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چكيده
ماهي کفال طالیي ( )Liza aurataاز گونه هاي مهم و خوراکي حوزه دریاي خزر بوده که بدلیل عدم مطالعه میكروسكوپي بر روي بافت
آبشش در گونه مورد نظر تحقیق اخیر انجام پذیرفته است .براي این منظور تعداد  02قطعه ماهي پس از زیستسنجي مورد استفاده قرار
گرفتند .بطوريکه کمان آبششي دوم از سمت چپ پس از تبدیل به قطعات کوچكتر به مدت  94ساعت در محلول بوئن تثبیت گردید .پس از
انجام مراحل معمول بافت شناسي برشهاي  5تا  6میكروني تهیه و رنگآمیزي بروش هماتوکسیلین  -ائوزین و پریودیك اسید شیف بر روي
آنها انجام گرفت .در مطالعات ایمنوهیستوشیمي ،الم ها بعد از طي مراحل اولیه آمادهسازي در محلول فسفات بافر سالین شستشو داده و سپس
وارد ترکیب فسفات بافر سالین ،کلراید سدیم و تویین شدند .در مطالعات میكروسكوپي هر تیغه آبششي به صورت یك پوشش باریك از
سلولها که بر روي غشاء پایه قرار گرفته و دو سطح آن بوسیله سلولهاي پیالر محافظت ميشدند .المالها بصورت مسطح و به تعداد زیاد که
غشاهاي تنفسي را نیز تشكیل داراي سلولهاي ترشح کننده موکوسي بودند .دیگر سلولهاي اصلي سلولهاي کلراید که به وسیله سلولهاي
پوشاننده مسطح احاطه و بیشتر در محل اتصال بین المالها و فیالمنت قرار گرفته بودند .مطالعات ایمونوهیستوشیمي نشان داد که این سلولها
به تعداد زیاد در اپیتلیوم فیالمنتي و بندرت در اپیتلیوم المالیي قرار گرفته بودند .مطالعه اخیر بر روي بافت پوششي آبشش گونه مورد نظر
نشان داد ساختار سلولي آن داراي تشابهات مانند نوع ساولها و تفاوتهایي از نظر جایگاه با سایر ماهيها بوده که به آن پرداخته شده است.
کلمات کليدي :سلول شناسي ،آبشش ،کفال طالیي

مقدمه
ماهي کفال طالیي ( Liza aurata )Risso, 1810که در

استوانهاي ميباشد بطوري که از دو طرف فشرده شده است.

گذشته با نام علمي  Mugil auratusنامیده ميشد ،یكي

تخمریزي در ماههاي خرداد تا شهریور انجام گرفته و تخمها

از گونههاي خانواده کفال ماهیان ( )Mugilidaeاست که

را در بستر دریا رها ميکند .ماهي کفال طالیي صدفخوار

داراي اندازه متوسط تا بزرگ بوده و در آبهاي کرانهاي

بوده و از دتریتها،کرمها ،حلزونها ،دوکفهايها ،جلبكها و

دریاها ،خلیجها و آبهاي شیرین کشورهایي مانند آلمان،

مواد گیاهي و مواد پوسیده کف بستر تغذیه ميکند .این

روسیه ،صربستان زندگي ميکند و در سال  1491از دریاي

ماهي بدلیل نوع ساختار آبشش تحمل باالیي نسبت به

سیاه به ایران معرفي گردید [ .]6همچنین بدني نسبتا طویل

تغییرات شوري داشته و به عبارتي یوري هالین ميباشد.

به همراه سري پهن و پوزهاي کند دارد .بدن به شكل

نوزاد این ماهي به آبهاي شیرین رودخانهها وارد شده و
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مدت کوتاهي را در آبهاي شیرین زندگي ميکند .اما

بر روي خصوصیات مورفولوژیكي ،ساختاري و عملكردي

نسبت به تغییرات درجه حرارت حساس ميباشد [.]19 ،1

سلولهاي اپي تلیوم آبشش از جمله سلول کلراید در گونه

آبششها تقریبا در تمام ماهیان ،محل اصلي تبادل

مورد نظر انجام نشده است مطالعه اخیر بدلیل نقش مهم این

گازها هسند .ویژگي آبششها ،داشتن نواحي سطحي وسیع

اندام در اعمال مختلفي از قبیل تبادل گازها ،حفظ تعادل

و تبادل گازي بسیار کارآمد است .آنها از کمانهاي

اسید و باز ،تنظیم یوني و دفع مواد زاید نیتروژندار ميتواند

استخواني با غضروفي تشكیل شدهاند که زوجهایي از

مفید واقع شده و اطالعات پایهاي در خصوص آن در اختیار

رشتههاي آبششي به آنها اتصال دارند .تعداد زیادي تیغههاي

متخصصین و مراکز پژوهشي و تحقیقاتي قرار دهد.

ریز به صورت برآمدگيهایي در دو طرف رشتهها قرار

مواد و روش کار

گرفتهاند و محلهاي اصلي تبادل گاز به حساب ميآیند با

پس از صید تعداد  02بچه ماهي کفال طالیي سالم با طول

این وجود تمام جریان خون آبششها به سمت تیغهها

 0/7 ± 9/1و وزن حدود  16تا  14گرم بوسیله صیادان

جریان نميیابد [ .]14تیغهها از سلولهاي پوششي نازک در

محلي در فصل تابستان از ناحیه جنوبي دریاي خزر با

خارج و غشاهاي پایه نازک به همراه سلولهاي پیالر

شوري  15در هزار و دماي  14درجه سانتيگراد ،جهت

پشتیبان در سمت داخل تشكیل شدهاند [ .]4ماهيها در

کاهش اثرات عوامل استرسزا ماهيها در داخل تشتهاي

موارد لزوم با افزایش تیغهها و نزدیكتر کردن فاصله بین

پالستیكي حاوي ماده بیهوشکننده گل میخك با غلظت یك

آنها و افزایش طول تیغهها ،ناحیه سطحي آبششها را جهت

در هزار قرار گرفتند .پس از بیهوشي کمان آبششي دوم از

دریافت اکسیژن بیشتر افزایش ميدهند [ .]9سلولهاي بدن

سمت چپ به قطعات کوچكتر هر کدام حداقل شامل 5

ماهیان براي زنده ماندن به یك محیط با غلظتهاي یوني

رشته آبششي بریده شده ،با قرار دادن بمدت  94ساعت در

خاصي از مواد معین محلول در آب نیاز دارند و در ماهیان

محلول بوئن تثبیت و براي نگهداري ،در الكل  72درصد

استخواني ساکن آب شور مانند ماهي کفال طالیي که غلظت

قرار داده شدند [ .]11پس از انجام مراحل معمول بافت

نمك محیط داخلي آنها تقریبا یك سوم برابر محیط زندگي

شناسي شامل آبگیري ،شفاف کردن ،آغشتگي با پارافین،

آنها ميباشد [ ]19و ماهي براي اینكه بتواند زنده بماند باید

قالبگیري ،برش بافت با ضخامت  5تا  6میكرون ،چسبانیدن

یكسري تغییرات فیزیولوژیكي در بدن خود انجام دهد تا

برشها بر روي الم ،رنگ آمیزي بروش هماتوکسیلین -

سازگاري پیدا کند .کسب اطالعات پایه و توصیف

ائوزین و پریودیك اسید شیف ،چسبانیدن المل بر روي آنها

ویژگيهاي زیستشناختي در شرایط طبیعي و تغییرات و

انجام گرفت [ .]4مقاطع بافتي رنگآمیزي شده توسط

سازشهاي فیزیولوژیك و بافتي هر گونه ماهي ميتواند

میكروسكوپ نوري و با بزرگنمایيهاي متفاوت بررسي و

راهكارهاي الزم و مفیدي جهت مدیریت منابع و اجراي

بوسیله لنز داینو لیت متصل به سیستم کامپیوتري مجهز به

موفق پرورش آن گونه را نیز ارایه نماید .مطالعه بر روي

نرمافزار  Dino captureذخیره شدند .در مطالعات

بافت آبشش در سابر گونهها از جمله ماهي کپور معمولي،

ایمنوهیستوشیمي ،المها بعد از طي مراحل اولیه آماده سازي

کپور نقرهاي و قزل آالي رنگین کمان انجام پذیرفته است

همانند پارافینزدایي و آبدهي در الكل اتانول در محلول

[ .]5از آنجایي که آبششها یك نقش مهم و اولیه را در

فسفات بافر سالین ) (PBSشستشو داده و سپس وارد

تنظیم اسمزي ماهیان بر عهده دارند [ ]7 ،9ومطالعات زیادي

محلول  Aکه ترکیبي از  ،PBSکلراید -سدیم و تویین بوده
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و در مرحله بعد وارد محلول  Bکه ترکیبي از  PBSو

فیالمنتهاي آبششي داراي یك پشتیبان غضروفي مرکزي

 Regilerتشكیل شده بود شدند .سپس بر روي هر الم

بوده ،و داراي رگهاي خوني آوران و وابران ميباشند.

 122میكرولیتر از آنتيکور  IgGα5رقیق شده در PBS

همچنین این ساختارها به وسیله یك بافت پوششي نازک

اضافه شده و به مدت  0ساعت در دماي اتاق نگهداري

ممتد پوشیده ميشدند که قوسهاي آبششي را نیز در بر مي

شدند .سپس  122میكرولیتر از آنتيکور  FITCروي هر الم

گرفتند .بافت اصلي تشكیل دهنده فیالمنت از نوع رشتهاي

اضافه شد و به مدت یك ساعت در محیط کامالً تاریك نگه

و پشتیبان در حالي که بافت پوششي المال نازکتر و از نوع

داشته شد و تصویربرداري از المها توسط میكروسكوپ

تنفسي مشاهده گردید .در مطالعات میكروسكوپي هر تیغه

نوري فلوئورسانس با فیلترهاي  952-942نانومتري انجام

آبششي به صورت یك پوشش نازکي از سلولها که بر روي

گرفت [.]10

غشاء پایه قرار داشته و دو سطح آن توسط سلولهاي پیالر
محافظت ميشدند مشاهده گردید .المالها بصورت مسطح و

نتایج

به تعداد زیاد که غشاهاي تنفسي را نیز تشكیل ميدادند .این

بر اساس نتایج ماکروسكوپي مشخص گردید که آبشش در

قسمت توسط یك بافت پوششي پیوسته با یك پوششي از

گونه مورد مطالعه داراي سرپوش آبششي بوده و دیواره

کمانهاي آبششي و پر از سلولهاي ترشح کننده موکوسي

آبششي آنها نیز کوتاه ميباشد .مطالعات میكروسكوپي بر

بوده است .این مجموعه بصورت زوائدي از فیالمنت که

روي برشهاي طولي و عرضي آبشش گونه مورد نظر نشان

ساختار اصلي بافت شناسي آن شامل یك یا دو الیه سلول

داد که رشتههاي آبششي عمود بر کمان آبششي و المالها

شامل سلولهاي ستوني یا پیالر و سلولهاي پوششي

عمود بر فیالمنتها و در هر دو سطح آن مشاهده گردیدند.

سنگفرشي که بر روي غشاء پایه قرار گرفته بودند .از دیگر

فیالمنتها داراي قسمتهاي پایهاي (محل چسبیدن آن به

سلولهاي اصلي مشاهده شده در بافت پوششي آبشش در

کمان آبششي) ،قسمتي که المالها به آن متصل شده و یك

گونه مورد مطالعه سلولهاي موکوسي بوده که بصورت

قسمت در انتها که در قسمت لبه خارجي کمان آبششي قرار

فضاهاي کوچك و به صورت عمده در پایه المالها و بر

گرفته بودند .همچنین این ساختارها بسته به نحوه و محل

روي فیالمنتها قرار گرفته بودند .همچنین از دیگر

برش بوسیله میكروتوم در اندازههاي کوچك ،متوسط و

سلولهاي اصلي سلولهاي کلراید که به وسیله سلولهاي

بزرگ مشاهده گردیدند .در قسمت فیالمنت در بخش پاییني

پوشاننده مسطح احاطه و بیشتر در محل اتصال بین المالها

آن که فاقد المال بوده و بتدریج که به سمت باالیي و میاني

و فیالمنت قرار گرفته و در مطالعات ایمونوهیستوشیمي

فیالمنت حرکت داده شود قسمت المالیي قرار داشت که

بیشتر مشهود بودند (اشكال  1تا .)5

المال در جهت هاي مختلف دور آن قرار گرفته بودند و در
نهایت در قسمت باالیي و راسي که فاقد المال بوده است.
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شكل 1ـ رشتههاي آبشش بصورت دو ردیفي در دو سمت تیغه آبشش قا بل رویت ميباشند .بافت همبند غضروفي ( )Cسلول یونوسیت
( ،)1سلول اپي تلیال ( ،)0گلبول قرمز ( ، )9و سلول پیالر (.)H & E, x725( )9

شكل 0ـ سلولهاي موکوسي به تعداد زیاد که در این رنگآمیزي پاسخ مثبت دادهاند (پیكانها).)PAS, x2900( ،

شكل 9ـ مكانیابي و شناسایي سلولهاي یونوسیت در بین رشتههاي آبشش ،بزرگنمایي= µm 92
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شكل  9ـ مكان یابي و عدم پاسخ مثبت سلولهاي موکوسي به روش ایمونوهیستوشیمي بزرگنمایي= µm 92

شكل  5ـ در این شكل گلبولهاي قرمز خون که به تعداد زیاد در عروق خوني و به رنگ روشن مشخص ميباشند بزرگنمایي= µm 92

بحث
محققین با مطالعه بر روي آبشش بچهماهیان گونههاي

بوده است .در اکثر ماهيها بافت پوششي رشتههاي آبششي

مختلف گزارش کردند که در ساختار آبششها دو نوع بافت

شامل دو لبه آوران ،وابران و فضاي بین قاعدهاي تیغهها مي-

پوششي عمومي وجود دارد [ 5و  .]6نوع اول ،رشتهها و

شود که فضاي بین تیغهها ،رشتههاي آبششي نامیده ميشود

بافتهاي حمایتکننده را پوشانده و نوع دوم تیغهها را مي

[ .]17بافت پوششي این رشتهها همان طوریكه در آبشش

پوشاند [ .]4بافت پوششي رشتهها و تیغهها با توجه به

گونه مورد مطالعه مشاهده گردید ضخیمتر از بافت پوششي

موقعیت ،ضخامت ،گردش خون و همچنین ترکیب سلولها

تیغهاي ميباشد و به طور معمول از  9الیه سلول یا بیشتر

متفاوت ميباشند که مطالعه بر روي گونه اخیر نیز گزارش

تشكیل شده است [ .]12مطابق مطالعه اخیر بر اساس نتایج

گردید بطوریكه در لبه اتصالي رشتههاي آبششي به پایه

بیشتر سطح بافت پوششي به وسیله سلولهاي مكعبي یا

غضروفي آن در بچه ماهي کفال داراي ضخامت بیشتري

سنگفرشي پوششي کناري پوشیده شده است در حالي که
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سلولهاي تمایز نیافته با تیغه پایه در ارتباط ميباشند .کانكو

مهمترین آنها سلولهاي مخاطي ،سلولهاي سنگفرشي و

و همكاران ( )0224با مطالعه بر روي آبشش آزاد ماهیان

سلولهاي کلراید ميباشد [ .]14سلولهاي کلراید به

گزارش کردند که غشاي فوقاني سلولهاي سنگفرشي که

سلولهاي یونوسیت و سلولهاي غني از میتوکندري نیز

هستند

معروف ميباشند .در کنار سلولهاي کلراید نوع دیگري از

چینخوردگيهاي کوچكي دارند که اغلب از نظم خاصي

سلولها بنام سلولهاي کمكي وجود دارند که همانند این

برخوردار است .نقش اصلي این سلولها تبادل گازهاي

سلولها شامل تعداد زیادي میتوکندري بوده ولي سیستم

تنفسي است [ .]11البته در بافت پوششي این رشته ها تعداد

توبولي آنها به نسبت توسعه کمتري یافته است و نسبت به

قابل توجهي سلولهاي بزرگ غني از میتوکندري و سلول-

سلولهاي کلراید خیلي کوچكترند .سلولهاي کمكي

هاي مخاطي یافت ميشوند [ .]02در آبشش بچه ماهي کفال

بیشتر در اپيتلیوم آبشش ماهیان دریایي یافت ميشوند و در

طالیي چهار جفت کمان آبششي (چهار کمان در هر طرف

گونههاي آبشیرین ،کمتر معمول ميباشند .این سلولها

سر) مشاهده گردید بطوریكه در هر کمان ،تعداد فراواني

نقش مهمي در تنظیم اسمزي دارند .بساري از محققین بر

رشته آبششي قابل تشخیص بود .این رشتهها توسط هزاران

این باورند که سلولهاي غني از میتوکندري در ماهیان

تیغه آبششي ثانویه حمایت ميشدند ،این تیغههاي آبششي

دریایي نسبت به ماهیان آب شیرین از تعداد بیشتري

براي مبادله گازها به کار ميروند و غالباً بافت پوششي رشته

برخوردار بوده داراي شبكه آندوپالسمي خشن و سیستم

هاي آبششي براي انتقال یونها اختصاص یافته است .سائود

توبولي توسعه یافته مي باشند .جهت تأمین انرژي براي

و همكاران ( )0227با مطالعه بر روي آبشش خرگوش ماهي

انتقال یون ،در چین خوردگيهاي غشاء قاعدهاي جانبي

گزارش کردند که بخش خارجي تیغهها توسط سلولهاي

داراي آنزیم  Na+, K+-ATPaseميباشند .در بررسيهاي

پوششي نازک پوشیده شده و بخش داخلي توسط غشاهاي

فراساختار سلولهاي غني از میتوکندري در ساختار این

پایه نازک به همراه سلولهاي پیالر یا ستوني پشتیبان،

سلولها یك غشاء پیچیده از توبولهاي منشعب و پیوسته

تشكیل شده است .این وضعیت به سلولهاي خوني امكان

وجود دارد .سطح رأسي سلولهاي غني از میتوکندري بسیار

ميدهد تا بدون ایجاد تغییرات عمده در شكل خود ،در

انعطاف پذیر و داراي یك فرورفتگي ميباشد .یكي از

داخل تیغهها جریان یابند [ .]16در مطالعات ریزبیني آبشش

ابزارهاي مهم در تشخیص سلولهاي غني از میتوکندري آب

گونه مورد مطالعه در طرفین تیغههاي اولیه (رشتههاي

شور از انواع آب شیرین تغییر شكل این فرورفتگيها در

آبششي) تیغه هاي آبششي ثانویه نیمدایرهاي قرار گرفته بود

محیطهاي مختلف است .این فرورفتگيها در محیط آب

و یك الیهي دو ردیفي از سلولهاي پوششي ،اپيتلیوم

شور عمیق و در آب شیرین با غلظت متوسط یونها کم

تیغههاي ثانویه را تشكیل ميداد .بافت پوششي تیغههاي

عمق و در آبهاي شیرین با غلظت یوني پایین بصورت

ثانویه توسط تعداد زیادي سلولهاي پیالر پشتیباني ميگردد

ریزپرز ميباشد [.]15 ،0

فراوانترین

سلولها

در

اپيتلیوم

آبشش

که در مطالعه بر روي آبشش بچه ماهي کفال طالیي نیز
گزارش گردید .در مطالعه توسط محققین مختلف بر روي
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