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چکیده
بهدلیل تماس مستقیم آبشش ماهی با آب ،این اندام در مقابل آالیندههای محیطی بسیار آسیبپذیر بوده و شاخص مناسبی جهت بررسی
وضعیت آالیندهها در محیطهای آبی محسوب میشود .در این مطالعه بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت آبشش بهمنظور ارزیابی سالمت ماهیان
سرخو معمولی ) (Lutjanus johniiو سنگسر معمولی ( )Pomadasys kaakanدر دریای عمان انجام گردید 18 .قطعه ماهی سنگسر معمولی
و ماهی سرخو معمولی بهترتیب با میانگین طول کل  22/5±3/41و  35/5±4/35سانتیمتر و میانگین وزن کل  205/6±22و 512/6±58/5
گرم از سه ایستگاه رمین ،هفتتیر و کنارک در دریای عمان با استفاده از تور گوشگیر در زمستان  1395صید گردید .پس از تشریح ماهی ،بافت
آبشش جداسازی و در محلول بوئن تثبیت شد .پس از انجام مراحل معمول بافتشناسی ،مقاطع عرضی بافتی با ضخامت پنج میکرون با استفاده از
میکروتوم از آبشش تهیه گردید .رنگآمیزی مقاطع بافتی بهروش هماتوکسیلین-ائوزین انجام و در نهایت بهوسیله میکروسکوپ نوری مجهز به
دوربین عکاسی دیجیتال شدت ضایعات بافتی بررسی شد .نتایج هیستوپاتولوژیک آبشش نشاندهنده ضایعات بافتی چون بههم چسبیدگی المالی
ثانویه ،افزایش ترشحات موکوسی و مخاطی ،خمیدگی المالی ثانویه ،ادم بافتی ،پرخونی ،نکروز ،دژنراسیون المال ،چماقی (گرزی) شدن ،تورم
سلولهای المال ،هایپرپالزی و اتصال رأس المالها بود .کمترین ضایعات در بافت آبشش ماهی سرخو معمولی و ماهی سنگسر معمولی بهترتیب
مربوط به ایستگاههای کنارک و رمین بود .همچنین بیشترین ضایعات در آبشش هر دو گونه ماهی در ایستگاه هفتتیر مشاهده شد .بسته بودن
محیط ایستگاه هفتتیر و نزدیکی با دو اسکله پر تردد شهید کالنتری و شهید بهشتی میتواند علت این امر باشد.
کلمات کلیدی :ضایعات بافتی ،آبشش ،ماهی ،دریای عمان
* پست الكترونیكی نویسنده مسئولParvin.sadeghi@gmail.com :
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بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک بافت آبشش ماهی سرخو معمولی و سنگسر معمولی دریای عمان

مقدمه
ورود طیف وسیع آالیندهها به محیطزیست در چند دهه اخیر،
یک موضوع نگرانکننده میباشد .رشد سریع جمیعت ،توسعه شهرها
و مراکز صنعتی بهویژه در مناطق ساحلی و اکوسیستمهای دریایی
استرسهای فراوانی به این مناطق وارد کرده است .همچنین توسعه
صنایع مختلف باعث شده میزان زیادی از فاضالبهای صنعتی و
شهری که دارای ترکیبات مختلفی ازجمله آالیندههای آلی پایدار،
مواد نفتی و روغنی ،فلزات سنگین ،حاللها و عوامل بیماریزا
(میکروارگانیسمها) میباشند ،به آب وارد شوند (صابری و همکاران،
 .)1393همچنین ،مشکل آلودگی دریاها در سراسر جهان با افزایش
استفاده مازاد از مواد شیمیایی کشاورزی مانند حشرهکشها ،آفتکشها،
علفکشها ،قارچکشها و غیره بهمنظور بهبود عملکرد محصوالت
کشاورزی روبهرو است ( Subburajو همکاران .)2018 ،استفاده از
نشانگرهای زیستی چون تغییرات بیوشیمیایی ،مولکولی ،سلولی ،بافتی
و فیزیولوژیکی در موجودات زنده بهمنظور ارزیابی اثرات آالیندههای
محیطی در سراسر جهان مورد استفاده قرار میگیرد ( Adeniranو
همکاران2017 ،؛  .)2004 ،Auدر طی چند دهه گذشته اهمیت استفاده
از تغییرات بافتی بهعنوان یکی از مهمترین نشانگرهای زیستی در
ارزیابی آلودگی محیطهای دریایی مورد توجه قرار گرفته است .چرا
که تغییرات بافتی میتواند ارزیابی اولیه از اثرات درمعرض قرارگرفتن
موجودات زنده در برابر استرسهای شیمیایی محیط را نشان دهد
( Salamatو 2016 ،Zarie؛  Donniniو همکاران2007 ،؛ .)2004 ،Au
آبشش بهعنوان اندام مهم ماهی در جذب و دفع گازهای تنفسی و فرآیند
تنظیم اسمزی بهشمار میآید و شاخص مناسبی جهت ارزیابی
آالیندههای محیط آبی میباشد ( Fernandesو .)2003 ،Mazon
بهدلیل سطح تماس وسیع آبشش با آب محیط اطراف ،این اندام به
صورت مستقیم با آالیندههای محیطی در ارتباط است و در مقابل
تغییرات کیفی آب بسیار حساس می باشد .به همین دلیل در مقابل
آالیندههای محیطی بسیار آسیبپذیر بوده و شاخص مناسبی جهت
بررسی وضعیت آالیندهها در محیطهای آبی محسوب میشود
( Bhuvaneshwariو همکاران .)2015 ،مطالعات مختلف در خارج از
کشور درخصوص نقش آبشش بهعنوان اندام مناسب جهت پاالیش
زیستی محیطهای آبی انجام شده است که ازجمله آنها میتوان به
مطالعات  Flores-Lopesو  Nascimento ،)2011( Thomazو همکاران
( )2012و  Fonsecaو همکاران ( )2016اشاره نمود .دریای عمان
بهعنوان تنها دریای ای ران که به اقیانوس راه دارد از اهمیت ویژهای
برخوردار است و در سالهای اخیر فعالیتهای مختلف صنعتی و تجاری
سبب ورود آالیندهها به این محیط آبی شده است .مطالعات مختلف
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نشان داده است که مهمترین آالیندههای این دریا ناشی از تعمیر و
نگهداری شناورهای صیادی در اسکلههای این دریا میباشد (Sadeghi
و همکاران2015 ،؛  Hamzehو همکاران .)2013 ،دریای عمان زیستگاه
مهم موجودات متنوع آبزی ازجمله ماهیان بهشمار میآید .ماهی حاوی
پروتئین باال ،اسیدهای چرب امگا  3و امگا  ،6ویتامینهای محلول در
چربی (ازجمله  Aو  )Dو سایر مواد معدنی مورد نیاز بدن است،
بنابراین مصرف ماهی برای سالمتی انسان ضروری است و میتواند
مانع از بیماریهای مختلفی چون بیماریهای قلبی و عروقی شود
(2017 ،Maori؛  Mzirayو  .)2016 ،Kimireiماهی سرخو معمولی
( )Lutjanus johniiمتعلق به خانواده سرخو ماهیان ( )Lutjanidaeو
ماهی سنگسر معمولی ( )Pomadasys kaakanاز خانواده سنگسر
ماهیان ( )Haemulidaeاز گونههای تجاری و شیالتی دریای عمان
محسوب میشوند و مورد توجه مردم بومی این منطقه میباشند .از
آنجاکه این دو گونه ماهی گوشتخوار بوده و محل زندگیشان وابسته
به بستر است ( Valinassabو همکاران ،)2006 ،در تماس مستقیم با
آالیندههای تجمع یافته در بستر دریا میباشند .تاکنون مطالعات مختلفی
در مورد تغییرات بافتی آبشش در ماهیان موجود در آبهای کشور انجام
شده است ازجمله :ماهی شوریده (( )Otolithes ruberصادقی و همکاران،
 ،)1397کفال خاکستری (( )Mugil cephalusقاسمزاده و همکاران،
 ،)1395ماهی گاریز (( )Liza klunzingeriصابری و همکاران،)1393 ،
کفشک راستگرد (( )Euryglossa orientalisخلیفی و همکاران)1393 ،
و ماهی بیاح (( )Liza abuسلیمانی و همکاران .)1391 ،اما براساس
جستجوهای انجام شده ،مطالعه بافت آبشش ماهی سرخو معمولی و
سنگسر معمولی در دریای عمان انجام نشده است .لذا این تحقیق
اولینبار بهمنظور بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت آبشش
ماهیان سرخو معمولی و سنگسر معمولی در دریای عمان انجام شد.

مواد و روشها
با بررسی مطالعات انجام شده در منطقه در مورد مناطق آلوده
به فلزات سنگین (لقمانی1395 ،؛  Sadeghiو همکاران2015 ،؛
 Hamzehو همکاران )2013 ،و همچنین پرسوجو از صیادان محلی
جهت تعیین دقیق مناطق حضور ماهیان سنگسر معمولی و سرخو
معمولی 3 ،ایستگاه کنارک ،هفتتیر و رمین جهت مطالعه حاضر
انتخاب گردید (شکل  18 .)1قطعه ماهی سرخو معمولی و سنگسر
معمولی بهترتیب با میانگین طول کل  22/5±3/41و 35/5±4/35
سانتیمتر و میانگین وزن کل  205/6±22و  512/6±58/5گرم توسط
صیادان با استفاده از تور گوشگیر در زمستان  1395صید و در
سریعترین زمان ممکن جهت مطالعات بافتشناسی به آزمایشگاه
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دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار منتقل شدند .بافت آبشش
ماهیان جداسازی و در محلول تثبیتکننده بوﺋن قرار داده شد و پﺲ
از گذشت  48ساعت با خروج بافتها از محلول بوﺋن تا زمان انجام
مراحل بعدی در الکل  %70نگهداری شدند ( Velmaو ،Tchounwou
 .)2010مراحل بافتشناسی شامل آبگیری ،شفافسازی و آغشتگی
توسط دستگاه پاساژ بافت یا هیستوکینت (پویان ،مدل ،MK1420
ساخت ایران) انجام گرفت .مقاطع عرضی بافتی با ضخامت پنج میکرون
توسط دستگاه میکروتوم (پویان مدل  ،MK1110ساخت ایران) از بافت
آبشش هر ماهی در هر ایستگاه تهیه و بهروش هماتوکسیلین-اﺋوزین
رنگآمیزی گردید ( Liuو همکاران .)2011 ،در نهایت بررسی مقاطع
بافتی با استفاده از میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی  40X ،20Xمجهز
به دوربین عکﺲبرداری دیجیتال ( )Nikon eclipse 50iانجام گرفت.
برای ارزیابی نتایج پاتولوژیک ،تغییرات هیستوپاتولوژیکی مشاهده شده
در بافتهای آبشش سنگسر معمولی و سرخو معمولی براساس میزان
گستردگی و شدت ضایعات ،بهصورت کیفی در چهار گروه  :-بدون
ضایعه :± ،ضایعه در برخی نمونهها :+ ،ضایعه >  20درصد 20 :++ ،تا
 60درصد ضایعه :+++ ،ضایعه <  60درصد ،دستهبندی شدند (Mishra
و .)2008 ،Mohanty

سال دوازدهم ،شماره  ،3پاییز 1399

شده از ایستگاههای مختلف شامل :بههم چسبیدگی المالی ثانویه،
تورم سلولهای المال ،افزایش ترشحات مخاطی ،پرخونی ،خمیدگی
المالی ثانویه ،تخریب وسیع آبشش (نکروز) ،ادم بافتی ،چماقی شدن،
اتصال رأس المالی ثانویه ،دژنراسیون المال و هایپرپالزی بود.
مطالعه ضایعات هیستوپاتولوژیک بافت آبشش ماهی سرخو معمولی
در ایستگاه رمین ضایعاتی مانند بههم چسبیدگی المالی ثانویه ،افزایش
ترشحات مخاطی ،چماقی شدن (گرزی شدن) و تورم سلولهای المال
را نشان داد .شدت ضایعات ایجاد شده در بافت آبشش ماهی سرخو
معمولی در ایستگاه رمین بیشتر از ایستگاه کنارک بود ،اما نسبت به
ایستگاه هفتتیر شدت کمتری داشت (جدول  .)1بههم چسبیدگی
المالی ثانویه و چماقی شدن در ایستگاه رمین بیشتر از دو ایستگاه
دیگر مشاهده شد .در شکل  3ضایعات بافتی در بافت آبشش ماهی
سرخو معمولی در ایستگاه رمین قابل مشاهده میباشد .براساس نتایج
بررسی شدت ضایعات ،اراﺋه شده در جدول  ،1در بافت آبشش ماهی سرخو
معمولی ترشحات مخاطی بیشتر از ایستگاه کنارک بود .همچنین
تورم المال فقط در بافت آبشش سرخو معمولی در ایستگاه رمین مشاهده
گردید .نتایج بررسی هیستوپاتولوژیک بافت آبشش ماهی سرخو معمولی
در ایستگاه کنارک ضایعاتی مانند خمیدگی المالی ثانویه ،پرخونی و
نکروز (تخریب وسیع آبششی) را نشان داد .پرخونی و نکروز فقط در
بافت آبشش سرخو معمولی در ایستگاه کنارک مشاهده گردید (جدول
 .)1ضایعات ایجاد شده در ایستگاه کنارک شدت کمتری از ایستگاه
هفتتیر نشان داد .شکل  4ضایعات بافتی مشاهده شده در بافت
آبشش سرخو معمولی در ایستگاه کنارک را نشان میدهد.

شکل  :1موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری ماهیان در دریای عمان

نتایج
بررسی هیستوپاتولوژیک بافت آبشش ماهی سرخو معمولی و
سنگسر معمولی در سه ایستگاه رمین ،هفتتیر و کنارک انجام گرفت
و ضایعات ایجاد شده با نمونه شاهد مقایسه گردید .نمونههای شاهد
دارای رشتههای آبششی بهصورت عمود بر کمان آبششی بودند .تیغه
آبششی متشکل از یک الیه سلولهای اپیتلیال و سلولهای ستونی در
عرض تیغهها بود .همچنین وجود سلولهای موکوسی در پایه تیغه قابل
مشاهده بود (شکل  .)2ضایعات بافتی مشاهده شده در بافت آبشش ماهی
سرخو معمولی و ماهی سنگسر معمولی جمعآوری

شکل  :2نمونه شاهد بافت آبشش ماهی سرخو معمولی در مطالعه
حاضر )1( :رشته آبششی )2( ،تیغه آبششی )3( ،سلولهای موکوسی
در پایه تیغه )4( ،سلولهای بزرگ با سیتوپالسم روشن در پایه تیغهها
).)40x ،H&E( (scale bars: 10µm
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شکل  :3بافت آبشش ماهی سرخو معمولی در ایستگاه رمین  )1( :به-

شکل  :5بافت آبشش ماهی سرخو معمولی در ایستگاه هفتتیر)1( :

هم چسبیدگی المالی ثانویه )2( ،افزایش ترشحات مخاطی )3( ،تورم

اتصال رأس المالی ثانویه )2( ،ادم )3( ،هایپرپالزی )4( ،افزایش

)(scale bars: 10µm

ترشحات مخاطی)5( ،خمیدگی المالی ثانویه )6(،بههم چسبیدگی

سلولهای المال )4( ،چماقی شدن (گرزی شدن)
(.)40x ،H&E

ثانویه المال ).)40x ،H&E((scale bars: 10µm

بررسی مقاطع بافتی آبشش ماهی سنگسر معمولی در ایستگاه
رمین ضایعاتی چون بههم چسبیدگی المالی ثانویه ،افزایش ترشحات
مخاطی و پرخونی مشاهده شد .ضایعات ذکر شده در شکل  6قابل
مشاهده است .پرخونی در ایستگاه رمین بیشتر از ایستگاه کنارک و
هفتتیر بود .همچنین بههم چسبیدگی المالی ثانویه در این ایستگاه
بیشتر از دو ایستگاه دیگر ثبت گردید .افزایش ترشحات مخاطی فقط
در بافت آبشش ماهی سنگسر معمولی ایستگاه رمین ثبت گردید (جدول
. )1

شکل :4بافت آبشش ماهی سرخو معمولی در ایستگاه کنارک)1( :
نکروز (تخریب وسیع آبششی) )2( ،پرخونی )3( ،خمیدگی المالی
ثانویه ).)40x ،H&E( (scale bars: 10µm

مشاهدات میکروسکوپی بافت آبشش ماهی سرخو معمولی در
ایستگاه هفتتیر ضایعاتی چون بههم چسبیدگی المالی ثانویه ،افزایش
ترشحات مخاطی ،خمیدگی المالی ثانویه ،ادم ،هایپرپالزی و اتصال
رأس المالی ثانویه را نشان داد (شکل  .)5خمیدگی المالی ثانویه در
ایستگاه هفتتیر شدت بیشتری از ایستگاه کنارک بود .همچنین
افزایش ترشحات مخاطی و بههم چسبیدگی المالی ثانویه مشاهده شده
در این ایستگاه کمتر از ایستگاه رمین بود (جدول  .)1ضایعاتی مانند
ادم ،هایپرپالزی و اتصال رأس المالی ثانویه نیز فقط در این ایستگاه
مشاهده شد .همچنین ادم ایجاد شده در این ایستگاه محسوس میباشد.
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شکل  :6بافت آبشش ماهی سنگسر معمولی در ایستگاه رمین)1( :
پرخونی )2( ،بههم چسبیدگی المالی ثانویه )3( ،افزایش ترشحات
مخاطی ).)40x ،H&E( (scale bars: 10µm

بررسی میکروسکوپی المهای بافتی آبشش ماهی سنگسر معمولی
در ایستگاه کنارک ضایعاتی مانند بههم چسبیدگی المالی
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ثانویه ،خمیدگی المالهای ثانویه ،پرخونی و هایپرپالزی را نشان داد.
براساس جدول  ،1پرخونی در ایستگاه کنارک بیشتر از ایستگاه هفتتیر
و کمتر از ایستگاه رمین مشاهده گردید .خمیدگی المالهای ثانویه در
ایستگاه کنارک شدت بیشتری نسبت به ایستگاه هفتتیر داشت.
بههم چسبیدگی المالی ثانویه در این ایستگاه بیشتر از ایستگاه
هفتتیر و کمتر از ایستگاه رمین میباشد .همچنین ضایعه هایپرپالزی
در بافت آبشش ماهی فقط در این ایستگاه مشاهده شد .در شکل 7
ضایعات بافتی مشاهده شده در بافت آبشش ماهی سنگسر معمولی
در ایستگاه کنارک نشان داده شده است .ضایعات بافتی مانند بههم
چسبیدگی المالی ثانویه ،خمیدگی المالی ثانویه ،ادم ،پرخونی ،نکروز

شکل  :7بافت آبشش ماهی سنگسر معمولی در ایستگاه کنارک:
( )1پرخونی )2( ،بههم چسبیدگی المالی ثانویه )3( ،هاپیرپالزی،
( )4خمیدگی المالی ثانویه ).)40x ،H&E( (scale bars: 10µm

(تخریب وسیع آبشش) و دژنراسیون المال در بافت آبشش ماهی
سنگسر معمولی در ایستگاه هفتتیر مشاهده شد (شکل  .)8ضایعات
ادم ،نکروز و دژنراسیون المال فقط در ایستگاه هفتتیر مشاهده شد.
ضایعه پرخونی مشاهده شده در آبشش سنگسر معمولی ایستگاه هفت
تیر کمتر از دو ایستگاه رمین و کنارک بود .خمیدگی المالی ثانویه
در ایستگاه هفتتیر کمتر از ایستگاه کنارک بود .ضایعه بههم چسبیدگی
المالی ثانویه در این ایستگاه شدت کمتری نسبت به دو ایستگاه دیگر
داشت .اما در مجموع ضایعات بیشتری در این ایستگاه نسبت به دو
ایستگاه دیگر مشاهده شد (جدول .)1

شکل  :8بافت آبشش ماهی سنگسر معمولی در ایستگاه هفتتیر)1( :
تخریب وسیع آبششی(نکروز) )2( ،خمیدگی المالی ثانویه)3( ،
پرخونی )4( ،دژنراسیون المال )5( ،ادم )6( ،بههم چسبیدگی المالی
ثانویه ).)40x ،H&E( (scale bars: 10µm

جدول  :1میزان ضایعات در بافت آبشش ماهیان جمعآوری شده در ایستگاههای مورد مطالعه
ضایعات /ایستگاهها
بههم چسبیدگی المالی ثانویه
افزایش ترشحات مخاطی (موکوسی)
خمیدگی المالی ثانویه
ادم
پرخونی
نکروز (تخریب وسیع آبشش)
دژنراسیون المال
چماقی شدن
تورم سلولهای المال
هایپرپالزی
اتصال رأس المالی ثانویه

شاهد
-

سرخو معمولی ()Lutjanus johnii
هفتتیر
کنارک
رمین
++
+++
+
++
+++
++
++
+
++
+++
+
+
++
-

سنگسر معمولی ((Pomadasys kaakan

رمین
+++
++
+++
-

کنارک
++
+++
++
++
-

هفتتیر
+
++
++
+
+++
++
-

« :»-بدون ضایعه ؛ « :»±در برخی نمونهها ؛ « :»+ضایعه <  20 %؛ « 20 :»++تا  60درصد ضایعه ؛ « : »+++ضایعه > % 60
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بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک بافت آبشش ماهی سرخو معمولی و سنگسر معمولی دریای عمان

بحث
آبشش یک عضو چند منظوره (تنفﺲ ،تنظیمکننده یون ،تنظیم
فعالیتهای پایه ،دفع ازت) میباشد .آبشش اولین محل برخورد
آالیندههای موجود در محیط با بدن ماهی است و لذا بیشترین تأثیر
را از مواد سمی موجود در محیط دریافت میکند ( Aleو همکاران.)2018 ،
در تحقیق حاضر برای اولینبار بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک
آبشش ماهی سرخو معمولی ( )Lutjanus johniiو ماهی سنگسر
معمولی ) )Pomadasys kaakanبهمنظور ارزیابی سالمت این ماهیان
در دریای عمان انجام گرفت .در نمونههای مورد بررسی ،در بافت
آبشش ماهیان صید شده از ایستگاه رمین کمترین میزان ضایعات
هیستوپاتولوژیک مشاهده شد به همین دلیل برخی از نمونههای بافت
آبشش این ایستگاه بهعنوان نمونه شاهد مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج بررسی بافتی آبشش ماهی سرخو معمولی و سنگسر معمولی
ضایعات هیستوپاتولوژیک مانند خمیدگی المالی ثانویه ،ادم ،پرخونی،
تخریب وسیع آبشش (نکروز) ،چماقی (گرزی شدن) شدن ،دژنراسیون
المال ،هایپرپالزی و اتصال رأس المالی ثانویه مشاهده گردید .کمترین
میزان ضایعات بافتی آبشش ماهی سرخو معمولی در ایستگاه کنارک
و بیشترین میزان ضایعات بافتی در ایستگاه هفتتیر مشاهده شد.
همچنین در ماهی سنگسر معمولی بیشترین ضایعات بافتی مربوط
به ایستگاه هفتتیر بود .صادقی و همکاران ( )1397بافت آبشش
ماهی شوریده ( )Otolithes ruberدر دریای عمان را مورد مطالعه قرار
دادند و ضایعاتی چون چسبیدگی تیغههای آبششی مجاور بهخصوص
در قسمت رأسی ،چماقی شدن انتهای تیغهها ،کوتاه شدن تیغهها،
هیپرپالزی و هیپرتروفی سلولهای خونی و سلولهای کلراید ،پرخونی
و نکروز را مشاهده کردند و بیان نمودند که تغییرات مشاهده شده
اختصاص به آالیندههای خاصی ندارد و ممکن است با طیف وسیعی
از آالیندهها ایجاد شود Schwaiger .و همکاران ( )1997به بررسی
تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از آلودگی و استرس محیطی بر روی
ماهی قزلآالی قرمز ( )Salmo truttaو لوچ سنگی ( Barbatula
 )barbatulaپرداختند که ضایعاتی مانند هیپرپالزی و دژنراسیون
سلولهای اپیتلیال مشاهده شد این محققین بیان کردند این عوارض
میتواند بهدلیل استرسهای محیطی (مانند آب باران و تغییرات
عوامل فیزیکوشیمیایی آب) و اثرات استرس ثانویه آلودگی (بیماریها)
و فلزات سنگین باشد .تغییرات ایجاد شده در بافت آبشش باعث
افزایش فاصله بین جریان آب و خون میشود .اختالل در تبادل
اکسیژن با افزایش فاصله آب و خون ایجاد شده و شدت تنفﺲ به
منظور جبران کمبود اکسیژن در ماهی افزایش مییابد .کمبود اکسیژن
ایجاد شده در بدن ماهی میتوان سبب ایجاد ضایعات بافتی شود
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( Fernandesو  Nero .)2003 ،Masonو همکاران ( )2006تغییرات
هیستوپاتولوژیک آبشش و کبد در ماهی سوف زرد ( )Perca flavesو
ماهی قرمز ( )Carassius auratusقرار گرفته در معرض آالیندههای
نفتی را مورد بررسی قرار دادند .ضایعات مشاهده شده قابل توجه در
آبشش نکروز سلولهای اپیتلیال ،تکثیر سلولهای مخاطی بود .تغییرات
هیستوپاتولوژیک در ماهیهایی که در آبهای حاوی سطوح باالی
نفت قرار داشتند بیشتر از ماهیان مربوط به نقاط دیگر بود .همچنین
عوارض بافتی مشابه در کارهای آزمایشگاهی موجود که نمونه ماهی
را معرض آالیندههای مختلفی چون فلزات سنگین و مواد شیمیایی
قرار دادند مشاهده گردیده است .قاسمزاده و همکاران ( )1395تغییرات
بافتی چون هایپرپالزی پرخونی و نکروز را در بافت آبشش ماهی کفال
خاکستری ( )Mugil cephalusتحت تاثیر فلزات سنگین روی و مﺲ
گزارش نمودند .خلیفی و همکاران ( )1393بر روی بافت آبشش ماهی
کفشک راستگرد ( )Euryglossa orientalissمطالعه نمودند و ضایعاتی
چون هایپرپالزی ،چماقی شدن سلولها ،احتقان و هایپرتروفی را مشاهده
نمودند و بیان داشتند شدت ضایعات موجود با میزان آلودگی ایستگاه
مربوطه رابطه مستقیم داشته است Shahsavani .و )2011( Saadatfar
بیان کردند که ترشحات موکوسی و مخاطی یکی از واکنش ماهیان
به حضور فلزات سنگین و دیگر آلودگیها در محیط آبی میباشد .در
این تحقیق نیز ترشحات مخاطی در ایستگاههای مورد مطالعه مشاهده
گردید .صادقی و کوهکن ( )1394به بررسی هیستوپاتولوژیک آبشش
و کبد هامورماهی لکه زیتونی منقوط ))Epinephelus stoliczkae
تحت تأثیر کروم در محیط آزمایشگاهی پرداختند و ضایعاتی چون چماقی
شدن ،هیپرتروفی ،جدا شدن اپیتلیوم ،هایپرپالزی ،نکروز ،پرخونی ،بههم
چسبیدگی را گزارش دادند و نتایج نشان داد که بیشترین شدت
ضایعات ایجاد شده در بیشترین زمان قرارگیری در معرض فلز کروم
بوده است .که اکثر ضایعات مشاهده شده در تحقیق حاضر نیز مشاهده
شد Fernandes .و همکاران ( )2007به بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک
در آبشش ماهی کفال پوزه باریک ( )Liza saliensاز تاالبهای ساحلی
پرتغال پرداختند که نتایج آنها نشاندهنده آلوده بودن رسوبات به
فلزات سنگین مﺲ و روی بود .همچنین تغییرات هیستوپاتولوژیک
مهمی در آبشش مانند هیپرپالزی و جدا شدن اپیتلیال مشاهده گردید.
ماهیهای جمعآوری شده در تاالب حاوی مقادیر زیادی از مﺲ و
روی در آبششهای بودند Winkaler .و همکاران ( )2001ضایعات
هیستوپاتولوژیکی چون تغییر ساختار اپیتلیوم ،هیپرپالزی اپیتلیوم
المالی اولیه ،لیفتینگ اپیتلیال ،تغییر ساختار و وقوع آنوریسم در
المال ثانویه را در آبشش ماهیان در پاسخ به اثرات عوامل سمی موجود
در آب و در رسوب بیان کردند .بیشترین مقدار ضایعات مشاهده شده
در بافت آبشش در ماهی سرخو معمولی و سنگسر معمولی
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در ایستگاه هفتتیر مشاهده شد که ممکن است باال بودن میزان
آلودگی در این ایستگاه بهدلیل وجود شناورهای بیشتر و نزدیکی به
اسکله شهید کالنتری و شهید بهشتی که جایگاه تخلیه و بارگیری
بسیاری از شناورهای تجاری و حمل سوخت ،سبب ایجاد عوارض
بافتی در ماهیها شده است .لقمانی ( )1396به ارزیابی میزان تجمع
فلزات سنگین مﺲ و روی در چهار اسکله شهید کالنتری ،هفتتیر،
شهید بهشتی و کنارک در خلیج چابهار پرداخت و بیان کرد اسکلههای
هفتتیر و شهید کالنتری بیشترین تجمع آالینده را نسبت به اسکله
شهیدبهشتی و کنارک دارا هستند که میتواند بهدلیل ساختار اسکلهها
و بستهتر بودن و تردد باالی کشتیهای و قایقهای صیادی در این دو
اسکله باشد .کشاورزی و همکاران ( )1392به بررسی میزان فلزات
سنگین در رسوبات خلیج چابهار پرداختند .نتایج این تحقیق نشان
داد که اسکلههای هفتتیر ،شهید بهشتی ،شهید کالنتری و کنارک
آلوده به فلزات سنگینی چون نیکل ،کروم ،آهن ،مﺲ ،روی و سرب
میباشند و اسکله هفتتیر دارای بیشترین میزان فلز سرب است.
آلودهترین مناطق خلیج چابهار بهترتیب اسکله هفتتیر ،اسکله شهید
بهشتی ،اسکله شهیدکالنتری و اسکله کنارک میباشد .همچنین آنها
بیان کردند مهمترین منابع آلودگی که توسط انسانها در منطقه ایجاد
شده شامل تعمیر و نگهداری قایقها و لنجها میباشد که بهدلیل
ریختن روغن موتور ،سوخت و رنگ در خلیج ،باعث آلودگی رسوبات
خلیج به عناصر سرب ،روی و مﺲ شده است Hamzeh .و همکاران
( )2013بیان کردند آلودگی فلزات سنگین در منطقه رمین توسط
فلزات مﺲ ،روی ،سرب ،کادمیوم ،نیکل و آرسنیک است و دادههای
تحقیق آنها نشان داد غلظت باالی مﺲ و روی در اغلب نمونهها
میتواند اثرات منفی متوسط تا شدیدی بر روی موجودات زنده داشته
باشد و مهمترین آالیندههای این منطقه مربوط به تعمیر و نگهداری
شناورهای صیادی در این اسکله نیمه بسته میباشد Sadeghi .و همکاران
( )2019باال بودن میزان تجمع فلزات سنگین ر رسوبات و بافت ماهی
شوریده ( )Otolithes ruberایستگاه رمین را ناشی از فعالیت انسانی
بیان کردند.
بهطورکلی ،در تحقیق حاضر کمترین مقدار ضایعات در بافت
آبشش ماهی سرخو معمولی در ایستگاه رمین و بیشترین مقدار
ضایعات در ایستگاه هفتتیر ثبت شد .اما در بافت آبشش ماهی
سنگسر معمولی کمترین عوارض بافتی در ایستگاه کنارک و بیشترین
مقدار ضایعات در ایستگاه هفتتیر مشاهده شد که ناشی از موقعیت
متفاوت (باز یا بسته بودن محل گردش آب) و میزان ورود آالیندهها
به ایستگاههای مورد مطالعه میباشد .در ایستگاه هفتتیر بهعلت تردد
زیاد شناورها میزان آالیندههای وارد شده به این منطقه بیشتر از دو
ایستگاه دیگر میباشد.
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Abstract
Due to the direct contact of fish gills with water, these organs are highly vulnerable to
environmental pollutants and are an appropriate indicator for assessing the pollutants status in
aquatic environments. In this study, histopathological changes of gill tissue were carried out to
evaluate the health of Lutjanus johnii and Pomadasys kaakan in the Oman Sea. 18 pieces of
Lutjanus johnii and Pomadasys kaakan, with a mean total length of 22.5 ± 3.41 and 35.5 ± 4.35
cm and the average weight of 205.6 ± 22 and 512.6 ± 58.5 grams respectively, were collected by
using gillnet from the three stations of Ramin, Haft Tir and Konarak in the Oman Sea. After
dissection of the fish, the gill tissue was separated and stabilized in Bouin's solution. After
performing the usual histological procedures, transverse sections with five microns thickness by
microtome were prepared from gill tissue. Tissue sections were stained by Hematoxylin-eosin
and finally examined by light microscope equipped with a digital photographic camera for the
diagnosis of tissue lesions. Histopathologic results of gills show tissue lesions such as buckling
of the secondary lamellae, increased mucosal secretion, edema, hyperemia, extensive gill
destruction (necrosis), lamella degeneration, clubbing, hyperplasia, lamellar fusion. The lowest
lesions in the gill tissue of Lutjanus johnii and Pomadasys kaakan belonged to the Konarak and
Ramin Stations, respectively. Also, highest lesions of the gills were observed in Haft Tir station
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