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مطالعه مورفومتری غدد لنفاوی پيش کتفی، 
پيش رانی و پس زانوئی در شتر يک کوهانه

)Camelus dromedarius(

چکيد ه
 در اي�ن تحقي�ق مجموعًا تع�داد 121 عدد غده لنفاوی پيش كتفی، پيش رانی و پس زانوئی ازس�مت راس�ت و چپ به 
طور تصادفی از ش�ترهای يك كوهانه نر بالغ و س�الم  كشتار شده در كش�تارگاه صنعتی مشهد جمع آوری شد.سپس 
مورفومتری هر كدام از غدد ش�امل طول، عرض، قطر، وزن، حجم و دانس�يته اندازه گي�ری و ميانگين و انحراف معيار 
داده ها مش�خص گرديد. نتايج نش�ان داد كه موقعيت اين غدد در ش�تر مش�ابه با گاومی باش�د، از لحاظ شکلی غدد 
لنف�اوی پي�ش كتفی1 و پيش رانی2 بيضی ش�کل و كش�يده وغده لنفاوی پ�س زانوئی گرد3 می باش�د. ميانگين طول، 
ع�رض و قط�ر غده لنفاوی پيش كتفی راس�ت 9/18، 3/57، 2/09 س�انتی مت�ر، غده لنفاوی پي�ش كتفی چپ9/27، 
 3/72، 2/32  س�لنتی متر، غده لنفاوی پيش رانی راس�ت 3/9،9/51، 2/71س�انتی متر، غ�ده لنفاوی پيش رانی چپ

8/13، 3،3/36/ 3 سانتی متر، غده لنفاوی پس زانوئی راست 4/31، 3/27، 2/27 سانتی متر و غده لنفاوی پس زانوئی 
چپ 4/62، 3/33، 2/35 س�انتی متر اندازه گيری ش�د .از بين غدد لنفاوی ذكر ش�ده غده لنفاوی پيش رانی راس�ت 
طوي�ل ترين، عريض ترين و قطورترين )9/51، 3/9، 71/ س�انتی متر2(غده اس�ت ك�ه دارای وزن و حجم )48/8گرم، 
52/62سانتی متر مکعب( بيشتری  نيزمی باشد و كمترين طول، عرض و قطربترتيب مربوط به غدد پس زانوی راست، 
پس زانوئی چپ و پيش كتفی راست می باشد. كمترين حجم و وزن به ترتيب در غدد لنفاوی پس زانوئی راست وپيش 
رانی راس�ت مشاهده شد. اطالعات بدس�ت آمده می تواند در علوم آناتومی، بهداشت و بازرسی گوشت و طب داخلی 

دامپزشکی مورد استفاده قرار گيرد.
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مقد مه
ش��تر تنها دامی اس��ت كه خ��ود را از لحاظ آناتوم��ی ، فيزیولوژی و 
اكولوژی با ش��رایط سخت مناطق خش��ك و نيمه خشك در ایران تطابق 
داده اس��ت. این حيوان می تواند تا 2 هفته بدون نوشيده آب بسر برد در 
صورتی كه این امر برای دیگر دام ها غير ممکن است . نژادها ی مختلف 
ش��تر در ایران عبارتند از: شتر یك كوهانه4 و شتر دو كوهانه5، از بين این 
نژادها شتر یك كوهانه نسبت به نوع دو كوهانه به تعداد بيشتری در ایران 
یافت می ش��ود و دارای تيره های مختلف اس��ت كه عبارتند از، كلکویی، 

تركمنی، بلوچی و بندری )4(.
غده های لنفاوی س��اختارهای گرد تا بيضی ش��کلی هس��تند كه در 
مناطق مختلف بدن و در امتداد مجاری لنفی قرار دارند. فعاليت اصلی این 
غدد تصفيه لنف و حذف باكتری هاست. بدین صورت كه پادگن هایی را 
كه توسط لنف نقل و انتقال می گردد توسط این غدد به دام انداخته می 
ش��ود. این غدد نقش صافی را در بدن ایفا می كنند و تمامی لنف مشتق 
ش��ده از مایع بافتی، قبل از بازگش��ت به سيستم گردش خون توسط این 
غ��دد تصفيه می گردد. عروق لنفاوی از نواحی مختلف كپس��ول وارد این 

غده ها شده و از طریق ناف آن خارج می گردد)13، 14، 16(.
غدد لنفاوی خارج الش��ه یکی از مهم ترین نقاط برای معاینه الش��ه 
در كش��تارگاه می باش��ند، ازميان غدد لنفاوی خارج الش��ه غدد لنفاوی 
پي��ش كتفی، پيش رانی و پس زانوئ��ی به علت موقعيت خاص آنها در زه 
كش��ی لنف و سهولت بازرسی از اهميت بيش��تری بر خوردار می باشند. 
ب��ا مطالعه خصوصيات این غدد به بيم��اری های منجمله: آمفيزم، لوكوز، 
لنفوس��اركوما، س��ل، التهاب غدد لنفاوی، التهاب نکروزی، التهای پنيری، 

اكتينوباسيلوز و اپيتليوما در محل كشتارگاه پی می برند)1، 9، 10(.
در م��ورد مورفومتری غدد لنفاوی خارج الش��ه در گونه های مختلف 
نش��خواركنندگان مثل گاو، گوس��فند و بز مطالعات زی��ادی انجام گرفته 
است)9، 11، 12(، اّما در مورد شتر مطالعات بر روی غدد لنفاوی محدود 
می باشد)6، 14(، لذا ما برآن شدیم كه با توجه به كشتارفراوان این حيوان 
و استفاده از شتر به عنوان منبع توليد گوشت، شير، حمل ونقل و سواری، 
مطالع��ه ای بر روی خصوصيات موفومتری غدد مذكور انجام دهيم، نتایج 
این مطالعه می تواند در علوم مختلف منجمله آناتومی، بهداشت و بازرسی 

گوشت و طب داخلی دامپزشکی مورد استفاده قرار گيرد.

مواد وروش كار
در ای��ن تحقيق تعداد 121 عدد غده لنفاوی پيش كتفی، پيش رانی 
و پس زانوئی از س��مت راس��ت و چپ به طور تصادفی از ش��ترهای یك 
كوهانه نر بالغ و سالم كش��تار شده در كشتارگاه صنعتی مشهد بالفاصله 
 بعد از كش��تار جدا گردید. ميانگين وزن شترها 252 كيلوگرم بود. سپس 
نمونه های غدد به تفکيك ناحيه و س��مت نمونه برداری در بس��ته های 
نایلونی قرار داده ش��د و تمام مش��خصات بوس��يله برچس��ب بر روی نمو 
ن��ه ها ثبت گردید. نمو نه ها بالفاصله به بخش بافت شناس��ی دانش��کده 
دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد منتقل و بعد از شستشو و جدا كردن 
بافت های همبند اضافی، س��طح غده و مقطع عرضی غده مورد بررس��ی 
قرار می گرفت و در صورت عدم مش��اهده ضایع��ه، التهاب و یا خونریزی 
در صورت س��المت كامل غده  مطالعات  مورفومتری غدد ش��امل طول، 
عرض و قطر )با كوليس(، وزن )با ترازوی حس��اس(، حجم )به وسيله بشر 
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Morphometrical study of prescapular, prefemoral and popliteal lymph node of one-humped camel (Camelus 
dromedaries)
By: R. Raji, and H. Fazbakhsh, Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of 
Mashhad, (Corresponding Author; Tel: +989153008619).
In this study 121 prescapular, prefemoral and popliteal lymph node of male healthy camel from Mashhad abattoir 
were collected. After collecting of specimens factors such as: Length, width, thickness, weight, volume and 
density of each lymph node were measured by caliper device. All factors were analyzed and compared using 
Excel program. It was revealed that, normal dimensions of right prescapular lymph node (Length, width and 
thickness) were 9.18±1.39, 3.57±1.06, 2.09±0.38, left prescapular lymph node 9.27±1.56, 3.27±0.93, 2.32±0.69, 
right prefemoral lymph node 9.51±2.86, 3.9±0.61, 2.71±0.47, left prefemoral lymph node 8.13±2.72, 3.36±0.27, 
2.3±0.45, right popliteal lymph node 4.31±0.61, 3.27±0.44, 2.27±0.5 and left popliteal lymph node 4.62±0.51, 
3.33±0.63, 2.35±0.58. Maximum length (9.51±2.86), width (3.9±0.61) and thickness (2.71±0.47) were observed 
in right prefemoral lymph node. Minimum length (4.31±0.61), width (3.27±0.44) and thickness (2.09±0.38) were 
observed in right popliteal, right prefemoral and right prescapular lymph node. Minimum volume (15.07±6.15) and 
density (1.02±0.24) were observed in right popliteal and right prefemoral lymph node. 
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حاوی آب( و دانسيته از تقسيم كردن حجم بر وزن محاسبه  می گردید. 
ميانگين و انحراف معيار داده ها به تفکيك نام غدد و سمت مورد مطالعه 
بوس��يله برنامه Excel محاس��به و در س��ه غده مورد نظر با هم مقایسه 

شدند.

مشاهدات و نتايج
محل قرار گرفتن غدد لنفاوی مورد مطالعه در ش��تر با مش��ابه دیگر 
نش��خواركنندگان می باش��د، موقعيت قرار گرفتن غ��دد مورد مطالعه در 

نشخواركنندگان بدین شکل می باشد:

 غده لنفاوی پيش كتفی يا سطحی گردنی 
در لبه قدامی عضله فوق ش��وكی6 و برروی عضله نردبانی7 قرار گرفته 
و قسمت پشتی آن توسط عضله عرضی كتف8 و قسمت شکمی آن توسط 
عضله بازوئی- س��ری9 پوشيده شده است.لنف نواحی پوست گردن، كتف، 
قس��متی از نواحی جانبی قفسه سينه، عضالت كمربند سينه ای و سطح 

خارجی كتف توسط این غده جمع آوری می گردد)شکل 1، 2(.

غده لنفاوی پيش رانی يا زير خاصره ای 
بر روی تاندون عضله مورب خارجی شکم و در تماس با عضله كشنده 
فاس��يا التا10 قرار دارد و كمی باالتر از كشکك قرار می گيرد. لنف نواحی 
پوس��ت لگن، ران و س��اق پا، شکم، قس��مت خلفی قفسه سينه و قضيب 

توسط این غده جمع آوری می گردد)شکل 1، 2(.

غده لنفاوی پس زانوئی يا ركبی 
این غده به دو صورت س��طحی و عمقی دیده می ش��ود، غده لنفاوی 
پس زانوئی عمقی بر روی عضله دو بطنی و بين عضالت دو س��ر رانی11 و 
نيم وتری12 قرار دارد، لنف نواحی خلفی و جانبی س��اق پا و عضالت این 

ناحيه توسط این غده لنفاوی جمع آوری می گردد)شکل های 1، 2(. 
 از لحاظ ش��کل غدد لنفاوی پيش كتفی و پيش رانی در شتر بيضی 
ش��کل و كش��يده بوده اّما غده لنفی پس زانوئی تقریباً گرد می باشد،این 
 شکل غدد در دیگر نشخواركنندگان مثل گاوو گوسفند نيز دیده می شود

)شکل های 1، 2(. 
نتایج بدست آمده  نشان می دهد كه ميانگين طول، عرض و قطرغدد 
لنف��اوی پيش كتف��ی راس��ت 9/18±1/39، 3/57±1/06، 2/09±0/38 
س��انتی متر، پيش كتفی چپ 9/27±1/56، 3/72±0/93، 2/32+0/69، 
 غ��ده لنفاوی پيش رانی راس��ت 9/51±2/86، 3/9±0/61، 2/71±0/47 
س��انتی متر، غده لنفاوی پي��ش رانی چ��پ8/13±2/72، 3/36±0/72، 
0/45±2/3 ، غده لنفاوی پس زانوئی راست 4/31±0/61، 3/27±0/44، 
0/5±2/27 و غده لنف��اوی پس زانوئی چپ 4/62±0/51، 3/33±0/63، 

0/58±35/ 2 سانتی متر می باشد.
از بين غدد لنفاوی ذكر ش��ده درس��مت راس��ت و چپ غده لنفاوی 
پي��ش رانی راس��ت طوی��ل تری��ن، عریض تری��ن و قطورتری��ن )9/51، 
3/9، 71/ 2 س��انتی مت��ر( غده اس��ت ك��ه دارای وزن و حج��م )48/8 
گ��رم، 52/62 س��انتی مت��ر مکع��ب( بيش��تری م��ی باش��د و كمترین 
 ط��ول، ع��رض و قط��ر به ترتي��ب مرب��وط به غ��دد پس زانوی راس��ت 

)31/ 4 سانتی متر(، پس زانوئی راست )3/27 سانتی متر( و پيش كتفی 
راست )2/09سلنتی متر( می باشد. 

كمتری��ن حج��م و وزن بترتي��ب در غدد لنفاوی پس زانوئی راس��ت 
)15/07س��انتی متر مکعب( و پيش رانی راست )48/8 گرم( مشاهده شد 

)نمودارهای 1، 2، 3(. 

بحث
 بازرس��ی غ��دد لنف��اوی مهم ترین قس��مت در بازرس��ی  الش��ه در 
كشتارگاه ها محسوب می شود  به این علت كه غده های لنفاوی به خصوص 
غده های لنفی خارج الشه )سطحی( در ارزیابی فرایند بيماری و قضاوت در 
مورد الشه بسيار مهم هستنداین غدد در نتيجه التهاب، نئوپالزی و محرك 
های ایمنی زا دچار هيپرپالزی شده و این پاسخ به محرك معموالً سریع و 
با افزایش اندازه، پر خونی و گاهی نقص در بافت  ایجاد می شود، بنابر این 
اندازه، رنگ و قوام غدد لنفاوی می تواند یك راهنمای با ارزش در ارزیابی 
 فرایند بيماری در دام باش��د و با مقایس��ه نمونه مشکوك با نمونه طبيعی 

می توان به ضایعه دار بودن غده لنفاوی پی برد)9، 10(.
 در مطالعه انجام ش��ده بر روی شتر مشخص گردید كه غدد لنفاوی 
پي��ش كتف��ی در ش��ترراحت تر و س��ریعتر از غ��دد لنف��اوی پيش رانی 
و پ��س زانوئی قابل مطالعه و بررس��ی می باش��د كه این ویژگی مش��ابه 

نشخواركنندگان است.  
در همي��ن زمينه تحقيقاتی در رابطه با مورفول��وژی غدد لنفاوی در 
دیگر گونه ها توس��ط محققين انجام گرفته اس��ت، مطالعات محمد پور و 
همکاران در سال 1385 برروی غدد لنفاوی فکی، بنا گوشی، پشت حلقی 
جانبی، پيش كتفی، پيش رانی و پس زانوئی در گاو نشان داد كه در سن 
2 سالگی ابعاد این غدد در مقایسه با سایر سنين بيشتر می باشد و د ربين 
دو جنس نيز در جنس نر ابعاد این غدد بزرگتر می باشد، نتایج مطالعات 
ایشان مش��خص كرد كه در بين غده های لنفاوی مورد بررسی بيشترین 
ط��ول ، عرض و ضخامت بترتيب درغ��ده لنفاوی پيش كتفی، خاصره ای 
و پي��ش كتف��ی و كمترین طول، عرض و ضخام��ت بترتيب در غده های 

لنفاوی فکی، فکی و خاصره ای دیده شد)2(.
مطالع��ات بيومتری و هيس��تومورفومتری غدد لنف��اوی پيش كتفی، 
پيش رانی و پس زانوئی بوس��يله محمد پور در س��ال 1386 درگوس��فند 
ل��ری- بختياری نش��ان داد كه بيش��ترین تف��اوت ه��ای مورفومتری در 
ضخامت این سه غده بوده و در سمت راست و چپ دارای اختالف معنی 
داری)P>0/05( می باش��د و ميانگين اندازه ی آنها در سمت چپ بيشتر 
از س��مت راس��ت بود و در بررسی هيس��تومورفومتری این غدد بيشترین 
اختالف د راندازه ی قطر كوچك ندول لنفاوی و مركز زایگرآن می باش��د 
كه این پارامترها در س��مت چپ و راس��ت و دو سن دارای اختالف معنی 
داری)P>0/05( بوده و در سن 13 تا 18 ماهگی و در سمت راست اندازه 

ی آن بزرگتر بود)3(.
مطالعات Yoon 13در س��ال 1999 ب��رروی تعدادی از غدد لنفاوی 
در پنج گروه از بزهای بومی كره نش��ان داد كه اندازه ی غده های لنفاوی 
م��ورد مطالعه با افزایش س��ن بزرگتر ش��ده ولی در رن��گ و موقعيت آن 
تغيي��ری ایجاد نمی ش��ود و بافت لنفاوی در س��نين پایين دارای تکامل 
 B وT كمتری نسبت به بالغ می باشد و اختالفی در اندازه لنفوسيت های
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در سنين مختلف مشاهده نشد )16(.
 Bagi 14در س��ال 1992 به مطالع��ه غده های لنفاوی درگاو ميش 
در س��نين جوانی و بالغ پرداخت نتایج نشان داد كه غده لنفاوی فکی در 
بالغين و زیر بغلی در گوساله ها دارای ابعاد كمتر و كوچکتر بوده و در هر 
 گ��روه غده لنفاوی پيش كتفی دارای ابعاد بزرگتری نس��بت به دیگر غدد 
می باشد این مطالعات متفاوت با نتایج بدست آمده در تحقيق انجام شده 

در شتر می باشد )7(.
 مطالعات Panchal در س��ال 1998بر روی خصوصيات بافتی غدد 
لنفاوی زیر كمری، طحال و پالك های پی یردر 20راس گوس��فند نشان 
داد كه ضخامت كپسول و قطر ندول های لنفاوی در بالغين بيشتر بوده و  
تعداد پالك های پایر در ایلئوم در س��نين پایين تر بيشتر می باشد)14(. 
نتایج مطالعه حاضر می تواند در علوم مختلف آناتومی، بهداشت و بازرسی 

گوشت و طب داخلی دامپزشکی مورد استفاده قرار گيرد.

پاورقی ها
1- Prescapular lymph node
2- Prefemoral lymph node
3- Popliteal lymph node
4- Camelous dromedaries
5- Camelous bachterianous
6- Supraspinatus muscle
7- Scalneus muscle
8- Omotransversarius muscle
9- Brachiocephalicus muscle
10- Tensor fascia lata
11- Biceps femoris muscle
12- Semitendinosus muscle
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