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خالصه
هورمون پاراتیروئید سبب ثابت نگه داشتن غلظت يون كلسيم پالسما ميشود .بااينحال پژوهشهای صورت گرفته در دنیا در مورد خصوصیات
آناتومیکی و بافتشناسی این غده در شتر ،بسيار اندک است .هدف اين مطالعه ،بررسي ساختار تشريحي و بافتشناسي اين غده در شتر يك
كوهانه ميباشد.
اين مطالعه كه بر روي  04نفر شتر  6-01ساله ( 02نفر شتر نر و  02نفر شتر ماده) صورت گرفت .ساختار تشريحي غده پاراتيروئيد از نظر
خصوصيات مرفولوژيكي ،توپوگرافي و مجاورات ،و ساختار بافتشناسي آنها پس از تهيه مقطع و رنگآميزيهاي هماتوكسيلين-ائوزين ،ورهوف
و تولوئيدين بلو توسط ميكروسكوپ نوري مورد بررسي قرار گرفت.
غده پاراتيروئيد در شتر از دو جفت غده داخلی و خارجی تشکیل شده است .قسمت خارجي پاراتيروئيد توسط انتهاي قدامي غدة تيروئيد پوشیده
شده و قسمت داخلی پاراتيروئيد در عمق انتهای خلفی لوبهاي تيروئيد و نزديك به لبة شکمی آن قرار دارد .آنالیز دادههاي مربوط به ابعاد و
وزن غدد توسط نرمافزار  SSPSاختالف معنيداري را بين دو جنس نر و ماده نشان نداد .ابعاد و وزن غدة پاراتيروئيد خارجي راست اگرچه
بيشتر از غدة مشابه سمت چپ است ،اما اين اختالف معني دار نميباشد.
غدة پاراتيروئيد از نظر بافتشناسی ،واجد سلولهاي اصلي و اكسيفيل میباشد که توزیع آنها از نظم خاصي تبعيت نميكند .سلولهاي
اكسيفيل بصورت منفرد یا دستههای بسیار کوچک در البالي سلولهاي اصلي پراكنده بوده و تعداد آنها در مقايسه با سلولهاي اصلي اندک
است .اين مطالعه نشان داد كه غده پاراتيروئيد در شتر از نظر ساختار تشريحي و بافتشناسي تفاوت قابل توجهي با ساير پستانداران اهلي ندارد.
واژههای کلیدی :شتر ،پاراتيروئيد ،اکسیفیل ،بافتشناسي ،آناتومي.
 .1گروه علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
*نویسنده مسؤولjvd.panahi95@gmail.com :
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مطالعه ساختار تشريحي و بافتشناسي غده پاراتيروئيد در شتر يك كوهانه
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مقدمه
يون كلسيم در بسياري از فرآيندهاي بيولوژيكي از قبيل انقباض
عضالني ،انعقاد خون ،فعاليتهاي آنزيمي ،ترشح هورمون و
نفوذپذيري غشاء نقش مهمی را ايفا ميكند و عالوهبر اين ،عنصر
اصلي در ساختمان اسكلت ميباشد .بنابراين كنترل يون كلسيم در
مايع خارج سلولي براي حفظ سالمتي انسان و حيوانات كام ً
ال حياتي
است .با توجه به اينكه ميزان كلسيم ورودي به بدن و ميزان دفع
كلسيم متغير است ،ثابت نگه داشتن غلظت آن در بدن به وسيلة
غدد درونريز كنترل ميگردد( Riad ;1993 ،Banksو همکاران،
 .)1995هورمون پاراتيروئيد ،پاراتورمون نام دارد و يك فاكتور
هيپركلسميك است .ترشح اين هورمون در پاسخ به هيپوكلسمي،
منجر به افزايش ميزان يون كلسيم در پالسما ميشود .پاراتورمون
اصليترين هورمون جهت ثابت نگه داشتن غلظت يون كلسيم
پالسما ميباشد( Frandsonو همكاران،Ganong ;2003 ،
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.)2005
مطالعات ( Toribioو همكاران )2003 ،نشان داد كه متعاقب
تغييراتي كه در غلظت يون كلسيم رخ ميدهد ،هورمون پاراتيروئيد
به وسيلة سلولهاي چيف (اصلي) موجود در غدة پاراتيروئيد ترشح
ميشود .بين غلظت كلسيم و هورمون پاراتيروئيد رابطة معكوس
وجود دارد.
شتر نشخواركنندهاي است كه با آب و هواي نامساعد و گرم و خشك
سازگاري حاصل نموده و از نظر فيزيولوژي ،با ساير حيواناتي كه
در آب و هواي معتدل زندگي ميكنند ،تفاوت بسياري دارد .شتر
ميتواند تا  %25وزن بدن خود را از دست بدهد و بدون اينكه دچار
بيماري شود ،قادر به تغليظ ادرار خود ميباشد .در نواحي گرم و
خشك ،تثبيت وضعيت داخلي بدن شتر به سيستم درونريز وابسته
است ( Atojiو همكاران.)1999 ،
غده پاراتیروئید شامل دو جفت غده خارجی و داخلی است که معمو ًال
در سطح جانبی نای واقع شدهاند .پاراتیروئید داخلی توسط کپسول
غده تیروئید در برگرفته شده است (،Getty ; 1996 ،Dyce
 .)1979 ،Nickel ;1975کپسولی از جنس بافت همبند سخت
غده را احاطه میکند و تیغههایی از کپسول به داخل غده نفوذ کرده
و آن را به لبولهای نامنظمی تقسیم مینماید .در داخل لبولها،
سلولهای اصلی در دستههای خوشهای شکل و یا ستونی آرایش
مییابند .در برخی از حیوانات ،سلولهای اکسیفیل نیز در البالی
سلولهای اصلی پراکندهاند (رضائیان.)1993 ،Banks ; 1386 ،
ساختار غده پاراتيروئيد در جانداران مختلف ،توسط هر دو ميكروسكوپ
نوري و الكتروني مورد بررسي قرار گرفته است ( Hayakawaو
همكاران Missohou ;1995 ،Haynes ;1998 ،و ،Agba

 Rivera ;1995و  .)2008 ،Lockدر شتر نيز در خصوص
هورمون پاراتیروئید و تأثیر آن بر روی بیماری ریکتز مطالعاتی
صورت گرفته است ( .)2005 ،Zongpingبا اینحال در مورد غده
پاراتیروئید شتر ،بویژه از نظر ساختار تشريحي اطالعات اندکی در
دست ميباشد .در اين مطالعه ويژگيهاي تشريحي و بافتشناسي
غده پاراتيروئيد در شتر يك كوهانه مورد بررسي قرار گرفته و با
اطالعات موجود در مورد ساير پستانداران اهلي مقايسه گرديده است.
مواد و روش كار
اين مطالعه در فصل بهار و بر روي  40نفر شتر  6-10ساله (20
نفر شتر نر و  20نفر شتر ماده) صورت گرفت و نمونههاي الزم از
كشتارگاه صنعتی سمنان تهيه گرديد .جهت تعیین سن از وضعیت
دندانها استفاده شد ( .)2005 ،Hillsonبه منظور بررسي ساختار

تشريحي غدد مذكور ،در  10نفر شتر نر و  10نفر شتر ماده ،سر
حيوان به همراه قسمتي از گردن وي به آزمايشگاه انتقال يافته و
در محلول فرمالين  10درصد قرار داده شد .ضمن بررسی ویژگیهای
آناتومیکی غدد و مجاورات آن ،ابعاد (با استفاده از كوليس و با دقت
دهم ميليمتر) و وزن غدد (با استفاده از ترازوي ديجيتال و با دقت
صدم گرم) نیز اندازه گیری شد .به منظور بررسي ساختار بافتشناسي
نيز در  10نفر شتر نر و  10نفر شتر ماده ،غدد پاراتيروئيد خارجی
راست و چپ ،بالفاصله پس از كشتار جدا شده و توزين گرديد .سپس
غدد مذكور  72ساعت در محلول بافر فرمالين نهاده شدند و پس از
ثبوت ،جهت عملآوري در دستگاه هيستوكينت قرار گرفتند .پس از
قالب گيري توسط پارافين ،برشهايي به ضخامت  6ميكرون از آنها
تهيه و متعاقب رنگآميزيهاي هماتوكسيلين و ائوزين ،ورهوف و
تولوئيدين بلو توسط ميكروسكوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفتند.
آنالیز دادهها (وزن و ابعاد غدد) توسط نسخه  12نرمافزار SPSS
صورت گرفت و برای این منظور از آزمون  tاستودنت استفاده و
سطح  p ≥0/05برای معنیدار بودن اختالف بین دادهها در نظر
گرفته شد.
نتايج
الف) نتايج ماكروسكوپيك
غدة پاراتيروئيد در شتر يك كوهانه شامل دو جفت غدة داخلي و
خارجي است كه در مجاورت لوبهاي راست و چپ غدة تيروئيد
قرار گرفتهاند .قسمت خارجي پاراتيروئيد بین نای و لوب تیروئید
قرار داشته و توسط غده تیروئید پوشیده شده است .این قسمت
از غده پاراتیروئید در نزديكي انتهاي قدامي غدة تيروئيد و مجاور

ابعاد و وزن اين غدد در جنس ماده اندكي بيشتر از جنس نر است،
بعالوه در هر دو جنس نر و ماده ،ابعاد و وزن غده پاراتيروئيد خارجي
راست اندكي بيشتر از غده مشابه چپ ميباشد اما اين اختالف نيز
معني دار نيست (جدول .)1
هر دو غدة پاراتيروئيد خارجي راست و چپ به رنگ قرمز قهوهاي
بوده و توسط انشعابات ظريفي از شريان تيروئيدي قدامي خونرساني
ميشوند .در برخي از موارد نيز شريان تيروئيدي قدامي پس از ورود
به غده تيروئيد ،انشعابات ظريفي را جهت خونرساني به پاراتيروئيد
خارجي ارسال مينمايد .پاراتيروئيد داخلي نيز کام ً
ال در عمق انتهای
خلفی لوبهاي تيروئيد و نزديك به لبة شکمی و سطح مياني آن
قرار داشته و توسط غالفي از بافت همبند محصور ميباشد.
ب) نتايج ميكروسكوپيك

ﻧر
پاراتيروئيد راست

ماده
مياﻧگين

اسيدوفيلي و هستهاي كوچك دارند .اطراف اين سلولها را بستر غني
مويرگي فرا مي گيرد .در بين سلولهاي اصلي ،اكثريت را سلولهاي
روشن به خود اختصاص ميدهند و ترتيب قرار گرفتن آنها از نظم
خاصي تبعيت نميكند .در شترهايي كه در گروه هاي سني  8سال
به باال قرار دارند سلولهاي اكسيفيل نيز در البالي سلولهاي
اصلي ديده ميشوند .اين سلولها بزرگتر از سلولهاي اصلي بوده،
سيتوپالسمي كام ً
ال اسيدوفيل و هستهاي كوچك و تيره دارند.
اين سلولها غالب ًا به صورت انفرادی و ندرت ًا به صورت گروههای
بسیار کوچک در البالي سلولهاي اصلي پراكندهاند و تعداد آنها در
مقايسه با سلولهاي اصلي بسيار كم است تصاوير 4و.)5

طول )ميلي متر(

عرض )ميلي متر(

ضخامت )ميلي متر(

وزن )گرم(

٩/٣٤±١/١

٧/٣٩±١/٣

٤/١٣±١/٣

٠/٥٧±٠/٣٥

٩/٦±١/١

٧/٥±١/٢

٤/٣±١/١

٩/٨٦±١/١

ﻧر

٨/٣±١/١

مياﻧگين

٨/٥±١/٢

٧/٦١±١/١

٤/٤٧±٠/٩

٦/٣±٠/٤٤

٣/٧±٠/٢

٦/٣±٠/٦

٣/٦±٠/٢

ماده
شتر٣/٥
ماده±٠
چپ٤/در دو جنس نر و /٢
/٧٦و٣±٠
غده٨/٧±١
ابعاد و وزن /٣
یککوهانه
پاراتيروئيد خارجي راست
پاراتيروئيد چپ جدول . 1

٠/٦٣±٠/٤٥
٠/٦±٠/٤

٠/٥±٠/١٥
٠/٥±٠/٢٥
٠/٥±٠/٢
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سطح مياني و لبه پشتي آن قرار دارد و توسط بافت همبندي كه غدة
تيروئيد را محصور نموده ،دربر گرفته شده است (تصوير .)1
پاراتيروئيد خارجي سمت راست تقريب ًا بيضي شكل بوده ،ابعاد آن در
بيشترين طول  9/6±1/1ميليمتر ،در بيشترين عرض 7/5±1/2
ميليمتر و در ضخيمترين قسمت  4/3±1/1ميليمتر بوده و وزن آن
نيز  0/6±0/4گرم ميباشد (جدول  .)1اين غده در محاذات اولين
حلقة ناي قرار دارد .پاراتيروئيد خارجي چپ نيز بيضي شكل بوده و
در محاذات حلقة دوم ناي قرار داشته و در بيشترين طول 8/5±1/2
ميليمتر ،در بيشترين عرض  6/3±0/6ميليمتر ،و در ضخيم ترين
قسمت  3/6±0/2ميليمتر و وزن آن نيز  0/5±0/2گرم ميباشد
(جدول .)1
اگرچه بين دو جنس نر و ماده ،ابعاد و وزن هر دو غده پاراتيروئيد
خارجي راست و چپ از اختالف معنيداري برخوردار نميباشد اما

غدة پاراتيروئيد خارجي را كپسول نازكي از جنس بافت همبند ،مملو
از رشته هاي ظريف كالژن در برميگيرد و تيغههاي ظريفي را نيز
به داخل پارانشيم غده ارسال مينمايد(تصوير .)2اين تيغهها عالوه
بر بافت همبند واجد عروق خوني و الياف عصبي نيز ميباشند.
غدة پاراتيروئيد داخلي فاقد كپسول بوده و توسط بافت همبند غدة
تيروئيد احاطه گرديده است .پارانشيم غده از سلولهاي ترشحي و
مويرگهاي خوني فراواني تشكيل شده است و سلولهاي ترشحي
نيز غالب ًا به صورت خوشهاي ديده ميشوند (تصویر .)3
هردو نوع سلول اصلي و اكسيفيل در شتر يك كوهانه وجود
دارد(تصوير  .)4سلولهاي اصلي كه گروه غالب سلولها را تشكيل
ميدهند شامل سلولهاي تيره و روشن ميباشند .سلولهاي روشن
داراي سيتوپالسم اسيدوفيلي كمرنگ و هستة بزرگ و وزيكوالر
بوده و تقريب ًا چندوجهي هستند .سلولهاي تيره نيز سيتوپالسم
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تصوير  .1غدد تیروئید و پاراتیروئید شتر .لوب راست ( )Aو لوب چپ ( :)Bتیروئید ( ،)tپاراتیروئید ( ،)pتنگه (.)i
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تصوير  :2پاراتيروئيد شتر .بافت همبند سخت كالژنه كه غده را در بر گرفته و به پارانشيم غده نيز نفوذ مي كند .درشتنمايي  ،200رنگآميزي ورهوف.

محصور شده است .درشتنمايي  ،40رنگآميزي .H&E

تصوير  :4پاراتيروئيد شتر .سلولهاي اصلي شامل سلولهاي تيره (پيكان كوتاه)
و سلولهاي روشن (پيكان بلند) كه بيشترين تراكم را به خود اختصاص مي دهند
و همچنين سلولهاي اكسي فيل (نوك پيكان) كه به صورت انفرادي ديده مي
شوند .درشتنمايي  ،400رنگآميزي .H&E
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تصوير  :3پاراتيروئيد داخلي شتر( )Pكه توسط فوليكولهاي غده تيروئيد()T
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تصوير  :5پاراتيروئيد شتر .دسته كوچكي از سلولهاي اكسي فيل (نوك پيكان)
در بين سلولهاي اصلي قابل رويت مي باشند .درشتنمايي  ،400رنگآميزي
تولوئيدين بلو.

تصوير  :6پاراتيروئيد شتر .سلولهاي اصلي شامل سلولهاي تيره (نوك پيكان)
و سلولهاي روشن (پيكان) در بستر غني از عروق قرار دارند .درشت نمايي ،400
رنگ آميزي .H&E
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بحث
ساختار تشريحي غدة پاراتيروئيد در شتر تفاوت چنداني با وضعيت
اين غده در ساير پستانداران اهلي ندارد .همانگونه كه گزارشات
محققيني نظير گتي ( Toribio ;1975 ،Gettiو همكاران2003 ،
و همچنین  Semevolosو همكاران )2002 ،نشان ميدهد ،در
بسياري از پستانداران اهلي دو جفت غدة پاراتيروئيد قدامي (خارجي)
و خلفي (داخلي) وجود دارد و پاراتيروئيد خارجی بر روي لبة پشتي
مياني غدة تيروئيد قرار گرفته است .در شتر نیز هر دو پاراتیروئید
خارجی و داخلی حضور دارند اما پاراتیروئید خارجی در سطح میانی
و نزدیک به انتهای قدامی غده تیروئید قرار داشته و توسط آن
پوشیده شده است .بر اساس گزارشات این محققین پاراتیروئید
داخلی نیز در پستانداران اهلی در داخل لوبهای تیروئید و نزدیک
به لبه پشتی و سطح میانی آن قرار دارد ،در حالیکه در شتر به
لبه شکمی لوبهای تیروئید نزدیکتر است .اندازة غدة پاراتيروئيد
خارجي در اسب حدود  1-1/3سانتيمتر( ،)1975 ،Gettiدر اسبچة
خزر حدود  0/8سانتيمتر(احمدپناهي )1383 ،و در گاو 0/5-1/2
سانتيمتر( Estepaو همكاران )1998 ،گزارش گردیده است .در
شتر اين غده كوچكتر از اسب ميباشد.
از نظر رنگ و شكل نيز تفاوتهاي بسياري در گزارشات موجود
ديده ميشود .اين غده به اشكال كروي ،بيضي ،ديسكي شكل و
پهن گزارش شدهاند و رنگ آنها از زرد كهربايي تا زرد متمايل
به قرمز و يا حتي قرمز قهوهاي متغير است(احمدپناهي;1383 ،
 Dyceو همكاران Nickel ;1975 ،Getty ;1996 ،و
همكاران .)1979 ،در شتر غدة پاراتيروئيد به رنگ قرمز قهوهاي
است .گزارشات  Glick ،)1975( Gettyو ،)1980( Mockel
 Toribioو همكاران ( ،)2003و احمدپناهي ( )1383حاكي از آن
است كه در ساير پستانداران اهلي خونرساني غدة پاراتيروئيد توسط
انشعاب ظريفي از شريان تيروئيدي قدامي انجام ميگيرد .در شتر نيز
خونرساني اين غده به همين صورت انجام ميپذيرد.
همانگونه كه  Estepa ،)2007( Samuelsonو همكاران

( )1998و احمدپناهی ( )1383در گزارشات خود عنوان كردهاند،
كپسولي از جنس بافت همبند غده را احاطه کرده و تيغههاي ظريفي
از آن به داخل پارانشيم غده نفوذ میکند و غده را به لبولهای
متعددی تقسیم مینماید .از طرفي نفوذ بافت همبند از كپسول به
داخل غده در خوك و گاو وسيع و در ساير دامها محدود گزارش شده
است( ;2007 ،Samuelsonرضاييان .)1386 ،در شتر نيز وضعيت
مشابهي وجود داشته و نفوذ بافت همبند همانند گاو وسيع است .بر
اساس گزارشات موجود ،سلولهاي اصلي ،گروه غالب سلولهاي
پاراتيروئيدي را به خود اختصاص ميدهند و سلولهاي چند وجهي
هستند كه به صور مختلف از جمله خوشهاي ،طنابي و يا گروهي در
پارانشيم غده حضور دارند و شامل سلولهاي روشن و تيره ميباشند
( Estepaو همكاران ;1998 ،احمدپناهي 1383 ،و رضائيان،
 .)1386در شتر نيز اين سلولها بصورت خوشهای يا طنابي گروه

غالب سلولها را تشكيل داده و همانند ساير پستانداران اهلي در بستر
غني عروقي قرار گرفتهاند .بر اساس گزارشات برخي از محققين
سلولهاي اكسيفيل نيز در البالي سلولهاي اصلي حضور دارند و
تعداد آنها در مقايسه با سلولهاي اصلي ،اندک است (احمدپناهي،
 Glick ;1993 ،Banks ;1386و  1980 ،Mockelو
 Semevolosو همكاران .)2002 ،اين سلولها بیشتر در اسب و
گاو ،بويژه در سنين باال و غالب ًا به صورت گروهی و يا خوشهای شکل
در بین سلولهای اصلی دیده میشوند .در انسان نيز پس از بلوغ
افزايش مي يابند(رضاييان .)1386 ،در شتر نيز سلولهاي اكسيفيل
حضور دارند اما در سنين باالتر و غالب ًا به صورت انفرادی در البالي
سلولهاي اصلي پراكنده میباشند .بندرت ممكن است بتوان اين
سلولها را در گروههای بسیار کوچک مشاهده نمود .خصوصيات آنها
شبيه ساير پستانداران اهلي است.
این مطالعه نشان داد اگرچه از نظرموقعیت تشریحی ،اندازه ،شکل
و آرایش سلولهای اصلی و اکسیفیل اختالفاتی وجود دارد ،اما در
مجموع ساختار تشریحی و بافتشناسی این غده در شتر مشابه سایر
پستانداران اهلی میباشد.
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Abstract
Parathormone helps maintain plasma calcium concentration. Little researches have been done about
anatomical and histological characteristics of the camel parathyroid gland in the world. The aim of this
study was to determine the anatomical and histological structures of parathyroid glands of one-humped
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camels.
Macroscopic structures such as topographical and morphological characteristics of the Parathyroid
glands of 40 one-humped camels (20 males and 20 females) were studied. Microscopic structures of
these glands were studied after sectioning and staining with Hematoxylin-Eosin, Werhooph, and Toluidine blue. The parathyroid gland in the one-humped camel contained two pairs of internal and external
parathyroid. The external part of the parathyroid gland is covered by the cranial end of the thyroid gland,
whereas the internal part of the parathyroid gland is located into the caudal end of the thyroid lobe and
near its ventral border. Data analyzing of weight and dimension of these glands by SPSS revealed that
there are no significant differences between male and female camels. Without significant differences,
the weight and dimension of the right external parathyroid gland are greater than the same left gland in
both male and female camels.
Both chief and oxyphil cells are presented in the parathyroid glands of one-humped camels. The oxyphil
cells are located between the chief cells both in small clusters or single and their population is smaller
than the chief cells. This study reveals that there are not many differences in anatomical or histological
characteristics of parathyroid glands between one-humped camels and other domestic mammals.
Key words: Camel, parathyroid, oxyphil cell, histology, and anatomy.
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