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 چکیده

پرواز در اینکه پرندگان، به دلیل با توجه به . زیادی استدستگاه تنفسی در تمام موجودات از جمله پرندگان دارای اهمیت  

است.  دست آوردهبهخاصی را از لحاظ آناتومیک های سازگاری دستگاه تنفسی ،ارتفاعات، نیاز بیشتری به تبادل اکسیژن دارند

 16 ،. در این مطالعهصورت پذیرفتژاپنی بالغ  ها در بلدرچینریه کآناتومیکی و هیستومورفومتریبا هدف بررسی حاضر  ۀمطالع

 و گرفت قرار شناسیکالبد ةساد بررسی تحت هایریه. گرم استفاده شد 150 ± 35/4متوسط وزن  بلدرچین بالغ ژاپنی با

 10فرمالین محلول ثبوتی در صورت جداگانه، بهها سپس ریهشد. گیری ها اندازهریه ضخامت و عرض طول، های وزن،فراسنجه

که های این تحقیق نشان داد یافته. ارزیابی شدند کهیستومورفومتری، از لحاظ بافتی مقاطع ۀتهی متعاقب گذاشته شد ودرصد 

 اند.ششم کشیده شده ةتا انتهای خلفی دند، ای اول و دوم شروع شدهدندهراست و چپ در بلدرچین از فضای بین ۀریهر دو 

متر، سانتی 325/2 ± 068/0 گرم، 887/0 ± 026/0های ریه به ترتیب  و تعداد بریدگی عرض، همچنین میانگین وزن، طول

داخل  ۀهای اولیکه برونش نشان داد نیزسی شنابافت مشاهدات .عدد است 00/5 ± 147/0 و مترسانتی 315/1 ± 038/0

اپیتوسط ها تلیوم مکعبی ساده و پارابرونشهای ثانویه توسط اپیبرونش دار،ای مطبق کاذب مژهتلیوم استوانهتوسط اپی ،ریوی

 گردند.مفروش میتلیوم سنگفرشی تا مکعبی ساده 
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 مقدمه

 (Nickel et)کندنمیچندانی تنفس تغییر جریان در ، حجم آنها، خیلی کوچک بوده ،سینه ۀپستانداران نسبت به قفسخالف پرندگان بری هاریه

(al., 1986; Dyce et al., 1995 . آناتومیکی ساختار تنفسی های سازگاری ۀواسطو به پرندگان یدستگاه تنفس ییباال بردن کارآ یدر راستا

بر  .شودهای هوایی خلفی وارد میدرصد( به کیسه 70)هوا هنگام دم عمدتاً و اندهای هوایی قرار گرفتههوایی و کیسهها بین راههای پرندگان، ریه

به  ،حاصل از دم ةهوای تهویه نشد ،در هنگام بازدمشده،  های هوادار پیشین منتقلبه کیسه ،حاصل از دم قبلی ةهوای تهویه شداین اساس، 

در تنفس فرآیند . (Campbell, 1997)گرددهای هوایی پیشین خارج میاز کیسهنیز هوای تهویه شده از دم قبلی بد. یاانتقال میها درون شش

ای شکل و نظر آناتومیک در مقطع عرضی، گوهنقطهاز بوده،  ها در ماکیان پهنریهاست.  ترولی عمیقتر آهسته پستانداراندر مقایسه با پرندگان 

 ;Getty, 1975; Nickel et al., 1986)شیار عمیق وجود دارد نیز پنجها . در سطح پشتی ریهاست خارجی نازک ۀداخلی ضخیم و لب ۀلبدارای 

Dyce et al., 1995).) های کالژنها و رشتهریه در ماکیانی نظیر بلدرچین توسط کپسول نازک  حاوی فیبروبالست(Fitzgerald, 1969)  و

پارانشیم ریه در  .(Muthukrishnan et al., 2008)شودتر میگردد که با افزایش سن، ضخیمهای االستیک، پوشیده میتعداد محدودی رشته

های خونی و هوایی تشکیل شده است که تبادالت گازی، دهلیزها و مویرگ ۀ، ناحیهای ثالثبرونش ،های ثانویهبرونش، هیاول یهابرونشماکیان از 

 ,.Lopez et al., 1992; Muthukrishnan et al)کنندمی تبادالت گازی، بخش اعظم ریه را اشغال ۀو ناحی های ثالثبرونش در بلدرچین،

های شوند. برونشهوایی شکمی پرنده می ۀدر نهایت وارد کیس شده،وارد بافت ریه ، راست و چپ از سیرنکس شروع ۀیاولهای برونش .(2008

شکل واجد تعداد اندکی سلول جامیدار ای شبه مطبق مژهتلیوم استوانهاپی، دارای خارج و داخل ریوی از نظر ساختار بافتی شبیه نای بوده ۀاولی

د. شونهای هوایی میوارد کیسه گرفته،های اولیه در بافت ریه قرار های ثانویه در امتداد برونشبرونش. (Muthukrishnan et al., 2008)هستند

شکل های جامیواجد سلولشبه مطبق ای یا استوانه Eurell and Frappier, 2006))ای سادهتلیوم مکعبی تا استوانههای ثانویه دارای اپیبرونش

 یهابرونشای صاف بزرگ مارپیچ و کوچک مورب نیز در ههیچهای ماای از دستجات سلولشبکه .Muthukrishnan et al., 2008))هستند
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Abstract 

The respiratory tract is a very important and critical system in all animals including avian. Anatomical adaptations of lungs 

and respiratory ducts have been occurred in birds due to high request to oxygen exchange. This study was carried out on 

16 healthy adult male and female Japanese quails (150±4.35 g body weight). Simple anatomic autopsies were made 

following euthanasia and weight, length, width and thickness of lungs were measured. Lungs were dissected out, fixed in 

10% formalin for 72 hours, sectioned by a microtome and stained with hematoxylin and eosin for histomorphometric 

assessments. Anatomical findings revealed that both the right and left lungs start from the inter-costal space of 1 and 2 and 

extend to the caudal end of the sixth rib. Moreover, mean values and standard errors of weights, lengths, widths and deep 

furrows numbers of lungs were 0.887±0.026 g, 2.325±0.068cm, 1.315±0.038 cm and 5.00±0.147, respectively. It was also 

found that primary, secondary and tertiary bronchi are lined by ciliated, pseudo stratified columnar, simple cuboidal and 

simple squamous to cuboidal epithelia, respectively.  

 

Keywords: epithelium,  histomorphometry, lung weight, lung length. 
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میکرومتر قطر دارند و 150تا  100ها حدود های ثالث یا پارابرونشبرونش .(King et al., 1967)ماکیانی مانند بوقلمون مشاهده شده است هیثانو

 Eurell)پارین بسیار نازکی هستندو فاقد مژه تلیوم سنگفرشی ساده تا مکعبی اپیها دارای این برونش. هستند ارتباطدر های ثانویه با برونش

and Frappier, 2006; Muthukrishnan et al., 2008). که  شودهای ثالث دیده میبرونش درنیز ای مارپیچ از نوع صاف ههیچما ۀیک شبک

های هوایی کوچک یا دهلیز تعداد زیادی وزیکول .(Muthukrishnan et al., 2008)گرددداخلی موجب می ةای را در حفرانقباضات قابل توجه

از هم جدا  های کالژن، رتیکولر و االستیک، رشتههای عضالنی صافبین دهلیزی حاوی رشته ةد که توسط دیوارنشوهای ثالث باز میبه برونش

 ,.Eurell and Frappier, 2006; Muthukrishnan et al)های مختلف ماکیان هستنددر گونه سادهیا مکعبی تلیوم سنگفرشی اپیدارای  ،شده

ای در دستگاه تنفس ههیچهای مارسد، نقش مهمی در تنظیم عملکرد سلولها به نظر میاالستیک موجود در این دیوارههای رشته .(2008

های گیرد. مویرگصورت میهوایی های پرندگان بین خون و مویرگهای ریهتبادالت گازی در  .(Maina et al., 2010)کنندماکیان ایفاء می

نیز  ی پرندگانهاریه یتبادالت گاز ۀتلیوم ناحیاپی. است تلیوم بیشتر آنها از نوع سنگفرشی سادهشود و اپیباز می هاداخل فضای دهلیزه هوایی ب

امروزه به سبب رشد سریع پرورش صنعتی بلدرچین  .(Eurell and Frappier, 2006)است دوو  های نوع یکمانند پستانداران، واجد سلول

ها و نیز ارزش غذایی قابل توجه گوشت و تخم این پرنده در مقایسه با سایر ماکیان بسیار مورد توجه بسیاری از بیماریژاپنی، مقاومت در برابر 

عنوان یک مدل علت طول عمر کم و شباهت فیزیولوژیک به انسان، بهعالوه بر این، این پرنده به (.Owen and Dike, 2013)قرار گرفته است

شناسی شناسی، رفتارشناسی، اندوکرینولوژی، سممثلی، ایمنیشناسی تکاملی و تولیدها جهت مطالعات زیستاز کشورحیوانی مطلوب در بسیاری 

بر  .Huss et al., 2008))گیردهای متعددی همچون نشانگان الکل جنینی، نقایص ژنتیکی و دیابت مورد استفاده قرار میو نیز بررسی بیماری

مطالعه و بررسی ساختار گردند، عوارض تنفسی موجب بروز تلفات می ۀواسطماکیان نیز بههای بسیاری از بیماریاین اساس و با توجه به اینکه 

های د روند پژوهشها و نیز بهبو، ارزیابی کارآیی داروزاها و عوامل بیماریابی بیماریةاتواند در رمی هها در این پرندشناختی ریهآناتومیک و بافت

 .(Brown et al., 1997; Rundfeldt et al., 2013)بنیادی حائز اهمیت باشد

 

 هاروش مواد و

 هاآناتومی ریه ۀمطالع

ماده(  8نر و  8گرم از هر دو جنس نر و ماده) 150± 35/4 قطعه بلدرچین نژاد ژاپنی بالغ و سالم با وزن متوسط 16 ،برای انجام این مطالعه

پس و کشی شده آسانگرم وزن بدن گرم به ازای هر کیلومیلی 20با دز  درصد 10کتامین  در پی بیهوشی با . پرندگانقرار گرفت استفادهمورد 

 ،مترمیلی 01/0با استفاده از کولیس دیجیتال با دقت  ،سپس .ها مورد بررسی قرار گرفتگیری ریهآناتومی و محل قرار ،شکافی سادهکالبداز 

  صورت گرفت.ها گیری طول و عرض ریههانداز

 شناسیبافت ۀمطالع 

از طی مراحل پاساژ بافتی و  پس قرار گرفته،درصد  10ساعت در داخل فرمالین  72به مدت پس از برداشت، پرندگان مورد مطالعه ی هاریه 

 ,.Jalali et al)آمیزی و مورد مطالعه قرار گرفتندائوزین رنگ. مقاطع به روش هماتوکسیلین و گردید هۀمیکرومتری( ت 7)بافتیگیری، مقاطع قالب

ثبت  ومحاسبه های هوایی به روش میکرومتری استاندارد توسط عدسی چشمی مدرج ها، دهلیزها و مویرگهمچنین قطر پارابرونش. (2012

  گردید.

 یه و تحلیل آماریزتج

و آناتومیکی مورد تجزیه و تحلیل  یمیکروسکوپهای ارزیابیدست آمده از هاطالعات ب ،t-test و آزمون 18 ۀنسخ SPSS با استفاده از نرم افزار

  .ندآماری قرار گرفت

 نتایج

 شکافیکالبد
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ششم  ةای اول و دوم شروع و تا انتهای خلفی دندراست و چپ از فضای بین دنده ۀدر این مطالعه مشخص گردید که در بلدرچین  ژاپنی هر دو ری

آنها به  ةجلو و قاعدسمت به  هاریهس أربوده،  ها مخروطی شکلهم شکل و فاقد هر گونه لوب بودند. ریه، شوند. هر دو ریه هم اندازهکشیده می

 صیعدد قابل تشخ پنجبه تعداد  یادنده قیعم یهایدگیبر سطح، نیبودند که در ا یادنده ای یسطح جانب کی یها دارا. ریهاستطرف عقب 

و محل  یها در تماس با مرهیر ییاحشا ای یدوم تا ششم قرار گرفته بود. سطح داخل یادندهنیب یها در فضاهیحجم ر 4/1حدود  نیبودند. همچن

ها در قاعده با . ریهبود پشتی گرد و لبه شکمی تیز ۀلب که مشخص وجود داشت ها دو لبه کامالًراست و چپ بود. در ریه یاصل یهاورود برونش

  (.2و1در تماس بودند)شکل یای خلفهوایی سینههای کیسه

 

 

 

 

بین وزن، طول، عرض،  یداریاختالف معن هیچکه نمود مشخص  یآمارهای نشان داده شده است، بررسی 1 ةهمانگونه که در جدول شمار

 .(<50/5P)چپ و راست وجود ندارد هیر در یاسطح دنده یهایدگیتعداد برو س أر ةانداز

 های راست و چپ.ای ریههای سطح دندهس و تعداد بریدگیأر ةانداز، طول، عرض وزن،استاندارد میانگین و خطای  :1جدول 

 وزن مشخصات

 )گرم(

 طول

 متر()سانتی

 سأر ةانداز

 متر()سانتی

 عرض ایهای سطح دندهتعداد بریدگی

 متر()سانتی

 a025/0±863/0 a068/0±31/2 a014/0±50/0 a14/0±00/5 a038/0±22/1 راست ۀیر

 a026/0±212/0 a062/0±34/2 a021/0±72/0 a14/0±00/5 a032/0±34/1 چپ ۀری

 است. 05/0دار در سطح حروف غیر مشابه در هر ستون نمایانگر اختالف معنی

 

  شناسینتایج بافت

 ،ششم ةدند -3 ،دوم ةدند -2 ،اول ةدند -1 :1شکل 

 ۀـلب -7 ،ریه ةقاعد -6 ،ریه رأس -5 ،هفتم ةدند -4 

 رونشـب -10 ،اییــسطح احش -2 ،پشتی ۀلب -8 ،شکمی

  .چپ یاولیه

 -7 ،ایهای دندهشیار -2-6 ،ایسطح دنده -1 :2شکل 

 لبه شکمی
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-شده تلیوم سنگفرشی ساده پوشیدهها توسط کپسولی از جنس بافت همبند سست حاوی اپیشناسی مشخص شد که ریهدر مطالعات بافت

دار ای مطبق کاذب مژهتلیوم استوانهداخل ریوی با اپی ۀهای اولی. برونشمشاهده گردیددر داخل بافت ریه  سه نوع برونش همچنین (.3اند)شکل

 ومیتلیاپ یهاسلول نیدر ب زین یویماکروفاژ ر ۀتعداد قابل توجقابل رؤیت بود. ها در این برونشی مشخصی هاپوشیده شده بودند و چین

 به صورت  ،از مناطق یو در برخ یحلقو ریدر مس یمخاط یاههیچاز جنس بافت همبند سست و ما ینی. پاردیها مشاهده گردبرونش

 4بود)شکل  ختهیهمبند مجاور در هم آم یهاتافب، با (که از جنس بافت همبند سست بود)هابرونش نیا سیقابل مشاهده بود. آدوانت زین یطول

   (.5 و

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیز قابل  یمخاطی منقطع ۀاز جنس بافت همبند سست و عضل ی. پارین، مشاهده گردیدایمژهفاقد  ةتلیوم مکعبی ساداپی ،های ثانویهدر برونش

فاقد هر گونه ، صاف داشته یها سطحاز جنس بافت همبند سست مشاهده شد. این برونش یآدوانتیسنیز مخاطی  هیچۀدر زیر مارؤیت بود. 

 (.6چین بودند)شکل

های چین( واجد 1)داخل ریوی  یبرونش اولیه  :5شکل

از جنس بافت همبند  یپارین( به همراه 2متعدد)

( 4)مخاطی در مسیر حلقوینیز ماهیچه و ( 3)سست

  مشاهده هستند.قابل 

 یی)درشت نمانیائوز -نیلیهماتوکس یزیآمرنگ

های توسط سلول( که 1)سست اطراف ریهبافت همبند  :3شکل 

 .پوشیده شده است( 2)ساده سنگفرشی

 .برابر(250 یینما)درشتنیائوز -نیلیهماتوکس یزیآمرنگ

 

 ( 2)دارمژه( 1)ای مطبق کاذبتلیوم استوانهاپی :4شکل 

  (3)روفاژــداخل ریوی که تعدادی ماک یهاولیدر برونش 

 هستند.ده ـاهــل مشــقاب التلییـهای اپولــبین سل در

 برابر(.1000 یینما)درشتنیائوز -نیلیهماتوکس یزیآمرنگ
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نازک و کامال ً ،نوع سوم هایتلیوم سنگفرشی ساده تا مکعبی ساده پوشیده شده بودند. پارین برونشتوسط اپی هاپارابرونش یا های ثالثبرونش

به فضاهای داخل  ،نام دهلیزه ای صاف منقطع بود. تعداد زیادی فضاهای هوایی کوچک بههیچدارای دستجات ماو  از جنس بافت همبند سست

ها به تعدادی مویرگ هوایی باز ها از نوع مکعبی ساده تا سنگفرشی ساده بود. این دهلیزتلیوم این فضااپیکه  شدهای نوع سوم باز میبرونش

  (.7های هوایی از نوع سنگفرشی ساده بود)شکلگتلیوم این مویرشدند که اپیمی

 

-قطر پارابرونش نیب یداریاختالف معن هیچکه  استه آشکار ساخت یآمار یهایابیارزنشان داده شده است،  2 ةگونه که در جدول شمار همان

 .(< 50/5P)راست و چپ وجود ندارد یهاهیر یهازیو دهل ییهوا یهارگیها، مو

 

 بحث

نیاز   ،پرواز در ارتفاعاتسبب پرندگان به از آن روی که . شایان ذکری استجمله پرندگان دارای اهمیت از دستگاه تنفسی در تمامی موجودات 

 . پرندگان در مقایسه باپیدا کرده است خاصی را از لحاظ آناتومیکیهای دستگاه تنفسی سازگاری لذا ،بیشتری به تبادل اکسیژن دارند

 راست و چپ. یهاهیر یهازیو دهل ییهوا یهارگیها، موقطر پارابرونش استانداردمیانگین و خطای  :2 جدول

 هاقطر پارابرونش مشخصات

 )میکرومتر(

 هاقطر دهلیز ریه )میکرومتر(های هوایی مویرگقطر 

 )میکرومتر(

 a24/5 ± 24/177 a34/0±61/11 a68/0±22/23 راست ۀری

 a18/5±63/175 a32/0±24/10 a70/0±04/24 چپ ۀری

 است. 05/0دار در سطح حروف غیر مشابه در هر ستون نمایانگر اختالف معنی

 

تلیوم استوانهداخل ریوی با اپی ۀاولیبرونش  :6شکل 

و برونش ثانویه با اپی (2)دارمژه (1)ای مطبق کاذب

بافت همبند جنس از  یپارینبا  (3)تلیوم مکعبی ساده

( قابل رؤیت 5)مخاطی صاف ماهیچهو ( 4)سست

  هستند.

 یینما)درشتنیائوز-نیلیهماتوکسیزیآمرنگ

 برابر(.1000

های و مویرگ( 2ها)دهلیز  (،1)برونش ثالث :7شکل

  ( قابل مشاهده هستند.3)هوایی

 برابر(.250 یینما)درشتنیائوز -نیلیهماتوکس یزیآمرنگ
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 ,Fedde)نمایندحجم فضای مرده را جبران میمیزان باالی  ،فزایش حجم جاری و کاهش تعداد تنفسا ۀواسطبه ،خود ةزهم اندا انپستاندار

1998).  

 ،در بلدرچین کوچک به رنگ صورتی ۀمشخص گردید که دو ریهای بلدرچین ریهشناسی آناتومیک و بافت ۀبا بررسی نتایج حاصل از مطالع

بر خالف سایر و  Getty, 1975; Nickel et al., 1986; Dyce et al., 1995))اهده استقابل مشمرغ  واردک نظیر همانند سایر پرندگان 

دستگاه تنفسی در پرندگان در  .(Getty, 1975)بولی هستندوهای بین لوبی و لها فاقد هر گونه شیارریه ،اسب، گاو و سگ انندم ،حیوانات اهلی

های متراکم و اسفنجی و تعدادی کیسه ۀری، حنجره ساده، سیرنکس، دو برونش اصلی راست و چپ :شامل، مقایسه با دستگاه تنفسی پستانداران

ها بین پتانسیل کاری ریهمرهون  ،یی باالی دستگاه تنفسیآکارهمانند سایر پرندگان در بلدرچین  .(Bacha and Bacha, 2000)هوایی است

 ،ماکیانسایر در بلدرچین نیز مانند اردک و های این بررسی نشان داد که یافته. (Maina et al., 1982)است های هواییراههای هوایی و کیسه

 ۀهمچنین دارای یک لب بوده،های هوایی خلفی در جهت خلفی و در ارتباط با کیسه هاقاعده آن، به طرف جلو هاس آنأرشکل، ای ها گوهریه

شیار عمیق  پنج ،پرندگانسایر مشابه نیز  یاها در سطح دندههیر و .(Getty, 1975; Nickel et al., 1986)هستند پشتی و یک لبه شکمی

های بررسی .(Getty, 1975; Nickel et al., 1986)های دوم تا ششم واقع شده استها بین دندهریهای از قابل توجهحجم  شته،ای دادنده

 ,Bacha and Bacha)سه نوع برونش قابل مشاهده استبلدرچین همچون سایر پرندگان،  ۀیداخل بافت ر درشناسی نیز نشان دادند که بافت

2000; Eurell and Frappier, 2006) .دار ای مطبق مژهتلیوم استوانهبلند و مشخص و اپیهای چینواجد  ،داخل ریوی ۀهای اولیبرونش

پرندگان از دیگر تر است. همچنین پارین همانند واضح تر وهای پرندگان بلنددر بلدرچین ژاپنی نسبت به سایر گونهرسد به نظر میکه هستند 

 هیچ، پرندگانهای مشابه در مورد سایر گزارشبر خالف در این مطالعه اما قابل رؤیت است. مخاطی نیز  ۀو عضلبوده نوع بافت همبند سست 

 Bacha and)دبو سلولیپر ومیتلیغدد داخل اپینیز فاقد تلیوم اپی د ودیده نشبلدرچین ژاپنی های اولیه داخل ریوی غضروفی در برونش

Bacha, 2000; Eurell and Frappier, 2006) .دارای فاقد مژه و ، بدون چین ،پرندگان گریمشابه دبلدرچین در این بررسی های ثانویه برونش

 Bacha and Bacha, 2000; Eurell and)ندغضروفی بودقطعات فاقد مطالعات سایر خالف بربود، ولی  ای سادهتلیوم مکعبی تا استوانهاپی

Frappier, 2006) .مکعبی تا  یتلیوماپیتوسط مشابه دیگر پرندگان مورد مطالعه نیز ژاپنی های های بلدرچین های ثالث یا پارابرونشبرونش

بین  ،هادر پارابرونش .شد، مشاهده شدندهای هوایی ختم میتعداد زیادی دهلیز که به مویرگ هاآن ةدر دیوار مفروش شده،سنگفرشی ساده 

های پیشین همخوانی که با یافته سنگفرشی ساده بودنیز از نوع ها تلیوم دهلیزصاف دیده شد و اپی ایههیچما هایها سلولبافت دهلیز

  .(Bacha and Bacha, 2000; Eurell and Frappier, 2006; Muthukrishnan et al., 2008)داشت

 

 گیری کلینتیجه

 نیب یاز فضا یژاپن نیراست و چپ در بلدرچ هایهیرحاضر نشان داد که  ۀشناسی مطالعشناسی و بافتهای کالبدهای حاصل از بررسییافته

داخل ریوی توسط  ۀهای اولیبرونشهستند که سه نوع برونش شوند و واجد یم دهیششم کش ةدند یخلف یاول و دوم شروع و تا انتها ایدنده

تلیوم سنگفرشی تا مکعبی اپیتوسط ها تلیوم مکعبی ساده و پارابرونشهای ثانویه توسط اپیبرونش دار،ای مطبق کاذب مژهتلیوم استوانهاپی

 گردند.مفروش میساده 
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