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  آبزیان پرورش و برداري بهره

 1395تابستان  ،دوم شماره ،پنجم جلد
http://japu.gau.ac.ir  

  

  )Chlamys ruschenbergerii( ايدوکفهروپوش  بافتی و هیستوشیمی لبهساختار بررسی 
  

  4رنجبرشریف  محمد* و 3، امیر قادرمرزي2الزمان منصفی ، ملیحه1فاطمه پرویزي
دانشجوي دکتري 3، استاد گروه آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز2، دانشگاه هرمزگانارشد زیست دریا،  آموخته کارشناسی دانش1

  استادیار، دانشکده زیست دریا، دانشگاه هرمزگان4، ع طبیعی گرگانبشگاه علوم کشاورزي و مناندا شیالت،
  21/9/1395 تاریخ پذیرش:؛ 19/7/1395 تاریخ دریافت:

 1چکیده
ها مشارکت دارد. تولید پوسته توسط بافت روپوش صدف صورت صدف گیري پوستهکلسیم در شکل  
اي گونه مطالعه گیري پوسته، هیچ قابل انکار بافت روپوش و کلسیم در شکلرغم اهمیت غیر علیگیرد. می

ها و شناسایی کلسیم در این بافت، در کشور صورت نگرفته است. ايشناسی روپوش دوکفهدر زمینه بافت
 Chlamys ruschenbergeriiارزشمند  حاضر جهت بررسی ساختار بافتی لبه روپوش در گونه مطالعه
روپوش هر کفه جدا  باشد. قسمت قدامی، خلفی و مرکز لبهو شناسایی کلسیم در این بافت می فارسخلیج

. جهت ائوزین هریس صورت گرفت - آمیزي مقاطع بافتی توسط روش هماتوکسیلینگردید و رنگ
روپوش  کوسا استفاده شد. نتایج نشان داد که لبهرد اس و وونتشخیص کلسیم از دو روش آلیزارین

ها بزرگتر بود. گونه، از سه چین خارجی، میانی و داخلی تشکیل شده است که چین داخلی از سایر چین این
هاي موکوسی، گونه شامل سلول هاي موجود در این هر یک از سه چین شکل و اندازه متفاوتی داشتند. سلول

ها ش در سطح هر یک از چیناي بوده و از لحاظ نوع پراکناي، هموسیت و تارهاي ماهیچههاي قهوهگرانول
روپوش  تلیوم، در مناطق مختلف لبهباشند. تفاوت در ساختار، ارتفاع و نوع اپیبا یکدیگر متفاوت می

  کلسیم با استفاده از دو روش ذکر شده رنگ نگرفته و تشخیص داده نشد. مشاهده شد.
  

  فارساي، خلیجلبه روپوش، دوکفه، شناسیبافت :کلیدي هاي واژه
  
  

                                                             
  sharif_ranjbar@yahoo.com : مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
صدف  کفه طور کامل درون دو تنان بهاي هستند و بدن این نرمتنانی با صدف دوپارهها نرمايدوکفه  

روپوش  .پوشیده شده است روپوشنام  بافت مهمی به وسیلهها پهن بوده و بهايجاي دارد. بدن دوکفه
فاگروس و ( پوشاندهاي صدف را میداخلی کفهسطح و  باشدمیترین اندام ها خارجیايدر دوکفه
روپوش بخش آزاد و قدامی روپوش است که یک  لبه. )2003 ،و هیکمن و همکاران 2008 ،همکاران

 گرفته استپالیال قرار  منطقه ،روپوش و پس از لبه ددهپوسته تشکیل می حلقه پیرامون دهانه
باشند روپوش داراي ترشحات و وظایف مختلفی می مختلف لبه مناطق .)2008فاگروس و همکاران، (
ه ترین وظایف روپوش، ترشح پوستاز مهم ).2008و فاگروس و همکاران،  1958اون و همکاران، (

  .باشدمی
ات به شکل کلسیت و آراگونیت کربنکلسیم درصد 95هاي مرواریدساز شامل حدود صدف پوسته  

تمام اجزاي سازنده در هر  .)2008 و استراك، تیلور( موازي تشکیل شده است الیهپوسته از سه  است.
). 2002وانگ و همکاران، شود (تلیومی روپوش ترشح میهاي مختلف اپیتوسط سلول ،پوسته سه الیه

طور مداوم باشد و بهداخلی پوسته که نقیر نام دارد، در مجاورت کل سطح بیرونی روپوش می الیه
  ).2003هیک من، شود (این سطح ترشح می توسط

کلسیم در پوسته و  نمایدایفا میپوسته گیري که روپوش نقش اساسی در شکلبا توجه به این  
کلسیم در بافت روپوش وجود داشته باشد. قابل ذکر است که رود که پس انتظار میوجود دارد، 

شناسی روپوش و شناسایی کلسیم در این بافت در کشور  اي در خصوص بافتگونه مطالعهتاکنون هیچ
روپوش و شناسایی کلسیم در  ساختار بافتی لبهلذا در تحقیق حاضر به بررسی  .گرفته استنصورت 
  پردازیم.می این بافت

  
  مواد و روش

 ،Chlamys ruschenbergerii (80-90 mm) از گونه صدفنیاز  مورد يداعدت 1394بان ماه درآ  
 .استحصال گردید) N, 56°16′53.55′′ E ′′34.81′55°26( قشم از جزیرهغواصی اسکوبا  لهیوس به

بافت روپوش  لبه ،با استفاده از پودر میحک هاصدف سنجی اولیه و بیهوش کردنپس از زیست
هاي سپس، برش ند.ساعت قرار گرفت 48مدت  ) بهGabe, 1968در محلول بوئن (جداسازي گردید و 

جهت انجام پاساژ ) و 1روپوش از هر کفه تهیه گردید (شکل  ها و مرکز لبهعرضی از قسمت کناره
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هایی برش تهیه گیري وقالب قرار گرفتند. پس از )DS 2080/H, Iran( در دستگاه اتوتکنیکونبافت 
هاوارد هریس انجام گردید (ائوزین  - آمیزي هماتوکسیلینرنگ میکرون از مقاطع بافتی، 5به ضخامت 
  ).2003و اسمیت، 

رد اس آمیزي آلیزارین موردنظر، از رنگ جهت تشخیص کلسیم موجود در بافت روپوش گونه  
)Alizarin red s) و وون کوسا (Von Kossaهاي کلسیمی موجود در بافت، در ) استفاده شد. نمک

شود و سبز روشن دیده می نارنجی در زمینهصورت قرمز مایل به  رد اس بهآمیزي آلیزارین روش رنگ
ها به رنگ ها به رنگ قرمز و سیتوپالسم آنسلول کوسا، کلسیم به رنگ سیاه، هستهدر روش وون

  ).2003هاوارد و اسمیت، شود (صورتی مایل به قرمز نمایان می

  
  : روپوشM: پوسته، S، راست : کفهRچپ،  : کفهLروپوش.  هاي تهیه شده از لبهبرش -1شکل 

  
  نتایج
در  هاي مختلفرشمشخص شد که بروپوش،  هاي مختلف لبهقسمت مقایسهپس از  شناسی:بافت

، و از نظر اندازهباشند مشابهی میبافتی راست و چپ داراي ساختار  کفهدر  چنین،هم یک کفه و
رجی، میانی سه چین خا داراي روپوش ی در بعضی مناطق دیده شد. لبهیهاي ظاهري بسیار جزتفاوت

   .استها تشریح شده نتایج هر کدام از این چین که در ادامه، باشدو داخلی می
زیرین  در منطقه. )A2(شکل  باشدها کوچکتر میچین خارجی نسبت به سایر چین ی:چین خارج

 ،یخارجچین  پایهدر ). B, C2شود (شکل اي و هموسیت دیده میتارهاي ماهیچه ،تلیوم این چیناپی
در سمت داخلی چین . )A, B2(شکل  دسته تارهاي عضالنی بیشتري نسبت به نوك چین وجود دارد

تراکم بیشتري از پوشانند و در این منطقه تلیوم را میمتراکم اپیطور هاي موکوسی بهی سلولخارج
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رسد مینظر  به. )B, C2(شکل  مشاهده شد سمت بیرونی این چینهاي موکوسی نسبت به سلول
   .)A, B2(شکل  باشدها بیشتر میسلول موکوسی در چین خارجی نسبت به سایر چین

  

  
: چین خارجی، OF .روپوش : سه چین لبهC. ruschenbergerii )H&E(. Aروپوش  چین خارجی لبه -2شکل 

MF ،چین میانی :IF،چین داخلی : P،منطقه پالیال : Bچین خارجی :. ceستونی،تلیوم : اپی hc ،هموسیت :mc سلول :
: C، : چین میانیMF : بیسال بالب،bb، : پریوستراکومpe: شیار پریوستراکال، pg : تارهاي عضالنی،mf موکوسی،

  .: تارهاي عضالنیmf: هموسیت، hc: سلول موکوسی، mc .سمت بیرونی چین خارجی
  

ی و میانی شیار پریوستراکال قرار گرفته است که دسته تارهاي خارجبین چین  شیار پریوستراکال:
گونه یک  در شیار این ت.این قسمت را پوشانده استلیوم زیرین اپی منطقه ،هموسیتعضالنی و 

شیار از سمت چین خارجی به سمت  پوشانندهتلیوم اپی ارتفاع شکل مشاهده شد. ايبرجستگی دایره
  .)A3و  B2(شکل  یابداهش میچین میانی ک
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باشد. چین میانی از چندین تر از دو چین دیگر میگونه بسیار متفاوت چین میانی در این چین میانی:
صورت دسته تارهاي عضالنی در بعضی نقاط به تشکیل شده است.هاي مختلف با اندازهانشعاب 

در بعضی از مناطق  شود.صورت پراکنده دیده میمتراکم قرار گرفته است و در بعضی مناطق به
هاي ، اما در سمت بیرونی این چین، این گرانولاي رنگ وجود داردپوشش قهوه ،تلیوم چین میانی اپی

 دهموسیت نیز دیده شسلول موکوسی و  میانی چین در .)A, B2(شکل  رنگ مشاهده نشدايقهوه
  .)B3 (شکل

  

  
: پریوستراکوم، pe: شیار پریوستراکال، C. ruschenbergerii )H&E(. pg روپوش لبه : شیار پریوستراکالA - 3شکل 

bbبالب، : بیسالmf ،تارهاي عضالنی :hc ،هموسیت :B :روپوش چین میانی لبه C. ruschenbergerii. mc سلول :
  .: هموسیتhc، ايهاي قهوه: گرانولbg ،موکوسی

  
و به سمت بخش داخلی  باشدمیو بلندتر ها بسیار بزرگتر این چین نسبت به سایر چین چین داخلی:

این چین را دسته تارهاي عضالنی طولی و  قسمت عمده. )A2(شکل  و پشتی کفه متمایل شده است
چین داخلی نسبت به دو چین دیگر داراي دسته تارهاي  .)A4و  A2(شکل  پوشاندعرضی می

در هر دو سمت بیرونی و داخلی چین داخلی داراي تلیوم اپی. )A2(شکل  باشدعضالنی بیشتري می
ین داخلی سلول موکوسی در بعضی مناطق از چ. )A4و  A2(شکل  باشداي رنگ میپوشش قهوه

  .)B, C4(شکل  ت نیز در چین داخلی وجود داردهموسی مشاهده شد و
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: تارهاي عضالنی، mf .داخلی: دو سمت چین C. ruschenbergerii )H&E( .Aروپوش  لبه داخلیچین  -4 شکل

beاي، تلیوم قهوه: اپیB : داخلیچین سمت بیرونی. mc ،سلول موکوسی :hc،هموسیت : mf،تارهاي عضالنی : C :
  .: هموسیتhc: سلول موکوسی، mcداخلی. نوك چین 

  
روپوش آمیزي مورد استفاده در این مطالعه، کلسیم در بافت با استفاده از دو روش رنگ هیستوشیمی:

  موردنظر رنگ نگرفته و شناسایی نشد. گونه
  

  
آمیزي آلیزارین رد اس، : رنگAآمیزي تخصصی کلسیم در بافت روپوش، نتایج حاصل از دو روش رنگ -5شکل 

Bآمیزي وون کوسا: رنگ.  
  

  بحث
بزرگترین چین داخلی . دنباشمی متفاوتی شکل و اندازهداراي  روپوش گونه هر یک از سه چین لبه  

چین میانی داراي ساختاري منشعب و دهد. چین و چین خارجی کوچکترین چین را تشکیل می
اي، هاي قهوههاي موکوسی، گرانولگونه شامل سلول هاي موجود در اینسلولباشد. اي میشاخه

ر ها با یکدیگهر یک از چین اي بوده و از لحاظ نوع پراکنش در سطحهموسیت و تارهاي ماهیچه
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روپوش مشاهده  تلیوم، در مناطق مختلف لبهباشند. تفاوت در ساختار، ارتفاع و نوع اپیمتفاوت می
روپوش  )، لبه2014 ،مک ایلوین و همکارانشده (حاضر و مطالعات قبلی انجام با توجه به مطالعه شد.

  باشد.متفاوتی میشناسی مختلف داراي ساختار ریخت در هر گونه
سمت  ،Pinctada margaritifera در گونهبیان کردند که ) 1992و همکاران ( جبار ذهاب  

 تلیوم مکعبی وجود داردتلیوم ستونی بوده و در نوك چین اپیداخلی و بیرونی چین خارجی داراي اپی
چین خارجی وجود تلیوم مکعبی در نوك حاضر، اپی . در مطالعه)1992 ،جبار ذهاب و همکاران(

   نداشت.
یک چین اضافی در سمت بیرونی چین خارجی مشاهده شده  Cerastoderma edule در گونه  

  حاضر مغایرت دارد. که با نتایج مطالعه )1981و همکاران،  ریچاردسوناست (
 ايخوراکی صخره ، چین داخلی از دو چین دیگر بلندتر بوده، اما در گونهC. ruschenbergerii در گونه  

Saccostrea cucullataباشد. در گونه، چین خارجی بلندتر از دو چین دیگر می S. cucullata هایی به لکه
 C. ruschenbergerii تلیوم هر سه چین مشاهده شد که در گونهزیرین اپی اي روشن در منطقهرنگ قهوه

 Pinctada radiataگونه  داخلی چین خارجیموجود در سمت رنگ ايتلیوم قهوهاپی مشاهده نشد.
  .مشاهده نشد C. ruschenbergerii ، در گونهS. cucullataو 

 Villosa nebulosa،Strophitus )، در گونهBullard )2014و  McElwain هطبق مطالع  

connasaugaensis و Fusconaia cerina  تلیوم سنگفرشی احاطه کرده پیابخشی از چین میانی را
 چنین،همتلیوم سنگفرشی مشاهده نشد. اپیحاضر،  در مطالعه. )2014 مک ایلوین و همکاران،( است

بالب شکل به نام بیسالدر شیار پریوستراکال یک برجستگی مثلثیمذکور،  گونهسه بیان کردند که در 
  شکل بود.ايدایره ،اما این برجستگی .مشاهده شد C. ruschenbergerii در گونهوجود دارد، که 

در سمت داخلی چین  Mercenaria mercenaria ) بیان کردند در گونه1960( شوستر و هیلمن  
باشد، قرار دارد. این نتایج با ها میتري نسبت به سایر چینداخلی یک چین اضافی که داراي لبه ضخیم

مورد مطالعه در این تحقیق  حاضر مغایرت دارد. چین اضافی در چین داخلی گونه نتایج مطالعه
  مشاهده نشد.

اي ممکن است در یابند. انقباض ماهیچهها گسترش میاي در نقاط مختلف چینتارهاي ماهیچه  
دسته که تراکم و تمایل     ). با توجه به این2002چیکا، گیري پریوستراکوم تأثیر داشته باشد (شکل

باشد، ممکن است انقباض و تارهاي عضالنی در چین خارجی و میانی در سمت بیرونی چین بیشتر می
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گیري پریوستراکوم خارجی هاي شیار پریوستراکال و سمت بیرونی چین میانی در شکلانبساط ماهیچه
وستراکوم گیري پریهاي سمت بیرونی چین خارجی در شکلچنین، ماهیچهتأثیر بیشتري داشته و هم

  داشته باشد. مؤثرتريداخلی نقش 
هاي کلسیم در ). یونBubel, 1973باشد (ترین عملکردهاي روپوش ترشح کلسیم مییکی از مهم  

بیان کرد که در گونه  )1952، اوجیما و 2005میاموتو، تلیالی روپوش متمرکز هستند (هاي اپیسلول
Pinctada martensii چنین در تلیوم و همنزدیکی سطح داخلی و بیرونی اپیهاي کلسیم در گرانول

در روپوش وجود دارد که از  طالعات وي، چهار نوع سلولطبق م. اندبافت پیوندي روپوش قرار گرفته
هاي این نیست که سلول دهندهباشد. اما این نشانها فقط سلول موکوسی داراي کلسیم میبین آن

 .)1952 اوجیما،( ص ترشح کلسیم باشندهاي انحصاري و مخصوموکوسی سلول

و  ریچاردسونمطابقت دارد.  )1973و دیکس،  1952، اوجیماریال( حاضر با مطالعات نتایج مطالعه  
کوسا، روش کلسیم قرمز وون رد اس،لسیم از جمله آلیزارینآمیزي ک) چهار روش رنگ1981همکاران (

، C. edule اي دریایی شاملدوکفه گوارشی سه گونه روپوش و غده زونات بر روي لبهو سدیم رودي
Mytilus edulis  وChlamys opercularis نام پاي جزرومدي بهگوارشی یک شکم و غده 
Helix aspersa اي، در هیچ یک هاي دوکفهگوارشی گونه . در لبه روپوش و غدهاستفاده نمودند

 نگرفته و تشخیص داده نشد. اما در غدهآمیزي مورد استفاده، کلسیم رنگ هاي رنگاز روش
رد اس، روش کلسیم قرمز و سدیم با استفاده از سه روش آلیزارین H. aspersa پايگوارشی شکم

  آمیز نبود.کوسا موفقیتآمیزي وونزونات، کلسیم تشخیص داده شد و روش رنگرودي
گیري مروارید فرآیندهاي شکل، جهت شناسایی را هیستوشیمی کلسیم در روپوش) 1952اوجیما، (  

آمیزي ، مورد مطالعه قرار داد. وي از روش رنگP. martensiiو پوسته در صدف مرواریدساز 
  این دو روش تشخیص داده نشد. وسیلهکوسا استفاده کرد و کلسیم بهرد اس و وونلیزارینآ

 پوش شامل لبهکوسا جهت شناسایی کلسیم در چهار منطقه رواز روش وون )1973(دیکس،   
استفاده کرد. وي  Pinctada maximaمرکزي و انتهایی روپوش در گونه  پالیال، منطقه روپوش، منطقه

مرکزي روپوش نمک کلسیم شناسایی شد اما در  بیان کرد در یک نوع سلول ترشحی موجود در منطقه
ا روش وون کوسا کلسیمی حاضر نیز ب رنگ کلسیم وجود نداشت. در مطالعهسایر مناطق رسوبات سیاه

  روپوش شناسایی نشد. در لبه
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تشخیص داده  Helisoma duryi eudiscus شیرینپاي آبروپوش شکم کلسیم در پا و لبه ذخیره  
روپوش  تلیال لبههاي اپیهیچ کلسیمی داخل سلول هطبق مطالع ).1982کاپور و گیپسون، شد (

ها به مایع اکستراپالیال انتقال داده کلسیم در عرض این سلولتوان تشخیص داد. احتماالً اگر  نمی
 شود ممکن است به شکل یونی محلول باشد و از طریق هیستوشیمی قابل تشخیص نیست. می
آمیز نبوده است، تنان دریایی موفقیتآمیزي کلسیم که در نرمهاي رنگروشچنین، بیان کردند که  هم

پاي آب شیرین بنابراین، شکم میز بوده و کلسیم شناسایی شده است.آپایان آب شیرین موفقیتدر شکم
 تنان دریایی ممکن استکند، اما نرمداراي مکانیسمی است که توسط آن کلسیم را جذب و ذخیره می

 همچنین.) و 1982کاپور و گیپسون، ( دنکلسیم را به شکل اجسام کروي بزرگ و متعدد ذخیره نکن
اجزاي معدنی پوسته استفاده  یم را به شکل یونی در تولیدکلس ،تنانکرد که نرمبیان  )1952(بوالندر، 

. اگرچه مطالعاتی در ارتباط با هیستوشیمی کلسیم در نرمتنان انجام شده است، )1952بوالندر، ( کنندمی
  باشد.سازي بیشتر میاما همچنان نیازمند مطالعات و شفاف

  
  گیرينتیجه

داراي سه چین  Chlamys ruschenbergerii گونهروپوش در  حاضر، لبه با توجه به مطالعه  
تلیوم اپی و نوع تفاوت در ساختار و ارتفاعباشد. باشد که چین میانی داراي چندین انشعاب می می

دهد که سمت بیرونی و داخلی هر چین ممکن است داراي نقش و روپوش نشان می مناطق مختلف لبه
نظر جهت تشخیص که دو روش هیستوشیمی مورد مختلفی باشند. با توجه به این تلیومیترشحات اپی

باشد که با این دو روش  صورت یون وپوش بهدر لبه ر آمیز نبود، ممکن است کلسیمکلسیم موفقیت
   باشد.قابل تشخیص نمی

  
  پاسگزاريس

 دکتر جناب آقاي و محمد جواد شکرخوار دکتر آقاي جناب از را خود قدردانی و تشکر مراتب  
چنین، هم نمائیم. می اعالم نمودند یاري را ما تحقیق، بخش عملی این انجام در که حمیدرضا اسماعیلی

اشان جهت افزایش کیفیت مقاله، کمال تشکر هاي ارزندهدلیل راهنمایی به، Dr. Masahiko Awajiاز 
تقدیر و  فارس استان هرمزگانخلیجبیمارستان  محترم صمیمانه پرسنل هايهمکاري را داریم و از

  گردد.تشکر می
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