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چکیده
پایدار نمودن بافت یک مرحله بسیار حیاتی در آمادهسازی بافت جهت مطالعات بافت شناسی بهشمار میرود و هرگونه اشتباه در اینن
مرحله غیرقابل جبران خواهد بود .هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر سه روش تهیه مقاطع بافتی کالرک-بسته ،فرمالین-باز و فرمنالین-
بسته بر هیستومورفومتری مخاط روده باریک در جوجههای گوشتی بود .در این بررسی  30قطعه جوجه گوشتی سویه راس  308نر در
سن  10روزگی مورد استفاده قرار گرفت .نمونههای روده باریک بعد از شستشو ،بالفاصله با محلول سالین -فرمالین 10درصد بهشکل
بسته و یا بازشده و محلول کالرک بهصورت دوطرف بسته پایدار شدند .پس از پایداری طبن روش اسنتاندارد بافتشناسنی ،مقناطع
میکروسکوپی به ضخامت  5میکرومتر تهیه و با ائوزین-هماتوکسیلین و آلسینبلو رنگآمیزی شدند .در هر مقطع ارتفاع پرز ،ضنخامت
پرز ،عم کریپت و تعداد سلولهای جامی با خطکش چشمی اندازهگیری و شاخص سطح پرز نیز محاسبه گردیند .دادههنا در قالن
طرح کامالً تصادفی با آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند .نتایج نشان داد که روش تهیه و پاینداری نموننههای روده بارینک بنر
شاخصهای کمی بافتشناسی تاثیر معنیداری داشت ( .)p>0/01روش فرمالین-بسته بلندترین ارتفاع پرز و بیشترین عم کریپنت و
روش کالرک-بسته ،کمترین مقادیر را نشان دادند ( .)p>0/01همچنین روش کالرک-بسته و روشهای فرمالین-بسته و باز به ترتین
بیشترین ضخامت پرز را در هر سه قسمت روده کوچک نشان دادند ( )p>0/01و بیشترین مقدار برای سطح پرز نیز در روش فرمالین-
بسته مشاهده شد ( .)p>0/01با توجه به سادگی روش کار ،قیمت مناس  ،حفظ بهتر مخاط روده و عدم ایجاد تغییرات شدید در بافت،
روش فرمالین-بسته بهعنوان روش برگزیده معرفی میشود.
کلیدواژهها :پایدارسازی بافت ،روده باریک ،فرمالین ،محلول کالرک ،هیستومرفومتری.
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معمولترین این تغییرات ،چروکیدگی بافتها مهیباشهد

مقدمه
امروزه اهمیت فیزیولوژی روده در طیور بهه عنهوان

( .)Fox et al., 1985فرمالدئیههد کههاربردیتههرین و از

اندامی که پشتیبانی از رشد را با کنش گوارش و جهذ

قدیمیترین پایدارکنندهههای بهافتی اسهت ( Fox et al.,

غذا و حفظ سالمت پرنده را با کنش دفاعی خود انجهام

 .)1985; Thavarajah et al., 2012متهداولتهرین روش

میدهد ،بیش از گذشته روشن شده است ،بههطوریکهه

برای مطالعات بافتشناسی روده طیور استفاده از نمونهه

محققین زیادی تمرکز پژوهشهای خهود را بهه بررسهی

بسته و محلول فرمالین  10درصهد (بههصهورت بهافر یها

سالمت روده معطوف نمودهاند ( Yegani and Korver,

نمکی) مهیباشهد ( .)Rezaian et al., 2007پایهداری در

 .)2008; Sugiharto, 2016بررسی وضعیت مخاط روده

فرمههالین و غوطههههور نمههودن در پهههارافین بههه یهههک

یک ابزار قدرتمند در دست محققین برای سنجش میزان

دسهتورالعم اسهتاندارد بههرای مطالعهات بافهت شناسههی

سالمت و کارایی سیستم گوارش و همچنین میزان تهاییر

تبدی شده است ( .)Belloni et al., 2013ایهن انتخها

انواع افزودنیها مهیباشهد ( Rinttila and Apajalahti,

میتواند بهدلیه راحتهی کهار ،قیمهت مناسه  ،قابلیهت

از

استفاده برای هر دو نوع میکروسکوپ نوری و الکترونی

خارج شدن از بدن پایدار شود .پایداری بافت در درجهه

و پایداری در دمای اتها باشهد ( Carson and Martin,

اول با هدف حفظ ساختار سلولها و بافتها در حهالتی

 .)1979هر چند که بعضی محققین بنا به مضراتی چهون

مشابه بهحالت زنده آنها انجام مهیگیهرد ( Hopwood,

سرطانزا بودن و کیفیت پایین در کارههای ملکهولی بهه

 .)1985همچنههین جلههوگیری از تجزیههه بافههت توسهه

دنبال جهایگزینی بهرای پایدارکننهدهههای فهرمآلدئیهدی

فعالیت باکتریهایی ،منعقهد نمهودن پهروتئینهها و سهایر

میباشند ( .)Buesa, 2008سایر ترکیباتی که برای پایدار

ترکیبات بافتی ،ایجاد امکانات بهتهر بهرای رنه آمیهزی

نمودن بافتهای مختل

استفاده میشوند شام  :اسهتن،

تفریقی و استحکام بخشیدن برای سایر مراحه کهار ،از

اتانول ،متانول ،اسید اسهتیک و برخهی پایدارکننهدهههای

دیگر اهداف پایهدار نمهودن بافهت مهیباشهد ( Sasani,

ترکیبی همچون کالرک ،کارنوی ،بوئن ،زینکهر ،هلهی و

 .)2004بزرگترین مشهک بهرای کهار آسهی شناسهان و

روش پایداری

 .)2013به این منظور نیاز است کهه ابتهدا بافهت په

غیره میباشد ( .)Kiernan, 2001انتخا

متخصص هین بافههتشناسههی ،پایههداری نههادرسههت بافههت

و محلول مناس  ،اغل

میباشد ( .)Jones, 2013عم پایهداری بههعنهوان یهک

مههورد بررسههی ارتبههاط دارد ( .)Jones, 2013بیشههتر

مرحله حیاتی در آمادهسازی بافت برای انجام مطالعهات

تحقیقات انجام گرفته در زمینه آمادهسازی بافت ،مربوط

بافتشناسی شناخته شدهاست چراکه هر گونهه خطها در

به استفاده از پایدارکنندهههای مختله

طهی یهک روش

این مرحلهه از کهار ،غیرقابه برگشهت و جبهرانناپهذیر

واحد نمونهگیری مهیباشهد ( ;Speilberg et al., 1993

خواهد بود ( .)Singhal et al., 2016بیشترین نگرانی در
رابطه با استفاده از پایدارکنندههها و روشههای مختله
پایداری بافت ،ایجاد تغییهرات ناخواسهته مهیباشهد کهه
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به ماهیهت بافهت و یها ضهایعه

Tu et al., 2011; Holda et al., 2016; Perry et al.,
 .)2016در آزمایشههی ترکی ه پارافرمالدئیههد بههه همههراه

گلوتارآلدئید از لحاظ حفظ ویژگیههای بافهت شناسهی
پوست انسان نسبت به پایدارکننهدهههای الکلهی برتهری
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نشههان داد ( .)Choi et al., 2006بعضههی محققههین در

تهها مح ه ورود مجههرای صههفراوی) ،میههانی (از انتهههای

مطالعات خود روی موشهای صحرایی (Groelz et al.,

دوازدهه تا بقایای کیسه زرده) و ایلئوم (از بقایای کیسهه

 )2013و گاو ( )Cabrera et al., 2017گهزارش کردنهد

زرده تا محه انشهعا

رودهههای کهور) بهرای بررسهی

که پایدارکنندههای بر پایهه الکه مهیتواننهد جهایگزین

بافتشناسی نمونهگیری صورت گرفت .از هر پرنهده دو

برای فرمالدئیهد در آزمهایشههای بافهتشناسهی

نمونه با طول سهه سهانتیمتهر بهرای پایهداری بهه روش

باشند .در رابطه با تکنیکهای بافتشناسی و آمادهسازی

فرمالین-باز و بسته و یک نمونه با طول پنج سهانتیمتهر

آمادهسهازی

برای پایداری به روش کالرک-بسته برداشته شد .بهرای

بافههت روده در مههوش را مههورد مطالعههه قههرار دادنههد

جلوگیری از ایجاد خطا ،نمونههای هر قسهمت بههطهور

( )Williams et al., 2016و گاوا و همکاران بهه تعیهین

تصادفی در گروهها در نظر گرفته شد .نمونههههای جهدا

بهترین روش و مح بهرای نمونههگیهری از بافهت روده

شده بالفاصله با سرم فیزیولوژی شسته و پایهدار شهدند.

جوجههای گوشتی پرداختند (.)Gava et al., 2015

سه روش پایداری نمونهها که در بررسی حاضر بههکهار

مناس

بافت ویلیامز و همکاران روشهای مختل

با توجه به اهمیهت بافهت روده طیهور در سهنجش
سالمت و کارایی دستگاه گوارش و اندک بهودن تحقیه
در مورد روش مناس

برای پایدارسازی نمونهه روده در

رفت ،شام  -1 :روش فرمالین-بسته :غوطههور نمهودن
نمونه روده به شک کام در محلول  10درصد سهالین-
فرمالین بهه مهدت  24سهاعت -2 ،روش فرمهالین-بهاز:

طیور ،مطالعه حاضر ،به مقایسه تاییر سه روش مختله

پایههداری نمونههه روده بازشههده در محلههول  10درصههد

پایداری نمونههای بافتی بر کمیتهای هیسهتومرفومتری

سالین-فرمالین به مدت  24ساعت -3 ،روش کهالرک-

روده باریک در جوجههای گوشتی پرداخته است.

بسته :با استفاده از محلول  10درصد سالین-فرمالین کهه
از مخلوط یک حجم محلهول تجهاری فرمهالین (37-40
درصد) و نه حجم آ

مواد و روشها

مقطر همهراه بها نهه گهرم کلریهد

در این آزمایش تعداد  30قطعهه جوجهه یهکروزه

سدیم ( )Pousty and Adibmoradi, 2006و نیز محلول

(نر) سویه تجاری راس  308با میانگین وزنی

کههالرک کههه از مخلههوط اتههانول مطله و اسههید اسههتیک

 45گرم استفاده شهد .جوجهههها تها  10روزگهی (دوره

گالسیال بهه نسهبت سهه بهه یهک تشهکی شهده اسهت

آغازین) طب جیره و شرای محیطی اسهتاندارد بهر پایهه

( )Cummins et al., 1988; Kiernan, 2001بهود .الزم

کتابچههه راهنمههای سههویه مههذکور ،پههرورش یافتنههد

به ذکر است که حجم محلول استفاده شهده بهرای روش

در این مدت

فرمالین بسته  10برابر حجم نمونهه مهورد نظهر ،بهرآورد

بدون محدودیت صورت گرفت .در پایهان  10روزگهی،

گردید .همچنین برای پایداری نمونهها به روش فرمالین

جوجههها کشهتار شهده و بعهد از خهارج نمهودن کامه

باز از پلیتهای حهاوی پهارافین جامهد اسهتفاده شهد و

مجرای گوارشی از محوطه شکمی ،از قسمتهای میانی

نمونههای مورد آزمایش بعد از بازشهدن از خه مزانتهر

هر سه قسمت روده کوچک شام دوازدهه (از سنگدان

توس سوزن ،بر روی پارافین ،بهطوریکه پرزهها رو بهه

تک جن

( .)Aviagen, 2014دسترسی به دان و آ
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باال باشند ،مهار شدند و سپ
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تا ارتفاع سهه سهانتیمتهر

وسههیله دوربههین میکروسههکوپ ()Dino-lite, Korea

باالی نمونهههای مهذکور ،محلهول سهالین-فرمهالین 10

متص بهه میکروسهکوپ ( Carl ZEISS standard 20,

درصهد اضهافه گردیهد ( .)Van Leeuwen, 2004بهرای

 )Oberkochen, Germanyو نرمافزار ( Dino-capture,

پایداری نمونهها با استفاده از روش کالرک نیز ابتهدا بها

 )Ver. 3.3.0.0, Koreaانجهام شهد .همچنهین شهاخص

یک رشته نخ ،یک انتهای روده مسدود شهد و از طهرف

سطح پرز به روش محاسباتی طب رابطه  1برآورد شهد

دیگر محلول کالرک توس سرن

به داخ حفهره روده

(.)Sakamato et al., 2000

تزری و برای جلوگیری از خروج محلول بالفاصهله بها

رابطه :1

نخ مسدود گردید .بهدینوسهیله نمونههههایی بهه شهک

(طول پرز) × ( ÷2عرض پرز) × ( = )2πسطح پرز

سوسی های کوچک که در داخ آنهها پهر از محلهول

 -تحلیل آماری دادهها :دادههای بهدست آمهده در قاله

پایدارکننده بود ،تهیه شد و این نمونهها جههت پایهداری

طرح کامالً تصادفی با سهه تیمهار و  30مشهاهده در ههر

کام در داخه رهروف حهاوی محلهول کهالرک قهرار

تیمهار توسه نهرمافهزار  )SAS/STAT, 1990( SASو

گرفتند .یک ساعت بعهد نمونهههها از محلهول خهارج و

رویهههای  Meansو  GLMمهورد تحلیه آمهاری قهرار

توس یک قیچی تیز از یک انتها بریده و از خ مزانتهر

گرفتنههد .همچنههین تجزیههه واریههان

و آزمههون مقایسههه

باز شده و به داخ ررف حاوی اتانول  50درصد انتقال

میانگینها توسه آزمهون دانکهن ( )Duncan testو در

یافتند (.)Teshfam et al., 2010

سطح معنیداری  p>0/05انجام شد.

بعد از پایداری کام نمونههها ،مراحه آ گیهری،
شفافسازی ،پارافیندهی و قال گیری بهترتی

با روش

اسههتاندارد تهیههه مقههاطو میکروسههکوپی بههرای تمههامی
نمونههههههای پایدارشههده در هههر سههه روش ،انجههام شههد
( .)Salehnia, 2001همچنههین بعههد از قالهه گیههری،
برشهایی به ضخامت پنج میکرومتر از نمونههها توسه
میکروتههوم دوار ( )Erma, Japanتهیههه شههده و بعههد از
پارافینزدایهی ،بها رنه ههای هماتوکسهیلین-ائهوزین و
آلسهههینبلهههو رنههه

آمیهههزی شهههدند ( Pousty and

 .)Adibmoradi, 2006اندازهگیری شاخصههای ارتفهاع
پرز ،ضخامت پرز ،عمه کریپهت و تعهداد سهلولههای
جامی برای  10پرز در هر نمونهه ،بهه کمهک میکرومتهر
چشمی که در داخ عدسهی چشهمی تعبیهه شهده بهود
صورت گرفت .تهیه عک
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از مقاطو بررسی شده هم به

یافتهها
نتههایج تههاییر روشهههای مختله

تهیههه و پایههداری

نمونههه ،برکمیههتهههای هیسههتومرفومتری قسههمتهههای
مختل

روده کوچک که در جهداول  1تها  3بهه آنهها

اشاره شهده و در شهک ههای  1و  2نمهایش داده شهده،
نشان میدهند که در هر سه قسمت روده باریهک ،روش
پایداری نمونه بر ارتفاع پرز تاییر قابه تهوجهی داشهت.
بهطوریکه اسهتفاده از روش فرمهالین-بسهته ،بلنهدترین
ارتفاع پرز را در ههر سهه قسهمت روده نشهان داد و در
قسمتهای میانی و ایلئوم پ

از آن روش فرمالین-بهاز

و کههالرک-بسههته بلنههدترین ارتفههاع پههرز را داشههتند
( .)p>0/01همچنههین مشههخص گردیههد کههه روشهههای
مختل

پایداری بر میانگین ضهخامت پهرز در ههر سهه
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قسمت روده کوچک نیز مویر میباشند ،بههطوریکهه در

مشخص گردید کهه میهانگین عمه کریپهت در قسهمت

روشهای کالرک-بسته ،فرمالین-بهاز و فرمهالین-بسهته

میانی روده در نمونههای پایدارشده بهه روش فرمهالین-

بهترتی

بیشترین تا کمترین ضخامتههای پهرز حاصه

بسته نسبت به روش فرمهالین-بهاز افهزایش معنهیداری

شد ( .)p>0/01از طرف دیگر هم ایر روشهای مختل

داشت ( .)p>0/01همچنین ،میانگین سطح پهرز در سهه

پایهدار نمهودن بافهت بههر تهراکم سهلولههای جههامی در

قسمت روده کوچهک در مهورد نمونههههای پایدارشهده

دوازدهه و ایلئوم ،معنیدار بهود ( ،)p>0/01امها در روده

بهروش فرمالین-بسته ،بهاالترین مقهدار بهود (.)p>0/01

میانی تفاوت مذکور معنهیدار نبهود .همچنهین در روش

در قسمت دوازدهه و روده میانی نیز سطح پرز در روش

کههالرک-بسههته نسههبت بههه دو روش دیگههر ،کههاهش

کهالرک-بسههته نسهبت بههه روش فرمهالین-بههاز افههزایش

معنیداری در میانگین عم کریپت در ههر سهه قسهمت

معنیدار نشان داد (.)p>0/01

روده کوچک مشهاهده شهد ( .)p>0/01از طهرف دیگهر
جدول  -1مقایسه تاییر سه روش پایداری نمونه بر میانگین شاخصهای هیستومرفومتری دوازدهه
ارتفاع پرز

ضخامت پرز

عم کریپت

تعداد سلولهای جامی

()µm

()µm

()µm

در 100میکرومتر

فرمالین-بسته

16±1567a

24±91b

39±267a

8/1±04/12c

0/0±45/13a

فرمالین-باز

18±1145b

21±70c

53±280a

8/1±81/16b

0/0±25/09c

کالرک-بسته

22±1123b

17±109a

34±199b

9/1±70/23a

0/0±39/011b

p-value

>0/0001

>0/0001

>0/0001

>0/0001

>0/0001

تیمار

سطح پرز
d

()mm2

 abcدر هر ستون میانگینهای با حروف متفاوت از نظر آماری اختالف معنیدار دارند (.)p>0/01
 dدادهها بر  1،000،000تقسیم شدهاند.
* در همه ستونها مقادیر بر اساس  mean±SDارائه شدهاند.

جدول  -2مقایسه تاییر سه روش پایداری نمونه بر میانگین شاخصهای هیستومرفومتری روده میانی
ارتفاع پرز

ضخامت پرز

عم کریپت

تعداد سلولهای جامی

()µm

()µm

()µm

در  100میکرومتر

فرمالین-بسته

85±943a

18±76b

44±281a

10/1±10/17

0/0±22/07a

فرمالین-باز

19±774b

22±64c

50±230b

10/1±42/82

0/0±15/03b

کالرک-بسته

14±639c

11±101a

37±161c

10/1±68/22

0/0±20/05a

p-value

>0/0001

>0/0001

>0/0001

0/306

>0/0001

تیمار

سطح پرز
()mm2

d

 abcدر هر ستون میانگینهای با حروف متفاوت از نظر آماری اختالف معنیدار دارند (.)p>0/01
 dدادهها بر  1،000،000تقسیم شدهاند.
* در همه ستونها مقادیر بر اساس  mean±SDارائه شدهاند.
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جدول  -3مقایسه تاییر سه روش پایداری نمونه بر میانگین شاخصهای هیستومرفومتری ایلئوم
ارتفاع پرز

ضخامت پرز

عم کریپت

تعداد سلولهای جامی در

سطح پرز

()µm

()µm

()µm

100میکرومتر

()mm2

فرمالین-بسته

83±595a

12±80b

35±227a

11/1±08/12c

0/0±15/03a

فرمالین-باز

84±543b

18±62c

42±206a

11/1±90/19b

0/0±11/04b

کالرک-بسته

95±438c

16±91a

48±128b

12/1±77/55a

0/0±12/02b

p-value

>0/0001

>0/0001

>0/0001

>0/0001

>0/0001

تیمار

d

 abcدر هر ستون میانگینهای با حروف متفاوت از نظر آماری اختالف معنیدار دارند (.)p>0/01
 dدادهها بر  1،000،000تقسیم شدهاند.
* در همه ستونها مقادیر بر اساس  mean±SDارائه شدهاند.

(ال )

( )

(ج )

شک  -1نمای ریزبینی مقایسه ابعاد اجزاء مخاط ایلئوم پایدارشده بهروش فرمالین-باز (ال ) ،فرمالین-بسته ( ) و کالرک-بسته (ج)( ،رن آمیزی
هماتوکسیلین-ائوزین-آلسینبلو ،درشتنمایی ×.)40

(ال )

( )

(ج )

شک  -2نمای ریزبینی از ناحیه قاعده پرزهای ایلئوم پایدارشده بهروش فرمالین-باز (ال ) ،فرمالین-بسته ( ) و کالرک-بسته (ج)( ،رن آمیزی
هماتوکسیلین-ائوزین-آلسینبلو ،درشتنمایی ×.)100
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استیک موج

بحث و نتیجهگیری

افزایش و فرمالدئید باعث کهاهش نهاچیز

پایدارنمودن نمونههها یهک مرحلهه بسهیار مههم در

در حجم بافت میشود ( .)Kiernan, 2001با توجهه بهه

آمادهسازی بافت میباشد ،بهطوریکه ههر نهوع مشهکلی

اینکه پایدارکنندههای الکلهی باعهث افهزایش فشهردگی

در این مرحله موج

بروز عوارض و خسارات غیرقاب

بافت میشوند ،این خاصیت را میتوان با افهزودن سهایر

برگشت در نمونه بافتی مورد نظهر مهیشهود .از ایهنرو

ترکیبات مث اسید استیک (موجود در محلول کهالرک)،

اصههول و روشهههای پایههداری بههرای بهههدسههت آوردن

اسید استیک و کلروفرم (موجود در محلهول کهارنوی) و

نمونههای با کیفیت اهمیت پیدا میکنند .پایهداری بافهت

حتی استفاده از بافرها تا اندازهای تعدی نمود (Perry et

به حفظ ساختار سلول و ترکیبات داخه سهلول کمهک

 .)al., 2016; Singhal et al., 2016امها همهانطهورکهه

میکند تا بافت بتواند مراح بعهدی پهردازش را تحمه

نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد ایهن ایهر تعهدیلی در

کن هد .نتههایج حاص ه از مطالعههه حاضههر نشههان داد کههه

محلههول کههالرک کارآمههد نبههوده و در نهایههت موجهه

پایههداری بافههت ،بههر ویژگههیهههای

فشردگی بافت گردیده است .در این خصوص گهزارش

هیستومورفومتری روده باریهک در جوجههههای

شده است کهه اگهر نمونهه بهافتی بهیش از  30دقیقهه در

گوشتی تاییر بهسزایی دارد .بهطوریکهه افهزایش شهمار

داخ محلهول کهارنوی بهاقی بمانهد ،شهدت فشهردگی

سلولهای جامی نشاندهنده افزایش تهراکم آنهها اسهت

سلولها افزایش مییابهد ( .)Gill, 2012همچنهین نشهان

که با قرارگرفتن در کنار نتایج حاص از سهنجش طهول

داده شده که پایدارکنندههای الکلی توانایی حه نمهودن

پرز بهوضوح نمایانگر ایجاد فشردگی در جههت طهولی

چربههی و در نتیجههه کههاهش حجههم بافههت را دارنههد،

در پرزهای پایدارشده به روش کالرک-بسته نسهبت بهه

درحالیکههه فرمالدئیههد چنههین ایههری نههدارد ( Kiernan,

دو روش دیگر و نیز در روش فرمهالین-بهاز نسهبت بهه

 .)2001درواقههو فرمالدئیههد بههرخالف پایدارکننههدههههای

روش فرمالین-بسته میباشد .گزارشها نشان میدهد که

الکلی تنها به مقهدار بسهیار نهاچیزی موجه

فشهردگی

در بررسی روشهای پایداری نمونه بیشهترین ایهرات را

بافتها میشود ( .)Fox et al., 1985در تواف بها نتهایج

میتوان به ویژگیهای مهاده پایدارکننهده و نهوع تمهاس

ما در آزمایشی ،محلول 10درصد بافر فرمالین نسبت بهه

نمونه با پایدارکننده نسبت داد .در درجهات بعهدی ههم

بوئن ،کارنوی و الک مطل در مورد تثبیت شاخصهای

مدت زمان پایهداری ،خاصهیت بهافری محلهول و سهایر

بافتشناسی برتری نشان داد و از اینرو فرمالین بهعنهوان

موارد میتوانند مویر باشند .لذا بهنظر میرسد که کهاهش

محلههول برتههر شههناخته شههد (.)Singhal et al., 2016

طول پرز در روش کالرک-بسهته بهه مقهدار زیهادی بهه

همچنین در مقایسههای دیگهر در تحقیقهی بهین محلهول

خواص محلول مربوط میباشد .تغییهر حجهم نمونهه در

فرمالین ،الک -فرمالین و اسید-الکه -فرمهالین ،محلهول

طی مرحله پایداری نمونهها ،موضوعی انکارناپذیر است

فرمالین بیشترین ترکخوردگی را بهخصهوص در مهدت

و تنها تفاوت موجود در مقهدار و جههت ایهن تغییهرات

طوالنیتر پایداری در بافت ایجاد کرد ،ولی در عین حال

کاهش شهدید ،اسهید

بهترین نتایج رن آمیهزی را نشهان داد .امها از بهین سهه

روشهههای مختل ه
مختل

میباشد ،بهطوریکه اتانول موج
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محلول مورد آزمایش ،بهاالترین امتیهاز کلهی را محلهول
اسید-الک -فرمالین کس

کرد (.)Choi et al., 2011

باقی ماندن محتویات گوارشی در داخ روده و سهرعت
باالتر ایهر مهاده پایدارکننهده مهیباشهد .از سهوی دیگهر

در بررسی حاضر مشخص گردید که عهدم تغییهر

استواری و یکپارچگی و احتمال بدست آوردن پرزها در

حالت فیزیکی بافهت و حفهظ انسهجام پهرزهها در کنهار

یک امتداد کاهش و احتمال آسهی ههای فیزیکهی حهین

یکپهارچگی و

آماده سازی بافت افزایش مییابهد .کامه بهودن بافهت،

یکدیگر در روش فرمالین-بسهته موجه

حفظ بهتر ساختار ،نفوذ کنترلشده پایدارکننهده ،کهاهش
آسی

وجود پرزها در کنار یکدیگر و یکپارچگی آنها موج

فیزیکی حین کهار و حفهظ طهول بلنهدتر پهرزهها

نفوذ کمتر پایدارکننده به قاعده پرزها و مقاومهت بیشهتر

نسههبت بههه روش فرمههالین-بههاز مههیگههردد .همچنههین از

در از دست دادن آ

بافت و در نتیجه تغییر کمتر ابعهاد

آنجاییکه ساختار کریپتها بسهیار نزدیهک بهه سهاختار

پرزها در روش فرمالین-بسته میشود .بهوم و همکهاران

پرزها اسهت ،در نتیجهه ایراتهی کهه مهواد پایدارکننهده و

در مطالعه خود نوع تمهاس پایدارکننهده بها بافهت را در

روش کار بر ارتفاع پرز داشتهاند ،بر عمه کریپهت ههم

نفوذ پایدارکننده در پرز مویر دانسهتهانهد ،بههطهوریکهه

بهوضوح قاب مشاهده میباشهد بههطهوریکهه در روش

پایداری بافت توس بخار تتراکسید اسمیم موج

نفهوذ

کالرک-بسته استفاده شده در پهژوهش حاضهر ،کهاهش

کمتر پایدارکننده به بافت نسبت به روش غوطهوری شد

معنیداری در مورد عمه کریپهت ،در ههر سهه قسهمت

( .)Boom et al., 1974از مزایای روش فرمالین-بسهته،

روده کوچک مشاهده شد .از طرف دیگهر انهدازهگیهری

راحتی کار و دستکاری کمتر نمونهها میباشد .در واقهو

ضخامت پرز روده نشان داد که در روش کالرک-بسهته

در این روش استفاده از نمونه روده بسته باعث میشهود

بیشترین ضخامت حاص شهده و در درجهات بعهدی از

که در سهایر مراحه آمهاده سهازی بافهت ،از جملهه در

نمونههههای پایدارشهده بهه روش

فیزیکی کمتری به پهرزهها وارد

این نظهر ،بهه ترتیه

مرحله آ گیری ،آسی

فرمالین-بسته و باز قهرار مهیگیرنهد .نویسهندگان دلیه

شود .در نتیجه ،یافتهههای بههدسهت آمهده بهه واقعیهت

قطعی برای افزایش ضخامت پرز بهدنبال کهاهش ارتفهاع

نزدیکتر باشد ،که هدف اصهلی پایهداری بافهت اسهت

پرز ندارند اما در این ارتبهاط بههنظهر مهیرسهد کهه ایهر

( .)Hopwood, 1985; Soltan, 2009همچنین در روش

محلول کالرک بر فشردگی طولی پرزههای روده باعهث

مذکور بهدست آوردن پرزها در یهک امتهداد راحهتتهر

شده تا به قاعده پرز فشار بیشتری وارد شده و در نتیجه

بوده و هنگام برش بافهت روده بها میکروتهوم ،احتمهال

ضخامت پرز بیشتر شود .در روش فرمالین-باز سههولت

آسی

رسیدن به پرزها کمتر میشود .در تواف با نتهایج

نفوذ پایدارکننده به بافت باعث تثبیهت بهتهر و همچنهین

این تحقی در مطالعهای نمونههگیهری و پایهداری بافهت

آ گیری کام تر در سهریههای افزایشهی الکه در ایهر

روده بهروش بسته و برش بههصهورت نیمهه اسهتوانهای

تماس بیشتر و در نتیجه فشردگی بیشتر در جهت طولی

بهجهت وجود پرزهای سالم و میدانهای میکروسهکوپی

و ضخامت پرز نسبت به روش فرمالین-بسته مهیشهود.

بیشتر ،بهترین روش برای نمونههای بافتی روده کوچک

همچنین از مزایای روش فرمهالین-بهاز کهاهش احتمهال

طیور جهت پایداری در محلول بافر فرمهالین  10درصهد

364

دوره  ،12شماره  ،4پیاپی  ،48زمستان 1397

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

در مطالعات بافت شناسهی معرفهی شهد ( Gava et al.,

بافت اشاره کرد ،بهطوریکه افزایش فشردگی و سهختی

 .)2015البته قیمهت مناسه  ،دسترسهی راحهت و عهدم

بافت در طی پایداری با روش کالرک-بسهته مهیتوانهد

ایجاد تغییرات شدید در بافهت را بایهد بهه مزیهتههای

باعث افزایش آسی

فیزیکی در طی مراح آمادهسهازی

روشهایی که در آنها از محلول فرمالین برای پایهداری

و شکنندگی پرز در طی برش با میکروتوم شود ( Jones,

نمونههایی که قرار است با میکروسهکوپ نهوری مهورد

 .)2013در تضاد با نتایج این تحقیه درپهژوهشههایی

مطالعه قرار گیرند ،افزود ( ;Carson and Martin, 1979

عههدم تفههاوت معنههیدار در صههفات بافههتشناسههی بههین

.)Perry et al., 2016

نمونههای پایدارشده توسه پایدارکننهدهههای بهر پایهه

از جمله مزایای روش کالرک میتوان بهه سهرعت

فرمالدئید و پایدارکنندههای بر پایه الکه گهزارش شهده

باال در نفوذ به بافت اشاره کرد که برای نمونهههایی کهه

اسهت (.)Groelz et al., 2013; Belloni et al., 2013

در آنها زمان آمهادهسهازی محهدود اسهت بسهیار مههم

مدت زمان تماس پایدارکننده با بافت به نوع پایدارکننده

میباشد ( .)Kiernan, 2001در این ارتباط گزارش شهده

بستگی دارد و احتماالً محدود کهردن زمهان در مرحلهه

که قدرت باالی نفوذ به دلی خاصیت مواد تشکی دهنده

پایداری بهروش کالرک-بسهته بتوانهد باعهث فشهردگی

محلول میباشد .بهطوریکهه چهون الکه قابلیهت حه

کمتر بافت و برآورد صحیحتهری از شهاخصهها شهود.

چربی موجود در غشاء سلولها را دارد ،باعهث افهزایش

طول پهرز ،بیشهتر در نمونههههای پایدارشهده بهه روش

نفوذپهذیری غشهاء مهیشهود ( .)Choi et al., 2011از

فرمالین-بسته موج

افزایش سهطح پهرز شهده اسهت و

طرفی هم ،اضافه کردن اسید استیک به نفوذپذیری غشاء

افزایش سطح پهرز در نمونههههای پایدارشهده بهه روش

سهلول کمهک مهیکنهد ( .)Perry et al., 2016البتهه در

کالرک-بسهته نسهبت بهه روش فرمهالین-بهاز بههدلیه

روش کالرک-بسته ،وجود فشار مثبت قوی در مجرا نیز

ضخامت بیشتر پرزها میباشد.

در افههزایش سههرعت نفههوذ محلههول کههالرک در بافههت

در اغلههه

مطالعهههات معمهههول بافهههتشناسهههی و

میتواند مویر باشد .در مطالعهای تهاییر مثبهت فشهار در

هیسههتومرفومتری روده پرنههدگان ،ارتفههاع پههرز ،عمهه

سرعت پایداری و افهزایش عمه نفهوذ پایدارکننهده در

کریپت ،تعداد سلولهای جامی و نسهبت طهول پهرز بهه

بافت روده انسان نشان داده شده اسهت ( Boom et al.,

عم کریپت جزء شاخصهای معمول میباشد و داشتن

 .)1974همانطور که در تصاویر پیدا است (شک ههای 1

برآوردهایی نزدیک به واقعیت از بافت زنهده و تها حهد

و  2قسمت ج) فشار حاص از تزری محلول کالرک به

امکان بدون تحری

از این شاخصها ،ههدف اصهلی از

داخ مجرای روده باعث باز شدن پرزهها از یکهدیگر و

مطالعات بافتشناسی روده در طیور مهیباشهد ( Kik et

امکان مشاهده پرزهایی با فاصله از هم و تفکیک شده را

 .)al.,1990; Soltan, 2009; Rezaei et al., 2011بها

روش مذکور ،میتوان

توجه به اینکه در مطالعهه حاضهر روش فرمهالین-بسهته

به پیچیدگی مراح پایداری ،نیاز بهه مههارت در کهار و

کمترین تغییرات ناخواسته را در بافت روده ایجاد کرد و

دستکاری بیشتر نمونههها و در نهایهت فشهردگی بیشهتر

همچنین این روش پایداری ،دارای مزایایی چهون روش

فراهم میکند .اما از جمله معای
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سپاسگزاری

 از ایهنرو،کار بسیار سهاده و هزینهه کهم نیهز مهیباشهد

نویسندگان از مدیریت محتهرم شهرکت پهژوهش و

بهعنوان روش برتر معرفهی مهیشهود و از ایهن نظهر در

توسعه کشاورزی کویر بههخهاطر حمایهت مهالی از ایهن

-بهاز و کهالرک-درجات بعدی هم روشهای فرمهالین

.تحقی سپاسگزاری مینمایند

.بسته قرار میگیرند
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