جمعکننده ،هنله و مجاري در بلیني در مدوال افزایش

مشاهده شد .گلومرولهاي نابالغ در بخش سطحي و

چشمگیري داشت (شکل.)8

گلومرولهاي بالغ در بخش عمقي قشر کلیه دیده شدند.

سن  006روزگي :ناحیه نفروژنیک همچنان فعال دیده

لولههاي پیچیده دور و نزدیک به طور اولیه در مجاورت

شد .محدوده مرز قشر و مدوال بهتر از سنین گذشته قابل

گلومرولها قابل رویت بود .در بخش مدوال لولههاي

تفکیک بود .لولههاي جمعکننده نفوذ بیشتري در قشر کلیه

جمعکننده با آرایش مکعبي ساده دیده شد .انتهاي

داشتند انتهاي مجاري بلیني (راس هرم کلیوي) ،پرزهاي

لولههاي جمعکننده (مجاري بلیني) با آرایش استوانهاي

کلیوي با اپيتلیوم ترانزیشنال تمایز پیدا کرده بود

دیده شدند.

(شکل.)8

سن  06روزگي :در این سن گلومرولهاي نابالغ در سطح

سن  085روزگي :فعالیت وزیکولهاي نفروژنیک در این

قشر متانفریک به تعداد زیاد دیده شدند .مرز بین قشر و

سن کمتر دیده شد به طوري که تمامي جسمک هاي

مدوال نسبت به سنین پائینتر بهتر قابل تفکیک بود.

کلیوي بالغ مشاهده شدند .دستگاه جنب گلومرولي در

گلومرولهاي بالغ در عمق قشر متانفروز با اندازهاي

تمامي گلومرولها قابل مشاهده بود .در قشر کلیه ستون-

بزرگتر نسبت به گلومرولهاي موجود در سطح قشري

هاي شعاعي ( )Medullary rayبا نظمي که در کلیه

دیده شدند .لولههاي جمعکننده نزدیک و دور با خاصیت

بالغ مطرح است دیده شدند (شکل.)2

رنگپذیري باالیي در فضاي لبولي کلیه قابل مشاهده بود.

سن  045روزگي :در این سن ناحیه نفروژنیک ناپدید

سن  05روزگي :در این سن ناحیه نفروژنیک همچنان

شده بود و ساختارهاي وزیکولهاي نفروژنیک مشاهده

فعال دیده شد .جسمک کلیوي با گلومرول ،کپسول بومن

نشد .تعداد جسمکهاي کلیوي نسبت به سنین پائینتر،

و فضاي ادراري قابل مشاهده بود .دستجات طولي

بیشترین تراکم را داشت .تعداد و تراکم لولههاي جمع-

لولههاي جمعکننده در بین جسمکهاي کلیوي دیده

کننده و مجاري بلیني در انتهاي هرم کلیوي بسیار دیده

شدند .توبولهاي پیچیده دور و نزدیک با کمک تفکیک

شد .در فضاي بین قشر و مدوالي کلیه متانفروز ،حضور

رنگپذیري قابل تشخیص بودند (شکل.)5

سرخرگ قوسي به همراه سلولهاي خوني بوضوح قابل

سن  06روزگي :ساختارهاي توبولهاي پچیده دور،

مشاهده بود (شکل.)2

نزدیک و هنله قابل شناسایي بودند .توبولهاي پیچیده

یافتههای آماری :از نتایج بدست آمده از میانگین طول

نزدیک با رنگپذیري ائوزینوفیلي شدید و شکل هرمي

جنینها اختالف معنيداري بین  9گروه از  83روزگي تا

سلولها نسبت به توبولهاي پیچیده دور با سلولهاي

زمان تولد وجود داشت ( .)p> 6/62همچنین این اختالف

مکعبي و رنگپذیري ائوزینوفیلي کمتر قابل تفکیک بودند.

بطور معنيدار در میانگین وزن جنینها نیز وجود داشت

لولههاي هنله در مجاورت لولههاي جمعکننده با سلول-

(جدول.)6

هاي سنگفرشي ساده قابل مشاهده بود (شکل.)5

از نتایج بدست آمده از میانگین پارامترهاي کمي طول،

سن  066روزگي :ناحیه نفروژنیک همچنان فعال بود .در

عرض ،ضخامت و وزن کلیه متانفروز چپ و راست جنین

ساختار گلومرولهاي بالغ ،قطب خوني و قطب ادراري،

بز بین گروهها در مقطع سني مختلف ،اختالف معنيداري

توبولهاي پیچیده دور ،نزدیک ،هنله و توبولهاي جمع

مشاهده شد ( .)p>6/62اما این اختالف پارامترها بین کلیه

کننده دیده شدند .براي اولین بار ساختار دستگاه جنب

چپ و راست معنيدار نبود (جدول.)5

گلومرولي به طور اولیه قابل تشخیص بود .تراکم لولههاي
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جدول 6ـ مقایسه مقادیر میانگین ±خطاي استاندارد ( )Mean ± SDپارامترهاي کمي وزن و طول جنین بز در دوره  9ماهه
گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

گروهها

( 86-06روزگي)

( 06-46روزگي)

( 46-656روزگي)

( 656-626روزگي)

)(n=52

)(n=52

)(n=52

)(n=52

پارامترها

0/28 ±6/23

میانگین طول جنین

()cm

a

میانگین وزن جنین

()gr

66/60 ±5/03

a

b
b

69/60 ±6/43

664/32 ±52/83

c
c

56/32 ±6/68

897/58 ±24/09

d
d

85/26 ±6/90

6564/82 ±662/29

حروف متفاوت ( )d ،c ،b ،aدر هر ردیف نشاندهنده اختالف معنيدار بین گروهها ميباشد (.)p>6/62

جدول 5ـ مقایسه مقادیر میانگین خطاي استاندارد پارامترهاي کمي طول ،عرض ،ضخامت و وزن متانفروز در جنین بز در دوره  9ماهه
گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

گروهها

( 86-06روزگي)

( 46-46روزگي)

( 46-656روزگي)

( 656-626روزگي)

)(n=25

)(n=25

)(n=25

)(n=25

پارامترها
طول کلیه چپ

()cm

a

6/28 ±6/62

b

6/55 ±6/68

5/60 ±6/ 62c

d

5/00 ±6/69

()cm

a

6/25 ±6/60

b

6/50 ±6/68

c

5/63 ±6/66

d

6/34 ±6/53

a

6/84 ±6/69

b

6/39 ±6/67

c

6/89 ±6/67

d

6/76 ±6/67

a

6/87 ±6/69

b

6/74±6/60

c

6/57 ±6/64

d

6/02±6/67

a

6/80 ±6/68

b

6/36 ±6/60

d

6/27 ±6/60

a

6/82 ±6/68

b

6/77 ±6/67

c

6/50 ±6/62

d

6/26 ±6/60

a

6/69 ±6/68

b

6/69 ±6/66

c

6/34±6/53

d

6/62 ±6/80

a

6/69 ±6/66

b

6/26 ±6/68

طول کلیه راست

()cm

عرض کلیه راست
عرض کلیه چپ

()cm

ضخامت کلیه راست
ضخامت کلیه چپ
وزن کلیه چپ

()cm

()cm

)(gr

وزن کلیه راست

)(gr

c

6/54 ±6/60

6/42 ±6/53c

d

9/6±6/84

حروف متفاوت ( )d ،c ،b ،aدر هر ردیف نشاندهنده اختالف معنيدار بین گروهها ميباشد (.)p>6/62

شکل 6ـ الف :نماي ریزبیني از مقطع طولي بافت جنین بز در سن تقریبي  83روزگي ،رنگآمیزي هماتوکسیلین -ائوزین ،درشتنمائي ×
 666برابر.6 ،متانفروز .5مزونفروز  .8بیضه  .9کبد  .2ستون فقرات .ب :نماي ریز بیني از قشر بافت متانفروز جنین بز در سن تقریبي 83
روزگي ،رنگآمیزي هماتوکسیلین -ائوزین ،درشتنمائي ×  966برابر .6 ،وزیکول نفروژنیک  .5گلومرولهاي اولیه به فرم شکل. C
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شکل5ـ الف :نماي ریزبیني از بخش عمقي قشر متانفروز جنین بز در سن تقریبي  02روزگي ،رنگآمیزي هماتوکسیلین -ائوزین،
درشتنمائي ×  966برابر .6 .گلومرول بالغ  .5لوله پیچیده نزدیک  .8لوله پیچیده دور * .فضاي ادراري .ب :نماي ریزبیني از مرز مشترک
بخش قشر و مدوالي متانفروز جنین بز در سن تقریبي  46روزگي (،رنگآمیزي هماتوکسیلین -ائوزین ،درشتنمائي ×  966برابر).6 ،
جسمک کلیوي  .5لوله پیچیده نزدیک  .8لوله پیچیده دور .9مجاري جمع کننده ادراري

شکل8ـ الف :نماي ریزبیني از بخش عمقي قشر متانفروز جنین بز در سن تقریبي  666روزگي ،رنگآمیزي هماتوکسیلین -ائوزین،
درشتنمائي ×  6666برابر .6 .گلومرول بالغ  .5دستگاه جنب گلومرولي  .8کپسول بومن .9فضاي ادراري ب :نماي ریزبیني از بخش
راس هرم کلیوي جنین بز در سن تقریبي  666روزگي (،رنگآمیزي هماتوکسیلین -ائوزین ،درشتنمائي ×  6666برابر) .6 ،پرز کلیوي با
اپیتلیوم ترانزیشنال.

شکل9ـ الف :نماي ریزبیني از بخش قشر کلیه متانفریک جنین بز در سن تقریبي  682روزگي ،رنگآمیزي هماتوکسیلین -ائوزین،
درشتنمائي ×  966برابر .6 .جسمکهاي کلیوي بالغ  .5ستونهاي شعاعي ب :نماي ریزبیني از مرز مشترک بخش قشر و مدوالي متانفروز
جنین بز در سن تقریبي  692روزگي( ،رنگآمیزي هماتوکسیلین -ائوزین ،درشتنمائي ×  966برابر) .6،گلومرول بالغ .5سرخرگ قوسي
بین قشر و مدوالي کلیه.
11
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بحث
در مطالعه صدیقعلي و همکاران ( ،)5665تکامل گلومرول

روزگي در سطح قشر کلیه متانفریک مشاهده گردید و در

متانفریک را چنان توصیف کردهاند ،که در مرحله اول به

اواسط آبستني باالترین تراکم را داشت و تا یک هفته قبل

فرم وزیکول دیده شد ،در مرحله دوم به فرم  Sشکل و

از تولد مشاهده شد .در هفته آخر آبستني ناحیه نفروژنیک

در مرحله سوم به فرم هالل ماه و مرحله چهارم نفوذ

ناپدید شد .در مطالعه انجام شده توسط قاضي عباس و

مویرگها به بخش داخلي هالل ،مرحله پنجم مویرگها را

رابیعه ( )5665روي متانفریک جنین خرگوش ،لولههاي

در کپسول بومن به حالت لوبوله دیده شد ،مرحله ششم

جمعکننده ادراري را چنین بیان کردهاند که این لولهها در

مشاهده گلومولهاي بالغ در بخش عمق قشر کلیه بود

ناحیه قشر کلیه با پوششي مکعبي ساده و در بخش مدوال،

[ .]62مشابه این گزارشات در مطالعات امري و مکدونالد

استوانهاي کوتاه ميباشند که در رأس هرم کلیوي این

( ،)6404تاکانو و ایمیزومي ( )5664در جنین انسان بیان

لولهها تبدیل به لولههاي بلیني شده و با پوشش استوانهاي

شده است [ .]7 ،63در مطالعه ما نیز تکامل گلومرولها از

بلند قابل مشاهده ميباشد [ ]4که با مشاهدات انجام شده

وضعیت وزیکول و شکلگیري فرمهاي  Sبه  Cو در

در مطالعه ما همخواني داشت .در مطالعه رایو و پادمیني

نهایت نفوذ عروق به درون وزیکول و لوبوله شدن آن و

( )5665چنین گزارش کردهاند که دستگاه جنب گلومرولي

تشکیل گلومرول بالغ در عمق قشر کلیه مشاهده شد

در اوایل نیمه دوم از آبستني ( 2ماهگي) در متانفریک

همچنین در مطالعه حاضر ،مراحل ظهور وزیکولهاي

انسان قابل مشاهده است [ ]69که با نتایج مطالعه حاضر

نفروژنیک تا نفوذ مویرگ خوني به گلومرولها در بخش

همخواني دارد به طوري که این ساختار در سن 666

سطحي قشر و گلومرول بالغ در عمق قشر مشاهده شد که

روزگي (نیمه دوم آبستني در بز) در این مطالعه دیده شد.

با نتایج مطالعه لیونکویست ( )6408روي کلیه متانفریک

نتیجهگیری

انسان همخواني داشت [ .]66در مطالعه میشرا و همکاران

در مجموع مي توان چنین بیان کرد :الگوي پیدایش و رشد

( )5660لولههاي پیچیده دور و نزدیک را در نیمه دوم از

گلومرول از مرحله وزیکول نفروژنیک تا گلومرول نهایي

آبستني با کمک خاصیت رنگپذیري در عمق قشر

مشابه با نمونه جنین انساني ميباشد .گلومرول جهت بلوغ

متانفروز گزارش کردهاند [ .]66در مطالعه ما نیز لولههاي

بایستي مراحل تکامل خود را طي نماید و این روند از

پیچیده دور ونزدیک در پایان ماه دوم با کمک خاصیت

سطح قشر به سمت عمق قشر متانفریک طي ميگردد.

رنگپذیري توبولها در عمق قشر در مجاور گلومرولهاي

تکامل لولههاي پیچیده دور و نزدیک از نیمه دو آبستني

بالغ مشاهده شد .در مطالعات صدیقعلي و همکاران

ظاهر ميگردد و تکامل گلومرولها چندین هفته جلوتر از

( )5665گزارش شده است که ناحیه نفروژنیک در زیر

لولههاي پیچیده است .مدوال از سن  06روزگي (دو

کپسول قابل مشاهده بوده و در هفتههاي اول این ناحیه

ماهگي) به خوبي قابل تفکیک ميگردد .ساختار دستگاه

ضخیم میباشد و سپس بتدریج از ضخامت آن کاسته

جنب گلومرولي از سن  666روزگي بخوبي قابل مشاهده

میشود بطوریکه فعالیت ناحیه نفروژنیک تا چند هفته

است .ناحیه نفروژنیک در ماه آخراز آبستني بطور کل

مانده به تولد دیده میشود و در هفتههاي آخر به کل

ناپدید ميگردد.

ناپدید ميگردد [ .]62مشابه این گزارشات توسط پوتر
( ،)6402امري و مکدونالد ( )6424بیان شده است
[ .]68،7در مطالعه حاضر نیز نواحي نفروژنیک از سن 96
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