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چکیده
ماهی شوریده ( )Otolithes ruberاز خانواده شوریده ماهیان ( )Sciaenidaeیکی از گونههای مهم تجاری در حوضه دریای عمان
محسوب میشود .در تحقیق حاضر ،آسیبهای بافتی چش م در این ماهی مورد بررسی قرار گرفته است .جهت این امر ،تعداد  12قطعه
ماهی شوریده از چهار ایستگاه آبشیرین کن کنارک ،بریس ،پسابندر و گواتر توسط قالب صید گردید .بافت چشم جداسازی و در محلول
بوئن فیکس شد .پس از آبگیری در سری های اتانول ،داخل پارافین قرار گرفت .سپس ،برشهایی به ضخامت  5میکرون از آنها تهیه و با
هماتوکسیلین و ائوزین رنگآمیزی گردید .مطالعات میکروسکوپی عوارضی چون ادم یا تورم ،لکه خونی و واکوئوله شدن را در الیههای
مختلف چشم نشان داد .با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،میتوان بیان کرد که ماهیهای صید شده از ایستگاه آب شیرینکن
کنارک دارای کمترین عوارض بافتی نسبت به سه ایستگاه دیگر بودهاند.
کلمات کلیدي :آسیبشناسی بافتی ،چشم ،ماهی شوریده ،دریای عمان.

 -1استادیار گروه زیست شناسی دریا دانشکده علوم دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،ایران(*.مسوول مکاتبات)
 -2کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا گروه زیست شناسی دریا دانشکده علوم دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،ایران.
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Histopathological Study of Otolithes ruber Eye Tissue in the Konarak, Beris,
Pasabandar and Gowater Fishing Ports
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Abstract
Otolithes ruber is one of the most economic species of fishes in the Oman Sea. In the present research
histopathological study of the eye tissue of this species was investigated. For this case, twelve
specimens of Otolithes ruber were captured from four stations of Konarak’s Desalination Plant, Beris,
Pasabandar and Gowater by hook. The eyes of each specimen were removed, and fixed in Bouin's
solution. Eye tissues were dehydrated in serial diluted ethanol and embedded in paraffin. Then
sections of 5μm in thickness were prepared and staining with hematoxylin and eosin (H&E).
Microscopic studies showed lesions such as edema, blood stains and vacuolation in different layers of
the eye. Based on the results of this styudy, it could be stated that the fish captured from the Konarak
station had the lowest tissue lesions compared with the other three stations.
Key Words: Histopathology, eye, Otolithes ruber, Oman Sea.
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مقدمه
پیشرفت تکنولوژی و توسعه صنایع مختلف موجب گردیده است

رشته های کالژن تشکیل شده و با توجه به نسبت هیالورونان و

میزززان زیززادی از فاضززالبهای صززنعتی و شززهری از جملززه

کندرویتین در ماهیزان متفزاوت میباشزد ( .)6مشزیمیه دارای

آالیندههای پایدار ،حاللها و میکروارگانیسمهای بیمزاریزا وارد

شبکه ای از عروق به نام میرابل می باشد که تغذیه چشم ماهی

آب شوند ( .)1ماهیزان بزه علزت تغذیزه از موجزودات آلزوده و

را برعهده دارد و با ساختارهای کریستالی گوانینی باع افزایش

همچنین ،تماس سطوح تنفسزی و پوسزتی خزود بزا آب آلزوده

بینایی در نور کم میشود ( .)7داخلیترین الیه که دریافزت نزور

در معرض خطر میباشند .سموم مختلف در بدن مزاهی تجمزع

در این مکان صورت میگیرد شزبکیه اسزت و دارای پزنج الیزه

یافته و سپس ،به اندام هدف رسیده اثرات سمی خزود را ایجزاد

اپیتلوم رنگی ،گیرنده هزای نزوری ،الیزه دوقطبزی ،گزانگلیون و

میکننزد ( .)1مزاهی شزوریده ( )Otolithes rubberاز انزوا

الیه فیبری میباشد ( .)8چشم ماهی به طور دایم در تماس با

مهاجر کرانهای و از خزانواده شزوریده ماهیزان ()Sciaenidae

محززیط خززارجی میباشززد و در نتیجززه ،جززا ب خززوبی بززرای

میباشززد .جززز گونززههای شززیالتی مهززم محسززوب شززده و در

آالیندهها میباشزد .بزرای نمونزه ،تز ثیر مسزتقیم متیزل جیزوه

جنززوب ایززران

بر روی سلولهای حسی چشم باع اختالل بینایی شده ،ثبزات

طبقهبندی میشود .این ماهی در آبهای سزاحلی و بیشتزر در

و فرم عدسی چشم را تغییر میدهد ( .)9مهمترین آالیندههای

بسترهای گلزی و مصزب رودخانزهها یافزت میشزود ( .)2عمزق

منززاطق نمونززه بززرداری ،مربززو بززه شززناورهای صززیادی و

حضززور آن در  40-10متززری نززواحی گرمسززیری اسززت و در

فاضالبهای انسزانی میباشزد ( .)10صزید مزاهی شزوریده در

سرتاسر آبهای ساحلی دریای عمان و خلیج فارس پراکنزدگی

دریای عمان با استفاده از لنج های صیادی صورت می گیرد .بزا

و سختپوسزتان

توجه به فعالیتهای انسانی ،رنگ مورد استفاده در بدنه شناورها

تغذیه می کنزد ( .)3حزس بینزایی بزه منظزور تغذیزه ،شزکار و

حجم باالیی از آالیندههای ورودی بزه ایزن منطقزه را بزه خزود

جهتیابی از اهمیت ویژهای برخوردار اسزت .چشزم ماهیزان در

اختصاص می دهد ( .)11از جمله آالیندههای مربو به ایستگاه

زاویه  30-20درجه قادر به دیدن اجسزام نمیباشزد .سزاختار و

آبشززیرینکن کنززارک بززه طززور عمززده ،قایقهززای قززدیمی و

اندازه چشم در گروهی از ماهیان اهمیت خاصی دارد و بسته بزه

روش سززنتی صززید مززاهی میباشززد .در ایسززتگاههای بززریس و

عادت غزذایی ماهیزان بزه دو گزروه شزکارچی شزبانه و روزانزه

پسابندر از مهمترین آالیندهها فلزات سنگین هستند کزه عزالوه

تقسیمبندی میشوند که اندازه و میزان بینایی نقزش مهمزی در

بر رنگ آزاد شده از بدنه لنجها و قایقهای صیادی ،فاضالبهای

شکار طعمه دارد ( .)4ماهیان استخوانی فاقزد مزژه میباشزند و

انسانی و دیگر عوامل ،محیط نیمه بسته ایزن اسزکلهها را آلزوده

دیواره چشم شامل سه الیه میباشد که مجموعه عروق و عصب

می کنند .این عناصر به دلیل ماندگاری بسزیار زیزاد در محزیط،

بینایی را در بر می گیرند ( .)5رشتههای خارجی ،الیه صزلبیه را

خطرات زیسزتمحیطی زیزادی در زیسزتبوم سزاحلی منطقزه

محافظزت

بهدنبال دارند ( .)11به خصوص در پسابندر آالیندگی ،بیشتزر

چشم میشود ( .)5عدسی برخالف سزایر مهزرداران در ماهیزان

ناشی از غنای فلزات است که توسط رودخانه باهوکالت به خلیج

کروی تر و از پروتئین سخت تشکیل شده و با حرکتش به عقب

گززواتر وارد میشززود ( .)11مطالعززات بافتشناسززی و بززه طززور

و جلو پرتوهای نور را روی شبکیه متمرکزز میکنزد .در جلزوی

اختصاصززی مطالعززات پززاتولوژی ،کمزز

زیززادی در توسززعه

عدسززی مززایع شززفاف و چسززبنده زاللیززه باعزز تغذیززه و

زیستشناسی سلولی و بهبود ارزیابی بیماریها و ضایعات بافتی

اکسیژنرسانی به عدسی ،قرنیه و عنبیزه میشزود .ایزن الیزه از

میکند ( .)12از جمله مطالعزات مزرتبط انجزام شزده در ایزران

طبقهبنززدی تجززاری جززز ماهیززان درجززه ی ز

بسیار وسزیعی دارد .اغلزب از ماهیزان کوچز

بهوجود میآورند که جلوی قرنیه را پوشانده و باعز
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میتززوان بززه تحقیقززات کززوهکن و همکززاران ( ،)13پیرانززی و

صادقی و همکار

قززرار گرفتنززد .جهززت ارزیززابی نتززایج پاتولوژیزز

تغییززرات

همکززاران ( ،)14نکززوئی و همکززاران ( ،)15ریززه زهززرا (،)16

هیستوپاتولوژی

 Mansooriو همکزززاران ( Sattari ،)17و همکزززاران (،)5

براسززاس میزززان گسززتردگی ضززایعات بززه صززورت کیفززی در

شیبانی و همکاران ( )18اشاره نمود .از میان مطالعزات خزارجی

چهزززار گزززروه  :-بزززدون ضزززایعه :± ،در برخزززی نمونزززهها:+ ،

نیزززز مزززی تزززوان مطالعزززات  Pereiraو همکزززاران (، )19

ضزایعه> > 60% :++ ،20%ضززایعه >  :+++ ،20%ضززایعه >،60%

 Grobbelaarو همکززززززززاران ( Bruno ،)4( Atta ،)20و

دسته بندی شدند (.)23

همکاران ( )21را برشمرد .بیشتزرین مطالعزات انجزام شزده در

نتایج

داخل ایران در مورد ساختار و بیماریهای انگلزی چشزم مزاهی

نتایج حاصل از بررسی ضایعات بافتی و مطالعات میکروسزکوپی

است و مطالعات هیستوپاتولوژی ناشی از آالیندهها کمتزر مزورد

بافت چشم ماهی شوریده نشزان داد کزه بافزت چشزم ماهیزان

توجه قرار گرفتزه اسزت .لزذا ،هزدف از مطالعزه حاضزر بررسزی

گروه شاهد شامل سه الیه صلبیه ،مشیمیه و شبکیه میباشزد و

ضایعات بافتی چشم مزاهی شزوریده ( )Otolithes ruberدر

هیچ گونه تغییر و حالت غیر طبیعی در ساختار بافت دیده نشزد

دریای عمان میباشد.

(شکل  .)1مطالعات میکروسزکوپی در سزایر نمونزهها حزاکی از

مواد و روش ها

وجود ضایعات مختلف در ساختار بافتی بود .فراوانترین ضزایعه

جهت بررسی ضایعات هیستوپاتولوژی

مشاهده شده در بافزت چشزم مزاهی شزوریده

چشم 12 ،قطعه مزاهی

از بین رفتن فیبرهای عصبی و ادم یزا تزورم بزود .بزا توجزه بزه

شوریده از چهار ایستگاه آبشیرینکن کنارک ،بریس ،پسزابندر

فراوانی این ضزایعه بزه ترتیزب در ایسزتگاههای آبشزیرینکن

و گواتر در پزاییز  1394توسزط صزیادان تهیزه شزد .بالفاصزله،

کنارک ،پسابندر ،گواتر با گستردگی حادتر در بافزت نمونزههای

نمونهها در یخدان حاوی یزخ قزرار داده شزدند و بزه آزمایشزگاه

صید شده از ایستگاه بریس ثبت گردید (شکل  .)2ضایعات دیگر

انتقال یافتند .جهت شرو کزار ،سزر ماهیهزا جزدا و چشزمها

مشاهده شزده در بافزت چشزم ماهیزان شزوریده صزید شزده از

استخراج شدند .با استفاده از سرنگ ،محلول بوئن جهت تثبیزت

ایستگاههای نمونهبرداری عبارت بودند از :تخریب بافت در برخی

به بافت تزریق شد و در ظرف حاوی بوئن قرار داده شزد .بعزد از

نمونهها (شکل  ،)3تورم در مشیمیه و واکوئوله شدن در شزبکیه

 48سززاعت ،نمونززهها از محلززول خززارج و تززا زمززان انجززام

(شکل  ،)4تورم جزئزی در مشزیمیه و تجمزع سزلول خزونی در

مراحل بعدی در الکل %70نگهداری شدند .مراحل مختلف پاساژ

فیبرها و گره ها یا گانگلیونهای عصزبی (شزکل  ،)5بدشزکلی

بافتی توسط دستگاه هیسزتوکینت پویزان (مزدل )MK1420

سلولهای دانهدار و حذف شدن آنها در برخی بافتهزا (شزکل

انجام و سپس قالبهای پارافینی تهیه شد .در نهایت ،برشهزای

 ،)6تززورم در الیززه شززبکیه ،بدشززکلی الیززه دانززهدار و حززذف

 5میکرون با دسزتگاه میکروتزوم پویزان (مزدل  )MK1110از

سلولهای گانگلیونی در ایستگاه گواتر (شکل  ،)7تورم در بافزت

بافتهای مورد نظر تهیه گردید و مقزاطع بزافتی پزس از رنزگ

عصبی و بدشکلی جزئی سلولهای رنگدانهای (شکل  .)8درجزه

آمیزززی بززا هماتوکسززلین و ائززوزین ( )12()H&Eدر زیززر

آسیب دیدگی و گستردگی ضایعات ثبت شده در بافت چشم در

میکروسکوپ نوری  ( Nikonمدل  )Eclipse50iمورد بررسی

جدول  1ارایه شده است.
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شکل -1مقطع میکروسکوپی بافت چشم ماهی شوریده شاهد  :قسمتهاي مختلف ساختار بافتی کامل ،سالم و عاري از هر
نوع ضایعه میباشد (.)40X ،H&E

شکل  -2مقطع میکروسکوپی بافت چشم ماهی شوریده در ایستگاه آبشیرینکن کنارک )↔( :انحراف رنگدانه ها) (
از بین رفتن الیه هاي مختلف بافتی .بافت عصبی به شدت تخریب شده است (.)20X ،H&E
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صادقی و همکار

شکل  -3مقطع میکروسکوپی بافت چشم ماهی شوریده در ایستگاه آبشیرینکن کنارک )→( :تخریب در ساختارهاي
مختلف بافتی مشاهده میشود (.)10X ،H&E

شکل -4مقطع میکروسکوپی بافت چشم ماهی شوریده در ایستگاه پسابندر)▲( :تورم در مشیمیه )↓( ،واکوئوله شدن
شبکیه (.)40X ،H&E
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شکل  -5مقطع میکروسکوپی بافت چشم ماهی شوریده در پسابندر)↓( :سلول خونی در فیبرهاي عصبی و گانگلیون)↙( ،
تورم در مشیمیه ()40X ،H&E

شکل  -6مقطع میکروسکوپی بافت چشم ماهی شوریده در ایستگاه آبشیرینکن کنارک)↔( :سلولهاي رنگدانهاي
نسبتاً کم شدهاند (.)40X ،H&E

شکل  -7مقطع میکروسکوپی بافت چشم ماهی شوریده در ایستگاه گواتر)▲( :تورم در بافت شبکیه )→( ،بدشکلی الیه
دانه دار )●( ،حذف سلولهاي گانگلیونی را نشان میدهد (.)40X ،H&E
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شکل  -8مقطع میکروسکوپی بافت چشم ماهی شوریده در ایستگاه گواتر )↔( :تورم در بافت عصبی )↗( ،بدشکلی جزئی
در سلولهاي رنگدانهاي (.)40X ،H&E

جدول  -1شدت ضایعات مشاهده شده در بافت چشم ماهی شوریده در ایستگاههاي نمونهبرداري
از بین
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مطالعه ضایعات بافتی چشم ماهی شوریده....
 :-بدون ضایعه :± ،در برخی نمونهها :+ ،ضایعه> > 60% :++ ،20%ضایعه >  :+++ ،20%ضایعه >،60%

بحث
بررسززززی میکروسززززکوپی چشززززم در نمونززززههای شززززاهد

به دلیل عفونت کر شزد ( .)20در مطالعزه حاضزر نیزز پزارگی

با ساختارهای سالم و عزاری از هزر نزو عارضزه بزافتی ،نشزان

شبکیه در چهار ایستگاه ثبت گردید که با توجزه بزه گزارشزاتی

می دهد که بافت چشم دارای ساختارهای مختلفزی چزون الیزه

مبنی بر وجود آالیندههایی چون فلزات سنگین در ایزن نزواحی

صلبیه ،مشیمیه ،و شبکیه با حضور سلولهای اسزتوانهای اسزت

( )23 ،22می توان احتمال داد که عارضه فوق ناشی از ایزن امزر

کززه در زیززر اپیتلیززوم رنگدانززهای بززرای نززور کززم و سززلولهای

باشززد .نکززوئی و همکززاران ( )15نیززز بیززان کردنززد کززه انگززل

مخروطی برای نور زیاد همراه با سلولهای عصبی میباشد (. )4

دیپلوستومو اسپاتوکوم سبب تخریزب شزبکیه و مزاده زجاجیزه

نمونه بافت سالم چشم ماهی در شزکل  1ارایزه شزده اسزت .در

شده و کوری چشم ماهی را به دنبزال دارد .در ایسزتگاه بزریس

دیگر بافتهای مربو بزه ایسزتگاههای نمونزهبرداری ،تغییزرات

تخریب بافتی شبکیه و ماده زجاجیه دیده شد .به دلیزل نیمزه

گستردهای در قسمت های مختلف بافت به ویژه در الیه شزبکیه

بسته بودن حوضه آبی و آالیندههای نفتزی کزه در اثزر فعالیزت

دیده شزد کزه شزامل تزورم بافزت ،بزد شزکلی و از بزین رفزتن

صیادان شکل می گیرد ،احتمزال وجزود بیمزاری انگلزی در ایزن

سلولهای رنگدانه دار در برخزی از نمونزهها بزود .همچنزین ،در

ایستگاه وجود دارد .لکه خونی در سزلولهای گزانگلیون و الیزه

نمونه ماهی شزوریده ایسزتگاه آبشزیرینکن کنزارک احتمزال

گوانینی به میزان کم در ایسزتگاههای آبشزیرینکن کنزارک و

واکوئله شدن ثبت گردید .واضحترین ضزایعه مشزاهده شزده در

گواتر و به میزان زیزاد در پسزابندر و بزریس مشزاهده شزد کزه

ایززن ماهیززان تززورم و پززارگی الیززه هززای صززلبیه –مشززیمیه و

می تواند ناشی از حضور مواد معلق فراوان حاصل از فعالیتهزای

مشیمیه –شبکیه بود .این عوارض بیشتر در ایستگاههای بریس

انسانی به خصوص در پسابندر باشد .در تحقیق Grobbelaar

و پسابندر و به مقدار کم در ایستگاه آبشیرینکن کنارک دیده

و همکاران ( )20تجمع خونی در نزدیکی بافت مشزیمیه در اثزر

شدند .بنابر مطالعه  Grobbelaarو همکاران در سزال ،2015

عفونت انگلی گزارش شده است .در نمونه های ایستگاه بزریس

در ماهیزان تیالپیزا آفریقزای جنززوبی مبزتال بزه عفونزت انگلززی

از بین رفتن بخشی از الیه دانهدار و بدشکلی سزلولها مشزاهده

دیپلوسززتومید متاسززرکریا پززارگی و تززورم در الیززههای صززلبیه،

شد کزه در تحقیزق  Brunoو همکزاران ( )21روی آزاد مزاهی

مشیمیه و شبکیه دیده میشود .پزارگی شزبکیه آسزیب بزافتی

تحت معرض آالینده ،نیز تخریب اپیتلیزوم رنگدانزه ای و نکزروز

رایج در چشم مهرهداران است که در اثر عوامل مختلفزی چزون

قرنیه گزارش شد .بدشکلی الیه دانه دار در هیچ ی

از مطالعات

وجود آالیندهها اتفاق میافتد ( .)20این احتمال وجود دارد کزه

مشابه دیده نشده است .کوهکن و همکاران ( )13وجود واکوئوله

با وجود پارگی و تورم در صلبیه-مشیمیه ،الیه های مشزیمیه –

شدن در شزبکیه چشزم و الیزه دانزهدار در مزاهی میزد در اثزر

شبکیه نیز به دنبال آن اتصالشان پاره شود که می تواند عفونزت

بیماری نکروز عصبی ویروسی و ریه زهرا ( )16واکوئوله شزدن

جدی برای ماهی را به دنبال داشته باشد .الیه دانهدار مشیمیه و

در شبکیه چشم ماهی کفال طالیی مبتال به نکزروز ویروسزی را

سلولهای نوری شبکیه از نظر جنینشناسی کزامال بزا یکزدیگر

گزارش کردهاند .در مطالعه حاضر ی

مورد مشزابه واکوئولزه در

متفاوتند و در نتیجه ،تخریب سلولهای نوری باع از بین رفتن

بافت چشم ماهی شوریده صید شزده از ایسزتگاه آبشزیرینکن

تمام یا بخشی از بینایی میشود ( .)20در تحقیزق سزال 2015

کنارک مشاهده شده است .با توجه به شدت عوارض ثبت شزده

توسززط  Grobbelaarو همکززاران روی Perch Per

در ایستگاههای مختلف بهنظر میرسد که ماهیان شوریده صزید

 Flavescensو  Oncorhynchus mykissپزارگی شزبکیه
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شده از ایستگاه آبشیرینکن کنارک کمترین عوارض را نسزبت
. پسابندر و گواتر) دارند،به بقیه ایستگاهها (بریس
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