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 (Barbus grypus) مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک روده در ماهی شیربت

4، مهرزاد مصباح3، محمود خاکساری مهابادی2، مهدی هادی جعفری*1حسن مروتی  

 دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده دامپزشکی شناسی،بافت گروهـ 1

 دانشگاه تهران ،دانشکده دامپزشکی ،ناسیشبافت گروهـ 2

 دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ،آناتومی و جنین شناسی گروهـ 3

 دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ،های آبزیان بهداشت و بیماری گروهـ 4
 hmorovvati@scu.ac.ir: مکاتبات مسئول*

11/7/44تاریخ پذیرش:                      3/6/44تاریخ دریافت:        

 چکیده

داراي رژیم  که کند ماهي شیربت از ماهیان بومي و فراوان استان خوزستاندر آبزیان با توجه به نوع رژیم غذایي طول متفاوتي پیدا ميروده  

شناخت ساختار بافتي  .ددارنخواري غذایي گوشتماهیاني است که رژیم  بامتفاوت  ايساختار رودهداراي باشد، چیزخواري ميغذایي همه

ن احتیاجات غذایي جهت توسعه پرورش این نوع از ماهي بنماید. در این مطالعه چنیتواند کمک شایاني به تغذیه و همروده در این ماهي مي

کشي، روده انتخاب شده و پس از آسان مترسانتي 52/40 ± 00/9 میانگین م و طولگر 52/429± 25/01 بت با میانگین وزنيعدد ماهي شیر 01

افزار و نرم Dino lite شناسي در مورد آن به انجام رسید. با لنزهاي معمول بافتآمیزيها جدا شده  و مراحل تهیه مقاطع پارافیني و رنگآن

Dino capture  ها با نرم افزار گیري شده و سپس دادههاي مختلف اندازهقسمتSPSS 12/1 با  و p≤ مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این

ترین دیواره، بیشترین تعداد سلول جامي، بیشترین ضخامت طبقه مخاطي و بیشترین ارتفاع پژوهش نشان داد که قسمت ابتدایي روده ضخیم

هایي روده بیشترین که الیه عضالني روده در قسمت انتدر صورتي باشد.اي را نسبت به سایر نواحي روده دارا ميبافت پوششي استوانه

گر این امر است که بین ساختار بافتي نتایج به دست آمده از این تحقیق بیان .وجود داردضخامت و در قسمت میاني روده کمترین ضخامت 

مخاطي و  خانواده از لحاظ ضخامت کل دیواره و ارتفاع بافت پوششي و ضخامت طبقهماهي شیربت در مقایسه با سایر ماهیان هم دیواره روده

 هاي جامي شباهت و در مورد ضخامت طبقه عضالني نواحي مختلف تفاوت وجود دارد.لتغییرات تعداد سلو

 شیربتماهي هیستولوژیک، هیستومورفومتریک، روده، کلمات کلیدی: 

 مقدمه

گسترش سریع جمعیت انساني و نیاز به یک منبع غذایي که 

مین کند، توجه بتواند احتیاجات ضروري بدن انسان را تأ

هاي دامي سوق جوامع انساني را به سوي مصرف فرآورده

و سختي  محدود بودن منابع گوشت قرمزگران و داده است. 

نسبي استفاده از گوشت قرمز نسبي پرورش دام و مضرات 

کنندگان این فرآورده را دچار دهندگان و مصرفپرورش

هاست که تردید نسبي کرده است. با توجه به این محدودیت

ي بشري به دنبال منبع غذایي جایگزین با مضرات جامعه

عالوه بر  کهاست  منبع غذایيماهي یک  کمتر افتاده است.

وري غذایي باالتري نیز داشته نداشتن مضرات فوق بهره

-% از مجموع پروتئین51ماهي حدود  جایي که از آنو  باشد

و داراي  [0] کندهاي حیواني مورد احتیاج بشر را تأمین مي

چون هضم و جذب آسان، وجود مقدار زیادي مزایایي هم

اسیدهاي آمینه ضروري در ساختار آن، و دارا بودن درصد 

قابل قبولي از مواد معدني نظیر کلسیم، فسفر، ید، فلوئور و 

   Dو A ،Eهایي نظیر ویتامین چنین دارا بودن ویتامینهم
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به روز بیشتر  فراورده روزتوجه مصرف کنندگان به این 

قریب به یک سوم از مردم جهان  گشته است تا جایي که

تا آورند، بیشترِ نیاز پروتئین خود را از این منبع به دست مي

 51که مصرف سرانه آن در برخي از کشورها به بااليجایي

با توجه به توسعه صنعت  .[0] رسدکیلوگرم در سال مي

گاهي از دستگاه پرورش آبزیان خصوصاً ماهي، شناخت و آ

ي ورود مواد غذایي و در ها، به عنوان دروازهگوارش آن

یابد. در این بین واقع انرژي به بدن ماهیان، ضرورت مي

 هضم و جذب غذا در ماهیانکه محل اصلي  رودهشناخت 

تواند به شناخت هر چه بهتر دستگاه گوارش آبزیان مي است

مک شایاني نماید. لذا ها، کو در نتیجه نیازهاي مورد نیاز آن

در  رودهکه در مورد ساختمان بافت شناسي اینبا توجه به 

از ماهیان بومي و فراوان  (Barbus grypus) ماهي شیربت

-چیزخواري ميکه داراي رژیم غذایي همه استان خوزستان

مطالعه حاضر با  ،باشدهیچ گزارشي در دسترس نمي باشد

هیستومورفومتریک هدف مطالعه ساختار هیستولوژیک و 

 است.   در ماهي شیربت صورت گرفته روده

 مواد و روش کار

قطعه ماهي  01در این مرحله تعداد : نمونه برداری -الف

  52/429 ± 25/01شیربت به ظاهر سالم با میانگین وزني 

متر تهیه گردید و سانتي 52/40 ± 00/9گرم و میانگین طولي 

شناسي دانشکده به صورت زنده به آزمایشگاه بافت

دامپزشکي دانشگاه شهید چمران اهواز منتقل گردید. سپس 

گردیده  ماهیان بالفاصله پس از صید به روش ضربه بیهوش

گیري طول کل بدن، محوطه شکمي و پس از توزین و اندازه

نماي ظاهري و موقعیت تشریحي  ها باز شده وهر یک از آن

ت. در ادامه، مورد بررسي ماکروسکوپیک قرار گرف روده

روده از محوطه شکمي خارج شده و در محلول بوئن قرار 

 شد. داده

در این مرحله، بالفاصله : تهیه مقاطع میکروسکوپی -ب

متر از نواحي /. سانتي2هایي به ضخامت حداکثر نمونه

برداشت گردیده و پس از ثبوت،  رودهقدامي، میاني و خلفي 

هاي ها در قالبمونهبه روش معمول تهیه مقاطع بافتي، ن

تا  2هایي به ضخامت گیري شده و سپس برشپارافیني بلوک

، تحت H&Eآمیزي میکرومتر تهیه و عالوه بر رنگ 0

 .(5)نیز قرار گرفتند P.A.Sآمیزي اختصاصي رنگ

در این مرحله ساختار : مطالعه مقاطع میکروسکوپی -ج

اپن اي با میکروسکوپ المپیوس ژرودهشناسي حباببافت

مورد مطالعه میکروسکوپي قرار گرفت. و جهت انجام 

گیري فاکتورهاي مطالعات هیستومورفومتري، پس از اندازه

انتقال داده  00نسخه  spssها به نرم افزار مورد مطالعه، داده

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ≥p 12/1 شد و با 

 نتایج 

یواره روده د که دهاي هیستولوژي نشان دایافته: هیستولوژی

الیه اصلي  9باشد که از داران مينیز همانند سایر مهره

-تشکیل یافته ادوانتیسخاط، عضالني و مخاط، زیر م

است شده هاي بلندي تشکیل روده از چین .(5شکل)است

چنین باشد. همکه متشکل از الیه مخاط و زیرمخاط مي

اي بوده هاي بافت پوششي استوانهمخاط روده داراي سلول

، سیتوپالسمي اي به صورت کشیدههاي استوانهکه این سلول

اي بازوفیل دارند و هسته در قاعده و یا در اسیدوفیل و هسته

در بین  (.4شکل) میاني نزدیک به قاعده قرار داردقسمت 

طور هاي جامي و همیناي سلولهاي استوانهاین سلول

-. سلول(4شکل) شودهاي مهاجر نیز مشاهده ميلنفوسیت

به رنگ ارغواني مشاهده  PASهاي جامي در رنگ آمیزي 

ها افزایش پیدا شوند و به سمت انتهاي روده تعداد آنمي

حاشیه هاي مخاطي در قسمت رأس سلول .(9شکل)کنندمي

-توان مشاهده نمود که در رنگمخطط یا نوار مسواکي را مي

ي مشاهده کامالً به شکل ارغواننیز  PASآمیزي اختصاصي 
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اي ظریف در زیر پارین به شکل الیه .(9شکل) شوندمي

و از بافت همبند سست تشکیل بافت پوششي قرار داشته 

 باشدنیز مي و بافت لنفاوي است و حاوي عروق خونيیافته

ت کمي داشته و طبقه زیر مخاط نیز معموالً ضخام .(2شکل)

ف الیه عضالني صا .(0شکل) باشدحاوي عروق خوني مي

از دو طبقه، حلقوي )در قسمت داخل( و طولي )در قسمت 

هاي عضالني الیه خارج( تشکیل شده است که سلول

ه طولي نیز هاي عضالني الیحلقوي با هسته کشیده و سلول

شوند. در بین دو طبقه عضالني با هسته مدور مشخص مي

شود. طبقه عضالني ورباخ مشاهده مياه گسترده عصبي شبک

وتاه کردن لوله گوارشي و طبقه عضالني حلقوي طولي در ک

روده از  .(7شکل) در تنگ کردن لوله گوارشي نقش دارند

قسمت بیرون توسط سروز پوشیده شده است که این الیه 

-متشکل از بافت همبند سست، همراه با یک الیه از سلول

  .(8شکل) سنگفرشي ساده استهاي 

نشان  0شماره طور که در جدول همان: هیستومورفومتری

داده شده است میانگین ضخامت کل دیواره روده در قسمت 

باشد. این مقدار در مورد میکرومتر مي 42/704 ±85قدامي 

میکرومتر و در مورد  27/294±41قسمت میاني روده 

باشد. تجزیه و میکرومتر مي 94/202± 084قسمت خلفي

در  نشان داد که ضخامت دیواره SPSSتحلیل این اعداد با 

قسمت قدامي روده نسبت به دو قسمت میاني و خلفي 

دهد که این افزایش نسبت به هر دو قسمت افزایش نشان مي

دار است. همچنین قسمت میاني نسبت میاني و خلفي معني

دهد که این کاهش غیرمعنيبه خلف روده کاهش نشان مي

ضخامت الیه مخاطي در سه  (.0دار است )جدول شماره 

 ±48/44ي، میاني و خلفي روده به ترتیب قسمت قدام

باشد. مي 08/918±04/022و  57/47±50/902، 98/249

دهد که ضخامت الیه تجزیه و تحلیل این اعداد نشان مي

مخاطي در قسمت قدامي روده نسبت به قسمت میاني و 

دهد که این افزایش در مورد قسمت خلفي افزایش نشان مي

دار است. معني و خلفي غیرقدامي با هر دو قسمت میاني 

چنین ضخامت الیه مخاطي قسمت میاني روده نسبت به هم

دهد )جدول شماره دار را نشان ميخلف کاهشي غیر معني

 ± 20/4ارتفاع بافت پوششي در قسمت قدامي روده  (.0

و در قسمت خلفي  48/51 ± 47/5در قسمت میاني  89/55

دهد که ها نشان ميهباشد. تحلیل دادمي 24/51 ± 47/5 نیز

ارتفاع بافت پوششي قسمت قدامي نسبت به میان و خلف 

دهد که این افزایش در هر دو مورد روده افزایش نشان مي

چنین قسمت میاني نسبت به بخش دار است. همغیرمعني

دهد )جدول شماره دار را نشان ميخلفي افزایشي غیرمعني

ت قدامي، میاني ضخامت الیه عضالني روده در سه قسم (.0

 و 71/012 ± 01/50،  85/050 ± 28/7 و خلفي به ترتیب

ها باشد که تجزیه و تحلیل این دادهمي 82/055 ± 47/45

مشخص نمود که قدام روده نسبت به میان روده افزایش و 

دهد که افزایش آن نسبت به خلف روده کاهش نشان مي

ت به خلف دار و کاهش آن نیز نسبنسبت به میان غیر معني

دار است. میان روده نسبت به خلف نیز کاهش غیرمعني

دار دهد که این کاهش غیر معنيضخامت عضله را نشان مي

هاي جامي در قدام تعداد سلول (.0است )جدول شماره 

و در قسمت  99/48± 04/5، در میان روده 40/52 ± 4 روده

ها است. تجزیه و تحلیل این داده 85/24 ± 40/0خلفي

هاي جامي در بخش قدامي اکي از آن است که تعداد سلولح

طور خلف روده کاهش نشان روده نسبت به میان و همین

دار است. دهد که این کاهش در هر دو مورد معنيمي

نین بخش میاني روده نسبت به قسمت خلفي روده نیز چهم

 دار استدهد که این کاهش نیز معنيکاهش نشان مي

 (.0)جدول 
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نواحي مختلف روده و اندازه فاکتورهاي مورد مطالعه ـ0دول ج  

 جاميسلولهايتعداد طبقه عضالنيضخامت طبقه مخاطيضخامت بافت پوششيارتفاع ضخامت دیواره 

42/704± 85 قدام روده  a 20/4±89/55  a 48/44±98/249  a 28/7±85/050  a 4±40/52  a 

27/294± 41 میان روده   b 47/5±48/51  a 57/47±50/902  a 0/50±71/012  a 04/5± 99/48  b 

94/202±084 خلف روده  b 47/5±24/51  a 04/022±08/918  a 47/45±82/055  a 40/0± 85/24  c 

 باشد.مي ستون هر در p≤/05سطح  در دارمعني اختالف وجود بیانگر متفاوت انگلیسي حروف * دار است.اختالف معني  p≤/05با 

 

 
 روده در حفره شکمي ماهي شیربتموقعیت ـ 0 شکل

 
ي (، طبقهSMزیرمخاطي) ي(، طبقهMمخاطي)ي طبقه .(H&Eآمیزي طبقات مختلف دیواره روده ماهي شیربت )رنگ ـ5 شکل

 .(S)ي سروزي(، و طبقهMUعضالني)
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هاي مهاجر (، لنفوسیتGلول جامي)(، سEاي)هاي استوانهسلول .( H&Eآمیزي )رنگهاي پوششي مخاط روده ماهي شیربت سلول ـ4شکل

 (.Lاي روده)مستقر بین بافت پوششي استوانه

 
 (.B(، رأس مخطط)Gسلول جامي) .(PASآمیزي )رنگهاي پوششي مخاط روده ماهي شیربتبرخي سلول ـ9شکل

 
 شود.فت لنفاوي منتشر مشاهده مي(. در سرتاسر این الیه باH&Eآمیزي الیه پارین بافت پوششي روده ماهي شیربت )رنگ شکل ـ2شکل
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 شود.(. یک رگ خوني نسبتاً بزرگ در الیه زیر مخاط روده مشاهده ميH&Eآمیزي الیه زیرمخاط روده ماهي شیربت )رنگ شکل ـ0شکل

 
 ( وMC(، خارجي حلقوي)MTهاي عضالني داخلي طولي)(. الیهH&Eآمیزي روده ماهي شیربت )رنگالیه عضالني  شکل ـ7شکل

 (.Gهاي شبکه عصبي آئورباخ)گانگلیون

 
هاي سنگفرشي با هسته برجسته در آن ( که سلولS) (. الیه سروزيH&E آمیزيالیه سروزي روده ماهي شیربت )رنگ شکل ـ8شکل

 مشخص هستند.
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 بحث

اي و مخرج قرار دارد. دیواره لوله روده مابین حباب روده

درست شده بود که الیه اصلي  9گوارش در ماهي شیربت از 

از داخل به خارج عبارتند از : الیه مخاطي، الیه زیرمخاطي، 

هاي انجام شده با بررسي که الیه عضالني و الیه سروزي

، ماهي [4]روي ساختار دستگاه گوارش ماهي کپور معمولي 

، ماهي [2]، ماهي آزاد دریاي خزر [9]آالي رنگین کمان قزل

 هیان آب شیرین  انطباق داردو بیشتر ما [0]سرد آبي گوبي 

-مشاهدات هیستولوژیک و هیستومتریک نشان مي .[8، 7]

، روده ترین دیواره روده در قسمت قداميدهد که ضخیم

اي، و نازکترین دیواره نیز قسمت یعني بعد از حباب روده

و  در مشاهدات هیستولوژیک باشد.میاني روده مي

اطي به هیستومتریک مشخص شد که ضخامت طبقه مخ

. ساختار یابدميدار سمت انتهاي روده کاهش غیر معني

، [4]اي و روده تفاوت چنداني با یکدیگر ندارند حباب روده

ها مانند ماهي گلي قسمت انتهایي روده اما در برخي گزارش

هاي مخاطي بر خالف قسمت ابتدایي و میاني فاقد چین

، قزل آالي [4] ، اما در ماهیاني مانند کپور معمولي[4] است

و کپور  [00] ، مارماهي[01] ، کپور علفخوار[9]رنگین کمان 

هاي مخاطي از قسمت ابتدایي اندازه چین [05] سرگُنده

چنین یابند. همروده به سمت انتهاي روده کاهش مي

هاي کرکي شکل مشخص شده است که بیشترین ارتفاع چین

ن در ناحیه اي ماهي بني و کمترین آدر ابتداي حباب روده

هاي مخاط روده قابلیت . چین[04]خم اول روده وجود دارد 

. به همین [02، 09]دهند جذب مواد غذایي را افزایش مي

هاي مخاطي در ابتداي روده ماهي علت چون اندازه چین

توان نتیجه گرفت که هاست ميشیربت بیشتر از سایر بخش

هاست و شجذب مواد نیز در این قسمت بیشتر از سایر بخ

رویم از جذب مواد هرچه به سمت انتهاي روده پیش مي

آالي چون ماهي قزلها همشود. در برخي از ماهيکاسته مي

شود کمان یک الیه متراکم در الیه مخاطي مشاهده ميرنگین

هاي کالژن مي باشد و که اعتقاد بر این است که شامل رشته

بت ه در ماهي شیرک [9] هاي روده را داردنقش حفاظت الیه

این الیه مشاهده نشد. ضمن اینکه در برخي دیگر از ماهیان 

شود که این الیه نیز  مشابه الیه گرانولوزوم نیز مشاهده مي

که این  [9] هاي پستانداران نقش حفاظتي داشتهسلماست

چنین ارتفاع بافت الیه نیز در ماهي شیربت مشاهده نشد. هم

شود. که ه سمت انتهاي روده کم مياي نیز بپوششي استوانه

که اند محققین مشخص نموده دار است.این کاهش غیر معني

ها اي جذبي در اکثر ماهيهاي آنتروسیت یا استوانهسلول

-جایي که سلول. از آن[00] داران هستندشبیه به دیگر مهره

زمان ایفا اي نیز نقش جذبي و ترشحي را همهاي استوانه

ي ها نشان دهنده، کاهش ارتفاع این سلول[07]کنند مي

انتهایي روده در ماهي  کاهش جذب و ترشح در مناطق

ها که این یافته با نتایج مطالعه در دیگر ماهيشیربت است 

که  ،در این ماهي الیه عضالني مخاطي مطابقت دارد. [08]

رسد، الیه مي 4تا  5باشد و حداکثر به یک الیه نازک مي

هایي از قبیل ه در تطابق کامل است با ماهيک شدمشاهده 

. [05]گُنده ، و کپور سر[04]اي ، کپور نقره[4]کپور معمولي 

 کمان فاقد این الیه است.آالي رنگینکه ماهي قزلضمن این

ها از دو الیه عضالني در اکثریت قریب به اتفاق ماهي

قسمت طولي و حلقوي تشکیل شده است، به جز یک 

در مورد عنبر ماهي منتشر شد  0445ر سال گزارش که د

. در [51]الیه عضالني در سرتاسر روده  4مبني بر وجود 

-مورد الیه عضالني روده مشاهدات مشخص نمود که نازک

ترین عضله در قسمت میاني روده قرار دارد و به سمت 

گردد که این افزایش مخرج بر ضخامت این الیه افزوده مي

اهش ضخامت الیه عضالني قبل از دار است. کغیر معني

گر این مسئله دانست قسمت انتهایي روده را شاید بتوان بیان

 بل از خروج از بدن در این قسمت یککه مواد غذایي ق

سکون نسبي دارند تا آخرین جذب نیز در این قسمت اتفاق 
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-نتایج هیستولوژیک و هیستومورفومتریک تعداد سلول بیفتد.

-که به سمت مخرج تعداد سلولهاي جامي مشخص نمود 

هاي جامي کنند. سلولدار پیدا ميهاي جامي افزایشي معني

طور عمومي در روده ماهیان ترشح کننده موکوس به

. نوع ماده موکوسي بر اساس [9]شود استخواني دیده مي

گونه ماهیان و نیز مسیرهاي مختلف دستگاه گوارش متفاوت 

هاي جامي داد سلول. بر اساس این تحقیق تع[4]است 

اي در هاي استوانهترشح کننده موکوس در میان سلول

قسمت انتهایي روده ماهي شیربت بیشتر از قسمت ابتدایي 

، قزل آالي [4]معمولي باشد. امري که در ماهي کپور آن مي

شود. وجود مواد نیز دیده مي [4] ، ماهي گليرنگین کمان

سازي و دفع مواد  مخاطي روده به تنظیم اسمزي، لغزنده

کند اما بر خالف این مطالعه، در گربه ماهي زاید کمک مي

خاطي روده به هاي مهاي جامي در بین چینسلولاروپایي 

هاي جامي به طرف شود. افزایش تعداد سلولندرت دیده مي

انتهاي روده به دلیل لغزنده سازي موادي است که در 

 .انداز دست دادهآب خود را هاي قبلي لوله گوارش قسمت

 نتیجه گیری

نتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگر این امر است که 

ماهي شیربت در مقایسه با سایر  ساختار بافتي دیواره روده

خانواده از لحاظ ضخامت کل دیواره و ارتفاع ماهیان هم

هایي دارد. بافت پوششي و ضخامت طبقه مخاطي شباهت

هاي جامي نیز در مناطق سلولضمن اینکه تغییرات تعداد 

مختلف روده این ماهي با ماهیان دیگر مشابه است. اما در 

لف اختالفاتي تمورد ضخامت طبقه عضالني در نواحي مخ

چنین یافته بین ماهي شیربت با ماهیان دیگر وجود دارد. هم

مهم دیگري که در این مطالعه بدست آمد وجود الیه 

د که در برخي ماهیان نظیر عضالني مخاطي در این ماهي بو

  شود.کمان مشاهده نميآالي رنگینقزل
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