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  آبشش و کبد هایبافت بر ماالتیون کشحشره هیستوپاتولوژیک بررسی

 (Rutilus rutilus caspicus) کلمه ماهی
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 9313اسفند  تاریخ پذیرش:                  9313آذر  تاریخ دریافت:
 

 شناسیبافت مطالعات مااالتیون، کشحشره ،LC05 کلمه، ماهی کلمات کلیدی:

 

های یکی از گونه( Rutilus rutilus caspicus)کلمه  ماهی           

 هایباشد که در سالخزر میبومی و با ارزش تجاری باالی دریای 

ا، هها، تخریب رودخانهدالیل مختلفی از جمله آلودگی آباخیر به

چنین صید قاچاق، میزان ذخایر در مسیر مهاجرت و هم سد ایجاد

های در که این ماهی جزء گونهطوریشدت کاهش یافته بهآن به

 .(9111و همکاران،  Kiabi) گرددمی محسوب منطقه تهدید معرض

سازی ذخائر این ماهی ارزشمند در ایران از طریق زحفاظت و با

 های طبیعی صورت تکثیر مصنوعی و رهاسازی الروها در آب

  (.9831گیرد )کشیری و همکاران، می

ها سبب کشهای اخیر، استفاده گسترده از حشرهدر سال       

زیست در سرتاسر دنیا شده ایجاد مشکالت جدی برای محیط

ها، کشیکی از این حشره (.Ramadan، 6002 و Elbadawi) است

با اثر تماسی برای مبارزه با  ماالتیون که عمدتاً ماالتیون است.

آفات درختان میوه، نباتات زینتی و محصوالت کشاورزی  و حشرات

کشی از گروه ارگانوفسفره ، حشره(Eewards ،6002) رودمی کاربه

مورد استفاده قرار گرفت و امروزه  9192بار در سال است که اولین

گیرد و مشخص شده که صورت گسترده مورد استفاده قرار میبه

چون ماهیان و های غیرهدفی همسبب ایجاد اختالالت در گونه

 (. Protection Agency ،1279) گرددآب شیرین میهای ماسل

شد انجام9819 تابستان سال که در رو در این تحقیقاز این       

ای هبر روی برخی از بافت ماالتیون کشحشره اثرات تا گردید تالش

 برای این منظور، تعداد بدن ماهی کلمه مورد بررسی قرار گیرد.

گرم،  99-69 و گرم 9-8وزنی  هایعدد ماهی کلمه با دامنه 900

تکثیر و پرورش سیجوال )گلستان، گرگان(، تهیه و در از مرکز 

های نایلونی غنی از اکسیژن به مرکز تکثیر و پرورش ماهیان کیسه

خاویاری شهید رجائی )مازندران، ساری( منتقل گردید. ماهیان 

داری شدند تا با محیط جدید، یک هفته در شرایط جدید نگه

زیر حد کشندگی  های متفاوتجهت تخمین میزان آداپته شوند.

(Sub lethal) ابتدا ،LC90  ماالتیون در ماهی کلمه مشخص

گردید. ماهیان مورد استفاده در این بخش از آزمایش، در دامنه 

لیتری قرار داده  90های گرم قرار داشتند که در تشتک 9-8 وزنی

و  ppm 4/8های غلظتدامنه  ، ابتداLC90منظور تعیین شدند. به
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گردیدند و در ادامه با توجه به میزان مرگ و میر ماهی ، انتخاب 1

ساعت(  12و  26، 43، 64های روز )زمان 4در این غلظت ها، طی 

و انجام آزمایشات متوالی با دوزهای انتخابی ما بین این دو دوز، 

 %90میانگین غلظتی که در طول این دوره زمانی قادر به ایجاد

 LC90عنوان تحت و گردید محاسبه بود، آزمایشی هایگروه در تلفات

ی گیربار تکرار شد و پس از میانگین 8اعالم شد. آزمایش مذکور، 

 دست آمد و ثبت گردید. نهایی به LC90دوزهای مختلف،  

تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد که ماهیان این تیمار        

 8بردند و سر میکش ماالتیون بهدر شرایط بدون افزودن حشره

 ppm 09/0 ،09/0 ،9/0در معرض دوزهای مختلف  ،تیمار دیگر

عدد  80قرار گرفتند، بودند. در ونیروهای مربوط به هر تیمار، 

برداری از هر تیمار گرمی قرار داشت. نمونه 69-99ماهی کلمه 

روز   80روز پس از افزودن ماالتیون و نیز  68و 98، 8در روزهای 

جام شد. هر یک از تیمارها دارای پس از قطع کامل ماالتیون، ان

برداری شده در روزهای مشخص از تکرار بودند. ماهیان نمونه 8

( 9839پور و همکاران، هوش گردیدند )شریفهر تیمار،  ابتدا بی

های بافتی، ها جهت تهیه نمونهو سپس بافت کبد و آبشش آن

 یشناسی پژوهشکده اکولوژی دریاآزمایشگاه بافت در و جداسازی

های بافت کبد و آبشش . نمونهمطالعه بافتی قرارگرفت مورد خزر

آبششی(، ابتدا در محلول فیکساتور بوئن )قطعات کوچکی از کمان

+ اسید %69اشباع شده + فرمالینی تجاری  %20)اسید پیکریک 

ساعت، از  64(، قرار داده شد تا تثبیت گردد. پس از %9استیک 

قرار گرفت.  %20داری، در الکل محلول بوئن خارج و برای نگه

 ها پس از مراحل معمول بافتبرای تهیه اسالیدهای بافتی، نمونه

سازی در دستگاه پاساژ گیری، شفافشناسی که عبارتند از آب

های بافتی با گیری، برشبافتی و مراحل پارافینه شدن، قالب

دستگاه میکروتوم آماده شده و بر روی الم، مونته گردیدند. 

آمیزی و با نصب ائوزین رنگ -روش هماتوکسیلینسالیدها بها

 کمک به بافتی اسالیدهای بافت، حاوی هایالم روی المل

نوری متصل به مانیتور و مجهز به دوربین عکاسی  میکروسکوپ

 (.9832مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند )هدایتی، 

       LC90  گرمی، 9-8حشره کش ماالتیون در ماهی کلمهppm 

های بافتی تهیه شده از نتایج بررسی نمونه تعیین شد. 92/2

ماهیان کلمه که در معرض دوزهای مختلف ماالتیون قرار گرفته 

ر د بودند، عالئمی از تخریب و آسیب به بافت کبد را نشان داد

ماهیان تیمار شاهد دارای بافت کبدی سالم و طبیعی  کهحالی

 ها مشاهده نشد.آن ( و آسیبی در9بودند )شکل 

 

 
 ،بافت کبد سالم )در ماهی کلمه تیمار شاهد: 1شکل 

a : مرکزی، سیاهرگb : کبدی، سینوزوئیدهای c: های هپاتوسیت

 (مجرای صفراوی :d کبدی و
 

 ppm 09/0گرفته در معرض دوز در بافت ماهیان قرار       

 وها هسته شدنها، پیکنوزهماالتیون، دژنراسیون هپاتوسیت

(، پرخونی عروق، پرخونی 6ها )شکل واکوالسیون هپاتوسیت

کل های کبدی )شسینوزوئیدها و واکوالسیون سیتوپالسم سلول

 ppmدر بافت ماهیان قرار گرفته در معرض دوز  ( مشاهده شد.8

پرخونی سینوزوئیدها  عروق، پرخونی نیز ماالتیون، ppm 09/0 و 9/0

ای هنتایج بررسی نمونه مشاهده شد.ها و واکوئله شدن هپاتوسیت

بافت آبشش تهیه شده از ماهیان کلمه که در معرض دوزهای 

مختلف ماالتیون قرار گرفته بودند، عالئمی از تخریب و آسیب به 

ماهیان تیمار شاهد دارای بافت ند ولی بافت را نشان داداین 

 ها مشاهده( و آسیبی در آن4آبشش سالم و طبیبعی بودند )شکل 

 ppm 09/0بافت آبشش ماهیان قرار گرفته در معرض دوز  نشد.

ری تکم تر، آسیبهای  بیشروز، نسبت به رقت 8ماالتیون، پس از 

در  .شدها دیده دارد ولی هیپرپالزی و پرخونی در المالها در آن

ماالتیون، تورم  ppm 9/0بافت ماهیان قرار گرفته در معرض دوز 

( 90لهای ثانویه )شکنکروز تیغه  الیه پایه، پرخونی، هیپرپالزی،

ماالتیون،  ppm 09/0در بافت ماهیان قرار گرفته در معرض دوز و 

، شروع تالنژیکتازی (9)شکل هیپرپالزی، پرخونی المالها نیز

 (3چماقی شدن المالها )شکل، (2(، فیوژن المالها )شکل 2 )شکل

  ( مشاهده شد.1های موکوسی )شکل افزایش سلولو 
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 پیکنوزه شدن ، هادژنراسیون هپاتوسیت: 2شکل 

 هاواکوالسیون هپاتوسیتو ها هسته

پرخونی عروق، پرخونی سینوزوئیدها و واکوالسیون  :3شکل  

 های کبدیسیتوپالسم سلول

   

 
: سلول  f: سلول پیالر ،  eهای موکوزی، : سلول d: هسته سلول اپیتلیال،  c: فضای مویرگی،  b: بافت غضروف،  aآبشش سالم )در ماهی   :4شکل 

 فضای مویرگی )الکونا( : hهای آوران ، : مویرگgکلراید، 

   

 

 

 
 : تالنژیکتازی 6شکل  عروق هیپرپالزی وپرخونی تورم الیه پایه و :5شکل 
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 : چماقی شدن 8شکل  : فیوژن المالها7شکل

   

 

 

 
 : نکروز تیغه های ثانویه11شکل                                                       های موکوسی  : افزایش سلول9شکل 

ش آبش شناسی طی این تحقیق، نشان داد کهنتایج بافت       

اولین بافت هدفی بود، که تحت تاثیر ماالتیون قرار گرفت. معموالً 

ها شاخص خوبی برای نشان دادن کیفیت آب هستند آبشش

(Rankin، 9136) ا هکه اولین مسیر برای ورود آلودگیجائیو از آن

هایی برای انجام مطالعات عنوان مدلماهی هستند، به بدن داخلبه

و  Wenderlaar Bongaروند )کار میبهمحیطی اثرات زیست

Lock، 9116 ؛Mckim  وErickson ،9119  ؛Mallat ،9139 .)

های آبشش در ماهیان جهت تنفس، تنظیم اسمزی و فعالیت

در   (.Okechkea ،6098مربوط به دفع مواد زاید، کارایی دارد )

کش های ماهیان کلمه در اثر ورود حشرهتحقیق حاضر، آبشش

 ،پایهچون تورم الیه هم هاییماالتیون، آسیب دیدند و ناهنجاری

مالها،  پرخونی ال ،بالنژیکتازی ،های ثانویههیپرپالزی، نکروز تیغه

شروع تالنژیکتازی، چماقی شدن المالها، فیوژن المالها و افزایش 

ها مشاهده شد. مطالعات بسیاری نیز آن درهای موکوسی سلول

ا و هکشدر اثر تاثیر ماالتیون و سایر حشرههای مشابهی آسیب

 دانهای مختلفی از ماهیان را گزارش نمودهگونه ها، بر رویآالینده

(Fahmy ،6096؛ Moitra  ،؛6096و همکاران  Vemurugan و

، Cengiz؛ David ،6003و  Vineetkumar؛ 6001همکاران، 

به توان که از آن جمله می (Unlu ،6006و  Cengiz؛ 6002

گردند، اشاره نمود. ترشح موکوس، مواردی که در ادامه بیان می

های آبششی در خورشید ماهی هم چسبیدن رشتهتورم المال و به

قرار گرفته در معرض  (Lepomis macrochirus)آبشش آبی 

 ،Duttaهای مختلف زیر حد کشنده دیازینون مشاهده شد )غلظت
خونریزی در المالی اولیه چون شناسی هم(. تغییرات بافت9112

تلیال، انحراف المالی ثانویه، های اپیو ثانویه، نکروز سلول

 های پیالر، نیز در آبششتلیال از سلولهای اپیجداسازی سلول

گرفته در معرض مونوکروتوفوس،  قرار ،Anabas testudineus ماهی

 (. 6009و همکاران،  Santhakumarمشاهده شد )

       Moitra ( 6096و همکاران ) به بررسی تغییرات بافتنیز 

که در  Clarias brachybranchus شناسی در آبشش گربه ماهی

قرار گرفته بود، ( Endosulan) کش اندوسولفانمعرض حشره

روز در معرض  90شناسی  پس از تایج آزمایشات بافتنپرداختند. 

روفیِ هیپرتتلیال، قرار گرفتن، حاکی از وجود نکروز اپی کشحشره

تلیوم آبشش و خونریزی در تلیال، تخریب اپیهای اپیسلول

روز نیز ادم و ورم و  60المالی اولیه در این ماهیان بود. پس از 

هم جوش خوردن المالهای ثانویه مجاور هم اتفاق افتاد. اما نیز به
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یک از این حاالت در ماهیان گروه شاهد که در معرض هیچ

 Ophiocephalus شیرین آب ماهی در نشد. یدهد نبودند، کشحشره

punctatus های زیر حد کشنده ماالتیون که تحت تاثیر غلظت

های آبششی آسیب دیده، بود نیز  المالی در هم پیچیده، سلول

و همکاران،  Pugazhvendamتورم و واکوالسیون مشاهده شد )

ون چتغییرات مربوط به تخریب و از بین رفتن آبشش، هم .(6001

تلیال در المالی ثانویه، الیه موکوسی ضخیمی تورم داخلی اپی

طور کامل پوشانده، تخریب ها و المالهای آبششی را بهکه  رشته

، تلیالهای اپیالمالی ثانویه، ضخیم شدن المال، التهاب سلول

لیوم تشکستگی در المالی اولیه، نکروزه شدن و از بین رفتن اپی

، Gambusia affinis( در ماهی 6009و همکاران ) Raoنیز توسط 

قرار گرفته در معرض دوزهای زیر حد کشندگی مونوکروتوفوس، 

که با استفاده از  نیز (9113) همکارانش و Duttlaگزارش شد. 

میکروسکوپ الکترونی به بررسی اثر استفاده از دوزهای زیر حد 

 پرداختند، Heteropneustes fossilis ماهی در کشندگی ماالتیون

سمت کمان آبششی گشوده شده شده که بهموکوسی بزرگ غده

 گیشکست و تورفتگی المال، درسطح زیادی هایشکاف بودند، وجود

 نکروز نمودند. گزارش و مشاهده را آبششی کمان در های کوچکلبه

تلیوم آبشش، از اثرات تخریب تلیال و از هم گسستن اپیاپی

پاسخ دفاعی ماهی د و آبشش هستن هایکنندهمستقیم تحریک

و همکاران،  Davidدر برابر آن، افزایش ترشح موکوس است )

جوشی( المالها و نیز المالهای هم چسبیدن )هم. به(6006

چماقی شکل نیز نوعی دیگر محافظتی است که در برابر وجود 

شود زیرا از این طریق، سطح تماس کننده ایجاد می ماده تحریک

، Duttaو  Richmondsیابد )معرض آسیب، کاهش میآبششِ در 

جوشی اولیه المالهای ثانویه در اثر ازدیاد و تکثیر . هم(9131

تلیال و  موکوس است. علت این امر این است که های اپیسلول

های آنیونپلی -(Mucinکه دارای موسین ) یهای موکوسسلول

ام وانند در به دتهستند که می -هاشده از گلیکوپروتئینساخته

ل داخانداختن مواد سمی موثر بوده و نتیجتاً از ورود مواد سمی به

(. Laurent ،9118و Perry گیری نمایند )تلیال آبشش پیشاپی

روز(،  68اما با  قرار گرفتن طوالنی مدت در برابر ماده سمی )

چنین خود مواد همرود. کارایی این نوع دفاع، از دست می

 موکوسی نیز در کاهش ورود مواد سمی، مفید هستند. 

 هایکبد، بزرگترین غده بدن ماهی است که انجام فعالیت       

کننده مواد سمی مختلفی را  بر عهده دارد. کبد اندام اصلی دفع

( که در ماهیان قرار گرفته در 9118و همکاران،  Duttaاست )

گردد شناسی جدی میتغییرات ریختدچار  ها،کشحشره معرض

(Rodrigues  وFanta ،9113 کبد برعکس آبشش .)

ا از ههای محیطی در تماس نیست اما آلودگیمستقیما با آلودگی

 رسند و اثر غیرمستقیم بر روی آن طریق خون به کبد می

گذارند. شاید تغییرات کبدی نیز نشانگری سودمند برای نشان می

محیطی اولیه باشد. در تحقیق حاضر، در یستهای زدادن استرس

، کش ماالتیونبافت کبد ماهی کلمه قرار گرفته در معرض حشره

، واکوالسیون هاهپیکنوزه شدن هست ،هادژنراسیون هپاتوسیت

ون و واکوالسی ا، پرخونی سینوزوئیدهروقها، پرخونی عهپاتوسیت

 که کبدباوجود این های کبدی مشاهده شد.لسیتوپالسم سلو

 اندام اصلی دفع و تنزل میزان ترکیبات سمی است، اما درصورتی

که کبد در مدت زمانی که غلظت مواد سمی زیاد باشد و یا این

طوالنی در معرض مواد سمی باشد، این مکانیسم کبد دچار 

، Brusleگردد )مشکل شده و نهایتاً سبب آسیب بافت کبدی می

سط سایر محققین نیز، عالئمی در تحقیقات انجام شده تو (.9112

ا، هکشمشابه در کبد ماهیان قرار گرفته در معرض سموم و حشره

(، تورم ابری، 6008و همکاران ) Fantaکه طوریمشاهده شد. به

نکروز مرکزی، آتروپی و واکوئله شدن را در کبد ماهی 

Corydoras paleatus گرفته در معرض متیل پاراشین، قرار

های چنین، هیپرپالزی، واکوئله شدن، رگهم گزارش نمودند.

خونی از هم پاشیده شده، هپاتوسیتِ تخریب شده، نکروز کواگوله 

قرار گرفته در معرض  Labeo rohitaشده مرکزی، نیز در ماهی 

های (. در بافت6009و همکاران،  Sarkar) شد گزارش سیپرمترین،

تامترین قرار نیز که در معرض دل Gambusia affinisکبدی ماهی 

 ایهسلول افزایش ها،هپاتوسیت هیپرتروفی کبدی، هایزخم داشت،

نگ و ای و تپیکنوزیس هسته چربی، کاپفر، نکروز مرکزی، تخریب

 (. Unlu ،6002و  Cengizشد ) مشاهده سینوزوئیدها، شدنِ کشیده

       Deka  وMahanta (6096 نیز عالئمی مانند تخریب ساختار )

ها، تها، تورم هپاتوسیتفکیک هپاتوسیت و تجزیه کبد، پارانشیمی

د ها را در کبشدن هسته هپاتوسیتنکروز مرکزی و پیکنوتیک

قرار گرفته در معرض  Heteropneustes fossilis نوعی گربه ماهی

 Esomus danricusماالتیون، مشاهده نمودند. در بافت کبد ماهی 

چون تورم و هایی همکه در معرض ماالتیون قرار گرفت، آسیب

و  Dasشد )ها و نکروزه شدن مشاهدهواکوئله شدن هپاتوسیت

شناسی آبشش و کبد ماهی مشاهدات بافت (.6098همکاران، 

کلمه که در معرض دوزهای زیر حد کشندگی ماالتیون، قرار 

دهد که ماالتیون سبب ایجاد اثرات مخرب گرفته بود، نشان می

گردد و عالئمی که بد این ماهی میهای آبشش و کبر روی بافت

ها و کبدهای آسیب دیده مشاهده شد، سبب ایجاد در آبشش

گردد. در نهایت، مشکالت فیزیولوژیکی و نهایتاً مرگ ماهی می

دهد که رابطه مستقیمی بین  های تحقیق حاضر نشان مییافته
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کش ماالتیون و فراوانی اختالالت قرار گرفتن در معرض حشره

های کبد و آبشش ماهی کلمه، وجود دارد و شناسی در بافتبافت

د تواند، نشانگری مفیهای آبشش و کبد میآسیب شناسی بافت
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