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مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی 
لوزالمعده بوقلمون بومی ایران

چکید ه 
به دلیل اهمیت لوزالمعده در بدن بویژه آنکه گلوکاگون تنظیم کننده قند خون در پرندگان می باشد، مطالعه ای بر روی 
لوزالمعده 6 جفت بوقلمون نر و ماده بومی ایران با میانگین س�نی 26 تا 30هفته انجام گرفت. نمونه ها به روش معمول 
بافت شناس�ی تهیه و با روش هماتوکس�یلین- ائوزین و روش های ماسون ترای کروم، گوموری جهت رتیکولر، ورهوف 
و مالدونادو رنگ آمیزی گردیدند. مطالعه میکروس�کوپیك برش ها نش�ان داد که کپس�ول غده ضخیم و فیبروزی که 
توس�ط مزوتلیوم پوشیده شده اس�ت. در برخی نقاط از کپسول تیغه های نازك بافت همبندی به داخل پارانشیم غده 
نفوذ کرده بنابراین لوبوالس�یون مانند س�ایر حیوانات در غده وجود ندارد. در کپس�ول و اطراف آسینی، هر سه رشته 
بافت همبندی مش�اهده ش�د ولی رش�ته های رتیکولر عالوه بر این، در داخل جزایر نیز نفوذ کرده اند. در بافت همبند 
بین لوبولی گانگلیون های عصبی پاراسمپاتیکی مشاهده شد. پارانشیم غده شامل دو بخش برون ریز و درون ریز بوده 
که بخش برون ریز یك غده لوله ای آس�ینی اس�ت. در مجاری، سلول جامی و غدد مشاهده نگردید. بخش درون ریز از 

جزایر بزرگ آلفا و کوچك بتا تشکیل شده است ولی جزیره مخلوط مشاهده نگردید.
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Histological and histochemical studies on pancreas of native turkey in Iran
By: B. Mobini, Department of Anatomical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Islamic Azad Univer-
sity, Shahrekord, Iran.(Corresponding Author, Tel +98 311775477.) Aghaabedi, B.Graduated from Faculty of Veteri-
nary Medicine, Shahrekord Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
Regarding to the important of pancreas in the body, this study was carried out on the histologic structure of pancreas 
of 6 pairs of Iranian native turkeys of both sexes, age ranging from 26-30 weeks. Routine histological techniques were 
used and stained by H&E and Masson’s trichrome, Gomori’s method for reticulum, Verhoeff’s, Maldonado’s methods. 
The pancreas was covered with a thick dense connective tissue which consisted of elastic, reticular and collagenous 
fibers and was lined by Mesothelium. Lobulation is indistinct because of the lack of interlobular connective tissue. 
Reticular fibers were present into pancreatic islets. Parasympathetic ganglia were observed in interlobular connective 
tissue. The parenchyma consisted of exocrine and endocrine parts. The exocrine part was composed of tubuloacinar 
gland. Goblet cells and glands were not present in duct system. The endocrine part was composed of large alpha and 
small beta islets but mixed islets were not observed.

Key words: Histology, Histochemical, Pancreas, Iranian turkey

مقد مه
لوزالمعده به همراه کبد به عنوان غدد ضمیمه دس��تگاه گوارش شناخته 
مي ش��وند و همانند کبد يک غده مختلط اس��ت که ترش��حات برون ريز 
آن ش��امل بس��یاری از آنزيم ه��ا و الکترولیت ها می باش��د که باعث هضم 
چربي ها، پروتئین ها و قندها شده )15،6( و ترشحات درون ريز آن شامل 
هورمون های مختلف مانند انس��ولین و گلوکاگون است که در تنظیم قند 
خون نقش دارند)24(. نظر به اهمیت لوزالمعده در بدن، جهت مش��خص 
شدن ساختار دقیق بافتی غده مطالعات هیستولوژيک مختلفي در انسان 
)28( و حیوانات مختلف مانند اسب )13(، گاو )23،14(، گوسفند )25،4(، 
س��گ )34،29(، شتر )33(، اردك )10،9( و هامستر )17(، بز )21(، غاز 
)19،16(، موش صحرايی )18(، توس��ط محققین بر روي اين غده صورت 
گرفته اس��ت با توجه به متفاوت بودن ش��کل آناتومیکی غده و نام گذاری 
قس��مت های مختلف آن در پرندگان و نیز تفاوت ه��ای فیزيولوژيک غده 
از جمل��ه اينکه گلوکاگون به جای انس��ولین هورمون اصلی تنظیم کننده 
قن��د در ب��دن پرندگان می باش��د)2( و از طرفی در مراجع بافت شناس��ی 
دامپزشکی تنها به عدم لوبوالسیون غده و وجود دو نوع جزيره آلفا و بتا در 
لوزالمعده پرندگان صرفنظر از ذکر گونه خاص اشاره شده است)11،6،3( 
و چون تاکنون مطالعه ای در زمینه بافت شناسی لوزالمعده پرندگان بويژه 
بوقلمون ارائه نش��ده است لذا بر آن شديم تا با انجام اين تحقیق ساختار 

میکروسکوپی لوزالمعده را در بوقلمون های بومی ايران مشخص نمايیم.

مواد و روش ها
در اي��ن تحقی��ق تعداد 6 جفت بوقلمون نر و ماده بومی س��الم 26 تا 30 
هفته تهیه و پس از ذبح و باز کردن محوطه شکمی و بررسی مورفولوژيک 
لوزالمع��ده، غ��دد از بدن خارج و از قس��مت های مختل��ف آن قطعاتی به 
ابعاد يک س��انتی مت��ر جدا و بالفاصله با فرمالی��ن بافر 10 درصد تثبیت 

ش��دند. مطابق روش های مت��داول بافتی از نمونه ها قالب ه��اي پارافیني 
تهی��ه و ب��ر روی برش هاي 5 میکرون��ي حاصل از آنه��ا رنگ آمیزي هاي 
هماتوکس��یلین- ائوزين، ماس��ون ترای کروم، گوموری جه��ت رتیکولر، 
مالدون��ادو)22( و وره��وف)1( ص��ورت گرف��ت. ب��ر روی برش هاي رنگ 
ش��ده مطالعات میکروس��کوپیک چهارچوب و پارانشیم لوزالمعده انجام و 

فتومیکروگراف های الزم از آنها تهیه شد.

 نتایج
چهارچوب 

مطالعه میکروسکوپی برش های تهیه شده از غدد نشان داد که لوزالمعده 
توسط کپسول دو اليه ضخیمی که ال يه داخلی فیبروزی و از جنس بافت 
همبند س��خت نامنظم است و توس��ط يک اليه مزوتلیومی که ادامه اليه 
احش��ايی صفاق بوده و اليه س��روزی خارجی را تشکیل می دهد پوشیده 
شده اس��ت. در ساختار کپسول رش��ته های کالژن، االس��تیک، رتیکولر، 

سلول های عضالنی صاف و فیبروبالست ديده می شوند )تصاوير 1و2(
باف��ت همبندی تنه��ا در برخی نقاط از کپس��ول بداخل پارانش��یم غده 
نف��وذ کرده و رش��ته های بافت همبندی در بین آس��ینوس های قس��مت 
ب��رون ري��ز و بافت همبن��د بین لوبول��ی که پش��تیبانی ع��روق خونی، 
اعص��اب و مجاری را بر عهده دارند، مش��اهده می ش��وند. اگرچه در بافت 
همبن��د بینابینی غ��ده، گانگلیون های پاراس��مپاتیکی مش��اهده گرديد 
 )تصوير 3( ولی آنها در بوقلمون منجر به تش��کیل س��اختار نورواينسوالر

)Neuroinsular complex( نمی شوند.

پارانشیم 
بررس��ی حاضر نشان داد پارانش��یم غده که بر روی شبکه ای از رشته های 
رتیکول��ر قرار گرفته از دو قس��مت برون ريز و درون ريز تش��کیل ش��ده 
اس��ت. قسمت برون ريز از واحدهای ترش��حی و مجاری تشکیل شده که 
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شکل واحدهای ترشحی از نوع لوله ای آسینی می باشد. سلول های آسینی 
سروزی و بر اساس نوع برش هرمی تا استوانه ای شکل مشاهده می شوند. 
هسته آنها عمدتاً در قاعده يا نزديک قاعده سلول قرار گرفته و سیتوپالسم 
راسی بدلیل وجود دانه های زايموژن اسیدوفیلیک درحالی که قاعده سلول 
بخاطر قرار گرفت��ن میتوکندری ها بازوفیلیک ديده می ش��ود)تصوير 4(. 
س��لول های انقباضی میواپیتلیال در لوزالمعده بوقلمون مشاهده نگرديد. 
مجاری داخل لوبولی کوچک و از يک رديف س��لول سنگفرشی تا مکعبی 
کوتاه با هس��ته کروی بزرگ و هستک مش��خص درحالی که مجاری بین 
لوبولی از يک رديف س��لول اس��توانه ای کوتاه با هس��ته ک��روی بزرگ و 

هستک مشخص تشکیل شده اند. 
عالوه بر بافت پوشش��ی، مجاری داخل لوبولی و بین لوبولی دارای اليه ای 
از بافت همبند ش��امل رشته های کالژن، االس��تیک، رتیکولر، سلول های 
عضالنی صاف و فیبروبالس��ت در اطراف می باش��ند ک��ه در مجاری بین 

لوبولی ضخیم تر است. 
اگرچه در س��طح راسی سلول های پوشش��ی اين دو مجرا، لبه بازوفیلیک 
قابل مش��اهده اس��ت ولی در دي��واره هیچیک، غدد برون ريز و آس��ینی 
مش��اهده نگرديد. در هیچیک از مجاری، س��لول جامی مشاهده نگرديد. 
قس��مت درون ريز غده شامل جزاير پانکراتیکی در اشکال مختلف بود که 
در سرتاس��ر غده بطور تصادفی پراکنده ش��ده اند و توسط يک اليه بافت 
همبندی نازك حاوی رتیکولر، کالژن، االستیک و سلول های فیبروبالست 
از آسینی جدا شده اند که رشته های رتیکولر درون جزاير و بین سلول های 

درون ريز نیز نفوذ کرده اند)تصوير 5(. 
دو ن��وع جزيره آلفا و بتا در لوزالمعده بوقلمون مش��اهده ش��د که جزاير 
آلف��ا بزرگت��ر از بتا می باش��ند. در جزيره آلفا آرايش س��لول ها به صورت 
طناب هاي��ی از س��لول های اس��توانه ای ولی در نوع بتا تجم��ع درهمی از 
سلول های چند وجهی می باشد. در هر دو نوع جزيره بین سلول های درون 
ريز، سینوزوئیدهای خونی واقع ش��ده اند. در قسمت درون ريز لوزالمعده 

بوقلمون جزيره مخلوط مشاهده نگرديد.

بحث
لوزالمعده بوقلمون دارای کپس��ولی از جنس بافت همبند سخت است که 
از اين حیث مشابه ساير حیوانات )33،21،4( می باشد در حالی که کپسول 

غده در انسان نازك گزارش شده است)8،7(. 
برخ��الف پس��تانداران ک��ه لوزالمع��ده در آن ها کام��اًل لوبوله می باش��د 
)33،21،11،4،3( در بوقلم��ون همانن��د س��اير پرن��دگان تیغه های بافت 
همبندی نازکی از کپس��ول وارد غده شده ولی منجر به لوبوالسیون غده 
نمی ش��وند)6،3(. در ساختار کپسول، تیغه ها و نیز بافت همبند بینابینی 
لوزالمعده بوقلمون، رش��ته های کالژن، االس��تیک، رتیکولر، س��لول های 
عضالنی صاف و فیبروبالس��ت مش��اهده گرديد اين در حالی است که در 
ش��تر )33(، بز )21(، گوس��فند )4( و انس��ان )8،7( به حضور رشته های 
کالژن، رتیکولر و سلول های فیبروبالست در ساختار چهارچوب غده اشاره 
شده است. نفوذ رشته های رتیکولر به داخل جزاير در بوقلمون که در اين 
بررسی حاصل شده است، به نظر می رسد از اختصاصات ساختاری منحصر 
بف��رد اين غده در اين حیوان باش��د ک��ه تا کنون در م��ورد هیچ حیوان 
ديگری گزارش نشده اس��ت. وجود گانگلیون های پاراسمپاتیکی در بافت 

همبند بینابین��ی لوزالمعده که قباًل در مرغ)27(، اردك)9(، ش��تر)33(، 
سگ)34(، بز)21( گزارش شده، در لوزالمعده بوقلمون نیز مشاهده گرديد 
ولی س��اختار نورواينسوالر مشابه آنچه در سگ)34( و گوسفند)4( وجود 
دارد در بوقلمون ديده نمی ش��ود. قس��مت برون ري��ز لوزالمعده بوقلمون 
که يک غده لوله ای آس��ینی می باش��د از واحدهای ترش��حی و مجاری 
تشکیل شده است و در حدود %99 کل غده را بخود اختصاص داده است 
که مش��ابه مرغ)24،20، 26(، اردك)9(، بلدرچین)12( و س��اير حیوانات 

اهلی)11( می باشد.
آس��ینی قس��مت برون ريز لوزالمعده در حیوانات مختلف از س��لول های 
سروزی به اشکال مختلف هرمی)34،11،9،4(، استوانه ای)20،16،3( و يا 
چند وجهی)10( تش��کیل شده است ولی در اين بررسی شکل سلول های 
آس��ینی لوزالمع��ده بوقلمون بر اس��اس نوع برش از هرمی تا اس��توانه ای 
مشاهده گرديد که از اين نظر مشابه اردك)9( و بلدرچین)30( می باشد.

هسته سلول های آسینی در لوزالمعده بوقلمون در قاعده يا نزديک قاعده 
سلول قرار گرفته اند و قاعده سلول به دلیل تجمع میتوکندری ها بازوفیلیک، 
درحالی که راس س��لول در اثر تجمع دانه های زايموژن اسیدوفیلیک ديده 
می شود که با مطالعات قبلی صورت گرفته در پستانداران)33،21،11،4( 
و پرن��دگان ديگر ش��امل مرغ )32(، غ��از)16(، اردك)10،9( و بلدرچین 
)12( مطابقت دارد. سلول های انقباضی میواپیتلیال در لوزالمعده بوقلمون 
مش��اهده نگرديد ک��ه اين نتايج ب��ا يافته های محققین ديگ��ر همخوانی 

دارد)33،4(.
در اين بررس��ی مجاری داخل لوبولی غده از يک رديف سلول سنگفرشی 
تا مکعبی و مجاری بین لوبولی از يک رديف س��لول اس��توانه ای تش��کیل 
ش��ده اند که از اين نظ��ر می توان مج��اری لوزالمعده بوقلمون را مش��ابه 
مجاری لوزالمعده اردك)9( دانس��ت ولی بر خ��الف اردك)9( و حیوانات 
ديگر)11،4( که س��لول های جامی در بین بافت پوششی مجاری گزارش 
ش��ده اس��ت در بوقلمون، اين س��لول ها مش��اهده نمی ش��وند. لوزالمعده 
بوقلم��ون را از نظر وجود اليه بافت همبندی اطراف مجاری که از کالژن، 
االستیک، رتیکولر، سلول های عضالنی صاف و فیبروبالست تشکیل شده و 
نیز مشاهده لبه بازوفیلیک در سطح راسی سلول های پوششی مجاری می 
توان مشابه غاز)16( و مرغ)35( دانست ولی برخالف غاز، غدد برون ريز و 
آسینی در ديواره هیچیک از مجاری لوزالمعده بوقلمون مشاهده نگرديد. 
قس��مت درون ريز لوزالمعده بوقلمون مشابه ساير حیوانات)33،11،4( از 
جزاير پانکراتیکی با اشکال مختلف تشکیل شده بود که بطور تصادفی در 
سرتاس��ر غده پراکنده شده اند. اگرچه در لوزالمعده برخی از پرندگان سه 
نوع جزيره آلفا، بتا و مخلوط گزارش ش��ده است )24،9( ولی در بوقلمون 
مش��ابه بلدرچی��ن )31(، مرغ )27( و ديگر پرن��دگان)3، 5( فقط دو نوع 
جزي��ره آلفا و بتا مش��اهده گرديد. جزاير آلفا که بزرگتر از بتا می باش��ند 
از س��لول های اس��توانه ای با آرايش طنابی درحالی که جزاير بتا کوچک و 
تجمع درهمی از س��لول های چند وجهی می باشند. بین سلول های درون 
ريز ه��ر دو نوع جزيره نیز س��ینوزوئیدهای خونی وجود داش��ت که اين 
نتايج با يافته های اکث��ر محققین مطابقت دارد )31،11،5،3(. با توجه به 
گزارشات فوق و با توجه به نتايج بدست آمده در اين بررسی، روشن شدن 
جزئیات بافت شناسی لوزالمعده ساير پرندگان بويژه پرندگان بومی کشور 

ضروری به نظر می رسد.
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 تصویر1- رشته های کالژن موجود در کپسول و تیغه ها 
)Masson’s trichrome ×163(در لوزالمعده بوقلمون

کپس�ول،  در  موج�ود  رتیکول�ر  رش�ته های  تصوی�ر2- 
 تیغه ه�ا و باف�ت همبن�د بینابین�ی لوزالمع�ده بوقلم�ون

)Gomori’s method for reticulum ×163(

تصویر3- گانگلیون های پاراسمپاتیکی در بافت همبند 
)Maldonado’s ×652(بینابینی لوزالمعده بوقلمون
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)H&E ×652(تصویر4- تجمع دانه های زایموژن در راس سلول های آسینی برون ریز لوزالمعده بوقلمون

)Gomori’s method for reticulum ×652(تصویر5- نفوذ رشته های رتیکولر درون جزایر لوزالمعده بوقلمون

مطالعه هیستولوژي و هیستوشیمي ...
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