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 Introduction: Argyrosomus hololepidotus is one of the most valuable fish in Persian Gulf, 

Oman Sea, and coastal waters of Khuzestan province in the southwest of Iran. The skin, 

especially in fish, is the first defense line against the external environment and facilitates 

normal physiological functions in the body. In fish, the epidermal cells of the skin are mainly 

formed by the division and differentiation of the epidermal epithelial cells. In the present study, 

for the first time, the surface cell structure of A. hololepidotus was studied using by histology 

and ESM methods.  

Materials & Methods: This study was carried on six A. hololepidotus. For SEM photography, 

tissue samples of fish skin were fixed by glutaraldehyde 3 % and washed in PBS and post-fixed 

with osmium tetroxide for 1 h. The specimens were then dehydrated through a graded ethanol 

series and embedded in resin after primary and post-fixation. The samples were prepared from 

5 µm cuts from the fish dorsum and later they were stained by H&E method.  

Results: The result of the light microscopic and SEM analysis showed that the fish epidermis 

was composed from goblet, epithelial, and chloride cells. The results of SEM showed that the 

goblet cells contained mucus droplets. Superficial squamous cells had microridge which 

chloride cells were accommodated in them.  

Conclusion: Finally, it can be concluded that the structure of the skin surface cells in 

Argyrosomus hololepidotus is very similar to the skin of fish of the same family (Sciaenidae). 
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 چکیده  کلمات کلیدی
 پوست
 شناسیبافت

 الکترونی میکروسکوپ
  میش ماهی

 اهی،مدر  هویژه، بپوست شود.هی یکی از ارزشمندترین آبزیان خلیج فارس، دریای عمان و سواحل خوزستان محسوب میمیش ما مقدمه: 

های اپیدرم پوست . سلولسازدپذیر میاولین سد دفاعی در مقابل محیط خارجی بوده و اعمال فیزیولوژیکی طبیعی داخل بدن را امکان

سطح پوست  ایهاختار سلولسبار ولینمطالعه حاضر برای ا آیند. دروجود میههای پوششی اپیدرم بسلول بدن ماهی عمدتاً از تقسیم و تمایز

  مورد بررسی قرار گرفت. SEMشناسی و میش ماهی با استفاده از روش بافت

های نمونه SEMداری با ربجهت عکس عدد میش ماهی نر و ماده مورد استفاده قرار گرفت. ششتعداد  برای این کار ها:مواد و روش

اسمیوم  با استفاده از تتراکسید تثبیت. ندپایدار و در بافر فسفات شستشو گردید درصد ۳رآلدهید ابافتی پوست ماهی با استفاده از گلوت

هایی شرتلف بدن بواحی مخناز  شناسیبافتانجام و مرحله شستشو تکرار و سپس در اتانول آبگیری صورت گرفت. برای انجام مطالعات 

 . آمیزی شدندرنگ H&E توسط روشتهیه و  مترمیکرو 5به ضخامت 

شکل و های جامیلو الکترونی نشان داد که اپیدرم میش ماهی حاوی سلو حاصل از مطالعات میکروسکوپ نوریمشاهدات  نتایج:

ای جامی حاوی قطرات هشان داد سلولن . نتایج حاصل از مطالعات میکروسکوپ الکترونیبودهای کلراید های پوششی و سلولسلول

 .اده بودنددهای کلراید را جای های سطحی سنگفرشی دارای میکروریج بوده و در میان خود سلول. سلولبودندموکوس 

 هایماهی تپوس به ادیزی ماهی شباهت پوست میش سطحی در هایتوان نتیجه گرفت ساختار سلولنهایت چنین می در گیری:بحث و نتیجه

 .دارد ماهیان( خود )شوریده خانواده مه
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 قدمهم
فارس، دریای  خلیجارزشمند  آبزی هایگونهماهی یکی از  میش       

شود. پوست اولین سد دفاعی عمان و سواحل خوزستان محسوب می

داخل بدن  خارجی بوده و اعمال فیزیولوژیکی طبیعی مقابل محیط در

ر ماهی برخالف پستانداران، زنده اپیدرم د(. 1)کند پذیر میرا امکان

بوده و از نظر متابولیسمی فعال است و در تمام سطوح )حتی در 

 باشدترین قسمت الیه سنگفرشی( قادر به تقسیم میتوز میخارجی

ای های سخت شدهعلت است که پستانداران به الیه به این. این (2)

که درحالی ،از پوست نیاز دارند تا از خشک شدن آن جلوگیری کنند

(. در ماهیان 3در محیط آبی ماهیان به چنین محافظتی نیاز ندارند )

که تمام سطح بدن،  سنگفرشی مطبق است بالغ این الیه یک اپیتلیوم

های پوششی و از سلول (. اپیدرم اساسا4ًپوشاند )ها را میدم و باله

های دیگری به تعداد های جامی تشکیل شده است که سلولسلول

های پوششی توسط محققین ها قرار دارند. سلولتر در بین آنکم

های های پوششی، سلولهای متفاوتی از قبیل سلولناممختلف به

های های سنگفرشی، سلولهای واجد فیالمنت، سلولسلول اپیدرمی،

ها سلول (. این5) اندشده گذارینام کراتینوسیت کراتوسیت، چندضلعی،

نام محققین باشند، بنابه نظر پیدرم ماهیان میعمومی ا هایکه سلول

ها سلول این (.6) باشدمی پوششی ها، سلولسلول صحیح این و کالسیک

های مختلف اپیدرم از لحاظ شکل و شان در الیهموقعیت براساس

های الیه میانی که سلول(. درصورتی7خصوصیات متفاوت هستند )

وقات کمی در جهت عمودی معمول چند ضلعی بوده و گاهی ا طوربه

اپیدرم محدود  ترپایین هایمیتوزی به الیه فعالیت (.5) شوندمی کشیده

های پوششی از طریق حرکت و جابجایی خود، (. سلول5) شودمی

کنند. های زیر آن ایجاد میشکلی از حفاظت را برای پوست و بافت

های لدر عرض چند ثانیه تا چند دقیقه پس از وقوع جراحت، سلو

. در هنگام (8) کنندزخم می حفره شروع به مهاجرت به سمت پوششی

ماهی،  پوششی هایسلول شود.می حفظ سلولی بین هایتماس مهاجرت،

دهند. می نشان خود مهاجرت را در مطالعات آزمایشگاهی از ترینسریع

پوشانند و ها در خالل مراحل اولیه زخم، سریعاً آن را میاین سلول

کنند میزان سرعت واقعی مکانیکی در برابر عفونت ایجاد می یک سد

بسته شدن زخم در ماهی به عواملی نظیر دمای آب، اندازه و شدت 

های جامی به استثنای سلول. (9) زخم و نیز گونه ماهی بستگی دارد

شود. می ماهیان یافت در پوست اغلب طور عمومیچند مورد، تقریباً به

سلولی است که جزء دستجات ثانویه ریز و تکرونب ایسلول، غده این

شود و توسط محققین سلول ترشحی در پوست ماهی محسوب می

 های متفاوتی از قبیل سلول موکوسی، سلول جامی ومختلف به نام

جامی شکل  های(. سلول5) فرم نامگذاری شده است های کلسیسلول

شوند، اگر چه یده میتر اپیدرم دهای میانی تا خارجیغالباً در الیه

های جامی شکل بالغ های بسیار نازک ممکن است سلولدر اپیدرم

های سلول و وفور شکل، اندازه (.3) بر روی غشاء پایه قرار گرفته باشند

های مختلف ماهیان و حتی در نواحی مختلف شکل در گونهجامی

شکل های جامیپوست یک ماهی بسیار متفاوت است است. سلول

یابد. معموالً ها افزایش میشوند و اندازه آنمی کرده حجیم الغ رشدناب

شود، هسته و که ترشحات موکوسی کامل و آماده میهنگامی

شوند. غشاء این های سلولی به سمت قاعده سلول جابجا میاندامک

ها پس از رسیدن به سطح اپیدرم، از نقطه رأسی پاره شده و سلول

شکل فرسوده که های جامیشود. غالباً سلولمحتویات سلول آزاد می

 اند، در مقاطع بافتترشحات خود را در سطح اپیدرم آزاد کرده

های شکل در الیههای جامیسلول (.3شوند )شناسی مشاهده می

کنند ای تمایز حاصل میهای پوششی قاعدهتر اپیدرم، از سلولپایین

های (. سلول10ابند )یهای متمایز شده مجدداً تزاید نمیو سلول

صورت دستجاتی در نواحی مختلف شکل در برخی از ماهیان بهجامی

دهند یابند و غدد هولوکرین چند سلولی را تشکیل میتجمع می بدن

ها مانند آزادماهیان، بخش اعظم ترشحات (. در برخی از گونه5)

(. ترشح 6گیرند )شکل منشأ میهای جامیموکوسی اپیدرم از سلول

کند زا کمک میوکوس به پاکسازی سطح پوست از عوامل بیماریم

و این کار را از طریق ترشح مداوم و نوسازی موکوس و مواد 

دهد. موکوس موجب رسوب مواد معلق در میکروبی انجام میضد

اند ها و پوست متصل شدههای راکد و آلوده که به سطح آبششآب

کند. موکوس از ا فراهم میهای مذکور رشود و پاکسازی انداممی

روی خشکی  توانند برمی که ماهیان حفار یا ماهیانی پوست خراشیدگی

موکوس در بعضی از ماهیان دارای  .(11) کندحفاظت می کنند حرکت

کند تا با سرعت اصطکاک است که به ماهی کمک می هکاهند خواص

ن چنیتر به حرکت خود ادامه دهد. همتر و صرف انرژی کمبیش

عنوان اولین سد دفاعی بدن ماهی در ماده موکوسی اطراف پوست به

مقابل محیط خارجی، نقش مهمی در سالمت و بهداشت ماهیان ایفا 

ساختار ای در ارتباط با که تاکنون مطالعهجاییاز آن(. 5) کندمی

های بسیار مهم که از گونه های سطح پوست میش ماهیسلول

باشد انجام نگرفته است مطالعه کشور میاقتصادی در ناحیه جنوبی 

ساختار این عضو از  SEMشناسی و با استفاده از روش بافت حاضر

 مورد بررسی قرار گرفت.بدن میش ماهی 
  

 هاروشمواد و 
در این پژوهش تعداد شش قطعه میش ماهی معمولی سالم و         

میانگین  کیلوگرم و 83/14±816/0بالغ نر و ماده با میانگین وزنی 
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صورت تازه صید شده از سواحل متر بهسانتی 16/114±08/4 طول

خلیج فارس تهیه گردید. ماهیان بالفاصله پس از صید با ترازو توزین 

مختلف بدن  ها و رنگ و وضعیت پوست در نواحیشده، فرم بدن، باله

هایی نمونه هاآن مختلف بدن نواحی گرفت و از پوست مورد بررسی قرار

های بافتی متر تهیه گردید. نمونهسانتی 1متر در سانتی 1بعاد در ا

گیری منتقل برداشته شده پس از ثبوت در فرمالین، به سبد نمونه

داری شدند، سپس نگه درصد 50 ساعت درون الکل 24مدت شده به

در این مرحله با استفاده از دستگاه هیستوکینت، مراحل مختلف 

بگیری، آغشتگی به پارافین و در نهایت پاساژ بافتی شامل مراحل آ

 ییهاسپس با میکروتوم دورانی، برش(. 21) گیری صورت گرفتقالب

آمیزی تهیه گردید و مورد رنگ( 13)میکرومتر  5-6به ضخامت 

چنین . هم(16، 15، 14) قرار گرفتند )H&E(ائوزین -هماتوکسیلین

با استفاده های بافتی پوست ماهی نمونه SEMجهت عکسبرداری با 

پایدار و در بافر فسفات شستشو گردید.  درصد 3از گلوترآلدهید 

و مرحله شستشو  ستفاده از تتراکسید اسمیوم انجامپایدارسازی با ا

و سپس  ها خشکنمونه صورت گرفت. در اتانول آبگیری تکرار و سپس

برداری عکس Hitachi S4160با کربن پوشش داده شده و با دستگاه 

مربوط  هایداده آماری تحلیل برای مورد مطالعه قرار گرفت. و نهایتاً

 درم بدن ازهای مختلف اپیهای جامی در قسمتبه شمارش سلول

 SPSS افزارنرم محیط در 05/0 آلفای سطح در مستقل t آزمون

 .شد استفاده 24 نسخه

 

 نتایج
ثیر أهای سطح پوست و تتصاویر اسکن شده وضوح میکروریج       

چنین و در چسبنده بودن نسبت به موکوس ترشح شده و هم هاآن

های جامی را نهایت ترشح موکوس از سلول سی و درأنحوه ترکیدن ر

متعدد حاوی  دارای قطرات بالغ جامی هایسلول دهد.نشان می خوبیبه

های بزرگ حاوی خود است. قطره سیتوپالسم وسیع در داخل موکوس

 های موکوسی جامیسلول وسیع یتوپالسمموجود در س فراوان موکوس

های سیتوپالسمی شکل پس از وسعت گرفتن، هسته و سایر اندامک

ها . این سلولکنندیم هدایتای از سلول اطراف هسته را به گوشه

های های عمقی به سمت الیهدر حال مهاجرت و حرکت از الیه

سطحی های باشند. سلول جامی خود را به الیهسطحی اپیدرم می

سی خود به طرف اتصاالت محکم أاپیدرم نزدیک کرده و از ناحیه ر

رسد پس از نظر میشوند. بهبین دو سلول سنگفرشی برجسته می

کنار زدن دو سلول سنگفرشی سطحی در قسمتی از ناحیه اتصاالت 

ترکند محکم بین سلولی، خود را به سطح اپیدرم پوست رسانده، می

 شکلریزند )بر روی سطح اپیدرم می و ترشحات موکوسی خود را

های مذکور ترشحات موکوسی خود را بر روی (. سلولالف-1

های متوالی غشاء بیرونی زدگی حاصل از بیرون سطحی هایمیکروریج

های سلول هایمیکروریج ریزند.می اپیدرم سطحی سنگفرشی هایسلول

های لهای متوالی بر روی غشاء سلوسنگفرشی با ایجاد برآمدگی

های جامی سنگفرشی سبب چسبندگی موکوس ترشح شده از سلول

شوند تا جاندار بتواند از تمام مزایای به پوست بدن میش ماهی می

هولوکرینی  جامی هایسلول ترشحات گردد. مندبهره شده ترشح موکوس

در بررسی تعداد  (.ب-1 شکل) بوده و با مرگ سلول همراه است

های های در قسمتشد که تعداد این سلولجامی مشاهده  هایسلول

دار، اما هر سه سر، شکمی و پشتی با یکدیگر فاقد اختالف معنی

 (.p<05/0بودند ) دارمعنی اختالف دارای دم با قسمت مقایسه در قسمت

نشان داده  1های جامی در جدول نتایج حاصل از شمارش سلول

بدین معنی  د،باشمیمیش ماهی دارای فلس کتنوئیدی شده است. 

دار و یک الیه داخلی که شامل یک الیه استخوانی خارجی دندانه

های کالژنی موازی در ماتریکس آلی قرار دارند. است که در آن رشته

پوشانی پوشانی دارند. در همها به دو شکل منظم و نامنظم همفلس

ها در امتداد یکدیگر قرار داشته و یکی پس از دیگری منظم فلس

ها است سبب تسهیل پوشانند. این نظمی که در فلسگر را مییکدی

که در . درصورتیالف(-2 شکل) گردددر حرکت به سمت جلوی می

قاعده و در جهات مختلف قرار دارند ها بیپوشانی غیرمنظم فلسهم

ها دارای . حاشیه فلسب(-2 شکل) گیرندو بر روی یکدیگر قرار می

باشد. متناوب می  Anterior marginیهاو برآمدگی Radiiها شیار

کم شود کمکه عمرشان تمام میهای پوششی نیز پس از آنسلول

های جدید کنند و توسط سلولمیرند و به محیط آبی ریزش میمی

اند جایگزین های زیرین اپیدرم به سطح مهاجرت کردهکه از الیه

که اندازه  نشان دادند شناسیبافت(. مطالعات الف-3 شکل) شوندمی

بوده اما در نمای  پوششی هایتر از سلولجامی بسیار بزرگ هایسلول

های جامی که به سطح باز سی سلولأسطح پوست تنها قسمت ر

های تری نسبت به سلولشوند قابل مشاهده است که وسعت کممی

تر از های پایینهای پوششی از الیهچنین سلولپوششی دارند. هم

. در یابندجهی هستند تمایز میوهای زایای چندخودشان که سلول

، گیرندمی را به خود های پوششی رنگ بازوفیلسلولمقاطع بافتی 

هیه مقطع طی مراحل تتر بوده و درشتهای جامی سلول در حالی

های خالی قابل صورت حفرههو ب شوندشان در الکل حل میمحتویات

 (.ب-3 شکل)مشاهده هستند 
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ست و اسی خود أسلول جامی چپ شکل در حال ترکیدن از قسمت رالف: -۱ شکل

سلول جامی سمت راست مرحله ترکیدن را پشت سر گذاشته و در حال ترشح موکوس 

سلول جامی تمام محتویات خود را به بیرون ترشح کرده است و دیگر یک  باشد.می

-جها( موکوس را به میکروریهای پوششی )ستارهلولآید. سسلول زنده به حساب نمی

 چسبانند.های سطح خود می

ده سی خود ترکیأ)پیکان( به سطح پوست رسیده و از قسمت ر سلول جامیب: -۱ شکل 

های پوششی )ستاره( است، اما هنوز محتویات خود را به بیرون ترشح نکرده است. سلول

 شوند.( که سبب چسبیدن موکوس به پوست میش ماهی میMهایی بوده )دارای میکروریج

   

 
شتی میش پ: میکروگراف الکترونی اسکنیگ قسمتی از پوست ناحیه الف-2شکل

 (Radii) هاها مشخص است. حاشیه جلویی فلس با شیارپوشانی منظم فلسماهی، هم

 مشخص است.

-هی، همنی اسکنیگ قسمتی از پوست ناحیه پشتی میش ما: میکروگراف الکتروب-2شکل 

 ها مشخص است.پوشانی نامنظم فلس

 

   

 
زند و توسط ری( که به محیط آبی میDeadهای پوششی مرده ): سلولالف-۳شکل

 وند.ش( جایگزین میAlive) اندهای زایا مهاجرت کردههای جدیدتری که از الیهسلول

   H&Eآمیزی . رنگ: شکل اپیدرم ناحیه پشتی پوست بدن میش ماهیب-۳شکل 

های گیرند. سلولها(، رنگ  بازوفیل میهای پوششی )ستارهسلول×. 400و  ×40نمایی بزرگ

 شوند.شان در الکل حل میتر بوده و در تهیه مقاطع محتویات( درشتGجامی )
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  موکوسی هایسلول تعداد یارمع انحراف و میانگین :۱ جدول   

 اپیدرم طول از میکرومتر ۱00 در  شکل جامی

 (Mean ± SD)انحراف معیار  ±میانگین منطقه

 a24/0 ± 73/2 سر ناحیه

 a26/0 ± 01/3 شکمی ناحیه

 a19/0 ± 3 پشتی ناحیه

 b16/0 ± 45/1 دم ناحیه
 (.p<05/0)دار است دهنده دارا بودن اختالف معنیحروف غیرمشابه نشان

  

 بحث
ها مانند آزادماهیان، بخش اعظم ترشحات در برخی از گونه       

(. ترشح 6گیرند )شکل منشأ میهای جامیموکوسی اپیدرم از سلول

کند زا کمک میسازی سطح پوست از عوامل بیماریموکوس به پاک

ی میکروبمواد ضد و موکوس و نوسازی مداوم ترشح کار را از طریق و این

های . موکوس موجب رسوب مواد معلق در آب(17) دهدانجام می

شود و اند میها و پوست متصل شدهراکد و آلوده که به سطح آبشش

کند. موکوس از خراشیدگی های مذکور را فراهم میسازی اندامپاک

توانند بر روی خشکی حرکت پوست ماهیان حفار یا ماهیانی که می

دارای خواص  موکوس در بعضی از ماهیان .(11) کندحفاظت می کنند

تر کند تا با سرعت بیشکه به ماهی کمک می است کاهنده اصطکاک

چنین ماده موکوسی هم دهد. خود ادامه تر به حرکتانرژی کم و صرف

عنوان اولین سد دفاعی بدن ماهی در مقابل محیط اطراف پوست به

 ،5) کندایفا میخارجی، نقش مهمی در سالمت و بهداشت ماهیان 
 و اپیتلیالی هایسلول شکل، جامی هایسلول حاوی اپیدرم (.18

های ساختار، نوع و تعداد سلول. است سنگفرشی سطحی هایسلول

بر گونه، تحت  موجود در اپیدرم و ضخامت آن ممکن است عالوه

های مختلف بلوغ جنسی، فصل و زمان اندازه، سن، جنس، میزان تأثیر

 های(. سلول19محیطی قرار گیرد ) و شرایط مختلف بدن سال، نواحی

 یکدیگر با محکم اتصاالت با و بوده میکروریج دارای سنگفرشی سطحی

 فیالمنت حاوی اپیدرم اپیتلیالی هایسلول سیتوپالسم و تماسند در

 موکوسی هایسلول .باشندمی تماس در یکدیگر با هادسموزوم با و است

 نواحی در هاآن تعداد و داشته وجود حینوا تمام در شکل جامی

 در موکوس کننده ترشح جامی هایسلول است. متفاوت مختلف

های مطالعه حاضر نشان داد یافته .کنندمی مهاجرت اپیدرم ضخامت

 نواحی تمام اپیدرم در پوششی هایسلول و جامی هایکه سلول

 در .است یکسانی موکوسی ماهیت دارای و داشته وجود ماهی میش

شده در قسمت سر،  شمارش جامی هایمطالعه حاضر تعداد سلول

دار، اما در قسمت دم شکم و پشت با یکدیگر فاقد اختالف معنی

نظر دانشمندان دار بودند. بهها دارای کاهش معنیتعداد این سلول

زا کمک سازی سطح پوست از عوامل بیماریترشح موکوس به پاک

طریق ترشح مداوم و نوسازی موکوس و مواد کند و این کار را از می

دهد. موکوس موجب رسوب مواد معلق در ضدمیکروبی انجام می

اند ها و پوست متصل شدههای راکد و آلوده که به سطح آبششآب

کند. موکوس از های مذکور را فراهم میسازی اندامشود و پاکمی

روی خشکی  بر ندتوانکه می ماهیان حفار یا ماهیانی پوست خراشیدگی

 خانوادههم ماهیان همانند ماهی میش کند.حرکت کنند حفاظت می

وجود  .باشدمی شکلگرزی هایسلول فاقد ماهیان( خود )شوریده

های ریز یا پاپیالهای ظریفی که غالباً طرحی شبیه به اثر برجستگی

های پوششی خارجی سلول دهند از ویژگی سطحمی را تشکیل انگشت

ها هنوز ناشناخته است استخوانی عالی است که وظیفه آنماهیان 

. ممکن است این ساختارها تا حدودی باعث حفاظت مکانیکی (20)

داری ترشحات موکوسی و ترشحاتی در مقابل ضربه شوند و به نگه

و باعث افزایش  نمایند کمک کنندمی تولید های پوششیکه خود سلول

مکن است عاملی باشند که های پوششی شده و مسطح جذبی سلول

در مطالعه حاضر (. 4سازد تا به تبادل گاز بپردازد )پوست را قادر می

های های جامی اپیدرم میش ماهی در قسمتسلولمشاهده شد که 

قدر بزرگ ها آنمیانی اپیدرم سلولی قرار دارند و گاهی اندازه آن

شوند، می سطح پوست باز شان بهسیأکه از قسمت رشود، هنگامیمی

 گیرد.میانی اپیدرم سلولی قرار می هایچنان در قسمتها همنآبدنه 

صورت نواری به طریق اتصاالت محکم یا مسدود پوششی، از هایسلول

های پوششی غیرشاخی از شوند. سلولجانبی به یکدیگر متصل می

دیگری از حفاظت را برای پوست  خود، شکل حرکت و جابجایی طریق

کنند. سلول پوششی، عنصری کلیدی ی زیر آن ایجاد میهاو بافت

آید. می حسابپوستی ماهی به فرد ترمیم زخم در مکانیسم منحصر به

های اپیدرم پوست نواحی مختلف بدن ماهی مورد مطالعه بررسی

بیانگر این امر بود که این ساختار از لحاظ کلی در نواحی مختلف 

و از بافت پوششی سنگفرشی میش ماهی مشابه سایر ماهیان بوده 

های ماهیان فلس است. برخی گونه مطبق شاخی نشده تشکیل شده

ها ممکن ها( اما در مار ماهیها، گوبیماهی ها، گربهندارند مانند )لوچ

تر ها با منشاء درم ویژگی اصلی بیشاست خیلی کاهش یابند. فلس

ئیدی که در فلس پالکو ،ها چندین نوع هستندها هستند. فلسگونه

شوند و شامل یک خار و یک ها یافت میپوست ماهیان االسموبرانش

ای ای است. این فلس شامل یک حفره پالپی و شامل الیهصفحه پایه

های گانوئیدی در از دنتین است که با مینا پوشیده شده است. فلس

 سوستیده و ماهیان خاویاری وجود دارد وپتریده و لپیماهیان پولی

الیه گانوئیدی خارجی ضخیم )ماده شبیه مینا( هستند و اغلب  یدارا

هایی هستند که چهار الیه های کاسموئیدی فلسلوزی شکلند. فلس
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. فلس (21) صاصات ماهیان سارکوپتریجی هستندتدارند و جزو اخ

ماهیان تلئوست شامل یک الیه استخوانی خارجی و یک الیه داخلی 

ی موازی در ماتریکس آلی قرار دارند. های کالژناست که در آن رشته

های کوچک در )با خار های کتنوئیدیماهیان تلئوست دارای فلس

های سیکلوئیدی هستند که گرد تا دوکی هستند لبه خلفی( یا فلس

، 22اند )و از استخوان غیرسلولی درمی و بدون خار تشکیل شده

رجی استخوانی خا کتنوئیدی و از دو الیه ماهی از نوع فلس میش .(23

توان نتیجه در نهایت چنین می و داخلی کالژنی تشکیل شده است.

 زیادی شباهت ماهی میش سطحی در پوست هایساختار سلول گرفت

 .دارد ماهیان( خود )شوریده خانوادههم هایماهی پوست به
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