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  فلور روی پتاسیم پرمنگنات و مس سولفات مختلف هایدرمانی حمام اثرات

  اداسترلی ماهیتاس آبشش هیستوپاتولوژی و آبشش و پوست قارچی -باکتریایی
(Acipenser ruthenus) 
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 سازمان تحقیقات، تاسماهیان دریای خزر، المللی بینموسسه تحقیقات ها، بهداشت و بیماری بخش :پورجلیل جلیل

 33444-4343صندوق پستي: ، رشت، آموزش و ترویج کشاورزی

 
 1314 اسفندتاریخ پذیرش:           1314 آبان تاریخ دریافت:

 چکیده

های مختلف سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم روی فلور باکتریایی و قارچی پوست و آبشش و تعیین اثر حمام درمانی ،هدف این تحقیق      

در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی رشت اجراء  3131 پژوهش در سالماهی استرلیاد بود. این بافت آبشش تاس

متر مورد آزمایش سانتی 76/21±15/1 و طول میانگین گرم 51/13±55/2 وزن میانگین ماهی استرلیاد باتاسعدد بچه  315 این منظوربرای  شد.

 32دهی بلندمدت،)حمام گرم در لیترمیلی 2 هایبا دوز شامل سولفات مس تیمارها. آب استفاده شدلیتر  11 با حجم اجراء وانقرار گرفتند. جهت 

و پرمنگنات پتاسیم  ثانیه( 11-15وری، دهی غوطه)حمام گرم در لیترمیلی 31 ،دقیقه( 5-31دهی کوتاه مدت،)حمام گرم در لیترمیلی 5 ،ساعت(

 گرم در لیترمیلی 1 ،دقیقه( 5-31 دهی کوتاه مدت،)حمام  گرم در لیترمیلی 2 ،ساعت( 32 دهی بلندمدت،)حمامگرم در لیترمیلی 3های با دوز

برداری از ماهیان برای نمونه ،نوع حمام درمانیسه  . در هربودند« بدون مادۀ ضدعفونی»ثانیه( و یک گروه شاهد  11-15وری، دهی غوطه)حمام

ی نشان داد که از نظر آمار قارچی و های باکتریاییبررسینتایج  انجام گرفت.در انتهای دوره  شناسی آبشش و بافت قارچی -باکتریایی هایبررسی

 31 و 5و سولفات مس با دوزهای  گرم در لیترمیلی 1 و 2داری بین تیمارها با گروه شاهد وجود دارد. پرمنگنات پتاسیم با دوزهای اختالف معنی

نی، خونریزی، شناسی آبشش عوارضی چون پرخونتایج بافت ماهیان استرلیاد شدند.سبب کاهش فلور باکتریایی پوست در بچه تاس گرم در لیترمیلی

، داسی شکل و های ثانویهتلیوم رشتههای ثانویه، عریض و تحلیل رفتن المالی اولیه، هیپرپالزی، جداشدن الیه اپینکروز سلولی، چسبندگی رشته

تر بیش  گرم در لیترمیلی 31 و سولفات مسگرم در لیتر میلی 1های ثانویه نشان دادند. شدت عارضه در تیمار پرمنگنات پتاسیم چماقی شدن رشته

 شود.توصیه میبرای هر دو ماده  دقیقه( 31در ماهی استرلیاد روش ضدعفونی کوتاه مدت )دست آمده هاز سایر تیمارها بود. با توجه به نتایج ب
 

 ، هیستوپاتولوژیقارچی -باکتریایی، سولفات مس، پرمنگنات پتاسیم، فلور ماهی استرلیادتاس کلمات کلیدی:

 h.khara2791@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه

ترين ماهياني هستند كه در درياي خزر ماهيان يكي از مهمتاس       

ر چنين از نظكنند. اين ماهيان از نظر اقتصادي، غذايي و همزيست مي

ارزش ماهيان استحصال خاويار از اهميت خاصي برخوردارند. ذخاير با 

هاي مختلفي را براي خاوياري درياي خزر در حال كاهش بوده و علت

 Acipenser) (. ماهي استرلياد6331اند )پوركاظمي، آن عنوان كرده

ruthenus) گردد ماهيان محسوب ميترين گونه از خانواده تاسكوچك

دليل آسيب ديدن كه زندگي كوتاهي داشته و در ساليان اخير به

ها جمعيت آن رو به كاهش و ودخانهريزي مولدين در رهاي تخممحل

و همكاران،  Peterson)در نتيجه نسل آن رو به انقراض گذاشته است 

علت استفاده از مواد ضدعفوني پروري بهدر صنعت آبزي (.2001

 معرض تماس با تعداد زيادي از ضدعفوني در پرورشيكننده، ماهيان

شيميايي قرار دارند كه تركيب شيميايي و غلظت اين مواد هاي كننده

اي همسموميت سبب باال هايغلظت در كهطوريهب باشد متفاوت تواندمي

در اين بين سولفات  (.6311تاكامي، گردد )آذريحاد تا مزمن مي

ا و هطور گسترده براي جلوگيري از پوسيدگي بالهمس در آبزيان به

 گيردن آب شيرين مورد استفاده قرار ميهاي پوست ماهياآسيب

(Gratzek  ،؛6992و همكاران Leitritz  وLewis ،6910.) چنين هم

هاي دريايي هاي خارجي ماهي در آكواريومبراي جلوگيري از انگل

و  Gratzec؛ Whitaker ،6991و  Cardeilhac)شود ميمورد استفاده 

Blasiola ،6992 ) شيميايي غيرآلي است پرمنگنات پتاسيم يك ماده

گيرد و طور گسترده در سطح جهان مورد استفاده قرار ميكه به

هاي شيميايي و موارد استفاده آن در اطالعات زيادي در مورد فرآورده

استفاده از تركيبات رنگي نظير  (.Duncan ،6931دسترس است )

پرمنگنات پتاسيم يا سولفات مس نيز براي شستشو مفيد است، زيرا 

 توان ديد واطقي را كه غلظت مادة ضدعفوني كننده زياد است، ميمن

 (.6331را كه بايد ماهيان تحت درمان قرار گيرند )ستاري،  زماني مدت

در اين تحقيق دو ماده ضدعفوني كنندة سولفات مس و پرمنگنات 

اهي مهاي قارچي و باكتريايي تاسپتاسيم براي كنترل برخي بيماري

 ايههدف اين تحقيق تعيين اثر حمام درماني شدند. استفاده استرلياد

 ارچيق روي فلورباكتريايي و پتاسيم پرمنگنات و مس سولفات مختلف

 .باشدمي استرلياد ماهيتاس آبشش شناسيافتب و آبشش و پوست
 

 هامواد و روش
در مركز تكثير و بازسازي ذخاير  6393اين تحقيق در سال        

كيلومتري جنوب  22ماهيان خاوياري شهيد دكتر بهشتي واقع در 

در جوار  شرقي شهرستان رشت در حاشيه رودخانه سفيدرود و

ماهي عدد بچه تاس602سدسنگر اجراء شد. براي انجام اين تحقيق 

در طول دورة  تفاده شدند.ليتر آب اس 00وان با حجم  26استرلياد و 

 pH آزمايش فاكتورهاي فيزيكوشيميايي آب شامل: دما، اكسيژن و

گيري شدند. كه اندازه HQ00dمدل  HACHمتر توسط دستگاه اكسي

ترتيب در طول دوره عبارت ترتيب ميانگين هر يك از فاكتورها بهبه

 اكسيژن گراد،سانتي درجه 10/60±33/0 آب دماي از: بودند

 .pH 62/0±12/3 و 21/0±10/0

هاي برداري از ماهيان براي بررسيها، نمونهكليه حمام درماني در       

پس  روزه انجام گرفت. 2شناسي در انتهاي دوره شناسي و قارچباكتري

ماهي استرلياد عدد بچه تاس 3تيمار عفوني از هر از پايان عمليات ضد

صورت تصادفي هشناسي بشناسي و قارچهاي باكتريجهت بررسي

ها جهت حذف نمونه شناسيانتخاب شدند. جهت مطالعات باكتري

شستشو داده شدند.  %9/0فلور آب پرورشي با سرم فيزيولوژي استريل 

متر مربع پوست سانتي 6وسيله قيچي و اسكالپل استريل از هب سپس

 لبرداري شده و در ظرف استريدر شرايط استريل قطعهگرم آبشش 6و 

برابر  9ميزان گاه با توزين نمونه، بهبه قطعات ريزتري تقسيم شد. آن

اضافه نموده و  %9/0دست آمده به آن سرم فيزيولوژي استريل هوزن ب

 تا  60 -6هاي الزم )محلول هموژن تهيه گرديد. پس از تهيه رقت

وسيله سمپلر بر روي محيط كشت هها بليتر از رقتميلي 6/0( 3-60

روش كشت سطحي تلقيح شدند و ( بهTSAك سوي آگار )تريپتي

روز مورد ارزيابي  3-2مدت گراد بهدرجه سانتي 20ها در دماي پليت

ها براساس ميانگين حسابي دو شمارش كه در قرار گرفتند. شمارش

 CFUها شمارش شده و ضريب رقت ضرب شده محاسبه گرديد. كلني

(Colony forming Unit )تعداد كلني در واحد، محاسبه گشتند 

Pollock)  ،2-3شناسي بعد از براي مطالعات قارچ (.2002و همكاران 

 ليترميلي 9بار شستشو با آب مقطر استريل، به ظروف استريل حاوي 

آب مقطر استريل منتقل شدند. پس از تهيه محلول سوسپانسيون 

 اقدام به رقيقCFU) ليتر=جهت شمارش كلي )تعداد كلني در ميلي

 2/0ي آزمايش استريل گرديد. ها( در لوله60 -2تا  60 -6سازي )

دست آمده توسط پيپت استريل بر روي ههاي بليتر از رقتميلي

 10و جنتامايسين  %6امفنيكل حاوي كلر SDAهاي كشت محيط

 3هاي كشت شده )از هر رقت گرم كشت داده شدند. پليتميلي

 22منظور شمارش كلي در دماي ساعت به 01-32مدت كشت( به

اساس ميانگين حسابي ها برگراد انكوبه شدند. شمارشدرجه سانتي

، پورجليل) دو شمارش كه در ضريب رقت ضرب شده محاسبه گرديد

 (.Willoughby ،6990؛ 6331كريم،  ؛6311
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منگنات و پر مس سولفات هيستوپاتولوژيكي اثرات ارزيابي منظوربه       

 طور تصادفيهپتاسيم در پايان روز دوم از بين هر تيمار يك ماهي ب

 هاي هيستوپاتولوژي نمونهها جهت تهيه المانتخاب و از آبشش آن

برداري صورت گرفت. براي فيكس نمودن نمونه بافت، آبشش ماهيان 

كننده بوئن قرار گرفت. ها خارج گرديده و در داخل محلول تثبيتاز آن

ي گردد و روبرداري استفاده ميهاي تيره نمونهر از شيشهبراي اين كا

هر شيشه برچسب زده شد و نام و غلظت ماده مورد نظر ثبت گرديد. 

سازي بافت، ها در محلول بوئن مراحل آمادهپس از تثبيت نمونه

 گيري، تهيه برش و رنگسازي، پارافينه نمودن، قالبآبگيري، شفاف

 (.6311)حالجيان، انجام گرفت  آميزي

 

 نتایج
عملكرد بهتري در كاهش  2 و 2و تيمارهاي  0و  6تيمارهاي        

 در  ساعت، 62حمام بلندمدت، به شمارش باكتريايي آبشش نسبت 

داري باعث كاهش اند و به صورت معنيعفوني كننده داشتههر دو ضد

ت دشمارش باكتريايي آبشش نسبت به شاهد و دو تيمار حمام دراز م

چنين براساس نتايج عملكرد دو ماده و دو روش (. هم>02/0p) اندشده

)پرمنگنات  2 و 0هاي )سولفات مس( و تيمار 2 و 6هاي درماني تيمار

 انداشتهد آبشش باكتريايي شمارش كاهش در يكساني عملكرد پتاسيم(

براساس نتايج ميانگين شمارش باكترياي پوست در كليه  (.6)جدول 

 داري را نسبت به شاهد نشان داده استها كاهش معنيتيمار

(02/0p<.) عملكرد بهتري در كاهش شمارش  2و  0، 2، 6هاي تيمار

 در هر دو  ساعت، 62حمام بلندمدت، باكتريايي پوست نسبت به 

داري باعث كاهش شمارش صورت معنياند و بهكننده داشته عفونيضد

ند. امدت شدهتيمار حمام دراز باكتريايي پوست نسبت به شاهد و دو

منظور مقايسه عملكرد دو ماده و دو روش چنين براساس نتايج و بههم

)سولفات مس( عملكرد بهتري در كاهش  2و  6هاي درماني تيمار

 2و  0هاي شمارش باكتريايي پوست ماهيان نسبت به تيمار

 (.2)جدول  اند)پرمنگنات پتاسيم( داشته

 
 

 )لگاريتم كولني بر گرم( هاي مختلفماهیان در شاهد و تیمار شمارش باكترياي آبششمیانگین  :1جدول 

 حداكثر حداقل میانگین±خطاي استاندارد تیمار

 c02/0± 31/0 3/0 1/0 شاهد

 a63/0± 30/3 3 1/3 گرم در ليتر(ميلي60سولفات مس ) 6تيمار 

 a62/0± 03/3 3/3 3/3 گرم در ليتر(ميلي 2سولفات مس ) 2تيمار 

 b03/0± 12/3 1/3 9/3 گرم در ليتر(ميلي2سولفات مس ) 3تيمار

 a01/0± 09/3 9/3 1/3 گرم در ليتر(ميلي 3پرمنگنات پتاسيم ) 0تيمار

 a09/0± 01/3 3/3 1/3 گرم در ليتر(ميلي 2پرمنگنات پتاسيم )2تيمار

 b02/0± 91/3 9/3 0 گرم در ليتر(ميلي 6پرمنگنات پتاسيم  ) 1تيمار

 دار آماري مي باشد.دهنده وجود اختالف معنيهمنام كوچك در ستون نشانحروف غير                                
 

 متر مربع()لگاريتم كولني بر سانتي هاي مختلفمیانگین شمارش باكترياي پوست ماهیان در شاهد و تیمار :2جدول 

 حداكثر حداقل میانگین±خطاي استاندارد تیمار

 a62/0± 33/0 2/0 9/0 شاهد

 b6/0±60/3 3 3/3 گرم در ليتر(ميلي60سولفات مس ) 6تيمار 

 c66/0±20/3 3 3/3 گرم در ليتر(ميلي 2سولفات مس ) 2تيمار 

 c03/0± 12/3 2/3 3/3 گرم در ليتر(ميلي 2سولفات مس )3تيمار

 c06/0± 09/3 0/3 1/3 گرم در ليتر(ميلي 3پرمنگنات پتاسيم ) 0تيمار

 d66/0± 03/3 3/3 3/3 گرم در ليتر(ميلي 2پرمنگنات پتاسيم ) 2تيمار

 e62/0± 23/3 3/3 3/3 ليتر( گرم درميلي 6پرمنگنات پتاسيم ) 1تيمار

 باشد.دار آماري ميدهنده وجود اختالف معنيحروف غيرهمنام كوچك در ستون نشان                
 

بين تيمارها و شاهد در ماهيان  بين ميزان فلور قارچي آبشش       

هاي تيمار (.>02/0p)دار آماري مشاهده شدپايان دوره اختالف معني

عملكرد بهتري در كاهش شمارش قارچي آبشش و  2و  2 ،0 ،6

عفوني كننده در هردو ضد ساعت 62حمام بلندمدت، به نسبت  پوست

داري باعث كاهش شمارش قارچي آبشش صورت معنياند و بهداشته

چنين (. هم3اند )جدولبه شاهد و دو تيمار حمام درازمدت شده نسبت

 2و  0هاي نتايج عملكرد دو ماده و دو روش درماني تيماربر اساس 

عملكرد بهتري را در كاهش شمارش قارچي پوست ماهيان نسبت به 

 (.0اند )جدول داشته 2و  6تيمارهاي 
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 )لگاريتم كولني بر گرم(ماهیان در شاهد و تیمارهاي مختلف شمارش قارچي آبششمیانگین  :3جدول 

 حد اكثر حداقل میانگین ±خطاي استاندارد  تیمار

 d22/66± 620 600 600 شاهد

 a60± 30 20 20 گرم در ليتر(ميلي60سولفات مس ) 6تيمار 

 a12/1± 33/03 30 10 گرم در ليتر(ميلي 2 سولفات مس ) 2تيمار 

 c23/60± 13/11 10 660 گرم در ليتر(ميلي2سولفات مس ) 3تيمار

 a31/2± 20 60 30 گرم در ليتر(ميلي 3پرمنگنات پتاسيم  ) 0تيمار

 ba33/3± 13/21 20 30 گرم در ليتر(ميلي 2پرمنگنات پتاسيم  )2تيمار

 b12/1± 33/13 20 10 گرم در ليتر(ميلي6پرمنگنات پتاسيم  ) 1تيمار

 باشددار آماري ميدهنده وجود اختالف معنيهمنام كوچك در ستون نشانحروف غير                                 

 

 )لگاريتم كولني بر گرم( ماهیان در شاهد و تیمارهاي مختلف شمارش قارچي پوستمیانگین  :4جدول 

 حد اكثر حداقل میانگین ±خطاي استاندارد  تیمار

 c32/63± 10 20 660 شاهد

 ba31/2± 20 60 30 گرم در ليتر(ميلي60سولفات مس ) 6تيمار 

 ab16/1± 33/23 60 00 گرم در ليتر(ميلي 2سولفات مس ) 2تيمار 

 b12/1± 33/03 30 10 گرم در ليتر(ميلي 2سولفات مس ) 3تيمار

 a33/3± 13/1 0 60 گرم در ليتر(ميلي3پرمنگنات پتاسيم  ) 0تيمار

 a33/3± 13/1 0 60 گرم در ليتر(ميلي2پرمنگنات پتاسيم  ) 2تيمار

 ab33/3± 33/23 20 30 گرم در ليتر(ميلي6 پرمنگنات پتاسيم) 1تيمار

 .باشددار آماري ميدهنده وجود اختالف معنيهمنام كوچك در ستون نشانحروف غير                                  

 

نتايج هيستوپاتولوژي نيز نشان داد كه در بافت آبشش پس از        

قرار گرفتن در مجاورت دو ماده سولفات و پرمنگنات پتاسيم عوارضي 

هاي ريزي، نكروز سلولي، چسبندگي رشتهچون پرخوني، خونهم

يه زي، جدا شدن الثانويه، عريض و تحليل رفتن المالي اوليه، هيپرپال

انويه هاي ثهاي ثانويه، داسي شكل و چماقي شدن رشتهاپيتليوم رشته

يتر گرم در لوجود دارد. شدت عارضه در تيمار پرمنگنات پتاسيم ميلي

تر از ساير تيمارهاي پرمنگنات پتاسيم بود و تيمار پرمنگنات بيش 3

تر بوده ر كمنيز نسبت به دو تيمار ديگ 2گرم در ليتر پتاسيم ميلي

ترين عارضه در بين تيمارهاي سولفات مس در است. شدت بيش

 (.1تا   2هاي بوده است )شكل 60 گرم در ليترميلي غلظت

 

 
 تیمار شاهد (04x- H&E) هاي ثانويه: مشاهده رشته1شکل 

 

 
خونريزي  (،N) سلولي نکروز ،Hy))پرخوني عوارض مشاهده :2شکل

(He)  هاي ثانويهرشتهو چسبندگي(Lf)  (04x- H&E) در حمام-

 گرم در لیتر(میلي 2دهي با سولفات مس 

 
و هیپرپالزي ( He)خونريزي ،Hy))پرخوني  عوارض مشاهده :3شکل

(H))(22x- H&E) دهي با سولفات مس در حمامppm5( 

 

  

Hy 

He 

Lf 

N 
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هاي چسبندگي رشته ،(N)مشاهده عوارض نکروز سلولي :4شکل 

و  Hy))باز شدن اليه اپیتلیوم )ستاره(، پرخوني  ،(Lf)ثانويه

 (ppm  12با سولفات مس دهيحمام )در(04x- H&E) (He) خونريزي
 

 
باز شدن ، (He)خونريزي ، ((Hyمشاهده عوارض پرخوني: 5شکل 

هاي وچسبندگي رشته Cl))اليه اپیتلیوم)ستاره(، چماقي شدن 

 (ppm  1پرمنگنات پتاسیمدهي با حمام )در(22x- H&E)(Lf)ثانويه 
 

 
( داسي Nنکروز سلولي )، ((Heمشاهده عوارض خونريزي : 6شکل 

دهي با پرمنگنات )در حمام(22x-H&E))ستاره( هارشته شدنشکل

 (ppm  2پتاسیم 
 

 
، (LF) هاي ثانويهمشاهده عوارض چسبندگي رشته :7شکل 

اپیتلیوم و باز شدن اليه  (N)نکروز سلولي ،(H)هیپرپالزي

 (ppm3دهي با پرمنگنات پتاسیم)در حمام( 04x- H&E) )ستاره(،

 بحث
داران، پوششي است براي بدن كه پوست ماهي مانند ساير مهره       

چنين راهي است كه كند همحيوان را از محيط مجزا و حمايت مي

ها و ارتباطات از طريق آن با محيط خارج صورت بسياري از تماس

پوست ماهي حفاظت است. فرآيند ضدعفوني  وظيفه ترينمهم گيرد.مي

ماهيان ايراني با افزايش دوز دارو سولفات مس روي پوست بچه تاس

تواند با متغيير بودن بعضي از ارتباط مستقيم ندارد كه احتماالً مي

چنين خصوصيات پوست بر حسب گونه، سن، شرايط محيطي هم

مت اپيدرم و مواردي از اين قبيل ترشح موكوس، وجود فلس، ضخا

(. با تحقيق صورت گرفته 6311مرتبط باشد )مشتاقي و همكاران، 

كه در تحقيق انجام شده با افزايش دوز و مغايرت دارد. درصورتي

 كاهش زمان عملكرد بهتري حاصل شد.

در فرآيند ضدعفوني توسط پرمنگنات پتاسيم از لحاظ بار        

بچه ماهيان كپور علفخوار با افزايش دوز دارو ميكروبي روي پوست 

ارتباط مستقيم وجود ندارد. با افزايش غلظت مواد ضدعفوني كننده 

 6ترين بار ميكروبي در دوز يابد و كمبار ميكروبي هم افزايش مي

در تحقيقي كه  (.6396ليتر مشاهده شد )جوينده،  گرم درميلي

پوست در كليه تيمارها صورت گرفت ميانگين شمارش باكترياي 

 و 6هاي داري را نسبت به شاهد نشان داده است. تيماركاهش معني

وسيله سولفات مس و پرمنگنات هب ثانيه 30-02وري، غوطه) 0

وسيله سولفات مس هب دقيقه 60)حمام كوتاه مدت،  2 و 2پتاسيم( و 

و پرمنگنات پتاسيم( عملكرد بهتري در كاهش شمارش باكتريايي 

عفوني در هر دو ضد ساعت، 62حمام بلندمدت، ت نسبت به پوس

داري باعث كاهش شمارش باكتريايي صورت معنياند و بهكننده داشته

اند. جهت هد و دو تيمار حمام دراز مدت شدهپوست نسبت به شا

)سولفات  2و  6هاي مقايسه عملكرد دو ماده و دو روش درماني تيمار

شمارش باكتريايي پوست ماهيان مس( عملكرد بهتري در كاهش 

ميانگين  اند.)پرمنگنات پتاسيم( داشته 2و  0هاي نسبت به تيمار

داري را نسبت ها كاهش معنيشمارش قارچي پوست در كليه تيمار

عملكرد بهتري در  2و  2،  0، 6هاي به شاهد نشان داده است. تيمار

 اعتس 62حمام بلندمدت، كاهش شمارش قارچي پوست نسبت به 

داري باعث صورت معنياند و بهعفوني كننده داشتهدر هردو ضد

تيمار حمام دراز  2كاهش شمارش قارچي پوست نسبت به شاهد و 

منظور مقايسه عملكرد دو ماده و دو روش درماني اند. بهمدت شده

عملكرد بهتري را در كاهش شمارش قارچي پوست  2و  0هاي تيمار

 اند.داشته 2و6ي ماهيان نسبت به تيمارها

ها كه محل تبادل گازي و يوني جهت تنفس و تنظيم آبشش       

ها اي در سالمت آنباشند، از جايگاه ويژهماهيان مياسمزي تاس

 

           3                                      :

(LF(          )H(             )N              )

(  )     (        20x- H&E) 

H 

* 

N 

LF 
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ها برخالف جهت برخوردارند، زيرا جهت جريان خون در مويرگ

هاي آبشش قرار دارند. اين جريان آب تنفسي است كه در بين تيغه

، Altufievتعويض گازهاي تنفسي بسيار موثر است )سيستم در 

6993.) 

 توسط ايراني ماهيانتاس بچه هايآبشش در فرآيند ضدعفوني       

با افزايش دوز دارو ارتباط مستقيم  پتاسيم سولفات مس و پرمنگنات

كه آبشش ماهي همواره در معرض عوامل وجود ندارد. با توجه به اين

نامساعد جهت محفاظت و سازش با محيطي است و در شرايط 

 ذا احتماالً شود و سعي در محافظت دارد لتغييراتي نيز روبرو مي

(. با تحقيق 6311تواند در اين عدم ارتباط دخيل باشد )مشتاقي، مي

كه در تحقيق انجام شده با صورت گرفته مغايرت دارد. درصورتي

 افزايش دوز و كاهش زمان عملكرد بهتري حاصل شد.

در تحقيق انجام شده شمارش باكترياي آبشش در كليه تيمارها        

 0، 6داري را نسبت به شاهد نشان داده است. تيمارهاي كاهش معني

عملكرد بهتري در كاهش شمارش باكتريايي آبشش نسبت به  2و  2، 

اند و به عفوني كننده داشتهدر هر دو ضد ساعت، 62حمام بلندمدت، 

باعث كاهش شمارش باكتريايي آبشش نسبت به داري صورت معني

چنين جهت مقايسه اند. همهد و دو تيمار حمام درازمدت شدهشا

)سولفات مس( و  2 و 6هاي د دو ماده و دو روش درماني تيمارعملكر

كاهش )پرمنگنات پتاسيم( عملكرد يكساني در  2 و 0هاي تيمار

 اند.شمارش باكتريايي آبشش داشته

ر ميانگين شمارش قارچي آبشش، كليه تيمارها كاهش از نظ       

 2و  2، 0، 6هاي داري را نسبت به شاهد نشان داده است. تيمارمعني

حمام عملكرد بهتري در كاهش شمارش قارچي آبشش نسبت به 

صورت اند و بهعفوني كننده داشتهدر هردو ضد ساعت 62بلندمدت، 

نسبت به شاهد و دو  داري باعث كاهش شمارش قارچي آبششمعني

منظور مقايسه عملكرد دو ماده و دو اند. بهتيمار حمام درازمدت شده

عملكرد بهتري را در كاهش شمارش  2و  0هاي روش درماني تيمار

 اند.داشته 2و  6قارچي آبشش ماهيان نسبت به تيمارهاي 

علت موقعيت آناتوميكي خود، كه حجم بااليي از ها بهآبشش       

ها جريان داشته و تماس بسيار نزديكي كه با آب دارند در آن خون

هاي گوناگون محلول يا معلق در آب مرتباً تحت تأثير عوامل و محرک

ند. در باشپذير مياز جمله فلزات سنگين قرار گرفته و به شدت آسيب

دنبال مجاورت صورت گرفت نيز به (6396) تحقيقي كه توسط مظفري

گرم ميلي6/0 غلظت با خزر درياي سفيد ماهي پوست و آبشش هايبافت

يه هاي اولجمله هايپرپالژي در تيغهدر ليتر سولفات مس ضايعاتي از

ترين توجه را به خود چه بيشو ثانويه آبششي مالحظه گرديد. آن

ي هاي انتهايهاي قرمز در قسمتكند حضور بسيار زياد گلبولجلب مي

 باشد و پرخوني بسيار زيادي قابل مشاهده هاي ثانويه ميفيالمان

گرم در ميلي 220دست آمده براي مقدار هبا توجه به نتايج ب باشد.مي

دقيقه( نشان داد كه با  20سولفات مس در تيمار كوتاه مدت ) ليتر

 افزايش ساعات آزمايش تأثيرات فلز مس بر روي پوست افزايش 

تري از يابد غلظت كمي. هر چقدر ساعت آزمايش افزايش ميابدمي

ماده ضدعفوني الزم است. يكي از عوامل تأثيرگذار در تحقيق انجام 

باشد. عامل سختي آب نيز بر روي نتيجه آزمايش شده فاكتور زمان مي

تأثيرگذار است. با افزايش سختي آب منجر به رسوب سولفات مس 

اشد بي كم ميرو براي انجام آزمايش نياز به آب با سختگردد، از اينمي

 (.6392روز و همكاران، )فرخ

( صورت گرفت بعد از 6396در تحقيقي كه توسط جوينده )       

قرارگيري بچه ماهيان كپور علفخوار در مجاورت سولفات مس بعد از 

نود و شش ساعت عوارضي از قبيل پرخوني، هيپرپالزي، چسبندگي 

 هده شد.هاي آبششي ثانويه و نكروز سلولي )كم( مشارشته

ماهيان ايراني در مجاورت سولفات پس از قرارگيري بچه تاس       

ساعت عوارضي از قبيل پرخوني، هيپرپالزي، چسبندگي  91 از مس بعد

المالي ثانويه، نازک شدن المالي اوليه، ترشحات موكوسي، حجيم 

هاي آبششي و نكروزي شدن هاي پشتيبان در رشتهشدن غضروف

المال مشاهده شد كه شدت موارد آسيبي با افزايش غلظت افزايش 

 (.  6311پيدا كرد )مشتاقي و همكاران، 

پس از قرارگيري كپور  (6311)طي تحقيقات رستمي و سلطاني        

گرم در ليتر، ميلي 06/0ميزان معمولي در مجاورت سولفات مس به

ني، آبشش،پرخو پوششي هايسلول هيپرپالزي هيپرتروفي، دچار آبشش

 هاي كلرايدهاي ثانويه به يكديگر و افزايش سلولچسبندگي الم

 مشاهده شد. در تحقيقي هايپرپالژي المالهاي آبششي در ماهي قزل

عنوان يك هدنبال مجاورت با سولفات مس را بهكمان بآالي رنگين

هنده داين ضايعه نشانمكانيسم جبراني )ترميمي( گزارش نمودند كه 

اشد بپوسته شدن و تفكيك شدن ميها در پوستهعدم توانايي سلول

و  Heerden)يابد يا ميتوز افزايش ميكه در نهايت تقسيم سلولي 

 .(2000همكاران، 

ياد ماهيان استرلتاس بچه قرارگيري از پس گرفته صورت تحقيق در       

هاي آبشش مجاورت سولفات مس در بررسي بافت ساعت در 01بعد از 

چون پرخوني، خونريزي، نكروز سلولي، تيمارهاي مختلف، عوارضي هم

هاي ثانويه، عريض و تحليل رفتن المالي اوليه، چسبندگي رشته

هاي ثانويه، داسي شكل و ههيپرپالزي، جدا شدن اليه اپيتليوم رشت

د. شدت عارضه پس از هاي ثانويه مشاهده گرديچماقي شدن رشته

ساعت در مجاورت  01ماهيان استرلياد بعد از قرارگيري بچه تاس

 60 سولفات مس مشاهده شد كه شدت عارضه در تيمار سولفات مس

ثانيه( نسبت به  30-02وري، دهي غوطه)حمام گرم در ليترميلي

 دهي بلندمدت،گرم در ليتر )حمامميلي 2تيمارهاي 



 1316 بهار، 1، شماره نهمسال                                                                      پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

139 
 

دقيقه(  2-60دهي كوتاه مدت،م در ليتر )حمامگرميلي 2ساعت( و 62

قرار گرفته  0KMnOماهي كه در مجاورت  تر از همه بوده است.بيش

 0KMnOها بسته به غلظت است ممكن است عالئمي از آسيب بافت

مورد استفاده نشان دهد. در تحقيقي كه صورت گرفت گربه ماهي 

هاي با غلظت 0KMnOكه در مجاورت  punctatus Ictalurusكانالي 

قرار  pH=3/3±3/0گرم در ليتر با ميلي 690/2و  362/6، 031/0

ها نشان داد. ماهي با گرفته بودند، ضايعات ميكروسكوپي را در آبشش

 362/6هايپرپالزي مختصر را نشان داد. ماهي با تيمار  031/0تيمار 

هم چسبيدگي هگرم در ليتر هيپرپالزي گسترده، بميلي 690/2و 

هاي آبششي با تراوش هاي آبششي و از بين رفتن فضاي بين تيغهتيغه

و  Darwishتليال نكروتيك را نشان داد )هاي اپيالتهابي شامل سلول

 (.  2002 همكاران،

( انجام شد، نتايج حاصل 6396در تحقيقي كه توسط جوينده )       

شش  ود واز هيستوپاتولوژي آبشش بچه ماهيان كپور علفخوار پس از ن

ساعت در معرض پرمنگنات پتاسيم عوارضي از قبيل پرخوني، 

هيپرپالزي، چسبندگي المالي ثانويه به همديگر، نكروز سلولي )كم(، 

هاي اوليه رفتن رشتههاي ثانويه )كم(، تحليلچماقي شدن رشته

صورت  (6319) طوالرودمشاهده شد. در تحقيقي كه توسط مشتاقي

ماهيان ايراني در مجاورت پرمنگنات بچه تاسگرفت پس از قرارگيري 

هيپرپالزي،  پرخوني، قبيل از عوارضي ساعت 91 از بعد پتاسيم

هاي شدن غضروفچسبندگي المالي ثانويه به همديگر، حجيم

هاي آبششي، نازک شدن المالي اوليه و ضخيم پشتيبان در رشته

تر تيمار كم شدن المالي ثانويه را نشان داد كه شدت موارد آسيبي از

 تر زياد بود.به طرف تيمار بيش

 در تحقيق انجام شده شدت عارضه پس از قرارگيري بچه        

ساعت در مجاورت پرمنگنات پتاسيم  01ماهيان استرلياد بعد از تاس

گرم ميلي 3در تيمار پرمنگنات پتاسيم  مشاهده شد كه شدت عارضه

 6نيه( نسبت به تيمارهاي ثا 30-02وري، دهي غوطهدر ليتر  )حمام

گرم در ميلي 2ساعت( و  62 دهي بلندمدت،گرم در ليتر )حمامميلي

تر و تيمار پرمنگنات دقيقه( بيش 2-60 دهي كوتاه مدت،ليتر  )حمام

 ه است.تر بودگرم در ليتر  نسبت به دو تيمار ديگر كمميلي 2پتاسيم 

پاسخ عمومي به عوارض ديده شده در آبشش ماهي در واقع يك 

باشد. اين عوارض بر تبادالت تحريكات جهت محافظت يا سازش مي

ه تواند منجر بگازي و تنفس تأثير گذاشته و در حاالت شديدتر مي

هاي مجاور به يكديگر و جلوگيري از تبادالت گاز شده و اتصال تيغه

 در نهايت منجر به مرگ شود.

ز اثر سولفات مس و پرمنگنات دست آمده اهبا توجه به نتايج ب       

پتاسيم روي فلور باكتريايي و قارچي پوست و آبشش )عدم تفاوت 

چنين وري و كوتاه مدت( و همدار بين دو روش غوطهمعني

هاي قابل قبول( در ماهي استرلياد اثرات هيستوپاتولوژيك )تفاوت

كه شود. ضمن ايندقيقه( توصيه مي 60روش ضدعفوني كوتاه مدت )

 به دستكاري و خروج ماهي براي ضدعفوني  اجباريدر اين روش 

وري و قطع طوالني مدت جريان آب براي روش ضدعفوني غوطه

 ساعت( نيست. 62طوالني مدت )

 

 تشکر و قدردانی
عليزاده رياست محترم مركز تكثير و  از جناب مهندس عباس       

آن  ليه كارشناسانماهيان شهيد دكتر بهشتي و كبازسازي ذخاير تاس

در انجام اين تحقيق همكاري الزم را مبذول داشتند تشكر و كه مركز 
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