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دراسة شكلية قياسية ونسجية مقارنة للحليمات اللسانية في الجاموس
المحلي لعمرين مختلفين
عدنان علي حسو
فرع التشريح ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
)اإلستالم  ١٦آذار ٢٠١٤؛ القبول  ٢نيسان (٢٠١٤
الخالصة
تم جمع ) (22لسان جاموس من مجزرة الموصل )١١عينة بعمر ٤-٣سنة و١١عينة بعمر من اسبوع واحد الى شھرين( .قسمت
العينات على مجموعتين االولى ) (12عينة للدراسة التشريحية والثانية ) (10عينات للدراسة النسجية .تم تقسيم كل عينة الى ) (4قطع من
القمة الى نھاية الجذر .اظھرت الدراسة التشريحية لذات العمرين ان اللسان عضو عضلي يتكون من سطحين ظھري وبطني ويقسم على
ثالثة اجزاء ھي القمة ،الجسم والجذر .يحتوي السطح الظھري على الحفرة اللسانية يليھا المرتفع اللساني .يبلغ معدل طول اللسان الكلي في
الحيوانات البالغة ) (36.00±0.97سم وان اكبر معدل للطول والعرض والسمك يقع عند القطعة الثالثة .بلغ معدل الطول الكلي في لسان
االعمار الصغيرة ) (16.92±0.98سم ،وان اكبر معدل للطول والسمك كان في القطعة الثالثة اما اكبر معدل لعرض اللسان كان عند القطعة
الثانية .تم تمييز اربعة انواع من الحليمات على لسان كال العمرين ھي الخيطية ،الفطرانية ،المخروطية والكاسية ،في حين لم تشاھد
الحليمات العدسية في كال العمرين .تنتشر الحليمات الخيطية والفطرانية على السطح الظھري والسطح البطني الجانبي من اللسان منتھية
بشكل خط مستقيم عند الحافة البطنية الوحشية وھي تمتد من القمة حتى المرتفع اللساني في كال العمرين .يبلغ اكبر معدل لعدد الحليمات
الخيطية في السطح الظھري والسطح البطني الجانبي من لسان الجاموس البالغ في القطعة الثانية .في حين يبلغ اكبر معدل لھا في االعمار
الصغيرة من السطح الظھري والسطح البطني الجانبي عند القطعة االولى .يبلغ اكبر معدل لعدد الحليمات الفطرانية في الحيوانات البالغة
والحيوانات صغيرة العمر عند قمة اللسان .يبلغ اكبر معدل لعدد الحليمات المخروطية والكاسية عند المرتفع اللساني من السطح الظھري
في االعمار البالغة واالعمار الصغيرة .شملت الدراسة النسجية شكل الحليمة وقطرھا ونوع الظھارة التي تغطي الحليمات في كال العمرين.
اظھرت دراستنا للحليمات الخيطية بانھا بروزات دقيقة وطويلة تتجه للخلف حيث بلغ اكبر معدل لقطرھا في كال العمرين عند القطعة
الثالثة من اللسان من السطح الظھري والسطح البطني الجانبي .تغطى ھذه الحليمات بظھارة مطبقة حرشفية متقرنة والتحتوي ھذه
الحليمات على لب من النسيج الضام .بينما كانت الحليمات الفطرانية في كال العمرين على شكل بروزات دائرية صغيرة تحتوي على براعم
ذوقية في االعمار البالغة ،في حين لم تشاھد البراعم الذوقية في االعمار الصغيرة .بلغ اكبر معدل لقطر ھذه الحليمات في كال العمرين عند
القطعة الثالثة من اللسان .تغطى ھذه الحليمات بظھارة مطبقة حرشفية قليلة التقرن ولھا لب من النسيج الضام.توجد الحليمات المخروطية
في كال العمرين على السطح الظھري من اللسان في منطقة المرتفع اللساني على شكل بروزات مخروطية ذات احجام مختلفة حيث تكون
كبيرة الحجم في اطراف اللسان بينما تكون صغيرة الحجم في الخط الوسطاني منه مما يعطيھا شكل حرف  Vباالنكليزية .تغطى ھذه
الحليمات بظھارة مطبقة حرشفية شديدة التقرن ولھا لب من النسيج الضام .تتواجد الحليمات الكاسية على السطح الظھري الجانبي من نھاية
المرتفع اللساني وبداية جذر اللسان على شكل خطين غير منتظمين .بلغ اكبر قطر لھذه الحليمات عند القطعة الثالثة في الحيوانات البالغة،
بينما في الحيوانات الصغيرة يكون اكبر قطر لھا عند القطعة الرابعة ،تحاط ھذه الحليمات بخندق ذوقي ،قد توجد اكثر من حليمة في خندق
ذوقي واحد في الحيوانات البالغة ولم يشاھد ھذا الترتيب في االعمار الصغيرة ،تغطى ھذه الحليمات بظھارة مطبقة حرشفية قليلة التقرن
ولھا لب من النسيج الضام وتمتلك ھذه الحليمات براعم ذوقية تقع على جانبي الحليمة .لوحظ وجود قنوات فون ابنر منفتحة اسفل ھذه
الحليمات .لم تشاھد الحليمات العدسية على لسان كال العمرين من الجاموس.
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Comparative morphometrical and histological study of lingual papillae in two
different ages of the Iraqi buffalo (Bubalus bubalis)
A.A. Hasso
Department of Anatomy, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq
Abstract
Twenty two tongues of buffalo collected from the slaughter house of Mousl city (11 tongues for adult animals 3-4 years
and11tongues for small ages 1 weake-2 monthes). Two groups were used in this study, twelve samples for anatomical study
and ten samples for histological study, in each group of this study, the tongues were divided into four regions from apex to the
end of the root. The tongue is a muscular organ which consists of dorsal and ventral surfaces, it is formed from three parts
(apex, body and root). The lingual fossa and torus linguae both appear on the dorsal surface. The total average of the tongue
length in adult animals (36.00±0.97) cm while the highest average of the length, width and thickness found in the third region.
The total length in small ages was (16.92±0.98) cm and the highest average of length and thickness again it happens in third
region and the highest width in this age group found in the second region. The investigation of the normal anatomical
structures of the tongue distinguished four lingual papillae (filiform, fungiform, conical and circumvalate) while the lenticuler
papillae absent in both age groups. The filiform and fungiform papillae spread over the dorsal surface and ventro-lateral
surface terminat abruptly at the ventro-lateral border forming a distinct straight line from apex to the torus linguae in both ages.
The present work reveals that the highest average of filiform papillae in both surface (dorsal and ventro-lateral surface) founds
in second region in adult group, while in small group founds in first region. The highest average of fungiform papillae in both
surface of both age groups are in the apex of tongue. The highest average of conical and circumvalate papillae in both age
group (adult and young) were on torus linguae. The histological study has been used the shape, diameter and the type of
epithelium which covered the papillae in both groups. The filiform papillae are long fine projection beading back word with
highest average of diameter in both age groups occuring in the third region. The epithelium covering these papillae is
keratinized stratified squamus epithelium. No trace of connective tissue core has been found in these papillae. The fungiform
papillae in both ages take the shape of small rounded projection, containing taste buds in adult group only. The highest average
diameter located in the third region of both groups. These papillae are covered by mildly keratinized stratified squamus
epithelium. The conical papillae in both age groups exist on the dorsal surface in the torus linguae as a conical projections in
different sizes. The large sized papilla located towards the side edges of the tongue whereas the smaller sized ones spread
along mid-dorsal. This gives them "V" shape pattern, with apex towards the front. These papillae covered by highly
keratinized stratified squamus epithelium with a connective tissue core. The circumvalate papillae exist on the dorso-lateral
surface, on the end of the torus linguae and the beginning of the root, in two irregular rows on either side. The diameter of
these papillae peaks in the third region in the adult group whereas in young group it peaks in the fourth region. These papillae
are surrounded by gustatory groove. In adult groups, unlike the young group, there could exist more than one papillae in each
gustatory groove. These papillae are covered by mildly keratinized stratified squamus epithelium, with connective tissue core.
Taste buds exist on either side of these papillae in both age groups. Also been noticed von Ebner ducts open beneath these
papillae. The lenticular papillae are not noticed in both age groups.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

خصوصية التخلص من الحرارة الزائدة للجسم كما في اكالت
.(3،2) اللحوم
يغطي سطح اللسان نسيج ظھاري سميك حرشفي متقرن
ويحتوي على بروزات تدعى بالحليمات اللسانية والتي تقسم على
 حليمات ميكانيكية حيث تساعد في تناول الطعام ودفعه،نوعين
الى الفم ثم الى المرىء وتكون ذات اعداد كبيرة مثل الحليمات
 النوع االخر من الحليمات ھي. المخروظية والعدسية،الخيطية
حليمات ذوقية تحتوي على براعم ذوقية واعدادھا اقل من
. الكاسية والورقية،الحليمات الميكانيكية مثل الحليمات الفطرانية

المقدمة
اللسان تركيب عضلي ينشأ عند قعر التجويف الفمي ويمتد إلى
 اللسان له عدة وظائف منھا تناول الطعام وتدويره في.(1) األمام
. كل من اللسان واالسنان تساعد في تقطيع الطعام،الفم ثم البلع
،يستخدم اللسان في بعض الحيوانات لشرب الماء والرضاعة
ويستخدم في بعض الحيوانات لتنظيف الجسم من الطفيليات
 باالضافة الى ماتقدم يحتوي اللسان.الخارجية وتصفيف الشعر
 وله،على مستقبالت التذوق واالحساس بالحرارة وااللم
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اما بالنسبة للسطح البطني من اللسان فھو قليل السمك وغير
متقرن.
يقسم اللسان على ثالثة اجزاء ھي القمة ،الجسم والجذر،
ويختلف السطح الظھري من اللسان باختالف نوع الحيوان ،ففي
الخيول يكون سطح اللسان مستقيم نتيجة لوجود الغضروف في
جزئه الظھري .يرتفع الجزء الخلفي من السطح الظھري للسان
المجترات ليكون الحفرة اللسانية والمرتفع اللساني ،في حين يكون
السطح الظھري من لسان اكالت اللحوم مقسوم طوليا بواسطة
الميزاب الوسطاني ).(3-1
ونتيجة لمالحظاتي الشخصية النتقائية ھذا الحيوان لالعالف
واختالفه عن المجترات االخرى ولقلة الدراسة على لسان
الجاموس ولكونه من الحيوانات ذات االھمية االقتصادية المھمة
في العراق ارتأيت القيام بدراستي حول ھذا الموضوع.

النتائج
نتائج الدراسة التشريحية
اظھرت الدراسة بان اللسان تركيب عضلي مرن يتكون من
سطحين ظھري وبطني وثالثة مناطق ھي القمة ،الجسم والجذر،
حيث يكون مفلطحا في قمة اللسان ويكون شبه اسطواني الشكل
في منطقتي جسم وجذر اللسان .السطح الظھري للسان يحتوي
على حفرة تدعى الحفرة اللسانية ) (fossa linguaeيليھا مرتفع
يطلق عليه المرتفع اللساني ) .(torus linguaeكما في الصورة
).(2
االعمار الكبيرة
قياسات ابعاد اللسان
من خالل دراستنا على لسان الجاموس ذي االعمار الكبيرة
)البالغة( وكما موضح في الجدول ) (١ظھر ان معدل طول
اللسان الكلي ) (36.00±0.97سم واكبر معدل للطول يقع في
القطعة الثالثة والتي بلغت ) ،(11.00±0.51في حين كان معدل
عرض اللسان في القطعة االولى ) (6.09±0.27سم وھي تمثل قمة
اللسان ،اما معدل العرض في القطعة الثانية فكان )(7.92±0.26
سم وھي تمثل القطعة بعد قمة اللسان ،وكان معدل عرض اللسان
في القطعة الثالثة ) (8.00±0.16سم متمثلة في المرتفع اللساني الى
بداية الجذر وھي تمثل اكبر عرض لللسان ،في حين كان معدل
عرض القطعة الرابعة ) (6.29±0.25سم وھي تمثل منطقة الجذر،
في حين اظھرت الدراسة ان معدل سمك اللسان في القطعةاالولى
كان ) (1.25±0.35سم ،وسمكه في القطعة الثانية بمعدل )±0.76
 (2.34سم ،اما سمك اللسان في القطعة الثالثة كان بمعدل
) (4.06±0.56سم وھي القطعة االكثر سمكا في اللسان ،في حين
كان معدل سمك اللسان في القطعة الرابعة ) (2.40±0.72سم.

المواد وطرائق العمل
تم جمع اثنين وعشرين عينة من لسان الجاموس من مجزرة
الموصل بعد الذبح مباشرة ،احدى عشرة عينة من لسان جاموس
بالغ تتراوح اعمارھا بين ) (4-3سنة )قسمت على مجموعتين؛
المجموعة االولى /ست عينات لغرض الدراسة التشريحية،
والمجموعة الثانية /خمس عينات لغرض الدراسة النسجية(.
واحدى عشرة عينة من لسان جاموس باعمار صغيرة تتراوح
اعمارھا بين اسبوع واحد الى شھرين )قسمت على مجموعتين؛
المجموعة االولى /ست عينات لغرض الدراسة التشريحية،
والمجموعة الثانية /خمس عينات لغرض الدراسة النسجية(.
تم تقسيم كل العينات ) (22عن طريق وضع خطوط وھمية
باستعمال صبغة الكارمين على اربع قطع وكما موضح في
الصورة ) ،(1وتم تقسيم المسافة من قمة اللسان الى المرتفع
اللساني على جزئين متساويين .القطعة االولى :من قمة اللسان الى
منتصف المسافة بين القمة و المرتفع اللساني ،القطعة الثانية :من
منتصف المسافة بين القمة و المرتفع اللساني الى المرتفع
اللساني ،القطعة الثالثة :من المرتفع اللساني الى بداية الجذر،
والقطعة الرابعة :جذر اللسان.
أجريت الدراسة التشريحية لكال العمرين من خالل دراسة
الشكل الخارجي لللسان واجراء القياسات على الطول والعرض
والسمك باستعمال شريط قياس ومسطرة والقدمة ) .(verineaتم
حساب اعداد الحليمات باستخدام عدسة مكبرة مجھزة بمصباح
عن طريق عمل ثقب في قطعة من البالستك المرن بقياس  1سم
) .(5،4،2اجريت الدراسة النسجية باخذ عينات من االجزاء
االربعة لكل لسان من السطح الظھري والظھري الجانبي والسطح
البطني من الحافة الجانبية ،حيث ثبتت بمحلول الفورمالين %10
واجريت التمريرات عليھا وتم تقطيعھا بجھاز المشراح اليدوي
بسمك  6–5ميكرون ثم صبغت الشرائح النسجية بصبغة
ھيماتوكسلين وايوسين وصبغة ماسون ثالثي االلوان ).(6

اعداد الحليمات
من خالل دراستنا لسطح اللسان لكال العمرين لتحديد اعداد
الحليمات لوحظ ان الحليمات الخيطية والحليمات الفطرانية تنتشر
على السطح الظھري لللسان من القمة )القطعة االولى( الى منطقة
المرتفع اللساني )القطعة الثالثة( وتمتد الى حافة اللسان البطنية
منتھية بشكل خط مستقيم في حافة السطح البطني الجانبية من
اللسان كما في الصورة ).(3
الحليمات الخيطية Filiform papillae
اظھرت النتائج كما مبين في الجدول ) (2ان معدل اعداد
الحليمات الخيطية في السطح الظھري من اللسان كانت في
القطعة االولى ) (350.00±4.47حليمة وتكون ذات احجام صغيرة،
اما في القطعة الثانية فكان معدل عددھا ) (430.83±12.01حليمة
وھي تمثل اكبر عدد من ھذه الحليمات ،وذات حجم اكبر مما ھي
عليه في القطعة االولى ،اما معدل اعدادھا في القطعة الثالثة فكان
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) (16.92±0.98سم ،حيث كان اكبر معدل للطول يقع في القطعة
الثالثة والتي بلغت ) (4.92±0.30سم ،في حين كان معدل عرض
اللسان في القطعة االولى ) (4.57±0.21سم وھي تمثل قمة اللسان
وكان معدل عرض القطعة الثانية ) (5.42±0.34سم وھي تمثل
القطعة خلف قمة اللسان في حين كان معدل عرض القطعة الثالثة
) (4.67±0.28سم والتي تمثل المرتفع اللساني الى بداية
الجذروھي تمثل اكبر عرض لللسان ،اما معدل عرض القطعة
الرابعة ) (3.92±0.40سم وھي منطقة الجذر.
اظھرت الدراسة ان معدل سمك القطعة االولى كانت
) (0.66±0.51سم ،ومعدل سمك القطعة الثانية ) (2.18±0.90سم،
اما القطعة الثالثة فكان معدل سمكھا ) (3.69±0.46سم وھي تمثل
القطعة االكثر سمكا في حين كان معدل سمك القطعة الرابعة
) (2.28±0.70سم.

) (145.00±5.48حليمة وھي ذات حجم اكبرمن سابقاتھا واقل
عددا ،وتنعدم الحليمات الخيطية في القطعة الرابعة من اللسان.
اما بالنسبة لمعدالتھا في السطح البطني الجانبي من اللسان
فكانت في القطعة االولى ) (276.50±3.65حليمة وھي صغيرة
الحجم ،اما في القطعة الثانية فكان معدلھا ) (367.20±6.12حليمة
وھي تمثل اكبرمعدل لھا من ھذه الحليمات ،في حين كان معدلھا
في القطعة الثالثة ) (103.00±3.10حليمة ذات حجم كبيرولم تشاھد
ھذه الحليمات في القطعة الرابعة من اللسان.
الحليمات الفطرانية Fungiform papillae
اظھرت النتائج ان معدالت اعداد ھذه الحليمات على السطح
الظھري من اللسان وكما مبين في الجدول ) (2ھي
) (23.50±1.03حليمة في القطعة االولى وھي تمثل اكبر عدد من
ھذه الحليمات على السطح الظھري من اللسان ،في حين كان
معدلھا في القطعة الثانية ) (14.50±0.75حليمة ،اما معدل عددھا
في القطعة الثالثة فكان ) (7.00±0.32حليمة ،في حين لم تشاھد
ھذه الحليمات في القطعة الرابعة من سطح اللسان .اما بالنسبة
العداد ھذه الحليمات على السطح البطني الجانبي فكان معدلھا في
القطعة االولى ) (11.00±0.50حليمة وھي تمثل اعلى معدل لھا
وتكون صغيرة الحجم ،في حين كان معدلھا في القطعة الثانية
) (4.50±0.00حليمة ،اما معدلھا في القطعة الثالثة فكان
) (2.00±0.70حليمة ،وھي حليمات كبيرة الحجم ،ولم تشاھد ھذه
الحليمات في القطعة الرابعة من السطح البطني الجانبي من
اللسان.

اعداد الحليمات
الحليمات الخيطية Filiform papillae

اظھرت النتائج كما مبين في الجدول ) (2ان معدل اعداد
الحليمات الخيطية في السطح الظھري من اللسان في القطعة
االولى ) (358.50±8.09حليمة وھي تمثل اكبر عدد من ھذه
الحليمات ،وتكون ذات احجام صغيرة ،اما في القطعة الثانية فكان
معدل عددھا ) (328.33±11.25حليمة وذات حجم اكبر مما ھي
عليه في القطعة االولى ،اما معدل اعدادھا في القطعة الثالثة
) (225.38±3.76حليمة وھي ذات حجم اكبرمن سابقاتھا ،وتنعدم
الحليمات الخيطية في القطعة الرابعة من اللسان.
اما بالنسبة لمعدالتھا في السطح البطني الجانبي من اللسان
فكانت في القطعة االولى ) (291.00±2.58حليمة وھي تمثل
اكبرمعدل لھا ،اما في القطعة الثانية فكان معدلھا )(267.50±3.06
حليمة ،في حين كان معدلھا في القطعة الثالثة )(156.50±2.78
حليمة ولم تشاھد ھذه الحليمات في القطعة الرابعة من اللسان.

الحليمات المخروطية Conical papillae
وھي نتؤات مخروطية الشكل تتجه الى الخلف متمركزة في
القطعة الثالثة )المرتفع اللساني( وكما موضح في الجدول )(2
حيث يكون معدل عددھا ) (93.50±3.67حليمة ،في حين تكون
معدومة في بقية قطع اللسان.

الحليمات الفطرانية Fungiform papillae
اظھرت النتائج ان معدالت اعداد ھذه الحليمات على السطح
الظھري من اللسان وكما مبين في الجدول ) (2ھي
) (23.00±0.82حليمة في القطعة االولى وھي تمثل اكبر عدد من
ھذه الحليمات على السطح الظھري من اللسان ،في حين كان
معدلھا في القطعة الثانية ) (11.00±0.52حليمة ،اما معدل عددھا
في القطعة الثالثة فكان ) (9.00±0.40حليمة ،في حين ينعدم
وجودھا في القطعة الرابعة من اللسان.
اما بالنسبة العداد ھذه الحليمات على السطح البطني الجانبي
فكان معدلھا في القطعة االولى ) (10.00±0.40حليمة وھي تمثل
اعلى معدل لھا ،في حين كان معدلھا في القطعة الثانية
) (5.00±0.36حليمة ،اما معدلھا في القطعة الثالثة فكان
) (2.00±0.22حليمة ،ولم تالحظ ھذه الحليمات في القطعة
الرابعة.

الحليمات الكاسية Circumvallate papillae
ھذه الحليمات تكون واضحة جدا وتتواجد في الجزء الجانبي
من نھاية القطعة الثالثة والجزء االمامي الجانبي من بداية القطعة
الرابعة ويكون معدل عددھا في القطعة الثالثة )(14.00±0.88
حليمة ،في حين يكون معدل عددھا في القطعة الرابعة من اللسان
) (3.50±0.55حليمة ،وينعدم تواجدھا في بقية قطع اللسان وكما
موضح في الجدول ).(2
الحليمات العدسية Lenticular papillae
ينعدم وجود ھذا النوع من الحليمات في لسان الجاموس البالغ.

االعمار الصغيرة
قياسات ابعاد اللسان
اظھرت دراستنا على لسان الجاموس ذي االعمار الصغيرة
وكما موضح في الجدول ) .(1ان معدل طول اللسان الكلي كان
١٢
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عن بروزات دائرية صغيرة مرتفعة قليال عن سطح اللسان،
تتواجد بين حليمات اللسان الخيطية وتصل الى مناطق قريبة من
جذر اللسان ،و تكون قليلة العدد في الخط الوسطاني من اللسان.
شوھدت البراعم الذوقية في معظم ھذه الحليمات حيث تكون في
السطح الجانبي من قمة الحليمة كما في الصورة ) .(7تختلف
اقطار ھذه الحليمات حيث تكون صغيرة في قمة اللسان ثم ياخذ
قطرھا بالزيادة تدريجيا والى الخلف .يكون اكبر قطر لھا في
المنطقة القريبة من جذر اللسان كما في الجدول ) (3الذي يظھر
معدالت اقطار الحليمات الفطرانية على السطح الظھري والسطح
البطني الجانبي من اللسان ،حيث كان معدل قطرھا في القطعة
االولى من سطح اللسان ) (358.33±12.91ميكروميتر ،بينما كان
معدل قطرھا في القطعة الثانية ) (708.33±12.91ميكروميتر ،اما
معدلھا في القطعة الثالثة ) (762.50±13.69ميكروميتر.
اقطار ھذه الحليمات على السطح البطني الجانبي مشابھة
لالقطار الموجودة على السطح الظھري من اللسان .اظھرت
الدراسة ان الحليمات الفطرانية تحتوي على لب من النسيج الضام
ناشئ من الصفحة اللبادية وتكون مغطات بظھارة مطبقة حرشفية
غير متقرنة كما في الصورة ) 5و .(7

الحليمات المخروطية Conical papillae

وھي نتؤات مخروطية الشكل تتجه الى الخلف متمركزة في
القطعة الثالثة )المرتفع اللساني( ويكون معدل عددھا
) (93.00±1.79حليمة ،في حين تكون معدومة في بقية قطع اللسان
وكما موضح في الجدول ).(2
الحليمات الكاسية Circumvallate papillae

ھذه الحليمات تكون متواجدة في الجزء الجانبي من نھاية
القطعة الثالثة والجزء االمامي الجانبي من بداية القطعة الرابعة
ويكون معدل عددھا في القطعة الثالثة من اللسان )(11.50±0.84
حليمة ،في حين يكون معدل عددھا في القطعة الرابعة من اللسان
) (4.50±0.55حليمة ،وينعدم تواجدھا في بقية قطع اللسان وكما
موضح في الجدول ).(2
الحليمات العدسية Lenticular papillae
من خالل دراستنا لم نالحظ وجود ھذا النوع من الحليمات في
لسان الجاموس صغير العمر.

الدراسة النسجية
اجريت الدراسة النسجية في كال العمرين من الجاموس
لمالحظة شكل وقطر ونوع الظھارة المغلفة لھذه الحليمات
وغيرھا من المواصفات.

الحليمات المخروطية Conical papillae

تقع ھذه الحليمات على سطح اللسان الظھري في منطقة
المرتفع اللساني وكما موضح في الجدول ) ،(3وتتجه باتجاه جذر
اللسان كما في الصورة ) ،(8وھي على شكل بروزات مخروطية
الشكل ولھا احجام مختلفة .في المرتفع اللساني وعلى جانبي
اللسان تكون كبيرة الحجم بينما تكون اقل حجما في وسط ھذه
المناطق ،أي في الخط الوسطاني لللسان وھذا الترتيب يعطي لھذا
النوع من الحليمات شكل حرف  Vباالنكليزية حيث يبلغ معدل
حجم ھذه الحليمات ) (737.50±13.69ميكروميتر ،تحتوي ھذه
الحليمات على لب من النسيج الضام ويغطي ھذه الحليمات ظھارة
مطبقة حرشفية شديدة التقرن كما في الصورة ).(9

االعمار الكبيرة
الحليمات الخيطية Filiform papillae

من خالل دراستنا وجدت الحليمات الخيطية وھي تغطي
معظم سطح اللسان من القمة إلى منطقة المرتفع اللساني كما إنھا
تتواجد في الجھة البطنية الوحشية من اللسان منتھية على شكل
خط مستقيم كما في الصورة ) ،(3والحليمات الخيطية عبارة عن
بروزات دقيقة وطويلة تتجه إلى الخلف كما في الصورة )،(4
حيث تكون ذات احجام مختلفة ،وتكون معدالت اقطارھا على
السطح الظھري لللسان كاالتي ،القطعة االولى±15.81) ،
 (400.00ميكروميترفي حين يكون معدل قطرھا في القطعة الثانية
) (258.00±12.91ميكروميترويكون معدل قطرھا في القطعة
الثالثة ) (741.67±29.82حيث يكون اكبر معدل للقطر لھذه
الحليمات في ھذه القطعة كما في الجدول ) .(3اما بالنسبة إلى
السطح البطني الجانبي فان معدالت اقطار الحليمات الخيطية
يكون مشابه لما موجود في السطح الظھري من اللسان كما في
الجدول ) .(3تغطي الحليمات الخيطية ظھارة مطبقة حرشفية
شديدة التقرن ناشئة من الصفيحة القاعدية والتحتوي ھذه
الحليمات على لب من النسيج الضام كما في الصورة ) 4و .(5

الحليمات الكاسية Circumvallate papillae

تقع ھذه الحليمات على السطح الظھري الجانبي في نھاية
اللسان قرب الجذر على شكل خطين غير منتضمين في كل جھة
كما في الصورة ) (8تختلف في القطر كما في الجدول ) (3حيث
يبلغ معدل قطرھا في القطعة الثالثة من سطح اللسان
) (1616.00±12.91ميكروميتر ،اما في القطعة الرابعة فيكون
قطرھا ) (1612.00±13.69ميكروميتر أي تصبح اقل قطرا،
وتكون ھذه الحليمات مرتفعة قليال عن سطح اللسان ،تحاط ھذه
الحليمات بخندق مبطن بظھارة مطبقة حرشفية غير متقرنة ،وفي
بعض االحيان توجد اكثر من حليمة في داخل خندق واحد .تحتوي
ھذه الحليمات على لب من النسيج الضام كثيف وتغلف الحليمة
بظھارة مطبقة حرشفية قليلة التقرن.تحتوي ھذه الحليمات على
براعم ذوقية كثيرة العدد متموضعة على جانبي الحليمة واليحتوي
سطح الحليمة على براعم ذوقية كما انھا لم تشاھد على جانبي

الحليمات الفطرانية Fungiform papillae

تنتشر ھذه الحليمات في معظم سطح اللسان وجانبيه فضال
عن الجزء البطني الجانبي كما في الصورة ) 3و  (6وھي عبارة
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بين حليمات اللسان وتصل الى مناطق قريبة من جذر اللسان،
حيث تكون ذات اعداد قليلة في الخط الوسطاني من اللسان .لم
تشاھد البراعم الذوقية في ھذه الحليمات وھي تكون ذات اقطار
مختلفة حيث تكون صغيرة القطر في قمة اللسان ثم يزداد قطرھا
باتجاه جذر اللسان كما في الجدول ) .(3في السطح الظھري من
اللسان وفي القطعة االولى كان معدل قطرھا )(262.50±13.69
ميكروميتر حيث يكون اقل قطر لھا ،اما في القطعة الثانية فكان
معدل قطرھا ) (433.33±12.91ميكروميتر في حين كان معدل
قطرھا في القطعة الثالثة ) (487.50±13.69ميكروميتر وھي تمثل
اكبر قطر لھذه الحليمات .اما بالنسبة لمعدالت اقطار ھذه
الحليمات في السطح البطني الجانبي من اللسان فھي تشابه
معدالت اقطار اللسان في السطح الظھري.من خالل دراستنا لھذا
النوع من الحليمات لوحظ انھا تحتوي على لب من النسيج الضام
ناشئ من الصفحة اللبادية ويكون غير متطور ،وھي مغطاة
بضھارة مطبقة حرشفية قليلة السمك وقليلة التقرن واليحيط
بالحليمة خندق كما في الصورة ) 12و .(13

الخندق من جھة اللسان .تفتح قنوات فون ابنر اسفل ھذه الحليمات
كما في الصورة ).(10
الحليمات العدسية Lenticular papillae
لم تشاھد ھذه الحليمات في دراستنا على لسان الجاموس البالغ
بالرغم من عمل عدة شرائح نسجية وفحصھا تحت المجھر.

االعمار الصغيرة
الحليمات الخيطية Filiform papillae

وجدت الحليمات الخيطية في االعمار الصغيرة منتشرة على
معظم سطح اللسان من القمة الى منطقة المرتفع اللساني كما انھا
تتواجد في الجھة البطنية الوحشية من اللسان منتھية على شكل
خط مستقيم في الجھة البطنية الوحشية ،مشابھة لما موجود في
الحيوانات ذات االعمار الكبيرة وھي على شكل بروزات تتجه
الى الخلف غير متطورة ،وتكون ذات اقطار مختلفة ،حيث تكون
صغيرة القطر في قمة اللسان ثم يزداد قطرھا عند المرتفع
اللساني كما في الجدول ) .(3في السطح الظھري من اللسان يبلغ
معدل قطرھا في القطعة االولى ) (284.62±7.36ميكروميتر.اما
في القطعة الثانية فيكون معدل قطرھا )(358.33±12.91
ميكروميتر.وفي القطعة الثالثة يكون معدل قطرھا
) (616.67±12.91ميكروميترحيث يكون اكبر قطر لھا في ھذه
القطعة.
اما بالنسبة القطار ھذه الحليمات على السطح البطني الجانبي
فھي تكون مشابھة لما موجود من معدالت اقطار على السطح
الظھري من اللسان .يغطي ھذه الحليمات ظھارة مطبقة حرشفية
تنشا من الصفيحة القاعدية ذات سمك قليل وتحتوي على طبقة
متقرنة قليلة السمك او معدومة وھي التحتوي على لب من النسيج
الضام كما في الصورة ) 11و .(12

الحليمات المخروطية Conical papillae
تقع ھذه الحليمات على السطح الظھري من اللسان في منطقة
المرتفع اللساني وكما موضح في الجدول ) (3وتتجه ھذه
الحليمات باتجاه جذر اللسان وھي على شكل بروزات مخروطية
غير منتظمة الشكل تتجه الى الخلف كما في الصورة ) (8ولھا
احجام مختلفة ،ففي المرتفع اللساني وعلى جانبي اللسان تكون
كبيرة الحجم ،في حين تكون اقل حجما في منطقة الخط الوسطاني
من اللسان وھذا الشكل يعطي ھذا النوع من الحليمات شكل حرف
 Vباالنكليزية وھي مشابھة بالشكل لمثيالتھا في االعمار الكبيرة
حيث يبلغ معدل قطر ھذه الحليمات ) (581.67±10.80ميكروميتر.
تحتوي ھذه الحليمات على لب من النسيج الضام غير المنتظم.
يغطي ھذه الحليمات ظھارة مطبقة حرشفية متقرنة كما في
الصورة ).(14

الحليمات الفطرانية Fungiform papillae

تنتشر ھذه الحليمات على معظم سطح وجانبي اللسان وكذلك
على جزئه البطني الوحشي.وھي بروزات دائرية صغيرة تتواجد
جدول ) :(1يبين معدالت طول وعرض وسمك اللسان  /سم  cmواالنحراف المعياري في كال العمرين من الجاموس
االجزاء
القطعة االولى
القطعة الثانية
القطعة الثالثة
القطعة الرابعة
الطول الكلي للسان

معدل طول
اللسان
0.16±10.00
0.16±10.00
0.51±11.00
0.32±5.00
0.97±36.00

األعمار الكبيرة
معدل عرض
اللسان
0.27±6.09
0.26±7.92
0.16±8.00
0.25±6.29
---

معدل سمك
اللسان
0.35±1.25
0.76±2.34
0.56±4.06
0.72±2.40
---

١٤

معدل طول
اللسان
0.27±4.50
0.27±4.50
0.30±4.92
0.70±3.00
0.98±16.92

االعمار الصغيرة
معدل عرض
اللسان
0.21±4.57
0.34±5.42
0.28±4.67
0.40±3.92
---

معدل سمك
اللسان
0.51±0.66
0.90±2.18
0.46±3.69
0.70±2.28
---
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جدول ) :(2يبين معدالت واالنحراف المعياري إلعداد الحليمات/سم ²على السطح الظھري والسطح البطني الجانبي من اللسان في كال
العمرين من الجاموس
المتغيرات

القطعة
األولى

الحليمات الخيطية السطح
الظھري
الحليمات الخيطية السطح
البطني الجانب
الحليمات الفطرانية السطح
الظھري
الحليمات الفطرانية السطح
البطني الجانبي

األعمار الكبيرة
القطعة
القطعة
الثالثة
الثانية

القطعة
الرابعة

350.00
4.47±
276.50
3.65±
23.50
1.03±
11.00
0.50±

430.83
12.01±
367.20
6.12±
14.50
0.75±
4.50
0.00±

الحليمات المخروطية

----

----

الحليمات الكاسية

----

----

145.00
5.48±
103.00
3.10±
7.00
0.32±
2.00
0.70±
93.50
3.67±
14.00
0.88±

3.50
0.55±

الحليمات العدسية

----

----

----

----

القطعة
االولى

األعمار الصغيرة
القطعة
القطعة
الثالثة
الثانية

القطعة
الرابعة

358.50
8.09±
291.00
2.58±
23.00
0.82±
10.00
0.40±

328.33
11.25±
267.50
3.06±
11.00
0.52±
5.00
0.36±

----

----

----

----

----

225.38
3.76±
156.50
2.78±
9.00
0.40±
2.00
0.22±
93.00
1.79±
11.50
0.84±

4.50
0.55±

----

----

----

----

-------------

----------------

جدول ) :(3يبين معدالت واالنحراف المعياري ألقطار الحليمات µm/على السطح الظھري والسطح البطني الجانبي من اللسان في كال
العمرين من الجاموس
المتغيرات

القطعة
األولى

األعمار الكبيرة
القطعة
القطعة
الثالثة
الثانية

القطعة
الرابعة

الحليمات الخيطية السطح
الظھري
الحليمات الخيطية السطح
البطني الجانب
الحليمات الفطرانية السطح
الظھري
الحليمات الفطرانية السطح
البطني الجانبي

400.00
15.81±
400.00
15.81±
358.33
12.91±
358.33
12.91±

258.00
12.91±
258.00
12.91±
708.33
12.91±
708.33
12.91±

الحليمات المخروطية

----

----

الحليمات الكاسية

----

----

741.67
29.82±
741.67
29.82±
762.50
13.69±
762.50
13.69±
737.50
13.69±
1616.00
12.91±

1612.00
13.69±

الحليمات العدسية

----

----

----

----

القطعة
االولى

األعمار الصغيرة
القطعة
القطعة
الثالثة
الثانية

القطعة
الرابعة

284.62
7.36±
284.62
7.36±
262.50
13.69±
262.50
13.69±

358.33
12.91±
358.33
12.91±
433.33
12.91±
433.33
12.91±

----

----

----

----

----

616.67
12.91±
616.67
12.91±
487.50
13.69±
487.50
13.69±
581.67
10.80±
804.17
29.23±

866.67
12.91±

----

----

----

----

-------------

----------------

وھي مشابھة لما موجود في الحيوانات الكبيرة و كما موضح في
الجدول ) ،(3حيث تختلف ھذه الحليمات في القطر اذ يبلغ معدل
قطرھا في القطعة الثالثة من سطح اللسان )(804.17±29.23

الحليمات الكاسية Circumvallate papillae
تقع ھذه الحليمات في السطح الظھري الجانبي من نھاية
اللسان قرب الجذر على شكل خطين غير منتضمين في كل جھة

١٥

 ،٢٩العدد (٢١-٩) ٢٠١٥ ،٢-١
يطرية ،المجلد ٩
عراقية للعلوم البيط
المجلة العر

ميكروميتر ،في حين يكوون معدل قطرھھا في القطعة الرابعة
) (866.667±12.91ميكرومييتر وھي تكون اكبر قطرا من سسابقتھا،
عن سطح اللسان
تبرز ھذه اللحليمات قليال ع
ن وتكون محاطةة بخندق
شفية غير متقرنة .لم تشاھد اككثر من
مبطن بظھاارة مطبقة حرش
ت على لب منن النسيج
خندق واحد.تحتووي ھذه الحليمات
حليمة في خ
ف الحليمة ظھارةة مطبقة حرشفيةة قليلة التقرن.
الضام.تغلف
على براعم ذوقيةة ذات اعداد قلييلة وھي
تحتوي ھذه الحليمات ع
على جانبي الحلليمة ولم
اقل مما في الحيوانات البالغغة حيث تكون ع
جانبي الخندق ممن جھة اللسان كما في
تشاھد ھذه البراعم على ج
الصورة ).(15

سية Lenticullar papillae
االحليمات العدسي

سان الجاموس ذذي
لم تشاھد ھذذه الحليمات في دراستنا على لس
جية
االعمارالصغيرة على الرغم من عمل عددة شرائح نسج
ة
ا
ووفحصھا تحت االمجھر.

يظھ ر حليم ة خيطيي ة.
طولي من اللس ان ظھ
طع نسجي ي
صورة ) :(4مقط
ص
الح ظ الظھ ارة المطبق ة الحرش فية المتقرن ة ) ،(aالطبق ة المتقررن ة
ال
سون ثالثية االلوان .56x
) .(bصبغة ماس

ظھري الجانبي لللسان،
صورة ) :(1صورة عياننية للسطح الظ
توضح تقسييمات اللسان لغررض الدراسة التتشريحية والنسججية.

صورة ) :((2صورة عياننية للسطح الظ
ظھري لللسان ،توضح
المناطق الممختلفة لللسان.

ج ود
طحي م ن اللس ان يظھ ر ع دم وج
مقط ع نس جي س ط
ص ورة ) :(5ط
الحليم ات الخيطي ة ) (aووج ود الل ب ف ي الحليم ات
م
ل بف ي
.56x
الثية االلوان 5
صبغة ماسون ثال
االفطرانية ) .(bص
صورة ) :(3صورة عياانية للسطح الببطني لللسان ،توضح
طرانية ) (Bفي
الحليمات الخيطية ) (Aووالحليمات الفط
ي الحافة
خط مستقيم من اللقمة الى
حشية من اللسان منتھية بشكل خ
البطنية الوح
ساني.
المرتفع اللس
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فطراني ة
ص ورة ) :((6ص ورة عيانيي ة لللس ان تظھ ر الحليم ات الفط
ي ).(b
ح البطني الجانبي
ى السطح الظھري ) ،(aوالسطح
منتشرة على

ص ورة ) :(9مققط ع نس جي ط وولي م ن اللس ن
ان يظھ ر الحليم ات
االمخروطي ة .الح ظ الظھ ارة االمطبق ة الحرش فية المتقرن ة ).(a
حليم ة ) .(cص بغة ھيماتوكس للين
المتقرن ة ) .(bل ب الح
ن
ووالطبق ة
ووايوسين .40x

ن يظھر حليمة فط
طولي من اللسان
صورة ) :(7مقطع نسجي ط
فطرانية.
الظھارة الممطبقة الحرشفية قليلة التقرن ) .((aوالبرعم الذوققي ).(b
سون ثالثية االلوان .40x
لب الحليمة ) .(cصبغة ماس
ظھ ر حليم ة كأس
طولي من اللس ان يظ
صورة ) :(10مققطع نسجي ل
ص
س ية
فية المتقرن ة ) .(aل ب
ففي االعمار الكبيبيرة .الظھارة الممطبقة الحرش ة
خن دق ال ذوقي ) .(cقن اة ف ون ابن ر ) .(dص ببغة
االحليم ة ) .(bالخ
ھيماتوكسلين واييوسين .50x

صورة ) :(8صورة عيانية للسطح الظھري
ي الجانبي لللس انن تظھ ر
الحليم ات اللمخروطي ة عل ى ش كل ح رف  vمنتش رة عل ى المرتف ع
سية ).(b
اللساني ) (aوالحليمات الكاس
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ص ورة ) :(111مقط ع نس جي ط ولي م ن الللس ان يظھ ر الححليم ات
الخيطية ف ي االعم ار الص غغيرة .الظھ ارة اللمطبق ة الحرش ففية قليل ة
ن ثالثي االلوان .46xx
التقرن ) .(aلب الحليمة ) .((bصبغة ماسون

ص ورة ) :(13ممقط ع نس جي ط ولي م ن اللس ن
ان يظھ ر الحليم ات
الصغيرة .الظھ ارة المطببق ة الحرش فية قليليل ة
.
العمار
االفطرانية في اال
صبغة ھيماتوكسليين وايوسين .440x
االتقرن ) .(aلب الحليمة ) .(bص

صورة ) :(112مقطع نسج
ن اللسان في االعمار
جي سطحي من
الصغيرة .اللحليمات الخيطيية ) .(aالفطرانيةة ) .(bلب الحلييمة ).(c
ن .40x
صبغة ماسوون ثالثي االلوان

ن
طولي من
صورة ) :(14ممقطع نسجي ط
ص
اللسان يظھر الحليممات
شفية
االمخروطية في االعمار الصغغيرة .الظھارة المطبقة الحرش
سون
طبقة المتقرنة ) .(bلب الحليمة ) .(cصبغة ماسو
االمتقرنة ) .(aالط
ثثالثي االلوان .566x

المناقشة

ققياسات أبعاد الللسان
كال العمرين من حيث اكبر مععدل
كانت نتائجننا متفقة في ال
الثالثة من اللسان ،بيينما
ة
والعرض والسمك تقع ففي القطعة
ض
لللطول
طول
الكلي لللسان حيث كان معدل الطو
ككان االختالف في الطول ي
الكبيرة اطول مما في االعمار الصغييرة
ة
االكلي في لسان االعمار
ختالف في كال اللعمرين من حيوواني الدراسة .ذذكر
ووھذا يعود لالخ
االيراني ،ان الطول الككلي
ي
جاموس
دراسته على لسان الج
ه
) (10في
ففي لسان الجامووس البالغ بلغ ) (40.20 ±1.5244سم ،والعرض في
جسم اللسان بلغ ) (7.78±1.471سم .في حين ذككر ) (4في دراس
ج
سته
جاموس الھندي ،ان الطول الكلي لللسان بلغ
على لسان الج

تشريحية
الدراسة التش
ي مرن يتكون من سطحين ظھري
اللسان تركيب عضلي
ي القمة ،الجسم ووالجذر .السطح االظھري
الث مناطق؛ ھي
وبطني وثال
فع يطلق
سانية يليھا مرتفع
لللسان يحتووي على حفرة تتدعى الحفرة اللس
فع اللساني.وھذا الوصف يتفق مع وصف كل منن ) (2و
عليه المرتفع
كروا انه
) (7و ) (8في المجترات و ) (9في الغغزال ،حيث ذكر
ن الى ثالثة اجززاء ،مع وجود المرتفع
ضلي ويقسم اللسان
عضو عض
ت.
ي ھذه الحيوانات
حفرة اللسانية في
اللساني والح
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ن بلغ ) (4.97±0.12سم،
ل عرض اللسان
) (25.779±0.507سم ،ومعدل
ك لللسان بلغ ) (5.37±0.13سمم ،حيث كان اككبرسمك
ومعدل سمك
بمسافة ) (1سم امام المرتتفع اللساني .وقدد ذكر ) (9في دراسته
على لسان الغزال ،ان اللطول الكلي للللسان بلغ ) (1 6.5سم،
وعرض الللسان بلغ ) (4.0سم حيث يقع وسط المرتفع اللساني
سم اللسان.
حيث يقع في جس
واكبر سمك بلغ ) (1.8سم ح

االعشاب واالعالف الممركزة وبما ان المجترات الكبييرة
ب
ييتناول
لذلك فقد يحصل تللف
الف ونتيجة ك
تتستخدم لسانھا ففي تناول االعال
سان
الحليمات الخيطية وبالذات عند قمة اللس
ت
خاصة
ففي الحليمات وخ
للذا نالحظ ان اكبر معدل لعدددھا يكون عند القطعة الثانية ،اما
فان الحيوان يتنااول
عمار الصغيرة فا
ببالنسبة الى الجااموس ذي االع
يمات اللسان سلييمة
خشنة لذا تكون حليم
ة
االحليب واليتناوول اعالف
معدل لعددھا يكون في
ل
وواليحصل لھا تتلف لذا نالحظ ان اكبر
االقطعة االولى )قمة اللسان( .وققد ذكر كل من ) (4و ) (5و )(100
على
حليمات تنتشر ع
ففي دراستھم عللى لسان الجامووس ان ھذه الح
بروزات مخروطية تتتجه
ت
الظھري من اللسان عللى شكل
ي
االسطح
كون مدببة وكثيررة العدد وصغييرة الحجم في ققمة
االى الخلف وتكو
الحليمات على اللسان .في
ت
عدد ھذه
يذكر الباحثون د
االلسان ولم ر
ذي السنام الواحد ان
على لسان الجمل ي
حين ذكر ) (11في دراسته ى
ح
طية على شكل بروزات مخرروطية تختلف في
االحليمات الخيط
طح
والسمك وقد يحصل لھا فقدان او انسالخ عن سط
ك
ااالرتفاع
االلسان.
Fungiform
االحليمات الفطراانية m papillae
كون
ھذه الحليمات تكو
ضح لنا ان ه
ظة النتائج يتض
من مالحظ
حيث توزيعھا على اللسان ويكون اكبر معدل لھا في
ممتشابھةمن ث
االقطعة االولى ،واقل معدل لھا عند القطعة الثثالثة .وقد ذكر )(5
س
على لسان
ففي دراسته ى
الجاموس ان ھذه الحليممات تنتشر من ققمة
خلف ثم تختفي ووبعد مسافة ) (1سم
االلسان لمسافة ) (25سم الى الخ
ري من اللسان )5
على السطح الظھر
تتظھر ثانية و ككان عددھا ى
جزء
في حين كان عدددھا )17حليمة /سم (2في الج
حليمة/سم ،(2ي
ح
االبطني الجانبي .وقد ذكر ) (4في دراسته عللى لسان الجامووس
سان وعلى الحوااف
تتركز عند قمة اللس
ز
االھندي ان ھذه الحليمات
جم عند المرتفع اللساني وان مععدل
االجانبية منه وتككون كبيرة الحج
بلغ ) (483±40.66حليمة.
طح الظھري غ
عددھا على السط

ص ورة ) :(115مقط ع نس جي ط ولي م ن الللس ان يظھ ر الححليم ات
الكأس ية ف ي االعم ار الص غغيرة .الظھ ارة اللمطبق ة الحرش ففية قليل ة
ي ) .(cالب راعم الذوقي ة
التقرن ) .(aلب الحليمة ) .((bالخندق ال ذوقي
) .(dصبغةة ماسون ثالثي االلوان .60x
اعداد الحليممات
سان لكال العمريين لوحظ ان اللحليمات
من درااستنا لسطح اللس
ي لللسان
الخيطية واللحليمات الفطراننية تنتشر على السطح الظھري
ي الحافة
طنية منتھية بشكلل خط مستقيم في
حافة اللسان البط
وتمتد الى ح
ى لسان
ن .نتفق مع ) (5في دراسته على
البطنية الجاانبية من اللسان
حليمات الخيطيةة والفطرانية تنتششر على
حيث ذكر بان الح
الجاموس ح
ن وتنتھي بشكل خط مستقيم في السطح البطني الجانبي
سطح اللسان
ى لسان
ن ) (4و ) (10ففي دراستھم على
منه .في حيين ذكر كل من
خيطية والفطراننية تنتشر على السطح
الجاموس إن الحليمات الخ
الظھري ممن اللسان ولم يذكروا وجودھا في الحافة البطنية
حواف اللسان.
الوحشية او كيفية انتھاء ھذه الحليمات في ح

روطية Conical papillae
االحليمات المخر
مات
اظھرت دراستنا عدم وجود اختالف في مووقع وعدد الحليما
مع ) (5و ) (10في
ففي كال الحيوانيين موضوع الدرراسة .ونتفق ع
حيث ذكروا ان ھھذه الحليمات عباارة
سان الجاموس ح
ددراستھم على لس
سطح الظھري من
خروطية الشكل تتواجد على الس
عن بروزات مخ
االجزء الخلفي ممن اللسان )الممرتفع اللساني( .وھي ذات قاع
عدة
ددائرية واسعة وتتتجه الى الخلف.

Filiform p
الحليمات اللخيطية papillae
تضح لنا
ي كال العمرين ممن الجاموس يتض
حظة النتائج في
من مالح
ظھري والسطحح البطني
ت الخيطية تنتشرر على السطح الظ
ان الحليمات
ن اللسان الى مننطقة المرتفع اللللساني وتكون احجامھا
الجانبي من
صغيرة عندد قمة اللسان ثم يزداد حجمھا بباتجاه المرتفع االلساني،
ث اكبر
ت النتائج ھناك اختالف بين اللعمرين من حيث
وقد اظھرت
ي القطعة وھذاا االختالف ناتتج عن
معدل لعددھا وموقعه في
س ذي االعمار الكبيرة
ث ان الجاموس
االختالف ففي العليقة ،حيث

Circumvalla
االحليمات الكاسيية ate papillae
نالحظ انھا تتشابه ففي موقع تواجددھا
ظ
ظة النتائج
من مالحظ
الف
كبير في القطعة الثثالثة وان االختال
حيث انھا تكون ذات تواجد ر
ح
الختالف في عممرالحيوانين وكذذلك
ففي معدالت عدددھا يعود الى اال
االعمارالكبيرة .ووقد
لحيوانات ذات ال
ييعود الى وظيفتھھا المھمة في الح
سية
ان الحليمات الكاس
لسان المجترات ن
ذذكر ) (5في درراسته على ن
سان
جانبي من الثلث الخلفي من اللس
سطح الظھري الج
تتتواجد على الس
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في العليقة ،حيث نالحظ ان قطر الحليمات في الحيوانات البالغة
يكون اكبرمما في الحيوانات صغيرة العمر في القطعة االولى
وھذا يعود الى وظيفة اللسان في تناول االعالف حيث تتضخم
الحليمات اما في الحيوانات الصغيرة فانھا تتناول الحليب والتوجد
في ھذه المرحلة وظيفة تناول االعالف لذا تكون صغيرة في
القطعة االولى ،كما ويعود سبب االختالف في سمك الظھارة الى
نفس السبب السابق من حيث االختالف بين العمرين وكذلك
وظيفة اللسان.
وقد ذكر ) (5في دراستھم على لسان الجاموس ان الحليمات
الخيطية عبارة عن نتؤات مخروطية الشكل يتراوح ارتفاعھا بين
) (1100-600ميكروميتر وھي تتواجد في النصف االمامي من
اللسان حيث تكون صغيرة في قمة اللسان ومغطاة بظھارة مطبقة
حرشفية جيدة التقرن وان النسيج الظام المكون لللب اليصل الى
قمة الحليمة .ذكر ) (7ان الحليمات الخيطية تبرز فوق سطح
اللسان وتكون مغلفة بظھارة مطبقة حرشفية متقرنة وينتھي نسيج
اللب في قاعدة ھذه الحليمات حيث يكون مقسم الى عدد من
الحليمات الثانوية .ذكر ) (4و ) (10في دراستھم على لسان
الجاموس ان ھذا النوع من الحليمات تتوزع على كل سطح اللسان
من القمة الى بداية المرتفع اللساني وھي نتؤات تتجه الى الخلف
تحتوي على كمية قليلة من اللب وان الظھارة المغلفة للحليمة
تكون عالية التقرن.

وان عددھا في الجاموس ) (21-15حليمة في كل جانب و عددھا
في الثيران ) (13-6حليمة في كل جانب وتكون بصف واحد ،في
حين ذكر الباحثون ان عددھا في الجمال ) (7-5حليمة في كل
جانب من الجزء الخلفي الجانبي من اللسان .في حين ذكر ) (4في
دراسته على لسان الجاموس الھندي ان الحليمات الكاسية ھي
تراكيب دائرية تتواجد على يمين ويسار الجزء الخلفي من سطح
اللسان ويكون عددھا في الجھة اليمنى ) (22-14حليمة ،اما في
الجھة اليسرى فيكون عددھا ) (20-13حليمة .في حين ذكر )(12
واخرون في دراستھم على لسان الباندا ان الحليمات الكاسية
تترتب بشكل حرف ) (Vاذ يبلغ عددھا ) (11حليمة متواجدة في
الثلث الخلفي من اللسان.
الحليمات العدسية Lenticular papillae
اوضحت الدراسة على لسان الجاموس ذي االعمار الكبيرة
واالعمار الصغيرة عدم وجود ھذا النوع من الحليمات في لسان
الجاموس .ونتفق في ھذا مع ) (5في دراسته على لسان المجترات
حيث ذكر الباحثون بانھم لم يشاھدوھذا النوع من الحليمات على
لسان الجاموس .في حين اعتبرھا ) (10في دراسته على لسان
الجاموس االيراني بانھا حليمات تصنف ضمن الحليمات
الميكانيكية حيث تكون محدودة على المرتفع اللساني على شكل
بروزات محدبة ترتفع عن سطح اللسان وتكون متقرنة .وقد ذكر
) (4في دراسته على لسان الجاموس الھندي ان المرتفع اللساني
يحتوي على اعداد من الحليمات المتقرنة ،قسم منھا ھي حليمات
مخروطية واالخرى ھي حليمات عدسية.

الحليمات الفطرانية Fungiform papillae

من مالحظة النتائج يتضح لنا ان االختالف في االقطار بين
الحيوانين يعود الى االختالف بين العمرين من الحيوان الواحد
وان وجود البراعم الذوقية في ھذه الحليمات في االعمار الكبيرة
وعدم وجودھا في االعمار الصغيرة يعود الى تطور اللسان في
الحيوانات الكبيرة والحاجة لتمييز الطعام في ھذه االعمار ،في
حين يقتصر طعام الحيوانات الصغيرة على الحليب .قد ذكر )(5
في دراستھم على لسان الجاموس ان ھذه الحليمات تنتشر لمسافة
) (25سم على السطح الظھري من اللسان ،في حين تتواجد بشكل
عشوائي على السطح البطني الجانبي من اللسان ،وھذه الحليمات
لھا شكل القبة ولھا لب من النسيج الضام وتغلف بظھارة مطبقة
حرشفية قليلة التقرن ،ويكون قطرھا ) (1800-960ميكروميتر،
وقد ذكر الباحثون عدم وجود البراعم الذوقية في ھذه الحليمات.
وقد ذكر ) (10في دراسته على لسان الجاموس االيراني ان
الحليمات الفطرانية تشبه المشروم ولھا لب من النسيج الضام
والتحتوي على براعم ذوقية .في حين ذكر ) (4في دراسته على
لسان الجاموس الھندي ان الحليمات الفطرانية تشبه المشروم
وانھا تغلف بظھارة مطبقة حرشفية قليلة التقرن ولھا لب من
النسيج الضام وتحتوي على براعم ذوقية تقع على سطح الحليمة.
في حين ذكر ) (13في دراسته على لسان المجترات الكبيرة ان
الحليمات الفطرانية تتواجد على الجزء االمامي من اللسان بشكل
قبة ذات قطر ) (1ملم وان البراعم الذوقية تقع على سطح الحليمة.
في حين ذكر ) (14في دراسته على لسان الخرفان ان الحليمات

الدراسة النسجية
الحليمات الخيطية Filiform papillae

اظھرت الدراسة على لسان الجاموس ذي االعمار الكبيرة ان
الحليمات الخيطية تغطي معظم سطح اللسان من القمةالى منطقة
المرتفع اللساني كما انھا تتواجد في الجھة البطنية الوحشية من
اللسان ،وھي بروزات دقيقة وطويلة تتجه الى الخلف ،وتكون
باقطار مختلفة ،حيث يكون اقل معدل للقطرعند القطعة الثانية اذ
بلغ ) (258.00±12.91ميكروميتر ،واكبرمعدل للقطرعند القطعة
الثالثة اذ بلغ ) (741.67±29.82ميكروميتر ،تغطى الحليمات
الخيطية بظھارة مطبقة حرشفية شديدة التقرن والتحتوي على لب
من النسيج الضام .بالنسبة لالعمار الصغيرة فان ھذه الحليمات
تتشابه من حيث توزيعھا وشكلھا على اللسان لما موجود في
االعمار الكبيرة ،وھي تختلف عنھا في القطر حيث انھا تكون
ذات قطر صغير عند قمة اللسان اذ بلغ معدل قطرھا
) (284.62±7.36ميكروميتر ،بينما تكون ذات قطر كبير عند
المرتفع اللساني اذ بلغ معدل قطرھا )(616.67±12.91
ميكروميتر ،تغطى ھذه الحليمات بظھارة مطبقة حرشفية ذات
سمك قليل وتحتوي على طبقة متقرنة قليلة السمك او معدومة
وھي التحتوي على لب من النسيج الضام .ويعود سبب االختالف
في االقطار بين الحيوانين الى االختالف في االعمار واالختالف
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الكاسية تكون على شكل تراكيب مفلطحة وتحاط بخندق عميق
وتغلف الحليمة بظھارة مطبقة حرشفية متوسطة التقرن ،ولھا
براعم ذوقية تقع على جانبي الحليمة وان قطر ھذه الحليمات بلغ
) (27.0±1.73ميكروميتر ،وقد شاھد الباحثون غدد وقنوات فون
ابنر بالقرب من ھذه الحليمات.

الفطرانية تشبه المشروم وتنتشر في قمة وجسم اللسان ذات قطر
) (435ميكروميتر ومحاطة بخندق حليمي.
الحليمات المخروطية Conical papillae
من خالل نتائجنا نالحظ إن االختالف في قطر الحليمات بين
الحيوانين يعود الى االختالف في العمر بين الحيوانين موضوع
الدراسة .ذكر ) (5في دراستھم على لسان الجاموس إن الحليمات
المخروطية عبارة عن بروزات مخروطية الشكل كبيرة تقع في
النصف الخلفي من اللسان ،وتكون في الجاموس على شكل حرف
 ،Vھذه الحليمات لھا لب من النسيج الضام ،وتغلف بظھارة
مطبقة حرشفية شديدة التقرن .ذكر ) (14في دراسته على لسان
الخرفان إن الحليمات المخروطية تتواجد في جسم اللسان على
شكل تراكيب مخروطية منتظمة بشكل صفوف .ذكر ) (12في
دراسته على حيوان الباندا إن ھذه الحليمات تقع في الجزء الخلفي
من سطح اللسان وبقطر يتراوح بين ) (0.8-0.5ملم.

الحليمات العدسية Lenticular papillae

اظھرت نتائج دراستنا على لسان الجاموس وفي كال العمرين
عدم وجود ھذا النوع من الحليمات .ونتفق في ھذا مع ) (5في
دراستھم على لسان المجترات ،حيث ذكرو عدم مشاھدة ھذا
النوع من الحليمات على لسان الجاموس .ذكر ) (10في دراسته
على لسان الجاموس االيراني ان الحليمات العدسية قليلة على
المرتفع اللساني وھي محدبة وتغلف بظھارة مطبقة حرشفية
متقرنة.
المصادر

الحليمات الكاسية Circumvallale papilla
اظھرت نتائجنا في دراسة الحليمات الكاسية في االعمار
الكبيرة ان ھذه الحليمات تقع على السطح الظھري الجانبي قرب
الجذر على شكل خطين غير منتضمين في كل جھة وتختلف في
القطر حيث بلغ معدل قطرھا في القطعة الثالثة )(1616.00±12.9
ميكروميتر ،اما في القطعة الرابعة فبلغ قطرھا
) (1612.00±13.69ميكروميتر وترتفع قليال عن سطح اللسان،
تحاط ھذه الحليمات بخندق مبطن بظھارة مطبقة حرشفية غير
متقرنة ،وقد توجد اكثر من حليمة في خندق واحد ،ولھا لب من
النسيج الضام يحتوي على الياف كثيرة .تغلف الحليمة بظھارة
مطبقة حرشفية قليلة التقرن وتحتوي ھذه الحليمات على براعم
ذوقية كثيرة تقع على جانبي الحليمة واليحتوي سطح الحليمة على
براعم ذوقية .شوھد وجود قنوات فون ابنرتفتح اسفل ھذه
الحليمات .اما بالنسبة إلى دراستنا على لسان الجاموس ذي
االعمار الصغيرة فھي تشابه من حيث الموقع والشكل ماموجود
في لسان الجاموس ذو االعمار الكبيرة ،في حين تختلف في
القطر ،حيث بلغ معدل قطرھا في القطعة الثالثة )(804.17±29.23
ميكروميتر ،اما معدل قطرھا في القطعة الرابعة فبلغ
) (866.67±12.91ميكروميتر ،ولم تشاھد اكثر من حليمة في
خندق واحد ،وتكون البراعم الذوقية ذات اعداد اقل مما في
الحيوانات ذات االعمار الكبيرة.ان السبب في اختالف االقطار
واعداد البراعم الذوقية يعود الى االختالف في العمر بين
الحيوانين موضوع الدراسة .وقد ذكر ) (5في دراستھم على لسان
الجاموس ان الحليمات الكاسية تقع على السطح الظھري الجانبي
قرب الجذر وذات قطر ) (1600ميكروميتر ،وقد وجد الباحثون
ان اكثر من حليمة تكون في خندق واحد ،ولھا لب من النسيج
الضام ليفي خلوي وتغلف بظھارة مطبقة حرشفية قليلة التقرن،
ولھذه الحليمات براعم ذوقية تقع على جانبي الحليمة .في حين
ذكر ) (4في دراسته على لسان الجاموس الھندي ان الحليمات
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