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 از  یناش یبافت های خونی و آسیبفراسنجه لوورا برآمدت اثر کوتاه

 (Cyprinus carpio)ی در کپورمعمول یازینونسم د

 

 

 گاه علوم کشاورزی و منابع دانشگروه شیالت، دانشکده علوم دامی و شیالت،  :*کناریسیده سارا جعفری

   575طبیعی ساری، صندوق پستی: 

 گاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشت، دانشکده علوم دامی و شیالت، گروه شیال :بتول ادهمی

   575صندوق پستی: 

 

 9314 دیتاریخ پذیرش:                    9314 مهرتاریخ دریافت: 

 چکیده

ت ند اثرات مخربی بر پوست و بافتوادلیل پايداری باال و حاللیت کم در آب میهب ،های ارگانوفسفرهشکآفتديازينون يکی از             

گیاه  ااند. آلوورپرورش ماهی در معرض سمومی از اين قبیل قرار گرفته مزارع های زراعی،دلیل عدم تصفیه فاضالبآبزيان بگذارد که به

ورا یاه آلوئهمدت گکوتاه منظور اثرای بهدارويی شناخته شده با اثرات مختلف ضدالتهابی و محرک سیستم ايمنی است. در اين رابظه مطالعه

ديازنون بر بافت ماهی و فاکتورهای خونی کپورمعمولی صورت گرفت. در  حاد سمبر ترمیم اثر تخريبی ايجادشده ناشی از غلظت تحت

 کشندهبندی شد. غلظت تحتآکواريوم تقسیم 0گرم در  2/50±90/6قطعه ماهی کپور معمولی با میانگین وزن اولیه  09اين مطالعه 

ورا آلوئه درصد 0( تغذيه خوراکی با جیره حاوی 1 :درنظر گرفته شد. سه تیمار آزمايشی شاملگرم در لیتر میلی 0/9سم ديازنون معادل 

های خونی فراسنجه تکرار درنظر گرفته شد. نتايج 3هرکدام در  ،ورا()بدون آلوئه شاهد( تیمار 3 ،ورادرصد حمام آلوئه 19( تیمار 2 ،خام

که، در میزان درحالی (>90/9Pداری داشت )داد گلبول قرمز، گلبول سفید و هموگلوبین بین تیمارهای آزمايشی اختالف معنینشان 

ترين میزان گلبول قرمز، گلبول سفید و (. بیش<90/9P) داری مشاهده نشدتفاوت معنی MCHCو  MCV ،MCH هماتوکريت،

ترين آن در گروه شاهد بود. نتايج هیستوپاتولوژيکی، در برش بافتی که کمشد درحالی )حمام آلوورا( مشاهده 2هموگلوبین در تیمار 

بافتی آبشش تیمار تغذيه  برش در ها مشاهده شد.رفتن چربی در هپاتوسیتورا از بینمربوط به کبد هر دو تیمار درمانی حمام و غذا آلوئه

خارهای آبششی ثانويه  های آبششی و تورم پايهآبششی اولیه و ثانويه، کوتاه شدن رشتههای های رشتهسلول يپرپالزیها ،%0ورا با غذا آلوئه

ترين ورا بیشرسد تیمار حمام آلوئهکلی، به نظر میطور. بهورا نیز پرخونی خفیف ديده شددر آبشش مربوط به تیمار حمام آلوئه .ديده شد

 ونی داشته باشد.های خاثر ترمیمی را بر اساس بافتی و بهبود فراسنجه
 

  دیازنون، آلوورا، کپور معمولی ،آسیب بافتی کلمات کلیدی:

 ss.jk.sara@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
 های زراعی طرق مختلف در زمینها بهامروزه آفت کش       

 روند اما اثرات سوئی نیز بر اکوسیستم اطراف باقی کار میهب

هایی هستند که در جمله محیط ازهای آبی، یطمح گذارند.می

 چنین، آبزیان باشند. همات استفاده از سموم میمعرض خطر

ها پیوسته در معرض وری دائمی در این محیطخاطر غوطههب

. (6831تجن و همکاران، نصری) باشند.ها میتماس با این آالینده

 طورهای ارگانوفسفره است که بهکشدیازینون یکی از حشره

شود. برنج استفاده میویژه در مزارع وسیعی در اقصی نقاط دنیا به

 توان به دیازنون می سم شیمیایی و فیزیکی هایویژگی از

 ورن به محیط، مقاوم بودن نسبت دمای در بودن، حاللیترنگبی

قلیایی اشاره کرد.  و اسیدی هایمحیط در خورشید و ناپایداری

تواند اثرات دلیل پایداری در آب و حاللیت کم میاین سم به

 و آبشش آبزیان بگذارد و با ایجاد تغییراتی بافت ت،مخربی بر پوس

ای و تولیدمثلی، کاهش رشد در الگوی رفتاری، اختالالت تغذیه

یل عدم دلهب (.Vale ،6993و بازماندگی را در پی داشته باشد )

توانند در پرورش ماهی می مزارع های زراعی،تصفیه فاضالب

  از یکی کپور هیمعرض سمومی از این قبیل قرار بگیرند. ما

  ایران محسوب مختلف مناطق در پرورشی هایگونه ترینمهم

  داده پرورش کشاورزی هایزمین نزدیکی در اغلب و شودمی

 برای شود که در معرض این نوع سموم قرار دارد. دیازینونمی

 زها نیماهی برای و است سمی بسیار عسل و زنبورهای پرندگان

 پوست برای راه از آن که سمیتالیباشد درحمی سمی حدی تا

که سرعت تجزیه رغم این. دیازینون علیاست ترکم دام و انسان

باالیی دارد ولی در شرایط خاص دمای پایین، رطوبت پایین، 

 ها موجبای توسط میکروبقلیاییت باال و عدم فعالیت تجزیه

، Eislerگردد )تر میماه و یا بیش 1مدت فعال ماندن این سم به

نتایج برخی مطالعات نشان داده است که چنین سمومی  (.6931

له های مختلف از جمتوانند با تأثیر بر بهداشت آبزیان به روشمی

ها به باعث افزایش حساسیت آن، تأثیر بر سیستم ایمنی

چنین . هم (6898پورغالم و همکاران، ) .های عفونی شوندبیماری

 جمله از بدن مختلف هایفتبا در است ممکن نیز آن از بخشی

 سبب غددجنسی هایسلول بر تاثیر با و یابد تجمع غددجنسی

 Abdel Azizگردد ) جانوران در زادآوری توان کاهش و ضعف بروز

(. سموم فسفره آلی از طریق سطح فعالیت 6991و همکاران، 

ها موجب ها یا تخریب ساختار بیوشیمیایی آنبرخی از آنزیم

 های بیوشیمیایی سلولی رد آنزیم در واکنشاختالل در عملک

های ترین ناهنجاری(. محققان مهمBanaee ،6001شوند )می

و  Alisonناشی از سموم را تغییر در ستون فقرات عنوان کردند )

Hermantuz ،6931عالوه بر این اثر دیازنون در کاهش تعداد ) 

 گذار هماتوکریت مهم و تاثیر و هموگلوبین قرمز، هایگلبول

 (.6006و همکاران،  Svobodaباشد )می

 که است علفی شکل گیاهی ،زرد صبر یا( آلوورا) ورالوئه       

دار تیغ ایهمراه حاشیهدراز به و گوشتی ضخیم، هایبرگ دارای

باشد. این گیاه یک گیاه دارویی شناخته شده با اثرات مختلف می

حرک سیستم ایمنی و م (6991 ،همکارانو  Davisضدالتهابی )

(Zang وTizard  ،6991است. اما این گیاه دارویی بیش ) تر 

دلیل نقشی که در روند ترمیم زخم و شادابی پوست در انسان به

 حاوی گیاه (. این6993، همکارانو  Chithra)است دارد مشهور 

 به Bو  6A هایآلوئین ازجمله آنتراسن هیدروکسی مشتقات

 ازجمله کرومون مشتقات و ترکیبات کلدرصد  6۲ -10 میزان

 مهم هایویژگی واجد گیاه این .است Cو  6A، B رزین، آلوئه

 بدن در ایمنی دستگاه تعدیل و تقویت جمله از درمانی

است. اثرات دارویی  (خالتب مثل) ویروسی و التهابی هایبیماری

رنگ آن است تر مربوط به ژل داخلی و بیفراوان آن بیش

(Lawless 6000همکاران،  و.) های با ورود پساب امروزه

ها که ماهی اصلی هایی مثل آبندانکشاورزی و باغی به محیط

ها کپورماهیان هستند، امکان آسیب بافتی و پرورشی در اکثر آن

های آبی وجود خواهد داشت. ماهی صدمه به ماهی در محیط

بت به مقاوی نس (، ماهی نسبتاCyprinus carpioًکپور معمولی )

هایی مانند سموم فسفره های محیطی است، اما آالیندهآلودگی

توانند آسیب بافتی زیادی بر روی ماهی بگذارند و در پی آن می

دنبال خواهند داشت. تاکنون گزارشات مرگ و تلفات ماهی را به

زیادی از اثر ترمیمی بالقوه این گیاه بر روی آبزیانی که در معرض 

 اهای بر اثر کوترو مطالعهارائه نشده است از این اندسم قرار گرفته

پور دیازنون بر بافت ماهی ک مدت این گیاه برترمیم اثرتخریبی سم

 معمولی صورت گرفت.

 

 ها مواد و روش
قطعه  90از در این مطالعه : ماهی و شرایط آزمایشی       

استفاده  6/1۲±0۲/1با میانگین وزن اولیه  ماهی کپور معمولی

ماهیان از مزرعه خصوصی پرورش ماهی واقع در شهرستان  شد.

بابل خریداری شدند و همراه با هواده و توجه به نکات بهداشتی 

 منظور سازگاریبه سالن آکواریوم واقع در ساری منتقل شدند. به

ها هفته با غذای دستی در آکواریوم 6با محیط جدید ماهیان 

های آزمایشی تغذیه ا جیرهتغذیه شدند. پس از سازگاری ماهیان ب
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ه کشندکه تمامی تیمارها در تماس با غلظت تحتشدند درحالی

سم دیازنون مناسب این محدوده وزنی از کپور ماهیان درنظر 

م س کشندهاساس آزمایشات مختلف، غلظت تحت. برشدگرفته 

دیازنون معادل 
6

60
عته دیازنون بود سا ۲0LC 91مقدار سمیت  

(Banaee  ،که برای کپور ماهی 6003و همکاران )گرمی  10تا  ۲0

 80مدت ها به(. ماهیZubair ،6066بود )گرم در لیتر میلی ۲/0

در هر آکواریوم  آب روز در معرض سم دیازنون قرار گرفتند. حجم

و  pH 6۲/0±61/3گراد، درجه سانتی 61-6۲یتر، دما ل 600

یض آب تعو گرم در لیتر بود.میلی 11/1±13/0اکسیژن محلول 

صورت گرفت و هر بار میزان دز سم کسر شده  بار 8در کل دوره 

درصد از آب تعویض و  ۲0صورت که محاسبه و اضافه شد به این

چنین، تفاوت اثر آلوورا خام در نصف مقدار سم اضافه گردید. هم

 سه تیمار بود. هنگام محاسبات مد نظر ،جیره با عرق آلوورا در آب

تغذیه  -6 یمارتمورد بررسی در این آزمایش بدین شرح بود: 

تیمار حمام  -6 ورا خام،آلوِئه درصد ۲خوراکی با خوراک حاوی 

 8و هرکدام از تیمارها در شاهد تیمار  -8 ،درصد 60ورا آلوئه

یمارها با غذای تجاری بیومار مناسب ماهی ت .تکرار انجام گرفت

ورا با استفاده از ژل تازه ند. تیمار خوراکی آلوئهکپور تغذیه شد

 به غذای بیومار اضافه شد و پس از خشک %۲ مقدارورا بهآلوئه

ورا یمار حمام آلوئهت شدن در دمای اتاق آماده مصرف قرار گرفت.

 ها اضافه شد وحجم آب آکواریوم %60میزان با عرق این گیاه به

و در حد  بار 6دهی روزانه غذا ورا بود.یمار شاهد بدون آلوئهت

ودن بمنظور جلوگیری از فساد و تازهشد. تهیه غذا بهسیری انجام 

درجه  1صورت هفتگی انجام گرفت و در یخچال در دمای به

 شد.داری گراد تا زمان مصرف نگهسانتی

پایان دوره از هر  در: های خونیگیری فراسنجهاندازه       

 انتخاب شدند و بعد از  صورت تصادفیبه هاآکواریوم ماهی

ها با (، از آنگرم در لیترمیلی 600هوشی با پودر گل میخک )بی

سلول قرمز  شمارش عمل آمد.گیری بهاستفاده از سرنگ خون

(RBC( و سفید )WBCخون به ) روش هموسیتومتری انجام

(و  Hct(. مقدار هماتوکریت )600۲، همکارانو  Rabittoگرفت )

روش میکروهماتوکریت و ترتیب به( نیز بهHbهموگلوبین) غلظت

 ( سنجش گردید.691۲) Drobkinاساس برهموگلوبین سیانومت

های قرمز خون نظیر حجم متوسط های مهم سلولشاخص

(، غلظت متوسط هموگلوبین در گلبول قرمز MCVگلبولی )

(MCH و تغییرات غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز )

(MCHCنی )های زیر تعیین گردیدز مطابق با فرمول (Koprucu 

  :(6991و همکاران،  Goldenfarb ؛6001و همکاران، 

 

MCV= (Hct ÷ RBC) ×60 

MCH= (Hb ÷ RBC) ×60 

MCHC= (Hb ÷ Hct) ×600 

  

ماهی  ۲گیری از هر آکواریوم در روز نمونه: شناسیبافت       

کبد و  افت کلیه،صید و پس از کالبدشکافی، از بخش میانی ب

فیکس شد  %60آبشش سه قطعه بافت جدا گردید و در فرمالین 

آمیزی به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده و جهت برش بافتی و رنگ

صورت جداگانه در محلول منظور برش بافتی، هر بافت بهشد. به

لیک ها توسط الکل اتیگیری بافتبوئن فیکس گردید و پس از آب

 ها جهت گیری شد. سپس نمونهالکل در محلول گزیلول

 درجه قرار گرفته و  10گیری و استحکام در پارافین شکل

گرفت. جهت تهیه برش از دستگاه میکروتوم گیری انجام قالب

 و های تهیه شده با هماتوکسیلیناستفاده گردید و در نهایت الم

شده با  های بافتی تهیهگردیدند. برش آمیزیرنگ ائوزین

  10دیده شدند و با بزرگنمایی   Nikonوسکوپ نوریمیکر

 برداری شدند. عکس

ا هبرای تجزیه و تحلیل کلیه داده: تجزیه و تحلیل آماری       

استفاده گردید. با استفاده از آزمون تجزیه  SPSS 69افزار از نرم

 %9۲( در سطح اطمینان One way ANOVAطرفه )واریانس یک

ها مشخص شد و سپس با آزمون ن میانگینابتدا اختالف کلی بی

ها ها از هم تفکیک شدند. تست همگنی واریانسدانکن گروه

(Leven test.نیز انجام گرفت ) 
 

 نتایج
ارائه  6های خونی در این مطالعه در جدول نتایج فراسنجه       

شده است. نتایج این تحقیق نشان داد گلبول قرمز، گلبول سفید 

 داری داشتن تیمارهای آزمایشی اختالف معنیو هموگلوبین بی

(0۲/0P<درحالی .)،که در میزان هماتوکریت MCV ،MCH  و

MCHC داری مشاهده نشدتفاوت معنی (0۲/0P>بیش .) ترین

)حمام  6میزان گلبول قرمز، گلبول سفید و هموگلوبین در تیمار 

بود. ترین آن در گروه شاهد که کمورا( مشاهده شد درحالیآلوئه

شناسی بافت کبد و آبشش ماهی کپور در تغییرات آسیب
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صورت شماتیک نشان داده شده تیمارهای مختلف آزمایشی به

ی را در ااست. نتایج هیستوپاتولوژیکی، آثار پاتولوژیک گسترده

 برش بافتی مربوط به کبد در های کبد و آبشش نشان نداد.بافت

ورا دژناسیون چربی در و غذا آلوئه هر دو تیمار درمانی حمام

بافتی حاصل از  دربرش (.6 شکلشد )ها مشاهده هپاتوسیت

های یپر پالزری سلولها ،%۲ورا آبشش تیمار تغذیه با غذا آلوئه

ی، های آبششهای آبششی اولیه و ثانویه، کوتاه شدن رشتهرشته

های ثانویه دیده شد. در آبشش تورم الیه پایه خارهای آبشش

 کلششد )ورا نیز پرخونی خفیف دیده مار حمام آلوئهمربوط به تی

6.) 
 

 

 وراهای تیمارشده با آلوئهگیری شده در ماهیفاکتورهای خونی اندازه :1جدول 

 فاکتور

 

 

 تیمار

 گلبول قرمز

Cell) 611) 
 

 گلبول سفید

Cell)
411 ) 

 

 هماتوکریت

)%( 

هموگلوبین 

 )گرم بر 

 (یترلیدس

ط گلبولی حجم متوس

 متر مکعب(یلیم 4-11)

 

غلظت متوسط 

هموگلوبین در 

pg)گلبول
 5-11) 

تغییرات غلظت متوسط 

هموگلوبین گلبول قرمز 

)%( 

 b 6/0±39/0  b1۲/0±6/60 ª 18/6±39/61 ab 8۲/0±۲1/1 ª 6۲/0± 8 ª 86/0±6/۲ ª 86/0±9/61 غذا با آلوئه ورا

 c 86/0±01/6 c6۲/6±61/66 ª 93/1±۲1/69 b 11/0±81/1 ª ۲3/0 ±81/6 b 16/0±9/۲ b 16/8±96/66 حمام آلوئه ورا

 ª 08/0 ±11/0 ª 13/0 ±81/3 ª 63/6±۲1/61 ª 6۲/0±61/1 ª 06/0 ±66/8 ab 81/0±۲/۲ ab 6۲/6±61 شاهد
 .(P<0۲/0) باشدداری میحروف التین غیرمشترک در هر ستون نشانه معنی 

 

 
 

 
 شاهد(  :C ،وراتیمار حمام آلوئهB: ، وراغذا آلوئه تیمار: A (برش بافتی کبد : 1شکل 

 

 

 
 : شاهد(C ،وراتیمار حمام آلوئهB: ، وراتیمار غذا آلوئه: A (برش بافتی آبشش :2شکل 
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  بحث

شناسی بافتی، در مطالعات و های آسیباستفاده از شاخص       

ناسی شمای در سارزیابی تاثیر سموم بر روی آبزیان از جایگاه ویژه

 و Poleksic ؛600۲ ،همکاران و Rabittoمحیطی برخوردار است )

عنوان یک ابزار حائز اهمیت در بررسی ( و به6999همکاران، 

ها محسوب ها بر روی سالمت ماهیپیامدهای نامطلوب آالینده

های پایین تکاملی نسبت علت قرارگرفتن در ردهماهی به شود.می

ات تری نسبت به حیوانم ایمنی ابتداییداران سیستبه سایر مهره

های ایمنی (. محرکRaa ،6991؛ Sakai ،6999خونگرم دارد )

شوند. از این میان سبب تحریک ایمنی غیراختصاصی ماهی می

 خود جلبتری را بههای ایمنی با منشاء گیاهی توجه بیشمحرک

این دلیل ها به(. در ماهی6060و همکاران،  Watanukiاند )نموده

که سیستم ایمنی اختصاصی تکامل اندکی یافته است، سیستم 

اس اسبرعهده دارد. را بهایمنی غیراختصاصی بسیاری از وظایف آن

بول تر مقدار گلدست آمده در این مطالعه باال بودن بیشهنتایج ب

با  بدن مقابله دهندهتواند نشانورا میسفید در تیمار حمام آلوئه

را از طریق وتر آلوئهتیمار باشد و بیانگر تاثیر بیشبیماری در این 

 یجائاز آن های در معرض آسیب قرار گرفته باشد.تماس با بافت

ریق راحتی از طدوست هستند، بهیبات اورگانوفسفره چربیترککه 

آبشش و سیستم گوارش جذب شده و از سد خون و مغز  پوست و

(. باالتر بودن میزان هموگلوبین، Vale ،6993کنند )عبور می

را وگلبول قرمز و تغییرات غلظت متوسط آن در تیمار حمام آلوئه

و  Banaeeتواند نشان از یک اثر عصبی مشخص شده از سم )می

های بین کلیه باشد که و از بین رفتن بافت (6001همکاران، 

و  Svobodaشود )باعث کاهش ایمنی غیراختصاصی در ماهی می

شدن با آب و به طبع ورا با ترکیب(. عرق آلوئه6006همکاران، 

دیده و آن با ورود به بدن ماهی سعی بر ترمیم بافت آسیب

تر آالینده به بافت و محرک سیستم جلوگیری از آسیب بیش

شود.  فاکتورهای رشد ( می6001و همکاران،  Macniellایمنی )

ترمیم زخم را غیرفعال کرده و های ورا، مهارکنندهموجود در آلوئه

و همکاران،  Zhangکند )از این طریق به ترمیم زخم کمک می

 چنینرو ممکن است پرخونی خفیفی در بافت و هم(. از این6991

افزایش هموگلوبین و گلبول قرمز و سفید در خون دیده شود و 

دلیل کاهش ایمنی غیراختصاصی تواند بهاین افزایش در تعداد می

(، که در مطالعه حاضر 6001و همکاران،  Banaeeماهی باشد )در 

تواند در تعداد گلبول قرمز در حمام آلوورا افزایش دیده شده می

ر اثر د ورا باشد.ناشی از این خاصیت درمانی و التیامی گیاه آلوئه

استراز در ماهیان ممکن است کولینممانعت از فعالیت استیل

، اختالالت شدید در رشد و تغذیه، تغییراتی در الگوی رفتاری

و  Duttaها ایجاد شود )کاهش نرخ بقا و اختالل در تولیدمثل آن

Arends ،6008.) ها واجد مقادیر بسیار سوی دیگر مغز ماهی از

 آمین قابل توجهی کاتکولیر قابلمقاد اکسیدان،اندکی آنتی

مر (. که این ا6001و همکاران،  Songاکسیداسیون می باشند )

موجب شده تا این بافت در مقایسه با دیگر بافت ها نسبت به 

 های اکسایشی ناشی از پراکسیداسیون لیپیدی آسیب

های آزاد ناشی از متابولیسم رو رادیکالاین از پذیرتر باشد.آسیب

توانند با ممانعت از فعالیت نوروترنسمیترها و نیز دیازنون می

ی رفتارهای غیرارادی و های عصبی بر روتخریب غشای سلول

ترین مهم از ارادی ماهیان تحت تیمار سم تاثیرگذار باشند.

های رفتاری ماهیانی که در معرض سم دیازنون قرار شاخص

، ی نامتعادلشنا توان به بروز رفتارهای غیرطبیعی،داشتند می

افزایش حساسیت نسبت به شرایط محیطی، افزایش ضربات 

ح آب اشاره کرد، که با افزایش سرپوش آبششی و شنا در سط

این رفتارها در  مشابه غلظت و گذشت زمان تشدید گردید.

(، 6008 ،همکارانو  Viran) Poecilia eticulateگوپی  ماهیان

و همکاران،  Silurus glanis (Koprucuماهی اروپایی گربه

، Kavirajو  Heteropneustes fossilis (Saha(، اسبله 6001

( Ural ،6001 و Çalta) Cyprinus carpio یانه( کپور آی6008

اند، گزارش شده است. که در معرض سموم مختلف قرار داشته

ماهیان استفاده شده در این مطالعه نیز عالئم مشابهی را از خود 

 زدایی محسوب ترین عضو درفرایند سمبروز دادند. کبد مهم

 اخت بشر ها و سایر مواد سکششود. تعداد زیادی از آفتمی

مقدار زیادی در کبد تجمع یافته و موجب ضایعات زیادی در به

حجم کبد را  %30(. 6916 و همکاران، Meteleeveشود )آن می

وند. شهای پارانشیم تشکیل داده و هپاتوسیت نامیده میسلول

ها موجب ایجاد ها در هپاتوسیترفتن( چربی)از بین دژناسیون

شود. نتیجه این ها میکرد سلولتغییراتی در ساختار و عمل

شود. این عمل تغییرات کاهش کارایی عملکرد کبد در ماهی می

رض در مع عنوان پاسخ غیراختصاصی به استرس در ماهیانی کهبه

یان و خان) تواند باشداند، میهایی مثل دیازنون قرار گرفتهآالینده

و هر دنتایج برش بافتی مربوط به کبد  در( که 6898همکاران، 

ا هورا دژناسیون چربی در هپاتوسیتو غذا آلوئه حمام درمانی تیمار

د توان. هایپرپالزی )افزایش در تعداد سلول( نیز میشدمشاهده 
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رو یافتد. از اینبها اتفاق ها و دترجنتدر مواجه با آالینده

های آبششی اولیه و ثانویه، کوتاه شدن یپرپالزی سلولی رشتهها

 ردخارهای آبششی ثانویه دیده شده  شی، تورم پایههای آبشرشته

  %۲ورا شده با آلوئهبافتی حاصل از آبشش تیمار تغذیه برش

کی ساز یاز نفوذ سم در این بافت باشد. مراکز خونتواند ناشیمی

های جانوری است که تحت تاثیر سموم دچار ترین بافتاز مهم

 ترین از این مهم گردد. یکیپیامدها و عوارض نامطلوبی می

 در  ها در ماهی، مرکز مالنوماکروفاژی است که معموالًبخش

باشند های مختلف ماهیان، اعم از کلیه، کبد و طحال میاندام

(Schwindt  ،در آبشش مربوط به تیمار حمام 6001و همکاران .)

تواند ناشی از ورا نیز پرخونی خفیف دیده شده که میآلوئه

ساز باشد. تغییرات بافتی کبد با مراکز خونتغییرات و آسیب 

هر ماده سمی که  .های بافتی کلیه و آبشش مرتبط استآسیب

وسیله سازی یا انتقال بهشود، برای ذخیرهوارد بدن ماهیان می

که در کبد شود. درصورتیسیستم گردش خون وارد کبد می

قل تتجمع نیابد وارد صفرا شده و برای دفع به آبشش و کلیه من

(. آبشش در 6936و همکاران،  Lindstoma-Seppaشود )می

طور مستقیم در هایی است که بهترین اندامماهیان یکی از مهم

ها قرار دارد. تغییر ساختاری در آبشش ماهیان تماس با آالینده

تحت تیمار دیازنون گویای این امر است. تغییرات ساختاری در 

ینون اعم از هایپرپالزی های تحت اثر سم دیازآبشش ماهی

هم چسبیدگی المالها و افزایش بیش از حد موکوس آبشش، به

های دیگر نیز های تحت تیمار سموم و آالیندهدر دیگر ماهی

( که در این Karan  ،6999و Poleksicمشاهده شده است )

ای هشناسی بافتمطالعه نیز مشاهده شد. تغییرات وسیع آسیب

ب برهم خوردن هموئستازی جانور و بروز کلیه، کبد و آبشش موج

دنبال آن کاهش توان سیستم تغییراتی در عوامل خونی و به

طور (. به6066و همکاران،  Banaeeشود )ایمنی و بقای آبزیان می

ترین ورا بیشرسد در این تحقیق تیمار حمام آلوئهنظر میکلی، به

ه ی خونی داشتهااثر ترمیمی را براساس بافتی و بهبود فراسنجه

دست آمده از این بررسی و نتایج هبا توجه به نتایج ب .باشد

 گردد که سم دیازنون حتی در محققین دیگر مشخص می

ای هتواند باعث آسیب بافتی به اندامهای بسیار پایین میغلظت

مختلف بدن ماهی گردد و این امر در دراز مدت و سطوح باالتر 

ایت منجر به تلفات و از بین رفتن گردد و در نهسم، تشدید می

نسل ماهیان خواهد شد. لذا اعمال مدیریت صحیح بر منابع آبی 

ها و سموم به این منابع در درجه اول و جلوگیری از ورود آالینده

های اهمیت قرار دارد. عالوه بر آن در صورت بروز و مشاهده آسیب

 چنینو هم های درمانی از این قبیلبافتی و سطحی ماهیان، روش

 باشد.تر در این زمینه الزم میمطالعه بیش
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