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چکید ه 
منوژنیاسیس، یکی از شایع ترین بیماري هایي است که توسط گونه هاي انگل منوژن در آبشش و پوست ماهیان پرورشی و وحشی 
در تمام ســنین ایجاد مي شود. در این تحقیق که دی ماه 1391 انجام شد، تعداد 33 عدد ماهی سفید )Rutilus frisii kutum( صید 
شــده به وزن 1200-190 گرم و طول 40/5-20 سانتی متر از ســواحل جنوبی دریای خزر در استان مازندران )شهر ساری( مورد 
بررسی قرار گرفتند. کمان هاي آبششــی در فرمالین 10 درصد تثبیت و با استفاده از روش استاندارد بافت شناسی، مقاطع بافتی 
پنج میکرونی از نمونه ها تهیه شــده و به روش هماتوکســیلین- ائوزین رنگ آمیزی شدند. پس از بررسی ضایعات بافتی به وجود 
آمده ناشــی از حضور انگل ها، تعداد و اندازه سلول هاي کلراید توسط میکروسکوپ نوری شمارش و اندازه گیری گردید. منوژن ها 
از خانواده داکتیلوژیریده )Dactylogyridae( و دیپلوزوئیده )Diplozoidae( شناســایی شدند. میانگین شدت آلودگی و فراوانی به 
انگل هاي خانواده داکتیلوژیریده به ترتیــب )118 و 100 درصد( و به انگل هاي خانواده دیپلوزوئیده )4/53 و 78/78 درصد( بوده 
اســت. ضایعات مشاهده شده عبارت بود از: تخریب رشته ها و چســبندگی تیغه هاي آبششی، هایپرتروفی سلول هاي اپیتلیال و 
هایپرپالزی تیغه های آبششــی، جداشدن اپیتلیوم از غشاء پایه تیغه ها، آنیوریسم و بروز حالت چماقي. نتایج نشان داد تعداد کل 
ســلول های کلراید در حضور انگل ها کاهش ولی اندازه آنها تغییری نداشته است. نتایج آزمون همبستگی ارتباط معکوس قوی و 

معنی داری میان تراکم انگل ها و تعداد کل این سلول ها نشان داد.
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Monogeniasis is one of the most common diseases that happen by a species of Monogenean parasite in the gills and skins 
of many farmed and wild fish and it is seen in all age of them. In this research that it was done on December 2012, caught 
33 white fish (Rutilus frisii kutum) weight 190- 1200 g and length 20-40.5 cm from the southern coast of the Caspian 
Sea in province of Mazandaran (Sari) were examined. Gill arch in 10% fixed formalin and by using standard histological 
methods, 5 µ tissue sections of samples were taken and by hematoxylin - eosin method they were staining. After studying 
tissue losses which were caused by parasites, chloride cells number and their size were counted and measured through 
optical microscope. Monogenea were identified from Dactylogyridae and Diplozoidae families. Mean infection intensity 
and frequency to parasites of Dactylogyridae and Diplozoidae families were respectively (118 , 100%) (4.53 , 78.78%). 
The observed loss included: filaments demolition and adhesion of gill lamellae, epithelial cells hypertrophy and hyper-
plasia of gill blades, separating the epithelium from the basement membrane of blades, the incidence of aneurysm and 
clubbing mode.The results showed that total chloride cells number in the presence of parasites decreased but there weren,t 
any changes in their size. There was a strong and significant inverse correlation relationship between parasites density and 
total number of these cells.

Key words: Rutilus frissi kutum, Gill, Histology, Monogenean parasite, Chloride cell, Osmoregulatory  

مقدمه
Rutilus frissi kutum از گونه هــاي تجاری و با ارزش دریای خزر بوده 
که تنها در این دریا و بیشــتر در سواحل ایرانی و مرزهای دریایی جمهوری 
آذربایجان به خصوص ناحیه بین آســتارا و رودخانه گرگان یافت مي شــود 
)23(. اطالعات راجع به حضور و تغییر در تنوع انگل ها برای زیست شناسي 
این موجودات و جلوگیری از مشــکالت احتمالی کــه به دنبال آلودگی به 
آن ها رخ مي دهــد مفید خواهد بود )32(. فراوانتریــن منوژن ها متعلق به 
Gyro-( ژیروداکتیلیــده  و   )Dactylogyridae داکتیلوژیریــده  )خانــواده 

dactylidae( می باشــند. این کرم ها بر روی پوســت و آبشــش مهره داران 
آبزی یافت مي شــوند. قالب و اندام مکنده مســئول آسیب به میزبان بوده 
و ســبب ایجاد دریچه  جهــت ورود پاتوژن هاي فرصت طلــب مي گردند. 
آســیب هاي گســترده به آبشــش ها در آلودگی به داکتیلوژیــروس انجام 
مي شــود )9(. منوژن هاي ماهیان سفید توســط محققان متعدد شناسایی 
شــده اند )4۰،35،29،26،25،24،18،16،1۰(. تحقیقات وسیعی روی تاثیر 
هیســتوپاتولوژیک وارده توســط منوژن هــاي مختلف انجام گرفته اســت 
)27،1۰،1(. خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد سلول هاي پوششی آبشش 
ماهیان استخوانی شامل تبادل گاز، تعادل اسید و باز و تنظیم یونی مي باشد 
)5 ،12(. با توجه به نقش اولیه آبشش در تنظیم اسمزی، مدل پایه تنظیم 
 Krogh ،Smith اســمزی ماهیان استخوانی در سال193۰ بر پایه تحقیقات

Keys، منتشر شــد. تغییر هیســتوپاتولوژیک جزئی در این اندام منجر به 
بــروز اختالالت تنفســی و عدم تعــادل الکترولیتی مي گــردد )33،3۰( . 
تحقیقات متفاوتی با اســتفاده از آبشش ماهی به عنوان ابزار ارزیابی حضور 
آالینده ها در محیط های آبی طبیعی  و تســت های آزمایشگاهی انجام شده 
 اســت )41،28،9( . سلول هاي ویژه ترشــح  کننده یون، اولین بار از آبشش

Anguilla anguilla شناسایی و سلول هاي کلراید نامیده شدند که به عنوان 
یکی از اندام های تنظیم اســمزی در اپیتلیال آبشش که مکان اصلی جذب 
و ترشح یون ها مي باشــد و وظایفی از جمله تطابق ماهیان با آب شیرین و 
آب شــور و تنظیم اســید و باز و جذب+Ca2 را برعهده دارند، حضور دارند 
)22(. مطالعات مختلفی روی یاخته های کلراید آبششــی انجام گرفته است 
)39،38،37،36،15،12(. هــدف از این مطالعه شناســایی انگل هاي کرمی 
منوژن و تعیین موقعیت ســلول هاي کلراید آبشــش از لحاظ تعداد و قطر 
آن ها با توجه به تراکم انگل هاي موجود و بررسی آثار هیستوپاتولوژیک این 

انگل ها بر بافت آبشش ماهی سفید دریای خزر مي باشد.

مواد و روش ها
تعداد 33 عدد ماهی سفید(Rutilus frissi kutum)، اوایل دی ماه سال 
1391 از ســواحل جنوبی دریای خزر در اســتان مازندران )ســواحل شهر 
ســاری( با اســتفاده از تور پره صید گردید. جهت شناسایی ماهی سفید از 

ضایعات ناشی از انگل های منوژن بر روی بافت آبشش و...



شماره 114، نشريه د امپزشكی، بهار 1396

165
در

پژوهشوسازندگی

کلید شناسایی جلودار و عبدلی 1383 )31( استفاده شد. ماهي ها کدگذاری 
شــده و بیومتری آن ها شــامل اندازه گیری وزن و طول کل که به ترتیب 
12۰۰-19۰ گرم و 4۰/5 -2۰ ســانتی متر بود، انجام گرفت. سرپوش هاي 
آبششی آن ها برداشته شدند. کمان هاي آبششی بطور کامل و دست نخورده 
جهت تثبیت در فرمالین 1۰ درصد قرار داده شــدند و سپس به آزمایشگاه 
آبزیان دانشکده علوم زیستی دانشــگاه شهید بهشتی انتقال یافتند. هنگام 
بررســی کمان هاي آبششی زیر استریومیکروســکوپ با مشاهده انگل هاي 
منوژن، جداسازی و شمارش آن ها صورت گرفت و باروش گلیسیرین ژالتین 
تثبیت گردیدند. با به کارگیري خصوصیات ریخت شناسی و اندازه گیري ها 
 Bikhovskaya – Pavlovskaya و با کمک کلید تشخیصی جاللی 1377 و
1964 )18،6( نمونه ها تا حد گونه  شناســایی شــدند. سپس عکس هایي با 
بزرگنمایي هاي 1۰۰x . 4۰x . 1۰x. 4x تهیه شــده و با استفاده از نرم افزار     
Axiovision تنظیم شــده بر اساس شاخص میکرون، اندازه  گیری های الزم 
صورت گرفت. بخش هایی از تیغه های آبششی 17 عدد ماهی بر اساس دارا 
بودن بیشترین و کمترین تعداد انگل جهت مطالعات بافت شناسی انتخاب 
گردید. نمونه هاي بافتی طبق روش Humason 1974 )17( به همراه اندکی 
تغییرات آماده ســازی شد و پس از مراحل آبگیری، شفاف سازی و پارافینه 
شــدن، قالب گیری شد. جهت انجام کارهای بافت شناسي، آبگیری نمونه ها 
با اســتفاده از ســری افزایشــی اتانول و در نهایت زایلن انجام شد. پس از 
تهیه مقاطع پنج میکرونی، توســط میکروتوم بر اســاس روش رنگ آمیزی 
هماتوکســیلین- ائوزیــن )H&E( رنگ آمیزی الزم صــورت گرفت. بعد از 
اتمام مراحل رنگ آمیزی مجموع تعداد سلول هاي کلراید موجود در فضای 
بین تیغه ای و تیغه ای – رشــته ای در چندین مقطع از نمونه بافت آبشــش 
توسط میکروســکوپ نوری )Nikon Ys1۰۰ ( در بزرگنمایی 1۰۰ عدسی 
شیئی و در چند میدان میکروسکوپی شمارش گردید. همچنین اندازه گیری 
قطر این ســلول ها نیز با اســتفاده از نرم افزار اندازه گیری نامبرده بر اساس 
شاخص میکرومتر صورت گرفت. حضور و موقعیت سلول هاي بافت آبششی 
شناسایی و بررسی شده و پس از بررسی آسیب هاي پاتولوژیک بوجود آمده 
مورد بررســی هیســتوپاتولوژیک قرارگرفت. در نهایت تصاویر مقاطع تهیه 
شــده توســط دوربین متصل به میکروســکوپ نوری و نرم افزار مربوطه به 

کامپیوتر انتقال یافته و مورد مطالعه قرار گرفتند.

تجزیه و تحلیل آماری
       کلیــه آنالیزهــای آمــاری اطالعات مربوط به تعــداد و قطر کل 
سلول هاي کلراید )سلول کلراید نواحی رشته ای و تیغه ای( و طول کل ماهی 
و تراکم انگل ها با اســتفاده از نرم افــزارSPSS Version 2۰ انجام گرفت. به 
منظور تعیین نرمال بودن داده ها از آزمون Shapiro-Wilk اســتفاده گردید. 
جهت معنی دار بودن تفاوت میان گروه های طولی و تراکم انگل ها از آزمون

One-Way ANOVA و معنی دار بودن تعداد و قطر ســلول کلراید نواحی 
مختلف از آزمون Tow-WayANOVA و تست Tukey استفاده شد. درستی 
  cm :26-2۰، گروه دو cm :آزمون طول کل ماهی با ســه سطح )گروه یک
33/5- 27،گروه ســه: cm 4۰/5-34( درنظر گرفته شد. ارتباط میان تراکم 
انگل و تعداد ســلول کلراید نواحی مختلف با به کارگیري آزمون همبستگی 

ضریب پارامتریک پیرسون بررسی گردید.

   نتایج 
    تمــام 33 ماهی بررســی شــده آلوده بــه انگل بودنــد. انگل هاي 
 جداسازی شــده از شــاخه مونوژن متعلق به خانواده  داکتیلوژیریده شامل

Dactylogyrus frissi و Dactylogyrus nybelini و از خانــواده دیپلوزوئیده 
شامل Diplozoon paradoxum بودند )شکل1(. دامنه تعداد انگل شمارش 
شــده 574-12 برای داکتیلوژیریده و 12-۰ برای دیپلوزوئیده بوده است. 
میانگین شدت آلودگی و فراوانی به خانواده داکتیلوژیریده به ترتیب )118 
و 1۰۰درصد( و به خانواده دیپلوزوئیده )4/53 و 78/78 درصد( بوده است.

نتایج تجزیه و تحلیل آماری
نتایج آزمــون One-Way ANOVA تفاوت معنی داری در تعداد انگل هاي 
 منــوژن بین ماهیــان با بازه های طولی مختلف نشــان نــداد )P =۰/23 و

df  =2 و F=1/53(. نتایــج آزمون Two-Way Anova نشــان داد که طول 
کل ماهی بر تعداد کل ســلول کلراید و رشته ای و همچنین تراکم انگل بر 
تعداد کل ســلول کلراید و رشــته ای و تیغه ای تاثیر معنی  دار داشته است 
)جدول 1(. نتایج مقایســه دو به دو میان گروه هــای طولی ماهی اختالف 
معنی  داری در رابطه با میانگین تعداد کل ســلول هاي کلراید بین ماهیان 
گروه طولی ســه با دو و یک و در مقایسه با میانگین تعداد سلو هاي کلراید 

    جدول 1- خالصه نتایج Two-Way Anova در بررسی تاثیر طول ماهی و تراکم انگل بر روی متغیر1:تعداد کل سلول های              
کلراید، 2: تعداد سلول های کلراید رشته ای 3 : تعداد سلول های کلراید تیغه ای

S )sig.(FMs )mean square(Df
متغیر

321321321321

تراکم انگل۰/۰1۰/۰۰۰/۰۰7/5613/۰135/36۰/۰7۰/521/64111

طول ماهی۰/21۰/۰3۰/۰۰1/714/659/۰4۰/۰1۰/18۰/41222

------۰/۰1۰/۰4۰/۰4131313Error

---------171717Total
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    جدول 2- خالصه نتایج Two-Way Anova در بررسی تاثیر طول ماهی و تراکم انگل بر روی متغیر 4:اندازه کل سلول های کلراید،
5: اندازه سلول های کلراید رشته ای 6 : اندازه سلول های کلراید تیغه ای

شکل 1- منوژن های مشاهده شده در آبشش. a. قالبهای انگل Dactylogyrus frissi )بار 5µ، بزرگنمایی100 x(. b. انگل  D. nybelini )بارµ 100 ، بزرگنمایی
 Diplozoon انگل   .e  .)10  xبزرگنمایی  ،100  µ )بار   .Dactylugyrus sp .انگل   d  .)100  xبزرگنمایی  ،5µ )بار   D.frissi انگل  تناسلی  دستگاه   .c  .)10  x

.)100 x5، بزرگنماییµبار(  Dactylugyrus nybelini قالبهای انگل .f .)4 x200، بزرگنمایی µبار( paradoxum

S )sig.(FMs )mean square(Df
متغیر

654654654654

تراکم انگل۰/25۰/88۰/621/41۰/۰2۰/24۰/2۰۰/۰1۰/12111

طول ماهی۰/۰2۰/۰۰۰/۰۰5/217/5414/92۰/753/597/62222

------۰/14۰/47۰/51131313Error

---------171717Total
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(. b. سلول کلراید رشته ای  40 x ،H&E 20، بزرگنماییµ قالب های انگل)پیکان قرمز(،سلول کلراید)پیکان آبی()بار .a .شکل2- مقاطع بافتی تهیه شده
(. c. پیشرفت هایپرپالزی و هایپرتروفی  100 x ،H&E 5 ،بزرگنماییµ پیکان آبی(، سلول کلراید تیغه ای )پیکان قرمز(، رادلت سل )پیکان سبز( )بار(
(. e هاپیرپالزی و هایپرتروفی شدید  4 x،H&E 200، بزرگنماییµ بار( نمونه با آلودگی جزئی به انگل d .) 40 x ،H&E 20، بزرگنماییµ درپایه تیغه ها )بار
پایه تیغه ها در نمونه بسیار آلوده )بار 100µ، بزرگنمایی x 10 x ،H&E(. f. آلودگی زیاد به انگل. سلول کلراید رشته ای )پیکان قرمز( سلول کلراید تیغه ای 
(. g. سلول کلراید )پیکان قرمز(  40 x ،H&E 20، بزرگنماییµ پیکان آبی سلول موکوس )پیکان نارنجی(، جداشدن اپیتلیال ازغشاء پایه )پیکان سبز( )بار(
)بار 5µ، بزرگنمایی E&H 100x(. h. سلول کلراید رشته ای )پیکان قرمز( سلول کلراید تیغه ای )پیکان آبی( سلول سنگفرشی )پیکان زرد(، سلول جامی 

.) 40 x ،H&E20 بزرگنماییµ پیکان مشکی(، سلول خونی )پیکان نارنجی(، رادلت سل )پیکان سبز( )بار(
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رشــته ای میان ماهیان گروه طولی ســه با گروه دو نشــان داد. ولی هیچ 
اختــالف معنی داری در مــورد میانگین تعداد کل ســلو هاي کلراید میان 
گروه های طولی دو و یک و همچنین در رابطه با میانگین تعداد ســلول هاي 
کلراید رشــته ای میان گروه های طولی دو و یک و همجنین سه و یک دیده 
نشد )شکل 3(. نتایج آزمون همبستگی مشخص کرد که ارتباط بین تراکم 
. N=17( انگل  و تعداد کل ســلول هاي کلراید، معکــوس، قوی و معنی  دار 

P =۰/۰۰5=  ، r =-۰/652( بود و این ارتباط در رابطه با تعداد ســلول هاي 
،r=-۰/512 ،N=17( کلرایــد رشــته ای، معکــوس، قــوی و معنــی  دار 

P =۰/۰36( و در مورد تعداد ســلول  هاي کلراید تیغه ای، معکوس،  متوسط 
و معنــی  دار بــوده اســت )P =۰/۰47 ،r=-۰/488 .N=17  )نتایج آزمون

Two-Way Anova نشــان داد که طول کل ماهــی تاثیر معنی داری روی 
قطر ســلول هاي کلراید کل و رشــته اي و تیغه اي داشــته ولی تراکم انگل 

تاثیر معنی  داری بر هیچ کدام از این متغیرها نداشــته اســت )جدول 2( . 
نتایج مقایســه دو به دو میان گروه های طولی ماهی مشخص کرد: میانگین 
قطر ســلول هاي کلراید کل در گروه ســه با دو و یــک دارای تفاوت معنی 
 داری اســت ولی میان دو گروه دو و یک تفاوت معنی  داری مشاهده نشد. 
بین متغیر اندازه ســلول هاي کلراید رشــته ای در گروه های طولی سه با دو 
و یک تفاوت معنی  داری مشــاهده شــد، اما هیچ تفــاوت معنی  داری بین 
گروه های دو و یک دیده نشــد. در این مقایسه با متغیر اندازه سلول کلراید 
تیغه ای بین گروه  سه با یک تفاوت معنی دار مشاهده شد ولی در گروه های 
ســه با دو و دو با یک هیچ تفاوت معنی  داری مشــاهده نشــد )شــکل 4(.

نتایج مطالعات بافت شناسی
با بررســی مقاطع میکروسکوپی، تخریب رشــته های آبششی و چسبندگی 

شکل 3- تغییرات متغیرهای: تعداد کل سلول های کلراید و تعداد سلول های کلراید رشته ای درگروه های طولی ماهی. بارها نمایانگر Standard error می باشند.

شکل 4- تغییرات متغیرهای: اندازه کل سلول های کلراید و سلول های کلراید رشته ای و تیغه ای در گروه های طولی ماهی. بارها نمایانگر Standard error می باشند.

ضایعات ناشی از انگل های منوژن بر روی بافت آبشش و...
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تیغه ها، هایپرپالزی بین تیغه ها، هایپرتروفی ســلول هاي اپیتلیال تیغه های 
آبششــی، جداشــدن اپیتلیوم از غشــاء پایه تیغه هاي آبششی و آنیوریسم 
مشــاهده گردید )شکل 2( .با شــدت این ضایعات حتی حالت چماقی که 
ناشی از افزایش سلول هاي پوششی در نوک رشته ها است در برخی بخش ها 
مشاهده شد. به طور کلی با مشاهده این مقاطع میتوان دریافت که چه فضای 
وســیعی از فضای تنفسی آبشــش حذف گردیده و فاقد کارایی الزم است.

بحث و نتیجه گیری
حیوانات باید الگوهای پاسخ  فیزیولوژیکی را براساس عملکرد اندام های 
تنظیم اسمزی مانند آبشش، کلیه، روده و پوست هماهنگ سازند. بنابراین 
تغییرات این اندام ها به عنوان عالئم هشدار دهنده آسیب به سالمت حیوان 
مي باشــند )42،7(.  اپیتلیوم پوششی رشته ای در بسیاری از ماهی ها شامل 
هــردو لبه آوران، وابران و فاصله ای بین پایه تیغه ها اســت که فضای بین 
تیغــه ای )Space  Inter Lamellar (ILS نــام دارد )43(. در ایــن تحقیق 
حضور و موقعیت ســلول هاي آبششــي و تغییرات و ضایعات بافتی ناشی از 
حضور منوژن ها در بافت آبشش ماهی سفید دریای خزر بررسی گردید و در 
مطابقت با تحقیقات مشــابه Karnaky در سال 1986 )2۰( نتایج مشابهی 
یافت شد )شکل 2(. گونه های مختلف داکتیلوژیروس در ایران توسط جاللی 
در ماهی سفید سد سنگر شناسایی شده بود )18(. از میان گونه های گزارش 
شده ســه گونه داکتیلوژیروس نیبلینی، داکتیلوژیروس فریزی و دیپلوزئون 
e ،1. d،1.c ،1.b ،1a.1و f.1 .)این  پارادوکســوم شناسایی شد )شــکل های
اولین گزارش از بررســی ضایعات بافتی ناشــی ازاین انگل ها به همراه تغییر 
در قطر و تعداد ســلول کلراید در ماهی سفید دریای خزر است. گزارشاتی 
در راســتای آســیب شناســی اثرات آلودگی فاز محلول نفت خام بر بافت 
آبشش بچه ماهی سفید، انجام شده که تغییرات بافتی مشاهده شده عبارت 
بودند از: جدا شــدن اپیتلیوم از غشاء پایه تیغه  های آبششی، چماقی  شدن 
انتهای تیغه ها، هایپرتروفی سلول هاي اپیتلیال تیغه ها و رشته های آبششی، 
هایپرپــالزی شــدید بین تیغه ها و چســبندگی تیغه های آبششــی )39(. 
آســیب هاي نامبرده در مطالعه پیش رو مشاهده و مورد بررسی  قرارگرفت. 
 در مقاطع بافت  شناسی Dicentrarchus labrax ، نفوذ اپیستوهاپتور منوژن

Diplectanum aequans مجاور غشــای پایه تیغه های اولیه مشــاهده شد 
که پاسخ هیپرپالستیک ناشــی از اختالل و تلفیق تیغههای ثانویه در تمام 
نمونه های آلوده و التهاب اپیتلیوم از تیغه هاي اولیه و ثانویه مشترک بودند. 
عفونت ســنگین توســط اتصال و تغذیه منوژن ها مي تواند طیف وسیعی از 
تغییرات هیســتوپاتولوژیک را به اپیتلیوم القا کند. در ماهی آلوده، افزایش 
تعداد ســلول مخاطی و رادلت  و کاهش تعداد سلول کلراید مورد توجه قرار 
گرفته اند )1۰(، که در مقایسه با نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر با توجه 
به تراکم زیاد منوژن ها، تکثیر سلول هاي اپیتلیال، هایپرپالزی و هایپرتروفی 
شدید و چسبندگی تیغه های آبششی )شکل های c.2 و f.2( مشاهده گردید. 
عالوه براین، پیشرفت این آسیب ها ســبب تخریب نواحی تنفسی گردیده، 
تعداد سلول هاي کلراید در حضور منوژن ها کاهش داشته و با توجه به آنالیز 
انجام شــده تعداد سلول هاي شمارش شــده رابطه معکوس با تراکم انگل 
داشــته است. اندازه ماهی نقش موثری در تغییر فشار اسمزی ایفا می کند. 
با افزایش ســن، مکانیسم هاي دخیل در تنظیم اسمزی مانند افزایش تعداد 
ســلول هاي کلراید مي توانند تقویت شوند )34(. طی این تحقیق در ماهیان 

گروه طولی ســه، تعداد سلول هاي کلراید رشــته ای، با گروه دو و در رابطه 
با تعداد کل ســلول هاي کلراید گروه طولی سه با دو گروه یک و دو تفاوت 
چشمگیر داشته است )شکل 3(. بنابراین میتوان ارتباط میان طول ماهی با 
تعداد ســلول هاي کلراید را به  وضوح مشاهده نمود. هایپرپالزی سلول های 
پوششی و به هم چسبیدن تیغه های آبششی به عنوان پاسخ هاي مزمن علیه 
عفونت هاي میکروبی، انگلی و یا تغییرات شیمیایی مي باشند )1(. در ماهیان 
آب شیرین سلول هاي کلراید بیشتر در ناحیه بین تیغه ای فیالمنت ها  و پایه 
تیغه ها و در ماهیان دریایی در اندازه بزرگتر بیشــتر در سطح تیغه ها توزیع 
مي گردد )19،14(. در بررسی آبشش ماهیان سفید4۰۰-3۰۰ گرمی حضور 
این ســلول ها در دو منطقه مشــاهده شــد )38(. تحقیق حاضر نیز حضور 
 ،2.g ،2.h ،2.a ســلول کلراید را در این مواضع تایید مي نماید )شــکل های
b.2 و e.2(. ســلول هاي کلراید تیغه ای برای برآوردن تقاضای فیزیولوژیکی 
جذب یون در برخی ماهیان اســتخوانی یوری  هالین توصیف شــده اند. این 
ســلول ها مکان ترشــح فعال یون کلر در ماهی  سازگار با آب دریا مي باشند 
)14(. باتوجــه به نتایج آماری، افزایش قطر ســلول هاي مذکور تحت تاثیر 
طول ماهی نشــان داده شده و ماهیان گروه سه با دو گروه دیگر تفاوت در 
قطر ســلول کلراید کل و رشته ای نشان دادند ) شکل 4(. ماهیان گروه سه 
تفاوت معني داري در قطر ســلول هاي کلراید تیغه ای با گروه یک داشــتند. 
در ماهیان آب شور )لب  شور دریای خزر( تعداد سلول هاي کلراید رشته اي 
Mugil cepha- یو قطر آن ها بیانگر این موضوع مي باشــد. در بررســی ماه

lus در معرض نفت خام، تورم، تکثیر ســلول هاي کلراید، هایپرتروفی، ادغام 
المالی ثانویه مشاهده شده است )21(. در عفونت با داکتیلوژیروس صدمه 
جدی به آبشــش ماهیان وارد می شــود که باتوجه بــه گونه انگل مهاجم، 
اندازه ماهی، درجه حرارت آب و شــرایط ســالمتی ماهی، ضایعات حاصله 
متفاوت اســت. عفونت هاي سبک کم خطر بوده اما زمینه اصلی برای ایجاد 
 عفونت ســنگین را فراهم می آورند. هایپرپالزی سلول هاي اپیتلیال آبشش

عمده  ترین ضایعات مي باشد. زخم هاي موضعی بافتی در محل چسبیدن انگل 
همراه با پرولیفتراســیون محیطی دیده مي شود. ترشح بیش ازحد موکوس 
مانع تنفس شــده و در عفونت شدید، آبشــش ها کمرنگ و متورم مي شوند 
)18(. این نتایج با یافته های این تحقیق همخوانی داشته و در مکان اتصال 
انگل به آبشش، ترشح بیش ازحد موکوس دیده شد. درآبشش ماهی اسکار 
آلوده به Dactylogyrus sp.، نکروز المال، بهم چسبیدن رشته های آبششی، 
هایپرپالزی رشته های ثانویه و آنوریسم گزارش شده است )29(. در بررسي 
بافتــي Cyprinus carpio، هایپرپالزي ســلول هاي اپیتلیال، چروکیدگی 
سلول هاي تیغه اي اولیه، تغییر شکل سلول کلراید، افزایش ترشح موکوس بر 
اثر سولفات مس، افزایش ضخامت اپیتلیوم و جداشدن اپیتلیوم نیز مشاهده 
گردیده اســت )4(. دراین مطالعه با حضور منوژن  نتایج هیســتوپاتولوژیک 
مشابه ای نشــان داده شد )شــکل f.2(. درآلودگي هاي باکتریایی بر خالف 
آلودگی های ناشــی از منوژن  تعداد سلول هاي کلراید افزایش مي یابد )11(. 
عفونت منوژن در آبشــش ماهی بر توانایی میزبان جهت تنظیم تعادل یونی 
تاثیر گذاشته و این انگل ها مي توانند تعداد سلول هاي کلراید را کاهش دهند 
)12(. با بررســی این یافته ها کاهش تعداد ســلول هاي کلراید روی توانایی 
تنظیم یونی تاثیر گذار مي باشــد. ماهی سفید به دلیل مهاجرت به رودخانه 
جهت تولیدمثل و بازگشت به دریای خزر باید بتواند تنظیمات اسمزی الزم 
را توسط اندام هاي تنظیم کننده انجام دهد، اما وجود آلودگی انگلی مي تواند 
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یکی از دالیل برهم زننده این تعادل باشــد. در بررسی تیغه های ثانویه ماهی 
تیالپیا درمعرض آلودگي هاي محیطی، تکثیر سلول هاي کلراید و موکوسی، 
هایپرپالزی تیغه هــاي ثانویه، چروکیدگی المالهای تنفســی، ادغام نوک 
المالی ثانویه، کاهش فضای بین المالیی، جداشــدن اپیتلیوم از تیغه  های 
تنفســی همراه با ادم و آنوریســم تیغه ای، به هم ریختگی ساختار تیغه های 
ثانویه، هایپرپالزی ســلولی و ناهنجاری های غیر طبیعی نیز مشاهده شده 
اســت. )19(. میتوان این گونه توصیف کرد که در انواع آلودگي هاي تحت 
تاثیر فلزات ســنگین و ســموم، تعداد ســلول هاي کلراید افزایش مي یابد، 
که نتایج حاصل ازشــمارش تعداد سلول هاي کلراید در مطالعه ي ذکر شده 
مخالف بررسی حاضر بوده است. ولی اکثر ضایعات وارد شده به بافت آبشش 
در هر دو مشابه است. ماهی سفید دارای رفتار مهاجرتی در زمان تولیدمثل 
مي باشــد. هر گونه عوامل عفونی )باکتریایی، ویروسی، انگلی و ...( و یا غیر 
عفونی )انواع آلودگي هاي فلزات ســنگین، تغییرات شــوری وpH و ...( که 
باعث اختالالت فیزیولوژیک و بیولوژیک در بدن ماهی سفید شود، مي تواند 
روی مهاجــرت و درنتیجه تولیدمثل آن تاثیرگذار باشــد. وجود انگل ها از 
جمله منوژن ها نه تنها تغییــرات بیماري زایي را در بدن این ماهی به دنبال 
دارد، بلکه مي توانند سبب استرس و کاهش توانایی سیستم ایمنی آن شود 
و درطول مهاجرت، این ماهی با ارزش را دچار مشــکل نماید. الزم به ذکر 
است که شرایط بد محیطی حاکم بردریای خزر مي تواند برروی افزایش بار 
آلودگی انگلی تاثیرگذار باشــد. آسیب های بافتی ناشی ازحضور انگل ها در 
بافت آبشــش باعث اختالل در امر تنفس ماهــی مي گردد. باتوجه به اینکه 
ماهی ســفید یک ماهی مهاجر مي باشــد، حضور منوژن ها و تخریب بافتی 
آن ها مي توانــد روی مهاجرت این ماهیان در فصــل تولید مثل تاثیر قابل 
مالحظه اي داشته باشــد. همچنین باتوجه به تعداد انگل هاي بررسی شده 
در کمان هاي آبششــی دامنه تغییرات بافتی نیز مي تواند به تعداد انگل ها و 

اندازه آن ها بستگی داشته باشد.

تشکر و قدردانی
 از بــرادر عزیزم جنــاب آقای مهــدی واحدی جهت یــاری در امر نمونه 
بــرداری و همچنیــن از ســرکار خانــم ســمانه رضایی بــرای همکاری 
صمیمانه در مرحله بافت شناســی نهایت تشــکر و قدردانی به عمل مي آید.
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