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الخالصة

,Halcyonsmyrnensis السماك ابيض الصدر
ّ هدفت الد ارسـ ــة الح ــالـ ـيـ ــة معرفة ال ـت ــركـ ـي ــب ال ـن ـس ـجــي للم ــريء في طائر
)Tunica mucosa( وأظهرت الـ ـ ـ ـ ــنتائج ان ج ـ ـ ـ ــدار الـ ـ ـ ـ ــمريء ي ـ ـت ـ ــألف مـ ـ ــن ث ــالث غالالت م ـ ــتم ـ ــثلة بالغاللة المخاطية
 كما. ( إذ فقدت فيه الغاللة تحت المخاطيةSerosa or Adventitia) ) وال ـ ـ ـبـ ـ ـ ـرانية أو ال ـ ــمصليةMuscularis( والعضلية

والصفيحةLining Epithelium)(أظهرت النتائج ان الغاللة المخاطية مؤلفة من طبقتين فقط متمثلة بالبطانة الظهارية

 وتتألف البطانة,) فيهاMuscularis Mucosae(  ) إذ الوجود للطبقة العضلية المخاطيةLamina Propria) االصيلة

الظهارية من نسيج ظهاري حرشفي طبقي غير متقرن اما الصفيحة االصيلة فأنها تتألف من نسيج ضام ليفي وتتموضع

الغدد المريئية في طبقة البطانة الظهارية وتكون من النوع االنبوبي البسيط حيث تنتشر على طول المريء وتتألف الغاللة
 ويحاط المريء بالغاللة, العضلية من طبقتين تكون الداخلية طولية نحيفة والخارجية دائرية سميكة يفصلهما نسيج ضام ليفي

.)البرانية عند جزئه االمامي (العنقي) بينما يحاط بالغاللة المصلية عند جزئه الخلفي (الصدري

.  طائر السماك ابيض الصدر,  المريء, التركيب النسجي: الكلمات المفتاحية
Histological study of oesophagus in white breasted kingfisher (Halcyonsmyrnensis)
Iman S. A. AL-Jumaily and Israa A. AL-Borznge
Department of Biology, College of Education (Ibn-AL-Haitham), Baghdad University

memo_aljumaily@yahoo.com
Abstract

The present study aims to study the histological structure of oesophagus in white breasted
kingfisher (Halcyonsmyrnensis). The result showed that the oesophagus wall consisted of only
three tunica represented by mucosa, muscularis and adventitia or serosa, the tunica sub mucosa

was absent. The tunica mucosa composed of two layers represented by lining epithelium and
lamina propria because the muscularis mucosae were absent. The lining epithelium consisted of

non keratinized stratified squamous epithelium, the lamina propria composed of fibrous

connective tissue. The oesophageal glands were simple tubular type and arranged along the
oesophagus. Tunica muscularis consisted of two layers inner thin longitudinal and outer thicker

circular, these layers separated by fibrous connective tissue. The oesophagus surrounded by the

tunica adventitia at anterior part (Cervical), and by the tunica serosa at the posterior part
(Thoracic).
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( )Piscivorousللتعرف على مدى تأثير نمط التغذية

المقدمة

على التركيب النسجي للمريء ,والدراسة الحالية جزء من

يعد المريء في الطيور جزءاً مهماً من القناة الهضمية

إذ يعمل على ربط التجويف الفمي البلعومي

دراسة موسعة شملت الدراسةالشكـليائية والنسجية للمريء

االمامية

العراقي

)(OropharynxCavity

بالمعدة

طائري

في

الدراج

((Francolinusfrancolinus

]) [1,2(Proventriculusويبدو ان هناك اختالفات

الصدر).(Halcyonsmyrnensis

جوهرية تظهر في تركيبه المظهري والنسجي لها عالقة

المواد وطرائق العمل

وثيقة مع نمط التغذية والوظيفة التي ينجزها ] [3وعليه

نجد توسع المريء في بعض انواع الطيور عند نهاية

االسود

السماك
و ّ

تطلبت الدراسة الحالية استعمال

جزئه العنقي ليكون ردباً قد يكون مفرداً او مزدوجاً

ابيض

طيور بالغة

بغض النظر عن الجنس وبواقع خمسة طيور تم
أصطيادها من مناطق مختلفة من النجف وشرائها من

يدعى الحوصلة ) (Cropتظهر بالمقام االول في مريء

سوق الغزل ببغداد  .شرحت الطيور مباشرةً بعد تخديرها
بأستخدام الكلورفورم ) (Chloroformثم استخرج

الطيور آكلة الحبوب ( )Granivorousحيث تعد مكاناً

لخزن وترطيب الغذاء ] [4في حين تكون مفقودة في

البعض االخر كالنوارس Larus melanocephalus

المريء وتم تقطيعه الى أجزاء صغيرة  5ملم بعد تحديد
موقع الجزء االمامي او (العنقي) والجزء الخلفي او

] [5ودجاج الحباري ]) [6(Bustardsوطائر الزاغ

].Corvus frugilegus f.[7

(الصدري) فضالً عن أخذ الجزء الوسطي لمتابعة فيما

يتألف جدار المريء في الطيور كما في باقي

اذا كانت هناك تغيرات نسجية بين هذه االجزاء  ,ثبتت

الفقريات من اربعة غـ ــالالت تتضمـ ــن الغالل ـ ـ ــة

القطع بمحلول الفورمالين  %2,لمدة  47ساعة بعد

المخاطيـ ــة ) )Tunica Mucosaوالغاللـ ــة تح ــت

ذلك غسلت بالماء الجاري لمدة  3,دقيقة ث ـ ــم مـ ــررت

Submucosa)(Tunicaوالغالل ـ ــة

بسلسل ــة تصاعـ ــديـ ــة مـ ــن الكحـ ــول االثـ ـي ـ ـل ــي (-8,

العضليـ ــة ( )Tunica Muscularisوالغاللة البرانية او

 )%2,,الزالة الماء منها ثم ترويقها بمادة الزايلين

كما تتألف الغاللة المخاطية في أغلب الطيور من ثالث

) (ParafinWaxداخل فرن درجة ح اررته ° 6,م .

Lining

عملت مقاطع نسجية متسلسلة بسمك  6مايكروميتر

) )Epitheliumوالصفيحـ ــة االصيـ ـل ــة ( Lamina

وأخي اًر

تقليدية

). [7,8])Mucosa

 )Trichromeللكشف عن االلياف المغراوية و

المخاطي ـ ــة

المصلية (][5,4Serosa(Tunica Adventitia or
طبقات ثانوية متمثلة بالبطانة الظهارية
 )Propriaوالعـ ـض ـلـ ـي ــة الم ـخ ــاطية

) (Xyleneوأخي اًر تشريبها وطمرها بشمع البرافين

Muscularis

لونت

باستعمال

ملونات

( )Hematoxylin– Eoxinوخاصة ( Masson’s
( )Mercuric Bromophenol Blueللكشف عن

اظهرت مراجعة المصادر ان اغلب الدراسات لم

البروتينات ]. [23

تبدي اهمية خاصة لدراسة المريء حص اًر إذ ان دراسته

كانت ضمن القناة الهضمية وبالتالي لم تتطرق الى
التفاصيل الدقيقة في وصف مكوناته بأستثناء بعض

النتائج

البحوث ] [22,2,,1والدراسات العراقية ] , [21,8وقلة
الدراسات التي تعنى بدراسة المريء في الطيور العراقية

أظهرت نتائج الدراسة الحالية تشابه أجزاء المريء

الثالث (االمامي والوسطي والخلفي) من حيث التركيب

خصوصاً تلك المهددة باألنقراض شكل حاف اًز الجراء

االساس بأستثناء بعض االختالفات البسيطة التي

السماك
الدراسة الحالية حيث وقع االختيار على طائر ّ

ستذكر الحقاً .إذ تبين ان جدار المريء في طائر

السماك ابيض الصدر()Halcyonsmyrnensisيتألف
ّ

ابيض الصدر الذي يعد من الطيور أكلة االسماك
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من ثالث غالالت فقط متمثلة بالغاللة المخاطية

بقنوات بسيطة تخترق النسيج الحرشفي المطبق للبطانة

) )Tunica Mucosaوالغاللة العضلية ( Tunica

الظهارية لتفتح الى تجويف المريء والتي تبطن بخاليا

 )Muscularisوالغالل ـ ــة الب ـ ارن ـيـ ــة او المــصليــة

عمودية (شكل  . )4,1تش ّكل الصفيحة االصيلة

)()Tunica Adventitia or Serosaشكل.)2كما

) (Lamina Propriaطبقة واضحة وسميكة ومؤلفة من

م ــن طبقتين ثانويتين فق ــط متمثلة بالبطان ــة الظهاري ــة

ي ـ ـ ـح ـ ـتـ ـ ـ ــوي عـ ــلى نـ ـ ــسب ـ ـ ــة ك ــبيرة من االلياف المغراوية

االصي ـلــة

) )Collagenous Fibersفضالً عن وجود اوعية

ت ـ ـ ـتـ ـ ـأل ـ ـ ـف الـ ـب ـط ـ ـانـ ـ ـ ـة ال ـظ ـهـ ــاري ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن نـ ـس ـ ـ ـيـ ــج

لتسندها وتصبح جزًء منها ] . [3,1تتألف الغاللة
العضلية ( )Tunica Muscularisمن طبقتين من

Keratinized Stratified Squamous Epithelial

االلياف العضلية الملساء ,تتخذ الياف الطبقة الداخلية

) )Tissueتتسطح خالياها باتجاه تجويف المريء

ترتيباً طولياً ( )Longitudinalوتكون نحيفة فيما تبدو

بينها طيات اقل طوالً وبالتبادل حيث تمأل تجويف

))Circularويتخلل هاتين الطبقتين العضليتين شريط

أظهرت الد ارس ــة الحالي ــة ان الغاللـ ــة المخاطي ــة مؤلـ ـف ــة

(Epithelium

)Lining

والصفيح ــة

نسيج ضام ليفي ))Fibrous Connective Tissue

دموية ولمفية,وتمتد هذه الطبقة داخل الطيات المريئية

)( (Lamina Propriaشكل .)1
ظ ـ ـه ـ ــاري حـ ــرشـ ـفـ ـ ــي ط ـ ـبـ ـ ـق ـ ــي غـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ــر م ـ ـت ـقـ ــرن Non-

(شكل.)1وت ّكون الغاللة المخاطية طيات طولية تحصر

الطبقة الخارجية اكثر سمكاً وذات ترتيباً دائرياً

المريء بشكل ملفت للنظر (شكل.)3 ,2تتموضع الغدد

رقيق من نسيج ضام ليفي Fibrous Connective

المريئية المخاطية االفراز في طبقة البطانة الظهارية

) )Tissueتنتشر فيه بعض االوعية الدموية واللمفية

))Lining Epitheliumوت ـ ـ ـكون من النوع االنبوبي

(شكل. )6

يحاط المريء بالغاللة المصلية( )Tunica Serosaعند

البسيط )( )Simple Tubular Glandsشكل )4

وتنتشر بكثافة وبشكل منتظم إذ تظهر مصطفة الواحدة

جزئه الخلفي (الصدري) وتتألف من نسيج ضام مفكك

جنب االخرى مما يسبب اندفاع الطبقة المولدة القاعدية

ويحدها من الخارج صف من خاليا المتوسطة

نحو الخارج وصعوبة تمييز نسيج البطانة الظهارية وعدم

(( )Mesotheliumشكل .)3أظهرت نتائج الدراسة الحالية

استمرارها (شكل . )5 ,3يظهر شكل الخاليا المبطنة

ان الغدد المريئية تنتشر على امتداد المريء وبالكثافة نفسها

للغدد المريئية عمودية تصبح واطئة ( Low

تقريباً  .ويبدو ان ارتفاع الطيات يزداد في الجزء الخلفي

 )Columnarعند قاعدة الوحدة االف ارزية وتكون النوى

للمريء مقارنة بمثيالتها في جزئيه االمامي والوسطي لتشكل

بيضوية الشكل صغيرة الحجم تقع قرب قاعدة الخلية
وتصطبغ بلون غامق بينما يظهر السايتوبالزم شفافاً

ما يشبه انغالق االوراق التويجية للزهرة (شكل. )3

باهتاً ومتفجياً ) (Vacuolatedوتفتح اقنية هذه الغدد
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شكل (:)1مقطع مستعرض في جدار الجزء االمامي (العنقي) لمريء السماك ابيض الصدريوضح الغالالت
الثالث  :المخاطية( ، )Mالعضلية( ، )MLالبرانية(, )TAالطيات(( )Fملون )04×H&E

شكل ) :) 2مقطع مستعرضفي جدار الجزء االمامي (العنقي) للمريء في السماك ابيض الصدريوضح مكونات الطبقة المخاطية
 ،نسيج ظهاري حرشفي طبقي غير متقرن ( ،)NKSالغدد المريئية) ،(EGالصفيحة االصيلة (( ، )LPملون ماسون ثالثي

الكروم × )044
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شكل ) :) 3مقطع مستعرض في جدار الجزء الخلفي (الصدري) للمريء في السماك ابيضالصدر ،يوضح البطانة الظهارية التي

تبدو غير مستمرة ( ، )LEالصفيحة االصيلة (،)LPالغاللة العضلية

( ،)MLوالغاللة المصلية (, )TSالطيات الطولية(()LFملون ماسون ثالثي الكروم × )044

شكل)  :)0مقطع مستعرض في جدار الجزء االمامي(العنقي) للمريء في السماك ابيضالصدر،يوضح تموضع الغدد المريئية
( )EGضمن البطانة الظهارية ( ، )LEقناة الغدة المريئية ()D
)بروموفينول االزرق الزئبقي × )044
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شكل ) :) 5مقطع مستعرض في جدار الجزء الوسطي للمريء في السماك ابيض الصدر،يوضح الغدد المريئية ( ،)EGوكثافة
اعدادها اذ تتخذ ترتيباً منتظماً على طول البطانة الظهارية ,الصفيحة االصيلة )((LPملون ماسون ثالثي الكروم × )044

(شكل :) 6مقطع مستعرضفي جدار الجزء الخلفي (الصدري) للمريء في السماك ابيض الصدر يوضح الغاللة العضلية ()ML
بجزئيها الداخلية طولية ( )LMLوالخارجية دائرية( )CMLيتخلل

الطبقتيننسيج ضام ليفي(( )FCTملون ماسون ثالثي الكروم × )044
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]ararauna

المناقشة

[27Ara

والحمام

الزاجل

] . [21Columbaliviadomesticaأن هذا التباين في نوع

تشير العديد من الدراسات التي تناولت التركيب النسجي

نسيج البطانة الظهارية للمريء في الطيور بالتأكيد يعزى الى

للمريء في الفقرياتبضمنها الطيور انه يتألف من اربعة

العالقة الوثيقة بين التركيب النسجي ونمط التغذية إذ تكون

غالالت متمثلة بالغاللة المخاطية  ,وتحت المخاطية ,

البطانة متقرنة في الطيور أكلة الحبوب ))Granivorous

والعضلية وأخي اًر البرانية او المصلية ] [7,5,4وهذه الحقيقة

لحمايتها من االذى الذي قد يحصل عند بلع الحبوب الصلبة

السماك
التتفق مع نتائج الدراسة الحالية كون المريء في
ّ

السماك موضوع الدراسة الحالية اذ تكون
والحصى عكس
ّ
البطانة الظهارية فيه غير متقرنة كون غذائه طرياً ].[1,

ابيض الصدر يتألف من ثالث غالالت إذ تفقد الغاللة تحت

المخاطية فيه وهذه النتيجة توافقت مع ما جاءت به دراسة

طائر الصرد رمادي الظهر ][24Laniustephronotus

أظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود طيات طولية في

ويبدو ان هذا التباين في التوافق له صلة بالبناء التركيبي

الغاللة المخاطية تتباين في عمقها (ارتفاعها) واعدادها

واشكالها إذ تبين ان طيات الجزء االمامي (العنقي) لمريء

المستند الى الحاجة الوظيفية فضالً عن الخصوصية النوعية

السماك ابيض الصدر بشكل طيات طولية تحصر بينها
ّ
طيات أقل طوالً وبالتبادل وتزداد اعدادها واطوالها كلما

للطائر موضوع الدراسة .

أكد العديد من الباحثين الذين درسوا التركيب النسجي

اتجهنا نحو الجزء الخلفي (الصدري) للمريء وتشكل مايشبه

للمريء في طيور مختلفة ان الغاللة المخاطية مؤلفة من

انغالق االوراق التويجية للزهرة مما يسبب ضيق تجويف

ثالث طبقات متمثلة بالبطانة الظهارية والصفيحة االصيلة

المريء وهذه النتائج تتماشى مع نتائج طائر النورس اسود

وطبقة العضلية المخاطية ] [26,25,5وتأتي نتائج الدراسة

الرأس ] [12Larusridibundusوطائر الواق الصغير

الحالية لتؤكد هذا النسق في البناء النسجي للمريء مع االخذ

] . [11Ardeolaralloidesقد يكمن سبب تباين اعداد

بالحسبان التباينات ذات الخصوصية النوعية التي تتطلبها

واطوال الطيات الطولية الى نمط التغذية إذ ان المريء في

الحاجة الوظيفية إذ تبين ان الغاللة المخاطية في طائر

السماك موضوع الدراسة ذو طيات كثيرة تزيد من
طائر
ّ
اتساعه عند ابتالع الفريسة فضالً عن ضيق تجويف الجزء

السماك موضوع الدراسة الحالية تنعدم فيه الطبقة العضلية
ّ
المخاطية وهذه النتيجة تتوافق مع عدد من الدراسات

الخلفي للمريء يتيح له في خزن الطعام بين طياته لحين

].[21,1

افراغ المعدة من الطعام إذ ان المريء في هذا الطائر كما
ذكر سابقاً يتميز بفقدانه للحوصلة ].[13

ت ـ ـت ـ ـ ــألف ال ـ ـ ـ ـب ــطانة الظ ـ ـ ـهـ ـ ــارية للـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــريء فـ ـ ـ ــي
ال ـ ـ ـ ـطـ ــيور من نسيج ظهاري حرشفي مطبق

Stratified

اوضحت نتائج الدراسات السابقة درجة تباين عالية في

) )Squamous Epitheliumيكون اما متقرن او غير

مكونات النسيج الضام للصفيحة االصيلة بضمنها الدراسة

متقرن ]) [3(Keratinized or non Keratinizedونتائج

الحالية فمنها مايتوافق مع دراسة ما ,ويخالف دراسة أخرى

الدراسة الحالية جاءت متوافقة مع المجموعة الثانية من

سماك موض ــوع الد ارسـ ــة الحالية ت ــبين ان
ف ـ ـ ـف ــي طائـ ـ ــر ال ّ
الصفيحة االصيل ــة في ــه متمثلــة بطبق ــة سميك ــة مـ ــن نــسي ــج

السماك
الدراسات إذ تبين ان البطانة الظـ ـ ـهـ ـ ــارية ل ـ ـ ــمريء
ّ

موضوع الدراسة الحالية مؤلفة من نسيج ظهاري طبقي غير

ض ـ ــام ل ـ ـيـ ـف ــي ) )Fibrous Connective Tissueيحتوي

متقرن) )Non Keratinizedوهذه النتيجة توافق مع

على الياف مغراوية ( )Collagenous Fibersواوعية

ماجاءت به بعض الدراسات كنتائج طائر االيمو االسترالي

]novaehollandiae
]f.
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frugilegus

[28Dromaius
[8Corvus

دموية ولمفية واعصاب وهذه النتيجة تأتي متوافقة مع اورده

واـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاغ

هودجس ] [14لكنها التتفق مع نتائج دراسات اخرى

والس ـ ـ ـ ــلوى

][16,9,8,5وأن هذا التباين في نوع النسيج ربما يعزى الى

] [4Coturnixcoturnixوالب ـ ـ ـبـ ـ ـغـ ـ ــاء االزرق واالصـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
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البناء النسجي المرتبط بالخصوصية الوظيفية التي ينجزها

القطيرات الكبيرة من المادة المخاطية تجعل الخاليا باهته

للسماك
المريء فالنسيج الليفي المكون للصفيحة االصيلة
ّ

بالملونات النسجية.

ابيض الصدر موضوع الدراسة (التي تدعم الطيات المريئية)

بينت نتائج الدراسة الحالية ان الموقع الذي تتموضوع

مؤلفة من الياف مغراوية تكسبه المرونة والقوة بما يتناسب

فيه الغدد المريئية له االثر الواضح على شكل النسيج وعليه

والتمدد الناتج من بلع الفريسة .

فان تواجد الغدد المريئية في البطانة الظهارية ادى الى
اندفاع الطبقة المولدة القاعدية نحو الخارج كما ان كثافة هذه

اوضحت مراجعة الدراسات السابقة وجود تبايناً كبي اًر في

موقع ونوع وتوزيع الغدد المريئية في الطيور ففي طائر

الغدد وتراصها سبب في عدم وضوح واستمرار طبقة البطانة

السماك موضوع الدراسة الحالية تكون الـ ـ ـغ ـ ـ ــدد الـ ـ ـمـ ـ ـريـ ـ ـئ ــية
ّ
فيه من النوع االنبوبي البسيط Simple Tubular

الظهارية  ,أظهرت نتائج الدراسة الحالية فقدان طبقة
العضلية المخاطية في مريء السماك ابيض الصدر وهذه

) )Glandsوتتموضع ضمن البطانة الظهارية ( Lining

الحجل

النتيجة

تتوافق

بشكل

تام

مع

دراسة

 )Epitheliumوهذه النتيجة تتماشى مع نتائج النعام

] [1Rhynchotusrufescensوكذلك دراسة البط المحلي

الغدد المريئية فيه من النوع االنبوبية لكنها تخالفه في

متأت من الخصوصية النوعية للطيور فضالً عن المتطلبات

][21Anser anser demesticusولربما ان هذا التوافق

االسترالي Dromaius novaehollandiaeمن جانب كون

السماك موضوع الدراسة الحالية تبين ان
الوظيفية  ,ففي
ّ
فقدان الطبقة العضلية المخاطية قد يسمح لتوسع المريء بما

موقعهذه الغدد إذ انها تقع في الصفيحة االصيلة ] [28كما
التتفق مع نتائج دراسة ستة أنواع من الطيور البرية لكون

ان الغـ ــدد المريـ ـئـ ـيـ ــة ف ــيهـ ــا تكون من النوع االنبوبي

يتناسب وقطر الفريسة إذ استعاض عنها بالصفيحة االصيلة

ضمن

السميكة المؤلفة من نسيج ضام ليفي الذي يكسب المريء

الصفيحة االصيلة ] [2,اما فيما يخص توزيع الغدد المريئية

القوة والمرونة  .كما بينت نتائج الدراسة الحالية ان الغاللة

في مريء الطيور فاوضحت الدراسات السابقة درجة تباين

تحت المخاطية فيه تكون مفقودة وهذه النتيجة توافق

المتطلبات الوظيفية وعالقتها بطبيعة التغذية  ,وما أظهرته

طائر الصرد رمادي الظهر ].[24Lanius tephronotus

السنخي)Glands

(Tubuloalveolar

الواقعة

ماجاءت به نتائج ] [21,15,14وتؤكد ما اظهرته نتائج

عالية بين االنواع المختلفة وقد يعود السبب في ذلك الى

نتائج الدراسة الحالية يمكن تفسيره ضمن هذا السياق اذ

السماك
أظهرت نتائج الدراسة الحالية للمريء في طائر ّ

اظهرت النتائج الحالية انتشار الغدد المريئية على طول

ابيض الصدر ان الغاللة العضلية فيه مؤلفة من طبقتين

امتداد المريء وهذه النتيجة تتماشى مع نتائج العصفور

الدوري ]domesticus

[2,Passer

وطائر

ثانويتين متمثلة بطبقة داخلية طولية الترتيب نحيفة فيما

النعام

تكون الخارجية دائرية سميكة وعليه فان هذه النتيجة تكون

االسترالي ][28Dromaius novaehollandiaeوقد يكون

متوافقة مع بعض البحوث التي تناولت دراسة طائر الحدآة

السماك
سبب انتشار الغدد المريئية على امتداد مريء
ّ

] [26Elanus caeruleusوطائر نورس البحر االبيض

موضوع الدراسة متأت من نمط تغذيته إذ يقتات على كائنات

المتوسط ] [5Larus melanocephalusلكنها التتفق مع

حيةكاالسماك ( )Piscivorousفيعمل المخاط على تقويض

نتيجة طائر الصرد رمادي الظهر لكون الغاللة العضلية فيه

حركة الفريسة ومن ثم يساعدها على االنزالق دون مقاومة

مؤلفة من طبقة واحدة تترتب اليافها دائرياً ] [24كما التتوافق

فضالً عن فقدانه للحوصلة التي لو وجدت لساهمت في

مع نتائج طائر الحجل كونها مؤلفة من ثالث طبقات

تجمع المخاط فيها السيما المفروز منها او من الجزء

الداخلية والخارجية طولية الترتيب والوسطية دائرية ] [1كذلك

االمامي (العنقي) للمريء  .أظهر سايتوبالزم خاليا الغدد

التنسجم مع نتائج بعض الدراسات كون ان الطبقة الداخلية

المريئية لوناً باهتاً ومفجى ( )Vacuolatedوهذه النتيجة
تدل على نشاط هذه الخاليا في انتاج المخاط لذا فان وجود
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تكون دائرية والخارجية طولية كما في طائر الزاغ ] [8والبط

) (Mesotheliumوهذه النتيجة تنسجم مع نتائج بعض

المحلي ]. [21

الدراسات كدراسة مريء طائر الحدآة ] [26ومريء فاختة
النخيل ] [16اال انـ ـ ــها ت ـ ــخالف نتائج دراسات اخرى كدراسة

وأظهرت نتائج الدراسة الحالية ان طبقتي الغاللة

طائر

العضلية مفصولة بشريط من نسيج ضام ليفي وهذه النتيجة
تتماشى مع نتائج طائر السلوى ] [15لكنها تخالف نتائج

طائر فاختة النخيل ],[16Streptopeliasenegalensis

اذ ان الشريط الفاصل بين الطبقتين مؤلفة من نسيج ضام

مفكك.
ان نتائج الدراسة الحالية بينت ان الطبقة الخارجية
دائرية الترتيب سميكة وربما يكون السبب متأت من
الخصوصية الوظيفية للمريء أذ ان العضالت الدائرية
تساهم في اتساع قطر المريء وفي الوقت نفسه حمايته من
التمزق وذلك بمقاومة اللقم الكبيرة المارة من خالله ][7

السيما أن هذا الطائر يبتلع كائنات حية بينما تعمل
العضالت الطولية في آلية دفع الغذاء باتجاه المعدة وعليه
نجد ان الطبقتين تأتي الواحدة مكملة لالخرى التمام عملية
البلع .
أشـ ــارت الد ارس ـ ــات الســابقـ ــة الـ ـت ــي ت ــن ــاولـ ــت د ارسـ ــة
الم ــريء

فـ ــي

الط ـي ــور

ال ـغ ــاللـ ــة

ان

ال ـب ـ ارنـ ـي ــة

) (TunicaAdventitiaتحيط بالمريء في جزئه العنقي فيما
يحاط الجزء الصدري بالغاللة المصلية

(Tunica

]) [14 ,26Serosaوهذه الحقيقة متوافقة مع الدراسة

الحالية والتي تستند الى خطة البناء التركيبي والوظيفي

للمريء  .كما اظهرت النتائج الحالية ان الغاللة البرانية
مؤلفة من نسيج ضام مفكك تتخلله اوعية دموية باحجام
مختلفة واعصاب وفي أماكن متفرقة يحاط بنسيج دهني وهذه
النتيجة تتوافق مع نتائج القطا العراقي ] [12وعدد من

الطيور البرية ] [2,وطائر السلوى ] [15وطائر النعام ][28
اال انها تخالف عدد من الدراسات التي تناولت طيورمختلفة
ففي طائر النورس االسود تكون الغاللة البرانية مؤلفة من
نسيج ضام والياف مطاطة ومغراوية ] . [21اما بخصوص
الغاللة البرانية فاظهرت نتائج الدراسة الحالية انها مؤلفة من

نسيج ضام مفكك تتخلله اوعية دموية ولمفية واعصاب
ويحده

من

الخارج

صف

من

خاليا

المتوسطة
37
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