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فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

بررسی ساختار عروق تنفسی آبشش فیتوفاگ ( )Hypophthalmicthys molitrixبا استفاده از
قالبگیری عروق و میکروسکوپ الکترونی نگاره ()SEM

آبشش ماهی بهعنوان اندام اصلی تبادل مواد بخصوص گازهای تنفسی تلقی میشود و عالوه بر

نادر شعبانی پور

*2

تنفس ،نقش مهمی در تنظیم اسمزی ،تبادل اسید و باز و دفع ضایعات نیتروژنی ایفا میکند .این اندام
دارای یکی از پیچیدهترین ساختار عروقی است و تفاوتهایی در آناتومی آن میان گونههای مختلف ماهی

 .0 ،9گروه زیستشناسی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران

وجود دارد .قالبگیری تحلیلی عروق توأم با میکروسکوپ الکترونی نگاره ،یک روش استاندارد است که
اجازه تجسم سهبعدی با وضوح مناسبی از رگهای ریز خونی و مویرگهای کوچک اندامها را میدهد .در
مطالعه حاضر با استفاده از فن قالبگیری تحلیلی عروق ،جزئیات ساختار عروق آبششی (مسیر سرخرگی–

*مسئول مکاتبات:
shabani@guilan.ac.ir

سرخرگی) ماهی فیتوفاگ ( )Hypophthalmicthys molitrixبا کمک میکروسکوپ الکترونی
نگاره ( )SEMبررسی گردید .طبق نتایج حاصله مسیر کلی خون در عروق ماهی فیتوفاگ با سایر ماهیان

کد مقاله9015303030 :

استخوانی مشابه بود اما تفاوتهایی در جزئیات ساختار عروق این ماهی (ازجمله وجود آمپولهای

تاریخ دریافت9010/31/91 :

کوچکتر و متصلبههم و مجاری عروقی بلندتر دارای انشعاب بیشتر) نیز مشاهده گردید .به نظر میرسد

تاریخ پذیرش9010/99/30 :

تفاوت در ساختار و مجاری عروقی آبشش فیتوفاگ نسبت به ماهیان با متابولیسم باال احتماالً مرتبط با نیاز

این مقاله برگرفته از سایر فعالیتهای

اکسیژنی کمتر و متابولیسم پایینتر فیتوفاگ باشد.

پژوهشی است.

واژگان کلیدی:

فیتوفاگ ( ،)Hypophthalmicthys molitrixقالب گیری عروق

( ،)vascular castingمیکروسکوپ الکترونی.

مقدمه
آبشش ،سیستمهای تنفسی اغلب جانواران آبزیاند .این عضو سطوح چینخوردهای اپتیلیالی است که باید در آب آزاد و معلق باشد .در
جانوران آبزی مساحت کل سطح آبشش ها نسبت به بقیه سطح بدن اغلب بسیار بیشتر است (.)Shelenk and Benson, 2001
آبشش ماهی یک اندام چند عملکردی بوده ،بدین معنی که عهدهدار تعداد متنوعی از فعالیتهای هموستاتیکی است (،)Olson,1991
عالوه بر فراهم کردن زمینه تبادل گازی در آب ،نقشهای مهمی را در تنظیم اسمزی و یونی ،تعادل اسید -باز ،دفع مواد زائد نیتروژنه و
متابولیسم برخی هورمونها را نیز بر عهده دارد ( .)Evans et al., 2005; Claiborne et al., 2002آبشش یکی از مهمترین اندامهای
فیزیولوژیک مهرهداران و بهویژه ماهیان میباشد و دارای یکی از پیچیدهترین سیستمهای عروقی یافت شده در میان اندامها است ( Olson,

 .)2002; Rogers et al., 2014پیچیدگی و وسعت بسیار زیاد منطقه سطحی آبشش و کاهش ضخامت سد خونی -آبی ،سبب افزایش
توانایی تبادل بین محیط داخلی و خارجی گردیده است (.)Olson, 1991

5

Downloaded from jweb.iauahvaz.ac.ir at 3:16 +0430 on Tuesday August 3rd 2021

چکیده

اکرم سادات نعیمی

1

بررسی ساختار عروق تنفسی آبشش فیتوفاگ ( / ... )Hypophthalmicthys molitrixنعیمی و شعبانیپور

از ابتدای کار بر روی مطالعه آناتومی عروق آبششی بیش از  033سال میگذرد ( .)Skov and Bennett, 2005کارهای اولیه در مورد
آناتومی عروق آبششی در دهه  9033بهطور نسبی گردش تنفسی را توصیف میکردند ،اما دیدگاههای بسیار متفاوتی درباره مسیرهای غیر
تنفسی وجود داشته است ( .)Olson, 2002در  9001دو مسیر مجزا درون آبشش یک هاگ فیش ( )hagfishتشخیص داده شد که شامل
یک مسیر تنفسی (سرخرگی -سرخرگی) و یک مسیر نوترینت سرخرگی -سیاهرگی میشد که از سرخرگ وابران فیلمانتی ( )EFAمنشأ
تعدادی از مدلهای تشریحی و کاربردی در مورد آبشش ماهیان تلئوست پیشنهادشده است (.)Skov and Bennett, 2005
 )1881( Riessتصور مینمود که فیالمنت میبایست دارای سه مسیر سرخرگی ،سیاهرگی و لنفی باشد .عقیده او این بود که گردش
سرخرگی مستقیماً به عروق نوترینت خونرسانی میکند و به دلیل اینکه آنها بهطور نزدیکی با عروق لنفی مرتبط هستند ،به گلبولهای قرمز
اجازه ورود به آنها (عروق لنفی) را میدهند ( Steen .)Olson, 2002و  )9190( Kruysseاز میکروسکوپ نوری استفاده نمودند و زمانی که
فیالمنت ها را فشرده کردند ،با مشاهده حرکت گلبولهای قرمز ،نتیجه گرفتند که عالوه بر مسیر سرخرگی ،خون مستقیماً میتواند از میان
امالها از طریق ساختار عروقی فیلمانتی مرکزی ( )Central filamental vasculatureعبور کند .این مشاهده ،در مقاطع بافتی حاصل از
آبششی که بهوسیله جوهر (مرکب) هندی توسط  Richardو  )9191( Frommتزریق شد ،تأیید گردید ( Gannon .)Olson, 2002با
بهکارگیری فن قالبگیری تحلیلی عروق سمتوسوی مطالعه عروق آبششی این حوزه را متحول ساخت .با این روش ساختار عروقی توسط
تزریق مادهای به نام متیل متاکریالت ( ،)methylmethacrylateقالبی سهبعدی و محکم از حفره رگی تشکیل میدهد .وقتیکه بافتها
توسط یک ماده قلیایی حذف شوند قالب باقیمانده میتواند توسط استریومیکروسکوپ ،گهگاه میکروسکوپ نوری و یا میکروسکوپ الکترونی
 SEMموردبررسی قرار گیرد ( Laurent.)Gannon, 1987و  )9119( Dunelاولین چشمانداز جامع از عروق آبششی ماهیان تلئوست را با
استفاده از قالبهای عروقی سیلیکونی تهیه نمودند .این مطالعه و مطالعات گسترده بعدی مسیر تنفسی سرخرگی -سرخرگی استاندارد را
مشخص کرد و یک ساختار عروقی غار مانند را در مرکز فیالمنت توصیف نمود که عمدتاً از طریق عروق پس المالر خونرسانی میشوند
(.)Olson, 2002
بهطورکلی مطالعات عروق آبششی در طی سالهای اخیر ،از پیشرفت مداومی برخوردار بوده است و تشریح ساختار عروقی گونههای
مختلف و متعدد مشخص کرد که تفاوتهای اساسی بینگونهای میان آنها وجود دارد (.)Skov and Bennett, 2005
درک عمومی فعلی از سیستم عروقی آبشش یک تغییر جزئی است ازآنچه توسط مولر پیشنهاد شد که شامل یک مسیر سرخرگی -سرخرگی
(بهعنوان مسیر اولیه و اصلی تنفسی که خون اکسیژندار را برای تنه و بیشتر اندامهای بدن فراهم میکند) و یک مسیر سرخرگی -سیاهرگی
می باشدکه عمدتاً در فراهم نمودن اکسیژن و مواد مغذی ( )nuntrientبه ساختار آبشش نقش دارد ( Olson, 2002; Skov and

 .)Bennett, 2005; Rogers et al., 2014امروزه در مورد آناتومی و عملکرد آبشش ماهیان سؤاالت زیادی بیپاسخمانده است و باوجود
حدود  03333گونه ماهی که دارای سازگاریهای مورفولوژیک و فیزیولوزیک متنوعی برای طیف وسیعی از زیستگاههای آبی میباشند ،مطالعه
با روش قالبگیری عروق به درک بیشتر و کاملتری از سیستم عروقی این موجودات کمک میکند ( .)Rogers et al., 2014همچنین این
روش در کنار استفاده از میکروسکوپ الکترونی  ،SEMیک شیوه کاربردی برای تجزیهوتحلیل شبکههای ریز عروقی و مویرگها و آرایش سه-
بعدی آنها و همچنین بررسی بافت شناختی رگها است ( .)Hossler et al., 1986; Christofferson and Nilsson, 2011در کشور
ما نیز با استفاده از این فن بر روی ساختار عروقی اندامهای ماهی قزلآال ( ،)Nematollahi et al., 2011کپور نقرهای (نعمت اللهی و
شادخواست )9010 ،و کپور معمولی (نعمت اللهی و همکاران )9001 ،مطالعاتی صورت گرفته است ،اما تاکنون تحقیقی که جزئیات ساختار عروق
مسیر تنفسی آبشش را بهطور کامل در ماهیان بهویژه ماهی فیتوفاگ توصیف کند ،صورت نگرفته است .در مطالعه حاضر با بهکارگیری فن
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میگرفت و یک شبکه سیاهرگی درون بدنه فیالمنت را تشکیل میداد ( .)Skov and Bennett, 2005; Olson, 2002از آن زمان تاکنون،
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فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

قالبگیری تحلیلی عروق و با کمک  ،SEMساختار شبکههای ریز عروقی آبشش در مسیر سرخرگی -سرخرگی و آرایش سهبعدی آنها در
ماهی فیتوفاگ ( )Hypophthalmicthys molitrixبررسیشده است.
مواد و روشها
تزریق استفاده گردید .جهت رنگ دهی به مخلوط از سودان قرمز به مقدار  3/99میلیگرم در هر میلیلیتر از مخلوط استفاده شد (نعیمی و
همکاران.)9005 ،
ماهی فیتوفاگ ( )Hypophthalmicthys molitrixبا وزن متوسط  9933 ± 933گرم بهصورت زنده از بازار شهر رشت تهیه و به
آزمایشگاه تحقیقاتی زیستشناسی دریا دانشگاه گیالن منتقل گردید .نمونهها در آزمایشگاه از آب بیرون آورده شد و در کیسه نایلونی قرار گرفت
تا هنگام تقال و تلف شدن کمترین آسیب به آبششها برسد .فاصله زمانی بین تلف شدن و شروع تزریق باید بسیار کم باشد تا قطر عروق
بهدستآمده نمایانگر ابعاد حقیقی عروق باشد و همچنین از اسپاسم عروق جلوگیری شود (نعیمی و همکاران.)9005 ،
جهت قالبگیری از کل آبشش ماهی ،ابتدا برای پاک نمودن بستر عروقی از خون محلول سالین ( 3/1NaClدرصد) تزریق شد
( .)Aharinejad and Lametschwandtner, 1992سرنگ  5میلیلیتر حاوی سالین به اسکالپ وصل شده و سپس سوزن اسکالپ در
ابتدای پیاز آئورتی وارد گردید .سالین بهآرامی و با سرعت متوسط  3/9تا  3/0میلیلیتر در دقیقه تزریق شد .سپس این سرنگ جداشده و سرنگ
دیگری که حاوی ماده قالبگیری بود وصل گردید .تزریق ماده قالبگیری نیز بهآرامی و با سرعت متوسط  3/9میلیلیتر در دقیقه صورت گرفت.
در طول کار پیشروی ماده تزریقی در آبشش مشاهده گردید .زمانی که ماده قالبگیری از محل بریدگی آئورت پشتی خارج شد ،تزریق متوقف
گردید .بعد از تزریق ،ابتدا نخ دور آئورت شکمی گرهزده شد و ارتباط آئورت شکمی با پیاز آئورتی قطع شد تا مواد از محل تزریق خارج نشود.
پسازآن ،سوزن اسکالپ از پیاز آئورتی خارج گردید (نعیمی و همکاران.)9005 ،
بعد از تزریق ،نمونه به مدت  00تا  00ساعت در یخچال نگهداری شد تا ماده قالبگیری در عروق منعقد شود .جهت از بین بردن بافت
آبشش و سایر بافتهای اطراف ،نمونه در سود با غلظت  03درصد قرار داده شد .در طی چند روز نمونه بهطور مداوم موردبررسی قرار گرفت .در
نمونههای مورد آزمایش بهطورمعمول بعد از  00تا  00ساعت ،بافتهای اطراف از بین رفته و آنچه باقی ماند قالبی از ساختار سهبعدی عروق
آبششی بود ( .)Aharinejad and Lametschwandtner, 1992این قالب توسط آب بهآرامی شستشو دادهشده و سپس قالب حاصله که
نمایی از ساختار سهبعدی عروق کل آبشش میباشد ،در زیر استریو میکروسکوپ و میکروسکوپ نوری موردبررسی و مطالعه قرار گرفت.
بدینصورت که ساختار و ارتباطات عروق آبشش توسط استریومیکروسکوپ و ساختارهای عروق ریزتر در صورت لزوم با میکروسکوپ معمولی
موردبررسی قرار گرفت (نعیمی و همکاران.)9005 ،
در این مرحله قسمتهایی از قالب ساختار عروقی شامل بخشهایی از همی برانش یک آبشش برای مطالعه بهتر ساختار سرخرگهای
آبششی آوران ( ،)ABAسرخرگهای فیلمانتی آوران ( )AFAو ساختار آمپول در ماهی فیتوفاگ ،انتخاب و برش داده شد .بعد از خشک شدن،
نمونهها روی پایه فلزی مخصوص ( )Stalkبا چسب دوطرفه چسبانده شد .سپس نمونهها با طال پوشانده شدند و پسازآن با میکروسکوپ
الکترونی نگاره مدل  SEM-Philips-XL30دانشکده فنی دانشگاه گیالن ،تصویربرداری انجام شد (نعیمی و همکارانAharinejad 9005 ،

;.)and Lametschwandtner, 1992

نتایج

7

jweb.iauahvaz.org

Downloaded from jweb.iauahvaz.ac.ir at 3:16 +0430 on Tuesday August 3rd 2021

ماده قالبگیری شامل رزین به همراه سختکننده آن ( )Hardenerبود که به میزان  53درصد با حالل (تینر فوری) مخلوط شد و جهت

بررسی ساختار عروق تنفسی آبشش فیتوفاگ ( / ... )Hypophthalmicthys molitrixنعیمی و شعبانیپور
در مطالعه با استریو میکروسکوپ مالحظه گردید که ساختار عروقی آبشش این ماهی دارای  0جفت سرخرگ آبششی آوران ( Afferent

 Branchial Arteriesیا  )ABAبوده که هر جفت بهطور جداگانه و مستقل از آئورت شکمی انشعاب میگیرند (شکل  .)9هر  ABAوارد
یک کمان آبششی شده و به یک شاخه مقابل جریان ( recurrent branchیا  )RCBکه بهطور قدامی شکمی ( )anterioventrallyپیش
رفته و یک شاخه هم جریان ( concurrent branchیا  )CCBکه بهصورت عقبی پشتی ( )posteriodorsallyامتدادیافته ،انشعاب مییابد

شکل  :1قالب آئورت شکمی ( )VAبه همراه  4جفت سرخرگ آوران آبششی ( )ABAانشعاب یافته از آن (.)×11
فاصله محل انشعاب سرخرگهای آبششی آوران چهارم ( )ABA4از آئورت شکمی تا محل انشعاب جفت سوم این سرخرگها ( )ABA3بسیار بیشتر از فاصله محل
انشعاب سرخرگهای آبششی آوران اول ( )ABA1تا دوم ( )ABA2است.

سرخرگهای آوران آبششی کمان سوم و دوم در انتهای شاخه عقبی پشتی خود نیز دوشاخه شده و انشعاب هر دوشاخه درون کمان خاتمه
مییابند .سرخرگهای فیلمانتی آوران ( )AFAدر یکسوم ابتدایی و در برخی مکانها در قسمت میانی خود دارای ساختار متسعی به نام آمپول
( )Ampullaیا ( )blebمیباشند .آمپولها در بیشتر مناطق از یکدیگر مستقل بوده ،اما به نظر میرسد در برخی قسمتها چند آمپول AFA

مجاور در یک همی برانش ،به هم متصل شده و یک گذرگاه پیوستهای را ایجاد کردهاند (اشکلهای  0و .)0
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(شکل .)0
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شکل  :2قالب شاخه مقابل جریان ( recurrent branchیا  )RCBیا قدامی شکمی و شاخه هم جریان ( concurrent

 branchیا  )CCBیا عقبی پشتی سرخرگ آوران آبششی (.)×11( )ABA

شکل  :4تصویر میکروسکوپ الکترونی نگاره ( )SEMاز قالب یک همی برانش که در آن سرخرگ آبششی آوران
( ،)ABAسرخرگ فیلمانتی آوران ( )AFAو آمپولهای (*) مرتبط با یکدیگر نشان دادهشده است (.)×13
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شکل  :3تصویر میکروسکوپ الکترونی نگاره ( )SEMاز قالب آمپولهای (*) مرتبط با یکدیگر (.)×24

بررسی ساختار عروق تنفسی آبشش فیتوفاگ ( / ... )Hypophthalmicthys molitrixنعیمی و شعبانیپور
سرخرگهای فیلمانتی آوران ( )AFAبه سمت انتهای فیالمنت ،باریک (مخروطی) شده و درنهایت به نوک فیالمنت ختم میشوندAFA .

ها به سمت دو انتهای هر همی برانش بهتدریج کوچک میشوند.
تعداد زیادی از شریانچههای آوران المالری ( Afferent Lamellar Arteriolیا  )ALAدر طول  AFAاز آن منشعب میشوند.
 ALAدر قسمت پایه فیالمنت نسبتاً طویل بوده و غالباً یک  ALAبرای خونرسانی به  0تا  5المال در یک سمت فیالمنت منشعب میشود.
 9یا  0المال متصل میشود (شکل  .)5در قسمت انتها معموالً هر  ALAتنها به یک المال خونرسانی میکند (شکل  .)9طول  ALAاز پایه
فیالمنت تا انتهای آن بهتدریج کوتاهتر میشود .انشعاب یا المال در نوک فیالمنت دیده نشد.

شکل  :5قالب یک  AFAکه در آن تعداد زیادی از شریانچههای آوران المالری ( )ALAدر طول  AFAاز آن انشعاب
گرفتهاند .غالباً هر ALAبرای خونرسانی به  4تا  5المال ( )Lو در قسمت آمپول ( )Aنیز به  3یا  4المال منشعب شده
است (.)×15
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هر  ALAدر قسمت آمپول نیز عمدتاً به  0یا  0المال خونرسانی میکند .کمی پایینتر از آمپول هر  ALAاغلب به  0المال و نزدیک انتها به

سال هشتم  /شماره  / 03زمستان 5-03 / 9015

فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

(.)×15

سلولهای پیالر (سوراخها در قالب که در اثر هضم این سلولها تشکیل شدند) در ردیفهایی تقریباً منظم قرارگرفته و کانالهای خونی
موازی تشکیل دادهاند (شکل .)1

شکل  :7تصویر میکروسکوپ نوری قالب قسمتی از یک المال ،به همراه  OMCو  IMCآن .فلش انتهای آوران المال را
نشان میدهد .فلش نقطهچین مسیر خونی را از میان سلولهای پیالر (سوراخها) نشان میدهد (.)×411
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شکل  :6قالب انتهای فیالمنت که در آن امالها بسیار کوچکشدهاند و هر  ALAبه یک المال ( )Lخونرسانی میکند

بررسی ساختار عروق تنفسی آبشش فیتوفاگ ( / ... )Hypophthalmicthys molitrixنعیمی و شعبانیپور

( ALAو  ،)ELAامالها ( )Lو سرخرگهای فیلمانتی وابران ( )EFAمشخصشدهاند .هر  ELAخون یک المال را به
 EFAزهکشی میکند (.)×111
یک کانال حاشیهای داخلی ( Inner Marginal Channelیا  )IMCو یک کانال حاشیهای خارجی ( Outer Marginal Channelیا
 )OMCدر هر المالی آبشش فیتوفاگ مشاهده شد .به نظر میرسد که کانال حاشیهای خارجی متسع و تقریباً پیوسته بوده و قطر آن نزدیک
انتهای آوران المال بیشتراست .قطر این کانال در میانه مسیر باریک میشود اما در انتهای وابران کمی متسع میگردد .هیچ برآمدگی خار مانندی
در کانال حاشیهای خارجی مشاهده نگردید .کانال حاشیهای داخلی بهصورت باریک و منقطع بود (شکل  .)1شریانچههای وابران المالری
( Efferent Lamellar Arteriolsیا  )ELAکوتاه بوده و هرکدام خون یک المالی منفرد را به دیواره جانبی سرخرگ فیلمانتی وابران
( Efferent Filamental Arteriesیا  )EFAزهکشی میکند EFA .از سمت دیگر با یک شیب مالیمی به سرخرگ آبششی وابران
( )EBAمتصل میشود (شکل  .)0مشابه سرخرگ آبششی آوران ( ،)ABAسرخرگ آبششی وابران هر کمان نیز به صورت دوشاخه عقبی
پشتی و قدامی شکمی دیده شد (شکل  .)1شاخه عقبی پشتی تا نزدیک انتهای کمان دوشاخه بوده و هر شاخه از یک همی برانش منفرد
خونرسانی میگردد ،اما نزدیک انتها دوشاخه یکی شده و بهصورت یک شاخه واحد بهعنوان سرخرگ اپیبرانشیال به سمت عقب پیش میرود.
سرخرگ اپیبرانشیال کمان اول نزدیک آئورت پشتی به سرخرگ اپیبرانشیال کمان دوم متصل شده و آئورت جانبی ( )Lateral Aortaرا
ایجاد میکنند .آئورتهای جانبی کمانهای اول و دوم قسمت قدامی آئورت پشتی را تشکیل میدهند .سرخرگهای اپیبرانشیال کمانهای سوم
و چهارم در یک نقطه به آئورت پشتی متصل میشوند .در ابتدای آئورت پشتی رگ دایره رأسی () Circulus Cephalicusدیده نشد (اشکال
 93و .)99
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شکل  :8تصویر میکروسکوپ نوری قالب قسمتی از یک فیالمنت که در آن شریانچههای آوران و وابران المالری

سال هشتم  /شماره  / 03زمستان 5-03 / 9015

فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

آبششی وابران) نشان داده شده است :ABA( .سرخرگ آبششی آوران) (.)×11

شکل  :11قالب کامل از ساختار عروقی فیتوفاگ که در آن عروق آوران و وابران آبششی ،آئورت شکمی ( ،)VAپشتی
( )DAو جانبی ( ،)LAسرخرگ ماندیبوالر ( )MAو سرخرگهای اپی برانشیال ( )EPمشخصشده است (.)×11
13
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شکل  :9قالب قسمتی از یک کمان آبششی که در آن شاخههای عقبی پشتی و قدامی شکمی ( EBAسرخرگ

بررسی ساختار عروق تنفسی آبشش فیتوفاگ ( / ... )Hypophthalmicthys molitrixنعیمی و شعبانیپور

( ،)EPسرخرگهای آبششی وابران (.)×11( )EBA

شاخه قدامی شکمی به سمت قدامی دوشاخه شده ،هر یک جریان را از یک همیبرانش منفرد دریافت کرده و بهعنوان رگهای مستقل تا
انتهای همی برانش ادامه مییابد (شکل  .)90شاخه کناری از اولین سرخرگ وابران آبششی (در سمت قدامی شکمی) ،کمان را ترک کرده و
سرخرگ ماندیبوالر از آن منشعب میشود .نزدیک انتهای قدامی شاخه کناری ،دو انشعاب دیگر از یک نقطه جداشده که یک انشعاب آن به
شاخه کناری سمت قدامی شکمی سرخرگ آبششی وابران دوم متصل شده و انشعاب دیگر به قسمت قدامی گردش هیپوبرانشیال متصل میشود.

14
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شکل  :11قسمتی از قالب آئورت پشتی ( ،)DAجانبی ( )LAو سرخرگهای اپیبرانشیال کمانهای اول تا چهارم

سال هشتم  /شماره  / 03زمستان 5-03 / 9015

فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

شکل  :13قالب انشعابات قسمت قدامی شکمی  EBAکمان دوم و سوم که بخشی از آنها به گردش هیپوبرانشیال
( )HBمتصل شده است (برای مشاهده گردش هیپوبرانشیال ،بخشی از آئورت شکمی برداشتهشده است) (.)×11

شاخه دیگر اولین سرخرگ وابران آبششی (سمت قدامی شکمی) به سمت قدامی پیش رفته و به انتهای همی برانش مربوط به خود ختم
میشود.
یک انشعاب از شاخه میانی قسمت قدامی شکمی سرخرگهای آبششی وابران کمانهای دوم و سوم (و احتماالً کمان چهارم) دو سمت
آبشش جداشده که با یکدیگر ،تشکیل گردش هیپوبرانشیال را میدهند (شکل  .)90انتهای شاخه میانی و شاخه دیگر این کمانها (شاخه کناری)
بهطور مستقل به سمت قدامی کمان امتدادیافته ،به انتهای همیبرانش مربوط به خود پایان مییابند.

15
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شکل  :12قالب دو انشعاب قدامی شاخه قدامی شکمی  EBAکمان دوم (.)×15

بررسی ساختار عروق تنفسی آبشش فیتوفاگ ( / ... )Hypophthalmicthys molitrixنعیمی و شعبانیپور

بحث و نتیجهگیری
آبشش حاوی یکی از پیچیدهترین سیستمهای عروقی یافت شده در میان اندامهای مهرهداران است ( )Olson, 1991که توسط یک ناحیه
اپی تلیومی با سطح وسیع احاطهشده و یک سد نازکی رابین خون و محیط آبی فراهم میکند ( .)Evans et al., 2005پر عروق بودن یک
اندام نشان از نوعی فعالیت شاخص مانند تصفیه ،ذخیره غذا ،تبادل گاز و یون و ترشح است .معتبرترین و باارزشترین یافتههای بهدستآمده از
با هیچ روش دیگر قابل دستیابی نیست (.)Minnich and Lametschwandtner, 2010; Hossler and Quillen, 1998
در مطالعه حاضر ،هر کمان آبششی ماهی فیتو فاگ انشعابی مجزا و جداگانه از آئورت شکمی دریافت میکند (سرخرگهای آبششی
آوران Afferent Branchial Arteries ،یا ( )ABAشکل  .)9در برخی ماهیان استخوانی و ازجمله در ( Catla catlaکپور هندی) همانند
فیتوفاگ ،هر  0جفت سرخرگ آبششی آوران بهطور مستقل از آئورت شکمی انشعاب میگیرند ( .)Khanna and Singh, 2003درحالیکه
در برخی گونهها مانند  ،Claries batrachus ،Rita rita ،Mytus aor ،Notopterus chitala ،Tor putitoraکپور معمولی و قزلآال
سه جفت انشعاب از آئورت شکمی جداشده و منشاٴ جفت سوم و چهارم یکی میباشد ( .)Khanna and Singh, 2003تعداد انشعاب به نظر
نمیرسد مربوط به سیر تکاملی باشد ،چراکه قزلآال بهعنوان یک ماهی شکارگر همانند کپور معمولی بهعنوان یک ماهی کف زی دارای سه
انشعاب از آئورت شکمی است.
نکته قابلتوجه دیگر ،وجود ساختار متسعی به نام آمپول ( )blebاست .طبق تحقیقات صورت گرفته ،ساختار آمپول در تعداد زیادی از ماهیان
مانند گربهماهی جویبار ( ،)Boland and Olson, 1979( )Channel catfishکپور ( ،)Olson, 2002( )Carpسوف ()perch
( ،)Olson, 1980( bowfin ،)Laurent and Dunel, 1976قزلآال ( )Laurent and Dunel, 1976; Fromm,1974( )troutو
حتی تون ماهی ( )Olson et al., 2003وجود دارد.
آبشش ماهیان ،مساحتی برابر  9/5تا  0سانتیمتر مربع به ازای هر گرم وزن بدن ماهی دارد ( .)Nagabhushanam et al., 1983این
خود نشاندهنده مسیر بسیار طوالنی گذر خون از میان آبشش بوده و لذا با افزایش طول مسیر ،فشارخون کاهشیافته و نیاز به تجدید نیروی
رانش دارد .در ماهی ساختار آمپول به نظر میرسد چنین نیرویی را فراهم کند .ازآنجاکه فشارخون ماهی با توجه به حجم خون زیاد نمیباشد،
چنین ساختاری به نظر میرسد بهعنوان پمپهای ضمیمه ،کار افزایش گردش خون در میان مسیر پرپیچوخم اندام آبششی را تسهیل و تسریع
میکند (.)Olson, 1991; Laurent, 1984

به نظر میرسد سطح گسترده آبشش ،لزوم آمپول را اثبات میکند ،ولی آناتومی آن وابسته به فیزیولوژی عمومی و عادات اکولوژیکی جانور
است (محیط دریایی یا آب شیرین و نحوه تغذیه) .در مطالعه حاضر ،فیتوفاگ با آمپولهایی کوچکتر و گهگاه متصل به یکدیگر میباشد که در
مقایسه با ماهیان با متابولیسم باالتر نظیر قزلآال با آمپولهایی مستقل و نسبتاً بزرگ ( )Olson, 2002دارای کارایی کمتری است .اتصال
آمپولها از درون به یکدیگر در برخی از ماهیان مانند گربهماهی ،کپور ،bowfin ،همانند فیتوفاگ دیدهشده است (.)Laurent, 1984
آمپول در همه ماهیان استخوانی وجود ندارد ،در برخی ماهیان مانند مارماهی ( ،)Laurent and Dunel, 1976( )eelوزغ ماهی صاف
( ،)Cook and Campbell, 1980( )Smooth toad fishروغن ماهی اروپایی ( ،)Farrell, 1980( )ling codباس راهراه ( King and

 )Hossler, 1986و یا در انواع زیادی از ماهیهای تنفس کننده از هوا ( )Olson et al., 1990; Munshi et al., 1990دیده نمیشود.
در این مطالعه امالها در پایه فیالمنت بزرگتر بوده و در انتها کوچکتر دارای طول کمتری میباشند (اشکال  5و  .)9طبق نظر Harder

یک المالی جدید در نوک فیالمنت تشکیل میشود ،درحالیکه انواع قدیمیتر در پایه آن قرار دارند .به نظر میرسد که در طول دوران رشد با
افزایش طول فیالمنت ،شکل امالها تغییر کند .درنتیجه شکل تقریباً مستطیلی در قسمت پایه فیالمنت و یکشکل تقریباً مثلثی در نوک پیدا
میکنند (.)Severi et al., 2000
16
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قالبگیری عروق و  SEMمشاهده سهبعدی جزئیات اتصاالت عروقی ،آرایش و پراکندگی عروق در سطح بافتها و اندامها میباشد که بهآسانی
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کانال حاشیهای خارجی ( Outer Marginal Channelیا  )OMCدر فیتوفاگ متسع و منفرد بوده و به نظر پیوسته میرسد .طبق
مطالعات در گونههای  Oncorhynchus mykissو  Squalus acanthiasیک کانال حاشیهای خارجی منفرد و پیوسته مالحظه گردیده
است ( .)Olson and Kent 1980; Olson, 2002کانال حاشیهای خارجی در ماهیان بهعنوان مسیر مقدم خون در پیرامون المال ها ست.
این امر در تمام ماهیانی که تا امروز بررسیشده ،مشاهده گردیده است .همچنین این کانال میتواند در انتقال مستقیم و سریعتر خون از شریانچه
قطع نمیشود  .در بسیاری از ماهیان قطر این کانال نزدیک انتهای آوران بیشتر بوده و احتماالً در این قسمت به توزیع خون در سینوزوئیدهای
المالری کمک میکند ( .)Olson, 2002این کانال در میانه مسیر باریک شده اما بهتدریج در سمت وابران برای دریافت خون اضافی که از
سینوزوئیدهای المالری به آن میریزد متسعتر میشود (شکل  .)1طبق نظر  )0330( Olsonاین مسیر در بین مسیرهای خونی المال پایینترین
مقاومت را برابر جریان خون داشته و گلبولهای قرمز بیشتری دارد ،تعداد بیشتری از گلبولهای قرمز احتماالً از طریق آن تغییر مسیر میدهند.
برخی از ماهیان مانند تون که دارای نیاز اکسیژنی باالیی هستند ،چندین کانال حاشیهای خارجی برای هر المال دارند (.)Olson et al., 2003
در مطالعه حاضر ،کانال حاشیهای داخلی در ماهی فیتوفاگ منقطع میباشد .این کانال توسط سلولهای پیالر که در قسمت میانی المال به
تعداد بیشتری هستند ،قطعشده و در طول مسیر منقطع به نظر رسیده و مانع جریان خون میشوند .در تون ماهی ( )tunaکانال حاشیه داخلی
نسبتاً نزدیک به سطح بوده و پیوسته است و سازشی جهت قرارگیری در معرض تبادل گازی میباشد ( .)Olson, 2002در گونهfossili,

 Heteropneustesکانال حاشیه داخلی مشخصی وجود ندارد ()Olson et al., 1990
در بررسی حاضر ،تنها یک رگ وابران آبششی ( )EBAمعموالً در هر کمان آبششی ماهی فیتوفاگ وجود دارد .در مطالعاتی که توسط
 Nematollahiو همکاران ( )0399بر روی ماهیهای کپور معمولی ( )Cyprinus carpioصورت گرفته ،مشابه ماهی فیتوفاگ برای هر
کمان ،یک رگ وابران آبششی دیده شد .به نظر میرسد این امر باعث کاهش مسیر حرکت خون به آئورت پشتی و درنتیجه بافتهای بدن

میشود و احتماالً اینیک پیشرفت در ماهیان استخوانی محسوب میگردد .در برخی گونهها مانند ،Catla catla ،Notopterus chitala
 ،Wallago attuانتهای شکمی هر رگ وابران آبششی دوشاخه میشود که بهعنوان یکشکل ابتدایی در نظر گرفته میشود .در Clarias
 batrachusکه قابلیت تنفس از هوا را دارد ،همانند االسموبرانش ها یک جفت رگ وابران آبششی در هر کمان وجود دارد ( Khanna and

.)Singh, 2003
در بسیاری از ماهیان از انشعاب کناری شاخه قدامی شکمی اول ،سرخرگ ماندیبوالر منشعب میشود ()Skov and Bennett, 2005؛ اما
در برخی ماهیان ،بهجای سرخرگ ماندیبوالر ،سرخرگ پزودوبرانشیال آوران (سرخرگ آوران کاذب آبششی) از آن منشعب میشود ( Olson,

 .)2002در فیتوفاگ از انشعاب کناری رگهای وابران آبششی اول ،سرخرگ ماندیبوالر منشعب میشود.
طبق مطالعات پیشین ،در ماهیانی نظیر گربهماهی ( )Ictalurus punctatusشاخههای میانی بخش قدامی شکمی سرخرگهای آبششی
وابران کمان دوم و سوم با یکدیگر اتصال برقرار کرده ،ضمن ملحق شدن به کمانهای مقابل ،تشکیل گردش هیپوبرانشیال را میدهند
( .)Olson, 1991در برخی گونهها شاخههای میانی کمانهای اول و یا چهارم نیز درگیر هستند ( .)Olson, 2002در فیتوفاگ شاخههای
میانی کمانهای اول دوم و سوم (و احتماالً چهارم) در تشکیل گردش هیپوبرانشیال شرکت میکنند (شکل .)90
رگ دایره رأسی ( )Circulus cephalicusدر ابتدای آئورت پشتی برخی از ماهیان استخوانی تشکیل میشود .در برخی گونهها دایره
رأسی توسط جفت اول و دوم عروق وابران تشکیل میشود .در حالیکه در برخی گونهها از جمله قزلآال هر  0جفت ممکن است در تشکیل آن
به هم ملحق شوند ( .)Young, 1981; Khanna and Singh, 2003در فیتوفاگ آئورت پشتی رگی مستقیم بوده ،بدون آنکه در ناحیه
کاسه سر تبدیل به رگ دایره رأسی شود (اشکال  93و  .)99این درواقع خالف آن چیزی است که در کپور ماهیان مرسوم است گزارشهای
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