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 چكيده

باشد چراكه  ايويژهتواند داراي اهميت هاي ترشحي در آبشش يك گونه خاص ميآگاهي از ساختار طبيعي و ماهيت هيستوشيميايي سلول
اخطار بسيار مناسبي جهت پيشگيري و يا درمان بسياري از بيماريهاي  هاسلولاين  در ساختار و ماهيت ترشحي اد شدهاطالع از تغييرات ايج

لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي هيستولوژيك و هيستوشيمي آبشش در جنس نر و ماده ماهي . باشدعفوني، انگلي و محيطي در ماهيان مي
قطعه ماهي سفيد از هر دو جنس با ميانگين طول  20اين تحقيق  در. انجام شدسفيد و ارزيابي تغييرات آنها در طي مهاجرت از دريا به رودخانه 

هيگيري گوشگير انتظاري در مصب رودخانه و همچنين در فاصله يك كيلومتري از مصب سانتيمتر توسط تور ما 4/33 ± 21/4استاندارد 
ها پس از خروج در فرمالين بافر ده درصد تثبيت ماهيان صيد شده پس از توزين و بيومتري شماره گذاري شده و آبشش. رودخانه صيد گرديد

ميكرومتر تهيه  5-7هاي ميكروسكوپيك به ضخامت بافتي پارافيني برشبخشهاي آبشش به روش استاندارد تهيه مقاطع سپس از تمامي . شدند
بررسي هيستوشيميايي نشان داد كه از لحاظ ماهيت ترشحي چهار . قرار گرفتند pH، و آلشين بلو در دو H&E ،PASشده و مورد رنگ آميزي 

نيز نشان داد كه سلولهاي ترشح كننده موكوس در نتايج بررسي هيستولوژيك . نوع سلول موكوسي در آبشش ماهي سفيد قابل تشخيص است
هاي آبششي قرار دارند كه عليرغم عدم وجود تقاوت معني دار بين دو جنس هم هاي سطحي بافت پوششي خارهاي آبششي، كمانها و تيغهاليه

 .بود پراكنش و هم ماهيت ترشحي آنها در هنگام حضور ماهي در آب شور با آب شيرين رودخانه كامال متفاوت

 

 ماهي سفيد درياي خزر، آبشش، سلولهاي ترشح كننده، بافت شناسي، هيستوشيمي : كليدي گانواژ
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 مقدمه
شود كه وظايف متعددي را بر عهده دارد اما در تمام ماهيان محل اصلي تبادل گازها به شمار آبشش در ماهي يك ارگان چند كاره محسوب مي

يابد و تعداد هاي آبششي به آنها اتصال مياند كه زوج رشتهكمانهاي استخواني يا غضروفي تشكيل شده ها در اكثر ماهيان ازآبشش. آيندمي
 ).Roberts, 2001(گردد ها قرار گرفته و محل اصلي تبادل گاز محسوب ميزيادي تيغه ريز به صورت منظم در دو طرف رشته

اي بوده و ها داراي يك هسته فاعدهاين سلول. شونداي تيغه يافت ميواحي قاعدههاي موكوسي به صورت پراكنده بر روي كمان، رشته و نسلول
-جزء اصلي موكوس و ماده تشكيل دهنده آن كه ماهيت فيزيكوشيميايي خاصي به اين ترشحات مي .اندتوسط قطرات بزرگ موكوس پر شده

شود و تمام سطح هاي اصلي ترشح كننده موكوس ترشح ميسلولدهد، نوعي گليكوپروتئين با وزن مولكولي باال است كه به طور عمده از 
و  PASهاي اصلي ترشح كننده موكوس نسبت به رنگ آميزي سلول). Stoskopf, 1993(پوشاند ها را ميخارجي بدن ماهي به ويژه آبشش
هاي موكوسي ممكن است بر اساس تعداد و يا اندازه سلول). Takashi and Hibiya, 1994(دهند آلشين بلو واكنش مثبت نشان مي

هاي بالقوه هاي موجود در آب محركخراشهاي مكانيكي و انواعي از آالينده. سازگاري با آب شور و يا ميزان يون موجود در آب متغير باشد
اصلي ترشح كننده هاي هاي شيمي سلولي، موكوس توليد شده از سلولبر اساس تجزيه ).1385آلبوغبيش و همكاران، (ترشح موكوس هستند 

و نيز  pHموكوس حاوي گليكوپروتئين سياليالته، سولفاته يا خنثي است و بسته به شرايط محيطي از قبيل تغييرات در شوري، درجه حرارت، 
 ).Van Duijn, 2000(بيماريها ممكن است نسبت اين مواد و درنتيجه ماهيت موكوس ترح شده دچار تغييرات مشخصي گردد 

باشد چراكه  ايويژهتواند داراي اهميت هاي ترشحي در آبشش يك گونه خاص ميتار طبيعي و ماهيت هيستوشيميايي سلولآگاهي از ساخ
اخطار بسيار مناسبي جهت پيشگيري و يا درمان بسياري از بيماريهاي  هاسلولاين  در ساختار و ماهيت ترشحي اطالع از تغييرات ايجاد شده

لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي هيستولوژيك و هيستوشيمي . )1387آلبوغبيش و حميديان، ( باشدعفوني، انگلي و محيطي در ماهيان مي
 .انجام شدا به رودخانه آبشش در جنس نر و ماده ماهي سفيد و ارزيابي تغييرات آنها در طي مهاجرت از دري

 
 هامواد و روش

سانتيمتر توسط  4/33 ± 21/4قطعه ماهي سفيد درياي خزر از هر دو جنس نر و ماده با ميانگين طول استاندارد  20جهت انجام تحقيق حاضر 
ماهيان صيد شده پس از .يدتور ماهيگيري گوشگير انتظاري در مصب رودخانه و همچنين در فاصله يك كيلومتري از مصب رودخانه صيد گرد

بخشهاي آبشش به روش سپس از تمامي . ها پس از خروج در فرمالين بافر ده درصد تثبيت شدندتوزين و بيومتري شماره گذاري شده و آبشش
ائوزين  –يلين ميكرومتر تهيه شده و مورد رنگ آميزي هماتوكس 5-7هاي ميكروسكوپيك به ضخامت استاندارد تهيه مقاطع بافتي پارافيني برش

)H&E (هاي موكوسي از رنگ آميزي پريوديك اسيد براي تعيين ماهيت موكوس ترشخ شده توسط سلول. براي بررسي ساختار كلي قرار گرفتند
براي  5/0ها و ها و سولفوموسينبراي رديابي سيالوموسين 3مختلف  pHهاي خنثي و آلشين بلو در دو براي رديابي موسين) PAS(شيف 
در نهايت اساليدهاي ميكروسكوپيك تهيه . هاي سولفاته و براي تفريق همزمان از تكنيك رنگ آميزي تركيبي استفاده گرديدابي موسينردي

ها و كمان آبششي در زير ميكروسكوپ نوري مورد بررسي قرار گرفت و موقعيت، پراكنش و شده به منظور بررسي ساختار بافتي و سلولي تيغه
و آلشين بلو تعيين  PASهاي اختصاصي هاي آبششي به رنگ آميزيهاي ترشح كننده موجود در تيغه ها، خارها و كمانلولماهيت واكنشي س

هاي ترشح كننده نوع ماده ترشحي مشخص و انواع آن مشخص گرديد و بر اساس استانداردهاي موجود با ارزيابي واكنش هيستوشيميايي سلول
سپس نتايج حاصله با استفاده . ميكرومتر از بافت پوششي هر ناحيه مورد شمارش قرار گرفت 100ها در طول ولدر نهايت تعداد اين سل. گرديد

دانشجو جهت مقايسه در دو جنس نر و ماده و نيز نواحي يكسان در قبل و بعد از و با كمك آزمون تي- SPSSنرم افزار  19از نسخه شماره 
 .اي قرار گرفتآماري و بررسي مقايسه مهاجرت به رودخانه مورد تجزيه و تحليل
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 نتايج و بحث
هاي سطحي بافت پوششي سنگفرشي مطبق شاخي هاي اصلي ترشح كننده موكوس در اليهنتايج مشاهدات ميكروسكوپي نشان داد كه سلول

ها بر اين سلول. آبششي قرار دارد هايهاي آبششي به صورت يك اليه موكوسي پيوسته و همچنين در قاعده رشتهها و تيغهنشده خارها، كمان
 :هاي انجام شده با پريوديك اسيد شيف و آلشين بلو به چهار نوع تقسيم شدنداساس واكنش به رنگ آميزي

هاي موكوسي نوع اول كه شدت واكنش بسيار قوي به رنگ آميزي پريوديك اسيد شيف داشتند ولي شدت واكنش آنها به رنگ سلول )1
 .ضعيف بود =5/0pHمتوسط و به آلشين بلو با   =3pHآميزي آلشين بلو با 

 .هاي موكوسي نوع دوم كه شدت واكنش آنها به هر سه رنگ آميزي متوسط بودسلول )2

متوسط و به رنگ آميزي با   =3pHهاي موكوسي نوع سوم كه شدت واكنش آنها به رنگ آميزي پريوديك اسيد شيف و آلشين بلو با  سلول )3
5/0pH= ضعيف بود. 

بسيار قوي و به آلشين  =3pHهاي موكوسي نوع چهرم كه شدت واكنش آنها به رنگ آميزي پريوديك اسيد شيف به آلشين بلو با  ولسل )4
 .متوسط بود =5/0pHبلو با  

بررسي هيستوشيميايي نشان داد كه از لحاظ ماهيت ترشحي حداقل چهار نوع سلول موكوسي در نواحي مختلف آبشش ماهي سفيد قابل 
 .آمده است 1يص است كه به طور خالصه در جدول تشخ

 

 هاي ترشح كننده موكوس در آبشش ماهي سفيد درياي خزرنتايج بررسي هيستوشيمي سلول: 1جدول 

  نوع سلول ترشح كننده موكوس

 نوع رنگ آميزي نوع اول نوع دوم نوع سوم نوع چهارم

 پريوديك اسيد شيف +++ ++ ++ +

 =3pHبلو با آلشين  ++ ++ ++ +++

 =5/0pHآلشين بلو با  + ++ + ++

 

هاي ترشح كننده موكوس در نواحي يكسان آبشش بين دو جنس نر و ماده با يكديگر نتايج بررسي هيستومتري نيز نشان داد كه پراكنش سلول
هنگام حضور ماهي در آب شور نسبت به آب از لحاظ آماري تفاوت معني داري را نشان نمي دهد اما هم پراكنش و هم ماهيت ترشحي آنها در 

هاي ترشح پراكنش انواع سلول 2جدول ). P> 05/0(دهد شيرين رودخانه كامال متفاوت بوده و از لحاظ آماري تفاوت معني داري را نشان مي
همانطور كه . دهدرا نشان ميماهي سفيد درياي خزر طي مهاجرت از دريا به رودخانه هر دو جنس نر و ماده كننده موكوس در كمان آبششي 

. باشدموكوسي نوع يك در ناحيه كمان آبششي مربوط به ماهي نر هنگام حضور در دريا مي گردد بيشترين تعداد سلولدر جدول مشاهده مي
نتايج نشان داد . دهدتعداد و پراكنش سلول موكوسي نوع يك در هر دو جنس طي مهاجرت از دريا به رودخانه كاهش معني داري را نشان مي

گردد و طي مهاجرت از دريا به رودخانه تعداد اين كه بيشترين تعداد سلول موكوسي نوع دو در ماهي ماده هنگام حضور در رودخانه مشاهده مي
معني داري هاي موكوسي نوع سه نيز طي مهاجرت از دريا به رودخانه كاهش تعداد و پراكنش سلول. يابدها در كمان آبششي افزايش ميشيوي

با توجه . دهدهاي موكوسي نوع چهار طي مهاجرت از دريا به رودخانه افزايش معني داري را نشان ميدهد در صورتي كه تعداد سلولرا نشان مي
هاي آبزيان به نتايج بدست آمده در تحقيق حاضر شناخت ماهيت طبيعي موكوس ترشحي در آبشش در ماهيان مختلف براي متخصصان بيماري

). 1387آلبوغبيش و حميديان، (ها و عوامل محيطي داراي اهميت است هاي آبزيان جهت رديابي تغييرات حاصل از بيماريو پاتولوژيست
همچنين ). Roberts, 2001(يابد افزايش مي BGDگزارش شده است كه ميزان موسين كربوكسيالته و خنثي بعد از آلودگي به بيماري 
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هاي موكوسي آبشش ماهي طي تغيير شوري آب دچار تغييرات فاحشي ترشحي، نوع گليكوپروتئين و تعداد سلولمشخص شده است كه ماهيت 
هاي موكوسي آبشش و پوست در پاسخ به اسيديته آب دچار تغييرات لدي و همكاران نيز گزارش نمودند كه سلول). Diaz, 2010(گردد مي

هاي ترشح پراكنش سلول نتايج بررسي حاضر نشان داد كه ).Ledy et al., 2003(گردد مشخصي شده و ماهيت ترشحي آنها دچار تغيير مي
نوع يك، سه و چهار بين دو جنس نر و ماده چه در دريا و چه در رودخانه با يكديگر تفاوت فاحش و معني داري ندارد در حالي  كننده موكوس

اما نكته جالب توجه ). P>05/0(دهد و جنس تفاوت معني داري را نشان ميدر دهاي موكوسي نوع دو كه در مرحله حضور در رودخانه سلول
هاي اصلي ترشح كننده موكوس بين دو جنس نر و ماده در هر كدام از مراحل حضور در دريا يا مهاجرت به رودخانه آن است كه مجموع سلول

توان صرف نظر از جنس به مطالعه ها ميكه هرچند در بررسي اين مسئله حاكي از آن است. با يكديگر  تفاوت معني داري را نشان نمي دهد
هاي ترشح كننده موكوس در ماهي سفيد درياي خزر پرداخت اما بايد توجه داشت كه تغييرات در ماهيت كلي تغييرات در پراكنش سلول

 .ها ممكن است در دو جنس با يكديگر متفاوت باشدترشحي سلول
 

هاي ترشح كننده موكوس در كمان آبششي ماهي سفيد درياي خزر طي مهاجرت از دريا به پراكنش انواع سلولمقايسه تغييرات و : 2جدول 

 رودخانه در هر دو جنس نر و ماده

 هاي نوع چهارسلول هاي نوع سهسلول هاي نوع دوسلول هاي نوع يكسلول جنس موقعيت صيد

 )مصب رودخانه(دريا 
 64/17 ± 32/0 29/30 ± 36/1 52/15 ± 19/0 16/18 ± 21/2 نر

 16/19 ± 04/1 11/28 ± 93/0 78/16 ± 62/0 62/16 ± 87/0 ماده
فاصله يك (رودخانه 

 )كيلومتري از مصب رودخانه
 51/24 ± 93/0 17/20 ± 58/0 7/20 ± 56/0 32/11 ± 43/1 نر

 39/23 ± 69/0 25/21 ± 66/0 24/26 ± 47/1 71/9 ± 2/0 ماده
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