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 مطالعه مورفومتری و هیستومتری عقده های لنفاوي پیش 
کتفی، پیش رانی و رکبی در گوسفند لری – بختیاری ایران 

چکید ه
 در این تحقیق سیصد زوج از عقده هاي لنفاوي پیش کتفي، پیش راني و رکبی چپ و راست گوسفند لری – بختیاری در دوسن 
ش�ش ماه تا یک س�ال و یک س�ال تا یک و نیم سال از کشتارگاه شهرکرد جمع آوري و با اس�تفاده از کولیس ابعاد هر عقده از 
قبی�ل ط�ول، عرض و ضخامت آن اندازه گیري و ثبت گردید. جهت مطالعات بافت شناس�ی مقاطع�ي از عقده هاي لنفاوي چپ 
و راس�ت را جدا نموده و پس از اجرای مراحل آماده س�ازي بافت و رنگ آمیزي هماتوکس�یلین – ائوزین ندول هاي لنفاوي آنها 
مش�خص گردید و قطر ندول های لنفاوی و مراکز زایای آنها با روش میکرومتري اندازه گیري گردید. در انتها اطالعات بدس�ت 
آمده با اس�تفاده از آزمون T-student بین عقده هاي لنفاوي چپ و راس�ت و دو گروه س�نی مورد مطالعه، مقایس�ه ش�د. در 
مقایسه پارامترهاي اندازه گیري شده بین دو سمت چپ و راست مشخص گردید که بیشتر تفاوت هاي مورفومتري در ضخامت 
این سه عقده بوده و در سمت چپ و راست داراي اختالف معني داري)P >0/05( بود و میانگین اندازه آنها درسمت چپ بیشتر 
از س�مت راس�ت بود. در مقایس�ه ضخامت بین دو گروه سنی، در هر سه عقده در سن یک س�ال تا یک ونیم سال و سمت چپ 
داراي مقدار بیشتري بود. بقیه پارامترها ي مورد مطالعه متغیر بودند در عقده پیش کتفي طول، پیش راني ضخامت ورکبي تمام 
پارامترها در س�ن یک س�ال تا یک و نیم س�ال در هر دو سمت بیشتر از سن شش ماه تا یک سال مشاهده شدند و اختالف آنها 
نیز معني دار)P>0/05( بود. در بررس�ي هیس�تومتري هر سه عقده مشخص شد که بیش�ترین اختالفات در اندازه قطر کوچک 
 ن�دول لنف�اوي و مرکز زایگر آن می باش�د که این پارامترها در س�مت های چپ و راس�ت و دو س�ن داراي اختالف معني داري

)P> 0/05( بود بطوری که در سن یک سال تا یک و نیم سال و سمت راست اندازه آن بزرگتر بود.

کلمات کلید ی: مورفومتری، هیستومتری، عقده های لنفاوی، گوسفند لری - بختیاری

شماره 86، بهار 1389

)پژوهش و سازندگی(



48   )پژوهش وسازند گی(

Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 86 pp: 47-52

Morphometry and histometrical study of prescapular, prefemoral and popliteal lymph nodes in Iranian Lori _ 
Bakhtiari sheep
By:A. A. Mohammadpour, Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of 
Mashhad, Mashhad, Iran. (Corresponding Author; Tel: +989153184170). H. Moshtaghi, Department of Food Hy-
giene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University,  Shahrekord, Iran. A. R.  Naderi, Graduated from 
Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
  In this research,  300  pairs of lymph nodes; prescapular, prefemoral and popliteal were collected from Lori – Bakhtiari 
sheep in Shahrekord abattoir. The specimens divided in two age groups (6 -12 month and 13 – 18 months) and then 
length, width and thickness of them were recorded using by caliper. For histological studies, lymph nodes were pro-
cessed through routine tissue preparation technique and stained with H&E method. By the use of special micrometry 
devices, the diameters of lymphatic nodules and their germinal centers were determined. Our data analysis (t-test) 
revealed that in all the  lymph nodes, there were a significant differences(P<0.05) between thickness of left and right 
lymph nodes in two age groups and the mean thickness of left side were greater than the right side lymph nodes.The 
other parameters, such as length in prescpular lymph node, thickness in prefemoral lymph node and all of the parametrs 
in popliteal lymph nodes in age group 1 – 1.5 year were greater than 6 month to 1 year age group. Histometrical studies 
revealed that, in all of lymph nodes small diameter of lymphatic nodule with its germinal center  in right side was more 
than left and in 1 –1.5 year was significantly  (P<0.05) greater than 6 month to 1 year.      

Key words: Morphometry, Histometry,  Lymph nodes, Lori – Bakhtiari sheep.    

مقد مه
   عق��ده هاي لنفاوي س��اختارهاي گرد تا بیضي ش��كل هس��تند که در 
 مناطق مختلف بدن و در مسیر مجاري لنفي قرار دارند. فعالیت اصلي این 
 عق��ده ه��ا تصفی��ه لن��ف و ح��ذف عوام��ل عفونی نظی��ر باکت��ری ها و 
ویروس ها و ایجاد واکنش ایمنی برعلیه چنین عواملی است. بدین صورت 
 که پادگن هایي که توسط لنف انتقال مي گردند توسط این عقده ها به دام 
انداخته مي شوند. عقده های لنفاوی تنها ارگانی هستند که دارای عروق 
لنفاوی آوران و وابران هس��تند. در اکثر حیوان��ات عروق لنفاوي آوران از 
نواحي مختلف کپس��ول وارد عقده ش��ده و عروق لنفاوی وابران از طریق 
ن��اف آن خ��ارج مي گردند )5 ، 6 ،7(. در خوك بر عكس س��ایر حیوانات 
عروق لنفاوی آوران از طریق ناف عقده لنفاوی وارد ش��ده و عروق لنفاوی 

وابران از طریق کپسول، عقده لنفاوی را ترك می کنند)8(. 
در مقطع بافتي، هر عقده از دو قسمت قشر و بخش میانی یا مرکز تشكیل 
ش��ده است. در ناحیه قشری سلول هاي لنفاوي توده هاي متراکمي را به 
اشكال گرد تا بیضي تشكیل مي دهند که به آنها گره یا فولیكول لنفاوي 
گفته مي ش��ود. در ناحیه مرکزی، آرایش س��لول ه��اي لنفاوي بصورت 
 طنابي مي باش��د که این طناب ها توس��ط سینوس هاي لنفي از هم جدا 
شده اند )4،3، 9(. در این تحقیق سه نوع از این عقده ها مورد بررسی قرار 

گرفته اند که توپوگرافی آنها به شرح زیر می باشد.

عقده لنفاوي پیش کتفي1 یا گردني سطحي2
ای��ن عقده در جلوي اس��تخوان کتف و بر روي عض��الت گردن قرار دارد 

و با اینكه توس��ط عضله کتفي عرضي پوش��یده شده است ولي به راحتي 
قابل معاینه و لمس مي باش��د. این عقده در امتداد لبۀ قدامي عضله فوق 
ش��وکي و بر روي عضله دندانه دار شكمي قرار دارد و توسط عضله کتفي 
عرضي و قس��متي از عضله ذوزنقه اي پوش��یده ش��ده است. عروق آوران 
آن لنف نواحي پوس��ت س��ر، گردن و اندام قدام��ي را دریافت مي کند و 
عروق وابران آن در س��مت چپ به ورید وداج مش��ترك و یا وداج خارجی 
 و در س��مت راست به تنۀ نائي راس��ت ویا مجرای لنفاتیک راست منتهي 

مي شود )7، 8(.

عقده لنفاوي پیش راني3 یا زیر خاصره اي4
این عقده بر روي لبه قدامي عضله کش��نده فاسیاالتا و در وسط خطي که 
برجستگي لگني را به کشكک متصل مي کند، قرار دارد. عروق آوران آن 
لنف را از نواحي پوس��ت و بافت زیر پوس��تي ناحیه لگن و قسمت قدامي 
نواح��ي ران دریافت م��ي نماید و عروق وابران آن ب��ه عقده هاي لنفاوي 

خاصره اي جانبي و داخلي منتهي مي گردد )7، 8(.

عقده لنفاوي رکبي5 یا پس زانوئی 
این عقده بر روي لبه قدامي عضله کش��نده فاسیاالتا و در وسط خطي که 
برجستگي لگني را به کشكک متصل مي کند، قرار دارد. عروق آوران آن 
لنف را از نواحي پوس��ت و بافت زیر پوس��تي ناحیه لگن و قسمت قدامي 
نواح��ي ران دریافت م��ي نماید و عروق وابران آن ب��ه عقده هاي لنفاوي 

خاصره اي جانبي و داخلي منتهي مي گردد)7، 8(.
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ب��ا توج��ه ب��ه اهمی��ت زی��اد دس��تگاه ایمن��ی ب��رای ب��دن، ب��ا ورود 
 عوام��ل بیم��اري زا مقابل��ه این دس��تگاه ش��روع می ش��ود م��ي کند و 
عق��ده ه��اي لنف��اوي یك��ي از مهم تری��ن اندام ه��اي دس��تگاه ایمني 
 ب��دن م��ي باش��ند و اهمی��ت ای��ن دس��تگاه ناش��ي از واکنش س��ریع 
اندام ها به تحری��كات عوامل بیماری زا یا پاتوژن مختلف  و نقش حیاتي 
 آنه��ا در واکنش هاي دفاعي بدن و ایج��اد پادتن هاي اختصاصي بر علیه 

پاتوژن هاي مختلف مي باشد.
ش��كل هر یک از عقده هاي لنفاوي با هم متفاوت مي باش��د و در اغلب 
بیماري هاي عفوني ش��كل، رنگ و اندازه آنها دچار تغییرات سیتولوژیكی  

و مورفولوژیكی مي گردد. 
ان��دازه عقده های لنفاوی در حیوانات متغیر اس��ت. نش��خوارکنندگان و 
گوش��تخواران دارای عقده ه��ای لنفاوی بزرگ و تک س��می ها و خوك 

دارای عقده های لنفاوی کوچكتری هستند)8(.
  با عنایت به اینكه تاکنون مورفولوژي دقیقي از عقده هاي لنفاوي س��الم 
در گوس��فند لري – بختیاري ارائه نش��ده اس��ت، تصمیم ب��ه اجرای این 
تحقیق  گرفته ش��د. نتایج این تحقیق می تواند عالوه بر افزایش و ارتقاء 
دانش بافت شناس��ی در این زمینه، در دانستن موقعیت و نحوه دستیابی 

به عقده های لنفاوی کمک کند. 
همچنین نتایج بدس��ت آمده از این تحقیق برای جراحان، پاتولوژیست ها 
و دامپزش��كانی که در ارتباط با بهداش��ت و بازرسی گوشت همكاری می 

کنند موثر است. 

مواد و روش ها
جهت این تحقیق از هر یک از عقده هاي لنفاوي پیش کتفي، پیش راني 
و رکبي گوس��فند ل��ري - بختیاري تع��داد 100 زوج و در مجموع 300 
زوج  از کش��تارگاه شهرکرد جمع آوري و به سالن بافت شناسي دانشكده 
منتقل گردید. نمونه گیری از دو گروه س��نی شش ماه تا یک سال و یک 
س��ال تا یک و نیم سال و بطور مس��اوی انجام گرفت. جهت نمونه گیری 
از گوسفندان سالم و جنس نر استفاده شد. تخمین سن بر اساس فرمول 

دندانی صورت گرفت )7(. 
ابت��دا ب��ه منظور بررس��ي بیومتری  این عق��ده ها ابعاد )ط��ول، عرض و 
ضخام��ت( آنها اندازه گیري و ثبت گردید.جهت بررس��ي بافت شناس��ي، 
قطعاتي از  عقده  هاي لنفاوي را  جدا نموده و در محلول بافر فرمالین ده 
درصد قرار داده شد و  پس از ثابت سازي و گذراندن مراحل تهیه مقاطع 
بافتي، هر کدام از نمونه ها توس��ط هماتوکس��یلین – ائوزین رنگ آمیزي 
گردید و در س��طح میكروسكوپ نوري با اس��تفاده از روش میكرومتري، 
پارامترهایی از قبیل قطره��ای گره لنفاوی و مرکز زایگر آن اندازه گیري 

و ثبت گردید. 
بدین صورت که ابتدا با استفاده از میكرومترهای چشمی و شیئی ضریب 
بزرگنمایی هر یک از عدسی های چشمی میكروسكوپ را محاسبه نموده 
و س��پس هر یک از پارامترهای مورد نظر در مقاطع بافتی را با استفاده از 
میكرومتر چش��می اندازه گیری و در ضریب مربوطه ضرب نموده و اندازه 
آن بر حسب میكرون تعیین گردید. در انتها نتایج بدست آمده با استفاده 
از آزمون T-student بین عقده هاي چپ و راس��ت گوس��فند و سنین 

مختلف بررسي و مقایسه گردید. 

نتایج 
مورفولوژي

عق��ده لنفاوي پیش کتفي یا گردني س��طحي: با توجه به نتایج بدس��ت 
آم��ده و آزمون هاي آماري مش��اهده گردید که بی��ن طول و عرض عقده 
پیش کتفي چپ و راس��ت بین دوس��ن اختالف معني داري وجود ندارد. 
در مقایس��ه ضخامت این عقده  بین چپ و راس��ت در هر دو سن اختالف  
معن��ي دار)P> 0/05( ب��ود. در رابطه با وزن این عقده  مش��خص گردید 
که در س��ن شش  ماه تا یک سال بین عقده چپ و راست اختالف معني 
داري وجود ندارد )P> 0/05(ولي در س��ن یک س��ال  تا یک و نیم سال 
اختالف حاصله معني دار)P> 0/05( بود. در مقایسه فاکتورها بین دوسن 
مذکور مشخص گردید که طول عقده پیش کتفي در هر دوطرف در سن 
 ش��ش  ماه تا یک سال در مقایسه با یک تا یک و نیم سال داراي اختالف 

معني داري مي باشد)P> 0/05( )جدول 1(. 
عق��ده لنفاوي پیش راني یا  زیر خاصره اي: در بررس��ي نتایج مورفولوژي 
مشخص گردید که بین طول، عرض و ضخامت این عقده  در سمت چپ 
در مقایسه با سمت راست در هر دو سن اختالف معني داري وجود ندارد 
)P> 0/05( ولي ضخامت این عقده بین س��مت چپ و راس��ت در هر دو 
س��ن اختالف معني داري)P> 0/05( را نشان مي دهد. در مقایسه ابعاد 
این عقده  بین دو س��ن مختلف نیز اخت��الف معني داري)P> 0/05( در 
فاکتور هاي طول، عرض و وزن مش��اهده نش��د اما در ضخامت این عقده  
 )P> 0/05(بین دو س��ن در هر س��مت اخت��الف معني داري دیده ش��د

)جدول 1(. 
عق��ده لنفاوي رکبي یا پ��س زانوئی: نتایج نش��ان داد که بین ضخامت و 
 عرض سمت چپ با ضخامت و عرض سمت راست در هر دو سن اختالف 
معن��ي داري )P> 0/05( وج��ود ندارد. در صورتي ک��ه بین طول و وزن 
سمت چپ این عقده  در مقایسه با سمت راست در سن شش ماه تا یک 
س��ال اختالف معني داري)P> 0/05( وجود دارد. در مقایسه فاکتورهاي 
 )P> 0/05(ط��ول، ضخام��ت و وزن بین دو س��ن اختالف معن��ي داري

مشاهده شد)جدول 1(. 

نتایج هیستومتري
در بررسي نتایج هیستومتري که قطر گره هاي لنفاوي و مراکز زایگر آنها 
 اندازه گیري ش��ده و مورد مقایس��ه واقع گردید نتایج بدست آمده نشان 
م��ي دهند ک��ه در عقده پیش کتف��ي فاکتورهاي اندازه گیري ش��ده در 
 س��ن شش ماه تا یک سال بین س��مت چپ و راست اختالف معني داري

)P> 0/05( نداش��ته در حالیكه در سن یک تا یک ونیم سال فاکتورهاي 
فوق بین س��مت چپ و راس��ت اختالف معني داري)P> 0/05( نش��ان 
 داد. در مقایس��ه این فاکتورها بین دوس��ن تمام آنها اختالف معني داري

)P> 0/05( را نشان دادند )جدول 2(. در عقده پیش راني مشاهده گردید 
ک��ه قطر ب��زرگ گره لنفاوی و مرکز زاینده آن در س��ن یک تا یک و نیم 
س��ال بین سمت چپ و راس��ت اختالف معني داري )P> 0/05( را ندارد 
در حالیكه قطر کوچک و مرکز زاینده آن در س��ن یک تا یک و نیم س��ال 
بین س��مت چپ و راست داراي اختالف معني داري بودولي در سن شش 
ماه تا یک سال اختالفي مشاهده نشد. در مقایسه فاکتورهای قطر کوچک 
و بزرگ گره های لنفاوی همراه با مراکز زایگر آنها بین دو س��ن مش��اهده 
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جدول 1- مقایسه وزن و ابعاد عقده هاي لنفاوي بین دوسن و عقده های چپ و راست در گوسفند انحراف معیار ± میانگین 

.)P> 0/05( در هر ستون مربوط به هر کدام از عقده هاي لنفاوي مشخص شده اند داراي اختالف آماري هستند )b و a( اعدادي که با حروف غیر مشترک -

سمتسننوع عقده  
فاکتور اندازه گیري شده 

وزن )گرم(ضخامت )میلیمتر(عرض )میلیمتر(طول )میلیمتر(

پیش کتفي

1/5-1 سال
a22/79 ±3 / 23 a11/68 ±1/87 a8/29 ±2/04 a 5/82  ± 78 /45چپ 

a22/47 ±  3/02 a10/ 66 ±1/41 a7/32 ± 1/7 b 4/63± 46/5راست

1 – 0/5 سال
b21/68 ±3/56 b11/13 ± 1/91 a6/74 ±2/19 ab 5/62  ± 41/93چپ

b21/91 ±2/9 b10/51 ±1/69 a6/87 ± 1/77 ab 5/95  ± 42/98راست 

1/5 – 1 سالپیش راني
a11/82 ±1/79 a8/21 ± 0/95 a1/76 ±0/5 a 5/36  ± 26/75چپ 

b12/ 12 ±0/7 b7/82 ±1/48 b1/79 ±0/48 a 3/85± 25/58راست

-

1 - 5/ سال
a11/93 ± 1/81 a8/73 ± 1/07 a1/69 ± 0/56 a 5/05  ± 26/23چپ

a11/71 ± 1/3 a7/ 12 ± 1/2 b1/73 ±0/43 a 4/52± 26/51راست

1/5 – 1 سال
a15/32 ±2/2 a10/ 07 ± 1/47 a2/ 02 ±0/74 a 4/25± 23/35چپ 

a14/44 ± 1/92 b9/61 ±1/09 b2/15 ±0/52 a 3/4± 23/8راست

1 – 0/5 سالرکبي
b13/49 ± 1/8 b9/05 ± 1/1 b1/79 ± 0/46 b 3/28  ± 21/88چپ

ab13/64 ± 1/44 b8/83 ± 1/19 ab1/59 ± 0/37 b 2/5± 20/45راست

شد که  قطر کوچک و مرکز زاینده گره لنفاوی چپ اختالف معني داري 
 را بین دو س��ن نش��ان مي دهد و در بقیه فاکتورها بین دو س��ن اختالف 
 معن��ي داري )P> 0/05( مش��اهده نش��د )ج��دول 2(. در فاکتوره��اي 
اندازه گیري ش��ده در عقده رکبی نش��ان داد که در سن یک تا یک و نیم 
س��ال بین چپ و راست اختالف معني داري)P> 0/05( وجود دارد و در 
س��ن شش ماه تا یک س��ال قطر کوچک گره لنفاوی سمت چپ و راست 
ب��ا هم اختالف معن��ي داري )P> 0/05( دارند ولي قط��ر بزرگ ندول و 
مرک��ز زاینده آن داراي اختالف معني داري )P> 0/05( نمي باش��د. در 
مقایس��ه فاکتورهای قطر کوچک و بزرگ گره های لنفاوی همراه با مراکز 
زایگر آنها بین دو س��ن مش��خص گردید که تمامي آنها بین سمت راست 
 داراي اختالف معني داري)P> 0/05( بوده ولي در س��مت چپ اختالفي

)P> 0/05( مشاهده نشد )جدول 2(.   

بحث و نتیجه گیری
در این تحقیق اثرات س��ن و موقعیت آناتومیكي)چپ و راس��ت( بر روي 
ابعاد و هیس��تومتري فولیكول ه��اي لنفاوي و مراکز زاین��ده عقده هاي 
پی��ش کتفي، پیش راني و رکیي گوس��فند لري – بختیاري در دو س��ن 
ش��ش ماه تا یک سال و یک تا یک و نیم س��ال بررسي شده است، نتایج 
 بدس��ت آمده نش��ان مي دهد ک��ه با افزایش س��ن ابعاد عق��ده ها و نیز 
ان��دازه ندول هاي لنف��اوي و مرکز زاینده آنها بزرگتر مي ش��ودکه مؤید 
این مطلب اس��ت که با افزایش س��ن، بافت لنفاوي و به تناسب رشد بدن 
س��یر تكاملي را طي کرده و داراي ابعاد بزرگتري مي ش��وند. در مقایسه 
ابع��اد عقده هاي مذکور، بزرگتری��ن ابعاد در عقده پیش کتفي و کمترین 
آن در عقدهرکبی مش��اهده گردید. با توجه به دامنه س��ني مورد مطالعه 
)شش ماه( در تحقیق حاضر تنها اختالف چشمگیر قابل مشاهده شده در 
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جدول 2- مقایسه موارد اندازه گیري شده در هیستومورفومتری عقده هاي لنفاوي بین دوسن و عقده های چپ و راست درگوسفند انحراف معیار ± میانگین 

.)P> 0/05( در هر ستون مربوط به هر کدام از عقده هاي لنفاوي مشخص شده اند داراي اختالف آماري هستند )b  و  a(اعدادي که با حروف غیر مشترک  -

سمتسننوع عقده  
فاکتور اندازه گیري شده بر حسب میکرون

قطر کوچک مرکز زایاقطر بزرگ مرکز زایاقطر کوچک ندول لنفاويقطر بزرگ ندول لنفاوي

پیش کتفي

1/5-1 سال
a414/ 4 ± 76/2 a479/ 6 ± 93/38 a368/ 8 ± 75/5 a 93/64  ± 74 /530چپ 

a513/ 3 ±87 a584/ 8 ±110 b458/ 1 ±83 b 109/6  ± 5 /645راست

1 – 0/5 سال
ab342/ 2 ± 73/6 ab417/ 41 ± 95/7 ab294/ 8 ± 68/3 ab 99/19  ± 33 /463چپ

ab377/ 4 ± 50/8 ab413/ 7 ± 59/3 ab330/ 3 ± 46/7 ab 59/5  ± 70 /464راست 

پیش راني

1/5 – 1 سال
a339/ 6 ± 56/4 a415/ 1 ± 94/5 a300/ 7 ± 57/8 a 94/3  ± 1 /458چپ 

a393/ 7 ± 61/1 b443/ 3 ± 80/3 b351/ 4 ± 60/3 b 84  ± 6 /486راست

1 - 5/ سال
a390/ 3 ± 55/9 ab453/ 7 ± 77/8 ab351/ 8 ± 53 ab 81/6  ± 3 /496چپ

a388/ 5 ± 33/7 ab434/ 4 ± 48/5 ab345/ 9 ± 35/7 ab 49  ± 8 /478راست

رکبي

1/5 – 1 سال
a346/ 6 ± 58/5 a384/ 8 ± 68/8 a303/ 3 ± 56/1 a 70/4  ± 8 /428چپ 

b422/ 2 ± 54/4 b460/ 7 ±53 b375/ 5 ± 52/4 b 53/4  ± 3 /513راست

1 – 0/5 سال
a349/ 2 ± 42/4 a407/ 3 ± 61/9 a307/ 4 ± 35/4 a 61/7  ± 5 /448چپ

a375/ 9 ± 43/5 ab417/ 4 ± 47/7 a330/ 7 ±  40/2 b 51/3  ± 4 /467راست

مقایس��ه پارامترهاي مورفومتري در ضخامت عقده هاي چپ در مقایس��ه 
با راس��ت بوده، که داراي ضخامت بزرگتري بود ولي سایر فاکتورها متغیر 
بودن��د. در مطالعه اي که توس��ط Yoonو همكاران در س��ال 1999 بر 
روي عق��ده هاي لنفاوي بزهاي بومي کره به منظور ارتباط س��اختارهاي 
مورفولوژیكي عقده با سن صورت گرفته است، نتیجه گرفته شد که اندازه 
عقده هاي لنفاوي با افزایش س��ن بزرگتر ش��ده و بافت لنفاوي آن داراي 
تكامل بهتري نس��بت به س��ن پایین مي باشد)12(.که نتایج بدست آمده 
در این تحقیق با گزارش آنها همخوانی دارد. همچنین در مطالعه دیگري 
که توس��ط Panchal و همكاران در س��ال 1998 بر روي گوس��فند در 
س��نین 6-4 ماهگي و یک س��الگي صورت گرفته اس��ت مشخص گردید 
که در بررس��ي مورفومتري، ضخامت کپس��ول و قط��ر ندول هاي لنفاوي 

در س��ن یک س��الگي بیشتر از 6-4 ماهگي اس��ت )11(، که با نتایج این 
 تحقی��ق همخوان��ي دارد. در ای��ن تحقی��ق در مقایس��ه مورفومتري بین 
عقده هاي لنفاوي چپ با راس��ت مشاهده ش��د که در هر دوسن تنها در 
موارد معدودي بی��ن آنها اختالف معني داري وجود دارد و ابعاد عقده ها 
مش��ابه و نزدیک به هم مي باش��د. بنابر این رش��د عقده ها در دو طرف 
یكنواخت و یكسان مي باشد. البته ممكن است در حاالت پاتولوژیک رشد 
یكي از آنها بیش��تر و داراي ابعاد بزرگتري باش��د که در این بررسي فقط 

ابعاد عقده هاي لنفاوي سالم مورد بررسي قرار گرفته است.
در تحقیق حاضر در مطالعه هیس��تومتري قطر گره لنفاوی و مرکز زایگر، 
بیش��ترین قطر گره و مرکز زایگر در عقده لنفاوي پیش کتفي مش��اهده 
شد و در هر سه دژپیه لنفاوي، بین فاکتورهاي مورد مطالعه در دو سمت 
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 چپ و راس��ت سن یک تا یک و نیم س��ال اختالف معني داري دیده شد 
عقده هاي س��مت راس��ت، ندول هاي بزرگتري نس��بت به س��مت چپ 
 داشتند که نشان مي دهد رشد ندول هاي لنفاوي و مراکز زاینده آنها در 

عقده هاي لنفاوي مختلف بدن متفاوت مي باشد.
در همین زمینه در بررس��ي هیس��تومورفولوژي که توس��ط Panchal و 
هم��كاران در س��ال 1998 بر روي اندام هاي لنف��اوي طحال، عقده هاي 
لنفاوي و ایلئوم گوسفندان نژاد مارواري در دوسن 6-4 ماهگي و 10-12 
ماهگ��ي صورت گرفت، مش��خص گردید که در ان��دام هایي مثل طحال، 
 ضخامت کپس��ول و در عق��ده هاي لنفاوي قطر ن��دول در بالغین بزرگتر 
مي باش��د ولي در ایلئوم پالك هاي پایر و قطر ندول ها در س��نین پایین 
بزرگتر از بالغین مي باش��د )11(. در تحقیق حاضر که بر روي س��ه عقده 
لنفاوي در دوس��ن مختلف صورت گرفته اس��ت نتایج نشان مي دهد که 
 این فاکتورها در دوسن متغیر بوده و در سن یک تا یک ونیم سال بزرگتر 
مي باشند و حتي در بعضي سنین در چپ و راست با هم اختالف دارند. 
با بررسی بعضي از ساختارهاي مورفومتري عقده هاي لنفاوي پیش کتفي، 
پیش راني، زیر بغلي، رکبی و فكي در گاو میش توسط Bagi و همكاران 
در سال 1992 مشاهده شده است که ضخامت کپسول و ترابكول ها، قطر 
ن��دول هاي لنف��اوي و قطر مرکز زایگر عقده ه��اي لنفاوي پیش کتفي و 

پیش راني از سایر عقده ها بیشتر مي باشد )2(. 
ابعاد عقده هاي لنفاوي س��طحي در یک نوع گاومیش هندی در س��نین 
جواني و بالغ توس��ط Bagi و همكاران در س��ال 1992 مورد بررسي قرار 
گرفته اس��ت. در گزارش مذکور ط��ول، عرض، ضخامت و وزن عقده هاي 
لنفاوي بناگوشي، فكي، اطلسي، پیش کتفي، زیر بغلي، پیش راني، رکبی 
و مغابني س��طحي در س��مت چپ و راس��ت و دو جنس نر و ماده اندازه 
گیری و نتیجه گرفته شد که عقده فكي در بالغین و زیر بغلي در گوساله 
داراي ابعاد کمتري بوده و کوچكترین عقده لنفاوي اس��ت و در هر گروه 
عق��ده لنفاوي پیش کتفي داراي ابعاد بزرگتري و بزرگترین عقده لنفاوي 

است)1(.

پاورقی ها
1 - Prescapular lymph node
2 - Superficial cervical lymph node
3 - Prefemoral lymph node
4 - Subiliac lymph node
5 - Popliteal lymph node
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