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چکیده
در این تحقیق روند تکوین مری ماهی سیم معمولی ( )Abramis bramaدر طی مراحل اولیه توسعه ،توسط میکروسکوپ
نوری و الکترونی گذاره تا  60روز پس از تفریخ بررسی شد .الروهای این ماهی از زمان تفریخ تا  6روز بعد از آن به صورت
روزانه ،از زمان  8الی  20روز بعد از تفریخ به صورت یک روز در میان و از زمان  20الی  40روز بعد از تفریخ با فاصله زمانی 5
روز نمونه برداری شدند و دو نمونهبرداری آخر در روزهای  50و  60بعد از تفریخ انجام شد .سپس این الرو ها در محلول بوئن
و گلوتارآلدئید  %4تثبیت شدند .نتایج نشان داد که توسعه مری از بخش جلویی لوله گوارش از زمان تفریخ آغاز میشود .در
این زمان ،اپیتلیوم مری از نوع بافت پوششی سنگفرشی بود .در یک روز بعد از تفریخ ،مری به شکل یک لوله نازک با بافت
اپیتلیوم مکعبی تمایز یافت .اولین سلول موکوسی در الیه مخاطی مری در روز دوم بعد از تفریخ ،تمایز یافت و از روز سوم بعد
از تفریخ ،مواد ذخیره ای متنوعی در سلولهای موکوسی مشاهده شد .همچنین ،در این روز سلولهای بافت اپیتلیوم به
صورت کامالً استوانهای درآمد .اولین غنچه چشایی در روز پنجم پس از تفریخ مشاهده شد و ایجاد حالت مضرس در رأس الیه
مخاطی ،اتفاق دیگر این روز بود .در ادامه ،چینهای طولی مری در روز هشتم بعد از تفریخ متمایز شدند و پس از آن تا روز
 25پس از تفریخ ،تغییر محسوسی در ساختار بافت مری بهجز تغییرات در اندازه ،تعداد و سلولها مشاهده نشد .از روز  25الی
 60روز بعد از تفریخ و با تجمع سلولهای موکوسی در بخش عقبی و سلولهای چشایی در بخش جلویی ،بافت مری به دو
بخش قابل تفکیک است.
کلمات کلیدی :تکوین مری ،سیم معمولیAbramis brama ،
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مقدمه
از جمله مشکالت صنعت آبزیپروری ،عدم وجود اطالعات
کافی در مورد نیازهای غذایی الرو ماهیان است .این امر
میتواند منجر به تلفات باال در این مرحله از زندگی الرو
شود که دارای تغذیه داخلی یا کیسه زردهاند و سپس به
تغذیه خارجی روی میآورند .برای موفقیت در پرورش الرو
ماهیان باید اطـالعات کـافی در مـورد ویژگیهای مختلف
تغذیهای آنها از جمله تکوین ریختی و فیزیولوژیک
دستگاه گوارش فراهم شود (and Kiron, Watanabe
Cahu, 2001; 1994; Zambonino Infante and
 .)Rønnestad et al. 2013چنین دادههایی به همراه
اطالعاتی از جمله ویژگیهای غذایی ،رفتار تغذیهای و
تأثیر عوامل محیطی بر رژیم غذایی ،میتواند منجر به
تهیه یک پروتکل تغذیهای مناسب برای بهینه کردن
شرایط پرورش الرو ماهیان شود (and Barriga
.)Battini, 2009; Rønnestad et al. 2013
ماهی سیم معمـولی ( )Abramis bramaاز جمله
گونههای بومی کشور و متعلق به خانواده کپورماهیان
( )Cyprinidaeاست که در حوضه آبریز دریای خزر
پراکنش دارد .اگرچه بیوتکنیک تکثیر این گونه فراهم
شده (قناعت پرست )1372 ،و ساالنـه میلیونها قطـعه
بچهماهی سیم معمولی برای بازسازی ذخایر دریای خزر
تولید میشود (سالنامه آماری سازمان شیالت ایران،
 ،)1391ولی تاکنون پروتکل تغذیهای مناسب و مستقلی
برای بهینهسازی پرورش این گونه به خصوص در دوران
الروی در دسترس نیست .تهیه چنین پروتکلی نیازمند
وجود اطالعاتی در مورد تکوین آناتومیک و فیزیولوژیک
آن گونه بهخصوص دستگاه گوارش است .از اینرو ،در
راستای فراهم کردن چنین دادههای پایهای ،مطالعه حاضر
با هدف مطالعه تکوین ساختار بافتی مری ماهی سیم
معمولی در دوران الروی با استفاده از میکروسکوپ نوری و
میکروسکوپ الکترونی گذاره (Transmission
 )Electron Microscopeبه اجرا در آمد.
مواد و روشها
الروهای مورد مطالعه حاصل تکثیر مصنوعی ماهیان مولد
سیم معمولی در مرکز تکثیر ،پرورش و بازسازی ذخایر
ماهیان استخوانی شهید انصاری (رشت ،گیالن) بود.
تخـمهای حاصل از تکثیر به انکوباتورهای ویس منتقل و

بعد از گذشت حدود  85ساعت در دمای  21/5درجه
سانتیگراد تفریخ شدند .تعداد  10هزار الرو تازه تفریخ
شده به سه تانک  4هزار لیتری منتقل ،و به مدت دو ماه
در این تانکها پرورش یافتند .در طی دو ماه دوره
پرورش ،پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب (دما ،شوری و
 )pHتانکهای پرورش در چهار نوبت صبح ،ظهر ،عصر و
شب اندازهگیری شدند .تغذیه الروها در چهار تا شش
نوبت توسط غذای زنده (روتیفر و ناپلیوس دافنی) و غذای
خشک انجام شد (صحـرائیان و همـکاران.)1393 ،
نمـونهبرداری از الروها به تعداد بیست عدد در هر مرحله و
در زمانهای صفر،16 ،14 ،12 ،10 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،
 50 ،40 ،35 ،30 ،25 ،20 ،18و  60روز پس از تفریخ
( )DPHبه صورت تصـادفی انجـام شـد و بـعـد از
زیستسنجی ،به نسبت مساوی در محلولهای بوئن برای
بررسـی با میکروســکوپ نـوری و گلـوتارالـدئیـد %4
( )pH: 7/4بهمنظور مطالعه با میکروسکوپ الکترونی
( )TEMتثبیت شدند .تهیه مقاطع بافتی الرو ماهیان
برای مطالعه با میکروسکوپ نوری ( Zeiss, YJ
 )2005Bبعد از انجام مراحل آبگیری ،شفافسازی و
آغشتگی با پارافین بر اساس  Eagderi et al. 2013و
صحرائیان و همکاران ( )1388انجام شد .نمونههای تثبیت
شده در گلوتارآلدئید به مدت دو ساعت در محلول %1
تترااکسیداسمیوم ( )pH: 7/2و  1موالر کاکودیالت (7/2
 )pH:در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری و توسط
اپون قالبگیری شدند .سپس توسط اولترامیکروتوم
( )LEICA EMUC6از نمونههای تثبیت شده ،مقاطع
بافتی تهیه شد .در نهایت ،مقاطع بافتی با یورانیل استات
و سیترات سرب رنگآمیزی شدند ( García
 .)Hernández et al. 2001آنالیز و عکـسبرداری
دادهها توسط میکروسکوپ الکترونی مدل JEOL-Jem
 1011انجام شد.
نتایج
تمایز و توسعه اندام مری همزمان با تفریخ الرو ماهی از
بخش قدامی لوله گوارش آغاز شد و به سمت روده ادامه
یافت (شکل  .)A-1در زمان تفریخ بافت اپیتلیوم مری از
نوع بافت پوششی سنگفرشی (Squamous
 )epitheliumبود .در روز اول  ،DPHمری به صورت
یک مجرای نازک بود که حلق را به روده متصل میکرد و
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بافت پوششی آن در این روز از نوع مکعبی (Cuboidal
 )epitheliumبا هسته بزرگ در قسمت تحتانی سلولها
بود (شکل  .)A-2در این روز همچنین سلولهای جامی
شکل ترشح کننده موکوس در حال تمایز به همراه
وزیکولهای پینوسیتوزی در بخش باالیی سلولها مشاهده
شد .در روز دوم  DPHسلولهای موکوسی تمایز بیشتری
پیدا کرده و در حال ذخیره کردن ماده موکـوسی بودند.
همچنین تــوده غنچـههای چشـایی متشـکـل از
ســلولهای پایهای ،سلولهای حاشیهای و سلولهای
درونی در بافت پوششی مری در حال تمایز مشاهده شدند.
در روز سوم بعد از تفریخ ،بافت پوششی مری کامالً مطبق
( )Columnar epitheliumشد .به عالوه ،یک الیه
نازک ماهیچهای مری را احاطه میکرد که ضخامت آن با
افزایش سن الرو ،ازدیاد مییافت (شکل های  .)C,B-1در
این روز با توسعه کامل سلولهای موکوسی و ذخیره
موکوس ،بافت پوششی مری بسیار توسعه یافت (شکل -2
.)B
نتایج همچنین نشان داد که سلولهای موکوسی به دو

دسته روشن و تیره (خاکستری) قابل تفکیک بودند .در
روز پنجم بعد از تفریخ ،با توسعه ریزدندانهها ،رئوس الیه
مخاطی مری حالت مضرس یا دنـدانه دندانه به خـود
گرفت (شکل  .)C-2در این روز ،همچنین غنچههایهای
چشایی کامالً توسعه یافته و بر تعداد سلولهای موکوسی
نیز افزوده شد .بهعالوه ،در این زمان یک بافت متراکمی به
نام دریچه مری ( )Esophagus valveدر حد واسط
بین مری و روده تشکیل شد .در روز هشت بعد از تفریخ،
توسعه ریزپرزها ( )Microvilliبر روی دریچه مری اتفاق
افتاد .چینهای طولی ( )Longitudinal foldsدر
بخش میانی مری توسعه یافتند (شکل  .)A-3از روز
هشتم بعد از تفریخ تا بیست و پنج  DPHتغییر
محسوسی بهجز افزایش تعداد و اندازه سلولهای موکوسی
و غنچههای چشایی در روند تکوین مری مشاهده نشد .در
روز بیست و پنجم تا  60روز بعد از تفریخ با ادامه افزایش
تعداد سلولهای چشایی در بخش جلویی و افزایش سلول-
های موکوسی در بخش عقبی ،مری به دو بخش جلویی و
عقبی قابل تفکیک بود (شکل .)D-1
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شکل  -1میکروگراف میکروسکوپ نوری بافت مری در مراحل اولیه تکوین الرو ماهی سیم معمولی (:)Abramis brama
 3 DPH-C ،3 DPH-B ،1 DPH-Aو  :OE( 25 DPH -Cمری :sqc ،الیه پوششی سنگفرشی :BC ،حفره دهانی:Br ،
مغز :E ،چشم :CM ،الیه ماهیچه ،نوک پیکان :غدد چشایی).
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شکل  -2تصویر میکروسکوپ الکترونی ناحیه مری الرو ماهی سیم معمولی ( -A .)Abramis bramaروز اول بعد از تفریخ،
 -Bروز سوم بعد از تفریخ و  -Cروز پنجم بعد از تفریخ :GC( .سلول موکوسی : DC.سلول موکوسی با مواد تیره:LC .
سلول موکوسی با مواد روشن).
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شکل  -3تصویر میکروسکوپ الکترونی ناحیه مری الرو ماهی سیم معمولی ( -A .)Abramis bramaروز هشتم بعد از
تفریخ و  -Bروز یازدهم بعد از تفریخ ( :LFچین طولی و  :CYسیست).

بحث
وظیفه مری در ماهیان انتقال غذا از بخش دهانی-حلقی
به سمت معـده و یا روده است .همـچنین در گونههای
یوری هالین در تنظیم اسمزی نیز کاربرد دارد ( Cataldi
 .)et al. 1988نتایج این پژوهش نشان داد که مری
ماهی سیم معمولی در زمان تفریخ به طور کامل توسعه
نیافـته و تمایز آن در روز اول بعد از تفریـخ به وقــوع
میپیوندد .زمان تمایز اولین سلولهای موکوسی در روز
دوم بعد از تفریخ و حدوداً منطبق با شروع اولین تغذیه
خارجی بود .وجود ترشحات این سلولها در جهت تسریع
و تسهیل انتقال غذا در دستگاه گوارش و حفاظت در
مقابل عوامل ویروسی و باکتریایی ،اهمـیت تکوین زود
هنگـام آنها را نشـان میدهد (.)Zimmer et al. 1992
تحقیقات قبلی در مورد شروع تمایز غدد ترشح کننده
موکوس در ماهیان آب شیرین از قبیل دو نوع گربه ماهی
Faccioli et al. ( Hemisorubim platyrhynchos
 )2016و Yang et ( Pelteobagrus fulvidraco
 )al. 2010به ترتیب در روز دوم و سوم بعد از تفریخ و
در ماهی آب شور مانند سرخو قرمز اطلس Lutjanus
 )Pena et al. 2017( peruو نوعی شوریده ماهی
Papadakis et al. ( Argyrosomus regius
 )2013بهترتیب در روزهای چهارم و پنجم بعد از تفریخ
گزارش شده است.
بررسیها همچنین نشان داد که در روز سوم بعد از تفریخ
دو نوع سلول موکوسی با شدت تراکم الکترونی متفاوت

مشاهده شد .بیشتر تراکم مواد تشکیل دهنده موکوس
مری ،گلیکوپروتئینهایی با خاصیت اسیدی یا خنثی
هستند ( Sarasquete et al. 1995; Elbal et al.
 .)2004موکوسهای اسیدی بیشتر برای تسهیل انتقال
غذا ( )Sarasquete et al. 2001و موکوسهای خنثی
بیشتر بر جذب مواد تأثیر دارند ( Osman and
 .)1992 Caceci, 1991; Grau et al.تمایز غنچه
های چشایی در مری از روز پنجم بعد از تفریخ ،بیانگر
اهمیت چنین ساختارهای حسی شیمیایی در انتخاب
غذاست .با افزایش سـن الرو ،توسـعه غنچههای چشایی
ادامه مییابد .در بسیاری از ماهیان ،اولین غنچه چشایی
در بخشهای دهانی-حلقی و آبششی گزارش شده است
(2012; Yang et al. Micale et al. 2006; Qu
2012; Asgari et al. et al. 2010; Pradhan et
 ،)al. 2013ولی ظهور این غنچهها در مری الروهای سیم
معمولی احتماالً می تواند بیانگر اهمیت باالی آنها در
انتخاب غذا در ناحیه مری باشد .البته در ماهیان دیگر
زمانهای متفاوتی برای توسعه غنچههای چشایی در مری
گزارش شده است .بهعنوان مثال ،این زمان  1-2روز در
گربه ماهی پروانهای Pelteobagrus fulvidraco
( ،)Pradhan et al. 2012در گربه ماهی دم زرد
 bimaculatus Ompokدر روز Yang et al. ( 3
 ،)2010در فیل ماهی  Huso husoدر روز Asgari ( 6
 ،)et al. 2013در گونه آزاد مرجانی Plectropomus
 leopardusدر روز  )Qu et al. 2012( 11و در ماهی
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پاندورا  Pagellus erythrinusدر روز  17بعد از تفریخ
( )Micale et al. 2006گزارش شده است.
شروع توسعه شیارها در رأس الیه مخاطی اندام مری اتفاق
دیگر روز پنجم پس از تفریخ بود .این امر در هنگام عبور
یک سیست غذایی در درون مری الرو یازده روزه نشان
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(.)Chen et al. 2006; Yang et al. 2010
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Abstract
This study aimed to investigate the histoarchitecture of the esophagus in common bream
(Abramis brama) during early development using light microscopy and transmission electron
microscope (TEM) from hatching up to day 60 post hatch (DPH). Larvae were sampled
randomly every day from hatching time to 6 DPH, on every alternate day from 8 DPH to 20
DPH, every 5 days from 25 DPH to 40 DPH, and two last samples have down at 50 and 60
DPH. Then fish larvae were fixed by immersion in Bouin´s solution and 4% glutaraldehide
(pH = 7.4). Results showed that the esophagus differentiated from the anterior part of the
alimentary tract at hatching time. At 1 DPH, the esophagus lined by squamous cells and
forming a tine tubular structure lined with cubical cells. First goblet cell was observed at 2
DPH in the mucosal layer of the esophagus. At 3 DPH, they showed presence of the various
mucosal material. In addition, epithelium of the esophagus changed to columnar cells. The
first taste bud was detected at 5 DPH and the main phenomenon was the appearance of a
serrated outline of the esophagus apical cells. Longitudinal folds of the esophagus were
developed at 8 DPH. No remarkable histological changes were observed till 25 DPH, but the
number of the taste buds and goblet cells and their size were increased. From 25 to 60 DPH,
low dense of goblet cell, increasing in posterior esophagus region, led to differed histological
characteristics with anterior esophagus segment encompassed increasing number of taste
buds.
Keywords: Esophagus ontogeny, Common bream, Abramis brama
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