
 دهقانی و همکاران  ...یها سلول یشناس بافت اتیخصوص

33 
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 چکیده

های شمالی خلیج فارس و دریای عمان حضور دارند و  هایی هستند که در آب ها از جمله غضروف ماهی ماهی سفره

اشته باشد. وقتی که پشت این دار د ممکن است که بر روی دم شالق مانند خود یک یا چند خار سخت دندانه

کند که باعث  کند و خار خود را در بدن متجاوز وارد می حیوانات لمس شود، دم با یک حرکت رفلکسی حرکت می

شود. در این تحقیق به مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی بافت زیرپوستی خار در  ایجاد جراحت و وارد کردن زهر می

ت شمالی خلیج فارس و دریای عمان پرداخته گردیده است. با استفاده از های قسم ماهی های مختلف سفره گونه

EDTAشناسی بر روی خارها انجام  های مرسوم، عملیات بافت گیری شده و سپس با استفاده از روش ، خارها کلسیم

متناظر آنها در ها، شبیه به ساختار  های پوست و زیرپوست خارها در تمامی گونه شد. نتایج نشان داد که ساختار الیه

ها است. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هر سه گونه مورد مطالعه  های بدن ماهی دیگر قسمت

های مختلف، متفاوت است؛  های ترشح کننده زهر در گونه های ترشح کننده زهر هستند. پراکنش سلول دارای سلول

های  ها در تمام قسمت این سلول Himantura walgaدوخار   پوی، و   Dasyatis bennettiگزنده  های پوی در گونه

تنها در شیارهای پهلویی و  Himantura gerrardi  زیرپوست اطراف خار مشاهده شد و در گونه پوی چهارگوش

های مختلف احتماال تفاوت در  قسمت کناری شکمی و پشتی خار بودند. این تفاوت در میزان پراکنش در میان گونه

 کند. صدومیت آنها را توجیه میشدت م

 

 های ترشح کننده زهر، خلیج فارس و دریای عمان شناسی، سلول ماهی، خار، بافت سفره واژگان کلیدی:
  

                                                           
  haddehghani@gmail.com :نویسنده مسوول، پست الکترونیک 



 1312،پاییز3، شماره 12دوره   مجله علوم و فنون دریایی

 

33 
 

 مقدمه. 1

ماهیان اسکلتی غضروفی  ها همانند کوسه ماهی سفره

ها بر  (. چشم این ماهیSchiera et al., 2002) دارند

ر چشم سوراخ روی سر آنها قرار دارد و پشت ه

گیری این دو اندام در قسمت  اسپیراکل دارند. قرار

ها  فوقانی سر، به دلیل نوع فعالیتی است که این اندام

دهند و در پی مخفی شدن ماهی در زیر گل  انجام می

ها با داشتن بدنی پهن  های سواحل )این ماهی و ماسه

سازد زمانی که  بدنی را به دیسکی شبیه می  که صفحه

کنند بطور کامل از  یر ماسه ها خود را دفن میدر ز

 ;Perkins and Morgan, 2004) مانند دید مخفی می

Lim and Kumarasinghe, 2007) ) که به منظور دور

ماندن از دید شکارچیان و همچنین جانورانی که در 

گیرد، امکان  ی غذایی آنها قرار دارند انجام می زنجیره

کنند. این  فراهم میدیدن و تنفس را برای ماهی 

های بینی در موقعیت  ها دارای دهان و سوراخ ماهی

(. این 1333، همکاران)ستاری و  شکمی هستند

ها عموما ساکن مناطق کم عمق نواحی گرم  ماهی

 ,.Lalwain, 1995; Campbell et al) ای هستند حاره

2003; Perkins and Morgan, 2004; Lewis et al., 

2006).  

ها پا گذاشتن  های ناشی از این ماهی ب گزشدلیل اغل

در زیور گول و    مواهی روی آنها به دلیل مخفی بوودن  

 Lalwain, 1995; Schiera et) های بستر اسوت  ماسه

al., 2002; Forrester, 2005; Uzel et al., 2005; 

Barbaro et al., 2007a; Lim and Kumarasinghe, 

هوا در   د گوزش بسیاری از موار ،(. به همین دلیل2007

 Schiera et) دهود  های پایین بدنی رخ می پا و قسمت

al., 2002; Forrester, 2005; Lim and 

Kumarasinghe, 2007   هوای   (. اموا گوزش در قسومت

گیرها در هنگام بواال   باالیی مثل دست بیشتر در ماهی

 ;Schiera et al., 2002) دهود  کشویدن توور رخ موی   

Forrester, 2005.)   مووارد مصودومیت یوا    بسویاری از

مرگ ناشی از این گروه از جوانوران در سراسور جهوان    

 ;Fenner et al., 1989) گووزارش گردیووده اسووت 

Lalwani, 1995; Fenner et al., 1996; Weiss and 

Wolfenden, 2001; Scharf, 2002; Perkins and 

Morgan, 2004; Forrester, 2005;.) 

روی دم شالق مانند خار بر  7تا  1ماهیان دارای  سفره

خود هستند. این خارها بسیار سخت و تیز هستند و 

های  شوند با لبه نازکی از مینا پوشیده می  توسط الیه

های تیز کوچک و برگشته  اره مانند که دارای دندانه

های بسیار شدیدی  است. این خارها باعث ایجاد زخم

شوند و در صورت بیرون کشیدن از زخم جراحت  می

 ;Thorsonl et al., 1988) کنند ایجاد می شدیدی

Barbaro et al., 2007a) تولید این خارها در ماهی .

در مراحل میانی جنینی شروع شده و پس از تولد 

شود. ریختن و  مراحل کلسیمی شدن آنها آغاز می

ها به ندرت  ماهی گزینی این خارها در سفره جای

خار  (.Thorsonl et al., 1988) گردد مشاهده می

های  های مختلف اندازه ها در گونه این ماهی  گزنده

متر را  سانتی 37متفاوت دارد به شکلی که طولی تا 

 ;Weiss and Wolfenden, 2001) باشند دارا می

Campbell et al., 2003 در این گروه بافت زهری .)

ی پوششی یا زیر آن خصوصا در شیارهای  در الیه

ق مانند قرار دارد جای شکمی خار که بر روی دم شال

 ;Pearson, 1967; Detolla et al., 1995) دارد

Campbell et al., 2003; Perkins and Morgan, 

2004; Barbaro et al., 2007a)ای پوستی  ، یا در الیه

 ,.Detolla et al) پوشاند، واقع شده است که خار را می

1995; Perkins and Morgan, 2004). نحوه  

زهر در زیر یا درون   های ترشح کننده سلول قرارگیری

های مختلف متفاوت است.  زیرپوست در گونه  الیه

معموال روی خارها با یک الیه از موکوس و زهر 

 ;Weiss and Wolfenden, 2001) پوشیده شده است

Campbell et al., 2003). 

های ترشح  هدف از این تحقیق، بررسی وجود سلول

 Dasyatisهای  کننده زهر در گونه

bennetti،Himantura walga  ،Himantura 

gerrardi های شمالی خلیج فارس و دریای  در آب

عمان و تعیین محل قرار گیری آنها در اطراف خار و 

 باشد. یمهای پوشاننده خار  در میان الیه
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 ها مواد و روش. 2

صید شده از ماهی  گونه سفره 3خار از  12تعداد 

فارس و دریای عمان شامل  لیجخهای شمالی  آب

 ,Dasyatis bennetti (Gray گزنده های پوی  گونه

 (Müller and Henle, 1841خار ) دو ، پوی (1851

Himantura walga و پوی چهارگوش Himantura 

gerrardi (Gray, 1851)ماهیان  ی سفره ، از خانواده

تهیه شد. پس از جداسازی  (Dasyatidae)گزنده  دم

ز ماهی و شستشو توسط سرم فیزیولوژیک، خارها ا

قرار داده شدند و پس  11ها در فرمالین بافره % نمونه

منتقل شدند. پس از  5ساعت به فرمالین بافر % 72از 

زدایی در  پایدارسازی کامل، نمونه ها جهت کلسیم

% قرار گرفتند. پس از اطمینان از EDTA 4محلول 

نواحی ابتدایی، قطعات بافتی از  ،گیری پایان کلسیم

میانی و انتهایی خارها جدا گردیده و درون 

های مخصوص قرار گرفت و به دستگاه  کپسول

وارد شدند. در این  1اتوماتیک آماده کننده بافت

سازی بافتی شامل شستشو در  دستگاه مراحل آماده

آب مقطر، آبگیری، شفاف سازی و پارافینه کردن 

سپس نمونه ها از بافت بطور اتوماتیک انجام گرفت. 

گیری  های آلومینیومی قالب دستگاه خارج و در قالب

گیری شده توسط میکروتوم  های قالب گردیدند. نمونه

 7هایی به ضخامت  دستی الیتز بریده شده و برش

های حاوی  میکرون بصورت سریال تهیه گردید. روبان

گرم حاوی گلیسیرین و  های بافتی روی حمام آب برش

های احتمالی  رغ پهن گردید تا چروکسفیده تخم م

های  آنها باز شده و براحتی روی الم قرار گیرد. الم

 5/1و به مدت  نمودهشماره گذاری را  آماده شده

درجه قرار گرفتند تا ضمن خشک  55ساعت در آون 

ها ذوب  ها و الم های اضافی روی برش شدن، پارافین

ی شدند. های مربوط به هر قالب بایگان شود. سپس الم

های آماده شده، در فواصل معین تعدادی الم  از الم

 -آمیزی متداول هماتوکسیلین انتخاب شده و رنگ

                                                           
1. Automatic tissue processor, Lipshow 

manufacturing corporation Detroit, Michagian, 

48210 

س آمیزی ائوزین و رنگ و  2های اختصاصی پا

به ترتیب جهت تمایز گلیکوپروتئین خنثی  3بلو آلسین

 (. Luna, 1968) و اسیدی انجام گرفت

آمیزی شده توسط  های رنگ های بافت عکس

و با دوربین  Leica Galen IIIکروسکوپ نوری می

 گرفته شدند. SSC-DC58APسونی مدل 

 

 نتایج. 3

 3نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که تمامی 

های  گزنده مورد بررسی سلول ها دم ماهی گونه از سفره

مطالعات  ترشح کننده زهر را بر روی خار خود دارند.

گزنده  پویمیکروسکوپی بر روی خار در گونه 

Dasyatis bennetti  نشان داد که  الف( -1)شکل

زهر   های مخصوص تولیدکننده زیرپوست حاوی سلول

ولی  ها اطراف خار را فرا گرفته باشد که این سلول می

شکمی و خصوصا در شیارهای   تراکم آنها در ناحیه

ها بصورت یک نوار در  کناری بیشتر است. این سلول

 -1اند )شکل ستی قرار گرفتههای زیرپو وسط سلول

هایی گرد  ( و شکل آنها بیضی تا کشیده با هستهب

ی  های الیه (. باقی سلولج -1باشد )شکل می

های ترشحی  زیرپوستی گرد بوده و حاوی گرانول

ها دارای اتصاالت  باشند. این سلول بسیاری می

های آنها گرد تا  محکمی بین خود هستند و هسته

 (.و د ج -1بیضی است )شکل

بلو واکنش مثبت  آمیزی السین ها در رنگ این گرانول

( و بنابراین د -1شوند )شکل نشان داده و آبی می

. ولی در هستندساکاریدهای اسیدی  حاوی موکوپلی

های ترشحی  های مخصوص ترشح زهر، وزیکول سلول

اند  نسبت به این رنگ واکنش منفی نشان داده

ساکارید  وپلی( و بنابراین فاقد موکد -1)شکل

 باشند. می

                                                           
2. PAS 
3.
 Alcian Blue 
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های حاصل  (، مطالعات میکروسکوپی بر روی برشالف -2)شکل Himantura walgaدوخار   پوی  ماهی گونه در سفره

زیرپوستی دور تا دور بخش سخت و   های مخصوص تولیدکننده زهر در الیه ی آن است که سلول دهنده  از خار، نشان

های زیرپوستی قرار  ( و بصورت یک نوار چند الیه در وسط سلولب -2ته است )شکلاستخوانی خار را فرا گرف

ای درون آنها  های گرد تا کشیده ای و چماقی شکل بوده و هسته ها استوانه (. این سلولج، د و ه -2اند )شکل گرفته

(. این د -2دارد )شکلهای سیتوپالسمی دوکی شکل وجود  (. در سیتوپالسم آنها وزیکولد و ه -2وجود دارد )شکل

ب و  -2شوند )شکل کامل تبدیل می  خار به یک الیه  تکه بوده و در میانه ها در نواحی ابتدایی نوک خار تکه سلول  الیه

 (.ج

 

ای  اند، استوانه زهر قرار گرفته  های مخصوص تولید کننده سلول  ای در زیرپوست که در زیر الیه پایه  های الیه سلول

ها دارای  (. این سلولد -2شوند )شکل ای و در مقطع کشیده می های بعدی به تدریج دایره ر الیهشکل بوده و د

گرد تا بیضی که بصورت کناری قرار گرفته، وجود دارد. در   اتصاالت محکم بین سلولی بوده و در داخل آنها هسته

 (.ه -2شود )شکل های ترشحی متعددی دیده می سیتوپالسم آنها گرانول
 زهر  های مخصوص تولیدکننده سلول () قسمتی از مقطع عرضی خار ب(. Dasyatis bennetti  تصویر گونه الف(. 1شکل 

(E)پوستی های اپی سلول (MR) های ترشح کننده زهر  . سلولشکمی خار  ناحیهنمایی از  ج(. ×(131 -استخوانی خار )السین بلو  ناحیه

(در میان الیه پوششی کامال مشخص هستن )واکنش . ی شکمی خار بلو ناحیه آمیزی السین رنگ د(. ×(721 -ائوزین -)هماتوکسیلین د

پوستی مبنی بر  های اپی وجود موکوپلی ساکارید و واکنش مثبت سلولم بر عد دلیلی ،آمیزی زهر به رنگ  های تولیدکننده منفی سلول

 .×(721 -بلو باشد )السین وجود موکوپلی ساکارید می

 

 

بلو هیچ یک از اجزای سلولی در  یزی السینآم در رنگ

اند  زهر رنگ نگرفته  های مخصوص تولید کننده سلول

آمیزی پاس سیتوپالسم این  (. در رنگه -2)شکل

ها رنگ آبی به خود  رنگ شده و هسته ها بی سلول

های ترشحی درون سیتوپالسم  گرفته اند و وزیکول

وجود   دهنده . این مطالب نشان اند رنگ شدهقرمز 

های  های خنثی درون وزیکول ساکارید موکوپلی 

ها و عدم حضور موکوپلی  ترشحی این سلول

 باشد. ها می های اسیدی در این سلول ساکارید 

های ترشحی  بلو گرانول آمیزی السین در رنگ

اند و  های زیرپوستی رنگ آبی به خود گرفته سلول

 دباشن ساکارید اسیدی می بنابراین حاوی موکوپلی

 (. ه -2)شکل
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 دهد. زهر را نشان می  های مخصوص تولیدکننده مقطع عرضی خار و جایگاه سلول ب(. Himantura walga  تصویر گونه. الف( 2شکل 

() زهر  های مخصوص تولیدکننده سلول (E )و پوستی های اپی سلول (MR) خیص هستند. ج( ناحیه شیار شکمی خار قابل تش استخوانی خار  ناحیه

 های کوچک سیتوپالسمی زهر با وزیکول  های مخصوص تولیدکننده سلول های ترشح کننده زهر در زیر الیه پوششی. د( و محل قرار گیری الیه سلول

 رسد ای بیشتر به نظر می غیر هسته های سیتوپالسمی در قطب اند، با توجه به قرار داشتن هسته در یک سمت سلول، تراکم وزیکول قابل مشاهده

بلو  آمیزی السین ( به رنگEپوستی ) های اپی دهد. واکنش مثبت سلول پوست را نشان می زیربلو در  آمیزی السین رنگ. ه( ×(721ائوزین؛  -)هماتوکسیلین

ساکارید  موکوپلی وجودم عدن رنگ مبنی بر ( به ایزهر )  های مخصوص تولیدکننده وجود موکوپلی ساکارید و واکنش منفی سلول  نشان دهنده

 .×(721بلو؛ باشد )السین می

های گرفته شده از  های انجام شده بر روی برش بررسی

 Himantura gerrardi  پوی چهارگوش خار در گونه

بر روی خار این  دهد که نشان می (الف -3)شکل 

زهر تنها در   های مخصوص تولید کننده گونه سلول

پشتی قرار  -شکمی و کناری -، کناریشکمی نواحی

داشته و در قسمت پشتی خار حضور ندارند. این 

ها در یک یا چند ردیف سلول در زیر زیرپوست  سلول

های گرد تا  کشیده با هسته ها سلولگیرند.  قرار می

(. در سیتوپالسم ب -3بیضی شکل هستند )شکل 

  خورد. الیه آنها تعدادی وزیکول به چشم می

تکه  زهر در نوک خار بصورت تکه  ای سازندهه سلول

های میانی خار به  ( و در قسمتج -3بوده )شکل

های  (.سلولج -3شوند )شکل ای کامل تبدیل می الیه

کروی کناری هستند و   زیرپوستی عمدتا گرد با هسته

های ترشحی به وفور  درون سیتوپالسم آنها گرانول

های  سلول آمیزی السین بلو، شود. در رنگ یافت می

 ،زهر  های سازنده زیرپوستی رنگ آبی گرفته و سلول

(. ب و ج -3اند )شکل رنگ را به خود نگرفته

بیرونی زیرپوست   های ترشحی هم در ناحیه سلول

بلو واکنش مثبت  وجود دارند که نسبت به رنگ السین

 (. د -3گیرند )شکل داشته و رنگ آبی به خود می
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های  دهد. سلول پوستی در این گونه را نشان می اپی  بلو الیه آمیزی السین . ب( رنگHimantura gerrardi  . الف( تصویر گونه3شکل 

های  سلول  ( کامل شدن الیهج×(. 721بلو؛  دهد )السین ( نشان میEپوستی ) اپی  های الیه ( را در زیر سلولزهر )  مخصوص تولیدکننده

پوستی  اپی  ( را در الیهGهای ترشحی ) ( سلولد×(. 131بلو؛  دهد )السین های میانی خار نشان می زهر را در قسمت  ص تولیدکنندهمخصو

 ×(.721بلو؛  دهند )السین بلو واکنش مثبت نشان می پوستی به رنگ السین های اپی ها همانند سلول دهد. این سلول نشان می

 

 گیری . بحث و نتیجه4

مشخص شد که  مطالعهنتایج حاصل از این  رسیبردر 

 .H و Dasyatis bennetti ،H. walgaی  هوا  در گونوه 

gerrardi ،رد. زهور وجوود دا    های ترشح کننوده  سلول

هوایی کوه    زهور در گونوه    های تولیود کننوده   این سلول

ا هستند در ارتباط بوا بافوت زیرپوسوتی کوه     هحاوی آن

تحقیقوات بعودی   در . پوشواند وجوود دارنود    خار را می

پوسوت قورار     هوا در ناحیوه   مشخص شد که این سلول

زیرپوسووتی )روپوسووت(    نداشووته و مربوووط بووه الیووه  

و  Russellباشوند ایون نظور در نتیجوه تحقیقووات      موی 

Lewis  (1155 )  مشوخص گردیود (Porta, 1905 در .)

در تحقیقوات خوود کوه بور      Pearsonهوم   1157سال 

 انماهیو  گونوه از سوفره   7های انتقال زهر در  روی اندام

هوای زهور    آبهای استرالیا انجام داد نشان داد که سلول

 خوار قورار دارنود     زیرپوسوتی غوالف پوشواننده     در الیه

(Pearson, 1967 در ایوون تحقیووق هووم هوویچ سوولول )

پوسوتی خوار مشواهده نشوده اسوت.        زهری در ناحیوه 

Barbaro شناسوی   به بررسی ساختار بافوت  و همکاران

از  Dasyatisگونووه مربوووط بووه جوونس   2خووار دمووی 

گونه مربوط به  3سواحل برزیل و  ان دریاییماهی سفره
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هووای کشووور  کووه در رودخانوه  Potamotrygonجونس  

 ,.Barbaro et al) انوود برزیوول وجووود دارد پرداختووه

2007a  هوای   ( و در آن مشخص شده است کوه سولول

زهر در زیر بافت زیرپوست پوشیده شوده    ترشح کننده

ی سطح خار حضور دارند و مکان قرارگیری ایون  بر رو

 باشد. های مختلف متفاوت می ها در گونه سلول

تنها در سومت   H. gerrardi  در گونه ی فوقها سلول 

پشتی و شکمی شیارهای کناری خارها وجود دارنود و  

، در زیرپوسوت  D. bennetti ،H. walgaهوای   در گونه

هوا   ته در ایون گونوه  الب .اند دور تا دور خار قابل مشاهده

شویارهای    هم در سمت شوکمی و خصوصوا در ناحیوه   

انود. در تحقیوق    کناری بیشترین تراکم قابول مشواهده  

Barbaro هووم مشووخص شوود کووه در دو    و همکوواران

 Aetobatusو  Dasyatis guttataی دریووایی  گونووه

narinari ی زهوور تنهووا در  هووای ترشووح کننووده سوولول

ور دارنود و در  هوای کنواری حضو    سمت شکمی شکاف

 .Potamotrygon falkneri ،Pای  هوای رودخانوه   گونه

orbignyi و P. leopoldi  دور توووووا دور خوووووار را

در تحقیقی که (. Barbaro et al., 2007a) اند پوشانیده

ماهیووان انجووام شوود  بوور روی چنوودین گونووه از سووفره

مشخص گردید که در اغلب مووارد ایون سولول هوا در     

قرار دارند و در برخی از مووارد   شیارهای کناری خارها

( Halstead, 1970در سطح شکمی خارها قرار دارنود ) 

کووه در تحقیووق حاضوور نتووایج بووه دسووت آمووده بوورای 

، همانند نتوایج بوه   D. bennetti ،H. walgaهای  گونه

در  Potamotrygonدست آمده برای گونه های جنس 

 .(Barbaro et al., 2007a)برزیل در تضاد با آن است 

 .Dهای  های حاوی زهر در گونه محل قرارگیری سلول

bennetti و H. walga هوای   سولول  دو الیوه از  در بین

هوا   این در حالی است که این سولول  وزیرپوستی است 

هوای زیرپوسوتی    در زیور سولول   H. gerrardiدر گونه 

هوای زیرپوسوتی در یوک الیوه در      قرار دارنود و سولول  

 سمت خارجی مستقر هستند.  

گرد کناری و دارای   های زیرپوستی گرد با هسته ولسل

های ترشوحی ریوز بسویاری درون سیتوپالسوم      گرانول

بلوو و   های السین آمیزی خود هستند که نسبت به رنگ

گیرنود. ایون    پاس واکنش مثبت نشان داده و رنگ موی 

  های عمومی ترشوح کننوده   خصوصیات آنها را به سلول 

ساخته و شکل آنهوا  موکوس سطح بدن جانوران شبیه 

هوا   موکووس بودن مواهی     های ترشوح کننوده   به سلول

. (Barbaro et al., 2007a)شووباهت بسوویاری دارد  

هوای   سولول  ،H. gerrardiی  ازطورف دیگور، در گونوه   

ای شکل ترشحی خاصی وجود دارند که در  ای لوله غده

هوا   های مختلف تراکم متفاوتی دارند ایون سولول   گونه

های دیگر بافت زیرپوستی بووده   سلولبسیار بزرگتر از 

بلوو واکونش مثبوت دارنود. در      آمیزی السوین  و به رنگ

بیرونوی    هوا در ناحیوه   ایون سولول   H. gerrardi  گونوه 

اند. این  های زیرپوستی پراکنده زیرپوست در بین سلول

های  ای در سطح خارجی سلول های ترشحی غده سلول

ای  رودخانوه ماهیوان   گونوه از سوفره   3بافت زیرپوستی 

در برزیل هم مشواهده شودند.    Potamotrygonجنس 

ها مملو از ترشحات حاوی پوروتئین هیوالین    این سلول

 .Pی  در سیتوپالسم خود می باشند و در بررسی گونه

falkneri      هوا در   مشاهده شوده اسوت کوه ایون سولول

زیرپوست برخی از نقاط دیگر بدن بجز خار هم وجوود  

ماهیوان هوم    هوا در گربوه   لدارند، همچنوین ایون سولو   

 ;AL-Hassan et al., 1987انوود ) مشوواهده شووده

Barbaro et al., 2007a.)  ای در  هوای غوده   این سولول

گوووزارش  H. walga و D. bennettiهوووای  گونوووه

 اند.  نگردیده

هوای   زهور در گونوه    های مخصوص ترشح کننده سلول

ای مشوواهده  مووورد بررسووی گوورد، بیضووی تووا اسووتوانه 

بلوو و پواس     آمیوزی السوین   نسبت به رنوگ  گردیدند و

عدم حضور   واکنش منفی نشان دادند که نشان دهنده

باشوود. در بررسووی  هووا در آنهووا مووی سوواکارید  موکوووپلی

در  Dasyatis و Potamotrygonهوای   های جنس گونه

ها فالکس شوکل مشواهده شوده و در     برزیل این سلول

دادنود   آمیزی برومو فنول بلو واکنش مثبت نشان رنگ

وجووود پووروتئین زیوواد در آنهووا     کووه نشووان دهنووده 

. ایون نکتوه تاییود    (Barbaro et al., 2007aباشود)  می

 D. guttata  ماهیان گونوه  نتایج آنالیز زهر سفره  کننده
 Potamotrygon هوووای متفووواوتی از جووونس و گونوووه
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های آنزیمی را در  باشد که میزان زیادی از پروتئین می

 ,.Barbaro et al)ده اسووت ترکیووب آنهووا نشووان دا

2007b.) 

های  دهد که نخست گونه نتایج مطالعه حاضر نشان می

Dasyatis bennetti ،Himantura walga و 

Himantura gerrardiهای ترشح کننده  ، دارای سلول

ها در این گونه متفاوت  زهر بوده و جایگاه این سلول

و  Dasyatis bennettiهای  است؛ و دوم اینکه در گونه

Himantura walga ها در تمامی اطراف  این سلول

خار وجود دارند و منطقه پراکنش آنها در میان الیه 

 Himanturaزیرپوستی قرار دارد، درحالی که در گونه 

gerrardiها در ناحیه پشتی خار وجود  ، این سلول

ندارند و محل قرار گیری آنها در زیر الیه زیرپوستی 

 است.
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