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 چکيده

  
هاي هيستومورفولوژي ساختار ايمني طي فصول سرد و گرم در هاي متعددي مبني بر وجود تفاوتگزارش

( سالم و هم اندازه براي هر دو A. persicusماهي ايراني )قطعه تاس 11ماهيان وجود دارد. در اين تحقيق تعداد 

درجه  01/27و  31/7ترتيب از استخرهايي با دماي هفصل گرم و سرد و به تعداد مساوي براي هر جنس ب

ماهيان درياي خزر صيد و مورد مطالعه قرار گرفت. پس از المللي تاسگراد از مؤسسه تحقيقات بينسانتي

متر از نواحي قدامي، مياني و خلفي روده تهيه و در محلول فرمالين سانتي 5/1هايي به طول سنجي نمونهزيست

هايي به ضخامت ها به روش استاندارد و معمول تهيه مقاطع بافتي برشاده شدند. سپس از نمونهده درصد قرار د

بر روي آنها انجام گرفت. نتايج بررسي مقاطع بافتي تهيه شده نشان  H&Eآميزي ميکرون تهيه و رنگ 6-4

اشت. نخست حضور هاي مختلف روده به دو شکل وجود دداد که بافت لنفوئيدي ضميمه لوله گوارش در بخش

هاي پوششي مشاهده گرديد و هاي لنفوئيدي داخل بافت پوششي که به شکل پراکنده در بين سلولسلول

هاي لنفوئيدي داراي آرايش ها در داخل پارين و زير مخاط که در ناحيه پارين سلولناحيه دوم حضور اين سلول

تعداد يافت. نتايج مشاهدات نشان داد که ميها به سمت بخش خلفي روده افزايش نواري شکل و تراکم آن

داري را نشان داد و در دو فصل سرد و گرم تفاوت معني ي رودهداخل بافت پوششيتي در لنفوس يهاسلول

از لحاظ جنسيت تفاوتي بين هيستومورفولوژي ساختار  .بوداز فصل گرم  تريشها در فصل سرد بتراکم آن

 يدتوانند با توليمها بافتايراني در دو فصل سرد و گرم مشاهده نگرديد.  اين ماهي لنفاوي ضميمه روده در تاس

دليل فعاليت ويژه در فصل سرد بهبه يدفاع يستمدر س يمهم ياربس ييزايمنيفراوان نقش ا يهايتلنفوس

 باشند.بيشتر داشته 
 

 هاي کليدي:واژه
 A. persicusسيستم دفاعي، لنفوسيت، بافت پوششي ، 

 
 

 مقدمه | 1

در است که خزر  دریاچه جنوبی سواحل مخصوصماهی ایرانی تاس

 ,.Moghim et al) شودمی دیده ندرتبه آن شمالی هایقسمت

گیرد. این سیستم لنفاوی ماهیان از سیستم سیاهرگی منشا می .(2012

 امر پیچیدگی تکامل در میان ماهیان االسموبرانش تا ماهیان استخوانی

(. ماهیان استخوانی دارای Ghiasi et al., 2010دهد )را نشان می

 باشندشکل مناسبی از سیستم لنفاوی همانند مهره داران خشکی می

(Daniel et al., 2016این گونه دارای انشعابات زیاد .) لنفی  هایاز رگ

-های منشعب جمعسینوس وسیلهباشند. لنف در سر بهمی زیرپوستی

ریزد ای میدد و به درون سینوس زیر کتفی در ناحیه سینهگرآوری می

که با مایع سه مجرای لنفی اصلی بدن یعنی رگ لنفی زیرپوستی 

 .  (Rutgers et al., 2010)گردد پهلویی، پشتی و شکمی ادغام می

 صورتبهگوارش  ماهیان استخوانی فاقد بافت لنفوئیدی ضمیمه لوله    

 یر در پستانداران هستند ولی دارای مناطقیی پهامجتمع مشابه پالك

لنفوئیدی اصلی شامل بافت لنفوئیدی داخل پوششی، بافت لنفوئیدی 

 بافت وجود خصوصدر کمی یهاگزارش هستند. زیرمخاط و پارین

یر وجود داردتحت عنوان پالك پی، افتهیسازمانمجتمع و  لنفوئیدی

    دانشگاه گنبدکاووس | 1366   ©              8(2: )36-40؛ 1366شناسی کاربردی، ماهی هاینشریه پژوهش

شناسي کاربرديماهي هاينشريه پژوهش  
 

Journal homepage: http://jair.gonbad.ac.ir 
 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 دانشگاه گنبد کاووس
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 (Hatef et al., 2011) .فاتیک که به آن سیستم ایمنی نیز سیستم لن

های های کوچکی است که دارای هستهیاخته شود در برگیرندهگفته می

های کوچک باشند. این یاختهگرد و سیتوپالسم بازوفیلی غیرگرانوله می

داران است، لنفوسیت نامیده های مهرهترین انواع یاختهکه یکی از فراوان

یافتن سیستم لنفاوی دیواره مجرای ها جهت شود. از جمله مکانمی

ها را ویژه روده است. فضاهای حاوی لنفوسیتای و گوارشی بهتغذیه

های های روده و مزانترها مشاهده نمود. مهاجرتتوان در موکوسمی

مداوم واحدهای لنفوسیت و پیوستن آنها به یکدیگر با ساختار متفاوت، 

لنف از طریق سینوس لنفاوی دهد. سرانجام تشکیل لنفومیلوئید را می

گردد ای به درون جریان خون وارد میموجود در پایه باله سینه

(Ovissipour et al., 2009بافت .) های لنفومیلوئیدی در ماهیان

 های لنفوئیدی در رودهکه فولیکولاز آنجایی مختلف متفاوت است.

دی مرتبط های مختلف وجود دارد بافت لنفوئیبسیاری از ماهیان گونه

عنوان یک سیستم ایمنی مهم در مهره داران از جمله ماهیان با روده به

 .(Alf et al., 2016)کند ایفای نقش می

 ماهیتاس ویژهبه خاویاری دلیل اهمیت باالی اقتصادی ماهیانبه

ویژه در دفاعی، به خط اولین عنوانایمنی )به سیستم اهمیت ایرانی،

 با مطالعات جامعی مرتبط بررسی اینکه به توجهواکسیناسیون( و با

شناسی ساختار لنفاوی روده در فصول گرم و سرد سال انجام نشده بافت

 سایر در آن از مندیامکان بهره گرفته تا است، این تحقیق صورت

  .گردد ها و مراکز پژوهشی فراهمدر دانشگاه تخصصی مرتبط مطالعات

 

 هامواد و روش | 2

شناسی دستگاه لنفاوی جهت تعیین ساختار بافتدر این پژوهش 

قطعه از هر دو جنس و در هر دو فصل با  17ماهی ایرانی تعداد تاس

(. پس 1های بدنی تقریباً یکسان مورد استفاده قرار گرفت )جدول اندازه

هوش کردن ماهیان محوطه شکمی شکافته و سپس قطعات بافتی از بی

منظور تثبیت به محلول ه شد و بههای مختلف روده برداشتاز قسمت

ساعت  48(. پس از Ying et al., 2016ثبوتی فرمالین انتقال یافت )

مدت یک شب در آب جاری قرار داده منظور خارج کردن فرمالین بهبه

منظور پاساژ بافتی آوری بافت بهها به دستگاه عملشد. سپس بافت

 ال داده شدسازی و پارافینه شدن انتقشامل آبگیری، شفاف

(Huggenberger et al., 2006 .) 
سازی از ها از سری افزایشی اتانول و جهت شفافآبگیری بافت

تا  97محلول گزیلول و برای پارافینه شدن از پارافین مذاب در دمای 

گیری با استفاده از گراد استفاده شد. پس از قالبدرجه سانتی 92

 9تا  4هایی با ضخامت برشهای بافتی دستگاه میکروتوم از نمونه

ها درجه قرار گرفت. نمونه 97میکرون تهیه و در حمام آب گرم با دمای 

مرغ، گلیسیرین های آغشته به مخلوطی از سفیده تخمبا استفاده از الم

مدت یک شب شدن بهو چند قطره تیمول برداشته شده و جهت خشک

ها با بتدا نمونهآمیزی، ادر محیط آزمایشگاه قرار گرفت. جهت رنگ

زدایی و سپس با سری کاهشی اتانول آبدهی شد. در گزیلول پارافین

آمیزی شد. های هماتوکسیلین و ائوزین رنگپایان با استفاده از رنگ

میکروسکوپ نوری مدل  47شده با استفاده از لنز های آمادهمیکروگراف

افزار به نرمالمپیوس متصل به لنز داینولیت و سیستم کامپیوتری مجهز 

میدان میکروسکوپی متعلق به یک نمونه از هر فصل  5داینوکپچر از 

 (.Louise et al., 2016برداری انجام گرفت )تصویر

 

 

 

 ( مورد مطالعهA. persicusماهي ايراني )ميانگين و انحراف معيار مشخصات ماکروسکوپي تاس -1جدول 

 فصل سرد فصل گرم شاخص مورد مطالعه

 213 ±82/8 276 ±04/0 م(وزن )گر

 87/46 ±53/3 27/48 ± 24/5 طول استاندارد )سانتیمتر(

 77/6 ±50/7 17/8 ±47/7 طول ناحیه قدامی روده )سانتیمتر(

 27/15 ±56/7 37/15 ±97/7 طول ناحیه میانی روده )سانتیمتر(

 67/0 ±05/7 07/0 ±94/7 طول ناحیه خلفی روده )سانتیمتر(

 

 

 نتايج | 3

شناسی لوله گوارش نشان داد که این بافت از ایج مشاهدات بافتنت

سمت خارج دارای چهار طبقه مخاط، زیر مخاط، قسمت داخل به

عضالنی و سروزی تشکیل شده است. بافت پوششی طبقه مخاطی از 

های همراه سلولای بسیار بلند با حاشیه مخطط بههای استوانهسلول

در زیر آن بافت همبند سست پارین جامی شکل تشکیل شده است که 

همبند زیر مخاط جدا شده است. همچنین توسط عضله مخاطی از بافت

ای به سمت انتهای ضخامت عضله مخاطی از ناحیه قدامی حباب روده

 روده افزایش یافت.

سمت انتهای یه قدامی روده بسیار بلند اما بهها در ناحارتفاع کرك

ها افزوده شد. از ها کاسته و بر ضخامت آنلوله گوارش از ارتفاع کرك

 های قابل توجه این بررسی وجود یک شبکه مویرگی گسترده بودهیافت

 که دقیقاً در غشای بافت پوششی و در ناحیه پارین قرار گرفته بود.
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طور مشخص در انتهای وسعت و تظاهر شبکه مویرگی موردنظر به

تر از سایر نواحی بود. همچنین بررسی مقاطع بافتی لوله گوارش بیش

بافت لنفوئیدی ضمیمه لوله گوارش در  تهیه شده نشان داد که

های مختلف روده به دو شکل وجود داشت. ناحیه اول حضور بخش

های لنفوئیدی داخل بافت پوششی که به شکل پراکنده در بین سلول

های لنفوئیدی در بخش های پوششی مشاهده گردید. تراکم سلولسلول

و  4های د )شکلخلفی بسیار بیشتر از نواحی قدامی و میانی روده بو

های لنفوسیتی بافت پوششی بیشتر آرایش ستونی (. در روده سلول5

های ای بافت پوششی قرار گرفته اما نفوذ سلولداشت و در نیمه قاعده

تر از طرف نواحی رأسی بافت پوششی روده اصلی بیشلنفوسیتی به

های لنفوئیدی در ای بود. ناحیه دوم حضور سلولناحیه حباب روده

های لنفوئیدی دارای داخل پارین و زیرمخاط که در ناحیه پارین سلول

سمت بخش خلفی روده افزایش ها بهآرایش نواری شکل و تراکم آن

های لنفوئیدی پراکنده و یافت. همچنین در قسمت زیرمخاط سلولمی

یر در های پیتر بود و هیچگونه فولیکول لنفی و پالكدارای تراکم کم

های لنفوئیدی در ماهی ایرانی مشاهده نگردید. سلولاسطول روده ت

های لنفوسیت، لنفوبالست و به تعداد بسیار این ناحیه عمدتاً از سلول

تری پالسماسل و ماکروفاژ تشکیل شده بودند. مقایسه بین فصول کم

گرم و سرد نیز نشان داد که تراکم و پراکنش بافت لنفوئیدی در فصل 

های مشابه بسیار ده بافت پوششی روده در بخشخصوص در قاعسرد به

تر از فصل گرم بود که در بخش هیستومتری ارائه گردید. از لحاظ بیش

هیستومورفولوژی ساختار لنفاوی ضمیمه روده جنسیت نیز تفاوتی بین 

 1های ماهی ایرانی در دو فصل سرد و گرم مشاهده نشد. شکلدر تاس

مربوط به جنس نر  5و  3، 2ای همربوط به جنس ماده و شکل 4و 

 (.1-5های )شکلباشد می
 

هاي مولدين وحشي، پرورشي و ( حاصل از زادهR. caspicus) ماهيان کُلمههاي ژني مورد استفاده در مطالعه تنوع ژنتيکي بچهجايگاه -1جدول 

 ترکيبي

 دمای مناسب

 اتصال 

 اندازه آللی

 )جفت باز( 

 کد دستیابی در 

 بانک ژن

 جایگاه ژنی لی پرایمرتوا

55 132-174 AF277573 F: AAG ACG ATG CTG GAT GTT TAC 
R: CTA TAG CTT ATC CCG GCA GTA 

Ca1 
 

56 142-114 AF277579 F: ACACGGGCTCAGAGCTAGTC 
R: CAAATGTCAGGAGTTCTCCGA 

Ca7 

46 378-244 AY439145 F: AAG GTA TTC TCC AGC ATT TAT 

R: GAG CCA CCT GGA GAC ATT ACT 
CypG27 

51 259-227 AB112732 F: TAA AAC ACA TCC AGG CAG ATT 

R: GGA GAG GTT ACG AGA GGT GAG 
Lid1 

54 227-184 AB112740 F: TAA GCA GTG ACC AGA ATC CA 
R: CAA AGC CTC AAA AGC ACA A 

Rru 

 

 

اي بسيار هاي استوانه. سلول(H&E, x2900)در فصل زمستان ( A. persicus)ماهي ايراني ساختار سلولي بافت پوششي بخش قدامي روده تاس -1شکل 

 هاي لنفوسيتي به داخل بافت پوششي قابل مشاهده است.( و نفوذ سلولLy( و تصوير يک لنفوسيت )Mهاي جامي شکل)(، سلولEpبلند )
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ها . تصوير لنفوسيت(H&E, x2900)در فصل تابستان  (A. persicus)ماهي ايراني ساختار سلولي بافت پوششي بخش قدامي روده تاس -2شکل 

 باشد.تر است، قابل مشاهده ميبافت پوششي )ستاره( که تراکم آن نسبت به فصل زمستان کم قاعدههاي لنفوئيدي در ها( وحضور سلول)پيکان

 

 
.  تصوير يک (H&E, x2900)در فصل زمستان ( A. persicus)ماهي ايراني ساختار بافتي طبقه مخاطي و زير مخاطي بخش مياني روده تاس -3شکل  

( که تراکم آن نسبت به فصل تابستان Lyدر پارين و زير مخاط ) پراکندهبافت لنفوئيدي منتشر و  ( بطوريکه وجودMلنفوسيت )پيکان( و سلول جامي )

 تر است.بيش

 

 
هاي لنفوسيتي با پراکندگي سلول.  (H&E, x2900)در فصل زمستان  (A. persicus)ماهي ايراني ساختار بافتي بخش خلفي روده تاس -4شکل 

 تر است.( که تراکم آن نسبت به فصل تابستان بيشهاهاي کروي و تيره )پيکانهسته
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اي هستههاي لنفوسيتي با پراکندگي سلول. (H&E, x2900)در فصل تابستان ( A. persicus)ماهي ايراني ساختار بافتي بخش خلفي روده تاس -5ل شک

 تر است.ها( که تراکم آن نسبت به فصل زمستان کمکروي و تيره )پيکان

 

ماهی ایرانی نشان نتایج هیستومتری در نواحی مختلف روده تاس

داری را ها در دو فصل گرم و سرد تفاوت معنیکه تعداد لنفوسیت داد

ها در فصل که میانگین تعداد لنفوسیتطوری(. بهp<0.05نشان دادند )

ترین سرد در هر سه ناحیه افزایش یافته و در ناحیه خلفی روده بیش

 (.2ترین مقدار را داشت )جدول مقدار و در ناحیه میانی کم

 

در ( A. persicus)ماهي ايراني هاي لنفوسيت داخل بافت پوششي بخش قدامي، مياني و خلفي روده تاسين و انحراف معيار تعداد سلولميانگ -2جدول 

 ميکرومتر از ضخامت بافت پوششي در فصول گرم و سرد 111طول 
 فصل سرد فصل گرم بخش مورد مطالعه

07/50±69/4 قدامی  33/9±87/01  

57/32±90/4 میانی  03/07±47/30  

47/07±35/8 خلفی  20/0±37/86  

 

 گيريبحث و نتيجه | 4
-دست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که ساختار هیستونتایج به

ماهی ایرانی های مختلف روده در تاسمورفولوژی بافت لنفوئیدی بخش

ها و همچنین باهم متفاوت بوده و این تفاوت از نظر تعداد لنفوسیت

ها مشخص بود. مشاهدات میکروسکوپی این بررسی نشان ارتفاع چین

شکل بلندی  های طولی کرکیداد که طبقه مخاطی در روده دارای چین

یافته ولی به  ها به طرف انتهای روده کاهشع چیناست که ارتفا

( و Abelli et al., 1997و همکاران )آبلی  ها افزوده شد.ضخامت آن

یز در مطالعه خود روی ماهی کپور ن (Jafri et al., 1987)جفری 

های بخش ترتیب در چینترین ارتفاع را بهترین و کمعلفخوار بیش

ای و بخش انتهایی روده گزارش نمودند. همچنین ابتدایی حباب روده

ترتیب در ناحیه قدامی ها در بافت روده را بهاین محققین بلندترین چین

 ود گزارش نمود. کوپرمن دریایی و ریورشاباس لوله گوارش ماهی

در بررسی خود نشان  (Kuperman and Kuzmina, 1994) کوزمینا

داری در ساختار مخاط گوارشی و ساختار دادند که تغییرات معنی

شود که بارزترین آن لنفوئیدی ماهی بریم در فصل زمستان ایجاد می

ژه ویهای مخاطی روده و افزایش بافت لنفوئیدی بهکاهش ارتفاع چین

ای که در خانوداده ها بود. همچنین در مطالعهتعداد لنفوسیت

های طورکلی تعداد سلولکپورماهیان انجام گرفت مشخص گردید که به

تر از ها در فصل سرد بیشلنفوسیتی داخل بافت پوششی و تراکم آن

فصل گرم است که این اختالف باالخص در بخش خلفی روده اصلی در 

 ;William et al., 2015) باشددار میواضح معنیطور هر دو جنس به

Ying et al., 2016 در مطالعه روی بافت لنفوئیدی در نواحی .)

ماهی ایرانی مشخص شد که این بافت در دو منطقه و مختلف روده تاس

به دو شکل وجود دارد که شامل بافت لنفوئیدی داخل بافت پوششی 

نده در داخل آن و بافت های لنفوئیدی پراکصورت حضور سلولبه

های لنفوئیدی به صورت حضور سلولزیرمخاط که به لنفوئیدی پارین

شکل ساختارهای ستونی در پارین و به شکل پراکنده در زیرمخاط 

بالست های لنفوسیت، لنفوتر از سلولهای لنفوئیدی بیشسلول .باشدمی

ها د. لنفوسیتتری پالسماسل و ماکروفاژ تشکیل شده بودنبه تعداد کم و

با عبور از غشاء پایه به داخل بافت پوششی نفوذ کرده و بافت لنفوئیدی 

دادند. هر چند بافت لنفوئیدی داخل داخل بافت پوششی را تشکیل می

مشخص و حضور  دارد، اما پستانداران وجود مخاط روده پوششی در بافت
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داران گوارش از اختصاصات مهرهلوله مخاط در لنفوئیدی هایسلول فراوان

ماهیان است که وظیفه اصلی آن ارائه سیستم کمپلمان  خصوصپست به

 (.Fuchs et al., 2004باشد )می

 ضمیمه لنفاوی ساختار در مطالعه حاضر که روی هیستومورفولوژی

گرم انجام گرفت، مشخص  و سرد فصل دو ایرانی در ماهیتاس در روده

های لنفوئیدی در فصل سرد نسبت به فصل گرم گردید که تراکم سلول

ما تری برخوردار بود. اویژه در قسمت پارین از نمود بیشباالتر بوده و به

در مقایسه بین دو جنس نر و ماده تفاوت آشکاری مشاهده نشد. سایر 

 ماهی کانال، عدم مشاهدهمحققین که در مطالعه روی گونه گربه

یر را در نواحی مختلف لوله های پیهای لنفوئیدی و پالكفولیکول

گوارش گزارش کردند. این محققین بر این باورند که قرار گرفتن موجود 

دلیل شوك حرارتی سرما باعث برانگیختگی سیستم ایمنی بهدر برابر 

طورکلی همبستگی (. بهLoter et al., 2007شود )حاصل از آن می

ها مثبت بین فعالیت سیستم ایمنی و دمای آب در بسیاری از گونه

ای که توسط کوماری و همکاران گزارش شده است. در مطالعه

(Kumari et al., 2006روی گربه )ی آسیایی انجام گرفت مشخص ماه

شد که میزان تحریکات سیستم لنفوئیدی در فصل تابستان نسبت به 

فصل زمستان کاهش یافته است. بافت لنفوئیدی داخل بافت پوششی 

عنوان اولین سد دفاعی در لوله گوارش ماهی شناخته شده است و به

مورد ژن پایدار نقش مهم آن در ایجاد ایمنی و افزایش تحریک آنتی

 Buddington andتوجه مطالعات ایمونولوژی قرار گرفته است )

Kuzmina, 2002های حضور سلول(. با این وجود اکثر محققین به

های لنفوسیت در داخل بافت روده تأکید کرده و بر این باورند که سلول

بوده و معموالً این  Tتر از نوع لنفوسیتی داخل بافت پوششی بیش

منبع متفاوت که شامل تیموس و خود بافت لنفوئیدی ها از دو سلول

 Mcmillan andشوند )باشد، تأمین میضمیمه لوله گوارش می

Secombes, 1997 در هرحال بافت لنفوئیدی موجود در بافت .)

های عوامل پوششی لوله گوارش نقش مهمی را در تشخیص آنتی ژن

ی طبیعی دستگاه زا موجود در موادغذایی و نیز فلور میکروببیماری

 ,.Abelli et alعهده دارد )گوارش و جلوگیری از واکنش اضافی به

(. در نتایج هیستومتری این تحقیق مشخص شد که بین پراکنش 1997

های مختلف روده اختالف های لنفوسیتی در بخشو تعداد سلول

های لنفوسیت ترین تعداد سلولکه بیشطوریداری وجود دارد. بهمعنی

تواند رتیب در بخش خلفی، میانی و قدامی مشاهده شد. این امر میتبه

ها باشد چرا که این نواحی دلیل موقعیت خاص آناتومیکی این بخشبه

های ژنتری با محیط خارج و در نتیجه آنتیدر معرض تماس بیش

( در Abelli et al., 1997باشد. آبلی و همکاران )تری میخارجی بیش

ترین وظیفه دریایی نشان دادند که بیشماهی باس مطالعه خود روی

ها بر عهده قسمت خلفی روده بوده و در این ناحیه ژنبرداشت آنتی

داری را های لنفوئیدی نسبت به سایر نواحی افزایش معنیتراکم سلول

طورکلی تعداد دهد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بهنشان می

ها در فصل سرد ل بافت پوششی و تراکم آنهای لنفوسیتی داخسلول

خصوص در بخش خلفی تر از فصل گرم بوده که این اختالف بهبیش

های بسیار متنوعی از دار بود. هر چند گزارشطور واضحی معنیروده به

 ,.Loter et alاثر دما یا تغییرات فصلی از جمله لوتر و همکاران )

د اما اکثر محققین بر تأثیر ( بر سیستم ایمنی ماهی وجود دار2007

 Szischa etشوك حرارتی بر سیستم ایمنی ماهی بسیار تأکید دارند )

al., 2005 البته تأثیر فصل باتوجه به موقعیت جغرافیایی و حتی نحوه .)

ماهیان پرورشی و یا وضعیت درگیری و و زمان واکسیناسیون در تاس

تری مورد بررسی قرار ابتال به بیماری خاص قبلی بایستی با دقت بیش

 گیرد.

ماهی ایرانی تاس نشان داد که ساختار میکروسکوپی روده در نتایج 

با اندك تفاوت مشابه سایر ماهیان مورد مطالعه توسط محققین دیگر 

که ساختار لنفاوی ضمیمه روده در دو بخش داخل بافت طوریبوده به

اخیر از تجمع  پوششی، پارین و زیرمخاط مشاهده گردید که در قسمت

الذکر گسترش داشت. همچنین تعداد تری نسبت به نواحی فوقکم

ویژه در فصل زمستان و در جنس ماده که در قسمت ها بهلنفوسیت

تر گزارش شد، از لحاظ انتهایی نسبت به سایر نواحی به تعداد بیش

 دار نبوده است.آماری معنی

 

 تشکر و قدرداني | 5

دانند نهایت سپاس خود را از ر خود واجب مینویسندگان این مقاله ب

ماهیان دریای المللی تاسمسئوالن و کارکنان مؤسسه تحقیقات بین

 خزر اعالم دارند.
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Abstract  

There have been numerous reports on histomorphology differences of 

the immune system during cold and warm seasons. A total of 10 Persian 

sturgeons (A. persicus) (healthy and with the same size) were captured from fish 

ponds in International Sturgeon Research Institute (ISRI) during winter (water 

temperature 7.30 °C) and summer (water  temperature 27.90 °C). First of all, the 

biometric evaluation was performed and then 0.5 cm of anterior, middle, and 

posterior of intestine were trimmed and placed in formalin (10%) as a fixative 

solution. Then, samples were prepared using the standard histological technique 

and then tissue sections were cut (4-6 μm thick slices) and stained by H&E. The 

results showed that in intestine the intestine-associated lymphatic tissue presence 

in two different forms. First, the presence of lymphatic cells scattered throughout 

the epithelium and second, the presence of lymphatic cells inside the lamina 

propria and within submucosal. In the lamina propria, the lymphatic cells had a 

strip shape and their density increased towards the posterior part of the intestine. 

Results showed a significant difference in the number of lymphocyte cells in 

intestinal epithelial tissue between cold and warm seasons, and their density were 

more in the cold season compared to the warm season. There was no sex 

difference in the histomorphology of intestine-associated lymphatic tissue 

between cold and warm seasons. These tissues can play an important role in the 

immune system with the production of abundant lymphocytes especially in the 

cold season due to the more activity. 
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