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چکیده
ديازينون يکی از آفتکشهای ارگانوفسفره ،بهدلیل پايداری باال و حاللیت کم در آب میتواند اثرات مخربی بر پوست و بافت
آبزيان بگذارد که بهدلیل عدم تصفیه فاضالبهای زراعی ،مزارع پرورش ماهی در معرض سمومی از اين قبیل قرار گرفتهاند .آلوورا گیاه
دارويی شناخته شده با اثرات مختلف ضدالتهابی و محرک سیستم ايمنی است .در اين رابظه مطالعهای بهمنظور اثر کوتاهمدت گیاه آلوئهورا
بر ترمیم اثر تخريبی ايجادشده ناشی از غلظت تحتحاد سم ديازنون بر بافت ماهی و فاکتورهای خونی کپورمعمولی صورت گرفت .در
اين مطالعه  09قطعه ماهی کپور معمولی با میانگین وزن اولیه  50/2±6/90گرم در  0آکواريوم تقسیمبندی شد .غلظت تحتکشنده
سم ديازنون معادل  9/0میلیگرم در لیتر درنظر گرفته شد .سه تیمار آزمايشی شامل )1 :تغذيه خوراکی با جیره حاوی  0درصد آلوئهورا
خام )2 ،تیمار  19درصد حمام آلوئهورا )3 ،تیمار شاهد (بدون آلوئهورا) ،هرکدام در  3تکرار درنظر گرفته شد .نتايج فراسنجههای خونی
نشان داد گلبول قرمز ،گلبول سفید و هموگلوبین بین تیمارهای آزمايشی اختالف معنیداری داشت ( )P<9/90درحالیکه ،در میزان
هماتوکريت MCH ، MCV،و  MCHCتفاوت معنیداری مشاهده نشد ( .)P>9/90بیشترين میزان گلبول قرمز ،گلبول سفید و
هموگلوبین در تیمار ( 2حمام آلوورا) مشاهده شد درحالیکه کم ترين آن در گروه شاهد بود .نتايج هیستوپاتولوژيکی ،در برش بافتی
مربوط به کبد هر دو تیمار درمانی حمام و غذا آلوئهورا از بینرفتن چربی در هپاتوسیتها مشاهده شد .در برش بافتی آبشش تیمار تغذيه
با غذا آلوئهورا  ،%0هايپرپالزی سلولهای رشتههای آبششی اولیه و ثانويه ،کوتاه شدن رشتههای آبششی و تورم پايه خارهای آبششی ثانويه
ديده شد .در آبشش مربوط به تیمار حمام آلوئهورا نیز پرخونی خفیف ديده شد .بهطورکلی ،به نظر میرسد تیمار حمام آلوئهورا بیشترين
اثر ترمیمی را بر اساس بافتی و بهبود فراسنجههای خونی داشته باشد.
کلمات کلیدی :آسیب بافتی ،دیازنون ،آلوورا ،کپور معمولی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

ss.jk.sara@gmail.com
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مقدمه
امروزه آفت کشها بهطرق مختلف در زمینهای زراعی
بهکار می روند اما اثرات سوئی نیز بر اکوسیستم اطراف باقی
میگذارند .محیطهای آبی ،از جمله محیطهایی هستند که در
معرض خطرات استفاده از سموم میباشند .همچنین ،آبزیان
بهخاطر غوطهوری دائمی در این محیطها پیوسته در معرض
تماس با این آالیندهها میباشند( .نصریتجن و همکاران.)6831 ،
دیازینون یکی از حشرهکشهای ارگانوفسفره است که بهطور
وسیعی در اقصی نقاط دنیا بهویژه در مزارع برنج استفاده میشود.
از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی سم دیازنون میتوان به
بیرنگبودن ،حاللیت در دمای محیط ،مقاوم بودن نسبت به نور
خورشید و ناپایداری در محیطهای اسیدی و قلیایی اشاره کرد.
این سم بهدلیل پایداری در آب و حاللیت کم میتواند اثرات
مخربی بر پوست ،بافت و آبشش آبزیان بگذارد و با ایجاد تغییراتی
در الگوی رفتاری ،اختالالت تغذیهای و تولیدمثلی ،کاهش رشد
و بازماندگی را در پی داشته باشد ( .)6993 ،Valeبهدلیل عدم
تصفیه فاضالبهای زراعی ،مزارع پرورش ماهی میتوانند در
معرض سمومی از این قبیل قرار بگیرند .ماهی کپور یکی از
مهمترین گونههای پرورشی در مناطق مختلف ایران محسوب
میشود و اغلب در نزدیکی زمینهای کشاورزی پرورش داده
میشود که در معرض این نوع سموم قرار دارد .دیازینون برای
پرندگان و زنبورهای عسل بسیار سمی است و برای ماهیها نیز
تا حدی سمی میباشد درحالیکه سمیت آن از راه پوست برای
انسان و دام کمتر است .دیازینون علیرغم اینکه سرعت تجزیه
باالیی دارد ولی در شرایط خاص دمای پایین ،رطوبت پایین،
قلیاییت باال و عدم فعالیت تجزیهای توسط میکروبها موجب
فعال ماندن این سم بهمدت  1ماه و یا بیشتر میگردد (،Eisler
 .)6931نتایج برخی مطالعات نشان داده است که چنین سمومی
میتوانند با تأثیر بر بهداشت آبزیان به روشهای مختلف از جمله
تأثیر بر سیستم ایمنی ،باعث افزایش حساسیت آنها به
بیماریهای عفونی شوند( .پورغالم و همکاران . )6898 ،همچنین
بخشی از آن نیز ممکن است در بافتهای مختلف بدن از جمله
غددجنسی تجمع یابد و با تاثیر بر سلولهای غددجنسی سبب
بروز ضعف و کاهش توان زادآوری در جانوران گردد (Abdel Aziz
و همکاران .)6991 ،سموم فسفره آلی از طریق سطح فعالیت
برخی از آنزیمها یا تخریب ساختار بیوشیمیایی آنها موجب
اختالل در عملکرد آنزیم در واکنشهای بیوشیمیایی سلولی
میشوند ( .)6001 ،Banaeeمحققان مهمترین ناهنجاریهای
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ناشی از سموم را تغییر در ستون فقرات عنوان کردند ( Alisonو
 )6931 ،Hermantuzعالوه بر این اثر دیازنون در کاهش تعداد
گلبولهای قرمز ،هموگلوبین و هماتوکریت مهم و تاثیرگذار
میباشد ( Svobodaو همکاران.)6006 ،
لوئهورا (آلوورا) یا صبر زرد ،گیاهی علفی شکل است که
دارای برگهای ضخیم ،گوشتی و دراز بههمراه حاشیهای تیغدار
میباشد .این گیاه یک گیاه دارویی شناخته شده با اثرات مختلف
ضدالتهابی ( Davisو همکاران )6991 ،و محرک سیستم ایمنی
( Zangو  )6991 ،Tizardاست .اما این گیاه دارویی بیشتر
بهدلیل نقشی که در روند ترمیم زخم و شادابی پوست در انسان
دارد مشهور است ( Chithraو همکاران .)6993 ،این گیاه حاوی
مشتقات هیدروکسی آنتراسن ازجمله آلوئینهای  A6و  Bبه
میزان  6۲ -10درصد کل ترکیبات و مشتقات کرومون ازجمله
آلوئه رزین B ،A6 ،و  Cاست .این گیاه واجد ویژگیهای مهم
درمانی از جمله تقویت و تعدیل دستگاه ایمنی بدن در
بیماریهای التهابی و ویروسی (مثل تبخال) است .اثرات دارویی
فراوان آن بیشتر مربوط به ژل داخلی و بیرنگ آن است
( Lawlessو همکاران .)6000 ،امروزه با ورود پسابهای
کشاورزی و باغی به محیطهایی مثل آبندانها که ماهی اصلی
پرورشی در اکثر آنها کپورماهیان هستند ،امکان آسیب بافتی و
صدمه به ماهی در محیطهای آبی وجود خواهد داشت .ماهی
کپور معمولی ( ،)Cyprinus carpioماهی نسبتاً مقاوی نسبت به
آلودگیهای محیطی است ،اما آالیندههایی مانند سموم فسفره
میتوانند آسیب بافتی زیادی بر روی ماهی بگذارند و در پی آن
مرگ و تلفات ماهی را بهدنبال خواهند داشت .تاکنون گزارشات
زیادی از اثر ترمیمی بالقوه این گیاه بر روی آبزیانی که در معرض
سم قرار گرفتهاند ارائه نشده است از اینرو مطالعهای بر اثر کوتاه
مدت این گیاه برترمیم اثرتخریبی سم دیازنون بر بافت ماهی کپور
معمولی صورت گرفت.

مواد و روشها
ماهی و شرایط آزمایشی :در این مطالعه از  90قطعه
ماهی کپور معمولی با میانگین وزن اولیه  1۲/6±1/0۲استفاده
شد .ماهیان از مزرعه خصوصی پرورش ماهی واقع در شهرستان
بابل خریداری شدند و همراه با هواده و توجه به نکات بهداشتی
به سالن آکواریوم واقع در ساری منتقل شدند .بهمنظور سازگاری
با محیط جدید ماهیان  6هفته با غذای دستی در آکواریومها
تغذیه شدند .پس از سازگاری ماهیان با جیرههای آزمایشی تغذیه
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شدند درحالیکه تمامی تیمارها در تماس با غلظت تحتکشنده
سم دیازنون مناسب این محدوده وزنی از کپور ماهیان درنظر
گرفته شد .براساس آزمایشات مختلف ،غلظت تحتکشنده سم
دیازنون معادل
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( )MCHCنیز مطابق با فرمولهای زیر تعیین گردید
و همکاران6001 ،؛  Goldenfarbو همکاران:)6991 ،

MCV= (Hct ÷ RBC) ×60

مقدار سمیت  91 LC۲0ساعته دیازنون بود

( Banaeeو همکاران )6003 ،که برای کپور ماهی  ۲0تا  10گرمی
 0/۲میلیگرم در لیتر بود ( .)6066 ،Zubairماهیها بهمدت 80
روز در معرض سم دیازنون قرار گرفتند .حجم آب در هر آکواریوم
 600لیتر ،دما  61-6۲درجه سانتیگراد 3/61±0/6۲ pH ،و
اکسیژن محلول  1/11±0/13میلیگرم در لیتر بود .تعویض آب
در کل دوره  8بار صورت گرفت و هر بار میزان دز سم کسر شده
محاسبه و اضافه شد به اینصورت که  ۲0درصد از آب تعویض و
نصف مقدار سم اضافه گردید .همچنین ،تفاوت اثر آلوورا خام در
جیره با عرق آلوورا در آب ،هنگام محاسبات مد نظر بود .سه تیمار
مورد بررسی در این آزمایش بدین شرح بود :تیمار  -6تغذیه
خوراکی با خوراک حاوی  ۲درصد آلوِئهورا خام -6 ،تیمار حمام
آلوئهورا  60درصد -8 ،تیمار شاهد و هرکدام از تیمارها در 8
تکرار انجام گرفت .تیمارها با غذای تجاری بیومار مناسب ماهی
کپور تغذیه شدند .تیمار خوراکی آلوئهورا با استفاده از ژل تازه
آلوئهورا بهمقدار  %۲به غذای بیومار اضافه شد و پس از خشک
شدن در دمای اتاق آماده مصرف قرار گرفت .تیمار حمام آلوئهورا
با عرق این گیاه بهمیزان  %60حجم آب آکواریومها اضافه شد و
تیمار شاهد بدون آلوئهورا بود .غذادهی روزانه  6بار و در حد
سیری انجام شد .تهیه غذا بهمنظور جلوگیری از فساد و تازهبودن
بهصورت هفتگی انجام گرفت و در یخچال در دمای  1درجه
سانتیگراد تا زمان مصرف نگهداری شد.
اندازهگیری فراسنجههای خونی :در پایان دوره از هر
آکواریوم ماهیها بهصورت تصادفی انتخاب شدند و بعد از
بیهوشی با پودر گل میخک ( 600میلیگرم در لیتر) ،از آنها با
استفاده از سرنگ خونگیری بهعمل آمد .شمارش سلول قرمز
( )RBCو سفید ( )WBCخون بهروش هموسیتومتری انجام
گرفت ( Rabittoو همکاران .)600۲ ،مقدار هماتوکریت () Hctو
غلظت هموگلوبین( )Hbنیز بهترتیب بهروش میکروهماتوکریت و
سیانومتهموگلوبین براساس  )691۲( Drobkinسنجش گردید.
شاخصهای مهم سلولهای قرمز خون نظیر حجم متوسط
گلبولی ( ،)MCVغلظت متوسط هموگلوبین در گلبول قرمز
( )MCHو تغییرات غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز

(Koprucu

MCH= (Hb ÷ RBC) ×60
MCHC= (Hb ÷ Hct) ×600

بافتشناسی :در روز نمونهگیری از هر آکواریوم  ۲ماهی
صید و پس از کالبدشکافی ،از بخش میانی بافت کلیه ،کبد و
آبشش سه قطعه بافت جدا گردید و در فرمالین  %60فیکس شد
و جهت برش بافتی و رنگآمیزی به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده
شد .بهمنظور برش بافتی ،هر بافت بهصورت جداگانه در محلول
بوئن فیکس گردید و پس از آبگیری بافتها توسط الکل اتیلیک
در محلول گزیلول الکلگیری شد .سپس نمونهها جهت
شکلگیری و استحکام در پارافین  10درجه قرار گرفته و
قالبگیری انجام گرفت .جهت تهیه برش از دستگاه میکروتوم
استفاده گردید و در نهایت المهای تهیه شده با هماتوکسیلین و
ائوزین رنگآمیزی گردیدند .برشهای بافتی تهیه شده با
میکروسکوپ نوری  Nikonدیده شدند و با بزرگنمایی 10
عکسبرداری شدند.
تجزیه و تحلیل آماری :برای تجزیه و تحلیل کلیه دادهها
از نرمافزار  SPSS 69استفاده گردید .با استفاده از آزمون تجزیه
واریانس یکطرفه ( )One way ANOVAدر سطح اطمینان %9۲
ابتدا اختالف کلی بین میانگینها مشخص شد و سپس با آزمون
دانکن گروهها از هم تفکیک شدند .تست همگنی واریانسها
( )Leven testنیز انجام گرفت.

نتایج
نتایج فراسنجههای خونی در این مطالعه در جدول  6ارائه
شده است .نتایج این تحقیق نشان داد گلبول قرمز ،گلبول سفید
و هموگلوبین بین تیمارهای آزمایشی اختالف معنیداری داشت
( .)P<0/0۲درحالیکه در میزان هماتوکریت MCH ،MCV ،و
 MCHCتفاوت معنیداری مشاهده نشد ( .)P>0/0۲بیشترین
میزان گلبول قرمز ،گلبول سفید و هموگلوبین در تیمار ( 6حمام
آلوئهورا) مشاهده شد درحالیکه کمترین آن در گروه شاهد بود.
تغییرات آسیبشناسی بافت کبد و آبشش ماهی کپور در
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تیمارهای مختلف آزمایشی بهصورت شماتیک نشان داده شده
است .نتایج هیستوپاتولوژیکی ،آثار پاتولوژیک گستردهای را در
بافتهای کبد و آبشش نشان نداد .در برش بافتی مربوط به کبد
هر دو تیمار درمانی حمام و غذا آلوئهورا دژناسیون چربی در
هپاتوسیتها مشاهده شد (شکل  .)6دربرش بافتی حاصل از

آبشش تیمار تغذیه با غذا آلوئهورا  ،%۲هایپر پالزری سلولهای
رشتههای آبششی اولیه و ثانویه ،کوتاه شدن رشتههای آبششی،
تورم الیه پایه خارهای آبششهای ثانویه دیده شد .در آبشش
مربوط به تیمار حمام آلوئهورا نیز پرخونی خفیف دیده شد (شکل
.)6

جدول  :1فاکتورهای خونی اندازهگیری شده در ماهیهای تیمارشده با آلوئهورا
گلبول قرمز

فاکتور

)Cell

6

گلبول سفید
4

)11

)Cell

) 11

هموگلوبین

هماتوکریت

(گرم بر

()%

حجم متوسط گلبولی

غلظت متوسط

-4

هموگلوبین در

هموگلوبین گلبول قرمز

گلبول()11-5 pg

()%

۲/6±0/86 ª
۲/9±0/16 b
۲/۲±0/81 ab

61/9±0/86 ª
66/96±8/16 b
61±6/6۲ ab

(  11میلیمتر مکعب)

دسیلیتر)

تغییرات غلظت متوسط

تیمار

غذا با آلوئه ورا
حمام آلوئه ورا
شاهد

0/39±0/6
6/01±0/86 c
0/11± 0/08 ª
b

60/6±0/1۲
66/61±6/6۲c
3/81± 0/13 ª
b

61/39±6/18 ª
69/۲1±1/93 ª
61/۲1±6/63 ª

1/۲1±0/8۲
1/81±0/11 b
1/61±0/6۲ ª

ab

8 ±0/6۲ ª
6/81± 0/۲3 ª
8/66± 0/06 ª

حروف التین غیرمشترک در هر ستون نشانه معنیداری میباشد (.)P>0/0۲

شکل  :1برش بافتی کبد )  :Aتیمار غذا آلوئهورا :B ،تیمار حمام آلوئهورا :C ،شاهد)

شکل  :2برش بافتی آبشش)  :Aتیمار غذا آلوئهورا :B ،تیمار حمام آلوئهورا :C ،شاهد)
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بحث
استفاده از شاخصهای آسیبشناسی بافتی ،در مطالعات و
ارزیابی تاثیر سموم بر روی آبزیان از جایگاه ویژهای در سمشناسی
محیطی برخوردار است ( Rabittoو همکاران600۲ ،؛  Poleksicو
همکاران )6999 ،و بهعنوان یک ابزار حائز اهمیت در بررسی
پیامدهای نامطلوب آالیندهها بر روی سالمت ماهیها محسوب
میشود .ماهی بهعلت قرارگرفتن در ردههای پایین تکاملی نسبت
به سایر مهرهداران سیستم ایمنی ابتداییتری نسبت به حیوانات
خونگرم دارد (6999 ،Sakai؛  .)6991 ،Raaمحرکهای ایمنی
سبب تحریک ایمنی غیراختصاصی ماهی میشوند .از این میان
محرکهای ایمنی با منشاء گیاهی توجه بیشتری را بهخود جلب
نمودهاند ( Watanukiو همکاران .)6060 ،در ماهیها بهدلیل این
که سیستم ایمنی اختصاصی تکامل اندکی یافته است ،سیستم
ایمنی غیراختصاصی بسیاری از وظایف آنرا بهعهده دارد .براساس
نتایج بهدست آمده در این مطالعه باال بودن بیشتر مقدار گلبول
سفید در تیمار حمام آلوئهورا میتواند نشاندهنده مقابله بدن با
بیماری در این تیمار باشد و بیانگر تاثیر بیشتر آلوئهورا از طریق
تماس با بافتهای در معرض آسیب قرار گرفته باشد .از آنجائی
که ترکیبات اورگانوفسفره چربیدوست هستند ،بهراحتی از طریق
پوست و آبشش و سیستم گوارش جذب شده و از سد خون و مغز
عبور میکنند ( .)6993 ،Valeباالتر بودن میزان هموگلوبین،
گلبول قرمز و تغییرات غلظت متوسط آن در تیمار حمام آلوئهورا
میتواند نشان از یک اثر عصبی مشخص شده از سم ( Banaeeو
همکاران )6001 ،و از بین رفتن بافتهای بین کلیه باشد که
باعث کاهش ایمنی غیراختصاصی در ماهی میشود ( Svobodaو
همکاران .)6006 ،عرق آلوئهورا با ترکیبشدن با آب و به طبع
آن با ورود به بدن ماهی سعی بر ترمیم بافت آسیبدیده و
جلوگیری از آسیب بیشتر آالینده به بافت و محرک سیستم
ایمنی ( Macniellو همکاران )6001 ،میشود .فاکتورهای رشد
موجود در آلوئهورا ،مهارکنندههای ترمیم زخم را غیرفعال کرده و
از این طریق به ترمیم زخم کمک میکند ( Zhangو همکاران،
 .)6991از اینرو ممکن است پرخونی خفیفی در بافت و همچنین
افزایش هموگلوبین و گلبول قرمز و سفید در خون دیده شود و
این افزایش در تعداد میتواند بهدلیل کاهش ایمنی غیراختصاصی
در ماهی باشد ( Banaeeو همکاران ،)6001 ،که در مطالعه حاضر
در تعداد گلبول قرمز در حمام آلوورا افزایش دیده شده میتواند

سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 9315

ناشی از این خاصیت درمانی و التیامی گیاه آلوئهورا باشد .در اثر
ممانعت از فعالیت استیلکولیناستراز در ماهیان ممکن است
تغییراتی در الگوی رفتاری ،اختالالت شدید در رشد و تغذیه،
کاهش نرخ بقا و اختالل در تولیدمثل آنها ایجاد شود ( Duttaو
 .)6008 ،Arendsاز سوی دیگر مغز ماهیها واجد مقادیر بسیار
اندکی آنتیاکسیدان ،مقادیر قابلتوجهی کاتکول آمین قابل
اکسیداسیون می باشند ( Songو همکاران .)6001 ،که این امر
موجب شده تا این بافت در مقایسه با دیگر بافت ها نسبت به
آسیبهای اکسایشی ناشی از پراکسیداسیون لیپیدی
آسیبپذیرتر باشد .از اینرو رادیکالهای آزاد ناشی از متابولیسم
دیازنون میتوانند با ممانعت از فعالیت نوروترنسمیترها و نیز
تخریب غشای سلولهای عصبی بر روی رفتارهای غیرارادی و
ارادی ماهیان تحت تیمار سم تاثیرگذار باشند .از مهمترین
شاخصهای رفتاری ماهیانی که در معرض سم دیازنون قرار
داشتند میتوان به بروز رفتارهای غیرطبیعی ،شنای نامتعادل،
افزایش حساسیت نسبت به شرایط محیطی ،افزایش ضربات
سرپوش آبششی و شنا در سطح آب اشاره کرد ،که با افزایش
غلظت و گذشت زمان تشدید گردید .مشابه این رفتارها در
ماهیان گوپی  Viran( Poecilia eticulateو همکاران،)6008 ،
گربهماهی اروپایی  Koprucu( Silurus glanisو همکاران،
 ،)6001اسبله  Saha( Heteropneustes fossilisو ،Kaviraj
 )6008کپور آینهای  Çalta( Cyprinus carpioو )6001 ،Ural
که در معرض سموم مختلف قرار داشتهاند ،گزارش شده است.
ماهیان استفاده شده در این مطالعه نیز عالئم مشابهی را از خود
بروز دادند .کبد مهمترین عضو درفرایند سمزدایی محسوب
میشود .تعداد زیادی از آفتکشها و سایر مواد ساخت بشر
به مقدار زیادی در کبد تجمع یافته و موجب ضایعات زیادی در
آن میشود ( Meteleeveو همکاران 30% .)6916 ،حجم کبد را
سلولهای پارانشیم تشکیل داده و هپاتوسیت نامیده میشوند.
دژناسیون (از بینرفتن) چربیها در هپاتوسیتها موجب ایجاد
تغییراتی در ساختار و عملکرد سلولها میشود .نتیجه این
تغییرات کاهش کارایی عملکرد کبد در ماهی میشود .این عمل
بهعنوان پاسخ غیراختصاصی به استرس در ماهیانی که در معرض
آالیندههایی مثل دیازنون قرار گرفتهاند ،میتواند باشد (خانیان و
همکاران )6898 ،که در نتایج برش بافتی مربوط به کبد هر دو
تیمار درمانی حمام و غذا آلوئهورا دژناسیون چربی در هپاتوسیتها
مشاهده شد .هایپرپالزی (افزایش در تعداد سلول) نیز میتواند
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در مواجه با آالیندهها و دترجنتها اتفاق بیافتد .از اینرو
هایپرپالزی سلولی رشتههای آبششی اولیه و ثانویه ،کوتاه شدن
رشتههای آبششی ،تورم پایه خارهای آبششی ثانویه دیده شده در
برش بافتی حاصل از آبشش تیمار تغذیهشده با آلوئهورا %۲
میتواند ناشیاز نفوذ سم در این بافت باشد .مراکز خونساز یکی
از مهمترین بافتهای جانوری است که تحت تاثیر سموم دچار
پیامدها و عوارض نامطلوبی میگردد .یکی از این مهمترین
بخشها در ماهی ،مرکز مالنوماکروفاژی است که معموالً در
اندامهای مختلف ماهیان ،اعم از کلیه ،کبد و طحال میباشند
( Schwindtو همکاران .)6001 ،در آبشش مربوط به تیمار حمام
آلوئهورا نیز پرخونی خفیف دیده شده که میتواند ناشی از
تغییرات و آسیب مراکز خونساز باشد .تغییرات بافتی کبد با
آسیبهای بافتی کلیه و آبشش مرتبط است .هر ماده سمی که
وارد بدن ماهیان میشود ،برای ذخیرهسازی یا انتقال بهوسیله
سیستم گردش خون وارد کبد میشود .درصورتیکه در کبد
تجمع نیابد وارد صفرا شده و برای دفع به آبشش و کلیه منتقل
میشود ( Lindstoma-Seppaو همکاران .)6936 ،آبشش در
ماهیان یکی از مهمترین اندامهایی است که بهطور مستقیم در
تماس با آالیندهها قرار دارد .تغییر ساختاری در آبشش ماهیان
تحت تیمار دیازنون گویای این امر است .تغییرات ساختاری در
آبشش ماهیهای تحت اثر سم دیازینون اعم از هایپرپالزی
آبشش ،بههم چسبیدگی المالها و افزایش بیش از حد موکوس
در دیگر ماهیهای تحت تیمار سموم و آالیندههای دیگر نیز
مشاهده شده است ( Poleksicو  )6999 ،Karanکه در این
مطالعه نیز مشاهده شد .تغییرات وسیع آسیبشناسی بافتهای
کلیه ،کبد و آبشش موجب برهم خوردن هموئستازی جانور و بروز
تغییراتی در عوامل خونی و بهدنبال آن کاهش توان سیستم
ایمنی و بقای آبزیان میشود ( Banaeeو همکاران .)6066 ،بهطور
کلی ،بهنظر میرسد در این تحقیق تیمار حمام آلوئهورا بیشترین
اثر ترمیمی را براساس بافتی و بهبود فراسنجههای خونی داشته
باشد .با توجه به نتایج بهدست آمده از این بررسی و نتایج
محققین دیگر مشخص میگردد که سم دیازنون حتی در
غلظتهای بسیار پایین میتواند باعث آسیب بافتی به اندامهای
مختلف بدن ماهی گردد و این امر در دراز مدت و سطوح باالتر
سم ،تشدید میگردد و در نهایت منجر به تلفات و از بین رفتن
نسل ماهیان خواهد شد .لذا اعمال مدیریت صحیح بر منابع آبی
و جلوگیری از ورود آالیندهها و سموم به این منابع در درجه اول
اهمیت قرار دارد .عالوه بر آن در صورت بروز و مشاهده آسیبهای

بافتی و سطحی ماهیان ،روشهای درمانی از این قبیل و همچنین
مطالعه بیشتر در این زمینه الزم میباشد.
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