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Liza(تیروئید در ماهی بیاح  يغدهساختار بافتی و عملکرد يمطالعه abu ( در
خور موسیمعرض آلودگی 

4نیاعبدالعلی موحدي و 3تقی رونقمحمد، 2نگین سالمات ،*1ندا کوشا

22/10/95: تاریخ پذیرش3/2/95:  تاریخ دریافت

چکیده
 5از ) مترسانتی 25/16±88/0گرم و میانگین طولی  51/45±2/8میانگین وزنی(قطعه ماهی بیاح نر و ماده  50در تحقیق حاضر،     

سجافی واقع قطعه ماهی بیاح نیز از خور  10پاتیل و همچنین ) 5دورق )4زنگی )3غنام )2پتروشیمی )1: ایستگاه در خور موسی شامل
هاي این منطقه با توجه به باال بودن شاخص ،موجود ياهبنا بر گزارش. آوري شددر خور موسی به عنوان ایستگاه شاهد جمع

کردن گیري و جداپس از خون.هاي خور موسی استتري نسبت به سایر بخشداراي آلودگی کم ،اکولوژیک و دور بودن از صنایع
به روش االیزا در پالسماي خون این ماهیان ) T4(و تترایدوتیرونین ) T3(هاي تري یدوتیرونین سطح هورمونپالسماي خون ماهیان، 

درصد تثبیت گردید و بر اساس روش  15هایی از بافت تیروئید ماهیان اخذ شده، در فرمالین نمونه همچنین،. مورد سنجش قرار گرفت
ترین مقدار ترین و بیشآوري شده از ایستگاه پاتیل به ترتیب کمدر پالسماي ماهیان جمع.ندشناسی مورد مطالعه قرار گرفتمرسوم بافت

 در ماهیان صیدافزایش مرگ سلولی مانند ) هیستوپاتولوژیک(شناسی بافتی  همچنین تغییرات آسیب. مشاهده شد T4و  T3هاي هورمون
 ،و میزان این ضایعات با میزان آلودگی ایستگاهدر ماهی بیاح تغییرات ساختاري مشاهده شده .شده از خور پتروشیمی مشاهده گردید

.هاي تیروئیدي بودهاي محیطی بر تعادل هورموناثرات منفی آالینده ينتایج این تحقیق نشان دهنده.نزدیکی داشت يرابطه

تیروئید، بیاح، تترایدوتیرونین، تري یدوتیرونین -محور هیپوفیز: يکلیدکلمات 

همقدم
تیروئید در سیر تکاملی موجودات، به خوبی  يغده    .

دار، توصیف شده است حفظ شده و در تمام جانوران مهره
)Brown 2004 .( زیست آمایی)هاي هورمون) بیوسنتز

تیروئید و  يالیت غدهتیروئیدي، تنظیم مرکزي فع
هاي تیروئیدي در سازي هورمونمسیرهاي سوخت و

ماهیان، خزندگان، پرندگان و پستانداران بسیار مشابه 
 يغده). Blanton and Specker 2007(باشد یکدیگر می

و تري ) T4(هاي تیروکسین تیروئید با تولید هورمون
ساز بدن نقش مهمی در تنظیم سوخت و) T3(یدوتیرونین 

دانشگاه،، دانشکده علوم دریاییبافت شناسی کارشناسی ارشد يآموختهدانش*1

، دانشگاه علوم و دریا، دانشکده علوم دریایی شناسی، گروه زیستدانشیار2
دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و  شناسیاستادیار، گروه زیست 3
مازندران،، دانشگاه دریا، دانشکده علوم دریایی شناسی، گروه زیستدانشیار4

هاي تولیدمثلی و باروري، دارد، به عالوه در تنظیم واکنش
هاي رشد و نمو جسمی و مغزي و همچنین در فعالیت

 Mescher and Junqueira(نقش داردزمان بلوغ نیز 

 هاي متعدديتیروئید متشکل از انبانک يغده). 2010
هاي پوششی است که توسط دو نوع عمده از یاخته

هاي انبانکی که تري یدوتیرونین یاخته: شیده شده استپو
پیراانبانکیهاي کنند و یاختهو تیروکسین را ترشح می

که کلسی تونین را  Cهاي هاي یا یاخته) پارافولیکوالر(
).Hedinger et al. 1989(کنند ترشح می

علوم و فنون دریایی خرمشهر
E-mail: neda.kousha@gmail.com)ي مسئولنویسنده(

فنون دریایی خرمشهر
فنون دریایی خرمشهر

بابلسر
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T3به . هاي تیروئیدي فعال زیستی استاز هورمون
توسط مونودیدیناسیون از  T3درصد  80-90طور معمول 

T4 شوددر گردش تولید می .T3  نقش کلیدي در تنظیم
، تولیدمثل)Lema et al. 2009(رشد و تکامل موجودات 

)Matta et al. 2002( ،زيتنظیم اسم)McCormick 

) Edeline et al. 2005(، رفتار، تکامل و مهاجرت )2001
.کندایفا می

نام هاي پالسما بهبه پروتئینT4از  درصد 99بیش از 
 Rousset and Mornex(شوند تیروگلوبین متصل می

1991 .(T4هاي محیطی هاي بافتآزاد وارد یاخته) ،مغز
 Byamungu(شود می) کبد، آبشش، کلیه، قلب و عضالت

et al. 1992.(
ر محیط زیست و بعضی دهاي موجود برخی از آالینده    

ریز را که در تنظیم دستگاه درون توانندمیاز مواد طبیعی 
ساز و جمله توسعه، رشد، سوخت وفرایندهاي حیاتی از 

 Kavlock(ثیر قرار دهند أتولید مثل دخیل است، تحت ت

et al. 1996 .(ریز این مواد که مواد مختل کننده درون
)EDC(1 شوند با اختالل در مسیر تولید هورمون نامیده می

ها اثر خود ساز این گونه از هورمونو تغییر در سوخت و
جایی که از آن). Ishihara et al. 2003(کنند را اعمال می

تیروئید نقش مهمی در حفظ -هاي محور هیپوفیزهورمون
طبیعی بدن ) فیزیولوژیکی(شناختی انداموضعیت کار

-داران دارند و به صورت مستقیم بر بسیاري از انداممهره

رو اختالل در عملکرد گذارند، از اینثیر میأهاي بدن ت
ثیر گذاشته و أهاي بدن تسایر بخش تواند براین محور می

 Ucer(ها شوند موجب ایجاد مشکالت و اختالالت در آن

2011.(
هاي آبی از پذیرترین پهنهخلیج فارس یکی از آسیب    

که به دلیل دارا بودن ذخایر ،نظر زیست محیطی است
آلوده به  يهاي سوء ناشی از آن، منطقهعظیم نفتی و اثر

هاي زیست محیطی تواند پیامدین امر میرود که اشمار می
هاي باالتر بسیاري را در موجودات زنده و نیز حلقه

1- Endocrine Disrupting Chemicals

غذایی مانند انسان به همراه داشته باشد  يزنجیره
)Shirani et al. 2014.(

طور معمول از ه هاي دریایی بخورها در بین محیط    
عنوان هاي آبی به شمار رفته و به سازگان ترین بومپیچیده

 . شوندهاي دریایی محسوب میترین محیطیکی از غنی
این نواحی به عنوان یکی از مناطق مهم زیست محیطی، به 

ها و مکانی که انواع علت تولید باالي مواد آلی در آن
برند از موجودات آبزي به طور متراکم در آن به سر می

).Nabavi 2002(دیرباز مورد توجه بشر قرار داشته است 
شمالیسواحلدروخوزستاناستاندرموسیخور

واستشدهواقعایرانغربیجنوبدروفارسخلیج
میان جزر هايپهنهنوعازساحلیاکوسیستمترینشاخص
نوعدرمحیطیخاصشرایطدلیلبهکهبودهو مدي

ایني دهانه.  استاهمیتبابسیارفارسخلیجدرخود
بندرتاکیلومتر120طولوکیلومتر40پهنايبهخور

دریاآببامدوجزروجودسبببهوبودهماهشهر
خاصموقعیتازمنطقهاینبرخورداري.ددارارتباط

وسیساتأتازايمجموعهایجادبهمنجرجغرافیایی
امامورازيپتروشیمیهايمجتمعمانندپتروشیمیصنایع
وبندر ماهشهرمانندبرديراهوحساسبنادرنیزوخمینی
است شدهایراننفتشرکتنفتصادراتهاياسکله

)Hasanati et al. 2011(.
ماهیان بومی خلیج فارس در  زا) Liza abu(ماهی بیاح     

-ها و آبمناطق ساحلی دریا زیست کرده و وارد مصب

ماهی این ،غذایی رژیماز لحاظ . شودهاي شیرین می
 طور معمول از موجودات کوچکه ب ،خوار بوده پوده

 .Sattari et al(کند موجود در شن و گل و بستر تغذیه می

 مصرفجزء ماهیان بسیار مناسب جهت  ماهی بیاح) 2003
منجمد و شور و خشک  ،باشد و به صورت تازهغذایی می

به علت مقاوم بودن، ماهی . گیردمورد استفاده قرار می
ارزش پرورشی شناخته شده بیاح به عنوان یک ماهی با 

.است
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هاي محیطی با توجه به اهمیت شناخت اثرات آالینده    
-هاي زنده به ویژه ترکیبات مختل کننده درونبر اندامگان

ریز و نیز با توجه به ارزش تجاري و خوراکی زیاد ماهی 
شناسی بیاح، تحقیق حاضر با هدف بررسی تغییرات آسیب

تیرویید ماهیان بیاح  يغده،)هیستوپاتولوژیک(بافت
هاي مختلف خور موسی و نیز آوري شده از ایستگاهجمع

این ماهیان با هدف  T4و  T3هاي تغییرات سطوح هورمون
ریزي بر این غده ثیر ترکیبات مختل کننده درونأبررسی ت

.صورت گرفت

مواد و روش کار
از  1393در آبان ماه برداري در تحقیق حاضر،نمونه    

پتروشیمی، غنام، زنگی، شاملموسیخوردرپنج ایستگاه
از هر ایستگاه ).1شکل(دورق و پاتیل صورت گرفت 

Liza(ماهی بیاح  يذکر شده، تعداد abu ( توسط تور
ماهی  قطعه10و از این میان تعداد  گیري صید شدماهی
هایی از همچنین نمونه. هم اندازه انتخاب شد تقریباً

و شوریده از خور سجافی واقع در خور  ماهیان بیاح
هاي موسی به عنوان شاهد براي مقایسه با دیگر ایستگاه

 ،موجود هايگزارشبنابر .آوري شدمورد مطالعه جمع
هاي اکولوژیک و این منطقه با توجه به باال بودن شاخص

تري نسبت به سایر داراي آلودگی کم ،از صنایعدور بودن
 Abdolahpur Monikh et(ست هاي خور موسی ابخش

al. 2012  .(ماهیان با رعایت ،برداريدر هر بار نمونه 
گل میخک  يموازین اخالقی و با استفاده از عصاره

 ،کردن پالسماگیري و جداپس از خون .بیهوش شدند
پالسما،  T4و T3هاي تیروئیدي سنجش سطوح هورمون

ریدرالیزا، با استفاده از دستگاه )ELISA(به روش االیزا 
DYNEX DS 2 هاي تجاري، به صورت تمام و کیت

.گیري گردیدخودکار اندازه
تیروئید در ماهی  يکه مکان دقیق غدهبا توجه به این    

بیاح همانند سایر ماهیان استخوانی، مشخص نبوده و این 
حلقی  يهایی، در سراسر ناحیهغده به صورت انبانک

منتشر شده است، بنابراین براي بررسی بافت تیروئید این 

بدین منظور، . ماهی، نیاز به جداسازي بخش حلقی بود
حلقی ماهی  يپس از کنار زدن دو سرپوش آبششی، ناحیه

بافتی، جداسازي  يمذکور، به طور کامل جهت مطالعه
هر ماهی،  يگردید و با ذکر نام و محل ایستگاه و شماره

دار و مجزا و به منظور رون ظروف پالستیکی دربد
 درصد 15محلول ثبوت فرمالین ها درفیکس کردن بافت

.قرار داده شدند
آوري بافت با استفاده از دستگاه مراحل عمل    

,RX-11B(هیستوکینت  tissue tek rotary, Japan ( تحت
-بندي شده در آزمایشگاه تحقیقات بافتزمان يبرنامه

هاي تثبیت شده در گیري بافتآب. انجام گرفت شناسی
، 80، 70(هاي افزایشی الکل در سري درصد 15فرمالین 

-هاي بافتی پس از شفافانجام و نمونه) درصد100و  90

ها از نمونه ،سپس. سازي توسط گزیلول، پارافینه شدند
میکرومتر توسط دستگاه ریز بر  5مقاطعی با ضخامت 

-LEICA(مدل ) میکروتوم( RM2245 ( تهیه و با استفاده
.آمیزي انجام شداز رنگ هماتوکسیلین و ائوزین رنگ

برداريهاي نمونهنقشه منطقه مورد مطالعه و ایستگاه :1شکل

نتایج
هاي بین میزان هورمون يمطالعات آماري و مقایسه    

نشان داده  2شکل  ماهی بیاح در) T4و T3(تیروئیدي 
پالسماي  T3نتایج حاصل از سنجش هورمون . شده است

هاي مختلف نشان داد که، ماهی بیاح صید شده از ایستگاه
میزان این هورمون در ماهی بیاح صید شده از ایستگاه 

داري با ایستگاه شاهد پاتیل و دورق داراي تفاوت معنی
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در  T3، ولی میزان هورمون )2شکل  و <05/0P(نبودند 
هاي پاتیل و ید شده از ایستگاهپالسماي ماهی بیاح ص

داري از میزان این هورمون در ماهیان دورق به طور معنی
تر هاي زنگی، غنام و پتروشیمی بیشصید شده از ایستگاه

داري در میزان کاهش معنی). 2و شکل >05/0P(بودند 
هاي زنگی، در ماهیان صید شده از ایستگاه T3هورمون 

ایستگاه شاهد مشاهده شد غنام و پتروشیمی نسبت به 
)05/0P< .(

نشان داد که میزان این هورمون در  T4نتایج سنجش     
-ماهی بیاح صید شده از ایستگاه پاتیل داراي تفاوت معنی

 <05/0P(داري با ماهیان صید شده از ایستگاه شاهد نبود 
در ماهیان صید شده از  T4میزان هورمون ). 2و شکل
زنگی، غنام و پتروشیمی به طور هاي دورق، ایستگاه

تر از میزان این هورمون در ماهیان صید داري بیشمعنی
میزان ). 2و شکل <05/0P(شده از ایستگاه شاهد بود 

هاي پاتیل و این هورمون در ماهیان صید شده از ایستگاه
و شکل <05/0P(داري را نشان نداد دورق تفاوت معنی

از ایستگاه زنگی تفاوت همچنین ماهیان صید شده ). 2
داري با ماهیان صید شده از ایستگاه غنام نداشتند معنی

)05/0P> تغیییرات ). 2و شکلT4  براي این ماهی در
ترین میزان این هاي مختلف یکسان بوده و بیشایستگاه

شاخص مربوط به ماهیان صید شده از ایستگاه پتروشیمی 
یستگاه پاتیل بود ترین میزان این شاخص مربوط به او کم

).2شکل(
هاي ایستگاهدرT4و T3هاي نتایج سنجش هورمون    

:مختلف به ترتیب زیر بود
:مختلفهايدر ایستگاهT3غلظت     
پتروشیمی>غنام>زنگی>دورق>پاتیل    
:مختلفهايدر ایستگاهT4غلظت     
پاتیل>دورق>زنگی>غنام>پتروشیمی    

دار حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنی. هاي مختلفاح صید شده از ایستگاهدر پالسماي ماهی بی T4و  T3غلظت :2شکل
.هاي مختلف استدر ایستگاه 05/0در سطح 

هاي تیروئید در نمونه يشناسی غدهبررسی بافت    
کلوئیدي  يهاي این غده و مادهداد که انبانکشاهد، نشان

طور کامل طبیعی ه ها داخل آن بموجود در مجرا انبانک
هاي کروي شکل ها، انبانکدر این نمونه ).3شکل(است

این  يدر دیواره. هاي متفاوت مشاهده شدبا اندازه
تا مکعبی ) تیروسیت(هاي انبانکیها، یاختهفولیکول
کلوئید موجود در  يماده. اي کوتاه وجود داشتاستوانه

همچنین . ها نیز، صورتی رنگ و یکنواخت بوداین انبانک
هاي تیروئید وسیعی، فضاي بین انبانک بافت همبند نسبتاً

عوارض  ينتایج حاصل از مطالعه. را اشغال کرده بود
-دگیثیر آلوأشناسی بافت تیروئید ماهی بیاح تحت تآسیب

هاي مختلف خور موسی در تحقیق حاضر هاي ایستگاه
گر عدم تغییرات بافتی قابل توجه در بافت تیروئید بیان

. هاي پاتیل، دورق، زنگی بودماهیان صید شده از ایستگاه



ندا کوشا، نگین سالمات و همکاران

1396زمستان، 4مجله دامپزشکی ایران، دوره سیزدهم، شماره 78

از بارزترین تغییرات ایجاد شده در بافت تیروئید ماهیان 
تن از بین رفهاي غنام و پتروشیمی صید شده از ایستگاه

 بود که شدت اینیکپارچگی بافتی و افزایش مرگ سلولی
تر ضایعه در ماهیان صید شده از ایستگاه پتروشیمی بیش

).3شکل(بود 

شناسی بافتی در بافت با توجه به نتایج تغییرات آسیب    
شناسی بافتی تیروئید ماهی بیاح، الگوي ضایعات آسیب

هاي مختلف به مشاهده شده در بافت ذکر شده در ایستگاه
:صورت زیر بود
پاتیل >دورق  >زنگی  >غنام  >پتروشیمی 

. Dایستگاه دورق . Cایستگاه پاتیل؛ . Bایستگاه شاهد؛ . Aتصاویر میکروسکوپ نوري ساختار بافتی تیروئید ماهی بیاح  :3شکل
 H&E(A ،B ،C ،D ،E؛ )پیکان سیاه(ریزي خون: ایستگاه پتروشیمی. F).پیکان سیاه(ریزي خون: ایستگاه غنام. Eایستگاه زنگی 

×725( ،F)H&E × 2900.(

نتایج هیستومتریک
حاضر نشان داد که ارتفاع  يتایج حاصل از مطالعهن

هاي هاي فولیکولی در ماهیان صید شده از ایستگاهسلول
 <05/0P(داري نداشتند دورق تفاوت معنی شاهد، پاتیل و

داري ها داراي تفاوت معنیسایر ایستگاه). 4و شکل
).4و شکل >05/0P(بودند 

هاي تیروئیدي در قطر فولیکول ياندازه يمحاسبه    
هاي شاهد و پاتیل تفاوت ماهیان بیاح صید شده از ایستگاه
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ها فولیکولقطر  ).5و شکل <05/0P(داري نداشتند معنی
داري را نشان نداد ها تفاوت معنیدر سایر ایستگاه

)05/0P< 5و شکل.(

در ماهیان بیاح ) μm(ها تغییرات ارتفاع تیروسیت :4شکل
حروف متفاوت نشان . هاي مختلفصید شده از ایستگاه
هاي در ایستگاه 05/0دار در سطح دهنده اختالف معنی

.مختلف است

در ) μm(هاي تیروئیدي تغییرات قطر فولیکول :5ل شک
حروف . هاي مختلفماهیان بیاح صید شده از ایستگاه

در  05/0دار در سطح اختالف معنی يمتفاوت نشان دهنده
.هاي مختلف استایستگاه

بحث
ها هاي تیروئیدي در مقایسه با سایر هوررمونهورمون    

شناختی دارند هاي زیستتري در فعالیتدخالت بیش
)Janz 2000 .(هاي تیروئیدي، در بسیاري از هورمون

اندامزایی جنین، کاردارن از قبیل انداممراحل زندگی مهره
ها و شناختی تولید مثل، تنظیم سوخت و ساز کربوهیدرات

Plisetskaya(ها لیپید et al.  de Jesus(دگردیسی ). 1983

and Hirano 1992 (کمی هاي شتکامل غده)معدي (
)Inui et al. 1995( تشکیل فلس و باله ،)Brown 2004( ،

.Takagi et al(رشد استخوان و غده  ، تنظیم گرما )1994
، تحریک )Lanni et al. 1994(در موجودات خون سرد 

-نقش) Satari et al. 2003(گوانین براي تجمع در پوست 

ب مواد شیمیایی مختلف موج. کنندهاي کلیدي ایفا می
هاي تیروئیدي تغییراتی در خصوصیات و سطوح هورمون

). Brown 2004(شوند هاي ماهی میبسیاري از گونه
ساخت، انتقاالت و سوخت و ساز  ،هاي محیطیآالینده

ثیر أداران تحت تبدن را با اختالل در دستگاه تیروئید مهره
Zoller(دهند قرار می and Tan T4و T3سطح ). 2007

پالسما، شاخص ارزشمندي از عملکرد تیروئید در نظر 
-Bruker(شود گرفته می Davis  يدر مطالعه . )1998

هاي تیروئیدي در پالسما به عنوان هورمون غلظت،حاضر
.تیروئید مطالعه شد يشاخصی از فعالیت غده

مشخص شد که  ،حاضر با توجه به نتایج يدر مطالعه    
-اهیان صید شده از برخی ایستگاهدر پالسما م T3میزان 

در  کمتر استبرداري نسبت به ایستگاه شاهد هاي نمونه
ترین مقدار این هورمون در ایستگاه پاتیل و حالی که بیش

. دورق ثبت شد که بسیار نزدیک به ایستگاه شاهد بود
Dehghan Madiseh  با مطالعه 2009در سال و همکاران-

م کردند که غلظت اي روي رسوبات خور موسی اعال
فلزات سنگین در ایستگاه پاتیل و دورق کم بوده و میزان 
جریان آب ورودي زیاد است و در نتیجه طبیعی بودن 

در ماهیان این ایستگاه منطقی به نظر T3میزان هورمون 
 يبر اساس نتایج حاصل از مطالعه ،از طرفی. رسدمی

-حاضر، ماهیان صید شده از ایستگاه پتروشیمی داراي کم

ها و در مقایسه با سایر ایستگاه T3ترین میزان هورمون 
هاي پتروشیمی به پساب يتخلیه. ایستگاه شاهد بودند

ها موسی به آالیندهموسی عامل اصلی آلودگی خورخور
کارخانجات پتروشیمی مقادیر باالیی از  ياست و محدوده

 .Dehghan Madiseh et al(لودگی را نشان داده است آ

2009, satari et al. 2003 .(ها در حجم باالي آالینده
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ایستگاه پتروشیمی به دلیل آلودگی قابل توجه این ایستگاه 
کلرآلکالی و کارخانجات  يهاي کارخانهبه پساب

باشد و وجود پتروشیمی موجود در اطراف این ایستگاه می
ها نقش مختل ها که بسیاري از آنن از آالیندهاین میزا

در ماهیان  T3تر بودن سطح اندوکرینی را دارند کم يکننده
هاي شاهد صید شده از این ایستگاه را در مقایسه با نمونه

.کندتوجیه می
 T3اي از بخش عمده ،داران از جمله ماهیدر تمام مهره    

شود ناز تولید میمونودیدی-5΄توسط  T3به  T4از تبدیل 
)Zoller and Tan 2007 .(T3 ترین کارایی به با بیش

کاهش میزان این  . شوداي متصل میهاي هستهگیرنده
-5΄توسط  T3به  T4تواند به علت مهار تبدیل هورمون می

هاي محیطی اتفاق آالینده يمونودیدیناز باشد که به واسطه
T3کاهش هورمون ). Eales and Brown 1993(افتد می

توان به دلیل اختالل در انتقال حاضر را می يدر مطالعه
هاي محیطی، اختالل در هورمون تیروکسین به بافت

هاي دیدیناز کبدي و اختالل در اتصال عملکرد آنزیم
به عبارت دیگر  .هایش بیان کردهورمون به گیرنده

 در T3افزایش  ينشانه ،لزومبر حسبT4افزایش ساخت 
ممکن استT4بنابراین تشخیص تغییرات . ماهی نیست

به همان  T3اثرات مخربی را نشان ندهد، زیرا عملکرد 
این مشابه دستگاه تیروئید . ماندصورت باقی می

در  T4تغییرات در سطح  ها،پستانداران است که در آن
T3تغییرات درسطح هورمون فعال  يگردش همیشه نشانه

تر از یک در ماهی ممکن است کم ،با این حال. نیست
سطح بافت  T3سرم و تغییرات  T4ارتباط بین تغییرات 

گیري وضعیت وجود داشته باشد که این امر براي اندازه
). Brown 1997(تیروئید در ماهی اهمیت دارد 

Abrahams  وPartt اي با ، در مطالعه2000در سال
هاي ظتقرار دادن ماهی کپور کوچک در معرض غل

مشاهده کردند که میزان رشد در  50PCBو  25، 5/12
اگر. به طور قابل توجهی کاهش یافت PCB50معرض 
و نرخ  T3توان پاسخ روشن در مورد ارتباط بین چه نمی

و مشتقات  PCBرشد بیان کرد ولی پیشنهاد شده است که 

هاي تیروئید متصل هاي هورمونآن ممکن است به گیرنده
بسیاري از مطالعات ). Fentress et al. 2000(شوند 

گیري مربوط به ارزیابی وضعیت تیروئید ماهی با اندازه
سطح تري یدوتیرونین و تیروکسین انجام شده است 

)Creech et al. 1998 .(
در پالسماي ماهیان صید T4در تحقیق حاضر غلظت     

برداري نسبت به هاي نمونهشده از برخی از ایستگاه
ترین مقدار آن متعلق به و بیش بیشتر بودیستگاه شاهد ا

تر بودن رسد که بیشبه نظر می .ایستگاه پتروشیمی بود
تر هایی که بیشدر ماهیان صید شده از ایستگاه T4غلظت 
ثیر منابع آلودگی قرار داشتند به دلیل اختالل در أتحت ت

-می T3به  T4آنزیم مونودیودیناز و در نتیجه تبدیل نشدن 

ترین غلظت بیش). Eales and Brown 2005(باشد 
پس از ماهیان صید شده از ایستگاه  T4هورمون 

پتروشیمی، مربوط به ماهیان بیاح صید شده از ایستگاه 
تر بودن فلزات سنگین شامل جیوه و روي بیش. غنام بود

-کم. باشددر این ایستگاه علت نتایج به دست آمده می

هورمون در ماهیان صید شده از ایستگاه  ترین میزان این
تر بودن میزان فلزات سنگین در این پاتیل به علت کم

).Dehghan Madiseh et al. 2009(ایستگاه مشاهده شد 
Teles  اي نیز در مطالعه2007در سال و همکاران

را  T4و افزایش در هورمون  T3کاهش در میزان هورمون 
Anguillaی پس از قرار دادن مار ماه anguillaa  در

نتایج . هاي آلوده به مواد شیمیایی گزارش کردندمحیط
در و همکاران  Carlettaحاضر با نتایج مطالعات  يمطالعه
ثیر أکه روي ت 2005در سال Thangavelو 2002سال 

ها صورت گرفته ها روي ماهیکشفلزات سنگین و آفت
ها مطابقت دارد که در تمامی این مطالعات از آالینده ،است

يبه وسیله T3به  T4کننده تبدیل به عنوان عوامل مختل
مونودیدیناز نام برده شده است و کاهش در سطح -5

 T3به  T4را شاخص اختالل تبدیل هورمون T3هورمون 
.اندبیان کرده

Hedayati وArsham در بررسی  2012در سال
الالت اندوکرینی ناشی از کلرید جیوه در ماهی شانک اخت
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 T4کاهش و میزان هورمون  T3دریافتند که، میزان هورمون 
 غلظتاین محققین جیوه را عامل تغییر  .افزایش یافت

.هاي تیروئیدي دانستندهورمون
Vaboniyan وMovahedinia در 2014در سال ،

ثیر أرد باله تحت تاي با قرار دادن ماهی شانک زمطالعه
داري در غلظت کادمیم، کاهش معنی يهاي کشندهغلظت

T4داري در میزان غلظت و افزایش معنی T3هورمون 

و دلیل آن را اثرات منفی فلز سنگین مشاهده نمودند
هاي تیروئیدي از طریق مهار کادمیم بر تعادل هورمون

عنوان T4به T3مونودیدیناز و کاهش تبدیل -5آنزیم 
و  Pratimaاي توسط همچنین در مطالعه. نمودند

و  T3نیز کاهش سطح هورمون  1997در سال همکاران 
پس از قرار دادن ماهی آب  T4افزایش غلظت هورمون 

در معرض کادمیم در شرایط  Clarias batrachusشیرین 
در و همکاران  Thangavel. آزمایشگاهی مشاهده شد

پالسماي ماهی را پس از  T3ان نیز کاهش میز 2005سال 
این  .ها گزارش نمودندکشقرار گرفتن در معرض آفت

ها از طریق دخالت محققین گزارش نمودند که آفت کش
.شوندسرم میT3کورتیزول موجب کاهش سطح 

Negin Taji  در بررسی 2013در سال و همکاران ،
هاي تیروئیدي ، بر تعادل هورمون)BPA(آ ثیر بیسفنولأت

، نشان دادند Acanthopagrus latusماهی شانک زرد باله 
و  T3دار مقادیر که این ترکیب، موجب کاهش معنی

، در پالسماي ماهیان شانک T4افزایش سطح هورمون 
زردباله تیمار شده در مقایسه با ماهیان کنترل در یک روند 

به دلیل شباهت  BPAزیرا . وابسته به دوز گردید
هاي تیروئیدي قادر به ایجاد اختالل ساختاري با هورمون

ها است، بدین صورت که به در عملکرد این هورمون
شود که به هایی میصورت پادکنشی مانع از رونویسی ژن

القا گردد ) T3(هاي تیروئیدي شکل فعال هورمون يوسیله
سرکوب T3يهایی که به وسیلهرونویسی ژن ،و در مقابل

در ). Moriyama et al. 2002(نماید گردند را القا میمی
هماهنگی دقیق بین تولید، آزادسازي و  ،شرایط عادي

هاي تیروئیدي وجود دارد و اتصال بسیار حذف هورمون

هاي متصل شونده همانند ها به پروتئینقوي این هورمون
ن و هاي تیروئیدي در خواي براي هورمونیک منبع ذخیره

مطالعات . کنندها مانند مغز و کبد عمل میبرخی اندام
هاي تواند با هورمونمی BPAمتعدد نشان داده است که 

ها هاي حامل این هورمونتیروئیدي در اتصال به پروتئین
.رقابت کند) ترنستیرین و گلوبولین(در خون 

هاي هایی با یاختهساختار تیروئید، که شامل انبانک    
کلوئید است، ي اي ساده و مادهمکعبی تا استوانه پوششی

هاي مختلف تغییر کند ثیر آالیندهأممکن است تحت ت
)Hewitt et al. 2002 .(نتایج حاصل از  ،در تحقیق حاضر

شناسی بافتی تیروئید ماهی بیاح عوارض آسیب يمطالعه
-برداري نشان دهندههاي نمونهثیر آلودگی ایستگاهأتحت ت

-خون .ریزي در این بافت بودعوارضی از قبیل خون ي

-اي از بیماريریزي ممکن است در نتیجه طیف گسترده

هاي باکتریایی، ویروسی و انگلی و یا حتی تغییرات کیفی، 
قرارگیري در معرض  .سمی و مکانیکی آب ایجاد شود

-مواد شیمیایی و فلزات سنگین موجب تغییرات آسیب

وئید این ماهیان شده و این امر، در شناسی بافتی در تیر
شود ها مینهایت منجر به کاهش تغذیه، فعالیت و رشد آن

)Brown 2004 .(Kakkar  2011در سال و همکاران 
ریزي در بافت را نتیجه اختالل عروق خونی و خون
 هاثیر آالیندهأاي از آسیب فیزیکی شدید حاصل از تنشانه

.بیان نمودند
شناسی بافت تیروئید ماهی بیاح آسیب يعهنتایج مطال    

هاي پاتیل، نشان داد که ماهیان بیاح صید شده از ایستگاه
دورق و زنگی تغییرات بافتی قابل توجهی را دارا نبودند و 

طور تقریبی ه ها بساختار بافتی تیروئید در این ایستگاه
در سال و همکاران  Dehghan Madiseh. طبیعی بود

هاي دورق و پاتیل را زات سنگین ایستگاهسطح فل2009
ترین فلزات این محققین بیش. متوسط اعالم کردند

و ) Hg(و جیوه ) Zn(سنگین ایستگاه دورق را روي 
ترین مقدار فلز سنگین ایستگاه پاتیل را همچنین بیش

به دلیل وجود جریان ورودي  .گزارش کردند) Hg(جیوه 
ها کم غییرات در این ایستگاهت ،آب زیاد به این دو ایستگاه
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به علت دور بودن این ایستگاه از . پذیر استو برگشت
ها و صنایع پتروشیمی، ماهیان بیاح صید محل تردد کشتی

شناختی زیادي را شده از ایستگاه زنگی ضایعات آسیب
و همکاران در سال  Dehghan Madiseh. نشان ندادند

و ) Cd(ایستگاه کادمیوم ترین عناصر را در این بیش 2009
در Abdolahpur Monikh. گزارش نمودند) Pb(سرب 
هایی مانند میزان غلظت آالینده ،گزارش نمود 2012سال 

. جیوه در رسوبات خور زنگی بسیار کم بوده است
Safahieh  هم در بررسی 2013و همکاران در سال 

موجود در رسوبات خورهاي  يمانند جیوه یهایآالینده
مختلف به نتایج مشابهی دست یافت و اعالم نمود که 

تر از سایر خورها غلظت جیوه در رسوبات خور زنگی کم
 نیز 2012در سال و همکاران Salamatهمچنین . است

شناختی بافت آبشش و کلیه، در مطالعه تغییرات آسیب
، اعالم هاي مختلف خور موسیناشی از آلودگی ایستگاه

ترین میزان ضایعات بافتی در ماهی بیاح که کردند که کم
-کفزي و پوده خوار است، مربوط به خورهاي زنگی می

ها پایین بودن غلظت کلی آالینده يباشد که نشان دهنده
.باشددر رسوبات این خورها می

شناختی مشاهده شده در تیروئید میزان ضایعات آسیب    
هاي ه از ایستگاه غنام بیش از ایستگاهماهیان بیاح صید شد

و  Safahiehينتایج مطالعه. دورق، زنگی و پاتیل بود
حاکی از وجود غلظت باالیی از  2014در سال همکاران 

فلزات سنگین نظیر نیکل و آهن در خور غنام که منشا آن 
هاي نفتی در این ایستگاه هاي نفتی و تردد کشتیپایانه

ترین شدت ضایعات در تیروئید شبی. باشداست، می
. ماهیان بیاح صید شده از خور پتروشیمی مشاهده شد

Salamat ترین شدت نیز بیش 2012در سال و همکاران
هاي مختلف ماهی بیاح را در این ضایعات بافتی در اندام
و Safahiehبا توجه به گزارش. ایستگاه گزارش نمودند

ترین میزان وجود بیشمبنی بر 2013در سال همکاران 
ویژه جیوه در رسوبات ایستگاه فلزات سنگین به

کلر  يپتروشیمی که ناشی از مجاورت این خور با کارخانه
-آلکالی و صنایع عظیم پتروشیمی بندر امام خمینی می

ترین ضایعات در ماهیان بیاح صید بیش يباشد، مشاهده
کارخانجات هاي شده از این ایستگاه به دلیل ورود پسماند

.باشدپتروشیمی و کلر آلکالی منطقی می
Zhou  ساختار  ي، با مقایسه2002در سال و همکاران

لنگرگاه  Fundulus heteroclitusبافتی تیروئید ماهیان 
داراي سطوح باالي (در امریکا ) Creek(کریک 

-نسبت به نمونه) هاي نفتی و فلزات سنگینهیدروکربن

، گزارش )Tukerton(توکرتون  يهاي مرجع از منطقه
-نمودند که تیروئید ماهیان لنگرگاه کریک، داراي انبانک

این . هاي غیرطبیعی و بزرگ با اپیتلیوم ضخیم بود
هاي محیطی محققین، گواتر مشاهده شده را با آالینده

شناختی ایجاد شده در هاي بافتآسیب .اندهدانستمرتبط 
داراي ارتباط مستقیم با  ،ریزينظیر خون ،حاضر يمطالعه

گیري ماهی در معرض ها و مدت زمان قرارغلظت آالینده
وجود  يهمچنین ضایعات بافتی در نتیجه. ها استآن

عوارض بافتی . شوندهاي با شدت زیاد ایجاد میتنش
قرار گرفتن  يمشاهده شده در تحقیق حاضر در نتیجه

ن توسط محققین هاي آلوده پیش از ایماهیان در محیط
در سال Sathyanesanو  Ram. دیگر نیز بیان گردیده بود

 اثر آمونیوم سولفات بر ماهی استخوانی يبا مطالعه 1987
پروردگیتغییرات بافتی شامل بیش ،ماه 6به مدت 

ریزي و ، خون)هیپرپالزي(رویش، بیش)هیپرتروفی(
سولفات .کاهش محتواي کلوئید را مشاهده کردند

 يعملکرد تیروئید به وسیله يونیوم به عنوان بازدارندهآم
محور هیپوفیز هیپوتاالموس  يعمل مستقیم یا به وسیله

-شناختی ماهی می عمل کرده و باعث تغییر در کاراندام

.شود
Cooley  اثرات  يبا مطالعه 2001در سال و همکاران

 کمان وآالي رنگینآلکالن در ماهی قزل-Nکرینه پلی
اثرات این ماده بر بافت تیروئید این ماهی ضایعات بافتی 

هاي تر شدن تیروئید و افزایش ارتفاع یاختهنظیر فعال
.پوششی را مشاهده کردند

Morgado  نیز با بررسی  2009در سال و همکاران
بر ماهی ) EDC(ریزي درون يمواد شیمیایی مختل کننده
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شناختی شامل یبتغییرات آس) Sparus aurata(شانک 
و ) هیپرتروفی(پروردگی، بیش)هیپرپالزي(رویشبیش

که  عنوان نمودند ناآن. کاهش میزان کلوئید مشاهده کردند
هاي تواند قسمتریزي میکننده درونمواد شیمیایی مختل

به  . ثیر قرار دهندأمختلف دستگاه تیروئید را تحت ت
-ساخت هورمونتوانند به طور مستقیم با عنوان مثال می

هاي و ساز و انتقال هورمونهاي تیروئیدي، سوخت
. دي تداخل ایجاد کنندیتیروئ
گیر در حاضر، کاهش چشم يبر اساس نتایج مطالعه    

آوري شده از پالسماي ماهیان بیاح جمع T3سطوح 

توان به عنوان هاي مختلف خور موسی را میایستگاه
کار محیطی به شاخص ارزشمند در جهت تعیین سالمت

هاي تیروئیدي در که هورمونبا توجه به این. برد
فرآیندهاي فراگشتی حضور دارند، ایجاد تغییرات در این 

سوخت  شناختی و ها ممکن است وضعیت کاراندامهورمون
بندي با جمع .ثیر قرار دهدأسازي ماهی بیاح را تحت تو

د که شوگیري میگونه نتیجهدست آمده ایننتایج به
هاي تغییرات ایجاد شده در بافت تیروئید و شاخص

هورمونی مطالعه شده در این تحقیق با منابع آلودگی 
.هاي مختلف در ارتباط استایستگاه
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Abstract
In the present study, 50 male and female Liza abu (45.51 ± 8.2g body weight and 16.25 ± 

0.88cm body length) were collected from 5 stations in the Musa creek including: 1) 
Petrochemical 2) Ghanam 3) Zangi 4) Doragh and 5) Patil stations. 10 L. abu were also 
caught at Sajafi station (located in the Musa creek) as a control site. Bleeding was carried out 
and the blood plasma was separated.  Then, the plasma levels of thyroid hormones 
(triiodothyronine (T3) and tetraidothyronin (T4)) were measured using ELISA method. Tissue 
samples were also taken from thyroid and were fixed in the 15% formalin and prepared 
according routine histological process. The less and highest amounts of T3 and T4 hormones 
respectively were measured in the fish plasma from Patil station. The most histopathological 
changes (such as hemorrhage) were observed in the fish from Petrochemical station. The 
results of this study indicated the adverse effects of environmental pollution on the balance of 
thyroid hormones.
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