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Abstract
The present study aimed to study the histomorphological structure of spleen (as a hematopoietic organ)

and liver (as an organ involved in detoxification) in Longtail carpetsharks (Chiloscyllium arabicum) from

the Persian Gulf. In this regard, 30 C. arabicum were caught at the Hendijan port, located at the northwest

of the Persian Gulf in 2016. The fish were sacrificed and then the liver and spleen tissues were moved to

bouin’s fixative solution for 48h. Tissue samples were then processed using the routine histological

methods and 5-6 μm tissue sections were prepared. Then, tissue sections were stained using hematoxylin-

eosin staining method and studied under the light microscope with dinolite lens. Based on the results, the

liver was consisted of several lobules in which hepatic cords radially arranged around the central vein.

Sinusoids were observed among the hepatic cords. Hepatocytes with euchromatin nucleus were filled with

the lipid vesicles. The spleen was consisted of reticular stroma and parenchyma. The spleen parenchyma

was divided into two parts including red and white pulps. The central arteriole surrounded by lymphoid

tissue located inside the white pulps. The red pulps consisted of different kinds of lymphoid cells and red

blood cells that arranged as cords, called splenic cords. In conclusion, many structural similarities were

found in the liver and spleen between C. arabicum and other fish species.
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چکیده
ساختار هیستومورفولوژي طحال به عنوان یک اندام خونساز و کبد به عنوان یک اندام هدف از مطالعه حاضر ارزیابی 

قطعه 30. در این راستا بود) خلیج فارس Chiloscyllium arabicumدخیل در سم زدایی، در ماهی گربه کوسه عربی (
صید شد. پس از بیهوش کردن و 1395در سال گربه کوسه عربی از هندیجان واقع در شمال غربی خلیج فارس

ساعت درون محلول ثبوت بوئن قرار داده شدند. پس از 48به مدت گردید وها جدا ها کبد و طحال آنتشریح ماهی
6تا 5هاي بافتی هاي معمول بافت شناسی آماده سازي شدند و برشهاي بافتی با استفاده از روشآن نمونه

وشدائوزین رنگ آمیزي- بافتی با استفاده از روش رنگ آمیزي هماتوکسیلینهايمیکرومتري تهیه شد. سپس برش
. بر اساس نتایج به دست آمده کبد مورد بررسی قرار گرفتندDinoliteبا میکروسکوپ نوري مجهز به لنزدر نهایت 

دها در بین ئیهاي کبدي اطراف سیاهرگ مرکزي آرایش یافته بودند. سینوزومتشکل از چند لوبول بود که طناب
السمی مملو از وزیکول بودند. پهاي روشن و سیتوها داراي هستههاي کبدي قرار گرفته بودند. هپاتوسیتطناب

هاي شد. درون پولپطحال شامل استروماي مشبک و پارانشیم بود که به دو بخش پولپ قرمز و سفید تقسیم می
هاي لنفوئیدي متفاوت و ه شده بودند، مشاهده شد. سلولهاي آوران که توسط بافت لنفوئید احاطسفید شریانچه

هاي خونی قرمز پراکنده پولپ قرمز را تشکیل داده بودند. در مجموع ساختار بافتی کبد و طحال در ماهی گربه سلول
هاي ماهیان بود.گونهسایر هاي ساختاري با کوسه عربی داراي شباهت

.گربه کوسه عربی، خلیج فارسبافت شناسی، کبد، طحال، کلمات کلیدي:

مقدمه. 1

) از رده ماهیان Chiloscyllium arabicumگربه کوسه عربی (
) و جنس Hemiscyllidaeغضروفی و از خانواده بمبک گربه (

هاي جنوبی ایران آب) است، که درChiloscylliumگربه کوسه (
- این گونه از کوسه ماهیان تخم. )1388، ريگ(عسکند زیست می

).1381، (ستاريکندگذار بوده و جنین صرفا از زرده تغذیه می
هاي مرجانی، تاالب، سواحل این ماهی عمدتاً ساکن صخره
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ها است و بین اعماق هاي حرا و مصب رودخانهاي، جنگلصخره
متر سانتی70شود. این ماهی تا ایین یافت میمتر به پ100تا 3

شود متر بالغ میسانتی54تا 45رشد کرده و بین 
)Swatipriyanka Sen et al., 2013داران، در ). همچون سایر مهره

هاي ایمنی بدن است که شامل ترین اندامماهیان نیز طحال از مهم
هاي و در واکنشهاي خونساز و لنفاوي استتعدادي سلول

Galindo-Villegasهاي خونی نقش دارد (ایمنی و تشکیل سلول

and Hosokowa, 2004.(
طحال یک اندام لنفاوي ثانویه در ماهیان غضروفی بوده که 

هاي درون آن، در مناطق مونوسیت ماکروفاژي اطراف سرخرگ
کنند. این ها نقش فعالی ایفا میژنبه دام انداختن آنتی

هاي موجود در ژنی را به لنفوسیتاد آنتیماکروفاژها سپس مو
نمایند (مینوش و همکاران، هاي طحالی منتقل میطناب
). معموالً طحال، رنگ قرمز تیره دارد و غالباً هرمی شکل 1389

گیرد است. این اندام روي معده یا در پشت آن قرار می
). کبد یکی از غدد گوارشی است که از 1381(ستاري، 

شود (پوستی و مانند حفره جنینی ایجاد میفرورفتگی جیب 
اي است که در ). کبد، اندامی چند قطعه1378صدیق مروستی، 

هاي ماهیان، سطح معده قرار گرفته است. کبد در بیشتر گونه
داراي دو قطعه (لوب) مشخص است، اما حتی در درون یک 
گونه هم از نظر ساختار ماکروسکوپی تفاوت وجود دارد 

). کبد کوسه بسیار بزرگ بوده و وزن آن حدود 1383(ستاري، 
). این اندام Zhengbing et al., 2009باشد (درصد احشا می75

درصد چربی است 30- 60در کوسه ماهیان داراي
)Jayasinghe et al., 2003.(

هاي بومی خلیج ) از گونهC. arabicumگربه کوسه عربی (
ن گونه، کبد ماهیان شناختی ایفارس است، به دلیل اهمیت بوم

االسموبرانش همواره جهت تولید محصوالت بهداشتی مورد 
باشد. یکی از این محصوالت اسکوالن است که یک توجه می

باشد که براي اولین بار آمینواسترول مشتق شده از کبد کوسه می
فعالیت آنتی بیوتیک قابل توجهی از آن گزارش شده است. 

العات بسیار محدودي در زمینه همچنین با توجه به اینکه مط
هاي مختلف کوسه ماهیان صورت شناسایی ساختار بافتی اندام

رسد. لذا در این گرفته، انجام مطالعه حاضر ضروري به نظر می
راستا، مطالعه حاضر با هدف مطالعه ساختار آناتومی و بافتی 

) C. arabicumطحال و کبد گربه کوسه عربی خلیج فارس (
صورت گرفت.

هامواد و روش. 2

واقع در استان عملیات نمونه برداري از بندر هندیجان
کوسه عربی گربه قطعه 30با صید 1395فصل بهاردر خوزستان

)C. arabicum ( گرفتانجام به صورت زنده به وسیله تور ترال
ها به آزمایشگاه بافت شناسی دانشکده علوم دریایی و و نمونه

و فنون دریایی خرمشهر منتقل گردیدند.اقیانوسی دانشگاه علوم
ها با استفاده از برداري پس از بیهوش کردن کوسهدر هر بار نمونه

عصاره گل میخک، وزن هر کوسه ماهی به وسیله ترازوي 
گرم و طول کل بدن با استفاده از تخته 01/0دیجیتال با دقت 
ن جنس گیري و ثبت شد. همچنیمتر اندازهمیلی1بیومتري با دقت 

هر کوسه ماهی با مشاهده ظاهري و کالبد گشایی ثبت گردید. با 
برش در ناحیه شکمی از سمت باله دمی به طرف سر و برداشتن 

و ایجاد دید مناسب به سطح داخلی شکم گربه کوسه سقف شکم 
و پس از مطالعه آناتومی و عربی، طحال و کبد خارج گردید

یکروسکوپی، قطعاتی به بالفاصله جهت مطالعات متوپوگرافیک
متر از نواحی مختلف کبد و طحال ماهیان جدا سانتی5/0ابعاد 
اي ظروف شیشهو با ذکر نام و شماره، هر ماهی به درون گردید
,Humansan(دار حاوي محلول ثبوت بوئن قرار داده شددرب

ها طبق روش معمول بافت شناسی و به کمک نمونه). 1997
) RX-11B, Tissue tek rotary, Japonمدل (دستگاه هیستوکینت
بندي شده آبگیري، شفاف سازي و پارافینه تحت برنامه زمان

-LEICAو سپس به کمک دستگاه میکروتوم (مدل ندشد

RM2245 ها تهیه شد. میکرون از آن5) مقاطعی با ضخامت
ائوزین -مقاطع بافتی تهیه شده با استفاده از روش هماتوکسیلین

1(H&E)نگ آمیزي شدند. مقاطع رنگ آمیزي شده با استفاده از ر
و تصاویر مناسب توسط شدندمیکروسکوپ نوري بررسی

-روي میکروسکوپ مجهز به سیستم رایانهکه Dino-liteدوربین 
گردیدند.تهیه بود،نصب شدهDino captureاي و نرم افزار 

و بحث نتایج. 3

SD± (67/173±5/672(کوسه ماهی عربی با میانگین وزنی
متر داراي بدنی سانتیSD± (88/4±1/57(و میانگین طولی گرم

خاکستري ،کشیده بود. رنگ بدن گربه کوسه عربیدوکی شکل و

———
1 Hematoxylin-eosin
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این گونه .رسیدبود که در ناحیه شکمی کمی روشنتر به نظر می
).1شکلدهان بزرگ و نسبتاً ضخیم بود (و هاداراي چشم

ماهی عربی: گربه کوسه 1شکل

طحال، به صورت عضوي هرمی، کشیده و بزرگ به رنگ قرمز 
میانگین وزن طحال).2شکلشد (تیره در پشت معده دیده 

)SD± (02/±92/1د.گرم بو

عربی: نماي ظاهري طحال گربه کوسه ماهی2شکل 

اطراف طحال کپسولی از بافت همبند نسبتاً سخت که توسط 
سنگفرشی پوشیده شده بود قرار داشت یک الیه سلول مزوتلیالی 

هایی از جنس بافت همبند بسیار نازك به و از این کپسول تیغه
). عروق خونی و A3شد (شکلدرون پارانشیم طحال کشیده می

. این نتایج با ها به درون طحال راه یافته بودنداعصاب با تیغه
) روي ماهی 1389نتایج گزارش شده توسط مینوش و همکاران (

قزل آالي رنگین کمان و نتایج گزارش شده توسط کیانی و 

) روي بررسی ساختار بافتی طحال ماهی شوریده 1394همکاران (
ساختار طحال متشکل از .و بیاح خور موسی مطابقت دارد

ها و پارانشیم و داربستی از بافت همبند رتیکولر (متشکل از سلول
هاي زمینه که سلولهاي رتیکولرهاي رتیکولر) بود. سلولرشته

. )B3شکل(هستند داراي هسته روشن با هستک مشخص بودند
در طحال دو بخش مشخص شامل پولپ سفید و پولپ قرمز 

نتایج مطالعه گزارش شده .)C3شکل(مشاهده شد
) روي کوسه سگ ماهی Zapata)1989وPulsfordتوسط

)Scyliorhinus canicula تطابق دارد. ) با نتایج مطالعه حاضر
رون پولپ سفید یک شریانچه آوران دیده شد که در اطراف آن د

- ها) به نام غالفغالفی از بافت لنفوئیدي (عمدتاً لنفوسیت
). D3) قرار داشت (شکلPALS1لنفوئیدي اطراف شریانی(

در اطراف این شریانچه به و لنفوبالست هاي لنفوسیتسلول
و ساختمان پولپ سفید را صورت یک فولیکول لنفی قرار گرفته 

هاي لنفی پولپ درون فولیکول. )B3شکل(تشکیل داده بودند
ها) اي به نام مرکز زایا (عمدتاً محل تجمع لنفوبالستسفید ناحیه

). D3شکلها مشاهده شد (و در اطراف آن تجمعی از لنفوسیت
) در پولپ سفید ماهی قزل آالي رنگین 1389مینوش و همکاران (

هاي لنفوسیت، پالسماسل، ماکروفاژ را شناسایی ولکمان سل
کردند که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت داشت. بنا به گزارش 

Rebok) پولپ قرمز طحال ماهی2011و همکاران (Salmo

letnicaهاي هاي رتیکولر و سینوساي از سلولمتشکل از شبکه
له هاي گوناگون از جمپر از خون بوده و جمعیتی از سلول

ها در میان پارانشیم پولپ قرمز پراکنده ماکروفاژها و لنفوسیت
بودند. در مطالعه حاضر نیز این ساختارها در پولپ قرمز گربه 

هاي لنفوسیت داراي یک هسته سلولکوسه عربی مشاهده شد. 
ها سیتوپالسم بسیار ظریفی قرار تیره کروي بوده که در اطراف آن

ا بیضی شکل و داراي یک هسته ههاي پالسماسلداشت. سلول
کروماتین با آرایش ساعتی شکل در یک طرف سلول و 

هاي ائوزینوفیل نیز داراي سیتوپالسم بازوفیلیک بودند. سلول
و سیتوپالسم دانه دانه بودند. ماکروفاژها به اي قطعههسته دو 

هاي بزرگی با یک هسته کروي روشن با هستک شکل سلول
-وان صورتی مشاهده شدند. ماست سلمشخص و سیتوپالسم فرا
هاي کروي یا بیضی شکل با سیتوپالسم ها نیز به صورت سلول

).B3دار مشاهده شدند (شکلدانه

———
1 Periarterial Lymphatic Sheaths
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. A: تصاویر میکروسکوپی ساختار بافتی طحال گربه کوسه ماهی عربی:3شکل
ي )، تیغهMC()، سلول مزوتلیالیCT)، بافت همبند (SCکپسول طحال (

شریانچه مرکزي پولپ سفید (پیکان سفید)، . B(راس پیکان سفید)؛طحالی 
)، ماست سل E)، ائوزینوفیل (P()، پالسماسلL)، لنفوسیت (MAماکروفاژ (

)Mبول قرمز ()، گلRBC) سلول رتیکولر ،(R؛(C .پولپ سفید)ستاره سفید( ،
کان )، طناب هاي طحالی (پیMZ، ناحیه حاشیه اي ()ستاره سیاه(پولپ قرمز

. Dسفید)، سینوس وریدي (پیکان سیاه)، شریان مرکزي (راس پیکان سیاه)؛
فولیکول لنفی پولپ سفید (راس پیکان سفید)، شریانچه مرکزي پولپ سفید 

)، GC)، ناحیه زایا (P(راس پیکان سیاه)، غالف لنفوئیدي اطراف شریانی (
;H&E; ×725،(B)H&E; ×2900،(C)H&E(D, A)؛ MZاي (ناحیه حاشیه

×290.(

- هاي پولپ سفید، عمدتاً تجمعی از سلولها یا فولیکولندول
هاي نابالغ هاي لنفوسیتی در مراحل مختلف تکاملی (لنفوبالست

کروي شکل یا بیضی شکل هاي بالغ) بوده که اکثراًو لنفوسیت
) گزارش نمود که ساختمان 1383شیبانی (). A4بودند (شکل

هاي ها یا فولیکولقره برون شامل ندولپولپ سفید طحال ماهی 
-با اشکال مختلف است که اکثراً کروي شکل یا بیضی شکل می

هایی تشکیل ها عمدتاً از لنفوسیتها یا فولیکولباشند. این ندول
- اند و تجمع لنفوسیتاند که عروق سرخرگی را احاطه نمودهشده

اطراف ها، پوششی به نام غالف لنفاوي ها در اطراف شریان
کند. در مطالعه حاضر نیز چنین نتایجی ) ایجاد میPALSشریانی (

- ناحیه حاشیهدر مورد پولپ سفید گربه کوسه عربی مشاهده شد. 
هاي به هم پیوسته در فاصله پولپ اي از کانالشامل شبکه1اي

). پولپ سفید به C,D3ویراسفید و پولپ قرمز مشاهده شد (تص
هاي لنفاوي و نیز راوان در ندولهاي فدلیل وجود لنفوسیت

تر و هاي لنفاوي از نظر میکروسکوپی از پولپ قرمز تیرهطناب
هاي وریدي یا تر دیده شد. پولپ قرمز شامل سینوسبنفش

———
1 Marginal zone

-). سینوسB4و C3ویراهاي طحالی بود (تصها و طنابوریدچه
- هاي عروقی پهن و پوشیده شده توسط سلولهاي طحالی، کانال

- تلیالی کشیده با آرایش طولی و حاوي میکروفیالمنتهاي آندو
هاي هاي انقباضی به صورت دستجات موازي در مجاورت لبه

. در نتیجه انقباض این )B4شکل(باشندجانبی سلول می
-میهایی در جدار سینوس ایجاد ها یا روزنهها، شکاففیالمنت
الی هاي طحدهد تا از طناببه گلبول قرمز اجازه میشود که

اطراف به حفره سینوس مهاجرت کنند. تجمعات لنفوئیدي که 
شد اند، در پولپ قرمز نیز دیده ها تشکیل شدهعمدتاً از لنفوسیت

شریان مرکزي ها در پولپ قرمز کمتر بود.اما تراکم لنفوسیت
هاي الپسوئید پولپ سفید پس از ورود به پولپ قرمز به مویرگ

هاي ماکروفاژ دیده الفی از سلولها غشد که اطراف آنختم می
).C4شد (شکل 

. A: تصاویر میکروسکوپی ساختار بافتی طحال گربه کوسه ماهی عربی:4شکل 
لنفوسیت (پیکان سیاه)، لنفوبالست (پیکان سفید)، شریانچه مرکزي پولپ سفید 

. ماکروفاژ (راس C. سینوس وریدي (پیکان سفید)؛ B(راس پیکان سفید)؛ 
پیکان سیاه)، پالسماسل (راس پیکان سفید)، مویرگ الپسویید (پیکان سیاه)، 

;C, B, A)H&Eمالنوماکروفاژ (پیکان سفید)؛  ×2900.(

کبد گربه کوسه عربی به صورت اندامی دو لوبی با قوامی 
بسیار نرم به رنگ صورتی کم رنگ دیده شد که از سمت جداري 

به طور ). وزن کبد 5شکلراگم تکیه داشت (خود به پرده دیاف
ود.گرم بSD±(65/17±20/56(میانگین

مشاهدات میکروسکوپی نشان داد بافت کبد توسط کپسولی از 
هاي بافت همبند نسبتاً سخت پوشیده شده با یک ردیف سلول

نتایج .)A6(شکل مزوتلیالی سنگفرشی، احاطه شده بود
) 1384و خاکساري مهابادي (مشاهدات میکروسکوپی آلبوغبیش
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روي ماهی کپور علفخوار نشان داد که سطح خارجی بافت کبد 
ماهی کپور علفخوار توسط یک کپسول بسیار ظریفی متشکل از 
بافت همبند سستی با یک ردیف سلول مزوتلیالی روي سطح 
خارج آن پوشیده شده است که با نتایج حاصل از مطالعه حاضر 

صورت لوبوله دیده شد. هر لوبول یک کبد بهمطابقت دارد. 
بخش چند ضلعی بود و فضاهایی به نام فضاي باب یا پورتال 
حاوي سرخرگ، سیاهرگ و مجراي صفراوي در فاصله بین 

آلبوغبیش و خاکساري مهابادي .)B6(شکل ها قرار داشتند لوبول
) گزارش نمودند که پارانشیم هر لوبول کبدي ماهی کپور 1384(

هاي کبدي و از یک سیاهرگ مرکزي، طنابعلفخوار 
مجاري صفراوي در فضاهاي سینوزوئیدها تشکیل شده است.

پورتال به صورت مجاري پوشیده شده با یک الیه سلول پوششی 
- . در درون لوبول)B6(شکل اي دیده شدندمکعبی بلند تا استوانه

هاي کبدي این مجاري بسیار کوچک بوده و تنها با چند سلول 
شی مکعبی شکل در حاشیه لوبول مشاهده شدند. در مرکز پوش

هاي خونی در هر لوبول سیاهرگ مرکزي با دیواره نازك و سلول
.)B,C6(شکل مرکز آن مشاهده شد

.گربه کوسه عربیکبد (ستاره سیاه)، طحال (ستاره سفید)نماي ظاهري :5شکل 

نام ها یا صفحات سلولی به هاي کبدي به شکل ستونسلول
هاي کبدي از سیاهرگ مرکزي به سمت محیط لوبول طناب

ها به صورت چند . این سلول)B6(شکل بودندآرایش یافته
) طی 1393. نوروزي و همکاران ()C6شکل وجهی دیده شدند (

) 1391بررسی کبد ماهی هامور معمولی و سلیمانی و سالمات (
ش نمودند که طی بررسی کبد ماهیان شانک زرد باله و بیاح گزار

هاي کبدي) به شکل ها (سلولهاي کبدي، هپاتوسیتدر لوبول
صفحاتی با آرایش شعاعی در اطراف یک ورید مرکزي دیده 

هاي شدند و سینوزوئیدهاي کبدي در فاصله میان صفحات سلول
هاي چند وجهی ها به شکل سلولکبدي قرار داشتند. هپاتوسیت

خص و سیتوپالسم کامالً داراي هسته بزرگ روشن با هستک مش
اسیدوفیلی قابل مشاهده بودند. این نتایج با نتایج به دست آمده 

هاي . درون سیتوپالسم سلولدر مطالعه حاضر مطابقت داشت
هاي کوچک و بزرگ حاوي کبدي گربه کوسه عربی واکوئل

). هر سلول کبدي به صورت طبیعی C6شکل (چربی مشاهده شد
- ز و سیتوپالسم صورتی حاوي واکوئلداراي هسته کروي در مرک

هاي کبدي گربه کوسه عربی بود، اما در برخی سلولهاي چربی
هاي هاي چربی خیلی بزرگ بودند و هسته سلولاین واکوئل

). در برخی C6شکل کبدي به یک طرف سلول کشیده شده بود (
ها بسیار زیاد بود و ها نیز تجمع چربی درون واکوئلاز سلول

کبدي شده ل هايسلورم در اثر تجمع ذرات چربی درتوباعث
).C6شکل بود (

. Aگربه کوسه ماهی عربی:کبدتصاویر میکروسکوپی ساختار بافتی : 6شکل 
. فضاي باب (ستاره B)؛ M)، مزوتلیوم (CT)، بافت همبند (Cکپسول کبدي (

سیاه)، سیاهرگ مرکزي (دایره سیاه)، مجراي صفراي (پیکان سفید)، صفحات 
. سیاهرگ مرکزي (ستاره Cکبدي (پیکان سیاه)، سینوزوئید (راس پیکان سیاه)؛ 

)، سلول کبدي (پیکان سیاه)، واکوئول چربی (راس پیکان Sسفید)، سینوزوئید (
ید)، سلول کبدي با هسته جانبی (راس سیاه)، سلول کبدي متورم (پیکان سف

;H&E(Aپیکان سفید)؛  ×2900 ،(C,B)H&E; ×725.(

هاي چربی به ائوزین واکوئل- در رنگ آمیزي هماتوکسیلین
چربی موجود در این زیرارنگ مشاهده شد صورت مناطق بی

. شدها در طی مراحل تهیه مقاطع بافتی در الکل حل میواکوئل
-بوده و روي آب شناور میبی بسیار چربکبد گربه کوسه عر

) نیز در مشاهدات 1392ماند. عمادي شیبانی و همکاران (
میکروسکوپی بافت کبد بچه ماهی آزاد دریاي خزر، ذرات سفید 
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هاي چربی معرفی هاي کبدي را واکوئلرنگ در بین سلول
و همکاران Jayasingheنمودند. از طرفی بر اساس مطالعه 

ها کیسه کوسه،salmon shark (Lamna ditropis)) روي 2003(
شنا ندارند و از کبد به عنوان اندام هیدروستاتیک براي اعمال 

ها کنند. کبد کوسه مکان اصلی ذخیره چربیفیزیولوژي استفاده می
-دها که مویرگئیسینوزو،هاي کبديدر فاصله بین سلولاست.

یک گلبول قرمز با قطري به اندازه هستندهاي نامنظم کوچکی
).B,C6شکل مشاهده شد (

گیرينتیجه. 4

ساختار پایه طحال گربه کوسه عربی شامل پولپ قرمز و پولپ 
هاي ماهی نیز توصیف شده است. سفید است که براي دیگر گونه

پولپ سفید و پولپ قرمز طحال گونه مورد در مطالعه حاضر،
در ماهی مورد مطالعه داراي مرز مشخصی نبودند. پارانشیم کبد 

هاي کبدي بر هایی تقسیم شده که لوبولمطالعه حاضر به لوبول
خالف پستانداران کامالً مشخص و مجزا نبودند. طی رنگ آمیزي 

ائوزین ذرات سفید رنگ به فراوانی در کبد گربه -هماتوکسیلین
دهنده کبد بسیار چرب گونه کوسه عربی مشاهده شد، که نشان

ختار بافتی کبد گربه کوسه ماهی عربی مورد مطالعه است. سا
مشابه سایر مهرداران بود. در کبد گربه کوسه ماهی عربی اثري از 
پانکراس مشاهده نگردید. در این گونه پانکراس به صورت 
اندامی مستقل و متشکل از دو بخش شکمی (که در سطح شکمی 
دوازدهه واقع شده است) و پشتی (که بلند و باریک بوده و پشت 

وازدهه قرار دارد) مشاهده شد.د

سپاسگزاري. 5

این تحقیق با تالش گروهی از صیادان بندر هندیجان صورت 
گردد.گرفت که از زحمات آنان تقدیر و تشکر می
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