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  الخالصة
  

: درست المجوعة وقسمت عينات البحث الى مجموعتين اعمار بالغة ومن كال الجنسين) عينة من البط والوز ب١٢اجري البحث على (
درست ف المجموعة الثانيةخارج الكبد في كال الطيرين أما  ويةوالقنوات الصفرا صفراء عيانياوارتباطات كيس الوأبعاد شكل وموقع  االولى

 إلى تھدف الدراسة .التصوير الشعاعي عند كال الطيرين عن طريق التوزيعات الطوبغرافية والوصفية للقنوات الصفراوية داخل الكبد
ذلك لصعوبة و القنوات الصفراوية باتة لتشعوللتوصل للمعرفة الطوبغرافية الدقيق كيس الصفراء عند الطيرين التعرف على شكل وموقع

ساسية للتشخيص ألتوفير قاعدة  بد طوبغرافيا ونسيجيا عند الطيورالتفرعات والتشعبات للقنوات الصفراوية داخل وخارج الك التعرف على
لالصابة باالمراض عند الكبد وكيس الصفراء من االعضاء االكثر شيوعا  يعد ، إذكيس الصفراء والقنوات الصفراوية المراض والعالج
مع الكبد واألعضاء المجاورة بأنسجة رابطة يرتبط  مستقيمالشكل اسطواني  ت الدراسة بان كيس الصفراء عند الوز يكونظحوال .الطيور
 عند البط يشبه حبة الفاصولياء ملتصق بشدة بالسطح الحشوي للكبد ھوو )قاع جسم، ،عنق(اجزاء  ةويتكون من ثالث مواقع ةمن سبع

 في شكل وتفرعات القنوات اختالفات لوحظ قدو). قاع ،جسم(يتكون من جزئين ومواقع ن ستة بأنسجة رابطة م وباألعضاء المجاورة
 تكون منحنية قصيرة وعريضة بينما فين القناة الكيسية المعوية عند الوز أوبينت الدراسة  .عند كال الجنسين في البط و الوز الصفراوية

ن أو الشعاعية تبين  ومن خالل تحليل الصور العيانية .وتصب عند الفتحة العفجية الكبرى في كال الطيرين طويلةالبط تكون مستقيمة و 
ين تتحدان نھا يتحد لتكوين القناتين الكبديتين اليمنى و اليسرى اللتمالقنيوات الكبدية الداخلية تقسم إلى قسمين (بطني و ظھري ) قسم 

بينما عند البط تصب عند  .القناة الكبدية المعوية العامة التي تتحد مع القناة البنكرياسية في الوز لتصب عند الفتحة العفجية الصغرى نلتكونا
من  القسم اآلخرظھر في و .الفتحة العفجية الكبرى مع القناة الكيسية المعوية وتصب القناة البنكرياسية عند الفتحة العفجية الصغرى لوحدھا

ففي إناث الوز تصب القنيوات مباشرة في كيس الصفراء ويبلغ  ،الطيرين وعند كال الجنسين ختالفات بين كالا القنيوات الكبدية الداخلية
) للفص األيسر وتصب في ٢-١) للفص األيمن و(٥- ٤واحدة وفي الذكورتتراوح بين () والفص األيسر قناة ٦-٥(عددھا في الفص األيمن 

 قناة واحدة عند ) وللفص األيسر٨-٧) للفص األيمن وللذكور (٧- ٦ثم في كيس الصفراء و في إناث البط يتراوح العدد بين ( قناة رئيسية
ن الصفراء أوبذلك تشير الدراسة إلى  كال الجنسين وتصب قنوات كال الفصين في قناة رئيسية ثم في كيس الصفراء عند كال الجنسين.أمعاء 

  موجود في اللبائن. األمعاء الدقيقة بواسطة قناتين وھذا اليشبه ماتنتقل من الكبد إلى 
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Abstract  
 

The study was carried out on (12) livers of adult healthy geese and duck of both sexes. They divided into two groups, the 
first group was subjected to gross feature regarding to shape, position, relationship in both birds by using cross dissection, 
while the second group used for radiographic study. The main purpose of this study is to convey more precise explanation of 
the gall bladder; the present study is conducted to give detailed information of the gall bladder and biliary duct. From the side 
of their topographic relation that may give a useful base for the hepatic segmentation. In these birds; the aim is to provide a 
correct base for avian anatomy, medicine gall bladder and biliary ducts. Also there are differences have seen in the shape and 
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the brunches of biliary ducts in both sexes of geese and ducks. Therefore the study shows that the cystecoenteric duct in geese 
is curved and short, but in ducks it is striated and long and it is also drainage in the major duodenal opening in both kinds of 
birds. In geese the results revealed that the gall bladder has a cylindrical shape and simply and it is attached to the live rand 
surrounding organs by connective tissue from seven areas. It is divided into three parts (neck, body and fundus). In ducks, the 
gall bladder has a bean shape and it is attached closely the liver and around organs by connective tissue from six areas, and 
divided into two parts (body and fundus). We can observe through the analysis of the cross and radiological photos, that the 
enternal hepatic ductules are divided into two parts (ventral and dorsal). Some parts of them are gathered to consist the (right 
and left hepatic ducts). Also these two ducts are gathered to shape (the common hepatoenteric duct) which is united with 
the (pancreatic duct) in geese, in order to drainage to the minor duodenal opening. While in the ducks, it drainages to the 
major duodenal opening with the cysticoenteric duct, and also the pancreatic duct drainages to the minor duodenal opening. 
Also there are differences in the other part of internal hepatic ductules in both kinds of birds and sexes. However the 
ductules are drainage directly in gall bladder in the females of geese, which are about (5-6) ductules, in the right lobe while 
in the left lobe is only one ductules. In the males of geese, the number of ductules is about (4-5) to the right lobe but in the 
left lobe is about (1-2). All these ductules in males of geese are drainage in main duct then they drainage in the gall bladder. 
The number of ductules is about (6-7) in the right lobe in the female sex of ducks. While in the male I about to (7-8). In the 
left lobe it is only one duct in both sexes. Therefore the ductules of both lobes are drainage in the main duct then to the gall 
bladder in both sexes. After all, the study proves that the bile material is movily from the liver to the intestine by two ducts 
while this case is not exist in mammalian.  
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جيدة  اً الدواجن فتح آفاقإن التطور الكبير في إنتاج و صناعة 
 ،للباحثين والدارسين حول ھذا النوع من الطيور (كفيات القدم)

فيعتبر البط والوز في الوقت الحالي من الطيور التي جلبت اإلنتباه 
لقدرتھا على توفير كميات كبيرة من اللحوم و بإمكانھا أن تسد 

لحيوية جزءاً من إحتياجات السكان لمصادر البروتين ذات القيمة ا
وإن الدراسات التشريحية للكبد و الجھاز القنوي ) ١(الجيدة 

الحيوانات بالصفراوي في الطيور قليلة إذما قورنت باإلنسان و 
  .األخرى

فالكبد ھو من الغدد الملحقة بالجھاز الھضمي والتي لھا عالقة 
مباشرة فيه إذ يلعب دورا كبيرا في العديد من وظائف الجسم 

إفراز الصفراء وإن الوظيفة األساسية لكيس ومنھا الحيوية 
الصفراء ھو خزن وتركيز مادة الصفراء بإمتصاص الماء منه ثم 

ن ھذه العملية تعتمد على إو )٣( و )٢( تفرزه للجھاز الھضمي
 حفزت الفعالة لظھارة كيس الصفراء والخاليا و الميكانيكية
وعند وجود ھا في األمعاء الدقيقة أثناء وجود الدھونمن  أنزيمات

إن  ،أمراض مزمنة في الكبد و التي تسبب إنسداد كيس الصفراء
 الكيسمادة الصفراء تفرز من الكبد إلى األمعاء مباشرة وان جدار

له طيات طولية كثيرة تتكون من ظھارة عمودية بسيطة ومن حزم 
تفريغ العضو  يلسھتالتي تترتب بأشكال مختلفة ل عضليةأللياف 

خاليا خاصة إلمتصاص الماء في  يوجدء ومن مادة الصفرا
   ).٥) و (٤( الصفراءكيس ھارة ظ

و  .ن الشكل الكمثري ھو الشكل الغالب لكيس الصفراءإ
تنتقل الصفراء من الكبد  .قاع ) ،جسم ،يتكون الكيس من (عنق

و قناتين صفراويتين األولى تنشأ كيس الصفراء ب) ٦إلى األمعاء (
من الكبد وتتجه مباشرةً للعفج بعد إتحاد قناتين  األخرى تنشأ

كبديتين يمنى و يسرى على السطح الحشوي للفص األيمن من 
، أما الطيور التي وھذا في الطيور التي تمتلك كيس صفراء الكبد

التمتلك كيس صفراء فلديھا قناة كبدية يمنى تفتح في منتصف 
عند الجزء  الطرف الصاعد من العفج و قناة كبدية يسرى تفتح

  .)٩( و )٨و ( )٧القاصي من الطرف النازل للعفج (
ان الجھاز الھضمي للوز و البط يتميز بإنتاج الصفراء 

والجھاز القنوي بصورة مستمرة فمن الضروري دراسة الكبد 
% من حاالت ٨٠اكثر من  ذلك ألنو؛ الصفراوي لھذه الطيور

 توفير وإندي الى موت مفاجئ ؤاصابة نسيج الكبد والصفراء ت
المعلومات حول الكبد وكيس الصفراء والتشعبات الداخلية للكبد 

  ).١٠(لھا قيمة في التشخيص الدقيق و العالج السريع 
إن للممرات الصفراوية أھمية في عملية تبادل الكھارل بين 
الظھارة والسوائل الموجودة في التجويف كما تشارك في عملية 

القنوي و إنتشار  لدراسة التوزيع النقل الفعال للمادة الصفراء و
الممرات الصفراوية وإتصال القنوات مع بعضھا فائدة كبيرة 

ي و للباحثين في مجال األمراض فعند دراسة التركيب التشريح
يمكن من خالله معرفة تأثير المسبب المرضي  الطبيعي النسيجي

)١١(.  
حول دراسة كيس الصفراء و الجھاز أجري البحث من ھنا و

ختالف للمقارنة الوالتعرف على التشابه و ا القنوي الصفراوي
  . بين الوز و البط

   
  المواد وطرائق العمل

 
ً في ھذا البحث ستة منھا من ي سخدام إثناتم  عشر طيراً محليا

- ١٤الوز وستة من البط من كال الجنسين مناصفة وبأعمار بالغة (
وكانت األوزان تتراوح  اسبوع للبط) ١٦- ١٢اسبوع للوز و ١٨
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 العامة في الوز و البط الكيسية المعوية و الكبدية المعوية): يبين المعدل الحسابي و االنحراف المعياري ألطوال القنوات ٢جدول (
  

  المتغيرات
  اإلحصائية المعالم

  ذكور وإناث  البط  الوز
 عدد العيناتاالنحراف المعياري±المعدل الحسابي االنحراف المعياري±المعدل الحسابي

 1.73±0.152.00±0.1 12  (cm)طول القناة الكيسية المعوية 
 3.31±0.462.51±0.14 12  (cm)المعوية  الكبديةطول القناة 

  
 لمناقشةا

  
أظھرت نتائج الدراسة الحالية بأن كيس الصفراء يقع في 

للسطح الحشوي من الفص األيمن  الحشوية الصفراوية الحفرة
يكون قريبا من  إذ للكبد في كال الطيرين و لموقعه أھمية وظيفية

ويظھر بلون أخضر الكبدية  قنواتبوابة الكبد التي تخرج منھا ال
) حيث أنه ذكر موقع ٢وھذا يتفق مع ( الطيرينغامق في كال

  الكيس ولونه بصورة مطابقة لنتائج البحث.
ومن مميزات الكيس العيانية وجود الطيات الطولية المتجھة 

، في األغنام و الماعز) ١٠) و(١٦( مع وھذا يتفق ،نحو العنق
عند جدار مرونة كافية للتمدد و التقلص للوھذه الطيات تعطي 

  إمتالء الكيس بمادة الصفراء.
وتبين إن كيس الصفراء يتكون من ثالثة أجزاء (عنق وجسم 

الجسم والقاع  العنق و وقاع ) في الوز وال يوجد حد فاصل بين
فذكروا بأن كيس الصفراء في  )١٠و( )٦( و )٢( وھذا يتفق مع

يتكون من ثالثة األغنام والماعز الدجاج ووالعصفور المنزلي 
أما عند  .) أطلق عليھا (قبة وجسم ورقبة)٢أجزاء أيضا ولكن (

البط فإن الكيس يتكون من جزئين فقط ھما الجسم و القاع ويتفق 
نھا تتكون من جزئين أيضا إذ إ عن األرانب )١٦ه (مع ماذكر

   .جسم و قاعمن وجسم وليس  قاألرانب تتكون من عنولكن 
ختالفات اعن الدجاج بأن ھناك  )١٧) و (٣ذكر كال من (و

التي في الطيور  والقنوات الصفراوية في شكل كيس الصفراء
ختالفات ابسبب إختالفات التطور الجنيني وبينت النتائج وجود 

إسطواني وضيق إن شكل كيس الصفراء إذ  عند الوز والبط البالغ
من الثلث األول للكيس و منحني عند ذكورالوز أما اإلناث فيكون 

البط يكون شكله يشبه حبة الفاصولياءعند كال وعند  أكثر إنحناءً 
) فيما ذكر عن الطيور ١٠و( )٦) و(٢الجنسين وھذا اليتفق مع (

  واللبائن.
المعوية ن القناة الكيسية أ د أخذ القياساتنع ناوبينت نتائج بحث

 عند البط تكون القناة مستقيمة ولكن ،في الوز منحنية قصيرة
ن أ بحثنا كدت نتائجأو .لى ذلكإولم تشر المصادر السابقة  طويلة

القناة الكبدية المعوية العامة تشترك مع القناة البنكرياسية عند الوز 
وتصب في العفج عن طريق الفتحة العفجية الصغرى اما عند 

العفج عند الفتحة العفجية الكبرى والتشترك مع البط فتصب في 
 .وھذا لم يذكر في المصادر السابقة القناة البنكرياسية

معاء لى األإن الصفراء تنتقل من الكبد ألى إشارت الدراسة أو 
 .)١٠( و )٦( الدقيقة بواسطة قناتين وھذا غير موجود في اللبائن

 قسمنالداخلية للفصين ت القنيوات الكبدية نأواوضحت نتائج البحث 
قسم منھا يتحد لتكوين القناتين  ،ظھري و بطني : قسمين على

القناة الكبدية  انن تتحدان لتكونيالكبديتين اليمنى واليسرى اللت
وھذا يتفق  المعوية العامة التي تتحد مع القناة البنكرياسية في الوز

لتصب عند الفتحة  )٩( ) و٧( و )٥( كر عن الطيور فيذُ  مع ما
عند البط تصب عند الفتحة العفجية وھي  .العفجية الصغرى

الكبرى مع القناة الكيسية المعوية و تصب القناة البنكرياسية عند 
ولم تشر المصادر السابقة إلى  الفتحة العفجية الصغرى لوحدھا

  ذلك.
القسم اآلخر من القنيوات الكبدية  نأالبحث بينت نتائج و

ند إناث الوز تصب مباشرةً في كيس الصفراء أما عند عالداخلية 
أما عند  .ذكور الوز فتصب في قناة رئيسية ثم في كيس الصفراء

لكال الجنسين تصب القنيوات اليمنى و اليسرى في قناة البط 
   .رئيسية ثم في كيس الصفراء ولم تشر المصادر السابقة لذلك

القناة أَن ) ١٩) و (١٨( ) و٨) و (٧( و )٥(بين كال منو 
الكبدية اليمنى تصب في كيس الصفراء عند (الدجاج و البط 

عند الطيور التي التمتلك كيس الصفراء (كالحمام  أماوالوز) 
متضخمة وتظھر  القناة الكبدية اليمنى والنعام والببغاء) تكون

  .ولم نتفق معھم بذلك نھا كيس صفراء وتصب مباشرة في العفجأك
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