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چکیده
تحقیق حاضر به منظور بررسي اثرات هیستوپاتولوژیک بافت کبد ماهي شیربت ( )Barbus grypusتحت تأثیر ماده بیهوشي -2فنوکسي
اتانول انجام پذیرفت .در این مطالعه تعداد  03عدد ماهي با سایز  033±2گرمي انتخاب و در دماي  23درجه سانتيگراد در معرض ماده
بیهوشي -2فنوکسي اتانول با غلظتهاي  633،933و 033میليگرم بر لیتر قرار گرفتند .میانگین زمان بیهوشي در دوزهاي فوق  43ثانیه بود .در
مرحله اول ،یک ساعت و مرحله دوم سه روز پس از بیهوشي نمونهبرداري از بافت کبد انجام پذیرفت .مقاطع  5میکروني از بافت در محلول
فرمالین و بوئن تثبیت و با هماتوکسیلین و ائوزین رنگآمیزي گردید .نتایج حاصل از مطالعات بافتي در دوز  033میليگرم بر لیتر شامل
ضایعاتي مانند واکوئله شدن ،بزرگ شدن سلولهاي چربي و اتساع سینوزوئیدها بود که این عوارض در دوزهاي  933و  633میليگرم بر لیتر
به میزان بسیار کمتر مشاهده گردید.
کلمات کلیدی-2 ،Barbus grypus :فنوکسي اتانول ،بافت کبد ،هیستوپاتولوژي.

مقدمه
باربوس ماهیان از ماهیان بومي با ارزش و اقتصادي آبهاي

دارد ،در ماهیان داراي اهمیت باالیي ميباشد [ .]9کبد نقش

داخلي ایران محسوب ميشوند .ماهي شیربت با نام علمي

مهم و کلیدي در متابولیسم و تغییر شکل بیوشیمیایي مواد

( )Barbus grypusیکي از گونههاي خانواده کپورماهیان

شیمیایي محیطي ایفا ميکند که به ناچار با ایجاد جراحات و

بوده و در حوزه رودخانه فرات ،کارون ،خلیج فارس و حوزه

تغییرات هیستوپاتولوژي پارانشیم خود یا مجاري صفراوي،

هرمز انتشار دارد [ .]09این ماهي نسبت به تغییرات شرایط

روي سالمت کبد بازتاب ميیابد .برخي ضایعات ایجاد شده

محیطي مقاومت نشان داده و در دامنه وسیعي از تغییرات دما

در بافت کبد ماهیان مختلف در پاسخ به مواد شیمیایي موجود

و شوري زیست ميکند [ .]03مواد بیهوشکننده موادي

شامل هیپرتروفي هپاتوسیتها ،هستههایي با اشکال نامنظم،

هستند که بطور رایج در تحقیقات آزمایشگاهي و آبزيپروري

ایجاد حفره هستهاي ،حضور گرانولهاي ائوزینوفیلیک در

براي سهولت دستکاري ماهیان و کاهش استرس آنها به کار

سیتوپالسم و همچنین گرانولهاي قهوهاي  -زرد در

ميروند [-2 .]23فنوکسي اتانول براي کاهش تحرک ماهیان

سیتوپالسم و نکروز بافتي ميباشد [ .]2نتایج بررسي اثر

قبل از تلقیح مصنوعي استفاده ميشود ،همچنین داراي

سمیت حاد آمونیاک بر بافت کبد ماهي کپور معمولي

خاصیت آنتي باکتریال و ضد قارچ ميباشد .این ماده تا 0

( )Cyprinus carpioنشان داد که در کبد پدیدههایي نظیر

روز در بدن ماهي فعال باقي ميماند .کبد اندامي است که

ادم داخل سلولي و نکروز هپاتوسیتها و در غلظتهاي

اعمال مختلفي را در ارتباط با متابولیسم انجام ميدهد و از

باالتر ،پرخوني ،نکروز بافتي ،نفوذ سلولهاي آماسي ،آنمي

آنجایي که در پروسههایي مثل نقل و انتقاالت زیستي شرکت

ترومبوز عروق و حضور مالنین و صفرا تا حد نسبتا زیاد
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قابل مشاهده است و در غلظتهاي بسیار باالتر ،حضور

مطابق جدول  0تقسیم بندي شدند .ماهيها در دماي 23

مالنین و صفرا در حد بسیار زیاد به همراه خونریزي مشاهده

درجه سانتيگراد نگهداري و به مدت سه روز غذادهي قطع

شد [ .]00همچنین در مطالعه اثرات هیستوپاتولوژیکي سمیت

شد ،سپس تحت بیهوشي به روش غوطهوري در محلول ماده

حاد آمونیاک در آبشش ،کبد و کلیه بچه تاسماهي ایراني

بیهوش کننده  –2فنوکسي اتانول قرار گرفتند و به محض

( )Acipenser persicusپرخوني ،احتباس مواد صفراوي،

مشاهده عالئم عدم پاسخ به تغییر وضعیت ،کاهش در سطح

نکروز سلولي و آتروفي هپاتوسیتها در کبد مشاهده گردید

تنفس ،فقدان کامل تعادل ،عدم واکنش به تحریک خارجي و

[.]0

کاهش تونوس عضالت بیهوشي نارکوزیس تلقي شده و

از آنجا که تاکنون تحقیقي بر روي اثرات هیستوپاتولوژیک

متوسط زمان تاثیر ماده بیهوشي  0دقیقه و  03ثانیه ثبت شد.

مواد بیهوشي بر باربوس ماهیان از جمله ماهي شیربت انجام

آزمایش براي  6ماهي بعنوان شاهد ( 0ماهي شاهد جهت

نشده است ،لذا بررسي اثرات ماده بیهوشي  -2فنوکسي

نمونهبرداري بعد از یک ساعت و  0ماهي شاهد جهت

اتانول بر بافت کبد همچنین میزان مقاومت و آسیبپذیر بودن

نمونهبرداري در فاصله سه روز بعد) ،در هر دوز در  6مرحله

این بافت ضروري به نظر ميرسید.

و در هر مرحله  9ماهي مورد بیهوشي قرار داده شد .جهت
مطالعات آسیبشناسي نمونههاي بافت کبد مطابق روشهاي

مواد و روش کار

معمول بافتشناسي ،بلوکهاي پارافیني تهیه و با دستگاه

تعداد  03قطعه ماهي شیربت  033±2گرمي از گارگاه

میکروتوم برشهایي با ضخامت  5میکرون ایجاد و به روش

پرورش ماهیان گرمابي واقع در شهرستان شوشتر تهیه و به

هماتوکسیلین و ائوزین رنگآمیزي شدند [.]20 ،02

مرکز تکثیر و پرورش ماهیان بومي سوسنگرد انتقال داده
شدند و در  9تیمار و سه تکرار در دو فاصله زماني متفاوت،

جدول 0ـ تیماربندي ماهیان شیربت تحت تاثیر ماده بیهوشي –2فنوکسي اتانول
تیمار1

شاهد

تیمار2

غلظت  933mg/lماده –2فنوکسي اتانول یک ساعت پس از انتقال جهت آداپتاسیون

تیمار2

غلظت 933mg/lماده –2فنوکسي اتانول سه روز پس از انتقال جهت آداپتاسیون

تیمار0

غلظت 633 mg/lماده –2فنوکسي اتانول یک ساعت پس از انتقال جهت آداپتاسیون

تیمار0

غلظت  633mg/lماده –2فنوکسي اتانول سه روز پس از انتقال جهت آداپتاسیون

تیمار9

غلظت 033mg/lماده –2فنوکسي اتانول یک ساعت پس از انتقال جهت آداپتاسیون

تیمار9

غلظت 033mg/lماده –2فنوکسي اتانول سه روز پس از انتقال جهت آداپتاسیون

نتایج
کبد ماهي به رنگ قهوهاي روشن بوده و از نظر قوام داراي

بخش پهن (بدنه) و بخش کشیده و نازک (دم) ميباشد .لوب

بافت بسیار نرمي ميباشد ،از دو قطعه چپ و راست به هم

راست در سمت راست حفره شکمي در امتداد گنادها به

چسبیده و متقارن تشکیل شده است که هر یک داراي یک

سمت جانب و تا نزدیک مخرج امتداد دارد و لوب چپ در
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سمت چپ حفره شکمي قرار داشته و قسمت عمده آن به

عالئم با شدت بیشتري مشاهده شد (اشکال  0و  .)9در تیمار

جانب آمده و در نیمه اول کیسه شنا ،خاتمه ميیابد (شکل.)0

دوم ( )633mg/lدژنره شدن سلولها ،خونریزي و تجمع یا

در ساختار بافت شاهد کبد ،سلولهاي کبد نرمال و با

رکود مواد صفراوي که نشانه آن وجود دانههاي سبز رنگ

سیتوپالسم یکنواخت و هسته مرکزي ،سینوزوئیدها حالت

ميباشد مشاهده شد (اشکال  5و  .)6در تیمار سوم

طبیعي خود را حفظ کرده و گلبولهاي قرمز نیز حالت نرمال

( )033mg/lواکوئله شدن ،بزرگ شدن سلولهاي چربي،

دارند (شکل  .)2تغیرات بافتي در ساختار کبد در تیمار اول

دژنره شدن سلولها ،اتساع سینوزوئیدها و حضور

( )933mg/lشامل اتساع سینوزوئیدي و کاهش تعداد سلولها

مالنوماکروفاژها مشاهده گردید (اشکال  0و .)8

نسبت تیمار شاهد بود .در فاصله زماني سه روز بعد این

دم

شکل 0ـ کلیه ماهي شیربت

2

1

3

شکل 2ـ بافت میکروسکوپي کبد ،تیمار اول یک ساعت بعد )0 ،سیتوپالسم یکنواخت با هسته مرکزي  )2گلبولهاي قرمز نرمال  )0سینوزوئید
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شکل 0ـ بافت میکروسکوپي کبد ،تیمار اول یک ساعت بعد)0 ،اتساع سینوزوئیدي و کاهش تعداد سلولها

شکل9ـ بافت میکروسکوپي کبد ،تیمار اول سه روز بعد )0 ،اتساع سینوزوئیدي بیشتر و کاهش بیشتر تعداد سلولها

1

2
شکل 5ـ بافت میکروسکوپي کبد ،تیمار دوم یک ساعت بعد )0 ،تجمع مواد صفراوي  )2خونریزي
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2

1

شکل6ـ بافت میکروسکوپي کبد ،تیمار دوم ماهي شیربت سه روز بعد )0 ،افزایش نسبي خونریزي  )2گشاد شدن سینوزوئید

1

2

3

شکل 0ـ بافت میکروسکوپي کبد ،تیمار سوم یک ساعت بعد )0 ،افزایش خونریزي  )2بزرگ شدن سلولهاي چربي  )0واکوئله شدن سلول-
هاي چربي

0
0

2

9

شکل8ـ بافت میکروسکوپي کبد ،تیمار سوم سه روز بعد )0 ،افزایش خونریزي و اتساع سینوزوئیدها  )2مالنوماکروفاژ  )0بزرگ شدن سلول
چربي  )9واکوئله شدن سلولهاي چربي
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بحث
با توجه به طیف وسیع کاربرد بیهوشي در ماهیان و اهمیت آن

هپاتوم ،نمونههایي از آسیبهاي پاتولوژیک کبدي ميباشد که

در کارگاههاي تکثیر و پرورش و مراکز تحقیقات آبزیان ،نیاز

در صورت تداوم منجر به صدمات و جراحات کبدي ،اختالل

به داروهاي بیهوشکننده مناسب و قابل دسترس ،احساس

در مکانیسمهاي فیزیولوژیک کبدي نظیر متابولیسم پروتئین،

ميشود .از طرفي به هنگام استفاده از داروهاي بیهوشکننده

کربوهیدرات و چربي ،تولید پروتئینهاي پالسما ،تشکیل و

باید به سالمت ماهیان ،اثرات داروي مورد نظر بر فیزیولوژي

ترشح صفرا خواهد شد و اثر جدي روي متابولیسم کلي آبزي

طبیعي ماهي و راههاي از بین بردن اثرات نامطلوب احتمالي

خواهد گذاشت [ .]5از آنجا که کبد نقش کلیدي در انتقال

دارو توجه شود ،بر این اساس و به منظور شناسایي داروي

بیوشیمیایي و متابولیسمي آلودگيهاي محیطي بازي ميکند،

جایگزین بهتر در سالهاي اخیر تحقیقات وسیعي در زمینه

تغییر بافت پارانشیم کبدي نیز وجود سموم را در استخرها تا

داروهاي بیهوشکننده ،طرز استفاده از آنها و ارزیابي داروها

حدودي مشخص ميکند همچنین دیگر محققین مواد علف-

بر فیزیولوژي و فعالیتهاي حیاتي ماهي صورت گرفته که

کش آرسینیکي و ارگانوکلره را که باعث نکروز و تورم سلول

پیشرفتهاي زیادي نیز در این زمینه حاصل شده است [.]6

هاي هپاتوسیت کبدي ميشوند ،گزارش نمودهاند [،06 ،00

بررسي تغییرات پاتولوژیک یکي از روشهاي ارزیابي آسیب-

 .]00در مطالعهاي که از مقاطع بافتي نمونه شاهد کبد انجام

هاي بافتي در ماهیان است و از آنجا که به منظور مطالعات

گرفت سلولهاي کبدي ،نرمال با سیتوپالسم یکنواخت و

هیستوپاتولوژیک در ماهیان نیاز به بیهوشي آنها ميباشد،

هسته مرکزي و سینوزوئیدها با حالت طبیعي و گلبولهاي

بنابراین بیهوشي به عنوان یک ابزار موثر جهت تسهیل

قرمز نرمال مشاهده شدند ،در مطالعه بررسي تأثیر ماده

عملیات نمونهبرداري استفاده ميشود [.]05

بیهوشي  MS222بر بافت کبد و کلیه ماهي شیربت ،در

کبد یکي از غدد گوارشي است که از فرورفتگي جیبمانند

مقاطع بافتي نمونه شاهد کبد ،سلولهاي هپاتوسیت به شکل

حفره جنیني رشد مينماید .سطح آن از دو الیه سروزي

چندوجهي با سیتوپالسم یکنواخت و هسته درشت مرکزي

پوشیده شده است و از بافت همبند کپسول کبد ،انشعاباتي به

که پارانشیم کبدي را شکل داده بودند ،گزارش شد [ ]22که

داخل پارانشیم آن وارد مي شود .الیه سروزي بسیار ظریف

با نتایج تحقیق حاضر همخواني دارد .در مطالعه بررسي

است و اغلب توسط میکروسکوپ نوري قابل مشاهده نیست

اثرات سمي غلظتهاي مختلف دو فلز روي و مس بر بافت

[ .]20 ،2سلولهاي اصلي پارانشیم کبد ،هپاتوسیتها هستند

کبد ماهي کپور معمولي [ ]4مشاهده گردید که بیشتر بافت

و سلولهاي اندوتلیال ،سلولهاي ذخیره چربي ،سلولهاي

کبد توسط هپاتوسیت یا سلولهاي کبدي اشغال شده،

ماکروفاژي ،سلولهاي مزوتلیال و فیبروبالستها اساس

هپاتوسیتها داراي ساختار پليگنال هستند .به صورت طبیعي

ساختمان کبد را تکمیل ميکنند [ .]2کبد به دلیل حساسیت

بازوفیل بوده و سیتوپالسم یکنواخت ،همچنین غشاء سلولي

باال نسبت به آلودگيها ،مستعد بروز صدمات ناشي از مواد

هپاتوسیتها به خوبي قابل تشخیص بود .در بررسي بافت

شیمیایي بوده و اندام مناسبي در بررسي تأثیر محرکهاي

کبد ماهیان بیان گردید که سلولهاي اصلي پارانشیم کبد،

محیطي در جانوران است .بنابراین تغییر در ساختار کبد نقش

هپاتوسیتها هستند و سلولهاي اندوتلیال ،سلولهاي ذخیره

مهمي در ارزیابي سالمت ماهیان دارد [ .]0آتروفي ،نکروز،

کننده چربي ،سلول ماکروفاژ کبدي ،ساختار بافت کبد را

دژنرسانس چربي ،رکود صفرا ،تورم کبد ،پرخوني ،تومور،
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تکمیل ميکنند [ .]20این نتایج با مطالعه حاضر در تیمار

در تیمار سوم ( 033میليگرم در لیتر) از بافت کبد ،واکوئله

شاهد منطبق ميباشد.

شدن و بزرگ شدن سلولهاي چربي ،دژنره شدن سلولها،

در تیمار اول ( 933میليگرم در لیتر) از بافت کبد ،اتساع

اتساع سینوزوئیدها و حضور مالنوماکروفاژها دیده شد که با

سینوزوئید کبدي و کاهش تعداد سلولها مشاهده شد که این

نتایج مطالعه بررسي اثرات سمي غلظتهاي مختلف دو فلز

نتایج با مطالعه بررسي اثرات سمي غلظتهاي مختلف فلزات

روي و مس بر بافت کبد ماهي کپور معمولي [ ،]4در تیمار

روي و مس بر بافت کبد ماهي کپور معمولي [ ،]4در تیمار

سوم شامل واکوئله شدن هپاتوسیتها به علت ذخیره چربي

اول شامل آغاز واکوئله شدن هپاتوسیتها و تغییرات در

افزایش یافته و ساختار بهم خورده پارانشیم و پارگي سلولها

پارانشیم کبدي ،منطبق بود .همچنین در بررسي پاتولوژیک

کبدي و نکروز شدیدتر ،همخواني داشت .در بررسي آسیب-

کبد و کلیه موش صحرایي تحت مواجهه با دیازینون و نقش

شناسي بافت کبد ماهي سوف ( )Sander luciopercaو

ال-کارنیتین بر روي آن [ ]08گزارش شد که در کبد گروه-

ماهي آزاد ( )Salmo trutta caspiusدر حوزه جنوبي

هایي که دیازینون دریافت کرده بودند ،نکروز فوکال و

دریاي خزر با تأکید بر آالیندهها [ ،]8در کبد این ماهیان

کانوني هپاتوسیتها ،اتساع سینوزوئیدها و خونریزي در

عوارضي از قبیل پر خوني و خونریزي عروق ،اتساع و

پارانشیم کبد ایجاد ميشود.

پرخوني سینوزوئیدهاي کبدي ،هیپرتروفي ،دژنراسیون و

در مطالعه بررسي اثر ماده بیهوشي  MS222بر بافت کبد

واکوئله شدن هپاتوسیتها و نکروز بافت کبدي را به عنوان

ماهي شیربت ،اتساع سینوزوئیدهاي کبدي از جمله تغییرات

مهمترین عالئم میکروسکوپیک کبد ماهیان آزمایش شده

مهم بافت کبد در هنگام مواجهه با دوز  0333و  0253میلي-

گزارش نمودند که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد .در

گرم در لیتر در اثر ماده بیهوشي بود [ ]22که با نتایج بدست

بررسي آسیبشناسي آفتکش فنوالریت القاء شده و تغییرات

آمده در تحقیق حاضر مطابقت دارد.

بیوشیمیایي بافت در کبد گربه ماهي [ ،]04تراکم سینوزوئیدها

در تیمار دوم ( 633میليگرم در لیتر) از بافت کبد دژنره شدن

و رگهاي خوني ،هپاتوسیتها ،افزایش سلولهاي چربي و

سلولها ،خونریزي ،ظاهر شدن دانه هاي سبز رنگ که نشانه

سلولهاي نکروز شده همچنین کاهش قابل توجه در

رسوب ماده بیليروبین است دیده شد و با نتایج مطالعه

محتویات گلیکوژن و محتویات پروتئین کل سلولهاي کبدي

بررسي اثرات سمي غلظتهاي مختلف دو فلز روي و مس

در مقایسه با گروه شاهد گزارش گردید که با نتایج تحقیق

بر بافت کبد ماهي کپور معمولي [ ،]4شامل دژنره شدن و

حاضر در تیمارهاي مختلف مطابقت دارد.

نکروزه شدن سلولها و پارگي سلول کبدي در تیمار دوم،

در مطالعه اثر ماده بیهوشي  MS222بر بافت کبد ماهي

منطبق بود .همچنین در بررسي بالیني و آسیبشناسي اثرات

شیربت [ ،]22در دوز  0333و  0253میليگرم در لیتر در اثر

فنيتوئین سدیم در بافت کبد ماهي حوض ( Carassius

ماده بیهوشي ،واکوئله شدن هپاتوسیتها به علت ذخیره

 ،]0[ )auratusعمده ضایعات هیستوپاتولوژیک ایجاد شده

چربي افزایشیافته و ساختار پارانشیم بافت همبند بهم خورده

در غلظت  05میليگرم در لیتر فنيتوئین سدیم پرخوني،

و با افزایش دوز در اثر افزایش غلظت ،واکوئلها بزرگتر شده

خونریزي و نکروز هپاتوسیتها اعالم شد که با تحقیق

و در نهایت باعث پارگي سلول کبدي و نکروزه شدن گردید،

حاضر مطابقت دارد.

به طور کلي در تمام غلظتهاي بکار برده شده از ماده
بیهوشي  ،MS222خونریزي از جمله مواردي بود که در تمام
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سلطاني ،م .0086 .بررسي اثرات بیهوشي عصاره و اسانس

دوزهاي  0333 ،053و  0253میليگرم در لیتر مشاهده گردید

.6

و با افزایش غلظت این ماده خونریزي نیز افزایش یافت.

گل میخک در برخي گونه هاي آبزیان پرورشي .موسسه تحقیقات

نتایج حاصل از تحقیق مذکور با کلیه نتایج بدست آمده در

شیالت ایران ،پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر 06 .صفحه.

تحقیق حاضر ،در تمامي غلظتهاي بکار برده از ماده بیهوشي

.0

-2فنوکسي اتانول یکسان ميباشد.

بررسي بالیني و آسیبشناسي اثرات فني توئین سدیم در بافتهاي
آبشش ،کبد و کلیه در ماهي حوض (.)Carassius auratus
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