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 چکیده

آال در شمال کشور، پایش با توجه به عدم وجود اطالعاتی مبنی بر وضعیت سالمت ماهیان مزارع پرورشی و تعدد مزارع پرورش قزل

در غالب سه  یبردارنمونهشناسی انجام شد. آالی رنگین کمان در سه مزرعه از استان مازندران به کمک مطالعات بافتسالمت ماهیان قزل

 300-700با وزن  انیماه دومگرم، گروه  100 ریبا وزن ز انیگروه اول ماه گردید.انجام عدد ماهی،  10و برای هر گروه تعداد  یگروه وزن

برداری شده خارج ، بافت آبشش، کبد و کلیه ماهیان نمونهدیپس از ص انیماهبودند  لوگرمیک 5/1 یبا وزن باال انیگرم و گروه سوم ماه

ده از درصد بود تثبیت شد. مقاطع بافتی با استفا 10های هر ماهی در فالکون مجزایی که حاوی فرمالین بافر های بافت اندامشد و نمونه

هماتوکسیلین به کمک میکروسکوپ نوری بررسی شدند. -آمیزی با استفاده از ائوزینپروتکل استاندارد تهیه شده و پس از رنگ

و فیالمنت دوشاخه عوارض مشاهده شده در بافت آبشش بودند.  رلی المالفیوژن المال، آنئوریسم، ک ،، هایپرتروفی، ادم اپیتلیالهایپرپالزی

، هسته النوماکروفاژ، تجمع واکوئل چربی،  تجمع مپرخونی/خونریزی، اتساع فضای سینوزوئیدی، هادژنره شدن هپاتوسیتدر بافت کبد، 

ساع فضای ها و اگزودا با شدت های مختلف گزارش شد. کلیه نیز عوارضی همچون تحلیل رفتن گلومرول و اتپیکنوزه، تورم هپاتوسیت

های شود ارزیابیها را نشان داد. با توجه به نتایج، پیشنهاد میو دژنره شدن سلول ماکروفاژهاتجمع  ،پرخونی/ خونریزی، کپسول بومن

 ها در استخرهای مورد بررسی انجام شود. زا و پاتوژنتکمیلی مانند بررسی کیفیت آب و غذا و بررسی عوامل بیماری

 

 .یانسالمت ماه ی،عوارض بافت ی،کمان، مزارع پرورش ینرنگ یآالقزل یستوپاتولوژی،ه کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

طرف و  کیاز  یو منابع آب اهایدر ریذخا تیمحدود

تا  شده سبب نیکره زم تیروز افزون جمع شیافزا

و با ارزش غذایی سالم  نیپروتئ نیانسان جهت تام

و  یمصنوع یهاطیدر مح انیبه پرورش انواع آبزباال، 

 یپروریآورد. آبز یباز و بسته رو یهاآب هیدر حاش

غیر  یپرورشیان ماه یهابا واردات گونه ایراندر 

تکمیل و و با  دیآغاز گرد سایر کشورهااز بومی 

تاکنون ادامه  انیپرورش آبز یهاانواع روش ارتقای

و  یتکنولوژ شرفتیکه با پ یابه گونه استیافته 

با  یهاگونه پرورشامروزه  ،یپروریارتقاء صنعت آبز

 ییاز رونق باال انیماه یو خوراک یارزش اقتصاد

 ،یعلوم دام یهاشاخه هیکل انیبرخوردار است. در م

کننده  دیتول عیاز صنا یکیعنوان به یپروریزآب

را  یل عرضه ماهاز ک یمین ا  بیتقر یوانیح نیپروتئ

 (.FAO, 2010) دهدیبه خود اختصاص م

 Oncorhynchus) کمان نیآالی رنگقزل

mykiss )ترین ترین و قدیمیبعد از ماهی کپور عمده
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اثر پرورش  درکه  گرددمحسوب می یماهی پرورش

زا و در استرس طیمتراکم احتمال مواجهه با شرا

وجود دارد که با  هاآنبه خطر افتادن سالمت  جهینت

به عوامل  انیماه تیحساس طیشرا نیا افتنیادامه 

 ,.Hoseini et al) ابدییم شیافزا زین زایماریب

 انیسالمت ماه تیوضع شیپا ن،ی. بنابرا(2020

 تیاز اهم یطیمح طیجهت کنترل شرا یپرورش

 یهااز گونه یاریبرخالف بس .برخوردار است ییباال

در مورد سالمت  یاطالعات اندک ،یزیخشک یجانور

 Tort) وجود دارد یپروریآبز طیتحت شرا هاگونه

et al., 2011; Huntingford and Kadri, 

بهداشت و سالمت مزارع پرورش  حفظ. (2014

 انیماه دیاست که بر اساس آن با یمفهوم یماه

غذا  ییکه نرخ رشد، کارا ابندیپرورش  یطیتحت شرا

که مشکالت  یاباشد به گونه نهیها بهآن یو بقا

به  انیماه یو عفون یطیمح یهایماریب ،یاهیتغذ

از  یهم کنش ناشهمچنین، بر. ابدیحداقل کاهش 

 یمزارع پرورش انیسالمت ماه دهکنن دیعوامل تهد

از اثر هر  دتریمتفاوت و شد کامال   یممکن است اثر

داشته  ییکننده به تنها دیعوامل تهد نیاز ا کی

  (.Plumb and Hanson, 2010) باشد

 تیوضع یابیو ارز یبررس یبرا یمختلف یهاروش

 نیاز ا یکیوجود دارد.  انیو سالمت ماه یبهداشت

مواجهه باشد. یم یشناسها مطالعات بافتروش

هیتغذ ی وطیمح یزاعوامل استرسطوالنی مدت با 

 یعفون یزایماریعوامل بی و درگیری ماهیان با ا

با  دنبال دارد. این اثراترا به  کیاثرات پاتولوژ

بوده و  یقابل بررس یشناساستفاده از مطالعات بافت

بافت تیوضع درکننده  دیعوامل تهد نیا یاثر کل

 فیتوص بنابراین، یابدیاندام انعکاس م کی یشناس

 یتواند ابزاریمختلف م یهادر اندام یبافت راتییتغ

 انیسالمت ماه تیوضع یابیجهت ارز دیکارآمد و مف

 ;Baeverfjord  and  Krogdahl, 1996) باشد

Van der Oost et al., 2003; Saraiva et al., 

2007; Salamat and Zarie, 2012, 2015 .)از 

طور گسترده در به ،یبافت یهابیروش مطالعه آس

 یهاساکن آب انیسالمت ماه تیوضع یبررس

یاستفاده م انیدر آبز یآلودگ یابیجهت ارز یعیطب

 ,.Handy et al., 2002; Zimmerli et al) شود

2007; Van Dyk et al., 2009; Lukin et al., 

2011; Marchand et al., 2011; McHugh et 

al., 2011, 2013; Torres et al., 2014; 

Saraiva et al., 2015 .) 

عدم  لیدلدهندگان بهپرورشجا که از آن 

 دیشد یالبا خسارات م سبمنا یهاو درمان صیتشخ

 یبه ندرت برا، ها روبرو هستندیماریاز ب یناش

از مطالعات  یپرورش انیسالمت ماه یبررس

 کنندیاستفاده مهیستوپاتولوژیک در مزارع پرورشی 

(Coz-Rakovac et al., 2005; Rašković et 

al., 2013; Saraiva et al., 2015) .سالمت  شیپا

از مواجه با  یریشگیتواند به پیم یپرورش انیماه

با توجه به  .کمک کند زین ریپذناخسارات جبران

مناسب بودن شرایط پرورش ماهیان سردآبی در 

منطقه شمال کشور و وجود مزارع متعدد پرورش 

آال در منطقه دوهزار استان مازندران که ماهی قزل

ای از تولید ماهیان پرورشی کشور را به بخش عمده

المت ماهیان این دهد، پایش سخود اختصاص می

رسد. بنابراین در مزارع پرورشی ضروری به نظر می

کمان  نیرنگ یآالقزل انیسالمت ماه این مطالعه

استان منطقه دوهزار در  یاز مزارع پرورش یبرخ

شناسی بر بافتبا استفاده از روش مطالعات مازندران 

های کلیدی کبد و آبشش به اجرا درامد. با روی اندام

که مطالعات بافت شناسی یکی از ینتوجه به ا

ها و ابزارهای کاربردی جهت بررسی سالمت اندام

رود شمار میطور کلی سالمت ماهیان بهبه

(Baeverfjord  and  Krogdahl, 1996; Van 

der Oost et al., 2003; Saraiva et al., 2007; 

Salamat and Zarie, 2012, 2015) بنابراین در ،

این روش استفاده شد. آبشش به این بررسی از 

عنوان اندامی که در ارتباط مستقیم با محیط آبی 

پیرامون ماهی است، کبد به عنوان اندامی که تمام 

های متابولیسمی و فیزیولوژیک ماهی به گونه فعالیت

ای با این اندام در ارتباط است و کلیه به عنوان اندام 
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 گرفتند.کلیدی در تنظیم اسمزی مورد بررسی قرار 

 مواد و روش ها

کمان  نیرنگ یآالقزل انیسالمت ماه یجهت بررس

واقع در استان مازندران  یسه مزرعه پرورش ،یپرورش

 یآالقزل یمختلف از ماه هایوزن یدارا کیکه هر 

برداری در به طور تصادفی نمونه بودندکمان  نیرنگ

در غالب سه  یبردارنمونهفصل بهار صورت گرفت. 

 ریبا وزن ز انیگروه اول ماه گردید.انجام  یگروه وزن

گرم و  300-700با وزن  انیماه دومگرم، گروه  100

با  بود. لوگرمیک 5/1 یبا وزن باال انیگروه سوم ماه

با  یمیارتباط مستق انیسن ماه کهنیتوجه به ا

 یطیمح یهاو استرس زایماریبه عوامل ب تیحساس

در  انیماه یبافت یهابیآس یبررس ینبنابرادارد، 

رسد. در هر یبه نظر م یمختلف ضرور یسن یهارده

از هر  یعدد ماه 10تعداد  یبه طور تصادف نیز مزرعه

از هر مزرعه  نی. بنابراشد دیص یوزن یهااز گروه کی

ی عدد ماه 90مجموع در و  یعدد ماه 30

با  انیماه .گرفتقرار  یمورد بررس برداری ونمونه

 دیپس از صمصوب در شورای اروپا پروتکل توجه به 

شدند شدن با استفاده از ضربه زدن به سرشان کشته 

(Saraiva et al., 2015, 2016 .) 

 یظاهر یاز نظر بدشکل انیاز ماه کیدر ابتدا هر 

پس از باز شدن شکم،  گرفتند.قرار  یمورد بررس

از نظر ظاهری از جمله  زین یهما یمحوطه شکم

شکل و رنگ و وجود یا عدم وجود ضایعات قابل 

مقاطع  هی. جهت تهگرفتقرار  یمورد بررسمشاهده، 

تمام  هیکل و کبد ،آبشش هایبافت یهانمونه ،یبافت

به صورت تفکیک شده و فرد به فرد  انیماه

های هر های بافت تمام اندامجداسازی شدند. نمونه

 10جزایی حاوی فرمالین بافر ماهی در فالکون م

ساعت محلول  48پس از درصد تثبیت شدند. 

 یمقاطع بافت هیها تا زمان تهض و نمونهیعوت نیفرمال

-برای آمادهند. دمان یباق درصد 10 یبافر نیدر فرمال

سازی مقاطع بافتی در دستگاه تیشوپروسسور انجام 

گیری انجام و قالب تهیه شد. پس از این مرحله قالب

ساعت در یخچال قرار داده شد  24شده برای مدت 

سپس با استفاده از تا کامال  منسجم و سفت شود. 

 کرومتریم 5با ضخامت  ییهابرش کروتوم،یدستگاه م

ساعت  24های تهیه شده برای مدت شد. برش هیته

در دمای محیط قرار گرفتند تا کامال  خشک شوند. 

-نیگ ائوزبا استفاده از رنهای الم سپس نمونه

مقاطع  تی. در نهاشدند یزیآمرنگ نیلیهماتوکس

با  یبافت عاتیضا یابیشده جهت ارز هیته یبافت

مورد بررسی قرار  ینور کروسکوپیاستفاده از م

و نتایج به شکل  (Hascheck, 2010)گرفتند 

تصاویری از عوارض تشخیص داده شده نمایش داده 

 شدند.

 

 نتایج

آالی رنگین ماهیان قزلهای بافت آبشش در نمونه

کمان سه مزرعه پرورشی مورد بررسی، عوارضی 

 Lamellar/filamentهمچون هایپرپالزی )

hyperplasia( هایپرتروفی ،)Lamellar/filament 

hypertrophy( ادم اپیتلیال ،)Lamellar 

epithelial lifting/edema فیوژن المال ،)

(Lamellar fiusion( آنئوریسم ،)Aneurysm ،)

( و فیالمنت دو Curling lamellaکرلی المال )

( مشاهده شد. Branching filamentشاخه )

ترین عوارض هایپرپالزی و ادم الیه اپیتلیال از شایع

بافتی مشاهده شده در آبشش ماهیان مورد بررسی 

بود. آنئوریسم از نظر فراوانی وقوع عوارض بافتی در 

ای ساختاری هآبشش، رتبه دوم را داشت. بدشکلی

همچون دوشاخه شدن المالی اولیه )فیالمنت( در 

 (. 1ماهیان با سن باالتر مشاهده شد )شکل 
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ها ، دژنره شدن هپاتوسیت2با توجه به شکل 

(Hepatocyte Degeneration اتساع فضای ،)

(، Sinusoidal dilationسینوزوئیدی )

(، Hemorrhage/Congestionپرخونی/خونریزی )

 Melanomacrophageماکروفاژ )تجمع مالنو

aggregation( تجمع واکوئل چربی ،)Hepatocyte 

vacuolization( هسته پیکنوزه ،)Pyknotic 

nuclearها )(، تورم هپاتوسیتHepatocyte 

hypertrophy( و اگزودا )Exudate از جمله )

های عوارض هیستوپاتولوژیک بودند که با شدت

آالی مزرعه پرورش قزلمختلف در کبد ماهیان سه 

مورد بررسی مشاهده شدند. پرخونی، اتساع فضای 

ترین عوارضی ها عمدهسینوزوئیدی و تورم هپاتوسیت

برداری شده مشاهده های نمونهبودند که در کبد

شدند. تجمع چربی بیشتر در سیتوپالسم هپاتوسیت

های تعداد کمی از کبدها قابل مشاهده بود و در 

ه شکل چند واکوئل چربی پراکنده در موارد نادری ب

 ظاهر شد. های بافت کبدبرخی نمونه

های بافت کلیه تحلیل رفتن در بررسی نمونه

 Bowman’sگلومرول و اتساع فضای کپسول بومن )

capsule dilation and glumerol shrinkage ،)

(، Hemorrhage/Congestionپرخونی/خونریزی )

( و Macrophage aggregationتجمع ماکروفاژها )

( مشاهده و Degenerationها )دژنره شدن سلول

: کرلی المال، C: فیوژن، Fآالی رنگین کمان در سه مزرعه پرورشی در استان مازندران. عوارض هیستوپاتولوژیک بافت آبشش ماهیان قزل -1شکل 

A ،آنوریسم :HP ،هایپرپالزی :HT ،هایپرتروفی :L ادم الیه اپیتلیال و :B باشند.می 400و  200: فیالمنت دوشاخه. تصاویر با بزرگنمایی 
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شدت آسیب های بافتی  (.3گزارش شد )شکل 

های آبشش، کبد و کلیه مختلف در هر یک از اندام

گرم،  100ماهیان سنین مختلف ) کمتر از در میان 

کیلوگرم( به روش  5/1گرم و بیش از  700تا  300

 (.1نیمه کمی مقایسه شد )جدول 

 

 بحث 

های آبشش، کبد و عوارض بافتی اندام مطالعهدر این 

آالی رنگین کمان سه مزرعه کلیه ماهیان قزل

پرورشی در منطقه دوهزار استان مازندران مورد 

ها از فعالیت ه این اندامک جابررسی قرار گرفت. از آن

 ها نقشمتابولیک باالیی برخوردار بوده و هر سه آن

کلیدی در تبدیل زیستی و دفع مواد زاید و مضر از 

ریز بدن را بر عهده دارند، در ریز و برونمراکز درون

عنوان به ا های سالمت ماهیان، عموماغلب بررسی

گیرند. آبششهای کلیدی مورد بررسی قرار میاندام

زیست آبزی در با محیط که مستقیما  ها به دلیل این

ها تحت تر از سایر اندامتر و سریعارتباط هستند بیش

گیرند. این زا قرار میها و عوامل بیماریتاثر آالینده

اندام از قدرت بازسازی باالیی نیز برخوردار است و 

قادر است ظرف مدت چند روز تا چند هفته پس از 

طور کامل بهبود پیدا برطرف شدن علت مشکل، به

یکی از  پیتلیال(. ادم الیه اWolf et al., 2015کند )

باشد. این عوارض بافتی رایج در آبشش ماهیان می

: هایپرتروفی هپاتوسیت، Hآالی رنگین کمان در سه مزرعه پرورشی در استان مازندران. عوارض هیستوپاتولوژیک بافت کبد ماهیان قزل -2شکل 

V ،واکول چربی :D ،دژنره شدن هپاتوسیت ها :P ،هسته پیکنوزه :S اتساع فضای سینوزوئیدی و :E و  200، 100: اگزودا. تصاویر با بزرگنمایی

 باشند.می 400
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های جهت محافظت از مویرگ تغییر در بافت احتماال 

های خارجی شکننده المالهای ثانویه در برابر آسیب

باشد. هر چند که این بیشتر و یا نفوذ میکروبی می

مکانیسم دفاعی سبب افزایش فاصله انتشار میان 

شود که مانعی برای حیط خارج میها و ممویرگ

 رودتنفس، دفع و تنظیم اسمزی به شمار می

(Arellano et al., 1999; Van Heerden et al., 

2004; Wolf et al., 2015 .)لیفت اپیتلیال به

افتد که ممکن است دنبال ادم این الیه اتفاق می

دلیل نیاز به نتیجه کاهش سطح آبشش باشد که به

اسمزی و در عین حال حفظ از بین رفتن حفظ ثبات 

 Abel and) های اپیتلیال ایجاد شودتدریجی سلول

Skidmore, 1975 و یا به دلیل ادم شدید باشد )

(Arellano et al., 1999; Schwaiger et al., 

(. هایپرپالزی عارضه بافتی دیگری است که به 2004

موازات ادم الیه اپیتلیال در آبشش ماهیان نمونه

شد. هایپرپالزی که در اثر  مشاهدهبرداری شده 

دهد های المالهای اولیه و ثانویه رخ میتکثیر سلول

برابر کمبود اکسیژن آب دفاعی در یک مکانیسم که 

منجر به کاهش سطح تنفسی و  و در نهایتباشد می

شود ها میافزایش فاصله انتشار خون مویرگ

(Cengiz, 2006; Bagherzadeh et al., 2013) .

توان گفت که اثرات فیزیولوژیک بنابراین می

هایپرپالزی با کمبود اکسیژن در آب مرتبط است. 

: تجمع مالنوماکروفاژها، Mآالی رنگین کمان در سه مزرعه پرورشی در استان مازندران. عوارض هیستوپاتولوژیک بافت کلیه ماهیان قزل -3شکل 

B ،تحلیل گلومرول و اتساع کپسول بومن :D دژنره شدن سلول های بافت خونساز کلیه و :H 100: پرخونی عروق و خونریزی. بزرگنمایی تصاویر ،

 باشد.می 400و  200
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تواند منجر به تر میهایپرپالزی در حالت گسترده

چسبیدن چند المالی ثانویه به یکدیگر شده و 

 و همکاران Sharifpourعارضه فیوژن را ایجاد کند.  

عوارض هایپرپالزی و فیوژن را در آبشش ( 2011)

( و سوف Salmo caspiusماهیان آزاد دریای خزر )

( گزارش کردند Sander luciopercaدریای خزر )

که علت آن را آلودگی های محیط آبی دریای خزر 

بیان نمودند. آنئوریسم از دیگر عوارض مشاهده شده 

بررسی شده در المالی ثانویه آبشش برخی از ماهیان 

دلیل وجود مواد محرک در در تحقیق حاضر بود. به

آب این عارضه باعث اختالل در جریان خون آبشش 

های پیالر و افزایش جریان تخریب سلول ،شودمی

ای، خون در المالها باعث اتساع کانال حاشیه

 Takashima andشود )خونریزی و آنئوریسم می

Hibiya, 1995; Rosety-Rodrı́guez et al., 

ها در برخی از آنئوریسم اندازه(. بزرگ بودن ،2002

باشد. بررسی حاضر، بیانگر شدت اختالل و عارضه می

Flores-Lopes  وThomaz (2011 اشاره کردند )

توانند واکنش خاصی از بافت ها میکه آنئوریسم

آبشش به عوامل سمی باشند. این مسمومیت تنها به 

دلیل ورود مواد سمی از خارج به محیط آب پرورش 

تواند به دلیل مسمومیت ناشی از باال نیست بلکه می

رفتن دی اکسید کربن و یا آمونیاک آب به دلیل 

مدیریت نادرست تغذیه ماهیان و کیفیت آب باشد. 

Abdel-Moneim ( 2012و همکاران)  نیز

 Oreochromisآنئوریسم را در آبشش ماهیان 

niloticus های آلوده گزارش کردند. آنئوریسم تاالب

آبششی با درجه شدید محسوب مییکی از عوارض 

پذیری و بهبود آن در مقایسه با شود زیرا برگشت

عوارض بافتی حادث شده در الیه اپیتلیال اغلب به 

 Poleksić andگیرد )سختی صورت می

مقایسه شدت آسیب هاب بافتی مشاهده شده در اندام های آبشش، کبد و کلیه سه رده سنی ماهیان قزل آالی رنگین کمان )کمتر از  -1جدول 

( عدم وجود آسیب بافتی، )+( شدت ضعیف -کیلوگرم( در برخی مزارع پرورشی استان مازندران. ) 5/1گرم، بیش از  700تا  300گرم،  100

 .آسیب بافتی، )++( شدت متوسط آسیب بافتی، )+++( شدت زیاد آسیب بافتی
 کیلوگرم 5/1بیش از  گرم 700تا  300 گرم 100کمتر از  

    آبشش
 +++ ++ + هایپرپالزی
 + + _ هایپرتروفی
 +++ ++ + ادم اپیتلیال
 ++ + _ فیوژن المال
 ++ + + آنئوریسم 
 ++ ++ + کرلی المال

 ++ _ _ فیالمنت دو شاخه 

    کبد
 ++ + + دژنره شدن هپاتوسیت ها
 +++ + + اتساع فضای سینوزوئیدی

 +++ + + پرخونی/ خونریزی
 + - - تجمع مالنوماکروفاژ

 ++ + - چربیتجمع واکول 
 + - - هسته پیکنوزه

 ++ ++ + تورم هپاتوسیت ها
 + + - اگزودا

    کلیه
 ++ + - تحلیل رفتن گلومرول

 ++ + + پرخونی/ خونریزی
 +++ +++ +++ تجمع ماکروفاژها

 + + - دژنره شدن سلول ها
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Mitrović-Tutundžić, 1994 .)بر اساس 

Winkaler ( یکی از دالیل مهم 2001و همکاران ،)

در بافت آبشش ماهیان،  وقوع هایپرتروفی و آنئوریسم

باشد. با توجه هیپوکسی یا همان کمبود اکسیژن می

آال نسبت به اکسیژن حساس بوده به اینکه ماهی قزل

و نیاز اکسیژنی باالتری نسبت به سایر ماهیان 

 بنابراینپرورشی همچون ماهیان گرمابی دارد، 

نیز حتی به مقدار کم آب  و اکسیژن کاهش کیفیت

به ایجاد شرایط هیپوکسی و در  ممکن است منجر

 نتیجه بروز عارضه شدیدی چون آنئوریسم شود.

از نظر فیزیولوژیک، نقش اصلی کلیه ماهیان 

توانند مسئول ها میتنظیم اسمزی است، زیرا آبشش

 شنددرصد دفع مواد زائد نیتروژنی با 80بیش از 

(Evans et al., 2005 بنابراین یکی از .)هایاندام 

مهم جهت ارزیابی سالمت ماهیان چه در کلیدی و 

های طبیعی و چه در مزارع پرورشی، کلیه محیط

در بافت  ا ترین تغییراتی که عمدتاست. از جمله رایج

ها مشاهده کلیه ماهیان قرار گرفته در معرض آلودگی

ها و تحلیل رفتن شود، دژنره شدن توبولمی

باشد و گلومرول به همراه اتساع کپسول بومن می

نسبت به لوله ا ژنره شدن بافت خونساز کلیه عمومد

 Takashimaگیرد )های ادراری با تاخیر صورت می

and Hibiya, 1995تجمع مالنوماکروفاژها عمده .)

های بافت کلیه ای بود که در نمونهترین عارضه

است که  بیانماهیان مورد بررسی مشاهده شد. قابل 

اژی در بافت کلیه، کبد و رویت تجمعات مالنوماکروف

ای طحال ماهیان استخوانی تا حد متوسط، پدیده

رود. فراوانی، شکل معمول و طبیعی به شمار می

توزیع و رنگ این ساختارها بسته به نوع گونه ماهی 

متفاوت است. این ساختارها شامل ماکروفاژهایی 

های مالنین، هموسیدرین، هستند که حاوی رنگدانه

باشند. برخی از یا سرویید می لیپوفوژین و

عملکردهای این ساختارها، اریتروفاگوسیتوز، ذخیره 

 Wolfعنوان شده است ) هاآنتی ژن تشخیصآهن و 

et al., 2015 با این حال، اثبات شده است که .)

مقایسه تغییرات تجمعات مالنوماکروفاژی )از جمله 

تواند به صورت غیر رنگ، اندازه و تعداد( می

 افتصی نشانه مواجه ماهی با مواد سمی و یا اختصا

 Fournie et)کیفیت آب محیط زیست ماهی باشد 

al., 2001تر (. در بررسی حاضر به دلیل گسترده

دار در بافت کلیه ماهیان قزل بودن تجمعات رنگدانه

 آالی مورد بررسی نسبت به بافت کلیه ماهیان کامال  

سالم همین گونه، احتمال وجود آلودگی آب و 

کیفیت پایین آب برخی استخرها وجود مطرح است. 

که تجمع مالنوماکروفاژها با گذشت  به توجه به این

بنابراین برای قضاوت سالمت  ،یابدزمان افزایش می

 Wolfماهیان باید فاکتور سن در نظر گرفته شود )

et al., 2015 نیز نشان داد (. مشاهدات این بررسی

که تجمعات مالنوماکروفاژها در ماهیان با وزن بیشتر 

 ترتر و کم سنو سن باالتر بیشتر از ماهیان کوچک

های اولیه یک بود. پر خونی و خونریزی از واکنش

رود. زا به شمار میبافت جهت مقابله با عامل استرس

آالی استخرهای پایش های کلیه ماهیان قزلدر بافت

ز پرخونی عروق و خونریزی در بافت زمینه شده نی

د که عوارض ندهمشاهده شد. مطالعات نشان می

قابل رویت در بافت کلیه ماهیان همچون خونریزی، 

مالنوماکروفاژ، تحلیل گلومرول و اتساع کپسول بومن 

ها هم در ماهیان قرار گرفته و نیز دژنره شدن توبول

 Handyدر معرض سموم مشخص و فلزات سنگین )

and Penrice, 1993; Thophon et al., 2003)  و

و های ارگانیکی هم در ماهیانی که معرض آلودگی

 Schwaiger etهای محیطی )نیز ترکیبی از آلودگی

al., 1997افتد. بنابراین می( قرار بگیرند اتفاق می

گیری کرد که عوارض بافتی کلیه توان چنین نتیجه

طور اختصاصی ناشی از یک عامل نیز مانند آبشش به

 ,Camargo and Martinezزا نیست )استرس

ها نیز به شکل بسیار شدن سلول(. دژنره2007

آالی رنگین محدود در کلیه برخی از ماهیان قزل

کمان مزارع مورد بررسی مشاهده شد که حاکی از 

ن آن است که ماهیان تحت استرس قرار دارند. با ای

حال، عدم وجود نکروز در کنار دژنره شدن، نشان 

زا دهد که مدت زمان مواجهه با عامل استرسمی
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طوالنی نبوده است. تداوم و شدت یافتن دژنره شدن 

منجر به ایجاد نکروز در اندام می گردد 

(Takashima and Hibiya., 1995 .) 

با توجه به غنی بودن کبد از جریان خون و 

زدایی و فرآیند تصفیه د یعنی سموظایف اصلی کب

(، این اندام Van der Oost et al., 2003زیستی )

ها و تراز کلیه و آبشش تحت تاثیر آلودگینیز هم

 Rodriguesگیرد )های محیطی قرار میاسترس

and Fanta, 1998 در بررسی حاضر اتساع فضای .)

سینوزوئیدی، هسته پیکنوزه، دژنره شدن برخی از 

هایی همچون گرد شدن و ها و بدشکلیتهپاتوسی

ها در ها و قرار گرفتن هستهبادکردن هپاتوسیت

های کبد مشاهده شد. نزدیک غشا سلول در نمونه

های دیگر که در معرض این عوارض در کبد گونه

های خاصی همچون سموم ارگانوفسفره قرار آالینده

 ,.Fanta et alداشتند نیز گزارش شده است )

ها و رویت واکوئلتجمع چربی در هپاتوسیت(. 2003

آالی مزارع پایش های چربی در کبد ماهیان قزل

دهد که میزان انرژی ورودی بیش از شده، نشان می

میزان انرژی مورد نیاز برای متابولیسم، رشد، دفع، 

های فیزیولوژیکی ماهی تولیدمثل و سایر فعالیت

در است که به شکل تجمع چربی و یا گلیکوژن 

 ,.Wolf et alشود )ها مشاهده میهپاتوسیت

تواند دلیل این (. جیره غذایی نامناسب می2015

توان تا حد زیادی عارضه باشد که با اصالح جیره می

های آن را برطرف نمود. کبد چرب به ویژه در ماهی

یافته در اسارت، که معموال  با غذاهای پرورش

صرف انرژی  شوند و نیازی بهپرکالری تغذیه می

. گونه ستزیادی برای جستجوی غذا ندارند، رایج ا

ماهی نیز یکی از فاکتورهایی است که بر میزان 

 ,.Wolf et alتجمع چربی در کبد ماهیان اثر دارد )

(. اگزودا از جمله عوارضی است که مربوط به 2015

. در استعروق و سیستم گردش خونی و لنفاوی 

برداری شده این عارضه کبد برخی از ماهیان نمونه

رویت شد که نشانه التهاب در بافت و مواجهه ماهی 

با عوامل استرس زا می باشد. مایع اگزودا حاوی 

 مواد زائدغلظت باالیی از پروتئین و مقدار زیادی 

سلولی خارج شده از خون و عروق لنفاوی است 

(Bernet et al., 1999 .) 

یه و آبشش های کبد، کبررسی مقاطع بافتی اندام

آالی رنگین کمان مزارع پرورشی در ماهیان قزل

استان مازندران نشان داد که ماهیان تاحدودی تحت 

های ناشی از شرایط و استرسهای محیطی استرس

شود برای قرار دارند. پیشنهاد مینامطلوب پرورش 

 پایشبهبود وضعیت سالمت ماهیان این استخرها، 

فاکتورهای کیفی آب به صورت مستمر در مزارع 

انجام شود تا کیفیت آب در حد مطلوبی قرار گیرد. 

، آمونیاک و مواد معلق در آب pHکنترل اکسیژن، 

پذیر آبشش ها تواند تا حد زیادی عوارض برگشتمی

و کلیه را اصالح کند. اصالح کیفیت و مقدار جیره 

یت مطلوب غذایی نیز در سالمت کبد و حفظ کیف

آب موثر است که با آنالیز جیره غذایی و محاسبه 

به نتایج مطلوبی توان مقدار دقیق غذای مصرفی می

 رسید.

 

 و قدردانیتشکر 

 هاییمرکز مطالعات و همکار یتبا حما یقتحق ینا

و  یقات( وزارت علوم، تحقCISSC) یالمللینب یعلم

 .است یدهکشور به انجام رس یورافن
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Abstract  
Due to the lack of information on the health status of farmed fish and the number of trout farms in the north of 

the country, the health of rainbow trout was monitored in three farms in Mazandaran province with the help of 

histological studies. Sampling was performed in three weight groups and 10 fish for each group. The first group 

of fish weighing below 100 g, the second group of fish weighing 300-700 g, and the third group of fish 

weighing higher than 1.5 kg. After sampling, the gills, livers, and kidneys were removed and the tissue samples 

of each fish were fixed in a separate falcon tube containing 10% buffered formalin. Tissue sections were 

prepared using a standard protocol and examined by light microscopy after staining using eosin-hematoxylin. 

Lamellar/filament hypertrophy and hyperplasia, curling lamellar, epithelial lifting/edema, aneurysm, branching 

filament are the most injuries in the sampled gills. Hepatocyte degeneration, Sinusoidal dilation, 

Haemorage/Congestion, Hepatocyte vacuolization, Pyknotic nuclear, Melanomacrophage aggregation, 

Hepatocyte hypertrophy and Exudate were reported with different intensities in the liver tissue. The kidney 

samples showed some lesions as; Bowman’s capsule dilation and Glumerol shrinkage, Haemorage/Congestion, 

Macrophage aggregation, and Degeneration. According to the results, it is suggested to improve the water 

quality, type, and amount of food in the studied farms. Additional assessments such as water and food quality 

and pathogens in the pools to be performed 

Keywords: Histopathology, Rainbow trout, Farms, Tissue injuries, Fish health. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


