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 ی، استرسمنیای، خون یفاکتورها یرو یانگل یهایآلودگ اثرات یابیارز

 (Hypophthalmichthys molitrix) توفاگیف یماه آبشش بافت و 
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 1398 شهریورتاریخ پذیرش:            1398 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

 استخر(: 3مزرعه )هر یک با  3از  1396دوره پرورش از اردیبهشت تا اواخرمرداد ماه ماهیان فیتوفاگ در طی یکدلیل تلفات بچهبه 

فیتوفاگ مزارع پرورش ماهیان گرمابی شهرستان رشت ماهیان بچه ،مبتال به عوامل ناشناخته تلفات( 3، به ظاهرسالم( 2، آلوده به انگل( 1

منظور صورت زنده به آزمایشگاه منتقل شدند. در آزمایشگاه ابتدا عمل خونگیری بهها بهعدد(. نمونه 30برداری صورت گرفت )از هر مزرعه نمونه

شناسی و های انگلسنجی شده و بررسیهیان زیستدمی انجام گرفت. سپس ما ایمنی و استرس با قطع ساقه گیری فاکتورهای خونی،اندازه

 .Diplostomum spathaceum  ،Dactylogyrus sp. ،Chilodonella spاز گروه ماهیان آلوده به انگل شناسی آبشش صورت پذیرفت.بافت

در زیر میکروسکوپ مشاهده شدند. نتایج نشان  .Dactylogyrus spو در گروه ماهیان مبتال به عوامل ناشناخته تلفات فقط  .Trichodina spو 

سرم، هماتوکریت، الیزوزیم، ایمنوگلوبولین  کل در گروه ماهیان مبتال به سندرم، قرمز، هموگلوبینهایسفید، گلبولهایداد که سطوح گلبول

آلوده شناسی آبشش در گروه ماهیاناز لحاظ بافتترین بود. بیش IgMدر گروه ماهیان آلوده به انگل گلوکز، کورتیزول و در گروه ماهیان سالم 

انگل  شناسی از آبشش ماهیان آلوده بهکمک بافتکه بهترین ضایعات دیده شد. ضمن اینبه انگل و ماهیان مبتال به عوامل ناشناخته بیش

Dactylogyrus ،Trichodina وTrichophyra  هایو در ماهیان مبتال به سندرم ناشناخته انگل Dactylogyrus ای یاختهو اسپور تک

Dermocystidium گیرددیده شدند. در مجموع نتایج نشان داد که وضعیت سالمتی ماهیان فیتوفاگ تحت تاثیر عوامل انگی قرار می. 

  شش، انگل، خون، آب(Hypophthalmichthys molitrix)فیتوفاگ  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

استخوانی را با ترین خانواده ماهیان خانواده کپورماهیان بزرگ       

و  Sandersدهند )جنس تشکیل می 220گونه و  2400بیش از 

ترین (. در بین کپورماهیان، ماهی فیتوفاگ بیش2003همکاران، 

دهد، پرورش ماهیان گرمابی به خود اختصاص می ترکیب را در درصد

شود. این گونه دارای ترکیب را شامل می %50که حداقل طوریبه

 ،باشد )فریدپاکدر پرورش توام ماهیان مفید می رشد سریع بوده و

 منظور بقایموجودات بهر همواره سعی داشته که از سای (. بشر1385

ی افزایش پرورش آبزیان، شناسای با اخیر سالیان طی برد. بهره خود

دلیل تری برخوردار گشته است. بهنیز از اهمیت بیش آبزیان هایانگل

گیری از حضور های پرورش، پیشمحیطبر افزایش تراکم در  تأکید

 ها ازجمله باشد. انگلها از اهمیت زیادی برخوردار میآلودگی

 اصلی تولید شرایط ترین عوامل بیماریزای ماهیان بوده که جزءشایع

 و همکاران، فیضیشوند )واحد سطح محسوب می در آبزیانب مناس

هستند که از نظر ها (. ماهیان میزبان طیف وسیعی از انگل1392

 Barberتفاوت دارند ) زندگی با یکدیگر زیستگاه و چرخه سیستماتیک،

منظور بررسی انگلی در ماهیان به تنوع مطالعه (.2000و همکاران، 

ن حاصل از شیوع آ مشکالت از جلوگیری و هاانگل شناسی اینزیست

به  (. با توجه به روند رو2012و همکاران،  Nearyبود ) خواهد مفید

پروری در بخش ماهیان گرمابی و توجه به عوامل موثر توسعه آبزی

های مهم و اثرگذار، بروز روی میزان و بازده تولید، یکی از جنبه

ها های انگلی در این گروه از ماهیان است. تعداد کمی از انگلبیماری

(. 13٧٧ جعفری،جاللی) باشندماهیان مضر میی طور جدی برابه

عقیم  جنسی و بلوغ در تأخیر میر، و مرگد، رشش کاه بسب هاانگل

میکروبی،  هایبیماری برای بروز راط شرای و ماهیان شده شدن

جمله  (. از1386همکاران، عباسی و)د سازنمی فراهم قارچی و ویروسی

 تریکودینیده، خانواده به اعضای توانمی گرمابی ماهیان هایانگل

 جاللیو دیپلوستوماتیده اشاره کرد ) داکتیلوژیریده چیلودونلیده،

اعضای خانواده تریکودینیده در تراکم زیاد ماهیان  (.13٧٧ جعفری،

شوند باعث مرگ میزبانان خود میی  زای محیطو سایر عوامل استرس

(Lom  وDykova ،1992اکثر گونه .) های این خانواده متعلق به

 و انگل پوست و جنس تریکودینا است که عامل بیماری تریکودینیوز

(. Wootten ،1998و  Gazeباشد )می گرمابی و سردآبی آبشش ماهیان

طور هب های سطحی ماهیان هستند.اعضای خانواده چیلودونلیده انگل

اعضای خانواده . های سرد فعال استعمده جنس چیلودونال در آب

 محسوب دریایی و شیرین آب داکتیلوژیریده انگل ماهیان استخوانی

های این خانواده جنس داکتیلوژیروس جنس ترینمهم از. شوندمی

جنس  است. خانواده مهم دیگر خانواده دیپلوستوماتیده است که

های مهم این خانواده است که متاسرکر انگل دیپلوستوموم از جنس

کوری انگلی در ماهیان  بیماری عامل عنواندیپلوستوموم اسپاتاسئوم به

 از خون (.13٧٧ جعفری،جاللی) ده استپرورشی ایران شناخته ش

( و از 2004و همکاران،  Feist) است زنده موجودات اجزای ترینحیاتی

های شاخص بررسی نسالمت ماهیا مطالعه جهت پارامترهای مهم جمله

(. اطالع از فاکتورهای 2010و همکاران،  Kavithaباشد )خونی می

جهت تشخیص  مهمی ها ابزارها در بیماریخونی ماهیان و تغییرات آن

 کمک تواندکه می (1380 شاهسونی و همکاران،باشد )ها میبیماری

 و Abdel-Tawwab) ماهیان کند تعیین شرایط بهداشتی در شایانی

 آبزیان، بیوتوپ به شناسیتغییر در فاکتورهای خون .(2005 همکاران،

باشد میسالمتی وابسته ت سن، بلوغ جنسی و وضعی ماهی، گونه

(Patriche  ،فاکتورهای بیوشیمیایی2011و همکاران .)  خون جهت

و  Francescoشود )های استرس ماهیان استفاده میبررسی شاخص

در ماهیان  افزایش تراکم ماهی سبب بروز استرس (.2012همکاران، 

به س سترن در صورت بروز ا(. ماهیا2012و همکاران،  Liشود )می

ترشح حفظ کرده که  ن رابدزی هومئوستادل ی مختلف تعاهاروش

(. 2004و همکاران،  Acereteست )هاروشین از ایکی ول تیزرکو

 Abreuد )وشمییابی س ارزستربه اپاسخ جهت ر ول دتیزرکوترشح 

داران ترین مهرهکه ماهیان از ابتدائیرغم اینعلی (.2008و همکاران، 

ای برخوردار بوده که پیشرفتهشوند اما از سیستم ایمنی محسوب می

با سیستم ایمنی پستانداران و پرندگان شباهت فراروانی دارد اما این 

 و Zapataباشد )درجه حرارت آب می شدت متاثر ازسیستم ایمنی به

 اختصاصیغیر و اختصاصی صورتبه ماهیان در ایمنی (.199٧ همکاران،

 باشدمی وسیعی سطحی نواحی دارای آبشش (.Whyte ،200٧) باشدمی

(Wang  ،2013و همکاران)  کوهکن،) یونی در تنظیم موثری نقشو 

( 2012و همکاران،  Takabe( و تبادل گازهای تنفسی اصلی )1395

 کردن ترنزدیک و های آبششیتیغه افزایش با توانندماهیان مید. دار

 را هاآبشش سطحی ناحیه ها،تیغه طولش افزای و هابین آن فاصله

 Bowdenتری را دریافت نمایند )بیش اکسیژن نتیجه در افزایش داده و

باشد می ماهی هایاندام رینتحساسز ا آبشش  (.2014و همکاران، 

 مطالعاتی برا مهمی اندام آبشش (. بافت1389 ،و همکاران )کبریتی

 شناسی(. آسیب2011و همکاران،  Farkas) است بافتی شناسیآسیب

و  Hao) باشدآبزیان می سالمت مفید برای بررسی روشی بافتی

انگلی  هایآلودگی اثرات درباره مطالعاتی تاکنون (.2013همکاران، 

روی فاکتورهای خونی، ایمنی و بافت آبشش ماهیان انجام شده است 

 Capeotaماهی )تغییرات خونی سیاه روی توان به مطالعهکه می

capeota gracilisآلوده به انگل )Clinostomum complanatum   در

های انگلی روی برخی (، اثر آلودگی1385 سارنگ،رودخانة شیرود )

 (Rutilus frisii kutum)از فاکتورهای خونی ماهی سفید 
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ناشی از ی ضایعات آبشش(، 1386 رشیدی،مهاجر به رودخانه تجن )

 (Ctenopharyngodon idellaخوار )در ماهیان کپورعلف انگلی آلودگی

 آب ماهیان مونوژنهای انگل(، 1389 و همکاران، حموله پورحسین)

 اصفهان استان سطح در پرورشی استخرهایز ا در برخی شیرین

ارتباط بین آلودگی انگلی و فاکتورهای (، 1392 و همکاران، فیضی)

شده از سواحل بندر د ( صیSander luciopercaسوف سفید )خونی 

های انگلی روی برخی آلودگی اثر(، 1393 موحد و همکاران،) انزلی

 زاد)جمالتاالب انزلی ( Esox lucius)فاکتورهای خونی اردک ماهی 

شناسی بافتی جراحات ضایعات آسیب اثر(، 1393 و همکاران، فالح

و  (Hypophthalichthys molitrix) ایجاد شده در ماهی فیتوفاگ

آ لوده به انگل لرنه( آCtenopharyngodon idellaر )ماهی آمو

آ در برخی از مزارع پرورشی ماهیان گرمابی شهرستان سیپریناسه

 هایشاخصت تغییرا(، 1394 منشادی و همکاران،گلچینشوشتر )

 در (Rutilus frisii kutumخزر ) دریای سفید ماهیی ایمن و خونی

 ضایعات(، 1395 و همکاران، امیدوار) کارپیو ویروس رابدو با مواجهه

 ماهی کلراید هایلسلو و شآبش بافت روی مونوژن یاهانگل از ناشی

 (،1396 ،و پازوکی ( )واحدیRutilus frisii kutum) خزر دریای سفید

 به ( آلودهCapoeta capoeta gracilisماهیان )سیاه خونی پارامترهای

( Posthodiplostomum cuticola)کوتیکوال پوستودیپلوستومم انگل

( 1396، و همکاران کوهانستانیمظاهری) گلستان استان گلزرین نهر

شناسی و ایمنی کپور های انگلی روی پارامترهای خونو تاثیر عفونت

( اشاره 2016و همکاران،  Cyprinus carpio( )Panjviniمعمولی )

 ها موجب اثراتهای مختلف صورت گرفته انگلبررسیبراساس  کرد.

 شوند. سوء روی فاکتورهای مختلف خونی و آبشش ماهیان می

از طرفی، در گردند. نهایت موجب تلفات ماهیان می که درطوریهب

تلفات ماهی فیتوفاگ ناشی از سندرم ناشناخته  گذشته سال چند طی

اثرات آلودگی های  تحقیقهمین دلیل در این بهتشدید شده است. 

 های، شاخصایمنی -روی فاکتورهای خونیسندرم ناشناخته و  انگلی

 گرفت. قرارو بافت آبششی ماهی فیتوفاگ مورد بررسی  استرس
 

 هامواد و روش

دیبهشت ماه تا اواخر رطی یک دوره پرورش از ا تحقیقاین        

سه مزرعه پرورش ماهیان گرمابی واقع در  در 1396ماه  مرداد

آلوده به : ماهیان فیتوفاگ 1مزرعه شماره ) انجام شدشهرستان رشت 

مزرعه شماره به ظاهر سالم و ماهیان فیتوفاگ  :2مزرعه شماره انگل، 

(. در مجموع از هر ناشناخته تلفات عواملمبتال به  : ماهیان فیتوفاگ3

 صورت تصادفی صید گردید.به عدد بچه ماهی فیتوفاگ 30مزرعه 

طول ماهیان با استفاده از تخته  برداری با تورسالیک انجام شد.نمونه

متر و وزن ماهیان با ترازوی دیجیتالی با دقت یک سانتی سنجیزیست

(. ماهیان Nikolsky ،1963گیری شد )گرم اندازه 1/0با حساسیت 

صورت متر( بهسانتی 5/19و طول  گرم 91/6٧ )با وزن میانگین فیتوفاگ

به آزمایشگاه  اکسیژن، کپسوله ب مجهزب آ زنده با استفاده از مخازن

داری منتقل شدند. سپس ماهیان چند ساعت در شرایط مطلوب نگه

شدند تا استرس وارد شده به ماهیان رفع گردد. پس از انجام مراحل 

های خونی و ، جهت بررسی شاخصهوشی توسط پودر گل میخکبی

و  Stolenاز طریق قطع ساقه دمی )و استرس فاکتورهای ایمنی 

 سیسی 5/0 مقدار گردید. اخذخون  سیسی 2 میزانبه( 199٧ همکاران،

های اپندروف هپارینه )جهت انجام مطالعات خون به داخل تیوب

اپندروف غیرهپارینه  هایتیوب داخلبه سیسی 5/1و  خونی( فاکتورهای

ها در یک انجام مطالعات فاکتورهای ایمنی( ریخته شد. نمونه)جهت 

یک آزمایشگاه  های شدید بهو به دور از تکانکلمن حاوی یخ خشک 

برای هماتولوژی معتبر )آزمایشگاه تخصصی ویرومد( منتقل شدند. 

 از هر تکرار دریافت شدماهی  3لیتر خون از میلی 1تهیه سرم، 

مدت دو ساعت در دمای معمولی به و (1389 کاظمی و همکاران،)

دقیقه  5دور در  3500و پس از انعقاد با سرعت ته اتاق قرار گرف

های (. سپس نمونه2005و همکاران،  Panigrahiسانتریفیوژ گردید )

ارزیابی  .گراد قرار گرفتنددرجه سانتی -20سرم در فریزر در دمای 

 نژور سفیدپیپت مالوسیله یک به RBCو   WBCهای خونیشاخص

برای گلبول قرمز و پیپت مالنژور قرمز سفید و یک برای گلبول

و الم نئوبار پیشرفته  Reesکننده شمارش با استفاده از محلول رقیق

 :(Klontz ،1994انجام شد )

 متر مکعب خونتعداد گلبول قرمز در میلی=

  Xمربع کوچک(  5)تعداد گلبول قرمز در ×  10000

 متر مکعب خون= تعداد گلبول سفید در میلی 

 Xمربع کوچک(  4)تعداد گلبول سفید در ×  50

و محلول  %96وسیله متانول های سفید بهتشخیص افتراقی گلبول

های سفید نظیر آمیزی و شمارش انواع گلبولگیمسا جهت رنگ 10%

زیگزاگ ها به روش ها و ائوزینوفیلها، مونوسیتها، لنفوسیتنوتروفیل

 .(Klontz ،1994با استفاده از دستگاه شمارنده دستی انجام شد )
هموگلوبین و با استفاده از روش سیان متگیری هموگلوبین بهاندازه

آمریکا( با  Unicoساخت شرکت  VIS-2100اسپکتروفتومتر )مدل 

در نهایت مقدار (. Klontz ،1994نانومتر انجام شد ) 540طول موج 

وسیله منحنی استانداردی که قبالً تهیه شده بود و ههموگلوبین ب

 (:Daisley ،1983و  Blaxhallبراساس رابطه زیر محاسبه گردید )

 Hb( g/dlنمونه( = ) ODاستاندارد / OD × )غلظت استاندارد  

تعیین درصد هماتوکریت از روش میکروهماتوکریت استفاده  برای      

 D-78532 Tuttlingenها در داخل میکروسانتریفوژ )مدل لوله. شد

http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=115890
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دقیقه  5مدت زمان آلمان( قرار داده شد و به Hettrichساخت شرکت 

گیری پس از اندازه. (Houston ،1990سانتریفوژ گردید ) ٧000با دور 

دست آمده و روابط ریاضی فاکتورهای خونی با استفاده از اعداد به

                                           (:Klontz ،1994زیر را محاسبه نمود ) های خونیتوان شاخصمی
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( 2001 همکاران، و Rotllant) RIA روشبه پالسما کورتیزول سطوح       

 موجودن ژآنتی با 125با ید  شده دارننشا ژنآنتی بین واکش رقابتی

 با جامد فاز موجود در بادیآنتی به اتصالت جه پالسما نمونهر د

 Immunotechو کیت  فنالند ساخت LKBدستگاه گاماکانتر  از استفاده

سطوح الکتات با شد.  فرانسه( تعیین ، مارسی Immunotech)کمپانی

 Sigmaو کیت  ELISAوسیله هب آنزیمی سنجیرنگ استفاده از روش

استفاده  با گلوکز (. سطوح2004و همکاران،  Acereteگیری شد )اندازه

وسیله به آنزیمی روش براساسGlucose C2-test Wako کیت  از

Mutarotase شد ) تعیین و گلوکزاکسیدازKubokawa  ،و همکاران

نمونه سرم مطابق با  غلظت ایمونوگلوبولین کلرای محاسبه ب (.1999

 1/0لیتر از هر نمونه سرم با میلی 1/0گیری شد: اندازه Biuretروش 

 PEG, 10مخلوط شد ) %32لیتر از محلول پلی اتیلن گلیکول میلی

000 MW, Sigma chemical, St Louis, Mo, USA و مخلوط برای )

آوردن مولکول ایمونوگلوبولین انکوباسیون ساعت برای پایین  2مدت 

 Eppendorf Centrifugeسانتریفیوژ ) توسط ایمونوگلوبولین رسوب .شد

5415R, EppendorfAG, Hamburg, Germany 4دور در  5000( در 

گیری پروتئین کل در مایع شناور اندازه. گراد برداشته شددرجه سانتی

و  Siwicki) ل زیر محاسبه شدمطابق فرمو مقدار ایمونوگلوبولین. شد

Anderson ،1993 ؛Amar  ،2000و همکاران): 

 لیتر( ایمونوگلوبولین کلگرم در میلی= )میلی
 پروتئین کل در نمونه سرم  -پروتئین کل تیمار شده با پلی اتیلن گلیکول 

 Elisa  araeaderدستگاه از استفاده با M ایمونوگلوبولین گیریاندازه       

(Awareness, USA) 2100مدل  Stat fax روش و بهTurbidometric 

 های بادیبا آنتی IgMسنجی( انجام گردید. در این روش )کدورت

و باعث  کمپلکس داده های تامپون تشکیلکلونال موجود در محلولپلی

  IgMشوند. شدت کدورت ایجاد شده با مقدارکدر شدن محلول می

-2100ه و توسط دستگاه اسپکتروفتومتر )مدل رابطه مستقیم داشت

VIS  ساخت شرکتUnico  نانومتر با بالنک  340آمریکا( در طول موج

یزوزیم گیری سطوح البرای اندازه .(Ellis، 19٧٧) شد خوانده )آب مقطر(

 Micrococcusلیتر از سوسپانسیون باکتریمیلی ٧5/1، در سرم خون

lysodeikticus  )لیتر گرم در میلیمیلی 3٧5/0مقدار )معادل  )سیگما

میکرولیتر  250( با 2/6برابر  pHموالر با  05/0از بافر فسفات سدیم 

ثانیه به  180و  15ذب نوری پس از ـهای سرم مخلوط و جاز نمونه

سنجی استفاده شد و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر روش طیف

عنوان فسفات سدیم به بافر. نانومتر خوانده شد 6٧0در طول موج 

های انگلی منظور یافتن نمونهبه .(Ellis ،19٧٧بالنک استفاده شد )

های و سپس بررسی قسمت ها بررسی شدهابتدا سطح بدن ماهی و باله

های آبششی، حدقه داخلی انجام شد و زیر سرپوش آبششی، بین کمان

های مشاهده شده شمارش دقت بررسی و انگل اچشم و روده ب

خارج  ها(. سپس با استفاده از سوزن انگلYamaguti ،1964گردیدند )

و با سرم فیزیولوژی شسته و با روش بستن نمونه بین دو الم و در 

مدت دو هفته فیکس شدند و با رنگ کارمن آلوم رنگ به %10فرمالین 

های انگلی و سپس از الم( Mobedi ،2001و  Malekد )و تثبیت شدن

برداری انجام کروسکوپ و استریومیکروسکوپ عکستهیه شده با می

های انگلی شناسایی با استفاده از کلیدهای معتبر نمونه شد و نهایتاً

، Dickو  Poole؛ 1964و همکاران،  Bykhovsky-Pavloskayaشدند )

از سه گروه جهت بررسی هیستوپاتولوژیک آبشش ماهیان،  (.1985

م ئبه انگل و ماهیانی فاقد عالماهیان )ماهیان سالم، ماهیان آلوده 

به اندازه یک از استخرهای دارای تلفات ناشی از آلودگی( حاصل 

. شدفیکس بوئن متر از بافت آبششی را برداشته و در محلول سانتی

 80، ٧0، 50بوتانول با درجات -1 های فیکس شده توسط الکلنمونه

)جایگزینی سازی آبگیری شده و در مرحله بعدی عمل شفاف 96و 

پس از شفاف  جای الکل و جذب چربی بافت( صورت گرفت.هکلروفرم ب

وسیله پارافین مذاب پارافینه و های بافت آبششی بهنمودن، نمونه

 پوستی و همکاران، ؛13٧٧ ،بهمنی و کاظمی) گیری شدندقالب

های پارافینه حاوی بافت آبشش میکروتوم از قالب (. با استفاده از1382

( Fedorov ،1995و  Akhundovن )میکرو ٧ ضخامتبه بافتی یهابرش

آمیزی شدند. هماتوکسیلین رنگروش ائوزینهای بافتی بهتهیه و برش

وسیله میکروسکوپ نوری )مدل به آمیزیها پس از رنگنمونه بافت

M180N-شرکت ،NOVEL ( مجهز به دوربین )چین ،MD130 ،

مطالعه  مورد متصل به کامپیوترو  ، تایوان( OME-TOP systemشرکت

طرح کلی این تحقیق  (.1390و همکاران،  حالجیانقرار گرفتند )

صورت طرح کامالً تصادفی بود. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از به

 2013Excel و رسم نمودارها با استفاده از برنامهSPSS  18 افزارنرم

ویلک( -با آزمون )شاپیرو هاصورت پذیرفت. در ابتدا نرمال بودن داده

ها، برای مقایسه میانگین صورت نرمال بودن توزیع داده در .گردید تست

 طرفهها بین تیمارهای مختلف از آزمون تجزیه واریانس یکداده

(Oneway ANOVA) های همگن از آزمون و برای جداسازی گروه

ل از های غیرنرمااستفاده شد. برای داده %5توکی در سطح احتمال 

آزمون غیرپارامتریک کروسکال والیس و در مقایسه جفتی از آزمون 

 ویتنی استفاده گردید.-من
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 نتایج
 91/6٧با وزن میانگین عدد ماهی  90در این مطالعه در مجموع        

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از  مترسانتی 5/19گرم و طول 

)ماهیان  1شماره بررسی آلودگی انگلی ماهیان فیتوفاگ در مزرعه 

 Diplostomumهای دیپلوستوموم )انگلآلوده به انگل( وجود  فیتوفاگ

spathaceum،) داکتیلوژیروس(Dactylogyrus sp.،)  چیلودونال

(Chilodonella sp.) تریکودینا و (Trichodina sp.) داد نشان را 

 (.1)جدول
 

 ماهیان فیتوفاگ) 1مزرعه شماره جدا شده از ی هاانگل :1جدول 

 آلوده به انگل(

 ر هر ماهی آلودهتعداد انگل د گونه انگلی

Diplostomum spathaceum 1  عدد 2تا 

Dactylogyrus sp. 3  عدد 5تا 

Chilodonella sp. 1  عدد 2تا 

Trichodina sp. 2  عدد 3تا 
 

نشان داد نتایج حاصل از این مطالعه از لحاظ فاکتورهای خونی        

های سفید در ماهیان مبتال به سندرم ناشناخته بیش که سطوح گلبول

با توجه به آزمون واریانس از ماهیان سالم و آلوده به انگل بود ولی 

 .(<05/0P) نگردید مشاهده آماری دارمعنی اختالف تیمارها بین طرفهیک

قرمز در ماهیان مبتال به سندرم ناشناخته هایترین مقدار گلبولبیش

بین تیمارها اختالف  طرفهدیده شد و براساس آزمون واریانس یک

ماهیان آلوده  توکیدار آماری وجود داشت و با توجه به آزمون معنی

اختالف سندروم ناشناخته  به ماهیان مبتالچنین با و هم سالم با ماهیان

میزان هموگلوبین و هماتوکریت در . (>05/0Pدار آماری داشت )معنی

تر از دو تیمار دیگر بوده و با توجه به آزمون ماهیان آلوده به انگل کم

دار آماری مشاهده شد. بین تیمارها اختالف معنی طرفهواریانس یک

 براساس آزمون توکی نیز ماهیان آلوده به انگل با ماهیان سالم و 

دار ناشناخته اختالف معنی با ماهیان مبتال به سندروم، چنینهم

در بین سه گروه  MCHCو  MCV. مقادیر (>05/0Pآماری داشتند )

داری نداشت تفاوت معنیطرفه یک توجه به آزمون واریانس از ماهیان با

(05/0P>) ترین مقدار را دارا بود. مقدار و در ماهیان آلوده به انگل بیش

MCH کهطوریههیان آلوده به انگل بیش از دو تیمار دیگر بود. بدر ما، 

دار آماری ها اختالف معنیآزمون کروسکال والیس بین آن براساس

مشاهده شد و با توجه به آزمون من ویتنی مشخص شد که ماهیان 

چنین با ماهیان مبتال به سندروم و هم سالم آلوده به انگل با ماهیان

بین تیمارها با  .(>05/0Pآماری دارند ) دارمعنی ناشناخته اختالف

از نظر میزان نوتروفیل، لنفوسیت و  طرفهتوجه به آزمون واریانس یک

میزان ائوزینوفیل  مونوسیت و با توجه به آزمون کروسکال والیس از نظر

ترین بیش (.2 )جدول (<05/0P) نگردید مشاهده آماری داراختالف معنی

ترین که کمماهیان آلوده به انگل دیده شد درحالیمیزان کورتیزول در 

شد. با توجه به آزمون  هآن در ماهیان مبتال به سندرم ناشناخته مشاهد

دار آماری مشاهده شد رفه بین تیمارها اختالف معنیطواریانس یک

(05/0P<).  براساس آزمون توکی بین ماهیان آلوده به انگل با ماهیان

دار سندروم ناشناخته اختالف معنی هیان مبتال بهما با ،چنینو هم سالم

ترین مقدار گلوکز و الکتات خون بیش .(>05/0P) آماری وجود داشت

ماهیان آلوده به انگل و سالم مشاهده شد. با توجه به آزمون واریانس  در

توکی بین ماهیان دارای سندرم ناشناخته و دو گروه دیگر طرفه و یک

 میزان .(3)جدول  (>05/0Pوجود داشت ) دار آماریاختالف معنی

در ماهیان مبتال به سندرم ناشناخته ایمنوگلوبولین کل و یزوزیم ال

با توجه به آزمون واریانس  ،کهیطورهبیش از دو گروه دیگر بود. ب

دار آماری مشاهده شد و توکی بین تیمارها اختالف معنی طرفهیک

(05/0P<). میزانترین در ماهیان سالم بیش IgM ،که درحالی دیده شد

و ماهیان مبتال  ترین میزان آن متعلق به ماهیان آلوده به انگل بودکم

به سندرم ناشناخته در رده میانی قرار داشتند. با توجه به آزمون من 

 (>05/0Pدار آماری داشتند )اختالف معنی یکدیگر با تیمار سه هر ویتنی

بررسی کیفی قرار گرفت. در تمام هیستوپاتولوژیک مورد  (.4)جدول 

هم چسبیدن نسبی ماهیان فیتوفاگ سالم، جدا شدن اپیتلیوم المال، به

 و کامل المال، هایپرتروفی اپیتلیوم، هایپرپالزی موضعی و منتشر، 

اپیتلیوم تنفسی  ریزی، نکروز و پارگیخوردگی نوک المال، خونپیچ

درصد  6/66سم فقط در که تالنژکتازی یا آنوریدرحالی ،مشاهده شد

از ماهیان این گروه مشاهده گردید. در تمام ماهیان مبتال به سندرم 

، هایپرتروفی اپیتلیوم، هایپرپالزی المالناشناخته، جدا شدن اپیتلیوم 

 ریزی، نکروز و پارگیخوردگی نوک المال، خونموضعی و منتشر، پیچ

چسبیدن نسبی و کامل هم که بهدرحالی ،اپیتلیوم تنفسی مشاهده شد

درصد از ماهیان این گروه مشاهده شد. در تمام  6/66المال فقط در 

 هایپرتروفی ،المالهم چسبیدن نسبی و کامل ماهیان آلوده به انگل، به

خونریزی،  المال، نوک خوردگیپیچ منتشر، و موضعی هایپرپالزی اپیتلیوم،

که جدا شدن لیدرحا ،اپیتلیوم تنفسی مشاهده شد نکروز و پارگی

درصد از ماهیان  6/66اپیتلیوم المال و تالنژکتازی یا آنوریسم فقط در 

در گروه ماهیان به ظاهر سالم،  (.5این گروه مشاهده شد )جدول 

هایپرپالزی و هم چسبیدن کامل المال بهخونریزی بسیار شدید بود، 

جدا شدن اپیتلیوم میزان شدید وجود داشت، موضعی و منتشر به

خوردگی پیچ هم چسبیدن نسبی المال، هایپرتروفی اپیتلیوم وبهالمال، 

تالنژکتازی یا ضایعات نوک المال به میزان متوسط مشاهده شد و 

 میزان خفیف وجود داشت.اپیتلیوم تنفسی به آنوریسم، نکروز و پارگی
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 ن فیتوفاگ در تیمارهای مختلفماهیافاکتورهای خونی مقایسه  :2جدول 

 .(>05/0P)دهنده اختالف بین تیمارها است حروف التین غیرمشترک، نشان .(<05/0P)دهنده عدم اختالف بین تیمارها است حروف التین مشترک، نشان
 

 ن فیتوفاگ در تیمارهای مختلفماهیا فاکتورهای استرسمقایسه  :3جدول 

 (.>05/0Pدهنده اختالف بین تیمارها است )حروف التین غیرمشترک، نشان .(<05/0Pدهنده عدم اختالف بین تیمارها است )حروف التین مشترک، نشان
 

 تیمارهای مختلف ن فیتوفاگ درماهیا فاکتورهای ایمنیمقایسه  :4جدول 

 (.>05/0Pبین تیمارها است )دهنده اختالف حروف التین غیرمشترک، نشان .(<05/0Pدهنده عدم اختالف بین تیمارها است )حروف التین مشترک، نشان
 

 در تیمارهای مختلفمقایسه تعداد ماهیان مبتال به ضایعات مختلف بافت آبشش  :5جدول 

در گروه ماهیان فیتوفاگ مبتال به سندروم ناشناخته، خونریزی        

هم بهشدید بود، جدا شدن اپیتلیوم المال،  خوردگی نوک المالپیچ و

هایپرپالزی موضعی و منتشر، تالنژکتازی ، کامل المال و نسبی چسبیدن

میزان متوسط وجود داشت و هایپرتروفی اپیتلیوم و نکروز به یا آنوریسم

 تیمار

 پارامترها

 1مزرعه شماره 
 (ماهیان آلوده به انگل)

 2مزرعه شماره 
 (ماهیان به ظاهر سالم)

 3مزرعه شماره 
 (ناشناخته تلفاتماهیان مبتال به عوامل )

 a  9/428 ± 3620 a  5/461 ± 3640 a  3/420 ± 3950 (در مترمکعب )هزار تعداد گلبول سفید

 ٧/٧0٧10 ± 1660000  15٧0000 b ± a  6/1153٧8 ± 1343000 b  1/15280٧ تعداد گلبول قرمز )میلیون در مترمکعب(

 ٧5/0 ± 46/8 b  46/0 ± 88/8  b ٧/0 ± 43/a  6٧ لیتر(هموگلوبین )گرم/دسی

 3 ± 34 b  16/2 ± 36/a  03/3 ± 4/29 b  8٧ (درصدهماتوکریت )

MCV (فیلومتر) a  58/5 ± 4/218 a  06/4 ± 216 a  2٧/4 ± ٧5/216 

MCH (پیکوگرم) b  03/1 ± 2/55 a  55/0 ± 4/53 a  82/0 ± 53 

MCHC (درصد) a  59/0 ± 3/25 a  68/0 ± 88/24 a  22/0 ± 62/24 

 1 ± 80/18 a  19/3 ± 20/18 a  41/1 ± 19/a  8٧ (درصدنوتروفیل )

 ٧٧ ± a  83/1 ٧٧/٧6 a  60/4 ± 80/a  99/2 ± 10 (درصدلنفوسیت )

 a  03/1 ± 20/4 a  82/1 ± 60/3 a   96/0 ± 25/3 (درصدمونوسیت )

 ٧5/0 ± 96/0   ٧4/0 ± 90/0 a  40/0 ± 55/0 a  a (درصد) ائوزینوفیل

 تیمار

 پارامترها

 1مزرعه شماره 
 (ماهیان آلوده به انگل)

 2شماره  مزرعه
 (ماهیان به ظاهر سالم)

  3مزرعه شماره 
 (ماهیان مبتال به عوامل ناشناخته تلفات)

    5 ± 29/42    a  5٧/b  02/11 ± 6٧/٧5    a  22/3 ± 6٧ لیتر()نانوگرم/میلی کورتیزول

    3٧/6٧ ± ٧/a  02    ٧٧/٧4/12 ± 33  b  8 ± 84    b لیتر(گرم/دسی)میلیگلوکز 

    56    a  69/5 ± 33/19/b  61/3 ± 52    b  51/5 ± 6٧ لیتر(گرم/دسی)میلی الکتات

 تیمار

 پارامترها

 1مزرعه شماره 
 (ماهیان آلوده به انگل)

  2مزرعه شماره 

 (ماهیان به ظاهر سالم)
  3مزرعه شماره 

 (ماهیان مبتال به عوامل ناشناخته تلفات)

    50/a  16/4 ± 33/38    a  51/6 ± 33/45    b  6/10 ± 6٧ (u/ml/minیزوزیم )ال

IgM لیتر(گرم/دسی)میلی a  ٧3/1 ± 23    c  22/3 ± 33/38    b  3 ± 32    

    29/19    b  10/2 ± 3٧/a  85/0 ± 3٧    1٧/a  46/1 ± 1٧ لیتر(گرم/دسی)میلیایمنوگلوبولین کل 

 ضایعه بافتی

 درصد ماهیان

جدا شدن 

 اپیتلیوم المال

هم چسبیدن به

 نسبی المال

هم چسبیدن به

 کامل المال

هایپرتروفی 

 اپیتلیوم

هایپرپالزی 

 منتشرموضعی و

یا تالنژکتازی 

 آنوریسم

خوردگی پیچ

 نوک المال
 نکروز خونریزی

اپیتلیوم  پارگی

 تنفسی

ماهیان آلوده به ) 1مزرعه شماره 

 (انگل
6/66 100 100 100 100 6/66 100 100 100 100 

ماهیان به ظاهر ) 2مزرعه شماره 

 (سالم
100 100 100 100 100 6/66 100 100 100 100 

ماهیان مبتال )  3مزرعه شماره 

 (به عوامل ناشناخته تلفات
100 6/66 6/66 100 100 100 100 100 100 100 
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در گروه ماهیان میزان خفیف وجود داشت. اپیتلیوم تنفسی به و پارگی

شدید بود، نکروز و  خوردگی نوک المالپیچفیتوفاگ آلوده به انگل، 

تالنژکتازی ، چسبیدن نسبی و کامل المال همبه المال، اپیتلیوم شدن جدا

میزان متوسط وجود اپیتلیوم تنفسی به یا آنوریسم، خونریزی و پارگی

میزان داشت و هایپرتروفی اپیتلیوم و هایپرپالزی موضعی و منتشر به

در مقاطع بافتی آبشش  ،چنینهم .(6)جدول خفیف وجود داشت 

درصد  6/66)در  داکتیلوژیروسانگل  ،گروه ماهیان مبتال به سندروم

و در  صد ماهیان(رد 3/33اسپورهای درموسیستیدیوم )در  ماهیان( و

 لدرصد ماهیان(، انگ6/66 در)داکتیلوژیروس انگل، گروه ماهیان آلوده

 3/33در تریکوفیرا )و  (ماهیان درصد 3/33 دردار تریکودینیوم )مژه

در مقاطع بافت آبشش گروه  کهدرحالی، ( مشاهده شدنددرصد ماهیان

اسپورهای  ،کهضمن این .گونه انگلی مشاهده نشدماهیان سالم هیچ

در ماهیان گروه ماهیان سالم نیز مشاهده نشدند  درموسیستیدیوم

 (.٧)جدول 
 

 در تیمارهای مختلفمقایسه شدت نسبی ضایعات بافتی آبشش  :6جدول 

 نوع ضایعه
  1مزرعه شماره 

 (ماهیان آلوده به انگل)
  2مزرعه شماره 

 (ماهیان به ظاهر سالم)

   3مزرعه شماره 
 (ماهیان مبتال به عوامل ناشناخته تلفات)

 ++ ++ ++ جدا شدن اپیتلیوم المال

 ++ ++ ++ هم چسبیدن نسبی المالبه

 ++ +++ ++ هم چسبیدن کامل المالبه

 + ++ + هایپرتروفی اپیتلیوم

 ++ +++ + هایپرپالزی موضعی و منتشر

 ++ + ++ تالنژکتازی یا آنوریسم

 +++ ++ +++ نوک المال خوردگیپیچ

 +++ ++++ ++ خونریزی

 ++ + +++ نکروز

 + + ++ اپیتلیوم تنفسی پارگی

 ++ )متوسط(، +++ )شدید(، ++++ )بسیار شدید(+ )خفیف(،              
 

  در تیمارهای مختلفمشاهده شده در مقاطع بافت آبشش های انگل درصد فراوانی :7جدول 

 بافتهای انگل
 تیمار

 تریکوفیرا تریکودینیوم اسپورهای درموسیستیدیوم داکتیلوژیروس

 3/33 3/33 0 6/66 (ماهیان آلوده به انگل) 1مزرعه شماره 

 0 0 0 0 (ماهیان به ظاهر سالم) 2مزرعه شماره 

 0 0 3/33 6/66 (ماهیان مبتال به عوامل ناشناخته تلفات)  3مزرعه شماره 

 حثب 
روی فاکتورهای  انگلی هایآلودگی اثرات ارزیابی هدف با بررسی این       

 Hypophthalmichthysفیتوفاگ )خونی، ایمنی و بافت آبشش ماهی 

molitrixهای انجام شده در این تحقیق ( انجام گردید. طبق بررسی

 Diplostomumهای روی ماهیان فیتوفاگ مزارع آلوده به انگل، انگل

spathaceum، Dactylogyrus sp.، Chilodonella sp. و Trichodina sp. 

استخرهای  ،چنینهمدر استخرهای سالم و  کهدرحالی شدند. جداسازی

 بسیاری از مبتال به عوامل ناشناخته تلفات نمونه انگلی مشاهده نشد.

انگلی( سبب ایجاد  ترکم و عفونی )باکتریایی، ویروسی هایبیماری

هایی نظیر شوند و شاخصتغییراتی در فاکتورهای خونی ماهیان می

ای کاهش طور فزایندههو هموگلوبین ب هماتوکریت قرمز، گلبول تعداد

خونی و بیوشیمیایی  پارامترهای ارزیابی (.13٧٧ جعفری،جاللی) یابدمی

ازجمله ماهیان  موجودات سالمت در مورد اطالعات ارزشمند کسب سبب

( که تعیین فاکتورهای Vayghan-Haghi ،2011و  Baniشود )می

عنوان مثال، هاست. بهلولی و بیوشیمیایی خون یکی از این روشس

، Evansکربن شده )اکسیدهای قرمز باعث انتقال اکسیژن و دیگلبول

های مزمن در زا و بروز بیماری( و برای ارزیابی شرایط استرس2009

چنین، هم (.Moraes ،200٧و  Tavares-Dias) شوندمی استفاده ماهیان

و همکاران،  Claussهای سفید در سیستم ایمنی نقش دارند )گلبول

در  دهنده بروز بیماریها نشانتعداد و شکل آن ( و تغییر در2008

 (.1389کاظمی و همکاران، باشد )ماهیان می
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هم چسبیدن نسبی به -2جدا شدن اپیتلیوم المال،  -1 (.×100، ب و ج: ×40الف: هماتوکسیلین: –آمیزی ائوزینرنگ) سالمدر گروه بافت آبشش ماهی فیتوفاگ  مقطع :1شکل 

 نکروز، -9خونریزی،  -8، خوردگی نوک المالپیچ -7، آنوریسم -6، موضعی و منتشر هایپرپالزی -5، هایپرتروفی اپیتلیوم -4، هم چسبیدن کامل المالبه -3، المال

 اپیتلیوم تنفسی پارگی -10 
 
 

 

 

 
جدا شدن  -1×(. 100، الف، ب و د: ×40هماتوکسیلین: ج: –آمیزی ائوزینمقطع بافت آبشش ماهی فیتوفاگ در گروه ماهیان مبتال به عوامل ناشناخته تلفات )رنگ :2شکل 

خوردگی نوک پیچ -7آنوریسم،  -6عی و منتشر، هایپرپالزی موض -5هایپرتروفی اپیتلیوم،  -4هم چسبیدن کامل المال، به -3هم چسبیدن نسبی المال، به -2اپیتلیوم المال، 

 پارگی اپیتلیوم تنفسی -10نکروز،  -9خونریزی،  -8المال، 
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 الف. فلش زرد نشان×(. 400، ب: ×100الف:  هماتوکسیلین:–آمیزی ائوزین. مقطع بافت آبشش ماهی فیتوفاگ در گروه ماهیان مبتال به عوامل ناشناخته تلفات )رنگ3شکل 

 (، ج. تصویر بزرگ شده از اسپور درموسیستیدیومDermocystidiumدرموسیستیدیوم ) دهنده اسپورهای(، ب. فلش مشکی نشانDactylogyrusانگل داکتیلوژیروس )دهنده 
 

 
 هم چسبیدن نسبی المال،به -2 (.×100ج:  ، الف، ب و×40د: هماتوکسیلین: –آمیزی ائوزینرنگ) بافت آبشش ماهی فیتوفاگ در گروه ماهیان آلوده به انگل مقطع. 4شکل 

 (Trichodiniumدار تریکودینیوم )ای مژهیاختهاپیتلیوم تنفسی، *: انگل تک پارگی -10نکروز،  -9خونریزی،  -8خوردگی نوک المال، پیچ -7آنوریسم،  -6 
 

 
 دهنده انگل های مشکی نشانالف. فلش (.×400الف و ب: هماتوکسیلین: –آمیزی ائوزینرنگ) بافت آبشش ماهی فیتوفاگ در گروه ماهیان آلوده به انگل مقطع. 5شکل 

 .(Trichophyraدار تریکوفیرا )ای مژهیاختهدهنده انگل تکهای مشکی نشان(، ب. فلشTrichodiniumدار تریکودینیوم )ای مژهیاختهتک
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 هایمطالعه حاضر نشان داد که سطوح گلبول نتایج حاصل از       

ترتیب بیش از ماهیان سفید در ماهیان مبتال به سندرم ناشناخته به

دار آماری مشاهده نگردید. و آلوده به انگل بود ولی اختالف معنی سالم

این عدم تفاوت در مقادیر نوتروفیل، لنفوسیت مونوسیت و ائوزینوفیل 

داری ( نیز تفاوت معنی1395و خاج )منشادی هم دیده شد. گلچین

( Carasobarbus luteusهای سفید ماهی حمری )در تعداد گلبول

آلوده به انگل کنتراسکوم مشاهده نکردند، اگرچه در ماهیان آلوده به 

ترین مقدار مشاهده گردید. این در انگل برخالف این تحقیق بیش

سفید و نوتروفیل ایهافزایش میزان گلبول ها باعثکه انگل حالی است

و  بخشحیات( شدند )Abramis bramaدر ماهی سیم دریای خزر )

های گلبول مقدار نیز خزر دریای سفید ماهی سوف و در (1390 همکاران،

تر بود. چون در ماهیان بیمار سفید و نوتروفیل در ماهیان آلوده بیش

شود و تری تولید میهای سفید بیشمنظور تولید پادتن، گلبولبه

موحد یابد )علت کاهش ایمنی بدن کاهش میمقادیر لنفوسیت هم به

رسد که عمل اصلی لنفوسیت این است نظر می(. به1393و همکاران، 

 خاص از ایمنی هایکننده برای مکانیسمهای عملعنوان سلولکه به

نشان که  وجود دارد شواهدی ،چنینهم کند.می عمل پادتن طریق تولید

که یا این دارندخواری های ماهی فعالیت بیگانهلنفوسیت دهدمی

 دهندمی افزایش را این توانایی )مثل ماکروفاژها( دارای هایسلول

سفید در کپور معمولی آلوده به انگل (. افزایش گلبول1381 ستاری،)

(. در هر صورت 2016و همکاران،  Panjviniنیز گزارش شده است )

سفید در ماهیان مبتال به سندرم ناشناخته هایباال بودن میزان گلبول

کننده نوعی شرایط زیستی و غیرزیستی نامناسب باشد. تواند بیانمی

هموگلوبین و هماتوکریت در ماهیان آلوده به ، قرمزهایگلبولمیزان 

ترین بیش و تر بودسندروم ناشناخته کم انگل از ماهیان سالم و مبتال به

میزان آن در ماهیان مبتال به سندرم ناشناخته دیده شد. در مقابل 

دو تیمار دیگر  ماهیان آلوده به انگل بیش از در MCHCو  MCHمقدار 

های بودن مقدار گلبولهیچ تفاوتی نداشت. کم MCV کهدرحالیبود. 

( مبتال Anguilla anguilaقرمز و هماتوکریت در مارماهی اروپایی )

(، ماهی 1990و همکاران،  Boon) Anguillicola crassusل به انگ

( و 1395 و خاج، منشادیگلچینحمری آلوده به انگل کنتراسکوم )

( آلوده به Tambaquiهش میزان هماتوکریت در ماهیان پاکوی سیاه )کا

( گزارش 200٧و همکاران،  Tavares-Dias) Dolops carvalhoiانگل 

 مهاجر سفید ماهی مطالعه روی از حاصل چنین، نتایجشده است. هم

تری بیش که ماهیانی که دارای آلودگی داد تجن نشان رودخانه به

مواجه شدند  MCVافزایش  و و هموگلوبین تهماتوکری کاهش با بودند،

آلوده  Channa sriatus(. مطالعه روی ماهی 1390خارا و همکاران، )

نشان داد که حضور انگل باعث کاهش  Alitropus typusبه انگل 

شد  MCHCو  MCHگلبول قرمز و افزایش  هموگلوبین و هماتوکریت،

(Achuthan Nair  وBalakrishnan Nair ،1983هم .)ماهی  ،چنین

را  هموگلوبین و هماتوکریت، گلبول قرمزتری کپور آلوده مقادیر کم

 Boops(. مطالعه روی ماهی 2016و همکاران،  Panjviniنشان داد )

boops  نشان داد که در ماهیان آلوده به انگل مقادیر هموگلوبین و

داری در مقایسه با ماهیان سالم کاهش یافت طور معنیههماتوکریت ب

(Özdemir  ،نتایج مطالعات ذکر شده با مطالعه 2016و همکاران .)

رج شدن خون های عفونی به جهت خاخوانی دارد. در بیماریاخیر هم

و اشکال  شودخونی میکم ماهی دچار ،های ریزها و خونریزیاز مویرگ

 شودبا تغییر مواجه می (MCV)گلبول قرمز و اندازه گلبول قرمز 

های انگلی این بیماری در و پویکلوسیتوزیس( اما )آنیزوسیتوزیس

خوار مثالً های انگلی خونافتد مگر در بیماریتر اتفاق میتغییرات کم

و در تریپانوزوما در ماهی  در ماهی خاویاری Nitzschiaدر زالوها، در 

افتد که تعداد تر اتفاق میسوف حاجی طرخان. این حالت وقتی بیش

ای باشد که ها از لحاظ شدت آلودگی به گونهالروها در داخل بافت

. (13٧٧ جعفری،جاللیدنبال داشته باشد )تحریک مستمر بافت را به

میزان تغییرات در  انگل، 4در بررسی ماهی سیم دریای خزر آلوده به 

 مشاهده شد MCHCو  MCV ،MCHهماتوکریت، هموگلوبین، 

 ،ماهی( در سیاه1385ولی سارنگ ) (1390و همکاران،  بخشحیات)

 ( در سوف1393و موحد و همکاران ) ( در ماهی سفید1386) رشیدی

بین فاکتورهای خونی  داریمعنی تفاوت سالم و آلوده به انگل خزر دریای

تغییرات برخی فاکتورهای خون در ماهیان  طرفیاز  مشاهده نکردند.

 تواند به عوامل ناشناختهتر بود که میبیشعوامل ناشناخته  بهمبتال 

ماهی  ،کپورمعمولی ماهیان روی مطالعه داد. نسبت محیطی تغییرات یا

 Hypophthalmichthysسرگنده ) (، کپورcarassius auratusحوض )

nobilis) ای نشان داد که دما روی رشد و پارامترهای خونی کپور نقره و

 کهزمانی (.Zdanovich ،1986و  Konstantinovاین ماهیان تاثیر دارد )

 Bozorgnia) یابدمی افزایش خون در سفید مقدار گلبول بدیا افزایش دما

 Dicentrachrchusدریایی ) باس ماهی روی مطالعه (.2011 همکاران، و

Labraxهای قرمز و هموگلوبین، تغییرات ( نشان داد که تعداد گلبول

تغییرات فصلی و سیکل جنسی و سایر موارد  با رابطه داری را درمعنی

 (.Krajnovic-Ozertic ،1991فیزیولوژیکی دارند )

کورتیزول با ارتباط بین سطوح گلوکز و  کنندهمطالعات بیان       

( Santos ،2001و  Pacheco؛ 1995و همکاران،  Chenاسترس بوده )

و  Fevolden؛ Carrick ،2002و  Pottinger) و سطوح کورتیزول

دهنده نشان( 1390 و همکاران، ابراهیمی) گلوکز( و 2002همکاران، 

تواند بروز استرس در ماهیان می وجود استرس در ماهیان هستند.

و همکاران،  Affonsoرفتن مقادیر گلوکز خون شود )موجب باال 

ترین مقدار کورتیزول و گلوکز خون در گروه ماهیان بیش(. 200٧

ترین که کمگیری شد، درحالیفیتوفاگ آلوده به انگل انداره
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ها آن در ماهیان مبتال به سندرم ناشناخته دیده شد. این اختالف

حال، مطالعه روی باشد. با اینمی هاانگل ناشی ازهای ناشی از استرس

مقادیر گلوکز  آلوده به انگل ماهیان که در داد نشان Boops boopsماهی 

 Özdemirیافت ) داری در مقایسه با ماهیان سالم کاهشطور معنیهب

روی ماهی  (1391) اخوان و همکارانرعنای مطالعه (.2016 همکاران، و

که سطوح کورتیزول و گلوکز ( نشان داد Carassius auratusطالیی )

تا  شاهدداری نسبت به ماهیان طور معنیهدر ماهیان استرس دیده ب

دهنده تاثیر زمان استرس پس از استرس باالتر بود که نشان ساعت 48

چنین، هایپرگلیسمی یک پاسخ معمول به . همروی کورتیزول بود

مطالعه (. Wendelaar Bonga ،199٧استرس حاد در ماهیان است )

سطوح گلوکز سرم با نشان داد که  Clarias batrachusگونه  روی

 ،چنین. هم(Joshi ،19٧4و  Tandon) یابدکاهش دما افزایش می

( نشان داد که در Rhamdia quelenای )مطالعه روی گربه ماهی نقره

تر، تر گلوکز )هایپرگالیسمی( و در دمای پاییندمای باالتر میزان بیش

و همکاران،  Lermenدارد ) تر گلوکز )هیپوگالیسمی( وجودمیزان کم

یزوزیم ماهیان یک مولکول دفاعی گسترده در سیستم ال (.2004

است که برای حفاظت در مقابل عوامل بیماریزای ماهی  ذاتی ایمنی

دهد که (. مطالعات نشان میSahoo ،2008و  Saurabhمهم است )

عبارتی ماهی به کرات به .است ها ضعیفایمنی ماهیان نسبت به انگل

که آن دلیلبه .شود مبتالتواند به یک انگل در طول حیات خود می

دهند، دارای چرخه زندگی هستند ها مهاجرند، تغییر مکان میانگل

(. 13٧8 ،اورمزدی) برخوردارند زیادی بافتی شیمیایی ساختمان تنوع از و

آلوده به انگل  فیتوفاگاز لحاظ فاکتورهای ایمنی ماهیان ، طورکلیهب

یزوزیم و ایمنوگلوبولین ، الIgMفاکتور ایمنی  سه مقادیر ترینکم دارای

و همکاران،  Boops boops (Özdemirکل بودند. مطالعه روی ماهی 

( نشان 2009و همکاران،  Henry) Dicentrarcus labrax( و 2016

داری طور معنیهیزوزیم بآلوده به انگل، فعالیت الداد که در ماهیان 

یزوزیم در در مقایسه با ماهیان سالم کاهش یافت. کاهش فعالیت ال

ماهیانی مرتبط باشد که حساسیت  است به آلوده به انگل ممکن ماهیان

(. فعالیت Alvarez-Pellitero ،2008باالیی به عوامل بیماریزا دارند )

 Polysporoplasma انگلبه آلوده Sparus aurata یزوزیم در ماهیال

sparis داری کاهش یافت که ناشی از پاسخ طبیعی طور معنیهب

 (. مطالعه رعنای2005و همکاران،  Karagouniزا بود )عوامل بیماری

( Carassius auratus( روی ماهی طالیی )1391اخوان و همکاران )

بار  3ماهیانی که در معرض یزوزیم پالسما در نشان داد فعالیت ال

از  پس ساعت 48و  12 در توجهی میزان قابلبه بودند گرفته استرس قرار

 د.بو شاهداسترس افزایش یافت و باالتر از میزان آن در ماهیان گروه 

 Schlenkطور مستقیم در معرض عوامل محیطی بوده )به بششآ       

موجب حساسیت  بافتی عوارض و (Benson ،2001و 

و  Haaparantaشود )های ثانویه و مرگ و میر میماهیان به بیماری

دهنده کننده اسمز نشانهای تنظیماندام (. تغییرات199٧همکاران، 

(. Martinez ،200٧و  Camargoباشد )به سالمت حیوان می آسیب

های هیستوپاتولوژیکی بافت آبشش عالئم مختلفی را در بررسی

د که این عالئم در همه تیمارها وجود دهآبشش ماهیان نشان می

نماید و این دارد و کم و زیاد بودن عالئم است که تفاوت ایجاد می

عالئم در گروه ماهیان فیتوفاگ آلوده به انگل و ماهیان مبتال به 

تر بود و ها بیشدلیل وجود انواع مختلف انگلسندرم ناشناخته به

، کامل المال بیدن نسبی وهم چسبهشامل جدا شدن اپیتلیوم المال، 

خوردگی نوک پیچ، هایپرپالزی موضعی و منتشر، هایپرتروفی اپیتلیوم

 تالنژکتازی بود. مطالعه اپیتلیوم و نکروز و پارگی، خونریزی، المال

 نشان Cyanocharax alburnus و Astyanax fasciatus گونه دوروی

سازی، واکوئل اپیتلیوم، ساختار تغییر شامل تغییرات اصلی که داد

هیپرپالزی اپیتلیوم المالی اولیه و تغییر ساختار و وقوع آنوریسم در 

المالی ثانویه بود. شدیدیرین تغییرات در ارتباط با شدیدترین محیط 

و  Flores-Lopesزا در آب بود )دهنده حضور عوامل استرسو نشان

Thomaz ،2011( واحدی و پازوکی .)آبشش ( در بررسی بافت1396 

نظیر تخریب  ضایعاتی مونوژن هایآلوده به انگل خزر دریای سفید ماهی

های اپیتلیال های آبششی، هایپرتروفی سلولتیغه چسبندگی و هارشته

شدن اپیتلیوم از غشای پایه  های آبششی، جداو هایپرپالزی تیغه

چنین، ها، آنوریسم و بروز حالت چماقی را گزارش کردند. همتیغه

ها ها کاهش ولی اندازه آنهای کلراید در حضور انگلسلولتعداد کل 

در ماهی فیتوفاگ  (1394) منشادی و همکارانگلچین نداشت. تغییری

صورت واکنش التهابی به lernaea cyprinaceaو آمور مبتال به انگل 

ای، هیپرپالزی بافت پوششی پوست، تزاید هستههای تکنفوذ سلول

زایی پرخونی، رگ نکروز عضالنی، گدانه مالنین،افزایش رن فیبروبالست،

پورحموله و همکاران حسین ،چنینو خونریزی را مشاهده نمودند. هم

و  Dactulogyrus spهای .( اثر هیستوپاتولوژیک انگل1389)

Trichodina sp. صورت هیپرپالزی، تخریب، هرا در ماهی آمور ب

چنین وضعیتی در ماهی خونریزی، ادم و تالژیکتازی بیان نمودند. 

گزارش  (Molnar ،19٧2) lamlatus  Dactulogyrusانگل به مبتال آمور

تواند در ارتباط با افزایش در فعالیت . تغییرات آبشش میشده است

حال تغییر هستند، فاصله انتشار  هایی که در معرض محیط دراندام

ی خون( هاها و افزایش بافت )گلبولحاصل از آب اطراف به مویرگ

؛ 200٧و همکاران،  Antonio) در فضاهای خونی المالی ثانویه باشد

Ayoola ،a2008؛ Ayoola، b2008؛ Saber، 2011.) های تیغه تغییرات

ها تواند سبب افزایش فاصله انتشار آب اطراف به مویرگآبششی می

های ثانویه و مختل شدن انتشار اکسیژن شود و افزایش بافت در تیغه

(Bhagwant  وElahee ،2002.)  بروز استرس شدید سبب تجمع خون
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های خونی در آبشش شده، که ممکن است همراه با تغییراتی در رگ

های پیالر آسیب دیده باعث افزایش جریان باشد. در نتیجه، سلول

 آنوریسم حتی و خون تجمع ای،تیغه و اتساع کانال حاشیه داخل در خون

چنین، پارگی اپیتلیوم هم (.2004مکاران، و ه Martinezشود )می

(. 1983و همکاران،  Temminkشود )آبششی سبب خونریزی می

جوشی در جوشی المالر حاصل از هایپرپالزی المالر سبب همهم

دلیل شود. بهمیهای المالری موجود در اپیتلیوم هایپرپالزی مویرگ

چسبیده که این هم های ثانویه بهتغییرات در قوام موکوسی، تیغه

ای یاختهها مانند عفونت انگلی تکهمراه تعدادی از محرکپاسخ به

(Goldes  ،1988و همکاران )(، اثرات مزمن آلومینیوم )باران اسیدی

و همکاران،  Karlsson-Norrgren) دهدو کاهش درجه حرارت رخ می

a1986 ؛Karlsson-Norrgren  ،و همکارانb1986 ؛Saber ،2011.) 

فاکتورهای خونی، توان گفت که گیری کلی میدر یک نتیجه       

زنده و  مختلفایمنی و استرس ماهیان فیتوفاگ تحت تاثیر عوامل 

های هیستوپاتولوژیک آبشش نقش غیرزنده قرار دارند، که با بررسی

ها در ایجاد این ضایعات در ماهیان آلوده به انگل و حتی ماهیان انگل

شود پیشنهاد می ،چنین. همتر شدناخته مشخصمبتال به سندرم ناش

که مشابه این مطالعه روی سایر ماهیان دارای ارزش اقتصادی و 

 .پرورش انجام شود
 

 دانیقدر و تشکر
تشکر و قدردانی خود را از همکاری  نگارندگان مراتب وسیلهبدین       

تمامی دوستانی که در به آقای مهندس سجاد کاظمی و صمیمانه 

 دارند.اند ابراز مینشستن این تحقیق تالش نموده ثمر

 

 منابع

 دما اثرات .1390 .،م.ن عدلو، پور، م.ر. وایمان ؛ح..م ابراهیمی، .1

 عظیم گورامی ماهی در خونی فاکتورهای بعضی و بازماندگی رشد، بر

جلد  .شناسی ایرانمجله زیست(. Osphronemus goramy) الجثه

 .654تا  648ات صفح ،5، شماره 24

کارسیدانی، س. حقیقی ؛، ز.امیدوار ؛قاسمی، م. ؛، ص.امیدوار .2

 ماهیی ایمن و خونی هایشاخص تغییرات .1395 .،ک ژاد،نیو زلف

 ویروس رابدو با مواجهه ( درRutilus frisii kutumخزر ) دریای سفید

 .38تا  2٧ات ، صفح4. شماره پروریآبزی توسعه نشریه. کارپیو

انتشارات جهاد  .شناسی پزشکیتک یاخته. 1378 ،اورمزدی، ه. .3

 .فحهص 329 .دانشگاهی

شناسی روی گناد مطالعه بافت .1377 ،بهمنی، م. و کاظمی، ر. .4

، 1پرورشی جوان. مجله علمی شیالت ایران. شماره  ماهیانتاس

 .16تا  1ات صفح

 شناسیبافت. 1382 ،.آ فضیلی، و. م مرادی،ادیب ؛.آ پوستی، .5

 546. تهران دانشگاه انتشارات. شناسیبافت هایتکنیک و ایمقایسه

 .صفحه

 آب ماهیان انگلی هایبیماری و هاانگل. 1377 ،.ب جعفری،جاللی .6

 564. ایران شیالت آبزیان، پرورش و تکثیر معاونت انتشارات. شیرین

 .صفحه

صیادبورانی،  روحی، ج. ودقیق ؛ح. خارا، ؛فالح، ف. زادجمال .7

های انگلی روی برخی فاکتورهای خونی آلودگی اثر .1393 ،م.

های جانوری ( تاالب انزلی. مجله پژوهشEsox luciusاردک ماهی )

 .36تا  22ات ، صفح1)مجله زیست شناسی ایران(. شماره 

بررسی  .1389 ،.محمدیان، ب و .پیغان، ر ؛.پورحموله، محسین .8

ر ضایعات آبششی ناشی از آلودگی انگلی در ماهیان کپور علفخوا

(Ctenopharyngodon idellaم .) شناسی دریا )بیولوژی زیستجله

  .55تا  4٧، صفحات 1، شماره 2دوره  دریا(.

 یوسفی ؛دژندیان، س. ؛محسنی، م. ؛کاظمی، ر. ؛حالجیان، ع. .9

یزدانی، م.ع. و یگانه،  ؛پوردهقانی، م. ؛منی، م.به ؛جوردهی، آ.

شناسی گناد روش جراحی و مطالعه بافتبرداری بهتکه. 1390 ،ه.

( پرورشی. مجله تحقیقات Acipenser persicusماهی ایرانی )تاس

 .233تا  229ات صفح ،3دامپزشکی. شماره 

 ؛احمدنژاد، م. ؛صیادبورانی، م. ؛خارا، ح. ؛بخش، م.ر.حیات .10

 فاکتورهای بررسی. 1390 ،موحد، ر. و رهبر، م. ؛روحی، ج.دقیق

 )سواحل (orientalis brama Abramis) رخز دریای سیم ماهی خونی

 .5٧تا  4٧ات ، صفح2شماره  .علوم زیستیمجله . انزلی( بندر

 ؛.ش بهروزی، ؛.ا.ع سعیدی، ؛.ز کارساالری،رشیدی ؛.ح خارا، .11

 انگلی هایآلودگی شیوع بررسی .1390 ،.م احمدنژاد، و. م رهبر،

 تاثیر و تجن رودخانه به مهاجر (Rutilus frisii kutumسفید ) ماهی

 بیولوژی) دریا شناسی زیست. خونی فاکتورهای برخی روی هاآن

 .39تا  31ات صفح ،9 شماره .(دریا

 فاکتورهای برخی روی انگلی هایآلودگی اثر. 1386 رشیدی، ز.، .12

 کارشناسی نامهپایان تجن. رودخانه به مهاجر سفید ماهی خونی

 .صفحه 145 الهیجان. واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد.

 اثر .1391 ،فالح، ف. زادجمال اسالملو، خ. و ؛اخوان، س.رعنای .13

 پارامترهایو  پروتئازآنتی کورتیزول، تغییرات بر حاد هایاسترس

 .پروریآبزی توسعه مجله(. Carassius auratus) طالئی نماهیا خونی

 .35تا  23ات صفح ،2 شماره

 Capoetaماهی )سیاه خونی تغییرات بررسی. 1385 ،.ا سارنگ، .14

capoeta gracilis) انگل  به آلودهClinostomum complanatum در 

 اسالمی آزاد دانشگاه ارشد.کارشناسی نامهپایان شیرود. رودخانه

 .صفحه 115 الهیجان. واحد

 انتشارات فیزیولوژی. و تشریح( 1) شناسیماهی .1381 ،.م ستاری، .15

 .صفحه 659. مهر نقش
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 تعیین. 1380 ،.پ نیا،خضرایی و. ح.غ وثوقی، ؛.د شاهسونی، .16

 و برونقره) قد انگشت خاویاری ماهیان خونی هایشاخص برخی

 ،50 شماره. سازندگی و پژوهش مجله. گیالن استان در( برونازون

 .18تا  14ات صفح

 و شناسایی. 1386 ،.ن.ا سرپناه، و. س مرادخواه، عباسی، ک.؛ .17

(. انزلی تاالب حوضه) درویشان سیاه رودخانه در ماهیان فون توزیع

 .39تا  2٧ات صفح ،19 شماره. سازندگی و پژوهش مجله

گرمابی. های تکثیر مصنوعی و پرورش ماهی .1385 ،فریدپاک، ف. .18

 صفحه. 298انتشارات علمی آبزیان. 

 . بررسی1392 ،زاده، ف.جعفری، ب. و نبیجاللی ؛.فیضی، ز .19

 پرورشیی استخرها از در برخی شیرین آب ماهیان مونوژن هایانگل

اصفهان. نشریه دامپزشکی )پژوهش و سازندگی(.  استان سطح در

 .٧تا  2ات صفح ،99شماره 
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