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اثر غلظتهای تحت کشنده سم سایپرمترین ( )Cypermethrinبر برخی از پارامترهای
هماتولوژی سیاه ماهی ()Capoeta damascina, Valenciennes, 1842
فهیمه صفوی ،هادی پورباقر  ،آرش جوانشیر خویی ،سهیل ایگدری ،سعید شهبازی
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نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی

در این تحقیق ،تاثیر قرار گرفتن در معرض غلظتهای تحت حاد سایپرمترین بر برخی پارامترهای
خونشناسی سیاهماهی ( )Capoeta damascinaمورد مطالعه قرار گرفت .برای انجام پژوهش از ماهیانی با
میانگین وزنی  150±10گرم و میانگین طولی  21±1سانتیمتر (میانگین  ±انحراف معیار) استفاده شد.
ماهیان به مدت  10روز در معرض سم سایپرمترین با غلظتهای ( )0/75 ،0/5 ،0/25 µg L-1و یک گروه
کنترل (هرکدام با سه تکرار) قرار گرفتند ،سپس با نمونهبرداری در روزهای اول ،پنجم و دهم آزمایش
هموگلوبین ( ،)Hbهماتوکریت ( ،)Hctتعداد گلبولهای قرمز ( ،)RBCتعدادگلبولهای سفید (،)WBC
حجم متوسط گلبولهای قرمز خون ( )MCVو غلظت متوسط هموگلوبین گلبولهای قرمز ()MCHC
خون اندازهگیری شد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پارامترهای  MCV، Hct ،RBCو  Hbدر گروههای
در معرض سایپرمترین نسبت به گروه شاهد کاهش معنیدار و پارامترهای  MCHCو  WBCافزایش
معنیداری از خود نسبت به شاهد نشان دادند .بنابراین میتوان در یک نتیجهگیری کلی بیان نمود که
این آالینده زیست محیطی دارای اثرات منفی شدیدی بر پارامترهای خونی سیاه ماهی شده و با اختالل
این پارامترها احتمال آسیبهای زیستی دیگری نیز وجود دارد.
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اکوسیستمهای آبی به عنوان بزرگترین بخش محیط طبیعی همواره با تهدیدهایی نظیر محدودیت ژنتیکی و تنوع زیستی مواجه
میباشند ( .)Van-Der Geest et al., 1997آفتکشها امروزه از اصلیترین عوامل ایجاد مسمومیت در ماهیان هستند که از بین
هزاران ماده شیمیایی رهاسازی شده ،حتی در غلظتهای بسیار کم موجب مرگ و میر زیاد میشوند ( Sanchez-Fortun and
.)Barahona, 2005
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سموم پایروترویید ،نسل جدیدی از حشرهکشها را به وجود آوردهاند که به طور گستردهای به جای حشرهکشهای ارگانوکلره،
ارگانوفسفره و کارباماتها استفاده میشود ( .)Aydin et al., 2005سایپرمترین یک آفتکش غیرسیستمیک میباشد که شامل
ایزومر فعال پایروترویید سنتز شده است و برای کنترل آفات ،حشرات و انگلهای خارجی و اخیراً نیز در شیمی درمانی مورد
استفاده قرار میگیرد .حاللیت سایپرمترین در آب بسیار کم است ( )5-10 µg L-1و به شدت بر روی مواد آلی و انواع مختلف سطوح
جذب میشود ( .)Stephenson, 1982این ترکیب همچنین برای کنترل انگلهای خارجی ( Lepeophthrirus salmonis, Caligus
 )elongatusدر قفسهای پرورشی ماهی آزاد اقیانوس اطلس ( )Salmo salarنیز مورد استفاده قرار میگیرد ( ;Richards, 1983
 .)Roth et al., 1993; Hart et al., 1997; Boxaspen and Holm, 2001ورود سایپرمترین به آبهای سطحی و قرار گرفتن ماهیان
در معرض آن حتی در دوزهای پایین ،نه تنها موجب بروز اختالالت عصبی در ماهیان میگردد ،بلکه سبب تاثیر دراز مدت بر
جمعیت ماهیان از طریق اختالل در عملکرد تولید مثلی میشود ( .)Moore and Waring, 2001بروز ناهنجاریهایی در بافتهای
عضالنی و کبد ماهی و کاهش پروتیئن کل آنها ( )Tantarpale, 2011تغییر پارامترهای خونی و عملکرد آنزیمهای بیوشیمیایی
نظیر آمینوترنسف راز ،الکتات دهیدروژناز ،کراتین کیناز و الکتات ،کاهش رشد و تاثیر بر عملکرد شنا ( )Haya, 1989و همچنین
سبب بروز استرس ( )Velisek et al., 2006; Das and Mukherjee, 2003نیز میشود.
بررسی شاخصهای خونی در بسیاری از زمینههای تحقیقاتی آبزیپروری و پرورش ماهی و در عرصه سمشناسی و پایش زیستی
برای تعیین خطرات اکوتوکسیکولوژیکی آفتکشها و به عنوان شاخص مناسب برای نشان دادن تغییرات پاتولوژیکی فیزیولوژیکی و
بیماریها به شمار میرود ( .)Banaee et al., 2008; Adedeji et al., 2009ماهیان یکی از مهمترین موجودات آبزی میباشند که به
علت ارزش اقتصادی و حساسیت در مقابل آالیندهها از اهمیت خاصی برخوردار هستند ( )Dutta and Meijer, 2003و به همین
دلیل جهت انجام آزمایشات زیست سنجی در بعد وسیعی از آنها استفاده میشود .ویژگیهای بیوشیمیایی خون به عنوان یکی از
مهمترین شاخصهای وضعیت فیزیولوژیک ماهی قلمداد میشود.

 (Valenciennes, 1842) Capoeta damascinaاز ماهیان خانواده  Cyprinideaو با نام فارسی سیاه ماهی و یا توئینی میباشد .این
گونه در چشمهها ،رودخانهها و تاالبهای آب شیرین به فراوانی یافت شده و از گیاهان آبزی و ریشه درختان به عنوان پناهگاه
استفاده کرده و در رودخانههایی با عمق  1-1/5متر و بستر ماسهای تجمع یافته و از جلبکها و گیاهان آبزی تغذیه میکند.
تغییرات دمای آب از  2-30درجه ،گل آلودگی و سرعت آب را تحمل میکند ( .)Abdoli, 2000اعضای جنس سیاه ماهی
( )Capoeta spp.از مرکز تا غرب آسیا پراکندگی دارد که این پراکنش شامل کشورهای ترکیه ،آذربایجان ،افغانستان ،ارمنستان،
گرجستان ،عراق ،ایران ،فلسطین اشغالی و ازبکستان میشود ( .)Turan, 2008همچنین این گونه از لحاظ ماهیگیری در آبهای
داخلی و صید ورزشی تا حدی مهم است (.)Abdoli, 2000
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مسلماً تغییرات پارامترهای هماتولوژیک خون در اثر مسمومیت میتواند نمودی از تغییرات بافت خونساز و بافتهای گوناگون
ماهی در خالل مسمومیت باشد .عموماً اعتقاد بر این است که کیفیت و خصوصیات سلولهای خونی به همان نسبت که از تغییرات
فیزیولوژیک تاثیر میپذیرند ،نسبت به تغییرات آسیب شناسی نیز حساس هستند ( ،)Stoskopf, 1993حساسیت گونههای مختلف
ماهیان به مواد سمی متغیر است از اینرو ضروری است آزمایشهای سم شناسی برای ماهیان مختلف صورت گیرد
( .)Finny, 1971از تاثیر سموم بر روی شاخصهای خونی ماهیان میتوان به بررسی تاثیر علفکش بوتاکلر بر فاکتورهای
هماتولوژیکی ماهی استخوانی آب شیرین ( )Clarias batrachusتوسط  ،)2003( Kumarتاثیر سم ارگانوکلره آندوسولفان بر
فاکتورهای هماتولوژیکی ماهی تیالپیا ( )Oreochromis niloticusتوسط  Giron-perezو همکاران ( ،)2008تاثیر سم ارگانوکلره
 Alachlorبر روی شاخصهای هماتولوژی کپور معمولی ) (Cyprinus carpioتوسط  Mikulaو همکاران ( )2008اشاره نمود.

اثر غلظتهای تحت کشنده سم سایپرمترین ...

صفوی و همکاران

تاکنون مطالعه ای در زمینه تاثیر سایپرمترین بر پارامترهای خونی سیاه ماهی به عمل نیامده است .بنابراین با توجه به این مطلب و
همچنین با در نظر گرفتن اینکه مطالعات قبلی مضر بودن این آفتکش را برای ماهیان به اثبات رسانیده است و نیز اغلب
رودخانههای محل زندگی ،تخمریزی و پرورش مرحله الروی سیاه ماهی به طور خاص در مجاورت زمینهای کشاورزی و باغات
مصرف کننده سم سایپرمترین واقع شدهاند ،آثار این سم بر روی برخی از فاکتورهای خونی سیاهماهی مورد مطالعه قرار گرفت ،چرا
که این ماهی به علت خوراکی بودن ممکن است در صورت آسیبپذیری مشکالتی را برای انسان یا سایر موجودات ایجاد کند.
مواد و روشها
(N

شاخصهای مورد استفاده برای ارزیابی مشخصات خونی در این آزمایش شامل WBC ، MCHC ،MCV ،Hct ،RBC :و  Hbبودند.
برای بهدست آوردن میزان  Hctطبق روش  Cyriacو همکاران ( )1989خون وارد لولههای میکروهماتوکریت آغشته به هپارین شد،
سپس این لولهها در شیارهای مخصوص در سانتریفیوژ میکروهماتوکریت (مدل  Hettichساخت آلمان) قرار گرفتند .برای تعیین
 Hctلولههای مویینه به مدت  5دقیقه و با  rpm 12000سانتریفیوژ شدند .در پایان عمل سانتریفیوژ میزان  Hctبر حسب درصد با
خطکش میکروهماتوکریت تعیین گردید .برای شمارش  RBCو  WBCاز الم هموسیتومتر و محلول رقیق کنندهی هایم استفاده
شد و تعداد آنها در هر میلیمتر بیان شد ( .)Khoshbavar-Rostami et al., 2006; Desai and Parikh, 2012همچنین ،به منظور
محاسبه  MCVو  MCHCاز فرمولهای ارائه شدة  Greerو همکاران ( )2008استفاده شد .برای ارزیابی اثرات سم سایپرمترین بر
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برای انجام این پژوهش از سیاه ماهیهایی با وزن متوسط 150گرم و میانگین طولی  12سانتیمتر که از رودخانه کردان
' 35°56و  )50°49' Eبه فاصله  20کیلومتری کرج بهوسیله الکتروشوکر صید شده بودند ،استفاده شد .ماهیان ،پس از تخلیه از
تانک حمل و نقل ،به مدت  96ساعت در آکواریومهایی به ابعاد  120×120×90سانتیمتر که از نظر درجه حرارت  pHدر شرایط
مطلوب بود قرار گرفتند ( pH=7و  )T=22 ˚Cتا استرسهای ناشی از حمل و نقل برطرف گردد و نیز ماهیان با شرایط آزمایش
سازگار شوند .با توجه به اینکه ) LC50، Olufayo and Alade (2012سم سایپرمترین را 0/036میلی لیتر در لیتر گزارش نموده بود،
بنابراین جهت تیماربندی ماهیان به  3تیمار سم با غلظتهای0 /5 ،0/25 µg L-1و  0/75و همچنین یک گروه شاهد تقسیم شدند.
الزم به ذکر است که سم سایپرمترین از شرکت مهان خریداری گردید که دارای درصد خلوص تکنیکال  95درصد و ماده موثره 10
درصد بود .به منظور انحالل سم در آب نیز به مقدار کافی محلول هم زده شد .جهت اجتناب از صید بیش از اندازه ماهی و
آسیبرسانی به ذخایر این گونه امکان محاسبه مستقیم  LC50وجود نداشت و غلظتهای مورد نظر بر اساس آزمایشات پیشین
محاسبه و انتخاب شد .به آکواریوم هر تیمار  15عدد ماهی اضافه شد .پارامترهای موثر فیزیکوشیمیایی آب از جمله  ،pHسختیکل
و درجه حرارت کنترل گردید که به ترتیب در دامنه متوسط  ،)CaCO3( DH= 250 mg L-1 ،pH=7-8.2در حد اشباع و ()˚C
 T=15 ±2قرار داشتند .الزم به ذکر است در این مرحله از  4عدد آکواریوم ذخیره به منظور جابهجایی ماهیان در تیمارهای مختلف
در هر  2روز یکبار استفاده گردید تا هم کیفیت آب شرایط بهتری داشته باشد و هم اینکه غلظت سم سایپرمترین در تمام طول
دوره ثابت باشد و در طی دوره تغییراتی در ترکیب سم ایجاد نشود .طی دوره تحت تاثیر قرار دادن ماهیان در معرض سم
سایپرمترین در روزهای اول ،پنجم و دهم در نهایت ماهیان بیهوش شده و سپس خونگیری از ساقه دمی صورت گرفت .برای
خونگیری ،ابتدا چند فلس از محل مورد نیاز برداشته و سپس با پارچه و پنبه خشک گردید .در این روش ،سوزن از سمت جانبی
با زاویه  45درجه و به اندازه یک فلس زیر خط جانبی وارد شد ،هنگامی که سوزن به ستون مهرهها برخورد کرد کمی آن را جابهجا
کرده تا سوزن بین ستون مهرهها یعنی درون ورید ساقه دمی قرار گیرد ( .)Ikeadaly and Ozaki , 1981میزان خون برداشت شده
از هر ماهی حدود  1/5میلیلیتر بود .پس از خونگیری نمونههای خون در درون لولههای حاوی  EDTAریخته و به هم زده شدند
و سپس بالفاصله در محفظه حاوی یخ قرار داده شدند.
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فاکتورهای خونی از آنالیز واریانس دو طرفه  ANOVAو برای مقایسه میانگین تیمارها از آزمون توکی استفاده شد (
 .)Keough, 2002کلیه آنالیزها با استفاده از استفاده از نرم افزار SPSS 17صورت پذیرفت.

Quinn and

نتایـج
نتایج جهت بررسی تغییرات هموگلوبین نشان داد میزان این پارامتر در ماهیانی که در معرض سم قرار گرفته بودند نسبت به گروه
کنترل دارای کاهش معنی داری بودند و نیز طول مدت قرار گرفتن ماهی در برابر سم باعث اثر منفی بر این پارامتر شده است به
طوری که هر چه از مدت زمان آزمایش میگذشت میزان  Hbبرای هر یک از غلظتها کاهش بیشتری را نشان داد (شکل .)1
پارامترهای  )F6,24=14.152, P<0.001( Hb ،)F6,24= 8.965, P<0.001( RBCو  )F6,24= 3.911, P= 0.007( Hctدر گروههای در
معرض سایپرمترین نسبت به گروه شاهد در هر سه زمان نمونهگیری دارای کاهش معنیداری بودند .در واقع هر چه غلظت آفت
کش افزایش یافت ،این مقادیر دچار کاهش شدیدتری نسبت به گروه کنترل میشدند و در هر سه فاکتور زمان و سم اثر معنیدار
داشتند .نتایج آزمایشهای  Hctو  Hbنیز نشان میدهد که بیشترین میانگین مربوط به تیمار شاهد بوده و همچنین افزایش
غلظت و مدت زمان قرارگیری در برابر سم موجب کاهش معنیدار در میزان  Hctماهیان مورد آزمایش میشود (شکل.)2
براساس آزمون آنالیز واریانس بین تیمارهای ماهیان مورد بررسی ،میزان  RBCخون ماهیانی که در معرض سم سایپرمترین قرار
گرفته بودند ،نسبت به گروه شاهد پس از قرار گرفتن در مقابل سم کاسته شده بود و سایپرمترین بر روی این پارامتر خونی تأثیر
کاهشی داشته است (شکل.)3
نتایج آزمایشهای مربوط به  )F6,24= 11.246, P< 0.001( WBCدر ماهیان شاهد و تیمارهای  ،0/5 ،0/25 µgL-1و  0/75از سم
سایپرمترین نشان میدهد که کمترین میانگین مربوط به تیمار شاهد میباشد و بین تیمارهای مورد بررسی از نظر  WBCماهیان،
اختالف معنیدار آماری وجود دارد و میزان  WBCخون ماهیان مورد مطالعه پس از قرار گرفتن در معرض سم سایپرمترین نسبت
به گروه کنترل افزایش یافته است (شکل.)4
نتایج اندازهگیری  )F6,24= 54.435, P< 0.001( MCHCدر ماهیان شاهد و تیمارهای  ،0/5 ،0/25 µgL-1و  0/75از سم سایپرمترین
نیز نشان میدهد که براساس آزمون آنالیز واریانس بین تیمارهای شاهد و سایر تیمارها از نظر  MCHCاختالف معنیدار آماری
مشاهده شده است و  MCHCخون ماهیان مورد مطالعه پس از قرار گرفتن در مقابل سم سایپرمترین افزایش داشت (شکل .)5

4
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نتایج اندازهگیری  )F6,24= 105.997, P< 0.001( MCVدر ماهیان مورد مطالعه نیز نشان میدهد که براساس آزمون آنالیز واریانس
بین تیمارهای شاهد و سایر تیمارها از نظر  MCVاختالف معنیدار آماری مشاهده شده است و  MCVخون ماهیان مورد مطالعه
پس از قرار گرفتن در مقابل سم سایپرمترین کاهش داشته است ،هر چند تغییرات این پارامتر خونی نامنظم بوده است (شکل .)6

اثر غلظتهای تحت کشنده سم سایپرمترین ...
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شکل  .1میانگین  ±انحراف معیار هموگلوبین ( )Hbماهی  Capoeta damascinaدر مواجهه با غلظتهای تحت کشنده سایپرمترین به مدت  10روز.
ستونهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند با هم اختالف معنیداری ندارند (.)α = 0/05
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شکل  .2میانگین ±انحراف معیار هماتوکریت ( )Hctماهی  Capoeta damascinaدر مواجهه با غلظتهای تحت کشنده سایپرمترین به مدت  10روز.
ستونهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند با هم اختالف معنیداری ندارند (.)α = 0/05
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شکل  .3میانگین  ±انحراف معیار گلبول قرمز ( )RBCماهی  Capoeta damascinaدر مواجهه با غلظتهای تحت کشنده سایپرمترین به مدت  10روز.
ستونهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند با هم اختالف معنیداری ندارند (.)α = 0/05
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شکل  .4میانگین  ±انحراف معیار گلبول سفید ( )WBCماهی  Capoetaدر مواجهه با غلظتهای تحت کشنده سایپرمترین به مدت  10روز .ستونهایی که
دارای حداقل یک حرف مشترک هستند با هم اختالف معنیداری ندارند (.)α = 0/05
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شکل  .5میانگین  ±انحراف معیار  MCHCماهی  Capoeta damascinaدر مواجهه با غلظتهای تحت کشنده سایپرمترین به مدت  10روز .ستونهایی که
دارای حداقل یک حرف مشترک هستند با هم اختالف معنیداری ندارند (.)α = 0/05

دارای حداقل یک حرف مشترک هستند با هم اختالف معنیداری ندارند (.)α = 0/05
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شکل  .6میانگین  ±انحراف معیار  MCVماهی  Capoeta damascinaدر مواجهه با غلظتهای تحت کشنده سایپرمترین به مدت  10روز .ستونهایی که
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بحث
با توجه به سطح آلودگی اکوسیستمهای آبی کشور با سموم کاربردی مختلف ،ارزیابی تاثیر این سموم بر آبزیان و پایش
اکوسیستمهای آبی با استفاده از مدلهای آزمایشگاهی امری ضروری میباشد .خون یک بازتابنده پاتوفیزیولوژیک از کل بدن بوده و
در نتیجه پارامترهای خونی در تشخیص وضعیت ساختاری و عملکردی ماهیان قرار گرفته در معرض سموم مهم هستند ( Adhikari
.)et al., 2004
در طی دوره تحت تاثیر قرار دادن ماهیان در معرض سم سایپرمترین هیچ گونه تلفاتی در ماهیان مورد آزمایش مشاهده نشد .نتایج
حاصل از بررسی فاکتورهای خون ماهیان مورد آزمایش نشان داد که افزایش غلظت سم سایپرمترین در سیاه ماهیانی که در معرض
سم قرار گرفته بودند موجب کاهش معنیدار در پارامترهای  ،Hct ،Hb ،RBCنسبت به گروه شاهد میشود .مطالعات ( Adhikari et
 )al., 2004نیز نشان داد وقتی ماهی  Labeo rohitaدر معرض غلظت  0/40 ،0/16و  0/80میکرو لیتر بر لیتر سم سایپرمترین قرار
میگیرد بسته به غلظت سم در مقایسه با گروه کنترل منجر به کاهش در  ،RBCمقدار  Hbو  Hctمیشود که کمخونی ماهی را به
همراه دارد .همچنین  Dörücüو  )2002( Girginبا بررسی تاثیر سم سایپرمترین بر روی پارامترهای خونی ماهی کپور معمولی
نشان دادند که پارامترهای  ،MCV ،Hct ،Hb ،RBCبا افزایش زمان قرار گرفتن در معرض سایپرمترین از  6ساعت به  15ساعت،
کاهش یافتند ،اما  MCHCافزایش یافته است .نتایج مطالعات دیگری نظیر  Saxenaو  )2002( Sethبا بررسی سایپرمترین بر ماهی
 Channa punctatusنیز نتایج این تحقیق را تایید میکند.
همچنین نتایج مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر مدت زمان آزمایش بر سمیت نیز برای تمام پارامترهای مورد بررسی اختالف
معنیداری نشان داد .به طور مثال در غلظت  0/25 µgL-1میزان  RBCبه گذشت زمان کاهش بیشتری را نشان میداد .همچنین
میزان  Hctو  Hbنیز با گذشت زمان در یک غلظت ثابت کاهش معنیدار داشت .از عوامل تأثیرگذار در مسمومیت آبزیان عامل زمان
است .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 (.)Sharifpoor et al., 2007

در مطالعهی حاضر  Hctخون ماهیان آلوده به سم کاهش معنیداری نسبت به گروه کنترل داشت .مطالعات ما شواهدی ارائه
میکند که سایپرمترین همولیز  RBCرا تحت تاثیر قرار میدهد .کاهش تعداد  ،RBCغلظت  Hbو  Hctاحتماالً نشان دهنده
همولیز اریتروسیت و یا آسیب جبران ناپذیر ریختی بر عملکرد آبشش است .کاهش غلظت  Hbممکن است به دلیل افزایش سرعت
نابودی  Hbو یا کاهش سرعت سنتز  Hbباشد ( .)Jee et al., 2005; Moss et al., 1964کمخونی ممکن است به علت مهار
خونسازی و ساخت  Hbو افزایش تخریت  RBCدر اندامهای خونساز باشد .کاهش  RBCو  Hbدر ماهی کپور معمولی
8
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در مطالعهی حاضر استرس آفتکش منجر به کاهش تعداد گلبولهای قرمز و شرایط کم خونی در Capoeta damascinaشد،
احتماالً از بین رفتن گلبولهای بالغ و در نتیجه کاهش  RBCباعث اختالل در مکانیسم ترکیب آهن میگردد .با کاهش  RBCو
 Hbدر ماهیان قرار گرفته در معرض آفتکش ظرفیت حمل اکسیژن خون نیز کاهش مییابد .تغییر در تعداد گلبولهای قرمز پس
از قرار گرفتن ماهی در معرض سایپرمترین ممکن است در اثر کاهش ایمنی غیراختصاصی ماهی نیز باشد ( Svoboda et al.,
 .)2001گزارشهایی از کاهش تعداد  RBCدر طی قرار گرفتن در معرض آفتکشهای مختلف وجود دارد (.)Anees, 1978
 Krishanو  ،)1981( Grayیافتههایی شبیه به این مطالعه داشتهاند .تغییر در پارامترهای خونی در ارتباط با سایپرمترین باعث
ایجاد کم خونی در نتیجهی کاهش ساخت سلولهای قرمز خون و معادل آن  RBCدر مغز استخوان میگردد ( Morgan et al.,
.)1980

اثر غلظتهای تحت کشنده سم سایپرمترین ...

صفوی و همکاران

( )Cyprinus carpio L.پس از قرارگیری در معرض دیازینون نیز توسط  Svobodaو همکارانش ( )2001گزاش شده است .در سایر
آفتکشهای موثر نیز شواهدی از کاهش خونسازی و وجود کمخونی وجود داشته است .کاهش  Hb ،RBCو  Hctبا ظرفیت حمل
اکسیژن خون در ارتباط است که ممکن است به علت مهار خونسازی و افزایش سرعت تخریب اریتروسیت در اندامهای خونساز
باشد (.)Akinrotimi et al., 2012
کاهش  Hctمیتواند به طور مستقیم در ارتباط با کاهش تعداد  RBCباشد به عنوان مثال Ololade ،و  )2010( Oginniبیان کردند
که کاهش  Hbمیتواند ناشی از پاره شدن  RBCباشد ،بنابراین آسیب  RBCمیتواند علت کاهش  Hbدر این مطالعه باشد .به طور
کلی عواملی که سبب کاهش تعداد  RBCمیگردد نیز باعث کم شدن  Hctمیشود ( ،)Banaee et al., 2008بنابراین میتوان
کاهش  Hctدر این مطالعه را به کاهش تعداد  RBCیا انقباض  RBCنسبت داد ( RBC .)Narain and Srivastava, 1989محتوی
 Hbاست پس اختالالت  RBCمیتواند در  Hbتأثیر گذارد.
پژوهش حاضر نشان داد که تعداد کل  WBCبه طور معنیداری در گروههای قرار گرفته در معرض سایپرمترین افزایش یافته است.
 Masudو  ،)2013( Singhبا بررسی تاثیر سم سایپرمترین بر هماتولوژی خون ماهی کپور و همچنین مطالعه ( Akinrotimi et al.,
 )2012با مطالعه گربه ماهی آفریقایی افزایش میزان کل  WBCماهیان در معرض سم را گزارش داده است .گلبولهای سفید در
طول آلودگی با تحریک بافتهای هماتوپویتیک 1و سیستم ایمنی از طریق تولید آنتیبادی و مواد شیمیایی که به عنوان عامل
دفاعی در برابر عفونت هستند ،نقش مهمی ایفا میکنند ( .)Lebelo et al., 2001; Remyla et al., 2008بنابراین افزایش شمار
 WBCبه عنوان یک پاسخ پاتولوژیک رخ داده است .گلبولهای سفید سلولهای مهمی در سیستم ایمنی هستندکه نقش اصلی
دفاعی را انجام میدهند .گلبولهای سفید بالفاصله به تغییرات محیطی پاسخ میدهند .در طول مدت قرار گرفتن در معرض
سایپرمترین تعداد  WBCافزایش یافت ،این نشان میدهد که ماهی می تواند یک مکانیزم دفاعی برای غلبه بر استرس ناشی از مواد
سمی را نشان دهد .مطالعه حاضر نشان میدهد این اختالالت در شاخصهای خونی یک واکنش دفاعی در برابر سمیت سایپرمترین
از طریق تحریک خونسازی بوده و یا ممکن است به علت اختالل در سوخت و ساز و فعالیتهای هموپویتیک ماهیان قرار گرفته در
معرض غلظتهای تحت کشنده سایپرمترین رخ داده باشد ( .)Masud and Singh, 2013به عبارت دیگر میتوان گفت آزاد شدن
 WBCاز طحال به جریان خون برای مبارزه با سم بوده است (.)Akinrotimi et al., 2012
بنابراین میتوان در یک نتیجهگیری کلی بیان نمود که سم سایپرمترین از نظر زیست محیطی دارای اثرات منفی شدیدی بر
پارامترهای خونی سیاه ماهی شده و در نتیجه با اختالل این پارامترها احتمال آسیبهای زیستی دیگری نیز وجود دارد که بررسی
دقیق تر پارامترهای مربوط به استرس نظیر گلوکز و کورتیزول امکان اظهار نظر دقیقتر را فراهم میآورد.

Abdoli, A. 2000. The Inland Water Fishes of Iran. Nature and Wildlife Meusume of Iran, Tehran. 376 p.
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