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چکيده
در پژوهش حاضر بافت شناسي پوست طبيعي و ضايعه ديده ی ماهي طاليي حوض ( )Carassius auratusبدون
درنظر گرفتن عامل بيماریزا مورد بررسي قرار گرفت .به اين منظور تعداد  22عدد از ماهياني که عالئم کلينيکي را
نشان ميدادند از آکواريومهای سطح شهر جمعآوری شد .مقاطع بافتي با روش معمول بافت شناسي تهيه و با
ميکروسکوپ نوری مطالعه گرديد .نتايج نشان داد پوست طبيعي ماهي طاليي حوض شامل اليههای اپيدرم ،درم و
هيپودرم است .در اپيدرم نيز سلول های موکوسي ،سلولهای هشدار دهنده و سلولهای پوششي سطحي مشاهده
شدند .نتايج حاصل از بررسي نواحي آسيب ديده پوست ،هيپرپالزی سلولهای اپيدرم،کاهش اليههای اپيدرمي( نازک
شدن اپيدرم) ،تهاجم (نفوذ) لوکوسيتها در اپيدرم ،تخريب و پارگي اپيدرم  ،هيپرتروفي سلولهای سنگفرشي اپيدرم،
پوسته پوسته شدن اپيدرم ،ادم بين سلولي ،خون ريزی و تغيير شکل گلبول های قرمز خون را نشان داد.

کلمات کليدی ، Carassius auratus :پوست  ،ساختار بافتي.
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مقدمه
پوست ماهيان عضوي با چندین عملکرد بوده که
در شرایط محيطي طبيعي ،به عنوان یک سد
محدود کننده با نيازهاي فيزیولوژیکي بدن ماهي
تطابق یافته است ( .)2اختالفات بين گونهاي زیادي
در پوست ماهيان وجود دارد .به طورکلي پوست در
ماهيان استخواني داراي الیههاي مختلفي شامل
کوتيکول ،اپيدرم ،غشاي پایه ،درم و هيپودرم مي
باشد .اپيدرم در ماهيان شامل بافت پوششي
سنگفرشي مطبق غير شاخي ( در بسياري از گونه
ها) ميباشد که از لحاظ ضخامت از  3یا  4تا 22
الیه سلولي متغير است (.)4
ضخامت اپيدرم بسته به گونههاي مختلف
ماهيان ،سنين مختلف ،محل و حتي در مراحل
مختلف چرخه جنسي متغير مي باشد (.)2
انواع مختلفي از سلولها در اپيدرم ماهيان وجود
دارند که از آن جمله مي توان به سلولهاي
موکوسي ،سلولهاي پوششي اپيدرم و سلولهاي
هشدار دهنده اشاره نمود .مهمترین عملکرد پوست،
ترشح موکوس است که توسط سلولهاي موکوسي
انجام مي گيرد .این ترشحات که باعث پاک شدن
عوامل بيماريزا و عفوني از سطح پوست ماهي مي
شوند ( ،)1متشکل از ترکيبات کربوهيدراته بوده و
ممکن است ترکيب آنها در نتيجه آلودگيها و
استرسهاي محيطي تغيير یابد ( .)93پوست
همچنين نقش مهمي را در ترشح مواد زائد نيتروژن
دار ،عمدتاً آمونياک و اوره ،نيز ایفا مي کند .سلول
هاي پوششي سطحي ممکن است عالوه بر وظایف
حفاظتي ،حداقل در ماهيان استخواني آب شيرین،
در تبادل یوني بين بدن ماهي و محيط اطراف نيز
دخالت داشته باشد ( .)3سلولهاي هشدار دهنده
که در اپيدرم بسياري از ماهيان وجود دارند در
زمان آسيبهاي پوستي که ممکن است در زمان
حمله شکارچيان اتفاق بيافتد مواد شيميایي را از
خود ترشح مي کنند که باعث فرار شکارچيان مي

گردد .این مواد شيميایي مواد هشدار دهنده
ناميده ميشوند .در مطالعات اخير مشخص شده
که این سلولها بخشي از سيستم ایمني اوليه
بشمار ميروند و براي مبارزه با عوامل بيماريزا،
انگل ها و جراحات عمومي اپيدرم مفيد ميباشند
(.)8
ضایعات پوستي در ماهيان به دالیل مختلفي،
شایع ميباشد که از آن جمله ميتوان به مواردي
نظير ظرافت نسبي پوست ماهي در مقایسه با
پوست پستانداران و عملکرد پوست به عنوان یک
سد اسموتيک اشاره نمود .ضایعات کوچک ممکن
است بطور سریع پيشرفت کرده و بویژه در ماهيان
آب شيرین به یک عارضه بزرگتر تبدیل شوند.
تغييرات پوستي ماهيان از عمده ترین ویژگي هاي
قابل مشاهده باليني بشمار ميروند (.)4
به طور کلي در ضایعات پوستي ،عملکرد حفاظتي
پوست کاهش یافته و ميتواند زمينه را براي ورود
عوامل بيماري زا مستعد کرده و منجر به ایجاد
عفونت ثانویه در ماهي گردد.
ماهي طالیي حوض ()Carassius auratus
از خانواده کپور شکالن ميباشد .این ماهي همه
چيز خوار بوده و از مواد گياهي و جانوري تغذیه
مينماید .ماهي طالیي در آبهاي ساکن و نيمه
ساکن با سرعت ناچيز که پوشيده از گياهان آبزي
و داراي بستر نرمي باشد ،زندگي ميکند .این
ماهي داراي قدرت تحمل قابل مالحظهاي در
محيط زندگي بوده و ميتواند در آبگيرهاي که
گياهان آبزي زیاد ،کاهش شدید اکسيژن و
آلودگي نسبتاً باالیي را داراست زندگي نماید
(صياد بوراني و همکاران .)9382 ،تکثير و پرورش
این ماهي به منظور تأمين ماهي کوچک مورد نياز
سفره هفت سين نوروزي و نيز عالقه مندان به
نگهداري ماهي قرمز در آکواریوم چندین سال
است که رونق یافته و نياز به آن هر ساله بيشتر
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ميشود .هدف مطالعه حاضر بر این است که بدون
در نظر گرفتن عامل ایجاد کننده ضایعات پوستي،
به بررسي تغييرات هيستوپاتولوژیک پوست ماهي
آکواریومي ( C. auratusماهي طالیي حوض)
بپردازد.

مواد و روش کار
 22قطعه ماهي  C. auratusبا عالئم کلينيکي
و ضایعات پوستي قابل مشاهده از آکواریومهاي
سطح شهر جمع آوري و به آزمایشگاه بافتشناسي
انتقال داده شدند .در آزمایشگاه ،ماهيان با استفاده
ازپودر گل ميخک بيهوش شده و پس از زیست
سنجي آنها  ،برشهاي ازنواحي سالم و ضایعه دیده
پوست به ضخامت 9سانتي متر تهيه شده و نمونهها
پس از تثبيت در فرمالين بافري  92درصد ،با
استفاده از دستگاه اتوماتيک عملآوري بافت
( ،)Tissue processorآبگيري ،شفافسازي و

پارافينه شدند .پس از آن ،قالبگيري نمونهها و
تهيه بلوک هاي پارافيني صورت گرفت .درمرحله
بعد ،با استفاده از دستگاه ميکروتوم برشهاي
باضخامت  5-6ميکرون تهيه شده و نهایتاً با
استفاده از رنگ هماتوکسيلين و ائوزین رنگ
آميزي شدند .براي مشاهده سلولهاي موکوسي
نيز از رنگآميزي اختصاصي  PASاستفاده شد.
پس از رنگ آميزي ،مقاطع بافتي توسط
ميکروسکوپ نوري مجهز به دوربين  Dino litو
نرم افزار  ،Dino captureمورد مطالعه ،عکس
برداري و آناليز قرار گرفتند.

نتايج
نتایج حاصل از بررسي ماهي طالیي حوض
نشان داد که پوست طبيعي این ماهي شامل الیه-
هاي پوستي اپيدرم ،درم و هيپودرم ميباشد .در
الیه اپيدرم ،سلولهاي موکوسي ،سلولهاي هشدار
دهنده و سلولهاي پوششي سطحي مشاهده
شدند (شکل 9و .)2

11
شکل -1تصوير پوست طبيعي ماهي  C. auratusدارای اليههای مختلف پوست شامل اپيدرم ( ،)Eدرم
( ،)Dفلس ( )Sو هيپودرم ( .)Hرنگ آميزی .)×12( PAS
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2
2

شکل  -2تصوير اپيدرم طبيعي ماهي  C. auratusدارای سلولهای متفاوت شامل سلولهای موکوسي (،)M
سلولهای هشدار دهنده ( )Aو سلولهای پوششي سطحي( ،)Sرنگ آميزی .)×42( PAS

پارگي اپيدرم ،هيپرتروفي سلولهاي سنگفرشي
اپيدرم
شدن
پوسته
پوسته
اپيدرم،
(( )Desquaminationشکل  ،)5ادم بينسلولي
(شکل  ،)6خونریزي و تغيير شکل گلبولهاي
قرمز خون مشاهده گردید.

نتایج حاصل از بررسي نواحي آسيب دیده پوست
نيز ،تغييرات پاتولوژیک متعددي را نشان داد .در
نواحي ضایعه دیده ،هيپرپالزي سلولهاي اپيدرم
(شکل ،)3کاهش ضخامت الیهي اپيدرم (شکل ،)4
تهاجم (نفوذ) لوکوسيتها در اپيدرم ،تخریب و

3

4
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6

5

شکل)3(-3هيپرپالزی سلولهای پوششي و نفوذ لوکوسيتي (پيکان قرمز)؛( )4پارگي اپيدرم .رنگ آميزی PAS
()×42؛ ( )5کاهش ضخامت اپيدرم .رنگ آميزی )×12( PAS؛ ( )6ادم بينسلولي .رنگ آميزی .)×42(H&E

بحث
به طور کلي عوامل مختلفي در بروز بيماري در
ماهيان دخالت دارند که از ميان آنها ميتوان به
عوامل محيطي نامناسب ،آالیندهها ،بيماريهاي
تغذیهاي و بيماريهاي عفوني در نتيجه آلودگي به
باکتريها ،ویروسها ،قارچ ها و انگلها اشاره نمود
که هر کدام ميتوانند باعث اختالل در اندامهاي
مختلف ماهي گردند .پوست ماهي از جمله بافت-
هاي مهم محسوب ميشود که به عنوان یک سد
حفاظتي عمل ميکند .هر گونه آسيب پوستي مي
تواند منجر به کاهش مقاومت ماهي در برابر عوامل
بيماريزا گردد ( .)9بافت شناسي پوست طبيعي و
همچنين ضایعات پوستي در ماهيان بوسيله
محققان مختلف مورد بررسي قرار گرفته است .به
عنوان مثال  Halbgewachsو همکاران ()2221
ساختار بافتي پوست ماهي قنات را ،با تأکيد بر
سلولهاي هشدار دهنده ،مورد بررسي قرار دادند.
نتایج ما با گزارشات ایشان شباهت زیادي را داشت.
در تحقيق حاضر عوارضي نظير هيپرپالزي سلول-
هاي اپيدرم،کاهش الیههاي اپيدرمي( نازک شدن

اپيدرم) ،تهاجم (نفوذ) لوکوسيتها در اپيدرم،
تخریب و پارگي اپيدرم  ،هيپرتروفي سلول هاي
سنگفرشي اپيدرم ،پوسته پوسته شدن اپيدرم،
خون ریزي و تغيير شکل گلبولهاي قرمز خون ،و
ادم بين سلولي مشاهده گردید El-Atta .و El-
 )2228( Tantawyاثر چند باکتري را بر زخم-
هاي پوستي ماهي تيالپيا بررسي نمودند و ضایعاتي
همچون پوسته پوسته شدن اپيدرم ،هيپرپالزي
سلول هاي موکوسي و هشدار دهنده ،خون ریزي و
افزایش غير طبيعي لنفوسيت ها را گزارش نمودند.
این محققين بيان نمودند که همه این عوارض
پاسخ ایمني پوست ماهي در مقابل اثر سمي آنزیم-
هاي ترشحي باکتریها ميباشند Kiryu .و
همکاران ( )2222در بررسي اثر هاگهاي
قارچ  Aphanomyces invadansبر زخمهاي
پوستي ماهي  Menhadenاقيانوس اطلس،
افزایش غير طبيعي لکوسيتها و خون ریزي را
مشاهده نمودند Pacheco .و )2222( Santos
اثر آالیندههاي محيطي (آالیندههاي آلي) را بر
اپيدرم مارماهي اروپایي Anguilla anguilla
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 L.م طالعه نموده و مانند تحقيق حاضر عوارضي
همچون کاهش ضخامت اپيدرم ،پوسته پوسته
شدن و پارگي اپيدرم را مشاهده کردند .عالوه بر
این در این پژوهش اثر آلودگي با انگل
ایکتيوفتریوس مولتي فيليس نيز ،هيپرپالزي سلول
 Howardو
هاي اپيدرمي گزارش شد.
همکاران( )9199اثر آالیندههاي آلي را بر آزاد
ماهي کوهو ) (coho salmonمورد مطالعه قرار
دادند و نازک شدن اپيدرم را مشاهده نمودند.
 Akhlaghiو  )2224( Mahjorنيز در بررسي
اثر استرپتوکوک بر روي بافت هاي مختلف قزل
آالي رنگين کمان ،افزایش غيرطبيعي در سلول-
هاي موکوسي اپيدرم را گزارش نمودند.
به طور کلي عوامل متعددي از جمله عوامل
عفوني و غير عفوني ميتوانند باعث ایجاد اختالل
در سيستم ایمني ماهي و بدنبال آن بيماري شوند.

معموالً عوامل بيماري زا در ماهيان ميتوانند باعث
ایجاد ضایعات هيستوپاتولوژیک متعددي شوند.
هدف از انجام این مطالعه بررسي ضایعات
هيستوپاتولوژیک ماهي طالیي حوض بدون در نظر
گرفتن عامل بيماريزا بود .در مطالعات بعدي سعي
بر این است که به بررسي ضایعات با توجه به
عوامل بيماريزا بپردازیم.

تشکر و قدرداني
از احسان رومياني به دليل همکاريهاي بي-
دریغشان و همچنين کارشناسان محترم آزمایشگاه
بافتشناسي دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر
سعيده حيدري نژاد ،پوریا واعظ نيا و زهرا سليماني
کمال تشکر را داریم.
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