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مشاھدات عيانية وشعاعية لكيس الصفراء والقنوات الصفراوية في الوز و البط
سمية الساعدي و بسمة سالم الحسو
فرع التشريح واالنسجة ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
)اإلستالم  ١١آذار ٢٠١٤؛ القبول  ٢٣نيسان (٢٠١٤
الخالصة
اجري البحث على ) (١٢عينة من البط والوز باعمار بالغة ومن كال الجنسين وقسمت عينات البحث الى مجموعتين :درست المجوعة
االولى شكل وموقع وأبعاد وارتباطات كيس الصفراء عيانيا والقنوات الصفراوية خارج الكبد في كال الطيرين أما المجموعة الثانية فدرست
التوزيعات الطوبغرافية والوصفية للقنوات الصفراوية داخل الكبد عن طريق التصوير الشعاعي عند كال الطيرين .تھدف الدراسة إلى
التعرف على شكل وموقع كيس الصفراء عند الطيرين وللتوصل للمعرفة الطوبغرافية الدقيقة لتشعبات القنوات الصفراوية وذلك لصعوبة
التعرف على التفرعات والتشعبات للقنوات الصفراوية داخل وخارج الكبد طوبغرافيا ونسيجيا عند الطيور لتوفير قاعدة أساسية للتشخيص
والعالج المراض كيس الصفراء والقنوات الصفراوية ،إذ يعد الكبد وكيس الصفراء من االعضاء االكثر شيوعا لالصابة باالمراض عند
الطيور .والحظت الدراسة بان كيس الصفراء عند الوز يكون اسطواني الشكل مستقيم يرتبط بأنسجة رابطة مع الكبد واألعضاء المجاورة
من سبعة مواقع ويتكون من ثالثة اجزاء )عنق ،جسم ،قاع( وھو عند البط يشبه حبة الفاصولياء ملتصق بشدة بالسطح الحشوي للكبد
وباألعضاء المجاورة بأنسجة رابطة من ستة مواقع ويتكون من جزئين )جسم ،قاع( .وقد لوحظ اختالفات في شكل وتفرعات القنوات
الصفراوية عند كال الجنسين في البط و الوز .وبينت الدراسة أن القناة الكيسية المعوية عند الوز تكون منحنية قصيرة وعريضة بينما في
البط تكون مستقيمة و طويلة وتصب عند الفتحة العفجية الكبرى في كال الطيرين .ومن خالل تحليل الصور العيانية و الشعاعية تبين أن
القنيوات الكبدية الداخلية تقسم إلى قسمين )بطني و ظھري ( قسم منھا يتحد لتكوين القناتين الكبديتين اليمنى و اليسرى اللتين تتحدان
لتكونان القناة الكبدية المعوية العامة التي تتحد مع القناة البنكرياسية في الوز لتصب عند الفتحة العفجية الصغرى .بينما عند البط تصب عند
الفتحة العفجية الكبرى مع القناة الكيسية المعوية وتصب القناة البنكرياسية عند الفتحة العفجية الصغرى لوحدھا .وظھر في القسم اآلخر من
القنيوات الكبدية الداخلية اختالفات بين كال الطيرين وعند كال الجنسين ،ففي إناث الوز تصب القنيوات مباشرة في كيس الصفراء ويبلغ
عددھا في الفص األيمن ) (٦-٥والفص األيسر قناة واحدة وفي الذكورتتراوح بين ) (٥-٤للفص األيمن و) (٢-١للفص األيسر وتصب في
قناة رئيسية ثم في كيس الصفراء و في إناث البط يتراوح العدد بين ) (٧-٦للفص األيمن وللذكور ) (٨-٧وللفص األيسر قناة واحدة عند
أمعاء كال الجنسين وتصب قنوات كال الفصين في قناة رئيسية ثم في كيس الصفراء عند كال الجنسين .وبذلك تشير الدراسة إلى أن الصفراء
تنتقل من الكبد إلى األمعاء الدقيقة بواسطة قناتين وھذا اليشبه ما موجود في اللبائن.
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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.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

كبديتين يمنى و يسرى على السطح الحشوي للفص األيمن من
الكبد وھذا في الطيور التي تمتلك كيس صفراء ،أما الطيور التي
التمتلك كيس صفراء فلديھا قناة كبدية يمنى تفتح في منتصف
الطرف الصاعد من العفج و قناة كبدية يسرى تفتح عند الجزء
القاصي من الطرف النازل للعفج ) (٧و ) (٨و ).(٩
ان الجھاز الھضمي للوز و البط يتميز بإنتاج الصفراء
بصورة مستمرة فمن الضروري دراسة الكبد والجھاز القنوي
الصفراوي لھذه الطيور؛ وذلك ألن اكثر من  %٨٠من حاالت
اصابة نسيج الكبد والصفراء تؤدي الى موت مفاجئ وإن توفير
المعلومات حول الكبد وكيس الصفراء والتشعبات الداخلية للكبد
لھا قيمة في التشخيص الدقيق و العالج السريع ).(١٠
إن للممرات الصفراوية أھمية في عملية تبادل الكھارل بين
الظھارة والسوائل الموجودة في التجويف كما تشارك في عملية
النقل الفعال للمادة الصفراء و لدراسة التوزيع القنوي و إنتشار
الممرات الصفراوية وإتصال القنوات مع بعضھا فائدة كبيرة
للباحثين في مجال األمراض فعند دراسة التركيب التشريحي و
النسيجي الطبيعي يمكن من خالله معرفة تأثير المسبب المرضي
).(١١
ومن ھنا أجري البحث حول دراسة كيس الصفراء و الجھاز
القنوي الصفراوي والتعرف على التشابه و االختالف للمقارنة
بين الوز و البط.

المقدمة
إن التطور الكبير في إنتاج و صناعة الدواجن فتح آفاقا ً جيدة
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
جزءاً من إحتياجات السكان لمصادر البروتين ذات القيمة الحيوية
الجيدة ) (١وإن الدراسات التشريحية للكبد و الجھاز القنوي
الصفراوي في الطيور قليلة إذما قورنت باإلنسان و بالحيوانات
األخرى.
فالكبد ھو من الغدد الملحقة بالجھاز الھضمي والتي لھا عالقة
مباشرة فيه إذ يلعب دورا كبيرا في العديد من وظائف الجسم
الحيوية ومنھا إفراز الصفراء وإن الوظيفة األساسية لكيس
الصفراء ھو خزن وتركيز مادة الصفراء بإمتصاص الماء منه ثم
تفرزه للجھاز الھضمي ) (٢و ) (٣وإن ھذه العملية تعتمد على
الميكانيكية الفعالة لظھارة كيس الصفراء والخاليا و تحفز
أنزيمات من األمعاء الدقيقة أثناء وجود الدھون فيھا وعند وجود
أمراض مزمنة في الكبد و التي تسبب إنسداد كيس الصفراء ،إن
مادة الصفراء تفرز من الكبد إلى األمعاء مباشرة وان جدارالكيس
له طيات طولية كثيرة تتكون من ظھارة عمودية بسيطة ومن حزم
أللياف عضلية التي تترتب بأشكال مختلفة لتسھيل تفريغ العضو
من مادة الصفراء ويوجد خاليا خاصة إلمتصاص الماء في
ظھارة كيس الصفراء ) (٤و ).(٥
إن الشكل الكمثري ھو الشكل الغالب لكيس الصفراء .و
يتكون الكيس من )عنق ،جسم ،قاع ( .تنتقل الصفراء من الكبد
إلى األمعاء ) (٦بقناتين صفراويتين األولى تنشأ كيس الصفراء و
األخرى تنشأ من الكبد وتتجه مباشرةً للعفج بعد إتحاد قناتين

المواد وطرائق العمل
تم اسخدام إثني عشر طيراً محليا ً في ھذا البحث ستة منھا من
الوز وستة من البط من كال الجنسين مناصفة وبأعمار بالغة )-١٤
 ١٨اسبوع للوز و ١٦- ١٢اسبوع للبط( وكانت األوزان تتراوح
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بين ) (٣,٥ – ٣كغم للوز و ) (١,٥ – ١كغم للبط كما ففي
سة
جميع الطيورلدراس
تم استخدام يع
الصوورة ) ١و  .(٢بعد الذبح م
القنوي الصفراوي ممن
ي
التشرريح العياني لكييس الصفراء و الجھاز
شكل واألبعاد وعدد القنوات الكبدية الداخللية
حيث الموقع و الش
داخل فصي الكبد فتتم إزالة الجلد و الريش صوررة ) ،(٣ثم عممل
ل
صورة ) (٤و إزالتھا ،ثم ص
قص
الت البطن ص
شق عرضي لعضال
صورة ) (٥ثم تم
الجھاز الھضمي الص
ز
ستخرج
ضالع وبعدھا اس
األض
لعفج ألنه يحتووي
طع جزء من الع
أخذ الكبد مع كيس الصفراء وقط
الفتحتين العفجيتين الككبرى و الصغررى وتم استعماال
ن
على موقع
حية
المشررط إلزالة نسييج برنكايما الككبد باستخدام اللطرق التشريح
 (١٣وتم تتبع اللقنوات إبتدا ًء ممن كيس الصفرراء
االعتتيادية )٣) ( ١٢
ط(
كبد .وتم استخدام ثمانية طيور ) ٤وز و ٤بط
إلى ننھاية فصي الكب
ج من طرفيه و
ومن كال الجنسين للدراسة الشعااعية .شد العفج
بعدھا تم حقن الماددة المشعة ) (conrrayعن طرييق القناة الكيس
ا
سية
ت
الجرعات
حددت
المعوية العامة و ح
ة
المعووية و القناة الكبدية
الالززمة لألشعة ) ،(١٤إذ تم حقن ) (٣-٢مل من الماادة
coonray (280) (m
المشععة meghumine loothalamute injjection BP
خاصة باألشعة )(60) KVP (3.6
) 60% w/vواستخداام القياسات الخ
w
.m AS and (90)) cm
الشعاعية بالوضعيات اآلتية) :ظھري
ة
صور
ووقد أخذت الص
صورت شعاعيا بجھھاز )Tooshiba x-
ت
 ،doorsalبطني  (Venntralو
حية
طبية التشريح
 (ray machineوتتم إعتماد الممصطلحات الط
خدام ).(Aviann Nomina Anaatomica
بإستخ
ألوزان لكيس الصفراء عن طريق الميزاان
وولقد تم أخذ األ
ساس ) Sartorius GPP (5202ولقد تم قياس أطوال و أقطاار
الحس
عن
القنوات الصفراوية ع
ت
كيس الصفراء و ككذلك تم قياس أأطوال
القدمة .(٠,٠٢) Verinear
ة
ق
طريق جھاز

صوررة  :٢توضح اللبط قبل الذبح.

ي
عرضي
لعينة وكيفية عممل شق
صوررة  :٣توضح نززع الجلد من الع
الت البطن.
لعضال

صوررة  :١توضح اللوز قبل الذبح.
صوررة  :٤توضح اللجھاز
صورة( والبط
الھضمي للوز )اعلى الص
ي
)اسفل
ل الصورة( (١) ،الكبد (٢) ،ككيس الصفراء.
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ن صورة ) (١١ولونه أخضرر غامق و يرتببط
الحلممي للفص األيمن
في ستة مواقع ففي
كيس الصفراء مع الكبد واألعضااء المجاورة ي
صورة ). (١٣,١٢
ة
كال اللجنسين

النتائئج
يانياً
كيس الصفراء المووقع والشكل عيا
في الوز :يقع ككيس الصفراء ففي الحفرة الحش
ي
شوية الصفراووية
من ويعد القاع أكببر
من الفص األيمن للكبد مكون ن
طح الحشوي ن
للسط
سم ثم العنق وييكون شكل س
كيس
صفراء ثم الجس
منطققة في كيس الص
عند الثلث األوول
طواني ضيق ع
سم ،عنق( إسط
الصففراء )قاع ،جس
حراً وھو أكبر ممن
الجزء القاعدي ر
ء
للكيس بعد العنق ،و يكون
س
الذي في البط صوورة ) (٥و ممككن رؤيته بمجررد
كيس الصفراء ي
الثلمة الطولية الخلففية
ة
إبعاد الفصين عن بععضھما بشكل ببسيط عند
كيس الصفراء ممع
غامق ،يرتبط كي
للكبد صورة ) (٦وولونه أخضر غ
سبعة مواقع
صورة ).(٩ ،٨ ،٧
ة
جاورة في ة
الكبد واألعضاء المج

صوررة ) ٣ - ٢ - ١ :(٧إتصال ككيس الصفراء و الكبد من ث
ثالث
الوز.
مواقعع في ذكور ز

صوررة ) :(٥كيس الصفراء في إنااث الوز-١ .عننق -٢ ،جسم-٣ ،
قاع.
س الصفراء ممع األمعاء - ٥
صورة ) -٤ :(٨إتصال كيس
ص
الطحال في ذكور الوزز.
ل
صال مع
اإلتص

صوررة ) :(٦موقع كيس الصفراء ببين فصي الكبدد في ذكورالوز.
في
ي
طح
للسط
)جسم،
م
طح
السط

شوية الصفراووية
البط :يقع ككيس الصفراء ففي الحفرة الحش
األيمن للكبد وھو مككون من جزءيين
ن
من الفص
الحشوي ن
حبة الفاصولياء محدبا ً من جھھة
ويكون شكله مثل ح
ن
قاع(
الحشوي للككبد صورة ) (١٠ويمكن رؤيته برفع البرووز

صوررة )– ٦ :(٩اإلتصال مع القانصة  – ٧اإلتصال ممع
البنكررياس في إناث الوز.
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جية الصغرى ووھذا في الوز .أما
ب في العفج عنند الحلمة العفج
لتصب
سية
في اللبط فتصب الققناة الكبدية الممعوية العامة ممع القناة الكيس
سية
برى وتصب القناة البنكرياس
المعووية عند الحلمةة العفجية الكبر
لوحدھا عند الحلمة العفجية الصغررى كما في صوورة ).(١٦,١٥

جميع الطيور و ذلك بعمل ش
كيس الصفراء لج
وقد تم فتح س
شق
على طول الجدار
طولية متوازية ع
طولي لھا و لوحظ ووجود طيات ط
ي
ب
تقترب
الطيات متساوية عياانيا و ھي
ت
سافة بين
خلي وتكون المس
الداخ
طقة
تراب عند منط
القاع ويزداد اإلقتر
جھنا نحو ع
من ببعضھا كلما إتج
وأطوال و أقطار س
كيس
ل
العنق صورة ) (١٤وقد تم أخذ أوزان
ق
الصففراء كما في جددول رقم ) (١وولم نالحظ وجوود إختالفات تذككر
الجنسين للوز و البط.
ن
بين أووزان و أبعاد ككيس الصفراء ففي كال

الصفراء مع الكبد ممن
ء
صوررة ) (٢-١) :(١٢إتصال كيس
ل الكيس مع األمعاء (٤) .إتتصال الكيس ممع
عين (٣) .إتصال
موقعي
صة في ذكور اللبط.
القانص

قاع.
كيس الصفراء في إناث البط (١) .جسم (٢) ،ع
صوررة ) :(١٠س

مع الطحال – ٦ ،اإلتصال ممع
صوررة ) – ٥ :(١٣اإلتصال ع
البنكررياس في ذكورر البط.

ي
صوررة ) :(١١موققع كيس الصفرراء بين
فصي الكبد بعد رففع
البرووز الحلمي في إإناث البط.

خر من القنيوات الكبدية يتحد لييكون قنوات أكببر
أما القسم اآل ر
الفص األيمن في ث
إناث
وھي تختلف في أعددادھا ،إذ إن عددد قنوات ص
الوز يتراوح بين ) (6 –5صورة ) (١٧وفي الذككور يتراوح بيين
) (٥ - ٤أما الفص األيسر فله قناة واحدة في اإلنااث صورة )(١٧
سر
ي الذكور تتراووح بين ) (٢ – ١وتكون قنناة الفص األيس
و في
األيمن و تصل إللى نھاية ص
الفص
ن
وسع من قنوات الفص
أ ع
الفص األيمن تتراووح
سر) (١٨أما في إناث البط فتكوون قنوات ص
األيس
والذكور تتراوح بين ) (٨ – ٧ص
والفص
ر
بين ) (٧– ٦صورةة )(١٩
 (١٩في كال الجننسين وتصل إللى
سر له قناة واحددة صورة ) ١
األيس
نوات تصب عنند كيس الصفرراء
نھايةة الفص أيضا ووجميع ھذه القنو
سية المعوية.
خالل القناة الكيس
عند العفج من خ
الذي بدوره يصب ع

صفراوي عيانيا و شعاعيا
الجھااز القنوي الصف
تببين من خالل الدراسة العياننية والشعاعية أن للبط و الووز
صفراويتين رئيسيتين ھمما :القناة الكبددية
ن
ولكال الجنسين قناتتين
ال
وية.
صفراوية( المعويية العامة .والقنااة الكيسية المعو
)الص
القناة الصفراوية الممعوية العامة
ة
ن:
سم على قسمين
قنيوات صفراوية تقس
ت
في فصي الكبد يوجد
ي
قسم منھا يتحد لتككوين قناتين كبدديتين rigght and
ظھري وبطني م
الكبدية المعوية العاممة
ية
 leftتلتقيان لتكوناان القناة
l hepatic du
ucts
سية
 Common hepatoentericاللتي تلتقي مع االقناة البنكرياس
h
duct

١٣٧
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صوررة ) :(١٤توض
ضح الطيات الطولية داخل كيس الصفرراء
)يمينا ً( في الوز و)ييساراً( في .
البط.
نا

صي الكبد ث
إلناث
صفراوية في فص
ضح القنوات الص
صوررة ) :(١٧توض
.
الوز.

صوررة ) -١ :(١٨كيس الصفراء -٢ ،القناة الكبدية المعووية
العامة -٣ ،القناة الككيسية المعوية -٤ ،العفج
لذكور الوز.
ر
ة

صوررة ) – ١ :(١٥القناة الكيس
سية المعوية -٢ ،القناة الكبددية
سية .يمينا ً في الوز ويسارا ففي
المعووية العامة -٣ ،القناة البنكرياس
البط )لإلناث(.

صي الكبد لذكوور
صفراوية في فص
ضح القنوات الص
صوررة ) :(١٩توض
البط.
Cysticoen
وية ntric duct
القناة الكيسية المعو
ة

صوررة ) -١ :(١٦كيس الصففراء-٢ ،القنيووات الصفراووية
القنيوات الصفراوية اللبطنية -٤ ،العففج إلناث الوز.
ت
الظھررية-٣ ،

ج القناة الكيسيية من عنق اللكيس من الجھھة
ي الوز :تخرج
في
المقارربة للعفج و تككون أقصرمن القناة الكيسية االتي في البط ففي
جدول رقم ) (٢وبشكل منحنني
كال االجنسين وكما موضح في ج
١٣٨
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ترتبط بالعفج عن ط
ط
طريق الحلمة الععفجية الكبرى وھي الفتحة التتي
صفراوية أيضا ً الصورة ) .(٢٢في البط :تخررج
تصب فيھا القناة الص
ب
س
الكيس
على حافة
الكيس و تتدلى ع
س
القناة الكيسية من ققمة جسم
عن
تصب في العفج ع
ب
صق به بشدة ببواسطة نسيج دھني و
وتلتص
في كال الجنسين وھي قناة طوييلة
جية الكبرى ي
طريق الحلمة العفج
ق
 .(٢٣,٢١,٢٠وومن خالل نتائئج
يمة الصورة )٠
نسبة للوز و مستقيم
القنوات الصفراوية لككال
ت
الفات تذكر في أطوال
البحث لم نلحظ اختال
ث
سين عند الوز و البط.
الجنس

الكيسية المعوية في ذكورالوز.
ة
ضح القناة
صوررة ) :(٢٢توض

سية المعوية-٣ ،
صوررة ) -١ :(٢٠كيس الصفراء-٢ ،القناة الكيس
القناة الكبديةالمعوية العامة -٤ ،الععفج إلناث .
البط.

الكيسية المعوية في ذكور البط.
ة
ضح القناة
صوررة ) :(٢٣توض

صوررة ) -١ :(٢١كيس الصفرراء -٢ ،القنيووات الصفراووية
ط.
الظھررية -٣ ،القنيوات الصفراوية البطنية -٤ ،الععفج لذكور البط
الوز و البط
صفراء في ز
جدول ) :(١يبين الممعدل الحسابي وواالنحراف المععياري ألوزان وأبعاد كيس الص
ل
الممتغيرات
وزن كيس الصفراء )(gm
راء )(cm
طوول كيس الصفر
قطر القاع )(cm
ر
طر الجسم
(
)(cm
قط
قطر العنق )(cm
ر

الوز
الممعدل الحسابي±االنحراف الممعياري
6.79±0..15
3.71± 0.37
1.35±0..19
1.46±0..39
1.18±0..14

المععالم اإلحصائيةة
اللبط
معدل الحسابي±االنحراف المععياري
المع
2.05±00.09
2.38±00.20
1.12±00.22
0.9±00.09

ــــــــــــــــــــ
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ذككور وإناث
عدد العينات
ع
12
12
12
12
12
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جدول ) :(٢يبين المعدل الحسابي و االنحراف المعياري ألطوال القنوات الكيسية المعوية و الكبدية المعوية العامة في الوز و البط
المعالم اإلحصائية
المتغيرات
طول القناة الكيسية المعوية )(cm
طول القناة الكبدية المعوية )(cm

البط
الوز
المعدل الحسابي±االنحراف المعياري المعدل الحسابي±االنحراف المعياري
2.00±0.1
2.51±0.14

1.73±0.15
3.31±0.46

ذكور وإناث
عدد العينات
12
12

وأشارت الدراسة إلى أن الصفراء تنتقل من الكبد إلى األمعاء
الدقيقة بواسطة قناتين وھذا غير موجود في اللبائن ) (٦و ).(١٠
واوضحت نتائج البحث أن القنيوات الكبدية الداخلية للفصين تنقسم
على قسمين  :ظھري و بطني ،قسم منھا يتحد لتكوين القناتين
الكبديتين اليمنى واليسرى اللتين تتحدان لتكونان القناة الكبدية
المعوية العامة التي تتحد مع القناة البنكرياسية في الوز وھذا يتفق
مع ما ُذكر عن الطيور في ) (٥و ) (٧و ) (٩لتصب عند الفتحة
العفجية الصغرى .وھي عند البط تصب عند الفتحة العفجية
الكبرى مع القناة الكيسية المعوية و تصب القناة البنكرياسية عند
الفتحة العفجية الصغرى لوحدھا ولم تشر المصادر السابقة إلى
ذلك.
وبينت نتائج البحث أن القسم اآلخر من القنيوات الكبدية
الداخلية عند إناث الوز تصب مباشرةً في كيس الصفراء أما عند
ذكور الوز فتصب في قناة رئيسية ثم في كيس الصفراء .أما عند
البط لكال الجنسين تصب القنيوات اليمنى و اليسرى في قناة
رئيسية ثم في كيس الصفراء ولم تشر المصادر السابقة لذلك.
وبين كال من) (٥و ) (٧و ) (٨و ) (١٨و ) (١٩أنَ القناة
الكبدية اليمنى تصب في كيس الصفراء عند )الدجاج و البط
والوز( أما عند الطيور التي التمتلك كيس الصفراء )كالحمام
والنعام والببغاء( تكون القناة الكبدية اليمنى متضخمة وتظھر
كأنھا كيس صفراء وتصب مباشرة في العفج ولم نتفق معھم بذلك.

المناقشة
أظھرت نتائج الدراسة الحالية بأن كيس الصفراء يقع في
الحفرة الحشوية الصفراوية للسطح الحشوي من الفص األيمن
للكبد في كال الطيرين و لموقعه أھمية وظيفية إذ يكون قريبا من
بوابة الكبد التي تخرج منھا القنوات الكبدية ويظھر بلون أخضر
غامق في كالالطيرين وھذا يتفق مع ) (٢حيث أنه ذكر موقع
الكيس ولونه بصورة مطابقة لنتائج البحث.
ومن مميزات الكيس العيانية وجود الطيات الطولية المتجھة
نحو العنق ،وھذا يتفق مع ) (١٦و) (١٠في األغنام و الماعز،
وھذه الطيات تعطي للجدار مرونة كافية للتمدد و التقلص عند
إمتالء الكيس بمادة الصفراء.
وتبين إن كيس الصفراء يتكون من ثالثة أجزاء )عنق وجسم
وقاع ( في الوز وال يوجد حد فاصل بين العنق و الجسم والقاع
وھذا يتفق مع ) (٢و ) (٦و) (١٠فذكروا بأن كيس الصفراء في
العصفور المنزلي والدجاج واألغنام والماعز يتكون من ثالثة
أجزاء أيضا ولكن ) (٢أطلق عليھا )قبة وجسم ورقبة( .أما عند
البط فإن الكيس يتكون من جزئين فقط ھما الجسم و القاع ويتفق
مع ماذكره ) (١٦عن األرانب إذ إنھا تتكون من جزئين أيضا
ولكن األرانب تتكون من عنق وجسم وليس من جسم و قاع.
وذكر كال من ) (٣و ) (١٧عن الدجاج بأن ھناك اختالفات
في شكل كيس الصفراء والقنوات الصفراوية التي في الطيور
بسبب إختالفات التطور الجنيني وبينت النتائج وجود اختالفات
عند الوز والبط البالغ إذ إن شكل كيس الصفراء إسطواني وضيق
من الثلث األول للكيس و منحني عند ذكورالوز أما اإلناث فيكون
أكثر إنحنا ًء وعند البط يكون شكله يشبه حبة الفاصولياءعند كال
الجنسين وھذا اليتفق مع ) (٢و) (٦و) (١٠فيما ذكر عن الطيور
واللبائن.
وبينت نتائج بحثنا عند أخذ القياسات أن القناة الكيسية المعوية
في الوز منحنية قصيرة ،ولكن عند البط تكون القناة مستقيمة
طويلة ولم تشر المصادر السابقة إلى ذلك .وأكدت نتائج بحثنا أن
القناة الكبدية المعوية العامة تشترك مع القناة البنكرياسية عند الوز
وتصب في العفج عن طريق الفتحة العفجية الصغرى اما عند
البط فتصب في العفج عند الفتحة العفجية الكبرى والتشترك مع
القناة البنكرياسية وھذا لم يذكر في المصادر السابقة.
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