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  73-80/ صفحات:  92 بهار، اولم، شماره هفتسال                                                        مجله شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر                              
  

  )Hypophthalmichthys molitrix( بر بافت آبشش ماهی فیتوفاگ پرورشی روي اثرات حاد نیترات
  

  2مهزاد شکوريو  1اله کاظمی ، رضوان1یجورده ایوب یوسفی ،1علی حالجیان*
  ایران، ،رشت ،المللی ماهیان خاویاري دکتر دادمان انستیتو تحقیقات بین1

 ، ایرانواحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی دانشکده علوم و فنون دریایی،2

  11/9/91؛ تاریخ پذیرش:  22/3/91تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
شناسی  بررسی اثرات آسیب ،هدف از این مطالعه .گردد هاي محیط آبی محسوب می فلز روي یکی از آالینده

در  ین منظور ماهیانه اباشد. ب ساعت می 96بر بافت آبشش ماهی فیتوفاگ طی  3NO( Zn(2 مسمومیت با نیترات روي
و  ppm 5تیمار (شاهد،  3گرم در  50±10 وزنی میانگین با تایی 15 هاي گروه لیتري و در 200عدد آکواریوم  12

ppm 10 ( هاي بررسی بافت آبشش از ماهیان در زمان برايبندي شدند.  در شرایط آزمایشگاهی تقسیمتکرار  3و   
 شناسی مرسوم بافت هاي روش از استفاده محلول بوئن، با ها در برداري و پس از تثبیت نمونه ساعت نمونه 96-12

طالعات آمیزي شدند. نتایج م ائوزین رنگ -میکرون تهیه و به روش هماتوکسیلین 7افتی به ضخامت مقاطع ب
هم  هو ب پرخونی آنوریسم، هاي ثانویه، هیپرپالزي، تالنژیکتازي، نکروزي شدن رشته مانندمیکروسکوپی عوارضی 

اهد نشان داد. با افزایش غلظت نیترات هاي ثانویه آبششی را در تیمارهاي مورد آزمون در مقایسه با ش چسبیدن رشته
  تر شد. هاي بافتی در آبشش هم بیش روي و با افزایش زمان مجاورت ماهی، شدت آسیب

  
  بافتی شناسی فیتوفاگ، نیترات روي، آبشش، آسیب کلیدي: هاي هواژ

  
  1مقدمه

انسانی مانند  أها با منش در دهه گذشته ورود آالینده
ا، به مقدار زیادي افزایش ه فلزات سنگین به اکوسیستم

عنوان یک خطر جدي براي  یافته است که این به
آید. تجمع فلزات  شمار می حیات اکوسیستم زمین به

زیستی  سنگین در آب، هوا و خاك، یک مشکل محیط
در  ی از فلز روي غالباًیباشد. مقادیر جز بسیار مهم می

ها  ها و صخره هاي طبیعی در نتیجه تخریب خاك اّب
هاي  آلودگی محیط ).1388کسرایی، ( شود فت مییا

طور جدي در سراسر جهان  آبی با فلزات سنگین به
که ماهی در شرایط  افزایش یافته و با توجه به این

                                                
  alihallajian@gmail.comمسئول مکاتبه: * 

کند ممکن است مقادیر  محیطی خاصی زیست می
زیادي از برخی فلزات سنگین موجود در آب در 

سنگین رو فلزات  از این .هاي ماهی متمرکز شوند بافت
هاي بدن ماهی  علت سمیت و تجمع در بافت هب
هاي آبی  ترین اکوسیستم کننده عنوان یکی از آلوده هب

تواند ایجاد  ویژه براي انسان می همشکالت اساسی ب
برخی از فلزات  .)2002و همکاران،  Karanکنند (

مقدار بسیار  به طبیعیمانند روي، آهن براي رشد و نمو 
ها مانند کادمیوم، سرب و  از آنکم ضروري ولی بعضی 

هاي بسیار  غلظت ه براي موجودات زنده حتی درجیو
هاي صنعتی،  پایین مضر هستند. بنابراین تخلیه زباله

هاي خانگی و احتراق  معدنی، کشاورزي، دفع زباله
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و  Patra؛ 2006و همکاران،  Swarup( سوخت
 )2001همکاران،  و Woodling؛ 2005همکاران، 

هاي مورد استفاده در سیستم  کش ها و قارچ کش جلبک
 )Oladimeji ،1990و  Onwumere( پرورش ماهی

شمار  ههاي اکوسیستم آبی ب منبع اصلی از آالینده
هاي صنعتی منبع  ها فاضالب آیند که از بین آن می

). Kaviraj ،1995( ها بوده است اصلی آلودگی آب
می از هاي س انواع آالینده شاملهاي صنعتی  فاضالب

جمله مواد جامد معلق، ترکیبات آلی، ترکیبات معدنی، 
ها و انواع ترکیبات فلز سمی  کش سموم و آفت

  ).Singh ،2010و  Kumar( باشد می
 اهمیت دنیا در امروزه پروري آبزي هاي فعالیت

هاي  پالنکتون اند و ماهی فیتوفاگ که از کرده پیدا فراوانی
ونه مهم در سیستم گ 4کند، یکی از  گیاهی تغذیه می

مصرف  براياهیان گرمابی در ایران است که پرورش م
طور  گردد. بنابراین ماهیان به انسانی به بازار عرضه می

طبیعی در معرض تماس با تعداد زیادي از فلزات 
ها  سنگین قرار دارند که ترکیبات شیمیایی و غلظت آن

بین باشد. از  ثیر داشتهأتواند بر فعالیت موجودات ت می
عنوان یک  توان به فلز روي، به فلزات سنگین می

ها که باعث  منظور افزایش تولید پالنکتون ریزمغذي، به
افزایش رشد ماهی شده و به آب استخرها اضافه 

زیاد فلز روي از  شود، اشاره نمود و اثرات مصرف می
و  Adhikari( اهمیت است داراياین نظر هم 

Ayyappan ،2004.( اهیان به عنصر روي م رو از این
عنصر معدنی و ضروري و یکی از عناصر  15 وکه جز

و مقادیر بیش  باشند شود، نیازمند می نادر محسوب می
هاي  از آن باعث بروز ضایعات پاتولوژیک در بافت

در . شود خصوص بافت آبشش می بهمختلف ماهی 
توان به مطالعه اثرات هیستوپاتولوژي  این ارتباط می

 هاي ماهی کپور معمولی ات سنگین بر بافتبرخی از فلز

)Cyprinus carpioبشمن و همکاران،  ) (رستمی  
و  بشمن رستمی ؛1386ناجی و همکاران،  ؛1379

) Rutilus rutilus( ) در ماهی کلمه1388 سلطانی،
 کمان آالي رنگین ) در قزل1387 (گرویی و همکاران،

)Oncorhynchus mykiss( فرهنگی و) مرادلو حاجی ،
 Acipenserماهیان ایرانی ( تاس ) و در بچه1386

persicus ،الهی و فتح ؛1388) (مشتاقی و همکاران 
دلیل تماس  ه) اشاره نمود. آبشش ب1389همکاران، 

ترین اعضاي بدن ماهیان  مستقیم با آب از حساس
بررسی اثرات  پژوهش این از رو هدف است. از این

اهی فیتوفاگ مسمومیت حاد نیترات روي بر آبشش م
  .باشد پرورشی در سیستم پرورشی می

  
  ها مواد و روش

 به بررسی اثرات حاد نیترات روي پژوهشاین 
2)3NO( Zn  بر بافت آبشش ماهی فیتوفاگ با متوسط

 ppm 5 تیمار (شاهد، غلظت 3گرم در  50±10 وزنی
روي  مجموعدر تکرار  3) و هر تیمار با ppm 10و 

بررسی  رداخته است. در اینپ 1390ماهی در بهار  135
ابتدا ماهیان به شرایط آزمایشگاهی آداپته شده سپس 

 برايهاي تعیین شده معرفی گردیدند.  در غلظت
بررسی ضایعات بافت آبشش از ماهیان نمونه بافت 

ساعت  96و  72،  48، 24، 12هاي  تازه در زمان
محلول  در ها برداري صورت گرفت. این نمونه نمونه
گیري،  سازي، قالب گیري، شفاف یت، آبتثب بوئن
 -روش هماتوکسیلین به و میکرونی 7 هاي برش

) 1389آمیزي شدند (حالجیان،  ) رنگH&Eائوزین (
 مطالعه مورد نوري میکروسکوپ از استفاده با سپس و

  .گرفتند قرار
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  نتایج
معرض  در که ماهیانی در بالینی مطالعات در
هري ظا میعال ند،داشت قرار نیترات روي هاي غلظت
 شدید بسته شدن باز و شدید، قراري بیمانند 

 و حرکات تشنجی دهان، حفره و آبششی هاي سرپوش
 از سطح هوا بلعیدن آکواریوم، هاي کناره با برخورد

 مشاهده گردید. در بررسی ها آبشش شدن قرمز و آب
شده در بافت هاي میکروسکوپی تهیه  و مطالعه نمونه

هیپرپالزي و هیپرتروفی،  ندمانآبشش ضایعاتی 
هاي ثانویه،  تالنژیکتازي، ادم، نکروزي شدن رشته

، هموسیدرین، کوتاه شدن، چماقی پرخونی آنوریسم،
هاي ثانویه آبششی در هر  هم چسبیدن رشته هو ب شدن

نسبت به شاهد مشاهده  ppm 10و  ppm 5 دو تیمار
آبشش ماهی شاهد و  3تا  1هاي  شکلگردید. 

جاد شده در این بافت در تیمارهاي مورد ضایعات ای
ضایعات آبششی در غلظت دهد.  آزمون را نشان می

ppm 5 نسبت بهppm  10 تر بوده است. بنابراین کم، 
که  با افزایش غلظت نیترات روي و با افزایش زمانی

 ،قرار گرفتند ساعت 96ها در معرض سم تا  ماهی
  ید.هاي بافتی در آبشش هم تشدید گرد شدت آسیب

  

  
  

  
 )H&E, X 245( هاي آبششی تیمار شاهد نمایی از رشته -1ل شک
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  ) بافت آبشش در تیمارF( هاي آبششی ) و چسبندگی رشتهH( هیپرپالزي -2شکل 
  )H&E, X 245(ساعت  12و در زمان  ppm 5با غلظت 

  

  
  

  بافت آبشش در تیمار )N( ی) و نکروز سلولHe( هاي آبششی، هموسیدرین هیپرپالزي، چسبندگی رشته -3شکل 
  )H&E, X 245(ساعت  96و در زمان  ppm 10با غلظت 

  
  بحث

عنوان  طور ویژه جیوه به فلزات سنگین و به
زیستی که قادر به تجمع محیط هاي خطرناك  آالینده

 جديباشد، خطر  در طول زنجیره غذایی آبزیان می

 Hassanin ها و حیوانات توسط براي سالمت انسان
 مقادیر وجود فلزات بااین  گزارش شده است. )2008(

ایجاد  اي مالحظه قابل فیزیولوژیک ثیراتأت بسیار اندك،
بروز  باعث عناصر این افزایش یا کمبود کنند، می
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 این از یکیکه  روي فلز شود، می گوناگون هاي بیماري
 آن با مسمومیت ،شود می محسوب بدن عناصر کمیاب

 جاي به بدن مختلف هاي اماند در گوناگونیآثار سوء 
ساختار  .)1993و همکاران،  Donmezگذارد ( می

عروقی زیاد شبیه  هآبشش در ماهی فیتوفاگ از صفح
یافته  نام المالي اولیه و ثانویه تشکیل به ساختاري به

هاي  است. المالي ثانویه این ماهی طویل بوده و با الیه
انتهاي شوند در  سلولی که به المالي اولیه متصل می

دیستال خود آزاد هستند. یک اپیتلیوم المالي ثانویه 
هاي اپیتلیال،  طبیعی از یک یا دو الیه نازك از سلول

هاي شبیه ستون  هاي خونی و یک ردیف از سلول رگ
و  Athikesavan(ل شده است ییا استوانه ساده تشک

با توجه به  تر بیش. اثرات سمی را )2006همکاران، 
توان دید،  در سطح سلولی بافت می تغییرات فیزیکی

هاي کلراید،  بر اثر بر سلول  بنابراین روي عالوه
اي شدن  مورفولوژي آبشش مانند پیچش یا حلقه

 pHفیزیولوژیکی باعث کاهش  نظرالمالي ثانویه، از 
خون شریانی، کاهش جذب اکسیژن و کاهش ضربان 
قلب و بر جنین تخم باعث افزایش زمان هچ و کاهش 

است از شود. همچنین ماهی ممکن  ء الرو میبقا
مقادیر باالي فلزات  شاملزندگی در محدوده محیط 

سنگین با روي، مس، سرب و جیوه پرهیز کند. بنابراین 
شناسی ماهی  سم ترین فلزات در فلز روي یکی از مهم

باشد و در مقابل تجزیه مقاوم بوده و مدت زیادي  می
مومیت به این فلز ماند. مس در محیط آبی باقی می

ویژه آبشش را  ههاي مهم و حیاتی ماهی ب تواند اندام می
 از ضایعات حاد ناشی از ثیر خود قرار دهد.أت تحت

  طور واضح  هکارگیري فلز نیترات روي بر آبشش ب به
 چون چسبندگی المالها، هیپرپالزي، مواردي همبه 

بعد  پرخونی، نکروز سلولی وتالنژیکتازي که معموالً
شود،  ساعت با افزایش این ضایعات مواجه می 12ز ا

توان اشاره نمود. بنابراین با افزایش غلظت نیترات  می
تر در چنین محیطی، ماهی با  روي و ماندگاري بیش

پژوهش  تري مواجه خواهد بود. در این مسمومیت بیش
   ppm 5ضایعات مشاهده شده در تیمار با دوز 

. ولی با گذشت زمان تر بود کم ppm 10نسبت به دوز 
که   طوري هتر شد، ب ضایعات آبششی هر تیمار بیش

  ساعت نسبت  96هاي  ترین ضایعات در نمونه بیش
. گردیدساعت در هر تیمار مشاهده  12هاي  به نمونه

  علت وجود فلزات سنگین  هعوارض ایجاد شده ب
 ،باشد در ماهی نوعی پاسخ به محیط زیست خود می

هاي ثانویه ایجاد شده  ی رشتهکه چسبندگ طوري هب
علت تغییرات  هگرفتن اکسیژن از سطح آب ب براي

هاي آبششی  گلیکوپروتئین موکوسی در سطح سلول
  تواند باشد و در نتیجه تماس المالها با هوا  می

گردد  یا اکسیژن کالپس و چسبندگی ایجاد می
)، پرخونی و 1379 بشمن و همکاران، (رستمی

 تواند یک نوع پاسخ ایمنی ه میهیپرپالزي ایجاد شد
 از جمله فلزات سنگین در مقابل تحریکات شیمیایی

هاي  باشد. ضایعات هیپرتروفی و هیپرپالزي در سلول
جریان  علت هاپیتلیوم آبششی اختالل ایجاد کرده و ب

هاي آبششی، با کاهش سطح  آب بین رشتهنداشتن 
 Marioaraباشد ( تنفسی و عملکرد تنفسی همراه می

هاي صورت گرفته در این  بررسی ).2009و همکاران، 
بر روي آبشش ماهیانی که در معرض فلز  پژوهش

ر ضایعات ت دهنده بیش روي قرار گرفته بودند، نشان
هاي  پاتولوژیک از جمله هیپرپالزي، چسبندگی رشته

  باشد. ثانویه، نکروز سلولی و پرخونی می
ي مطالعات صورت گرفته روي اثرات سولفات رو

ماهی کپور معمولی توسط ناجی و  بر بافت آبشش بچه
کارگیري کادمیوم بر روي کپور  ه، ب)1386(همکاران 

  ، )2009( و همکاران Marioaraاي توسط  نقره
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اي توسط  اثرات فلز نیکل بر روي ماهی کپور نقره
Athikesavan  این همانند  )2006(و همکاران

روز به  10 پژوهش نشان دادند که با گذشت زمان از
روز با تشدید ضایعات  30روز و در نهایت به  20

هاي اپیتلیال آبشش و پرخونی  آبششی و تخریب سلول
 هاي رفتن قابلیت بین از نتیجه سبب در همراه بود و

  مطالعات صورت گرفته  گردیده است. آن ساختاري
اثر سمیت حاد سولفات آلومینیوم در ماهی کلمه 

آال  روي ماهی قزل )،1385( توسط گرویی و همکاران
کپور ماهی ، )Brown )1998و   Colinsتوسط
 نشان دادند مطالعهاین همانند  )Jeney  )1992توسط

ساعت  96که با افزایش غلظت و با گذشت زمان تا 
هاي  رشته هاي عمومی، بر شدت یافتن آسیب عالوه

پرخونی  چسبندگی، هیپرپالزي و شدت هآبششی ب
)، 2008و همکاران ( Fernandesایجاد شده است. 

دلیل  نشان دادند که تغییرات بافتی ایجاد شده به
مدت ماهی به فلزات سنگین منجر به  مجاورت طوالنی

اختالالت تنفسی، گردش خون و تنظیم اسمزي در 
 و همکاران Alvaradoعالوه  هاین ماهیان شده است. ب

گیر سلول  )، گزارش دادند که افزایش چشم2006(
هاي  د در آبشش منجر به ضخیم شدن سلولیاکلر

هاي کلراید به لبه  اپیتلیال، افزایش مهاجرت سلول
جوشی المالي  المالي ثانویه، تحریک هیپرتروفی و هم

عنوان پاسخی  تواند به ثانویه شده است. این امر می
 برايمعرض قرار گرفتن فلزات سنگین  نامشخص در

  ته شود.سالمت و زنده ماندن ماهی در نظر گرف
 مشاهده ضایعات که گفت توان طورکلی نمی هب

اگر ماهیان  ولی شود، می ها ماهی این مرگ شده باعث
کننده قرار داشته  مسموم مواد معرض م دریطور دا هب

ثیر منفی أت ها آن طبیعی زندگی و رشد بر باشند، دقیقاً
 بهداشت نظر نقطه از که این خواهد گذاشت. ضمن

از جمله  یزیستمحیط  آالینده دموا چه چنان عمومی
 شده و بافتی هاي آسیب چنین بروز فلز روي باعث

 حد از ها ماهی بدن در اه این آالینده چه میزان چنان
 ماهیانی چنین مصرف شود، تر بیش استاندارد و مجاز

  .زا باشد بیماري و خطرآفرین انسان براي تواند می
  

 سپاسگزاري
ن محترم انستیتو ریاست و معاونی از وسیله بدین

، المللی ماهیان خاویاري دکتر دادمان تحقیقات بین
محترم بخش فیزیولوژي و بیوشیمی آن  کارشناسان

  که مرکز جناب آقاي مهندس پوردهقانی و مروتی 
 ،در اجراي این طرح کمال همکاري را داشتند

  .نمائیم سپاسگزاري می
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