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نواحی مختلف اپیدرم پوست ماهی کفشک راست گرد در موکوس 
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11/2/92: تاریخ پذیرش23/3/91:  تاریخ دریافت

  چکیده
گرم در فصل 41/170t4/790ین وزنیانگیو با م ، مادهسالمکفشک راست گرد بالغ، یقطعه ماه 15قطعه از  5د تعدا روي قین تحقیا
 هايپس از بررسی .گردیدد یص یخور موس ياز منطقهر یگبا استفاده از تور گوشهاماهی.  انجام گردید)وریشهر(ید مثلیتول

قطعه  5پوست حداقل  یدمو يسر،یشکم،)یخط جانبروي (جانبیپشتی ،یپشت از نواحی،یکروسکوپیمطالعات مماکروسکوپی جهت 
سپس . ندبوئن قرار داده شد ثبوتی محلولو در  دیمتر برداشت گردیسانت5/0داکثر به ضخامت ح ییهانمونه از ماهیان به ظاهر سالم،

- نیلیهماتوکسيزیآمو مورد رنگ شدند هیکرومتر تهیم 5-6ه ضخامت بییها، برشیمقاطع بافت يهیبه روش استاندارد و معمول ته
ترشح  يهاسلولpH=2.5با ن بلویآلس ییایمیستوشیه يزیآمرنگ با انجام.قرار گرفتندPASوpH=2.5با ن بلویآلسون یائوز

.به رنگ ارغوانی مشخص شدند موکوس خنثی يهاي ترشح کنندهسلولPASآمیزي و در رنگآبی اسیدي به رنگ  موکوس يکننده
 هايسلولو تعداد پراکندگی.باشداسیدي و خنثی می یموکوس يدو نوع سلول ترشح کننده يدارا ین ماهیدرم پوست ایاپبنابراین 

که این به طوري؛)>05/0P(دنباشیم داریاختالف معن دارايین ماهیدرم پوست ایاپ اسیدي در نواحی مختلفیموکوس يترشح کننده
درم پوست یمختلف اپ یدر نواح خنثی یموکوس هايسلولتعداد  یولهبود داریمعن پشتی و سري يشکمی با ناحیه ياختالف در ناحیه

).<05/0P(باهم نداشتند داريیاختالف معن ،ین ماهیا

ماهی کفشک راست گردشح کننده موکوس، اپیدرم، تر يها، سلوليکرومتری، میمیستوشیه:يدیکلمات کل

  مقدمه
ان یماه درم همهیاپیکی از مشخصات ترشح موکوس.

استيداران آبزگر مهرهیاز د يادیو تعداد ز یاستخوان
)(Pickering و  بودهوسته یپبه طور موکوس  ترشح.  1973

ها يها و باکترها، قارچتوسط انگل یجاد کلنیاز ا
این خاصیت براي .)Bols et al. 2001(کندیم يریجلوگ

. کمان گزارش شده استآالي رنگیناولین بار در قزل
را مورد تهاجم  هاکه آن ییهامقابله با پاتوژن يبرا انیماه

خود وابسته  یذات یمنیايهامیبه مکانس ،دهندیقرار م
د یک کلیبه عنوان درم یاپ یموکوس هستند و ترشحات

 Subramanian(است یت ذاتیمصونن یايبرا یبیترک

استاد گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز*1
،قیانوسیاویییادرعلوم يهنشکددا،شناسی آبزیانافتبکارشناسی ارشد آموختهدانش2
،قیانوسیاویییادرعلوميهنشکددا،یادریستزژيبیولواستاد گروه 3
دانشگاه ،قیانوسیاویییادرعلوم يهنشکددا،یادریستزژيبیولوگروه استادیار 4

et al. 2008(.پوست  مورددر  که يادیزهاي گزارش
 و یرات فصلییتغ اثر یهمگ وجود دارد، یان استخوانیماه

.کنندیان میرا بانیپوست ماهدرم یاپساختار  بر جنس
Fletcher يهائنیکوپروتیگل 1976در سال و همکاران 

ن و یری، آب شییایط دریرا در سه مح یموکوس ماه
 يان شوریبه ارتباط م وهمصب مورد مطالعه قرار داد

. اندهاشاره کرد یدرمیاپ يهانیئکوپروتیستگاه و نوع گلیز
موکوس يهایژگیوکه د ندهینشان م ین مالحظاتیچن

انجام این تحقیق .  استبیانگر زندگی و نوع زیستگاه 
يترشح کنندههاي پی بردن به وجود انواع سلولبراي

E-mail: naeemalbo@yahoo.com)نویسنده مسئول(
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
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ها در نواحی مختلف اپیدرم پراکندگی آنموکوس و 
. دباشمیکفشک راست گرد یماهپوست 

  مواد و روش کار
)ماهشهریور(در این تحقیق در فصل تولید و مثل

با  بالغ و سالم1ک راست گردماهی کفش قطعه15تعداد 
سپس .ندگیر از خور موسی صید شداستفاده از تور گوش

) ماده(سالم و هم جنسماهی بالغ، قطعه5این تعداد  از
مثلی و ماهیان در فصل تولید این وزن. ندانتخاب گردید

ها آنو میانگین طولی گرم 41/170t790ه طور میانگین ب
.بود متریسانت 72/5t16/39) از ابتداي سر تا انتهاي دم(

شده و  ، بافت گناد جداسازيبراي تشخیص ماهیان ماده
و از طریق مطالعه بوئن قرار داده شد ثبوتی در محلول

 )2ر یتصو(یکروسکوپیو م )1ریتصو(ماکروسکوپی
 يبراي مطالعه.مشخص گردید انجنسیت ماهی

اپیدرم پوست این ماهی  موکوس يهاي ترشح کنندهسلول
 شکمی، سري، دمی، پشتی و پشتی(از نواحی مختلف آن

داقلح هایی به ضخامتنمونه ،)جانبیخط  روي(جانبی 
به  ثبوت برايهیه و تدر یکی از ابعاد، متر سانتی 5/0

هاي سلول تشخیصجهت .محلول بوئن منتقل شدند
، H&Eيهايزیآمرنگ از اپیدرم ترشح کننده موکوس

PASآلسین بلوو)AB( باpH=2.5دگردی استفاده
)Bancroft and Gamble 2002(.

  
.نماي ماکروسکوپی گناد جنس ماده:  1 تصویر

1- Euryglossa orientalis

  
  نماي  میکروسکوپی گناد جنس ماده :2تصویر 

)H&E, X20(.  

مطالعات هیستومتري و تعیین میزان پراکنش  براي
داقل پنج برش بافتی موکوس، ح يکنندههاي ترشحسلول

داقل پنج میدان دید از هر نمونه و در هر برش ح
میکرومتر  100و در برابر 10ییبا بزرگنمامیکروسکوپی 

قرار  يریگناحیه مورد شمارش و اندازه از طول اپیدرم هر
از میکروسکوپ  هیستومتري با استفاده هايبررسی. گرفت

افزارنرم و Dino Liteتالیجید نوري مجهز به لنز
Dino capture .تانجام گرف1

 ينسخه يوسیلهه ب دست آمدهه نتایج هیستومتري ب
ل قرار یه و تحلیمورد تجزSPSSافزارنرم 5/11يشماره

 يآزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه و ازگرفتند 
 ازمورد مطالعه و  يهامتغیر بودنیکسان یا غیر یکسان 

دار و تعیین معنی دو به دو يسهآزمون توکی جهت مقای
. استفاده گردیدها آن بین بودن یا نبودن اختالف

  جینتا
 يهاي ترشح کنندهسلول، یکروسکوپیم يهایدر بررس
آمیزي ن رنگیائوز -هماتوکسیلیندرم که با یموکوس اپ

هاي شده بودند، رنگی به خود نگرفته و به شکل حفره
پوششی اپیدرم پوست مشاهده هاي روشن در بین سلول

). 3ریتصو(شدند
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در ) پیکان(موکوس  يکننده هاي ترشح سلول:  3تصویر 
بافت پوششی اپیدرم پوست ماهی کفشک راست گرد به 

.)H&E, X40(شکل حفراتی روشن  مشخص هستند 

که براي تشخیص  =5/2pHآلسین بلو با آمیزي  در رنگ    

، استفاده شده بود يدیموکوس اس يکننده هاي ترشح سلول
هاي  موسین(هاي حاوي موسین اسیدي  فقط سلول
 ازو  به رنگ آبی) ها سیالوموسین استیل-Nسولفاته و 

حاوي موسین خنثی که رنگی به خود نگرفته  يها سلول
آمیزي  رنگدر و  )A4 ریتصو( ز شدندیمتما بودند، کامالً

به رنگ  ها این سلول موسین، )PAS(پریودیک اسید شیف 
که در چنانهم  .)B4 ریتصو( دآمیزي ش قرمز ارغوانی رنگ

 يهاي ترشح کننده گردد، تعداد سلول مشاهده می 1جدول 
درم  موکوس خنثی و اسیدي در نواحی مختلف اپی

).5تصویر (باشد  متفاوت می

          
هاي ترشح  سلول B-و آمیزي آلسین بلو  در رنگ )پیکان( به رنگ آبی اسیدي موکوس يهاي ترشح کننده سلول -A :4 ریتصو
اپیدرم پوست ماهی کفشک راست گرد قابل  در PASآمیزي  به رنگ قرمز ارغوانی در رنگ) نوك پیکان( خنثیموکوس  يکننده

  .)X10(مشاهده هستند 

نشان داد که نواحی  ،آزمون تحلیل واریانس نتایج    
مختلف پوست ماهی کفشک راست گرد از لحاظ 

با هم  موکوس اسیدي يهاي ترشح کننده سلول پراکندگی
هاي ترشح  تعداد سلولن اختالف در ای . تفاوت دارند

با شکمی  يپوست ناحیهاپیدرم موکوس اسیدي  ينندهک
نواحی پشتی، پشتی جانبی، دمی و سري و همچنین ناحیه 

 باشددار می پشتی جانبی با نواحی پشتی و سري معنی

)05/0P<(پوست ماهی  اپیدرم نواحی مختلف ولی ؛
هاي  سلولپراکندگی کفشک راست گرد از لحاظ 

داري  یبا هم اختالف معن موکوس خنثی يکننده ترشح
05/0P(ندارند  از نظر فراوانی، در تمامی به طور کلی   ).<

ر از هاي موکوسی اسیدي بیشت نواحی پوست تعداد سلول
.)1نمودار ( هستندهاي موکوسی خنثی  سلول

از  میکرومتر 100نواحی مختلف موکوس اسیدي و خنثی در  يهاي ترشح کننده عداد سلولت و انحراف از معیار میانگین: 1 جدول
  به ترتیب فراوانیاپیدرم پوست ماهی کفشک راست گرد  طول

هاي ترشح کننده موکوس اسیدي سلولهاي ترشح کننده موکوس خنثی سلول
نواحی مورد مطالعهتعداد سلولنواحی مورد مطالعهتعداد سلول

63/0t 2/213/1سريt 64/5شکمی يناحیه
61/0t 68/109/1پشتیt 6/3پشتی جانبی يناحیه
11/1t 64/167/1شکمیt 49/3دمی يناحیه
62/t 33/15/0پشتی جانبیt 13/3پشتی يناحیه
28/t 27/11دمیt 44/2سري يناحیه
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نواحی مورد مطالعه

میکرومتر از طول اپیدرم نواحی مختلف پوست ماهی  100موکوس در  يهاي ترشح کننده میانگین تعداد سلول يمقایسه: 1نمودار 
  و مثلیکفشک راست گرد در فصل تولید 

و حروف مشابه در هر یک از دو ستون تیره  )>05/0P(دار هاي تیره بیانگر اختالف معنیدر باالي ستون abو  a  ،bحروف متفاوت 
  .باشندمی )<05/0P(دار و روشن بیانگر اختالف غیرمعنی

 و در نواحی مورد مطالعه در فصل تولید) پیکان زرد(خنثی و ) پیکان قرمز(اسیدي  موکوس ينوع سلول ترشح کننده دو: 5 تصویر
  . E Blue PH 2.5, X10) (Alcian ، پشتی جانبیD ، شکمی C ، سريB ، دمیA دهد پشتی مثل را نشان می

  بحث
وم در معرض آب دریا پوست ماهیان به طور مدا

چنین به موکوس در حفاظت از موجود و هم باشد ومی
. کندعنوان فاکتور مهمی در مقاومت به بیماري عمل می

ها هاي موکوسی و ترکیب موکوسی که این سلولسلول
جنس، (ثیر فاکتورهاي داخلی أتحت ت ،کنندتولید می

 و زاتنش(و فاکتورهاي خارجی ) تکاملی يمرحله
).Al-Banaw et al. 2009(گیرند قرار می) هاعفونت

موکوس مسئول اصلی تولید  يهاي ترشح کنندهسلول
و ترشح موکوس لزجی است که اطراف بدن ماهی را 

ترشحات از نوع  يجا که قسمت عمدهپوشاند و از آنمی

د 
دا

تع
ول

سل
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ها در این سلولاست، موکوپلی ساکارید و گلیکوپروتیئن 
و آلسین بلو با ) PAS(آمیزي پریودیک اسید شیف رنگ

pH 2.5آمیزي پریودیک رنگ. واکنش مثبت نشان دادند
هاي حاوي آمیزي موسینکه براي رنگ) PAS(اسید شیف 

نظیر  هاي خنثی و نیز مواديترکیبات هگزوز شامل موسین
گیرد، ها و گلیکوژن مورد استفاده قرار میکربوهیدرات

هاي آلفا هاي آلدئیدي حاصل از اکسید شدن گروهگروه
گلیکول با معرف شیف واکنش داده  2و1امینو الکل و یا 

آورند که در زیر میکروسکوپ و ترکیبی را به وجود می
نوري سیتوپالسم این ترکیبات را به رنگ قرمز ارغوانی

هاي موسین pH 2.5کند و آلسین بلو با آمیزي میرنگ
آمیزي اسیدي سولفاته و غیرسولفاته را به رنگ آبی رنگ

موکوس در  يهاي ترشح کنندهحضور سلول. کندمی
 گزارش شدهعالی  ،اپیدرم پوست اکثر ماهیان استخوانی

Elliott(است در اپیدرم پوست  این، ا با وجودام؛)2000
نظیر المپري و نیز برخی ماهیان دیگر از  ،ماهیان دهان گرد

مشاهده نشده ) پریوفتالموس(1قبیل پولیودن و گل خورك
).Park 2002(است 

نشان داد که  حاضر شیمی تحقیقمطالعات هیستو
ماهی دو نوع موکوس در این  يهاي ترشح کنندهسلول

با موسین هايسلول فراوانی شاملکه به ترتیب اندنوع
هاي ها مطابق با یافتهاین یافته.باشندمی خنثیاسیدي و
Fletcher  اي براي در مطالعه 1976و همکارانش در سال

آاليهاي جامی شکل قزلهاي سلولتعیین گلیکوپروتیئن
چنین مطابق با و هماستکمان و دو گونه کفشک رنگین

در  ،2009و همکارانش در سال  Al-Banawهاي یافته
.باشدمیماهی پوست گربه مورد

تغییرات در پراکندگی و موسین رسد به نظر می
ثیر، أتحت تموکوس يهاي ترشح کنندهترشحی سلول
رد در طی فصل ماهی کفشک راست گهايمیزان فعالیت

با مثل و تولید که در فصل به طوري؛برداري باشدنمونه
حرکت بیشتري نسبت توجه به رفتار شناسی این ماهی که 

تعداد، پراکندگی و موسین  ،دارد مثلو به زمان غیر تولید 
افته یتغییر موکوس،  يي ترشح کنندههاسلول ترشحی

اد در قسمت شکمی قرار عدپراکندگی و تو بیشترین  است
 يبه جایی که از روي ناحیهحرکت و جادارد  تا در هنگام 

باشد، از خراشیدگی در امان شکمی بر روي بستر می
است همانند وضعیتی که در ماهیان حفار دیده شده  ؛باشد

هاي موکوسی خود وابسته که براي حفاظت خود به الیه
.)Zaccone et al. 2002(هستند 

 ؛باشدمحل زندگی کفشک ماهیان، مناطق مصبی می
و احتماالً بوده شدیدزاي این مناطق داراي شرایط استرس

هاي شدید هاي مورد مطالعه در پاسخ به این استرسنمونه
ها، دما، میزان اکسیژن تواند ورود انواع آلودگیکه می

 يهاي ترشح کنندهسلولپراکندگی ،دنمحلول و غیره باش
که در تحقیق طوريه ب ؛یافته استافزایش  شاناسیدي

Fletcher به این نتیجه نیز 1976سال و همکارانش در
هایش اسیدي په لیس تمام گلیکوپروتیئن یماه رسیدند که

ز گلیکوپروتیئن در کفشک مصبی مخلوطی ا لیواست 
.باشد می یاسیدي و خنث

ماهی در  لولی اپیدرمساتتغییرکه است مشخص شده 
 Elliott(وابسته استمثل و تولیدبه سیکل  کفشک

2000(.Pickring وPottingerبا مطالعه  1984در سال
اي دریافت که فراوانی آالي قهوهقزلاپیدرم پوست ماهی

ریزي در موکوس در زمان تخم يهاي ترشح کنندهسلول
در حالی که در همین زمان ؛یابدافزایش می جنس ماده

در جنس نر کاهش زیادي نشان داده ها تعداد این سلول
ها فقط به تعداد سلول دارد احتمال بنابراین. است
هاي مثلی از جمله هورمون و سري فاکتورهاي تولیدیک

ماهیان که اپیدرم  ،بستگی داشته باشدمثل  و تولید
..اده استثیر قرار دأاستخوانی را تحت ت

1- mudskipper
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Abstract
This study was done on the skin of 5 of 15 normal and mature female soleid fish with 

average weight of 790.4±170.41gr in reproductive season (September) from khoor Musa area. 
The fish were cached with gill net from mouse creek. In order to conduct a microscopical 
study, 0.5 cm thick samples were taken from different parts of the skin, including dorsal, 
lateral (on lateral line), ventral, head and tail. The samples were fixed in Bouin’s solution and 
5-6 µm thick sections were made using routine paraffin embedding method and were stained 
by H&E, Alcian blue (AB) pH 2.5 and PAS. The histochemical results showed that there are 
2 types of mucous secreting cells (acidic and neutral)  in epidermis of Soleid fish. The acidic  
mucous secreting cells were stained blue in AB staining and neutral mucous secreting cells 
were stained purple in PAS staining and they were recogonized from other cells easly. 
Histometrical results showed that the number and distribution of acidic mucous cells varied in 
different regions of skin, so that these cells were more in ventral region than dorsal and head 
(P<0.05) but there were no significant differences between the number of neutral cells in 
different regions of skin (P>0.05).

Key words: Histochemical, Micrometry, Mucous secreting cells, Epidermis,
Euryglossa orientalis
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