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:کلیات

.دمیکنناستفادهتنفسیاصلیسطوحعنوانبهازآبششاستخوانیماهیان✓
...ورودهانی،دهوحلقیهایدایورتیکولومپوست،نظیرنیزفرعیتنفسیساختارهای✓

زندگیآبازخارجدرراخودعمرازمدتیکههاییگونهدرمخصوصاداردوجود
.میکنند



:هااالسموبرانشدرتنفسیساختار

هایومسپتتوسطهاشکافداردکهوجودآبششیشکافجفتپنجدراکثرآنها✓
.میشوندجداهمازآبششیبینعضالنی

زوجیکوآورانخونیرگیکآبششی،هایشعاعآبششی،کماندارایسپتومهر✓
.استوابرانخونیعروق

دردرستوتاسرفتهتحلیلآبششیشکافکهانداسپیراکلدارایغضروفیماهیان✓
.استمرتبطآبششیحفرهباواستگرفتهقرارچشمپشت

.نداردوجودیاواسترفتهتحلیلاسپیراکلپالژیکهایگونهدر✓



:تلوئستیااستخوانیماهیاندرتنفسیساختار

شدهدهکشیدهانیحفرهسقفتاکفازکهاندآبششیکمانجفتچهاردارایآنها✓
.اند

ووندمیشحمایتغضروفییااستخوانیاسکلتتوسطآبششزوجچهارازهریک✓
.میکنندحرکتکنندهنزدیکوکنندهدورمخططعضالتباهمراه

.میشوندمحافظت(اپرکولوم)آبششیسرپوشتوسطهاآبششنهایتدر✓



:آبششیکمانساختار
هرکههشدتشکیلهولوبرانشیاآبششیهایرشتهتعدادیازکمانهر✓

.اندشدهتشکیلبرانشهمینامبهنیمهدوازکدام
مساحتهکمیشودتقسیمالمالنامبهبیشتریقطعاتبهبرانشهمیهر✓

.میکندفراهمدفعیوتنفسعملبرایرابیشتری



:آبششیراکریاآبششیخار
بهراغذاییذراتکهاندگرفتهقرارآبششیهایکمانداخلیسطحدر✓

.میدهندسوقحلقسمت
.اندفشردهوبهمطویل،نازکراکرهااینخوارپالنکتونماهیاندر✓
ضروفیغیااستخوانیالمالییکازآبششیخارهرشناسیبافتنظراز✓

.میشودمایتحهمبندبافتوحلقیمطبقاپیتلیومتوسطوشدهتشکیل



:(اولیهالمالی)آبششیساختارفیالمان
عروقسایرووابرانوآورانهایمرکزی،شریانچهغضروفیکدارای✓

.میدهندتشکیلرامرکزیوریدسینوسکههستند
.هستنددیستالانتهایدرمطبقاپیتلیومدارای✓



:(تنفسیاصلیسطوح)المالیاآبششیساختارتیغه
غشایرویکهسنگفرشینازکاپیتلیومالیهدویایکدارایالمالهر✓

ستونیایپیالرهایسلولتوسطآنسطحدوهرواستگرفتهقرارپایه
.میشودمحافظت

هایانچهشریکهداردنامالکونهیاحوضچهستونیهایسلولبینفضای)
(میکندمتصلبهمراوابرانوآوران



:آبششیفیالماناپیتلیومهایسلولانواع

سنگفرشیهایسلول✓
هالنفوسیت✓
ماکروفاژها✓
موکوسیهایسلول✓
کلرایدهایسلول✓
نیافتهتمایزسلولهای✓



واندهدهمشاقابلثانویهواولیهالمالهایاتصالمحلدرکهکلرایدهایسلول✓
مشخصهستکهایباهستهدارای.اندشدهاحاطهسنگفرشیهایسلولتوسط

.دارندنقشاسمزیتعادلدرواند



قرارانویهثالمالیقاعدهنزدیکهارشتهاپیتلیومدرونکهموکوسیهایسلول✓
.اندگرفته



Parasagittal section of the buccal cavity

through the gill arches ..

1. gill arches; 2. pseudobranch; 3. thymus; 4.

operculum;

5. semicircular canals containing ampullae;

6. cranium; 7. retina; 8. lens of the eye.



Gill arch: sagittal section :

1. gill raker; 2. mucosal epithelium; 3.

basement membrane; 4. submucosa; 5.

bone;

6. adipose tissue; 7. efferent branchial

arterioles; 8. afferent branchial artery;

9. primary lamellae; 10. secondary lamellae.



Gill filament, sagittal section :

1. primary lamella; 2. secondary lamella; 3.

epithelial cell; 4. mucous cell;

5. pillar cell; 6. lacuna (capillary lumen); 7.

erythrocyte within capillary lumen;

8. chloride cell; 9. rodlet cell; 10.

undifferentiated basal cell.



Gill filament, sagittal section through venous 

sinus :

1. primary lamella; 2. secondary lamella; 3. 

epithelial cell;

4. mucous cell; 5. pillar cell; 6. lacuna 

(capillary lumen); 7. erythrocyte

within capillary lumen; 8. undifferentiated 

basal cell; 9. central venous sinus.



Gill filament, sagittal section through 

cartilaginous support:

1. primary lamella; 2. extracellular

cartilaginous matrix; 3. chondrocytes; 4. 

secondary lamella; 5. epithelial

cell; 6. mucous cell; 7. chloride cell; 8. pillar 

cell; 9. lacuna (capillary lumen); 10. red 

blood cells within lacuna.



:اپرکولوم
طریقازودهشپوشیدهپوستباکهاستاستخوانیصفحهیکآبششیسرپوش
.شودمیحمایتسستیهمبندبافت

مقطع لبه خلفی اپرکولوم ماهی زبرا



(:(pseudobranchآبشش کاذب
.در جلوی اولین جفت کمان آبششی قرار دارد✓
.دارای یک ردیف فیالمنت است✓
وژیکی شبیه اپیتلیوم بیشترشامل سلول های کاذبی است که به لحاظ مورفول✓

.سلولهای کلراید است

. Pseudobranch, sagittal section

1. afferent pseudobranchial artery containing red 

blood cells; 

2. secondarypseudobranchial lamella; 

3. glandular pseudobranch cell; 

4. epithelial cell.



Scanning electron microscopic studies of gill arches and rakers in 

relation to feeding habits of some fresh waterfishes

.در این مطالعه نشان داده شد که این ساختارها به طور چشمگیری با عادات تغذیه ای سازگار و وابسته شده اند
Oreochromisگونهدرمثالطوربه✓ niloticusندفیلترمیکنراغذاواستشکلایلولهوکوتاهآبششیخارهای.
Chrysichthysگونهدراما✓ auratusاماجرعبورازمیکندممانعتکههستندپهنقاعدهباکوتاهآبششیخارهای

.آبششبهجامد
Clariasسومگونهدرو✓ gariepinusموادوذاغفیلتراسیونباعثهستندکهشکلسیلندریوبلندآبششیخارهای

.میشودمعدنی
.دارندنقشغذانوعانتخابدرکههستندچشاییجوانهآبششیخاروآبششیکماناپیتلیومدرو✓



Chloride cells in gill epithelia of acipenser naccarii:ultrastructural

modificatins in seawater-acclimated specimens
.شدهدرنمونه های آداپته شده شده با آب شور بررسی( سلول کلراید)در این مقاله اصالحات داخل سلولی✓
و افزایش در تعداد و سایز سلول های کلراید مشاهده ( 35ppt)که نمونه ها به محیط هایپرتونیک منتقل شدند✓

.شد
م تر شدند ، افزایش سیتوپالسم تیره تر شده ، سیستم های لوله ای سلول متراک:در سلول های کلراید اداپته شده ✓

ته که نشان زیادی در سیسترنال دستگاه گلژی رخ داده و در نهایت قسمت جانبی و قاعده سلول افزایش یاف
.دهنده فعالیت بیشتر سلول میباشد



Normal and anatomy and histology of the adult zebra fish

.میرودبکاراکوتوکسیکولوژیمطالعاتدردارمهرهمدلیکعنوانبهعمدتافیشزبرا✓
سمدرمطالعاتارزشمندمدلیکمیگیردصورتراحتیبهآندرکهاصالحاتیوژنومشتوالیبخاطر✓

.میباشدمزمنوحادتحتیاوحادمرحلهدرچهشناسی
.میشوداستفادهداروییموادسمیتوبالقوهتعیینازمایشاتدرماهیاینازتاکنون✓
گازیادلتبانجاودرمیشودثانویهالمالیالکوناوارداولیهالمالیآورانازشریانتیرهخوننیزآبششدر✓

.میشودپشتیسرخرگواردومیشودخارجوابرانشریانطریقازومیگردصورت

a.Lamellar artery

b.Primary lamella

c.Secondary lamella



:رنگ آمیزی اختصاصی سلولهای موکوسی

. 3 Glycoconjugates in the mucous cells of gill of P. antalyae: 

(a) Periodic acid-Shiff (PAS); 

(b) PAS/Alcian Blue (AB) pH 2.5; 

(c) Aldehyde Fuchsin (AF)/AB pH 2.5. Note mucous cells stained blue(Carboxylated

glycoconjugates) and violet (Sulphated glycoconjugates); 

(d) Methylation/KOH/AB pH 2.5.Bar; 20 μm



کیسه شنا در ماهی

این.میکندمختلفاعماقدرماهیشناوریبهکمکهاماهیدرشناکیسه
بعضیدرو(االقزلمانند)دارددوقسمتیحالتماهیهابعضیدرکیسه

.(کپورمانند)استدوقسمتی

کنندمیاستفادهآبدرخودعمقتغیروشناوریحالتحفظبرایآناز.
این.رودمیبکارصداتولیدیاتنفسشنوایی،عملدرانداماینهمگاهی
امانداردخودشنایکیسهدرهواتولد،ابتدایدرماهی.استگازازپرکیسه
سطحبهماهینوزاد،استشدنتمامشرفدرماهیزردهکیسهکهوقتی

گوارشلولهبینکهپنوماتوفورنامبهومجراییگوارشلولهطریقوازآمدهآب
نممکبعدهفتهیکحدود.شودمیشناکیسهواردهوادارد،قرارشناوکیسه

.بماندباقیبازعمرآخرتاویاشودبستهپنوماتوفورمجرایکهاست



تاسقراربرعمرآخرتاگوارشلولهبانهاآشنایکیسهارتباطکهماهیانازایدسته
ینوزاددوراندرفقطارتباطاینهانآدرکهراگروهیو(بازشنایکیسه)فیزوستومرا

(بستهشنایکیسه)فیزوکلیستراشودمیبستهپنوماتوفورمجرایوبعدااستبرقرار
.هستنددریازیاکثرافیزوکلیستماهیان.نامندمی

(بسته)یست شنای فیزوکلکیسه ( باز)کیسه شنای فیزوستوم 

•











ایروسماهیشیرین،آببهنسبتدریاآبچگالیبودنزیاددلیلبه
دارندباالسمتبهشناوریبهبیشتریتمایلدریاآبدرموجوداشیای

رتبزرگشیرینآبماهیاندرشناکیسهکهاستدلیلهمینوبه
.است





:استشدهتشکیلالیهسهازشناکیسه

کههمبندبافتازنوعاالستیکهایرشتهخارجیالیه-1
رهنقگوانیندارایومیشودتابیدههمبهفشردهصورتبه
.استرنگای

.استعضالنیکهمیانیالیه-2

ترشحیهایواکوئلدارایهایشسلولکهداخلیالیه-3
هتهیچسبشنا،کیسهازکهاستعلتهمینبهوهستند

.شودمی





:شناکیسهشدنپروخالی

دهندمیافزایشراخودشنایکیسهدرموجودگازمقدارروند،میاعماقبهوقتیماهیان
لدلیبهشوند،مینزدیکترسطحیمناطقبهاعماقازوقتیولیشوندترسنگینتا

در.شودمیخارجآنازومقداریشدهزیادشناکیسهداخلگازحجم،فشارکاهش
ایمجرشنا،کیسهشدنخالییاپراصلیمسیر(فیزوستوم)بازشنایکیسهماهیان،

دیوارهدریافتهتوسعهخونیعروقهاآنازکمیتعداددرفقطواست(پنوماتیک)پنوماتوفور
.داردوجودگازیتبادالتجهتشناکیسه

اکثرفبرخالفیزوکلیستماهیاندر.هستندفیزوکلیستاستخوانیماهیانسومدوازبیش
ایکردنخالیبرایخونگردشدستگاهبامرتبطایویژهساختارهایفیزوستوم،ماهیان
:ازعبارتندکهداردوجودشناکیسهاتساع

.اشنکیسهاتساعجهتگازیغدهوانگیزشگفتشبکهیامیرابیلرته-1

.خونبهشناکیسهازگازجذببازجهتشکلبیضیاندام-2



:میرابیلرته

یککهوابرانوآورانهایمویرگازفشردههمبهگروهیکازاستعبارتشبکهاین
محلدرشبکهانتهاینزدیکدرالکتیکاسیدموضعیترشحات.کنندمیاحاطهرادیگر
میلکاهشسببخونشدناسیدی.شودمیخونPHکاهشسببگازیغده

بهودهشجداهموگلوبینازاکسیژننتیجهدرشود،میاکسیژنباهموگلوبینترکیبی
ژناکسیانتشارپدیدهطریقبهوفشاراختالفاثردر.گرددمیآزادخونپالسمایداخل

درژناکسیفشاراینکهدلیلبهدیگرطرفاز.شودمیشناکیسهواردخونپالسمایاز
ازاکسیژنمقداریشود،میآورانعروقازبیشترمیرابیل،رتهشبکهوابرانعروق
مجاورتدرکه(روندمیشناکیسهسمتبهکهعروقی)آورانعروقبهوابرانعروق

کیسهبهاکسیژنبیشتریمقادیرنفوذامکاننتیجهودریافتهانتشاردارند،قرارهاآن
.گرددمیفراهمشنا

دیشنا،کیسهبهشدهترشحگازهایازمهمیبخشاستممکناکسیژنبرعالوه
میحاصلگازیغدهوسازسوختیاخوندرموجودکربناتبیازکهباشدکربناکسید

.شود

بهوابرانعروقازگازانتقالباشد،زیادترمیرابیلرتهشبکهدرهامویرگطولهرچه
بهخونازگازانتقالقدرتدیگربعبارتیاافتدمیاتفاقترشدیدصورتبهشبکهآوران
.شدخواهدبیشترشناکیسهداخل







:شکلبیضیاندام

هکیسازگازانتشارطریقازفیزوکلیست،ماهیاندرشناکیسهحجمکاهش
شکلبهکهخونیعروقازغنیناحیهیکمحلازخونجریانداخلبهشنا
صیخاشکلخاطربهراساختاراین.میشودانجام،استبیضییاایدایرهنیم
در.داردقرارشناکیسهپشتیدیوارهدروگویندمیبیضیاندامداردکه

(خونبهشناکیسهازگازورود)شناکیسهازگازدفعبهنیازکهمواقعی
ضالنیعدریچهیکتوسطشناکیسهداخلیحفرهبابیضیاندامارتباطنیست،

وتماسکهشودمیسببعضالنیدریچهاینشدنشل.شودمیقطع
.دشوپذیرامکانشناکیسهداخلهایگازبابیضیاندامهایمویرگمجاورت
وضیبیاندامبینمذکورعضالنیدریچهفیزوکلیستماهیانبرخیدراستثناا

هایمویرگانقباضطریقازماهیانایندردارد،وجودشناکیسهداخلیحفره
ازا،شنکیسهدیوارهشدنضخیمنتیجهدروانقباضاثردریاوبیضیاندام
شناکیسهازشدهوارداضافیگاز.شودمیممانعتشناکیسهازگازخروج

.شودمیدفعبدنازخارجبههاآبششطریقازخونبه




