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اثرات تخریبی سم دیازینون بر بافت آبشش بچهماهی کلمه ()Rutilus caspicus
سید علیاکبر هدایتی ،1فاطمه خانی ،1مریم شریفیان ،1محسن خلیلی
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تعداد  105قطعه بچه ماهي کلمه با ميانگين وزني  2/5گرم از مرکز تكثير و پرورش ماهي کلمه بندر
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ترکمن تهيه و به مدت یک هفته در معرض  5غلظت از سم دیازینون به صورت  %75 ،%50 ،%25 ،0و

کلمات کلیدی:

آفت کش
دیازینون
ماهي کلمه

 %100از سميت کشنده ( 1/28 ،0/85 ،0/42 ،0و  1/71ميلي گرم بر ليتر) قرار گرفتند .نتایج حاکي از
این بود که با پيشرفت غلظت سم آسيبهای وارده به بافت آبشش از قبيل پرخوني و خونریزی ،شكستگي
و اتصال المالهای ثانویه ،ریختگي یكطرفه و دوطرفه المالهای آبششي و کوتاه شدن المالهای
ثانویه،گرزی شدن تيغههای آبششي ،متورم و پرسلولي شدن المالها شدیدتر شد.

مقدمـه
تجمع مواد آالینده در پيكره دریای خزر به علت بسته بودن آن به نوعي باعث بحران زیست محيطي در این دریا شده است.
شمال ایران یكي از قطبهای مهم کشاورزی کشور ميباشد که در جنوب دریای خزر قرار گرفته است و با توجه به وجود
زمينهای ز یاد کشاورزی و توسعه صنعت کشاورزی استفاده از سموم آفت کش در این مزارع بسيار افزایش پيدا کرده است.
سموم کشاورزی از طریق پسابهای صنعتي ،شستشوی مستقيم ،ریزش باران بر روی مناطق سمپاشي شده ،زهكشي کشاورزی
و آبياری از محلهای مصرف شده این سموم وارد منابع آبي ميگردد .استفاده بيش از حد این سموم باعث به خطر افتادن
 .) 2008سموم آفت کش بر اساس نوع ساختار شيميایي به سموم ارگانوفسفره ،ارگانوکلره ،ارگانوازته (کاربامات) و پيرترویيدها
دسته بندی ميشوند (.)Pourahmad, 2006
دیازینون جزء سموم ارگانوفسفره بوده که مكانيسم عمل آن مانند سایر مواد ارگانوفسفره مي باشد؛ به این صورت که باعث
مهار کلي آنزیمها و به طور عمده آنزیم استيلکولين ميگردد .این سموم از راه آبششها ،آب ،غذا و پوست ميتوانند وارد بدن
ماهي شوند ( .)Khoshbavar Rostami et al., 2005از عواملي که باعث مسموميت انتخابي دیازینون برای انواع مختلف ماهيها
ميشود ميتوان به مهار فعاليت استيل کولين استراز ،ميزان توانایي یا قابليت ماهي در دفع سم و متفاوت بودن راه و محل
 نویسنده مسئول ،پست الكترونيکHedayati@gau.ac.ir :
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جذب سم دیازینون اشاره کرد ( Khoshbavar Rostami et al., 2005؛ .)Oh et al., 1991همزماني استفاده از دیازینون در
مزارع کشاورزی و راهيابي آنها به منابع آبي و مهاجرت ماهيان به رودخانهها برای توليدمثل و تخمریزی و گذراندن دوران
الروی در این مناطق و همچنين رهاسازی بچه ماهيان خاویاری و استخواني برای بازسازی ذخایر در این رودخانهها که در
معرض آالینده های صنعتي و کشاورزی هستند تاثيراتي بر روی پارامترهای هماتولوژی و هيستولوژی این ماهيان مي گذارد.
شدت تاثير دیازینون در گونههای مختلف ماهي متفاوت بوده که به طور عمده تابع سن ،جنسيت ،اندازه بدن ماهي ،شرایط
اقليمي ،شيمي محيط زیست و سایر فاکتورها ميباشد ( .)Khoshbavar Rostami et al., 2005ماهي کلمه یكي از ماهيان مهم
اقتصادی دریای خزر مي باشد و همچنين نقش مهمي در زنجيره غذایي فيل ماهي دارا ميباشد .این گونه مانند برخي دیگر از
ماهيان دریای خزر جهت توليدمثل به رودخانهها مهاجرت ميکند .اما در سالهای اخير به علت صيد بيرویه ،تخریب رودخانه-
ها ،ایجاد سد و ورود انواع فاضالبهای صنعتي و شهری جمعيت آنها به شدت کاهش یافته است .در این تحقيق سعي شده است
که تاثير سم دیازینون که یكي از پرمصرفتر ین سموم مورد استفاده در مزارع کشاورزی است بر بافت آبشش ماهي کلمه که
یكي از ماهيان اقتصادی کشورمان ایران ميباشد ،مورد بررسي قرار گيرد.
مواد و روشها
این تحقيق در تابستان  1391در کارگاه تكثير ماهيان زینتي واقع در استان گلستان ،شهر گرگان انجام گرفت .جهت انجام این
تحقيق تعداد  105عدد بچه ماهي کلمه با ميانگين وزني  1/5تا  2/5گرم از مرکز تكثير و پرورش ماهي کلمه بندر ترکمن واقع
در استان گلستان تهيه و برای انجام آزمایش به کارگاه تكثير ماهيان زینتي وارد شد .بچه ماهيها به مدت دو هفته برای
سازگار شدن با شرایط محيط ،درون مخازن فایبرگالس قرار گرفته و با غذای انرژی  3001شرکت چينه دانه در حد سيری
تغذیه شدند.
برای انتقال ماهيان به آکواریومها ،ابتدا مقدار  20ليتر از آب شهری کلرزدایي شده ،درون هر آکواریوم ریخته شد و به مدت
 24ساعت عمل هوادهي انجام گرفت 24 .ساعت قبل از انتقال ماهيها به درون آکواریومها غذادهي قطع گردید .بر اساس
آزمایش اوليه و نتایج آزمون سميت کشنده این گونه یا  LC50که برابر  1/71 ppmبه دست آمده بود (

Hedayati et al.,

 ،)2015آزمایش تحت کشنده به مدت یک هفته در  4تيمار و با  3تكرار ( 1/28ppm ،0/85ppm ،0/42ppmو )1/71ppm
دیازینون به همراه یک گروه شاهد که به صورت ( 0شاهد) 75% ،50% ،25% ،و  100درصد  LC50دیازینون در پيش آزمایش
انتخاب شده بود انجام گرفت .الزم به ذکر است در تيمار شاهد تمامي شرایط سایر تيمارها ثابت در نظر گرفته شده و تنها
عامل آلودگي وجود نداشت.
محلول همواره بيش از  5ميلي گرم بر ليتر بود.
برای انجام آزمایشهای هيستوپاتولوژیک در پایان دوره از هر تكرار  1عدد ماهي به طور تصادفي انتخاب شد .نمونه برداری از
کمان دوم آبشش سمت چپ صورت گرفت و سپس نمونهها در فرمالين  %10تثبيت گردید .سپس به منظور رنگآميزی به
روش هماتوکسيلين -ائوزین ،قطعات کوچک  1*1بافتها جهت آبگيری در الكل قرار گرفتند .پس از آبگيری ،نمونهها جهت
شفاف سازی و الكلگيری ،در محلول گزیلل قرار د اده شدند .در طي شفاف سازی در محلول گزیلل ،ترکيبات ليپيدی معموالً
از بين ميروند ،لذا برای حفظ حالت طبيعي بافتها و همچنين استحكام و پایداری در تهيه اسالید بهویژه در مرحله برش،
نمونهها در پارافين مذاب در دمای  58-60درجه سانتيگراد قرار گرفتند و پس از اتمام این مرحله ،قالبگيری در پارافين
صورت گرفت .تهيه اسالید و برش به وسيله ميكروتوم با ضخامت  5ميكرون صورت گرفت و در نهایت المهای تهيه شده به
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روش هماتوکسيلين -ائوزین رنگآميزی گردید و با استفاده از چسب کانادا بالزام سطح نمونه ها پوشيده شد .پس از ثبت
مشاهدات و بررسي عالئم خارجي و ظاهری از قبيل تغيير رنگ بافت ،تغيير در استحكام و شكل هندسي بافت ،رنگپریدگي،
پرخوني یا کم خوني با چشم غيرمسلح ،المهای آماده شده به وسيله ميكروسكوپ نوری با عدسي 10و  40مورد بررسي قرار
گرفتند که با توجه به وجود لنز  10در عدسي چشمي در مجموع بزرگنمایي به صورت  100 Xو  400 Xمشاهده شد .در
نهایت دادهها به صورت توصيفي ارائه شدند (.)Poosti and Sedigh Marvasti, 1999 ; Garooei et al., 2008
نتایـج
عالئم درمانگاهي مسموميت با حشرهکش های ارگانوفسفره ،تيرگي و عدم تعادل است و در کالبد شكافي عالوه بر تجمع
موکوس بر سطح بدن و آبشش ،ممكن است خونریزیهای نقطهای در آبشش دیده شود .برخالف نمونه بافت آبشش ماهيان
شاهد (شكل  ، )1در مشاهده چشمي عالئم ظاهری ،تجمع مخاط برروی بافت آبشش و نيز پرخوني آبششها مشاهده شد که
گواهي بر اثرگذاری دیازینون بر بافت مورد نظر بود .شایعترین پدیده مشاهده شده ،چسبندگي المالی ثانویه ،شكستگي
المالها و پرخوني بافت آبششي بود (شكل  A – 2و .)B
در تيمار  )0/42 ppm( 1بيشترین اثری که دیازینون بر روی بافت آبشش داشت حالت پرخوني بود و عالوه بر پرخوني عوارضي
همچون شكستگي المالها ،به هم چسبندگي المالها و کوتاه شدن المالهای ثانویه هم دیده شد (شكل  .)D–2در تيمار 2
( )0/85 ppmبيشترین عارضه هایي که مشاهده شد شكستگي المال و پرخوني بود البته عوارضي همچون به هم چسبيدگي
المالها ،ریختگي المالهای دو سمت رشته آبشش ،گرزی شدن و کوتاه شدگي المالی ثانویه نيز مشاهده شد (شكل  .)C– 2در
تيمار  )1/28 ppm( 3بيشترین ميزان آسيب بر روی آبشش ،پرخوني بود و آسيبهایي مثل شكستگي المال ،به هم چسبيدگي و
گرزی شدن مشاهده شد (شكل  E – 2و )Fکه مقدار این آسيب ها همانطور که در جدول ( )1مشاهده ميشود بيشتر از تيمار
 1و  2بود اما در تيمار  )1/71 ppm( 4بيشترین آسيب بافتي ،ریختگي المالهای دو سمت رشته آبشش و پرخوني بود و
همچنين عوارضي مانند شكستگي المالها ،به هم چسبندگي المالها و گرزی شدن در بافت آبشش مشاهده گردید.
جدول  .2عوارض مشاهده شده در آبشش ماهي کلمه قرار گرفته در معرض دوزهای متفاوت سم دیازینون
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شكستگي المالها
اتصال المالهای ثانویه
پرخوني
گرزی شدن
ریختگي یكطرفه المالهای آبششي
ریختگي دوطرفه المالهای آبشش
کوتاه شدن المالهای ثانویه

غلظت تحت کشنده دیازینون ()ppm
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شكل  .1تصویر بافت آبشش ماهي کلمه (گروه
شاهد.)400 X -
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C
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F

شكل  )A .2اتصال المالهای ثانویه (فلش) و پرخوني شدید

E

G

(دایره)  )B ،ریختگي دوطرفه المالها(بيضي) ،اتصال راس
المالی ثانویه(فلش) ،شكستگي المالی اوليه (دایره) )C ،
چماقي(گرزی) شدن )D،کوتاه شدگي المالهای ثانویه و
ریختگي یكطرفه(فلشها) ،تخریب شدید و بهم جوش خوردگي
تيغههای آبششي (دایره)و پرخوني (ستاره ها) ،پرسلولي شدن
المالی اوليه و ثانویه (بيضي) )E،بهم جوشخورگي المالهای
ثانویه (بيضي) و پرخوني در المالی ثانویه(فلشها))F ،تجمع
آب ميانبافتي(بيضي) –پرسلوليشدن و تورم سلولهای المالی
ثانویه (فلشها) ،افزایش ترشحات مخاطي(دایره))G،کوتاهشدگي
المالهای ثانویه (بزرگنمایي  100و .)400

بحث
حشرهکشهای ارگانوفسفره ،غالباً از طریق پوست سالم ،بافتهای تنفسي و لوله گوارشي ماهي جذب ميشوند

( Hedayati et

 .)al., 2015در ماهيان تحت تيمار به هم چسبيدگي تيغههای آبششي ناشي از پرسلولي شدن اپيتليوم (شكل  )D -2و نيز در
نتيجه پرسلولي شدن و تورم سلولهای پوششي از غشای پایه تا رأس تيغه آبششي حالت چماقي شدن به ویژه در رأس
تيغههای آبششي پدیدار گردید (شكل  Garooei .)C -2و همكاران ( ،)2008گزارش کردند که ماهيان کلمه تحت تيمار سميت
حاد سولفات آلمينيوم پس از طي  96ساعت در ( pH=5اسيدی) مواردی از قبيل فيوژن (بهم جوشخوردگي) المالها و گرزی
محدود کردن دسترسي به سطح آبششي صورت ميگيرد ولي افزایش آن ممكن است با مسدود کردن تبادل گازهای تنفسي
منجر به خفگي شود (.)Poosti and Sedigh Marvasti, 1999
ماهي قزل آالی رنگين کمان در معرض سم دیازینون ،هایپرپالزی (پرسلولي شدن) المالهای ثانویه ،بهم چسبيدگي المالها
(فيوژن) و افزایش ترشحات موکوسي در ساختار آبشش نشان دادند .تورم سلولهای موکوسي ،افزایش بيش از حد موکوس،
هيپرپالزی سلولهای کلراید در آبشش این ماهي ميتواند در تنفس و تبادالت گازی و همچنين تبادالت یوني و تنظيم
اسمزی آنها اختالل ایجاد نماید ( .)Banaee et al., 2011پرخوني (افزایش اریتروسيتها در رگ) (شكل  )E ،D، A-2و
خون ریزی (ناشي از پاره شدن مویرگهای المال) از عالیم مشهود بافت شناختي بود .اثر سميت حاد دیازینون بر روی بچه
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شدن را نشان دادند .افزایش ترشحات مخاطي (شكل )F-2نيز در تيغههای آبششي مشاهده گردید که به عنوان محافظي در
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ماهيان شيپ ( )Acipenser nudiventrisمورد بررسي قرار گرفت ( .)Khoshbavar Rostami et al., 2005این محققين گزارش
نمودند که مسموميت حاد سم دیازینون موجب کاهش گلبول سفيد و ميزان لنفوسيت شده و شكل تكامل یافته نوتروفيل
افزایش معني داری داشت .تغييرات حاصل در مقادیر سطوح اریتروسيت و لكوسيت ممكن است ناشي از اختالل در روند
خونسازی و کاهش ایمني غيراختصاصي ماهي باشد .با افزایش غلظت دیازینون شدت آسيبهای بافتي در آبشش ماهيان
افزایش یافت.
شدت عالیم ظاهری بسته به دوز بوده و بيشترین عالیم در تيمار  1/71 ppmدیده شد که شامل بيقراری ،شنای غيرعادی،
شنای نزدیک به سطح آ ب همراه با توليد بيش از حد مخاط بود و نشان از اختالل در عملكرد صحيح دستگاه تنفس ماهيان
تحت تيمار داشت .اولين اثر سمي حشرهکشهای ارگانوفسفره مهار کردن کوليناسترازها که مهمترین آنها استيل کوليناستراز
است ،ميباشد .وجود استيلکوليناستراز برای از بينبردن استيل کولين اضافي در پيوندگاه عصب عضله پس از انقباض عضله
ضروری است .بنابراین کنترل عضالني دچار اختالل شده و ممكن است به ظهور گوژپشتي افقي و عمودی اوليه منجر شود که
یكي از آثار نيمه کشندگي این حشرهکشهاست (.)Luskova et al., 2002
تورم سلولهای تيغههای آبششي و از همگسيختگي سلول های پوششي باعث افزایش فاصله انتشار از آب به خون ،کاهش فشار
اکسيژن و افزایش تهویه تنفسي ميگردد .از آنجا که دیازینون از طریق آبشش ،پوست و سيستم گوارشي به راحتي وارد بدن
ماهيها مي شود ،قابليت انحالل این سم در چربي سبب شده تا این سم به راحتي از ساختار فسفوليپيدی غشاهای زیستي
عبور نماید و در طي کمتر از  24ساعت قرار گرفتن در معرض سم ،غلظت سم در بافتهای مختلف بدن به ویژه خون ،به
سطح مشابه آن در محيط برسد و به تدریج در بافتهای مختلف بدن تجمع یابد ( .)Vale, 1998عدم تغيير در بافت آبشش
تيمار شاهد ،تائيدی بر اثر مخرب سم دیازینون بر بافتهای تحت تيمار ميباشد.
در مجموع با توجه به نتایج به دست آمده مي توان بيان نمود که دیازینون در سطح استرس تحت کشنده دارای اثرات متعدد
بافتي بر آبشش ماهي کلمه بوده و در کوتاه مدت به شدت سمي مي باشد و بسياری از عوارض بافتي غيرقابل بازگشت ایجاد
مي نماید .همچنين ميتوان از این شاخص ها به عنوان بيومارکرهای ردیابي اثرات دیازینون بر سالمت ماهي کلمه و نهایتاً
اکوسيستم دریای خزر استفاده نمود.
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