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هدف از این مطالعه بررسی اثرات غلظت و مدت زمان در معرض قرارگیری با سم سایپرمترین بر بافت
آبشش سیاهماهی  Capoeta damascinaمیباشد .برای انجام این آزمایش از سیاهماهیان صید شده از
رودخانه کردان کرج با وزن متوسط  051گرم و میانگین طولی  01سانتیمتر استفاده شد .به طور کلی
ماهیان در چهار تیمار ( 1/55 ،1/5 ،1/15میکروگرم در لیتر و یک گروه شاهد) هر کدام با سه تکرار در
معرض غلظتهای تحت کشنده سم سایپرمترین قرار گرفتند .نمونهبرداری از آبشش ماهیان در روزهای
اول ،پنجم و دهم آزمایش صورت گرفت .در این پژوهش ،آسیبهایی نظیر هایپرپالزی سلولهای رأسی
تیغههای آبششی ،پوسته پوسته شدن اپیتلیال تیغههای آبششی ،هایپرپالزی سلولهای موکوسی در
رشتههای آبششی ،فیوژن ،کوتاه شدگی تیغههای آبششی ،تورم رگی با شدت متفاوت در تیمارهای
مختلف مورد بررسی مشاهده گردید .نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش غلظت سم و زمان در
معرض بودن ماهیان در برابر سم ،آسیبهای بافتی بیشتری بر آبشش ماهیان وارد میشود.
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مقدمـه
حشرهکشها بهطور گستردهای در فعالیتهای کشاورزی استفاده میشوند .اغلب ،قسمت عمدهای از آنها وارد اکوسیستمهای
آبی میشوند ( .)Das and Mukherjee, 2003این آفتکشها قادرند از طریق پالنکتونها به ماهیها منتقل گردیده و در نهایت
به سفره غذایی انسان وارد شوند .موجودات غیرهدف مانند بیمهرهگان آبزی و ماهیان به اثرات نوروتوکسیک حشرهکشها که
به سطح منابع آبی وارد میشوند ،بسیار حساس هستند ( .)Philip et al., 1995حشرهکشهای  pyrethroidبه علت خاصیت
حشرهکشی قوی خود ترجیحاً بیشتر از سموم ارگانوکلره و ارگانوفسفره استفاده میشوند ( .)Cengiz, 2006مطالعات مختلف
نشان داده است که سموم پایرترویید برای ماهیان نسبت به پستانداران و پرندگان ،در غلظتهای قابل مقایسه 0111 ،برابر
سمیتر میباشد ( .)Eell et al., 1993سایپرمترین ( )cypermethrinmeآفتکش غیر سیستمیک و یکی از فرآوردههای بسیار
مؤثر سموم پایروتروئید میباشد که از نظر سمیت در گروه  Aقرار گرفته است و با داشتن گروه سیانو 0-فنوکسی بنزیل
کانالهای سدیم رشتههای عصبی را مسدود کرده و باعث اختالل در ورود و خروج این یونها به داخل و خارج سیستم عصبی
میشود .این سموم گیرندههای گابا در سیستم عصبی را نیز تحت تأثیر قرار میدهند ( )Hayes, 1994و بهراحتی در آبهای
طبیعی تجزیه میشوند ( .)Velmurugan et al., 2009از این حشرهکشها برای کنترل انگلهای خارجی و حشراتی که در
سیستمهای پرورش نوزادگاهی وجود دارند ،استفاده میشود ( .)Mukherjee et al., 2000قرار گرفتن در معرض آالیندههای
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تأثیر غلظتهای مختلف سم سایپرمترین بر بافت آبشش سیاه ماهی

تأثیر غلظتهای مختلف سم سایپرمترین...

صفوی و همکاران

مطالعات گذشته در زمینه بررسی تغییرات بافتی ماهیان قرار گرفته در معرض آالیندهها ،نشان داده است که آبشش ماهی
شاخص کارآمدی از کیفیت آب میباشد .مطالعات متعددی در زمینه بررسی تأثیر سم سایپرمترین و سایر آالیندهها بر بافت
آبشش ماهیان مختلف صورت گرفته است که به طور مثال میتوان به تأثیر آمونیاک بر آبشش ماهی تیالپیای نیل
 ،)Benli et al., 2008( Oreochromis niloticusاثرات سدیم کلراید بر این بافت در ماهی Metynnis orinocensis
( ،)Velasco-Santamaria and Cruz-Casallas, 2008اثر سم پایروتروییدی دلتامترین بر کپور معمولی ( )Cengiz, 2006و
اثرات سم سایپرمترین بر آبشش گربه ماهی آفریقایی  ،)Ayoola and Ajani, 2008( Clarias gariepinusگربه ماهی
 )Olufayo and Alade, 2012( Heterobranchus bidorsalisو قزلآالی رنگین کمان Oncorhynchus mykiss
( )Velisek et al., 2006اشاره کرد.
ماهی  Capoeta damascina Valenciennes, 1842از ماهیان خانواده  Cyprinideaبا نام فارسی سیاه ماهی ،توئینی (چهارمحال
و بختیاری) و گل چراغ (خوزستان) میباشد که در ترکیه ،سوریه ،لبنان ،فلسطین و ایران پراکنش دارد .این ماهی در چشمهها،
رودخانهها و تاالبهای آب شیرین به فراوانی یافت شده و از جلبکها و گیاهان آبزی تغذیه میکند .همچنین این گونه از لحاظ
ماهیگیری در آبهای داخلی ،صید ورزشی و تا حدی اقتصادی دارای اهمیت است (عبدلی.)0051 ،
مقایسه تغییرات آسیب شناسی بافت آبشش سیاه ماهی می تواند به عنوان یک نشانگر زیستی مناسب جهت سنجش آلودگی در
استخرهای پرورش ماهی و یا محیطهای طبیعی مانند رودخانهها بهکار رود که با هزینه بسیار کمی میتووان آلوودگی محویط و
همچنین میزان تأثیر آلودگی بر روی ماهیان را مشخص نمود .از میان سایر حشرهکوشهوای پرکواربرد ،سوایپرمترین بوه علوت
مصرف باالیی که دارد ،به عنوان سم مورد آزمایش انتخاب شد .با توجه به این که تاکنون مطالعهای در زمینه تأثیر سایپرمترین
بر تغییرات بافتی آبشش سیاه ماهی به عمل نیامده و همچنین مطالعات قبلی مضر بودن این آفتکش را برای ماهیان به اثبوات
رسانیده است و از طرفی اغلب رودخانههای محل زندگی ،تخمریزی و پورورش مرحلوه الروی سویاه مواهی بوه طوور خواص در
مجاورت باغها و زمینهای کشاورزی مصرف کننده سم سایپرمترین واقع شده اند ،در این تحقیق بررسی اثرات این سم بور روی
آبشش سیاه ماهی مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روشها
برای انجام مطالعات آزمایشگاهی از سیاه ماهی با وزن متوسط 051گرم و میانگین طولی  01سانتیمتر که از رودخانه کردان
( 05°50’ Nو ’  )51°99 Eبه فاصله  11کیلومتری کرج به وسیله الکتروشوکر با ولتاژ باال و آمپر پایین صید شده بودند،
استفاده شد .پس از تخلیه ماهیان از تانک حمل و نقل مجهز به کپسول اکسیژن ،ماهیان به منظور سازگاری با شرایط
آزمایشگاهی به مدت  90ساعت در آکواریومهایی به ابعاد  011×011×91سانتیمتر که از نظر اکسیژن ،درجه حرارت pH ،در
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شیمیایی میتواند ضایعات و آسیبهای متعددی را به بافتها و سلولهای مختلف ماهی وارد کند ،آزمایشات آسیب شناسی
بافتی ،ابزاری مفید به منظور ارزیابی میزان آلودگی و بررسی اثرات آالینده ،به ویژه اثرات حاد و مزمن بر موجودات زنده
میباشد ( .)Cengiz and Unlu, 2006در ماهیان آسیب شناسی بافتی به دلیل انتقال آالیندهها به وسیله آب رخ میدهد ،از
آنجاییکه بافت آبشش در تماس مستقیم با محیط خارج است ،نسبت به آلودگیهای زیست محیطی بسیار حساس بوده و
آسیبهای وارده بر آن ،بهراحتی قابل مشاهده میباشد ( .)Cengiz, 2006ماهیان یکی از مهمترین موجودات آبزی میباشند که
به علت ارزش اقتصادی و حساسیت در مقابل آالیندهها از اهمیت خاصی برخوردار هستند ( ،)Dutta and Meijer, 2003از این
رو ،به طور گسترده از ماهیها برای مطالعات زیست سنجی و بررسی تأثیر سموم مختلف بر اندامهای مختلف آن به خصوص
آبشش استفاده میشود ( .)Smith and Stratton, 1986در واقع تغییرات بافتی که در اثر قرار گرفتن موجود زنده در معرض
غلظت تحت حاد از یک سم بروز میدهد ،واکنشی از موجود زنده است که اطالعاتی در مورد ماهیت مواد سمی را فراهم
میکند ( .)Jayachandran and Pugazhendy, 2009حساسیت گونههای مختلف ماهیان به مواد سمی ،متغیر است ،از اینرو
ضروری است آزمایشهای سم شناسی برای ماهیان مختلف صورت گیرد (.)Finney, 1971

دانشگاه هرمزگان
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در این مطالعه ابتدا تغییرات بافت آبشش رتبهدهی و به پنج مرحله کلی که شامل آسیبهای مشخصی بود ،تقسیم گردید .در
این شیوهی تقسیم بندی هر میزان که آسیب شدت بیشتری پیدا کرده بود ،رتبه تخریب بافتی بیشتری ،به آن اختصاص داده
شد ،به طوری که در مرحله پنج بیشترین تغییرات و حتی تخریب آبشش روی میدهد (جدول  .)0سپس دادهها به نرم افزار R
انتقال داده شد و با استفاده از بسته ( Rfitتخمینهای مبتنی بر رتبه برای مدلهای خطی) استفاده شد ( Kloke and McKean,
)2012
جدول  .0رتبه بندی تغییرات بافتشناسی مشاهده شده درآبشش در تیمارهای مختلف

رتبه تخریب بافت

تغییرات بافتشناسی

0
1

آبشش دارای حالت طبیعی میباشد.
هایپرپالزی سلولهای راسی المالی ثانویه ،پوسته پوسته شدن اپیتلیال المالی ثانویه ،هایپرپالزی
سلولهای موکوسی در المالی اولیه
هایپرپالزی سلول های موکوسی المالی اولیه ،پوسته پوسته شدن اپیتلیال المالی ثانویه ،خمیدگی
المالی ثانویه
پوسته پوسته شدن اپیتلیال المالی ثانویه ،هایپرپالزی رشته های آبششی
فیوژن ،کوتاه شدگی المالی ثانویه ،تورم رگی و تخریب وسیع بافت آبشش

0
9
5

نتایـج
تغییرات بافت شناسی در نمونههای قرار گرفته در معرض سم سایپرمترین مشهود بود در حالیکه هیچ تغییر قابل تشخیصی در
آبشش ماهیان گروه شاهد مشاهده نشد و سلول های اپیتلیال و المالهای ثانویه و اولیه تغییراتی را نشان ندادند و دارای حالت
نرمال بودند .پس از گذشت یک روز از آغاز آزمایش ساختار نرمال آبششها در گروه قرار گرفته در معرض تیمار 1/15
میکروگرم در لیتر سایپرمترین تغییرات بسیار جزئی را در برخی قسمتها نشان دادند که عمدهترین این تغییرات به صورت
هایپرپالزی سلولهای اپیتلیوم رأسی المالی ثانویه (شکل  -0ز) و هایپرپالزی سلولهای موکوسی در المالی اولیه (شکل -0
ج) بود .مهمترین تغییرات در غلظت  1/5میکروگرم در لیتر سایپرمترین در روز اول به صورت هایپرپالزی سلولهای رأسی
المالی ثانویه (شکل  -0ز) ،پوسته پوسته شدن اپیتلیال المالی ثانویه (شکل  -0د) و هایپرپالزی سلولهای موکوسی در
المالی اولیه بود (شکل  -0ج) .بیشترین تغییرات مشاهده شده در آبشش ماهیان در روز اول در تیمار  1/55میلی گرم در لیتر
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شرایط مطلوبی بود ،قرار گرفتند (دمای  11درجه سانتیگراد و .)pH= 5آزمایش در  9تیمار کلی و در قالب طرح آزمایشی
کامالً تصادفی اجرا شد .یکی از تیمارها به عنوان شاهد و بدون حضور سم سایپرمترین در نظر گرفته شد .با توجه به اینکه
) LC50 ،Olufayo and Alade (2012سم سایپرمترین را  1/100میلیلیتر در لیتر گزارش نموده بود ،بنابراین به  0تیمار دیگر
غلظتهای  1/5 ،1/15و  1/55میکرو گرم در لیتر سم سایپرمترین اضافه شد .به هر تیمار  05عدد ماهی اضافه شد .طی دوره
تحت تأ ثیر قرار دادن ماهیان در معرض سم سایپرمترین در روزهای اول ،پنجم و دهم در نهایت ماهیان به سرعت بیهوش
شده و بافت آبشش آنها برای مطالعات بافتشناسی جدا گردید .نمونهها ابتدا به مدت  19ساعت در محلول بوئن تثبیت شدند.
سپس چندین مرتبه با الکل اتانول  51درصد مورد شستشو قرار گرفتند .پس از آن توسط الکل  95و  011و نهایتاً توسط الکل
بوتانول آبگیری شدند .پس از قرار دادن نمونهها در گزیلول به مدت سه ساعت به منظور شفاف سازی ،برای پارافینه کردن در
پارافین مایع در داخل آون قرار داده شدند و سپس با پارافین قالب گیری شدند .از بافتها برشهایی به ضخامت 5-0
میکرومتر تهیه شد .پس از نگهداری به مدت  91ساعت در دمای  05درجه آون به روش استاندارد هماتوکسیلین ائوزین رنگ
آمیزی صورت گرفت .در نهایت به منظور بررسی عوارض بافتی ناشی از اثر سم و مقایسه بافتهای مورد نظر با نمونههای شاهد
از میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین عکسبرداری استفاده گردید (.)Martoja and Martoja-Pierson, 1967
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سایپرمترین بهصورت هایپرپالزی سلولهای اپیتلیوم رأسی المالی ثانویه (شکل  -0ز) ،پوسته پوسته شدن اپیتلیال المالی
ثانویه (شکل  -0د) و هایپرپالزی سلولهای موکوسی در المالی اولیه (شکل  -0ج) بود.

شکل  .0تغییرات بافت آبشش در سیاه ماهی .الف :A .المالی ثانویه :B ،المالی اولیه .ب :A .هایپرپالزی رشتههای آبششی :B ،فیوژن .ج :A .فیوژن،
 :Bکوتاه شدگی المالی ثانویه :C ،هایپرپالزی سلولهای موکوسی در المالی اولیه.د :A .اپیتلیال لیفتینگ .ه :A .تورم رگی :B ،هایپرپالزی سلولهای
موکوسی در المالی اولیه .و .تخریب وسیع بافت آبشش .ز :A .هایپرپالزی راسی المالی ثانویه :B ،خمیدگی المالی ثانویه.

خمیدگی المالی ثانویه (شکل  -0ز) ،هایپرپالزی سلولهای موکوسی در المالی اولیه (شکل  -0ج) ،پوسته پوسته شدن
اپیتلیال المالی ثانویه (شکل  -0د) ،ازآسیبهای آبششی مشاهده شده در ماهیان بعد از گذشت  01روز در غلظت  1 /15سم
سایپرمترین بودند .پوسته پوسته شدن اپیتلیال المالی ثانویه (شکل  -0د) ، ،هایپرپالزی رشته های آبشش (شکل  -0ب) و
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تغییرات آبشش ماهیان قرار گرفته در معرض تیمار  1/15میکروگرم در لیتر سایپرمترین پس از گذشت  5روز از آغاز آزمایش
تا حد زیادی مشابه تغییرات در غلظت  1/15میکروگرم در لیتر در روز اول آزمایش بود ،این تغییرات در این تیمار به صورت
هایپرپالزی سلولهای اپیتلیوم رأسی المالی ثانویه (شکل  -0ز) ،پوسته پوسته شدن اپیتلیال المالی ثانویه (شکل  -0د) ،نمود
یافت .تغییرات مشاهده شده در ماهیان قرار گرفته در معرض غلظت  1/5میکروگرم در لیتر سایپرمترین در روز پنجم به صورت
هایپرپالزی سلولهای موکوسی المالی ثانویه (شکل  -0ج) ،اپیتلیال لیفتینگ المالی ثانویه (شکل  -0د) ،خمیدگی المالی
ثانویه (شکل  -0ز) ،بود .همچنین بیشترین تغییرات مشاهده شده آبشش در روز پنجم در تیمار  1/55میکروگرم در لیتر
سایپرمترین به صورت اپیتلیال لیفتینگ المالی ثانویه (شکل  -0د) ،هایپرپالزی رشته های آبشش (شکل  -0ب) ،کوتاه
شدگی المالی ثانویه (شکل -0ج) و فیوژن (شکل  -0ب) بود.
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فیوژن (شکل  -0ب) از بیشترین تغییرات مشاهده شده در ماهیهای قرار گرفته در معرض غلظت  1/5میلی گرم در لیتر
سایپرمترین در روز دهم بودند .فیوژن ،کوتاه شدگی المالی ثانویه (شکل  -0ج) ،تورم رگی( 0شکل  -0ه) و تخریب وسیع بافت
آبشش (شکل  -0و) از مهم ترین تغییرات مشاهده شده در آبشش ماهیان در روز دهم و در تیمار  1/55میکروگرم در لیتر
سایپرمترین بودند.

بحث
مطالعات آسیب شناسی بافتی به عنوان ابزاری حساس برای تشخیص اثرات مستقیم مواد شیمیایی بر اندامهای هدف ماهیان
در شرایط آزمایشگاهی محسوب میشود ( .)Schwaiger et al., 1996به طور کلی آبشش ماهیان به عنوان شاخص کارآمدی از
کیفیت آب در نظر گرفته میشود؛ چراکه عالوه بر وسیع بودن سطح ،آبششها عملکردهای مختلفی دارند که شامل تنفس،
تنظیم اسمزی ،دفع مواد زائد نیتروژندار و تعادل اسید و باز میباشد .بنابراین اختالل عملکرد آبششی ناشی از آالیندهها به
طور قابل توجهی به بهداشت و سالمت ماهی مرتبط میشود و آبشش ماهی به عنوان مهمترین شاخص سطوح آلودگی آب در
نظر گرفته میشود (.)Alazemi et al., 1996
در این مطالعه هایپرپالزی سلولهای رأسی المالی ثانویه ،پوسته پوسته شدن اپیتلیال المالی ثانویه ،هایپرپالزی سلولهای
موکوسی در المالی اولیه ،هایپرپالزی رشتههای آبشش ،فیوژن ،کوتاهشدگی المالی ثانویه و تورم رگی در آبشش ماهیان پس
از قرار گرفتن در معرض سایپرمترین مشاهده شد .چندین مطالعه دیگر ،اثرات مشابهی از آفتکشها را در آبشش ماهی نشان
دادند ( Velmurugan .)Sinhaseni and Tesprateep, 1987; Cengiz and Unlu, 2006و همکاران ( )1119با بررسی تأثیر سم
سایپرمترین بر بافتهای ماهی  ،Clarias gariepinusهایپرتروفی و هایپرپالزی سلولهای اپیتلیال ،فیوژن تیغههای ثانویه،
نکروز و پوسته پوسته شدن اپیتلیال المالی ثانویه را در آبشش ماهیان قرار گرفته در معرض سم مشاهده نمودند .همچنین
 Caliskanو همکاران ( )1110بلند شدن الیه اپیتلیال المالی آبشش ،هایپرپالزی ،کوتاه شدن تیغههای ثانویه و نکروز در
آبشش ماهی  Lebistes reticulatesقرار گرفته در معرض سایپرمترین را گزارش کردند .بسیاری از محققان تغییرات
بافتشناسی در آبشش گونههای مختلف ماهی را که در معرض آفتکشهای پایروترویید قرار گرفته بودند گزارش کردهاند.
 Cengizدر سال ( )1110با بررسی اثرات بافتشناسی دلتامترین بر آبشش کپور معمولی پس از قرار گرفتن در معرض غلظت
حاد  1/119و  1/190میکروگرم در لیتر ،پوسته پوسته شدن ،نکروز ،تورم رگی تیغههای ثانویه ،بلند شدن اپیتلیوم المالر،
هایپرپالزی اپیتلیال را مشاهده کرد.
در مطالعه حاضر معمولترین تغییرات در تمام غلظتهای سایپرمترین هایپرپالزی سولولهوای رأسوی الموالی ثانویوه ،پوسوته
پوسته شدن اپیتلیال المالی ثانویه ،هایپرپالزی سلولهای موکوسی در المالی اولیه بود .محققان در گذشوته معمووأل ضوایعات
آبششی را در دو گروه تقسیمبندی کردهاند )0( :اثرات آسیب مستقیم مواد محرک و ( )1پاسخ دفاعی مواهی .نکوروز آبششوی و
پوستهریزی اپیتلیوم آبشش پاسخهای مستقیم ناشی از عمل سموم است .پاسخ دفواعی بواالرفتن اپیتلیووم و فیووژن المالسوت
( .)Cengiz and Unlu, 2006پوسته پوسته شدن اپیتلیال در تیغههای آبششی به دلیل عدم فیلتراسیون مایع میان بافتی ایجاد
شده که باعث کاهش مبادله گاز از طریق افزایش فاصلهی انتشار و کاهش فاصله بین المالیی مویشوود ،همچنوین ایون عارضوه
میتواند موجب کاهش جذب مواد سمی گردد ( .)Jayachandran and Pugazhendy, 2009به عبارت دیگر برآمودگی اپیتلیووم،
aneurysm
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نتایج آنالیز واریانس رتبهبندی شده نشان داد که فاکتور زمان در معرض قرارگیری با سم ( t = -1/019ارزش،
 = -5×01-0آماره  ) P = 1/11،دارای اثر معنیداری بر تخریب بافت آبشش میباشد .همچنین اثر متقابل سم و زمان قرارگیری
در معرض سم ( t = 0/051ارزش  = 5×01-0،آماره  ) P = 0/09×01-5 ،معنیدار بود .بررسیها نشان داد در روز اول بین دو
سطح سم در غلظت  1/5میکروگرم در لیتر از سم و شاهد تفاوت معنیداری مشاهده شد .همچنین در روز پنجم بین دو غلظت
شاهد و  1/5اختالف معنیداری بود ،از طرف دیگر در روز دهم تفاوت معنیداری بین شاهد و غلظت  1/55مشاهده شد.

تأثیر غلظتهای مختلف سم سایپرمترین...

صفوی و همکاران

فاصله رسیدن ماده سمی به جریان خون را افزایش میدهد ( .)Cengiz and Unlu, 2006هوایپرپالزی افزایشوی غیرطبیعوی در
تعداد سلولهای اپیتلیوم آبشش است .این عارضه بر تبادل گاز و تنفس تأثیر گذاشته و در حاالت شدیدتر میتوانود ،منجور بوه
اتصال تیغههای مجاور به یکدیگر و جلوگیری از تبادل گاز شود ( .)Nowak, 1992در واقع هایپرپالزی به عنوان یوک مکانیسوم
دفاعی منجر به کاهش سطح تنفسی و افزایش فاصله سطح انتشار سم در خون میشود (.)Cengiz and Unlu, 2006

نتایج مطالعه  Cengizو  )1110( Unluنشان داد با افزایش دوره آزمایش از  01به  01روز آسیبهای شدیدتری در آبشش
گامبوزیا ماهیانی که در معرض سم دلتامترین قرار گرفته بودند ،قابل مشاهده است .به طوری که در  01روز پس از شروع
آزمایش در غلظت  1/5و  1/15میلی گرم در لیتر نکروز و پوسته پوسته شدن آن قابل مشاهده بود و این در حالی است که در
روز  01و  11آزمایش چنین عالیمی با شدت بسیار کمتری نمود یافته بود .همچنین مطالعه شریفپور و همکاران در سال
( )0091نشان داد که با افزایش زمان قرار گرفتن ماهی در برابر فاز محلول در آب نفت خام ،آسیبهای آبششی شدیدتر شده و
تعداد بیشتری از تیغههای آبششی آسیب دیده است .این مطالعه هم چنین نشان داد که با افزایش زمان آزمایش ،پرخونی در
سطح وسیعتری از تیغههای آبششی رخ داده است .به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که با افزایش زمان قرار گرفتن در معرض
آالینده آسیبهای وارده شدیدتری قابل مشاهده است.
در مطالعه حاضر با افزایش غلظت سم نیز میزان ضایعات بر بافت آبشش بیشتر بود Velmurugan ،و همکاران در سال ()1119
با بررسی اثرات آسیب شناسی بافتی سایپرمترین در آبشش ،کبد و کلیه در ماهی آب شیرین  Clarias gariepinusنشان دادند
که با باال بردن میزان غلظت سم آسیبهای بافتی افزایش یافت.
تغییرات بافتشناسی بافت آبشش مشاهده شده در این آزمایش و یافتههای مطالعات قبلی ،ممکن است به مشکالت
فیزیولوژیکی شدیدی منجر شود که در نهایت منجر به مرگ ماهی شود .این مطالعه نشان داد که سایپرمترین برای ماهی سمی
است و باعث تغییرات بافتی در اندامهای آنها می شود .بنابراین همجواری رودخانههای محل زندگی این ماهیان با باغها و مزارع
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در پژوهش حاضر هم زمان با افزایش غلظت و زمان در معرض قرارگیری با سم ،عارضه فیوژن در آبشش ماهیان مشاهده شد.
فیوژن المالیی میتواند محافظی در کاهش میزان آسیبپذیری سطح آبشش باشد .در اثر عارضه فیوژن ،اپیتلیوم دو تیغهی
ثانویه مجاور به واسطه هایپرپالزی و یا برآمدگی و در برخی موارد هایپرتروفی اپیتلیوم به هم اتصال مییابد و موجب توقف
تبادل گاز از طریق سطوح مربوطه میشود ( .)Nowak, 1992; Mallat, 1985بنابراین به طور کلی به نظر میرسد که تغییرات
هیستوپاتولوژیک ایجاد شده در آبشش سیاه ماهیان مورد مطالعه پس از مواجهه با سم سایپرمترین نوعی پاسخ فیزیولوژیک
است که جاندار برای ممانعت از ورود این مواد به بدن خود و جلوگیری از آسیبهای وارده ایجاد کرده است
(.)Albassam et al., 1987
هنگامی که ماهی در معرض غلظت ثابتی از سم باشد ،به مرور زمان هم مقاومت ماهی تحلیل میرود و هم سم فرصت بیشتری
برای تأثیرگذاری روی ماهی دارد .در مطالعه حاضر همانطور که نتایج نشان داد ،حتی در تیمارهای با غلظت یکسان سم ،با
گذشت زمان تخریب بیشتری در بافت آبشش صورت گرفت .به طور مثال در غلظت  1/5میلی گرم در لیتر سم سایپرمترین در
روز اول آزمایش فقط تغییرات هایپرپالزی سلولهای اپیتلیوم رأسی المالی ثانویه ،هایپرپالزی سلولهای موکوسی در المالی
اولیه و پوسته پوسته شدن اپیتلیال المالی ثانویه قابل مشاهده بود در حالیکه در همین تیمار در روز پنجم آزمایش ،خمیدگی
المالی ثانویه نمایان شده بود و در روز دهم آزمایش ،تغییرات تخریبی شدیدتری نظیر هایپرپالزی رشتههای آبششی و فیوژن
نیز رخ داده بود .برای غلظت  1/55میلی گرم در لیتر نیز چنین روندی به طور مشخصتری قابل مشاهده بود و با گذشت زمان
اثرات تخریبی بیشتری بر بافت آبشش قابل مشاهده بود .در روز دهم آزمایش در غلظت  1/55میلی گرم در لیتر تخریب آبشش
در سطح وسیعی نمود یافت .به نظر میرسد در طول دوره ،در این تیمار ماهی از نظر فیزیولوژیک آنقدر ضعیف شده است که
توانایی بازسازی بافت خود را ندارند .در حالیکه برای غلظت  1/15میلی گرم در لیتر ،تغییرات در تمام طول دوره تقریباً
یکسان بود ،که دلیل آن را میتوان سازگاری و توانایی ماهی برای ترمیم قسمتهای آسیب دیده عنوان کرد.

9314  بـهار،4  شماره،4 دوره
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کشاورزی و استفاده بیش از حد این سموم میتواند آسیبهای شدیدی به مولدین این نوع ماهی وارد کرده و در نتیجه بر
.میزان تولید آنها اثر بگذارد
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