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بررســي تأثيرات گرسنگي و تغذية مجدد در بافت کبد بچه ماهي
آزاد درياي خزر

()Salmo trutta caspius Kessler, 1877
مينا عمادي شيباني؛ دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكدة علوم دريايي ،گروه زيستشناسي دريا
باقر مجازي اميري؛ گروه شيالت ،دانشکدة منابع طبيعي ،دانشگاه تهران
*

صابر خدابنده ؛ دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكدة علوم دريايي ،گروه زيستشناسي دريا

چكيــده
تأثيرات رژيمهاي غذايي گرسنگي و تغذية مجدد ،در تغييرات بافت کبد بچه ماهي آزاد درياي خزر (،)Salmo trutta caspius
بررســي شــد که در مرحلة پار (وزن متوســط  )12 ±1 gبودند و در  12تانك بتني ( 40ماهي در هر تانك) در يك سيستم باز
نگهداري ميشــدند .دورههاي غذادهي شــامل  6هفته غذادهي کامل (شاهد) 3 ،هفته گرسنگي 6 ،هفته گرسنگي کامل و  3هفته
گرسنگي  3 -هفته غذادهي بود .در اين آزمايش از  5ماهي در هر تکرار ( 3تکرار از هر تيمار) اندام کبد جدا و در محلول بوئن
تثبيت شــد .بافتهاي تثبيتشده آبگيري ،شفافســازي و پارافينه شدند و از آنها مقاطع ميکروسکوپي  4ميکروني تهيه شد و به
روش هماتوکسيلين و ائوزين رنگآميزي سپس ،به وسيلة ميکروسکوپ نوري ،عکسبرداري و تفسير شدند .دورههاي گرسنگي
باعث آتروفي هپاتوسيتها و کاهش اندازة آنها ( ،)P<0.05افزايش فضاهاي بين سلولي و فروريختن سيتوپالسم در کبد شد .با
تغذية مجدد به مدت  3هفته در بچه ماهيان ،افزايش اندازة هپاتوسيتها و ترميم و بازسازي بافت کبد مشاهده شد .اين پژوهش
نشــان داد که بچه ماهي آزاد درياي خزر در اثر محدوديت غذايي و مصرف ذخایر موجود در بافت کبد دچار آســيبهاي بافتي
در اين اندام ميشــود ،اما در صورت تغذية مجدد و بازســازي سطح ذخایر انرژي کبد قادر به جبران و ترميم خسارات ناشي از
گرسنگي است.

واژگان كليدي :بافتشناسي ،تغذية مجدد ، ،کبد ،گرسنگي ،ماهي آزاد درياي خزر.

* نویسنده مسئول

تلفن09144472033 :

E. mail: surp78@yahoo.com
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 .1مقدمه

ماهي آزاد درياي خزر ( ،)Salmo trutta caspiusيکي
از  9زيرگونۀ قزلآالي قهوهاي ( )Salmo truttaاز
خانوادة آزاد ماهيان در جهان ،با بزرگترين اندازه و وزن
است ( .)Dorafshan et al., 2008اين گونه آنادرموس
به طور عمده در سواحل جنوبي درياي خزر وجود دارد
و براي تخمريزي به رودخانههاي استانهاي گيالن،
مازندران و گلستان از جمله رودخانههاي چالوس،
بابلرود ،سفيدرود ،سردآبرود ،تنکابن و شفارود وارد
ميشود (Kiabi et al., 1999; Jalali and Mojazi
 .)Amiri, 2009به علت آلودگي دريا و منابع آبي و
ورود فاضالبهاي شهري به آب رودخانهها ،ازبينرفتن
زيستگاهها و مناطق تخمريزي ،مسدودشدن مسير
مهاجرت همچنين ،حضور صيادان سودجو که اقدام
به گستردن دام در مسير مهاجرت ميكنند ،بقاي نسل
اين گونة اقتصادي مهم به خطر افتاده است .بنابراين،
به منظور افزايش تکثير و پرورش اين گونه به توليد
مصنوعي آن در ايران توجه ويژهاي شده است (.)ibid
اين گونه در مراکز تکثير و پرورش مصنوعي در ايران تا
رسيدن به وزن تقريبي  20گرم نگهداري ميشود سپس،
هر ساله بيش از  300هزار قطعه از آنها در رودخانههاي
مشرف به درياي خزر رهاسازي ميشوند (Ramezani,
.)2009
عمليات رهاسازي ماهيان تکثيريافته به صورت
مصنوعي ،در محيط طبيعي ،بهتازگي باعث نگراني
محققان علم شيالت و آبزيپروري شده است ،چرا که
دامنهاي از مشکالت اکولوژيک اين عمليات را تحت
تأثير قرار ميدهد ( .)Einum and Fleming, 2001بعد
از رهاسازي ،ماهيان رهاشده در يک محيط با مشکالتي
همچون واکنشهاي رقابتي ،دسترسي به غذا و افزايش
شکارگري مواجهاند که باعث تأثير در جمعيت ماهي
در نهايت ،رشد و ميزان بقاي آن در ابتداي رهاسازي
ميشود .توانايي ماهي در مقابله با اين شرايط سخت
به نوع گونه نيز بستگي دارد .کمبود غذا يکي از
موقعيتهايي است که بسياري از ماهيان در محيط
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طبيعي با آن مواجه ميشوند .بنابراين ،مطالعة پديدة
گرسنگي ،بعد از رهاسازي ماهي ،مورد توجه محققان
علم آبزيپروري بوده است و مطالعة تغييرات ساختاري
و متابوليکي در شرايط سخت ميتواند دستاورد خوبي
براي رسيدن به شرايط ايدهآل ماهي باشد (Mizuno et
.)al., 2002; Furné et al., 2008

در ماهيان ،تغييرات مربوط به گرسنگي باعث
اختالل در متابوليسم و گوارش مواد مغذي ميشود
که ممکن است به زوال بافتهاي بدن موجود منجر
شود .سيستم گوارشي و غدد مرتبط با آن ،همچون کبد
و پانکراس ،اولين اندامهايياند که از کمبود غذا متأثر
ميشوند (Green and McCormick, 1999; Gisbert
 .)and Doroshov, 2003کبد بزرگترين و مهمترين
غدة بدن است که در بسياري از اعمال متابوليکي
بدن از جمله متابوليسم و ذخيرة چربي و گليکوژن،
گلوکونئوژنز و سمزدايي شرکت دارد (Rocha et al.,
 .)1994در واقع منابع اولية انرژي ،در زمان گرسنگي،
گليکوژن و ليپيدهاي ذخيرهشده در سلولهاي کبدياند
و با طوالنيشدن دوران گرسنگي ،آمينواسيدهاي
پروتئينها ميتوانند منبع مهم انرژي باشند (Gisbert
 .)and Doroshov, 2003افت شرايط فيزيولوژيکي
ماهي در فاز آخر پرورش ميتواند تأثيرات سوئي در
کارايي ماهي در مراحل بعدي رشد در محيط طبيعي
بگذارد ( .)Ostaszewska et al., 2005اين تحقيق
دربارة گونههاي متعدد ماهيان مواجه با گرسنگي و
شرايط بچه ماهيان آزاد پرورشيافته ،در مجتمع تکثير
و پرورش ماهيان سردآبي شهيد باهنر کالردشت ،انجام
شد كه معموالً قبل از رهاسازي از غذاي كنسانتره تغذيه
کرده بودند و در محيط رهاسازي به داليل مختلف از
جمله نبود شكار ،نداشتن مهارت شكار يا نامساعدبودن
شرايط محيطي به غذا دسترسي نداشتند .اين تحقيق به
منظور بررسي تغييرات ناشي از گرسنگي کوتاهمدت و
طوالنيمدت در کبد اين ماهيان ،که اندام اصلي براي
متابوليسم مواد مغذي و اعمالي همچون گليکوليز،
گلوکونئوژنز و متابوليسم ليپيدهاست ،همچنين بررسي
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امکان بازسازي و ترميم اين بافت در صورت تغذية
مجدد بعد از قرارگرفتن در شرايط گرسنگي ،صورت
گرفته است و ميتواند ما را براي درک بهتر شرايط
بعد از رهاسازي بچه ماهيان و مديريت رهاسازي آنها
کمک كند.

ماهيها با ميانگين وزني  12±1گرم به تعداد  480عدد
در مرحلة پار بودند و در  12تانك بتني ( 40ماهي
در هر تانك) در يك سيستم باز نگهداري ميشدند.
آب حوضچهها به طور دائم با آب رودخانه با متوسط
دماي روزانه  10درجة سانتيگراد و دبي  15ليتر در
دقيقه تأمين ميشد .شرايط تغذيهاي اعمالشده در اين
آزمايش شامل  4تيمار و در هر تيمار  3تکرار بود.
دورههاي غذادهي شامل  6هفته غذادهي کامل (FFF
شاهد) 3 ،هفته گرسنگي ( FSگرسنگي کوتاهمدت)،
 6هفته گرسنگي کامل ( SSSگرسنگي بلندمدت) و 3
هفته گرسنگي  3 -هفته غذادهي بود (( )SFجدول .)1

 .2مواد و روشها
 .1.2نمونهبرداري

اين تحقيق به مدت  6هفته در مجتمع تکثير و پرورش
ماهيان سردآبي شهيد باهنر کالردشت انجام شد .بچه

جدول  .1تيمارهاي غذادهي در بچه ماهيان آزاد درياي خزر ()S:Starvation F:Feeding
ﺗﻴﻤﺎر
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ﻫﻔﺘﺔ ﺳﻮم
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 .2.2بافتشناسي

پس از پايان مرحلة پرورش ،از  5ماهي در هر تکرار
اندام کبد جدا شد .سپس ،نمونههاي جداسازيشده در
محلول تثبيتکنندة بوئن براي بافتشناسي کالسيک
تثبيتSFشدند .مراحلSSS
 FSبا استفاده از
آبگيري نمونهها
FFF
ﻫﻔﺘﻪ
3
ﻫﻔﺘﻪ
ﻫﻔﺘﻪ 6
الکل 3
ﺷﺎﻫﺪ
 100درصد و نهايت ًا با الکل بوتيليک
هاي  90 ،70و
ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ
ساعت)3 -
( 12ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ
فسازي و
ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ نمونهها شفا
انجام گرفت.
ﻫﻔﺘﻪ
ﺗﻐﺬﻳﺔآنها مقاطع ميکروسکوپي  4ميکروني
شدند و از
پارافينه
ﻣﺠﺪد سپس ،به روش هماتوکسيلين و ائوزين
تهيه شد.
( )H&Eنمونهها رنگآميزي و با ميکروسکوپ نوري
+
+
 Nikonمطالعه و عکسبرداري شدند (Khodabandeh
.)et al., 2009
-

+

+

 .3.2اندازهگيري مساحت هپاتوسيت

-

تعداد  50سلول کبدي ،به صورت تصادفي از المهاي
+
مختلف به طور متناوب ،از تصاوير تهيهشده از مطالعات

بافتشناسي ( )x40از هر تيمار انتخاب و مساحت آنها
با نرمافزار  tools Imageاندازهگيري شد.
 .4.2مطالعات آماري
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ

از نرمافزار 17:SPSSبراي آناليز دادهها ،از نرمافزار
.............................
 Excelبراي رسم نمودار و از آزمون Kolmogorov-
برايﺑﺎﻓﺘﻲ
آﺳﻴﺐﻫﺎي
بررسي نرمالبودن يا نبودن دادهها
Smirnov
استفاده شد ،و با توجه به نرمالبودن دادهها از آزمون
 One way ANOVAبراي مقايسة کلي و از آزمون
 LSDبراي مقايسة گروهها با هم استفاده شد.
آﺗﺮوﻓﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖﻫﺎ

 .3نتايج

اندازهگيري مساحت سلولهاي کبدي نشان داد
ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
ﻛﺎرﻳﻮرﻛﺴﻴﺲتيمار
که در هر دو
گرسنگي کوتاهمدت ( )FSو
طوالنيمدت ( )SSSمساحت هپاتوسيتها کاهش يافته
است (<0.05
ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ تغييرات در تيمار گرسنگي
ﭘﻴﻜﻨﻮزﻳﺲ )Pکه اين

-

+

-

-

ﻓﺮورﻳﺨﺘﻦ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ

-

+

+

-

ﻛﺎﻫﺶ واﻛﻮﺋﻞﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ
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طوالنيمدت نسبت به تيمار گرسنگي کوتاهمدت به
صورت معناداري افزايش يافته است .با تغذية مجدد
به مدت  3هفته در تيمار( SFپس از طي گرسنگي

به مدت  3هفته) مساحت سلولهاي کبدي نسبت
به تيمارهاي گرسنگي افزايش يافت و با گروه شاهد
اختالف معناداري را نشان نداد (نمودار .)1

ﺷﮑﻞ  .١ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﺴﺎﺣﺖ هﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖهﺎ ) ۵٠ﻋﺪد( در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و ﻏﺬادهﻲ .ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ

نمودار  .1مقايسة مساحت هپاتوسيتها ( 50عدد) در تيمارهاي مختلف گرسنگي و غذادهي .مقادير به صورت

ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻧﺪ .ﺣﺮوف ﻧﺎﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدهﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف دادﻩهﺎ

ميانگين ±انحراف معيار استانداردند .حروف نامشابه نشان ميدهند که اختالف دادهها معنادار است (.)P<0.05
ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ ).(P<0.05

 .٤ﺑﺎﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ

 .4بافتشناسي کبد

ﮐﺒﺪﻤﺎر
ﺗﻴ

ﻫﻔﺘﺔ دوم

ﻫﻔﺘﺔ اول

ﻫﻔﺘﺔ ﺳﻮم

ﻫﻔﺘﺔ ﭼﻬﺎرم

ﻫﻔﺘﺔ ﭘﻨﺠﻢ

ﻫﻔﺘﺔ ﺷﺸﻢ

ماهيان تيمار شاهد
ساختار کبد در +بچه
.1.4+
+
+

ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐ +
+
FFF
ﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
دورﻩهﺎي ﺗﻐﺬﻳﺔ

نشان _
_
_
_
_
تغييراتي
مختلف
شناسي
مطالعات _باف
داد که هپاتوسيتها
باعث SSS
اﻧﺪ.
ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ
ت٢
ﺟﺪول
ﻤﺎرهﺎ در
کبدﺗﻴ
بافتهﻤﺔ
در در
ﺷﺪﻩ
ﻣﺸﺎهﺪﻩ
ﺑﺎﻓﺘﻲ
تغذيةهﺎي
دورههاي ﺁﺳﻴﺐ
_
_
_
ﺁﺳﻴﺐدر
شده
بافتي
بچه ماهيان شد که آسيب
هﺎي+
مشاهده +
هايFS .٢
کبدي را تشکيل ميدهند.
ﻣﻮرلدهاي
سلو
جمعيت
بيشترين
ﺁزﻣﺎﻳﺶ
ﻤﺎرهﺎي
ﺗﻴ
همةﺑﺎﻓﺘﻲ +در
ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ
ﺟﺪول
_
_
_
+
ها سلول +
هپاتوسيت +
اندSF.
تيمارها در جدول  2ذکر شده
هايي
چندضلعي با هستههاي کروي
ﺗﻴﻤﺎرهﺎ

.............................
FFF
FS
SSS
SF
ﺁﺳﻴﺐهﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ
 ٣هﻔﺘﻪ  ۶هﻔﺘﻪ  ٣هﻔﺘﻪ ﺷﺎهﺪ
ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ
ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ -ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ
مقايسة آسيبهاي بافتي در تيمارهاي مورد آزمايش
جدول .2
 ٣هﻔﺘﻪ
ﺗﻐﺬﻳﺔ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
ﻣﺠﺪد
FS
SSS
SF
-

FFF
.............................
ﻫﻔﺘﻪ 3
ﻫﻔﺘﻪ 6
3
ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﺎﻓﺘﻲ
ﻫﺎي
آﺳﻴﺐ
ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ+ 3 -
+
ﺁﺗﺮوﻓﻲ هﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖهﺎ
ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ
ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ
ﺗﻐﺬﻳﺔ
ﻫﻔﺘﻪ
ﻣﺠﺪد
+
+
ﮐﺎرﻳﻮرﮐﺴﻴﺲ هﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
-

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

-

-

آﺗﺮوﻓﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖﻫﺎ

-

ﻛﺎرﻳﻮرﻛﺴﻴﺲ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ

-

ﭘﻴﻜﻨﻮزﻳﺲ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ

ﭘﻴﮑﻨﻮزﻳﺲ هﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ

-

ﻓﺮورﻳﺨﺘﻦ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ

-

ﮐﺎهﺶ واﮐﻮﺋﻞهﺎي ﭼﺮﺑﻲ

-

ﻓﺮورﻳﺨﺘﻦ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ

-

ﻛﺎﻫﺶ واﻛﻮﺋﻞﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ
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و پررنگ بودند و حد و مرز آنها واضح و مشخص بود.
در اين چينش ،پاية هپاتوسيتها به سمت سينوزوئيدها
قرار گرفته است و حضور واکوئلهاي چربي در بين
سلولها به صورت ذرات سفيد رنگ مشهود است
(شکلهای  1و .)2

 .2.4ساختار کبد در بچه ماهيان تيمار  3هفته گرسنگي
ساختار کلي کبد در بچه ماهيان اين تيمار تقريب ًا منظم
بود ،اما در بعضي نواحي سيتوپالسم حالت فروريخته
و بههمريخته داشت .هپاتوسيتها دچار آتروفي شدند
و در بعضي از مناطق نيز پديدة کاريورکسيس در هستة
آنها مشاهدهشدني بود (شکلهای  3و .)4

ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺁزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )رﻧﮓﺁﻣﻴﺰي هﻤﺎﺗﻮﮐﺴﻴﻠﻴﻦ-اﺋﻮزﻳﻦ(.

ﺷﮑﻞ ) .٢ﮔﺮوﻩ ﺷﺎهﺪ( ،در ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ ،هﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖهﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻀﻮر ﻟﻴﭙﻴﺪهﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت

اﺳﺖ.آزاد درياي خزر (رنگآميزي هماتوکسيلين-ائوزين).
ﺷﺪﻧﻲ ماهي
در بچه
برش عرضي بافت کبد
ذرات ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻣﺸﺎهﺪﻩ

شدني است.
سفيد رنگ
صورت
ليپيدها به
حضور
گرفته و
منظم
هپاتوسيتها
بافت کبد،
شاهد) ،در
شکل ( .1گروه
مشاهدهﻗﺮار
ﻨﻮزوﺋﻴﺪهﺎ
ذرات ﺳﻴ
اﻃﺮاف
ﻣﻨﻈﻢ
ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺸﺨﺺ
قرارهﺎي
هﺴﺘﻪ
صورتﺑﺎ
بهﻴﺖهﺎ
هﭙﺎﺗﻮﺳ
ﺷﺎهﺪ(،
)ﮔﺮوﻩ
ﺷﮑﻞ .٣

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .هپاتوسيتها با هستههاي مشخص به طور منظم اطراف سينوزوئيدها قرار گرفتند.
شکل ( .2گروه شاهد)،

ﺷﮑﻞ  ٣) .۴هﻔﺘﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ( ،در ﺑﻌﻀﻲ از هﺴﺘﻪهﺎ ﭘﺪﻳﺪة ﮐﺎرﻳﻮرﮐﺴﻴﺲ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮد.

شکل  3( .3هفته گرسنگي) ،در بعضي از هستهها پديدة کاريورکسيس مشاهده ميشود.

ﺷﮑﻞ  ٣) .۵هﻔﺘﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ( ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻀﺎهﺎي ﺑﻴﻦﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ دﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮد.

شکل  3( .4هفته گرسنگي) ،افزايش فضاهاي بينسلولي در بافت کبد ديده ميشود.

H:Hepatocyte cell, K: Karyorrhexis

H:Hepatocyte cell, K: Karyorrhexi
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بررسي تأثيرات گرسنگي و تغذية مجدد در بافت کبد بچه ماهي آزاد درياي خزر...

 .3.4ساختار کبد در بچه ماهيان تيمار  6هفته
گرسنگي

در تيمار  6هفته گرسنگي بينظميهايي در بافت کبد
مشاهده شد .آتروفي هپاتوسيتها ،افزايش فضاهاي
بين سلولي ،فروريختن سيتوپالسم و کاهش ليپيدها
مشاهدهشدني بود .همچنين ،در اين تيمار در بعضي
نواحي غشاي سيتوپالسمي سلولها پاره شد و حد و
مرز مشخصي ميان آنها رؤيتشدني نبود .در بعضي
از هپاتوسيتها هسته دچار تغييرات عمده شد و

پديدههاي پيکنوزيس و کاريورکسيس مشاهدهشدني
بود (شکلهای  5و .)6
 .4.4ساختار کبد در بچه ماهيان تيمار  3هفته
گرسنگي  3 -هفته تغذية مجدد

در اين تيمار پرخوني در نواحي مختلف کبد مشاهده
شد و هپاتوسيتها داراي هستههاي مشخص و پررنگ
شده بودند و به طور منظم اطراف سينوزوئيدها قرار
گرفته بودند .افزايش ليپيدها و واکوئلهاي چربي در
اين تيمار مشخص بود (شکلهای  7و .)8

هماتوکسيلين-ائوزين).ﻳﻦ(.
آميزيي هﻤﺎﺗﻮﮐﺴﻴﻠﻴﻦ-اﺋﻮز
رﻧﮓﺁﻣﻴﺰ
ﺧﺰر )
آزاد درﻳﺎي
ﺁزاد
ﻣﺎهﻲ
بافتدر
عرضي ﮐﺒﺪ
ﻲ ﺑﺎﻓﺖ
ﺑﺮش ﻋﺮﺿ
(رنگ
درياي خزر
ماهي
ﺑﭽﻪبچه
کبد در
برش

ﺷﮑﻞ ) .٦ﺗﻴﻤﺎر  ٦هﻔﺘﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ( ،ﭘﺪﻳﺪة ﭘﻴﮑﻨﻮزﻳﺲ و ﮐﺎرﻳﻮرﮐﺴﻴﺲ در هﺴﺘﺔ ﺳﻠﻮلهﺎ دﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮد.

شکل ( .5تيمار  6هفته گرسنگي) ،پديدة پيکنوزيس و کاريورکسيس در هستة سلولها ديده ميشود.
شکل .6
شکل .7

ﺷﮑﻞ ) .٧ﺗﻴﻤﺎر  ٦هﻔﺘﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ( ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻀﺎهﺎي ﺑﻴﻦﺳﻠﻮﻟﻲ ،ﻓﺮورﻳﺨﺘﻦ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و ﺁﺳﻴﺐ هﺴﺘﻪهﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮد

مشاهدهي مي
هسته
سيتوپالسم و
سلولي،
فضاهاي
(تيمار 6
شود .و ﺑﺎ
ﭘﺮرﻧﮓ
ﺑﺎهاهﺴﺘﻪهﺎ
آسيبهﺎ
هﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
فروريختنﻣﺠﺪد(،
هﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﺔ
ﻲ بيون٣
افزايش ﮔﺮﺳﻨﮕ
گرسنگي) ٣،هﻔﺘﻪ
هفته )ﺗﻴﻤﺎر
ﺷﮑﻞ .٨

ﻣﺸﺎهﺪﻩﺷﺪﻧﻲ
ذرات
ﺗﺠﻤﻊ
تغذيةاﻧﺪ،
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻗﺮار
ﻣﺮز ﻣﺸﺨﺺ
 3و
(تيمارﺣﺪ
اﺳﺖ.حد
پررنگ و با
ﭼﺮﺑﻲهستههاي
تها با
هپاتوسي
مجدد)،
هفته
گرسنگي و 3
هفته

و مرز مشخص قرار گرفتهاند ،تجمع ذرات

ﺷﮑﻞ ) .٩ﺗﻴﻤﺎر  ٣هﻔﺘﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و  ٣هﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﺠﺪد( ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن )ﭘﻴﮑﺎنهﺎي ﺳﻴﺎﻩ( و

چربي مشاهدهشدني است.

ﭘﺮﺧﻮنﺷﺪن ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪهﺎ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.

شکل ( .8تيمار  3هفته گرسنگي و  3هفته تغذية مجدد) ،افزايش جريان خون (پيکانهاي سياه) و پرخونشدن سينوزوئيدها مشهود است.
K: Karyorrhexis P: Pyknosis

K: Karyorrhexis P: Pyknosis
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 .5بحث و نتيجهگيري

در مهرهداران ،در زمان مواجهه با گرسنگي ،سازگاريهايي
براي حفظ عملکرد متابوليسم بدن رخ ميدهد .يکي
از مهمترين اين سازگاريها ،کاهش هزينههاي انرژي
و صرف ذخایر انرژي بدن به منظور حفظ عملکرد
يسم است (  .)Geiger etalدر واقع ،با
گذار جاندار از حالت سيري به حالت گرسنگي ،مقدار
گلوکزي که از مواد غذايي بهدست ميآيد کمتر ميشود
و گليکوژن کبد براي حفظ گلوکز خون استفاده ميشود.
در اين دوران بسياري از مواد گلوکوژنيک نيز در روند
گلوکونئوژنز به گلوکز و گليکوژن تبديل ميشوند،
زيرا برخي از نسوج و سلولها از جمله سيستم عصبي
مرکزي و گلبولهاي قرمز به تأمين مداوم گلوکز
وابستهاند (.)Hajimoradi et al., 2007

در تحقيق حاضر ،گرسنگي به مدت  3هفته به کاهش
اندازة سلولهاي کبدي و آتروفي آنها منجر شد .در اين
تيمار سيتوپالسم سلولهاي هپاتوسيت حالت فروريخته
داشتند و در بعضي از مناطق هستهها دچار کاريورکسيس
شدند و قطعهقطعه شدند .با بيشترشدن زمان گرسنگي
به مدت  6هفته ،اندازة سلولها کاهش بيشتري داشت
و افزايش فضاهاي بينسلولي ،پيکنوزهشدن هستهها
و کاهش ذرات ليپيد نيز مشاهده شد .اين نتايج با
نتايج ديگر محققان مطابقت داشت (Green and
McCormick, 1999; Gisbert and Doroshov,

2003; Ostaszewska et al., 2005; Rios et al.,
 .)2007اين محققان بيان کردند که گرسنگي باعث

آتروفي هپاتوسيتهاي کبدي و دژنرهشدن بافت کبد
در ماهي ميشود .محققان مزبور تغييرات مشاهدهشده
در کبد ماهيان گرسنه را ناشي از کمبود مواد مغذي و به
جريانافتادن ذخایر کبدي براي تأمين انرژي مورد نياز
بدن ماهي عنوان کردند.

در واقع ،منابع اولية انرژي ،در زمان گرسنگي،
گليکوژن و ليپيدهاي ذخيرهشده در سلولهاي
هپاتوسيتاند .گليکوژن کبد که فرم ذخيرهاي
کربوهيدراتهاست حدود  6 - 1درصد از وزن کل
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کبد ماهي را تشکيل ميدهد که بعد از واکنشهاي
آنزيمي به صورت گلوکز منتقل ميشود .گلوکز در
مسير متابوليسم قرار ميگيرد يا براي بازسازي دوبارة
گليکوژن استفاده ميشود (;Storch and Juario, 1983
.)Smutna et al., 2002; Ostaszewska et al., 2005
اين جريان طي دوران گرسنگي اتفاق ميافتد .بنا بر
تحقيقات  Navarroو همکاران در سال  ،1993ذخيرة
گليکوژن در کبد ماهي  4/4 trutta Salmoدرصد در
ابتدا و  0/6درصد در انتهاي دوران گرسنگي  50روزه
بوده است .در برخي ديگر از ماهيان ،همانند کپور
معمولي يا قزلآالي رنگينکمان ،ليپيدها (از ديگر منابع
مهم انرژي ماهيان) در زمان گرسنگي بهسرعت کاهش
پيدا ميکنند ،در حالي که ،ممكن است ذخيرة گليکوژن
کمتر استفاده شود ( .)Smutna et al., 2002کاهش
تدريجي در اندازة هپاتوسيتها در اين ماهيان اين
نظريات را تأييد ميکند .طي دوران گرسنگي ،با کاهش
مواد مغذي در بدن بچه ماهي آزاد درياي خزر ،ذخایر
انرژي موجود در کبد براي صرف انرژي در فرايندهاي
حياتي مصرف ميشود که منجر به آتروفي هپاتوسيتها
و دژنرهشدن بافت کبد ميشود .تغييرات صورتگرفته
در کبد ماهيان مواجه با گرسنگي ممکن است تأثيرات
سوئي در فرايندهاي سوخت و ساز ،نظير کاتابوليسم
گلوکز و گلوکونئوژنز و متابوليسم ليپيد ،طي اين دوران
داشته باشد (;Green and McCormick, 1999
.)Ostaszewska et al., 2005
با افزايش دوران گرسنگي در بچه ماهي آزاد مورد
آزمايش ،آسيبهاي بيشتري در کبد مشاهده شد .در
واقع انتظار ميرود که با افزايش دوران گرسنگي و
افزايش مصرف ذخایر انرژي ،آسيبهاي واردشده به
کبد نيز افزايش پيدا کند .نتايج تحقيقي دربارة ماهي
 Hoplias malabaricusنيز نشان داد که بعد از  30روز
گرسنگي سلولهاي کبدي دچار آتروفي شد و سطح
آنها در کبد اين ماهي کاهش يافت و با بيشترشدن طول
دوران گرسنگي ،ماهي با تغييرات هيستوپاتولوژيکي نيز
در کبد مواجه شد (.)Rios et al., 2007
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در تحقيق حاضر ،تغذية مجدد در بچه ماهياني
که  3هفته گرسنگي را سپري کرده بودند منجر به
افزايش اندازة هپاتوسيتهاي کبدي نسبت به دوران
گرسنگي شد .همچنين ،تصاوير بافتشناسي تهيهشده
از اين تيمار نشان داد که هپاتوسيتها داراي هستههاي
مشخص و پررنگ بودند و ،به طور منظم و با حد و
مرز مشخص ،اطراف سينوزوئيدها قرار گرفته بودند.
افزايش ليپيدها و واکوئلهاي چربي و پرخوني در
نواحي مختلف کبد بچه ماهيان آزاد اين تيمار مشاهده
شد .نتايج نشان داد که تغذية مجدد منجر به ورود
مواد مغذي و به گردشدرآمدن آنها به وسيلة جريان
خون در کبد و هايپرتروفي هپاتوسيتها شده است.
هايپرتروفي هپاتوسيتها طي دوران تغذية مجدد در
کبد بچه ماهي آزاد خزر حاکي از بازسازي سطح ذخایر
انرژي کبد طي اين دوران است و اهميت نقش اين منابع
انرژي را روشن ميكند .در ديگر تحقيقات مشابه نيز
بازگشت سطح گليکوژن در همان فازهاي اولية تغذية
مجدد به همراه کنترلکردن فعاليت آنزيمهاي دخيل در
فرايندهاي گليکوليز و گلوکونئوژنز گزارش شده است
که اين نتايج را يد ميکند (Meto´n, et al., 2003).
 Riosو همکاران ،در سال  ،2007در تحقيق خود روي
ماهي  Hoplias malabaricusدريافتند که تغذية مجدد
بعد از دوران گرسنگي به صورت کامل باعث بازسازي
و ترميم بافت کبد نخواهد شد؛ به طوري که ،در اين
ماهي بافت کبد بعد از  30روز تغذية مجدد به دنبال
دوران گرسنگي  90روزه ،تا حدود زيادي ترميم شد
و هپاتوسيتهاي کبدي فعاليت سلولي خود را از سر
گرفتند ،اما بر خالف تحقيق حاضر نتوانستند به اندازة
اوليه برسند .بازنگشتن هپاتوسيتها به اندازة اوليه در
اين ماهي ميتواند ناشي از طوالنيبودن دوران گرسنگي
همچنين ،ناکافيبودن دوران تغذية مجدد باشد که حاکي
از آن است که هر دو عامل طول دوران گرسنگي و تغذية
مجدد ميتواند از فاکتورهاي مهمي در ميزان بازسازي
بافت کبد و بازگشت فعاليت آن به حالت طبيعي باشد.

بررسي تأثيرات گرسنگي و تغذية مجدد در بافت کبد بچه ماهي آزاد درياي خزر...

کاهش ذخایر انرژي هپاتوسيتهاي کبد و آتروفي
آنها در بچه ماهيان آزاد درياي خزر منجر به کاهش
دسترسي به انرژي بيواسطه براي ماهي ميشود و
ممکن است باعث اختالل در متابوليسمهاي وابسته به
کبد در زمان رويارويي با کمبود مواد غذايي پس از
رهايي ماهيان در محيط جديد شود ،اما به نظر ميرسد
که ،در صورت تغذية مجدد در مدت زمان کافي و
بازسازي ذخایر انرژي ،اين جانداران تا حدود زيادي
قادر به جبران خسارات ناشي از گرسنگي و ترميم و
بازسازي بافت کبدند .با توجه به نتايج حاضر و نتايج
ديگر محققان در اين زمينه ،ميتوان گفت که ميزان
مقاومت ماهيان در برابر گرسنگي که خود نوعي استرس
محسوب ميشود زياد است .بسياري از اين ماهيان
در بازگشت از دوران محدوديت غذايي و دسترسي
مجدد به منبع غذايي ،سازگاري از خود نشان ميدهند
(Krogdahl and Bakke-McKellep, 2005; Furné
 .)et al., 2008البته طول دوران گرسنگي خود ميتواند
در ميزان مقاومت ماهيان و سازگاري آنها تأثيرگذار
باشد .از طرف ديگر ،بايد در نظر داشت که ،با رهاکردن
بچه ماهيان آزاد پرورشي به يکباره در محيط طبيعي و
قرارگرفتن در شرايط گرسنگي ،آسيبهاي فيزيولوژيکي
ناشي از گرسنگي و اختالل در متابوليسم ممکن است
آنها را تا زمان کسب مهارت شکار و دسترسي مجدد به
غذا با مشکالتي مواجه کند که در ميزان بقاي اين گونة
ارزشمند تأثيرگذار باشد .بنابراين ،با توجه به اهميت
پديدة گرسنگي و طول مدت آن ،پيشنهاد ميشود پديدة
کمبود مواد غذايي بعد از رهاسازي در بچه ماهيان در
ابعاد وسيعتر و دورههاي متنوعتري مطالعه و بررسي
شود.

تقدير و تشکر

از مرکز تکثير و پرورش ماهيان سردابي کالردشت و
آقاي جمشيد اميري مقدم براي همکاري در مراحل
نمونهبرداري تقدير و تشکر ميشود.
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