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 يهلول يمیکرومتري بافت لنفوئیدي ضمیمه وساختار هیستولوژي  يمطالعه
اي بالغ و نابالغماهی کپور نقره) GALT(گوارش

3و زینب یعقوبی 2، رحیم پیغان*1مجدنعیم عرفانی

14/8/92: تاریخ پذیرش21/4/92:  تاریخ دریافت

  چکیده
آید و بخشی از سیستم  هاي لنفوئیدي اولیه پستانداران به شمار میجزء بافت) GALT(ي گوارش ي لولهبافت لنفوئیدي ضمیمه    

متعددي  هايگزارش.  باشد شود و این بافت اولین سد دفاعی بدن در مقابل عوامل پاتوژن بلعیده شده، می لنفوئیدي مخاطی محسوب می
چنین نواحی مختلف هاي مختلف ماهیان و همي گوارش در بین گونهي لولهمبنی بر وجود اختالفات ساختاري در بافت لنفوئیدي ضمیمه

اي تا  ابتداي حباب روده ي گوارش ازي لولهبافت لنفوئیدي ضمیمهجهت مطالعهدر این پژوهش .  ي گوارش یک ماهی وجود داردلوله
/. 5نمونه هایی به ضخامت حداکثر ) عدد 5(و نابالغ ) عدد 5(اي بالغ عدد ماهی کپور نقره 10تعداد ، )رکتوم(ي اصلی انتهاي روده

آمیزهاي میکرومتر تهیه و مورد رنگ 5-6هایی به ضخامت هاي استاندارد تهیه مقاطع بافتی، برش پس از طی روش سانتیمتر برداشت و
H&E  وPAS اي  ي اصلی و حباب رودهج مشاهدات میکروسکوپی نشان داد که بافت لنفوئیدي در نواحی مختلف رودهنتای.   قرار گرفتند

 ،ي دومهاي لنفوئیدي در داخل بافت پوششی و منطقهي سلولمنطقه اول، حضور پراکنده.  در سه منطقه و به دو شکل وجود دارد
هاي حضور سلول ،ي سومهاي سلولی در پارین و منطقهبه شکل تودههاي لنفوئیدي به شکل ساختارهاي ستونی شکل یا حضور سلول

هاي لنفوسیت، لنفوبالست و به تعداد کمتري از هاي لنفوئیدي عمدتاً از سلولسلول.  باشدلنفوئیدي به شکل پراکنده در زیر مخاط می
اي، ي اصلی و حباب رودههاي مختلف رودهبین بخشنتایج هیستومتري نشان داد که .  اندهاي پالسما سل و ماکروفاژ تشکیل شدهسلول

).  >05/0P(دار وجود دارد هاي لنفوسیتی داخل پوششی در هر یک از دو نوع ماهیان بالغ و نابالغ اختالف معنیپراکنش و تراکم سلول
ي اصلی مشاهده بخش خلفی روده اي و هاي لنفوسیتی داخل پوششی در هر دو ماهی بالغ و نابالغ، در حباب رودهبیشترین تعداد سلول

.  گردید

اي اي، روده، کپور نقره ، حباب روده)GALT(ضمیمه دستگاه گوارش هیستومورفومتري، بافت لنفوئیدي:  کلمات کلیدي

   مقدمه
هاي اخیر، هر چند دستگاه ایمنی ماهیان به در سال.

اي مورد مطالعه قرار گرفته است، اما ایمنی طور گسترده
هایی مانند دستگاه تناسلی، پوست و موضعی در دستگاه

Hart(قرار گرفته استگوارش کمتر مورد توجه  يلوله

and Wrathmell 1988(.در  اجتماع سلول لنفوئیدي
دوزیست گوارش يسراسر بافت همبند لوله

Pleurodeles waltlii ترین تعداد این بیش.  وجود دارد
متوسط و پس هاي لنفوسیت کوچک و ها را سلولسلول

هاي پالسماسل در حال تکامل، ماکروفاژها و از آن سلول

ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکدهگروه علوم پایه،  استاد *1
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشکده گروه علوم درمانگاهی، استاد 2
ي دامپزشکی،دانشکده ،ايمقایسه شناسیدانشجوي کارشناسی ارشد بافت 3

 کلی این بافتطوره و ب دهندتشکیل میها گرانوسیت
اند بیان نموده 1ايلنفوئیدي را به عنوان یک سد روده

)Ardavin et al. بافت لنفوئیدي داخل بافت ).1982
ماهی ي گوارش پوششی به عنوان اولین سد دفاعی در لوله

شناخته شده است و نقش مهم آن در ایجاد ایمنی و افزایش 
ژنی پایدار مورد توجه مطالعات ایمونولوژیک تحریک آنتی
Bozic(شده است  استخوانی فاقد بافت  ماهیان).1999

گوارش به صورت مجتمع  يلوله يلنفوئیدي ضمیمه
داراي دو لییر در پستانداران هستند و هاي پی مشابه پالك

E-mail: naeemalbo@yahoo.com)ي مسئولنویسنده(

دانشگاه شهید چمران اهواز
1- Intestinal barrier
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اصلی شامل بافت لنفوئیدي پارینلنفوئیدي يمنطقه
)LPL(داخل پوششیلنفوئیدي و بافت)IEL (هستند
)Rombout et al. هاي اندکی در  اما گزارش). 1993

خصوص وجود بافت لنفوئیدي مجتمع سازمان یافته، تحت 
Mc Millan and(دداروجودیر  عنوان پالك پی Secombes 

 گوارش جزء يلوله يبافت لنفوئیدي ضمیمه.)1997
بخشی از سیستم هاي لنفوئیدي اولیه به شمار آمده و بافت

Press and(شود لنفوئیدي مخاطی محسوب می Evensen 

پارین و بافت  در حضور بافت لنفوئیدي). 1999
لنفوئیدي داخل پوششی در اکثر ماهیان استخوانی مشاهده 

Mc Millan and(شده است Secombes 1997, 

Rombout et al. هاي محققین متعددي در بررسی.  )1993
 يلوله ياند که بافت لنفوئیدي ضمیمهخود نشان داده

هاي گوارش داراي تفاوت يگوارش نواحی مختلف لوله
چنین هم). Abelli 1997(باشند ساختاري قابل توجهی می

بسیاري در مورد وجود اختالف آشکار در  ياهگزارش
ساختار بافت لنفوئیدي و عملکرد سیستم ایمنی ماهیان در 

Alcorn(داردوجود فصول مختلف سال  et al. 2000,

Bly and Clem 1992 .( با توجه به اینکه ماهی کپور
 يهاي با ارزش اقتصادي باال در منطقهاي از گونهنقره

گردد وخوزستان بوده و به صورت پرورشی نیز تکثیر می
 يهبافت لنفوئیدي ضمیم از ساختار نظر به اینکه اطالعاتی

 يمختلف لوله نواحیدر ) GALT(گوارش  يلوله
هوایی  اي بالغ و نابالغ در شرایط آب وکپور نقرهگوارش 

چنین جهت تعیین ، همداردخوزستان وجود ن يمنطقه
هاي لنفوئیدي و تغییرات تراکم و پراکندگی سلولي دامنه

حاضر از  ياي، مطالعهارتباط آن با بلوغ ماهی کپور نقره
.اهمیت خاصی برخوردار است

  .و روش کارمواد 
اي بالغ ماهی کپور نقره قطعه10در این پژوهش تعداد

با میانگین ) سال 2زیر (عدد ماهی نابالغ  5و نابالغ شامل 

.خرمشهر قرار دارد -اهواز جاده کیلومتري جنوب غربی 15در    -1

گرم و میانگین طولی60/1141+70/152وزنی 
) سال 4باالي(عدد ماهی بالغ 5متر وسانتی94/1+60/38

طولیگرم و میانگین 6000+40/524با میانگین وزنی
مورد استفاده قرار  متر در فصل بهارسانتی41/1+70

تهیه و به  1پرورش شهید ملکی ماهیان از مرکز. گرفت
منظور جلوگیري از عمل اتولیز، ماهیان پس از صید به 

. طور زنده به آزمایشگاه منتقل شدند
بررسی  ز توزین، بیومتري ودر آزمایشگاه پس ا

ها، به منظور مطالعات و روده انماکروسکوپیک ماهی
ي تهاي رودهاي تا ان از ابتداي حباب رودهمیکروسکوپی

متر سانتی 5/0به ضخامت  هایینمونه) رکتوم(اصلی
هایی برش برداشت و به روش معمول تهیه مقاطع بافتی،

ي هاآمیز میکرومتر تهیه و مورد رنگ 5-6به ضخامت
 )PAS(اسید شیف پریودیک و ائوزین  -هماتوکسیلین 

جهت مطالعات هیستومتري و تعیین میزان . قرار گرفتند
هاي لنفوسیتی داخل پوششی، پارین و پراکنش سلول

اي،اصلی و حباب روده يزیرمخاط نواحی مختلف روده
از هر نمونه و در هر برش حداقل پنج میدان برش بافتی 5

100و در  ×40دید میکروسکوپی با عدسی شیئی
بافت پوششی مخاط هر  و کل ضخامت میکرومتر از طول

براي . ناحیه مورد شمارش و بررسی قرار گرفتند
مطالعات هیستومتري از میکروسکوپ نوري مجهز به 

 Dino Capture 1افزار و نرم Dino Liteدیجیتال عدسی
ها ثبت و به گیريسپس نتایج این اندازه. استفاده گردید

پراکنش  يجهت مقایسه SPSSافزار نرم يوسیله
داخل پوششی در هر ناحیه از حباب هاي لنفوسیتی سلول
تجزیه و اي مورد اصلی ماهی کپور نقره ياي و رودهروده

جهت ) TUKEY(قرار گرفت و آزمون تحلیل آماري 
دار بودن یا نبودن و مقایسه دو به دو و از نظر معنی

هاي لنفوسیتی داخل پوششی بین اختالف پراکنش سلول
اي در دو حباب رودهاصلی و  يرودهنواحی مختلف 

.استفاده گردیدلغماهی بالغ و ناباگروه 
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  نتایج
هیستولوژي

نتایج به دست آمده نشان داد که پارین و زیرمخاط 
اي از بافت همبند سستی گوارش ماهی کپور نقره يلوله

مخاطی ظریف  يه عضلهالی تشکیل شده که توسط یک
تر در مخاطی ضخیم يالیه عضلهاي و یکحباب روده در

اند و از هم جدا شده ،اصلی ينواحی خلفی روده
هاي لنفوسیت، هاي لنفوئیدي شامل سلولسلول

اد قابل توجهی و پالسماسل به تعد ماکروفاژ لنفوبالست،
میکروسکوپی  مشاهدات .)1تصویر(حضور دارند هادر آن

 ينشان داد که بافت لنفوئیدي در نواحی مختلف روده
اي در سه ناحیه و اي ماهی کپور نقرهاصلی و حباب روده

هاي اول، حضور سلول يناحیه .به دو شکل وجود دارد
یا منتشرلنفوئیدي در بافت داخل پوششی و به شکل 

 يباشد و ناحیههاي پوششی میدر بین سلولستونی شکل 
هاي لنفوئیدي در پارین و باالتر از دوم، حضور سلول

هاي پارین، سلول يباشد، که در ناحیهمویرگی می يشبکه
چنین به لنفوئیدي داراي یک آرایش ستونی شکل و هم

سوم، حضور  يناحیه. باشندمیهاي سلولی شکل توده
صورت پراکنده ه هاي لنفوئیدي در زیر مخاط بسلول

 هايهاي قابل توجه، آرایش سلولز یافتها. باشدمی
اي و در حباب روده لنفوسیتی در بافت داخل پوششی

 اصلی در ماهیان بالغ و يرودهچهارم و پنجمبخش 
نابالغ اصلی ماهیان  ياي و بخش پنجم رودهحباب روده

دو که تا حدود شکل است به صورت ساختارهاي ستونی
هاي سلول چنینهم. وششی امتداد دارندبافت پسوم

به صورت پراکنده تا سطح بافت پوششی نیز لنفوسیتی 
ظریف مویرگی  يیک شبکه). 2ویرتص(امتداد دارند 

که  سراسري در زیر غشاء پایه بافت پوششی وجود دارد
به  اصلی ماهیان بالغ ياین شبکه در بخش پنجم روده

مویرگی وسیع مشاهده گردید يصورت یک شبکه
هاي لولساي، هاي استوانهدر بین سلول). 3تصویر(

قابل توجه ي یافته). 4تصویر(موکوسی نیز مشاهده گردید

 پوششیهاي لنفوئیدي در بافت سلولتر بیشدیگر، تراکم 
زیرمخاط در بافت هرچند. باشدمی زیرمخاطدر و مخاط 

 هايسلولولی تري داشتبیشوسعت ماهیان بالغ، 
و به طور وسیعی تر کم قابل توجهی آن به طور لنفوئیدي
کوچکی از جمعت).6و 5تصاویر(باشدمیپراکنده 
گوارش ماهی کپور  يلنفی در طول لوله هايفولیکول

پالك وجود بیانگر تواندمشاهده گردید که می اينقره
).7تصویر(باشد  یرپی

اي کپور نقرهاي ماهی ساختار بافتی حباب روده: 1تصویر 
ي ي مخاطی به صورت یک الیهعضله). PAS, ×40(نابالغ 

هاي  که در باالي آن پارین همراه با سلول) پیکان(ظریف 
چنین هم.  لنفوسیتی نسبتاً متراکم، پراکنده قابل مشاهده است

ي هاي متراکم در طبقه هاي لنفوسیتی به صورت توده سلول
  .زیر مخاط قابل مشاهده است

  

بافت لنفوئیدي داخل بافت پوششی و پارین : 2ویر تص
هاي سلول).  ,H&E ×40(اي ي اصلی ماهی کپور نقرهروده

در داخل بافت پوششی و ) پیکان(لنفوسیتی با آرایش ستونی 
هاي سلولی در پارین قابل چنین به صورت تودهپارین و هم

 ي زیر مخاط نیزهاي لنفوئیدي در طبقهسلول.  مشاهده است
  .به صورت پراکنده قابل مشاهده است
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ي اصلی ماهی کپور ساختار بافتی مخاط روده: 3تصویر 
شبکه مویرگی به صورت یک ).  ,H&E ×100(اي بالغ نقره
در زیر بافت پوششی قابل مشاهده ) پیکان(ي وسیع الیه

ي اصلی ماهیان بالغ این شبکه در بخش پنجم روده.  است
  .قابل مشاهده است به صورت وسیعی

ي اصلی ماهی ساختار بافتی بخشی از مخاط روده: 4تصویر 
) پیکان(هاي موکوسی خنثی سلول). PAS ×40(اي کپور نقره

هاي در بین سلول) ارغوانی رنگ(داراي واکنش مثبت 
هاي چنین حضور سلولهم.  باشداي قابل توجه میاستوانه

سطح بافت پوششی قابل لنفوسیتی به صورت پراکنده تا 
  .مشاهده است

ي مخاط و زیرمخاط ماهی بافت لنفوئیدي در طبقه: 5شکل 
هاي لنفوئیدي تراکم سلول). ,H&E×10(اي نابالغ  کپور نقره

در بافت پوششی ماهیان نابالغ افزایش یافته و زیرمخاط 
تر و بافت لنفوئیدي این ماهیان داراي ضخامت بیش) پیکان(

  .باشدمتراکمی می

بافت لنفوئیدي در طبقه مخاط و زیرمخاط ماهی : 6شکل 
هاي لنفوئیدي در تراکم سلول).  ,PAS×10(اي بالغ کپور نقره

) پیکان(بافت پوششی ماهیان بالغ کاهش یافته و و زیرمخاط 
تري پیدا کرده ولی بافت لنفوئیدي این ماهیان وسعت بیش

عظم آن شامل عروق خونی و قابل توجهی ندارد و بخش ا
  .باشدبافت چربی می
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ي اصلی ساختار بافتی زیر مخاط بخش خلفی روده: 7شکل 
هاي تجمع فولیکول).  H&E×10(اي بالغ ماهی کپور نقره

یر قابل ي زیرمخاط روده به صورت پالك پیلنفی در طبقه
  .باشدتوجه می

نتایج هیستومتري
 100خل پوششی درلنفوسیتی داهاي تعداد سلول

هاي مختلف بخش مخاطافت پوششی میکرومتر از طول ب
ماهیان بالغ و نابالغ کپور بین اياصلی و حباب روده يروده
به طوري که  ،دار بودهاختالف معنیداراي اي،نقره
 يترین تعداد سلول لنفوسیتی در بخش پنجم رودهبیش

ترین آن در و کم) عدد 90/22±06/1(ماهیان نابالغ اصلی 
) عدد 59/4±82/0(اصلی ماهیان بالغ  يبخش اول روده

هاي بخشهاي لنفوسیتی تعداد سلوليدر مقایسه.باشدمی
ماهیان بالغ و  اي بیناصلی و حباب روده يمختلف روده

 ياي، بخش اول، سوم و پنجم رودهنابالغ، در حباب روده
. )1جدول (، )>05/0P(استداري اختالف معنی صلیا

هاي لنفوسیتی بافت ، تعداد سلول2با توجه به جدول
هاي مختلف بخش مخاط میکرومتر از طول 100پارین در 

بین ماهی بالغ و نابالغ ايو حباب رودهاصلی  يروده
ترین تعداد سلول دار بوده به طوري که بیشاختالف معنی

اصلی ماهیان نابالغ يلنفوسیتی در بخش پنجم روده
 يدر بخش اول رودهترین آنکم و) عدد 07/7±62/74(

.باشدمی) عدد 22/17±01/5(اصلی ماهیان بالغ 
هاي بخشهاي لنفوسیتی تعداد سلول يدر مقایسه
ماهیان بالغ و  اي بیناصلی و حباب روده يمختلف روده

اي اصلی و حباب روده يي رودههانابالغ، در تمام بخش
).>05/0P(داري استاختالف معنی

هاي ، تعداد سلول3چنین با توجه به جدولهم
از بافت زیرمخاط μm25000در مساحت لنفوسیتی

بین اي اصلی و حباب روده يهاي مختلف رودهبخش
به طوري که دار بوده اختالف معنی الغ،ماهیان بالغ و ناب

سلول لنفوسیتی در زیرمخاط حباب تعداد ترین بیش
ترین و کم) عدد 52/46±45/3(اي ماهیان نابالغروده

اصلی ماهیان بالغ يتعداد در بخش پنجم روده
پراکنش و يدر مقایسه. باشدمی) عدد81/2±37/16(

در زیر مخاط نواحی هاي لنفوسیتی تعداد سلولتراکم 
ماهیان بالغ و اي بین مختلف روده اصلی و حباب روده

در بخش دوم  داري مشاهده گردید، امانابالغ اختالف معنی
و ) عدد 42/31±65/2(ماهیان نابالغبین اصلی  يروده

داري اختالف معنی )عدد 95/27±15/4(ماهیان بالغ
.)<05/0P(نداشتند
هاي لنفوسیتی قابل توجه، افزایش تعداد سلول يیافته

داخل پوششی در بخش پنجم بافت پوششی پارین و 
در ماهیان بالغ و ها نسبت به سایر بخشاصلی  يروده

دار معنی 05/0باشد که این اختالفات در سطح نابالغ می
).2جدول(باشدمی

هاي تعداد سلول يدر مقایسهقابل توجه دیگر  يیافته
اصلی  يداخل پوششی بین نواحی مختلف رودهلنفوسیتی 

 . داري استاختالف معنی ،بالغنااي ماهیان و حباب روده
اختالف  ،اصلیي روده چهارمو سوم تنها بین بخش 

چنین در هم). 1جدول()<05/0P(باشدنمی يدارمعنی
هاي لنفوسیتی بافت پارین بین تعداد سلول يمقایسه

اي ماهیان اصلی و حباب روده ينواحی مختلف روده
دوم بخش اول با  ، تنها بیناستداري اختالف معنی ،نابالغ

 ،اختالف ،اصلی يسوم روده چنین بخش دوم باهمو
).2جدول) (<05/0P(باشددار نمیمعنی

هاي لنفوسیتی داخل پوششی تعداد سلول يدر مقایسه
اي ماهیان اصلی و حباب رودهيبین نواحی مختلف روده

تنها بین دار است ها اختالف معنیبالغ، بین تمام بخش
) <05/0P(دار نیست معنی ،سوم این اختالفبخش دوم و

هاي تعداد سلول يچنین در مقایسههم). 1جدول(
اصلی و  يلنفوسیتی بافت پارین بین نواحی مختلف روده

و ومد بااول  اي ماهیان بالغ، بین بخشحباب روده
دار نیست معنی ،با سوم اختالفبخش دوم  چنینهم

)05/0P> ()2جدول.(
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  گوارش ينواحی مختلف لوله در لنفوسیت داخل پوششی هايپراکندگی سلولتعداد  يمقایسه  :1 جدول
  )M*±SD(بالغ نابالغ و میکرومتر از ضخامت بافت پوششی ماهیان  100اي در طول ماهی کپور نقره

ماهی مورد مطالعه
ناحیه مورد مطالعه

سطح اختالفبالغنابالغ

75/19a50/2±61/15ab*017/0±08/1اي حباب روده
I1(71/0±07/7b82/0±59/4bc*001/0(بخش اول 
I2(76/0±21/9c26/1±03/9cd798/0(بخش دوم 
I3(95/0±66/13d43/1±50/10cd*003/0(بخش سوم 

I4(36/1±14/14d67/1±82/12de209/0(بخش چهارم 
I5(02/1±90/22e15/2±11/17ac*001/0(بخش پنجم 

.دار استمعنی 05/0اختالف در سطح *
.باشدمی 05/0دار در سطح بیانگر وجود اختالف معنی در هر ردیف حروف انگلیسی متفاوت

  اي گوارش ماهی کپور نقره يهاي لنفوسیت بافت پارین نواحی مختلف لولهتعداد سلول يمقایسه :2 جدول
  )M*±SE( غبالنابالغ و ماهیان  بین بافت روده میکرومتر از مخاط 100 در طول

ماهی مورد مطالعه               
ناحیه مورد مطالعه

سطح اختالفبالغنابالغ

02/61a20/4±40/47ab*002/0±06/5اي حباب روده
I1(96/5±29/30b01/5±22/17ac*006/0(بخش اول 
I2(64/6±49/39b26/6±14/26ac*011/0(بخش دوم 
I3(04/6±14/49b67/7±23/33ac*018/0(بخش سوم 

I4(75/7±43/62c42/9±43/45bc*014/0(بخش چهارم 
I5(07/7±62/74d99/9±27/58cd*017/0(بخش پنجم 

.دار استمعنی 05/0اختالف در سطح *
.باشدمی 05/0دار در سطح بیانگر وجود اختالف معنی در هر ردیف حروف انگلیسی متفاوت

  
  گوارش در ماهی  يی مختلف لولهزیر مخاط نواح هاي لنفوئیدي بافت تعداد سلول يمقایسه :3جدول 

  )M*±SE(از ضخامت بافت زیر مخاط بین ماهیان نابالغ و بالغ  μmˆ2 5000اي در مساحت  نقره کپور
ماهی مورد مطالعه               

سطح اختالفبالغنابالغناحیه مورد مطالعه

013/0*12/37±52/4653/6±45/3اي حباب روده
I1(46/2±24/4027/7±17/30*010/0(بخش اول 
I2(65/2±42/3115/4±95/27121/0(بخش دوم 
I3(98/2±68/2910/4±20/22*007/0(بخش سوم 

I4(73/3±94/2772/3±02/19*004/0(بخش چهارم 
I5(21/3±14/2281/2±37/16*013/0(بخش پنجم 

.دار استمعنی 05/0اختالف در سطح *
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  بحث
شناسی و هیستومتري تحقیق حاضر نشان نتایج بافت

وئیدي در بافت هاي لنفکه در ماهیان نابالغ تراکم سلولداد 
تر و داراي ضخیم نیز و زیرمخاط تر بودهپوششی بیش

قایسه با ماهیان در مکه  باشدمی تريبافت لنفوئیدي متراکم
داراي بافت لنفوئیدي زیرمخاطبافت پوششی و بالغ که 

تر بافت بیانگر حضور و فعالیت بیش تري هستند،کم
.باشدلنفوئیدي در ماهی نابالغ می

ی مبنی بر تأثیر بلوغ جنسی و تولید مثل به یاهگزارش
پاسخ ایمنی ماهیان  برهاي هورمونی فعالیت يواسطه

زمان بلوغ جنسی ماهی به دلیل تغییرات در . وجود دارد
افتد تعداد ماهی اتفاق می فیزیولوژیک که در سیکل جنسی

گردش خون کاهش یافته ولی بعد از در سلول لنفوسیتی 
یابداین تعداد افزایش می ،ریزيتخم يمرحله

)Schreck 1996, Kaattari and Piganelli 1996, Alcorn

et al. 2002, Kortet et al. بسیار  ياهگزارش). 2003
متنوعی از اثر دما یا تغییرات فصلی روي سیستم ایمنی 
ماهی وجود دارد اما اکثر محققین بر تأثیر شوك حرارتی 
روي سیستم ایمنی ماهی بسیار تأکید دارند

)Coteur et al. 2004, Rombout 2003, Schreck 1996 .(
در مطالعه روي ماهی  1386در سال نیکبخت و همکاران 

هاي لنفوسیتی ی نشان دادند که به طور کلی تعداد سلولبن
تر از ها در فصل سرد بیشداخل بافت پوششی و تراکم آن

باشد که این اختالف باالخص در بخش فصل گرم می
 يطوره اصلی در هر دو جنس ماهی ب يخلفی روده

شناسی و نتایج مطالعات بافت.باشددار میمعنی اضحو
هاي تحقیق حاضر نشان داد که سلولمیکروسکوپی 

اي تا هاي رودهاي سلولقاعده يلنفوسیتی عالوه بر ناحیه
و Fournier.پوششی امتداد دارندبافت  3/2حدود 

 ،با مطالعه روي ماهی توربوت 2000در سالهمکاران 
هاي لنفوسیت داخل بافت پوششی را فقط در وجود سلول

ها گزارش آن يدر زیر هستهاي و هاي رودهسلول يقاعده
 ياند که هیچ سلول لنفوسیتی در ناحیهکرده و تأکید نموده

نیکبخت در . گردداي مشاهده نمیهاي رودهرأسی سلول
که  ،در مطالعه روي ماهی بنی گزارش کردند 1386سال 
اي در باالي قاعده يعالوه بر ناحیه، هاي لنفوسیتیسلول

نیز حضور اي هاي رودهفوقانی سلول يهسته و نیمه
و ) PL(دست آمده نشان داد که پارینه نتایج ب.دارند

اي از بافت همبند گوارش ماهی کپور نقره يزیرمخاط لوله
مخاطی  يسستی تشکیل شده که توسط یک الیه عضله

-عضلهاي و یک الیهظریف در نواحی قدامی حباب روده

خلفی روده از هم جدا تر در نواحی مخاطی ضخیم ي
هاي لنفوسیت، هاي لنفوئیدي شامل سلولاند و سلولشده

ماکروفاژ و پالسماسل به تعداد قابل توجهی  لنفوبالست،
1986در سال DonaldوRobert.در آن حضور دارند

 يهاي لنفوسیت با اندازهجمعیت سلولی شامل سلول
-سلول لنفوبالست، ماکروفاژ و انواعمتوسط و کوچک، 

ترین گزارش نمودند و بیشLPهاي گرانولوسیت را در 
هاي ماست سل است هاي گرانولوسیت سلولانواع سلول

هاي بزرگی است که با آلسین بلو و که حاوي گرانول
هتروفیل در بافت  .شوندآمیزي میتولوئیدین بلو رنگ

و Nakamura.همبند روده نیز مشاهده شده است
در مطالعه روي ماهی تیالپیا اظهار  2000در سال همکاران 

هاي لنفوئیدي شامل از سلولGALTداشتند که 
ها و ها، گرانولوسیتها، ماکروفاژها، لنفوسیتلوکوسیت
نتایج هیستومتري این .ها تشکیل شده استپالسماسل

هاي بررسی نشان داد که بین پراکنش و تعداد سلول
گوارش  يهاي مختلف لولهلنفوسیتی در نواحی و بخش

هاي ترین تعداد سلولبیش. داري وجود دارداختالف معنی
اصلی و حباب  يلنفوسیت به ترتیب در بخش خلفی روده

تواند به دلیل موقعیت اي مشاهده شد که این امر میروده
ها باشد، زیرا این نواحی در خاص آناتومیکی این بخش

معرض تماس بیشتري با محیط خارج و در نتیجه 
ین وظیفه تربیش.باشندتري میهاي خارجی بیشژنآنتی

قسمت خلفی روده است و  يهها بر عهدژنبرداشت آنتی
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هاي لنفوئیدي نسبت به سایر در این ناحیه تراکم سلول
). Abelli 1997(دهدداري را نشان مینواحی افزایش معنی

در بررسی بافت و همکاران Rombout، 1993در سال 
گوارش ماهی کپور معمولی،  يلوله يلنفوئیدي ضمیمه

هاي لنفوسیتی داخل تفاوت آشکاري را در پراکنش سلول
گوارش این ماهی مشاهده  يبافت پوششی در طول لوله

مشابهی روي ماهی  يها در مطالعههر چند آن. نکردند
کپور ماهیان است، در  يباربوس کونکونیس که از خانواده

هاي لوکوسیت داخل بافت پوششی مخاط پراکنش سلول
هایی را گزارش این ماهی تفاوت يرودهنواحی مختلف 

هاي لوکوسیت کردند و اظهار نمودند که تعداد سلول
 يداخل بافت پوششی در نواحی قدامی و خلفی لوله

 يمیانی لوله يتر از ناحیهارش به طور واضحی بیشگو
 ،را نیز ،اياین محققین تفاوت گونه .باشدگوارش می

هاي لوکوسیت یکی از دالیل یکسان نبودن پراکنش سلول
. الذکر بیان نمودنددو ماهی فوق يدر بافت پوششی روده

 يژن در رودهچنین نشان دادند که عمل انتقال آنتیها همآن
، نیز 1997در سال  Piccheietti. باشدخلفی بسیار باال می

-اند که به سمت انتهاي روده بر تعداد سلولگزارش نموده

ماهی باس  يهاي لنفوسیت داخل بافت پوششی روده
.گرددافزوده میدریایی 

نشان داد که هر  ،دست آمده از این تحقیقه نتایج ب
گوارش ماهی کپور  يچند ساختار بافت لنفوئیدي لوله

باشد لیکن از نظر نواحی اي همانند دیگر ماهیان مینقره
هاي لنفوئیدي داراي استقرار، شکل و پراکنش سلول

اي قابل توجهی است، به نحوي که بافت اختالفات گونه
برخی از ماهیان از قبیل  همانندلنفوئیدي در این ماهی 

برونو قره) 1383آلبوغبیش و همکاران (کپور علفخوار
داخل بافت  يکه از سه منطقه) 1379شیبانی و همکاران (

) PP(یرهاي پیو پالك) PL(، پارین)IEL(پوششی
تر در زیر تشکیل شده است، بافت لنفوئیدي پارین بیش

غشاء بافت پوششی به شکل ساختارهاي ستونی شکل و 
ها با قرار داشته که این سلولهاي سلولی چنین تودههم

پایه به داخل بافت پوششی نفوذ کرده و  يعبور از غشا

 .دهندبافت لنفوئیدي داخل بافت پوششی را تشکیل می
جنینی و تکامل بافت لنفوئیدي  این نفوذ اصوالً در مراحل

هاي شبه لنفوسیت در این مراحل سلول. گیردصورت می
و ماکروفاژ در پارین ایجاد و تجمع یافته و سپس به داخل 

چنین با شروع تغذیه و هم. کنندت پوششی نفوذ میباف
هاي لنفوئیدي در پارین و  افزایش سن، جمعیت سلول

یابند که تغییرات به وجود آمده بافت پوششی افزایش می
يبیانگر این امر است که موقعیت و حضور اولیه

ژن نبوده اما تعداد هاي لنفوئیدي وابسته به آنتیسلول
Hart(یابدژن افزایش میحضور آنتی ها در صورتسلول

et al. بافت لنفوئیدي داخل بافت پوششی به ). 1989
گوارش ماهی شناخته  يعنوان اولین سد دفاعی در لوله

شده است و نقش مهم آن در ایجاد ایمنی و افزایش 
ژن پایدار مورد توجه مطالعات ایمونولوژي تحریک آنتی

).Bozic 1999(شده است
Robert وDonald  در مطالعه روي 1986در سال ،

هاي مهاجر لکوسیتی فراوانی ماهی طالیی حضور سلول
هاي لنفوسیت، لنفوبالست، ماکروفاژ و مانند سلول

این ماهی گزارش  يهتروفیل را در بافت پوششی روده
هاي کردند، اما اکثر محققین فقط به حضور سلول

هاي سلول. کید دارندلنفوسیت در بافت پوششی روده تأ
باشند و میTتر از نوعلنفوسیتی داخل بافت پوششی بیش

ها از دو منبع متفاوت شامل تیموس و معموالً این سلول
گوارش منشأ  يلوله يخود بافت لنفوئیدي ضمیمه

Matsunaga and(گیرندمی Rahman 2001.(
خود  يدر مطالعه 1386نیکبخت و همکاران در سال 

 هاي لنفوئیدي در پارین رابنی، تراکم سلولروي ماهی 
هاي عالوه بر سلول. تر از زیرمخاط گزارش نمودندبیش

هاي سل و سلولستالنفوسیت، ماکروفاژ، پالسماسل، م
دار ائوزینوفیلیک و هاي دانهوجود سلولبر دار،دانه
هاي سلولمثبتی که احتماالً  PASهاي چنین سلولهم

واکنش ازیاد حساسیت هستند نیز در بافت  يواسطه
گوارش ماهیان تأکید شده است يلوله يلنفوئیدي ضمیمه

)Vallejo and Ellis 1989.( 1997در سال،Abelli نیز
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Rombout(مشاهده نمودند et al. 1998 .(
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اي پاتوژن بلعیده شده، هژنتشخیص و برخورد با آنتی
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Abstract  
Gut Associated Lymphoid tissue (GALT) is a primary lymphoid tissue in mammals and it 

is a first defense barrier for pathogen factors. There are many reports about existence of inter 
and intra species differences in fish GALT structure. In this study 10 Silver fish (5 mature and 
5 immature) were selected and 0.5 cm samples were taken from intestine bulb to terminal part 
of main intestine (colon). The 5-6 µm sections were made using paraffin embedding method. 
The sections were stained by H&E and PAS. The results showed that the GALT are located in 
3 regions and in 2 types. The first, distributed in epithelial tissue, the second location was in 
lamina propria as columnar or aggregated shapes, and the third location was in submucosa. 
The lymphoid tissue is consisted mainly from lymphocytes, lymphoblasts, a few plasma cells 
and macrophages. There is a significant difference in intraepithelial lymphocytes number in 
mature and immature fish (P<0.05). The maximum lymphocytes were seen in intestinal bulb 
and main intestine of both mature and immature fish. The results showed that there are 
significant differences in location, shape and distribution of lymphoid tissue in silver carp 
fish.
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