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هیستولوژي و هیستوشیمی طحال در میش ماهی يمطالعه
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چکیده
نیارزشمندترازیکیزیادنیپروتئداشتنجهتبه Argyrosomus hololepidotusیماهشیميگونهوانیماهدهیشوريخانواده

ارزیابی که  باشندمیهاي بدن ماهیان ترین بافتهاي لنفاوي از مهمبافت.باشدمیخوزستانسواحلوعمانيایدرفارس،جیخلانیآبز
 يبر خالف پستانداران در حفرهلنفاوي هستند و يدهعقماهیان فاقد . اهمیت است دارايسالمت و بیماري وضعیتبررسی ها در آن

در این .شودانجام می هاآن يدر طحال و کلیه به طور عمدهسازي لذا خونو ساز وجود نداردها، بافت خونهاي آنمیانی استخوان
متر میلی 5هایی به ضخامت حداکثر ونهطحال نملنفاوي  انداماز . از سواحل خلیج فارس تهیه گردیدمیش ماهیقطعه  6پژوهش تعداد 

، ساختار H&Eآمیزيپس از رنگو آماده گردید mµ6-5هایی به ضخامت برش سپس .شدندفیکس درصد 10و در فرمالین بافر تهیه 
-آمیزيآمیزي، از سایر رنگهاي این رنگنتایج و یافتهجهت تأیید .قرار گرفت شناسیبافتمورد مطالعه طحال  بافت پارانشیم کپسول و

نتایج میکروسکوپیک نشان داد که ساختار بافتی پارانشیم .گردیداستفاده نیز نقره و ، ماسون تري کرومPASهاي اختصاصی از قبیل 
-مویرگتوسط پولپ قرمز و  آنقسمت اعظم . بودهاي الیپسوئید مراکز مالنوماکروفاژ و مویرگ ،طحال شامل پولپ سفید، پولپ قرمز

خون  يطحال در میش ماهی به عنوان یک منبع ذخیره غالباً دهدکه نشان می بودهاي قرمز اشغال شده سینوزوئیدي مملو از گلبول هاي
.باشدمی

شیمی، هیستوماهیطحال، مالنوماکروفاژ، میش : کلیديکلمات 

مقدمه
به علت  ،Argyrosomus hololepidotusماهیمیش

ی با ییک منبع غذا به عنوانارزشمند پروتئین باال و  میزان
خلیج  ماهیانترین ارزشپریکی از و  مرغوب،کیفیت

خوزستان  استان فارس، دریاي عمان و نیز سواحل
،هماوري باالداراي این گونه . گرددمحسوب می

 يدر مرحلهرشد سریع، 1یوري هالین،گستردهپراکندگی
و قابلیت تکثیر ) Griffiths and Heemstra 1995(جوانی 

Battaglene(باشدمیهاي تکثیردر کارگاه and Talbot

1994.(

1ي دامپزشکی، دانشگاه تهراناستاد گروه علوم پایه، دانشکده *1

ي دامپزشکی، دانشگاه تهرانشناسی، دانشکدهدانشجوي دکتراي بافت 2
ي دامپزشکی، دانشگاه تهراندانشیار گروه علوم پایه، دانشکده 3

هاي ، بافتهاي بدن ماهیانترین بافتیکی از مهم
سالمت و  وضعیتها در که شناسایی آن استلنفاوي
هاي بافتدر ماهیان . است اهمیت بسیار پر،بیماري

و طحال ) پرونفروز(ها کلیه رأسیلنفاوي در قسمت 
هاي لنفوئیدي وابسته به بافت همچنین. باشندمیمتمرکز 

 زیر بافت پوششی دستگاه گوارش يمخاطات در ناحیه
ماهیان بر خالف پستانداران، در . نیز وجود دارندهاآن

میانی  يو در حفره وجود نداشتهلنفاوي  يعقده
، وجود نداردنیز ساز ها، بافت خونهاي آناستخوان

E-mail: hmorovvati@ut.ac.ir)ي مسئولنویسنده(

1- Euryhaline
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شودمیانجام در طحال و کلیه غالباًسازي خونبنابراین
هاي با کنترل تعداد سلولطحال ). 1380پیغان و مشایی (

وقتی .نمایدمیحجم خون را تنظیم خونی در بافت خود، 
هاي قرمز در است، تعداد گلبول شآرام در حالت ماهی

 ه شدههاي خونی ذخیرخون محیطی کم و سلولگردش 
که هنگامی از طرفی.گردندبه وفور مشاهده میدر طحال 
هاي قرمز خونی حال فعالیت است، تعداد گلبولماهی در 

آن که علت شودمیطحال نازك  لذاو یابدافزایش می
گردش خون استهاي خونی به داخل سلول ورود

). 1379و همکاران هدایت(

مواد و روش کار
قطعه میش ماهی معمولی  6تعداد  ،در این پژوهش

83/14±816/0و بالغ نر و ماده، با میانگین وزنی سالم
به متر سانتی 16/114±08/4کیلوگرم و میانگین طول 

صورت تازه صید شده از سواحل خلیج فارس تهیه 
به منظور مطالعات  ،بررسی ماکروسکوپی پس از. گردید

هایی به ونهطحال نملنفاوي اندام میکروسکوپی از 
 10و در فرمالین بافر متر تهیه میلی 5ضخامت حداکثر 

مقاطع میکروسکوپی  يجهت تهیه. فیکس شدنددرصد
مقاطع  يهاي مورد نظر به روش معمول تهیهاز نمونه

آماده  mµ6-5هایی به ضخامت شد و برش عملبافتی 
 يمورد مطالعه،H&Eآمیزيپس از رنگ، هابرش. گردید

. هیستولوژي قرار گرفتند
طحال توسط پارانشیم ساختار کپسول و بافتبررسی

-هاي این رنگو با توجه به نتایج و یافته H&Eآمیزي رنگ

هاي اختصاصی از آمیزيآمیزي، جهت تأیید از سایر رنگ
کرومتري، ماسون)مشاهده مالنوماکروفاژ(PASقبیل 

مشاهده (نقره و )سازمشاهده کپسول اطراف مراکز خون(
.استفاده گردید) بافت رتیکولر در داربست بافت لنفوئیدي

نتایج
یک توسططحال دست آمده، ه هاي ببا توجه به یافته 

هاي مزوتلیومی پوشیده سلول اي ازکپسول فیبروزي با الیه

بافت همبند رتیکولر و انشعاباتی از . )3شکل(شده است
داراي طحال .دنده، داربست طحال را تشکیل میکپسول

مراکز  ،پولپ سفید، پولپ قرمز پارانشیمی شامل
بافت  اکثروبودهاي الیپسوئید مالنوماکروفاژ و مویرگ

سینوزوئیدي مملو  هايمویرگطحال توسط پولپ قرمز و 
به علت وجود . تشکیل شده بودهاي قرمز از گلبول

هاي مویرگدر داخل  که دار فراوانیهاي قرمز هستهگلبول
که رسدبه نظر میچنین شوند مشاهده میسینوزوئیدي 

.)4شکل(باشدخونيکنندهذخیره  عضویک  طحال
 پخش شده و در سراسر بافت طحال هامالنوماکروفاژ 

ها را آنکه کپسولی ها در اطراف آنبودند و  مشاهدهقابل 
-سلولاین . تفکیک کند، وجود نداشت هااز سایر قسمت

تمایز  براي تأیید تشخیص و کهبودند اي رنگ قهوهها به 
حاصل از منفی PASتجمعات هموسیدرینی  ازهاآن

آمیزي رنگ ،)6شکل(هاي قرمز طحالتخریب گلبول
PAS هامالنوماکروفاژ ،آمیزيکه در این رنگانجام شد
PAS 5شکل(مثبت بودند(.

از در میش ماهی، پولپ سفید به شکل تراکم اندکی 
-تري از مویرگهاي مالنوماکروفاژ و به میزان بیشسلول

که در آن  )1شکل(قابل مشاهده بودهاي الیپسوئیدي 
و گاهی متراکم  پراکندههاي لنفوئیدي نیز به صورت سلول

کپسول ،کرومآمیزي ماسون تريبا رنگ.وجود داشت
هاي آبی رنگ به به شکل رشته  سازمراکز خوناطراف

.مشاهده شدوضوح 
که هاي رتیکولر و سلولها از رشتهمتشکل یک غالف 

هاي شکل(آمیزي نقره به خوبی قابل تشخیص است با رنگ
هاي الیپسوئیدي مویرگ در اطرافو ماکروفاژها )9و8، 7

 ،استکوچک  ها بسیارآن داخلی يحفرهياندازهکه 
توانندمیها مویرگاین در حقیقت شوند کهمیمشاهده 

براي و  ندازندابیبه دام  را هاژنآنتیو هفیلتر کردپالسما را 
در  وذخیره خود يدر دیواره واکنش مناسب ایمنی انجام

هاي ماکروفاژ اطراف و مراکز ها به سلولآن يعرضه
در میان . )2شکل(نمایندنقش يایفامالنوماکروفاژ 

هاي روفاژ و مویرگپولپ قرمز و مراکز مالنوماک
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هاي لنفاوي هایی از سلول، به میزان کم طنابالیپسوئیدي
این که قابل مشاهده بود بافت لنفوئیدي منتشر به صورت 

کوچک هاي لنفاوي فولیکول باهاي لنفاوي از سلول تراکم
.ندمشابهت دار پستانداران

مویرگ الیپسوئید. طحالساختار میکروسکوپی  :1شکل
پیکان (رتیکولر پوششی اطراف آن هايسلول، )پیکان آبی(

,H&E()رنگ مشکیپیکان (، سلول گلبول قرمز)زرد

100×.(

.میش ماهی طحالاختار میکروسکوپی س:2شکل
پیکان (سلول رتیکولر پوششی  ،)زردپیکان (مالنوماکروفاژ 

,H&E()مشکیپیکان (گلبول قرمز،)آبی 100×(.

کپسول . میش ماهیساختار میکروسکوپی طحال : 3شکل
,H&E()زردپیکان (هاي قرمزگلبول، )مشکیپیکان (طحال

100×(.

طحال میش مرکز خون ساز ساختار میکروسکوپی : 4شکل 
پیکان زرد (کروي  يسلول گلبول قرمز نابالغ با هسته. ماهی
پیکان (بیضی شکل يسلول گلبول قرمز بالغ با هسته، )رنگ

)مشکیپیکان (خون ساز، کپسول اطراف مرکز )قرمز
)H&E, 100×(.

. ساختار میکروسکوپی طحال میش ماهی: 5شکل 
).×PAS, 40()مشکیپیکان (پاس مثبت مالنوماکروفاژ

مویرگ . ساختار میکروسکوپی طحال میش ماهی: 6شکل 
هموسیدرین پاس منفی يرنگدانه،)پیکان آبی(الیپسوئید 

,PAS()پیکان مشکی( 100×.(
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ساز طحال میش ساختار میکروسکوپی مرکز خون: 7شکل 
، )پیکان مشکی(کپسول ،)سفیدپیکان (گلبول قرمز .ماهی

).نقره،  ×40()پیکان آبی(بافت لنفوئیدي 

ساز طحال میش ساختار میکروسکوپی مرکز خون: 8شکل 
) قرمزپیکان (، کپسول )پیکان مشکی(ساز مرکز خون. ماهی

).نقره ، ×10(

کپسول . ساختار میکروسکوپی طحال میش ماهی: 9شکل 
پیکان (گلبول قرمز، )پیکان زرد(سازاطراف مراکز خون

ماسون تري ، ×40()آبیپیکان (بافت لنفوئیدي، )مشکی
).کروم

بحث 
هاي لنفاوي ماهی شناسی ارگانبافتدر ارتباط با 

صورت مطالعاتی توسط برخی محققین دیگر به شرح زیر 
:گرفته است

در سال  حقیقی و همکارانسیاوشمینوشيطی مطالعه
آمیزي هماتوکسیلین ائوزین و به روش رنگ 1389

این ، کمانرنگینآاليقزلطحال  درمیکروسکوپ نوري 
از خارج توسط کپسول نازکی از جنس بافت همبند  اندام

 .باشدسست احاطه شده و داراي پوشش مزوتلیومی می
ترابکوالهاي متعددي از جنس بافت همبند از کپسول 

بافت همبند . کندتر به داخل ارگان نفوذ میمتراکم ضخیم
. بینابینی از نوع بافت همبند سست تشخیص داده شد

هاي عضالنی صاف به صورت پراکنده در ساختار سلول
پارانشیم طحال از دو قسمت . شوداین عضو دیده می

يکه تراکم ناحیه شدهو قرمز تشکیل سفید  پولپاصلی 
نی ارگان از رساخون. تر بودسفید به مراتب بیش پولپ

و  اههاي موجود در ترابکولطریق انشعابات سرخرگ
قلم هاي سفید، سرخرگ پولپهاي مرکزي در سرخرگ

گیردقرمز انجام می پولپها در و سینوزوئید مویی
).1389و همکاران مینوش سیاوش حقیقی(

آمیزي به روش رنگ 1384در سال  شیبانی يدر مطالعه
برون، سطح خارجی طحال هماتوکسیلین ائوزین ماهی قره

توسط کپسولی از بافت همبند سخت االستیک و یک 
بافت پوششی کپسول .شده است پوشیدهپوشش اپیتلیالی 

که از خارج آن را در بر گرفته است شامل یک ردیف 
ساختمان . باشداي کوتاه تا مکعبی میاستوانههاي سلول

میکروسکوپی طحال از دو بخش پولپ سفید و پولپ 
از کپسول طحال انشعاباتی از  .قرمز تشکیل شده است

بافت همبند سخت وارد پارانشیم طحال شده و 
در دید .نمایندساختارهاي ترابکولی را ایجاد می

هاي سفید و عدادي لکهماکروسکوپیک در سطح طحال ت
هاي شوند که در حقیقت ندولي دیده میکرو معموالً

. شوندلنفاوي بوده و بخشی از پولپ سفید محسوب می
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نمایی متخلخل  ،برون مورد مطالعهپولپ قرمز در ماهی قره
رتیکولی پولپ قرمز عالوه  يدر زمینه. و اسفنجی دارد

تجمعات لنفاوي فراوانی مانند  ،هاي رتیکولربر رشته
هاي رتیکولر و ها، سلولها، لنفوبالستلنفوسیت

ها، عالوه بر ترابکول. دد حضور دارندماکروفاژهاي متع
پولپ قرمز  يتشکیل دهندهترین ساختار بیش

تعددي است که به عنوان هاي خونی مسینوزوئید
که با تحقیق  باشندهاي طحالی مملو از خون میسینوزوئید
).1384شیبانی (خوانی داردحاضر هم

نشان  2009در سال  و همکارانGentenمطالعات 
هاي سفید و قرمز پولپمرز  ،هاطحال ماهیدر ندداد

ونوسیت وجود مناطق مهمچنین . باشدمشخص نمی
ها که در به دام انداختن ماکروفاژي در اطراف سرخرگ

گزارش شده است  توسط تاکاشیماژن نقش دارند نیز آنتی
هاي ژنی را به لنفوسیتسپس مواد آنتیها ماکروفاژ که این

از این رو  . دهندمی ارائههاي طحال موجود در طناب
. شودطحال یک ارگان لنفاوي ثانویه محسوب می

 1990در سال  و همکارانBodammerهمچنین 
ها، اریتروبالستساز اصلی از جمله خونهاي سلول

ها، ها، ترومبوسیتها، ماکروفاژها، لنفوسیتاریتروسیت
تعداد معدودي نوتروفیل بالغ و نابالغ، ائوزینوفیل و 

. مشاهده نمودندپالسماسل را در طحال ماهی باس مخطط
روي  2005در سال  و همکاران Linدر طی پژوهش 

ماهی شانک زرد باله که به روش هیستوشیمی و 
باهیستولوژي انجام شد، نشان داده شد که طحال

اندوتلیال هايسلولازمتشکلاسفنجیسلولیرتیکولوم
. بودشدهپر) قرمزپولپ(قرمزهايو گلبولمشبک
نزدیکیدر) سفیدپولپ(تجمع یافتهلکوسیتيمنطقه
سلولیمشارکتواولیهمورفولوژي. شدمشاهدهعروق

سفیدپولپکهامکاناین. بودمشهودهالکوسیتکاهشی
توسط ،کندعملماالبارهاموردراولیهنمومرکزعنوانبه

مالنوماکروفاژمراکز. شدبررسیآنزیمیهیستوشیمی
هاآنتوزیعوشدمیدیدهاز طحالهاییبخشدراغلب
هاي ویژگیدوهر. بودارتباطدرعروقبابسیار

مراکز هیستوشیمی آنزیمیآمیزيرنگومورفولوژیکی
مشاهدهالگويبهشبیههاي طحالنمونهدرمالنوماکروفاژ

.بودندهاکلیهدرشده
2011در سال  و همکارانMenkeطی تحقیقی توسط 

گزارش گورخر ماهی مشخصات طحال آن بدین شرح در 
هايعقدهفاقداستخوانی،ماهیانسایرمانند: گردید
 يتصفیه کنندهاندامطحالکلیه،باهمراه. استلنفاوي

یخونهايسلولوخارجیعواملحذفبراياصلی را
شاملعمدتاًطحالپارانشیم. دهندمعیوب تشکیل می

که)قرمزپولپ(بوده هاترومبوسیتوقرمزهايگلبول
این. شوندنیز در آن یافت میالیپسوئیدهااینبرعالوه
هايسلولوماکروفاژهاازاطراف شریانیهايغالف

کهررتیکولفیبرهايکه توسطتشکیل شده بودندمشبک 
. شوندمیشرکت دارند پشتیبانیطحالعروقانتهايدر

توسطباکتریایی،هايسلولمانندخارجی،اجسام
.افتندمیبه دامالیپسوئیدها

در همکاران و Mahabadyدر پژوهشی دیگر توسط 
طحالکهدادنشانطحال ماهی برزم، نتایج در2012سال 
بهگسترش یافتهکوچکترابکولیکوکپسولیک

سایردرسفیدوقرمزپولپبهتواندمیکهداردپارانشیم
ازالیهیکازمتشکلکپسول. شودتقسیمداران نیزمهره

بامکعبیهايسلولتاسنگفرشیاپیتلیومهاي سلولجمله
که زیر  گرد استوکوچکترشحیهايسلولازبرخی
واالستیکالیافازموجیيهاي قبلی یک الیهسلول
پولپ. استشدهواقعشدهتغلیظهمبندبافتیکسپس
از اماپستانداران است،مانندلنفاوي،يگرهشاملسفید

پستاندارانبا،الیپسوئیدمویرگیيشاخهیکنظر داشتن 
ارگان رااکثراستممکنکهقرمزپولپ.استمتفاوت
باشدهپرهايسینوزوئیدازبسیاريشاملکنداشغال
برخیتوسطشدهاحاطهو خونقرمزهايسلول

قرمزپولپسراسردرلنفاويبافت منتشروهاترابکول
.باشدمشابه میکه با نتایج تحقیق حاضر طحال است 

روي طحال  2014در سال Sundaresanيمطالعه در
طحالانجام داد گزارش نمود در این ماهی ماهی تیالپیا، 
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ازالیهیکازمتشکلنازكکپسولیکتوسطدر خارج
هايسلول. استشدهپوشیده) الیهدوگاهی(هاسلول

بهرسد کهمینظربهوطویل هستندکپسول
کهطحالمحیطیبخش. ها شباهت دارندرتیکولوسیت

انحصاريطوربهاستشدهواقعکپسولزیردربالفاصله
کهدر حالیاشغال شده استهارتیکولوسیتتوسط
وسینوزوئیدهاسفید،وقرمزپولپباطحالداخلیفضاي
داراي طحالجسمکهر.استداده شدهنشانعروق

این. استدار غالفرگبا ناممرکزيطحالیشریانیک
. استشدهپوشیدهاندوتلیالهايسلولتوسطرگ

شریاناطرافدرلکوسیتیهايسلولمختلفمراحل
-در رنگ.اندشدهمرتبمتحدالمرکزبه صورتمرکزي

هايجسمکهايائوزین، بخش - آمیزي هماتوکسیلین
با،باشندیابی میقابل موقعیتبه سختیحدوديتاطحال

راحتیبههاقسمتاین گیمساآمیزيرنگدرحال،این
هاییسلولقرمز،پولپمناطقدر.شناسایی هستندقابل

هاگرانولوسیتاریتروسیتی،هايردهعمدتاًشد مشاهدهکه
هايسلولحاويهاسینوزوئید.باشندمیهامگاکاریوسیتو

هیچوهستندمختلف،لحاظ اندازهازکهبودهخونی
هارتیکولوسیتتوسطامادنندارمجزاییيدیواره

.اندمرزبندي شده
بر  1992در سال  و همکارانSpazierدر پژوهش 

کشیدهعضویکماهیاین طحال مارماهی اروپایی، طحال
انحنايدرواقعگستردههمبندبافتکپسولیکبامنفرد
-اندازهدروریدهاوهاشریانکه،مشاهده شدمعدهبزرگ

دارغالفشریانیهايمویرگو مختلفهاي
سینوزوئیدهاي. کننداز میان آن عبور می) الیپسوئیدها(

مراکز.اندیافتهنتوسعهمارماهیدرپیوستهاندوتلیومبدون
.دیده نشدتیرههايانکلوژنوواکوئلمالنوماکروفاژ،

Groman باس راه (ماهی خاردار  طحال1982در سال
که طحال ماهی خاردار عنوان نمودهمطالعه کرده ورا ) راه

این. استدر این ماهیمهملنفومیلوئیديارگانیک
همبندبافت فیبراز جنس ینازککپسولمیاندرارگان
پوشیده مزوتلیالهايسلولازالیهیکتوسطکهاست

درطحالیالیپسوئیدهايراه،راهباسدر.استشده
بافتازبسیاريواندپراکنده شدهمشبکاسترومايداخل

-کردهاحاطهراهاآنسادگیبه) سفیدپولپ(لنفومیلوئید

-هموبالستازاوليدرجهدرمیلوئیديعنصراین. اند

.استشدهتشکیلماکروفاژهاوهالنفوسیتها،
روي  1976در سال Fergusonدر تحقیقی توسط 

بهمراکز مالنوماکروفاژ و الیپسوئید سپر ماهی، الیپسوئیدها
ظاهرتر بودند،توسط میکروسکوپ نوري نمایانخصوص

فیبري -رتیکولینشبکهیکباهاغالف آنسلولیطبیعی
ازبسیاري. بودندشدهجایگزینقرمزهايحاوي گلبول

PASموادحاويماکروفاژهايعنوانبهغالفهايسلول

بهتوجهبا. بودندشدهتوزیعالیپسوئیدهاحاشیهدرمثبت
وترکمهايهموبالستماهی،سپردرفرگوسنمشاهدات

کلیهنسبت بهطحالدرتريکوچکمالنوماکروفاژمراکز
.شوددیده میراهراهباسرأسی

    Aliاثرات در معرض نفت 2014در سال  و همکاران
هاي هاي خلیج مکزیک روي لکوسیتگرفتن ماهیقرار

ها را مورد محیطی خون و مراکز مالنوماکروفاژ طحال آن
تماس با نتایج نشان داد ماهیانی که در . مطالعه قرار دادند

قرار داشتند نسبت به ماهیانی که در معرض  مواد نفتی
داري در مراکز مالنوماکروفاژ طحال نبودند، افزایش معنی

ها از نظر اندازه آن همچنین مراکز مالنوماکروفاژ .داشتند
.تر بودگداري بزربه طور معنی

Balamurugan يبا مطالعه2012در سال و همکاران 
،  P.lineatusتجمع مراکز مالنوماکروفاژ در طحال ماهی 

-مراکز مالنوماکروفاژ در طحال می نشان دادند که تجمع

زیستی تغییرات محیطی استفاده گر تواند به عنوان نشان
.شود
    Rebokيبه مطالعه 2011در سال  و همکاران 

 Salmo letnicaآالي ماده هیستولوژیک طحال ماهی قزل
تولید مثل  خاللدر . در طول سیکل جنسی پرداختند

در  داري در پولپ سفید و کاهش پولپ قرمزافزایش معنی
. ریزي نسبت به مراحل قبل مشاهده شدتخم يمرحله

نتیجه گرفتند که ممکن است یک رابطه بین وضعیت ها آن
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وجود داشته استروئید جنسی و محتواي پولپ در طحال 
.باشد
    Lovy در خصوص  2011در سال و همکاران

هاي شبه هاي بیماري سلولپیدایش و پاسخ يتاریخچه
النگرهانس در بافت لنفاوي ماهی آزاد به مطالعه پرداختند 

 هاي النگرین مثبت در حالت سالمتیکه نشان دادند سلول
شوند و فقط تعداد کمی تر در طحال دیده میماهی بیش

در طول بیماري . نیز در بخش جلویی کلیه حضور دارند
MGDهاي النگرین مثبت در بخش جلویی سلول تعداد

بیماري پخش این همچنین در . یابدکلیه افزایش می
.تر از کلیه استهاي النگرین مثبت در طحال بیشسلول

    Saunder مفهوم  يبا مطالعه2010در سال و همکاران
هاي لنفاوي ماهی نشان در بافت AIDهاي سلولی سلول

هاي گر جایگاهبه عنوان نشان AIDدادند که با استفاده از 
هاي سلولی هاي سوماتیک جهش یافته، خوشهسلول

جداگانه تا چندین هزار سلول در طحال و کلیه گربه ماهی 
I.panctatus يشناسایی شد که ممکن است مراکز زاینده 
مالنوماکروفاژها به روشنی مشخص شد که . اولیه باشند

ژن را روي آنتیند اي کمک کننده، قادرهاي شبکهیا سلول
چندین هفته پس از واکسیناسیون به  ،آن سطح یا نزدیک

.دنارصورت محلول نگه د
Kurtovic يبا مطالعه 2008در سال و همکاران 

ماهی خاردار  يو کلیه شناسی طحالاي بافتمقایسه
دریایی پرورشی و وحشی دریافتند که تعداد مراکز 

ماهیان پرورشی به طور  يکلیهطحال و مالنوماکروفاژ در 
آتروفی و تحلیل گلومرولی در . تر بودداري بیشمعنی

شده اما این تفاوت فقط  گزارشماهیان پرورشی  يکلیه
.ه استدار بودآتروفی معنیمورد در 
   Liu هايتکامل اندام يدرباره 2004در سال و همکاران 

 زمان خروج از تخماز  P.olivaceusلنفاوي ماهی فالندر 
ها، وزن بر اساس یافته. ماهگی بررسی نمودند 13تا 

تري با یک ارتباط نزدیک يهاي لنفاوي نشان دهندهارگان
ها لکوسیت کلی تعداد.باشدمی وزن بدن نسبت به سن

طحال و  در. یابندلنفاوي با سن افزایش می هاياندامدر 
هاي سفید و قرمز رأس کلیه مخلوطی از جمعیت سلول

.درداوجود 
    Agius وRoberts در خصوص مراکز 2003در سال

شناسی ماهی گزارش ها در آسیبمالنوماکروفاژ و نقش آن
طور اولیه جایگاه تولید ه کردند که مالنوماکروفاژها ب

مراکز . آن يکه فقط محل ذخیرهمالنین هستند تا این
تعداد مالنوماکروفاژ در مواقع استرس از لحاظ اندازه و 

یابند یا اغلب در شرایط طبیعی وجود دارند و افزایش می
نشانگرهاي زیستی براي کیفیت  يکنندهبه عنوان تنظیم

هاي شیمیایی آب در مواقع دفع اکسیژن و دفع آلودگی
.شوندمحسوب می
Espenes فوقساختار نیز 1995در سال و همکاران 
-ماهی قزل هاي الیپسوئیدي طحالمویرگ یمیکروسکوپ

.کمان را مورد مطالعه قرار دادندآالي رنگین
در شناسی بافت از لحاظکه با توجه به ایندر مجموع 

 است، این گونه از ماهی هیچ گونه تحقیقی صورت نگرفته
چه بهتر در شناخت هر این تحقیقلذا نتایج حاصل از 

بهتر  کنترلاي و ایمنی مقایسه از نظردستگاه لنفاوي 
.باشدمی ها حائز اهمیتبیماري
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Abstract
Argyrosomidae family and the species Argyrosomus hololepidotus due to having high 

protein levels, are among the most valuable aquatics in the Persian Gulf, Oman Sea and the 
coasts of Khuzestan. Lymphoid tissues are of the most important tissues in fish which their 
evaluation is important in health and disease investigation. Unlike mammals, fish lack lymph 
nodes and also there is not hematopoietic tissue in their bone marrows, so hematopoiesis is 
done in their spleen and kidney. In this study, 6 Argyrosomus hololepidotus were provided 
from the Persian Gulf. Tissue samples from the spleen with 5mm thickness were prepared and 
fixed in 10% buffered formalin. Then tissue sections were prepared in 5-6 μm and after H&E 
staining, the structures of the capsule and parenchyma of spleen were studied histologically. 
In order to confirm the results and findings of this staining, some other specific stainings such 
as PAS, Masson trichrome and silver staining were used. Microscopic results showed that 
tissue structure of spleen parenchyma was consisted of white pulp, red pulp, melano-
macrophage centers and ellipsoid capillaries. Much of the red pulp is occupied by sinusoidal 
capillaries full of erythrocyte, which indicates the spleen in Argyrosomus hololepidotus serves 
as a source of blood reservoir.
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