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 گوش بلند نر يغيت جوجه دراندام ژاكوبسون  يشناس و بافت كيآناتوم ساختار
)Hemiechinus auritus(  

  سراسكانرود رنجبر محمد و كوچه باالزاده فاطمه ،يميكر ديحم
  هيپا علوم گروه ،يدانشكده دامپزشك ،زيدانشگاه تبر ،تبريز

  10/4/95: تاريخ پذيرش    1/6/94 :تاريخ دريافت

  دهيچك

 10 ساختار اندام ژاكوبسون در يبررس نيا در. است يجنس يبوها افتيدر آن فهيوظ. است يفرع يياياندام بو ،اندام ژاكوبسون
از  ينيحفره ب. قرارداده شدند يريگميكننده و كلس محلول ثابت داخل نييسر فاقد فك پا يها نمونه. شد مطالعه بالغ نر يغيت جوجه
مقاطع . بدست آمد يو مقاطع متوال ينيپاراف يها آمده بلوك بدستاز قطعات . شد دهيبه پنج قطعه بر يسقف دهان يها نيمحل چ
 يساختار. هستند 6/9±547/0 دهان سقف ينهاينشان داد كه تعداد چ جينتا. شدند يزيآم و ماسون رنگ H&E يها به روش
سوم بوده و در  يسقف نيشروع آن از پشت چ محل. فك باال مشاهده شد ييايثنا يها در محل دندان يمانند دوقسمت بالشك

. شد يريگ مربع اندازه متر يليم 313/0برابر  آنمساحت  وشكل  يقلب ريمس يشكل مجرا در ابتدا .ابدي يپنجم خاتمه م نيچ يداتاب
 ليتبد كاذب مطبق يا استوانه اي يمكعب يو سپس به بافت پوشش ،يرشاخيغ مطبق يسنگفرش ابتدا در ،يحفره داخل يبافت پوشش

 نيمطبق در سمت خارج مجرا و از مجاورت چ يمكعبو بافت  يجام يها مطبق بدون سلول يا استوانه يبافت پوشش. گردد يم
 تا مجرا يابتدا از رمخاطيز و نيپار. نسبتاً كوتاه مشاهده شد يها مطبق با مژه يا استوانه يششم و در سمت داخل، بافت پوشش

مخاط  ريز - نيپار در. بود شده يسازمانده ينعوظ شكل به كه بوده پرعروق سست همبند بافت جنس از و شده يكي انتها
  . ديمشاهده گرد) انتها موكوس دردر ابتدا سروز و ( ينيآس يا از غدد لوله يتجمع زيو ن يعصب يها ، تنهييانتها يقسمتها

  .يغيت جوجه ،يشناس اندام ژاكوبسون، بافت ،يآناتوم:يديكلهاي  واژه

  karimi@tabrizu.ac.ir: ، پست الكترونيكي04136378743: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه 
 يا ينيب - يا غهياندام ت اياندام ژاكوبسون  يبطور كل
 يفرع ييايعنوان اندام بوبشكل است كه  يا لوله يساختار

در مجاورت  ينيشده و در داخل حفره ب در نظر گرفته
اندام ژاكوبسون در اكثر . اكثر پستانداران قرارداد ينيب وارهيد

و پستانداران  هياول يها مونيز انسان، مجپستانداران ب
اندام دربافت و  نيا فهيوظ). 7(شده است  مشاهده ييايدر

عث اندام ژاكوبسون با). 8(است  يجنس يانتقال بوها
ام واكنش فلهمن نعجيب و جالب ب يا دهيپد يريگ شكل

)Flehmen reaction (بخصوص در گربه، نر  در حيوانات
رشد  علتب( نر واناتيح در. شود يداران مسم رياسب و سا

 هواكنش، حفر نيا نيدر ح) اندام نيتوجه ا و توسعه قابل

و ) ديمانند حالت تنفس شد(معمول بازشده  ازحد شيب ينيب
 ييايثنا يدندانها كهيشده، بطور دهيطرف باال كشبلب باال 
حالت باعث باز  نيا. شوند يمشاهده م قابل يخوببفك باال 

حالت ورود  نيدنبال ابو  شود يشدن دهانة عضو مذكور م
 4،7،  1( گردد يم ليبه داخل عضو تسه يجنس يبوها
اندام در  نيا يشناس و بافت كيساختار آناتوم ).12و
صورت دو لوله ته بسته  و به شده يمختلف بررس واناتيح

شده  بيني گزارش ي غهيت ي قرارگرفته در دو طرف و قاعده
 ايكه عمدتاً توسط غالفي ناقص از غضروف شفاف و 

اندام ژاكوبسون  ييجلو يانتها. شود ياستخوان احاطه م
باز  ينيحفره ب ايبه دهان  ييايثنا يمعموالً توسط مجرا
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ها و نژادهاي مختلف با توجه  كه طول آن در گونه شود يم
،  12، 11، 7 ،4، 3، 1،2(پوزه آنها متفاوت است  ي اندازه به

  ). 20و 15،17، 14، 13

خواران  حشره راستهكوچك از  يپستاندار يغيت جوجه
بوده كه ) زخواريچ همه ايخوار  گوشت طيبسته به شرا(

 قايو آفر اياست كه در اروپا، آس يمتعدد يها گونه يدارا
موردتوجه بوده و  اريبس سيدر اروپا و انگل. شوند يم افتي

 يتيحما نيقوان يو اروپا دارا سيانگل ياز نواح ياريدر بس
 ينوع وانيح نيا نكهيبا توجه به ا نيهمچن. باشند يم

جهت  يشگاهيآزما وانيبعنوان ح تواند يپستاندار است، م
همچنين با . رديمورداستفاده قرارگ يشگاهيمطالعات آزما

مانند آرام بودن و  وان،يح نيا يرفتار يهايگژيتوجه به و
در منزل  يجهت نگهدار راًيآن، اخ يرتهاجميغ تيخاص

 يموردتوجه قرارگرفته و نگهدار يخانگ وانيح كيبعنوان 
در  يا اكنون بطور گسترده رو به گسترش است و هم  ازآن
مورداستفاده  يخانگ واناتيدر صنعت ح يشمال يكايآمر

 يشناس و بافت كيساختار آناتوم). 10( رديگ يقرارم
و  ييشناسا يخوببهنوز  وانيح نيمختلف ا يها اندام
و  يساختار آناتوم. باشد ينشده و ناشناخته م يبررس
نحوه عملكرد آن در  زياندام ژاكوبسون و ن يشناس بافت

و  است بوده نيمحقق يبرا يموضوع جالب يريگ جفت نيح
 زيمتفاوت و ن يها اندام از جنبه نيمنظور ساختار ا نيبد

 يمختلف موردبررس واناتيدر ح يمتعدد نيتوسط محقق
به مطالعه  قيتحق نيدر ا). 20و 19 ،8، 6( قرارگرفته است
نر  جنساندام ژاكوبسون در  يشناس و بافت يساختار آناتوم

شده  پرداخته Hemiechinus auritus بلند گوش يغيت جوجه
  .  است

  هاو روش مواد
شكل (سالم  وبلند نر بالغ  گوش يغيت عدد جوجه 10تعداد 

. شد يآور و مراغه جمع زياطراف تبر ياز باغها) 1
شده و سپس با  هوشيبا استفاده از اتر ب ها يغيت جوجه

در ابتدا . كشته شدند وانات،ياز ح تيحما نيقوان تيرعا

جدا  ياطلس - يسر از محل مفصل استخوان پس وانيح سر
 اندام مدخلده هو مشا دهانسقف  هجهت مشاهد. شد

سقف دهان  ينهايتعداد چ. جدا شد نييژاكوبسون، فك پا
 يمجرا. ديآنها محاسبه گرد نيانگيشمارش شد و م

 يمجرا نيفاصله ب. شد ييژاكوبسون شناسا اندام يخروج
 هيدر سقف دهان توسط ورن يعضو و بالشك دندان

 يخروج يدو مجرا نيفاصله ب نيهمچن. شد يريگ اندازه
 ليسپس جهت تسه. شد يريگ اندازه هيتوسط ورن زيارگان ن

جمجمه تا حد  يها و استخوانها دندان يريگميدر عمل كلس
ب وارد نشود، برداشته يآس ينيكه به حفره ب ييامكان، تا جا
-شده وارد محلول ثابت آماده يها سپس نمونه. و جدا شدند

 ديو اس درصد 10 نياز فرمال شده هيته يريگميو كلس يساز
از ثابت  نانيدنبال اطمبده روز بعد، . شدند درصد 1 كيترين

ها از محلول مربوطه  مناسب، نمونه يريگميو كلس يساز
سقف  نيچ نيپشت اول از ينيسپس حفره ب. خارج شدند

. شد دهيهفت قطعه بر بهحدقه چشم،  ريتا ز يدهان
 يسقف دهان نيچ كيبرابر  شده هيته يها قطعه ي اندازه
توسط  يشناس به روش معمول بافت شده هيته يها قطعه. بود

 يها پاساژ داده شده و سپس بلوك كونيدستگاه اتوتكن
از هفت  شده هيته ينيپاراف يها از بلوك. شدند هيته ينيپاراف

 كرونيم 7به ضخامت  يمتوال يها برش ينيقطعه حفره ب
ماسون  و نيائوز -نيليها به روش هماتوكس برش. شد هيته
سپس توسط  شده هيته يهاالم. شدند يزيآم كروم رنگ يتر
و  شده يبررس  BX60مدل مپوسيال يكوپ نوركروسيم

صورت  يبردار عكس DP12 مدل تاليجيد نيتوسط دورب
  . گرفت

  جينتا

از . شدند شمارش 6/9±547/0 دهان سقف ينهايتعداد چ
با تحدب  وستهيبصورت پ نيتعداد مذكور چهار چ

دوتكه بوده كه هر تكه در هر طرف  هيجلو بودند و بق روبه
و  وستهيپ زين نيچ نيآخر. جلو بود تحدب روبه يدارا

  ) .2شكل( بودبدون تحدب 
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  .گوش بلند  يغيت جوجه -1شكل 

  

  
  .دهند ين را نشان ماسقف ده يها نيتعداد چ 9تا  1اعداد  . نر بالغ يغيت سقف دهان جوجه -2شكل
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مشاهده نشد و  ييايدندان ثنا ن،يچ نياول يدر جلو
. وجود داشت يدوقسمت يمانند بالشك دندان يساختار
مشاهدات مشخص كرد كه مدخل اندام ژاكوبسون  نيهمچن

 يانيم هيلب باال در ناح لترومياز ف افتهيامتداد اريش يدر انتها
مذكور،  اريش يدر انتها. بودسقف دهان واقع  نيچ نياول

داشت كه مدخل اندام در  وجود يشكل يهرم ييِايپرز ثنا
پرز پوشانده  نيشده و توسط ا دو طرف قاعده پرز واقع

  .  دش يم

 5/5±416/0 ييباال لب تا اندام مدخل فاصله نيانگيم
 مدخل دو نيب فاصله نيانگيم. شد يريگ اندازه متر يليم

 مجرا شكل. بود متر يليم 06/1±221/0 پرز قاعده در اندام
 با شكل يقلب) سوم قطعه يجلو در( ريمس يابتدا در

در . شد يريگ مربع اندازه متر يليم 313/0برابر  مساحت
در (در ابتدا مساحت مجرا كاهش داشته  يقطعات بعد

 يو سپس تا انتها) مربع متر يليم 1413/0قطعه چهارم برابر 
قطعه  يدر جلو كهيبطور. نشان داد شيمجرا مساحت افزا

مترمربع  يليم 583/0مساحت مجرا ) قطعه آخر(م پنج
ه قطع يتا جلو يياياز پرز ثنا(طول مجرا . شد يريگ اندازه
 بطور زين بزرگ يايدر مجاورت دندان دوم آس) پنجم

جدول ( شد يريگ اندازه متر يسانت 13/2±152/0 نيانگيم
1 .(  

 يمجرا مساحتكه  افتيدر توان يم 1با توجه به جدول 
 هيدر ابتدا بزرگ بوده، در ناح يغيت اندام ژاكوبسون جوجه

شده است  تر عيتر شده و در انتها مجدداً وس تنگ يانيم
  ) .1جدول (

  .حفره بيني مجراي اندام ژاكوبسون را در قطعاتمساحت  -1جدول 

 )مربعمتريليم(مساحت  قطعه شماره

3  315/0±313/0 

4  076/0±319/0 

5  009/0±175/0 

6  033/0±376/0 

مربوط به اندام  يشناس حاصل از مطالعه مقاطع بافت جينتا
نشان داد كه ) 1شكل ( بلند گوش يغيت ژاكوبسون جوجه

 اول يسقف نياز پشت چ وانيح نياندام ژاكوبسون در ا
 اطراف. ابدي يششم خاتمه م فول يشده و در ابتدا شروع
دوم تا  نيچدر محدوده ژاكوبسون از محل  اندام يمجرا

احاطه شفاف  از نوع شكل Cسوم  توسط غضروف نيچ
 ريمس يطرف باز غضروف احاطه كننده در ابتدا. است شده

طرف ب چهارم نيطرف داخل بوده و بعد در محدوده چب
به بعد  سوم نيچ از .)9و 5، 4شكل ( شود يم ليخارج متما

طرف  كهيبطور ،غضروف احاطه كننده عصا شكل شده
باز به سمت خارج  هيو ناح ينيب غهيبسته در مجاورت ت

دسته عصا در مجاورت سقف دهان و  هيو ناح هداشت ليتما
بود  افتهيطرف باال امتدادب ينيب غهيامتداد آن در مجاورت ت

  ) .8شكل(

اندام ژاكوبسون در  يپوشاننده حفره داخل يبافت پوشش
( ود ب يرشاخيمطبق غ ينوع سنگفرش از ريمس يابتدا
 يبه بافت پوشش ليسوم تبد نيكه در مجاورت چ) 6شكل
  .)4شكل ( ديمطبق گرد يا استوانه اي يمكعب

در لومن  يچهارم دو نوع بافت پوشش نيدر مجاورت چ
بدون  كاذبمطبق  يا استوانه يكي: ديگردمجرا مشاهده 

غضروف  نييپا هيو مژه در مجاورت ناح يجام يها سلول
 يباال هيناحمطبق در  يمكعببافت  يگرياحاطه كننده و د

 مجراپنجم، سمت داخل  نيدر مجاور چ). 5شكل (مجرا 
 يها مطبق كاذب با مژه يا استوانه يتوسط بافت پوشش

بافت سه نوع سلول  نيدر ا. شد يداده م پوششنسبتاً كوتاه 
كه  يا قاعده يها سلول. از هم مشاهده شد كيتفك قابل
 يبر رو شتريببوده و  نيوكروماتيگرد و  يها هسته يدارا
ها در زمان مناسب  سلول نيا. شدند يم دهيد هيپا يغشا
. شوند يم ليتبد گريو به دو نوع سلول د شده ميتقس

دار هستند  مژه يها كه همان سلول اليتل ينورواپ يها سلول
مشاهده  يدوقطب يعصب يها در اصل به شكل سلول

 وميتلياپآنها بصورت مژه از  تيكه بخش دندر شوند يم
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 يو آكسون آنها در قاعده بافت پوشش افتهيامتداد رونيبه ب
 اي يفرع ييايعصب بو جاديكنار هم قرارگرفته و در ا

  . هستند ليعصب ژاكوبسون دخ

  

  
مدخل عضو  Cهاي دنداني فك باال، بالشك 'B و B پرز پوشاننده مدخل عضو ژاكوبسون،  A.بالغ نر يغيت قسمت ابتدايي سقف دهان جوجه -3شكل 

  فيلتروم Fنيش،  يها دندان 'Eو  Eچينهاي سقف دهان، 'DوD ژاكوبسون، 

  
غضروف  C   -،سقف دهان B-مجراي قلبي شكل،  -'Aو Aرا در نماي عقبي قطعه اول يغيت ارگان ژاكوبسون در جوجه يشناس مقطع بافت -4شكل

C  40ائوزين، بزرگنمايي  -هماتوكسيلين يزيآم رنگ(. طرف داخل استبشكل كه دهانه باز آن×(  
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 غضروف -  Cمجراي ارگان ژاكوبسون، - 'Aو A. دهد يرا نشان مدوم از نماي جلويي قطعه  يغيت اندام ژاكوبسون جوجه يشناس مقطع بافت -5شكل

C ،شكل- B 40ائوزين، بزرگنمايي  -هماتوكسيلين يزيآم رنگ(سقف دهان×(  
  

  
 يزيآم رنگ( بافت پوششي سنگفرشي مطبق غير شاخي A-، را در نماي عقبي قطعه اول يغيت ارگان ژاكوبسون در جوجه يشناس مقطع بافت -6شكل 

  )×400ائوزين، بزرگنمايي  -هماتوكسيلين
دو هستك  اي كيوجود  و نيوكروماتي شكل، يضيهسته ب

از  گريدسته د. ها بود سلول نيا يها يژگيدر داخل آن از و
بود كه  بانيپشت يسلولها ،بافت نيموجود در ا يها سلول
. بودند نيوكروماتيهسته نسبتاً  يشكل بوده و دارا يهرم

. گرفتند يدار قرارم مژه يها سلول يها در البال سلول نيا
 و پنجم نياندام ژاكوبسون در طرف خارج چ يلومن مجرا

كوتاه  يها شبه مطبق با مژه يا انهبافت استو يدارا ششم

وسعت بافت  ازاندام،  يشدن به انتها كيبا نزد. بود
و بر  شدهمژه كاسته  بدونشبه مطبق  يا استوانه يپوشش

دار افزوده  مطبق مژه يا استوانه يوسعت بافت پوشش
 رمخاطيو ز نيپار يلت عدم وجود عضله مخاطعب. شود يم

شده و از جنس بافت همبند  يكيمجرا تا انتها  ياز ابتدا
شده  يسازمانده يسست پرعروق بوده كه به شكل نعوظ

 مخاط، ريز و نيپنجم به بعد در پار قطعهاز مجاورت . بود
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كه  يعصب يها تنه ياديبا تعداد ز ههمرا يعصب يها عقده
 ييايبو بلو يانتقال حس را از عضو به بخش فرع فهيوظ

از ( مقاطع نيدر ا نيهمچن. مشاهده شد ،مغز به عهده دارند
از غدد  يتجمع) به بعد يششم سقف نيمجاورت چ

ده شد كه نوع مشاه سروموكوس عمدتاً ينيآس - يا لوله
 اندام يانتها در بوده سروز عمدتاً ابتدا در غدد نيترشح ا

  ).9و 8، 7شكل( بودندو عمدتاً به شكل موكوس  افتهيرييتغ

  بحث
 يا لوله يساختار يا ينيب - يا غهياندام ت اياندام ژاكوبسون 
شده  در نظر گرفته يفرع ييايعنوان اندام بوبشكل است كه 

اكثر  ينيب وارهيدر مجاورت د ينيو در داخل حفره ب
 يجنس يبوها درك فهياندام وظ نيا. دارد وجودپستانداران 

، 12،13، 11، 7، 4، 3، 2، 1( را به عهده دارد
نر با استفاده از اندام ژاكوبسون  وانيح). 20و14،15،17
جنس ماده را  يترشح شده از دستگاه تناسل يفرمونها يبو

را  يريگ و جفت يزمان فحل بيترت نياحساس كرده و بد
 ين براتيو). 18و 9 ،6( دهد يم صيماده تشخ وانيدر ح

و ژاكوبسون ) 21(داد  حياندام را توض نيا فياوظ بار نياول

 نمود ياندام را بررس نيا يشناس تو باف يساختار آناتوم
)22.(  

واكنش فلهمن عبارت است از شروع  اي يجنس اقياشت
و پاسخ به مواد مترشحه واژن و ادرار  يرفتار جنس

عمل با بو  نيا. برند يسر مب يكه در زمان فحل يواناتيح
ماده شروع  اينر و  وانيكرن ترشحات مذكور توسط ح

 يليخ يها مهم عضو ژاكوبسون از گذشته ي فهيوظ. شود يم
شده  دور در انجام واكنش فلهمن در اكثر پستانداران شناخته

   ).18 و 9(و مورد مقايسه قرارگرفته است 

 واناتيعضو ژاكوبسون در ح كيساختار آناتوم يبررس
است كه دانشمندان مختلف به  يمختلف موضوع جالب

، 14، 13، 12، 11، 7، 4، 3، 2، 1(اند  آن پرداخته ي مطالعه
عضو ژاكوبسون را ) 1984( كمپيآدامز و و). 20و17، 15

نموده و طول اين عضو را از محل سوراخ  يبررس در سگ
گزارش  متر يسانت 5 - 6ثنايائي تا انتهاي خلفي آن بين 

سانتيمتر  4بارون طول اين عضو را در سگ ). 4(نمودند 
در گزارشهاي تفاوت طول اين عضو  ).7( دينما يذكر م

ليل اختالف در طول پوزة دآدامز و بارون در مورد سگ، ب
  .باشد يمطالعه م سگهاي مورد

  
دار سمت داخل  مژهكاذب  مطبق يا بافت پوششي استوانه -A چين سوم،را در نماي عقبي  يغيت ارگان ژاكوبسون در جوجه يشناس طع بافتمق -7شكل 

  )×200ائوزين، بزرگنمايي  - هماتوكسيلين يزيآم رنگ. (سمت خارج مجرا كاذب بدون مژه مطبقي ا بافت پوششي استوانه - Bمجرا، 
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دار سمت داخلي  مطبق مژه يا بافت پوششي استوانه - Aچهارم، را در نماي عقبي قطعه  يغيت ارگان ژاكوبسون در جوجه يشناس مقطع بافت -8شكل 
غضروف هيالين عصا شكل كه دسته عصا در پايين و امتداد پايه آن در مجاورت  - Cمطبق كاذب سمت خارج مجرا يا بافت پوششي استوانه - Bمجرا، 

 د در پارين وزير مخاطخوني موجو يها رگ - V، تيغه بيني -S ،بافت همبندي سست پرعروق پارين و زير مخاط - Pغدد سروز  -D. تيغه بيني است
  )×20، بزرگنمايي ماسون تري كروم يزيآم رنگ(

  
 -  Cي ا قاعدهي ها سلول B – ي نورواپيتليال،ها سلول  A -پنجم،را در نماي عقبي قطعه  يغيت ارگان ژاكوبسون در جوجه يشناس مقطع بافت -9شكل 

  )×1000هماتوكسيلين و ائوزين، بزرگنمايي  يزيآم رنگ( .ژاكوبسون نداملومن ا -  L پرده پايه، D-ي پشتيبان، ها سلول
سانتيمتر و در  15 -20 طول عضو ژاكوبسون در گاو

نتايج ). 1(شده است  گزارش متر يسانت 9/18 ±5/1گاوميش 
 يبر رو) 2007(و همكاران  يميكر قاتيحاصل از تحق

بز نر نشان داد كه طول عضو ژاكوبسون در  زاكوبسون اندام
 8/7با ميانگين  متر يسانت 5/6-4/8برابر  وانيح نيا

ليندزي و همكاران ساختار ). 13( باشد يم متر يسانت
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اسب و االغ مطالعه كرده و طول  در را عضو اين كيآناتوم
گزارش كردند  متر يسانت 12-15اين عضو را در اسب بين 

)15  .(  

روباه  يرو بر همكاران و يميكر قاتياز تحقحاصل  جينتا
 سقف در وانيح نينشان داد كه مدخل اندام ژاكوبسون در ا

 ييايثنا يها دندان عقب متر يسانت  17/3±28/0 و دهان
از نوع مخاط سقف  يمخاط يا يخوردگ نيبازشده و چ

 پوشاند يمدخل اندام را م يهالل چهيدر كيدهان بصورت 
)2 .(  

نشان داد كه محل باز شدن مدخل عضو  يبررس نيا جينتا
مانند اكثر پستانداران  بلند گوش يغيت ژاكوسون در جوجه
 ييباال لب عقب متر يليم 5/5±416/0در سقف دهان و 

نوع باز شدن عضوژاكوبسون دردهان مشابه  نيا .است
نشخواركنندگان مثل گاو و  يبرخ نيسگ، روباه و همچن

) 17و، 13، 7، 2، 1( باشد يم يچيگوسفند و بز نر شاخ مارپ
و شتر مدخل اندام  يشمالگوزن  ،اسب، االغدر  كه يدرحال

  ) 20و 16 ،14( شود يباز م يژاكوبسون در حفره ببن

مختلف بر  يها يريگ ست آمده از اندازهبد جينتا سهيمقا
مختلف مشخص  واناتيطول ارگان ژاكوبسون در ح يرو

اندام كامالً مرتبط با طول پوزه بوده و در  نيكرد كه طول ا
 شيپ يها اكثر پستانداران موردمطالعه در محدوده دندان

 ،13 ،12 ،11 ،7، 4، 3، 2، 1( ابدي يخاتمه م 3و  2 يايآس
  ). 20و17،  15 ،14

 در ژاكوبسون عضو يانتها زين بلند گوش يغيت در جوجه
  . ديگرد مشاهده بزرگ يايآس 2 شماره دندان مجاورت

در جانوران از  زياندام ژاكوبسون ن يشناس مطالعات بافت
 كهيبطور. باشد يدانشمندان م يموضوعات جالب برا

ساختار  يتوسط دانشمندان بر رو يمتعدد يها يبررس
اندام ژاكوبسون در جانوران مختلف صورت  يشناس بافت

كه  دهد يدانشمندان نشان م نيا يهاگزارش. گرفته است
 و ييايبو يپوشش بافت( يبطور عمده دو نوع بافت پوشش

اندام را پوشش  نيا يسطح داخل) يتنفس يپوشش بافت
  ).20و17 ،15 ،14 ،12،13 ،11 ،7 ،4، 3، 2، 1( دهد يم

 ياندام ژاكوبسون گوزن شمال يشناس ساختار بافت مطالعه
 هيناح ينشان داد كه بخش حساس اندام كه در سمت داخل

از نوع شبه  يبافت پوشش يدارا شود يآن مشاهده م يخلف
 يجام يها سلول( يغدد يها با سلول يا مطبق استوانه

 بافت اندام يجانب بخش در نيهمچن). 20( است) شكل
. شود يمشاهده م يا حساس شبه مطبق استوانهريغ يپوشش

شده كه بافت  مشاهده نيدر پار ياديز زودرشتيعروق ر
اند  اند و ذكر كرده اندام ژاكوبسون را احاطه كرده يپوشش

ممكن است  ها اهرگيها و س سرخرگ يده كه سازمان
آن،  يتا انتها يانيم هيدر طول مجرا از ناح. مشابه گاو باشد

 يو مجار يمركب با ترشحات سروز يا لوله زير غدد برون
در  نييها در باال و پا كه غالب آن شوند يآنها مشاهده م

 يبافت پوشش يبخش حس). 20( قراردارند نيقسمت پار
حفره اندام قرارداشته و بسمت  يانيمعموالً در قسمت م

كروم  ياز نوع تر يزيآم رنگ. گردد يروانه م ينيب ي غهيت
نشان داده كه قسمت ) Gomori trichrome( يگومر
 يها هيال لهيوسبشبه مطبق اندام ژاكوبسون  ياليتل ينورواپ
 يكيدر نزد. شده است مشخص درست يها با هسته يسلول
آن  يقرارگرفته و باال يا قاعده يها سلول ه،يپا يغشا

برجسته  يها با هسته يعصب يها به سلول هيشب ييها سلول
اندام  ي حفره يكيو در نزد ها هيدر رأس ال. قراردارند

كه  دهيكش ي و هسته اديبا تراكم ز ييها ژاكوبسون سلول
  ).20( اند مشاهده شده شوند يم دهينام بانيپشت يها سلول

 در ژاكوبسون اندام نينشان دادند كه پار كمپيوآدامز و 
وفور  بوده و پالسما سل در آن به ياز عروق خون يسگ غن

 يعروق خون يدر البال ينيغدد آس. شود يم افتي
اندام ژاكوبسون در شتر تك ). 4( باشند يمشاهده م قابل

كوهانه توسط غضروفي عصا شكل از جنس هيالين احاطه 
 يجانب وارهيتليوم مفروش كننده عضو، در داپي. شده است
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 يداخل يو در نواحي جانب ياز نوع اپي تليوم تنفس يخارج
  ). 14( باشد يم ييايتليوم بواز نوع اپي

اندام ژاكوبسون در  وارهيد در) 1395( همكاران و يقارز
و  يحسيرغ ي،حس يبافت پوشش سه يرسميغ ماردو نوع 

و همكاران  يمطالعات اردالن). 4( گزارش كردند ينابينيب
گوسفند  ي، عباسي و همكاران بر رو)1( شيگاوم يبر رو

 ،يچيبز نر شاخ مارپ يو همكاران بر رو يمي، كر)3( يلر
و  13، 2( يرانيا كوهانه تك شتر و جانيآذربا قرمز روباه

مشخص كرد كه اپي تليوم اندام ژاكوبسون در حوالي ) 14
 ي حفره يزيبخش دهل وميتلياپ ي مجراي ثنايايي، ادامه

 سپس و نهيمطبق كرات يتليوم سنگفرشاز نوع اپي يعني ينيب
-اپي ميرو يهرچه بداخل اندام به پيش م. است نهيكراتريغ

مطبق  يا به استوانه يرشاخيمطبق غ يتليوم از نوع سنگفرش
 وارهيدر د تيو درنها افتهيرييو سپس مكعبي مطبق تغ

 يا به استوانهش(تليوم از نوع بويايي اندام، به اپي يداخل
. شود يتبديل م) شكل يجام يها مطبق همراه با سلول

 كليه پستانداران مورد دربافت پيوندي پارين و زير مخاط 
روق همراه با غدد مطالعه بصورت بافت پيوندي سست پرع

  . شده است سروموكوس گزارش

اندام  يشناس بافت يها يمشاهدات حاصل از بررس
نشان داد كه اندام  بلند گوش يغيت ژاكوبسون در جوجه

 يشكل ژاكوبسون از محل شروع توسط غضروف يا لوله
 شياندام پ يهرچه به انتها. شود يشكل احاطه م Cشفاف 

غضروف رشد كرده و  ينيب غهيبه ت كي، بخش نزدميرو يم
در  كهيطورب افتهيطرف باال امتدادبو  شود يم ليطو

شكل  Cبه بعد غضروف  يچهارم سقف نيچمجاورت 
  . شود يعصا شكل م و افتهيشكل  رييتغ

گوش بلند در  يغيت اندام در جوجه نيا يبافت پوشش
 مطبق يسنگفرش يپوشش بافت نوع از ر،يمس يابتدا
 ريياندام، تغ يمجرا يبافت در انتها نيا. بود نهيكراتريغ

به بافت  يچهارم سقف نيچ يدر حوال كهيطوربكرده 
شكل  رييتغ كاذبمطبق  يمطبق كاذب و مكعب يا استوانه

 نيچ يابتداو شروع  يپنجم سقف نيچ عقبدر . دهد يم
اندام ژاكوبسون در  يدر مجرا يبافت پوشش ،ششم
 يپوشششبه بافت  لي، در سمت داخل تبديغيت جوجه
شده و در سمت ) يحس( دار كاذب مطبق مژه يا استوانه

مطبق كاذب  يا استوانه يبه بافت پوشش ليخارج تبد
 يا استوانه يوجود بافت پوشش. شود يم) يرحسيغ(دار  مژه

نقش اين  نشانگر تواند يدار در اين اندام، م مژه كاذبمطبق 
واكنشهاي جنسي  جاديااندام در دريافت بوهاي جنسي و 

  . دنبال استشمام بوهاي جنسي باشدب

در پارين و زير مخاط ) 2014(همكاران  و يميكر
عضوژاكوبسون شتر تك كوهانه بافت همبندي 

 گزارش را نعوظي بافت با همراه عروق، پر كيبرواالستيف
سروز  تيكه در آن غدد سروموكوس با غالب اند كرده

 نيا يونديو همكاران بافت پ ياردالن). 14( مشاهده شدند
 يا از نوع سست همراه غدد لوله شيگاوم درقسمت را 

 مختلط ينيآس يبا تعداد كم يمنشعب و سروز ينيآس
عباسي و همكاران غدد سروموكوس ). 1( كردند گزارش

يت موكوس گزارش باين ناحيه را در گوسفند لري با غال
 ريو ز نيپار يونديو همكاران بافت پ يميكر). 3( كردند

را از  رانيا يچيشاخ مارپ مخاط اندام ژاكوبسون در بز نر
 تينوع سست پر عروق همراه با غدد سرو موكوس با غالب

  ).13( كردند سروزگزارش

مخاط  ي هيال ريدر ز يمخاط ي عضله وجودعلت عدم ب
 ريو ز نيپار هيگوش بلند، ال يغيت اندام ژاكوبسون جوجه

 يونديشده و جنس آن از نوع بافت پ يكيمخاط باهم 
وسيع عروقي در  هشبك. داده شد صيسست پر عروق تشخ

 افتهي اين بافت پيوندي سست به شكل بافت نعوظي سازمان
. دينما يمكان انجام واكنش فلهمن را  فراهم ما كه بود

 ياديز زانيسست، م يونديبافت پ نيا يدرالبال نيهمچن
ا با انته در سروز تيغالب بادر ابتدا  ،ينيآس يا غدد لوله

متعدد  يعصب يها تنه. ديموكوس مشاهده گرد تيغلب
در  زين اليتل ينورواپ يها سلول يهاآكسونحاصل از 



 1396، 1، شماره 30جلد                                                                   )                      مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي جانوري 

108 

 يغيت مخاط اندام ژاكوبسون جوجه ريو ز نيپار ينواح
چهارم تا ششم مشاهده  يسقف نيمحدوده چ در بلند گوش
به  ليتبد وستنياز به هم پ بعد يعصب يها تنه نيا. ديگرد

را به بخش  يجنس يشده و بوها ييايبو يعصب فرع
  . ندينما يمربوطه در مغز منتقل م

نشان داد كه  يبررس نيحاصل از ا جينتا يبطوركل
خوار  پستاندارِ حشره كي بعنوان گوش بلند يغيت جوجه

بوده كه برخالف تك  شرفتهياندام ژاكوبسون پ يدارا
آن  يمجراو شتر و مانند گاو، سگ ، بز و مار  ها يسم

آن  يشناس داخل دهان بازشده و با توجه به ساختار بافت
وجود بافت . باشد يم يجنس يدرك بوها ييتوانا يدارا

ماده را  وانيح يياندام امكان شناسا نيدر ا ييايبو يپوشش
 يرا برا يزمان فحل صيتشخ زيو ن يجنس يبوها قياز طر
  .  دينما يفراهم م يريگ نر جهت انجام جفت يغيت جوجه
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Anatomy and histological structure of Jacobson organ in male 
long-eared hedgehog (Hemiechinus auritus) 

Karimi H., Balazadehkoche F. and Ranjbarsarscanrood M. 
Basic Science Dept., Faculty of Veterinary , Tabriz University, Tabriz, I.R. of Iran 

Abstract  

Jacobson or vomeraonasal organ (VNO) is an accessory olfactory organ that its function 
is to perceive pheromones. Structure of VNO was studied in 10 healthy mature male 
hedgehogs. The head without mandible were fixed and decalcified. Nasal cavity was 
sectioned to five segments. Parafinized blocks and serial sections were prepared. 
Sections were stained using H&E and Masson's trichrom method. Anatomical results 
revealed that there were 9.6± 0.547 palatine folds in the roof of mouth. There was a 
bipartite and pad-like structure on maxillary incisive teeth. It began from the third 
incisive papilla to in front of fifth fold. Histological results showed that the shape of the 
organ tube was heart-like in initial part and its surface area was measured 0.313 mm2. 
Lining epithelium was stratified squamous epithelium in initial part and stratified or 
columnar epithelium in near fourth palatine fold. Two epithelial tissues were observed 
in fifth palatine fold. Pseudostratified columnar without cilia and goblet cell and 
stratified cuboidal epithelium, in adjacent of fourth segment, pseudostratified epithelium 
with small cilia was observed in medial part. Lamina propria and tunica submucosa 
were ofvascular loose connective tissue. Vessels were organized as erectile tissue. Many 
nerve trunks and tuboloacinar gland were observed in lamina propria and tunica sub 
mucosa of tow end sections. Observed tuboloacinar glands were abundant serous firstly 
and mucous in end regions.  
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