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چکیده
ماهی شاه کولی از خانواده کپورماهیان است که مطالعه اندکی بر روی اندامهای داخلی آن صورت گرفته است .با توجه به اینکه دستگاه
گوارش بر روی رشد و بقای جانوران اهمیت دارد در این تحقیق به این مورد پرداخته شد .نمونهبرداری از این ماهی از روز اول بعد از تخمگشایی
تا پیش بلوغ در فواصل زمانی متفاوت بهصورت تصادفی صورت گرفت .در واقع رشد این ماهی از طریق مطالعه مورفولوژیکی و مطالعه بافت
شناسی بهروش رنگآمیزی هماتوکسیلین -ائوزین بررسی شد و ترشحات سلول های الیه مخاطی لوله گوارش از نظر کربوهیدراتی با استفاده از
عملیات بافتشناسی بهوسیله رنگآمیزی اسید پریودیک شیف انجام شد .مطالعه آناتومیکی بر روی این ماهی نشان داد که دستگاه گوارش آن از
دو بخش اصلی مری و روده تشکیل شده است .در روزهای اولیه دستگاه گوارش یک لوله ابتدایی و ساده بوده که فعالیت ترشحات مخاطی در آن
دیده نشد .اما بعد از ظهور سلولهای جامی شکل این فعالیت آغاز شد و الیهای از ترکیبات پلی ساکارید خنثی بر روی لوله گوارش مشاهده شد.
وجود ترشحات پلی ساکاریدی خنثی در مخاط لوله گوارش نشان داد که در هضم و جذب مواد غذایی نقش داشته و در محافظت الیه اپیتلیومی
لوله گوارش و عبور مواد غذایی اهمیت دارد .ویژگیهای تکاملی در این ماهی تا حدودی شبیه به سایر ماهیان خانواده کپورماهیان بوده اما
تفاوتهای نیز بهصورت ویژه در آن دیده شد.
کلمات کلیدی :ماهی شاه کولی ،هیستوشیمی ،مورفولوژی ،هیستولوژی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

valipour40@gmai.com
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بررسی مقایسهای مورفولوژی ،هیستوشیمی و هیستولوژی دستگاه گوارش ماهی....

مقدمه
ساختار دستگاه گوارش در گونههای مختلف در ماهیان براساس
شکل بدن ،رفتارهای تغذیه ای و نوع غذا متفاوت است حتی در یک
گونه نیز میتواند براساس سن ،محل زندگی ،فصل و زمان تولیدمثل
متفاوت باشد ( Clarkeو  .)1979 ،Witcombشناخت و مطالعه ساختار
لوله گوارش برای درک شرایط فیزیولوژیکی ماهی اهمیت دارد (اسدی
و قارزی .)1394 ،دستگاه گوارش در جنین ناقص است که بعد از تخم
گشایی یا شکفته شدن تخم در طول دوره الروی تکمیل میشود که
در ابتدا به شکل یک لوله ساده و باریک پشت کیسه زرده دیده میشود
(بانانخجسته و همکاران .)1388 ،الرو ماهیان بعد از تخمگشایی از
ذخایر کیسه زرده استفاده میکنند و بعد از جذب شدن آن و اتمام
ذخایر از تغذیه خارجی استفاده میکنند .در واقع لوله گوارش الروها
در شروع تغذیه فعالیت باالیی دارد که همراه با تغییرات ریختشناسی
میباشد ( Gisbertو همکاران .)1998 ،بنابراین اطالع و تحقیق در
خصوص نحوه تکامل سیستم گوارشی میتواند در تشخیص عوامل
محدودکننده رشد در پرورش الرو ،تهیه جیره مناسب غذایی و کاهش
تلفات در زمان تغذیه فعال موثر باشد ( Bolasinaو همکاران.)2006 ،
همچنین این بررسیها شاخصی مطمئن از شرایط تغذیهای ماهیان
مخصوصاً الروها و فعالیتهای گوارشی آنها میباشد ( Gisbertو
همکاران .)2004 ،بررسی هیستولوژی و هیستوشیمیایی لوله گوارش
نشان میدهد که بیشترین مخاط در قسمت سطحی بافت پوششی
دستگاه گوارش و مخصوصاً روده توسط سلولهای جامی ترشح میشود
( Cinarو  .)2006 ،Senolاین تحقیق بر روی ماهی شاه کولی انجام
شده که از ماهیان استخوانی با ارزش دریای خزر است (عمادی و
همکاران .)1387 ،مشابه این تحقیق توسط خیاطزاده و همکاران
( )1388بر روی هیستولوژیک و هیستوشیمیایی لوله گوارش ماهی قره
برون در بازه زمانی  2هفته پس از تخمگشایی و بررسی بافت شناسی
تکامل دستگاه گوارش الرو ماهی کلمه دریای خزر توسط یعقوبی و
همکاران ( )1393انجام شده است .همچنین مطالعه بافتشناسی و
هیستوشیمی لوله گوارش ماهی زرده در رودخانه سزار استان لرستان
توسط اسدی و قارزی ( )1394انجام شده است .بحرکاظمی و همکاران
( )1385نیز تحقیقی بر روی مطالعه شیمی بافت لوله گوارش ماهی
آزاد دریای خزر از تفریخ تا تا مرحله بچه ماهی یک تابستانه انجام داده
است .اساس و تاکید تحقیق انجام شده بر روی شاه کولی بر روی بررسی
روند تغییرات شیمیایی و تغییرات بافتی ایجاد شده در لوله گوارش این
ماهی در طی رشد می باشد .هدف از انتخاب بررسی دستگاه گوارش
بهدلیل اهمیت آن بر روی هضم و جذب مواد غذایی است که از عوامل
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موثر و اصلی بر روی رشد و نمو ماهی بوده و در نتیجه با بررسی آن
میتوان ماهیان با کیفیت را تکثیر نمود.

مواد و روشها
نمونهبرداری از فروردین تا خرداد  1395در مرکز شهید انصاری
رشت انجام شد .دمای آب از اواسط فروردین از  16درجه سانتیگراد
تا خرداد  24درجه سانتیگراد و در مورد دمای هوا این طیف از 16/5
درجه سانتیگراد تا  26متغیر بوده است .همچنین  pHآب از  7/2تا
 8/5متغییر بوده که برای بررسی آن از دستگاه  pHمتر استفاده شد
و  O2آب از  5/3تا  6/7متغیر بوده است .ماهیهای مولد بعد از اینکه
از رودخانههای حویق ،لمیر و سفید رود به مرکز شهید انصاری منتقل
شدند عمل تخمکشی انجام شد و اسپرم و تخمک در دستگاه همزن
مکانیکی ترکیب شد و تخمهای لقاح یافته بهداخل ویس منتقل شدند.
بعد از گذشت  3روز و بعد از تخمگشایی نمونهها وارد زوک و از آنجا
به تراف منتقل شدند (شکل .)1نمونهبرداری بعد از تخمگشایی بهصورت
تصادفی در روزهای ،40 ،30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
 90 ،75 ،60 ،50و پیش بلوغ انجام شد .برای تهیه نمونههایی که بعد
از رهاسازی برداشته شدند ازجمله سه ماهه و پیش بلوغ قفس ساخته
شد .برای بررسی کار مورفولوژی الروها  10عدد نمونه و برای کار
هیستولوژی و هیستوشیمی نیز برای هر کدام  10عدد نمونه برداشته
شد (خیاطزاده و همکاران .)1388 ،تعداد نمونههای برداشته شده با
افزایش سن ماهی کاهش یافت .کاهش تعداد نمونه با افزایش سن به
این دلیل است که ذخایر این ماهی ارزشمند بوده و نباید این مسئله را
نادیده گرفت زیرا با افزایش سن ماهی انجام کار راحتتر بوده و دقت
باالیی نیاز ندارد بنابراین میتوان با نمونههای کمتر در مراحل باالتر
نسبت به دوره الروی کار را انجام داد .برای بررسی مورفولوژی نمونهها
طول استاندارد ( )SLآنها با کولیس دقت  0/02و وزن آنها بهوسیله
ترازو با دقت  0/001گرم ثبت شد و نمونهها در الکل  %70فیکس شدند
(یعقوبی و همکاران .)1393 ،برای کار هیستوشیمی از فرمالین  10درصد
بهعنوان فیکساتور استفاده شد (تاکاشیما و هیبایا )1995 ،و سپس این
محلول با الکل  %70تعویض شد ( Ramezani-Fardو همکاران.)2011 ،
برای تهیه برشهای بافتی کار هیستوشیمی نمونهها در قالبهای پارافینی
قرار گرفته و سپس از این قالبها بهوسیله دستگاه میکروتوم برشهای
 6میکرونی تهیه شد (خوشنود و همکاران .)1393 ،در نهایت رنگآمیزی
پریودیک اسید شیف برای بررسی ترکیبات قندی انجام شد (،Pearse
 .)1985برای کار هیستولوژی و رنگآمیزی هماتوکسیلین -ائوزین نیز
همانند مراحل بخش هیستوشیمی کار انجام شد اما در این مرحله
بهجای فرمالین از محلول بوئن بهعنوان فیکساتور استفاده گردید .برای
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بررسی برشهای تهیه شده  6میکرون بافتی از میکروسکوپ نوری استفاده
شد (یعقوبی و همکاران.)1393 ،

شکل  :1ظروف نگهداری الرو (ویس ،زوک ،تراف)

نتایج
مورفولوژی :برای بررسی مورفولوژی نمونهها طول و وزن آنها
در تمام سنین نمونهبرداری محاسبه شد (جدول  .)1الروها در اولین روز
بعد از تفریخ ( 3-4روز بعد از لقاح) مورد بررسی قرار گرفتند .در روز
اول بیشترین قسمت بدن را کیسه زرده بهخود اختصاص داده بود که
به شکل اشک گرد در ابتدا و کشیده در انتها مشاهده شد (شکل.)a 2
بدن شفاف بوده و چشمها رنگی نداشتند .الروها در این دوره در کف
مخزن قرار گرفته و حرکتی نداشتند و بسیار کوچک بودند .هیچ بالهای
در این روز مشاهده نشد .دهان قابل تشخیص نبود .در روز دوم همانند
روز  1الرو همچنان بیتحرک بوده و تنها تفاوتش با روز قبل تکمیل
شدن بخش مغز الرو بود که به چشم میخورد (شکل .)b 2همچنین
گره قلبی دیده شد .روز سوم بدن همچنان شفاف بود و در قسمت سر
الرو از بخش مغز به سمت بدن سیستم عصب تکامل بیشتری پیدا
کرده بود .کیسه زرده در بخش ابتدایی کمی از حالت اشک گرد به
حالت کشیده تبدیل شده بود .روز چهارم دارای ویژگی مشخص نسبت
به روزهای قبل بوده که درشت شدن و سیاه شدن چشم بود (شکل2
 .)cبهنظر میآید که چشمها برای جذب نور از محیط اطراف بزرگ
شدهاند .بدن شفاف بوده و سیستم گردش خون بهوضوح دیده شد .تا
حدودی شنای عمودی به سطع آب دیده شد .در این روز باله دمی
دیده شد (شکل )d 2ولی باله سینهای دیده نشد .در روز پنجم بدن
الرو کشیدهتر و کیسه زرده کمی جمعتر شد .در بخش جلوی سر فرم
دهان در حال شکل گرفتن بود که کمی به سمت جلو آمده و شکاف
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دهانی در این روز باز شد .اعصاب محیطی تکمیلتر شده بود .در این
روز باله سینهای نیز تشکیل شد و الروها توانایی شنا کردن به سطح
آب را داشتند .در این روز تغذیه فعال شروع شد .روز هفتم کیسه زرده
تقریباً کشیده و باریک شد .اولین نقطههای مالنوفوری در این روز در
قسمت سر الرو دیده شد .روز هشتم کیسه زرده به جذب دو سوم
رسید و بهنظر میرسد ذخیره کیسه زرده برای الرو کافی نبوده و الرو
نیاز دارد از محیط غذا دریافت کند .استفاده از تغذیه پلت از روز 7-8
تا روز  10برآورد شد .بهعالوه با توجه به بررسیهای بافتی این امر
مشاهده شد زیرا دستگاه گوارش نیز در روز  8تکمیل شد .مالنوفورها
در تمام بدن پخش شده اما کمرنگ بودند .باله دمی بزرگتر شد اما
همچنان گرد بود .چشمها به نسبت روزهای قبل کمی جمعتر شد.
الرو حرکات سریع برای جابه جایی داشت .روز دهم کیسه زرده بهجذب
کامل رسید .فاصله بین چشمها بیشتر شد و دهان بهصورت برآمده و
هاللی به سمت جلو دیده شد که در حال فرم گرفتن بود .مالنوفورها
پراکنده بوده و تعدادشان بیشتر شد وجود این لکهها در ناحیه سر
زیادتر بود و رنگ آنها تیرهتر شده بود .در روز پانزدهم مالنوفورها کمی
کوچکتر شده بودند اما تعداد آنها بیشتر و پر رنگتر بود و از حالت
پراکنده بهصورت منظم در دو طرف بدن بهخصوص در قسمت پشتی
و سر دیده میشد .بدن همچنان شفاف بود و غذایی که الرو خورده
بود بهوضوح قابل مشاهده بود .در روز بیستم لبها تشکیل شد و کامالً
فرم دهانی واضح بود .در روز بیست و پنجم فرم لبها کامالً مشخص
بود که به حالت فوقانی -انتهایی در حال شکلگیری بود .همچنین دم
از حالت گرد به شکل اصلی خود در حال تغییر بود .مالنوفورها در تمام
بدن پخش شده بودند .در روز سیام الرو کامالً بهشکل بچهماهی تغییر
کرده بود (شکل )e 2و چشمها رنگی شده و لبها کامالً قابل تشخیص
و دم برای شنا تکمیل شده بود .در این روز بدن شاه کولی دیگر شفاف
نبود و پوست تشکیل شده بود .شنای بچه ماهی خیلی سریع بود .روز
چهلم پوست کامالً رنگی تشکیل شده بود که از طیف نقرهای تا خاکستری
دیده میشد .دهان فوقانی بچهماهی کامالً مشخص بود .در روز پنجاه،
شصت ،هفتاد و پنج ،نود و پیش بلوغ تغییر آنچنانی دیده نشد و فقط
وزن و طول ماهی رو به افزایش بود بهعالوه رنگ پشت بدن ماهی از
نقرهای کمی به سمت سبز زیتونی در حال تغییر بود .بهعالوه سیبیلک
دیده نشد و دهان کامالً فوقانی شده و فک باال و پایین از هم قابل
تشخیص بود .در این مطالعه مشاهده شد که همزمان با افزایش سن
ماهی و رشد آن در دورههای نامبرده ،طول و وزن ماهی نیز افزایش
یافت.
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جدول  :1بررسی طول استاندارد و وزن نمونههای ماهی شاه کولی
سن نمونه

طول استاندارد

وزن کل

بعد از هچ

(میلیمتر)

(گرم)

روز 1
روز 2
روز 3
روز 4
روز 5
روز 7
روز 8
روز 10
روز 15
روز 20
روز 25
روز ( 30یک ماهگی)
روز 40
روز 50
روز ( 60دو ماهگی)
روز 75
روز ( 90سه ماهگی و سن رهاسازی)
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2/8
3/5
3/9
4/2
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5/5
5/8
6/3
7/4
9/2
12/8
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26/1
33/4
40/62
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0/008
0/010
0/012
0/013
0/015
0/028
0/033
0/048
0/063
0/089
0/174
0/259
0/341
0/575
1/097

 )dدیده شد .کیسه زرده در روزهای ابتدایی تقریباً بیشترین قسمت
در بخش جلویی بدن را بهخود اختصاص داده و از روز  5کم کم جمعتر
شد (شکل .)b 3در بررسی کیسه زرده مشخص شد که دیواره آن توسط
سلولهای سنگفرشی مطبق احاطه شده است (شکل .)c 3محتویات
کیسه زرده به رنگآمیزی  PASواکنش نشان داده است (شکل a 4و .)b

شکل .)a( :3برش طولی الرو یک روزه ماهی شاه کولی دارای کیسه زرده
بزرگ .)x40 – H-E ( .خط مقیاس 1 :میلیمتر

شکل  .)b( :3برش عرضی :الرو پنج روزه شاه کولی و کمتر شدن
محتویات کیسه زرده ( .)x400 – H-Eخط مقیاس 100 :میکرومتر،
( .)cسلولهای سنگفرشی (فلش) دیواره کیسه زرده ( .)x400 -H-Eخط
مقیاس 100 :میکرومتر
 =Iروده =L ،کبد =YS ،کیسه زرده (فلش شکل  bباله سینهای را نشان میدهد).
شکل  :2عکسهای تهیه شده با لوپ (استریومیکروسکوپ) از مورفولوژی
ماهی شاه کولی .)a( .کیسه زرده اشکی شکل روز  .)b( .1مشخص شدن مغز
در روز  .)c( .2چشمهای تیره روز  4بعد از هچ .)d( .باله دمی در روز .4
( .)eبچه ماهی  30روزه (یک ماهه)
 =Ysکیسه زرده =B ،مغز =E ،چشم =CF ،باله دمی

هیستوشیمی و هیستولوژی بافت
کیسه زرده :کیسه زرده فقط در دوره الروی مشاهده شد یعنی
از روز اول (شکل )a 3تا روز دهم که جذب کامل آن میباشد (شکل3
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شکل  .)d( :3برش طولی  :جذب کیسه زرده در روز دهم (.)x100 – H-E
خط مقیاس 500 :میکرومتر
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شکل  .)c( :5برش طولی از بخش دهانی بچهماهی و واکنش سلولهای
شکل  .)a( :4برش عرضی :محتویات کیسه زرده در روز اول ( - PAS
 .)x100خط مقیاس 500 :میکرومتر .)b( ،برش طولی :کیسه زرده روز
سوم ( .)x100 -PASخط مقیاس 500 :میکرومتر

گابلت با ( .PASفلش بلند جوانه چشایی را نشان میدهد) (.)x400 -PAS
خط مقیاس 100 :میکرومتر .)d( ،برش طولی از مری بچهماهی و واکنش
سلولهای مخاطی (فلش کوتاه) با رنگآمیزی .)x400 -PAS( PAS
 =GCسلولهای مخاطی یا گابلت سل =Car ،غضروف =Ph ،حلق

حفره دهانی -حلق :در روز پنجم پس از تفریخ دهان باز شد و
با پیدایش سلولهای مخاطی در البهالی سلولهای الیه اپیتلیوم
سنگفرشی یک الیه دهانی -حلقی (شکل ،)a 5ترشح ترکیبات پلی
ساکارید خنثی نیز آغاز شد .غضروفهای اولیه نیز به شکل قطعات
کوچک در بخش دهانی دیده شد .در دوره الروی سلولهای گابلت در
واقع از روز پنجم دیده شده و در روز  8-10با شروع تغذیه فعال
تعدادشان بیشتر شده و ترشحات این سلولها با رنگآمیزی PAS
واکنش مثبت نشان داد (شکل .)b 5حلق در این دوره بسیار کوتاه بوده
و به سختی قابل تشخیص است و در انتهای رشتههای آبششی قرار
گرفته است .با گذر از مرحله الروی و با بررسی بچه ماهی مشخص شد
که قطر اپیتلیوم سنگفرشی دهان افزایش یافته و رفته رفته به سمت
حلق به تعداد سلولهای جامی ،ضخامت اپیتلیوم و ضخامت عضالت
اطراف حلق افزوده میشود (شکل c 5و  .)dدر پیش بلوغ این موارد
کامالً مشهود و بارزتر است که میتوان واکنش شدید سلولهای گابلت
بهخصوص در مری را نسبت به  PASمشاهده کرد (شکل e 5و .)f

شکل  .)a( :5برش طولی در دوره الروی روز ( 8فلش کوتاه سلولهای
اپیتلیوم سنگفرشی دهان و فلش بلند سلول مخاطی یا گابلت سل
( )x1000 -H-Eخط مقیاس 100 :میکرومتر .)b( ،برش طولی از دهان در دوره
الروی روز  8و واکنش گابلت سل به رنگآمیزی .)x1000 -PAS( PAS

شکل  )e( :5برش عرضی از حلق شاه کولی نابالغ (فلش کوتاه زیر مخاط
مری و عالمت ستاره الیه عضالنی را نشان میدهد) ( .)x400 -H-Eخط
مقیاس 100 :میکرومتر =GC ،گابلتسل .)f( ،برش عرضی حلق نمونه نابالغ
و واکنش شدید گابلت سلها به .)x400 -PAS( PAS
خط مقیاس 100 :میکرومتر

مری :مری در امتداد حلق قرار گرفته است و در انتها با یک پیچ
باریک به روده متصل میشود .خارجیترین الیه مری ادوانتیس است
که الیهای نازک بوده و در اطراف مری دیده میشود .همچنین مری
دارای الیه عضالنی یا ماهیچهای است که این الیه از دو بخش طولی و
حلقوی تشکیل شده که در ماهی نابالغ تشخیص آن سادهتر است .در
الیه مخاطی مری میتوان چین خوردگیهای آنرا مشاهده کرد که در
نمونه پیش بلوغ این چین خوردگیها عمیقتر است .در بین سلولهای
اپیتلیوم ساده استوانهای مری (شکل a 6و  ،)bسلولهای شاخی و گابلت
سل دیده میشد که ترشح مخاط را برعهده دارند .گابلت سلها در روز
 5قابل مشاهده بوده و با رشد ماهی تعداد آنها افزایش یافته است.
این سلولها در تمام دورههای الروی ،بچهماهی و مخصوصاً ماهی نابالغ
بهخوبی با رنگآمیزی  PASواکنش نشان دادهاند (شکل c 6و .)d

خط مقیاس 100 :میکرومتر = GC ،گابلت سل  = Carغضروف
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ماهی ندارد .سلولهای جامی مخصوصاً در روده بچهماهی با  PASواکنش
مثبت نشان دادهاند (شکل c 7و .)d

شکل  .)a( :6برش طولی از روز  3دوره الروی (عالمت ستاره جایگاه
مری را نشان میدهد) .)x100 -H-E( .خط مقیاس 500 :میکرومتر
( .)bبرش طولی از مری همان نمونه (.)x400 – H-E
خط مقیاس 100 :میکرومتر (فلش ،سلول اپیتلیوم مری را نشان میدهد).

شکل  .)a( :7برش عرضی از ماهی  7روزه و شروع چینهای ابتدایی
روده ( .)x400 -H-Eخط مقیاس 100 :میکرومتر .)b( ،برش طولی از
روده ماهی  7روزه ( .)x400 -H-Eخط مقیاس 100 :میکرومتر
 =YSکیسه زرده =I ،روده =C ،کروماتوفور

شکل  .)c( :6برش عرضی از مری بچهماهی و واکنش سلولهای شاخی
( )Horney cellو گابلت سل با  .)x400 -PAS( PASخط مقیاس100 :
میکرومتر .)d( ،برش عرضی از مری شاه کولی نابالغ و واکنش شدید
سلولهای مخاطی با ( .PASفلش کوتاه چین مری را نشان میدهد)
( .)x400 -PASخط مقیاس 100 :میکرومتر

شکل  .)c( :7برش عرضی از روده بچه ماهی و واکنش شدید گابلت

 =GCگابلتسل =Lu ،لومنمری =Sm ،الیه عضالنی مری =Hc ،سلولهای شاخی

سلها با  .)x1000 -PAS( PASخط مقیاس 100 :میکرومتر .)d( ،برش

روده :روده در ابتدا و در دوران الروی نازک و بدون چین خوردگی

عرضی از روده ماهی نابالغ و واکنش سلولهای مخاطی با پریودیک

بوده و رفته رفته با رشد ماهی روده مشخصتر و بزرگتر شده و
چینخوردگیهای آن دیده شد (شکل a 7و  )bکه میتوان بخش قدامی،
میانی و خلفی را تفکیک کرد .تقریب ًا از یک ماهگی به بعد که بچهماهی
شکل ماهی بالغ را بهخود میگیرد و در حال رشد است اندامهای گوارش
آن نیز تکمیل شده که روده مهمترین بخشی است که میتوان تفاوتهای
آن را نسبت به دوران الروی بهوضوح دید .روده شاه کولی در بخش
قدامی دارای پرزهای بلندتری بوده اما در بخش خلفی این پرزها کوتاهتر
و کمتر است .در البهالی سلولهای اپیتلیوم ساده استوانهای روده،
سلولهای مخاطی دیده شد که در بخش خلفی روده تعداد آنها بیشتر
است .این شواهد در ماهی نابالغ واضحتر است اما تفاوت زیادی با بچه
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اسیدشیف( .)x400 -PASفلشها پرزهای روده را نشان میدهد.
خط مقیاس 100 :میکرومتر =GC ،گابلت سل یا سلولهای مخاطی

اندامهای ضمیمه :کبد و پانکراس (شکل a 8و  )bدر تمام دوران
رشد قابل تفکیک بوده و در دوره الروی تقریباً از روز  8هپاتوپانکراس
قابل تمایز از کبد است .سلولهای کبدی نیز بهشکل چندوجهی دیده
میشوند که هسته کروی در وسط آنها قرار گرفته است .در بچهماهی
شاه کولی این اندامها رشد بیشتری داشته و سینوزوئید کبدی بهخوبی
مشخص است .سلولهای کبدی در این دوره بهشدت با  PASواکنش
مثبت نشان داده است (شکل e 8و  .)fدر ماهی نابالغ تفاوت چندانی
در این دو اندام دیده نشد و فقط اندازه این اندامها افزایش یافته است
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(شکل c 8و  .)dدر بخش ابتدایی روده کیسه صفرا دیده شد که بین
کبد و روده ارتباط برقرار کرده است.

شکل  .)a( :8برش عرضی از کبد الرو ماهی شاه کولی (.)x400 -H-E
خط مقیاس 100 :میکرومتر .)b( ،برش عرضی از هپاتوپانکراس (فلش)
الرو شاه کولی ( .)x400 -H-Eخط مقیاس 100 :میکرومتر =L ،کبد

شکل  .)c( :8برش عرضی از پانکراس پیش بلوغ شاه کولی (-H-E
 .)x400خط مقیاس 100 :میکرومتر .)d( ،برش عرضی از کبد پیش بلوغ
شاه کولی ( .)x400 -H-Eخط مقیاس 100 :میکرومتر =L ،کبد =P ،پانکراس،
 =Hهپاتوسیت

شکل  .)e( :8واکنش شدید سلولهای کبدی بچهماهی شاه کولی به
اسید پریودیک شیف ( .)x1000 -PASخط مقیاس 100 :میکرومتر،
( .)fواکنش هپاتوسیت کبد ماهی نابالغ به اسید پریودیک شیف
( .)x1000 -PASخط مقیاس 100 :میکرومتر

سال دهم ،شماره  ،3پاییز 1397

بحث
مرحله الروی یک دوره زندگی در ماهیان است که بهسرعت
گذشته و در آن رشد و آنتوژنی اتفاق افتاده و تغییراتی در اندازه ،شکل
و ساختمان بدن و فیزیولوژی ماهی اتفاق میافتد (امیریپور و همکاران،
 . )1394تغییرات رشد و نمو لوله گوارش بر رشد و نمو ماهیان و
همچنین تکثیر و پرورش آنها اهمیت دارد .بنابراین مطالعه تغییرات
رشد و نمو این اندام از نظر مورفولوژیک ،هیستولوژیک و هیستوشیمی
مورد مطالعه محققان زیادی بوده است .بهعالوه بررسی این مسئله
دارای اهمیت اقتصادی و مخصوصاً اهمیت شیالتی است (خیاطزاده و
همکاران .)1388 ،ماهی شاه کولی نیز ازجمله ماهیانی است که از این
نظر دارای اهمیت بوده و از این امر مستثنی نیست بنابراین چون تا
بهحال مطالعات هیستوشیمی و تغییرات بافتی بهصورت مقایسهای بر
روی بافت گوارش این ماهی انجام نشده ،تحقیق حاضر بر روی این
مسئله از روز اول بعد از هچ تا پیش بلوغ انجام شده است .لوله گوارش
در ماهی قرهبرون طی استفاده از تغذیه داخلی در دوره الروی از نظر
مورفولوژیک کامل نیست اما با افزایش سن و با شروع تغذیه خارجی
کامل میشود (خیاطزاده و همکاران .)1388 ،این مورد در شاه کولی
نیز بههمین صورت بوده و در یک تا دو ماهگی بهطور کامل همانند
ماهی پیش بلوغ بوده و فقط از نظر اندازه و حجم اندامها با یکدیگر
متفاوت است .در ماهی ازون برون گزارش شده که کیسه زرده در روز
اول بعد از هچ پر از زرده بوده که بخش زیادی را بهخود اختصاص داده
و این در ماهی شاه کولی نیز مشاهده شد .در واقع حضور مقادیر باالیی
از زرده تا شروع تغذیه فعال ،انتقال مرحله تغذیهای از داخل به خارج
را برای الروها آسانتر میکند (یعقوبی و همکاران .)1393 ،در ماهی
قرهبرون تغذیه داخلی تا  8روز بعد از تخمگشایی ادامه داشته و با
افزایش سن میزان زرده کاهش یافته و نوع غذا تغییر کرده است .در
ماهی کلمه این کاهش در  18روز بعد از تفریخ دیده شده و در شاه
کولی در روز دهم جذب کامل اتفاق افتاده است .مطالعات شیمی بافت
کیسه زرده و محتویات آن نشان داد که اغلب حاوی پلیساکاریدهای
خنثی بوده و این مطالعات در ماهی آزاد دریای خزر (بحرکاظمی و
همکاران ،)1385 ،ماهی خاویاری سیبری (،Gisbert( )Acipenser baeri
 )1998و کفشک دمزرد ( )Yellowtail flounderدر مطالعات Baglole
( )1997گزارش شده است .در شاه کولی بعد از باز شدن دهان در روز
پنجم دوره الروی ،سلولهای گابلت در دهان نیز حدوداً با شروع تغذیه
فعال در روز هفتم دیده شد و با رشد ماهی میزان ترشح موکوس آنها
افزایش یافت که حضور این سلولها در ماهی Tor tambroides
) (Bleeker, 1854در مطالعات  )2011( Ramezani-Fardاز روز دوم بعد
از هچ و در ماهی آزاد دریای خزر از روز دهم گزارش شده است
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(بحرکاظمی و همکاران .)1385 ،با پیدایش این سلولها در بین سلولهای
اپیتلیومی ترشح ترکیبات پلیساکارید خنثی نیز با رنگآمیزی PAS
مشاهده شد که این ترشحات در ماهی)Solae solae (Linnaeus, 1758
در بررسی  )1998( Boulhicو آزاد ماهی دریای خزر نیز همزمان با
شروع تغذیه فعال بوده اما در ماهی خاویاری سیبری دو روز بعد از
تغذیه فعال و در ماهی  Sparus auratusبعد از شروع تغذیه فعال
میباشد ( .)1995 ،Saraqueteمری در شاه کولی از روز سوم بعد از هچ
قابل تشخیص بوده و سلولهای استوانهای ساده و بهندرت مطبق
اپیتلیوم آن دیده میشود که در ماهی زرده نیز بههمین صورت بوده
(اسدی )1394 ،و در ماهی کپور معمولی (بانانخجسته )1388 ،و Tor
) tambroides (Bleeker, 1854این سلولها به شکل مطبق گزارش شده
است .در بخش ابتدایی مری همانند ماهی سفید و ماهی کلمه سلولهای
شاخی دیده میشود و سلولهای گابلت در البهالی سلولهای اپیتلیوم
مری با رنگ  PASواکنش نشان داده که در آزاد ماهی دریای خزر نیز
گزارش شده است .تشخیص روده شاه کولی در دوره الروی در روزهای
ابتدایی مشکل است و در روز اول فقط بخش کمی از روده خلفی مانند
ماهی سفید مشاهده شد (خوشنود ،)1393 ،اما در ماهی کلمه در روز
اول بخش خلفی روده مشاهده نشده (یعقوبی )1393 ،و در ماهی قره
برون بخش ابتدایی (اسپیرال) گزارش شده است .سلولهای استوانهای
ساده روده مانند ماهی ) Tor tambroides (Bleeker, 1854و قرهبرون
بوده با رشد ماهی بهتر قابل تشخیص است .این سلولها در ماهی آزاد
دریای خزر به شکل اپیتلیوم ساده و شبه مطبق و در کلمه اپیتلیوم
روده مطبق و شبه مطبق گزارش شده است .سلولهای گابلت در روز
پنجم همزمان با باز شدن دهان شاه کولی دیده شد که در ماهی Tor
) tambroides (Bleeker, 1854در روز دوم و در آزاد ماهی دریای خزر
همزمان با شروع تغذیه خارجی در  25روزگی و در قرهبرون در هفته
اول دوره الروی ترشح این سلولها شروع شده و با رنگ  PASواکنش
نشان داده است .سلولهای موکوسی روده در شانک ماهی (،Carrasson
 Claris batrachus ،)2006و )2010 ،Raji) Serrasalmus nattereri
و  )2012 ،Silva) Satanoperca pappaterraنیز به اسیدپریودیک شیف
واکنش مثبت نشان داده است .با رشد ماهی شاه کولی در دوره بچه
ماهی و نابالغ واکنش این سلولها به  PASبیشتر شده که در بچه آزاد
ماهی خزر نیز گزارش شده است .پرزهای انگشتی شکل ویلی با رشد
شاه کولی عمیقتر شده و بهوضوح دیده میشود که در Notopterus
 )2017 ،Khadse) notopterusنیز گزارش شده است .از بخش قدامی
به سمت بخش خلفی پرزها به مرور کاهش مییابد و بخش قدامی روده
نسبت به بخش خلفی چینهای مخاطی بیشتری دارد مانند (ماهی
اسکار)  )2015 ،Mortazavi tabrizi( Astronotus ocellatusو (سنجاقک
ماهی)  )2012 ،Canan) Stegastes fuscusاما چینخوردگیهای روده
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خلفی مانند ماهی زرده کمتر است .سلولهای جامی در بخش خلفی
روده بیشتر است .اندازه این چینخوردگیها بهخصوص از یک ماهگی
به بعد دارای طول بیشتری نسبت به دوره الروی دارد که در هامور
معمولی نیز گزارش شده اما در  Acipenser baeriیا ماهی خاویاری
سیبری ) )1998 ،Gisbertارتفاع چینهای بخش میانی از بخش قدامی
و خلفی بلندتر است .در کبد سلولهای چندوجهی با هستههای گرد
مرکزی مانند هامورمعمولی (امیریپور )1394 ،و کپور علفخوار (زهتابور،
 )1390دیده میشود که با رشد ماهی تعدادشان افزایش یافته و اندازه
آنها بزرگتر میشود که در ماهی کلمه و شاه ماهی دم زرد نیز گزارش
شده است .در برشهای عرضی این عضو به شکل دو قسمت خلفی و
قدامی قرار گرفته که در بخش خلفی پانکراس نیز بهصورت پیوسته با
کبد و در قسمتهای دیگر بهصورت پخش در آن (هپاتوپانکراس) دیده
میشود .سلولهای کبدی و سلولهای هپاتوپانکراس مانند گربه ماهی
آفریقایی ) )2012 ،Ikpegbu) (Clarias gariepinusدر پاسخ به PAS
واکنش مثبت نشان داده است .با افزایش سن ماهی بهخصوص در دوره
پیش بلوغ تشخیص پانکراس در بخش خلفی کبد واضحتر میباشد.
از این تحقیق میتوان نتیجه گرفت که دستگاه گوارش شاه کولی
شباهتهای زیادی با دیگر خانواده کپورماهیان داشته اما تفاوتهایی
نیز در آن دیده میشود .بهعالوه با بررسی این اندام مهم داخلی میتوان
یک جیره غذایی مناسب را در دوره الروی برای ماهی درنظر گرفت که
این امر میتواند در نهایت باعث تولید ماهیان با کیفیتتر باشد.
همچنین میتوان با بررسیهای فیزیوژیکی درخصوص دستگاه گوارش
ماهی ،مطالعات مربوط به این مسئله را تکمیلتر کرد که این مطالعات
میتواند مکمل کارهای بافتی مخصوصاً در بخش هیستوشیمی باشد.

تشکر و قدردانی
الزم است که درخصوص انجام این تحقیق از ریاست محترم مرکز
تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی شهید انصاری رشت آقای مهندس
رضا خمیرانی و همه کارکنان این مرکز ازجمله آقای مهندس علی
علیزاده ،آقای مهندس مهدی سبحانی ،آقای مهندس دانیال گروهی و
آقای مهندس ولی زکی که در انجام این تحقیق همراهی نمودند قدردانی
میگردد .هم چنین از اساتید و پرسنل آزمایشگاه مجتمع رازی و
مجتمع ابن سینا دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران از
جمله بخش علوم دامی آقای مهندس سعید توتونچی ،بخش بافتشناسی
دانشکده دامپزشکی آقای دکتر ایرج پوستی و آقای مهندس محمد
عابدی و بخش بیولوژی دریا آقای مهندس رضا محسنیان صمیمانه
تشکر میگردد.

1397  پاییز،3  شماره،سال دهم
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