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 11/10/1991تاریخ تصویب:      19/9/1991تاریخ دریافت: 

 چکیده
در پاسخ به شوری آب انجام گرفت. برای این تحقیق،  (Lates calcarifer)این مطالعه با هدف ارزیابی بافت کلیه ماهی سی باس آسیایی 

گرم در لیتر شوری و تیمار آب شیرین )تیمار شاهد( با سه تکرار در نظر گرفته  15و  51، 41تیمار  1روز سازگاری در مخازن،  41پس از 
ماهی به قطعه بچه 41ار گرفتند. روز مورد سنجش قر 55گرم برای مدت  53/51±14/5شد. بدین منظور بچه ماهیان با میانگین وزنی 

نوبت تا حد سیری با غذای پلت  1لیتری توزیع شدند. ماهیان روزانه  555ای فایبرگالس مخزن استوانه 41صورت تصادفی در هر یک از 
های مورد به شوریگرم در لیتر شوری آب مخازن کم شد تا  5تغذیه شدند. جهت سازگاری ماهیان با تیمارهای مورد نظر، روزانه به میزان 

های بافت کلیه جمع آوری شدند. در طول دوره آزمایش در میان تیمارها تلفات مشاهده در پایان دورة تحقیق، نمونه نظر در تیمارها رسیدند.
فی و واکوئله گرم در لیتر( برخی تغییرات از جمله هیپرترو 15شناسی بافت کلیه در تمام تیمارها )به جز شوری  های آسیبنگردید. بررسی

ای ههای سفید خون و نکروز سلولهای ادراری، کاهش فضای لومن و افزایش تجمع مالنوماکروفاژها، نفوذ گویچههای اپیتلیال لولهشدن سلول
اسخ در پهای ادراری را نشان داد. به طور کلی، بر اساس نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر، ماهی سی باس سازگاری خوبی اپیتلیال لوله

روز نشان داد. اما بطور کلی بیشترین اثرات بافتی متعلق به تیمار صفر و کمترین اثرات متعلق به شوری  55به سطوح مختلف شوری بعد از 
های معمول آب شور و شوریهای لبتواند تغییرات شوری در دامنة آبدرهزار بوده است. نتایج بدست آمده نشان داد که این گونه می  51

 ریا را تحمل کند.د
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 مقدمه  . 1
از  یزیولوژیکف یانجر یک یاسترس به معنا

 یجاددر ا یکه جانور سع یاست که در زمان یعیوقا
 یداتخود بعد از مواجهه با تهد یدارپا یتدوباره وضع

( Ramsay et al., 2006) دهدیرا دارد، رخ م یافتیدر
است که در آن جانور قادر به  یطیشرا یو به عبارت

خود به علت  یعیطب یزیولوژیکف یتوضع ینگهدار
 یرآن تاث یعیطب یتکه بر وضع یریعوامل متغ

 ی(. شورMakvandi et al., 2012) یستن گذارند،یم
بر روند  تواندیاست که م یطیعامل مح ینعمده تر

 یستمدر ماهیان اثر بگذارد، اما س یاسمز یمتنظ
 یفقط وابسته به شور تواندینم یاندر ماه یاسمز

متفاوت از نظر  یطن دو محیب یانباشد. مهاجرت ماه
. اشدبیفعال م یاسمز یمتنظ یسممکان یازمندن یشور

و  یخارج سلول یونیسطوح  یاستخوان یاندر ماه
 و روده ها،توسط آبشش یزقبل از هر چ یاسمز یمتنظ

 ی(. شورSattari, 2002) گرددیکنترل م هاکلیه
 کیاز نظر مورفولوژ یبر نمو ماه یدیشد یرتاث تواندیم
ت ممکن اس یانماه ینبگذارد و ا یادر در فیزیولوژیکو 

را در  دارییمتفاوت و معن یزیولوژیکف هایپاسخ
در هر  یانماه یتمختلف بروز دهند. موفق هاییشور

ن در غلبه آ ییبه توانا یبستگ ینمع یطبا شرا یستگاهز
 یاسمز یمدر هنگام تنظ یشور ییراتبر تغ
  (.Varsamos et al., 2005دارد)

کلیه بسیاری از ماهیان، اندامی باریک، طویل و 
ی پشتی در امتداد ناحیه به رنگ قرمز تیره است که

ها کشیده شده ی بدن، درست در زیر ستون مهرهدیواره
به  . کلیه (Ghahremanzadeh et al., 2014)است

های دفعی نقش مهمی در تنظیم عنوان یکی از اندام
اسمزی و حفظ و نگهداری هومئوستازی مایعات بدن 

 خروج در فعالی . و نقش (Sattari, 2002)کندایفا می

 در ترتیب به اضافی آب حذف و ظرفیتی دو هاییون

 1هایپراسموتیک و 4های هایپواسموتیکمحیط

 . تغییرات(Ghahremanzadeh et al., 2014)دارد

 و شیرین آب هایزمانی که گونه کلیه هایتفاوت و
 که چرا است مشاهده قابل شوند،می مقایسه شور

 در متفاوت نیازهای سبب بروز محیطی هایتفاوت

                                                 
4 Hypoosmotic 

1 Hyperosmotic 

  (Reimschuessel, 2001).شوندمی کلیه ساختار
نمک  جذب و آب اسمز با دریایی استخوانی ماهیان
 جهت ایوسیله عنوان کلیه به نتیجه در هستند مواجه

 نقش و کندعمل می منیزیم و کلسیم هاییون دفع

 Beyenbach and)شودمی کمتر هاگلومرول

Baustian, 2003; Evans et al., 2005; 

Nishimura and Fan, 2003)های . تفاوت
های ترشحی ادراری، در ماهیان ساختمانی لوله

استخوانی حقیقی، آب شور و آب شیرین مشخص شده 
های پیچیده دور در است. به طوری که قسمت لوله

های ماهیان آب شور وجود ندارد. بعالوه گلومرول
ماهیان استخوانی حقیقی، آب شیرین بسیار زیاد و 

زرگ هستند در حالیکه در ماهیان استخوانی حقیقی ب
 Pousti) یابدها کاهش میآب شور، تعداد و اندازه آن

and Sedigh marvasti, 1999)های . در ماهی
استخوانی دریایی )آب شور(، خطر دائمی خروج و دفع 

ها وجود دارد. بنابراین حفظ آب الزم است آب از آبشش
 Pousti and) کم شود و از طرفی باید حجم ادرار

Sedigh marvasti, 1999 کلیه نقش مهمی در .)
تنظیم اسمزی یک ماهی استخوانی مقاوم به شوری به 

گذارد و با تغییر در میزان جریان ادرار و نمایش می
ها در کنترل تعادل میان ترشح و بازجذب یون

های مختلف محیطی در نگهداری هومئوستاز شوری
 در . تغییر((Dantzler, 2003ست بدن آبزیان موثر ا

 اسمزی تنظیم هایاز استراتژی یکی کلیه مورفولوژی

باشد. عملکرد، مقاوم به شوری می ماهیان در
 به وابسته کلیوی هایلوله تعداد و اندازه مورفولوژی،

 تنظیم در مهمی نقش کلیه باشد.می محیط شوری

 بازی شیرین آب و دریایی اسمزی ماهیان استخوانی

 آب و شیرین آب شرایط در کلیه اگرچه نقش کند، می

 ,.Beyenbach et al)باشدمتفاوت می کامالً شور

 سوف عنوان به که Lates calcarifer  5ماهی . (2003
 شناخته آسیایی دریایی باس یا غول آسا دریایی

 و گرمسیری مناطق مهم در اقتصادی ماهی شود،می
 ,Mathew)است  اقیانوسیه - آسیا در گرمسیری نیمه

بوده که توانایی سازگار  1از ماهیان رودکوچ. (2009
 شدن در هر دو محیط آب شور و شیرین را دارد

5 Bloch 

1 catadromous 
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(Paterson et al.,2003) .در سال گونه این پرورش 
 آسیای سراسر در سرعت به و تایلند آغاز، در 4795
 ,Mathew)است  یافته گسترش شرقی جنوب

 طیادر شر ریتکث ،یدست یبا غذا یریسازش پذ .(2009
محصول در بازار  یباال متیو ق عیاسارت، نرخ رشد سر

است که  یگوشت از عوامل یباال تیفیبه واسطه ک
 یورپر یآبز یگونه مناسب برا کیباس را به یس یماه
 .(Singh, 2000; Mathew, 2009) کندیم لیتبد

 در طول مدت باشد،رشد سریع می سی باس دارای
تا  گرم 515)سایز قابل برداشت  سال به دو تا ماه شش

. این ماهی (Allen et al., 2002)رسد می (کیلوگرم 5
 41-15) گسترده بسیار حرارتی تحمل محدوده دارای

 درجه در پرورش آنها و باشدمی (گراددرجه سانتی
 Robin et)گیرد درجه صورت می 11-51 حرارت

al., 2005).   کیبه عنوان  ییایباس آس یس یهما 
ونه گ نیا ،وارد کشور شده است یبه تازگ یگونه پرورش

و  یاقتصاد ،یپرورش تیاهم ز یک سو دارایا
 با توجه به گرید سویو از  یی استباال یبازارپسند

وان به عن دتوانیم یشور گستردهتحمل دامنه  توانائی
 نیریش هایمناسب به منابع آب یگونه پرورش کی

وان بعن نهیبه یشور زانیشود. به دست آوردن م یمعرف
 حائز اریبس انیمهم در پرورش ماه یاز فاکتورها یکی

های شور و لب چنانچه بتوان از آب .باشدیم تیاهم
شور منابع داخلی جهت پرورش ماهیانی با ارزش 
اقتصادی و سازگار با شرایط جدید استفاده کرد تا 

های جانوری را پروتئینتوان کمبود حدود زیادی می
 .  (Hafez Amini, 2003)جبران نمود

بنابراین هدف از این تحقیق تاثیر سطوح مختلف 
شوری با بررسی تغییرات پاتولوژی بر عملکرد بافت 

ی ماهی سی باس آسیایی و ارزیابی استرس ناشی کلیه
از کاهش شوری در طوالنی مدت بر این ماهی بوده 

ری محیط، به خصوص برای است. تأثیرات میزان شو
های پرورشی بسیار مهم پرورش این آبزیان در سیستم

است و تنها زمانی که شوری آب در دسترس، با ماهیان 
شور به عنوان توان از آب لبمورد نظر سازگار باشد، می

 پروری یاد کرد.یک مزیت برای توسعه آبزی
 

                                                 
4 Completely randomized design 

 مواد و روشها. 2
اسفند ماه  مراحل اجرایی تحقیق از دی ماه تا

در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی پژوهشکده  4575
 115دانشگاه خلیج فارس بوشهر به انجام گردید. تعداد 

های روز در مخزن 41قطعه بچه ماهی در ابتدا  به مدت 
( برای تایید سالمت و سازگاری 5m5ذخیره )به حجم 

 با شرایط سوله نگهداری شدند.
 

 آزمایشطراحی سیستم  .2.1
مخزن فایبر گالس  41در این آزمایش از 

لیتری استفاده گردید. حجم آب  555ای استوانه
لیتر بود.  155ها در طول مدت آزمایش موجود در تانک

شد هر مخزن با استفاده از یک سنگ هوا، هوادهی می
اشباع حفظ  %75تا  05که میزان اکسیژن آب در سطح 

ی سوله قرار داشتند ها در محیط سرپوشیدهشد. مخزن
 بین تیمارها تقسیم شدند. 4و به صورت کامالً تصادفی

گرم( مورد نیاز  15برای تأمین منبع آب شور )تیمار 
تحقیق از آب خلیج فارس استفاده شد. برای تأمین آب 
شیرین از آب یک حلقه چاه موجود در محل استفاده 

 گرم در لیتر 51و  41شد. برای تامین آب تیمارهای 
عمل رقیق سازی با محاسبة نسبت میزان مورد نیاز از 
آب شور بوسیلة آب شیرین الزم برای مخلوط سازی 
صورت پذیرفت، سپس با دستگاه شوری سنج صحت 

های تهیه شده بررسی شد تا بطور دقیق بر شوری
اساس شوری مورد نظر مخزن برای آزمایش باشد 

(Moustakas et al., 2004). 
 

 آزمایشطرح  .2.2
ساعت  11در شروع آزمایش ماهیان به مدت 

قبل از انتقال به تیمارهای آب شور قطع غذادهی شدند 
سنجی )اندازه گیری و بعد از انجام عملیات زیست

قطعه ماهی با میانگین وزن  405وزن(، تعداد 
گرم انتخاب شدند. بچه ماهیان ابتدا در  14/5±53/51

خزن فایبر گالس م 41یک طرح کامالً تصادفی بین 
قطعه ماهی به ازاء هر تانک(که  41توزیع شدند )

اختالف معنی داری از لحاظ وزنی نداشتند. به منظور 
بررسی اثرات تیمارهای شوری بر روی عملکرد بافت 
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کلیه ماهی چهار تیمار) تیمار اول: آب شیرین، تیمار 
 51  گرم در لیتر، تیمار سوم: شوری 41دوم: شوری 

گرم در لیتر(  با  15تر و تیمار چهارم: شوری گرم در لی
روز در  55سه تکرار در نظر گرفته شد که به مدت 

ی آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند. تنظیم طول دوره
روز انجام پذیرفت  41شوری به تدریج و در طی مدت 

که جهت سازگاری ماهیان با تیمارهای مورد نظر، 
شوری آب ماهیان گرم در لیتر  5روزانه به میزان 

های مورد نظر رسیدند. کاهش پیدا کرد تا به شوری
غذادهی از شروع تا پایان آزمایش در حد سیری و 
متناسب با درجه حرارت و به صورت دستی در دو نوبت 
انجام شد. غذای مورد استفاده ، غذای کنسانتره )پلت 

باس )ساخته شده توسط شرکت خشک( مخصوص سی
ه در طول دورتعاونی تولیدی بیضاء استان فارس بود. 

همه روزه به وسیله سیفون  نفضوالت ماهیاآزمایش، 
حجم آب درصدی ازها از محیط خارج و مخزنکردن 
گردید و شوری مورد نظر مخزن ها تعویض میمخزن

دوباره تنظیم و وضعیت شنا و تغذیه ماهیان بطور 
 شد.ه بررسی میروزان

 

ایی شیمی-اندازه گیری خصوصیات فیزیکی .2.3

 آب
صورت های آب بهدر طول مدت آزمایش ویژگی

روزانه با استفاده از دستگاه پارامترسنج دیجیتال قابل 
گیری و اندازه (WTW, Germany)حمل چندکاره 

ها ثبت گردید. دما برحسب درجه اطالعات آن
و شوری  l/mg برحسبگراد، اکسیژن محلول سانتی

گیری شد. تغییرات )گرم در لیتر( اندازه pptبرحسب 
گراد، درجه سانتی 11±1درجه حرارت آب در محدوده 

میلی گرم در لیتر و  1/0تا  1/9دامنه اکسیژن بین 
ثبت گردید. رژیم نوری  1/0تا  pH 5/9دامنه تغییرات 

ساعت  41در نظر گرفته شده در طول دوره پرورش 
ساعت تاریکی بود و غذادهی ماهیان در  41یی و روشنا

 طول دوره روشنایی روزانه انجام شد.
 

 نمونه برداری .2.4
عملیات جداسازی بافت در پایان دوره آزمایش، 

                                                 
4 ethylene glycol monophenyl ether 

ها به تیمارهای مورد نظر و روز پس از انتقال ماهی 55
 1/5با غلظت  4ی بیهوشی اتیلن اتربا استفاده از ماده

میلی لیتر به ازای هرلیتر آب و در شرایط یکسان برای 
 1ها انجام گرفت. از هر مخزن بطور کامال تصادفی آن

قطعه ماهی از  41قطعه ماهی انتخاب گردید )در کل 
نجی نمونه ) ثبت طول کل و وزن هر تیمار( و زیست س

( انجام شد. روزانه عالئم ظاهری ماهیان ثبت کل
ماهیان تلف شده برای جلوگیری از آلودگی  شد ومی

شدند. وزن سایر ماهیان به سرعت از مخازن تخلیه می
 .ای ثبت گردیددر پایان آزمایش با زیست سنجی توده

 

 های بافت شناسیبررسی نمونه .2.1
ابتدای  درکلیه به منظور مطالعه ساختار 

قطعه ماهی  1تعداد  به صورت کامالً تصادفیآزمایش 
به صورت کامالً تصادفی  آزمایشپایان شد و در  انتخاب

)در قطعه ماهی انتخاب  1تعداد ها مخزناز هر یک از 
( قسمت بافت کلیه قطعه ماهی از هر تیمار 41کل 

 %45درون فرمالین  ها جدا و در ظروف جداگانهآن
 وساعت بعد فرمالین ظروف تعویض  11نگهداری شد. 

اه پژوهشکده دانشگیشگاه بافت شناسی به آزماسپس 
شدند. مبنای انتخاب  منتقلخلیج فارس بوشهر 

فرمالین به عنوان ماده تثبیت کننده، قدرت نفوذ 
ا و همناسب به همراه قابلیت سازگاری آن با انواع بافت

 Pousti)ها بودهای آماده سازی و رنگ آمیزی آنروش

and Adib Moradi, 2000)  .برای افتی های بنمونه
میکروسکوپ نوری در محلول بوئن بررسی بوسیله 

درصد قرار  95در اتانول  نگهداریتثبیت و سپس برای 
 75های ند. مراحل آبگیری با استفاده از الکلدداده ش

ساعت(  41درصد و نهایتاً با الکل بوتیلیک ) 455و 
ها با استفاده از گزیلین شفاف . سپس نمونهگرفت انجام

ساعت در داخل آون )دمای  41و به مدت  سازی شده
درجه سانتی گراد( در پارافین مایع قرار داده و  35

با استفاده از دستگاه پارافین دیسپنسر سپس 
 نددگیری شقالب  (POOYAN  MK 1320مدل)
(Pousti and Adib Moradi, 2000.) ز پس ا 

 MICROM  HMگیری با استفاده از میکروتوم )قالب

میکرون برش  1ها به ضخامت نمونه بافت ( مقاطع360
 (H&E)ائوزین  - و به روش هماتوکسیلین دهداده ش
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رنگ آمیزی و با استفاده از میکروسکوپ نوری )مدل 
گر متصل به برنامه محاسبه (E-600نیکون 

  (NIKON DIGITAL SIGHT)یکروسکوپیم
 .گرفتند قرار یریگمورد مطالعه و اندازه

 

 . نتایج 3
ن ناشی از قرار گرفت هیستوپاتولوژیکتغییرات 

های مختلف در بافت کلیه ماهی سی باس در شوری
نشان داده شده است،  1تا  4های آسیایی در شکل

اسالیدهای مورد بررسی نشان دادند که در طول مدت 
گرم در لیتر همواره ساختار  15های تیمار مطالعه نمونه

ها تغییرات و در آنطبیعی اولیه خود را حفظ کردند 
های کلیوی و بافت شناختی دیده نشد. جسمک

در  های ادراری همه ساختار طبیعی داشتند.لوله
 51و  41تیمارهای مورد بررسی آب شیرین، شوری 

های تقریباً مشابهی از نظر نوع گرم در لیتر آسیب
ها مانند عارضه مشاهده شد که برخی از این آسیب

های بافت پوششی شدن سلول هیپرتروفی و واکوئله
ها، کاهش فضای لومن و افزایش تجمع لوله

مالنوماکروفاژها از گستردگی بیشتری برخوردار بود، 
ولی گستردگی و میزان این نوع عوارض به ترتیب با 

که بیشترین کاهش شوری افزایش پیدا کرد بطوری
میزان تغییرات پاتولوژیک بررسی شده در بافت کلیه 

دیده شد. عالوه بر عوارض بافت شناختی آب شیرین 
 51مشابه مشاهده شده در تمامی تیمارها، در غلظت 

های سفید خون نیز در مقایسه گرم در لیتر نفوذ گویچه
و  41با سایر تیمارها آشکار بود. همچنین در شوری 

آب شیرین افزایش تجمع مالنوماکروفاژها در 
فضای کاهش  اسالیدهای مورد بررسی مشاهده شد.

در آب  51و  41لومن مشاهده شده در تیمارهای 
شیرین به انسداد این فضا انجامید. در تیمار مورد 

تر بودن عوارض بررسی آب شیرین، عالوه بر گسترده
های ، نکروز سلول 51و  41های نسبت به اثرات شوری

 های ادراری نیز مشاهده شد.اپیتلیال لوله
 

 . بحث و نتیجه گیری4
 های هیستوپاتولوژیکدر این تحقیق آسیب

های مختلف ناشی از قرار گرفتن در معرض غلظت
شوری آب در بافت کلیه ماهی سی باس آسیایی شامل 

ا، ههای اپیتلیال لولههیپرتروفی و واکوئله شدن سلول
کاهش فضای لومن و افزایش تجمعات مالنوماکروفاژی 

ها با کاهش شوری افزایش بود. گستردگی این آسیب
پیدا کرد بطوری که بیشترین میزان تغییرات 

 ه در بافت کلیه تیمار آب شیرینپاتولوژیک بررسی شد
گرم در لیتر نفوذ  51مشاهده شد. در غلظت 

های سفیدخون نیز آشکار بود. عالوه بر تمامی گویچه
این موارد در تیمار آب شیرین انسداد فضای لومن و 

های ادراری نیز مشاهده های اپیتلیال لولهنکروز سلول
تغییرات مهم آسیب شناسی مشاهده شده در  شد.

ها و نکروز های میانی کلیه، تغییر شکل گلومرولبخش
ها و های توبولی است بنابراین تغییر اندازه سلولسلول

تواند اختالل عملکردی کلیه را انسداد فضای لومن می
های کلیوی که اغلب از نکروز لوله .در پی داشته باشد

های هیالینی، جریان پروتئین و به دلیل تجمع دانه
سلول است، تقریبا در همه مطالعات  هیپرتروفی

هیستوپاتولوژیک به عنوان یکی از اثرات اصلی و مهم 
 ,.Dezfuli et al).در کلیه ماهیان نامبرده شده است 

تواند های کلیوی سرانجام میهای سلولآسیب (2006
 Takashima and)به نکروز سلولی منجر شود

Hibiya, 1995). یتلیومبه دنبال نکروز، بازسازی اپ 
توبولی به سالمت غشاء پایه باقی مانده بستگی دارد. 
در غیر این صورت ترمیم به وسیله فیبروز انجام 

  .(Shahsavani and Movasaghi, 2002)گیرد می
ا در های است که در آن سیتوپالسم سلولنکروز ضایعه
شوند. پذیر میها بطور یکنواخت رنگتمام قسمت

و کروماتین سلول متراکم ها کوچک ی سلولهسته
گردد و در صورت گردد و به اصطالح پیکنوزه میمی

ادامه پیدا کردن در نهایت به دژنره شدن هسته و مرگ 
انواع  .(Genten et al., 2009)شود سلول ختم می

های ادراری نفوذ دژنرسانس در بافت پوششی لوله
باشد. گاهی تجمع بسیار زیاد گلیکوژن گلیکوژن می

های کوچک یا بزرگی از بافت ممکن است در قسمت
ها بوجود آید، که سبب نکروز و از بین پوششی لوله

 Pousti)گردد های پوششی میرفتن تدریجی سلول

and Sedigh Marvasti, 1999)های . بررسی نمونه
مربوط به کلیه در تحقیق حاضر مواردی از جمله 

گیری اد. شکلد افزایش مراکز مالنوماکروفاژ را نشان
مراکز مالنوماکروفاژ واکنش دفاعی این اندام در برابر 

طی این واکنش  .باشدماده خارجی تحریک کننده می
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نگاره میکروسکوپ نوری ساختار بافتی کلیه ماهی سی باس آسیایی . 4شکل  

 هایلولههای کلیوی )فلش سیاه( و جسمکگرم در لیتر:  15در تیمار شوری 

 .(;H&E×1755)ادراری )پیکان سفید(  ساختار طبیعی خود را دارند 

 

 
. نگاره میکروسکوپ نوری تغییرات بافتی کلیه ماهی سی باس آسیایی 1شکل 

های سفید خون )سر پیکان گرم در لیتر:  نفوذ گویچه 51در تیمار شوری 

های ادراری های اپیتلیال لولهسفید(، هیپرتروفی و واکوئله شدن سلول

 (.;H&E×1755)سفید(  ان سیاه(، کاهش فضای لومن )پیکان )پیک

 

 

. نگاره میکروسکوپ نوری تغییرات بافتی کلیه ماهی سی باس 5شکل 

گرم در لیتر:  افزایش تجمع مالنوماکروفاژها )سر پیکان  41آسیایی در تیمار 

های ادراری های اپیتلیال لولهسفید(، هیپرتروفی و واکوئله شدن سلول

 (.;H&E×1755))پیکان سیاه(، کاهش فضای لومن )پیکان سفید(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. نگاره میکروسکوپ نوری تغییرات بافتی کلیه ماهی سی باس آسیایی 1شکل 

در تیمار آب شیرین: افزایش تجمع مالنوماکروفاژها )سر پیکان سفید(، 

اه(،  های ادراری )پیکان سیهای اپیتلیال لولههیپرتروفی و واکوئله شدن سلول

های ادراری های اپیتلیال لولهنکروز سلول انسداد فضای لومن )پیکان سفید(

 (.;H&E×1755))سر پیکان سیاه( 
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ای آزاد شده و در برابر های رنگدانهها از سلولرنگدانه
کنند سپس توسط عامل مزاحم از اندام دفاع می

 ماکروفاژها بلعیده شده و از بدن دفع
.  (Shahsavani and Movasaghi, 2002)شوندمی
ها همان های سیاه مشاهده شده در برخی نمونهلکه

مالنین بوده و مکانیسم  مراکز مالنوماکروفاژ حاوی
دهد، لذا عارضه دفاعی فوق را درکلیه نشان می

-پاتولوژیک جدی محسوب نشده و قابل اغماض می

دار ای کپسولهباشد. مراکز مالنوماکروفاژ، ساختمان
ای هستند که عالوه بر طحال، در کبد، کلیه و جداگانه

گاهی سایر نقاط مانند غدد جنسی و تیروئید یافت 
شوند. این مراکز به عنوان مخازنی برای محصوالت می

نهایی تجزیه سلولی مانند فسفولیپیدها و نیز برای 
 کنند. رنگای دیگر عمل میها یا سایر مواد ذرهژنآنتی

مراکز مالنوماکروفاژی در ماهی طبیعی از صورتی تا 
ای طالیی )سروئید یا لیپوفوشین( متغیر است، اما قهوه

ن( تر )مالنیتر تیرهاین رنگدانه در ماهی بیمار یا مسن
. (Shahsavani and Movasaghi, 2002) باشدمی

افزایش تعداد مراکز مالنوماکروفاژی به دلیل درگیری 
های ایمنی ذاتی و اکتسابی بوده و سمها در مکانیآن

منجر به افزایش فعالیت فاگوسیتوزی و کموتاکسیک و 
ها و افزایش تراکم به دنبال آن مهاجرت لنفوسیت

.  (Taheri et al., 2014)شودلنفوسیتی در آن می
های ادراری و یا های وسیع به لولههمچنین آسیب

و  هاها باعث ناپدید شدن تدریجی آنگلومرول
ردد، گها میجایگزینی بافت لنفاوی بینابینی در آن

ها مجددا بعد از تمام شدن های ادراری و گلومروللوله
 Pousti and)گردند بیماری دوباره ساخته و ترمیم می

Sedigh Marvasti, 1999).  تصور این است که
ا و هتغییرات پیشرفته بر اثر افزایش فعالیت سلول

باشد. این تغییرات اغلب در برگشت میها قابل اندام
های پیچیده پروکسیمال قابل های پوششی لولهبافت

های های هیپرتروفی شده، دانهمشاهده است. سلول
ز دهند. حد و مربسیار ریزی را در سیتوپالسم نشان می

ها بوضوح قابل تشخیص نیست و فضای داخلی سلول
قابل  یر سلولییابد، اگرچه هیچ گونه تغیلوله کاهش می

 Pousti and Sedigh)ای وجود ندارد مالحظه

Marvasti, 1999).  بر اساس نتایج به دست آمده در
گرم  35و  15، 15، 1های مختلف )مطالعه اثر شوری

 بر لیتر( بر تغییرات ساختار کلیه در ماهی صبیتی

(Sparidentex hasta)  توسط میرعالی  4575در سال
-10در ساختار بافتی کلیه طی و همکاران، تغییرات 

ساعت پس از استرس وارد شده به حالت پایه باز  11
ی غلبه ماهی بر استرس گردد، که نشان دهندهمی

رسد با نتایج محیطی وارد شده است و به نظر می
 Rostami andتحقیق حاضر مطابقت دارد. در مطالعه 

Sohrabi Haghdoust (2006)  بر روی ضایعات
وژی در ماهی، مقدار زیادی رنگدانه در هیستوپاتول

داخل ماکروفاژهای خونی یا بافتی، و همچنین افزایش 
ده های کلیوی دیبافت لمفوئیدی به همراه نکروز توبول

شد. این محققین، با مشاهده مراکز مالنوماکروفاژی 
 بوده که از حاد سمی سپتی یک بیان داشتند که این

 سمی وجود سپتی این واضح اختصاصی و هایمشخصه

 مراکز از که است آزاد مالنین از زیادی میزان

ساز تخریب شده خون بافت مالنینی ماکروفاژهای
 .نشد دیده ضایعات جلدی هیچ گونه گیرند ومی منشأ

با مطالعه آسیب شناسی کلیه ماهی حوض، محققین 
های افزایش مالنوماکروفاژی، پرخونی و نکروز لوله

 ,.Shahsavani et al)دند ادراری را مشاهده کر

با مطالعه اثر استرس ماده ضدعفونی همچنین . (2008
آالی رنگین کمان و کننده آکوآجرم بر کلیه ماهی قزل

، ضایعات محدود گردیدمشاهده همین تغییرات بیان 
بافتی مشاهده شده عمدتاً عکس العمل طبیعی اندام

های مورد مطالعه نسبت به یک ماده خارجی بوده و 
ج شوند که با نتایآسیب پاتولوژیک جدی محسوب نمی

 ,.Afzali et al) حاصل از این تحقیق مطابقت دارند

بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت نشانگر  .(2011
ا به همناسبی برای مطالعه پاسخ سلولی و بافتی اندام

های هیستوفیزیولوژیک استرس در آبزیان است. پاسخ
استرسورهای محیطی به مدت زمان در در واکنش به 

معرض بودن، غلظت، گونه ماهی، سن و شرایط 
 ,.Taheri et al)فیزیولوژیک آبزی بستگی دارد

های . شناخت کمی در مورد اثرات شوری(2014
های تنظیم اسمزی ماهیان دریایی مختلف روی اندام

وجود دارد و تاکنون مطالعات کمی روی تاثیرات انتقال 
های دیگر روی تغییرات در ریا به شوریاز آب د

مورفولوژی کلیه انجام شده است. بنابراین مطالعه این 
های مختلف ضروری به نظر شوری اثرات در برابر

رسد زیرا چنین اطالعاتی ممکن است در طراحی می
های بازسازی ذخایر و استفاده آبزی پروری از برنامه



 آسیایی باسسی یماه یهبافت کل یستوپاتولوژیکه ییراتبر تغ یسطوح مختلف شور یرتأث                                   333

 

 

حاصل از تحقیق نتایج  شور ارزشمند باشد.های لبآب
دهد تغییرات هیستوپاتولوژیک ایجاد حاضر نشان می

شده در کلیه ماهی سی باس آسیایی پس از مواجهه با 
های مختلف آب نوعی پاسخ فیزیولوژیک است شوری

های وارده ایجاد که جاندار برای جلوگیری از آسیب
 Razmara etکرده است. همچنان که نتایج مطالعه

al., (2014)   تغییرات بافتی گربه ماهی رنگین بر
کمان نیز موید همین مطلب است. بنابراین سطوح 
مختلف شوری مورد آزمایش اثرات پاتولوژیک خاصی 

جام توان با انبر اندام حیاتی کلیه این ماهی نداشت و می
ها و مطالعات تکمیلی روی این ماهی و سایر آزمایش

جوانب رشد  های حیاتی آن و بررسی کامل تمامیاندام
های و پرورش آن، آن را به عنوان گونه جایگزین در آب

 .لب شور پیشنهاد نمود
 

 تشکر و قدردانی. 1
این تحقیق با مساعدت مرکز تحقیقات دانشگاه 
خلیج فارس بوشهر و همکاری پرسنل این مجموعه 

ی آقای دکتر وحید مرشدی همچنین با یاری صمیمانه
 انجام شده که نهایت تشکرو مهندس هادی ابراهیمی 

ها را ی آناز این عزیزان و آرزوی موفقیت برای همه
 داریم.
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