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مطالعه آسیبشناسی بافت آبشش کفشک زبان گاوی )(Cynoglossus bilineatus

در آبهای ساحلی استان هرمزگان
آزاده عتباتی* :گروه محیطزیست ،دانشکده جغرافیا و علوم محیطی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،صندوق پستی313 :

اردکان ،یزد تاریخ دریافت :خرداد 9315

تاریخ پذیرش :شهریور 9315

چکیده
آبشش ماهیان در تماس مستقیم با محیط آب بوده و از این رو نسبت به آالیندههای محیط ،آسیبپذیر است .در این مطالعه 02 ،ماهی
بالغ کفشک زبان گاوی در فصل تابستان سال  ،1931از ایستگاههای بندرکنگ و بندرعباس در آبهای ساحلی استان هرمزگان نمونهبرداری و
مورد مطالعه آسیبشناسی بافت آبشش قرارگرفتند .پس از مراحل برشگیری و رنگآمیزی ،گروهبندی آسیبهای آبشش انجام گرفت و شاخص
تغییرات آسیب شناسی بافت برای هر ایستگاه محاسبه گردید .در بندرکنگ این شاخص ،در محدوده آسیبهای اندک قرار داشت .در مقابل در
ایستگاه بندرعباس تغییرات بافتی شدید و برگشتناپذیر در آبشش مشاهده شد .این تغییرات شامل برآمدگی اپیتلیوم از غشای پایه و ایجاد ادم بافتی،
هیپرپالزی سلولهای اپیتلیالی و چسبندگی تیغههای آبششی مجاور ،چماغیشدن انتهایی تیغهها ،نفوذ لوکوسیتی ،آنوریسم و احتقان خون ،نکروز
و تخریب سلولی بودند .علت این آسیبهای بافتی مشاهدهشده در ایستگاه بندرعباس ،ممکن است اثرات عوامل استرسزا زیست محیطی از جمله
آالیندهها باشد که در این شهر ،بهدلیل مجاورت با اسکله و پاالیشگاهها ،شدت بیشتری دارند .آبشش بافت حساسی در مقابل آالیندهها بوده و
نشانگر زیستی مناسبی جهت پایش محیط میباشد .بههمین خاطر استفاده از تجزیه و تحلیلهای آسیبشناسی بافت آبشش ماهیان ،بهخصوص ماهیان
کفزی ،میتواند بهعنوان ابزاری برای ارزیابی دقیقتر کیفیت محیطزیست در منطقه باشد.

کلمات کلیدی :بافت آبشش ،نشانگرهای زیستی ،ماهی کفشک زبان گاوی ،استان هرمزگان
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

a.atabati@hsu.ac.ir
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مقدمه
خليجفارس يك گستره كمعمق با عمق متوسط  53متر و درياي
نيمهبستهاي ميباشد كه بهوسيله نواحي نيمهخشك يا خشك مناطق
نيمه گرمسيري وگرمسيري ،احاطه شدهاست .آاليندههايي كه در حال
حاضر خليجفارس را تهديد ميكنند ،شامل نفت ،فلزات سنگين،
آلودگي حرارتي ،آلودگي ميکروبي ،ورود گونههاي غيربومي به
اكوسيستمهاي خليجفارس ،افزايش شوري ،افزايش كدورت ،تغيير در
رژيم هيدرولوژيکي خليجفارس ،آلودگي صوتي ناشي از مانورهاي
نظامي و تردد شناورها ،افزايش مواد غذايي و مواد آلي و همچنين
سموم دفع آفات كشاورزي ميباشند .نيمه بسته و كمعمق بودن
اكوسيستم خليجفارس و ميزان تبخير بيشتر از بارندگي و ورودي
آبشيرين به آن ،موجب ماندگاري آاليندههاي وارده به آن شده و با
توجه به منابع آاليندههاي مختلف در خليج فارس ،احتمال باالبودن
ميزان آاليندههاي مختلف ،جذب و تجمع آن در بدن آبزيان بهويژه
ماهيان منطقه ،زياد است ( Aein Jamshidو همکاران .)1144 ،در
اين بين ،آبهاي ساحلي استان هرمزگان از موقعيت استراتژيکي
برخوردار بوده بهدليل مجاورت با تنگه هرمز اكوسيستم حساستري
است .اين تنگه يکي از حساسترين و حياتيترين راههاي آبي جهان،
بوده و اهميت استراتژيکي و اقتصادي اين تنگه در چند دهه اخير
بيشتر گرديدهاست و بههمين دليل بهعنوان منطقه هدف انتخاب
گرديد (.)4995 ،Michael Reynolds
در بين جانوران دريايي ،ماهيان انتشار جغرافيايي گستردهاي
داشته و تجمع آاليندهها در بافتهاي آنها ،منجر به القاء پاسخهاي
فيزيولوژيکي و بيوشيميايي مختلفي ميشود كه اطالعات مفيدي را
در ارتباط با وضعيت كلي سالمت در محيطزيست دريا و نيز سالمت
خود موجود ،ارائه ميدهد ( .)1141 ،Robertsنشانگر زيستي انتخاب
شده در اين پژوهش بافت آبشش ماهي كفشكزبان گاوي
 Cynoglossus bilineatusميباشد .كفشك ماهيان از جمله مهمترين
ماهيان پهن تجاري آبهاي نزديك سواحل بوده و ماهيان جوان
مناطق مصبي را بهعنوان نوزادگاه خود انتخاب ميكنند كه عمق آنها
كمتر از  5متر است ( de Astarloaو همکاران .)4991 ،اين ماهي
داراي پراكندگي مطلوب در خليجفارس بوده و براساس مطالعات
سيستماتيك ياسمي و همکاران ( )4516در محدوده آبهاي ساحلي
ايران در استان هرمزگان در تمام مناطق وجود دارد (،Yasemi
 .)1111اين ماهي ،از رسوبات گلي تغذيه ميكند و نشانگر مناسبي
جهت اثرات آالينده ميباشد .با توجه به زيستگاه اين ماهيان و
همچنين نحوه تغذيه از جانوران بيمهره كفزي ،ارتباط زيادي با
آاليندههاي موجود در بستر داشته و گيرنده آن آاليندهها در محيط
461

دريايي ميباشند .از طرف ديگر كفشكماهي تقريباً كمتحرک بوده و
به اين ترتيب اين ماهي بهعنوان گونه مناسب جهت پايش زيستي
شناخته ميشود ( Stefanoو همکاران.)1112 ،
آبشش ماهي ،اندامي براي تبادل گاز ،تنظيم اسمزي ،دفع مواد
زائد نيتروژندار و تنظيم اسيد و باز ميباشد .اين اندام ،بهدليل ساختار
آناتوميك خاصي كه دارد ،بهطور مستقيم تحت تاثير آاليندهها قرار
ميگيرد ( Sweidanو همکاران .)1143 ،فعاليتهاي فيزيولوژيکي
آبشش نظير (تنفس ،تنظيم يوني ،تنظيم اسيد و باز و دفع مواد زائد
نيتروژندار ،براي ادامه حيات موجود ضروري بوده و اختالل در هر
يك از آنها منجر به مرگ آن ميشود .اپيتليوم آبششي بهطور دائم
در تماس با محيط بوده و يکي از مسيرهاي جذب آاليندههاي محلول
در آب ميباشد .بديهي است كه هر گونه آسيبي به اپيتليوم تنفسي،
تنفس ماهي را به خطر مياندازد ( Giarratanoو همکاران.)1141 ،
فاصله چند ميکرومتري بين آب و خون در آبششها ،اگرچه منجر به
تسهيل تبادل گاز در مويرگها ميگردد ،ولي در مقابل بافت آبشش
را در معرض انواع تغييرات محيطي قرار داده و حضور مواد سمي در
محيط باعث تغيير در ساختار بافتي و عملکرد فيزيولوژيك آبششها
ميگردد ( Fonsecaو همکاران1146 ،؛  Abdel-Moneimو همکاران،
1143؛  Minghettiو همکاران .)1141 ،مطالعهاي بر ماهيان
 Hypostomus auroguttatus ،Oligosarcus hepsetusو Geophagus
 brasiliensisدر رودخانهاي واقع در جنوبشرقي برزيل انجام دادند و
به بررسي آسيبشناسي بافت آبشش اين ماهيان پرداختند .بيشترين
آسيب مشاهدهشده در آبشش ،نفوذ لکوسيتي و آنوريسم بود كه از
جمله آسيبهاي غيرقابل برگشت و مختلكننده فعاليتهاي طبيعي
آبشش ميباشند ( Nascimentoو همکاران Fonseca .)1141 ،و
همکاران ( )1146آسيبهاي بافتي آبشش را بهعنوان سيستمي جهت
تشخيص آلودگي آب و نشانگر زيستي مناسب معرفي كردند
( Fonsecaو همکاران .)1146 ،سليماني و همکاران ( )4594به
بررسي آسيبشناسي بافت آبشش ماهي بياح  Liza Abuتحتتاثير
آلودگي خور موسي پرداختند .تغييرات بافتي مشاهدهشده در آبشش
شامل هيپرتروفي و هيپرپالزي سلولهاي اپيتليومي ،ادم تيغهاي،
چسبندگي تيغهها بود و شاخص آسيبشناسي بافت در ايستگاه
پتروشيمي بهطور معنيداري از ساير ايستگاهها بيشتر بود (سليماني
و همکاران .)4595 ،به اين ترتيب ،نتايج تحقيقات گذشته نشان داد كه
بررسي آسيبهاي بافتي آبشش ميتواند ابزار مناسبي جهت پيشبيني
حضور آالينده در محيط آبي باشد و اين بافت بهعنوان نشانگر زيستي
هدف در اين مطالعه انتخاب گرديد.
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تعیین شاخص تغییرات آسیبشناسی بافت (

مواد و روشها
نمونهبرداری :اين تحقيق در قالب مطالعه محيطي

in vivo

انجام شد 11 .قطعه ماهي بهصورت زنده از  1منطقه از مناطق حساس
و در معرض آلودگي نفتي خليجفارس در فصل تابستان سال  94از
مناطق استان هرمزگان (بندركنگ و بندرعباس) جهت نمونهبرداري
جمعآوري شدند .ابزار صيد ماهي ترال كف بود .در هر بار نمونهبرداري
ماهيان با استفاده از -1فنوكسي اتانول  1/4درصد بيهوش و سپس
تشريح شدند .براي نمونهبرداري از آبشش ،ابتدا سرپوش آبششي را
جدا كرده ،سپس از هر سمت سه كمان آبششي از هر كمان قسمت
مياني آن را جدا كرده و با ذكر نام منطقه و شماره هر ماهي ،درون
ظروف شيشهاي دربدار مجزا حاوي فيکساتيو بوئن قرار دادهشد.

شکل  :1ایستگاههای نمونهبرداری کفشک ماهی زبان گاوی در
استان هرمزگان

تهیه مقاطع بافتی :نمونهها بهمنظور مطالعه با ميکروسکوپ
نوري بالفاصله بعد از بيهوشي و تشريح در محلول بوئن تثبيت شده
و بعد از  41-11ساعت با توجه به اندازه نمونه وارد سريال الکلها
شده و در نهايت داخل الکل  21درجه جهت انجام مراحل بعدي به
مدت طوالنيتر نگهداري شدند .سپس ساير مراحل آبگيري ،شفاف
سازي و پارافينه شدن انجام گرفت .سپس از قالبهاي پارافينه برشهايي
با ضخامت  1/3ميکرومتر تهيه و با روش هماتوكسيلن -ائوزين
) (H&Eرنگآميزي شدند ( Bancroftو  .)11111 ،Gambleدر انتها
اساليدهاي بافتي به كمك ميکروسکوپ نوري مجهز به دوربين
چشمي  DINO LITEبهكمك نرمافزار  DINO CAPTUREمورد
مطالعه قرار گرفتند.

Histopathologiy

 :)alternation indexارزيابي نتايج تغييرات آسيب شناسي بافتي
مشاهدهشده در بافت آبشش ماهيان براساس رتبهبندي  Poleksicو
همکاران ( )4991انجام شد و سپس بهمنظور بررسي كمي و آناليز
نتايج پاتولوژيك ،براساس شدت بهصورت زير درجهبندي انجام شد
( Poleksicو همکاران.)4991 ،
بدون آسیب ( :)0آبشش در حالت نرمال بود و آسيبي مشاهده نشد.
آسیب خفیف ( :)Iتغييرات بافتي اندكي شامل تغييراتي هستند كه
قابل بازسازي و ترميم بوده و بافت عملکرد طبيعي خود را با بهبود
شرايط محيطي باز مييابد .اين تغييرات محدود به بخشهاي كوچکي
از بافت هستند.
آسیب ( :)IIتغييرات بافتي متوسط شامل تغييراتي هستند كه
شديدتر بوده و عملکرد طبيعي بافت را تحتتاثير قرار ميدهند .اين
تغييرات اگرچه برگشتپذير هستند ،اما اگر محدوده وسيعي از بافت
را درگير كرده باشند و يا اينكه شرايط آلودگي محيط همچنان ثابت
باقي بماند ،ميتوانند به تغيييرات شديدي منجر شوند.
آسیب شدید ( :)IIIتغييرات بافتي شديد شامل تغييراتي هستند كه
ترميم آنها حتي در صورت بهبود شرايط محيطي ،امکانپذير نيست.
معادله زير جهت تعيين  HAIهر بافت استفاده شد.
)HAI = (4×SI) + (41×SII) + (411× SIII
معادله ()4
در اين معادله II ،I ،و  IIIمراحل تغييرات بافتي و  Sتعداد
آسيبهاي بافت در هر مرحله را نشان ميدهد .مقدار  HAIبين  1تا
 41نشاندهنده شرايط نرمال در بافت ،بين  44تا  11نشاندهنده
آسيب اندک به اندام مورد نظر ،بين  14تا  31نشاندهنده تغييرات
متوسط اندام و بيشتر از  411نشاندهنده آسيب برگشت ناپذير اندام
ميباشد .جدول  4خالصهاي آسيبهاي آسيبشناسي بافت آبشش
ماهي و رتبهبندي براساس شدت آسيب وارده را نشان ميدهد
( Poleksicو همکاران.)4991 ،
جدول  :1تغییرات آسیبشناسی بافت آبشش .مرحله  :Iتغییرات
بافتی اندک ،مرحله  :IIتغییرات بافتی متوسط ،مرحله  :IIIتغییرات
بافتی شدید
مرحله آسیب
I

II

III

تغییرات آسیبشناسی بافت آبشش
هيترتروفي و هيپرپالزي آبششي ،چسبندگي تيغهها،
احتقان خون ،انبساط مويرگهاي تيغهاي ،برآمدگي
اپيتليوم آبششي ،كوتاهشدن تيغهها ،نفوذ لوكوسيتي
خونريزي ،جداشدن اپيتليوم تيغهاي ،هيپرتروفي و
هيپرپالزي سلولهاي موكوسي ،هيپرتروفي و هيپرپالزي
سلولهاي كلرايد
آنوريسم ،نکروز و تخريب سلولي ،تالنژيکتازي
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نتایج

استخواني بود .رشتههاي آبششي بهصورت عمود بر كمان آبششي و
تيغههاي آبششي عمود بر رشتهها و در هر دو سطح آنها مشاهده
ميشد (شکل .)1Aآسيبهاي برگشتپذير مانند واكوئلهشدن سلولهاي
اپيتليومي و هايپرپالزي خفيف ديده شد (شکل .)1B

نتایج آسیبشناسی بافت :در مطالعه ميکروسکوپي مقاطع
تهيهشده از نمونههاي آبشش ماهي كفشكزبان گاوي در ايستگاه
بندركنگ ،آبشش داراي ساختار طبيعي و الگويي مشابه ديگر ماهيان

شکل  :2قسمت  Aو  Bبافت آبشش در ایستگاه بندرکنگ ،قسمت  E ،D ،Cو  .Fبافت آبشش در ایستگاه بندرعباس .آسیبهای بافتی در آبشش
شامل برآمدگی اپیتلیوم از غشای پایه و ایجاد ادم بافتی (پیکان دو سر سیاه) ،واکوئلهشدن (ستاره سیاه) ،هیپرپالزی سلولهای اپیتلیالی (سرپیکان
سیاه) و چسبندگی تیغههای آبششی مجاور (پیکان سیاه) ،چماغیشدن انتهایی تیغهها (پیکان سفید) ،نفوذ لوکوسیتی (سرپیکان سفید) ،آنوریسم
و احتقان خون (ستاره سفید)  ،نکروز و تخریب سلولی (دایره سیاه) ،اتساع تیغه (پیکان دوسر سفید) میباشد ،H&E .مقیاس 00µ

بافت آبشش ،تغييرات پاتولوژيکي با شدت بااليي را در ايستگاه
بندرعباس نشان داد .اين تغييرات شامل برآمدگي اپيتليوم از غشاي
پايه و ايجاد ادم بافتي ،هيپرپالزي سلولهاي اپيتليالي و چسبندگي
تيغههاي آبششي مجاور ،چماغي شدن انتهايي تيغهها ،نفوذ لوكوسيتي،
آنوريسم و احتقان خون ،نکروز و تخريب سلولي و همچنين اتساع
تيغههاي آبشش بودند كه در شکل  1قسمت  E ،D ،Cو  Fآورده شده
است.
تعیین شاخص تغییرات آسیبشناسی بافت ( Histopathologiy

 :)alternation indexبا توجه به تغييرات پاتولوژيك ايجاد شده در
نمونههاي آبشش ماهيان كفشكزبان گاوي در ايستگاههاي مورد
مطالعه ،شاخص تغييرات پاتولوژيك آبشش اين ماهي با استفاده از
معادله  4در دو ايستگاه محاسبه گرديد كه نتايج آن در شکل  1نشان
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داده شدهاست .با توجه به اينكه مقادير اين شاخص در آبشش
ماهيان كفشكزبان گاوي در ايستگاههاي نمونهبرداري ،متفاوت بوده
و براساس جدول  4كه ردهبندي شاخص آسيبشناسي بافت را نشان
ميدهد ،ميتوان نتيجه گرفت كه آسيبهاي پاتولوژيك ايجاد شده
در ايستگاه بندرعباس ،از نوع آسيبهاي غيرقابل ترميم و مختلكننده
عملکرد طبيعي اندام ميباشد .تغييرات پاتولوژيك ايجاد شده در
ايستگاه بندركنگ از نوع ضايعات برگشتپذير بوده كه اختاللي در
فعاليت طبيعي آبشش ايجاد نميكنند (شکل .)5

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

شکل  :3میانگین شاخص تغییرات آسیبشناسی بافت آبشش
ماهی کفشکزبان گاوی در ایستگاههای نمونهبرداری

بحث
پاسخهاي اكولوژيکي و بيولوژيکي به استرسهاي آلودگي باعث
تغييرات در سطح مولکولي شده و سپس باعث برهمخوردن
يکپارچگي ژنتيکي شده و فرآيندهاي تحت سلولي را مختل ميكند.
اين تغييرات از فرد به اجتماع منتقل ميشود و زنجيرههاي غذايي را
آلوده ميكند .اگر اين تغييرات در سطح فرد شناسايي شود ،ميتوان
از آلودگيهاي وسيع و جبران ناپذير جلوگيري نمود و بنابراين در
سطح فرد ،تغييرات آسيبشناسي بافت در بافتهاي جانوري شيوه
بسيار مناسبي جهت پيشبيني استرسهاي محيطي است (Lawrence
و همکاران .)1115 ،تغييرات بافتشناسي در اثر محرکهاي داخلي و
خارجي ايجاد ميشود كه در هر صورت در نتيجه آشفتگي در سطح
مولکولي سازماندهي زيستي رخ ميدهد .بنابراين بررسي بافتشناسي
يك شاخص جامع است كه بهصورت كامل وضعيت سالمت ماهي را
مشخص ميكند و پارامترهاي بيولوژيکي قادرند حضور سمي آاليندهها
را در محيط زيست جانور ،مشخص كنند ( Santosو همکاران1141 ،؛
 Stentifordو همکاران.)1115 ،
ارزيابي محيط بدينصورت است كه در ابتدا ساختار و سازماندهي
طبيعي بافتهاي شاخص مانند آبشش مطالعه ميشود ،سپس هر
گونه تغيير ميتواند حضور يك آالينده و وضعيت محيط زيست را
مشخص كند .بررسيهاي بافتشناسي و مشاهده تغييرات بافتي
ميتواند يك فاكتور پيشبيني كننده براي حضور آالينده در محيط
آبي باشد ( Abdel-Moneimو همکاران.)1141 ،
تغييرات بافتي آبشش (تکثير سلولها ،ترشح موكوس ،جداشدگي
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اليه اپيتليوم يا  liftingو هاپرتروفي و تشکيل واكوئل) در جهت
جلوگيري از ورود مواد آالينده از طريق سلولهاي آبششي به بدن
ماهي است ( Fonsecaو همکاران1146 ،؛  Minghettiو همکاران،
1141؛  Nascimentoو همکاران1141 ،؛  Flores-Lopesو همکاران،
 )1144كه در مطالعه حاضر نيز ،جداشدگي ،تکثير سلولها و هايپرتروفي
در آبشش ماهيان ايستگاه بندرعباس ديده شد.
ادم يا هايپرتروفي از آسيبهايي است كه در دو ايستگاه كنگ
و بندرعباس مشاهده گرديد .بررسيهاي  Fonsecaو همکاران ()1146
نيز مانند اين پژوهش جداشدگي را در اپيتليوم آبشش را نشان داد.
تمام تغييرات مشاهدهشده در جهت كاهش ورود آالينده به بدن ماهي
ايجاد ميشود.
متسع شدن و چماقي شدن رأس رشتههاي المالي ثانويه از
اولين آسيبهاي وارد به بافت آبشش ماهي ميباشد ،در اين حالت
اليه اپيتليوم المالي ثانويه بهصورت ادم درميآيد و حضور مواد
شيميايي موجب كاهش سطح مفيد آبشش و در نتيجه كاهش تبادل
گازي آبشش مي شوند ( Sweidanو همکاران1143 ،؛  Fracácioو
همکاران .)1115 ،در مطالعه حاضر نيز اين آسيب در ايستگاه بندرعباس
با شدت و تکرار زيادي مشاهده شد.
 Flores-Lopesو همکاران ( )1144در بررسي بافتي آبشش
ماهيان  Astyanax fasciatusو  Cyanocharax alburnusآبهاي
صنعتي شده گيوبا ،فركانس بااليي از آسيبهاي بافتي را گزارش
كردند و در بررسي حاضر نيز ميزان آسيبهاي بافتي و  HAIدر
ايستگاه بندرعباس كه در مجاورت تاسيسات نفتي و پااليشگاهها قرار
دارد ،بيشتر از ايستگاه بندر كنگ مشاهده شد.
در ايستگاه بندرعباس ،يکي از آسيبهاي شديد هاپيرپالزي
بافت آبشش بود .در اين آسيب ،تکثير سلولهاي مجاور المال ،كاهش
فضاي بين المالها را بهدنبال دارد كه با افزايش اين روند حالت،
جوشخوردگي در بافت آبشش بهوجود ميآيد ( Govindasamyو
همکاران .)1141 ،در مطالعه حاضر شيوع باالي تغييرات پاتولوژيك
در بافت آبشش گزارش شد .هر چند در نواحي با استرس كمتر نظير
بندركنگ بافت آبشش بدون ضايعه برگشتناپذير كه موجب اختاللي
در فعاليت طبيعي آبشش نميشوند .گزارش شد ،ولي آسيبهاي
پاتولوژيك ايجاد شده در ايستگاه بندرعباس ،از نوع آسيبهاي
غيرقابل ترميم و مختلكننده عملکرد طبيعي اندام ميباشد .نظير
چنين نتايجي در يافتههاي ساير محققين نيز نشان داده شده است.
 Nascimentoو همکاران ( )1141در مطالعهاي بر برخي از
ماهيان رودخانهاي واقع در جنوبشرقي برزيل ،به بررسي آسيبشناسي
بافت آبشش اين ماهيان پرداختند .بيشترين آسيب مشاهدهشده در
آبشش ،نفوذ لکوسيتي و آنوريسم بود كه ازجمله آسيبهاي غيرقابل
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