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چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی آسیبشناسی بافتی طحال بهعنوان نشانگر زیستی برای ارزیابی سالمت ماهیان سنگسر
معمولی ( )Pomadasys kaakanو سرخو معمولی ( )Lutjanus johniiدر دریای عمان بود .در این تحقیق 7 ،قطعه
ماهی سنگسر معمولی با میانگین طول کل  31/1 ± 0/31سانتیمتر و میانگین وزن کل  112/2 ± 18/1گرم و  7قطعه
ماهی سرخو معمولی با میانگین طول کل  22/1 ± 3/01سانتیمتر و میانگین وزن کل  201/2 ± 22گرم از
ایستگاههای رمین ،هفتتیر و کنارک با استفاده از تور گوشگیر صید گردید .بهمنظور مشاهده شدت ضایعات بافتی،
بافت طحال ماهیان جدا و در محلول بوئن تثبیت گردید .نمونههای بافت برای مطالعات بافتشناسی مطابق با روش
استاندارد بافتشناسی ،آبگیری ،شفافسازی و پارافینه شد و سپس با دستگاه میکروتوم از بافتها مقاطع عرضی با
ضخامت پنج میکرون تهیه گردید و پس از رنگآمیزی به روش هماتوکسیلین-ائوزین ،بهوسیله میکروسکوپ نوری
مجهز به دوربین عکاسی دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت .نتایج به دست آمده در بافت طحال ضایعاتی از قبیل
افزایش تجمع مالنوماکروفاژها ،اتساع رگ خونی ،واکوئله شدن ،نکروز ،تراکم سلولها ،اتساع پالپ سفید و پالسماسل
را نشان داد .کمترین ضایعات در بافت طحال ماهی سنگسر معمولی در ایستگاه رمین و در طحال ماهی سرخو
معمولی در ایستگاه کنارک مشاهده شد .از سوی دیگر ،بیشترین ضایعات در طحال هر دو گونه ماهی در ایستگاه
هفتتیر ثبت گردید که دلیل آن میتواند بسته بودن محیط ایستگاه مذکور و نزدیکی با دو اسکله شهید کالنتری و
شهیدبهشتی و تردد زیاد شناورها و ایجاد آلودگی ناشی از آنها باشد.

کلمات کلیدی :هیستوپاتولوژی ،بافت ،رمین ،کنارک ،هفت تیر.
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بررسی آسیبشناسی بافتی طحال ماهی سنگسر معمولی

صادقی و همکاران  /بررسی آسیبشناسی بافتی طحال ماهی سنگسر معمولی ) (Pomadasys kaakan Cuvier, 1830و...

غلظت آالیندهها ،میزان حساسیت موجود زنده ،شرایط محیطی و
غیره سبب تغییر شدت بیماری و عوارض بافتی حاصل در ماهی
میشود ( .)Au, 2004آلودگی ناشی از فعالیتهای انسانی،
کشاورزی ،صنعتی و فاضالبهای شهری حاوی طیف گستردهای
از آالینده های آلی و غیر آلی مانند حاللها ،روغنها ،فلزات
سنگین ،آفت کشها ،کودها و مواد جامد معلق است که این
آالیندهها کیفیت آب را تغییر داده و باعث مشکالت زیادی از
جمله بیماری و تغییرات ساختاری در بدن ماهیان میشود
( .)Pandey et al., 2003نشانگرهای زیستی معیارهایی برای پاسخ

سختپوستان ،پلیکتها و ماهیان کوچک تغذیه میکند
( .)Valinassab et al., 2006ماهی سرخو معمولی ( Lutjanus
 )johniiیکی از گونههای غالب خانواده سرخو ماهیان
( )Lutjanidaeدر آبهای ایران میباشد .اینگونه از نظر اقتصادی
در جهان دارای اهمیت زیادی است و از نظر غذایی نقش مهمی
در رژیم غذایی دریایی دارد .ازنظر تغذیهای جزء ماهیان شکارچی
و گوشتخوار بوده و از ماهیان کوچک ،سختپوستان و نرمتنان
تغذیه میکند ( .)Valinassab et al., 2006از آنجا که ماهی
سنگسر معمولی و سرخو معمولی از ماهیان تجاری دریای عمان

موجودات زنده یا سیستمهای بیولوژیکی در معرض خطر هستند
که میتوانند اثرات آالیندههای محیطی را نشان دهند ( Au,
 .)2004همچنین نشانگرهای زیستی معیاری مناسب برای
اندازهگیری تغییرات سلولی ،بیوشیمیایی ،مولکولی و یا
فیزیولوژیکی در یک ارگانیزم هستند که نشاندهنده قرار گرفتن
در معرض و یا اثرات آالیندههای محیطی است .اهمیت زیاد
ارزیابی و نظارت بر اکوسیستمهای دریایی ضرورت استفاده از
شاخصهای بیولوژیکی مناسب برای این محیطها را برجسته

محسوب شده و سهم مهمی در رژیم غذایی مردم بومی منطقه
دارد ،لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی سالمت این ماهیان در
ایستگاههای با آلودگی باال در دریای عمان است.

با بررسی مطالعات پیشین صورت گرفته در این منطقه در مورد
انواع آلودگیها و فلزات سنگین ( Hamze et al., 2013; Sadeghi

کرده است ( .)Adeniran et al., 2017بررسی وضعیت
بیوشیمیایی ،آسیبشناسی بافتی و ژنوتوکسیکی (تغییرات
مولکولی ناشی از اثر آالیندهها) از جمله نشانگرهای زیستی
ارزیابی سالمت محیط است ( .)Rao et al., 2018فعالیتهای
صنعتی مختلفی که در سالهای اخیر در دریای عمان انجام شده
است سبب باال رفتن میزان ورود آالیندههایی از جمله فلزات
سنگین در این منطقه شده است ( ;Hamzeh et al., 2013
 .)Sadeghi et al., 2019لذا لزوم بررسی سالمت ماهیان این
منطقه حائز اهمیت است.

 et al., 2015; Loghmani, 2016) 9قطعه ماهی سنگسر معمولی
(میانگین طول کل  31/1 ± 0/31سانتیمتر و میانگین وزن کل
 112/2 ± 18/1گرم) و  7قطعه سرخو معمولی (میانگین طول کل
 22/1 ± 3/0سانتیمتر و میانگین وزن کل  201/2 ± 22گرم) ،از
سه ایستگاه کنارک ،هفتتیر و رمین توسط صیادان با استفاده از
تور گوشگیر در زمستان  1371صید شدند .جدول  1مختصات
جغرافیایی ایستگاههای انتخابی را که با دستگاه GPS
(مدل Gramin eTrex 10ساخت کشور چین) مشخص گردید،
نشان میدهد .نمونههای صید شده در سریعترین زمان ممکن

طحال در ماهیان مانند سایر مهرهداران یکی از مهمترین اندامهای
ایمنی بدن است که در واکنشهای ایمنی بدن و تشکیل
سلولهای خونی نقش دارد و شامل تعدادی سلولهای خونساز

جهت مطالعات بافتشناسی به آزمایشگاه منتقل شدند .پس از
تشریح ماهیها ،بافت طحال جداسازی و در محلول تثبیتکننده
بوئن قرار داده شد .پس از  08ساعت بافتها از محلول بوئن
خارج و تا زمان انجام مراحل بعدی در الکل  %90نگهداری شدند

 .1مقدمه

 .2مواد و روشها
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با توجه به افزایش روزافزون جمعیت بشری و ورود آلودگیهای
صنعتی و انسانی به دریاها در طول چند دهه گذشته ،انواعی از
تغییرات بافتی در موجودات آبزی از جمله ماهیها و صدفهای
دوکفهای گسترش یافته است و بهعنوان نشانگرهای زیستی در
ارزیابی آلودگیهای زیستمحیطی مورد توجه قرار گرفتهاند.

و لنفاوی میباشد (پرفروغ و همکاران .)1371 ،با توجه به
نمونههای بافتی ،طحال انتخاب مناسبی برای بررسی تغییرات
پاتولوژیک در بدن ماهیان میباشد (.)Mahabady et al., 2012
ماهی سنگسر معمولی ( )Pomadasys kaakanمتعلق به خانواده
سنگسرماهیان ( )Haemulidaeاز ماهیان تجاری خلیجفارس و
دریای عمان محسوب میشود .این گونه شکارچی میباشد و در
آبهای گرمسیری ساحلی زیست میکند و معموالً از

اقیانوسشناسی /سال دهم /شماره  /00زمستان 7-18/10/1378
جدول  :1مختصات جغرافیایی ایستگاههای مورد مطالعه
ایستگاه
رمین
کنارک
هفتتیر

عرض جغرافیایی)(N

طول جغرافیایی )(E

ʹʹ27°21ʹ22
ʹʹ27°11ʹ77
ʹʹ27°11ʹ21

ʹʹ10°11ʹ05
ʹʹ10°17ʹ11
ʹʹ10°11ʹ02

 .3نتایج و بحث
ضایعات بافتی در طحال ماهیان سنگسر معمولی و سرخو معمولی
در سه ایستگاه رمین ،هفتتیر و کنارک بررسی شد .نمونههای
شاهد جدا شده از بافت طحال ماهیان مورد مطالعه دارای ساختار
طبیعی بودند .پالپ سفید (حاوی سلولهای لنفوئید) و پالپ قرمز
(حاوی گلبول قرمز و ترومبوسیت) ،مرکز خونساز و کپسول
اطراف مرکز خونساز مشاهده شد .نمونههای جدا شده از بافت

 .)and Koohkan 2015بررسی میکروسکوپی بافت طحال با
استفاده از میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی  40X ،X20مجهز به
دوربین عکسبرداری دیجیتال ( )Nikon eclipse 50iانجام گرفت.
برای ارزیابی نتایج پاتولوژیک 100 ،الم بافتی بررسی گردید و
تغییرات هیستوپاتولوژیکی مشاهده شده در بافتهای طحال
سنگسر معمولی و سرخو معمولی بر اساس میزان گستردگی و
شدت ضایعات ،به صورت کیفی در چهار دستهبندی شدند که
شامل :ـ  :زمانیکه ضایعهای مشاهده نشد و بافت بدون ضایعه
بود؛  :±به معنی وجود ضایعه در بعضی از نمونهها؛  : +به معنای

طحال توسط کپسول طحالی از جنس بافت همبند نسبتاً سخت
احاطه شده بود (شکل  .)1ضایعات بافتی مشاهده شده در بافت
طحال ماهیان مورد مطالعه عبارت بود از :افزایش مراکز
مالنوماکروفاژی ،اتساع رگ خونی ،واکوئله شدن ،نکروز ،تراکم
سلولها ،اتساع پالپ سفید و پالسماسل که در ایستگاههای
مختلف مشاهده گردید .در ادامه تصاویر عوارض مذکور به
است.
شده
ارائه
ایستگاه
تفکیک

ضایعه کمتر از % 20؛  :++به معنای ضایعه بین  % 20تا  % 20و
 : +++به معنای ضایعه بیشتر از  % 20بود ( Mishra and
Mohanty, 2008

شکل :1نمونه شاهد بافت طحال ماهی :تصویر (الف) پالپ سفید و قرمز در پارانشیم )سلولهای لنفوپالست( ) ،(RBCپالپ سفید ( ،)WPپالپ قرمز ( )RPتصویر (ب)
کپسول اطراف مرکز خونساز ( ، )CBCمرکز خونساز ()04× ،H&E( (scale bars: 10µm) ، )BC

ایستگاه رمین مشابه ایستگاه کنارک بود ،اما نسبت به ایستگاه
هفت تیر شدت کمتری داشت .تراکم سلولها مشاهده شده در
ایستگاه رمین کمتر از ایستگاه هفتتیر و بیشتر از ایستگاه کنارک

بررسی المهای بافتی طحال ماهی سنگسر معمولی در ایستگاه
رمین ،افزایش تجمع مالنوماکروفاژها و تراکم سلولها را نشان
داد (شکل  .)2افزایش تجمع مالنوماکروفاژها در سنگسر معمولی
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( .)Velma and Tchounwou, 2010عملیات آمادهسازی بافت
شامل آبگیری ،شفافسازی و آغشتگی توسط دستگاه پاساژ
بافت یا هیستوکینت (پویان ،مدل  ،MK1420ساخت ایران) در
آزمایشگاه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،انجام
گرفت .نمونههای بافتی با ضخامت  0-1میکرون توسط دستگاه
میکروتوم (پویان مدل  ،MK1110 ،ساخت ایران) از بافت طحال
هر ماهی در هر ایستگاه تهیه گردید ( Liu et al., 2011 ;Sadeghi

صادقی و همکاران  /بررسی آسیبشناسی بافتی طحال ماهی سنگسر معمولی ) (Pomadasys kaakan Cuvier, 1830و...

ماهی سرخو معمولی
ایستگاه رمین بیشتر از
هفتتیر شدت کمتری
در
فقط
سفید

ثبت گردید (جدول  .)2در بافت طحال ماهی سرخو معمولی در
ایستگاه رمین ضایعاتی مانند :افزایش تجمع مالنوماکروفاژها،
واکوئالسیون ،تراکم سلولها ،اتساع پالپ سفید مشاهده گردید
(شکل  .)3بر اساس نتایج موجود در جدول  ،2در بافت طحال

نیز افزایش تجمع مالنوماکروفاژها در
ایستگاه کنارک بود ،اما نسبت به ایستگاه
داشت .واکوئالسیون سلول و اتساع پالپ
شد.
مشاهده
رمین
ایستگاه

))00× ،H&E( (scale bars: 10µm

6
شکل :3بافت طحال ماهی سرخو معمولی در ایستگاه رمین :تصویر (الف) افزایش تجمع مالنوماکروفاژها ( ،)MMCواکوئالسیون (،)V
تصویر (ب) اتساع پالپ سفید ( ،)DWPافزایش تجمع مالنوماکروفاژها ( ،)MMCتراکم سلولها (.)00× ،H&E( (scale bars: 10µm) )C

طحال ماهی سنگسر معمولی جمعآوری شده از ایستگاه کنارک
کمتر از ایستگاه هفت تیر و مشابه ایستگاه رمین بود .تراکم
سلولها در این ایستگاه از دو ایستگاه هفت تیر و رمین کمتر بود.

مشاهدات میکروسکوپی بافت طحال ماهی سنگسر معمولی در
ایستگاه کنارک ضایعاتی همچون افزایش تجمع مالنوماکروفاژها و
تراکم سلولها را نشان داد .افزایش تجمع مالنوماکروفاژها در
12
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شکل  :2بافت طحال ماهی سنگسر معمولی در ایستگاه رمین :تصویر (الف) و (ب) افزایش تجمع مالنوماکروفاژها ( ،)MMCتراکم سلولها (،)C

اقیانوسشناسی /سال دهم /شماره  /00زمستان 7-18/10/1378

شکل  0ضایعات بافتی مشاهده شده در بافت طحال ماهی
سنگسر معمولی در ایستگاه کنارک را نشان میدهد .بررسی
آسیبشناسی بافتی در بافت طحال ماهی سرخو معمولی در
ایستگاه کنارک ضایعاتی چون افزایش تجمع مالنوماکروفاژها،
نکروز ،تراکم سلولها و پالسماسل را نشان داد (شکل  .)1افزایش
تجمع مالنوماکروفاژها در ایستگاه کنارک شدت کمتری نسبت به

شکل  :0بافت طحال ماهی سنگسر معمولی در ایستگاه کنارک :تصویر (الف) افزایش تجمع مالنوماکروفاژها ( ،)MMCتراکم سلولها (،)C
تصویر (ب) تراکم سلولها ( ،)Cافزایش تجمعات مالنوماکروفاژی (.)00× ،H&E( (scale bars: 10µm) ،)MMC

♠
شکل  :1بافت طحال ماهی سرخو معمولی در ایستگاه کنارک :تصویر (الف) افزایش تجمع مالنوماکروفاژها ( ،)MMCپالسماسل ( ،)Pتراکم سلولها (،)C
تصویر (ب) افزایش تجمع مالنوماکروفاژها ( ،)MMCنکروز (.)00× ،H&E( (scale bars: 10µm) )N

تراکم سلولها ،واکوئالسیون و نکروز در طحال ماهیان
جمعآوری شده از این ایستگاه وجود دارد (شکل  .)2افزایش

نتایج بررسی بافت طحال ماهی سنگسر معمولی در ایستگاه
هفتتیر نشان داد ضایعاتی چون افزایش تجمع مالنوماکروفاژها،
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دو ایستگاه رمین و هفتتیر داشت .تراکم سلولها مشاهده شده در
این ایستگاه شدت کمتری نسبت به دو ایستگاه دیگر داشت.
پالسماسل نیز فقط در بافت طحال ماهی سرخو معمولی ایستگاه
کنارک مشاهده شد .همچنین نکروز مشاهده شده در ایستگاه
کنارک شدت کمتری نسبت به ایستگاه هفت تیر داشت
(جدول.)2

صادقی و همکاران  /بررسی آسیبشناسی بافتی طحال ماهی سنگسر معمولی ) (Pomadasys kaakan Cuvier, 1830و...

تجمعات مالنوماکروفاژی در ایستگاه هفت تیر بیشتر از ایستگاه
کنارک و رمین بود .تراکم سلولها در بافت طحال ماهیان این
ایستگاه بیشتر از دو ایستگاه کنارک و رمین بود .همچنین ضایعه
واکوئوالسیون و نکروز در بافت طحال ماهی سنگسر معمولی
فقط در ایستگاه هفتتیر مشاهده گردید (جدول  .)2بررسی بافت
طحال ماهی سرخو معمولی در ایستگاه هفتتیر ضایعاتی همچون
افزایش تجمع مالنوماکروفاژها ،اتساع رگ خونی ،تراکم سلولها
و نکروز را نشان داد .افزایش تجمع مالنوماکروفاژها در ایستگاه

شکل  :2بافت طحال ماهی سنگسر معمولی در ایستگاه هفتتیر :تصویر (الف) افزایش تجمع مالنوماکروفاژها ( ،)MMCتراکم سلولها ( ،)Cواکوئالسیون (،)V
تصویر (ب) نکروز ( ،)Nواکوئالسیون ( ،)Vافزایش تجمع مالنوماکروفاژها (.)00× ،H&E( (scale bars: 10µm) ،)MMC

شکل  :9بافت طحال ماهی سرخو معمولی در ایستگاه هفتتیر :تصویر (الف) افزایش تجمع مالنوماکروفاژها ( ،)MMCنکروز ( ، )Nتراکم سلولها (،)C
تصویر (ب) اتساع رگ خونی ( ،)BVDافزایش تجمعات مالنوماکروفاژی ().)×40 ،(scale bars: 10µm) (H&E ،MMC
10
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هفتتیر بیشتر از ایستگاه کنارک و رمین بود .تراکم سلولها در
این ایستگاه بیشتر از دو ایستگاه رمین و کنارک بود .همچنین
اتساع رگ خونی فقط در این ایستگاه مشاهده گردید .در مجموع
ایستگاه هفتتیر ضایعات بافتی شدیدتری نسبت به دو ایستگاه
رمین و کنارک داشت (جدول  .)2شکل  9ضایعات بافتی مشاهده
شده در بافت طحال ماهی سرخو معمولی در ایستگاه هفتتیر را
میدهد
نشان

اقیانوسشناسی /سال دهم /شماره  /00زمستان 7-18/10/1378
جدول  :2میزان ضایعات در بافت طحال ماهیان جمعآوری شده در ایستگاههای مورد مطالعه
سرخو معمولی

سنگسر معمولی

()Lutjanus johnii

()Pomadasys kaakan

افزایش تجمع مالنوماکروفاژها

-

++

+

+++

++

++

+++

تراکم سلولها

-

++

+

+++

++

+

+++

واکوئالسیون

-

+

-

-

-

-

++

نکروز

-

-

+

++

-

-

++

اتساع پالپ سفید

-

++

-

-

-

-

-

پالسماسل

-

-

+

-

-

-

-

اتساع رگ خونی

-

-

-

+

-

-

-

ضایعات /ایستگاهها

ـ  :بافت بدون ضایعه؛
 : +ضایعه کمتر از % 20؛

 :±وجود ضایعه در بعضی از نمونهها؛
 :++ضایعه بین  % 20تا % 10؛

 : +++به بیشتر از % 10

ماهیان بهعنوان شاخص زیست مهم برای آلودگی استفاده می
شوند .آنها بزرگترین و متنوعترین گروه مهرهداران هستند و
توانایی انطباق با محیطهای متنوع زیادی دارند .ماهیها نسبت به

به بررسی میزان فلزات سنگین در رسوبات خلیج چابهار پرداخت
و بیان نمودند اسکله هفت تیر ،نسبت به اسکلههای دیگر آلودهتر
میباشد Hamzeh .و همکاران ( )2013بیان کردند آلودگی فلزات

تغییرات محیط اطرافشان از جمله افزایش آلودگی نسبتاً حساس
هستند .سالمت ماهی به این ترتیب میتواند منعکسکننده و نشانه
خوبی از وضعیت سالمتی یک اکوسیستم آبی خاص باشد
(.)Adeniran et al., 2017آسیبشناسی بافتی بهعنوان نشانگرهای
زیستشناختی در ارزیابی سالمتی ماهیهای در معرض آالیندهها
به طور گستردهای در آزمایشگاه و مطالعات میدانی مورد استفاده
قرار گرفته است ( .)Thophon et al., 2003با توجه به نتایج به
دست آمده از ضایعات ایجاد شده در بافت طحال ماهیان سرخو

سنگین در منطقه رمین میتواند اثرات منفی متوسط تا شدیدی بر
روی موجودات زنده داشته باشد و آالیندههای مهم این منطقه
مربوط به تعمیر و نگهداری شناورهای صیادی در این اسکله نیمه
بسته میباشد .در تحقیق حاضر کمترین مقدار ضایعات در ایستگاه
کنارک و بیشترین مقدار ضایعات در ایستگاه هفتتیر مشاهده شد
که میتواند ناشی از موقعیت متفاوت (باز یا بسته بودن محل
گردش آب) و میزان ورود آالیندهها به ایستگاههای مورد مطالعه
میباشد .بررسی بافت طحال نشان داد که در ساختار این عضو در

معمولی و سنگسر معمولی در ایستگاههای مورد مطالعه و بررسی
میزان شدت آن در مقایسه با نمونه شاهد مشخص گردید کمترین
میزان ضایعات بافت طحال در ماهیان سرخو معمولی و سنگسر
معمولی ایستگاه کنارک بود و بیشترین میزان شدت ضایعات در
ایستگاه هفتتیر مشاهده گردید که دلیل آن میتواند آلودگی ناشی
از شناورهای صیادی و تجاری موجود در منطقه (سه اسکله هفت
تیر ،شهید بهشتی و شهید کالنتری) و حالت نیمه بسته بودن
ایستگاه هفت تیر باشد Loghmani .در سال  2012میزان تجمع
فلزات سنگین در خلیج چابهار را بررسی نمود و بیان کرد که

سرخو معمولی و سنگسر معمولی بعضی از نواحی پالپ سفید و
قرمز باهم ادغام شده که این موضوع در ایستگاه کنارک در ماهی
سرخو معمولی و ایستگاه رمین در ماهی سنگسر معمولی مشاهده
گردید .همچنین در این نمونهها تراکم پالپ سفید بیشتر از پالپ
قرمز بود Genten .و همکاران ( )2007بیان کردند در طحال
ماهی مرز مشخصی بین پالپ سفید و قرمز دیده نمیشود .در
تحقیق حاضر نیز در بافت طحال ماهی سرخو معمولی ایستگاه
کنارک مرز دقیق بین پالپ سفید و قرمز مشخص نبود (شکل .)0
 Siavosh Haghighiو همکاران که در سال  2010بر روی بافت

بیشترین میزان تجمع فلزات سنگین به ترتیب در اسکلههای هفت-
تیر و شهید کالنتری ثبت شده است که میتواند به دلیل ساختار
اسکلهها و بستهتر بودن و تردد باالی کشتیها و قایقهای صیادی
در این دو اسکله باشد .همچنین  Keshavarziو همکاران ()2014

طحال ماهی قزلآالی رنگینکمان مطالعهای انجام داده بودند ،بیان
نمودند که پارانشیم طحال از دو قسمت اصلی پالپ سفید و قرمز
تشکیل شده که تراکم ناحیهی پالپ سفید به مراتب بیشتر بود که
نتایج آن با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد Kiani .و همکاران
11
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شاهد

رمین

کنارک

هفتتیر

رمین

کنارک

هفتتیر
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انداختن آنتیژنها ،تسهیل تحریک و تکثیر لنفوسیتها است.
ساختار بافتی و عملکرد فیزیولوژیک بافت طحال در مواجهه با
سموم عفونی و غیرعفونی دچار تغییراتی میشود .همچنین بافت
طحال یکی از اندامهای هدف پاتوژنهای عفونی و آالیندهها
است ( .)Kiani et al., 2016پاسخ فیزیولوژیکی به استرس در
ماهیان آب شیرین ،بهویژه ماهیان پرورشی بهخوبی شرح داده

دارند پشتیبانی میشوند .اجسام خارجی ،مانند سلولهای
باکتریایی ،توسط الیپسوئیدها به دام میافتند .در این تحقیق نیز در
پارانشیم طحال عمدتاً گلبولهای قرمز و پالپ قرمز مشاهده شد.
 .4نتیجهگیری

شده است در حالی که دادههای مربوط به بافتشناسی ماهیان
دریایی بسیار محدود است .پاسخ ماهیها به شرایط استرسزا با
افزایش مراکز مالنوماکروفاژی ارتباط دارد چرا که سرکوب ایمنی

نتایج بررسی حاضر بر روی طحال ماهی سرخو معمولی و
سنگسر معمولی در ایستگاههای رمین ،کنارک و هفتتیر نشان داد
که بیشترین شدت ضایعات در ایستگاه هفتتیر مشاهده گردید.

در این مورد ممکن است منجر به کاهش تعداد لنفوسیتهای بالغ
شود Balamurugan .و همکاران در سال  2012از میزان تجمع
سلولهای مالنوماکروفاژ در بافت طحال گونه گربهماهی مخطط

( )Plotosus lineatusبهعنوان نشانگر زیستی از تغییرات زیست
محیطی استفاده کردند Kurtovic .و همکاران ( )2008به بررسی
بافت کلیه و طحال سیباس اروپایی ()Dicentrarchus labrax
پرداختند و بیان کردند علت احتقان در بافت طحال به خاطر
آلودگی آب و غذایی است که توسط ماهی استفاده میشود .در

که دلیل آن نیمه بسته بودن محل ایستگاه هفتتیر میباشد.
همچنین چند دلیل عمده دیگر فعالیت شناورهای صیادی از قبیل
قایق و لنجها این منطقه و مجاورت با اسکله شیهد کالنتری و
شهید بهشتی که محل تردد شناورهای تجاری حمل بار و سوخت
هستند باشد .که موجب افزایش آلودگیهای نفتی و فلزات
سنگین ماهیان و موجودات کفزی که از آن استفاده میکنند
باشد.

تحقیق  Saxenaو  Saxenaکه در سال  2008بر روی ماهیان آلوده
به فلزات سنگین انجام دادند تراکم سلولها یا احتقان مشاهده شد
و آنها بیان کردند که فلزات سنگین باعث تغییرات پاتولوژیک
قابل توجه در اندامهای لنفاوی ماهی و مرگ و میر میشوند .نکروز
بافت طحال نیز از ضایعات مشاهده شده در ماهیان مورد مطالعه
بود که در در مطالعه  Siavosh Haghighiو همکاران ()2010
تعداد زیادی سلول مزانشیمی با هسته بزرگ یوکروماتین در سراسر
پارانشیم دیده شد .در این مقاطع مورفولوژی گلبولهای قرمز به
اشکال مختلف بیضوی ،کروی و دوکی شکل دیده شد .همچنین
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در سال  2012مطالعه ساختار بافتی رأس کلیه و طحال ماهی
شوریده ) (Otolithes ruberو بیاح ) (Liza abuخور موسی را
انجام دادند و بیان نمودند که افزایش تجمع مالنوماکروفاژها،
خونریزی و افزایش رنگدانههای هموسیدرین در بافت طحال
ماهیان جمعآوری شده از ایستگاه پتروشیمی بهعنوان یکی از
ایستگاههای آلوده مشاهده شده است .طحال از اندامهای ایمنی در
ماهیان میباشد که دارای وظایفی از قبیل خونسازی ،به دام

پالپ سفید و قرمز مشاهده شدند (شکل  Menke .)0و همکاران
در سال  2011مشخصات بافت طحال گورخر ماهی ( Danio
 )rerioرا مورد مطالعه قرار دادند و بیان کردند پارانشیم طحال
عمدتاً شامل گلبولهای قرمز و ترومبوسیتها (پالپ قرمز) است
که عالوه بر این الیپسوئیدها نیز در آن یافت میشوند .غالفهای
اطراف شریانی از ماکروفاژها و سلولهای مشبک تشکیل شدهاند
که توسط فیبرهای رتیکولر که در انتهای عروق طحال شرکت

7-18/10/1378  زمستان/00  شماره/ سال دهم/اقیانوسشناسی
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