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 یماهبچه طحال و آبشش بافت یهابیآس یرو یژنیاکس تنش یابیارز

 (Salmo trutta caspius) خزر یایدر آزاد 
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 1398 اسفندتاریخ پذیرش:            1398 آذر تاریخ دریافت:

 چکیده

 ییباال ارزش از گوشت طعم و ظاهري شکل ،يبازارپسند دلیلبه و است خزر ايیدر انیماه نیترارزش با از یکی خزر ايیدر آزاد یماه      

 ریتکث مرکز در خزر يایدر آزاد یماهبچه طحال و آبشش یبافت یشناسبیآس يرو یژنیاکس يهاتنش اثر نییتع منظوربه قیتحق نیا است. برخوردار

 طوربه گرم 05±01 یوزن نیانگیم با آزاد یماه بچه قطعه 210 تعداد شد. انجام 1395 زمستان در کالردشت باهنر شهید ماهیان آزاد پرورش و

 در گرمیلیم 3 تا 2 :یپوکسیه ای 1 ماریت 3 در انیماه گرفتند. قرار ژنیاکس کپسول و هواده به مجهز مخازن در و شدند انتخاب یتصادف کامالا 

 ژنیاکس تریل در گرمیلیم 14 تا 12 :یپراکسیها ای 3 و مرکز( آب ژنیاکس ای )شاهد ژنیاکس تریل در گرمیلیم 8 تا 7 :ینرموکس ای 2 ،ژنیاکس تریل

 .گرفت انجام شده وارد يهابیآس یابیارز جهت طحال و آبشش از يبردارنمونه شیآزما انیپا در بود. تکرار سه يدارا ماریت هر و شدند میتقس

 يدهایاسال یبررس جینتا شدند. داده انتقال یانزل بندر -یداخل يهاآب يپرور يآبز پژوهشکده به کیستوپاتولوژیه یبررس يبرا طحال و آبشش نمونه

 المال، نوک یخوردگ چیپ ای شدن یچماق ،يزیخونر شامل عالئم نیا که دارد وجود مارهایت همه در عالئم که داد نشان طحال و آبشش بافت

 و آبشش در المال از ومیتلیاپ جداشدن و المال یدگیچسب همبه ،يتالنژکتاز ،یپرخون نکروز، منتشر، و یموضع يپرپالزیها وم،یتلیاپ یپرتروفیها

 سطح که گفت توانیم یکل يریگجهینت کی در باشد.یم طحال در دهاینوزوئیس و نیدریهموس ها،سلول توپالسمیس شدن واکوئله نکروز، ،یپرخون

 باشد.یم خزر يایدر آزاد یماهبچه پرورش يبرا طیشرا نیترمطلوب ،تریل در گرمیلیم 8 تا 7 یژنیاکس

  آبشش، طحال ،یژنیخزر، تنش اکس یایآزاد در یماه کلمات کلیدی:

 yahoo.com1974h.khara@ پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه
انسان  ازین و جهان تیجمع رشد یشیافزا روند به با توجه امروزه       

خواهد  ییهاراه از یکی پروريسالم، صنعت آبزي ینیپروتئ به منابع

و  Bell) کند فایا یمهم نقش ازیمورد ن نیپروتئ نیتأم بود که در

Sargent، 2003) .عمدتا   ،یماه یعیطب طیمح یاشناسیاز لحاظ پو 

و  Rojikدارد ) رییتغ تیقابل اریبس یانسان يهاتیفعال ریتحت تأث

عنوان توانند بهیم انیماه ژهیوبه يآبز واناتیح (.1983همکاران، 

موجود  يهاندهیو آال ستیزطیمح بیتخر يبرا یکیولوژیب يهاشاخص

، Balasundaram) رندیمورد استفاده قرار گ انیآبز يهاستگاهیدر ز

 يو منبع مهم غذا یآب يهاستمیمهم اکوس ياز اعضا انیماه (.2001

طور مستقیم که به شهري و صنعتی هاي کشاورزي،پساب هستند. انسان

شوند، منجر به مرگ و میر سنگین در منابع آب طبیعی تخلیه می

معدنی و  يهامقادیر زیاد مواد آلی، نمك علت هیپوکسی،ماهیان به

 ژنیاکس (.2007 همکاران، و Zaghloul) شوندفلزات سنگین می

 نیتریاساس (،Mallya، 2007) آب یفیپارامتر ک نیترمهم محلول

( و 1383ساري، یلی)اسماع يبراي موجودات آبز یاتیح فاکتور

 تیریمد(. 1386 ،یمیباشد )تکریم يپروريآبز در یبحران يپارامتر

 است یماه دیتول تیموفق زانیمهم در م یعامل ژنیخوب اکس

(Mallya ،2007) .يز شیبه آب به منظور افزا ژنیامروزه افزودن اکس 

 است جیرا اریها بساز گونه ياریدر پرورش متراکم بس دیتوده و تول

(Olsvik  ،2006و همکاران.) یپوکسیقرار گرفتن در معرض ه 

 یپراکسیا( و هتریگرم در لیلیم 2-3محلول،  ژنیاکس نیی)سطوح پا

( ممکن است تریگرم در لیلیم 9-10محلول،  ژنیاکس ي)سطوح باال

 جهیو در نت نهیتر از حالت بهشود، که منجر به رشد کم بیسبب آس

 يادهیپد به یپوکسیهشود. یم یتر در ماهتوده کم ستیز دیتول

تا  یآب يهاطیمحلول در مح ژنیاکس زانیم آن، درکه  شودیم اطالق

 یپوکسییه(. 1388 ان،ی)اعدل ابدییزنده کاهش م موجود يمضر برا حد

در اواخر تابستان  ترشیاست که ب یآب يهاطیدر مح عیشا يادهیپد

 كیپوکسیه يآب، رخدادها يدما شیدهد. با افزایزمستان رخ م ای

 یپوکسیه ایمحلول  ژنیکاهش اکس .(Parker ،2013) ابدییشدت م

مدت  در یحتو ( Mallya ،2007) باشد یممصرف غذا  در یاصل عامل

 (.2008و همکاران،  Terova) استکشنده  ایمضر  انیماه يبرا کوتاه

 هیباعث کاهش تهو یپراکسیاقرار گرفتن در معرض ه ن،یچنهم

 یتنفس دوزیاس جهیدر خون و در نت 2CO یفشار جزئ شیآبشش و افزا

 یممکن است ط یتنفس دوزیاس (.Heisler ،1993)شود یم ایو کلرم

 یپراکسیاچند روز جبران شود، اما قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض ه

 Brauner)آبشش شود  یشیاکسا يهاصدمه به سلول ممکن است باعث

محسوب  یشناسختیشاخه علم رریز یشناسبافت (.2000و همکاران، 

ها و سالم، بافت يهاسلول یکروسکوپیساختمان م مورد درشود و یم

(. 1378 ،یمروستقیصد و ی)پوست دینمایبحث م جانداران ياعضا

 باشدیم انیآبز سالمت یبررس يبرا دیمف یروش یبافت یشناسبیآس

 از استفاده با یبافت ماه راتییتغ ای بیآس يهاکه نشانه یزمان و

 به باشدینم یابیرد قابل كیماکروسکوپ و يساختار يهاشیآزما

نشانگر  كی و( 2013و همکاران،  Hao)باشد یم استفادهل قاب یآسان

-Velkova) است یاتیح يهامشاهده اندام لهیوسمهم در نظارت به

Jordanoska و Kostoski ،2005).  اندام مهم جهت  كیبافت آبشش

و همکاران،  Farkas) باشدیم یبافت یشناسبیانجام مطالعات آس

 طیاز مح یآبشش فیظر ومیتلیاپ كیبا  یماه یداخل طیمح(. 2011

 یدر تماس ناگهان یآبشش ماه .(Cengiz ،2006) شودیجدا م یخارج

 تیفیشاخص خوب ک كیعنوان به یطورکلو به ردیگیقرار م طیبا مح

در  یطیمح ستیز راتیمطالعات تأث يمناسب برا يالگو كیو  بآ

 تیموقع علتبه (.2007همکاران، و  Velmurugan) شودیم گرفته نظر

 و بودهی عوامل خارجز ا متاثر مداوم طوربه اندام نیا ،آبشش یخارج

 باشد یماه يهااندام نیترحساس از یکیآبشش  تا شده سبب نیهم

د باشیم عینواحی سطحی آبشش وس(. 1389و همکاران،  یتی)کبر

(Wang  ،آبشش 2013و همکاران .)( 1395)کوهکن،  یونی میدر تنظ

 نقش (2012و همکاران،  Takabeی )تنفس یاصل يو تبادل گازها

فاصله  شدنتر كینزد ،یآبشش يهاغهیت شی. افزادارد يموثر اریبس

 انیاست که ماه ییهاها از جمله روشغهیطول ت شیها و افزاآن نیب

 جهیو در نت دهند شیسطحی آبشش را افزا ینواحاستفاده کرده تا 

(. 2014و همکاران،  Bowden) ندینما افتیدر يترشیب ژنیاکس

 ،یبانی)ش شده محسوب بدن يلنفاو اندام نیترو مهم نیتربزرگ طحال

 نقشاست، اما  یاندام گوارش باارتباط  يکه دارا نیا رغمی( و عل1384

(. بافت 1381 ،ي)ستار باشدیم یخون يهاگلبول دیتول آن یاصل

طحال  رایاست، ز لیقرمز دخ يهاطحال در سنتز گلبول یتیتروپوئیار

 اندازدیها را به دام مژن یاست که آنت یتنها اندام موجود در ماه

(Wells و Weber، 1990). يسازرهیذخ به توانیم طحال يعملکردها از 

 نیقرمز، ا پالپ یاسفنج ساختار وجود لیدلبه اشاره کرد که خون

 طحال دهايینوزوئیو س دارد که در عروقوجود  خون يبرا تیقابل

 يهاگلبول تعداد ، ازیماه تیفعال کاهش با (.1384 ،یبانی)ش شود رهیذخ

اي طحال رهیذخ یخون يهاکاسته شده و سلول یطیقرمز خون مح

رخ  ادیز یکیزیهاي فتیفعال ایکه استرس  یاما زمان ابدییم شیافزا

گردش خون،  ستمیدر س یهاي خونعلت آزاد شدن سلولدهد، بهیم

شود ینازك م زیو طحال ن افتهی شیهاي قرمز خون افزاتعداد گلبول

هاي گونه ترینمهم از یکیآزادماهیان  (.1378 ،یمروستقیصد و ی)پوست

هاست در جوامع مختلف پرورش باشند که قرنیپرورشی در دنیا م

خزر  ايیدر آزاد یماه .(Donaldson ،2001 و Lee) ابندییم
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(Salmo trutta caspius )خزر ايیدر انیماه نیترارزش با از یکی 

 هاستگاهیز ينابود ،یآب منابع و اهایدر آب یآلودگیر نظ یاست. عوامل

 زي،یرتخم ندر زما انیماه مهاجرت راه موانع سر زي،یرتخم مناطق و

مجاز ریغ ادانیص و وجود هارودخانه آب به شهري هايفاضالب هیتخل

و همکاران،  Bahre kazemi) افتد خطرآن به نسل بقاي تا دهیگرد سبب

 اخیر هايسال صید در و ذخایر شدید که کاهش يا، به گونه(2011

و همکاران،   Habibi؛2010و همکاران،  Hajirezaee) رخ داده است

 و يرهاساز منظوربه گونه نیا یمصنوع ریرو، تکثنی. از ا(2013

ن ایماه پرورش و ریتکث مرکز رینظ يمراکز رد یعیطب ریذخا يبازساز

علت به زین انجام شد. پرورش دهندگان کالردشت باهنر دیشه یسردآب

کمان، نیرنگ يآالقزل رینظ ییهاگونه به نسبت گونه نیباالتر ا متیق

(. 1392خدابخش،  و ي)قباد دارند آن پرورش جهت یتوجه قابل کردیرو

 نیرنگ آاليل قز به نسبت گونه نیباالتر ا متیکندتر و ق رشد رغمیعل

 تیگوشت از ارجح و طعم ظاهري شکل بازارپسندي، لیدلبه کمان

 یمطالعاتتاکنون  (.1391 همکاران، و یبورانادیص) است برخوردار يباالتر

مختلف انجام شده است  انیطحال و آبشش در آبز یشناسبافتدرباره 

 اثرات يرو (1395و همکاران ) یالکانباقرزاده مطالعه توان بهیکه م

 یماهلیف یوزن گروه دو در طحال بافت بر ژنیاکس مختلف سطوح

(Huso huso)، ( رو1395عابدي و همکاران )بافت  شناسیسیبآ ي

وزنی ماهی  وهگراکسیژن در دو  مختلف حسطوطحال تحت تاثیر 

 يرو( 1395) همکاران و یفرخ ،(Cyprinus carpio) یکپورمعمول

کبد و آبشش  يهابر بافت ونیکش ماالتحشره كیستوپاتولوژیه یرسبر

 همکاران و پورمقدم نصراله (،rutilus caspicus Rutilus) کلمه یماه

 نیپرمتریسا ریبر تاث یثرات دما و دفعات غذادها یرسبر يرو( 1395)

 يدیخورش (،Aphanius sophiae) ایصوف وسیآفان یماه آبشش بافت در

 یبرخ يمدت دما رو یطوالن يهااثرات تنش ي( رو1396و همکاران )

کمان نیرنگ يآالآبشش قزل كیستوپاتولوژیو ه یخون يفاکتورها

(Oncorhynchus mykiss)، یابیارز يرو (1397) همکاران و یوسفیترمه 

 يفاکتورها ،یخون يفاکتورها يرو اكیاز آمون یناش يهااثرات استرس

و  یانیک ،(Heros severusسوروم ) یاسترس و بافت آبشش ماه

)رانداپ(  تیفوزیگال سم كیولوژیزیف راتیتأث يرو( 1398) یخانیعل

 ،(Oncorhynchus mykiss) کماننیرنگ يآالقزل کبد و آبشش بافت بر

 انگل یشناس بیآسمطالعه  ي( رو1398و همکاران ) رهاننده

Diclobothrium armatum الن،یگ در یپرورش انیماهلیف آبشش در 

Matey ( رو2008و همکاران )آبشش  يبر مورفولوژ یپوکسیه ریتأث ي

 يهانگیچ اچهیدر کپور بدون فلس در یونی میتنظ تیو وضع

(Gymnocypris przewalskii)، Saber (2011رو )یبافت يسازگار ي 

 ،(Cyprinus carpio)کپور  انیدر آبشش ماه ییدما راتییبا تغ

MahabadyKhaksary  ( رو2012و همکاران )ي 

 یطحال و لوزالمعده در ماه یکیستومورفولوژیو ه یکیآناتوم یبررس

( 2013و همکاران ) Bagherzadeh Lakani ،(Barbus pgmentis) برزم

 يرو یپراکسیاه و ینورموکس ،یپوکسیه طیشرا اثرات یبررس يرو

 Ibrahimو  (huso Huso) یماهلیف یوزن گروه دو در يستوپاتولوژیه

و  هیکل یشناسبافت يآب رو تیفیک راتییتغ ریتأث يرو( 2013)

ساکن در رودخانه  يهادر آب Oreochromis niloticus یآبشش ماه

 اثر تعیین هدف با پژوهش نیا .کرد اشارهشاخه روزتا، مصر  ل،ین

 خزر يایدر آزاد یماه طحال و آبشش بافت يرو یژنیاکس يهاتنش

گذارد یم يرا بر جا بیآس نیترکه کم ژنیدوز اکس نیبهتر نییو تع

 گردید. انجام

 

 هامواد و روش

 آزاد پرورش و ریتکث مرکزدر  1395 زمستاندر  شیآزما نیا       

انجام شد.  مازندران استان غرب در واقع کالردشت باهنر شهید ماهیان

 یوزن نیانگیخزر با م يایآزاد در یماهبچه یماه قطعه 210تعداد 

در کنار  تراف ینیس عدد 21 و ترافعدد  2 استفاده شد.گرم  10±50

 در استفاده مورد آب منبع از ازیقرار داده شد و آب مورد ن گریکدی

 و هواده از زین ژنیاکس میجهت تنظ .شد نیتأم باهنر دیشه مرکز

 یهواده کم ژنیاکس يبرا کهيطورهب. شد استفاده ژنیاکس کپسول

 يساز. پس از آمادهشدیم دیتشد یهواده باال ژنیاکس يبرا و قطع

به  انیمورد نظر ماه یژنیاکس ریمقاد به مخازن آبو رساندن  مخازن

 انجام یتصادف طرح كی قالب در قیتحق نی. اافتندیها انتقال تراف

 بیترتهرها بمای( بود. تسه تکرار يدارا ماریت هر) ماریت 3شامل  و شد

 يو دما ژنیاکس تریگرم در لیلیم 3تا  2: یپوکسیه ای 1 ماریتشامل 

 8 تا 7: ینرموکس ای 2 ماریتگراد(، یدرجه سانت 10-8آب مرکز )

آب  يدما وآب مرکز(  ژنیاکس ای)شاهد  ژنیاکس تریل در گرمیلیم

 14 تا 12: یپراکسیاه ای 3 ماریتگراد( و یدرجه سانت 10-8مرکز )

گراد( یدرجه سانت 10-8آب مرکز ) يدما و ژنیاکس تریل در گرمیلیم

 ؛Jobling ،1995؛ Boyd  ،1982؛Groves ،1979و  Brett) بودند

Buentello   ،تکرار هر) یماه عدد 30 ماریت هر در. (2000و همکاران 

 ییایمیو ش یکیزیف يپارامترها ن،یچن. همشد گرفته نظر در( عدد 10

متر یو درجه حرارت با استفاده از دستگاه اکس ژنیآب شامل اکس

(OXI3210/WTW سه بار در روز و )pH  با استفاده از دستگاه

pHmeter ( مدلPH330i/SET )در  شدند. يریگبار در روز اندازهكی

مورد  یژنیاکس تنش ماریتدر  انیپس از قرار گرفتن ماه شیهر آزما

. رفتیاز بافت آبشش و طحال در سه تکرار صورت پذ يبردارنظر نمونه

 يبه پژوهشکده آبز یبافت یشناسبیجهت آس بافت يهانمونه سپس

 یشناسبافت یبررس جهت .افتندی انتقال یبندرانزل یداخل يهاآب يپرور
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و آبشش  طحالمتر از بافت یسانت كی ان،یطحال آزاد ماه وآبشش 

بوتانول -1. با استفاده از الکلشد کسیفبوئن را برداشته و در محلول 

آبگیري  راشده  کسیف يها( نمونه96، 80، 70، 50با درجات مختلف )

الکل و جذب  يجاهکلروفرم ب ینیگزی)جا يسازشفاف سپسو  کرده

بافت طحال و آبشش  يها، نمونهادامه در .شد انجامبافت(  یچرب

و همکاران،  یپوستگیري شدند )مذاب پارافینه و قالب نیپاراف توسط

ن میکرو 7بافتی به ضخامت  يهابرش کروتومی(. با استفاده از م1382

و  Akhundov)بافت طحال و آبشش  يحاو نهیپاراف يهااز قالب

Fedorov ،1995 ) نیلیهماتوکس-نیائوز از استفاده باو  شدتهیه 

 کروسکوپیبا استفاده از م سپس،شدند.  يآمیزرنگ یبافت يهابرش

 یبررسها نمونه بافت وتر،یو متصل به کامپ نینوري مجهز به دورب

 (.1390و همکاران،  انی)حالج شدند

 

 نتایج

 آبشششده از بافت  هیته يدهایاسال یکروسکوپیم یبررس جینتا       

 نشان داد که یژنیاکس يهاتنش جهیخزر در نت يایآزاد در یماهبچه
 تریل در گرمیلیم 8 تا 7) ینرموکس ایکارگاه(  طی)شرا شاهد ماریت در

 به نکروز ،يزیخونر المال، نوك یخوردگ چیپ ،يپرپالزیها(، ژنیاکس

 یچسبندگ و المال ومیتلیاپ شدن جدا ،یپرتروفیها و متوسط زانیم

 گرمیلیم 3 تا 2) یپوکسیه ماریت در. شد مشاهده کم زانیمبه المال

 شدن جدا اد،یز زانیمبه المال نوك یخوردگ چیپ(، ژنیاکس تریل در

 ،یپرتروفیها ،یو پرخون متوسط زانیمبه نکروز و المال ومیتلیاپ

شد. در  دهیکم د زانیمالمال به یو چسبندگ يزیخونر ،يپرپالزیها

 و يزیخونر(، ژنیاکس تریل در گرمیلیم 14 تا 12) یپراکسیها ماریت

المال و نکروز  یخوردگ چیپ ،يتالنژکتاز اد،یز زانیمبه المال یچسبندگ

 به یپرتروفیها و یپرخون المال، ومیتلیاپ شدن جدامتوسط و  زانیمبه

 یژنیاکس يهاتنش از حاصل یآبشش عاتیضا. داشت وجود کم زانیم

 .است شده ارائه 1 شکل و 1 جدول در

بچه  طحالشده از بافت  هیته يدهایاسال یکروسکوپیم یبررس در

 یبافت عاتیضا یژنیاکس يهاتنش جهیخزر در نت يایآزاد در یماه

متفاوت بود.  قیتحق يمارهایآن در ت زانیمشاهده شد که م يمتعدد

 تریل در گرمیلیم 8 تا 7) ینرموکس ایکارگاه(  طی)شرا شاهد ماریدر ت

 زانیمبه نیدریها و هموسسلول توپالسمی، واکوئله شدن س(ژنیاکس

 زانیمبه دهاینوزوئیس زانیم شیکم و افزا زانیمبه یمتوسط، پرخون

 تریل در گرمیلیم 3 تا 2) یپوکسیه ماریت در. میشاهد بود را ادیز

و  نیدریهموس اد،یز زانیم(، نکروز و واکوئله شدن بهژنیاکس

گلبول قرمز را شاهد  دیمتوسط و کاهش شد زانیمبه دهاینوزوئیس

 ،(ژنیاکس تریل در گرمیلیم 14تا  12) یپراکسیها ماریدر ت. میبود

ها سلول توپالسمینکروز، واکوئله شدن س اد،یز زانیمبه نیدریهموس

قرمز و  يهاگلبول یعیرطبیمتوسط، شکل غ زانیمبه دهاینوزوئیسو 

  از حاصل طحال عاتیضا. میکم شاهد بود زانیمرا به یپرخون

 .است شده ارائه 2 شکل و 2 جدول در یژنیاکس يهاتنش

 

 خزر یایدر آزاد یماهبچه آبشش بافت بر یژنیاکس یهاتنش اثر: 1جدول 

 

  

  14 تا 12: یپراکسیاه ماریت

 ژنیاکس تریل در گرمیلیم

  3 تا 2: یپوکسیه ماریت

 ژنیاکس تریل در گرمیلیم

 8 تا 7: ینرموکس ایشاهد  ماریت

 ژنیاکس تریل در گرمیلیم
 عهیضا

 المال از ومیتلیاپ شدن جدا + ++ +

 یپرخون            _ + +

 ومیتلیاپ یپرتروفیها + + +
 و منتشر یموضع يپرپالزیها ++ + _

  يتالنژکتاز _ _ ++

 نوك المال یخوردگ چیپ ای شدن یچماق ++ +++ ++
 يزیخونر ++ + +++

 نکروز ++ ++ ++

 المال یدگیهم چسببه + + +++

 )+++( ادیز)++(،  متوسط)+(،  کم(، -) یبافت عهیضا فقدان
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 الف

 
 ج

 
 پ

 
 ذ

 
 د

 
 ی

 
 و

 المالها، یدگیچسب همبه -2 المال، نوک یخوردگ چیپ -1(: )یشاهد )نرموکس ماری. تالف. خزر یایآزاد در یماهمقطع بافت آبشش بچه :1شکل 

 یدگیهم چسببهو  یپرپالزیها -2نوک المال،  یخوردگ چیپ -1(: )ی)نرموکس شاهد ماریت. ب، (×100 یینمابزرگ: یزیخونر -4 ،یپرتروفیها -3 

 ماری. تج، (×400 یینما: بزرگیزیخونر -2نکروز،  -1: )یپوکسیه ماری. تپ ،(×100 یینماالمال: بزرگ ومیتلینکروز در اپ -4 ،یزیخونر -3 المالها،

المال:  ومیتلیاپ یپرتروفیها -5المال،  ومیتلیجداشدن اپ-4 ،یتالنژکتاز -3المالها،  یدگیهم چسببه -2نوک المال،  یخوردگ چیپ -1: )یپوکسیه

 : یکسپرایها ماری. تذ، ×(400 یینمابزرگ: المال ومیتلیاپ در یپرپالزیها و یپرتروفیها -3نکروز،  -1): یپوکسیه ماری. تد، (×40 یینمابزرگ

: یکسپرایها ماری. تو ،(×100 یینمابزرگالمال:  ومیتلیدر اپ یهابپرتروف -4المال،  ومیتلیجداشدن اپ -3 یزیخونر -2نوک المال،  یخوردگ چیپ -1)

 یینمانکروز: بزرگ -4 المالها، یدگیچسب همهب و المنتیف ومیتلیدر اپ یهابپرپالز -3المال،  ومیتلیاپ یپرتروفیها -2نوک المال،  یخوردگ چیپ -1)

 یزیآم)رنگ( ×400 یینماالمال: بزرگ ومیتلیجدا شدن اپ -3المال،  ومیتلیدر اپ یپرتروفیها -2 ،یزیخونر -1): یکسپرایها ماری. تی ،(×100

 (.نیلیهماتوکس–نیائوز
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 رخز یایآزاد در یماهبچه طحالبر بافت  یژنیاکس یهااثر تنش :2 جدول

 )+++( ادیز)++(،  متوسط)+(،  کم(، -) یبافت عهیضا فقدان
 

  14 تا 12: یپراکسیاه ماریت
 ژنیاکس تریل در گرمیلیم

  3 تا 2: یپوکسیه ماریت
 ژنیاکس تریل در گرمیلیم

 8 تا 7: ینرموکس ایشاهد  ماریت
 ژنیاکس تریل در گرمیلیم

 عهیضا

 یپر خون + - +
 نکروز - +++ ++
 هاسلول توپالسمیواکوئله شدن س ++ +++ ++
 نیدریهموس ++ ++ +++

 دهاینوزوئیس زانیم +++ ++ ++

 
 ب

 
 الف

 
 ج

 
 پ

 
 ذ

 
 د

 ماری. تپ ،(×100 یینمابزرگ(: )ی)نرموکس شاهد ماریت. ب، (×400 یینمابزرگ(: )یشاهد )نرموکس ماری. تالفخزر.  یایآزاد در یماهمقطع بافت طحال بچه :2شکل 

، ×(100 یینما: )بزرگیپوکسیه ماری. تج، ×(400 یینماو وجود نکروز: بزرگ توپالسمیئله شدن سواکو شیافزا و طحال بافت درون قرمز یهاگلبول دیشد: )کاهش یپوکسیه

 ، ×(400 یینما: بزرگتوپالسمیواکوئله شدن س ادیاز بافت و وجود نکروز و ازد یدژنره شدن در بخش ،یعیرطبیقرمز با ظاهر غ یهاوجود گلبول: )یپراکسیها مارید. ت

 د،ینوزوئی: سS: پالپ قرمز، RP: گلبول قرمز، RBC ن،یدری: هموسH) ×(100 یینما: بزرگدر بافت طحال نیدریگلبول قرمز و هموس ادیز زانیم: )یپراکسیها ماریت ذ.

 V ،واکوئله شدن :WPدی: پالپ سف، C ،کپسول :N )(.نیلیهماتوکس–نیائوز یزیآم)رنگ: نکروز 
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 بحث 

 بیآس بر یژنیاکس يهاتنش اثر یبررس هدف با قیتحق نیا       

ش واکن. شد انجام خزر يایدر آزاد یماهبچه طحال و آبشش یبافت

در نظر گرفته  یدفاع یعنوان پاسخآبشش به استرس به یکیولوژیزیف

ممکن است سطح عملکرد  یآبشش عاتیضا .(Mallatt ،1985) شودیم

تبادل گاز کاهش دهند و سبب اختالل در عملکرد  يآبشش را برا

 ،نیچنهم .(2013و همکاران،  Bagherzadeh Lakani) شوند یتنفس

و  Wang)گذارد یم ریتأث یهم بر اشتها و هم رشد ماه یپوکسیه

ممکن است نشانه استرس باال  غذاکاهش مصرف  .(2009همکاران، 

 یپوکسیآن ه قیکه از طر( Falahatkar ،2011و  Rafatnezhad)باشد 

کاهش  يبرا یمدت رشد را کاهش داده و ممکن است راه یطوالن

 .(2001و همکاران،  Pichavant)باشد  ژنیاکس يو تقاضا يانرژ

نادرست استخرها  تیریو مد یرسان ژنیحوادث و کنترل نامناسب اکس

 يحباب گاز يماریشود و ب ژنیاکس دیممکن است منجر به اشباع شد

در  .(2009و همکاران،  Leiton-Salas) گردد جادیممکن است ا

آزاد فاقد هر  انیماهبچه یژنیمختلف اکس يمارهایدر تمطالعه حاضر، 

 رشد بر ژنیاکس مختلفح سطو تاثرا يمطالعه رو گونه تلفات بودند.

نشان داد  زین یپرورش انیماهلیف از یوزن گروه ود در عضله بیترک و

و همکاران،  یالکان% بود )باقرزاده 100 مارهایهمه ت در یکه بازماندگ

 اثرات یبررس اب (1394و همکاران ) یالکانباقرزاده ن،یچنهم(. 1391

 هماتولوژي و يفاکتورها رب یپراکسیاه و ینورموکس ،یهیپوکس

 زین یپرورش یماهفیل از وزنی گروه دو نخو بیوشیمیایی پارامترهاي

 Percaسوف زرد ) يمطالعه رو .دکردن انیب%  100بقا را  زانیم

flavescensافت،یمحلول کاهش ن ژنی( نشان داد که بقا با کاهش اکس 

 ژنیاکس ٪32متورم )در  يشنا سهیک يدارا انیاما رشد چه در ماه

 ٪48و  ٪33متورم )در  يشنا سهیفاقد ک انیاشباع( و چه در ماه

کاهش رشد  نیا که افتیکاهش  یقابل توجهطور اشباع( به ژنیاکس

 سهیک يدارا انیو در ماه ٪50متورم  يشنا سهیفاقد ک انیدر ماه

دهد که ینشان م تمطالعا .(Parker ،2013)بود  ٪24متورم  يشنا

  یطیمح ستیز يها یآلودگ يبرا يدینشانگر مف يستوپاتولوژیه

شده از بافت آبشش  هیته يدهایاسال یبررس .(Saber ،2011)باشد یم

وجود دارد که  مارهایتمام ت يرو ژنیاثر اکسکه  دادو طحال نشان 

بودن عالئم سبب  ادیکم و ز نیو ا شودمشاهده  یشده تا عالئم باعث

 يهانمونه نیدر ب داد که نشان رمطالعه حاض جینتا شود.یم تفاوت جادیا

گرم یلیم 8 تا 7 ژنی)اکس ینرموکس ایشاهد  ماریت ان،یبافت آبشش ماه

 ماریبود و پس از آن ت شدر آبش یعالئم بافت نیترکم يدارا (تریدر ل

( قرار داشت و سپس ژنیاکس تریگرم در لیلیم 3تا  2) یپوکسیه

 ریمقاد نیباالتر يدارا (تریگرم در لیلیم 14تا  12) یپراکسیها ماریت

 7 ژنی)اکس ینرموکس ایشاهد  ماریت ز،یدر طحال ن بود. یبافت بیآس

 يمارهایبود و ت یبافت عاتیضا نیترکم يدارا (تریگرم در لیلیم 8تا 

تا  12) یپراکسیها و( ژنیاکس تریدر ل مگریلیم 3تا  2) یپوکسیه

بودند.  یبافت بیآس ریمقاد نیباالتر يدارا (تریگرم در لیلیم 14

نوك المال،  یخوردگ چیپ ایشدن  یچماق ،يزیمانند خونر یعالئم

 ،یو منتشر، نکروز، پرخون یموضع يپرپالزیها وم،یتلیاپ یپرتروفیها

از المال در  ومیتلیالمال و جداشدن اپ یدگیهم چسببه ،يتالنژکتاز

دهنده طحال نشان یشناسبافت ن،ی. عالوه بر اشد مشاهده شآبش

ها، سلول توپالسمیس ننکروز، واکوئله شد ،یپرخون رینظ یوجود عالئم

حاصل از بافت  جینتا یقیتحق در باشد.یم دینوزوئیسو  نیدریهموس

 ،یپوکسیه زماناز آن است که در  یحاک یآبشش کپور معمول یشناس

 يالمالر نیب یتوده سلول عیسر ریاست. تکث نداده رخ یآبشش يبازساز

شد  يکپور انیمجاور در ماه هیثانو يالمال یسلول یجوشمنجر به هم

 یپوکسیه ریتأث .(Parker ،2013) بودندمتوسط  یپوکسیه معرض در که

کپور بدون فلس  یماه یونی میتنظ تیآبشش و وضع يبر مورفولوژ

در ساختار آبشش  ریچشمگ راتیینشان داد که تغ يهانگیچ اچهیدر

 یدگی(، کش>% 50رشته ) الیتلیضخامت اپ یجیشامل کاهش تدر

 ( و>% 60المالر ) یتنفس یسطح یگسترش نواح ،یتنفس يالمال

 ن،یچن( بود. هم<% 50) الیتلیخون اپ-کاهش در فاصله انتشار آب

ساعته  24ها پس از قرار گرفتن در آبشش 3کاسپاز  تیفعال شیافزا

آپوپتوز در  یاحتمال يریرخ داد که نشانگر درگ یپوکسیدر معرض ه

 یپوکسیه نیگسترده مخاط آبشش در ح دیآبشش است. تول يبازساز

ممکن است در تبادل  ایباشد  یاز پاسخ استرس کل یممکن است بخش

سطح المال و کاهش  ادیز شیو تعادل آب نقش داشته باشد. افزا یونی

)خصوصا  در  یپوکسیه نیفاصله انتشار احتماال  انتقال گاز را در ح

و همکاران،  Matey) دهدیم شیافزا( یمخاط دیتول شیصورت افزا

وجود  یتنفس يدر المال یسلول ریتکث ،یپوکسیه یدر ط .(2008

در سطح سلول همراه است و  رییدارد که با کاهش اندازه سلول و تغ

و  van der Meer) شود یالمالر م یمنجر به گسترش سطح تنفس

 ماریدر ت هیشدن المالر ثانو یچماق یماهلیدر ف .(0520همکاران، 

و  Bagherzadeh Lakani)مشاهده شد  یپراکسیو ها یپوکسیه

پس از قرار گرفتن در  هیشدن المالر ثانو یچماق .(2013همکاران، 

 يبریس ياریخاو یساعت در ماه 96در  یطیمح تیتریمعرض حاد ن

(Acipenser baerii) (Gisberta  ،2004و همکاران) توربوت جوان ،

(Psetta maxima و پس از قرار گرفتن در معرض غلظت )کشنده  تحت

و همکاران،  Reiser) ازن يشده از ازن در آب حاو دیتول يهادانتیاکس

گزارش شده است. در مطالعه  (1120و همکاران،  Reiser؛ 2010

و  یپوکسیه ماریدر هر دو ت المال نوك شدن یچماقز یحاضر ن

بود.  دتریشد یپوکسیه ماریکه در ت دیمشاهده گرد یپراکسیها
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 ژنیاکس کاهش و وهیج لیمت و وهیج دیکلر با آالقزل یماه مواجهه

 يساختارها نرفت نیب از و یسلول آن سبب ظهور استحاله از یناش

 .(1973و همکاران،  Olson) دیدر آبشش گرد یتوپالسمیس

Bagherzadeh Lakani ( با بررس2013و همکاران )طیشرا اثرات ی 

کردند  انیب یماهلیف آبشش بر یپراکسیها و ینورموکس ،یپوکسیه

ها مشاهده شدند که در آبشش یشناسبافت راتییتغ نیترکه عمده

و تراکم در  يزیخونر ه،یثانو يرفتن المال نیاز ب ،يپرپالزیشامل ها

در  الیتلیبلند شدن اپ ،يالمالر یجوشهم ه،یو ثانو هیاول يالمال

 شی، افزايتالنژکتاز ه،یثانو يشدن المال یچماق ه،یثانو يالمال

)در  هیو ثانو هیاول يواکوئل در المال يادیو تعداد ز نیمالن يهارنگدانه

 زین خزر يایدر آزاد یماه ي( بودند. در مطالعه رویپراکسیها ماریت

در  يزیو خونر يپرپالزیشدن نوك المال، ها یچماق رینظ ییهاعارضه

 ماریت در شدن یچماقو  يتالنژکتاز ،يزیو خونر یپوکسیه ماریت

 در یکیمورفولوژ يهايناهنجار نیترعی. شادیگرد مشاهده یپراکسیها

و  Bagherzadeh Lakani) بود يپرپالزیها یماهلیف يرو مطالعه

 گریمطالعه د نیدر چند يپرپالزیوجود عارضه ها .(2013همکاران، 

 ؛Good ،2010 ؛2010و همکاران،  Korai) گزارش شده است زین

Barillet ،2010 ؛Sharifpour  ،آبشش  يپرپالزیها .(2011و همکاران

منجر به کاهش سطح تنفس  یدفاع سمیمکان كیعنوان ممکن است به

. اثرات (Cengiz ،2006) خون گردد-فاصله انتشار سم شیو افزا

 طیآبشش ممکن است مربوط به شرا يپرپالزیها یکیولوژیزیف

 راتییتغ .(2013و همکاران،   LakaniBagherzadeh)باشد  یپوکسیه

ها رگیفاصله انتشار آب اطراف به مو شیسبب افزا یآبشش يهاغهیت

 قیاز طر ژنیو اختالل انتشار اکس هیثانو يهاغهیت تمقدار باف شیو افزا

در زمان  .(Elahee ،2002و  Bhagwant)شود یمتورم م ومیتلیاپ

 نیکه در ا دادهتجمع خون در آبشش رخ  ان،یدر ماه دیاسترس شد

 ادیز یخون انیجر كی جادیباعث ا دهید بیآس الریپ يهاحالت، سلول

 ؛2002 همکاران، و Rosety-Rodriguez) شوندیم غهیت داخل در

Martinez  ،هر در یپرخون زین حاضر مطالعه در .(2004و همکاران 

 يپرپالزیحاصل از ها هیالمالر ثانو یجوش. همدیمشاهده گرد ماریت دو

 يهارگیتمام مو ای ياریدر بس یجوشهم كیتواند سبب یالمالر م

 يانفراد هیثانو يهاغهیت ،یدر قوام موکوس رییتغ لیدلشود و به يالمالر

 يهمراه تعدادپاسخ به نیهم بچسبند. ابه يمرکز صورتهب ممکن است

 همکاران، و Goldes) يااختهی تك یانگل تعفون ها ماننداز محرك

 ددهیمو کاهش دما رخ  (يدی)باران اس ومینی، اثرات مزمن آلوم(1988

(Karlsson-Norrgren ،و همکاران a1986؛ Karlsson-Norrgren  و

 یانقباض عروق خون ن،یچنهم .(Saber ،2011؛ b1986 همکاران،

 دنامساع یطیمح طیشرا لیدلاست به نممک یسلول یو آتروف یآبشش

کم در ارتباط با  نسبتا  یژنیاکس يمانند کاهش سطح آب و محتوا

نشان  یماهلیف يرو یبررس .(Chandra ،1987) آب باشد نییپا يدما

 ماریدر ت هیو ثانو هیاول يدر المال يشماریب يهادهنده وجود واکوئل

 .(2013و همکاران،  Bagherzadeh Lakani)شد بایم یپراکسیها

کپور ممکن است  یآبشش يهاموکوس در رشته يوجود حفرات حاو

از آب اطراف و کمك  ابیعناصر کم غلظت يبرا یونیتله  كیعنوان به

و همکاران،  Tao) دمجاور باش هیثانو يهاغهیت نیب یسلول یبه چسبندگ

در  ومیتلیاپ يهاحفاظت سلول يعمل برا نیکه امکان دارد ا( 2000

، Frommو  Olson) عفونت استفاده شود و یکیمکان شیبرابر سا

وجود  المال یچسبندگ ماریدر هر دو ت زیمطالعه حاضر ن در .(1973

 یدفاع يهاسمیالمالر مکان یجوشو هم الیتلیشدن اپ ادم، بلندداشت. 

 طیدر تماس با مح یآبشش یسطح هیهستند که باعث کاهش ناح

ها ندهیآال يسد انتشار برا نیچنها همسمیمکان نیشوند. ایم یخارج

بلند شدن  .(2004و همکاران،  Van Heerden)دهند یم شیرا افزا

 ازیاز ن یآبشش ناش یسطح یکاهش نواح جهیممکن است نت الیتلیاپ

 الیتلیاپ يهاسلول يدر ضمن فقدان تصاعد ياسمز يداریبه حفظ پا

 یماهلیدر ف .(Schwaiger ،2004؛ 2004 و همکاران، Pane)باشد 

اندام را کاهش داد  يآبشش کوتاه شد و سطح عملکرد هیثانو يالمال

(Bagherzadeh Lakani  ،2013و همکاران). هیثانو يکوتاه شدن المال 

 یدر گونه گوپ zeta cypermethrinپس از قرار گرفتن در معرض 

(Lebistes reticulatus )(Caliskan  ،2003و همکاران ) تحتو غلظت 

 Rodrigues) (canadum Rachycentron) سوکال یماه در تراتین کشنده

( با 1395عابدي و همکاران ) .است دهگزارش ش( 2011و همکاران، 

در دو گروه وزنی که تحت  یبافت طحال ماهی کپورمعمول یبررس

کردند که در تیمار  انیاکسیژن قرار داشت ب مختلف حسطوتاثیر 

در  ن،یچن. همدیهیپوکسی هر دو گروه وزنی پرخونی مشاهده گرد

گروه وزنی پایین، استحاله سلولی و پیکنوزه شدن هسته نیز وجود 

تورم سلولی و واکوئله شدن  يدارا زیداشت. تیمار هایپراکسی ن

سیتوپالسم در هر دو گروه وزنی بود. هر دو گروه وزنی از اختالف 

 باقرزاده .بودندداري در نسبت وزن طحال به وزن برخوردار یمعن

 ژنیاکس فمختل سطوح اثرات( با مطالعه 1395و همکاران ) یالکان

 ماریکردند که در ت انیب یماهلیف یوزن گروه دو رد طحال تباف بر

 ن،ییپا یو در گروه وزن دارد وجود یپرخون یگروه وزن وهر د یپوکسیه

ها مشاهده سلول توپالسمیو واکوئوله شدن س یوجود استحاله سلول

در  توپالسمیس شدن و واکوئوله یسلول تورم یپراکسیها ماریدر ت .دیگرد

 يداریاختالف معن یوجود داشت. در هر دو گروه وزن یدو گروه وزن هر

دار یکاهش معن هتوجه ب و وزن طحال مشاهده شد. با انیدر وزن ماه

از  یغن یو نواح یو مشاهده پرخونوزن طحال نسبت به وزن بدن 

توان عنوان کرد که بافت طحال یم یپوکسیه ماریگلبول قرمز در ت

گلبول قرمز آزاد کرده و از  یپوکسیه طیدر شرا یماهلیف

      (DOI): 10.22034/aej.2020.115600    

http://joc.inio.ac.ir/article-1-770-fa.pdf
http://joc.inio.ac.ir/article-1-770-fa.pdf


 1399 پاییز، 3، شماره مدوازدهسال                                                              پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

237 
 

کند. یکمك م ژن،یکمبود اکس طیدر تحمل شرا یبه ماه قیطر نیا

 یها و پرخونسلول توپالسمیواکوئله شدن س زیدر مطالعه حاضر ن

 ( باPoecilia reticulata) یگوپ یماه مواجهه .دیمشاهده گرد

Chlorpyrifos واکوئوله شیدهنده افزانشان یپوکسیه طیشرا جادیا و 

 .(Samayawardhena ،2002و  De Silva) است یماه نیدر ا شدن

قرمز در حال گردش در  يهاتعداد گلبول شیباعث افزا یپوکسیه

متفاوت  انیمختلف ماه يهاگونه نیپاسخ بشود که البته یم انیماه

 يرهاساز لیدلبه شیافزا نیا .(Farrell ،1998و  Gallaugher) است

 Taylor)است  نیتیتروپویسطوح ار شیافزا گلبول قرمز توسط طحال و

 كیعنوان به موجود در طحال يماکروفاژ يهاتوده .(Miller ،2001و 

و  یسالمت ماه يقابل اعتماد برا كیستوپاتولوژیه یستیشاخص ز

 باقرزاده( 1002 و همکاران، Fournie) کندیم عمل ستیزطیمح بیتخر

 زا یغن يهاقسمت یماهلیف یدر بررس (1395و همکاران ) یالکان

 یژنیاکس ازیدهنده ننشان را یپوکسیه ماریت در موجود زگلبول قرم

 دانند.یم هاگلبول نیا يو رهاساز ساخت رد طحال نقش و یماه دیشد

بر  یژنیاکس يهاتنش اثرات از آمده دستبه جینتا به توجه با

 انیتوان بیخزر م يایآزاد در یماهبچهآبشش و طحال  یبافت بیآس

مطلوب  (تریل در گرمیلیم 8تا  7) ینرموکس یژنیاکس سطحکرد که 

باشد. چرا که یخزر م يایآزاد در یماهپرورش بچه يبرا طیشرا نیتر

 نیترکم يدارا ژنیشاهد اکس مارینشان داد که ت یشناسبافت جینتا

 ریحال، با توجه به سانیبا ا .بود طحال و آبشش در یبافت عاتیضا

زمان در  ،یاندازه ماه ،یکرد که گونه ماه انیتوان بیمطالعات م

باشند. یفاکتورها موثر م ينوع اثرگذار يمعرض قرار گرفتن و ... رو

تواند با توجه یدر قبال فاکتور موردنظر م زین ينوع سازگار ن،یچنهم

 .متفاوت باشد انیبه گونه ماه

 

 تشکر و قدرانی
وسیله نگارندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از همکاري بدین

 یبندر انزل یداخل يهاآب يپروريپژوهشکده آبز نیمسئولصمیمانه 

که در  کالردشت باهنر دیشه یسردآب انیماه پرورش و ریتکث مرکز و

 دارند.اند ابراز میتالش نموده قیتحق نیبه ثمر نشستن ا

 

 منابع

 پروري.يآبز انیبن یمیدروشیه .1383 ،ع. ساری،یلیاسماع .1

 .صفحه 276. یانتشارات اصالن

کپور  یبر ساختار آبشش ماه یپوکسیاثر ه. 1388 ،ن. ان،یاعدل .2

 ولوژيیارشد بیکارشناس نامهانی(. پاCyprinus carpio) یمعمول

 .صفحه 46. النیدانشگاه گ ،ایدر

 ،یکاظم ؛..ع، میساداتیزدانی ؛.م ،یستار ؛.ف ،یالکانباقرزاده .3

و  رشد رب ژنیاکس اثرات سطوح مختلف .1391 ،ا. ،جعفرزاده ر. و

. ی( پرورشHuso huso) انیماهلیف از یوزن گروه دو در هعضل بیترک

 .24تا  13 ات، صفح9شماره  ،11دوره . ییایدر فنون و علوم مجله

، یساداتیزدانی ؛ر. ،یکاظم ؛.م ،یستار ؛.ف ،یالکانباقرزاده .4

 ،یهیپوکس اثرات .1394 ،ق. ،یعشور م. و ،یپوردهقان ؛..عم

 پارامترهاي هماتولوژي و فاکتورهاي بر یپراکسیاه وی نورموکس

. ی( پرورشHuso husoماهی )فیل از وزنی گروه خون دو یبیوشیمیای

 .86تا  59 ات، صفح22، شماره 6شناسی. سال اقیانوس

 ر. و ،یکاظم ؛.ع، پورفیشر ؛.م ،یستار ؛.ف ،یالکانباقرزاده .5

 طحال تباف بر ژنیاکس سطوح مختلف اثرات .1395 ،ع. ،انیحالج

. يپرور يآبز توسعه هینشر. (Huso huso) یماهلیف یوزن هگرو دور د

 .30تا  21 ات، صفح2شماره  ،10 سال

 یشناسبافت اطلس .1378 ،م. ،یمروستقیصد . وآ ،یپوست .6

. ایبیها یتاکاش فیتال. یشناسبیآس و یعیطب اشکال -یماه

 .صفحه 331 ن.تهرا هدانشگات انتشارا

 یشناسبافت .1382 ،آ. ،یلیم. و فض ،یمرادبیاد ؛آ. ،یپوست .7

 546. انتشارات دانشگاه تهران. یشناسبافت يهاكیو تکن ياسهیمقا

 .صفحه

اثرات  یابیارز .1397 ،خارا، ح. و احمدنژاد، م. ؛ا. ،یوسفیترمه .8

 يفاکتورها ،یخون يفاکتورها يرو اكیاز آمون یناش يهااسترس

(. Heros severus Heckel, 1840سوروم ) یماه آبشش تو باف ساستر

تا  136 ات، صفح2، شماره 31. دوره يجانور يهامجله پژوهش

146. 

مؤسسه آموزش  انتشارات. ییایاکولوژي در .1386 ،س.م. ،یمیتکر .9

 .صفحه 209کاربردي. -یعلم یعال

 یوسفی ؛س. ان،یدژند ؛م. ،یمحسن ؛ر. ،یکاظم ؛ع. ان،یحالج .10

 گانه،یم.ع. و  ،یزدانی ؛م. ،یپوردهقان ؛م. ،یبهمن ؛آ. ،یجورده

گناد  یشناسو مطالعه بافت یروش جراحبه يبردارهتک. 1390 ،ه.

 قاتی. مجله تحقی( پرورشAcipenser persicus) یرانیا یماهتاس

 .233تا  229 حاتصف ،3. شماره یدامپزشک

 يهاتنش اثرات .1396 ،احمدنژاد، م. خارا، ح. و ؛ش. ،یدیخورش .11

 و استرس يهاشاخص ،یخون يفاکتورها یبرخ يرو ییدما

 Oncorhynchus) کماننیرنگ يآالقزل آبشش كیستوپاتولوژیه

mykissات، صفح3، شماره 9. دوره يجانور ستیز طی(. فصلنامه مح 

 .232تا  219

 ،.م ،یسمیک آوخ و. ع ان،یحالج ؛.م ،رهاننده ؛.م ،رهاننده .12

 در Diclobothrium armatum انگل یشناسبیآس مطالعه .1398

      (DOI): 10.22034/aej.2020.115600    



 خزر یایدر آزاد یماهبچه طحال و آبشش بافت یهابیآس یرو یژنیاکس تنش یابیارزرضاخانی و همکاران                                

238 
 

 .يجانور ستیزطیمح فصلنامه. النیگ در یپرورش انیماهلیف آبشش

 .413-418 صفحات ،3 شماره ،11 دوره

. انتشارات يولوژیزیو ف حی(: تشر1) یشناسیماه .1381 ،م. ،یستار .13

 صفحه. 659نقش مهر. 

طحال و  كیکروسکوپیساختار م یبررس .1384 ،.م.ت ،یبانیش .14

قره برون. مجله  یهاي لنفاوي همراه دستگاه گوارش در ماهبافت

 .42تا  37 اتصفح، 1، شماره 60دوره  .یدامپزشک قاتیتحق

 یول ؛ع. کومله، زحمتکش ؛ح. کهن،هیمقصود ؛م. ،یبورانادیص .15

 یبررس .1391 ،م. ،یعمران هج. و عموزاد ،یروحقیدق ؛پور، ع.

( در Salmo trutta caspiusخزر ) ايیدر آزاد یماه پرورش امکان

 آبزيه توسع  خزر. مجله ايیدر آب زا هاستفاد با مختلف هايتراکم

 .55تا  47 صفحات، 2 هشمار .پروري

 ،.ناصرآباد، س. و صفارشرق، آشهبازی ؛.بنام، ص ؛.م ،یعابد .16

 مختلف حسطوبافت طحال تحت تاثیر  شناسیسیبآ .1395

(. Cyprinus carpio) یوزنی ماهی کپورمعمول وهگر واکسیژن در د

 مشهد.. دانشگاه فردوسی رانیشناسی اکنفرانس ماهی نیچهارم

 و. ع ،انینچیماش ؛.م ،یدیشه ؛.ش ،یلیجم ؛.ف ،یفرخ .17

 ونیماالت کشحشره كیستوپاتولوژیه یرسبر .1395 ،.م.غ ،یوثوق

(. Rutilus rutilus caspicus) کلمه یماه آبشش و کبد يهابافت بر

تا  259 صفحات ،3 شماره ،8 دوره .يجانور ستیز طیمح فصلنامه

264. 

 بر نیلوتئ یاهیگ رنگدانه اثر .1392 ،ش. و خدابخش، ا. ،یقباد .18

 رخز ايیدر آزاد یماهگوشت  يریرنگپذ و بقا ه،یتغذ رشد، يفاکتورها

(Salmo trutta c-aspiusمجله .) 18 دوره .ایدر یشناسستیز، 

 .70تا  61 صفحات

و  تلفات یبررس. 1389 ،ب. ان،یمحمد ر. و غان،یپ ؛م. ،یتیکبر .19

ن ایماه آبشش رد ساعته 24نمك  حمام از یناش یکیپاتولوژ عاتیضا

 (. فصلنامهHypophthalmichthys molitrixاي ) نقره کپور قد تانگش

 .49-56 صفحات ،(6)2تاالب. 

 Barbus) یبن یبافت آبشش ماه یشناسبیآس .1395 ،، ا.کوهکن .20

sharpeyi) ولوژيیپاتوبمجله . يدر مواجهه با سطوح مختلف شور 

 .1862تا  1855 فحاتص، 1شماره  ،13 سال اي.سهیمقا

 سم كیولوژیزیف راتیتأث .1398 ،.م.م ،یخانیعل و. ز.ف ،یانیک .21

 کماننیرنگ يآالقزل کبد و آبشش بافت بر( رانداپ) تیفوزیگال

(Oncorhynchus mykiss.) 11 دوره. يجانور ستیز طیمح فصلنامه، 

 .222تا  213 صفحات ،4 شماره

 یبررس .1395 ،.س ،یگدریا و. ه ،پورباقر ؛.م پورمقدم،نصراله .22

 آبشش بافت در نیپرمتریسا ریتاث بر یغذاده دفعات و دما ثراتا

 ستیز طیمح فصلنامه. (Aphanius sophiae) ایصوف وسیآفان یماه

 .236تا  229 صفحات ،3 هشمار ،8 دوره. يجانور

23. Akhundov, M.M. and Fedorov, K.Ye., 1995. Effect of 

exogenous estradiol on ovarian development in juvenile 

starlet (Acipenser ruthenus). Journal of Ichthyology. Vol. 33, 

pp: 109-120. 

24. Bagherzadeh Lakani, F.; Sattari, M.; Sharifpour, I. and 

Kazemi, R., 2013. Effect of hypoxia, normoxia and 
hyperoxia conditions on gill histopathology in two weight 

groups of beluga (Huso huso). Caspian Journal of 

Environmental Sciences. Vol. 11, No. 1, pp: 77-84. 

25. Bahre kazemi, M.; Soltani, M.; Matinfar, A. and Abtahi, 

B., 2011. Biochemical and histological studies of over 

ripened oocyte in the Caspian brown trout (Salmo trutta 

caspius). Iranian journal of fisheries sciences. pp: 33-48. 

26. Balasundaram, C., 2001. Histopathological screening of the 

tissues of the finish and shellfish harvested from the 
Valaichennai and Morgottanchemai Lagoon. Sri Lanka 6 

Asian Fisheries Forum Book of Abstracts. Mayaman 

Townhomes 25 Mayaman St. Village, Quezan City, 
Philippinean Asian Fisheries Society. 20 P. 

27. Barillet, S.; Larno, V.; Floriani, M.; Devaux, A. and 

Adam-Guillermin, Ch., 2010. Ultrastructural effects on gill, 

muscle, and gonadal tissues induced in zebrafish (Danio 
rerio) by a waterborne uranium exposure. Aquatic 

Toxicology. Vol. 100, pp: 295-302. 

28. Bell, J.G. and Sargent, J.R., 2003. Arachidonic acid in 
aquaculture feeds: current status and future opportunities. 

Aquaculture. Vol. 218, pp: 491-499.  

29. Bhagwant, S. and Elahee, K.B., 2002. Pathologic gill 

lesions in two edible lagoon fish species, Mulloidichthys 
flavolineatus and Mugil cephalus, from the bay of poudre 

d'or, Mauritius, Western Indian Ocean. Journal of Marine 

Science. Vol. 1, No. 1, pp: 35-42. 

30. Bowden, A.J.; Gardiner, N.M.; Couturier, C.S.; Stecyk, 

J.A.; Nilsson, G.E.; Munday, P.L. and Rummer,  

J.L., 2014. Alterations in gill structure in tropical reef fishes 

as a result of elevated temperatures. Comparative 
Biochemistry and Physiology. Vol. 175, pp: 64-71. 

31. Boyd, C.E., 1982. Water quality management for pond fish 
culture. Elsevier Scientific Publishing Company. 

Amsterdam, the Netherlands. 318 P. 

32. Brauner, C.J.; Seidelin, M.; Madsen, S.S. and Jensen, 

F.B., 2000. Effects of freshwater hyperoxia and hypercapnia 
and their influences on subsequent seawater transfer in 

Atlantic salmon (Salmo salar) smolts. Canadian Journal of 

Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 57, pp: 2054-2064. 

33. Brett, J.R. and Groves, T.D.D., 1979. Physiological 

energetics. In Fish Physiology. Edited by WS Hoar.; DJ 
Randall and JR Brett. Vol. VIII. Academic Press. New York. 

pp: 279-352. 

34. Buentello, J.A.; Gatlin, D.M. and Neill, W.H., 2000. 
Effects of water temperature and dissolved oxygen on daily 

feed consumption, feed utilization and growth of channel 
catfish (Ictalurus punctatus). Aquaculture. Vol. 182,  

pp: 339-352. 

35. Caliskan, M.; Erkmen, B. and Yerli, S.V., 2003. The 

effects of zeta cypermethrin on the gills of common 
guppy Lebistes reticulatus. Environmental Toxicology and 

Pharmacology. Vol. 14, pp: 117-120. 

36. Cengiz, E.I., 2006. Gill and kidney histopathology in the 
freshwater fish Cyprinus carpio after acute exposure to 

deltamethrin. Environmental Toxicology and Pharmacology. 
Vol. 22, pp: 200-204. 

37. Chandra, K.J., 1987. Fish health monitoring and control of 
disease. In training manual of training on integrated farming 

to the upazila fisheries officer. DOF. Bang. Vol. 1, 155 P. 

38. De Silva, P.M.C.S. and Samayawardhena, L.A., 2002. 

Low concentrations of lorsban in water result in far reaching 
behavioral and histological effects in early life stages in 

      (DOI): 10.22034/aej.2020.115600    

http://www.aejournal.ir/article_103666.html
http://www.aejournal.ir/article_103666.html
http://www.aejournal.ir/article_103666.html
http://www.aejournal.ir/article_103666.html
http://www.aejournal.ir/article_42328.html
http://www.aejournal.ir/article_42328.html


 1399 پاییز، 3، شماره مدوازدهسال                                                              پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

239 
 

guppy. Ecotoxicology and Environmental Safety. Vol. 53, 

pp: 248-254. 

39. Farkas, J.; Christian, P.; Gallego-Urrea, J.A.; Roos, N.; 

Hassellov, M.; Tollefsen, K.E. and Thomas, K.V., 2011. 

Uptake and effects of manufactured silver nanoparticles in 

rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) gill cells. Aquatic 

Toxicology. Vol. 101, pp: 117-125. 

40. Fournie, J.W.; Summers, J.K.; Courtney, L.A.; Engle, 

V.D. and Blazer, V.S., 2001. Utility of splenic macrophage 

aggregates as an indicator of fish exposure to degraded 

environments. Journal of Aquatic Animal Health. Vol. 13, 
No. 2, pp: 105-116. 

41. Gallaugher, P. and Farrell, A.P., 1998. Hematocrit and 
blood oxygen-carying capacity. Fish Physiology, 17, Fish 

Respiration. Academic Press. San Diego. Vol. 101,  

pp: 185-227. 

42. Gisberta, E.; Rodrı´guezb, A.; Cardonac, L.; Huertasa, 

M.; Gallardod, M.A.; Sarasquetee, C.; Sala Rabanald, M.; 

Ibarzd, A.; Sa´nchezd, J. and Castello´-Orvayb, F., 2004. 

Recovery of Siberian sturgeon yearlings after an acute 
exposure to environmental nitrite: changes in the plasmatic 

ionic balance, Na+--K+ ATPase activity, and gill histology. 

Aquaculture. Vol. 239, pp: 141-154. 

43. Goldes, S.A.; Ferguson, H.W.; Moccia, R.D. and Daoust, 

P.Y., 1988. Histological effects of the inert suspended clay 
kaolin on the gills of juvenile rainbow trout, Salmo gairdneri. 

Journal of Fish Diseases. Vol. 11, pp: 23-34. 

44. Good, Ch.; Davidson, J.; Welsh, C.; Snekvik, K. and 

Summerfelt, S., 2010. The effects of carbon dioxide on 

performance and histopathology of rainbow 
trout Oncorhynchus mykiss in water recirculation aquaculture 

systems. Aquacultural Engineering. Vol. 42, pp: 51-56. 

45. Habibi, E.; Kalbassi, M.R.; Hosseini, S.J. and Qasemi, 

S.A., 2013. Feasibility of Identification of Fall and Spring 
Migrating Caspian trout (Salmo trutta caspius) by Using 

AFLP Molecular Marker. Turkish Journal of Fisheries and 

Aquatic Sciences. Vol. 13, pp: 241-248. 

46. Hajirezaee, S.; Mojazi Amiri, B. and Mirvaghefi,  

A.R., 2010. Relationships Between the Chemical Properties 
of Seminal Fluid and the Sperm Motility Characteristics of 

Caspian Brown Trout, Salmo Trutta Caspius (A Critically 

Endangered Salmonid Fish). Research Journal of Fisheries 
and Hydrobiology. Vol. 5, No. 1, pp: 27-31. 

47. Hao, L.; Chen, L.; Hao, J. and Zhong, M., 2013. 

Bioaccumuulation and sub-acute toxicity of zinc 

nanoparticles in juvenile carp (Cyprinus carpio): A 
comparative study with its bulk counterparts. Ecotoxicology 

and Environmental Safety. Vol. 91, pp: 52-60. 

48. Heisler, N., 1993. Acid-base regulation in response to 

changes of the environment: characteristics and capacity. In 

Fish Ecophysiology. Edited by JC Rankin and FB Jensen. 
Chapman and Hall. New York. pp: 207-230. 

49. Ibrahim, S.A., 2013. Effect of Water Quality Changes on 
Gills and Kidney Histology of Oreochromis niloticus Fish 

Inhabiting the Water of Rosetta Branch, River Nile, Egypt. 
World Applied Sciences Journal. Vol. 26, No. 4, pp: 438-448. 

50. Jobling, M., 1995. Environmental biology of fishes. 
Chapman and Hall Fish and fisheries series. Vol. 16,  

pp: 1-35. 

51. Karlsson-Norrgren, L.; Dickson, W.; Ljungberg, O. and 

Runn, P., 1986a. Acid water and aluminium exposure: gill 

lesions and alumunuium accumulation in farmed brown trout, 
Salmo trutta. Journal of Fish Diseases. Vol. 9, pp: 1-10. 

52. Karlsson-Norrgren, L.; Björklund, I.; Ljungberg, O. and 

Runn, P., 1986b. Acid water and aluminium exposure: 

experimentally induced gill lesions in brown trout, Salmo 

trutta. Journal of Fish Diseases. Vol. 9, pp: 11-26. 

53. Khaksary Mahabady, M.; Morovvati, H.; Arefi, A. and 

Karamifar, M., 2012. Anatomical and Histomorphological 
Study of Spleen and Pancreas in Berzem (Barbus pectoralis). 

World Journal of Fish and Marine Sciences. Vol. 4, No. 3,  

pp: 263-267. 

54. Korai, A.L.; Lashari, K.H.; Sahato, G.A. and Kazi,  

T.G., 2010. Histological Lesions in Gills of Feral Cyprinids, 

Related to the Uptake of Waterborne Toxicants from 

Keenjhar Lake. Reviews in Fisheries Science. Vol. 18,  
pp: 157-176. 

55. Lee, C.S. and Donaldson, E., 2001. General discussion on 
Reproductive biotechnology in finfish aquaculture. 

Aquaculture. pp: 303-320. 

56. Mallatt, J., 1985. Fish Gill Structural Changes Induced by 
Toxicants and Other Irritants: A Statistical Review. Canadian 
Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 42, No. 4, 

pp: 630-648. 

57. Mallya, Y.J., 2007. The effects of dissolved oxygen on fish 
growth in aquaculture. UNU-Fisheries Training Programme. 

Final Project. pp: 75-92. 

58. Martinez, C.B.R.; Nagae, M.Y.; Zaia, C.T.B.V. and Zaia, 

D.A.M., 2004. Morphological and physiological acute effects 
of lead in the Neotropical fish Prochilodus lineatus. Brazilian 

Journal of Biology. Vol. 64, No. 4, pp: 797-807. 

59. Matey, V.; Richards, J.G.; Wang, Y.; Wood, C.M.; 

Rogers, J.; Davies, R.; Murray, B.W.; Chen, X.Q.; Du, J. 

and Brauner, C.J., 2008. The effect of hypoxia on gill 

morphology and ionoregulatory status in the Lake Qinghai 

scaleless carp, Gymnocypris przewalskii. The Journal of 

Experimental Biology. Vol. 211, pp: 1063-1074. 

60. Olson, K.R. and Fromm, P.O., 1973. Ascanning electron 
microscopic study of secondary lamellae and chloride cells of 

rainbow trout (Salmo gairdneri). Zeitschrift fur 

Zellforschung und mikroskopische Anatomie. Vol. 143,  
pp: 439-449. 

61. Olson, K.R.; Fromm, P.O. and Frantz, W.L., 1973. 
Ultrastructural changes of rainbow trout gills exposed to 

methyl mercury or mercuric chloride. Federal Procedure. 
Vol. 32, 261 P. In The fish gill: site of action and model for 

toxic effects of environmentalpollutants. Edited by DH 

Evans. 1987. Environmental Health Perspectives. Vol. 71, 
pp: 47-58. 

62. Olsvik, P.A.; Kristensen, T.; Waagbø, R.; Tollefsen, K.E.; 

Rosseland, B.O. and Toften, H., 2006. Effects of hypo- and 

hyperoxia on transcription levels of five stress genes and the 

glutathione system in liver of Atlantic cod Gadus morhua. 
The Journal of Experimental Biology. Vol. 209,  

pp: 2893-2901. 

63. Pane, E.F.; Haque, A. and Wood, C.M., 2004. Mechanistic 
analysis of acute, Niinduced respiratory toxicity in the 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): an exclusively 

branchial phenomenon. Aquatic Toxicology. Vol. 69,  

pp: 11-24. 

64. Parker, T.M., 2013. Effects of the interaction of 

environmental factors (hypoxia and ammonia) on fish. Thesis 
for the Degree Master of Science. The Ohio State  

University. 72 P. 

65. Pichavant, K.; Person-Le-Ruyet, J.; Le Bayon, N.; Severe, 

A.; Le Roux, A. and Boeuf, G., 2001. Comparative effects 

of long-term hypoxia on growth, feeding and oxygen 
consumption in juvenile turbot and European sea 

bass. Journal of Fish Biology. Vol. 59, No. 4, pp: 875-883. 

66. Rafatnezhad, S. and Falahatkar, B., 2011. Nitrogenous 
compounds and oxygen concentration as the key density 

      (DOI): 10.22034/aej.2020.115600    



 خزر یایدر آزاد یماهبچه طحال و آبشش بافت یهابیآس یرو یژنیاکس تنش یابیارزرضاخانی و همکاران                                

240 
 

dependent factors to optimize growth of beluga, Huso 

huso (Actinopterygii: Acipenseriformes: Acipenseridae), in 
circular fiberglass tanks. Acta Ichthyologica, Piscaoriat.  

Vol. 41, No. 4, pp: 285-291. 

67. Reiser, S.; Schroeder, J.P.; Wuertz, S.; Kloas, W.R. and 

Hanel, W., 2010. Histological and physiological alterations 

in juvenile turbot (Psetta maxima, L.) exposed to sublethal 
concentrations of ozone-produced oxidants in ozonated 

seawater. Aquaculture. Vol. 307, pp: 157-164. 

68. Reiser, S.; Wuertz, S.; Schroeder, J.P.; Kloas, W.R. and 

Hanel, W., 2011. Risks of seawater ozonation in 
recirculation aquaculture, effects of oxidative stress on 

animal welfare of juvenile turbot (Psetta maxima). Aquatic 

Toxicology. Vol. 105, pp: 508-517. 

69. Rodrigues, R.V.; Schwarz, M.H.; Delbos, B.C.; Carvalho, 

E.L.; Romano, L.A. and Sampaio, L.A., 2011. Acute 
exposure of juvenile cobia Rachycentron canadum to nitrate 

induces gill, esophageal and brain damage. Aquaculture.  

Vol. 3, pp: 223-226. 

70. Rojik, I.; Nemcsok, J. and Boross, L., 1983. Morphological 
and biochemical studies on liver, kidney and gill of fishes 

affected by pesticides. Acta Biologica Hungarica. Vol. 34, 

No. 1, pp: 81-92. 

71. Rosety Rodrigueiz, M.; Ordonez, F.J.; Rosety, M.; 

Rosety, J.M.; Ribelles, A. and Carrasco, C., 2002. 
Morphohisto-chemical changes in the gills of turbot, 

Scophthalmus maximus induced by sodium dodecyl sulfate. 

Ecotoxicology and Environmental Safety. Vol. 51,  
pp: 223-228. 

72. Saber, T.H., 2011. Histological Adaptation to Thermal 
Changes in Gills of Common Carp Fishes Cyprinus 

carpio. Rafidain journal of science. Vol. 22, No. 1,  
pp: 46-55. 

73. Salas-Leiton, E.; Cánovas-Conesa, B.; Zerolo, R.; López-

Barea, J.; Cañavate, J.P. and Albama, J., 2009. 
Proteomics of juvenile Senegal sole (Solea senegalensis) 

affected by gas bubble disease in hyperoxygenated 
ponds. Journal of Marine Biotechnology. Vol. 11,  

pp: 473-487. 

74. Schwaiger, J.; Ferling, H.; Mallow, U.; Wintermayr, H. 

and Negele, R.D., 2004. Toxic effects of the non 

steroidal anti-inflammatory drug diclofenac. Part I. 
Histopathological alterations and bioaccumulation in 

rainbow trout. Aquatic Toxicology. Vol. 68, No. 2, 

pp: 141-150. 

75. Takabe, S.; Teranishi, K.; Takaki, S.; Kusakabe, M.; 

Hirose, S.; Kaneko, T. and Hyodo. S., 2012. Morphological 

and functional characterization of a novel Na+/K+-ATPase-

immunoreactive, follicle-like structure on the gill septum of 

Japanese banded houndshark, Triakis scyllium. Cell and 

Tissue Research. Vol. 348, pp: 141-153. 

76. Tao, S.; Li, H.; Li, C.S. and Lam, K.C., 2000. Fish uptake 
of inorganic and mucous complexes of lead. Ecotoxicology 

and Environmental Safety. Vol. 46, pp: 174-180. 

77. Taylor, J.C. and Miller, J.M., 2001. Physiological 
performance of juvenile southern flounder, Paralychthys 

lethostigma (Jordan and Gilber 1884) in chronic and episodic 

hypoxia. Journal of Experimental Marine Biology and 
Ecology. Vol. 258, pp: 195-214. 

78. Terova, G.; Rimoldi, S.; Cora, S.; Bernardini, G.; 

Gornati, R. and Saroglia, M., 2008. Acute and chronic 

hypoxia affects HIF-1α mRNA levels in Sea bass 

(Dicentrarchus labrax). Aquaculture. Vol. 279, pp: 150-159. 

79. Van der Meer, D.L.; van der Thillart, G.E.E.J.M.; Witte, 

F.; de Bakker, M.A.G.; Besser, J.; Richardson, M.K.; 

Spaink, H.P.; Leito, J.T.D. and Bagowski, C.P., 2005. 

Gene expression profiling of the long-term adaptive response 

to hypoxia in the gills of adult zebrafish. American Journal of 
Physiology. Vol. 289, pp: R1512-R1519. 

80. Van Heerden, D.; Vosloo, A. and Nikinmaa, M., 2004. 
Effects of short-term copper exposure on gill structure, 

methallothionein and hypoxia-inducible factor-1á (HIF 

1á) levels in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquatic 
Toxicology. Vol. 69, pp: 271-280. 

81. Velkova-Jordanoska, L. and Kostoski, G., 2005. 
Histopathological analysis of liver in fish (Barbus 

meridionalis petenyi) in reservoi Trebenit. Natura Croatica. 
Vol. 14, No. 2, pp: 147-153. 

82. Velmurugan, B.; Selvanayagama, M.; Cengiz, E.I. and 

Unlu, E., 2007. Histopathology of lambda-cyhalothrin on 

tissues (gill, kidney, liver and intestine) of Cirrhinus 

mrigala. Environmental Toxicology and Pharmacology.  
Vol. 24, pp: 286-291. 

83. Wang, T.; Lefevre, S.; Huong, D.T.T.; Cong, N.V. and 

Bayley, M., 2009. Effects of hypoxia on growth and 

digestion. In Fish Physiology. Edited by J Richards.; CJ 
Brauner and AP Farrell. Vol. 27. Academic Press. San Diego. 

pp: 361-396. 

84. Wang, P.; Lin, C.; Hwang, L.; Huang, C.; Lee, T. and 

Hwang, P., 2013. Differential responses in gills of euryhaline 

tilapia, Oreochromis mossambicus, to various hyperosmotic 
shocks. Comparative Biochemistry and Physiology. Vol. 152, 

pp: 544-551. 

85. Wells, R.M.G. and Weber, R.E., 1990. Short 
communication the spleen in hypoxic and exercised rainbow 

trout. Journal of Experimental Biology. Vol. 150,  
pp: 461-466. 

86. Zaghloul, K.H.; Hanna, M.I. and Zaki, M.M., 2007. 
Assessment and control of nitrite toxicity in Clarias 

gariepinus. Egyptian Journal of Aquatic Biology and 
Fisheries. Vol. 11, No. 3, pp: 1047-1068. 

 

      (DOI): 10.22034/aej.2020.115600    



Scientific Research Journal of Animal Environment                                       Vol. 12, No. 3, Autumn 2020 

 

 

Evaluation of oxygen changes on gill and spleen tissue of Caspian 

Sea Salmon (Salmo trutta caspius) 

 

 

 Shaghayegh Rezakhani: Department of Fisheries, Bandar abbas Branch, Islamic Azad 

University, Bandar abbas, Iran  

 Flora Mohammadizadeh: Department of Fisheries, Bandar abbas Branch, Islamic 

Azad University, Bandar abbas, Iran  

 Hosein Khara*: Department of Fisheries, Lahijan Branch, Islamic Azad University, 

Lahijan, Iran  

 Amir Hooshang Bahri: Department of Fisheries, Bandar abbas Branch, Islamic Azad 

University, Bandar abbas, Iran  

 Mohaddeseh Ahmadnezhad: Inland Water Aquaculture Center, Iranian Fisheries 

Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization 

(AREEO), Bandar Anzali, Iran 

 

Received: December 2019   Accepted: March 2020 
 

 

Keyword: Caspian brown trout, Oxygen stress, Gill, Spleen 
 

 

Abstract 
 Caspian brown trout is one of the most valuable fishes in the Caspian Sea and has great 

value due to its marketability, appearance and taste of meat. This study was carried out to 

determine the effects of oxygen stresses on histopathology of gill and spleen in Caspian brown 

trout in Shahid Bahonar reproduction and breeding Center of Kelardasht in winter 2016. 210 fish 

with average weigh 50±10 gr were randomly selected and placed in tanks with aerator and 

oxygen capsule. Fish were divided into 3 treatments: treatment 1 or hypoxia (2-3 mg/l oxygen), 

treatment 2 or normoxia (7-8 mg/l oxygen) and treatment 3 or hyperoxia (12-14 mg/l oxygen) 

and each treatment had three replications. At the end of the experiment, sampling gill and spleen 

were performed for measuring histological injuries. Gill and spleen specimens were transferred 

to Inland Waters Aquaculture Research Center for histopathological examination. The results 

showed symptoms in all treatments, which included hemorrhage, clubbing or torsion of the 

lamella, epithelial hypertrophy, local and diffuse hyperplasia, necrosis, hyperemia, 

telangiectasia, lamella adhesion and the separated epithelium from lamella in gill and hyperemia, 

necrosis, vacuolation in the cytoplasm of cells, hemosiderin and sinusoids in spleen. In general, 

it can be said that the oxygen level of 7-8 mg/l is the most favorable condition for Caspian brown 

trout. 
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