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چکیده
يبردارنمونههاآنهاي باالیی، میانی و پایینی کمان آبششیو از بخشتهیه  و سالم تازهربتیشیماهقطعه10تعدادمطالعهایندر

-هماتوکسیلینمعمولآمیزيرنگموردوتهیهمیکرومتر6تا5ضخامتبههاییبرشبافتی،مقاطعتهیهمتداولروشبهسپس؛شد
آبششی تشکیل شده جفت کمان 4بشش ماهی شیربت از نتایج نشان داد آ.ندگرفتقرار)PAS(تشیفکو اسید پریودی )H&E(ائوزین

و در تشکیل شده است ،اندها منشعب شدهکه المالهاي ثانویه از آن) برانشهولو(آبششی از دو ردیف المالهاي اولیههر کمان. است
در بافت پوششی . نداهسنگفرشی مطبق پوشیده شدالمالهاي اولیه توسط بافت پوششی . هاي آبششی وجود داردطرف مقابل خار

. هاي کلراید و موکوسی وجود داردسلول يهاي پوششی کناري مکعبی و سنگفرشی، الیههاي تمایز نیافته، سلولالمالهاي اولیه سلول
هاي الیه سلولی شامل سلول ها از یک تا دوپوششی آنهاي ستونی هستند و بافتالمالهاي ثانویه داراي یک مرکز عروقی حاوي سلول

هاي موکوسی خار آبششی داراي بافت پوششی مطبق است که حاوي سلول. استتشکیل شده هاي پوششی کناري تمایز نیافته و سلول
آبششهیاوليالمالهایپوششبافتضخامتکهدادنشانکیستومتریهجینتا. شودباشد و توسط استخوان حمایت میزیادي می

بافتضخامت). p≤0.05(استداریمعنتفاوتيداراراستوچپآبششهیثانويالمالهایپوششبافتضخامتباچپوراست
سمتآبششیانیموینییپابخشيهیاوليالمالهایپوششبافتضخامتباراستسمتآبششيهیاوليالمالهاییباالبخشیپوشش
یپوششبافتيهابخشتمامباراستسمتآبششيهیاوليالمالیانیمبخشیپوششبافتضخامت. داردداریمعنتفاوتراست
. نداشتندداریمعنتفاوتهمباهیثانويالمالهایپوششبافتضخامت. داردداریمعنتفاوتهیاوليالمالهاچپوراستسمت

.نداردخوديخانوادههمانیماهریسابایتفاوتواستیاستخوانانیماهریسامشابهربتیشیماهآبششیبافتساختمان

ماهی شیربت، آبشش، هیستولوژي، هیستومتري:کلیديکلمات 

مقدمه
یکی  ها است وارگان چند عملکردي در ماهیآبشش .

که داراي عملکرد  رودبه شمار میها ترین ارگاناز مهم
تبادل گاز تنفسی و فرایندهاي مهم فیزیولوژي اختصاصی 

و ترشح باز-مثل تنظیم اسمزي و یونی، تعادل اسید
.Saadatfar et al(باشدنیتروژن دفعی خون می 2008, 

Shahsavani et al. 1387, Sturla et al. 2001(. به دلیل
ها، این ها با آب و سطح وسیع آبششتماس مداوم آبشش

ها و هاي ناشی از آالیندهها اغلب در معرض آسیباندام
 Fernandes and(هستند آب مواد شیمیایی محلول در

Perna-Martins 2001, Cinar et al. 2009, Wilson et al. 

ي دامپزشکی، دانشگاه تهرانگروه علوم پایه، دانشکدهاستاد *1
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازگروه علوم پایه، دانشکدهدانشیار 2
دانشگاه شهید ي دامپزشکی،دانشکده شناسی،ي کارشناسی ارشد بافتآموختهدانش 3

Barbus(شیربتماهی ). 2002 grypus(  متعلق به
تغییرات . باشدکپور ماهیان و جنس باربوس می يخانواده

هاي در بافت پوششی آبشش جهت آگاهی از روند بیماري
محیطی براي هاي عفونی، انگلی و مختلف از جمله بیماري

Saadatfar et(متخصصین آبزیان مهم بوده  al. 2008 ( و
شناسی و تشخیص آسیب براي مطالعات فیزیولوژي،

.  باشدمیهاها نیاز به آگاهی از ساختار طبیعی اندامبیماري
هاي شناسی آبشش ماهیساختار آناتومیکی و بافت

Stoskopf(آال ماهی قزلاستخوانی نظیر ، ماهی)1993
، ماهی)Cinar et al. 2009(آنتالیا پسودوفوکسینوس 
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Calabro(کولرهینکوسکولرهینکوس et al. ، ماهی )2005
Singh(لپیدوسفالیکتوس گانتا پروتوپتروس ماهی  ،)1966

Sturla(آنکتس et al. 2001( موژیل و  تالژي، ماهی
Saadatfar and Shahsavani(آوراتا 2008 and 2009(

جایی که ماهی شیربت یکی لذا از آن ،گزارش شده است
ارزش اقتصادي و  بوده واز ماهیان بومی استان خوزستان 

غذایی قابل توجهی دارد و با توجه به این که تکثیر و 
پرورش آن در منطقه در حال توسعه است با این حال 

جامعی در رابطه با ساختمان طبیعی  يتاکنون مطالعه
حاضر  يآبشش ماهی شیربت گزارش نشده است، مطالعه

.شناسی انجام شدبافت يبا هدف تولید اطالعات پایه

مواد و روش کار
از ماهی شیربت سالم  قطعه10در این مطالعه تعداد 

صید شد و  سوسنگردمرکز تکثیر و پرورش ماهی 
شناسی بافت برداري به آزمایشگاهبالفاصله جهت نمونه

دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز منتقل  يدانشکده
ماهیان به روش ضربه بیهوش و پس از ،سپس  .گردید
جدا  یهاي آبششسرپوشبدن و وزن گیري طولاندازه

ها و مشخص کردن تعداد آبششيشد و بعد از مطالعه
هاي باالیی، میانی از بخش هاي آبششی در هر سمت،کمان
متر تهیه میلی 5نی کمان آبششی قطعاتی به ضخامت یو پای

در محلول ثبوتی بوئن قرار ساعت 48تا  24به مدت و 
 3هاي آبشش به مدت نمونه ،بعد از آن.داده شدند

طی و داده شددرجه قرار 50ساعت در الکل اتیلیک 
هاي به ضخامت ها برششناسی از آنبافتمراحل معمول 

-هماتوکسیلینآمیزي مورد رنگو  میکرومتر تهیه 6-5
آمیزي اختصاصی پریودیک اسید رنگو ) H&E(ائوزین 

میکروسکوپ  به کمک،مقاطع. قرار گرفتند) PAS(تشیف
ضخامت هیستومتري  يدر مطالعه.شدندنوري مطالعه 
المالهاي هاي باالیی، میانی و پایینی بخشبافت پوششی 

در این مرحله . مقایسه شدند وگیري اولیه و ثانویه اندازه
و ) کالیبره(شده از عدسی چشمی مدرج و اسالید تنظیم
گیري در  اندازه. میکروسکوپ نوري المپوس استفاده شد

دست آمده ه هاي بو داده صورت گرفت× 40بزرگنمایی 
و آزمون آماري  16ينسخهSPSSنرم افزاربا استفاده از 

مورد تجزیه و تحلیل ) ANOVA(آنالیز واریانس یک طرفه 
اختالف ضخامت بافت پوششی المالهاي   .قرار گرفتند

المالهاي ثانویه هاي باالیی، میانی و پایینی، بخش ياولیه
هاي باالیی، میانی و پایینی و آبشش سمت راست و بخش

.دار تلقی گردیدمعنی) p≤ 0.05(چپ با 

یجانت
هاي آناتومییافته

جفت کمان آبششی  4شیربت از ماهی هاي آبشش
آبششی  يتشکیل شده که در جوانب سر در داخل محفظه

آبششی در هر سمت توسط  يمحفظه. گیرندقرار می
ها در ظاهر آبشش. سرپوش آبششی پوشیده شده است

 4در هر محفظه  .سالم و داراي رنگ قرمز روشن بودند
 يبششی قرار گرفته بود و از کف به سقف محفظهآکمان 

در سمت جانبی پشتی هر کمان . آبششی متصل بودند
ي المالها(هاي آبششی آبششی داراي دو ردیف از رشته

و در سمت جلویی داخلی خارهاي آبششی قرار ) اولیه
.گرفته بودند

شناسیهاي بافتیافته
محور کمان آبششی توسط بافت : کمان آبششی

ها به بافت همبند و چربی مخطط، يعضله استخوانی،
 ،در سمت جانبی پشتی. شودصورت پراکنده حمایت می

جدا شده و بافت پوششی مطبق را  المالهاي اولیه از آن
در بافت پوششی سمت جانبی پشتی کمان . کنندقطع می
در و هاي تمایز نیافته سلولاي در بخش قاعدهآبششی 

هاي پوششی کناري قابل مشاهده بودند و در سطح سلول
هاي موکوسی سلول ،تآمیزي با پریودیک اسید شیفرنگ

.)1تصویر (هم در این بخش تشخیص داده شد
از  ،گونه که در باال اشاره شدهمان: خارهاي آبششی

سمت جلویی داخلی کمان آبششی خارهاي آبششی جدا 
خارهاي آبششی در دید میکروسکوپی داراي . شوندمی
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. ها مشابه خار گل رز بودندکوتاه و شکل آن ياندازه
شوند در قسمت مرکزي توسط استخوان حمایت میخارها 

ها توسط مخاط تنفسی پوشیده شده سطح خارجی آنو 
هاي ضخیم و داراي سلول خارها بافت پوششی. است
هاي اي و در سطح داراي سلولنیافته در بخش قاعدهتمایز

 ،هاي پوششیدر بین سلول. باشدپوششی کناري می
درها این سلول يد، هستهشهاي ترشحی مشاهده سلول

در . دبوقسمت قاعده سلول و مابقی سیتوپالسم روشن 
هاي مذکور به سلول ،تآمیزي پریودیک اسید شیفرنگ

هاي موکوسی تراکم سلول. رنگ قرمز ارغوانی درآمدند
.)11تصویر (در مخاط خار آبششی بسیار فراوان بود

المالهاي اولیه از مشاهدات نشان داد :المالهاي اولیه
در قسمتی از کمان آبششی . شوندآبششی جدا میکمان 

گیرد، ورود غضروف و منشاء می يکه المالهاي اولیه
توان مشاهده شریانچه را به بخش مرکزي المالي اولیه می

المالي اولیه مطبق  يبافت پوشاننده .)1تصویر (کرد
المالهاي (هاي آبششی از المالهاي اولیه تیغه. باشدمی

جدا شدن . شوندفواصل منظمی جدا می با) ثانویه
المالهاي ثانویه باعث منقطع شدن بافت پوششی المالي 

پوششی بافت يتشکیل دهندههاي سلول. شوداولیه می
هاي هاي تمایزنیافته، سلولالمالي اولیه شامل سلول

هاي موکوسی هاي کلراید و سلولپوششی کناري، سلول
اي بافت فته در بخش قاعدههاي تمایزنیاسلول. باشدمی

هتروکروماتین، کوچک  يپوششی قرار دارد و داراي هسته
در سطح . )5و  2،3،4تصویر (باشدو سیتوپالسم کم می

که به  قرار دارندهاي پوششی کناري سلول بافت پوششی
هاي سلول. شونددو شکل سنگفرشی و مکعبی دیده می

هاي پوششی کناري بین سلولکلراید و موکوسی در
هاي کلراید داراي سیتوپالسم سلول. پراکنده هستند

یوکروماتین، درشت  يباشند، هستهفراوان و اسیدوفیل می
ها توسط این سلول. و به سطح سلول متمایل است

هاي پوششی کناري از جوانب محدود شده و تنها سلول
 2،4تصویر (توسط یک منفذ کوچک با بیرون در ارتباطند

آمیزي هماتوکسیلین و هاي موکوسی در رنگسلول .)5و 
ائوزین به خوبی قابل مشاهده نبودند و جهت تشخیص 

استفاده شد و  تمیزي پریودیک اسید شیفآها از رنگآن
.)10و  7،8،9تصاویر (به رنگ قرمز ارغوانی در آمدند

از المالهاي ثانویه ها نشان داد یافته: المالهاي ثانویه
داراي یک مرکز عروقی  .گیرندالمالهاي اولیه منشاء می

در . اندهستند و توسط بافت پوششی ظریفی پوشیده شده
اي هاي قرقرهتوان سلولفواصل منظمی میبخش مرکزي با

این  . گویندهاي پیالر میها سلولشکل را دید که به آن
.شوندمرکز باریک دیده میها در طرفین پهن و درسلول

دار مشاهده هاي قرمز هستهگلبول ،هاي پیالربین سلولدر
-ها توسط سلولبافت پوششی تقریباً در تمام قسمت. شد

. پوشیده شده است یهاي پوششی کناري سنگفرش
ها توان روي تیغههاي موکوسی را به ندرت میسلول

هاي کلراید فقط در سلول). 10تصویر (مشاهده کرد 
تصاویر (شوند اي المالهاي ثانویه مشاهده میبخش قاعده

هاي سمت راست و چپ و بخش ها درآبشش).5و  3، 2
باالیی، میانی و پایینی باهم مقایسه شدند و از لحاظ 

.هم نداشتندتفاوتی با شناسیبافتساختار 
يالمالهایپوششبافتضخامت:نتایج هیستومتریک

یپوششبافتضخامتباچپوراستآبششيهیاول
تفاوتيداراراستوچپآبششيهیثانويالمالها

بخشیپوششبافتضخامت). p≤0.05(بودندداریمعن
ضخامتباراستسمتآبششيهیاوليالمالهاییباال

یانیموینییپابخشيهیاوليالمالهایپوششبافت
)p≤0.05(يداریمعنتفاوتداراي راستسمتآبشش
يهیاوليالمالیانیمبخشیپوششبافتضخامت. هستند
یپوششبافتيهابخشتمامباراستسمتآبشش
داریمعنتفاوتهیاوليالمالهاچپوراستسمت

)p≤0.05(هیثانويالمالهایپوششبافتضخامت. دندار
.)1و نمودار  1جدول (نداشتندداریمعنتفاوتهمبا
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المالهاي اولیه و ثانویه سمت چپ و راست آبشش ماهی شیربت) میکرومتر(میانگین ضخامت بافت پوششی : 1نمودار 

المالهاي اولیه و ثانویه سمت چپ و راست آبشش ماهی شیربت) میکرومتر(میانگین ضخامت بافت پوششی : 1جدول 
پایینیمیانیباالیی

26/26±61/3070/0±20/2829/1±90/0المالهاي اولیه سمت راست
35/27±84/2675/0±12/2853/1±88/0المالهاي اولیه سمت چپ

60/3±412/0±72/311/0±26/0المالهاي ثانوبه سمت راست
02/4±14/415/0±56/325/0±12/0المالهاي ثانویه سمت چپ

ساختار بافتی بخش باالیی آبشش ماهی شیربت، : 1تصویر 
)4× ،H&E( در این تصویر المالي اولیه ،)المالي ثانویه )1 ،

، غضروف حمایت کننده )3(، شریانچه المالي اولیه )2(
) 5(و عضالت موجود در قوس آبششی ) 4(المالي اولیه 

.استقابل مشاهده 

ساختار بافتی بخش باالیی آبشش ماهی شیربت،  :2تصویر 
)40× ،H&E( در این تصویر المالهاي اولیه ،)المالهاي )1 ،

.استقابل مشاهده ) 3(هاي کلراید و سلول) 2(ثانویه 
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ساختار بافتی بخش میانی آبشش ماهی شیربت،  :3تصویر 
)40× ،H&E( در این تصویر بافت پوششی المالي ثانویه ،
، )2(، انشعاب رگ خونی المالي اولیه به المالي ثانویه )1(

قابل ) 4(و بافت پوششی المالي اولیه ) 3(سلول کلراید 
.استمشاهده 

ساختار بافتی بخش پایینی آبشش ماهی شیربت،  :4تصویر 
)40× ،H&E( در این تصویر غضروف حمایت کننده ،

و بافت پوششی ) 2(هاي تمایز نیافته ، سلول)1(المالي اولیه 
.استقابل مشاهده ) 3(المالي اولیه 

ساختار بافتی بخش پایینی آبشش ماهی شیربت،  :5تصویر 
)100× ،H&E(ي، در این تصویر غضروف حمایت کننده 

هاي و سلول) 2(ز نیافته هاي تمای، سلول)1(المالي اولیه 
.استقابل مشاهده ) 3(کلراید 

ساختار بافتی بخش میانی آبشش ماهی شیربت،   :6تصویر 
)40× ،H&E(هاي پوششی کناري ، در این تصویر سلول

و ) 3(، سلول کلراید )2(هاي ستونی، سلول)1(سنگفرشی 
قابل ) 4(هاي ستونی هاي عروقی حدفاصل سلولحجره

.استمشاهده 

ساختار بافتی بخش باالي آبشش ماهی شیربت،  :7تصویر 
)40× ،PAS(هاي موکوسی ، در این تصویر سلول)پیکان (

.هستندقابل مشاهده 

ساختار بافتی بخش میانی آبشش ماهی شیربت،  :8تصویر 
)40× ،PAS(هاي موکوسی ، در این تصویر سلول)1( ،

قابل ) 3(و مرکز عروقی المالي اولیه ) 2(المالي ثانویه 
.استمشاهده 
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ساختار بافتی پوششی بخش پایینی آبشش ماهی : 9تصویر 
، در این تصویر سلول هاي موکوسی )PAS، ×40(شیربت، 

قابل ) 3(و مرکز عروقی المالي اولیه ) 2(المالي ثانویه، ) 1(
.استمشاهده 

ساختار بافتی بخش میانی آبشش ماهی شیربت،  :10تصویر 
)40× ،PAS( در این تصویر سلول موکوسی در المالي ،

.استقابل مشاهده ) 1(ثانویه 

ساختار بافتی بخش میانی آبشش ماهی شیربت،  :11تصویر 
)4× ،H&E( در این تصویر خار آبششی ،)قابل ) پیکان

.استمشاهده 

بحث
ماکروسکوپی در ماهی شیربت نشان داد کهبررسی 

زوج کمان استخوانی در جوانب سر در داخل  4از  آبشش
ها توسط یک آبشش. آبششی تشکیل شده است يمحفظه

هر کمان آبششی در . شوندسرپوش آبششی پوشیده می
المالهاي (هاي آبششی بخش خلفی از دو ردیف رشته

تشکیل شده است و در بخش قدامی حاوي ) اولیه
هاي آبششی تعداد زیادي از رشته. خارهاي آبششی است

به صورت دو طرفه ) المالهاي ثانویه(هاي آبششی تیغه
هاي استخوانی نظیر شود که مشابه سایر ماهیجدا می

Stoskopf(ماهی قزل آال  لپیدوسفالیکتوس، ماهی )1993
Singh(گانتا  Severi(کوسیمسوپوتام اراکتوسیپ، )1966

et al. کولرهینکوس کولرهینکوسماهی ،)2000
)Calabro et al. پسودوفوکسینوس آنتالیاو ماهی ) 2005
)Cinar et al.  پروتوپتروس آنکتسماهی . باشدمی )2009

کمان برانشیال  3دار داراي هاي ششماهی ياز خانواده
هر  .دارندشکل کوتاه هستند که آبشش را نگه میاي میله

هاي یا رشته(کمان برانشیال تعداد کمی المالهاي اولیه 
دارد، که المالهاي ثانویه به صورت لب را نگه می) آبششی

که با ) Sturla et al. 2001(گیرند مانند از آن منشاء می
. نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد

لپیدوسفالیکتوس گانتاآبشش ماهی در برش عرضی از 
داخلی، که سر  يدو ناحیه را تشخیص داد، ناحیهتوان می

 يو ناحیه) بخش پشتی حاوي خارهاي آبششی(آبشش 
هاي بین برانشی است که دو ردیف رشته يخارجی تیغه

سر آبشش . دهدرا به هم اتصال می) همی برانش(آبششی 
شده است، که این تلیوم ضخیم پوشش داده توسط اپی

پوشش عملکرد ترشحی باالیی دارد که مربوط به حضور 
 2خارهاي آبششی به صورت . هاي موکوسی استسلول

گیرند هر خار آبششی ردیف روي کمان آبششی قرار می
یک ساختار کوتاه دارد و توسط ساختمان استخوانی 

آن شامل تعداد  يتلیوم پوشانندهشود و اپیحمایت می
Singh(غدد موکوسی است زیادي  تشابه بسیار ). 1966

 لپیدوسفالیکتوس گانتازیادي بین ماهی شیربت و ماهی 



ي هیستولوژي و هیستومتري آبشش ماهی شیربتمطالعه

139591تابستان، 2، شماره دوازدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

در قسمت سر آبشش ماهی  که وجود دارد، با این تفاوت
هاي ائوزینوفیلی فراوان و سلوللپیدوسفالیکتوس گانتا 

هاي چشایی قابل مشاهده است، ماهی شیربت فاقد جوانه
باشدمی هاي چشاییائوزینوفیلی و جوانههاي سلول

)Singh 1966(.
هايمیکروسکوپی آبشش ماهی يدر مطالعه

 کوسیمسوپوتام اراکتوسیپهیپوستوموس پلکوستوموس،
دو نوع بافت پوششی قابل  اوریوکریموس نایلوتیکوسو 

یکی بافت پوششی مطبق که کمان آبششی، . مشاهده بود
دیگري وخار آبششی و المالهاي اولیه را پوشانده بود 

بافت پوششی نازك متشکل از یک الیه که المالهاي 
 Fernandes(پوشاند و در تنفس نقش دارد ثانویه را می

and Perna-Martins 2001, Cinar et al. 2009, 
Monteiro et al. 2010, Sturla et al. بافت ).2001
الیه  5-10پوششی المالهاي اولیه به طور متوسط از 

در  Fernandes and Perna-Martinsسلولی شده است، 
 يسلولی را در المالي اولیه يالیه 10تا  4، 2001سال 

را گزارش  هیپوستوموس پلکوستوموسآبشش ماهی 
 12تا 6، تعداد2009و همکاران در سال  Cinar. کردند

آبشش ماهی  يسلولی را در المالي اولیه يالیه
.مشاهده کردند پسودوفوکسینوس آنتالیا

پروتوپتروس ،هیپوستوموس پلکوستوموسهايدر ماهی
کولرهینکوسکولرهینکوس، پسودوفوکسینوس  آنکتس،

هاي تمایز نیافته، اي داراي سلولتلیوم رشتهاپیآنتالیا و 
هاي کلراید و سلول سلولهاي پوششی کناري، سلول

.Calabro et al(باشد موکوسی می 2005, Cinar et al.

2009, Fernandes and Perna-Martins 2001, Mills 
Westermann et al. 1984, Sturla et al. در .)2001

 يهاي تمایز نیافته و نسبتاً تمایز یافتهماهی شیربت سلول
آبششی را  يپوششی رشتهاي و میانی بافت قاعده يالیه

نسبت هسته به سیتوپالسم در این . دهدتشکیل می
ها هتروکروماتین و آن يها باالتر است و هستهسلول

باشد هاي راسی میسلول يتر نسبت به هستهکوچک
)Wilson and Laurent هاي پوششی کناري سلول). 2002

هاي ها و تیغهرشته يهاي پوشانندهترین سلولفراوان

-ها در ماهی شیربت در رشتهاین سلول. باشندآبششی می

. اندتر شکل مکعبی تا سنگفرشی را به خود گرفتهها بیش
ها داراي سیتوپالسم ائوزینوفیلی روشن و این سلول

یوکروماتین و گرد تا سنگفرشی بسته به شکل  يهسته
 هاي کلراید را از دوها، سلولاین سلول. باشندسلول می

Cinar(کنند طرف احاطه می et al. 2009, Fernandes

and Perna-Martins 2001, Wilson and Laurent 
 انهاي کلراید در ماهیسلول). 2002

کولرهینکوسکولرهینکوس، هیپوستوموس پلکوستوموس، 
تنها در  تالژي و پسودوفوکسینوس آنتالیا، موژیل آوراتا

سطحی بافت پوششی بین المالها به فراوانی قابل  يالیه
Calebro(مشاهده بودند  et al. 2005, Cinar et al. 2009,

Fernandes and Perna-Martin 2001, Saadatfar and 
Shahsavani 2008,  تالژيها در ماهی این سلول ).2009

گرد و داراي سیتوپالسم ائوزینوفیلی، فراوان و هسته گرد، 
باشند، س سلول میأدرشت، یوکروماتین و متمایل به ر

هاي پوششی کناري سی سلول توسط سلولأسطح ر
کوچک با محیط آبی در  يهمحدود و تنها توسط یک حفر

Saadatfar and Shahsavani(ارتباطند  2008, Wilson 

and Laurent ، هسته در مطالعه انجام شده بر سه )2002
اي سلول قرار گونه ماهی فوندلوس در قسمت قاعده

Philpott and Copeland(داشتند  که مغایر با ) 1963
. باشدحاصل از پژوهش حاضر می ينتیجه

هاي دریا نسبت به ماهیان آب شیرین تمایل دارند ماهی
هاي سلول. هاي موکوسی را کاهش دهندکه سلول

ها وجود دارد ماهیان غیر از هاگ فیش يموکوسی در همه
)Wilson and Laurent که در این مطالعه در ). 2002

ها به ماهی شیربت که ماهی آب شیرین است این سلول
 .خوانی داردتعداد زیاد مشاهده شدند و با نتایج فوق هم

 يهاي موکوسی داراي سیتوپالسم کف آلود و هستهسلول
آمیزي پریودیک اسید شیف به رنگ اي و در رنگقاعده

).Calabro et al. 2005(آید قرمز ارغوانی در می
اي یک فضاي عروقی را تلیوم تیغهدر ماهی شیربت اپی

، الیه 2تا  1اي آبشش از تلیوم تیغهاپی. کننداحاطه می
اي از نظر تلیوم تیغهاپی. سلولی تشکیل شده است
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-این اپی. ي براي تبادل گاز اختصاصی شده استساختار

هاي پوششی هاي تمایز نیافته و سلولتلیوم شامل سلول
هاي اندوتلیال تغییر یافته سلول. کناري سنگفرشی است

شوند، فضاي عروقی را به هاي ستونی نامیده میکه سلول
. کنندکنند و آن را حمایت میهاي منظمی تقسیم میحجره

مشخص که از یک  يتلیوم روي یک غشاي پایهاپی
قسمت الکترون دنس و یک قسمت الکترون لوسنت 

-Fernandes and Perna(گیرد تشکیل شده است، قرار می

Martins 2001 .(FernandesوPerna-Martins  در سال
اي در ماهی تلیوم تیغهنوع سلول را براي اپی 3، 2001

هاي کلراید و شامل سلول هیپوستوموس پلکوستوموس
هاي تمایز نیافته سطحی و سلول يپوششی کناري را الیه

هاي این برطبق یافته. عمقی تعریف کردند يرا در الیه
هاي تمایز نیافته سلول ،ايتلیوم تیغهتحقیق در هر دو اپی

سلولی را  يروي غشاي پایه قرار دارند و اولین الیه
کوچک،  يها داراي هستهاین سلول. دهندتشکیل می

هاي سلول. هتروکروماتین و سیتوپالسم محدودي هستند
تلیوم پوششی کناري به دو صورت سنگفرشی در اپی

هاي پوششی کناري سلول. اي قابل مشاهده بودندتیغه
پهن، هترویوکروماتین و سیتوپالسم  يداراي هسته

هاي کلراید در ماهی سلول. باشندائوزینوفیلی روشن می
هاي ها قرار داشت و در بخشتیغه يشیربت فقط در قاعده

آمیزي در این پژوهش رنگ. باالتر مشاهده نشدند
هاي موکوسی را سلول ،پریودیک اسید شیف در طول تیغه

توان به ندرت مشاهده کرد، از این نظر با ماهی می
متفاوت بود، زیرا بر اساس  هیپوستوموس پلکوستوموس

 2001در سال  Fernandes and Perna-Martinsمشاهدات 
 هاي آبششاند روي تیغههیچ سلول موکوسی را نتوانسته

. مشاهده کنند هیپوستوموس پلکوستوموس
WellsوPinder  در بررسی روي  1996در سال

تکامل آبشش ماهی آزاد اقیانوس اطلس در طی تکامل، 
بافت پوششی پوست، المالهاي اولیه و ثانویه را  ضخامت

گیري کردند و نتایج به این صورت بود که با افزایش اندازه
ضخامت بافت پوششی پوست افزایش و  ،وزن بدن

ضخامت بافت پوششی المالهاي اولیه و ثانویه کاهش 
ضخامت پوست در (این افزایش ضخامت پوست . یابدمی

 70گرمی الرو  11میکرومتر و در زمان  20زمان هچ 
به علت کاهش شرکت در تنفس و کاهش ) میکرومتر

به  5/14المالهاي اولیه (ضخامت المالهاي اولیه و ثانویه 
) میکرومتر 4/2به  7/3میکرومتر، المالهاي ثانویه  8/10

.باشدمی ها در تنفسافزایش شرکت آن
 يها، دیوارهدر ماهیان تون و وابستگان نزدیک آن

تا یک میکرون  53/0ها بسیار نازك است و حدود تیغه
ضخامت دارد، اما در بسیاري از ماهیان استخوانی، 

-میکرون است و بعضی از گونه 4تا  2ها ضخامت دیواره

 6تا  5هاي کفزي نیز داراي غشاي تنفسی به ضخامت 
در بسیاري از ماهیان االسموبرانش که . هستند میکرون

 يها وجود دارد، ضخامت دیوارهاطالعاتی در مورد آن
نتایج ). 1389ستاري (میکرون است  11تا  5ها تیغه

خوانی حاصل از ماهی شیربت با ماهیان استخوانی هم
اي در قاعده ياي و الیهتلیوم تیغهضخامت اپی. دارد

به حداقل رساندن مسافت انتشار آب و ماهیانی که براي 
رسد کنند به حداقل میخون به منظور تبادل گاز تالش می

به  T.albacaresبراي مثال ماهیان استخوانی پالژیک فعال 
میکرومتر و در مقابل ماهیان استخوانی ساکن اعماق  55/0

Soleaدریا  variegata  به طور میانگین ضخامت بافت
.)Hughes 1984(ر است میکرومت 80/2پوششی 

آبشش ماهی شیربت شود که گیري میدر مجموع نتیجه
جفت کمان آبششی شامل خار آبششی در بخش  4از 

در بخش ) هولوبرانش(قدامی و دو ردیف همی برانش 
برانش هر ردیف همی. خلفی تشکیل شده است

اي از المالهاي اولیه است که المالهاي ثانویه از مجموعه
بافت پوششی . دنشوصورت عمود منشعب می آن به

هاي تمایز نیافته، پوششی آبشش به طور کلی از سلول
کناري مکعبی و سنگفرشی، کلراید، موکوسی تشکیل شده 

ساختمان بافتی آبشش ماهی شیربت مشابه سایر . است
ماهیان استخوانی است و تفاوتی با سایر ماهیان هم 

.خود ندارد يخانواده
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تقدیر و تشکر
نیایمالنیمأتخاطربهشهید چمراندانشگاهیپژوهشمعاونتازراخودتشکروریتقدمراتبسندگانینولهیوسنیبد

.دارندیماعالمپژوهش
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Abstract
In this study, a total number of 10 fish freshly prepared Barbus grypus and samples from 

proximal, middle and distal portions of gill arches were dissected. The 5-6 µm sections were 
made using paraffin embedding techniques and stained by haematoxylin & eosin (H&E) and 
periodic acid shiff (PAS). The results showed Barbus grypus gill has consisted from 4 gill 
arches.  Gills are located in gill compartment on fish head lateral regions and covered by gill 
operculum. There are gillrakers on the cranial part and there is a holobranch on the caudal part 
of the each gill arch. A gill arch has consisted from primary lamellae that secondary lamellae 
diverge from them at one side and gill rakers at other side. Primary lamellae were covered by 
stratified squamous epithelium. As secondary lamellae are diverged from their axis, the 
primary lamellae are interrupted. There are undifferentiated cells, squamous to cuboid-shaped 
epithelial cells, chloride and mucous cells layer in the primary lamellae epithelium. Secondary 
lamellae have a vascular center containing pillar cells. Secondary lamellae epithelium is very 
thin and consisted of 1 or 2 cell layer which including undifferentiated and pavement cells. 
Gill raker has a stratified epithelium which including a lot of mucous cells. Their central part 
is supported by bone. Histometrical results showed that primary lamellae epithelial thickness 
is different from secondary lamellae epithelial thickness significantly (P≤0.05). There is a 
significant difference between primary lamellae in proximal portion with distal and middle 
portions of the right gill. The middle portions of the right primary lamellae are different with 
whole parts of right and left sides of the primary lamellae. There was no significant difference 
between secondary lamellae epithelial thickness.  In conclusion, histological structure of 
Barbus grypus gill is similar to other teleostei and has no difference with Cyprinidea family.  
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