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غلظتهای تحت کشنده متیل پارابن
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چکیده

پژوهشی

ترکیبات پارابن به عنوان مواد نگهدارندهی آنتی باکتریال ،کاربرد گستردهای در تولید مواد دارویی،
بهداشتی و آرایشی دارد و منجر به بروز سمیت تولید مثلی در موجودات زنده میشود .هدف این تحقیق
کاربرد بیومارکره ای هیستوپاتولوژیک تخمدان در ارزیابی تاثیر سمیت تولید مثلی متیل پارابن در ماهی
گورخری ماده است .در این مطالعه تغییرات هیستوپاتولوژی تخمدان و شاخص گنادی در ماهی گورخری
پس از مواجهه  3هفتهای مزمن با غلظتهای  1 ،0/01 ،0/001و  10میلیگرم بر لیتر متیل پارابن در
شرایط نیمه -استاتیک بررسی شد .رنگ آمیزی تخمدان توسط هماتوکسیلین و ائوزین صورت گرفت.
نتایج نشان داد که مواجهه با متیل پارابن در هیچیک از تیمارها منجر به بروز تاثیر معنیدار در زندهمانی
و فاکتور  kنشد .همچنین در همه تیمارها کاهش شاخص گنادی و در تیمارهای با غلظت باالتر بروز
عوارض تخمدانی شامل چروکیدگی اووپالسم ،تخریب زرده اووپالسم ،التهاب گرانولوما ،جدا شدن الیه
سلول های گرانولوزا از غشای پایه و رها شدن مایع پروتئینی در فضای بینابینی تخمدان دیده شد.
همچنین تعداد زیادی از اووسیتهای ویتلوژنیک آترتیک در غلظتهای باالتر در تخمدانها دیده شد.
افزایش تعداد فولیکول های آترتیک در تخمدان تاثیرات منفی بر باروری خواهد داشت و بروز عوارض
تخمدانی ایجاد شده ،نشان میدهد مواجهه مزمن با غلظتهای تحت کشنده متیل پارابن منجر به افزایش
ویژگی استروژنیک تخمدان و تاثیرات غیرقابل بازگشت تولید مثلی در جنس ماده میشود.
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مقدمـه
مسأله آلودگی محیط زیست به علت افزایش روز افزون جمعیت ،تولید مواد شیمیایی متنوع ،گسترش صنایع مختلف به دلیل
تهدید سالمت اکوسیستمها ،موجودات زنده از جمله انسان ،روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکند .در بین اکوسیستمهای
مختلف ،اکوسیستمهای آبی به عنوان آخرین پذیرنده آالیندههای مختلف و محل تجمع و ذخیره این مواد از اهمیت خاصی
برخوردار هستند .به همین دلیل امروزه مطالعات سمشناسی اکوسیستمهای آبی 1در اولویت میباشد .از جمله اثرات قابل توجه
آالیندهها ،که در مطالعات بومسمشناسی 2بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ،ایجاد اختالل در غدد درون ریز موجودات زنده،
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شکل  .1ساختار شیمیایی پارابنها

مطالعات قبلی نشان میدهد با مصرف محصوالت غذایی و استفاده از محصوالت بهداشتی و آرایشی حاوی پارابن ،این ماده پس
از جذب پوستی و ورود به بدن ،از طریق خون و مایعات میان بافتی جذب شده و در نهایت توسط کربوکسی استرازهای کبدی
متابولیزه و از طریق ادرار دفع میشود .میزان نفوذ پوستی و در نتیجه فراهمی زیستی 8پارابن در بدن بستگی به نوع پارابن
(طول زنجیره آلکیل بیشتر ،جذب بیشتر) ،پایه محصول (درصد فاز چرب به فاز آبی) و مواد فعال سطحی 9به کار برده شده در
3
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از جمله انسان در دو دهه گذشته با مطالعه ترکیبات مختل کننده غدد درون ریز  )EDCs(3و تاثیرات آن ،نگرانیهایی در مورد
ناهنجاریهای تولید مثلی 4به وجود آورده است (.)Hutchinson et al., 2006; Mills and Chichester, 2005
ترکیبات مختل کننده غدد درون ریز ،مواد شیمیایی هستند که منجر به بروز اختالل در سیستم هورمونی بدن مهرهداران
میشوند و شامل استروژنهای استروئیدی طبیعی ،فیتواستروژنها ،زنواستروژنها( 5استروژنهای سنتزی ،آفت کشها،
پالستیسایزرها ،ترکیبات پارابن ،ترکیبات آلکیل فنول ،فلزات سنگین) هستند ( Bars et al., 2011; Kidd et al., 2007; Mills
 .)and Chichester, 2005آالیندههای  EDCsبا ایجاد تداخل در سنتز ،رهاسازی ،انتقال ،متابولیسم ،اتصال ،فعال و یا غیرفعال
کردن هورمونها و تاثیر بر گیرندههای طبیعی منجر به بروز صدمات مختلفی از جمله ناهنجاریهای تولید مثلی ،انواع سرطان،
دیابت ،بر هم خوردن مکانیسمهای مختلف فیزیولوژیک و  ...میشوند ( Cheshenko et al., 2008; Moggs, 2005; Scholz and
 .)Mayer, 2008اختالل در ظرفیت تولید و کاهش تولید گامتهای جنسی زنده از جمله مهمترین تاثیرات آالیندههای EDCs
است (.)Liu et al., 2015
6
پارابنها از جمله آالیندههای زنواستروژن و پارا -هیدروکسی بنزوییک اسید هستند که به دلیل خواص آنتی باکتریایی و
جلوگیری از رشد باکتریها و قارچها در گروه مواد نگهدارنده 7طبقه بندی می شوند و  4استر مهم و پرکاربرد آن شامل متیل
پارابن ،اتیل پارابن ،پروپیل پارابن و بنزیل پارابن میباشد .بوتیل پارابن و ایزوبوتیل پارابن نیز در این دسته قرار میگیرند ولی
کمتر مورد استفاده قرار می گیرند ( .)Gonzalez-doncel et al., 2014; Soni Taylor et al., 2002شکل  1ساختار شیمیایی
ترکیبات پارابن را نشان میدهد .پارابنها کاربرد گستردهای در تولید :نگهدارندههای غذایی ،داروها ،لوازم آرایشی ،انواع
کرمهای پوستی ،شامپو ،کرمهای ضد آفتاب ،خوشبو کنندهها و صابونها دارند و به دلیل قیمت ارزان و عملکرد فوق العاده آنها
در جلوگیری از رشد باکتریها و افزایش زمان مصرف این گونه کاالها ،شرکتهای بسیاری از این ماده در تولید محصوالت
خود استفاده میکنند .بر طبق آمار ،پارابنها در بیش از  90درصد محصوالت آرایشی و بهداشتی وجود دارند ( ;Scialli, 2011
 .)Soni Taylor et al., 2002تاثیر ترکیبات مختلف پارابن به ویژگیهای فیزیکی و ساختار شیمیایی آن بستگی دارد ( Soni
 .)et al., 2005جایگزینی گروههای شیمیایی مختلف سبب بروز تغییراتی در حاللیت و طیف اثر میکروبی پارابنها میشود.
همچنین با افزایش طول زنجیره آلکیلی ،حاللیت در آب کاهش و حاللیت در روغنها و حاللهای آلی افزایش مییابد .طیف
اثر ضدمیکروبی این مواد نیز با افزایش طول زنجیره آلکیلی افزایش مییابد .برای رسیدن به اثر محافظتی بیشتر و طیف اثر
وسیعتر ،معموالً از ترکیب چند نوع پارابن در فرموالسیون نگهدارندهها استفاده میشود (.)Alslev et al., 2005
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ماهی گورخری یک مدل اکولوژیک جذاب و کارآمد برای غربالگری آالیندهها و مکانیسم تاثیر آنها است .ماهی گورخری
 Danio rerioگونهای از ماهیان آب شیرین مناطق حاره از خانواده ماهیان کپور ( )Cyprinidaeو یک ماهی آکواریومی معروف
است که به عنوان گونه مدل اکولوژیک ،کاربرد گستردهای در مطالعات علمی دارد و مدل مناسبی برای مطالعات سمشناسی
مهرهداران و بومسمشناسی جهت تعیین تاثیر مواد شیمیایی در بقاء ،رشد و تولید مثل به شمار میرود ( Baumann et al.,
 .)2014; Van den Bulck et al., 2011همچنین این ماهی به دلیل حساسیت باال به مواد زنواستروژن در مراحل اولیه زندگی
و تولید مثل باال میتواند به عنوان یک مدل ارگانیسمی ایدهآل برای ارزیابی خطرات محیط زیستی ناشی از ترکیبات مختل
کننده غدد درون ریز در گونههای آبزی برای تعیین فعالیت شیمیایی ،تعیین آستانه اثر و مطالعه مکانیسم عمل این ترکیبات
مورد استفاده قرار گیرد .با استفاده از ماهی گورخری در مطالعه آالیندههای  EDCsو انجام آزمون مواجهه مزمن با آالیندهها
در غلظت کم و در زمان طوالنی ،میتوان مکانیسم تاثیر سمیت این آالیندهها بر تولید مثل را بررسی کرد ( Brannen et al.,
.)2010; Selderslaghs et al., 2009
از طرف دیگر بافتشناسی 11گناد ،ابزاری ارزشمند و کارآمد برای بررسی تاثیرات آالیندههای مختل کننده غدد درونریز در
ماهی گورخری است .آالینده ها با ایجاد تغییرات ملکولی جزئی و ایجاد اختالل هورمونی با تاثیر بر سطوح مختلف سلول ،بافت،
اندام ،مرفولوژی و  ...می تواند تاثیرات مخرب را به وضوح آشکار سازند .وقوع تاثیرات هیستوپاتولوژیک به خصوص در گنادها
میتواند در پیش بینی و توان تولید مثل موجودات تحت مطالعه در شرایط آزمایشگاهی کمک زیادی نماید .ایجاد تغییرات
مرفولوژیک در ساختار و کارکرد گنادها میتواند منجر به عدم کارآیی آنها در تولیدمثل شده که در نهایت منجر به تاثیر مخرب
بر جمعیت موجودات میشود .به همین دلیل امروزه برای مطالعات سمشناسی آالیندههای  EDCsدر محیطهای آبی ،استفاده
از ابزار هیستوپاتولوژی گناد جهت بررسی مکانیسم تاثیر این ترکیبات در ماهیان مدل بسیار مرسوم میباشد
) .(Hutchinson et al., 2006لذا هدف این تحقیق بررسی تاثیر سمیت متیل پارابن به عنوان یکی از ترکیبات پرمصرف در
صنایع آرایشی و بهداشتی بر ماهی مدل گورخری در شرایط مواجهه مزمن است .استفاده و تفسیر تغییرات هیستوپاتولوژیک
در تخمدان ماهی مدل میتواند بیومارکر مناسبی برای تفسیر نحوه تاثیر متیل پارابن بر تولید مثل جنس ماده باشد.
مواد و روشها
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آن دارد ( .)Soni et al., 2005در کاربردهای موضعی بخشی از پارابن که وارد بافت پوست و الیه زیرین پوست میشود ،توسط
-4کربوکسی استراز پوست به پاراهیدروکسی بنزوئیک اسید و آلکیل مربوطه متابولیزه می شود .کربوکسی استرازهای بافتهای
زیرین پوست بر پارابنهایی با زنجیره کوتاهتر موثرتر بوده درحالی که پارابنهایی با زنجیره آلکیلی بلندتر توسط کربوکسی
استرازهای کراتینوسیت تجزیه میشوند .اما مطالعات جدید نشان میدهد که بخشی از پارابن جذب شده در بافتهای بدن،
بدون هیدرولیز توسط استرازهای کبدی در بدن باقی مانده و به دلیل شباهت ساختاری ویژه با استروژن ،با تحریک گیرنده
استروژن ER 10منجر به تولید و ترشح بیشتر استروژن میگردد (. )Bjerregaard et al., 2003افزایش ترشح این هورمون در
جنس نر منجر به کاهش تعداد اسپرم و افزایش ناباروری میشود و در دراز مدت می تواند بقاء و پایداری یک جمعیت را در
معرض خطر قرار دهد ( .)Barse et al., 2010; Janjua et al., 2007; Oishi, 2002همچنین افزایش غیرطبیعی بیوسنتز
هورمون استروژن در جنس ماده نیز اختالالت غیرطبیعی تخمدانی و عدم تعادل در هورمونهای جنسی استروئید را منجر
میشود ( .)Bhatia et al., 2015به دلیل پراکنش وسیع پارابنها در محیط آبی ،آبزیان در معرض مواجهه با مقادیر زیادی از
این آالینده قرار میگیرند .امروزه تغییر در تعادل جمعیتهای نر و ماده آبزیان مختلف به دلیل کاهش قدرت باروری و اختالل
در تولیدمثل طبیعی منجر به کاهش جمعیتها و خطر انقراض برخی از گونهها شده است ).(Luna and Coady, 2016
بنابراین درک مکانیسم و میزان سمیت آالیندههای مختلف در آبزیان بسیار ضروری میباشد.
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تهیه و نگهداری ماهی گورخری

شرایط مواجهه مزمن

 4غلظت غیرکشنده متیل پارابن شامل  1 ،0/01 ،0/001و  10میلیگرم بر لیتر بر اساس مطالعات قبلی تعیین دوز کشندگی
ترکیبات پارابن انتخاب شده ( )Boberg et al., 2010و برای هر غلظت دو تکرار در نظر گرفته شد .سپس  25قطعه ماهی در
هر یک از تکرارها در آکواریومهای  10لیتری قرار داده شد و به مدت  3هفته در مواجهه مزمن با متیل پارابن قرار گرفتند .به
منظور تهیه دوزهای مختلف ،استاندارد متیل پارابن ( (CAS No: 99-76-3تهیه شده از شرکت  Flukaبا کمک حالل اتانول در
غلظتهای مختلف تهیه شد .روش مواجهه در این تحقیق به روش نیمه استاتیک انجام شد .به طوریکه یک روز در میان
حدود  %80از آب هر آکواریوم تخلیه شده و با آبگیری دوباره از تانک ذخیره ،غلظت مورد نظر از متیل پارابن به آکواریومها
اضافه شد .تیمارهای کنترل مثبت با دو غلظت  0/1و  10نانوگرم بر لیتر  -17بتا استرادیول ( ،)E2کنترل منفی یا حالل با
غلظت اتانول  %1و کنترل غذا نیز بر اساس روش استاندارد سازمان همکاری توسعه اقتصادی در نظر گرفته شد ( Guidelines,
 .)OECD, 2010در مجموع تعداد  14آکواریوم در این بخش استفاده شد.
بررسی شاخص گنادی ()GSI

برای بررسی فاکتور شاخص گنادی ) (GSIاز هر تیمار  3ماهی انتخاب شد .برای بی هوشی ،ماهیها در ظرف محتوی یخ قرار
داده شدند .پس از اطمینان از بیهوشی کامل ،وزن ماهی ،طول کل و طول چنگالی ماهی اندازهگیری و ثبت شد .در ادامه
ماهی بر روی یک سطح صاف از ناحیه سر و دم ثابت شد و سپس با استفاده از ابزار جراحی با باز کردن پوسته شکمی ماهی،
امحاء و احشاء به طور کامل خارج شد .با جدا کردن تخمدان ماهی ماده و ثبت وزن آن ،با استفاده از فرمول ذیل ،شاخص
گنادی محاسبه شد (.)Bhatia et al., 2013
شاخص گنادی= [وزن کل بدن (گرم) /وزن تخمدان (گرم)]× .100
بررسی بافتشناسی تخمدان

در این بخش از  2تکرار هر تیمار 3 ،ماهی ماده با اندازه تقریبی یکسان انتخاب و بعد از جدا کردن کل تخمدان ،از بوئن به
عنوان عامل تثبیت کننده استفاده شد ،سپس با اتانول  70درصد تا خروج کامل فیکساتیو ،مرحله آبگیری انجام شد .بعد از
آبگیری ،قالبگیری با پارافین  Merckانجام گرفت و توسط میکروتوم برشهای  4میکرومتری از بلوکها تهیه و به روش
هماتوکسیلین -ائوزین رنگآمیزی انجام شد ( .)Khodabandeh and Abtahi, 2006بعد از رنگ-آمیزی ،المها توسط چسب
هیستولوژی مونتاژ شده و با میکروسکوپ نوری مطالعه و عکسبرداری شدند.
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در این تحقیق حدود  400قطعه ماهی ماده گورخری حدود  3ماهه از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی تهران تهیه شد .این
ماهیها در  4آکواریوم  80لیتری با سیستم هوادهی ممتد و فیلترینگ به مدت  2هفته به منظور سازگاری با شرایط
آزمایشگاهی نگهداری شدند .آب ذخیره آکواریومها مدام با یک پمپ هوادهی شده و با تعبیه یک سیستم چرخشی و عبور
دائمی آب از یک منبع حاوی آندزیت و زئولیت سختی آب کاهش یافت .شرایط آب آکواریوم برای نگهداری ماهیان به شرح
زیر بود :درجه حرارت  27 ±0/5درجه سانتیگراد ،سختی آب  181میلیگرم بر لیتر ،pH 7/3±0/25 ،اکسیژن محلول> 9
میلیگرم بر لیتر ،آمونیاک <  ، 0/07نیتریت  0/25-1میلیگرم بر لیتر و نیترات  0/2-11میلیگرم بر لیتر .همچنین تنظیم
نور به صورت  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی اجرا شد .تنظیم درجه حرارت آب آکواریوم از طریق قرار دادن یک
بخاری آبی و تنظیم دمای  27درجه سانتیگراد انجام شد .ماهیها روزانه  3مرتبه با غذای  Flakeو بیومار به اندازه  %3وزنشان
تغذیه شدند و در پایان هر روز غذای اضافی و زائدات کف آکواریوم به روش سیفون از آکواریوم حذف شد.

تغییرات هیستوپاتولوژی تخمدان ماهی گورخری ...

حسن زاده

نتایـج
میانگین کلی وزن ،طول و درصد شاخص گنادی در ماهی ماده گورخری در تیمارهای مختلف در جدول  1ارائه شده است.
حروف متفاوت التین نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارهای مختلف است (.)p≤0.05

جدول  .1میانگین کلی وزن ،طول و شاخص گنادی ماهی گورخری در تیمارهای مختلف
تیمار

وزن بدن ()g
طول بدن ()mm
)GSI (%

کنترل (منفی) حالل

کنترل

47/03±0/01
33/24±1/28
a
18/03±0/63

a
b

44/10±0/024
b
33/33±4/62
a
18/26±1/57

b

کنترل (مثبت) استرادیول

44/08±0/002
a
36/52±3/81
b
13/73±1/71

c

تیمار
متیل پارابن

43/21±0/048
a
36/20±6/14
b
13/32±0/97

d

شکل  .2تغییرات شاخص گنادی
در غلظتهای مختلف تیمار متیل
پارابن

1

بحث
بررسی و مقایسه تغییر درصد شاخص گنادی تیمار متیل پارابن در غلظتهای مختلف شامل  1 ،0/01 ،0/001و  10میلیگرم
بر لیتر در جنس ماده نیز نشان داد که مواجهه با این ترکیب منجر به کاهش معنی دار شاخص گنادی در مقایسه با نمونه
کنترل میشود .مطالعات در زمینه مواجهه موش با آالیندههای مختل کننده سیستم درونریز بدن نشان داده است که این
آالیندهها با تاثیر بر سنتز هورمونهای متابولیسمی مثل لپتین ( )LPTمنجر به تغییر در متابولیسم چربی ،گلیکوژن و قند در
بدن میشود و با تاثیر بر میزان سوخت و ساز متابولیکی بدن موجود زنده منجر به چاقی میشود که تاثیر این عامل میتواند
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جدول  1میانگین وزن و طول بدن و شاخص گنادی ماهی ماده گورخری در  4تیمار کنترل غذا ،کنترل حالل اتانول ،کنترل
استرادیول و تیمار متیل پارابن در  4غلظت را نشان میدهد .نتایج نشان داد که وزن بدن ماهی گورخری ماده در تیمارهای
مختلف کاهش معنی داری یافته است .همچنین بررسی شاخص گنادی تحت تاثیر  3تیمار مختلف نشان داد که شاخص
گنادی کاهش معنی داری یافته است و بیشترین شاخص گنادی در تیمار کنترل دیده شد .مقایسه کلی شاخص گنادی ماده
در  3تیمار و نمونه کنترل ( )Cfو کنترل حالل ( )Csدر شکل  2ارائه شده است .تغییرات شاخص گنادی در غلظتهای
مختلف متیل پارابن در شکل  2ارائه شده است .شاخص گنادی ماده در تیمار متیل پارابن با افزایش غلظت کاهش یافته است،
به طوریکه در غلظت  10 mg/lبه کمترین مقدار نسبت به نمونه کنترل رسیده است .شکل  3نتایج هیستوپاتولوژی تخمدان
ماهی در مواجهه با غلظت های مختلف متیل پارابن را نشان میدهد.

دانشگاه هرمزگان

مجله بوم شناسی آبزیان

دوره  ،6شماره  ،3زمستان 1395

در مطالعه تاثیر مواجهه مزمن سایر ترکیبات پارابن اعم از بوتیل پارابن ( .)Alslev et al., 2005در ماهی قزل آال و پروپیل
پارابن در ماهی مداکا کاهش در شاخص گنادی تخمدان نشان داده شده است ( .)González-doncel et al., 2014نتایج
بررسی تاثیر  4دوز مختلف از تیمار متیل پارابن بر بافت شناسی تخمدان ماهی گورخری نشان داد که این تیمار در کمترین
دوز تاثیری بر تخمدان ایجاد نمیکند و تنها عارضه موجود در این تیمار وجود تعداد کمی فولیکول آترتیک در بافت تخمدانی
بود ،که در نمونه کنترل نیز پدیده آترزیا 12با شدت ناچیزی دیده شد .فولیکول آترتیک از نظر جنسی غیر بارور است و نقشی
در تولید مثل جانور ماده ایفا نمیکند ( .)Ucuncu and Cakici, 2009وقوع آپوپتوزیز در سلول گرانولوزای تخمدان منجر به
آترزیای تخمدانی میشود .آترزیا در ماهیان استخوانی (مرگ برنامه ریزی شده سلولهای گرانولوزا) به عنوان مهمترین
شاخص مواجهه با آالیندههای  EDCsدر تخمدان است .آترزیا یک فرایند کنترل شده هورمونی است که برای توصیف و باز
جذب شدن گامتها استفاده میشود .آترزیای تخمدان یک فرآیند تخریبی است که منجر به حذف تخمک از چرخه تولید
مثلی میشود .تغییر در ساختار و کارکرد سلولهای گرانولوزا و کاهش در مقدار بیوسنتز استرادیول علت اصلی آترزیای
تخمدان است .فولیکول آترتیک دچار هایپرتروفی و یا هایپرپالزی در الیه گرانولوزا است و یکپارچگی خود در ناحیه غشای
فولیکول و اووپالسم را از دست میدهد )(Lubzens et al., 2010
13

تیمار با دوزهای باالتر عوارض زیادی را در تخمدان ایجاد کرد .وجود آترزیای وسیع تخمدانی ،تشکیل کیست تخمدان ()Fc
متشکل از تودهای شامل الیه نازک سلولهای تکا و فرم فشرده سلولهای گرانولوزا ،افزایش کنترل شده سلول های قابل تکثیر
در پاسخ به ترکیب متیل پارابن به صورت هایپرپالزی سلولهای گرانولوزا و وجود مایع پروتئینی رها شده در بافت بینابینی و
التهاب گرانولوما (GI) 14در شکل  3قابل مشاهده است .همچنین در برش عرضی تخمدان در این تیمارها مجددا  ،فولیکولهای
آترتیک ،هایپرپالزی در سلولهای گرانولوزای اطراف فولیکول و چروکیدگی در غشای اطراف اووپالسم تشخیص داده شد .در
تیمار  10میلیگرم بر لیتر متیل پارابن ،عوارضی وسیع تری اعم از خونریزی و تخریب شدید تخمدان ،التهاب گرانولوما ،انقباض
اووپالسم ،وقوع فولیکول آترتیک و هایپرپالزی الیه گرانولوزا را ایجاد کرد .به طور کلی کاهش شاخص گنادی به همراه وقوع
پدیده آترزیای تخمدانی در مواجهه با متیل پارابن نشان دهنده تاثیرات استروژنیک این آالینده بر جنس ماده است .اما تاثیر
استروژنیک مواجهه با این ترکیب منجر به افزایش باروری جنس ماده نمیشود .زیرا این آالینده با القای تولید ویتلوژنین در
مقادیری بیشتر از مقدار نرمال آن منجر به افزایش بیش از حد اووسیتها در مرحله ویتلوژنیک شده و از بلوغ تخمک و ورود
به مرحله بعد از ویتلوژنیک جلوگیری میکند ( .)Alslev et al., 2005; Barse et al., 2010مواجهه مزمن با پارابنهای
استروژنیک منجر به شکلگیری تخمکهای هایپواستروژنیک در تخمدان می شود .عدم تعادل هورمونی در مواجهه با
آالیندههای استروژنیک میتواند عوارض بافتی بیشماری را در گنادهای جنسی ایجاد کند (.)Bhatia et al., 2014
جدول  2خالصه ای از عوارض بافت شناسی تخمدان ماهی گورخری در مواجهه با غلظت های مختلف از متیل پارابن را نشان
میدهد.

12

Atresia
Folicular Cyst
14
)Granoluma Inflammation (GI
13
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در کاهش شاخص گنادی موثر باشد .مطالعات آالیندههای  EDCsتاثیر این مواد در تنظیمات متابولیکی که ممکن است منجر
به چاقی و یا دیابت شود را نشان داده است ( .)Gray, 2006مطالعات دیگر ایجاد سندروم متابولیک به علت تخریب متابولیسم
چربی و گلیکوژن در مواجهه با این گروه از آالیندهها را اثبات کرده است ( .)Migliarini et al., 2011از طرف دیگر عدم بلوغ
اووسیتها در تخمدان نیز کاهش وزن گنادها را در پی خواهد داشت .دو عامل افزایش وزن بدن و کاهش وزن گنادها دالیل
مناسبی برای کاهش شاخص گنادی در تیمارهای مختلف متیل پارابن است.

تغییرات هیستوپاتولوژی تخمدان ماهی گورخری ...

حسن زاده
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شکل  .3الف -برش طولی تخمدان ماهی گورخری ،تیمار  0/001میلیگرم بر لیتر( ،فلش سیاه رنگ= کیست تخمدان ؛ پیکان زرد = هایپرپالزی
سلول گرانولوزا؛  =Aفولیکول آترتیک)؛ ب -برش عرضی تخمدان ماهی گورخری ،تیمار  0/01میلیگرم بر لیتر( ،فلش سفید رنگ= هایپرپالزی
سلول های گرانولوزا؛ پیکان زرد = چروکیدگی غشای اووپالسم)؛ ج -برش طولی تخمدان ماهی گورخری ،تیمار 1میلیگرم بر لیتر =Fc( ،کیست
تخمدانی ؛  =Aفولیکول آترتیک؛ عالمت *= نواحی فاقد سلولی؛ فلش سیاه = جدا شدن الیه گرانولوزا از غشای پایه؛ فلش زرد= تراکم مایع پروتئینی؛
پیکان سیاه= التهاب گرانولوما )(GI؛ د -برش عرضی تخمدان ماهی گورخری ،تیمار  10میلیگرم بر لیتر =Fc( ،کیست تخمدانی ؛  =Aفولیکول
آترتیک؛ فلش زرد= خونریزی وسیع؛ پیکان زرد= التهاب گرانولوما ).(GI

جدول  .2خالصه ای از عوارض هیستوپاتولوژیک مشاهده شده در بافت تخمدان ماهی گورخری در مواجهه با غلظت های مختلفی از متیل پارابن .عدم
وجود عارضه ( ،)-عارضه کم ( ،)+عارضه متوسط ( ،)++عارضه زیاد (.)+++

نوع عارضه

کیست تخمدان
هایپرپالزی سلول گرانولوزا
چروکیدگی غشای اووپالسم
التهاب گرانولوما
وجود مایع پروتئینی بین بافتی
وجود آترزیای تخمدانی
خونریزی بین بافتی

تیمار متیل پارابن (میلی گرم بر لیتر)

کنترل

0/001

0/01

1

10

-

+
+
+

+
++
++
+

+
+++
+
++
++

-

-

-

++
+++
++
+
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1395  زمستان،3  شماره،6 دوره
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 رها.نتایج این مطالعه تشکیل فولیکولهای آترتیک بیشمار در تخمدان ماهی تحت تیمار با متیل پارابن را به خوبی نشان داد
 وجود.شدن مواد پروتئینی در همه سطوح تیمار در تخمدان نشاندهنده تولید پروتئینهای مختلف و از جمله ویتلوژنین است
مایع پروتئینی در فضای میان بافتی تخمدان منجر به اختالل در فشار اسمزی اووسیتهای مختلف و در نتیجه انقباض و یا
 تشدید عوارض بافتی تخمدان منجر به خونریزی، در غلظتهای باالتر تیمار متیل پارابن.)Gray, 2006( انبساط آنها میشود
 وقوع همزمان فولیکول های آترتیک همراه با خونریزی وسیع در.شدید و تخریب برخی از قسمتهای تخمدان شده است
سطح تخمدان از یک طرف و افزایش مایع پروتئینی ویتلوژنین در بافت بینابینی تخمدان نشان دهنده عوارض شدید در تیمار
 میلی گرم بر لیتر متیل پارابن در این مطالعه است که خود نشان دهنده غیر قابل برگشت بودن عوارض تخمدانی و تاثیر بر10
.باروری ماهیهای ماده مواجه شده میباشد
بر مبنای نتایج به دست آمده می توان گفت حتی مواجهه با غلظت های کم متیل پارابن منجر به بروز عوارض غیرقابل
بازگشتی در تخمدان ماهی ماده میشود که مهمترین آن وقوع فولیکولهای آترتیک است که نمیتواند نقشی در تولید مثل
 با توجه به مصرف فراوان ترکیبات پارابن در طیف وسیعی از.جنس ماده ایفا کند و منجر به کاهش قدرت باروری میگردد
محصوالت مصرفی و جذب و تجم ع آن در بدن موجودات زنده و با توجه به عوارض ایجاد شده این آالینده در تخمدان ماهی
مدل میتوان گفت پارابنها از جمله آالیندههایی هستند که به طور مستقیم کاهش باروری را در موجودات زنده منجر
 لذا مواجهه کمتر با پارابنها از طریق استفاده از محصوالت عاری از ترکیبات پارابن در پیشگیری از وقوع چنین.میشوند
.عوارضی می تواند مناسب باشد
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