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الخالصة
ھدفت الدراسة الحالية التعرف على الوصف المظھري والتركيب النسجي لمعثكلة الخفاش الكحلي المحلي
 Pipistrellus kuhliiتتمثل المعثكلة بنسيج معثكلي من النوع المكتنز ومقسمة على ثالثة اقسام ھي الرأس والجسم والذيل
وذات لون ابيض مائل الى االصفر ،يقع النسيج المعثكلي في الجوف البطني بالقرب من كتلة االمعاء في شبكة المساريق
المتصلة بمنطقة التفاف العفج )االثنى عشري( من جھة والمساريق الممتدة بين الجزء الظھري للمعدة والجزء البطني
للطحال من جھة اخرى .تحاط غدة المعثكلة بنسيج ضام مفكك تمتد منه حويجزات مقسمة الغدة الى العديد من الفصيصات
المتباينة في الشكل والحجم.
يتميز نسيج المعثكلة الى جزأين ھما جزء االفراز الخارجي وجزء االفراز الداخلي .يتمثل جزء االفراز الخارجي بغدة
مركبة عنيبية-نبيبية مكونة من عدد كبير من العنيبات وجھاز قنوي ،تمثل كل عنيبة بوحدة فارزة مصلية مكونة من عدد من
الخاليا الھرمية والمحيطة بتجويف صغير.
يبدأ الجھاز القنوي بالخاليا العنيبية المركزية التي تحتل مركز العنيبة ،ترتبط ھذه الخاليا بالقنوات البينية التي تتصل
بالقنوات داخل فصيصية ،وتؤدي القنوات داخل فصيصية الى القنوات بين الفصيصية التي يكون قطرھا اكبر من القناة
داخل فصيصية ،تفرغ القنوات بين الفصيصية محتوياتھا االفرازية في القنوات الرئيسية التي تفتح في الجزء العلوي من
العفج.
يتمثل جزء االفراز الداخلي بتجمعات من الخاليا تعرف بجزيرات النكرھانز التي تبدو بشكل كتل من الخاليا المنتشرة
بين وحدات جزء االفراز الخارجي باھتة اللون متفاوتة في احجامھا ،وھي تنفصل عن وحدات االفراز الخارجي بطبقة
رقيقة من النسيج الضام ،تحتوي كل جزيرة ثالثة انواع من الخاليا المرتبة بشكل تجمعات غير منتظمة ومفصولة عن
بعضھا بشبكة من الشعيرات الدموية وھي خاليا الفا المستديرة الشكل وتقع في محيط الجزيرة ،وخاليا بيتا بيضوية الشكل
ومركزية الموقع ،أما خاليا دلتا فتكون غير منتظمة الشكل شاحبة اللون تقع بين خاليا الفا وخاليا بيتا وتكون اقل عدداً منھا
وقد تظھر بشكل مفرد او تجمعات صغيرة غالبا ً ماتقع في محيط الجزيرة.
الكلمات المفتاحية  :التركيب النسجي  ،البنكرياس  ،الخفاش الكحلي المحلي Pipistrellus kuhlii
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المقدمة
تعد غدة البنكرياس )المعثكلة(  Pancreasفي الفقريات احدى الغدتين الرئيستين الملحقتين بالجھاز الھضمي لقيامھا
بالعديد من الوظائف المھمة وھي وظيفتي افراز العصارة المعثكلية واالفراز الھرموني  ،وتتمثل بعضو متطاول يقع في
تقعر االثنى عشري )العفج(  Duodenumوالتحتوي على محفظة  Capsuleليفية محددة لكنھا محاطة بنسيج ضام رقيق
 Thin connective tissueوھي غدة مختلطة  Mixed glandتتميز الى جزأين اعتماداً على التركيب النسجي
والوظيفي لخالياھما وھما جزء االفراز الخارجي  Exocrine portionويمثل الجزء االكبر من مساحة الغدة ويقوم
بوظيفة افراز العصارة المعثكلية التي تفرز من قبل الخاليا العنيبية  Acinar cellsالمكونة للعنيبات  Aciniحيث تقوم
بانتاج االنزيمات الھاضمة  Digestive enzymesالتي تؤدي الى القنوات Ductsالتي تصب في العفج
.[١] Duodenum
أما جزء االفراز الداخلي  Endocrine portionفيتمثل بكتل خلوية منتشرة ضمن نسيج المعثكلة وتعرف باسم
جزيرات النكرھانز  Islets of Langerhansوتتألف الجزيرات من ثالثة انواع من الخاليا ھي خاليا الفا  A-cellsالتي
تفرز ھرمون الكلوكاكون  Glucagonالذي يعمل على رفع مستوى الكلوكوز في الدم  ،وخاليا بيتا  B-cellsالتي تفرز
ھرمون االنسولين  Insulinالذي يعمل على خفض مستوى الكلوكوز في الدم  ،وخاليا دلتا  D-cellsالتي تفرز ھرمون
السوماتوستاتين  Somatostatinالذي يثبط ھرمونات المعثكلة االخرى وھرمونات المعي والغدة النخامية في اللبائن
] [4,3,2فضال عن خاليا متعدد الببتيد البنكرياسي  PP-cellsالتي تفرز ھرمون متعدد الببتيد البنكرياسي Pancreatic
 Polypeptideالذي يحفز افراز انزيمات االمعاء والخاليا الصافية  Clear cellsالتي يعتقد انھا خاليا احتياطية ] [6,5,1
تناولت العديد من الدراسات المعثكلة في رتب اللبائن المختلفة ومنھا دراسة نسجية لمعثكلة فئران الحقل (Microtus
) arvalisمن قبل الباحثين ] [7حيث اوضحت الدراسة بان المعثكلة مكونة من جزء افراز خارجي وجزء افراز داخلي ،
يتمثل جزء االفراز الخارجي بالعنيبات المعثكلية  Pancreatic aciniوجزء االفراز الداخلي المتمثل بجزيرات
النكرھانز Islets of Langerhansالتي تتألف من خاليا الفا  A-cellsمحيطية الموقع في الجزيرة ،وخاليا بيتا B-cells
مركزية الموقع ،وخاليا دلتا  D-cellsوالواقعة في المناطق المحيطية في الجزيرة واحيانا ً تتوسط خاليا الفا وبيتا.
وتطرقت دراسات اخرى الى معثكلة الفئران البيض  Albino miceوالجرذ  Ratحيث اوضحت ھذه الدراسات ان
المعثكلة في كال النوعين تتكون من جزأين ھما جزء االفراز الخارجي المتمثل بالعنيبات المعثكلية،وجزء االفراز الداخلي
المتمثل بجزيرات النكرھانز والمكونة من اربعة انواع من الخاليا وھي خاليا الفا  A-cellsوخاليا بيتا  B-cellsوخاليا
 D-cellsوخاليا  .[ 11,10,9,8 ] PP-cellsوفي دراسة تشريحية لمعثكلة االرنب االوروبي (Oryctolagus
) cuniculusمن قبل الباحث [12] Dimitrovحيث اشار الى ان المعثكلة في االرنب االوروبي من النوع المنتشر
 ،Diffuse typeفي حين وصف  [13] Genesarوحدات االفراز الخارجي في االنسان  Humanبانھا غددعنيبية -نبيبية
مركبة  Compound tubule -acinar glandsمبطنة بصف واحد من خاليا ھرمية الشكل ،بينما يكون جزء االفراز
الداخلي المتمثل بالجزيرات المعثكلية بشكل كتل باھتة اللون عند تصبيغھا بالصبغات االعتيادية و مفصولة عن وحدات
االفراز الخارجي بطبقة رقيقة من النسيج الضام الشبكي  ،Reticular connective tissueوتحتوي على خاليا الفا A-
 cellsفي الجزء المحيطي من الجزيرة وخاليا بيتا  B-cellsفي الجزء المركزي فضال عن خاليا دلتا  ، D-cellsوتوجد
خاليا  PP-cellsخارج الجزيرات مابين الخاليا العنيبية .
التزال دراسة المعثكلة للخفاشيات قليلة ومتفرقة منھا دراسة مناعية نسجية لخفاش الفاكھة المصري Egyptian fruit
 ( Rousettus aegyptiacus) batمن قبل الباحث [14] Michelmore etalحيث اوضحت بان المعثكلة في ھذا
النوع من الخفافيش مكونة من جزء افراز خارجي  Exocrine portionوجزء افراز داخلي Endocrine
. portionيتمثل جزء االفراز الداخلي بالجزيرات المعثكلية التي تكون ذات احجام مختلفة واشكال غير منتظمة Irregular
وتكون بشكل كتل من الخاليا المفصولة عن بعضھا باوعية شعرية دموية  ،وتتألف الجزيرات من خاليا الفا A-cells
المنتشرة في محيط الجزيرات وخاليا بيتا  B-cellsفي مركز الجزيرات  ،أما خاليا  D-cellsتتواجد بشكل مفرد او
تجمعات ضمن الجزيرة ولكن بصورة عامة تتواجد في محيط الجزيرة اما خاليا  PP-cellsتكون مبعثرة خالل الجزيرة
وغالبا ً تتواجد في المحيط،وفي دراسة نسجية مقارنة بين معثكلة الخفاش اكل الفاكھة وحيوان البنغول ام قرفة Fruit
) eating bat (Elidolon-helvum) and Panglion (Manis tricupisأوضحت الدراسة بان المعثكلة في الخفاش
اكل الفاكھة تكون مقسمة على ثالثة مناطق ھي الرأس  Headوالجسم  Bodyوالذيل  Tailوانھا مؤلفة من جزأين وھما
جزء االفراز الخارجي  Exocrine portionالمتمثل بالعنيبات  Aciniوجزء االفراز الداخلي Endocrine portion
المتمثل بجزيرات النكرھانز  Islets of Langerhansاما معثكلة الحيوان ام قرفة فانھا مكونة من جزء االفراز الخارجي
فقط والمتمثل بالعنيبات البنكرياسية ولوحظ غياب الجزيرات المعثكلية]. [15
وھنالك دراسة نسجية للقناة الھضمية في الخفاش الكحلي السوري  Pipisterllus kuhliiمن قبل الباحثين ابراھيم
وشلفة ] [16حيث لم يتطرقا بشكل مفصل للمعثكلة،أما دراسة  [17] Daharلمعثكلة الخفاش اكل الثمار Frugivorous
) bat (Rousettus leschnaultiaفقد اوضحت بإن البنكرياس من النوع المكتنز )المدمج(  Compact typeومقسمة
الى رأس  Headوعنق  Neckوذيل مزدوج  Bilobed tailأو كالبي  ، uncinated processوتتألف من جزء افراز
خارجي  Exocrine portionبھيأة عدة فصوص صغيرة مفصولة بوساطة حواجز من نسيج ضام Connective
 tissueوجزء افراز داخلي . Endocrine portion
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تھدف الدراسة الحالية التعرف على التركيب النسجي لغدة المعثكلة في الخفاش الكحلي المحلي Pipistrellus kuhlii
لغرض ايجاد قاعدة للمعلومات الخاصة باالنواع العراقية لكون الحيوان موضوع الدراسة لم يتم التطرق الى دراسة
الجوانب التشريحية والنسجية فيه كافة.

المواد وطرائق العمل
استعمل في الدراسة الحالية ) (٥حيوانات للتعرف على التركيب النسجي لمعثكلة الخفاش الكحلي المحلي
 Pipistrellus kuhliiوالتي تم جمعھا من مدينتي بغداد وكربالء المقدسة .
خدرت الحيوانات باستعمال مادة الكلوروفورم  Chloroformو وضعت في حاوية زجاجية تحتوي على كمية كافية
من المخدر وبعدھا شرحت الحيوانات وتم استخراج القناة الھضمية كاملة الحاوية على غدة المعثكلة ثم ثبتت العينات في
محلول بوين المائي  Aqueous Bouin’s solutionولمدة ) (٢٤-٢٢ساعة ثم غسلت بكحول اثيلي بتركيز %٧٠
وحفظت لحين استكمال خطوات تحضير المقاطع .
اجريت عملية االنكاز  Dehydrationبامرار العينات بسلسلة تراكيز تصاعدية من الكحول االثيلي ابتدا ًء من تركيز
 %١٠٠،%٩٠،%٨ ، %٧٠ولمدة  ٣٠دقيقة لكل تركيز وكررت العملية مرتين في التركيز  %١٠٠لغرض سحب

الماء جيداً ،ثم روقت النماذج باستعمال الزايلين  ،ثم طمرت العينات بشمع البرافين وقطعت بجھاز
المشراح الدوار  Rotary microtomeبسمك ) (٦مايكرومتر ثم وضعت المقاطع المتسلسلة على شرائح زجاجية نظيفة
حاوية على قطرات من الماء المقطر  Distilled waterثم نقلت المقاطع على الصفيحة الساخنة  Hot plateبدرجة
حرارة ˚٣٧م لتجف ].[18
لونت المقاطع باستعمال صبغة الھيماتوكسلين–االيوسين ثم حملت باستعمال بلسم كندا  Canada balsamوتم فحصھا
تحت المجھر الضوئي ،وعينت المقاطع المطلوبة للتصوير باستعمال الكاميرا الرقمية . Digital camera

النتائج
اظھرت نتائج الدراسة الحالية لمعثكلة الخفاش الكحلي المحلي  ، Pipistrellus kuhliiان الغدة تتمثل بنسيج معثكلي
من النوع المكتنز Compact typeويكون بشكل كتل صغيرة متميزة الى ثالثة اقسام ھي الرأس  Headوالجسم Body
والذيل  ، Tailوذات لون ابيض مائل الى االصفر.
يقع النسيج المعثكلي في الجوف البطني بالقرب من كتلة االمعاء  ،وتقع االقسام الثالثة في شبكة المساريق
 Mesenteriesالمتصلة بمنطقة التفاف العفج  Duodenumمن جھة والمساريق الممتدة بين الجزء الظھري للمعدة
 Stomachوالجزء البطني للطحال  Spleenمن جھة اخرى )شكل .(١
تحاط غدة المعثكلة بنسيج ضام مفكك  loose connective tissueويبدو النسيج واضحا ً واكثر سمكا ً في مناطق
اتصال الغدة مع العفج  . Duodenumيمتد من نسيج المحفظة حويجزات  Trabeculaeمصطحبة معھا االوعية الدموية
لتقسم الغدة الى العديد من الفصيصات  Lobulesالمتباينة في الشكل والحجم )شكل . (2
ترتبط الغدة من الجھة البطنية مع العفج ويكون االرتباط بوساطة نسيج مساريقي ممتد من الطبقة المصلية الخارجية
 Serosaللعفج ويرتبط مع نسيج المحفظة المحيطة بالمعثكلة كما أظھرت نتائج الدراسة الحالية ارتباط غدة المعثكلة من
الجانب االخر بالطحال  Spleenلذا تصبح المحفظة الخارجية المحيطة بالمعثكلة مرتبطة بالمحفظة الخارجية المحيطة
بالطحال عبرامتدادات من النسيج الضام الذي تتخلله االوعية الدموية )شكل .( 3
يتميز نسيج المعثكلة الى جزأين ھما جزء االفراز الخارجي  Exocrine portionوجزء االفراز الداخلي Endocrine
 ،portionيتمثل جزء االفراز الخارجي بغدة مركبة عنيبية -نبيبية  Compound – tubule acinar glandمكونة من
عدد كبير من العنيبات  Aciniوالجھاز القنوي ) Ductal systemشكل .(4
تتمثل كل عنيبة بوحدة فارزة مصلية  Serous secretory unitالتي تظھرمكونة من صف واحد من الخاليا الظھارية
 Epithelial cellsالھرمية  ، Pyramidal shapeتتجه قمة الخاليا الضيقة باتجاه تجويف العنيبة  Lumenاما قواعدھا
فتكون واسعة ومستندة الى الغشاء القاعدي النحيف . Thin basement membrane
تمتلك كل خلية نواة مفردة كروية الشكل  Roundاو بيضوية  Ovalواضحة تقع معظمھا في الجزء القاعدي للخلية
بالقرب من الغشاء القاعدي  .يوجد داخل كل نواة نوية  Nucleolusداكنة اللون ،يتميز السايتوبالزم المحيط بنوى الخاليا
بكونه اكثر كثافة واغمق لونا ً  ،بينما يبدو السايتوبالزم القمي اقل كثافة ويمتاز باحتوائه على حبيبات الزايموجين ،وتتباين
العنيبات في احجامھا فمنھا الكبيرة ومنھا الصغيرة ويتراوح عدد الخاليا العنيبية في كل عنيبة مابين ) ( ٩-٦خاليا )شكل
.( 5
يبدأ الجھاز القنوي  Ductal systemالذي تصرف بوساطته نواتج الوحدات االفرازية الى العفج بمجموعة من الخاليا
التي تمأل تجويف العنيبة وتسمى بالخاليا العنيبية المركزية  Centro acinar cellsالتي تبدو بشكل خاليا مسطحة او
مكعبة ذات نوى كروية الشكل وتمتاز بامتالكھا لنويات واضحة)شكل .( 5
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ترتبط الخاليا العنيبية المركزية  Centro acinar cellsبالقناة البينية  Intercalary ductالتي تبطن بصف واحد من
نسيج ظھاري حرشفي بسيط ) Simple squamous epithelial tissueشكل  ،(6وترتبط ھذه القناة بالقناة الداخل
فصيصية  Intra lobular ductالتي تبطن بنسيج ظھاري مكعبي بسيط  Simple cuboidal epithelia tissueتمتلك
خالياه نوى كروية الشكل تقع بالقرب من قاعدة الخلية  ،وتكون ھذه القناة اكبر قطراً من القناة البينية Intercalary duct
)شكل  . (2تتصل القنوات الداخل فصيصية بالقنوات بين الفصيصية  Interlobular ductsوتكون ذات قطر اكبر من
قطر القناة داخل الفصيصية و تكون مبطنة بنسيج ظھاري مكعبي بسيط  Simple cuboidal epithelial tissueالى
نسيج ظھاري عمودي واطئ ،Low simple columnar epithelial tissueوالخاليا ذات نوى كروية تقع في قاعدة
الخلية ،وتحاط ھذه القنوات بطبقة من النسيج الضام ) .connective tissueشكل .(7
تفرغ القنوات بين الفصيصية محتوياتھا االفرازية في القناة الرئيسة  Main ductالمبطنة بنسيج عمودي بسيط Simple
 columnar epithelial tissueومدعم بطبقة كثيفة من النسيج الضام  ،وتفتح في الجزء العلوي من العفج )شكل .( 3
يتمثل جزء االفراز الداخلي  Endocrine portionبتجمعات من الخاليا تعرف بجزيرات النكر ھانز Islets of
 ، Langerhansتظھر ھذه الجزيرات بشكل كتل من الخاليا المنتشرة بين وحدات جزء االفراز الخارجي Exocrine
 ، portionواظھرت نتائج الدراسة الحالية وجود تباين في اعداد واقطار الجزيرات فقد بلغ متوسط اقطارھا )(١٫٨٦
مايكروميتر وبمدى ) (٢٫٧٥ -١مايكروميتر  ،وبلغ متوسط اعداد الجزيرات ) (١٫٦جزيرة لكل مليمتر مربع وبمدى )-١
 (٣جزيرة \ملم.٢
تتكون كل جزيرة مجموعه من الخاليا المرتبة بشكل تجمعات غير منتظمة  Irregular cordsمن الخاليا والمفصولة
عن بعضھا البعض بشبكة من الشعيرات الدموية  ، Blood capillariesوتتكون ھذه الشعيرات من طبقة من الخاليا
البطانية  Endothelial cellsوتظھر ھذه الخاليا متطاولة تبرز نواھا باتجاه التجويف.
تحوي جزيرات النكر ھانز على عدة انواع من الخاليا المتفاوتة في حجمھا وشكلھا) شكل ( 8وتتمثل ھذه الخاليا بـــ:
 -١خاليا الفا  A-cells ، Alpha cellsوتقع ھذه الخاليا في الجزء المحيطي من الجزيرة وتكون بشكل خاليا
مستديرة  Roundedوذات نوى بيضوية ونويات واضحة وسايتوبالزم حبيبي .
 -٢خاليا بيتا  B-cells،Beta cellsتوجد ھذه الخاليا في مركز الجزيرة وتظھر بيضوية الشكل  Ovalوذات نوى
كروية واضحة النويات.
 -٣خاليا دلتا  : D-cells،Delta cellsتقع ھذه الخاليا بين خاليا الفا وخاليا بيتا وتكون غير منتظمة الشكل تقريباً
وذات لون شاحب وقد تظھر بشكل مفرد اوتجمعات صغيرة غالبا ً ماتقع في محيط الجزيرة .

المناقشة
أظھرت نتائج الدراسة الحالية لغدة المعثكلة الخفاش الكحلي المحلي  Pipistrellus kuhliiبأنھا من النوع المكتنز
 Compactومقسمة الى رأس  Headوجسم  Bodyوذيل  Tailوذات لون ابيض مائل الى االصفر وھذه النتيجة مطابقة
لما وصفه [14] Adeeyo etal.في دراستھم لمعثكلة الخفاش اكل الفاكھه  ،Eidolon helvumوتختلف جزئيا ً عما وصفه
 [17] Dahareفي دراسته لمعثكلة الخفاش اكل الثمار  Rousettus leschenaulliحيث تتكون الغدة من اربعة مناطق
وھي رأس وعنق وذيل مزدوج  Bilobed tailوغير متوافقة مع دراسة احمد ] [19لمعثكلة السنجاب القوقازي Sciurus
 anomalusحيث تكون المعثكلة من النوع المنتشر . Diffuse type
تقع المعثكلة في الخفاش الكحلي المحلي في الجھة اليمنى السفلى بالقرب من المعدة  Stomachوالعفج Duodenum
وتمتد على طول السطح الظھري للعفج وترتبط معه بالغشاء المساريقي الظھري ويوجد اتصال بين المعثكلة والطحال وھذا
متوافق مع ما ذكره [20] Yi etal.لمعثكلة .(Suncus Murinus) Honse musk shrew
تتكون غدة المعثكلة في الخفاش الكحلي المحلي من جزأين ھما جزء االفراز الخارجي  Exocrine portionالمتمثل
بالعنيبات  Aciniمع النظام القنوي  Ductal systemوجزء االفرازالداخلي  Endocrine portionوھذه النتيجة مطابقة
لما اظھرته جميع نتائج الدراسات في مختلف انواع الفقريات ].[21;22;23
تحاط المعثكلة بمحفظة من نسيج ضام مفكك  Loose connective tissueتمتد منه حواجز الى داخل الغدة مقسمة
في حين بينت دراسة
اياھا الى العديد من الفصيصات  Lobulesوھو مطابق النواع مختلفة من اللبائن ], [24;25
 [26] Abdul Shaheedلمعثكلة الكلب ) (Canis familiarisوالخروف ) (Ovis Oviesبأن المعثكلة في ھذه
االنواع من اللبائن تحاط بمحفظة من نسيج ضام رقيق  ،Thin connective tissueوتكون مقسمة الى عدد من
الفصيصات بوساطة نسيج ضام سطحي  Surface Connective tissueكما ھو الحال في معثكلة النمر السيبيري
 ، [27] Panthera tigris altaciaفي حين تكون المعثكلة محاطة بنسيج ضام كثيف غير منتظم في السنجاب القوقازي
وان سبب الزيادة في سمك المحفظة يمكن تفسيره الى وجود االوعية الدموية واللمفاوية واختراق القنوات المعثكلية في
النسيج الضام المكون للمحفظة ].[19
يتمثل جزء االفراز الخارجي  Exocrine portionبغدة عنيبية – نبيبية مركبة Compound tubule-acinar
 glandمكونة من العديد من العنيبات  Aciniمع النظام القنوي  Ductal systemوھذا يتفق مع العديد من الدراسات ومنھا
دراسة  [14] Michelmore etal.للخفاش اكل الفاكھه  Rousettus aegyptiacusودراسة احمد ][19لمعثكلة
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السنجاب القوقازي  ، Sciurus anomalusواليتفق مع دراسة  [25] Pinherio etal.لمعثكلة الكسالن البرازيلي
 Bradypus tridactylusحيث يثمثل جزء االفراز الخارجي بغدة نبيبية ملتوية .Tubulo-Tortuous gland
تبطن كل عنيبة في جزء االفراز الخارجي في الخفاش الكحلي بصف واحد من الخاليا الظھارية الھرمية الشكل وتحوي
كل خلية على نواة كروية او بيضوية واضحة قريبة من الجزء القاعدي من الخلية وھذا يتوافق مع  [13] Genesarو
 ، [26] Abdul Shaheedفي حين بين  [28] Singhان الخاليا العنيبية في االغنام تمتاز باحتوائھا على نواتين ،حيث
ان الزيادة في حجم نوى الخاليا وكمية السايتوبالزم لخاليا العنيبات في جزء االفراز الخارجي تبدو ضرورية لتوفير
الظروف المالئمة النتاج االنزيمات الالزمة لھضم البروتينات والدھون في غذاء الخفاش.
يبطن تجويف العنيبة بخاليا مسطحة الى مكعبة تعرف بالخاليا العنيبية المركزية  Centroacinar cellsالتي تمثل
بداية الجھاز القنوي وھذا ما اوضحته دراسة  [25] Pinherio etal.والعديد من الدراسات وجاء مطابقا لما اوضحته
نتائج الدراسة الحالية .
يتمثل جزء االفراز الداخلي في الخفاش الكحلي المحلي موضوع الدراسة  Pipistrellus Kuhliبكتل من خاليا
شاحبة اللون والمنتشرة بين وحدات االفراز الخارجي  Exocrine portionوتكون باشكال واحجام متغايرة وھذا يتوافق
مع ماذكره  [29] Steiner etal.في استعراضه للبحوث المتعلقة بدراسة معثكلة اللبائن المختلفة واليتفق مع ماذكره
 [15] Adeeyo etal.في دراسته لمعثكلة البنغول  Manis trcuspisحيث بين ان معثكلة ھذا الحيوان تفتقد الى
جزيرات النكرھانز بالرغم من كونه احد الحيوانات الثديية وان غياب جزء االفراز الداخلي ھو دليل على معالم ھذا
الحيوان البدائية وربما يوجد جزء االفراز الداخلي في جزء اخر من القناة الھضمية .
تحاط جزيرات االفراز الداخلي بطبقة رقيقة من النسيج الضام  Thin layer of connective tissueلتفصلھا عن
جزء االفراز الخارجي وھذا يتفق مع دراسة [26] Abdul Shaheedلمعثكلة الكلب  Canis familiarisوالخروف
 Ovis oviesودراسة  [9] Al-Samarraeفي دراسته لمعثكلة الجرذ ،والتتفق مع دراسة أحمد ][19لمعثكلة السنجاب
القوقازي  Sciurus anomalusحيث لم يظھر انفصال الجزيرات بشكل واضح عن عنيبات االفراز الخارجي وذلك
النعدام محفظة النسيج الضام المحيطة بالجزيرات .
تبدو الجزيرات بشكل تجمعات غير منتظمة  Irregularاو كروية  Roundedاو بيضوية  Ovalومتغايرة في اعدادھا
وھذا متوافق مع ماذكره  [30] Khatimلمعثكلة الجمل  Camelus dromedarisودراسة [13] Genesarلمعثكلة
االنسان  ،ودراسة  [26] Abdul shaheedلمعثكلة الكلب  Canis familiarisوالخروف . Ovis ovies
بينت نتائج الدراسة الحالية ان جزيرات االفراز الداخلي مكونة من تجمعات غير منتظمة من الخاليا والمفصولة عن
بعضھا باوعية دموية  .تحوي الحبال الخلوية على عدة انواع من الخاليا والمتمثلة بخاليا الفا  A-cellsالواقعة في الجزء
المحيطي  Peripheralمن الجزيرة والمتمثلة بخاليا مستديرة الشكل  Roundedوذات نوى بيضوية  Ovalونويات
واضحة ويحوي السايتوبالزم على حبيبات صباغية غير متجانسة .أما خاليا بيتا  B-cellsفتبدو شاحبة اللون وتقع في
مركز الجزيرة وتمتاز بشكل بيضوي  Ovalوذات نوى كروية  Roundedكبيرة الحجم  ،وھذا يتفق مع العديد من
الدراسات المتعلقة باالنواع المختلفة من اللبائن ومنھا دراسة [14] Michelmore etal.لمعثكلة الخفاش اكل الفاكھه
 Rousettus aegyptiacusودراسة  [31] Kocamis etal.لمعثكلة الجرذ االبيض  Wista albinoودراسة
 [32] Machado-Santros etal.لمعثكلة الخفاش مصاص الدماء  Diphlla ecaudataودراسة Massad & Taha
] [33لمعثكلة االبل  ، Camelus dromedoriusواليتفق مع دراسات اخرى منھا دراسة  [34] Al-Hetyفي دراسته
لمعثكلة االغنام ودراسة  [26] Abdul Shaheedفي دراسته لمعثكلة الخروف ،ودراسة [27] Fung etal.لمعثكلة
النمر السيبيري  ،ودراسة  [33] Massad & Tahaلمعثكلة الحمار  Equus asinusحيث بينت جميع ھذه الدراسات ان
خاليا الفا تقع في مركز الجزيرة في حين تقع خاليا بيتا في محيط الجزيرة .
أما فيما يتعلق بخاليا دلتا  D- cellsفقد بينت الدراسات المختلفة انھا توجد بنسب قليلة وتكون ذات اشكال غير منتظمة
وتوجد بشكل مفرد او تجمعات صغيرة وغالبا ً ماتوجد في محيط الجزيرة ] [14;19;34وھذا جاء متطابقا ً لما أظھرته
نتائج الدراسة الحالية .
إن تمركز خاليا بيتا  B-cellsفي مركز الجزيرة وكبر حجم الخاليا العنيبية  Acinar cellsله عالقة بالنظام الغذائي
للخفاش الكحلي  ،حيث ان الحيوان موضوع الدراسة يعتمد في تغذيته على تناول الحشرات ويترتب نتيجة لذلك عدة تكيفات
خلوية في نسيج االفراز الخارجي والداخلي  ،اما بالنسبة لنسيج االفراز الداخلي فقد تركزت خاليا بيتا في مركز الجزيرة
ومن ث َم تحددت المساحة السطحية للتزويد الدموي وتقلصت كمية الدم المجھزة من الجيبانيات واالوعية الشعرية الدموية
عال من
ومن ثم تقلصت كمية الدم الناقلة لھرمون االنسولين المفرز من خاليا بيتا الى خاليا الجسم حيث لم يكن ھنالك تدفق ٍ
الكلوكوز واالحتياج الكبير من االنسولين ]. [26
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Du

شكل رقم ) :(١منظر بطني يوضح موقع المعثكلة ضمن التجويف الجسمي في الخفاش الكحلي
(Du)Duodenum ,(S) Stomach ,(Sp) Spleen ,(P) Pancreas

L
T
IALD
BC

شكل رقم ) :(٢مقطع مستعرض لمعثكلة الخفاش يوضح الفصيصات والحويجزات
)(Bc) Blood capillaries ,(IALD) Intralobular duct, (L) Lobule, (T
Trabeculae ,(H&E Stain 100X).
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SP

MD

DU

 مقطع مستعرض لمعثكلة الخفاش يوضح االرتباط بين المعثكلة والعفج والطحال:(٣) شكل رقم
(BC) Blood capillaries ,(C) Capsule, (DU)Duodenum, (MN) Main duct,
(P)Pancreas, (SP)Spleen,(H&E Stain 40X).

IELD
ENP
L
AR
EXP
VE
 مقطع مستعرض لمعثكلة الخفاش يوضح جزء االفراز الخارجي وجزء االفراز الداخلي:(٤) شكل رقم
(AR) Arteriole, (ENP)Endocrine portion, (EXP)Exocrine portion, (IELD)
Interlobular duct, (L)Lobule, (VE)Venule. (H&E Stain 100x).
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AC
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CAC

ZG

 مقطع مستعرض لمعثكلة الخفاش يوضح تركيب العنيبات المعثكلية:(٥) شكل رقم
(AC) Acinar cells, (CAC) Centroacinar cells, (N) Nucleus, (ZG) Zymogen
granules. (H&E Stain 400x).

BC
ICD

A

T
ICD

 مقطع مستعرض في معثكلة الخفاش يوضح القناة البينية:(٦) شكل رقم
(A) Acini, (BC)Blood capillaries, (ICD)Intercalated duct
,(T)Trabeculae.(H&E Stain 100x).
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IELD
A

T
BC

 مقطع مستعرض في المعثكلة يوضح القناة بين الفصيصية:(٧) شكل رقم
(A) Acini ,(BC) Blood capillary , (IELD) Interlobular duct , (T)
Trabeculae .(H&E Stain 400X)

ALC
BEC

DLC
CT

 مقطع مستعرض في المعثكلة يوضح جزء االفراز الداخلي: (٨) شكل رقم
(ALC)Alpha cells, (BEC) Beta cells, (DEC)Delta cells, (CT)Connective tissue. (H&E
Stain 400x).
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Abstract
The present study aimed to investigate the morphological and histological structure of
pancreas in the bat,(Pipistrellus kuhlii).
Pancreas was represented by compact pancreatic tissue which is divided into three parts :
head , body and tail, its color is whit to yellow. The pancreatic tissue is located in the
abdominal cavity near to the mass of intestine in the mesenteric network , which is connected
with the coiled region of the duodenum in one side and with the extended mesenteries
between the dorsal part of stomach and the abdominal part of spleen from the other side.
The pancreas gland is surrounded by a loose connective tissue, the trabeculae are extended
from it and divided the gland into many lobules which are different in shape and size .
The pancreatic tissue is characterized into two portions: The exocrine portion and
endocrine portion , the exocrine portion is represented by compound tubule- acinar
gland ,which contains many acini ,and the ductal system , each acinus is represented by a
serous secretory unit containing a number of pyramidal cells that surround a small lumen .
The ductal system initiated with centeroaciner cells that occupy the acinus center, these cells
are connected with intercalary ducts which are connected with intra lobular ducts, these ducts
lead to the interlobular ducts, which their diameter is larger than the diameter of intralobular
ducts. The interlobular ducts release their secretory contents in the main duct which is opened
in the upper part of the duodenum.
The endocrine portion is represented by clusters of cells known as Islet's of Langerhans
which appeared as a mass of pale coloured cells spread among the exocrine portion units and
separated from the exocrine portion by a thin layer of connective tissue. Each islet contains
four types of cells arranged as irregular groups separated from each other by a network of
blood capillaries, these cells are:
Alpha cells ( A-cells),they 're rounded in shape located in the peripheral portion of the islet ,
Beta cells(B-cells) are oval shaped, lie at the center of the islet , while Delta cells (D-cells) are
irregular shaped and faint coloured, located between Alpha and Beta cells, they are less in
number and they may appear as a single cells or as small clusters, mostly located at the
peripheral portion of the islet

Key words: Histological structure , Pancreas, Local bat (Pipistrllus kuhlii)
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