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مطالعه مورفوژنز و صعود کلیهها در جنین بزهای نژاد سانن
مجید مروتیشریفآباد ،*1الهام

صالحی2

عضو به عامل تراتوژن باعث مرگ رویان ویا جنین میشود،

چکیده
کلیهها مانند اکثر اعضای بدن پستانداران در دوره جنینی شروع به تشکیل نموده و در

کمک میکند .یکی از اعضاء مهم وحیاتی بدن ،کلیه است که

امتداد ستیغ ادراری مراحل پرونفریک ،مزونفریک ومتانفریک راطی کرده تا به رشد

به علت ارتباط مستقیم باجریان خون و وسیله اصلی پاالیش

نهایی برسند .هرچند کلیهها در هر دو جنس در آغاز در مجاورت بسیار نزدیکی با
گنادها قرار دارند لیکن برعکس گنادها سیر صعودی را پیموده و به موقعیت نهایی
خود میرسند .هدف از مطالعه حاضر نشان دادن مراحل رشد وتکامل و روند صعود
این اعضاء درجنین بزهای سانن است .به منظور انجام این مطالعه تعداد  601جنین بز
در اندازههای متفاوت به طور تصادفی از کشتارگاههای استان یزد جمع آوری گردید و
با توجه به تاثیر عوامل مختلف بر رشد جنین که تشخیص سن دقیق را مشکل
میسازد ،با استفاده

ازپارامترCRL

(طول فرق سری ـ دمی) در  60گروه از

CRL=6

سانتیمتر تا  CRL=16/5سانتیمتر ،گروهبندی شدند .نتایج به دست آمده نشان میدهد
در نمونههای با  CRL=61/5-61/7سانتیمتر بخش قدامی مزونفروز دژنره گردیده بود.
پدیده اخیر

درCRL=61

سانتیمتر به اوج خود رسیده بود .در این نمونه متانفروز

ابتدایی (کلیه نهایی) به صورت یک توده سلولی در انتهای مجرای مزونفریک کامال
قابل تشخیص بود .درجنینهای با

CRL=16

سانتیمتر در زیر استریو میکروسکوپ

متانفروز به حالت تکامل یافته قابل رویت بود .براین اساس می توان نتیجه گرفت که
در بزهای سانن مراحل نهایی رشد وتکامل متانفروز از

CRL=61

سانتیمتر تا

 CRL=10/5سانتیمتر رخ میدهد .درجنینهای با  CRL=16سانتیمتر کلیهها تدریجا
به صورت لوبیایی شکل که شکل عادی کلیه بز است ،درآمده بودند .در جنینهای با
16/5

=CRL

محدوده

سانتیمتر (جنینهای فول ترم) کلیههای چپ از موقعیت پیشین یعنی

L4-S3

به محدوده مهرهای  ،L2-L5ولی در کلیه راست

ازL3-S2

به

L1-L4

خون از عناصر و ترکیبات سمی و زیانبخش ،درگیر انواع
متعددی از ناهنجاریها میشود .هدف از انجام مطالعه حاضر
چ ون ی تشکیل ،ریختزایی ،روند رشد تکاملی ومیزان رشد
و نیز شناخت موقعیت تشریحی کلیه در مقاطع مختلف سنی
جنین بزهای نژاد سانن بوده است .هرکلیه طی رشد تکاملی از
سه مرحله پرونفروز ،مزونفروز و متانفروز گذر کرده و متانفروز
کلیه دائمی خواهد بود(60و .)6،6،1الزم به توضیح است که
کلیههای دائمی درجنین همه پستانداران ابتدا به صورت دوتوده
از بافت مزودرمی بنام بالستوم متانفریک درنزدیکی کلوآک
(حوالی مدخل قدامی حفره ل نی آینده) قرار داشته وبرعکس
غدد تناسلی عوامل مختلفی سبب باالرفتن و تغییر مکان آنها به
ناحیه کمری شده و به ریخت نهایی خود میرسند( 61و ،8 ،61
 .)6 ،6 ،1 7کلیه دربزهای بالغ عضوی لوبیایی شکل بوده و

صعود کرده بودند .نتایج این مطالعه نشان داد که رشد طولی ،عرضی و ضخامت کلیه با

دارای  66الی  61هرم کلیوی است که راس آنها به ستیغ کلیوی

رشد و افزایش طول جنین متناسب بوده و افزایش وزن کلیه با افزایش وزن جنین

منتهی میشود .کلیه راست در سمت راست حفره شکم در

تناسب دارد.

واژگان کلیدی :بز سانن ،کلیه ،ریختزایی ،صعود کلیه ،تکامل
تاریخ دریافت 55/66/65 :تاریخ پذیرش51/6/67 :

محاذات سطح سه مهره اول کمری قرار دارد .کلیه چپ
موقعیتی نسبتا متغیر دارد ولی درشرایط عادی در محاذات سطح
شکمی مهرههای سوم تا پنجم کمری واقع است .درصورت پر
بودن شکمبه ،کلیه سمت چپ نیز به سمت راست حفره شکمی

مقدمه

رانده می شود ،ولی همواره از لحاظ موقعیت ،خلفی تر از کلیه

شناخت تغییرات رشد تکاملی رویان ،جنین و اعضاء مختلف

راست قرارگرفته است(61و .)1،1،5،60هدف از مطالعه حاضر

آنها هریک به تخصیص موقعیت اعضاء و در نتیجه نارسائیها و

نشان دادن مراحل رشد و تکامل و روند صعود این اعضاء

شناسایی ناهنجاریهای مادرزادی احتمالی هرعضو که گاهی به

درجنین بزهای سانن است ،که تا کنون مطالعهای در کشور در

علـت شدت عامل تراتوژنیک ویا حساسیت زیاد سلولهـای

این نژاد انجام نشده است.

* -6اســـتادیار ،گـــروه دام زشـــکی ،آموزشــــکده دام زشـــکی ،دانشـــ اه اردکــــان ،اردکـــان ،ایـــران

mmorovati@ardakan.ac.ir
 -6استادیار،گروه دام زشکی ،آموزشکده دام زشکی ،دانش اه اردکان ،اردکان ،ایران

8822

مجید مروتیشریفآباد ،الهام صالحی

مواد وروش کار
تعداد  601جنین بز نژاد سانن از رحم بزهای باردار ذبح شده
در کشتارگاه ،به طور تصادفی براساس پارامترهای

طولCRL

(طول فرق سری ـ دمی) ،فاصله بین جوانههای دوشاخ ،دور

a
b

b

سینه و جنس جنین در ده گروه دستهبندی شدند (جدول .)6

M

پارامترهای ذکرشده درتعیین سن تقریبی جنین کاربرد دارند .در

M

این گزارش از طول( CRLطول فرق سری ـ دمی) استفاده شده
است .از ده گروه یادشده جنینهای دارای طول نسبتا نزدیک در
یک گروه قرار داده شدند .رشد تکاملی و تغییرات مربوطه در
گروههای با CRLکمتر که جوانترند اتفاق میافتد (61و
 .)6،1،8،5،61جنینها پس از جمعآوری و اندازهگیری بالفاصله

ن اره  -6موقعیت آناتومیکی کلیهها و گنادها  CRL=61سانتی
متر(:aکلیه راست :bکلیه چپ)

در فرمالین  %60ثابت شدند .پس از اطمینان از ثبوت کامل،
هرنمونه کالبدگشایی شده ،پس از مطالعه وثبت موقعیت کلیهها
نسبت به مهرهها ،دندهها و اعضاء مجاور ،آنها رابرداشت نموده
و پس از چربیزدایی (بویژه ک سول چربی اطراف کلیه) سه
پارامتر طول ،عرض و ضخامت کلیههای چپ و راست
اندازهگیری وضمن ثبت مشخصات ظاهری و از لحاظ
ریختزایی ،نسبت به توزین هریک با ترازوی حساس بادقت
 0/0006اقدام گردید .روش آماری دراین مطالعه تعیین میان ین
و انحراف معیار ( )Mean ± SDبوده است .جهت تجزیه و
تحلیل دادهها در میان گروهها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه

ن اره -1نمونهای از کلیههای جنینهای مورد مطالعه
جدول -6گروههای ده گانه بر اساس طول  CRLبر حسب سانتیمتر

( (ANOVAو بدنبال آن تستهای مقایسهای چندگانه توکی با

گروه

تعداد

CRL

بهرهگیری از نرمافزار  SPSSاستفاده شد.در تمامی موارد

اول

60

1-2/2

( )P>0/05بعنوان سطح معنیداری در نظر گرفته شد(ن اره 1و

دوم

8

2/8-4/7

.)6،6

سوم

65

7/ 5- 5/ 5

چهارم

60

9-11/5

پنجم

66

11/5-14

ششم

66

14/5-11/7

هفتم

8

17-18/5

هشتم

8

19-21/5

نهم

61

22-21

دهم

60

28-11/15

ن اره -6نمونهای از جنینهای بز مورد مطالعه
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در گروههای مختلف تفاوت معنی داری نشان داد(  (p<../05در

نتایج

مورد محدوده مهرهای کلیهها نتایج نشان داد در گروه دوم کلیه

در نمونههای باCRL =5-61سانتی متر مزونفروز به طور کامل

چپ در محدوده مهرهای  L4-S3و کلیه راست در محدوده L3-

مشاهده میشد .در نمونههای با CRL =67-68/5سانتی متر

 S2قرار داشت .در گروه سوم کلیه چپ در محدوده  L3-S2و

بخش قدامی مزونفروز دژنره گردیده بود .پدیده اخیر

کلیه راست در محدوده  L2-S1واقع شده بود .در گروه چهارم

در CRL =61سانتی متر به حداکثر رسیده بود .درجنین

محدوده کلیه چپ تقریبا  L3-S2و کلیه راست  L3-S1بود .در

با CRL =16سانتی متر متانفروز ریخت تکامل یافته رانشان داد.

گروه پنجم این محدوده برای کلیه چپ تقریبا  L3-S2و برای

در نمونههای با  CRL =16/50سانتی متر ،که در واقع

کلیه راست  L2-L1بود .در گروه ششم محدوده کلیه چپ

جنینهای کامل هستند ،متانفروز کامال لوبیایی شکل بود .منحنی

 S1و کلیه راست در L2-L5بود .درگروه هفتم نیز کلیه چپ در

رشد CRLبا منحنی رشد طول ،عرض و ضخامت کلیهها مسیر

محدوده  L3-S1و کلیه راست در محدوده  L2-L5بود .در

مشابهی را طی میکرد .این تغییرات در مورد وزن جنین و وزن

گروه هشتم استقرار کلیه چپ در محدوده  L3-S1و کلیه

کلیهها نیز صادق بود(جدول .)6میزان تاثیر جنس در

راست نیز در  L2-L5صورت گرفته بود .در گروه نهم نیز

افزایش CRLتفاوت معنی داری نشان نداد (.)p>./05در حالی
که در مورد وزن جنین تفاوت معنیداری نشان داد

L3-

محدوده استقرار هر دو کلیه چپ و راست مشابه گروه هشتم

((p<./05

بود .درگروه دهم محدوده مهرهای کلیه چپ تقریبا  L2-L5و

میزان تاثیر جنس جنین در افزایش طول ،عرض ،و ضخامت

کلیه راست  L1-L4بود .الزم به ذکر است محدودههای

کلیهها تفاوت معنی داری نشان نداد ( ،)p>./05در صورتی که

ذکرشده درگروههای نه گانه میان ین محدودههای مهرهای و

در مورد وزن کلیهها تفاوت معنی دار بود ( .)p<./05نسبت

میان ین هرگروه بود(جدول.)1

میان ین طول ،عرض ،ضخامت و وزن کلیههای چپ و راست

جدول -6میان ین و انحراف معیار فاصله کلیهها از آخرین دنده ،طول ،عرض ،ضخامت و وزن کلیهها در هرگروه برحسب سانتیمتر و گرم
گروه

فاصله کلیهها ازآخرین

طول کلیهها()cm

دنده()cm

عرض کلیهها()cm

ضخامت کلیهها()cm

وزن کلیهها()gr

کلیه چپ

کلیه

کلیه چپ

کلیه

کلیه چپ

کلیه راست

کلیه چپ

کلیه راست

کلیه چپ

*

6/6

راست

6/5

راست

6/6

6/6

6/6

6/6

./0670

./0675

6

1/7

6/6

5/5

6/8

1/1

1

1/7

1/5

0/0 70

0/0 76

1

1/5

1/6

7/1

5

5/1

5

1/1

1/6

0/685

c

1

1/8

1/6

5/1

7

1/1

1

5/7

5/1

0/188

5

8/1

1/5

66/1

5

7/7

7/6

1/1

1/6

0/86

0/78

6/60

6

کلیه راست

0/680
0/150

e
f

1

66

8/6

61/6

66

5/1

5

7/6

7/6

6/66

7

61

66/6

65/1

61

60/1

60

8/1

8/6

6/81

8

65/5

61/7

61/5

65

66/6

66

5/5

5/1

1/56

1/55

h

5

68/60

65

67/6

61

66/8

66/7

66

60/7

5/80

i

5/85

60

b

d

g

67/65

a

6/85

67
*

حروف متفاوت ( )a,b,c,d,e,f,g,h,iدر هر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار بین گروهها میباشد .)p<0/05( .در گروه یـک کلیـه متـانفروز تشـکیل
نشده بود.
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جدول  -1میان ین محدوده مهرهای و فاصله کلیهها از مهره  T13برحسب سانتیمتر
گروه

محدوده مهره ای کلیهها

6

کلیه چپ

کلیه راست

فاصله کلیهها از مهره )cm(T13
کلیه چپ

کلیه راست

6

L4-S3

L3-S2

a

6 /6

1

L3-S2

L2-S1

b

5/6

b

5/6

1

L3-S2

L2-S1

1/5

c

1/1

c

6/1

a

d8

5

L3-S2

L2-S1

d8

/7

/6

1

L3-S1

L2-L5

66

e

60/6

66/7

e

7

L3-S1

L2-L5

f

66/1

8

L3-S1

L2-L5

g

/6

g65

5

L3-S1

L2-L5

67/8

h

67/7

h

60

L2-L5

L1-L4

i

65/6

i

66/1

65/5

f

حروف متفاوت()a,b,c,d,e,f,g,h,iدر هر ردیف نشان دهنده اختالف معنی دار بین گروهها میباشد* .) p<0/05(.در گروه یک کلیه متا نفـروز تشـکیل
نشده بود.

بحث

مطالعه کامال  )6007( Sarmaروی کلیه جنین خوک

بررسی روند رشد تکاملی کلیهها در جنینهای مورد مطالعه

مطابقت دارد( .)65مطالعه حاضر نشان دادمیان ین طول

نشان داد که هرکلیه ابتدا به صورت تودهای کنجدی شکل

کلیههای چپ و راست تا گروه پنجم اندکی رشد صعودی

تظاهر نموده و به تدریج لوبیایی شکل ،که ریخت نهایی آن

داشته و از گروه پنجم به بعد افزایش طول چشمگیرتر

است ،خواهد شد .همچنان که  Belloو همکاران ( )6061در

بود.کامال سارما هم معتقد است در جنین خوک بیشترین

مطالعه کلیه در جنین بوفالو نشان دادند متانفروز در هفته

اختالف بین گروهی در طول و عرض کلیهها از لحاظ آماری

پنجم جنینی ظاهر میشود و واحدهای دفعی آن به شیوه

بین گروههای با دامنه سنی 10-55روزه و گروه سنی -661

مشابه مزونفریک از مزودرم متانفریک تشکیل میشود

600روزه قابل مشاهده است( .)65دراین مطالعه میان ین

(.)1مورفوژنز متانفروز بسته به نوع حیوان فرق میکند.

طول کلیه راست اندکی بیشتر از کلیه چپ بود .شاید رشد

متانفروز در جنین وضعیت فعالی دارد( .)61موقیعت

سریع شکمبه و تاثیر آن بر کلیه چپ یکی از عوامل این

متانفروز ابتدا در ناحیه ل نی قرار داشته ،بعداً در شکم جابجا
شده و موقعیت قدامیتری پیدا میکند ( .)66اختالفات
آناتومی ماکروسکوپی در کلیه پستانداران ناشی از شاخه

اختالف طول باشد و بر عکس عرض کلیه چپ کمی بیش
ازکلیه راست بود .میان ین عرض کلیه چپ و راست نیز سیر
صعودی یکنواختی نشان میداد.این در حالی است که

شاخه شدن ته کیسه متانفریک و نظم نفرونها است(.)5،66

میان ین عرض کلیه چپ و راست در جنین خوک اختالفی

مطالعه حاضر نشان داد میان ین فاصله کلیه چپ از آخرین

را نشان نداد( .)66،65میان ین وزن هر دوکلیه تا گروه پنجم

دنده در گروههای مختلف کمتر از میان ین فاصلهی کلیه

رشد صعودی یکنواختی داشته ،از گروه پنجم تا هشتم این

راست از آخرین دنده بود ،که این اختالف در آغاز کمتر

رشد بیشتر میشد .لیکن از گروه نهم رشد انفجاری بود.

بوده و با افزایش سن جنین بیشتر میشد.این یافتهها با نتایج
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 )6065( Tanviدر مطالعه روی کلیه جنین بزهای نژاد

مطالعه مورفوژنز و صعود كلیهها در جنین بزهای نژاد سانن

هیرکوس نشان داد درجنین ( )CRL=68سطح قدامی کلیه

دارد .با افزایش سن جنین ،کلیهها در جهت قدامی پیشرفت

راست با سطح کلیوی کبد در ارتباط بوده و کلیه چپ هم با

میکنند و از طرفی فاصله هرکلیه تا مهره  T13نیز بیشتر

شکمبه در تماس میباشد .همچنین کورتکس و مدوال تشکیل

میشود .این یافته با تحقیقات دی ر محققین که بر روی کلیه

شدهاند ( .)67در حالی که در این مطالعه متانفروز آغازین(کلیه

جنین حیوانات مختلف مطالعه کردهاند مطابقت دارد(و66،61

دائمی آینده) در گروه نهم (  )CRL=65به شکل توده سلولی در

 .)65این پدیده ممکن است بر عکس حالت فوق به علت رشد

انتهای مجرای مزونفریک ،نزدیک محل ورود به کلوآک قابل

آلومتریک ستون مهرهای با کلیهها باشد ،که قطعا نیاز به

رویت بود .این اختالف میتواند به دلیل اختالف نژادی

تحقیقات گستردهتری دارد.

حیوانات باشد .در این مطالعه در گروه دهم آهنگ افزایش طول

نتایج این مطالعـه نشـان داد کـه در نمونـههای بـاCRL= 16/50

کند شد .که با یافتههای  )6065( Tanviمطابقت دارد که معتقد

سانتی متر کلیه چـپ از محـدوده مهـره ای  L4-S3بـه محـدوده

است در جنین بز نژاد هیرکوس ( )CRL=65آهنگ افزایش

مهرهای  L2-L5ولی کلیه راست از  L3- S2به  L1-L4صعود کـرده

طول کلیهها کمی کند میشود .)67(.ضمنا بر عکس آنچه در

بود .این موقعیت در واقـع محـل کلیـههای دائمـی بزهـای بـالغ

روند رشد تکاملی غدد تناسلی مشاهده میشود ،کلیهها از لحاظ

است ،که ممکن است در نژادهای مختلف اندکی تفـاوت داشـته

موقعیت ،سیر صعودی داشته تا در جنین کامل و بز بالغ به

باشدبنابراین می تـوان نتیجـه گرفـت کـه مراحـل پایـانی رشـد

موقعیت نهایی گونهای خود برسد .بنابراین موقعیت کلیهها در

تکاملی متانفروز از CRL=61سانتیمتـر تـا CRL=16سـانتیمتـر

بزهای بالغ به نحوی است که کلیه راست کامال در سمت

صورت می پذیرد .یک مطالعـه مقایسـه ای در نژادهـای بزهـای

راست و مجاور سطح شکمی سه تا از اولین مهره های کمری

ایران چنین احتمالی را روشن خواهد ساخت.

قرار داشته و کلیه چپ در سمت راست صفحه طولی و سطی
بدن و مجاور سطح شکمی سومین تا پنجمین مهره کمری واقع
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