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 هیستومورفولوژی و هیستوشیمی قسمت رأسی کلیه در میش ماهی خلیج فارس

 (Argyrosomus hololepidotus) 

 ، محمدتقی شیبانی، مسعود ادیب مرادی، سلمان سلطانی*حسن مروتی

 دانشگاه تهران، ایران روه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی،گ
 hmorovvati@ut.ac.irمسئول مکاتبات: *

 6/3/41تاریخ پذیرش:                    51/51/49تاریخ دریافت: 

 چکیده

 از يکی ارزش، با و زیاد نیپروتئ داشتن جهت به Argyrosomus hololepidotus يماه شیم گونه و انیماه دهیشور خانواده

 مي باشندماهیان هاي بدن هاي لنفاوي از مهمترین بافتبافت .باشدمي خوزستان سواحل و عمان يایدر فارس، جیخل انیآبز نیارزشمندتر

که شناسایي آنها در وضعیت سالمت و بیماري داراي اهمیت است. ماهیان فاقد عقده لنفاوي هستند و بر خالف پستانداران در حفره 

. در این پژوهش شودسازي به طور عمده در طحال و کلیه آنها انجام ميندارد و لذا خون ساز وجودهاي آنها، بافت خونمیاني استخوان

و در متر تهیه میلي 9هایي به ضخامت حداکثر ونهپرونفروز نماندام از  از سواحل خلیج فارس تهیه گردید.قطعه میش ماهي  6تعداد 

، ساختار H&E پس از رنگ آمیزي وآماده گردیده میکرون  9-6هایي به ضخامت برش سپس فیکس شدند. درصد 01بافر فرمالین 

 هاي این رنگ آمیزي، از رنگ آمیزينتایج و یافتهتأیید جهت  بافت شناسي قرار گرفت.مورد مطالعه پرونفروز کپسول و بافت پارانشیم 

بافت خونساز، بافت  شاملنتایج میکروسکوپیک نشان داد که ساختار بافتي رأس کلیه میش ماهي  .گردیدنیز استفاده  نقرهاختصاصي 

هاي  بافت لنفوئیدي رأس کلیه هم داراي داربستي از بافت همبند رتیکولر و پارانشیمي از سلول است.هاي کلیوي لنفوئیدي و لوله

  .لنفوسیتي بود

 ميشی، هیستوپرونفروز، میش ماهي کلیدی: کلمات

 مقدمه

 Argyrosomus ماهيماهیان و گونه میشخانواده شوریده

hololepidotus ارزشمندپروتئین باال و  میزان علت، به ،

یکي از و  مرغوبو ي با کیفیت ییک منبع غذا

ارزشمندترین آبزیان خلیج فارس، دریاي عمان و نیز 

 ،هماوري باالداراي . این گونه استسواحل خوزستان 

ســرعت رشــد ، تحمل شوري زیاد ،وسیع پراکندگي

قابلیت تکثیر در  داراي و[ 00]در مرحله جواني  بــاال

-ترین بافتیکي از مهم .[01] باشدمي هاي تکثیرکارگاه

که شناسایي آنها  است هاي لنفاوي، بافتهاي بدن ماهیان

است.  بسیار پر اهمیت ،سالمت و بیماري وضعیتدر 

هاي لنفاوي در ماهیان فاقد عقده لنفاوي بوده و بافت

-ها )پرونفروز( و طحال متمرکز ميقسمت رأسي کلیه

هاي لنفوئیدي وابسته به مخاطات در باشند. همچنین بافت

ناحیه زیر بافت پوششي دستگاه گوارش آنها نیز وجود 

دارند. بر خالف پستانداران، در ماهیان عقده لنفاوي وجود 

ساز هاي آنها، بافت خوننداشته و در حفره میاني استخوان

سازي غالباً در طحال و کلیه نیز وجود ندارد، بنابراین خون

ماهیان، منبع  در رأسي. کلیه [0] گیردآنها انجام مي

قسمت، گاهي در مطالعات  لذا این؛ استها لکوسیت

 ها مورد استفاده قرارلنفوسیت اي مطالعهبر آزمایشگاهي

  .[9] گیردمي

  مواد و روش کار

)شکل قطعه میش ماهي معمولي  6تعداد  مطالعهدر این 

ه صورت تازه سانتیمتر ب 59±9با طول میانگین سالم ( 0
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تهیه گردید. ( 2)شکل صید شده از سواحل خلیج فارس 

به منظور مطالعات  ،بررسي ماکروسکوپي پس از

ضخامت هایي به ونهپرونفروز، نممیکروسکوپي از 

  درصد 01و در فرمالین بافر متر تهیه میلي 9حداکثر 

-فیکس شدند. جهت تهیه مقاطع میکروسکوپي از نمونه

شد  عملهاي مورد نظر به روش معمول تهیه مقاطع بافتي 

پس  هاآماده گردید. برش µ 6-9هایي به ضخامت و برش

مورد مطالعه هیستولوژي قرار گرفتند.  H&E آمیزياز رنگ

ساختار  بررسيبا  مطالعه هیستولوژي و هیستوشیمي

-توسط رنگپرونفروز بافت پارانشیم  کپسول و همچنین

هاي و با توجه به نتایج و یافتهانجام گرفته  H&Eآمیزي 

 نقرهاختصاصي  آمیزيآمیزي، جهت تأیید از رنگاین رنگ

 .استفاده گردید

 
 میش ماهي معمولي خلیج فارس -0شکل 

 

 
 محل هاي صید میش ماهي معمولي از سواحل خلیج فارس -2شکل 

 

 نتایج  

مـیش  در  بافت رأس کلیه ،میکروسکوپیک بر اساس نتایج

بافت خونساز، بافـت لنفوئیـدي و لولـه هـاي     شامل ماهي 

در نـواحي   مراکـزي  شـکل بافت خونساز به  .استکلیوي 

پارانشـیم بافـت   شـد.   دیدهمختلف رأس کلیه میش ماهي 

هــاي هــاي ســینوزوئیدي و ســلولخونســاز از ســیاهر 

تشکیل هاي قرمز بالغ هسته دار اجدادي تولیدکننده گلبول

گرد یا بي قاعده بوده و  ،هاي قرمز نابالغشده است. گلبول

 و بازوفیلیک هااین سلول هسته باشد.هسته آنها کروي مي

باشد. گلبـول هـاي قرمـز    مي اسیدوفیلیکآنها  سیتوپالسم

باشند. بالغ، بیضي شکل بوده و داراي هسته اي بیضوي مي
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ها هـم ائوزینوفیلیـک و هسـته آنهـا     سیتوپالسم این سلول

هـاي قرمـز   گلبـول  مراکز تولیدکننـده بازوفیلیک دیده شد. 

یـک   بـه شـکل  توسط بافت همبند نسبتاً سـخت کالژنـي   

آمیـزي  در رنـگ  .بود متمایز شدهها کپسول از سایر قسمت

ماهیت کالژني این کپسول به خوبي مشـخ    ،اختصاصي

 نیز گلبول هاي قرمز بدون کپسـول  يدر مواردشده است. 

بود.  مشاهدههاي رأس کلیه قابل در بین بافت به طور آزاد

-پارانشیمي از سـلول  لنفوئیدي رأس کلیه هم داراي بافت

هـا بـا هسـته بـزر  و     شـامل لنفوبالسـت   هاي لنفوسیتي

 کوچـک، تیـره و کـروي    ههـا بـا هسـت   روشن و لنفوسیت

ــین ــاهده    همچن ــولر مش ــد رتیک ــت همبن ــتي از باف داربس

 .(9تا  5ل اشکا) گردیدند

 

 

 
 (،پیکان مشکيمالنوماکروفاژ)(، پیکان آبي رنگساختار میکروسکوپي رأس کلیه میش ماهي. کپسول اطراف مرکز خون ساز) -5شکل

 .( (×H&E. 40(پیکان زرد رنگقرمز )هاي گلبول 

 

 
 41×)ساختار میکروسکوپي رأس کلیه میش ماهي. کپسول اطراف مرکز خون ساز)پیکان زرد رنگ(، لنفوسیتها )پیکان قرمز رنگ( -4شکل

 .(نقره
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بافت لنفوئیدي )پیکان قرمز ساختار میکروسکوپي رأس کلیه میش ماهي. کپسول اطراف مرکز خون ساز)پیکان مشکي رنگ(،  -9شکل

 .(نقره 01× ). زرد رنگ( گلبولهاي قرمز )پیکانرنگ(، 

 

 بحث 

مطالعاتي هاي لنفاوي ماهي اندامبافت شناسي در ارتباط با 

توسط برخي محققین دیگر به شرح زیـر صـورت گرفتـه    

-رنـگ با  (0552) طي پژوهش میر عالي و همکاران است:

شـد کلیـه مـاهي    آمیزي هماتوکسیلین و ائوزین مشـخ   

ـ ( Sparidentex hasta) صبیتي ه رنـگ قرمـز تیـره، و در    ب

از ناحیه سر تا انتهاي پشـتي   مجاورت و امتداد ستون مهره

 بدن کشیده شده است که این حالت با میش مـاهي کـامالً  

 این است مزونفریک کلیه داراي صبیتي مشابه است. ماهي

 شـود. از  مـي  دیـده  اسـتخواني  ماهیان در عموماً کلیه نوع

صبیتي نیـز هماننـد مـیش     کلیه در ماهي مورفولوژي لحاظ

 است. در شده تشکیل دم و بدنه ،سأر قسمت سه از ماهي

 ایـن  اسـت،  متقارن و مجزا کامالً هاکلیه سأر صبیتي ماهي

 هـا کلیه میاني قسمت باشد. درمي کمي داراي پهناي ناحیه

 قرار دمي ناحیه، بدنه از پس .دارند اتصال یکدیگر به کامالً

همچنـین   است. کشیده و باریک که مانند میش ماهي گرفته

 دفعـي  و خونساز بافت قسمت دو از کلیه در ماهي صبیتي

 بافـت  در کلیه رأسي و پشتي بخش است. دو شده تشکیل

 هـاي سـلول  وجود. باشند مي تفاوت داراي دهنده تشکیل

 نقـش  بیـانگر  کلیـه  سأر از شـده  تهیـه  مقـاطع  در خـوني 

ر د .[5] باشـد مـي  صـبیتي  ماهي کلیه بافت در این خونساز

( کلیـه  0555) زاده و همکارانقهرمان تحقیقي دیگر توسط

 طویـل  باریک، اندامي( Rutilus frisii kutum)ماهي سفید 

 بـدن،  دیـواره  ناحیـه پشـتي   در که بود تیره قرمز رنگ به و

 ایـن  شده است. کلیـه  کشیده هامهره ستون زیر در درست

 اسـت.  شده تشکیل پشتي و میاني ،جلویي قسمت از ماهي

 کلیـه  تـا  که باشدخونساز مي بافت تجمع محل قدامي کلیه

-قسمت این در آن توزیع بود اما شده کشیده خلفي و میاني

 کلیـه  هـاي  قسمت تمام در هاي کلیويلوله است. ها کمتر

در  .[2]بـود   بیشتر پشتي قسمت آنها در تراکم اما شد دیده

بر روي ماهي شـانک   (2119)طي پژوهش لین و همکاران

کــــه بــــه روش ( Acanthopagrus latus)زرد بالــــه 

مشــاهده شــکل  هیستوشــیمي و هیســتولوژي انجــام شــد،

ــه  ــيشناســي کلی ــرد اختصاصــي   رأس ــاهي عملک ــن م ای

 سـاختار  مشخصـه  که سازي را نشان دادخونسازي و لنف

 گونـه  دیگـر  بـا  لنف ساز هاي سلول توزیع. ندارد کلیوي

 طـور  بـه . پژوهش شـده متفـاوت بـود    معمول ماهي هاي

عـرو    در نزدیک کانوني تمرکز به تمایل هاسلول خاص،

در مـاهي هـاي دیگـر     حالت معمول بر خالف داشتند که

 اهمیـت  سـاز کـه بـراي آن   لنـف  کانون که امکان بود. این

هـاي  آزمـایش  از حاصـل  نتایج با فرض شده بود کاربردي
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ــزیم بیوشــیمیایي ــاژ مراکــز. شــد حمایــت آن  مالنوماکروف

 معمـول  طـور  به و است یافت شده رأسيکلیه  در معموال

 گـاهي  آنهـا  چـه  اگر بودند، گرفته قرار عرو  نزدیکي در

 نشـان  بافتي بررسي. شدند نیز مشاهده پارانشیم در اوقات

 کـه  ماکروفاژهـا  از عمـده  طور به مراکز مالنوماکروفاژ داد

 هـاي فاگوسـیت شـده زرد   مانـده  بـاقي  با سیتوپالسم آنها

 دو هـر . اسـت  شـده  تشـکیل  ،بـود  شـده  پـر  رنگ آجري

در بدنـه   شناسـي  از لحاظ بافت خونساز و کلیوي ساختار

 بینـابیني  منطقـه  در خونسـاز  بافـت . وجود داشتند کلیه ي

 در. اسـت  شـده  واقع کلیوي هاي لوله اطراف کنندهاحاطه 

 لکوسـیت  ماکروفاژهـا،  خونسـاز،  هايسلول از منطقه این

 شـبه فیبروبالسـت   هايسلول و هالنفوسیت هاي دانه دار،

 طـور  بـه  خونسـاز  کـانون  ایـن  در هاسلول. وجود داشتند

 بافـت  سـازماندهي  هـی   بـا  شده بودنـد و  توزیع تصادفي

ــي تخصصــي شناســي ــز. نشــدند مشــاهده محسوس  مرک

کـه   است، بدنه کلیه در معمول ساختار یکمالنوماکروفاژ 

 چنـد  هر واقع است، خونساز کانون لبه روي بر اکثریت با

 دو هــر. داشــتند قــرار عــرو  نزدیکــي درآنهــا  برخــي از

 مرکــز آنــزیم آمیــزيرنــگ و مورفولــوژیکي هــايویژگــي

 مشـابه  یافـت شـد   رأسـي در آنچه در کلیه  مالنوماکروفاژ

 (2100) و همکـاران  منکهطي تحقیقي توسط  .[04]بودند 

 پشـت  محـل  در گورخرمـاهي  ماهي، کلیهگورخر  رويبر 

 قـرار داشـته و  فقـرات   سـتون  شـکمي  در قسـمت  ،صفا 

ـ  مشابه. باشدمي یزاقابل تم تنه و سر مناطق داراي  کلیـه  اب

 لولـه  پروگزیمال، هايلوله گلومرول، با نفرون پستانداران،

 ایـن  بـا . رداري دارکننـده اد جمع  مجاري و دیستال، هاي

و  پروگزیمـال  هايلوله از سختي به دیستال هايلوله حال،

 قابــل  ائــوزینو  هماتوکســیلین روتــین آمیــزي رنــگ بــا

 سـلول هـاي   حـاوي  کلیـه  بینابیني تشخی  هستند. بافت

 و اینتررنـال ) ریـز  درون غـدد  هـاي سـلول . است خونساز

 قسـمت  در بـزر   عرو  امتداد در( کرومافین هاي سلول

پژوهشي کـه توسـط   در  .[06]افت مي شوند ی کلیه قدامي

فیـل   کلیـه روي کـه بـر    (2101) آقاي چرمي و همکـاران 

 (ونبـر  قـره ) خاویاري ایراني ماهي و( Huso huso) ماهي

(Acipenser persicus )   و بــه صــورت مورفولــوژیکي 

 قـره  و جوان فیل ماهي هیستولوژیک صورت گرفت، کلیه

 و باریـک  و سـیلندري  کـه  است لوب دو از متشکل برون

 کلیـه  ها داراي سه بخش هستند: سرکلیه .باشندمي طوالني

 اینتررنـال  بافـت  جزایـر  و سـاز خـون  بافت از که منحصراً

. است شده تشکیل هاگلومرول و کلیوي هايلوله از عاري

 ساز خون بافت آن در و تغییر مي کند هبدن در ساختار این

 هـا گلـومرول  و هـا لوله تعداد اما یابد،مي کاهش تدریج به

 پراکنـدگي  کلیـه  قسمت دمي )عقبـي(  در. یابدمي افزایش

 توسـط  و یابـد  مـي  کـاهش  کامل طور به ساز خون بافت

. شـود پیچیده جایگزین مي هايلوله و متعدد هايگلومرول

 شامل نفرون هر. کندها را پر مينفرون میان خونساز بافت

هــاي سـلول  بــومن، کپسـول  توســط کـه  اســت گلـومرول 

 .[1] گـردد محصور مـي جمع کننده  و دیستال پروگزیمال،

 کلیـه بـر روي   (0551) طبق پژوهش الـذهبي و همکـاران  

، مشـخ  شـد   (Sarotherodon galilaeus) ماهي تیالپیـا 

 تعداد از متشکل يالولهعضو  ترکیب این ماهي از کلیهکه 

 هـر . شکل گرفتـه اسـت  ( نفرون) کلیوي واحدهاي زیادي

ــک ــامل ی ــه ش ــالپیگي،   مجموع ــمک م ــهجس ــايلول  ه

از میـان  . باشـند مي ادرار کننده جمع و دیستال پروگزیمال،

 دهنـده تشـکیل   یتیـک ئهماتوپو بافـت  یک نیز ها لوله این

جسـمک   حـال،  ایـن  بـا . کنـد عبور مـي  ماتریکسي اتصال

 بـومن  کپسـول  داخـل  در عروقي گلومرول یک از مالپیگي

 سنگفرشي هايسلول از دوم حالت در. است شده تشکیل

 بـومن  کپسـول  و گلومرول بین. است شده تشکیل اپیتلیوم

 جسـمک کلیـوي  . دارد وجـود  بـومن  ي بنـام فضـاي  فضای

 گـردن  بخش یک طریق از پروگزیمال بخش به( مالپیگي)

 بـا  چیـده پروگزیمـال  پی هـاي لولـه . کوتاه هدایت مي شود

 حاشـیه مسـواکي   یـک  با بزر  مکعبي اپیتلیال هايسلول

 ایـن  سیتوپالسـم . شـوند مي مشخ آشکار  ائوزینوفیلیک

 ،یـک بازوفیل آنها هسته که حالي در ائوزینوفیلیک، هاسلول

 سلول هر. است گرفته قرار مرکز در و شکل بیضي بزر ،

جمـع   لولـه  ک اسـت. یـ بازوفیل برجسـته  هسته یک داراي

 ائوزینوفیلیـک  کمـي  کـه  مکعبـي  هايسلول با ادرارکننده 
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-شدهمشخ  دارند  و برجسته کروي هايهسته و هستند

 بر (0555) در پژوهشي دیگر توسط بوچر و هافر [.4] اند

ــتولوژي و    روي ــه روش هیسـ ــزر  بـ ــر بـ ــان سـ ماهیـ

هسیتولوژي آنزیمـي، کلیـه در هـر دو جـنس ایـن گونـه،       

 هـاي آزاد ها با ساختار تیپیک ماهیان اسـتخواني آب رونفن

هاي عروقي اسـت.  بودند. جسمک کلیوي شامل گلومرول

هـاي  سلول دهندهکه نشان  بخش گردني خیلي کوتاه است

ــا   ــم ب ــومرولي ک ــم   هســتهگل ــزر  و سیتوپالس ــل ب طوی

 ،پروگزیمال لولهنخست  قطعههاي بازوفیلیک است. سلول

بازال، تعداد زیادي وزیکـول   هستهداراي  که ستوني است

بسـیار مشخصـي هسـتند.     حاشیه مسواکيپینوسیتوتیک و 

هاي نفرون در ارتباط با پارامتر هیستوشیمي آنزیمي بخش 

آنـزیم هـاي مـد     ،ویژه اي ذکر شده است و در تمام موارد

   .[6]نظر منفي بود 

روي بـر   (2112) در کاري دیگر توسـط مـال و همکـاران   

 رأسـي  ، کلیـه (Hoplias malabaricus) گر  مـاهي  کلیه

 پارانشیمي، هاي سلول جمله از هاسلول انواع زا این ماهي

 و کرومـافین  و اینتررنـال  غـدد  خونسـاز،  بافـت  و لنفاوي

. اسـت  شـده  تشـکیل  مالنوماکروفاژها هايتجمع همچنین

 مختلـف  مراحـل  در خـون  قرمز هاي سلول و هالکوسیت

 ایـن . گـر  مـاهي بـود    رأسـي  کلیه در هاسلول اکثر بلوغ

 امـا  پسـتانداران بـود،   به شبیه ساختاري نظر از هالکوسیت

 صـورت گیـرد.   بیشـتر  بـا جزئیـات   خاص نامگذاري باید

 توانندمي که هستند ايرنگدانه هايسلول مالنوماکروفاژها

مراکـز   دهدهنـ تشـکیل   ايدسـته  یا و شده به صورت جدا

 بـا رنـگ  گر  ماهي  در باشند. این مراکزمالنوماکروفاژي 

 مواد یا و گرانولي به صورت ائوزین /هماتوکسیلین آمیزي

. دارنـد وجـود  ( تیـره  اي قهوه به زرد از) ناهمگن رنگدانه

 کربوهیـدرات  وجـود  بـراي  مثبـت  شـاخ   هاسلول این

-ماسون آمیزي رنگ) مالنین و( PAS آمیزي رنگ) خنثي

 در مراکز مالنوماکروفـاژي  تعداد افزایش. باشندمي( فونتانا

 افـزایش  از حـاکي ( p<  10/1) گـر  مـاهي    رأسي کلیه

در پژوهش  .[09]اندام مي باشد  این در فاگوسیتوز فعالیت

 مـاهي تیالپیـا زیلـي    کلیـه دربـاره   (2102) هادي و علوان

(Tilapia zillii)بـا  کلیـوي  متعـدد  هـاي از جسمک  ، کلیه 

 يالولـه  سیسـتم  یـک  و یافتـه  توسـعه  خوبي به گلومرول

 هـاي سـلول  توسـط  پروگزیمـال  بخـش . بود شده تشکیل

 واقـع حاشیه مسواکي  بازالي و هسته با بلند ستوني اپیتلیال

 دیستال بخش. بود شده پوشیده رأسيهاي سلول امتداد در

 هسـته  بـا  روشن نسبتا ستوني بزر ، اپیتلیال هايسلول با،

 وجـود  یـا  و بـود  یافتـه  کـاهش حاشیه مسواکي  و مرکزي

 یـا  و کننـده  جمـع  مجـراي  شـده بـود.   مشـخ  نداشتند 

 سـلول  و حـاوي  بـود  دیستال بخش از قطورتر گلومرولي

حاشـیه   بـدون  و ايقاعده هايهسته با ستوني اپیتلیال هاي

   .[05] بود مسواکي

بـر روي   (0512) در پژوهشي دیگر توسط اندو و کیمـورا 

 و مـاهي قرمـز  ( Cyprinus carpio)هاي کپـور  ماهي کلیه

(Carassius auratus) ــه روش هی ــبـــ  ولوژي وتســـ

 بـه  هاگلومرول قرمز، و کپور ماهي دو هر هیستوشیمي، در

. رنگ دارنـد  کم مزانژیوم یک و عرو  رساني شده خوبي

 اپیتلیـال  هـاي  سلول با و کوتاه هستند و سیلندري هاگردن

 درحاشـیه مسـواکي   . شده اند مشخ  ک،یبازوفیل مکعبي

 نشـد.  مشاهده جمع کننده یا دیستال هايلوله هی  کدام از

 دیگـر  از قطـر بیشـتر   بـا جمع کننده  هايلوله گونه دو هر

   .[5] داشتند نفرون ايلوله هايبخش

ماهي  رأسي کلیه بافت بر روي (0512) گرومن مطالعهدر 

 شـامل  و است کلیه تنه نوک ادامه رأسي باس راه راه، کلیه

 تعـداد  امـا  لنفومیلوئیـد اسـت   یـا  و گسترده خونساز بافت

 عناصر اولیه خوني سلول نوع چهار. کلیوي دارد لوله کمي

 هـا، هموبالسـت  هـا، لنفوسیت: دهندمي تشکیل را خونساز

 .  ماکروفاژها و( هارتیکولوسیت) هااریتروبالست

 پـیش  ایـن . پارانشیم هسـتند  داخل در غالباً هاهموبالست

 مـي  تصـور  حاضر، جا همه در خوني سلول هاي سازهاي

 و اریتروئیــدي هــايســلول بــه توانــایي تمــایز شــود کــه

 موجود خوني هايسلول بزرگترین آنها. میلوئیدي را دارند

-مونوسـیت  برابر ،اندازه در که هستند بالغ ،راه راه باس در

 اغلـب  گـرد،  هسـته  یک هستند که جوان هايماهي در ها

شـل   کروماتین شامل که است، شده واقع غیرمتعارف بطور
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 به شدت رنگ آمیزي سیتوپالسم. باشندمي مرتب آزادانه و

کـه   روشـن  هـاي واکوئـل  شـامل  اغلب و ک استیبازوفیل

ــان ــده نش ــش دهن ــاز نق ــیش س ــیت پ ــتمونوس ــا اس  .ه

. شـوند  مـي  دیـده  بلوغ از مرحله چند در اریتروبالست ها

 هسـته  وجـود دارنـد،   رأسـي  کلیـه  در که مالنوماکروفاژها

 کـه  واکوئولـه  سیتوپالسم یک و تغلیظ شده و غیرمتعارف

 فاگوســیت شــده آجــري زرد مانــده اجســام بــاقي شــامل

 سـلول  ایـن  راه راه بـاس  در دارند ،(مالنین و لیپوفوشین)

PAS بـا   (2111)و همکـاران   بوزیـدار  .[02] هستند مثبت

اي بافت شناسي بافت کلیه و طحـال مـاهي   مطالعه مقایسه

خاردار دریایي پرورشي و وحشي دریافتند که تعداد مراکز 

ماهیان پرورشـي بـه طـور    مالنوماکروفاژ در کلیه و طحال 

آتروفي و تحلیل گلومرولي در کلیـه   .داري بیشتر بودمعني

ماهیان پرورشي گزارش شده اما این تفاوت فقط در مـورد  

( 2114یان و همکـاران )  .[02]دار بوده است آتروفي معني

 P.olivaceusدرباره تکامل اندام هاي لنفاوي ماهي فالندر 

ماهگي بررسـي نمودنـد. بـر     05تخم تا  زمان خروج ازاز 

هاي لنفـاوي نشـان دهنـده یـک     ها، وزن ارگاناساس یافته

باشـد.  تري با وزن بدن نسـبت بـه سـن مـي    ارتباط نزدیک

ها در اندام هاي لنفاوي با سن افزایش تعداد کلي لکوسیت

-. طحال و رأس کلیه مخلوطي از جمعیـت سـلول  یابندمي

هـاي  سـلول  ،کلیـه  رأس کـه در  هاي سـفید و قرمـز دارد  

همکـاران   و گـریس  .[05]دارنـد   وجـود لنفاوي بیشـتري  

هاي قدامي و میاني کلیـه  (، عنوان کردند که قسمت0511)

توان به صورت ماکروسـکوپیک  مي ماهي کپور علفخوار را

که در ماهیاني نظیر مارماهي  از هم تفکیک نمود. در حالي

بـا  و قزل آالي رنگین کمان تفکیک این دو قسمت از هـم  

 .[01] باشدنمي دید ماکروسکوپي امکانپذیر

هــاي (، بــه کمــک روش 0559و همکــاران )مســگور  

هیستوشیمیایي و میکروسکوپ نوري و الکتروني داربست 

ک نوع ماهي استخواني )بریم دریایي( را مورد ی کلیهبافت 

از با توجـه بـه اینکـه    در مجموع . [02] بررسي قرار دادند

بافت شناسي این گونه از ماهي هی  گونـه تحقیقـي    لحاظ

در  ایـن تحقیـق  لذا نتایج حاصـل از   است، صورت نگرفته

اي ایمني مقایسه از نظردستگاه لنفاوي شناخت هرچه بهتر 

 باشد.مي ها حائز اهمیتبیماري بهتر کنترلو 

 نابعم

(. آبزي پروري براي 0511مهرداد ) ،مشایي ؛رحیم  ،پیغان  -0

انتشارات ها، مدیریت پرورش ماهي و بیماري -دامپزشکان

 .52-55و  21-24 فحات، صدانشگاه شهید چمران اهواز

 ؛جاوید ،ایمانپور نمین ؛علي ،باني ؛زهرا ،قهرمان زاده -2
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در دو محیط لب   Rutilus frisii kutum مولدین ماهي سفید

مجله (. رودخانه خشکرود) شور )دریاي خزر( و آب شیرین
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