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چکیده
با توجه به اهمیت ماهی کلمه خزری بهعنوان یکی از گونه های ارزشمند دریای خزر و ورود سموم کشاورزی به این دریا هدف از این
تحقیق بررسی اثرات تحت کشنده سمیت اندوسولفان بر فاکتورهای ایمنی موکوس و فاکتورهای خونی ماهی کلمه میباشد .پس از تعیین میزان
 LC50برای این گونه تعداد  20عدد ماهی با میانگین وزنی  18/46±2/32گرم در هر مخزن در مجاورت  10درصد و  20درصد سم اندوسولفان
بهمدت  21روز قرار گرفتند .نمونهبرداری از موکوس و خون در روز  14 ،7 ،1و  21انجام شد .نتایج نشان داد که میزان پروتئین کل و ایمنوگلوبین
در تیمار  20درصد پس از  21روز قرارگیری در معرض سم اندوسولفان باالترین میزان را داشت که اختالف معنیداری با شاهد داشت (.)P<0/05
با افزایش مدت زمان قرارگیری در معرض سم و غلظت سم میزان هموگلوبین ،هماتوکریت و گلبول قرمز کاهش یافت و بیشترین میزان این
فاکتورها در گروه شاهد بود که اختالف معنیداری با سایر تیمارها داشت ( .)P<0/05تعداد گلبولهای سفید با افزایش غلظت سم و زمان افزایش
یافت .قرارگیری در معرض سم اندوسولفان می تواند اثرات تحریکی برسیستم ایمنی غیراختصاصی ماهی کلمه داشته باشد.
کلمات کلیدی :اندوسولفان ،فاکتورهای خونی و ایمنی موکوس
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

kamali.abolghasem@gmail.com
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مقدمه
انسانها براي جلوگيري از نابودي و از بين رفتن محصوالت
كشاورزي كه با صرف هزينه ،زحمت و زمان بسيار بهدست ميآيد و
همچنين بهدليل رشد جمعيت و محدوديتهاي موجود در توليد
محصوالت مختلف غذايي از روشهاي مختلفي جهت كنترل و دفع
آفات نباتي استفاده مينمايند .يكي از رايجترين اين روشها استفاده
از سموم دفع آفات ميباشد .امروزه آفتكشها عمدتاً در كشاورزي و
بهمنظور كنترل آفات گياهي بهكاربرده ميشوند اما استفاده بيش از
حد و مداوم آفتكشها سالمت بشر را بهمخاطره انداخته و اثرات
معكوسي بر موجودات غيرهدف دارد و موجب آلودگي منابع آب ،خاک
و هوا ميگردد (بهادر1386 ،؛ موسوي و رستگار .)1377 ،اگرچه
تمامي اكوسيستمها در برابر اثرات سميت آفتكشها حساس هستند
اما اين حساسيت در اكوسيستمهاي آبي بهمراتب بيشتر است و اثرات
زيانبار اين آلودگيها پايههاي اصلي در زنجيره غذايي يعني فيتوپالنكتونها
و زئوپالنكتونها را مورد تهديد جدي قرارميدهند (كردواني.)1374 ،
اكوسيستمهاي آبي بهعنوان بزرگترين بخش محيط طبيعي همواره
با تهديدهايي مانند محدوديت ژنتيكي و تنوع زيستي مواجه ميباشد.
Van-Der Geestو همكاران ( )1997با توجه به حالليت باالي آفتكشها
در بافت چربي ،اين مواد به آساني از بدن موجودات دفع نميشوند.
آفتكشها با غلظتهاي بااليي در بدن پستانداران (ازجمله انسان)
مشاهده شدهاند .اين مواد بهعلت فعل و انفعاالت شيميايي اندک،
پايداري در مقابل اكسيداسيون و پايداري در مقابل ديگر فرآيندهاي
تخريب بهمدت طوالني در محيط باقي ميمانند .بعضي از اين سموم
بهخاطر امكان رقابت و همپوشاني با هورمونهاي درونريز در محلهاي
اتصال سيستم عصبي و سلولي ( )Binding sitesمهم ميباشند .بهدليل
سطوح معين هورمونهاي سيار در موجودات زنده و افزايش مقادير
مواد شيميايي (حتي مواد شيميايي با قرابت كم) موجود در برخي از
اكوسيستمهاي آبي ،ميتوانند رقيب هورمونهاي درونريز براي اتصال
به گيرندههاي هورمون در محلهاي اتصالشان باشند .فعاليتهاي
مولكولي و سلولي اين مواد شيميايي فقط شامل رقابت براي
گيرندههاي هورمون نيست بلكه شامل تغيير و دگرگوني در متابوليسم
و سنتز هورمون ،تحريک مسيرهاي سلولي هورمونهاي درونريز،
تغيير الگوهاي متيالسيون  ،DNAكاهش قابليت اتصال گيرندههاي
هورموني در پاسخ به عناصر وابسته  DNAيا از كار افتادن كليدهاي
ژني كنترل كننده سيستم درونريز در طي رشد ميباشد .توليد بچه
ماهي با كيفيت مناسب به عوامل محيطي زيادي بستگي دارد كه يكي
از عواملي كه بر مراحل رشد ابتدايي ماهي ان تاثير منفي ميگذارد،
سموم هستند .سموم و آفتكشها عمدهترين عوامل ايجاد مسموميت
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در ماهيان هستند كه از بين هزاران ماده شيميايي رهاسازي شده
آفتكشها حتي در غلظتهاي بسيار كم موجب مرگ و مير زيادي
ميشوند ( Sanchez-fortunو  )2005 ،Barahonaسموم ارگانوفسفره
مثل ديازينون و ارگانوكلره مثل آندوسولفان پس از استفاده در كشاورزي
و باغداري ،در مدت كوتاهي پس از پاشيدن بر روي خاکها و گياهان
از طريق آب حاصل از آبياري يا بارندگي شسته شده ،وارد منابع آبي
ميشوند .با ورود اين سموم به آب بسياري از موجودات شامل بيمهرگان،
پرندگان ،پستانداران و ماهيها آسيب خواهند ديد .ورود سموم به
آبها ميتواند باعث مرگ و مير آبزيان شده يا در بدن آنها تجمع
يافته و از طريق زنجيرههاي غذايي وارد بدن انسان كه مصرف كننده
آنهاست شود .ماهي كلمه خزر متعلق به خانواده كپورماهيان ميباشد
و يكي از گونههاي ارزشمند درياي خزر بوده كه داراي اهميت اقتصادي
شيالتي و منبع غذايي مهمي براي فيل ماهي درياي خزر بهشمار
ميرود ( Keyvanshokoohو  .)2006 ،Kalbassiبنابراين هدف از اين
تحقيق بررسي اثرات تحتكشنده اندوسولفان بر فاكتورهاي خوني،
بيوشيميايي و ايمني موكوس ماهي كلمه ميباشد.

مواد و روشها
اين تحقيق در زمستان  1396تا بهار  1397در سالن شهيد ناصر
فضليبرآبادي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان انجام شد.
تهیه نمونه و شرایط نگهداری ماهیان :تعداد  180بچه ماهي
كلمه با محدوده وزني حدود  18/46±2/32گرم از مركز تكثير و پرورش
سيجوال تهيه و بهوسيله پالستيکهاي حاوي يک سوم آب و مابقي
اكسيژن ،به سالن ونيرو شهيد ناصر فضليبرآبادي انتقال يافتند.
بهمنظور جلوگيري از بروز بيماري  48ساعت قبل از آبگيري براي
ورود ماهيان ،مخزن پالستيكي با آب و فرمالين رقيق شده ضدعفوني
شدند .جهت كاهش استرس براي ماهي و همدما شدن دو محيط،
نايلونهاي حاوي ماهي بهمدت  30دقيقه در آب مخازن آداپتاسيون
كه از دو روز قبل به ميزان  100ليتر آب كلرزدايي و با هواده هوادهي
شده آبگيري شده بود ،قرار گرفتند .پس از  24ساعت جهت كاهش
استرس و از بين بردن بيماريهاي پوستي احتمالي ،ماهيان بهآرامي
به تشت با آب كلرزدايي شده و حاوي محلول  20گرم در ليتر نمک
بهمدت  20دقيقه قرار گرفتند و ونيروها مجدداً تخليه و با آب
كلرزدايي شده آبگيري شدند و ماهيان بهآرامي به مخزن پالستيكي
مدنظر منتقل شدند .دوز كشندگي بهوسيله  70عدد ماهي سالم انجام
شد .تمامي آزمايشات در مخزنهاي 500ليتري انجام شد .ماهيان
روزانه دو بار مورد غذادهي قرار ميگرفتند و ماهيان مرده براي اجتناب
از بدتر شدن كيفيت آب ،فوراً از مخزنها خارج ميشدند.
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تعیین غلظت کشندگی حاد یا  :Lc50در اين تحقيق بهدليل
عدم وجود غلظت سميت كشنده اندوسولفان در ماهي كلمه ،مقادير
سميت كشنده يا  LC50تعيين گرديد .به اين منظور ابتدا دامنه گسترده
محدود شونده با مرور منابع ،غلظتهاي (،150 ،100 ،50 ،20 ،5 ،0
 300 ،200و  400مليگرم بر ليتر) بهدست آمد .روش انجام آزمايش
غلظت كشندگي حاد بهصورت استاتيک بود .براي انجام آزمايش
 LC50اندوسولفان ،ماهيان كلمه در  8تيمار با سه تكرار (يک گروه
بهعنوان شاهد و در هر تيمار  20ماهي) بهصورت تصادفي در مخازن
 500ليتري قرارگرفتند .با شروع آزمايش كشندگي حاد ،هيچگونه
تعويض آبي در مخازن آزمايش صورت نگرفت و غلظت سم هم تجديد
نشد .در طي آزمايش حتيالمقدور شرايط فيزيک و شيميايي كنترل
گرديد و در طي دوره آزمايش تا حدي يكسان نگهداري شد تا تنها
عامل متغير دوزهاي مختلف اندوسولفان باشد .هوادهي در تمامي
مخازن به گونهاي كه حداقل آشفتگي در آب ايجاد شود صورت گرفت
(هدايتي و همكاران .)1392 ،ميزان مرگ و مير در زمانهاي ،48 ،24
 72و  96ساعت محاسبه شد .تعداد مرگ و مير از زمان القاي سم تا
ساعت  ،24مرگ و مير روز اول محسوب شد .همچنين تعداد مرگ و
مير از زمان القاي سم تا  48ساعت ،مرگ و مير روز دوم ،تعداد مرگ
و مير از زمان القاي سم تا  72ساعت ،مرگ و مير روز سوم و تعداد
مرگ و مير از زمان القاي سم تا  96ساعت ،مرگ و مير روز چهارم
درنظر گرفته شد .با توجه به اينكه مخازن با حجم  100ليتر آبگيري
شده بود ،براي تهيه غلظت مخزن آزمايش از فرمول M1V1=M2V2
استفاده شد (هدايتي و همكاران .)1392 ،الزم به ذكر است تجزيه و
تحليل دادههاي ميزان تلفات ماهي كلمه در زمانهاي ذكر شده در
معرض سم اندوسولفان با استفاده از رگرسيون پروبيت در نرمافزار Spss
صورت گرفت .بر اين اساس ميزان  LC50پس از  96ساعت 151/1
ميليگرم برليتر بهدست آمد .و بر اين اساس آزمايش سميت تحت
كشنده در تيمار  15( %10ميليگرم برليتر) و  30( %20ميليگرم
برليتر) محاسبه شد.
آزمایش سمیت تحت حاد :پس از محاسبه  ،LC50آزمايش
سميت تحتكشنده انجام شد 180.قطعه ماهيان كلمه بهصورت
تصادفي در  9مخزن فايبرگالس 500ليتري با حجم  100ليتر در
گروههاي شاهد ( ،)0تيمار يک ( 10درصد) و تيمار دو ( 20درصد)
اندوسولفان قرار گرفتند .آزمايش سميت تحتكشنده برخالف آزمايش
كشندگي حاد بهصورت تجديدپذير بود و تعويض آب در مخازن آزمايش
انجام ميشد و غذادهي نيز روزانه طي  2مرحله بهميزان1/5درصد
وزن انجام ميشد .پس از تجديد آب غلظت سم محاسبه و بهمخازن
اضافه ميشد .شرايط تيمارها روزانه چک شد و هوادهي بهطور منظم
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انجام شد .در نوبتهاي غذادهي ،هوادهي موقتاً قطع و سپس مجدداً
برقرار ميشد pH .با دستگاه قابل حمل سنجش ( pHمدل تياس) و اكسيژن
محلول با دستگاه ديجيتال اندازهگيري اكسيژن (مدل  )5510-DOبهطور
روزانه اندازهگيري شد.
جمعآوری موکوس پوست :پس از  21روز قرارگيري در معرض
اندوسولفان نمونهبرداري از موكوس انجام شد .از هر مخزن  5عدد ماهي
بهصورت تصادفي نمونهبرداري و پس از بيهوشي با  50ميليگرم در
ليتر پودر گل ميخک بهصورت انفرادي درون كيسههاي پالستيكي
حاوي  10ميليليتر سديم كلريد  50ميليموالر قرار گرفتند .ماهيان
از  24ساعت قبل از نمونهبرداري غذادهي نشدند .پس از  2دقيقه
ماهيان از كيسهها خارج و به درون آب پر از اكسيژن قرار گرفتند.
موكوس جمعآوري شده به لولههاي سانتريفيوژ استريل  15ميليليتري
منتقل و با دور  1500 ×gبهمدت دقيقه در دماي  4درجه سانتيگراد
سانترفيوژ شدند و سوپرنتانت به ميكروتيوپهاي  1/5سيسي منتقل
شدند .نمونهها تا زمان اندازهگيري فاكتورهاي ايمني غيراختصاصي
موكوس درون فريزر -80درجه سانتيگراد قرار گرفتند.
10

سنجش مقدار پروتئین :براي اندازهگيري پروتئين محلول از
معرف رنگي فولين فنول سيو كالتيو استفاده گرديد ،در اين روش ابتدا
پروتئين با يون  Cu2+موجود در محلول قليايي واكنش ميدهد .در
ادامه با اضافه كردن معرف فولين ،آنيونهاي فسفو موليبدات و فسفو
تنگستات موجود در معرف با تريپتوفان و تيروزين موجود در پروتئين
واكنش داده و عمل احيا صورت ميگيرد .بهنظر ميرسد يون مس در اين
واكنش نقش كاتاليزوري دارد .در نهايت محلول آبي رنگ بهدست ميآيد.
اندازهگیری ایمونوگلوبولین کل :جهت اندازهگيري توتال ايمونو
گلبولين از روش  )1993( Siwicki and Andersonاستفاده شد .ابتدا
ميزان پروتئين تعيين شده و سپس به نمونه موكوس پلياتيلن گاليكول
 12درصد اضافه شد .پس از  2ساعت در دماي اتاق نمونهها سانتريفوژ
شده و غلظت پروتئين در قسمت بااليي محلول مجددا توسط روش
بردفورد اندازهگيري شد .ميزان ايمونوگلبولين كل از تفريق غلظت
پروتئين در نمونه اوليه و غلظت پروتئين پس از افزودن پلياتيلن
گاليكول محاسبه شد.
خونگیری :پس از بيهوشي ،آب اضافي از سطح بدن ماهيها
بهوسيله حوله نرم خشک شد ،خونگيري با استفاده از سرنگ آغشته
به هپارين و از ناحيه ساقه دمي انجام شد .تا زمان اتمام خونگيري از
تمام ماهيان ،نمونههاي خون گرفته شده در ظرف دربسته و در تماس
غيرمستقيم با يخ قرار گرفتند .پس از اتمام خونگيري ،نمونههاي خون
به آزمايشگاه منتقل شد و در آنجا تعداد كل گلبولهاي سفيد ،تعداد
كل گلبولهاي قرمز ،محتواي هموگلوبين و سطح هماتوكريت اندازهگيري
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شد .شمارش گلبولهاي سفيد و گلبولهاي قرمز بهروش هموسيتومتري
انجام گرفت .مقدار هماتوكريت و غلظت هموگلوبين نيز بهروش
ميكروهماتوكريتوسيانومت هموگلوبين سنجش گرديد.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها :تجزيه و تحليل دادهها و تعيين
سطوح معنيداري با استفاده از نرمافزار  SPSS 16و همچنين آزمون
آماري دانكن با درصد اطمينان  95و با آناليز واريانس يکطرفه ( One
 )Way ANOVAانجام شد .دادهها بهصورت ميانگين ±انحراف معيار
مشخص شدند.

در روزهاي مواجهه با سم اختالف معنيداري را در گروه شاهد نسبت
به ساير تيمارها داشت ( .)P<0/05همچنين در تيمار  20درصد نيز
با افزايش مدت زمان قرارگيري در معرض اندوسولفان ميزان هماتوكريت
كاهش معنيداري را نشان داد (( )P<0/05شكل .)4

نتایج
نتايج حاصل از اندازهگيري ميزان پروتئين كل موكوس پس 21
روز قرارگيري در معرض سم اندوسولفان نشان داد كه باالترين ميزان
در تيمار  20درصد و كمترين ميزان در گروه شاهد بود و مقدار
پروتئين در تيمار  10درصد و  20درصد اختالف معنيداري را با گروه
شاهد نشان دادند (( )P<0/05شكل .)1

شکل :2نمودار تاثیر سم اندوسولفان در غلظتهای تحتکشنده بر
میزان ایمنوگلوبین کل موکوس ماهی کلمه
حروف غيرمشابه نشاندهنده اختالف معنيدار در تيمارها ميباشد (.)P<0/05

شکل :3نمودار تاثیر سم اندوسولفان در غلظتهای تحتکشنده بر
شکل  :1نمودار تاثیر سم اندوسولفان در غلطتهای تحتکشنده بر
میزان پروتئین کل موکوس ماهی کلمه
حروف غير مشابه نشاندهنده اختالف معنيدار در تيمارها ميباشد (.)P<0/05

نتايج به دست آمده از ميزان ايمنوگلوبين نيز روندي مشابه با
پروتئين كل را نشان داد بهطوريكه كمترين ميزان در گروه شاهد و
بيشترين ميزان در تيمار  20درصد سم بود و بين تيمار  10درصد و
 20درصد اختالف معنيداري مشاهده نشد (( )P>0/05شكل  .)2نتايج
حاصل از تاثير  21روزه سم اندوسولفان بر هموگلوبين در شكل  3نشان
داده شده است .نتايج نشان داد كه با افزايش مدت زمان قرارگيري در
معرض اندوسولفان ميزان هموگلوبين كاهش يافت و باالترين سطح
هموگلوبين در گروه شاهد مشاهده شد اما ميزان هموگلوبين در
روزهاي مختلف و در غلظتهاي متفاوت اختالف معنيداري با گروه
شاهد نداشت ( .)P>0/05نتايج حاصل از اندازهگيري هماتوكريت در
گروههاي مختلف باالترين ميزان را در گروه شاهد و كمترين ميزان را
در تيمار  20درصد در روزهاي مختلف نشان داد .ميزان هماتوكريت
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میزان هموگلوبین ماهی کلمه
حروف كوچک و بزرگ اختالف معنيدار ( )P<0/05را در روزهاي مواجهه ( )A-Bو دوز
اندوسولفان ( )a-bنشان ميدهند.

ميزان گلبول قرمز در همه روزهاي مواجهه با سم اندوسولفان
در گروه شاهد اختالف معنيداري با ساير تيمارها داشت (.)P<0/05
باالترين ميزان گلبول قرمز در گروه شاهد و كمترين ميزان در تيمار
 10درصد اندوسولفان در روز چهاردهم بود .با گذشت زمان در معرض
قرارگيري سم اندوسولفان نيز ميزان گلبول قرمز در تيمارهاي مختلف
كاهش يافت و اين كاهش در سطح معنيداري مشاهده شد ()P<0/05
(شكل  .)5نتايج حاصل از شمارش گلبولهاي سفيد نشان داد كه با
افزايش دوز اندوسولفان و مدت زمان در معرض قرارگيري اين سم
ميزان گلبول سفيد نيز افزايش يافت بهطوريكه باالترين تعداد گبول
سفيد در تيمار  20درصد در روز  21مواجهه با سم و كمترين ميزان
در گروه شاهد بود .ميزان گلبول سفيد در تيمار  20درصد در روز 14
و  21و در تيمار  10درصد در روز  21اختالف معنيداري با ساير
روزها و شاهد داشت (( )P<0/05شكل .)6
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بحث

شکل  :4نمودار تاثیر سم اندوسولفان در غلظتهای تحت کشنده بر
میزان هماتوکریت ماهی کلمه
حروف كوچک و بزرگ اختالف معنيدار را در روزهاي مواجهه ( )A-Bو دوز اندوسولفان
( )a-bنشان ميدهند (.)P<0/05

شکل  :5نمودار تاثیر سم اندوسولفان در غلظتهای کشنده بر
میزان گلبول قرمز ماهی کلمه
حروف كوچک و بزرگ اختالف معنيدار را در روزهاي مواجهه ( )A-Bو دوز اندوسولفان
( )a-bنشان ميدهند (.)P<0/05

شکل  :6نمودار تاثیر سم اندوسولفان در غلظتهای تحت کشنده بر
میزان گلبول سفید ماهی کلمه
حروف كوچک و بزرگ اختالف معنيدار را در روزهاي مواجهه ( )A-Bو دوز اندوسولفان
( )a-bنشان ميدهند (.)P<0/05

بومسازگانهاي آبي همواره دريافتكننده حجم وسيعي از
آاليندههايي چون آفتكشها ،فلزات سنگين ،هيدروكربنهاي نفتي و
مواد آلي ناشي از فاضالبهاي خانگي ،معدني ،صنعتي و كشاورزي
ميباشند كه تعادل بومسازگان را برهم زده و از عملكرد درست آن
ممانعت بهعمل ميآورد ( Pourangو همكاران .)2005 ،بنابراين
برآورد اثرات اين آاليندهها بر بومسازگانها ضروري است .حساسيت
به آاليندهها در گونههاي مختلف و حتي در يک گونه مشخص نيز
بسته به اندازه ،سن ،شرايط گونه و شرايط محيط آزمايش متفاوت
است ( Hedayatiو  .)2011 ،Safahiehپايش اكوسيستمهاي آبي در
سالهاي اخير از سنجش كمي مقدار آالينده در آب ،رسوب ،بافت
ماهي به سمت سنجشهاي كيفي اثرات آاليندهها بر آبزيان با استفاده
از زيست نشانگرهاي آبي و ماركرهاي مولكولي ،بيوشيميايي ،خون
شناسي ،آنزيمي و بافتي سوق پيدا نموده است (.)2002 ،Schelenk
پروتئينهاي موكوس كه در غشاي پالسمايي ماكروفاژها و ساير گلبولهاي
سفيد قرار دارند و به گيرندههاي قندي موجود در سطح ميكروبها
متصل ميشوند باعث به دام افتادن سريع ميكروب ميگردند و ميتوانند
قابليت آگلوتينه كردن ميكروارگانيسمها و خنثي كردن اثر آنها را
براي موكوس ايجاد كنند (شريفيان .)1392 ،سلولهاي موسوم به
سلولهاي كيسهاي شكل در اپيدرم ماهيان ،پروتئينهايي را ترشح
مينمايد كه ماهيان را در برابر عفونتها و آسيبهاي ناشي از انگلهاي
خارجي حفاظت مينمايد ( Suzukiو همكاران .)2003 ،همچنين
ايمونوگلوبين در ماهيان از سلولهاي  Bترشح ميشوند كه يكي از
مؤلفههاي ايمني ذاتي ميباشد .در پايان دوره قرارگيري در معرض
سم اندوسولفان نتايج حاصل از اندازهگيري ميزان پروتئين كل و
ايمنوگلوبين موكوس نشان داد كه سم باعث افزايش ميزان اين دو
فاكتور در موكوس گرديده .در ارتباط با تاثير سموم بر ميزان
فاكتورهاي ايمني موكوس مطالعات بسيار اندكي صورت گرفته است.
طي گزارش  Marthaو همكاران ( )2010با اندازهگيري ميزان
ايمنوگلوبين سرم تحت تاثير اندوسولفان نتايجي مشابه با نتايج
مطالعه حاضر را گزارش كردند كه اندوسولفان باعث افزايش ميزان
ايمنوگلوبين در س رم شده است و دليل اين امر را مرتبط با اثرات
استروژنيک اندوسولفان ارائه كردند .كه اين اثرات استروژنيک باعث
تسهيل بروز پاسخهاي ايمني هومورال ميشود .افزايش ميزان پروتئين
و ايمونوگلوبين در موكوس تحت تاثير سم نيز احتماالً بهدليل حضور
سم بهعنوان يک عامل خارجي در سطح بدن ماهي و تحريک ترشح

171

تجری و همکاران

اثر غلظتهای تحت کشنده اندوسولفان بر فاکتورهای خونی و ایمنی موکوس ماهی کلمه

موكوس و افزايش مولفههاي ايمني داتي موجود در موكوس بهمنظور
حفظ ايمني است.
تغيير در پارامترهاي خونشناسي ازجمله واكنشهايي است كه
جانور در پاسخ به تنش از خود نشان ميدهد .بخشي از اين تغييرات
وابسته به ويژگيهاي گلبول قرمز است مانند تغيير در اندازه سلول و
ميزان ذخيره هموگلوبين و بخشي ديگر به غلظت پالسما بستگي دارد
كه ميتواند اثر خود را بهصورت تغيير در تعداد گلبولها در واحد
حجم و همچنين تغيير ميزان هماتوكريت نشان دهد .تغيير غلظت
خون ،تغيير در مقدار شاخصهاي خوني را بهدنبال دارد .اين تغيير
ميتواند هم غلظت پالسما و هم حجم گلبولها را تحت تاثير قرار
دهد كه متعاقب آن منجر به تغييراتي در مقدار هماتوكريت و
هموگلوبين خواهد شد ( Milliganو .)1982 ،Wood
نتايج بهدست آمده از اين تحقيق نشان داد كه با افزايش غلظت
و مدت زمان در معرض قرارگيري با اندوسولفان ميزان هموگلوبين،
هماتوكريت و گلبول قرمز كاهش يافت و باالترين ميزان در گروه شاهد
مشاهده شد .در واقع سم اندوسولفان داراي اثري منفي بر فاكتورهاي
خوني ماهي كلمه بود .كاهش شاخصهاي اريتروسيتي خون بهدليل
كمخوني رخ ميدهد .در طي كمخوني ،كاهش در تعداد گلبولهاي
قرمز ،هموگلوبين و هماتوكريت مشاهده ميشود كه ممكن است به-
دليل خونريزي ،هموليز يا كاهش توليد گلبولهاي قرمز صورت پذيرد
(هدايتي و همكاران .)1392 ،كه اين مطلب با نتايج مطالعه حاضر
همخواني دارد .به عبارت ديگر ،كاهش تعداد سلولهاي قرمز خوني و
مقدار هماتوكريت يكي از شاخصهاي بارز كمخوني ميباشد .اين كم-
خوني ناشي از اثر راديكالهاي آزاد اكسيژني توليد شده توسط سم بر
بافت طحال و كليه كه مراكز خونساز در ماهيان هستند ،ميباشد كه
همين امر باعث كاهش توليد گلبولهاي قرمز خواهد شد .همچنين
سم با اثر بر گلبولهاي قرمز باعث از بين رفتن آنها ميشود .از اينرو
حذف گلبولهاي قرمز آسيب ديده ناشي از اثر سم ،سبب آزاد شدن
آهن هموگلوبين و تجمع تركيبات پروتئيني حاوي آهن نظير
هموسيدرين و فريتين در طحال اين ماهيها ميگردد (،Edsal
.)1999
 Ohو همكاران ( )1991بيان كردند كه يكي از عوامل تأثير گذار
در مسموميت آبزيان ،زمان است .هنگاميكه ماهي در معرض غلظت
ثابتي از سم باشد ،به مرور زمان هم مقاومت ماهي تحليل ميرود و
هم سم فرصت بيشتري براي تأثيرگذاري روي ماهي پيدا ميكند.
ضمن اينكه در مواردي تجمع سم در بافتهاي ماهي نيز باعث
افزايش تأثير سوء آن بر بدن ماهي ميشود .طبق نظر )1998( Krylov
فرايندهاي آسيبشناسي خون ماهيان در اثر مسوميت را ميتوان اين
طور تقسيمبندي كرد كه افزايش غلظت هموگلوبين در خون ماهيان
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بهعنوان اولين پاسخ اين موجودات به مسموميت با مواد سمي است و
متعاقب اين افزايش ،كاهش تدريجي هموگلوبين تا رسيدن به غلظت
كمتر از نرمال رخ ميدهد.
همراستا با نتايج بهدست آمده از اين تحقيق Svoboda ،و
همكاران ( )2003تاثير سم دلتامترون راروي شاخصهاي خوني ماهي
كپور بررسي كردند .در اين پژوهش سم دلتامترون براي ماهيان طبقه
بندي شد و علت تغييرات در گلبولهاي قرمز و پروتئين كل پالسماي
خون ماهياني كه در معرض غلظت غيركشنده اين سم قرار گرفتند را
آسيب ديدن بافت خونساز كليه و بافت سنتزكننده پروتئين دانست.
همچنين نوريان و همكاران ( )1393گزارش كردند كه سم ديازينون
باعث كاهش ميزان هموگلوبين ،هماتوكريت و گلبول قرمز و افزايش
گلبولهاي سفيد در ماهي قزلآالي رنگينكمان شد.
 Muhammad Riazو همكاران ( )2018گزارش كردند كه قرارگيري
ماهي روهيتا در معرض سم ديافنترون براي طوالني مدت ( 32و 64
روز) باعث افزايش فاكتورهاي خوني (هماتوكريت ،هموگلوبين ،گلبول
قرمز و گلبول سفيد) شد .اين افزايش ميتواند ناشي از آزاد شدن
خون از ارگانهاي خونساز و فعال شدن فرآيندهاي توليد گلبول قرمز
تحت تاثير سم باشد .در واقع افزايش تعداد گلبولهاي قرمز اولين
مكانيسم براي مقابله با شرايط كمبود اكسيژني است كه تحت شرايط
قرارگيري در معرض سم براي طوالني مدت بهوجود آمده است
( Varadarajanو همكاران .)2013 ،همچنين  Alwanو همكاران ()2009
افزايش در ميزان هموگلوبين را ناشي از افزايش ميزان گلبول قرمز
عنوان كردند .افزايش تعداد گلبولهاي سفيد در خون بهخوبي مؤيد
وجود عامل نامناسب خارجي در بدن جانوران است و اين امر يكي از
مهمترين فرايندهاي دفاع همورال در از بين بردن عوامل خارجي و
باكتريها شناخته ميشود .افزايش گلبولهاي سفيد و كاهش برخي
لكوسيت ها يک پاسخ فيزيولوژيک و سازگاري با شرايط در جانوران
است كه تحت اثر آاليندههاي مختلف بعضي سلولهاي ايمني بدن
فعالتر ميشوند و افزايش در تعداد گلبولهاي سفيد نشاندهنده
افزايش فعاليت ايمني بدن براي مقابله با شرايط استرسزا است
( Modestoو .)2010 ،Martinez
نتايج نهايي بهدست آمده از اين تحقيق در ارتباط با قرارگيري
در معرض تحت كشنده سم اندوسولفان نشان داد كه ميزان پروتئين
كل و ايمنوگلوبين موكوس در ماهياني كه در معرض غلظت  20درصد
سم اندوسولفان بودند باالترين سطح را داشتند همچنين با افزايش
مدت زمان و غلظت سم از مقدار فاكتورها خوني (هموگلوبين ،هماتوكريت
و گلبول قرمز) كاسته ميشود .اما تعداد گلبولهاي سفيد بهعنوان
يكي از پاسخهاي ايمني هومورال نسبت به ورود عوامل خارجي به
بدن افزايش يافت .بنابراين طبق اين يافتهها ميتوان چنين
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