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ماهی شانک  يگناد ماده در دو گونههیستوفیزیولوژیک ارزیابی هیستومتریک و 
Acanthopagrus(زردباله  latus ( و کفشک راستگرد)Euryglossa orientalis (

در خور موسی

4امیرپرویز سالطی و 3نیاموحدي ، عبدالعلی*2، نگین سالمات1خدیجه خلیفی

3/11/97: تاریخ پذیرش8/3/97:  تاریخ دریافت

چکیده
و ) Acanthopagrus latus(ماهیان شانک زردباله هاي جنسی و هورمونساختار بافتی گنادحاضر با هدف بررسی  يمطالعه

 10(قطعه ماهی  120حدود  بدین منظور.موسی انجام شدخور آوري شده از جمع) Euryglossa orientalis(کفشک راستگرد 
) ایستگاه شاهد(ایستگاه گناوه و واقع در خور موسی زنگی  وغزاله  ،مجیدیه ،جعفريپتروشیمی،  هاياز ایستگاه)ایستگاه/گونه/قطعه
سپس ماهیان تشریح . جداسازي پالسماي خون انجام شددمی ماهیان و يگیري از ساقهجهت سنجش هورمونی، خون. آوري شدجمع

آمیزي سط رنگها برداشته و در محلول فرمالین تثبیت و پس از طی مراحل پاساژ بافتی، مقاطع توهایی از بافت تخمدان آنشده و نمونه
ستومتري از قبیل قطر فولیکول، قطر فاکتورهاي هی.مورد بررسی قرار گرفتندو با میکروسکوپ نوري آمیزيرنگ ائوزین-هماتوکسیلین

بتااسترادیول و تستوسترون با استفاده از -17هاي میزان هورمون .محاسبه شدنیز بافت همبندي و تنوع فولیکولی  میزاناووسیت، 
تخمدان هر در . سنجیده شد IRMAبا استفاده از روش  GTHIIو  GTHIگنادوتروپینی هايو هورمون) RIA(رادیوایمنواسی روش

-پري ،نوکلئولوس هاي کروماتینو شامل فولیکول پري ویتلوژن يها در مرحلهفولیکول يعمده هاي مختلفدو گونه ماهی در ایستگاه
هاي افزایش یافته و فولیکولبافت همبند بینابینی ایستگاه پتروشیمی  به ویژهها هدر برخی ایستگا. و آلوئول قشري بود نوکلئولوس

بتااسترادیول و تستوسترون -17هاي گنادي گیري میزان هورموننتایج حاصل از اندازه. ها مشاهده شددر میان سایر فولیکولآترزي 
از  باالتر GTHIIو  GTHIهاي غلظت هورموناز ایستگاه شاهد و  ترکم در ایستگاه پتروشیمی نشان داد که غلظت این دو هورمون

کلرآلکالی  يبه پسماندهاي صنایع پتروشیمی و کارخانه ایستگاه پتروشیمیبه دلیل آلودگی زیاد  ماالًاحت ،کلدر . بودایستگاه شاهد 
.، تخمدان ماهیان صید شده از این ایستگاه دچار تغییرات ساختاري شده بودمجاور

نتستوستروتخمدان،بتااسترادیول، -17،شانک زردباله، کفشک راستگرد:کلیديکلمات 

مقدمه
فراوانی مطالعات میکروسکوپیک بافتی و فیزیولوژیکی .

هاي مختلف بر سیستم اندوکرینی ثیر آالیندهأت يدر زمینه
ماهیان توسط محققین متعددي انجام شده است

)Anderson et al. 1996a,b, Karels et al. 2001( .
 Endocrine(ترکیبات مخرب سیستم اندوکرینی 
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disrupting compounds) (EDCs ( ،به دلیل طیف وسیع
ط، تنوع اثرات از سطح مولکولی تا پایداري زیاد در محی

سطح سلولی و فیزیولوژیک از اهمیت زیادي برخوردارند
)Anderson et al. 1996a( . طیف وسیعی از ترکیبات

بندي ها طبقهEDCشیمیایی مصنوعی و طبیعی جز 
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ی تا تغییرات یاثرات این مواد شامل تغییرات جز. شوندمی
هاي م از قبیل تمایز جنسی غیر طبیعی همراه با اندامئدا

شده، تغییر رفتارهاي جنسی، تغییر جنسی ماده یا نر
 Anderson et(سیستم ایمنی، ایجاد سرطان و تومور است

al. 1996a( .
-ها میباشند که آالیندهگر این نکته میتحقیقات بیان

ثیر أتوانند بر روي مراحل مختلف رشد گنادي در ماهیان ت
عملکرد ختالل درگذاشته و به این ترتیب باعث ایجاد ا

هاي تخمدانی تخریب فولیکول. لی شوندسیستم تولید مث
که شامل آترزي و التهاب تخمدانی هستند در بسیاري از 

.Spies et al(مطالعات مورد توجه قرار گرفته است 

1996.(
باشد که به هایی میخور موسی از جمله اکوسیستم

کافی به  یع مختلف و عدم توجهدلیل مجاورت با صنا
هاي منفی خوش جنبهل زیست محیطی دستیمسا

اهمیت این خور نه تنها از  .تکنولوژي مدرن گردیده است
هاي پتروشیمی، لحاظ وجود تأسیسات بندري و مجتمع

. باشدبلکه به دلیل ارزش اکولوژیک خوریات منطقه می
ظرفیت این اکوسیستم نیز مانند تمامی خورها و منابع آبی، 

که میزان ذیرش تغییرات محدود بوده و در صورتیبراي پ
تر شود، سالمت تخریب از سرعت بازسازي طبیعی بیش

-این منطقه به طور جدي مورد تهدید قرار می ياهخور

ها براي سالمت به علت خطرات باالیی که آالینده. گیرد
باشند، به دست آوردن برآوردي اکوسیستم منطقه دارا می

آبزیان به ویژه ماهیان منطقه به این نوع از میزان آلودگی 
ماهی شانک زردباله . باشدها بسیار مهم میآالینده

)Acanthopagrus latus (هاي مهم و تجاري از گونه
این ماهی در نزدیک کف . شودخلیج فارس محسوب می

 50(عمق هاي کمساکن بوده و محیط زیست آن، آب
.Hesp et al(باشدمی) متري ماهی کفشک ). 2004

مانند سایر ماهیان ) Euryglossa orientalis(راستگرد 
. کف بسترها سازگاري دارندکفشک براي زندگی در

هاي شوند و گونهها دیده میدریازي بوده و در مصب غالباً
تر بیش. شوندهاي شیرین یافت میها در آباندکی از آن

ماهیان دو  این .کنندمتر زندگی می 10-200در اعماق 
و در مناطق ) باشدجنس نر و ماده جدا می(جنسی بوده 

هاي پالژیک تخم ریزي نموده و اکثراًدور از ساحل تخم
Randal(کنند تولید می and Hoover 1995 .( تحقیق

حاضر با هدف بررسی تغییرات هیستوفیزیولوژیک محور 
نیز شامل تغییرات ساختار بافتی تخمدان و گنادي -هیپوفیز

بتااسترادیول و -17(هاي گنادي تغییرات هورمون
ماهیان در ) GTHIIو  GTHI(و هیپوفیزي ) تستوسترون

آوري شده از شانک زردباله و کفشک راستگرد جمع
برداري مختلف در خور موسی انجام هاي نمونهایستگاه
. گرفت

کارمواد و روش 
ه در خور برداري در پنج ایستگادر تحقیق حاضر، نمونه

موسی شامل خورهاي مجیدیه، غزاله، پتروشیمی، جعفري 
ها، میزان اساس انتخاب این ایستگاه.و زنگی انجام شد

مطالعات بر اساس بوده است کهآلودگی این مناطق 
خور پتروشیمی هاي آلودگی در گذشته میزان شاخص

ها بود تر از سایر ایستگاهتر و در خور زنگی کمبیش
)Abdollah pour et al. 2012, 2013, Safahieh et al. 

برداري در هاي نمونهموقعیت جغرافیایی ایستگاه).2013
هایی از الزم به ذکر است که نمونه. آمده است 1تصویر

ماهیان به عنوان شاهد از بندر گناوه جهت هاي گونه
بر .آوري شدهاي مورد مطالعه جمعاهمقایسه با ایستگ

اساس اطالعات موجود میزان آلودگی این ایستگاه به دلیل 
Abdollah pour et(باشد دوري از منابع آلودگی، کم می al. 

2012, 2013, Safahieh et al. 2013.(
انجام گرفت،  1392برداري در مهر ماه عملیات نمونه

 حدوداً(ماده  يعدد ماهی شانک زردباله 10از هر ایستگاه 
ریزي با تخمدان در تخم يیک ساله و نزدیک به مرحله

ماهی عدد 10و ) میان زي) (پري ویتلوژن يمرحله
یک ساله و نزدیک به  حدوداً(کفشک راستگرد ماده 

) پري ویتلوژن يریزي با تخمدان در مرحلهتخم يمرحله
المقدور حتی. توسط تور ترال صید گردید) کف زي(
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 ،برداريدر هر بار نمونه . ندازه باشنداها همسعی شد ماهی
میخک، وزن هر  يپس از بیهوش کردن ماهیان با عصاره

گرم و  01/0ترازوي دیجیتال با دقت  يماهی به وسیله
 یکبیومتري با دقت  يطول کل بدن با استفاده از تخته

.گردیدگیري و ثبت میمتر اندازهمیلی

مطالعهي مورد ي منطقهنقشه :1 تصویر

گیري توسط سرنگ پس از بیهوش کردن ماهی، خون    
 يلیتري تیمار شده با هپارین و از سیاهرگ ساقهمیلی 5/2

گیري از ماهیان، ابتدا جهت خون . دمی به عمل آمد
 يدرجه و در امتداد انتهاي باله 30حدود  يسرنگ با زاویه

دمی و موازي با خط  يکمی جلوتر از باله(مخرجی 
وارد بدن ماهی شده و سپس ) تر از آنجانبی و کمی پایین

سپس   .گیري انجام شدبا ایجاد خالء در سرنگ، خون
جهت   .لیتري منتقل شدمیلی 5/1هاي خون به میکروتیوب

 10و به مدت  1000هاي خون با دور پالسما نمونه يتهیه
توسط سمپلر به  هاي پالسمادقیقه سانتریفوژ و نمونه

در  . لیتري جدید منتقل شدندمیلی 5/1هاي میکروتیوب
هاي حاوي پالسما به تفکیک نام ماهی نهایت میکروتیوب

برداري در تانک ازت به آزمایشگاه انتقال و ایستگاه نمونه
 يدرجه -80ها در فریزر یافته و تا زمان سنجش هورمون

. گراد نگهداري شدندسانتی
شکمی ماهیان با  يگیري محوطهانجام خونپس از     

هایی از ابتدا، انتها و وسط احتیاط باز شده و نمونه
هاي بافتی برداشته تمام نمونه . تخمدان ماهیان برداشته شد

برداري در ذکر کد نام ماهی و ایستگاه نمونه شده با
دار، جهت تثبیت در محلول فرمالین اي دربظروف شیشه

مراحل پاساژ بافتی  يکلیه  .شددرصد قرار داده  15بافر 
به صورت اتوماتیک و با استفاده از دستگاه پاساژ بافتی یا 

-RXمدل (هیستوکینت  11B, Tissue tek rotary, Japan .( 
. انجام شدشناسی در آزمایشگاه بافت

هاي بافتی بافتی، نمونهپس از انتهاي مراحل پاساژ     
گیري و با هاي آلومنیومی لوکهارت، قالبتوسط قالب

-LEICAمدل (استفاده از دستگاه میکروتوم  RM2245( ،
هاي حاوي میکرومتر، از بلوك 5-6هاي با ضخامت برش
مقاطع بافتی سپس با استفاده از  . هاي بافتی تهیه شدنمونه
-رنگ) H&E(وزین آمیزي معمولی هماتوکسیلین و ائرنگ

آمیزي شده با استفاده از مقاطع بافتی رنگ  .آمیزي شدند
هاي نماییو با بزرگ Olympusمیکروسکوپ نوري 

متفاوت بررسی و تصاویر مناسب توسط دوربین نصب 
 Dinolite Digitalشده بر روي میکروسکوپ 

Microscope اي متصل به دوربین مجهز و سیستم رایانه
.تهیه و ذخیره شد Dino captureافزار به نرم

هیستومتریک شامل تعیین پارامترهایی از قبیل  يمطالعه    
-که فراوان با توجه به این(ها ها و اووسیتقطر فولیکول

ها در بافت تخمدان هر دو گونه در ترین نوع فولیکول
کروماتین نوکئولوس و پري نوکلئولوس دیده  يمرحله

ها به صورت ها و اووسیتولقطر فولیک يشد، محاسبه
انجام  725×میانگینی از این دو مرحله و با بزرگنمایی 

بندي حدفاصل و همچنین ضخامت بافت هم) شد
 . انجام شد Dino captureافزار ها نیز به کمک نرمفولیکول

تنوع فولیکولی بافت تخمدان هر دو نوع ماهی نیز 
بدین  . رفتشمارش و مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گ

هاي ماهیان از هر نمونه از هر یک از گونه 5منظور 
میدان دید  5مقطع از هر نمونه و  5ایستگاه و 

میکروسکوپی از هر مقطع مطالعه شده انتخاب و 
.ها محاسبه و تعیین شدپارامترهاي مذکور در آن

 RIAبتا استرادیول به روش  -17تعیین مقادیر هورمون     
با استفاده از دستگاه گاما کانتر و به کارگیري کیت 
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به . به انجام رسید) DRG, USA(هورمونی شرکت 
-میکرولیتر از ردیاب حاوي ید نشان 500طوري که مقدار 

میکرولیتر از آنتی پالسما را به  500و مقدار ) 125ید (دار 
دقیقه در  30میکرولیتر از نمونه افزوده، به مدت  500

گراد قرار داده و به میزان سانتی يدرجه 35-40دماي 
سی محلول رسوب دهنده محتوي گاماگلوبین در سی 5/0

دقیقه  15-20پس از  .سدیم آزاد به آن اضافه شد
دور سانتریفوژ نموده و  1500نگهداري در دماي اتاق، در

پیوند شده توسط دستگاه گاماکانتر براي 125میزان ید 
با تقسیم نمودن مقادیر . تعیین شد مدت زمان یک دقیقه

پس از کسر مقدار حاصل از محلول غیر (حاصل 
بر مقادیر به دست آمده از محلول استاندارد، ) اختصاصی

بیان شد ) ng/ml(لیتر نتایج برحسب واحد نانوگرم بر میلی
ها حاصل هر تست سه بار تکرار که جهت اطمینان از آن

.Ulloa-Aguirre et al(گردید  1995(.
براي سنجش سطوح هورمون تستسترون نیز از کیت 

DRG)USA (دار با ردیاب حاوي ید نشان) به ) 125ید
-Ulloa(با دستگاه گاماکانتر استفاده گردید  RIAروش 

Aguirre et al. 1995.(
 IRMAبه روش  GTHIIو  GTHIهاي هورمون

بدین منظور جهت سنجش این . گیري شدنداندازه
 IBL Immuno-biologicalها از کیت هورمون

Labratories, Hamburg Germany استفاده شد)Breton 

et al. به صورت غیررقابتی  IRMAاساس روش . )1998
بادي و ساندویچی است؛ یعنی آنالیت توسط دو آنتی

ها توسط ماده باديساندویچ شده که یکی از این آنتی
در این روش به ازاي هر .شوددار میرادیواکتیو نشان

 يدار تشکیل شده، لذا رابطهآنالیت یک ساندویچ نشان
. مستقیم میان آنالیت و کمپلکس رادیواکتیو برقرار بود

 GTHهاي روش کار به این صورت بود که، هورمون
بادي زوج ژن به دو آنتیموجود در پالسما به عنوان آنتی

. شودتصل می، م)از نوع منوکلونال موشی(اختصاصی 
پوشش داده ) هالوله(ها بر روي فاز جامد باديیکی از آنتی
متصل ) دارید نشان(125-بادي دیگر به یدشده و آنتی

بادي پس از انکوباسیون، براي خارج کردن آنتی. شودمی
. شوندشو میوها تخلیه و شستلوله 125-متصل به ید

گاما، اکتیویته موجود  يبعد توسط شمارنده يدر مرحله
 ياین اکتیویته رابطه. گرددگیري میدر هر لوله اندازه

هاي نمونه. ها داردنمونه GTHمستقیم با غلظت هورمون 
-، مورد آزمایش قرار میGTHمجهول با استانداردهاي 

اساس منحنی هاي مجهول برگیرند و غلظت نمونه
.آیددست میه استاندارد ب

مربوط به پارامترهاي هیستومتري شامل قطر هاي داده
ها، ضخامت بافت همبند بینابینی ها، قطر اووسیتفولیکول

-17هاي و تنوع فولیکولی و نیز سطوح هورمون
ماهیان  GTHIIو  GTHIبتااسترادیول، تستوسترون، 

خطاي  ±هاي مختلف به صورت میانگین ایستگاه
ها با استفاده داده استاندارد بیان شده و وجود اختالف میان

افزار با استفاده از نرم one-way ANOVAاز تست 
SPSS16 دار میان و سپس در صورت وجود اختالف معنی
. استفاده شد) Tukey(ها از پس آزمون توکی ایستگاه

) >05/0P(درصد 95اختالف در سطح اطمینان باالي 
 Microsoftپذیرفته شد و در نهایت نمودارها در محیط 

Office Excel 2010 ترسیم شدند.

نتایج
سنجیزیستنتایج 

یک از عدد از هر 10(نتایج مربوط به بیومتري ماهیان 
ها به شامل میانگین طول و وزن آن) هاي ماهیانگونه

نشان داده شده  1همراه انحراف معیار در جدول 
.  است
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)انحراف معیار ±میانگین (برداري ماهیان به تفکیک گونه ماهی و ایستگاه نمونه زیست سنجینتایج  :1جدول
گناوهزنگیغزالهمجیدیهجعفريپتروشیمی

cm(2/1±5/273/3±3/285/1±8/266/5±1/294/4±9/279/3±8/27(طولشانک
g(7/13±5/1906/19±1/19823/9±5/1883/22±1/2003/21±7/1783/26±1/196(وزن زردباله

cm(72/3±16/3921/5±71/3878/9±32/4059/3±32/3943/6±8/379/1±1/40(طولکفشک 
g(89/4±53521/8±1/52971/4±3/53713/8±3/5433/16±8/5173/7±6/542(وزن راستگرد

لوژينتایج هیستو
مقاطع بافتی تخمدان ماهیان ایستگاه شاهد داراي 

این ماهیان  يگناد در هر دو گونه. ساختار طبیعی بود
-فولیکولویتلوژنی بوده و پري يمرحله نابالغ و در عمدتاً

توسط بافت همبند مختلف،  در مراحل تخمدانی هاي
و  A، 2تصویر(سست در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند

B( در تخمدان هاي تخمدانی مشاهده شده انواع فولیکول
:ماهیان مورد مطالعه عبارت بودند از

ها این فولیکول :کروماتین نوکلئولوسهاي فولیکول-1
هتروکروماتین و بازوفیلیک در  کامالً يبا وجود هسته

مرکز و سیتوپالسم تیره و بازوفیلیک در اطراف آن قابل 
. تشخیص بود

ها در این فولیکول:نوکلئولوسپريهاي فولیکول-2
هسته همچنان هتروکروماتین و بازوفیلیک بود ولی از 

.شدت بازوفیلی سیتوپالسم کاسته شده بود

سیتوپالسم  يدر حاشیه:آلوئول قشريهاي فولیکول-3
هاي چربی قابل ها، آلوئولاسیدوفیلیک این فولیکول

. مشاهده بود
ایستگاه در در تخمدان دو گونه ماهی مورد مطالعه 

با توجه به که (تیکآتر هايفولیکولوجود ، پتروشیمی
هاي اووپالسم فولیکول و از بین رفتن سلولتحلیل 

و  A، 3تصویر() فولیکولی قابل تشخیص بودند يدیواره
B( بافت همبند بینابینی  يو توسعه)4تصویر ،A  وB( ،

بافت تخمدان ماهی در هاي فولیکول. بودقابل توجه 
بافت تخمدان ماهی  وشانک زردباله ایستگاه جعفري 

نیز تعداد  هاي مجیدیه و غزالهکفشک راستگرد در ایستگاه
هاي آترتیک و بافت همبند توسعه یافته زیادي فولیکول

در بافت  هاي آترتیکتعداد فولیکول. مشاهده شد
له و کفشک راستگرد ایستگاه تخمدان ماهیان شانک زردبا

.زنگی بسیار اندك بود

، )س پیکان سیاهأر(نوکلئولوس کروماتین يفولیکول در مرحله: ، ماهی شانک زردبالهAساختار طبیعی بافت تخمدان  :2تصویر
و بافت همبند بینابینی ) پیکان سیاه(آلوئول قشري  يدر مرحله، فولیکول )سفیدپیکان س أر(نوکلئولوس پري يرحلهفولیکول در م

، فولیکول )س پیکان سیاهأر(نوکلئولوس کروماتین يفولیکول در مرحله :راستگرد، ماهی کفشک B. )H&E;×725()فیدستاره س(
ستاره (ت همبند بینابینی و باف) سیاهپیکان (آلوئول قشري  ي، فولیکول در مرحله)فیدپیکان سس أر(نوکلئولوس پري يدر مرحله

).H&E;×725()سیاه
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هاي هاي سیاه رنگ فولیکولپیکان. ، کفشک راستگردBباله و ، ماهی شانک زردAهاي آترزي شده در تخمدان فولیکول :3تصویر
.)H&E;×725(دهدآترزي شده را نشان می

هاي سیاه افزایش ستاره. ، ماهی کفشک راستگردB، ماهی شانک زردباله و Aبافت همبند بینابینی در تخمدان  يتوسعه :4تصویر
.)H&E;×725(دهدها را نشان میفضاي بافت همبند بین فولیکول

نتایج هیستومتري
قبیل قطر هاي هیستومتري فاکتورهایی ازبررسی

همبندي و تنوع فولیکول، قطر اووسیت، فواصل بافت 
هاي مورد مطالعه در ایستگاه يها در دو گونهفولیکول

مختلف، در مقایسه با ماهیان ایستگاه شاهد، نتایج متفاوتی 
نتایج مربوط به میانگین  5تصویربا توجه به .را نشان داد

ها در ماهیان شانک زردباله و کفشک قطر فولیکول
دار تفاوت معنیهاي مختلف خور موسی راستگرد ایستگاه

گیري نتایج مربوط به اندازه 5تصویربر اساس .نشان نداد
میانگین قطر اووسیت تخمدان ماهیان شانک زردباله و 

ختلف اختالف هاي مکفشک راستگرد نیز در ایستگاه
 ينتایج هیستومتري مربوط به اندازه.ر نشان نداددامعنی

شانک زردباله و بافت همبند بینابینی براي هر دو ماهی 
ترین میزان بافت کفشک راستگرد نشان داد که  بیش

ترین آن همبندي در ماهیان ایستگاه پتروشیمی و کم
هر چند که در سایر . مربوط به ایستگاه زنگی بود

ها الگوي تغییرات متفاوت دیده شد و این الگو ایستگاه
 ≥براي ماهی شانک زرد باله به صورت پتروشیمی

زنگی و براي ماهی کفشک >غزاله ≥یدیهمج >جعفري
زنگی  ≥جعفري >غزاله ≥مجیدیه ≥راستگرد پتروشیمی

گیري  بافت همبند نتایج مربوط به اندازه 5تصویر.بود
هاي مختلف را نشان بینابینی در تخمدان ماهیان ایستگاه

.دهدمی
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هیستومتریک تخمدان در دو ماهی شانک زردباله و کفشک راستگرد خور موسی بر حسب میکرومتر  ينتایج مطالعه:5تصویر
د، ها در تخمدان ماهی کفشک راستگرمیانگین قطر فولیکول. B،ها در تخمدان ماهی شانک زردبالهمیانگین قطر فولیکول. A: شامل
C. تخمدان ماهی شانک زردبالهها درمیانگین قطر اووسیت ،D.تخمدان ماهی کفشک راستگرددر ها میانگین قطر اووسیت ،E .

.بافت همبند بینابینی در تخمدان کفشک راستگرد ياندازه. F، تخمدان ماهی شانک زردبالهبافت همبند بینابینی در ياندازه

هاي فولیکول(نتایج محاسبه تعداد و تنوع فولیکولی 
نوکلئولوس، آلوئول قشري و نوکلئولوس، پريکروماتین

هاي مورد مطالعه در در تخمدان گونه) آترزي شده
شکل (هاي مختلف الگوهاي متفاوتی را نشان داد ایستگاه

آزمون واریانس یک طرفه میان  يبا توجه به نتیجه).6
 يها در تخمدان هر دو گونه در همهانواع فولیکول

نتایج  ). >05/0P(دار مشاهده شد اختالف معنیها ایستگاه
نوکلئولوس در تخمدان هاي نارس کروماتینتعداد فولیکول

هاي پتروشیمی و جعفري ماهی شانک زردباله در ایستگاه

تر بود ها بیشداري از سایر ایستگاهبا اختالف معنی
)05/0P<(ها در سایر که تعداد این فولیکول، در حالی

ترین تعداد بیش. داري رانشان ندادتفاوت معنی هاایستگاه
نوکلئولوس در تخمدان ماهی هاي کروماتینفولیکول

، به ترتیب دارکفشک راستگرد بدون وجود اختالف معنی
هاي پتروشیمی، مجیدیه و غزاله مشاهده شد در در ایستگاه

-ها در ایستگاهترین تعداد این نوع فولیکولکه کمحالی

جعفري مشاهده شد، هر چند که اختالف  هاي زنگی و
.ي بین این دو ایستگاه وجود نداشتدارمعنی
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.، تخمدان ماهی کفشک راستگردB، تخمدان ماهی شانک زردباله و Aها در تعداد و تنوع انواع فولیکول :6تصویر

نوکلئولوس در تخمدان ماهی هاي پريفراوانی فولیکول
هاي زنگی و شاهد با اختالف شانک زردباله در ایستگاه

-و کم) >05/0P(ها بود داري بیش از سایر ایستگاهمعنی

دار در ها بدون اختالف معنیترین تعداد این فولیکول
در تخمدان . هاي پتروشیمی و جعفري دیده شدایستگاه
-هاي پريترین تعداد فولیکولکفشک راستگرد بیشماهی 

هاي دار در ایستگاهنوکلئولوس بدون وجود اختالف معنی
هاي ترین تعداد در ایستگاهشاهد، زنگی و جعفري و کم

که بین پتروشیمی، مجیدیه و غزاله مشاهده شد، هر چند
.داري مشاهده نشدها نیز اختالف معنیاین ایستگاه

قشري در ماهی شانک هاي آلوئولیکولتعداد فول
ها بسیار پایین بود هرچند که ایستگاه يزردباله در کلیه

هاي شاهد و زنگی ها در ایستگاهتعداد این نوع فولیکول
ها اهتر از سایر ایستگدار بیشبدون وجود اختالف معنی

داري نشان ها باهم اختالف معنیسایر ایستگاه. بود
قشري در ماهی هاي آلوئولفولیکولتعداد . ندادند

ها بیش از ماهی شانک ایستگاه يکفشک راستگرد در همه
ترین تعداد این زردباله بود، براي این نوع ماهی نیز بیش

هاي دار در ایستگاهها بدون وجود اختالف معنیفولیکول

اهم اختالف ها بشاهد و زنگی مشاهده شد و سایر ایستگاه
ها در ایستگاه تعداد این فولیکول. ادنددار نشان ندمعنی

دار ها اختالف معنیجعفري نیز با هیچ کدام از ایستگاه
.نداشت
هاي آترزي شده در ترین تعداد فولیکولترین و کمبیش

ماهیان شانک زردباله و کفشک راستگرد به ترتیب در 
این نوع . ایستگاه پتروشیمی و زنگی مشاهده شد

زردباله ایستگاه جعفري با ماهیان شانک ها درفولیکول
دار نداشتند و در ماهی ایستگاه پتروشیمی تفاوت معنی

دار بین کفشک راستگرد عدم وجود اختالف معنی
.وشیمی، مجیدیه و غزاله مشاهده شدهاي پترایستگاه

نتایج هورمونی
-17گیري هورمون اساس نتایج مربوط به اندازهبر

ترین پالسما ماهی شانک زردباله کم بتااسترادیول در
هاي پتروشیمی و جعفري غلظت این هورمون در ایستگاه

و ایستگاه مشاهده دار بین این دبدون وجود اختالف معنی
ترین غلظت این هورمون مربوط به که بیشدر حالی. شد

داري زنگی بود که اختالف معنی پالسما ماهیان ایستگاه



خدیجه خلیفی، نگین سالمات و همکاران

1398زمستان، 4دامپزشکی ایران، دوره پانزدهم، شماره  نشریه78

بتااسترادیول -17، مقدار هورمون تبا ایستگاه شاهد نداش
هاي غزاله و مجیدیه در ماهیان شانک زردباله در ایستگاه

یکدیگر و همچنین ایستگاه داري با نیز اختالف معنی
.)A7تصویر(زنگی نشان نداد

بتااسترادیول در پالسما ماهی -17نتایج آنالیز هورمون 
این ترین غلظت کفشک راستگرد نشان داد که بیش

هاي زنگی و جعفري مشاهده هورمون در ماهیان ایستگاه
داري بین غلظت هورمون که اختالف معنیشد، بدون این

ها با یکدیگر و با ایستگاه شاهد مشاهده در این ایستگاه
ترین غلظت این که کمدر صورتی). <05/0P(شود 

هاي پتروشیمی، مجیدیه و هورمون در ماهیان ایستگاه
ها الزم به ذکر است که بین این ایستگاه. ه شدغزاله دید

. )A7تصویر(دار مشاهده نشدنیز اختالف معنی
-17مشابه هورمون هورمون تستوسترون نتایج آنالیز 
ترین غلظت این به این صورت که کم. بتااسترادیول بود

هورمون در پالسماي ماهی شانک زردباله بدون وجود 
هاي در ماهیان ایستگاه) <05/0P(دار اختالف معنی

پتروشیمی و جعفري مشاهده شد، غلظت این هورمون در 
هاي زنگی، غزاله و ایستگاه يماهیان شانک زردباله

داري با یکدیگر و همچنین با ماهیان مجیدیه تفاوت معنی
.)B7تصویر(ایستگاه شاهد نشان نداد 

در پالسماي مطابق با نتایج آنالیز هورمون تستوسترون 
ترین غلظت این هورمون در ماهی کفشک راستگرد، بیش

هاي زنگی و جعفري مشاهده شد بدون اینماهیان ایستگاه
داري بین غلظت هورمون در این که اختالف معنی

در . گر و با ایستگاه شاهد مشاهده شودها با یکدیایستگاه
ترین غلظت این هورمون در ماهیان که کمصورتی
الزم . مجیدیه و غزاله دیده شدهاي پتروشیمی، ایستگاه

ها داري بین این ایستگاهبه ذکر است که اختالف معنی
.)B7تصویر(وجود نداشت 

در پالسما ماهی  GTHIاساس نتایج آنالیز هورمون بر
شانک زردباله نشان داد که باالترین غلظت این هورمون 

گیري پتروشیمی و جعفري اندازههاي در ماهیان ایستگاه
دو ایستگاه داري بین این که اختالف معنیحالیشد، در

ترین سطوح این هورمون نیز در پایین. وجود نداشت
داري هاي زنگی و غزاله ثبت شد که اختالف معنیایستگاه

و با ایستگاه شاهد نیز دیده  ها با یکدیگرمیان این ایستگاه
ت که غلظت این هورمون در الزم به ذکر اس. نشد

هاي مذکور اختالف با هیچ یک از ایستگاهایستگاه مجیدیه 
. )C7تصویر(دار نداشت معنی

در پالسما ماهی کفشک  GTHIنتایج آنالیز هورمون 
ترین غلظت این هاي مختلف، بیشراستگرد ایستگاه

هاي پتروشیمی، هورمون را به ترتیب در ماهیان ایستگاه
ستگاه چند که بین این سه ایو غزاله نشان داد، هر مجیدیه

غلظت این هورمون در . داري دیده نشداختالف معنی
داري هاي زنگی و جعفري با اختالف معنیماهیان ایستگاه

، ولی تفاوت )>05/0P(تر از سه ایستگاه مذکور بود کم
.)C7تصویر(داري با ایستگاه شاهد نداشتند معنی

نیز مشابه با هورمون  GTHIIنتایج آنالیز هورمون 
GTHI ترین غلظت این هورمون در ماهیان بیش. بود

هاي پتروشیمی و جعفري ثبت شانک زردباله در ایستگاه
-پایین. داري مشاهده نشدها تفاوت معنیشد که میان آن

ترین سطوح این هورمون نیز در ماهیان شانک زردباله در 
داري زنگی و غزاله ثبت شد که اختالف معنیهاي ایستگاه

دیگر و با ایستگاه شاهد دیده ها با یکمیان این ایستگاه
الزم به ذکر است که غلظت این هورمون در . نشد

هاي مذکور اختالف ایستگاهایستگاه مجیدیه با هیچ یک از 
.)D7تصویر(دار نداشت معنی

نیز  GTHIIدر ماهیان کفشک راستگرد آنالیز هورمون 
ماهیان . را نشان داد GTHIنتایجی مشابه آنالیز هورمون 

هاي پتروشیمی، مجیدیه و غزاله باالترین غلظت ایستگاه
ستگاه چند که بین این سه ایاین هورمون را داشتند، هر

غلظت این هورمون در . داري دیده نشداختالف معنی
-هاي زنگی و جعفري بدون اختالف معنیایستگاهماهیان 

تر از سه کم) >05/0P(داري با یکدیگر و ایستگاه شاهد 
میانگین غلظت هورمون  22- 4شکل . ایستگاه مذکور بود

GTHII هاي در پالسما ماهیان مورد مطالعه را در ایستگاه
.)D7تصویر(دهدمختلف نشان می
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غلظت . B، و کفشک راستگرددر پالسماي ماهیان شانک زردباله ng/mlحسب بتااسترادیول بر-17غلظت هورمون  .A:7تصویر
برحسب  GTHIغلظت هورمون . C، و کفشک راستگرددر پالسما ماهیان شانک زردباله ng/mlهورمون تستوسترون برحسب 

mlu/ml در پالسما ماهیان شانک زردباله و کفشک راستگرد ،D . غلظت هورمونGTHII  بر حسبmlu/ml  در پالسما ماهیان
.هاي مختلفو کفشک راستگرد در  ایستگاه هشانک زردبال

بحث
 بافتدر این مطالعه، نتایج حاصل از بررسی تغییرات 

تخمدان ماهی شانک زردباله و کفشک راستگرد در 
هاي مختلف خور موسی نیز وجود ضایعاتی نظیر ایستگاه

-هاي کروماتین نوکلئولوس و پريافزایش فولیکول

هاي آترزي شده، افزایش نوکلئولوس، افزایش فولیکول
ضخامت بافت همبند بینابینی، تغییر تنوع فولیکولی در 

-هاي تکامل یافته مانند فولیکولتخمدان، کاهش فولیکول

سازي اولیه، به هایی در مراحل آلوئول قشري و زرده
.ی در ساختار تخمدان را نشان دادنظمهمراه بی

اثرات آلودگی 2009در سال Mohamedي در مطالعه
هاي مختلف از جمله مصر بر بافت کوران يدریاچه

عوارضی  Tilapia zillii, Solea vulgarisتخمدان ماهیان 

ها و به ها، کاهش تکامل فولیکولهمچون آترزي فولیکول
و همکاران  Banayi.را مشاهده کردند هم ریختگی بافتی

را  Cyprnius carpioماهی کپور معمولی  2013در سال 
میکروگرم  120و  60هاي تحت کشنده در معرض غلظت
در نوعی آفت کش که به طور وسیع (بر لیتر دیازینون 

 30يدر دوره) شودکشاورزي و منازل از آن استفاده می
ها نشان روزه قرار دادند، بررسی بافت تخمدان این ماهی

هاي دیازینون سبب افزایش داد که مواجهه با این غلظت
هاي آترزي شده گردیده بود، از مهمترین تعداد اووسیت

توان به از هم پاشیدگی ها، میمشخصات این اووسیت
 يزرده، افزایش در تعداد و اندازه يغشا يه، تجزیههست

فولیکولی و تغییر حالت و آبکی شدن  يهاي الیهسلول
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هاي زرده و نیز تغییر رنگ محتویات سلولی اشاره گلبول
این محققین همچنین اظهار داشتند که آترزي . کرد

سلولی، توقف فرایند ها در نهایت منجر به مرگ اووسیت
هاي فولیکولی، به ویژه سلول يهاي الیهولمیتوز در سل

گردد، در طی آترزي سلولی و مرگ گرانولوزا می يالیه
-ها را از بین میهاي فاگوسیتوزي آنها، سلولاووسیت

.برند
ترین ضایعات تخمدانی مشاهده شده در یکی از مهم

آترزي فولیکولی . ها بودتحقیق حاضر آترزي فولیکول
هاي شود فولیکولخریبی است که سبب مییک فرایند ت

داران یکپارچگی خود را از دست داده و تخمدانی مهره
.Santos et al(گذاري حذف شوند پیش از تخمک 2008(. 

طبیعی و چند که این فرایند به عنوان یک مکانیسم هر
.Santos et al(شود فیزیولوژیک تعریف می ، اما )2008

هاي آترزي ممکن است توسط گزارش شده که مکانیسم
عوامل مختلف از جمله هیپوفیزبرداري، واکنش نوري، فقر 

 Wood and(ها آغاز شود ها و آلودگیغذایی، استرس

Kraak هاي الزم به ذکر است که آترزي فولیکول). 2002
ها یک ماهی و احتماالً تخمدانی در پستانداران و پرندگان

ریزي مرگ برنامه يمکانیسم طبیعی است که در نتیجه
هاي گرانولوزا که حمایت هورمونی را براي سلول يشده

 Wood and(شود کنند، ایجاد میها فراهم میاووسیت

Kraak 2002.(
نیز  2013در سال و همکاران  Magarي در مطالعه

 Channa punctatusنوعی ماهی آب شیرین با نام علمی 
 4زمانی  يماالتیون در بازه يشدهنهاي زیرکتحت غلظت
در مقاطع بافتی تخمدان این ماهی .گرفتروزه قرار 

بافت تخمدان، نکروز  ریختگیعوارضی از قبیل به هم
. ها دیده شدزبین رفتن فولیکولهاي فولیکولی و االیه

هاي اندوکرینی شیمیایی قادرند که به طور مختل کننده
هیپوتاالموس دخالت کرده  يهاي غدهمستقیم در فعالیت

-و در نتیجه سبب ایجاد تغییراتی در میزان ترشح هورمون

و در نهایت تغییر ) GnRh(گنادوتروپین  يهاي آزادکننده
از هیپوفیز ) GTH(هاي گنادوتروپینی میزان ترشح هورمون

هاي خود بر هورمون يها نیز به نوبهشوند که این هورمون
.Karels et al(باشند یثر مؤم) جنسی(استروئیدي  2001 .(

-ها در ایستگاهحاضر، غلظت این هورمون يدر مطالعه

برداري مختلف در پالسما ماهیان شانک زردباله هاي نمونه
و کفشک راستگرد با شدت ضایعات بافتی ایجاد شده در 

در . مستقیمی را نشان داد يتخمدان ماهیان رابطه
پتروشیمی که بافت تخمدان هر  هایی نظیر ایستگاهایستگاه

ترین ضایعات را نشان داد، این دو نوع ماهی بیش
در.بودندي ترین سطوح پالسماها داراي کمهورمون

که در ایستگاهی مانند ایستگاه زنگی که تخمدان حالی
ترین عوارض را نشان داد سطوح ماهیان مورد مطالعه کم
یک به ماهیان شاهد اال و نزدها نیز بپالسماي این هورمون

.بود
، میزان 2007در سال و همکاران  Heckerدر تحقیق 

تغییرات فاکتورهایی نظیر فعالیت آنزیم آروماتاز، سایز 
بتااسترادیول، -17هاي گناد و نیز سطوح هورمون

 يکتوتستوسترون در جنس نر و ماده-11تستوسترون، 
الب آلمان  يرا در رودخانه) Abramis brama(ماهی سیم 

، نتایج این محققین نشان داد که به دلیل شدبررسی 
مذکور در  هاي مختلف این رودخانه پارامترهايآلودگی

تري مقایسه با مطالعات قبلی بر این ماهی، در سطح پایین
-حقیقات دیگر، دلیل کاهش غلظت هورمونت. قرار داشتند

بتااسترادیول و تستوسترون در -17هاي جنسی نظیر 
ها هاي آلی را تداخل این آالیندهاجهه ماهی با آالیندهمو

ها در هاي هورمونی و بر هم زدن ساختار گیرندهبا گیرنده
Thomas and Budianatra(هاي هدف اعالم کردند اندام

ها به رسد تمایل زیاد آالیندههمچنین به نظر می). 1995
-مهم ها ازرسپتورهاي استروئیدي و قابلیت اتصال به آن

از ). James 2010(ترین دالیل نوسانات هورمونی باشد 
بتااسترادیول -17اند که هورمون طرفی مطالعات نشان داده

مرگ (آپوپتوزیس  يثیر بازدارنده بر بروز پدیدهأاز طریق ت
در نگهداري و حفظ سالمت ) سلولی يریزي شدهبرنامه

بنابراین کاهش این هورمون به . ثر استؤها مفولیکول
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ها و افزایش نوبه خود باعث کاهش فعالیت فولیکول
).Bone et al. 1995(شود هاي آترزي شده میفولیکول

اساس نتایج به دست آمده از در پژوهش حاضر، بر
خون  يدر پالسما GTHIIو  GTHIهاي سنجش هورمون

گردید  هاي مختلف خور موسی مشخصهماهیان ایستگا
هایی که به طور کلی میزان این دو هورمون در ایستگاه

نظیر ایستگاه پتروشیمی در هر دو گونه ماهی باالترین 
ها ایستگاه يبه عبارتی دیگر در کلیه .غلظت را داشتند
-با غلظت هورمون GTHIIو  GTHIهاي غلظت هورمون

عکس را  يبتااسترادیول و تستوسترون رابطه-17هاي 
-ترین سطوح هورمونهایی که کمداد و در ایستگاهنشان 

هاي هاي گنادي دیده شد، باالترین غلظت هورمو
دهد که تحقیقات نشان می.گنادوتروپیک ثبت شد

بتااسترادیول بر - 17هاي استروئیدي از جمله هورمون
 -هایی که توسط محور هیپوتاالموسمیزان هورمون

ثیرگذار بوده و داراي أشود تگناد ترشح می -هیپوفیز
 Thibaut and Port(باشند بازخوردهاي منفی یا مثبت می

هایی که میزان حاضر در ایستگاه يدر مطالعه). 2004
هاي هاي جنسی کاهش یافته بود، سطح هورمونهورمون

گنادوتروپینی افزایش یافت که دلیل آن کاهش اثر فیدبک 
موس بوده که هاي استروییدي بر هیپوتاالمنفی هورمون

هاي گنادوتروپینی در منجر به افزایش ترشح هورمون
. هاي استروئیدي شدپاسخ به کاهش هورمون

هاي ثیر گذاشتن بر سلولأها با تدر واقع آالینده
گنادوتروپ هیپوفیز در سنتز و ترشح گنادوتروپین نیز 

تواند خود می ينمایند که این امر به نوبهاختالل ایجاد می
ها هاي جنسی را در ماهیفرایند گامتوژنز و سنتز هورمون

.Berton et al(مختل نماید  1998 .(Khan و همکاران و
ثیر أبا ت 2001در سال و همکاران Thomasهمچنین 

Ictalurus(هاي نفتی بر ماهی آالینده punctatus ( و
-بررسی مغز این ماهی مشاهده کردند که سطح انتقال

عصبی کاهش یافته و باعث افزایش سطح هاي دهنده
.شده بود GTHIIو  GTHIهاي هورمون

 هاي نارسترین تعداد فولیکولنتایج نشان داد که بیش
ترین بیش نوکلئولوس و آترزي شده و همچنینکروماتین

هاي پتروشیمی و ضخامت بافت همبند بینابینی در ایستگاه
-17هاي ونترین سطح هورمکم. جعفري مشاهده شد

-بتااسترادیول و تستوسترون و باالتریرین غلظت هورمون

دار بدون وجود اختالف معنینیز GTHIIو  GTHIهاي 
اساس نتایج بنابراین بر. در این دو ایستگاه ثبت شد

ماهی شانک  در هیستومتریک و هورمونی مشاهده شده
:هاي مختلف مطابق با الگوي زیر بودزردباله در ایستگاه

زنگی >غزاله ≥مجیدیه >جعفري ≥پتروشیمی
با توجه به مجاورت ایستگاه پتروشیمی با کارخانجات 

هاي کلرآلکالی و صنایع پتروشیمی، میزان زیادي از پساب
متعلق به این کارخانجات به این بخش از خور موسی 

شود، پیش از این نیز در مطالعات متعددي منبع تخلیه می
پساب صنایع  يوسی، تخلیهاصلی آلودگی خور م

ها در اطراف پتروشیمی گزارش شده بود و مقدار آالینده
 Abdollah(این کارخانجات مقادیر باالیی را نشان داد 

pour et al. 2012, 2013, Safahieh et al. 2013( .
تخمدان و تغییرات  تغییرات بافتی درترین بیش يمشاهده

ه در ایستگاه هورمونی پالسما ماهی شانک زردبال
به دلیل آلودگی قابل توجه این  پتروشیمی نیز احتماالً

. باشدایستگاه توسط پسماند کارخانجات اطراف می
نزدیکی خور جعفري به خور پتروشیمی و دریافت بخش 

اندك و نیز با  يها از طریق این فاصلهآالیندهوسیعی از 
توجه به متحرك بودن ماهی و جابجایی میان خورهاي 

هاي تخمدان و پالسما ماهیان نزدیک سبب شده که نمونه
آوري شده از ایستگاه جعفري، نیز شانک زردباله جمع

دار با آن، مانند ایستگاه پتروشیمی و بدون اختالف معنی
. نی باشدو نوسانات هورمو بافتیترین تغییرات داراي بیش

و  GTHIهاي چه میزان غلظت هورموناز طرفی اگر
GTHII ماهیان شانک زردباله  يهاي پالسمادر نمونه

هاي پتروشیمی و مربوط به ایستگاه مجیدیه با ایستگاه
تغییرات مقدار، ولی دار نشان ندادجعفري اختالف معنی

-17هاي گنادي و نیز میزان هورمونبافتی تخمدان
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-بتااسترادیول و تستوسترون در این ایستگاه به طور معنی

تر بود داري از دو ایستگاه پتروشیمی و جعفري کم
)05/0P< .(بسیاري از فاکتورهاي به طور کلی در

هیستومتریک بررسی شده در تخمدان ماهی شانک زردباله 
هاي مجیدیه و غزاله هداري بین ایستگااختالف معنی
نین ماهیان شانک زردباله ایستگاه همچ. مشاهده نشد

طبیعی هورمونی  زنگی و غزاله به ترتیب سطوح نسبتاً
ترین هاي گنادي و پایینباالترین سطح غلظت هورمون(

ترین ضایعات و کم) هاي گنادوتروپینیسطح هورمون
تغییرات اندك بافتی و هورمونی . تخمدانی را نشان دادند

خورهاي مجیدیه و غزاله  يماهیان ایستگاه شانک زردباله
هاي موجود تر بودن غلظت کلی آالیندهکم يدهندهنشان

خورهاي مجیدیه و غزاله از . باشددر این خورها می
خور موسی بوده و  يجمله خورهاي انتهایی در منطقه

تر به این ها کمهاي آبی حاوي آالیندهجریان احتماالً
که ماهی شانک نبا توجه به ای .یابندخورها راه می

زردباله یک ماهی متحرك بوده و در نزدیکی کف ساکن 
از  عادات غذایی گوشتخوار بوده و اصوالًاست و از نظر 

-ها تغذیه میارپوستان و کرمسخت پوستان، نرمتنان، خ

گنادي این -رسد که تغییرات محور هیپوفیز، به نظر میکند
ي مختلف هاثر از بار آلودگی آب بخشأتر متگونه بیش

. خور موسی باشد
ترین تغییرات پاتولوژیکی از خور پتروشیمی بیش پس

و هورمونی ماهی کفشک راستگرد به ترتیب در خورهاي 
مجیدیه و غزاله مشاهده شد و میانگین فاکتورهاي 

هاي گنادي و هیستومتریک تخمدان و غلظت هورمون
 پتروشیمی تفاوتخور  گنادوتروپینی این دو خور با

-در سالو همکاران Abdollah pour. داري نداشتمعنی

در سال و همکاران  Safahiehو2013و 2012هاي 
ي گزارش نمودند که با توجه به وجود اسکله2013

نفتیها در این خور، آلودگیصادرات نفت و تردد کشتی
قابلجیوه امريگیري مقادیر بااليخور و اندازهاین

آوري شده از این طرفی رسوبات جمعاز .استتوجیه
چسبنده بود که حاکی از وجود نفت در خور سیاه و 

بنابراین فراوانی . رسوبات این ایستگاه بوده است
 .رسدضایعات پاتولوژیکی در این خور طبیعی به نظر می

-و هورمونی محور هیپوفیز بافتیعلت تشابه تغییرات 
غزاله به ایستگاه گنادي ماهیان کفشک راستگرد ایستگاه 

. باشدمجیدیه، مجاورت این دو خور به یکدیگر می
میانگین تغییرات پاتولوژیکی، هیستومتري و هورمونی 

هاي جعفري و تخمدان ماهیان کفشک راستگرد در ایستگاه
ي بین این دو دارزنگی بسیار پایین بود و اختالف معنی

به دلیل وابستگی زیاد  احتماالً، که ایستگاه مشاهده نشد
باشد و میاین گونه به بستر و تغذیه از موجودات بنتیک 

چه خور جعفري در نزدیکی خور پتروشیمی از طرفی اگر
کلرآلکالی قرار دارد، ولی بنا به  يکارخانه و در مجاورت

و 2012هاي در سالو همکاران Abdollah pourگزارش 
، میزان 2013در سال و همکاران  Safahiehو  2013

تر از هایی نظیر جیوه در رسوبات خور جعفري کمآلودگی
. همسان با خور زنگی است سایر خورها و تقریباً

رسد تحلیل و ارزیابی نتایج حاصل از به نظر می
گنادي ماهی کفشک راستگرد  -تغییرات محور هیپوفیز

زان دار موجود میان مینظر گرفتن ارتباط معنیبدون در
پذیرها و بیولوژي این گونه امکانآلودگی رسوب ایستگاه

ماهیان کفزي به دلیل سازگاري با بستر و وابستگی . نباشد
تري براي تجمع اي به موجودات کفزي پتانسیل بیشتغذیه

 McConnaughey and Smith(ها دارند و انتقال آالینده

کفشک ماهیان از ماهیان کم تحرك و ساکن بستر  ).2000
بوده، به طور مداوم در تماس مستقیم با رسوبات بستر 

-زي ساکن بستر تغذیه میباشند و از موجودات کفمی

ها در صورت آلودگی رسوبات امکان انتقال آالینده.کنند
 McConnaughey and(ها بسیار محتمل است ماهیبه این 

Smith 2000.(
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Abstract
This study aimed to investigate the gonadal tissue structure and sexual hormones in

the yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) and sole (Euryglossa orientalis) 
collected from the Mussa creek. For this purpose, about 1200 fish (10fish/species/station) 
were collected from five selected stations in Mussa creek including Petrochemical, Gafari, 
Majidieh, Ghazaleh and Zangi stations  and Genaveh Port station (as control). After the 
biometrical assay, bleeding was conducted from the fish caudal vine and blood samples were 
moved to heparinized microtubes and serum was separated after centrifuging. Also, tissue 
samples were taken from the ovary and fixed in formalin. Tissue samples passed through a
routine histological process and the tissue sections were prepared and stained with H&E. later, 
histological sections were studied under light microscope and microphotographs were 
prepared using Dino lite with Dinocapture software. The steroid hormones including 17-
βestradiol (E2) and testosterone (T) were measured using the radioimmuneassay (RIA) 
method and gonadotropin hormones (GTHI and GTHII) were also measured by IRMA 
method. The most follicles observed in the ovarian samples of both species from 
different stations were in previtellogenic stages including chromatin-nucleolus, 
prenucleolus and cortical alveoli follicles. Also an increase in the interstitial 
connective tissue and atretic follicles were recorded in the ovarian samples from some 
stations especially Petrochemical station. The results showed that the level of steroids 
(E2 and T) was lower in fish from the Petrochemical station than others, while GTHs 
reached the highest level in these fish. Generally, the most alterations in gonadal tissue 
structure in both fish species were recorded in the petrochemical station, probably due to
waste waters released into the water in this station from various petrochemical and color 
alkali industries surrounded this station. 

Key words: Acanthopagrus latus, Euryglossa orientalis, 17-βestradiol, Mussa creek, Ovary, 
Testosterone
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