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مطالعه آناتومي و بافت شناسي روده بزرگ در مرغ 
مروارید ) مرغ شاخدار(

bb

چکید ه 
 مرغان مروارید متعلق به رده پرندگان قرقاول هستند. روده  بزرگ بدلیل جذب آب، هضم، فعالیت میکروبي و تولید ایمونوگولوبولین  
و آنتی بادی  در بدن پرندگان داراي اهمیت مي باشــد. از آنجایي که تفاوت هایي در بعضي گونه ها در این اعضا مشاهده مي شود و نیز 
بدلیل اینکه بر روي بعضي از پرندگان خانواده قرقاول مانند مرغ مروارید تاکنون تحقیقات انجام نشــده اســت، این مطالعه صورت 
پذیرفــت. بدین منظور 20 عدد مرغ مروارید بالغ نر و ماده انتخاب شــدند و روده بزرگ آن ها مــورد مطالعه آناتومي قرارگرفت، 
ســپس نمونه  بافتی اخذ گردید. نمونه ها به روش هماتوکســیلین و ائوزین )H & E( رنگ آمیزي شدند. یافته هاي ماکروسکوپیک و 
میکروسکوپیک در اساس مشابه سایر ماکیان بود. نتایج آزمون هاي آماري در روده بزرگ نشان داد تفاوت معناداري بین اندازه این 
اعضا در دو جنس وجود ندارد. ویژگي قابل ذکر در روده کور مشــاهده شد. پرز ایلئومی در روده کور مرغ مروارید برخالف ماکیان 
ناواضح بود. همچنین برخالف ســایر پرندگان قرقاول روده کور در مرغ مروارید ســاختار لوله اي داشت. در مطالعه بافتي نیز لوزه 

سکومي در مرغ مراروید فقط در یک سمت دیواره قرار داشت.  
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Guinea fowls belong to the pheasant’s category. Owing to the functions of the large intestine in the physiology of digestion, 
like incorporation in water absorption, microbial and immunologic activities, it has a significant role in bird's body. As there 
are some differences in these organs in different species, and also due to the lack of research on pheasant’s category like 
guinea fowl in these aspects, this study was performed. For this study 20 adult male and female guinea fowl were selected 
and their large intestines were grossly studied, then tissue samples were taken, and processed through routine paraffin sec-
tioning and stained by Haematoxylin and Eosin method. The macroscopic and microscopic results did not reveal basic dif-
ferences with other birds such as Gallus domesticus. The statistical analyses did not reveal significant differences regarding 
sizes of this organ in male and female spieces. Special features were seen in the cecum. In contrast to other birds, cecal villi 
was unclear. Also this organ was tubular shape  in contrast to other pheasant’s category. Histological study showed that the 
cecal tonsils were located on one side of the cecum wall. 

Keywords: Guinea fowl, Large intestine, Anatomy, Histology 

مقدمه
اهمیت پرندگان در محیط زیست و زندگی انسان ها، به ویژه نقش آن ها 
در تولید گوشــت و تخم برکســی پوشیده نیســت. امروزه پرورش مرغان 
مروارید بدلیل دارا بودن گوشــتی لذیذ، مطبــوع و با پروتئین باال افزایش 
یافته اســت. مرغان مروارید جزء خانواده پرندگان قرقاول به  حساب آورده 
می شــوند و از نظر کلی نظیر مرغان زینتی و مرغان تاج دار همانند قرقاول، 
طاووس و بوقلمون هســتند. نام اولیه آن ها مــرغ گینه ای بوده که معرف 
منشــاء و موطن اصلی آن ها اســت. زائده اي قرمز رنگ در منقار این پرنده 
وجــود دارد که در جنس نر بلند و برجســته اســت و بدلیل وجود همین 
زائــده به این پرنده مرغ شــاخ دار نیز گفته مي شــود )25 ،3۰،26(. روده 
بزرگ در پرندگان محلي براي جذب آب، هضم ســلولز، فعالیت میکروبي و 
تولید ایمونوگولوبولین  و آنتی بادی  است. روده بزرگ از یک جفت روده کور 
(Cecum) ویک روده کوتاه مســتقیم به نام راست روده (Rectum) تشکیل 
می شــود. روده کور  درپرندگان به شکل دو لوله ته بسته انگشتی شکل است 
که ســطح خارجي آن صاف بوده و از دو سمت راست روده در محل اتصال 
با ایلئوم منشــاء می گیرند. روده کور به صورت زوائد روده ای می باشــد که 
در طرفیــن انتهای ایلئــوم و ابتدای قولون قــرار دارد. روده کور در هر دو 
قسمت داراي یک ورودی مجزا از سمت جانبی (Lateral) یا تحتانی جانبی 
(Ventrolateral) به داخل کولون یا راســت روده است. شبکه ای از پرزهای 
به هم پیوســته در ورودی روده کور به عنوان فیلتر عمل کرده و اجازه ورود 
مایعات و ذرات کوچک را به روده کور داده و از ورود ذرات بزرگ جلوگیری 
می کننــد. جذب آب و هضم ســلولز نیز در روده کــور انجام مي گیرد. هر 
روده کــور دارای یــک اسفنگترســکومي(Cecal sphincter) بوده که یک 

لوزه سکومي (Cecal tonsil) متورم نیز در مجاورت آن قرار دارد. چین های 
مخاطی روده کور دارای کرک یا پرزهایی است که به سمت انتهای بسته ی 
روده کور کوتاه تر شــده و مبدل به چین های طولــی می  گردند. در ابتدای 
روده کورکرک هایي به صورت کوتاه و ضخیم با تعداد فراوانی ســلول جامی 
حضور داشته که به طرف انتهای ته کیسه از بین می روند. راست روده داراي 
مسیر مستقیمی است که توسط یک روده بند از سقف حفره عمومی روده ای 
آویزان است و بالفاصله با یک اتساع به داخل کلوآک باز می-گردد. درتمام 
 Intestine) طــول روده، کریپت هــای لیبرکوهن یا غدد مخاطــي روده ای
mucosal glands) وجــود دارند. راســت روده در ماکیان حاوی کرک ها یا 
پرزهــای کوتاه و ضخیم و تعداد فراوانی ســلول جامی اســت، و به غیر از 
این خصوصیت ســایر مشخصات راست روده مشــابه روده باریک مي باشد 
)31 و 29، 27 ،24 ،13 ،7 ،6 ،5(. تحقیقــات آناتومیکي و بافت شناســي 
برروي روده بزرگ در شــمار زیادي از پرندگان انجام شده است و علیرغم 
 Mitchell .مشــابهت هایی با ماکیان، تفاوت-هایي نیز گزارش شــده است
)19۰1( روده کور را در شــترمرغ همانند ماکیان بصورت زوج گزارش گرد 
)22(. Dominic و Naik )1962( گزارش کردند در طوطي، دارکوب، جغد، 
 Mattocks .)23( پرنده زنبور خوار، پرندگان بادخورک  روده کور وجود ندارد
)1971( راســت روده را در غاز برخالف ماکیان بزرگ و پیچ خورده گزارش 
کرد )1991( Fowler .)18(، Herd )1985( و Potter و همکاران )2۰۰6( 
بیان داشتند در شترمرغ و سایر سینه پهنان مانند امو، کاسوواری، رئا ومرغ 
 کیوی ســطح خارجی کولون حالت ناصاف وکیسه دار (Saccular) مي باشد

) 8، 11 و 28(. Potter و همکاران )2۰۰6( نیز عنوان کردند در مرغ کیوی 
لوزه سکومی وجود ندارد )28(. با مطالعه تحقیقات صورت گرفته مشاهده 
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مي شــود که پرندگان بدلیل تنوع گونــه اي دارای تفاوت هاي آناتومیکي و 
بافت شناســي در اندام هاي بدن مانند روده بزرگ مي باشــند. بنابراین مرغ 
مرواریدکــه تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته بود، انتخاب شــد و آناتومي 

و بافت شناسي روده بزرگ آن در هر دو جنس مورد مطالعه قرار گرفت.

مواد و روش ها
جمع آوري نمونه

براي ایــن مطالعه2۰ قطعه مرغ مروارید بالغ نــر و ماده )1۰ نر و1۰ 
ماده( از چهار پرنده فروشي مختلف شهرستان قم از هر دو جنس نر و ماده 
به تعداد یکســان و با میانگین سني 23 تا 25 هفته خریداري شد. سپس 
مرغان مروارید به بخش نگهداري پرندگان دانشکده دامپزشکي انتقال داده 

شدند.
کالبدگشایي

پرندگان براي کالبدگشایي و انجام مطالعات آناتومیکي به سالن تشریح 
منتقل شــدند. ابتدا تمامی پرنده ها تک تک به روش شرعی ذبح شده و از 
سطح پشتی روی سینی کالبد شناســي خوابانده شدند. پس از کنار زدن 
پوســت از روی حفره بطنی، عضالت شــکمی  از جوانب بریده شد تا تمام 

اعضاء حفره بطنی نمایان گردند.

مطالعه آناتومیکي
پس از انجام کالبدگشایي بررســی اولیه از نظر  اندازه، مجاورات، رنگ 
و شــکل روده  بزرگ در محل اصلی آن هــا در حفره بطنی صورت گرفت و 
تصاویر الزم گرفته شد. در مرحله بعد روده های بزرگ همراه  با روده کوچک 
و کلواک از محل اتصال  خود جدا و از محوطه بطنی پرنده خارج گردید. بعد 
از گسترش در سینی بدلیل تفاوت در اندازه و ضخامت بخش هاي مختلف 
اندام ها، اندازه گیری طول و عرض در دو جنس از قســمت هاي قدام، میان 
و خلف این اعضا بوســیله کولیس صورت گرفت و اندازه نواحي مختلف هر 
عضو در جدول مربوطه یادداشت گردید. برای دقت عمل بیشتر،  اندازه گیری 
هر بخش ســه مرتبه تکرار گردید. هنگام تصویربرداري میله هایي با اندازه 
مشــخص در کنار اندام ها قرار داده شد تا اندازه هاي گرفته شده در تصویر 
نمایان شــود و سپس تصاویر الزم از آنها گرفته شد. درنهایت نمونه ها برای 

نگهداری طوالنی مدت به داخل فرمالین 1۰ درصد انتقال یافتند.

مطالعه بافت شناسي 
بــرای مطالعه بافتی 3 پرنده نر و 3 پرنده ماده به طور تصادفی انتخاب 
شــد و هم زمان با مطالعه آناتومي، نمونه های بافتی با اندازه 1×1 سانتیمتر 
از بخش هــای پایه (Base) ، بدنــه (Body) و رأس (Apex) هر دو روده کور 
راست و چپ و همچنین از بخش هاي ابتدایی، میانی و انتهایی راست روده 
اخــذ گردید و در محلــول بافر فرمالین 1۰ درصد قرار داده شــد. پس از 
انجام مراحل پاســاژ بافتي قالب گیري بوســیه پارافین انجام شد و سپس 
برش هایــي به ضخامت 6-7 میکرومتر از آن ها تهیه و متعاقب رنگ آمیزی 
هماتوکسیلین و ائوزین توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند.

تجزیه و تحلیل آماري
میانگین طول و عرض قســمت هاي مختلف روده بزرگ به تفکیک دو 

جنس نر و ماده  محاســبه شــد و انحراف معیار نیزتعیین  شد. در نهایت 
آزمون آماري  براي میانگین طول و عرض هرعضودر دو جنس انجام شــد 
 T نســخه 22 صورت پذیرفت و آزمون SPSS و این کار توســط نرم افزار
student مورد اســتفاده قرار گرفت و سطح p ≥۰/۰5 براي معني دار بودن 

اختالف بین داده ها در نظر گرفته شد.

نتایج
آناتومي

آناتومي روده بزرگ مرغ مروارید از نظر ســاختار و موقعیت در هر دو 
جنس مشابه و در اساس همانند ماکیان بود. 

روده کور: روده کور  در بخش پشــتی دوازدهه قرار داشت، بطوریکه در 
موقعیت پشتی شکمی الشه ســکوم  بیشتر توسط بخش صعودی و نزولی 
دوازدهه و پانکراس پوشــیده می شــد. روده کور  در مرغان مروارید در هر 
دو جنس نر و ماده به شــکل دو زائده روده ای به شــکل لوله های ته بســته 
در طرفین راســت و چپ انتهای ایلئوم و ابتدای راســت روده در مقابل هم 
قرار گرفته بود. هر دو روده کور سمت راست و چپ در انتهای خلفی حفره 
کبدی راســت و بخش قدامی سمت راســت حفره روده ای قرار داشت. به 
دلیــل طول زیاد دو  روده کور، انتهای خلفی هر دو یا همان رأس تا نزدیکی 
کلواک ادامه یافته و یک خمیدگی جزئی به ســمت چپ داشــت. ســطح 
خارجی هر دو  روده کور صاف و یک دســت مشــاهده  شد. بین ایلئوم و دو 
روده کور لیگامنت ایلئومی  ســکومی (Ilocecal Ligament) قرار داشت. در 
سطح داخلی مجرای )لومن(  روده کور نیز چین حلقوی یا طولی به صورت 
ماکروســکوپی دیده نشــد . مجرای داخلی دو  روده کور راست و چپ با دو 
ســوراخ مجزا از دو ســمت جانبی چپ و راســت به داخل راست روده  باز 
می شــد. بخش پایه روده کور لوله اي شکل، ضخیم با جداری مشخص و به 
رنگ کرم تا صورتی روشــن مشاهده گردید. بخش میاني با جداري نازک و 
به رنگ خاکستری تا سبز دیده شد و قسمت رأس نیز داراي جدار ضخیم تر 
و روشن تر از بدنه و به رنگ کرم متمایل به سبز مشاهده گردید. بطور کلي 
پایه و رأس روده کور  دیواره اي ضخیم تر و روشن تر از بدنه داشت. ظاهر پایه 
روده کور شبیه به انتهای ایلئوم و عرض آن کمتر از انتهای ایلئوم و ابتدای 
کولون دیده شد. بیشــترین عرض در بخش بدنه روده کور مشاهده گردید 

)شکل هاي 1 و 2(. 
راست روده: راســت روده در مرغان مروراید به شکل لوله ای مستقیم، 
صاف و یکدســت و به رنگ کــرم متمایل به صورتی بیــن انتهای ایلئوم و 
کوپرودئوم کلوآک قرار داشــت که در خط میانی در حفره عمومی روده ای 
 Ileal) مشــاهده شــد. پــرز ایلئومــی (The lntestinal celomic cavity)
papilla) که انتهای برجســته ایلئوم به داخل ابتدای راســت روده مي باشد 
قابل تشخیص نبود. به جز بند راست روده (Mesorectum) که سطح پشتی 
راست روده را به ســقف حفره عمومی روده ای متصل می کرد، هیچ اتصال 
مزانتری دیگری بین راســت روده و دیگر اندام ها وجودنداشــت. در سطح 
خارجی، راســت روده صاف و یکدست مشاهده  شد. سطح داخلی لومن نیز 

فاقد هر گونه چین ماکروسکوپی بود )شکل هاي 1 و 2(.

نتایج اندازه گیري و آزمون آماري
نتایج محاســبات نشــان داد میانگین طول و عرض روده کور و راست 

مطالعه آناتومي و بافت شناسي روده بزرگ در ...
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 d ،راست روده c ،روده کور چپ b ،روده کور راست a .شکل 1- محوطه بطني مرغ مروارید بالغ ماده
                  .3 cm تهي روده . اندازه میله g ،ایلئوم f ،بیضه چپ e ،کلوآک

شکل2- روده هاي مرغ مروارید نر بالغ. a روده کور راست،  b روده کور چپ، c راست روده، d کلوآک، 
     .  6 cm  پیش معده. اندازه میله i ،ایلئوم h ،سنگدان g ،تهي روده f ،دوازدهه e
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 T روده در جنــس ماده بزرگ تر از جنــس نر بوده ولي نتایج آزمون آماري
student نشــان داد که این اختالف معني دار نمي باشد. میانگین و انحراف 
معیــار طول و عرض اندام هاي مورد مطالعــه در هر دو جنس در جدول1 

نشان داده شده است.

بافت شناسي
در بررســي بافتي روده بزرگ مرغ مروارید در هر دو جنس مشابه و در 

اساس مشابه با ماکیان بود.
روده کور: دیواره روده کور مرغان مروارید از چهار الیه مخاط، زیرمخاط، 
عضالنی و سروزی تشکیل می شد. مخاط دارای سه بخش اپیتلیوم، پارین و 
ماهیچه مخاطی بود. در سطح داخلی مجرا تعداد محدودی برجستگی هایی 
به شکل چین های طولی قابل مشاهده بود و چین های حلقوی مشاهده نشد. 
کرک ها (Villi) برروی چین ها و بقیه مخاط حضور داشتند. اپیتلیوم  مخاط 
به شکل استوانه ای ساده به همراه سلول های جامی و فاقد سلول های پانت 
بودند. پارین (Lamina propria) را بافت هم بندی سســت همراه با عروق 
خونی و بافت لنفاوی منتشــر در حضور ندول های لنفاوی فراوان تشــکیل 
می داد. غدد روده ای لیبرکون طویل و مستقیم در پارین قابل رویت بودند. 
ماهیچه مخاطی پارین را از زیرمخاط به شــکل یــک الیه ظریف و نازک 
از عضلــه صاف جدا می کرد. زیرمخاط شــامل بافت همبند با مویرگ های 
خونی و لنفی و لنفوسیت منتشــر و شبکه عصبی رویت گردید. در برخی 
نواحی زیرمخاط حاوی توده های بافت لنفاوی ندول مانند دیده شــد ولی 
هیچ ســاختار غددی به شکل غدد برونر مشاهده نشد . طبقه عضالنی از دو 
الیــه عضله صاف به صورت یک الیه حلقــوی داخلی ضخیمتر و یک الیه 
طولی خارجی باریک و ظریف تشکیل می شد. الیه سروزی از بافت همبند 
نسبتاً متراکم تشــکیل شــده بود که الیه طولی طبقه عضالنی روده هاي 
کور را از خارج می پوشــاند. تشــکیالت لنفاوی در محل اتصال روده کور به 
راست روده به شکل ندول های معدودی )لوزه سکومی( قابل مشاهده بودند. 

در پایه روده کور اســنفگتر به شکل عضله حلقوي مشاهده شد که ساختار 
دریچه مانند داشت. در قســمت بدنه روده کور مخاط ضخیمتر، چین هاي 
طولي طویلتر و تعداد سلول هاي جامي نیز بیشتراز قسمت پایه اي مشاهده 
گردید ولي حجم طبقه عضالني نســبت به بخش پایه کاهش نشان مي داد. 
ارتفاع چین  هاي طولي مجددا در قسمت راسي کاهش مي یافت و تشکیالت 
لنفاوي نیز کمتر رویت گردید. طبقه عضالني در قسمت راسي ضخیمتر از 
قســمت بدنه و پایه قرار داشت و در مجموع طبقه عضالني داراي ضخامت 

زیادي نبود )شکل هاي 3 ،4 و 5(.
راست روده: دیواره راست روده مرغان مروارید همانند سایر بخش های 
روده و لولــه گــوارش در چهارالیه قرار داشــت. جــدار در بخش ابتدایی 
راســت روده ضخیمتر از روده کور مشاهده شــد. ارتفاع چین هاي طولي در 
بخش میاني راست روده مشابه بخش ابتدایي بوده ولي کرک ها   کاهش یافته 
بود و در قســمت انتهایي راست روده نیز چین های طولی حضور نداشتند و 
کرک ها کوتاه تر و پهن مشاهده  شد. غدد لیبرکون در قسمت ابتدایي بیشتر 
بوده و به تدریج تا انتها کاهش یافته بود. ســلول های لنفوسیتی پارین در 
قســمت انتهایي افزایش داشــته و عضله مخاطي در قسمت ابتدایي دیده 
شده و در قسمت میاني بوضوح مشهود بود و در انتها به سختي قابل رویت 
بود. در زیر مخاط غددي مشاهده نشد و طبقه عضالني نیز در تمام نواحي 
در دوالیه دیده شد و در قسمت انتهایي ضخامت آن بیشتر بود )شکل هاي 

6، 7 و 8(.

بحث
در مطالعــه حاضر روده بزرگ در مرغان مروارید  در مطالعه آناتومیکي 

و بافتي در اساس مشابه با ماکیان مي باشد.
کینگ و مک الند در ســال 1984، نیکل و ســامر در ســال 1977، 
سیزون و گراسمن در سال 1975 و دایس و همکاران در سال 2۰1۰ اعالم 
داشــتند روده کور  در ماکیان به شکل دو لوله ته بسته انگشتی شکل راست 

.)Mean ± SD (جدول 1- میانگین و انحراف معیار طول و عرض روده بزرگ برحسب میلي متر

جنسیتمیانگین ابعاد

مادهنر

میانگینمیانگین

۰/54±۰/2676/3±74/1طول سکوم راست

1/84±1/245/95±5/46عرض سکوم راست

۰/61±۰/2775/1±72/9طول سکوم چپ

1/82±1/3۰6/۰9±5/63عرض سکوم چپ

۰/94±۰/6583/2±81/1طول راست روده

۰/6۰±۰/295/69±5/25عرض راست روده
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شکل 3- نماي بافت: قسمت پایه روده¬کور راست مرغ مروارید ماده بالغ. a غدد لیبرکوهن، b بافت 
 h ،الیه طولي طبقه عضالنيg ،الیه حلقوي طبقه عضالني f ،زیر مخاط e ،عضله مخاطي d ،پارین c ،پوششي

الیه سروزي. رنگ آمیزي هماتوکسیلین –  ائوزین  × 110. 

شکل4-  نماي بافت: قسمت بدنه روده کور راست مرغ مروارید نر بالغ. a غدد لیبرکوهن،b  بافت 
پوششي، c پارین، d عضله مخاطي، e زیر مخاط، f الیه حلقوي طبقه عضالني، h چین طولي. رنگ 

آمیزي هماتوکسیلین – ائوزین × 130.
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شکل 5-  نماي بافت:  قسمت راس روده کور چپ مرغ مروارید ماده بالغ. a غدد لیبرکوهن،b بافت پوششي 
کرک، c پارین، d عضله مخاطي، e زیر مخاط، f طبقه عضالني. رنگ آمیزي هماتوکسیلین –  ائوزین×  130.                                                          

  d ،پارین c ،بافت پوششي کرک b،غدد لیبرکوهن a .شکل6- نماي بافت: ابتداي راست روده مرغ مروارید نر
مخاطي، e زیر مخاط، f طبقه عضالني، g الیه سروزي. رنگ آمیزي  هماتوکسیلین –  ائوزین × 130 .
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 c ،بافت پوششي کرک b ،غدد لیبرکوهن a .شکل7-  نماي بافت: قسمت میاني راست روده مرغ مروارید ماده بالغ
پارین، d عضله مخاطي، e زیر مخاط، f طبقه عضالني، g الیه سروزي . رنگ آمیزي هماتوکسیلین –  ائوزین× 210.

شکل8- نماي بافت: قسمت انتهاي راست روده مرغ مروارید نر بالغ. a غدد لیبرکوهن، b بافت پوششي کرک،c پارین 
 d عضله مخاطي، e زیر مخاط، f طبقه عضالني، g  الیه سروزي. رنگ آمیزي هماتوکسیلین –  ائوزین × 140. 
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و چپ از راســت روده در محل اتصال با ایلئوم منشــاء می گیرند )29 ،24 
،13 ،7(. میشــل در ســال 19۰1 گزارش کرد در شترمرغ همانند ماکیان 
روده کور بصورت زوج وجود دارد )22(. در تحقیقات مشــابه دیگر میشــل 
در ســال 1896، مارشــال در ســال 19۰1 و نیاک و دومنینیک در سال 
1962 گزارش کردند  در طوطي، دارکوب، جغد، پرنده زنبور خوار، پرندگان 
بادخورک  روده کور وجود ندارد )23و21،17(. همچنین میشــل اعالم کرد 
که در پرندگان شــکاري مانند عقاب، شــاهین و کرکس، روده کور وجود 
نداشــته و یا بصــورت تحلیل رفته وجود دارد)22(.گودي و ران در ســال 
1991( نیــز بیان کردند در اردک ماهیخــوار و اردک Melanitta روده کور 
وجود نداشــته و در صورت وجود بصورت جزئي و کوتاه مي باشــد. اسکوتر 
(Melanitta) و مرگــوس(Mergus) نیز از خانــواده اردک و غاز فاقد روده 
کور اســت )9(. کوردا در ســال 1986 همچنین گزارش کرد روده کور در 
کبوتر دریایي بصورت کوچک اســت و گاهی وجود ندارد )14( .ماتیاس و 
کلنج در ســال 1995 بیان کردند در پرنده حواصیــل تنها یک روده کور 
وجــود دارد )3(. نتایج تحقیق حاضر با ماکیان و شــترمرغ منطبق بوده و 
روده کور بصورت زوج در اطراف ایلئوم قرار داشــته و ســاختار کاملتري را 
نشــان مي دهد. بنابراین از این منظر با طوطي، دارکوب، جغد، پرنده زنبور 
خوار، پرندگان بادخورک، عقاب، شاهین، کرکس، اردک ماهیخوار، اسکوتر، 

مرگوس، کبوتر دریایي و پرندگان حواصیل متفاوت مي باشد.
 کینگ و مک الند در ســال 1984، نیکل و ســامر در ســال 1977، 
سیزون و گراسمن در سال 1975 و دایس و همکاران در سال 2۰1۰ اعالم 
داشــتند روده کور  را در ماکیان به شــکل دو لوله واحد با سطحي صاف و 
بدون انشــعاب و کیســه گزارش کردند. مک الند در سال 1989 و 1991 
 Trugopan)گزارش کرد روده کور در شترمرغ، مرغ کیوی و قرقاول هندی
 Elegant Crested) حالت کیسه دار مي باشــد. در قرقاول تاج زیبا (satyra
Tinamou) نیز دارای چندین ســاختار کیسه ای شکل بوده که سبب شده 
این ســاختار به شکل دو خوشه انگور مشاهده شود. مرغ غواص نیز سکوم 
نسبتاً کوتاه و لوله ای شکلی با ساختارهای کیسه مانند نامنظم داخلی دارد 
)2۰ و 19(. در مطالعــه حاضر روده کور علیرغم اینکه از خانواده قرقاوالن 
مي باشد به شکل لوله واحد و سطح صاف و بدون انشعاب و کیسه مشاهده 
شد و با قرقاول هندي، قرقاول تاج زیبا، شترمرغ و مرغ کیوي متفاوت بوده 

و به ماکیان شباهت دارد.
کینگ و مک الند در ســال 1984، نیکل و ســامر در ســال 1977، 
سیزون و گراسمن در سال 1975 و دایس و همکاران در سال 2۰1۰ اعالم 
داشــتند همچنین اعالم کردند در ماکیان هر روده کور با یک ورودی مجزا 
از ســمت جانبی (Lateral) یا تحتانی جانبــی (Ventrolateral) به داخل 
راســت روده راه مي یابد. مهدي و مک الند در سال 1988گزارش کردند در 
اردک هر روده کور با یک ورودی مجزا از سمت جانبی به داخل راست روده 
راه دارد )16(. میشــل در ســال 19۰1 اعالم کرد روده کور سمت چپ و 
راســت شترمرغ با یک سوراخ مشترک در سمت پشتی کولون باز می شوند 
)22(. در مطالعــه حاضر مجراي ورودي روده کور به راســت روده همانند 
ماکیان و اردک از طریق دو ســوراخ مجزا و از ســمت جانبي مي باشد و با 

شترمرغ متفاوت مي باشد.
کینگ و مک الند در سال 1984، نیکل و سامر در سال 1977، سیزون 
و گراســمن در ســال 1975 و دایس و همکاران در سال 2۰1۰ ، کالرک 

در سال 1978 و مهدي مک الند در سال 1998 اعالم داشتند راست روده 
ماکیان لوله ای مسقیم اســت که از انتهای ایلئوم به کوپرودئوم متصل می 
 Ileal) باشد و کوتاه ترین بخش روده های بزرگ و کوچک است. پرز ایلئومی
papilla) به شــکل یــک حلقه از جنس عضله حلقوی در پایه هر ســکوم 
ماکیان، اردک و مرغابي تشکیل اســفنگتر می دهد که بوضوح قابل رویت 
مي باشد)2و16(. در مطالعه حاضر راست روده تماما مشابه ماکیان مي باشد 
با این تفاوت که در مرغ مروارید پرز ایلئومی در مرغ مروارید زیاد مشخص 

نیست و از این منظر با ماکیان، اردک و مرغابي متفاوت مي باشد.
کینگ و مک الند در ســال 1984، نیکل و ســامر در ســال 1977، 
ســیزون و گراســمن در ســال 1975 و دایس و همکاران در سال 2۰1۰ 
گزارش کردند سطح خارجی راست روده صاف و یکدست مشاهده می شود. 
ســطح داخلی لومن فاقد هر گونه چین ماکروسکوپی است. بند راست روده 
(Mesorectum) سطح پشتی راست روده را به سقف حفره عمومی روده ای 
متصل می کند. فالور در سال 1991، هرد در سال 1985 و پوتر و همکاران 
در ســال 2۰۰6به ترتیب بیان داشــتند در شترمرغ و ســایر سینه پهنان 
مانند امو، کاســوواری، رئا ومرغ کیوی سطح خارجی کولون حالت ناصاف 
وکیسه دار (Saccular) مي باشد و در شترمرغ بدلیل طول زیاد کولون نامیده 
مي شود )28 ،11 ،8(. میشل در سال 1896 و گراجال و همکاران در سال 
1989 در تحقیقات مشــابه دیگري بیان داشتند که هوتزین  داراي  راست 
روده بزرگ با حلقه های شبیه به شترمرغ سانان می باشد)1۰و21(. ماتکس 
در ســال 1971  گزارش کرد راست روده در غاز برخالف ماکیان بزرگ و 
پیچ خورده اســت )18(. در تحقیق حاضر راست روده مرغ مروارید همانند 
ماکیان داراي ســطح صاف و یکدســت بوده و  فاقد کیسه و پیچ خوردگي 

مي باشد و از این منظر با هوتزین، غاز و شترمرغ سانان متفاوت است.
در مطالعات بافت شناســي به عمل آمده توسط براون و دوک در سال 
1989، کالرک در سال 1978،کلنج و ماتیاس در سال 1995، پوستي در 
سال 1385 و رضاییان در سال 1385  بیان شده است که در ماکیان بافت 
لنفاوی پارین و زیرمخاط در پایه هر روده کور به خوبی رشــد کرده و قابل 
تمایز است و لوزه سکومی (Cecal tonsil( را تشکیل می دهد )31 ،27 ،6، 
5، 3، 2 ،1(. پوتــر و همکاران در ســال 2۰۰6 همچنین عنوان کردند در 
مرغ کیوی لوزه ســکومی وجود ندارد ولي در برخی نواحی توده  ی کوچکی 
از بافت لنفاوی حضور دارد )28(. وانگ در سال 2۰۰6 نشان داد که پارین 
بخش رأسی سکوم شــترمرغ بالغ، فولیکول های لنفاوی فراوانی دارد)32(. 
تحقیق حاضر با مطالعات گذشــته منطبق مي باشد و تنها تفاوت بارز این 
اســت که در مرغ مراروید لوزه سکومي به شکل ندول هاي لنفوسیتی فقط 

در یک سمت دیواره قرار داشت.
بــراون و دوک، کالرک،کلنج و ماتیاس، پوســتي و رضاییان همچنین 
عنــوان کردند در ماکیان اهلــی هر کدام از روده هاي کــور در محلی که 
به درون اتصال ایلئوم راســت روده ای باز می شــود یک اسفنگتر دارند که از 
ضخیم شــدگی عضالت حلقوی حاصل گردیده اســت )31 ،27 ،6 ،5 ،3 
،2 ،1(.  پوتــر و همکاران همچنین عنــوان کردندکه در مرغ کیوي عضله 
مخاطــی و چین های متعددی در روده کور به شــکل واضح و ضخیم دیده 
می شــود. لنفوســیت ها در پارین و زیرمخاط بین کریپت های لیبرکوهن 
پراکنــده بوده و )28(. هرد در بافت شناســی روده امو نشــان داد طبقه 
عضالني، عضله مخاطی و زیرمخاط به شــکل الیه باریک وجود دارند )11(. 
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لیمان و همکاران در ســال 2۰۰2 در مطالعه روي غاز نشــان دادند عضله 
 مخاطی را با مســیر حلقوی در زیر پارین راست روده و روده کور مشخص 
کردند و نشــان دادند طبقه عضالني همانند ماکیان در غاز نیز وجود دارد 
)15(. در مطالعه حاضر مرغ مروارید مشــخصات بافتــي پرندگان فوق را 
داشته ولي تفاوت قابل ذکر در این است که ضخیم شدگی عضالنی به مانند 
ماکیان و مرغ کیوي و غاز مشاهده نشد و از این منظر با پرنده امو مشابهت 

بیشتري دارد.
جیاکسیانگ و همکاران در سال 2۰۰7 عنوان کردند مخاط راست روده 
شترمرغ همانند ماکیان بصورت چین دار همراه کرک های پهن، کوتاه همراه 
با بافت پوششــي حاوي ســلول های اســتوانه ای و جامی پوشانده می شود 
)12(. هرد همچنین نشان داد در پرنده امو نشان داد وجود هر دو سکوم با 
چین های مخاطی و کرک ها باعث افزایش سطح می شوند. بافت پوششي از 
سلول های استوانه ای ساده و جامي تشکیل می شود. کریپت های لیبرکوهن 
در پاریــن قرار دارنــد و کرک ها در پایه روده کور توســعه یافته اند و غدد 
لیبرکوهن کم عمق اند. این کرک ها و غدد لیبرکوهن در رأس سکوم کاهش 
محسوسی می یابند. لیمان و همکاران عنوان کردند که سلول های جامی و 
کریپت ها در روده کور و راست روده غاز حضور دارند )15(. یافته هاي تحقیق 
حاضر با پژوهش هاي فوق منطبق مي باشد و تفاوت بافتي مشخصي از این 

منظر در مرغ مروارید مشاهده نشد.
کوپر و مهروز در ســال 2۰۰4، هرد در سال 1985 و پوتر و همکاران 
در ســال 2۰۰6 عنوان کردند که در مخاط روده کور شــترمرغ ، امو و مرغ 
کیوی چین  های پیچ خورده به داخل لومن ایجاد می شود. غدد مخاطی نیز 
همانند ماکیان در پارین روده کور پرندگان خانواده سینه پهنان)شــترمرغ 
بالغ، امو و مرغ کیوی( به خوبي رشــد کرده اســت )28 ،11 ،4(. در مرغ 
مروارید چین ها طولی هســتند و با پرندگان سینه پهن متفاوت است. غدد 
مخاطي در پارین در مرغ مروارید نیز همانند ســایر ماکیان و شــترمرغ به 

خوبي قابل مشاهده بود.

نتیجه گیري
روده بزرگ مرغان مروارید از نظر آناتومیکي و بافت شناســي تاحدود 
زیادي مشابه ماکیان مي باشد. تفاوت معني داري بین اندازه این اعضا در دو 
جنس وجود ندارد. ویژگي قابل ذکر آناتومیکي این اســت که پرز ایلئومی 
در مرغ مروارید برخالف ماکیان ناواضح اســت و همچنین برخالف ســایر 
پرندگان قرقاول روده کور در مرغ مروارید ساختار لوله اي داشته و کیسه اي 
شکل نمي باشد. در مطالعه بافتي نیز در مرغ مراروید لوزه سکومي به شکل 
ندول هاي لنفوســیتی معدودي فقط در یک ســمت دیواره قرار داشــت و 
ضخیم شــدگی عضالنی به مانند ماکیان مشاهده نشد. نتایج حاصل از این 

تحقیق به عنوان اطالعات پایه اي قابل ارائه مي باشد.
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