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Evaluation of Environmental Pollution on Liver Tissue of 
Pomadasys kaakan and Lutjanus johnii in the Oman Sea

[1] Heavy metal induced histopathological alterations in liver, muscle and kidney of ... [2] 
Organosomatic indices, haematological and histological assessment as biomarkers of ... [3]
Determination of heavy metal (Nickel and Cadmium) concentrations in muscle and … [4]
Effect of heavy metal pollutants on fish population in two Egyptian ... [5] Trace metal
concentration and fish size: Variation among fish species in a Mediterranean ... [6] 
Histological methods in the assessment of different feed effects on liver and ... [7] 
Biochemical and (ultra) structural hepatic perturbations of Brachydanio rerio ... [8] An
investigation of some biological aspects of, Javelin grunter, Pomadasys kaakan, in … [9] The 
biological and morphological characteristics of southern fishes of ... [10] Geochemical
investigation on the sources and influences of heavy metal pollution in ... [11] A GIS-based
approach for detecting pollution sources and bioavailability of metals in … [12] Polychaeta 
density changes in Chabahar Bay subtidal area with emphasis on the ... [13] Trace element
concentrations, ecological and health risk assessment in sediment … [14] Histopathological 
study and heavy metal lead and chromium bioaccumulation in gills ... [15] Histopathological 
effects by the accumulation of heavy metals copper and zinc in the ... [16] Histopathological 
study of the liver in abu mullet, Liza abu, and tigertooth croaker … [17] assessment of
contaminants effects on livers of yellowfin sea bream ... [18] Chromium-induced biochemical, 
genotoxic and histopathologic effects in liver and kidney ... [19] Antioxidant responses,
hepatic intermediary metabolism, histology and ultrastructure … [20] Fish gills a monitor
of sublethal and choronic effects of ... [21] The application of histo-cytopathological
biomarkers in marine pollution ... [22] Histopathological analysis of liver in fish (Barbus 
meridionalis petenyi Heckel) in ... [23] Impact of diffused pollution on histological and
hematological properties of Mugil cephalus … [24] Histopathological alterations of the gills, 
liver and kidneys in Anabas testudineus (Bloch) ... [25] Histopathological studies on Tilapia 
zillii and Solea vulgaris from Lake ... [26] Histopathological study of gill and liver of Epaulet 
grouper ... [27] Some biochemical and pathological investigations on monosex ... [28] 
Accumulation of heavy metals in Tilapia fish (Oreochromis niloticus) from … 

Aims Histopathological study is one of the most appropriate ways to evaluate the effects 
of contaminants in aquatic organisms. The aim of the present study was to evaluate the 
histopathological changes and histopathological alternation index (HAI) in liver tissue of 
Pomadasys kaakan and Lutjanus johnii in the Oman Sea.
Materials & Methods In this study, 18 number Pomadasys kaakan and Lutjanus johnii were 
captured from 3 stations including Ramin, Konarak, and Haft-Tir by gillnet in winter 2016. 
In order to study the type and severity of tissue lesions, fixation stages in Bowen’s solution, 
tissue processing in tissue processing device, paraffin impression, tissue sections 4-5 microns 
thickness with microtome, stained with hematoxylin and eosin were done for liver tissue of 
both fish species.
Findings Tissue lesions observed in fish livers included hepatocyte vacuolization, enlargement 
of sinusoid, adipose cell accumulation, blood congestion, nuclear pyknosis, hemorrhage, and 
necrosis. In addition, these tissue lesions were higher in Haft-Tir station and lower in Ramin 
station than in other stations. In Haft-Tir station, histopathological alternation index in liver 
tissue of both fish species were higher than other two stations.
Conclusion Due to the high traffic of the Haft-Tir dock and its close proximity to other docks 
in the area, the accumulation of pollutants at this station is high and lead to more severe tissue 
lesions in fish.
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بررسی اثرات آلودگی محیطی بر بافت کبد ماهیان 
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	Lutjanus)معمولی  یسرخو johnii)  در
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  چکيده
ات اثر  ارزیابی یهاراه نیتراز مناسب یکی یبافت یشناسبیآس مطالعه اهداف:
 تغییرات یمطالعه حاضر با هدف بررس .است موجودات آبزیدر  هاندهیاز آال یناش

سنگسر  انیبافت كبد ماه (HAI)بافتی و شاخص تغییرات هیستوپاتولوژیک 
	Pomadasys) یمعمول kaakan) یمعمول یسرخو و (Lutjanus	 johnii) 

  شد.انجام دریای عمان 
قطعه ماهی سنگسر معمولی و سرخوی  ۱۸در این مطالعه  ها:مواد و روش

در  ریبا استفاده از تور گوشگ ریت كنارک و هفت ن،یاز سه ايستگاه رممعمولی 
بد بافت كمنظور بررسی نوع و شدت ضایعات بافتی، بهد. ش دیص ١٣٩٥زمستان 

اه آوری بافت در دستگهر دو گونه ماهی مراحل تثبیت بافتی در محلول بوئن، عمل
-٥گیری مقاطع بافتی به ضخامت گیری با پارافین، برش، قالبی بافتآور عمل
  گذراندند.آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین را میکرون با میکروتوم و رنگ٤

شدن واکوئولهشامل شده در کبد ماهیان ضایعات بافتی مشاهده ها:یافته
احتقان خون، ی چربی، هاسلولاتساع سینوزوئیدها، تجمع ها، هپاتوسیت

ضایعات بافتی در پیکنوزیس هسته، خونریزی و نکروز بودند. همچنین این 
مشاهده  هایر ایستگاهتیر بیشتر و در ایستگاه رمین کمتر از سا ایستگاه هفت

ر در هر دو تیشد. شاخص تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت کبد در ایستگاه هفت 
  .گونه ماهی بیشتر از دو ایستگاه دیگر بود

دیک تیر و فاصله نز  اسکله هفتدلیل پرترددبودن رود بهاحتمال می گیری:نتیجه
 در این ایستگاه باال بوده آالیندههای دیگر منطقه، میزان تجمع مواد آن با اسکله

  و سبب بروز عوارض شدیدتر بافتی در ماهیان شده است.
	دریای عمان، یمعمولی سرخوسنگسر معمولی،  ،كبد ها:یدواژهکل
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  مقدمه
 طورها بهاز آالینده یابا ورود مجموعه یآب یهامستیاکوس سالمت
مدرن  یهاشیوهاز  یناش یهاتی. فعالمعرض خطر قرار دارددر  یجد

 زانیشدن سبب افزایش میو صنعت ینیرشد سریع شهرنش ی،کشاورز 
ها و شود. آالیندهیم یآب یهاطیمختلف در مح یاییمیمواد ش

 رد رهیو غ نیسنگها، فلزات شکآفت ی،تصنع یهاسموم فاضالب

رسند و اثرات مخربی بر این محیط های آبی میه اکوسیستمنهایت ب
گذارند و درنتیجه از طریق زنجیره غذایی به و موجودات آبزی می

 یستیز ینشانگرها .[1]شوندانسان منتقل و باعث ایجاد بیماری می
 ،ییایمیوشیب ،یسلول راتییتغ زانیم یبررس یبرا یمهم یارهایمع

 وانندتیموجود زنده هستند که م کیدر  یکیولوژیزیف ای یمولکول
ن را نشا یطیمح یهاندهیاثرات آال ای هاندهیقرارگرفتن در معرض آال

  .[2]دهند
عنوان آنها را به ان،یآبز ییغذا میو رژ یبودن محل زندگدردسترس
 یآب یهاستمیاکوس یسالمت یغربالگر  یمطلوب برا یهاشاخص
و  ییایمیش زیو آنال یساز آماده ،یبردار نمونه رایاست. زکرده  لیتبد
. [3]است ترنهیهزتر و کمموارد مختلف ساده یها برانمونه یبافت

 هانیتامیو ،یضرور  یاز انواع مواد معدنبودن سرشار دلیلماهی به
انسان  یبرا نیاز منابع مهم پروتئ، راشباعیچرب غ یدهایو اس

 ،حایز اهمیت است آن و سالمت تیفیکشود و بنابراین محسوب می
 داریاپ ییایمیش یهاندهیاز آال یعیزان وسیبا م تواندیم یماهچراکه 
که مواد  آنجا از .[4]شودآلوده  نیجمله فلزات سنگ از ستیزطیدر مح
ور را دارند، حض یمختلف بدن ماه یاهتجمع در بافت تیقابل ندهیآال

 وارخیپستانداران، پرندگان ماه دیسبب تهد یآب یهاطیآنها در مح
  .[5]شودیم ییغذا رهیزنج قیانسان، از طر تیو درنها
 یابیارز یراب یستیعنوان نشانگر زبه یبافت یشناسبیآس راتییتغ

عمده  تی. مزرودیبه کار م هاندهیدر معرض آال انیسالمت ماه
توسط توان آنها را میاست که  نیا یمیعال نیاستفاده از چن

 ستیزطیروده و آبشش مح ه،یمانند کبد، کل یخاص یهااندام
رد و عملک ت،یدلیل موقعزدا و بهعنوان اندام سمکبد به کرد. بررسی
در برابر انواع  ریپذبیآس یهااز اندام یکی ،یرسانخون ستمیس

 یاهگون در کبد به یساز یروند تجمع و خنثاست.  هاندهیمختلف آال
را به حداقل  یاز مواد سم یتا اثرات ناش کندیاست که تالش م
ست ا یعیسر اریمکانیزم بس یدر کبد ماه هاندهیبرساند. تجمع آال

 قیدر کبد باشد که از طر یونیکه ممکن است علت آن وجود کانال 
از  .ابندیو در آن تجمع وند ها وارد شبه سلول توانندیم هاندهیآن آال
شدت با حضور به ومیمانند مس و کادم هاندهیجذب آال گرید یسو
 ی. وقتمرتبط است هاتیهپاتوس توزولیس رد نیونیمتالوت نیپروتئ
 یافک یفلز ورود یهاونیتمام  یجداساز  یبرا هانیپروتئ نیسنتز ا

لکس پکنند و کم جادیا یکبد بیآس توانندیآزاد م یهاونینباشد، 
 .[6]ودشیمنتقل م هیگردش خون به کل ستمیبا س یفلز  نیپروتئ

در  ییزداسم یهاتینظر فعال از انیبدن ماه نداما نیترکبد مهم
 یکیولوژیزیف یاست و بررس یطیمح یهاندهیشدن با آالزمان مواجه

ه اثرات مطالع یهاراه نیتراز مناسب یکی کبد یبافت یشناسبیو آس
  .[7]شودمحسوب می انیآبزدر  هاندهیاز آال یناش

 یسرخو یماهو  (kaakan	Pomadasys) ماهی سنگسر معمولی
	Lutjanus) معمولی johnii)  و تجاری باارزش  یهاگونهاز

 یماهاین دو گونه  .هستندعمان  یایو در فارس جیدر خلاقتصادی 
 یاهآلود با بستر ماسساحلی گل یهادر آبهستند و وابسته به بستر 

  .[9	,8]دنکنتغذیه می هایو ماه یز کف مهرگانیبو از  یو گلی زندگ
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عنوان تنها دریای مرتبط با اقیانوس در ایران از بهعمان  اییدر
های دلیل عبور و مرور کشتیاهمیت زیادی برخوردار است و به

تجاری و همچنین افزایش توسعه صنایع در حوزه خلیج چابهار در 
ها قرار دارد. مطالعات متعددی که در آالیندهمعرض ورود انواع 

دهنده افزایش میزان های اخیر در این منطقه انجام گرفته، نشانسال
  .10]‐[13هایی چون فلزات سنگین در این دریا استآالینده

در خصوص بررسی محیطی تغییرات بافتی بافت کبد ماهیان دریایی 
است که از جمله  های جنوبی ایران مطالعاتی انجام شدهدر آب
	Otolithes)توان به ماهی شوریده های مورد بررسی میگونه

)ruber ماهی [16]و خلیج فارس [15]، خلیج پزم[14]در خلیج چابهار ،
 (latus	Achanthopagrus)و شانک زردباله  (abu	Liza)بیاح 

اشاره کرد. اما اطالعاتی در  [17]فارس)  در خوریات ماهشهر (خلیج
شناسی بافت کبد ماهی سرخوی معمولی و سنگسر مورد آسیب

بنابراین مطالعه حاضر با  .معمولی در دریای عمان وجود نداشت
هدف بررسی تغییرات بافت کبد ماهی سنگسر معمولی و سرخوی 

های آلوده به فلزات سنگین در دریای عمان معمولی در ایستگاه
	انجام شد.

  

  هامواد و روش

 هاییگیری میزان آالیندهبراساس مطالعات پیشین در مورد اندازه
، سه 10]‐[13چون فلزات سنگین در خلیج چابهار و دریای عمان

ید تیر با بار آالیندگی نسبتاً باال برای صایستگاه رمین، کنارک و هفت
 طول کل میانگیندو گونه ماهی سنگسر معمولی (

) و گرم٦/٥١٢±٥/٥٨ وزن کل میانگین و مترسانتی٥/٣٥±٣٥/٤
 و مترسانتی٥/٢٢±٤/٣ طول کل میانگینسرخوی معمولی (

 ۱). شکل ۱) انتخاب شدند (جدول گرم٦/٢٠٥±٢٢ وزن کل میانگین
قطعه از هر  ۱۸دهد. برداری را نشان میهای نمونهموقعیت ایستگاه

صید  ۱۳۹۵تان سال دو گونه مذکور با استفاده از تور گوشگیر در زمس
ه شناسی بها بالفاصله پس از صید، برای مطالعات بافتو نمونه

آزمایشگاه انتقال داده شدند. بافت کبد هر دو گونه ماهی در هر 
ساعت  ۴۸ایستگاه جداسازی و ابتدا در محلول بوئن تثبیت و پس از 

  .[18]شناسی) ذخیره شد(تا زمان انجام آزمایشات بافت %۷۰در الکل 
شناسی (آبگیری، منظور مطالعات بافتسازی بافت بهآماده
ی بافت مدل آور عمل سازی و آغشتگی) به کمک دستگاهشفاف

MK1420 )م شد. نجاشده ابندی؛ ایران)، تحت برنامه زمانپویان
شده دو گونه ماهی با استفاده از دستگاه سپس از بافت کبد آماده

-٥هایی با ضخامت ایران) برش؛ انیپو( MK1110 مدلمیکروتوم 
 ها و اجزای سلولیمنظور تشخیص سلولمیکرون تهیه شد. به٤

های یزشده برای مطالعات میکروسکوپی، پس از قراردادن برشمتما
 -ها با روش هماتوکسیلینبافتی روی الم میکروسکوپی، برش

شده از بافت کبد هر دو های تهیهالم .[19]آمیزی شدندائوزین رنگ
برداری ونه ماهی با میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین عکسگ

 X۴۰یی نمابا بزرگ(نیکون؛ ژاپن)  50i	Eclipse	Nikon دیجیتال
غییرات پاتولوژیک، ت نتایج ارزیابی منظوربه ی قرار گرفتند.بررس مورد

کبد ماهی سنگسر معمولی و سرخوی  در شدهمشاهده بافتی
). درجه صفر، ٢بندی شد (جدول طبقهمعمولی از درجه صفر تا سه 

بدون تغییرات بافتی، درجه یک، تغییرات بافتی اندک، درجه دو، 
تغییرات بافتی متوسط و درجه سه تغییرات بافتی شدید را نشان 

برای تعیین شاخص تغییرات  ١در نهایت از رابطه  .[20]دهدمی
  استفاده شد: (HAI)هیستوپاتولوژیک 

)۱(  
HAI=	(1×ΣI)+(10×ΣII)+(100×ΣIII) 
 

 Σدهنده مراحل تغییرات بافتی و نشان IIIو  I ،IIدر این رابطه 
 ۱۰مقادیر صفر تا  گویای تعداد تغییرات بافتی هر مرحله است.

 ۲۰تا  ۱۱شاخص تغییرات هیستوپاتولوژیک، عملکرد طبیعی اندام، 
آسیب شدید و  ۱۰۰تا  ۵۰آسیب متوسط،  ۵۰تا  ۲۱آسیب اندک، 
آسیب بسیار شدید و غیرقابل بازگشت اندام را نشان  ۱۰۰مقادیر باالی 

  .[20]دهندمی
  

	بردارینمونههای مختصات جغرافیایی ایستگاه )۱جدول 
	(E) طول جغرافیایی 	(N)عرض جغرافیایی  	ایستگاه

"٦٠°١٦ˊ٠٧  "٢٥°٢٠ˊ٢٢ 	رمین 
"٦٠°٢٥ˊ١٣  "٢٥°٢٩ˊ٥٥ 	 	کنارک
"٦٠°١٦ˊ٠٢ 	 "٢٥°١٨ˊ٢٩ 	 	تیرهفت

  

	
  های مورد مطالعهموقعیت ایستگاه )١شکل 

  
: تغییرات بافتی اندک؛ مرحله Iتغییرات هیستوپاتولوژیکی کبد؛ مرحله  )٢جدول 

II تغییرات بافتی متوسط؛ مرحله :III[16]: تغییرات بافتی شدید  
  تغییرات هیستوپاتولوژیکی کبد  مرحله آسیب

I	
اتساع سینوزوئیدها*، افزایش ها*، شدن هپاتوسیتواکوئوله
  هیپرتروفی هسته ی چربی*،هاسلولتجمع  های ترشحی،سلول

II  
شدن هسته، افزایش *، واکوئولهاییهناحفساد احتقان خون*، 

  تجمعات مالنوماکروفاژی

III  *نکروز*، خونریزی*، پیکنوزیس هسته  
  شده در دو گونه مورد بررسی مطالعه حاضرهای مشاهده*آسیب

  
منظور بررسی میانگین شاخص تغییرات هیستوپاتولوژیک و به

استفاده  20	SPSSافزار ها از نرماختالف این شاخص بین ایستگاه
). >٠٥/٠pبررسی شد ( %۹۵و اختالف آماری در سطح اطمینان باالی 

	رسم شدند. 2010	Excel نمودارها با استفاده از

K
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   ۱۳۹۸ پاییز، ۴، شماره ۸دوره                                                                                                                                                                     التیشعلوم و فنون  یپژوهش -ینامه علمفصل

  هایافته
نگسر س پس از بررسی میکروسکوپی مقاطع بافت کبد دو گونه ماهی

ی بافت کبد هانمونهمعمولی و سرخوی معمولی مشخص شد که 
 ریتهفتهر دو گونه ماهی در ایستگاه رمین نسبت به دو ایستگاه 

و کنارک عوارض کمتری را نشان دادند. بنابراین تعدادی از 
های بافت کبد هر دو گونه در ایستگاه رمین که بدون عارضه نمونه

الم نمونه شاهد  درشاهد انتخاب شدند.  نمونهعنوان بودند به
ها فضای سینوزوئیدی را یم کبدی یا هپاتوسیتپارانش هایسلول

ها دارای اشکال هپاتوسیت کنند.یکبدی ایجاد م یهااحاطه و طناب
نها های نسبتًا گرد در مرکز آکه هستهبودند  و سیتوپالسم یکنواخت

در ). ۲مشاهده شد (شکل در کنار هسته  ی مشخصهاو هستک
ده در ماهی سنگسر شادامه به شرح جزییات عوارض بافتی مشاهده
های مطالعاتی پرداخته معمولی و سرخوی معمولی در ایستگاه

  شود.می
نتایج بررسی ضایعات بافتی کبد ماهی سنگسر معمولی در ایستگاه 

ها، خونریزی و نکروز شدن هپاتوسیترمین عوارضی چون واکوئوله
 ورتصای بهرا نشان داد. همچنین اتساع سینوزوئیدها و فساد ناحیه

های بافتی ). آسیب۳در بافت مشاهده شد (شکل  تکهتکه
شده در بافت کبد ماهی سنگسر معمولی در ایستگاه رمین مشاهده

ی کبد های بافتتیر کمتر بود. بررسی الم نسبت به ایستگاه هفت
شدن واکوئولهایستگاه رمین ضایعات ماهی سرخوی معمولی در 

ها، اتساع سینوزوئیدها، احتقان خون در سینوزوئیدها، هپاتوسیت
یی با پیکنوزیس هاسلولای و نکروز وسیع به همراه فساد ناحیه

). در این ایستگاه همانند ایستگاه ۴ی را نشان داد (شکل اهسته
هفت تیر نکروز وسیعی در بافت کبد سرخوی معمولی مشاهده شد. 

شده در ماهی سرخوی معمولی در ایستگاه مشاهدهشدت ضایعات 
رمین بیشتر از ضایعات موجود در ماهی سنگسر معمولی در این 

  ایستگاه بود.
شده از کبد ماهی سنگسر معمولی در ایستگاه مقاطع بافتی تهیه

ی هاسلولشدن و ، خونریزی، واکوئولهنکروز کنارک ضایعاتی چون
ی چربی تنها در بافت کبد سنگسر هاچربی را نشان داد. تجمع سلول

). در بررسی مقطع ۵معمولی در ایستگاه کنارک ثبت شد (شکل 
شده از کبد ماهی سرخوی معمولی در ایستگاه کنارک بافتی تهیه

یی با پیکنوزیس هاسلولهای بافتی شامل نکروز به همراه یبآس
ها بود. همچنین شدن هپاتوسیتخونریزی و واکوئوله ،یاهسته
 تکههتکصورت ای بهیهناحنوزوئیدها دارای اتساع بودند و فساد سی

). شدت ضایعات بافت کبد ماهی در ۶در بافت دیده شد (شکل 
ایستگاه کنارک کمتر از ایستگاه هفت تیر و بیشتر از ایستگاه رمین 

  بود.
مشاهدات میکروسکوپی بافت کبد ماهی سنگسر معمولی در 

یی هالسلوند نکروز وسیع به همراه ضایعاتی مانایستگاه هفت تیر 
ی و خونریزی را نشان داد. سینوزوئیدها دارای اهستهبا پیکنوزیس 

ای ها و فساد ناحیهشدن هپاتوسیتو واکوئولهاحتقان خون بودند 
رفت. در این نیز مشاهده شدند. بافت کبد رو به نکروز پیش می

 مقاطع بافتی وجودها در ایستگاه نکروز بیشتر از سایر ایستگاه
وفور مشاهده شد ای نیز بهداشت و به دنبال آن پیکنوزیس هسته

). در بافت کبد ماهی سرخوی معمولی ایستگاه کنارک نیز ۷(شکل 
ای، اتساع ضایعاتی چون نکروز، خونریزی، پیکنوزیس هسته

ها و فساد شدن هپاتوسیتسینوزوئیدها، احتقان خون، واکوئوله
). بیشترین ضایعات در کبد ماهی ۸د (شکل ای دیده شناحیه

سرخوی معمولی در ایستگاه هفت تیر بود که در این بین ضایعه 
  نکروز بیشتر از بقیه ضایعات گزارش شد.

  

	
آمیزی رنگنمونه شاهد بافت کبد ماهی سرخوی معمولی حاصل از  )٢شکل 

با هسته  های کبدی سالمسلول ؛میکرومتر)١٠ مقیاس:ائوزین ( -هماتوکسیلین
  ).X٤٠ نمایی(بزرگ شودیمیکنواخت مشاهده  توپالسمیو سمرکزی 

  

  
آمیزی رنگتصویر کبد سنگسر معمولی در ایستگاه رمین حاصل از  )٣شکل 

 :dS؛ نکروز: N؛ X٤٠نمایی بزرگ میکرومتر) با١٠ مقیاس:ائوزین ( -هماتوکسیلین
	شدن: واکوئولهVی؛ اهیناح: فساد Pdی؛ ز یخونر: H؛ دهاینوزوئیساتساع 

  

	
آمیزی رنگبافت کبد سرخوی معمولی در ایستگاه رمین حاصل از  )٤شکل 

 :dS؛ نکروز: N؛ X٤٠نمایی بزرگ میکرومتر) با١٠ مقیاس:ائوزین ( -هماتوکسیلین
؛ شدن: واکوئولهVی؛ اهسته: پیکنوزیس PNی؛ ز یخونر: H؛ دهاینوزوئیساتساع 
HS : هادینوزوئیساحتقان خون در  
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آمیزی رنگبافت کبد سنگسر معمولی در ایستگاه کنارک حاصل از  )٥ شکل

: CF؛ نکروز: N؛ X٤٠نمایی بزرگ میکرومتر) با١٠ مقیاس:ائوزین ( -هماتوکسیلین
  شدن: واکوئولهVی خفیف؛ ز یخونر: Hی؛ چربی هاسلولتجمع 

  

  
آمیزی رنگبافت کبد سرخوی معمولی در ایستگاه کنارک حاصل از  )٦شکل 

: PN؛ نکروز: N؛ X٤٠نمایی بزرگ میکرومتر) با١٠ مقیاس:ائوزین ( -هماتوکسیلین
ی ز یخونر: Hی؛ اهیناحفساد : Pd؛ دهاینوزوئیساتساع : dSی؛ اهستهپیکنوزیس 

  شدن: واکوئولهVخفیف؛ 
  

  
زی آمیرنگتیر حاصل از  بافت کبد سنگسر معمولی در ایستگاه هفت )٧شکل 

: PN؛ نکروز: N؛ X٤٠نمایی بزرگ میکرومتر) با١٠ مقیاس:ائوزین ( -هماتوکسیلین
: Vی خفیف؛ ز یخونر: Hسینوزوئید؛  در خون احتقان: HSی؛ اهستهپیکنوزیس 
  شدنواکوئوله

  

	
 آمیزیرنگتیر حاصل از  بافت کبد سرخوی معمولی در ایستگاه هفت )٨شکل 

: PN؛ نکروز: N؛ X٤٠نمایی بزرگ میکرومتر) با١٠ مقیاس:ائوزین ( -هماتوکسیلین
؛ دهاینوزوئیساتساع : dSسینوزوئید؛  در خون احتقان: HSی؛ اهستهپیکنوزیس 

Pd :ی؛ افساد ناحیهH :ی؛ ز یخونرVشدن: واکوئوله  

 های بافت کبد ماهیاندر نمونه شاخص تغییرات هیستوپاتولوژیک
 های مختلف بررسیسنگسر معمولی و سرخوی معمولی در ایستگاه

شد. نتایج این بررسی نشان داد که این شاخص در بافت کبد هر دو 
تیر با توجه به جدول گونه ماهی در ایستگاه رمین، کنارک و هفت 

ناپذیر گشتبندی از نوع ضایعات درجه سه و غیرقابل ترمیم و بر دسته
تواند عملکرد طبیعی بافت و اندام را تحت تاثیر قرار است که می
های بافت کبد هر دو گونه ماهی ). در برخی از نمونه۱دهد (نمودار 

پذیر ایستگاه رمین ضایعات در حد بسیار کم و از دسته اول و برگشت
مشاهده شد. آنالیز آماری شاخص تغییرات هیستوپاتولوژیک نشان 

که مقدار این شاخص در ماهی سنگسر معمولی و سرخوی داد 
داری ندارد معمولی در ایستگاه رمین و کنارک اختالف آماری معنی

)۰۵/۰p>،(  تیر با دو ایستگاه رمین و کنارک اما بین ایستگاه هفت
). الگوی شاخص >۰۵/۰pداری مشاهده شد (اختالف آماری معنی

های دو گونه ماهی در ایستگاهتغییرات هیستوپاتولوژیک در کبد هر 
  تیر ثبت شد.هفت<کنارک<صورت رمینمختلف به

  

  
میانگین شاخص تغییرات هیستوپاتولوژیک در کبد ماهی سنگسر  )١نمودار 

حروف غیرمشابه  برداری؛های نمونهمعمولی و سرخوی معمولی در ایستگاه
  .)>٠٥/٠pدار هستند (دهنده اختالف آماری معنینشان

  
  بحث

طی دو دهه گذشته انواع تغییرات هیستوپاتولوژیک در ماهی 
 موردمحیطی های زیستی در نظارت بر آلودگی عنوان شاخصبه

ص یت تشخیقابل ی زیستینشانگرها .تگرفته اس استفاده قرار
های زیستی های محیطی بر سیستمیرات ناشی از آالیندهثات

ی شناسایی تاثیر مواد شیمیایی خاص در برا. دارند راموجودات زنده 
، محیطی اطالعاتی در مورد تغییرات مولکولییستزیامدهای پ
ی جمعیتی هاپاسخ هیستوپاتولوژیکی و، یزیولوژیکی، فیوشیمیاییب
در سطوح بیولوژیکی مثل  هاپاسخ کلی طور. بهشودمی برده کار به

 ر، قابلتتر، حساسخاصیوشیمیایی و بی مولکولی هاواکنش
کی در سطح بیولوژی هاپاسخسوی دیگر  ازهستند.  ترآسانو  تکرارتر

طور مستقیم ی اجتماعی بههاو پاسخباالتر مثل جمعیت 
ت مدیری از نظررو ین ا از وها هستند سالمت اکوسیستم دهندهنشان
  .[21]اهمیت بیشتری دارند محیطییستز

0

50

100

150

200

250

300

350

رمین کنارک هفت تیر

ر ک
ک د
وژی
تول
وپا
ست
هی

ت 
یرا
غی
ص ت

اخ
ش

بد

ایستگاه
سنگسر معمولی سرخو معمولی

b
b

a a

a a



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکارانی صادق نیپرو ۲۲۶

   ۱۳۹۸ پاییز، ۴، شماره ۸دوره                                                                                                                                                                     التیشعلوم و فنون  یپژوهش -ینامه علمفصل

ی معمول و سرخویهای سنگسر معمولی یماهدر بررسی بافت کبد 
ین ضایعات هسیتوپاتولوژی و رمتیر  ، هفتهای کنارکدر ایستگاه

نکروز، طور گسترده دیده شد که از جمله آنها در بافت کبد به
، ناحتقان خو، سینوزوئیدها ، اتساعیاهستهیکنوزیس ، پیزیخونر
 .بود ی چربیهاسلول شدن و تجمع، واکوئولهاییهناح فساد
در هر دو نوع ماهی مورد مطالعه در  شدهمشاهدهیشترین ضایعات ب

ین ضایعات در بافت کبد آنها در ایستگاه و کمترتیر ایستگاه هفت 
رمین ثبت شد. همچنین بیشترین ضایعه نکروز و خونریزی بود که 

شدن ها مشاهده شد. بعد از آن واکوئولهدر همه ایستگاه
غیر از ماهی سنگسر معمولی صیدشده از  ها ثبت شد کههپاتوسیت

ها قابل مشاهده بود. ضایعه تجمع ایستگاه کنارک در بقیه ایستگاه
های چربی تنها در بافت کبد ماهی سنگسر معمولی در ایستگاه سلول

 های شهرییندگیآالاثر ای با بررسی کنارک گزارش شد. در مطالعه
	meridionalis	Barbusروی کبد ماهی  petenyiهای یب، آس
ی پارانشیمی همراه با خونریزی در هاسلول نکروز پاتولوژیکی شامل

 .[22]ی داردهمخوانبافت کبد مشاهده شد که با نتایج مطالعه حاضر 
ماهیان در دو گونه از کفالکبدی در  یعاتضا [23]و همکاران تایل
بد کیدرین در هموس رسوب ،هادر هپاتوسیت نکروزصورت را به مصر

خون در سینوزوئیدها گزارش کردند  و تجمع ، ادمیزی، خونرو همولیز
یجه گرفتند تغییرات هیستوپاتولوژیک در هر دو ماهی ممکن و نت

آب  و ، فاضالبقرارگرفتن ماهی با کودمعرضدلیل نتیجه دراست به
ای دیگر، ضایعات شود، باشد. در مطالعهکشی که به دریا وارد میزه

 ابی کبدی همراه هاسلول و نکروزی ، پرخونخونریزیکبدی شامل 
	Anabasی در کبد ماهیان اهستهتکی هاسلول وجود

tesudioeus  که در معرض آب آلوده قرار گرفته بودند گزارش شد
  .[24]ها بر بافت کبد ماهی استاثر سوء آالینده دهندهنشان که

دارد و محل کبد نقش مهمی در عملکرد حیاتی بدن موجودات زنده 
این اندام دارای  ها در ماهی است.اصلی تجمع زیستی و دفع آلودگی

به این دلیل در و سموم است  و حذفسازی یخنثنقش حیاتی در 
های پاتولوژیکی و متابولیکی حساسیت زیادی یبآسبرابر ابتال به 

سبب اهمیت این اندام در جذب  سازومهم کبد در سوخت . نقشدارد
و  زادهکامران. [25]و ذخیره مواد سمی محیطی شده است

)	Otolithesبه بررسی ساختار کبد ماهی شوریده  [16]همکاران

ruber) ی پرداختند و موس خورهای محیطی مواجهه با آالینده در
بیان کردند که شدت ضایعات ایجادشده در بافت کبد به میزان 

 .محیط بستگی دارد که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت داردآلودگی 
به مطالعه هیستوپاتولوژیک آبشش و کبد  [26]کوهکنو  صادقی

	Epinephelus)زیتونی منقوط دریای عمان هامور ماهی لکه

stoliczka) ، یر کروم پرداختند که نتایج این مطالعه در ثاتتحت
 زمانمدتد که هر چه بافت کبد ضایعاتی را نشان داد و دریافتن

ماهی در معرض آالینده بیشتر باشد شدت ضایعات نیز  قرارگرفتن
با توجه به نتایج مطالعه حاضر از جمله نکروز و  شود.بیشتر می
ر تیین و هفت رم یستگاه کنارک،ادر هر سه  شدهمشاهدهخونریزی 

بودن ماهی سنگسر دلیل درتماستوان نتیجه گرفت که بهیم

های موجود در محیط این یندهآالمعمولی و سرخوی معمولی با 
اثرات  [15]بلوچتغییرات در بافت کبد آنها ایجاد شده است. 

هیستوپاتولوژیک ناشی از تجمع فلزات سنگین مس و روی را در 
در خلیج پزم دریای عمان  (ruber	Otolithes)کبد ماهی شوریده 

شده شامل مشاهده بررسی کرد که ضایعات هیستوپاتولوژیک
ای، نکروز و افزایش مراکز مالنوماکروفاژی، پیکنوزیس هسته

ها بود. در این مطالعه مشخص شد شدن هپاتوسیتواکوئوله
های نزدیک به ساحل حضور دارند دارای ماهیانی که در ایستگاه

لودگی دلیل آضایعات بافتی بیشتری در کبد هستند که این امر به
ها گزارش شد. نتایج این بررسی با مطالعه حاضر هبیشتر این ایستگا
  .همخوانی دارد

و  هاسمزدایی انواع با توجه به اینکه نقش کبد در ماهی محلی، سم
یانگر ها بشدن هپاتوسیتاست واکوئوله ، ممکنمواد شیمیایی است

ها و آزادشدن آنها در رفتن تعادل بین سنتز مواد در این سلولازبین
هایی مانند نکروز یبآس. [27]خون باشدسیستم گردش 

یزی که در بافت کبد و خونری اهستهیکنوزیس ها، پهپاتوسیت
 زمانو مدتها تواند با غلظت آالیندهماهی ثبت شده است، می

طوالنی قرارگرفتن ماهی در محیط با آالیندگی باال ارتباط مستقیمی 
. شونداد میها در صورت وجود استرس ایجیبآسداشته باشد. این 

در آنها با  ها، لختهرگداخل این  یزی، خونری خونیهارگ اتساع
 وی کبدی هاسلولتوانند باعث دژنرسانس در توقف جریان خون می

شدن شناسی کبد، واکوئولهدر آسیب. [25]در بافت کبد شوند نکروز
طور معمول ایجاد ها در اثر دیستروفی لیپیدها بههپاتوسیت

 کبدی یک مرحله پیش ذخیره چربی اعتقاد بر این است کهشود. می
 ،از نکروز است که در کبد ماهیانی که در معرض آالیندگی فلزات

هستند، مشاهده شده  هات خام و سایر آالیندههای نفعصاره
  .[28]است

میزان بررسی بافت کبد ماهیان در مطالعه حاضر نشان داد که 
تیر در هر دو ماهی سنگسر معمولی ضایعات بافتی در ایستگاه هفت 

های ایستگاه و درها بود ی معمولی بیشتر از سایر ایستگاهو سرخو
یباً ضایعات هیستوپاتولوژیک به میزان برابر تقرین و رمکنارک 

الگوی شاخص تغییرات هیستوپاتولوژیک در کبد هر مشاهده شد. 
صورت های مختلف بهایستگاهدو گونه ماهی در 

همچنین میانگین شاخص تغییرات  تیر بود. هفت<کنارک<رمین
اری با دتیر اختالف آماری معنی هیستوپاتولوژیک در ایستگاه هفت

وضعیت  . با توجه به مطالعه)>۰۵/۰p(دو ایستگاه دیگر داشت 
میزان حضور فلزات سنگین در منطقه خلیج چابهار و دریای عمان 

ها در طی سالیان اخیر انجام شده، افزایش میزان این آالیندهکه 
در بررسی  [12]یلقمان. [13	,12	,10]دریای عمان رو به افزایش است

 جمعت بیشترین میزان ،چابهار خلیج در سنگین فلزات تجمع میزان
نتری شهید کال و یرت هفت یهااسکلهترتیب در  را به سنگین فلزات

 االیب تردد، بودنتربسته، هااسکلهساختار گزارش کرد و دلیل آن را 
این دو اسکله بیان کرد. همچنین  در صیادی هایقایق و هاکشتی
تواند های مهم رمین میبیان کردند که آالینده [10]و همکاران حمزه
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مربوط به تعمیر و نگهداری شناورهای صیادی در این اسکه 
تواند بسته باشد که آالیندگی فلزات سنگین در این منطقه مینیمه

ر د اثرات منفی متوسط تا شدیدی روی موجودات زنده داشته باشد.
اه مربوط به ایستگ های بافتییبآسیشترین مقدار ب مطالعه حاضر

تواند تاییدی بر مطالعات پیشین این منطقه یر بود که میت هفت
تیر محل  های محیطی باشد. اسکله هفتدر خصوص وجود آالینده

تردد و پهلوگیری بسیاری از شناورهای تجاری و صیادی است و 
شهید  هایفاصله نزدیکی با دو اسکله مهم دیگر منطقه یعنی اسکله

ن تواند سبب باالرفتبهشتی و شهید کالنتری دارد. همین عوامل می
رات مخرب زیستی میزان آالیندگی در منطقه و به دنبال آن بروز اث

  در موجوداتی چون ماهیان شود.
  

  یر یگجهینت
ی سنگسر معمولی و سرخوی ماهضایعات بافتی کبد دو گونه 

تیر بیشترین و در ایستگاه رمین کمتر از معمولی در ایستگاه هفت 
الگوی شاخص تغییرات ها بود. همچنین سایر ایستگاه

ف های مختلایستگاههیستوپاتولوژیک در کبد هر دو گونه ماهی در 
ضایعات  تیر ثبت شد.هفت<کنارک<صورت رمینبه

ر دلیل حضوهای مذکور احتماالً بههیستوپاتولوژیک در کبد گونه
آالینده فلز سنگین که در مطالعات پیشین در این مناطق 

که مطالعه کبد ماهی سنگسر یی آنجا از شده بود، است.گزارش 
بار در دریای عمان انجام معمولی برای اولین و سرخویمعمولی 

یسه نتایج و مقاها شده است، مطالعات بیشتر روی سایر ماهی
با نتایج این مطالعه ضرورت دارد که از این طریق  آمدهدستبه
ای و یهتغذها با تنوع ها روی ماهییندهآالیر ثاتتوان به یم

  زیستگاهی پی برد.
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