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  ، کلیه سم دیازینون بر بافتغلظت تحت کشنده  از تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی
  )Carasius auratus( نر طالئی کاراسو آبشش  روده

  
  2امیري باقر مجازي و 1، فاطمه خانی1سجاد فتاحی*

  ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانگروه شیالت ارشد  دانشجوي کارشناسی1
  استاد گروه شیالت، دانشگاه تهران2 

  27/3/1392 ؛ تاریخ پذیرش: 29/1/1392تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
 که کشاورزي مزارع از بسیاري در نباتی آفات کنترل جهت ن،دیازینوسموم ارگانوفسفره از جمله 

 بررسی به پژوهش این در رو این از .باشد می رایج بسیار اند، شده واقع شیرین آبی منابع مجاورت در
 روده و کلیه هاي آبشش،تباف هیستوپاتولوژیک تغییرات روي بر ارگانوفسفره کش آفت این سمیت
 روز 10ت مد به انماهی آزمایش این در. است پرداخته شده )Carasius auratus( طالئی نر کاراس

 ثیراتأت د.شدن داده دیازینون قرار درصد 10 گرانول لیتر در گرم میلی 6 و 3 غلظت معرض در
 و دژنرسانس. گرفت بررسی قرار موردی یماهی طال هاي بافت روي بر دیازینونسم  هیستوپاتولوژیک

در ماهیان تحت تیمار سم دیده  المالها و چسبندگی ثانویه المالهاي هیپرپالزي کلیه، بافت نکروز
 سم، غلظت افزایش با هیستوپاتولوژیکی تغییرات عارضه هیستوپاتولوژیکی در روده دیده نشد. شد.

  .یافت افزایش
  

  1هیستوپاتولوژیک ،کاراس طالئی یازینون،د: يدکلی هاي واژه
  

                                                             
  s.fatahi1367@gmail.comمسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
باشد که میCarassius auratus ی از ماهیان زینتی خانواده کپور ماهیان با نام علمی یطال کاراس
ولی  استاین ماهی بومی آسیاي شرقی، چین و ژاپن . استي آکواریومی حقیقی ها ماهیاز اولین 

گیرد. با توجه به میعنوان یکی از ماهیان زینتی مورد پرورش قرار  امروزه در بسیاري از مناطق دنیا به
طور قابل توجهی در معرض  هاي نزدیک به مزارع کشاورزي وجود دارند، به آب که این ماهیان در این

  آید.حساب می گیرند که دیازینون از این جمله سموم بهکشاورزي قرار می سموم
ثر تنفسی، نوعی حشره کش و کنه کش سیستمیک از گروه ارگانوفسفره است که با نحوه ادیازینون 

صورت  کند و معموال بهطیف وسیعی از آفات جونده و مکنده را کنترل میتماسی و گوارشی 
خوار بات، جهت نابودي آفات و کرم ساقهدرصد در مزارع کشاورزي و باغ مرک 2/0تا  1/0امولسیون 

  ).2003، و آرندس گیرد (دوتاها مورد استفاده قرار میشالی
ترین اثر آن مهار باشد و عمدهاي داراي ماندگاري و دوام باالیی میاثر ضربهدیازینون با دارا بودن 

شود ولی تحت شرایط خاص از جمله آنزیم کولین استراز است. اگرچه دیازینون به سرعت تجزیه می
ماه و حتی  6تواند تا اي میکروبی میپایین بودن دما و رطوبت، قلیائیت باال و فقدان فعالیت تجزیه

هاي  بورود دیازینون به آ ).1986(ایسلر،  صورت فعال باقی بماند ر از نظر زیستی در خاك بهبیشت
سطحی و قرارگرفتن ماهیان در معرض آن حتی در دوزهاي پایین نه تنها موجب بروز اختالالت 

)، سیستم 1996و همکاران،  دوتاهایی در آبشش (سبب بروز ناهنجاريگردد بلکه عصبی در ماهیان می
) و 1996مثلی (مور و وارینگ، )، سیستم بویایی و اختالل در بروز رفتارهاي تولید1997، دوتاایمنی (

) نیز 2003تا و مجیر، ود) و بیضه ماهیان (2003، همچنین تخریب ساختار تخمدان (دوتا و مکسول
کشاورزي سفانه مصرف بیش از حد این سم در ایران و ورود آن از طریق زهکش مزارع أشود. متمی
) 2001ایقی و همکاران، ش؛ 2001سهرابی و همکاران، ( هاي سطحی ویژه پس از بارش باران به آببه

  .شود بندها و استخرها محسوب میها، آبها، تاالباي براي آبزیان رودخانهخطر جدي و بالقوه
گیاهی مرسوم نشود هاي مبارزه بیولوژیک با آفات که شیوه کش تا زمانیاستفاده از این سموم آفت

هایی با درجه سمیت و کشکه حداقل از آفتتا ناپذیر است. بنابراین توصیه بر این است  امري اجتناب
 سم از ناشی هیستوپاتولوژیک بررسی تغییرات بر آن است با پژوهشعمر کمتر استفاده شود. این نیمه

سندي جهت اثبات عنوان یک مدل آزمایشی  به ییطال کاراس آبشش و روده کلیه، بافت بر دیازینون
  .ه دهدیاراگونه سموم رایج  بار مصرف ایناثرات زیان
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  ها مواد و روش
با میانگین وزنی  ی نریراس طالاکعدد ماهی  135تعداد  این پژوهش نظر در ماهیان مورد

از  متر میلی 6/93±01/0 متر و میانگین دور شکم میلی 90±01/0متوسط طول کل  ،گرم 52/1±5/26
درون  آزمایشگاهیسازگارشدن با شرایط جهت  . ماهیانتهیه گردید گیالنواقع در استان  شهر سنگر

 20( تانک 9ماهیان درون  .دتغذیه شدن 3001انرژي تجاري قرار گرفت و با غذاي  لیتري 200مخازن 
، گرم بر لیتر)میلی صفر( شاهدماهی در هر تکرار) در سه تیمار  15( 5/26±52/1لیتر) با میانگین وزنی 

) با احتساب خلوص بر لیتر دیازینون گرممیلی 6( 2تیمار و گرم در لیتر دیازینون) میلی 3( تیمار یک
ثابت  دوره تقسیم شدند. فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی آب در طول درصد) 10(گرانول  دیازینون مصرفی

  نشان داده شده است. 1در جدول و 
  

  فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی آب طی دوره -1 جدول
  مقدار  فاکتور
  25±2  دما
pH 2/0±2/7  

  <mg  6  اکسیژن محلول
   

طور تصادفی  عدد ماهی به 5در پایان دوره از هر تکرار  کیهیستوپاتولوژی هاي بررسی جهت
پس از ثبت تغییرات بالینی و ظاهري ماهیان در پودر گل میخک بیهوش و سپس انتخاب شد. 

کالبدشکافی شدند. تغییرات داخلی نیز ابتدا با چشم غیر مسلح و سپس از زیر لوپ مشاهده و ثبت 
 -وکسیلینهاي تهیه شده به روش هماتالم .وري گردیدآ هاي کلیه، روده و آبشش جمع شد. نمونه

 x 100و  x10، x40وسیله میکروسکوپ نوري با بزرگنمایی به ها . نمونه بافتشدآمیزي ائوزین رنگ
  ه شدند.یارا و آماري صورت توصیفی ها بهمورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت داده

  
  نتایج

هاي گروه شاهد مشاهده  عارضه قابل توجهی در بافتدر طی آزمایش مرگ و میري مشاهده نشد. 
نشان داده شده  2شناسی براساس شدت اثر سم در جدول  هاي بافترسیرنتایج ب ).A (شکل نشد

  است.
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  دیازنیون عوارض مشاهده شده در تیمارهاي تحت تیمار -2 جدول
  2تیمار   1تیمار   شاهد  عارضه/ تیمار
        بافت آبشش

  +++  +  -   نکروز
  ++  +  -   ادم

  ++  +  -   پر خونی
        بافت کلیه

  ++  +  -   نکروز بافت کلیه
  ++  +  -   هاي کلیوي نکروز در توبول

  +  -   -   تجمع مالنوماکروفاژها
  )، خفیف (+)، متوسط (++)، شدید (+++)- ( مشاهده عارضهعدم 

  
ترین پدیده مشاهده شده در بافت آبشش ماهیان تحت تیمار هیپرپالزي المالیی، چسبندگی  شایع آبشش:

  ).2و  1 هاي (شکل با افزایش دوز سم افزایش یافت و ادم بود که المالي ثانویه، نکروز بافت آبشش
  

 2 ادم و آغاز روند هیپرپالزي در تیمار -2 شکل
  )40(بزرگنمایی  دیازینون

  بافت آبشش سالم گروه شاهد -1شکل 
  )40(بزرگنمایی  

 
بود که  هاي کلیويآغاز روند نکروز در توبولدر مشاهده بافت کلیه اولین تغییر قابل توجه  بافت کلیه:

  ).4 و 3 هاي (شکل دیازینون وسعت و شدت بیشتري داشت 2در بافت تیمار 
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کلیه در  هاي توبولدر مالنوماکروفاژها تجمع  -4شکل 

  )40(بزرگنمایی  3تیمار 
هاي کلیوي  آغاز روند نکروز در توبول -3شکل 

  )100(بزرگنمایی 
  

  .)6 و 5 هاي شکل( عالئم هیستوپاتولوژیکی دیده نشددر بررسی بافت روده،  بافت روده:
  

  
  1در تیمار  بافت سالم -6شکل 

  )40(بزرگنمایی 
  بافت سالم روده در گروه شاهد -5شکل 

  )10(بزرگنمایی 
  

  بحث
 این طرفی از. آیدشمار می به هاآالینده مدت کوتاه اثر بررسی جهت بافت مناسبی آبشش بنابراین

. شوند می مورفولوژیکی تغییرات موجب که دهد رخ می زیستی تجمع و ذخیره ها اندام در سمی عناصر
 وحدت نوع به بسته که دهد می واکنش جراحات برابر در مختلفی يها روش به آبشش ظریف بافت
 دیازینون که این چربی و در سم این قابلیت انحالل باالي .باشد می آن زمان اثر مدت و زا بیماري عامل
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 سم این تا شده سبب شود، می ها ماهی بدن وارد راحتی به گوارشی سیستم و پوست ها، آبشش طریق از
 قرار از ساعت 24 از کمتر طی و در کرده عبور زیستی غشاهاي فسفولیپیدي ساختار از راحتی به

 سطح به خون ویژه به بدن مختلف هاي بافت در سم این غلظت دیازینون سم معرض در ها ماهی گرفتن
 ).1998، 1(ویل یابد تجمع بدن مختلف هاي بافت در و رسدب محیط در سم این مشابه غلظت

 با ادم موکوس، تولید افزایش پرخونی، ،آبشش در شیمیایی مواد با ها آلودگی عالئم ترین شایع
و  رابرت( باشد می سلولی بین مایعات افزایش و زیرین پایه غشاء از پوششی بافت مشخصات جدائی

 در خونی پر و موکوس تولید افزایش سلولی، بین مایعات افزایش بررسی، دراین). 1989، هوستون
هاي آزاد تولید شده در متابولیسم دیازینون با ایجاد  رادیکال .شد مشاهده دیازینون يها گروه

ها و اختالل در تنظیم یونی و در لیپیدي غشاي سلولی موجب تخریب غشاي سلول پراکسیداسیون
(بنایی و  شودلی مینهایت عدم توان تنظیم اسمزي غشاهاي زیستی و سلولی و در نهایت مرگ سلو

 صورت تغییرات بافتی از جمله نکروزهاي وسیع مشاهده شد. نیز به پژوهشدر این  )2010همکاران، 
 با در مقایسه تغییر عدم این نشد، مشاهده ها آبشش در معکوسی اثر شاهد تیمار جا که در از آن
 این نتایج بنابراین .کند می ییدأت را ماهی اندام این بر سم این ثیرأت دیازینون، هاي تحت تیمار گروه

  .باشد می ماهی آبشش بر سم این مخرب و نامطلوب ثیرأت بیانگر روشن طور به مطالعه
 وارد خون گردش توسط انتقال یا سازي ذخیره جهت شود می ماهیان بدن وارد که سمی ماده هر

 بدن تالش حاصل را دژنرسانس و بافتی تخریب و کلیه بافت نکروز توانمی رو این از .شود می کبد
 از دفع جهت آبشش و ها کلیه به را آن سم، با کبد مقابله از پس که دانست یازینوند سم با جهت مقابله

هاي پوششی مجاري کلیوي، افزایش فضاي ادراري در ماهیان  از بین رفتن سلول .است داده انتقال بدن
اختالل در عمل  در نهایتو  گردد می فضاي بومنها باعث افزایش تحت تیمار و تحلیل رفتن گلومرول

هاي آزاد نقش مهمی در شود. به احتمال زیاد تولید رادیکال فیلتراسیون و افزایش ادرار را منجر می
و ضایعات پارانشیمال و سلولی، کاهش سرعت فیلتراسیون گلومرولی  ياسیون لیپیدي غشاهادپراکسی

  ).1992همکاران،  و 2(تراچمن هاي کلیوي را داراستلوله
 یا اولیه گوارش لوله از و دارد آندودرمی منشاء داران مهره سایر همانند ماهیان، در گوارش لوله

 تخم شکفتن زمان در و ماند می باقی ناقص طور به جنین در دستگاه این. گیرد می منشاء آرکنترون
                                                             
1- Vale 
2- Trachman  
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هاي تحت کشنده . غلظتگیرد می قرارزرده  کیسه پشتی سطح در اي هنیافت تمایز مستقیم لوله صورت به
به تغییرات وسیع بافتی شود که برهم خوردن هموستازي جانور و در  تواند منجر در دراز مدت می

  ).2010، (بنایی و همکاران نهایت کاهش توان سیستم ایمنی و بقاي موجود زنده را منجر شود
 کاراس مختلف هاي اندام بر باشد می کشاورزي بخش در متداول سموم از یکی که دیازینون سم
 که بودند سم این ثیرأت تتح رودهکلیه و  ها، آبشش. داشت نامطلوبی ثیراتأت ها آن عملکرد و طالیی
 و شود می استفاده شالیزارها در سم این که جا آن از .بود 1تیمار  از بیش 2 تیمار سم در این ثیرأت میزان

 سم این خطر جایگزین کم سمی که است الزم گردد، می بر ها رودخانه به دوباره شالیزارها این آب
 ممکن حد تا و رسد حداقل به آن استفاده مقدار باید سم، این استفاده از بودن ناگزیر صورت در. شود

  شود. جلوگیري آبی هاي محیط سایر و رودخانه به شده پاشی سم شالیزارهاي آب وارد شدن از
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