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، ايرانتبريز، پايهگروه علوم ، دانشكده دامپزشكي، تبريزدانشگاه آزاد اسالمي، واحد . 1

  ، ايرانتبريزي، دانش آموخته دامپزشك، دانشكده دامپزشكي، تبريزدانشگاه آزاد اسالمي، واحد . 2
anatomist_2001@yahoo.com :نويسنده مسئول مكاتبات*

)15/6/91 :پذيرش نهايي ،13/12/90 :دريافت مقاله(

 
  چكيده

دراين . اين غده از يك بخش اگزوكرين ويك بخش آندوكرين تشكيل شده است. غده لوزالمعده يكي از غدد بزرگي است كه با مجراي گوارشي ارتباط دارد

اي اطراف و ه نمونه غده پانكراس همراه با بافت10در اين مطالعه . مطالعه بررسي كالبدشناسي و بافت شناسي غده فوق در گاوميش صورت گرفته است

هاي  لوبهاي آناتوميكي مشخص كرد كه اين غده درگاوميش ازبررسي. شناسي انجام گرفت و بافتهاي الزم از نظر كالبدشناسيدوازدهه تهيه و بررسي

. گيردميلوب راست به سمت دوازدهه نزولي و لوب چپ به سمت معده و در كنار پيلور قرار . راست و چپ طويل و بدنه كوچك تشكيل شده است

متر و سانتي 2/63طول كلي غده تقريباً برابر . گيرددرحالت كلي غده پانكراس مابين دو بخش نزولي و صعودي دوازدهه و با رنگ صورتي پررنگ قرار مي

پانكراس داراي يك مجراي مركزي جهت ترشحات اگزوكرين . متر اندازه گيري شد سانتي12/1 سانتيمتر و 4/15حداكثر عرض و ضخامت آن به ترتيب برابر 

جزاير . شوديده مياكثر آنها دهاي مركز آسيني درشناسي بخش اگزوكريني از واحدهاي ترشحي سروزي تشكيل شده كه سلولنظر بافتاز. باشدمي

همچنين در كپسول غده عضله . باشندمركز ميهاي بتا درسلولهاي آلفا در اطراف والنگرهانس به مقدار فراوان در مقاطع بافتي مشاهده شد كه داراي سلول

  . صاف ديده نشد
  .1447-1455 :ات، صفح21پياپي ، 1، شماره 6، دوره 1391مجله دامپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز، 

  لوزالمعده، گاوميش، هيستوآناتومي: هاواژهكليد

  

  مقدمه
لوزالمعده يك قسمت غده اي دستگاه گوارش است كه بخش      

برون ريز آن بسياري از آنزيمهاي هضمي ضروري و بسياري از 
 حبابي -اياين بخش يك غده لوله. كندها را ترشح ميالكتروليت

. اي غالب استواركنندگان قسمت لولهمركب است كه درنشخ
هاي سلولي نامنظمي بنام جزاير ريز آن نيز ازتودهبخش درون

پانكراتيكي تشكيل شده كه در بين ساختارهاي ترشحي لوزالمعده 
تعداد اين ). 9( باشندمتر مي ميلي5/0 تا 1/0پراكنده و به قطر 

 آنها در جزاير در ناحيه دم لوزالمعده انسان زيادتر و مجموع
لوزالمعده انسان درحدود دويست هزار تا يك ميليون وهشتصد 

درانسان اين جزاير برخي داراي چند سلول و ). 6 و 2( هزار است
طور متوسط در هر هولي ب.  سلول دارند12000برخي بيش از 
 جزاير نقش كليدي را در.  سلول وجود دارد2500جزيره درحدود 

هاي مختلف از جزاير به اندازه. ارندعهده د تنظيم مواد غذايي بر
مطالعات ). 9( شود تا چند هزار ميكرون مشاهده مي10قطر 
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هيستولوژيك گوناگوني بر روي لوزالمعده حيوانات مختلف 
 ازجمله بز، سگ، گاو، اسب، غاز، موش و شتر انجام شده است

مطالعات مورفومتريك صورت گرفته بر روي قطر  و ). 23 و 19(
اير درون ريز لوزالمعده نيز محدود به سگ، موش تعداد جز
با توجه به آنكه ). 26 و 19( باشد، اسب و گاو ميصحرايي

مطالعات هيستوآناتوميكي بر روي لوزالمعده گاوميش صورت 
نگرفته است، لذا اين بررسي با هدف فوق بر روي لوزالمعده 

  .اي انجام گرفته استگاوميش نژاد رودخانه

  اهروشمواد و 
 نمونه غده پانكراس گاوميش بالغ 10اين مطالعه تعداد  در    

ابتدا دوازدهه به طور كامل همراه . سالم مورد مطالعه قرارگرفت
سپس توسط اسكالپل و پنس . با پانكراس از بدن جدا گرديد

هاي ها وچربيدندان موشي شروع به تميز كردن غده از بافت
آشكار شدن كامل   اطراف وبعد از تميز كردن نواحي. مجاور شد

مطالعه آناتوميكي  در. غده، اقدام به مطالعه غده مذكور گرديد
مشخصات بيومتريك غده از نظر طول، عرض و ضخامت، تعيين 
حدود و حوزه گسترش پانكراس، مشخصات مجاري غده 
پانكراس و مسير و دهانه ورودي آن به روده مورد بررسي قرار 

خصات بيومتريك غده پانكراس، براي مشخص كردن مش. گرفت
) فاصله طرفين غده(عرض غده  طويلترين بخش و طول غده در

بخش ابتدايي آن  سه نقطه يعني در انتها، قسمت مياني و در
ترين همچنين در ضخيم. گيري گرديدكش اندازهتوسط خط

هاي مذكور توسط كوليس ضخامت قسمت بخش قسمت غده در
هاي از جدا كردن بافتبعد. شدگيري و ثبت مربوطه اندازه

اطراف غده، حوزه گسترش اين غده بررسي و مجاورات و 
در بررسي . هاي غده بررسي و ثبت گرديدهمسايهموقعيت و 

تا بخشي كه مجراي غده از بخشي كه مجرا قابل رويت است 
محل ورود مجرا به روده با . شود مجرا بررسي شدوارد روده مي

جهت مطالعه .  مشخص گرديدخش آن،پ تزريق ماده رنگي و
متر مكعبي از غده جدا و بعد از شناسي قطعات يك سانتيبافت

داخل فرمالين   ساعت، در24مدت هشستشو با سرم نرمال ب

سپس ضمن انجام مراحل گوناگون . پايدار گرديدند% 10بافر
  آماده سازي بافت، با استفاده از دستگاه اتوتكنيكن و تهيه 

 ميكرون تهيه و با 5رافيني، مقاطعي با ضخامت هاي پاقالب
 ائوزين مطالعه ساختار –آميزي  هماتوكسيلين استفاده از  رنگ

آميزي شده توسط مقاطع رنگ.  غده انجام شدبافتي
  .آنها تهيه گرديد فتوميكروگراف از ميكروسكوپ نوري مطالعه و

  هايافته
  :شوديج اين بررسي به دو بخش تقسيم مينتا     
   نتايج آناتوميكي -1
   نتايج بافت شناسي-2
اعم از ( نتايج آناتوميكي به نتايج ظاهري:  نتايج آناتوميكي-1

 ، نتايج موقعيت، نتايج بيومتري و)شكل، رنگ و وضعيت غده
  .گرددنتايج مجراي ترشحي غده تقسيم مي

غــده ): اعــم از شــكل، رنــگ و وضــعيت غــده(نتــايج ظــاهري 
ز دو لوب راسـت و چـپ كـه در بخـش             گاوميش ا  پانكراس در 

بدنه غده كه در    ). 1 نگاره( اندبدنه به هم متصل شده شكيل شده      
نزديكي بخش جلـويي دوازدهـه و پيلـور واقـع شـده اسـت، در         

 باشـد سمت مقابل داراي يك بريدگي براي عبور وريد بـاب مـي           
دارد، يـك   چپ قـرار   بدنه كه مابين دو لوب راست و      ). 1 نگاره(

كـه   طـوري هشود ب اً كم عرض و باريكي را شامل مي       بخش تقريب 
هاي راست و چپ شروع به عـريض شـدن          در طرفين بدنه لوب   

گيـرد  لوب راست كه در سـمت راسـت بدنـه قـرار مـي        . كنندمي
كه قاعده مثلث به سمت بدنـه و   طوريهتقريباً مثلثي شكل بوده ب   

ارتفـاع  . شـود راس مثلث به سمت خم خلفي دوازدهه واقـع مـي   
مثلث فوق نسبت به قاعده بزرگتر بوده و راس مثلث يك حالـت           

ضلعي از مثلث كه به سـمت دوازدهـه         . گيردنوك تيز به خود مي    
نزولي قرار دارد، تقريباً مستقيم و ضلعي كه بـه سـمت دوازدهـه              

لوب . باشدگيرد داراي يك حالت تعقر مانند مي      صعودي قرار مي  
شـكل   داراي حالت بي   گيردچپ كه در سمت چپ بدنه قرار مي       

كه در ابتدا دو زايـده از بخـش ابتـدايي آن بيـرون               طوريهبوده ب 
زوايد فوق مثلثي شكل هستند و قاعده آنها به سمت هـم    . زندمي
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بخش بعدي لوب چپ مثلثي شكل يـا تقريبـاً مـستطيل            . باشدمي
تر و بخش   كه بخش نزديك آن كمي باريك      طوريهنظم بوده ب  بي

رنـگ غـده    . شود بدنه كمي عريض تر ديده مي      دور آن نسبت به   
همچنـين  . باشدصورتي تيره است كه داراي قوام گوشت آلود مي        

قطعات فوق   غده فوق از نظر ظاهري داراي حالت لوبوله بوده و         
  ).3 و 2، 1هاي نگاره(با چشم معمولي قابل تشخيص هست 

ين نظر محل قرارگيري، غده پانكراس ما ب از :نتايج موقعيت غده
صعودي دوازدهه بر روي پرده مزانتر قرار  دو بخش نزولي و

دوازدهه را  بخش از داشته و غده فوق تقريباً فضاي مابين اين دو
همچنين غده فوق از سمت راست محوطه بطني در . كندمي پر

  ).1 نگاره(بخش فوقاني قابل رويت مي باشد 

  : نتايج بيومتري غده
واقع ارتفاع مثلث مذكور  ميانگين طول لوب راست كه در 

متر، ميانگين عرض لوب  سانتي6/42± 27/3باشد برابر مي
متر، ميانگين  سانتي4/15± 84/0راست در قاعده غده برابر 

باشد برابر انتها كه راس مثلث ميعرض لوب راست در 
متر، ميانگين عرض لوب چپ برابر  سانتي550/0±45/2
ب چپ در ابتدا كه در واقع متر، ميانگين لو سانتي07/1±6/20

باشد برابر جمع ارتفاع زوايد مثلث شكل ابتداي لوب چپ مي
متر، ميانگين عرض لوب چپ در انتها برابر  سانتي13/1±2/11
متر، ميانگين عرض لوب چپ در بخش مياني  سانتي03/1±8/13

متر، ميانگين طول بدنه برابر  سانتي35/5± 747/0برابر 
 64/3±313/0متر، ميانگين عرض بدنه  سانتي417/0±89/3

نزديكي ابتداي  متر، ميانگين بيشترين ضخامت غده كه درسانتي
متر،  سانتي126/1±09143/0شود برابر لوب چپ ديده مي

نزديكي انتهاي لوب راست واقع  كمترين ضخامت غده كه در
  .گيري شد سانتيمتر اندازه341/0±04581/0شود برابر مي

با توجه به بررسي دقيق مخاط داخلي : رشحي غدهنتايج مجراي ت
دوازدهه و مزانتر بخش فوق و اتصالي مابين غده پانكراس و 
دوازدهه فقط يك دهانه مجرا در بخش داخلي روده تقريباً در 

دهانه ). 2 و 1 هاينگاره(محدوده خم خلفي دوازدهه رويت شد 

  ه اي ناميدمجراي فوق كه تحت عنوان پرز كوچك دوازدهه
  شود، محل ترشح ترشحات پانكراس به داخل دوازدهه مي
تزريق ماده رنگي از دهانه مجرا به داخل مجرا وجود . باشدمي

همين  يك مجراي طويل در طول كل غده و انشعابات فرعي از
پس به عبارت ديگر . مجراي اصلي به كل غده را نشان داد

راوي وارد اين حيوان كه همراه با مجراي صف مجاري اصلي در
شود و مجراي فرعي هم كه به پرز شود ديده نميدوازدهه مي

صورت يك مجراي منفرد، هشود باي وارد ميكوچك دوازدهه
. تقريباً عريض در طول كل غده كشيده شده است مستقيم، و

ها به مجراي فوق با چشم معمولي قابل رويت بوده و از كناره
  ).2 و 1 هايارهنگ(شود مجاري خارج لوبولي وصل مي

مقطع بافتي غده پانكراس كپسول  در: شناسي نتايج بافت-2
و مقداري ) 4نگاره ( نازك همبندي در اطراف غده وجود دارد

پارانشيم . بافت چربي در اطراف اين كپسول قابل مشاهده است
  هاي مشخص تشكيل شده است و فضاي بين غده از لوب

هاي خوني راه رگها توسط بافت همبند سست به هملوب
ها دو بخش اگزوكرين و در داخل لوب. شودمشاهده مي

بخش اگزوكرين از واحدهاي . آندوكرين قابل تفكيك است
هايي با سيتوپالسم ائوزينوفيلي، ترشحي سرزوي، حاوي سلول

هاي اوكروماتيك كه در ديواره واحدهاي آسيني قرار هسته
قسمت مركزي ). 6 و 5هاي نگاره( شوداند ديده ميگرفته

. اي دارندهاي قاعدهواحدهاي ترشحي رنگ متفاوت از قسمت
تر به خود گرفته قسمت مركزي واحدهاي آسيني رنگ نارنجي

 تراي و اطراف هسته رنگ بازوفيليهاي قاعدهكه قسمتحالي در
اين وضعيت در برخي واحدها ). 6 و 5هاي نگاره( دارند

 دارند كه بستگي به فاز تر و در برخي وضوح كمتريمشخص
تعداد محدودي از  در. اشتدترشحي بافت سروزي خواهند 

شود كه هاي مركز آسيني مشاهده ميواحدهاي ترشحي سلول
مجراي داخل ). 6نگاره ( باشدريز ميشروع مجراي غده برون

مابين واحدهاي ترشحي جلب لوبولي در مقاطع طولي و عرضي 
هاي پوششي اين غدد كامالً سيتوپالسم سلول. كندتوجه مي
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هاي اوكروماتيك در ديواره آنها ستهائوزينوفيليك هستند و ه
بافت پوششي اين مجاري از سنگفرشي ساده تا . شودديده مي

در مقاطع بافتي مجاري داخل لوبولي . باشدمكعبي ساده مي
در بخش آندوكرين غده، . چندان قابل تشخيص و مشاهده نيست

   به مقدار فراوان در مقاطع بافتي مشاهده جزاير النگرهانس
هاي آلفا و بتا در قسمت داخلي جزاير النگرهانس سلول. شودمي

هاي آلفا كه به تعداد محدود و عمدتاً در سلول. شودمشاهده مي
ها در هرچند تعدادي از اين سلول(باشند هاي كناري ميقسمت

ها درشت، لاندازه اين سلو). شودبخش مياني هم مشاهده مي
تعداد زيادي . هسته اوكروماتيك و سيتوپالسم ائوزينوفيلي است

 كنار جزاير سلول بتا نيز در بخش مركزي و تعدادي نيز در
ها كوچكتر بوده و اندازه اين سلول. شودالنگرهانس مشاهده مي

هاي آلفا هسته تيره و گرد و سيتوپالسم بازوفيلي نسبت به سلول
در داخل جزاير النگرهانس مابين ). 7 نگاره( شودديده مي

  .شودهاي خوني نيز مشاهده ميها مقاطع رگسلول
  

  
   نماي پشتي جانبي از غده پانكراس و دوازدهه-1نگاره 

 خم -5 بريدگي وريد باب -4 لوب راست -3 بدنه -2لوب چب -1
 دوازدهه صعودي-7 دوازدهه نزولي -6خلفي دوازدهه 

  

  
  نماي پشتي جانبي از غده پانكراس و دوازدهه  -2نگاره 

 -5اي  پرز بزرگ دوازدهه-4 لوب راست -3 بدنه -2لوب چب  -1
  ايپرز كوچك دوازدهه

  
   نماي پشتي جانبي از غده پانكراس و دوازدهه-3نگاره 

 پرز -5اي   خم خلفي دوازدهه-4 لوب راست  -3 بدنه -2 لوب چب -1
  مجراي فرعي پانكراس امتداد -6اي كوچك دوازدهه
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١۴۵١

  
  )H&E (100× نمايي از غده پانكراس  -4نگاره 

   جزاير النگرهانس-3 آسيني هاي سروزي -2 كپسول غده -1

  

  )H&E (1000× نمايي از غده پانكراس  -5نگاره 
هاي  زيموژن-3هاي بازوفيلي  هسته-2واحد آسيني سروزي  -1

  ائوزينوفيلي

  
  

  )H&E (1000× مايي از غده پانكراس  ن-6نگاره 
هاي زيموژن  دانه-2هاي سروزي هاي بازوفيلي در قاعده آسيني هسته-1

   سلول مركز آسيني-3
  

  
  )H&E (1000×  نمايي از جزاير النگرهانس غده پانكراس -7نگاره 

βي ها سلول-α  2هاي  سلول-1
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  گيري و نتيجهبحث
صفاقي و بعد از كبد بزرگترين پانكراس عضوي است پشت 

اين غده از يك . اي است كه با مجراي گوارشي ارتباط داردغده
. بخش اگزوكريني و يك بخش آندوكريني تشكيل شده است

برخالف كبد كه عمل درون ريزي و برون ريزي تواماً توسط 
 در پانكراس اين اعمال توسط گيرد،هاي كبدي صورت ميسلول
  ).7( پذيردها انجام ميز سلولهاي مختلفي اگروه

پانكراس در گاوميش در فضاي مابين دو شاخ دوازدهه، يعني 
اين موقعيت تقريباً در . گيرددوازدهه نزولي و صعودي قرار مي

حتي  ها، وتمام حيوانات اعم از ساير نشخواركنندگان، تك سمي
  ).26 و 23( باشدپرندگان يكسان مي

دو لوب راست و چپ كه در وسط غده پانكراس در گاوميش از 
بدنه . اند تشكيل شده استتوسط بخش بدنه به هم متصل شده

غده كه در نزديكي بخش جلويي دوزادهه و پيلور واقع شده 
است در سمت مقابل داراي يك بريدگي براي عبور وريد باب 

دارد، يك  بدنه كه مابين دولوب راست و چپ قرار. باشدمي
كه در طرفين طوريهبخش تقريباً كم عرض و باريكي بوده، ب

. كنندهاي راست و چپ شروع به عريض شدن ميبدنه، لوب
بدنه در ساير نشخواركنندگان و گوشتخواران نيز بريدگي وريد 

ها وريد مذكور باب را نشان داده ولي در خوك و تك سمي
 ددنه پانكراس ايجابخش بدنه را سوراخ كرده و سوراخي در ب

 نزديكي لبه پشتي پانكراس قرار سوراخ فوق در). 26( كندمي
كه طوريهدر گاو لوب راست تقريباً مثلثي شكل بوده ب. گيردمي

اين  در. شود به سمت خم خلفي دوازدهه واقع ميقاعده مثلث
حيوان لوب چپ در سمت چپ بدنه قرار گرفته و بي شكل 

چپ مثلثي يا تقريباً مستطيل بي شكل بخش اعظم لوب . باشدمي
كه بخش نزديك آن كمي باريكتر و بخش دور آن طوريهبوده ب

گوشتخواران  در. شودتر ديده مينسبت به بدنه كمي عريض
 شكل بوده و داراي يك بخش مركزي به نام بدنه و Uپانكراس 

در ساير ). 26( باشدكنار آن مي چپ در هاي راست ولوب
ان بدنه نسبتاً كوچك بوده كه به سمت راست نشخواركنندگ

  خوك بدنه وسعت بيشتري پيدا كرده  در). 26(شود طويل مي
نه داراي اين حيوان بد در. كندكه وريد باب را احاطه ميطوريهب

همچنين درخوك، لوب ). 26( باشديك زائده به سمت خلف مي
وب كه لچپ برخالف ساير حيوانات بسيار بزرگ بوده درحالي

  ).26( راست كوچك مانده است
شود، اي ديده ميصورت يك بخش فشرده شدههپانكراس اسب ب

لوب چپ نيز به  حجيم بوده و كه بدنه كامالً بزرگ وطوريهب
اسب لوب راست  در. باشدطويل مي همان نسبت بزرگ و

  ).26( كوچك مانده است
ل و توان نتيجه گيري كرد كه از نظر شك حالت كلي ميپس در

باشد حجم غده پانكراس گاوميش جزو غدد بزرگ و طويل مي
بعضي از حيوانات مثل اسب غده پانكراس بزرگ  كه درحالي در

از نظر ابعاد غده پانكراس گاوميش داراي طول . و حجيم است
ترين بخش متر در عريض سانتي4/15متر و عرض  سانتي2/63

 ابعاد غده پانكراس در منابع هيچ گزارشي نسبت به. باشدآن مي
اي با ساير ساير حيوانات وجود نداشته و به همين خاطر مقايسه

صورت هگاوميش ب رنگ غده در. حيوانات صورت نگرفته است
ر ساير حيوانات كه دحالي صورتي پررنگ وگوشتالود بوده در

رنگ، كرمي و حتي سفيد گزارش شده رنگ غده صورتي كم
  ).23( است

صورت يك هده پانكراس در گاوميش بمجراي برون ريز غ
مجراي طويل بوده كه سرتاسر غده را از لوب چپ، بدنه و در 

ه نزولي و نهايت لوب راست طي نموده و به مرز بين دوازده
مجراي فوق چون جدا از مجراي . شوددوازدهه صعودي وارد مي

صفراوي وارد دوازدهه شده است، بنام مجراي فرعي پانكراس 
شود و چون مجرايي كه همراه با مجراي صفراوي وارد ناميده مي

دوازدهه شود وجود ندارد پس در گاوميش مجراي اصلي 
در حالت كلي مجراي بخش برون ريز . شودپانكراس ديده نمي

پانكراس در گاوميش، يك مجراي طويل بنام مجراي فرعي 
با . گرددپانكراس كه در انتهاي بخش نزولي دوازدهه وارد آن مي
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اي بزرگ مخصوص ين توصيف در داخل دوازدهه پرز دوازدهها
اي مخصوص مجراي فرعي صفرا و پرز كوچك دوازدهه

اسب و سگ هر دو مجراي اصلي و  در. شودپانكراس ديده مي
كه در اسب پرز كوچك طوريهب. فرعي پانكراس وجود دارند

واقع اي اي تقريباً در نزديكي و مقابل پرز بزرگ دوازدههدوازدهه
. شودشده و هر دو مجرا در نزديكي هم وارد دوازدهه مي

متر دورتر از پرز اي چند سانتيدرسگ پرز كوچك دوازدهه
در ). 26 و 23( اي وارد دوازدهه خواهد شدبزرگ دوازدهه

جود داشته و به پرز خوك و گاو فقط مجراي فرعي پانكراس و
در اين به عبارت ديگر . شوداي وارد ميكوچك دوازدهه

اي خاص مجراي صفرا و پرز حيوانات پرز بزرگ دوازدهه
  ).26 و 23( كوچك خاص مجراي پانكراس مي باشد

در نشخواركنندگان كوچك و گربه نيز فقط مجراي اصلي 
پانكراس وجود داشته كه همراه با مجراي صفراوي وارد دوازدهه 

 به عبارت ديگر در اين دو دسته حيوان مجراي). 19(شود مي
فرعي در نتيجه پرز كوچك دوازدهه اي وجود نداشته و در 

 23(شود اي ديده ميداخل دوازدهه فقط يك پرز بزرگ دوازدهه
پس در حالت كلي از نظر مجاري، غده پانكراس ). 26و 

  .باشداير نشخواركنندگان بزرگ و خوك ميگاوميش شبيه س
ول ش داراي يك كپساز نظر بافت شناسي غده پانكراس گاومي

  باشد كه از اين نظر شبيه ساير حيوانات همبندي ظريف مي
ات نيز كپسول همبندي سست در انسان و اكثر خيوان. باشدمي

 در گوسفند نر نژاد مهربان كپسول نسبتاً). 7 و 4( شودديده مي
هاي كالژن، االستيك و رتيكولر تشكيل شده ضخيمي كه از رشته

 بز نيز كپسول لوزالمعده نسبتاًدر . پوشاندا مياست لوزالمعده ر
عضله صاف در كپسول و چهارچوب غده ). 14( باشدضخيم مي

دهنده غيرانقباضي بودن  گوسفند مشاهده نشد كه اين نشان
كپسول و عدم همكاري كپسول در خروج ترشحات از لوزالمعده 

همچنين مقداري بافت چربي نيز در ). 14( باشدگوسفند مي
پارانشيم غده از . شوده گاوميش نيز ديده مياطراف غده لوزالمعد

ها نيز توسط بافت هاي مشخص تشكيل و فضاي بين لوبلوب

چنين . هاي خوني اشغال شده استهمبند سستي به همراه رگ
در ). 18 و 7(شود ساير حيوانات نيز ديده مي وضعيتي در

هاي برون ريز و جزاير درون هاي رتيكولر آسينيگوسفند رشته
  در . شود را احاطه كرده ولي به داخل جزاير وارد نميريز

در ). 8( اندها به داخل جزاير نيز نفوذ كردهكه در غاز رشتهحالي
 باشدگاو نيز پارانشيم غده شامل بافت برون ريز و درون ريز مي

 شبيه غده ساختمان اين غده از نظر ميكروسكوپيك تقريباً). 14(
 مجاري مخطط و حضور جزاير پاروتيد بوده ولي عدم حضور

در . شود موجب تفكيك دو غده فوق از هم ميالنگرهانس
گاوميش بخش اگزوكريني از واحدهاي ترشحي سروزي حاوي 

هاي اكروماتيك ديده هايي با سيتوپالسم ائوزينوفيلي، هستهسلول
تري هاي ترشحي رنگ متفاوتقسمت مركزي و لوله. شوندمي

يعني قسمت مركزي واحدهاي .  دارندهانسبت به قاعده سلول
اي و اطراف هاي قاعدهتر در حالي كه قسمتآسيني رنگ نارنجي
همچنين در تعداد معدودي از . تري دارندهسته رنگ بازوفيل

. شودهاي مركز آسيني نيز مشاهده ميهاي ترشحي سلولواحد
). 18 و 15(موارد فوق در ساير حيوانات نيز گزارش شده است 

هاي ي داخل لوبولي در مقاطع طولي و عرضي مابين واحدمجار
هاي پوششي، مجاري از نظر سلول. كندترشحي جلب توجه مي

به عبارت ديگر . فوق تفاوتي با مجاري ساير حيوانات نداشتند
اي  كوتاه، مجاري بين لبولي استوانهمجاري داخل لبولي مكعبي

اي  استوانهو ندرتاًاي بلند كوتاه و مجاري خارج لبولي استوانه
ري در گوسفند بافت پوششي مجا). 4( شودشبه مطبق ديده مي

اي شبه اي ساده و يا استوانهبين لبولي به دو صورت استوانه
ريز از در گوسفند بافت برون). 6(شود دار مشاهده ميمطبق مژه

   حبابي تشكيل شده كه قسمت –اي واحدهاي ترشحي لوله
هانس همچنين در داخل جزاير النگر). 6( تتر اساي غالبلوله

  درαي هاسلول. شود مشاهده ميβ و αهاي گاوميش سلول
  در. باشندها واقع شده و داراي هسته اوكروماتيك ميكناره
 در مركز جزاير بوده و داراي هسته βهاي كه سلولحالي

 در αي هاها سلولفقط در تك سمي. باشندتر ميكوچكتر و تيره
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در ساير حيوانات . شوند در حاشيه واقع ميβهاي ز و سلولمرك
در گوسفند نحوه ). 18 و 17(باشد وضعيت شبيه گاوميش مي

هاي درون ريز به صورت نامنظم و بدون آرايش قرارگيري سلول
ريز هاي درونباشد و در هر جزيره انواع سلولخاصي مي
 سگ جزابر در گاوميش همانند گوسفند و). 6( شودمشاهده مي

 اند ديده نشدتك سلولي كه تنها از يك سلول بتا بشكيل شده

همچنين كمپلكس نورواينسوالر كه در بز، سگ، شتر و ). 6(
در اين حيوان ديده ) 27 و 25، 14، 6(گوسفند گزارش شده بود

  .نشد
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