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 چکیده

ولوژیک های پاتسزایی بر آبزیان دارند و بر اساس شاخصسموم کشاورزی از جمله سموم پرمصرف هستند که تأثیر به 

ر ساختا کش گالیفوزیت برهای مختلف سم علفبرد. در پژوهش حاضر اثر غلظتها پیتوان بر میزان سمیّت آنمی

 20و  10 ،5) های مختلف سم گالیفوزیتدر معرض غلظتآبشش ماهی کپور معمولی بررسی گردید. ماهیان مورد نظر 

سط سپس تو قرار گرفتند.یک هفته  و یک گروه شاهد در طی( گرم بر لیترمیلی 05/20درصد غلظت کشنده )

های بافتی شناسی، برشها استخراج و سپس با روش استاندارد بافتآبشش، میخک بیهوش شدندگل  سوسپانسیون

روفی هیپرت های بافتی از جمله هیپرپالزی وآسیبتهیه و اثرات هیستوپاتولوژیک بررسی شد. بر اساس مشاهدات، 

ها، شتههای رهای اپیتلیوم از غشای پایه، چماقی شدن انتهای آبششی، واکوئله شدن المالیی، جدا شدن سلولسلول

زایش شد. با اف های ثانویه دیدهایجاد سینوس خونی، ادم شدید المالی اولیه و ثانویه، چسبندگی، تخریب و نکروز رشته

 ت از جملهاثرا شناسی بافت آبشش شدیدتر بود به طوری که شدیدترینها بر ساختار و ریختمیزان غلظت سم، اثرات آن

های ین شاخصدرصد غلظت کشنده( مشاهده گردید. به طور کلی از ا 20) 3چسبندگی شدید و نکروز در تیمار شماره 

یت م گالیفوزسشده  ه نمود. بر اساس اثرات پاتولوژیک مشاهدهتوان به عنوان بیومارکرهای زیستی استفادپاتولوژیک می

 گردد.های آبزیان معرفی میجزو سموم با اثر شدید بر بافت
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 مقدمه

زافزون های اخیر با رشد روباشد. در سالها و تولیدات کشاورزی غیرارگانیک میی فعالیتتوسعه، های امروزیدغدغه یکی از

های محلول وها و سایر مواد کشها، علفکشو انواع آفت شیمیایی کودهای از و استفاده های کشاورزیجمعیت بشری فعالیت

ثرات های آبی شده و امها وارد اکوسیستها از طریق جویبارها و یا زهکشاست که ساالنه بخش زیادی از آنشیمیایی افزایش یافته 

 (. Ahmad et al., 2000; Adeyemo, 2005نمایند )مخربی را بر آبزیان ایجاد می

یکی از ردند. سم گالیفوزیت گکش از جمله سم گالیفوزیت از جمله سمومی هستند که ساالنه به مقدار زیاد مصرف میسموم علف

 های هرز وساله و چندساله، علفغیرانتخابی و سیستمیک است که جهت کنترل گیاهان یکهای کشعلف ترینپرمصرف

 شیل
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شود و حاللیت آن در آب های آبی استفاده میهای استخرها و اکوسیستمغیرکاربردی در مزارع کشاورزی، فضاهای سبز و حاشیه

 گردند.های آبی می(. بنابراین به راحتی وارد اکوسیستمAyoola, 2008بسیار باالست )

 اغلباست که در  یکی از آبزیان ارزشمند و اقتصادی (Cyprinidae) از خانواده کپورماهیان (Cyprinus carpio) معمولیماهی کپور

سال  هانی آن دررداشت جباال است به طوری که بیابد و از ماهیان زود بازده و با تولید کشورهای جهان از جمله ایران پرورش می

(. از Peteri, 2004گردد )میلیون تن بوده است بنابراین به عنوان یکی از آبزیان پرمصرف جهان محسوب می 4در حدود  2010

 ر برای حیاتافتد و این امشود، حیات این آبزیان به خطر میهای تکثیر این ماهی وارد میآنجایی که سموم کشاورزی به محیط

 شود.ها تهدید محسوب میها از جمله انسانکنندگان آنمصرف

ئد و فع مواد زادباز،  های حیاتی ماهیان است که در فرآیندهایی از جمله تنفس، تنظیم اسمزی، تعادل اسید وآبشش یکی از اندام

أثیر به میایی آب تی و شیراتی در فاکتورهای فیزیکغیره نقش دارد و از طرفی با محیط بیرون ارتباط مستقیم دارد و هر گونه تغیی

جمله فلزات سنگین  های شیمیایی از(. مطالعات نشان داده ورود آالیندهFarrell et al., 2011سزایی بر این اندام خواهد داشت )

(Nero et al., 2009; Elahee and Bhagwan, 2007; Olojo et al., 2005( و سموم کشاورزی )Hedayati et al., 2016aبر ر ) وی

ار بافت ر ساختبکش گالیفوزیت ها اثرات مختلفی دارد. در پژوهش حاضر تأثیر سم علفسالمت آبزیان و ساختارهای بافتی آن

 آبشش مطالعه شده است.

 هامواد و روش

رورش ماهی بخش متری از استخرهای پسانتی 1/10الی  9/6گرم و طول  16تا  10قطعه ماهی کپور معمولی با وزن  400

ها به مدت خصوصی تهیه و به آزمایشگاه تحقیقاتی منتقل شدند. قبل از انجام آزمایش، جهت سازگاری با شرایط آزمایشگاه نمونه

 ,Mishra and Mohanty) لیتری نگهداری شدند. سپس میزان غلظت کشنده تعیین گردید 300های پلی اتیلنی دو هفته در وان

درصد غلظت کشنده سم گالیفوزیت و  20و  10، 5های ماهی در سه تیمار و در نهایت برای آزمایش تحت کشنده، نمونه (2008

ماهیان مورد آزمایش به دقت توزین شده و پس از اطمینان از سالمتی و عدم یک گروه شاهد هر کدام با سه تکرار قرار گرفتند. 

ماهی  5روز پس از آزمایش از هر تیمار  7سپس  ریخته شد. عدد در هر تیمار( 30وان )عدد در هر  10 ابتال به بیماری به تعداد

ها استخراج و در محلول بوئن ها تشریح و آبششمیخک قرار داده شدند. پس از بیهوشی کامل نمونه گل صید و در سوسپانسیون

تی مورد نظر انجام شد که ابتدا مراحل آبگیری، ها مراحل مختلف تهیه اسالید بافتثبیت شدند. پس از کامل شدن تثبیت بافت

آمیزی با های پارافینی، تهیه برش و قرار دادن مقاطع بافتی روی الم و رنگسازی، آغشتگی پارافینی و سپس تهیه بلوکشفاف

 ,.Askari Hesni et al) ائوزین صورت گرفت. در نهایت اسالیدهای تهیه شده زیر میکروسکوپ نوری بررسی گردید-هماتوکسیلین

2011). 

 نتایج

گررم درلیترر(،   میلری 1درصد ) 5به دست آمد که بر اساس آن ماهیان تحت تیمارهای  گرم بر لیترر میلی 05/20میزان غلظت کشنده 

هرای پراتولوژیکی   گرم درلیتر( غلظت کشنده قرار گرفتند و برر اسراس بررسری   میلی 4درصد ) 20گرم درلیتر( و میلی 2درصد ) 10

های آزمایشی، نتایج نشان داد که تغییرات قابل توجهی در تیمارهای مختلف در مقایسه با گروه کنترل آبشش در ماهیان گروهبافت 

های آبششی، واکوئله شدن المالیری، کوتراه شردن طرول المرالی      وجود دارد. این تغییرات عبارتند از هیپرپالزی و هیپرتروفی سلول

ها، پرخونی و ایجاد سرینوس  ای اپیتلیوم از غشای پایه در المالی ثانویه، چماقی شدن انتهای رشتههاولیه و ثانویه، جدا شدن سلول

ها و از بین رفرتن  ها، تخریب و نکروز شدید رشتههای التهابی در سطح تیغکخونی، ادم شدید المالی اولیه و ثانویه، پراکنش سلول

های انجام (. بر اساس بررسی1های اپی تلیومی )شکلییر شکل و تخریب سلولها، پیچش، چسبندگی و آتروفی المالی ثانویه، تغآن

طروری کره   شناسی بافت آبشش شدیدتر اسرت. بره  ها بر ساختار و ریختشده مشاهده شد که با افزایش میزان غلظت سم، اثرات آن
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و شرکل   1 ده( مشاهده گردید )جدولکشندرصد غلظت 20) 3شدیدترین اثرات از جمله چسبندگی شدید و نکروز در تیمار شماره 

 های اولیه و ثانویه آبششی مشاهده نگردید.(. در گروه کنترل هیچ کدام از عالئم حاد و مزمن هیستوپاتولوژیکی در رشته1

 
اثرات هیستوپاتولوژیک سم گالیفوزیت بر آبشش ماهی کپور معمولی پس از یک هفته.  الف( آبشش تیمار شاهد. ب(  :  1شکل

های ثانویه )پیکان(، سینوس خونی ها )سرپیکان(،  کوتاه شدن رشتههای آبششی )مربع( هیپرتروفی سلولدگی رشتهچسبن

میکرون(. ج( چسبندگی شدید، نکروز شدید و التهاب انتهای رشته اولیه و ثانویه د( پراکنش  150)بیضی(، خط مقیاس)

ها، خط المالی ثانویه )ستاره(، چسبندگی انتهای المالی ثانویه در تمام رشتههای التهابی )مربع(، ادم و واکوئله شدن در سلول

 50های آبششی )پیکان(، )های ثانویه )سرپیکان(، هیپرپالزی و هیپرتروفی سلولمیکرون(. ه( چماقی شدن رشته 50مقیاس )

 میکرون(.
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های مختلف سمم  اهی کپور معمولی در بین غلظتای از اثرات هیستوپاتولوژیک مشاهده شده در بافت آبشش مخالصه :1 جدول

(، تغییرات کم )+( تغییرات متوسط )++(، تغییمرات زیماد )+++(، تغییمرات    -گالیفوزیت پس از یک هفته آزمایش. بدون تغییر )

 خیلی زیاد )++++(

1تیمار   ضایعه 2تیمار   3تیمار     

 ++++  +++  ++  هیپرتروفی سلول ها

 +++  +  +  هیپرپالزی سلول ها

 +++  +  -  ادم

 ++++  +  -  نکروز

 ++  +++  +  سینوس خونی

 +++  ++++  +  جدایی اپتلیومی

 +++  +++  +  واکوئله شدن

 ++++  ++  -  چسبندگی المالی ثانویه

 -  +++  ++  چماقی شدن المالی ثانویه

 بحث

های یبات و آسگالیفوزیت در ماهی کپورمعمولی بررسی گردید که تغییرکش های بافتی حاصل از سم علفدر تحقیق حاضر آسیب

های آبششی، لاد سلوهای مطالعه شده مشاهده گردید. این تغییرات بافتی شامل: هیپرتروفی و افزایش تعدقابل توجهی در نمونه

ها، یغکتی در داخل های التهاب، نفوذ سلولکوتاه شدن و از بین رفتن المالها، نکروز المالها، گسیختگی و ادم اپی تلیوم، پرخونی

 Hedayati. (1 ها بود )شکلها و در نهایت به هم چسبندگی المالهای مجاور به هم، تخریب شدید تیغکچماقی شدن انتهای تیغک

همچون می ( را بررسی کردند و عالئRutilus caspicus( تأثیر سم دیازینون بر بافت آبشش ماهی کلمه )a2016و همکاران )

و همکاران  Neroهای ثانویه و نکروز را گزارش کردند. پرخونی و خونریزی، کوتاه شدن المالها، چماقی شدن، ریختگی رشته

ضروفی های غسلول ( تغییرات شدید بافت آبشش از جمله هیپرپالزی، هیپرتروفی، ادم، جداشدگی بافت اپیتلیومی، تخریب2006)

ض در معر (Carassius auratusطالیی ) ( و ماهیPerca flavescensای )اهی سوف رودخانهدر مهای موکوسی و افزایش سلول

بشش و کبد ماهی آ( تأثیر سم آبامکتین بر ساختار b2016و همکاران ) Hedayati های آغشته به نفت مشاهده نمودند.مواد و شن

های کبدی لولهای آبششی و تخریب سو نکروز رشتههایی همچون هیپرپالزی، چسبندگی کپورمعمولی را بررسی نمودند و آسیب

فتار ماهی رونی و ها و فاکتورهای خهای کبدی مشاهده نمودند. سم گالیفوزیت تأثیر متعددی بر سلولو سنوزوئید را در سلول

 (.Naqshband and Askari, 2017گردد )کپورمعمولی دارد و باعث ایجاد استرس شدید در این گونه می

 Alexandrium minutumقد خامه ماهی وقتی در معرض عصاره سمّی دینوفالژله گونة نشان داده که بچه ماهیان انگشتمطالعات 

های ها باال رفته و اثرات تخریبی از جمله ادم و جداشدگی سلولساعت میزان مصرف اکسیژن در آن 24قرار گرفتند پس از 

(. در Chen and Chou, 2001) ها مشاهده شده استبعضی المالهای ثانویه آن اپیتلیال آبششی و همچنین نکروز و هیپرپالزی در

در برزیل انجام شد تغییرات ساختاری مشخص در ماهیان مناطق آلوده بیشتر از  Astyanax fasciatusتحقیقی که بر روی ماهی 

های اپیتلیومی و سیختگی و پراکندگی سلولمناطق غیرآلوده بود و تغییراتی همچون جدایی اپیتلیومی المالی اولیه و ثانویه، گ

 Alberto etهای خونی از جمله سینوس خونی )آنوریسم( مشاهده شد )نکروز شدید به فراوانی و تعداد کمی تغییرات ساختار رگ

al., 2005.) در ماهیsenegalensi  Solea حاوی فلزات سنگین کادمیوم، سرب، کروم، مس، نیکل و روی و  در معرض رسوبات

های اپیتلیال آبششی و همچنین حاوی مواد نفتی و سموم کشاورزی اثرات تخریبی شدیدی از جمله هیپرتروفی و هیپرپالزی سلول
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ریزش دیواره اپیتلیالی و روز و  14های المالیی و چماقی شدن انتهای المالی ثانویه پس از های کلراید، تخریب مویرگسلول

 (. Costa et al., 2009روز گزارش شده است ) 28های آبششی پس از افزایش هیپرتروفی سلول

ها یا صدمات فیزیکی و ها توسط فاکتورهای خارجی مثل آالیندههای بافتی مانند هیپرپالزی، نکروزیز، مرگ تصادفی سلولآسیب

ها و باشند. جدا شدن اپی تلیال، ادم درون سلولی، نفوذ لکوسیتبر بافت آبشش می هاشیمیایی، جزء اثرات مستقیم آالینده

های هایی از پاسخهای موکوسی، چسبندگی کامل یا جزئی المالها، مثالهای التهابی، افزایش ترشح موکوس و تکثیر سلولسلول

کنند. های سمی به داخل ارگانیسم ممانعت میآب، از ورود آالینده-دفاعی هستند که با افزایش فاصله مسیر انتشار خون

 Elahee andتواند ایجاد شود )های دفاعی میها یا توسط پاسخگسیختگی اپیتلیوم و خونریزی توسط اثرات مستقیم آالینده

Bhagwan, 2007; Olojo et al., 2005 تغییرات ذکر شده در بافت آبشش باعث ایجاد هیپوکسی، به وجود آمدن مشکالت .)

 (. Brunelli et al., 2009شوند )باز و تعادل یونی در ماهی و در نهایت کاهش طول عمر ماهی می-تنفسی،به هم خوردن تعادل اسید

 این سم بر ت وخیمتوان به اثراکش گالیفوزیت بر بافت آبشش در تحقیق حاضر، میبر اساس نتایج بدست آمده از تأثیر سم علف

ین ابرد و از  ژیک پیر مستقیم و غیرمستقیم این آالینده بر تغییرات فیزیولوژیک و هیستوپاتولوساختار آبشش و درنتیجه تأثی

 ها استفاده نمود.تغییرات به عنوان شاخصی جهت سالمت ماهیان و سالمت زیستگاه آن
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Abstract 

Agricultural pesticides are one of the most toxic pesticides that have a significant impact on aquatic 

organisms, pathological indicators can be used to determine their toxicity. In this study effects of different 

concentrations of glyphosate on Cyprinus carpio investigated. Specimens were exposed to different 

concentrations of glyphosate (20.05mg/l) and control group for one week. Then the fish were anesthetized 

by clove, gills were removed and then histological sections were prepared using standard histology 

method and histopathologic effects were studied. According to the observations, tissue damages including 

hyperplasia and hypertrophy of gill cells, vacuolation, epithelium cells lifting in secondary lamella, club-

shaped of lamellae, aneurism, edema, adhesion of secondary filaments and degenerative and necrotic 

changes of gill filaments and secondary lamellae was observed. With increased glyphosate concentration 

gill pathological alterations were higher, so that the most severe effects including adhesion and necrosis 

were observed in third treatment (20% LC50). Therefore, these pathological indicators can be used as 

biomarkers. According to the pathological effects, glyphosate is introduced as a toxin with severe effects 

on animal aquatic tissues. 

Keywords: Agricultural Pesticides, Histopathological Alternation, Cyprinus carpio, Biomarkers 
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