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چکیده
سم دیازینون ،یکی از سمومی است که بهعنوان آفتکش در باغات و زمینهای کشاورزی کشور بهویژه در منطقه استان گلستان استفاده
میگردد .با اینکه بومسازگانهای آبی محل و هدف استفاده این سموم نیستند ،اما مطالعات پایشی شواهدی از حضور آنها و متابولیتهای آنها
را در محیطهای آبی بهویژه آبهای سطحی را نشان میدهد .اثرات دوزهای تحتکشنده سم دیازینون تجاری بر آسیب بافت تخمدان ماهی
گورخری نابالغ در مواجهه  30روزه مورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور  240ماهی ماده با میانگین وزنی  0/2±0/05در  3تیمار
تحتکشنده  ۱0 ،5و  20درصد از  LC50سم دیازینون بهترتیب  ،۱/۶ ،0/۸و  3/2میلیگرم بر لیتر و تیمار شاهد قرار گرفتند .در پایان دوره،
نمونه برداری از بافت گناد ماهیان انجام و مقاطع بافتی تهیه شد .نتایج نشان داد که در گروه شاهد ،بافت تخمدان طبیعی و عمده اووسیتها در
ابتدا و انتهای مرحله چهارم رسیدگی جنسی بودند .در تیمار 0/۸میلیگرم بر لیتر اووسیتها درمرحله سوم و انتهای مرحله سوم رسیدگی جنسی
بوده و تعدادی اووسیت در مرحله دوم مشاهده شد .در تیمار ۱/۶و  3/2میلیگرم بر لیتر ،رشد ناچیز تخمدان مشاهده و اووسیتها عمدتا در
مرحله دوم رسیدگی جنسی قرار داشتند .در این تیمارها هایپرپالزیا در الیه گرانولوزا و فولیکولهای آترتیک مشاهده شد .این روند رسیدگی
نشاندهنده کاهش رشد اووسیت با افزایش دوز سم میباشد .اندازه تخمدان در تیمارهای مختلف بهویژه با دوز باال ( 3/2میلیگرم بر لیتر) کاهش
چشمگیری نسبت به گروه شاهد نشان داد.
کلمات کلیدی :دیازینون ،رسیدگی جنسی ،ماهی گورخری
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مقدمه
توسعه کشاورزی در سرتاسر جهان منجر به استفاده روز افزون
از آفتکشها و بهدنبال آن آلودگی بیش از پیش اکوسیستمهای آبی
گردیده است .آلودگی آب توسط آفتکشها ،معموالً پس از چند هفته
مصرف همراه با روانابهای سطحی و زهکشی زیر سطحی رخ داده
( Nouriو همکاران ،)2۰۰۰ ،و موجب مرگومیر ماهیها در اثر آفت
کشها در سالهای اخیر شده است (۱۹۹۷ ،Wendelaar- Bonga؛
 .)2۰۰۷ ،Bagheriگروه مهمی از حشرهکشها ارگانوفسفرهها هستند
که برای مبارزه با آفات مورد استفاده قرار میگیرند و میتوانند سمیت
باالیی را برای انسان و جانوران ایجاد کنند ( Shah Muhammadو
همکاران2۰۱۰ ،؛  Anbarkehو همکاران.)2۰۱۴ ،
یکی از مهمترین آنها دیازینون با نام (نام آیوپاک:
phosphorothioate, INN – DimpylateO,O-Diethyl O-[4-ethyl6-

] (propan-2-yl)pyrimidin-2-ylمیباشد که بهطور وسیعی در کشاورزی
و منازل بهمنظور کنترل حشرات در خاک ،گیاهان ،میوه و محصوالت
زراعی دیگر استفاده میشود .ظاهر این حشرهکش ارگانوفسفره غیر
سیستمیک بسته به خلوص آن متفاوت و در دما و فشار استاندارد
محیط نسبتاً پایدار میباشد ،اما در اثر حرارت باال حساس به تشکیل
گاز سدیم فسفین است ( Fattahiو همکاران .)2۰۰۹ ،همانطورکه
گفته شد دیازینون بهعنوان یک سم ارگانوفسفره که در سطح گستردهای
در کشاورزی و حتی امور خانگی برای کنترل حشرات استفاده میشود،
با اینکه بومسازگانهای آبی محل و هدف استفاده سم دیازینون نیستند،
اما مطالعات پایشی شواهدی از حضور این سم و متابولیتهای آن در
محیطهای آبی بهویژه آبهای سطحی را نشان میدهند ( Van Der
 Geestو همکاران .)۱۹۹۷ ،دیازینون مورد استفاده در زمینهای کشاورزی
بهراحتی میتواند شسته شود و وارد آبهای زیرزمینی ،سطحی و در
نهایت محیط زیست آبزیان شود و در گستره وسیعی از آبزیان غیرهدف
ازجمله ماهیان ،پستانداران و بیمهرگان آبزی تاثیر گذارد (Kuivila
و  .)۱۹۹5 ،Foeعملکرد دیازینون بهعنوان یک مهارکننده استیل
کولین استراز ،از طریق باند شدن با آنزیمهای عصبی استیل کولین
استراز و بلوکه نمودن آن سبب اسپاسم عضالنی در جانوران میگردد.
مقدار  LC5۰دیازینون بسیار متغیر میباشد و به سن ،وزن و جنسیت
موجود و شرایط اقلیمی محیط بستگی دارد ( Malijiو همکاران.)2۰۱۴ ،
دوزهای تحتکشنده دیازینون ممکن است منجر به کاهش رشد و
توان تولیدمثلی و بقای بیمهرگان آبزی و همچنین کاهش توان
تو لیدمثلی ،تاخیر در بلوغ جنسی ،اختالل در تغذیه و افت وزن بدن
و نیز ناهنجاریهای عصبی و رفتاری در ماهیها ،دوزیستان ،پرندگان
و پستانداران شود (۱۹8۶ ،Eisler؛  Duttaو .)2۰۰۳ ،Arends
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تخمدان که با سنتز هورمونها و تولید اووسیت نقش مهمی در
عملکرد تولیدمثلی برعهده دارد ،یکی از اندامهایی است که تحت تاثیر
این سم قرار میگیرد ( Johariو همکاران .)2۰۱۰ ،سم دیازینون موجب
کاهش قطر تخمدان شده و با ایجاد بافت نکروز میزان فولیکولهای
آترتیک را افزایش میدهد و یا اینکه با کاهش سطح استرادیول،
اووسیتهای بالغ را تخریب میکند ( Maxwellو .)2۰۰5 ،Dutta
همچنین این سم میتواند تقسیم میتوزی را در مراحل اولیه تقسیم
سلولی کاهش داده و با تخریب میکروفالمنتها اسکلت سلولی را از
بین برد و بر سنتز  DNAتاثیر منفی گذارد ( Pesandoو همکاران،
 .)2۰۰۳لذا تاثیر این سموم بر آبزیان از نگرانیهای مهم زیست
محیطی بهشمار میرود .اطالعات ساختار و عملکرد تخمدان ماهیان
استخوانی جمعآوری و مراحل مختلف تخمک گذاری در تخمدانهای
طبیعی بهطور دقیق توصیف شده است (.)۱۹8۳ ،Groman
تاکنون تحقیقات مختلفی بر روی اختالالت تخمدان آبزیان به
علت قرار گرفتن در معرض آفتکشها صورت گرفته است اما در مورد
اثرات دیازینون روی آسیب بافت تخمدان ماهی گورخری تحت دوزهای
مورد بررسی یافت نشده است .بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی
هیستوپاتولوژی بافت تخمدان ماهی گورخری در مواجهه با دوزهای
تحتکشنده دیازینون انجام شد.

مواد و روشها
بچه ماهیان گورخری ماده با سن حدود  2ماه از مرکز تکثیر و
پرورش ماهیان زینتی شصت کال گرگان خریداری و به مرکز تحقیقات
آبزیپروری شهید فضلی برآبادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان منتقل شد .پس از  2هفته سازگاری ماهیها با تراکم
 ۴5عدد در هر آکواریوم شیشهای  25۰لیتری که  25لیتر از آن
آبگیری شده بود بهطور تصادفی در  ۴تیمار و  ۳تکرار رهاسازی شدند.
بهمنظور هوادهی آکواریومها از سنگ هوا و تنظیم دمای آب در 2۶
درجه سانتیگراد از هیتر برقی استفاده شد .میانگین  pHآب  8/۳بود.
برای تغذیه ماهیها از غذای بیومار (فرانسه) استفاده شد که مقدار آن
براساس  ۳ -۴درصد میانگین وزنی ماهی محاسبه و در  5الی  ۶نوبت
به طور روزانه غذادهی شدند .در روز اول شروع آزمایش ،تزریق سم
درون آب انجام شد و هر  ۴8ساعت یکبار تا حدود  ۹۰درصد از آب
آکواریوم تعویض و سم تجدید شد .میزان  LC5۰برای سم دیازینون
پس از انجام تست  LC5۰در آکواریومها۱۶ ،میلیگرم بر لیتر (درویشی
و همکاران ،منتشر نشده) درنظر گرفته شد که میزان  ۱۰ ،5 ،۰و 2۰
درصد از  LC5۰مورد نظر که بهترتیب  ،۱/۶ ،۰/8 ،۰و  ۳/2میلیگرم
بر لیتر محاسبه شدند ،برای تیمارها استفاده شد .پس از  ۳۰روز
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مواجهه با دیازینون و پایان دوره آزمایش ۶ماهی بهطور تصادفی از
هر تیمارها صید و با استفاده از پودر گل میخک  ۰/5گرم بر لیتر
بیهوش و کشته شدند .جهت مطالعات بافتشناسی و تعیین مرحله
رسیدگی جنسی در هرکدام از تیمارها در انتهای دوره نمونهبرداری از
گناد انجام و در فرمالین فیکس شد .بافتهای گناد تثبیتشده در
فرمالین %۱۰پس از  2۴ساعت به الکل  %۷۰منتقل شد .سپس آبگیری
با افزایش اتانول ( ۱۰۰ ،۹۰ ،8۰ ،۷۰و  )%۱۰۰انجام و در ادامه در
زایلن وارد شدند .تمامی این مراحل توسط دستگاه پاساژ بافت تحت
برنامه تعریف شده برای این کار صورت گرفت .بافتها سپس با پارافین
(دمای ذوب  )5۶-58˚Cبر روی قالبهای تیشیوتک قالبگیری و
پارافینه شدند ( Fernandesو همکاران .)2۰۰۷ ،از قالبهای پارافینِ با
استفاده از دستگاه میکروتوم برشهایی با ضخامت  5میکرومتر تهیه
و پس از قرار دادن بر روی الم ،بهمدت  ۰/5ساعت در آون ()۶۰˚C
قرار داده شد تا پارافین اضافه از روی بافت حذف شود .نمونهها پس
از پارافینزدایی و جایگزینی آن با زایلن بهوسیله سریهای کاهشی
اتانول (۹۰ ،۱۰۰و  )۷۰آبدهی مجدد و با استفاده از محلولهای
هماتوکسیلین و ائوزین رنگآمیزی شدند .بافتهای تهیهشده مجدداً
به آون منتقلشده تا خشک شوند .تمامی مواد مورداستفاده در این
مراحل محصول شرکت مرک بود .در نهایت با استفاده از چسب هیستوفلوید
بر روی المهای تهیهشده المل چسبانده شد ( Fantaو همکاران،
 .)2۰۰۳سپس اسالیدهای بافتهای تهیهشده توسط میکروسکوپ
اینورت (مدل نیکون  )TS۱۰۰آزمایشگاه ماهیشناسی دانشکده
شیالت و محیطزیست مورد مطالعه قرار گرفت و سپس با استفاده از
میکروسکوپ اینورت ،از نمونهها عکسهایی با بزرگنمایی ()۱۰X
تهیه شد و عکسها بهصورت کیفی بررسی گردید.

نتایج
در پایان دوره و  ۳۰روز مواجهه با سم دیازینون هیچگونه مرگ
و میری در تیمارها مشاهده نشد .کاهش اشتها و عدم تعادل ازجمله
عالئم رفتاری مشاهده شده در تیمارهای با دوز باال بود .در بررسی
بافتی تخمدان مهمترین عالئم مشاهده شده کاهش چشمگیر اندازه
تخمدان در تیمارهای مختلف بهویژه با دوز باال ( ۳/2میلیگرم بر لیتر)
نسبت به گروه شاهد بود .در بررسی رسیدگی جنسی اووسیتها ،بیشتر
اووسیتهای گروه شاهد (شکل  )۱که در معرض سم قرار نگرفته بودند
در ابتدا و انتهای مرحله چهارم رسیدگی جنسی بودند ،درصورتیکه
اووسیتهای تیمارهای مختلف در مراحل پایینتر رسیدگی جنسی قرار
داشتند .در تیمار  ۰/8میلیگرم بر لیتر (شکل  )2اووسیتها در مرحله
دوم و سوم رسیدگی ،تیمار  ۱/۶میلیگرم بر لیتر (شکل  )۳بیشتر
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اووسیتها در مرحله دوم و در تیمار  ۳/2میلیگرم بر لیتر (شکل )۴
اکثر اووسیتها در مراحل ابتدایی رسیدگی جنسی خود قرار داشتند.
این روند رسیدگی اووسیتها در تیمارهای مختلف نشاندهنده کاهش
رشد اووسیت نسبت به افزایش دوز سم میباشد .همچنین در دوزهای
باال فولیکول های آترتیک و هایپرپالزیا در الیه گرانولوزا نیز مشاهده
شد در صورتی که بافت تخمدان در گروه شاهد طبیعی بوده و رشد
خوبی را داشته است.

شکل  :۱گروه شاهد .بافت تخمدان طبیعی .عمده اووسیت ها در مرحله چهار
و انتهای مرحله چهار رسیدگی جنسی

شکل :2تیمار  ۰/۸میلیگرم بر لیتر دیازینون در ماهی گورخری .رشد
اووسیتها در مرحله سوم و انتهای مرحله سوم (فلش سیاه) ،وجود
اووسیتها در مرحله دوم و وجود اووگونیا (فلش آبی)

شکل  : 3تیمار  ۱ / ۶میلی گرم بر لیتر دیازینون در ماهی گورخری.
رشد ناچیز و کاهش اندازه تخمدان ،رشد اووسیت ها عمدت ا ً در
مرحله دوم رسیدگی جنسی (فلش سیاه) ،هایپرپالزیا در الیه
گرانولوزا (فلش آبی) و و جود فولیکول های آترتیک (فلش سبز)
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شکل  : 4تیمار  3 / 2میلی گرم بر لیتر دیازینون در ماهی گورخری.
کاهش چشمگیر اندازه تخمدان ،اووسیت ها در مراحل ابتدایی رشد
(عمدت ا ً در مرحله دوم رسیدگی جنسی) ،وجود فولیکول های
آترتیک (فلش سیاه) و هایپرپالزیا در الیه گرانول وزا (فلش آبی)

بحث
کیفیت آب عامل مهمی در موفقیتآمیز تولیدمثل ماهی بهشمار
میرود .هنگامی که کیفیت آب بهعلت مواد شیمیایی ارگانوفسفره یا
سایر آالیندههای دیگر تغییر میکند ،ساختار بافت شناختی حیات
آبزی بهشدت تحت تاثیر قرار میگیرد .سم دیازینون توانایی تجمع در
بافت ماهیچه ،کبد ،گناد و آبشش را دارد ( Sapozhnikovaو همکاران،
 )2۰۰۴و از این طریق میتواند بر هوموستازی ،تولیدمثل ،رشد و یا
رفتار ماهیان تاثیر بگذارد ( Abadinو همکاران .)2۰۰۹ ،هر چند
بخش عمده این سم وارد شده به بدن از طریق سمزدایی در کبد از
بدن دفع میشود ولی بخشی از آن نیز ممکن است در بافتهای
مختلف بدن ازجمله غدد جنسی تجمع پیدا کرده و با تاثیر بر سلولهای
غدد جنسی سبب بروز ضعف و کاهش توان تولیدمثلی در آبزیان گردد
( Fattahiو همکاران2۰۱۰ ،؛  Yilmazو همکاران.)2۰۱2 ،
مطالعه انجام شده روی تخمدان ماهی گورخری در اثر مواجهه
با غلظتهای مختلف دیازینون نشاندهنده پیدایش آسیبهای
هیستوپاتولوژیکی در بافت تخمدان میباشد که این آسیب با افزایش
غلظت سم بیشتر نمایان شده ،همچنین افزایش مدت زمان تماس
بافت تخمدان با سم دیازینون نیز تغییرات و آسیبهای سلولی وارد
شده بر بافت را تشدید کرده است .کاهش اندازه تخمدان و کاهش
رشد و مرحله رسیدگی جنسی اووسیتها بهویژه در گروه تیمار ۳/2
میلیگرم بر لیتر نسبت به گروه شاهد از مهمترین عالئم مشاهده شده
در این آزمایش میباشد .در گروه شاهد بافت تخمدان حالت طبیعی
داشته و اووسیتها در ابتدا و انتهای مرحله چهارم رسیدگی جنسی خود
هستند درصورتیکه این حالت در تیمارهای دیگر مشاهده نمیشود .در
تیمارهای با دوز سم باال ،هایپرپالزیا در الیه گرانولوزا و همچنین
سلولهای آترزیا نیز مشاهده میشود .پدیده آترزیا یک فرآیند کنترل
2۶۰

شده هورمونی و فاسد کننده طبیعی است که برای توصیف شکست و
دوباره جذب شدن گامتها استفاده میشود و آترزیای فولیکولی یک
فرآیند تخریبی است که سبب میشود فولیکولهای تخمدانی مهرهداران
یکپارچگی خود را از دست داده و پیش از تخمکگذاری حذف شوند
( Santosو همکاران .)2۰۰8 ،بنابراین وقوع آترزیا یا دژنره شدن
اووسیت در اغلب تخمکهای در مرحله زردهسازی ممکن است از نظر
فیزیولوژیک امری طبیعی باشد ،اما افزایش تعداد اووسیتهایی که دچار
آترزیا میشوند ،در شرایط نامساعد محیطی و فیزیولوژیکی میتواند
بهعنوان یک شاخص زیستی بهشمار آید (بنایی و همکاران.)۱۳88 ،
با این وجود میتوان نتیجه گرفت که آسیبهای ناشی از آفتکشها
به دوز و یا زمان مواجهه بستگی دارد و بهوسیله اتولیز ناشی از آنزیمهای
سلولی خود و یا تحلیل سریع ناشی اثر مستقیم سموم ایجاد میشود.
مطالعات زیادی در رابطه با میزان تاثیرگذاری سم دیازیون بر
وضعیت تولیدمثلی ماهیان انجام شده که همه آنها تاثیر مخرب این
سم بر پیشرفت فرآیند تولیدمثلی را تایید کردهاند Dutta .و همکاران
( )۱۹۹2تنها پس از  2۴ساعت مواجهه با دوزهای تحتکشنده دیازینون
تجمع سیتوپالسمی را در ماهی  Heteropneustes fossilisمشاهده
کردند .در تخمدان ماهی  Lebistes reticulatusپس از مواجهه با
 dimethoateکه یک ماده حشرهکش ارگانوفسفریک میباشد ،آسیب
هسته درون تخمک ،نازکتر شدن دیواره تخمدان و پیدایش فضاها
مشاهده شد ( Ramanaو همکاران .)۱۹۹2 ،هنگامیکه ماهی آب شیرین
 Colisa laliaدر معرض دوزهای متوسط و تحتکشنده کاربوفوران
قرار گرفت در بافت تخمدان تعداد زیادی فولیکولهای آترتیک مشاهده
شد درحالیکه تخمکهای بالغ کمتر بودند ( Karpagaganapathyو
 Dutta .)۱۹۹2 ،Sukumarو  )2۰۰۳( Maxwellنیز اثرات تحت
کشنده سم دیازینون بر تخمدان ماهی  Lepomis macrochirusرا
بررسی کردند .آسیب شدید المالهای شفاف ،افزایش فضای داخل
فولیکولی ،سیتوپالسم واژینال و نکروز در سیتوپالسم پس از  ۳هفته
مواجهه در این ماهی مشاهده شد .همچنین پس از  ۳هفته مواجهه
دیواره تخمدان فرسوده و شکسته شد و تعداد قابل توجهی فولیکولهای
آترتیک در تخمدان وجود داشت .افزایش اووسیتهای آترتیک شده
در مطالعه  Koçو همکاران ( )2۰۰۳نیز مشاهده شد .آنها ماهی گورخری
را در معرض حشرهکش دالتمترین قرار دادند که پس از  5روز مواجهه
تخمکها از بین رفته و رشد خوبی نکردند .در تخمدان ماهی کپور
معمولی که در معرض غلظتهای تحتکشنده دیازینون قرار گرفته
بود پس از  ۳۰روز مواجهه افزایش اووسیتهای آترزی شده و همچنین
افزایش فاگوسیتوز سلولهای دژنره شده مشاهده شد .اندازه کوچکتر
و تحلیل تخمدان در ماهیهای تحت تیمار با سم بهویژه در گروه تیمار
 ۱2۰میکروگرم بر لیتر نسبت به گروه شاهد از دیگر عالئم
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

)2۰۱۴(  و همکارانYu .)۱۳88 ،مشاهده شده میباشد (بنایی و همکاران
، کاهش تولید تخمکPBDE در ماهی گورخری پس از مواجهه با
 در.میزان پروتئین تخمک و تغییرات رشد گنادی را مشاهده کردند
) نیز تغییرات در مرحله رشد2۰۱۶(  و همکارانKwon بررسی بافتی
فولیکول پس از مواجهه ماهی گورخری با میکروسیستین مشاهده
 مواجهه ماهی گورخری با باریم کلرید منجر به کاهش چشمگیر.شد
)تولید تخمک همراه با کاهش اندازه گناد (شاخص گنادوسوماتیک
گردید که این کاهش میتواند نتیجه تغییر در تعداد و یا اندازه سلولهای
.)2۰۱۶ ، و همکارانKwon( سرتولی و سلولهای زاینده باشد
در مطالعه حاضر کاهش رشد غدد جنسی و تخمدان و افزایش
 مواجهه شدن ماهیها.آسیب بافت تخمدان با افزایش دوز مشاهده شد
با سمومی نظیر دیازینون میتواند تاثیر بهسزایی در کاهش انرژی
 ماهیها، در واقع.تخصص یافته جهت رشد و تکامل غدد جنسی بگذارد
 بخش قابل توجهی از انرژی،پس از قرار گرفتن در معرض یک آالینده
دریافتی از طریق غذا را صرف برقراری هوموستازی و حفظ تعادل
فیزیولوژیکی خود در جهت مقابله با پیامدهای ناخواسته ورود سم به
 از سویی دیگر کاهش اشتهای این ماهیها و.بدن خود مینمایند
همچنین ایجاد تغییر در توانایی یافتن و گرفتن غذا ناشی از تاثیر سم
دیازینون بر حواس بویایی و چشایی و نیز بلوکه نمودن فعالیت استیل
کولین استراز نیز موجب افزایش وخامت وضعیت فیزیولوژیکی این
.ماهیها میشود
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