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The morphological description & histological structure of  

liver in  Cyrtopodion scaberum Gecko (Heyden, 1827) 
 

 الوصف الشكليائي والتركيب النسجي لغدة الكبد في الوزغة خشنة الحراشف

Cyrtopodion scaberum Gecko(Heyden, 1827) 
 

 أ.د.نهلة عبد الرضا البكري                     انتخاب حميد عبد
 

 

 المستخلص 
 Cyrtopodionاسئزغدددذنكدد دذاسف اكددهذفدددجذاس بدد ذذةتهدد هذهددلدذاس  الدددذاسدددلذ  الدددذاسئيددهذاسكدد النسجذئاست  لددد ذاس لدد جذس دد 

scaberum Gecko(Heyden, 1827)بنلتن امذاسمفنسلدلذاسمثبتددذذاس ب ذثبتتذةئزغد(ذئبع ذالتسينلذغ ذ13التن مذفجذهلدذاس  الدذ)ذ
ذ.ئا  لتذاسنطئاتذاسمتلالادذفجذتفضل ذاسك اسحذاس ل لدذ

لالذسق ذبل تذاس  الدذاسك النسلدذانذاس ب ذفجذاسئزغدذلت ئنذمنذفيدلنذالمدنذئسللد ثذمثاثدجذاسكد لذتق لبدنذل دئنذاسنداذارلمدنذا بد ذ ادذ
مددنذاسندداذارللدد ثذئ ددالذاسنيددلنذلئذسددئنذذب ددجذ ا ددنثذئلفتددلذمئ عددنذسمنملددنذفددجذاست ئلددهذاس لددمج.ذ لدد لنذلفددنطذاس بدد ذبمفن دددذ اللددئنذ
ذاس فلندذئهجذ للجذضنمذتمت ذم هنذفئا زذ  لقدذالذتتئغلذعملقنذفجذاس للجذاسفكئيذسا ب )ب   لمنذاس ب (ثذلت دئنذاس لدلجذاسفكدئيذسا بد ذمدن

متع  ةذارئ هذم تبدذبك لذفبنلذغل ذم ت مدذاسك لذذئمتكنب دذمعذبعضهنذذاسبعضذفئلذاسئ ل ذاسم  زيثذئتفتدئيذعادلذ دئاةذذناللنذ ب لد
دذسئذ ددئاتلنذتمتادديذ ئلدددذئافدد ةذسئذس ثدد ثذتالفدد ذاس لبن لددنتذاس مئلدددذبددلنذاسناللددنذاس ب لددد.ذ مددنذئت ددئنذاسبنفدددذاسبنبلدددذفددجذاسئزغدددذغلدد ذمفنطدد

 ةذضدمنذ لددلجذاس بد ثذامدنذ ددلاذاسيدن ابذفل دئنذبلضددئلنذسئذ د ئيذاسكد لثذانضدد ذغدنمجذاسادئنذلت ددئنذ لد لنذمددنذب لدلجذضدنمذئت هدد ذب ثد
ثددالطذطبقددنتذهددجثذاسطبقدددذاسمننطلدددذتت ددئنذمددنذ لددلجذ هددن يذعمددئ يذمطبددجذ ددنل ذغلدد ذمهدد  ذللددت  ذعاددلذاسيددنلفدذااليددلادثذاسطبقدددذ

ذقدذاسب ا لدذعبن ةذعنذطبقدذ فلندذمنذ للجذضنمذمن ي.اسعضالدذاسم ئ دذمنذعضالتذمالنبذم تبدذ اس لنثذثمذاسطب
ذ

Summery  

(13  C. scaberum) were used in the present study .Liver was excised,  fixed and rocessed for the 

preparation of microscopic slides and used H &E  stain in this study. 
Results of the present study showed that liver of   C.scaberum consists of two lobes (Right & Left 

lobes ), which appeared triangular in their shape , but the right lobe was larger than the left .Both lobes 

appear dark brown in their colour and are situated anteriorly in the body cavity .  

Results of histological study revealed that liver is  capsulated by Glisson's capsule which is  a thin 

layer of connective tissue with septa extend peripherally in liver tissue (Liver parenchyma) . The liver 

tissue is formed from polyhedral hepatocytes arranged in irregular hepatic cords surrounding the central 

vein . Each cell contains one or two nuclei with one or more nucleoli . The blood sinusoids appeared 

between the liver cords.The portal area in Gecko liver appeared un surrounded by connective 

tissue,within the liver tissue .The Gallbladder appeared as an oval or spherical dark green sac , 

histologically consists of three layers (Mucosa which formed from nonciliated pseudostratified columnar 

epithelium based on lamina propria , muscular layer of circular arrangement of smooth muscle fibers and 

the third layer is the adventitia which is a thin layer of loose connective tissue or serosa which is also a 

thin layer of connective tissue covered by mesothelium. 
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 Introduction المقدمة
لقيامها بالعديد من   Digestive Systemفي الفقاريات من الغدد المهمة والملحقة بالجهاز الهضمي    Liverتُعد غدة الكبد  

، كما يحطم كريات الدم ( 1 ) الوظائف الرئيسة في الجسم، اذ يقوم الكبد بانتاج كريات الدم الحمر خالل المراحل الجنينية للحيوان  

، يقوم بتخزين وايض )الدهون، Bile، يصنع مادة الصفراء   Detoxificationالحمر القديمة ، يزيل المواد السامة من الدم  

 Left andيتكون الكبد من فصين ايمن وايسر   .( 2  (الكربوهيدرات والبروتينات(، فضال عن انتاج معظم بروتينات البالزما

Right lobes  (3 ; 4)االيمن اكبر قليال من الفص االيسر . ويكون الفص 

 Cyrtopodion scaberum الوزغة خشنة الحراشف )أبو بريص(. هو أُجريت الدراسة الحالية على نوع من الفقاريات العراقية،

(Heyden , 1827)  يعود هذا النوع الى صنف الزواحفReptilia رتبة السحالي ،Lizards عائلة الوزغة ،Gekonidae ،

معظم سحالي هذه العائلة تكون صغيرة الحجم، قوية، شجيرية، ليلية وتكون عيونها قطية كبيرة، تتواجد انواعها في شقوق الجدران 

 وتظهر ليالً وتتغذى على  الحشرات، يكون بعض انواعها سامة وقد تسبب مرض الجذام ولها قابلية المشي على السقوف والشبابيك

ومن صفاتها التشخيصية تكون خشنة الحراشف،  (5) (Adhesive discs)متسعة في أصابعها تسمى أقراص االلتصاق لوجود مناطق 

وتكون متصلة مع بعضها البعض وتنعدم تحت الفخذ  Cheekتمتد الى منطقة الخد  Large scalesيغطي جسمها حراشف كبيرة 

Femur شكل    في منطقة الظهر جؤجية ال تبدو ،كما 

      Keel shape ويحتوي جسمها  أيضا على بقع داكنة صغيرة   (6حرشفة  (12-16)، يتراوح عددها ما بين ،)(Small dark 

spots)  تتباين ألوانها ما بين االبيضWhite  والبنيBrown  ( 7وذلك اعتمادا على مناطق تواجدها .) 
 

  Study Samplesعينات الدراسة 
. جمعتت  Cyrtopodion  scaberum (Heyden, 1827)وزغتة )ابتو بتريص( خشتنة الحراشتف  37اجريتت الدراستة علتى

الوزغة من المنازل في مناطق مختلفة من مدينة بغداد، ثم صنفت في متحف التاريخ الطبيعي التابع  التى جامعتة بغتداد وثبتت استمها 

 العلمي.
 

  Harris Hematoxylin Stain .ايوسين -وقد استخدم ملون الهيماتوكسلين هارس 
يعد هذا الملون من الملونات القاعدية التي تستخدم بصورة عامة لجميتع النستا الحيوانيتة ال ستيما عنتد استتخدام ملتون االيوستين. 

 .(8 ) ضر وفق طريقة     حُ 
 

 .Microscope Photographyالتصوير المجهري 
 باستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخدام المجهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر الضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوئي  المجهريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترائ فحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

Light microscope  متتن نتتوع Olympus  وبقتتوى تكبيتتر مختلفتتة بمتتا يتناستتب ومتطلبتتات الدراستتة الحاليتتة وصتتورت الشتترائ

ذات   Canon، فيمتا استتخدمت كتاميرا عاديتة متن نتوع  Digitalالمجهرية المنتخبة باستخدام مجهر ضوئي مزود بكاميرا تصوير 

 لتصوير النماذج الخاصة بالدراسة المظهرية. ميكابكسل 31قوة تكبير
 

 : Resultsالنتائج  -
 الوصف الشكليائي للكبد في الوزغة )ابو بريص( 

Morphological description of liver in Cyrtopodion scaberum 

يتكون الكبد في الوزغة  من فصين ايمن وايسر، يكون الفص االيمن اكبر قليال في الحجم من الفص  االيسر ، كما يكون الكبد ذا 

(. يرتبط الفصان 2، 1شكل )  Coelomic cavity، في الجوف الجسمي  Cranial positionلون بني داكن ويحتل موقعا قحفيا 

الظهرية من القلب، ويالحظ في الجزء العلوي من الفص االيسر وجود اخدود عميق تستقر مع بعضها بجسر ضيق يقع الى الجهة 

، يتصل الفص االيمن للكبد بالعفا Gastrohepatic mesenteryفيه المعدة وترتبط مع الكبد برباط يمثل المسراق المعدي الكبدي 

Duodenum  بواسطة المسراق العفجي الكبديHepatodudenal mesentery ، اما كيس الصفراءGallbladder  فينطمر في

 (.2الفص االيمن للكبد شكل )
 

 التركيب النسجي للكبد في الوزغة :

 Histological structure of liver in Cyrtopodion scaberum 

 

رقيقة جدا قرب حافة العضو ،  Septaمكونة من نسيا ضام مفكك تمتاز برقتها، وتمتد منها حواجز  Capsuleيحاط الكبد بمحفظة 

بشكل شبكي  Hepatocytesوتترتب الخاليا الكبدية   Lobulesيفتقد الكبد الى وجود الحواجز التي تقسم النسيا الى فصيصات

Reticular shape  حول فرع الوريد المركزيCentral vein ( تنفصل صفوف الخاليا الكبدية عن بعضها البعض 3شكل ،)

التي تبرز   Endotheliumالتي تكون مبطنة بصف من الخاليا البطانية Sinusoidsمثل الجيبانيات الدموية بفراغات صغيرة ت

نواها نحو التجويف  فضال عن وجود خاليا كبفر التي تكون غير منتظمة الشكل ، كذلك تالحظ القنيات الصفراوية بين الخاليا 

 (.5كبيرة شكل ) ( كما تكون تفرعات االوعية الدموية 4الكبدية شكل )

كبيرة الحجم فاتحة التلوين ذات سايتوبالزم متجانس باهت اللون متقبل للملونات  Polygonalتكون الخاليا الكبدية مضلعة الشكل 

الحمضية، وتحتوي الخاليا الكبدية على نواة واحدة أو نواتين بعضها تكون مركزية الموقع وبعضها تكون محيطية الموقع متوسطة 

 (. 6ضها االخر على نويتين شكل  ) الحجم ذات مادة كروماتينية قليلة تحتوي بعض النوى على نوية واحدة وبع
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حول فرع الوريد التي تقع في احد جوانب متن الكبد المترتبة  Portal areaيمكن تحديد موقع الفصيص عن طريق الباحة البابية 

 كل باحة بابية على فرع الوريد البابي الكبدي ،تحتويالبابي

 Branch of portal vein  الذي يمتاز برقة جداره وكبر تجويفه واحاطة بطانته  ببعض االلياف العضلية الملساء، فرع الشريان

 Internal elasticالذي يتميز بسمك جداره وامتالك جداره غشاء مطاطيا داخليا  Branch of hepatic arteryالكبدي 

membrane  وصغر تجويفه وتعرجه ، فرع قناة الصفراءBranch of bile duct  التي تكون بطانتها مؤلفة من صف واحد أو

، كما ان الباحة ( 7شكل) صفين من الخاليا المكعبة شكل ، فضال عن وجود فرع الوعاء اللمفاوي التي تكون بطانته اندوثيلية 

 البابية في الوزغة تكون غير مدعومة بنسيا ضام نظرا لقلة النسيا  الضام في كبد الزواحف بصورة عامة.

حتوي الذي ي Mucosaما بالنسبة لكيس الصفراء فيتميز جدار الكيس برقته وهو يتكون من ثالث طبقات هي، الغشاء المخاطي ا 

 Non- ciliated، يتكون هذا الغشاء من بطانة ظهارية ممثلة بنسيا عمودي مطبق كاذب غير مهدب  على عدد قليل من الطيات 

Pseudostratified columnar epithelial tissue تليها الصفيحة االصلية ،Lamina propria  نسيا ضام مفكك المكونة من

 Tubuloacinar mucousيوجد ضمن هذه الطبقة غدد مخاطية عنيبية نبيبة  ،  Vascular loose connective tissueوعائي 

glands ( 8)خصوصا في منطقة عنق كيس الصفراء وهي منطقة اتصاله بالكبد شكل. 

  Smooth muscle fibersالتي تتالف من طبقة من االلياف العضلية الملساء  Muscularisثانية هي الطبقة العضلية الطبقة ال

طبقة من نسيا ضام مفكك وهي عبارة عن  Serosaأو المصلية  Adventitiaدائرية الترتيب، اما الطبقة الثالثة فهي الغاللة البرانية 

 .(9,8) يتضمن بعض خاليا النسيا الضام شكل

 
الفص  , Left lobe   LLالفص االيسر       , Intestine   IN( : منظر بطني يبين موقع الكبد في الوزغة. االمعاء  1)شكل 

 Gall bladder    GBكيس الصفراء    , Right lobe     RLااليمن     

 
الفص االيمن       , Left lobe    LL( : منظر بطني يوض  فصي الكبد وكيس الصفراء في الوزغة. الفص االيسر        2)شكل 

Right lobe    RL ,   كيس الصفراءGall bladder    GB 
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 -وكسلين هارس(: مقطع مستعرض يمر خالل كبد الوزغة يوض  الوريد المركزي والخاليا الكبدية والنوى )ملون هميات 3)شكل

وريد  ,               Blood vessel BVوعاء دموي          ,     Bile canaliculus BIC. قنية صفراوية    X400ايوسين( 

 ,  Nucleolus NUنوية       Nucleus Nنواة        ,    Central vein   CVمركزي   

 HC   Hepatocytes خاليا كبدية
 

 
يمر خالل كبد الوزغة يوض  الخاليا الكبدية والجيبانيات الدموية الحاوية لخاليا كبفر، الحظ الخاليا (: مقطع مستعرض 4)شكل

 , Central vein   CV. وريد مركزي        744Xالبطانية               )ملون شيف حمض البريودك ( 
 

 
 -فرع كبير لوعاء دموي )ملون هيماتوكسلين هارس(: مقطع مستعرض يمر خالل كبد  الوزغة يوض  الجيبانيات الدموية و5)شكل

جيبانيات دموية                 , Hepatocytes     HCخاليا كبدية      ,      Blood vessel BV. وعاء دموي     344Xايوسين( 

 S  Sinusoids 
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       وبعض النوى حاوية على نويتين(: مقطع مستعرض يمر خالل كبد الوزغة، الحظ بعض الخاليا الحاوية على نواتين 6)شكل 

خلية كبدية ذات نواتين                          , Blood vessel        BV.   وعاء دموي     X1000ايوسين(  -) ملون هيماتوكسلين هارس

 cell Binucleated      BN ,     نويتينBinucleolus BNU      ,     جيبانية دمويةSinusoid          S 

 

 
(: مقطع مستعرض يمر خالل كبد الوزغة يوض  الباحة البابية المكونة من فرع لشريان كبدي، فرع الوريد البابي وفرع 7)شكل 

    Branch of bile duct. فرع قناة الصفراء X100ايوسين(  -لقناة الصفراء، وفرع لوعاء لمفاوي) ملون هيماتوكسلين هارس

BBD , لبابي  فرع الوريد اBranch of portal vein     BPV ,        فرع الشريان الكبديBranch of hepatic artery  

BHA    ,  غشاء مطاطي داخليInternal elastic membrane       IEM ,       وعاء لمفاويLymphatic vessel   LV 

 

 
الطبقة المخاطية ، الحظ االوعية الدموية والغدد.  (: مقطع مستعرض يمر خالل  عنق كيس الصفراء في الوزغة يوض 8)شكل

الصفيحة االصيلة     , Glands      Gغدد   ,  Blood vessel  BVوعاء دموي   X100 .ايوسين( -)ملون هيماتوكسلين هارس

 LP    Lamina propria ,  الطبقة المخاطيةMucosa      M ,    نسيا ظهاري عمودي مطبق كاذب PSCE    Pseudostratified 

columnar epithelium 
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 -هارس -(: مقطع مستعرض يمر خالل كيس الصفراء في الوزغة يوض  طبقات جدار الكيس. )ملون هيماتوكسلين9)شكل

الطبقة العضلية       ,  Mucosa    Mالطبقة المخاطية    ,      Lamina propria    LP. الصفيحة االصيلة   X1000ايوسين( 

Muscularis  MUS     ,    نواة      Nucleus   N  ,        الطبقة المصلية       Serosa  SE 
 

 المناقشة -
 Cyrtopodion في الوزغة اظهرت نتائا الدراسة الحالية نقاطا مهمة متعلقة بالوصف الشكليائي والتركيب النسجي للكبد 

Scaberum . 

 Liver in Cyrtopodion scaberumالكبد في الوزغة 

يقع الكبد في الوزغة الى االمام في التجويف الجسمي ويكون كبير الحجم لونه بني داكن، وهو مؤلف من فصين ايمن وايسر 

 Gastrohepaticيرتبطان مع بعضهما بجسر ضيق، يتصل الفص االيسر بالمعدة عن طريق المسراق الكبدي المعدي 

mesentery بواسطة المسراق العفجي الكبدي يتصل الفص االيمن بالعفا، بينما Hepatoduodenl mesentery وان كيس الصفراء .

 , ,(9العفا وهذا ما اشار اليه أيضاً  يكون  بيضويا أو دائري الشكل ملتصقا بالسط  الظهري للفص االيمن وتفت  قناة الصفراء في

يتكون من خمسة  Kinosternon scorpiodes( ان الكبد في سلحفاة 11( في دراستهم على الزواحف. في حين اوض  )10

 فصوص، فصين في الجانب االيسر وثالثة فصوص في الجانب االيمن.

يكون لون الكبد في الوزغة بني داكن وهذا يختلف عن لون الكبد في السالحف حيث يكون لونها بني داكن مع وجود بقع سوداء 

 (.12) د رواسب المالنيناالسود ويعود السبب في ذلك الى وجوتعطي الكبد اللون 

، وان النسيا الضام للمحفظة تمتد منه Glisson's Capsuleيحاط الكبد بمحفظة نحيفة من نسيا ضام تدعى  محفظة كليسون 

فيه  الكبد في الوزغة ال تظهر تتوغل عميقا في نسيا الكبد أي يقتصر ظهورها بين خاليا الكبد القريبة من المحفظة وعليه فانحواجز رقيقة ال 

 منٌّ فصيصات واضحة،وهذا يتفق مع ما ذكره كل

 عن طريق دراستهم للزواحف المختلفة.  ; 15 ) 14 ;  13)

والنسيا الحـشـوي الذي  Perisinusoidal spaceوالفس  المحيطة بالجيبانيات  Sinusoidsلوحظ وجود الجيبانيات الدموية 

 من.ٌّ في الوزغة وهذا ما وجده كل  Parenchymal cellsيتألف من خـاليا برنكيمية 

 .Hepatic labyrinth( واطلقوا عليه التيه الكبدي 14: ;16 13)

، تحتوي على نواة واحدة أو  Polygonalمتعددة االوجه  Hepatocytes ظهر ان نسيا الكبد في الوزغة  مؤلف من خاليا كبدية 

كل الخاليا الكبدية نسبة كبيرة من الحجم الكلي للغدة تترتب بصورة حبال نواتين كروية الشكل تحوي داخلها نوية واحدة أو اكثر، تش

Cords  غير منتظمة  متداخلة مع بعضها وملتفة على بعضها البعض حول االوردة المركزيةCentral veins  وتبدو بسمك اكثر ،

 ;  18  (17; 14 يه العديد من الباحثين منهم.ال من خليتين في المناطق المحيطية البعيدة عن فروع االوعية الدموية وهذا ما اشار

19; 20; ; 21.) 

يتكون من فصين ، يكون الفص االيسر اكبر من الفص االيمن ، وان الخاليا الكبدية تكون  Testudo graeca( ان كبد السلحفاة 22وجد ) 

حول الوريد المركزي الذي يحتل مركز الفصيص الكبدي في حين وجد ان  الحبال الكبدية  في الوزغة  Radiatبهيأة حبال مرتبة بشكل شعاعي 

الشكل ومختلفة االحجام، تحوي علي  نواة كروية أو بيضوية الشكل .اما  تكون متشابكة وملتفة على بعضها البعض وتكون الخاليا الكبدية مضلعة

  فلم تالحظ بوضوح في كبد الوزغة وهذه النتيجة تتفق مع نتائا العديد من الباحثين منهم Melanocytesبالنسبة للخاليا المالنية 

( الذين اشاروا الى وجود الخاليا المالنية في كبد السالحف وقلة عددها في اكباد االفاعي والسحالي وزيادة عددها ; 10 15  ; 23 (

 في بعض الحاالت المرضية.

 hepatic portal veinفي الوزغة  ضمن برنكيما الكبد وتتالف من فرع الوريد البابي الكبدي  Portal areaتتميز الباحة البابية 

Branch of  فرع الشريان الكبدي ،hepatic artery  ,Branch of  وفروع لقنوات الصفراءBranch of bile  ducts   التي

وقد   Cuboidal epithelium هاري مكون من ظهارة مكعبة مرتبة بشكل نسيا ظ  Endothelial cellsتبطن  بخاليا اندوثيلية  

لوحظ ان الباحة البابية تكون غير مدعمة بالياف النسيا الضام  نظرا لقلة النسيا الضام في كبد الزواحف بصورة عامة وهذا يتفق 

 و( (12تتفق هذه النتيجة مع في دراسته لكبد االفاعي  وال(  (21و    Podarcis hispanicaفي دراسته لكبد السحالي  ((18  مع

 اللذين اشاروا الى ان الباحة البابية في كبد السالحف تكون مسندة بالياف شبكية من النسيا الضام.22 ) )   
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يتـميز فرع الوريد البابي الكبدي  في كبد الوزغة برقة جداره وكبر تجويفه، اما  فرع الشريان الكبدي فيكون جداره متعرجا، 

 من ٌّ وتتميز قنوات الصفراء بكون بطانتها مؤلفة من خاليا ظهارية مكعبة وهذا ما اشار  اليه كل

ي هذه الدراسة مبطنة بخاليا حرشفية الشكل نواها مسطحة الشكل، ويوجد نوع وكانت الجيبانيات الدموية ف ،)  ; 22   20   17 ; 18;)

 معالبلعمية التي توجد سابحة في تجويف الجيبانيات الدموية  تتفق هذه النتيجة   Kupffer cellsاخر من الخاليا وهو خاليا كبفر 

 من كال

 (24  ;  14 ;   19  ;  25.) 

اظهرت نتائا الدراسة الحالية وجود  فروع كبيرة لالوعية الدموية قد يعود ذلك الى المحتوى الوعائي العالي في الزواحف اكثر  

 (.13مما هو عليه في الحيوانات االخرى حسب ما اشار اليه )

يتمثل بتركيب صغير بيضوي أو  اما بالنسبة الى كيس الصفراء فقد بينت نتائا الدراسة الحالية ان كيس الصفراء في الوزغة 

قليلة  Mucosaكروي الشكل، اخضر اللون يحتل موقعا في الفص االيمن للكبد، ويتكون نسجيا من ثالث طبقات، الطبقة المخاطية 

 وتكون عبارة عن نسيا ظهاري عمودي مطبق كاذب غير مهدب Foldsالطيات 

Non- ciliated pseudostratified columnar  epithelium     يستند على الصفيحة االصيلةLamina propria  التي

وحاوية على غدد واوعية دموية، الطبقة تحت المخاطية تكون مفقودة   Loose connective tissueتتكون من نسيا ضام مفكك 

 Circular smoothالمكونة من عضالت ملساء دائرية الترتيب  Muscularisفي جدار كيس الصفراء، تليها الطبقة العضلية 

muscleاما الطبقة الثالثة فهي الطبقة البرانية أو المصلية ، 

 ,Serosa or Adventitia  (وتتفق ايضا مع  12ان هذه النتيجة تتطابق كليا مع )عدا انه  ذكر ان الطبقة المخاطية مكونة  (26 )

لطبقة المخاطية للسحالي تتمثل بنسيا ( الذي اوض  بان ا27من نسيا ظهاري عمودي أو مكعب بسيط ، وغير متطابقة مع )

 عمودي بسيط .
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