
 

   

مطالعه ريخت شناسي و بافت شناسي كبد، طحال و لوزالمعده 
در مرغ مرواريد )مرغ شاخدار(

bb

چكيد ه 
مرغان مروارید متعلق به رده پرندگان قرقاول می باشند. کبد به عنوان بزرگترین غده بدن، لوزالمعده بخاطر ترشحات 
گوارش�ي و همچني�ن طحال به ای�ن دليل که بزرگترین عضو لنفاوی بدن بالغين اس�ت در بدن پس�تانداران و پرندگان 
داراي اهميت مي باش�ند. از آنجا که در بعضي پرندگان تفاوت هایي بين گونه ها و بين دو جنس در این اعضا مش�اهده 
مي ش�ود ونيز تحقيقات برروي بعضي از پرندگان خانواده قرقاول مانند مرغ مروارید تاکنون انجام نش�ده است، ریخت 
شناس�ي و بافت شناس�ي این اعضا در مرغ مروارید مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور 20 عدد مرغ مروارید بالغ نر و 
ماده انتخاب شد وکبد، کيسه صفرا، لوزالمعده و طحال آنها مورد مطالعه ریخت شناسي قرار گرفت، سپس نمونه بافتی 
اخذ گردید. نمونه ها به روش هماتوکسيلين و ائوزین )H & E( رنگ آميزي شدند. نتایج ریخت شناسي و بافت شناسي 
در اس�اس مش�ابه سایر پرندگان بود، با این تفاوت که در لوزالمعده قطعه تحتاني بلندتر و باریكتر از قطعه پشتي است. 
در مطالعه بافتي نيز س�لول هاي کوپفر دردیواره س�ينوزوئيدهاي کبدي بندرت وجود دارد، همچنين در دیواره کيس�ه 
 صفرا عالوه بر بافت پوشش�ي اس�توانه اي س�اده بافت پوششي استوانه اي شبه مطبق نيز مش�اهده شد. نتایج آزمون

T Student در کبد، طحال و لوزالمعده نشان داد تفاوت معنی داري بين اندازه این اعضا در دو جنس وجود ندارد.
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Guinea fowls belong to the pheasant’s category. Liver is the largest gland in the body, pancreas for digestive secre-
tions and also spleen is of a importance as it is the largest lymphatic gland in adult mammals and poultry. As there are 
some differences in species and the two sex in these organs, and also there are not any research done on pheasant’s 
category like guinea fowl, these organs were studied morphologically and histologically. For this study 20 adult male 
and female guinea fowl were selected and their liver, gall bladder, pancreas, spleen were morphologically studied, 
then tissue samples were taken. Samples were obtained, using Haematoxylin and Eosin Stain Kit. Morphological and 
Histological results were basically the same as other poultry with this difference that in pancreas ventral lobe is longer 
and thinner that the dorsal lobe. In histologic study kupffer cells are rarely exist in hepatic sinusoid’s wall, also in the 
gall bladder’s wall in addition to the  simple columnar epithelium, pseudo-stratified columnar epithelium was seen. 
T student result in liver, spleen and pancreas suggest that there is no significance difference in the size of males and 
females in  this organs.
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مقدمه
پرندگان دارای 27 راسته و تقریباً 7800 گونه هستند. اهميت پرندگان 
در محيط زیست و زندگی انسانها، به ویژه نقش آنها در توليد گوشت و تخم 
بركس��ی پوش��يده نيس��ت. مرغان مروارید بدليل دارا بودن گوشتی لذیذ و 
مطبوع با درص��د پروتئين باال و انرژی كم، پرورش آن امروزه افزایش یافته 
است .مرغان مروارید از نظر كلی نظير مرغان زینتی و مرغان تاجدار همانند 
قرقاول، طاووس و بوقلمون هستند و جزء خانواده پرندگان قرقاول به حساب 
آورده می ش��وند. نام اوليه آنها مرغ گينه ای بوده كه معرف منش��اء و موطن 
اصلی آنها اس��ت. زائده اي قرمز رنگ در منقار این پرنده وجود دارد كه در 
جنس نر بلند و برجسته است كه بدليل وجود همين زائده به این پرنده مرغ 
ش��اخدار نيز گفته مي شود)شكل1()شمسایي؛1371(. كبد بزرگ ترین غده 
بدن است. شكل كبد گونه های مختلف پرندگان داراي صفات ویژه متمایزی 
است. شيار بين قطعه ای، قطعه چپ را به دو قطعه چه ی چپ جانبی و چپ 
ميانی تقس��يم می كند.كيس��ه صفرا در اكثر پرندگان وجود دارد و در سطح 
احشایي قطعه راست قرار گرفته است.كبد داراي ترشح خارجی)صفرا( بوده 
كه از طریق مجاری صفراوی وارد دوازدهه می ش��ود. ترش��حات داخلی آن 
متعدد اس��ت و به طور مس��تقيم به جریان خون می ریزن��د. طحال بعنوان 
بزرگتری��ن عضو لنفاوی بدن بالغي��ن در انجام واكنش ایمني نقش دارد. در 

پرن��دگان طحال اندامي كوچک به رنگ قرمز مایل به قهوه ای اس��ت. پولپ 
قرمز و پولپ سفيد در آن كمتر مشخص است. لوزالمعده در پرندگان عضوي 
صورتي رنگ و نواري ش��كل است كه از قطعه پش��تی و شكمی)تحتانی( و 
یک نوار بس��يار باریک كه به طرف طحال كش��يده شده بنام قطعه طحالی 
تش��كيل می شود. لوزالمعده بعد از كبد بزرگترین غده ی است كه با مجرای 
گوارشی ارتباط دارد. بخش برون ریز آن یک غده حبابی مركب است. جزایر 
النگرهانس بعنوان بخش درون ریز به ميزان فراوان در سراسر غده پراكنده 
اند و به دو صورت آلفا و بتا دیده  می شوند )پوستي1387، رضائيان؛1377 و 
Nickel ،1385 و Schummer ،Dyce 1977 و همكاران، 2010(. تحقيقات 
ریخت شناس��ي و بافت شناس��ي ب��رروي كبد، طحال و لوزالمعده در س��ایر 
پرندگان انجام ش��ده اس��ت و عليرغم مشابهت ها با ماكيان، تفاوت هایي نيز 
گزارش ش��ده اس��ت. در مطالعه ریخت شناس��ي كبد وطحال قرقاول، كبد 
جن��س ماده بزرگتر از جنس نر گزارش ش��د ولي تفاوت��ي در اندازه طحال 
دو جنس مشاهده نش��د )Yovchev و همكاران، 2012(. در مطالعه ریخت 
شناس��ي كب��د كبک و قمري، قطعه چ��پ كبد در قم��ري بزرگتر از قطعه 
راست مي باشد كه این حالت در كبک مشاهده نشد و نيز در تحقيق مشابه 
دیگري بر روي جغد و شاهين گزارش شد اندازه دو قطعه چه كبد در جغد 
با یكدیگر برابر است ولي در شاهين لوب چپ كبد همانند قمري بزرگتر از 
لوب راس��ت كبد است. همچنين گزارش شد در شاهين بمانند كبوتر كيسه 
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صف��را وجود ندارد ولي جغد همانند ماكيان داراي كيس��ه صفرا مي باش��د 
)Mot, 2009 ,2011(. در مطالعه كالبد شناسي طحال  مرغ، بوقلمون، غاز 
و اردك نش��ان داده ش��د طحال در مرغ و بوقلمون به شكل بيضي تا گرد و 
غاز و اردك مثلثي شكل مي باشد )Grau,1943(. در مطالعه بافت شناسي 
طحال كبوتر نشان داده شد برخالف ماكيان طحال داراي انشعاب ترابكولي 
 .)Nasu, 1992( اس��ت ولي ساختمان پولپ ها همانند ماكيان ناواضح است
در بررس��ي ریخت شناسي و بافت شناس��ي طحال جوجه اردك بنگالدشي 
طحال گرد مش��اهده شد و ترابكول ها بسيار كم وارد بافت شده و پولپ ها 
ني��ز ناواضح مي باش��د )Sultana, 2011(. با مطالعه تحقيقات صورت گرفته 
مشاهده مي شود كه پرندگان بدليل تنوع گونه اي تفاوتهاي ریخت شناسي 
و بافت شناسي در اندام هاي بدن مانند كبد، طحال و لوزالمعده دارا هستند 
ك��ه در بعضي گون��ه ها این تفاوت بين دو جنس نيز مش��اهده مي ش��ود؛ 
بنابراین مرغ مروارید كه تاكنون مورد مطالعه قرار نگرفته بود انتخاب ش��د 
و ریخت شناس��ي و بافت شناسي كبد، طحال و لوزالمعده آن  براي بررسي 

تفاوت ها و شباهت ها در هر دو جنس مورد مطالعه قرار گرفت.

مواد و روش ها
جمع آوري نمونه

ب��راي این مطالع��ه20 عدد مرغ مروارید بالغ ن��ر و ماده )10 نر و10 
ماده( از چهار پرنده فروش��ي مختلف شهرستان قم خریداري شدكه از هر 
پرنده فروشي از هر دو جنس نر و ماده به تعداد یكسان و با ميانگين سني 
23 تا 25 هفته انتخاب ش��د. بعد از خری��داري، مرغان مروارید به بخش 

نگهداري پرندگان دانشكده دامپزشكي انتقال داده شدند. 

کالبدگشایي
پرندگان براي كالبدگش��ایي و انجام مطالعات ریخت شناسي به سالن 
تش��ریح منتقل ش��دند. ابتدا تمامی پرنده ها تک تک به روش شرعی ذبح 
گردیدند و از سطح پشتی روی سينی كالبد شناسي خوابانده شدند. پس 
از كنار زدن پوس��ت از روی حفره بطنی، عضالت شكمی  از جوانب بریده 

شد تا تمام اعضاء حفره بطنی نمایان گردند. 

مطالعه ریخت شناسي 
پس از انجام كالبد گش��ایي، بررسی اوليه ریخت شناسي از نظر  اندازه، 
مجاورات، رنگ و ش��كل كبد، لوزالمعده و طح��ال در محل اصلی آنها در 
حف��ره بطنی ص��ورت گرفت و تصاوی��ر الزم گرفته ش��د. در مرحله بعد، 
رباط ه��ای هر دوقطعه كبد از محل اتصالش��ان در حفره بطنی و اندام ها 
قط��ع و كبد خارج گردید. لوزالمعده و طحال، همراه با دو بازوی دوازدهه 
و سنگدان و بخش انتهای تهی روده از محل اتصال  خود جدا و از محوطه 
بطن��ی پرنده خارج گردید. این اعضاء بعد از گس��ترش در س��ينی، براي 
بررس��ي ریخت شناس��ي بدليل تفاوت در ان��دازه و ضخامت بخش هاي 
مختلف اعضا از قسمت هاي قدام، ميان و خلف این اعضا بوسيله كوليس 
در دو جن��س ط��ول و ع��رض اندازه گيری صورت گرف��ت و اندازه نواحي 
مختلف هر عضو در جدول مربوطه یادداشت گردید. هنگام تصویربرداري 
ميله هایي با اندازه مش��خص در كنار اندام ها قرار داده ش��د تا اندازهاي 
گرفته ش��ده در تصویرنمایان ش��ود. برای دقت عمل بيشتر،  اندازه گيری 

هر بخش س��ه بار تكرار گردید و تصاویر الزم از آنها گرفته ش��د. درنهایت 
نمونه ه��ا برای نگهداری طوالنی مدت به داخل فرمالين 10 درصد انتقال 

یافتند. 

مطالعه بافت شناسي
برای مطالعه بافتی 3 پرنده نر و 3 پرنده ماده به طور تصادفی انتخاب 
شد و هم زمان با مطالعه ریخت شناسي، نمونه های بافتی از انتهای قدامی 
و خلفي كبد راس��ت، محل اتصال قطعه راست به قطعه چپ كبد، انتهای 
قدامی وخلفي كبد چپ، قس��مت هاي قدامي، مياني و خلفي لوزالمعده و 
همچنين از طول و عرض طحال نمونه با اندازه 1×1 سانتيمتر اخذ گردید 
و در محل��ول بافر فرمالين 10 درصد قرار داده ش��د، پس از ثبوت جهت 
عمل آوري در دس��تگاه هيس��توتكنيک قرار گرفتن��د. بعد از قالب گيري 
توسط پارافين برشهایي به ضخامت 5 ميكرون از آنها تهيه و متعاقب رنگ 
آميزی هماتوكس��يلين و ائوزین توس��ط ميكروسكوپ نوری مورد مطالعه 

قرار گرفتند.

تجزیه و تحليل آماري
ميانگي��ن طول و ع��رض كبد، كيس��ه صفرا، طح��ال و لوزالمعده به 
تفكيک دو جنس نر و ماده  محاس��به و از هرك��دام انحراف معيار گرفته 
ش��د. در نهایت آزمون آماري براي ميانگين ط��ول و عرض هرعضودر دو 
جنس انجام شد و این كار توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 صورت گرفت 
و آزمون تي دانش��جویي )T student( مورد اس��تفاده قرار گرفت و سطح 

p ≥0/05 براي معني دار بودن اختالف بين داده ها درنظر گرفته شد.

نتایج
ریخت شناسي

الف: مشاهدات ظاهري
ریخت شناس��ي اعضا مرغ مروارید از نظر س��اختار و موقعيت در اساس 
همانند س��ایر پرندگان بود.كبد با پوشش خارجی صاف و براق و رنگ قهوه 
اي تا قهوه اي متمایل به قرمز مشاهده شد. كبد درهمه نمونه ها دارای دو 
بخش یاقطعه راست و چپ بودكه در سمت قدام توسط یک پل پارانشيمی 
به هم متصل می ش��دند. لبه خلفي قطعه چ��پ با یک بریدگی به دو بخش 
كوچكتر یا قطعه چه تقسيم می شد كه این بریدگي در مرغان مروارید كوتاه 
مش��اهده شد و از سطح احشائی بيشتر نمایان بود. هر دو قطعه كبد، دارای 
دو س��طح احش��ایی و جداری و دو لبه باالیی و پائينی بود. كبد توسط یک 
پرده نازك سروزی - فيبروزی كه با كيسه های هوایی صفاقی- كبدی همراه 
بود پوش��يده می شد. تمام كيس��ه های هوایی به جز كيسه هوایی گردنی در 
جوانب مختلف با كبد تماس داشتند. لبه های جانبی كبد توسط كيسه های 
هوایی س��ينه ای خلفی به دیواره های جانبی حفره بطنی متصل بود. پرده ی 
صفاقی،كبد را از جهات راس��ت، چپ، پش��تی و تحتانی، در حفره ی كبدی 
و روی جناغ س��ينه معلق نگه داش��ته بود و بخش اعظم بافت كبد توس��ط 
جناغ و دنده ها پوش��يده می شد. سطح احش��ایی تا حدودی مقعر بود و اثر 
تماس احش��اء در این سطح مشاهده می ش��د. پيش معده در سطح احشایی 
لوب چپ كبد قرار داش��ت. بخش��ی قدامی تحتانی س��نگدان توسط سطح 
احش��ایی كبد چپ پوش��يده می ش��د و بين این دو رباطی قرار داشت. پل 

مطالعه ریخت شناسی و بافت شناسی کبد، طحال و ...
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پارانش��می بين دو قطعه كبد با انتهای م��ری، پيش معده، طحال، تهی روده 
و دوازدهه تماس داش��ت. مابين لبه باالیی قطعه چپ كبد و مری و ابتدای 
پيش معده رباط دیگری مش��اهده می ش��د. رأس گرد قلب همراه با كيس��ه 
پریكارد باعث فرورفتگی در لبه قدامی یا باالیی قطعه راس��ت می ش��د. ناف 
كبد در س��طح احش��ایی به ش��كل یک فرورفتگی كم عمق بود. كه از این 
محل سرخرگ های كبدی و شاخه های سياهرگ باب به كبد وارد و مجاری 
صفراوی خارج می ش��وند. )ش��كل 2(.كيسه صفرا بس��ته به مقدار صفرا، به 
ش��كل گالبی كشيده تا لوله ای در سطح احشائی لوب راست از بخش ميانی 
ت��ا لبه خلفی این لوب قرار داش��ت. صفرای لوب چپ كبد به طورمس��تقيم 
توس��ط مجرای كبدی روده ای )Hepatoenteric duct( به لبه راست نزدیک 
خميدگی قدامی دوازدهه نزولی تخليه می ش��د و صفرای لوب راس��ت ابتدا 
توس��ط مجرای كيس��ه كبدی كيس��ه صفراوی )Hepatocystic ducts( به 
 كيسه صفرا وارد شده و بعد از تجمع، توسط مجرای كيسه صفراوی روده ای

)Cysticoenteric duct( از كيس��ه صف��را به دوازدهه نزولی تخليه می ش��د. 
طحال اندامی كوچک وگالبی شكل به رنگ قرمز متمایل به قهوه  ای مشاهده 
ش��دكه در بخش خلفی س��طح احش��ایی لوب چپ كبد قرار داشت. انتهای 
قدام��ی آن پهن تر از انته��ای خلفی اش بود. انتهای قدام��ی با بخش ميانی 
سمت راست پيش معده تماس داشت. انتهای خلفی آن تا حدودی به سمت 
خط ميانی بدن نزدیک ش��ده و با بخش پيلور س��نگدان و خميدگی قدامی 
دوازده��ه تماس پيدا می كرد. س��طح پش��تی طحال با س��طح تحتانی لوب 
قدام��ی كليه چپ مجاوربود. دو ورقه  س��روزی بين لبه قدامی طحال و ناف 
كبد و نيز بين طحال و پيش معده قرار داش��ت. )شكل3(. لوزالمعده مرغان 
مروارید اندامی طویل مشاهده شد كه با دو قطعه) بازو( پشتي و تحتاني در 
فض��ای بين دو بازوی صعودی  و نزولی دوازدهه به رنگ صورتي متمایل به 

كرم دیده ش��د، همچنين قطعه طحالي بصورت نوار باریكي به طرف طحال 
در لوزالمعده مش��اهده شد. قطعه پشتی در راس��تای مستقيم قرار نداشت، 
بخشی از آن خميده شده و به فضای بين سنگدان و پيش معده وارد می شد. 
قطعه تحتانی آن، بلندترو باریک تر از قطعه پش��تی بود كه مسيری مستقيم 
داش��ت و در م��وازات دوازدهه صعودی قرار گرفته ب��ود و اولين عضوی بود 
كه به همراه دوازدهه در كالبدگش��ایي پش��تی - شكمی مورد مشاهده قرار 

می گرفتند )شكل4(.

ب: نتایج اندازه گيري و آزمون آماري
اندازه طول و عرض كبد،كيس��ه صفرا، طحال و لوزالمعده و ميانگين و 
انحراف معيار آنها در تمامي قسمت ها بين دوجنس با اندازه تقریبا یكسان 
مش��اهده شد. ميانگين و انحراف معيار طول و عرض هر سه عضو دو جنس 
در جدول1 نشان داده شده است. نتایج آزمون T Student نشان داد تفاوت 
معن��اداري بين طول و عرض كب��د، طحال و لوزالمعده بين دو جنس وجود 

ندارد.

بافت شناسي
در بررس��ي بافتي هر س��ه عضو در اساس مشابه با س��ایر پرندگان بود. 
بافت كبد را از بيرون كپس��ول گليس��ون فرا می گرفت. ب��ه علت عدم نفوذ 
كامل تيغه های كپسول گليسون به داخل بافت كبد، قطعه قطعه شدن نسج 
نامشخص بود و بافت كبدی یكنواخت به نظر می رسيد. پارانشيم را دستجات 
متراكمی هپاتوس��يت ها همراه با س��ينوزوئيدهای كبدی تش��كيل می داد. 
دس��تجات هپاتوسيت ها كه به صورت ش��عاعی اطراف سياهرگ مركزلبولی 
قرار داش��تند از دو ردیف س��لول هپاتوسيت تش��كيل می شدند. سلول های 

جنسيتميانگين ابعاد

 
مادهنر

انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

52/25/2754/74/29طول کبد راست
14/129/0514/319/8عرض کبد راست

51/64/4749/335/1طول کبد چپ

15/2811/615/412/06عرض کبد چپ

31/23/7934/22/39طول کيسه صفرا

5/212/275/232/44عرض کيسه صفرا

15/41/8914/42/11طول طحال

5/012/534/322عرض طحال

35/12/7637/24/41طول لوزالمعده نزولي

3/561/643/821/59عرض لوزالمعده نزولي

563/4959/85/02طول لوزالمعده صعودي

42%382/55%2/45عرض لوزالمعده صعودي

جدول 1- مشخصات ریخت شناسي بر حسب ميلي متر
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كوپفر بندرت دردیواره داخلی س��ينوزوئيدهای كبدی بصورت س��لول های 
بس��ياركوچک ، هرمي و تيره رنگ مشاهده شد )ش��كل های 6 و 5(. بافت 
پوششي دیواره كيسه صفرا در برخی نواحی استوانه ای ساده و بعضي نواحي 
اس��توانه اي ش��به مطبق همراه با تعداد بسيار كمی سلول جامی دیده شد. 
هس��ته سلول های استوانه ای نزدیک به قاعده سلول و رأس آنها ميكروكرك 
داشت. الیه عضالنی نازك و از نوع صاف بيشتر از نوع حلقوي مشاهده شد. 
باف��ت مجاری كبدی روده ای و كيس��ه صفراوی روده ای از نوع اس��توانه ای 
س��اده بود. )ش��كل 7(. درمقاطع بافت طحال پولپ س��فيد و قرمز، كپسول 
همانند س��ایر پرندگان مشاهده ش��د و هيچ انش��عاب ترابكولي دیده نشد. 
داربست زمينه طحال از جنس رشته های ظریف رتيكولر تشكيل می داد كه 
توسط یاخته های رتيكولر ساخته شده بود و همراه با این یاخته ها، مجموعه 
شبكه ای را جهت استقرار بافت های خونی و لنفاوی در طحال ایجاد می كرد 
)ش��كل های 9 و8 (.  بافت لوزالمعده را از بيرون، كپس��ولی بسيار ظریف از 
بافت همبند سست پوشانده بود. تيغه های بسيار ظریف وكوتاهی از كپسول 
به داخل غده نفوذ كرده وغده را به قطعه های نامحسوس��ی تقسيم  می كرد. 
با این حال به دليل عدم وجود بافت همبندی وسيع در این تيغه ها، قطعه ها 
)لبول ها( مش��خص نبودند. بخش برون ریز لوزالمعده از غدد حبابی مركب 
)Compound acinar( تش��كيل شده بود. هر آس��ينی از یاخته  های هرمی 
تا اس��توانه ای كوتاه ش��كل می گرفت. جزایر النگرهانس نيز در سراسر غده 
پراكنده بوده و به دو صورت آلفا و بتا دیده شد)شكل های 10 و11(. تفاوت 
بافتي مش��خصي در طحال و لوزالمعده بين مرغ مروارید و س��ایر پرندگان 

مشاهده نشد.

بحث
كبد پرندگان داراي دو بخش یا قطعه راس��ت و چپ مي باش��د و قطعه 
چپ نيز به دو قس��مت تقس��يم مي شود. كيس��ه صفرا اندامي است كه در 
شمار زیادي از پرندگان وجود داشته و صفراي توليد شده را توسط مجاري 
ارتباط��ي منتقل م��ي كند. طحال در پرندگان اندامي كوچک اس��ت كه در 
سطح احشایي قطعه چپ كبد قرار مي گيرد. لوزالمعده در پرندگان معموال 
داري قطعات پشتي، ش��كمي و طحالي است. در مطالعه حاضر هرسه عضو 
كبد، طحال، لوزالمعده در مرغان مروارید  درمطالعه ریخت شناس��ي و بافتي 

شكل1 - مرغ مروارید

شكل 2- محوطه بطني مرغ مروارید نر. a قطعه راست کبد، b قطعه چپ کبد، c کيسه 
            .3  cm لوزالمعده. اندازه ميله f ،دوازدهه صعودي e دوازدهه نزولي d ،صفرا

شكل 3- کبد، کيسه صفرا و طحال  مرغ مروارید ماده. a   قطعه راست کبد، b قطعه چپ 
کبد، c کيسه صفرا، d  دوازدهه نزولي، e  دوازدهه صعودي، f طحال، g مجراي کبدي کيسه 

 .2  cmمجراي کبدي روده اي. اندازه ميله i،مجراي کيسه صفراوي روده اي h ،صفراوي

 c ،دوازدهه صعودي b ،دوازدهه نزولي a .شكل 4-کيسه صفرا و لوزالمعده مرغ مروارید نر 
کيسه صفرا، d قطعه تحتاني لوزالمعده، e قطعه پشتي لوزالمعده، f مجراي لوزالمعده. 

                                       . 2  cm اندازه ميله 

مطالعه ریخت شناسی و بافت شناسی کبد، طحال و ...
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 b ،کپسول a .شكل 5- نماي بافت: انتهاي خلفي لوب چپ کبد مرغ مروارید ماده
هپاتوسيت،c  سينوزوئيد. رنگ آميزي هماتوکسيلين- ائوزین  400×

  b ،ورید مرکزي a.شكل 6- نماي بافت: انتهاي خلفي قطعه راست کبد مرغ  مروارید نر
هپاتوسيت، c کپسول، d  سياهرگ باب. رنگ. رنگ آميزي هماتوکسلين - ائوزین 100×   

شكل7- نماي بافت: بخش پایه کيسه صفراي مرغ مروارید نر. a بافت پوششي، b پارین و 
زیر مخاط، c الیه عضالني، dآدوانتيس. رنگ آميزي  هماتوکسيلين- ائوزین 400 ×  

شكل10- نماي بافت: بخش ابتدایي لوزالمعده پشتي مرغ مروارید نر. a کپسول، b سياهرگ، 
c جزایر النگرهانس آلفا، d سرخرگ. رنگ آميزي هماتوکسيلين- ائوزین × 50          

 شكل 8- نماي بافت: طحال مرغ مروارید نر. a کپسول، b سرخرگ مرکزي، c پولپ سفيد، 
d پولپ قرمز، e ندول لنفاوي. رنگ آميزي هماتوکسيلين- ائوزین 40×     

 c ،سرخرگ مرکزي b ،کپسول a .شكل 9- نماي بافت: نماي بافت: طحال مرغ مروارید ماده
پولپ سفيد، d پولپ  قرمز. رنگ آميزي هماتوکسيلين- ائوزین  100×
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در اساس مشابه با سایر پرندگان مي باشد. 
Nick- ،)1984( Mc Lelland و King،)1975( Sisson و Grossman’s

el و Schummer )1977( و همچني��ن  Dyce و همكاران )2010(  نش��ان 
دادند،كبد ماكيان در تماس با تمام كيس��ه  هاي هوایي بجز كيس��ه هوایي 
گردني اس��ت و نيز كبد از دو لوب راست و چپ تشكيل شده است كه لوب 
چپ توس��ط شياري به دو بخش تقسيم مي سود كه در ماكيان واضح و در 
اردك و غاز ناواضح مي باشد، همچنين كيسه صفرا بصورت آلوئوالر و گالبي 
شكل مي باشدكه در سطح احشایي قطعه راست كبد قرار گرفته است و در 
غاز و اردك به ش��كل لوله مي باشد و در كبوتر وجود ندارد. كيسه صفرا در 
س��طح احشائی قطعه راست از بخش ميانی تا لبه خلفی این لوب قرار دارد. 
-H )صفرای لوب چپ كبد به طورمس��تقيم توس��ط مجرای كبدی روده ای 

patoenteric duct( به لبه راس��ت نزدی��ک خميدگی قدامی دوازدهه نزولی 
تخليه می شود و صفرای لوب راست ابتدا توسط مجرای كيسه كبدی كيسه 
صفراوی )Hepatocystic ducts( به كيس��ه صفرا وارد ش��ده و بعد ازتجمع، 
توس��ط مجرای كيس��ه صفراوی روده ای )Cysticoenteric duct( از كيس��ه 
صف��را به كم��ی عقب تر از آن به دوازدهه نزولی تخليه می ش��ود. در مطالعه 
حاضر مرغان مروارید نيزكبد دو قس��متي مش��اهده شد كه همانند ماكيان 
ش��يار بين دو قطعه چه بخش چپ كبد واضح بود. همچنين كيس��ه صفرا 
همچون ماكيان بيشتر به شگل گالبي مشاهده شد و درسطح احشایي قطعه 
راس��ت كبد قرار داشت. صفراي توليد ش��ده نيز همانند ماكيان تخليه مي 

شود. كيسه صفرا در مواقع پر بودن لوله اي شكل مي شود.
 Kausar و همكاران)2010( نشان دادندكبد بلدرچين ژاپني 2 قسمتي 
ب��وده و بریدگ��ي بين 2 قطعه چ��ه چپ كبد بلدرچين ژاپني واضح اس��ت. 
كيس��ه صفرا وجود داشته و در س��طح احشایي لوب راست به شكل آلوئوالر 
مي باش��د. كبد بلدرچين ژاپني داراي س��اختمان مش��ابه ماكيان بوده و در 
مطالعه حاضر كبد مرغان مروارید دراساس مشابه ماكيان بوده و با بلدرچين 
ژاپني مش��ابهت دارد. ساختمان كيسه صفرا در مرغان مروارید از نظر ناحيه 
شناس��ي مش��ابه ماكيان و بلدرچين ژاپني در س��طح احشایي قطعه راست 
كبد دیده شد ولي شكل آن با بلدرچين ژاپني متفاوت بوده و بيشتر گالبي 

شكل دیده شد. 
Yovchev و هم��كاران )2012( تعدادی از اعضاء حفره بطنی قرقاول را 

بررسي نمودند و مشاهده كردند اندازه دو قطعه راست و چپ كبد در هر دو 
جنس نر و ماده مش��ابه یكدیگر بوده و بریدگي بين دو قطعه چه كبد چپ 
واضح مي باش��د ولي در مقایس��ه بين جنس نر و ماده كبد قرقاول ماده را 
بصورت معني دار بزرگتر از كبد قرقاول نر گزارش نمودند )16(. در مطالعه 
حاضرمرغان مروارید نيز همانند قرقاول اندازه دو قطعه كبد در هر دو جنس 
مشابه یكدیگر بوده و بریدگي بين دو قطعه چه كبد چپ نيز واضح مي باشد 
ولي  نتایج آزمون آماري نش��ان داد تفاوت معناداري بين اندازه كبد جنس 

نر و ماده وجود ندارد.
Mot )2009( كب��د كبک و قم��ري را مورد مطالعه قرار داد و اعالم كرد 
اندازه دو قطعه كبد در كبک برابر است ولي در قمري قطعه چپ كبد  بزرگتر 
از لوب راست مي باشد. Mot )2011( همچنين در تحقيق دیگري برروي دو 
جغد و ش��اهين نش��ان داد اندازه دو قطعه كبد در جغد با یكدیگر برابر است 
ولي در ش��اهين قطعه چپ كبد را بزرگتر از قطعه راس��ت كبد گزارش نمود. 
همچنين مشاهده كردندكيسه صفرا در جغد وجود دارد ولي در شاهين كيسه 
صفرا وجود ندارد. یافته هاي تحقيق حاضر نشان داد در مرغان مروارید تفاوت 
معن��ي دار در اندازه طول و عرض كبد نر و م��اده وجود ندارد و نتایج آزمون 
آماري اختالف معني داري در اندازه كبد و نيز اعضاي دیگر مورد مطالعه بين 
دو جنس نشان نداد،كبد حاضرمرغان مروارید برخالف قمري وشاهين قطعه 
راست بطور نسبي بزرگتر از قطعه چپ است كه این اختالف معني دار نيست 
و از ای��ن نظر دو قطعه كبد مرغ مروارید مانند كبک و جغد برابر مي باش��د. 

كيسه صفرا نيز همانند كبک، قمري و جغد وجود دارد.
Gross- ،)1977( Schummer و Nickel ،)1984( Mc Lelland و King

man’s و Sisson و نيز Dyce و همكاران )2010( بيان كردند طحال ماكيان 
تقریبا كوچک و در سطح احشایي كبد قرار داشته و به شكل گرد تا بيضي مي 
باشد. در مرغان مروارید نيز كبد مشابه ماكيان بوده و در سطح احشایي كبد 
به شكل كوچک مشاهده ش��د و شكل طحال تقریبا به شكل گالبي مشاهده 

شد و كمتر به شكل گرد دیده شد.
 Grau )1943( نيز طحال مرغ و بوقلمون را بيضي تا گرد و طحال غاز و 
اردك مثلثي ش��كل گزارش نمود. در مطالعه حاضر مشاهده شد هر سه عضو 
كب��د، طحال و لوزالمعده به ماكيان ش��باهت زیادي داش��ت و طحال مرغان 
مروارید گالبي شكل تا گرد مشاهده شد و به مرغ و بوقلمون مشابهت داشته 

و با اردك و غاز متفاوت مي باشد. 
 Mot )2009( نيز طحال كبک و قمري را گرد و كوچک و مشابه ماكيان 
گزارش كرد. نتایج تحقيق Mot  نش��ان مي دهد طحال كبک و قمري داراي 

ساختار مشابه با مرغ مروارید و ماكيان مي باشد.
Gross- ،)1977( Schummer و Nickel ،)1984( Mc Lelland و King

man’s و Sisson )1975( و نيز Dyce و همكاران )2010(  همچنين نش��ان 
دادند لوزالمعده در ماكيان س��ه قطعه پشتي، ش��كمي و طحالي و جود دارد 
كه قطعه تحتاني و پش��تي آن با یكدیگر برابر و مش��ابه است و در ماكيان به 
یكدیگر توس��ط بافت همبند ظریفي متصل بوده ك��ه این ارتباط در كبوتر و 
اردك و جود ندارد. ساختار لوزالمعده در مرغ مروارید به نسبت كبد و طحال 
داراي تفاوت بيشتري با ماكيان است. در تحقيق حاضر هر سه بخش مشاهده 
ش��د و مانند ماكيان دو قطعه پشتي و تحتاني به یكدیگر متصل مي باشند و 
قطعه طحالي بس��يار باریک و نواري شكل مشاهده شد ولي بر خالف ماكيان 
قطعه تحتاني بلندتر و باریک تر از لوب پش��تي بوده و داراي مس��ير مستقيم 

 شكل 11- نماي بافت: بخش مياني لوزالمعده تحتاني مرغ مروارید ماده. a جزایر النگرهانس 
بتا، b آسيني، c جزایر النگرهانس آلفا. d یاخته مرکز آسيني. رنگ آميزي هماتوکسيلين- 
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  پژوهش وسازند گی

است در صورتي كه در ماكيان قطعه تحتاني و پشتي هم اندازه و داراي طول 
و عرض مشابه به یكدیگر است.

 Hodges )1974( در باف��ت كب��د ماكيان نش��ان داد دردی��واره داخل 
س��ينوزوئيد هاي كبدي سلول هاي كوپفر مشاهده مي شود و نيز دیواره كيسه 
صفرا در ماكيان داراي بافت پوشش��ي استوانه اي ساده است. ولي در پژوهش 
حاض��ر در مرغ��ان مروارید كمي متفاوت از ماكيان بوده و س��لول هاي كوپفر 
بندرت دردیواره س��ينوزوئيدهاي كبدي مشاهده مي شود و نيز دیواره كيسه 
صفرا عالوه بربافت پوششي استوانه اي ساده داراي بافت پوششي استوانه اي 

شبه مطبق همراه با تعداد بسيار كمي سلول جامي است.
 Hodges )1974( درباف��ت طح��ال ماكيان نش��ان داد پولپ ها بصورت 
ناواضح وجود داش��ته و برخالف پستانداران هيچ انشعاب ترابكولي دیده نمي 
ش��ود. در تحقيق حاضر بافت طحال داراي مش��ابهت زیادي با ماكيان است و 
پولپ ها ناواضح بوده و انشعاب ترابكولي به داحل بافت طحال مشاهده نشد.

  Nasu و همكاران )1992( طحال كبوتر را مطالعه كردند و نشان دادند 
ك��ه ترابكول های طحال در كبوتر خيلی كوتاه و ظریف هس��تند و خيلی كم 
وارد پارانشيم آن می شوند. پولپ سفيد و قرمز همچون ماكيان به راحتی قابل 
تش��خيص نيس��ت. در تحقيق حاضر همانند كبوتر و ماكيان ساختار پولپ ها 
ناواضح است ولي هيچ انشعاب ترابكولي به داخل بافت طحال وارد نمي شود 

و از این نظر مشابه ماكيان بوده و با كبوتر متفاوت است.
 Sultana  و همكاران  )2011( نيز نشان دادندكه طحال اردك بنگالدشي 
همانند ماكيان اندامی گرد، قهوه ای مایل به قرمز در سمت راست محل اتصال 
پيش معده و س��نگدان می باشد. بافت طحال توس��ط كپسول طحالی ضخيم 
احاطه می ش��ود و در تعداد بسيار كمی از ترابكول وارد پارانشيم آن می شوند. 
 Sultana پولپ سفيد و پولت قرمز بصورت ناواضح دیده مي شود.نتایج تحقيق
و همكاران نش��ان مي دهد  طحال اردك بنگالدش��ي از نظر ساختار پولپ ها 
مشابه مرغان مروارید و ماكيان بوده و پولپ ها بصورت ناواضح قرار گرفته اند 
ولي از نظر انش��عاب ترابكولي مانند كبوتر  بوده و انش��عاب ترابكولي در بافت 

طحال وارد مي شود و از این نظر با ماكيان و مرغ مروارید متفاوت است.

نتيجه گيري
در نهای��ت مي توان نتيجه گرفت كبد، كيس��ه صفرا، طحال و لوزالمعده 
مرغان مروارید از نظر ریخت شناس��ي و بافت شناس��ي تاحدود زیادي مشابه 
ماكيان مي باشد. در مطالعه ریخت شناسي تفاوت معني داري بين اندازه این 
اعضا در دو جنس وجود ندارد. ویژگي قابل ذكر ریخت شناسي در لوزالمعده 
وج��ود دارد كه در مرغان مرواری��د قطعه تحتاني بلندت��ر و باریكتر از قطعه 
پشتي است. در مطالعه بافتي نيز یسلول هاي كوپفر دردیواره سينوزوئيدهاي 
كب��دي بندرت وجود دارد، همچنين در دیواره كيس��ه صفرا بافت پوشش��ي 

استوانه اي ساده و استوانه اي شبه مطبق مشاهده شد.
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