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 Summary                                                                               الخالصة    
  
 

س ة ن ث دراس ضمن البح الثت ین ث ة ب ة مقارن دة دراس ي یج  المع سة  ھ ة رئی امیع  حیوانی  مج

شبوط   ماك  ال ضفادع  واس رذان  وال ي ا.ّالج دة ف ت المع س وتكون ن نف ة م واع  المدروس الن

س ات  الن ت المخاالطبق ة  وتح ة  المخاطی ي الغالل سیة وھ صلیة جیة  الرئی ضلیة والم ة والع طی

ة  ة المخاطی وحظ ان الغالل ةول ي  الظھاری ات ھ الث طبق ن ث ون م لیة  تتك صفیحة االص  وال

ى  ا ال دة فیھ ر المع ي تفتق ي الت ضفادع ماعدا االسماك الت ي الجرذان وال والمخاطیة  العضلیة ف

بسیط في " دیاعمو" ّ الذي یبطن المعدة  كان نسیجاووجد ان النسیج الظھاري، االخیرة الطبقة

وكانت الغدد المعدیة  نبیبیة مستقیمة  في كل من الجرذان  والضفادع  في حین ، جمیع االنواع 

لیة  صفیحة االص دد ال ذه الغ ، كانت سنخیة متفرعة وغیر متفرعة في  معدة االسماك  وشغلت ھ

لیفي في وظھرت الغاللة تحت المخاطیة  كنسیج ضام مفكك  في معدة الجرذان و وكنسیج ضام  

ي ، باقي االنواع  ب  ف ة الترتی ة وطولی اما الغاللة العضلیة  فقد ظھرت على شكل طبقتین  دائری

سیج اما الغاللة المصلیة فظھرت كنسیج ضام مفكك م،جمیع االنواع    ا الن ة من خالی حدد بطبق

االمصلي  رة فیھ ة االخی رت الغالل ھ اعتب دة االسماك وعلی ي مع ا ف ة التي لم یالحظ وجودھ  غالل

  . برانیة
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  Introduction                                                                               المقدمة

  

زن ومخض  احد  stomachتعد المعدة  ة خ ؤدي وظیف ي ت ة والت ة المعوی المكونات الرئیسیة في القناة المعدی

دعى  ائل ی بھ س اویظ ،  chimeالطعام وتحویلھ الى ش دة تكیف ب النسجي للمع ر التركی وع " واضحا" ھ مع ن

 الذي یعطینا ضاملمعدة توزیع الیا ف النسیج الجي لاذ یشمل تنظیم الھیكل النس،  (1) الغذاء الخاص بكل حیوان

ا اذ ان " عن میكانیكیة تكیف المعي في الحیوانات المختلفة كال" واضحا" تفسیرا اص بھ ذاء الخ وع الغ مع ن

  .)2(  في المعدة یرتبط كما ھو معروف مع نوعیة الغذاءضاموتوزیع الیاف النسیج الترتیب وجود و

ور  ي الطی وقد تتكون المعدة من جزء واحد كما في بعض اللبائن كاالنسان وبعض االسماك او من جزئین كما ف

دة في الفقریات وانواع اخرى من االسماك او من اربعة اجزاء كما في المجترات وعلى العموم یمكن تحدید المع

  .بأنھا الجزء الواقع بین نھایة المريء وبدایة االمعاء

   ) 3(وبصورة عامة مھما اختلفت اجزاء المعدة فأنھا تتكون من اربع طبقات نسیجیة ھي 

ة  ة المخاطی ة   Mucosaالغالل ة ظھاری ن بطان ألف م ي تت لیة  epithelail tissueالت فیحة اص ا ص  تلیھ

lamina propria قة عضلة المخاطیة  ثم طبmuscularis mucosa  وتقع ضمن الصفیحة االصلیة الغدد 

  gastric pits .  التي تفتح في النقر المعدیة  gastric glandsالمعدیة 

ة  ت المخاطی ة تح صاب   Submucosa  الغالل ة واع ة دموی وي اوعی ك یح ام مفك سیج ض ن ن ألف م ، وتت

   . rugaeفي تكویت طیات تبرز الى تجویف المعدة تدعى بالتجاعید وتشترك ھذه الطبقة مع الغاللة المخاطیة 

ا  Muscularis externaالغاللة العضلیة الخارجیة  ب ترتیب ا" تتكون من الیاف عضلیة ملساء تترت " دائری

  .حسب عدد الطبقات التي تختلف باختالف نوع الحیوان" او مائال" او طولیا

تتكون من نسیج رابط مفكك قد یكون مغطى بظھارة  Serosa or Advantitia الغاللة المصلیة او البرانیة  

    . mesotheliumمن الطبقة المتوسطة 

ّ الرئیسیة اال  النسجیة والمعدة بشكل خاص من نفس الطبقاتّوعلى الرغم من تكون القناة الھضمیة بشكل عام

س من" انھا تختلف مظھریا مكھاحیث نوع الغدد المعدیة وموقعھا ونوع االن ضامة وس ات  جة ال وھذه االختالف

من ال) 4(ّھي نوع من التكیف لنوع الغذاء  دد ض ذه الغ ع ھ ة كما یختلف موق ةغالل ة  المخاطی ي طبق ع ف د تق  فق

    ).6(اوتقع ضمن الغاللة تحت المخاطیة كما ذكر) 5 (ا ذكرــــ كم كما في بعض انواع الطیورالمخاطیة العضلیة

ففي االسماك التي  في جمیع اجزاء المعدة اذا كانت متكونة من اكثر من جزء واحد دیة المعكذلك التتواجد الغدد

ة دة البوابی ي المع ا ف دم وجودھ ة وینع دة الفؤادی ي تتكون معدتھا من جزأین تقع الغدد المعدیة في المع ذلك ف  ك

ط abomasums ــ الالحیوانات المجترة التي تتكون معدتھا من اربعة اجزاء فأن الغدد تشغل الجزء االخیر  فق

ضمیة(8)  كما ذكر)7 ( اف   ان المعدة الفؤادیة ذات غاللة مخاطیة سمیكة اكثر من باقي اجزاء القناة الھ واض

  .ان المعدة الفؤادیة تتكون من طبقة طالئیة وغدد فؤادیة مصلیة وصفیحة اصلیة وطبقة حبیبیة وغاللة عضلیة
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ا د ا" وعموم زء واح دة من ج ت المع واء تكون ة س اطق ھي المنطق الث من ى ث ا تقسم ال ددة فأنھ زاء متع و اج

ة  ة او الجسمیة  cardicالفؤادی ة القاعی ة  fundic والمنطق ة البوابی ان pyloric  والمنطق رز المنطقت اذ تف

ین یالفؤادیة والبوابیة  ي ح سیة ف صورة رئی دي المادة المخاطیة ب صیر المع رز الع زیم(ف امض ان سین وح  البب

   .)3(للمنطقة القاعیة فقط  من الخالیا الغدیة) كالھیدروكلوری

دي  )9( كما اشار صیر المع ات الع ا تسمى ان مكون وع واحد من الخالی رز من ن ائن تف ر اللب ات غی ي الفقری ف

oxynticopeptic  وع واحد ، ّ تكون الغدد المعدیة في حین ان الغدد المعدیة في اللبائن تتكون من اكثر من ن

  .لوریككتفرز مولد الببسین والخالیا الجداریة تفرز حامض الھیدرو) خالیا شیف(الیا الرئیسة فالخ،من الخالیا 

تھدف الدراسة الحالیة الى التعرف على التركیب النسجي لطبقات المعدة في الحیوانات المدروسة ومعرفة اوجھ 

  .الشبھ واالختالف بینھا

  

 Materials and Methods                                المواد وطرق العمل

  

  :تم دراسة المعدة في ثالث مجامیع حیوانیة ھي 

   Rattus norvegicus الجرذان  

    Rana pipiensوالضفادع 

  Barbus grybus واألسماك

ي . وبواقع ثالثة لكل مجموعة  ق ف ل ش م عم ورم ث أذ تم تشریح حیوانات التجربة بعد تخدیرھا بمادة الكلوروف

 10وحفظھ في محلول الفورمالین) (10ة السفلى وتم فصل المعدة عن االحشاء الداخلیة لكل حیوانالجھة البطنی

ضرت ا%  م ح اطع النسجیةلث ة مق ى طریق ادا عل صت ال (11)  اعتم اطع النسجیة وفح ر مق تخدام المجھ  بأس

  .الضوئي وعلى قوى تكبیر مختلفة وتم تصویرھا بأستخدام كامیرا دیجتال 
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  Results and Discussion                       المناقشة                     والنتائج
  
  

  :یتكون من أربعة غالالت ھي  أظھرت نتائج الفحص النسجي إن جدار المعدة
  

  Tunica Mucosaالغاللة المخاطیة : ًأوال

سی ودي ب اري عم سیج ظھ ة بن ماك مبطن ضفادع واالس رذان وال ن الج ل م ي ك دة ف رت المع  Simpleط  ظھ

columnar epithelial tissue  ماك رذان واالس دة الج ي مع ة ف ة نحیف ات طویل ة طی ى ھیئ تظم عل (  ین

صورة ( في حین ظھرت الطیات سمیكة وقصیرة في معدة الضفدع  )2 و 1الصورة  ائج ،  ) 3ال ذه النت ق ھ تتف

  ).(15   و(14) و (13)  و) 12( من مع ماذكره كل

 في معدة Loose Connective tissue كنسیج ضام مفكك Lamina Properiaظھرت الصفیحة االصلیة 

رذان  صورة ( الج ھ ) 4ال ل الی ق مع ماتوص ة تتف ذه النتیج ي  )16 (وھ ام لیف رت كنسیج ض  Fibrousوظھ

Connective tissue   ان ضفدع وك ي ال دة ف ن جدار المع ل مساحة واسعة م ة  أحت ة الدموی ي باالوعی غن

ام ،  في حین لم تتمیز الصفیحة االصلیة في معدة االسماك   )5 الصورة( واالعصاب  رت كنسیج ض والتي ظھ

     خاطیة ــــــت متداخلة معھا داخل الطیات المـــلم تتمیز بوضوح عن الغاللة تحت المخاطیة التي كان، لیفي كثیف 

  . ) 6الصورة ( 

 Straightیة وكانت ھذه الغدد نبیبیة مستقیمة  شغلت الغدد المعدیة في االنواع الثالث منطقة الصفیحة االصل

tubular glands و )14(  و(16) وھذا یتفق مع كل من  )  5 و 4الصورة (  في كل من الجرذان والضفادع 

ة ، ) 17( ر متفرع ة وغی نخیة متفرع دد س ذه الغ رت ھ ین ظھ ي ح  Branched and non branchedف

alveolar glands ماك دة االس ي مع صور(  ف اذكره  ) 7 ةال ف مع م ة تختل ذه النتیج دد (4)وھ ون الغ  من ك

  .Tilapia نبیبیة وتتفق معھ في نوع الغدد في اسماك breamالمعدیة في اسماك 

ضلیة Muscularis Mucosa layer ظھرت طبقة المخاطیة العضلیة  اف ع ة من الی ة رقیق  على شكل طبق

ماك ) 9 و 8 الصورة( ملساء في معدة الجرذان والضفادع  ا  ولم یالحظ وجودھا في معدة االس ذا مشابھ لم وھ

  .Tilapia و bream عند دراستھ لنوعین من االسماك ھما  15)(الحظھ 

  

  Tunica Sub mucosaالغاللة تحت المخاطیة : ًثانیا

شار  ة انت ة مع مالحظ ا الدھنی ة والخالی ة الدموی ظھرت الغاللة تحت المخاطیة كنسیج ضام مفكك غني باالوعی

ة ب اف الكوالجینی ض االلی صورة( ع ك )  8 ال ى ذل ار ال ا اش دة  ، 18)(كم ي مع ة ف ذه الغالل رت ھ ین ظھ ي ح ف

ي ام لیف سیج ض ماك كن ضفادع واالس ات ال ل طی ب داخ ا كل ر منھ زء االكب د الج ة ویمت ة الدموی ي باالوعی  غن

رهمشابھ  وھذا ) 7 و 10 الصورة(المخاطیة ویمتد الجزء المتبقي اسفل ھذه الطیات  ماك  )15 (لما ذك ي  اس ف

Tilapia.  
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  Tunica Muscularisالغاللة العضلیة : ًثالثا

ت  ضلیة وكان اف الع ة من االلی ة وخارجی ین داخلی ة من طبقت ثالث مكون واع ال ي االن ضلیة ف ظھرت الغاللة الع

و  11 الصورة(اك الطبقة الداخلیة دائریة الترتیب والطبقة الخارجیة طولیة الترتیب في كل من الجرذان واالسم

( وانعكس ترتیبھا في معدة الضفادع اذ ظھرت الطبقة الداخلیة طولیة الترتیب والخارجیة دائریة الترتیب )  12

اذكرهو    )18( وھذا یتفق مع ما وصفھ )  10 الصورة ف مع م ة 15) (تخت ین مائل ون من طبقت ا تتك ي انھ  ف

  .(19)وتتفق مع Tilapia ودائریة في اسماك 

  

  Tunica Serosaالغاللة المصلیة  : ًرابعا

ك  ام مفك صابظھرت ھذه الغاللة كنسیج ض ة وأع ة دموی ى أوعی اوي عل ا  ح ة من الخالی ة بطبق وكانت محاط

دة )  13 الصورة( المسطحة الحرشفیة في معدة الجرذان  ي مع ة  ف وترتبت انویة ھذه الخالیا في اكثر من طبق

صلي ولم یحاط النسی)  14 الصورة( الضفادع  سیج الم ا الن ماك بخالی دة االس ي مع صورة( ج الضام ف )  12 ال

صلیة  ائجوعلیھ تعتبر ھذه الغاللة برانیة ولیست م ف عن نت ذا یختل ي 15) (   وھ رة ف ة االخی ون الغالل ي ك  ف

   .االسماك ھي مصلیة ولیست برانیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تبین طیات المخاطیة في معدة)2(الصورة                         تبین الطبقة الطالئیة في معدة) 1(الصورة 
  H-E 40Xاالسماك                                                       H-E 400Xالجرذ 
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    بیةـین الغدد المعدیة النبیــــــــــــــتب) 4(الصورة                  تبین الطبقة الطالئیة العمودیة في)3(الصورة

 حة االصلیة في  معدة الجرذ         ـــــــــالصفیضمن                                          H-E 400Xمعدة الضفدع 
                                                                           H-E 100X   

  
     

  
  

                             
  
  
  
  
  
  
  
  

  نخیة داخلــــین الغدد الســـــــــــــــتب) 6(الصورة                عدیة داخل ــــن الغدد المــــــــــــــتبی) 5(ورةالص

  ماكــــحة االصلیة في معدة االســــــــــــــــالصفی                 دة الضفدع ــــــي معــــــیحة االصلیة فـــــــالصف

400X H-E                                                           H-E 40X  

  
  

    
    

  
  
  
  
  
  
  
  

  خاطیة وطبقة ـــــــتبین الغاللة تحت الم)8( الصورة                 اسفلھا نخیة متفرعةـــتبین غدد س)7(الصورة
                   

  X  100لیة في معدة الجرذــــــــــــالمخاطیة العض                 في معدة االسماك .s.m الغاللة تحت المخاطیة
H-E 100X    

  



 
 

٧

 
 

 
                              

 
 
 
 
 
 
 
  
  

  لیةــــــتبین الطبقة المخاطیة العض)10(الصورة                     خاطیةــالم اللتانـــین طیات الغـــــتب)9(الصورة
 

  ة والغاللة العضلیةـــــخاطیـــاللة تحت المـــوالغ                       X H-E40xفي معدة الضفدع وتحت المخاطیة
 

     H-E 400Xفي معدة الضفدع                                                                                
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  ة والبرانیة العضلیغاللتانتبین ال) 12(الصورة                   في معدة  لیةـــتبین الغاللة العض) 11(الصورة 
      

  X H-E 400 عدة االسماكــفي م H-E 100X                                                      الجرذ
  

                                                                               
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

     دةــلیة في معــــتبین الغاللة المص)14(الصورة                     في معدةs تبین الغاللة المصلیة) 13(ورةالص
   

  H-E 400Xالضفدع                                                       H-E 40X   الجرذ
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Summary  
  
  
  
  

The study include comparative histological structure of stomach among three 

groupes animals :rats,frogs,and fishes.Hisological results found that the stomach 

composed of four tunica:mucosa,sub muocosa ,muscularis,and serosa.The results 

found that the mucosa consist of three layers:epithelium,lamina properia ,and 

muscularis mucosa in rats and frogs while in fishes muscularis mucosa was 

absent.The epithelium layer was simple columnar epithelium tissue in all 

species.Gastric glands was straight tubular gland in rats and frogs when was 

branched and non branched alveolare glands in fishes , this glands occurs lamina 

properia .Sub mucosa was loss connective tissue in rats , and was fibouse 

connective tissue in frogs and fishes. Tunica of muscularis found as two layers 

circular and longitudinal in all species .Serosa was loss connective tissue enclosed 

by mesothelail layer which was absent in stomach of fishes so considered as          

                                                                                                          adventatia              

                                                                                                  


