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چکيده

لوزالمعده بدليل ترشــحات گوارشي برونريز و درونريز در بدن پســتانداران و پرندگان داراي اهميت ميباشد .در اين رابطه
تاكنون تحقيق جامعي براي مطالعه مقايســهاي كالبدشناســي و بافتشناســي اين عضو در دو جنس نر و ماده شترمرغ انجام
نشــده است ،بنابراين آناتومي و بافتشناسي لوزالمعده در شترمرغ مورد مطالعه قرار گرفت .براي اين مطالعه  24عدد لوزالمعده
شترمرغ بالغ از كشتارگاههاي استان سمنان انتخاب شد و مورد مطالعه كالبدشناسي قرار گرفت ،سپس نمونه بافتي اخذ گرديد.
نمونهها به روش هماتوكســيلين و ائوزين ( )H&Eرنگآميزي شدند .يافتههاي بافتشناسي تاحدود زيادي مشابه ماكيان و ساير
پرندگان ميباشد .در بخش درونريز لوزالمعده تنها دو ياخته قابل تشخيص بود .ياختههاي آلفا بصورت كوچك و اسيدوفيليك
و ياختههاي بتا به شــكل بزرگ و بازوفيلي بودند .يافتههاي كالبدشناسي نيز در اساس مشابه ساير پرندگان مشاهده شد ،با اين
تفاوت كه لوب طحالي بصورت بسيار كوچك و تحليل رفته مشاهده شد ،همچنين ترشحات بخش برونريز لوزالمعده توسط يك
مجراي منفرد وارد بخش ابتدايي دوازدهه ميشــود .لوزالمعده شترمرغ بالغ در هر دو جنس نر و ماده از نظر اندازه و ساختمان
مشابه يكديگر است .نتايج آزمون  tدانشجويي نشــان داد تفاوت معناداري بين اندازه قسمتهاي مختلف لوزالمعده دو جنس
وجود ندارد.
کلمات کلیدی :كالبدشناسي ،بافتشناسي ،لوزالمعده ،شترمرغ بالغ
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Pancreas is important due to exocrine and endocrine digestive secretions of mammals and poultry. In this regard, no
comprehensive study has been conducted to special study for anatomical and histological comparison of this organ
in both male and female ostriches. So, pancreas was studied anatomically and histologically in adult ostrich. For this
study, 24 pancreases of adults ostriches were selected in slaughterhouses of Semnan province, Iran, and were studied
anatomically. Then, tissue samples were obtained. The Samples were stained with Haematoxylin and Eosin Stain Kit.
The histologic findings are largely similar to that of other poultry. In endocrine region of pancreas only 2 types of cells
were recognizable; A or α cells which were small and acidophilic form, and B or β cells which were large and basophilic form. Accordingly, anatomical findings were found in other birds too, with the exception that the spleen lobe was
observed as dwindled and too small. Also, the pancreatic exocrine secretions enters into the initial part of duodenum
through a single duct. Ostrich's pancreas in both males and females are similar in size and structure. The result of T
student in pancreas suggest that there is significant difference in the size of male and females in this organ.
Key words: Anatomy, Histology, Pancreas, Adult Ostrich

مقدمه
شــترمرغ از دســته پرندگان بيتيغهها ( )Ratitesهستند و بزرگترين
پرنده موجود در زمين میباشــد .امروزه شــترمرغ در بســياري از كشورها
بدليل دارا بودن گوشــتی با كلســترول و چربي كمتر و آهن بيشتر نسبت
به گوشت ســاير پرندگان و دامهای اهلی ،همچنين توليد پوست ،پر ،چرم
و ســاير فرآوردهها بصورت وسيع پرورش داده ميشود (.)Deeming, 1999
لوزالمعــده بعد از كبد بزرگتريــن غده بدن بوده و در بدن پســتانداران و
پرندگان بدليل ترشــخات برونريــز و درونريز داراي اهميت ميباشــد.
ط رباط
لوزالمعــده در پرندگان بين دو بازوی دوازدهه قرار میگيرد .توســ 
لوزالمعــدهای دوازدهــهای ( )Pancreaticoduodenale ligamentبــه دو
بازوی پايين رو و باالرو دوزادهه متصل میشــود .شامل دو بخش برونريز
و درونريز میباشــد .بخش برونريز يك غده حبابي مركب (Compound
 )acinarاست .جزاير النگرهانس بخش درونريز به ميزان فراوان در سراسر
غده پراكندهاند و داراي ياختههايي اســت كه ترشــح انسولين ،گلوكاگون
و سوماتواستاتين ميكند .ترشــحات لوزالمعده توسط مجاری لوزالمعده به
دوازده وارد میشود .بافت پوششی استوانهای ساده و ياختههای جامی جدار
داخلی اين مجاری را میپوشاند .پارين و زيرمخاط با هم يكی شده و حاوی
بافت همبند سســت اســت .طبقات عضالنی صاف رديف داخلی حلقوی و
خارجی طولی اســت و از خارج توسط سروز پوشــيده میشود(Rezaian,
 .)1998, 2006, Pousty and Adib Moradi, 2006مطالعات كالبدشناختي
صورت گرفته نشان ميدهد كه دربعضي پرندگان قطعههاي پشتي و تحتاني
لوزالمعده توســط پل نرمآکنۀای(پارانشيمي) به يكديگر متصل ميشوند و
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در بعضي گونههاي ديگر پرنده اين ساختار وجود ندارد .در بعضي پرندگان،
لوزالمعــده فضاي بين دوازدهاي را بطور كامل اشــغال ميكند در حالي كه
در بعضي گونههـ�ا اينگونه نميباشـ�د (�Dyce, 2010, Sisson and Gross

man’s, 1975, King and Mc Lelland, 1984, Nickel and Schummer,

 .)1977همچنين مطالعات نشان داده كه در پرندگان تعداد متفاوتي مجاري
لوزالمعده وارد دوازدهه باالرو ميشــود (Liu et al., 1998, Kadhim et al.,
 .)2010درمطالعات بافتشناسي بخش درون ريز لوزالمعده بعضي پرندگان
داراي 2ياختــه و بعضي ديگر داراي  3ياخته اصلي گزارش شــده اســت
( .)Mobini, and Aghaabedi ,Das et al., 2003- Hodges, 1974در مطالعه
كالبدشناسي و بافت شناسي صورت گرفته در لوزالمعده شترمرغ وجود هر
سه قطعه لوزالمعده گزارش گرديد و نيز دو نوع ياخته در لوزالمعده شترمرغ
مشــاهده گرديد ولي مقايسه كالبدشناســي و بافتشناسي بين دو جنس
انجام نشده بود ( .)17با توجه به نقش حياتي لوزالمعده در بدن پستانداران
و پرندگان و وجود تفاوتهاي كالبدشناســي و بافت شناســي اين عضو در
پرندگان مختلــف و همچنين بدليل اينكه تاكنون تحقيقي براي مقايســه
كالبدشــناختي و بافتشناســي اين عضو بين دوجنس نروماده در شترمرغ
انجام نشــده بود ،مطالعه مقايسهاي كالبدشناسي و بافتشناسي لوزالمعده
شترمرغ بالغ نر و ماده صورت پذيرفت.
ش کار
مواد و رو 
جمعآوري نمونه
براي انجام اين مطالعه  24عدد لوزالمعده شترمرغ بالغ با ميانگين سني
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باالتر از  24ماه ( 12عدد نر و  12عدد ماده) از كشتارگاههاي استان سمنان
جمع آوري شد .سن پرندهها بر اساس اطالعات پرونده و اظهارات صاحبان
مزارع پرورش شترمرغ بدست آمد.
مطالعه كالبدشناسي
ناحيه شناسي
اطالعــات دقيق جاي نــگاري ( )Topographyو مجاورات لوزالمعده با
ســاير اعضاي موجود در حفره شــكمي و تا حدودي خونرساني لوزالمعده
را همزمان با كشــتار يا بعد كالبدگشــائي جمعآوري شد .نمونهها به سالن
تشريح انتقال داده شد .در مرحله بعد لوزالمعده همراهبا دوازدهه و بخشی
از سنگدان از محل اتصال خود جدا گرديد .سپس مطالعه شكل و رنگ عضو
نيزانجام پذيرفت.
ريختشناسي
بعد از گســترش نمونهها روي ميز تشريح ،تصويربرداري انجامگرفت و
توسط خطكش مدرج و ستبراسنج ( ،)Digital caliperنواحي مختلف بهطور
دقيق مورد اندازهگيري قرار گرفت .براي اندازهگيري طول از خطكش مدرج
و براي اندازه گيري عرض از ستبراسنج استفاده شد .و ضخامت قطعه پشتی
و پاييني (از قسمت هاي ابتدا ،مياني و انتهايي لوزالمعده) و همچنين طول
و عــرض مجراي لوزالمعده در هر دو جنس مــورد اندازهگيري قرار گرفت.
تمامي نتايج بدست آمده در جداولي يادداشت گرديد.
مطالعه بافتشناسي
بــراي مطالعه بافتي از لوزالمعده 3پرنده نــر و 3پرنده ماده نمونههايی
بــا اندازه حــدودی  10×10×10ميلیمتر اخذ گرديد و بــه داخل محلول
بافرفرماليــن  10درصد انتقال داده شــد ،پس از ثبــوت جهت عملآوري
در دســتگاه هيســتوتكنيك قرار گرفتند .بعد از قالب گيري توسط پارافين
برشهايي به ضخامت  5ميكرون از آنها تهيه و رنگآميزی هماتوكسيلين
و ائوزيــن بــرروي آنها انجام پذيرفت .در نهايت تمامــي المها بعد از تهيه،
توسط ميكروسكوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند.
مطالعه آماري
تحليل دادهها (مقايســه طول و عرض لوزالمعده و مجراي لوزالمعده در
دوجنس) توسط نرم افزار  SPSSنسخه  22صورت گرفت و براي اين منظور
از آزمون تي دانشــجويي ( )student Tاستفاده شد و سطح  p ≥0/05براي
معنيدار بودن اختالف بين دادهها درنظر گرفته شد.
نتايج
نتايج كالبدشناسي
در مطالعه كالبدشناســي ،لوزالمعده شــترمرغ بالغ از نظر ســاختار و
موقعيت همانند ساير پرندگان مشــاهده شد .رنگ لوزالمعده صورتی مايل
به قرمز ديده شد .لوزالمعده از ســطح پاييني با ديواره پاييني حفره بطنی
تماس داشت و سطح پشتی آن نيز با سنگدان ،پيش معده و تهیروده تماس
داشت .لوزالمعده در فضای بين دو بازوی باالرو ()Ascending duodenum
و پايين رو ( )Descending duodenumدوازدهه قرار داشــته و بخش اعظم
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آن توســط دو بازوی دوازدهه ،پوشــيده میشد ولي بطور كامل فضاي بين
دو قطعه را اشغال نكرده بود .لوزالمعده از سه قطعه پشتی (،)Dorsal lobe
قطعه پاييني( )Ventral lobeو قطعه طحالی ( )Splenic lobeتشکيل شده
بود .قطعه پشــتی ،طويلتر بوده و توسعه بيشتری داشت و به بازوی پايين
رو دوازدهه متصل میشــد .قطعه پشــتی در راستای مستقيم قرار نداشت،
بخشــی از آن خميده شــده و به فضای بين ســنگدان و پيش معده وارد
میشد و بخش بسيار کوچکی از آن تا نزديکی طحال پرنده کشيده میشد.
اين بخش از قطعه پشــتی که بسيار محدود و به سختی قابل مشاهده بود،
قطعه طحالــی را ايجاد مینمود .قطعه پايينــي لوزالمعده کمی کوتاهتر از
قطعه پشتی بود ،مسيری مســتقيم داشته و در موازات دوازدهه باالرو قرار
گرفته بود .همچنين اولين عضوی بود که به همراه دوازدهه در کالبدشکافی
پشــتی شکمی قابل مشاهده بود .قطعات لوزالمعده توسط يک پل نرمآکنۀ
به يكديگر متصل بودند .قطعات لوزالمعــده به واحدهای کوچکتری به نام
قطعهچه ( )Lobulesتقســيم میشــدند .رگهایخونی و لنفی ،اعصاب و
مجاری لوزالمعده ،همراه با بافت همبنــدی از ناحيه ناف لوزالمعده ،داخل
و يا خارج میشــدند .دو بازوی دوازدهه توسط رباط لوزالمعده دوازدههای
( )Hepatoduodenal ligamentبه لوزالمعده متصل بودند .يک شــيار طولی
در امتــداد طولی قطعهها ،جايیکه مقطع مثلثی شــکل میگشــت قابل
مشــاهده بود .اين ويژگی در قطعه تحتانی مشخصتر به نظر میرسيد .در
همــه نمونهها تنها يک مجرای لوزالمعده وجود داشــت .اين مجرا از محل
تالقی دو مجرای بين قطعهاي( )Intralobarبزرگ منشاء میگرفت .مجرای
لوزالمعــده از ناف (محــل ورود وخروج رگها) در مقابــل دومين خميدگی
دوازدهه از دوازدهه باالرو در شترمرغ قابل مشاهده بود و پس از طی فاصله
کوتاهی از آن بطور مورب به دوازدهه صعودی راه مییافت .در داخل مجرای
دوازدهه نيز به ســوراخی به شکل برآمده ( )Papillaباز میشد که در فاصله
 3-2سانتیمتري از خميدگی دوم دوازدهه قرار داشت (شكل2و.)1
نتايج بررسي و تحليل آماري
اندازهگيري ميانگين ابعاد به دســت آمده در دو جنس نشان داد اندازه
طــول و عرض لوزالمعده و مجــراي لوزالمعده در جنس نر بزرگتر از جنس
ماده اســت ولي نتايج آزمون  tدانشجويي معناداري بين اندازه قسمتهاي
مختلف لوزالمعده دو جنس وجود نــدارد .ميانگين و انحراف معيار طول و
عرض قسمتهاي مختلف لوزالمعده در جدول  1نشان داده شده است.
نتايج بافتشناسي
در مطالعه بافتي لوزالمعده در اســاس مشابه ســاير پرندگان مشاهده
شــد و هر دو جنس نر و ماده خصوصيات بافتشناســي يكســاني را نشان
دادند .بافت لوزالمعده را از بيرون پوشــينه اي(کپســولی) از بافت همبند
ســخت ،میپوشاند .تيغههايی از کپســول به داخل غده نفوذ کرده وغده را
به قطعهچههايی ( )Lobulesتقســيم میکرد .با اين حال بدليل نبود بافت
همبندی وسيع در اين ياختهها ،قطعهها کمتر مشخص بودند .بخش برونريز
لوزالمعده ،شــامل انگورهها (آسينیهاي) مرکب و مجاری بود .آسينیها در
برشهای ريزبينی ،دايرهای يا بيضی شکل ديده میشدند و تمام ياختههای
هر انگوره برروی ورقه پايه (بازال المينا) قرار داشــت .هستههاي انگوره به
شــكل كروي و نزديك به قاعده ياخته قرار داشت و سيتوپالسم آن حاوي
در
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دانههاي ترشــحي بود .سيتوپالسم ياختههاي انگوره به شدت بازوفيليك و
قسمت راســي به واسطه حضور دانههاي ترشحي اسيدوفيليك رنگ گرفته
بود .هر انگوره در مقطع عرضی دســت كــم دارای چهار ياخته بود و هيچ
ياخته عضالني پوششــي (ميواپيتليالي) در آن مشــاهدهنشد .ابتداييترين
مجاري به دنبال ياختههاي مركز انگوره قرار داشــت و تا مجاري لوزالمعده
ادامه مييافت و شامل مجاري داخل قطعهچه با چندين ياخته مكعبيكوتاه،
بين قطعهچه با يک رديف ياختههای اســتوانهای کوتــاه يا مکعبی بلند و
خارج قطعهچه حاوي ياختههای اســتوانهای بودند كه به مجراي لوزالمعده

اتصال مييافت .مجراي لوزالمعده داراي چينهاي متعدد در مخاط و بافت
پوششــي حاوي ياختههاي اســتوانهاي حاوي ريز پرز(ميكروويلي) و هسته
تخممرغي شــكل با يك يا دو هستك مشاهده شد (شكل  3و  .)4در بخش
درونريز لوزالمعــده فقط دو ياخته آلفا و بتا مشــاهده گرديد .ياختههاي
آلفا به شكل اسيدوفيلي ،اســتوانهاي و كوچكتر از ياختههاي بتا ديده شد.
ياختههاي بتا نيز به شــكل بزرگتر از ياخته آلفــا ،بازوفيلي و چند وجهي
رويت گرديد .با توجه بــه وجود این ياختهها ،دو نوع جزیره النگرهانس در
لوزالمعده شترمرغ مشاهده بود .جزایر النگرهانس نوع آلفا ( )αكه این جزایر

شكل -1جاي نگاري لوزالمعده شترمرغ نر a .دوازدهه پايين
رو b ،دوازدهه باالرو c ،محل اتصال دوازدهه به تهي روده،
 dرباط لوزالمعده دوازدههاي e ،بخش پاييني لوزالمعده،
 fبخش پشتي لوزالمعده g ،قطعه طحاليh ،رابط دو قطعه.

شكل -2مجراي لوزالمعده شترمرغ ماده a .دوازدهه پايين
رو b ،دوازدهه صعوديc ،بخش پاييني لوزالمعدهd ،
بخش پشتي لوزالمعده e ،رابط دو قطعه f ،مجراي لوزالمعده .
اندازه بار.5cm

اندازه بار 10cm.

جدول  -1ميانگين اندازه و عرض لوزالمعده برحسب ميلي متر()mm
ميانگين ابعاد

جنسيت
نر
ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

طول قطعه پشتي

236/6

5/08

234/75

5/32

عرض قطعه پشتي

35/51

6/68

33/53

5/67

طول قطعه پاييني

200/64

3/31

196/43

3/86

عرض قطعه پاييني

25/54

5/81

24/92

5/83

عرض محل اتصال دوقطعه

61/09

2/11

59/98

2/25

طول مجراي لوزالمعده

47/9

%64

47/86

%76

عرض مجراي لوزالمعده

9/4

%21

9/23

%28
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بزرگتر و روشــنتر از نوع بتا مشاهده میشدند و بیشتر ياختههای نوع آلفا
در تشکیل آنها شرکت داشت .دومي نيز جزایر النگرهانس نوع بتا ( )βبوده
كه این جزایر كوچكترو تيرهتر از نوع آلفا ديده شــد .در جزاير النگرهانس
آلفا ياختههای نوع بتا نيز مشاهده شد كه معموال درحاشيه ياختههاي آلفا
قرار داشتند ولي در جزاير النگرهانس بتا فقط ياختههاي بتا مشاهده گرديد
(شكل 6و .)5

بحث
لوزالمعــده بدليل ترشــحات گوارشــي برونريز و درونريــز در بدن
پســتانداران و پرندگان داراي اهميت ميباشــد .لوزالمعده شترمرغ از نظر
كالبدشناسي و بافت شناسي در اساس مشابه ساير پرندگان ميباشد.
 Kingو  Nickel ،1984( Mc Lellandو ،)1977( Schummer
 Grossman’sو  )1975( Sissonو نيــز  Dyceو همــكاران ( )2010بيان

شكل -3لوزالمعده شترمرغ نر a .مجاري بين قطعه چهاي b ،مجراي داخل

شكل -4محل تبديل مجراي خارج قطعهچه اي به مجراي لوزالمعده در شترمرغ
ماده a .انگورهها b ،بافت پوششي محل تبديل مجراي خارج قطعهچه اي به
مجراي لوزالمعده  cتيغههاي كپسولي .رنگ آميزي هماتوكسيلين -ائوزين

شكل  A -5جزاير النگرهانس نوع آلفا در شترمرغ نر B .سلولهاي بتا در ناحيه

شكل A -6جزاير النگرهانس آلفا درشترمرغ ماده.

قطعهچهاي c ،مقطع انگوره .رنگ آميزي هماتوكسيلين -ائوزين×.400

(.)100×B ،40×A

اطرافي C ،سلول آلفا D ،سلول بتا .رنگآميزي هماتوكسيلين -ائوزين ×.400
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 Bسلول بتا .رنگ آميزي هماتوكسيلين -ائوزين ×.400
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داشتند ،لوزالمعده ماكيان ،اردك و كبوتر داراي سه قطعه پشتي ،پاييني و
طحالي ميباشــد و در ماكيان به يكديگر توسط بافت همبند ظريفي متصل
بــوده كــه اين ارتباط در كبوتــر و اردك و جود ندارد و نيز قطعه پشــتي
در ماكيان ،اردك و غاز و كبوتر داراي ضخامت و عرض بيشــتري نســبت
به قطعــه پاييني اســت ( Mohammed .)12،8،5،4و )2012( Al-Agele
نيز گــزارش كردند لوزالمعده عقاب طاليي داراي هر ســه بخش فوق مي
باشــد وقطعه پشتي عرض بيشــتري از قطعه پاييني دارد( Asadian .)1و
 )2009( Saadatfarدر مطالعــه مرغ مينا گــزارش كردند قطعه طحالي در
اين پرنده وجود ندارد و لوزالمعده مرغ مينا فقط از  2قطعه پشتي ،طحالي
تشكيل شده است ( .)16در مطالعه حاضر لوزالمعده همانند ماكيان ،اردك،
كبوتر و عقاب طاليي مشــاهده شد و هر سه قطعه پشتي ،تحتاني و طحالي
وجود داشته كه قطعه طحالي نيز بصورت بسيار كوچك قرار دارد .همچنين
قطعه پشتي و طحالي لوزالمعده شترمرغ همانند ماكيان توسط پل نرمآکنۀ
ای به يكديگر متصل شدهاند .قطعه پشتي نيز همچون ماكيان ،اردك ،غاز،
كبوتر و عقاب طاليي داراي عرض بيشــتري نسبت به لوب تحتاني است و
با آنها منطبق ميباشد.
 Kingو  Mc Lelland ،Nickelو  Schummer ،Grossman’sو
 Sissonو نيــز  Dyceو همكاران همچنين عنــوان كردندكه لوزالمعده در
ماكيــان و كبوترفضاي بين دوبــازوي دوازدهه را بطــور كامل پر ميكند
در حالــي كــه در اردك و غاز اينگونه نيســت ( Asadian .)4، 5، 8، 12و
 Saadatfarو  Mohammedو  Al-Ageleنيز نشان دادند در مرغ مينا و عقاب
طاليي همانند ماكيان لوزالمعده فضاي بين دوبازوي دوازدهه را بطور كامل
پر ميكند( Kadhim .)16،1و همكاران( )2010گزارش كردند ،در مرغ قرمز
جنگلي نيز لوزالمعده تمام فضاي بين دوبازوي دوازدهه را دربرگرفته است
( .)7در تحقيق حاضر لوزالمعده در شــترمرغ با اردك و غاز مطابقت داشته
و فقط بخشي از فضاي بين دو بازوي دوازدهه را اشغال مي كند و با ماكيان،
كبوتر ،مرغ مينا ،عقاب و مرغ قرمز جنگلي متفاوت ميباشد.
 Liuو همكاران( )1998گــزارش كردند تعداد مجاري بخش برون ريز
لوزالمعده در اردك توســط ســه تا چهار مجرا ،ترشــحات بخش برون ريز
را بــه بخش ابتدايــي دوازدهه تخليه ميكنــد( Nickel .)9و Schummer
 Grossman’sو  Sissonتعــداد اين مجاري را در ماكيان و كبوتر ســه عدد
گزارش كردنــد( Kadhim .)12،5و همكاران نيز تعــداد اين مجاري را در
مرغ قرمز جنگلي همانند ماكيان ســه عدد گزارش نمودند ( .)7در مطالعه
حاضر مشخص شــد تعداد اين مجاري در شترمرغ تنها يك عدد مي باشد
و با ماكيان  ،اردك و كبوتر و مرغ قرمز جنگلي متفاوت مي باشــد و از اين
نظر لوزالمعده شترمرغ منحصر به فرد بوده و با تمامي پرندگاني كه تاكنون
مورد مطالعه قرار گرفتهاند متفاوت ميباشد.
 Kingو  Mc Lelland ،Nickelو  Schummer ، Grossman’sو Sisson
و نيز  Dyceو همكاران بيان داشــتند در مطالعه بافتي لوزالمعده ماكيان و
كبوتر كپسولي از جنس بافت همبند سخت از بيرون لوزالمعده را پوشانده و
به سطح داخل رفته و ايجاد قطعهچه هايي مينمايد كه كمتر از پستانداران
مشــخص ميباشــد .در مقطع عرضی انگوره-هاي دايرهای يا بيضی شکل
بيش از چهار ســلول مشاهده میشوند که برروی ورقه پايه فاقد سلولهای
عضالني پوششــي قرار میگيرند .مجرای لوزالمعده ،ســاختمانیکاملتر از
ســاير مجاری دارد .مخاط آنرا تعدادی چين با بافت پوششي از سلولهای

نتيجه گيري
در نهايت مي توان نتيجه گرفت لوزالمعده شترمرغ از نظر كالبد شناسي
و بافت شناســي تا حدود زيادي مشــابه ماكيان و ساير پرندگان ميباشد.
ويژگي قابل ذكر در مطالعه كالبدشناسي وجود قطعه طحالي بسياركوچك
و تحليل رفته بود ،همچنين ترشحات بخش برونريز لوزالمعده توسط يك
مجــراي منفرد وارد بخش ابتدايي دوازدهه ميشــود .در مطالعه بافتي نيز
مشــخص گرديد در جزاير النگرهانس دو جزيــره آلفا (  Aيا  ) αو بتا ( B
يا  )βوجــود دارد كه داراي ياخته هاي آلفا و بتا ميباشــند .اندازه طول و
عــرض لوزالمعده و مجراي لوزالمعده شــترمرغ در جنس نر بزرگتر از ماده
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اســتوانهای با ريز پرز تشکيل میدهد .بافت همبندی سست و وسيع پارين
آنرا رشتههای االستيک ،رگهای خونی ،لنفی و همچنين رشتههای عصبی
شــکل میدهد و زيرمخاط آن از بافت همبند سســت همراه رگهای خونی
و بافت چربی تشــکيل میشــود .طبقه عضالنی با دو رديف داخلی حلقوی
و خارجی طولی نوع صاف ،توســط اليه ســروزی پوشانده میشود (8، 12
 Das .)4، 5،و همــكاران ( )2003و  Liuو همــكاران ( )1998در اردك،
 Asadianو  Saadatfarدر مــرغ مينا و  Mohammedو  Al-Ageleدر عقاب
طاليي نيز اين يافته ها را تاكيــد كردند( .)1،2،9،16اين يافته ها در بافت
لوزالمعده شترمرغ نيز مشاهده شد و در مطالعه حاضر تفاوت قابل مالحظه
اي در مطالعه بافت لوزالمعده بصورت رنگ آميزي عادي هماتوكســيلين-
ائوزين بين شترمرغ و ساير پرندگان مشاهده نشد.
 )1974( Hodgasگزارش كرد در بخــش درون ريز لوزالمعده ماكيان
دو نوع ياخته هاي آلفا و بتا بصورت جزايري وجود داشته و تعداد محدودي
ياخته  Dنيــز وجود دارد ( )2003( Mobini .)6عنوان كرد در غاز فقط دو
نــوع ياخته آلفا و بتا در بخش درون ريز لوزالمعده وجود دارد ( Das .)11و
همكاران نيز عنوان كردند دو ياخته آلفا و بتا در قسمت درون ريز لوزالمعده
اردك وجــود دارد ( Asadian .)2و  Saadatfarگزارش كردند در قســمت
درون ريز لوزالمعده مرغ مينا ســه نوع ياخته  A، Bو  Dدر قســمت درون
ريز لوزالمعده وجود دارد ( Mobini .)16و  Agha Abediنيز در سال 2009
گزارش كردند در قســمت درون ريز لوزالمعده بوقلون دو نوع ياخته آلفا و
بتا ديده ميشــود ( .)10يافته هاي اين تحقيق نشــان داد بخش درون ريز
لوزالعده با اردك و غاز و بوقلمون مطابقت داشته و داراي دو نوع ياخته بوده
و با ماكيان و مرغ مينا متفاوت ميباشد.
 Srornelliو همكاران ( )2006لوزالمعده و مجاري آن را در شــترمرغ
مطالعه كردند و نشــان دادند درلوزالمعده شترمرغ هر سه قطعه لوزالمعده
وجــود دارد ونيز دونــوع ياخته را در بخش درون ريز لوزالمعده شــترمرغ
گزارش نمودند ( .)17يافته هاي تحقيق حاضر منطبق با نتايج تحقيق فوق
بوده و هر سه قطعه پشتي ،پاييني و طحالي در لوزالمعده شترمرغ مشاهده
گرديد و نيز در مطالعه فوق در بخش درون ريزلوزالمعده دو نوع سلول  Aو
 Bمطالعه شد كه در تحقيق حاضر نيز اينگونه مشاهده گرديد .همچنين در
تحقيق حاضر مقايسه بين دو جنس نر و ماده انجام پذيرفت كه در مطالعه
 Srornelliو همكاران اين ارزيابي انجام نشــده بود .نتايج اين سنجش نشان
داد اندازه طــول و عرض لوزالمعده و مجراي لوزالمعده در جنس نر بزرگتر
از جنس ماده اســت ولي اين تفاوت بصورت معنادار نميباشد و نيز تفاوت
ساختماني مشخصي بين دو جنس نر و ماده شترمرغ وجود ندارد.
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