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مقایسه هیستومورفولوژی غده آدرنال 
در سنین مختلف گوسفند و بز

چكید ه
جهت این تحقیق تعداد 96 جفت غده آدرنال به تعداد مساوی از گوسفندان و بزهای نر در دو سن شش ماه تا 
یک سال و یک سال تا 1/5 سال از کشتارگاه بروجن جمع آوری و به آزمایشگاه بافت شناسی دانشكده منتقل 
گردید. پس از تش�ریح و جدا نمودن بافت های اضاف�ی روی نمونه ها، وزن آنها تعیین و طول، عرض و ضخامت 
هر یک از غدد آدرنال چپ و راس�ت با اس�تفاده از کولیس اندازه گیری شد. جهت مطالعات هیستومتری پس از 
مقطع گیری و رنگ آمیزی نمونه ها با هماتوکس�یلین – ائوزین، نواحی قش�ری و مرکزی هر غده با اس�تفاده از 
روش میكرومتری مورد بررسی قرار گرفت. در انتها نتایج بدست آمده بین آدرنال چپ و راست و دو سن مورد 
مطالعه، با استفاده از آزمون تی مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین پارامترهای آدرنال چپ 
و راست اختالف معنی داری در حیوانات وجود دارد. متوسط وزن و طول آدرنال چپ بزرگتر از آدرنال راست در 
هر دو حیوان بود. در مقایسه سنین شش ماه تا یک سال در گوسفند و بز اختالف معنی داری بین طول و عرض 
در دو حیوان مش�اهده ش�د. ضخامت و وزن غده آدرنال چپ در گوس�فندان بزرگ تر بز بود و اختالف بین آنها 
معنی دار بود )P> 0/05(. در بررس�ی هیستومتری مشخص ش�د که بین کپسول و قسمت مرکزی غده اختالف 
معنی داری وجود دارد و در گوس�فند بزرگتر از بز بود. بقیه پارامترها در دو س�ن و بین دو گونه نیز مقایسه شد 
و مش�اهده ش�د که بین کورتكس و ناحیه فاس�یكوالتای غده آدرنال چپ اختالف معنی داری وجود دارد و در 
گوس�فندان یک تا یک و نیم س�ال بزرگتر از بزهای هم سن بود و در گوسفند و بزهای شش ماه تا یک سال نیز 

این مسئله صادق بود. 
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مقد مه
 غ��دد ف��وق کلیوی یا آدرن��ال زوج بوده و در لبه داخل��ی قطب قدامی 
کلیه ها قرار دارند و در این محل توس��ط بافت چربی پوش��یده ش��ده اند. 
غدد آدرنال چپ و راس��ت در مقابل یکدیگر قرار ندارند و مش��ابه کلیه ها، 
آدرنال سمت راست مقداری جلوتر از سمت چپ می باشد.این غده به اشکال 

مختلف در حیوانات دیده می شود.
 از نظر بافت شناسی سطح خارجی کلیه توسط کپسولی از بافت همبند 
پوشیده ش��ده است و پارانشیم آن از دو قس��مت قشری و مرکزی تشکیل 
ش��ده اس��ت. این دو قسمت از نظر منشا جنینی، س��اختار میکروسکوپی و 
عملکرد با هم متفاوت می باش��ند. در قس��مت قشري غده آدرنال بر اساس 
 ترتیب قرار گرفتن س��لول ها س��ه منطقه قابل تش��خیص است )شکل 1(. 
خارجي ترین قسمت آن منطقه چند شکلي1 نامیده می شود که بالفاصله زیر 
بافت همبند کپسول قرار مي گیرد. این منطقه دارای سلول هاي استوانه اي 
یا هرمي شکل مي باشد و به صورت توده اي گرد، خوشه اي و یا کالفي شکل 
نزدیک به هم قرار دارند. هسته این سلول ها کروي و هستک کامال مشخص 
است سیتوپالسم سلول ها اسیدوفیلي است که در آن دانه هاي بازوفیلي و 
ذرات چربي دیده مي ش��ود. این ناحیه در نشخوارکنندگان خوشه اي شکل 
و در گوش��تخواران و تک س��مي ها کماني شکل و لیکن سلول هاي آنها در 
 تک سمي ها استوانه اي شکل و در نشخوارکنندگان به شکل هاي مختلف 
مي باشد )1، 2 ، 10(. در انسان و نشخوارکنندگان به همین نام مشهور است 
ولی در اس��ب، االغ، گوش��تخواران و خوک به آن منطقه قوسی شکل2 گفته 

می شود )7،2 ، 15(.

 قسمت میاني بخش قشری غده آدرنال، منطقه رشته اي شکل3 نامیده 
می ش��ود. این منطقه حاوي رش��ته هائي اس��ت که به ش��کل شعاعي قرار 
دارند و س��لول هاي آن مکعبي ش��کل و یا استوانه اي شکل است. رشته ها 
معموالً داراي ضخامتي به اندازه یک الیه سلولي مي باشند. هر سلول با یک 
سینوزوئید ارتباط دارد. سلول هاي این منطقه کمرنگ هستند، سیتوپالسم 

به علت وجود دانه هاي چربي کف آلود بنظر مي آید. 
س��لول هاي دو سوم خارجي طبقه رش��ته اي سیتوپالسمي مشبک و 
اس��فنجي دارند. این منظره اسفنجي بخاطر حفره هائي است که لیپیدهاي 
موجود در آن تخلیه ش��ده اس��ت. این لیپیدها عبارت از چربي هاي خنثي، 
اسیدهاي چرب، کلس��ترول فراوان است که در سیتوپالسم سلول هاي این 
ناحیه وجود دارد. اما س��لول هاي یک س��وم داخلي طبقه رش��ته اي چون 
لیپیدهاي کمتري دارند سیتوپالسمش��ان تیره تر مي باش��د. گاهي منطقه 
کوچکي از دس��ته هاي س��لولي، درحدفاصل منطقه رشته اي شکل و چند 

شکلي دیده مي شود که منطقه بینابینی4 نام دارد.
داخلي ترین قس��مت آن، منطقه توري شکل5 نام دارد. این منطقه در 
واقع ادامه اي از منطقه رش��ته اي ش��کل اس��ت و حاوي شبکه نامنظمي 
از رش��ته هاي سلولي آناستوموز یافته اس��ت که توسط شبکه متراکمي از 
س��ینوزوئیدهاي خوني احاطه شده اند. س��لول ها چند راسي هستند. این 
سلول ها معموالً داراي چربي کمتري از سلول هاي منطقه رشته اي شکل 
هس��تند. لیکن، اغلب هسته به ش��کل چروک خورده ظاهر مي شود. ولي 
در این س��لول ها رنگدانه هاي لیپوفوش��ین به میزان زیاد دیده مي شوند و 

ستوپالسمشان اسیدوفیلي و شامل ذرات چربي بسیار کمي است.
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Ninety six pairs of adrenal glands from Lori – Bakhtiari sheep and goat, aged 6 month to 1 year and 1 – 1.5 year from 
borujen abattoir were collected. After collecting the glands and weighting them, some parameters such as: length, wide 
and thickness of left and right side by caliper device were measured. In histological studies, after tissue preparation and 
staining with H&E, cortical zones and medullae of glands were recognized and the size of zones with micrometry method 
were determined. At result, data between left and right adrenal glands and two ages were analyzed and compared by t- 
student test.  There was a significant difference between dimensions of left and right adrenal glands. The mean weight and 
length of left adrenal gland was greater than right in two animals. Also in aged 6 month to 1 year there was a significant 
difference between mean length and width of right adrenal glands in two animals. The thickness two and width of left 
adrenal gland in sheep were larger than goat and the difference was significant (P<0.05).Histological studies revealed 
that, there was a significant difference in size of capsule, medulla and these parameters in sheep were greater than goat. 
By comparing the other parameters between two aged in two animals, there was a significant difference in cortex of left 
adrenal gland and zona fasiculata in aged 1- 1.5 years in sheep was larger than aged 6month to 1 years in goat. 
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منطقه مرکزی غده آدرنال  ش��امل س��لول هاي چندوجهي است 
 که یک قطب آنها با س��رخرگ هاي بسیار کوچک و قطب دیگر توسط 
سیاهرگ هاي بسیار کوچک مجاور است رشته هاي عصبي نیز در اطراف 
س��لول ها مشاهده مي شوند.)8، 12، 13(. هورمون هایی که از قسمت 
قشری ترشح می شوند نقش مهمی در زندگی انسان و حیوان دارند که 
بدون وجود آنها زندگی امکان پذیر نیس��ت. ناحیه گلومرولوزا هورمون 
 آلدوسترون ترشح می کند که در تعادل الکترولیت ها و آب بدن کمک 
می کند. ناحیه فاس��یکوالتا هورمون های گلوکوکورتیکوئیدی را مثل 
کورتیزول ترش��ح می کن��د که در تعادل کربوهیدرات ها موثر اس��ت. 
ناحیه رتیکوالریس هورمون های جنسی را از جمله آندروژن، استروژن 
و پروژس��ترون ترشح می کند. قس��مت مرکزی آن هورمون های اپی 
نفرین و نوراپی نفرین ترشح می کند که در تنظیم ضربان قلب، انقباض 
و انبساط عضالت صاف عروق خونی و عضالت صاف لوله گوارش کمک 

می کند )6، 11، 17(.
تحقیقات انجام ش��ده بر روی حیوانات دریایی نیز وجود س��ه منطقه 
چندشکلی، رشته ای شکل و توری شکل را در غده آدرنال آنها اثبات نموده 

است )3، 4، 5 ، 18(. 
 بررس��ی های انجام ش��ده بر روی غده آدرنال حیوانات مختلف نشان 
داده اس��ت که اختالف معنی داری در ضخامت سه منطقه قشری این غده 
در حیوانات وج��ود دارد که به عملکرد این مناطق ارتباط دارد )16(. برای 
تشخیص ضایعات هیستوپاتولوژیکی یک عضو بررسی آن در حالت طبیعی 
ضروری است. با توجه به نقش مهم این غده در بدن و عدم وجود اطالعات 
کافی در زمینه مقایس��ه مورفولوژی و بافت شناسی الیه های مختلف این 
غده در گوس��فند و بز، تحقیق حاضر صورت گرفت تا نتایج آن بتواند مورد 

استفاده سایر محققین قرار بگیرد.

مواد و روش ها
جه��ت این تحقیق تع��داد 96 جفت غده آدرنال به تعداد مس��اوی از 
گوس��فندان و بزهای نر در دو س��ن ش��ش ماه تا یک س��ال و یک سال تا 
1/5 س��ال از کش��تارگاه بروجن جمع آوری و به آزمایش��گاه بافت شناسی 
دانش��کده منتقل گردید. قبل از نمونه گیري فرمي تهیه ش��ده و اطالعات 
مربوط به س��ن و جنس حیوان در آن ثبت گردید. نمونه ها از یک منطقه 
دارای ش��رایط تغذیه ای یکس��ان، جنس نر و سنین از 6 ماه تا یک سال و 
از یک سال تا 1/5 سال به نسبت مساوي انتخاب گردیدند. ابتدا به منظور 
بررس��ي مورفولوژي این غ��دد وزن و ابعاد )طول، ع��رض و ضخامت( آنها 
اندازه گیري و ثبت گردید. جهت بررس��ي بافت شناس��ي، قطعاتي از غدد 
ف��وق کلیوي را جدا نم��وده و در محلول بافر فرمالی��ن ده درصد قرار داده 
شد و پس از پایدارسازي و گذراندن مراحل تهیه مقاطع بافتي، هر کدام از 
نمونه ها توس��ط  هماتوکس��یلین – ائوزین رنگ آمیزي  گردید و در سطح 
میکروس��کوپ نوري با استفاده از روش میکرومتري، مواردي از قبیل اندازه  
نواحي قس��مت قشري و مرکزي غدد اندازه گیري و ثبت گردید و در انتها 
نتایج بدس��ت آمده با استفاده از آزمون تي بین غدد چپ و راست و سنین 

مختلف در گوسفند بز بررسي و مقایسه گردید. 

نتایج 
غ��دد فوق کلیوي به ص��ورت زوج بوده و در قطب قدامي کلیه ها و در 
بین بافت چربي قرار دارند. س��طح خارجي غدد توس��ط کپسول فیبروزي 
پوش��یده شده اس��ت. در گوس��فند بز غدة فوق کلیوي سمت چپ لوبیایي 
ش��کل بوده و طول آن بلندتر از سمت راست اس��ت. این غده چسبیده به 
س��یاهرگ کلیوي چپ و در لبه داخلي کلیه چپ قرار دارد. س��طح جانبي 
آن در تماس با کیس��ه پشتي ش��کمبه و سطح داخلي آن مجاور سیاهرگ 
اجوف خلفي اس��ت. غده فوق کلیوي راست در مقایسه با چپ داراي شکل 

شكل 1- دو قسمت قشری و مرکزی غده آدرنال را همراه با سه منطقه قشری نشان می دهد
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یکنواختي نیس��ت و شکل اغلب آنها کشیده و ناهموار مي باشد. محل قرار 
گرفتن آن جلوتر از چپ بوده و در لبه داخلي کلیه راست و در نزدیکي قطب 
قدامي کلیه و در زاویه سیاهرگ کلیوي راست و سیاهرگ اجوف خلفي قرار 
گرفته است. سطح جانبي آن محدب بوده و در گودي کلیوي کبد قرار دارد 
 و س��طح داخلي آن صاف بوده و مجاور پایک راست دیافراگم مي باشد. در 
بررس��ي هاي مورفولوژیکي که بر روي غده آدرنال نمونه هاي بز و گوسفند 
انجام گردید سن دام در نمونه هاي فوق با دامنه شش ماه تا یکسال و یکسال 
تا یکسال و نیم از نظر آماري مورد بررسي و آنالیز قرار داده شد و با ارزیابي 
توسط آزمون t مشخص گردید که اختالف مشاهده شده در مورد سن دام 
در نمونه هاي بز و گوس��فند معني دار بوده اس��ت. با توجه به جدول 1 که 
آنالیز آماري اطالعات بدست آمده در آن درج گردیده است مي توان اظهار 
نمود که در مقایس��ه ضخامت و وزن غده آدرنال چپ بین گوسفند و بز در 
سنین 6 ماه تا یکسال اختالف معني داري وجود دارد و در گوسفند بزرگتر 
از بز مي باش��د. در رابطه با س��ایر فاکتورهاي طول و عرض بین گوسفند و 
بز درزیر یکس��ال و باالي یکس��ال اختالف معني داري مشاهده نگردید. در 
جدول 2 نیز ابعاد  غده آدرنال راس��ت بین گوس��فند و بز در دو س��ن مورد 

مطالعه بررسي گردیده اس��ت و مشخص گردید که بین فاکتورهاي طول، 
عرض و وزن غده آدرنال در سمت راست در سنین 6 ماه تا یکسال اختالف 
معني داري وجود دارد و در گوس��فند بیش��تر از بز مي باش��ند. در رابطه با 
سایر فاکتور هاي مورد مطالعه در سن 1 تا 1/5 سال در غدد آدرنال راست 
گوسفند وبز اختالف معني داري مشاهده نگردید. در قسمت هیستومتري 
الیه هاي بافتي ش��ش قسمت غده آدرنال شامل کپسول، مدوال، کورتکس، 
 گلومرول��وزا یا چندش��کلی، رتیکوالریس یا توری ش��کل و فاس��یکوالتا یا 
رش��ته ای به روش هیستومتري و به طور جداگانه در نمونه هاي گوسفند و 
بز  اندازه گیري شد و در انتها نتایج زیر بدست آمد: در مقایسه آنالیز آماري 
اندازه نواحي غده آدرنال چپ بین بزها و گوس��فندان شش ماه تا یکسال و 
یکسال تا یکسال و نیم مشخص گردید که بین کپسول گوسفندان و بزهاي 
زیر یکس��ال اختالف معني داري وجود دارد ولی در سایر فاکتورها اختالف 
معني داری مش��اهد نگردید. همچنین دو ناحیه کورتکس و فاسیکوالتا در 
گوس��فندان و بزهاي یکسال تا یکس��ال و نیم اختالف معني داري مشاهده 
گردید و در سایر فاکتورها اختالف معني داري دیده نشد. در مقایسه آنالیز 
آماري اندازه نواحي غده آدرنال س��مت راس��ت بین بزها و گوسفندان زیر 

جدول 1- مقایسه آنالیز آماري ابعاد غدة آدرنال چپ بین بزها و گوسفندان زیر یک سال و باالي یكسال 

جدول 2- مقایسه آنالیز آماري ابعاد غده آدرنال راست بین بزها و گوسفندان زیر یک سال و باالي یكسال 

فاکتور اندازه گیري شده

 باالي یكسالزیر یكسال

انحراف معیار ± میانگینانحراف معیار ± میانگین

گوسفندبزگوسفندبز

4/138±2/96323/619±2/15923/250±2/72819/364± 18/132طول )میلیمتر(

2/888±2/15711/850±1/12712/950±1/6229/476± 9/280عرض )میلیمتر(

1/625±1/3347/619±8/037*0/753±6/352*1/502± 5/592ضخامت )میلیمتر(

0/427±0/2971/279±1/142*0/130±0/768*0/193±0/536وزن )گرم(

فاکتور اندازه گیري شده

 باالي یكسالزیر یكسال

انحراف معیار ± میانگینانحراف معیار ± میانگین

گوسفندبزگوسفندبز

4/039±2/97220/762±19/888*2/022±17/104  *2/039±16/332طول )میلیمتر(

1/588±1/68812/500±12/581*1/336± 10/136*1/405± 9/216عرض )میلیمتر(

1/476±1/0987/800±0/7578/460±0/9486/548± 6/212ضخامت )میلیمتر(

0/391±0/2621/103±0/993*0/141±0/681*0/208 ±0/452وزن )گرم(

p >0/05معني دار با  *

p >0/05 معني دار با  *
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جدول 3- مقایسه آنالیز آماري اندازه نواحي غده آدرنال چپ بین بزها و گوسفندان زیر یک سال و باالي یكسال به میكرومتر

جدول 4- مقایسه آنالیز آماري اندازه نواحي غده آدرنال راست بین بزها و گوسفندان زیر یک سال و باالي یكسال به میكرومتر

p> 0/05 معني دار با  *

p >0/05 معني دار با  *

فاکتور اندازه گیري شده

 باالي یكسالزیر یكسال

انحراف معیار ± میانگینانحراف معیار ± میانگین

گوسفندبزگوسفندبز

62/249±52/915295±230*37/081±245*23/875±192کپسول

711/864±588/8552390±506/3972765±429/5532115±2170مدوال )مرکزي(

*882/751±4860*686/112±608/6873680±480/3643510± 3480کورتکس )قشري(

70/711±66/858350±27/386388±83/546380±414گلومرولوزا

35/355±33/429175±13/693194±41/773190±207رتیکوالریس

*810/475±4282*718/201±983/8383090±576/19426/80±29/95فسیکوالتا

فاکتور اندازه گیري شده

 باالي یكسالزیر یكسال

انحراف معیار ± میانگینانحراف معیار ± میانگین

گوسفندبزگوسفندبز

41/833±97/570240±25252±27/386225±180کپسول

*673/745±3732*647/978±2415*572/986±2585*786/289±1545مدوال )مرکزي(

1006/852±956/5564100±315/0404050±743/8083640±3980کورتکس )قشري(

740/62±125/499310±27/386420±54/498320±362گلومرولوزا

37/081±62/750155±13/693210±27/249160±181رتیکوالریس

946/918±854/1443733±756/7613390±1214/8822840±3025فاسیکوالتا

یکس��ال و باالي یکسال مشخص گردید که بین ناحیه مدوالي غده آدرنال 
در هر دو گونه اختالف معني داري مش��اهده گردید و در س��ایر فاکتورها 

اختالف معني داري مشاهده نگردید )جداول 3 و 4(.

بحث
در این تحقیق که به بررسي ابعاد و نواحي بافتي غده آدرنال در گوسفند 
و بز پرداخته ش��د مشاهده شد که در مقایسه ابعاد غده آدرنال بین چپ و 
راس��ت هر حیوان و گوسفند و بز اختالفاتي وجود دارد. شکل ظاهري این 
غده در چپ لوبیایي ش��کل و در راس��ت به اش��کال مختلف و اغلب بیضي 

ش��کل مش��اهده گردید. از نظر اندازه طول و عرض آدرنال چپ در هر دو 
گونه حیوان بزرگتر از راست بود  ولي ضخامت آدرنال راست بیشتر از چپ 
مشاهده گردید. از نظر وزني نیز غدة آدرنال چپ داراي وزن بیشتري بود. در 
مقایسه آنالیز آماري فاکتورهاي طول آدرنال راست در بزها و گوسفندان زیر 
یکس��ال معني دار بود. همچنین عرض آدرنال راست در بزها و گوسفندان 
زی��ر یکس��ال داراي اختالف معن��ي دار بود. وزن آدرنال چپ و راس��ت در 
گوسفند و بزهاي زیر یکسال و همچنین ضخامت آدرنال چپ در گوسفندان 
و بزهاي زیر یکسال داراي اختالف معني دار بوده و در گوسفند بزرگتر از بز 

بود و بقیه فاکتورها معني دار نبود.
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در بررس��ي هیستومتري شش قس��مت غده که شامل کپسول، مدوال، 
کورتکس، گلومرولوزا، رتیکوالریس و فاسیکوالتا مي باشد، مشخص گردید 
که کپس��ول آدرنال چپ در بین گوس��فندان و بزهاي زیر یک سال داراي 
اختالف معني داري مي باشد و در گوسفند بزرگتر از بز مي باشد. همچنین  
اندازه مدوالي آدرنال راست در بین گوسفندان و بزهاي زیر یکسال و باالي 
یک س��ال داراي اختالف معني دار بود و در گوسفند بزرگتر از بز مشاهده 

گردید.
 پارامترهای دیگري مثل کورتکس آدرنال چپ و ناحیه فاسیکوالتا در 
گوسفندان و بزهاي باالي یکسال داراي اختالف معني دار بوده است و هردو 

درگوسفند بزرگتر از بز مشاهده گردیدند.
در بررسي نواحي گلومرولوزا، فسیکوالتا و رتیکوالریس بین گوسفند وبز 
مشاهده گردید که اندازه این سه ناحیه در هر دوسن در گوسفند بزرگتر از 
بز مي باشد و بین دو سن مورد مطالعه، در زیر یک سال در چپ و در باالي 

یکسال در راست اندازه این نواحي بزرگتر مي باشند. 
اس��ترس می تواند تغییراتی را بر روی س��لول های غده آدرنال ایجاد 
کند. در س��ال 2004 با تحقیقاتی که ب��ر روی غده آدرنال خوک های آبی 
جوان صورت گرفته به این نتیجه رس��یدند که س��لول های منطقه قوسی 
ش��کل خوک های جوان در اثر استرس تغییر شکل می نمایند و طرز قرار 
گرفتن آنها تغییر می نماید و در حیوان بالغ الیه مذکور به الیه چندشکلی 

یا گلومرولوزا تبدیل می شود )3، 18(. 
در س��ال 2001 با تحقیقي که بر روي غدد آدرنال جسدهاي زن ومرد 
انجام ش��د، مشخص گردید که وزن آدرنال سمت چپ سنگین تر از راست 
اس��ت و همچنین در س��نین جواني داراي وزن بیش��تر بوده و در مرد در 
مقایس��ه با زن سنگین تر مي باش��د. همچنین با اندازه گیري ابعاد آن در 
سمت چپ و راست مشخص گردید که در سمت چپ داراي ابعاد بیشتري 
اس��ت )7(. در تحقیق حاضر نیز ابعاد و وزن چپ در گوسفند و بز بیشتر از 
راس��ت بود که با مطالعه حاضر همخواني دارد. در بررسي غده فوق کلیوي 
در موش خرما و مقایسه ابعاد آن در دو جنس نر و ماده مشاهده شده است 
که طول غده س��مت راست بیشتر از چپ بوده ولي عرض و ضخامت آن با 
چپ مشابه مي باشد و در جنس نر غدد آدرنال چپ و راست در مقایسه با 

جنس ماده داراي ابعاد بزرگتري است)14(.
در مطالع��ه اي که ب��ه منظور تعیین ابعاد غده آدرن��ال و ارتباط آن با 
وزن بدن و جنس در گروهي از س��گ ها صورت گرفت مشاهده شده است 
که در مجموع طول غده آدرنال س��مت چپ از راست بیشتر بوده و ارتباط 
مس��تقیمي بین طول غده سمت چپ با وزن بدن حیوان وجود دارد و بین 
دو جنس اختالف معني داري دیده نش��د. ابعاد غدد آدرنال س��مت چپ و 
راست در گروهي از سگ هاي سالم و دچار کمبود آدرنوکورتکوئید بررسي 
و  مقایس��ه گردیده است و مشاهده گردیده است که بین ابعاد آدرنال چپ 
در دو گروه اختالف معني داري و جود دارد و ابعاد غده س��مت چپ داراي  
در اثر کاهش آدرنوکوتیکوئید داراي تغییرات بیش��تري در مقایسه با راست 

مي باشد )9(.
نتیجه کلي که از تحقیق حاضر مي توان گرفت این اس��ت در مقایسه 
مورفولوژي غده آدرنال بین گوسفند و بز در مجموع، ابعاد غدد سمت راست 
و چپ در گوسفند بزرگتر از بز مشاهده گردید و در مقایسه غدد سمت چپ 
و راس��ت در هر گونه حیوان، ابعاد غده سمت چپ بجز ضخامت آن بزرگتر 

از راس��ت مي باشد. همچنین در باالي یکس��ال در گوسفند و بز ابعاد غده 
بزرگتر از زیر یکس��ال مش��اهده گردید و در اندازه گیري نواحي کورتکس، 
غده آدرنال راس��ت در سن باالي یکس��ال داراي ابعاد بزرگتري از چپ بود 
و در زیر یکس��ال نتیجه برعکس بود. در اکثر تحقیقات انجام ش��ده بیشتر  
مورفولوژي این غده مورد بررس��ي قرار گرفته اس��ت و کمتر هیستومتري 
نواحي مختلف غدد فوق کلیوي بررس��ي گردیده اس��ت که  در این تحقیق 
عالوه بر مورفولوژي، اندازه گیري نواحي مختلف آن نیز با روش میکرومتري  
صورت گرفته اس��ت که برتري تحقیق حاضر در مقایسه این غده در سمت 

چپ و راست را نشان مي دهد.

پاورقی ها
1 – Zona glomerolosa
2– Zona arcuata
3 – Zona fasiculata
4 – Zona intermedia
5 – Zona reticularis
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