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  چکیده

 هیستوپاتولوژي بررسی تحقیق این از هدف باشد.می آبزیان در هابیماري تشخیصی هايراه از یکی هیستوپاتولوژي  
 )Symphysodon discus( دیسکاس و )Ocellatus astronotus( اسکار آکواریومی ماهیان کبد و کلیه هايبافت

 از پس بافتی مقاطع تهیه رايب .ندیافت انتقال شیالت آزمایشگاه به استرس کم شرایط در مطالعه مورد ماهیان .بود
 درصد 10 فرمالین بافر در و نموده جدا را قطعاتی مذکور هايافتب از و کرده کالبدگشایی را ماهیان ابتدا ،کشیآسان
 روش با و تهیه بافتی مقاطع هاآن از پاتولوژي، آزمایشگاه در معمول روش طبق .گردید تثبیت و داري نگه

 بافتی ضایعات .شدند بررسی سپس و آمیزي رنگ تشیف اسید پریودیک نیاز صورت در و ائوزین و هماتوکسیلین
 کلیه در هیالینی هايقالب و ادراري هايلوله حاد نکروز اپیتلیال، هايسلول تورم گلومرولی، ضایعات جمله از متعددي
 نهایت در شد. مشاهده پانکراس آتروفی و کبدي هايهپاتوسیت در نکروز  ولی،سل دژنرسانس کبد در گردید. مشاهده

 دژنرسانس و کلیه در اپیتلیال هايسلول تورم و گلومرونفریت که نمود بیان چنین توانمی حاصله نتایج اساس بر
 نامناسب وضعیت از حاکی که است بوده بررسی تحت ماهیان در هشد مشاهده ضایعات بیشترین کبد، در سلولی

  است. ها آن سالمت
  

  دیسکاس ،اسکار ،بیماري زینتی، نماهیا شناسی، آسیب کلیدي: هاي واژه
  

  1مقدمه
 جهان و ایران در زینتی اهیانم از دارينگه امروزه  

 موضوع لذا ،است کرده پیدا بسیاري طرفداران
 و شناخت و ماهیان گونه این هايبیماري و بهداشت

                                                
  smmousavi@kmsu.ac.ir :مسئول مکاتبه*

 ايویژه اهمیت از هاآن تشخیصی هايروش بررسی
 ماهی ،آکواریومی ماهیان بین در است. برخوردار

 ماهی و (Astronotus ocellatus) علمی نام با اسکار
 که (Symphysodon discus) علمی نام با دیسکاس

 جنوبی آمریکاي بومی و بوده سیچالیدها خانواده از
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 محسوب آکواریومی ماهیان بترینمحبو از هستند،
  شوند. می

 ،ماهیان براي سالم زیست محیط و شرایط ایجاد  
 هابیماري موقع به ترلکن و درمان تشخیص، به بستگی

 عنوان به هیستوپاتولوژي ).1983 ،نیسکو( دارد
 روش و شده گرفته نظر در ماهیان المتس شاخص
 در لفمخت هايمحرك اثرات براي ناسبیم یتشخیص

 شناسیآسیب نینهمچ باشد.می متفاوت هاياندام
 قرار متعاقب ساختاري تغییرات از بارزي نشانه بافتی

 الرن، و هینتون( باشدمی هاآلودگی معرض در گرفتن
 هايشاخص از استفاده مزایاي دیگر از ).1990

 بر آزمایش انجام امکان که است این هیستوپاتولوژیکی
 نوانع به را کلیه و کبد مانند خاص، اندام یک روي
 ،وگکامار و کالدیو( سازدمی میسر هدف اندام یک

2007.(    
 تشخیص براي مهمی اندام کلیه، ،کلی طورهب  

 و محیطی هاياسترس اثر در که است جراحاتی
 و (کورتوویچ شوندمی ایجاد هاپاتوژن از بعضی

 عوامل با ماهی مواجهه صورت در .)2008 ،همکاران
 کلیوي هايلوله اپیتلیوم سطح در بافتی تغییرات سمی،

 همکاران و ته( شد خواهد ایجاد هاگلومرول و
 اندام مهمترین عنوان به کبد همچنین ).1997

 جذب خارجی مواد با نزدیک تماس در ،متابولیسم
 اغلب کبدي جراحات و باشدمی محیط از شده

 محمد،( شوندمی ایجاد آب هاي آلودگی علت به
2009.(   

 وارد کشور خارج از آکواریومی ماهیان اکثر  
 لعوام از بسیاري انتقال باعث مسئله این که شوند می

 عدم صورت در و شودمی جدید انگلی و زا بیماري
 به و یافته گسترش هاآلودگی این درمان، و شناخت

 به منجر توانندمی که یابند می انتقال نیز ماهیان دیگر
 ).2010 همکاران، و (خلفیان شوند سنگین تلفات

 بسیار سریع و مناسب تشخیصی راه یک یافتن بنابراین

 بررسی مطالعه این از هدف باشد.می اهمیت حائز
 ماهی دو کلیه و کبد در رایج تغییرات هیستوپاتولوژي

 و آبادان شهرهاي در دیسکاس و اسکار بازارپسند
 موجود هايآسیب وضعیت تعیین منظور به ،خرمشهر

 پراکنش وضعیت و کبد و کلیه حیاتی اندام دو در
 آکواریومی ماهی گونه دو این در خاص هايآسیب

    .بود
  

  هاروش و مواد
 هیستوپاتولوژي بررسی ظورمن به مطالعه این در  
 عدد 20 تعداد ،دیسکاس و اسکار ماهیان کبد و کلیه

 شهرهاي هايفروشی آکواریوم از ماهی گونه هر از
 و تهیه 1389 سال طول در ،خرمشهر و آبادان

 شیالت آزمایشگاه به هواده کنار در و زنده صورت هب
 فنون و علوم دانشگاه دریا، طبیعی منابع دانشکده
 ايضربه زدن با را ماهیان ابتدا .ندیافت انتقال خرمشهر

 کلیه و کبد از هاییقسمت و کرده کشی آسان سر بر
 24 مدت به درصد 10 فرمالین بافر در سپس و جدا را

 بافر فرمالین ساعت 24 از پس کرده، نگهداري ساعت
 آن در بافتی مقاطع تهیه زمان تا و تعویض هانمونه

 هايبافت ابتدا بافتی مقاطع تهیه براي شدند. دارينگه
 آبگیري صعودي سریالی الکل از استفاده با نظر مورد
 میکرومتر 5 ضخامت به و خوابانده پارافین در شده،
 آمیزيرنگ از استفاده با سپس شدند، داده برش

 پریودیک لزوم صورت در و ائوزین - هماتوکسیلین
 با و شده آمیزيرنگ )PAS( شیف اسید

 تمامی و گرفتند قرار بررسی مورد نوري میکروسکوپ
  .شدند ثبت تفکیک به بافت هر شناسیآسیب تغییرات

  
 نتایج

 ضایعات ،مطالعه مورد ماهیان بررسی از پس  
 که گردید مشاهده کلیه در متفاوتی هیستوپاتولوژي

 است. شده آورده 1 جدول در ضایعات این درصد
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 95 در کلیه لوژيپاتوهیستو تغییرات از متفاوتی انواع
 بیشترین گردید. مشاهده مطالعه مورد اهیانم از درصد

 گلومرولونفریت به مربوط ،شده همشاهد ضایعات
 به مربوط فراوانی بیشترین آن از بعد و )2 و 1 (شکل

 در بیشتر اخیر آسیب .)1 (شکل بود سلولی تورم
 ادراري هايلوله نکروز گردید. مشاهده اسکار ماهیان

 و اسکار ماهیان از درصد 70 و 60 در ترتیببه

 پوشاننده هايسلول .)3 (شکل شد رویت دیسکاس
 نسبت يترائوزینوفیلیک سیتوپالسم داراي ،هالوله این
 نکروز مختلف مراحل و بودند مجاور هايلوله به

 قطعات بررسی در .شد دیده هاسلول این در هسته
 به مربوط شده مشاهده ضایعات کمترین کلیه، بافتی

  ).1 (شکل بود هیالینی هايقالب و قطرات

  
  .دیسکاس و اسکار ماهیان در کلیه میکروسکوپی ضایعات فراوانی -1 جدول

  دیسکاس  اسکار  بافتی آسیب
  19درصد) 95(  18درصد) 90(  گلومرولونفریت

  15درصد) 75(  19درصد) 95(  اپیتلیال هايسلول تورم
  14درصد) 70(  12درصد) 60(  هاي ادراري لوله نکروز
  12درصد) 60( 10درصد) 50(  هیالین هايقالب و قطرات

  

  
 آبی) (پیکان مویرگی يکالفه در موجود رنگ صورتی نواحی افزایش و مویرگی کالفه شدن بزرگ به دیسکاس. ماهی .کلیه -1 شکل

 هیالینی هايقالب و قطرات و سبز) (پیکان ادراري هايلوله اپیتلیال هايسلول تورم همچنین شود. توجه است، گلومرولونفریت مبیین که
  ).H&E آمیزيرنگ ،40 لنز با (بزرگنمایی هستند مشاهده قابل سیاه) (پیکان
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   شودمی دیده ارغوانی رنگ به که (پیکان) مویرگی کالفه در موجود پایه غشا شدن ضخیم به دیسکاس. ماهی .کلیه -2 شکل

  شیف). اسید پریودیک آمیزيرنگ ،100 لنز با (بزرگنمایی شود توجه است، گلومرولونفریت بیانگر و
  

  
 تغییرات و سیتوپالسم شدن تر ائوزینوفیلیک با که گرددمی روئت سیاه) (پیکان ادراري هايلوله نکروز اسکار. ماهی .کلیه -3 شکل

  ).H&E آمیزيرنگ ،20 لنز با (بزرگنمایی شودمی دیده نیز سبز) (پیکان گلومرولونفریت همچنین شود.می مشخص هسته
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 2 جدول در کبد میکروسکوپی ضایعات فراوانی  
 تغییر ترین شایع سلولی تورم است. شده داده نشان

 ماهیان در که بود يکبد هايسلول میکروسکوپی
 کانونی نکروز ).4 (شکل شد دیده اسکار و دیسکاس

 ماده آن جايهب و رفته بین از هاهپاتوسیت آن در که
 هايریزه خورده با همراه شکلبی رنگ صورتی

 در )5 (شکل شودمی مشاهده هااریتروسیت و سلولی
 ماهیان از درصد 70 و اسکار ماهیان از درصد 60

 )درصد 30( مورد 6 در تنها .گردید مشاهده دیسکاس
 مشاهده پانکراس بافت آتروفی دیسکاس ماهیان از

  ).6 (شکل شد

  
 .دیسکاس و اسکار ماهیان کبد هیستوپاتولوژیک ضایعات فراوانی -2 جدول

  دیسکاس  اسکار  بافتی آسیب
  11درصد) 55(  10درصد) 50(  سالم کبد
  6درصد) 30(  16درصد) 80( سلولی تورم
  -   1درصد) 5( کانونی نکروز
  6درصد) 30(  -  پانکراس آتروفی

 

  
   شود توجه (پیکان) کبدي هايهپاتوسیت در شدید سلولی تورم به دیسکاس. ماهی .کبد -4 شکل

  ).H&E آمیزيرنگ ،40 لنز با (بزرگنمایی
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   گردد.می مشخص کبدي يهاهپاتوسیت رفتن بین از با که شودمی دیده (ستاره) پنیري نکروز اسکار. ماهی .کبد -5 شکل
  ).H&E آمیزيرنگ ،40 لنز با (بزرگنمایی است روئت قابل کانون این در نیز سبز) (پیکان یافته تجمع هاياریتروسیت همچنین

  

  
   شود توجه (ستاره) کبدي مجاري اطراف در پانکراسی يهاسلول آتروفی به دیسکاس. ماهی .کبد -6 شکل

  ).H&E آمیزيرنگ ،40 لنز با (بزرگنمایی
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  بحث
 مختلف هايبافت و هااندام بافتی تغییرات رسیبر  
 در هابیماري براي یتشخیص راه یک عنوان به تواندمی

 اکسیژن مانند نامناسب محیطی شرایط باشد. ماهیان
 هايبیماري تواندمی آب باالي دماي و پایین محلول

 )1987 کاندرا،( کند ایجاد ماهیان در را اوتیمتف
 ایجاد باعث تواندمی آب پایین کیفیت همچنین
 همکاران، و لیدیا( شود کلیه و کبد در بافتی تغییرات

 در ضایعه فراوانترین حاضر، مطالعه طبق بر .)2011
 که بود کلیه در گلومرولونفریت ،شده بررسی ماهیان

 مشاهده بررسی مورد هاينمونه از درصد 5/92 در
 به پرسلولی هايگلومرول عارضه این در ،گردید
 پایه شايغ و ندچسبمی بومن کپسول دیواره

 شدن پرسلولی .)2 (شکل شودمی ضخیم هاگلومرول
 و اندوتلیال هايسلول ازدیاد نتیجه در هاگلومرول

 باشدمی سفید هايگلبول ورود همراه به المزانژی
 ماهیان کلیه در عارضه این .)1997 همکاران، و جونز(

 نیز داشتند قرار آلوده پرورشی محیط در که گرمسیري
   .)2007 کامارگو، و کالدیو( است هشد گزارش

 ضایعه ترین شایع گلومرولونفریت از بعد  
 .بود کلیه در سلولی تورم یا سلولی دژنرسانس
 سیتوپالسم اتساع به سلولی تورم یا دژنرسانس

 منجر که سلولی داخل مایعات افزایش دلیل به ها سلول
 هاارگانل و سیتوپالسم شدن واکوئله و تورم به

 ).1997 همکاران، و جونز( گرددمی اطالق شود، می
 حضور و هالسلو هایپرتروفی با ضایعه این

 قابل شودمی دیده سیتوپالسم در که ریزي هاي گرانول
 این .)2007 کامارگو، و کالدیو( است تشخیص
 آلی هايآلودگی معرض در که ماهیانی در ضایعات

 همکاران، و (ویگا گردید مشاهده نیز داشتند قرار
 که ماهیانی ورکپ در مشابهی ضایعات همچنین ،)2002

 شیمیایی کشآفت وعن یک که دلتامترین معرض در

 (سنگیز، است شده مشاهده اند، داشته قرار ،است
2006.(  

 هسته تغییرات با ادراري يهالوله حاد نکروز  
 شدن ترائوزینوفیلیک و اداري يهالوله هايسلول
 این گردید. مشاهده ها آن سیتوپالسم واضح     ًکامال 

 کشآفت نوع یک به آلوده ماهیان کپور در عارضه
 و (ولمورگان است شده گزارش نیز شیمیایی

 اثر در هیالینی هايقالب و قطرات ).2007 همکاران،
 متعاقب خون از شده خارج هايینپروتئ بازجذب

 شوندمی ایجاد هالوله درون در گلومرولونفریت،
 ،)1982( تاکاشی مطالعات در .)1998 (کاشگارین،

 یماهیان کلیه بافت در گلومرولی و توبولی هايآسیب
 که است شده گزارش بودند آلوده آب معرض در که
   .دارد همخوانی حاضر مطالعه هايیافته با

 باشدمی زداییسمیت در اندام مهمترین کبد  
 ثیرأت تحت بسیار و )2007 همکاران، و (سوفی
 فانتا، و (رودریگز گیردمی قرار آب هايآلودگی
 تعیین براي شاخصی کبد، بافتی بررسی .)1998
 آمديکار روش و است آب در شیمیایی مواد سمیت

 روي بر آبی هايمحیط در سموم اثرات مطالعه براي
  همکاران، و (فرناندز شودمی محسوب آبزي جانوران

 مشاهده ضایعه ترین فراوان ،مطالعه این در ).2008
 صورتهب که بود سلولی تورم ،کبد در شده

 گردید. مشاهده هاهپاتوسیت در بزرگ يها واکوئل
 است پذیر برگشت سلولی هايآسیب جزء عارضه این

 در سلولی رسانسدژن .)1991 ولک،و و (کاموس
 بیوتیک آنتی باالي دزهاي با شده تغذیه ماهیان

 گزارش )1984( گراسی و هیکز  توسط اریترومایسین
   شد.
 در است، هپاتوپانکراس يادار دیسکاس ماهی  

 آتروفی ،شده مطالعه دیسکاس ماهیان زا تعدادي
 یا هاکیست صورتهب که شد مشاهده پانکراس
 .شدند مشاهده هاهپاتوسیت البالي در متعدد فضاهاي
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 یک پانکراس آسینار هايسلول آتروفی و تخریب
 هايبیماري دنبال به که است غیراختصاصی فرآیند

 ).2007 (کولن، افتدمی اتفاق موضعی و سیستمیک
 ویتامین کاهش دنبال به ماهیگربه در پانکراس آتروفی

C موثقی، و (شاهسونی است شده گزارش غذا در 
1381.(  

 اسکار ماهیان در تنها کانونی نکروز تحقیق این در  
 که است معمولی یافته کبدي نکروز گردید، مشاهده

 کبد واکنشی التهاب در هم و کبد اولیه بیماري در هم
 اولیه عفونت هايکانون با عمومی عفونت به پاسخ در
 پررنگ با معموال و شودمی دیده بدن، نقاط دیگر در

 شودمی مشخص هسته نکروز و سیتوپالسم شدن
 در عارضه این .)1993 هادلی، -کلیفتون و (آلدرمن
 نکمارنگین آاليقزل ماهیان در کلیه باکتریایی بیماري

 در همچنین و )1987 (برونو، آتالنتیک آزاد ماهی و
 گزارش نیز قفس در یافته پرورش یريگرمس ماهیان

   ).2007 کالدیو، و (کامارگو است شده
 دهندهنشان پاتولوژیک عوارض وجود کلی طور به  
 ماهی براي نامساعد شرایط و نامطلوب وضعیت یک
 کرد بیان 1987 سال در مطالعاتش در کاندرا باشد.می
 پایین محلول اکسیژن مانند نامناسب محیطی شرایط که
 هايبیماري ایجاد باعث تواندمی آب باالي دماي و

 وژيهیستول ضایعات همچنین شود. ماهیان در متنوعی
 آب ضعیف کیفیت هدهند نشان کلیه و کبد زیاد
 بررسی این در .)2011 همکاران، و (لیدیا باشد می

 ماهی در میکروسکوپی عاتضای وجود میزان
 تواندمی که بود اسکار از کمتر مراتب به دیسکاس

 ماهی ایمنی و مقاومت میزان بودن باالتر دلیل به
 که گفت باید انتها در باشد. اسکار به نسبت دیسکاس

 ماهیان هايبافت در پاتولوژیک ضایعات وجود
 و محیطی نامساعد شرایط دهندهنشان تواند می

 با توانمی همچنین باشد، احتمالی هايآلودگی
 بین در انتخابی صورت به شناسیآسیب هايیبررس

 محیط نامساعد شرایط وجود به آکواریومی ماهیان
 نسبت و برد پی ماهیان این براي دارينگه و رشپرو
  نمود. اقدام شرایط این نمودن برطرف به
  

  تشکر و تقدیر
 تحقیقاتی طرح یک نتایج حاصل حاضر مقاله  
 فناوري و پژوهش معاونت مالی حمایت با که باشد می

 پذیرفت. انجام خرمشهر، دریایی فنون و علوم دانشگاه
 معاونت از دانند می الزم برخود مقاله این نویسندگان

 به که کسانی تمامی و دانشگاه فناوري و پژوهش
 اند،داده یاري را مجریان طرح این انجام در نحوي
 .نمایند قدردانی و تشکر
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