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  (Lutjanus johnii) معمولی بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک بافت آبشش ماهی سرخو

 دریای عمان ((Pomadasys kaakanسنگسر معمولی و 
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 1398 آذر تاریخ پذیرش:           1398 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

 بررسی جهت یمناسب شاخص و بوده یرپذیبآس یاربس محیطی هاییندهآال مقابل در اندام این  آب، با ماهی آبشش مستقیم تماس دلیلبه

 ماهیان متسال ارزیابی منظوربه آبشش بافت هیستوپاتولوژیک تغییرات بررسی مطالعه این در شود.می محسوب آبی هایمحیط در هایندهآال وضعیت

 معمولی سنگسر ماهی قطعه 18 .گردید انجام عمان دریای در (kaakan Pomadasys) معمولی سنگسر و )johnii Lutjanus( معمولی سرخو

 6/512±5/58 و 6/205±22  کل وزن میانگین و مترسانتی 5/35±35/4 و 5/22±41/3 کل طول میانگین با ترتیببه معمولی سرخو ماهی و

 بافت ماهی، تشریح از پس .گردید صید 1395 زمستان در گوشگیر تور از استفاده با عمان دریای در کنارک و تیرهفت رمین، ایستگاه سه از گرم

 از استفاده با میکرون پنج ضخامت با بافتی عرضی مقاطع شناسی،بافت معمول مراحل انجام از پس شد. تثبیت بوئن محلول در و جداسازی آبشش

 به مجهز نوری میکروسکوپ وسیلهبه نهایت در و انجام ائوزین-هماتوکسیلین روشبه بافتی مقاطع آمیزیرنگ گردید. تهیه آبشش از میکروتوم

 المالی چسبیدگی همهب چون بافتی ضایعات دهندهنشان آبشش هیستوپاتولوژیک نتایج شد. بررسی بافتی ضایعات شدت دیجیتال عکاسی دوربین

 تورم شدن، (گرزی) چماقی المال، دژنراسیون نکروز، پرخونی، بافتی، ادم ثانویه، المالی خمیدگی مخاطی، و موکوسی اتترشح افزایش ثانویه،

 ترتیببه معمولی سنگسر ماهی و معمولی سرخو ماهی آبشش بافت در ضایعات ترینکم بود. المالها رأس اتصال و هایپرپالزی المال، هایسلول

 بودن بسته شد. مشاهده تیرهفت ایستگاه در ماهی گونه دو هر آبشش در ضایعات ترینبیش چنینهم بود. رمین و ارککن هایایستگاه به مربوط

  باشد. امر این علت تواندمی بهشتی شهید و کالنتری شهید تردد پر اسکله دو با نزدیکی و تیرهفت ایستگاه محیط

  اندریای عم ماهی، ضایعات بافتی، آبشش، کلمات کلیدی:

 Parvin.sadeghi@gmail.com پست الكترونیكی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه
 اخیر، دهه چند زیست دربه محیط هاآالینده وسیع ورود طیف       

 شهرها توسعه جمیعت، سریع رشد. باشدمی کنندهنگران موضوع یک

 دریایی هایاکوسیستم و ساحلی مناطق در ویژهبه صنعتی مراکز و

 توسعه چنینهم. است کرده وارد مناطق این به فراوانی هایاسترس

 و صنعتی هایفاضالب از زیادی میزان شده باعث مختلف صنایع

 پایدار، آلی هایآالینده ازجمله مختلفی ترکیبات دارای که شهری

 زابیماری عوامل و هاحالل سنگین، فلزات روغنی، و نفتی مواد

صابری و همکاران، ) شوند وارد آب به باشند،می( هامیکروارگانیسم)

 افزایش با جهان سراسر دریاها در یآلودگ چنین، مشکلهم (.1393

 ها،کشآفت ها،کشحشره مانند کشاورزی شیمیایی مواد از مازاد استفاده

 محصوالت عملکرد بهبود منظوربه غیره و هاکشقارچ ها،کشعلف

استفاده از  .(2018و همکاران،  Subburaj) است روروبه کشاورزی

، مولکولی، سلولی، بافتی زیستی چون تغییرات بیوشیمیایی نشانگرهای

های منظور ارزیابی اثرات آالیندهو فیزیولوژیکی در موجودات زنده به

و  Adeniran) گیردمحیطی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می

دهه گذشته اهمیت استفاده  چند طی در .(Au ،2004؛ 2017همکاران، 

ای زیستی در ترین نشانگرهعنوان یکی از مهماز تغییرات بافتی به

های دریایی مورد توجه قرار گرفته است. چرا محیط ارزیابی آلودگی

تواند ارزیابی اولیه از اثرات درمعرض قرارگرفتن که تغییرات بافتی می

 های شیمیایی محیط را نشان دهدموجودات زنده در برابر استرس

(Salamat  وZarie ،2016 ؛Donnini  ،؛ 2007و همکارانAu ،2004).  

 یندفرآ تنفسی و گازهای دفع ب وجذ در عنوان اندام مهم ماهیبهآبشش 

 یابیجهت ارز یو شاخص مناسب آیدیشمار مبه یاسمز یمتنظ

 . (Mazon ،2003و  Fernandes) باشدیم یآب یطمح هایآالینده

به با آب محیط اطراف، این اندام آبشش  یعوسح تماس سط یلدلبه

و در مقابل  استدر ارتباط  یطیمح هاییندهبا آال یمصورت مستق

در مقابل  یلدل ینبه هم باشد. یحساس م یاربسآب  یفیک ییراتتغ

 جهت یمناسب شاخص و بوده یرپذیبآس یاربس محیطی هاییندهآال

 شودهای آبی محسوب میها در محیطیندهآال بررسی وضعیت

(Bhuvaneshwari  ،2015و همکاران).  ج از خاردر مطالعات مختلف

عنوان اندام مناسب جهت پاالیش کشور درخصوص نقش آبشش به

توان به ها میهای آبی انجام شده است که ازجمله آنزیستی محیط

و همکاران  Thomaz (2011)، Nascimentoو  Flores-Lopes مطالعات

دریای عمان ( اشاره نمود. 2016و همکاران ) Fonseca( و 2012)

ای ران که به اقیانوس راه دارد از اهمیت ویژهعنوان تنها دریای ایبه

صنعتی و تجاری  های مختلفهای اخیر فعالیتسال در برخوردار است و

ها به این محیط آبی شده است. مطالعات مختلف سبب ورود آالینده

های این دریا ناشی از تعمیر و ین آالیندهترمهمنشان داده است که 

 Sadeghi) باشدهای این دریا میسکلهداری شناورهای صیادی در انگه

عمان زیستگاه  دریای .(2013و همکاران،  Hamzeh ؛2015و همکاران، 

 یحاو یماهآید. شمار میموجودات متنوع آبزی ازجمله ماهیان به مهم

های محلول در یتامین، و6و امگا  3چرب امگا  یدهایباال، اس نیپروتئ

است،  مورد نیاز بدن یعدنمواد م ریو سا (Dو  Aچربی )ازجمله 

 تواندیمو است  یانسان ضرور یسالمت یبرا یمصرف ماه نیبنابرا

 ی شودو عروق یقلب هایهای مختلفی چون بیمارییماریمانع از ب

(Maori ،2017 ؛Mziray  وKimirei ،2016.)   ماهی سرخو معمولی

(Lutjanus johnii) ( متعلق به خانواده سرخو ماهیانLutjanidae)  و

 از خانواده سنگسر (Pomadasys kaakan) یسنگسر معمول ماهی

های تجاری و شیالتی دریای عمان ( از گونهHaemulidaeماهیان )

باشند. از و مورد توجه مردم بومی این منطقه می شوندیمحسوب م

شان وابسته خوار بوده و محل زندگیکه این دو گونه ماهی گوشتجاآن

، در تماس مستقیم با (2006و همکاران،  Valinassab) به بستر است

مطالعات مختلفی  تاکنون باشند.دریا می بستر در یافته تجمع هایآالینده

کشور انجام  هایماهیان موجود در آب بافتی آبشش در مورد تغییرات در

و همکاران،  صادقی) (Otolithes ruber) ماهی شوریده ازجمله: است شده

زاده و همکاران، قاسم( )Mugil cephalus) (، کفال خاکستری1397

(، 1393( )صابری و همکاران، Liza klunzingeri(، ماهی گاریز )1395

( 1393 همکاران، و )خلیفی (Euryglossa orientalis) گردراست کفشک

(. اما براساس 1391( )سلیمانی و همکاران، Liza abuو ماهی بیاح )

آبشش ماهی سرخو معمولی و  جستجوهای انجام شده، مطالعه بافت

سنگسر معمولی در دریای عمان انجام نشده است. لذا این تحقیق 

منظور بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت آبشش بار بهاولین

 ماهیان سرخو معمولی و سنگسر معمولی در دریای عمان انجام شد.

 

 هامواد و روش

مورد مناطق آلوده  در منطقه در شده انجام مطالعات بررسی با       

؛ 2015و همکاران،  Sadeghi؛ 1395لقمانی، )به فلزات سنگین 

Hamzeh  ،محلی صیادان از وجوپرس چنینهم و (2013و همکاران 

 معمولی و سرخو سنگسر ماهیان حضور مناطق دقیق تعیین جهت

 حاضر مطالعه جهت رمین و تیرهفت کنارک، ایستگاه 3 معمولی،

 و سنگسر معمولی سرخو ماهی قطعه 18. (1شکل گردید ) انتخاب

 5/35±35/4 و 5/22±41/3طول کل  میانگین ترتیب بابه معمولی

توسط  گرم 6/512±5/58 و 6/205±22وزن کل  میانگین و مترسانتی

 درصید و  1395صیادان با استفاده از تور گوشگیر در زمستان 

 آزمایشگاه به شناسیبافت مطالعات جهت ممکن زمان ترینسریع

      (DOI): 10.22034/aej.2020. 112925      
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. بافت آبشش شدند منتقل چابهار دریایی علوم و دریانوردی دانشگاه

 پسشد و  داده ارقر بوئن کنندهتثبیت لمحلو درماهیان جداسازی و 

 منجاا نماز تا بوئن لمحلو ها ازساعت با خروج بافت 48 از گذشت

، Tchounwouو  Velma) شدند دارینگه %70الکل  در بعدی حلامر

 غشتگیآ و سازیشفاف آبگیری، شاملشناسی مراحل بافت .(2010

، MK1420 مدل پویان،) هیستوکینت یا بافت ژپاسا هستگاد توسط

میکرون  پنج عرضی بافتی با ضخامت مقاطع .گرفت منجاا( ایران ساخت

 بافت از( ایران ، ساختMK1110مدل  پویان) میکروتوم دستگاه توسط

ائوزین -هماتوکسیلین روشبهو  هیهت ماهی در هر ایستگاه هر آبشش

در نهایت بررسی مقاطع  .(2011و همکاران،  Liu) گردیدآمیزی رنگ

 مجهز 20X ،40Xنمایی بزرگ با نوری میکروسکوپ از استفاده بافتی با

 گرفت. انجام( Nikon eclipse 50i) دیجیتال برداریعکس دوربین به

 هشد همشاهد یکیژستوپاتولوهی اتتغییر ،یکژپاتولو نتایج یابیارز ایبر

 انمیز سساابر معمولی سرخو و معمولی سنگسر آبشش یبافتها در

 : بدون- گروه چهار در کیفی رتصوبه ت،ضایعا تشد و گیدگستر

 تا 20 :++ درصد، 20 < ضایعه :+ ها،نمونه برخی ضایعه در :± ضایعه،

 Mishra) شدند بندیدسته درصد، 60 > ضایعه :+++ درصد ضایعه، 60

 .(Mohanty ،2008و 

        

 نتایج

و  معمولی سرخو ماهی آبشش بافت هیستوپاتولوژیک بررسی       

 گرفت انجام کنارک و تیرهفت رمین، ایستگاه سه در معمولی سنگسر

 شاهد هاینمونه. گردید یسهمقا شاهد نمونه با شده ایجاد ضایعات و

 تیغه. بودند آبششی کمان بر عمود صورتبه آبششی هایرشته دارای

 در ستونی هایسلول و اپیتلیال هایسلول الیه یک از متشکل آبششی

 قابل تیغه پایه در موکوسی هایسلول وجود چنینهم. بود هاتیغه عرض

بافت آبشش ماهی  رد شده مشاهده بافتی ضایعات .(2 شکل) بود مشاهده

آوری سرخو معمولی و ماهی سنگسر معمولی جمع

 ثانویه، المالی چسبیدگی همهب شامل:های مختلف شده از ایستگاه

 خمیدگی پرخونی، مخاطی، ترشحات افزایش المال، هایسلول تورم

 شدن، چماقی بافتی، ادم ،(نکروز) آبشش وسیع تخریب ،ثانویه المالی

  بود. هایپرپالزی و المال دژنراسیون انویه،ث المالی رأس اتصال

 معمولی سرخو ماهی آبشش بافت هیستوپاتولوژیک ضایعات مطالعه       

 افزایش ثانویه، المالی چسبیدگی همهب مانند ضایعاتی رمین ایستگاه در

المال  هایسلول تورم و (شدن گرزی) شدن چماقی مخاطی، ترشحات

بافت آبشش ماهی سرخو  در شده دایجا ضایعات شدت. داد نشان را

 به نسبت اما بود، کنارک ایستگاه از تربیش رمین معمولی در ایستگاه

 چسبیدگی همهب. (1داشت )جدول  تریکم شدت تیرهفت ایستگاه

 ایستگاه دو از تربیش رمین ایستگاه در شدن چماقی و ثانویه المالی

 ماهی آبشش تباف در بافتی ضایعات 3 شکل در. شد مشاهده دیگر

براساس نتایج  .باشدمی مشاهده قابل رمین ایستگاه در معمولی سرخو

بافت آبشش ماهی سرخو  در ،1 جدول در شده ارائه ضایعات، شدت بررسی

چنین تر از ایستگاه کنارک بود. هممعمولی ترشحات مخاطی بیش

ایستگاه رمین مشاهده  در معمولی بافت آبشش سرخو المال فقط در تورم

 معمولی سرخو ماهی آبشش بافت هیستوپاتولوژیک بررسی نتایج گردید.

و  پرخونی ثانویه، المالی خمیدگی مانند ضایعاتی کنارک ایستگاه در

پرخونی و نکروز فقط در . داد نشان را آبششی( وسیع نکروز )تخریب

بافت آبشش سرخو معمولی در ایستگاه کنارک مشاهده گردید )جدول 

 ایستگاه از تریکم شدت کنارک ایستگاه در شده دایجا (. ضایعات1

 بافت در شده مشاهده بافتی ضایعات 4شکل . داد نشان تیرهفت

 .دهدمی نشان را کنارک ایستگاه در معمولی سرخو آبشش
 

 
شاهد بافت آبشش ماهی سرخو معمولی در مطالعه  : نمونه2شکل 

 یموکوس هایولسل( 3( تیغه آبششی، )2( رشته آبششی، )1حاضر: )

 اههغیت هیروشن در پا توپالسمیبزرگ با س هایسلول( 4، )غهیت هیدر پا

(scale bars: 10µm)  (H&E ،x 40.) 

 

 

 
 ماهیان در دریای عمان بردارینمونه هایایستگاه موقعیت: 1شکل 
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-ه( ب1: ) نیرم ستگاهیدر امعمولی سرخو ماهی بافت آبشش : 3شکل 

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

  (scale bars: 10µm)چماقی شدن )گرزی شدن(  (4های المال، )سلول

(H&E ،x 40.) 
 

 
( 1: )کنارک ستگاهیدر امعمولی سرخو ماهی بافت آبشش : 4شکل

( خمیدگی المالی 3( پرخونی، )2نکروز )تخریب وسیع آبششی(، )

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

 در معمولی رخوس ماهی مشاهدات میکروسکوپی بافت آبشش       

 افزایش المالی ثانویه، چسبیدگی همهب چون ضایعاتی تیرهفت ایستگاه

 هایپرپالزی و اتصال ادم، ،ثانویه المالی خمیدگی ،مخاطی ترشحات

 در ثانویه المالی (. خمیدگی5را نشان داد )شکل  ثانویه المالی رأس

 چنینهم. بود کنارک ایستگاه از تریبیش شدت تیرهفت ایستگاه

 شده مشاهده المالی ثانویه چسبیدگی همهمخاطی و ب ترشحات افزایش

 مانند ضایعاتی. (1بود )جدول  رمین ایستگاه از ترکم ایستگاه این در

 ایستگاه این در فقط نیز ثانویه المالی رأس اتصال هایپرپالزی و ادم،

 اشد.بمی محسوس ایستگاه این در شده ایجاد ادم چنینهم .شد مشاهده

 
( 1: )ریتهفت ستگاهیدر امعمولی سرخو ماهی بافت آبشش  :5شکل 

( افزایش 4( هایپرپالزی، )3( ادم، )2المالی ثانویه، ) رأساتصال 

هم چسبیدگی ( به6(خمیدگی المالی ثانویه،)5،  )ترشحات مخاطی

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

 ایستگاه در معمولی سنگسر آبشش ماهی بررسی مقاطع بافتی       

 ترشحات افزایش ثانویه، المالی چسبیدگی همهب چون ضایعاتی رمین

قابل  6ضایعات ذکر شده در شکل . شد مشاهده پرخونی و مخاطی

 و کنارک ایستگاه از تربیش رمین ایستگاه در مشاهده است. پرخونی

 ایستگاه این در ویهثان المالی چسبیدگی همهب چنینهم. بود تیرهفت

فقط  مخاطی ترشحات افزایش. گردید ثبت دیگر ایستگاه دو از تربیش

جدول ) رمین ثبت گردید معمولی ایستگاه ماهی سنگسر آبشش بافت در

1). 
 

 
 (1: )نیرم ستگاهیدر امعمولی سنگسر ماهی بافت آبشش  :6شکل 

 ترشحات شیافزا( 3هم چسبیدگی المالی ثانویه، )ه( ب2پرخونی، )

 (.H&E،x 40)  (scale bars: 10µm)ی مخاط

 معمولی سنگسر ماهی آبشش بافتی هایالم میکروسکوپی بررسی       

 المالی چسبیدگی همهب مانند ضایعاتی کنارک ایستگاه در
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. داد نشان را پرخونی و هایپرپالزی ثانویه، المالهای خمیدگی ثانویه،

 تیرهفت ایستگاه از تربیش کنارک هایستگا در پرخونی ،1 جدول براساس

 در ثانویه المالهای خمیدگی. گردید مشاهده رمین ایستگاه از ترکم و

. داشت تیرهفت ایستگاه به نسبت تریبیش شدت کنارک ایستگاه

 ایستگاه از تربیش ایستگاه این در ثانویه المالی چسبیدگی همهب

 هایپرپالزی ضایعه چنینهم. باشدمی رمین ایستگاه از ترکم و تیرهفت

 7 شکل در. شد مشاهده ایستگاه این در فقط ماهی آبشش بافت در

 معمولی سنگسر ماهی آبشش بافت در شده مشاهده بافتی ضایعات

 همهب مانند بافتی ضایعات .است شده داده نشان کنارک ایستگاه در

نکروز  پرخونی، ادم، ثانویه، المالی خمیدگی ثانویه، المالی چسبیدگی

 ماهی آبشش در بافت المال و دژنراسیون (آبشش وسیع )تخریب

 ضایعات (.8مشاهده شد )شکل  تیرهفت ایستگاه در معمولی سنگسر

. شد مشاهده تیرهفت ایستگاه در فقط المال دژنراسیون و ادم، نکروز

آبشش سنگسر معمولی ایستگاه هفت  در شده مشاهده ضایعه پرخونی

 ثانویه المالی خمیدگی. بود کنارک و رمین ستگاهای دو از ترکم تیر

 چسبیدگی همهب ضایعه. بود کنارک ایستگاه از ترکم تیرهفت ایستگاه در

 دیگر ایستگاه دو به نسبت تریکم شدت ایستگاه این در ثانویه المالی

 دو به نسبت ایستگاه این در تریبیش ضایعات مجموع در اما. داشت

 .(1شد )جدول  مشاهده دیگر ایستگاه

   

 

 

 

: کنارک ستگاهیدر امعمولی سنگسر ماهی بافت آبشش  :7شکل 

( هاپیرپالزی، 3هم چسبیدگی المالی ثانویه، )( به2( پرخونی، )1)

 (.H&E ،x 40) (scale bars: 10µm)( خمیدگی المالی ثانویه 4)

( 1: )ریتهفت ستگاهیدر امعمولی سنگسر ماهی بافت آبشش : 8شکل  

 (3) ثانویه، المالی خمیدگی (2) آبششی)نکروز(، خریب وسیعت

هم چسبیدگی المالی ه( ب6( ادم، )5( دژنراسیون المال، )4) پرخونی،

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

های مورد مطالعهآوری شده در ایستگاه: میزان ضایعات در بافت آبشش ماهیان جمع1جدول 

 هاضایعات/ ایستگاه
 Pomadasys kaakan))ی سنگسر معمول (Lutjanus johnii) سرخو معمولی 

 ریتهفت کنارک رمین ریتهفت کنارک رمین شاهد
 + ++ +++ ++ - +++ - هم چسبیدگی المالی ثانویههب

 - - ++ + - ++ - افزایش ترشحات مخاطی )موکوسی(

 ++ +++ - +++ ++ - - خمیدگی المالی ثانویه 

 ++ - - ++ -  - ادم

 + ++ +++ - + - - پرخونی

 +++ - - - ++ - - نکروز )تخریب وسیع آبشش(

 ++ - - - - - - دژنراسیون المال

 - - - - - +++ - چماقی شدن

 - - - - - + - های المالتورم سلول

 - ++ - + - - - هایپرپالزی

 - - - ++ - - - المالی ثانویه رأساتصال 
 % 60 < عهیضا»+++« : ؛   درصد ضایعه 60تا  20 »++«:؛   20%  > عهیضا »+«: ؛ها  نمونه یدر برخ :«±»؛  هعضای بدون: «-»
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 بحث 

 میتنظ ون،ی کنندهیمچند منظوره )تنفس، تنظ یک عضوآبشش        

محل برخورد  نیآبشش اولباشد. می( ازتدفع  ه،یپا هایفعالیت

 یرتأث ترینیشاست و لذا ب یماهبا بدن  طیموجود در مح یهاندهیآال

 .(2018همکاران،  و Ale) دکنیم افتیدر طیمح در موجود یسم مواد را از

بار بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک در تحقیق حاضر برای اولین

 سنگسر ماهی و (Lutjanus johnii) معمولی سرخو ماهی آبشش

ین ماهیان منظور ارزیابی سالمت ابه ( (Pomadasys kaakanمعمولی

های مورد بررسی، در بافت در دریای عمان انجام گرفت. در نمونه

ترین میزان ضایعات آبشش ماهیان صید شده از ایستگاه رمین کم

های بافت هیستوپاتولوژیک مشاهده شد به همین دلیل برخی از نمونه

نمونه شاهد مورد استفاده قرار گرفت.  عنوانبهآبشش این ایستگاه 

معمولی  معمولی و سنگسر سرخو رسی بافتی آبشش ماهینتایج بر

ضایعات هیستوپاتولوژیک مانند خمیدگی المالی ثانویه، ادم، پرخونی، 

شدن، دژنراسیون ( )گرزی شدن تخریب وسیع آبشش )نکروز(، چماقی

ترین المالی ثانویه مشاهده گردید. کم رأسالمال، هایپرپالزی و اتصال 

شش ماهی سرخو معمولی در ایستگاه کنارک میزان ضایعات بافتی آب

یر مشاهده شد. تهفتترین میزان ضایعات بافتی در ایستگاه و بیش

ترین ضایعات بافتی مربوط معمولی بیش سنگسر یدر ماه نیچنهم

آبشش  تباف (1397همکاران ) و صادقییر بود. تهفتبه ایستگاه 

ا مورد مطالعه قرار در دریای عمان ر( Otolithes ruber) ماهی شوریده

خصوص ههای آبششی مجاور بیغهتدادند و ضایعاتی چون چسبیدگی 

ها، یغهتها، کوتاه شدن یغهتی شدن انتهای چماقی، رأسدر قسمت 

های کلراید، پرخونی ی خونی و سلولهاسلولهیپرپالزی و هیپرتروفی 

تغییرات مشاهده شده  که نمودند انیبمشاهده کردند و را و نکروز 

های خاصی ندارد و ممکن است با طیف وسیعی اختصاص به آالینده

( به بررسی 1997و همکاران ) Schwaigerها ایجاد شود. یندهآالاز 

تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از آلودگی و استرس محیطی بر روی 

 Barbatula)و لوچ سنگی  (Salmo trutta)ی قرمز آالقزلماهی 

barbatula)  پرداختند که ضایعاتی مانند هیپرپالزی و دژنراسیون

مشاهده شد این محققین بیان کردند این عوارض  الیتلیاپهای سلول

های محیطی )مانند آب باران و تغییرات دلیل استرستواند بهمی

 ها(یماری)ب یآلودگ هیو اثرات استرس ثانوعوامل فیزیکوشیمیایی آب( 

د. تغییرات ایجاد شده در بافت آبشش باعث و فلزات سنگین باش

شود. اختالل در تبادل افزایش فاصله بین جریان آب و خون می

اکسیژن با افزایش فاصله آب و خون ایجاد شده و شدت تنفس به 

یابد. کمبود اکسیژن جبران کمبود اکسیژن در ماهی افزایش می منظور

 یعات بافتی شودتوان سبب ایجاد ضاایجاد شده در بدن ماهی می

(Fernandes  وMason ،2003) .Nero ( 2006و همکاران )ییراتتغ 

و  (Perca flaves)زرد  ماهی سوفو کبد در  آبشش یستوپاتولوژیکه

 یهاندهیدر معرض آالگرفته قرار  (Carassius auratus)قرمز  یماه

در  قابل توجهمورد بررسی قرار دادند. ضایعات مشاهده شده  ی رانفت

 ییراتتغبود. مخاطی  یهاتکثیر سلول اپیتلیال، یهاسلول نکروز ششآب

 یسطوح باال یحاو یهاکه در آب ییهایدر ماه یستوپاتولوژیکه

 نیچنهمتر از ماهیان مربوط به نقاط دیگر بود. بیش قرار داشتندنفت 

 یماه نهنمو کهدر کارهای آزمایشگاهی موجود  مشابه یعوارض بافت

های مختلفی چون فلزات سنگین و مواد شیمیایی معرض آالینده را

( تغییرات 1395و همکاران ) زادهقاسم مشاهده گردیده است. دادند قرار

بافتی چون هایپرپالزی پرخونی و نکروز را در بافت آبشش ماهی کفال 

( تحت تاثیر فلزات سنگین روی و مس Mugil cephalusخاکستری )

( بر روی بافت آبشش ماهی 1393)گزارش نمودند. خلیفی و همکاران 

( مطالعه نمودند و ضایعاتی Euryglossa orientaliss) کفشک راستگرد

هایپرتروفی را مشاهده  و احتقان ها،سلول شدن چماقی هایپرپالزی، چون

نمودند و بیان داشتند شدت ضایعات موجود با میزان آلودگی ایستگاه 

Saadatfar (2011 )و  Shahsavaniرابطه مستقیم داشته است.  مربوطه

کردند که ترشحات موکوسی و مخاطی یکی از واکنش ماهیان  بیان

باشد. در ها در محیط آبی میبه حضور فلزات سنگین و دیگر آلودگی

های مورد مطالعه مشاهده این تحقیق نیز ترشحات مخاطی در ایستگاه

 ( به بررسی هیستوپاتولوژیک آبشش1394) کوهکنو  صادقیگردید. 

 ((Epinephelus stoliczkaeو کبد هامورماهی لکه زیتونی منقوط 

 ضایعاتی چون چماقی و پرداختند آزمایشگاهی محیط در کروم ریتأث تحت

هم هپرخونی، ب نکروز، هایپرپالزی، اپیتلیوم، شدن جدا هیپرتروفی، شدن،

ترین شدت چسبیدگی را گزارش دادند و نتایج نشان داد که بیش

یری در معرض فلز کروم قرارگترین زمان ده در بیشضایعات ایجاد ش

بوده است. که اکثر ضایعات مشاهده شده در تحقیق حاضر نیز مشاهده 

 کیستوپاتولوژیه راتییتغ بررسی به (2007) همکاران و Fernandes شد.

 یساحل یهااز تاالب( Liza saliens) کیکفال پوزه بار یدر آبشش ماه

دهنده آلوده بودن رسوبات به نشانها نتایج آنپرداختند که  پرتغال

 کیستوپاتولوژیه راتییتغ نیچنبود. هم یمس و رو نیفلزات سنگ

. مشاهده گردید جدا شدن اپیتلیال ی وپرپالزیه مانند در آبشش یمهم

و  مساز زیادی  ریمقاد یشده در تاالب حاو یآورجمع هاییماه

 عاتی( ضا2001اران )و همک Winkaler. بودند یهاآبششدر  روی

 ومیتلیاپ یپرپالزیه وم،یتلیاپ ساختار رییتغ ی چونکیستوپاتولوژیه

در  سمیساختار و وقوع آنور رییتغ ،الیتلیاپ لیفتینگ ه،یاول یالمال

موجود  یبه اثرات عوامل سم پاسخدر  یانماهآبشش  را در هیالمال ثانو

مشاهده شده  ترین مقدار ضایعاتبیش بیان کردند. در رسوب و در آب

در ماهی سرخو معمولی و سنگسر معمولی  در بافت آبشش
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یر مشاهده شد که ممکن است باال بودن میزان تهفتدر ایستگاه 

تر و نزدیکی به دلیل وجود شناورهای بیشآلودگی در این ایستگاه به

اسکله شهید کالنتری و شهید بهشتی که جایگاه تخلیه و بارگیری 

تجاری و حمل سوخت، سبب ایجاد عوارض بسیاری از شناورهای 

 تجمع میزان ارزیابیبه  (1396لقمانی )  ها شده است.بافتی در ماهی

یر، تهفتی، کالنتر شهید اسکله چهار در روی و مس سنگین فلزات

 یهااسکلهپرداخت و بیان کرد  چابهار در خلیج کنارک و بهشتی شهید

اسکله را نسبت به  یندهالآ تجمع ترینبیش کالنتریشهید  و یرتهفت

 هااسکله ساختار دلیلبه تواندکه می را هستنددابهشتی و کنارک شهید

این دو  در صیادی هایقایق و هایکشتی باالی تردد و بودن تربسته و

( به بررسی میزان فلزات 1392و همکاران ) کشاورزی .اسکله باشد

ین تحقیق نشان سنگین در رسوبات خلیج چابهار پرداختند. نتایج ا

تیر، شهید بهشتی، شهید کالنتری و کنارک های هفتداد که اسکله

آلوده به فلزات سنگینی چون نیکل، کروم، آهن، مس، روی و سرب 

ترین میزان فلز سرب است. تیر دارای بیشباشند و اسکله هفتمی

تیر، اسکله شهید ترتیب اسکله هفتترین مناطق خلیج چابهار بهآلوده

ها چنین آنباشد. همکالنتری و اسکله کنارک میی، اسکله شهیدبهشت

منطقه ایجاد  در هاکه توسط انسان آلودگی منابع ینترمهمبیان کردند 

 دلیلبه باشد کهمیها لنج و هاقایق دارینگه و شده شامل تعمیر

رسوبات  آلودگی باعث خلیج، در رنگ و سوخت موتور، روغن ریختن

و همکاران  Hamzehاست.  شده مس و روی سرب، عناصر به خلیج

( بیان کردند آلودگی فلزات سنگین در منطقه رمین توسط 2013)

های فلزات مس، روی، سرب، کادمیوم، نیکل و آرسنیک است و داده

ها نشان داد غلظت باالی مس و روی در اغلب نمونه هاآنتحقیق 

وجودات زنده داشته تواند اثرات منفی متوسط تا شدیدی بر روی ممی

داری های این منطقه مربوط به تعمیر و نگهین آالیندهترمهمباشد و 

و همکاران  Sadeghi باشد.می بسته این اسکله نیمه در صیادی شناورهای

( باال بودن میزان تجمع فلزات سنگین ر رسوبات و بافت ماهی 2019)

فعالیت انسانی  ( ایستگاه رمین را ناشی ازOtolithes ruberشوریده )

 بیان کردند.

ترین مقدار ضایعات در بافت در تحقیق حاضر کمکلی، طوربه       

ترین مقدار آبشش ماهی سرخو معمولی در ایستگاه رمین و بیش

یر ثبت شد. اما در بافت آبشش ماهی تهفتضایعات در ایستگاه 

ترین ترین عوارض بافتی در ایستگاه کنارک و بیشسنگسر معمولی کم

یت موقعیر مشاهده شد که ناشی از تهفتضایعات در ایستگاه  مقدار

ها متفاوت )باز یا بسته بودن محل گردش آب( و میزان ورود آالینده
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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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