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 (Barbus grypus) بتای ماهی شیرژیک و هیستومورفومتریک حباب رودههیستولو مطالعه
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 چکیده

 استان هایی با پراکنش وسیع در رودخانههاباشد که از گونهمي ان بومي استان خوزستانيکي از ماهیماهي شیربت 

یره مواد غذايي، به دلیل باريک بودن فضای روده و عدم امکان ذخ بوده ومعده اين ماهي فاقد باشد. مي خوزستان

شناسي حباب  شناخت ساختار بافت .شودای نامیده ميطور ثانويه متسع شده و حباب رودهقسمت قدامي روده به 

 تواند کمک شاياني به چگونگي تغذيه جهت توسعه پرورش اين نوع از ماهي بنمايد.ای در اين گروه از ماهیان ميروده

 cm يمیانگین طولو  g 12/11 21±/914 با میانگین وزني غ از هر دو جنسبال بتعدد ماهي شیر61در اين مطالعه 

 cm 1/1 ضخامتهايي به ها جدا شده و نمونهای آنحباب روده ،کشيانتخاب شده و پس از آسان 21/91 ± 61/4

 آمیزیبرش و رنگمعمول تهیه مقاطع بافتي، ه شد و پس از طي مراحل تهیه و در محلول فیکساتیو بوئن قرار داد

H&E  وPAS با لنز  Dino lite نرم افزار  وDino capture  ين پژوهش نتايج ا .گیری شدختلف اندازههای م قسمت

و ارتفاع بافت پوششي در  يابد ای افزايش ميز ابتدا به سمت انتهای حباب رودههای جامي انشان داد که تعداد سلول

های مختلف ضخامت اليه عضالني در قسمت باشد.ها بیشتر ميای نسبت به ساير قسمتقسمت قدامي حباب روده

تايج ن ای مشاهده گرديد.ين عضله در قسمت میاني حباب رودهترای که ضخیمت نشان داد به گونهای تفاوحباب روده

نواده از خاای ماهي شیربت در مقايسه با ساير ماهیان همحباب روده که ساختار بافتي ديواره نشان دادبه دست آمده 

  دارد.هايي شباهتلحاظ ضخامت کل ديواره و ارتفاع بافت پوششي و ضخامت طبقه مخاطي  

 

 بتشیرهیستومورفومتری، ای، : بافت شناسي، حباب رودههای کلیدیواژه

 

 
 
 
 

                                                           
 hmorovvati@ut.ac.ir نويسنده مسئول، پست الکترونیک:  *
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 مقدمه. 1

جمعیت انساني و نیاز به يک منبع  گسترش سريع

غذايي که بتواند احتیاجات ضروری بدن انسان را 

ع انساني را به سوی مصرف أمین کند، توجه جوامت

های دامي سوق داده است. اما محدود بودن فرآورده

منابع گوشت قرمز و در برخي موارد معايب استفاده از 

ی بشری به جامعهاين منبع غذايي باعث شده که 

وری غذايي باالتر و بهتر يک منبع غذايي با بهره دنبال

ها آبزيان دارای ويژگيذيه با جايي که تغباشد و از آن

ر مورد ديگر منابع مواد کمتر د و مزايايي است که

ها به عنوان منبع استفاده از آن توان يافتغذايي مي

 استدر حال توسعه روزافزون غذايي جوامع انساني 

(Hattori et al., 2003) . از مجموع 21ماهي حدود %

-أمین ميهای حیواني مورد احتیاج بشر را تپروتئین

کند و قريب به يک سوم از مردم جهان بیشترِ نیاز 

-آورند، بهپروتئین خود را از اين منبع به دست مي

طوری که مصرف سرانه آن در برخي از کشورها به 

 ,Amin ) رسدکیلوگرم در سال مي kg 21 باالی

مزايايي همچون هضم و جذب آسان، وجود . (1992

وری در ساختار آن، مقدار زيادی اسیدهای آمینه ضر

از مواد معدني نظیر و دارا بودن درصد قابل قبولي 

چنین دارا بودن وئور و هميد، فلکلسیم، فسفر، 

باعث افزايش  Dو A ،Eهايي نظیر ويتامین ويتامین

 استها شدهوردهآاقبال عمومي به استفاده از اين فر

(Bancroft and Gamble, 2002). ا توجه به توسعه ب

رورش آبزيان خصوصاً ماهي، شناخت و صنعت پ

ورود  ها، به عنوان دروازهگاه گوارش آنآگاهي از دست

ماهیان، ضرورت  مواد غذايي و در واقع انرژی به بدن

ای که محل يابد. در اين بین شناخت حباب رودهمي

اصلي ذخیره موقتي غذا در ماهیاني که فاقد معده 

اه دستگ تواند به شناخت هر چه بهترمي هستند

ها، های مورد نیاز آنگوارش آبزيان و در نتیجه نیاز

 ,.Hachero-Cruzado et al) کمک شاياني نمايد

رد ساختمان بافت . لذا با توجه به اينکه در مو(2009

ای در ماهي شیربت هیچ گزارشي شناسي حباب روده

طالعه باشد مطالعه حاضر با هدف مدر دسترس نمي

هیستومورفومتريک حباب ساختار هیستولوژيک و 

  است.  بت صورت گرفتهای در ماهي شیرروده
 

 . مواد و روش2

قطعه ماهي شیربت به ظاهر  61در اين مرحله تعداد 

و میانگین  g 12/11 21±/914سالم با میانگین وزني 

به صورت  تهیه گرديد و cm 61/±4 21/91 طولي

 شناسي دانشکده دامپزشکيزنده به آزمايشگاه بافت

دانشگاه شهید چمران اهواز منتقل گرديد. سپس 

 ماهیان بالفاصله پس از صید به روش ضربه بیهوش

گیری طول کل بدن، گرديده و پس از توزين، و اندازه

ها باز شده و نمای محوطه شکمي هر يک از آن

ای مورد رودهظاهری و موقعیت تشريحي حباب

باب . در ادامه، حبررسي ماکروسکوپیک قرار گرفت

و در محلول طه شکمي خارج شده ای از محوروده

 .(6)تصوير شماره شد بوئن قرار داده

هايي ، بالفاصله نمونهبرای تهیه مقاطع میکروسکوپي

ي متر از نواحسانتي cm 1/1 به ضخامت حداکثر

ای برداشت گرديده قدامي، میاني و خلفي حباب روده

بافتي، به روش معمول تهیه مقاطع  و پس از ثبوت،

گیری شده و های پارافیني بلوکها در قالبنمونه

تهیه و عالوه  μm 1-1 هايي به ضخامتبرشسپس 

آمیزی اختصاصي ، تحت رنگ H&Eآمیزی بر رنگ

PAS نیز قرار گرفتند (Ramezani-Fard et al., 

ساختار  در مقاطع میکروسکوپي تهیه شده.(2011

 پ المپیوسای با میکروسکورودهشناسي حباببافت

مورد مطالعه میکروسکوپي قرار گرفت. و جهت  (ژاپن)

یری گات هیستومورفومتری، پس از اندازهانجام مطالع

 spssها به نرم افزار فاکتورهای مورد مطالعه، داده

و با آزمون آنالیز واريانس  انتقال داده شد  61نسخه 

مورد تجزيه و  ≥ P 11/1 و با( ANOVAطرفه ) يک

 .(Francisco et al., 2008) ر گرفتندتحلیل قرا

 

  نتایج. 3

های اصلي های هیستولوژی نشان داد که قسمتيافته

-ای ماهي شیربت شبیه ديگر مهرهديواره حباب روده
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مخاطي، است که از چهار اليه: مخاطي، زيرداران 

سطح  (.2)تصوير و سروزی تشکیل شده است عضالني

بلندی تشکیل های ای از چینمخاطي حباب روده

ها از مخاط و زير شده است که ساختار اين چین

-ل يافته است. بافت پوششي سطح کرکمخاط تشکی

ها بلند و که برخي از آن ای سادهها از نوع استوانه

ند و رکشیده هستند و سیتوپالسمي اسیدوفیلي دا

ديک به زها معموالً در قاعده و يا نآن بازوفیلي هسته

ای ی استوانههابین اين سلول در و قاعده قرار دارند

های طور سلولهای جامي شکل و همینسلول

-های جامي با رنگکه سلول لنفوسیتي وجود دارند

ان داده و واکنش مثبت نش PASآمیزی اختصاصي 

و از ابتدا به سمت انتهای  گرفتهرنگ ارغواني به خود 

 کنندروده نیز از نظر تعداد افزايش پیدا مي حباب

ای ظريف در زير پارين به شکل اليه (.4و 9تصوير)

و دارای بافت لنفوئیدی  بافت پوششي قرار دارد

(. عضله مخاطي به شکل 1)تصوير باشدمنتشر مي

اليه به داخل  9 تا 2و به ندرت ظريف و معموالً يک 

های اتصال چین (.1)تصوير ها کشیده شده استچین

ای دههای حباب روشکل در برخي قسمتکرکي

به صورتي که در  ،خصوصاً قسمت میاني بیشتر شده

پیوندند و هم ميههای کرکي شکل باين قسمت چین

 گیرندصورت چند اليه بر روی هم قرار ميبه 

به های پوششي لدر قسمت رأس سلول (.1)تصوير

 توان مشاهده نمودمخطط و يا حاشیه مسواکي را مي

ع ماهي ضخامت مخاط در اين نوطبقه زير .(4)تصوير

د سست به همراه عروق کمي داشته و از بافت همبن

های عصبي فراوان تشکیل شده است و خوني و رشته

صورت منتشر در آن مشاهده هنیز ببافت لنفوئیدی 

مخاط به د. ضمن آنکه بافت همبند طبقه زيرشومي

 (.7)تصوير کندهای مخاطي نفوذ ميداخل چین

ای را طبقه عضالني ب رودهسومین اليه از ديواره حبا

دهد که متشکل از دو اليه طبقه عضالني تشکیل مي

 باشدحلقوی )داخلي( و طولي )خارجي( مي

ای در تمام طول سطح خارجي حباب روده (.1)تصوير

خود توسط يک اليه بافت همبند سست غني از عروق 

های خوني، لنفي و بافت چربي همراه يک رديف سلول

 استنگفرشي ساده تشکیل شدهي از نوع سپوشش

 (.3)تصوير

-کردن اليهای و روده پس از جداموقعیت حباب روده -6تصوير

 های ناحیه قدامي شکم ماهي.

 
روده ماهي شیربت طبقات مختلف ديواره حباب -2تصوير

ی زيرمخاطي (، طبقهMی مخاطي )طبقه. (H&Eآمیزی )رنگ

(SMطبقه ،)( ی عضالنيMUو طبقه ،)پیکان(.(وزی ی سر 

 
بت)رنگ آمیزی پوششي حباب روده ماهي شیر بافت -9تصوير

H&E) های استوانهسلول( ای جذبي بلند حباب رودهE و )

 های جامي شکل حباب روده )پیکان(.سلول
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آمیزی بت )رنگروده ماهي شیربافت پوششي حباب -4تصوير

PAS) های استوانهلولس( ای جذبي بلند حباب رودهE رأس ،)

 های جامي شکل حباب روده )پیکان(.( و سلولBمخطط )

آمیزی اليه پارين و زير مخاط حباب روده )رنگ  -1تصوير

H&E)  بافت لنفاوی منتشره پارين که بصورت يک اليه ظريف

 .(mی مخاطي )( و عضلهLPشود )ديده مي

های مخاطي حباب روده ماهي شیربت که اتصال چین -1تصوير

آمیزی شود )رنگدر نواحي حباب روده مشاهده ميبیشتر 

H&E). 

 

 
تصوير اليه زير مخاط حباب روده ماهي شیربت   -7تصوير

( N( و اعصاب )Vمخاط که عروق )بافت زير (H&Eآمیزی )رنگ

-جای اين اليه مشاهده ميو بافت لنفاوی منتشر که در جای

 شود.

 
روده حباب تصوير اليه عضالني حلقوی و طولي  -1تصوير

( و MTهای عضالني داخلي طولي )اليه (H&Eآمیزی )رنگ

 (.MCخارجي حلقوی )

 (H&Eآمیزیبافت همبند سروزی حباب روده )رنگ -3تصوير

های سنگفرشي )پیکان( با هسته برجسته مشخص مي سلول

 باشد.

 

نشان داده شده  6طور که در جدول شماره همان

سمت قدامي حباب است میانگین ضخامت ديواره در ق
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باشد، در صورتي که مي μm 16/611 ±19/361 روده

 μm اين میانگین در قسمت میاني حباب روده

 است و در خلف حباب روده نیز 11/111 64/616±

μm 14/641± 11/711 باشد. تجزيه و تحلیل مي

ها نشان داد که ضخامت حباب روده در قسمت داده

کاهش نشان  يو خلف يمیانقسمت نسبت به  قدامي

یاني که اين کاهش در مقايسه قسمت قدامي با م داد

مورد قسمت قدامي با قسمت  دار، و در غیر معني

چنین قسمت میاني باشد. همدار ميخلفي معني

داری را افزايش غیر معني نسبت به قسمت خلفي

میانگین ارتفاع بافت پوششي در  دهد.نشان مي

-مي μm 13/1±42/21 قسمت قدامي حباب روده

 19/27±26/4باشد. اين فاکتور در قسمت میاني عدد 

را  μm 24/9±77/21 و در قسمت خلفي نیز عدد

دهد که تجزيه و تحلیل اين اعداد نشان داد نشان مي

که ارتفاع بافت پوششي در قسمت قدامي حباب روده 

دهد که اين بت به قسمت میاني افزايش نشان مينس

ه و همچنین نسبت به خلف دار بوديافزايش غیر معن

دار دارد که اين افزايش معني حباب روده نیز افزايش

باشد. همچنین ارتفاع بافت پوششي در قسمت مي

افزايشي میاني حباب روده نسبت به قسمت خلفي، 

میانگین ضخامت طبقه  دهد.دار را نشان ميغیر معني

 μm مخاطي در قسمت قدامي حباب روده

 μm قسمت میاني، در 12/691±24/711

 μm و در قسمت خلفي ،11/641±73/147

تحلیل اين آمار  باشد. تجزيه ومي 21/142 29/697±

ضخامت طبقه مخاطي در دهد که و ارقام نشان مي

قسمت قدامي حباب روده نسبت به قسمت میاني 

دار است. هميش داشته که اين افزايش غیر معنيافزا

دار معني زايشيافچنین اين میانگین نسبت به خلف 

ضمن اينکه قسمت میاني حباب  دهد.را نشان مي

هد که البته دخلف افزايش نشان مي روده نسبت به

میانگین ضخامت  دار است.اين افزايش غیر معني

عضله در سه قسمت قدامي، میاني و خلفي حباب 

 ،μm 23/91±67/671 روده به ترتیب

μm42/23±92/612  وμm 31 /41±99/614 مي-

ها نشان داد که د. تجزيه و تحلیل آماری اين دادهشبا

سبت به ضخامت عضله در قسمت قدامي حباب روده ن

دهد. داری را نشان ميقسمت میاني کاهش غیر معني

به خلف حباب روده افزايش نشان همچنین نسبت 

باشد. ضمن اينکه دار ميهد که اين افزايش معنيدمي

داری را یر معنيمیاني حباب روده افزايش غقسمت 

 دهد.به قسمت خلفي حباب روده نشان مي نسبت

از بافت  μm 111 در های جاميتعداد سلولمیانگین 

 12/29±96/4در قسمت قدامي  پوششي حباب روده

دهد که اين مقدار در مورد قسمت را نشان مي عدد

 ±71/9 و 62/97 ±21/1 میاني و خلفي به ترتیب

ها و تحلیل اين دادهباشد. تجزيه ميعدد  11/49

های جامي در قسمت دهد که تعداد سلولنشان مي

ي و خلفي حباب روده قدامي نسبت به دو قسمت میان

دار است. دهد که اين کاهش معنيکاهش نشان مي

ني نسبت به ی قسمت میاهاکه تعداد سلولضمن اين

 .دهددار را نشان ميقسمت خلفي کاهشي معني

 

 ریو نتیجه گی بحث. 4

نتايج به دست آمده از اين تحقیق بیانگر اين مسئله 

های است که ساختار هیستولوژی و هیستومتری اليه

ای ماهي مختلف که در تشکیل ديواره حباب روده

خانواده شیربت شرکت دارند، در مقايسه با ماهیان هم

دهد. ای منحصر به خود را نشان ميخصوصیات گونه

ای ماهي وژيک حباب رودهبا دقت در ساختار مورفول

بريم که اين ساختار، که شیربت به اين نکته پي مي

مختص ماهیان علفخوار و از متسع شدن قسمت 

شايد به دلیل تنگ بودن  شود.قدامي روده ايجاد مي

که ماهي در مدت زمان فضای داخلي روده و اين

بايست حجم خاصي از مواد غذايي را وارد کوتاهي مي

ش خود نمايد، اين اتساع به وجود آمده دستگاه گوار

است تا محلي باشد برای ذخیره موقتي غذا. محلي که 

شايد بتوان آن را از لحاظ ظاهری با معده مقايسه کرد 

 باشد:اما به داليل زير معده واقعي نمي
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 ( µm)برحسب  نواحي مختلف حباب روده و اندازه فاکتورهای مورد مطالعه -6جدول 

 طبقه مخاطيضخامت بافت پوششيارتفاع ارهضخامت ديو 
طبقه ضخامت

 عضالني
 جاميسلولهایتعداد

 a 16/611±19/361   a 13/1±42/21  a 12/691±24/711  a 2/91±67/671  a 96/4±12/29 حباب رودهقدام

 b   64/616±11/111   a 26/4±19/27  b 11/641±73/147  a 4/23±92/612   b 21/1± 62/97 حباب رودهمیان

 c 14/641±11/711   b 24/9±77/21 c 29/697±21/142   a 3/41±99/614   c 71/9± 11/49   رودهحبابخلف

 باشد.مي ستون هر در P ≤11/1سطح  در دارمعني اختالف وجود بیانگر متفاوت انگلیسي حروف *

 

ی واقعي هستند ماهیاني که دارای معده -6

 که ماهي شیربتدر حالي ،(3) اسفنگتر پیلور دارند

 است. فاقد اسفنگتر پیلور 

ی واقعي هستند ماهیاني که دارای معده -2

اين مجرا به داخل دوازدهه مجرای صفراوی دارند که 

ين مجرا ( ا3شیربت ) يکه در ماهشود در حاليباز مي

 شود.ای باز ميبه قسمت میاني حباب روده

 ای فاقد هر گونه غدد،ديواره حباب روده -9

باشد در و تولید آنزيم و اسید کلريدريک ميسنتز 

ی واقعي ت ويژه معدهکه اين اعمال از خصوصیاحالي

 هستند.

ی واقعي بسیار ضخیم و ی معدهديواره -4

ای که ديواره حباب رودهاست؛ در حاليعضالني 

 باشد.نسبتاً ظريف و نازک مي

در ماهیاني که دارای معده هستند، معده به سه يا 

ر بخش کاردياک، میاني يا واسطه ای ، و پیلوريک چها

و در برخي ديگر عالوه بر اين سه قسمت دارای ناحیه 

 ,.Abol-munafi et al) بدنه )فانديک( نیز مي باشد

های ای دارای چینسطح مخاط حباب روده .(2006

ز خصوصیات ها اشکل است که اين چینکرکي

. (Mai et al., 2005) باشدخانواده کپورماهیان مي

های هیستولوژيک و هیستومورفومتريک نشان بررسي

های کرکي شکل داد که طبقه مخاطي دارای چین

ها در بلندی است که بیشترين ارتفاع اين چین

ترين و کم μm 24/711 قسمت قدامي حباب روده

 μm ارتفاع نیز در قسمت انتهايي حباب روده با

که دارای  طبقه مخاطي در ماهیانيست. ا 21/142

( به جهت وجود روگاها و معده هستند )گوشتخواران

های ینطور وجود غدد مترشحه و سلولها و همپیت

 Dellباشد )ای بلند جذبي، بسیار بلند مياستوانه

man, 2006.)  و آنچه  بودهماهیان فاقد کرک واقعي

کرکي  کرک کاذب يا چین مخاطيِ وجود داردکه 

ها کاذب یل اين کرککه به دو دل باشدميشکل 

ای که عضله مخاطي به شکل اليهکي اينهستند، ي

کامل در داخل کرک قرار دارد که در اين صورت زير 

مخاط در تشکیل ساختار کرک نقش دارد، در حالي

ه زير مخاط به داخل پرز نفوذ که در کرک واقعي طبق

که انتهای آزاد بعضي از کند. و دلیل دوم ايننمي

وز پیدا کرده که های مجاور با همديگر آناستومچین

 شودهای واقعي مشاهده نمياين حالت در کرک

(Jafari et al., 2009.) به طور عمده از  بافت پوششي

های جامي ای ساده به همراه سلولهای استوانهسلول

-ود. سلولشمثبت تشکیل مي  PASشکل با واکنش

شیربت از  ای در ماهيهای جاذب مخاط حباب روده

بلند هستند که سیتوپالسم سلول  ای سادهنوع استوانه

گرانوله بوده و يک نوار بازوفیلي در زير رأس سلول به 

نام شبکه انتهايي وجود دارد. در ماهي بني و بريم و 

های جاذب مخاط از نوع لولطور آمور سهمین

شان نیز ی بلند هستند و سیتوپالسمای سادهاستوانه

بوده و دارای يک نوار بازوفیلیک در زير رأس گرانوله 

 ,.John et al) سلول به نام شبکه انتهايي هستند

در سطح آزاد سلول زوائد سیتوپالسمي بسیار  (.2002
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ريزی به نام میکروکرک وجود دارد که همراه با 

در مجموع حاشیه مخطط را پوشش گلیکوپروتئیني 

عث ها بادهد. وجود اين میکروکرکتشکیل مي

 ,.Kozaric et al) شودمي افزايش سطح جذب سلول

ی پارين ر زير بافت پوششي حباب روده اليهد (.2008

قرار دارد که با توجه به نقش هیستوفیزيولوژيکي اين 

ا های فراوان در رابطه بهمبندی سست با مويرگاليه 

تلیال مخاطي که تغذيه و محافظت بافت پوششي اپي

ني است کامالً قابل توجیه و خو فاقد هر گونه رگ

باشد. چرا که اکسیژن و مواد غذايي مورد سیر ميتف

ها و نیاز سلول پوششي به طريقه انتشار از مويرگ

مواد بین سلولي بافت همبند پارين تأمین شده و مواد 

های خوني برگشت پیدا ريق مويرگزايد سلولي از ط

فوئیدی بافت لن (.Kuperman et al., 1994) نمايندمي

های دفاعي لنفوسیتي و منتشر  شامل سلول

بافت لنفوئیدی به طور عمده در  ت.ها اسسماسلپال

طبقه پارين و گاهي در بافت همبند زير مخاط روده 

اصلي قرار دارد. به طور کلي وجود بافت لنفوئیدی 

( به خصوص در روده را مي GALTدستگاه گوارش)

مخاط آن با مواد توان به دلیل در معرض قرار گرفتن 

-بررسي (.Micale et al., 2006) خارجي توجیه نمود

فاصل پارين و زير مخاط دهد که در حدها نشان مي

ای يک اليه بسیار ظريف از فیبرهای حباب روده

شود. صاف به نام عضله مخاطي مشاهده ميعضالني 

های به داخل چین بت عضله مخاطيدر ماهي شیر

عضله اهمیت وجود  خورد.کرکي شکل چین مي

توان ها را ميمخاطي در داربست همبندی کرک

چنین توجیه نمود که اين عضله با انقباضات خود 

ها شده و باعث کوتاه شدن و افزايش ضخامت چین

شبکه  باعث حرکت محتويات رگ لنفي به طرف

 ,.Ming-Yih et al) شودمخاطي ميلنفاتیکي زير

اختمان ديواره در س عضله دچنین وجو(. هم2005

مخاطي، مستقل از ساير ی شود که اليهروده باعث مي

ی گوارش حرکت داشته باشد و در نتیجه حرکات لوله

 ,.Onal et al) تماس آن را با مواد غذايي افزايش دهد

ه عضله مخاطي و طبقه در حد فاصل الي (.2010

ی زير مخاط قرار دارد، که بر خالف عضالني طبقه

 باشدين طبقه فاقد غدد برونر مياران اپستاند

(Rodrigues and Marcal, 2012.)  در ماهي قزل

آالی رنگین کمان بر خالف ماهي شیربت طبقه 

 .(Yamamoto et al., 2008) زيرمخاطي وجود ندارد

اين طبقه های عصبي در اين طبقه، نقش وجود شبکه

دهد. اين ی گوارشي نشان ميرا در ايجاد حرکات لوله

با دارا بودن بافت لنفوئیدی منتشر نقش بسیار  طبقه

فاعي موضعي دستگاه گوارش ايفا مهمي در سیستم د

ديواره ی  (.Sanchez-Amaya et al., 2007) کندمي

ای ماهي شیربت توسط يک اليه عضالني حباب روده

شود که بیشترين ضخامت طبقه عضالني حمايت مي

ترين و کم μm 92/612 در ناحیه میاني حباب روده با

-مي μm 99 /614 ضخامت نیز در ناحیه خلفي با

ني در يک سوم ابتدايي نوع فیبرهای عضال .باشد

باشد که اين اليه ای مخطط و صاف ميحباب روده

باشد که ي ادامه اليه عضالني مخطط مری ميعضالن

رسد در يک سوم ابتدايي حباب روده يک به نظر مي

 Francis) شدداشته بافعالیت و حرکات ارادی وجود 

et al., 2001)های میاني و انتهايي حباب. در قسمت 

ضمن اينکه  باشد.روده اليه عضالني از نوع صاف مي

ی ات میکروسکوپیک نشان داد که اليهنتايج مشاهد

 ی ماهي شیربت همانندی حباب رودهعضالني ديواره

)داخلي( و  ی حلقویماهیان و پستانداران از دو اليه

است. و توسط بافت  )خارجي( تشکیل شده وليط

يگر پیوند شده و با همبندی، دو اليه عضالني به يکد

عصبي های عصبي و عقده هایهای رشتهسلول

لوله گوارش جهت  پاراسمپاتیک آمیخته شده بودند.

ها يعني تأمین آب، الکترولیت دانجام اعمال اصلي خو

ج به ساختار بافتي و مواد غذايي مورد نیاز بدن، احتیا

يي را با سرعت مناسب در دارد که بتواند مواد غذا

ی گوارش حرکت دهد، تا اعمال هضمي و طول لوله

 .(Cao et al., 2011) جذبي به خوبي انجام گیرد

رين اليه پوششي ديواره حباب تچهارمین و خارجي

که در جلوگیری از ی سروزی است ای يک طبقهروده

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cao%20XJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21434980
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های مجاور ای به بافتچسبندگي ديواره حباب روده

 .(Santamarıa et al., 2004) نمايد نقش ايفا مي

گر اين امر نتايج به دست آمده از اين تحقیق بیان

ای ماهي حباب روده وارهاست که ساختار بافتي دي

اليه  4های زيستي از همانند اکثر گونه شیربت

ها همچون تشکیل شده است. اما در برخي از فاکتور

-و وجود يا عدم وجود سلولضخامت طبقات مختلف 

بین اين ماهي و ساير ماهیان خانواده های ترشحي 

 شود.تفاوت هايي ديده ميکپور 

 تشکر و قدردانی

ب سپاس و تقدير وتشکر خويش را از نويسندگان مرات

مران حوزه معاونت محترم پژوهشي دانشگاه شهید چ

 دارند.اهواز اعالم مي
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Abstract 

Barbus grypus is native fishes in Khuzestan province which its species with a wide 

distribution in the rivers that considered fisheries research in province. The fish have no 

stomach, space of intestine is narrow to store of food, for this reason anterior intestine dilated 

bowel and called intestinal bulb. Study of histological structure of intestinal bulb in fishes can 

help to nutrition and food needs so that we can extend of this species. In this study, 10 adults 

Barbus grypus of both sexes with average weigh 354.25 ± 60.52 g and average length 36.25 

±4.16 cm was chosen, and after easy drawing, samples were removed from intestinal bulb. 

The 0.5cm were fixed by Bouin´s fixative soluble and 5-6µ thickness sections were made by 

paraffin embedding method and were stained by H&E and PAS. The histomorphometrical 

studies were done using digital Dino-Lite lens and Dino-capture1 software. The results 

showed that the number of goblet cells in the intestine increased toward the end of the 

intestinal bulb. The intestinal epithelium height in the anterior part of the intestinal bulb was 

higher than other parts. Muscular thickness was different in different parts of the intestinal 

bulb; the middle part of intestinal bulb has thickest muscle between other parts of intestinal 

bulb. The results of this research indicate that there is some analog histological structure of 

the intestinal bulb in Barbus grypus to compare of other same family: from wall diameter and 

intestinal epithelium height and diameter of mucosa. 
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Figure 1: Intestine and intestinal bulb position after separation of the cranial abdominal 

region layers. 

Figure 2: Different classes of intestine bulb walls in Barbus grypus (H & E). Mucosal layer 

(M), Submucosal layer (SM), Muscular layer (MU) and Serosal layer (Arrow). 

Figure 3: Epithelium of intestine bulb in Barbus grypus (H & E). High absorptive cylindrical 

cells of intestine bulb (E), Goblet cells of intestine bulb (Arrow). 

Figure 4: Epithelium of intestine bulb in Barbus grypus (PAS). High absorptive cylindrical 

cells of intestine bulb (E), striated apex (B), Goblet cells of intestine bulb (Arrow). 
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Figure 5: Parine and submucosal layer of intestine bulb (H & E). Lymphatic diffuse 

epithelium of parine that seen as a subtle layer (LP), Mucosal muscle (m). 

Figure 6: Connection of mucosal folds of intestine bulb in Barbus grypus that is most 

commonly seen in the intestinal bulb areas (H & E).  

Figure 7: Image of submucosal layer of intestine bulb in Barbus grypus (H & E). submucosal 

tissue that vascular (V) and nerves (N) and diffuse lymphatic tissue that is observed at this 

location. 

Figure 8: Image of circular and longitudinal muscle layers of intestine bulb (H & E). Inner 

longitudinal muscle layers (MT) and circular outer (MC). 

Figure 9: Serosal connective tissue of intestine bulb (H & E). Squamous cells (Arrow) with a 

prominent nucleus.  

Table 1: Different areas of the intestinal bulb and size of the studied factors (µm).  

 


