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 چكیده

های اخیر در آبزی پروری مورد توجه زيادی قرار گرفته که در طول سال باشدمی ماهی صبیتی يکی از ماهیان با ارزش از نظر اقتصادی  در خلیج فارس

ثیر سطوح مختلف پروتئین به انرژی جیره بر تااست. سطوح بهینه  اجزای جیره غذايی ت،مین کننده رشد و سالمتی ماهی می باشد. در مطالعه حاضر 

 8با يک جیره غذايی بدون چربی، به مدت  هفته تطابق 2پس از  است. برای اين منظور ماهیان هیستوموفولوژی کبد در ماهی صبیتی پرداخته شده 

های بافتی ذيه شدند. در پايان دوره آزمايش، نمونههای غذايی آزمايشی حاوی مقادير مختلف پروتئین و لیپید تغلیتری با جیره 355تانک  33هفته در 

میکرون رنگ آمیزی  0هايی با ضخامت از کبد برداشته و پس از انتقال به آزمايشگاه مراحل روتین بافت شناسی انجام و پس از آماده سازی برش

H&E و احتقان  اتوسیتها، رانده شدن هسته ها به گوشه های سلولبر روی آنها انجام گرفت. تغییرات پاتولوژيک در بافت کبد از جمله واکوئله شدن هپ

های نامناسب پروتئین و انرژی جیره ايجاد های خونی در بافت کبد در بع،ی از جیره ها مشاهده گرديد که اين تغییرات می تواند در اثر نسبترگ

بافت کبد از نظر بافت شناسی در حد ساير فاکتورهای رصد انرژی برای د 18/ 90درصد پروتئین و  3/43گردد. بر اساس اين مطالعه گروه تغذيه شده با 

 گزارش گرديد. بهینه

 پروتئین،انرژی، تغییرات بافتی کبد، ماهی صبیتی کلیدی:  واژ ان

 

 مقدمه

واض  نقیش مهمیی در پرورش ماهیان، تغذيه به طور 

 ( (Pieterse et al., 2000در نگهیداری سیالمتی

غذايی ماهیان هم مشابه ديگر مهره آنها دارد. نیازهای 

داران است، يعنی آنهیا هیم بیرای رشید، تولیید مثیل 

وديگر عملکردهای فیزيولوژيکی معمول خود نییاز بیه 

مصرف پروتئین، مواد معدنی، ويتامین ها، فاکتور رشد 

(. از Babalola et al., 2011ومنابع انیرژی دارنید)

میی  اين رو نقص در يک يا چند ماده مغذی ضیروری

تواند باع  کاهش میزان کیارايی حییوان، بیمیاری يیا 

. Barrows et al., 2007) ) حتیی میرگ شییود

ماده تشکیل دهنیده جییره میاهی  ترينگرانپروتئین 

می باشد. در واقع پروتئین يک میاده مغیذی ضیروری 

است که برای اطمینان از سالمتی، رشد و نمو سیلولی 

وتئین هیای رژيیم بايد به مقادير کافی تأمین شود. پیر

غذايی منبع آمینواسیدهای ضروری هستند و نیتروژن 

رابرای سنتز آمینواسییدهای غیرضیروری فیراهم میی 

(. از طیرف Craig and Helfrich, 2002)کننید 

ديگر نگهداری يک نسبت مناسب پروتئین بیه انیرژی 

در جیره غذايی حايز اهمیت می باشید. انیرژی کیافی 

ئین جییره بیرای رشید میورد بايد فراهم باشد تا پیروت

اسییتفاده قییرار گیییرد. اسییتفاده از منییابع انییرژی غیییر 

پروتئینی )لیپید و کربوهییدرات( جهیت تیأمین نییاز 

انرژی ماهی موجیب کیاهش اکسیداسییون اسییدهای 

آمینییه و در پییی آن افییزايش مصییرف پییروتئین جیییره 

 غییذايی جهییت رشیید مییی شییود. ايیین اثییر لیپییید و

جیويی يیا حفیو زی، صیرفهکربوهیدرات در تغذيه آبی
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 ,Yilmaze & Genc) پیروتئین گفتیه میی شیود

2006; Zakes et al., 2010.)  اگر مقیدار انیرژی

 جیره غذايی اضافی باشد، در بدن ماهی ايجیاد چربیی

می کند و اگر میزان انرژی کافی نباشد، پروتئین رژيم 

در  غذايی به عنوان منبع انرژی اسیتفاده میی شیود  و

اهش رشید میی شیود. بنیابراين، حفیو نتیجه باع  ک

 & Mekbungwan)تعادل میان انرژی و پروتئین 

Yamauchi, 2004)  در سییاخت غییذای مییاهی

میییاهی صییبیتی بیییا نییام علمیییی ضییروری اسییت. 

Sparidentex hasta  بییومی خلیییچ فییارس، غییرا

هند  و سواحل هند می باشد. زيسیتگاه آن از  اقیانوس

گزارش شده کیه  آا های ساحلی تا اعماق آا بوده و

ات ح،ییور دارد و در بیشییتر ماههییای سییال در خوريیی

گان و سخت پوستان تغذيه می کنید. مهرهبیشتر از بی

با توجه به  ذائقه پسندی، اين میاهی بیه عنیوان يیک 

گونه بومی ارزش بااليی بیرای تکثییر و پیرورش دارد. 

اثر سطوح مختلف پیروتئین بیه همچنین در خصوص 

اين گونه مطالعیه  وموفولوژی کبدانرژی جیره بر هیست

ای صورت نگرفته است بنابراين در اين تحقییق سیعی 

شده است تا به اين موضو  بصورت مبسوط پرداختیه 

 شود.

 مواد و روش کار 

عدد بچه ماهی صبیتی با مییانگین وزنیی اولییه  312

گرم که در ايستگاه تحقیقاتی ماهیان دريیايی  99/23

جداسازی و به طور تصیادفی بندر امام تکثیر شده بود 

 لیتیری 355مخزن  33عدد ماهی در هر  13با تراکم 

هیا در يیک ف،یای پلی اتیلنی رها سازی شدند. تانک

سرپوشیده که مجهز به سیستم هیوادهی، تخلییه آا 

مرکزی، شیرهای تنظیم آا و هوا و همچنین سیستم 

 80/1گرمايشی بود قرار گرفته بودند. دما در محدوده 

درجه سانتی گراد تنظیم شید. تیمارهیا بیه  33/24 ±

مدت دو هفته با غیذای دسیتی کیه کمتیرين مییزان 

پروتئین و انرژی را دارا بودند بیرای تطیابق نگهیداری 

بیار در روز در  2شدند. در اين میدت تغذيیه ماهییان 

بعد از ظهر تا حد سییری انجیام  0صب  و  15ساعات 

یتی انگشیت پذيرفت. در اين مطالعه برای ماهیان صیب

سیط  پیروتئین  4جیره غیذايی آزمايشیی بیا  12قد 

( تعريف گرديد و سه %35و %00، %05، %40مختلف )

تکرار برای هر تیمار غذايی در نظر گرفته شد )جیدول 

روز با جیره های فیوق الیذکر  35(. ماهیان به مدت 1

تغذيه شدند. بعد از هر غذا دهی فاکتور های فیزيکیی 

( در دو نوبیت صیب  و pHوری، )دمیا، شی و شیمیايی

 ظهر اندازه گیری شدند.

 

ر ماهی و د 3آزمايش از هر تانک  یدر انتهای دوره   

بیاالی گیل  هیایغلظیتمیاهی بیا  9کل از هر تیمار 

میخک آسان کشی شده و با اسیتفاده از يیک تیرازوی 

سیپس گرم توزين گرديدنید.  1ديجیتال با حساسیت 

وکبیید مییاهی  محوطییه شییکمی مییاهی شییکافته شییده

)قطعیه  از آنهیا mm  0برداشیته و قطعیاتی بیه ابعیاد

گرديد و جهیت فییکس شیدن بیه داخیل  میانی( جدا

محلول بوئن انتقال گرديد. سپس ساير مراحل روتیین 

آبگییری، شیفاف سیازی و پارافینیه شامل پاساژ بافتی 

 RX ) مییییدل شییییدن در دسییییتگاه هیسییییتوکینت

(11B,tissue tek rotary, Japan  گرفیت. آاصورت-

و  95، 85توسط سری افزايشی اتانول) گیری بافت ها،

هیای نمونیه ( انجام شده و جهت شفاف سیازی% 155

در  بافتی به محلول گزيلول انتقال يافت. پارافینه شدن

 C ºآلمان( در دمیای -Merckداخل پارافین مذاا )

ها ، با اسیتفاده از انجام شد. قالب گیری نمونه 08-03

وکهارت آغشیته بیه گلیسییرين و پیارافین های لقالب

مییذاا انجییام شیید. بییا اسییتفاده از دسییتگاه روتییاری 

( LECA  RM2245میکروتوم نیمه ديجیتال مدل)

میکرومتر از نمونه بافتی تهیه  0هايی با ضخامت برش

های هماتوکسیلین و ائیوزين کرده و با استفاده از رنگ

که جهت رنگ آمیزی شدند الزم به يادآوری می باشد 

مطالعه المهای بافیت شناسیی مطیابق روش معمیول 

الم میکروسکوپی برای کبد هر ماهی و از هیر  0تعداد 

مییدان  05میدان میکروسکوپی ودر مجمیو   15الم 

ديد برای يک بافت کبید از يیک نمونیه میاهی میورد 

ارزيابی قرار گرفت. و برای بیان ضايعات ايجاد شیده و 
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( و در  ++يییا +مییت )شییدت آن در هییر نمونییه از عال

مواردی کیه تغیییری در بافیت ايجیاد نشیده اسیت از 

 et al., 2006( اسییتفاده شییده اسییت)-عالمییت )

Przybyl.) 

 

 نتایج

بر اساس مطالعات بافت شناسیی بیر روی بافیت کبید 

کپسولی نازک  از بافت همبند سخت کبید را ازخیارج 

 شعاباتی از آن وارد بافت  کبد شدهاحاطه نموده  که ان

 لوبولهییای مشخصییی تقسیییم مییی نمايیید و آن را بییه

هیای کبیدی دارای انیدازه و (. لوبیول1)تصوير شیماره

کبدی از تعداد زيیادی  لاشکال متفاوت بودند. هر لوبو

یت کوچک تشیکیل شیده کیه ايین سیلولهای سهپاتو

کبدی به اشکال کروی تا چند وجهی و برخی از آنهیا 

هیر سیلول  رسییدند. همچنیینمکعبی به نظر مینیز 

کیروی بیوده کیه بیشیتر  یکبدی دارای يیک هسیته

های مشخصی میی باشیند. کروماتین و دارای هستهوي

اسییدی بیه  رنگ به طور کاملسیتوپالسم اين سلولها 

گرفتیه کیه در بیشیتر سیلولها ايین سیتوپالسیم خود 

بصورت غیر يکنواخت رنیگ گرفتیه بیود بطیوری کیه 

اط متیراکم و  نقحاوی سیتوپالسم  یهابرخی ازقسمت

وله و روشن تر ديده ئتر و برخی نواحی آن  واکورنگرپ

هیای بیافتی تهییه شیده در بع،ی از بیرششدند. می

دستجات هپاتوسییت در يیک لوبیول کبیدی بصیورت 

های موازی هم قرار گرفته که اشعه وار به شکل سلول

)تصیوير شیماره رسیدندهای شعاعی به نظیر میرديف

2).

 
پهروتئین  CP: جیره های استفاده شده در ماهی صبیتی طی دوره آزمایش نشان داده شده اسن)ن جدول در ای  -1جدول 

 خام(.
 

 

 هایهیا سیینوزوئیدیتسیجات هپاتوهتالی دسهبدر ال

هیای ارای ديوارهفراوانی مشیاهده گرديید کیه د یخون

و یال ريیز تلهیای آنیدوسیلولبا منظم بسیار نازک و نا

سیتوپالسیم ايین کشیده درسط  داخلی خود بودنید. 

CP% 43% 30% 33% 60% 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 مواد)%(

 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 پودر ماهی

 10/5 05/4 8 40/4 8 10 15 10 10 10 10 10 پودر سویا

/32 35/3 32/3 35/2 3 3 ژالتین

11 

93/

12 

13 05/14 13 35/13 92/19 

/30 10 14 00/13 05/13 کازئین

14 

13 10 20/19 35/19 3/3 45/23 45/23 

 91/0 3 20/5 15/3 30/3 05/5 95/3 95/4 1 9 32/0 05/1 روغن ماهی

 3 3 25/5 3 80/3 05/5 8 0 1 9 32/0 05/1 روغن  یاهی

مخلوط 

 امینویت

05/5 05/5 05/5 05/5 05/5 05/5 03/5 05/5 20/5 85/5 05/5 20/5 

مخلوط عناصر 

 معدنی

1 1 30/5 1 1 32/5 15/1 1 05/5 1 1 20/5 

 10/5 45/5 40/5 35/5 3 4 2 2 9 30/1 00/0 14 دکسترین

 05/5 05/2 3 1 30/2 45/0 20/1 20/4 18/0 35/2 90/4 4 بافن همبند
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-نازک و نامحسوس بوده و تنها بیا هسیتهسلولها بسیا 

در  د.های بازوفیلیک و تیره خود قابل تشیخیص بودنی

یت همیراه توسول کبدی تعداد زيادی هپابداخل هر لو

ی خونی فیراوان مشیاهده گرديید و در هابا سینوزوئید

هیا جیايی کیه انشیعابات کپسیول ف،ای بیین لوبیول

کردنیید يکییديگر جییدا مییی نییدی کبیید آنهییا را ازهمب

ف،اهايی از بافت همبندی با وسیعت بیشیتر مشیاهده 

 ،ی وريیدیهااختاراز سی گرديد که از آنهیا انشیعاباتی

شییريانی و مجییاری صییفراوی عبییور نمییوده و هماننیید 

البتیه  باشید.کبد پسیتانداران میبافت مشابه ف،اهای 

-ولبیاندازه اين ف،اهای همبندی محصیور در بیین لو

یییر بییوده و ممکیین اسییت در برخییی هییای کبییدی متغ

ف،اهای کوچکتر يکی از ساختارهای عروقی و يا يیک 

ده باشیند ديیواره مجیاری مجرای صفراوی قابل مشاه

ز يک رديیف سیلول صفراوی موجود در ف،اهای باا ا

ه تشیکیل شیده کیه بافیت ای کوتیامکعبی تا اسیتوانه

 گییردمیی دی رشیته ای آنهیا را ازخیارج در بیرهمبن

. همچنین ساختار پیانکراس بصیورت (1)تصوير شماره

هیای مختلیف ها در قسمتپراکنده البالی هپاتوسیت

 (.3)تصوير شماره بد مشاهده گرديد ساختار بافتی ک

 
در این تصویر بافن همبنهد کپسهول و  -1شماره  تصویر

مجرای صفراوی به همراه بافن همبنهد محصهور کننهده  

 (.H&E, x4نشان داده شده اسن )

پی کبد ماهیان تغذيه شیده در مطالعات میکروسکو   

ای بیا دريافیت های غذايی مختلف در تیمارهیبا جیره

از  در هر سه دسته ضايعات بافتی %40ن یروتئمقدار پ

شیدن هسیته هیا بیه  های جذبی، راندهجمله واکوئول

های خونی مشاهده گرديید گوشه سلول و احتقان رگ

هیای جیذبی و رانیده اما شدت ضايعه از نو  واکوئیول

بق جیدول در گیروه اشدن هسته به دور از مرکیز مطی

D3 .شديد تر بود 
 

 
ها در اشكال این تصویر هپاتوسیندر  -8تصویر شماره 

سین)پیكان مختلف )دایره( و هسته بازوفیل سلول هپاتو

فیلی)پیكان افقی( نشان داده افقی( سیتوپالسم اسیدو

 (.H&E, x10شده اسن )

 

 
تصویر میكروسكوپ نوری از کبد و   -3تصویر شماره 

پانكراس )هپاتوپانكراس( ماهی صبیتی که در این شكل 

ز پانكراس را نشان می دهد. بخش رأسی بخش برون ری

)پیكان  اییهای ترشحی )ستاره( بخش قاعدهسلول

مورب(، یک هپاتوسین)فلش عمودی(، سینوزوئید)فلش 

( در مرکز پانكراس نشان داده Vافقی( و یک رگ خونی)

 (.H&E, x40شده اسن)
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مطالعییات انجییام شییده در تیمارهییای بییا مقییدار  در 

سیته ضیايعات بیافتی بجیز در هر سه د %05ئین پروت

و احتقان  D4رانده شدن هسته ها به گوشه سلول در 

ديییده شیید. همچنییین  D6و  D5رگهییای خییونی در 

ضايعات بیه   %00تیمارهای با دريافت مقدار پروتئین 

های  که در گروهنسبت ارائه شده مطابق جدول بطوری

D7  وD8 شه در سلول ها به گوکه رانده شدن هسته

-پروتئین واکوئول %35در تیمارهای  ه نشد.ديد مطلقاً

اما رانده شیدن  ديده شد های جذبی در هر سه دسته

هسته ها به گوشه در هیچکدام ديده نشید. همچنیین 

مشیاهده  D11 احتقان رگهای خونی تنهیا در گیروه 

 گرديد.

که در ادامه خواهد آمد به مختصر  4تصوير شماره در 

ت کبد در جیره هیای تغییرات بافتی ايجاد شده در باف

مختلف با درصد های متفاوت پروتئین آمده است و از 

ذکییر تمییامی میکروگرافهییای میکروسییکوپی بییدلیل 

 محدوديت تعداد صفحات خودداری به عمل آمد.

 
جیره های استفاده شده در ماهی صبیتی طی دوره آزمایش و شدت آنها نشان در این جدول انواع ضایعات در   -8جدول 

 عدم مشاهده(. -)+ با شدت کم(، )++ با شدت زیاد(، )ده اسنداده ش

 جیره

 ضایعه

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 

 + + + ++ + + ++ ++ + ++ _ + واکوئولهای جذبی

رانده شدن هسته 

 ها به  وشه سلول

_ _ ++ _ ++ ++ _ _ ++ _ _ _ 

 _ + _ + + + _ _ + _ + + ر های خونی احتقا

 

 حثب

ی در کیفیت رشد با توجه به اين که تغذيه، نقش مهمّ

هییای پرورشییی دارد، و سییالمت آبزيییان در سیسییتم

سیزايی هغذايی مناسب نقش ب یاستفاده از يک جیره

کند. ماهییان های غذايی آبزی ايفا میرا در تأمین نیاز

خوار، بیه مقیدار بیااليی پیروتئین و چربیی در گوشت

 ,Watanabe) از دارنیدنیی هیای غیذايی خیودجیره

در مشاهدات مورفولوژی خیارجی کبید، ايین  .(2002

اندام در ماهی صبیتی کرم رنیگ و از دو لیب تشیکیل 

شده بود. در ماهیانی مانند کپور علفخوار و ماهی کیور 

های پارانشیم سلول کبد دو لبی گزارش شده است نیز

کیه دارای يیک هسیته  باشندها میکبدی، هپاتوسیت

سییتند. بییا وجییود اينکییه در اغلییب ماهیییان مرکییزی ه

ای ای هستند اما نو  دو هستهها تک هستههپاتوسیت

آفريقیايی  آن نیز در کپور علفخوار  و ماهی شیش دار

. در میاهی صیبیتی نییز دو هسته گزارش شیده اسیت

ماهی آزاد ژاپنیی و کپیور  مشابه ديگر ماهیان از جمله

را  هییای کبییدیهییای کبییدی طنییاا، سییلولعلفخییوار

دهند. به علت خاصیت رنیگ پیذيری کیم تشکیل می

چربی و گلیکیوژن بیا رنیگ آمییزی هماتوکسییلین و 

هیا انیی در هپاتوسییتساختمان واکیوئلی فراو ائوزين

کیه ، ( (Yonkos et al,  2001 مشاهده می شیود

می توان اين دو نیو  واکوئیل را از هیم  براساس شکل

صیورت تفکیک کرد؛ قطرات چربی کروی شکل و بیه 

هیای باشیند درحیالی کیه دانیهتکی يیا مجتمیع میی

گلیکوژن غالبا اشکال نامنظمی دارنید. در ايین میاهی 

نیز مثل اغلب ماهیان ديگر، بافت لوزالمعیده در کنیار 

گیرد و مجمیو  بافیت انشعابات سیاهرگ باا قرار می

 (et al., 1998)  Dieter Dellmann کبد و پانکراس

 شود.هپاتوپانکراس نامیده می
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-ضایعات بافتی در جیره های مختلف از جمله واکوئولتصویر میكروسكوپ نوری از بافن کبد که در آنها   -4تصویر شماره 

های عمودی، هسته هپاتوسین با فلش افقی )تصویر سمن راسن باال(، رانده شدن هسته ها به  وشه های جذبی که با فلش

)تصویر  RBCصورت مجتمع، ههای قرمز بو  لبول Vپ باال(،  و احتقان رگ خونی، های افقی )تصویر سمن چسلول، فلش

 (.H&E, x40دهد )ان میپایین( را نش

 

شیوند، ها در کبید متیابولیزه مییکه لیپیداز آنجايی   

شناسی آن به وسیله کمییت يیا کیفییت ساختار بافت

ترکیبات پروفیل لیپیدی رژيم غذايی تحت تأثیر قیرار 

سطوح لیپیدی رژيم غذايی، لیپوزنز در کبید  یرد.گمی

دهند. افزايش سطوح لیپییدی رژيیم ماهی را تغییرمی

غذايی با محدود کردن چند آنیزيم درگییر در لیپیوژنز 

هیای کربوکسییالز و آنیزيم Aکبدی، استیل کو آنزيم 

 -فسییفات -3مثییل گلییوکز  NADPHتولییید کننییده 

سیینتز ناز فسییفوگلوکونات دهیییدروژ-3دهیییدروژنار و 

و   Braugeدهد کاهش میاسید های چرا جديد را 

های غذايی با چربیی بیاال رژيم( تاثیر 1990همکاران )

را بر بافت شناسی کبد بررسی کردند، نتايج آنها ايجاد 

پاتولوژی کبد چرا را نشان داد.  مشابه همین نتیايج 

( گزارش کیرد . چربیی اضیافی 1993) Stoskopfرا 

ر نرمال کبد می شود، که  میی توانید باع  فعالیت غی

هد و باعی  مانیدگاری آا عملکرد کلیه ها را تغییر بد

کبد میی شیود. در  مختلف از جمله اع،ای مدِبدن و اِ

و  Pseudotropheus socolofi  مطالعه روی دو ماهی

Haplochromis ahli  درصد ايین  15لیپید بیشتر از

 .Hه ها مثیل حالت اتفاق می افتد. البته برخی از گون

ahli  بیشییتری توانییايی(.Royes et al., 2004) 

کیه بیا های بیاالتر دارنید. برای متابولیزه کردن چربی

و همکیاران  Juli-Anneتوسط   نتیجه مشاهده شده

خیوانی هیم  P. socolofiدر میاهی 2553در سیال 
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شیدن در هپاتوسییت  دارد. در تحقیق حاضیر واکوئلیه

ی رخ داد، به نحیوی کیه ماهی صبیتی با شدت متفاوت

هییايی کییه سییطوح بییاالتری از نظییر بییاالنس در جیییره

لیپید بودند، واکوئله شدن به وضوح مشاهده -پروتئین

اصیلی  شد. در واقیع بیه خیاطر ايین کیه کبید محیل

هیای  آسیب است، بدن در چرا اسیدهای متابولیسم

 کیم و يیا  نشیدن خیوا متیابولیزه از ناشیی کبیدی

 در موجیود 3چیرا امگیا  ایاسییده شدن متابولیزه

 ناشی از تجمع چربی در ايجاد تغییرات و ماهی روغن

باشید.  داشته دنبال به نامطلوبی عوار  تواند کبد می

 3 -با اين حال ، در مورد اثیر اسییدهای چیرا امگیا 

 در شناسیی موجود در روغن ماهی بر تغییرات بافیت

 است. شده انجام محدودی کبد مطالعات
و  11، 9، 0،  3، 2هیای يه شده با جیرهماهیان تغذ   

بیشترين درجه واکوئله شدن را نشان دادند که بیا  12

کیه بیا جییره   H. ahliنتايج مشاهده شده در ماهی 

درصد لیپیید  19 درصد پروتئین و   00غذايی حاوی 

 ,.Royes et al)  مطابقت داشت تغذيه شده بودند؛

رژيییم  کییاهش میییزان پییروتئین و لیپییید در .(2004

غذايی  کاهش در رسوا لیپید در کبد در ماهیانی که 

که   سطوح پايین تری   3و  4،  1های غذايی از جیره

از پروتئین و لیپید را داشتند؛ مشاهده شد،که با نتايج 

 .Pو  H.ahliبییه دسییت آمییده در دو گونییه مییاهی 

socolofi  که تحت رژيم غیذايی نسیبتا مشیابهی بیا

 ,.Royes et al) مطابقیت داردمطالعه حاضر بودند، 

چربی درکبد، در ماهیان باس  افزايش انتشار .(2006

درصد لیپیید  13  که با جیره غذايی حاوی خورشیدی

درصید  13در مقايسه با ماهیانی که با جیره محتیوی 

 لیپییید تغذيییه شییده بودنیید؛ گییزارش شییده اسییت

(Gallagher, 1996) . ،در جییرهدر تحقیق حاضر-

بیاالتری از پیروتئین را در بیاالنس  هايی کیه سیطوح

هیا های هپاتوسیتلیپید خود داشتند، هسته-پروتئین

سلول انتقیال يافتیه بیود و در واقیع  یبه سمت گوشه

 .کناری مشاهده شیدند یها به شکل هستههپاتوسیت

ها به دلیل رشد چربیی که البته اين جابه جايی هسته

مین نتايج باشد. مطابق ههای هپاتوسیت میدر سلول

سییم دريیايی  در (1999و همکاران ) Caballeroرا 

درصید لیپیید تغذيیه  23که با جیره غذايی محتیوی 

و  Morais  البتیه شیده بودنید ؛ گیزارش کردنید. 

کیه ح،یور قطیرات  ندپیشنهاد داد (2001همکاران )

هیا ممکین اسیت لیپیدی زياد و حجیم در هپاتوسیت

افی اسییت و يییک پاسییخ فیزيولوژيییک، بییه لیپییید اضیی

باشید و نشیان بنابراين يک منبیع ذخییره انیرژی میی

هنگیامی کیه  دهنده يک وضعیت پاتولوژيیک نیسیت.

هیای های کبد برای اکسید کردن اسییدظرفیت سلول

يابد و يا سنتز پروتئین دچار اخیتالل چرا کاهش می

هیا گلیسیريدها در واکوئیلشود، سنتز و رسیوا تیری

ولوژيکی جديد بیه نیام يابد، يک الگوی مورفشدت می

هیای گردد. احتقیان رگمیظاهر  ايجاد چربی در کبد

در مطالعات بسییاری کیه در ارتبیاط بیا ی کبد خونی

غیذايی در ماهییان پرورشیی  ینامتعادل بودن جییره

( et al., 2006 Przybylاند گزارش شده است)بوده

در ماهی سیم دريايی نیز پديده احتقان  پس از تغذيه 

لیپیدی که فاقد اسید های چرا ضروری بیود با جیره 

(. پارانشییم et al., 2006 Przybylمشیاهده شید )

بودنید کبد قزل آالهايی که با پودر سويا تغذيیه شیده 

که سیط  بیاالتری از تجمیع لیپییدی در مقايسیه بیا 

 ,Yone 1978 (Sakamoto گلیکوژن را نشان داد

 اخیتالل در (2000) و همکاران Refstie مچنین. ه

جذا لیپید به دلیل ح،ور پلیی سیاکاريد هیای غییر 

 در میاهی سیالمونرا  قابل ه،م موجود در سويا میل

احتقان رگ های خونی در جیره هیای کردند.  گزارش

مشیییاهده شییید.  11و  9،  8،  3،  4،  2، 1غیییذايی 

Schulz  نشان دادند کیه  2550و همکاران  در سال

 هیای گییاهینروغیدر اردک ماهیانی که با  انواعی از 

بیشیترين درجیه واکوئلیه شیدن و تغذيه شده بودنید 

تغیییییرات پیییاتولوژيکی مثیییل احتقیییان خیییون در 

سینوزوئیدها  در گروهی که با روغن سويا تغذيه شده 

-مشاهده گرديد. در واقع اين نتايج نشان دهندهبودند 

های کبدی ناشی از  رژيم های اين است که آسیب ی

و  روغین گییاهی و يیا سیاير غذايی تنها وابسته به نی

باشد، بلکه نو  گونه نیز ه نمیترکیبات موجود در جیر
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ای ظرفییت و تیوان مشیخص و ثر است. هیر گونیهؤم

محییدودی در جییذا و يییا دفییع مییواد غییذايی دارد و 

های مختلف متفیاوت ای گونههای تغذيههمجنین نیاز

   (.Zakes, et al., 2010) باشدمی

 

 تشكر و قدر دانی

سندگان اين مقاله بدين وسیله کمال تشکر و قیدر نوي 

دانی خود را از کارکنیان محتیرم ايسیتگاه تحقیقیاتی 

که نهايیت سیعی و تیالش و  ماهیان دريايی بندر امام

 می دارند. مهمکاری خود را مبذول داشتند اعال
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Abstract 

Sparidentex hasta is benefitcailt and economical fish in Persian Gulf that has attracted more 

attention during this years and is a good candidate for marine aquaculture in coastal zone of 

Iran. It is understood that the optimal ratio of diet ingredients guarantee appropriate growth 

rates, condition and health of the fish. After adaptation in 2 weeks by a lipid-free diet, fish 

were fed for 8 weeks by experimental diets in 300 L tanks (n=36). The routine procedures of 

preparation of tissues were  followed and the paraffin blocks were cut at 5 microns , stained 

with H&E and studied under light microscope. In some unsuitable ratio, histopathological 

changes for example congestion, margination of nucleous and vaculation in hepatocyte were 

seen. Results showed for culture of Sparidentex hasta, with protein(47.7%) and 

energy(18.95%) was optimized for other liver histological parameters. 
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