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مطالعه هيستومورفومتری جزاير 
النگرهانس لوزالمعده گوسفند ماکويی

چكید ه
این مطالعه با هدف بررسی ویژگی های ساختاری جزایر النگرهانس لوزالمعده گوسفند ماکویی در حیوان بالغ و نابالغ و 
نیز جنس های نر و ماده انجام گرفت. برای این منظور تعداد 20 نمونه به تعداد مساوی از گوسفندان بالغ و نابالغ، از دو 
جنس نر و ماده مورد استفاده قرار گرفت. در مقاطع پارافینی رنگ آمیزی شده با روش هماتوکسیلین-ائوزین تعداد 
و اندازه جزایر النگرهانس، و با روش رنگ آمیزی مالدونادو سلول های نوع A و نوع B  مورد موفومتری قرار گرفتند. 
  Bonferroni و  ANOVA و روش آماری SPSS س�پس داده های حاصله از مورفومتری توسط نرم افزار کامپیوتری
مورد آنالیز آماری قرار گرفتند. در این مطالعه سلول های نوع A با دانه های قرمز رنگ و سلول های نوع B با دانه های 
آبی رنگ قابل تشخیص بودند. مورفومتری جزایر النگرهانس لوزالمعده گوسفند ماکویی نشان داد که میانگین تعداد 
جزایر در لوب های مختلف )راست، چپ، و بدنه( لوزالمعده در تمامی گروه های مورد مطالعه فاقد تفاوت معنی دار بود. 
میانگین اندازه جزایر النگرهانس تنها در لوب راست گوسفند نر نابالغ و لوب راست گوسفند ماده بالغ دارای اختالف 
معنی دار بود)P< 0/05(. عالوه بر این میانگین تعداد س�لول های نوع A و نوع B نیز در بین گروه های مورد آزمایش 
دارای اختالف معنی دار بود)P< 0/05(. میانگین تعداد مجموع سلول های جزایر النگرهانس در هیچكدام از گروه های 
بررس�ی ش�ده اختالف معنی دار نشان نداد. این مطالعه نشان داد که بیش�ترین تعداد جزایر در لوزالمعده گوسفند نر 
بالغ و کمترین آن نیز در گوسفند ماده بالغ بود. اندازه جزایر النگرهانس به طور معنی دار در گوسفند نر نابالغ بیش از 

.)P< 0/05(سایر گروه های مورد مطالعه بود
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مقد مه
لوزالمعده یک غده بزرگ و مهم در ارتباط با دس��تگاه گوارش می 
باش��د. ترش��ح بخش بیرون ریز این غده حاوی آنزیم های گوارش��ی و 
بسیاری از الکترولیت ها است. گروه های مجزا از سلول های رنگ پریده 
 )Islands of Langerhans( درون ریز به ن��ام جزایر النگرهان��س
مس��ئول کنت��رل غلظت قن��د خون م��ی باش��ند)2، 4(. ارزیابی بافت 
شناسی و مورفومتری بخش های بیرون ریز و درون ریز غده لوزالمعده 
توس��ط میکروس��کوپ نوری و الکترونی در انس��ان و حیوانات اهلی به 
طور وس��یع م��ورد مطالعه قرار گرفته اس��ت. این مطالعات در انس��ان 
ش��امل س��یتوژنز لوزالمعده در دوره جنینی، و انواع س��لول های جزایر 
النگرهان��س می باش��ند)8، 13(. جمعیت س��لولی در بخش درون ریز 
لوزالمع��ده نوزاد انس��ان و کودکان، و تراکم حجمی س��لول های دورن 
ریز در جزایر النگرهانس انس��ان مطالعه ش��ده است)15، 21(. ویژگی 
ه��ای بخ��ش بیرون ریز لوزالمعده در بز و در س��گ نیز مطالعه ش��ده 
است)14(. همچنین جزایر النگرهانس گاو، اسب، سگ و چندین گونه 
پس��تاندار دیگر از جمله گربه، گاومیش، گوزن، و میمون مورد مطالعه 
ق��رار گرفت��ه اس��ت)11، 25، 25(. میانگین تراکم حجم��ی، میانگین 
س��طح، میانگین تعداد جزایر النگرهانس در هر واحد سطحی در شتر 
و سگ نیز مطالعه شده است)23، 24(. مطالعات فراوان سیتولوژیک و 
مورفولوژیک در جوندگان مانند موش، رت، خرگوش و خوکچه هندی 
مطالعه ش��ده اس��ت)1، 10، 18، 25(. در گوس��فند مورفولوژی بخش 

 ه��ای بیرون ریز و درون ریز لوزالمعده مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت
)3، 16، 20، 25(. این مطالعه با هدف مش��خص نمودن میانگین اندازه 
و پراکندگی جزایر النگرهانس و س��لول های نوع A و B در بخش های 
مختلف لوزالمعده و نیز بررس��ی احتمال وج��ود تفاوت در بین جنس 
های نر و ماده، بالغ و نابالغ گوسفند نژاد ماکویی برای اولین بار صورت 

گرفت.

مواد و روش های کار
جهت مطالعه لوزالمعده گوسفند ماکویی تعداد 20 نمونه لوزالمعده 
از کشتارگاه صنعتی تهیه گردید. از این تعداد 5 نمونه برای هرکدام از 
گوس��فندان نر و ماده بالغ )س��ن 1 تا 2 سال براساس فورمول دندانی( 
و نر و ماده نابالغ )س��ن 2 تا 6 ماه براساس فورمول دندانی(، اختصاص 
یاف��ت. ابتدا نمونه ها در کش��تارگاه پس از ایجاد ش��کاف )جهت نفوذ 
محلول ثبوت��ی به عمق غده(، در داخل محلول ثبوتی فرمالین-س��رم 
فیزیولوژی 10 درصد قرار داده شده و به آزمایشگاه بافت شناسی منتقل 
 شدند. سپس نمونه های بافتی به ابعاد 0/5 سانتی متر از وسط نواحی 
لوب های راس��ت و چپ، و جس��م لوزالمعده برداش��ته ش��ده و سپس 
مجدداً در داخل محلول ثبوتی قرار داده شدند. پس از حصول اطمینان 
 از ثبوت بافت )حداقل 48 ساعت پس از قرار گرفتن در محلول ثبوتی(، 
نمون��ه ها در مراحل مختلف پاس��اژ بافت قرار گرفتن��د. به این ترتیب 
مقاط��ع پارافین��ی به ضخام��ت 5 تا 7 میکرومتر تهیه و س��پس روش 

Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 100 pp: 47-58

Histological and histomorphometrical study of endocrine pancreas in Maquee sheep
By: Rasoul Shahrooz, Department of Histology and Embryology of Basic Science Group Veterinary Faculty, Urima 
University (Corresponding Author; Tel: +979143482436)
Received: July 2012  Accepted: January 2012 

This study was conducted to determine the properties of islets of  Langerhans in pancreas of adult and immature, male 
and female Maquee sheep. For this purpose, 20 samples of pancreas were used equally for each male and female, 
immature and adult animals. Paraffin sections that they were stained by H&E method were used for mean distribu-
tion and dimension of  Langerhans islets, and Maldonado staining method were performed for defining of A and B 
cells. All data that were obtained from histomorphometrical study were analyzed by ANOVA and Bonferroni statistic 
process by SPSS software. In this study A cells determined by red granules and B cells with blue granules in their 
cytoplasm. Morphometrical study of Langerhans islets showed that mean distribution of islets in different lobes (right, 
left, and body) of pancreas were not significantly different in any studied groups. Mean dimension of Langerhans is-
lets were significantly different only between the right lobe of immature male and adult female(P<0.05). Additionally, 
mean distribution of A and B cells in different groups were significantly different (P<0.05). There were not significant 
differences in mean distribution of total cell count of Langerhans islets in any groups. This study revealed that, the 
highest mean distribution of  Langerhans islets were in adult males, and least of them were in adult female sheep. The 
mean dimension of  Langerhans islets in immature males were significantly higher than the other groups (P<0.05).
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رن��گ آمی��زی هماتوکس��یلین و ائوزین ب��رای مطالع��ه عمومی بافت 
شناسی و مورفومتری جزایر النگرهانس ریز لوزالمعده )شمارش تعداد 
و ان��دازه گی��ری جزای��ر(، و روش رنگ آمیزی مالدونادو جهت نش��ان 
دادن و ش��مارش سلول های نوع A و نوع B و تمامی سلول های جزایر 

النگرهانس مورد استفاده قرار گرفتند. 
عمل مورفومتری به وس��یله یک عدسی مدرج چشمی)×10( برای 
اندازه گیری جزایر النگرهانس، و یک عدس��ی مشبک شامل 25 خانه 
جهت شمارش س��لول های نوع A  و نوع B و تمامی سلول های جزایر 
با میکروسکوپ نوری Olympus BH-2 که قباًل کالیبره شده است، 
انجام گرفت. تعداد جزایر با عدس��ی ش��یئی )×10( در س��طح 1 میلی 
متر مربع، و اندازه جزایر به مقیاس میکرومتر و تعداد س��لول ها در هر 
جزیره النگرهانس با عدس��ی ش��یئی )×40( در سطح 0/25 میلی متر 
مرب��ع، مورد مورفومتری قرار گرفتند. در س��ه ناحی��ه لوزالمعده )لوب 
های راس��ت و چپ، و جسم( تعداد پنج مقطع بافتی از هر نمونه، و در 
20 نمونه مطالعه گردید، که در مجموع تعداد 300 مقطع بافتی مورد 

مورفومتری قرار گرفت. 
ب��ه علت اینکه جزایر النگرهانس اغلب بیضی ش��کل و یا کش��یده 
می باشند، جهت اندازه گیری آن ها برای هرکدام یک بار طویل ترین 
قطر و یک بار کوتاه ترین قطر همان جزیره اندازه گیری شده و معدل 
 آن ب��ه عن��وان میانگین قطر جزی��ره النگرهان��س درج گردید. تمامی 
اندازه گیری ها و ش��مارش های جزایر درون ریز در س��ه ناحیه از یک 
مقطع بافتی و میانگین تعداد س��لول ها در هرکدام از مقاطع بافتی در 
س��ه جزیره النگرهانس مورد شمارش قرار گرفته و به عنوان داده اولیه 

درج گردید. 
 SPSS داده های حاصله از مورفومتری توسط نرم افزار کامپیوتری
و روش آم��اری ANOVA مورد آنالیز آماری قرار گرفتند، و س��پس 
به روش Bonferroni  به تفکیک مقایس��ه ش��دند. میانگین حاصل 
از آنالی��ز آماری در جداول ش��ماره 1 الی 4 تنظیم گردیده و نس��بت 
س��لول های نوع A و B در مقایسه با تمام سلول های جزایر النگرهانس 
لوزالمعده محاس��به و در جداول ش��ماره 5 الی 7 و نمودارهای 1 و 2 

درج گردید. 

نتایج
در این مطالعه مش��خص گردید که جزایر النگرهانس لوزالمعده در 
گوس��فند ماکویی همانند سایر پس��تانداران در بین واحدهای ترشحی 
س��روزی بخش بیرون ریز لوزالمعده واقع ش��ده و به صورت توده ای از 
س��لول های با هسته کروی ش��کل و اوکروماتیک و بعضی از سلول ها با 
هسته نس��بتاً هتروکروماتیک  بوده و نیز تعدادی از سلول ها در جزایر 
النگرهانس دارای سیتوپالسم روشن و بقیه دارای سیتوپالسم صورتی 
رنگ مایل به قهوه ای مشاهده شدند)شکل 1(. در این نوع رنگ آمیزی 
)H&E( انواع سلول ها را به دلیل مشخص نبودن دانه های اختصاصی 
نمی توان تش��خیص داد. در بین سلول های جزایر النگرهانس تعدادی 
موی��رگ نیز مش��اهده می گردد، توده س��لول های جزای��ر النگرهانس 
توس��ط بافت همبند بسیار ظریف احاطه ش��ده که در مقاطع بافتی به 
سختی مشاهده می شود. در این مطالعه با روش رنگ آمیزی مالدونادو 

مشخص شد که سلول های نوع A با دانه های قرمز رنگ که در بعضی 
از سلول ها داخل سیتوپالسم را پر نموده طوری که تمام سلول به طور 
یک دس��ت قرمز رنگ گرفته و در بعضی ها نیز دانه های قرمز رنگ به 
طور مجزا از یک دیگر داخل سیتوپالس��م س��لول های نوع A پراکنده 
می باش��ند. محل قرار گرفتن آن ها گاهی در محیط و گاهی در وسط 
بوده، ولی به نظر می رس��د که در بیش��تر موارد این س��لول ها تمایل 
دارند در بخش محیطی جزیره النگرهانس قرار گیرند. س��لول های نوع 
B دارای دان��ه ه��ای آبی رنگ بوده و این س��لول ها قدری کوچک تر از 
س��لول های نوع A به نظر می رس��ند. تعداد سلول های نوع B  به طور 
مش��خص بیش��تر از س��لول های نوع A بوده و دانه های آبی رنگ این 
سلول ها همانند سلول های نوع A در بعضی از سلول های نوع B داخل 
سیتوپالسم را پر نموده و در بعضی موارد به صورت دانه های آبی رنگ 
 D پراکنده داخل سیتوپالسم منتشر شده اند )شکل 2(. سلول های نوع
در این کار تحقیقاتی مورد بررسی قرار نگرفتند. ضمناً، سایر سلول های 
جزای��ر النگرهانس نیز در این روش رنگ آمیزی قابل تش��خیص نمی 
باش��ند و بنابراین سلول های مذکور آن دسته از سلول ها را تشکیل می 

دهند که اضافه بر مجموع سلول های نوع A و B شمارش شده اند. 
مورفومتری جزایر النگرهانس لوزالمعده گوسفند ماکویی نشان داد 
که تعداد جزایر در لوب های مختلف )راس��ت، چپ، و بدنه( لوزالمعده 
در تمامی موارد مورد مطالعه فاقد تفاوت معنی دار با یکدیگر می باشند. 
با ای��ن حال تعداد جزایر به طور مش��خص در لوب راس��ت لوزالمعده 
گوس��فند نر بالغ و جسم لوزالمعده گوس��فند ماده بالغ بیشتر از سایر 

موارد مورد مطالعه می باشد. 
قطر جزایر النگرهانس لوزالمعده تنها در لوب راس��ت گوس��فند نر 
 نابالغ و لوب راس��ت گوس��فند ماده بالغ دارای اخت��الف معنی دار بود

)P >0/05(. حداکث��ر قطر جزایر النگرهان��س در لوب چپ لوزالمعده 
گوس��فند نر نابال��غ )5/7±67/5 میکرومتر( و حداق��ل آن نیز در لوب 
راست لوزالمعده گوس��فند ماده بالغ )4/5±38/5 میکرومتر( مشخص 

گردید. 
میانگی��ن تعداد س��لول های ن��وع A نیز در بین گ��روه های مورد 
آزمای��ش دارای اختالف معنی دار بود)P >0/05(. تعداد این س��لول ها 
در جس��م لوزالمعده گوسفند ماده نابالغ با لوب چپ و جسم لوزالمعده 
گوسفند ماده بالغ و نیز لوب چپ لوزالمعده گوسفند ماده نابالغ اختالف 
معنی دار نش��ان داد)P> 0/05(. با این حال حداکثر تعداد س��لول های 
ن��وع A در جزایر النگرهانس جس��م لوزالمعده گوس��فند م��اده نابالغ 
)1/73±8/93( و حداق��ل آن در جزایر النگرهانس لوب چپ لوزالمعده 

گوسفند ماده نابالغ )0/59±4/06( مشاهده گردید.
 تعداد س��لول های نوع B در جزایر النگرهان��س لوزالمعده در بین 
 .)P> 0/05(گروه های مختلف مورد بررسی دارای اختالف معنی دار بود
تعداد س��لول های ن��وع B در جزایر النگرهانس لوب راس��ت لوزالمعده 
گوس��فند م��اده بالغ با لوب چپ لوزالمعده گوس��فند ن��ر نابالغ و لوب 
راس��ت گوس��فند ماده بالغ اختالف معنی دار نشان داد)P> 0/05(. در 
این مطالعه مش��خص ش��د که حداقل تعداد سلول های نوع B در لوب 
راس��ت لوزالمعده گوسفند ماده بالغ )1/84±12/53( و حداکثر آن در 

لوب راست لوزالمعده گوسفند نر نابالغ )2/78±19/26( می باشد. 
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مجموع تعداد س��لول های ش��مارش ش��ده در جزای��ر النگرهانس 
لوزالمعده گوس��فند ماکویی در هیچکدام از گروه های بررس��ی ش��ده 
اختالف معنی دار مشاهده نگردید. با این حال حداکثر تعداد سلول های 
جزایر در لوب چپ لوزالمعده گوسفند نر بالغ )1/4±30/66( و حداقل 
آن در لوب چپ لوزالمعده گوس��فند م��اده نابالغ )1/73±18/6( مورد 

شمارش قرار گرفت)جداول 1 تا 4(. 
جزایر النگرهانس بدون در نظر گرفتن نواحی مختلف لوزالمعده نیز 
در مورد حیوانات نر و ماده، بالغ و نابالغ مورد بررسی قرار گرفت)نمودار 
ش��ماره 1(. این بررسی نش��ان داد که تعداد جزایر النگرهانس در بین 
گ��روه ه��ا فاقد اختالف معن��ی دار بوده و بیش��ترین تع��داد جزایر در 
لوزالمعده گوس��فند نر بالغ وجود داشت، و کمترین آن نیز در گوسفند 
نر نابالغ بود. این نمودار همچنین نش��ان م��ی دهد که تعداد جزایر به 
طور خیلی جزئی در گوس��فند ماده بالغ بیش��تر از گوسفند ماده نابالغ 
می باشد. اندازه قطر جزایر النگرهانس به طور معنی دار در گوسفند نر 

 .)P> 0/05(نابالغ بیش از سایر گروه های مورد مطالعه بود
در حالی که در گوسفند ماده نابالغ اندازه جزایر النگرهانس مختصراً 
از ماده بالغ بیش��تر بود. تعداد س��لول های نوع A در جزایر النگرهانس 
لوزالمعده گوسفندان نر و ماده، بالغ و نابالغ مورد مطالعه فاقد اختالف 
معنی دار بود. به طور کلی تعداد سلول های نوع A در حیوانات نر بیشتر 
از حیوانات ماده بود. حداقل تعداد س��لول های نوع A در گوسفند ماده 

بالغ نشان داده شد. 
همچنین مطالعه حاضر نشان داد که سلول های نوع B در گوسفند 
نر نابالغ بیش از سایر گروه ها بوده و این اختالف با گوسفند ماده نابالغ 
معنی دار بود )P> 0/05(. تعداد کل سلول های شمارش شده در جزایر 
النگرهانس لوزالمعده گوسفند ماکویی نشان داد که جزایر النگرهانس 
لوزالمعده گوس��فند نر نابالغ دارای حداکثر تعداد سلول بوده، در حالی 

که این سلول ها در گوسفند ماده نابالغ حداقل می باشند.
به طور کلی بدون در نظر گرفتن سن حیوان تعداد جزایر لوزالمعده 
در گوس��فندان نر و ماده تفاوت چندانی با هم ندارند، و به طور جزئی 
تعداد جزایر در گوس��فندان نر بیش��تر از ماده می باش��د. در حالی که 
اندازه جزایر النگرهانس به طور مش��خص در گوسفند ماکویی نر بیشتر 
از ماده نشان داده شد)P> 0/05(. تعداد سلول های نوع A  در گوسفند 
ماکویی نر و ماده فاقد تفاوت معنی دار بود. همچنین تعداد س��لول های 
ن��وع B در جزایر النگرهانس لوزالمعده گوس��فند ماکوی��ی نر به طور 
معنی دار بیشتر از گوسفند ماده بود )P> 0/05(. تعداد کل سلول های 
جزایر در لوزالمعده گوس��فند ماکویی نر به طور غیر معنی دار بیشتر از 
گوس��فند ماده بود. در مجموع نشان داده ش��د که میانگین تعداد کل 
جزایر در لوزالمعده گوسفند ماکویی 0/1±1/46، میانگین اندازه جزایر 
 ،6/03±0/24 A 1/63±50/75، میانگی��ن تعداد کل س��لول های نوع
میانگین تعداد کل س��لول های نوع B 0/53±15/01 و میانگین تعداد 

کل سلول های جزایر لوزالمعده 0/78±24/14 می باشد)نمودار 3(.
بررس��ی جمعیت س��لول های ن��وع A و B در جزای��ر النگرهانس 
لوزالمعده نس��بت به کل جمعیت سلولی ش��مارش شده در جزایر که 
بیانگر نسبت س��لول ها با یکدیگر می باشد، در جداول شماره 5 الی 7 
مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه نشان داد که تعداد سلول های نوع 

A در گوس��فند نر نابالغ در جس��م لوزالمعده 28/19 درصد بیش��ترین 
نس��بت را داش��ته و در لوب چپ س��لول های نوع B )68/57 درصد( 
دارای بیش��ترین نسبت به کل جمعیت س��لولی در جزایر النگرهانس 
بود. در حیوان نر بالغ سلول های نوع A در لوب راست بیشترین نسبت 
)32/02 درصد( را به خود اختصاص داده اند، در حالی که س��لول های 
نوع B در جس��م لوزالمعده )70/44 درصد( دارای بیشترین نسبت به 
کل س��لول های جزایر می باش��ند. در حیوانات ماده نابالغ س��لول های 
نوع A در جس��م لوزالمعده 31/37 درصد و در ماده بالغ لوب راس��ت 
لوزالمع��ده 28 درصد دارای حداکثر تعداد نس��بی ب��وده، در حالی که 
جمعیت س��لولی نوع B در حیوانات ماده نابالغ در لوب راست )63/38 
درص��د( و بالغ در جس��م لوزالمعده )70/93 درصد( دارای بیش��ترین 

درصد نسبت به کل سلولها در جزایر النگرهانس بود)جدول 5(.
به طور کلی بدون در نظر گرفتن نواحی مختلف لوزالمعده، نسبت 
تعداد س��لول های نوع A در حیوانات نر بالغ بیشتر از نر نابالغ بوده در 
حالی که نس��بت سلول های نوع B در حیوان نر نابالغ بیشتر از حیوان 
بالغ می باشد. در مجموع درصد سلول های نوع A در حیوان ماده نابالغ 
بیش��ترین مقدار را در بین س��ایر گروه ها نش��ان داد، و سلول های نوع 
B نیز در حیوان ماده بالغ بیش��ترین درصد را نس��بت به سایر گروه ها 

شامل می شود)جدول 6(. 
برخالف نتایج حاص��ل از مطالعه میانگین تعداد و آنالیز آماری آن 
ها، در مطالعه نسبت سلول های نوع A و نوع B به کل جمعیت سلولی 
جزای��ر النگرهانس نتایج متفاوتی نش��ان داد. به ای��ن ترتیب که تعداد 
نس��بی س��لول های نوع A و نوع B در حیوان ماده بیش��تر از حیوان 
نر بود)جدول 7(. این مطالعه نش��ان داد که به طور کلی در گوس��فند 
 62/17 B 24/56 درصد و س��لول های نوع A ماکویی س��لول های نوع
درصد بوده و بقیه مربوط به سایر سلول های جزایر النگرهانس لوزالمعده 

می باشد)جدول 7(.

بحث 
مطالع��ه حاضر با هدف بررس��ی بافت شناس��ی جزایر النگرهانس 
لوزالمعده و مش��خص نمودن میزان پراکندگ��ی جزایر و اندازه آن ها و 
نیز میانگین جمعیت س��لول های نوع A و B و کل س��لول های جزایر 
 A انج��ام گرفت. در این مطالعه مش��خص گردید که س��لول های نوع
اغل��ب در موقعیت محیطی جزایر و نیز گاهی در وس��ط آن قرار دارند، 
و تعداد س��لول های نوع B بیش��تر از نوع A می باشد، که این یافته در 
مطالعات قبلی تأیید ش��ده اس��ت)17(. در لوزالمعده گوسفند ماکویی 
تع��داد جزایر در قس��مت های مختلف آن )لوب های راس��ت و چپ و 
بدنه( در هیچکدام از گروه های مطالعه شده تفاوت معنی دار نشان نداد، 
و به این ترتیب پراکندگی جزایر در بخش های مختلف لوزالمعده تقریباً 
یکس��ان می باشد. با این حال نش��ان داده شده است که تراکم حجمی 
باف��ت درون ریز لوزالمعده در نوزاد گوس��فند به طور معنی دار بیش از 
زمان پس از تولد بود)P> 0/05()17(. این کاهش در انسان وابسته به 
سن می باش��د، به این ترتیب که تعداد جزایر النگرهانس در نوزاد 15 

درصد در کودکان 7-5 درصد و در بالغین 4-2 درصد بود )21(. 
کاهش تراکم حجمی بافت درون ریز در ش��تر بالغ نیز در مقایسه 

مطالعه هیستومورفومتری جزایر ...



شماره 100، نشریه دامپزشكي، پاییز 1392

)پژوهشوسازندگی(51

شكل 1- بخشی از بافت لوزالمعده که در بین آسینی های سروزی بخش اگزوکرین توده ای از سلول های جزیره النگرهانس)فلش ها( مشاهده 
می شود. )رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین، درشت نمایی ×40(

شكل 2- یک جزیره النگرهانس در بین آسینی های سروزی بخش اگزوکرین)به رنگ قرمز( سلول های نوع A دارای دانه های قرمز رنگ)1(، و 
سلول های نوع B با دانه های آبی)2( مشاهده می شوند. )رنگ آمیزی مالدونادو، درشت نمایی ×40( 
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.)Mean±SEM( جدول 1- میانگین تعداد پارامترهای مختلف جزایر النگرهانس لوزالمعده گوسفند ماکویی نر نابالغ

.)Mean±SEM( جدول 2- میانگین تراکم حجمی پارامترهای مختلف جزایر النگرهانس لوزالمعده گوسفند ماکویی نر بالغ

.)Mean±SEM( جدول 3- میانگین تراکم حجمی پارامترهای مختلف جزایر النگرهانس لوزالمعده گوسفند ماکویی ماده نابالغ

* )P< 0/05(

* )P< 0/05(

* )P< 0/05(

میانگین کلی بدنهلوب چپلوب راست

1 mm2 0/31±0/31/28±0/281/33±0/351/06±1/46 تعداد جزایر در

µm 8/16±10/8263/08±5/756/27±7/9867/5±65/47قطر جزایر

0/25 mm 2 در A 0/7±0/66/21±0/57/33±1/04/46±6/86تعداد سلول های

0/25 mm 2 در B 1/92±1/5517/24±1/4514/6±2/7817/87±19/26تعداد سلول های

0/25 mm 2 2/71±2/1127/42±2/0526/00±3/9926/06±30/2تعداد کل سلول های جزایر در

میانگین کلی بدنهلوب چپلوب راست

1 mm2 0/31±0/31/64±0/281/33±0/371/06±2/53تعداد جزایر در

µm 2/42±2/6532/34±1/7948/7±2/8244/13±44/2قطر جزایر

0/25 mm 2 در A 0/59±0/66/17±0/496/0±0/685/53±7/0تعداد سلول های

0/25 mm 2 در B 1/1±1/5115/00±0/7815/4±1/0316/6±13/00تعداد سلول های

0/25 mm 2 1/61±1/824/77±1/421/86±1/6530/66±21/86تعداد کل سلول های جزایر در

میانگین کلی بدنهلوب چپلوب راست

1 mm2 0/39±0/541/44±0/332/26±0/320/93±1/13تعداد جزایر در

µm 4/24±6/8249/56±3/1350/64±2/7747/29±50/76قطر جزایر

0/25 mm 2 در A 0/96±1/736/26±0/598/93±0/574/06±5/8تعداد سلول های

0/25 mm 2 در B 1/63±2/0513/17±1/1915/00±1/6511/6±12/93تعداد سلول های

0/25 mm 2 2/63±4/0522/48±1/7328/46±2/1318/6±20/4تعداد کل سلول های جزایر در
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.)Mean±SEM( جدول 4- میانگین تراکم حجمی پارامترهای مختلف جزایر النگرهانس لوزالمعده گوسفند ماکویی ماده بالغ

جدول 5- نسبت تعداد سلول های نوع A و نوع B به کل سلول های شمارش شده در بخش های مختلف جزایر لوزالمعده در حیوانات نر و ماده نابالغ و 
بالغ، به درصد نشان داده شده است.

* )P< 0/05(

میانگین کلیبدنهلوب چپلوب راست

1 mm2 0/33±0/361/48±0/31/8±0/331/26±1/4تعداد جزایر در

µm 4/16±3/5544/68±4/8944/69±4/0550/78±38/59قطر جزایر

0/25 mm 2 در A 0/7±0/675/15±0/64/86±0/855/0±5/6تعداد سلول های

0/25 mm 2 در B 2/15±2/610/21±2/014/17±1/8413/93±12/53تعداد سلول های

0/25 mm 2 2/83±3/321/86±2/4424/53±2/7721/06±20/00تعداد کل سلول های جزایر در

B درصد تعداد سلول های نوعA درصد تعداد سلول های نوع

نر نابالغ

63/77%22/71%لوب راست

68/57%17/11%لوب چپ

56/15%28/19%بدنه لوزالمعده

نر بالغ

59/46%32/02%لوب راست

51/14%18/03%لوب چپ

70/44%27/44%بدنه لوزالمعده

ماده نابالغ

63/38%28/43%لوب راست

62/36%21/82%لوب چپ

52/7%31/37%بدنه لوزالمعده

ماده بالغ

62/65%28%لوب راست

66/14%23/74%لوب چپ

70/93%19/81%بدنه لوزالمعده
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جدول 6- نسبت تعداد سلول های نوع A و نوع B به کل سلول های شمارش شده جزایر لوزالمعده در حیوانات نر و ماده نابالغ و بالغ، به درصد نشان داده شده است.

جدول 7- نسبت تعداد سلول های نوع A و نوع B به کل سلول های شمارش شده در جزایر لوزالمعده در حیوانات نر و ماده، و به طور گوسفند به درصد نشان داده شده است.

نمودار 1- پارامترهای مختلف مو.رد مطالعه در پانكراس با در نظر گرفتن سن و جنس  
   1 mm2 1- میانگین تعداد جزایر النگرهانس در سطح
  mµ 2- میانگین اندازه قطر جزایر النگرهانس برحسب

    A 3- میانگین تعداد سلول های نوع
   B 4- میانگین تعداد سلول های نوع

5- میانگین تعداد کل سلول های جزایر النگرهانس )* در سطح P <0/05 معنی دار می باشد(

A درصد تعداد سلول های نوعدرصد تعداد سلول های نوع B

62/88%22/67%نر نابالغ

60/5%24/91%نر بالغ

58/59%27/85%ماده نابالغ

66/86%23/57%ماده بالغ

A درصد تعداد سلول های نوعدرصد تعداد سلول های نوع B

61/75%23/73%نر

62/67%25/74%ماده

62/17%24/56%گوسفند ماکویی به طور کلی
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نمودار 2- پارامترهای مختلف مو.رد مطالعه در پانكراس با در نظر گرفتن فقط جنس حیوان
  1 mm2 1- میانگین تعداد جزایر النگرهانس در سطح 
 mµ 2- میانگین اندازه قطر جزایر النگرهانس برحسب 

  A 3- میانگین تعداد سلول های نوع 
   B 4- میانگین تعداد سلول های نوع  

 5- میانگین تعداد کل سلول های جزایر النگرهانس  )* در سطح P< 0/05 معنی دار می باشد(

نمودار 3- پارامترهای مختلف مورد مطالعه در پانكراس گوسفند ماکویی.
  1 mm2 1- میانگین تعداد جزایر النگرهانس در سطح
 mµ 2- میانگین اندازه قطر جزایر النگرهانس برحسب

  A 3- میانگین تعداد سلول های نوع
   B 4- میانگین تعداد سلول های نوع

5- میانگین تعداد کل سلول های جزایر النگرهانس
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نابالغ نشان داده شد)24(. 
در مطالع��ه حاضر اندازه جزایر به طور کلی در لوزالمعده حیوان نر 
نابالغ بی��ش از بقیه بود. میانگین جمعیت س��لول های نوع A در لوب 
راست و بدنه لوزالمعده گوس��فند نر نابالغ و بدنه لوزالمعده ماده نابالغ 
بیش از بقیه بود، در حالی که تعداد س��لول های نوع B در لوب راس��ت 
و چپ نر نابالغ و بدنه لوزالمعده ماده بالغ بیش��تر از س��ایرین بود، ولی 
این تفاوت ها اغلب غیر معنی دار می باشند. در حالی که میانگین تعداد 
س��لول های A و B در گروه های س��نی مختلف گوس��فند نژاد مهربان 
فاق��د اختالف معنی دار ب��ود )16، 17(. در یک مطالعه روی لوزالمعده 
انسان  نش��ان داده شد که با افزایش سن نسبت سلول های D کاهش 
می یابد، در نوزاد از 30 درصد در بالغین تا 10 درصد می رسد و تعداد 
س��لولهای B از 50 درصد به 70 درص��د افزایش می یابد، ولی تعداد 

سلول های A بدون تغییر باقی می ماند)21(. 
در یک مطالعه دیگر روی اردك نشان داده شد که در لوب شکمی 
لوزالمعده ترش��ح گلوکاگون بیش��تر بود)19(. در ی��ک مطالعه بر روی 
لوزالمعده ش��تر مرغ نشان داده شد که س��لول های جزایر النگرهانس 
دارای س��لول A اس��توانه ای ش��کل و B چندوجهی بودند)22(. به هر 
حال در مطالعه حاضر نشان داده شد که میانگین تعداد کل سلول های 
جزایر لوزالمعده در لوب چپ نر بالغ، و لوب راست، چپ و بدنه نر نابالغ 
و بدنه لورالمعده در حیوان ماده بالغ و نابالغ بیش��تر از سایرین بود. در 
یک مطالعه مش��خص گردید که تعداد س��لول های B در گوس��فند نر 

مهربان در حدود 73/32 درصد تا 96/76 درصد بود)17(. 
در یک مطالعه دیگر نشان داده شد که مجموع سلول های B حدود 
سه چهارم کل سلول های جزایر لوزالمعده گاو را تشکیل می دهند)12(. 
در مجموع این مطالعه نش��ان داد که میانگین تعداد جزایر النگرهانس 
در لوزالمعده گوس��فند نر بالغ به طور معنی دار بیش��تر از سایرین می 
باش��د )P> 0/05(، در حالی ک��ه اندازه جزایر در گوس��فند نر نابالغ به 

 .)P> 0/05(همان نسبت به طور معنی دار بیش از سایر گروه ها بود
این نش��ان می دهد که یک نس��بت متناس��ب بین میانگین تعداد 
جزایر و اندازه آن در لوزالمعده گوس��فند نر نابالغ وجود دارد. میانگین 
تعداد س��لول های نوع A  در گوسفند نر و ماده نابالغ بیش از بقیه بود 

و در ماده بالغ به حداقل میزان رسیده است. 
میانگین تعداد س��لول های نوع B نیز در حیوان نر بالغ بیش��ترین 
مقدار و در ماده نابالغ کمترین مقدار را نش��ان داد، و این مشخص می 
کند که در جنس نر و ماده نابالغ پراکندگی سلول های نوع B بیشترین 
تغیی��ر را نش��ان داد، در حالی که در مورد س��لول های ن��وع A در بین 

 .)P> 0/05(حیوانات بالغ تفاوت معنی دار وجود داشت
تعداد س��لول های بتا در گوس��فند بیش از 98 درصد گزارش شده 
است)9(، در حالی که مطالعه حاضر نشان داد که تعداد سلول های B در 
گوسفند ماکویی نر 61/75 درصد و ماده 62/67 درصد بوده و به طور کلی 
 در گوسفند ماکویی )بدون در نظر گرفتن جنس حیوان( 62/17 درصد 
می باش��د، و میانگین جمعیت سلول های نوع A در حیوان نر 23/73 
درص��د و در حی��وان م��اده 25/74 درصد و به طور کلی در گوس��فند 
ماکویی)بدون در نظر گرفتن جنس حیوان( 24/56 درصد بود. بنابراین 
حدود یک چهارم جمعیت س��لولی جزایر النگرهانس به سلول های نوع 

A و کمتر از س��ه چهارم جمعیت س��لولی به نوع B اختصاص داش��ت. 
نسبت سلول های B، A، وD به ترتیب در شتر 55/71 درصد، 24/62 
درصد، 4/56 درصد، در سگ 75/4 درصد، 14/3 درصد، 8/13 درصد، 
و اس��ب س��لول های B 57/57 درصد تا 69/08 درصد، گزارش ش��ده 

است)11، 23، 24(. 
در سگ جزایر النگرهانس که تنها دارای یک نوع سلول )سلول نوع 
B( بود نیز گزارش گردید)18، 23(. این فرضیه که سلول های پوششی 
مجاری پانکراتیک می توانند منشأ تولید سلول های B باشند، مطالعاتی 
را در این زمینه برانگیخته اس��ت. این مدل ها شامل برداشت قسمتی 

از لوزالمعده است)6(. 
بر همین اس��اس این احتم��ال وجود دارد که تغیی��رات جمعیت 
س��لولی یا میانگین تعداد جزایر النگرهانس وابسته به سن قابل توجیه 
می باش��د. مطالعه حاضر نش��ان داد که میانگین تعداد کل س��لول ها 
در جزای��ر النگرهان��س لوزالمع��ده حیوان ن��ر نابالغ و بالغ بیش��تر از 
حی��وان ماده بود، و نی��ز میانگین اندازه جزای��ر النگرهانس در حیوان 
نر بیش از ماده بود، در حالی که میانگین تعداد جزایر تقریباً یکس��ان 

 

می باشد. 
بنابراین جزایر النگرهانس لوزالمعده گوس��فند نر بیش از ماده می 
باش��د. همچنین میانگین پراکندگی س��لول های نوع A و B در جزایر 
النگرهانس گوس��فندان نر از ماده بیش��تر بود، و این اختالف در مورد 
س��لول های نوع B معنی دار بود)P> 0/05(. تعداد کل سلول ها نیز به 
تبع س��ایر فاکتورها در حیوانات نر به ط��ور معنی دار بیش از حیوانات 
م��اده ب��ود)P> 0/05(. در ی��ک مطالعه گزارش گردید ک��ه در جزایر 
النگرهانس لوزالمعده گوشتخواران سلول های نوع B بیشترین سلول ها 
 3 A ،74 درصد B را تش��کیل می دهند)27(. در رت ها سلول های نوع

درصد و D 4 درصد بود)5(. 
هچنین مش��خص ش��د که در ساختار اس��ترومایی و پارانشیمی و 
اندازه جزایر النگرهانس گوس��فند ماده نژاد مهربان در نواحی مختلف 
لوزالمع��ده در یک گروه س��نی تفاوت معنی داری وجود نداش��ت، ولی 
پارامتره��ای فوق در بین گروه های س��نی متف��اوت اختالف معنی دار 

نشان داد)16(. 
این تفاوت در مرحله جنینی نسبت به سایر گروه های سنی بیشتر 
ب��ود. تکثیر س��لول های جزایر النگرهانس در فت��وس رت ها 10درصد 
و در رت بال��غ 3 درصد اتفاق می افتد، و تحریک س��لول های بتا برای 
بازسازی از بافت پوشش��ی مجرای پانکراتیک صورت گرفته است )6(. 
در یک مطالعه نش��ان داده شد که جزایر لوزالمعده 7 روز پس از قطع 
عصب واگ تغییر نمودند، این تغییرات اساس��اً در رابطه با س��لول های 
B ب��ود. پس از دوره های طوالن��ی 45 و 90 روزه بعد از عمل جراحی 
بعض��ی از پارامترهای ظاهری بهبود یافتند، ولی به طور کامل به حالت 

اولیه رجعت نکردند)7(.

نتیجه گیری کلی 
ای��ن مطالعه نش��ان داد که تعداد جزایر النگرهان��س در لوزالمعده 
گوس��فند ماکویی در بی��ن حیوانات نر و ماده در س��نین مختلف فاقد 
تف��اوت معنی دار بوده، ولی میانگین اندازه جزایر در حیوان نر نابالغ به 
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طور معن��ی دار بیش از نر بالغ)P >0/05(، و ب��ه میزان کمتر در ماده 
نابال��غ از حیوان ماده بالغ بیش��تر بود. بنابراین حج��م بافت درون ریز 
 A در لوزالمع��ده حیوان بال��غ کاهش می یابد. تعداد س��لول های نوع
 و ن��وع B دارای اختالف معنی دار در بین گروه های مذکور می باش��د

)P >0/05(. تعداد س��لول های ن��وع A در حیوانات نابالغ بیش از بالغ 
 .)P> 0/05(ب��ود، و در مجموع در حیوانات نر بیش از ماده می باش��د
میانگین تعداد س��لول های B نیز در حیوانات نر بیش از ماده بود. این 
مطالعه نش��ان داد که تعداد سلول های نوع B به طور معنی دار بیش از 

 .)P> 0/05(می باشد A سلول های نوع
با در نظر گرفتن میانگین کل تعداد سلول های جزایر النگرهانس در 
گوس��فند ماکویی، سلول های نوع B بین 60 تا 70 درصد و سلول های 
نوع A بین 20 تا 35 درصد می باشند. همچنین میانگین اندازه جزایر 
النگرهانس و میانگین تراکم حجمی س��لول های نوع A و B در جنس 
ماده کمتر از جنس نر بوده، در حالی که نس��بت )درصد( س��لول های 
نوع A و B جزایر به کل س��لول های جزایر النگرهانس در جنس ماده  

بیش از جنس نر بود.
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