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 صبيتي سلول های غني از ميتوکنذری در آبطص ماهي تغييرات ريخت ضناسي

((Sparidentex hasta با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني نگاره های مختلف محيطيطي سازش با ضوری 
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 چکيذه

ّبي هختلف اص هيتَوٌذسي تحت تبثيش ؿَسيّبي غٌي  ّبي ػلَلي دس ػٌح ػلَلخْت تؼييي تغييشات ٍ ػبصؽ

ثشاي اًدبم اػت. ّبليي هَسد هٌبلؼِ لشاس گشفتِ ػٌَاى يه گًَِ يَسي( ثِ Sparidentex hastaهحيٌي، هبّي كجيتي )

ه ّفتِ دس هذت يثِ ػبًتيوتش  23±1گشم ٍ ًَل حذٍد  150± 5/0دس هحذٍدُ ٍصًي  ػذد هبّي كجيتي180 ،پشٍطُ

كَست گشفت  7ٍ  1،2ًوًَِ ثشداسي دس سٍص ّبي  .ًذؿذلشاس دادُ ppt60ٍ  40، 20، 5ّبي هَاخِْ هؼتمين ثب ؿَسي

تْيِ، ًوًَِ ّبي هَسد ًظش پغ اص  .ؿذ ثبساًدبم ّش دس( تيوبس ّش اص هبّي12) تبًه ّش اص هبّي 3 ٍ ّوضهبىطوربهوِ 

 M1/0 (4/7;pH)ؿذُ ٍ پغ اص خبسج ًوَدى اص هحلَل ثجَت ثب ثبفش فؼفبت   تثجيت %5/2گلَتبسآلذّيذ دس هحلَل 

 ؛گيشي ؿذًذ % آة100% تب اتبًل خبلق( ٍ ػپغ اػتي 50ّبي افضايـي اتبًل )اص  ، ػپغ ًوًَِ ّب دس ػشيـَؿؼت

 LEOتحت هيىشٍػىَح الىتشًٍي ًگبسُ  ػپغ ،ؿذًُيتشٍطى هبيغ ػشيؼبً هٌدوذ  لِيٍػ ثِدس اداهِ لٌؼبت ثبفتي 

ّبي غٌي اص هيتَوٌذسي تحت هيىشٍػىَح هٌبلؼِ ػٌح فَلبًي ػلَل شسػي ؿذًذ.ث Kv15( ثب ٍلتبط 1455VP)هذل 

ّبي ساػي، ػِ ًَع ػلَل غٌي اص هيتَوٌذسي ثب دّبًِ ّبي ثشآهذُ، ًـبى داد وِ ثشاػبع ػبختبس دّبًِالىتشًٍي ًگبسُ 

ّبي غٌي اص هيتَوٌذسي دس ؿَسي ٍ اًذاصُ دّبًِ ّبي ساػي ػلَل ون ػوك ٍ ػويك لبثل تـخيق اػت. تؼذاد

ppt60 َل همبيؼِ ثب ثميِ تيوبسّب افضايؾ يبفت. دس ًَل دٍسُ آصهبيؾ تشاون ٍ اًذاصُ دّبًِ ّبي ػل دس سٍص ًخؼت دس

دس ؿَسي ثبالتش اص آة  ّبي پبييي تش اص آة دسيب سًٍذ افضايـي داؿت دس كَستي وِّبي غٌي اص هيتَوٌذسي دس ؿَسي

 .ًـبى داد دسيب اًذاصُ ٍ تشاون دّبًِ ّب دس ًَل دٍسُ سًٍذ وبّـي سا
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 مقذمه. 1

ي خبًَادُ( اص Sparidentex hasta)كجيتي هبّي 

اػت وِ اص گًَِ ّبي هْن  (Sparidae)ؿبًه هبّيبى 

 ,.Tng et al) ٍ تدبسي خليح فبسع هحؼَة هي ؿَد

ثَدُ ٍ  ييبيدسي گًَِ ّبي ايي خبًَادُ ّوِ (.1999

 ,.Platell et al)ّبي گشم ّؼتٌذ غبلجب ػبوي آة

ايي هبّيبى دس همبيؼِ ثب ػبيش هبّيبى دسيبئي  (.2007

تَاًٌذ داهٌِ ٍػيؼي اص ؿَسي ّبي هحيٌي سا هي

تحول وٌٌذ. اص آًدب وِ ايي هبّي ّب ًي هْبخشت 

ي هحيٌي داسًذ ّبي خَد تَاًبيي ثبال دس همبثلِ ثب ؿَس

ٍ اص ًشفي چَى ّيچ گًَِ ٍاثؼتگي ثِ هحيي آة 

ؿيشيي دس ًي هشاحل صًذگي خَد ًذاسًذ، ثِ ػٌَاى 

 Kelly et) ي حميمي داًؼتِ هي ؿًَذيهبّيبى دسيب

al., 1999a).  دس هبّيبى اػتخَاًي ٍظيفِ تٌظين

اػوضي ٍ تٌظين يًَي ثش ػْذُ هدوَػِ اي اص اًذام ّب 

 Lee et)اص خولِ آثـؾ، وليِ، سٍدُ ٍ پَػت اػت 

al., 2006).  دس يبتيح ًمؾاص ايي هيبى، آثـؾ 

 ّب يهبّ دس تيالىتشٍل تيٍهؼ ٍ آة نيتٌظ

ّبي هختلفي اص خولِ  آثـؾ دس هبّيبى ًمؾ.داسد

تجبدل گبصي دس هحيي آثي، تٌظين يًَي، تٌظين اػيذ 

 Evans)ثبص ٍ دفغ هَاد صائذ ًيتشٍطًي ايفب هي وٌذ  –

et al., 2005). اصػلَل  ػلَل ّبي غٌي اص هيتَوٌذسي

، وِ ايي ػلَل ّب ّؼتٌذ اػوضي دستٌظين هْن ّبي

دس آثـؾ، تجبدل ٍ دفغ يَى ّب دس هحيي 

ٍ خزة يَى ّب دس هحيي ّيپشاػوَتيه 

 ,.Chang etal) ّيپَاػوَتيه سا ثش ػْذُ داسًذ

اص آًدب وِ دس ايي پظٍّؾ آثـؾ هبّي ثِ  .(2001

س تٌظين يًَي ٍ تٌظين اػوضي ػٌَاى اسگبى اكلي د

ّب هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ اػت، ايي پظٍّؾ ثِ هبّي

كَست ثبلمَُ ٍاخذ خٌجِ ّبي ػلوي ٍاٍلَيت 

َف آًىِ دس ايي هَسد يىي اص ثِ خل،  اػتتحميمبتي 

فبسع  هَسد هٌبلؼِ گشفتِ  ّبي ثَهي خليحهبّي

ثب تَخِ ثِ اسصؽ ٍ اّويت غزايي ٍ التلبدي اػت وِ 

هبّي كجيتي ٍ ػذم اًدبم هٌبلؼبت فشاػبختبسي 

دس آثـؾ ايي هبّي دس پي ػلَل ّبي ولشايذ 

ػبصگبسي ثب ؿَسي ّبي هختلف دس داخل وـَس ايي 

ٌبلؼِ خبهغ دس ساثٌِ ثب اثش ؿَسي ّبي تحميك يه ه

هختلف سٍي هىبًيؼن ّبي تٌظين اػوضي ٍ ثِ 

خلَف تغييشات فيضيَلَطيه ػلَل ّبي غٌي اص 

هيتَوٌذسي آثـؾ ثب اػتفبدُ اص تلبٍيش هيىشٍػىَح 

ثشسػي ّذف اص اًدبم ايي تحميك الىتشًٍي ثبؿذ. 

تغييشات احتوبلي ايدبد ؿذُ دس غـبي سأػي ػلَل 

اص هيتَوٌذسي ٍ ػلَل ّبي پَؿـي  ّبي غٌي

ػٌگفشؿي ًي ػبصؽ ثب ؿَسي ّبي هختلف تحت 

 ثَدُ اػت. (SEM)هيىشٍػىَح الىتشًٍي ًگبسُ 

 

 مواد و روش ها. 2

ػذد هبّي كجيتي 180 ثشاي اًدبم پشٍطُ

(Sparidentex hasta)  150± 5/0دس هحذٍدُ ٍصًي 

اص تىثيش هَلذيي ػبًتيوتش  23±1گشم ٍ ًَل حذٍد 

ايؼتگبُ تحميمبتي ثٌذس اهبم خويٌي )سُ( اػتفبدُ دس 

تبًه  12كَست تلبدفي دس ّبي كجيتي ثِ ؿذ. هبّي

ػذد هبّي دس ّش تبًه( لشاس 15ليتشي ) 300

. ؿشايي هحيٌي ؿبهل دهب ٍ ًَس دس ًَل ؿذًذ دادُ

ًَل  دس ًَاخت ثَد. ّب يه پشٍطُ ثشاي توبهي تبًه

ؿيويبيي  ػٌدؾ خلَكيبت فيضيىَ ،هذت آصهبيؾ

ًَس ِ ثٍ اوؼيظى هحلَل   pHآة اص لجيل ؿَسي، دهب،

ّب دس ثشاي تغزيِ هبّي ؿذ. اًذاصُ گيشي هي سٍصاًِ

ًَل دٍسُ ػبصگبسي ٍ ًي اًدبم پشٍطُ اص ثيَهبس 

پشٍتئيي، % 43تشويت ايي غزا ؿبهل ؛اػتفبدُ ؿذ

فيجش ثَد. غزادّي  %9وشثَّيذسات،  %30چشثي، 18%

اًدبم ؿذ.  كجح ٍ ثؼذ اص ظْشبّي دس دٍ ًَثت ثِ ه

ّب ثِ كَست سٍصاًِ ٍ پغ اص اتوبم تؼَين آة تبًه

تغزيِ خْت خلَگيشي اص افضايؾ آهًَيبن ٍ 

 ,.Altinok et al)ّبي ديگش اًدبم ؿذ هتبثَليت

 ppt20،40،60  ٍ5ّبي هَسد آصهبيؾ ؿَسي.(1998

 7ًَل دٍسُ آصهبيؾ  .(Wang et al., 2009) ثَدًذ

هبّي ًشاحي  آثـؾ سٍص ثشاي ثشسػي تغييشات ثبفتي

ّبيي ثب ؿذ ٍ پغ اص يه ّفتِ ػبصگبسي هبّي ثِ تبًه

ثشداسي اص ؿذًذ. ًوًَِ ؿَسي هـخق اًتمبل دادُ

 كَست ِ ث 7سٍص ٍ 2سٍص ،1سٍص هشحلِ دس 3هبّيبى دس
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هبّي اص ّش تيوبس( دس  3هبّي اصّشتبًه ) 1ّوضهبى ٍ 

 (.Wang et al., 2009) دبم ؿذثشداسي اًّش ثبس ًوًَِ

هبّيبى پغ اص كيذ، ثالفبكلِ خْت وبّؾ اثشات 

ّبي پالػتيىي صا، دس داخل تـتػَاهل اػتشع

هحتَي يىي اص ؿَسي ّبي هَسد آصهبيؾ وِ ثِ 

ثشاي ثيَْؿي فٌَوؼي اتبًل -2 ،%01ي دٍص  ٍػيلِ

لؼوتي هبّيبى آهبدُ ؿذُ ثَدًذ ثيَْؽ ؿذًذ. ػپغ 

خذاػبصي ٍ دس )يه ػبًتي هتش هىؼت( اص آثـؾ ّب 

ؿذُ ٍ پغ اص خبسج ًوَدى   تثجيت %5/2گلَتبسآلذّيذ 

 M1/0 (4/7;pH)اص هحلَل ثجَت ثب ثبفش فؼفبت 

ّبي  ؿذًذ، ػپغ ًوًَِ ّب دس ػشي ؿؼتـَ دادُ

% تب اتبًل خبلق( ٍ ػپغ اػتي 50افضايـي اتبًل )اص 

گيشي ؿذًذ. دس اداهِ لٌؼبت ثبفتي ثَػيلِ  % آة100

ًيتشٍطى هبيغ ػشيؼبً هٌدوذ ٍ ثب اػتفبدُ اص چؼت 

ّبي هؼي لشاس  اي سٍي پبيِ غيشسػبًبي دًٍشفِ ثِ گًَِ

آثــي ػوَد ثش پبيِ ٍ ػٌح  دادُ ؿذًذ وِ ووبى

ّب دس دػتگبُ  سؿتِ آثــي افمي لشاس گيشد. ًوًَِ

Edwards sputter coater  هذل SC7620  وبهال

ّب پغ اص ايي  خـه ٍ ثب ًال سٍوؾ ؿذًذ. ًوًَِ

هشاحل آهبدُ ػبصي، تحت هيىشٍػىَح الىتشًٍي ًگبسُ 

LEO  هذل(1455VP ثب ٍلتبط )Kv15 .ثشسػي ؿذًذ

 4 اص 500ٍ  1000تلبٍيش هيىشٍػىَپي ثب ثضسگٌوبيي 

ٌٌمِ اص ػٌح آٍساى فيالهٌت، ًضديه ثِ هحل اتلبل ه

آثــي اص ّش هبّي تْيِ ٍ خْت  فيالهٌت ثِ ووبى

ّبي ثؼذي رخيشُ ؿذ. تؼذاد ٍ هؼبحت  ثشسػي

 10 ّبي غٌي اص هيتَوٌذسي دس ّبي ػلَل دّبًِ

ّش تيوبس ثب اػتفبدُ اص  ثشاي هبّي 4 تلَيشثشداسي اص

 Image toolsؿذُ ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس  تلبٍيش تْيِ 

ّبي غيش اص لجِ  ؿوبسؽ ؿذ. خْت حزف لؼوت 3.00

كَست ِ ٍساى فيالهٌت دس تلبٍيش، ًَاحي آٍساى ثآ

 03655/0تب  00384/0هؼتٌيل ثب هؼبحت 

ّبي هَسد ًظش   ؿذ. تشاون دّبًِ هيليوتشهشثغ ثشؽ دادُ

)تؼذاد دس هيليوتشهشثغ( دس ّش تلَيش ثب تَخِ ثِ 

ّب   هؼبحت ّوبى تلَيش، ٍ ّوچٌيي هؼبحت دّبًِ

دػت آهذ  هحبػجِ ٍ هيبًگيي آى ثشاي ّش هبّي ثِ

(Movahedinia et al., 2009). 

 نتايج. 3

های راسي سلول های غني از مرفولوژی دهانه

 ميتوکنذری طي سازش با ضوری های مختلف

هيتَوٌذسي آثـؾ  غـبي ساػي ػلَل ّبي غٌي اص

ّبي هشفَلَطي هتفبٍتي اص اًَاع دّبًِهبّي كجيتي، 

ساػي ػلَل ّبي غٌي اص هيتَوٌذسي ؿبهل فشٍسفتگي 

سا ًـبى داد  3ٍ ثشآهذ2ُ، ون ػوك 1ّبي ػويك

(. دس آثـؾ هبّيبى ػبصؽ يبفتِ ثب ؿَسي 1)ؿىل

ppt5  توبم فشم ّبي ػبختبس ساػي ػلَل ّبي غٌي اص

(. دس F-4ًَع( هـبّذُ ؿذ )ؿىل 3هيتَوٌذسي )ّش

دس سٍص ّبي اثتذايي )سٍص اٍل ٍ دٍم(،  ppt20ؿَسي 

هـبّذُ  ًَع ػلَل ّبي غٌي اص هيتَوٌذسي3ًيض ّش 

، دّبًِ ساػي ػلَل 7(. ٍلي دس سٍص D-3ؿذ )ؿىل 

هيتَوٌذسي ثيـتش ؿبهل ًَع ػويك ثَد  ّبي غٌي اص

ّبي ون ثب دّبًِ ّبي MRC( دس حبلي وِ E-4)ؿىل 

ػوك دس ّويي تيوبس دس سٍصّبي ًخؼت ووتش ؿذُ 

ػلَل ّبي غٌي اص هيتَوٌذسي ppt40ثَد. دس ؿَسي

ثب دّبًِ ّبي ون ػوك هـبّذُ  MRCتمشيجب اص ًَع 

ؿذ ٍ ػبختبس ساػي ثب دّبًِ ػويك خيلي ون هـبّذُ 

دس سٍصّبي اثتذايي  ppt60(. دس ؿَسي 2ؿذ )ؿىل 

)سٍص اٍل ٍ دٍم( دس سٍي فيالهٌت، ػلَل ّبي غٌي اص 

هيتَوٌذسي ػبختبسي ساػي ثب دّبًِ ّبي ون ػوك 

ًـبى دادًذ ٍ دّبًِ ّبي ػويك ووتش ثِ چـن 

، دس 7دس حبلي وِ دس سٍص  (A,B-3)ؿىل  خَسد هي

ّبي ثب دّبًِ ّبي ون ػوك ووتش  MRCّويي تيوبس

هـبّذُ ؿذ ٍلي حوَس ػلَل ّبي غٌي اص 

هيتَوٌذسي ثب دّبًِ ّبي ساػي ػويك ثيـتش لبثل 

 (.C-3هـبّذُ ثَد )ؿىل 

تغييرات مساحت دهانه های راسي سلول های 

غني از ميتوکنذری طي سازش با ضوری های 

 مختلف

                                                           
1
Deep hole 

2
Shallow basin 

3
Wavy convex 
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ّب دس ًَل MRC دس ثشسػي هؼبحت دّبًِ ّبي ساػي

)تيوبس وٌتشل( دس صهبى ّبي  ppt40دٍسُ دس ؿَسي 

داسي وًَِ ثشداسي ّيچ گًَِ تغييش هؼٌيهختلف ً

 هـبّذُ ًـذ.

 
اًَاع هختلف ػلَل ّبي غٌي اص هيتَوٌذسي )ثشاػبع هشفَلَطي ًبحيِ ي ساػي( دس اپيتليَم  هيىشٍػىَح الىتشًٍي ًگبسُتلَيش . 1ؿىل

 Shallow basin)داساي دّبًِ ي ون ػوك  S:،  (Deep hole MRCs): داساي دّبًِ ي فشٍسفتِ ٍ ػويكDآثـؾ هبّي كجيتي. 

MRCs)  ٍ:W ُتش اص آى  داساي دّبًِ ّبي ّن ػٌح ثب ػلَل ّبي ػٌگفشؿي ثب اًذوي ثشآهذ(Wavy convex MRCs) هميبع .

=µm20 

 
تلَيش هيىشٍػىَح الىتشًٍي ًگبسُ اص ػٌح آٍساى ٍ لؼوتي اص فوبي ثيي الهاليي آثـؾ هبّي كجيتي دس ؿشايي آة دسيب . 2ؿىل

(40ppt .) هميبع=µm50 
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. تلبٍيش هيىشٍػىَح الىتشًٍي ًگبسُ اص ػٌح اپيتليَم فيالهٌت آثـؾ هبّي كجيتي دس ػبصؽ ثب ؿَسي ّبي هختلف هحيٌي 3ؿىل 

(ppt60 ،ppt20  ٍppt5).  تلبٍيش، ٍيظگي ّب ٍ تغييشات هشفَلَطي ساػي ػلَل ّبي غٌي اص هيتَوٌذسي ًي ػبصؽ ثبppt60  پغ اص

 µm2=(A)ٍ هميبع  µm50=(C,B)سا ًـبى هي دٌّذ. هميبع  (C,B,Aسٍص )ثِ تشتيت  7سٍص ٍ  2ػبػت، 24

 

. تلبٍيش هيىشٍػىَح الىتشًٍي ًگبسُ اص ػٌح اپيتليَم فيالهٌت آثـؾ هبّي كجيتي دس ػبصؽ ثب ؿَسي ّبي هختلف هحيٌي 4ؿىل 

(ppt60 ،ppt20  ٍppt5). ػبصؽ ثب تلبٍيش، ٍيظگي ّب ٍ تغييشات هشفَلَطي ساػي ػلَل ّبي غٌي اص هيتَوٌذسي ًيppt20 پغ اص

 µm50=(Dسا ًـبى هي دٌّذ. هميبع )( F) ػبػت 24پغ اص  ppt 5ٍ ّوچٌيي ًي ػبصؽ ثب (E ,D)ثِ تشتيت 7سٍصّبي ًخؼت ٍ سٍص 

 µm20=(E, F)ٍ هميبع 

 

ػبػت لشاسگيشي هبّي دس هؼشم ؿَسي 24پغ اص 

ّبي ختلف، هؼبحت دّبًِ ّبي ساػي ػلَلّبي ه

ًؼجت  ppt 5  ٍppt20غٌي اص هيتَوٌذسي تيوبسّبي 

 وبّؾ هؼٌي داس ًـبى داد ppt60ثِ تيوبسّبي 

(P<0/05) ، ايي دس حبلي ثَد وِ دس ّويي صهبى ثيي

اختالف هؼٌي داسي ٍخَد  ppt5  ٍppt20تيوبسّبي 

سٍص، ّيچ گًَِ تفبٍت هؼٌي داسي  2ًذاؿت. پغ اص 

ّش وذام اص ،7ثيي تيوبسّب هـبّذُ ًـذ. دس سٍص 

 ppt60ًؼجت ثِ تيوبس  ppt5  ٍppt20تيوبسّبي 

فضايؾ هؼٌي داسي ًـبى داد. ّوچٌيي ثيي تيوبسّبي  ا

ppt5  ٍppt20 ؿذ  داسي هـبّذُاختالف هؼٌي 

.(P<0/05) 
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µm)ًوَداس همبيؼهِ هؼهبحت دّبًهِ ّهبي ساػهي ػهلَل ّهبي غٌهي اص هيتَوٌهذسي          .1ًوَداس 

2
دس ههبّي كهجيتي     (

(Sparidentex hasta)   تحت ؿَسي ّبي هتفبٍت هحيٌي دس صهبى ّبي هختلف ًوًَِ ثشداسي.حشٍف هتفهبٍت(a,b,c) 

،+ ًـهبى دٌّهذُ ٍخهَد اخهتالف     #. *،اػهت ًـبى دٌّذُ ٍخَد اختالف هؼٌي داس ثيي تيوبسّبي هختلف دس ّش صهبى 

 .اػتهؼٌي داس دس ّش تيوبس دس سٍصّبي هختلف 

 

های غني از  های راسي سلول تراکم دهانه

 ميتوکنذری طي سازش با ضوری های مختلف

ّبي ساػي ػلَل  ػبػت، تؼذاد تشاون دّب24ًِپغ اص 

ًؼجت  ppt5  ٍppt20ّبي غٌي اص هيتَوٌذسي تيوبس

وبّؾ هؼٌي داس ًـبى داد دس كَستي  ppt60ثِ تيوبس 

 ppt5  ٍppt20وِ دس ّويي صهبى ثيي تيوبسّبي 

سٍص، دس 2اختالف هؼٌي داسي هـبّذُ ًـذ. پغ اص 

 ppt5ًؼجت ثِ تيوبس  ppt20  ٍppt60تيوبسّبي 

هيتَوٌذسي  ّبي ػلَل ّبي غٌي اص تؼذاد دّبًِ

دس هَسد ؿَسي  .(P<0/05)افضايؾ هؼٌي داس ًـبى داد 

ppt40  ؿَسي ؿبّذ( ّيچ گًَِ اختالف هؼٌي داسي(

ّبي ساػي  ّب ثشلشاس ًجَد. ثشسػي تشاون دّبًِ ثيي دادُ

ػلَل ّبي غٌي اص هيتَوٌذسي ًي ػبصؽ ثب ؿَسي 

( فبلذ اختالف 7ّبي هختلف دس پبيبى دٍسُ )سٍص 

 .(P>0/05)هؼٌي داسي ثَد 
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mmدّبًِ ّبي ػلَل ّبي غٌي اص هيتَوٌذسيون ا. ًوَداس همبيؼِ تش2ًوَداس 

2
 Sparidentexدس هبّي كجيتي(  (

hasta)  ) تحت ؿَسي ّبي هتفبٍت هحيٌي دس صهبى ّبي هختلف ًوًَِ ثشداسي. حشٍف هتفبٍت(a,b,c)  ًُـبى دٌّذ

 ٍخَد اختالف هؼٌي داس ثيي تيوبسّبي هختلف دس ّش صهبى

 .اػت،+ ًـبى دٌّذُ ٍخَد اختالف هؼٌي داس دس ّش تيوبس دس سٍصّبي هختلف #. *،اػت 

 

 و نتيجه گيری بحث. 4

دس ايي هٌبلؼِ ثب تَخِ ثِ ًتبيح ٍ ّوچٌيي هٌبلؼِ 

(، 2004)ٍ ّوىبساى   Lin(،1388)هَحذي ًيب 

Evans  (2005)ٍ ّوىبساى  ٍWong  ّوىبساى ٍ

ثب اػتفبدُ اص تلبٍيش هيىشٍػىَح الىتشًٍي  (2009)

ًگبسُ دس ثشسػي فشاػبختبس ػٌح ساػي ػلَل ّبي 

)داساي دّبًِ  MRCًَع  3غٌي اص هيتَوٌذسي، 

ثشآهذُ، ون ػوك يب ػويك( ؿٌبػبيي ؿذ. دس فيالهٌت 

آثـؾ هبّي كجيتي، دس هَاخِْ ثب تغييشات ًبگْبًي 

بي ؿَسي، ػلَل ّبي غٌي اص هيتَوٌذسي پبػخ ّ

شات لبثل ػبػت، تغيي24. پغ اص اًذ داؿتِػشيؼي 

، تشاون ٍ هؼبحت دّبًِ اي دس فشاػبختبسهالحظِ

ّبي غٌي اص هيتَوٌذسي ايدبد ؿذ. هـبثِ ساػي ػلَل

 چٌيي تغييشي دس هبّي ؿبًه صسد ثبلِ

(Acanthopagrus latus) هبّي ؿبًه ًمشُ اي ٍ

(Sparus sarba)  ًيض گضاسؽ ؿذُ اػت

(Movahedinia et al., 2009; Kelly et al., 1999) .

تؼذاد  ،ppt60يه سٍص ثؼذ اص لشاس گشفتي دس ؿَسي 

ًؼجت ثِ ثميِ تيوبس ّب  ّب MRCدّبًِ ّبي ساػي 

افضايؾ هؼٌي داسي ًـبى داد ٍ هؼبحت ايي دّبًِ ّب  

دس ايي تيوبس ًؼجت ثميِ تيوبسّب افضايؾ چـن گيشي 

ًـبى داد وِ ايي تشاون ٍ هؼبحت دس پبيبى دٍسُ 

هحمميي تغييش دس تؼذاد ٍ هؼبحت وبّؾ يبفت. 

دليل لشاس گيشي دس هحيي ثب ِ ػلَل ّبي هزوَس سا ث

ّبي  ب خْت دفغ يَىؿَسي ثبال ٍ افضايؾ فؼبليت آًْ

 (.Pisam et al., 1990اهبفي ػذين ٍ ولش روش وشدًذ )

ثب پظٍّؾ ثشٍي  (1388)ثٌَس هـبثْي هَحذي ًيب 

MRC  ِّبي فيالهٌتي هبّي ؿبًه صسد ثبل

(Acanthopagrus latus)  ُايي ًتبيح سا گضاسؽ وشد

اػت. اهب ثشخالف آًچِ دس هبّي ؿبًه صسد ثبلِ هجٌي 

ثش ػذم ٍخَد ػلَل ّبي غٌي اص هيتَوٌذسي ثب ػٌح 

گضاسؽ  ppt60ساػي ػويك پغ اص ػبصؽ ثب ؿَسي 

ؿذُ اػت. دس ايي پظٍّؾ دس سٍص ّبي پبيبًي ػبصؽ 

ػٌح ساػي ػلَل ّبي غٌي اص  ppt60ثب ؿَسي 

ػويك ثيـتش ثب ش اص ًَع دّبًِ ّبي هيتَوٌذسي ثيـت

وِ ثِ دليل تٌبثك دادى ايي ػلَل  لبثل هـبّذُ ثَد

خْت دفغ ًوه اهبفي ٍ دس هذت صهبى ًَالًي ثَدُ 

ثب تحميمي  (1999)ٍ ّوىبساى  Kelly. ّوچٌيي اػت
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 (Mylio macrocephalus)وِ ثش سٍي ؿبًه ػيبُ 

ي ّبي غٌي اص هيتَوٌذساًدبم دادًذ ػٌح ساػي ػلَل

ّبي ػويك  سا ثيـتش اص ًَع دّبًِ ppt50-33دس ؿَسي 

ثش  (2004)ٍ ّوىبساى  Linگضاسؽ وشدًذ. دس پظٍّؾ

دس  (Oreochromis mossambicus)سٍي تيالپيب 

ل ّبي غٌي اص ؿَسي دسيب ػٌح ساػي ػلَ

. دس گشديذّبي ػويك گضاسؽ هيتَوٌذسي ثب دّبًِ

تشاون دّبًِ ّبي ساػي ppt 5  ٍppt20ؿَسي ّبي

MRC  ووتش اص ًوًَِ ّبي وٌتشل ؿذُ ثَد وِ ثب ًتبيح

Movahedinia  هٌبثمت داؿت. ( 2009)ٍ ّوىبساى

ًؼجت ثِ ثميِ  ppt 5هؼبحت ايي دّبًِ ّب دس ؿَسي 

تيوبسّب ثيـتش ؿذ دسحبلي وِ هؼبحت دّبًِ ّبي 

دس  ppt20ػلَل ّبي غٌي اص هيتَوٌذسي دس ؿَسي 

اص ثميِ تيوبسّب ووتش ؿذُ ثَد وِ ثب  سٍصّبي ًخؼتيي

ٍ  هٌبثمت داؿت (1999)ٍ ّوىبساى  Kellyًتبيح

ٍيظُ دس ؿَسي ِ گضاسؽ وشدًذ وِ دس سٍصّبي اٍليِ ٍ ث

ّبي پبييي تش اص آة دسيب ًيبص ثِ اهالح هزوَس خْت 

ثِ ًظش  يتٌظين اػوضي دس هبّي ثؼيبس هشٍس

دس پظٍّؾ  (2004)ٍ ّوىبساى   Carmona سػذ. هي

 (Acipernser naccarii) ثش سٍي هبّي خبٍيبسي

هـبّذُ وشدًذ وِ ػٌح ساػي ػلَل ّبي غٌي اص 

هيتَوٌذسي دس هبّيبى ػبصؽ يبفتِ ثب آة ؿيشيي 

ًؼجت ثِ آة دسيب، ػوك ووتشي داسًذ. دس تحميك 

سٍص لشاسگيشي هبّي دس هؼشم 1حبهش ًيض پغ اص 

ٍ  ppt 5ؿَسي ّبي هختلف هحيٌي، دس ؿَسي ّبي 

ppt20  ػٌح ساػيMRC  ّب ثيـتش اص ًَع ون ػوك

سٍص  ايي سٍال ّوچٌبى ٍخَد داؿت  7ثَد وِ ثؼذ اص 

دس حبلي وِ اًَاع دّبًِ ّبي ػويك ٍ ثشآهذُ ًيض دس 

اپي تليَم آثـؾ هبّي كجيتي دس ػبصؽ ثب ايي 

 ًَس هـبثْي دس پظٍّؾ ِ هحيي ّب هـبّذُ ؿذ. ث

Lin ثش سٍي تيالپيب  (2004)ٍ ّوىبساى 

(Oreochromis mossambicus) هبّيبى ػبصؽ  دس

ّبي غٌي اص ًَع ػلَل 3بفتِ ثب آة ؿيشيي، ّش ي

هيتَوٌذسي )ثب دّبًِ ّبي ثشآهذُ، ون ػوك ٍ ػويك( 

دس آثـؾ ثب اًذاصُ ٍ هشفَلَطي هتفبٍت هـبّذُ ؿذ. 

ثب تحميمي وِ  (1999)ٍ ّوىبساى  Kellyّوچٌيي 

اًدبم  (Mylio macrocephalus)ثشٍي ؿبًه ػيبُ 

دادًذ ثِ ايي ًتيدِ سػيذًذ دس آة ؿيشيي ًيض اًَاع 

ػلَل ّبي غٌي اص هيتَوٌذسي ثب دّبًِ ّبي ثشآهذُ، 

ون ػوك ٍ ػويك لبثل هـبّذُ اػت. دس پظٍّـي وِ 

Wang ثش آثـؾ هبّي تيالپيب  (2009)ٍ ّوىبساى

(Oreochromis mossambicus)  ثِ اًَاع ؿَن ّبي

ػوَتيه ؿبهل آة لت ؿَس ٍ آة دسيب اًدبم ّيپشا

دادًذ، تشاون دّبًِ ّبي ساػي ػلَل ّبي غٌي اص 

ػبػت پغ اص اًتمبل  3تيالپيب هيتَوٌذسي دس  آثـؾ 

هؼٌي داسي ًـبى داد وِ ػلت  ثِ آة لت ؿَسوبّؾ

، ًبپذيذ ؿذى حفشُ ّبي ثشآهذُ ثَد اهب ثؼذ اص وبّؾ

ّبي غٌي اص ػبػت  تشاون دّبًِ ّبي ساػي ػلَل  48

هيتَوٌذسي افضايؾ يبفت وِ ػلت آى، افضايؾ دس 

تشاون حفشُ ّبي ػويك ثَد. تغييش دس تؼذاد ٍ هؼبحت 

دّبًِ ّبي ػلَل ّبي غٌي اص هيتَوٌذسي اغلت دس 

Clاستجبى ثب تغييش يَى ّبي
  ٍNa

 هي تَاًذ ثبؿذ +
.(Perry and Laurent, 1989; Goss et al., 1992)  

هي تَاًذ  ّب MRCي دّبًِ ّبي تغييشات هؼبحت ّب

اص افضايؾ يب تغييش تجبدالت يًَي هحيي ّبي 

صيشا يش اػبع ّيپَػوَتيه ٍ ّيپشػوَتيه ثبؿذ. 

غـب ساػي ػلَل هٌبلؼبت هتؼذد هـخق گشديذ وِ 

ّبي غٌي اص هيتَوٌذسي داساي پتبًؼيل ثبال ثشاي ػجَس 

ٍ ايي گًَِ تغييشات وِ دس ايي لؼوت  ثَدُ يَى ّب 

ّبي ساػي اتفبق هي افتذ هوىي اػت ثِ دليل تغييش 

ثؼتِ ثِ دس ػشػت ٍ هيضاى خزة يب دفغ يَى ّب 

 .  (Moron et al., 2003)ثبؿذؿشايي هحيٌي هبّي 

Varsamus ثب پظٍّؾ ثشٍي  (2002)ٍ ّوىبساى

MRCّبي آثـؾ هبّي ثبع دسيبيي (Dicentrachus 

labrax)  ثِ ايي ًتبيح دػت يبفتٌذ وِ تؼذادMRCّب 

ٍ  (./ppt2)ًؼجت ثِ آة ؿيشيي  (ppt35)دس آة دسيب 

افضايؾ  (ppt70) آثي ثب ؿَسي دٍثشاثش آة دسيب

داسي ًـبى داد اص ًشفي هؼبحت ػلَل ّبي  هؼٌي

داسي  غٌي اص هيتَوٌذسي دس آة دسيب افضايؾ هؼٌي

ًؼجت ثِ آة ؿيشيي ٍ ػپغ آثي ثب ؿَسي ثبالتش آة 

ي ّب MRCدسيب ًـبى داد. دس ثيـتش هٌبلؼبت تؼذاد 

گًَِ ّبي يَسي ّبليي دس اًتمبل اص آة ؿيشيي ثِ آة 
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دسيب افضايؾ يبفتِ دس حبلي وِ حبلت ثش ػىغ ووتش 

افضايؾ  (. (Varsamus et al., 2002افتذاتفبق هي

دس پي اًتمبل ثِ ؿَسي ّبي ثبالتش )دس  ّب MRCتؼذاد 

هبّيبى يَسي ّبليي هٌتمل ؿذُ اص آة ؿيشيي ثِ آة 

دسيب( هي تَاًذ ثب افضايؾ ًيبص ثشاي تَاًبيي اًتمبل يًَي 

دس آة دسيب ٍ يب ؿَسي ّبي ثبالتش اص آة دسيب هشتجي 

هٌبلؼِ ثب Marshall(2002 ) ثبؿذ. ايي ًتيدِ ثَػيلِ 

دخيل دس تٌظين اػوضي دس  ثش سٍي يَى ّبي هختلف

ّش چٌذ وِ اًتمبل ثؼوي آثـؾ هبّي ثِ اثجبت سػيذ. 

 (Pisam et al., 1990) ّبي دسيبيي ثِ آة ؿيشيي گًَِ

 Mattheij) يب اًتمبل گًَِ ّبي آة ؿيشيي ثِ آة دسيب

and Stroband, 1971; Lee et al., 1996)  ثب وبّؾ

 اػت. ثَدُ ّوشاُ ّب MRCدس تؼذاد 

: ًَيؼٌذگبى ايي همبلِ ًْبيت قذردانيتطکر و 

ػپبع خَد سا اص هؼئَالى ٍ وبسوٌبى هشوض تحميمبت 

 اػالم هي داسًذ.خويٌي )سُ( هبّيبى دسيبيي ثٌذس اهبم 
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Morphological changes of mitochondria-rich cells in gill of Sparidentex hasta during adaptation 
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Abstract 

To determine the cellular and adaptations changes in mitochondria-rich cells under different 

salinities, Sparidentex hasta as a urihaline  has been studied.180 fish weighing 150 ± 0.5 gr 

and 23±1 cm length, were directly  exposed to (5 , 20 , 40 and 60 ppt) salinities for a week. 

Sampling was performed on days 1, 2 and 7 and three fish from each tank (12 fish from each 

treatment) were sampled each time. Samples were fixed in glutaraldehyde 2/5 % solution and 

washed with 0.1M (pH=7.4) buffer phosphate. Samples were dehydrated in increasing ethanol 

series (from 50 % to pure ethanol ) followed by 100 % acetone. Tissue blocks were frozen by 

liquid nitrogen and then immediately followed by scanning electron microscope LEO (Model 

1455VP) with 15Kv voltage.  Scanning electron microscope revealed three types of 

mitochondria-rich cells with derived apertures ,shallow and deep apical openings. The 

number and size of mitochondria-rich cells in the apical openings in 60ppt salinity increased 

on the first day compared to rest of the treatments. During the experiment, the density and 

size of the openings in the mitochondria-rich cells in the lower salinity increased but in higher 

salinity of sea water size and density of openings decreased during experiment. 
 

Keywords: Mitochondria-rich cells, Scanning electron microscopy, Sparidentex hasta, salinitiy 
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