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  مقدمه
شیمیایی محیط زیست و اکوسیسـتم هـاي آبـی مـی     از منابع آلودگی  فعالیت هاي انسانی گردشگري و صنعت، شهرنشینی، کشاورزي، افزایش
در نظـر گرفتـه    مـاهی اشـاره دارد،  د. مطالعات بافت شناسی به عنوان شواهد مستقیم، که به هر گونه اثر سوء آالینده ها بر آبزیان از جمله نباش

به همـین دلیـل   . کندیجذب م ستیز طیها، آنها را از مح کیوتیبا زنو ب کیبدن، در تماس نزد سمیمتابول یکبد به عنوان ارگان اصل شده است.
محسـوب  شاخص خوبی براي آلودگی هاي زیست محیطی می تواند کبد ماهی  و باشندیآب م یبا آلودگ کیاغلب در ارتباط نزد يکبد عاتیضا

تمیز کردن سـموم و آالینـده  از    آن،هم یکی از عملکردهاي م بوده واندام اصلی سم ز دایی در مهره داران مخصوصا ماهی  همچنین  کبد شود.
را  یخاص يها بیشود اما آس یها درکوتاه مدت منجر به مرگ نم ندهیکشنده آال ریغلظت ز یبررس(Naggar et al., 2009). می باشدخون 

 یبـه بررسـ  لذا  این تحقیق  . (Salamat and Zarie,2012) سازد یرا ممکن م افتهی رییتغ طیزنده ماندن در شرا کهیکند به طور یم جادیا
) به عنوان یکـی از  Gold fish (Carassius auratusماهی  کبد بر بافت  )Aفنل  سی( بوتا کلر، نفتالن، ب ها ندهیاثرات دوز مشخصی از آال

  .پرداخته است ،هاي در برابر سموماندام آسیب پذیر ترین
  

  ها مواد و روش
 یماه يحومه رشت انجام گرفت و نمونه ها یپرورش ياز استخرها یکیاز   1391حوض در مرداد  یاز ماه يریمطالعه، نمونه گ نیجهت انجام ا

 هیـ دانشکده علوم پا ایدر يولوژیب شگاهیآب چاه درآزما يحاو يتریل 70 يها ومی) به آکوارcm23/2±14/19و طول  g47/31±97/100(وزن  
 يهـا توسـط غـذا    یو ماه ضیتعو کباریها هر سه روز  ومیآب آکوار ،قطعه  10-12 ومیآکوار. تعداد نمونه ها در هر افتندیانتقال  النیدانشگاه گ
بـه   یشـگاه یآزما طینمونـه هـا بـا شـرا     يهر روز کنترل شدند. بعد از سازگار pHو   )С˚۲±۲۰دما ( شیدوره آزما یشدند. ط یم هیآماده تغذ

ـ   بیـ ترت نی. بد دندیحوض اضافه گرد یماه يحاو ومیآکوار 3روز به  15مدت  یط مارهایت شیآزما نیمنتقل شدند. در ا ها ومیآکوار  سیکـه ب
پـس از حـل شـدن در اتـانول      g/lμ200 زانیـ ) ،  نفتـالن بـه م  Lv et al., 2007از حل شدن در اتانول( سپ g/lμ۵۰۰ زانیبه م  99فنل % 

)Pollino et al., 2009 زانیمبه  ٪60)  و بوتاکلر μl/l۲۸/۰ (Wany et al., 1992)الزم بـذکر اسـت کـه    دندیها اضافه گرد ومیبه آکوار .
هاي بافتی کبـد هـر مـاهی را      اضافه شدند. به منظور  بررسی یومیآکوار طیفوق مجددا به مح ریمقاد کبار،یآب، هر سه روز  ضیهمزمان با تعو

% منتقـل  70تا انجام سایر مراحل بافت شناسی به الکل  .  سپس نمونه هادساعت فیکس گردی 48تا  24برداشته شد و در محلول بوئن به مدت 
 بافت هاي فیکس شده، پس از انجام مراحل معمول بافت شناسی (آبگیري، شفاف سازي، نفوذ پارافین، قالب يمتر یسانت 2-3گردید. از قطعات 

هاي تهیه شده با استفاده از میکروسکوپ  الیدائوزین رنگ آمیزي شد. اس-ماتوکسیلینمیکرون تهیه و با روش ه 6گیري) برش هایی با ضخامت 
  .نوري بررسی و به کمک دوربین دیجیتال عکسبرداري شد

  
  بحثو  نتایج
  با هر سه سم نشان داد. ماریت جهیحوض در نت یماه کبد دررا  متعددي برروز عوارض ،یبافت يدهایاسال یبررس
در هپاتوسیتها از عوارضی هستند که  واکوئله شدن ،احتقان خون، فی هپاتوسیتهاروهایپرت، کبد نرمال ماهی را نشان می دهد، نکروز  A-1شکل

مواجهه با بوتا کلر  نیز از عالئم دژنرسانس چربی ها، نفوذ لکوسیت  ،هموراژ. ) DوCو (B دیده شدمواجهه با نفتالین کبد ماهی گلدفیش در 
  ).Fو Gمی باشد(  Aمواجهه با بیس فنل ، هموسیدرین از تغییرات هیستوپاتولوژیکی نفوذ لکوسیت ها ، ،نکروزهمچنین  ). Fو Eاست (
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 تیبه فعالبا توجه  يکبد يدهد که اندازه سلولها ینشان م یکروسکوپیم مطالعات. (Naggar et al., 2009)باشد انرژي يو بهره بردار دیتول
بنابراین احتماال هایپرتروفی هپاتوسیتها، افزایش فعالیت سلول هاي کبدي را  .)1378مروستی  صدیق (پوستی و آنها متفاوت است یکیژولویزیف

آن بـه   لیو تبـد  نیهموگلـوب  هیـ تجز، قرمز يگلبولها بیتخر نشان دهنده ، نیدریرنگدانه هموس محتويکبد جهت دفع سموم نشان می دهد. 
سـرعت   شیافـزا  که از آن جمله می توان  به هستند يدر بافت کبد نیدریهموس یعیطب ریمسئول تجمع غ يعوامل متعدد است. نیدریهموس

ـ    یبرخـ  .اشـاره کـرد  از سوخت و ساز آهن،  یو خسارت ناش زیهمول تخریب گلبولهاي قرمز،  و رنگدانـه   يکبـد  رییـ تغ نیاز مطالعـات ارتبـاط ب
  .(Naggar et al., 2009)دهد یرا نشان م نیدریهموس

 نکروز ضایعه اي است که در اثر کاهش فعالیت سلولها و در نهایت مرگ آنها در کبد رخ می دهد،  هسته سلولهاي نکروزه دچار تغییراتـی نظیـر  
به نظر می رسد ورود آالینده ها به بدن ماهی در وحله اول  .)1378 یمروست قیو صد ی(پوستمی شودکروماتوز، پیکنوز، کاریولیز و کاریورکسی 

باعث افزایش فعالیت هپاتوسیتهاي کبدي جهت دفع سموم می گردد اما در صورتی که مواجهه به صورت مزمن ادامه یابد فعاالیت سـلولها کـم   
نکروز کبدي می گردد. همولیز گلبولهاي قرمز و دژنرسانس واکوئلی در مرحله بعد رخ می  شده و شروع به تخریب می کنند که این امر منجر به

واکوئله شدن هپاتوسیتها احتماال  نشانه عدم تعادل میان سرعت سـنتز مـواد در سـلولهاي پارنشـیمی کبـد و       .)Naggar et al., 2009(دهد
نتیجه اثر  احتماال در مجموع می توان گفت، تغییرات پاتولوژیکی کبد،  Gingerich, 1982). سرعت آزاد سازي آنها به گردش خون می باشد(

مستقیم آالینده ها بوده و یک شاخص کیفی خوب و مطمئن براي نشان دادن استرس ناشی از ورود سطوح پایین این سموم به محـیط زیسـت   
  ماهی ها،  محسوب می شود. 
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