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(Epinephelus coioides)،6400.5و طـول متوسـط   4±0.7میانگین وزنـی (بچه ماهی قطعه±
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ppt60(وهمزمـان صورت گرفت که بطـور 56و 28، 14، 1نمونه برداري در روز هاي . قرار گرفتند

تثبیت شده و پس از نمونه ها در بوئن .شدبارانجامدرهر) هرتیمارازماهی12(تانکهرازماهی3
و بـه روش  يمیکـرون تهیـه  5ضـخامت  انجام مراحل معمول تهیه مقاطع بافتی، مقاطع بافتی بـه 
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قطـر لـومن توبـول    . بخش هادر شوري هاي مختلف طی دوره آزمایش تفاوت معنی داري نشان نداد

افزایش یافـت کـه   ppt20و 10ساعت بعد ازاعمال شوري ها، در مواجهه با شوري 24پروکسیمال 
یسـتال در  قطـر لـومن توبـول د   1در روز .در زمان هاي بعدي نمونه برداري به حالت عادي برگشت

در شـوري  14در حالی کـه در روز  کاهش معنی داري داشتنسبت به تیمار کنترل ppt10شوري 
ppt60   ایـن  .افزایش معنی داري نشان داد و در طی سازگاري به مقادیر اولیـه و کنتـرل برگشـت

نـدگی در  به خوبی خود را با زماهی توانست عالوه بر تحمل شوري هاي باالتر و پایین تر از آب دریا 
.طی یک هفته عادي شاخص هاي تغییر یافته به حالت عادي برگشتکند و این محیط ها سازگار 
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مقدمه
و پراکنش آبزیان، شوري است که فرآیندهاي سوخت و سازمله عوامل تاثیرگذار بر حیات، از ج

ماندگاري جانور در یک محیط، به توانایی اسمزي آن . رشد و نمو موجود را تحت تاثیر قرار می دهد
Varsamosetموجود در تطابق با شوري محیطی که در آن زندگی می کند et al., 2005).(

ي مرتبط با تنظیم اسمزي هستند که در این بین ترین اندام هاروده و پوست از مهمآبشش، کلیه،
کلیه با ترشح یون هاي دو ظرفیتی و نگهداري آب بدن در آب شور و بازجذب یون هاي تک 

براي زندگی در آب شور و شیرین، . آب شیرین نقش مهمی داردظرفیتی و دفع آب اضافی بدن در
,Evans)نایی انجام کارهاي مختلف در هر کدام از محیط ها تغییر می کند ساختار کلیه براي توا

از گونه هاي ، یکیSerranidaeي از خانواده(Epinephelus coioides)هامور معمولی.(1999
. خوریات دارندکه ارتباط تنگاتنگ با آبهاي مصبی وحساب می آیده مهم و تجارتی خلیج فارس ب

، گرمسیري و نیمه گرمسیري ر نواحی ساحلی اقیانوس هاي معتدلماهی دبه طور گسترده اي این
که محل اصلی زندگی هستندنوع بالغ این ماهی 2و یوري ترم1یوري هالین.جهان یافت می شود

در واقع بررسی پژوهشهدف از انجام این ).1386معاضدي،(این ماهی ها نواحی ساحلی است 
امور و بررسی تغییرات مورفومتریک توبول هاي کلیوي در دامنه تحمل شوري در بچه ماهی ه
.شوري هاي مختلف در این ماهی است

هامواد و روش
گرم در تابستان 4±0.5و طول متوسط 4±0.7قطعه ماهی هامور معمولی با میانگین وزنی 640
ماهیان به .و ماهشهر تهیه شد) ره(از مرکز تحقیقات شیالت واحد بندر امام خمینی 1388سال 

براي مدت یک هفته به منظور ) قطعه ماهی40هر تانک (دریا لیتري محتوي آب 300تانک 16
شرایط محیطی شامل . انتقال داده شدند) مورد نظرپژوهشیسوله ي (سازگاري با شرایط جدید 

و 40، 20، 10در این پروژه شوري هاي. ها یکنواخت بوددما و نور در طول پروژه براي تمامی تانک
فیزیکو ویژگی هايدر طول مدت آزمایش سنجش .در نظر گرفته شد) ppt(گرم در لیتر 60

براي . طور روزانه اندازه گیري می شده بو اکسیژن محلول pHشیمیایی آب از قبیل شوري، دما،
ن غذا سازگاري و طی انجام پروژه از بیومار استفاده شد ترکیب ایي ها در طول دوره ماهیي تغذیه 
غذادهی به ماهی در دو نوبت صبح . فیبر بود% 9کربوهیدرات، % 30چربی، % 18پروتئین، % شامل 

جلوگیري برايها به صورت روزانه و پس از اتمام تغذیه تعویض آب تانک. و بعد از ظهر  انجام شد

1.Euryhaline
2. Eurytherm
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Altinok(دیگر انجام شدحاصل هاي سوخت و سازياز افزایش آمونیاك و  et al., طول .)1998
صورت گرفت که 56و 28، 14، 1روز طراحی شد و نمونه برداري در روزهاي 56دوره ي آزمایش 

ه که ماهیان بدر هر بار انجام شد) ماهی از هر تیمار12(ماهی از هر تانک 3همزمان و طور به 
ه ا بهنمونهها،پس از جداسازي کلیه. میخک بود بیهوش می شدندصورت تصادفی صید و با گل 

-میلی25لیتر محلول اسید پیکریک اشباع، میلی75(ساعت در محلول بوئن 48مدت 

براي ).1388نیا،موحدي(تثبیت شد ) لیتر اسید استیک گالسیالمیلی5و % 37لیترفرمالدهید
، %)100و %90، %80، %70اتانول (هاي افزایشی اتانول هاي بافتی سريانجام مرحله آبگیري از نمونه

ي در فاصله.عبور داده شدند%) 50- %50(الکل –دقیقه در داخل محلول زایلن30به مدت سپس
ها قرار به محلول زایلن، نمونه) الکل(ها ازآخرین محلول آبگیري زمانی بین انتقال نمونه

استفاده ) ساعته در دو محلول5/1دو زمان (براي الکل گیري و شفاف سازي بافت از زایلن .گرفتند
پارافین با استفاده ازساعت بود3در دو مرحله که طول هر مرحله مل پارافین دهی عشد 

)Merck (دستگاه هیستوکینت بامراحل آبگیري، شفاف کردن و آغشتگی به پارافین . انجام شد
.ساخت کشور ژاپن، در آزمایشگاه بافت شناسی انجام شدTissue tek-rotary, RX 11Bمدل 

میکرومتر با 5- 6برش هایی سریالی از کلیه به ضخامت رحله قالب گیري، بعد از اتمام این م
سپس . شدساخت کشور آلمان تهیه RM2245مدلLEICAاستفاده از میکروتوم نیمه دیجیتال 

-هاي شاخصگیرياندازهبراي.ائوزین رنگ آمیزي می شوند-هماتوکسیلینالم هاي تهیه شده با 

براي تهیه عکس و از Dinoliteکروسکوپیک از تبدیل لنز دیجیتال هاي بافتی مختلف در مقاطع می
هاي تغییرات مورفومتریک توبول.گیري استفاده شداندازهبراي) Dinocapture(افزار همراه آن نرم

درنرم افزار )One Way Anova(واریانس یک طرفهتحلیلهاي مختلف از ازمون کلیوي در شوري
SPSS 16 و پس آزمونDuncan95اختالف در سطح اطمینان . ها استفاده شدبررسی دادهبراي %

استفاده Microsoft Office Excel 2007براي رسم نمودار از نرم افزار . مورد پذیرش قرار گرفت
.شد

نتایج
بررسی تغییرات قطر دیواره لوله هاي کلیوي

شوري هاي مختلف طی دوره بررسی قطر دیواره توبول دیستال و دیواره توبول پروکسیمال در 
).P<0.05(آزمایش در زمان هاي مختلف تفاوت معنی داري نشان نداد 
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بررسی تغییرات قطر لومن توبول پروکسیمال
نشان داده شده 1بافت شناسی قسمتهاي مختلف لوله هاي کلیوي بچه هامور معمولی در شکل 

و 10مواجهه با شوري هاي ساعت پس از اعمال شوري در 24قطر لومن پروکسیمال .است
ppt20 0.05(، افزایش معنی داري نشان داد<P( که بالفاصله در روزهاي بعدي به حالت عادي

).2شکل (برگشت 

H & Eفیکساتیو بوئن،. ادراري بچه هامور معمولیيتصویر میکروسکوپ نوري لوله هاي جمع کننده: A.1شکل 

تصویر میکروسکوپ نوري توبول دیستال بچه هامور : µm20 .(Bمقیاس توبول جمع کننده ادراري، خط: فلش(
تصویر میکروسکوپ نوري از توبول : µm20 .(Cتوبول دیستال، خط مقیاس : فلش(H & Eفیکساتیو بوئن،. معمولی

حاشیه: توبول پروکسیمال، پیکان خط چین: فلش. (H & Eپروکسیمال بچه ماهی هامور معمولی، فیکساتیو بوئن،
)µm20مسواکی، خط مقیاس 
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سازش یافته با (Epinephelus coioides)معمولیهامورتغییرات اندازه قطر لومن توبول پروکسیمال در . 2شکل 
نشان دهنده وجود اختالف معنی دار بین تیمارهاي مختلف در هر ) a,b,c(حروف متفاوت . شوري هاي مختلف محیطی

.استود اختالف معنی دار در هر تیمار در روزهاي مختلف نشان دهنده وج#،. *زمان می باشد

بررسی تغییرات قطر لومن توبول دیستال
نسـبت بـه   ppt10در شـوري  نخستدر روز قطر لومن توبول دیستال در بچه ماهی هامور معمولی 

، پـس از مواجهـه بـا شـوري     14در روز نمونه هاي کنترل کاهش معنی داري نشان داد، همچنـین  
ppt60،  ــتال ــومن دیس ــر ل ــت قط ــزایش یاف ــرل    اف ــه و کنت ــادیر اولی ــه مق ــازگاري ب ــی س ــه ط ک

). 3شکل ()P>0.05(برگشت
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سازش یافته با شوري هاي مختلف )Epinephelus coioides(معمولی هامورتغییرات قطر توبول دیستال در . 3شکل 
#،. *یمارهاي مختلف در هر زمان می باشدنشاندهنده وجود اختالف معنی دار بین ت)a,b,c(حروف متفاوت . محیطی

.نشاندهنده وجود اختالف معنی دار در هر تیمار در روزهاي مختلف می باشد

بحث
در شوري هاي مختلف ) توبول پروکسیمال و توبول دیستال(در بررسی قطر دیواره لوله هاي کلیوي 

مورد آزمایش در زمان هاي مختلف نمونه برداري تفاوت معنی داري مشاهده نشد که ممکن است 
ل این ماهی دلیل بر عدم تغییر قطر دیواره توبوي تغییر در تعداد توبول هاي کلیوي در بافت کلیه 

قطر دیواره و قطر لومن داخلی توبول هاي جمع کننده ادراریماهی کپور معمولی . هاي کلیوي باشد
در مطالعات هیستومتریک مجاري جمع کننده ادراري در پاسخ به شوري هاي مختلف اختالف 

این تغییرات ). 1387عزیزي، (معنی داري نشان داد در حالی که تعداد این توبول ها تغییر یافت 
مجاري جمع کننده به نفوذپذیري آب و تسهیل ترشح ادرار رقیق شوري نیاز تواند با کاهش می

,.Tsunekiet al(هاي پایین در ارتباط باشد عدم تغییر در قطر دیواره توبول هاي کلیوي . )1984
انجام گرفت ppt30، 20، 10، 5که روي ماهی زورك سازش یافته به شوري هاي پژوهشی در 

در ماهی شانک نقره اي سازگارشده به شوري هاي مختلف ). 1387چناري و همکاران، (گزارش شد
نسبت ppt12و6محیطی قطر لومن، ضخامت دیواره و تعداد لوله هاي جمع کننده در شوري هاي 

,Wong and Woo(افزایش معنی داري در لوله هاي جمع کننده نشان دادppt33و5به شوري 
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ش در دیواره را دلیل بر افزایش جریان ادرار در مجراي مزونفریک و تسهیل در که این افزای،)2006
روي ماهی پژوهش با ) Scott)1963و Townselyدفع ادرار بیان کردند که با نتایج 

Pleuronctes platessaو 10قطر لومن توبول پروکسیمال در شوري . مطابقت داشتppt20 در
ورود . الت عادي بازگشتایش یافت و در روزهاي بعدي به حزساعت بعدا از اعمال شوري اف24

ماهی به محیط هایپواسمتیک و ورود حجم زیاد آب و کشیدگی بیشتر لومن می تواند از دالیل این 
Tsuneki(افزایش قطر باشد et al., هاي ساز و کارتدریج با فعال شدن که ممکن است ب)1984

ان نوشیدن آب، تغییر در نفوذپذیري پوست، برداشت مختلف تنظیم اسمزي مانند کاهش در میز
در نفرون ها و تغییر در صاف کردنسرعت زیاد جریان فعال یون ها در حفره آبششی و همچنین

. تعداد نفرون هاي تصفیه کننده موجب بازگشت قطر لومن توبول پروکسیمال به حالت عادي شود
سمتیک تغییرات موفولوژي سریعی نشان می توبول هاي کلیوي براي سازگاري با شرایط هایپوا

,Wong and Woo(دهد، تغییرات ساختاري و بافتی مراحلی تدریجی در شرایط اسمزي نیست

طی قرار گرفتن در شوري هاي Etroplus maculatesوي ماهی شیرین رکه پژوهشیدر ). 2006
افت کلیه کاهش معنی انجام شد مشاهده شد که قطر لومن بافت لومن بppt100و75، 50، 30

داري نشان داد که طی سازگاري، قطر لومن به مقادیر اندازه گیري در آب شیرین بازگشت
)Virabaracha, 1962.( کاهش در قطر لومن راSmith)1931 ( صاف را به دلیل کاهش در میزان

ا شوري روز پس از مواجهه ب14قطر لومن توبول دیستال در ماهی . گلومرولی بیان کردکردن
ppt60که این افزایش احتماال . ، افزایش نشان داد طی سازگاري به مقادیر اولیه و کنترل برگشت

گلومرولی و صاف کردناین مجاري، کاهش در میزان راهبه علت احتیاج ماهی به دفع یون از 
بررسی در . افزایش در نفوذپذیري آب در توبول هاي دیستال و توبول هاي جمع کننده ادراري است

سازش یافته با آب شور، در ماهی سازش یافته با Lamprey lampertaکلیه المپري رودخانه اي 
آب دریا نسبت به همین ماهی در آب شیرین، میزان تولید ادرار کاهش یافت که این کاهش با % 50

Logan(گلومرولی و افزایش بازجذب آب مرتبط بودصاف کردن کاهش میزان  et al., ر د). 1980
نسبت به نمونه هاي کنترل کاهش معنی داري داشته که در زمان هاي ppt10شوري نخستروز 

بعدي نمونه گیري در تمامی شوري ها تفاوت معنی داري مشاهده شد که علت این تغییرات در 
بافت کلیه ماهی ممکن است به علت کاهش نفوذپذیري آب، افزایش جذب یون ها و کاهش شدید 

Evans(در این توبول ها باشددر دفع یون ها et al., 1993.(
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Abstract
To investigate histometrical changes in renal tubules of Orange spotted
Grouper, Epinephelus coioides, 640 juvenile individuals (4±0.7g, 4±0.5mm)
were exposed to different environmental salinities (5, 20, 40 and 60 ppt) for a
period of 56 days. At each sampling time (day 1, 14, 28 and 56) 3 fish from
each tank (9 fish per treatment) were sampled. Samples were fixed in Bouin's
solution and following routine histological procedure, 5µm sections were
stained using Hematoxylin and Eosin. Histomorphometrical indices in kidneys
were evaluated in microscopic sections. Wall thickness of renal tubules showed
no changes in different salinities up to the end of the experimental period.
Lumen diameter in proximal tubule was increased in 10 and 20 ppt 24 hours
after changing in salinity, but it returned to the control size at the next sampling
times. Lumen diameter in distal tubule in 10 ppt decreased at day 1 but it
increased in 60ppt at day 14. Orange spotted Grouper successfully adapted to
lower and higher salinities than sea water and alterations in renal tubules
returned to the normal conditions during the first week from the beginning of
salinity stress.
Keywords: Osmoregulation, Ecophysiology, Kidney, Orange spotted Grouper,
Epinephelus coioides
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