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 چکیده

سنگسر  انیسالمت ماه یابیارز یبرا یستیعنوان نشانگر ز طحال به یبافت یشناس بیآس یهدف از مطالعه حاضر بررس

قطعه  7 ق،یتحق نیعمان بود. در ا یای( در درLutjanus johnii) ی( و سرخو معمولPomadasys kaakan) یمعمول

 قطعه 7 و گرم 2/112 ± 1/18وزن کل  نیانگیو م مترسانتی 1/31 ± 31/0طول کل  نیانگیبا م یسنگسر معمول یماه

 از گرم 2/201 ± 22وزن کل  نیانگیو م مترسانتی  1/22 ± 01/3طول کل  نیانگیبا م یسرخو معمول ماهی

 ،یبافت عاتیمنظور مشاهده شدت ضا . بهدیگرد دیص ریو کنارک با استفاده از تور گوشگ ریت هفت ن،یرم ایه هستگاای

مطابق با روش  یشناس مطالعات بافت یبافت برا های. نمونهدیگرد تیان جدا و در محلول بوئن تثبیبافت طحال ماه

با  یها مقاطع عرض از بافت کروتومیشد و سپس با دستگاه م نهیو پاراف یساز شفاف ،یریآبگ ،یشناس استاندارد بافت

 ینور کروسکوپیم لهیوس به ن،یائوز-نیلیبه روش هماتوکس یزیآم و پس از رنگ دیگرد هیته کرونیضخامت پنج م

 لیباز ق یعاتیبه دست آمده در بافت طحال ضا جیقرار گرفت. نتا یمورد بررس تالیجید یعکاس نیمجهز به دورب

و پالسماسل  دیواکوئله شدن، نکروز، تراکم سلولها، اتساع پالپ سف ،یتجمع مالنوماکروفاژها، اتساع رگ خون شیافزا

سرخو  یو در طحال ماه نیرم ستگاهیدر ا یسنگسر معمول یدر بافت طحال ماه عاتیضا نیرا نشان داد. کمتر

 ستگاهیدر ا یدر طحال هر دو گونه ماه عاتیضا نیشتریب گر،ید یکنارک مشاهده شد. از سو ستگاهیدر ا یمعمول

و  یکالنتر دیشه کلهبا دو اس یکیمذکور و نزد ستگاهیا طیبسته بودن مح تواند یآن م لیکه دل دیثبت گرد ریت هفت

 ها باشد. از آن یناش یآلودگ جادیشناورها و ا ادیو تردد ز یدبهشتیشه

 .ارک، هفت تیرهیستوپاتولوژی، بافت، رمین، کن کلمات کلیدی:
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 مقدمه .1

 یها یو ورود آلودگ یبشر تیروزافزون جمع شیبا توجه به افزا
از  یدر طول چند دهه گذشته، انواع اهایبه در یو انسان یصنعت

 هایو صدف هایاز جمله ماه یدر موجودات آبز یبافت راتییتغ
در  یستیز نشانگرهای عنواناست و به افتهیگسترش  یا دوکفه

اند.   توجه قرار گرفته ردمو یطمحیستیز یها یآلودگ یابیارز
و  یطیمح طیموجود زنده، شرا تیحساس زانیم ها، ندهیغلظت آال

 یحاصل در ماه یو عوارض بافت یماریشدت ب رییسبب تغ رهیغ
 ،یانسان یها تیاز فعال یناش ی(. آلودگAu, 2004) شود یم

 ایگسترده فیط یحاو یشهر یها و فاضالب یصنعت ،یکشاورز
 فلزات ها،روغن ها،مانند حالل یآل ریو غ یآل یها ندهیاز آال
 نای که است معلق جامد مواد و هاکود ها،آفت کش ن،سنگی

از  یادیداده و باعث مشکالت ز رییآب را تغ تیفیک هاندهیآال
 شود می انیدر بدن ماه یساختار راتییو تغ یماریجمله ب

(Pandey et al., 2003ن .)پاسخ یبرا ییارهایمع یستیز یشانگرها 
در معرض خطر هستند  یکیولوژیب هایستمیس ای زنده موجودات

 ,Auرا نشان دهند ) یطیمح یها ندهیاثرات آال توانند یکه م

 یمناسب برا یاریمع یستیز ینشانگرها نی(.  همچن2004
 ایو  یمولکول ،ییایمیوشیب ،یسلول راتییتغ یریگ اندازه

قرار گرفتن  دهنده انهستند که نش زمیارگان کیدر  یکیولوژیزیف
 ادیز تیاست .اهم یطیمح یها ندهیاثرات آال ایدر معرض و 

ضرورت استفاده از  ییایدر یها ستمیو نظارت بر اکوس یابیارز
را برجسته  ها طیمح نیا یمناسب برا یکیولوژیب یها شاخص

 تیوضع ی(. بررسAdeniran et al., 2017کرده است )
 راتیی)تغ یکیژنوتوکس و یبافت یشناس بیآس ،ییایمیوشیب

 یستیز ی( از جمله نشانگرهاها ندهیاز اثر آال یناش یمولکول
 یها تی(. فعالRao et al., 2018است ) طیسالمت مح یابیارز

عمان انجام شده  یایدر در ریاخ یها که در سال یمختلف یصنعت
از جمله فلزات  ییها ندهیورود آال زانیاست سبب باال رفتن م

 ;Hamzeh et al., 2013منطقه شده است ) نیدر ا نیسنگ

Sadeghi et al., 2019نیا انیسالمت ماه ی(. لذا لزوم بررس 
 است.  تیمنطقه حائز اهم

 هایاندام نیتر از مهم یکی دارانمهره ریمانند سا انیدر ماه طحال
 لیبدن و تشک یمنیا هایبدن است که در واکنش یمنیا

ساز  خون یها سلول ینقش دارد و شامل تعداد یخون یها ولسل

(. با توجه به 1371همکاران، )پرفروغ و  باشدیم یو لنفاو
 راتییتغ یبررس یراب یطحال انتخاب مناسب ،یبافت ایه هنمون

(. Mahabady et al., 2012) باشدیم انیدر بدن ماه کیپاتولوژ
تعلق به خانواده ( مPomadasys kaakan) یسنگسر معمول یماه

و  فارس جیخل یتجار انی( از ماهHaemulidae) انیسنگسرماه
و در  باشدیم یگونه شکارچ نی. اشودیعمان محسوب م یایدر

و معموالً از  کند یم  ستیز یساحل یریگرمس یآبها
 کندیم هیکوچک تغذ انیو ماه ها کت پلی پوستان، سخت

(Valinassab et al., 2006ماه .)یعمولسرخو م ی (Lutjanus 

johnii )انیغالب خانواده سرخو ماه هایاز گونه یکی 
(Lutjanidaeدر آب ) یاز نظر اقتصاد گونه نی. اباشدیم رانیا یها 

 ینقش مهم ییاست و از نظر غذا یادیز تیماه یدر جهان دارا
 یشکارچ انیجزء ماه ایهیدارد. ازنظر تغذ ییایدر ییغذا میدر رژ

 تناننرم و پوستانکوچک، سخت انیه و از ماهخوار بود و گوشت
 ی(. از آنجا که ماهValinassab et al., 2006) کندیم هتغذی

عمان  یایدر یتجار انیاز ماه یو سرخو معمول یسنگسر معمول
منطقه  یمردم بوم ییغذا میدر رژ یمحسوب شده و سهم مهم

ر د انیماه نیسالمت ا یدارد، لذا هدف از مطالعه حاضر بررس
 عمان است. یایباال در در یبا آلودگ یها ستگاهیا

 ها مواد و روش .2

منطقه در مورد  نیصورت گرفته در ا نیشیمطالعات پ یبررس با
 Hamze et al., 2013; Sadeghi) نیو فلزات سنگ هایانواع آلودگ

et al., 2015; Loghmani, 2016) 9 یسنگسر معمول یقطعه ماه 
وزن کل  نیانگیو م مترسانتی 1/31 ± 31/0طول کل  نیانگی)م
طول کل  نیانگی)م یعمولم سرخو قطعه 7 و( گرم 2/112 ± 1/18
 از ،(گرم 2/201 ± 22وزن کل  نیانگیو م مترسانتی 1/22 ± 0/3

با استفاده از  ادانیتوسط ص نیو رم ریت کنارک، هفت ستگاهای سه
مختصات  1شدند. جدول  دیص 1371در زمستان  ریتور گوشگ

 GPSرا که با دستگاه  یانتخاب هایستگاهیا ییایافجغر
 د،ی( مشخص گردنیساخت کشور چ Gramin eTrex 10)مدل

زمان ممکن  نیتر عیشده در سر دیص یها . نمونهدهد ینشان م
منتقل شدند. پس از  شگاهیبه آزما یشناس جهت مطالعات بافت

 هکنند تیتثب لمحلوو در  یبافت طحال جداساز ها، یماه حیتشر
 بوئن لمحلوها از  ساعت بافت 08از  پسداده شد.  ارقر بوئن

شدند  ی% نگهدار90در الکل  یبعد حلامر منجاا نماز تاو  رجخا
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(Velma and Tchounwou, 2010عمل .)بافت  یساز آماده اتی
 ژپاسا هستگاد توسط غشتگیو آ یساز شفاف ،یریگ آب شامل
( در رانیاخت ا، سMK1420مدل  ان،ی)پو هیستوکینت یا بافت

 منجاا ر،چابها یاییدر معلوو  ردییانودر هنشگادا همایشگاآز
توسط دستگاه  کرونیم 0-1با ضخامت  یبافت هایگرفت. نمونه

 طحال ( از بافترانی، ساخت اMK1110مدل ،  انی)پو کروتومیم
 Liu et al., 2011 ;Sadeghi) دیگرد هیته ستگاهیدر هر ا یهر ماه

and Koohkan 2015بافت طحال با  یکروسکوپیم ی(. بررس
مجهز به  20X ،40X یینما گبا بزر ینور کروسکوپیاستفاده از م

( انجام گرفت. Nikon eclipse 50i) تالیجید یبردار عکس نیدورب
و  دیگرد یبررس یالم بافت 100 ،یکژپاتولو نتایج یابیارز ایبر

 طحال یبافتهادر  هشد همشاهد یکیژهیستوپاتولو اتتغییر
و  گیدگستر انمیز سساا بر یو سرخو معمول یسنگسر معمول

شدند که  بندیدر چهار دسته کیفی رتصو به ت،ضایعا تشد
 عهیمشاهده نشد و بافت بدون ضا یا عهیضا که یشامل: ـ : زمان

 یها؛ + : به معنا از نمونه یدر بعض عهیوجود ضا معنی به:  ±بود؛ 
% و  20% تا  20 نیب عهیاض ی%؛ ++: به معنا 20کمتر از  عهیضا

 Mishra and% بود ) 20از  شتریب عهیضا ی+++ : به معنا

Mohanty, 2008 
 

 مورد مطالعه هایستگاهیا ییای: مختصات جغراف1جدول 

(E) ییایجغراف طول  (N) ییایجغراف عرض   ایستگاه 

ʹʹ05ʹ11°10  ʹʹ22ʹ21°27  رمین 
ʹʹ11ʹ17°10  ʹʹ77ʹ11°27  کنارک 

ʹʹ02ʹ11°10  ʹʹ21ʹ11°27  یرت هفت 
 

 نتایج و بحث .3

 معمولی سرخو و معمولی سنگسر ماهیان طحال بافتی در ضایعات
 هاینمونه. بررسی شد کنارک و تیررمین، هفت ایستگاه سه در

 ساختار دارای مطالعه مورد ماهیان طحال بافت از شده شاهد جدا
 رمزق پالپ و لنفوئید( های سلول سفید )حاوی پالپ. بودند طبیعی

 و کپسول مرکز خونساز ترومبوسیت(، و قرمز گلبول )حاوی
 بافت از شده جدا هاینمونه. شد مشاهده خونساز مرکز اطراف
سخت  نسبتاً همبند بافت جنس از طحالی کپسول توسط طحال
 بافت در شده مشاهده بافتی ضایعات. (1 )شکل بود شده احاطه
 مراکز زایشاف از: بود عبارت مطالعه مورد ماهیان طحال

 تراکم نکروز، شدن، واکوئله خونی، رگ اتساع مالنوماکروفاژی،
 هایدر ایستگاه که پالسماسل و سفید پالپ اتساع ها،سلول

به  مذکور در ادامه تصاویر عوارض. گردید مشاهده مختلف
تفکیک ایستگاه ارائه شده است.

 
 )ب( تصویر  (RP) قرمز پالپ ،(WP) سفید پالپ ،) (RBC)لنفوپالست های سلول(پارانشیم  در قرمز و سفید پالپ  )الف( تصویر ماهی:  طحال بافت شاهد نمونه :1شکل

 (H&E ،×04)  (scale bars: 10µm) ، (BC) خونساز ، مرکز (CBC) خونساز مرکز اطراف کپسول

 ایستگاه در معمولی سنگسر های بافتی طحال ماهی بررسی الم
را نشان  ها تراکم سلول و کروفاژهامالنوما رمین، افزایش تجمع

سنگسر معمولی  در مالنوماکروفاژها (. افزایش تجمع2داد )شکل 

 ایستگاه به اما نسبت بود، کنارک ایستگاه مشابه رمین ایستگاه
 در شده مشاهده ها سلول تراکم. داشت کمتری شدت هفت تیر

کنارک تیر و بیشتر از ایستگاه  کمتر از ایستگاه هفت ایستگاه رمین
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 در معمولی سرخو ماهی طحال بافت (. در2ثبت گردید )جدول 
 مالنوماکروفاژها، افزایش تجمع مانند: ضایعاتی رمین ایستگاه

گردید  مشاهده سفید پالپ اتساع تراکم سلولها، واکوئالسیون،
، در بافت طحال 2بر اساس نتایج موجود در جدول . (3)شکل 

 در مالنوماکروفاژها عماهی سرخو معمولی نیز افزایش تجم
 ایستگاه به نسبت بود، اما کنارک ایستگاه از بیشتر رمین ایستگاه

 پالپ اتساع و سلول واکوئالسیون. داشت کمتری شدت تیر هفت
. شد ایستگاه رمین مشاهده در فقط سفید

 
 

 

 (،C) هاسلول تراکم(، MMC) مع مالنوماکروفاژهاتجتصویر )الف( و )ب( افزایش : نیرم ستگاهیدر امعمولی سنگسر ماهی  طحالبافت  :2شکل 

 (scale bars: 10µm) (H&E ،×00) 
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 (،V) (، واکوئالسیونMMC: تصویر )الف( افزایش تجمع مالنوماکروفاژها )نیرم ستگاهیدر امعمولی سرخو ماهی  طحالبافت : 3شکل

 (.H&E ،×00)  (scale bars: 10µm)( Cها )(، تراکم سلولMMC(، افزایش تجمع مالنوماکروفاژها )DWP) تصویر )ب( اتساع پالپ سفید

 

در  یسنگسر معمول یبافت طحال ماه یکروسکوپیمشاهدات م
تجمع مالنوماکروفاژها و  شیهمچون افزا یعاتیکنارک ضا ستگاهیا

تجمع مالنوماکروفاژها در  شیها را نشان داد. افزا تراکم سلول

کنارک  ستگاهیشده از ا یآور جمع یسنگسر معمول یطحال ماه
بود. تراکم  نیرم ستگاهیو مشابه ا ریهفت ت ستگاهیکمتر از ا

کمتر بود.  نیو رم ریهفت ت ستگاهیاز دو ا ستگاهیا نیها در ا سلول
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 یمشاهده شده در بافت طحال ماه یبافت عاتیضا 0شکل 
 ی. بررسدهد یکنارک را نشان م ستگاهیدر ا یسنگسر معمول

در  یسرخو معمول یدر بافت طحال ماه یبافت یشناس بیآس
تجمع مالنوماکروفاژها،  شیچون افزا یعاتیکنارک ضا ستگاهیا

 شی(. افزا1نکروز، تراکم سلولها و پالسماسل را نشان داد )شکل 
نسبت به  یکنارک شدت کمتر ستگاهیتجمع مالنوماکروفاژها در ا

ده در داشت. تراکم سلولها مشاهده ش ریت و هفت نیرم ستگاهیدو ا
داشت.  گرید ستگاهینسبت به دو ا یشدت کمتر ستگاهیا نیا

 ستگاهیا یسرخو معمول یفقط در بافت طحال ماه زین پالسماسل
 ستگاهینکروز مشاهده شده در ا نیکنارک مشاهده شد. همچن

داشت  ریهفت ت ستگاهینسبت به ا یکنارک شدت کمتر
(.2)جدول

 

 (،Cها )سلول (، تراکمMMC: تصویر )الف( افزایش تجمع مالنوماکروفاژها )کنارک ستگاهیدر امعمولی سنگسر ماهی  طحالبافت  :0شکل 

 (.H&E ،×00)  (scale bars: 10µm)(، MMCمالنوماکروفاژی ) (، افزایش تجمعاتCها )سلول تصویر )ب( تراکم

 

♠ 

 (،Cها )سلول (، تراکمP(، پالسماسل  )MMCتجمع مالنوماکروفاژها ): تصویر )الف( افزایش کنارک ستگاهیدر امعمولی سرخو ماهی  طحالبافت : 1شکل 

 (.H&E ،×00)  (scale bars: 10µm)( N(، نکروز )MMCتصویر )ب( افزایش تجمع مالنوماکروفاژها )

 

 ایستگاه در معمولی سنگسر ماهی طحال بافت نتایج بررسی
 ها،مالنوماکروفاژ افزایش تجمع چون تیر نشان داد ضایعاتی هفت

و نکروز در طحال ماهیان  ها، واکوئالسیون تراکم سلول
افزایش  (.2آوری شده از این ایستگاه وجود دارد )شکل  جمع
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 ایستگاه از بیشتر هفت تیر ایستگاه در مالنوماکروفاژی تجمعات
 بافت طحال ماهیان این در سلولها تراکم. و رمین بود کنارک

 ضایعه همچنین. بود رمین و کنارک ایستگاه دو از بیشتر ایستگاه
 معمولی سنگسر طحال ماهی بافت در واکوئوالسیون و نکروز

 بافت بررسی (.2گردید )جدول  تیر مشاهده هفت ایستگاه در فقط
 همچون ضایعاتی تیرهفت ایستگاه در معمولی سرخو ماهی طحال

 هاسلول تراکم رگ خونی، اتساع افزایش تجمع مالنوماکروفاژها،
 ایستگاه در مالنوماکروفاژها افزایش تجمع. داد نشان را نکروز و

 در هاسلول تراکم. بود و رمین کنارک ایستگاه از بیشتر تیرهفت
 همچنین. بود کنارک و رمین ایستگاه دو از بیشتر ایستگاه این

 مجموع در. گردید مشاهده ایستگاه در این فقط خونی رگ اتساع
 ایستگاه دو به نسبت تریشدید بافتی ضایعات تیرهفت ایستگاه

 مشاهده بافتی ضایعات 9شکل . (2داشت )جدول  و کنارک رمین
  را تیرهفت ایستگاه در معمولی سرخو ماهی طحال بافت در شده
دهد می نشان

 

 

 (،V(، واکوئالسیون )Cها )سلول م(، تراکMMC: تصویر )الف( افزایش تجمع مالنوماکروفاژها )ریت هفت ستگاهیدر امعمولی سنگسر ماهی  طحالبافت : 2شکل 

 (.H&E ،×00)  (scale bars: 10µm)(، MMCمالنوماکروفاژها ) افزایش تجمع (،V(، واکوئالسیون )N) تصویر )ب( نکروز

 

 

 (،C) هاکم سلول( ، تراN(، نکروز )MMCتجمع مالنوماکروفاژها ) شی)الف( افزا ری: تصوریت هفت ستگاهیدر ا یسرخو معمول ی: بافت طحال ماه9شکل 

 (.H&E ،×40)  (scale bars: 10µm)، (MMC) یتجمعات مالنوماکروفاژ شی(، افزاBVD) ی)ب( اتساع رگ خون ریتصو
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 های مورد مطالعهآوری شده در ایستگاه: میزان ضایعات در بافت طحال ماهیان جمع2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ؛ها نمونه:  وجود ضایعه در بعضی از ±   ـ : بافت بدون ضایعه؛

 % 10+++ : به بیشتر از   %؛ 10% تا  20++: ضایعه بین    %؛ 20+ : ضایعه کمتر از 

 

می استفاده آلودگی برای مهم زیست شاخص عنوانبه ماهیان
 و داران هستندمهره گروه ترینمتنوع و ینبزرگتر آنها. شوند

 به نسبت هاماهی. دارند زیادی متنوع هایمحیط با انطباق توانایی
 حساس نسبتاً آلودگی جمله افزایش از اطرافشان محیط تغییرات
 نشانه و کنندهمنعکس تواند می ترتیب این به ماهی سالمت. هستند
باشد  اصخ آبی اکوسیستم یک وضعیت سالمتی از خوبی

(Adeniran et al., 2017آسیب.) نشانگرهای عنوانشناسی بافتی به 
 هاآالینده معرض در هایماهی سالمتی ارزیابی در شناختیزیست
 استفاده مورد میدانی مطالعات و در آزمایشگاه ایگسترده به طور

به نتایج  به توجه با .(Thophon et al., 2003) است گرفته قرار
 سرخو ماهیان طحال بافت در شده ایجاد ضایعات از آمده دست

 بررسی و مورد مطالعه های ایستگاه در معمولی سنگسر و معمولی

 کمترین گردید مشخص شاهد نمونه با مقایسه در آن شدت میزان

 سنگسر و معمولی سرخو در ماهیان طحال بافت ضایعات میزان

 در عاتضای شدت میزان بیشترین و بود کنارک ایستگاه معمولی

 ناشی آلودگی تواند می آن دلیل گردید که تیر مشاهدههفت ایستگاه

اسکله هفت  )سه منطقه در موجود تجاری و صیادی شناورهای از
 بودن بسته نیمه حالت و کالنتری( شهید و بهشتی شهید تیر،

 تجمع میزان 2012 سال در Loghmaniباشد.  هفت تیر ایستگاه

 را بررسی نمود و بیان کرد که رچابها خلیج در سنگین فلزات

-هفت هایدر اسکله ترتیب به سنگین فلزات تجمع میزان بیشترین

 ساختار دلیل به تواند می که ثبت شده است کالنتری شهید و تیر

 صیادی هایقایق و هاکشتی تردد باالی و بودن تربسته و هااسکله

( 2014ن )همکارا و Keshavarzi  باشد. همچنین اسکله دو این در

 پرداخت چابهار خلیج رسوبات در فلزات سنگین میزان بررسی به

 تر آلوده دیگر های اسکله به نسبت هفت تیر، اسکله نمودند بیان و

 فلزات آلودگی کردند بیان (2013) همکاران و Hamzeh .باشد می

 بر شدیدی تا متوسط منفی اثرات تواند می رمین منطقه در سنگین

 منطقه این مهم هایآالینده و باشد داشته هزند روی موجودات

 نیمه اسکله در این صیادی شناورهای نگهداری و تعمیر به مربوط

 ایستگاه در ضایعات مقدار کمترین حاضر تحقیق در باشد.می بسته

 شد مشاهده تیرهفت ایستگاه ضایعات در مقدار بیشترین و کنارک

 محل بودن بسته ای )باز متفاوت موقعیت از تواند ناشی می که

 مطالعه مورد هایایستگاه به هاورود آالینده و میزان آب( گردش

 در عضو این ساختار در که نشان داد طحال بافت بررسی .باشدمی
 و سفید پالپ نواحی از بعضی معمولی سنگسر و معمولی سرخو

 ماهی در کنارک ایستگاه در موضوع این که ادغام شده باهم قرمز
مشاهده  معمولی سنگسر ماهی در رمین ایستگاه و معمولی سرخو
 پالپ از بیشتر سفید پالپ تراکم هانمونه این در همچنین. گردید
 طحال در کردند ( بیان2007همکاران ) و Genten . بود قرمز
 در. شود نمی دیده قرمز و پالپ سفید بین مشخصی مرز ماهی

 ایستگاه معمولی سرخو ماهی طحال بافت در نیز حاضر تحقیق
 .(0 )شکل نبود مشخص قرمز و سفید بین پالپ دقیق مرز کنارک

Siavosh Haghighi بافت روی بر 2010سال  در که همکاران و 
 بیان بودند، داده انجام ایمطالعه کمان رنگین آالیقزل ماهی طحال

 قرمز و سفید پالپ اصلی قسمت از دو طحال پارانشیم که نمودند
 که بود بیشتر مراتب به سفید پالپ یناحیه تراکم که شده تشکیل

و همکاران  Kianiدارد.  همخوانی حاضر تحقیق با نتایج آن نتایج

 سرخو معمولی 

 (Lutjanus johnii) 

 ی سنگسر معمول

(Pomadasys kaakan) 

 ریت هفت کنارک رمین ریت هفت کنارک رمین شاهد هاضایعات/ ایستگاه

 +++ ++ ++ +++ + ++ - افزایش تجمع مالنوماکروفاژها
 +++ + ++ +++ + ++ - هاتراکم سلول
 ++ - - - - + - واکوئالسیون

 ++ - - ++ + - - نکروز
 - - - - - ++ - اتساع پالپ سفید

 - - - - + - - پالسماسل
 - - - + - - - اتساع رگ خونی
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 ماهی طحال و کلیه رأس بافتی ساختار مطالعه 2012در سال 

موسی را  خور (Liza abu)بیاح  و (Otolithes ruber)شوریده 
 کروفاژها،مالنوما انجام دادند و بیان نمودند که افزایش تجمع

 ر بافت طحالی هموسیدرین دها دانه رنگافزایش  و خونریزی

عنوان یکی از  به ایستگاه پتروشیمی از شده یآور جمع ماهیان
 در ایمنی هایاندام از طحال شده است. های آلوده مشاهده ایستگاه
 دام به قبیل خونسازی، از وظایفی دارای که باشدمی ماهیان

. است ها لنفوسیت تکثیر و تحریک هیلتس ژنها، آنتی انداختن
 با مواجهه در طحال فیزیولوژیک بافت عملکرد و بافتی ساختار
 بافت همچنین. شود می تغییراتی دچار غیرعفونی و عفونی سموم
 ها آالینده و عفونی هایپاتوژن های هدف اندام از یکی طحال
 در استرس به فیزیولوژیکی پاسخ. (Kiani et al., 2016) است

 داده شرح خوبیبه پرورشی ماهیان ویژهبه آب شیرین، ماهیان
ماهیان  شناسیبافت به مربوط هایداده که حالی در است شده

 با زااسترس شرایط به هاماهی پاسخ. است محدود بسیار دریایی
 ایمنی سرکوب ارتباط دارد چرا که مالنوماکروفاژی مراکز افزایش

بالغ  های لنفوسیت تعداد کاهش هب منجر است ممکن مورد این در
 تجمع میزان از 2012 سال در همکاران و Balamuruganشود. 
 ماهی مخطط گربه گونه طحال بافت در مالنوماکروفاژ هایسلول

(Plotosus lineatus) زیست  تغییرات از زیستی نشانگر عنوانبه
 بررسی به (2008همکاران ) و Kurtovic کردند. استفاده محیطی

 (Dicentrarchus labrax) اروپایی باس سی طحال و کلیه تباف

 خاطر به طحال بافت در احتقان علت کردند بیان و پرداختند
 در شود. می استفاده ماهی توسط که است غذایی و آب آلودگی
 آلوده ماهیان بر روی 2008 سال در که Saxena و Saxena تحقیق

 شد مشاهده احتقان یا اه سلول تراکم دادند انجام سنگین فلزات به
 پاتولوژیک تغییرات باعث سنگین فلزات که کردند بیان ها آن و

 نکروز شوند. می میر و مرگ و ماهی لنفاوی های اندام در توجه قابل
 مطالعه مورد ماهیان در شده مشاهده ضایعات نیز از طحال بافت

 (2010) همکاران و Siavosh Haghighiمطالعه  در در که بود
 سراسر در یوکروماتین بزرگ هسته با مزانشیمی سلول زیادی تعداد

 به قرمز های گلبول مورفولوژی مقاطع این در شد. پارانشیم دیده
 همچنین .شد دیده دوکی شکل و کروی بیضوی، مختلف اشکال
 داد نشان الکترونی میکروسکوپ سطح در پارانشیم بررسی
 ررسیدر ب قرمز و سفید پالپ دهنده تشکیل های سلول
 قرمز های گلبول نیز حاضر تحقیق در .دارند اختالف شناسی بافت

 پارانشیم منطقه در بیضوی( و )کروی مختلف اشکال با هسته دار

 همکاران وMenke  . (0)شکل  شدند مشاهده قرمز و سفید پالپ
 Danio) ماهی گورخر طحال مشخصات بافت 2011 سال در

rerioطحال پارانشیم کردند بیان و دادند قرار مطالعه مورد ( را 
 است قرمز( )پالپ هاترومبوسیت و قرمز هایشامل گلبول عمدتاً

های غالف .شوند می یافت آن در نیز الیپسوئیدها این بر عالوه که
 اند شده تشکیل مشبک های سلول و ماکروفاژها از شریانی اطراف

 شرکت عروق طحال انتهای در که رتیکولر فیبرهای توسط که
 های سلول مانند خارجی، شوند. اجسام می پشتیبانی رنددا

 در نیز تحقیق این ردافتند.  می دام به الیپسوئیدها توسط باکتریایی،
 شد. مشاهده قرمز پالپ و قرمز هایگلبول عمدتاً طحال پارانشیم

 گیری . نتیجه4

نتایج بررسی حاضر بر روی طحال ماهی سرخو معمولی و 
نشان داد  ریت هفتهای رمین، کنارک و تگاهسنگسر معمولی در ایس

مشاهده گردید.  ریت هفتکه بیشترین شدت ضایعات در ایستگاه 
باشد. می ریت هفتکه دلیل آن نیمه بسته بودن محل ایستگاه 

همچنین چند دلیل عمده دیگر فعالیت شناورهای صیادی از قبیل 
نتری و ها این منطقه و مجاورت با اسکله شیهد کالقایق و لنج

شهید بهشتی که محل تردد شناورهای تجاری حمل بار و سوخت 
های نفتی و فلزات  هستند باشد. که موجب افزایش آلودگی

کنند ی که از آن استفاده میز کفسنگین ماهیان و موجودات 
 باشد. 
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