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چکید ه 
میش ماهی معمولی از خانواده شــوريده ماهیان اســت و يکی از ماهیان با ارزش اين خانواده از نظر تجاری و تغذيه ای محسوب 
می شود. مطالعات بسیار کمی در مورد زيست شناسی، موفولوژی و بافت شناسی اندام های بدن اين ماهی صورت گرفته است. اين 
مطالعه با هدف بررسی مورفولوژی لوله گوارشی و غدد ضمیمه دستگاه گوارش در میش ماهی معمولی انجام شد. بدين منظور تعداد 
6 قطعه میش ماهی از سواحل خلیج فارس در ماهشهر تهیه و بالفاصله پس از صید باز و مورد مطالعه موروفولوژيک و توپوگرافیک 
قرار گرفتند. لوله گوارشی از مری با طول بســیار کوتاه، معده کیسه ای شکل، سکوم های پیلوری برگی شکل، روده سیگموئیدی 
شــکل، رکتوم و نهايتا مقعد تشکیل شده اند. کبد دارای سه لوب مشخص راست، میانی و چپ طويل می باشد که يک کیسه صفرا 
نیز بصورت کشــیده و در مجاورت لوب راست کبد مشاهده می گردد. براساس نتايج به دست آمده از تحقیق حاضر با توجه به نوع 
تغذيه میش ماهی، لوله گوارشــی از طول کوتاهی برخوردار بوده و بعالوه بیشتر بودن حجم معده نسبت به ساير قسمت ها نیز قابل 

توجه می باشد. 
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Argyrosomus hololepidotus belonging to the family Sciendae is one of the most valuable fish species from both com-
mercial and nutritional aspects. Nonetheless, scarce data are available on its biology, macroscopic morphology and 
microscopic features. The objective of this study was investigating morphology of digestive tube and accessory glands 
in Argyrosomus hololepidotus. For this a total of six fish from the Persian Gulf shores in Mahshahr were provided and 
immediately their abdomens were opened and subjected to morphological and topographical study.Digestive tube con-
sists of a short esophagus, a saccular stomach, leaf like pyloric caeca, sigmoid intestine, rectum and finally anus. The 
liver possesses three distinct lobes including right lobe, a short middle lobe and along left lobe. A gall bladder is also 
observed in vicinity of the right lobe. On the basis of the results of the present study, regarding to the feeding route in  
Argyrosomus hololepidotus, digestive tube has a short length and besides greater bulk of the stomach compared to the 
other parts is significant. 
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مقدمه
یکی از ارزشــمندترین آبزیان خلیج فارس، دریای عمان و نیز سواحل 
خوزســتان خانواده شــوریده ماهیان و گونه میش ماهی است. گونه اصلی 
میش ماهــی ســواحل خوزســتان Argyrosomus hololepidotus بــا نام 
انگلیسی Southern meager و Madagascar meager می باشد )21(. تغذیه 
آن ها بطور عمده در شــب و آب های کدر انجام می شــود و از ماهی مرکب، 
خرچنگ، میگو، کرم ها و سایر ماهیان تغذیه می نمایند. این گروه از ماهیان 
در خطر انقراض می باشند )12(. تنوع ساختاری وعملکردی قابل توجهی در 
دستگاه گوارش ماهیان بر اساس نوع تغذیه، عادت غذایی، ظاهر، وزن بدن و 
چرخه جنسیشان وجود دارد )4، 13 و 17(. موروفولوژی دستگاه گوارش در 
بسیاری از ماهیان استخوانی به طور وسیعی توسط دانشمندان مورد مطالعه 
قرار گرفته است )6، 7، 16، 26 و 27(. لوله گوارشی از محوطه دهانی شروع 
و بــه مقعد ختم می شــود و در امتداد بدن از حلق، مــری، معده و روده ها 
تشــکیل شده است )10(. مطالعات کمی از نظر ســاختار بدنی در ماهیان 
خانواده شــوریده ماهیان صورت گرفته اســت. با توجه به ارزش اقتصادی 
و تغذیــه ای، خطر انقراض این گونه و اطالعات بســیار کم موجود در مورد 
ساختار بدنی این ماهی، مطالعه ساختمان طبیعی دستگاه های مختلف بدن 

آن ضروری به نظر می رسد. یکی از جنس های این خانواده که مورد مطالعه 
قرار گرفته است جنس شوریده ماهی )Otolithes ruber( می باشد )1، 2، 3 
و 4(. ولی بر روی جنس میش ماهی تاکنون مطالعه ای انجام نشده است. با 
توجــه به خطر انقراض میش ماهی و اهمیت آن از نظر های مختلف یکی از 
روش های مقابله با این خطر، تکثیر و پرورش مصنوعی آن ها است که برای 
این امر مهم وجود اطالعات پایه ای چه از نظر ساختار دستگاه گوارش و چه 
ســایر دستگاه ها از اهمیت باالیی برخوردار می باشد. لذا این مطالعه با هدف 
مشخص کردن مورفولوژی و شیوه قرارگیری بخش های مختلف لوله گوارش 

و غدد ضمیمه آن انجام شد.

مواد و روش  کار
نمونه ها

تعداد شــش قطعه میش ماهی نر بالغ و ســالم از اسکله خورسماعیلی 
ماهشــهر توسط صیادان، صید شــد و به صورت زنده به ساحل انتقال داده 
شــدند. این ماهیان بالفاصله توزین و عکس های الزم از آنها تهیه شده و از 
راه دهان به دستگاه گوارش فرمالین 10 درصد  جهت ثبوت بافتی وارد شد. 
عالوه بر این با ایجاد برش هایی در سطح شکمی بدن فرمالین وارد بدن شد. 
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پس از آن نمونه ها در ظرف حاوی فرمالین قرار گرفته و به بخش آناتومی و 
بافت شناسی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران منتقل گردیدند. 

مطالعه آناتومیک: برای مطالعه آناتومیک یک برش طولی سرتاســری 
در بخــش ونتــرال حفره بطنی ایجاد شــده و عالوه بر ایــن با برش های 
عرضی فضای قابل دسترســی حفره بطنی افزایش یافت. در ابتدا هر یک از 
بخش های لوله گوارشی و غدد ضمیمه، در محل طبیعی خود مورد بررسی 
قرار گرفت. ســپس برای انجام بررســی های بیشتر و بررسی سطح داخلی 
لوله گوارش، بخش های مختلف با احتیاط از حفره ســلومی خارج شدند. در 
ادامه، بررســی سطح داخلی به وسیله لوپ Olympus مدل SZX12 انجام و 

تصاویر مورد نیاز به وسیله دوربین دیجیتال متصل به لوپ تهیه گردیدند.

نتايج
میانگیــن طول کلی بدن در نمونه های مورد مطالعه ســی و هشــت 

سانتي متر و میانگین طول کلی لوله گوارشی آنها نیز در حالت باز شده سی 
سانتي متر بوده است. 

مری: مری در بین حلق و معده مشاهده می گردد که دارای طول نسبتا 
کمی در حدود دو ســانتیمتر می باشد. این ساختار در خط میانی بدن قرار 
گرفته که با عبور از روی قلب ماهی به معده رســیده و از باال و سمت چپ 
به آن وارد می شود. بعالوه درست قبل از ورود به معده، می توان مری را در 
باالی لوب میانی کبد مشــاهده نمود. از نظر آناتومیکی نیز در سطح داخلی 
مری دو بخش قابل تفکیک بوده که در بخش جلویی چین های طولی و در 
بخش خلفی چین های عرضی به نســبت مساوی مشاهده می گردند )شکل 

.)A-3
معده: معده بصورت عضوی کشــیده و نســبتا حجیم، از ابتدا تا انتهای 
حفــره بطنی امتداد می یابد. معده دارای طــول و عرض قابل توجهی بوده 
بطــوری که میانگین طولی آن ده ســانتی متر  و میانگیــن عرضی آن در 

شکل1- کالبدشناسی ساختارهای حفره سلومی در میش ماهی معمولی، A: نمای سمت چپ، B: نمای سمت راست.

شکل2- کالبدشناسی ساختارهای حفره سلومی در میش ماهی معمولی، A: نمای بااليی، B: نمای پايینی، کیسه شنا در اين نمونه ها برداشته شده 
است.

1. Right lobe of the liver, 2. Left lobe of the liver, 3. Stomach, 4. First part of the intestine, 5. Third part of the intestine, 6. 
Cloaca, 7. Spleen, 8. Gall bladder, 9. Peritoneum, 10. Pyloric caeca, 11. Second part of the intestine.

1. Pyloric caeca, 2. Intestine, 3. Swim bladder, 4. Dorsal part of the Swim bladder, 5. Stomach, 6. Left lobe of the liver.  

مطالعه مورفولوژيک لوله گوارشی و غدد ...
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قسمت های قدامی و میانی چهار سانتی متر می باشد. معده در قسمت خلفی 
باریک و نوک تیز شــده و ســاختار راس مانندی را با میانگین عرضی یک 
سانتی متر تشکیل می دهد )شــکل 1 و 2(. پس از باز کردن معده و تخلیه 
مواد غذایی، در ســطح داخلی تعداد زیادی چین های طولی قطور مشاهده 
شــد. در مجاورت محل ورود مری به معده با فاصله کمی در ســمت راست 
آن، روده آغاز می شــد که در این بخش ســاختاری با ظاهر اسفنکتر مانند 

.)A-3 مشاهده می گردد)شکل
ســکوم های پیلوری: در حد فاصــل اتصال روده و معده، ســکوم های 
پیلــوری قرار دارند. تعــداد آن ها در تمامی نمونه هــا 8 عدد بوده که راس 
این ســاختارها به ســمت خلف و قاعده آن ها به سمت سر ماهی قرار دارد. 
سکوم های پیلوری در سمت راست و چپ و همچنین نزدیک به خط میانی 
حفره بطنی مشــاهده شدند )شکل 1 و 2(. بین کیسه صفرا و معده 2 عدد 
ســکوم پیلوری قرار داشــت که یکی جانبی تر و دیگــری داخلی تر بود. در 
سطح داخلی هر کدام از سکوم های پیلوری، چین های عرضی مشاهده شده 
 .)G-3 وهمه سکوم های پیلوری به بخش ابتدایی روده باز می شوند  )شکل
در پرده صفاقی اطراف ســکوم های پیلوری، ساختارهای سفید رنگی مشابه 

پانکراس مشاهده گردند.

روده: میانگین طول کلی روده سی سانتی متر بوده که طول بخش اول 
آن ده ســانتی متر، بخش دوم نه ســانتی متر و بخش سوم آن یازده سانتی 
متر می باشــد. در طول روده سه خم مشاهده می شود. روده از سمت راست 
بخش جلویی معده کمی پاینتر از محل اتصال مری شــروع می شود. ابتدای 
روده دارای حالت خمیده ای بوده که ســکوم های پیلوری به این بخش روده 
متصل می باشند. بعالوه کیسه صفرا هم در این قسمت تخلیه می گردد. بعد 
از قســمت خمیده ابتدایی روده ادامه مجرا به سمت خلف امتداد یافته و در 
نزدیک راس معده، خم دوم در ســمت میانی آن ایجاد می شود. روده بعد از 
این خم به سمت جلو ادامه می یابد و در مجاور بخش ابتدایی خمیده روده، 
مجدداً به سمت میانی و بطنی پیچ خورده و بعد از آن در کف حفره بطنی 
به ســمت خلف امتداد می یابد. قطــر روده تقریباً در تمام طول خود از نظر 
ظاهری یکســان بوده و فقط در بخش انتهایی روده کمی قطر افزایش پیدا 

می کند )شکل 1 و 2(.
در ســطح داخلی بخش های مختلف روده، چین های مخاطی زیگزاگی 
شکل طولی مشاهده گردید. این چین ها در بخش های مختلف روده تفاوت 
چندانــی با هم نداشــتند )شــکل E, D, C -3(. در پرده های صفاقی بین 
معده و روده ها ســاختارهای سفید رنگی که به نظر می آید پانکراس باشند، 

شکل3- ساختار سطح داخلی بخش های مختلف لوله گوارش در میش ماهی معمولی، A: مری و معده، B: معده، C: بخش ابتدايی روده، D: بخش دوم 
روده، E: بخش سوم روده، F: بخش انتهايی روده )رکتوم(، G: سکوم پیلوری، طول تمامی خطوط کنار تصاوير برابر با پنج میلی متر است.

1. Esophagus, 2. Stomach, 3. Pyloric sphincter like compartment.
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مشــاهده شد. بخش انتهایی لوله گوارش در خلف حفره بطنی، کمی متسع 
شــده که این ناحیه از نظر قوام بافتی نیز دارای دیواره شــل تری می باشد. 
ســطح داخلی بخش انتهایی به نسبت سایر بخش ها صافتر بوده با این حال 

.)F-3 چین های طولی کمی در آن مشاهده می گردد )شکل
کبد: کبد دارای ســه لوب اصلی بوده که شامل لوب راست، لوب چپ و 
لوب میانی می باشند. لوب راست از لوب چپ به طور قابل توجهی کوچکتر 
دیده می شــود. کیسه صفرا ساختاری هاللی شکل و کشیده داشته که راس 
آن به ســمت خلف قرار گرفته است. طحال بالفاصله پس از کیسه صفرا و 
در خلف آن مشاهده گردیده که نسبت به کیسه صفرا بیشتر به خط میانی 
متمایل است. کیسه صفرا توســط لوب راست به طور کامل پوشانده نشده 
است. لوب راست بیشتر در مجاورت بخش خمیده ابتدایی روده قرار گرفته 
است. کیســه صفرا و طحال بیشتر در مجاورت قســمتی از روده مشاهده 
می گردند که بعد از بخش خمیده ابتدایی روده، بسمت خلف امتداد می یابد. 
مجرای تخلیه کیســه  صفرا در زیر لوب راست کبد قرار گرفته که دقیقاً به 
ابتــدای روده )بخش خمیده اولیه( باز می گردد. لــوب چپ نیز که از لوب 
راست بزرگتر است در کنار معده قرار داشته و طول آن تقریباً با طول معده 
برابر می باشــد. هر دو لوب راســت و چپ کبد دارای یک قســمت خمیده 
جلویی و یک قسمت طولی خلفی بوده که بخش طولی سمت چپ طویل تر 
می باشــد ولوب میانی کبد نیزبموازاتسطح تحتانی مری قرار دارد )شکل 1 

و 2(.

بحث و نتیجه گیری
مری قســمت کوتاهی از لوله گوارشــی با دیواره ضخیم می باشــد که 
متصــل کننده حلق به معده اســت )10، 20 و 22(. با توجه به تفاوت های 
مشــاهده شده در سطح داخلی مری در این مطالعه می توان گفت که مری 
در میش ماهی دارای دو بخش قدامی و خلفی است. سایر محققین به وجود 
مری دو بخشی در ماهیان گوشــتخوار (Clarias gariepinus) و مری یک 
 )Ctenopharyngodon idella و Boops salpa( بخشی در ماهیان گیاه خوار
و همه چیز خوار (Liza aurata) اشــاره کرده اند )11(. در برخی از ماهی ها 

سطح داخلی مری حاوی دندان یا ته کیسه هایی می باشد )20(.
اتصال مری و معده در ماهی ها ازنظر آناتومی به استثنای االسموبرانش ها 
که دارای دریچه مری- معده ای هســتند، مشــخص نیســت )2۵(. معده 
در ماهیان دارای شــکل های بســیار متنوعی اســت وحدود 1۵ درصد از 
 Cyprinidae, Labridae, Gobiidae, Scaridae, ماهیــان )خانــواده هــای
Cyprinodontidae) فاقد معده هســتند و مری بالفاصلــه به روده متصل 
می شود )10، 26 و 27(. معده در میش-ماهی معمولی ساختاری استوانه ای 
شکل دارد که در بخش خلفی دارای راس مشخصی میباشد. بر اساس شیوه 
قرارگیــری و مجاورات معده می توان برای آن بخش های مختلفی را در نظر 
گرفت. از جمله محــل تخلیه مری به معده که می توان آن را کاردیا نامید، 
انتهای خلفی معده که دارای قطر کمتری است را می توان راس معده نامید 
و بخشی از معده که روده از آن آغاز می شود را می توان ناحیه پیلوری نامید 
که یک ســاختار اسفنگتری شکل نیز در این ناحیه قرار دارد. ناحیه پیلوری 

در سمت راست کاردیا مشاهده می گردد.
بر اســاس مطالعات انجام شده توسط Suíçmez و Ulus در معده ماهی 
Orthrias angorae )گوشــتخوار( چین های ناحیه کاردیا شبکه مانند بود 

)23(. معده در ماهی Schilbe mystus از نظر ماکروســکوپی به ســه بخش 
کاردیا، بدنه و پیلور تقســیم می شود )18(. به طور کلی از نظر شکل، معده 
ماهیان دارای 3 نوع اصلی است. در یک سری از ماهی ها مستقیم )I شکل(، 
در بعضی ازماهی ها سیفونی شکل )U یا J شکل( و در برخی هم ته کیسه 
ای )Y شکل( اســت )2۵(. در مطالعه ی حاضر، معده میش ماهی از نوع ته 

کیسه ای )Y شکل( بود.
ســکوم های پیلوری به شکل کیسه های کوری در اطراف بخش ابتدایی 
روده در ماهیان اســتخوانی و برخی از ماهیان غضروفی مشــاهده می شوند 
)۵ و Hossain .)1۵ و Dutta در ســال 1۹۹6 تخمیــن زدند که 60 درصد 
گونه های شناخته شده دارای سکوم های پیلوری هستند که تعداد، اندازه و 
شکل آن ها بسیار متفاوت می باشــد. در این مطالعه مشاهده شد که تعداد 
سکوم های پیلوری در میش ماهی 8 عدد است در حالی که در ماهی شوریده 
(Otolithes ruber) که در خانواده مشــترکی بــا این ماهی قرار دارد تعداد 
آن ها ۵ عدد گزارش گردیده است. بعالوه از نظر محل قرارگیری سکوم های 
پیلوری نیز در ماهی شوریده مشاهده شده که این ساختارها، هم به قسمت 
خلفی معده و هم به روده راه دارند )1(، اما در میش ماهی این ســاختارها 

در ابتدای روده تخلیه می شوند.
طول روده ها بسته به نوع تغذیه بسیار متفاوت است. ماهیان گوشتخوار 
دارای روده های کوتاه تری نســبت به ماهیان علف خوار می باشــند. مخاط 
ســطح داخلی روده در برخی از ماهی ها نسبتا صاف است و در برخی دیگر 
حاوی چین های طولی یا چین هایی با آرایش مشــبکو گاهاً به شــکل پرز 
هســتند )10(. روده ممکن است مستقیم، ســیگموئید یا پیچ خورده باشد 
)20(. در مطالعه ی حاضر از نظر طول و شکل روده ها مشاهده شد که روده  
دارای طول کمی بوده و ظاهری ســیگموئید دارد. در سطح داخلی تمامی 

بخش های مختلف روده چین های زیگ زاگی متعددی مشاهده شد.
  Mugil cephalus, در گونه هایــی از ماهیــان اســتخوانی از قبیــل
بخــش  دو  روده  در   Cyprinus carpio و   Ctenopharyngodon idella
 Orthrias پروگزیمال و دیستال مشاهده شــده است )8، 26 و 27(. ماهی
angorae فاقد سکوم های پیلوری بوده و روده  حلقوی شکل و در تمام طول 
خود دارای قطر یکســان گزارش گردیده اســت )23(. در مطالعه حاضر بر 
روی میش ماهی نیز قطر روده در تمام طول خود تقریباً ثابت بوده ولی در 

انتها کمی متسع می شد.
بر اســاس مشاهدات انجام شده در میش ماهی معمولی می توان روده را 
به صورت کلی به ســه بخش اصلی تقســیم نمود. بخش اول که با معده در 
ارتباط است و دارای دو قسمت می باشد; قسمت خمیده ابتدایی که مجرای 
کیسه صفرا به آن تخلیه می شود و سکوم های پیلوری با آن مرتبط هستند، 
قســمت دوم بخش اول روده ســاختاری طولی دارد و به سمت خلف بدن 
امتداد می یابد. به صورت کلی بخش اول روده را می توان، روده نزولی نامید. 
بخــش دوم روده بعد از خم خلفی آغاز می شــود و در جهت میانی- بطنی 
نســبت به بخش اول، به سمت جلو حرکت می کند. بخش سوم روده بعد از 
خم قدامی قرار دارد که در ســطح بطنی مجموعه گوارشی به سمت خلف 
حرکــت می کند و قبل از تخلیه در کلواک متســع شــده و رکتوم را ایجاد 

می نماید. 
کبد ماهی ها اندام نسبتا بزرگی است. کبد  در ماهی ها می تواند اندامی 
 Cyprinus) مجزا در بخش جلویی حفره شــکمی باشد یا در برخی گونه ها
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carpio) دارای زوائدی باشــد که در طول حفره شــکمی همــراه با مزانتر 
کشــیده شــده اند )20 و 27(. در برخی گونه ها (Otolithes ruber) کبد با 
پانکراس اندام واحدی را ایجاد می کند که به آن هپاتوپانکراس می گویند )2 
و 3(. در برخی گونه ها (Trichomycterus brasiliensis) پانکراس به صورت 
منتشــر در اطراف ســکوم های پیلوری و روده ها دیده می شود )1۹(. کبد 
در ماهی Trichomycterus brasiliensis فاقد لوب بندی مشــخصی است 
و در بخش ابتدایی حفره ســلومی و تحتانی مــری قرار دارد )1۹(. کبد در 
ماهی Oreochromis niloticus و Hemisorubim platyrhynchos دارای دو 
لوب راست و چپ اســت که لوب چپ بزرگ تر بوده و تقریبا در تمام طول 
حفره شکمی قرار دارد. کیسه صفرا در میش ماهی، در مجاورت لوب راست 
 Hemisorubim گرد و Oreochromis niloticus کبــد قرار دارد. در ماهــی
platyrhynchos مشــابه نمونه مورد مطالعه،کشــیده می باشند )۹ و 24(. 
برخالف میش ماهی در مطالعه ای که در مورد کپور علفخوار انجام شده است 

بیان شده که لوبراست بزرگتر از لوب چپ می باشد )26(.
براساس این مطالعه و مقایسه نتایج با سایر مقاالت می توان به این صورت 
نتیجه گیری کرد که در این ماهی مری بسیار کوتاه و دارای دو بخش قدامی 
و خلفی از دید ماکروسکوپی است. معده ساختاری بزرگ و طویل است که 
می توان برای آن ســه قســمت اصلی در نظر گرفت. سکوم های پیلوری 8 
عدد هستند که در سطح داخلی دارای چین های عرضی می باشند. به طور 
کلی روده دارای سه قسمت روده نزولی، صعودی و انتهایی است. بعالوه در 
مورد کبد نیزکه دارای دولوب راســت وچپ می باشد، لوب چپ بزرگتر بوده 

و کیسه صفرا در سطح احشایی لوب راست مشاهده می گردد.
در این مطالعه ویژگی های مورفولوژیک بخش های مختلف لوله گوارش 
و ساختار های همراه آن مورد بررسی قرار گرفت، که پیشنهاد می شود برای 
تکمیل اطالعات، این ســاختارها از نظر بافت شناسی نیز مورد مطالعه قرار 

گیرند.
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