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چكيده

در اين تحقيق به منظور بررسي تكامل ساختارهاي تشكيل دهنده زبان تعداد  12عدد تخم شترمرغ جنين دار سالم در سنين 30 ،26 ،22
و  36روزگي جنيني و سه قطعه جوجه يك روزه از مزرعه پرورش شترمرغ توس مشهد تهيه و به آزمايشگاه بافتشناسي منتقل گرديد.
پ�س از ج�دا كردن زبان از بافتهاي اطراف ،آن را بطور كامل از دهان خارج نموده و طبق روشهاي روتين تهيه مقاطع بافت شناس�ي از
آن مقاطع طولي و عرضي تهيه و رنگ آميزي گرديد .در بررس�ي مقاطع بافتي مش�خص گرديد كه نوع بافت پوششي زبان شترمرغ در
س�طوح پشتي و ش�كمياز نوع سنگفرشي مطبق غير شاخي ميباشد .اين بافت درسن  22روزگي تش�كيل شده بود ودر سنين ،26،30
36و جوجهي يك روزه نوع بافت پوشش�ي تغيير نكرده بود تنها به ضخامت آن افزوده ش�ده بود.برجس�تگيهاي ناهموار سطح زبان نيز
تنها در روزهاي  22و  26جنيني مشاهده شدند .همواره ضخامت بافت پوششي در سطح پشتي بيشتر از سطح شكميبه نظر ميرسيد.
از س�ن  22روزگي بافت پيوندي مش�اهده ش�د كه ابتدا از نوع مزانشيميبود و در جوجه ي يك روزه تكامل يافته بود و به متراكم نامنظم
تغييريافت�ه ب�ود .بافت عضالني در س�ن  22روزگي به صورت باندلهاي عض�الت مخطط پراكنده در جهات عرض�ي و طولي ،در ناحيهي
س�طحي بافت پيوندي مش�اهده گرديد كه با افزايش سن بر ميزان آن افزوده ش�ده بود .درسن  22روزگي در ناحيه عمقي بافت پيوندي
مقاطعي از غضروف شفاف بصورت دو قطعه جانبي و يك قطعه مياني مشاهده شد .شروع تشكيل غدد از 30سن روزگي بود و تاسن يك
روزگي به حداكثر تكامل خود رس�يده بودند.پاس�خ هيستوشيميايي غدد به رنگآميزيهاي پاس و آلسين بلو مثبت بوده و اين پاسخ به
پاس شديد تر بود كه نشان دهنده ميزان بيشتر موسينهاي خنثي در ترشحات غدد ميباشد.
كلمات كليدي :بافت شناسي ،تكامل ،جنين شترمرغ ،زبان
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This study is due to investigate the histological and histochemical properties of the tongue of the embryo and one
day old ostrich chickens. Twelve eggs in various embryonic stages (22, 26, 30 and 36 embryonic days) and three
one day chicks were used. The specimens from whole of tongue were collected and after preparing tissue were
stained by histological staining methods include H & E,Masson trichrome, PAS and Alcian blue. Tissue sections
were studied for their histological development. In results, we concluded the type of the epithelium in dorsal and
ventral surface of tongue in day 22 was nonkeratinized stratified squamous epithelium. There were any changes
in type of epithelium in other days, but the thickness increased due to age. In day 22 and 26 irregular bumps was
seen in tongue epithelium. In all of specimens, thickness of epithelium in dorsal surface was more than ventral.
The beginning of mesenchymal connective tissue was observed in 22 days of age and at the one-day old chicks
was evolved and was modified dense irregular. At age 22 days, the muscle bundles scattered in directions transverse and longitudinal striated muscle, connective tissue was observed that the increase in surface area increases
the rate of. 22 days of age. There were hyaline cartilage tissue sections in the deep zone of connective tissue. It
was observed two side pieces and one piece in midsection. The glands began at 30-day-old and at the one-day old
chicks were with a maximum evolution. Response to histochemical staining was positive for PAS and alcian blue
and PAS's response was more intense, indicating higher levels of neutral mucin secretion glands.
Key words: Histology, Development, Ostrich embryo, Tongue

مقدمه

ش��ترمرغها پرندگان��ي با قابلیت س��ازگاري بس��یار باال ميباش��ند .به
همی��ن جهت امكان پرورش آنها در طیف جغرافیایي وس��یعي وجود دارد،
بطوریك��ه در ح��ال حاضر ای��ن پرنده از مناط��ق گرم آفریق��اي جنوبي تا
مناطق س��رد آمریكاي شمالي پراکنده بوده و به راحتي مورد پرورش قرار
ميگیرد .ميتوان گفت که پرورش ش��ترمرغ یكي از صنعتهاي نوین است
ک��ه در قرن حاضر توجه س��رمایه گذاران و پرورش دهندگان بس��یاري را
به س��وي خود جلب کرده اس��ت .شترمرغ نسبت به س��ایر دامهاي مزرعه
داراي مزایاي زیادي اس��ت .نس��بت به بیماريها ،شرایط نامساعد محیطي
و فقر غذایي بس��یار مقاوم ميباش��د .تاکنون بیماري مشترکي بین انسان
و ش��ترمرغ گزارش نشده است.کیفیت گوش��ت شترمرغ نیز بسیار باالست.
گوش��ت ش��ترمرغ از نوع گوش��ت قرمز بوده که حاوي مقادیر زیادي آهن
اس��ت و بیش از  20درصد پروتئین دارد .در حال��ي که مقدار پروتئین در
گوش��ت گوس��فند حداکثر  15درصد و در گوش��ت گاو حداکثر 18درصد
ميباش��د .جالب اینكه کلس��ترول گوش��ت ش��ترمرغ از همه انواع گوشت
(حتي بوقلمون) نیز کمتر اس��ت ( 7و .)9
با توجه به ارزش اقتصادي باالي پرورش شترمرغ و به جهت ارتقاء این
صنعت و افزای��ش بهره وري آن در کشور ،انجام تحقیقات کاربردي و پایه
در مورد ش��ترمرغ ضروري ميباش��د .از جمله ش��ناخت دقیق ساختارهاي
بافت��ي ارگانهاي بدن این حیوان به خصوص دس��تگاه گوارش ضروري به

(پژوهشوسازندگی)

نظر ميرس��د .زبان پرنده همراه با ارگانهاي دیگر دس��تگاه گوارش نقش
مهميدر تغذیه پرنده دارد .ش��كل و اندازه زبان در پرندگان به نحوه تغذیه
آنها بس��تگي دارد.در مقایسه با س��ایر پرندگان ،زبان شترمرغ بسیار کوتاه
بوده و در بخش خلفي حفره دهان قرار دارد .زبان از س��ه قس��مت :نوك،
بدنه و ریشه زبان تشكیل ش��ده است .بدنهي زبان ،دربرگیرندهي استخوان
درون زباني اس��ت که مفصل متحرکي با اس��تخوان قاعدهاي الميتشكیل
داده ک��ه در قاع��دهي زبان قرار گرفته اس��ت و از س��وي جل��و به زائدهي
غضروف��ي پای��ان ميپذی��رد ( 7 ، 3و .) 9
در زبان پرندگان سیس��تم ماهیچهي داخلي معادل س��اختمان ویژهي
زبان پس��تانداران وج��ود ندارد.به ط��ور کلي یک س��وم قداميزبان بدون
ماهیچ��ه ب��وده در حالي که ماهیچههاي سیس��تم خ��ارج زباني در بقیهي
بخشهاي زبان پخش ميشوند .س��اختار بنیاني زبان در برگیرندهي بافت
همبن��د و باف��ت چربي و غدد اس��ت .نوك آزاد زبان که ب��ه فرنولوم زباني
ميرسد بخش بیشتري از طول کلي اندام به شمار آمده و به همین نسبت
بخش بزرگي از بخش زیرزباني و پیش فرنولومي ،کف دهان را ميپوش��اند.
غشاي مخاطي پشت زبان به ویژه در بخش رأس��ي ،داراي اپیتلیوم اس��ت
که به ش��دت کراتینه اس��ت .در س��طوح پاییین تر و قاعدهي زبان ،الیهي
ش��اخي صرفا داراي ضخامت میانهاي اس��ت ( 4 ،3و .)8
در ماکی��ان و کبوتران ،انتقال بین قاعدهي زبان بوس��یلهي یک ردیف
عرضي پرزهاي زباني برآمده با جهت خلفي مشخص شده است .در اردك
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و غ��از افزون بر این ردیف پرزهاي زباني ،ردیف دیگري از پرزهاي زباني
برآم��ده و خارمانندي به نام پرزهاي ش��اخي وج��ود دارد که در لبههاي
زبان قرار گرفتهاند .جهت رأس آنها به س��وي حلق ميباش��د و فاصلهي
بین آنها از پرزهاي نخي ش��كل اش��غال شده اس��ت .این پرزها همچون
آبكش عمل ميکنند و به طور مؤثر کار ورقههاي جانبي منقار را تكمیل
ميکنند ( 3و  .)6زبان توس��ط اپیتلیوم ضخیمي پوش��یده شده است که
در س��طح ش��كمي و انتهاي قدامي ش��اخي و در س��طح پشتي ضخامت
زیادي دارد و حاوي پاپیالي درميعمیق در زیر بافت پوش��شي است که
حاوي قوسهاي مویرگي به طرف انتهاي خلفي زبان ميباش��ند .اپیتلیوم
حاوي ردیفي عرضي از پرزهایي اس��ت که متمایل به سطح خلفي دهان

ان��د .ضخامت اپیتلیوم در پشت این ردیف پرز کم میشود.در زیر اپیتلیوم
پارین قرار دارد که حاوي بافت هم بند س��خت اس��ت و توسط بافت هم
بند سس��ت زیر مخاط ادامه دارد غدد بزاقي در البهالي عضلهي مخطط
ق��رار دارند .غ��دد زباني قدام��ي در بدنهي زبان و غ��دد زباني خلفي در
ریش��هي زبان ق��رار دارند.این غدد از نوع لول��هاي آلوئولي مرکب بوده و
واحدهاي ترش��حي شان حاوي س��لولهاي موکوسي با هستهي قاعدهاي
و سیتوپالس��ميبازوفیلي کفآلود و اس��توانهاي بلند هس��تند .س��اختار
اس��كلتي زبان را ناحیهي قدامي دس��تگاه المي ميس��ازد (1و.)11
باتوجه به تفاوت تغذیه در ش��ترمرغ ،در این تحقیق تكامل ساختار
بافت��ي این ارگان در س��نین مختل��ف دوران جنیني در ش��ترمرغ مورد

تصوير  :1شكل ظاهري زبان شترمرغ نژاد كانادايي را در سنين مختلف مورد مطالعه نشان ميدهد.
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مطالعه قرار ميگیرد .اطالعات بدس��ت آمده از ای��ن تحقیق ميتواند در
عل��وم آناتومي ،بافت شناس��ي ،تغذیه و پرورش و درمان ش��ترمرغ مورد
اس��تفاده قرار گیرد.

عضالني به صورت باندلهاي عضالني پراکنده در جهات عرضي و طولي،
در ناحی��هي س��طحي بافت پیون��دي مشاهده گردید .تم��ام این عضالت
از ن��وع مخطط ميباش��ند .در ناحی��هي عمقي بافت پیون��دي مقطعي از
غض��روف مشاهده ش��د که از نوع غضروف ش��فاف ميباش��د .در اطراف
غضروف پریكندریوم نیز دیده ش��د (.)2
در س��ن  26روزگي نیز بافت پوش��شي از نوع سنگفرشي مطبق غیر
ش��اخي مشاهده شد.سطح بافت پوششي داراي برجستگيهاي ناهمواري
بودکه میزان آن کمتر از  22روزگي است .غدد زباني در این سن مشاهده
نشدن��د .باف��ت پیوندي از نوع بافت پیون��دي مزانشیمي و همراه با الیاف
ظریف کالژن بود .بافت پیوندي در ناحیهي س��طحي نس��بت به ناحیهي
عمقي از کالژن بیشتري برخوردار بود و متراکم تر به نظر ميرس��ید .در
بافت پیوندي عروق خوني متس��ع بزرگي که از نوع سیاهرگ و سرخرگ
ميباش��ند همراه با دسته جات عصبي مشاهده گردید .در ناحیهي عمقي
بافت پیوندي بافت عضالني دیده ش��د که از دس��ته جات طولي تشكیل
شده بود و از نوع مخطط ميباشد .در مجاور بافت عضالني پري کندریوم
قرار داش��ت که در اطراف غضروف قرار گرفته بود .غضروف در این س��ن
ی��ک تكه مشاهده ش��ده و از نوع غضروف ش��فاف ب��ود .در زیر و اطراف
غضروف بافت عضالني دیده ش��د که مقاطع آن در جهت طولي و مورب
بود.در س��طح شكميزبان نیز بافت پوششي نازکي مشاهده شد که از نوع
سنگفرش��ي مطبق غیر شاخي اس��ت .این سطح زبان فاقد برجستگي بود
و ضخامت آن از س��طح پشتي کمتر به نظر ميرس��ید.
در س��ن  30روزگي ضخامت بافت پوششي نسبت به سنین قبل بیشتر
به نظر ميرس��ید .همچنین س��طح بافت پوششي ناهمواري کمتري داشت.
از برجس��تگيهاي بافت پوش��شي اثري مشاهده نشد .بر روي س��طح بافت
پوش��شي مقاطع دایرهاي حباب شكل مشاهده ش��دکه این مقاطع نمایانگر
پیشروي بافت پوش��شي به داخ��ل بافت پیوندي بودند ک��ه در نهایت غدد
زبان��ي را تشكی��ل ميدهند .بنابر این در ش��ترمرغ غدد زبان��ي از روز 30
جنین��ي تشكیل ميش��وند .بافت پیوندي از نوع باف��ت پیوندي مزانشیمي،
حاوي عروق خوني و غدد زباني بود .غدد زباني به صورت پراکنده در نواحي

تصوير :2مقطع بافتي زبان شترمرغ در روز  22جنيني .اپيتليوم ( ،)EPپارين و زيرمخاط

تصوير  :3مقطع بافتي زبان شترمرغ در روز  30جنيني .اپيتليوم ( ،)EPپارين و زيرمخاط

( ،)LSعضالت ( )Mو غضروف (.) H & E × 160 ( .)C

( ،)LSغدد زباني ( )Gو غضروف (.) H & E × 64 ( .)C

مواد و روش كار

جهت ای��ن تحقیق تعداد  12عدد تخم ش��ترمرغ نطفهدار س��الم از
مزرعه پرورش ش��ترمرغ توس مشهد در سنین  36 ،30 ،26 ،22روزگي
جنیني و س��ه قطعه جوجه یک روزه تهیه و به آزمایشگاه بافتشناس��ي
منتق��ل گردی��د (تصویر  .)1بع��د از اطمینان از س��المتي آنها ،تخمها را
شكس��ته و جنی��ن از داخ��ل تخم خ��ارج گردید و با آب شس��تشو داده
ش��د .س��پس حفره دهاني هر نمون��ه را بازنموده و زب��ان آن بطور کامل
از بافته��اي اط��راف جدا گردید .جهت بررس��ي بافتشناس��ي مقاطعي
در جه��ت طولي و عرضي از کل زبان گرفته ش��د و س��پس این نمونهها
پ��س از طي مراحل آماده س��ازي بافت با اس��تفاده از رن��گ آمیزيهاي
هماتوکس��لین ائوزین و ماس��ون تري کروم رنگ آمیزي گردیدند .در
نمونههای��ي که غدد زباني مشخص تشكیل ش��ده بودند براي تعیین نوع
موک��و پلي س��اکاریدهاي آن از رنگ آمیزيهاي آلس��ین بلو و پریودیک
اس��ید شیف استفاده شد .در انتها الیههاي تشكیل دهنده زبان که شامل
بافت پوش��شي ،بافت پیوندي،غدد زباني ،بافت عضالني و بافت غضروفي
ميباش��ند در س��نین مختلف مورد بررسي و مطالعه قرار گرفتند و عالوه
ب��ر تعیی��ن نوع بافت ،زم��ان حضور آنه��ا نیز مشخص گردید .س��پس با
اس��تفاده میكروس��كوپ نوري دوربیندار از نمونهها عكس گرفته ش��د و
اج��زايه��رنمون��همشخ��صگردی��د.

نتايج

در س��ن  22روزگي جنیني بافت پوش��شي تشكیل ش��ده بود که از
نوع سنگفرش��ي مطبق غیرش��اخي ميباشد.س��طح بافت پوششي داراي
برجس��تگيهاي ناهمواري بود و غدد زباني مشاهده نشدند .بافت پیوندي
از ن��وع بافت پیوندي مزانشیميبود و مقاطعي از عروق خوني با دیوارهي
نازك که همان س��رخرگ و س��یاهرگ ميباش��ند مشاهده گردید .بافت
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تصوير  :4مقطع بافتي زبان شترمرغ در روز  30جنيني .اپيتليوم ( ،)EPپارين و زيرمخاط

تصوير  :5مقطع بافتي زبان شترمرغ در جوجه يك روزه .،اپيتليوم ( ،)EPپارين و زيرمخاط

( ،)LSغدد زباني ( )Gو غضروف (.)Alcian blue×320( .)C

( ،)LSغدد زباني (.)H & E×640( .)G

س��طحي و عمقي بافت پیون��دي در نواحي پشتي و جانب��ي زبان مشاهده
ش��دند که توسط مجاري به سطح بافت پوش��شي باز ميشوند (تصاویر  3و
 .)4ضخامت بافت پوش��شي در نواحي پشتي زبان از نواحي دیگر بیشتر به
نظر ميرس��ید .بافت عضالني به صورت عضل��هي مخطط در ناحیهي عمق
بافت پیوندي ،در نواحي جانبي و شكمي مشاهده گردید .بافت غضروفي به
صورت سه قطعه غضروف که یک قطعه بزرگ در وسط و دو قطعهي کوچک
در اطراف مشاهده ش��د و از نوع غضروف ش��فاف بود .در سطح شكميزبان
بافت پوش��شي از نوع سنگفرشي مطبق غیرشاخي بوده و ضخامت آن کمتر
به نظر ميرسید.
در س��ن  36روزگي ضخامت بافت پوش��شي نس��بت به س��نین قبل
بیشتر به نظر ميرس��ید .سطح بافت پوش��شي ناهمواري کمتري داشت.
از برجس��تگيهاي بافت پوش��شي اثري مشاهده نش��د .بافت پیوندي در
نواحي س��طحي به ص��ورت متراکم و در نواحي عمقي ب��ه صورت الیاف
ظری��ف و پراکنده مشاه��ده گردید .غدد زباني در این س��ن در ناحیهي
بافت پیوندي مشاهده ش��دند که رشد غدد نس��بت به  30روزگي بیشتر
ش��ده ب��ود .درنگآمیزي با آلس��ین بلو غ��دد زباني واکن��ش ضعیفي به
رنگآمیزي نشان دادهاند که نشان دهندهي اسیدیته کم ترشحات است.
همچنین تنها ناحیهي رأس��ي س��لولهاي غدد زباني رنگ گرفته بودند و
این حالت در غدد زباني که در س��طح بافت پیوندي قرار گرفتهاند ،بهتر
نمایان بود .در رنگآمیزي پاس نیز تنها ناحیهي رأس��ي سلولهاي غدد
زباني آن هم در غدد س��طحيتر رنگ گرفته بودند و این حالت در غدد
زباني عمقي دیده نميش��د .پاس��خ مثبت کم در این سن نشان دهندهي
وجود ترش��حات خنثي در غدد زباني شتر مرغ اس��ت.عضالت زبان بهتر
نمای��ان بودن��د و حجم آنها بیشتر به نظر ميرس��ید .پ��ري کندریوم به
خوب��ي مشخ��ص و به عنوان یک الیهي مجزا دیده ش��د .غضروف رش��د
خوبي کرده بود و کامال ش��فاف مشاهده ش��د .در سطح شكميزبان بافت
پوش��شي از نوع سنگفرشي مطبق غیر شاخي و ضخامت آن کمتر به نظر
ميرس��ید ( اش��كال  17تا .)20
در جوج��ه یک روزه ضخامت بافت پوش��شي به حداکثر رس��یده بود
و بس��یار بیشتر از س��نین قبل بود.به دلیل افزای��ش اندازهي غدد میزان

41

باف��ت پیوندي کاه��ش یافته بود.باف��ت پیوندي از نوع متراک��م نامنظم
وغدد بس��یار بزرگ موکوزي به شكل لولهاي-آلوئولي و به شكل گل کلم
مشاهده ش��دند (تصوی��ر  .)5بافت عضالني به خوب��ي تكامل یافته بود و
در زیر و اطراف غضروف مشاهده ش��د .پري کندری��وم و غضروف نیز به
طور کامل تشكیل ش��ده بودند.غضروف به صورت دو قطعه ميباشدکه با
افزایش س��ن این دو قطعه یكپارچه شده و یک قطعه غضروف را تشكیل
ميدهند و در ادامه اس��تخواني ميشود .غدد در این سن به تكامل اصلي
خود رسیده بودند .در رنگآمیزي آلسین بلو سلولهاي غدد به رنگ آبي
متمایل به س��بز در آمدند و شدیدا به این رنگ پاسخ مثبت نشان دادند.
غدد زباني در رنگآمیزي پاس واکنش ضعیفتري نس��بت به رنگآمیزي
آلس��ین بلو نشان دادند ک��ه ميتواند به دلیل وجود بیشتر موس��ینهاي
اس��یدي از موس��ینهاي خنثي در این غدد باش��د.

بحث

در این مطالعه مشخص ش��دکه بافت پوش��شي زبان ش��تر مرغ نژاد
کانادای��ي در 22روزگي جنیني تشكیل ميگردد .بافت پوش��شي مذکور
از نوع سنگفرش��ي مطبق غیر ش��اخي و سطح زبان داراي برجستگيهاي
ناهم��واري ب��ود .در ماکیان در زم��ان  7روزگي جنیني بافت پوش��شي
زب��ان تشكیل ميگردد و از نوع سنگفرش��ي مطبق غیر ش��اخي اما فاقد
برجس��تگيهاي ناهموار و صاف ميباش��د ( .)5بافت پوش��شي زبان شتر
مرغ ن��ژاد کانادایي در 26روزگ��ي جنیني نیز از نوع سنگفرش��ي مطبق
غیرش��اخي بود و س��طح بافت پوششي داراي برجس��تگيهاي ناهمواري
بود که میزان آن کمتر از  22روزگي مشاهده گردید .در زبان جوجه نیز
در  11روزگي جنیني بافت پوش��شي از نوع سنگفرشي مطبق غیرشاخي
اما فاقد برجس��تگي گزارش ش��ده است و در این سن با افزایش ضخامت
همراه بوده اس��ت( .)5بافت پوش��شي زبان ش��تر مرغ ن��ژاد کانادایي در
30روزگ��ي جنیني نی��ز از نوع سنگفرش��ي مطبق غیرش��اخي بود و در
مقایس��ه با س��ن  22روزگي الیهه��اي بافتي بهتر نمایان ب��ود .همچنین
ضخامت بافت پوش��شي نس��بت به س��نین قبل بیشتر به نظر ميرس��ید.
س��طح بافت پوششي ناهمواري کمتري داش��ت و از برجستگيهاي بافت

(پژوهشوسازندگی)

مطالعه هيستومورفولوژي زبان...

پوششي اثري مشاهده نميشد .در زبان جوجه ماکیان نیز در  15روزگي
جنیني بافت پوششي از نوع سنگفرشي مطبق غیرشاخي گزارش گردیده
اس��ت .در این سن نیز زبان جوجه فاقد برجس��تگيهاي ناهموار بوده و
ضخامت آن به طور قابل توجهي افزایش پیدا کرده اس��ت (.)5
درش��تر مرغ نژاد کانادای��ي در 30روزگي جنیني بافت پوش��شي زبان
مشابه سن  22روزگي بود .در زبان جوجه ماکیان نیز در 19روزگي جنیني
از نوع سنگفرش��ي مطبق اما در این سن برخالف سنین قبل شاخي شده و
ضخامت آن افزایش پیدا کرده است ( .)5در جوجهي یک روزه شترمرغ نژاد
کانادایي بافت پوش��شي از نوع سنگفرش��ي مطبق غیر شاخي بود و در این
سن ضخامت بافت پوششي به حداکثر رسیده بود.
تجقیق��ات انجام ش��ده ب��ر روي زبان امو نشان داده اس��ت که بافت
پوش��شي زبان در اموي بالغ در تمام قس��متها از نوع سنگفرشي مطبق
غیرش��اخي ميباش��د که با نتایج حاصل از این تحقیق مشابه ميباش��د.
همچنی��ن در ش��ترمرغ ن��ژاد آمریكای��ي باف��ت پوش��شي زب��ان از نوع
سنگفرش��ي مطبق غیرش��اخي تعیین گردیده اس��ت که س��طح پشتي و
ش��كميزبان را ميپوش��اند .تحقیقات س��ایرین نشان داده اس��ت که در
ب��اکالن ،کب��ک و عقاب دم س��فید مخاط زب��ان از اپیتلیوم سنگفرش��ي
مطبق شاخيش��ده پوشیده شده است و بسته به نوع پرنده میزان شاخي
و نواحي شاخيش��ده متفاوت ميباش��د (10 ،2و .)12
در زب��ان ش��تر م��رغ بالغ ن��ژاد کانادایي ،ام��و و ش��ترمرغ بالغ نژاد
آمریكای��ي نی��ز بافت هم بن��د زیرمخاط از نوع متراک��م نامنظم و داراي
مقاطع غدد ،عروق و اعصاب ميباشد ( )2که در تحقیق حاضر در سنین
مختل��ف باف��ت همبند مشاهده گردی��د که بتدری��ج از مزانشیميبه بالغ
تكامل یافته بود.
غ��دد زبان��ي در س��ن  22و  26روزگ��ي جنین��ي در ش��ترمرغ نژاد
کانادای��ي مشاهده نميش��وند .غ��دد زباني از روز  30جنیني ش��روع به
تشكیل ميکنند .در این روز بر روي سطح بافت پوششي مقاطع دایرهاي
حباب ش��كل مشاهده ميش��ود که ای��ن مقاطع نمایانگ��ر پیشروي بافت
پوش��شي به داخل بافت پیوندي اس��ت .که در ادامه ش��روع تشكیل غدد
زباني اس��ت .که در نهایت این مقاطع دایرهاي شكل مجاري غدد و بافت
پیش��روي کرده ،واحد ترش��حي غدد را تشكیل ميده��د .در زبان جنین
ماکی��ان در روز  11جنین��ي جوانهه��اي غدد و مجراي غدد دیده ش��ده
اس��ت .بط��وري که در روز  15جنیني غدد تشكی��ل ميگردند و به طور
کامل از نظر س��لولها و مجاري تكامل ميیابند .ش��روع ترشحات غدد از
این روز ميیاش��د که از نوع موسیني است .در مطالعات هیستوشیمیایي
این غدد به رنگآمیزي پاس و آلسین بلو پاسخ مثبت نشان داده اند(.)5
در ش��ترمرغ بالغ ن��ژاد کانادایي نیز تعداد زیادي غ��دد لولهاي –آلوئولي
با ترش��حات موکوس��ي در ناحیهي زیر مخاط مشاهده ش��د .این غدد با
لوبولهاي بزرگ در س��طح شكمي و غدد با لوبولهاي کوچكتر در سطح
پشتي زبان قرار داش��تند .همچنین پاس��خ غدد به رنگآمیزي آلسین بلو
شدیدا مثبت بود(.)2
در ش��ترمرغ بالغ نژاد آمریكایي الیهي زیر مخاط داراي تعداد زیادي
غدد با گرانولهایي در سیتوپالس��م و ترشحاتي در مجرا دیده شده است.
پاس��خ هیستوشیمیایي ترش��حات مجرا به رنگآمیزي آلسین بلو و پاس
در  2,5 pHمثب��ت و در  0,5 pHبه آلس��ینبلو منف��ي گزارش گردیده

(پژوهشوسازندگی)

اس��ت ( .)2در زب��ان امو بالغ در می��ان بافت هم بند س��طح پشتي غدد
لول��هاي الوئولي منشعب کوچک با ترش��حات موکوس��ي در حالي که در
قس��مت عقبي و شكميزبان عالوه بر این غدد ،غدد لولهاي ساده کوچک
نیز دیده شده است (.)2
عضالت زبان در  22روزگي جنیني ش��تر مرغ نژاد کانادایي مشاهده
ش��دند .عضالت به صورت باندله��اي عضالني پراکنده در جهات عرضي،
طولي و عمودي در بافت پیوندي مشاهده شدند که به تدریج تا جوجهي
یک روزه بر ضخامت و تكامل بافت عضالني افزود شده بود.و در جوجهي
یک روزه به حداکثر تمایل خود رس��یده بودند.
در زبان ش��ترمرغ بالغ ن��ژاد کانادایي عض��الت در ناحیه زیر مخاط
س��ظح پشتي زبان به صورت نازك و مخط��ط در جهات طولي و حلقوي
در ناحی��ه رأس ،در جه��ات طول��ي ،حلقوي و م��ورب ،در نواحي بدنه و
قاع��دهي زبان دیده ش��دهاند ( .)22در زب��ان امو بالغ و ش��تر مرغ نژاد
آمریكایي عض��الت زبان نیز از نوع مخطط بوده که در جهات مختلف در
بافت پیوندي ناحیهي زیر مخاط مشاهده ش��ده اند (.)2
در زب��ان جنین  22روزه ش��ترمرغ نژاد کانادای��ي در ناحیهي عمقي
بافت پیوندي مقطعي از غضروف ش��فاف مشاهده ش��د که با افزایش سن
اس��تخوانيميش��ود.
در جنین مرغ در  7روزگي در ناحیه ي عمقي بافت پیوندي غضروف
مرکزي شفاف مشاهده شده است که سلولهاي مزانشیميدر اطراف آن
قرار دارند( .)5در زبان ش��تر مرغ بالغ نژاد کانادایي ،امو و ش��ترمرغ بالغ
ن��ژاد آمریكایي نیز غضروف از نوع غضروف ش��فاف ب��وده که در ناحیهي
مرکزي زبان قرار گرفته اس��ت (.)2
تكام��ل زبان در پرندگان بس��ته به طول زم��ان دوران جنیني ميتواند
باهم متفاوت باش��د و همچنی��ن نوع تغذیه و ش��رایط محیطي هم در این
م��ورد بيتاثیر نبوده و بر روي س��اختار آناتومي و بافتشناس��ي زبان تاثیر
ميگذارد.

تشكر و قدرداني

از معاون��ت پژوهش��ي دانشگاه فردوس��ي مشهد ب��ه خاطر تصویب و
حمایتهاي مالي و ازآقاي قاس��م پورادیبي ،تكنس��ین محترم آزمایشگاه
بافت شناس��ي دانشكده دامپزش��كي که در تهیه مقاط��ع بافتي همكاري
نموده اس��ت تشكر و قدرداني ميگردد.
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