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چكيد ه 
در اين تحقيق خصوصيات مورفولوژي و بافت شناسي غده اشكي چپ و راست  ده قطعه شترمرغ بالغ مورد بررسي 
قرار گرفت  پس از بررسي توپوگرافي غده و اندازه گيري ابعاد آن، مقاطع بافتي تهيه و با روش هاي متداول بافت شناسي 
رنگ آميزي شدند. غده اشكي به رنگ قهوه اي تيره متمايل به سياه و بصورت مورب در سطح پشتي جانبي حدقه قرار 
داشت. ميانگين طول اين غده در سمت چپ  2/06 ± 15/95 ميليمتر و در سمت راست 2/25 ± 16/80 ميليمتر تعيين 
گرديد. ميانگين عرض اين غده در س�مت چپ  0/66 ± 6/15 ميليمتر و در س�مت راس�ت 0/58 ± 6/25 ميليمترتعيين 
گردي�د. از نظ�ر آماري اختالف معني دار ي در پارامترهاي اندازه گيري ش�ده در بين غدد اش�كي چپ و راس�ت وجود 
نداشت. ازنظر بافت شناسي شكل واحدهاي ترشحي اين غده در شترمرغ لوله اي آلوئلي بود و سلول هاي بافت پوششي 
غدد از نوع اس�توانه اي ساده بلند و نحوه ترشح آنها آپوكرين و نوع ترشحات موكوز تعيين گرديد.غده اشكي شترمرغ 
از نظر توپوگرافي مشابه ساير پرندگان بود و سلول هاي  واحدهاي ترشحي و مجاري غده اشكي با رنگ آميزي هاي اسيد 

پريوديك شيف و آلسين بلو واكنش مثبت نشان دادند.

كلمات كليدي: آناتومي ، بافت شناسي، غده اشكي، شترمرغ 
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In this research, morphology and histology of the left and right lacrimal glands of ten adult ostrich were carefully stud-
ied. After the topographical study of the glands and measuring the dimension of them, tissue sections were prepared 
and stained by current histology. Results revealed that in ostrich, lacrimal gland was dark brown to black color and 
was located obliquely in dorsolateral part of orbit. The mean length of lacrimal gland was 15.95 ± 2.06mm and 16.80 
± 2.25mm in left and right side respectively. The mean width of it was 6.15 ± 0.66mm and 6.25 ± 0.58mm in left and 
right side respectively. There was no significant difference between length, thickness, weight and width of left and right 
lacrimal glands. In histological results, sceretory units of lacrimal gland were tubuloalveolar and mucous type. Epithe-
lial cells were high simple columnar and mode of secretion was apocrine. In ostrich, topography of lacrimal gland was 
similar to other birds and the glandular cells were positive in periodic acid shiff and alcian blue stains. 
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مقدمه
ش��ترمرغ ها به طبق��ه پرندگان تعلق دارن��د و يكي از پنج زير راس��ته 
متعلق به راس��ته س��ينه پهنان1 محس��وب مي شوند. ش��ترمرغ از خانواده 
اس��تروتيونيده2، جنس اس��تروتيو 3 و گونه اس��تروتيوكاملوس4 مي باشد 
)10(. اي��ن دام ب��ه دليل قدرت متابوليس��مي  باال و تبديل غ��ذا به انرژي، 
رش��د س��ريع، عمر مفيد و طوالني و توليد مثل باال از ديگ��ر دام ها متمايز 
مي باش��د )13(. مش��خصه اصلي آنها عدم قدرت پرواز به علت دژنرسانس يا 
فقدان كامل س��تيغ استخوان سينه مي باشد )10(. پرورش شترمرغ صنعت 
جديدي اس��ت كه براي بس��ياري از نوآوران صنعت پرورش دام و طيور گام 
نهاده در اين حرفه مي تواند با تنوع خاصي توأم باش��د. در بس��ياري از نقاط 
دنيا سرمايه گذاران به علت نداشتن اطالعات كافي از احتياجات اين پرنده، 
در زمينه پرورش ش��ترمرغ با مش��كالتي روبه رو هس��تند. از اين رو توصيه 
مي ش��ود كه با دقت راه هاي عملي و ممكن پرداختن به اين صنعت را مورد 
بررس��ي قرار دهند. از طرفي به نظر مي رس��د در آينده گوشت شترمرغ نيز 
به تدريج جايگزين گوش��ت هاي سنتي خواهد ش��د. همچنان كه مشكالت 
مربوط به تأمين گوشت قرمز فزوني مي يابد، بازار دام جايگزين نيز در حال 
توس��عه و رشد مي باشد )10،13(. بنابراين با وجود جمعيت در حال افزايش 
و بيماري ه��اي  مختل��ف در اين پرنده، اطالعات بس��يار كم��ي  در رابطه با 

مورفولوژي و بافت شناسي ارگان هاي مختلف اين پرنده وجود دارد.
كار اصلي غده اش��كي ترشح اش��ك مي باشد كه به داخل بافت ملتحمه 
چش��م ريخته مي ش��ود. ترش��حات اين غدد حاوي تركيباتي مي باش��د كه 
در پس��تانداران، پرندگان، جوندگان، دوزيس��تان و خزندگان متفاوت است 
)9،18،4(. يك��ي از  مهمتري��ن تركيبات آن ليزوزيم مي باش��د كه خاصيت 
ضدباكتريايي دارد. عالوه بر اين ترش��حات اين غدد در فراهم نمودن ضريب 

انكس��ار مناس��ب نور جهت قرنيه، تنظيم فشار اس��مزي، تميز نمودن بافت 
ملتحم��ه چش��م از مواد خارجي و لغزنده نمودن س��طح كره چش��م جهت 

حركت پلك ها موثر مي باشد )9،2(. 
ش��كل واحدهاي ترشحي )لوله اي يا آس��يني(، نوع ترشحات )سروزي، 
موكزي و سروموكوزي( و نوع گليكوپروتئين )اسيدي يا خنثي( اين غده در 
حيوانات  ميتواند متفاوت باش��د )21،1(. در تعداد كمي از حيوانات ازجمله 
س��گ، گربه،ش��تر، اس��ب و خوكچه هندي غده اش��كي  مورد بررسي قرار 
گرفته اس��ت و از نوع لوله اي آلوئلي با ترش��حات سروموكوزي گزارش شده  
اس��ت )11،20، 12، 15(. س��اختمان آناتوميكي  چش��م، نوع غده اشكي  و 
ترشحات آن  در عدم بروز بعضي از آسيب هاي وارده به چشم مي تواند مهم 
باش��د. باتوجه به اينكه  تاكنون در ش��ترمرغ  اين غده از نظر مورفولوژي و 
هيستوشيميايي مورد بررسي قرار نگرفته است تحقيق حاضر صورت گرفت 

تا بتواند كمك موثري به محققين بنمايد.
مواد و روش كار

جهت اين تحقيق تعداد 10 عدد س��ر ش��تر مرغ بالغ نر با سنين تقريبٌا 
يكس��ان  از كش��تارگاه مش��هد  جمع آوري و به آزمايش��گاه بافت شناس��ي 
دانش��كده منتقل گرديد و بالفاصله ناحية اطراف چش��م راس��ت و چپ در 
هرنمونه تشريح و غده اشكي آنها مشخص گرديد. پس از تشريح، غدد اشكي 
چپ و راست هر نمونه خارج گرديد و براي هر غده پارامترهاي طول، عرض 
و ضخامت آن با اس��تفاده از كوليس مينولتا ساخت كشور ژاپن با دقت يك 
صدم ميليمتر و وزن آن با اس��تفاده از ت��رازوي ديجيتال با دقت يك صدم 
گرم اندازه گيري و ثبت گرديد. جهت مطالعات بافت شناس��ي مقاطعي از هر 
غده در محلول بافر فرمالين ده درصد قرار داده شد. نمونه ها پس از فيكس 
 2080 DS ش��دن، جهت بررسي بافت شناسي در دستگاه اتوتكنيكون مدل

مطالعه آناتومي و بافت شناسي...
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قرار داده ش��دند تا پس از  گذراندن مراح��ل مختلف تهيه مقاطع بافتي، از 
آنها توس��ط ميكروتوم دوار م��دل DS 4055 الم تهيه گردد. جهت مطالعه 
نوع و شكل واحدهاي ترشحي غدد اشكي، مقاطع  در ابتدا با هماتوكسيلين 
ائوزين و ماس��ون تري ك��روم رنگ آميزي گرديدن��د و در مرحله بعد براي 
تعيين نوع گليكوپروتئين از رنگ آميزيهاي اختصاصي پريوديك اسيد شيف 
و آلس��ين بلو اس��تفاده ش��د. تمام مواد مصرفي استفاده ش��ده در فيكس و 
رنگ آميزي از شركت مرك خريداري گرديد. در انتها توپوگرافي غده اشكي 
نس��بت به كره چش��م بررسي گرديد و شكل ظاهري هر كدام از غدد اشكي 
ش��تر مرغ بصورت ماكروس��كوپي مش��خص و پارامترهاي اندازه گيري شده  
بين غدد س��مت چپ و راس��ت از طريق آزمون تي با اس��تفاده از نرم افزار    
Sigma Stat 2مورد مقايسه قرار گرفت. همچنين در مطالعات بافت شناسي 
شكل واحدهاي ترشحي و نوع مواد ترشحي غده اشكي در زير ميكروسكوپ 
مش��خص و توصيف گرديد. در نهايت با استفاده از ميكروسكوپ دوربين دار 
از مقاطع بافتي عكس گرفته ش��د و تصاوير بدس��ت آمده مورد بررسي قرار 

گرفتند. 
نتايج

الف – مورفولوژي غده اشكي
از لحاظ مورفولوژي غده اش��كي شترمرغ به رنگ قهوه اي تيره متمايل 
به س��ياه بود و در قس��مت خلفي كره چش��م و در سمت پشتي- جانبي آن 

قرار داش��ت كه قس��مت پشتي آن در زير اس��تخوان حدقه و بر روي عضله 
مستقيم جانبي واقع شده بود )تصاوير شماره1و2(. اين غده به صورت مورب 
قرارگرفته بود كه لبه پش��تي آن كمي  پهن و لبه ش��كمي  آن كمي نوك تيز 
بود و به س��مت قدامي- پشتي يا زاويه خارجي چشم خميده شده بود. لبه 
قدامي اين غده مقعر و لبه خلفي آن محدب و صاف بود. در انتهاي ش��كمي 
 اين غده مجراي اصلي دفعي قرار داش��ت كه ترش��حات غده توس��ط آن به 

سطح ملتحمه چشم ريخته مي شد )تصوير شماره 3(.
پس از تش��ريح وزن غدد چپ و راس��ت تعيين گرديد و سپس ابعاد هر 
يك از غدد اش��كي شامل طول، عرض و ضخامت اندازه گيري شد كه نتايج 

آن در جداول1و 2 درج شده است.
ب – بافت شناسي غده اشكي

مطالعه بافت شناس��ي نشان داد كه غده اشكي از سطح خارجي توسط 
كپس��ول نازكي پوشيده شده بود. رش��ته هايي از اين كپسول به داخل غده 
كش��يده شده بود و غده را به لوبول هايي در اندازه هاي متفاوت تقسيم كرده 
بود. اين رش��ته ها كه به داخل غده كشيده ش��ده بودند مي شوند، ترابكولي 
ناميده مي ش��وند كه بافت آنها مشابه بافت كپسول، از الياف كالژن و عروق 
خوني تشكيل ش��ده بود. ضخامت ترابكولي در نواحي مختلف غده متفاوت 
ب��ود. در نواحي كه در س��طح غده فرورفتگي هايي وجود داش��ت، ترابكولي 
ضخامت��ش زياد ش��ده بود. همچنين در بعضي نواح��ي مثل نواحي مركزي 

پارامتر
ميانگين

)Mean(
انحراف معيار 

)SD(
ماكزيمم
)Max(

مينيمم
)Min(

16/802/2519/5014/00طول ) ميليمتر(

6/250/587/005/50عرض )ميليمتر (

3/250/353/502/50ضخامت ) ميليمتر (

0/200/040/290/13وزن ) گرم (

پارامتر
ميانگين

)Mean(
انحراف معيار 

)SD(
ماكزيمم
)Max(

مينيمم
)Min(

15/952/0618/5030/50طول ) ميليمتر(

6/150/667/005/00عرض )ميليمتر (

3/200/353/502/50ضخامت ) ميليمتر (

0/180/040/250/13وزن ) گرم (

جدول شماره 1: نتايج آماري پارامترهاي اندازه گيري شده در غده اشكي چپ شتر مرغ

جدول شماره 2: نتايج آماري پارامترهاي اندازه گيري شده در غده اشكي راست شتر مرغ

.)P› 0.05( پارامترهاي اندازه گيري شده با استفاده از آزمون تي استيودنت بين غدد اشكي چپ و راست مقايسه گرديدند و در نتيجه اختالف معني داري مشاهده نشد
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داراي ضخامت بيش��تري بود كه در اين نواحي واحدهاي ترشحي پراكنده، 
عروق خوني و لنفاوي و همچنين رش��ته هاي عصبي ديده مي شد)تصاوير 4 
و 5(. پارانش��يم غده از مجموعه اي از واحدهاي غده اي تشكيل شده بود كه 
شكل واحدهاي ترش��حي آن لوله اي آلوئلي بود. در بين واحدهاي ترشحي، 
سلول هاي بافت پيوندي قرار داشتند كه اكثر آنها را پالسماسل تشكيل داده 
بود. ترش��حات اين واحدها به داخل مجرايي در مركز واحدهاي غده اي بنام 
مجراي مركزي ريخته مي شود. بافت پوششي واحدهاي ترشحي از استوانه اي 
س��اده تشكيل شده بود. سيتوپالسم سلول هاي استوانه اي بازوفيليك روشن 
و ك��ف آل��ود بود و از نوع موك��وزي تعيين گرديد )تصوير 6(. نحوه ترش��ح 
اي��ن غده آپوكرين تعيين گرديد زيرا در محصول ترش��حي اين غده بقاياي  
سيتوپالس��م سلول مشاهده شد )تصويرA 7 و B(. ترشحات اين غده توسط 
مجاري متعددي جمع آوري و در نهايت توس��ط يك مجراي بزرگ دفعي به 

سطح ملتحمه چشم ريخته مي شود.
در رنگ آميزي هاي اختصاصي آلس��ين بلو و پريوديك اس��يد شيف كه 
براي تعيين موكوپلي س��اكاريدهاي غده اش��كي صورت گرفت مشاهده شد 
كه س��لول هاي واحدهاي ترشحي و ديواره مجاري داراي موكوپلي ساكاريد 
اس��يدي بوده و با رنگ آميزي آلسين بلو شديدا واكنش مثبت نشان دادند 
)تصاوير 8 و 9(. همچنين س��لول هاي واحدهاي ترشحي و مجاري به دليل 
داش��تن موسين هاي خنثي با رنگ آميزي پريوديك اسيد شيف نيز واكنش 

مثبت نشان دادند و به رنگ ارغواني ظاهر شدند )تصوير10(. 

بحث
در پرندگان عموماً غده اشكي بسيار كوچك تر از غده هاردرين يا غشاي 
چش��مك زن اس��ت كه اين رابطه برعكس رابطه اين دو غده در پستانداران 
اس��ت. رنگ آن معموالً قهوه اي متمايل به قرمز اس��ت. اي��ن غده در ناحيه 
گيجگاهي )خلفي و يا جانبي(، رابط پلك ها قرار مي گيرد و به طور محكم به 
كناره حدقه چس��بيده است. برخالف اين غده در پستانداران، به وسيله يك 
مجراي منفرد زهكش��ي مي ش��ود كه به درون كيسه ملتحمه بر روي سطح 
چشمي  پلك پاييني باز مي شود. اين غده در تعداد كمي  از گونه ها از جمله 
پنگوئن ها وجود ندارد. ترش��حات اش��كي به وس��يله منافذ اشكي پلك هاي 
بااليي و پاييني زهكش��ي مي ش��وند. در ماكيان اهلي دو منفذ پلك بااليي و 
پاييني نزديك به همديگر و در محدوده 1-2 ميليمتري رابط مياني پلك ها 
قرار مي گيرند. هر منفذ به داخل يك مجراي كوچك اشكي باز مي شود. پس 
از پيمودن چند ميليمتر، دو مجراي كوچك اشكي به هم پيوسته و مجراي 
بيني اي - اشكي گشاد را به وجود مي آورد كه از درون ديواره پشتي و مياني 
س��ينوس فوق حدقه اي مي گذرد و از راه يك ش��كاف بزرگ به درون حفره 
بيني اي باز مي ش��ود. اين س��وراخ در سطح پش��تي انتهاي پيشين منخرين 

خلفي بيني و در سطح شكمي  بوقك مياني بيني قرار مي گيرد )4(.
در مطالعه حاضر غده اش��كي ش��ترمرغ بطور مورب در س��طح پشتي- 
جانبي كره چش��م قرار داشت بطوري كه قسمت پشتي آن در زير استخوان 
حدقه و بر روي عضله مس��تقيم جانبي واقع ش��ده بود. رنگ آن در شترمرغ 
ب��ه رنگ قهوه اي تيره متمايل به س��ياه بود و در انتهاي ش��كمي داراي يك 
مجراي اصلي دفعي بود كه ترشحات غده توسط آن به سطح ملتحمه چشم 
ريخته مي ش��ود، بنابر اين توپوگرافي آن مش��ابه ساير پرندگان مي باشد. در 
پس��تانداران هم مطالعات زيادي بر روي غده اشكي صورت گرفته است كه 
مورفولوژي و توپوگرافي بعضي از آنها اش��اره مي گردد. نتايج يك مطالعه در 
شتر نشان داده است كه غده اشكي در شتربصورت كشيده و دراز و به شكل 
نامنظم بوده و  در س��طح پش��تي جانبي كرة چشم قرار گرفته است. سطح 
داخلي آن  عريض تر از سطح جانبي مي باشد. سطح پشتي اين غده محدب 

 تصوير شماره 1: محل قرار گرفتن غده اشكي چپ) نوك فلش( را 
در شتر مرغ  نشان مي دهد

 تصوير شماره 2: محل قرار گرفتن غده اشكي راست) نوك فلش( را
 در شتر مرغ  نشان مي دهد.

تصوير شماره 3: شكل ظاهري غده اشكي راست را 
 پس از تشريح در شتر مرغ  نشان مي دهد. مجراي دفعي غده در

 نوك فلش مشخص شده است.

مطالعه آناتومي و بافت شناسي...



شماره 104، نشريه د امپزشكی، پاييز 1393

13
در

پژوهشوسازندگی

بوده و در بين كره چشم و قسمت استخواني حدقه قرار گرفته است. سطح 
ش��كمي آن مقعر بوده كه بر روي كرة چش��م قرار گرفته اس��ت.  رنگ اين 
غده قهوه اي روش��ن مي باشد و در مقايس��ه با عضالت اطرافش، تشخيص 
آن  كمي مش��كل مي باش��د. در اندازه گيري ابعاد اين غده مشخص گرديد 
كه ميانگين طول و عرض اين غده در سمت چپ بيشتر از راست مي باشد. 
ميانگين طول آن در سمت راست و چپ بترتيب 49/40 و 53/70 ميليمتر 
تعيين گرديد و ميانگين عرض آن در سمت راست و چپ به ترتيب 18/20 
و 20/10 ميليمت��ر تعيين گرديد )12(. در مطالعه حاضر كه بر روي ش��تر 
م��رغ صورت گرفت ميانگين طول آن در س��مت راس��ت و چپ به ترتيب 
16/80 و 15/95 ميليمتر  و ميانگين عرض آن در س��مت راست و چپ به 
ترتي��ب 6/25 ميليمتر و6/15 ميليمتر تعيين گرديد و اختالف معني داري 
در مقايس��ه اين پارامترها در س��مت چپ و راست مشاهده نشد. همچنين 

تصوير شماره 4: غده اشكي شترمرغ از سطح خارج توسط كپسولي )نوك فلش( پوشيده 
شده است كه از كپسول رشته هايي بنام ترابكولي )سرفلش ها( به داخل غده كشيده شده و 

 آن را به لوبولهايي)L( دراندازه هاي مختلف تقسيم مي كند. 
رنگ آميزي هماتوكسيلين– ائوزين 160×

تصوير شماره 6: شكل واحدهاي ترشحي غده اشكي از نوع لوله اي آلوئلي )*( و موكوزي 
بوده و اين واحدها از بافت پوششي استوانه اي ساده)نوك فلش ها( تشكيل شده اند. رنگ 

آميزي هماتوكسيلين– ائوزين  640×

تصوير شماره 5:ضخامت ترابكولي ها )T( در بعضي از نواحي غده مثل مركز غده بيشتر از 
ساير نواحي بوده و در داخل آن واحدهاي ترشحي پراكنده )نوك فلش ها( وجود داشت. 

رنگ آميزي هماتوكسيلين– ائوزين320×

وزن اين غده در سمت چپ 0/18 گرم و در سمت راست 0/20 گرم تعيين 
گرديد كه اختالف معني داري بين غده اش��كي چپ و راس��ت در ش��ترمرغ 
مشاهده نشد. در تحقيقي كه بر روي غده اشكي دو نژاد مختلف از بلدرچين 
ژاپني صورت گرفته است مشاهده گرديده است كه وزن اين غده در جنس 
ن��ر و ماده در هر نژاد متفاوت مي باش��د و اختالف بين نر و ماده در هر نژاد 
معني دار مي باشد. وزن اين غده در نژاد Manchurian Golden در جنس نر 
5/6 ميلي گرم و در جنس ماده 2 ميلي گرم تعيين گرديده است همچنين 
در ن��ژاد Pharaoh اين رابطه برعكس مي باش��د و وزن اين غده در جنس نر 
1/57 ميلي گرم و در جنس ماده 8/9 ميلي گرم گزارش گرديده است )8(.

بنابراين به نظر مي رس��د كه وزن اين غده در نژادهاي مختلف يك گونه از 
پرندگان مي تواند متفاوت باشد. 

نتايج مطالعه ديگري در موش پوزه دراز يا ماسك شرو نشان داده است 
كه غده اش��كي اين گونه در طول سمت شكمي  بخش خلفي غده  هاردرين 
قرار دارد. مجراي اشكي از انتهاي قدامي اش بيرون مي آيد و به طرف سمت 
قدامي  و شكمي گوش مي رود و بخش قدامي غده  هاردرين را قطع مي كند و 

سرانجام به گوشه خلفي كيسه هاي ملتحمه اي باز مي شود )17(.
در ش��تر مرغ پارانش��يم غده از مجموعه اي از واحدهاي غده اي شكيل 
ش��ده بود كه ش��كل واحدهاي ترش��حي آن لول��ه اي آلوئلي ب��ود. در بين 
واحدهاي ترش��حي، س��لول هاي بافت پيوندي قرار داش��تند كه اكثر آنها را 
پالسماسل  تشكيل داده بود. بافت پوششي واحدهاي ترشحي از استوانه اي 
س��اده تشكيل شده بود. سيتوپالسم سلول هاي استوانه اي بازوفيليك روشن 
و ك��ف آل��ود بود و از ن��وع موكوزي تعيي��ن گرديد. نحوه ترش��ح اين غده 
آپوكرين تعيين گرديد. پالس��ما س��ل ها از س��لولهاي اصلي تشكيل دهنده 
بافت پيوندي در غدد اش��كي پرندگان هس��تند زيرا به عنوان يك سيس��تم 
دفاع��ي عمل مي كنند. در همين رابطه Walcott و Brink در س��ال 2006 
حضور پالس��ما سل ها را در ترش��حات غده اشكي را مورد بررسي قرار داد و 
نش��ان داد كه اش��ك توليد شده توسط غده اش��كي، فقط به عنوان لغزنده 
كننده قرنيه استفاده نمي شود، بلكه به عنوان يك سد دفاعي اوليه در مقابل 
آنتي ژن هايي كه از راه هوا با س��طح غير عروقي قرنيه تماس پيدا مي كنند، 
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اس��تفاده مي شود. همچنين بيان داشتندكه عوامل ضد ويروسي- باكتريايي 
اصلي اشك، ايمونوگلوبولين هاي ترشح شده به وسيله پالسما سل هاي غده 
اشكي هستند )22(. همچنين Muller و همكاران )1971( غده اشكي، غده  
هاردرين، لوزه هاي س��كومي  و طحال هاي فرعي جوج��ه را به عنوان منابع 
س��لول هاي توليد كننده ي آنتي بادي معرفي كرد. بررسي هاي هيستولوژي 
غده از جوجه هاي با سن هاي مختلف، مشخص كرد كه تراكم پالسما سل ها 
با افزايش س��ن افزايش مي يابد. برداشت بورس به روش جراحي يا با دارو با 
الگوي نرمال رش��د غده تداخل مي كند. اين موضوع نش��ان مي دهد كه غده 
اش��كي و غده  هاردرين همچون ديگر ارگان هاي لنفوئيدي در ناحيه چش��م 
ممك��ن اس��ت به عنوان بخش مهمي  در سيس��تم ايمن��ي جوجه نقش ايفا 

مي كند )14(.
در مطالعات بافت شناس��ي غدد اش��كي در بيش��تر گزارشات به شكل 

لوله اي آلوئلي اين غده اشاره شده است. 
Dimitrov  در سال هاي 1999 و 001 2 غده اشكي جوجه هاي گوشتي 
را مورد بررسي قرار داد و شكل واحدهاي ترشحي آن را از نوع لوله اي آلوئلي 

و موكوزي تعيين نمود كه مش��ابه شترمرغ مي باشد )5 و 6 (. همچنين اين 
محقق در س��ال 2009 غدد اشكي بوقلمون را بررسي نمود و مشابه جوجه 
ش��كل واحدهاي ترش��حي را گزارش نمود )7 (. Skai )1989( غده اشكي 
موش پوزه دراز بررس��ي كرده و به لوله اي آلوئلي بودن واحدهاي ترش��حي 

اين غده اشاره نموده است )17(. 
شادخواس��ت و بي غم در س��ال 2010غده اش��كي پش��تي در بوفالوي 
رودخانه اي ايراني را از لحاظ آناتومي  و بافت شناس��ي بررسي كردند و نتيجه 
گرفتند كه غده اش��كي در اين حيوان از لحاظ بافت شناسي لوله اي آلوئلي 

بوده و سيتوپالسم سلول هاي آن واكوئله و بازوفيلي مي باشد )19(.
Pinard و همكاران )2003( خصوصيات آناتومي  و بافت شناسي طبيعي 
غده اشكي در گاوميش آمريكايي و گاو را بررسي كرد. در گاوميش اين غده 
را ب��ا واحدهاي ترش��حي لوله اي- آلوئولي با سيتوپالس��م واكوئله بازوفيلي 
و در گاو ب��ا سيتوپالس��م گران��والر ائوزينوفيلي گزارش ك��رد. در مطالعات 
هيستوش��يمي گليكوپروتئين هاي اس��يدي و خنثي در هر دو گونه مشاهده 
ش��د )16(. در مطالعه حاضر نيز س��لول هاي واحدهاي ترشحي و مجاري به 

تصوير شماره 7: نحوه ترشح سلولهاي ترشحي )نوك فلش ها( غدد اشكي را كه از نوع آپوكرين است  را نشان مي دهد. 
 -A×320 -B×1600 در مجراي واحدهاي ترشحي بقاياي سيتوپالسم سلول همراه با محصول ترشحي ديده مي شود. رنگ آميزي هماتوكسيلين– ائوزين

تصوير شماره 8: سلول هاي واحدهاي ترشحي حاوي موكوپلي ساكاريدهاي اسيدي 
مي باشند و به رنگ آميزي واكنش مثبت نشان داده اند. رنگ آميزي آلسين بلو 160×

.تصوير شماره 9: عالوه بر سلولهاي واحدهاي ترشحي، سلول هاي مجاري ) نوك فلش( و 
ترشحات )*( نيز به رنگ آميزي واكنش مثبت نشان داده اند. رنگ آميزي آلسين بلو320×

مطالعه آناتومي و بافت شناسي...
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علت داش��تن موكوپلي س��اكاريدهاي اس��يدي و خنثي به رنگ آميزي هاي 
آلسين بلو و پريوديك اسيد شيف واكنش مثبت نشان دادند.

نتايج اين تحقيق و گزارش��ات س��اير محققين بيانگر خصوصيات بافتي 
مش��ابه اين غده در پرندگان و پستانداران است كه در تمام نتايج ذكر شده 
توس��ط محققين به وجود لوله اي آلوئلي، موكوزي و تعداد زياد پالسماس��ل 
در بافت پيوندي  بين غده اي اش��اره ش��ده اس��ت كه در ش��تر مرغ هم اين 
موارد مش��اهده ش��د. اگرچه از نظ��ر مورفولوژي و بافت شناس��ي اختالف 
چنداني در غدد اش��كي پرندگان در تحقيق حاضر مش��اهده نمي گردد ولي 
بنظر مي رس��د كه بررسي هاي دقيق تر اين غده در سطوح سلولي مولكولي، 
ايمونوهيستوش��يمي  و فراساختاري مي تواند به تكميل تحقيق حاضر كمك 

كند.
تشكر و قدرداني 

از معاونت پژوهش��ي دانش��گاه فردوس��ي مش��هد به خاط��ر تصويب و 
حمايت هاي مالي و از آقاي قاس��م پوراديبي، تكنس��ين محترم آزمايش��گاه 
بافت شناس��ي دانشكده دامپزشكي كه در تهيه مقاطع بافتي همكاري نموده 

است تشكر و قدرداني مي گردد.

پاورقي ها
1- Ratitae or palaeognathae
2- Struthionidae
3- Struthio
4- S. camelus
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