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مقاله پژوهشی

بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioدر

()Original paper

مواجهه با غلظتهای کشنده سم آبامکتین
سید علی اکبر هدایتی ،1حسن رضائی ،2فاطمه دارابی تبار ،*3تکتم باقری ،4فاضل ظهیری  ،5احمد
محمدی یلسوئی ، 6حسن صحرایی
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 -1استادیار گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 -2استادیار گروه محیط زیست ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 -3دانشجوی دکتری شیالت ،دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،خرمشهر ،ایران
(مولف مسئول).Darabitabar@gmail.com .
 -4کارشناسی ارشد ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 -5کارشناسی ارشد ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 -6دانشجوی دکتری شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.

چکیده
زمینه و هدف :هر ساله میزان زیادی ترکیبات فعال دارویی تولید میشوند که استفاده از آنها در
مقیاس و تنوع بسیار باال در حال افزایش است .هدف از این مطالعه بررسی اثرات غلظت کشنده
حشرهکش آبامکتین بر بافتهای کبد و آبشش ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioمیباشد.
روش بررسی :برای انجام این آزمایش  147قطعه ماهی کپور در نظر گرفته شدند .برای تعیین
سمیت آبامکتین از روش استاندارد  O.E.C.Dراهنمای شماره Static-constant test ( 203

 )conditionاستفاده شد .در نهایت بر اساس میزان سمیت کشنده ،نمونههای اصلی بر اساس غلظت
سمیت کشنده ( )LC50به مدت  96ساعت در غلظتهای  ،6 ،3 ،2میلیگرم بر لیتر سم آبامکتین
قرار گرفتند و نمونههای کبد و آبشش از آنها گرفته شد.
یافتهها :در این مطالعه ،بیشترین آسیب مشاهده شده در بافت آبشش شامل هایپرپالزی تیغه اولیه،
چسبندگی تیغههای ثانویه ،تخریب و خمیدگی المالهای ثانویه و در بافت کبد شامل تخریب
سلولهای کبدی ،تخریب فضای سینوزوئید و آبآوردگی بود.
بافتی بیشتری بر کبد و آبشش ماهی کپور معمولی وارد میشود .بیشترین عارضههای مشاهده شده
در بافت آبشش نیز حاکی بر آن بوده است که بافت آبشش ماهی کپور معمولی نسبت به بافت کبد
در برابر نفوذ این سم حساسیت بیشتر و مقاومت کمتری دارد.
واژههای کلیدی :سم آبامکتین ،ماهی کپور معمولی ،بافت کبد ،بافت آبشش ،غلظتکشنده.
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نتیجهگیری :نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش غلظت سم ( 6میلیگرم بر لیتر) ،آسیبهای
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بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک ....

مقدمه
حشرهکشها بهطور گستردهای در فعالیتهای

معمولی از ماهیان گرمابی و با پراکنش فراوان میباشد
(.)5

کشاورزی استفاده میشوند .اغلب ،قسمت عمدهای از

به طور کلی سمیت یک آالینده از طریق آزمایش

آن ها وارد اکوسیستمهای آبی میشوند ( .)1این آفت-

سنجش زیستی ارزیابی میگردد که به وسیله آن غلظت

کشها قادرند از طریق پالنکتونها به ماهیها منتقل

الزم جهت ایجاد تلفات نیمی از موجودات مورد

گردیده و در نهایت به سفره غذایی انسان وارد شوند.

آزمایش در یک دوره زمانی مشخص (کوتاه و بلند

موجودات غیرهدف مانند بیمهرهگان آبزی و ماهیان

مدت) معلوم می شود .این آزمایش ها شاخه ای از علم

به اثرات نوروتوکسیک حشرهکش ها که به سطح منابع

سمشناسی محیطی بوده و وظایف آن قضاوت درباره

آبی وارد می شوند ،بسیار حساس هستند ( .)2هر ساله

توان بالقوه مواد آالینده و بررسی تاثیرات زیان بخش

ترکیبات فعال دارویی تولید میشوند که استفاده از آن-

این مواد بر اکوسیستمها و موجودات زنده در آن می-

ها در مقیاس و تنوع بسیار باال در حال افزایش است

باشد ( .)6ماهیان یکی از مهمترین موجودات آبزی

( .)3داروها به طور مداوم در نتیجه فعالیتهای

میباشند که به علت ارزش اقتصادی و حساسیت در

دامپزشکی در محیط زیست و در محیط آبی پراکنده

مقابل آالینده ها از اهمیت خاصی برخوردار هستند و

میشوند .که این مسئله باعث نگرانیهای محیط زیستی

برای آزمایشات سمشناسی در بعد وسیعی از آنها

شده است .این ترکیب از گروه شیمیایی آورمکتین

استفاده میشود ( .)7حساسیت گونههای مختلف ماهی

( )Avermectinو با منشا میکروبی بوده که از تخمیر

به مواد سمی متفاوت ،متغیر است ،از اینرو آزمایشات

یک اکتینومیست بهنام Strepromyces avermitilis

سمشناسی بر روی ماهیان مختلف صورت میگیرد (.)3

بدست آمده است .این سم دارای اثر تماسی و

آالیندههای شیمیایی اندامهای مختلفی از جمله آبشش-

گوارشی است که فعالیت سیستمیکی محدودی داشته و

ها ،کلیه و کبد را تحریک میکنند و این بافتها ارائه

قادر است در حشرهها نفوذ کند .این ترکیب از لحاظ

دهنده یک ابزار مفید جهت سنجش تاثیرات آالینده-

آفتکشی تاثیر آهستهای داشته ،اما اثر فلجکنندگی آن

های خارجی هستند ( 8و .)9

میان کشاورزان و دامپزشکان نسبت به طیف فعالیت،

ماهی کپور معمولی میتواند به عنوان یک نشانگر

راحتی و ایمنی گسترده نسبت به حیوانات هدف دارد.

زیستی مناسب جهت سنجش آلودگی در استخرهای

در حال حاضر آبامکتین از اجزای فعال حشرهکشها و

پرورش ماهی و یا محیط های طبیعی مانند رودخانهها به

محصوالت از بین بردن نماتد که مورد استفاده در بین

کار رود که با هزینه بسیار کمی می توان آلودگی

کشاورزان است و جهت پیشگیری از انگل و بیماریها

محیط و همچنین میزان تأثیر آلودگی بر روی ماهیان را

به عنوان دارو در دامپزشکی استفاده میشود ( .)4این

مشخص نمود  .از میان سایر حشره کشهای پرکاربرد،

حشرهکش در آب بسیار نامحلول بوده و با مشارکت در

آبامکتین به علت مصرف و محبوبیت باالیی که دارد،

چرخه زندگی موجودات زنده به ویژه در مهرهداران و

به عنوان آالینده مورد آزمایش انتخاب شد .در این

ماهی سبب از بین رفتن آنها میشود ( .)4کپور

تحقیق به بررسی اثرات مخرب این سم بر روی بافت
کبد و آبشش ماهی کپور معمولی میپردازیم.
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ها به سرعت بروز میکند .آبامکتین محبوبیت نسبی در

مقایسه تغییرات آسیب شناسی بافت آبشش و کبد

فاطمه دارابی تبار

روش بررسی
در این تحقیق  147قطعه ماهی کپور با میانگین

3

سرپوش آبششی ،مرده محسوب شده و از آب خارج
میگردیدند.

وزنی  7±0/78به مدت دو هفته جهت سازگاری با

طی دوره تحت تأثیر قرار دادن ماهیان در معرض

شرایط محیطی آکواریوم ،نگهداری شدند .تعدادی

سم آبامکتین ماهیان توسط محلول بیهوش کننده گل

آکواریوم با حجم  100لیتر در سالن آبزی پروری

میخک ( 200میلیگرم بر لیتر) به سرعت بیهوش شده و

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برای

بافت کبد و آبشش آنها برای مطالعات بافتشناسی

انجام پژوهش در نظر گرفته شد .بعد از ضدعفونی و

جدا گردید .نمونهها ابتدا به مدت  24ساعت در محلول

آمادهسازی آکواریومها ،آبگیری آنها صورت گرفت.

بوئن تثبیت شدند .سپس چندین مرتبه با الکل اتانول 70

در طول دورهی آزمایش فاکتورهای فیزیکوشیمیایی

 %مورد شستشو قرار گرفتند .پس از آن توسط الکل 95

آب در تمام تیمارها ثابت در نظر گرفته شد .برای این

و  100و نهایتاً توسط الکل بوتانول آبگیری شدند .پس

آزمایش  4تیمار و سه تکرار و در هر آکواریوم  7قطعه

از قرار دادن نمونه ها در گزیلول به مدت سه ساعت به

ماهی در نظر گرفته شد .از آنجا که اطالعاتی در مورد

منظور شفاف سازی ،برای پارافینه کردن در پارافین

بررسی سمیت آبامکتین در این گونه موجود نبود ،ابتدا

مایع در داخل آون قرار داده شدند و سپس با پارافین

اقدام به انجام آزمایشات مقدماتی در سطح کوچک

قالب گیری شدند .از بافت ها برشهایی به ضخامت -5

جهت به دستآوردن حدود غلظت کشنده این ماده در

 µm 6تهیه شد .پس از نگهداری به مدت  48ساعت در

هر گونه از ماهیان گردید و سپس بر اساس این

دمای  370آون به روش استاندارد هماتوکسیلین ائوزین

اطالعات غلظتهای متوالی از آبامکتین برای کپور

رنگآمیزی صورت گرفت .در نهایت به منظور بررسی

ماهی در نظر گرفته شد ،به طوری که غلظت

عوارض بافتی ناشی از اثر سم و مقایسه بافت های مورد

ایجادکننده  %100تلفات و غلظت غیرکشنده در بین

نظر با نمونه های شاهد از میکروسکوپ نوری مجهز به

این غلظتها قرار گیرد .هر یک از غلظتهای

دوربین عکس برداری استفاده گردید (.)10

آبامکتین در سه تکرار ایجاد گردید .هر آکواریوم
مجهز به سیستم هوادهی بوده و شرایط فیزیکوشیمیایی

یافتهها

مورد استفاده ( )Static-renewal test conditionبرای

انجام شد و بعد از ثبت تلفات ،اقدام به تعیین LC10,

جلوگیری از اثر متابولیتها و مواد آلی دفعی ماهی و

LC20, LC30, LC40, LC50, LC60, LC70, LC80,
 LC90, LC95در  72 ،48 ،24و  96ساعت با استفاده از

نیز نگهداری غلظت آبامکتین در حد غلظت اولیه ،آب
تمام مخازن روزانه با آب حاوی همان غلظت آبامکتین
تعویض میگردید .ماهیهای بیحرکت و فاقد حرکت

نرم افزار پروبیت گردید .که در نهایت میزان
 1/24 ،LC50/96hمیلیگرم بر لیتر محاسبه شد.
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آب در تمام آکواریومها مشابه بود .با توجه به روش

ثبت تلفات به صورت روزانه طی مدت  96ساعت
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جدول  :1میزان مرگ و میر در تست سمیت حاد (( )LC50 96hتعداد در هر تیمار= 21عدد)
غلظت ))mg/l

 24ساعت

 48ساعت

 72ساعت

 96ساعت

شاهد

0

0

0

0

1

0

0

8

12

2

2

9

15

16

3

7

11

17

20

6

9

13

15

21

12

15

17

21

21

15

17

18

21

21

جدول  :2غلظت کشنده ( )LC10-95با حدود اطمینان  % 95در طی زمان  24ساعت
حدود اطمینان 95%
LC

غلظت کشنده
حد پایین

حد باال

LC10

1/303

-

4/178

LC20

3/825

-

6/449

LC30

5/645

2/247

8/447

LC40

7/199

4/360

10/523

LC50

8/652

6/017

12/779

LC60

10/105

7/439

15/271

LC70

11/659

8/790

18/107

LC80

13/478

10/241

21/558

LC90

16/001

12/125

26/470

LC95

18/084

13/620

30/588
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جدول  :3غلظت کشنده ( )LC10-95با حدود اطمینان  % 95در طی زمان  48ساعت
حدود اطمینان %95
LC

غلظت کشنده
حد پایین

حد باال

LC10

-

-

2/388

LC20

0/795

-

4/589

LC30

2/780

-

6/745

LC40

4/476

-

9/588

LC50

6/061

1/174

13/753

LC60

7/647

3/713

19/329

LC70

9/343

5/562

26/161

LC80

11/328

7/229

34/654

LC90

14/081

9/179

46/795

LC95

16/354

10/650

56/960

جدول  :4غلظت کشنده ( )LC10-95با حدود اطمینان  % 95در طی زمان  72ساعت
حدود اطمینان %95
LC

غلظت کشنده
حد پایین

حد باال

LC20

0/123

-

1/450

LC30

0/768

-

2/036

LC40

1/319

-

2/749

LC50

1/834

-

3/849

LC60

2/349

0/753

5/637

LC70

2/900

1/605

8/157

LC80

3/545

2/253

11/454

LC90

4/440

2/933

16/246

LC95

5/179

3/422

20/277
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LC10

-

-

0/801
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جدول  :5غلظت کشنده ( )LC10-95با حدود اطمینان  % 95در طی زمان  96ساعت
حدود اطمینان %95
LC

غلظت کشنده
حد پایین

حد باال

LC10

0/086

-

0/514

LC20

0/483

-

0/841

LC30

0/769

0/280

1/092

LC40

1/014

0/607

1/323

LC50

1/243

0/893

1/559

LC60

1/472

1/155

1/820

LC70

1/716

1/407

2/127

LC80

2/003

1/675

2/513

LC90

2/400

2/015

3/080

LC95

2/728

2/281

3/564

تغییرات بافتشناسی در نمونههای قرار گرفته در

نشد و سلولهای اپیتلیال و المالهای ثانویه و اولیه بافت

معرض سم آبامکتین مشهود بود در حالیکه هیچ تغییر

آبشش تغییراتی را نشان ندادند و دارای حالت نرمال

قابل تشخیصی در آبشش ماهیان گروه شاهد مشاهده

بودند.
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شکل  :1بافت آبشش نمونه شاهد ماهی کپور معمولی با بزرگنمایی  100برابر
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 2 =Bمیلیگرم بر لیتر 3 =C ،میلیگرم بر لیتر 6 =E ،میلیگرم بر لیتر
چماقی شدن تیغههای ثانویه ( ،)fهایپرپالزی تیغههای نانویه ( ،)gخمیدگی تیغه ثانویه ( ،)hتورم رگی ( ، ،)iنکروز ( ،)nتخریب
المالهای ثانویه ( ،)eچسبندگی المالی ثانویه ( ،)aخونریزی ( ،)bضخیم شدن المالهای ثانویه ( ،)cچماقی شدن تیغههای ثانویه (،)f
هایپرپالزی تیغههای نانویه ( ،)gخمیدگی تیغه ثانویه ( ،)hنکروز ()n
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جدول  :6تعیین عارضههای بافت آبشش در مواجهه با غلظتهای کشنده آبامکتین
عارضههای آبشش

0

 2میلیگرم بر لیتر

 3میلیگرم بر لیتر

 6میلیگرم بر لیتر

هایپرپالزی تیغه ثانویه

-

++

+++

++++

هایپرپالزی تیغه اولیه

-

+++

+++

++++

ادم

-

++

++++

++++

خونریزی

-

++

++++

++++

نکروز

-

++

+++

++++

چسبندگی تیغههای ثانویه

-

+++

++

++++

چماقی شدن تیغه ثانویه

-

++

+++

+++

تخریب المالهای ثانویه

-

+++

++++

++++

ضخیم شدن تیغه ثانویه

-

++

+

++

تورم رگی
خمیدگی تیغه ثانویه

-

+

+++

++++

-

+++

++

++++

عدم مشاهده عارضه( 1 ،) -تا  3عارضه مشاهده شده ( 3 ،) +تا  5عارضه مشاهده شده ( 5 ،)++تا  11عارضه مشاهده شده ( ،)+++و بیشتر از 11
(.)++++

عارضه ادم در تمام غلظتهای کشنده آبامکتین

ثانویه ،چماقی شدن تیغه ثانویه ،تخریب المالهای

مشاهده شد ولی در غلظت  6میلیگرم بر لیتر با اثر

ثانویه ،ضخیم شدن تیغه ثانویه ،تورم رگی ،خمیدگی

تخریب بیشتری بروز کرد .اتصال تیغههای ثانویهی

تیغه ثانویه بود که بیشترین عارضههای مشاهده شد در

مجاور ،پس از هیپرپالزی ،بیشترین عارضهی مشاهده

این غلظت شامل هایپرپالزی تیغه اولیه ،چسبندگی

شده بود .که در غلظت  2میلیگرم بر لیتر سم

تیغههای ثانویه ،تخریب و خمیدگی المالهای ثانویه

آبامکتین ،کمترین اثر تخریب ولی در غلظت  6میلی-

بود .ولی بیشترین و وسیعترین تخریب بافت آبشش

گرم بر لیتر بیشترین اثر تخریب را نشان داد.

متعلق به غلظت  6میلیگرم بر لیتر بود .که بیشترین

تغییرات آبشش ماهیان قرار گرفته در معرض غلظت

عارضههای مشاهده شده شامل خونریزی ،تخریب

کشنده  2میلیگرم بر لیتر آبامکتین پس از گذشت 96

المالهای ثانویه ،نکروز ،تورم رگی ،هایپرپالزی تیغه-

ساعت شامل هایپرپالزی تیغه ثانویه ،هایپرپالزی تیغه

های اولیه و ثانویه ،چسبندگی و خمیدگی تیغههای

اولیه ،ادم ،خونریزی ،نکروز ،چسبندگی تیغههای

ثانویه بود.
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 2 =Cمیلیگرم بر لیتر 3 =E ،میلیگرم بر لیتر 6 =H ،میلیگرم بر لیتر
سیروز کبدی ( ،)sتخریب فضای سینوزوئید ( ،)wخونریزی ( ،)bرکود صفرا ( ،)vنکروز ( ،)nآبآوردگی ( ،)qتخریب سلولهای
کبدی ( ،)rکاریولیز هسته ()t
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جدول  :7تعیین عارضههای بافت کبد در مواجهه با غلظتهای کشنده آبامکتین
عارضههای کبد

0

 2میلیگرم بر لیتر

 3میلیگرم بر لیتر

 6میلیگرم بر لیتر

تخریب سلولهای کبدی

-

++

++++

++++

رکود صفراوی

-

-

+++

++

تخریب فضای سینوزوئیدی

-

++

+++

++++

سیروز کبدی

-

+

-

-

آب آوردگی

-

++

+++

++++

خونریزی

-

++

+++

++++

کاریولیز هسته

-

++

+++

++++

نکروز

-

++

++++

++++

عدم مشاهده عارضه( 1 ،) -تا  3عارضه مشاهده شده ( 3 ،) +تا  5عارضه مشاهده شده ( 5 ،)++تا  11عارضه مشاهده شده ( ،)+++و
بیشتر از .)++++( 11

عارضه نکروز در غلظتهای 3 ،میلیگرم بر لیتر و

میشود؛ چراکه عالوه بر وسیع بودن سطح ،آبششها

 6میلیگرم بر لیتر با اثر تخریبی گستردهای بروز کرد.

عملکردهای مختلفی دارند که شامل تنفس ،تنظیم

ولی در غلظت  2میلیگرم بر لیتر با اثر تخریب کمتری

اسمزی ،دفع مواد زائد نیتروژندار و تعادل اسید و باز

بروز نمود .سیروز کبدی ،این عارضه تنها در غلظت 2

میباشد ( .)12بنابراین اختالل عملکرد آبششی ناشی از

میلیگرم بر لیتر سم آبامکتین مشاهده شد .بیشترین و

آالیندهها به طور قابل توجهی به بهداشت و سالمت

وسیعترین عارضههای مشاهده شده در بافت کبد شامل:

ماهی مرتبط میشود و آبشش ماهی به عنوان مهمترین

تخریب سلولهای کبدی ،تخریب فضای سینوزوئید،

شاخص سطوح آلودگی آب در نظر گرفته میشود

آبآوردگی ،خونریزی ،کاریولیز هسته ،نکروز بود.

( .)12در این مطالعه هایپرپالزی تیغه ثانویه ،هایپرپالزی

که این عارضهها در غلظت  2میلیگرم بر لیتر سم

تیغه اولیه ،ادم ،خونریزی ،نکروز ،چسبندگی تیغههای

آبامکتین ،با شدت کمتری بروز نمود .عارضه سیروز

ثانویه ،چماقی شدن تیغه ثانویه ،تخریب المالهای

کبدی تنها در غلظت  2میلیگرم بر لیتر مشاهده شد و

ثانویه ،ضخیم شدن تیغه ثانویه ،تورم رگی ،خمیدگی

بیشترین تخریب رکود صفراوی در غلظت  3میلیگرم

تیغه ثانویه در آبشش ماهیان پس از قرار گرفتن در

بر لیتر مشاهده شد در حالیکه در غلظت  2میلیگرم بر

معرض آبامکتین مشاهده شد.

لیتر عارضهای از رکود صفراوی مشاهده نشد.

چندین مطالعه دیگر ،اثرات مشابهی از آفتکشها

بحث و نتیجه گیری

در سال  2003بلند شدن الیه اپیتلیال المالی آبشش،

مطالعات آسیبشناسی بافتی به عنوان ابزاری

هایپرپالزی ،کوتاه شدن تیغههای ثانویه و نکروز در

حساس برای تشخیص اثرات مستقیم مواد شیمیایی بر

آبشش ماهی  Lebistes reticulatesقرار گرفته در

اندامهای هدف ماهیان در شرایط آزمایشگاهی

معرض سایپرمترین را گزارش کردند .بسیاری از

محسوب میشود ( .)11به طور کلی آبشش ماهیان به

محققان تغییرات بافت شناسی در آبشش گونههای

عنوا ن شاخص کارآمدی از کیفیت آب در نظر گرفته

مختلف ماهی را که در معرض آفتکشهای
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را در آبشش ماهی نشان دادند Caliskan .و همکاران
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پایروترویید قرار گرفته بودند گزارش کردهاند.

که با افزایش غلظت و زمان آزمایش ،پرخونی در سطح

 Cengizدر سال  2006با بررسی اثرات بافتشناسی

وسیعتری از تیغههای آبششی رخ داده است .به طور

دلتامترین بر آبشش کپور معمولی پس از قرار گرفتن

کلی میتوان نتیجه گرفت که با افزایش زمان قرار

در معرض غلظت حاد  0/029و  ،µg/l 0/041پوسته

گرفتن در معرض آالینده آسیبهای وارده شدیدتری

پوسته شدن ،نکروز ،تورم رگی تیغههای ثانویه ،بلند

قابل مشاهده است.

شدن اپیتلیوم المالر ،هایپرپالزی اپیتلیال را مشاهده

با توجه به میزان  LC50/96hبه دست آمده در این

کرد ( 13و  .)14در مطالعهای که هدایتی و همکاران بر

آزمایش ( )mg/l 1/243و مقایسه آن با جدول طبقه-

روی تعیین سمیت کشنده آبامکتین بر روی کپور انجام

بندی سمیت سموم بر روی ماهی ،سم آبامکتین برای

دادند نتایج نشان داد که  96 LC50ساعت بر روی

ماهی کپور معمولی جز سموم با سمیت متوسط طبقه-

ماهی کپور برابر با  1/243میلیگرم بر لیتر میباشد

بندی میشود ( .)18سم آبامکتین بر روی اندامهای

( .)15در مطالعهای که  Sheeba Jasmineو همکاران

حیاتی آبشش و کبد عوارضی نظیر خونریزی ،تورم،

بر روی سمیت کشنده آبامکتین بر روی کپورمعمولی و

تخریب و نکروز ایجاد نمود که بعضی از این عوارض

تیالپیا ،نتایج نشان داد  96 LC50ساعت بر روی ماهی

مثل تورم و آبآوردگی ،پاسخ آماسی بافت به ماده

کپور و تیالپیا برابر با  0/475و  6/928میلیگرم بر

محرک و بعضی دیگر از جمله دژنرسانس و نکروز،

لیتر میباشد (.)16

تخریب بافتی است که در پی تاثیر سم بر روی سلول-

در مطالعه حاضر معمولترین تغییرات در تمام

های اندامهای فوق الذکر به وجود می آید .نکروز

غلظتهای آبامکتین هایپرپالزی سلولهای رأسی

کبدی و کلیوی از آسیبهایی است که توسط

المالی ثانیه ،نکروز ،خونریزی ،هایپرپالزی سلولهای

 Urdanetaو همکاران در سال  1987در ماهیان

موکوسی در المالی اولیه و تخریب المالهای ثانویه

پرورشی پس از استفاده از سم آندوسولفان و آلدرین و

بود .محققان در گذشته معموأل ضایعات آبششی را در

توسط  Sharif Poorو همکاران در سال  2004در بچه

دو گروه تقسیمبندی کردهاند -1 :اثرات آسیب مستقیم

فیل ماهی پس از استفاده از سم آندوسولفان گزارش

مواد محرک و  -2پاسخ دفاعی ماهی .نکروز آبششی و

شده است ( 6و .)19

عمل سموم است .پاسخ دفاعی باال رفتن اپیتلیوم و

به منظور تعیین  LC50و بررسی میزان ضایعات بافتی

فیوژن المالست ( .)17هایپرپالزی افزایشی غیرطبیعی

ناشی از سم سوین در بچه ماهیان کپور ( Cyprinus

در تعداد سلولهای اپیتلیوم آبشش است .این عارضه

 )carpioانجام شد ،میزان  96 LC50ساعته این سم برای

بر تبادل گاز و تنفس تأثیر گذاشته و در حاالت

گونه کپور  mg/l 14/187به دست آمد .به منظور انجام

شدیدتر می تواند  ،منجر به اتصال تیغه های مجاور به

مطالعات بافت شناسی ،نمونهبرداریها از بافتهای کبد،

یکدیگر و جلوگیری از تبادل گاز شود .در واقع

کلیه ،آبشش و روده در دو گروه شاهد و در معرض

هایپرپالزی به عنوان یک مکانیسم دفاعی منجر به

سم انجام شد که آسیبهایی از قبیل پرخونی ،التهاب،

کاهش سطح تنفسی و افزایش فاصله سطح انتشار سم

ادم و هیپرتروفی در بافت آبشش و پرخونی ،ادم و

در خون میشود ( .)17این مطالعه همچنین نشان داد

التهاب در بافت روده و کبد مشاهده شد ،در بافت کلیه
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پوستهریزی اپیتلیوم آبشش پاسخهای مستقیم ناشی از

در مطالعهای  Shamlufarو همکاران در سال 2009
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بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک ....

عالوه بر ضایعات مذکور نکروز بافت کلیوی و اتساع

میدهد ( .)22به طور کلی ،افزایش تراکم تودههای

فضای بومن نیز مشاهده شد ( .)20در این مطالعه نتایج

مالنوماکروفاژ به ضایعات مهم کبدی مانند فرایندهای

نشان داد که اثرات بافتشناسی در بافت کبد و آبشش

تخریبی و نکروزی مربوط است ( .)23به نظر میرسد

با افزایش غلظت میزان تخریب در بافت کبد و آبشش

بروز این تغییرات در بافت آبشش در مرحله اول به

افزایش پیدا میکند .تغییرات بافتشناسی مشاهده شده

عنوان یک مکانیسم دفاعی برای ممانعت از ورود ماده

در بافتهای ماهی کپور معمولی در تحقیق حاضر نشان

آالینده به درون بدن باشد .تغییرات گسترده در اپیتلیوم

میدهد که غلظتهای کشنده تغییرات متوسط تا شدید

تیغههای ثانویه ممکن است ضخامت اپیتلیوم را افزایش

در بافتهای کبد و آبشش که اندامهای مهم برای

داده و درنهایت منجر به کاهش ورود نرخ آالینده به

عملکردهای حیاتی مثل تولیدمثل ،سمزدایی ،تنفس،

گردش خون شود و یا آن را با تاخیر مواجه کند (.)24

تنظیم اسمزی ،تعادل اسید و بازی و دفع و ...میباشند،

بنابراین به نظر میرسد تغییرات هیستوپاتولوژیک ایجاد

را ایجاد میکند .خونریزی ،آتروفی و نکروز که بعضی

شده در کبد و آبشش ماهی کپور معمولی پس از

از این عوارض مثل ادم و آب آوردگی ،پاسخ آماس

مواجهه با سم آبامکتین نوعی پاسخ فیزیولوزیک باشد

بافت به ماده محرک و بعضی دیگر از جمله آتروفی و

که جاندار برای ممانعت از ورود این مواد به بدن خود

نکروز ،تخریب بافتی است که در پی تاثیر سم بر روی

و جلوگیری از آسیبهای بیشتر ایجاد کرده است.

در نمونههای شاهد تغییرات بافتی دیده نشد و سلول-

شده در این آزمایش و یافتههای مطالعات قبلی ،ممکن

های هپاتوسیت به شکل نرمال بودند که پس از اضافه

است به مشکالت فیزیولوژیکی شدیدی منجر شود که

کردن سم آبامکتین در بافت کبد گروه تیمار در مقایسه

در نهایت منجر به مرگ ماهی شود .این مطالعه نشان

با گروه شاهد تغییرات پاتولوژیکی دیده شد که این

داد که آبامکتین برای ماهی سمی است و باعث اثرات

تغییرات در طی زمان  96ساعت در مواجهه با سم

مخربی بر بافت کبد و آبشش ماهی کپور معمولی می-

افزایش پیدا کرد که این عوارض را میتوان به اثرات

شود .و نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش غلظت

آالینده نسبت داد .به طور کلی عمدهترین تغییراتی که

سم آبامکتین ( 6میلیگرم بر لیتر) ،حساسیت ماهی به

در بافت کبد ماهیانی که در مواجهه با سم آبامکتین

سم بیشتر شده و اثر تخریب آن نیز وسیعتر صورت

قرار گرفتند شامل :تخریب سلولهای کبدی ،رکود

گرفته است .بیشترین عارضههای مشاهده شده در بافت

صفراوی ،تخریب فضای سینوزوئیدی ،سیروز کبدی،

آبشش نیز حاکی بر این موضوع است که بافت آبشش

آب آوردگی ،خونریزی ،کاریولیز هسته ،نکروز

ماهی کپور معمولی نسبت به بافت کبد در برابر نفوذ

مشاهده شد.

این سم حساسیت بیشتر و مقاومت کمتری دارد .این

کبد نقش کلیدی در متابولیسم و تغییر شکل

بررسی نشان داد که غلظتهای کشنده سم آبامکتین

بیوشیمیایی آالیندههای زیست محیطی طی فرایند

میتواند باعث مسمومیت و در نهایت منجر به مرگ

سمزدایی دارد .آالیندهها بر عملکرد و ظرفیت

ماهی شود .بنابراین همجواری رودخانهها و آبهای

متابولیکی مشخص کبد تاثیر میگذارند ( .)21این

محل زندگی این ماهیان با مزارع کشاورزی و

تجمع صفرا آسیب احتمالی به متابولیسم کبدی را نشان

دامپروریها و استفاده بیش از حد از سم آبامکتین می-
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Abstract
Backgrounds and Aim: Active pharmaceutical ingredients are produced each year that their
use is growing at a very high scale and diversity. The aim of this study was to evaluate the
lethal effects of agricultural poison Abamectin on the liver and gills tissue of common carp
(Cyprinus carpio).
Material and Methods: To perform this study, 147 carp were kept for two weeks to adjust to
aquarium environment. For determining the toxicity of Abamectin, Guide Number 203
(Static-constant test condition) of OECD standard method was used. Finally based on toxicity
of lethal concentration (LC50), the samples have been exposed to Abamectin with
concentration of 2, 3, and 6 ppm for 96 hours and then liver and gill samples have been taken
from them.
Results: In this study, the most damages observed in gill tissue were primary blade
hyperplasia, secondary blades attachment, destruction and curvature of secondary lamellas,
and in liver tissue were, liver cells destruction, sinusoidal space destruction and ascites.
Conclusions: The results showed that with the increase of poison concentration (6ppm),
more damages will be made in the liver and gill of common carp. This study showed that the
lethal concentrations of Abamectin can cause toxicity and eventually led to the death of the
fish.
Keywords: Pesticides Abamectin, Common Carp, Liver, Gill, Lethal Concentration.
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