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دراسه شكلٌه ونسجٌه وكٌمٌاء نسجٌه للمعدة المركبه فً الجاموس المحلً  األطروحة أو الرسالة عنوان  

 (Bubalus bubalis) المحلي الجاموس في المركبت للمعدة نسيجيت وكيمياء ونسيجيت شكليت دراست

االطروحة او الرسالة ملخص  

 الخالصــــة

ء االربعة . اما الدراسة النسجٌة فتضمنت دراسة التركٌب وقد تضمنت الدراسة الشكلٌة قٌاسات متعددة لالجزا معدة الجاموس تتكون من اربعة اجزاء وهً الكرش ، الشبكٌة ، القبة ، والمنفحةاجرٌت الدراسة على عشرون معدة للجاموس المحلىً الخالٌة من االمراض والتً جمعت من مجزرة العشار فً البصرة . وقد اوضحت النتائج بأن 
حلٌمات مختلفه فً الطول والعرض ومبطنة بخالٌا مختلفة . والطبقة اللبادٌة تتالف من االلٌاف الكوالجٌنٌة والمرنة والشبكٌة  اطٌة ، الغاللة العضلٌة ، والغاللة المصلٌة . تمٌزت الغاللة المخاطٌة للكرش بوجودالنسٌجً للمناطق ذاتها وقد بٌنت الدراسة بأن المناطق االربعة تتكون من اربعة طبقات نسجٌة وهً الغاللة المخاطٌة ، الغاللة تحت المخ

ن طبقتٌن عضلٌة ملساء طولٌة خارجٌة ودائرٌة داخلٌة . فً حٌن ان اما الغاللة تحت المخاطٌة فانها تتألف من الٌاف كوالجٌنٌة ومرنة وشبكة من اوعٌة دموٌة واعصاب . اما الغاللة العضلٌة فانها تتكون م .لعدم وجود البقة العضلٌة المخاطٌة. مع وجود شبكة من الشعٌرات وعدم وجود الغدد . والصفحة اللبادٌة ملتصقة بالطبقة تحت المخاطٌة 
توي على حروف وعلى حلٌمات مخروطٌة الشكل تبرز الى داخل تجوٌف الشبكٌة والطبقة المخاطٌة مبطنة بظهارة حرشفٌة م واالوعٌة الدموٌة واالعصاب . تتمٌز الغاللة المخاطٌة للشبكٌة بوجود طٌات متمٌزة وارتفاعان مختلفان تقسم البطانة الى مقصورات وتحالغاللة المصلٌة تتكون من نسٌج ضام كوالجٌنً ومرن مع  وجود كمٌة من الشحو

أنها تحتوي على الٌاف كوالجٌنٌة . صلٌة فالٌاف كوالجٌنٌة ومندمجة الصفحة اللبادٌة مع الغاللة العضلٌة وتتكون من طبقتٌن من العضالت الملساء وضفائر عصبٌة . اما الغاللة المدٌة بوجود شبكة دقٌقة من االلٌاف الكوالجٌنٌة والمرنة مع وجود خط من العضالت الملساء . وان الغاللة تحت المخاطٌة رقٌقة وتتكون من متقرنة . تتمٌز الطبقة اللبا
    وان وي على شبكة من الشعٌرات الدموٌة وغٌاب الغدد.اما الغاللة المخاطٌة للقبة فأنها تحتوي على عدد من الحلٌمات المتقرنة المبطنة بالظهارة الحرشفٌة المتقرنة ، والصفحة اللبادٌة تحت

للغاللة ابهة دائرٌة سمٌكة ومكونة من العضالت الملساء وتمتد الطبقة الداخلٌة الى الطٌات مكونة صفحة عضلٌة وسطٌة فً حٌن كانت الغاللة المصلٌة مشومرنة وغنٌة باالوعٌة الدموٌة واللمفٌة وبعض الضفائر العصبٌة  ، اما الغاللة العضلٌة فتتكون من طبقة طولٌة  خارجٌة رقٌقة وداخلٌة  الغاللة تحت المخاطٌة تحتوي على الٌاف كوالجٌنٌة

ا طالئٌة عمودٌة بسٌطة والصفحة اللبادٌة مدعمة بنسٌج رابط مع وجود وان المنطقة الفؤادٌة مبطنة بخالٌ بظهارة عمودٌة بسٌطة تمتد الى الوهدات المعدٌة وظهرت بشكل انخفاضات تمتد الى الغدد المعدٌة . المصلٌة للكرش وقد اثبتت الدراسة ان المنفحة مقسمة الى ثالث مناطق وهً الفؤادٌة ، القاعٌة ، والبوابٌة وان الغاللة المخاطٌة تمٌزت

ع وفرة من االوعٌة الدموٌة واالنسجة الدهنٌة . ان الغاللة العضلٌة مكونة من طبقتٌن من االلٌاف العضلٌة الملساء الداخلٌة الدائرٌة طولٌة والدائرٌة . اما الغاللة تحت المخاطٌة مكونة من نسٌج رابط ضام مغدد متقرنة نبٌبٌة وملتفة ومبطنة بخالٌا مكعبة وانتشار بعض الخالٌا الجدارٌة ، عضلة المخاطٌة سمٌكة مكونة من طبقتٌن من العضالت ال

المخاطٌة تكون بشكل حزم من العضالت الملساء الداخلٌة الدائرٌة  ة تمٌز الصفحة اللبادٌة ووجود الغدد القاعٌة ،وخالٌا عنقٌة مخاطٌة ،خالٌا رئٌسٌة ،خالٌا جدارٌة ،والخالٌا االلٌفة للفضة .وان عضلةع صعوبوالخارجٌة الطولٌة . وان الغاللة المصلٌة مكونة من نسٌج رابط ضام . اما المنطقة القاعٌة فأنها مبطنة بخالٌا طالئٌة عمودٌة بسٌطة م

ة والغاللة   المصلٌة مكونة من نسٌج رابط ضام .اما المنطقة البوابٌة فأنها مبطنة بخالٌا عمودٌة بسٌطة تمتد الى الوهدات المعدٌة ام مع وفرة من االوعٌة الدموٌة فً حٌن ان الغاللة العضلٌة مكونة من طبقتٌن من العضالت الملساء الداخلٌة الدائرٌة والخارجٌة الطولٌوالخارجٌة الطولٌة وان الغاللة تحت المخاطٌة حاوٌة على النسٌج الرابط الض

المخاطٌة للمنطقتٌن الفؤادٌة والقاعٌة . اما الغاللة تحت عضلٌة ولة ،مع وجود الغدد البوابٌة ،وان الطبقة العضلٌة المخاطٌة سمٌكة مكونة من طبقتٌن من العضالت الطولٌة والدائرٌة ومشابهه للطبقة الكثر عمقا مقارنة بالوهدات المعدٌة للمنطقتٌن الفؤادٌة والقاعٌة اما الصفحة اللبادٌة فأنها مدعمة بنسٌج رابط وبشكل رزم ومتمٌزة بسهولكنها ا

حت الدراسة الكٌمٌاء النســجــٌة بــــأن الـٌاف الكوالجٌن منتشرة فً الطبقة تحت اوض اي داخلً وطولً خارجً ،اما الغاللة المصلٌة فتمٌزت بوجود النسٌج الرابط اٌضالمــخاطــٌة فـتمـٌزت بوجود نسٌج رابط ضام مع اوعٌة دموٌة ،وان الغاللة العضلٌة مكونة من العضالت الملساء المرتبة بشـــــكل دائر

رة اكثف مما فً بقة المخاطٌة للشــبكٌة بــصوـاظهرت الدراسة وجود االلٌاف المطاطٌة فً الطبقة العضلٌة للكرش اكثف مما فً بقٌة الطبقات االخرى ، فً حٌن كان وجــــودهــا فً الـط المخاطٌة بصورة اكثف من بقٌة الطبقات للمناطق االربعة  

خاطٌة بصورة اثبتت الدراسة وجود الكراتٌن فً الطبقة الم الفؤادٌة للمنفحةنتشرة فً جمٌع طبقات المنطقة بقٌة الطبقات ، وفً الطبقة تحت المخاطٌة للــقبة بصورة اكثف مما مـــــوجود فً بقٌة اجزاء القبة ، فً حٌن كانت االلٌاف المطاطٌة م 

الكالٌكوجٌن مقارنة بطبقات الشبكٌة االخرى ، لغاللة العضلٌة للشبكٌة بكثافة اظهرت الدراسة انتشار الكالٌكوجٌن فً جمٌع اجزاء نســـٌج الكرش وفــً انـــصاف مــنطقة الغاللة المخاطٌة ،فً حٌن ان تمٌزت منطقة ا .اكثف من بقٌة الطبقات فً الكرش ، الشبكٌة ، والقبة فً حٌن عدم وجوده فً المنفحة 

اظهرت الدراسة بأن البروتٌنات موجودة تٌز القاعدي فً جمٌع االجزاء النسجٌة للمناطق االربعة . اثبتت الدراســة انتشار فـعــالٌة انــزٌم الـفـوسفا اكثف مـن بقٌة طــبقات النسٌج االخرى .وٌنتشر الكالٌكوجٌن فً جٌع اجزاء القبة وٌصـــل ذروتـه فً الطبقة المخاطٌة ،كما وٌنتشر فً الطـبقة المخاطٌة للمــنفـــحة بصــورة 

ق االربعة ولكن تركزت بكثافة فً الطبقة المخاطٌة .اثبتت الدراسة وجود الدهون فً جمٌع اجزاء النسٌج للمناط فً جمٌع اجزاء طــــبقات الكرش ، الشــبــكٌة ، القبة،والمنفحة وبكثافة اكثر فً الطبقة المخاطٌة عن الطبقات االخرى .    
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Abstract of Thesis 

 

Summary 

The present study was carried out on 20 Samples of healthy stomach of local buffalo. The Samples were collected from Alashar a Massacre in Basrah.the results showed that the buffalo stomach is 

made up of four region,namely the,rumen ,reticulam,omasum ,and abomasum . 

The morphological study included multiple measurements of the four areas . The histological study involved a study of histological structure of the four regions of the same .the study showed that the four areas 

consisting of four layers histological,Tunica Mucosa, Tunica Submucosa, Tunica Muscularis, and Tunica Serosa.where Tunica Mucosa of rumen charcterized by the existence of papillae different in length and width and lind with defferent cell,and the 

lamina propria layer composed of collagen fibers, flexible,and network with a network of capillaries and the absence of glands, and the lamina properia layer adherent  of submucosa layer of the lack of muscularis mucousa layer.and that the tunica 

submucosa is composed of collagen fibers, flexible and a network of blood vessels and nerves. The tunica muscularis ,it consistsof two layers smooth muscle external longitudinal and circular interior, the tunica serosa consists of connective tissue 

collagen and elastic with a qunantity of grease and blood vessels and nerves.while characterized tunica mucosa of reticulam the presence of folds of the a distinct two height different lining divided in to compartments and contain ridges and contain a 
cone - shaped  papillae  stand  out in to  the  reticulam and the mucousa layer lind epithelium squamous keratinized.and the lamina propria layer the featur- minute network of collagen fibers and flexible with a line of smooth muscle . and that sub 

mucosa tunica thin and is made up of collagen fibers and intergrated with lamina propria page, and the tunica muscularis consists of two layers of smooth muscle and nerve plexuses,the tunica serosa they contain collagen fibers. 

The tunica mucosa of Omasum, they contain a number of papillae squamous epithelium lining the stratum corneum, and lamina propria page contions a network of capillaries and the a bsence of glands.and that the muscularis layer of 

mucosa thick and adherent to lamina propra page directly,and that the tunica submucosa contain collagen fibers, flexible and rich in cardiovascular and lamphatic and some nerve plexuses, either tunica muscularis consists of longitudinal outer layer thin and internal circular thick and made up of 

smooth muscle and stretching the inner layer to the folds composed page muscular centrist, while the tunica serosa similar to the tunica serosa of rumen. The study proved that the Abomasum is divided in to three region,namely cardic, fundic,and pyloric. And the tunica mucosa was 

characterized by vertical epithelium simple stretches to gastric pits,there were declines in infectious stretches to the gastric glands. 

And that the cardiac region lined by cells with simple columnar epithelial and lamina properia page supported to connective tissue with the presence of glands keratinized tubules and warapped and padded cubic cells and the spread of some 

of the parietal cells, and muscularis mucosa is thick consists of two layer of longitudinal and circular muscle.the tunica submucosa composed of connective tissue with an abundance of blood vessels and adipose tissue, The pyloric region lined by cells 

simple vertical stretches to gastric pits but more in –depth comparison of the two regions gastric pits cardiac and fundic Chemistry histological study showed that the collagen fibers scattered in the submucosa layer are denser than the rest of the layers of the four regions. The 

study showed the presence of elastic fibers in the muscularis layer of the rumen density than the other layers,while its presence in the mucosa layer of the reticulam more density than the other layer, and in the 

submucosa layer of the Omasum more density than the other parts of the Omasum.while the elastic fiber scattered all layers of the cardiac region in Abomasum. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


