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دهنده در نواحی هاي موکوسی هشدارمطالعه هیستومتریک و هیستوشیمیایی سلول
)(Hypophthalmichthys molitrixاينقرهمختلف اپیدرم پوست بدن ماهی کپور 

مادهبالغ نر و

135: صندوق پستی، دانشگاه  شهید چمران اهواز،دانشکده دامپزشکیپایه،گروه علوم : *مجدنعیم عرفانی

135:صندوق پستی، دانشگاه  شهید چمران اهواز،دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی: مهرزاد مصباح

135:صندوق پستی، دانشگاه  شهید چمران اهواز،دانشکده دامپزشکی: کاوه اسفندیاري

1392شهریور: تاریخ پذیرش1392فروردین : تاریخ دریافت

چکیده
ها و آسیب به پوست از خود واکنش نشان زاي محیطی و بروز بیماريهاي اپیدرم پوست بدن ماهی که تحت عوامل استرسیکی از سلول

اي بالغ عدد ماهی کپور نقره10تعداد ،هاشناسی و تعیین پراکنش این سلولمنظور مطالعه بافتبه. باشنددهنده میهاي موکوسی هشداردهد سلولمی
متر میلی5هایی حداکثر به ضخامت نمونه،نر و ماده مورد مطالعه قرار گرفت و از پوست نواحی مختلف بدن شامل سر، نواحی پشتی، شکمی و دم

و ،H&Eعمومیآمیزيمیکرومتر تهیه و مورد رنگ6تا 5هایی به ضخامت برشهاي استاندارد تهیه مقاطع بافتی، تهیه گردید و پس از طی روش
میکرومتر از طول اپیدرم هر 100ها در تعداد این سلول. ار گرفتندرق5/2و pH1با(AB)آلسین بلووPASهاي هیستوشیمیاییرنگ آمیزي

هاي موکوسی هشدار دهنده در اپیدرم نام سلولشکل و حجیمی بههاي بیضیسلولداد که دست آمده نشاننتایج به. ناحیه مورد شمارش قرار گرفت
واکنش 5/2و pH1با(AB)آلسین بلوهیستوشیمیاییهايآمیزيرنگدرها این سلول.اي وجود دارندنواحی مختلف پوست ماهی کپور نقره

ها پراکندگی این سلول. باشدها میاسیدي و سولفاته بودن موکوس ترشحی این سلولآمبزي شدند که بیانگر ماهیت مثیت داشته و به رنگ آبی رنگ
ماهیان نر در :دیگردپوست  نواحی مختلف در دو جنس نر و ماده تقسیم ،هادر نواحی مختلف پوست این ماهی متفاوت بود و بر اساس پراکندگی آن

ترین تعداد سلول هشدار دهنده عدد  داراي کم92/0±19/0ترین و پوست ناحیه دم با عدد داراي بیش40/5±26/1پوست ناحیه شکمی با :بالغ
ترین و پوست ناحیه دم با عدد داراي بیش06/6±99/1پوست ناحیه سر با :ماهیان ماده بالغبود ولی در میکرومتر از طول اپیدرم 100در 
.باشدترین تعداد میعدد داراي کم44/0±97/0

ايهاي هشدار دهنده، پوست، ماهی کپور نقرههیستومتري، هیستوشیمی، سلول:کلمات کلیدي

naeemalbo@yahoo.com: پست الکترونیکی نویسنده مسئول*
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مقدمه
ماهیان که  تحت عوامل هاي ترشحی اپیدرمیکی از سلول

ها و آسیب به پوست از خود زاي محیطی و بروز بیمارياسترس
دهنده هاي موکوسی هشداردهد سلولواکنش نشان می

بزرگ و گرد تا بیضی شکل بوده ها معموالًاین سلول. دباشنمی
.  هاي مشخص دارندو یک یا دو هسته مرکزي با هستک

هاي مذکور توسط دانشمندان و محققین مختلف به سلول
Grosseren، سلول)Leydig cell(هاي متنوعی مانند سلول نام

schleimzellen سلول ،Kolben formige zellen سلول ،
، سلول Cellules sereuses  claviformسروزي کالوي فرم 

، سلول گرزي Clavate cell( ،Schreck stoffzellen(کالویت 
)Club cell (پیکر و سلول غول)Giant cell (اندنامگذاري شده
)Roberts ،2001 ؛Elliott ،2000( .در ها معموالًاین سلول

اند و فاقد هرگونه منفذي به هاي میانی اپیدرم واقع شدهالیه
ها در این سلول. )Roberts ،2001(پیدرم هستند سمت سطح ا

نام پترین کپورماهیان داراي یک ماده شیمیایی هشداردهنده به
(petrin)که اپیدرم آسیب ببیند، شکسته باشند و هنگامیمی

شود ها در آب اطراف آزاد میشوند و ماده شیمیایی داخل آنمی
هاي سلولکه یک جراحت کوچک به و غالباً حتی هنگامی

گیرد و شود، این امر صورت میها وارد میاپیدرم شکننده آن
برند وجود خطر پی میدیگر ماهیان از طریق بوییدن این مواد به

.دهندمینشانشکارچی از خود و واکنش دفاعی در مقابل عوامل
صورت فشرده در اجتماعات خود جمع براي مثال، گروهی به

که زنند یا اینگاه شیرجه میشوند، یا به داخل مخفیمی
:ها عبارتند ازدیگر وظایف این سلول. مانندحرکت باقی میبی

کمک به التیام جراحات پوست، ترشح مواد شیمیایی که 
آیند یا مواد حساب میعنوان بازدارنده عوامل شکارچی بهبه

، Lienو McKim(کنندها تولید میحفاظتی در مقابل انگل
هاي عنوان یکی از سلولهاي هشداردهنده بهلسلو. )2001

در سالمتی ماهی و فراهم نمودن ده موکوس،کنناپیدرمی ترشح
عنوان سدي در مقابل تاخت و تاز و هجوم عوامل یک پوشش به

اولین سد در برابر عوامل و این موکوسزا نقش دارندبیماري
ها، قارچها، ماهی از قبیل باکتريپوست بدن کنندهآلوده

صورت سدهاي فیزیکی و باشد و بهها و پروتوزوآها میویروس
عنوان سد شیمیایی با داشتن عوامل ضدمیکروبی بهچنینهم
خاصیت ضدمیکروبی موجود . )Bols ،2001(کنندعمل میزنی

هاي عفونی براي اولین بار در در موکوس اپیدرم برعلیه پاتوژن
. )Subramanian ،2008(رسیداثبات کمان بهآالي رنگینقزل

دخالت در : البته موکوس وظایف دیگري نیز دارد که عبارتند از
تنفس، تنظیم یونی و اسمزي، حرکت، تولیدمثل، ارتباط، تغذیه 

ماهی مانند گربه)Subramanian ،2008(و ساختن النه 
هفته  4-6که از ترشحات موکوس والدین در طول طوريبه

ماهیت موکوس .)Chong ،2005(کندده میبراي تغذیه استفا
هیستوشمیمختلفهاي هاي اپیدرمی با روشتولیدشده در سلول

هاي اختصاصی اپیدرم قابل مطالعه و شناسایی آمیزيو رنگ
رنگ لذا نقش پر. )2008و همکاران، Tripathi(باشدمی

شده توسط هاي هشداردهنده و موکوس ترشحاپیدرم، سلول
ها در بقا، ایمنی و سالمت ماهیان، اشاره به اهمیت این سلول

. این پژوهش دارد

هاروشومواد
اي بالغ نر و عدد ماهی کپور نقره10تعداد در این پژوهش

در  ) سال4باالي (گرم 7000ماده سالم با میانگین وزنی 
ماهیان از مرکز پرورش .د استفاده قرار گرفتفصل بهار مور

منظور جلوگیري از اتولیز، پس از و بهماهی شهید ملکی تهیه 
آزمایشگاه پس در .زنده  به آزمایشگاه منتقل شدندطورصید  به

و پس از بررسی ماکروسکوپیک سنجیزیستتوزین و از
منظور به) فرم بدن، رنگ و وضعیت پوست نواحی مختلف بدن(

از پوست نواحی مختلف بدن شامل سر، مطالعات میکروسکوپی
هایی نمونهدم، شکمی و )زیر باله پشتی(نواحی پشتی 

و جهت تهیه مقاطع گردیدمتر تهیهمیلی5به ضخامت حداکثر 
هاي مورد نظر از روش معمول تهیه میکروسکوپیک از نمونه
گیري و و بعد از شستشو و آبگردیدمقاطع بافتی استفاده 

5-6هایی به ضخامت آغشتگی به پارافین، برشسازي و شفاف
آمیزي عمومی هماتوکسیلین  میکرومتر تهیه و مورد رنگ

هیستوشیمیایی، پریودیک اسیدشیف آمیزيرنگ،)H&E(ائوزین
)PAS(آلسین بلو و(AB)باpH1در .گرفتندرار ق5/2و

پیدرم داردهنده اهاي هشمطالعات هیستومتریک تعداد سلول
اي در نواحی مختلف بدن شمارش شده و مورد پور نقرهماهی ک

جهت مطالعات هیستومتري و . گرفتنداي قرار بررسی مقایسه
، حداقل پنج برش داردهندههاي هشتعیین میزان پراکنش سلول

بافتی از هر نمونه و در هر برش حداقل پنج میدان دید 
میکرومتر از طول 100و در ×10میکروسکوپی با عدسی شیئی 

براي . گرفتنداپیدرم هر ناحیه مورد شمارش و بررسی قرار 
مطالعات هیستومتري از میکروسکوپ نوري مجهز به عدسی

١Dino Captureافزار و نرمDino Liteدیجیتال
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وسیله ها ثبت و بهگیريسپس نتایج این اندازه. استفاده گردید
ه یکسان و غیریکسان بودن جهت مقایسSPSSافزار نرم

داردهنده پوست نواحی مختلف بدن هاي هشپراکنش سلول
اي مورد مطالعه قرار گرفت و آزمون ماهی کپور نقره

)TUKEY(دار بودن یا جهت مقایسه دو به دو و از نظر معنی
هاي هشداردهنده در بین نواحی نبودن و اختالف پراکنش سلول

ماده مورد تجزیه و تحلیل قرار مختلف اپیدرم در دو جنس نر و
.)1شکل (گرفت

ظور مطالعات هیستوشیمی و جهت مشخص کردن منبه
هاي جامی اپیدرم ماهی کپور نوع موکوس ترشحی داخل سلول

آمیزي و مورد هاي بافتی رنگنمونه1اي مطابق جدول نقره
.تندرفگتفسیر قرار بررسی و 

همراه جزئیات و منابعهاي هیستوشیمیایی مورد استفاده در این پژوهش بهآمیزيگرن: 1جدول 

منابعگرموکوس واکنشگررنگ موسین واکنشرنگ آمیزي هیستوشیمی

PASقابل اکسیداسیون و خنثیگلیکوپروتئینموسین حاوي ارغوانیRai  ،2012و همکاران

با گروه سولفاته و موسین گلیکوپروتئین موسین حاوي آبیpH5/2با(AB)بلوآلسین
2012و همکاران،  Raiغیر سولفاتهگلیکوپروتئین حاوي 

2012و همکاران،  Raiسولفاتهگلیکوپروتئین موسین حاوي آبیpH1با(AB)آلسین بلو 
pH5/2با(AB)بلوآلسین

PASو 

سولفاتهگلیکوپروتئین موسین حاوي آبی  و  ارغوانی و غیر سولفاته
2012و همکاران،  Raiخنثیگلیکوپروتئینموسین حاوي 

نتایج
در نتایج  حاصل از مشاهدات میکروسکوپی مشخص 

اي هاي قاعدهسلولگردید که در تمام نواحی پوست عالوه بر 
هاي موکوسی حاوي موکوس خنثی، در اي و سلولاستوانه

هاي اي سلولاپیدرم نواحی مختلف پوست ماهی کپور نقره
ها  این سلول). 2شکل(موکوسی هشداردهنده نیز  وجود دارند 

در تمام نواحی جنس نر و ماده وجود داشته و در الیه هاي 
رشی مطبق شاخی نشده میانی تا سطحی بافت پوششی سنگف

اي هاي استوانهاپیدرم نواحی مورد مطالعه، بر روي سلول
هاي موکوسی حاوي موکوس خنثی اي و باالتر از سلولقاعده

شکلی کروي ،هاي هشداردهندهسلول). 2شکل(گیرند قرار می
شکل هسته تابع شکل کلی ). 4و3هاي شکل(تا بیضی دارند 

شت و یوکروماتین، در مرکز تا تر، درسلول در مقیاسی کوچک
). 3شکل(گیرد راس قرار میها نزدیک بهقاعده و در برخی از آن

سیتوپالسم وسیع ). 3شکل(طور واضح مشخص است هستک به
در نواحی که تراکم این . هایی استو روشن است حاوي واکوئول

گیرند که نحوي کنار یکدیگر قرار میها زیاد است، بهسلول

هایی از در قسمت. کنندهاي خالی اطراف یکدیگر را پر میفضا
تر است، دهنده کمهشدارهاي موکوسی اپیدرم که تراکم سلول

هاي چندوجهی اپیدرم و ها، سلولحد فاصل این سلول
نتایج . گیرندهاي موکوسی حاوي موکوس خنثی قرار میسلول

از داد تمام یا قسمتیمطالعات هیستوشیمی نیز نشان
اي هاي هشداردهنده اپیدرم ماهی کپور نقرهسیتوپالسم سلول

آمیزي که در تمام نواحی جنس نر و ماده وجود دارند،  به رنگ
چنین و هم5/2وpH1با(AB)هیستوشیمیایی آلسین بلو 

واکنش مثبت نشان pH1با(AB)آمیزي آلسین بلو به رنگ
هاي ها سلولآمیزيرنگدر این ). 6و5هايشکل(دهند می

رنگ آبی ) سولفاتهگلیکوپروتئین حاوي (حاوي موسین اسیدي
آمیزي هاي حاوي موکوس خنثی در رنگسلول. خود گرفتندبه

. خود نگرفتندرنگ آبی به5/2وpH1با(AB)آلسین بلو 
PASآمیزي دهنده به رنگهاي هشدارسیتوپالسم وسیع سلول

هاي در نتیجه سلول). 3شکل(واکنش ضعیفی نشان داد
توان اي را میکننده موکوس در اپیدرم ماهی کپور نقرهترشح

هاي موکوسی گروه اول سلول: به دو گروه تقسیم کرد
باشند و هشداردهنده که حاوي موکوس اسیدي می
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5/2وpH1با(AB)آلسین بلو هیستوشیمیایی آمیزي رنگبه
واکنش PASآمیزي و به رنگ) 5و4هايشکل(واکنش مثبت 

هایی با تعداد و گروه دوم سلول) 2شکل(اند ضعیفی نشان داده
هاي موکوسی حاوي موکوس خنثی که نام سلولتر بهو اندازه کم

هايشکل(اندواکنش مثبت نشان دادهPASآمیزي به رنگ
هاي موکوسی براساس نتایج حاصل از این پژوهش سلول). 3و2

زیرگروه اول . توان به دو زیرگروه تقسیم کرددهنده را میهشدار

pHبا(AB)رنگ آلسین بلو حاوي موکوس سولفاته هستند و به
و زیرگروه دوم حاوي ) 5شکل(واکنش مثبت نشان داده 1

است که در ) کربوکسیله(موکوس سولفاته و غیرسولفاته 
خودرنگ آبی بهpH5/2با(AB)آمیزي آلسین بلو رنگ

).6شکل(گرفتند

میکرومتر از طول اپیدرم پوست نواحی 100هاي هشداردهنده در میانگین و انحراف معیار تعداد سلول: 2جدول
اي نر و ماده بالغمختلف ماهی کپور نقره

موقعیت و تعداد سلول ماهی مادهموقعیت و تعداد سول ماهی نر
0611/6±998/1سر ماهی ماده                8389/1±808/0ماهی نر                   سر 

3656/4±674/0نواحی پشتی ماهی ماده     555/4±0285/1نواحی پشتی ماهی نر        
0378/4±811/0نواحی شکمی ماهی ماده    407/5±266/1نواحی شکمی ماهی نر        

9711/0±442/0دم ماهی ماده                  925/0±193/0دم ماهی نر           

مختلف پوست ماهی میکرومتر از طول اپیدرم نواحی 100هاي موکوسی هشداردهنده در نمودار مقایسه میانگین و انحراف معیار تعداد سلول: 1شکل 
اي بالغ نر و مادهکپور نقره

۴
۵
۶
٧

ناحیه دمناحیه شکمیناحیه پشتیناحیه سر

ماهی نر بالغ
ماهی ماده بالغ

)›05/0p(میکرومتر از اپیدرم100هشداردهنده درطول موکوسیهايبالغ نروماده از نظرتعدادسلولايکپورنقرهماهیپوستمختلفدونواحیمقایسه دوبه: 3جدول
مادهماهیدممادهشکمیناحیهمادهپشتیناحیهمادهماهیسرنرماهیدمنرشکمیناحیهنرپشتیناحیهماهی نرسر

000/0000/0581/0000/0000/0001/0642/0-------ماهی نرسر
663/0000/0059/0000/1963/0000/0-----000/0نرپشتیناحیه
000/0883/0410/0115/0000/0-----000/0663/0نرشکمیناحیه

000/0000/0000/0000/1-----581/0000/0000/0دم ماهی نر
021/0003/0000/0-----000/0059/0883/0000/0سر ماهی ماده

998/0000/0-----000/0000/1410/0000/0021/0مادهپشتیناحیه
000/0-----001/0963/0115/0000/0003/0998/0شکمی مادهناحیه

-----642/0000/0000/0000/1000/0000/0000/0دم ماهی ماده
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سنگفرشی مطبق شاخی نشده ناحیه دم بافت پوششی: 2شکل 
این ناحیه داراي حداقل تعداد .PAS.X١٠)(اي نر بالغ ماهی کپور نقره

اي بر روي غشاء پایه هاي استوانهو سلول) پیکان روشن(هشداردهنده بوده سلول 
هاي چندوجهی بر روي هاي اپیدرمی و سلولو سایر سلول) C(قرار گرفته 

هاي موکوسی حاوي موکوس خنثی، سلول).  E(گیرنداي قرار میهاي قاعدهسلول
هاي ته و از سایر سلولخود گرفبه)پیکان تیره(پاس مثبت بوده و رنگ ارغوانی 

.پوششی متمایز هستند

بافت پوششی سنگفرشی مطبق شاخی نشده اپیدرم : 3شکل 
هاي سلول.PAS.X١٠)(اي ماده بالغناحیه سر ماهی کپور نقره

اي هایی کروي و یا بیضی بزرگ با هستهموکوسی هشداردهنده یاگرزي شکل سلول
ها روشن و وسیع که قابل مشاهده و سیتوپالسم آنیوکروماتین در مرکز، هستک

هاي سلول). پیکان روشن(هاي اپیدرمی قابل تمایز هستند خوبی از سایر سلولبه
)داخل مربع(گیرند خود میارغوانی بهمثبت، رنگپاسخنثیحاوي موکوسموکوسی

بافت پوششی سنگفرشی مطبق شاخی نشده  اپیدرم : 4شکل
هاي سلول.(H&E.X١٠)اي نر بالغ کپور نقرهناحیه شکمی ماهی 

تر هاي میانی تا سطحیاي درشت در قسمتهشداردهنده یا گرزي شکل با هسته
)پیکان روشن(گیرند اپیدرم قرار می

بافت پوششی سنگفرشی مطبـق شـاخی نشـده اپیـدرم     : 5شکل 
,١=AB,pH)اي مـاده بـالغ   ناحیه شکمی مـاهی کپـورنقره   X١٠) .

آمیزي واکنش مثبت نشان داده و رنگ آبی بـه  هاي هشداردهنده در این رنگسلول
آمیـزي از رنـگ هماتوکسـیلین اسـتفاده     در این رنـگ ). پیکان روشن(خود گرفتند 

هاي رنـگ شـده داخـل    خود نگرفته و تمام قسمتها رنگی بهنشده لذا هسته سلول
)M(باشدسلول هشداردهنده، موکوس سولفاته می

بافت پوششی سنگفرشی مطبـق شـاخی نشـده اپیـدرم     : 6ل شک
,۵.٢=AB,PH)اي ماده بالغناحیه شکمی ماهی کپور نقره Xاین . (١٠

در . خود گرفتنـد آمیزي واکنش مثبت نشان داده و رنگ آبی بهها در این رنگسلول
خـود  آمیزي از رنگ هماتوکسیلین استفاده نشد لذا هسته سلول رنگـی بـه  این رنگ

هــاي رنــگ شــده داخــل ســلول هشــداردهنده، موکــوس  نگرفتــه و تمــام قســمت
)M(باشد غیرسولفاته و سولفاته می
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بحث
شناسی و هیستوشیمی نشان داد که اپیدرم مطالعات بافت

اي، اي استوانههاي قاعدهاي شامل سلولپوست ماهی کپور نقره
هاي موکوسی حاويهاي پوششی چندوجهی، سلولسلول

. باشدهاي موکوسی هشداردهنده میموکوس خنثی و سلول
Saxena وKulshrestha)1981( با مطالعه اپیدرم پوست

موکوسیسلولنوع بیان کردند اپیدرم، حاوي دو،Mystusماهی 
وکوسیمهايسلولنوع اول . باشد که ترشحات متفاوتی دارندمی

شکل که حاوي موکوس خنثی و مقاوم به سولفاته شدن، جامی
باشد و ها میگلیکوژن و اسید سیالیکی سرشار از گلیکوپروتئین

هاي موکوسی هشداردهنده که حاوي مقدار نوع دوم سلول
ها بسیار کمی موکوس خنثی و سولفاته و فاقد گلیکوپروتئین

آمیزي گشدت به رنشکل بههاي موکوسی جامیسلول. است
PASهاي که سلولدهند درحالیواکنش مثبت نشان می

آمیزي نشان دهنده واکنش کمی به این رنگهشدارموکوسی 
این در حالی است که هر دو سلول مذکور به . دهندمی

دهندواکنش مثبت نشان می=AB,pH)5/2(آمیزيرنگ
)Saxena وKulshrestha ،1981( . در پژوهشی که توسط

Mittal بر روي اپیدرم پوست ناحیه سر ) 2012(و همکاران
کننده هاي ترشحسلولدادند، انجام labeo rohitaماهی

هات آنبراساس مطالعات هیستوشیمی برروي محتویاراموکوس
شکل هاي جامیهاي پوششی اپیتلیال، سلولگروه سلول4به 
هاي موکوسی و سلولBهاي جامی شکل نوع ،  سلولAنوع

).    2012و همکاران، Rai(بندي کردندهشداردهنده تقسیم
اي نیز هاي هشداردهنده اپیدرم ماهی کپور نقرهاکثریت سلول

ها به دلیل موکوس اسیدي فراوان داخل سیتوپالسم آنهب
PASرنگ واکنش مثبت و به=AB,pH)5/2(آمیزيرنگ

هاییمتقسها واکنش ضعیفی نشان دادند و تعداد معدودي از آن
ها این سلول. رنگ ارغوانی مشاهده گردیدها بهاز سیتوپالسم آن

PASآمیزي حاوي ترشحات اندك پروتئینی هستند، لذا به رنگ
هاي چنین اکثر سلولهم. دهندواکنش ضعیفی نشان می

=AB,pH)1(آمیزيرنگبهاينقرهکپورماهیدهنده اپیدرمهشدار
هاي در الیهها معموالًاین سلول. نیز واکنش مثبت نشان دادند

اي اند و فاقد هرگونه ارتباط و روزنهمیانی اپیدرم واقع شده
.)Roberts ،2001(باشندسمت سطح خارجی اپیدرم میبه

Pickring)1973 ( با مطالعه برروي دو گونه ماهی سالمون
هاي موکوسی داراي یک الگوي منظم گزارش داد که سلول

ترین تعداد ها از قسمت سر با بیشتراکم این سلولباشند و می

یابدترین تراکم کاهش میطرف قسمت دم بدن ماهی با کمبه
)Pickring ،1973( .چنین همPickrin)1976 ( با مطالعه بر

کننده ترشحهاياي دریافت که فراوانی سلولآالي قهوهروي قزل
که ت درحالیریزي در جنس ماده باال اسموکوس در زمان تخم

ها کاهش زیادي در همین زمان در جنس نر تعداد این سلول
خود اظهار گزارشاتدر )Kane)2003و Yonkos.یابندمی

هاي کردند که برخی از ماهیان با وجود داشتن سلول
هشداردهنده در نواحی مختلف اپیدرم پوست بدن خود، در 

گردند که ها میمراحل خاصی از زندگی خود فاقد این سلول
توان به ماهیان قنات سرچربی نر اشاره کرد که در براي مثال می

ده خود را از دست هاي هشداردهنسلول،خالل فصل تولیدمثل
جاي آن اپیدرمی چندالیه متشکل از تعداد زیادي دهند و بهمی

این ماهیان با وجود . یابدها توسعه میشکل در آنسلول جامی
دهند اما هاي هشداردهنده خود را از دست میکه سلولاین

Pickering. ماندها باقی میواکنش ترس و هشدار در آن
نوان اثر تغییرات فصلی در اپیدرم در تحقیقی با ع)2006(

هاي داد که ضخامت اپیدرم و تعداد سلولاي نشانآالي قهوهقزل
هاي کننده موکوس دستخوش تغییرات مشخصی در دورهترشح

. شودریزي میمتوالی تخم

تشکر و قدردانی
از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز 

هاي هاي این طرح، از همکاريتامین هزینهجهت پشتیبانی و 
ارزنده جناب آقاي دکتر سید رحیم مغینمی مدیریت محترم 
شیالت استان خوزستان، جناب آقاي مهندس میرزایی مدیریت 

چنین جناب آقاي مرکز پرورش ماهی شهید ملکی، هم
شناسی دانشکده دامپزشکی ایرانشاهی کارشناس بخش بافت

.آیدعمل میهاهواز تقدیر و تشکر بدانشگاه شهید چمران 
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Abstract 
 Fish epidermis contains alarm mucous cells which they react to environmental stressful 

factors, diseases and damages to skin. For histometrical and histocheical studies of these cells, at 

least 10 mature male and female silver carp were selected and 5 mm thickness samples were 

taken from different parts of skin including head, dorsal, ventral and tail. 5-6µ sections were 

made using paraffin embedding methods, and stained by general staining of H&E histochemical 

staining including; PAS and alcian blue (AB) with PH 1 and 2.5. Numbers of alarm cells were 

counted in 100µ length of epidermis in each region. The results showed that there are 

voluminous and ellipsoid cells called alarm mucous cells in different regions of silver carp 

epidermis. These cells have positive reaction to AB staining in PH 1 and 2.5 which it showing 

the acidic and sulfated property of mucous secretion of these cells. The skin of silver carp fish  

can divided  basis to alarm cells distribution in different parts of epidermis (head , dorsal regions, 

ventral regions and tail);  in mature male fish: The maximum and minimum number  of alarm 

cells in 100µ length of epidermis are  in ventral (5.40±1.26)  and  tail  (0.92±0.19) skin  

respectively but in  mature female fish: The maximum and minimum were seen in head 

(6.06±1.99)  and  tail  (0.97±0.44)  skin respectively. 
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