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 هفدهمين کنفرانس سراسری و پنجمين کنفرانس بين المللی زيست شناسی ايران

                  

  

در ) Cyprinus carpio(شناسی اپيدرم ماهی کپور معمولی بافت  

 های مختلفوزن
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   چکيده

قطر  های ترشح کننده موکوس وضخامت اليه پوششی, تعدا سلولبررسی هدف, 
های در وزنماهی کپور  ور معمولی بود.پيدرم ماهی کپها در ااين سلول

عدد برای هر وزن از سد  ١۵گرم به تعداد  ٢٠٠گرم و  ۵٠گرم,  ٢٠زير 
 سانتی متر ٢×٢های بافت پوست به ابعاد از هر وزن نمونه وشمگير تهيه و

 ۴٨درصد به مدت ١٠برداشته و در فرمالين  ت زيرين باله پشتیاز قسم
های موردنظر های پارافينی از بافتتهيه بلوک ؛ پس ازساعت قرار گرفتند

با روش  ميکروتوم تهيه و سپس ميکرون توسط ۴-۵هايی به ضخامت برش
های يه پوششی، تعداد سلولضخامت ال ؛آميزی شدائوزين رنگ_  هماتوکسيلين

يکروسکوپيک مورد های مها با بررسیکننده موکوس و قطر اين سلول ترشح
در منطقه هر برش چند ميدان ميکروسکوپی با  ارزيابی قرار گرفت،

نتايج  بررسی و ميانگين متغيرهای ذکر شده تعيين شد.× ۴٠بزرگنمايی 
های ترشح نشان داد که با افزايش وزن ضخامت اليه پوششی و تعدا سلول

ری بين ی مختلف اختالف معناداهايابد و در وزنوس افزايش میکننده موک
های ترشح از نظر قطر سلول؛  )P< 0.05( وجود داشت متغيرهای ذکر شده

گرم اختالف معناداری وجود ٢٠٠گرم و ۵٠کننده موکوس بين وزن 
گرم  افزايش ٢٠٠و  ۵٠های وزن های موکوسی دراما قطر سلول )P>0.05نداشت(

 گرم داشت. ٢٠وزن  معناداری با
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، های موکوسسلول ائوزين,_رنگ اميزی هماتوکسيلينکلمات کليدی: اپيدرم, 
 کپور معمولی. 

 

   Abstract 

The purpose of this study was evaloation of the skin tickness, frequency of mucus cells and size 

of mucus cells. the fish  maintained from Voshmgir barrier of Golestan province. 15 fish of each 

weights of 20g, 50g and 200g  were sampled and Skin samples measuring 2cm long and 2cm 
wide, were dissected from 15 fish of each weight. Skin was removed from the under  the dorsal 
fine and fixed in 10% buffered neutral formalin for 48 h, cut in half along the long axis, trimmed 
of damaged tissue on the sides, embedded in paraffin blocks, sectioned at a thickness of 4-5 µm  
by microtom and stained with hematoxylin-eosin. Histology preparations were measured for 
thickness of the outer epidermis, mucous cell frequency and size of mucus cells. in the area of the 
each section determined several fields nicroscopic with ×40 magnification and determined 
average of the mentioned parameters. these results indicate that had a significantly higher 
frequency of mucous cells and average skin tickness between different weights of Common 
carp(p<0.05). There was no significant difference in size of mucus cell between weight of 50g 
and 200g (P>0.05), but there was significant increasing between 50g and 200g with 20g(P<0.05). 
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