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چکیده
تاالبانزلی دارای ارزش اکولوژیکی فراوانی است چرا که محل تخمریزی و مهاجرت گونههای آبزیان و پرندگان بسیاری
بهحساب می آید .براساس تحقیقات صورت گرفته ،فلزات سنگینی از جمله لیتیوم ،باریوم ،استرانسیوم ،کادمیوم ،کبالت ،مس ،مولیبدن،
نیکل ،سرب و گوگرد عالوه بر هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقهای ) (PAHنیز بهعنوان ترکیبات حاضر در همه منطقه تاالب در نظر
گرفته میشوند که غلظتشان رو به افزایش بوده و می توانند تهدید جدی برای ساکنان تاالب در نظر گرفته شوند .مطالعه حاضر اثرات آب
دارای این آالیندهها را بر یکی از مهمترین گونههای تاالب بررسی میکند .بهمنظور انجام تحقیق نود عدد بچهماهی سفید

Rutilus

 ،kutumبهمدت  8روز در معرض آبهای آلوده مناطق آبکنار و سیاهکشیم تاالبانزلی (در قالب سه تیمار و در هر تیمار سه تکرار) قرار
گرفتند .پس از گذشت روز اول تغییری در سلولهای اپیتلیال آبشش دیده نشد و دژنراسیون سیتوپالسم و هسته در سلولهای کبد مشاهده
شد ،درحالیکه پس از  4روز تغییر شکل سلولهای پایه آبششی ،بههمچسبیدگی رشتهها و رشتههای ثانویه گرزی شکل در بافت آبشش
و تجمع صفرا در بافت کبد دیده شد ) 8 .(p>5/50روز در معرضگذاری منجر به خونریزی و اتساع مویرگهای آبششی و همچنین
نکروز کانونی در کبد شد ) .(p<5/50تغییرات ایجاد شده میتواند بهوجود آلودگی در آب تاالبانزلی مربوط باشد.
کلمات کلیدی :آسیب بافتی ،آبکنار ،سیاهکشیم ،کبد ،آبشش

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

shima.kouhie@gmail.com
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کوهیدهکردی و همکاران

 .)9002ترکیبات آروماتیک چندحلقهای دارای دو یا چند حلقه
آروماتیک پیوسته هستند که نسبت به مواد آلی موجود در
طبیعت حالت واکنشی داشته و بهدلیل آبگریزی باال ،حاللیت کم
و داشتن پیوند آروماتیک بهمحض ورود به محیط آبی ذرات ریز
را جذب میکنند ( .)9002 ،Malmstromگزارشاتی مبنی بر
وجود این ترکیبات در تاالب انزلی یافت شده است (Mortazavi
و همکاران9049 ،؛  Eghtesadi Araghiو 9002 ،Salimi؛
 Yazdanparastو همکاران .)9001 ،از سوی دیگر ثابت شده است
که ترکیباتی مانند آرسنیک ،کادمیم ،مس ،کبالت ،نیکل،
مولیبدن ،وانادیوم ،بیسموت ،کروم و روی در تاالبانزلی خصوصاَ
در مناطق سیاهکشیم ،شیجان و هندخاله وجود دارند
( Khosheghbalو همکاران( )9043 ،جدول .)4چنین ترکیباتی
کیفیت آب را تغییر داده و ممکن است مشکالتی از جمله
بیماریها و تغییرات ساختاری را برای ماهیها ایجاد کنند
( Changو همکاران .)4221 ،بهدلیل توانائی در از بین بردن از
طریق تخریب بیولوژیکی ،فلزات سنگین ممکن است در اندامهای
آبزیان در زمان در معرض قرار گرفتن با غلظت باالی این عناصر
تجمع یابند ( .)9002 ،Ashrafترکیبات تجمع یافته واکنشهای
اکسیداسیون و احیا را ایجاد میکنند که منجر به ایجاد ترکیبات
اکسیژنه واکنشی ) (ROSشده که باعث بروز استرس اکسیداتیو
محیطی و بنابراین تغییرات ریختشناختی و بیوشیمیائی در
ماهیها میشود ( Monteiroو همکاران.)9002 ،

مقدمه
محیطهای دریائی که در مجاورت مناطق صنعتی و شهری
قرار گرفتهاند در معرض دامنه گستردهای از مواد شیمیائی هستند
که ممکن است به ترکیبات احتمالی سمی تبدیل شوند (Vinodhini
و  .)9002 ،Narayananطی چند دهه گذشته هزاران آالینده آلی
در محیط آزادسازی شدهاند ( Vander Oostو همکاران.)9003 ،
تاالب انزلی یکی از این اکوسیستمهاست که بهطور گستردهای،
خصوصاَ طی سالهای اخیر ،در معرض آالیندههای سمی متفاوت
قرار گرفته است .کیفیت محیطی تاالبانزلی از چندین دیدگاه
مهم است ،این تاالب یکی از مهمترین زیستگاهها برای بسیاری
از موجودات مهاجر و بهعنوان پناهگاهی برای تخمریزی ماهیان
دارای ارزش اقتصادی و یکی از زیستگاههای مهم برای ماهیان،
دوکفهایها و پرندگان در جنوب دریایخزر بهحساب میآید
( Eghtesadi Araghiو  .)9002 ،Salimiبسیاری از ماهیان
دریایخزر و رودخانههای مجاور در این تاالب تخمریزی میکنند،
بنابراین در صورتیکه غلظت آالیندهها در تاالب افزایش یابد
ممکن است به چرخه غذائی منتقل شود .متأسفانه میزان این
ترکیبات در حال افزایش است ( Tavakkoliو ،Sabet Raftar
 .)9003ترکیبات آروماتیک چندحلقهای از موجودترین آالیندهها
هستند که غلظت آنها بهدلیل وابستگی جوامع انسانی به
سوختهای فسیلی در حال افزایش است ( Menو همکاران،

جدول  :1آنالیز جزئی رسوبات استخراج شده از تاالبانزلی (قسمت در میلیون)
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تغییرات پاتولوژیکی بهطور گستردهای بهعنوان نشانگرهای
زیستی در ارزیابی سالمتی ماهیان در معرض آالینده قرار گرفته
هم در آزمایشگاه ( Thophonو همکاران )9003 ،و محیطهای
طبیعی ( Tehو همکاران )4229 ،بهکار گرفته میشوند .یکی از
مهمترین مزایای استفاده از نشانگرهای زیستی بافتشناسی در
مشاهدات محیطی این است که این دسته از نشانگرها امکان
آزمایش بافت خاصی را ،شامل آبشش و کبد که مسئول اعمال
حیاتی ازجمله تنفس ،تجمع و انتقال زیستی ترکیبات گزنوبیوتیک
در ماهیها هستند فراهم میکند ( Gernhoferو همکاران،
 .)9004آزمایشات درون آزمایشگاهی ،که در آنها جاندار سالم
بهطور مستقیم در معرض محیط آلوده قرار میگیرد ،متناوباَ در
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مطالعات محیطی بهکار برده شدهاند ( Camargoو ،Martinez
 .)9006بهعنوان مثال  Camargoو  )9009( Martinezبا در
معرض قرار دادن گونه گرمسیری  Prochilodus lineatusبا
رواناب شهری در مسیر سه رودخانه بزرگ در قفسهائی در برزیل
آسیبهای بافتی ناشی از این در معرضگذاری را بررسی کردند.
همچنین  Raskovicو همکاران ( )9040آسیبهای بافتشناسی
را در نمونههای ماهی کپور چندین استخر نیمهمتراکم بهمنظور
بررسی کیفیت آب استخرها و اثرات نوع کشت بر روی ماهیها
انجام دادند.
ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum, Kamenskii,
 )4204در مناطق نزدیک به ساحل از شمال تا جنوب
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دریایخزر زندگی میکند .این گونه یک گونه مهاجر تخمریز
بهحساب میآید که هرساله در ماههای اسفند تا اردیبهشت در
رودخانهها تخمریزی میکند .این گونه دارای رفتار تخمریزی
دستهجمعی بوده و بر روی علفهای دریائی ،بسترهای سنگریزهای
و شنی در رودخانهها و تاالبها از جمله تاالبانزلی تخمریزی
میکند (عبدلی .)4222 ،ماهی سفید یک گونه با ارزش تجاری
در جنوب دریایخزر بهحساب میآید که بهدلیل طعم مناسب و
آداب و رسوم طبخ مردم منطقه دارای تقاضای باالئی بوده و در
طول سال به مصرف میرسد ( Paykan Heyratiو همکاران،
 .)9009صید ساالنه ماهی سفید دریایخزر در ایران در سالهای
 4390تا  4310در حدود  2600تن بوده است (.)9003 ،FAO
هرساله بهمنظور احیای جمعیت این گونه ارزشمند برنامه گسترده
بازسازی ذخائر این گونه در دریای خزر اجرا میشود که (ساالنه
در حدود  419تا  900میلیون قطعه) بچهماهی به دریا رهاسازی
میشوند ( Fazliو همکاران9049 ،؛  Abdolahyو همکاران.)9044 ،
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بنابراین تالش برای حفظ شرایط طبیعی زیست این گونه
با ارزش حیاتی ،قابل توجه میباشد .مطالعه حاضر اثرات آسیب
شناسی ناشی از رهاسازی و در معرضگذاری بچهماهی سفید در
آب تاالب انزلی را در قسمتهای غربی و جنوبی تاالب بررسی
میکند.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :تاالب بینالمللی انزلی بهعنوان یکی
از مهمترین و بزرگترین تاالبهای ساحلی آب شیرین در جنوب
دریای خزر در نظر گرفته میشود .این تاالب سطحی در حدود
 423کیلومتر مربع را پوشانده که در استان گیالن در سمت
جنوبغربی دریای خزر قرار گرفته است ( .)9002 ،JICAحوضه
آبریز تاالب در حدود  3640کیلومتر مربع بوده و بین طولهای
جغرافیائی  11°12′و  12°19′و عرض جغرافیائی  36°22′و
 39°39′شمالی قرار گرفته است (شکل .)4

شکل  :1نقشه تاالب انزلی ،استان گیالن

در بسیاری از قسمتهای تاالب فعالیتهای کشاورزی انجام
میشود .در مجموع  40رودخانه اصلی با دبی در حدود  96متر
مکعب بر ثانیه به درون تاالب سرازیر میشوند (Jamshidi-
 Zanjaniو  .)9049 ،Saeediانزلی بهعنوان یک تاالب آبشیرین
با شوری کمتر از  0/2قسمت در هزار است ،میزان اکسیژن محلول
در تاالبانزلی بین  9/4تا  1/3میلیگرم بر لیتر بوده و باالترین

میزان آن در قسمتهای غربی و شمالغربی تاالب میباشد
( .)9002 ،JICAفقدان تصفیه مناسب پساب صنعتی ،رواناب
شهری و روستائی بههمراه فعالیتهای کشاورزی و موجودات زنده
در اطراف موجب میشود تاالب ساالنه در حدود  62،300تن
 6230 ،CODتن نیتروژن کل ) 142 ،(TNتن فسفر از منابع
متفاوت آلودگی در تاالب دریافت کند (( )9002 ،JICAشکل.)9
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شکل  :2پراکندگی کارخانهها و مراکز صنعتی در طول تاالب انزلی

بهمنظور انجام آزمایش  20عدد بچهماهی سفید (میانگین
طولی  1-40سانتیمتر و میانگین وزنی  41/90±0/6گرم) از سالن
انکوباسیون مرکز تکثیر و پرورش شهید انصاری رشت گرفته شده
و پس از انتقال بهمدت یکهفته در شرایط آزمایشگاهی قرار
گرفتند .پس از سازش پذیری به شرایط ،بچه ماهیها بهصورت
تصادفی به  2آکواریوم (با ظرفیت  42لیتر ،در هر کدام  40عدد)
انتقال داده شدند .آب مورد آزمایش از سطح تا عمق متوسط آب
(بین  0تا  40متر) جمعآوری شد .دمای متوسط آن در حدود
 92درجه سانتیگراد ،pH=9/9 ،شوری در حدود  12قسمت در
هزار و هدایت الکتریکی آب بهطور میانگین در حدود 4922
میکروزیمنس بر سانتیمتر بود .آب آکواریومها هر  3روز یکبار
کامالَ تعویض میشدند .ماهیها به  3دسته تقسیم شدند و به
مدت  1روز در معرض آب مورد نظر قرار داده شدند .اولین گروه
به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند ،گروه دوم در معرض آب
منطقه آبکنار (غرب تاالب) و گروه سوم در آب منطقه سیاهکشیم
(جنوب تاالب) قرار داده شدند .بنابراین در مجموع سه تیمار و
در هر کدام سه تکرار (در مجمع نه تکرار) در نظر گرفته شد.
غذادهی با استفاده از جیرههای تجاری ماهی سفید و روزانه به
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میزان  3تا  1درصد وزن بدن انجام شد .نمونهبرداری بهترتیب در
 1 ،4و  1روز پس از در معرضگذاری انجام شد .پس از تشریح،
دو نمونه از کمانهای سمت راست و چپ آبشش ،کبد و روده
جدا شده و در فرمالین  %40قرار گرفتند ،سپس برای آبگیری
به الکل منتقل شده و پس از آن در پارافین فیکس شدند .سپس
نمونهها دوباره در الکل هیدراته شده و در قالبهای پارافینی قرار
گرفتند .پس از پارافینزدائی با گزیلول ،به شیوه هماتوکسیلین و
ائوزین  H&Eرنگآمیزی شدند .پس از آن قطعات بافتی (با ضخامت
 2میکرومتر) برش داده شدند و بر روی الم قرار گرفتند بهطوری
که تقریباَ هر چهار قطعه بافتی بر روی یک الم قرار گرفته و سپس
با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند ( Bancroftو
.)9009 ،Gamble
وجود آسیبهای بافتی برای هر بافت بهوسیله درجه تغییر
بافتی ) (DTCتعیین شد که براساس شدت آسیبها مشخص
میشود ( Bancroftو  .)9009 ،Gambleبرای محاسبه )(DTC
(اتخاذ شده از روش  ،)Poleksicتغییرات موجود در هر بافت در
مراحل پیشرونده آسیب بافتی تقسیمبندی شدند :مرحله  :Iکه
عملکرد طبیعی بافت را تغییر نمیدهد ،مرحله  :IIکه شدیدتر
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است و عملکرد طبیعی بافت را تحت تأثیر قرار میدهد و مرحله
 :IIIکه بسیار شدید است و تغییرات غیرقابل بازگشتی را موجب
میشود .میزان  DTCبرای هر جاندار به فرمول زیر محاسبه
میشود DTC=)4×X SI( +)40×X SII( +)400×X SIII( :که در
آن اعداد  II ،Iو  IIIتعداد آسیبهای بافتی را در مراحل  II ،Iو
 IIIبهترتیب نشان میدهند .مقدار عددی  DTCبین  0تا 40
نشاندهنده عملکرد طبیعی بافت است ،اعداد بین  44تا 90
آسیب جزئی به بافت و ارزشهای بین  94تا  20نشاندهنده
آسیبهای پیشرفته بافتی و مقادیر باالتر از  400آسیبهای
غیرقابل بازگشت به بافت را نشان میدهند ( Poleksicو Mitrovic-
.)4221 ،Tutundzic
آنالیز آماری :برای بررسی نرمالبودن دادهها از آزمون
 Kolmogorov-Smirnovاستفاده شد .برای هر پارامتر ،تفاوتهای
بین مکانهای متفاوت و همچنین برای روزهای مختلف آزمایش
با استفاده از آزمون  Kruskal-Wallisبررسی شد .در هر دو آزمون
سطوح پائینتر از  p<0/02معنیدار در نظر گرفته شدند.
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نتایج
آسیبشناسی بافت آبشش :بیشترین آسیبها در مرحله
 Iمشاهده شد ،که شامل بههمریختگی شکل ظاهری تیغههای
آبششی و گرزیشکل شدن است (شکل  .)3cهمچنین چندین
مورد هایپرپالزی و چسبندگی رشتههای آبششی دیده شد (شکل
 .)3bنمونههایی از آسیبهای شدیدتر بافتی مشاهده شد (مرحله
 )IIکه شامل خونریزی در تیغههای آبششی همراه با پارگی و از
بین رفتن سلولهای اپیتلیوم آبششی بود (شکل  .)3dآسیبهای
شدید بافتی مرحله  IIIدر نمونههای مطلعه شده یافت نشد .میزان
 DTCبرای نمونههای آبشش ماهیان از  4تا  90متغیر بوده و
دارای میانگین  2/46بود ،که نشاندهنده عملکرد طبیعی اندام
تنفسی است (جدول .)9

شکل  : 3تغییرات هیستوپاتولوژیک آبشش ماهی سفید در معرض قرار گرفته با آب تاالب انزلی .شکل  aساختار طبیعی بافت آبشش ماهی
را نشان میدهد که تیغهها و رشتههای آبششی کامالَ مشخص هستند .×400 .شکل  )bهایپرپالزی و چسبندگی رشتههای آبششی (پیکان سیاه)
 .×900شکل  )cرشته های آبششی گرزی شکل شده (پیکان سیاه) به همراه اتساع مویرگ خونی و خونریزی در ناحیه پایه تیغه آبششی (پیکان سفید).
شکل  )dاتساع دهانه مویرگ و خونریزی در تیغه آبششی (پیکان سفید) پس از  1روز در معرض گذاری .×100
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جدول  :1تغییرات آسیبشناسی در بافت آبشش و کبد بچه ماهی سفید در معرض قراردادهشده با آب تاالبانزلی در مقایسه با نمونههای
شاهد و میزان آسیببافتی مشاهده شده.
مرحله

آبشش

کبد

I

چسبندگی تیغههای آبششی ،هایپرپالزی سلولهای اپیتلیوم
آبشش ،خونریزی ،اتساع کانال حاشیهای ،بههمریختگی ،رشتههای
آبششی

هایپرتروفی هسته ،تغییر شکل هستهها ،قرار گرفتن هسته در موقعیت
جانبی ،ازدیاد سلولها ،تشکیل واکوئل در سیتوپالسم ،مرگ سلولی،
سلولهای نامتعادل ،وجود دانههای ائوزینوفیل در سیتوپالسم ،تجمع
رنگدانه

II

گشادشدگی مویرگ ،از بین رفتن سلولهای اپیتلیال و خونریزی

تشکیل واکوئل در هسته ،تغییر شکل هسته ،قرار گرفتن هسته در
موقعیت جانبی ،تخریب سلولی ،خونریزی ،تخریب هسته ،هستههای
پیکنوتیک ،تجمع صفرا

III

موردی یافت نشد

نکروز کانونی

مرحله  :Iعملکرد طبیعی بافت را تغییر نمیدهد ،مرحله  :IIشدیدتر است و عملکرد طبیعی بافت را تحت تأثیر قرار میدهد و مرحله  :IIIبسیار شدید است و تغییرات
غیرقابل بازگشتی را موجب میشود ( Poleksicو.)4221 ،Mitrovic-Tutundzic

صورت اصالح کیفیت آب ،امکان احیاء وجود داشت .تنها یک
مورد از آسیب در مرحله  IIIیافت شد ( نکروز کانونی ،شکل )1e
که مربوط به نمونههای منطقه سیاهکشیم بود .در این مورد
آسیبها بسیار شدید بوده و تغییرات غیرقابل بازگشتی را ایجاد
کرده است .میانگین  DTCبرای نمونههای کبد در حدود 40/4
(بین  4تا  ،)403که نشاندهنده این است که در اکثر موارد
آسیبهای کبدی تا حدودی منجر به تخریب بافت کبد شدهاند
(جدول  .)9میزان  DTCبهطور قابل توجهی در نمونههای کبد
پس از  1روز در معرضگذاری بیشتر بود که منجر به بروز نکروز
کانونی در نمونه کبد ماهیها شده بود (.)DTC=403

آسیبشناسی بافت کبد :مهمترین آسیبهای یافت شده
در کبد (جدول  )9عبارتند از :ایجاد اشکال نامتعارف در هستهها
و دژنرهشدن سیتوپالسم (شکل  .)1bهمچنین در سیتوپالسم
مواردی از واکوئلهشدن هسته و همچنین تجمع صفرا مشاهده
شد (شکل  .)1cمورد معمول مشاهده شده دیگر تجمع سلولهای
خونی است (شکل  .)1dدر موارد شدیدتر ،پس از  1روز در
معرضگذاری موادی از نکروز کانونی و نکروز گسترده سیتوپالسم
و هستهها ( دژنراسیون سلولها) مشاهده شد (شکل  .)1eعمده
آسیبهای مشاهده شده در بچهماهیهای مورد آزمایش مربوط
به مرحله  Iو  IIبود ،که بافت در حد جزئی آسیب دیده بود و در

جدول  :2درجه آسیب بافتی ) (DTC = Degree of Tissue Changeدر نمونههای آبشش و کبد بچهماهی سفید در آب تاالب انزلی در منطقه
آبکنار و سیاهکشیم ( )A,Sدر مقایسه با نمونههای شاهد ( ) Cپس از  8روز در معرضگذاری
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تعداد روز در معرضگذاری

مکان در معرضگذاری

بافت آبشش

بافت کبد

4
1
1

شاهد

0
3
2

4
43
44

4
1
1

آبکنار

0
1
96

3
39
10

4
1
1

سیاهکشیم

9
1
6

2
2
449
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شکل  :4تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد ماهی سفید در معرض قرار گرفته با آب تاالب انزلی .شکل  aساختار طبیعی بافت کبد ماهی را نشان
میدهد که هپاتوسیتها با هستههای گرد کامالَ مشخص هستند( سر پیکان سفید) )b .دژنره شدن هستهها (پیکان سیاه) و سیتوپالسم (پیکان سفید).
 )cتجمع صفرا (پیکانهای سفید) و واکوئلهای بزرگ همراه با نکروز سلولی (پیکان سیاه)  )d ،تجمع سلولهای خونی در مویرگهای کوچک )e :
تشکیل واکوئل در سیتوپالسم (پیکان سیاه)  ،سلول های کبدی نشان دهنده نکروز کانونی (پیکان سفید) و سیروز×100 ،

آسیبشناسی بافت روده :اولین روز در معرضگذاری
آسیب جدی به بافت کبد وارد نکرد درحالیکه در روز چهارم
چسبندگی پرزهای کبدی دیده شده (شکل  ،)2bو روز هشتم
درمعرضگذاری دژنره شدن پرزها مشاهده شد (شکل

 )2cهم چنین هایپرپالزی سلواهای اپیتلیال و تخریب پرزها نیز
تشخیص دادهشد (شکل  .)2dنمونههای روده و آسیبهای تعیین
شده آنها برای تعیین  DTCکافی نبودند.
311
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شکل  : 5تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت روده ماهی سفید در آب تاالبانزلی )a .بافت روده پس از یک روز در معرضگذاری)b .
چسبندگی پرزها پس از  4روز )c ,×111 ،دژنره شدن پرزها (پیکان سفید) )d ،هایپرپالزی سلولهای اپیتلیال و تخریب سلولی پس از 8
روز درمعرضگذاری (پیکان های سفید)×211 ،

در نمونههای آبشش ،درجه آسیب بافتی بهصورت معنیداری
در روزهای آخر درمعرضگذاری بیشتر از روزهای اول بود
( .(χ9=1/93 ،df=9 ،p>0/02اگرچه میزان  DTCدر مکانهای
مختلف دارای اختالف معنیدار نبود ولی در مناطق آلوده (خصوصاَ
آبکنار) بسیار باالتر بود ( .(χ9=1/99 ،df=9 ،p<0/02در مورد
نمونههای کبد ،همانند نمونههای آبشش میزان  DTCدر زمانهای
متفاوت دارای اختالف معنیدار بود ((χ9=6/24 ،df=9 ،p>0/02
اما در مکانهای متفاوت اختالف معنیدار نبود گرچه میزان آن
در منطقه سیاهکشیم باالتر بود.

بحث
اثرات هیستوپاتولوژیک ناشی از درمعرضگذاری بچهماهی
سفید در آب انزلی مورد بررسی قرار گرفت ،در نمونههای بافت
آبشش در گروه شاهد نمونه نامتعادلی یافت نشد .همچنین روز
410

اول آزمایش اثر مشخصی بر سلولهای اپیتلیال رشتههای آبششی
نداشت ،درحالیکه پس از  1روز درمعرضگذاری عالئمی از جمله
تغییر شکل در تیغههای ثانویه و رشتههای آبششی ،چسبندگی
تیغههای آبششی و رشتههای گرزیشکل ظاهر گردید .پس از 1
روز درمعرضگذاری تغییرات شدیدی همچون گشادشدن دهانه
مویرگ و خونریزی در رشتههای آبششی اولیه مشاهده گردید.
در سایر نمونههای درمعرض گذاشته شده نیز موارد مشابهی
مشاهده شد Jalaludeen .و همکاران ( )9049با در معرض قرار
دادن تیالپیا با دوزهای غیرکشنده کادمیوم سولفات و بررسی آثار
پاتولوژیک دریافتند که کادمیوم سولفات منجر به افزایش ترشح
موکوس ،افزایش اندازه سلولها ،واکوئلهشدن بافت ،تغییر شکل
رشتههای ثانویه و خونریزی در بافت آبشش میشود .از آنجاکه
کادمیوم ازجمله فلزات سنگین یافت شده در آب تاالبانزلی میباشد
حضور این یون میتواند به بروز عالئم آسیبشناسی مذکور در بچه
ماهی سفید کمک کند .همچنین  Coutinhoو Gokhale
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( )9000با درمعرضگذاری ماهیکپور ) (Cyprinus carpioو
تیالپیا ) (Oreochromis mossambicusمواردی از تغییر مکان
سلولهای اپیتلیال آبشش مشاهده کردند Engelhardt .و همکاران
( )4214در قزلآالی رنگینکمان ) (Oncorhynchus mykissقرار
گرفته در معرض بقایای محصوالت نفتی ،تغییر مکان سلولهای
اپیتلیال و چسبیدگی تیغههای آبششی را گزارش کردند ،که
مشابه با موارد یافت شده در تاالبانزلی بود .گرچه نمیتوان
آسیبهای مشاهده شده را به آالینده خاصی ارتباط داد ،مجموع
عوامل ذکر شده میتوانند در بروز آسیبهای بافتی اثرگذار باشند.
عمده آسیبهای آبشش بهدلیل در معرضگذاریها با دوزهای
پائینتر از حد کشنده است که بر سلولهای اپیتلیوم رشتههای
آبششی اثر میگذارد ( Hintonو  ،)4220 ،Laurénهمچنین زمانی
که ماهی نوع شدیدی از استرس را تجربه کند ،جراحاتی در
رگهای خونی نیز وارد میشود .بنابراین ،تخریب سلولهای پایهای
میتواند منجر به افزایش جریان خون در رشتههای آبششی،
اتساع کانال حاشیهای ،خونریزی و گشادشدگی رگ شود
( Rosety-Rodriguezو همکاران .)9009 ،آبشش در بسیاری از
اعمال حیاتی مانند تنفس ،تنظیم اسمزی و دفع نقش دارد و به
دلیل تعاملهائی که با محیط اطراف داشته نسبت به تغییرات
کیفیت آب حساسیت باالئی داشته و بهعنوان هدف ابتدائی
آالیندهها درنظر گرفته میشود .تغییراتی همانند تغییر مکان
سلولهای اپیتلیال ،هایپرپالزی و هایپرتروفی سلولهای اپیتلیال
و همچنین چسبندگی جزئی در رشتههای ثانویه مثالهائی از
مکانیسم دفاعی آبشش است چرا که منجر به افزایش فاصله بین
محیط خارجی و جریان خون است که بهعنوان یک سد دفاعی
برای ورود آالیندهها عمل میکند ( Fernandesو .)9003 ،Mazon
البته آسیب در سطح بافت و سلول در آبشش ،شاخص حساس و
نه دقیقی از کیفیت عمومی آب را در یک محیط آلوده فراهم میکند
و این آسیبها حتی در دوزهای حاد و بحرانی بازگشتپذیر
هستند نمیتوانند بهعنوان شاخصی از در معرضگذاری طوالنی
مدت استفاده شوند ( Oliveira Ribeiroو همکاران.)9009 ،
در ارتباط با بافت کبد ،متداولترین عالمت آسیب آتروفی
سلولی ،کاهش اندازه هسته و پیوستگی سیتوپالسم است .اثرات
حاد در معرضگذاری پس از  1روز باعث بروز واکوئله شدن ،تجمع
سلولهای خونی و تجمع صفرا در بافت کبد شد .در نهایت پس
از  1روز در معرضگذاری عالئمی ازجمله نکروز کانونی و دژنراسیون
گسترده سیتوپالسم بروز یافت .همچنین تغییرات درجه تغییر
بافتی ) (DTCدر این بافت پس از روز هشتم معنیدار بودPontes .
 Vianaو همکاران ( )9043تغییرات آسیبشناسی را
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در بافت کبد دو گونه ماهی در حوزه رودخانهای در برزیل بررسی
کردند و مشاهده کردند که تغییرات اساسی در بافت کبد از جمله
تورم ،خونریزی ،تجمع رنگدانهها و نکروز کانونی مشاهده شد.
این مطالعه بهمنظور تعیین آلودهترین منطقه انجام شد .همچنین
 Camargoو  )9006( Martinezضایعاتی مانند واکوئله شدن
هپاتوسیت ،افزایش تجمع مالنوماکروفاژی و هایپرتروفی هسته را
در ماهی  Prochilodus lineatusکه بهمدت  9روز در معرض
پسابهای آلوده شهری و صنعتی قرار گرفتهبود ،گزارش نمودند.
واکوئلی شدن هپاتوسیتها میتواند بهعنوان نشانهای از فرآیند
دژنرهشدن باشد که آسیبهای متابولیسمی احتماالَ در ارتباط با
مواجهه با آالیندهها را پیشنهاد میکند ( Pachecoو ،Santos
 .)9009تغییرات آسیبشناسی در کبد همچنین منجر به بروز
مشکالت متابولیسمی ازجمله تجمع صفرا ،همانند مورد مشاهده
شده در مطالعه مذکور میگردد .این آسیب که بهوسیله باقیماندههای
صفرا بهشکل دانههای قهوهای و زرد در سیتوپالسم هپاتوسیتها
مشخص میشود زمانی ظاهر میشود که صفرا نتواند از کبد آزاد
شود .تجمع صفرا آسیب احتمالی به متابولیسم کبد را نشان میدهد
( Fantaو همکاران .)9003 ،کبد اندامی است که بهواسطه عملکرد،
جایگاه و ذخیره خونی خود بهمیزان زیادی به فرآیند سمزدائی و
انتقال زیستی وابسته است ( Van der Oostو همکاران)9003 ،
و بهطور گستردهای تحتتأثیر آالیندههای موجود در آب قرار
میگیرد ( Rodriguesو .)4221 ،Fanta
طبق آمار و دادههای وزارت صنعت و معدن در ایران ،تاالب
انزلی شامل  24معدن فعال و  41معدن متروکه مانند معادن
فلزات (آهن ،سرب و روی) و فعالیتهای استخراج ذغالسنگ
است ،همچنین  14کارخانجات اصلی شامل کارخانجات چوب و
کاغذ ،صنایع غذائی ،فلزات و صنایع وابسته ،الستیک و پالستیک،
نساجی و ماشینهای الکتریکی است که در منطقه مورد مطالعه
قرار گرفتهاند ( .)9002 ،JICAبنابراین دور از انتظار نیست که
مقادیر رو به افزایشی از فلزات سنگین در بدنه آبی این منطقه و
متعاقباَ بقایا و رسوبات آن یافت شود AshjaArdalan .و همکاران
( )9002حضور فلزات سنگینی از جمله نقره ،سرب ،روی و مس
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