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مقدمه

نییام علمی  بییا (See-see partridge)یییا کبییک تیهو  تیییهیو

(Ammoperdix griseogularis) سییانان و ی ماکیاناز راسییته

بوده که زیسییتگاه طبیعی آن از  (Phasianidaeی قرقاوالن )تیره

غرب تا پاکسیتان و ایران در شرق امتداد در  جنوب شیرقی ترکیه

بوده که از  مترسییانتی 25تا  23کند. طول بدن این پرنده پیدا می

ی نر اسییت و ظاهری شییبیه کبک دارد. پرندهجثه ماکیان کوچک 

دار خاکسییتری و با خطوط ریز موج روشیینای سییطح پشییتی قهوه

 هم چنینباشد. ای مایل به صورتی میسطح شکمی به رنگ قهوه

منقار و پررنگ  دارچینی پهلوها در حدود شییش نوار پهن به رنگ

ی ماده با نر در این اسییت که طر  سییرر رنگ دارد. تفاوت پرنده

  . (2،9) مشخص سیاه و سفید در صورت و پهلوها را ندارد

ن یتربزرگداران به عنوان کبد در پرندگان همانند سایر مهره

شود. ترین ارگان در حفظ انرژی نیز شناخته میی بدن، مهمغده

 مقاله پژوهشی
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ها و هم چنین این اندام در هضم چربی، پروتئین و کربوهیدرات

در  (.1) تولید و ترشح صفرا به داخل لوله گوارش، مشارکت دارد

باشد که در نواحی و لوب چپ و راست میپرندگان کبد دارای د

گردند و در پرندگان اهلی مانند مرغ میانی به یکدیگر متصل می

تی به دو قسمت پش وسیله یک شکافهب خانگی و بوقلمون لوب چپ

 وجود پرندگان اکثر در صفرا کیسهو شکمی قابل تقسیم است. 

از لحاظ (. 5) است گرفته قرار راست قطعه سطح احشایی در و دارد

ران اهای جزئی همانند پستاندشناسی این اندام با وجود تفاوتبافت

مشخص و سیون ها عدم وجود لوبوالاست. از جمله این تفاوت

  (.3)باشد لوبولی میترابکول بین

 کبد جنس قرقاول، طحال و شناسی کبدمطالعه ریخت در

طحال  اندازه در تفاوتی ولی شد گزارش نر جنس از تربزرگ ماده

 کبد شناسیریخت مطالعه در(. 19) دنش مشاهده جنس دو

 قطعه راست از تربزرگ قمری در کبد چپ قطعه قمری، و کبک

مشابه  تحقیق نشد. در مشاهده کبک در حالت این که باشدمی

 جغد با در کبد قطعه دو اندازه شد گزارش جغد روی بر دیگری

 جغد ولی ندارد وجود کیسه صفرا کبوتر در .است برابر یکدیگر

عالوه بر (. 13،11باشد ) یم صفرا کیسه دارای ماکیان همانند

در مطالعت مشابهی بر روی پرندگانی  این بررسی ساختاری کبد

 استانجام گرفته و سار دارشارمانند چنگر اوراسیایی مرغ 

(4،1،15) . 

ین عضو لنفاوی پرندگان، اندامی به تربزرگطحال به عنوان 

ای است که در باالی سطح احشایی لوب قرمز پررنگ تا قهوهرنگ 

 ساختمان این عضو در مطالعات مختلف(. 11)راست کبد قرار دارد

همراه و در ارتباط  معموالً دلیل اتصاالت خود با دستگاه گوارشهب

مورد بررسی قرار گرفته است. در این این دستگاه های با اندام

 2313و همکاران در سال  Pourhaji، 2339در سال   Motرابطه

اطالعاتی را از  2312در سال  و همکاران Yovchevو 

و  کبک، در قمریبه ترتیب شناسی طحال شناسی و بافتریخت

 و قرقاول ارائه دادند.  دارشارمرغ 

شکمی و طحالی  ،لوب پشتی سه لوزالمعده در پرندگان از

ت مختلط اسی تشکیل شده است. این غده همانند کبد یک غده

 ها و قندها، پروتئینکه ترشحات برون ریز آن در هضم چربی

جزایر وسیله هآن بترشحات درون ریز مشارکت دارد. هم چنین 

تا چند هزار میکرون  13های مختلف از قطر اندازه االنگرهانس ب

 اندهای برون ریز پراکنده شدهکه در بین قسمت گیردصورت می

(12 ،3 .)Bailey 1997 در سال کارانو هم ،Saadatfar  و

  Pourhajiو  2313در سال   Mobini، 2311 در سال  همکاران

ی هوبره، ، به ترتیب بر روی لوزالمعده2313و همکاران در سال 

 شناسی رامطالعات آناتومی و بافت دارشارو مرغ  قمری، کبوتر

مجرای  3تا  2ی وسیلهه. ترشحات لوزالمعده بانجام دادند

  (.5) گرددلوزالمعده، در دوازدهه صعودی تخلیه می

ا نه تنه های مختلف در پرندگانآناتومیکی اندام هایتفاوت

های نر و ماده یک گونه ها، بلکه در برخی موارد در جنسدر گونه

همواره مورد توجه لذا این تنوع ساختاری شود. نیز مشاهده می

 ل فقدان اطالعات کافیدلیهب .است متخصصین علوم تشریح بوده

شناسی تیهو و اهمیت حیاتی کبد، از مشخصات آناتومیکی و بافت

لوزالمعده و طحال در سالمت پرندگان، این مطالعه جهت بررسی 

ریزی و های فوق در این پرنده برنامههای ساختاری اندامویژگی

و  های مختلف بهداشتانجام شد. نتایج این مطالعه در زمینه

های بیماریشناسی ای طیور از جمله کالبدگشایی، آسیبهبیماری

گسترش دامنه اطالعاتی  هم چنین ومهم متابولیک و عفونی 

 بود.    آناتومی پرندگان سودمند خواهد

 مواد و روش کار

ماده(، به  7نر و 7این مطالعه چهارده قطعه تیهو ) برای

شمالی کشور خریداری  نواحی هایصورت تصادفی از استان

-و پس ازکنار هها به روش شرعی ذبح شدپرندهگردید. تمامی 

از جوانب بریده شد تا تمام اعضاء زدن پوست، عضالت شکمی 

حفره بطنی نمایان گردد. بررسی اولیه از نظر مجاورات، رنگ و 

ها در حفره شکل کبد، طحال و لوزالمعده در محل اصلی آن

الزم گرفته شد. در مرحله بعد،  تصاویر عمل آمد و بطنی به

از محل اتصالشان به حفره بطنی قطع وکبد  های کبدیلیگامنت

 ،لوزالمعده و طحال، همراه با دوازدههچنین همخارج گردید. 

خود جدا و از  روده از محل اتصالسنگدان و بخش انتهای تهی

. این اعضاء بعد از گسترش در شدمحوطه بطنی پرنده خارج 

-زهاندا، رنگ، طول و پهنا شناسیریخت لحاظسینی آناتومی، از 

گیری هر بخش سه اندازه. برای دقت عمل بیشتر، شدندگیری 

ه مدت ب ها برای نگهداری طوالنینهایت نمونه بار تکرار شد. در

 درصد انتقال یافتند. 13داخل فرمالین 
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، در هیچ بودن دارمعنی برای P≥35/3که با در نظر گرفتن  متردست آمده از کبد، طحال و لوزالمعده در تیهوی نر و ماده بر حسب میلی پهنای بهمقادیر طول و  .1جدول

  داری بین جنس نر وماده مشاهده نشد.یک از ابعاد تفاوت معنی

 

طور تصادفی  پرنده ماده به 3پرنده نر و 3مطالعه بافتی به منظور

 انتهای های بافتی ازانتخاب شد و همزمان با مطالعه آناتومیکی نمونه

کبد،  چپ قطعه به راست قطعه اتصال راست، محل کبد خلفی قدامی و

 خلفی و میانی های قدامی،چپ، قسمت کبد انتهای قدامی و خلفی

گردید.  اخذ مترسانتی 1×1اندازه  های بافتی بهنمونه لوزالمعده و طحال

 از پس شد وداده قرار درصد 13 فرمالین محلول بافر در هااین نمونه

 از اتوتکنیکون قرار گرفت. بعد هدستگا در آوریلجهت عم ثبوت

 و تهیه هاآن از میکرون 5 ضخامت به هاییبرش پارافین گیری درقالب

ی بوسیله (H & Eائوزین ) و هماتوکسیلین آمیزیپس از رنگ

 .مطالعه قرارگرفتند مورد نوری میکروسکوپ

جنسیت  به تفکیک هااندام عرض و طول در ادامه میانگین

 آماری آزمون نهایت در گرفته شد. معیار هرکدام انحراف از و محاسبه

 22 نسخه SPSS افزار نرم توسط عضو هر عرض میانگین طول و برای

 مورد (T.student) دانشجویی تی در ادامه آزمون گرفت. صورت

 بین اختالف بودن دار معنی برای ≥ P 35/3 سطح و گرفت قرار استفاده

 .شد گرفته درنظر هاداده

   نتایج

ای رنگ قهوهکبد به : شناسینتایج حاصل از مشاهدات ریخت

لوب راست و شد. این اندام از دو ای یا قرمز تیره مشاهده روشن تا قهوه

شد که در موقعیت جلویی خط میانی توسط یک پل چپ تشکیل می

بودند. هر دو لوب، دارای سه سطح احشایی، پارانشیمی به هم متصل

های باالیی و میانی کبد ضخیم و جانبی و میانی بودند. هم چنین لبه

ا . نیمه عقبی لوب چپ بدیده شدهای پایینی و جوانب باریک و تیز لبه

شد که بیشتر از سطح ریدگی کوچک به دو بخش تقسیم مییک ب

ه فیبروزی ک-بود. کبد توسط یک پرده نازک سروزی احشائی مشخص

شد. تمام های هوایی صفاقی ی کبدی همراه بود پوشیده میبا کیسه

ای های و گردنی از موقعیتهای هوایی به جز کیسه هوایی ترقوهکیسه

داشتند. لیگامنتی مانند لیگامنت داسی  مختلف در ارتباط با کبد قرار

نمود. ن، کبد را از خط میانی به جناغ متصل میاکبد پستاندار در شکل

ای خلفی به های هوایی سینههای جانبی کبد توسط کیسهلبه

ی صفاقی، کبد را از های جانبی حفره بطنی متصل بود. پردهدیواره

روی جناغ  دی وی کبجهات راست، چپ، پشتی و شکمی، در حفره

ها سینه معلق نگه داشته و بخش اعظم بافت کبد را جناغ و دنده

 (. 1،2اویر)تصد پوشاندنمی

سطح جداری کبد محدب بود و با جناغ و عضالت شکمی تماس 

معده در سطح احشایی تا حدودی مقعر و اثر تماس پیشاما داشت. 

حشایی لوب لوزالمعده در سطح ا و دوازدهه و ،سطح احشایی لوب چپ

 طحس توسط سنگدان شکمی –بود. توده عضالنی عقبی راست مشخص

ناف کبد در سطح احشایی به شکل  شد ومی پوشیده چپ کبد احشایی

های کبدی و از این محل سرخرگ .عمق بودیک فرورفتگی کم

 شدمی های سیاهرگ باب به کبد وارد و مجاری صفراوی خارجشاخه

 داریمعنیکبد در جنس نر و ماده تفاوت  و حجم (. اندازه1)تصویر

تر از لوب سمت طویل ر دو جنسلوب راست در ه . با این حالنداشت

 (. 1چپ بود )جدول

صفرای داخل آن، به شکل دوکی  ه میزانکیسه صفرا بسته ب

شد. این کیسه در سطح احشائی لوب ای مشاهده میکشیده تا لوله

 میانگین ابعاد

 جنسیت

 نر ماده

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 13/5 53/29 43/4 2/32 کبد راست طول لوب

  11/2 5/17 91/2 11 کبد عرض لوب راست

 12/4 1/25 11/2 1/27 لوب چپ کبد طول

 37/3 23/17 94/4 2/11 کبد عرض لوب چپ

 51/1 75/9 39/1 7/1 صفرا کیسه طول

 55/3 13/2 57/3 2/3 صفرا کیسه عرض

 91/3 35/1 51/3 51/1 طحال طول

 57/3 71/2 19/3 1/3 طحال عرض

 27/5 93/21 51/5 5/31 لوزالمعده پشتی طول

 27/1 13/5 45/1 5 لوزالمعده پشتی عرض

 35/5 73/25 47/5 5/21 لوزالمعده شکمی طول

 34/1 43/4 79/3 4 شکمی لوزالمعده عرض
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انی تا لبه خلفی لوب راست راست کبد قرار گرفته و از بخش می

بود. انتهای خلفی آن، مابین دوازدهه نزولی و صعودی قرار  هشدکشیده 

گرفت و با سطح زیرین بخش قدامی لوزالمعده شکمی تماس می

تر زمان پر بودن کمی باریکدر  صفرا کیسه یهم چنین قاعده یافت.می

ز به تبعیت اترین بخش بود. رنگ آن باریکآن از بخش میانی و رأس 

حجم کیسه صفرا در هر دو  (.2شد )تصویررنگ صفرا، سبزتیره مشاهده 

 (.     1)جدول داری نداشتتفاوت معنی جنس

در  وای بود قهوه مایل به  رنگ قرمز طحال اندامی کوچک به

ضی بی شکل آن بخش خلفی سطح احشایی لوب چپ کبد قرار داشت.

 اش بودتر از انتهای خلفیو در برخی موارد انتهای قدامی آن پهن

(. انتهای قدامی آن به سمت چپ و پشت با بخش میانی سمت 2)تصویر

ای سروزی از مزانتر پشتی بین لبه معده تماس داشت و ورقهراست پیش

گرفت. انتهای خلفی آن تا حدودی به معده قرار میچپ طحال و پیش

میانی بدن و پایین نزدیک شده با بخش پیلور سنگدان و  سمت خط

یافت. سطح پشتی طحال مجاور خمیدگی قدامی دوازدهه تماس می

 لوب قدامی کلیه چپ بود. 

لوزالمعده در تیهو اندامی طویل بود که در فضای بین دو بازوی 

شد. لوزالمعده شکمی، اولین عضوی  صعودی و نزولی دوازدهه مشاهده

قابل  شکمی -پشتی از موقعیت به همراه دوازدهه در کالبدشکافی بود که

لوزالمعده به سه لوب پشتی، شکمی و طحالی تقسیم  مشاهده بود.

شد. لوب پشتی به بازوی نزولی دوازدهه و لوب شکمی به بازوی می

هم چنین لوب طحالی به صورت نوار  شد.صعودی دوازدهه متصل می

ی پشتی هالوب (.3ی متصل بود )تصویرباریک و کوچکی به لوب شکم

ی یک پل پارانشیمی به هم متصل بوده و به واحدهای بوسیلهو شکمی 

شدند. ناف لوزالمعده در انتهای تقسیم می تری به نام لوبولکوچک

خونی و لنفی، اعصاب و مجاری های داشت و با رگقدامی آن قرار

بازوی  بی مشخص بود. دولوزالمعده همراه با بافت همبندی به خو

ای دوازدهه -نام رباط لوزالمعده  دوازدهه توسط پرده سروزی دوالیه به

بود. لوزالمعده از سطح شکمی با دیواره تحتانی  به لوزالمعده متصل شده

سطح پشتی آن با سنگدان، پیش معده و  حفره بطنی تماس داشت و

ی م تا کرم متمایل به صورتکربه رنگ  ارتباط بود. لوزالمعده  روده درتهی

و تا حدودی  ،یکسان اندازه لوزالمعده در پرنده نر و ماده. (3بود )تصویر

شد  مشاهده از لوب شکمی در هر دو جنس حجم لوب پشتی بیش

کمی که  (. در تیهو دو مجرای لوزالمعده مشخص وجود داشت1)جدول 

سیر و با طی م ه گرفتاز لوب شکمی منشاء  محل تالقی دو لوب،باالتر از 

ای در یک سوم قدامی مجرای صفراوی دوازدهه همراه  به مورب،

 شدند. دوازدهه صعودی تخلیه می

 
: d: سنگدان، c: قلب، b: چینه دان، a محوطه بطنی تیهوی ماده بالغ.. 1تصویر

: h: دوازدهه صعودی، g: دوازدهه نزولی، f: لوب راست کبد، eلوب چپ کبد، 

 .: ریه چپk: مری گردنی، j: کلوآک، iلوزالمعده شکمی، 

 

 
 ،: سنگدانc ،: پیش معدهb: چینه دان، a محوطه بطنی تیهوی نر بالغ.. 2تصویر 

d ،لوب چپ کبد :eطحال :، f ،دوازدهه نزولی :g ،کیسه صفرا :hکراس پشتی، ن: پا

i ،ایلئوم :j ،سکوم راست :kسکوم چپ :،  l ،تهی روده :m :راست روده ،n کیسه :

 صفرا )در حالت خالی(.

 

 
ته : b: پیش معده، a های مجاور در تیهوی نر.ی دوازده و اندامحلقه .3تصویر 

: دوازدهه d سنگدان، شکمی –عقبی ته کیسه  :c سنگدان، پشتی –جلویی کیسه 

: لوزالمعده  h: لوزالمعده پشتی، g: تهی روده، f: دوازدهه صعودی، eنزولی، 

 .: لوزالمعده طحالیiشکمی، 
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، رنگ  133)بزرگنمایی  فتومیکروگراف لوب راست کبد تیهوی نر  .4 تصویر

: کپسول  d: سینوزوئید،c: سیاهرگ مرکز لوبولی، b:هپاتوسیت، H & E) .aآمیزی 

 .کبد

 

 
 راست کبد تیهوی نرفتومیکروگراف فضای باب کبدی در لوب   .5 تصویر

: cسلول کوپفر،  :b: هپاتوسیت، a. (H & E، رنگ آمیزی 433)بزرگنمایی 

 .: مجرای صفراویf: سیاهرگ باب، e: سرخرگ کبدی،  dسینوزوئید،

 

 
، 433)بزرگنمایی فتو میکروگراف از راس کیسه صفرا در تیهوی ماده . 1تصویر

: bه، ای ساداپی تلیوم استوانه : چین کوتاه کیسه صفرا باH & E) .aرنگ آمیزی 

 : الیه عضالنی.cزیر مخاط همبندی سست، 
 

در بافت کبد، : شناسینتایج حاصل از مشاهدات بافت

های کپسول به داخل لوبوله شدن به علت عدم نفوذ کامل تیغه

پارانشیم، واضح نبود و بافت تقریباً یکنواخت مشاهده شد. 

ها همراه با هپاتوسیتپارانشیم را دستجات متراکمی از 

این دستجات به صورت  داد.سینوزوئیدهای کبدی تشکیل می

و د یک تا لوبولی قرار داشتند و ازشعاعی اطراف سیاهرگ مرکز

 شدند. به عبارت دیگرها تشکیل میردیف نامنظم از هپاتوسیت

با  دیکب هایی با یک یا دو الیه سلولسینوزوئیدها توسط تیغه

ها شدند. هپاتوسیتهم جدا می ضخیم از آرایش نامنظم و

های گرد در مرکز سلول وجهی با هسته ی کروی تا چندیهاسلول

 ای روشن بههسته بودند که دارای سیتوپالسمی اسیدوفیل و

. دندمشاهده ششکل یوکروماتین با یک یا دو هستک بازوفیلیک 

های چربی به صورت دارای واکوئل در برخی مواردها هپاتوسیت

 تر از سیتوپالسم و ذخایر گلیکوژن به صورت ذراتینقاط روشن

سینوزوئیدها، فضاهای  شدند.مشاهده می اسیدوفیل به شدت

های کوپفر در های کبدی بودند و سلولروشن در بین سلول

دیواره داخلی تعدادی از سینوزوئیدهای کبدی به صورت 

یده دو به تعداد کم کوچک، هرمی شکل و تیره های بسیار سلول

شدند. فضاهای باب در برخی نواحی از پارانشیم کبد به شکل 

در این فضا  بوده که فضاهای بزرگ با بافت همبند سست

مقاطعی از یک انشعاب شریان کبدی، انشعابی از ورید باب و 

 (. 4،5ویرامجاری کوچک صفراوی وجود داشت )تص

واجد چین  ا در زمان خالی بودندیواره کیسه صفر

. اپیتلیوم مشاهد شد صاف بودن پرهای زیاد و در زمان خوردگی

ای ساده با تعداد بسیار کمی سلول جامی بود. آن از نوع استوانه

ا های نزدیک به قاعده سلول و رأس آنهای استوانههسته سلول

همبندی سست تشکیل پارین را بافت و میکروکرک داشت

های عضالنی نازک و الیه عضالنی واجد سلول . هم چنیندادمی

 (.1)تصویر در جهات مختلف بودو از نوع صاف 

ا ر ی آنهمبند –در مطالعه بافت طحال، کپسول عضالنی 

انشعاب ترابکولی از . با این حال بود کردهراز بیرون محصو

 کرد. مقاطع بافت طحالکپسول به داخل پارانشیم غده نفوذ نمی

رد گ و شد. نقاط سفیدنقاط سفید و قرمز رنگ تشکیل میاز 

های لنفاوی بودند و قسمتی از پولپ سفید را تشکیل ندول

که مناطق مابین پولپ  های زمینه بافتدادند. سایر قسمتمی

، و ندشدبه صورت قرمز رنگ دیده می کردندسفید را پر می

یتی لنفوس د. شریان مرکزی وغالفندداتشکیل میرا پولپ قرمز 

( در برخی مقاطع مشخص بود. مجموع غالف PALSاطراف آن )

داد. لنفوسیتی و فولیکول لنفاوی، پولپ سفید را تشکیل می

 (. 7)تصویر دیده نشددو آن در بین ای ی حاشیهناحیه
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 & H، رنگ آمیزی 34فتومیکروگراف طحال تیهوی نر  )بزرگنمایی  .7 تصویر

E.) a :،کپسول طحالیb  ،پولپ سفید :cپولپ قرمز :. 
 

 
، رنگ 433)بزرگنمایی  لوزالمعده شکمی در تیهوی نر فتومیکروگراف  .1 تصویر

 ه: جزیر c: جزایر النگرهانس کوچک،b: آسینی لوزالمعده، H & E.) aآمیزی 

  .النگرهانس بزرگ

 

در مطالعه بافت لوزالمعده کپسولی بسیار ظریف از بافت 

قابل  هایپوشاند. تیغهبافت را از بیرون می همبند سست، پارانشیم

مشاهده از کپسول به داخل غده نفوذ نکرده و بنابراین لوبوالسیون 

ریز لوزالمعده از غدد حبابی نشد. بخش برون مشخص مشاهده

ای های هرمی تا استوانهمرکب تشکیل شده بود. هر آسینی از سلول

 1تا  4مقاطع عرضی بین ها در گرفت که تعداد آنمی کوتاه شکل

های گرد یا بیضی با یک یا دو ها دارای هستهسلول بود. این سلول

 هاآن هستک در قاعده سلول بودند و سیتوپالسم در قاعده

ظریفی حاوی  ها، بافت همبندبود. مابین آسینیبازوفیلیک 

کننده ترشحات و اعصاب قرار های خونی و لنفی، مجاری خارجرگ

طور نامنظم کنارهم قرار داشتند و در داخل ها بهآسینیبود. گرفته

ها، یک یا دو سلول کوچک کروی یا مکعبی با دهانه برخی از آن

ود بهای مرکزی آسینی قابل مشاهدهعنوان سلولای روشن بههسته

-)مجاری داخل کننده ترشحات(. هر سه نوع مجاری خارج1)تصویر

بولی( در لوزالمعده ولخارج بولی و مجاریولبولی، مجاری بینول

اپیتلیوم  و دارموجود بود و مجرای لوزالمعده با مخاط چین

 شد. ای ساده میکروویلی دار مشاهده استوانه

های ریز لوزالمعده را جزایر النگرهانس در اندازهبخش درون

های داد. اطراف هر جزیره را آسینیمی کوچک و بزرگ تشکیل

تر به صورت نواحی روشن د. جزایر النگرهانسکرریز احاطه میبرون

 وکوچک( αدر دو اندازه بزرگ )جزایر  ،ریزهای بروناز آسینی

شدند که تعداد جزایر کوچک بیشتر بود. جزایر می ( دیدهβ جزایر)

ده ش ای تشکیلهای آلفا و به شکل استوانهبزرگ، بیشتر از سلول

 وجهی بود.و چندهای بتا جزایر کوچک بیشتر واجد سلول و

ها جدا بافت همبندی بسیار ظریفی جزایر را از آسینی همچنین

 (. 1)تصویر کردمی

 بحث 

دو  واجدگردید که کبد در تیهو ی حاضر مشخصدر مطالعه

 یباشد و لوب چپ در قسمت عقبی بوسیلهلوب چپ و راست می

ول ط. گرددشیاری کوتاه به دو قطعه پشتی و شکمی تقسیم می

دو لوب درتیهوی ماده از تیهوی نر بیشتر است که البته این  هر

دار نیست. هم چنین در هر دو جنس لوب سمت یاختالف معن

باشد. در مطالعات تر میراست کبد از لوب سمت چپ طویل

Bailey  گردید که در هوبره انجام شد مشخص 1919که در سال

تر است. حجیمتر و لوب سمت راست کبد از لوب سمت چپ طویل

شود و رنگ با این حال در این پرنده لوب سمت چپ تقسیم نمی

هوبره واجد یک کیسه  باشد.کبد نیز تابع سن و نوع تغذیه می

شکل است. در سار نیز همانند هوبره لوب سمت صفرای گالبی

و لوب سمت چپ یکپارچه  تربزرگتوجهی  راست به شکل قابل

 دو دیگر نشان داده شد که اندازه (. در مطالعات4) شد مشاهده

 کبد چپ قمری قطعه در ولی است برابر کبک وجغد در کبد قطعه

باشد. کیسه صفرا در قمری و کبوتر وجود می راست لوب از تربزرگ

(. در چنگر 13،11ندارد ولی در کبک و جغد واضح و بزرگ است )

 ه صورتنیز لوب راست کبد از لوب چپ ب دارشار اوراسیایی و مرغ

است و لوب چپ به دو قطعه پشتی و شکمی تقسیم  تربزرگنسبی 

در قرقاول نشان داد که طول هر دو  مطالعات .(15،11گردد )می

مساوی، ولی در جنس ماده به نسبت جنس نر کبد اندام کبد لوب 

در این مورد با تیهو مشابهت وجود  که آیدتری به حساب میطویل

 مساوی در ماکیان و بلدرچین ژاپنی نیز هر دو لوب تقریباً دارد.

 شودبوده و لوب چپ به دو قسمت پشتی و شکمی تقسیم می

 شناسی کبد بادرتیهو بیشترین شباهت ریخت لذا(. 14،11،19)
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و کمترین شباهت با قمری وجود دارد. در  دارشارچنگر و مرغ 

ای گزارش به قهوهتمامی مطالعات پرندگان رنگ کبد قرمز مایل 

ای شکل در لولهدوکی تا شکل ظاهری از سوی دیگراست. شده

دک غاز و ارپرندگان آبزی مانند کیسه صفرا شباهت بیشتری به 

 (. 14) دارد

همانند سایر پرندگان در تیهو  مطالعه حاضر نشان داد که

گیرد و به دلیل عدم نفوذ بافت کبد را کپسول گلیسون فرا می

اهر ظپسول به داخل پارانشیم کبد، لوبوله شدن نسج های کتیغه

همانند ماکیان، پارانشیم بافت کبد تیهو را (. 14) ی داردنامشخص

 ها با ظاهر چنددستجات یک تا دو ردیفی متراکمی از هپاتوسیت

در اطراف سیاهرگ مرکز  دهد ومیتشکیل  وجهی و هسته گرد

. هم شونددیده میوپفر های کسلول به همراه لوبولی سینوزوئیدها 

ا تعداد ای ساده بچنین اپیتلیوم دیواره کیسه صفرا در تیهو استوانه

ک ای نزدیهای استوانهبسیار کمی سلول جامی بود و هسته سلول

. مطالعات انجام بودمیکروکرک  واجد هابه قاعده سلول و رأس آن

شده بر روی چنگر، ماکیان و بوقلمون نشان داد در پرندگان 

ضخامت این   اگرچهها وجود دارد. های دوتایی از هپاتوسیتردیف

(. 4،11ها در اردک و سار یک تا دوتایی ذکر شده است )تیغه

داد که در نیز نشان 2313و همکاران در سال   Pourhajiمطالعات 

هایی با ضخامت دو سلول دیده ها در ردیفمرغ مروارید، هپاتوسیت

کوپفر تعداد بسیار کمی دارند. اپی تلیوم های شوند و سلولمی

نواحی  بعضی و ساده ایاستوانه نواحی برخی در کیسه صفرا

 دیده جامی سلول کمی بسیار تعداد با همراه مطبق شبه ایاستوانه

شابه م شناسی کبد در تیهو کامالً بدین ترتیب ساختمان بافت .شد

 باشد. سایر پرندگان می

 رنگ مشاهده شد. این ارگان بهشکل طحال در تیهو بیضی

ای بوده و در بخش خلفی سطح احشایی لوب قرمز متمایل به قهوه

داشت. براساس مطالعات انجام شده موقعیت چپ کبد قرار

قرارگیری طحال در تمامی پرندگان یکسان و تنها از نظر شکل، 

 و 2331در سال   Shummerو Nickelهایی وجود دارد. تفاوت

Dyce   ماکیان  طحال در کردند کهبیان 2311در سال  همکارانو

 مروارید مرغان در باشد.می بیضی تا گرد شکل به و کوچک تقریباً

گالبی شکل مشاهده  آن شکل و بوده ماکیان طحال مشابه نیز

 و غاز ظاهر طحال را در طحال 1943در سال  Garu (.15)شد

در  Motحقیقات همچنین نتایج ت .نمود گزارش شکل مثلثی اردک

 نیز دارای ساختار قمری و دهد که در کبکنشان می 2339 سال

بدین ترتیب طحال در تیهو  .باشدمی ماکیان و دارشار مرغ با مشابه

نیز مشابه سایر پرندگان مشاهده شد. اگرچه از لحاظ شکل با 

 پرندگان آبزی متفاوت است. 

Sultana بنگالدشیطحال اردک  2311در سال  همکاران و 

 دادند که نشان و کردند شناسی مطالعهرا از لحاظ بافت

میزان کم  به ظریف بوده و اردک کوتاه و در طحال هایترابکول

به  ماکیان همچون قرمز سفید و پولپ وشوند می آن پارانشیم وارد

 ماکیان، همانند حاضر تحقیق در راحتی قابل تشخیص نیستند.

 داخل به ترابکولی انشعاب هیچ ولی است واضح ها ناپولپ ساختار

 دارشار ماکیان و مرغ مشابه نظر این از شود ونمی وارد طحال بافت

 (. 15) است متفاوت کبوتر و اردک با و بوده

لوزالمعده در تیهو اندامی طویل در فضای دو بازوی صعودی 

 شد.و نزولی دوازدهه با سه لوب پشتی، شکمی و طحالی مشاهده

ست. ا ترحجیمتر و پشتی بلند و باریک و لوب شکمی کوتاهلوب 

دار و محسوس نیست. ارتباط پارانشیمی یاگرچه این اختالف معن

به همراه بافت چربی در بین دولوب پشتی و شکمی به قدری زیاد 

سید. رها در برخی نواحی بسیار مشکل به نظر میبود که تفکیک آن

ری باریک به لوب شکمی هم چنین لوب طحالی به صورت نوا

نشان داد  1919و همکاران در سال  Baileyبود. مطالعات  متصل

که در هوبره تنها دو لوب شکمی و پشتی وجود دارد که در نواحی 

وسیعی با یکدیگر مرتبط بوده و تمایزشان مشکل است. هم چنین 

هر لوب یک مجرای جداگانه دارد که در انتهای دوازدهه صعودی 

داد که در تعداد کمی از شوند. مطالعات انجام شده نشانتخلیه می

پرندگان مانند مرغ کاکایی نیز تنها دو لوب پشتی و شکمی موجود 

. در مطالعه مجرای لوزالمعده در غاز نیز بیان گردید که (7) است

همانند اکثر پرندگان هر لوب شکمی و پشتی دارای یک مجرای 

 ودشمجرای سوم نیز یافت می جداگانه است و در بلدرچین ژاپنی

در  2311در سال و همکاران  Saadatfar(. در مطالعات 1)

لوب  4شد که در لوزالمعده این پرنده  لوزالمعده قمری مشاهده

پشتی، شکمی و طحالی و لوب سوم وجود دارد که لوب سوم متصل 

ر د های دیگر ندارد.به لوب پشتی و لوب طحالی اتصالی با لوب

 (. در لوزالمعده 7ز و کبوتر نیز چهار لوب وجود دارد )اردک، غا

 قطعه دارد که وجود طحالی و شکمی پشتی، سه قطعه ماکیان

و  Pourhaji(. 5) اندمشابه و برابر یکدیگر با پشتی و تحتانی

لوزالمعده  دارشارکه در مرغ  دبیان نمودن 2313همکاران در سال 

دارای سه لوب پشتی، شکمی و طحالی است و لوب پشتی از لوب 

تر است که با مطالعه حاضر تشابه بیشتری تر و باریکشکمی طویل

 دارد.      
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، اردک همانند ماکیان ورا  پارانشیم بافت لوزالمعدهدر تیهو 

 (.14) پوشاندو نازک همبندی سست می کپسولی بسیار ظریف

و نفوذ کمی به داخل پارنشیم غده  بوده سول کوتاههای کپتیغه

طور نامنظم ها بهها نامشخص هستند. آسینیلوبول . لذادندار

ها  مشخص نیست. هم چنین در کنارهم قراردارند و لومن همه آن

های مرکز آسینی قابل مشاهده ها سلولداخل دهانه برخی از آن

داده شد که  نشان 2313ر سال د  Mobiniاست. در مطالعات

کپسول اطراف لوزالمعده در کبوتر نازک و در بوقلمون ضخیم است 

های مشخص نفوذ زیادی را در و در هردو پرنده با ایجاد تیغه

دهد. در این مطالعه در بوقلمون، کبوتر و پارانشیم بافت نشان می

ای بلند تا چند وجهی ها به شکل استوانههای آسینیاردک سلول

های اند. سلولای گزارش شدهها به صورت استوانهولو در غاز سل

مرکز آسینی در لوزالمعده برخی پرندگان مانند ماکیان و قمری به 

های بیضی شکل دیده شده، اگر چه در برخی مانند لصورت سلو

گردید (. در مطالعه حاضر مشخص7،17) ندارد وجود دارشارمرغ 

دارای و  پرندگان بودهر سایکه بخش درون ریز لوزالمعده مشابه 

تعداد جزایر کوچک که جزایر النگرهانس کوچک و بزرگ است 

است. در این مطالعه جزایر مختلط مانند آنچه در برخی بیشتر

 (.11) شده، دیده نشدپرندگان گزارش

ج گونه استنتاتوان اینمیحاضر در نهایت با توجه به مطالعه 

 تفاوت حال و لوزالمعدهشناسی کبد، طریخت نمود که درمطالعه

 نظر از ندارد و وجود جنس دو در این اعضا اندازه بین دارییمعن

مشابه سایر پرندگان  زیادی حدود تا شناسیتباف و شناسیتریخ

ه ها ببندی و نسبت اندازه لوبدر کبد از لحاظ تقسیم .دنباشمی

شد و در طحال مشاهده دارشاریکدیگر بیشترین شباهت با مرغ 

این شباهت بین تمامی پرندگان به جز پرندگان آبزی موجود بود. 

ها و اتصاالت لوزالمعده در بین پرندگان از لحاظ تعداد لوب

های نسبتاً بیشتری دارد و بیشترین شباهت بین تیهو، تفاوت

شناسی این شود. از لحاظ بافتدار دیده میشار ماکیان و مرغ

ی تفاوتی بین تیهو و سایر پرندگان ها نیز به جز مواردی جزئارگان

 نشد.  مشاهده

 سپاسگزاری

بدینوسیله نویسندگان این مقاله از زحمات کارکنان و 

کارشناسان سالن آناتومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد گرمسار تشکر و قدردانی می نمایند.  
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Abstract 
BACKGROUND: The importance of anatomical study of the liver, spleen, and pancreas in birds is due to pathological 

examinations of these organs in infectious and metabolic diseases. 

OBJECTIVES: The aim of this study was to investigate the structural features of these organs in see-see. 

METHODS: Regarding the present study, 14 male and female see-see were randomly selected, from which, tissue 

samples of three males and three females were obtained. After preparation in the usual way, the samples were stained 

using hematoxylin and eosin methods. 

RESULTS: Liver involves two lobes, including right and left ones. Posterior border of the left lobe has a short cut 

which results in division of the left one into two sections. Gallbladder is extended in visceral level of the right lobe, 

from middle to posterior edge of it. Due to the lack of full penetration of capsule blades into the liver's parenchyma, 

lobulated tissues are unknown. Epithelium of the gallbladder is of simple cylindrical type; however, some areas there 

have very few goblet cells. See-see's spleen is red-brownish, pear-shaped, and is located in the posterior part of visceral 

level of the liver's left lobe. Spleen is embedded by muscle connective capsule. There are no splits of spleen capsule 

into parenchyma of the gland. Pancreas is an elongated organ in the situation between two arms of duodenum which is 

divided into three lobes including dorsal, ventral and splenic. Very delicate and short blades of the capsule are 

penetrated into the gland and it is divided to lobules. The endocrine part of pancreas consists of alpha and beta islets 

of Langerhans in large and small sizes. 

CONCLUSIONS: The results show that the structure and tissues of the liver, spleen and pancreas, despite the slight 

differences in morphological aspects, are similar to other birds. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Length and width values obtained from the liver, spleen, and pancreas in See-see. 
Figure 1. Ventral view of abdominal cavity in female. 

Figure 2. Ventral view of abdominal cavity in male. 
Figure 3. Duodenum and adjacent organs. 
Figure 4. Photomicrograph of the right lobe of the liver. 

Figure 5. Photomicrograph of the hepatic lobule in the right lobe of the liver. 

Figure 6. Photomicrograph of the gallbladder. 
Figure 7. Photomicrograph of the spleen. 

Figure 8. Photomicrograph of the ventral pancreas. 
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