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  چکیده
تحقیق به  اینباشد.  هاي مورد استفاده در مزارع و باغات کشور می کش گلیفسات از جمله پرکاربردترین آفت  

انجام گرفت.   (Cyprinus carpio)بر هیستوپاتولوژي کلیه در ماهی کپور معمولی گلیفسات ثیر سمأمنظور بررسی ت
تکرار  3گرم در لیتر و هر تیمار با  میلی 8و  7 ،6 (گروه شاهد)، گلیفسات در تیمارهاي هاي مزمن غلظتاین منظور  به

عدد  12صورت تصادفی در   بهگرم  30±5قطعه بچه ماهی با میانگین وزنی  150. تعداد مورد آزمایش قرار گرفت
براي  ،پرورشروزه  70پخش شدند. در انتهاي دوره  طور تصادفی به گیريآبحجم لیتر  40لیتري با  80آکواریوم 

بین گروه شاهد با  انجام شد.برداري کلیه  بررسی هیستوپاتولوژي کلیه پس از بیهوشی ماهیان با پودر گل میخک نمونه
ررسی نتایج باي مشاهده گردید. تیمارهاي سمی از لحاظ رفتاري و مورفولوژیک، تغییرات قابل مالحظه

آغاز نکروز توبول هاي کلیوي،  صورت گرفت. کلیه بافت اي درهیستوپاتولوژي نشان داد که تغییرات قابل مالحظه
هاي  ، خونریزي و پرخونی در لولهراريدا هاي پوششی لوله هاي نکروز سلول تجمع هموسیدرین و پرخونی، تخریب و

ولوژیک زیادي بر هیستوپاتهاي مزمن گلیفسات تأثیرات  در مجموع نتایج نشان داد که غلظت شد. ادراري مشاهده
هاي کلیوي و پرخونی  هاي کلیوي، خونریزي و نکروز توبول نکروز توبول از جمله گذارد می ماهی کپور معمولی

سنجش و ردیابی اثرات گلی فسات بر این ماهی استفاده  شاخصعنوان  توان به و از این تغییرات میهاي ادراري،  لوله
   کرد.

  
 پاتولوژي  هیستو ،کش، کپور معمولی آفتآبزي، آلودگی،  :هاي کلیدي واژه

  
  ١مقدمه

ها در حال حاضر به میزان شکاستفاده از آفت  
ترین مواد  زیادي افزایش یافته است که یکی از عمده

که در  آیند. به صورتیشمار می هاي ماهی بهمسمومیت
                                                

  zalireza.kashiri1353@gmail.com  مسئول مکاتبه:*

ولی در غلظت کم تأثیر مستقیمی روي ماهی نداشته 
 دراز مدت روي مراحل اولیه تکامل ماهی مؤثر

اثرات مستقیم حاد و مزمن داراي اثر  بر هستند. عالوه
مستقیم و مهمی نیز هستند. کاربرد حساب نشده  غیر
ها نیز در آب یا ها یا آلگ کشکش تخصصی علف غیر
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هاي سطحی به مواد شیمیایی فوق ممکن آلودگی آب
  . )2008(آیوال،  زي شوداست باعث مرگ گیاهان آب

توانند توانایی زنده ماندن و  ها و سموم می آالینده  
ثیر أهاي ایمنی در ماهیان را تحت ت شاخص بافتی اندام

). قرار 2000قرار دهند (آروند کومار و همکاران، 
هاي مختلف  گرفتن موجودات آبزي در معرض آالینده
 هاي مختلف موجب ایجاد تغییرات بافتی در بافت

تغییرات هیستوپاتولوژیکی  شود. بنابراین ها می آن
هاي  هایی از اثرات آالینده عنوان شاخص توانند به می

مختلف بر موجودات و از جمله ماهیان مورد استفاده 
ها جهت ارزیابی وضعیت سالمت  قرار گرفته و از آن

نقش چند ). 1990ماهیان استفاده کرد (هینتون و الرن، 
ها،  در ماهی، ترکیبی از عملکرد ریهها  منظوره کلیه

وسیله  داران است، که به ها و روده در مهره کلیه
هاي مختلف و  ساختارهاي پیچیده شامل انواع سلول

گردد. از نظر  یک سیستم عروقی پیچیده منعکس می
ها در ماهیان آب  تنظیم مواد معدنی، نقش اصلی کلیه

ته شده و شیرین دفع مقدار زیادي از آب اسمزي انباش
حذف یون هاي اضافی استخراج شده از غذا به ویژه 
کلسیم، سولفات و فسفات است. در ماهیان آب شور، 

وسیله نوشیدن،  ههاي دو ظرفیتی جذب شده ب دفع یون
باشد. دفع آب تا آنجا که  ها می یکی از اعمال مهم کلیه

هاي هایپراسموتیک کاهش  ممکن است در محیط
ر عمده بر کاهش میزان فیلتراسیون طو یابد و این به می

  ). 1995، 1باك (بین گذار است ثیرأگلومرولی ت
-Nگلیفسات با فرمول شیمیایی   

(phosphonomethyl)glycine سموم  از
هاست که  کش خانواده علف  ارگانوفسفره و جز

یمی هاي هدف آن اغلب گیاهان یک ساله و دا گونه
سنتز  هستند و عملکرد آن از طریق ممانعت از

گیرد و نام تجاري آن  هاي آمینه صورت می اسید

                                                
1- Beyenbach, (1995) 

گرم  هزار میلی 900حاللیت آن در آب  راندآپ است.
در لیتر است. این سم شدیدا در ذرات خاك جذب 

 شودهاي میکروبی تجزیه می وسیله متابولیسم شده و به
هاي میکروبی  دلیل جذب باال در خاك این فرایند اما به

گلیفسات در آب از طریق  وند.شبه کندي دنبال می
جذب توسط ذرات معلق و رسوبات به سرعت تجزیه 

هفته  10روز تا  12شود و نیمه عمر آن در آب  می
بیشتر  ).1993(گلداسبوروق و بران،  باشدمی

شود از طریق ها یافت می گلیفساتی که در داخل آب
ها و گیاهان و یا اسپري  هاي سطح برگ علف رواناب

پاشی صورت  درون آب در طول دوره سم مستقیم به
ماهی کپور  ).1979(فولمار و همکاران،  گیردمی

از خانواده کپور  )Cyyprinus carpio( معمولی
با توجه به اهمیت  باشد.) میCyprinidaeماهیان (
ثیرات سموم پر کاربرد نظیر گلیفسات بر أبررسی ت

تحقیق  هدفهاي تجاري،  هاي حیاتی گونه اندام
 بامزمن ومیت سممناشی از بافتی اثرات  ر بررسیحاض

  .بود ماهی کپور معمولی درگلیفسات 
  

  ها  مواد و روش
در سالن تحقیقات آبزي  1392آزمایش در تابستان   

پروري شهید ناصر فضلی برآبادي و آزمایشگاه 
شناسی دانشکده شیالت و محیط زیست واقع در  ماهی

عی گرگان انجام دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبی
با میانگین  عدد ماهی کپور معمولی 150تعداد  شد.

گرم از یکی از مراکز خصوصی واقع در  30±5وزنی 
ماهیان  استان گلستان خریداري و انتقال داده شدند.

قبل از انجام آزمایش اصلی جهت سازگاري با شرایط 
گراد  درجه سانتی 25روز در آب با دماي  10مدت  به

درصد وزن  2نگهداري شدند و به میزان  در یک تانک
بعد از این  گرفت.بدن ماهی غذادهی صورت می

هاي  مدت ماهیان جهت انجام آزمایش به آکواریوم
غلظت تجاري سم  لیتر آب منتقل شدند. 40حاوي 
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درصد از شرکت شیماگرو یزد خریداري  41گلیفسات 
ثر در تیمارهاي مختلف مورد ؤو پس از تعیین دوز م

صورت طرح کامال  به زمایشآ فاده قرار گرفت.است
گرم  میلی 8و  7، 6، 0( تیمار و هر تیمار 4در  تصادفی
تکرار انجام شد. یک تیمار شاهد که  3با  بر لیتر)

تیمار دیگر که در  3سمی به آن اضافه نشد و 
تیمارهاي  هاي مختلف سم قرار گرفتند. غلظت

همکاران  نسکوویچ وآزمایش بر اساس نتایج تحقیق 
و  کپور) که بر روي سم گلیفسات در ماهی 1996(

گرم در  میلی 86و  620ترتیب  کمان به قزل آالي رنگین
  .دست آمده بود هلیتر ب
هوادهی روزانه کنترل و  آزمایشمدت در طول   

شرایط فیزیکو شیمیایی آب در حد ثابت نگهداري 
دما  گرم در لیتر، میلی 5/6±1اکسیژن محلول  شد:

، سختی کل معادل 8/7±2/0پی اچ معادل  ،2±24
 دما گرم در لیتر کربنات کلسیم،  میلی 10±280
جهت خروج مواد دفعی . گراد درجه سانتی 1±8/24

و به  شد ها هر روز سیفون میآکواریومماهیان، آب 
همان نسبت آب از دست رفته، میزان سم جایگزین 

سم در طول مدت انجام آزمایش ابتدا غلظت  .شدمی
نظر را در مقداري آب در یک تشت کوچک از  مورد

دقیقه خوب به هم زده و سپس  3مدت  هر تکرار به
ها ریخته تا ماهیان در معرض سم  آکواریومآن را در 

  ).2008(دي جیولیو و هینتون،  گلیفسات قرار گیرند
عدد  3 روزه مواجهه ماهی، 70 پس از پایان دوره  

طور تصادفی برداشته  رار بهتک ازهاي ماهی را  از نمونه
گرم در لیتر  1ها را با پودر گل میخک با دوز  و آن

 کلیهبرداري از بافت نمونهبیهوش و سپس اقدام به 
ها با اسکالپل و نمونهجهت جدا کردن این  گردید.

ها را جدا کرده، در  قیچی ماهی را شکافته و با دقت آن
ه درصد فیکس و جهت برش بافتی ب 10فرمالین 

 .)2007(گاد،  آزمایشگاه انتقال داده شدند

 80ساعت به الکل  24پس از  فرمالینفیکساتور   
درصد منتقل شد. سپس آبگیري با سري افزایشی اتانل 

عوارض درصد جهت بررسی  100و  97، 90، 80(
تثبیت  الکل در اهمیکروسکوپ نوري، بافت بافتی با

 وارد و در ادامه در گزیلول و سپس پارافین شده
شدند. تمامی این مراحل توسط دستگاه پاساژ بافت 

)Tissue processor, Triangle biomedical 

sciences USA تحت برنامه تعریف شده براي این (
ها سپس با پارافین (دماي ذوب کار انجام شد. بافت

°C58-56هاي ) بر روي قالبtissue tech 
). از 2007، 1فیگوردو و فرناندزگیري شد ( قالب
هاي پارافینه با استفاده از دستگاه میکروتوم قالب

)Olympus CUT 4055E, USA برش هایی با (
تهیه و پس از قرار دادن بر روي الم،  µm5ضخامت 

) قرار داده شد تا C60°ساعت در آون ( 5/0مدت  به
 ها پسپارافین اضافه از روي بافت حذف شود. نمونه

آن با گزیلول، به وسیله  پارافین زدایی و جایگزینی از
درصد)  70و  90، 100هاي کاهشی اتانل (سري

هاي هماتوکسیلین آبدهی مجدد و با استفاده از محلول
ها مجددا به آون آمیزي شدند. بافت و ائوزین رنگ

منتقل شدند تا خشک شوند. تمامی مواد استفاده شده 
در این مراحل (اتانل، گزیلول، پارافین، هماتوکسیلین 

. در نهایت ندبود Merckو ائوزین) محصول کمپانی 
ها روي الم هیستوفلویدالمل با استفاده از چسب 

هاي بافتی توسط  پس از آن برش .چسبانده شد
میکروسکوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفت و 

 ها توسط فتومیکرو هایی از نمونه عکس
  فتومیکروسکوپ تهیه شد.

  
  
  

                                                
1- Figueiredo-Fernandes  
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  نتایج
سمی از لحاظ ارهاي گروه شاهد با تیم بین  

اي ، تغییرات قابل مالحظهرفتاري و مورفولوژیک
هاي رفتاري که مشاهده گردید. این تغییرات و واکنش

هاي ابتدایی قراري و شناي سریع در لحظهشامل بی
اشتهایی، شنا در افزودن سم و در دراز مدت باعث بی

سطح آب، شناي نا منظم، عدم تعادل در شنا، کاهش 
حالی بود. تغییرات مورفولوژیک  ید، و بیمیدان د

مشاهده شده در تیمارهاي سمی، شامل افزایش ترشح 
ها، جدا شدن رنگ بدن و آبشش تیرگیموکوس، 

و  2 شکل(سطح بدن خونریزي ها و زخم شدن پولک
عالوه انحناي  و اطراف سرپوش آبششی بود. به) 3

ی تیرگی بر روي ناحیه پشت اگزوفتالمی، ،ستون فقرات
ساقه دمی، نقاط خونریزي بر روي قاعده باله پشتی و 

تغییراتی مشاهده نشد.  تیمار شاهددر  .اي سینه
تیمارهاي در معرض سم تغییراتی را نشان دادند نظیر: 

تجمع  هاي کلیوي،آغاز روند نکروز توبول
 هموسیدرین و پرخونی، آتروفی گلومرول کلیوي،

و نکروز  نکروز گسترده بافت بینابینی، تخریب
ي و هاي ادراري، خونریز هاي پوششی لوله سلول

 و جدول 4تا  1 ل(شک هاي ادراري. پرخونی در لوله
1(  

، نکروز گسترده aآغازروند نکروز کپسول بومن   
همراه تجمع اکسودا در فضاي  هاي کلیوي به در توبول

همراه  ، تجمع اکسودا در فضاي بینابینی بهb لومن
در کلیه ماهی کپور ، cنکروز بافت اینتراستیسیال 

  سم گلیفوسات. ppm 8معمولی در مواجهه با 

  

  
  .کپور معمولی کلیه ماهیبافت ) در 200 ×(بزرگنمایی  نمونه شاهدتصویر  -1 شکل
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  ،a لیفوساتسم گ ppm 6کپور معمولی در مواجهه با و خونریزي در بافت کلیه  Congestionپرخونی و  -2 شکل

  .) در کلیه200 ×(بزرگنمایی  bتجمع هموسیدرین و مالنوماکروفاژها 
  

  
  ) در کلیه ماهی200 ×(بزرگنمایی ، bهاي کلیوي  توبول ، نکروزaنکروز گسترده بافت بینابینی  -3 شکل

  .سم گلیفوسات ppm 8کپور معمولی در مواجهه با 
  

 
  هاي مزمن سم گلیفسات. کپور معمولی در مواجهه با غلظتتغییرات هیستوپاتولوژیک کلیه ماهی  -4شکل 
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 .روز 30هاي مختلف از سم گلیفسات در مدت تغییرات بافت کلیه در غلظت -1 جدول

  ppm0 ppm6 ppm7  ppm8  تغییرات بافت آبشش
  +++  +++  ++  -   هاي کلیوي نکروز توبول

  ++  ++  +  -   تجمع هموسیدرین و پرخونی
  ++  ++  -   -   آتروفی گلومرول کلیوي

  +++  ++  +  -   گسترده بافت بینابینی نکروز
  ++  ++  +  -   هاي ادراري هاي پوششی لوله تخریب و نکروز سلول

  +++  ++  +  -   هاي ادراري خونریزي و پرخونی لوله
  خفیف (+)، متوسط (++)، شدید (+++))، - ( عدم مشاهده عارضه

  
  بحث

هاست،  کلیه اندام هدف در بسیاري از بیماري  
هایی که  هاي پرورشی و گونه وصا در اغلب گونهمخص

داراي ارزش اقتصادي هستند. دلیل این امر اهمیت 
هاي مختلف  این اندام را در سیکل حرکت آنتوژن

هاي  دهد. کلیه اندام هدف بسیاري از آالینده نشان می
هاي در معرض سموم  آب است و در بسیاري از گونه

شود و  ش کم میها در این بخ کشاورزي، رشد نفرون
هاي لنفاوي در این قسمت رشد  جاي آن بافت به

هاي  هاي لنفاوي کلیه در اطراف شاخه کنند. بافت  می
هاي لنفاوي  نمایند. بافت سیاهرگ خلفی رشد می

هاي رتیکولر و مملو از  متشکل از شبکه ظریف سلول
هاي خونی  هاي بالغ و نابالغ خونی بوده و سلول سلول

هاي رگی وارد گردش  ز طریق دیوارهپس از بلوغ، ا
شوند. واکنش ایمنی توسط ماکروفاژها و  خون می
شود.  در این قسمت انجام می Bو  Tهاي  لنفوسیت

بر فعالیت خونسازي نقش مهمی  کلیه درماهیان عالوه
هاي تخریب شده داشته و در ایمنی  در برداشتن سلول

  ). 2007، گادکنند ( شرکت می
اندام لنفوئیدي (لنفاوي) و کلیه در ماهیان   

ها را در بر  هماتوپویتیک اصلی بوده که لنفوسیت
بادي نیز دخالت دارد. نقش کلیه  داشته و در تولید آنتی

هاي اریتروئیدي،  عنوان مکان اصلی تولید سلول به
 ).2007گاد، لنفوئیدي و میلوئیدي ثابت شده است (

حاضر، نتایج حاصل از بررسی عوارض  تحقیقدر 
هیستوپاتولوژیک بافت کلیه ماهیان کپور معمولی 

هاي مختلف گلیفسات در بازه  ثیر غلظتأتحت ت
کلیه ماهیان  روز بررسی شد. در بافت 60و  30زمانی 
ضایعه پاتولوژیکی مشاهده نشد. از جمله شاهد گروه 

و  ضایعات بافتی ایجاد شده می توان به خونریزي
هاي کلیوي،  بولنکروز تو، هاي ادراري پرخونی لوله

تجمع هموسیدرین و پرخونیف آتروفی گلومرول 
کلیوي، نکروز گسترده بافت بینابینی، تخریب و نکروز 

  اشاره کرد. هاي ادراري  سلول هاي پوششی لوله
)، در مطالعه 2008( آلتونیک و کاپکین  

تیمار شده  کمان آالي رنگین ماهی قزلهیستوپاتولوژي 
هاي  ند که افزایش غلظتبا اندوسولفان گزارش نمود

اندوسولفان از تحت کشنده به حاد تعداد مراکز 
مالنوماکروفاژي در سراسر تنه و کلیه را افزایش 

دلیل تحریک سیستم ایمنی و افزایش  دهد که به می
ماکروفاژها جهت هضم و حذف سموم وارد شده به 

 با بررسی تغییرات هیستوپاتولوژي کلیه باشد. بدن می
تیمار شده با  )Channa punctatus( خامه ماهی

) 2011و همکاران ( کاکار هاي فسیلی توسط سوخت
بیان گردید که افزایش تراکم مراکز مالنوماکروفاژي 
احتماال داللت بر اختالالت متابولیسمی و فقدان 

ها همچنین  ها دارد. آن اي در پاسخ به آالینده تغذیه
ونی و خونریزي در بافت را نتیجه اختالل عروق خ



 و همکاران علیرضا کشیري 
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ثیر أاي از آسیب فیزیکی شدید حاصل از ت نشانه
  آالینده معرفی نمودند. 

)، تغییرات در تجمعات 2003(آگیس و روبرت   
هموسیدرین با افزایش در جمعیت مراکز 

 با گلیفسات مالنوماکروفاژي در کلیه ماهیان تیمار شده
را نشان داد. این مراکز مالنوماکروفاژي در به دام 

ها و  ها به لنفوسیت ها و معرفی آن  ژن تیانداختن آن
کنند.  جداسازي محصوالت تجزیه سلولی عمل می
عنوان   بنابراین افزایش مراکز مالنوماکروفاژي به

  شاخص استرس محیطی مورد توجه قرار گرفته است. 
مطالعه صورت گرفته در باره اثرات سم گلیفسات   

 ي نیـل بر روي هیستوپاتولوژي ماهیـان جـوان تیالپیـا   
)Orechromis niloticusــه وزن گــرم در  15±1 ) ب

گـرم در    میلی 0 ،9 ،30 ،97 ،310هاي متفاوت  غلظت
ساعت نشان داد که در طی این مدت  96لیتر در مدت 

) 2008 (آیـوال،  ها مشاهده شـد  تغییراتی در کلیه ماهی
که این عوارض شامل زخم و ایجاد قطرات روشن در 

اي دیگـر   در مطالعـه  .لیـال بـود  اي اپیت لـه  هاي لو سلول
سمیت حاد گلیفسات راندآپ بر روي هیستوپاتولوژي 
ماهی تیالپیاي نیل در مراحـل جـوانی و بلـوغ مـورد     
ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد کـه ماهیـان بـالغ    
دامنه تحمل باالتري نسبت به ماهیان جـوان در مقابـل   

 روي در بررسـی هیسـتوپاتولوژي بـر    این سم دارنـد. 
اثرات این سم مشاهده شد  ي بالغکلیه در تیالپیا بافت

زخم و جراحات متعدد، اخـتالل در فضـاي   که شامل 
اي  هاي لولـه  بومن و انباشتگی قطرات شفاف در سلول

  ).2007گاد، (بود  اپیتلیال
اثر سم گلیفسات بر روي  تحقیق مشابه دیگريدر   

 Clarias( گربه ماهی آفریقایی کلیه هیستوپاتولوژي

gariepinusگرم در  میلی 42 و 19هاي  ) در غلظت
مورد بررسی قرار گرفت که ساعت  96مدت  لیتر به
هاي کلیوي، تورم  نکروز، دژنره شدن توبول شامل

اي. در مغز: التهاب و دژنره  همراه با تخریب هسته
 ها ها، التهاب و اسفنجی شدن شدید نرون شدن نرون

بندي نتایج آنالیزهاي  با جمع ).2008(آیوال،  بود
هیستوپاتولوژیک کلیه ماهی کپور معمولی در تحقیق 

هاي مشابه  حاضر با سایر سموم ارگانوفسفره در گونه
توان دریافت که سم گلی فسات عوارض  می

ناپذیري بر بافت کلیه ماهی  هیستوپاتولوژیک بازگشت
گذارد که در مقایسه با سایر سموم  کپور معمولی می

  ی داراي عوارض نسبتا مشابهی بودند.مورد بررس
کپور هاي هیستوپاتولوژیک ماهی   بررسی شاخص  

 فساتگلیهاي مختلف   در مواجهه با غلظت معمولی
 کپور معمولیدر تحقیق حاضر نشان داد که ماهی 

بر آن  بوده و عالوه فساتگلیتحت تأثیر مستقیم 
دهد.  اي نیز تحت استرس نشان می هاي ثانویه پاسخ

بر تغییرات گسترده  عالوه نشان داد که نتایجیسه مقا
 رفتاري و مورفولوژیک ماهیان مواجهه شده با

رخ  ماهیان کلیه خصوص در بافتی به عوارض شدید
تایج این تحقیق نشان داد که بندي کلی ن جمع دهد. می

تأثیرات فیزیولوژیک  فساتگلیهاي مزمن  غلظت
از جمله  گذارد، می کپور معمولیزیادي بر ماهی 

هاي کلیوي، خونریزي و نکروز  نکروز توبول
و از این هاي ادراري  هاي کلیوي و پرخونی لوله توبول

عنوان بیومارکرهاي سنجش و  توان به تغییرات می
  ر این ماهی استفاده کرد. ب گلی فساتردیابی اثرات 
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