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 اسالمی آزاد دانشگاه            

 تحقیقات و علوم واحد             

 نامه یانپا یا رساله اصالت تعهدنامه            

 

 

 

 

 تاریخ در کهدریاشناسییستزرشته در دکتری مقطع آموختهدانشخراسانی  زاده شریعت سمیهاینجانب

عنواننامهیانپا از۸۹/۳/۹۲ با زیولوژیک، یف یها شاخصبر  یارژیلاکساد کش علفاثرات  یبررس خود

 5/91 نمره کسب با(Cyprinus carpio) خزر یپور دریاکان یبچه ماه DNA زان تخریبیو م یاییمیوشیب

 :شوممتعهدمی وسیلهینبد امنموده دفاععالیودرجه

پژوهش تحقیق حاصل رساله / نامهیانپا این1 در بوده جانبینا توسط شدهانجام و از که مواردی و

و ضوابطمطابق ،امنموده استفاده..(.و مقاله کتاب، ،نامهیانپا از اعم) دیگران یوپژوهش علمی دستاوردهای

.امکردهدرج و ذکر مربوطه درفهرست را آن مشخصات یروسا مورداستفاده منبع نام موجود، رویه

باالتر تریا پائین ،سطحهم) تحصیلی مدرک هیچ دریافت برایقبالً رساله / نامهیانپا این۸ سا( یردر

 .است نشده ارائه عالی آموزش ومؤسساتهادانشگاه

 از ...اختراعو ثبت کتاب، چاپ از اعم یبرداربهره هرگونه و استفاده قصد تحصیل، از فراغت از بعد چنانچه۳

 .نمایم اخذ را مربوطه مجوزهای واحد پژوهشی معاونت حوزه از باشم، داشته نامهیانپا این

 دانشگاهیواحد و پذیرممیرا ازآن ناشی عواقب شود، ثابت فوق موارد خالف زمانی مقطع هر در چنانچه4

 گونهیچه امیلیتحصمدرک ابطال درصورت و نموده رفتار ومقررات ضوابط مطابق جانبینا با است مجاز

.داشت نخواهم ادعایی



 زادهسمیه شریعت :خانوادگی ماون نام

:امضاء و تاریخ
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 :عنوان

 DNA تخریب زانیم و یاییمیوشیب ، زیولوژیکیف یها شاخص بر ارژیلیاکساد کش علف اثرات یبررس 
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 سپاس

سپاس خدای بزرگ را که مرا یاری رساند تا بتوانم این مقطع تحصیلی را به پایان رسانده و گامی در راستای 

 اعتالی علم بر دارم. 

 برخود واجب می دانم از عزیزانی که به من یاری رساندند سپاسگزاری نمایم. 

از استاد راهنمای گرانقدرم جناب آقای دکترحسین عمادی  که شاگردی محضرشان از بزرگترین افتخارات 

 زندگی علمی ام میباشد، به پاس زحمات بی شائبه شان در طی انجام این تحقیق سپاسگزاری می نمایم.

ازاساتید گرانمایه، سرکارخانم دکترشهال جمیلی وجناب آقای دکتر علی ماشینچیان  که زحمت مشاوره این 

 پایان نامه را بر عهده داشتند نهایت تشكر را دارم. 

از داوران گرامی سرکار خانم دکتر مصطفوی،جناب آقای دکترشریف وجناب آقای دکتر زاهد. که زحمت 

 داوری و تصحیح این پایانامه را به عهده داشتند کمال سپاس را دارم.

 ازجناب آقای مهندس مهران احمدپوربه پاس زحماتشان کمال تشكر را دارم.

از ،سرکار خانم دکتر شكرپور و جناب آقای دکتر رحمتی، اساتید ارزنده دانشگاه تهران  وهمچنین از جناب 

 آقای دکترمقدسی سپاسگزاری می نمایم.

 ازآقای مهندس سلمانی،کازشناس محترم مجتمع آبزی اکسیر کوثر تشكر می نمایم.

 از همسرمهربان و همیشه همراهم به دلیل همكاری و دلگرمی هایش نهایت تشكر وقدردانی را دارم.

 ازپدرومادر عزیزم وخواهران مهربانم به دلیل حمایت های بی دریغشان کمال سپاس را دارم.

 .زنجانی کمال تشكر را دارماز دوست عزیزم خانم دکترعسل 

را از تشكر کرده و برایشان آرزوی موفقیت و سربلندی  به من یاری رساندندکه  یدر پایان از کلیه دوستان 

 .خدای منان خواستارم
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 دهچکی
پورکانیماهبچهDNAتخریبزانیمویاییمیوشیبزیولوژیک،یفیهاشاخصبرارژیلیاکسادکشعلفاثراتتحقیقدراین

قرارگرفتپژوهشمورد(Cyprinus carpio)خزریدریا باخزردریاییکپورماهیبچهعدد551بدینمنظورتعداد.

15±۲/1وزنیمیانگین بهشدهیهتهگرم گرفتندروز61مدتو آزمایشقرار اینپژوهشدمایآب.مورد درجه۸7تا۸۳در

ومیرمرگنتایجوانجامOECD 203(1۹۹۸)کلوپروتاساسبرساعت۹6دورهسمیتحادطیآزمون.سانتیگرادبود

روزه۳1دورهطیOECD 204کلوپروتاساسبرنیزسمیتمزمنآزمون.شدثبت۹6و۸4،4۲،7۸صفر،ساعاتطی

طیآداپتاسیونازبعد.ماهیانوفاکتورهایمهمآبثبتشدغیرمعمولرفتارهایوبالینیدرطولدورهعالئم.گرفتانجام

بیوشیمیاییخونسلولیسنجشفاکتورهایمنظوربه۳1و11،۸1روزهای شدگیریخون،و انجام نمونه. هایبرایتهیه

پارافینباکردنآغشتهوسازیشفافآبگیری،نیزبعدازبرشوجداسازینمونهمراحل(آبشش،کبد،کلیه،عضله،طحال)بافتی

هابرشاینسپسگردیدتهیهمیکرونششضخامتبههاییبرشمیکروتوم،وسیلهبهوتهیهپارافینیهایبلوک.گرفتانجام

 Eclipseمدلژاپن،نیکوننوریمیکروسکوپباشدهتهیهبافتیمقاطع.شدندآمیزیرنگ(H&E)ائوزین-باهماتوکسیلین

E600شدندبرداریعکسویموردبررس گرفتکامتسنجشروشبهDNAآسیبگیریاندازه. صورت .قلیایی

وطرفهیکواریانسآنالیزطریقاز،17ویرایشSPSSافزارنرمازاستفادهباتحقیقنتایجبهمربوطهایدادهوتحلیلتجزیه

غلظتدر(LC50)حادحاصلهسمیتنتایجاساسبر.گرفتانجام،(mean±SD)15/1سطحدردانکنآزموناساسبر

آزمایشدورهسههردرگرممیلی5/1تیمار.آمدبهدستلیتردرگرممیلی5/1و1/1،۳/1وسمیتمزمنلیتردرگرممیلی6/1

دورهسههردرفسفاتازآمینازوآلکالینترانسآمینوترانسفراز،اسپارتآالنینمیزانبیشترین.گلوکزبودمقادیرینترکمدارای

بهشاهدتیمارکلسترولدرمیزانکلوآلبومینوکمترینپروتئینمیزانباالترین.شددیدهگرممیلی5/1تیماردرآزمایش

آمددست بررسیفاکتورهای. بیشترینیوشیمیاییبپساز بیشترینشاهدتیماردرقرمزگلبولتعدادخون گلبولتعدادو

لیتر5/1تیماردرسفید در آمددستبهمیلیگرم درلیتر5/1تیماروهموگلوبیندراتوکریتهمنامیزکمترین. میلیگرم

ناحیهازاکسادیارژیلکشعلفمختلفهایغلظتبامواجههتحتماهیانکهنددادنشانشناسیبافتتصاویر.آمددستبه

مالنوماکروفاژمراکزسایزوتعدادافزایشبینابینی،بافتدرخونریزیکلیهبافتدر.اندشدهپاتولوژیکضایعاتدچارآبشش

میوفیبریلدرعضله.یافتافزایشمالنوماکروفاژمراکزکبددر.شدمشاهدهادراریهایلولهپوششیاپیتلیومهایسلولنکروزو

شد مشاهده اغلبمیوفیبریلها در موجدارشدن وچروکیدگیو گرفتند فاصله هم از ها تخریبمتوسطنتایجاساسبر.

DNAشدمشاهدهدرصد5/۸1معادللیتردرگرممیلی۳/1کشندهتحتغلظتدرتخریبمیزانبیشترین. 

کلماتکلیدی : وعضله)شناسیبافتقلیایی،کامتپور،کاکسادیارژیل، کبد،کلیه ،فاکتورهایبیوشیمیاییوسلولی(آبشش،
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 مقدمه 9-9

کنترلبرایکشاورزیهایکشآفتبهنیازآندنبالبهوکشاورزیتولیداتافزایشبهنیازوجمعیترشد

عمومیبهداشتسطحارتقاءوهابیماریبامبارزهوسویکازمحصولمیزانافزایشبرایآفاتبامبارزهو

.استشدهسببراکشاورزیوبهداشتیاموردرهاکشآفترویهبیووسیعاستفادهدیگر،سویازجامعه

شیمیاییموادازاستفادهگیرد،میانجامسموممصرفکاهشبرایکهاقداماتیرغمبهنیزماکشوردر

وسطحیهایآبازبرخیآلودگیگرفته،صورتمتعددمطالعاتطیواستگسترشحالدرکشآفت

1۳۲6باقری،)استشدهگزارشهاآنپیرامونمصرفیهایکشآفتباهاآناطرافمحیط سمومبین(.

،هاکشعلفترتیببهسپساست،هاکشحشرهبهمربوطمصرفمیزانبیشترینمورداستفاده،کشاورزی

(.1۳۲۸،کشاورزیجهادسازمانگزارشات)دارندقراربعدیهایردهدرهاکشکنهوهاکشقارچ

ا داشتنیرانکشور ظرفامکانکشاورزی،هایزمینوسیعسطحومتنوعاقلیمیشرایطبا تولیدیتو

درمعرضزندگی،درطولیادشدهتولیدات.داردراموجودوضعازبیشتریحت،یباغوزراعیمحصوالت

بهخسارتبروزموجبکهدرصورتیعواملاین.قراردارندپرشمارییرزندهوغزندهآورزیانیدمفعوامل

وشمارآمدهبهوناخواستهنامطلوبعاملیشوند،اوهایییودارایدام،یباغزراعی،ومحصوالتانسان

یشافزاغذایی،منابعبهفزایندهنیازوکشورجمعیتافزایشبهباتوجه.شوندمیشاملراآفتعامیمعنا

.ناپذیراستاجتنابیامرکشاورزی،تولیداتوریبهرهباالبردنبرایتالشامکانتاحدکشتیرزسطوح

مسائلنظرگرفتندرباروندکاهشاینبایدکهداردمهمیبسیارنقشآفاتخسارتکاهشمیانیندرا

باوجود.باشدهمراهآبزیجانورانبخصوصمفیدوجانورانانسانبرایاحتمالیوخطراتیزیستمحیط

زراعی،محصوالتترآسانوترگستردهتولیدوامکانگیاهیآفاتدفعسمومها،کشآفتبهینهاثرگذاری

یمحورمبنسموگاهزدهسمیتذهنفراوان،تأسفبامواداینازکاربردناشیسودیشوافزایدام،یباغ

زیرزمینیهایآبوزیستمحیطیآلودگ،هاآنبهآفاتمقاومتبروزموجبمواد،اینٔ  رویهیببرکاربرد

وگاهسرطانوانواعانسانیگوناگونهایعارضهوهابیمارییدایشوپانسانسالمتخطرافتادنبهیزون

واستضروریبسیارهاکشآفتکاربرددرموارداینبهتوجهلذا.استشدهدرافرادناشناختههایبیماری

سالمتامنیتضامن بودخواهدجامعهو هایپاسخارزیابیبرایآزمایشگاهیهایمدلازجملهماهیان.

بسیارخودزیستمحیطدرتغییراتبهموجوداتاینباشند،میمحیطیهایآالیندهازناشیبایومارکری

شیمیاییموادبامرتبطآبیهایمحیطآلودگیبالقوهاتخطربیارزیادریتوجهقابلنقشوبودهحساس

داردانسانسالمتبانزدیکیبسیارارتباطآبزیموجوداتسالمتدیگرطرفاز.کنندمیبازیجدید

.(Vrijheid, 2000)شودمیختمانسانبهنهایتاًآبیهایاکوسیستمغذاییزنجیرهازبخشیچراکه
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 خزردریای  9-2

ازموجوداتیفردومنحصربهنامعمولیبترکآب،یوشوربودنبستهزیاد،وسعتدلیلخزربهدریای

کاسپیَندریاییامازَندَراندریایخزر،دریای.(1۳۲۲،یوگودرزکوالیی)استدادهیجاخوددررازنده

ازوآذربایجانیوجمهورروسیهبهغربازروسیه،بهشمالازایران،بهجنوبازکهاستآبیایپهنه

قزاقستانترکمنستانهایجمهوریبهشرق 1-1)شکلشودمیمحدودو ازبخشیدرگذشتهدریااین(.

این (www.wikipedia.org). کردمیمتصلاطلساقیانوسبهراآراماقیانوسکهبودتتیسبزرگیایدر

،شودمیبندیطبقهزمینکرهخودکفایدریایترینکوچکگاهیوجهاندریاچهترینبزرگگاهیکهدریا

تا1۹6بینآنعرضوکیلومتر1۸11تا11۳1بینآنطول.استخشکیدرمحصورآبیپهنهترینبزرگ

کیلومتر4۳5 (1-1شکل)است استآزاددریاهایسطحازترپائینخزردریایسطح.

(www.wikipedia.org) آبزارزشمندمنابعاین. کشاورزی،برایمناسبهایزمینکناردریاناز

استآوردهپدیدساحلینواحیدررامتراکمانسانیهایگاهسکونت ترینبزرگاینبهرود1۳1مسیر.

توسطورودیدرصدآب۲1وولگاستهاآنترینمهمکهشودمیمنتهیجهانیاچهدر هارودخانهآنرا

شورآبشیرین،هایآبورودباوجود.کندمیتأمین بجنوبیانتهایدرواستماندهخزر یشتریناز

فرآیندییعنیرود،میدستازتبخیرٔ  یجهدرنتتنهاونداردراهبیرونبهخزرآب.استبرخوردارشوری

ترپایینوبودنبستهٔ  یجهخزردرنتآبینینشعقبوپیشروی.دهدمیافزایشراآبشوریاحتماالتکه

وولگاآبریزیهادرحوضهجویهایریزشوضعیتبهزیادیاندازهتاجهانآزادهایآبازسطحبودن

داردبستگیرودهایرسا تأثیرتحتراسواحلساکنانزندگیتاریخدرطولهموارهآب،سطحدرتغییر.

درخزردریاییهاقسمتسقوطوافولروس،دانیوجغرافمورخلوگوهیلف،کهییتاجااستقرارداده

. (Huseynov, 2012)داندمیآنازناشیرادهمقرن

http://www.wikipedia.org/
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شممالیوسعتچهارمیکدرآنآبدرصدنیمتنهاکهطوریبهاست،عمقکمبسیاردریااینشمالیقسمت

بمهکمهیارودخانه1۳1از . (www.wikipedia.org)استمتر6ازکمترمیانگینطوربهآنعمقوداردقرار

مکعمبکیلمومتر۸41میانگینطوربههرسالوشودمیواردغربیشمالازولگارودتنهاریزند،میدریااین

1۸۸حمدودسماالنهوداردقمراربحرانمیشمرایطدرآلودگیازنظرخزردریای.کندمیایندریاواردراآب

شممودمممیآن واردنفممتانتقممال ودرنتیجممهاسممتخراجزاسممرطاننفتممیهممایآالینممدهتممنهممزار

(Olivier Bussières, 2015). دریایی،هایطوفانوآبسطحدماییشافزا،درسواحلزاییبیابانگسترش

 از تمرجمدیاخیمریهادرسالکهاستیازمشکالتیشمارمهاجم،هایگونه ورود وایگونهتنوعکاهش

حمالدرعینامااستکردهفردیمنحصربهگیاهانوجانورانمنزلگاهراآنخزربستهیعتطب.اندشدههمیشه

.باشدپذیرآسیببسیارصنعتیوکشاورزیهایآلودگیمقابلدرتاشدهموجب
یدریایخزراماهوارهتصویر-1-1شکل
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وغذایییهمواداولهایمؤلفهافزایش با خزردریایبههارودخانهورودیعظیمحجمبیستم،قرنیلازاوا

آبمحلولاکسیژنغلظتکاهش شدهمراهدر اولیهافزایش. ورودیافزایشدلیلبهغذاییمواد

بخشعمیقهایآبنامناسبتهویهبرایعواملترینمهماز(زمستانیسرمایشدتوکاهش)هارودخانه

عمیقهایالیههایآبدرمحلولاکسیژنیزانمشده،انجاممطالعاتاساسبر.باشندمیخزردریایجنوبی

استنامطلوبآبیهایارگانیسموزیستیهایگونهاغلببرایخزردریای

(Dumont, 1998 جنوبیبخشویژهبه وخزردریایزیستمحیطامروزهکهاستذکرقابلواقعیتاین(.

واکتشافزیادحجمدلیلبهدریاایناکوسیستم.شودمیمحسوبیادندرآلودهآبییهاازتودهیکی،آن

 قرار فشارتحتکشاورزیوشهریهایفاضالبیادزیرمقادیهوتخلوگازنفتیرنظمعدنی مواداستخراج

(.Zaker et al., 2007)دارد

منابع شهرخانگیپسماندهایبهتوانمیخزردریایهاییندهآالاصلیاز وصنعتیهایفاضالب،یو

وهاکشآفتها،نیتراتوهافسفات،یدلوتواستخراجحین در گاز ونفتنشتسنگین،فلزات،یکشاورز

هایندهآالورودیحجمبیشترینکهاستاینیتحائزاهمنکته(.Kosarev, 2005)نموداشارهشویندهمواد

افزایشدلیلبهجنوبیساحلیمناطقعالوهبه،است هامرداب و هارودخانهطریق از خزردریایبه

درآلودگیمنابعگستردگی و هاآالیندهافزایشمتأسفانه.روبروستآالیندگییشباافزاانسانیهایفعالیت

وزندهموجوداتمختلفهایگونهنسلازدیاد وحیاتادامهبراییجدیاربستهدیدیساحلیمناطق

.(Kideys et al., 2008)هستندجدی وپیشگیرانهاقدامات نیازمندکه باشندمی خزردریایآبزیجانوران

 کپور ماهی 9-1

Cyprinidaeسیپرینیده:خانواده

 Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758):نامعلمی

 common carp:اسمانگلیسی

 کپورمعمولی:اسمفارسی

 معمولماهی خانوادهCyprinus carpio Linnaeus1758،(وحشی)یکپور است Cyprinidae از

(Kohlmann et al., 2003.)واقتصادیدریایخزربودیهاازگونهپیشیکیسال61تاحدوداینماهی

 وجود سواحلدریایخزردرتمامگونهینااگرچه.گردیدیممنبعغذاییمهمیبرایمردممحسوبعنوانبه

بین از رویهویباخیربهعلتصیدیهادهه در اما،شودمیهارودخانهیدمثلواردمصبتولیوبرادارد

درمنطقهحفاظتبهیازمندنیهاجزوگونهکهطوریبهیداکرده،پآنکاهشنسلیدمثل،تولیهامحلرفتن

شمار همچنینبیشترینفراوانییم به ینارود، شرقیدریایدرجنوبگونه تاالبخلیجگرگان)خزر و

گمیشان نادرعبدلی)است( ماهی.(1۳۲7،یو این هایآبدر لبشیرین زندگو کندمییشور دمای.
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درجه۳1تاگرادسانتیدرجه۲دمایباالی از و استگرادسانتیدرجه۸5تا1۲رشدآنمناسببرای

یمیهتغذگرادسانتی معمول.(۸-1شکل)نماید موجوداتریزیزخوارچمههیکپور از آب، بستر استو

هاکرم نوزادحشراتپوستانسخت، تخمازیزنیگاهحیوانات،الشه،یاهیوگفضوالتحیوانییوحت،

 و هاتاالب ماهیدرینا(۸-1شکل ((1۳۲۸همکاران، ویستار (کندمیمصرفخودونوزادانماهیان

مواد و هاکرم،پوستانسخت،تناننرم از دریایخزر در خونیویهاازکرمزیادی حد استخرهایپرورشیتا

 از درفصلبهارآنتولیدمثل.شودمیبالغیسالگ4تا۳درسن.کندمیتغذیهیوجانوریدهگیاهیپوس

جنوبیدریایدرحوضه.یابدیماوایلتیرماهبستهبهشرایطاکولوژیکمنطقهادامه تا ماهشروعویبهشتارد

 و سوقرهٔ  رودخانه در واستخردادماهپایان ماهتایبهشتارد اواخر انزلی،دورهمهاجرتازدرتاالبخزر،

درتمامیعیوطببومیصورتبهیکپورمعمولماهی.استماهیبهشتاردپایان ماهتاینفرورد ازگرگانرود

ازکهآنهایماهیبچهعددهایلیونموساالنهداردوجوددریاچهسدارس و سواحلجنوبیدریایخزر

 حاصل مصنوعی تکثیر شودمیطریق برخی در مخازنهارودخانه، و رهاسازی شودمیسدها

(www.wikipedia.org)ذخایر کاملیازشناختیازمندنارزشمنداینماهی ذخایر از استفادهاصولیپایدار 

استموجودآنهاییتجمع و گشاییماینآگاهی. یهوکلیزیبرایمسئولینمربوطهربرنامهتواندراه

 کمکبهحفظذخایردرجهت برداربهرهعوامل آنباشد صید فشاروکاهشموجود تنوعژنتیکیمنابع.

مددریاییاهمیتیحیاتیبرایحفاظت یریتو نیازمندیبرایحفاظتعنوانبهداشته،هاآناز ازاولین

 (.Diz and Presa, 2009)استمقابلتغییراتشرایطمحیطی در هایتجمعسازش

 

 
تصویرماهیکپوروحشی--۸-1شکل
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 ها یماهبر  ها کش علفاثر  9-4

توانازیمسطحیافزودویاهایعلفبرایازبینبردنهاآبمستقیمبهصورتبهتوانیمراهاکشعلف

هایینزمیکردنپاشسمرسوباتناشیاز(.۳-1شکل)سطحیافزودهایآبرابههاآنیدیگرهاروش

 هاآبمجاور بالقوهیرهایمسیکیاز به مواد استهاآبورود . بههاراهینترعمدهاز یآلودگیماهیان

یمهاکشعلف اضافهبهتوان هاآنکردن کردینزمبه اشاره آبی گیاهان کنترل یا و برنج کاشت .های

بخشیازعملیاتمدیریتآفاتواثراتغیرهدفمنداستکهتوسطکشاورزانوهااستفادهحال،اینینباا

توانندیماینمحصوالت.شودمیسطحیدرنظرگرفتههایآبدرهاکشآفتدیگرافرادبرایاستفادهاز

 استفهایآبسببآلودگیدر با ایناثراتدربرخیمواقع ازسطحیشونداما درمحصوالتبافرهااده

زمینی یا برایاسپریهواییو حدیکاهشدهدیممورداستفاده تا اینآلودگیرا تواند اسپریمستقیم.

.سطحیباشدهایآبتواندیکیازمنابعورودسمومبهیمرویدرختان

 
(Tierney et al., 2013)یسطحهایآبدرهاکشعلفتخریبورهاییمسیرهایمنابع،ازگرافیکیتصویری-۳-1شکل



ودواصطالحپراکندهشدن.شوندتدریجیتجزیهمیصورتبهبهمحیط،اینموادهاکشعلفپسازورود

Dissipation and dissipation)شدنپراکنده بازگوفرآ( یجابهاستفادهقابلکنندویمیندهایمختلفیرا

یکدیگرنیستند .استازمکانیبهمکاندیگرهاکشعلفحرکتکنندهیفتوص(Dissipation)پراکندگی.

 یایممکاننقلاین و گیرد صورت رواناب حرکت تبخیر، آب، قطرات حرکت توسط توسطتواند

هایخاکجذبشودیسمارگان degradation)تجزیه. ازیکفرمهاکشعلفتغییرحالتکنندهیفتوص(

استمولکولیخاصبهفرممولکولیدیگر یندهایشیمیاییمختلفیمثلفرآتواندتوسطیمعملتجزیه.
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 و فتولیز مثل فیزیکی فرآیندهای اکسیداسیون، یا و گونهفرآهیدرولیز بیولوژیک هاییندهای

گیاهانوحیواناتصورتبگیرد1هایکروارگانیسمم سمیتمراتببهموادحاصلهازتجزیهترکیباتاولیه.

وترکیباتیمثلشودمییلسموماولیهبهموادمعدنیتبدیتمنجربهدرنهااینمسیرادامهکمتریدارندو

.شودمیسدیم،فسفاتوآبتولید،کلروریکگازکربن

 ی آبها ندهیآالعنوان  به ها کش آفت 9-4-9

 مورداستفاده آفات کنترل و برایکشتن که است شیمیایی مواد کلیه یرندهدربرگ و مرکب یاواژه کشآفت واژه

گیرندیم قرار این ینهدرزم. شامل کشاورزی، ۸هاکشکرم ها،کشقارچ ،هاکشحشره ،هاکشعلف مواد
 و 

۳هاکشجونده
کشنده)  جوندهمهره جانوران سموم دار .است( ازهاسالدر گسترده استفاده اخیر، ی

زیستبهیکیازمعضالتاصلیآلودگیمحیطروندروبهرشدنگرانیراایجادنمودهاستوهاکشآفت

بخصوص-درایراننیزمصرفاینسمومدرمزارعکشاورزی.(Zhu et al., 2011)شدهاستیلتبدبشر

بهفراوانیصورتهااستان زیادومتنوعیهستند، گیردیمیشمالیکهدارایمنابعآبیطبیعینسبتاً بین.

بیشترینمصرفمربوطبه استهاکشحشرهسمومکشاورزیمورداستفاده، ،هاکشعلفسپسبهترتیب.

کشقارچ و هاکشکنهها دارندهاردهدر قرار بعدی ی . بههاکشحشرهبین مربوط مصرف بیشترین ،

هایبعدییگاهجادورسباندرهایگوزایتون،اتیونوکشحشره.استدیازینون،سپسسوینواندوسولفان

(.1۳۲۸کشاورزی،جهادسازمانگزارشات)قراردارند

 بر آبزیان ها کش آفتزیستی  تأثیرات 9-4-2

 کشآفتبیولوژیکاثراتخصوصدرمطالعاتاگرچه استویافتهیشافزایگذشتههاسالطولدرها

 ماهیان روی سموم این ازنظراثراتمنفی مختلفی ازجملهپارامترهای رفتاری،شناسبافتبیوشیمیایی، ی،

بهاماالزماستتافاکتورهایدیگریازقبیلآسیب،(Zhu et al., 2011)اندشدهیابیارزیدمثلتولرشدو

DNA معرض در گرفتن قرار از ناشی عواقب ارزیابی گیردهاکشعلفبرای قرار مورداستفاده

(Mitchelmore and Chipman, 1998).

شدهشروعیعوارضواثراتیکمادهسمیازسطوحتحتسلولیوسلولیطورکلبه تواندیمونهایتاً

 تحتازآنپسکلاکوسیستمو را بیوسفر تأثیرمجموعه دهد Lee and Steinert, 2003)قرار آلودگی(.

عنوانعلتتغییراتدرپویاییجمعیتچندینگونهماهیدرهایآبی،بهیستماکوسدرهاکشآفتناشیاز

 جهان استشدهشناختهسطح . مختلف سموم با مواجهه از ناشی منفی اثرات مثال برکشآفتبرای

،(Thunnus thynnus)مالماهیتوندریایش ،(Gambusia holbroki)هایوحشیماهیگامبوزیایتجمع

                                                             
1
 microbiota 

2 Nematocides 
3 Rodenticides 
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(Oryzias latipes) مداکا معمولی کفشک ،(Solea solea) سفید خاویاری ماهی ،(transmontanus

Acipenser)تیالپیاینیل،((Oreochromis niloticaیاقهوهیآالقزلماهیو(Salmo trutta) شدهگزارش

ازحد،بیماری،تغییردرالگوهایباروریویاازدستدادنزیستگاهیشبالبتهعواملدیگرنظیر،صید.است

.(Candioti et al., 2010)تواندبهاینوضعیتکمککندیمنیز

 هاکشآفتاغلب راه محیط به تازه که هستند سنتتیکی یداکردهپعوامل و بنابرااند اثرات برهاآنین

ژنوتوکسیکاین اثراتمربوطبهنتایج بعالوه.بینینیستیشپشدهوقابلیبررسهایزیستیکمتریستمس

هاباورودبهپیکرهیکموجودیندهآال.(Cavalcante et al., 2008)استمتناقضگاهناقصواغلبمواد

 لیپیدهاواسیدهاینوکلئیکیدراتکربوهها،ینپروتئیمثلباارزشیهاماکرومولکولتوانندبهیمزنده ها،

هایمختلفیندهآالاثراتناشیازترینمهمیکیاز.رافراهمنمایندهاآنآسیبرساندهوموجباتتخریب

محتوای به آسیبوارده آبزی، جانداران ژنتیکیاستبر محتوایژنتیکیدر. آسیببه عوارضناشیاز

 نموصورتبهتوانیمآبزیانرا بالغغکاهشرشد، افراد و میزانبازماندگیالروها یرطبیعیوکاهشدر

نمود مشاهده قرارهاگزارشبرایمثال. از ماهیآبشیرینبعد گونه دو اختاللباروریدر ییمبنیبر

ارتباطبینآسیبشدهارائهگرفتندرمعرضعواملژنوتوکسیک نتایجحاکیاز واسپرم DNA استکه

بعالوهدرمطالعهموردیصورتگرفتهبر.(Devaux et al., 2011)استتوسعهوتکاملجنینیالروماهی

یگوهایمنطقهمرویجمعیتمیگودریکمنطقهآلوده،درمقایسهباناحیهفاقدآلودگیحاکیازآنبودکه

ناحیهمرجعتراکموتولیدالروکمتریداشتندوآسیب با درمقایسه نشاندادندDNAآلوده باالتریرا

(Lee and Steinert, 2003).اینموضوعدرموردرابطهآسیبناشیازموادژنوتوکسیکرویفاکتوررشد

 (Steinert et al., 1998)استشدهگزارشنیز آفتهرحالبه. محکشرفتار در تأثیرآبیتحتهاییطها

شدتبایکدیگرمختلفبهیهاکشمتعددیقرارداشتهوازطرفیحساسیتموجوداتزندهبهآفتعوامل

 .متفاوتاست

 (EC 3% ®استار تاپ) اگزادیارژیل کش علف 9-5

جامدصورتبهکهاستاکسیداز پروتوپورفیرینوژن تجاریتاپاستاربازدارندهباناماگزادیارژیلکشعلف

.درمزارعبرنجاستبرگپهنسالهنازکبرگو1هرزهایعلفوسفیدرنگبودهومواردمصرفآندر

مرگگیاهدرنتیجهخشکشدناندامگیاهودرنهایتدرگیاهشاملکلروز،نکروزوکشعلفتأثیرعالئم

طوربههمچنین.مقاوماستکامالًبشدتجذبموادآلیخاکشدهودربرابرآبشوییکشعلفاین.است

جمهوریکوبا،کرواسی،کاستاریکا،کلمبیا،چین،شیلی،کامرون،بلغارستان،بنگالدش،درگسترده

ژاپن،،عاجساحلایتالیا،اسرائیل،عراق،ایران،اندونزی،هند،گواتماال،فرانسه،مصر،اکوآدور،دومینیکن،

نیجریه،میانمار،جنوبی،کره وپرو،پاناما،پاکستان،نیکاراگوئه، .غیرهفیلیپین شودمیاستفاده
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(Mandal and Nag, 2014.)

هاکشعلف میان در مصرفرا کشاورزیدارندهاکشآفتباالترینمیزان در . سال سراسر۸117در در

4/۸جهان کیلوگرم کشآفتمیلیارد گرفتکه قرار 41%مورداستفاده میلیون۹51آنیعنیچیزیحدود

.(Al-Sabti U.S. EPA, 2012)بودهاکشعلفکیلوگرمسهم

 : oxadiargyl نامعمومی

 : herbicide کالس

 : oxadiazole گروه

 : C15 H14 CL2 N2 O3 (341/2)مولکولیفرمولووزن

: WG 80%, EC 3%W/Vدرایرانشدهثبتفرموالسیون

 :بافرمولشیمیایی

5-tert-Butyl-3-(2,4-dichlor-5-(prop-2-inyloxy)phenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)- on (4-1)شکل  


ادیارژیلاکسکشعلفیساختارمولکول-4-1شکل



 آبی های سازگان بوم زیستی های پایش 9-6

ترینعمدهازوشدهمحسوبیزیستمحیطعلومحیطهدرمهمموضوعاتازیکیزیستیپایش

انجامحالدرجهانسراسردرایگستردهطوربهامروزهکهاستاکوتوکسیکولوژیدرکنونیهایاستراتژی

رابطهدرگرفتهانجاممشاهداتطریقازاکوسیستمیامحیطیکوضعیتارزیابیدرواقعزیستیپایش.است

سرعتبهآبیهایاکوسیستمتغییراتآنوسیلهبهکهاستگیاهیوجانوریحیاترویهاآالیندهاثراتبا
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  شودمیجلوگیریشودکنترلغیرقابلاینکهازقبلآنمخربتأثیراتازوشدهدادهتشخیص

(Hussein et al., 2008).

کشفدرهایافترهازوسیعیگسترهبرمشتملباشد،ماهیانهاآننهاییهدفکهمحیطیزیستهایپایش

شناسیپویاییگسترده،هایوتحلیلتجزیهتاومیرمرگمستقیمهایبررسیازآبیمحیطآلودگیاثرات

زیستینشانگرهای)سلولیتحتتغییراتسنجشهمچنینوجامعهساختاروجمعیتی است( نظارت.

پاسخگویبتواندکهاستدقیقیومنظماجراییوآزمایشگاهیهایبرنامهمستلزمهاکشآفتبرکنترلی

رسوبات،آب،مثلمطالعاتیابزارهایبهینهجهتدربتواندهمچنینوباشدهاآنکاربردهایدوره

Ongley, 1996)گیردقرارمورداستفادهزندهموجودات بهمربوطپایشازحاصلهایدادهمتأسفانه(.

 .استمحدودتوسعهدرحالکشورهایخصوصبهجهانتمامیدرهاکشآفت

 بایومارکرها 9-7

بایومارکرها اصطالح تعریفبرای چندین هایشاخصیا شدهارائهزیستی یکطورکلیبهاستکه در

هرگونهتداخلبینسیستمبیولوژیکوپتانسیلخطریریگاندازهشاملتقریباًورودیممفهوموسیعبهکار

فیزیکیوبیولوژیکباشد استکهممکناستشیمیایی، یکتغییردریکعنوانبهیکشاخصزیستی.

بیولوژیک )استشدهتعریفپاسخ سطح از تغییراتمولکولییهاپاسخدامنه فیزیولوژیکتا و سلولی

رفتاری ) متواندیمکه در به باشدمربوط محیطی شیمیایی مواد سمی اثرات یا بودن  عرض

(Lam and Gray, 2003, Van der Oost et al., 2003).

باسطوحمختلفهاآنارتباط«نشانگراکولوژیک»،«نشانگرزیستی»،«شاخصزیستی»تعریفاصطالحات

دهدمیتشکیالتبیولوژیکرانشان

 شیمیایی مواد به بیولوژیکنسبت پاسخ هر به محیطیزیستشاخصزیستی سطح یا ارگانیسمدر و

کهاستیکانحرافازوضعیتنرمالٔ  دهندهنشانوشودمیگفته...(ادرار،مدفوع،مو،پرو)تولیداتآن

.(Lam and Gray, 2003)آنرادریکارگانیسمسالمتشخیصدادتوانینم

بامحیطیزیستتوسطیکارگانیسمدرشرایطشدهدادهاطالعاتعنوانبهنشانگرزیستی زیستگاهخود

 یا عدمحضورشو یا ٔ  واسطهبهحضور یکپارامتراستشدهتعریفرفتارش، اکولوژیککه نشانگر و

.(Van der Oost et al., 2003)کندمیاکوسیستمیاستوساختاروعملکرداکوسیستمراتوصیف

آمریکا تحقیقاتملی مرکز سازمان اساستعریفدو بر بهداشتجهانی سازمان زیستییهاشاخصو

:بهدوردهتقسیمشوندتوانندیم

 مواجهه یها شاخص 9-7-9

ویامحصولمتابولیتحاصلاز(بامنشأخارجی)ارگانیسمباموادشیمیاییٔ  مواجههتشخیصوسنجش
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العملعکس هامولکولبرخی هایسلولیا ناگوار عامل به استهدف ارگانیسم درون یریگاندازهکه

شوندیمهستندکهدرزمانمواجههباموجودزندهباآالیندهپدیدارییهاشاخصاینگروه،درواقع.شودمی

میزانتأثیرپذیریموجودومیزانتغییراتهاشاخصاین.کنندیمویاتغییرپیدا رانشانشدهحاصللزوماً

.دهندینم

 تأثیر یها شاخص 9-7-2

نشانییهاشاخص مختلفیازیهادامنهودهندیمهستندکهمیزانتأثیرپذیریموجودومیزانسمیترا

هاییبآس مرگموجوداتزنده مرگ)سلولیتا ازسازگاریتا دارند( بههمراه هاییریگاندازهازجمله.

مای یا بافت داخل تغییرات دیگر و فیزیولوژیک تغییرات کهبیوشیمیایی، است ارگانیسم یک بدن عات

جهتتشخیصسالمتکاملیانسبیموجودازاختاللوبیماریبهرسمیتیهاشاخصعنوانبهتواندیم

شوند شناخته . تأثیراتٔ  دامنهاگر کشیده هم اکوسیستم و جامعه جمعیت، سطح به باشد، وشدهزیاد

 .(Van der Oost et al., 2003).گرددیمپایشمحیطکاملصورتبدین

این(سطحفرد،جمعیت،جامعهواکوسیستم)موجوداتزندهدرسطوحباالتربررسیشوندیهاپاسخاگر

نشانگرزیستینامیدههاپاسخ (شاخصزیستی)درسطحزیریکفردهاپاسخبررسی.شوندیماصطالحاً

مشخصیرابرایپژوهشگرروشنکنداماوقتیدرسطحفردوباالتراینبررسیصورتیهاعلتتواندیم

 .گرددیمگیردیافتنعلتاختصاصیبسیاردشوار

 بر موجودات زنده ها ندهیآالاثرات  9-۹

درطورکلیبه(شیمیاییٔ  مادههر)محیطیهاییندهآال جانوراندرممکناستدونوعمسمومیتعمده

:معرضایجادکند

 مسمومیتحاد)اثراتکشنده بین(: از را فرد چندروز تا طیچنددقیقه در سمیتاستکه سطحیاز

معرضکهفرددردهدمیوتغییراتبارزیدررفتارموجودظاهرخواهدشدکهمعموالًزمانیرخبردیم

،چگونگیتماسو(میزانسمیت)یکدوزباالازسمقرارگیردوشدتمسمومیتبهتواناییمادهشیمیایی

.سمیبهداخلبدنمربوطاستمادهیاراهورود

 مسمومیتمزمن)اثراتتحتکشنده :) ٔ  درنتیجهکه پایین دوز با فرد رخٔ  مادهتماسطوالنی سمی

دهدمی غشایسلولی،هاییچربوایانیدوهاینپروتئاثراتیازقبیلتغییردرفعالیتآنزیمی،تخریب.

،تغییراتیهستنددرطولزمانکهممکناستدرشناختیایمنیهاییتفعالوتولیدمثلاثربربافت،رفتار،

مدتکوتاه بلندمدت نوع)یا آالینده، نوع به وابسته زمانی تأخر و شرایطتقدم و معرض در گونه

منجربهمرگموجودشود،ولیتدریجبهممکناستاثرآالیندهاگرچه.خودرانشاندهد(محیطیزیست

 اولیه بروز دارایصورتبهچون و است حاد نبوده کشنده عنوانبهاثر از یادهاآناثراتتحتکشنده
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.(Varó et al., 2008)شودمی

عملکردهاینیزوهاآنهایکنشبرهموسازگانبومیکدرموجودهایگونهتمامیپایشامکانازآنجاکه

استبرخوردارباالییاهمیتاززیستیهایشاخصایجادندارد،وجودهاسازگانبومخود بایومارکرها.

اثراتردیابیبهکههستندجمعیتیوآنزیمیشناسی،خونبافتی،سلولی،بیوشیمیایی،ژنی،هایشاخص

نهایتاًوآبزیانسالمتارزیابیجهتراآبزیفیزیولوژیکوضعیتپردازندومیآبزیانبرهاآالیندهثانویه

دهندمیقرارموردبررسیآبیاکوسیستم بیوشیمیایی،بایومارکرهایبهتوانمیبایومارکرهاترینمهماز.

جاندارانبرسموماثراتبررسیدرایگستردهطوربهدرگذشتهکهنموداشارهپاتولوژیکوفیزیولوژیک

1۳۲7زاهدی،)اندقرارگرفتهمورداستفادهآبزی اثراتموقعبهتشخیصبهتوانمیبایومارکرهامزایایاز(.

هزینهصرفبهنیازها،روشپیچیدگیعدماجرا،درسهولتاکولوژیک،هایآسیببروزازپیشهاآالینده

Lam, 2009)بردناممحیطیوآزمایشگاهیمختلفشرایطدراجراوکم برایتوانمیبایومارکرهااز(.

.قراردادمورداستفادهآزمایشگاهیمحیطدرهاآنتجمعیومضراثراتوشیمیاییموادبامواجههارزیابی

ژنتیکیآسیبسنجششوند،میشناختهزاجهشعنوانبهمحیطیزیستهایآالیندهازبسیاریازآنجاکه

ازآگاهی(.Jha, 2008)گرفتنظردرمناسبژنوتوکسیکبایومارکریکعنوانبهتوانمیراهاآنازناشی

عنوانبهآبزیموجوداتازاستفادهبهرازیادیتوجهآبزیانزیستهایمحیطدرهاآالیندهبالقوهخطرات

استشدهسببژنوتوکسیسیتیبرنظارتشاخص آبیهایمحیطدرژنوتوکسیکموادحضورازآنجاکه.

ژنوتوکسیکاثراتارزیابیبرایحساسبایومارکرهایتوسعهبرایتالشاست،شدهشناختهواقعیتیک

.داردایویژهاهمیتآبزیموجوداتدرموادگونهاین

 بافتی بایومارکرهای 9-1

 کبد 9-1-9

کبد.استآلودگیبایومارکرهایتعییندرموفقیتدالیلترینمهمازآبزیان،درمناسبهدفاندامانتخاب

تائیدخوبیبهآبزیانهایگونهازبسیاریدرهاآالیندهاثراتردیابیدرکهاستهدفهایاندامترینمهماز

(Haschek et al., 2012, Hedayati et al., 2012)استشده درکهنقشیبرعالوهکبدیهایسلول.

موادبرخیذخیرهدردارند،هاهورمونوهاآنزیمازبسیاریصفرا،تولیدمانندمختلفترکیباتمتابولیسم

نقشهاسلولاین.(Junge et al., 2001)دارنددخالتمتعددحیاتیهایفعالیتهمچنینوگلیکوژنمانند

کنندمیایفاسمومنمودنخنثیوزیستیماهیتتغییرتجمع،ذخیره،درمهمی اندامعنوانبهکبدروازاین.

هدفاندامعنوانبهتوکسیکولوژیکمطالعاتاغلبدروآیدمیشماربهبدنسمومپاالیشگروزداسم

باوکردهعملبدندرتوزیعمرکزعنوانبهکبدبنابراین؛(Cizdziel et al., 2003) گیردمیقرارمورداستفاده

کنترلراهاآالیندهازناشیمتابولیسمیتغییرات،هابافتسایربهمناسبهاینسبتباغذاییموادانتقال
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.کندمی

 و رودهها  آبشش 9-1-2

درشیمیاییموادبرایمهمیهدفهایانداموسمیعواملبرایداخلیاصلیمسیرهایهارودهوهاآبشش

باشندمیاستخوانیماهیان آبشش. ماهیدرهایونوآبتنظیمبرایمهمیهایاندامهمچنینرودهوها

اصلیهاییونغلظتواسموالریتهتغییرات.دارندعهدهبهرابدنمعدنیموادتنظیمبرایکارکهباشندمی

.دهندمیانجامخونراپالسمایدر(منیزیموکلسیمکلر،سدیم،خصوصبه)

دروداردقرارهاآالیندهباتماسدرمستقیمطوربهکهاستهاییاندامترینمهمازهاماهیدرآبشش

گیردمیقرارمورداستفادهمعموالًسمیموادبامواجههازناشیهیستوپاتولوژیکاثراتبررسی مثالبرای.

اینبودنحساسگویایخوبیبهدیازینونتیمارتحتکمانرنگینآالیقزلماهیدرآنساختاریتغییرات

(.1۳۲۹بنایی،)استبافت

هیپرتروفیاپیتلیوم،پارگیکلراید،هایسلولوسنگفرشیهایسلولنکروزشاملآبششساختاریتغییرات

اتصالباعثاستممکنکهاستتنفسیهایسلولوهافیالمنتهایسلولکلراید،هایسلولهیپرپالزیو

اینطریقازخونبههالوکوسیتنفوذسلولی،بینفضاهایگشادشدنوسیلهبهاپیتلیالتورم.شودالمالها

اپیتلیالبرآمدگیالمالها،درفضاها  گیردمیصورتقرارگرفتهبافتزیردرکهمجزاتنفسیهای

(Evans, 1987).تائیدازبسیاریبرایتغییراتیچنین سمی  (Grinwis et al., 1998) استشدهمواد

فیزیولوژیککنترل)آپوپتوزبهکهنکروزبهتنهانهسمیعواملتوسطسلولیمرگکهانددادهنشانمطالعات

:استصورتدوبهآبششبرسمیمواداثرات (Bury et al., 1998) شودمیمربوطنیز(سلولمرگ

.استمتمرکزکلرایدهایسلولدرعمدتاًکهآبششازیونیجابجایییندفرآبا(مهارعمدتاً)تعامل-1

انتقالیشیمیاییموادتأثیرتحتهاآبششباوجوداینکه.آبویونبهآبششیاپیتلیالنفوذپذیریافزایش-۸

 ساختارنیزشوندمی واردخونبهرودهازطریقکه شیمیاییموادکهاستشدهگزارشاماقراردارندآباز

.زنندمیهمبرراهاآبششوعملکرد

 کلیه 9-1-1

هادیدگییبآسبیننداماتوسعهیمییهستندکهآسیبهاقسمتیپروکسیمالبافتکلیهماهیاولینهالوله

یباالیهاغلظتیخلفیوگلومرولها،درپیدرمعرضقرارگرفتنبراییکدورهطوالنیباهاقسمتبه

افتدیمسماتفاق لولهپروکسیمالداردهایسلولیاختالالتضعیفمتفاوتیبرشناسبافتاثرات. تعداد.

هاموجبپارهشدنغشاءسلولی،یرطبیعیمیتوکندریغیابدوساختاریمهاافزایشهاولیزوزومفاگوسوم

وضایعاتبزرگدرلولهاپیتلیالیلهنکروزوآپوپتوزیسوسبهمتورموواکوئلهشدن،افزایشمرگسلولی

.(Gill et al., 1989)شودمی
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 خون 9-1-4

یداخلمیمطمرحاسمتوهماانمدامدروضمعیتفیزیولوژیمک یمکشماخصمهممعنموانبمهبافمتخمون

هممایعفممونییممماریبپارامترهممایهممماتولوژیوبیوشممیمیاییدرتشممخیصازنظممرآنممالیزخممونمحیطممی

ازجملممهیومتابولیممکوهمچنممینکنتممرلرونممدزیسممتیموجمموداتزنممدهشناسممسمممخممونی،مطالعممات

عنمموانبممهقرمممزخممونهممایگلبممولعمممدتاًدرماهیممان.آبزیممانازاهمیممتبسممزاییبرخممورداراسممت

گیرنمممدیممممندرمعمممرضمممموادسممممیمورداسمممتفادهقمممراررفتگمممقمممراردهنمممدهنشمممانمارکرهمممای

(Bombail et al., 2001).نقشمیکمهدرانتقمالاکسمیژنتوسمطهموگلموبینوبمهعلمتهماسملولایمن

(ROS)آزاداکسممیژنهممایرادیکممالمنبممعاصمملیتولیممدعنمموانبممههمچنممینمصممرفاکسممیژنداراهسممتند

مموادشمیمیاییسممیجمذبوسمپسازطریمقجریمانخمونمنتقملازآنجاکمهبعمالوه.شموندیممطرح

در.(Guilherme et al., 2010)گیرنممدیمممقرمممزقممرارهممایگلبممولشمموند،درتممماسمسممتقیمبممایممم

بممرخالفدهنممدکمهیممقرمممزتشمکیلهمایگلبمولخممونراهمایسمملولدرصمدکمل۹۲بممربمالغماهیمان،

ازمقممداربسممیارکمممیازDNAتهیممهنمونممهزیمماد.هسممتندDNAیجممهدرنتپسممتاندارانحمماویهسممتهو

همایآلمودگیآسمیبژنتیکمیهماشماخصیمریگانمدازهخونمماهینسمبتًاآسماناسمت،عمالوهبمرایمن،

مقمدار.پمذیردینممتمأثیریکماردسمتیمریویماتمنشناشمیازگنمونمهیهماروشمستقیمبودهوتوسط

ماهیممانآبشممیرین.درصممدازکمملوزنبممدنمتغیممراسممت۳/7تمما5/1یماهیممانازهمماگونممهخمموندر

خمونبیشمترینسمبتبمهمماهیکمتمرفعمالتمرفعمالهمایمماهیودارنمدخونیدریاییهاگونهبیشاز

یممماهیمنمماطقبمماآبسممردهمماگونممهگرمسممیریبممیشازهممایآبیماهیممانهمماگونممههمچنممین.دارنممد

یدارد،فراوانمیهماتفماوتیمختلمفماهیمانهماگونمهقرممزدرهمایگلبمولتعمدادوانمدازه.دارندخون

میکمرونو1۸تما۲هماآنمیکمرونومحمورکوچمک15تما11هماآنانمدازهمحموربمزرگکمهطموریبه

قرممزدرخممونهمایگلبمولجمعیمت.اسمتمتمرمکعمبیمکتمماسمهمیلیمونیلمیمدرهمرهماآنتعمداد

همایسملولولمیمعمموالًتعمدادیاز.دهنمدیممقرممزبمالغتشمکیلهمایگلبمولعمدتاًمحیطیماهیانرا

بماتوجمهبمهمطالعماتصمورتگرفتمه،طمولعممرگلبمول.شموندیممنیزدیده(پلیکروماتوسیت)نابالغ

511تمما۲1وطیممفوسممیعیازسممتتممرازپسممتاندارانایطمموالنیممماهیخیلممیهمماگونممهقرمممزدرمیممان

ایینمهآوکپمورآالقمزلقرممزدرگمردش،درهمایگلبمولالطمولعممربمرایمثم.شمودمیروزراشامل

دورهبلمموگگلبممولقرمممزماهیممان.(Udroiu, 2006)اسممتشممدهگممزارشروز۳11و115یممببممهترت

بممههممازمممانکممهالبتممهایممن(Fischer et al., 1998)اسممتشممدهگممزارشروز۸۳تمما17دیگممرنیممزاز

.دمایآبوابستهاستازجملهعواملمختلفی
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 آنزیمی مارکرهای 9-91

 (AST) نوترانسفرازیآم آسپارتات میآنز 9-91-9

افتیقلبوبدکهایسلولدرعمدتاًهکاستنازیآمترانسمیآنزیکنوترانسفرازیآمآسپارتاتمیآنز

یتنفسیهاانداموراسکپانطحال،،یلتکاسعضالت،هایهکلمغز،در AST،یمترکنسبتبهالبته.شودمی

.داردقرارتیهپاتوسیندرکتویمدر،یبدکهایسلولداخلدرمیآنزنیاعمدهقسمت.شودمیافتیزین

آنسطحشیافزاومیآنزنیاشدنآزادموجببدکهایسلولروزکنایالتهابف،یخفبیآسهرگونهلذا

گرددیمپالسمادر عضالتدراختالالتبروزودیشدهاییبآسوقوع،یبدکاختالالتبروزبرعالوه.

شیافزالذا.گرددیمپالسمادرمیآنزنیاسطحشیافزابهمنجرزینیقلباختالالتویینارسا،یلتکاس

هاییبآسبروزازکیحاتواندیمرانداپماریتتحتهایماهییپالسمادرمیآنزنیاتیفعالسطح

(Rao, 2006a)باشدبدکویژهبهمختلف،هایبافتبهیکستوپاتولوژیه منبععنوانبهچربی،هایماهدر.

منابعتولیدانرژیاست،پروتئیناما،استیانرژتأمیناصلی آسپارتاتمیهمیندلیلآنزبهنیزیکیاز

،دیگرعبارتبهکندمیفایا ATP دیتولجهتپروتئینهیتجزیینهامراحلدریمهمنقشنوترانسفرازیآم

ایونیداسیسکاندیفرادرنهیآمیدهایاسازاستفادهدرمؤثرینقشم،یآنزنیاتیفعالسطحشیافزا

بهواردههاییبآسصیتشخجهتیمناسبینیبالشاخصتواندیمو (Rao, 2006a) کندمییبازوژنزکگلو

. (Ayoola, 2008)شودمحسوببدک

 (ALT) نوترانسفرازیآم نیآالن میآنز 9-91-2

افتیبدکهایسلولتوپالسمیسدرعمدتاًهکاستینازآم ترانسمیآنزیکنوترانسفراز،یآمنیآالنمیآنز

داردوجودزینراسکپانویلتکاسعضالتقلب،،هایهکلدرمترکنسبتبهوشودمی نیهمچنمیآنزنیا.

ازاستفادهدرمؤثرینقشم،یآنزنیاتیفعالسطحشیافزا(.1۳۲۹،یمیابراه)شودمیافتیزینپالسمادر

ینیبالشاخصتواندیمو (Rao, 2006a) کندمییبازوژنزکگلوایونیداسیسکاندیفرادرنهیآمیدهایاس

تشخیمناسب هرگونهبروزصورتدر،دیگرعبارتیبه.شودمحسوببدکبهواردههاییبآسصیبرای

کندمیعبوردیدهآسیبسلولیغشاازوخارجتوپالسمیساز ALT میآنز،یبدکهایسلولروزکنایبیآس

ویصفراویمجارانسداد،یعضالنیستروفید،یقلبهاییینارسادرن،یابرعالوه.گرددیمپالسماواردو

1۳۲۹،یمیابراه)یابدیمشیافزاپالسمادرمیآنزنیاسطحزینیکتیهمولخونیکمزین شیافزاروازاین(.

بهیکستوپاتولوژیههاییبآسبروزازکیحاتواندیمپالسمادرنوترانسفرازیآمنیآالنمیتآنزیفعالسطح

.کندمیتائیدراادعانیاصحتزینشناسیبافتهاییبررس.باشدبدکبافتویژهبهمختلف،هایبافت

 مولکولی بایومارکرهای 9-99

 میان هایشاخصدر اعتمادقابلعمده ساختار آسیب ،DNA،است ژنتیکی اطالعات اصلی حامل که
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یکیازمراحلاولیهدرفرایندDNAیبآسعالوهبراین،اعتقادبرایناستکه.شودمیشاخصمحسوب

تغییرژنتیکباعثدرنهایتتاشودمیکهبهدلیلتحریکآغازینیشروعهاواکنشازایمجموعه)یآبشار

اولیهایجادآنهایمکانیسملذادرک.گرددیماستکهدرادامهمنجربهعواقبمنفی(درداخلسلولشود

بسیاریازآنجاکه.(Slobodskova et al., 2010)برایارزیابیدرستسمیتموادشیمیاییبسیارمهماست

 هاآالیندهاز زاجهشعنوانبهمحیطیزیستی شوندیمشناخته از ناشی سنجشآسیبژنتیکی راهاآن،

گرفتعنوانبهتوانیم نظر ژنوتوکسیکمناسبدر (Jha, 2008)یکبایومارکر تغییراتآنوسیلهبهکه

هشددادهتشخیصسرعتبهآبیهاییستماکوس و تأثیراتاز اینکه قبلاز ،شودکنترلغیرقابلمخربآن

 شودمیجلوگیری . دارای مولکولی کهاینازجملهباشندیمهاییمزیتبایومارکرهای مشکالتهاآندر

مشاهدهقابلترسریعدراینسطوحپائین،هاپاسخفعالیتآنزیموجودندارد،بعالوهگیریاندازهجداسازیو

کمترزاتنشنسبتبهانواععواملهاپاسخشویم،ترنزدیکوهرچهبهسطوحباالتربیولوژیکباشندیم

(.5-1شکل)شودمی

 
یومارکریباپاسخزمانوکیولوژیبیبررسسطحنیبارتباط-5-1شکل



 (ژنوتوکسیکولوژی)ژنی  شناسی سم 9-92

 ژنوتوکسیک، شیمیایی معرضمواد در ماهی گرفتن یمقرار ایجاد سبب شودیبآستواند ژنتیکی .های

مانند)یافتهجهشیژنیهافرآوردهوبیانبعدیDNAفرآیندآسیب ،DNAیریتغییرهایساختاریگشکل

عنوانبهکشفوتعیینوقایعمتعدددراینتوالیممکناست.باشندیمایازآسیبژنتیکییجهنت،(سرطان

.یزیستیدرمعرضقرارگیریواثر،درجانداراندرمعرضموادژنوتوکسیکمحیطبهکاررودهاشاخص
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بررسیتغییراتناشیازآالیندهدرمادهژنتیکیموجوددرطبیعتتعریفعنوانبهتواندیمیژنیشناسسم

پردازشDNA،(۸)ها،مانندتغییراتساختاریدریندهآالژنوتوکسیسیتی(1:)ودارایدوجنبهاستشود

مدت،مانندیطوالنکهمنجربهاثراتوراثتپذیریحاصلازجهشژنیهافرآوردهدرDNAوبیانآسیب

شناساییوتعیین.شودمی،وقایعجهشیوغیرهقرارگرفتههایدرمعرضیتجمعتغییراتدرفراوانیژنی

درمعرضگذاریواثردرجاندارانیکهبایومارکرهایعنوانبهخاصیتوقایعدراینتوالیممکناست

 (.(Maccubbin, 1994باشداندقرارگرفتهمحیطیدرمعرضموادژنوتوکسیکصورتبه

متابولیت)مستقیمتوسطموادشیمیاییسمیطوربهDNAهاییشکستگشناساییوتعیینترجامعروش

هاآن ) بررسی طریق از یا یبآسو ساختاری استهای . پایه اثراتDNAترکیب سرطانی، فعالیت ،

 و زاسیتوژنتیک تومور پتانسیل این رادارندیی شوندکاربردهبهبایومارکرهاعنوانبهکه بررسی.

.یابدیمتمرکزتننرمییماهیوزاسرطانعمدهبرطوربههایآبییستمستوکسیکولوژی

9-92-9 DNA 

.شمودDNAدرتغییراتثانویهزمانیهمممکناستقرارگرفتندرمعرضموادشیمیاییسمیسببانواع

یپلیممرارشمتههماییشکسمتگممکناسمتشماملDNA،آسیبDNAمستقیمتوالیگیریشکلدرکنار

DNAتغییراتپایهفرعی،DNAیاافزایشویرایشDNAطراحمیممرگسملولیعنموانبههمچنین.باشد

شموندکمهسمببیممهوموستازیبافتناپذیربرگشتشوند،زیرامنجربهفرآیندفیزیولوژیکویمشناخته

تواندباافمزایشیم4(آپوپتوزیز)مرگسلولی.شودمیجفتپایهمتعدد۸11تا1۲1بهDNAمتالشیشدن

ودردرمعرضپلمیکلرینیتمدبمیفنیملوکمادمیومقرارگرفتهموجوددرکبدDNAتعدادقطعاتکوچک

 درمعممممرضریممممزیتخمممممفولیکممممولیتخمممممدانیپیشممممرسکممممهقبمممملازهممممایسمممملول

 BKME(bleached kraft pulp mill effluent)انمدقرارگرفتمه(Janz et al., 1997)ایمن.نشماندادهشمود

بسیاریازمموادشمیمیاییسممی.باشندیممارکراثراتایوبعنوانبهبودنپذیرامکاندهندهنشانخصوصیات

COMETهماییمابیارزشوندکهازطریمقیمDNAدرغیرمستقیمیمستقیمیاارشتههاییشکستگسبب

بهدلیلسهولت،سمریعبمودنوهزینمهکمتمرایمنروش.هارابررسیکردیشکستگتوانافزایشمقداریم

همایآزمایشمگاهی،افمزایشیبررسمدر.شمودممیکماربردهبهروزمرهدربررسیماهیانصورتبهوخوبیبه

ممزمندرمعمرضصمورتبمهوخورشمیدمماهیآبشمشآبمیکمهسرگندهدرکپورDNAهاییشکستگ

.(Shugart, 1990)بودندشناساییشدقرارگرفتهبنزوپیرینموجوددرآب

 بازگشت غیرقابلرویدادهای ژنوتوکسیک  9-92-2

مانندDNAهایساختاریدرمولکولیآشفتگ ممکناستمنجربهایجادیتوال، هاوتغییراتثانویهآن،

                                                             
4
 Apopetosis 
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باشند ضایعاتیشودکهپایدار تحتهایسلولنشانهآشکارعوارضژنوتوکسیکایناستکهدرعمل.

قرارگرفتهتأثیر تغییراتیایجاد شودمی، تعویضیابیارز. کروموزوم، مانندآنالیزاستاندارد هایسیتوژنتیک،

 (SCE)یخواهرکروماتید یناهنجارو اهستههای ،(ENA)یتروسیتیکاری غیراختصاصینشانگرهای

.ییهستندزاجهشهاییبآس

 ی رفتاریها شاخص 9-91

 در ماهی زمانمدترفتارهایگوناگون برابر معرضقرارگیریدر کهیمگیریاندازههاآلودگیدر شوند

 رفتار غذا، جستجوی رفتار فعالیتتغذیه، در تغییر آلودگی، محدوده اجتناباز رفتارتولشامل یدمثلی،

یزیستیرفتاریسهمزیتمهمنسبتهاشاخص(Scott and Sloman, 2004)اجتماعیورفتارشنااست

.شناسیوفیزیولوژیکدارندیختریبیوشیمیایی،هاشاخصبه

هایفیزیولوژیکوبیوشیمیاییپایهاستویکسرییآشفتگیازاشدهادغامواکنشرفتاریاغلباثر-1

.کندمییجبرانیرامنعکسهاواکنشاثراتسمیو

اغلبهاواکنش-۸ رفتاری هاشاخصی ترحساسی به نسبت معرضقرارهاروشی در برای دیگر ی

.باشندیمگرفتن

.اندبستهوایرفتاریبرایبقایجمعیتبهیکمبنایانرژیهاواکنشبرخیاز-۳

شدهاستیبررسهایفلزیوآلییندهآالهایرفتاریماهیدرآزمایشگاهدرمورددوعاملیقتحقهرچند

اغلبمطالعات طوربهاما اثراتحاد بر معرض.اندمتمرکزشدهمدتکوتاهنسبی تحقیقاترویدر اکثر

هایتنفسیوتنظیماسمزیممکنیآشفتگییکهجاشوند،یمگذاریدربرابرآالیندهازطریقآبمتمرکز

یهاتناوب،درمجموع.دهندیماستظرفیتانتقالیرامحدودکنند،بنابرایننمایرفتاریحیوانراکاهش

 طریق از یآلودگبویایی ماهی تجمعی و گروهی رفتارهای بر آلی غیر و آلی یمعنطوربههای تأثیردار

 ماهیان به بنابراین است، گذاشته دهدمیاجازه راحتبهکه شکارچیان طعمه  شوندی

(Sandahl et al., 2005Scholz and Gutzeit, 2000, باشد،(. داشته معرضآلودگیقرار در غذاییکه

بنابراینهایآبششممکناستبه هایتنفسییبآسهایرفتاریماهیبهیتفعالماهیصدمهواردنکند،

کهپیچیدگیومشکلرادرطولرادارنداینفرصتتنهانهامابایدتوجهکنیمکهرفتارهاشوند،ینممحدود

کهممکناستدرمسیردرمعرضگذاریتغییرهایحادومزمنافزایشدهندیگذارزماندرمعرض

تحلیلیابند و ممکناستهمچنینضعیفشده بعضیرفتارها یابند، درهایمتناوبیتمرمانندکاهش؛

معرضآالینده در قرارگیری مدت وجود امکان غیابهاشاخصکه یا حضور مبنای بر را زیستی ی

افزایشهاواکنش رفتاری دهدمیی . کردن شنا توانایی مانند رفتار ناگهانی یکسیستمعنوانبهتغییرات

ارتزیستیسریعبهوسایلنظ.اولیهازابزارهاینظارتدائمزیستیبرایآلودگیحاداستهشداردهنده
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.باشندیمثابتصورتبهحیواناتینیازداردکهدریکسیستمجریاندار

مطالعات در کاربرد قابل عروقی، قلبی نظارتمداوم وسایل و انتقالی و رادیویی صوتی، وسایل امروزه

درشرایطمیدانییموحشیاتح یماهترونیزدریواقعباشندتا شوندکاربردهبهها هاینظارتیفنّاور.

 زیستی صورتبهفوقکه انجام ماهیگاندازهیبرا،شوندمیدائم یمیریرفتار راهاآنتوانمیباشندکه

.شاخصزیستیخواند

معتبر،مطمئنمشاهدهوبررسی،هایروشهستهمهوسایلوالزمدائم،طوربهبرایانجامنظارتزیستی

(.Craig and Laming, 2004)باشندواصولی

 زیستی در ماهی یها شاخصپایش  9-94

:شاملمواردزیراستاختصاربهزیستیدرماهیانیهاشاخصترینمهم

هاییمآنز-1 شامل زیستی یهاواکنشدگرگونی مرحله سایتوکروم)اول مرحلهP450)مثل مثل)دومو

GSHوGST)

GPOXکاتاالزووSODارامترهایاسترساکسیداتیومثلپ-۸

(MFOهمانندسیستم)تولیداتدگرگونیزیستی-۳

ومتالوتیونینهایینپروتئاسترس-4

(فاکتورهایعمومیخونوASTوALT)پارامترهایخونی-5

مالنوماکروفاژی،)شناسییمنیاپارامترهای-6 مراکز سایز و تعداد قبیلفاکتورهایدفاعغیراختصاصی، از

(حساسیتبهعفونتباکتریایی

7- GSI)یزردرونپارامترهایتولیدمثلیو در، تغییر کبدو یا و هیپوفیز تغییرشکلگنادها، هموراژیو

(هاآنمیزانترشحات

BChEوAChE)عصبیعضالنیپارامترهای-۲
5)

۹- ژینوتوکسیک )پارامترهای ثانویه ترمیم ای، ان دی آداکت ژینوتوکسیکDNAشامل رخدادهای و

(بازگشتیرقابلغ

(.CFوHSIشاملهیستوپاتولوژی،)پارامترهایفیزیولوژیکومورفولوژیک-11

هاییندهآالترینومعروفاندتقسیمقابل(معدنی)ساختارشیمیاییبهدوگروهآلیوغیرآلیازنظرهایندهآال

 هاییدروکربنهآلی یاحلقهچند نفتی مشتقات از که باشندیمهستند . چندکلرههایفنیلیبهمچنین

هایندهآالدستازاینآلیٔ  فسفرهوکلرهیهاکشآفت،چندکلرههایبنزوفورانیدواکسیندی–یپبنزوید
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.شودمیموادناگواراطالقهاآنوبهآیندیمحساببه

 آلیهاییندهآالترینمهمفلزاتسنگیناز باشندیمغیر محیطکه هستندآبیغیردر شکننده فلزات. از

 که محیطسنگینی در طوربهآبی سرب و جیوه کادمیوم، روی، مس، دارند حضور کهباشندمیمعمول

.کادمیوموجیوهسمیتباالترینسبتبهسایریندارند

دفاعیهاییسممکانگردندوتوسطمیواحیااکسیداسیونیهاواکنشسلولییایهاپاسخموادآلیسبب

)واگرخنثینشوندشوندیمسلولخنثی اکسیداسیونلیپیدهایموجود(حجمزیادآالیندهٔ  واسطهبهمثالً

دهدمیرخ(غشایسیتوپالسمی)درسلول . بههاییمآنزدرپیاینرخداد، و سلولیدچاراختاللشده

شدیا-ان-ید خواهد وارد آسیب هاینپروتئعالوهبه. تجزیه شوندیمنیز به یاهاپاسخٔ  مجموعهو

واردشدههاییبآس سلول، اکسیداتیویهااسترس)مولکولییهاشاخصبه ) شودمیاطالق صورت. در

.دهدمیحاصلهرخهاییتمتابولخنثیشدندفعآالیندهیا

یهاوترانسفورمرها،شاخصیسمبایاولمتابولٔ  مرحلهیمیآنزیهارهاشاملشاخصکومارینبایترمناسب

فیتولیدمثل همچنیکولوژیزیو ژنتمولکولییرهاکنماریو یکولوژیکسکنوتایژ)یکیو هستند( در. اگر

اتخطربیایدرارزیهارزشچندانکشودکاربردهبهی،شاخصیخاصیندهآالیازاستتابرایشنیزمانپا

ولمحیطیزیست میاختصاصیندارد یبایاست، دکماریکستاز نیر یگر در کز آن گرفتتاکمکنار

.(Fernandes et al., 2008, Van der Oost et al., 2003)پژوهشارزشمندترباشد

 زیستی سمیت تست برای جیرا یها گونه 9-94-9

درزیستیسمیتتستبراییجرایهاگونهازیکی،- (Pimephales promelas) سرچربمینوی ماهی

استدرصد47تقریباًکهاستبلوگواولیهمراحل آزادماهیکهدرحالیمطالعاترویاینماهیبوده

۸۸حدودترتیببه (Oncorhynchus mykiss) کمانرنگینآالیقزلماهیو (Salmo salar) اقیانوساطلس

بهخوداختصاصازدرصد۹ودرصد ازدرصد۳رویماهیکپورمعمولیهمچنینانددادهمطالعاترا

.(6-1شکل)(Al-Sabti U.S. EPA, 2012)استشدهانجاممطالعات
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 مختلفماهیهایگونهرویهاکشعلفمربوطبهسمیتآمدهدستبهاطالعات-6-1شکل

(Al-Sabti U.S. EPA, 2012).

 مسئله اساسی تحقیقبیان کلی  9-95

بیولوژیکآن یا و فیزیکوشیمیایی شیمیایی، کیفیتفیزیکی، در استکه فاکتورهایی آبشامل آلودگی

باعثازبینهاکشعلف.شوندمیاستوباعثآسیبرساندنبهآبزیان،محیط،زیستوانسانتأثیرگذار

کهغرقدرآبهستندبرنجعمدتاًشاندرمزارعوباتوجهبهباالبودنمقادیرشوندمیهرزهایعلفبردن

به هایآببهعلتنشتوسرازیرشدنآب، باعثایجاداثربرهارودخانهجاریطبیعی، وسپسدریا،

 و زیستمحیطآبزیان شوندمیآبی هایکشعلف. بوتاکلر، و اکسادیازون ترینفراواناکسادیارژیل،

مورداستفادههایکشعلف اهمیت و هستند کشور شمال دارندایالعادهفوقدر کشاورزی در

 (Shamloofar and Hajimoradloo, 2008 استاینموردنظرکشعلف( پژوهشاکسادیارژیل این در

صورتبهاستکهEC3%w/vتجاریتاپاستاروفرموالسیونبانامقوی،ازگروهاگزادیازولوکشعلف

درمزارعبرنجبرگپهنسالهنازکبرگو1هرزهایعلفمواردمصرفآندرجامدوسفیدرنگبودهو

مرگگیاهدرنتیجهخشکشدناندامودرنهایتدرگیاهشاملکلروز،نکروزوکشعلفتأثیرعالئم.است

است برابرآبشوییکشعلفاین. آلیخاکشدهودر مقاوماستکامالًبشدتجذبمواد هاکشعلف.

ماهیکپور.رویمحیطآبیوآبزیان،بخصوصماهیاناقتصادینظیرماهیکپوردارندتوجهیقابلتأثیرات

ویکیکپورماهیانخانوادهاز,(Cyprinus carpio)ماهیکپوردریایخزر.استباارزشازنظراقتصادی
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استماهیاندریایخزرترینازمهم ۸5تا1۲حرارتمناسببرایآنودرجهاینماهیگرمآبیبوده.

،پوستانسخت،هاکرم،بسترآبموجوداتریزوازاستچیزخوارهمهکپورماهی.استگرادسانتیدرجه

هایآبعمدتاًکپورماهیان.کندمینوزادحشراتوحتیفضوالتگیاهیوجانوریوتخمماهیاناستفاده

اکسادیارژیلرویکشعلفدراینپژوهش،بهبررسیاثرات.وپوشیدهازگیاهرادوستدارندآرامگرم،

.استشدهپرداختهماهیکپوردریایخزر

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 9-96

سماینکهتأثیراتیوکشورشمالدربرنجمزارعدراکسادیارژیلکشعلفازفراواناستفادهبهتوجهبا

ومهمبسیارتجاریواقتصادیازنظرکپورماهیکهمسئلهاینبهتوجهباوداردانسانوآبزیانروی

استبااهمیتفوقتحقیقلذادارد،وجودماهیآنبچهبهمناسبیدسترسیواستباارزش کشعلف.

ترینباارزشازیکیکپورماهیچونولیبگذارداثرهم،هاماهیدیگررویاستممکناکسادیارژیل

محلبهترینکلیهوکبدعضله،کهاینبهتوجهبا.گرفتانجامآنرویپژوهش درنتیجه،استهاماهی

همچنینواستآبدرمحلولسمومبهنسبتبافتترینحساسآبششودوستچربییهاآالیندهتجمع

خواهدوکلیهکبد،(هیپرپالزی)آبششبرمخربیتأثیراتاکسادیارژیلکشعلفکهمطلباینبهتوجهبا

وهابافتلذا،شودمیقرمزهایگلبولوهموگلوبینکاهشسببزیاداحتمالبههمچنینوداشت

.گردیدندانتخابفوقفاکتورهای

 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 9-97

سبزجلبکبراکسادیارژیلکشعلفاثراترویایران،درکهشدمشخصگرفته،صورتتحقیقاتطی

امااستکارشدهآبزیانبردیگرهایکشعلفاثراترویهمچنینوگرفتهصورتمطالعهسندسموس

آبزیهیچبرفوقکشعلفاثراتتحقیقتاکنوندرایرانودیگرکشورها کهاستآنازحاکیجستجوها

باشد،کپورماهیرویکشعلفاثراینبارابطهدرکهایمقالههمچنینونگرفتهصورتخزردریایدر

.استنوآوریدارایفوقتحقیقلذانگردید،یافت

 اهداف تحقیق 9-9۹

مدتدرصد51کشندهغلظتتعیین● هایماهیبچهبراکسادیارژیلکشعلف(LC50)ساعت۹6در

خزردریایکپور

رشدوومیرمرگبراکسادیارژیلکشعلفاثراتبررسی●

(پروتئینتاموگلوکوزکلسترول،آلبومین،)بیوشیمیاییفاکتورهایبراکسادیارژیلکشعلفاثراتمطالعه●

قرمز،وسفیدهایگلبولافتراقیشمارش)خونیفاکتورهایبراکسادیارژیلکشعلفاثراتبررسی●

( MCHCوهماتوکریت،هموگلوبینغلظت
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کلیهوکبدآبشش،عضله،فتبربااکسادیارژیلکشعلفاثراتبررسی●

 DNAتخریبمیزانبراکسادیارژیلکشعلفاثراتبررسی●

 سؤاالت تحقیق 9-91

وبریخونوپارامترهایبیوشیمیایی،اکسادیارژیلاثراتسوءرویماهیکپوردریایخزرکشعلفآیا●

بافتیدارد؟هایاندام

؟استچگونهوآبششعضله،هیکلکبد،هایبافتبراکسادیارژیلکشعلفاثرات●

برپارامترهایخونیوبیوشیمیاییچقدراست؟کشعلفاثراتاین●

 ؟استموجودچگونهDNAبرژنومکشعلفاثراتاین●

 های تحقیق فرضیه 9-21

تغییرباعث،خزردریایکپورماهیبچههایبافتدراکسادیارژیلکشعلفکشندهزیرحدهایغلظت

 .شودمیDNAوتخریبشناسیبافتهماتولوژی،بیوشیمیایی،پارامترهای
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 نامه پایاننمای کلی انجام  9-29
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واکسادیارژیلبرهیچآبزیدردریایخزرکشعلفجستجوهاحاکیازآنهستکهتاکنونبررسیاثرات

.استاینتحقیقداراینوآوری،نیبنابراکشورصورتنگرفتهاست،وخارجماهیدرداخلهیچ

دراینقسمت، اینعلفواثراتاکسادیارژیلبرگیاهعدسکآبیکشعلفاثراتلذا -سموممشابهبا

استشدهپرداخته،کشبرچندنوعماهی

 بیوشیمیایی خون فاکتورهای 2-9

هایغلظتماهیتیالپیابهقراردادنبادرمعرض۸11۳درسالوهمکارانJiraungkoorskul ایمطالعهدر

بافتیدرآبششوکلیههمچنینتغییراتهایآسیب(ماه۳)طوالنیزمانبهمدتتحتکشندهگالیفوزیت

و(AST)نوترانسفرازیمآسپارتاتآمیآنزسطحافزایشدروگیریاندازهبیوشیمیاییرادرفاکتورهایخونی

.رامشاهدهنمودند پالسما(ALT)نوترانسفرازیآمنیآالن

Moraesواکنشماهیکپورمعمولی۸111درسالوهمکارانCyprinus carpioپسازقرارگرفتندررا

وآزمایشگاهدرهاماهی.ندقراردادموردمطالعه Imazapic و Imazetapyr تجاریحاویکشعلفمعرض

مزرعهدروروز7یشگاهیآزمایشدرشرایطآزمازمانمدت.گرفتندمعرضسمومقراردرمزرعهشرایط

واکسیدانیآنتیمشخصاتاکسیداتیو،استرسپارامترهای.شدانجامروز۹1و7،۳1مدتبهبرنج

قرارموردمطالعهمتابولیکپارامترهای نتایج اساس بر فعالیتروز،7ازپسآمدهدستبهگرفتند

درشرایطعضله،دربافتاما،یافتمزرعهافزایشوآزمایشگاهدرشرایطاسترازدربافتمغزکولیناستیل

TBARSهمچنین.شدکاهشمشاهدهآزمایشگاه
افزایششرایطآزمایشگاهدروکبدمغز،عضله7CATو6

عضلهدرولییابدمیکاهشاسترازکولیناستیلمغزفعالیتبرنج،مزارعدرروزنگهداری۳1ازپس.یافت

.یافتکاهشاسترازکولیناستیلعضالنیفعالیتمزرعهدرروز۹1ازپس.افزایشحاصلشد

Saravananرویپاسخکپورراونیازدیمختلفبوتاکلرواگزاهاغلظتتأثیر،۸117درسالوهمکاران

 اساس.قراردادندردمطالعهمومعمولی بر مطالعه هاغلظتاین اکسیدازیون و بوتاکلر مختلف شدتبهی

کپورها تحت را معمولی مارهایتکهطوریبهداد،قرارتأثیری 5/1ی ،5 51و میکروگرم ایندر از لیتر

یترسفید،سدیم،کلر،گلوکز،کلسترولوهایگلبولساعتباعثافزایشتعداد۹6درمدتهاکشعلف

،حداقلهموگلوبینسلولی(MCV)همچنینحداقلحجمسلولی.شدسرمنسبتبهگروهکنترلدیریسیگل

(MCH) آلکالینفسفاتاز پتاسیم، ،(ALP امالحظهقابلطوربه( تمام افزایشهاغلظتیدر یاکسیدازیون

هایگلبولوگلوبین،هماتوکریت،تعدادهمآنبوتاکلرواکسیدازیونسببکاهشمیزکشعلفهردو.یافت

.یموردآزمایششدهاغلظتقرمز،سطحپروتئینکل،آلبومینوگلوبولیندرتمام

                                                             
6
 thiobarbituric acid reactive substances  

7
 catalase 
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 ژینوتوکسیک یها بیآس 2-2

Gontijoبیآسازسنجشکامتبرایارزیابیتطبیقی ۸11۳درسالوهمکارانDNA۲ناشیازبنزوکائین

کنندهاستفادهکردند،هوشبیدرمعرضاینمادهقرارگرفتهOreochromis niloticusدرگلبولقرمزماهی

نتایجسنجشکامتهاآنهاییافته غیرمادهعنوانبهتواندیمنداشتهوتأثیرینشاندادکهبنزوکائیندر

.مضربرایحیواناتتوصیهشود

Buschiniکامتوریزهستهبرایارزیابیسالمتهایسنجشاز۸114درسالوهمکارانDNAگلبول

تیمارشدهایدریاچههایآبدرمعرض۹آزمایشگاهیصورتبهروز۸1کهبهمدتC. carpioقرمزماهی

 )هاکنندهضدعفونیبا سدیم، کلراکسیددیهیپوکلریت کردندقرارگرفته( استفاده بودند نتایج. طبق

بودکهنشانتشخیصقابلDNAهایشکستگیساعتازشروعآزمایشافزایشدر پسازسهشدهگزارش

.بودالقاشدهقرمزدرگردشهایگلبولمستقیمدرطوربهDNAآسیبدهدمی

ماهیانجوانمدتطوالنیاثراتژنوتوکسیکمواجهه۸115درسالوهمکارانHenaoدرمطالعهدیگری

۸4دیازینوندرطیg/lμ۲11و16،161و11سیپرمترینg/lμ۸و4/1و/14هایغلظتتیالپیادرمعرض

نتایجنشاندادکهسیپرمتریندرهرسهغلظتمورد.ندقراردادروزراتوسطسنجشکامتموردارزیابی

اثرمرتبطباغلظتمشاهدهنشدهاآسیبوابستهبهزمانباعثافزایشسطحصورتبهآزمون در.شداما

دهدمیایننتایجنشان.اثرشثابتماندازآنپساثریوابستهبهزمانداشتاما1۸مقابلدیازینونتاروز

 آن آسیبناشیاز و شده سببپاسخآداپتاسیون احتماالً دیازینون مسمومیتقرارموردترمیمکه دفع و

.ردیگیمندرمقابلسیپرمتریناحتماالًچنیناثرآداپتاسیونیراایجادنکردهوترمیمیصورت.ردیگیم

Deguchiییشیرابهناشیازمناطقدفنزاجهشبهبررسیاثراتایمطالعهدر۸117درسالوهمکاران

استفادهکردند(Carassius auratus)زبالهبرماهیکاراس هایشیرابهروزدرمعرض۹مدتهماهیانب.

توسطسنجشکامتبرگرفتهانجامدربررسی.وتصفیهنشدهپرداختند(شیمیاییوبیولوژیکی)شدهتصفیه

التریرانسبتبهگروهییبازاجهشقرمزماهیانمشاهدهشدکهشیرابهتصفیهنشدهاثراتهایگلبولروی

.دیگرداشت

 مطالعه همکارانAliدر و سال ۸11۲در ماهیان ،Channa punctatus مدت معرض4برای در روز

کشآفتمختلفهایغلظت Chlorpyrifosفسفاته فواصلمنظم در و گرفتند ۸4)قرار ،4۲ ،7۸ ۹6و

ساعت گیرینمونه( آسیب ارزیابی برای گرفتDNAخون صورت طورکلیبه. و غلظت زمانهمهم

                                                             
8
 Benzocaine 

9
 In vivo 

10
 Cypermethrin 



 

31 
 

اثرات سم، برنتایجسنجشکامتنشاندادندداریمعنیمواجههبا وهاغلظتنسبتیازصورتبهکهرا

.بودآزمونیموردهانازم

Simonielloآسمممیبایمطالعمممهدر۸11۹سمممالوهمکمممارانDNAگلبمممولقرممممزخمممونمممماهی

Prochilodus lineatusصممورتبممهمتفمماوتسممایپرمترینهممایغلظممتدرمعممرضقرارگیممریراپممساز

درموردبررسمیهایغلظترادرتمامDNAازآسیبتوجهیقابلنتایجسطح.آزمایشگاهیبررسینمودند

.وپایهآسیبنشاندادمقایسهباسطوحکنترل

 همکارانMohantyمطالعه و سال ۸111در روهو قد انگشت Labeo rohita)ماهیان معرض( در

هایغلظت 111/1)مختلف ،11۸/1 ppm11/1و فوراتکشعلف( گرفتند،11ارگانوفسفات قرار

رابطهDNAساعتپسازشروعآزمایشصورتگرفتونتایجآسیب۹6و۸4،4۲،7۸دربردارینمونه

داد غلظتسمنشان با مثبتیرا و خطیمستقیم آسیب. در افزایشآشکار زمانDNAبعالوه مرتبطبا

همچنینبرایارزیابیپاسخترمیم.کاهشیافتداریمعنیطوربهساعت7۸پسازکهدرحالیمشاهدهشد،

DNA11/1،ماهیانانگشتقدابتدادرمعرضppmساعتقرارگرفتندوسپسبه7۸فوراتبرایمدت

ازیریقرارگساعتپسازدرمعرض۸4و1،۳،6،1۸دربردارینمونه.منتقلشدندکشآفتآببدون

درقرارگیریساعت۳پسازDNAایرشتههایشکستگینتایجحاکیازکاهشدر.بافتکبدانجامشد

.زانبهسطحآسیبکنترلبرگشتکردساعتاینمی۸4بودودرکشآفتمعرضآبفاقد

Guilhermeاروپاییمارماهییژنوتوکسیکهاپاسخ۸111درسالوهمکاران(Anguilla anguilla)بهرا

Roundupکشعلفمیکروگرمدرلیتر116و5۲بادوغلظت(۳و1روزهای)مدتکوتاهمواجههدنبال

 هسته ریز روش ندقراردادموردبررسیتوسط آنتی. طریق از پراکسیدانت وضعیت یهانااکسیدبعالوه

محتوایکل)وغیرآنزیمی(کاتاالز،گلوتاتیونترانسفراز،گلوتاتیونپراکسیدازوگلوتاتیونردوکتاز)آنزیمی

نتایجنشاندادند.قرارگرفتموردبررسی (LPO)پراکسیداسیونلیپیدیگیریاندازهوهمچنین(گلوتاتیون

آنتی اینLPOجزبههانااکسیدکه با مواجهه تأثیریکشآفتپساز نشان بودندکه کهدهدمینپذیرفته

این ناشیاز خونشدیدنیستکشعلفتنشاکسیداتیو آسیبهاپاسخازنظر.در رابطه یژنوتوکسیک،

DNAفراوانی هایناهنجاریبا قرمز گلبول هسته)هسته ریز بوددارمعنی( غلظت،برخالفدرمجموع.

.مشاهدهنکرد1۸اخصآسیبژنتیکیتفاوتوابستهبهزماندرمقادیرپایهش

Nwaniهمکاران و سال ۸111در موتاژنیک و ژنوتوکسیک ماهیAtrazineکشعلفاثرات در را

Channa punctatusمورداستفادهسهغلظت.ندقراردادموردبررسیریزهستهوکامتهایسنجشتوسط

                                                             
11
 Phorate 

12
 Genetic damage index (GDI) 
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 mg/l4۲/۲آزمونبرای ،۳1/5 ۸4/4و که ترتیببود پنجمیکبه هشتمیک، .بودندLC50دهمیکو

آبششبردارینمونه و خون هاینمونهاز 1روزهایماهیدر ،1 ،۳ ،5 ،7 ،14 ،۸1،۸۲ مواجهه۳5و

صورتگرفت تمامیDNAطبقنتایجبیشترینمیزانآسیب. هاغلظتدر روز با5در ادامه در که بود

غیرخطیکاهشتدریجی ترمیمهایسیستمدفاعیویهاسمیمکانفعالشدنبهعلتهمراهبودکهاحتماالً

DNAباآسیبزیادبودهایسلولویاازبینرفتنهابافتدر.

Zhuکشعلفتأثیرات۸111درسالوهمکارانAtrazine
سوپراکسید)آنتیاکسیداتیوهایآنزیمبررا1۳

پراکسیداز گایاکول و کاتاالز دیسموتاز، ) آسیب DNAو موردبررسی(Danio rerio)گورخریماهی

ندقرارداد معرض. در mg/L1)غلظتسم4ماهیان ،5/۸ ،5 11و 7برایمدت( ،14 قرار۸1و روز

گرفتند . سنجشکامتدر هایغلظتنتایج 7روزهایمختلفدر ،14 شاهد۸1و گروه با مقایسه در

شینا(ROS)یژنیاکسآزادهایرادیکالبامیزانDNAبعالوهافزایشدرآسیب.یافتداریمعنیافزایش

.ازتنشاکسیداتیومطابقتداشت

Candiotiکشحشرهاثراتژنوتوکسیکوسیتوتوکسیک۸111درسالوهمکارانAficidaبر یماهرا

Cnesterodon decemmaculatusندقراردادموردبررسیتحتشرایطآزمایشگاهی ،mg/l51هایغلظت.

القای.بودندبرایآزمایشدرنظرگرفتهشدند71LC-5096h٪و۸۸،۳۳،44بهترتیبکه157و75،111

 در هسته هایگلبولریز در تغییر و بالغ قرمزهاینسبتقرمز -گلبول ترتیباریتروبالست عنوانبهبه

قرمزبالغراهایگلبولتعداددارمعنینتایجکاهش.ژینووسیتوتوکسیکدرنظرگرفتهشدندبایومارکرهای

قرمزدرگردشوافزایشهایگلبولکاهشدرنسبتصورتبهکهدرهنگامافزایشغلظتسمنشانداد

مشاهدهشدmg/l51-75هایغلظتاساعتازمواجههب4۲اینحالتتنهاپساز.هابوداریتروبالست

.اثراتمشابهراالقانمودندmg/l111-157هایغلظتساعتمواجههفقط۹6پسازگذشتکهدرحالی

Natarajهمکاران سالو مختلفهاغلظتتأثیر۸117در رویارگانوفسفرهکشآفتی پروفنفوسرا

 را(Labeo rohita )راهوکپورهندیماهیهیستوپاتولوژیکتغییراتوژنتیکیسمیتکبدی،اکسیداتیو

زمانمدتدرتریدرلگرممیلی1/1بامقادیرپروفنفوسبرابر(LC50)کشندهغلظت.قراردادندیموردبررس

دستآمدساعت۹6 به . از لگرممیلی1۸/1یهاغلظتهمچنینبرایسمیتتحتحاد تریدر 11/1و

ازبعد،آمدهدستبهنتایجبراساس.قرارگرفتموردبررسیروز۸1،سمیتحادبهمدتتریدرلگرممیلی

روزهایدراماافزایشیافت،هفتمروزدرتنهاCATوSODفعالیتپروفنفوس،معرضدرگرفتنقرار

GSTیهامیآنزمیزانهمچنین،.یافتکاهشیداریطورمعنبهآنزیمیفعالیتدوغلظت،درهر۸1و14

تیمارهایتحتLPOو معنبهمطالعه،دورهطولسمدرتأثیردر <15/1p)یداریطور .یافتافزایش(

                                                             
13
 (2-chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1, 3, 5-triazine) 
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وابستهصورتبهقرمزهایگلبولدرDNAآسیبکامت،روشبهDNAتخریبجینتاهمچنینبراساس

مختلف،تغییراتیهااندامدرهیستوپاتولوژیکنتایجبراساسهمچنین.بودافتهیشیافزازمانوغلظتبه

شدنمانندیتوجهقابل نکروزچسبیدگیاپیتلیال،جدا و شدبافتدراپیتلیالالمال آبششدیده هسته.

شدن،پیکنوتیک، ی،اهستهدژنراسیونواکوئله توبولوکبدبافتدرسلولیآدم چروکیدگیها،نکروز

.بافتکلیهدیدهشددرپینوئیدییهاهستهکلیهونفروندژنراسیونگلومرولی،

Wangسال همکاراندر mesotrione)مزوتریونکشعلفتأثیر۸11۲و رویاسترس( واکسیداتیورا

۸۲و7،14مدتبههاماهی.ندقراردادموردبررسی (Cyprinus carpio) معمولیکپورماهیDNA آسیب

.گرفتندقرار(لیتردرگرممیلی1۲1و۲/1،1۲)زیستمحیطبامرتبطمزوتریونهایغلظتمعرضدرروز

مطالعه این اکسیژنهایرادیکالسطوحدر گلوتاتیونکاهش،(MDA)آلدئیددیمالون،(ROS)آزاد

(GSH)،دیسموتازسوپراکسیدفعالیت(SOD)،کاتاالز(CAT)،پراکسیدازگلوتاتیون(GPx)گلوتاتیونو

GR)ردوکتاز شدگیریاندازهDNAآسیبسطوحباهمراهعضله،وآبششکبددر( اساسنتایج. بر

محتوایوCATوSODفعالیتدرتوجهیقابلافزایشقرارگیریمعرضدرروز۸۲ازپسآمدهدستبه

ROSشدمشاهدهلیتردرگرممیلی1۲1دربافتسههردر ؛ ،MDA،GSH درتوجهیقابلتغییراتاما

GPx یا GRآسیبباعثمزوتریونغلظتباالترینکهدادنشانداردنبالهستارههمچنینسنجش.نشددهید 

DNA شودمیکبددربافتخصوصبهمعمولی،کپورماهیمختلفهایبافتدر.

 (غلظت نیم کشنده)سمیت حاد  2-1

درجه1۳۹۳همکاراندرسالوشیری بچهخونییهاشاخصبرخیرویآناثراتوماالتیونسمیت،

Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758)خزردریایکپورماهیان قراردادندرا( موردمطالعه ایناساسبر.

ترتماالتیونمجازغلظتحداکثرمؤثر،غلظتحداقلکشنده،غلظتمطالعه 1۳/1و۳/1،646/1بیبه

.آمددستبهلیتردرگرممیلی

 پارامترهممایبیوشممیمیاییفممنپروپمماترینرارویممماهیتممأثیروهمکممارانBanaee،۸114درسممال

Alburnus mossulensisمیزاننتایجاینمطالعه.ندقراردادموردبررسیLC50برابمرسماعت۹6درطیرا،

 .نشاندادگرادسانتیدرجه۸4دردمایکروگرمیم1۸1با

ماهیرویپروپاترینفنسمتریلدرمیکروگرم۲و4یهاغلظت1۳۹۳درسال ،همکارانونژادجعفری

وکپور بررسی را 1۸غلظتدرولینکردندمشاهدهتلفاتیهیچساعت۹6گذشتازپسمعمولی

ازهاآندرصد51لیتردرکروگرمیم۸1و16غلظت دروشدندتلفهاماهیدرصد۸5،تریدرلکروگرمیم

.بینرفتند
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 Mandal  Nagو سال تأث ۸114در یاراکسادکشعلفیر عدس(oxadiargyl)ژیل کنترل روی آبیک،

(Lemna minor)روهویپرورشماهیاستخرها (Labeo rohita) براساسنتایجندقراردادموردمطالعهرا

استمؤثربسیارعدسآبیکنترلبرایاکسادراژیلازاستفاده،آمدهدستبه اینلیتردرگرممیلی451. از

یبیآسگونههیچکشعلفهمچنیناستفادهازاین.کندمیجلوگیریدرصدعدسآبی۹1رشدازکشعلف

.نامطلوبینداردتأثیرخونییپارامترهاهمچنینروی.سازدنمیوارد(هایماه)هدفغیرموجوداتبه

 کشنده نیم ۹6(LC50)غلظت یااکسادکشعلفساعته (oxadiargyl)رژیل ماهی برای آالیقزل،

کمانرنگین از لیتر۸11بیشتر در μg/l, 96 hours 201 <)میکروگرم اساساستشدهبیان( یهادادهبر

 (Chem Service, Inc). تولیدکنندهشرکت

کشعلفونونیازدیکشحشرهحادتیسمیبررس،درپژوهشیبه(1۳۹1)وهمکارانیچلکاسرییپاشا

حادتیسمزانینشاندادکهماینتحقیقجیونتاپرداختندیکولاهیسیبچهماهیبررو(بوتاکلر)ماچتی

درگرممیلی61/1و1۹/1برابربیبهترتیکولاهیسیگرم۸تا1انیبچهماهیبرروبوتاکلرونونیازید

.استتریل

 هیستوپاتولوژی 2-4

غالم سمشندهکتحتهایغلظتتأثیرشناسیآسیبیبررسبهپژوهشیدر،(1۳۹1)همکارانوپور

هایغلظتکهنددادنشانتحقیقایننتایجپرداختند،علفخوارپورکهایاندامازیبرخبرنونیازید

،یزیخونر،یپرخونصورتبههکشدههابافتوهاسلولساختمانبهیجدهایآسیبباعثسممختلف

هایبافتدریعمومروزکنویوئولکواونیدژنراس،یسلولهایهستهشدننوزهیکپ،یآماسهایسلولنفوذ

.دیگردمشاهدهبدکوطحال،لیهک

 همکاران و منتظری (1۳۹1)محقق بررسی به پژوهشی در  تغییرات بر رانداپ کشعلف تأثیرات،

 دوره دو در(Onchorhynchus mykiss)مولدنرآالیقزل ماهی یگناد شاخص و گناد بافت یهیستوپاتولوژ

یدوزها بین یداریمعن خزرپرداختند،نتایجاینتحقیقنشاندادکهتفاوت یدریا جنوبی حوضه در زمانی

 گروه با مقایسه در زمانی مرحله دو هر در یگناد همچنین،شاخص.نشد مشاهدهLC50ازدرصد51و۸5

 .یافت کاهش سنگین به سبک غلظت از شاهد،

لرکبوتاکشعلفونونیازیدکشحشرهتأثیربررسیبهتحقیقیدر،(1۳۹1)همکارانوپاشاییچلکاسری

وبدکیها-بافتازبردارینمونهتحقیقایندرپرداختند،یولکاهیسیماهبچهآبششوبدکبافتبر

گرفتانجامشاهدماریتوسممعرضدریمارهایتآبشش ازنظرکهنددادنشانتحقیقایننتایج.

نونیازیدیمارهایتآبششبافتدریپرپالزیهوروزکنوبدکبافتدریپرخونوروزکنیبافتشناسیآسیب

دریآتروفویپرخونزینبودند،قرارگرفتهلرکبوتاسممعرضدرهکییمارهایتدرنیهمچن.شدمشاهده
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لرکبوتایمارهایتآبششبافتدرهیثانویالمالهاشدنضیعرویچسبندگ،یپرپالزیهوبدکبافت

.دیگردمشاهده

هایشاخصبرخیبربوتاکلرسمکشندهتحتغلظتتأثیربررسیبهپژوهشیدر،(1۳۹۳)غالمیان

بوتاکلرکشعلفکهنددادنشانپژوهشایننتایج،پرداختایرانیتاسماهیبچهکبدبافتوبیوشیمیایی

.نمایدمیایجادماهیانتاسبچهفیزیولوژیبرنامطلوباثراتنیزپایینهایغلظتدر

درپژوهشیبهبررسیهیستوپاتولوژی(1۳۹4)مازندرانیوهمکاران کپور ماهیان بچه آبشش و کبد کلیه، ،

(Cyprinus carpio نتایجاینپژوهشنشانداد( سولفاتمسپرداختند، با  کهشدتنددرمواجههحاد

یافت افزایش مس سولفات زمان و دوز افزایش با هابافت تمام در شدهمشاهده بافتی یهابیآس  اساس بر.

 کپور ماهیان بچه مزارع لیتردردرگرممیلی۸از باالتر دوزهای در مس سولفات درمانبا تحقیق این نتایج

.شودینم پیشنهاد معمولی

 آبشش بافت بر سایپرمترین سم مختلف یهاغلظت تأثیر،درتحقیقیبهبررسی(1۳۹4)صفویوهمکاران

 با کهندپرداختند،نتایجاینپژوهشنشانداد(Capoeta damascina, Valenciennes, 1842)ماهی سیاه

 ماهیان آبشش بر بیشتری بافتی یهابیآس سم، برابر در ماهیان بودن درمعرض زمان و سم غلظت افزایش

.شودمی وارد

 در سوین سم از ناشی بافتی ضایعات بررسی وLC50،درپژوهشیبهتعیین(1۳۹4)شاملوفروهمکاران

Rutilus frisii kutum)سفید ماهیان بچه نتایجاینتحقیقنشانداد(  یشناسبیآس ازنظرکهندپرداختند،

 کبد و روده بافت در التهاب و ادم پرخونی، و آبشش بافت در وهیپرتروفی ادم التهاب، ،پرخونی نیز بافتی

 نتایج از.شد مشاهده نیز بومن یفضا واتساع نکروز ،الذکر فوق ضایعات بر عالوه کلیه بافت در.شد مشاهده

 ییهاغلظتمعرض در که ماهیانی بچه بافتی ضایعات بررسی که نمود یریگجهینت طورنیا توانیم تحقیق این

 هدف یهااندام و سموم این عملکرد نحوه شناسایی در دتوانمی ،رندیگیم قرار محیط آالینده سمی مواد از

.باشد مفید بسیار هاآن

 همکاران و (1۳۹۳)کوهکن بررسی به پژوهشی در  حاد تحت مسمومیت از ناشی بافتی یشناسبیآس،

پرداختند،نتایجاینمطالعهنشان(Barbus sharpeyi)قد انگشت بنی ماهی کبد دربافت پاراکوات کشعلف

.شودمی ماهیآن کبد هیستوپاتولوژیکدر صدمات ایجاد باعث و بوده سمی بنی ماهی یبرا پاراکواتدادکه
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 تحقیق مکان سازی آماده و اجرا محل 1-9

گرفتانجامحصارک-پرورشماهیانزینتیمرکزدر1۳۹5مرداددرروز61مدتبهتحقیقاین برای.

Cyprinus carpio)خزردریاییکپورماهیبچهعدد551تعدادبررسیاینانجام 15وزنیمیانگینبا(

هاماهی.شدتهیهرشتبهشتیشهیدآزادماهیپرورشوتکثیرمرکزازسانتیمتر11چنگالیطولوگرم

شدندسازگارمحیطباهفتهیکمدتبهوگرفتندقرارکلربدونشیرینآبحاویلیتری۸11مخازندر

وزندرصد۸اساسبروگرفتندقرارموردبررسیباکتریاییوانگلیآلودگیازلحاظهاماهیهفتهطولدر

.شدندغذادهیروز،دروعدهسه،FFC-Extrudedغذایبابدن

 شیمیایی آبفیزیکو  ی، شیمیایی وفاکتورهای فیزیکی ریگ اندازه 1-2

 فاکتورهای و شیمایی روشفیزیکی، از استفاده آببا شیمیایی یهافیزیکو .ندشدگیریاندازهاستاندارد

ا بهکمک،سیژنمترکاکسیژنمحلولبادستگاه الکترودحساسمدل pH مقداراسیدیتهآب، مترپرتابلبا

۳۸1-WTWشدندگیریاندازهدماسنجدیجیتاللهیوسبهودما.

 اکسادیارژیلکشنده  ی تحتها غلظتتهیه  1-1

،ساوهکشعلفساختشرکتECدرصد۳امولسیونصورتبهاکسادیارژیلکشعلفدراینمطالعهاز

گردیددکنندهیتول استفاده ایران در شیمیایی سموم انواع . تهیه هاغلظتبرای یکموردنظری ابتدا سم،

 محلول مادر)استوک دیدگرتهیه( تهیه برای محلول این از شدهاغلظتو استفاده آزمایش مورد ی

(Koprucu et al., 2006).

 سمیت حاد آزمون 1-4

لیتر151هاآکواریومهریکازبهسپسشدند،غذاقطعساعت۸4مدتبههاماهیابتدا،آزمونانجامبرای

11تکرارهربرایوتکراردوباتیمار۹،ساعتهLC50۹6تعیینبرای.شدنداضافه(کلربدون)شیرینآب

گرممیلی11و5/1،6/1،7/1،1،۸5/1،5/1،5/۸،5هایغلظتباترتیببهوشدگرفتهنظردرماهیعدد

ندگرفتقرارموردمطالعهساعت۹6مدتبهکنترلگروهبالیتردر آبپارامترهای،آزمونمراحلتمامدر.

طیومیرمرگنتایجوانجامOECD 203(1۹۹۸)پروتکلاساسبرساعت۹6دورهطیآزمون.بودندثابت

.شدثبتآکواریومهردر۹6و۸4،4۲،7۸صفر،ساعات

 سمیت مزمن آزمون 1-5

بررسیبرای.شدقراردادهلیتر151مفیدحجمبهآکواریومهردرماهیعدد15،آزموناینانجامبرای

نشودهاماهیشدنکشتهباعثکهبودکشعلفازغلظتیبهنیازمزمن،سمیت جهت،همینبه.

نیزآزمونانجام.شدانتخابلیتردرگرممیلی۸ولیتردرگرممیلی5/1لیتر،درگرممیلی1/1های،غلظت
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آزمونآن،صحتتائیدبرایوگرفتانجامروزه۳1دورهطیآزمون.بودOECD 204پروتکلاساسبر

 ,Harabawy and Ibrahim)ندشدآمادهبررسیوتحلیلبرایآنازآمدهدستبهنتایجتکرار،بارسه

2014.) 

 ارزیابی بالینی و رفتاری 1-6

مرتبثبتطوربهحادومزمن،هایماهیانبالفاصلهپسازآغازآزمونرمعمولیغعالئمبالینیورفتارهای

 .گردیدند

 گیری خون و یبردار نمونه 1-7

یهاشاخصیبرخیبررسمنظوربه،۳1و11،۸1یروزهایطآداپتاسیونازبعدگیریخونویبردارنمونه

قطعماهیانتغذیه،گیریخونازقبلساعت۸4استرس،ازجلوگیریبرایمنظوربدینخونیانجامشد

بهلیترمیلی۸/1زانیمبهخکیمگلاسانسازوشد برای.دیگرداستفادهکنندههوشبیمادهعنوان

بهگردیدهخشککامالًماهیانخون،نمونهبهآبوکوسومورودازجلوگیری کوچکبودنو دلیل

کردنوسختیهاماهی درشدهبرداشتهاینمونهانتهاییبدنبخشخونی،هایشریانپیدا هرگروه از

بهدلیلهاماهیبرخیازگیریخونالزمبهذکراستکه)شدانجامگیریخونیبالهمخرجیقطعواانته

مقدار،آمدهدستبهخونیهانمونهاز.(1-۳شکل)(انجامشدسیسی۸ساقهدمیباسرنگازجثهمناسب،

طوربهیسیس1وسرمجداسازیبرایانعقادضدمادهفاقدسرولوژییهالولهدرمستقیمطوربهیسیس1

۳111باسانتریفوژازاستفادهباسپس.ریختهشددقتبههپارینانعقادضدمادهحاویهایلولهدرمستقیم

بهیخمجاورتدروتخلیهکوچکیهالولهدرسمپلرباوجداسرمدقیقه5مدتبهدقیقهدردور

گرادسانتیدرجه-۸1دمای)فریزرشرایطدروانتقالآزمایشگاه شدنگهداریآزمایشانجامزمانتا(

 .(1۳۹1مال،چله)


گیمساآمیزیرنگخونیبرایهایالم-بسیسی۸سرنگوسیلهبهازساقهدمیگیریخون-الف

 

گیریمراحلخون-1-۳شکل  
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 سنجش فاکتورهای سلولی خون 1-۹

 باشند،میهایدرتکاملوضعیتفیزیولوژیکماههافاکتورترینمهمخونییهاشاخصکهاینتوجهبهبا

هماتولوژییهاشیآزما.(Abdel-Tawwab et al., 2008)شدپارامترهایهماتولوژیپرداختهگیریاندازهبه

 انجام هپارین انعقاد ضد ماده حاوی خون گرفتروی . این اندازهبررسیدر پارامترهاییریگروش

 ،(Hb)هموگلوبینو (PCV) هماتوکریتسفید،هایگلبولتعداد،قرمزهایگلبولتعدادشاملهماتولوژی

.انجامشد(۸111)وهمکارانFeldmanتوسطشدهتوصیهبهروش

 بیوشیمیایی یفاکتورها سنجش 1-1

آنزیم شامل بیوشیمیایی سنجشفاکتورهای برای های آلبومینگلوکزکبدی، و کل پروتئین کلسترول، ،،

وبادستگاهآزمونوبااستفادهازکیتپارستهرانانتقالبهبیمارستاندانشکدهدامپزشکیدانشگاههانمونه

سنجششدند آناالیزر (.اتو پروتوکل آزمایشگاه بهداشت و بیماری های آبزیان دانشكده دامپزشكی طبق

 .)دانشگاه تهران 
 

 بافتیهای  روش تهیه نمونه 1-91

برشطولیهانمونهبرایتهیه یکبرداشتنآبششنیزبرای درسطحشکمیماهیوسرتاسرییبافتی،

هانمونه.ازمحوطهبطنیوآبششیخارجشدندموردنظریهاقسمت.برشعمودیرویسرپوشایجادشد

هایدرصدقرارگرفتندوبهآزمایشگاهپاتولوژیگروهبهداشتوبیماری11درمحلولفرمالینسرعتبه

شدند انتقالداده تهران دامپزشکیدانشگاه آبزیاندانشکده ق. آزمایشگاه ترکوچکطعاتدر هانمونهیاز

شد ثابتشدنددرمحلولفرمالینبهمدتیکروزودوبارهجدا یوآغشتهسازشفافمراحلآبگیری،.

ییبهضخامتهابرشمیکروتوم،لهیوسبهیپارافینیتهیهوهابلوک.باپارافینانجامگرفتنمونههاکردن

ائوزین-نهماتوکسیلی معمول آمیزیرنگهابابرشسپساین.( ۸A,B-۳شکل)یدگردششمیکرونتهیه

(H&E)میکروسکوپ با بافتآبشش،کبد،کلیه،عضلهوطحال ازشدههیته بافتی مقاطع.یشدندزیآمرنگ 

 توسطمذکور بافتی مقاطع از یبردارعکس.ندقرارگرفتیموردبررس Eclipse E600 مدل ژاپن، نیکون نوری

افزارنرم با تصاویر بارگذاری تیدرنها شدو انجام ۸ نسخة میکروبین افزارنرم با u eye2250 دیجیتال دوربین

axiovisionانجامگردید۲/4نسخه.

 مقاطع هیستوپاتولوژی تهیه 1-91-9

 مقاطع بافتی سازی آماده 1-91-9-9

:بافتیبهشرحزیراستیهانمونهیسازآمادهمراحلمختلف

شناسییبآسیهانمونهتهیهبرایموردنیازمواد
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درصد،گزیلل،پارافینگرانولبانقطة111و71،۲1،۲5،۹1،الکلاتیلیکدرصد11فرمالینبافرخنثی

،چسبانتالنH&Eیزیآمرنگ،الموالمل،ستگرادسانتیدرجه56ذوب


هایپارافینیقالب-بدرصد11بافرمالینcc51هایدرفالکونبردارینمونه-الف


 H & Eآمیزیرنگوسیلهبهشدهتهیههایالم-دهایبافتیبااستفادهازدستگاهمیکروتومبرشنمونه-ج

مراحلتهیهمقاطعبافتی-۸-۳شکل





 

مقاطعبافتیH&Eیزیآمرنگ

.هماتوکسیلینهاریس-1

اسیدالکل-۸

 محلولآمونیاک-۳

لیتیوماشباعکربنات-4

1%محلولائوزین-5

 .دگردیاضافهلیتریلیم۹5،۲1%بعدازحلکردنآبمقطروائوزین،الکل
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111مخلوطکردهوبههر۲1%راباسهقسمتالکل،یکقسمتمحلولاستوکائوزینیزیآمرنگقبلاز

.اسیداستیکگالسیالاضافهگردیدلیتریلیم5/1ازمحلولنهایی،لیتریلیم

 پاتولوژی یها نمونه یساز آماده 1-91-9-2

 شدن پایدار از اطمینان مراحلمختلفیهانمونهپساز دیجیتالبوسیلهبافتییسازآمادهبافتی، دستگاه

سبز 14شرکتدید  پروتوکل آزمایشگاه بهداشت و بیماری های آبزیان دانشكده دامپزشكی دانشگاهوطبق

 .انجام شد تهران

هانمونهپارافینیازیهابلوکشدندویریگقالبشرکتدیدسبزریزینپارافتوسطدستگاههانمونهسپس

.میکرونتهیهشدششبهضخامتییهابرش،16تهیهگردیدوبااستفادهازمیکروتومروتاریالیکایآلمان

:ائوزینبهشرحزیرانجامشد-روتینهماتوکسیلینیزیآمرنگبرشهاسپس

 H&E یزیآم رنگ 1-91-9-1

 شدهتهیهیهابرشکلیهابتدا یهابلوکاز روی آزمایشگاهیهاالمپارافینی در متداول آلبومین به آغشته

شدیزیآمرنگسپسپاتولوژیچسباندهشدو

 ررسی هیستوپاتولوژیب 1-91-9-4

عکسازمقاطعموردارزیابیقرارگرفتندودقتبهبااستفادهازمیکروسکوبنوریآمیزیشدههایرنگالم

آسیببافتیوگروهکنترلازنظرسمیتمزمنآزمونموردهایمیانگروههمقایس،برایناساس.تهیهشد

11،۸1مرحلهآزمایشسمیتمزمنپسازهرسهیدرپاتولوژیجادضایعاتاحتمالیامیزانانجامشدو

.ها،کبد،کلیه،عضلهوطحالبودندآبششیشاملموردبررسهایاندام.ندقرارگرفتیموردبررسروز۳1و

 (Comet assay)سنجش کامت  DNAبررسی میزان تخریب  1-99

ندکیاصالحاتصورتباا(Singh et al., 1988)سنجشکامتقلیاییبهروشDNAیآسیبریگاندازه

گرفت . و بررسی برای پژوهش این یریگاندازهدر تخریب ریگاندازه)DNAمیزان یهایشکستگی

تحقیقدرشدهنییتعبراساساهداف.استفادهشد(Comet assay)کامتازروشسنجش(DNAیهارشته

خونتهیهشدوموردنمونهشاهدیسمازهرگروهتیماروگروهریقرارگتأثیرآخرینروزازمرحلهتحت

.گرفتآزمایشقرار

lµ171ازاینسوسپانسیونباlµ15شدوسپسسازیرقیقml 5/1PBS آنباLµ11گیریخونپساز

نقطهذوبپایین5/1آگارز آگارزنقطهذوبیاسمبادهمخلوطوبالفاصلهرویالمدرصدبا با کهقبالً

برایشدهتهیهدرمحلولبافرالیزیستازهها،المسردسازیوپسازبودمنتقلشدهدادهنرمالپیشپوشش

قرارگرفتندگرادسانتیدرجه4مدتیکساعتدردمای ،DNAهایسپسبرایبازشدنپیچشرشته.

بهتانکالکتروفورزهادرادامهالم.شدندقرارداده(< 1۳pH)قلیایی،دقیقهدرونبافر۸1برایمدتهاالم
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،گرادسانتیدرجه4 ودمایmA۳11وV۸5باشرایطدقیقه۸1مدتبرایحاویبافرقلیاییمنتقلو

درنهایتانجامشدوسازیخنثی،درمحلولبافرایدقیقه 5باسهحمامازآنپس.الکتروفورزصورتگرفت

بافیلتربرانگیختگیفلوئورسانسیاپپوبهکمکمیکروسکوآمیزیرنگتوسطرنگاتیدیومبرومایدهاالم

برایهرماهیدوعددالمودرهرالمدوالمل.شدتهیههامناسبمجهزبهدوربینتصاویردیجیتالازالم

.شد تصادفیانتخابصورتبهسلولدرنقاطمختلف 111حدود هرکدامدرنظرگرفتهشدکهدر

 در سنجش کامت مورداستفادههای  تهیه محلول 1-99-9

 (الیزیس بافر)محلول لیز کننده  1-99-9-9

 استوکمقادیر محلول 1۹/146برایتهیه NaClگرم ،۸4/۳7 EDTAگرم ۸5/1و صورتبهTrisگرم

خوب(مغناطیسیهمزن)آبمقطرمخلوطشدندوتوسطمگنتلیتریلیم۹11خشکوزنوداخلارلنبا

همراهبا(ساعت۸الی1)،همزدنبهمدتطوالنییکدستبرایتهیهیکمحلولشفافو.بههمزدهشد

سرارلنباورقآلومینیومبرایجلوگیریازتبخیربسته)انجامشد(گرادسانتیدرجه51تا41)گرمادهی

شد .)pH کردنچندقطره اضافه با تنظیمشد11نرمالرویNaOHاینمحلول . با 111حجممحلول

لیتریلیم به دیگر شدلیتریلیم1111آبمقطر رسانده . کاری، محلول محلوللیتریلیم۹1برایتهیه از

 Triton X-100لیتریلیم1استوکبا DMSOلیتریلیم۹،
15ویکگرمنمکسدیمالریلسارکوزینات14

.شددارینگهلازاستفادهدریخچالمخلوطویکساعتقب

 الکتروفورزی( بافر)محلول  1-99-9-2

آبمقطرحللیتریلیم۸11درEDTAگرم۲۹/14آبمقطرولیتریلیم111درNaOHگرم41مقادیر

NaOHازمحلوللیتریلیم۳1سپس.شدند مخلوطوباآبمقطربهحجمEDTAمحلوللیتریلیم5با

.رساندهشد1۳بهباالیNaOHباpHدرنهایت.لیتررساندهشدیک

 کننده خنثی( بافر)محلول  1-99-9-1

آبلیتریلیم۸1تنظیموبا5/7محلولرویpH.آبمقطرحلشدلیتریلیم۲1درTrisگرم۲5/4مقدار

.رساندهشدلیترمیلی111مقطردیگربهحجم

 96فسفاتنمکی ( بافر)محلول  1-99-9-4

۲مقادیر NaClگرم KClگرم۸، Na2HPO4گرم44/1، خشکوزنوصورتبهKH2PO4گرم۸4/1،

شدند مخلوط . مقدار مخلوط این شدلیتریلیم۲11به اضافه مقطر آب محلول. ایجاد ویبرای شفاف

                                                             
14

 dimethyl sulfoxide  
15
 sodium lauryl sarcosinate 

16
 Ca

+2
- and Mg

+2
-free phosphate-buffered saline (PBS) 
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آبمقطرلیتریلیم۸11وHClمحلولبااضافهکردنچندقطرهpH.یکدستمحلولخوببههمزدهشد

.تنظیمشد5/7روی

 آماری لیوتحل هیتجز 1-92

دادهلیوتحلهیتجز به مربوط تحقیقهای نرمنتایج از استفاده با 17ویرایشSPSSافزار آنالیز، طریق از

انجامگرفت،(mean±SD)15/1دانکندرسطحآزمونوبراساسطرفهکیواریانس
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وتحلیلتجزیه:چهارمصلف

هاداده
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 نتایج فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب 4-9

فاکتورهایفیزیکیوشیمیاییآبمحلانجامآزمایشبرایکارتحقیقاتیروی،آمدهدستبهنتایجبراساس

.هشدهاستددانشان1-4نتایجفاکتورهادرجدول.ماهیکویمناسببود
 فاکتورهایکیفیآب-1-4جدول

گرادسانتیدرجه۸۳-۸7دما

pH۸/7-۲/7 

درلیترگرممیلی۲اکسیژن

کربناتکلسیمدرلیترگرممیلی۳11کمترازسختیآب

 

 سمیت حاد آزموننتایج  4-2

(.1-4نمودار)آمدرلیتربهدستدگرممیلی6/1اکسادیارژیل کشعلفمیزانسمیتحاد

 
اکسادیارژیلساعته۹6کشندهنیمغلظتسمیتمیزان-1-4نمودار
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 سمیت مزمن آزموننتایج  4-1

ارزیابیبالینیورفتاری

ساعتبود۹6درصددر51کشندهدرلیترکهدرعملحدگرممیلی6/1براساسنتایجحاصله،درغلظت

(LC50 96h)رفتارماهیانوشدهجذبماهیآبششتوسطراحتیبهاکسادیارژیلسم شنایصورتبهرا

همچنیندر.قراردادتأثیرتحت،حرکاتناگهانیوفرورفتنبهعمقدردقیقهتنفسدفعاتعصبی،افزایش

کاهشغلظت با اکسادیارژیلکشعلفسمیتمزمن شدت کاستهعالئماز شدعصبی عالئمازلحاظ.

-1-4شکل) وافزایشموکوسمشاهدهگردید،الغریشدیدهاچشمگودرفتن هاظاهریپرخونیآبشش

سمیتمزمنتحلیلکلیه،خونریزیکبدوخونریزیدرکیسهدر،کالبدگشاییعالئمبراساس(.هوج،الف

(.ب،د-1-4شکل) شنادیدهشد
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 الغریشدیدواندوفتالمیدرچشم-الف پرخونیدرکبدوآبشش-ب

 

 

 پرخونیدرکبدوآبشش-ج تورمشدیدطحال-د

 

شدنعضلهوآبکیدیستروفیعضالنی-ه

درسمیتمزمنکالبدگشاییعالئم-1-4شکل
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 خزر اییدر کپور یماه بچه ومیر مرگ و رشد بر اکسادیارژیل کش علف اثرات یبررس 4-4

۸-4نموداردرخزراییدرکپوریماهبچهوزنوطولافزایشتغییراتاکسادیارژیلبرکشعلفاثرات

بامقایسهدرطولووزنبیشتریندارایشاهدگروههایماهینمودارایناساسبر.استشدهآورده

کشعلفبامواجههتحتهایگروه اکسادیارژیل گروهدررشدمیزانترینکمهمچنین(P<15/1)بود

ppm5/1داریمعنیختالفاکهشددیده(15/1>P)گروهبا دادشاهد نشان . غلظتبین  تیمارهای

(ppm۳/1وppm1/1)1تیماربا(غلظت ppm 5/1)،مشاهدهنشدداریمعنیاختالف(15/1>P.)


 خزراییدرکپوریماهبچهوزنوطولافزایشورشدبراکسادیارژیلکشعلفاثرات-۸-4نمودار
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 سنجش فاکتورهای سلولی خون 4-5

.استگردیدهذکر4-4و۳-۸،4-4جداولدرخونسلولیفاکتورهایسنجشازحاصلنتایج

مساویشاهدتیماردرگلوکزمیزانبیشترین(۸-4جدول)آزمایشاولدورهدرآمدهدستبهنتایجمطابق

ازآندرکهبود1تیماربهپارامترمربوطاینمیزانکمترین،آمددستبهلیتردسیدرگرممیلی۳۳/۲۹

دسیدرگرممیلی67/4۸آنومقداربودشدهاستفادهرژیلاکسادیاکشعلفلیتردرگرممیلی5/1غلظت

(.P<15/1)داشتندداریمعنیاختالفیکدیگرباتیمارهاتمامیآمددستبهلیتر

مشاهدهشاهدتیماردرمیزانکمترینو1تیماردرمیزانبیشترین،آمینوترانسفرازآالنینمیزاندرخصوص

(.۸-4جدول)(P<15/1)دادندنشان۳و۸تیمارباداریمعنیتفاوتتیماردونیا.شد

تیماراینوآمددستبهلیتردرواحد141بامساویشاهدبهمربوطآمینازترانساسپارتاتمیزانکمترین

نداشتندداریمعنیتفاوتیکدیگرباتیمارهاسایر.دادنشانداریمعنیتفاوتآزمایشیتیمارهایسایربا

(15/1>P)(۸-4جدول.)

سایرباتیماردونیا.بود1تیماروشاهدتیماربهمربوطترتیببهفسفاتازآلکالینمیزانبیشترینوکمترین

P<15/1)داشتندداریمعنیتفاوتتیمارها نشانداریمعنیتفاوتیکدیگربا۳تیمارو۸تیمارولی(

(.P<15/1)ندادند

بهمربوطآنمیزانکمترینولیتردسیدرگرم74/۸بابرابرشاهدبهمربوطکلپروتئینمیزانبیشترین

۸تیمار دارایکه۳تیماروشاهدتیمارخصوصایندر.آمددستبهلیتردسیدرگرم1۶6۲بابرابر

نشانیکدیگرباداریمعنیتفاوتبودندمقادیربیشترین کهنیز۸تیمارویکتیمار.(P<15/1)ندادند

(.۸-4جدول)(P<15/1)نداشتندداریمعنیاختالفیکدیگربابودندمقادیرکمتریندارای

ازلحاظتیماردواین.بود1تیماربهمربوطآنمیزانکمترینوشاهدبهمربوطآلبومینمیزانبیشترین

با۳و۸تیماراما(P<15/1)داشتندداریمعنیاختالف۳و۸تیمارباآلبومینمیزانبیشترینوکمترین

(.۸-4جدول)(P<15/1)ندادندنشانداریمعنیتفاوتیکدیگر

56بابرابرشاهدتیماربهمربوطآنمیزانکمترینو176بابرابر1تیماربهمربوطکلسترولمیزانبیشترین

 (.۸-4جدول)(P<15/1)دادندنشانداریمعنیتفاوتیکدیگرباآزمایشیتیمارهایتمامیآمددستبه
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فاکتورهایسلولیخوندردورهاولآزمایش-۸-4جدول


(P<15/1)هاستمیانگیناختالفدهندهنشانردیفهردرنامشابهحروف



تیماردرآنمیزانکمترینو۳تیماردرگلوکزمیزانبیشترین،آزمایشدومدورهدرآمدهدستبهنتایجطبق

با۳تیماروشاهدتیمارامانداشتندیکدیگرباداریمعنیتفاوتدوتیماراینوآمددستبه۸تیمارو1

(.۳-4جدول)(P<15/1)دادندنشاندارمعنیاختالفتیماردواین

درنیزآنمیزانبیشترین.شدمشاهدهشاهدتیمارو۳تیماردرآمینوترانسفرازآالنینآنزیممیزانکمترین

دادنشانداریمعنیاختالفشاهدتیماروآزمایشیتیمارهایسایرباتیماراین.آمددستبه1تیمار

(15/1>P)(۳-4جدول.)

۳و۸تیماردرآنمقدارکمترینو1تیماردرمقداربیشتریننیزآمینازترانساسپارتاتآنزیمدرخصوص

تفاوتآزمایشیتیمارهایسایرباولینداشتهداریمعنیاختالفیکدیگرباتیماردواین.شدمشاهده

(.۳-4جدول)(P<15/1)دادندنشانداریمعنی

.آمددستبه۳تیماردرآنمیزانکمترینویکتیماردرفسفاتازآلکالینآنزیممیزانبیشترین

برابرشاهدتیماربهمربوطپروتئینمیزانبیشترین 1تیماردرمیزانکمترینودسیلیتردرگرم74/۸با

نشانداریمعنیتفاوتیکدیگرباآزمایشیتیمارهایتمامیوآمددستبهلیتردسیدرگرم76/1بابرابر

(.۳-4جدول)(P<15/1)دادند
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داریمعنیاختالفیکدیگرباتیماردواینوبود۳تیماروشاهدتیماربهمربوطآلبومینمیزانبیشترین

(.۳-4جدول)(P<15/1)دادندنشانداریمعنیاختالفآزمایشتیمارهایسایرباکههرچندنداشتند

۳۳/155بابرابر1تیماردرآنمیزانبیشترینوگرممیلی56بابرابرشاهدتیماردرکلسترولمیزانکمترین

جدول)(P<15/1) دادنشانآزمایشیهایگروهسایرباداریمعنیتفاوتتیماراینوآمددستبهگرممیلی

4-۳.)
فاکتورهایسلولیخوندردورهدومآزمایش-۳-4جدول

 



کمترینو۳تیماروشاهدتیماردرگلوکزمیزانبیشترینآزمایشسومدورهدرآمدهدستبهنتایجطبق

دادنشانداریمعنیتفاوتآزمایشیتیمارهایسایرباتیماراینوآمددستبه1تیماردرآنمیزان

(15/1>P)(4-4جدول.)

تیماردرآنمیزانکمترینولیتردرواحد۳5بابرابر1تیماردرآمینوترانسفرازآالنینآنزیممیزانبیشترین

تفاوتتیمارهاسایرباآنزیماینمیزانکمترینوبیشترین.آمددستبهلیتردرواحد۳۳/5بابرابر۳

(.4-4جدول)(P<15/1)داشتندداریمعنی
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کشعلفگرممیلی5/1غلظتازآندرکه1تیماردرآمینازترانساسپارتاتآنزیممیزانبیشترین

تیماروآزمایشیتیمارهایسایرباداریمعنیتفاوتتیماراینوآمددستبهبودشدهاستفادهاگزادیارژیل

(.4-4جدول)(P<15/1)دادنشانشاهد

برابر۳تیماردرآنمیزانکمترینولیتردرواحد۲۹بابرابر1تیماردرنیزفسفاتازآلکالینمیزانبیشترین

(P<15/1)شدمشاهدهداریمعنیتفاوتآزمایشیتیمارهایتمامیبینآمددستبهگرممیلی۳۳/5۹با

(.4-4جدول)

اینوشدمشاهده۸تیمارو1تیماردرآنکمترینو۳تیماروشاهدتیماردرکلپروتئینمیزانبیشترین

(.4-4جدول)(P<15/1)دادندنشانداریمعنیتفاوتیکدیگرباگروهدو

نشدهاستفادهیکشعلفهیچآندرکهشاهدتیماردرآنمیزانبیشترینو1تیماردرآلبومینمیزانکمترین

(.4-4جدول)(P<15/1)داشتندداریمعنیتفاوتیکدیگرباآزمایشیتیمارهایتمامیوآمددستبهبود

تیمارهایتمامیوشدمشاهدهشاهدتیماردرآنمیزانکمترینو1تیماردرکلسترولمیزانبیشترین

(.4-4جدول)دادندنشانیکدیگرباداریمعنیاختالفدرصد۹5اطمیناندرجهدرآزمایشی


 فاکتورهایسلولیخوندردورهسومآزمایش-4-4جدول
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 تغییرات گلوکز 4-5-9

مقادیرترینکمدارایآزمایشدورهسههردرگرممیلی5/1تیمار،گلوکزتغییراتازآمدهدستبهنتایجطبق

 .(۳-4نمودار)بودندپارامتراینمقادیربیشتریندارایشاهدوگرممیلی1/1تیماروگلوکز


تغییراتمقدارگلوکز-۳-4نمودار

 

 نوترانسفرازیآم آالنین تغییرات 4-5-2

 .(4-4نمودار)شددیدهگرممیلی5/1تیماردرآزمایشدورهسههردرآمینوترانسفرازآالنینمیزانبیشترین

 
 ینوترانسفرازآمتغییراتآالنین-4-4نمودار



  ۰  

  ۵۰  

  ۱۰۰  

  ۱۵۰  

ش   مای  ش   دوره اول ا ر  مای  ش   دوره دوم ا ر  مای   دوره سوم ا ر 

ار 
مق د

m
g

/d
l

 
کز  

گ لو
 

 دوره

زات  گ لوکز   ی  ی 
غ   ت 

اهد لی ک زم 0/5  ش  لی ک زم 0/3  می  لی ک زم 0/1 می   می 

  ۰  

  ۱۰  

  ۲۰  

  ۳۰  

  ۴۰  

ش   مای  ش   دوره اول ا ر  مای  ش   دوره دوم ا ر  مای   دوره سوم ا ر 

ار 
مق د

u
/l

 
زار  

سف 
ی  ت زا

ن و 
می 
ن  ا 

ن ی  لا
ا 

 

 دوره

زار   سف 
زای  و ت  ن  ن  ا می  ی  زات  ا لان  ی  ی 

غ   ت 

اهد لی ک زم 0/5  ش  لی ک زم 0/3  می  لی ک زم 0/1 می   می 
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 آمیناز ترانس اسپارتات تغییرات 4-5-1

شددیدهگرممیلی5/1ماریتدرآزمایشدورهسههردرنیزآمینازترانساسپارتآنزیممیزانبیشترین

 .(5-4نمودار)

 
تغییراتاسپارتاتترانسآمیناز-5-4نمودار

 

 فسفاتاز آلکالین تغییرات 4-5-4

5/1تیماردرهمپارامتراینمیزانبیشترینشدهدیدهنیزفسفاتازآلکالینخصوصدرتغییراتهمین

 .(6-4نمودار)شددیدهگرممیلی

 
 راتآلکالینفسفاتازیغیت-6-4نمودار

  ۰  

  ۱۰۰  

  ۲۰۰  

  ۳۰۰  

  ۴۰۰  

ش   مای  ش   دوره اول ا ر  مای  ش   دوره دوم ا ر  مای   دوره سوم ا ر 

دار
مق 

u
/l

 
 

ار  
ی  می 

ش ا 
ی  زا

ت   
 

ت
ت ا ر
ا ی  س

ا
 

 دوره

ار   ی  ش ا می 
زای  ات  ت  ارت  زات  اسی  ی  ی 

غ   ت 

اهد لی ک زم 0/5  ش  لی ک زم 0/3  می  لی ک زم 0/1 می   می 

  ۰  

  ۵۰  

  ۱۰۰  

  ۱۵۰  

ش   مای  ش   دوره اول ا ر  مای  ش   دوره دوم ا ر  مای   دوره سوم ا ر 

ار 
مق د

u
/l

 
ت ار  

ف ا س
ف   
ی ن 
ل کا
آ ل

 

 دوره

ار   ات  سف 
ن  ف  لکالی 

 
زات  آ ی  ی 

غ   ت 

اهد لی ک زم 0/5  ش  لی ک زم 0/3  می  لی ک زم 0/1 می   می 
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 کل پروتئین تغییرات 4-5-5

تیماردرآنمیزانکمترینوگرممیلی1/1تیماردرازآنپسوشاهدتیماردرکلپروتئینمیزانباالترین

 .(7-4نمودار)آمددستبهگرممیلی۳/1تیماردرازآنپسوگرممیلی5/1

 

 
 کلپروتئینتغییرات-7-4نمودار

 آلبومین تغییرات 4-5-6

آمددستبهگرممیلی5/1تیماردرآنمیزانکمترینوشدمشاهدهشاهدتیماردرآلبومینمیزانباالترین

 .(۲-4نمودار)

 
 تغییراتآلبومین-۲-4نمودار



 کلسترول تغییرات 4-5-7

 .(۹-4نمودار)شددیدهگرممیلی5/1تیماردرآنمیزانبیشترینوشاهدتیماردرکلسترولمیزانکمترین

  ۰.۰  

  ۱.۰  

  ۲.۰  

  ۳.۰  

ش   مای  ش   دوره اول ا ر  مای  ش   دوره دوم ا ر  مای   دوره سوم ا ر 

ار 
مق د

g
/d

l
 

ی ن  
ن ئ  زو

ت 
 

 دوره

ن  کل ی  ئ  زون  زات  ت  ی  ی 
غ   ت 

اهد لی ک زم 0/5  ش  لی ک زم 0/3  می  لی ک زم 0/1 می   می 

  ۰.۰  

  ۰.۵  

  ۱.۰  

  ۱.۵  

ش   مای  ش   دوره اول ا ر  مای  ش   دوره دوم ا ر  مای   دوره سوم ا ر 

ار 
مق د

g
/d

l
 

ی ن  
م و

آ لن 
 

 دوره

ن   ومی  لن 
 
زات  آ ی  ی 

غ   ت 

اهد لی ک زم 0/5  ش  لی ک زم 0/3  می  لی ک زم 0/1 می   می 
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تغییراتکلسترول-۹-4نمودار



 ی خونیتغییرات فاکتورهای بیوشیمیا 4-6

جدولدرروز۳1گذشتازپسخزردریایکپورماهیخونیفاکتورهایرویاگزادیارژیلسمتأثیرات

ازآندرکهشاهدتیماردرقرمزگلبولتعدادبیشترین،آمدهدستبهنتایجطبقبر.استشدهدادهنشان 4-5

بودنشدهاستفادهسمیهیچ با تیمارهایسایرباداریمعنیتفاوتتیماراینوآمددستبه۳۲/1برابر

P<15/1)دادنشانآزمایشی اینوآمددستبه1تیماردرسفیدگلبولتعدادبیشترین(.5-4جدول)(

شاهدتیمارباداریمعنیتفاوتتیمار P<15/1)دادنشان۳تیمارو )( کمترین(.5-4جدول

تفاوتآزمایشیهایگروهسایربالحاظاینازتیماراینوآمددستبه1تیماردراتوکریتهمآنمیز

اینوآمددستبه1تیماردرنیزوگلوبینهمآنمیزکمترین(.5-4جدول)(P<15/1)دادنشانمعناداری

تفاوتیکدیگربادیگرهایگروهولیدادنشانداریمعنیتفاوتآزمایشیتیمارهایسایرباتیمار

(.5-4جدول)(P<15/1)نداشتندداریمعنی


  ۰  

  ۵۰  

  ۱۰۰  

  ۱۵۰  

  ۲۰۰  

ش   مای  ش   دوره اول ا ر  مای  ش   دوره دوم ا ر  مای   دوره سوم ا ر 

ار 
مق د

m
g

/d
l

 
زول

سی 
کل

 

 دوره

زات  کلسی زول ی  ی 
غ   ت 

اهد لی ک زم 0/5  ش  لی ک زم 0/3  می  لی ک زم 0/1 می   می 

گرم میلی1/0 گرم میلی3/0   

 دوره سوم آزمایش
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 روز۳1خزرپسازگذشتفاکتورهایخونیماهیکپوردریایرویاگزادیارژیلسمتأثیر-5-4جدول

  U/Lگیری  فاکتورهای اندازه

 تیمارها

 شاهد
 9 یمارت

 گرم میلی 5/1

 2 یمارت

 گرم میلی 1/1

 1 یمارت

 گرم میلی 9/1

( مکعب متر میلیتعداد در   × 916
) RBC ۳۲/1±14/1 a

 1۲/1±16/1 b
 1۳/1±11/1 b

 ۸۸/1±15/1 b
 

( مکعب متر میلیتعداد در   × 911
) WBC ۹1/۸4±46/۸ b

 ۹۳/۸۲±1۲/۳ a
 ۲5/۸5±4/1 ab

 1۲/۸5±۳۲/1 b
 

(%) PCV 6۲/۸7±55/1 a
 44/۸1±65/۸ c

 75/۸4±۸6/1 b
 ۲۲/۸6±64/1 ab

 

(g/dl) HB 7۲/۲±۸1/1 a
 6۳/5±4۲/1 b

 ۳۲/۲±6۲/1 a
 ۸5/۲±71/1 a

 

(pikogram) MCH ۳/64±6۹/7 ab
 ۹۸/51±51/۸ b

 1۹/75±۸4/1۳ a
 64/67±17/7 a

 

(Femtoliter) MCV ۲۳/۸1۸±۹/۸4 a
 ۹5/1۹7±۲4/۸1 a

 61/۸۸1±۹۹/۸۲ a
 15/۸۸1±۹۳/11 a

 

(%) MCHC 71/۳1±5۸/1 a
 47/۸6±46/۳ b

 ۲۲/۳۳±۹۸/۸ a
 6۲/۳1±۸۸/۸ a

 

(P<15/1)هاستمیانگیناختالفدهندهنشانردیفهردرنامشابهحروف



.سلولبهرنگآبیوسیتوپالسمبهرنگصورتیمشاهدهشدهسته:H&Eآمیزیرنگجینتا*

 هیستوپاتولوژی نتایج 4-7

تیمارهایمختلفبهقرارگرفتهشاهدوهایماهی بررسیمقاطعبافتی از حاصل هیستوپاتولوژی نتایج در

 :استشرحزیر

 تیمار شاهد های بافتاز  شده تهیهمقاطع بافتی  4-7-9

 کبدبافت 

مرکزیهستهباچندضلعییهاهپاتوسیتازکبدپارانشیمبافتهیستولوژی،بررسیدر شدهتشکیل)*(

،(نشدهدادهنشان)مرکزیورید.شدنددیدهندرتبه(فلش)یمکعبپوششیاپیتلیومبامجاریصفراوی.بود

.(الف-۸-4شکل)شدندمشاهده(هاسرفلش)سینوزوئیدیفضاهای

 شاهدبافت آبشش در تیمار 

المالهایکهشدنددیدهثانویهالمالهایواولیهالمالهایخونی،عروقآبشش،بافتدرهیستولوژی،ازنظر

.(ب-۸-4شکل)بودندقرارگرفتهاولیهالمالیسطحبرعمودوباهمموازیصورتبهثانویه

 بافت عضله مخطط اسکلتی در تیمار شاهد

شدندمشاهدهطولیبرشدرباهمموازیصورتبهعضالنیهایمیوفیبریل وشکلدوکیهایهسته.

خوبیبهطولیبرشدرعرضیهایتخطط.شدندمشاهده(سارکولما)پالسماییغشایزیردربازوفیلیک

.(ج-۸-4شکل)شدنددیده
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 بافت کلیه در تیمار شاهد

عروقوبینابینیبافتدیستال،وپروگسیمالادراریمجاریگلومرولها،کلیه،بافتمیکروسکوپیبررسیدر

(.د-۸-4شکل)دشدنمشاهدهخونی

 بافت طحال در تیمار شاهد

شدندمشاهدهسفیدپولپوقرمزپولپخونی،عروقطحال،بافتیمقاطعبررسیدر شاملقرمزپولپ.

هایسلولاغلبسفید،پولپدروبودقرمزهایگلبولحاویسینوزوئیدیهایمویرگوطحالیهایطناب

.(ه-۸-4شکل)شدنددیدهکمیمالنوماکروفاژیمراکزوشریانیعروقلنفوئیدی،
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 کبدبافت-الف بافتآبشش-ب

  

 بافتعضلهمخططاسکلتی-ج بافتکلیه-د

 

بافتطحال-ه

مختلفدرتیمارشاهدهایبافتنتایجهیستوپاتولوژی-۸-4شکل
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 (اکسادیارژیل کش علفدر لیتر  گرم میلی 5/1( 9تیمار  های بافتاز  شده تهیهمقاطع بافتی  4-7-2

 9بافت آبشش در تیمار 

.دهدمیروزاولنشان11پایانرادراینتیمارهایماهیبرشآبشش-الف-۳-4شکل

اپیتلیوم هایسلول هیپرپالزی ،)هافلش( عروقی شدید پرخونی آبشش، بافت مقاطع میکروسکوپیک بررسی در

.شد مشاهده (سرفلش)التهابی هایسلول نفوذ و ثانویه المالی

 .دهدمیروزاولنشان۸1پایانرادراینتیمارهایماهیمقطعآبشش -ب-۳-4 شکل

(هاسرفلش)التهابی هایسلول نفوذ و ثانویه اپیتلیومالمالی هایسلول افزایششدیدهیپرپالزی  چماقی،

.مشاهدهشد)فلش( ثانویه المالهای شدن

التهابیواتصالالمالهای هایسلول نفوذ و ثانویه اپیتلیومالمالی هایسلول بابزرگنماییبیشتر،هیپرپالزی

.مشهوداست(سرفلش)بههمثانویه

.دهدمیروزاولنشان۳1پایاندرتیماررااینهایماهیبرشآبشش -ج-۳-4شکل

سر)بههمالتهابیواتصالالمالهایثانویه هایسلول نفوذ و ثانویه اپیتلیومالمالی هایسلول هیپرپالزی

.مشاهدهشد(فلشکوچک)خفیفیهایخونریزیو(فلش)ثانویه المالهای شدن چماقی،(فلش

،شدتجراحاتppm5/1دز غلظت با سماکسادیارژیل با قرارگیری معرض در روزهای تعداد در افزایش با

  .دربافتآبششافزایشیافتنیز
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 گرممیلی5/1روزاولباغلظت11پایان-الف گرممیلی5/1روزاولباغلظت۸1پایان-ب

 
گرممیلی5/1روزاولباغلظت۳1پایان-ج  گرممیلی5/1روزاولباغلظت۸1پایان-ب

1نتایجهیستوپاتولوژیبافتآبششدرتیمار-۳-4شکل



 (:اکسادیارژیل کش علفدر لیتر  گرم میلی5/1)9بافت کبد در تیمار 

مشاهده کانونی صورتبه هاهپاتوسیت دژنراسیون متوسطیاز و حاد روند اول، روز 11 در دوره، ابتدای در

مشاهدهشدهاهپاتوسیت،همچناننکروزاکسادیارژیلکشعلفروزدرگیریبا۸1چنیندرانتهایهم.شد

11هرچندشدتآننسبتبه انتهایدوره روند۳1روزاولکمتربودودر باکامالًروزه، مزمنهمراه

.هایپرپالزیمجاریصفراویوتشکیلبافتفیبروزمشاهدهشد

 .دهدمیروزاولنشان11پایانرادراینتیمارهایماهیبرشکبد -الف-4-4شکل

بافتی مقاطع بررسی مالنوماکروفاژدر مراکز شدهکبد، بلعیده ائوزینوفیلیک بامواد مشاهده،(هافلش)ها

 .گردید

 وسیع) بازوفیلیک و پیکنوزه هسته و ائوزینوفیلیک سیتوپالسم(سلولی مرگ همان یا (هافلش)همچنیننکروز

هافلش) هاهپاتوسیت در شدصورتبه( دیده منتشر . چربی فلش)تغییر هاسر از( زیادی تعداد در

.مشاهدهگردیدهاهپاتوسیت
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 .دهدمیروزاولنشان۸1پایانرادراینتیمارهایماهیبرشکبد-ب-4-4شکل

.مشاهدهشد(هاسرفلش)ایهستهتکالتهابیهایسلولونفوذتعدادکمی(هافلش)هانکروزهپاتوسیت

 .دهدمیروزاولنشان۳1پایانرراداینتیمارهایماهیبرشکبد -ج-4-4شکل

 و کالژن هایرشته حاوی (یکوچکهافلش)فیبروز بافت تشکیل و) هافلش( صفراوی مجاری هایپرپالزی

افزایشمتوسطیدرسایزوتعدادمراکزمالنوماکروفاژدربافتکبددرپایاندوره.هامشاهدهشدفیبروسیت

.باسممذکوردیدشدروزه۳1

  

 گرممیلی5/1روزاولباغلظت11پایان-الف گرممیلی5/1روزاولباغلظت11پایان-الف

 
گرممیلی5/1روزاولباغلظت۳1پایان-ج  گرممیلی5/1روزاولباغلظت۸1پایان-ب

1نتایجهیستوپاتولوژیحاصلازمطالعهبافتکبددرتیمار-4-4شکل
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 9کلیه در تیمار بافت 

پوششی هایسلول نکروز بینابینی، بافت در خونریزیخفیف اول، روز 11 در دوره، ابتدای در  اپیتلیوم

پروتئینوریو هایلوله دیده مراکز تعداد افزایش ادراری، روزه، ۸1 دوره پایان در ولی شد، مالنوماکروفاژ

 پوششی هایسلول نکروز و مالنوماکروفاژ مراکز سایز و تعدادبرافزایشعالوه ادراری، هایلوله اپیتلیوم

روزه،خونریزیدرپارانشیمکلیهبسیارشدیدتراز۳1خونریزیشدیدیمشاهدهشدکهحتیدرپایاندوره

 مذکور سم با قرارگیری معرض در تعدادروزهای افزایش با کل در .قبلدیدهشد دز شدتppm5/1با ،

.بیشتربودجراحاتدرکلیهنیز

 .دهدمیرانشانروزاول11پایاندراینتیمارهایماهیلیهبافتک -الف-5-4شکل

.دیدهشد(هاسرفلش)وتعدادزیادیمراکزمالنوماکروفاژ(فلش)میکروسکوپی،خونریزی بررسی در

ادراریهایلولهائوزینوفیلیکویکدستدرداخلهایکیستصورتبه(هاسرفلش)همچنینپروتئینوری

تعداد در افزایش و) فلشکوچک)ادراری هایلوله پوششی اپیتلیوم هایسلول نکروزودژنراسیون.دیدهشد

.گردید مشاهده)هافلش ( مراکزمالنوماکروفاژ وسایز

.دهدمیرانشانروزاول۸1پایاندراینتیمارهایماهیبافتکلیه -ب-5-4شکل

پروتئینوری(هافلش)خونریزیوسیع ویکدستدرداخلکستائوزینوفیلیکصورتبه(فلشکوچک)،

 مشاهده)هاسرفلش)ادراری هایلوله پوششی اپیتلیوم هایسلول همچنیننکروز.ادراریدیدهشدهایلوله

.ادراریمشاهدهشدهایلولهدرتعدادیاز(هاسرفلش)دربزرگنماییبیشتر،پروتئینوری.گردید

 .دهدمیرانشانروزاول۳1پایاندراینتیمارهایماهیبافتکلیه-ج-5-4شکل

فلش)چروکیدهشدن،(سرفلش)روزه،عالوهبرتجمعتعدادزیادیمراکزمالنوماکروفاژ۳1درپایاندوره

بسیارشدیدینیزدربررسیمقاطع)*(خونریزی،(فلشها)گلومرولها،دژنراسیونونکروزلولهها(کوچک

.بافتیمشاهدهشد



















 

63 
 

  

 گرممیلی5/1روزاولباغلظت11پایان-الف گرممیلی5/1روزاولباغلظت11پایان-الف

 
 گرممیلی5/1روزاولباغلظت۸1پایان-ب گرممیلی5/1روزاولباغلظت۸1پایان-ب


گرممیلی5/1روزاولباغلظت۳1پایان-ج

1نتایجهیستوپاتولوژیحاصلازمطالعهبافتکلیهدرتیمار-5-4شکل
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 9بافت عضله در تیمار 

تغییرپاتولوژیکچندانیدربافتppm5/1بادز مذکور سم با قرارگیری معرض در زمانمدت افزایش با ،

.نگردیدوشدتجراحاتنیزدرطولدورهبسیارکمبودعضلهمخططاسکلتیمشاهده

.دهدمیرانشانروزاول11پایاندریمارتاین هایماهیبافتعضله-الف-6-4شکل

همراه ازهمفاصلهگرفتهبودندوهامیوفیبریل.تغییرکردهبودهامیوفیبریلساختارونحوهقرارگیرینرمال

واکوئل شدندتکهتکه و با دیده اغلب) هاسرفلش(شدن موجدار و چروکیدگیدرنهایت. هامیوفیبریلدر

.مشاهدهشد

 .دهدمیرانشانروزاول۸1پایانتیماردراینهایماهیبافتعضله -ب-6-4شکل

.مشاهدهشدهامیوفیبریلدراغلب) هاسرفلش(شدن موجدار و فاصلهگرفتن،چروکیدگی

 .دهدمیرانشانروزاول۳1پایانتیماردراینهایماهیبافتعضله -ج-6-4شکل

کلبهباشدتبیشترینسبتهامیوفیبریلدراغلب) هاسرفلش(شدن موجدار و فاصلهگرفتن،چروکیدگی

.دورهمشاهدهشد

  

 گرممیلی5/1روزاولباغلظت11پایان-الف گرممیلی5/1روزاولباغلظت۸1پایان-ب

 

گرممیلی5/1روزاولباغلظت۳1پایان-ج

1نتایجهیستوپاتولوژیبافتعضلهدرتیمار-6-4شکل
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 9بافت طحال در تیمار 

،تنهاضایعهمشخصیکهدرطحالppm5/1دز با مذکور سم با قرارگیری معرض در زمانمدت افزایش با

 دیدهشدمزمن  مراکز تعداد و سایز در افزایششدیدیصورتبهشدنروندپاسخبهمسمومیتبودکه

.شد مشاهده طحال بافت در مالنوماکروفاژ

 .دهدمیرانشانروزاول11پایانتیماردراینهایماهیبرشطحال-الف-7-4شکل

.شد دیده)هاسرفلش)هامالنوماکروفاژ مراکزاندازهدر افزایش

 .دهدمیرانشانپایانروزاول۸1دراینتیمارهایماهیبرشطحال-ب-7-4شکل

.شد دیده)هاسرفلش)مالنوماکروفاژها مراکز تعداد ودراندازه افزایش

 .دهدمیرانشانروزاول۳1پایانتیماردراینهایماهیبرشطحال-ج-7-4شکل

.شد دیدهوضوحبه)هاسرفلش)هامالنوماکروفاژ مراکز تعداد و دراندازهشدید افزایش

  

 گرممیلی5/1روزاولباغلظت11پایان-الف گرممیلی5/1روزاولباغلظت۸1پایان-ب

 

گرممیلی5/1روزاولباغلظت۳1پایان-ج

 1نتایجهیستوپاتولوژیبافتطحالدرتیمار-7-4شکل
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 11 ،درازسماکسادیارژیلppm5/1غلظت با تیمار گروه بافتی مقاطع هیستوپاتولوژی نتایج بررسی با کل در

درکبدونکروزوتخریباپیتلیومپوششیهاهپاتوسیتاول،جراحاتحادوشدیدیازقبیلنکروز روز

.مشاهدهشدبههمالمالهایثانویهدرآبششبههمراهچسبندگیالمالهایثانویه

بهعلت،روزه،شدتجراحاتدرکلیه۳1طولمدتدرمعرضقرارگیریباسمدرپایاندورهباافزایش

هابافتخونریزیزیاددربافتبینابینیبیشتربودوبعدازکلیهشدتجراحاتدرآبششبیشترازسایر

.درعضلهمخططاسکلتیدیدهنشدتوجهیقابلضایعهپاتولوژیککهدرحالیبود،

پایاندورهدربافت روزهومزمنشدنروندپاسخبهجراحاتحاصلازسم،در۳1کبدوطحالنیزبا

اندازه طحالافزایششدید ودرکبدهمهایپرپالزیمجاریصفراوی،هامالنوماکروفاژ مراکز تعداد و در

.مشاهدهشدندتوجهقابلجراحاتعنوانبه

 (اکسادیارژیل کش علفدر لیتر  گرم میلی 1/1) 2تیمار  های بافتاز  شده تهیهمقاطع بافتی  4-7-1

 2بافت آبشش در تیمار 

،میزانجراحتبهبافتppm۳/1دزاکسادیارژیلباسم با قرارگیری معرض در روزهای تعداد در افزایش با

.آبششنیزبیشترشد

.دهدمیروزاولرانشان11پایانتیماردراینهایماهیبرشآبشش-الف-۲-4شکل

 هیپرپالزی حدکم ازتا فلش (التهابی هایسلول نفوذ و ثانویه المالی اپیتلیوم هایسلول متوسطی  سر

.مشاهدهشد)

 .دهدمیروزاولرانشان۸1پایانتیماردراینهایماهیبرشآبشش -ب-۲-4شکل

مشاهده) هاسرفلش (التهابی هایسلول نفوذ و ثانویه المالی اپیتلیوم هایسلولشدید متوسطتا هیپرپالزی

.شد

.دهدمیرانشانروزاول۳1پایاندراینتیمارهایماهیبرشآبشش-ج۲-4شکل

 اپیتلیوم هایسلولشدید عروقیبههمراههیپرپالزی یاهماناتساع(هاسرفلش)(Aneurysma)آنوریسم

ثانویه المالهای شدن چماقیهمچنین.مشاهدهشد) فلشکوچک (التهابی هایسلول نفوذ و ثانویه المالی

.مشاهدهشدموردمطالعهدراغلبمقاطعبافتی(هافلش)
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 درلیترگرممیلی۳/1روزاولباغلظت11پایان-الف درلیترگرممیلی۳/1روزاولباغلظت۸1پایان-ب

 

درلیترگرممیلی۳/1روزاولباغلظت۳1پایان-ج

۸تایجهیستوپاتولوژیبافتآبششدرتیمارن-۲-4شکل

 2بافت کبد در تیمار 

متوسطینکروزباوجوداینکه هاهپاتوسیتاز پایان روز11در سم با مسمومیت اکسادیارژیلاز دوزبا

ppm۳/1زوشدتآنازضایعاتحاصلازسماکسادیارژیلبادیول،شدمشاهدهppm5/1کمترومراتببه

روندمزمن،ppm۳/1زومعرضقرارگیریباسمباددرروز۳1درپایانکهطوریبهبود،ترقابلجبران

صفراویوتشکیلبافت کممجاری هایپرپالزیصورتبهپاسخبهجراحتباشدتکمتریمشاهدهشدکه

.همبندبود

 .دهدمیاولرانشانروز11پایاندراینتیمارهایماهیبرشکبد-الف-۹-4شکل

 بازوفیلیک و پیکنوزه هسته و ائوزینوفیلیک سیتوپالسم)نکروز همراه (فلش(هاهپاتوسیت تعدادیاز( به

.مشاهدهشد هاآن سیتوپالسم شدن واکوئله صورتبه کبد یهاهپاتوسیت از زیادی تعداد در )*( چربی تغییر

.عروقخونیوفضاهایسینوزوئیدینیزمشاهدهشد(هاسرفلش)همچنینپرخونی

.دهدمیرانشانروزاول۸1پایانتیماردراینهایماهیبرشکبد -ب-۹-4شکل
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اندازه متوسطی افزایش  مراکز در فلش)مالنوماکروفاژ سر هایپرپالزی( ازتعداد و صفراوی مجاریی

.مشاهدهشد(هافلش)

 .دهدمیرانشانروزاول۳1پایانتیماردراینهایماهیکبد برش -ج-۹-4شکل

مجاری درهایپرپالزی از  تعدادی فلش)صفراوی هاسر شد( مشاهده از. زیادی تعداد در همچنین

.تغییرچربیمشاهدهگردیدهاهپاتوسیت

  

 درلیترگرممیلی۳/1روزاولباغلظت11پایان-الف درلیترگرممیلی۳/1روزاولباغلظت۸1پایان-ب

 

درلیترگرممیلی۳/1روزاولباغلظت۳1پایان-ج

۸نتایجهیستوپاتولوژیبافتکبددرتیمار-۹-4شکل

 2بافت کلیه در تیمار 

مالنوماکروفاژ مراکز تعداد در کمی افزایش و میانیبافت کمیدر ریزیخون اول، روز 11 در دوره، ابتدای در

افزایش کلیهمشاهدهشدوهمچنینمیانیبیشتریدربافتریزیخونروزه، ۸1 دوره پایان در ولی شد، دیده

 روز 11 به نسبت نیز ادراری هایلوله اپیتلیومپوششی هایسلول نکروز و مالنوماکروفاژ مراکزاندازه و تعداد

مزمنوباصورتبهروزه،روندپاسخبهمسمومیتباسممذکور ۳1 دوره پایان در.شدند دیده بیشتر اول

.شد افزایشمراکزمالنوماکروفاژمشاهده

 .دهدمیرانشانروزاول11پایانتیماردراینهایماهیبرشکلیه-الف-11-4شکل

.دربافتبینابینیکلیهمشاهدهشد(هاسرفلش)کمیریزیخونبابررسیمیکروسکوپیکلیه،
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.دیدهشد(هافلش)ادراریهایلولهنکروزاپیتلیومپوششیدردژنراسیونو،ریزیخونهمچنین،عالوهبر

.،مشاهدهگردیدشدهبررسییازمقاطعدرتعداد(هاسرفلش)افزایشتعدادمراکزمالنوماکروفاژ

 پروتئیهمچنین فلش)نوری هاسر ازکیسصورتبه( کمی تعداد در یکدست و ائوزینوفیلیک هیالن ت

.ادراریدیدهشدهایلوله

 .دهدمیرانشانروزاول۸1پایانتیماردراینهایماهیبافتکلیه-ب11-4شکل

فلش)ریزیخون هاسر بافت( میانیبیشتریدر نسبتبه سم11کلیه اولدرگیریبا اکسادیارژیلروز

.نیزدیدهشد(هافلش)مراکزمالنوماکروفاژاندازههمچنینافزایشتعدادو.مشاهدهشد

 .دهدمیرانشانروزاول۳1پایانتیماردراینهایماهیبرشکلیه -ج-11-4شک

.شددرپارانشیمکلیهدیده(هاسرفلش)مراکزمالنوماکروفاژٔ  اندازهافزایشزیادیدرتعدادو
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 درلیترگرممیلی۳/1روزاولباغلظت11پایان-الف درلیترگرممیلی۳/1روزاولباغلظت11پایان-الف

 
 درلیترگرممیلی۳/1روزاولباغلظت11پایان-الف درلیترگرممیلی۳/1روزاولباغلظت۸1پایان-ب

 

درلیترگرممیلی۳/1روزاولباغلظت۳1پایان-ج

۸نتایجهیستوپاتولوژیبافتکلیهدرتیمار-11-4شکل
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 2بافت عضله در تیمار 

بافتعضلهمخططاسکلتیمشاهده سمدر افزایشتعدادروزهایدرگیریبا تغییرپاتولوژیکچندانیبا

.نگردیدوشدتجراحاتنیزبسیارکمبود

 .دهدمیرانشانروزاول11پایانتیماردراینهایماهیعضله برش -الف-11-4شکل

.نداشتطبیعیدیدهشدکهساختار(هاسرفلش)دارموج و چروکیده ،تکهتکه واکوئله، صورتبههامیوفیبریل

 .دهدمیرانشانروزاول۸1پایانتیماردراینهایماهیبرشعضله-ب-11-4شکل

.مشاهدهشد(هافلش)هامیوفیبریلونکروز(سرفلش)دارموج و چروکیده ،تکهتکه هایواکوئله،میوفیبریل

 .دهدمیرانشانروزاول۳1پایانتیماردراینهایماهیبرشعضله -ج-11-4شکل

مشاهدهشد،(هافلش)میوفیبریلهانکروزو(سرفلش)دارموج و چروکیده ،تکهتکه هایواکوئله،میوفیبریل

هایقبلبودوتغییرپاتولوژیکچندانیباافزایشتعدادروزهایدرگیریروزبهمشاتقریباًالبتهاینجراحات

.باسمدربافتعضلهمشاهدهنگردیدوشدتجراحاتنیزبسیارکمبود
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 درلیترگرممیلی۳/1روزاولباغلظت11پایان-الف درلیترگرممیلی۳/1روزاولباغلظت۸1پایان-ب

 

درلیترگرممیلی۳/1روزاولباغلظت۳1پایان-ج

۸نتایجهیستوپاتولوژیبافتعضلهدرتیمار-11-4شکل

 2بافت طحال در تیمار 

بامزمنشدنروندپاسخبهجراحت،ppm۳/1زوسمباداینبا قرارگیری معرض در زمانمدت افزایش با

 دوره پایان پاتولوژیک۳1در ضایعه تنها توجهقابلروزه، افزایشتعداد بافتطحال، اندازهدر مراکزو

.مالنوماکروفاژبود

 .دهدمیرانشانروزاول11پایانتیماردراینهایماهیبرشطحال -الف-1۸-4شکل

.شد دیده)هاسرفلش (مالنوماکروفاژ مراکز تعداد و دراندازه افزایش

 .دهدمیولرانشانروزا۸1پایانتیماردراینهایماهیبرشطحال-ب-1۸-4شکل

.شد دیده)هافلشسر)مالنوماکروفاژ مراکز تعداد و دراندازهمتوسطی افزایش

 .دهدمیرانشانروزاول۳1پایانتیماردراینهایماهیبرشطحال -ج-1۸-4شکل

.شد دیده)هاسرفلش(مالنوماکروفاژ مراکز تعداد و دراندازهزیادیحدمتوسطتا افزایش
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 درلیترگرممیلی۳/1روزاولباغلظت11پایان-الف درلیترگرممیلی۳/1روزاولباغلظت۸1پایان-ب

 

درلیترگرممیلی۳/1روزاولباغلظت۳1پایان-ج

۸نتایجهیستوپاتولوژیبافتطحالدرتیمار-1۸-4شکل



ppm۳/1زود با تیمار گروه بافتی مقاطع هیستوپاتولوژی نتایج بررسی با کل در ، اولمطالعه،11در روز

درویژهبهجراحاتحادومتوسطیدربافتآبششوکلیهمشاهدهشدکهشدتجراحاتدرایندوبافت

پایانمراتببهآبشش تا شدتجراحاتنیز معرضقرارگیری، روزهایدر افزایشتعداد با و بود بیشتر

 بود۳1دوره بیشتر روزه . در معرضهایبافتهرچند در روزهای افزایشتعداد با نیز طحال و کلیه

قرارگیریجراحاتمزمندیدهشد جراحاتیدیدهشدباوجوداینکهدربافتعضالتمخططاسکلتینیز.

.نبودندتوجهقابللیشدتجراحاتکموخیلیو
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 (اکسادیارژیل کش علفدر لیتر  گرم میلی 9/1) 1تیمار  های بافتاز  شده تهیهمقاطع بافتی  4-7-4

 1بافت آبشش در تیمار 

.شد بیشتردرآبشش نیز جراحات شدت،ppm1/1زود باسم درقرارگیری معرض در زمانمدت افزایش با

.دهدمیرانشانروزاول11پایاندراینتیمارهایماهیبرشآبشش-الف-1۳-4شکل

نفوذ بافت هیستوپاتولوژی مقاطع میکروسکوپیک بررسی در  آبشش، از کمی التهابی هایسلولبسیار

.مشاهدهشد(سرفلش)ایهستهتک

 .دهدمیروزاولرانشان۸1پایاندراینتیمارهایماهیبرشآبشش -ب-1۳-4شکل

آبشش،هایپرپالزیاپیتلیومپوششیالمالهایثانویه بافت هیستوپاتولوژی مقاطع میکروسکوپیک بررسی در

.مشاهدهشد(هاسرفلش)ایهستهتکالتهابی هایسلولنسبتاًمتوسطیاز ونفوذ

 .دهدمیرانشانروزاول۳1پایاندراینتیمارهایماهی برشآبشش-ج-1۳-4شکل

آبشش،افزایشهایپرپالزیاپیتلیومپوششیالمالهای بافت هیستوپاتولوژی مقاطع میکروسکوپیک بررسی در

.مشاهدهشد(هاسرفلش)ایهستهتکالتهابی هایسلولمتوسطتازیادیاز ثانویهونفوذ

  

 درلیترگرممیلی1/1روزاولباغلظت11پایان-الف درلیترگرممیلی1/1روزاولباغلظت۸1پایان-ب

 

درلیترگرممیلی1/1روزاولباغلظت۳1پایان-ج

 ۳نتایجهیستوپاتولوژیحاصلازمطالعهبافتآبششدرتیمار-1۳-4شکل
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 1بافت کبد تیمار 

مشاهدهشدهاهپاتوسیتنکروزتعدادکمیازصورتبهحادخفیفرونداول، روز 11 در دوره، ابتدای در

.کهبامزمنشدنرونددرپایاندورهفقطتعدادکمیهایپرپالزیمجاریصفراویدیدهشد

.دهدمیروزاولرانشان11پایانتیماردراینهایماهی برشکبد-الف-14-4شکل

وحتی(هاسرفلش)نکروزیس وسکوالر پریصورتبه(فلش)دراطرافوریدمرکزیهاهپاتوسیتنکروز

درتعدادیاز)*(همچنینتغییرچربی.درنواحیمختلفبافتکبدمشاهدهشدهاهپاتوسیتنکروزتکی

.دیدهشدهاآنهاییدرسیتوپالسمواکوئلصورتبههاهپاتوسیت

.دهدمیروزاولرانشان۸1پایانتیماردراینهایماهیبرشکبد -ب-14-4شکل

درنواحیکوچک(هاسرفلش))بازوفیلیک و پیکنوزه هسته و ائوزینوفیلیک سیتوپالسم)هاهپاتوسیتنکروز

.دیدهشد(فلش)همچنینتعدادکمیمراکزمالنوماکروفاژکوچک.وکمیازمقاطعبافتیکبدمشاهدهشد

 .دهدمیروزاولرانشان۳1پایاناردراینتیمهایماهیکبد برش -ج-14-4شکل

 برتغییرچربیدرتعدادیاز هایپرپالزیهاهپاتوسیتعالوه هافلش)صفراوی تعدادیمجاری ، پایان( در

.روزهبامزمنشدنرونددیدهشد۳1دوره
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 درلیترگرممیلی1/1روزاولباغلظت11پایان-الف درلیترگرممیلی1/1روزاولباغلظت۸1پایان-ب

 

درلیترگرممیلی1/1روزاولباغلظت۳1پایان-ج

۳نتایجهیستوپاتولوژیبافتکبددرتیمار-14-4شکل

 1بافت کلیه در تیمار 

روزاول،بامیزانکمینکروزاپیتلیومپوششی11سم،دراینازppm1/1زوجراحاتدربافتکلیهباد

روزدوم،باشدتکمیدربافت11روزاولوهمچنین11ادراریمشاهدهشدوخونریزیدرهایلوله

صورتبهروزهنیزجراحاتمزمنونارساییکلیهدرجذبپروتئین،۳1درپایاندوره.مشاهدهشدمیانی

.ادراریدیدهشدهایلولهپروتئینوریدر

.دهدمیروزاولرانشان11پایانتیماردراینهایماهیبرشکلیه-الف-15-4شکل

 هایلوله پوششی اپیتلیوم هایسلول نکروز فلش)ادراری کوچک(هاسر مالنوماکروفاژ مراکز یهافلش)،

.کلیهمشاهدهشدمیانیدربافت(فلشبزرگ)کمریزیخونو(کوچک

ادراریهایلولهداخلتهیالینهوائوزینوفیلیکدرکیسصورتبه(هافلش)همچنینمیزانکمیپروتئینوری

مشاهدهشد

 .دهدمیروزاولرانشان۸1پایانتیماردرنایهایماهیکلیه برش -ب-15-4شکل

.دیدهشدتعدادکمبه(هاسرفلش)اکروفاژومراکزمالنوم(هافلش)یانیمدربافتریزیخون



 

77 
 

 .دهدمیروزاولرانشان۳1پایانتیماردراینهایماهیبرشکلیه-ج -15-4شکل

وتعدادمراکزمالنوماکروفاژکمبودولیپروتئینوریدربافتمیانیریزیخوندربررسیمیکروسکوپیک،

.متوسطمشاهدهشدصورتبهادراریهایلولهداخل(هاسرفلش)

  

 درلیترگرممیلی1/1روزاولباغلظت11پایان-الف درلیترگرممیلی1/1روزاولباغلظت11پایان-الف

 
درلیترگرممیلی1/1روزاولباغلظت۳1پایان-ج  درلیترگرممیلی1/1روزاولباغلظت۸1پایان-ب

۳درتیمارنتایجهیستوپاتولوژیبافتکلیه-15-4شکل

 1بافت عضله در تیمار 

.سمکمبودازاینppm1/1زودرکلشدتجراحاتدرعضلهباد

 .دهدمیوزرانشانر11پایاندراینتیمارهایماهیبرشعضله -الف-16-4شکل

.بود(هاسرفلش)هامیوفیبریلوبافاصلهدارموجروزاولنحوهقرارگیری11درشدهمشاهدهتنهاجراحت 

 .دهدمیروزاولرانشان۸1پایانتیماردراینهایماهیبرشعضله -ب-16-4شکل

(سرفلش)هامیوفیبریلوبافاصلهدارموجروزاول،نحوهقرارگیری11،همانندشدهمشاهدهتنهاجراحت 

.داشتند(فلش)هانیزنکروزتعدادبسیارکمیازمیوفیبریلهرچند.بود

 .دهدمیروزاولرانشان۳1پایانتیماردراینهایماهیبرشعضله-ج-16-4شکل
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 قرارگیری بر دارموجعالوه بافاصله میوفیبریلو )*(ها کانونی نکروز فلش)، هاسر ) ازهاییدستهدر

.هایعضلهمخططاسکلتیدیدهشدمیوفیبریل

  

 درلیترگرممیلی1/1روزاولباغلظت11پایان-الف درلیترگرممیلی1/1روزاولباغلظت۸1پایان-ب

 

درلیترگرممیلی1/1روزاولباغلظت۳1پایان-ج

۳نتایجهیستوپاتولوژیبافتعضلهدرتیمار-16-4شکل

 1بافت طحال تیمار 

 قرارگیری معرض در زمانمدت افزایش با وددر مزمنسمppm1/1ز افزایش مسمومیت، روند شدن و

.شد دیده طحال بافت در مالنوماکروفاژ مراکز تعداد واندازه متوسطیدر

.دهدمیروزاولرانشان11ایانپتیماردراینهایماهی برشطحال-الف-17-4شکل

.دیدهشد(هافلشسر)مالنوماکروفاژ مراکز تعداد در افزایش

.دهدمیروزاولرانشان۸1پایانتیماردراینهایماهیبرشطحال-ب-17-4شکل

.دیدهشد(هافلشسر)مالنوماکروفاژ مراکزاندازهو تعداد در افزایش

.دهدمیرانشانروزاول۳1پایانتیماردراینهایماهیبرشطحال -ج-17-4شکل

.دیدهشد(سرفلش)مالنوماکروفاژ مراکزاندازه در افزایش
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 درلیترگرممیلی1/1روزاولباغلظت11پایان-الف درلیترگرممیلی1/1روزاولباغلظت۸1پایان-ب

 

درلیترگرممیلی1/1روزاولباغلظت۳1پایان-ج

۳نتایجهیستوپاتولوژیبافتطحالدرتیمار-17-4شکل



 (histopathology) شناسی یبآس های بررسیکلی  گیری نتیجه

ppm1/1زود با تیمار گروه بافتی مقاطع هیستوپاتولوژی نتایج بررسی با کل در ، اولمطالعه،11در روز

شد مشاهده کلیه بافتآبششو در کمی و جراحاتحاد بافتآبشش. افزایشصورتبهجراحاتدر

.بودایهستهتکالتهابی هایسلولمتوسطتازیادیاز هایپرپالزیاپیتلیومپوششیالمالهایثانویهونفوذ

11درریزیخونهمچنیندرکلیهمیزان پایاندوره متوسطبودودر روزه۳1روزاولکموبعدنسبتاً

 شدصورتبهنارساییکلیه پروتئینوریمشاهده معرضقرارگیری. روزهایدر افزایشتعداد همچنینبا

دربافتعضالتمخطط.هشدافزایشمراکزمالنوماکروفاژدیدصورتبهجراحاتمزمندرکلیهوطحال

-4جدول)نبودندتوجهقابلوچنداناتیدیدهشدولیشدتجراحاتکمجراحباوجوداینکهنیزاسکلتی

6).
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دربافتآبششو باتوجهبهنتایجهیستوپاتولوژیدراینمطالعه،شدتجراحاتباسممذکور، درکل،

 جراحات و بود بیشتر نشدگیریچشمکلیه دیده بافتعضله .در ابتدا کبد در پریصورتبهجراحات

ودرپایاندورهبنددیدهشدوسکوالرنکروزیسوبعدباهایپرپالزیمجاریصفراویوتشکیلبافتهم

.روزهنیزدرکبدوطحالجراحاتمزمنمشاهدهشد۳1

بود،ppm۳/1 غلظت با تیمار بیشترازگروه،ppm5/1 غلظت با تیمار گروه در شدتجراحاتدرمجموع

 سم غلظت کاهش با یعنی ؛بود بیشتر،ppm1/1غلظت با گروهتیمار ازاینگروهنیزکهشدتجراحات

(.6-4جدول)شد کمتر جراحات شدتاکسادیارژیل،
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مختلفسماکسادیارژیلهایتراکممعرضدرخزرقرارگرفتهدریایرآبششوکبدماهیکپوهایبافتنتایجپاتولوژی-6-4جدول

1/1۳/15/1لیتردرگرممیلیسمبرحسبغلظت

 ۳1 ۸1 11 ۳1 ۸1 11 ۳1 ۸1 11روزبههابردارینمونهفواصل

 هابافت

 کبد

 *** * *  **   * * افزایشمالنوماکروفاژ

هاهپاتوسیتتغییرچربیدرسیتوپالسم

 واکوئلصورتبه
*  *  ***  *  *** 

 ** *       یاهستهتکالتهابیهایسلولنفوذ

 **   * *  *  درمجارصفراویهایپرپالزی

(بندبافتهم)رگههایسفیددرکبدتشکیل

 فیبروسیتسلولهایوفیبروز
    *    * 

* ** ***   *   *هاهپاتوسیتنکروز

     *نکروزیس وسکوالر پری

   *   پرخونیعروقخونیوفضاهایسینوزوئیدی

        

 آبشش

   *** **      پرخونیشدیدعروقی

   ** ** ** * ** *  اپیتلیومالمالهایثانویههایسلولهیپرپالزی

 *** ** ** ** * * ** ** * التهابیهایسلولنفوذ

 ** * * * *   شدنالمالهایثانویهچماقی

 *      بههماتصالالمالهایثانویه

 *      خفیفهایخونریزی

 کلیه

* ** *  ** * *اپیتلیومپوششیهایسلولنکروز

* *   *  *مالنوماکروفاژمراکزکوچک

**** *** *  **  پروتئینوری

**   *   کلیهمیانیدربافتریزیخون

 عضله
**** ** * * ** * *هانکروزمیوفیبریل

**** ** * * ** * *هاوبافاصلهمیوفیبریلدارموجقرارگیری

 طحال 
مراکزٔ  واندازهتعدادافزایشدر

 مالنوماکروفاژ
* * ** * ** * *****

.آسیبشدید***،آسیبمتوسط**،آسیبکم*
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 DNAسنجش تخریب  4-۹

ازDNAسنجشتخریب بقایباالتر سنجشکامت)۲1%تستبقایسلولی، برایانجام کهشرطالزم

قرمزنشاندادهایگلبولرابرای(است

اکسادیارژیلوشاهدکشعلفتیمارهایماهیگلبولقرمزهایسلولسنجششدهدرDNAمیزانتخریب

گلبولقرمزتیمارشاهدهایسلولدرDNAمتوسطتخریب.استشدهبیاندنبالهDNAدرصدصورتبه

دارییمعندرمعرضسمافزایشتخریبهایتیمارماهیکهندنتایجنشانداد.سنجششد75/7 %بهمیزان

متفاوتآنبرمیزانبروزسطحتخریبهایغلظتبااثرسمو.داشتندتیمارشاهدبدونسمهایماهیرابا

DNAبود،ولیمتوسطاعدادونتایجتخریبدارکمیمعنیقرمزهایگلبولDNAنزدیکبودندبههم.

دربهترتیبوسپس(درصد5/۸1)لیتردرگرممیلی۳/1میزانتخریبدرغلظتتحتکشندهیشترینب

5/1هایغلظت گرممیلی1/1و در 1۹۶1)لیتر درصد1۲۶1۸و شد( مشاهده داریمعنتفاوتکهدرحالی.

تیماربانتایجلیترمشاهدهنشد،نتایجهردودرگرممیلی1/1و5/1بینتیمار(P<15/1)درسطحیمحسوس

.(11-4ونمودار1۲-4شکل)داشتندکمیدارمعنیلیتراختالفدرگرممیلی۳/1تیمار

کشعلفهایغلظتمعرضدرقرمزگلبولDNA(الف)شاهدتیمارخزردریایوحشیکپورماهیقرمزگلبولDNA-1۲-4شکل

آزمایششروعازپس۳1روزدر(ب)(لیتربرگرممیلی5/1و1/1،۳/1)ادیارژیلکسا
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در(دنبالهDNA%صورتبه)DNAآسیبنوساناتبر(لیتردرگرممیلی5/1و1/1،۳/1)ادیارژیلاکسهایغلظتاثرات-11-4نمودار

دردارمعنیاختالفوجودعدمبیانگریکسانحروف،(آزمایششروعازپسروز61،خزردریایوحشیکپورماهیخونهایسلول

.(استSD+میانگیندهندهنشانستونهر)است(P<15/1)سطح
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 بحث 4-1

هایعلفکنترلبرایگستردهطوربهکهاستکشاورزیصنعتدرمهمهایکشعلفازیکیاکسادیارژیل

(.Mahmoudi et al., 2011)شودمیاستفادهخزردریایسواحلجنوبیدربرنجهایمزرعههرز

یکعنوانبه،حساسیتباالواقتصادیارزشعلتبهکهباشندمیآبزیموجوداتترینمهمازیکیهایماه

اینمصرفبهدلیل.گیرندقرارمیمورداستفادهاندیکاتورزیستی طبیعیماهیزیستگاهدرکشعلفزیاد

کیولوژیزیفمختلفیپارامترهابراکسادیارژیلیسماثراتپژوهش،نیادر (C. carpio)خزردریایکپور

.گرفتقرارموردبررسیگونهاین

 سمیت حاد 4-1-9

جانورانازدرصد51ومیرمرگسببمیانگینطورهبکهشیمیاییعیینمقدارعددیغلظتازسمیامادهت

ترکیبیکیاسمیکمزمنوحادسمیتتعیینمبانیترینمهمازیکی،شودمی(LC50)آزمایشحتت

 .استشیمیایی

6/1(سمیتحاداکسمادیارژیل()LC50 h96)ساعته۹6هایاینبررسی،غلظتنیمهکشندهبراساسیافته

بمودنایمنسممپمایینخطمربی،محدودهکشعلفبهعلتسمیتباالیاین.آمددستبهدرلیترگرممیلی

 ،کشمممماورزیشممممیمیاییممممموادمممممورددراطالعمممماتسممممایتجهممممانیبممممراسمممماس.اسممممت

(global availability of information on agrochemicals)سماعته۹6میزانسمیتحاد(Acute 96 hour 

LC50 (mg l
-1

بیشمتراز(Onchorhynchus mykiss)کممانرنگمینآالیقمزلسماکسادیارژیلبرایماهی((

 سمممرچمممربیقنمممات بمممرایمممماهیروزه۸1درلیتمممرومیمممزانسممممیتممممزمنگمممرممیلمممی۸11/1

(Pimephales promelas)اسمممممتشمممممدهگمممممزارشدرلیتمممممرگمممممرممیلمممممی1۸4/1معمممممادل 

(Global Availability of Information on Agrochemicals, 2018.)

.استنگرفتهسماکسادیارژیلرویماهیکپوردریاییصورتتأثیردرخصوصایمطالعهگونههیچتاکنون

 میزانلیکن روی زیادی مطالعات کشنده نیمه معمولی۹6غلظت کپور ماهی روی سموم سایر ساعته

استشدهانجام .Stephenson1۹۲۸درسال LC50 h96)ساعته۹6غلظتنیمهکشنده سمسیپرمترین(

(cypermethrin)لیترودرمیکروگرم4/۳رویماهیکپورمعمولیشدهآزمایشMeenambalهمکارانو

ساعته۹6غلظتنیمهکشنده۸11۳سالدر Satyavardhan.لیترگزارشدادنددرمیکروگرم۸51(۸11۸)

(LC50 h96)سمفنواالرت(fenvalerate)درگرممیلی171/۸رویماهیکپورمعمولیراشدهآزمایش

 .آوردندآمدهدستبهلیتر

.ندقراردادموردبررسیکپوردریاییبچهماهیغلظتکشندهرانداپراروی(1۳۲۹)محمدنژادوهمکاران

 همکاران،جعفرینژادو.درلیترمحاسبهگردیدگرممیلی7716،سمیتحادآنآمدهدستبهبراساسنتایج
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میکروگرمدرلیترسمفنپروپاترینرویماهیکپورمعمولیرابررسیو۲و4هایغلظت1۳۹۳درسال

گذشت غلظتساعتهیچتلفاتی۹6پساز ولیدر نکردند 1۸مشاهده لیتر، در درصد۸5میکروگرم

همچنیندرمطالعه.ازبینرفتندهاآندرصد51میکروگرمدرلیتر۸1و16غلظت هاتلفشدندودرماهی

۳/1ساعتبرایماهیکپوردریایی۹6میزانسمیتکشندهسمماالتیونبعداز(1۳۹۳)شیریوهمکاران

لیتربهدستآمددرگرممیلی .Neskovicاز(1۹۹۳)همکارانو برای۹6سمیتآترازینبعد ساعترا

حاضربهدلیلبامطالعهمطالعاتصورتگرفته.درلیتربهدستآوردندگرممیلی۲/1۲ماهیکپورمعمولی

.نوعسممغایرتدارد

 سمیت مزمن 4-1-2

 بیوشیمیایی خون فاکتورهای 4-1-2-9

شدهاستفادههاکشآفتدربرابرزیستینشانگرعنوانبهفاکتورهایبیوشیمیاییخونازدرمطالعاتمتعددی

هیچازآندرکهشاهدتیماردرقرمزگلبولتعدادبیشترین بررسی،دراین(.DaCuna et al., 2011)است

بودکاررفتهبههاآنآبهاییازسمدرودرسایرتیمارهاکهغلظتآمددستبهبودنشدهاستفادهسمی

(.P<15/1)دارینسبتبهتیمارشاهدداشتگلبولقرمزکاهشمعنی

 مقادیر Hbکاهش ،Hct دهندهنشانRBCو به نسبت دفاعی هاکشآفتواکنش نوعخونیکمو

 در هایماهیماکروسیتیک با مواجهه Narra, 2016)استهاکشآفتتحت بافترویهاکشآفت(.

کاهشبهشدهکهاینامرمنجراریتروسیتچروکیدگییاشدناریتروپوئیتخوناثرگذاشتهوموجبلیز

بهکیسهپسازجذب،آفتکشها.(Saravanan et al., 2017)شودمیخونهماتوکریتوهموگلوبین

خونی،تغییراتهیستوپاتولوژیک،رسدوموجباختاللدررشد،کمقرمزمیهایگلبولصفرا،کبد،کلیهو

درمطالعاتمشابهی(.Richterova, 2012)شودمیریزاختاللدرسیستمایمنیبدنواختاللدرغدهدرون

Hbکاهشمقادیر ،HctوRBCبا (isoprothiolane)ایزوپروتیوالنخونماهیکپورمعمولیدرمواجهه

(Saravanan et al., 2017)آترازین،(atrazine()Ramesh et al., 2009)اتفمبتنیبرگالیفسکشعلف

(glyphosate-based( )Gholami-Seyedkolaei et al., 2013) فورادان furadan)و )Ramesh et al., 

.مشاهدهشد((2015

تیمارهای ۳/1در علتگرممیلی5/1و به امر کاهشیافتاین خون سطحگلوکز اکسادیارژیل، لیتر بر

ازطرفدیگر(.Barton, 2002)استبهگلوکز(مغز،غددوعضالت)هایحیاتینیازهایمتابولیکاندام

از ناشی خون در گلوکز میزان کربوهیدراتتغییراتتغییرات متابولیسم در اختالل و کبدی هاگلیکوژن

(Suvetha et al., 2015).است
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آلبومین اینپژوهشمیزانپروتئینکل، کلسترولدر شدگیریاندازهو جهتگیریاینپاراماندازه. ترها

(Banaee et al., 2011)هایکبدیمانندآسیبارزیابیاختالالتمختلف شودمیاستفاده تخریببافتی.

شرایطاسترسهایسلول گلوبولینتوسطکبدترینمهمکبدیدر آلبومینو پروتئین، عاملکاهشسنتز

 (.Gokcimen et al., 2007)باشندمی

وآلکمالین(ALT)نوترانسمفرازینآمی،آالنم(AST)نوترانسمفرازیآسمپارتاتآممیزانبیشتریندراینمطالعه

براساسمطالعاتصورتگرفتمه.شددیدهگرممیلی5/1تیماردرآزمایشدورهسههردر(ALP)فسفاتاز

بیآسمهرگونمهلمذا.تقرارداردیهپاتوسیندرکتوی،درمیبدکهایسلولدرداخلیمآنزنیاعمدهقسمت

شسمطحآندرپالسممایهماوافمزامینآنمزیمبدموجمبآزادشمدناکهایسلولروزکانیف،التهابیخف

،یلتکدوبمروزاخمتالالتدرعضمالتاسمیشمدهاییبآس،وقوعیبدکعالوهبربروزاختالالت.گرددیم

تیمشسمطحفعالیافزا.گرددیمهادرپالسمامینآنزیشسطحایزمنجربهافزاینیواختالالتقلبیینارسا

اسمتبمدکویمژهبمهمختلمف،همایبافمتبمهیکیسمتوپاتولوژیههماییبآسمازبمروزکیهاحمامینآنزیا

(Rao, 2006b).یمممزانمASTدارددیمممدهآسمممیبهمممایسممملولرابطمممهمسمممتقیمیبممماتعمممداد 

(Abdolahi and Gazi Khonsar, 2003).رازهادرپالسماممکناستبمهعلمتآسمیبکبمداتفماقترانسف

درداخملسملولوافمزایشسمطحپالسمماییآمینوترانسمفرازASTمنجربهآزادیآنزیمدرنهایتبیفتدکه

۸1افمزایش1۹۹5وهمکارانBalintدرپژوهش.(Jiraungkoorskul et al., 2003, Rao, 2006b)شودمی

 .دلتامترینگزارششدکشحشرهپالسماماهیکپورمعمولیمواجهشدهبا ALTو ASTدرصدی

.موردآزمایشقمرارگرفمتآالقزلسمدیازینونبرماهیتأثیر۸111درسالوهمکارانBanaeeدرمطالعه

درتیمارهمای(AST)نوترانسمفرازیمآسپارتاتآمیآنزسطحفعالیتازاینمطالعهآمدهدستبهبرطبقنتایج

.(P<15/1)بموددارمعنمیبمرداریدارایسمدیازینوننسمبتبمهگمروهشماهددرتممامیروزهماینمونمه

بمرلیتمرگرممیلی1/1پالسمابرایتیمار(ALT)نوترانسفرازینآمیبرایسطحآالنداریمعنیاینکهدرحالی

همایدرتمامیپمژوهش.آمدآمدهدستبه14و7برلیتردرروزهایگرممیلی۸/1تیماروبرای۹درروز

مشابهتباتحقیمقحاضمردیمدهموردمطالعههایسمتأثیرهایکبدیتحتبهدلیلباالرفتنآنزیمذکرشده

سماکسادیارژیلرویماهیکپوردریایخزربررسمینشمدهاسمتوتأثیراتتاکنونآنجائیکهولیاز.شد

بماایمنتحقیمقموردمطالعهنوعسمونوعماهیازلحاظهاستفادهشدمٍدلیلازمطالعاتسایرسموبههمین

.مغایرتدارند

 هیستوپاتولوژی 4-1-1

ترکیلوپاتوتیسه پاتوبوژیک علم دو از شناسیآسیب)وژیلی ) شناسیبافت)ژیلووتیسهو درتاس( و

ازکاملیارزیابیشرایطشناسیبافت.فراواندارداهمیتهایماریبازوپیشگیریشناسیسببتشخیص،
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زندرشناسیسم فرادموجود آبمواجههتاثرامؤثریطوربهوکندمیمهه انهایدهینالا اسعکمحیطیرا

.دهدمی

 آبشش 4-1-1-9

اکسادیارژیلازناحیهکشعلفمختلفیهاغلظتنشاندادکهماهیانتحتمواجههبایشناسبافتتصاویر

ضایعات اندشدهبافتیآبششدچار . غلظتمواجهه کمترین درصد51)در واکنش( هایسلولنخستین

الیتلیاپ ثانویه استهاآبششالمالی هایپرپالزی نظیر بافتی تغییرات.  ترشح ،هاسلول افزایشآبشش

 از آالینده مواد ورود از جهتجلوگیری درواکوئل تشکیل و هاپرتروفی اپیتلیوم، یالیهجداشدگ موکوس،

(Fonseca et al., 2016)است بدنماهی به آبششی هایسلول طریق . چسبیدگیکاملمواجههبادر سم،

استکهدراینزماندادهرخ،استفضایبینالمالیثانویهپرشدگیمنطقیهایپرپالزیونتیجهالمالهاکه

دردوزهای)کشعلفماهیاندرمواجههبااینومیرمرگکارکردآبششمختلشدهواینعاملاصلیعمالً

یکتستعنوانبهافتدومرگمیرحادماهیاندراثردوزباالیسمومدرزمانکوتاهاتفاقمی.است(حاد

.ذیردپصورتمی(بافتشناسیآسیبنظیر)زیستیاثرگذاریهاشاخصفوریجهتبررسی

 حیرتی پیکان توسط که پژوهشی در همکاران گرفت صورت(1۳۹۸)و نتایج  مختلفیدوزها اثرات،

 با که داد نشان(Acipenser ruthenus)استرلیاد ماهی بافتآبشش ساختار و خونی هایشاخص بر کادمیوم

کادمیوم افزایش متحمل بافت لیتر در میکروگرم 64 سطح تا غلظت  همچون یمتعدد تغییرات آبشش،

ونکروزرشته آبششی، هایرشته اپیتلیال هایسلول ادم هیپرتروفیو هیپرپالزی، آبششی ثانویه هایتیغه ها

 کپور آبشش بافت یرو (deltametherin)نیرسمیدلتامته ماده۸116درسالEllifایمطالعه در.گرددمی

ندقرارداددرلیترگرممیلی141/1درلیتروگرممیلی1۸۹/1یدوزها معرض در ساعت ۹6 مدت معمولیبه

پرخونیاتساعو) ها،آنوریسمآبشش نکروز و یجلد ضایعات بروز دوتیمار، هرآمدهدستبهنتایجبراساس

.بود مشاهدهقابل وضوحبه اپیتلیال دربافت هایپرپالزی و ثانویه هایتیغه در (عروق

وصفویوهمکاران(1۳۹4)،شاملوفروهمکاران(1۳۹1)وهمکارانیچلکاسرییپاشاهمچنینتحقیقات

برهایپرپالزیآبششماهیاناستتائیدکننده(1۳۹4) .نتایجتحقیقحاضردرخصوصاثرگذاریسموم

 دهندهنشانهاهستهتعدادزیاد اینناحیهوهاسلولتقسیمزیاد هایپرپالزیشدیدیاستکهدرنتیجهدر

.استدادهرخهاسلولبرای
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 کلیه 4-1-1-2

 و مالنوماکروفاژ مراکز سایز و پسازبررسیهیستوپاتولوژیکلیهخونریزیدربافتبینابینی،افزایشتعداد

لولهدیوارههایسلولهمچنین.شد دربافتکلیهمشاهده ادراریهایلوله اپیتلیومپوششی هایسلول نکروز

حالتنکروتیکها به تدریجبهانددرآمدهکه خود جایگاه داخلفضایشدهکندهاز به ادراریمجرایو

نیزگزارششد(1۳۹1)همکارانوپورغالمریختهودفعشدنداینحالتتوسط هایسلولهایپرپالزی.

سازخون)تاحجمبافتهماتوپیوتیکشودمیسببسازخون طوربهآنبهبخشترشحیکلیهونسبت(

بهسازخوناثراینسمومبرکلیهافزایشنسبتبافتترینمهمبرایناساس.ابدیافزایشایمالحظهقابل

.کلیویبودهاستیهاتوبول

 همکاران و پژوهشمازندرانی در حاضر مطالعه نتایج با دژنراسیون(1۳۹4)موافق درسیونواکوئوالو،

استشدهمشاهدهادرارجمعکنندهیهالولهسلولهای کارکردترشحیکلیه. اینحالت، درتواندیمدر

بازوهمچنینتنظیماسمزیگرددکه-وسبباختاللدرتعادلاسیدیافتهکاهشمواجههباغلظتباالیسم

(.Jiraungkoorskula et al., 2002)پیخواهدداشتدرمرگرا

 کبد 4-1-1-1

اساس پژوهشحاضر،بر نتایج سیتوپالسم در شدصورتبههاهپاتوسیتتغییراتچربی دیده .واکوئل

فرآیندهایازجملهکبدی،مهمضایعاتبایطورکلبهیافتکهاینافزایشکبدافزایشمراکزمالنوماکروفاژ

(Pacheco and Santos, 2002)استمرتبطنکروزیودژنراتیو ((MMCsمالنوماکروفاژهمچنینمراکز.

(.Ribeir et al., 2011)شودگرفتهنظردرمحیطیهایاسترسازیومارکرابیکعنوانبهتواندمی

هستهائوزینوفیلیک،سیتوپالسم نفوذ بازوفیلیکو هایسلولپیکنوزه غلظتاهستهتکالتهابی در هایی

یکبدهاکبدیائوزینوفیلیدرهایسلولدژنراسیونوجود.کبددیدهشدبافتدراکسادیارژیلسممختلف

(.Koehler, 2004)یکیازشواهدتغییربافتیکبداستدهیدبیآس

نتمایجتغییمرات.اسمت پرداختمه آالینمده ممواد با مواجهه زا پس کبد یبافت پاسخ بررسی به متعددی تحقیقات

اسمتممکمنکمهدهمدممینشمانرایریناپذجبرانوشدیدمتوسطتایهابیآسکبد،درهیستوپاتولوژیک

است،سلولیفعالیتافزایشدهندهنشانهپاتوسیتوهستههیپرتروفی.دهدقرارتأثیرتحتراکبدعملکرد

اعتقمادبمر.دهدمینشانراکبدعملکرددرتغییراتهایچربتجمعوواکوئلهشدنسیتوپالسمیکهدرحالی

 یقبمملازنکممروزکبممدیاسممتامرحلممهکبممدیهممایسمملولایممناسممتکممهتجمممعچربممیدر

(Giari et al., 2007.)کبمدیهمایسملولدراغلمبهسمتهرفمتنبمینازوسلولیغشاهایدرشکلتغییر

کبدیاسمتایمناممرهایسلولعملکردتغییرباعثواستنکروزآغازدهندهنشانکههاستشدمشاهده

(.Oliveira Ribeiro et al., 2002)استهاسلولایندرآالیندهمستقیماثردهندهنشان
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Salvoهمکاران حادغلظتاثرات۸11۲و آندوسولفانتحت کپورهیراتییتغروی ماهی ستولوژیک

شاخصکبدیووزنکبدآمدهدستبهبراساسنتایج .ندقراردادموردمطالعهراCyprinus carpioمعمولی

سم تیمار ایندرگرممیلی111/1در بر عالوه کنترلنشانداد، گروه نسبتبه کمتریرا مقادیر لیتر در

 .مشاهدهشدشدن نکروز و هاهپاتوسیت واکوئلهشدن ،مطالعاتهیستوپاتولوژیتغییرساختاریکبد

 Shiogiri همکاران کبدکشعلفحادسمیت۸11۸و آبشش، مورفولوژی روی پاکورانداپرا ماهی

(Piaractus mesopotamicus ) نمودندبررسی . نتایج اساس آمدهدستبهبر ساعتهLC504۲میزان

چربی،تغییراتتجمعسیتوپالسمی،دربافتکبدواکوئولیزاسیون.درلیتربهدستآمدگرممیلی۸/1±74/۳

هابیآسکاهشکاراییکبداستوایندهندهنشاندیدهشدکهکوژنگلیتخلیهوسلولیوهستهغشای

 کبد در را واکوئلهشدن و آتروپی مرکزی، نکروز تورم،۸11۳وهمکاران Fanta.دنشومیباعثمرگماهی

،۸115وهمکارانSarkar.نمودند گزارش پاراشین، متیل معرض در قرارگرفتهCorydoras paleatusماهی

Labeo rohitaماهی سیپرمترینرویکشآفتتأثیر براساسنتایجقراردادندموردمطالعهرا یشناسبافت؛

هیپرپالزی، مرکزی نکروز وشدهبیتخر هپاتوسیتِ شده،پاشیدهازهم خونی یهارگ شدن واکوئله کبد

.شد گزارش

 DNAسنجش تخریب  4-1-4

یهانهیزمدریاگستردهطوربهواستDNAسنجشکامتتحتشرایطقلیاییقادربهتشخیصآسیب

یشناسسم و کارمحیطیزیستیهاشیپاژنتیکی رودمیبه سنجش. برایعنوانبهاین قدرتمند ابزاری

DNAگیریآسیباندازه با ارتباطآن معرضآالیندهگرفتنقرارو هایژنوتوکسیکموجوداتآبزیدر

.(Tice et al., 2000)است

وحشیدریاییکپوردراکسادیارژیلسیککژنوتوپتانسیلدهندهنشانتحقیق،ایندر DNA تخریبافزایش

 اساسنتایجمتوسطتخریب.استخزر DNAبر میزانهایسلولدر به شاهد تیمار 75/7گلبولقرمز

 غلظتتحتکشنده تخریبدر بیشترینمیزان و سنجششد گرممیلی۳/1درصد معادل لیتر 5/۸1در

شد مشاهده درصد ۸117)همکارانوZanjaniمشابه،طوربه. زوناکسادیاکشعلف کهدادندگزارش(

قرمزکپورهایگلبول در DNA آسیبباعثتواندمی،(oxadiazole)مشابهشیمیاییکالسیکبهمتعلق

.شود وحشیدریاییخزر

(۸117)همکارانو Mitkovska .داردمطابقت(۸111)وهمکاران Klobucar نتایجباهمچنینماهاییافته

کشآفتژنتیکیاثرارزیابی ماهیها روی قراردادموردمطالعهمعمولی،کپوررا اساساین بر مطالعهند

اینماهیومی از برایارزیابیعنوانبهDNAروشسنجشتخریبتوان کشآفتیکاندیکاتور درها

.کرداستفادهآبزیهایمحیط



 

91 
 

زمانشوندباگذشتهاسببکاهشسطحآسیبتوانندیمدوپدیدهترمیموپیشگیریطورکلیبه اگرچه.

قرارنگرفتهاستموردمطالعهاست،شدهبررسی کهدرپستاندارانایاندازهبهدرماهیDNAمیترممکانیسم

آسیبهرحالبهولی و مواجهه زمان معکوسبین مسمومیتباDNAاینرابطه خاطر ممکناستبه

مثالعنوانبه.راایجادکنندDNAفرآیندهایآنزیمیترمیمیمرتبطباآسیبتواندیمهاییباشدکهآالینده

شدهگزارش در هایگلبولاستکه با موزامبیکتحتتیمار تیالپیای ،Monocrotophosکشآفتقرمز

و4۲حداکثرافزایشطولمتوسطکامتدریکروزبعدازمواجههباسمبودهوکاهشدراینمیزانطی

.(Saleha Banu et al., 2001)استدادهرخساعتپسازمواجهه7۸

ویماDNAتواندبهدودلیلعمدهافزایشدرتعدادرویدادهایمنجربهآسیببمهمیDNAبهبروزآسیب

درماهیبهگسمتردگیوDNAیمترممکانیسماگرچه.رویدهدDNAکاهشواختاللدرمکانیسمترمیم

وجمودحالبااینولی(Espina and Weis, 1995, Wirgin and Waldman, 1998)تکاملپستانداراننیست

کمشآفتقرمزتیمارشدهباهایگلبولکهگزارشکردند۸111درسالهمکاران وSalehaبرایمثال.دارد

4۲طمیآنبهدنبالساعترادارندکه۸4روتوفوسباالترینافزایشدرمتوسططولدنبالهکامتدرکمونو

مقمادیر،ساعتپسازشروعآزممایش۹6طیهمچنینمشاهدهنمودندکههاآن.ساعتکاهشیافت7۸و

باتوجمه.انازمکانیسمترمیمدرماهیاستآسیبدرهمهدوزهابهسطوحکنترلبرگشتهبودواینامرنش

طولعمرگلبولقرمزدرماهی.شوندیمقرمزدرادامهجایگزینهایگلبولخونی،هایسلولروندترمیمبه

روز511تمممممما۲1هممممممایمتفمممممماوتواجممممممدطیممممممفوسممممممیعیازدرمیممممممانگونممممممه

(Avery et al., 1992, Fischer et al., 1998)روزهاسممت17_۸۳همممراهبممایممکدورهبلمموگ

(Dinnen et al., 1988).روزاست۸1تا16(کپورماهیان)قرمزدرماهیحوضهایگلبولهمچنینبلوگ

روزهمممطممولبکشممد۸71قرمممزدرممماهیحمموضشممایدتمماعمممرگلبممولکممهطممولشممدهثابممتو

(Fischer et al., 1998).درمطالعهGiron-Perezماهیمانتیالپیمایکههنگامی،۸11۹وهمکارانشدرسال

مشاهدهشمدکمهROSازحدبیشدرلیتردیازینون،قرارگرفتندتولیدگرممیلی۹6/1درمعرضموردمطالعه

.شودمیعنوانعاملاصلیآسیبژنوتوکسیکدرنظرگرفتهبه

سمیموادژنوتوکسیکمجهزیعملکردهاهایمستقلبرایمقابلهباازآنزیمایزنجیرهموجوداتزندهبه

اندشده در آنزیمیگلوتاتیون، آنزیم (GSH)اینزنجیره و گلوتاتیون به اکسیدازجملههایوابسته سوپر

درطولفعالشدنشدهتشکیلهایدرگیردرازبینبردنموادسمیترینآنزیم،عمده(SOD)دیسموتاز

یودرنظرگرفتهاولینمکانیسمدفاعیدرمقابلاسترساکسیداتعنوانبهزیستیموادژنوبیوتیکهستندو

DNA،RNAهاباموادژنوبایوتیکمانعازاتصالآزادانهاینموادباترکیبوپیوستگیاینآنزیم.شوندیم

.(Banaee et al., 2011)کندمیجلوگیریهاآنازاثراتدرنتیجههایسلولشدهویاپروتئین
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 کلی گیری نتیجه 5-9

کشآفتشیمیاییموادازاستفادهگیرد،میانجامسموممصرفکاهشبرایکهاقداماتیرغمبهماکشوردر

هاعالوهبربهخطرانداختنمحیطزیستبهجانورانآبزینیزکشاستفادهازآفت.استگسترشحالدر

رساندآسیببمی ماهی. به میتوان اینجانوران جمله کرداز اشاره ها بهراهینترعمده. آلودگیماهیان

آناضافههاکشعلف کردن به کنتینزمها یا کاشتبرنجو های آبی گیاهان استرل به. اینمطالعه در

غلظت تاثیر علفبررسی معمولترین از مختلفیکی استکشهای شده پرداخته اکسادیارژیل نام با .ها

اینتحقیقاینعلفبرطبقنتایجبه از اندامهایحیاتیودستآمده کشتاثیراتبسیارمخربیبررشد،

اردژنتیکماهیکپوروحشیدریایخزرمیگذ میلیگرمدرلیتر6/1اینسمدرمحدودهLC50میزان.

وتائیدکنندهسمیتباالیاینعلف کهنشاندهنده نتایجاینتعیینگردیده توجهبه کشمیباشدوبا

تواننتیجهگیریکردکهتازمانیکهکنترلیبراستفادهازاینعلفکشوجودنداشتهباشدکپورپژوهشمی

.هایآبزیمستقردرجنوبدریایخزردرمعرضخطرهستندوحشیدریایخزروسایرگونه

 اتپیشنهاد 5-2

هایمختلفاکسادیارژیلرویسنینمختلفماهیکپوروحشیدریایخزرغلظتبررسیتاثیر-1

هایمختلفاکسادیارژیلرویسیستمعصبیماهیکپوروحشیدریایخزرغلظتبررسیتاثیر-۸

هایمختلفاکسادیارژیلغلظتماهیکپوردراثر(ازبینرفتنرنگخون)علتآبکیشدنخونبررسی-۳
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 فهرست منابع فارسی

نشریهگموارش،زمسمتان.داروازناشیکبدیمسمومیت.1۳۲۹.شیرزاد،س،.طاهر،م۶.ندریانی،ابراهیمی

.۳1۸-۸۹۳;(7۳پیاپی)4شماره15۶دوره1۳۲۹۶

درآب(دیمازینونومتیلآزینفوس)فسفرهمصرفیهایکشحشرهماندهباقیمقداربررسی.1۳۲6.فباقری،

ارشمد،دانشمکدهکارشناسمیناممهپایمان.گلستاناستانگرگانرودوسوقرههایرودخانههایماهیو

 .تهراندانشگاهبهداشت

 دردیمازینونکشمندهزیمرسممیتازناشیاکسیداتیواسترسکاهشدرمارینسیلیتاثیر.1۳۲۹.م،بنایی

طبیعی،منابعدانشکدهشیالت،دکتریرساله .(Oncorhynchus mykiss) کمانرنگینآالیقزلماهی

 .تهراندانشگاه

ع۶.مروز،فرخ۶.حچلکاسری،پاشائی ی،.ع.زمینی، (Lc5096h)کشمندهغلظمتتعیین.1۳۹1.ابراهیمیان،

کمولیسمیاهمماهیبچمهرویبمر(Butachlor)ماچتیکشعلفو(Diazinon)دیازینونکشحشره

Vimba vimba persa).)

میانهغلظتکشندهسمدیازینونواثمراتغلظمتعیینت.1۳۹1.ر.نهاوندی،ا،غرقی،.م،سلطانی،.ر.پورغالم

مجلمه.تحتکشندهآنبررویبرخیازشاخصهایخونیوبیوشیمیاییمماهیکپمورعلمفخموار

 67-۸۶۲۸شماره5۶دوره۶علمیشیالتایران

بمرکمادمیومکشمندهتحمتهمایغلظتاثر.1۳۹۸.صوفیانی،نمحبوبی۶.س۶،درافشان.ع.ع۶حیرتیپیکان

علمیمجله(.Acipenser ruthenus)پرورشیاسترلیادماهیتاسبچهآبششدربافتیتغییراتبرخی

.۲1-۸۸۶71(4)۶ایرانشیالت

 تحمتهمایغلظمتتماثیر.1۳۹۳.ممعتمدی،،.بیوکی،ن،.ا،کریمی،.محصنی،عسگری،.منژاد،جعفری

مجلمه.(Cyprinus carpio)کپمورمماهیسمرمپتاسمیمسمدیم،بمرپروپماترینفمنکشحشرهکشنده

 .۳(۸)آبزیان،فیزیولوژیبیوتکنولوژی

مجهانگیری،.منژاد،دزفولمالچله جواهری.ممصباح،،.زاده، م، اسمپیرولینابماتغذیهتاثیر.1۳۹1.بابلی،

(Spirulina platensis)پنگوسمممیمممماهیدرایمنمممیسیسمممتموخمممونیفاکتورهمممایبمممر

(Pangasius hypophtalamus) ۸6-4.۸5(۸)،جانوریشناسیزیستمجله. 

 ایرانمیتاسمماهیبمرکمادمیومومسسنگینفلزاتکشندهتحتغلظتاثراتبررسی.1۳۲7.سزاهدی،

(Acipenser persicus) دانشمگاهطبیعمی،منابعشیالت،دانشکدهارشدکارشناسینامهپایان.یکساله

.تهران

 .۸4۸شناس،حقانتشارات.سیستماتیک۸شناسیماهی.1۳۲۸.شفیعی،ش،.د،شاهسونی،.مستاری،
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م درسموینسممازناشیبافتیضایعاتبررسیوLC50تعیین.1۳۹4.اقلیچی،۶.سجرجانی،،.شاملوفر،

۹۶دوره1۳۹4۶بهمار،(زیسمتیعلموم)پروریآبزیتوسعه.Rutilus frisii kutumسفیدماهیانبچه

 .5۸-1،4۳شماره

 رویآناثمربررسمیوماالتیونسمیتدرجهتعیین.1۳۹۳.ر.ع۶میرواقفی،.فرو،خخوشنودی۶.ن.شیری،

 (.Cyprinus carpio)خزردریایمعمولیکپوربچهخونیهایشاخصبرخی

سیاه آبششبافتبرسایپرمترینسممختلفهایغلظتتاثیر.1۳۹4.ایگدری،س،.جوانشیر،ه،.بصفوی،

 .۹5-4،۲۲(4)آبزیان،شناسیبومعلمینشریه.Valenciennes capoeta damascinaماهی

.۸4۸آبزیان،علمیانتشارات.خزردریایجنوبیحوضهماهیانزیستیتنوع.1۳۲7.،نادری،م.ا.عبدلی

بافتوبیوشیمیاییهایشاخصبرخیبربوتاکلرسمکشندهتحتغلظتتاثیربررسی.1۳۹۳.سغالمیان،

 (.Acipenser persicus)ایرانیماهیتاسبچهکبد

گودرزی.کوالیی،ا مقابلمهدرتهرانکنوانسیوننقشومازندراندریایمحیطیزیستتهدیدهای.1۳۲۲.م۶،

(.۳)۶7محیطیعلوم.آنبا

شناسیبافتیناشیازمسممومیتتحمتحمادآسیب.1۳۹۳.ی۶جادی،.رزاده،سلیقه،.رعبدی،،.اکوهکن،

پمماتوبیولوژی (.Barbus sharpeyi)کممشپمماراکواتدربافمتکبممدممماهیبنممیانگشمتقممدعلمف

.117۸-11۶1167 ۶ایمقایسه

 (.1۳۲۸)نباتاتحفظواحدگلستان،استانکشاورزیجهادسازمانگزارشات

در کپمورماهیمانبچمهآبشمشوکلیه،کبدهیستوپاتولوژی.1۳۹4.،نمرودی،س.،سوداگر،م.مازندرانی،م

زیسمتمحمیط محیطزیست،گروهوشیالتدانشگاهگرگان،دانشکده.مسسولفاتباحادمواجهه

 .۲شیالت،دانشکده

فرخ.ا۶منتظریمحقق تماثیراتبررسمی.1۳۹1.افمرد،تهرانمی،.ایوسمفی،۶.ع.عزمینی،۶.مروزالشیدانی،،

نمرمولمدآالیقمزلماهیگنادیشاخصوگنادبافتهیستوپاتولوژیتغییراتبررانداپکشعلف

(Onchorhynchus mykiss)خزردریایجنوبیحوضهدرزمانیدورهدودر.

(LC50 96h)کشمندهغلظمتتعیمین.1۳۲۹.،پژنمد،ذ،ا.،صممدیان،م.،عصاره،ر.شموشکی،م نژاد محمد

کلمممه،(Rutilus frisi kutum)سممفیدماهیممانبچممهرویبممر(گالیفوزیممت)رانممداپکممشعلممف

(Rutilus rutilus caspicus)کپورو(Cyprinus carpio.)7۹-4،۲6(1)علومزیستی.
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Abstract 

In this research, the effects of oxadiargyl herbicide on physiological, biochemical, and DNA 

destruction rates of Caspian carp, (Cyprinus carpio) were investigated. For this purpose, 550 

specimens of carp were obtained (weighed 15 ± 0.8 g) duration of research was 60 days. 

Temperature of water was 23-27  C°. The acute toxicity test was performed over a period of 

96 hours based on OECD 203 (1992) protocol, and mortality results were recorded at 0, 24, 

48, 72 in 96 hours. Chronic toxicity test was performed on the basis of the OECD 204 

protocol during a 30-days period. During this period، clinical symptoms and unusual 

behaviors of fish and important water factors were recorded. Blood sampling was performed 

after 10, 20, and 30 days of adaption in order to assess the cellular and biochemical 

parameters of blood.  

To prepare tissue samples (gills, liver, kidneys, muscles, spleen), after incision, separation and 

dehydration, clarification and paraffin emulsion were done. Paraffin blocks were prepared and 

with microtome,sections were prepared 6 micron thickness. Then, these sections were stained 

with hematoxylin-eosin (H & E). The sections of the tissue prepared with the Japan Nikon 

Optical Microscope, the Eclipse E600 model were examined and photographed.  

DNA damage was measured by alkaline comet assay. Data analysis was performed using 

SPSS software version 17, one-way analysis of variance and Duncan test at the level of 0.05 

(mean ± SD). Based on the results, acute toxicity (LC50) was obtained at 0.6 mg/L 

concentration and chronic liver toxicity was obtained at 0.1, 0.3 and 0.5 mg / L. The 

Concentration of 0.5 mg/L treatment had the lowest levels of glucose in all of the three 

periodsections of experiment. Highest amounts of alanine aminotransferase, spartan 

transaminase and alkaline phosphatase were observed in 0.5 mg/L treatment for all of three 

experimental sections. The highest total protein and albumin and the lowest cholesterol in the 

control treatment were obtained. After examination of biochemical parameters of blood, the 

highest number of red blood cells was obtained in control treatment and the highest number of 

white blood cells was obtained in 0.5 mg /L treatment.  

Histological images showed that fish exposed to various concentrations of oxadiargyl 

herbicide obtained pathologic lesions in most tissues.  

 The lowest levels of hematocrit and hemoglobin were obtained in 0.5 mg / L treatment. In the 

kidney, hemorrhage in the interstitial tissue, an increase in the number and size of 

melanomacrophage centers and coverage epithelium cells necrosis were observed in urinary 

tract tubes. In the liver, the centers of melanomacrophage increased with the myofibrils being 

separated, and glomeruli and corrugation were observed in most myofibrils.  

Based on the average DNA degradation results, the highest rate of degradation was observed 

in the subterminous concentration of 0.3 mg / L (20.5%). 

Keywords: oxadiargyl, caspia carp, alkaline comet, histology of gill, liver, kidney and muscle, 

biochemical and cellular factors of blood. 
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