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چکیده
آفتکشهای ارگانوفسفره یکی از آالیندههای شیمیایی آبهای سطحی هستند که ممکن است موجب افزایش استعداد ابتال به بیماری در
ماهیان شوند .از این رو در آزمایش حاضر اثرات مسمومیت تحت حاد کلرپیریفوس بر عملکرد سیستم ایمنی و مقاومت قزلآالی رنگینکمان در
مواجه با عفونت آئرومونازیس مورد ارزیابی قرار گرفت .تعداد  180ماهی با میانگین وزن  42گرم بین  4گروه آزمایشی ( 3تکرار) شاهد ،دوز
پایین ( 2/5میکروگرم بر لیتر) ،دوز متوسط ( 5میکروگرم بر لیتر) و دوز باالی کلرپیریفوس ( 10میکروگرم بر لیتر) تقسیم شدند و بهمدت 10
روز تحت تاثیر تیمارهای فوق قرار گرفتند .در پایان ،خونگیری جهت سنجش شاخصهای خونشناسی و ایمنی انجام شد و ماهیان بهوسیله تزریق
درون صفاقی دوز کشنده  Aeromonas hydrophilaبهمدت  14روز تحت چالش باکتریایی قرار گرفتند .بررسی شاخصهای خونشناسی،
نشاندهنده کاهش معنیدار تعداد گلبولهای سفید ،گلبولهای قرمز ،هماتوکریت ،هموگلوبین و درصد لنفوسیتهای خون در ماهیان تحت تیمار
با باالترین دوز کلرپیریفوس بود ( .)P>0/05ارزیابی شاخصهای ایمنی خون گواه از کاهش معنیدار ایمونوگلوبیولین تام ،لیزوزیم ،کمپلمان،
پروتئین کل ،آلبومین و گلوبولین در باالترین دوز کلرپیریفوس بود ( .)P>0/05میزان مرگ و میر تجمعی ماهیان در چالش با Aeromonas

 hydrophilaرابطه مستقیمی با افزایش دوز کلرپیریفوس نشان داد اما فقط گروه آزمایشی باالترین دوز با گروه شاهد اختالف معنیدار نشان داد
( . )P>0/05با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش ،این چنین استنباط میشود که افزایش غلظت محیطی کلرپیریفوس موجب اثرات زیانآور بر
سیستم دفاعی قزلآالی رنگینکمان میشود و مقاومت آن را در مواجه با باکتریهای بیماریزا کاهش میدهد.
کلمات کلیدی :کلرپیریفوس ،قزلآالی رنگینکمان ،آئرومونازیس ،ایمنی غیر اختصاصی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولkrtavabe@ut.ac.ir :
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مرادی و رضاییتوابع
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مقدمه
ازجمله عوامل اصلی مانع توسعه آبزیپروری و همچنین انقراض
گونههای آبزی مستقر در یک اکوسیستم طبیعی شیوع بیماریهای
عفونی هستند ( Gobiو همکاران2018 ،؛  Dietrichو همکاران.)2014 ،
در میان عوامل بیماریزا ،باکتریها بهعنوان عمدهترین عامل محدود
کننده تولید در اکوسیستمهای طبیعی و محیط پرورشی محسوب
میشوند (اسدی و همکاران .)1394 ،عفونت آئرومونادی متحرک
احتماالً شایعترین بیماری باکتریایی ماهیهای آب شیرین محسوب
میشود و  Aeromonas hydrophilaبهعنوان یک باکتری همیشه حاضر
و فرصتطلب ،یکی از اصلیترین مشکالت مزارع پرورشی ماهی است
( Feckaninovaو همکاران2017 ،؛ احمدی و همکاران1390 ،؛
آهنگرزاده و همکاران .)1394 ،توسعه بیماری در آبزیان نتیجه واکنش
بین سه عامل بیماریزا ،میزبان و محیط است (پاکروان و همکاران،
 .)1396از همین رو توجه به شرایط محیط زیست ماهی و از بین
بردن عوامل استرسزا ،ازجمله آلودگیهای محیطی در جلوگیری از
بروز بیماری توسط پاتوژنها ،بویژه عوامل فرصتطلب بسیار حائز
اهمیت است .اکوسیستمهای آبی بهشدت تحت تأثیر فاضالبهای
صنعتی ،شهری و کشاورزی قرار گرفتهاند .آالیندههای شیمیایی بهعنوان
عوامل استرسزا زیستی در آبزیان عمل میکنند و اثرات زیانآوری بر
سالمت آنها بر جای میگذارند ( Benjamو همکاران .)2010 ،آفتکشها،
بهدلیل استفاده گسترده در بخش کشاورزی ،بهمنظور افزایش تولید از
طریق حذف موجودات ناخواسته و کنترل حاملهای بیماری ،ازجمله
مهمترین منابع شیمیایی آالینده محیـط زیسـت محسـوب میشوند
که به طرق مختلف به منابع آبهای سطحی ازجمله رودخانهها،
دریاچهها و تاالبها وارد میشوند و غالباً موجودات غیرهدف ازجمله
ماهی و میگو را تحت تاثیر قرار میدهند ( Banaeeو همکاران2011 ،؛
 Agrahariو همکاران2007 ،؛  .)2013 ،Yonarبرآوردها نشان میدهد
که فقط  0/1درصد از این مواد به آفات هدف میرسند و  99/9درصد
باقیمانده به سایر اجزای محیطزیست راه مییابند ( Tripathiو
 .)2011 ،Shasmalیکی از پرکاربردترین انواع آفتکشها که در حال
حاضر در بخش کشاورزی استفاده میشود ،سموم ارگانوفسفره هستند
که برای گونههای غیر هدف ،ازجمله پستانداران ،پرندگان و آبزیان
نیز اثرات سمی دارند ( Yonarو همکاران .)2014 ،کلرپیریفوس
()O,O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate
یکی از آفتکشهای ارگانوفسفره است که برای کنترل آفات درختان
میوه ،غالت و همینطور برای مقابله با آفات بیماریزای چهارپایان نیز
استفاده میشود (فرمانزاده و رضایینژاد .)1396 ،این آفتکش موجب
مهار آنزیم کولیناستراز در پایانههای سیناپسی سمپاتیک و پاراسمپاتیک
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میشود که تجمع انتقال دهنده عصبی استیل کولین در سیناپسهای
عصبی و تحریک بیش از حد گیرندههای کولینرژیک را در پی دارد.
حاصل این رخداد ،اختالل در سیستم عصبی مرکزی میباشد (اسفندیار
و همکاران .)1395 ،البته اثرات زیانآور سموم ارگانوفسفره بر آبزیان
به موارد مذکور محدود نمیشود ،بلکه طیف وسیعی از تاثیرات غیر
کولینرژیک نیز توسط محققین مختلف برای این دسته از آفتکشها
گزارش شده است ( Debو همکاران .)2013 ،بهعنوان مثال اثراتی
همچون بروز استرس اکسیداتیو ،افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی
و آنزیمهای کبدی توسط اسفندیار و همکاران ( ،)1395اختالل در
سیستم غدد درونریز از طریق تغییر در فعالیت  -17بتا استرادیول و
کورتیزول بهواسطه عملکرد شبهاستروژنی و تغییر فیدبکی در محور
هیپوتاالموس -هیپوفیز توسط  Doganو  ،)2011( Canآسیب
ژنوتوکسیک و شکستگی  DNAدر بافت کبد و آبشش توسط فارسانی
و همکاران ( ،)1395صدمات بافتی با عالئمی همچون پرخونی عروق،
پرخونی سینوزوئیدها ،واکوئله شدن هپاتوسیتها ،دژنراسیون
هپاتوسیتها و پیکنوزه شدن هستهها در بافت کبد توسط فرخی و
همکاران ( )1394گزارش شده است .با وجود اینکه تاثیرات آفتکشهای
ارگانوفسفره بر ماهیها توسط محققین مختلف بهطور گسترده مورد
ارزیابی قرار گرفته است ،اما اثرگذاری آنها بر حساسیت ماهیها به
بیماری ،بهندرت مورد توجه قرار گرفته است .مصرف کلرپیریفوس به
علت اثرات مضر آن بر جوامع غیر هدف ،توسط آژانس حفاظت محیط
زیست آمریکا محدود شده است ،اما علیرغم اینکه مقدار مصرف آن
بهطور دقیق مشخص نیست ولی براساس گزارشات موجود میزان مصرف
آن در کشورهای در حال توسعه همچنان باالست (نقشبندی و عسکری
حصنی )1396 ،و در ایران نیز یکی از آفتکشهای پرمصرف میباشد
(خدادادی و همکاران .)1388 ،استفاده زیاد از کلرپیریفوس ،هوا ،آبهای
زیرزمینی ،رودخانهها ،دریاچهها و آب باران را آلوده میکند و آلودگی
حاصل تا  24کیلومتری محل استفاده نیز یافت میشود (رفیعیان و
همکاران .)1395 ،یافتهها نشان میدهد که غلظت کلرپیریفوس در
رودخانهها و دریاچهها در اثر استفاده مستقیم از آن در بدنههای آبی
جهت کنترل پشهها و یا ورود پساب کشاورزی مزارع تحت تیمار با
این آفتکش تا  4/3میکروگرم بر لیتر میرسد .البته در برخی مناطق
دنیا غلظت این آفتکش در آبهای سطحی تا  10/8میکروگرم بر
لیتر نیز نشان داده شده است ( Zhangو همکاران .)2017 ،کارکرد
درست سیستم ایمنی ماهیان در زمان مواجه با چالشهای زیست
محیطی بسیار مهم است زیرا اختالل در سیستم ایمنی میتواند موجب
افزایش استعداد ابتال به بیماریهای عفونی و مرگ و میر ماهیان شود
( Gobiو همکاران2018 ،؛  Shelleyو همکاران .)2012 ،با توجه به
این که سیستم ایمنی ماهیان بهطور مداوم تحت تاثیر تغییرات
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دورهای و ناخواسته محیطی قرار میگیرد و هر گونه تغییر ناخواسته
محیطی میتواند بهصورت استرس حاد یا مزمن سالمت ماهی را بهخطر
اندازد ،بدین سبب ارزیابی توان اثرگذاری سموم بر سیستم ایمنی آبزیان
جهت آگاهی از حد مجاز مصرف و محدودسازی کاربرد آنها با هدف
رسیدن به معیارهای قابل اعتماد برای حفاظت از منابع آبزیان امری
ضروری میباشد .به نقل از  Dietrichو همکاران ( )2014تغییرات در
عملکرد سیستم ایمنی میتواند از طریق بررسی عملکرد ایمنی سلولی
و یا سنجش تراکم و عملکرد اجزای دفاعی ذاتی مانند پروتئینهای
ضدمیکروبی سنجش شود .همچنین آزمون چالش مقاومت میزبان در
برابر پاتوژنها ،بهعنوان گویاترین ارزیابی عملکرد سیستم ایمنی که
پاسـخ ایمنی کل را در سطح تمامیت موجود مورد سنجش قرار میدهد
نیز بسیار کارآمد میباشد ( Kollnerو همکاران .)2002 ،با توجه به
خسارات زیست محیطی و اقتصادی که در ارتباط با بروز بیماریهای
عفونی در آبزیان وجود دارد و لزوم توجه به شرایط محیطزیست ماهی
در کنار دو عامل موثر دیگر در بروز بیماری (پاتوژن و میزبان) ،در این
آزمایش اثرات آفتکش ارگانوفسفرهکلرپیریفوس بهعنوان یک آالینده
شیمیایی آبهای سطحی بر عملکرد ایمنی غیراختصاصی و چالش
باکتریایی در ماهی قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss
بهعنوان یکی از ماهیان پرتولید در صنعت آبزیپروری ( Hebbو همکاران،
 )2003مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روشها
تهیه ماهی و شرایط نگهداری :کلیه مراحل پرورش و تغذیه
ماهیان در کارگاه بهداشت و بیماری آبزیان واقع در دانشکده منابع
طبیعی دانشگاه تهران (کرج) انجام شد .بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان
با وزن  42±4گرم از روستای برغان واقع در استان البرز تهیه گردید
و پس از انتقال به کارگاه ،بهمنظور سازگاری با شرایط محیطی جدید
بهمدت دو هفته نگهداری شدند ،که در طی این مدت با غذای تجاری
قزلآالی رنگینکمان مرحله پیش پرواری ( FFT2ساخت شرکت غذای
آبزیان فرادانه ،شهرکرد ،ایران؛ حدود  43درصد پروتئین خام 14 ،درصد
چربی خام ،فیبر خام حداکثر  4درصد ،خاکستر حداکثر  11درصد،
رطوبت حداکثر  11درصد ،فسفر حداقل  1درصد) طی دو نوبت در
روز راس ساعت  7:00و  19:00به میزان  %2وزن بدن تغذیه شدند.
پس از پایان دوره سازگارسازی ،ماهیان جهت شروع آزمایش بهطور
تصادفی در  12تانک فایبرگالسی توزیع شدند (هر تانک  15قطعه
ماهی) و تحت تاثیر تیمارهای گوناگون قرار گرفتند.
طرح آزمایش :کلرپیریفوس مورد استفاده بهصورت مایع امولسیون
شونده با خلوص  %40/8ساخت شرکت اکسیر کشاورزی ()Agroxir
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تهیه گردید .جهت شروع آزمایش تعداد  180ماهی قزلآالی رنگین
کمان با متوسط وزن  42گرم بین  12مخزن  200لیتری در قالب 4
تیمار با  3تکرار تقسیم شدند .تیمارهای آزمایشی عبارت از گروه شاهد
( 0میکروگرم بر لیتر کلرپیریفوس) ،گروه  2/5( 1میکروگرم بر لیتر
کلرپیریفوس) ،گروه  5( 2میکروگرم بر لیتر کلرپیریفوس) و گروه 3
( 10میکروگرم بر لیتر کلرپیریفوس) بودند .غلظتهای مورد آزمایش
از کلرپیریفوس طوری انتخاب شدند که در طی مدت  10روز (طول
مدت زمان قرارگیری ماهیان در معرض کلرپیریفوس) برای قزلآالی
رنگینکمان تحتکشنده باشند .براساس گزارش سازمان خواربار و
کشاورزی ملل متحد ( )2015متوسط دوز کشنده کلرپیریفوس برای
قزل آالی رنگینکمان در مدت  96ساعت  24میکروگرم بر لیتر عنوان
گردیده است .در طی مدت آزمایش روزانه  %20درصد از حجم آب
مخازن ،با محلول ذخیره ساخته شده از قبل که غلظت کلرپیریفوس
در آب آن با تیمار آزمایشی متناظر برابر بود تعویض گردید .از لحاظ
دوره کارنس ،آفتکش مورد استفاده حدود  10روز پایایی دارد که با
دوره آزمایش برابر است .بهلحاظ اثرات شرایط فیزیکوشیمیایی آب
نیز ،در محدودهای نبودند که باعث خنثیسازی اثر سم شوند.
روشهای سنجش
نمونهگیری از خون :پس از اتمام دوره  10روزه آزمایش تعداد 5
ماهی از هر مخزن آزمایش در محلول  200میلیگرم بر لیتر پودر گل
میخک قرار گرفتند و پس از بیهوشی کامل خونگیری از ساقه دمی
توسط سرنگهای استریل  2میلیلیتری و آغشته به هپارین انجام شد.
قسمتی از نمونههای استحصال شده به میکروتیوبهای هپارینه جهت
سنجش تعداد گلبولهای قرمز ،تعداد گلبولهای سفید ،هموگلوبین،
هماتوکریت و شمارش افتراقی گلبولهای سفید خون انتقال داده شد
و مابقی پس از  6ساعت نگهداری در دمای  4درجه سانتیگراد و لخته
شدن کامل ،با سرعت  3000دور بهمدت  7دقیقه در دمای  4درجه
سانتیگراد سانتریفیوژ شد ،سپس الیه فوقانی (سرم) توسط سمپلر از
روی نمونهها برداشته شد.
سنجش شاخصهای خونشناسی :شمارش میزان گلبولهای قرمز
و گلبولهای سفید خون با استفاده از رقیقسازی خون و بهوسیله الم
هموسیتومتر انجام شد (2000 ،Rehulka؛  Dorafshanو همکاران،
 .)2008بهمنظور تعیین هماتوکریت خون ،نمونههای خون آغشته به
هپارین بهمدت  5دقیقه با سرعت  3000دور در دقیقه تحت
سانتریفیوژ قرار گرفتند تا جداسازی سرم و هماتوکریت صورت پذیرد.
سپس هماتوکریت بهصورت درصدی با خطکش هماتوکریت محاسبه
گردید (جاللی و خواجه .)1383 ،اندازهگیری هموگلوبین بهروش
استاندارد سیانومت هموگلوبین انجام گرفت ( Feldmanو همکاران،
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 .)2000جهت شمارش افتراقی گلبولهای سفید خون ابتدا گسترش
خونی روی الم تهیه گردید .پس از خشک شدن الم و تثبیت با متانول،
الم با رنگ گیمسا رنگآمیزی گردید و شمارش افتراقی گلبولهای سفید
خون در زیر میکروسکوپ انجام گرفت ( Houstonو همکاران.)1996 ،
سنجش شاخصهای ایمنی :سنجش پروتئین کل با استفاده از کیت
بیونیک  Bionikساخت کشور ایران بهروش بیوره -رنگسنجی با استفاده
از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  540نانومتر اندازهگیری شد
( Kollerو 1984 ،Kaplan؛  .)2001 ،Youngغلظت آلبومین پالسمای
خون نیز با استفاده از کیت آزمایشی ساخت شرکت پارس آزمون ایران
با روش فتومتریک در طول موج  546نانومتر سنجش شد ( Buritsو
1999 ،Ashwood؛  .)1998 ،Thomasسنجش میزان گلوبولین پالسما
نیز با کسر آلبومین از پروتئین کل بهدست آمد .سنجش ایمونوگلوبولین
تام سرم با استفاده از روش شرح داده شده توسط  Siwiskiو
 )1993( Andersonو  Amarو همکاران ( )2000اندازهگیری شد.
گلوبولینها به اجزای کوچکتری تقسیم میشوند که شامل آلفا ،1
آلفا  ،2بتا  ،1بتا  2و گاماگلوبولین میباشند و ایمونوگوبولینها جز
گاماگلوبولینها میباشند .بهطور خالصه  0/1میلیلیتر نمونه سرم با
 0/1میلیلیتر محلول پلیاتیلن گلیکول  %12مخلوط شد و سپس
بهمدت  2ساعت برای پایین آوردن ملکول ایمونوگلوبولین انکوباسیون
شد .رسوب ایمونوگلوبولین توسط سانتریفیوژ در  5000دور در  4درجه
سانتیگراد برداشت شد .مقدار پروتئین کل در محلول فوقانی اندازهگیری
شد و ایـمونوگلوبولین بهصورت میلیگرم در هر میلیلیتر بیان گردید.
سنجش لیزوزیم سرم نیز با استفاده از روش طیفسنجی در طول موج
 670نانومتر انجام شد .ابتدا دستگاه اسپکتروفتومتر با استفاده از بافر
فسفات سدیم بهعنوان بالنک روی صفر تنظیم شد .سپس  57/1میلیلیتر
سوسپانسیون باکتری  0/375( Micrococcus lysodeikticusمیلیگرم
در میلیلیتر از بافر فسفات سدیم  0/05موالر با  )6/2 pHبا 250
میکرولیتر از نمونههای سرم مخلوط و جذب نوری پس از  15و 180
ثانیه بهروش طیفسنجی قرائت شد ( Ellisو همکاران .)1990 ،فعالیت
کمپلمان سرم به شیوه همولیتیک با استفاده از گلبول قرمز گوسفندی
اندازهگیری شد ( Yanoو همکاران.)1992 ،
چالش بیماری Aeromonas hydrophila :بهعنوان پاتوژن باکتریایی
معمول در ماهیان آبشیرین جهت آزمون چالش بیماری مورد استفاده
قرار گرفت .در پایان دوره  10روزه آزمایش و انجام خونگیری تعداد
 30ماهی از هر گروه آزمایشی بهوسیله تزریق درون صفاقی دوز کشنده
 107 ( Aeromonas hydrophilaواحد تشکیل کلنی بر میلیلیتر) که
قبالً توسط  LaPatraو همکاران ( )2010تعیین شد تحت چالش
باکتریایی قرار گرفتند و میزان مرگ و میر ماهیان در هر گروه آزمایشی
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تا  14روز پس از چالش شمارش شد و درصد بقا با استفاده از فرمول
= نرخ بقا ()%
زیر محاسبه گردید:
( × 100تعداد اولیه ماهیان تزریق شده ÷ تعداد نهایی ماهیان زنده مانده)

کشت باکتری و آمادهسازی آن جهت تزریق درون صفاقی:
منبع اولیه باکتری  Aeromonas hydrophilaاز ماهی قزلآالی رنگین
کمان بیمار شده توسط این باکتری برداشت گردید .بهمنظور کشت
باکتری ،محیط کشت مایع (مدل  TSBشرکت مرک آلمان) طبق
دستورالعمل مصرف ( 30گرم از پودر برای یک لیتر آب مقطر) درون
ارلن تهیه شد و بهمدت  15دقیقه در فشار  1/5اتمسفر در دمای 121
درجه سانتیگراد اتوکالو گردید .پس از خروج ارلن حاوی محیط
کشت از اتوکالو و همدما شدن آن با محیط ،باکتری Aeromonas
 hydrophilaبه محیط کشت تلقیح شد و درون انکوباتور شیکردار در
دمای  28درجه سانتیگراد بهمدت  24ساعت گرمخانهگذاری شد.
پس از  24ساعت انکوباسیون و مشاهده کدورت ،محتویات ارلن به
مدت  10دقیقه با سرعت  3000دور سانتریفیوژ گردید ،فاز مایع خارج
شد و رسوب جامد باکتری توسط محلول بافر فسفات استریل طی سه
مرحله شستشو و برداشت گردید ( Amirkhaniو .)2015 ،Firuzbakhsh
غلظت باکتری در محلول نهایی توسط روش طیفسنجی اندازهگیری
شد .تراکم باکتری تا رسیدن به غلظت  107واحد کلنی بر میلیلیـتر
رقیقسازی شد و میزان  0/1میلیلیتر از این سوسپانسیون باکتریایی
بهصورت داخل صفاقی به ماهیان تزریق گردید.
تجزیه و تحلیل آماری:تمام دادهها بهصورت میانگین ±انحراف
معیار برای هر گروه بیان شده است .تفاوت میان گروههای آزمایشی با
استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه  ANOVAپیوسته بهدلیل
تعداد کم جفت میانگینها جهت مقایسه آنها با یکدیگر با آزمون دانکن
در سطح معنیداری ( )P>0/05مورد بررسی قرار گرفت .همچنین جهت
انجام تمام تجزیه و تحلیلهای آماری ،از نرمافزار تحت ویندوز SPSS
نسخه  24استفاده گردید.

نتایج
شاخصهای خونشناسی :پس از  10روز قرارگیری ماهیان در
معرض دوزهای تحتکشنده کلرپیریفوس ،شاخصهای خونشناسی
ماهی قزلآالی رنگینکمان مورد سنجش قرار گرفت (جدول  .)1تعداد
گلبولهای قرمز خون در ماهیان تحت تیمار با باالترین دوز کلرپیریفوس
در مقایسه با گروه شاهد بهطور معنیداری کاهش یافت (.)P>0/05
سنجش تعداد گلبولهای سفید خون نشان داد که قرارگیری ماهیان
در معرض دوزهای متوسط و باالی کلرپیریفوس تعداد این سلولها را
در مقایسه با گروه شاهد بهطور معنیداری کاهش میدهد (.)P>0/05

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

خون در گروههای در معرض دوز متوسط و باالی کلرپیریفوس در مقایسه
با گروه شاهد بهطور معنیداری افزایش مییابد ( .)P>0/05برعکس
نوتروفیلها ،درصد لنفوسیتهای خون در گروههای در معرض دوز
متوسط و باالی کلرپیریفوس بهطور معنیداری کاهش یافت (.)P>0/05
محاسبه درصد مونوسیتهای خون هیچگونه اختالف معنیداری بین
هیچیک از گروههای آزمایش نشان نداد (.)P<0/05

همچنین درصد هماتوکریت خون ،با قرارگیری ماهیان در معرض
دوزهای متوسط و باالی کلرپیریفوس در مقایسه با گروه شاهد بهطور
معنیداری کاهش یافت ( .)P>0/05محتوای هموگلوبین خون در ماهیان
تحت تیمار با کلرپیریفوس کاهش یافت و گروه در معرض باالترین
دوز کلرپیریفوس با گروه شاهد اختالف معنیدار نشان داد (.)P>0/05
شمارش افتراقی گلبولهای سفید خون نشان داد که درصد نوتروفیل

جدول  :1اثرات مسمومیت تجربی با کلرپیریفوس بر شاخصهای خونشناسی ماهی قزلآالی رنگینکمان
شاهد

شاخصها
6

گلبول قرمز خون ( )×10
گلبول سفید خون ()×103
هماتوکریت ()%
هموگلوبین (گرم بر دسی لیتر)
نوتروفیل ()%
لنفوسیت ()%
مونوسیت ()%

1/38 ± 0/025
43/71 ± 0/8c
41/51 ± 1/63c
11/72 ± 1/60b
18 ± 2/64a
76 ± 4/58b
6/3 ± 2/08a

b

1

2

1/28 ± 0/040
41/08 ± 1/9bc
39/81 ± 1/35cb
10/06 ± 0/82ab
21 ± 3/00a
75 ± 3/60b
4 ± 1/00a
ab

3

1/27 ± 0/072
40/56 ± 1/67b
36/99 ± 2/25ab
9/80 ± 1/35ab
29 ± 4/58b
64 ± 4/36a
7 ± 1/00a

ab

مقادیر بهصورت میانگین ( ±انحراف معیار) ارائه شده است .حروف متفاوت در هر ردیف نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارهاست

1/24 ± 0/079
37/58 ± 1/22a
35/75 ± 2/39a
8/43 ± 0/42a
34 ± 2/64b
60 ± 1/00a
6 ± 2/64a
a

(.)P>0/05

( .)P>0/05با قرارگیری ماهیان در معرض کلرپیریفوس میزان پروتئین
کل خون در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت ،اما فقط با گروه
آزمایشی باالترین دوز کلرپیریفوس اختالف معنیدار داشت (.)P>0/05
میزان آلبومین خون نیز در گروههای آزمایشی دوز متوسط و باالی
کلرپیریفوس در مقایسه با گروه شاهد بهطور معنیداری کاهش یافت
( .)P>0/05با قرارگیری ماهیان در معرض باالترین دوز کلرپیریفوس،
میزان گلوبولین خون ماهیان در مقایسه با گروه شاهد بهطور معنیداری
کاهش یافت (.)P>0/05

شاخصهای ایمنی خون :نتایج حاصل از سنجش شاخصهای
ایمنی خون (جدول  )2نشان داد که قرارگیری ماهیان در معرض دوزهای
تحت کشنده کلرپیـریفوس موجب کاهش معنیدار ایمونوگلوبولین خون
ماهیان مربوط به گروه ( 3باالترین دوز کلرپیریفوس) در مقایسه با
گروه شاهد میشود ( .)P>0/05فعالیت لیزوزیم خون نیز با قرارگیری
ماهیان در معرض کلرپیریفوس کاهش یافت ،اما فقط اختالف بین دو
گروه شاهد و باالترین دوز کلرپیریفوس معنیدار بود (.)P>0/05
فعالیت کمپلمان خون در گروههای در معرض دوز متوسط و باالی
کلرپیریفوس در مقایسه با گروه شاهد به طور معنیداری کاهش یافت

جدول  :2اثرات مسمومیت تجربی با کلرپیریفوس بر شاخصهای ایمنی غیر اختصاصی خون ماهی قزلآالی رنگینکمان
شاخصها
ایمونوگلوبولین (میلیگرم بر میلیلیتر)
لیزوزیم (واحد بر میلیلیتر)
کمپلمان (واحد بر میلیلیتر)
پروتئین کل (گرم بر دسی لیتر)
آلبومین (گرم بر دسی لیتر)
گلوبولین (گرم بر دسی لیتر)

شاهد
26/3 ± 2/00
121 ± 9/16b
315 ± 19/22b
4/89 ± 0/20b
2/13 ± 0/1b
2/76 ± 0/21b
b

1
23/3 ± 3/78
114 ± 6/11ab
291 ± 17/58ab
4/94 ± 0/15b
2/11 ± 0/19b
2/83 ± 0/11b
ab

2
21 ± 2/64
115 ± 9/84ab
261 ± 26/50a
4/76 ± 0/22b
1/81 ± 0/11a
2/95 ± 0/28b
ab

3
19 ± 3/60
101 ± 7/09a
268 ± 17/68a
3/94 ± 0/28a
1/80 ± 0/15a
2/14 ± 0/43a

مقادیر بهصورت میانگین ( ±انحراف معیار) ارائه شده است .حروف متفاوت در هر ردیف نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارهاست

آزمون چالش باکتریایی :شکل  1نشاندهنده میانگین درصد
تلفات تجمعی ماهیان مربوط به گروههای آزمایش در طی روزهای
مختلف پس از چالش باکتریایی با  Aeromonas hydrophilaمیباشد.
کمترین نرخ مرگ و میر تجمعی در گروه آزمایشی

a

(.)P>0/05

شاهد با میزان  53/33±5/77درصد و بیشترین نرخ مرگ و میر تجمعی
در گروه آزمایشی ( 3دوز باالی کلرپیریفوس) با میزان 76/66±5/77
درصد در روز  14پس از چالش ثبت گردید .بهلحاظ آماری ،گروه آزمایشی
دوز باالی کلرپیریفوس با گروه شاهد و گروه  1در روز  14پس از
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چالش با  Aeromonas hydrophilaاختالف معنیدار نشان داد

(.)P>0/05

شکل  :1نمودار میزان مرگ و میر تجمعی ماهی قزلآالی رنگینکمان طی
 14روز پس از چالش با باکتری  .Aeromonas hydrophilaشاهد ،گروه 1
غلظت پایین کلرپیریفوس ،گروه  2غلظت متوسط کلرپیریفوس ،گروه 3
غلظت باالی کلرپیریفوس.

بحث
در مطالعه حاضر ،یک آزمون چالش باکتریایی توام با بررسی
مجموعهای از نشانگرهای وضعیت سالمت عمومی جهت ارزیابی اثرات
زیانآور کلرپیریفوس بر عملکرد سیستم ایمنی ماهی قزلآالی رنگین
کمان مورد استفاده قرار گرفت .از آنجاییکه شاخصهای خونشناسی
در پاسخ به تنشهای شیمیایی آب دچار تغییر و تحول میشوند ،در
شناخت اثرات سموم بر وضعیت فیزیولوژی و سالمت عمومی ماهی
بسیار کارآمد هستند ( Galalو همکاران2018 ،؛  Modestoو ،Martinez
 .)2010در طول دوران مواجه ماهیان با کلرپیریفوس هیچگونه تلفاتی
در بین ماهیان مشاهده نشد ،که خود نشاندهنده انتخاب صحیح
دوزهای تحتکشنده برای گروههای آزمـایشی بود .نتایج بهدست آمده
از ارزیابی آماری شاخصهای خونشناسی ماهیان ،حاکی از کاهش
معنیدار تعداد گلبولهای قرمز ،مقدار هماتوکریت و محتوای هموگلوبین
خون در گروههای در معرض کلرپیریفوس بود .کمترین سطح از
شاخصهای مذکور در گروه آزمایشی باالترین دوز کلرپیریفوس
مشاهده گردید که ارتباط مستقیم بین کاهش شاخصهای مذکور با
افزایش دوز کلرپیریفوس را نشان میداد .نتایج مطالعات دیگری
( Ahmadiو همکاران2014 ،؛  Yonarو همکاران Narra ،2014 ،و
همکاران )2015 ،نیز کاهش شاخصهای فوق ،پیرو قرارگیری در
معرض آفتکشهای ارگانوفسفره در ماهی را نشان میدهند .کاهش
تعداد گلبولهای قرمز ،میزان هماتوکریت و محتوای هموگلوبین به
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طور غیرمستقیم نشاندهنده کاهش ایمنی غیراختصاصی ماهیان
است و میتواند بهدلیل اختالل در فرایند خونسازی ،تنظیم اسمزی
و یا افزایش سرعت تخریب گلبولهای قرمز خون باشد ( Abhijithو
همکاران Jenkins ،2012 ،و همکاران )2003 ،که همه این موارد بقا
و سالمت ماهیان را به خطر میاندازند .سنجش تعداد گلبولهای
سفید خون نیز نشاندهنده کاهش معنیدار این شاخص در نتیجه
قرارگیری ماهیان در معرض کلرپیریفوس بود و با افزایش دوز
کلرپیریفوس رابطه مستقیم نشان داد ،بهطوریکه در باالترین دوز
کلرپیریفوس کمترین تعداد گلبولهای سفید خون مشاهده گردید .با
توجه به نقش مهم این سلولها در سیستم ایمنی بدن ،کاهش میزان
آنها موجب تضعیف و فعالیت نامناسب سیستم دفاعی در برابر عوامل
بیماریزا میشود (فوقانی و همکاران .)1392 ،شمارش افتراقی گلبولهای
سفید خون نشاندهنده افزایش معنیدار درصد نوتروفیلهای خون
در دوزهای متوسط و باالی کلرپیریفوس در مقایسه با گروه شاهد بود.
نوتروفیلها با دارا بودن آنزیم میلوپراکسیداز نقش مهمی در فعالیت
بیگانهخواری دارند و یکی از مهمترین فرایندهای دفاعی خونی شناخته
میشوند .بنابراین افزایش آنها میتواند بهعلت افزایش فعالیت بیگانه
خواری باشد و تحت شرایط آلودگی افزایش میزان آنها دور از انتظار
نیست (نوریان و همکاران .)1393 ،اما محاسبه درصـد لنفوسیتهای
خون نشاندهنده کاهش معنیدار آن در ماهیان تحت تیمار با
کلرپیریفوس بود .لنفوسیتها مرکزیت دفاع غیراختصاصی را تشکیل
میدهند و در طی واکنشهای التهابی در گردش خون ،ارگانهای
لنفی و دیگر بافتها دیده میشوند (جادی و همکاران .)1395 ،بنابراین
کاهش آنها نشاندهنده کاهش توان سیستم دفاع غیراختصاصی است.
نتایجی مشابه از شمارش افتراقی گلبولهای سفید خون در آزمایش
سعیدیفر و همکاران ( )1391بهدست آمد بهطوریکه قرارگیری
قزلآالی رنگینکمان در معرض آفتکش دیـازینـون مـوجب کاهـش
معنیدار لنفوسیتها و افزایش نوتروفیلهای خون شد.
حضور پپتیدهای مختلف نظیر لیزوزیم ،آنتیبادی ،عوامل
کمپلمان و عوامل دیگر لیتیک در سرم خون بهعنوان خط دفاعی اولیه
نقش مهمی در پیشگیری از بیماریهای عفونی و تقویت سیستم ایمنی
غیراختصاصی دارند (اکبری و یونسی .)1396 ،ایمونوگلوبولینها
دستهای از گلیکوپروتئینهای خون میباشند که نقش مهمی در
مقابله با بیماریهای عفونی باکتریایی ایفا میکنند و کاهش سطح
فعالیت آنها نشاندهنده ضعف در عملکرد سیستم ایمنی است
(ربیعی .)1396 ،در آزمایش حاضر سطح ایمونوگلوبولین سرم خون
در ماهیان تحت تیمار با کلرپیریفوس در مقایسه با گروه شاهد کاهش
یافت و گروه آزمایشی ( 3باالترین دوز کلرپیریفوس) با گروه شاهد
اختالف معنیدار نشان داد .مطالعه  )2013( Yonarنیز
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نتایجی همسو با یافتههای آزمایش حاضر در پی داشت ،بهطوریکه
سمیت تحتکشنده ماالتیون در کپور معمولی موجب کاهش معنیدار
سطح ایمونوگلوبولین تام خون در مقایسه با گروه شاهد شد.
نتایج حاصل از سنجش سطوح خونی لیزوزیم نیز الگویی یکسان
با آنچه که برای ایمونوگلوبولین مشاهده شد نشان داد و کاهش
معنی دار سطح این آنزیم در باالترین دوز کلرپیریفوس مشهود بود.
مطالعه  Ahmadiو همکاران ( )2014نیز مهار این آنزیم در ماهیان
قرار گرفته در معرض آفتکش دیازینون بهصورت وابسته به دوز و
مدت زمان قرارگیری در معرض آفتکش را تائید مینماید .لیزوزیم
یک آنزیم با فعالیت ضدباکتریایی میباشد که موجب تخریب دیواره
پپتیدوگلیکانی سلولهای باکتریایی و نابودی آنها میشود .افزایش
سطوح این آنزیم با فعالسازی سیستم ایمنی همراه است (Panigrahi
و همکاران .)2005 ،بنابراین کاهش معنیدار فعالیت لیزوزیم در سرم
خون ماهیان قرار گرفته در معرض کلرپیریفوس نشان دهنده ناتوانی
سیستم ایمنی در برابر عوامل باکتریایی است.
سیـستم کمپلمـان نقش اساسی در ایمنی غیراختصاصی ،همچنین
فعالسازی لنفوسیتهای  Bدارد (خارا و همکاران .)1392 ،شامل
بیش از  20نوع پروتئین مختلف است که توسط طیـف وسیعـی از
سلولها ازجمله هپاتوسیتها ،ماکروفاژها و سلولهای اپیتلیال مجرای
گوارشی تولید میشوند .این سیستم توان تشخیص سریع و اپسونیزه
کردن باکتری جهت فاگوسیتوز از طریق فاگوسیتهای اختصاصی یا
از بین بردن مستقیم آنها از طریق اختالل در غشاء آنها دارد،
بنابراین کاهش آنها نشاندهنده آسیبپذیر بودن در برابر پاتوژنها
است ( Ahmadiو همکاران .)2014 ،فعالیت کمپلمان سرم در گروههای
در معرض دوز متوسط و باالی کلرپیریفوس در مقایسه با گروه شاهد
بهطور معنیداری کاهش یافت که حاکی از کاهش توان و ضعف
عملکردی سیستم ایمنی جهت مقابله با عوامل پاتوژن در گروههای
یاد شده میباشد.
از آنجایی که آالیندهها با پروتئینهای هستهای سلول و اسید
نوکلئیکها واکنش میدهند و بر سنتز پروتئین اثر میگذارند ،بنابراین
ارزیابی سطح پروتئینهای خون ،جهت تشخیص اثرات زیانآور تنشهای
زیستمحیطی و آلودگی آبها بر ماهی ،بسیار کارآمد میباشند
( Harabawyو  .)2014 ،Ibrahimپروتئین کل سرم شاخصی کارآمد
در تشخیص عملکرد سیستم ایمنی میباشد (عطاییمهر و همکاران،
 .)1393آلبومین و گلوبولین بهعنوان دو جزء اصلی پروتئینهای خون
هستند که آلبومینها در تنظیم فشار اسمـزی و حمـل و نقـل برخی
از مواد شیمیایی خارجی و متابولیتهای درونزا نقش دارند ،اما
گلوبولینها یک پروتئین بزرگتر از آلبومین هستند و نقش مهمی در
سیستم ایمنی بدن و واکنشهای ایمونولوژیک

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

دارند (اکبری و یونسی .)1396 ،در آزمایش حاضر سطح پروتئین کل،
آلبومین و گلوبولین خون در ماهیان تحت تیمار با باالتـرین دوز
کلرپیریفوس در مقایسه با گروه شاهد بهطور معنیداری کاهش یافت.
بنابراین طبق نتایج بهدست آمده از سطح پروتئین تام و گلوبولین
سرم خون ،ارتباط مستقیم بین ضعف عملکردی سیستم ایمنی ماهیان
با افزایش غلظت محیطی کلرپیریفوس مشهود میباشد.
آزمایش چالش مقاومت میزبان در برابر پاتوژنها بهعنوان گویاترین
ارزیابی عملکرد سیستم ایمنی درنظر گرفته میشود ،چرا که پاسخ
ایمنی کل را در سطح تمامیت موجود مورد سنجش قرار میدهد
( Kollnerو همکاران .)2002 ،در آزمایش حاضر پس از اتمام دوره
 10روزه قرارگیری ماهیان در معرض دوزهای مختلف کلرپیریفوس
ماهیان بهوسیله پـاتوژن باکتریایی  Aeromonas hydrophilaمورد
چالش قرار گرفتند که پس از طی دوره  14روزه چالش مشخص
گردید میزان مرگ و میر تجمعی ماهیان در گروههای قرار گرفته در
معرض کلرپیریفوس بهصورت وابسته به دوز افزایش مییابد و شاهد
بیشترین نرخ مرگ و میر تجمعی ماهیان در گروه آزمایشی باالترین
دوز کلرپیریفوس بودیم .نتایج بهدست آمده نشاندهنـده تضعیــف
عملکرد سیستم ایمنی قزلآالی رنگینکمان و افزایش استعداد ابتال
به بیماریهای عفونی در اثـر قرارگـیری در معرض دوزهای تحت
کشنده کلرپیریفوس میباشد.
ماهی در محیط زیست طبیعی خود بهطور مداوم در معرض
عوامل بیماریزا و فرصتطلب قرار میگیرد .تحت شرایط معمول از
طریق سازوکارهای سیستم ایمنی ذاتی در مقابل عوامل مهاجم از
خود محافظت میکند اما سرکوب سیستم ایمنی توسط عوامل
شیمیایی میتواند موجب افزایش استعداد ابتال به بیماریها و مرگ و
میـر شود که نتیجتاً پیامدهای جدی زیست محیطی و اقتصادی در
پی دارد .با توجه به گزارشات متعدد از آلودگی منابع آبی توسط
آفتکشهای کشاورزی بهویژه سموم ارگانوفسفره ،در این آزمایش
اثرات کلرپیریفوس بهعنوان یکی از سموم پرکاربرد کشاورزی بر
عملکرد سیستم ایمنی قزلآالی رنگینکمان در برابر پاتوژن باکتریایی
 Aeromonas hydrophilaمورد ارزیابی قرار گرفت و مشاهده گردید
که قرارگیری در معرض سمیت حاد این آفتکش بهطور وابسته به
دوز میتواند عملکرد سیستم ایمنی و مقاومت باکتریایی را در قزلآالی
رنگینکمان بهطور بالقوه کاهش دهد .طبق نتایج بهدست آمده از
ارزیابی شاخصهای خونشناسی و عوامل ایمنی غیراختصاصی ،باالترین
دوز کلرپیریفوس موجب اثرات زیانبار جدی بر سالمت عمومی و
ایمنی غیر اختصاصی ماهیان میشود و همبستگی مثبت مشاهده شده
بین پارامترهای فوق و میزان مرگ و میر ماهیان در چالش با
 Aeromonas hydrophilaبهخوبی اثرات سرکوب ایمنی توسط این
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