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چکید ه 
باتوج�ه به ارزش اقتصادی بس�یار باالی ش�ترمرغ، برای ارتقای هرچه بیش�تر صنعت پ�رورش این حیوان و افزایش بهره وری ، داش�تن 
اطالعات کافی در زمینه های مختلف علمی از جمله شناخت دقیق ساختارهای بافتی ارگان های بدن این حیوان ضروری  به نظر می رسد. 
چش�م ش�تر مرغ از نظر قرنیه نزدیك ترین چشم به انسان اس�ت و به علت خصوصیات آناتومیکی مشابه می تواند در پیوند قرنیه انسان 
از قرنیه ش�تر مرغ اس�تفاده شود.  جهت این تحقیق  از تعداد 12 عدد تخم ش�ترمرغ نطفه دار سالم در سنین 22، 26،  30و 36  روزگی 
جنینی و س�ه قطعه جوجه یك روزه اس�تفاده شد. جهت بررسی بافت شناس�ی مقاطعی از کل چشم گرفته شد و به روش هماتوکسیلین 
ائوزین و ماس�ون تری کروم رنگ آمیزی گردید. س�پس در سنین مختلف الیه های مختلف صلبیه و قرنیه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج 
نش�ان دادکه در 22 روزگی جنینی هر س�ه الیه اصلی چشم ) فیبروزی، عروقی و عصبی( تشکیل شده است.  همچنین در صلبیه عالوه 
بر بافت همبند مزانش�یمی، غضروف ش�فاف هم مش�اهده گردید. با افزایش سن در س�نین باالتر قطر این غضروف افزایش یافته بود و 
به صورت بند بند در اطراف چشم مشاهده گردید در قسمت قدامی صلبیه، در محل اتصال آن به قرنیه بافت استخوانی وجود داشت که 
این بافت در شترمرغ در سن 30 روزگی  مشاهده و در سنین باالتر تکمیل گردیده بود. در  سن 22 روزگی قرنیه از بافت پوششی نازکی 
تشکیل شده بود که بافت آن از نوع سنگ فرشی غیر کراتینه و چند الیه به نظر می رسید. تعداد الیه ها ی بافت پوششی حداکثر 2 تا 3 
الیه به نظر می رس�ید که با افزایش س�ن بر تعداد الیه های آن افزوده گردید. استرومای قرنیه بسیار وسیع  بود و غشای بومن نامشخص 
بود.  غشای دسمه در سن 22 روزگی به طور ضعیفی مشخص بود که به صورت چین خورده دیده شد. همچنین داخلی ترین الیه قرنیه که 
اندوتلیوم  می باشد مشاهده شد که از نوع مکعبی ساده تعیین گردید. با افزایش سن اپیتلیوم قرنیه ضخیم تر و بر تراکم الیاف استروما 

افزوده شده بود و غشاهای بومن و دسمه مشخص شده بودند. 
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Due to the high economic value of ostrich and the farming industry to further promote increased productivity, knowledge in 
different fields of science, including detailed knowledge of tissue structures vital organs from this animal looks. Ostrich’s eye 
is the cornea closest to the human eye because of the same anatomical features of the human cornea, corneal transplantation 
can be used ostrich. In this study, 12 healthy fertile ostrich eggs, ostrich farms in Mashhad birch ages 22, 26, 30 and 36 days 
of embryonic and three-day-old chicks were collected and sent to the histology lab. Histological evaluation of the whole eye 
sections were stained by hematoxylin and eosin and masson trichrome. The sclera and cornea were studied at different ages 
in different layers. The results showed that the three main layers of the eye at embryonic day 22 )fibrosis, vascular and nerve) 
was formed. In addition to the scleral tissue were also observed in mesenchymal hyaline cartilage. At older ages, the cartilage 
thickness increased with age and was found as articulated around the eyes. There was bone tissue in anterior part of the sclera 
at the junction of the cornea. It was observed in age of 30 days old and was developed in older. At the age of 22 days, the 
corneal epithelium was composed of a thin tissue of non-keratinized stratified squamous seemed. Up to 2 to 3 layers of the 
epithelium layer seemed to increase with age the number of layers that have been added. Stroma was extensive and Bowman’s 
membrane was uncertain. Descemet membrane at 22 day of age was weakly identified and was seen as folded. Corneal en-
dothelium was the innermost layer, which is seen as a simple cuboidal epithelium. With increasing age, the corneal epithelium 
was thicker and the fiber density was increased in stoma and Bowman and Descemet membranes were identified.

Key words: Histology, Cornea, Sclera, Development,Ostrich embryo

مقدمه
باتوجه به ارزش اقتصادی بس��يار باالی ش��ترمرغ، ب��رای ارتقای هرچه 
بيشتر صنعت پرورش اين حيوان و افزايش بهره وری، داشتن اطالعات كافی 
در زمينه ه��ای مختلف علمی از جمله ش��ناخت دقيق س��اختارهای بافتی 
ارگان های بدن اين حيوان ضروری به نظر می رس��د )14 ، 19(. تقريباً تمام 
پرندگان بش��دت به ديد وابس��ته هس��تند و اندازه ی چش��م كه در رابطه با 
بقيه اجزای س��ر بزرگتر اس��ت خود بيانگر اين حقيقت اس��ت. قطر چش��م 
ش��ترمرغ نزديك به 50 ميليمتر بوده و در ميان مه��ره داران دنيای كنونی 
به طور مطلق بزرگترين چش��م اس��ت)18 ، 20، 25( . در چشم پستانداران 
كه كروی تر اس��ت شبکيه در بخش قدامی كانون هر نوری قرار می گيردكه 
به طور مورب وارد چش��م شود. بنابراين، شبکيه پستانداران فقط يك ناحيه 
ديد دقيق دارد و دقت ديد در ديگر جاها نس��بتاً ضعيف اس��ت، در حالی كه 
ش��بکيه پرندگان در پيرامون خود دقت ديد دارد. در همه پرندگان و حتی 
گروهی كه چش��مان آنها در سمت جانبی قرار می گيرد، كره چشم تا حدی 
نامتقارن اس��ت. بنابراين، ناحيه بينابينی در س��مت بينی اندكی كوتاهتر از 
سمت گيجگاهی اس��ت. ديواره كره چشم، همانند كره چشم پستانداران از 

س��ه اليه تشکيل شده است كه اين سه اليه ش��امل: پرده فيبروزی بيرونی 
در بردارن��ده قرنيه و صلبيه، پرده عروقی ميانی و يك اليه عصبی داخلی يا 

شبکيه است)6،3(.
پرده فيبروزی اليه ای محکم است كه شکل كره چشم را حفظ كرده 
و اليه ه��ای عمقی ت��ر را محافظت می كند. قرنيه در مقايس��ه با بقيه كره 
چش��م، سطح كوچکی دارد و در انکس��ار نور در هوا بسيار مهم است. در 
عموم پرندگان، تمام صلبيه بجز ناحيه اس��تخوانچه های آن، توس��ط يك 
الي��ه غضروف هيالين��ی ممتد تقويت می ش��ود. در نزديکترين منطقه به 
قرني��ه، ديواره صلبي��ه به يك حلقه از اس��تخوان های كوچك چهارگوش 
روی هم قرار گرفته به نام اس��تخوانچه های صلبيه تبديل ش��ده است.اين 
استخوانچه ها كره چشم را محکم كرده و محل اتصالی برای عضالت مژكی 
فراهم می كنند)5،4،3(. استخوانچه های صلبيه يك حلقه استخوانی را در 
چشم پرندگان تشکيل می دهند كه اين حلقه توسط بافت پيوندی متراكم 
محصور گرديده است . ساختار  قرنيه پرندگان با پستانداران مشابه بود و 
تنها اختالفی كه وجود دارد در غشای قاعده ای است كه در قرنيه پرندگان 

مشخص تر است )5(. 
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پرده عروقی دربرگيرنده مشيميه، جسم مژه ای و عنبيه است. مشيميه، 
اليه ای ضخيم، با عروق خونی فراوان و رنگدانه تيره اس��ت كه ش��بکيه را 
می پوشاند و در تغذيه بافت های كره چشم مشاركت می كند )3و11(.پرده 
عصبی داخلی يا ش��بکيه در پرندگان برخالف پس��تانداران تقريباً ضخيم و 
بدون عروق خونی اس��ت و در بردارنده سلول های استوانه ای و مخروطی، 
دوقطبی و گانگليونی همانند شبکيه پستانداران است. سلول های گانگليونی، 
اكس��ون های عص��ب بينايی را تش��کيل می دهند و س��لول های مخروطی 
مسئول تيزبينی و رنگی ديدن هستند تجمع سلول های مخروطی در چشم 
پرندگان بيش از تجمع س��لول های مخروطی شبکيه چشم انسان است )3 
، 6(. تحقيقات انجام ش��ده بر روی چشم پرندگان  قابل توجه می باشد كه 
خود داللت بر اهميت اين موضوع دارد.  در مطالعات محققين بر روی چشم 
پرندگان روزانه و شبانه پيشنهاد شده است كه يك اصل سازمانی مشترک 
در الگوی فعاليت و ش��کل چش��م وجود دارد بطوری كه در پرندگان شبانه 
قطر قرنيه نسبت به طول محور چشم بزرگتر است كه نشان دهنده تطابق 

چشم اينگونه پرندگان در حساسيت به نور می باشد )12، 13 ، 21(.
Stewart و هم��کاران)1975(  با بررس��ی كه بر روی تکامل چش��م 
جوج��ه انجام دادند وجود غض��روف را در صلبيه جوجه ثابت نمودند )22(. 
همچني��ن Thampson و هم��کاران )2010( تکامل غض��روف صلبيه را 
در جنين جوجه و بلدرچين ژاپنی بررس��ی نمودند و مش��اهده نمودند كه 
تشکيل غضروف صلبيه در زمان جنينی نقش كليدی در فرآيند تکامل جام 
بينايی دارد)23(. Ainsworth و همکاران )2010( مراحل س��ير تکاملی 
بلدرچي��ن ژاپنی را بررس��ی نمودن��د )1(  در اين تحقي��ق باتوجه به  عدم 
اطالعات كافی در رابطه با س��اختارهای بافتی چش��م  در شترمرغ، تکامل 
س��اختار های بافتی  قرنيه و صلبيه در سنين مختلف دوران جنينی و يك 
روزگی در ش��ترمرغ مورد مطالعه قرارگرفت. اطالعات بدس��ت آمده از اين 
تحقيق می تواند در علوم آناتومی، بافت شناس��ی ، تغذيه و پرورش و درمان 

شترمرغ  مورد استفاده قرار گيرد.

مواد و روش کار
جه��ت اي��ن تحقيق تعداد 12 عدد تخم ش��ترمرغ نطفه دار س��الم 
از مزرعه پرورش ش��ترمرغ توس مش��هد در س��نين 22 ، 26،30 ، 36   
روزگ��ی جنينی و س��ه قطعه جوجه ي��ك  روزه تهيه و به آزمايش��گاه 

بافت شناسی منتقل گرديد. 
بعد از اطمينان از سالمتی آنها،  تخم ها را شکسته و جنين از داخل 
تخم خارج گرديد و با آب شستش��و داده شد )شکل هاي 1 و2(. سپس 
س��ر پرنده را جدا نموده  و چش��م آن به طور كامل از بافت های اطراف 
جدا گرديد و جهت بررس��ی بافت شناس��ی مقاطع��ی در جهت طولی و 
عرضی از كل چش��م گرفته  ش��د و  س��پس اين نمونه ه��ا پس از طی 
مراحل آماده س��ازی بافت با هماتوكس��لين  ائوزين و ماسون تری كروم  
رنگ  آميزی  گرديدند.  در انتها اليه های تشکيل دهنده صلبيه )خارجی، 
ميانی، داخلی(  و قرنيه ) اپيتليوم، غشای بومن، استروما، غشای دسمه، 
اندوتليوم( مش��خص ودر س��نين مختلف مورد بررس��ی و مطالعه قرار 
گرفتن��د و ع��الوه بر تعيين ن��وع بافت، زمان حضور آنها نيز مش��خص 
گرديد. س��پس با اس��تفاده ميکروس��کوپ نوری دوربين دار از نمونه ها 

عکس گرفته شد و اجزای هر نمونه مشخص گرديد. 

شکل 1: نحوه بازکردن تخم و خارج نمودن جنین شترمرغ

شکل 2: جنین 22 روزه شترمرغ را نشان می دهد
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نتایج
در س��ن 22 روزه جنينی هر س��ه اليه اصلی چشم ) فيبروزی، عروقی 
و عصبی( تش��کيل ش��ده بود. در صلبي��ه اليه خارج��ی آن از بافت همبند 
مزانش��يمی ح��اوی الياف ظريف كوالژن و س��لول های مزانش��يمی فراوان 
تش��کيل ش��ده اس��ت. اليه ميانی آن حاوی غضروف می باش��د كه از قطر 
كمتری برخوردار است و از نوع غضروف شفاف می باشد. در اطراف غضروف 
اليه پريکندريوم مشاهده می ش��ود. اليه عمقی صلبيه حاوی الياف كوالژن 
پراكنده و عروق خونی اس��ت. به نظر می رسد كه سلول های مالنوسيت هم 

در اين اليه وجود داشته باشد )شکل3 (.

قرنيه  در س��ن 22 روزه جنينی از بافت پوشش��ی نازكی تشکيل شده 
اس��ت كه باف��ت آن از نوع سنگ فرش��ی چند اليه به نظر می رس��د. و فاقد 
كراتين��ه اس��ت. تعداد اليه ها 2 تا 3 اليه می باش��د. غش��ای بومن  به خوبی 
مش��خص نيست. اس��ترومای قرنيه بس��يار وس��يع بوده و از الياف كوالژن 
ظريف تش��کيل شده است كه به طور موازی در يك جهت قرار دارند. عالوه 
ب��ر اين فيبروبالس��ت های زيادی كه بطور موازی ب��ر روی الياف قرار دارند 
مش��اهده می شوند. غشای دس��مه در اين سن بطور ضعيفی مشخص است 
كه به صورت چين خورده ديده می شود. داخلی ترين اليه كه اندوتليوم قرنيه 

می باشد مشاهده می شود كه از نوع مکعبی ساده می باشد ) شکل4 (.

در س��ن 26 روزه جنينی اليه خارجی صلبيه از الياف كوالژنی تشکيل 
ش��ده بود كه بصورت متراكم نس��بت به س��ن 22 روزه قرار گرفته بودند. با 
افزايش س��ن بر تراكم اين الياف افزوده ش��ده بود. غض��روف صلبيه از قطر 
بيش��تری برخوردار بود و سلول های غضروفی و ماده زمينه ای بهتر نمايان 
بود . همچنين پريکندريوم نس��بت به س��ن 22 روزه مشخص تر و از الياف 

متراكم تری تشکيل شده بود و در اطراف غضروف مشخص بود) شکل 5(.

مطالعه تکوین ساختار بافتي صلبیه و ... 

شکل 3: مقطع بافتی از چشم در جنین 22 روزه، در این شکل قسمت هایی از سه الیه 
اصلی چشم که شامل صلبیه)S( ، مشیمیه)C( و شبکیه)R( نشان داده شده است . 

رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین   320 ×

شکل 4: مقطع بافتی از چشم در جنین 22 روزه، در این شکل الیه های قرنیه همراه با 
عدسی)L( نشان داده شده است .در این شکل بافت پوششی)EP( ، استروما)S(، غشای 

دسمه )DM( و اندوتلیوم)En( قرنیه مشخص گردیده است. رنگ آمیزی هماتوکسیلین – 
ائوزین   160 ×

شکل 5: مقطع بافتی از چشم در جنین 26 روزه، در این شکل سه الیه چشم شامل 
صلبیه)1(، مشیمیه)2( و شبکیه)3( مشخص گردیده است. رنگ آمیزی ماسون تری کروم   

× 320
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در س��ن 30 روزه سه اليه صلبيه ، مشيميه و شبکيه به خوبی مشخص 
بودن��د. در صلبيه اليه خارجی و غضروف مش��ابه س��ن 26 روزگی جنينی 
بوضوح ديده می شود.  در محل اتصال صلبيه به قرنيه بافت استخوانی شدن 

شروع شده بود )شکل6 (.

قرنيه در س��ن 30 روزگی جنينی تکامل بيش��تری يافته بود استرومای 
آن از دو ناحيه تش��کيل شده بود. ناحيه سطحی كه از تراكم الياف بيشتری 
برخوردار بود و ناحيه عمقی كه كه از ميزان الياف كوالژن كمتری تش��کيل 

شده بود. غشای دسمه و اندوتليوم به خوبی مشخص بود )شکل7(.

در سن 36 روزه اليه های صلبيه ، مشيميه و شبکيه به حداكثر تکامل 
رسيده بودند. در صلبيه اليه فوقانی و غضروف آن به وضوح مشاهده گرديد 
)شکل8(. تيغه های استخوانی كه در سن 30 روزگی مشاهده شدند در اين 

سن تکامل بيشتری يافته بودند.

از نظر بافت شناسی اجزای چشم در جوجه يك روزه تفاوت چندانی با 
س��ن 36 روزه جنينی نداشتند. تمام مواردی كه در سن قبلی به آنها اشاره 
شد در جوجه يك روزه مشاهده گرديد. در سنين 36 روزه جنينی و جوجه 
ي��ك روزه بر تراكم الياف قرنيه افزوده ش��ده بود و بافت پوشش��ی قرنيه از 

ضخامت بيشتری برخوردار بود) شکل9(.

شکل 6: مقطع بافتی از چشم در جنین 30 روزه، در این تیغه های استخوانی در حال 
تشکیل) نوک فلش( را در محل اتصال صلبیه به قرنیه مشاهده می شود. رنگ آمیزی 

ماسون تری کروم.   320 ×

شکل 7: مقطع بافتی از چشم در جنین 30 روزه، در این شکل قرنیه ) C(   و اجزای 
آن شامل غشای دسمه ) Dm( ، اندوتلیوم) En (،  عنبیه)  Ir( و اجزای آن اپیتلیوم 
قدامی)Aep(، اپیتلیوم خلفی ) Pep( و زوائد مژگانی) Cp ( نشان داده شده است. 

رنگ آمیزی ماسون تری کروم320 ×

شکل 8: مقطع بافتی از چشم در جنین 36 روزه، در این شکل سه الیه چشم شامل 
صلبیه)1(، مشیمیه)2( و شبکیه)3( مشخص گردیده است. رنگ آمیزی هماتوکسیلین - 

ائوزین.   160 ×

شکل 9: مقطع بافتی از  قرنیه چشم در جوجه یك روزه، در این شکل بافت پوششی
) Ep ( ، غشای بومن)نوک فلش ( و استروما) S(  مشخص گردیده است. رنگ آمیزی 

ماسون تری کروم.   320 ×
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 بحث
در تکامل چش��م بافت های مختلفی با منشا جنينی گوناگون مشاركت 
دارند كه به صورت هماهنگ با هم عمل می كنند. تکامل چشم در مهره داران 
از ناحيه جوانب داينسفالون شروع می شود بدين صورت كه همزمان با رشد 
داينس��فالون به اطراف، اكتودرم س��طحی به سمت داخل فرو می رود و جام 
بيناي��ی را ايجاد می كند. جام بينايی در برگيرنده اليه های اكتودرم خارجی 
و داخلی است كه در نهايت بافت عصبی شبکيه و بافت پوششی رنگدانه ای 
ش��بکيه را تشکيل می دهد. همزمان بافت مزانش��يم در اطراف جام بينايی 
فشرده می شود ودر اثر تکامل به اليه های مشيميه و صلبيه تبديل می شود. 
اليه مشيميه شامل شبکه ای از عروق خونی است كه سطح خارجی شبکيه 
را خونرسانی می كند)17(. صلبيه ساختاری است كه از ستيغ عصبی مشتق 
می ش��ود و يك اليه فيبروزی متراكم اس��ت كه با قرنيه ادامه می يابد )10 ، 

.)16 ، 15
در اين تحقيق كه بر روی تکامل جنين  ش��ترمرغ در روزهای مختلف 
جنينی صورت گرفت مشاهده گرديد كه در 22 روزگی جنينی هر سه اليه 
اصلی چشم )فيبروزی، عروقی و عصبی( تشکيل شده است. در صلبيه عالوه 

بر بافت همبند مزانشيمی غضروف شفاف هم مشاهده گرديد.
در اكث��ر گونه ه��ای مه��ره داران صلبيه حاوی غض��روف و در بعضی از 
گونه ها دارای استخوان است كه بسته به زاويه ديد چشم و ميزان حمايت و 
نگه داری كره چشم  اين ساختار متفاوت می باشد )2 ، 9(. به طور معمول اين 
غضروف از نوع شفاف می باشد و يك ساختمان جامی شکل در داخل صلبيه 
ايجاد می كند. در بسياری از خزندگان و پرندگان صلبيه به استخوانچه هايی 
تبديل ش��ده اس��ت كه حلقه ای از  صفحات اس��تخوانی را در ناحيه قدامی 

چشم ايجاد می كند )7 ، 9(.
اگرچ��ه در داخل صلبيه  اغلب مهره داران غضروفی به تکامل می رس��د 
ول��ی در پس��تانداران جفت دار، مار و ماهی دهان گرد چش��م آنها فاقد اين 
غضروف می باشد.)2(.عالوه بر اين در بعضی از دوزيستان نيز غضروف صلبيه 

وجود ندارد)8(.
در ش��ترمرغ در روزهای 22 و 26 اين غضروف از س��لول های غضروفی 
كمتری با ماتريکس فراوانتری تشکيل شده بود كه با افزايش سن در سنين 
باالتر قطر اين غضروف افزايش يافته بود و به صورت بند بند در اطراف چشم 
مشاهده گرديد  و همانند ساير مهره داران ساختمانی جامی شکل در اطراف 

چشم ايجاد می كند.
در تحقيق��ی ك��ه ب��ر روی جني��ن جوج��ه و بلدرچين ژاپن��ی صورت 
گرفته اس��ت ب��ه اين نتايج دس��ت يافته اند كه تکامل غض��روف  صلبيه به 
يك اكتودرم س��طحی يا يك اندودرم محصور نمی باشد. در چندين مطالعه  
ديگر كه در س��ال های 1960  صورت گرفته اس��ت پيش��نهاد ش��ده است 
كه اپيتليوم رنگدانه ای مش��تق ش��ده از اكتودرم عصبی ممکن است تکامل 
غضروف صلبيه را تحريك كند.جهت مش��اهده اين غضروف يا اس��تخوان از 
رنگ آميزی های مختلفی استفاده می شود. در رنگ آميزی های انجام گرفته 
با  آلس��ين بلو )برای نش��ان دادن غضروف(  و آليزارين رد ) برای مش��اهده 
اس��تخوان استخوان( در روز س��وم جنين جوجه غضروف صلبيه در اطراف 
چش��م مشاهده می ش��ود.در اين مرحله چشم ها نس��بتا بزرگ هستند و از 
جمجم��ه به صورت ي��ك برآمدگی بيرون می زنند. غض��روف صلبيه در اين 
مرحله به وضوح می تواند ديده ش��ود كه اكثريت چش��م را پوشش می دهد. 

در اين مرحله در داخل صلبيه اس��تخوانی مشاهده نمی شود.در اين مرحله 
غضروف اطراف چش��م را در ناحيه مركز و مناطق محيطی ش��بکيه احاطه 
می كند. س��اختار غضروف از يك شکل فنجان مانند تشکيل شده است  كه 
در وس��ط آن س��وراخی قرار دارد كه از طريق آن عص��ب بينايی عبور پيدا 
می كن��د و از طريق يك اليه نازک از بافت مش��يميه از اپيتليوم رنگدانه ای 

شبکيه جدا می شود )23(.
به نظر می رس��د كه در ش��تر مرغ نيز اين غضروف در سنين پايين تر از 

تحقيق حاضر در چشم ظاهر می شود و در نهايت به تکامل می رسد.
در قس��مت قدامی صلبيه در محل اتصال آن به قرنيه بافت اس��تخوانی 
وجود دارد كه اين بافت در ش��ترمرغ در س��ن 30 روزگی و باالتر مش��اهده 
گرديد. و در س��نين پايين تر بافت همبند متراكم در اين محل ديده ش��د. 
اس��تخوانی ش��دن اين ناحيه از س��ن 30 روزگی جنينی مشاهده گرديد و 
درس��ن جوجه يك روزه  تکميل گرديد. مش��ابه تحقي��ق حاضر در صلبيه 
پرندگان يك صفحه اس��تخوانچه ای در يك حلق��ه در اطراف ناحيه قدامی 

چشم يافت شده است)23(.
 بعضی از پرندگان مثل جغد، عقاب وش��اهين دارای استخوانچه صلبيه 

قوی و محکم  می باشد كه در ناحيه قدامی چشم قرار گرفته است)8(.
در ش��تر مرغ قرنيه  در سن 22 روزگی از بافت پوششی نازكی تشکيل 
ش��ده بود كه بافت آن از نوع سنگ فرش��ی غير كراتين��ه و چند اليه به نظر 
می رسيد. تعداد اليه ها ی بافت پوششی حداكثر 2 تا 3 اليه به نظر می رسيد. 
غش��ای بومن بخوبی مش��خص بود و استرومای قرنيه بس��يار وسيع بوده و 
از الياف كوالژن ظريف تش��کيل ش��ده بود كه به طور موازی در يك جهت 
قرار داش��تند. . غش��ای دس��مه در اين س��ن به طور ضعيفی مشخص  بود 
كه به صورت چين خورده ديده ش��د. داخلی ترين الي��ه كه اندوتليوم قرنيه 

می باشد مشاهده شد كه از نوع مکعبی ساده می باشد.
تح��دب قرني��ه در گونه های مختلف پرندگان، بس��يار متفاوت اس��ت. 
قرنيه مانند عدس��ی مح��دب مقعر،  عمل می كن��د و بنابراين، نقش مهمی 
در دستگاه انکساری )ديوپتر( چشم بازی می كند. پارين بسيار مقاوم قرنيه، 
در برگيرن��ده ی الياف كالژن اس��ت كه از اندام قرنيه ای ب��ر می خيزد. اين 
الياف، ادامه الياف كالژن صلبيه ای اس��ت و در برگيرنده ی دست های الياف 
موازی اس��ت كه به صورت صفحاتی، آراي��ش يافته اند. بين ورقه های قرنيه، 
س��لول های قرنيه ای به نام فيبروس��يت ها كه آزادانه شاخه شاخه شده اند، 
ش��بکه ی عصبی و فضاهای بين سلولی پر شده از مايع سروزی وجود دارند. 
وجود مايع، مطمئن می س��ازد كه الياف كالژن به اندازه متورم ش��ود و اين 
امر، به نوبه خود، مراقبت می كند كه ش��فافيت درست قرنيه، پايدار بماند)6 

.)24،
بافت پوشش��ي قرني��ه اي با دارا ب��ودن پايانه هاي عصب��ي آزاد فراوان، 
از عصب رس��اني بااليي برخوردار اس��ت. مراحل گوناگ��ون ميتوز، عمدتاً در 
مجاورت قس��مت محيطي ديده مي شوند. آسيب وارده به قرنيه با مهاجرت 
س��لول ها به محل جراحت براي پوش��اندن ناحيه ي آس��يب ديده به سرعت 
ترميم مي ش��ود؛ س��پس س��لول هاي مهاجرت ك��رده با فعالي��ت ميتوزي، 
جايگزين مي شوند. بافت پوششي قرنيه اي در انتقال آب و يون ها از استروما 

به كيسه ي ملتحمه اي نيز ايفاي نقش مي كند. 
غشاي دسمه، يك غش��اي پايه ي ضخيم است كه بين استروما و بافت 
پوشش��ي زيريني كه آن را ترش��ح كرده، قرار گرفته است. اگر چه اين غشا 

مطالعه تکوین ساختار بافتي صلبیه و ... 
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در اف��راد ج��وان، ن��ازک )5 ميکرومتر در زم��ان تولد( و يکنواخت اس��ت، 
ميکروسکوپ الکتروني نشان مي دهد كه در افراد مسن، ضخيم تر شده )17 
ميکرومتر( و از خطوط متقاطع و الگوهاي رش��ته اي شش وجهي، برخوردار 
مي شود)5 ،  19 ،20(.در شترمرغ با افزايش سن در دوران جنينی اليه های 
قرنيه تکامل بيش��تری يافته بودند و غشای دسمه و غشای بومن در سنين 

باالتر خصوصا جوجه يك روزه واضح تر مشاهده شدند.
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