
شماره 93، نشريه دامپزشکي، زمستان 1390

  )پژوهش وسازند گی(45

 

bb bb

• اميد زهتاب ور      
دانشجوی دکترای عمومی دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران 
• زهرا طوطيان
دانشیارگروه علوم پایه دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران )نویسنده مسئول(
• عبدالصمد کرامت اميرکاليی
استادیار گروه شیالت دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي ساري
• سميه داودی پور
دانشجوی دکترای عمومی دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران
• محسن شادی مزدقانی
دانشجوی دکترای عمومی دامپزشكی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
تاریخ د ریافت: تیر ماه 1390  تاریخ پذیرش: آبان ماه 1390
تلفن تماس نویسند ه مسئول: 09125938079   
Email: ztootian@yahoo.com

کالبدشناسی لوله گوارش کپور علف خوار 
)Ctenopharyngodon idella(

چکيد ه
با توجه به تغذيه دس�تی کپور علف خوار در تکثير و پرورش مصنوعی، ميزان مش�کالت گوارشی در اين ماهيان در 
حال افزايش است، جهت بررسی و شناخت اين بيماری ها و مقابله با آنها، آشنايی با کالبدشناسی دستگاه گوارش 
و ديگر بخش های مربوطه ضروری به نظر می رسد. هدف از اين مطالعه آشنايی با کالبدشناسی دقيق لوله گوارش 
و ديگ�ر بخ�ش های مربوطه و ارتباط آنها با يکديگر در کپور غلف خوار می باش�د. بدين منظور بيس�ت عدد کپور 
علف خوار نر را تهيه و پس از کالبدش�ناختی نمونه های فيکس ش�ده به صورت ماکروسکوپيک، با استفاده از لوپ، 
به مطالعه کالبدشناس�ی دقيق لوله گوارش و ديگر بخش های مربوطه و يافتن ارتباط آنها با يکديگر پرداخته ش�د. 
جهت بيان تغييرات قطر بخش های مختلف لوله گوارش، روده توسط کوليس ديجيتال مورد اندازه گيری قرار گرفت 
و نتايج حاصل توس�ط برنامه SPSS16 با آزمون Pair sample T بررسی گرديد.نتايج حاصل از اين مطالعه، وجود 
اتساع در انتهای مری بود که چينه دان ناميده شد. چين های مخاطی بخش انتهايی مری، شبکه ای بود که در عقب 
به چينش خطی تبديل گرديد. قطر روده به تدريج کاهش يافته و بتدريج ثابت می ش�ود. چين های مخاطی روده، 
عرضی و موازی هم بودند و در ناحيه کلواک، چين های طولی ديده ش�د. هيچ دريچه ای در لوله گوارش مش�اهده 
 نگردي�د. ب�ه طور کلی می ت�وان بيان نمود که مورفولوژی دس�تگاه گوارش کپور ماهي�ان دارای ويژگی های خاص 

گونه ای است، که مشخص کردن آنها، نياز به مطالعات کامل تری دارد.
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مقد مه
کپور عل��ف خ��وار )Ctenopharyngodon idella( یا آمور یكی 
از ماهیان بزرگ پرورش��ی خانواده کپورماهیان ب��وده. که زادگاه اصلی آن 
رودخانه های س��یالبی چین است. امروزه از این ماهیان برای جلوگیری از 
رویش ش��دید گیاهی در کانال ها یا آب بندهای طبیعی استفاده می شود 
و ع��الوه براین تكثیر و پ��رورش مصنوعی ماهی علف خ��وار، جهت تامین 
پروتئین یا رهاس��ازی درآب بندهای طبیعی در اروپا و آس��یا مرسوم است. 
تكثی��ر و پرورش این ماهی��ان از نظر اقتصادی قابل توجی��ه بوده و دارای 
 ,Socha و Kirkl 19٧4؛ ،Morgans, Heidt( ارزش شیالتی می باشد
2٠٠3؛Kapoor، 2٠٠4؛ Khan و هم��كاران 2٠٠4(. به عالوه در برخی 
 کش��ورها، از ای��ن گونه ب��رای از بین ب��ردن گیاهان آبی مزاحم اس��تفاده 
م��ی ش��ود Ward-Campbell( )2٠٠3 ،Wells و هم��كاران 2٠٠5؛. 
برخی محققین بررس��ی آنزیم های گوارش��ی بخش ه��ای مختلف را مورد 
توج��ه ق��رار داده ان��د )Das،Tripathi، 1991؛ Kapoor, و همكاران 
19٧5؛  .)Kilambi،Zdinak،1981( ب��ا توج��ه ب��ه تغذیه دس��تی این 
حی��وان در تكثی��ر و پرورش مصنوعی میزان مش��كالت گوارش��ی در این 
ماهیان در حال افزایش اس��ت، ع��الوه براین انجام کاره��ای تحقیقاتی بر 
روی ای��ن ماهیان با هدف دس��تیابی به جیره ای س��الم ب��ا باالترین بازده 
و کمترین آس��یب نی��ز نیازمند به ای��ن اطالعات می باش��د. مطالعاتی در 
 زمینه ویژگی های تاکس��ونومیك ماکروفیت ها و جلبك های جدا شده از 
 Carter .بخش های مختلف دستگاه گوارش کپور علفخوار انجام گرفته است
و همكاران در س��ال 19٧9 بررسی های دیگری نیز در ارتباط با مرفولوژی 
کارکردی لوله گوارش و ارتباط آن با عادت غذایی چند گونه از کپورماهیان 

-Al 19٧9؛ ،Carter،Hestand( و قزل آالی رنگین کمان انجام داده اند 
Hussaini، 1949؛ Escaffre و هم��كاران 2٠٠٧(. محققی��ن دیگ��ر 
 تغیی��رات مرفولوژیك دس��تگاه گ��وارش حاصل از تغییر جیره دس��تی در 
 ،Carter،Hestand( قزل آالی رنگین کمان را مورد مطالعه قرار داده اند
19٧9(. در مطالعه دیگری آنزیم های بخش های مختلف دس��تگاه گوارش 
کپور علفخوار بررس��ی شده است )Das،Tripathi، 1991(. بررسی های 
دیگ��ری در مورد لوله گ��وارش کپور علفخوار از نظر هیس��تومرفولوژیك و 
هیستوش��یمی صورت گرفته اس��ت )Trevisan، 19٧9(. تحقیقات دیگر 
نش��ان داده است که مصرف غذای پلت توسط کپور علف خوار ممكن است 
با ایجاد التهاب در دستگاه گوارش همراه باشد و موجب افزایش نفوذپذیری 
موج��ودات بیماری زا به داخل بدن گردد. در این رابطه نش��ان داده ش��ده 
اس��ت که نوع خوراک مصرفی می تواند موجب بروز تغییراتی در س��اختار 
 Ingh 199٦؛ ،Baeverfjord،Krogdahl( دس��تگاه گ��وارش گ��ردد
Olli،Krogdahl، 199٦(. به عالوه مصرف خوراک گیاهی در ماهی کپور 
 .)2٠٠4 ،Balon( پرورشی توانسته اس��ت موجب افزایش طول روده شود
مطالع��ات دیگ��ری در رابطه با برخی ویژگی ه��ای مرفومتریك چهار گونه 
ماهی با عادات غذایی متفاوت انجام گرفته است و نشان داده شده است که  
بررسی پارامترهای مورفومتریك برای درک بهتر عادات غذایی الزامی است 
)Becker،Gonçalves و هم��كاران 2٠1٠؛ Fugi و هم��كاران 2٠٠1؛ 
Junger و هم��كاران 1989(. برخ��ی محققین بررس��ی اولترا اس��تراکچر 
دستگاه گوارش مورد توجه قرار داده اند که برای چنین کارهایی نیز نیاز به 
 ،Abaurrea( داشتن دیدی صحیح از ساختار دستگاه گوارش وجود دارد
و همكاران 1993(. با توجه به مطالعات انجام گرفته و عدم وجود اطالعات 
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 Anatomical study of the digestive tract of grass carp (Ctenopharyngodon idella) 
By: Zehtabvar, O., Under-Graduate Student, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Tootian, 
Z., Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding 
Author; Tel: +989125938079) K.Amirkolaie, A., Department of Fisheries, Faculty of Animal Science and Fisheries, 
Sari Agricultural and Natural Resources University Sari, Davudypoor, S., and Shadi Mazdaghani, M. Under-
graduate Student, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
Due to manual feeding of grass carps in aquaculture, digestion problems in this specie are developing. Diagnosing  
and  treating these diseases require a good knowledge of anatomy of digestive tract and its appendixes. The goal 
of this research is getting acquinted with different parts of grass carps’ digestive tract and their relationship. For 
this purpose, twenty grass carps were used. First the  digestive tract’s anatomy  was examined macrospically  using  
loop. For measuring the diameter of different parts in digestive tracts, a digital caliper was used and the results were 
analyzed with SPSS 16 software and Pair sample T method. The results showed a distension at the end of esophagus 
which was called crop. Mucosal folds at the end of esophagus resembles a plexus  and changed into linear form 
at the end. The intestine’s diameter decreases gradually to a certain point and then becomes steady. The mucosal 
folds of intestine are transverse and parallel and these folds were longitudinal at the  cloac.  There was no valve or 
sphincter in the digestive tract. Generally it can be concluded that the morphology of the digestive tract in carps has 
unique specifications and further studies are needed for a recognizing them.

Key words: Grass carp, Digestive tract, Morphology
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کافی در مورد کالبدشناسی دقیق و کاربردی دستگاه گوارش در این ماهی، 
مطالع��ه دقیق این دس��تگاه که تا کنون مطالعه ای روی آن انجام نش��ده، 

ضروری به نظر می رسد. 

مواد و روش کار
تعداد بیس��ت عدد کپور علف خوار نر )طول متوس��ط 5٦ س��انتی متر 
و وزن متوس��ط 2 کیلوگرم( از مرکز پرورش��ی خصوصی در نزدیكی ش��هر 
س��اری تهیه گردیدند. جهت بررسی های توپوگرافیك و ارتباطات دستگاه 
گوارش بر روی الشه ها، با برش سرتاسری در سطح شكمی و نمایان کردن 
دستگاه گوارش،  بخش های مختلف  آن نمایان و مورد بررسی قرار گرفت. 
پس از ثبت اطالعات مربوطه، دس��تگاه گوارش و بخش های همراه توسط 
فرمالین 1٠ درصد ثابت و به بخش تش��ریح دانش��كده دامپزشكی دانشگاه 
تهران انتقال یافت. بررسی های کالبدشناختی به صورت ماکروسكوپیك و 
با استفاده از لوپ انجام و تصاویر الزم تهیه گردید. جهت بیان تغییرات قطر 
بخش های مختلف لوله گوارش، بعد از بخش اتساع یافته مری تا پیچ اول، 
روده در س��ه بخش و بعد از پیچ اول تا ناحیه کلوآک، در س��ه بخش دیگر 
مورد ان��دازه گیری قرار گرفت. الزم به ذکر اس��ت که از کولیس دیجیتال 
 SPSS1جهت اندازه گیری  استفاده گردید و نتایج حاصل توسط برنامه ٦

با آزمون Pair sample T مورد بررسی قرار گرفت.

نتايج
در این مطالعه بخش اتس��اع یافته ای در انتهای مری مش��اهده گردید 
که دارای چین های مخاطی شبكه ای بود )شكل های 2 و3(. در ادامه این 
بخش، س��اختار دیگری مشابه معده دیده نشده و ساختمان لوله ای شكل 

روده آغاز گردید.
نتایج حاصل از مقایس��ه قطر بخش اتساع یافته انتهایی مری و ابتدای 
روده بالفاصله بعد از بخش اتس��اع یافته، تفاوت معنی داری را نش��ان نداد 
)٠/٠5 <P(. ولی در مقایسه اقطار روده بالفاصله بعد از بخش اتساع یافته 
انتهایی مری تا پیچ اول تفاوت معنی داری وجود داش��ت )٠/٠5 <P(  در 
مطالعه مقایس��ه ای بخش ه��ای مختلف روده بعد از پی��چ اول تا کلوآک، 

تفاوت معنی داری مشاهده نگردید)٠/٠5 <P()جدول1(.
 الزم به ذکر است که پس از خاتمه بخش اتساع یافته مری، در ادامه، 
قط��ر لوله گوارش کاهش یافت و پس از اولین پیچ، قطر آن تغییر چندانی 
پیدا نكرد. در بررس��ی چین های مخاطی س��طح داخلی، جدا بودن این دو 
بخش مش��خص و تشخیص روده، امكان پذیر گردید )شكل 3(. در مطالعه 
س��طح داخلی لوله گوارش چین��ش چین های مخاطی بخش انتهایی مری 
حالت ش��بكه ای داش��تند و کم کم با حرکت به س��مت عقب، به چینش 
خطی تبدیل گردید )شكل 3(. به طور کلی چین های مخاطی روده موازی 
ب��ا یكدیگر و به صورت عرضی قرار گرفته بودند )ش��كل 3(، اما در انتهای 
روده حال��ت مورب پیدا کردند تا این ک��ه در کلواک چین های مخاطی به 
صورت جداگانه و مخروطی، ش��بیه پرز دیده شدند )شكل 4(. به طور کلی 
تفاوت خاص��ی از نظر تراکم و اندازه چین های مخاطی در روده به صورت 

ماکروسكوپیك مشاهده نگردید. 
در محل هریك از پیچ های روده برجستگی مشخصی به صورت طولی 
وجود داشت. به طوری که در اولین پیچ این چین ها جلب نظر می کردند. 

زوائد باب المعده )Pyloric caecum( در این ماهیان مش��اهده نگردید. 
چین های طولی در ناحیه کلواک مشخص و دریچه ای در طول لوله گوارش 
دیده نشد. همچنین در سطح شكمی و در جوانب دستگاه گوارش براساس 

تغذیه ماهی ها چربی وجود داشت )شكل 1(. 
در مطالع��ه مرفولوژیكی کبد مش��اهده گردید ک��ه این غده از دو لوب 
اصلی راس��ت و چپ تش��كیل ش��ده اس��ت )ش��كل 1(. این دو لوب در دو 
 ط��رف بخش انتهایی مری و بخش ابتدای��ی روده قرارگرفته و کامال آنها را 
می پوش��اندند )ش��كل 1(. به عالوه بین این دو لوب در بخش جلویی، یك 
لوب کوچك متمایل به چپ وجود داش��ت )ش��كل 1(. لوب راس��ت نیز به 
س��مت عقب امتداد پیدا کرده و بخش دیگری را در سطح شكمی تشكیل 
می داد، به طوری که لوب چپ نیز تا حدی در تش��كیل این بخش دخالت 
داش��ت )ش��كل 1(. بنابر این به صورت کلی می توان کبد را به چند بخش 
تقس��یم کرد: لوب چپ، لوب راس��ت، لوب میانی، لوب عقبی شكمی و دو 

بخش ارتباطی لوب راست و چپ با لوب عقبی شكمی.
 س��اختار پانكراس نیز به صورت پیوس��ته با ای��ن مجموعه در اطراف 
بخش ابتدایی  روده مش��اهده گردید. کیسه صفرا به نسبت بزرگ و دارای 
حالت بیضی و کش��یده داش��ته و بین لوب راس��ت و چپ در سطح پشتی 
بخش ابتدایی روده قرار گرفته بود )ش��كل 1(. ترشحات صفراوی از طریق 
س��وراخی که در ابتدای روده وجود دارد، تخلیه می ش��د )ش��كل 3(. قابل 
ذکر اس��ت که کیس��ه صفرا به صورت جلویی و مجرای آن به صورت عقبی 

قرارگرفته بود )شكل 3(.
طحال در س��مت چپ قرار گرفته و در بخش ابتدایی با لوب چپ کبد 
در ارتباط بود )شكل 2(. در سطح پشتی مجموعه گوارشی و طحال، کیسه 
ش��نا، ساختارهای تناسلی و کلیه ها دیده شدند. کیسه شنا دوبخشی بوده 

و دارای مجرایی است که به بخش ابتدایی مری می رود.

بحث 
در این مطالعه بخش اتس��اع یافته  انتهایی مری با چین های مخاطی 
ش��بكه ای که محل انباشته شدن موقتی غذا بود، چینه دان نامیده شد. به 
عالوه مری نیز به دو بخش جلویی و عقبی تقسیم کردید، به بخش جلویی، 
مجرای رابط با کیس��ه هوا وارد شده و بخش متسع شده عقبی، چینه دان 
نامیده ش��د. عدم مش��اهده معده و زوائد باب المعده در این ماهیان با نظر 
محققین دیگر مطابق��ت داردMorgans،Heidt، 19٧4؛ Stoskopf و 

 .)198٧ ،Diamond و Buddington همكاران 1993؛
ب��ه طور کلی روده را همانند س��ایر کپورماهیان، می توان به دو بخش 
تقسیم کرد، بخش جلویی که از انتهای بخش متسع مری تا اولین پیچ روده 
 ،Bond( قرار دارد و بخش عقبی که از اولین پیچ تا کلواک قرار گرفته است
199٧(. بخش جلویی دارای حالت مستقیم و کوتاه ولی بخش عقبی دارای 
حالت پیچ خورده و بلند می باش��د. دورتادور بخش عقبی را چربی احاطه 
کرده که این مجموعه در کف حفره بطنی قرارمی گیرند. به طور کلی طول 
روده در این ماهی بس��یار بلند اس��ت، که مش��ابه ماهیان علف خوار دیگر 
می باش��د. )Stoskopf و همكاران 1993( (. در مطالعه ماکروس��كوپیك 
س��اختار داخلی، تفاوت هایی در نحوه چینش چین های مخاطی از انتهای 
مری تا انتهای لوله گوارش که وارد کلواک می ش��ود، مشاهده گردید. لوله 
گوارش کپور علفخوار از نظر هیس��تومرفولوژیك و هیستوش��یمی نیز مورد 
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بررسی قرار گرفته اس��ت )Trevisan،P، 19٧9(. در این زمینه مطالعات 
 Morgans,( بافت شناس��ی نیز توس��ط محققین دیگر انجام گرفته است
Heidt, 19٧4(. عدم وجود س��اختار دریچه مانند، در طول کل مسیر لوله 
گوارش، توسط دیگران نیز بیان گردیده است)Trevisan, P., 19٧9(. در 
این مطالعه مش��خص گردید که می توان بخش عقبی کبد، که ش��امل دو 
بخش چپ و راست می باشد را لوب عقبی شكمی نامید. قابل ذکر است که 
بخش راس��ت نس��بت به بخش چپ، عقب تر قرار گرفته بود. مجموعه کبد 
و پانكراس نیز  Hepatopancreas نامیده شد )Stoskopf و همكاران 
1993(. در بررس��ی لوبهای کبدی در این تحقیق، نش��ان داده شد که کبد 
دارای لوب چپ، لوب راس��ت، لوب میانی، لوب عقبی ش��كمی و دو بخش 
ارتباطی لوب راس��ت و چپ با لوب عقبی ش��كمی بوده، که در این زمینه 

مطالعه دقیقی صورت نگرفته است.
کیس��ه شنا در این ماهیان مانند سایر کپورماهیان به صورت دوبخشی 
ب��ود و مجرایی به س��مت ابتدای م��ری در آن دیده ش��د )Stoskopf و 
همكاران 1993(. دانش��مندان نش��ان داده اند که تف��اوت جیره غذایی در 
ماهیان تلئوس��ت تغییرات��ی در مورفولوژی لوله گوارش ایج��اد می نماید 
)Noaillac-Depeyre،GAS، 19٧4(. ع��الوه بر این ارتباط تنگاتنگی 
 Barbieri( بین ساختار دستگاه گوارش و عادات غذایی ماهیان وجود دارد
 Coregonus schinzi palea و همكاران 1994(. ه��م چنین در گونه
جیره غذایی توانس��ته اس��ت ب��ر روی مورفول��وژی روده تاثیرگذار باش��د 
)Dabrowski،Kaushik، 1985(. در این رابطه مشخص گردیده است 
که روده ماهیان گیاه خوار نسبت به گوشتخواران، طویل تر و دارای دیواره 
نازکتر و قطر کمتری است )Ingh و همكاران 199٦؛ Junger و همكاران 
1989(. ب��ا توج��ه به نتایج ای��ن مطالعه می توان بیان نم��ود که قطر لوله 
گ��وارش کپور علف خوار بعد از انتهای اتس��اع یافته م��ری کم کم کاهش 
یافته و از پیچ اول روده به بعد ثابت می ماند. در مطالعه دیگری که بر روی 
روده تیالپیا انجام گرفته، پنج ناحیه در روده مش��خص گردیده اس��ت. در 
این گزارش بخش هایی از روده، مارپیچی بوده و به حالت مخروطی شكل 
 در آمده اس��ت )Smith و همكاران 2٠٠٠( ، در صورتی که در روده کپور 

علف خوار چنین حالتی مشاهده نشد. 
با بررسی های انجام ش��ده در این مطالعه مشخص گردید که دستگاه 
گوارش کپورماهیان دارای ویژگی های خاص گونه ای است، که جهت بیان 

دقیق تر آن نیاز به بررسی های هیستومورفومتریك دارد.

تشکر و قدردانی
بدینوس��یله از همكاری های جناب آقای مهندس چاووش��ی و جناب 
آقای مهندس غالمی کارشناسان محترم بخش تشریح دانشكده دامپزشكی 

دانشگاه تهران تشكر می نماییم.
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شکل 1- نمايی از سطح پشتی دستگاه گوارشی کپور علف خوار نر، در اين تصوير کيسه شنا، ساختارهای تناسلی و کليه ها برداشت شده اند.
1. لوب چپ کبد، 2. بخش ارتباطی لوب چپ با لوب خلفی شکمی کبد، 3. لوب ميانی کبد، 4. لوب راست کبد ، 5. بخش ارتباطی لوب راست با لوب 

خلفی شکمی، 6. بخش راست لوب خلفی شکمی، 7. طحال، 8. بخش انتهايی مری، 9.کيسه صفرا، 10.کلواک، 11. چربی احشايی.
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شکل 2- نمايی از سطح شکمی دستگاه گوارشی کپور علف خوار نر، در اين تصوير چربی های احشايی برداشت شده اند.
1.لوب راست کبد، 2.لوب چپ کبد، 3.طحال، 4.بخش ارتباطی لوب چپ با لوب خلفی شکمی کبد، 5.بخش ارتباطی لوب راست با لوب خلفی شکمی کبد، 6.لوب خلفی 

شکمی کبد. 7.بخش انتهايی مری، 8. مجاری صفراوی، 9.بخش قدامی روده، 10.اولين پيچ روده، 11.بخش خلفی روده.

شکل 3- نمايی از سطح داخلی انتهای متسع مری و ابتدای روده کپور علف خوار نر.
1.حالت شبکه ای چين های مخاطی بخش انتهايی مری، 2.تبديل چين های مخاطی شبکه ای به حالت خطی در انتهای بخش انتهايی 

مری، 3.بخش جلويی روده با چين های مخاطی عرضی و موازی، 4. اولين پيچ روده. 5. سوراخ مربوط به مجرای کيسه صفرا.

شکل 4- نمايی از سطح داخلی روده خلفی و کلواک کپور علف خوار نر.
1.روده خلفی با چين های مخاطی عرضی و موازی، 2.بخش انتهايی روده خلفی با چين های مخاطی مورب، 3.کلواک با چين های 

مخروطی جدا از هم.
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1/29±٠/٠23 1/35± ٠/٠21 1/33± ٠/٠3٦ 1/34±٠/٠21 1/92±٠/٠٧5 ٠/٠٧1±2/49 2/52±٠/٠٧4 SD ± میانگین

جدول1- نتايج اندازه گيری نواحی مختلف لوله گوارش جهت مقايسه قطر لوله گوارش در کپور علف خوار نر.


