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کلیه نقش خود را در تنظیم اسمزی ماهیاا اساتاوانی ا
طریق تغییر در میزا ادرار و ایجااد تااادل و تاوا بای
ترشح و با جذب یاو باا توجاه باه شاوری و اسامو یته
محیط آبی ایفا می کناد ( .)Kultz, 2015قابلیات تنظایم
اسمزی و یونی در جانورا آبازی آنااا را بارای تقاابق باا
شرایط ماتلف محیط ا جملاه تغییاراش شاوری توانمناد
ساخته است ( .)Logan et al., 1980در مقا اه ای که به
جات بررسی افزایش پاسخ هاای آنازیم و پتانلاین آ در
راه اناادا ی با جااذب یااو در کلیااه بااه منظااور فاا
هومئوستا ی خامه مااهی  Chanos chanosمانیکاه در
مارض محیط هیپوتونیک قرار مای يیارد در ساال 0202
توسط  Tangو همکارا انجاا شاد ،يازارر کردناد کاه
آنزیم  Na+, K+ -ATPaseدر محایط هاای ماتلاف در
توبول های پروکلیمال ،دیلتال و جمع کننده ضور دارد
اما در يلومرول ها غایب است .ذا با توجه باه داد وجاود
اطالداش کامن در خصوص پارامترهای ذکر شده و ارتباا
آ با درجاش ماتلف شوری آب محیط نديی ماهی بنای،
بررسی اضر با اهداف شناسایی تغییر ساختار بافتی يوناه
در شوری های ماتلف انجا پذیرفت.

درمقا اه اضر تاداد  011ققاه ماهی بنی سا م ا مزارع
پرورر ماهی دشت آ اديا با میانگی و نی 652±0/63
ير و طول  05 ±0/05سانتیمتر در  5يروه مورد استفاده
قرار يرفت .ای تحقیق در  5يروه که يروه اول به دنوا
يروه شاهد درآب شاری ،يروه دو در محیط با شوری
 ،1pptيروه سو در محیط با شوری  ،8pptيروه چاار
در محیط با شوری 00pptو يروه پنجم در شوری 03ppt
و در شرایط یکلا نگهداری شدند صورش يرفت .بدی
ترتیب جات نموه برداری در فاصله مانی ( 08و،01 ،00
 )0 ،6 ،7رو پس ا انتقال ماهیا به تیمارهای ماتلف
پس ا ثبت میزا تلفاش ،بقور تصادفی  6ددد ماهی ا هر
يروه ا تیمارها صید و بالفاصله در داخن وا فایبر يالس
 02یتری اوی  022ppmماده بیاوشی دصاره ی
میاک سپس نمونهها بوسیله محلول هماتوکلیلی -
ائو ی رنگآمیزی شدند ( .)Kultz, 2015برای مقا اه
بافت شناسی ،هیلتومتری ،آسیب بافتی و اندا ه يیری
ققر توبو اای ادراری بافت کلیه ا میکروسکوپ نوری
مجاز به نز  Dino Liteو نر افزارDino Capture
نلاه  2.0استفاده يردید .تمامی تجزیه و تحلین های
آماری همانند ( )Mean±Seمربو به توبول های ادراری
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و بررسی تاثیر شوری و ما بر روی آ و برای مقایله
تاثیر شوری و ما در تغییر ققر توبول ها و میزا بقاء
توسط نر افزار  SPSS 18انجا يرفت.
مشاهداش ماکروسکوپی نشا داد که يروهی ا
ماهیا که در شوری  03ير در یتر قرار يرفته بودند ای
شوری را تحمن نکرده و پس ا  00سادت همگی تلف
يردیدند .همچنی ماهیانی که در شوری  00pptقرار
يرفته بودند تناا یک ققاه و در رو  03تلف يردید .اما
سایر ماهیانی که در شوری های  8ppt ،1pptقرار يرفته
بودند تا آخر دوره هیچ يونه تلفاتی مشاهده نگردید .ای
تغییراش نشا داد ماهی بنی یک ماهی نیمه شور پلند تا
غلظت  8ير در یتر می باشد و تی میتواند غلظت-
های تا  00ير در یتر را نیز تحمن کند .کلیه ماهی بنی
در نمونه شاهد به رنگ قرمز تیره ،در مجاورش ستو
فقراش و به صورش خارج صفاقی ،در با ی کیله شنا و در
امتداد ستو فقراش ا نا یه سر تا انتاای خلفی بد
کشیده شده بود .مقا ااش میکروکوپی بافت کلیه نشا داد
که سقح خارجی کلیه توسط کپلول بلیار ظریفی ا
بافت همبند سلت و یک ردیف سلول های مزوتلیایی ا
نوع سنگفرشی در سقح خارج پوشیده شده و باش
دفای کلیه نفروناا شامن جلمک کلیوی و و ه های
ادراری شامن باش و ه پیچیده نزدیک ،و ه پیچیده دور
و و ه های جمع کننده ادراری مشاهده يردید .آسیب
های بافتی همانند نکرو و دژنرسانس بافتی نیز در برخی
ا شوری ها يزارر يردید (اشکال 0ا ی  .)3در مقا ااش
هیلتومتری بیشتری تاداد و ققر يلومرول ها در رو 08
مربو به شوری  00pptو کمتری آ مربو به آب
شیری و رو اول بوده است .همچنی کمتری ققر
يلومرول ها متالق به شوری  1pptو در همی رو بوده
است .همچنی در طی ای مدش بیشتری ققر و ه های
جمع کننده در آب شیری و در رو  08و کمتری ققر
و ه های جمع کننده متالق به شوری  8pptو در رو اول
يزارر يردید .همچنی در طول ای دوره در سا ر با
شوریاای ماتلف بیشتری و کمتری ضاامت دیواره و ه
های جمع کننده به ترتیب مربو به آب شیری در رو
 08و  8pptو در رو اول يزارر يردید (جدول  0ا ی .)0
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شکل  :1گلومرول کلیوی ماهی بنی آب شیرین ،پل عروقی (،)1
فضای ادراری ( ،)2اپیتلیوم جداری ( )3و احشایی ( ،)4سلول
مزانژیال ( )5و سلول پودوسیت (.)H&E, x2900( ،)6

شکل  :2برش عرضی توبول های ادراری ماهی بنی آب شیرین،
توبول پروکسیمال اولیه به همراه تراکم زیاد میکروویلی (،)1
توبول های پروکسیمال ثانویه به همراه تراکم اندک میکروویلی
(.)H&E, x2900( ،)2

شکل :3برش عرضی توبول دیستال ماهی بنی آب شیرین به
همراه تراکم بسیار اندک میکروویلی (.)H&E, x2900( ،)1

شکل  :4برش عرضی توبول جمع کننده ماهی بنی آب شیرین
فاقد میکروویلی.)H&E, x2900( ،
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شکل  :5برش عرضی توبول گلومرول با سلول های نکروتیک

شکل  :6برش عرضی توبول های ادراری به همراه دژنرسانس

( )1کلیوی ماهی بنی تلف شده در آب با شوری ،16ppt

( )1و پرخونی ( )2ماهی بنی تلف شده در آب با شوری ،16ppt

(.)H&E, x2900

(.)H&E, x2900

جدول  )Mean ± Se( :1تعداد (ردیف باال) و قطر (ردیف پایین) گلومرول ها کلیه ماهی بنی در آب شیرین و شوری های مختلف
(.)p<0.05
1

3

7

14

21

22

روز
شیری

1/16±2/00
32/00±0/10

1/16±2/00
32/06±0/20

1/76±2/03
32/35±0/80

1/85±2/02
32/28±0/10

5/26±2/00
30/00±0/15

5/00±2/01
30/30±0/80

1ppt

5/66±2/03
50/06±0/10

5/37±2/01
50/16±0/15

5/81±2/03
50/36±0/60

5/26±2/00
50/26±0/20

3/60±2/01
56/06±0/80

3/51±2/02
56/01±0/17

8ppt

5/33±0/20
56/21±0/50

5/32±0/80
56/21±0/30

5/80±0/28
51/01±0/30

5/20±0/20
51/01±0/30

3/31±0/60
55/01±0/76

3/28±0/11
55/01±0/71

00ppt

3/00±0/76
30/65±0/03

3/03±0/78
30/06±0/23

3/82±0/06
36/05±0/06

3/27±0/70
36/01±0/73

7/70±0/71
31/05±0/08

7/82±0/72
35/05±0/03

جدول  )Mean ± Se( :2قطر (ردیف باال) و ضخامت دیواره (ردیف پایین) توبول های جمع کننده ادراری کلیه ماهی بنی در آب شیرین
و شوری های مختلف (.)p<0.05
1

3

7

14

21

22

روز
شیری

00/10±0/00
02/10±0/13

00/30±0/07
02/30±0/63

00/80±0/73
02/70±0/03

00/20±0/88
00/13±0/11

06/10±0/20
00/11±0/12

01/13±0/80
00/10±0/18

1ppt

02/63±0/85
03/03±0/27

02/76±0/01
03/81±0/10

02/26±0/06
07/01±0/00

00/66±0/55
08/01±0/23

06/66±0/75
08/27±0/50

01/66±0/02
02/01±0/70

8ppt

7/83±0/00
01/22±0/58

7/03±0/07
01/52±0/28

8/13±0/07
01/22±0/50

2/86±0/20
05/32±0/28

2/83±0/30
03/27±0/51

02/83±0/73
07/02±0/52

00ppt

00/50±0/31
08/72±0/01

00/50±0/31
08/82±0/71

00/50±0/31
08/23±0/02

00/50±0/31
02/62±0/31

00/50±0/31
02/62±0/05

00/50±0/31
00/62±0/08

 Katoو همکارا ( )0225با مقایله ساختار نفرو هاا در
يونههای ماتلف نشا دادند که يونه های یاوری هاا ی
هنگا سا ياری باا آب دریاا يلاومرول هاا بصاورش آ اد و
وسیای در فضای کپلول بوم يلترده شده بودند و ققار
آناا نلبت به ماهیانی که در آب شیری قرار يرفته بودناد
بزريتر بود چنی سیلتم اناقاف پذیری باه خاوبی بارای
تنظیم خودکار تو ید ادرار هنگاامی کاه مااهی در شاوری

های با تر ا محیط نديی خود قارار مای يیارد مناساب
است ( .)Katoh et al., 2005همچنی در مااهی شاانک
نقره ای سا يار شده به شوری های ماتلف محیقای ققار
وم  ،ضاامت دیواره و تاداد و ه هاای جماع کنناده در
شوری هاای  3و  00 pptنلابت باه شاوری  5و 66 ppt
افزایش مانی داری در و ه های جمع کننده نشا داد که
ای افزایش در دیواره را د ین بار افازایش جریاا ادرار در
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مجارای مزونفریااک و تلااین در دفااع ادرار بیاا يردیااد
( .)Tseng & Hwang, 2008ققاار ااوم توبااول
پروکلیمال در شوری  02و  02 pptدر  01سادت بااد ا
ادمال شوری افزایش یافته و در رو هاای باادی باا شایب
کمتری همراه بوده است ( )Kaneko et al., 2002که باا
مقا اه اخیر بر روی بافت کلیه ماهی بنای همااوانی دارد.
ورود ماهی به محیط هایپواسمتیک و ورود جم یااد آب
و کشیديی بیشتر وم می تواند ا د ین ای افزایش ققر
باشد که ممک است به تدریج با فاال شد مکانیلم های
ماتلف تنظیم اسمزی مانند کاهش در میزا نوشید آب،
تغییر در نفوذپذیری پوست ،برداشت فاال یو ها در فره
آبششی و همچنای ساردت یااد جریاا فیلتراسایو در
نفرو ها و تغییار در تااداد نفارو هاای تصافیه کنناده
موجب با يشت ققر وم توباول پروکلایمال باه ا ات
دادی شاود ( .)Townsely & Scott, 1963توباول هاای
کلیوی برای سا ياری باا شارایط هایپواسامتیک تغییاراش
موفو وژی سریای را نشا می دهد ،تغییاراش سااختاری و
بااافتی مرا لاای تاادریجی در ش ارایط اساامزی نیلاات .در
تحقیقی که بروی مااهی شایری Etroplus maculates
طی قرار يرفت در شاوری هاای  75 ،52 ،62و 022 ppt
انجا شد مشاهده شد که ققر اوم بافات کلیاه کااهش
مانی داری نشا داد که طای ساا ياری ،ققار اوم باه
مقادیر اندا ه يیری در آب شیری با يشت که ای کاهش
در ققر وم را باه د یان کااهش در میازا فیلتراسایو
يلومرو ی بیا کردند ( .)Nebel et al., 2005در بررسای
کلیه مپری رودخاناه ای  Lamprey lampertaساا ر
یافته با آب شور ،در ماهی سا ر یافتاه باا  %52آب دریاا
نلبت به همی ماهی در آب شایری  ،میازا تو یاد ادرار
کاهش یافت که ای کاهش با کااهش میازا فیلتراسایو
يلومرو ی و افزایش با جذب آب مرتبط بود ( Kaneko et
.)al., 2002
بر اساس ای تحقیق مشاص يردید يه يونه مورد نظر
دارای توانایی تنظیم یاتی در برابر شوری های ماتلف
بقوری که تا  1pptمقلوب آ بوده و شوری های  8pptتا
 00pptبرای آ قابن تحمن اما مقدار  03pptهمراه با
دوارض می باشد.
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Effect of different salinity concentration on kidney of benni, Barbus sharpeyi
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Abstract
For this study, 144 healthy Barbus sharpeyi with an average weight of 350 ± 2.36 grams and
length 25 ± 1.25 cm in five groups were studied. The first group as control located in
municipal dechlorination water and the next four groups respectively were kept in salinity
4ppt, 8ppt, 12ppt and 16ppt in the same condition. On days 1 , 3 , 7 , 14 , 21 and 28 sample of
kidney with maximum thickness of 0.5 cm prepare and were placed in bouin's solution.Then
the standard method of parafin sections were done and 5- 6 micrometer thick of tissue
sections prepared and stained with H&E methods. Results showed the gradual transfer of fish
to water with high salinity caused obvious changes as increase the number and diameter of the
glomeruli especially in high salinity but the severity was reduced at the end of the period
(p<0.05). Also highest diameter and thickness of the collecting tubules were reported in fresh
water at 28 days (p<0.05). These findings suggest that fish Barbus sharpeyi was friendly with
salinity and ability to set vital to different salinity.
Keywords: Fish, Histology, Salinity, Gradation
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