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چکیده
کورتیزول کورتیکواستروئیدي است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نقش مهمي در جنبههاي مختلف فیزیولوژي مـاهي شـامت تنمـیم
یوني و اسمزي ،رشد ،استرس و عملکرد ایمني بازي ميکند .گیرندههاي کورتیکواستروئیدي بیشترین غلمت را در آبشش ،روده و کلیـه
دارند و فراواني آنها اغلب تحت تاثیر شوري محیط تغییر ميکند .در این مطالعه اثر کورتیزول خوراکي بـر بافـت آبشـش ماهیـان کپـور
دریایي  Cyprinus carpioانگشت قد تحت تاثیر استرس شوري بررسي شد .براي این منمور ،کپور معمولي با میانگین وزني (0/31g
 )3/93±به مدت  8هفته با غذاي تجاري حاوي ( 0شاهد) 300 ، 00 ،و  100میليگرم بر کیلوگرم غذاي هیـدروکورتیزون تغذیـه شـدند
(4تیمار و  9تکرار) سپس مقاومت در برابر تنش شوري ،طي  7روز مقابله با شوري  31 pptبررسي شد و بافت آبشش مورد مطالعه قرار
گرفت .نتایج بررسي بافت آبشش نشان داد ،میزان آسیبهاي بررسي شده (هایپرپالزي ،هایپرتروفي ،پرخوني و ادم) در گروه شاهد بیش-
تر از ماهیان تحت تیمار کورتیزول بود و در تیمار کورتیزول آسیبهاي کمتري مشاهده شد و با اعمال استرس شوري تعداد سـلولهـاي
کلراید افزایش یافت که ميتواند ناشي از عملکرد بهتر تنمیم اسمزي این ماهیان در برابر تنش شوري باشد.
کلمات کلیدی :کورتیزول ،آبشش ،تنش شوري ،کپور معمولي

مقدمه
کورتیزول عمدهترین کورتیکواستروئیدي است که از بافت

کورتیزول اثر مهمي بر جذب یون در نتیجه تنمیم اسمزي

بین کلیوي به داخت جریان خون ماهیان استخواني آب

در آب شور و شیرین دارد .تاثیر کورتیزول براي افزایش

شیرین و دریا ترشح ميشود .گزارش شده است که

قدرت مواجهه با شرایط اسمواللیته جدید ،چشمگیرتر از

کورتیزول هیپرگلیسمیک (باالبرندهي قند خون) است و

سایر هورمونهاست .اثر پاسخ هورموني ،سلولهاي غني

گلیکولیز (تجزیهي گلیکوژن) و گلیکوژنز از پروتئینها و

از میتوکندري آبششي را تحریک به تغییرات سازشي مي-

چربيها را تحریک ميکند [ .]9کورتیزول هورموني است

کند .این سلولها نقش بسیار مهمي در تنمیم آب و مواد

که در تنمیم اسمزي نقش دارد و به توانایي ماهي در

معدني و سازش با شوريهاي جدید دارند [ .]99آبشش

نگهداري آب و الکترولیتهاي بدن کمک ميکند [.]14

با تغییر دادن سطح و تعداد سلولهاي کلراید یا سلولهاي

این هورمون به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نقش مهمي

غني از میتوکندري یا سلولهاي یونوسیت به عنوان مهم-

در جنبههاي مختلف فیزیولوژي ماهي شامت متابولیسم

ترین اندام دخیت در تنمیم یوني و اسمزي در ماهیان

واسطه ،تنمیم یوني و اسمزي ،رشد ،استرس و عملکرد

استخواني نسبت به شوريهاي مختلف ميباشد [،34 ،38

ایمني بازي ميکند [ .]31 ،19 ،14 ،94گیرندههاي

 .]3کپور معمولي با نام علمي  Cyprinus carpioجزء

کورتیکواستروئیدي بیشترین غلمت را در آبشش ،روده و

ماهیان استخواني و اقتصادي دریاي خزر ميباشد .به طور

کلیه دارند و فراواني آنها اغلب تحت تاثیر شوري محیط

طبیعي در حوضه دریاي خزر ،سیاه ،آرال و حوضههاي

تغییر ميکند [ .]11تحقیقات ثابت کرده است که

کم عمق رودخانه ولگا زندگي ميکند .بیشترین فراواني
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این گونه در جنوب شرقي دریاي خزر (خلیج گرگان و

رهاسازي ،یکي از تمهیداتي که ميتوان براي مقابله با ایـن

تاالب گمیشان) است .در بین ماهیان پرورشي ،ماهي کپور

فرآیند زیستمحیطي به کار برد ،افزایش تحمت استرس از

معمولي از سهولت زیادي جهت پرورش برخوردار است

طریق دستکاري جیرهي غذایي ماهیان است.

و در مقابت تنگناهاي محیطي ،مقاومت بیشتري نسبت به

بــه نمــر مــيرســد کــه هورمــونتراپــي بــا هورمــونهــاي

سایر ماهیان دارد و با وجودي که یک ماهي آب شیرین

کورتیکوســتروئیدي ممکــن اســت بــا افــزایش ســطح

است ،ولي مي تواند در آبهاي لبشور نیز زندگي کند

کورتیزول ،ماهي را بـراي مقابلـه بـا اسـترسهـا از جملـه

[ .]3در چند سال اخیر تکثیر نیمه طبیعي این ماهي رواج

استرس اسمزي آماده کنـد .دسـتکاريهـاي هورمـوني بـه

یافته است ،زیرا صید مولدین این ماهي به آساني امکان-

عنوان یک ابزار مطالعاتي و کـاربردي در جهـت شـناخت

پذیر است و همچنین رهاسازي فاضالب کارخانهها و

بهتر از نقش و عملکرد هورمون مربوطه روي سیستمهـاي

فاضالب کشاورزي به آب رودخانهها باعث آلودگي آبها

فیزیولوژیک ماهیان به کار گرفته ميشود [ .]30روشهـاي

به کودهاي شیمیایي و دیگر آالیندهها شده است .در نتیجه

مختلفي براي هورمونتراپي بـا کورتیکوسـتروئیدها شـامت

تخمریزي اندک مولدین باقيمانده با مشکت مواجه مي-

غوطهوري و تزریـق وجـود دارد کـه بـیشتـر در ماهیـان

باشد [ .]0براي جبران این مساله و به منمور بازسازي

بزرگ و مولدین استفاده شده است [ .]10استفاده از روش

ذخایر اقدام به تکثیر نیمه طبیعي ماهي شده است .ولي بقا

خوراکي بیشتر در ماهیان کوچک و جوان تجویز ميشود

و بازدهي پایین در مراکز تکثیر و پرورش ماهي یکي از

[ .]3به کار بردن روش مناسـب هورمـونتراپـي هنـوز در

بزرگترین عوامت موثر در جلوگیري از بازسازي مناسب

ماهيها کامال مشخص نشده است.

ذخایر ماهي ميباشد [ .]13 ،10یکي از مشکالت عمده

با توجه به اهمیت تنمیم اسمزي در بقاي ماهیان رهاسازي

مربوط به تلفات بچهماهیاني است که از مراکز تکثیر

شده و نمر به این که یکي از مشکالت عمده در رهاسازي

رهاسازي ميشوند [ .]10لذا الگوي مناسبي براي کاهش

مربوط به تلفات بچـهماهیـاني اسـت کـه از مراکـز تکثیـر

مرگ ومیر بعد از رهاسازي ضروري ميباشد .آگاهي از

رهاسازي ميشوند و همچنـین نقـش و اهمیـت هورمـون

فیزیولوژي ماهي و سازگاري آن با تغییرات شرایط

کورتیزول ،در بهبود عملکرد تنمیم اسمزي طبق مطالعـات

محیطي از اساسيترین کاربردها در رهاسازي و پرورش

انجام شده و با تکیه بر این مطلب که به کـار بـردن روش

ماهي ميباشد .یکي از مهمترین عوامت فیزیولوژیک موثر

مناسب هورمونتراپي در ماهيهـا هنـوز کـامال مشـخص

درموفقیت رهاسازي ماهیان توانایي تنمیم اسمزي توسط

نشده است؛ در این تحقیق سعي ميشود با استفاده از ایـن

بچه ماهیان در محت رهاسازي و نیز در هنگام انتقال از

هورمون به روش خوراکي توانایي تنمـیم اسـمزي ،میـزان

محت رهاسازي به مقصد نهایي یعني دریا ميباشد [.]4

بازمانــدگي مــاهي را هنگــام رهاســازي افــزایش داد .بــه

تنش شوري به شدت روي بقـاء بچـهماهیـان کپـور (یـ

طورکلي هدف تولید بچه ماهیان مقاومتر جهت رهاسـازي

گونهي استنوهالین) و در نتیجه موفقیت عملیات بازسـازي

به محیط طبیعي ميباشد.

ذخایر موثر ميباشد و یافتههاي موجود نشـاندهنـدهي آن

مواد و روش کار

است که محتهاي رهاسازي الروهـاي کپـور وحشـي بـه

این تحقیق در تابسـتان  3931در مرکـز تحقیقـات آبـزي-

علت کمآبي و یا برگشت آب دریا در مصـبهـا و تبخیـر

پروري شهید ناصر فضلي برآبادي گروه شـیالت دانشـگاه

زیاد گاهي در مناطقي داراي شوري بـاالتر از حـد نرمـال

کشاورزي و منابع طبیعي گرگـان بـه مـدت  30هفتـه (دو

ميباشد .لذا باید تمهیداتي جهت افزایش بقـا کپورماهیـان

هفته سازگاري ،هشت هفته پـرورش) انجـام شـد .تعـداد

رهاســازي شــده ،اندیشــید .در کنــار ارتقــاء مــدیریت

 100قطعه بچهماهي کپور معمولي با میـانگین وزنـي0/31
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 3/93±گرم و میانگین طـولي  4/30 ±0/33سـانتيمتـر از

آمیزي والمهاي تهیه شده به وسیلهي میکروسکوپ نـوري

کارگاه تکثیر و پرورش ماهي سیجوال تهیه شدند .ماهیـان

مدل ) )Nikon eclipse TS 100مجهـز بـه مـانیتور و

ابتدا با غوطهوري در محلول نمک دو درصد به مـدت 10

دوربین عکاسي مورد مطالعه قرار گرفت و از قسمتهـاي

دقیقه ضدعفوني و سـپس در تانـکهـاي  400لیتـري (بـا

مختلف با بزرگنمایيهاي مختلـف (عدسـيهـاي  30 ،4و

حجم مفید آبگیري  100لیتر) و با تراکم  10قطعـه در هـر

 (40عکســبرداري گردیــد و تغییــرات ســاختاري نمیــر

تانک ذخیرهسازي شدند (دما  10 ± 3درجه سانتيگـراد و

هــایپرتروفي ،هــایپرپالزي ،ادم و ســایر تغییــرات محتمــت

 pHبرابر 7/8 ± 0/07و میزان اکسیژن برابـر 0/3 ± 0/30

ریختي و همچنین تعـداد سـلولهـاي کلرایـد آبششـي در

میليگرم بر لیتر و میزان سختي آب 130میليگرم بـر لیتـر

مقایسه با گروه شاهد مـورد بررسـي قـرار گرفـت .بـراي

کربنات کلسیم و شرایط نوري در طول دورهي آزمایش به

توصیف شدت تغییر آسیبشناسي از روش پیشنهادي ریبا

صورت  31ساعت روشنایي و  31ساعت تاریکي بود).

و همکاران (  )1000استفاده شد [ .]93به عنوان مثال براي

پس از دو هفته تغذیه با جیـره کنتـرل جهـت سـازگاري،

بررسي هایپرپالزي رشتهها و تیغههاي ثانویـه آبششـي در

ماهیان سپس به مدت هشت هفته با غـذاي حـاوي صـفر

صورتي که تعداد رشتههاي آسیبدیـده صـفر بـود ،بافـت

(گــروه شــاهد) 300 ،00 ،و  100میلــيگــرم کــورتیزول

بدون آسیب و با عالمت ( )-در نمر گرفته شد .آسـیب 3

(هیدروکورتیزون ،سیگما ،آلمان) به ازاي هر کیلوگرم غـذا

تا  9رشته با عالمت ( )+و به صورت آسیب خفیف 9 ،تـا

و به میزان سه درصد وزن بدن و در سـه وعـده در طـول

 0رشته با عالمت ( ،)++به عنوان آسیب متوسط و آسـیب

روز ،تغذیه شدند و همه گروهها داراي سه تکـرار بودنـد.

بیش از  0رشته با عالمت ( )+++و به عنوان آسیب شـدید

به منمور تهیه جیره ابتدا مقـادیر موردنیـاز کریسـتالهـاي

در نمر گرفته شد.

کورتیزول در اتانول  33درصد حت شـد سـپس بـر سـطح

نتایج

پلتهاي غذایي اسپري شد و پلـتهـا بـه منمـور تبخیـر
اتانول در معـر

آبشش به دلیت انتقال گازها تنفسي ،تنمیم اسمزي و تعادل

هـواي آزاد و خنـک قـرار داده شـدند

یوني ،یکي از اندامهاي حیاتي در آبزیان ميباشد .آبشش-

سپس تـا زمـان اسـتفاده در فریـزر در دمـاي  -10درجـه

ها با محیط خارجي در ارتباط بوده و به تغییـرات کیفیـت

سانتيگراد نگهـداري شـدند [ .]13در پایـان دوره قبـت از

آب بسیار حساس ميباشند .سلولهاي کلرایـد آبشـش در

تنش شوري و در روزهاي اول ،سوم ،پنجم و هفتم پس از

پایهي المالو فضاي بین المالیي وجـود دارنـد ،شناسـایي

آن ،جهت بررسي از هر تیمار به صورت تصادفي نمونـه-

آنها با توجه به رن پذیري بیشتر این سلولها نسبت بـه

برداري شد .ابتدا آبششهـا را از نمـر ضـایعات خـارجي

ائوزین در رن آمیـزي هماتوکسـیلین -ائـوزین مشـخص

(پرخوني ،تخریب بافت آبشش) بررسي کرده و پس از آن

گردید .سلولاي کلراید در مقاطع میکروسکوپي آبشش به

سرپوش آبششها را برداشته و سپس بـه وسـیلهي قیچـي

صورت یکسري سلولهاي اسیدوفیت از سایر سـلولهـاي

کمان دوم آبششي هر مـاهي جـدا شـد .جهـت مطالعـات

بافت پوششي آبشش قابت تشخیص بودنـد .تـاثیر سـطو

آسیبشناسي و جهت تثبیت بافت ،ابتدا تمامي بافتها بـه

مختلف هیدروکورتیزون بر بافت آبشش بچـهمـاهي کپـور

مدت  14ساعت در فرمالین  30درصد قرار گرفتند و پس

معمولي پس از مواجهه با تنش شوري در جـدول  3تـا 4

از این مدت ،محلول اولیه تخلیه و به ظرف حاوي بافـت-

نشان داده شده است .تغییـرات هیسـتوپاتولوژیک آبشـش

هاي تثبیت شده مجددا فرمالین  30درصد افزوده شد و در

بچهماهیان کپور معمولي در گروههاي مختلف آزمایشي در

آزمایشگاه برشهاي  0میکرونـي از آنهـا تهیـه گردیـد و

شکت  3تا  8نشان داده شده است.

مقاطع به دست آمده با روش هماتوکسیلین ائوزین رنـ -
30
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جدول3ـ درجهبندي کمي آسیب آبشش بچهماهي کپور معمولي تغذیه شده با سطو متفاوت هیدروکورتیزون ،روز اول پس از مواجهه با
تنش شوري 31 ppt
 00میليگرم برکیلوگرم

 300میليگرم برکیلوگرم

100میليگرم برکیلوگرم

آسیب

غذاي کورتیزول ()1

غذاي کورتیزول ()9

غذاي کورتیزول ()4

هایپرپالزي

++

+

+

+

چماقي شدن

-

+

-

-

خونریزي

-

-

-

-

ادم

++

+

-

-

هایپرتروفي

++

+

+

-

پرخوني

+

++

-

+++

شاهد ()3

ارزش نمره  :بدون آسیب ( ،)-آسیب خفیف ( ،)+آسیب متوسط ( ،)++آسیب شدید ()+++

جدول 1ـ درجهبندي کمي آسیب آبشش بچهماهي کپور معمولي تغذیه شده با سطو متفاوت هیدروکورتیزون ،روز سوم پس از مواجهه
با تنش شوري 31 ppt
 00میليگرم برکیلوگرم

 300میليگرم برکیلوگرم

100میليگرم برکیلوگرم

آسیب

غذاي کورتیزول ()1

غذاي کورتیزول ()9

غذاي کورتیزول ()4

هایپرپالزي

+

+

+

_

چماقي شدن

++

++

+

_

خونریزي

_

_

_

_

ادم

_

_

_

_

هایپرتروفي

++

_

_

+

پرخوني

++

+++

+

++

شاهد ()3

ارزش نمره  :بدون آسیب ( ،)-آسیب خفیف ( ،)+آسیب متوسط ( ،)++آسیب شدید ()+++

جدول 9ـ درجهبندي کمي آسیب آبشش بچهماهي کپور معمولي تغذیه شده با سطو متفاوت هیدروکورتیزون ،روز پنجم پس از مواجهه
با تنش شوري 31 ppt
 00میليگرم برکیلوگرم

 300میليگرم برکیلوگرم

100میليگرم برکیلوگرم

آسیب

غذاي کورتیزول()1

غذاي کورتیزول()9

غذاي کورتیزول()4

هایپرپالزي

+++

++

++

+

چماقي شدن

_

_

_

_

خونریزي

_

_

_

_

ادم

_

_

_

_

هایپرتروفي

++

_

+

_

پرخوني

++

+

+++

++

شاهد()3

ارزش نمره  :بدون آسیب ( ،)-آسیب خفیف ( ،)+آسیب متوسط ( ،)++آسیب شدید ()+++
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جدول 4ـ درجهبندي کمي آسیب آبشش بچهماهي کپور معمولي تغذیه شده با سطو متفاوت هیدروکورتیزون ،روزهفتم پس از مواجهه
با تنش شوري 31ppt
 00میليگرم برکیلوگرم

 300میليگرم برکیلوگرم

100میليگرم برکیلوگرم

آسیب

غذاي کورتیزول()1

غذاي کورتیزول()9

غذاي کورتیزول()4

هایپرپالزي

+++

++

++

+

چماقي شدن

_

_

_

_

خونریزي

_

_

_

_

ادم

+

_

_

_

هایپرتروفي

++

_

+

پرخوني

+++

++

+

_
+

شاهد()3

ارزش نمره  :بدون آسیب ( ،)-آسیب خفیف ( ،)+آسیب متوسط ( ،)++آسیب شدید ()+++

شکت3ـ تغییرات بافتي در آبشش بچه ماهي کپور معمولي روز اول پس از مواجهه با تنش شوري (شاهد) )A .هایپرپالزي )B ،پرخوني

شکت1ـ تغییرات بافتي در آبشش بچه ماهي کپور معمولي روز اول پس از مواجهه با تنش شوري (تیمارکورتیزول)
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شکت 9ـ تغییرات بافتي در آبشش بچه ماهي کپور معمولي روز سوم پس از مواجهه با تنش شوري(شاهد) )A .هایپرپالزي )B ،پرخوني

شکت 4ـ تغییرات بافتي در آبشش بچه ماهي کپور معمولي روز سوم پس از مواجهه با تنش شوري(تیمارکورتیزول) )A .هایپرتروفي

شکت 0ـ تغییرات بافتي در آبشش بچه ماهي کپور معمولي روز پنجم پس از مواجهه با تنش شوري(تیمارشاهد) )A .هایپرپالزي)B ،
پرخوني )C ،هایپرتروفي
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شکت 3ـ تغییرات بافتي در آبشش بچه ماهي کپور معمولي روز پنجم پس از مواجهه با تنش شوري(تیمار کورتیزول).

شکت 7ـ تغییرات بافتي در آبشش بچه ماهي کپور معمولي روز هفتم پس از مواجهه با تنش شوري (شاهد) )A .هایپرپالزي)B ،
پرخوني )D ،ازبین رفتن المالها

شکت 8ـ تغییرات بافتي در آبشش بچه ماهي کپور معمولي روز هفتم پس از مواجهه با تنش شوري(تیمارکورتیزول)
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بحث
آبشش ماهیـان بـه عنـوان یکـي از حیـاتيتـرین انـدامهـا

( )1003با مطالعهي اثرات هورمون کـورتیزول بـر آبشـش

محسوب ميشود که عالوه بر تبادالت گازي نقش مهمـي

سالمون آتالنتیک ( )salmo salarبیان داشـتند کـه ایـن

در تنمــیم اســمزي بــه عهــده دارد لــذا مطالعــهي تــاثیر

هورمون موجب افزایش تعداد سلولهاي کلرایـد آبششـي

فاکتورهاي محیطي بـر سـاختار و عملکـرد آن از اهمیـت

نسبت به تیمار شاهد ميگردد [ .]18در مطالعهي وون

و

باالیي برخوردار است .فاکتورهاي محیطـي نمیـر شـوري،

چان ( )1003تعـداد سـلولهـاي کلرایـد در Anguilla

 pHو آالیندههاي صنعتي با تاثیر بر بافت آبشش ،عملکرد

 japonicaکه به مدت  30روز مورد تیمـار بـا هورمـون

آن را تحت تاثیر قرار ميدهند.

کورتیزول قرار گرفته بود به ترتیب بیشتر از این میـزان در

آبشش به دلیت اپيتلیوم ویژه موجود و ارتباط مستقیم با

ماهیاني بود که به مدت  0رروز و  1روز مورد تیمار قـرار

محیط پیرامون ،مهمترین اندامي است که تنمیم اسمزي در

گرفتــه بودن ـد [ .]93لیــز کــرین و همکــاران ( )1009اثــر

آن صورت ميگیرد [ .]33مهمترین جایگاه تبادالت یوني

کورتیزول را بر تنمیم اسمزي و متابولیسم انرژي در سـیم

بین بدن و محیط بهشمار ميرود [ .]8در اپيتلیوم آن

دریایي( )Sparus aurataبررسي کردند .در این مطالعه

سلولهاي کلراید مهمترین جایگاه تبادالت یوني هستند

که براي اولین بار در ماهيهـا صـورت گرفتـه ،تیمارهـاي

که این سلولها عالوه بر تنمیم تعادل اسیدي -بازي

کــورتیزول (روش کاشــت هورمــون) موجــب تغییــر در

مسئول ترشح یونها در آب شور و جذب یونها در آب

استفاده از گلوکز اگزوژن در آبشش (کاهش فعالیت آنـزیم

شیرین به شمار ميروند [ .]90بهبود هوموستازي با

 )HKو افزایش پتانسـیت گلیکولیتیـک و گلیکوژنیـک در

تغییراتي که در ساختار سلولهاي کلراید اتفاق ميافتد در

مغز (افزایش فعالیت آنزیمهاي گلیکولیتیکPK ،Pase ،

ارتباط است [ .]39ماالت و همکاران ( )3380نشان دادند

) )PFKشـــدند و همچنـــین افـــزایش توانـــایي تنمـــیم

که بیشترین آسیب حاصله از مواد سمي و شیمیایي و

هیپواسمزي در تیمارهاي کورتیزول دیده شد کـه بـه نمـر
+

ميرسد با افزایش مشاهده شده در فعالیـت آنـزیم Na -

طي استرسهاي محیطي شامت نکروز ،هایپرپالزي،

+-

 K ATPaseو کاهش مشاهده شده با غلمت یونهایي

هایپرتروفي و گسستگي بافت آبشش ،چسبندگي المالها،

-

+

افزایش ترشح سلولهاي موکوس ،تغییر در سلولهاي

پالسما (  (Na Clو اسـمواللیته در ارتبـاط باشـد [.]37

کلراید و توسعهي رگهاي خوني ميباشد [.]33

عطایيمهر و همکاران ( )3980به بررسـي تعـداد و انـدازه

پري ( )3337گزارش کرد که آبشـشهـا نقـش مهمـي در

سلولهاي کلراید آبششي و میزان تلفـات بچـهآزادماهیـان

هموســتازي مــواد موجــود در آب دارد و در ماهیــان آب

دریاي خـزر( )Salmo trutta caspiusدر مواجهـه بـا

شیرین وظیفه سلولهاي کلراید در غشاي آبشـش جـذب

انواع شوريهاي مختلف آب پرداختنـد .نتـایج بـه دسـت

یونها از محیط اطراف ميباشد .در حالي که پـس از قـرار

آمده نشان داد که تعـداد سـلولهـاي کلرایـد آبششـي بـا

گرفتن در آب شور پس دادن این یونها را انجام ميدهنـد

افــزایش در وزن ،افــزایش و نیــز انــدازهي آنهــا تغییــر

[ .]17پیـــدایش ســـلولهـــاي کلرایـــد المالیـــي در

نامحسوسي در جهـت افـزایش از خـود نشـان مـيدهنـد.

 ]7[ Areachromis mossambicusهمچنین افـزایش

همچنین تعداد سلولهاي کلراید آبشش با افزایش شوري،

تعــداد ایــن ســلولهــا در المالهــاي ماهیــاني ماننــد

افزایش پیدا کرده و انـدازهي آنهـا تغییـر نامحسوسـي در

Ictalurus

جهت کاهش از خود نشان ميدهد [ .]4پارتریج و لیمبري

 ]33[ nebulosusدر تیمــار غلمــتهــاي مختلفــي از

( )1008به بررسـي اثـر شـوري روي نیـاز بـه پتاسـیم در

کورتیزول نیز گزارش شده است .پلیس و مـک کورمیـک

بارامونـــدي ( ( )Lates calcariferمـــاهي بـــزرگ

kisutch

 ]91[ Oncorhynchusو
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رودخانهاي و یا سوف غولپیکـر) ،در آبهـاي زیرزمینـي

هـایپرپالزي المالهــا ،ناشـي از هیپوکســي ایجــاد شــده از

شور پرداختند .براي این کار اثر تراکمهاي مختلف پتاسـیم

تحریک گیرندههاي شیمیایي  O2در حفرهي اوروبرنشـیال

بین  10-300درصد و آب شور ( 40 ،30 ،0گرم در لیتـر)

باشد [ ]90که در مطالعهي انجام شده میـزان آسـیبهـاي

روي رشـد ،بقـا و پاســخهـاي فیزیولوژیــک مـاهي مــورد

بررسي شده در گروه شاهد بیشتر از ماهیان تحـت تیمـار

بررسي قرار گرفت .این ماهي ها کـاهش آب ماهیچـه اي

کورتیزول بود که ميتواند ناشـي از عملکـرد بهتـر تنمـیم

داشــتند ولــي افــزایش فعالیــت  Na+- K+-ATPaseدر

اسمزي این ماهیان در برابر تنش شوري باشد.

آبشش ،کلیه و روده از خود نشـان دادنـد .افـزایش مقـدار

نتیجهگیری

سدیم و کلر در خـون ایـن ماهیـان نشـان دهنـدهي یـک

نتایج آزمایش بیانگر تاثیر مثبـت کـورتیزول خـوراکي در

استرس اسمتیک توسط این ماهیان ميباشد [ .]13خشـنود

مواجههي بچهماهیان با تنش شوري ميباشد و بررسيهاي

و همکاران ( )3988دریافتنـد کـه بچـهتاسـماهیان ایرانـي

بافــت آبشــش و آســیب کــمتــر در ماهیــان تحــت تیمــار

نسبت به هورمون کورتیزول با منشا خارجي پاسـخ داده و

کورتیزول این موضوع را تایید ميکند .با توجـه بـه نتـایج

ســبب ایجــاد تغییــرات مورفولوژیــک ،مورفومتریــک و

آزمایش به نمر ميرسد استفاده از هورمون کـورتیزول بـه

بیوشیمیایي در بافت آبششي در جهـت آمـادگي مـاهي در

صورت خوراکي پیش از رهاسازي بچـهماهیـان کپـور بـه

مواجهه بـا شـوري مـيگـردد [ .]1فخـارزاده و همکـاران

دریاي خزر به منمور بازسازي ذخـایر در مراکـز تکثیـر و

( )1033اثر تیمارهاي هیدروکورتیزون به دو روش حمـام

پرورش موجب عملکرد بهتـر بچـهماهیـان در مواجهـه بـا

و دافني غنيسازي شده با غلمتهـاي  0 ،9و  7میلـي-

تنش شوري ميشود.

گرم بر لیتـر را بـر اسـترس شـوري  7 pptبـه مـدت 14
ســاعت در تاســماهي ایرانــي ()Acipenser persicus

منابع

بررسي کردند .نتایج نشان داد میزان مرگ و میر در ماهیان

 -3پورسعید ،س ،.فالحتکار ،ب .و مجـازي امیـري ،ب.

تحــت تیمــار هیــدروکورتیزون بــه روش غنــيســازي بــه

 .3931اثر کاشـت مکـرر هورمـون تـري یـدوتیرونین بـر

صورت معنيداري کم تر از سایر تیمارها بود (.(P >0/00

عملکرد فیزیولوژیک فیتماهي ماده پرورشي .مجلـه علـوم

و تیمار دافني غنـيسـازي شـده بـا  7میلـيگـرم بـر لیتـر

و فنون دریایي .سال دوازدهم ،شـماره  ،3صـفحات -300

هیدروکورتیزون باالترین سطح کـورتیزول خـون و سـطح

.30

هماتوکریت را قبت از اسـترس داشـت و پـس از اسـترس

 -1خشنود ،ز ،.خدابنده ،ص ،.خشـنود ،ر ،.مسـافر ،س.

شوري نیز هیچ مرگ و میري در آن مشـاهده نشـد [.]30

 .3988اثــرات هورمــون کــورتیزول بــر ســلولهاي کلرایــد

کورتیزول بـه عنـوان عامـت افـزایش دهنـدهي رونویسـي

آبششــي در بچــه تاســماهي ایرانــي ( (Acipenser

پروتئینهاي ناقت مهم درگیر در ترشح نمک بـه وسـیلهي

 .persicusفصلنامه پزشکي یاخته ،سال یـازدهم ،شـماره

آبشش ( )FTR ،NKcc ،NKAشناخته شده ،کورتیزول

 ،4صفحات .493-410

خــارجي فعالیــت  NKAرا تحریــک مــيکنــد ،همچنـین
افــزایش نوشــیدن آب در ســالمونیدهاي تحــت تیمــار

 -9ســـتاري ،م .3983 ،.مـــاهيشناســـي ( )3تشـــریح و

کورتیزول بعد از انتقال به آب شور مشاهده شد [.]11

فیزیولوژي .چاپ اول .انتشارات نقـش مهـر بـا همکـاري

در مطالعهي رید و همکاران ( )1003افزایش سطح آبشش

دانشگاه گیالن 303 .صفحه.

در مــاهي  Metynnis orinocensisکــه در معــر

 -4عطایيمهر ،ب ،.امیري مجـازي ،ب ،.عبـداحي . ،و

شوري قرار گرفته بود مشاهده شد که مـيتوانـد بـه دلیـت
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