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 Carassius auratus) اثرات سطوح کشنده و تحت کشنده ماالتیون  در ماهی قرمز

(Linnaeus, 1758شناسی، بافت شناسی کبد و آنزیم های کبدی : مطالعات خون 
4یمحمد مازندران ،3یدزادمج ید، وح2یمانپور، محمدرضا ا1*یکاشان ییحنا ینبز

 
 آموخته دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایراندانش1

 و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران  گروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزیاستاد، 2
 ، ایراننندجساستادیار، گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، 3

 دانشیار، گروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران   4

 18/11/59یرش: پذیخ تار؛  12/8/59یخ ارسال: تار
 چکیده

قرمز نر مورد بررسی قرار گرفت. به این در بررسی حاضر اثرات مواجهه کشنده و تحت کشنده سم ماالتیون در ماهی
لیتر( مورد مواجهه قرار  گرم/میلی 21تا  11منظور در ابتدا ماهیان با سطوح مختلف غلضت کشنده ماالتیون )

گرم  برای این ماهی محاسبه گردید. سپس ماهیان با غلظت های میلی 1/23ماالتیون برابر با  50LCگرفتند و مقدار 
ماه مورد مواجهه  9مدت گرم در لیتر( بهمیلی 023/0) 50LC 01/0گرم در لیتر( و میلی 23/0)  50LC 1/0تحت کشنده 

های سفید و قرمز، هموگلوبین، تعداد گلبول قرار گرفتند. بعد از اتمام آزمایش تأثیر این سم بر میزان هماتوکریت،
(، MCHC(، غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی )MCV(، متوسط حجم گلبولی )MCHمتوسط هموگلوبین گلبولی )

(، تستسترون، پروتئین کل و AST(، آسپارات آمینو ترانسفراز )ALP(، آلکالین فسفاتاز )ALTآالنین ترانسفراز )
های سفید و قرمز، متوسط هموگلوبین گلبولی هماتوکریت، هموگلوبین، تعداد گلبول گلوکز خون بررسی شد. درصد

(MCH( متوسط حجم گلبولی ،)MCV( و غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی )MCHCدر بین گروه ) های آزمایشی
از سم ماالتیون بودند کمترین میزان هماتوکریت،   50LC 1/0که ماهیانی که تحت غلظت طوریدار بود بهمعنی

نسبت به تیمار شاهد داشتند. کمترین میزان آالنین  MCHCو  MCHهای سفید و قرمز، هموگلوبین، تعداد گلبول
و حداقل میزان آلکالین  ماالتیون مشاهده شد  50LC 1/0آمینوترانسفراز، پروتئین کل، تستسترون و گلوکز در تیمار 

 دژنره قبیل از های بافت شناسی عوارضیدست آمد. در بررسیو آسپارات آمینوترانسفراز در گروه شاهد به فسفاتاز
 نکروز و مالنوماکروفاژها تجمع کبد، هپاتوسیت هایسلول گسترده واکوئلیزاسیون هپاتوسیت، هایسلول شدن

شاهده گردید در عین حال در ماهیانی که مواجهه داده شده بودند م 50LC 1/0در ماهیانی که با غلظت  کبد موضعی
 تری ثبت گردید.مواجه شده بودند عوارض کبدی مالیم 50LC 01/0با غلظت 

 1، ماالتیون، پارامترهای خون شناسی،  بافت شناسیC. auratus: یدیکل هایواژه

                                                      
 z.h.kashani@gmail.comنویسنده مسئول: *

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 12

http://jair.gonbad.ac.ir/
http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-424-en.html


 79پاییز ، سوم، شماره ششمشناسی کاربردی/ دوره های ماهینشریه پژوهش

15 

 مقدمه

باالی مواد های سازی آبی پایین است یا خطر غلظتها در فصل خشک که ظرفیت رقیقکشآفت

شوند. عالوه بر این، فصول خشک، شیمیایی در حال افزایش است سبب مشکالت زیست محیطی جدی می

 (.Adedej et al., 2009) خصوص ماهیان و پرندگان استدوره حیاتی مهمی برای بعضی از حیوانات به

 باجتنا امری نشود مرسوم هیگیا آفات با بیولوژیک مبارزه هایشیوه که زمانی تا کشآفت سموم از استفاده

کمتر  عمر نیمه و درجه سمیت با هاییکشآفت از حداقل که است این بر توصیه بنابراین است، ناپذیر

 نظیر تهدیدهایی با همواره طبیعی محیط بخش ترینبزرگ عنوانبه آبی هایاکوسیستم شود. استفاده

 کشآفت سموم برای هدف محیط عنوانبه آبی هایاکوسیستم است. مواجه زیستی تنوع و ژنتیکی محدودیت

 و هاکشآفت استعمال از ناشی سمیت به مربوط هایهداد .(Venkateswara Rao, 2006) باشدنمی نظر مد

شناسی سم خطرات تعیین و سنجش برای ایپایه و مبنا عنوانبه مثل ماهی هدف غیر موجودات بر آن تأثیر

 (.,Gangolli 1999) است آبی هایسیستم بر هاکشتآف (Ecotoxicology) اکولوژیکی

کش، جهت مبارزه با آفات حشره عنوانهب است که یاسموم ارگانوفسفره نیتراز خطرناک یکی ونیماالت

 بوجود آورده است ایدن سرتاسر در ستیز طیمح یبرا یقرار گرفته و مشکالت استفاده مورد ،ینبات

(Elbadawi and Ramadan, 2006). تریگرم در لمیلی 149 زانیبه م گرادیدرجه سانت 29در آب  ونیماالت 

عمدتاً  ونی. ماالتگرددیم حل سهولته ب زیها و اتر نهمچون الکل، استر، کتون ییهاحالل حل شده و در

 .گذاردیم یبر جا انیماه مختلف یهانهگو بر یمخرب اتو تأثیر (Edwards, 2006) است یاثرات سم یدارا

های زیستی عمومی و نشانگر ترین شاخصهای خونی و تغییرات پروفیل شیمیایی خون، یکی از مهمویژگی

هاست که در عمده ناشی از تأثیر آالینده طورتغییر در متابولیسم و هموستئازی بدن ماهی است که به

 (. Amini and Oryan, 2002شود )ها استفاده میشناسی آزمایشگاهی از آنهای سمپژوهش

های ترین مایعات زیستی بدن است که تحت تأثیر حالتعنوان یک بافت سیال، یکی از مهمخون به

کش در آب نوعی (. آفتAmini and Oryan, 2002شود )مختلف، ترکیبات آن دستخوش تغییر و نوسان می

 .اثرگذار استهای خون شناسی نظیر میزان هماتوکریت شود و بر شاخصاسترس شیمیایی محسوب می

 است (Cyprinus carpio) یکپور معمولای شبیه ماهی قرمز از لحاظ شرایط زیستی و تغذیه

(Vosoughi and Mostajir, 1993.) یمثل دیگسترده در مطالعات تول طورکه به یماه نیا تیباتوجه به اهم 

 نیتوجه به ورود گسترده ا با .(Bjerselius et al., 2001) ردیگیاستفاده قرار م موردی هورمون هاییو بررس

سموم و  نیای در مورد اهای گستردهامروزه پژوهش ان،یماه نیا ستیمحل ز یآب هایطیمح سموم به

 و عملکرد اتیخصوص ،صورت گرفته است. باتوجه به شباهت انیماه ژهیو به انیها با آبزتداخل آن شیافزا

 شود پژوهش انجام گرفت تا مشخص نی، ازیاداقتصادی  تیبا اهم ایعنوان گونهبه یگونه با کپور معمول نیا
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 یابیارز برایی الگوی کل کیخطرناک است تا بتوان  انیماه نیسم برای ا نیاز ا یو چه غلظت زانیکه چه م

 در نظر گرفت. انیدر کپورماه بر تغییرات خونی و بافت شناسی مواد نیا تیسم

 

 هامواد و روش

عدد ماهی قرمز جهت انجام مراحل  222تعداد  :سازگاری ماهیان با شرایط آزمایشماهی و تهیه بچه

به مرکز تحقیقات آبزی  1354آزمایش از مزرعه پرورش ماهی واقع در رشت تهیه و در اردیبهشت ماه 

پروری شهید ناصر فضلی گروه شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منتقل شد. این 

ماه از اردیبهشت تا آذر انجام شد. مولدین نر ماهی قرمز پس از صید برای سازگاری با  7مدت تحقیق به

صورت جداگانه هفته در مخازن فایبر گالس نگهداری شدند. هریک از ونیروها به 1مدت محیط آزمایش به

ی فیزیکی و به سیستم هوادهی مجهز شدند تا سطح اکسیژن آب در سطح استاندارد قرارگیرد. پارامترها

گراد، درجه سانتی 7/21±14/2ترتیب در محدوده به pHشیمیایی آب از جمله دما، میزان اکسیژن و 

 Biomarقرار داشتند. طی این مدت ماهیان با جیره غذایی بیومار ) 8±28/2 بر لیتر و گرممیلی 9/2±6

Co., France بار تغذیه شدند.  2( روزانه 

منظور یافتن محدوده غلظت کشندگی سم ماالتیون روی مولدین به آزمایش:تعیین غلظت میانه و طرح 

گرم در لیتر در نظر گرفته شد. در هر میلی 29و  24، 23، 22، 17، 19های نر ماهی قرمز محدوده غلظت

 طی در(. Di Giulio and Hinton, 2008)ماهی قرار گرفت. در دوره آزمایش غذاذهی قطع شد  12تیمار 

 تا شد نگهداری یکسان آزمایش دوره در طی شرایط تمام و کنترل آب شیمیایی و فیزیکی شرایط آزمایش،

به  هاآکواریوم تمامی(. and Hinton, 2008 Di Giulioباشد ) سمیت مختلف هایغلظت متغیر، عامل تنها

 در ساعت 56 مدتبه ماهیان تمامی .شدندمی هوادهی شود ایجاد هاآن در آشفتگی حداقل که ایگونه

 Hotos) شد محاسبه ساعت 56و  72، 48، 24های زمان در تلفات میزان و نگهداری مورد نظر هایغلظت

and Vlahos, 1998.)  50مقادیرLC افزارنرم دست آمده با استفاده از بهProbit    گرم در میلی 9/23برابر

50LC  1/2 (39/2 )های غلظت بر اساس نهایی تیماربندی ، 50LCاز تعیین میزان  پس لیترسم ماالتیون بود.

 این معرض در ماه 7 مدتبه ماهیان و شد انجام شاهد )بدون سم(  تیمار و ماالتیون50LC   (239/2 ) 21/2و 

 از سم ماالتیون قرار گرفتند. غلظت
 

بعد از طی دوره قرارگرفتن ماهیان در معرض سم ماالتیون، مولدین با عصاره  شناسی:های خونبررسی

سی انجام گرفت. سی 2های هپارینه گیری از ماهیان با استفاده از سرنگگل میخک بیهوش شدند و خون

دور در دقیقه  4222دقیقه و در  12مدت های مویینه حاوی خون، بهگیری هماتوکریت، لولهبرای اندازه

گیری شد ها اندازهنتریفیوژ شدند. سپس با استفاده از میکرو هماتوکریت خوان، میزان هماتوکریت نمونهسا
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(Amini and Oryan, 2002.) گیری پارامترهای بیوشیمیایی خون، پالسما خون با همچنین جهت اندازه

گلوکز، پروتئین کل با استفاده دقیقه سانتریفیوژ گردید. غلظت  8مدت به 8222دستگاه سانتریفیوز در دور 

های گیری گلوکز و پروتئین )شرکت پیشتاز طب( و بر اساس روشهای کمی مخصوص اندازهاز کیت

تستسترون در این  هورمونفتومتریک و برای تعیین پروتئین کل از دستگاه الکتروفتومتر استفاده شد. 

، ساخت چک( Immunotechاسپکتریا )شرکت با استفاده از کیت  (RIA)مطالعه به روش رادیو ایمنسی 

(. سنجش آنزیم آالنین آمینوترانسفراز و آسپارات آمینوترانسفراز به روش Simmons, 1997گیری شد )اندازه

 (.Simmons, 1997سنجی سینتیک و آلکالین فسفاتاز به روش آنزیماتیک سینتیک صورت گرفت )رنگ

های بافت شناسی، اندام کبد ماهیان مورد آزمایش بالفاصله منظور بررسیبههای بافت شناسی: بررسی

ساعت، از محلول بوئن  24ها پس از پس از مرگ جدا شد و در محلول فیکساتور بوئن تثبیت گردید. نمونه

ها پس از مراحل معمول خارج و برای نگهداری در الکل قرار گرفت. برای تهیه اسالیدهای بافتی، نمونه

میکرونی با 3/2های بافتی گیری، برشسازی پارافینه شدن، قالبگیری، شفافارتند از آبشناسی که عببافت

ائوزین و  -آمیزی هماتوکسیلیندستگاه میکروتوم آماده شد و روی الم، مونته گردیدند. اسالیدها با رنگ

به مانیتور و نصب المل روی الم حاوی بافت آماده شد. اسالیدهای بافتی با کمک میکروسکوپ نوری متصل 

 (. Afzali et al., 2010مجهز به دوربین عکاسی مورد بررسی قرار گرفتند )

 

 نتایج

 یافتن منظوربه ابتدایی هایآزمایش انجام از : پسهای مختلف سممیزان تلفات در مواجهه با غلظت

 لیتر  در گرممیلی 29و  23، 22، 17های قرمز، محدوده غلظت ماهی روی ماالتیون سم کشندگی محدوده

(ppm )ساعت روی ماهیان قرمز تعیین  24، 48، 72، 56های ماالتیون در زمان کشندگی محدوده عنوانبه

گرم میلی 29و  23، 22ساعت در تیمارهای 56شد. بر اساس نتایج حاصل از این بررسی، میزان تلفات در 

 ر بودند. درصد ماهی در هر تیما 52و  22،42ترتیب برابر در لیتر به

، با افزایش غلظت سم ماالتیون، میزان هماتوکریت، 1مطابق نتایج در جدول  شناسی:نتایج خون

داری طور معنینسبت به گروه شاهد به MCHCو  MCHهای قرمز و سفید خون، هموگلوبین، تعداد گلبول

داشتند کمترین میزان  ماالتیون قرار  50LC 1/2طوری که ماهیانی که تحت تأثیر غلظت کاهش یافت. به

 را داشتند. MCHCو  MCHهای قرمز و سفید خون، هماتوکریت، هموگلوبین، تعداد گلبول
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در  سمم مماالتیون   در تیمارهای مختلف( C. auratusنر ) مولد قرمزنتایج حاصل از آنالیز خون ماهی  -1جدول 

 .میانگین( ±پایان آزمایش )انحراف معیار 

 تیمار
 پارامتر

 ماالتیون 
(50LC1/2) 

 ماالتیون

 (21/250LC ) 
 شاهد

 )بدون سم(

 c22/31 62/2±b34/39 22/1±a22/46±22/1 هماتوکریت )%(
 c16/3 97/2±b33/8 86/2±a9/14±76/2 هموگلوبین )%(

 c8 19/1±b12 95/2±a 3/12±97/2 /میلی متر مکعب(912گلبول قرمز )تعداد 

 c52/1 98/2±b58/1 19/1±a19/3±93/1 مکعب(/میلی متر 412گلبول سفید )تعداد 

MCV (212)2/7 فمتولیتر±a387 3/3±b393 1/8±a,b373 

MCH )9/5 )پیکوگرم±c98/35 7/9±b33/83 26/4±a85/117 

MCHC )%( 12/2±c17/12 93/8±b27/23 92/2±a99/31 

 باشد.( می>29/2pدار )دهنده وجود اختالف معنیحروف انگلیسی غیر مشترک در هر ردیف نشان
 

 جدا را خون سرم بیوشیمیایی، مطالعات منظوربه سم، برابر در مولدین گرفتن قرار معرض در از پس

 آسپارات ،(ALT) آمینوترانسفراز آالنین ،(ALP) فسفاتازآلکالین  شامل متابولیکی هایآنزیم مقدار و نموده

 شده بیان 2 جدول در که شد گیریاندازه خون گلوکز و کل پروتئین تستسترون، ،(AST) آمینوترانسفراز

داری ، پارامترهای بیوشیمیایی خون در میان تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی2بر اساس نتایج جدول  .است

دهد که با افزایش غلظت سم ماالتیون، میزان آالنین آمینوترانسفراز، نتایج نشان می  (.P<29/2داشتند )

طوری که ماهیانی که داری کاهش یافت. بهطور معنیو آسپارات آمینوترانسفراز به (ALP) فسفاتاز آلکالین

از ماالتیون بودند باالترین میزان را نسبت به گروه شاهد داشتند. میزان  50LC 1/2در مواجهه با غلظت 

و این پارامترها در گروه شاهد  (P<29/2(دار بود گلوکز، پروتئین کل و تستسترون میان تیمارها معنی

 نسبت به سایر تیمارها افزایش یافت. 
 

سم  در تیمارهای مختلف( C. auratusنر ) مولد قرمزخون ماهی بیوشیمیایی  نتایج حاصل از آنالیز -2 جدول

 میانگین( ±در پایان آزمایش )انحراف معیار  ماالتیون

 تیمار

 پارامتر

 ماالتیون 

(1/250LC ) 

 ماالتیون 

(21/250LC ) 

 شاهد

 98/2±a33/388 98/2±b33/196 98/2±c33/112 (ALP)آلکالین فسفاتاز 

 92/2±a3/1136 92/2±b9/1128 91/2±c33/528 (AST)آسپارات آمینوترانسفراز 

 92/2±a34/12 92/2±b14/7 92/2±c64/2 (ALT)آالنین  آمینو ترانسفراز 

 c12/2 22/2±b81/2 29/2±a46/3±21/2 تستسترون

 229/2±c88/2 229/2±b51/2 229/2±a18/3 (TP)توتال پروتئین 

 c6/23 97/2±b34/28 97/2±a34/42±97/2 گلوکز

 باشد.( می>29/2pدار )دهنده وجود اختالف معنیحروف انگلیسی غیر مشترک در هر ردیف نشان
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 1/2شناسی کبد ماهیان مولد نر قرمز که در معرض غلظت های بافتدر بررسی شناسی:های بافتبررسی

50LC  واکوئلیزاسیون هپاتوسیت، هایسلول شدن از سم ماالتیون قرار داشتند عوارضی از قبیل دژنره 

 سم از که ماهیانی کبد در موضعی نکروز و مالنوماکروفاژها تجمع کبد، هپاتوسیت هایسلول گسترده

 21/2همچنین ماهیانی که تحت تأثیر غلظت  .شد مشاهده کردند، استفاده 50LC 1/2 غلظت با ماالتیون

50LC  ترین عارضه در این ماهیان صورت موضعی بود و مهماز ماالتیون قرار داشتند این تغییرات بیشتر به

 (.  1تجمع مالنوماکروفاژها بود )شکل 

 

  

  
 

( A) -مواجهه شده با غلظت تحت کشنده مماالتیون  (C. auratusماهی نر )شناسی کبد بررسی بافت -1شکل 

 (B) -: تجمع موضعی و مالیم مالنوکاروفاژaگرم در لیتر( میلی 23/0) 50LC 01/0ماهیان مواجهه شده با غلظت 

دژنمره   :bتجممع گسمترده مالنوماکروفماژ     :aگرم در لیتر(میلی 3/2) LC50 1/0ماهیان مواجهه شده با غلظت 

: نکمروز موضمعی   aگرم در لیتمر( میلی 3/2) 50LC 1/0ماهیان مواجهه شده با غلظت  (C) -هاشدن هپاتوسیت

 50LC (3/2 1/0( ماهیمان مواجهمه شمده بما غلظمت      D) -ها دژنره شدن هپاتوسیت :bهای کبدی هپاتوسیت

 ها: دژنره شدن هپاتوسیتbهای کبدی واکئولیزاسیون گسترده هپاتوسیت :aگرم در لیتر(میلی
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 یریگیجهنت و بحث

کش بر های کشنده این حشرهدر تحقیق حاضر عالوه بر تعیین درجه سمیت ماالتیون، اثرهای غلظت

دست آمده از آزمایش سمیت های خونی ماهیان مولد نر قرمز نیز بررسی شد. نتایج بهبرخی شاخص

گرم میلی 92/23برابر با ساعت برای مولدین کپور  56ماالتیون نشان داد که میزان غلظت کشنده در طی 

 برای مناسب فاکتور یک عنوانبه تواندمی خون سرم بیوشیمیایی پارامترهای در لیتر است. تغییرات

 معرض در ماهی فیزیولوژیکی وضعیت تعیین و هدف هایاندام در کشنده تحت سمیت اثرات تشخیص

 (.Bagheri, 2007گرفته شود ) نظر ماالتیون در کشآفت

کش های سفید، هموگلوبین و هماتوکریت در ماهیان در معرض آفتهای قرمز خون، گلبولگلبولتعداد 

داری بودند که این با نتایج تحقیقات محققینی مانند کاویتا نسبت به گروه شاهد دارای کاهش معنی

(Kavitha et al., 2010که اثر ارسنات را بر کپور هندی ) (Catla catla)  همکاران )و کوپروجو وKöprücü 

et al., 2006 تأثیر دیازینون را بر گربه ماهی اروپایی )(silurus glanis)  .بررسی کردند، مطابقت دارد

 Kudirat) ها در معرض آالینده باشدتواند ناشی از مرگ آنهای قرمز میمشاهده کاهش تعداد گلبول

Adeyemo, 2007 .) 

ماالتیون بودند نسبت به گروه  در ماهیانی که در معرض سمهای سفید در تحقیق حاضر تعداد گلبول

( بود. باتوجه به اینکه Banaee et al., 2008داری بود که مشابه نتایج تحقیقات )شاهد دارای کاهش معنی

تواند سبب اختالل در فرآیند های سفید کلیه است، تأثیر یا تجمع آالینده در کلیه میمحل ساخت گلبول

توان به های سفید در این تحقیق را احتماالً مید. بنابراین، یکی از دالیل کاهش گلبولها شوساخت آن

 (.Ololade and Ogini, 2010تخریب بافت کلیه نسبت داد )

های دیگر که در معرض سم قرار میزان هموگلوبین در تحقیق حاضر در تیمار شاهد نسبت به گروه

 ,.Svoboda et alاین امر با نتیجه تحقیقات اسوبودا و همکاران ) داری باالتر بود کهطور معنیداشتند به

های هماتولوژیک در معرض دیازینون انجام دادند منظور تعیین شاخصبه ،Cyprinus carpio( درباره 2001

( بیان کردند که کاهش هموگلوبین و Singh and Srivastava, 2010مطابقت دارد. سینگ و سریواستاوا )

های قرمز های قرمز باشد. از آنجا که هموگلوبین در گلبولتواند به سبب کاهش تعداد گلبولمیهماتوکریت 

تواند در آن تأثیر بگذارد. برای مثال پاره شدن گلبول قرمز میتواند های قرمز میاست، پس اختالالت گلبول

تواند علت های قرمز می. بنابراین، آسیب گلبول(Ololade and Ogini, 2010) سبب کاهش هموگلوبین شود

های تواند از طریق خون خود را به اندامهای قرمز در این تحقیق باشد، چرا که آالینده میکاهش گلبول

 .(Adeyemo et al., 2011) ها تجمع نمایدمختلف برساند و ممکن است در آن

در سنجش میزان عنوان یک شاخص بالینی ای بهغلظت کل پروتئین پالسما نسبت به محدوده پایه

 ,Atamanalp and Yanik) شاود کاار بارده مای   های آبزی بهسالمتی، استرس و وضعیت بدنی ارگانیسم
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ها به آسایب سالولی اسات، لاذا باا سانجش       ترین پاسخ(. تغییر در سنتز پروتئین یکی از متداول 2003

 هاا پروتئین اکثر اینکه به باتوجه(. Canli, 1996توان به میزان آسیب سلولی پی برد )میزان پروتئین می

 در کاه  ماهیاانی  کباد  نقاص  باه  اسات  ممکن خون پالسمای در پروتئین کاهش شوندمی سنتز کبد در

در این بررسی میزان پروتئین کل نسبت به تیمار شااهد   .داد ارتباط گیرندمی قرار ها کشآفت مجاورت

 کبدی است.های داری داشت که احتماالً ناشی از آسیبکاهش معنی

(. >29/2Pداری در میانگین میزان گلوکز خون ماهیاان مشااهده شاد )   در این تحقیق کاهش معنی

دهد که میزان گلوکز باا افازایش   ( نشان میSoltani and Rostami, 2002های سلطانی و رستمی )یافته

مغایرت دارد. غلظات  داری افزایش یافته است که با نتایج حاضر در این تحقیق طور معنیغلظت سم، به

-هایی مانند گلوکاگون و کورتیزول تنظایم مای  های پیچیده هورمونگلوکز در سرم در اثر فعل و انفعال

 Martin andتواند سبب افزایش مقادیر گلوکز در پالسما شاود ) های محیطی میگردد، هرچند استرس

Black, 1998.) 
 خاانواده  از دارند، عضوی وجود ماهیان در آمینوترانسفراز که آمینوترانسفراز و آسپارتات آالنینآنزیم 

 حاد هایبیماری در هاآنزیم این مقادیر شوند.می تغلیظ کبد در بافت هاآنزیم این .هستند آمینازها ترانس

 ایجااد صادمات   باه  منجر که کبدی حاد هایبیماری در یابد.افزایش می کبدی سموم با تماس اثر در کبد

افازایش   قابل توجهی طوربه خون سرم در آالنین آمینوترانسفراز فعالیت شوند،می سلولی نکروز یا غشایی

(. در تحقیق حاضر میزان آالنین آمینوترانسفراز نسابت باه تیماار شااهد     Mojabi et al., 2000یابد )می

باشاد. آلکاالین   یافت که احتماال ناشی از تماس طوالنی مدت با این سام مای   افزایشداری طور معنیبه

گاذرد ناگهاان کااهش    یابد و زمانی که از مرحله حاد مای های حاد کبدی افزایش میفسفاتاز در بیماری

(. در این تحقیق میزان آلکالین فسفاتاز باا افازایش میازان ایان     Shisheian and Saeedi, 2007یابد )می

 انادام،  این روی ماالتیون سم منفیِ تأثیر از ناشی کبدیِ هایآسیب که رسدمی نظربه افزایش یافت.سم 

در ایان   ها شاده اسات.  گذاشته و سبب تغییر میزان این آنزیم تأثیر کبدی هایمآنزی ساخت عملکرد بر

تحقیق، میزان آلکالین فسفاتاز در ماهیانی که در معرض سم ماالتیون بودناد، نسابت باه تیماار شااهد      

افزایش داشت، اما با افزایش غلظت سم ماالتیون، مقدار این آنزیم کاهش یافات. نتاایج ایان تحقیاق باا      

هاای کبادی   تاأثیر مااالتیون بار آنازیم     در زمیناه ( Farrokhy et al., 2015) فرخی و همکااران  بررسی

 همخوانی دارد.

 ایان  تارین مهام  از تستوساترون  کاه  دارناد  اساسای  نقش هورمون چندین اسپرماتوژنز انجام جهت

 و شاود مای  ترشاح  بیضاه  هایسلول بین فضای در واقع الیدیگ هایسلول توسط و باشدمی هاهورمون

 روی بسیاری مطالعات. باشدمی ضروری اسپرماتوزوئید تشکیل و ژرمینال هایسلول تقسیم و رشد برای

 بسایار  محیط هایآلودگی به نسبت ماهیان مثل تولید که است کرده مشخص که گردیده انجام ماهیان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 12

http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-424-en.html


 ...قرمز یدر ماه  یوناثرات سطوح کشنده و تحت کشنده ماالت  

15 

(. Jobling et al., 1998) شاود مای  هاا مااهی  در انادوکرینی  تغییرات باعث نهایت در و باشدمی حساس

 دلیال باه  احتماالً که یافت کاهش بودند، سم این تأثیر تحت که ماهیانی در تستوسترون هورمون میزان

کاه فایرچایلاد و    تحقیقای  در. باشاد مای  باافتی  تخریاب  و هورمون این کننده ترشح هایسلول تخریب

 زیسات  خطارات  اثارات  مازمن  و حااد  اثارات  ارزیاابی  دادناد،  انجام( Fairchild et al., 2009) همکاران

، نتاایج  اسااس  بر که شد انجام کمانرنگین آالیقزل نر نوزادان و بالغین بر کلوپیرالید کشعلف محیطی

 نتاایج  باا  موافق که شد تستوسترون کاهش همچنین و اسپرم کمتر تحرک و وزن کاهش باعث سم این

 .باشدمی حاضر تحقیق

 بودند، گرفته قرارماالتیون  مختلف دوزهای معرض در که ماهیان قرمز نر کبد شناسیتباف مشاهدات

 کبد در که عالئمی و گرددمی ماهی این کبد بافت بر مخرب اثرات ایجاد سبب که ماالتیون دهدمی نشان

شود. ماهیانی که در می ماهی مرگ در نهایت و فیزیولوژیکی سبب ایجاد مشکالت شد، مشاهده دیده آسیب

دچار تغییرات شدیدتری بودند.   50LC 21/2بودند نسبت به تیمار   50LC 1/2معرض سم ماالتیون با غلظت 

دلیل دوره صورت موضعی مشاهده شد و این تغیرات احتماالً بهتغییرات بیشتر به   50LC 21/2در تیمار 

 بین مستقیمی رابطه که دهدمی نشان حاضر تحقیق هاییافته نهایت، درطوالنی استفاده از سم بوده است. 

 و دارد وجود قرمز ماهی کبد بافت در شناسیبافت اختالالت ماالتیون و کشهحشر معرض در گرفتن قرار

 دیکا و ماهانتا ) .باشد محیطیزیست هایآلودگی برای مفید نشانگری تواند،می کبد بافت شناسیآسیب

Deka and Mahanta, 2012 تفکیک  و تجزیه کبد، پارانشیمی ساختار همچون تخریب عالئمی ( نیز

 نوعی کبد در را هاهپاتوسیت هسته پیکنوتیک شدن و مرکزی نکروز ها،هپاتوسیت تورم ها،هپاتوسیت

 کبد بافت در .نمودند مشاهده معرض ماالتیون، در گرفته ، قرار(Heteropneustes fossilisماهی )گربه

 واکوئله شدن و تورم همچون هاییآسیب گرفت، قرار معرض ماالتیون در که  Esomus danricusماهی

 (. Das and Mukherjee, 2003شد ) مشاهده شدن نکروزه و هاهپاتوسیت

در بررسی حاضر هرچند هیچ تلفاتی در غلظت تحت کشنده سم ماالتیون در ماهیان قرمز ثبت نگردید 

تواند قرمز میماهی حال شناسی این سم در ماهیان مذکور مشاهده شد. در عینهای بافتی و خوناما آسیب

های آن در یج حاصل از بررسیعنوان یک گونه مدل مورد استفاده قرار گیرد و در برخی موارد نتابه

های مشابه از جمله کپور معمولی بکار گرفته شود. آنچه در این تحقیق مشاهده گردید بیانگر این گونه

غلظت کشنده آن نیز در این ماهیان قادر  21/2های برابر با موضوع است که سم ماالتیون حتی در غلظت

 به ایجاد عوارض بافتی خواهد بود. 
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