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چکید ه 
لوزالمعده بدلیل ترشــحات گوارشي برون ریز و درون ریز در بدن پســتانداران و پرندگان داراي اهمیت مي باشد. در این رابطه 
تاکنون تحقیق جامعي براي مطالعه مقایســه اي کالبدشناســي و بافت شناســي این عضو در دو جنس نر و ماده شترمرغ انجام 
نشــده است، بنابراین آناتومي و بافت شناسي لوزالمعده در شترمرغ مورد مطالعه قرار گرفت. براي این مطالعه 24 عدد لوزالمعده 
شترمرغ بالغ از کشتارگاه هاي استان سمنان انتخاب شد و مورد مطالعه کالبدشناسي قرار گرفت، سپس نمونه بافتي اخذ گردید. 
نمونه ها به روش هماتوکســیلین و ائوزین )H&E( رنگ آمیزي شدند. یافته هاي بافت شناسي تاحدود زیادي مشابه ماکیان و سایر 
پرندگان مي باشد. در بخش درون ریز لوزالمعده تنها دو یاخته قابل تشخیص بود. یاخته هاي آلفا بصورت کوچک و اسیدوفیلیک 
و یاخته هاي بتا به شــکل بزرگ و بازوفیلي بودند. یافته هاي کالبدشناسي نیز در اساس مشابه سایر پرندگان مشاهده شد، با این 
تفاوت که لوب طحالي بصورت بسیار کوچک و تحلیل رفته مشاهده شد، همچنین ترشحات بخش برون ریز لوزالمعده توسط یک 
مجراي منفرد وارد بخش ابتدایي دوازدهه مي شــود. لوزالمعده شترمرغ بالغ در هر دو جنس نر و ماده از نظر اندازه و ساختمان 
مشابه یکدیگر است. نتایج آزمون t دانشجویي نشــان داد تفاوت معناداري بین اندازه قسمت هاي مختلف لوزالمعده دو جنس 

وجود ندارد.
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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 baso-
philic 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 بي تیغه ها (Ratites) هستند و بزرگترین 
پرنده موجود در زمین می باشــد. امروزه شــترمرغ در بســیاري از کشورها 
بدلیل دارا بودن گوشــتی با کلســترول و چربي کمتر و آهن بیشتر نسبت 
به گوشت  ســایر پرندگان و دام های اهلی، همچنین تولید پوست، پر، چرم 
 .(Deeming, 1999) و ســایر فرآورده ها بصورت وسیع پرورش داده مي شود
لوزالمعــده بعد از کبد بزرگتریــن غده بدن بوده و در بدن پســتانداران و 
پرندگان بدلیل ترشــخات برون ریــز و درون ریز داراي اهمیت مي باشــد. 
لوزالمعــده در پرندگان بین دو بازوی دوازدهه قرار می گیرد. توســط  رباط 
بــه دو   (Pancreaticoduodenale ligament) لوزالمعــده ای دوازدهــه ای
بازوی پایین رو و باالرو دوزادهه متصل می شــود. شامل دو بخش برون ریز 
 Compound) و درون ریز می باشــد. بخش برون ریز یک غده حبابي مرکب
acinar) است. جزایر النگرهانس بخش درون ریز به میزان فراوان در سراسر 
غده پراکنده اند و داراي یاخته هایي اســت که ترشــح انسولین، گلوکاگون 
و سوماتواستاتین مي کند. ترشــحات لوزالمعده توسط مجاری لوزالمعده به 
دوازده وارد می شود. بافت پوششی استوانه ای ساده و یاخته های جامی جدار 
داخلی این مجاری را می پوشاند. پارین و زیرمخاط با هم یکی شده و حاوی 
بافت همبند سســت اســت. طبقات عضالنی صاف ردیف داخلی حلقوی و 
 Rezaian,)خارجی طولی اســت و از خارج توسط سروز پوشــیده می شود
Pousty and Adib Moradi, 2006 ,2006 ,1998). مطالعات کالبدشناختي 
صورت گرفته نشان مي دهد که دربعضي پرندگان قطعه هاي پشتي و تحتاني 
لوزالمعده توســط پل نرم آکنةای)پارانشیمي( به یکدیگر متصل مي شوند و 

در بعضي گونه هاي دیگر پرنده این ساختار وجود ندارد. در بعضي پرندگان، 
لوزالمعــده فضاي بین دوازده اي را بطور کامل اشــغال مي کند در حالي که 
Dyce, 2010, Sisson and Gross-)  در بعضي گونه هــا اینگونه نمي باشــد
 man’s, 1975, King and Mc Lelland, 1984, Nickel and Schummer,
1977). همچنین مطالعات نشان داده که در پرندگان تعداد متفاوتي مجاري 
 Liu  et al., 1998, Kadhim et al.,) لوزالمعده وارد دوازدهه باالرو مي شــود
2010). درمطالعات بافت شناسي بخش درون ریز لوزالمعده بعضي پرندگان 
 داراي 2یاختــه و بعضي دیگر داراي 3 یاخته اصلي گزارش شــده اســت

(Mobini, and Aghaabedi ,Das  et al., 2003- Hodges, 1974). در مطالعه 
کالبدشناسي و بافت شناسي صورت گرفته در لوزالمعده شترمرغ وجود هر 
سه قطعه لوزالمعده گزارش گردید و نیز دو نوع یاخته در لوزالمعده شترمرغ 
مشــاهده گردید ولي مقایسه کالبدشناســي و بافت شناسي بین دو جنس 
انجام نشده بود )17(. با توجه به نقش حیاتي لوزالمعده در بدن پستانداران 
و پرندگان و وجود تفاوت هاي کالبدشناســي و بافت شناســي این عضو در 
پرندگان مختلــف و همچنین بدلیل اینکه تاکنون تحقیقي براي مقایســه 
کالبدشــناختي و بافت شناســي این عضو بین دوجنس نروماده در شترمرغ 
انجام نشــده بود، مطالعه مقایسه اي کالبدشناسي و بافت شناسي لوزالمعده 

شترمرغ بالغ نر و ماده صورت پذیرفت.

مواد و روش  کار
جمع آوري نمونه

براي انجام این مطالعه 24 عدد لوزالمعده شترمرغ بالغ با میانگین سني 

مطالعه کالبدشناسي و بافت شناسي لوزالمعده در...
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باالتر از 24 ماه )12 عدد نر و 12 عدد ماده( از کشتارگاه هاي استان سمنان 
جمع آوري شد. سن پرنده ها بر اساس اطالعات پرونده و اظهارات صاحبان 

مزارع پرورش شترمرغ بدست آمد.

مطالعه کالبدشناسي
ناحیه شناسي

اطالعــات دقیق جاي نــگاري (Topography) و مجاورات لوزالمعده با 
ســایر اعضاي موجود در حفره شــکمي و تا حدودي خون رساني لوزالمعده 
را همزمان با کشــتار یا بعد کالبدگشــائي جمع آوري شد. نمونه ها به سالن 
تشریح انتقال داده شد. در مرحله بعد لوزالمعده همراه  با دوازدهه و بخشی 
از سنگدان از محل اتصال  خود جدا گردید. سپس مطالعه شکل و رنگ عضو 

نیزانجام پذیرفت.

ریخت شناسي
بعد از گســترش نمونه ها روي میز تشریح، تصویر برداري انجام گرفت و 
توسط خط کش مدرج و ستبراسنج (Digital caliper)، نواحي مختلف به طور 
دقیق مورد اندازه گیري قرار گرفت. براي اندازه گیري طول از خط کش مدرج 
و براي اندازه گیري عرض از ستبراسنج استفاده شد. و ضخامت قطعه پشتی 
و پاییني )از قسمت هاي ابتدا، میاني و انتهایي لوزالمعده( و همچنین  طول 
و عــرض مجراي لوزالمعده در هر دو جنس مــورد اندازه گیري قرار گرفت. 

تمامي نتایج بدست آمده در جداولي یادداشت گردید.

مطالعه بافت شناسي 
بــراي مطالعه بافتي از لوزالمعده3 پرنده نــر و3 پرنده ماده نمونه هایی 
بــا اندازه حــدودی 10×10×10 میلی متر اخذ گردید و بــه داخل محلول 
بافرفرمالیــن 10 درصد انتقال داده شــد، پس از ثبــوت جهت عمل آوري 
در دســتگاه هیســتوتکنیک قرار گرفتند. بعد از قالب گیري توسط پارافین 
برش هایي به ضخامت 5 میکرون از آن ها تهیه و رنگ آمیزی هماتوکسیلین 
و ائوزیــن بــرروي آنها انجام پذیرفت. در نهایت تمامــي الم ها بعد از تهیه، 

توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند.

مطالعه آماري
تحلیل داده ها )مقایســه طول و عرض لوزالمعده و مجراي لوزالمعده در 
دوجنس( توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 صورت گرفت و براي این منظور 
از آزمون تي دانشــجویي (student T) استفاده شد و سطح p ≥0/05 براي 

معني دار بودن اختالف بین داده ها درنظر گرفته شد.

نتایج
نتایج کالبدشناسي

در مطالعه کالبدشناســي، لوزالمعده شــترمرغ بالغ از نظر ســاختار و 
موقعیت همانند سایر پرندگان مشــاهده شد. رنگ لوزالمعده صورتی مایل 
به قرمز دیده شد. لوزالمعده از ســطح پاییني با دیواره پاییني حفره بطنی 
تماس داشت و سطح پشتی آن نیز با سنگدان، پیش معده و تهی روده تماس 
 (Ascending duodenum) داشت. لوزالمعده در فضای بین دو بازوی باالرو
و پایین رو (Descending duodenum) دوازدهه قرار داشــته و بخش اعظم 

آن توســط دو بازوی دوازدهه، پوشــیده می شد ولي بطور کامل فضاي بین 
 ،(Dorsal lobe) دو قطعه را اشغال نکرده بود. لوزالمعده از سه قطعه پشتی
قطعه پاییني(Ventral lobe) و قطعه طحالی (Splenic lobe) تشکیل شده 
بود. قطعه پشــتی، طویل تر بوده و توسعه بیشتری داشت و به بازوی پایین 
رو دوازدهه متصل می شــد. قطعه پشــتی در راستای مستقیم قرار نداشت، 
بخشــی از آن خمیده شــده و به فضای بین ســنگدان و پیش معده وارد 
می شد و بخش بسیار کوچکی از آن تا نزدیکی طحال پرنده کشیده می شد. 
این بخش از قطعه پشــتی که بسیار محدود و به سختی قابل مشاهده بود، 
قطعه طحالــی را ایجاد می نمود. قطعه پایینــي لوزالمعده کمی کوتاه تر از 
قطعه پشتی بود، مسیری مســتقیم داشته و در موازات دوازدهه باالرو قرار 
گرفته بود. همچنین اولین عضوی بود که به همراه دوازدهه در کالبدشکافی 
پشــتی شکمی قابل مشاهده بود. قطعات لوزالمعده توسط یک پل نرم آکنة 
به یکدیگر متصل بودند. قطعات لوزالمعــده به واحدهای کوچکتری به نام 
قطعه چه (Lobules) تقســیم می شــدند. رگ های خونی و لنفی، اعصاب و 
مجاری لوزالمعده، همراه با بافت همبنــدی از ناحیه ناف لوزالمعده، داخل 
و یا خارج می شــدند. دو بازوی دوازدهه توسط رباط لوزالمعده دوازدهه ای 
(Hepatoduodenal ligament) به لوزالمعده متصل بودند. یک شــیار طولی 
در امتــداد طولی قطعه ها، جایی که مقطع مثلثی شــکل می گشــت قابل 
مشــاهده بود. این ویژگی در قطعه تحتانی مشخص تر به نظر می رسید. در 
همــه نمونه ها تنها یک مجرای لوزالمعده وجود داشــت. این مجرا از محل 
تالقی دو مجرای بین قطعه اي(Intralobar) بزرگ منشاء می گرفت. مجرای 
لوزالمعــده از ناف )محــل ورود وخروج رگها( در مقابــل دومین خمیدگی 
دوازدهه از دوازدهه باالرو در شترمرغ قابل مشاهده بود و پس از طی فاصله 
کوتاهی از آن بطور مورب به دوازدهه صعودی راه می یافت. در داخل مجرای 
دوازدهه نیز به ســوراخی به شکل برآمده (Papilla) باز می شد که در فاصله 

2-3 سانتی متري از خمیدگی دوم دوازدهه قرار داشت )شکل2و1(.

نتایج بررسي و تحلیل آماري
اندازه گیري میانگین 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 نتایج آزمون t دانشجویي معناداري بین اندازه قسمت هاي 
مختلف لوزالمعده دو جنس وجود نــدارد. میانگین و انحراف معیار طول و 

عرض قسمت هاي مختلف لوزالمعده در جدول 1 نشان داده شده است.

نتایج بافت شناسي
در مطالعه بافتي لوزالمعده در اســاس مشابه ســایر پرندگان مشاهده 
شــد و هر دو جنس نر و ماده خصوصیات بافت شناســي یکســاني را نشان 
دادند. بافت لوزالمعده را از بیرون پوشــینه اي)کپســولی( از بافت همبند 
ســخت، می پوشاند. تیغه هایی از کپســول به داخل غده نفوذ کرده وغده را 
به قطعه چه هایی (Lobules) تقســیم می کرد. با این حال بدلیل نبود بافت 
همبندی وسیع در این یاخته ها، قطعه ها کمتر مشخص بودند. بخش برون ریز 
لوزالمعده، شــامل انگوره ها )آسینی هاي( مرکب و مجاری بود. آسینی ها در 
برش های ریزبینی، دایره ای یا بیضی شکل دیده می شدند و تمام یاخته های 
هر انگوره برروی ورقه پایه )بازال المینا( قرار داشــت. هسته هاي انگوره به 
شــکل کروي و نزدیک به قاعده یاخته قرار داشت و سیتوپالسم آن حاوي 



84
در

پژوهشوسازندگی

دانه هاي ترشــحي بود. سیتوپالسم یاخته هاي انگوره به شدت بازوفیلیک و 
قسمت راســي به واسطه حضور دانه هاي ترشحي اسیدوفیلیک رنگ گرفته 
بود. هر انگوره در مقطع عرضی دســت کــم دارای چهار یاخته بود و هیچ 
یاخته عضالني پوششــي )میواپیتلیالي( در آن مشــاهده  نشد. ابتدایي ترین 
مجاري به دنبال یاخته هاي مرکز انگوره قرار داشــت و تا مجاري لوزالمعده 
ادامه مي یافت و شامل مجاري داخل قطعه چه با چندین یاخته مکعبي کوتاه، 
بین قطعه چه با یک ردیف یاخته های اســتوانه ای کوتــاه یا مکعبی بلند و 
خارج قطعه چه حاوي یاخته های اســتوانه ای بودند که به مجراي لوزالمعده 

اتصال مي یافت. مجراي لوزالمعده داراي چین هاي متعدد در مخاط و بافت 
پوششــي حاوي یاخته هاي اســتوانه اي حاوي ریز پرز)میکروویلي( و هسته 
تخم مرغي شــکل با یک یا دو هستک مشاهده شد )شکل 3 و 4(. در بخش 
درون ریز لوزالمعــده فقط دو یاخته آلفا و بتا مشــاهده گردید. یاخته هاي 
آلفا به شکل اسیدوفیلي، اســتوانه اي و کوچکتر از یاخته هاي بتا دیده شد. 
یاخته هاي بتا نیز به شــکل بزرگتر از یاخته آلفــا، بازوفیلي و چند وجهي 
رویت گردید. با توجه بــه وجود این یاخته ها، دو نوع جزیره النگرهانس در 
لوزالمعده شترمرغ مشاهده بود. جزایر النگرهانس نوع آلفا )α( که این جزایر 

جنسیتمیانگین ابعاد

مادهنر

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

236/65/08234/755/32طول قطعه پشتي

35/516/6833/535/67عرض قطعه پشتي

200/643/31196/433/86طول قطعه پاییني

25/545/8124/925/83عرض قطعه پاییني

61/092/1159/982/25عرض محل اتصال دوقطعه

76%6447/86%47/9طول مجراي لوزالمعده

28%219/23%9/4عرض مجراي لوزالمعده

)mm(جدول 1- میانگین اندازه و عرض لوزالمعده برحسب میلي متر

شکل1- جاي نگاري لوزالمعده شترمرغ نر. a دوازدهه پایین
رو، b دوازدهه باالرو، c محل اتصال دوازدهه به تهي روده،
d رباط لوزالمعده دوازدهه اي، e بخش پاییني لوزالمعده،

f بخش پشتي لوزالمعده، g قطعه طحالي، hرابط دو قطعه.
10cm. اندازه بار

شکل2- مجراي لوزالمعده شترمرغ ماده. a دوازدهه پایین
d ،بخش پاییني لوزالمعدهc  ،دوازدهه صعودي b ،رو

بخش پشتي لوزالمعده، e رابط دو قطعه، f مجراي لوزالمعده .
       .5cmاندازه بار
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بزرگتر و روشــن تر از نوع بتا مشاهده می شدند و بیشتر یاخته های نوع آلفا 
در تشکیل آنها شرکت داشت. دومي نیز جزایر النگرهانس نوع بتا )β( بوده 
که این جزایر کوچکترو تیره تر از نوع آلفا دیده شــد. در جزایر النگرهانس 
آلفا یاخته های نوع بتا نیز مشاهده شد که معموال درحاشیه یاخته هاي آلفا 
قرار داشتند ولي در جزایر النگرهانس بتا فقط یاخته هاي بتا مشاهده گردید 

)شکل6 و 5(.

بحث
لوزالمعــده بدلیل ترشــحات گوارشــي برون ریز و درون ریــز در بدن 
پســتانداران و پرندگان داراي اهمیت مي باشــد. لوزالمعده شترمرغ از نظر 

کالبدشناسي و بافت شناسي در اساس مشابه سایر پرندگان مي باشد. 
 ،)1977(  Schummer و   Nickel  ،1984(  Mc Lelland و   King
Grossman’s و Sisson )1975( و نیــز Dyce و همــکاران )2010(  بیان 

شکل A -5 جزایر النگرهانس نوع آلفا در شترمرغ نر. B سلولهاي بتا در ناحیه 
اطرافي، C سلول آلفا، D سلول بتا. رنگ آمیزي هماتوکسیلین- ائوزین ×400.

شکل3- لوزالمعده شترمرغ نر. a مجاري بین قطعه  چه اي، b مجراي داخل 
قطعه چه اي، c مقطع انگوره. رنگ آمیزي هماتوکسیلین- ائوزین×400.

شکلA -6 جزایر النگرهانس آلفا درشترمرغ ماده.
B سلول بتا. رنگ آمیزي هماتوکسیلین- ائوزین ×400.    

شکل4- محل تبدیل مجراي خارج قطعه چه اي به مجراي لوزالمعده در شترمرغ 
ماده. a انگوره ها، b بافت پوششي محل تبدیل مجراي خارج قطعه چه اي به 
مجراي لوزالمعده c تیغه هاي کپسولي. رنگ آمیزي هماتوکسیلین- ائوزین 

  .)100×B ،40×A(
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داشتند، لوزالمعده ماکیان، اردک و کبوتر داراي سه قطعه پشتي، پاییني و 
طحالي مي باشــد و در ماکیان به یکدیگر توسط بافت همبند ظریفي متصل 
بــوده کــه این ارتباط در کبوتــر و اردک و جود ندارد و نیز قطعه پشــتي 
در ماکیان، اردک و غاز و کبوتر داراي ضخامت و عرض بیشــتري نســبت 
 )2012( Al-Agele و Mohammed .)12،8،5،4( به قطعــه پاییني اســت
نیز گــزارش کردند لوزالمعده عقاب طالیي داراي هر ســه بخش فوق مي 
باشــد وقطعه پشتي عرض بیشــتري از قطعه پاییني دارد)Asadian .)1 و 
Saadatfar )2009( در مطالعــه مرغ مینا گــزارش کردند قطعه طحالي در 
این پرنده وجود ندارد و لوزالمعده مرغ مینا فقط از 2 قطعه پشتي، طحالي 
تشکیل شده است )16(. در مطالعه حاضر لوزالمعده همانند ماکیان، اردک، 
کبوتر و عقاب طالیي مشــاهده شد و هر سه قطعه پشتي، تحتاني و طحالي 
وجود داشته که قطعه طحالي نیز بصورت بسیار کوچک قرار دارد. همچنین 
قطعه پشتي و طحالي لوزالمعده شترمرغ همانند ماکیان توسط پل نرم آکنة 
ای به یکدیگر متصل شده اند. قطعه پشتي نیز همچون ماکیان، اردک، غاز، 
کبوتر و عقاب طالیي داراي عرض بیشــتري نسبت به لوب تحتاني است و 

با آنها منطبق مي باشد.
و  Schummer ،Grossman’s و   Mc Lelland ،Nickel و   King 

Sisson و نیــز Dyce و همکاران همچنین عنــوان کردندکه لوزالمعده در 
ماکیــان و کبوترفضاي بین دوبــازوي دوازدهه را بطــور کامل پر مي کند 
در حالــي کــه در اردک و غاز اینگونه نیســت )Asadian  .)4، 5، 8، 12 و 
Saadatfar و Mohammed و Al-Agele نیز نشان دادند در مرغ مینا و عقاب 
طالیي همانند ماکیان لوزالمعده فضاي بین دوبازوي دوازدهه را بطور کامل 
پر مي کند)16،1(. Kadhim و همکاران)2010( گزارش کردند، در مرغ قرمز 
جنگلي نیز لوزالمعده تمام فضاي بین دوبازوي دوازدهه را دربرگرفته است 
)7(. در تحقیق حاضر لوزالمعده در شــترمرغ با اردک و غاز  مطابقت داشته 
و فقط بخشي از فضاي بین دو بازوي دوازدهه را اشغال مي کند و با ماکیان، 

کبوتر، مرغ مینا، عقاب و مرغ قرمز جنگلي متفاوت مي باشد.
Liu و همکاران)1998( گــزارش کردند تعداد مجاري بخش برون ریز 
لوزالمعده در اردک توســط ســه تا چهار مجرا، ترشــحات بخش برون ریز 
 Schummer و Nickel .)9(را بــه بخش ابتدایــي دوازدهه تخلیه مي کنــد
Grossman’s و Sisson تعــداد این مجاري را در ماکیان و کبوتر ســه عدد 
گزارش کردنــد)Kadhim .)12،5 و همکاران نیز تعــداد این مجاري را در 
مرغ قرمز جنگلي همانند ماکیان ســه عدد گزارش نمودند )7(. در مطالعه 
حاضر مشخص شــد تعداد این مجاري در شترمرغ تنها یک عدد مي باشد 
و با ماکیان ، اردک و کبوتر و مرغ قرمز جنگلي متفاوت مي باشــد و از این 
نظر لوزالمعده شترمرغ منحصر به فرد بوده و با تمامي پرندگاني که تاکنون 

مورد  مطالعه قرار گرفته اند متفاوت مي باشد. 
 Sisson و Schummer ، Grossman’s و Mc Lelland  ،Nickel و King
و نیز Dyce و همکاران بیان داشــتند در مطالعه بافتي لوزالمعده ماکیان و 
کبوتر کپسولي از جنس بافت همبند سخت از بیرون لوزالمعده را پوشانده و 
به سطح داخل رفته و ایجاد قطعه چه هایي مي نماید که کمتر از پستانداران 
مشــخص مي باشــد. در مقطع عرضی انگوره-هاي دایره ای یا بیضی شکل 
بیش از چهار ســلول مشاهده می شوند که برروی ورقه پایه فاقد سلول های 
عضالني پوششــي قرار می گیرند. مجرای لوزالمعده، ســاختمانی کامل تر از 
ســایر مجاری دارد. مخاط آنرا تعدادی چین با بافت پوششي از سلول های 

اســتوانه ای با ریز پرز تشکیل می دهد. بافت همبندی سست و وسیع پارین 
آنرا رشته های االستیک، رگ های خونی، لنفی و همچنین رشته های عصبی 
شــکل می دهد و زیرمخاط آن از بافت همبند سســت همراه رگهای خونی 
و بافت چربی تشــکیل می شــود. طبقه عضالنی با دو ردیف داخلی حلقوی 
و خارجی طولی نوع صاف، توســط الیه ســروزی پوشانده می شود )12 ،8 
،4، 5(. Das و همــکاران )2003( و Liu و همــکاران )1998( در اردک، 
Asadian و Saadatfar در مــرغ مینا و Mohammed و Al-Agele در عقاب 
طالیي نیز این یافته ها را تاکیــد کردند)1،2،9،16(. این یافته ها در بافت 
لوزالمعده شترمرغ نیز مشاهده شد و در مطالعه حاضر تفاوت قابل مالحظه 
اي در مطالعه بافت لوزالمعده بصورت رنگ آمیزي عادي هماتوکســیلین-

ائوزین بین شترمرغ و سایر پرندگان مشاهده نشد.
Hodgas )1974( گزارش کرد در بخــش درون ریز لوزالمعده ماکیان 
دو نوع یاخته هاي آلفا و بتا بصورت جزایري وجود داشته و تعداد محدودي 
یاخته D نیــز وجود دارد )6(. Mobini )2003( عنوان کرد در غاز فقط دو 
نــوع یاخته آلفا و بتا در بخش درون ریز لوزالمعده وجود دارد )Das .)11 و 
همکاران نیز عنوان کردند دو یاخته آلفا و بتا در قسمت درون ریز لوزالمعده 
اردک وجــود دارد )Asadian .)2 و Saadatfar گزارش کردند در قســمت 
درون ریز لوزالمعده مرغ مینا ســه نوع یاخته A، B و D در قســمت درون 
ریز لوزالمعده وجود دارد )Mobini .)16 و Agha Abedi نیز در سال 2009 
گزارش کردند در قســمت درون ریز لوزالمعده بوقلون دو نوع یاخته آلفا و 
بتا دیده مي شــود )10(. یافته هاي این تحقیق نشــان داد بخش درون ریز 
لوزالعده با اردک و غاز و بوقلمون مطابقت داشته و داراي دو نوع یاخته بوده 

و با ماکیان و مرغ مینا متفاوت مي باشد.
 Srornelli و همکاران )2006( لوزالمعده و مجاري آن را در شــترمرغ 
مطالعه کردند و نشــان دادند درلوزالمعده شترمرغ هر سه قطعه لوزالمعده 
وجــود دارد ونیز دونــوع یاخته را در بخش درون ریز لوزالمعده شــترمرغ 
گزارش نمودند )17(. یافته هاي تحقیق حاضر منطبق با نتایج تحقیق فوق 
بوده و هر سه قطعه پشتي، پاییني و طحالي در لوزالمعده شترمرغ مشاهده 
گردید و نیز در مطالعه فوق در بخش درون ریزلوزالمعده دو نوع سلول A و 
B مطالعه شد که در تحقیق حاضر نیز اینگونه مشاهده گردید. همچنین در 
تحقیق حاضر مقایسه بین دو جنس نر و ماده انجام پذیرفت که در مطالعه 
Srornelli و همکاران این ارزیابي انجام نشــده بود. نتایج این سنجش نشان 
داد اندازه طــول و عرض لوزالمعده و مجراي لوزالمعده در جنس نر بزرگتر 
از جنس ماده اســت ولي این تفاوت بصورت  معنادار نمي باشد و نیز تفاوت 

ساختماني مشخصي بین دو جنس نر و ماده شترمرغ وجود ندارد.

نتیجه گیري
در نهایت مي توان نتیجه گرفت لوزالمعده شترمرغ از نظر کالبد شناسي 
و بافت شناســي  تا حدود زیادي مشــابه ماکیان و سایر پرندگان مي باشد. 
ویژگي قابل ذکر در مطالعه کالبدشناسي وجود قطعه طحالي بسیارکوچک 
و تحلیل رفته بود، همچنین ترشحات بخش برون ریز لوزالمعده توسط یک 
مجــراي منفرد وارد بخش ابتدایي دوازدهه مي شــود. در مطالعه بافتي نیز 
 B ( و بتا ) α یا A ( مشــخص گردید در جزایر النگرهانس دو جزیــره  آلفا
یا β( وجــود دارد که داراي یاخته هاي آلفا و بتا مي باشــند. اندازه طول و 
عــرض لوزالمعده و مجراي لوزالمعده شــترمرغ در جنس نر بزرگتر از ماده 
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بوده که این تفاوت بصورت معني دار نمي باشد. نتایج حاصل از این تحقیق 
را مي توان بعنوان اطالعات پایه اي ارائه نمود.

تشکر و قدرداني
نویســندگان این مقاله از کارکنان سالن تشریح و بیمارستان دانشکده 
دامپزشکي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار بخاطر مساعدت در انجام این 

تحقیق تشکر مي نمایند.
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