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چکیده
سم حشﺮهﮐﺶ دیازینون (اموﻟسﯿون  06درﺻد ﺗﺠاري) از جمله سموم پﺮمصﺮف در زمﯿﻦهاي ﮐشاورزي ميﺑاشد .استفاده از ایﻦ سموم در
ﺑسﯿاري از موارد ﺑاعﺚ ایﺠاد عوارض شدید در موجودات ﻏﯿﺮهدف از جمله ماهي ميﮔﺮدد وهمچنﯿﻦ دیازینون یک آفتﮐﺶ فسفﺮهي آﻟي
است ،ﮐه در اﮐوسﯿستمهاي آﺑي ایﺮان یافت ميشود .در طي سالهاي اخﯿﺮ نگﺮاني درﺑارهي ﺗأثﯿﺮ ایﻦ ﺗﺮﮐﯿب ﺑﺮ سالمت ماهيها افزایﺶ یافته
است .در ایﻦ مطاﻟعه ،ﺗأثﯿﺮ ﻏلظتهاي  6/19 ،6/1 ،6/60 ،6/60و  6/10مﯿليﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿتﺮ دیازینون ﺑﺮ فاﮐتورهاي خوني ماهي قزلآالي رنگﯿﻦ-
ﮐمان ( )Oncorhynchus mykissﺑﺮرسي شده است .ﮐاهﺶ معنيدار ﺗعداد ﮔلبولهاي قﺮمز و درﺻد هماﺗوﮐﺮیت ،ﻟنفوسﯿتها (،)p>6/60
افزایﺶ معنيدار ﺗعداد ﮔلبولهاي سفﯿد و نوﺗﺮوفﯿل ( )p<6/60مشاهده ﮔﺮدید .افزایﺶ مﯿزان  MCHو  MCVاحتماالً ناشي از ﺗأثﯿﺮ مستقﯿم
سم ﺑﺮ ﺑافت هاي خونساز ﮐلﯿه و طحال است وﻟي مکانﯿسم دقﯿق ایﻦ ﺗغﯿﯿﺮات نامشخص است .فعاﻟﯿت آﻟبومﯿﻦ در پالسما ﺑه طور معنيداري
ﮐاهﺶ یافته است ( .)p<6/60سطح ﮔلوﮐز خون ماهيهاي ﺗحت ﺗﯿمار دیازینون ﺑه طور معنيداري ﺑﯿشتﺮ از ماهيهاي ﮔﺮوه ﮐنتﺮل در طول
دورهي آزمایﺶ ﺑوده است.
کلمات کلیدی :دیازینون ،شاخصهاي خوني ،قزلآالي رنگﯿﻦﮐمان

مقدمه
دیازینون یکي از شناخته شدهﺗﺮیﻦ سموم حشﺮهﮐﺶ

ﮐشورهاي جهان نﯿز در طي سالهاي اخﯿﺮ ممنوع شده است

فسفﺮهي آﻟي است ﮐه در اوایل دههي  1306ﺑه ﺑازار معﺮفي

[ .]9در واقع ،ﺗقﺮیبا ﺑﯿﺶ از  36درﺻد از سموم آفتﮐﺶ

ﮔﺮدید .دیﺮي نگذشت ﮐه استفاده از ایﻦ حشﺮهﮐﺶ فسفﺮه

مورد استفاده در مزارع ﮐشاورزي هﺮﮔز ﺑه جانور هدف

در فضاهاي عمومي ،مزارع ﮐشاورزي ﺑه ویژه شاﻟﯿزارها،

نميرسد و در عوض در هوا ،خاک و آب پﺮاﮐنده ميشود

همچنﯿﻦ ﺑاغهاي مﯿوه و همچنﯿﻦ در دامپزشکي جهت ﮐنتﺮل

[ .]9ایﻦ حشﺮهﮐﺶ ﻏاﻟبا پس از استفاده ،از طﺮیق زهکﺶ

ﺑﺮخي از انگلهاي خارجي حﯿوانات اهلي مﺮسوم ﮔﺮدید

مزارع ﮐشاورزي و یا آﺑشویي مزارع ﮐشاورزي ،در پي

[ .]1امﺮوزه ایﻦ حشﺮهﮐﺶ ﺑا نامهاي ﺗﺠاري مختلفي نظﯿﺮ

آﺑﯿاري ﺑﯿﺶ از حد و یا پس از ﺑارش ﺑارانهاي فصلي ،از

دیانون ،ﮐنوﮐساوت و ﺑاسودیﻦ نﯿز در ﺑازارهاي ﺗﺠاري

سطح ﮔﯿاهان و خاک شسته شده و وارد آبهاي سطحي و

جهان عﺮضه ميشود ،ﮐه ﺑه رﻏم ﺑﺮﺗﺮيهاي نسبي ایﻦ سم

حتي زیﺮزمﯿني ميﮔﺮدد [ .]4ﺑه ﮔونهاي ﮐه ﺗا ﺑه حال،

در مقایسه ﺑا سموم ﮐلﺮهي آﻟي ،ﺑه علت سمﯿت ﺑاالي آن

ﮔزارشهاي متعددي مبني ﺑﺮ وجود ایﻦ سم و متاﺑوﻟﯿتهاي

ﺑﺮاي موجودات زندهي ﻏﯿﺮهدف و همچنﯿﻦ پﯿامدهاي

آن در آبهاي سطحي و زیﺮزمﯿني حتي پس از ﮔذشت  9ﺗا

ناخواستهي زیستمحﯿطي ،مصﺮف آن در ﺑسﯿاري از

 0ماه از زمان سم پاشي ،در مناطق مختلف جهان ﺻورت
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ﺗأثﯿﺮ سم دیازینون ﺑﺮ روي فاﮐتورهاي...

ﮔﺮفته است .ﻟذا استفاده از مدلهاي جانوري در پایﺶ

ﺑطور مﺮﺗب و روزانه ﮐنتﺮل ﮔﺮدید .آزمایﺶ سمﯿت مزمﻦ

آﻟودﮔيهاي زیست محﯿطي و ﺑﺮرسي اثﺮات ﺑﯿوﻟوژیکي

روي قزلآالي رنگﯿﻦﮐمان ﺑﺮاي  00روز و در قاﻟب یک

سموم ﺑﺮ شاخصهاي سالمت مدلهاي آزمایشگاهي و

طﺮح ﮐامال ﺗصادفي ﺻورت ﮔﺮفت .ماهيهاي ﺗحت ﺗﯿمار

جانوري ،ميﺗواند ﺑه عنوان یکي از متداولﺗﺮیﻦ روشها در

دیازینون ﺑا ﻏلظت هاي  6/19 ،6/1 ،6/60 ،6/60و 6/10

مطاﻟعات سمشناسي ،مورد ﺗوجه قﺮار ﮔﯿﺮد [ .]0ماهي قزل-

مﯿليﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿتﺮ قﺮار ﮔﺮفتند و یک ﺗﯿمار هم ﺑه عنوان ﮔﺮوه

آالي رنگﯿﻦﮐمان یکي از مهمﺗﺮیﻦ ﮔونههاي پﺮورشي و

شاهد در نظﺮ ﮔﺮفته شد .در طي دوره آزمایﺶ ،و پس از هﺮ

ﺗﺠاري در مناطق مختلف ایﺮان محسوب ميشود ،ﮐه

ﺗعویض آب مﯿزان سم متناسب ﺑا آب ﺗعویض شده ﺗﺠدید

متاسفانه ﺑه علت ﮐاهﺶ ﮐمﯿت و ﮐﯿفﯿت آب قاﺑل دستﺮس

ﮔﺮدید .پس از ﮔذشت  00روز پس از مواجه ماهيها ﺑا سم،

پﺮورش دهندﮔان در طي سالهاي اخﯿﺮ ،سطح ﺗوﻟﯿد آن در

 3ماهي از هﺮ ﺗﯿمار ( 9ماهي از هﺮ مخزن) ﺑصورت ﺗصادفي

ﺑﺮخي از استانها ﺑه طور چشمگﯿﺮي ﮐاهﺶ یافته است .از

ﺻﯿد و پس از ﺑﯿهوشي ﺑا پودر ﮔل مﯿخک ( 1ﺑه  ،)0666از

آنﺠایي ﮐه آبهاي سطحي و زیﺮزمﯿني یکي از مهمتﺮیﻦ

آنها خونﮔﯿﺮي ﺻورت ﮔﺮفت و ﺑالفاﺻله در آزمایشگاه

مناﺑع ﺗامﯿﻦ ﮐنندهي آب مورد نﯿاز سﯿستمهاي پﺮورش ماهي-

ﮔستﺮش خوني ﺗهﯿه شد .پس از ﺑﯿهوش ﮐﺮدن ﺑا عصاره

هاي سﺮداﺑي است ،ﻟذا آﻟودﮔي ایﻦ مناﺑع ميﺗواند ﺗهدیدي

پودر ﮔل مﯿخک ( )100666ماهيها را خارج ﮐﺮده و قسمت

جدي ﺑﺮاي آینده ﺗکثﯿﺮ و پﺮورش آﺑزیان در ایﺮان ﺑاشد.

دمي ماهي را ﺑا حوﻟه ﮐامال خشک ﮐﺮده و خونگﯿﺮي ﺑه ایﻦ

ﺑﺮاساس ﮔزارشهاي مختلف ارائه شده ﺑﺮ مبناي 96hr

طﺮیق انﺠام شد ﮐه ماهي را ﺑه ﺻورت معموﻟي و از پهلو ﺑﺮ

 ،LC50مﯿزان سمﯿت دیازینون ﺑﺮاي اﻏلب آﺑزیان ،ﺑه ویژه

روي مﯿز آزمایشگاه ﮔذاشته و سﺮنگ از ﺑاالي ساقه دمي ﺑا

ماهيها در حد نسبتا خطﺮناک ﺗا ﺑسﯿار خطﺮناک ﮔزارش

زاویه  40درجه در ﮐنار خط جانبي وارد عضله شد و وقتي

شده است [ .]11هدف از ایﻦ مطاﻟعه ،ﺑﺮرسي ﺗغﯿﯿﺮات

سﺮنگ ﺑه ستون مهﺮههاي جانور رسﯿد ﺑا حﺮﮐت و جاﺑه

رنگﯿﻦﮐمان

جایي نوک سوزن در آن ناحﯿه ،سوزن ﺑه رﮔهاي موجود در

( )Oncorhynchus mykissﺑه عنوان یک مدل

ایﻦ ناحﯿه رسﯿده و ﺑعد از رسﯿدن سوزن ﺑه ﺑه رگ ،خون

آزمایشگاهي در مسمومﯿت ﺗﺠﺮﺑي ﺑا دیازینون است.

ﺗحت ﺗاثﯿﺮ فشار خالء ناشي از سﺮنگ هاي داراي خالء ﺑه

شاخصهاي

خوني

ماهي

قزلآالي

داخل سﺮنگ ﮐشﯿده شده و مقدار خون مورد نﯿاز ﺑه دست

مواد و روش کار

آمد .در ایﻦ آزمایﺶ جهت ﺗهﯿه خون مورد نﯿاز از سﺮنگ

در ایﻦ آزمایﺶ از  006عدد ماهي قزلآالي رنگﯿﻦﮐمان ﺑه

خالء  4سيسي ﮐه داراي ماده ضد انعقاد  EDTAﺑﺮاي

وزن متوسط ( 40±0ﮔﺮمي) استفاده شد  .ماهﯿان در 10

جلوﮔﯿﺮي از ﻟخته شدن خون ﺑود ،استفاده ﮔﺮدید .شمارش

مخزن (در هﺮ مخزن  10عدد ماهي) و در قاﻟب طﺮح ﮐامال

سلولهاي قﺮمز ( )RBCو سفﯿد ( )WBCخون ﺑه روش

ﺗصادفي و در  0ﺗﯿمارو  9ﺗکﺮار ﺑﺮاي هﺮ ﺗﯿمار ﺗوزیع شدند

هموسﯿتومتﺮي انﺠام ﮔﺮفت .مقدار هماﺗوﮐﺮیت ( )Hctنﯿز

و ﺑه مدت  10روز نگهداري شدند ﺗا ﮐامال ﺑه شﺮایط

ﺑه ﺗﺮﺗﯿب ﺑه روش مﯿکﺮوهماﺗوﮐﺮیت سنﺠﺶ ﮔﺮدید ،در

آزمایشگاهي سازﮔار شوند .اﮐسﯿژن در حد مطلوب ﺗوسط

شمارش افتﺮاقي ﮔلبولهاي سفﯿد نﯿز ،ﮔستﺮش خوني ﺗهﯿه و

یک اﮐسﯿژن ده مﺮﮐزي ﺑﺮاي ﺗانکها فﺮاهم شد .آزمایﺶ

ﺑا ﮔﯿمسا رنگ آمﯿزي ﮔﺮدید .ﺑه منظور ﮐاهﺶ احتمال خطاي

سمشناسي مطاﺑق ﺑه دستوراﻟعمل  OECDﺻورت

آزمایﺶ در حﯿﻦ شمارش ﮔلبولهاي سفﯿد و قﺮمز شمارش

ﮔﺮفت.در طي مدت آزمایﺶ شﺮایط فﯿزیکوشﯿمﯿایي آب
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ﮔلبولها در طي  9مﺮﺗبه انﺠام شد.

اندازهﮔﯿﺮي فاﮐتورهاي ﺑﯿوشﯿمﯿایي خون ﺑا استفاده از ﮐﯿـت-

شمارش ﮔلبولهاي قﺮمزRBC= N×10000 0

هــاي ﺗهﯿــه شــده از شــﺮﮐت پــارس آزمــون و ﺑــا دســتگاه

شمارش ﮔلبولهاي سفﯿدWBC= N×500 0

اﺗوآناالیزر هﯿتاچي ﺻورت ﮔﺮفت .آﻟبومﯿﻦ پالسما ﺑﺮاسـاس

هماتوکریت  :HCTهماﺗوﮐﺮیت ﺑا استفاده از ﻟوﻟههاي

واﮐنﺶ ﺑﺮموﮐﺮزولﮔﺮیﻦ و در طول موج  096نانومتﺮ ،ﮔلوﮐز

مﯿکﺮوهماﺗوﮐﺮیت اندازهﮔﯿﺮي شد ،ﺑه ایﻦ ﺗﺮﺗﯿب ﮐه ﻟوﻟه-

پالسما ﺑﺮاساس روش آنزیمـي ﮔلـوﮐز اﮐسـﯿداز و در طـول

هاي مﯿکﺮوهماﺗوﮐﺮیت در شﯿارهاي مخصوص در

موج  066نـانومتﺮ ،سـطح ﮐلسـتﺮول پالسـما نﯿـز ﺑـه روش

سانتﺮیفﯿوژ مﯿکﺮوهماﺗوﮐﺮیت قﺮار ﮔﺮفتند .پس از قﺮار دادن

آنزیمي ( )CHO-PAPدر طول موج  016نـانومتﺮ انـدازه-

سﺮپوش محفظه ،ﺑﺮاي ﺗعﯿﯿﻦ هماﺗوﮐﺮیت ﻟوﻟههاي مویﯿنه ﺑه

ﮔﯿﺮي ﮔﺮدید.

مدت  0دقﯿقه ﺑا سﺮعت  14666دور در دقﯿقه سانتﺮیفﯿوژ

نتایج

شدند .در پایان عمل سانتﺮیفﯿوژ ،مﯿزان هماﺗوﮐﺮیت ﺑﺮ

ﺑﺮایﻦ اساس ،ماهيها در مﺮحلهي ﺑﺮرسي اثﺮات سمﯿت  ،در

حسب درﺻد ﺑا خط ﮐﺶ مﯿکﺮوهماﺗوﮐﺮیت ﺗعﯿﯿﻦ شد.

معﺮض ﻏلظتهاي  6/19 ،6/1 ،6/60 ،6/60و  6/10مﯿلي-

هموگلوبین  :Hbدستگاه اسپکتﺮوفتومتﺮ ﺑا محلول درآﺑکـﯿﻦ

ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿتﺮ دیازینون قﺮار داده شدند .در ایﻦ مﺮحله ﺗغﯿﯿﺮات

شاهد ﺻفﺮ شده و سپس ﺑـﺮاي انـدازهﮔﯿـﺮي جـذب نـوري

رفتاري و ﺗغﯿﯿﺮ در شاخصهاي خوني و فاﮐتورهاي

محتویات ﻟوﻟهها ،دستگاه ﺑـا طـول مـوج  046-040نـانومتﺮ

ﺑﯿوشﯿمایي در طي  00روز مورد ﺑﺮرسي قﺮار ﮔﺮفت .روند

ﺗنظﯿم شد .مقدار قﺮائت شده از روي دستگاه ﺑـﺮاي محاسـبه

ﺗغﯿﯿﺮ در سطح فاﮐتورهاي خوني و ﺑﯿوشﯿمﯿایي خون ماهي-

مﯿزان هموﮔلوﺑﯿﻦ ﺑا منحني استاندارد مقایسه شد و ﺑﺮ حسب

هاي ﺗحت ﺗﯿمار دیازینون و ﮔﺮوه ﮐنتﺮل در جدول  1و

ﮔﺮم در  166مﯿلي ﻟﯿتﺮ ﺑه دست آمد.

نمودارهاي  1ﺗا  9ارائه ﮔﺮدید .در ایﻦ مﺮحله ،هﯿچ ﮔونه

( MCV= Hct×10/RBCمﯿانگﯿﻦ حﺠم ﮔویچهها ﺑـﺮ حسـب

مﺮگ و مﯿﺮي در ماهيهاي ﺗحت آزمایﺶ مشاهده نگﺮدید.

فمتوﻟﯿتﺮ) ﮐه  Hctدرﺻد هماﺗوﮐﺮیت و  RBCﺗعداد ﮐل ﮔلبـول

ﺗغﯿﯿﺮ اﻟگوي رفتاري ،افزایﺶ مقدار موﮐوس جلدي ،شناي

هاي قﺮمز است.

نامتعادل و در سطح آب ،افزایﺶ وازنﺶ سﺮپوش آﺑششي و

( MCH= Hb×10/RBCمﯿانگﯿﻦ هموﮔلـوﺑﯿﻦ ﮔویچـههـا ﺑـﺮ

همچنﯿﻦ ﺗغﯿﯿﺮ اﻟگوي رنگ ﺑدن ماهيها ،ﺑه خصوص در

حسب پﯿکوﮔﺮم) ﮐه 0Hbﻏلظت هموﮔلوﺑﯿﻦ ﺑـﺮ حسـب ﮔـﺮم در
دسي ﻟﯿتﺮ است.

مﺮاحل پایاني آزمایﺶ ،از مهمتﺮیﻦ ﺗغﯿﯿﺮات ظاهﺮي مشاهده

( MCHC= Hb×100/Hctمﯿــانگﯿﻦ ﻏلظــت هموﮔلــوﺑﯿﻦ

شده در ماهيهاي ﺗحت ﺗﯿمار سم دیازینون است اختالف

ﮔویچهها ﺑﺮ حسب ﮔﺮم در دسي ﻟﯿتﺮ)

معنيدار ﺑﯿﻦ ﺗﯿمارهاي مختلف در هﺮ مﺮحله از نمونهﺑﺮداري

فاکتورهای بیوشیمیایی خون :پس از خونﮔﯿﺮي ،نمونههاي

ﺑا حﺮوف انگلﯿسي مشخص شده است.

خون جهـت استحصـال پالسـما ،در دسـتگاه سـانتﺮیفوژ ﺑـا
سﺮعت  4666دور در دقﯿقه ﺑه مدت  10دقﯿقه قﺮارداده شـد.
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جدول1ـ ﺗغﯿﯿﺮات شاخصهاي خوني و فاﮐتورهاي ﺑﯿوشﯿمایي ماهﯿان قزل آالي قﺮار ﮔﺮفته در معﺮض سم دیازینون ﺑﺮ حسب مﯿليمتﺮ مکعب
تیمار

شاهد

تعداد RBC

103×164±10×164

تعداد WBC

10306± 1646
49/0±0/3

HCT

a

a

a

a

غلظت 0/00

غلظت 0/00

غلظت 0/6

غلظت 0/61

غلظت 0/61

میلیگرم بر لیتر

میلیگرم بر لیتر

میلیگرم بر لیتر

میلیگرم بر لیتر

میلیگرم بر لیتر

دیازینون

دیازینون

دیازینون

دیازینون

دیازینون

110×164±00×169
b

10406± 306
46/0±1/0
0/3±6/03

a

110×164±4×164

b

100×160± 096

a

90/0±0/1

a

0/4±6/90

a

04/0±9/6

a

00/9±9/6

b

0/0±6/0

c

a

00/1±4/1

a

00/3±0/0

Hb
MCH

09/4±4/1

04/0±0/0

MCHC

04/0±4/1

a

04/0±0/0

MCV

903/0±00

a

a

900±10

نوتروفیل

10/0±9/3

a

00/4±0

b

00/0±4/0

لنفوسیت

09/0±4/0

a

00/0±9/0

a

04/4±4

009×160±11×160

b

0/4±6/0

a

a

03×164±40×169
94/4±1/1

a

909±00

a

b

c

c

c

03/0±1/6
0/1±6/00

d
d

4/0±6/90

a

00/4±9/4

ab

939±09

d

46/4±0/1

00/0±4/4

b

190×160±006
00/0±1/9

00/0±9/0

90/0±4

d

a

130×160±1606

a

900±01

c

00×164±04×169

01×164±04×169

d

a
a

ab

00/1±0/0

e
c

e
e

00/0±9/6

b

09±0

a

410±04

b

00/0±4/1

c

01/9±0/0

d

حﺮوف ﮐوچک انگلﯿسي نمایانگﺮ وجود یا عدم وجود اختالف معنيدار آماري ميﺑاشد .حﺮوف انگلﯿسي همانند شاهد عدم معني دار ﺑودن و ماﺑقي معني دار
ﺑودن را نشان ميدهد.

نمودار1ـ نمودار ﺗغﯿﯿﺮات سطح ﮔلوﮐز در پالسماي ماهيهاي ﺗحت ﺗﯿمار سم دیازینون
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نمودار 0ـ نمودار ﺗغﯿﯿﺮات سطح ﮐلستﺮول در پالسماي ماهيهاي ﺗحت ﺗﯿمار سم دیازینون

نمودار 9ـ نمودار ﺗغﯿﯿﺮات سطح آﻟبومﯿﻦ در پالسماي ماهيهاي ﺗحت ﺗﯿمار سم دیازینون

بﺤﺚ
ﮐاهﺶ ﺗعداد ﮔلبولهاي قﺮمز ،ﻏلظت هموﮔلوﺑﯿﻦ و مﯿزان

هاي قﺮمز خوني و مقدار هماﺗوﮐﺮیت یکي از شاخصهاي

هماﺗوﮐﺮیت ،همگي از نشانههاي ﮐم خوني در اثﺮ مسمومﯿت ﺑا

ﺑارز ﮐم خوني در ایﻦ جانوران ميﺑاشد .ایﻦ ﮐم خوني ناشي

سموم هستند .ایﻦ ﮐم خوني ﺑﯿشتﺮ ﺑه دﻟﯿل اثﺮ سموم ﺑﺮ روي

از اثﺮ رادیکالهاي آزاد اﮐسﯿژني ﺗوﻟﯿد شده ﺗوسط سم ﺑﺮ

ﮐبد و ﺗا حدودي ﮐلﯿه مي ﺑاشد .ﮐاهﺶ معنيدار ()p < 6/60

ﺑافت طحال و ﮐلﯿه ﮐه مﺮاﮐز خونساز در ماهﯿان هستند،

ﺗعداد سلول هاي قﺮمز خوني ( )RBCو مقدار هماﺗوﮐﺮیت

ميﺑاشد ﮐه همﯿﻦ امﺮ ﺑاعﺚ ﮐاهﺶ ﺗوﻟﯿد ﮔلبولهاي قﺮمز

( )Hctدر ماهﯿاني ﮐه در معﺮض سم دیازینون ﺑا ﻏلظت

خواهد شد .همچنﯿﻦ سم ﺑا اثﺮ ﺑﺮ ﮔلبوﻟهاي قﺮمز ﺑاعﺚ از

 6/19 ،6/1و  6/10مﯿليﮔﺮم قﺮار ﮔﺮفته ﺑودند در مقایسه ﺑا

ﺑﯿﻦ رفتﻦ آنها ميشود [ .]0از اینﺮو حذف ﮔلبولهاي قﺮمز

ماهيهاي ﮔﺮوه شاهد از مهمتﺮیﻦ پاسخ خوني مشاهده شده

آسﯿب دیده ناشي اثﺮ سم سبب آزاد شدن آهﻦ هموﮔلوﺑﯿﻦ و

در ایﻦ آزمایﺶ است .ﺑه عبارت دیگﺮ ،ﮐاهﺶ ﺗعداد سلول-

ﺗﺠمع ﺗﺮﮐﯿبات پﺮوﺗئﯿني حاوي آهﻦ نظﯿﺮ هموسﯿدریﻦ و
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فﺮیتﯿﻦ در طحال ایﻦ ماهيها ميﮔﺮدد .افزایﺶ معنيدار

ميﺗوان چنﯿﻦ نتﯿﺠهﮔﯿﺮي نمود ﮐه ﮐاهﺶ ایمني ﻏﯿﺮ

( )p < 6/60ﺗعداد ﮔلبولهاي سفﯿد ،ﮐاهﺶ ﻟنفوسﯿتها و

اختصاﺻي ميﺗواند ناشي از ﮐاهﺶ ﺗعداد ﻟوﮐوسﯿت،

مونوسﯿتها و نﯿز افزایﺶ معني دار ( )p < 6/60نوﺗﺮوفﯿلها

ﻟنفوسﯿت و افزایﺶ نوﺗﺮوفﯿل ماهﯿاني ﺑاشد ﮐه در معﺮض

در ماهﯿاني ﮐه در معﺮض سم دیازینون قﺮار ﮔﺮفتهاند در

سمﯿت حاد آفتﮐﺶها قﺮار ﮔﺮفتهاند .ایﻦ ﮔونه ماهﯿان ﺑه

مقایسه ﺑا ﮔﺮوه ﮐنتﺮل ﮐامال مشهود است .افزایﺶ ﺗعدا

آساني ﺑه عوامل ثانویه پاﺗوژنها مبتال ميشوند .ایﻦ موضوع

ﮔلبولهاي سفﯿد در خون ﺑه خوﺑي مؤید وجود عامل

ﺑه ویژه در مورد ماهﯿان قزلآال از اهمﯿت خاﺻي ﺑﺮخوردار

نامناسب خارجي در ﺑدن جانوران است .نوﺗﺮوفﯿلها داراي

است زیﺮا در ﺻورت آﻟودﮔي مکانهاي پﺮورش ﺑچه ماهﯿان

یک آنزیم منحصﺮ ﺑه فﺮد ﺑه نام مﯿلوپﺮاﮐسﯿداز ميﺑاشند ﮐه

و ایﺠاد مسمومﯿتهاي مزمﻦ یا ﺗحت حاد زمﯿنه ﺗلفات

نقﺶ مهمي در فعاﻟﯿت ﺑﯿگانهخواري ایفا مينماید .ایﻦ آنزیم

ﺑاالي ناشي از ﺗهاجم عوامل ثانویه فﺮاهم ميشود .ﺗغﯿﯿﺮات

ﺑا استفاده از رادیکال اﮐسﯿداﺗﯿو  H2O2و هاﻟﯿدها ،اسﯿدهاي

ﻏلظت ﮔلوﮐز در ﺑسﯿاري از موارد ﺑا آسﯿبهاي وارده ﺑه

هﯿپوهاﻟﯿک ﺗوﻟﯿد ميﮐند ،و از ایﻦ طﺮیق موجب مﺮگ

ﮐلﯿه ماهيها و اختالالت ﮐبدي مﺮﺗبط ميﺑاشد [ .]16از

پاﺗوژنها ميﮔﺮدد [ .]0از اینﺮو ،ایﻦ فﺮایند ﺑه عنوان یکي از

سویي دیگﺮ ،ﻏلظت ﮔلوﮐز سﺮم ﺑوسﯿله مکانﯿسمهاي

مهمتﺮیﻦ فﺮایندهاي دفاعي همورال در از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن عوامل

پﯿچﯿدهي هورموني نظﯿﺮ ﮔلوﮐاﮔان ،انسوﻟﯿﻦ و دیگﺮ

خارجي و ﺑاﮐتﺮيها شناخته ميشود [ .]3افزایﺶ مﯿزان

هورمونها نظﯿﺮ ﮐورﺗﯿکواستﺮوئﯿدها ،اپي نفﺮیﻦ و ﺗﯿﺮوﮐسﯿﻦ

 MCHو  MCVاحتماالً ناشي از ﺗأثﯿﺮ مستقﯿم سم ﺑﺮ

ﺗنظﯿم ميشود ،ﻟذا در اثﺮ قﺮار ﮔﺮفتﻦ در معﺮض استﺮس

ﺑافت هاي خونساز ﮐلﯿه و طحال است وﻟي مکانﯿسم دقﯿق

هاي محﯿطي ،سطح ﮔلوﮐز پالسما مي ﺗواند ﺑطور معنيداري

ایﻦ ﺗغﯿﯿﺮات نامشخص است .علت احتماﻟي افزایﺶ

افزایﺶ یاﺑد [ .]11ﮐاهﺶ ذخایﺮ ﮔلﯿکوژن ﮐبدي و افزایﺶ

نوﺗﺮوفﯿلها ميﺗواند ناشي از عمل ﺑﯿگانهخواري سلول هاي

ﮔلوﮐز خون یکي از معموﻟيﺗﺮیﻦ واﮐنﺶهاي ماهيها در

دفاعي مﯿزﺑان ﺑاشددرحاﻟي ﮐه ﻟنفوسﯿتهاي ماهي ﺑه طور

ﺗماس ﺑا آالیندههاي شﯿمﯿایي محسوب ميشود .در واقع در

عمده در سﯿستم ایمني مایعي موثﺮ ميﺑاشد .یکي از عوامل

چنﯿﻦ شﺮایطي ،ﮔلوﮐز  -0فسفات حاﺻل از ﺗﺠزیهي

ﺗأثﯿﺮﮔذار در مسمومﯿت آﺑزیان زمان است [ .]0هنگامي ﮐه

ﮔلﯿکوژن ﮐبدي ،ﺑه وسﯿلهي ﮔلوﮐز -0فسفاﺗاز هﯿدروﻟﯿز شده

ماهي در معﺮض ﻏلظت ثاﺑتي از سم ﺑاشد ،ﺑه مﺮور زمان هم

و ﮔلوﮐز حاﺻل ﺑه داخل خون آزاد ميﮔﺮدد [ .]0افزایﺶ

مقاومت ماهي ﺗحلﯿل ميرود و هم سم فﺮﺻت ﺑﯿشتﺮي ﺑﺮاي

ﮐلستﺮول پالسما نﯿز نشان دهندهي ﺑﺮوز اختالالت ﮐبدي

ﺗأثﯿﺮ ﮔذاري روي ماهي پﯿدا ميﮐند .ضمﻦ اینکه در مواردي

است .انسداد مﺠاري ﺻفﺮاوي ،مسمومﯿت ﮐبدي ،اختالل در

ﺗﺠمع سم در ﺑافت هاي ماهي نﯿز ﺑاعﺚ افزایﺶ ﺗأثﯿﺮ سوء

عملکﺮد پانکﺮاس و حتي افزایﺶ ﮔلوﮐز خون ،ﺗخﺮیب

آن ﺑﺮ ﺑدن ماهي ميشود .فﺮآیندهاي آسﯿب شناسي خون

ساختار ﻏشاهاي زیستي از جمله ﻏشاي سلولهاي عصبي

ماهﯿان در اثﺮ مسمومﯿت را ميﺗوان ایﻦ طور ﺗقسﯿمﺑندي ﮐﺮد

ميﺗواند عامل افزایﺶ ﮐلستﺮول پالسما ﺑاشد [.]0

ﮐه افزایﺶ ﻏلظت هموﮔلوﺑﯿﻦ در خون ماهﯿان ﺑه عنوان

ﮔلوﮐز در مسﯿﺮ ﮔلﯿکوﻟﯿز ﺑه پﯿﺮوات ﺗبدیل ميشود و پﯿﺮوات

اوﻟﯿﻦ پاسخ ایﻦ موجودات ﺑه مسمومﯿت ﺑا مواد سمي است

نﯿز در ﺑافتهاي هوازي ﺑه استﯿل  CoAمتاﺑوﻟﯿزه ميشود،

و متعاقب ایﻦ افزایﺶ ،ﮐاهﺶ ﺗدریﺠي هموﮔلوﺑﯿﻦ ﺗا

ﮐه ميﺗواند ﺑه عنوان پﯿﺶساز اسﯿدهاي چﺮب و ﮐلستﺮول

رسﯿدن ﺑه ﻏلظت ﮐمتﺮ از نﺮمال رخ ميدهد.

در چﺮخهي اسﯿد سﯿتﺮیک عمل نماید[ .]10ﻟذا در شﺮایطي
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ﮐه ماهيها ﺗحت استﺮس ناشي از مسمومﯿت ﺑا دیازینون

ﺗعﯿﯿﻦ  LC50و ﺑﺮرسي ﺗاثﯿﺮ سمﯿت حاد دیازینون ﺑﺮ روي

قﺮار ﮔﺮفتهاند ،افزایﺶ ﮔلوﮐز خون و اختالل در عملکﺮد

شاخصهاي خون شناسي در ﮐپور (.)Cyprinus carpio

پانکﺮاس ،ميﺗواند موجب افزایﺶ اﮐسﯿداسﯿون ﮔلوﮐز در

مﺠله پژوهﺶ هاي علوم وفنون دریایي .سال سوم ،شماره دوم،

ﺑافتها و ﺑه ﺗبعﯿت آن افزایﺶ سطح ﮐلستﺮول ﮔﺮدد.

ﺻفحات .1-16

نتیﺠهگیری

 -0خوش ﺑاوررستمي ح, .سلطاني.م ,یلقي.س1904 .؛ اثﺮ

افزایﺶ سطح آﻟبومﯿﻦ نﯿز ﺑه ایﻦ ﺻورت است ﮐه آسپارﺗات

سم دیازینون روي شاخص هاي خوني ماهي خاویاري ازون

آمﯿنوﺗﺮانسفﺮاز ( )ASTو آالنﯿﻦ آمﯿنوﺗﺮانسفﺮاز ( )ALTدر

ﺑﺮون ) (Acipenser stellatusو ﺗعﯿﯿﻦ  .LC50مﺠله

ﺑافتهاي مختلفي نظﯿﺮ ﮐبد ،قلب ،ماهﯿچههاي اسکلتي،

علوم ﮐشاورزي و مناﺑع طبﯿعي آذر ـ دي.

ﮐلﯿه ،پانکﺮاس ،طحال ،ﮔلبولهاي قﺮمز و آﺑشﺶ ماهيها

 -9سعﯿدي فﺮ ،م .وهاب زاده رودسﺮي ،ح .زمﯿني ،ع..

یافت ميشود .ایﻦ آنزیمها ﻏاﻟبا در داخل مﯿتوﮐندري سلول-

ﮐاظمي ،ر .1931 .ﺗأثﯿﺮ آفت ﮐﺶ دیازینون ﺑﺮ رفتار و ﺑﺮخي

ها ،ﺑه ویژه در سلولهاي ﮐبدي قﺮار دارد .ﻟذا هﺮ ﮔونه

شاخصهاي خوني ﺑچه ماهي قزل آالي رنگﯿﻦ ﮐمان .مﺠله

آسﯿب خفﯿف ،اﻟتهاب یا نکﺮوز سلولهاي ﮐبد موجب آزاد

شﯿالت دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد آزادشهﺮ ،سال ششم،

شدن ایﻦ آنزیمها و افزایﺶ سطح آن در پالسما ميﮔﺮدد

شماره اول ،ﺻفحات 30,-160

افزایﺶ سطح فعاﻟﯿت ایﻦ آنزیم در پالسماي ماهيهاي ﺗحت
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