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ساليان قبل مشخص شده است .مطالعه مورفولوژيكى روده بزرگ رويان شترمرغ اطﻼعات مفيدى در مورد اين اندام گوارشى ارائه نمود .براي اين
تحقيق ،روده بزرگ  ٢٠قطعه رويان و جنين شترمرغ  ٢٠،٢٥،٣٠،٣٤،٣٨،٤١روزه بهصورت تصادفي از تخمهاى مزرعه پرورشى شترمرغ انتخاب و
مورد مطالعه مورفولوژى قرار گرفت .از روده بزرگ همه نمونهها نمونه بافتى اخذ گرديد و پس از آمادهسازي ) (Processingبه روش معمول ،با
روش هماتوكسيلين و ائوزين ) (Haematoxylin and Eosinرنگ آميزى گرديد .نتايج ماكروسكوپى بيانگر اين بودند كه سكومها در تمامى
سنين رويان بهشكل دو زائده رودهاى لولهاى تهبسته در طرفين راست و چپ انتهاى تهىروده و ابتداى كولون به صورت يك تنگ شدگى در مقابل
هم قرار مىگيرند .هميشه سكوم سمت راست كمى طولتر از سكوم سمت چپ بود .هر دو سكوم از خارج حالت كيسهاى) (Saccularداشتند.
در تمامى رويانها ،كولون طويلترين بخش رودهها بودو بين انتهايى تهىروده و كوپرودئوم كلوآك قرار داشت .سرعت رشد طول و پهناى آن
بين روزهاى  ٢٠تا  ٢٥و بين روزهاى٣٠تا  ٣٤رويانى بيشتر بود .ازديد ميكروسكوپى ،مخاط و زيرمخاط بافت سكوم از روز  ٢٠رويانى با چينهاى
پيچحورده طولى به داخل مجرا برجسته مىشدند .چينها حاوى كركهاى كوتاه و پهنى بودند كه از اپيتليوم استوانهاى و كمى سلولهاى گابلت
تشكيل مىشدند .در كولون نيز چينهاى طولى از روز  ٣٠به بعد تشكيل مىشد .ماهيچه مخاطى و فوليكولهاى لنفاوى همانند سكوم در رويانها
مشاهده نشد .ولى غدد ليبركون از روز  ٣٨رويانى در مخاط كولون پديدار گرديد .نسبت روده بزرگ به كوچك در شترمرغ با ماكيان متفاوت است
و بهدليل هضم فيبرى باﻻ و تكامل يافتهتر بودن روده بزرگ شترمرغ ،طبيعتاً روده بزرگ شترمرغ ،در مقايسه با ماكيان به نسبت طويلتر و رشد
يافتهتر است .مجراى دو سكوم راست و چپ در تمامى سنين رويان شترمرغ هممانند شترمرغهاى بالغ با يك سوراخ مشترك بهسمت پشتى
كولون راه پيدا مىكند .درحالىكه در ساير پرندگان توسط دو سوراخ مجزا به راست روده يا كولون باز مىشود .در مرغ كيوى سكومها با دو سوراخ
در سمت جانبى به كولون باز مىشوند .ادامه روده بزرگ به دليل طول زياد و تشكيل حلقههاى متعدد بهنام كولون مشهور است در حالى كه در
ماكيان اين بخش كوتاه ،مستقيم و راست روده ناميده مىشود .سطح پشتى كولون در بخش ميانى و انتهايى در تمامى سنين رويان توسط يك
مزانتر يا رودهبند بنام ) (Mesocolonهمانند سينهپهنان و ساير پرندگان ،به سقف حفره عمومى رودهاى متصل مىشود .سطح خارجى سكومها
و كولون رويان شترمرغ حالت كيسهدارى ) (Saccularنشان مىدهند .اين وضعيت در شترمرغ بالغ و ساير سينهپهنان مانند امو ،كاسووارى،
رئا ومرغ كيوى هم ديده مىشود .درحالىكه سطح خارجى راست روده ساير پرندگان صاف و يكدست مىباشد .در تمامى سنين رويانهاى مورد
مطالعه روى چين پيچخورده طولى سكومها و كولون ،كركهاى كوتاه با رأس پهن يا باريك مشاهده مىشود .اپيتليوم اين كركها از سلولهاى
استوانهاى ساده همراه با تعدادى سلولهاى گابلت تشكيل مىشود .تعداد سلولهاى گابلت بهتدريج با افزايش سن رويان تا حدودى بيشتر مىشود
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شترمرغها يكى از پنج زير راسته متعلق به راسته سينهپهنان محسوب مىشوند .اهميت روده بزرگ در بدن انسان ،دامها و پرندههاي اهلى از
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