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چكيده
دهندة پارانشيم تشكيل سـاختارهاي درصد و فراواني محاسـبه طريق از ماده در گوسـفند مختلف سـنين در پانكراس غده تكامل
جنين (۲/۵-۳ شامل؛ مختلف سني گروه چهار از غدد ، اين بررسـي قرار گرفت. در مطالعه مورد قطر جزاير اندازهگيري و اسـتروما و
آمده دست به نتايج ) انتخاب شدند. سن ۳ سال جسمي(باالي بلوغ و ماهه) ۶-۷) جنسي بلوغ ، توّلد) از بعد هفته يك ) ، نوزاد ماهه )
برون ريز ترشحي واحدهاي شامل، ترتيب به جنين در استروما و پارانشيم دهندة تشكيل ساختارهاي درصد و فراواني كه نشان داد
۲ /۲۶ ± ۰/ النگرهانس۱۳ ئر جزا ، (٪۴/۹۹ ) خوني۱/۶۶±۰/۸۹ عروق ترشحي۳۷/ ۳/۷۲±۰(٪۱۱/۱۹)، مجاري ،( ٪ ۳۵ /۶۱ )۱۱/۸۴± ۰/۶۳
بافت به بيشترين و ( ٪۴/۹۹ ) خوني عروق درصد به كمترين كه بود ( ٪۴ ۱/۳۹ ) ۱۳/ ۷۶ ± استروما ۰/۳۳ بافت همبند و ( ٪ ۶/ ۷۹ )
به نوزاد آمد . در ست ميكرومتر به د ۴۳ / ۵۹ ± جنين۲/۰۹ در النگرهانس قطر جزائر . داشـت همبنداسـتروما ( ۳۹ /۴۱ ٪) اختصاص
۰/۸۸ ± )، عروق خون۰/۰۷ ٪ ۸/۳۵ ) ۲/۴۳ ±۰/۲۹ ترشـحي مجاري ،(٪ ۶۵ / ۸۵ )۱۹ /۱۵ ± ريز ۰/۲۱ برون ترشـحي واحدهاي ترتيب
عروق به درصد كمترين كه ۱۴٪) بود / ۸۶) ۴/۳۳ ± همبنداستروما ۰/۲۱ و بافت (٪۷/۸۷) ۲/ ۲۹ ± النگرهانس ۰۸/ ۰ جزائر ،(٪۳ /۰۲)
± ۱ /۳۵ در نوزاد النگرهانس جزائر قطر . داشت ۶۵٪) اختصاص ريز (۸۵/ برون ترشـحي به واحدهاي بيشـترين و ( ٪۳ /۰۲) خوني
ترشحي مجاري ،(٪۶۳/۶۶)۱۸/۸۵  ± ريز ۰/۱۵ برون ترشحي واحدهاي ترتيب به جنسي بلوغ . در آمد دست به ميكرومتر ۵۲/۷۵ 
/۴۶) همبنداسـتروما و بافت (٪۵/۸۷) ۱/۷۴ ± ۰/۰۶ النگرهانس نـي ۰/۲۷ ± ۱/۸۶(۶/۲۸٪)،جزائر خو عـروق ،(٪۶/۷۲) ۱/۹۹ ± ۰/۱۸
اختصاص (٪۶۳ /۶۶) ريز برون به واحدهاي ترشحي بيشترين و (٪۵/۸۷) پانكراس به جزائر كمترين درصد كه بود ۵/۱۷ ± ۰/۳۹(٪۱۷
واحدهاي ترشحي در بلوغ جسميبه ترتيب ، آمد.  دست به ميكرومتر ۵۱/۵۶ ± در بلوغ جنسي ۲۰/ ۱ النگر هانس جزائر قطر . داشت
جزائر النگرهانس ، (٪ ۷/۵۷) ۲/ ۲۹ ± ۰/۳۷ خوني عروق ،( ٪۶ /۲۸) ۱ /۹ ± ترشحي ۰/۲۱ مجاري ،(٪ ۶۴/۰۷) ۱۹/ ۳۷ ± ۰ /۳۶ يز  ر برون
و (٪۵ /۵۹) نـس جزائرالنگرها درصد به كمترين كـه بـود ۴ /۹۸ ± ۰ / ۱۸ ( ٪۱۶ / ۴۷) ، بافـت همبنداسـتروما )و ٪۵ /۵۹)۱/۶۹± ۰ /۰۹
ميكرومتر ۴۶ /۲۰ جسمي ۱/۸۱ ± بلوغ در جزايرالنگرهانس قطر . داشت ختصاص ا ( ٪ ۶۴/ ۰۷) برون ريز ترشحي احدهاي و به بيشترين
و بلوغ جسميافزايش غ جنسي بلو نوزاد، با جنين در برون ريز ترشـحي واحدهاي فراواني ، گروهي بين مقايسـه گرديد. در تعيين
جنين خوني عروق فراواني بلوغ جسمي و و جنسي بلوغ ، جنين با نوزاد ترشحي مجاري طرف ديگر فراواني از داشت. وجود معنيدار
شد مشاهده معنيدار بلوغ جسميكاهش و جنسي با بلوغ نوزاد و جنين النگرهانس فراواني جزائر در . دارد معني دار كاهش با نوزاد
بلوغ جنسي با بلوغ و نوزاد بين و دار معني بلوغ جنسي افزايش و نوزاد بين جنين با جزاير قطر گروهي بين مقايسه در . ( p <۰ /۰۵)
ساختارهاي بررسي كلي .بهطور نشد مشاهده معنيداري اختالف موارد سـاير در و (p < داشت(۰/۰۵ وجود معنيدار جسـميكاهش
نشان اختالف معنيداري را گروه سني درهر پانكراس غده مختلف قطعات بين در ساختارها قطر تغييرات اندازة و استروما و پارانشيم
بين اختالف اين و ميدهد نشـان معنيداري را اختالف غالبًا بررسـي مورد مختلف گروه هاي بين مقايسـه در پارامترها اين نميدهد.
پانکراس و استروماي غده پارانشيمي ساختارهاي تغييرات كه ميشود نتيجه گيري بنابراين است. بارزتر ساير گروههاي سني با جنين

مييابد. بهصورت نسبي ادامه توّلد از بعد تكامل طول در و تولد آغاز شده از قبل از
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Histomorphometrical observations on the developing pancreas of female sheep

By: M. Orimi G. Staff Member and Lecturer at the Islamic Azad University of Babol, Mazandaran, Iran. 
Mansouri, S. H. Department of Anatomical Science, School of Veterinary Medicine, University of Shiraz, Iran. 
Gholami, S. Department of Anatomical Sciences, School of Veterinary Medicine University of Shiraz, Iran.
Developmental changes of pancreas were studied in different age groups of female sheep by calculation of frequency 

and percentage of parenchymal and stromal structures of the gland, and measuring diameter of islets of langerhans. 

In this study, glands were selected from four different age groups included, fetus(2.5-3 months), newborn(1 week 

old), Sexually mature(6-7 months), and old (upper 3 years old). The results of histomorphometrical analysis showed 

that frequency and percentage of parenchymal and stromal structures in fetal stage were: exocrine secretory units 

11.84±0.63(%35.61), secretory ducts 3.72±0.37(%11.19), blood vessels 1.66±0.89 (%4.99), islet of langerhans 

2.26±0.13(%6.79) and stromal connective tissue 13.76± 0.33(%41.39); these findings showed that the minimum 

percentage belong to blood vessels (%4.99) and the maximum to stromal connective tissue (%41.39). Diameter of islet 

of langerhans in fetus was measured 43.59±21.9μm. In newborn stage exocrine secretory units were calculated 19.15 

±0.21 (%65.85), secretory ducts 2.43±0.29 (%8.35),blood vessels 0.88±0.07 (%3.02),islet of langerhans 2.29±0.08 

(%7.87) and stromal connective tissue 4.33± 0.21(%14.86); that the minimum percentage belong to blood vessels 

(%3.02) and the maximum to exocrine secretory units (%65.85). Diameter of islet of langerhans in newborn was 

measured, 52.75±1.35 μm. In sexually mature stage exocrine secretory units were calculated 18.85±0.15 (%63.66), 

secretory ducts 1.99±0.18 (%6.72),blood vessels 1.86±0.27 (%6.28),islet of langerhans 1.74±0.06(%5.87) and 

stromal connective tissue 5.17± 0.39 (%17.46) that the minimum percentage belong to islet of langerhans (%5.87) 

and the maximum to exocrine secretory units (%63.66). Diameter of islet of Langerhans in sexually mature stage was 

ascertainmented 51.56±1.20 μm. In old stage exocrine secretory units were calculated 19.37 ±0.36 (%64.07), secretory 

ducts 1.9±0.21 (%6.28), blood vessels 2.29±0.37 (%7.57), islet of Langerhans 1.69±0.09 (%5.59) and stromal connective 

tissue 4.98± 0.18 (%16.47) that the minimum percent belong to islet of langerhans (%5.59) and  the  maximum to 

exocrine secretory units (%64.07). Diameter of islet of Langerhans in old stage was measured 46.2±1.81μm . In 

comparison between different age groups, the frequency of exocrine secretory units showed a significant increase from 

fetal stage to newborn, sexually mature and old stages. On the other hand, there was a significant decrease in frequency 

of secretory ducts from fetal stage to newborn, sexually mature and old stages and there was also a significant decrease 

in frequency of blood vessels from fetal to newborn stage. Significant decrease was observed in frequency of islet of 

Langerhans from fetal and new-born stages to sexually mature and old stage (P<0.05). In comparison between groups 

there was a significant decrease in diameter of islet of Langerhans from fetal to new-born and sexually mature stage 

and from newborn and sexually mature stage to old stage (p<0.05) and there was no significant difference between 

the other structures. Our study revealed that, there was no significant difference in parenchymal and stromal structures 

and diameter of islets of Langerhans between different lobes of the gland in each age group. However, the above 

mentioned parameters often showed significant difference between different age groups. These differences were more 

prominent between fetal stage compare to the other age groups. Therefore, it can be concluded that structural changes 

of parenchyma and stroma of pancreas gland begin from prenatal period and will relatively continue in the period of 

postnatal development.
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كار روش و مواد
در مهربان ــاده نژاد م ــفند راس گوس مطالعه۲۰ اين در
نوزاد (يك ، (۳-۲/۵ ماهه) ــامل ؛جنين ش ــني س چهار گروه
جسمي و بلوغ ــي (۷-۶ ماهه) جنس بلوغ ،( تولد بعد از هفته
سن جنينها ــدند. تعيين ش انتخاب ( ــن ــال س س (باالي ۳
و برهها (۲۳) (Crown-rump)طول گيري ــاس اندازه بر اس
انجام (۱۲) ــي دندان مول ــر ف ــاس اس بر بالغ ــفندان و گوس
را ــکمي ش آنها، محوطه و ذبح تهيه حيوانات از پس گرديد.
با استفاده غدد سپس گرديد. خارج پانکراس غده کرده و باز
حيوان هر نكراس پا ــدند. ش شستشو داده ــالين نرمال س از
به اضافي، بافتهاي ــازي س جهت جدا اوليه ــريح تش از پس
شد. تقسيم چپ قطعه و بدنه ، ــت قطعه راس ــمت قس ــه س
غو ٪۱۰ بافر فرمالين در اوليه پايدارسازي منظور به قطعات
قطعات به ــي، بافت قطعات ــاعت ۲۴ س از پس ــدند. ش طهور
مرحله در محلول اين در و تقسيم كوچكتر يك سانتي متري
روش از استفاده با شدند. سپس قرار داده بوئن كننده پايدار
۵ ضخامت به برشهايي و تهيه پارافيني بلوك هاي معمول،
براي شناسايي شد. پياپي (سريال) تهيه ميكرومتر بهصورت
هماتوكسيلين آميزي رنگ استروماي غده و پارانشيم ساختار
اين مورفومتريك ــي بررس .(۱۷) گرديد ــتفاده ائوزين اس و
Lattice) ــطرنجي ش ــول تيك ــرا گ از ــتفاده با اس ــع مقاط
ــي (در حجم ــم تراك ــول فرم ) و line graticule

روي تقاطع ــاط تعداد نق P،ــم حجمي تراك فرمول ــن اي
مي باشد) طرح در تقاطع كل تعداد و نظر مورد ــاختار س
در چشمي) مدرج (ميكرومتر ميكرومتري استاندارد روش و
مختلف در نمايي هاي بزرگ با نوري ــكوپ ميكروس ــطح س
ــي فراواني بررس گرفت. صورت ريز درون و ريز برون ــش بخ
بر غده ماي استرو و ــيم دهنده پارانش ــاختارهاي تشكيل س
و چپ قطعه از ۴۰مقطع و ــت راس قطعه از ــع ۴۰ مقط روي
قطعات از يك نواحي هر بدنه بهطوريكه كليه از مقطع ۲۰
روش از ــتفاده اس با ارزيابي قرار گرفت. مورد گيرد ــر ب در را
که قطر چهار اقل حد جزيره هر از متري، ميكرو ــتاندارد اس
هر جزيره، نهايي قطر و محاسبه ميکرد عبور مرکز جزيره از
بهصورت جزاير قطر ــد. ش گرفته نظر قطر در چهار ميانگين
چپ و ــت راس قطعات از يك هر در جزيره در۴۰ ــي تصادف
بر در را قطعات نواحي كليه به طوري كه بدنه از جزيره ۲۰ و
بوسيلة دادهها قرار گرفت. بررسي آماري محاسبه مورد گيرد
ميانگين ــورت بهص موجود نتايج ــد. ش انجام SPSS ــة برنام
از ــتفاده اس با ميانگين و ــد ش گرفته در نظر معيار خطاي و
دار معني p <۰/۰۵ شد. مقايسه ــت دانكن تس و ANOVA

شد. گرفته نظر در
نتايج

دهندة پارانشيم ــكيل تش ــاختارهاي س درصد و فراواني
گروههاي در و ــراس پانك غده مختلف در قطعات ــتروما واس
نشان داده شماره ۱ جدول در ماده در گوسفند مختلف سني

مقدمه
مطالعات ــوان به عن ميتواند پانکراس ــده تكاملي غ ــاختار س زمينة در ــات تحقيق
بيماريهاي ــان و درم پاتولوژي بيولوژي، ، ــوژي فيزيول نظير ــر ديگ علوم ــادي در بني
موش روي پانکراس تكامل ساختار و زمينة در ــتر تحقيقات ــد. بيش مفيد باش پانکراس
اين جمله از .(۲۷،۲۳،۹،۷) ــت اس ــده ش انجام ــگاهي آزمايش ــي بهعنوان مدل صحراي
طول پانكراس در ــيني آس ــلولهاي س تكامل مورفومتري ــي بررس مي توان، تحقيقات
و ــلول حجمي س تراكم اختالفاتي در مطالعه اين در ــرد. ب نام را تولد از ــل ــي قب زندگ
.( ۳۲) گرديد مشاهده جنيني زندگي طول در آسيني ــلولهاي س مختلف ارگانلهاي
داد ــان نش صحرايي موش جنين پانكراس ريز درون ــلولهاي س روي تكامل بر مطالعه
.(۹) ميشوند مشتق ــين پيش روده اپيتليوم از پانكراس ريز درون ــلولهاي س اغلب كه
موش در پانكراس ريز تكامل بافت درون روي و جنس ــن س تاثيرات روي با مطالعه بر
سلولهاي وظايف و در ساختار اختالفاتي باعث جنس كه ــد گرفته ش نتيجه صحرايي
.(۲۷) ميباشد جنس از مستقل سلولها اين روي سن تاثير همچنين ــود. مي ش جزيره
چه شد اگر معلوم ــيني آس ــلولهاي س روي مورفومتريك مطالعه با درخوكچه هندي
روزگي ۲ سنين در زايموژن گرانولهاي و خشن ــميك پالس و ــبكهاند پراكندگي ش در
اول ماههاي طول در آسيني ــلول هاي س اصلي بلوغ ولي تكامل و ــود ميش ديده تفاوت
پانكراس در سگ ريز درون قسمت ديگري تحقيقات در .(۱) مي دهد روي بعد از تولد
جزائر قطر ــگ س در گرفت. قرار ــورد مطالعه ــب (۱۰) م و اس گاو (۲۲،۱۱) ،(۳۳،۲۸)
کامپيوتر کمک با جزاير سه بعدي شكل و آمد به دست ميكرومتر النگرهانس۵۰-۷۰۰
متنوع بسيار سگ در النگرهانس جزاير شکل و اندازه که داد ــد. نتايج نشان ارزيابي ش
جزيره نوع دو وجود ــالي س بزرگ تا جنيني مرحله از گاو ــراس مطالعه پانك ــت. در اس
مستقر قطر ميكرون ۱۰۰-۱۶۰۰ با جزايربزرگ .(۲۲،۱۱) ــد ش داده ــي نشان پانكراس
برون بافت در قطر ميكرون ۲۵-۲۰۰ با كوچك جزاير و لوبولي بين پيوندي بافت در
با افزايش سن كه بوده B دار گرانول سلولهاي شامل بزرگ جزاير ريز مشاهده شد.
شامل كوچك جزاير ــدند. ديده ش بالغين در بندرت كاهش يافته و آنها ــبي نس حجم
سن با افزايش آن پالسم سيتو در موجود ترشحي گرانولهاي كه است B سلولهاي
درون ريز بافت حجم كه ــان ميدهد نش مطالعات اين ــان ميداد. نش جنين افزايش
و انواع مختلف نواحي در جزاير اندازه همكاران و Furuoka ــت. اس ــن س به ــته وابس
كردند. اسب بررسي در را غده ريز درون ــمت ــكيل دهنده قس تش ــلولهاي س درصد
به كل بافت حجميجزاير تراكم ــن ميانگي ــتر، ش پانكراس غده مطالعه روي در .(۱۰)
۳/۸۴ ± ــطح ۱/۲۳ س واحد در هر جزاير ــط متوس ــداد تع ۰/۲۷± ۰/۹۳۱و ــراس پانك
ــكوپ نوري مطالعات ميكروس هم غاز و جوجه پانكراس در زمينه .(۳۰) ــد ش ــزارش گ
معلوم درون ريز جوجه و ريز برون بافت بين همكاري در ــت (۲۴،۲۱). اس گرفته انجام
ريز درون سلولهاي مقاومت ( ارتباطي۱ مجاري ) ترشحي مجاري سلولهاي كه ــد ش
ترميم در همکاري تاثير اين همچنين ميدهند. افزايش را مواد سمي عليه بر پانكراس
ــاختار پانكراس س در مطالعه گرديد. گزارش جزيره پانکراس ديده ــيب آس ــلول هاي س
برون ــحي ترش واحدهاي ــحي، ترش مجاري همبند بافت و عضالني ديوارة بين غاز در
ريز درون تكامل بافت زمينة در اي پراكنده ــات گزارش گوسفند، در شد. ــاهده مش ريز
پانكراس ريز درون بافت و آسيني سلولهاي انواع ــايي شناس (۲) و در جنين پانكراس
پارانشيم ساختارهاي موجود، تكامل اطالعات عليرغم .(۱۹،۱۸) است موجود گوسفند
مختلف سنين در مقايسهاي صورت به غده آن هم در جزائر قطر تغييرات و ــتروما واس
بنا بررسي گستردهتري دارد. به احتياج و نشده بررسي بوده است اين تحقيق هدف که

فوق انجام گرفت. به اهداف براي نيل براين تحقيق حاضر

روي... هيستومورفومتريك مشاهدات
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ساختارها درصد كمترين جدول مشاهده ميشود در همانطوريكه است. شده
به بيشترين و عروق خوني (۶/۱۹ ٪) غده پانكراس جنين به راست قطعه در
غده، كمترين بدنه در دارد. ٪)اختصاص ۴۱/۳) ريز برون ــحي ترش واحدهاي
همبند بافت در و بيشترين (٪۵/۱۹ ) خوني به عروق مربوطه ــاختار س در صد
جنين، کمترين پانکراس غده قطعه چپ ــد. در ميباش (٪۴ ۰/۱۲ ) ــتروما اس
ــتروما اس همبند بافت به درصد ــترين بيش و خوني (٪۴/۱۳) عروق به صد در
غده پانكراس كل در ــاختارها س درصد كمترين ــود. ميش مربوط (٪ ۴۰/۸۲ )
/۳۹) همبنداستروما بافت به ــترين بيش و خوني (٪۴/۹۹) عروق جنين به در
در استروما و پارانشيم سا ختارهاي بين فراواني ــه مقايس در دارد. ۴۱٪)تعّلق
از قطعه جزاير النگرهانس فراواني در تنها جنين و بدنه چپ ، راست قطعات
اختالف ساير موارد و در (p <۰/۰۵) بود كاهش معني دار قطعه چپ به راست

نشد. مشاهده معنيداري
ــيم  پارانش ــكيل دهندة تش ــاختارهاي س درصد فراواني و ــه مقايس
درصد ــن كمتري كه ــد ميده ــان نش ــت نوزاد راس ــه قطع در ــتروما واس
ــحي به واحدهاي ترش ــترين بيش خوني (۳/۵۶٪) و عروق به ــاختارها س
نوزاد ــراس پانك ــه غده در بدن ــاص دارد. ۶۸٪) اختص /۸۲) ــز ري ــرون ب
در ــترين بيش و (٪۲/۸۴ ) ــي خون عروق در ــاختارها س ــن درصد كمتري
چپ قطعه در ميشود. مشاهده (٪۶۲/۸۵) ريز برون ــحي ترش واحدهاي

(٪۲/۲۷) خوني عروق به ــاختارها س صد نوزاد کمترين در پانکراس ــده غ
دارد. اختصاص (٪۶۵/۳۱) ــز ري ــحي برون ترش واحدهاي به ــترين بيش و
خوني عروق به نوزاد در ــراس پانك غده كل در ــاختارها س درصد كمترين
مربوط (٪۶۵ /۸۵) ــز ري برون ــحي ترش واحدهاي ــه ب ــترين بيش و (٪۳/۰۲)
قطعه در ــيم واستروما پارانش ساختارهاي فراواني بين ــود. در مقايسه ميش
از قطعه فراواني جزائر النگرهانس تنها در در نوزاد قطعه چپ و بدنه راست،
در و (p وجود دارد ( ۰/۰۵< ــيدار افزايش معن بدنه و چپ به قطعه ــت راس

نشد. مشاهده معني داري اختالف ساير موارد
استروما  و پارانشيم دهندة تشكيل ساختارهاي درصد و فراواني  مقايسه
ساختارها درصد كمترين كه ميدهد ــان نش جنسي بلوغ ــت راس قطعة در
ريز برون ــحي ترش واحدهاي ــترين به و بيش (٪۵/۳۸) النگرهانس جزائر به
مجاري به ــاختارها س غده،كمترين درصد در بدنه دارد. (۶۳/۴۶٪)اختصاص
(٪۶۱ /۰۲) برون ريز ــحي به واحدهاي ترش و بيشترين (٪۴/۷۸) ــحي ترش
ــاختارها س كمترين درصد پانكراس، ــده غ چپ قطعه ــود. در ميش مربوط
ــه واحدهاي ب مربوط ــترين بيش و (٪۵/۶۱) ــر النگرهانس جزائ ــوط به مرب
ميدهد نشان چنين هم مقايسه اين مي باشد. (٪۶۶/۸) ريز برون ــحي ترش
دركل استروما و ــيم پارانش دهندة تشكيل ــاختارهاي كمترين درصدس كه
ــترين بيش و (٪۵/۸۷) النگرهانس جزاير به ــي جنس بلوغ ــده پانكراس در غ

ماده گوسفند بررسي در سني مورد مختلف گروههاي و قطعات در پانكراس استروماي و پارانشيم ساختارهاي درصد معيار و ميانگين خطاي جدول۱:

.(p مي دهد(۰/۰۵> نشان جدول ستونهاي عمودي در پانكراس قطعات و گروهها را در معنيدار اختالف مشابه بزرگ *حروف
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بين ــة مقايس دارد. در اختصاص (٪۶۳/۶۶) ريز ــحي برون ترش واحدهاي به
جنسي بلوغ در چپ و قطعه قطعه راست ،بدنه فوق در ساختارهاي فراواني

نشد. مشاهده معنيداري اختالف
ــتروما  اس و ــيم پارانش دهندة ــكيل تش ختارهاي ــا درصد س و فراواني  
ــاختارها س درصد كمترين كه ميدهد ــان جسمينش بلوغ ــت راس قطعه در
ريز برون ــحي ترش واحدهاي به ــترين بيش و (٪۵/۰۱) ــحي ترش مجاري به
جزاير در ساختارها درصد غده كمترين بد نه در . دارد اختصاص (٪ ۶۸/۵)
(٪۵۷/۲۸ ) ريز برون ترشحي واحدهاي در بيشترين و (٪۷ /۰۱ ) النگرهانس
به ساختارها درصد كمترين پانکراس، غده چپ قطعه در ــد. ش ــاهده مش
برونريز ــحي ترش واحدهاي به ــترين بيش (۴/۷۹٪)و النگرهانس ــر جزاي
پانكراس غده ــاختارهادركل س درصد كمترين دارد. (۶۴/۲۹٪) اختصاص
واحدهاي به ــترين بيش و جزائر النگرهانس (۵/۵۹) ــمي به جس بلوغ در

ــود. ميش مربوط (٪۶۴ /۰ ۷) ريز برون ــحي ترش
غده  مختلف ــات قطع در ــتروما اس و ــيم پارانش گروهي بين ــة  مقايس
مختلف جنيني، ــنين س را بين داري اختالف معني ــواردي در م ــراس پانک
فراواني زمينه در اين ميدهد. ــان نش ــمي جس و بلوغ ــي جنس نوزاد، بلوغ
با چپ در جنين قطعه و بدنه قطعه راست، در ريز برون واحدهاي تر شحي
معني دار جسمي افزايش و بلوغ جنسي نوزاد، بلوغ در معادل ــاير قطعات س
جنين ــت و چپ در راس قطعات در ــحي ترش مجاري فراواني و (p <۰/۰۵ )
معنيدار بلوغ جسميكاهش و جنسي بلوغ نوزاد، معادل در قطعات ــاير با س
قطعه در خوني عروق گروهي ميزان بين در مقايسة .(p دارد(۰/۰۵> وجود
بلوغ و جنسي بلوغ بين جنين با و دار نوزاد كاهش معني با جنين بين چپ
النگرهانس جزائر فراواني .(p <۰ /۰۵) مشاهده شد دار معني جسميافزايش
قطعه در جسميو بلوغ و ــي جنس بلوغ با نوزاد، جنين بين ــت راس قطعه در
نشان دار معني جسميكاهش بلوغ و جنسي بلوغ ، جنين با نوزاد بين چپ
در همبند بافت گروهي فراواني ــه بين مقايس در همچنين .(p <۰/۰۵)داد

بلوغ ، نوزاد در با قطعات معادل در جنين قطعه چپ و بدنه ــت، راس قطعه
در و (p <۰ /۰۵) مي دهد نشان را داري معني جسميكاهش بلوغ و جنسي

مشاهده نشد. معنيداري موارد اختالف ساير
جنين در ريز برون ترشحي واحدهاي فراواني گروهي، بين ــه در مقايس
داشت. فراواني وجود معنيدار جسميافزايش بلوغ و ــي جنس ، بلوغ با نوزاد
فراواني عروق جسمي و و بلوغ جنسي نوزاد، بلوغ جنين با ــحي ترش مجاري
جزائر النگرهانس ــي فراوان در دارد. معني دار کاهش ــوزاد ن با جنين ــي خون
وجسميكاهش جنسي بلوغ بلوغ جسمي و نوزاد با و ــي جنس بلوغ با جنين
معنيداري اختالف موارد ــاير س و در (p ــد (۰۵/ ۰> ش ــاهده مش دار معني

نشد. مشاهده
غده کل در ــتروما واس ــيم پارانش ــاختارهاي مختلف تغييرات س ترتيب
؛ از بود عبارت بيشتر از كمتر به سني مورد بررسي گروههاي در پانكراس
جسمي بلوغ و جنسي، نوزاد جنين، بلوغ برون ريز؛ ترشحي واحدهاي

جنين و جنسي، نوزاد جسمي، بلوغ ترشحي؛ بلوغ مجاري
جسمي و بلوغ بلوغ جنسي خوني؛ نوزاد، جنين، عروق

نوزاد و جنين جنسي، بلوغ جسمي، بلوغ نگرهانس؛ جزائرال
جنين و جنسي جسمي، بلوغ بلوغ نوزاد، همبنداستروما ؛ بافت

ــر جزائر  ــي تغييرات قط بررس از ــه حاصل ــج ۲ نتاي ــماره ش ــدول ج
در ميدهد. مختلف نشان و قطعات سنين ماده در در گوسفند را النگرهانس
قطعه شامل؛ بيشتر به كمتر النگرهانس از جزائر قطر جنين ترتيب تغييرات
شامل؛ بيشتر از كمتر به در نوزاد اين تغييرات و بدنه بود. راست قطعه چپ،
از تغييرات ترتيب به ــي جنس بلوغ در نيز و چپ قطعه ــت، راس قطعه بدنه،
تغييرات ترتيب راست بود. قطعه و چپ قطعه شامل؛ بدنه، ــتر بيش به كمتر
قطعه بدنه، شامل؛ بيشتر ــمي از كمتر به جس بلوغ در جزائرالنگرهانس قطر
مختلف قطعات بين داري معني اختالف مقايسه در بود. راست قطعه و چپ
النگرهانس جزائر قطر ــد. تغييرات نش ــاهده مش ــن س يك در پانکراس غده

     قطعات     

گروهها
چپبدنهقطعه راست غدهقطعه کل

جنين
۴۳/۹۵±۲/۸۵

AB
۴۵/۶۸±۳/۰۹

۴۰/۹۶±۵/۰۴
EF

۴۳/۵۹±۲/۰۹
GH

نوزاد
۵۳/۱۹±۲/۰۰

AC
۵۱/۲۷±۲/۶۴

۵۳/۵۳±۲/۶۴
E

۵۲/۷۵±۱/۳۵
GI

بلوغ جنسي
۵۲/۱۵±۱/۹۷ 

BD
۵۰/۶۶±۲/۶۶

۵۱/۲۷±۱/۷۵
F

۵۱/۵۶±۱/۲۰
HJ

بلوغ جسمي
۴۷/۰۲±۸۱/۲

CD
۴۳/۷۷±۲/۸۷۴۶/۹۱±۳/۶

۴۶/۲۰±۱/۸۱
IJ

غده کل
۴۹/۶۴±۱/۲۰

۴۸/۳۰±۱/۴۱۴۹/۲۳±۱/۴۴۴۹/۱۸±۰/۷۸

ماده گوسفند مختلف در قطعات و سني گروههاي در شده بررسي النگرهانس جزائر معيار اقطار خطاي ± ميانگين جدول ۲:

ميدهد. نشان پانکراس مختلف و قطعات گروه ها در را دار در جدول، اختالف معني مشابه بزرگ حرف ٭
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جنسي بلوغ و بانوزاد جنين بين ــت در قطعه راس گروهي بين ــه مقايس در
دار معني جسميکاهش بلوغ جنسي با بلوغ نوزاد و بين و دار معني افزايش
معني افزايش ــي جنس بلوغ و نوزاد با جنين بين چپ قطعه در دارد. وجود
نشد. مشاهده اختالف معنيداري موارد ساير در و (p <۰/۰۵) ــد دارميباش
كمتر از گروه هاي مختلف بين در ــس جزائر النگرهان قطر تيب تغييرات ــر ت

از؛ عبارتند بيشتر به
نوزاد و جنسي بلوغ جسمي، بلوغ جنين، راست؛ قطعه

و نوزاد جنسي بلوغ جنين، جسمي، بدنه؛ بلوغ
نوزاد و جنسي بلوغ جسمي، بلوغ جنين، چپ؛ قطعه

نوزاد جنسي و بلوغ جسمي، بلوغ غده؛ جنين، کل
ماده بين  گوسفند مختلف سنين در جزائر قطر گروهي بين در مقايسه  
با جنسي نوزاد و بلوغ و بين دار معني جسمي افزايش نوزاد و بلوغ با جنين
اندازه قطر . تغييرات (p<۰/۰۵) دارد وجود معني دار ــميکاهش جس بلوغ
جسمي، بلوغ بلوغ جنين، ــترين شامل؛ بيش به از کمترين النگرهانس جزائر
بيشترين و جنيني گروه به کمترين قطر جزائر که ميباشد نوزاد و ــي جنس

دارد. اختصاص نوزاد گروه به قطر

بحث
زواياي از پانکراس ــتروما درغده و اس ــيم پارانش ــاختارهاي س ــي بررس
ــي بررس ميتوان ــات مطالع ــن اي ــه جمل از ــرد. ميگي ــورت ص ــون گوناگ
مجاري واحدها با اين همکاري ريز، برون ــحي هاي ترش واحد ــاختارهاي س
سلولي درون ساختارهاي مورفومتري بررسي النگرهانس، جزائر ــحي و ترش
آنها ترشحات ــحي و ترش هاي سلول تغييرات ــي بررس ــحي، ترش واحدهاي
ريز بافت درون مورد در .(۲۶،۲۰،۱۳،۱) ــرد ب نام را دارو تزريق تاثير ــت تح
مطالعات در است. ــده انجام ش محّققين ــط توس گوناگوني ــيهاي بررس نيز
التهاب پانکراس، ــرطان، س قبيل از پانکراس ــوارض ع خاطر به زمينه ــن اي
. دارد (۳۱،۱۴،۸،۴،۳) ادامه مختلف ــات حيوان و ــان انس روي غيره و ديابت
جزائر، جزائر، تراکم بعدي سه و بعدي دو شکل بررسي مطالعات به ــتر بيش
، سلول ها ترشحات ميزان و نوع اين سلولها ، درصد جزائر، سلول هاي انواع
ريز برون ترشحي واحدهاي در نحوه تراکم آن و ــحي ترش گرانولهاي انواع
اين پارامترها از بسياري مقايسه ــت. اس متمرکز ريزغده درون سلولهاي و
بين اغلب در اين مطالعات است. گرفته صورت از تولد بعد و سنين قبل در
است شده گزارش گونهاي بين گونه و يا يک مختلف ــنين در س دو جنس،

.(۲۷،۲۵،۱۵)
ــلولهاي  س روده به آندودرمي پيش ــلول هاي اوليه س جنيني، دردوره
اين . (۸) ميشوند متمايز غده ريز درون قسمت و پانکراس آسيني، مجراي
ــت اس ممکن تکامل طول در ميگردد. بر آنها عمل نحوه و ــکل به ش تمايز
ترشحي واحدهاي مثال براي باشد. همکاري پانکراس ــلول هاي س انواع بين
با اند شده هرمي تشکيل ــلول س تجمع ۷-۸ از معموًال که ريز برون ــيني آس
واحدهاي آسيني با سلول هاي همکاري ميباشند. ارتباط ترشحي در مجاري
.(۲۹ ،۱۶) است شده گزارش انسوليني - ــيني آس کمپلکس بهنام ريز درون
مرحله در ــز ري برون ــحي ترش واحدهاي تراکم ــر حاض مطالعه ــاس اس ــر ب
ترشحي واحدهاي تراکم است. تولد بعد از از کمتر بسيار جنيني( ٪۳۵/۶۱)
به افزايش نشان گر نياز بلوغ جسمي،۶۴/۰۷٪ مشاهده شد.اين ريز در برون
حقيقت است. در جنيني دوره به نسبت بالغ حيوانات در آنزيمهاي گوارشي

غذائي نيز افزايش مييابد. ــرف يافته و مص افزايش نيز ــن،وزن س افزايش با
ريز برون ترشحي واحدهاي ، بيشتر گوارشي توليدآنزيمهاي براي نتيجه در
در ريز پانکراس برون تکامل روند مي دهد نشان اين ــان ميدهد. نش افزايش

ميرسد. بلوغ در خود حداکثر وبه شده شروع تولد از قبل
النگرهانس،  ــلولهاي جزائر س با آسيني ــلولهاي س همکاري بر عالوه
با ارتباطي مجاري مکعبي ــلولهاي س همکاري در باره گوناگوني ــات مطالع
در نگهداري ــلول ها س اين ــش نق .(۲۱، ۴) دارد ــود جزائر وج ــلولهاي س
ميدهد نشان مطالعات بعضي .(۲۰) است ــده ثابت ش جزائر هم سلولهاي
بوجود مجاري آسيني و سلول هاي اپيتليوم از النگرهانس جزائر ــلولهاي س
ريز درون و ــز ري برون بافت تغييرات باعث ــا همکاريه اين .(۲۶) ــد ميآي

ميگردد. طول تکامل موجود زنده در پانکراس
تولد از در بعد جسمي گوسفند بلوغ سن در خوني ميزان عروق افزايش
ــاختارهاي س ــاير س جاي خوني عروق که ميآورد وجود به را احتمال ــن اي
براي رساني خون فعاليت حداکثر تا کرده پر سنين باالتر در ــيمي را پارانش
ــاخت ترشحات براي س تحريک از طريق ــاختارها س اين فعاليت ــترين بيش
از ــده ش ــاخته س هورمونهاي دريافت يا ــاخت س يا تحريک در و ريز برون
همبند بافت زياد ــتردگي گس و فراواني نمايد. نقش آفريني ريز در.ون بافت
جمله از بافت اين ــلولهاي س ميدهد که ــان نش جنين گوسفند ــتروما اس
سلولهاي انواع به فعال صورت دوره جنيني به پايان مزانشيميتا سلولهاي
يافته نيز کاهش آن تولد فعاليت از بعد تمايز مييابد. همبند استروما فت با
خاص نقاط ــني محدود به س گروههاي در ــتروما اس همبند بافت ضخامت و
مختلف سنين در است. شده ــول لوبولي و کپس بين بينابيني، همبند بافت
و اختالف زيادي را با بوده نازک استروما همبند ضخامت بافت تولد، از بعد

نميدهد. نشان هم
جزائر بايدگفت؛ آن اهميت به با توجه النگرهانس جزائر تکامل مورد در
کوچکتري اندازه کمتر و صد در و فراواني با ــفند جنين گوس در النگرهانس
آن فراواني سلول هاي در تفاوت اين ــود. ديده مي ش سنين ساير به ــبت نس
اصول ارزيابي براي ميکرو آناتوميجزائر پستانداران بررسي ميگذارد. اثر نيز
با مقايسه در سلول توانايي يک مثال براي مهم است. آن هورموني ترشحات
ممکن توليد هورمونها در مختلف، جنس دردو نوع، از همان سلولها ساير
جزائر در و تعداد توّلد اندازه از بعد ــفند گوس در .(۲۷) باشد متفاوت ــت اس
جزائر که نشان ميدهد اين است. سنين ساير و جنين ــتر از بيش نوزاد گروه
گونهاي به مييابد. خود را ــد رش جنيني حداکثر دوره پايان تا ــس النگرهان
ميگيرند. قرار اندازه ــر در حداکث تولد جزائر از بعد هفته يک نوزاد ــه در ک
اندازه کاهش ــوند. مي ش قطرتر کم و يا کوچکتر جزائر به تدريج تولد از بعد
در سن با افزايش مي باشد. باالخره جزائر توده سلولي کاهش واقع جزائر در
ميرسد. توّلد بعد در سنين خود حداقل به اندازه جزائر ميزان جسمي بلوغ
تغيير يا و تبديل احتماًال ــود در بعد از تولد ميش فوق نتيجه گيري موارد از
درون رفتن بافت ــل تحلي دليل همين به دارد ــر وجود يکديگ به ــلول ها س
بين معنيدار اختالف عدم ــت. اس توجيه قابل ريز برون بافت و افزايش ريز
تکامل اين روند که هر گروه سني بيان مي کند در پانکراس مختلف قطعات
چپ قطعه و بدنه راست، قطعه از پانکراس ــمت هاي قس در همه تغييرات و
مختلف قطعات روي خود را تاثيرات همزمان و انجام ميگيرد يکسان تقريبًا

ميگذارد. باقي سن همان در پانکراس
-۷۲/۶۲ ــاده م ــفند گوس در جزاير النگرهانس ــر تغييرات قط ــه دامن
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النگرهانس جزائر قطر مختلف ــات حيوان در ــت آمد. بدس ميکرومتر ۲۵/۷۴
النگرهانس جزائر ــت (۱۲). قطر اس ــده ش ميکرومتر گزارش بين ۴۰-۲۰۰
در .(۵) ــر بود ۳۰۰- ۲۵ ميکرومت و در گاو ــر ۳۷۰-۵۰ ميکرومت ــگ س در
گاو در پانکراس ــزرگ جزائر ب النگرهانس قطر روي جزائر ــري ديگ مطالعه
گرديده گزارش ميکرون ــک ۲۰۰- ۲۵ کوچ جزائر ــرون و ميک ۱۰۰-۱۶۰۰
ماده در گوسفند النگرهانس در جزائر قطر ازتغييرات حاصل (۶).نتايج است

دامنه ساير حيوانات قرار دارد.
در از تکامل، ــي ناش عمده اختالف ــود نتيجه گيري ميش طور کلي ــه ب
نسبي ادامه صورت به از تولد بعد سنين در ــده و ش ايجاد تولد از ــن قبل س

مييابد.
قدرداني و تشکر

شيراز دانشگاه ــکي دامپزش دانشکده ــيله وس تحقيق به اين ــتيباني پش
از ــندگان نويس ــود. ميش ــکر تش و تقدير ــيله وس بدين که گرفت ــورت ص
به افساي مريم خانم و قدرت سيما خانم شناسي بافت آزمايشگاه کارشناس

ميکنند. تشکر مطالعه اين طول در کمکهايشان خاطر

پاورقيها
1- Intercalated duct
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