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چکیده
تحقیق حاضر ،جهت مهیا کردن اطالعات پایهای از آسیبهای اکوفیزیولوژیکی (شاخصهای خونی) گاوماهی لکهدار در شرایط
آزمایشگاهی و محیطی آلودگی سرب و در نهایت طراحی بیومارکرهای خونی ردیابی آلودگی سرب ،در خلیج گرگان انجام گردید .در مطالعات
آزمایشگاهی 400 ،قطعه گاوماهی لکهدار با میانگین وزنی  35±7/16گرم بهطور زنده صید شده و بهمدت 14روز در معرض غلظتهای ،0
 7/5 ،3/75و  15میلیگرم بر لیتر سرب قرار داده شدند .پس از اتمام آزمایش ،از ماهیان نمونههای خون و کبد تهیه شده و مورد آنالیزهای
خونشناسی و سمشناسی قرار داده شدند .در تست میدانی ،نمونههای ماهی ،آب و رسوب ،از  4منطقه بهنام خزینی ،1خزینی ،2قره سو و گرگانرود
تهیه گردید .عالوه بر سنجش سرب در آب ،رسوب و بافت کبد ،نمونههای خون ماهیان نیز ،مشابه آنچه در مورد شرایط آزمایشگاهی ذکر شد،
آنالیز گردید .طبق نتایج ،از بین پارامترهای خونشناسی گاوماهی لکهدار ،مونوسیت ،گلبول قرمز ،هموگلوبین و  ،MCHCیک همبستگی مثبت
و قابل توجهای و لنفوسیت و  ،MCVیک همبستگی منفی و قابل توجهای با آلودگی سرب تجمع یافته در کبد گاوماهیان در شرایط آزمایشگاهی
نشان داد و در شرایط محیطی ،مونوسیت یک همبستگی مثبت و معنیداری و ائوزینوفیل یک همبستگی منفی و معنیداری با آلودگی سرب کبد
گاوماهیان در شرایط محیطی نشان داد .نوتروفیل نیز ،یک روند افزایشی را با تغییرات آلودگی سرب کبد نشان داد ،ولی این تغییرات معنیدار
نبود .در مجموع  ،از بین شاخصهای خونی گاوماهی لکهدار ،درصد مونوسیت خون بهدلیل نشان دادن همبستگی باال و روند یکسان در هر دو
شرایط محیطی و آزمایشگاهی ( ،)P>0/05بهعنوان مؤثرترین و کارآمدترین بیومارکرخونی آلودگی سرب در گاو ماهی لکهدار پیشنهاد گردید.
کلمات کلیدی :بیومارکر خونی ،آلودگی سرب ،خلیج گرگانNeogobius melanostomus ،
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تعیین بیومارکرهای خونی آلودگی سرب در خلیج گرگان با استفاده از شاخصهای خونشناسی....

مقدمه
امروزه یکی از مهمترین نگرانیهای زیستمحیطی در اکوسیستمهای
آبی ،ورود ،انتشار و تأثیر آالیندههای مختلف در اکوسیتمهای آبی
میباشد ( Karو همکاران .)2008 ،با پیشرفت تکنولوژی و بالطبع توسعه
صنایع مختلف و در پی آن توسعه مناطق کشاورزی و استفاده از کودها
و سموم دفع آفات و همچنین آلودگی نفتی موجب گردیده تا میزان
زیادی از فاضالبهای صنعتی و شهری که دارای ترکیبات شیمیایی
مختلف ،مخصوصاً فلزات سنگین میباشند ،وارد اکوسیستمهای آبی
گردند ( Al-Ghadbanو همکاران .)1996 ،فلزات سنگین در صورتیکه،
غلظت آنها از حد معینی فراتر برود ،ممکن است باعث تغییر در روند
طبیعی اکوسیستمهای آبی و عملکرد صحیح اجزای بدن آبزیان شود
( Turkmenو همکاران2009 ،؛  Demirakو همکاران .)2006 ،سرب
یکی از فلزات غیر ضروری برای ارگانیسمهای زنده است ،که حتی در
غلظتهای کم سمی است ( .)1976 ،Bryanبهطوریکه آلودگی زیست
محیطی آن به یک مشکل جهانی تبدیل شده است ( Makokhaو
همکاران .)2011 ،بیومارکرها یا نشانگرهای زیستی ،شاخصهای ژنتیکی،
بیوشیمیایی ،سلولی ،بافتی ،خون شناسی ،آنزیمی و جمعیتی هستند،
که به ردیابی اثرات ثانویه آالیندهها بر آبزیان میپردازند و وضعیت
فیزیولوژیک آبزی را جهت ارزیابی سالمت آبزیان و نهایتاً اکوسیستم
آبی مورد بررسی قرار میدهند ( .)1996 ،Holdwayاستفاده از پارامترهای
خونی بهعنوان شاخصی بهمنظور بررسی اثرات استرسهای تحت
کشنده در ماهیها در حال افزایش است ( Cataldiو همکاران.)1998 ،
این موضوع که خون آسیبهای بهوجود آمده در اثر سمیت فلزات
سنگین را قبل از آسیبهای ظاهری نشان میدهد ،بسیار شناخته
شده میباشد ،همچنین خون در تمام عملکردهای بدن دخالت دارد،
بنابراین بهعنوان یکی از مهمترین پارامترها در تشخیص وضعیت سالمت
موجود قرار گرفته در معرض آالینده ،بهشمار میرود ( BelaZutshiو
همکاران .)2010 ،گزارشات متعددی در ارتباط با بررسی پارامترهای
خونی ماهیان ،در معرض فلزات سنگین وجود دارد Kim .و Kang
( ،)2015اثر رژیم غذایی حاوی غلظتهای مختلف سرب را ،روی
پارامترهای خون ماهی راک فیش ( ،)Sebastes schlegeliiمورد بررسی
قرار دادند .نتایج نشان داد ،تعداد گلبولهای قرمز ،هماتوکریت و
غلظت هموگلوبین خون بهطور قابل توجهای کاهش یافت .در تحقیقات
دیگر ،خبازی و همکاران ( ،)1394پارامترهای هماتولوژیک قزلآالی
رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissرا ،در غلظتهای تحت کشنده
فلز مس ( ،)CuSo4هدایتی ( ،)1390پارامترهای خونی ماهی شانک زرد
باله را ،در خوریات ماهشهر آلوده به فلز جیوه و همچنین وابونیان (،)1391
برخی پارامترهای هماتولوژیک ماهی شانک زردباله ( Acantopagrus
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 )latusرا ،در غلظتهای تحت کشنده کادمیم ،مورد بررسی قرار
دادند .مطالعات انجام شده نشان داده ،که ماهی گزینه مناسبی برای
مطالعه اثرات فلزات سنگین در اکوسیستم آبی میباشد ،زیرا ماهیان
در سطوح باالیی هرم غذایی قرار دارند ،دارای ارزش بیولوژیکی و
اکولوژیکی بیشتری بوده و اطالعات از ماهی نسبت به سایر آبزیان
بیشتر موجود است ( Hespو همکاران .)2004 ،گاوماهیان از رده
ماهیهای استخوانی بوده که با  212جنس و حداقل  1950گونه
شناخته شده ،جزو بزرگترین خانواده ماهیها پس از کپورماهیان
میباشند ( .)2006 ،Nelsonگاوماهیان بهعلت عدم بهرهبرداری و
فراوانی گونهای و همچنین جمعیت زیادشان در دریای خزر ،در تولید
عمومی این دریا نقش مهمی را ایفا میکنند .در دریای خزر گونههای
مختلف این خانواده از ماهیان بسترهای متفاوت مانند سنگی ،ماسهای،
صدفی ،گلی تا لجنی را برای زیست انتخاب میکنند (،Stepanova
 .)2001غذاهای مصرفی این خانواده شامل سختپوستان کوچک،
نرمتنان ،کرمهای حلقوی ،کرمهای پرتار ،روزنداران ،ماهیهای کوچک،
تخم بیمهرگان مختلف و ماهیها میباشد ( Corkumو همکاران،
 .)2004خلیج گرگان بین عرض جغرافیایی "  36 ، 37 ، 45و طول
جغرافیای " 53  ، 5 ، 54واقع شده است .مساحت کلی آن 400
کیلومتر مربع میباشد ،شکل آن سه گوش بوده و طول آن حدود 60
کیلومتر و بیشترین پهنای آن  12کیلومتر است .خلیج از شرق به
غرب کشیده شده و رأس آن در غرب قرار داشته و حاشیه باریک و
دراز میانکاله ،آن را از دریا جدا میسازد .و رودخانههای کوچک زیادی
که از کوههای جنوبی سرچشمه می گیرند ،به آن میریزد ( منصوری،
 .)1395افزایش جمعیت انسانی و همچنین افزایش فعالیتهای کشاورزی
و صنعتی منجر به افزایش آالیندههای مختلف شده است که بخش
عمدهایی از آنها وارد خلیج گرگان میشود .در سالهای آینده انتظار
میرود که میزان تولید این آالیندهها بهصورت چشمگیری افزایش یابد.
بنابراین در تحقیق حاضر به تعیین بیومارکرهای خونی آلودگی سرب
در خلیج گرگان ،با استفاده از شاخصهای اکوفیزیولوژیک (شاخص
خونی) گاو ماهی لکهدار بهعنوان مدل زیستی ،پرداخته شد.

مواد و روشها
شرایط آزمایشگاهی
تهیه ماهی :این تحقیق در تابستان سال  ،1397در سالن شهید
ناصر فضلیبرآبادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام
شد .برای انجام آزمایش ،تقریباً حدود  400قطعه گاوماهی لکهدار با
میانگین وزنی  35±7/16گرم ،از سایت خزینی یک (منطقهای با آلودگی
کمتر) در خلیج گرگان ،توسط تور صید و بهصورت زنده ،به
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وسیله پالستیکهای حاوی یک سوم آب و مابقی اکسیژن ،به آزمایشگاه
منتقل گردیدند .ماهیان بهمنظور سازش با موقعیت جدید بهمدت دو
هفته در مخازن فایبرگالس  300لیتری محتوی آب دریای فیلتر شده،
و در شرایط نوری طبیعی 12 ،ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی،
نگهداری شدند .همچنین ماهیان با استفاده از کیلکای چرخ شده بهصورت
روزانه (سه درصد وزن بدن) ،تغذیه شدند .بهمنظور حذف متابولیتها
و غذای خورده نشده %50 ،آب بهصورت روزانه تعویض شد و آب مورد
نیاز برای تعویض مخازن بهوسیله تانکرهای  2000لیتری ،از قسمتهای
غیرآلوده خلیج گرگان ،به آزمایشگاه منتقل و بعد از فیلترشدن ،مورد
استفاده قرار گرفت.
تعیین غلظت کشندگی متوسط :جهت انجام این آزمایش8 ،
غلظت درنظر گرفته شد .غلظتهای اسمی برای نیترات ( )IIسرب
شامل  160،80،60 ،20 ،10 ،1و 320میلیگرم بر لیتر نیترات ()II
سرب بود 24 .ساعت قبل از انجام این آزمایش ،تغذیه ماهیان متوقف
گردید .برای هر غلظت سه تکرار درنظر گرفته شد و در هر مخزن 20
لیتری 7 ،قطعه گاوماهی لکهدار ،بهصورت تصادفی توزیع شد .تلفات
ماهیان هر  24ساعت ثبت و جمعآوری گردید و این کار تا انتهای 96
ساعت (چهار روز) انجام پذیرفت .غلظت کشندگی متوسط با استفاده
از نرمافزار پروبیت انجام پذیرفت.
آزمایش سمیت تحت حاد :این آزمایش بهمدت 14روز و با
غلظتهای 15 ،7/5 ،0و  %30غلظت کشنده از آالینده نیترات ()II
سرب انجام پذیرفت .غلظتهای تعیین شده 12 ،6 ،0 ،و  24میلیگرم
بر لیتر نیترات ( )IIسرب ،تعیین شد .بهطوریکه ماده موثر سرب موجود
در غلظتهای تعیین شده 7/5 ،3/75 ،0 ،و  15میلیگرم بر لیتر بود.
این آزمایش در  12مخزن  20لیتری (چهار غلظت متفاوت در سه تکرار)،
برای تعیین سمیت تحت کشنده سرب انجام پذیرفت .آزمایش سمیت
تحتکشنده بهصورت تجدیدپذیر بود و تعویض آب در مخازن آزمایش
انجام گرفت و غذادهی نیز در زمانهای متناوب ( 10صبح و  2بعد
ازظهر) و بهمیزان سه درصد وزن بدن ،انجام گرفت .در پایان دوره
آزمایش ،ابتدا ماهیان با یک  ،PPTماده بیهوشکننده گل میخک
بیهوش گردیده و سپس از ماهیها ،بهوسیله سرنگ ،خون گرفته شد.
نمونههای خون با لولههای حاوی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید
به آزمایشگاه منتقل گردید ،همچنین جهت آزمایشات سمشناسی ،از
ماهیان نمونهبرداری بافت کبد ،صورت گرفت.
آنالیز نمونههای خون :در این آزمایش ،ویژگیهای خونشناسی
شامل تعداد گلبولهای قرمز با استفاده از الم نئوبار و استفاده از محلول
دیس ( ،)1990 ،Houstonدرصد هماتوکریت بهروش میکروهماتوکریت
( Dacieو  ،)2001 ،Lewisهموگلوبین بهروش استاندارد (،Houston
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 ،)1990با استفاده از کیت سنجش هموگلوبین ساخت شرکت زیست
شیمی تهران مورد سنجش قرار گفت و برای محاسبه شاخصهای
حجم متوسط گلبولی ( ،)MCVوزن هموگلوبین داخل گلبولی ()MCH
و درصد غلظت هموگلوبین داخل گلبولی در یک گلبول قرمز (،)MCHC
از روابط زیر استفاده گردید (.)1990،Houston
 )] × 10قرمز گلبول برحسب میلیون در )/(mm3مقدار هماتوکریت([ = )MCV(fl
 )] × 10قرمز گلبول برحسب میلیون در )/(mm3مقدار هموگلوبین ([ = )MCH(pg

)] × 100مقدار هماتوکریت()/مقدار هموگلوبین ([ = )MCHC(g⁄dL

پارامترهای ایمنیشناسی خون ،شامل تعداد گلبولهای سفید با
استفاده از الم نئوبار و استفاده از محلول دیس ( ،)1990 ،Houstonو
شمارش افتراقی ،درصد لنفوسیت ،مونوسیت ،نوتروفیل ،ائوزینوفیل و
بازوفیل نیز ،با تهیه گسترشهای خونی و رنگآمیزی گیمسا ( Limو
همکاران ، )2000 ،مورد سنجش قرار گرفت.
شرایط محیطی
زمان و مکان نمونهبرداری :این تحقیق در تابستان  ،1397در
حوضه جنوبشرقی دریای خزر و خلیج گرگان تا منطقه میانقلعه ،واقع
در بخش شرقی شبه جزیره میانکاله (منطقه بندرترکمن) صورت گرفت
(شکل .)1منطقه مورد مطالعه با توجه به دسترسی منطقه ،میزان صید
ماهی و بار آالینده ورودی ،به چند سایت نمونهبرداری ،تقسیم شد .سایت
خزینی ( 1شاهد) و خزینی  2با آلودگی کمتر و قرهسو و گرگانرود با
آلودگی بیشتر میباشد و مختصات جغرافیایی آنها بین  36درجه و
 49دقیقه تا  36درجه و  54دقیقه شمالی و  54درجه و  1دقیقه تا
 54درجه و  2دقیقه شرقی واقع شده است .مجموعاً  200عدد ماهی با
میانگین وزنی  28/6±3/87گرم ،از تمامی سایتها صید شد .در هر سایت،
بالفاصله پس از صید ماهی ،نمونههای خون و بافت کبد در سه تکرار به
روش توضیج داده شده در بخش شرایط آزمایشگاهی ،تهیه و به آزمایشگاه
جهت آنالیز خونشناسی بهروش ذکرشده ،منتقل گردید .عالوه بر آن،
به همراه نمونهها ،نمونه آب و رسوب نیز در سه تکرار از هر سایت
نمونهبرداری ،تهیه شده و در مجاورت یخ ،جهت سنجش میزان سرب
موجود در آب ،رسوب و بافت کبد ،با استفاده از دستگاه جذب اتمی
و رورش مورد قبول  ،)1999( Moopamبه آزمایشگاه منتقل گردید.
تجزیه و تحلیل دادهها :جهت مشخص کردن نرمال بودن دادهها،
از آزمون اسمرینوف -کولوموگراف استفاده شد .سپس ،اطالعات حاصل
از آنالیزهای خونشناسی و سمشناسی ،با انجام آزمون آنوای یکطرفه
و تست دانکن در سطح اطمینان  95درصد ،مورد تجزیه و تحلیل آماری
قرار گرفت .در نهایت هم از آزمون همبستگی ،جهت تعیین همبستگی
بین غلظت سرب اندازهگیری شده در نمونهها (کبد ماهیان) با میزان
بیومارکرهای اندازهگیری شده (شاخصهای خونی) ،استفاده شد .جهت
تجزیه و تحلیل آماری اطالعات تحقیق حاضر ،از نرمافزار  Rاستفاده گردید.
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بر لیتر بود (جدول .)2بهجز منطقه قرهسو ،مقدار سرب موجود در آب
مناطق مختلف اختالف معنیداری با منطقه شاهد (خزینی )1نشان
ندادند ( )P>0/05و بیشترین سرب آب در منطقه قرهسو یافت شد.
که این نتایج کامالً منطبق بر فعالیتهای ساحلی در مجاورت مناطق
بود ،منطقه خزینی  1و  2در مجاورت کانال خزینی قرار داشت و
هیچگونه خروجی فاضالبی در مجاورت آنها نبود ،در حالیکه مناطق
قرهسو و گرگانرود در مجاورت رودخانههای قرهسو و گرگانرود که
حامل آلودگی به خلیج گرگان بودند ،قرار داشت .برخالف سرب آب،
مقادیر سرب موجود در رسوب مناطق مختلف ،تفاوت معنیداری با
منطقه شاهد داشتند ( .)P<0/05محدوده غلظت سرب رسوبات نیز
 6000تا  12000/500میکروگرم برکیلوگرم وزن خشک رسوبات بود.
جدول :2میزان سرب موجود درآب و رسوبات مناطق نمونهبرداری خلیج گرگان
مناطق
خزینی 1

سرب در آب

سرب در رسوبات

(میکروگرم بر لیتر)

(میکروگرم بر کیلوگرم)

0/10 ± 0/00b

6000/00 ± 1000c
b

b

0/50 ± 0/40

قره سو

a

6/45 ± 0/35

a

گرکانرود

b

500a

خزینی2

0/40± 0/10

8000/00 ± 0/00

12000/500 ± 500
11000/500 ±

حروف انگلیسی غیرمشترک در هر ردیف نشاندهنده معنیدار بودن در سطح ()P<0/05
میباشد.

شکل :1نقشه سایتهای انتخاب شده جهت انجام مطالعات محیطی

نتایج
تعیین غلظت کشندگی متوسط :پس از ثبت دادههای مرگ و
میر در غلظتهای موجود و استفاده از نرمافزار پروبیت ،میزان غلظت
کشندگی متوسط نیترات ( )IIسرب در محدوده اطمینان  95درصد،
 80میلیگرم بر لیتر بهدست آمد (جدول.)1
جدول  :1میانگین غلظت کشنده نیترات ( )IIسرب در گاوماهی

لکهدار در ساعات (  72 ،48 ،24و )96
غلظت کشنده

زمان در معرض گذاری

(میلیگرم برلیتر)

(ساعت)

130/50

24

123/40

48

89/00

72

80/00

96

غلظت سرب در نمونههای آب ،رسوب و کبد :دامنه
غلظت سرب در آب مناطق نمونهبرداری بین  0/1تا  6/45میکروگرم
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غلظت سرب در بافت کبد ماهیان مناطق خزینی ،1خزینی،2
قرهسو و گرگانرود بهترتیب 60/69 ،33/81 ،37/44و  57/86میکروگرم
بر کیلوگرم وزن خشک بود (جدول  .)3نتایج سنجش غلظت سرب
کبد ماهیان در مناطق مختلف نشان داد ،میزان سرب در کبد ماهیان
در مناطق آلوده نسبت به منطقه شاهد (خزینی )1افزایش معنیداری
داشت ( .)P<0/05بین غلظت سرب در کبد ماهی و رسوب محل صید
آن همبستگی معنیداری مشاهده گردید ( ،)P<0/05بهطوریکه
ضریب همبستگی بین غلظت سرب در رسوب و غلظت سرب در کبد
ماهیان ،مقدار عددی باالیی( ،)0/90نشان داد .درحالیکه غلظت سرب
در کبد ماهی با آب محل صید آن ،ضریب همبستگی کمتری (،)0/62
نسبت به رسوب داشت .غلظت سرب در کبد ماهیان قرار گرفته در
معرض غلظتهای تحتکشندگی سرب در شرایط آزمایشگاهی ،در
جدول  ،3نشان داده شده است .تجمع سرب در کبد این ماهیان
 57/84 ،45/64 ،45/14و  98/65میکروگرم برکیلوگرم وزن خشک
بود .بهطوریکه با افزایش غلظت تحت حاد سرب ،میزان سرب کبد
هم افزایش معنیداری نشان داد (.)P<0/05
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جدول :3میزان سرب موجود در کبد ماهیان در شرایط محیطی و آزمایشگاه
شرایط محیطی

شرایط آزمایشگاه
غلظت سرب کبد (میکروگرم بر کیلوگرم)

تیمارها

غلظت سرب کبد (میکروگرم بر کیلوگرم)

مناطق

45./64 ±0 /49

خزینی 1

b

تیمار 3/75( 1میلیگرم بر لیتر)

45/14± 1/00c

خزینی2

33/ 81± 3/61b

( 7/5میلیگرم بر لیتر) تیمار2

57/84 ±1/50 b

قره سو

60/69±1 /31a

تیمار 15 ( 3میلیگرم بر لیتر)

a

c

شاهد ( 0میلیگرم بر لیتر)

98/65± 2/65

a

گرکانرود

37/44±1 /00

57/86± 4/14

حروف انگلیسی غیرمشترک در هر ردیف نشاندهنده معنیدار بودن در سطح ( )P< 0/05میباشد.

( ،)P>0/05در حالیکه با افزایش غلظت سرب در آزمایشگاه ،یک روند
افزایشی معنیداری در میزان سطوح گلبول قرمز ،هموگلوبین،
 MCHCو مونسیت خون ،و یک روند کاهشی معنیداری در میزان
سطوح  MCVو لنفوسیت خون نسبت به تیمار شاهد ،مشاهده شد
(.)P<0/05

سنجش پارامترهای خونشناسی و ایمنیشناسی در
غلظتهای تحت کشنده سرب :طبق نتایج (جدول ،)4با افزایش
غلظت سرب تفاوت معنیداری در میزان سطوح هماتوکریت،MCH ،
گلبولهای سفید ،نوتروفیل ،بازوفیل و ائوزینوفیل خون مشاهده نشد

جدول :4اثر غلظتهای مختلف سرب بر پارامترهای هماتولوژی گاوماهی بعد از 14روز در معرض گذاری
شاهد

تیمار1

تیمار2

تیمار3

 0میلیگرم بر لیتر

 3/75میلیگرم بر لیتر

 7/5میلیگرم بر لیتر

 15میلیگرم بر لیتر

گلبول قرمز (شمارش× 10میلیون /میلیمتر مکعب)

0/83± 0/01c

0/84 ±0/002c

1/08 ± 0/00b

1/37 ± 0/18a

هموگلوبین (گرم بر دسیلتر)

0/05d

0/09c

0/01b

a

هماتوکریت (درصد)

پارامترها

1/38 ±

1/56 ±

2/22 ±

2/68 ± 0/1

39/00 ± 4/00a

30/50 ± 0/50a

35/50 ± 3/50a

30/83 ± 1/04a

( MCVفمتولیتر)

470/30 ± 75/89 a

362/03 ±7 /009 b

328/70 ± 32/40b

228/22 ± 41/29c

( MCHپیکوگرم)

16/59 ± 0/61a

18/56 ± 1/03 a

20/61 ± 0/17a

19/88 ± 3/31 a

0/7d

3/61 ±

گلبول سفید (شمارش× 10میلیون /میلیمتر مکعب)

0/00a

20/87 ±

لنفوسیت (درصد)

1/52a

79/33 ±

مونوسیت (درصد)

c

( MCHCدرصد)

/40c

16/33 ± 1/52

5/13 ± 0

1/25a
b

16/25 ±

67/66 ± 6/43

bc

21/33 ±4/61

نوتروفیل (درصد)

a

1/00 ± 0/ 57

0/11a

1/66 ±

بازوفیل (درصد)

23a

0/57a

2/00 ±

ائوزینوفیل (درصد)

0/00a

0/57a

7/ 33±

1/33 ±0/
2/00 ±

0/67b

0/11a

8/71 ±

7/86a

16/51 ±

2/00b

60/00 ±

3/00a

33/00 ±

0/57a

2/00 ±

0/57a

1/00 ±

0/6a

4/00 ±

6/31±

1/87 a

10/62 ±

2/00b

69/00 ±

1/00b

24/00 ±

±0/46a

2/66

0/57a

1/00 ±

0/64a

3/33 ±

حروف انگلیسی غیرمشترک در هر ردیف نشاندهنده معنیدار بودن در سطح ( )P<0/05میباشد.

نتایج همبستگی غلظتهای سرب بافت کبد با شاخصهای خونی
و ایمنی خون گاو ماهی لکهدار در شرایط آزمایشگاهی نشان داد که
مونوسیت ،گلبول قرمز ،هموگلوبین و  ،MCHCیک همبستگی مثبت

و قابل توجهای و لنفوسیت و  MCVیک همبستگی منفی و قابل
توجهای با آلودگی سرب تجمع یافته در کبد گاوماهیان در شرایط
آزمایشگاهی نشان داد جدول (.)5

جدول :5همبستگی پارامترهای هماتولوژی گاوماهی با غلظتهای سرب بافت کبد در شرایط آزمایشگاهی
همبستگی پیرسون
(p) sig

)(r

لنفوسیت

مونوسیت

**-0/72

**0/86

0/007

0/00

گلبول قرمز
**0/90
0/00

هموگلوبین

MCV

0/90

**-0/78

0/00

0/003

MCHC
**

0/90

0/00

* همبستگی در سطح  ** ،0/05همبستگی در سطح 0/01
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مونوسیت ،نوتروفیل و ائوزینوفیل که تفاوت معنیداری با تغییرات آلودگی
در محیط نشان داد ( ،)P<0/05بهطوریکه درصد مونوسیت و نوتروفیل
با تغییرات آلودگی یک روند افزایشی نسبت به منطقه شاهد نشان داد
ولی درصد ائوزینوفیل یک روند کاهشی نسبت به منطقه شاهد داشت
(جدول .)6

سنجش پارامترهای خونشناسی و ایمنیشناسی در شرایط
محیطی :در مطالعه محیطی ،پارامترهای هموگلوبین ،گلبول قرمز،
هماتوکریت ،MCHC ،MCH ،MCV ،گلبول سفید ،لنفوسیت و بازوفیل
تفاوت معنیداری با تغییرات آلودگی نشان نداد ( .)P>0/05بهجز

جدول :6پارامترهای هماتولوژی گاو ماهی لکهدار در مناطق نمونهبرداری در خلیج گرگان
مناطق نمونهبرداری

پارامترها

خزینی1

خزینی2

قره سو

گرگانرود

گلبول قرمز (شمارش× 10میلیون /میلیمتر مکعب)

1/26 ± 0/09a

1/35 ± 0/10a

1/210 ± 0/18 a

1/30 ± 0/17a

هموگلوبین (گرم بر دسیلتر)

2/94 ± 0/58a

3/07 ± 0/70a

3/25 ± 0/48a

3/05 ± 0/008a

a

هماتوکریت (درصد)

a

25/00 ± 1/00

22/00 ± 1/73

( MCVفمتولیتر)

198/23 ± 7/36a

163/48 ± 7/96a

( MCHپیکوگرم)

a

23/21 ± 3/59

a

( MCHCدرصد)

a

11/73 ± 1/92

گلبول سفید (شمارش× 10میلیون /میلیمتر مکعب)

a

23/18 ± 6/73

a

14/20 ± 4/11

22/50 ± 1 /08

a

21/83 ± 0/47

لنفوسیت (درصد)

a

a

مونوسیت (درصد)
نوتروفیل (درصد)
a

ائوزینوفیل (درصد)

74/66 ± 4/04

30/00 ± 5/19

256/17 ± 42/44a
a
a

27/34 ± 6/51

24/33 ± 5/77

191/11 ± 30/38 a
a

23/72 ± 2/99

10/94 ± 1/85

a

12/95 ± 2/70

a

a

23/33 ± 0/57

a

22/33 ±1/55

81/66 ±3 /51

a

77/00±1/73

5/00 ± 1/73b

6/33 ± 0/57b

7/00± 0/00b

16/00 ± 1/00a

1/00 ± 0/00b

0/33 ± 0/11b

0/66 ± 0/11b

2/33 ± 0/57a

a

19/33 ± 5/77
a

بازوفیل (درصد)

72/66 ± 10/01

a

a

20/66 ± 10/50
a

0/00 ± 0/00

0/00 ± 0/00

10/66 ± 3/ 51

b

ab

a

a

0/00 ±0 /00

4/66 ± 2/08

0/00 ± 0/00

حروف انگلیسی غیرمشترک در هر ردیف نشاندهنده معنیدار بودن در سطح ( )P< 0/05میباشد.

داد .ولی این تغییرات معنیدار نبود .مقایسه نتایج شاخصهای خونی
و ایمنی خون گاو ماهی لکهدار ،نشان داد که پارامتر مونوسیت خون،
بهدلیل نشان دادن نتیجه یکسان ،در مواجهه با غلظتهای سرب در
شرایط آزمایشگاهی و محیطی ،میتواند بهعنوان بیومارکر پیشنهادی
شاخصهای ایمنی خون معرفی شود.

نتایج همبستگی غلظتهای سرب بافت کبد با شاخصهای خونی
و ایمنی خون گاو ماهی لکهدار در شرایط محیطی در جدول  7گزارش
شده است .طبق نتایج ،پارامتر مونوسیت یک همبستگی مثبت و
معنیداری و پارامتر ائوزینوفیل یک همبستگی منفی و معنیداری با
آلودگی سرب کبد گاوماهیان در شرایط محیطی نشان داد .پارامتر
نوتروفیل نیز ،یک روند افزایشی را با تغییرات آلودگی سرب کبد نشان

جدول :7همبستگی پارامترهای هماتولوژی گاوماهی با غلظتهای سرب بافت کبد در شرایط محیطی
همبستگی پیرسون

)(r

(p) sig

مونوسیت

نوتروفیل

ائوزینوفیل

*0/58

0/44

*-0/66

0/05

0/15

0/02

* همبستگی در سطح  ** ،0/05همبستگی در سطح 0/01

بحث
بین غلظت سرب در کبد ماهی و رسوب محل صید آن همبستگی
معنیداری مشاهده گردید ،بهطوریکه ضریب همبستگی بین غلظت
سرب در رسوب و غلظت سرب در کبد ماهیان ،مقدار عددی باالیی
نشان داد ،درحالیکه غلظت سرب در کبد ماهی با آب محل صید آن،
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ضریب همبستگی کمتری نسبت به رسوب داشت که این یافته موید آن
است که بررسی غلظت سرب در رسوب میتواند بهعنوان شاخص مناسبی
جهت تجمع زیستی آالیندهها در بدن گاوماهی لکهدار باشد ،بهطورکلی
بهدلیل همبستگی باال بین غلظتهای سرب کبد ماهیان و غلظتهای
سرب موجود در آب در شرایط آزمایشگاهی ( r=0/94و همبستگی در
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سطح  )0/01و همچنین بهدلیل همبستگی باال بین غلظتهای سرب
کبد ماهیان و غلظتهای سرب موجود در رسوبات در شرایط محیطی
( r=0/9و همبستگی در سطح  )0/01و از طرفی دیگر بهدلیل ناپایدار
بودن عنصر سرب در آب ،جریان داشتن آب و احتمال تهنشین شدن
سرب موجود در آب در شرایط محیطی ،در این مطالعه از پارامتر
غلظتهای سرب کبد ماهیان ،که در هر دو شرایط محیطی و آزمایشگاهی
وجود داشت ،جهت تعیین همبستگی با پارامترهای فیزیولوژیکی
گاوماهی لکهدار (شاخصهای خونی) در هر دو شرایط محیطی و
آزمایشگاه و در نهایت تعیین بیومارکرهای خونی آلودگی سرب در
خلیج گرگان استفاده گردید .سلولهای خونی در ماهیان عموماً به
وسیله بافتهای خونساز در کلیه تولید میشود .از عمدهترین وظیفه
گلبولهای قرمز خون میتوان به انتقال اکسیژن به بافتهای مختلف
بدن نام برد ( Affonsoو همکاران2002 ،؛  .)2004 ،Begumدر مطالعه
حاضر تعداد گلبولهای قرمز با افزایش غلظت سرب در آزمایشگاه
افزایش و در محیط طبیعی تفاوت معنیداری نشان نداد .گزارشات
متعددی در ارتباط با شمارش گلبولهای قرمز ماهیان در معرض
فلزات سنگین وجود دارد Vinodhini .و  ،)2009( Narayananافزایش
معنیداری در تعداد گلبولهای قرمز کپور معمولی در معرض فلزات،
کادمیوم ،سرب ،نیکل و کروم و  Tishanovaو ،)1994( Ilieva
افزایش معنیداری در تعداد گلبولهای قرمز کپور معمولی ،بعد از در
معرضگذاری با فلز روی مشاهده کردند ،در حالیکهTavares-Dias ،
و همکاران ( ،)2011کاهش معنیداری در تعداد گلبولهای قرمز ماهی
پاکوی سیاه ( ،)Colossoma macropomumدر معرض سولفات مس
و  Kimو  ،)2015( Kangکاهش معنیداری در تعداد گلبولهای قرمز
ماهی راک فیش ( ،)Sebastes schlegeliiدر معرض رژیم غذایی حاوی
سرب ،بهدلیل همولیز گلبول قرمز و کاهش تولید خون و در نتیجه
کاهش تولید این گونه از سلولهای خونی و همچنین خونریزی داخلی
بهدلیل آسیبهای وارده به کلیه مشاهده کردند ( Shahو ،Altindag
 ،)2005این تفاوت در نتایج بهدست آمده به غلظت آالیندهها و مدت
زمان مجاورت با آالیندهها بستگی دارد ( Eliaو همکاران ،)2003 ،بهطور
کلی افزایش گلبولهای قرمز در مطالعه حاضر و مطالعات ذکر شده،
بهدلیل دهیدراسیون و هایپوکسیا و متعاقباً افزایش حرکت گلبولهای
قرمز به جریان خون اتفاق میافتد .مکانیسم سادهای نیز توسط مکانیسم
قلیائیت اتفاق میافتد .با افزایش نیاز اکسیژن خون ،این مکانیسم
سنسورهای کلیه را وادار به تشخیص هایپوکسیا و افزایش حرکت گلبولها
میکند ( .)2007 ،Gadدر مطالعه حاضر در سطوح هماتوکریت خون
گاوماهی لکهدار در شرایط آزمایشگاهی تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
در پروسه انتقال اکسیژن از طریق خون ،هموگلوبین نقش بسیار مهمی
را برعهده دارد و بهعنوان عامل اصلی انتقال اکسیژن
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در خون ماهیان درنظر گرفته میشود و میزان غلظت هموگلوبین با
سلولهای قرمز خون ارتباط تنگاتنگ دارد ( Perryو ،)1998 ،Tufts
بهطوریکه در مطالعه حاضر همزمان با افزایش گلبولهای قرمز خون،
افزایش معنیداری در میزان سطوح هموگلوبین خون در شرایط
آزمایشگاهی مشاهده شد ولی در شرایط محیطی تفاوت معنیداری
مشاهده نشد .مشابه تحقیق حاضر Chowdhury ،و همکاران (،)2004
افزایش هموگلوبین خون ،در طول مواجهه تحتکشنده با فلزات سنگین
را ،بهدلیل هایپوکسیا و افزایش قدرت انتقال و ظرفیت اکسیژنی خون،
عنوان کردند .محققین دیگری نیز افزایش این شاخصها را در غلظتهای
باالی فلزات سنگین مشاهده نمودند .ازجمله  Tortو )1988( Torres
در کادمیوم Safahieh ،و همکاران ( )2010در جیوه و  Zakiو همکاران
( )2008در سرب .بنابراین در مطالعه حاضر نیز ،میتوان افزایش
هموگلوبین خون گاوماهی لکهدار را به کاهش سطح اکسیژن سلولی
در آلودگی سرب ،نسبت داد .میزان شاخصهای  MCHC ،MCVو
 MCHبه سطحهای گلبول قرمز و هموگلوبین خون وابسته است ،زیرا
از آنها منشا میگیرد ( Javadو  .)2015 ،Usmaniدر مطالعه حاضر
بین سطحهای  MCHخون تفاوت معنیداری مشاهده نشد ،درصورتیکه
مقادیر MCVخون یک روند کاهشی در شرایط آزمایشگاهی نشان داد و
در شرایط محیطی تفاوت معنیداری نشان نداد ،بهعبارت دیگر میتوان
این گونه بیان داشت ،که با افزایش سرعت تکثیر سلولها ،گلبولها با
اندازه کوچکتری بهداخل خون آزاد شدهاند که با نتایج  Ololadeو
 ،)1992( Oginniکه تاثیر نیکل را روی پارامتر MCVخون گربه ماهی
افریقایی ( )Clarias gariepinusبررسی کردند ،هم راستا بود .مقدار
 MCHCخون در شرایط آزمایشگاهی یک افزایش معنیداری نشان
داد ،درحالیکه مقادیر آن در شرایط محیطی معنیدار نبود .افزایش
مقدار  MCHCنشان میدهد ،با این که سلولها کوچکتر شدهاند ولی
میزان هموگلوبین نسبت به حجم خود گلبول باالتر است .که با نتایج
 Dharamو همکاران (  ،)2008که تاثیر غلظتهای تحت حاد فلز مس
را ،روی مقدار  MCHCخون خامه ماهی ( )Channa punctatusبررسی
کردند ،همسو بود .گلبولهای سفید خون یکی از نخستین خطوط دفاعی
موجود در برابر آلودگیها و عفونتها محسوب میشوند و بررسی تعداد
این سلولها و نسبت هرکدام از انواع آن میتواند بهعنوان شاخص مناسبی
برای ارزیابی وضعیت سالمت و توان ایمنی موجود باشد ( Eliaو همکاران،
 .)2003گلبولهای سفید شامل گرانولوسیتها ،مونوسیت ،لنفوسیت
و ترومبوسیتها هستند .فعالیت گرانولوسیتها و مونوسیتها به شکل
فاگوسیتوز مواد زائد از بافتهای آسیب دیده تعریف میگردند و همچنین
لنفوسیتها موجب تولید آنتیبادیها میشوند ( Maheswaranو همکاران،
 .)2008در مطالعه حاضر در سطوح گلبولهای سفید ،نوتروفیل ،بازوفیل
و ائوزینوفیل خون گاوماهی لکهدار در شرایط آزمایشگاهی ،تفاوت
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تعیین بیومارکرهای خونی آلودگی سرب در خلیج گرگان با استفاده از شاخصهای خونشناسی....

معنیداری مشاهده نشد .لنفوسیتها غالبترین لوکوسیتهای افتراقی
ماهیان هستند .لنفوسیت مسئول بسیاری از عملکردهای سیستم
ایمنی است .لنفوسیتها نسبت به سایر لکوسیتها طول عمر زیادتری
دارند و اغلب در مواجهه با آلودگی کاهش مییابند .در تحریک یا
سرکوب سیستم ایمنی ،لنفوسیتها بیومارکرهای کارآمدی محسوب
میشوند .هر چند کاهش تعداد لنفوسیتها ممکن است با تغییر
عملکرد آنها نیز همراه باشد ( Eliaو همکاران .)2003،اصلیترین
عملکرد منوسیتها فاگوسیتوز و هضم ذرات بزرگی نظیر سلولهای
پیر ،باقیمانده سلولهای نکروزه و میکروارگانیسمهای بزرگ است.
افزایش منوسیت پاسخ ثانویه به عوارضی نظیر تخریب گسترده بافتی،
نئوپالزی ،نکروز و کم خونی همولیتیک است .مونوسیتها سلولهای
دواری هستند ،که همانند گرانولوسیتها فاگوسیتوز کرده و توانایی
خروج از خون به بافتها هنگام التهاب بافتی را دارند ( Eliaو همکاران،
 .)2003افزایش منوسیت در التهابهای بدخیم و محیطی رخ میدهد
( ،)2009 ،Evansبنابراین افزایش منوسیت در تحقیق حاضر در دو
شرایط محیطی و آزمایشگاه ،بیانگر تأثیرات سلولی و بافتی شدید سرب
بر گاوماهی لکهدار میباشد .گزارشات متعددی در ارتباط با بررسی
گلبولهای سفید ماهیان در معرض آالیندهها وجود دارد .در ماهی
تیالپیا مشاهده گردیده است که میزان منوسیتها در شرایط استرس
آالیندهها افزایش مییابد ،حال آنکه میزان لنفوسیتها کاهش یافته
است ( Adhikari .)2009 ،Evansو همکاران ( ،)2004در سگ ماهی
مواجهه شده با غلظتهای تحتکشنده کلرید جیوه ،کاهش معنیداری
در مقادیر لنفوسیت و افزایش معنیداری در مقادیر منوسیت مشاهده
کردند Lohner .و همکاران ( ،)2001در بررسی ماهی خورشیدی
( ،)Lepomis sp.تحت استرس محیطی سلنیوم ،افزایش منوسیت را
مشاهده کردند .مقایسه این نتایج با تحقیق حاضر نشان میدهد که بر
خالف شاخصهای مرتبط با گلبولهای قرمز ،روند تغییرات شاخصهای
مرتبط با گلبولهای سفید در گونههای مختلف و در استرسهای مختلف
محیطی و آزمایشگاهی یکسان بوده و بیانگر رفتار یکسان این شاخصها
در برابر آالیندهها است .در مجموع ،از بین پارامترهای خونشناسی
گاوماهی لکهدار ،پارامترهای مونوسیت ،گلبول قرمز ،هموگلوبین و
 ،MCHCیک همبستگی مثبت و قابل توجهای و لنفوسیت و MCV
یک همبستگی منفی و قابل توجهای با آلودگی سرب تجمع یافته در
کبد گاوماهیان در شرایط آزمایشگاهی نشان داد و در شرایط محیطی،
پارامتر مونوسیت یک همبستگی مثبت و معنیداری و پارامتر ائوزینوفیل
یک همبستگی منفی و معنیداری با آلودگی سرب کبد گاوماهیان در
شرایط محیطی نشان داد .پارامتر نوتروفیل نیز ،یک روند افزایشی را
با تغییرات آلودگی سرب کبد نشان داد .ولی این تغییرات معنیدار
نبود .در نهایت ،از بین شاخصهای خونی گاوماهی لکهدار ،درصد
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مونوسیت خون بهدلیل نشان دادن همبستگی باال و روند یکسان در
هر دو شرایط محیطی و آزمایشگاهی ،بهعنوان مؤثرترین و کارآمدترین
بیومارکرخونی آلودگی سرب در گاوماهی لکهدار پیشنهاد میگردد.

تشکر و قدردانی
در نهایت از جناب دکتر سیدعلیاکبر هدایتی ،عضو هیئت علمی
شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،که طی اجرای
این تحقیق ،همکاری صمیمانهای داشتند ،قدردانی میگردد.
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Abstract
The present study was carried out for providing basic information on the ecophysiological
damages (blood indicators) of Mottled Goby in laboratory and environmental conditions of lead
contamination and finally the design of blood biomarkers of lead contamination in Gorgan Gulf.
In the laboratory studies, 400 piece of fishes with the weight average of 35±7.16 g were lively
caughted and the tested fishes were exposed to concentrations of 0, 3.75, 7.5 and 15 mg/L of
lead for 14 days. After the completion of the experiment, the samples of blood and liver were
collected from fishes and the samples surveyed by the analyses of hematology and toxicology.
In the field test, the samples of fish, water and sediment were prepared from 4 areas, Khozeini 1,
Khozeini 2, Gharasu, and Gorgan rud. In addition to the measuring lead in water, sediment and
liver tissue, the samples of blood from caughted fishes were similarly analyzed with the
laboratory conditions mentioned. According to the results, among the hematologic parameters of
Mottled Goby, monocyte, red blood cell, hemoglobin and MCHC showed a positive and
significant correlation and lymphocyte and MCV showed a negative and significant correlation
with accumulated lead contamination in the liver of Mottled Goby in laboratory conditions and
in environmental conditions, monocyte showed, a positive and significant correlation and
eosinophil showed a negative and significant correlation with the contamination of lead in the
Mottled Goby liver in environmental conditions. Neutrophil also showed an increasing trend
with changes of lead contamination in liver. In total, among the blood indices of Mottled goby,
the monocyte percentage of the blood was proposed as the most effective and efficient blood
biomarker of lead contamination in Mottled goby, due to the high correlations and the same
trend in both environmental and laboratory conditions (P<0.05).
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