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خصوصیات بافتشناسی سلولهای ترشح کننده زهر در خار  3گونه از سفرهماهیهای دمگزنده
( ،Himantura gerrardi ، Himantura walga ،Dasyatis bennetti :)eadiaaysaDدر آبهای شمالی
خلیج فارس و دریای عمان
هادی دهقانی ،*1میرمسعود سجادی ،1پریا پرتو ،2حمید رجاییان ،3جعفر جالیی
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 .1گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
 .2گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
 .3گروه فارماکولوژی و تاکسیکولوژی ،بخش علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
چکیده
سفرهماهیها از جمله غضروف ماهیهایی هستند که در آبهای شمالی خلیج فارس و دریای عمان حضور دارند و
ممکن است که بر روی دم شالق مانند خود یک یا چند خار سخت دندانهدار داشته باشد .وقتی که پشت این
حیوانات لمس شود ،دم با یک حرکت رفلکسی حرکت میکند و خار خود را در بدن متجاوز وارد میکند که باعث
ایجاد جراحت و وارد کردن زهر می شود .در این تحقیق به مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی بافت زیرپوستی خار در
گونههای مختلف سفرهماهیهای قسم ت شمالی خلیج فارس و دریای عمان پرداخته گردیده است .با استفاده از
 ،EDTAخارها کلسیمگیری شده و سپس با استفاده از روشهای مرسوم ،عملیات بافتشناسی بر روی خارها انجام
شد .نتایج نشان داد که ساختار الیههای پوست و زیرپوست خارها در تمامی گونهها ،شبیه به ساختار متناظر آنها در
دیگر قسمتهای بدن ماهی ها است .همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هر سه گونه مورد مطالعه
دارای سلولهای ترشح کننده زهر هستند .پراکنش سلولهای ترشح کننده زهر در گونههای مختلف ،متفاوت است؛
در گونههای پوی گزنده  ،Dasyatis bennettiو پوی دوخار  Himantura walgaاین سلولها در تمام قسمتهای
زیرپوست اطراف خار مشاهده شد و در گونه پوی چهارگوش  Himantura gerrardiتنها در شیارهای پهلویی و
قسمت کناری شکمی و پشتی خار بودند .این تفاوت در میزان پراکنش در میان گونههای مختلف احتماال تفاوت در
شدت مصدومیت آنها را توجیه میکند.
واژگان کلیدی :سفرهماهی ،خار ،بافتشناسی ،سلولهای ترشح کننده زهر ،خلیج فارس و دریای عمان

 haddehghani@gmail.comنویسنده مسوول ،پست الکترونیک :
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سفرهماهیان دارای  1تا  7خار بر روی دم شالق مانند
خود هستند .این خارها بسیار سخت و تیز هستند و
توسط الیه نازکی از مینا پوشیده میشوند با لبههای
اره مانند که دارای دندانههای تیز کوچک و برگشته
است .این خارها باعث ایجاد زخمهای بسیار شدیدی
میشوند و در صورت بیرون کشیدن از زخم جراحت
شدیدی ایجاد میکنند ( ;Thorsonl et al., 1988
 .)Barbaro et al., 2007aتولید این خارها در ماهی
در مراحل میانی جنینی شروع شده و پس از تولد
مراحل کلسیمی شدن آنها آغاز میشود .ریختن و
جایگزینی این خارها در سفرهماهیها به ندرت
مشاهده میگردد ( .)Thorsonl et al., 1988خار
گزنده این ماهیها در گونههای مختلف اندازههای
متفاوت دارد به شکلی که طولی تا  37سانتیمتر را
دارا میباشند ( ;Weiss and Wolfenden, 2001
 .)Campbell et al., 2003در این گروه بافت زهری
در الیه ی پوششی یا زیر آن خصوصا در شیارهای
شکمی خار که بر روی دم شالق مانند قرار دارد جای
دارد ( ;Pearson, 1967; Detolla et al., 1995

 .1مقدمه
سفرهماهیها همانند کوسهماهیان اسکلتی غضروفی
دارند ( .)Schiera et al., 2002چشم این ماهیها بر
روی سر آنها قرار دارد و پشت هر چشم سوراخ
اسپیراکل دارند .قرارگیری این دو اندام در قسمت
فوقانی سر ،به دلیل نوع فعالیتی است که این اندامها
انجام می دهند و در پی مخفی شدن ماهی در زیر گل
و ماسههای سواحل (این ماهیها با داشتن بدنی پهن
که صفحه بدنی را به دیسکی شبیه میسازد زمانی که
در زیر ماسه ها خود را دفن میکنند بطور کامل از
دید مخفی میمانند ( ;Perkins and Morgan, 2004
 ))Lim and Kumarasinghe, 2007که به منظور دور
ماندن از دید شکارچیان و همچنین جانورانی که در
زنجیرهی غذایی آنها قرار دارند انجام میگیرد ،امکان
دیدن و تنفس را برای ماهی فراهم میکنند .این
ماهیها دارای دهان و سوراخهای بینی در موقعیت
شکمی هستند (ستاری و همکاران .)1333 ،این
ماهیها عموما ساکن مناطق کم عمق نواحی گرم
حارهای هستند (Lalwain, 1995; Campbell et al.,

Campbell et al., 2003; Perkins and Morgan,

2003; Perkins and Morgan, 2004; Lewis et al.,
.)2006

 ،)2004; Barbaro et al., 2007aیا در الیهای پوستی
که خار را میپوشاند ،واقع شده است (Detolla et al.,
 .)1995; Perkins and Morgan, 2004نحوه
قرارگیری سلولهای ترشح کننده زهر در زیر یا درون
الیه زیرپوست در گونههای مختلف متفاوت است.
معموال روی خارها با یک الیه از موکوس و زهر
پوشیده شده است (;Weiss and Wolfenden, 2001
.)Campbell et al., 2003
هدف از این تحقیق ،بررسی وجود سلولهای ترشح
Dasyatis
گونههای
در
زهر
کننده
Himantura
،Himantura walga ،bennetti
 gerrardiدر آبهای شمالی خلیج فارس و دریای
عمان و تعیین محل قرار گیری آنها در اطراف خار و
در میان الیههای پوشاننده خار میباشد.

دلیل اغلب گزش های ناشی از این ماهیها پا گذاشتن
روی آنها به دلیل مخفی بوودن مواهی در زیور گول و
ماسههای بستر اسوت ( Lalwain, 1995; Schiera et
;al., 2002; Forrester, 2005; Uzel et al., 2005
Barbaro et al., 2007a; Lim and Kumarasinghe,
 .)2007به همین دلیل ،بسیاری از موارد گوزشهوا در
پا و قسمتهای پایین بدنی رخ میدهود ( Schiera et
Forrester,

;2002

al.,

2005; Lim and
 .)Kumarasinghe, 2007اموا گوزش در قسومتهوای

باالیی مثل دست بیشتر در ماهیگیرها در هنگام بواال
کشویدن توور رخ مویدهود ( ;Schiera et al., 2002
 .)Forrester, 2005بسویاری از مووارد مصودومیت یوا
مرگ ناشی از این گروه از جوانوران در سراسور جهوان
گووزارش گردیووده اسووت ( ;Fenner et al., 1989
Lalwani, 1995; Fenner et al., 1996; Weiss and
Wolfenden, 2001; Scharf, 2002; Perkins and
;.)Morgan, 2004; Forrester, 2005
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ائوزین و رنگآمیزیهای اختصاصی پا س 2و
آلسینبلو 3به ترتیب جهت تمایز گلیکوپروتئین خنثی
و اسیدی انجام گرفت (.)Luna, 1968
عکسهای بافتهای رنگآمیزی شده توسط
میکروسکوپ نوری  Leica Galen IIIو با دوربین
سونی مدل  SSC-DC58APگرفته شدند.

 .2مواد و روشها
تعداد  12خار از  3گونه سفرهماهی صید شده از
آبهای شمالی خلیجفارس و دریای عمان شامل
گونههای پوی گزنده Dasyatis bennetti (Gray,
) ،1851پوی دوخار ()Müller and Henle, 1841
Himantura walgaو پوی چهارگوش Himantura
) ،gerrardi (Gray, 1851از خانوادهی سفرهماهیان
دمگزنده ) (Dasyatidaeتهیه شد .پس از جداسازی
خارها از ماهی و شستشو توسط سرم فیزیولوژیک،
نمونهها در فرمالین بافره  11%قرار داده شدند و پس
از  72ساعت به فرمالین بافر  5%منتقل شدند .پس از
پایدارسازی کامل ،نمونه ها جهت کلسیمزدایی در
محلول  %4 EDTAقرار گرفتند .پس از اطمینان از
پایان کلسیمگیری ،قطعات بافتی از نواحی ابتدایی،
میانی و انتهایی خارها جدا گردیده و درون
کپسولهای مخصوص قرار گرفت و به دستگاه
اتوماتیک آماده کننده بافت 1وارد شدند .در این
دستگاه مراحل آمادهسازی بافتی شامل شستشو در
آب مقطر ،آبگیری ،شفاف سازی و پارافینه کردن
بافت بطور اتوماتیک انجام گرفت .سپس نمونه ها از
دستگاه خارج و در قالبهای آلومینیومی قالبگیری
گردیدند .نمونههای قالبگیری شده توسط میکروتوم
دستی الیتز بریده شده و برشهایی به ضخامت 7
میکرون بصورت سریال تهیه گردید .روبانهای حاوی
برشهای بافتی روی حمام آبگرم حاوی گلیسیرین و
سفیده تخم مرغ پهن گردید تا چروکهای احتمالی
آنها باز شده و براحتی روی الم قرار گیرد .المهای
آماده شده را شماره گذاری نموده و به مدت 1/5
ساعت در آون  55درجه قرار گرفتند تا ضمن خشک
شدن ،پارافینهای اضافی روی برشها و المها ذوب
شود .سپس المهای مربوط به هر قالب بایگانی شدند.
از المهای آماده شده ،در فواصل معین تعدادی الم
انتخاب شده و رنگآمیزی متداول هماتوکسیلین-

 .3نتایج
نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که تمامی 3
گونه از سفرهماهیها دمگزنده مورد بررسی سلولهای
ترشح کننده زهر را بر روی خار خود دارند .مطالعات
میکروسکوپی بر روی خار در گونه پویگزنده
( Dasyatis bennettiشکل -1الف) نشان داد که
زیرپوست حاوی سلولهای مخصوص تولیدکننده زهر
میباشد که این سلولها اطراف خار را فرا گرفته ولی
تراکم آنها در ناحیه شکمی و خصوصا در شیارهای
کناری بیشتر است .این سلولها بصورت یک نوار در
وسط سلولهای زیرپوستی قرار گرفتهاند (شکل-1
ب) و شکل آنها بیضی تا کشیده با هستههایی گرد
میباشد (شکل -1ج) .باقی سلولهای الیهی
زیرپوستی گرد بوده و حاوی گرانولهای ترشحی
بسیاری میباشند .این سلولها دارای اتصاالت
محکمی بین خود هستند و هستههای آنها گرد تا
بیضی است (شکل -1ج و د).
این گرانولها در رنگآمیزی السینبلو واکنش مثبت
نشان داده و آبی میشوند (شکل -1د) و بنابراین
حاوی موکوپلیساکاریدهای اسیدی هستند .ولی در
سلولهای مخصوص ترشح زهر ،وزیکولهای ترشحی
نسبت به این رنگ واکنش منفی نشان دادهاند
(شکل -1د) و بنابراین فاقد موکوپلیساکارید
میباشند.

1. Automatic tissue processor, Lipshow
manufacturing corporation Detroit, Michagian,
48210

2. PAS
3.
Alcian Blue
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در سفرهماهی گونه پوی دوخار ( Himantura walgaشکل -2الف) ،مطالعات میکروسکوپی بر روی برشهای حاصل
از خار ،نشان دهندهی آن است که سلولهای مخصوص تولیدکننده زهر در الیه زیرپوستی دور تا دور بخش سخت و
استخوانی خار را فرا گرفته است (شکل -2ب ) و بصورت یک نوار چند الیه در وسط سلولهای زیرپوستی قرار
گرفتهاند (شکل -2ج ،د و ه) .این سلولها استوانهای و چماقی شکل بوده و هستههای گرد تا کشیدهای درون آنها
وجود دارد (شکل -2د و ه) .در سیتوپالسم آنها وزیکولهای سیتوپالسمی دوکی شکل وجود دارد (شکل -2د) .این
الیه سلولها در نواحی ابتدایی نوک خار تکهتکه بوده و در میانه خار به یک الیه کامل تبدیل میشوند (شکل -2ب و
ج).
سلولهای الیه پایهای در زیرپوست که در زیر الیه سلولهای مخصوص تولید کننده زهر قرار گرفتهاند ،استوانهای
شکل بوده و در الیههای بعدی به تدریج دایرهای و در مقطع کشیده میشوند (شکل -2د) .این سلولها دارای
اتصاالت محکم بین سلولی بوده و در داخل آنها هسته گرد تا بیضی که بصورت کناری قرار گرفته ،وجود دارد .در
سیتوپالسم آنها گرانولهای ترشحی متعددی دیده میشود (شکل -2ه).
شکل  .1الف) تصویر گونه  .Dasyatis bennettiب) قسمتی از مقطع عرضی خار ) (سلولهای مخصوص تولیدکننده زهر
)(Eسلولهای اپیپوستی ) (MRناحیه استخوانی خار (السین بلو .)×131 -ج) نمایی از ناحیه شکمی خار .سلولهای ترشح کننده زهر
( )در میان الیه پوششی کامال مشخص هستند (هماتوکسیلین -ائوزین .)×721 -د) رنگآمیزی السینبلو ناحیهی شکمی خار .واکنش
منفی سلولهای تولیدکننده زهر به رنگآمیزی ،دلیلی بر عدم وجود موکوپلی ساکارید و واکنش مثبت سلولهای اپیپوستی مبنی بر
وجود موکوپلی ساکارید میباشد (السینبلو.)×721 -

ترشحی این سلولها و عدم حضور موکوپلی
ساکاریدهای اسیدی در این سلولها میباشد.
در رنگآمیزی السینبلو گرانولهای ترشحی
سلولهای زیرپوستی رنگ آبی به خود گرفتهاند و
بنابراین حاوی موکوپلیساکارید اسیدی میباشند
(شکل -2ه).

در رنگآمیزی السینبلو هیچ یک از اجزای سلولی در
سلولهای مخصوص تولید کننده زهر رنگ نگرفتهاند
(شکل -2ه) .در رنگآمیزی پاس سیتوپالسم این
سلولها بیرنگ شده و هستهها رنگ آبی به خود
گرفته اند و وزیکولهای ترشحی درون سیتوپالسم
قرمز رنگ شدهاند .این مطالب نشان دهنده وجود
موکوپلی ساکاریدهای خنثی درون وزیکولهای
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شکل  .2الف) تصویر گونه  .Himantura walgaب) مقطع عرضی خار و جایگاه سلولهای مخصوص تولیدکننده زهر را نشان میدهد.
) (سلولهای مخصوص تولیدکننده زهر ( )Eسلولهای اپیپوستی و ) (MRناحیه استخوانی خار قابل تشخیص هستند .ج) ناحیه شیار شکمی خار
و محل قرار گیری الیه سلول های ترشح کننده زهر در زیر الیه پوششی .د) سلولهای مخصوص تولیدکننده زهر با وزیکولهای کوچک سیتوپالسمی
قابل مشاهدهاند ،با توجه به قرار داشتن هسته در یک سمت سلول ،تراکم وزیکولهای سیتوپالسمی در قطب غیر هستهای بیشتر به نظر میرسد
(هماتوکسیلین -ائوزین؛  .)×721ه) رنگآمیزی السینبلو در زیرپوست را نشان میدهد .واکنش مثبت سلولهای اپیپوستی ( )Eبه رنگآمیزی السینبلو
نشان دهنده وجود موکوپلی ساکارید و واکنش منفی سلولهای مخصوص تولیدکننده زهر ( )به این رنگ مبنی بر عدم وجود موکوپلیساکارید
میباشد (السینبلو؛.)×721

بوده (شکل -3ج) و در قسمتهای میانی خار به
الیهای کامل تبدیل میشوند (شکل -3ج).سلولهای
زیرپوستی عمدتا گرد با هسته کروی کناری هستند و
درون سیتوپالسم آنها گرانولهای ترشحی به وفور
یافت میشود .در رنگآمیزی السین بلو ،سلولهای
زیرپوستی رنگ آبی گرفته و سلولهای سازنده زهر،
رنگ را به خود نگرفتهاند (شکل -3ب و ج).
سلولهای ترشحی هم در ناحیه بیرونی زیرپوست
وجود دارند که نسبت به رنگ السینبلو واکنش مثبت
داشته و رنگ آبی به خود میگیرند (شکل -3د).

بررسیهای انجام شده بر روی برشهای گرفته شده از
خار در گونه پوی چهارگوش Himantura gerrardi
(شکل  -3الف) نشان میدهد که بر روی خار این
گونه سلولهای مخصوص تولید کننده زهر تنها در
نواحی شکمی ،کناری -شکمی و کناری -پشتی قرار
داشته و در قسمت پشتی خار حضور ندارند .این
سلولها در یک یا چند ردیف سلول در زیر زیرپوست
قرار میگیرند .سلولها کشیده با هستههای گرد تا
بیضی شکل هستند (شکل  -3ب) .در سیتوپالسم
آنها تعدادی وزیکول به چشم میخورد .الیه
سلولهای سازنده زهر در نوک خار بصورت تکهتکه
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شکل  .3الف) تصویر گونه  .Himantura gerrardiب) رنگآمیزی السینبلو الیه اپیپوستی در این گونه را نشان میدهد .سلولهای
مخصوص تولیدکننده زهر ( )را در زیر سلولهای الیه اپیپوستی ( )Eنشان میدهد (السینبلو؛  .)×721ج) کامل شدن الیه سلولهای
مخصوص تولیدکننده زهر را در قسمتهای میانی خار نشان میدهد (السینبلو؛  .)×131د) سلولهای ترشحی ( )Gرا در الیه اپیپوستی
نشان میدهد .این سلولها همانند سلولهای اپیپوستی به رنگ السینبلو واکنش مثبت نشان میدهند (السینبلو؛ .)×721

 )1155( Lewisمشوخص گردیود ( .)Porta, 1905در
سال  1157هوم  Pearsonدر تحقیقوات خوود کوه بور
روی اندامهای انتقال زهر در  7گونوه از سوفرهماهیوان
آبهای استرالیا انجام داد نشان داد که سلولهوای زهور
در الیه زیرپوسوتی غوالف پوشواننده خوار قورار دارنود
( )Pearson, 1967در ایوون تحقیووق هووم هوویچ سوولول
زهری در ناحیوه پوسوتی خوار مشواهده نشوده اسوت.
 Barbaroو همکاران به بررسی ساختار بافوت شناسوی
خووار دمووی  2گونووه مربوووط بووه جوونس  Dasyatisاز
سفرهماهیان دریایی سواحل برزیل و  3گونه مربوط به

 .4بحث و نتیجهگیری
در بررسی نتایج حاصل از این مطالعه مشخص شد که
در گونوههوای  H. walga ،Dasyatis bennettiو H.
 ،gerrardiسلول های ترشح کننوده زهور وجوود دارد.
این سلولهای تولیود کننوده زهور در گونوههوایی کوه
حاوی آنها هستند در ارتباط بوا بافوت زیرپوسوتی کوه
خار را میپوشواند وجوود دارنود .در تحقیقوات بعودی
مشخص شد که این سلول هوا در ناحیوه پوسوت قورار
نداشووته و مربوووط بووه الیووه زیرپوسووتی (روپوسووت)
مویباشوند ایون نظور در نتیجوه تحقیقووات  Russellو
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پاس واکنش مثبت نشان داده و رنگ مویگیرنود .ایون
خصوصیات آنها را به سلولهای عمومی ترشوح کننوده
موکوس سطح بدن جانوران شبیه ساخته و شکل آنهوا
به سلول های ترشوح کننوده موکووس بودن مواهیهوا
شووباهت بسوویاری دارد (.)Barbaro et al., 2007a
ازطورف دیگور ،در گونوهی  ،H. gerrardiسولولهوای
غدهای لولهای شکل ترشحی خاصی وجود دارند که در
گونه های مختلف تراکم متفاوتی دارند ایون سولول هوا
بسیار بزرگتر از سلول های دیگر بافت زیرپوستی بووده
و به رنگآمیزی السوینبلوو واکونش مثبوت دارنود .در
گونوه  H. gerrardiایون سولولهوا در ناحیوه بیرونوی
زیرپوست در بین سلولهای زیرپوستی پراکندهاند .این
سلولهای ترشحی غدهای در سطح خارجی سلولهای
بافت زیرپوستی  3گونوه از سوفرهماهیوان رودخانوهای
جنس  Potamotrygonدر برزیل هم مشواهده شودند.
این سلولها مملو از ترشحات حاوی پوروتئین هیوالین
در سیتوپالسم خود می باشند و در بررسی گونهی P.
 falkneriمشاهده شوده اسوت کوه ایون سولولهوا در
زیرپوست برخی از نقاط دیگر بدن بجز خار هم وجوود
دارند ،همچنوین ایون سولولهوا در گربوهماهیوان هوم
مشوواهده شوودهانوود ( ;AL-Hassan et al., 1987
 .)Barbaro et al., 2007aاین سولولهوای غودهای در
گونوووههوووای  D. bennettiو  H. walgaگوووزارش
نگردیدهاند.
سلول های مخصوص ترشح کننده زهور در گونوه هوای
مووورد بررسووی گوورد ،بیضووی تووا اسووتوانهای مشوواهده
گردیدند و نسبت به رنوگ آمیوزی السوین بلوو و پواس
واکنش منفی نشان دادند که نشان دهنده عدم حضور
موکوووپلی سوواکاریدهووا در آنهووا موویباشوود .در بررسووی
گونه های جنسهوای  Potamotrygonو  Dasyatisدر
برزیل این سلولها فالکس شوکل مشواهده شوده و در
رنگ آمیزی برومو فنول بلو واکنش مثبت نشان دادنود
کووه نشووان دهنووده وجووود پووروتئین زیوواد در آنهووا
میباشود( .)Barbaro et al., 2007aایون نکتوه تاییود
کننده نتایج آنالیز زهر سفرهماهیان گونوه D. guttata
و گونوووههوووای متفووواوتی از جووونس Potamotrygon

جونس  Potamotrygonکووه در رودخانوههووای کشووور
برزیوول وجووود دارد پرداختووهانوود ( Barbaro et al.,
 )2007aو در آن مشخص شده است کوه سولول هوای
ترشح کننده زهر در زیر بافت زیرپوست پوشیده شوده
بر روی سطح خار حضور دارند و مکان قرارگیری ایون
سلولها در گونههای مختلف متفاوت میباشد.
سلولهای فوق در گونه  H. gerrardiتنها در سومت
پشتی و شکمی شیارهای کناری خارها وجود دارنود و
در گونههوای  ،H. walga ،D. bennettiدر زیرپوسوت
دور تا دور خار قابل مشاهدهاند .البته در ایون گونوههوا
هم در سمت شوکمی و خصوصوا در ناحیوه شویارهای
کناری بیشترین تراکم قابول مشواهدهانود .در تحقیوق
 Barbaroو همکوواران هووم مشووخص شوود کووه در دو
گونووهی دریووایی  Dasyatis guttataو Aetobatus
 narinariسوولولهووای ترشووح کننوودهی زهوور تنهووا در
سمت شکمی شکاف هوای کنواری حضوور دارنود و در
گونههوای رودخانوهای P. ،Potamotrygon falkneri
 orbignyiو  P. leopoldiدور توووووا دور خوووووار را
پوشانیدهاند ( .)Barbaro et al., 2007aدر تحقیقی که
بوور روی چنوودین گونووه از سووفرهماهیووان انجووام شوود
مشخص گردید که در اغلب مووارد ایون سولول هوا در
شیارهای کناری خارها قرار دارند و در برخی از مووارد
در سطح شکمی خارها قرار دارنود ()Halstead, 1970
کووه در تحقیووق حاضوور نتووایج بووه دسووت آمووده بوورای
گونههای  ،H. walga ،D. bennettiهمانند نتوایج بوه
دست آمده برای گونه های جنس  Potamotrygonدر
برزیل در تضاد با آن است (.)Barbaro et al., 2007a
محل قرارگیری سلولهای حاوی زهر در گونههای D.
 bennettiو  H. walgaدر بین دو الیوه از سولولهوای
زیرپوستی است و این در حالی است که این سولولهوا
در گونه  H. gerrardiدر زیور سولولهوای زیرپوسوتی
قرار دارنود و سولولهوای زیرپوسوتی در یوک الیوه در
سمت خارجی مستقر هستند.
سلولهای زیرپوستی گرد با هسته گرد کناری و دارای
گرانول های ترشوحی ریوز بسویاری درون سیتوپالسوم
خود هستند که نسبت به رنگ آمیزی های السینبلوو و
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میباشد که میزان زیادی از پروتئینهای آنزیمی را در
Barbaro et al., ( ترکیووب آنهووا نشووان داده اسووت
.)2007b
نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که نخست گونههای
 وHimantura walga ،Dasyatis bennetti
 دارای سلولهای ترشح کننده،Himantura gerrardi
زهر بوده و جایگاه این سلولها در این گونه متفاوت
 وDasyatis bennetti است؛ و دوم اینکه در گونههای
 این سلولها در تمامی اطرافHimantura walga
خار وجود دارند و منطقه پراکنش آنها در میان الیه
Himantura  درحالی که در گونه،زیرپوستی قرار دارد
 این سلولها در ناحیه پشتی خار وجود،gerrardi
ندارند و محل قرار گیری آنها در زیر الیه زیرپوستی
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