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چکیده

پژوهشی

در این تحقیق اثرات بافت شناسی مواجهه حاد با سولفات مس در  081بچه ماهیان انگشت قد کپور مورد
مطالعه قرار گرفت .به این منظور ماهیان گروه تیمار با دوز های  8 ،6 ،4 ،2و  01میلی گرم در لیتر در
معرض سولفات مس به مدت  4روز قرار گرفتند .در طی این مدت عالیم رفتاری و کلینیکی ماهیان ثبت
گردید و به منظور بررسی های هیستوپاتولوژی از بافتهای کلیه ،کبد و آبشش ماهیان در حال مرگ و تازه
تلف شده نمونه برداری صورت پذیرفت و پس از تهیه مقطع و رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین ،نمونه
ها مورد ارزیابی قرار گرفتند .میزان  LC50در این بررسی در طی  48و  66ساعت به ترتیب  6/3 mg/lو
 4/6 mg/lبرای بچه ماهیان کپور محاسبه گردید .در این بررسی در بافتهای کلیه،کبد و آبشش تمام
ماهیان گروه تیمار عالیم آسیب بافتی مالیم تا شدید مشاهده گردید .شدت آسیبهای بافتی مشاهده
شده در تمام بافت ها با افزایش دوز و زمان سولفات مس افزایش یافت .بر اساس نتایج این تحقیق درمان
با سولفات مس در دوزهای باالتر از  2 mg/lدر مزارع بچه ماهیان کپور معمولی پیشنهاد نمی شود.
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پرورش ماهیان گرمابی در ایران عمدتاً به صورت چند گونهای و شامل کپور ماهیان چینی و کپور معمولی است که در این میان
کپور معمولی ( )Cyprinus carpioاز محبوبیت و قیمت باالیی برخوردار است (سالنامه آماری شیالت ایران .)0362 ،محیط
پرورش استخر محیطی کامالً متفاوت از محیط طبیعی ماهیان بوده و در نتیجه استرس زا می باشد .به همین دلیل همواره
احتمال بروز آلودگی ها و بیماری در استخرهای پرورش به ویژه در استخرهای پرورش متراکم محتمل است .یکی از مشکالتی
که در مزارع پرورش ماهیان گرمابی به ویژه کپورماهیان در ماه های گرم تابستان ممکن است پیش بیاید شکوفایی جلبکی در
استخر های پرورش است که در صورت بروز منجر به تلفات باالی ماهیان می شود ،این امر حتی در برخی از دریاچه های آب
شیرین نیز در فصول گرم سال مشکل ساز می شود ( .)Rose et al., 1954معموالً یکی از داروهای مناسب در کنترل گیاهان و
جلبکها و ماکروفیتهای مزارع آب شیرین سولفات مس است (.)Havens, 1994; Rowe and Prince, 1983; Bartley, 1967
این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا ( )USEPAدر آبزی پروری برای کنترل جلبک ها و فیتوپالنکتونهای
آبی مورد تائید قرار گرفته است ( .)Straus and Tucker, 1993به همین دلیل به صورت گسترده در آبزی پروری مورد استفاده
قرار می گیرد ،در عین حال ترکیبات مس به صورت گسترده برای کنترل حلزونهای آب شیرین (که عمدتاً به عنوان میزبان
واسط بسیاری از بیماری ها و انگلهای زئونوز بوده) به خصوص در مناطقی که گزارش آلودگی باال است ،مورد استفاده قرار
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می گیرند ( .)Al-Sabri, 1993; Winger et al., 1984; Rowe and Prince, 1983; NAS, 1977; Hasler, 1949اگر چه مس به
عنوان یکی از عناصر کمیاب ضروری در متابولیسم سلولی و عملکرد بسیاری از آنزیم ها نقش کاربردی دارد ( ;Li et al., 1998
 ،)Baker, 1969اما در دوزهای باالتر از نیاز بد ن می تواند ایجاد مسمومیت کند ،که میزان مسمومیت و عالیم کلینیکی آن
تحت تأ ثیر عواملی مانند سن ماهی ،گونه ماهی ،دمای آب  ،pH ،سختی آب ،شرایط پرورش ماهی و میزان اکسیژن محلول
میباشد (  .)Perschbacher and Wurts, 1999; Eisler, 1998معموالً سولفات مس در دوزهایی که جلبکها و حلزونهای آبی
را از بین می برد باعث تلفات ماهیان نمی شود ( ،)Eisler, 1998اما تعیین دوز دقیق درمانی بسیار مهم است به عنوان مثال این
دارو در آبهای باسختی پایین تر از  21 mg/lبسیار سمی است و باید با احتیاط استفاده شود .مسمومیت با این فلز سنگین
ز مانی رخ می دهد که میزان مس موجود در آب پرورش بیشتر از ظرفیت فیزیولوژیکی خنثی کنندگی سم توسط ماهی باشد
که منجر به اثرات نامطلوب و تغییرات بافت شناسی و رفتاری ماهی می شود ( .)Pelgrom et al., 1995در بسیاری از موارد به
ویژه در مسمومیت تحت کشنده لزوماً عالیم کل ینیکی و رفتاری غیرطبیعی واضح ممکن است در ماهیان مشاهده نشود ،که در
چنین مواردی بررسی های پاراکلینیکی قادر است میزان آسیب های وارده را شناسایی کند .یکی از این روش های پاراکلینیکی
بررسی های آسیب شناسی بافتی است که در بسیاری موارد می توان با پایش بافتهایی که در مسمومیت ها بیشتر در معرض
آسیب قرار دارند وضعیت سالمت ماهی را چه در موارد مواجهه با مسمومیت کشنده و چه در موارد مسمومیت تحت کشنده
مورد بررسی قرار داد .معموالً میزان تغییرات و آسیبهای بافتی در مسمومیت با مس بسته به دوز مواجهه ،گونه ماهی ،زمان
مواجهه و شرایط فیزیکو شیمیایی آب متفاوت است ( .)Paris-Palacios et al., 2000با بررسی های پاراکلینیکی می توان میزان
سمیت و آسیب رسانی داروها را تا حد زیادی ارزیابی نمود ،لذا در این بررسی اثرات آسیب شناسی بافتهای کلیه ،کبد و
آبشش در مسمومیت حاد سولفات مس مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها
تهیه ماهی و شرایط پرورش

به منظور انجام آزمایش ،تعداد  081عدد ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioبا میانگین وزنی  8±3گرم از مراکز تکثیر و
پرورش استان گلستان تهیه شده و انتقال آنها با روش استاندارد به محل انجام آزمایش صورت پذیرفت .ماهیان به  08آکواریوم
با حجم آب  21لیتر منتقل شدند (در هر آکواریوم  01ماهی) .بچه ماهیان به مدت ده روز به منظور سازگاری مورد پرورش
قرار گرفتند .غذادهی در طی دوره پرورش دوبار در روز به میزان  %3وزن بدن با غذای بیومار فرانسه ()BioMare Co, France
صورت گرفت .در طی دوره پرورش دمای آب  22 ± 2در جه سانتی گراد ،pH = 7/4 ± 1/3 ،و سختی تام برابر ( 282میلی
گرم در لیتر) ثبت گردید.
مواجهه دوز حاد سولفات مس و تعیین LC50

بررسیهای رفتاری و بافت شناسی
در طی زمان مواجهه ،تلفات و عالیم رفتاری و کلینیکی ماهیان مورد مطالعه به صورت روزانه ثبت گردید .به منظور
بررسیهای بافت شناسی ،از آبشش ،کلیه و کبد ماهیان در حال مرگ و یا تازه تلف شده نمونه برداری صورت گرفت .به این
منظور نمونههای آبشش از دومین کمان آبششی ،نمونههای کلیوی از دو سوم انتهایی کلیه و نمونههای کبدی از تمام بافت
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به منظور تعیین میزان حساسیت ماهیان به سولفات مس یک گروه شاهد و  2گروه تیمار در سه تکرار در نظر گرفته شد.
ماهیان گروه تیمار با دوزهای ( 2تیمار ( 4 ،)0تیمار ( 6،)2تیمار ( 8 ،)3تیمار  )4و ( 01تیمار  )2پی پی ام ( ) mg/lسولفات
مس به مدت  4روز مواجهه داده شدند .به این منظور پس از محاسبه دوز مورد نظر دارو ابتدا سولفات مس
) (CuSO4; Merck, Co, Germanyدر  4لیتر آب حل شده و استوک اولیه تهیه گردید .سپس به آرامی به هر یک از
آکواریومهای مورد مطالعه اضافه شد .در تمام گروههای مورد بررسی  08ساعت قبل از مواجهه و در طی زمان آزمایش غذادهی
صورت نگرفت پس از مواجهه ماهیان تیمار و شاهد حداقل هر  8ساعت پایش شدند و تلفات گروههای مختلف ثبت گردید و بر
اساس میزان تلفات در تیمارهای یاد شده میزان  LC50با کمک نرم افزار  PROBITبرای زمانهای مختلف مواجهه تعیین
گردید.
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کبد صورت پذیرفت .نمونه ها در فرمالین  %4فیکس شده و پس از  02ساعت دوباره فرمالین نمونه ها تعویض شده و به
آزمایشگاه ارسال گردید .در آزمایشگاه آماده سازی بافتهای نمونه برداری شده با کمک دستگاه پروسسور بافتی ( Shandon
 Duplex Processorساخت کشور انگلستان) انجام گرفت .نمونهها پس از آبگیری در الکل اتانول پارافینه شده و مقاطع 2
میکرونی از بافتها تهیه گردید .پس از چسباندن مقاطع بر روی الم به روش استاندارد هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شده
و با میکروسکوپ نوری  ×0111بر اساس کلیدهای شناسایی آسیبهای بافتی مورد مطالعه قرار گرفتند (.)Roberts, 2012
بررسیهای آماری

نتایج حاصل از آزمایش در نرم افزار  Excelدسته بندی شده و نتایج به صورت  ± SDمیانگین بیان گردید .میزان کشندگی و
 LC50با نرم افزار ) PROBIT (Statistical Analysis Syastem Institute Inc. 1985برای  48و  66ساعت محاسبه گردید.
نتایـج
عالیم کلینیکی و رفتار شناسی

تمام ماهیان گروه تیمار پس از مواجهه با سولفات مس در ابتدا شروع به شنای فعال کرده و افزایش حساسیت به محرکهای
خارجی و افزایش محسوس حرکات آبششی در تمام تیمارها در مقایسه با گروه شاهد مشاهده گردید 6 .ساعت پس از مواجهه،
ترشح موکوس پوس ت ماهیان مواجه شده با سولفات مس نسبت به گروه شاهد افزایش داشت .در دوزهای مواجه شده با  8 ،6و
 )mg/l( 01سولفات مس پس از  24ساعت ماهیان بیشتر تمایل به کف نشینی و حرکت کمتر داشتند .اولین تلفات  02ساعت
پس از مواجهه در تیمار مواجهه شده با غلضت  01 mg/lسولفات م س ثبت گردید پس از آن تلفات در تمامی تیمارها به جز
تیمار مواجهه شده با  2 mg/lدر طی روند  66ساعته مشاهده شد .در طی زمان آزمایش هیچ گونه تلفاتی در گروه شاهد رخ
نداد .در نهایت بر اساس نتایج حاصل از بررسی با نرم افزار  PROBITمیزان  LC50سولفات مس در طی  48و  66ساعت برای
بچه ماهیان کپور به ترتیب  6/3 mg/lو  4/6 mg/lثبت گردید.
یافتههای بافت شناسی

Exudate

00

1.
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در بررسی مقاطع بافتی هیچ گونه عارضه ای در ماهیان گروه شاهد مشاهده نگردید .اما در ماهیان گروههای تیمار مواجه شده
با سولفات مس درجات متفاوتی از التهاب و نکروز آبشش قابل مشاهده بود .عالیم شایع در بافت آبشش گروههای تیمار شامل
پرخونی در المالهای ثانویه در تمامی ماهیانی که در  24ساعت اول تلف شدند .در عین حال درجات مختلفی از جداشدگی
اپیتلیوم ( )Epithelial liftingو نکروز در المالهای ثانویه در ماهیانی که در  72 ،48و  66ساعت پس از مواجهه تلف شدند
مشاهده گردید .از جمله عالیم دیگر قابل مشاهده هایپرپالزی( )Hyperplasiaو مواردی از تالنژیکتازی ( )Telangiectasiaدر
المالهای ثانویه بود .در تیمار  2 mg/lدرجات خفیفتری از جداشدگی اپیتلیوم و هایپرپالزی نسبت به سایر گروههای تیمار
ثبت شد .همچنین عارضه های یاد شده با افزایش دوز مواجهه سولفات مس از شدت بیشتری برخوردار بودند ،به گونه ای که در
تیمار مواجه شده با  8و  )mg/l( 01سولفات مس عمالً کل اپیتلوم آبشش جدا شده و المالهای ثانویه کامالً روند نکروز را نشان
دادند .در بررسی مقاطع بافتی کبد در تیمار مواجه شده با  2 mg/lسولفات مس عالیم خفیف واکئوله شدن هپاتوسیت ها و پر
خونی سینوزوئیدهای کبدی مشاهده گردید .اما در سایر تیمارهای مواجه شده با دوزهای باالتر ،این روند شدیدتر بود به گونه
ای که در تیمار  4و  2نکروز وسیع هپاتوسیتهای کبدی به همراه تجمع مراکز مالنوماکروفاژها و نیز در برخی نمونهها تجمع
سلولهای گرانوالر ائوزینوفیلیک ( ) EGCاز عالیم شایع قابل مشاهده بود .در بررسی مقاطع بافتی کلیه در گروه شاهد و تیمار0
عالیم پاتولوژیک خاصی مشاهده نگردید ،اما در تیمار  2تا  4نکروز مالیم تا شدید توبولهای کلیوی از عالیم شایع قابل
مشاهده بود به گونه ای که با افزایش دوز شدت نکروز توبولهای کلیوی از شدت باالتری برخوردار بود .از عالیم دیگر تجمع
اکسودا 0در لومن توبولهای کلیوی به همراه نفوذ سلولهای آماسی در بافت بینابینی کلیه ها از عالیم قابل مشاهده در
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تیمارهای  4و  2بودند .در بررسی مقاطع بافتی نمونههای گروه شاهد عوارض آسیب شناسی بافتی تیپیک مشاهده نگردید
(شکل .)0

شکل  .0مقاطع بافتی گروه شاهد (تصاویر  .)0- 3تصویر  :0بافت کبد نمونه شاهد -تصویر :2بافت کلیه نمونه شاهد -تصویر :3بافت آبشش نمونه شاهد .
Bar = 40µm
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شکل  .2تصاویر مقاطع بافتی مواجه شده با سولفات مس در بچه ماهیان کپور معمولی در سختی ( 282 )mg/lو دمای  .22 +2 oCبافت آبشش
(تصاویر  .)0-3تصویر :0ادم و جداشگی بافت اپیتلیوم المالهای ثانویه ( .)Aآغاز روند نکروز در المالهای ثانویه ( .)Bتصویر :2تالنژیکتازی ( ،)Aپرخونی
المالهای ثانویه ( .)Bتصویر :3هایپرپالزی گسترده در المالهای ثانویه ( .)Aبافت کبد (تصاویر  .)4-7تصویر :4واکئولیزاسیون خفیف در هپاتوسیتهای
کبدی ( .)Aتصویر :2واکئولیزاسیون هپاتوسیتهای کبدی ( )Aبه همراه پرخونی سینوزوئیدهای کبدی ( .)Bتصویر :6نکروز گسترده در هپاتوسیتهای
کبدی ( )Aبه همراه پرخونی در بافت کبد و سینوزوئیدهای کبدی ( .)Bتصویر :7نفوذ سلولهای ائوزینوفیلیک گرانوالر  ،)A( EGCتجمع اکسودا در
عروق خونی ( .)Bبافت کلیه (تصاویر  .)8-6تصویر :8نکروز تبولهای کلیوی ( )Aو نکروز بافت بینابینی ( .)Bتصویر :6نکروز گسترده توبولهای کلیوی
( )Bو نکروز شدید بافت بینابینی به همراه نفوذ سلولهای آماسی (Bar = 40µm .)A

بحث
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مطالعات بافت شناسی یکی از راههای مؤثر در بررسی آسیبهای وارد شده در مسمومیت ها میباشد .در رابطه با مسمومیت با
مس مطالعات متعددی در گونه های مختلف ماهیان صورت گرفته است ( Fernandes et al., 2007; Baker, 1969; Li et al.,
) ; .1998; Patel and Bahadur 2010معموالً آبشش اولین بافت در مواجهه با مسمومیت توسط فلزات سنگین و آلودگی ها
است و مواجهه طوالنی مدت م نجر به جذب این آالینده ها از طریق آبشش شده و اثرات آسیبی قابل مشاهده در این بافت را
سبب خواهد شد ( .) Perry and Laurent, 1993در مطالعه حاضر در آبشش ماهیان مواجه شده با سولفات مس جداشدگی الیه
اپیتلیوم المالهای ثانویه و هایپرپالزی از واضح ترین عالی م بافتی بود .نتایج مشابهی در برخی بررسی ها در مواجهه با سولفات
مس در بافت آبشش در ماهی کپور و قزل آالی رنگین کمان گزارش شده است (.)Van et al., 2004; Deboeckm et al., 2001
ادم در آبشش ماهیان به حالتی اطالق می شود که الیه اپیتلوم از سطح المالهای ثانویه جدا می شود؛ در این حالت بین
اپیتلیوم و عروق خونی فاصله می افتد در حقیقت این واکنش یک عمل دفاعی بوده و به این طریق ماهی سعی می کند تا از
مسمومیت بیشتر در امان بماند ( .)Arellano et al., 1999هایپرپالزی نیز مانند ادم در آبشش ماهیان یکی از واکنشهای
دفاعی بدن در پاسخ به مسمومیتها و آالیندههای مضر است که در بررسیهای مختلف قابل مشاهده بوده است
( .)Laurèn and McDonald 1985, Van et al., 2004با افزایش مدت زمان مواجهه و یا افزایش دوز عامل مسمومیت
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جدا شدگی کامل بافت اپیتلیوم و نکروز در این بافت اتفاق می افتد .در بررسی حاضر نیز در بافت آبشش ماهیان در مواجهه با
دوزهای باالتر از  2 ppmسولفات مس عمالً روند نکروز بسیار شدید بود .از طرفی هاییپرپالزی و نکروز بافت آبشش روند
تبادالت اکسیژنی بین خون و آب محیط پرورش را دچار اختالل می کند ،بنابراین شاید بتوان علت مرگ ماهیان با دهان باز در
مطالعه حاضر را تا حدی به این امر نسبت داد.
هپاتوسیتهای کبدی و سلول های کلیوی در متابولیسم و غیرفعال سازی سموم نقش اساسی دارند در عین حال به دلیل
خون رسانی باالی این بافت ها در صورت مسمومیت با فلزات سنگین بیشتر در معرض مواجهه با سموم قرار می گیرند و در
نهایت اثرات آسیب شناسی در سلولهای این بافت ها نسبت به سایر بافت های داخلی سریع تر قابل مشاهده است .میزان این
آسیب بسته به نوع مسمومیت ،دوز مواجهه ،گونه و سن ماهی ،زمان مواجهه و شزایط فیزیکوشیمیایی آب پرورش متفاوت است
( .)Paris-Palacios, 2000لذا پایش و بررسی وضعیت آسیب سلول های کبدی و کلیوی یکی از روش های مناسب با حساسیت
باال برای شناسایی مسمومیت ماهیان و شرایط نا مناسب محیط آبی زندگی آنها است که می تواند به عنوان یک نشانگر زیستی
برای شناسایی اولیه در مسمومیت آبزیان مورد استفاده قرار گیرد.
برای مسمومی ت زایی سولفات مس در ماهیان در شرایط مختلف محیطی و گونه های مختلف گزارشات متعدد و پراکنده ای
موجود است .به عنوان مثال  Balambigaiو  Arunaدر سال  2100میزان  LC50سولفات مس را برای مدت  72ساعت در کپور
معمولی  8 ppmگزارش کردند .در بررسی دیگری میزان  LC50کلرید مس در  66ساعت برای  4گونه کپور ماهی
 Catla catla ، Cirrhinus mrigala ،Labeo rohitaو  Ctenopharyngodon idellaبین  2/07تا  ppm 02/72متغیر بود در
این بررسی بیشترین حساسیت در ماهی  C. idellaو کمترین حساسیت به کلرید مس در ماهی  L .rohitaگزارش شد
( .)Kousar and Javed, 2012در ماهی  Chana punctatusدر یک بررسی میزان  LC50در  66ساعت در دمای  22درجه
سانتیگراد و سختی 001 mg/lبه میزان  3/6 mg/lثبت گردید .در این مطالعه مواجهه با دوز مزمن تحت کشنده به کم خونی
ماکروسیتیک هایپوکرومیک در این ماهیان منجر شد ( .)Singh et al., 2008در بررسی  Vutukuruو همکاران ( )2112میزان
 66ساعته  LC50برای ماهی  Esomus danricusبه میزان  2/2 ppmدر سختی آب  221 mg/lمحاسبه کردند .در بررسی
حاضر میزان دوز میانه کشنده برای بچه کپورماهیان در  66ساعت مواجهه با سولفات مس  4/6 mg/lمحاسبه گردید که با
گزارشات محققین یاد شده در گونه های مختلف همخوانی دارد .بر اساس بررسی برخی محققین به نظر می رسد آزادماهیان
حساسیت بیشتری به مسمومیت با سولفات مس دارند .به عنوان مثال در یک مطالعه میزان  LC50در طی  24ساعت در ماهی
آزاد  Salmo gairdneriبه میزان  1/72 mg/lثبت گردید ( .)Brown and Dalton, 1970این میزان دوز کشنده در بررسی
دیگری در سختی آب  03 mg/lبرای ماهی قزل آالی رنگین کمان در طی  66ساعت  1/10 mg/lمحاسبه شد ( Chapman
 .)and McCrady, 1977در بررسی دیگری این میزان در طی  66ساعت در سختی آب  246 mg/lبرای بچه ماهیان  3گرمی
قزل آالی رنگین کمان  1/16 mg/lگزارش شد ( .)Gundugdu, 2008همچنین در مطالعه  Metelevو همکاران ( )0683در
بچه ماهیان قزل آالی رنگین کمان مواجهه داده شده با  22 mg/lسولفات مس بعد از  033دقیقه روند تلفات آغاز شد .به نظر
می رسد که تعیین آستانه اطمینان و آستانه مسمومیت زایی سولفات مس در شرایط اقلیمی و محیطی پرورش بسیار ضروری و
مفید خواهد بود به این شرط که برای هر گونه به صورت جداگانه نتایج این بررسی در دسترس باشد .همان گونه که عنوان
گردید بر اساس مطالعات محققین مختلف این سطح مسمومیت زایی حتی در یک گونه نیز در مواردی متفاوت گزارش شده
است .آنچه بر اساس این مطالعه به دست آمد حاکی از این امر است که در درمان با سولفات مس در سختی آب  282 mg/lو
دمای پرورش  22درجه سانتیگراد برای بچه ماهیان کپور معمولی ترجیحاً دوز باالتر از  2 mg/lبرای بیش از  24ساعت
پیشنهاد نمی شو د .با توجه آسیب های التهابی آبشش در تمامی تیمارها در صورت درمان اکسیژن دهی آب ضروری است.
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