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بررسی تأثیر غلظتهای مختلف پساب خروجی از تصفیهخانۀ فاضالب
شهری بر فاكتورهای بیوشیمیایی خون ،هورمون كورتیزول ،بافت كبد و
بافت آبشش ماهی كپور نقرهای ()Hypophthalmichthys molitrix
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کیوان الحاقی ،1کامران رضایی توابع* ،2غالمرضا رفیعی ،3علیرضا میرواقفی ،3آرش جوانشیر
 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .2استادیار گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .3استاد گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .4دانشیار گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
تاریخ دریافت1395/11/21 :

تاریخ تصویب1396/3/13 :

چکیده
این تحقیق با هدف بررسی کاربرد غلظتهاي مختلف پساب خروجی از تصفیهخانۀ پساب شهري در محیط پرورش و تأثیر آن بر فاکتورهاي
خونی ،هورمون کورتیزول و بافتهاي کبد و آبشش ماهی کپور نقرهاي ( )Hypophthalmichthys molitrixانجام گردید .براي این تحقیق،
پنج تیمار غلظت پساب خروجی از تصفیهخانه فاضالب شهري با غلظتهاي (%0شاهد)  %75 ،%50 ،%25و  %100با سه تکرار در نظر گرفته
شد و در هر مخزن ( 60لیتر)  8قطعه ماهی کپور نقرهاي با میانگین وزنی  120±5معرفی شد .طول دورة تحقیق  2ماه بود و در طول
آزمایش ماهیها روزانه یک بار با پلت تجاري ماهی کپور غذادهی شدند .کمترین تلفات مربوط به تیمار شاهد ( 8درصد) و بیشترین تلفات
مربوط به تیمارهاي  20( %75درصد) و  16( %100درصد) پساب بود .بر اساس نتایج ،با افزایش غلظت پساب ،میزان هورمون کورتیزول نیز
بهطور معنیداري ( ) P≤0/05افزایش یافت .نتایج آنالیز فاکتورهاي بیوشیمیایی خون نشان داد که فاکتورهاي گلبول سفید ( ،)WBCگلبول
قرمز ( ،)RBCهماتوکریت ( ،)HCTهموگلوبین ( )Hbو متوسط حجم گلبولی ( )MCVبا افزایش درصد غلظت پساب به طور معنیداري
افزایش یافت .اما بین متوسط هموگلوبین گلبولی ( )MCHو غلظت متوسط هموگلوبین داخل خون ( )MCHCدر تیمارها تفاوت معنیداري
مشاهده نشد ( .)P≥0/05همچنین نتایج بافت شناسی نشان داد که افزایش غلظت پساب باعث بروز ضایعات و واکنشهایی در هر دو بافت
کبد و آبشش شد که ناشی از قرارگیري در یک شرایط استرسی و مقابله با آن شرایط بود.

واژگان كلیدی :پساب تصفیهشده ،فاکتورهاي بیوشیمیایی خون ،هورمون کورتیزول ،بافت آبشش.

* نویسنده مسوول:

تلفن+98262223044 :

ایمیلkrtavabe@ut.ac.ir :
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 .1مقدمه
یکی از راههاي اصلی براي مقابله با مسئله بحران
آب ،کاربرد زنجیرهاي آب ،متناسب با تغییر کیفیت آن
در بخشهاي مختلف مصرف میباشد ( Abedi
 .)kopaei et al, 2004به همین خاطر در کشورهاي
مختلف پسابهاي تصفیهشده با رعایت ضوابط
زیستمحیطی براي کاربريهاي مختلف مورد استفاده
مجدد قرار میگیرند ( .)Yargholi et al, 2010به
طور کلی پساب همان آب مصرفی است که در نتیجه
کاربردهاي مختلف ،آلوده شده و قابل استفاده براي
مصرف مطلوب و مورد نظر نمیباشد .مهمترین اهداف
سامانههاي تصفیه پساب شامل حفظ بهداشت همگانی
و تأمین شرایط بهداشتی براي زندگی انسانها ،پاک
نگهداشتن و حفاظت از محیطزیست و جلوگیري از
آلودگی منابع آب و استفاده مجدد از پساب تصفیهشده
در کشاورزي ،صنعت ،آبیاري ،فضاي سبز و پرورش
آبزیان است ( .)Monzavi, 1987پراکندگی غیر
یکنواخت منابع آب و خشکسالیهاي پیدرپی ( Ma
 ،)and Liu, 2002افزایش جمعیت و توسعه
حاشیهنشینی و به دنبال آن تولید پسابهاي خانگی و
شهري ( ،)Qadir et al., 2010افزایش فعالیتهاي
صنعتی ،کشاورزي و تخلیه پسابهاي تولیدشده از
آنها به آبهاي سطحی ،منجر به کاهش کیفیت آب
شده و تأثیر سوئی بر سالمت جوامع و محیطزیست
دارد (.)Sartaj et al., 2004
در مورد عوارض بهداشتی استفاده از پسابها و
آبهاي برگشتی براي آبزيپروري در مقایسه با
استفاده از پسابها در کشاورزي ،تحقیقات کمتري
انجام شده و به همان میزان اطالعات کمتري نیز در
دسترس میباشد .مدارک و شواهدي که در مورد
ماهیها و گیاهان پرورش یافته در پساب وجود دارد،
نشان میدهد که انتقال آلودگی از طریق سطوح
خارجی گیاهان و بدن ماهیها به افرادي که در معرض
و تماس با آنها هستند ( ،)Sartaj et al., 2004انجام
گرفته و باعث آلودگی میشود .نتایج و تجربیات نشان
میدهد که علیرغم امکان انتقال آلودگی از طریق
محصوالت تولیدي از آبهاي بازیافتی بهویژه از طریق
سطوح خارجی بدن ماهیها و گیاهان با افراد در
معرض تماس ،امکان انتقال از طریق بافتهاي داخلی

آنها به افراد محدود و اندک میباشد .اگر از ماهی یا
گیاه پرورش یافته در پساب آلوده به ترماتودها به طور
خام و یا کم پخته شده استفاده شود ،در این صورت
انتقال آلودگی به انسان اتفاق خواهد افتاد .شاخص
کیفی میکروبی مربوط به حوضچههاي پرورش ماهی،
وجود و یا عدم وجود تخم زنده ترماتودها در پساب
مورد استفاده میباشد .البته مطالعات نشان میدهد
افرادي که در تماس طوالنی مدت با گیاهان آبزي
پرورش یافته در برکههاي آلوده که به وسیله فاضالب
یا پسابهاي صنعتی هستند ،معموالً از میزان بروز
بیماريهاي پوستی مانند سوزش و التهابات پوستی
بیشتري برخوردار میباشند (.)Qadir et al., 2010
بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی
( )WHOپساب مورد استفاده براي استخرهاي پرورش
ماهی باید عاري از تخم انگل نماتودها باشد و تعداد
کلیفرم مدفوعی در آنها بیش از  10000عدد در هر
 100میلیلیتر نباشد.
مهمترین عامل محدودیت کیفی در استفاده از
پسابهاي خانگی جهت استفاده در محیطزیست،
کلیفرمهاي مدفوعی و  BODمیباشد و در استفاده از
زهآبهاي کشاورزي بقایاي سموم و علفکشها در
استفاده از پسابهاي صنعتی بسته به نوع صنعت،
غلظت فلزات سنگین و مواد آلی میباشد .هدف از
اجراي این تحقیق ،بررسی تأثیر غلظتهاي مختلف
پساب خروجی از پساب تصفیهخانه شهري بر
فاکتورهاي بیوشیمیایی خون ،هورمون کورتیزول ،بافت
کبد و آبشش ماهی کپور نقرهاي است تا بتوان در
صورت سازگاري ماهی ،از پساب خروجی از
تصفیهخانهها در جهت آبزيپروري با رعایت
استانداردهاي الزم استفاده نمود .بنابراین هدف
کاربردي در این تحقیق ،بررسی امکان زندهمانی،
سازگاري و تغییرات بیوشیمیایی خونی و بافتی ماهی
کپور نقرهاي تحت تأثیر غلظتهاي مختلف پساب
میباشد.

 .2مواد و روشها
براي اجراي تحقیق 200 ،قطعه ماهی کپور
نقرهاي ) (Hypophthalmichthys molitrixبا
میانگین وزنی  120±5گرم از مرکز خصوصی بهنمیر
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واقع در بابلسر تهیه گردید و به کارگاه تکثیر و پرورش
آبزیان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران انتقال داده
شد .ماهیان به منظور سازگاري با شرایط محیطی جدید
به مدت یک هفته در یک مخزن  1000لیتري
فایبرگالس نگهداري شدند .به منظور تأمین اکسیژن در
حد اشباع ،هوادهی توسط پمپ هواده و سنگ هوا
صورت گرفت.

 .1.2تهیه پساب موردنیاز تحقیق
حدود  1000لیتر پساب تصفیهشده از خروجی
تصفیهخانه فاضالب شهر قدرس به کارگاه تکثیر و
پرورش آبزیان دانشکده منابع طبیعی انتقال داده شد
و در دو مخزن  500لیتري قرار داده شدند .طبق نتایج
آزمایشگاه تصفیهخانه و آنالیزها در آزمایشگاه آب
دانشکده منابع طبیعی ،مهمترین شاخصهاي پساب
خروجی از تصفیهخانه به ترتیب شامل ،19/6 :BOD
 32/6 :CODو  21/7 :TSSبود.

 .2.2تیمارها و تکرارها
بعد از گذراندن دوره سازگاري 5 ،تیمار با
غلظتهاي مختلف در سه تکرار ،هر تیمار وزنی شامل
 3مخزن  60لیتري که شامل  6قطعه ماهی کپور
نقرهاي بود با میانگین وزن  120±5گرم بسته شد.
تیمار شاهد بدون پساب و  4تیمار آزمایشی شامل %25
 %75 ،%50 ،و  %100پساب تصفیه شده و بعد از معرفی
ماهیان به مخازن حاوي فاضالب به مدت دو ماه مورد
آزمایش قرار گرفتند .در طی دور تحقیق هیچگونه
تعویض آب صورت نگرفت و غذادهی بهصورت حداقل
با یکبار غذادهی روزانه بهوسیله پلت تجاري (محصول
کارخانه فرادانه) تغذیه شدند .همچنین میانگین دماي
مخازن تیمارها در محیط کنترل شده 23±1
سانتیگراد بود.

 .3.2خونگیری از ماهیان و آنالیز فاكتورهای
بیوشیمیایی خون

در پایان دور تحقیق ،ماهیان بیومتري و خون-
گیري (سیاهرگ ساقه دمی) شدند ،به این صورت که
از هر تیمار سه ماهی به صورت تصادفی انتخاب شدند.

تغذیه ماهیان  24ساعت قبل از خونگیري قطع شد و
سپس ماهیان در محلول پودر گل میخک به میزان
 200ppmبیهوش شدند و خونگیري از سیاهرگ
ساقه دمی آنها با استفاده از سرنگ  2/5میلیمتري به
میزان  1/5سیسی انجام شد ( Torrecillas et al.,
 .)2011از نمونههاي خون جمعآوري شده 1 ،میلیلیتر
براي جداسازي سرم در میکروتیوبهاي فاقد ماده ضد
انعقاد هپارین و  0/5میلیلیتر در ویال حاوي ماده ضد
انعقاد هپارین تقسیم گردید .بعد از اتمام نمونهگیري از
ماهیان ،بالفاصله براي جداسازي سرم ،نمونههاي
موجود را در میکروتیوب فاقد ماده ضد انعقاد هپارین
در سانتریفیوژ آزمایشگاه ژنتیک گروه شیالت دانشگاه
تهران قرار داده و به مدت  10دقیقه با سرعت 3000
دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند .سپس با استفاده از
سمپلر ،سرم از نمونهها جدا و در میکروتیوبهاي دیگر
قرار داده شدند .در آخر دور میکروتیوبها و ویال را با
پارافیلم پوشانده و نمونههاي حاوي پالسما را در فریزر
 -4درجه سانتیگراد و نمونههاي موجود در ویال تا
زمان بررسی در یخچال  4درجه سانتیگراد قرار داده
شدند .شاخصهاي بیوشیمیایی خون شامل
هماتوکریت (Hct) ،هموگلوبین ) ،(Hbتعداد گلبول-
هاي قرمز ) ،(RBCتعداد گلبولهاي سفید )،(WBC
متوسط هموگلوبین گلبولی ) ،(MCHحجم متوسط
گلبولی ) (MCVو غلظت متوسط هموگلوبین داخل
گلبول قرمز ) (Henry,1996) (MCHCآنالیز و
اندازهگیري شدند.

 .4.2اندازهگیری هورمون كورتیزول خون
براي اندازهگیري هورمون کورتیزول خون ،با روش
رادیوایمونواسی ) (RIAبا استفاده از دستگاه اتوماتیک
 Gamma counterمدل  L.K.Bساخت کشور فنالند
و با به کارگیري کیتهاي هورمونی ایمونوتک
) (Immonotechساخت کشور فرانسه انجام گردید.
براي این منظور ابتدا  10میکرولیتر از پالسما و 500
میکرولیتر از هورمون کورتیزول نشاندار به
میکروتیوبهاي موجود در کیت اضافه و سپس
میکروتیوبها پس از ورتکس شدن ،به مدت  45دقیقه
در دماي اتاق نگهداري شدند .پس از آن محتواي
میکروتیوبها تخلیه و پس از خشک شدن
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جدول  -1میزان تلفات کپور نقرهای در طول دورة آزمایش

مشخصات
تیمار شاهد
تیمار %25
تیمار %50
تیمار %75
تیمار %100

WG
 5±2درصد
 5±2درصد
 5±1درصد
 5±2درصد
 5±1درصد

میکروتیوبها ،مقدار تشعشعات گاماي آنها در دستگاه
 Gamma counterاندازهگیري گردید.

 .5.2بافتشناسی
بعد از اتمام خونگیري از هر ماهی قسمتی از
بافت کبد و آبشش جدا شده و در محلول اتانول %70
فیکس داده شدند و نمونهها به آزمایشگاه بیمارستان
امام خمینی کرج منتقل شدند .پس از آمادهسازي بافت
و برش از محل مورد نظر ،بافت وارد دستگاه آمادهسازي
یا  Tissue Processorشد .بافت مورد نظر توسط
دستگاه به طور اتوماتیک آبگیري و شفاف شده و در
نهایت درون گزیلول و پارافین آماده قالبگیري قرار
داده شد .بافت بهدست آمده از دستگاه Tissue
 Processorبه دستگاه  Dispanserبراي قالبگیري
انتقال داده شد و توسط قالبهاي مخصوص و پارافین
ذوب شده قالبگیري شدند .سپس با استفاده از دستگاه
میکروتوم بافتها را برش داده و درون آب الکل %50
قرار گرفته تا چروکهاي آن باز شود .قسمتهاي مورد
نظر از برش بافتی را توسط الم از آب الکل  %50برداشته
و در سطح آب ولرم درون  Tissue Flotقرار داده و
توسط الم ،بخشهاي مورد نظر از آن برداشته شد.
المهاي آماده را به دستگاه فور  100درجه منتقل نموده
و  10دقیقه صبر کرده تا پارافین اضافی خارج شده و
بافت روي الم بچسبد .سپس المها براي مطالعات
بافتشناسی به وسیله هماتوکسلین -ائوزین ( Poosti
 )et al., 2000رنگ آمیزي شدند و مقاطع تهیه شده
با استفاده از میکروسکوپ نوري مورد بررسی قرار
گرفتند.

 .6.2تجزیه و تحلیل دادهها
قبل از انجام آنالیز واریانس ،نرمال بودن دادهها
با استفاده از آزمون  Shapiro-Wilkبررسی شد .براي
آنالیز دادهها آنالیز تجزیه واریانس یک طرفه (One-
 )Way ANOVAمورد استفاده قرار گرفت .مقایسه

درصد تلفات
 8درصد
 12درصد
 12درصد
 20درصد
 16درصد

میانگین تیمارهاي مختلف (با سطح معنیداري
 )P<0/05با آزمون دانکن و با استفاده از نرمافزار
 SPSSنسخه  19انجام شد.

 .3نتایج
 .1.3شاخصهای رشد و زندهمانی
در طول دوره آزمایش که به مدت دو ماه ،ماهی
کپور نقره اي در مواجهه با غلظت هاي مختلف پساااب
خروجی از فاضاااالب شاااهري بود ،کمترین تلفات (8
درصد) مربوط به تیمار شاهد و بیشترین تلفات مربوط
به تیمارهاي  20( %75درصااد) و  16( %100درصااد)
بود .همچنین در پا یان دوره وزن ن هایی تی مار ها هم
مورد اندازهگیري قرار گرفت و مشاااهده شااد ماهیان
همه تیمارها به طور میانگین شاخص  WGبرابر با 5
درصد داشتهاند که در جدول  1نشان داده شده است.

 .2.3هورمون كورتیزول
نتایج در مورد تأثیر غلظتهاي مختلف پساب
شهري بر میزان کورتیزول خون در نمودار  1آمده است.
با توجه به نتایج ،مشاهده میشود که با افزایش غلظت
پساب شهري ،میزان کورتیزول خون افزایش یافته است.
طبق نتایج میزان کورتیزول خون در تیمار شاهد نسبت
به بقیه تیمارها کمتر بود و با افزایش غلظت پساب،
میزان کورتیزول نیز به طور معنیداري نسبت به شاهد
افزایش یافته است.

 .3.3شاخصهای خونی
در پایان آزمایش نتایج حاصل از آنالیز واریانس
یکطرفه شاخصهاي خونی نشان داد که با افزایش
غلظت پساب ،میزان هماتوکریت ،هموگلوبین ،حجم
متوسط گلبولی ،تعداد گلبولهاي قرمز و تعداد
گلبولهاي سفید افزایش یافت و بین تیمارهاي شاهد
و  %100اختالف معنیداري ( )P≤0/05وجود داشت
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شکل  -1تغییرات میانگین (میانگین )SD±میزان کورتیزول ( )ng/mlدر خون ماهی کپور نقرهای در تیمارهای مختلف پ ساب (حروف
غیرمشابه اختالف معنیدار را نشان میدهد).

نمودار  -2تغییرات میانگین (میانگین )SD±میزان گلبولهای سفید خون ماهی کپور نقرهای در غلظتهای مختلف پساب (.)P<0/05
(حروف غیرمشابه اختالف معنیدار را نشان میدهد).
جدول  -2میانگین (میانگین )SD±هموگلوبین گلبولی و غلظت متوسط هموگلوبین داخل گلبول قرمز خون در ماهی کپور نقرهای.

Unit
مشخصات
تیمار شاهد (کپور نقرهای)
تیمار( %25کپور نقرهای)
تیمار( %50کپور نقرهای)
تیمار( %75کپور نقرهای)
تیمار( %100کپور نقرهای)

MCHC
g/dl
28±2
28±1
27±1
26±2
31±2

(نمودارهاي  .)2-5در گلبول قرمز و گلبول سفید از
تیمار  %50تا  %100روند افزایشی جزئی بود و اختالف
معنیدار نبود .اما نمودار حجم متوسط گلبولی نشان
داد فقط بین تیمار شاهد و بقیه تیمارها اختالف
معنیداري وجود داشت و بین تیمارهاي  %25تا %100
اختالف معنیدار نبود ( .)P≥0/05همچنین با توجه به
نتایج ،مشاهده شد که بین میزان متوسط هموگلوبین

MCH
pg
59±1
57±1
60±1
60±2
59±2

گلبولی و غلظت متوسط هموگلوبین داخل گلبول قرمز
در هیچیک از تیمارها اختالف معنیداري وجود نداشت
که در جدول  2آمده است.

 .4.3بافت آبشش
نتایج بافتشناسی آبشش ماهیان شاهد و
مقایسه آن با بافت آبشش ماهیانی که تحت تأثیر
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نمودار  -3تغییرات م یانگین (م یانگین )SD±میزان هماتوکر یت خون ماهی کپور نقره ای در غلظت های مختلف پساااب (.)P<0/05
(حروف غیرمشابه اختالف معنیدار را نشان میدهد).

نمودار  -4تغییرات میانگین (میانگین )SD±میزان گلبولهای قرمز خون ماهی کپور نقره ای در غلظتهای مختلف پ ساب (.)P<0/05
(حروف غیرمشابه اختالف معنیدار را نشان میدهد).

نمودار  -5تغییرات میانگین (میانگین )SD±حجم متو سط گلبولی خون ماهی کپور نقره ای در غلظتهای مختلف پ ساب (.)P<0/05
(حروف غیرمشابه اختالف معنیدار را نشان میدهد).

غلظتهاي مختلف پساب بودند نشان دهنده ضایعات
هیستوپاتولوژیکی آبشش مانند چسبندگی تیغههاي

مجاور ،چماقی شدن انتهاي تیغهها ،هیپرپالزي
سلولهاي پوششی و هیپرتروفی سلولهاي موکوسی
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شکل  -1تصویر تصویر میکروسکوپ نوری
ساختار بافت آبشش ماهی کپور نقرهای.
(الف) (تیمار شاهد) آبشش ماهی کپور
نقرهای که بهصورت طبیعی و منظم رشتهها
قرار گرفتند (( ،)H&E×10ب) (تیمار %25
ماهی کپور نقرهای) تجمع سلولهای
گلبولهای قرمز در برخی رشتهها
(پیکانهای منقطع) و شروع چماقی شدن
تیغهها (پیکانهای سیاه) (( ،)H&E×40ج)
ج( .تیمار  %50ماهی کپور نقرهای) تورم
(تیمار  %50ماهی کپور نقرهای) تورم گلبولهای قرمز (دایره)( ،)H&E×40( .د) (تیمار %75ماهی کپور نقرهای) از بین رفتن قسمتی
گلبولهای قرمز (دایره).)H&E×40( .
از رشتهها (پیکانهای سیاه) و هیپرتروفی سلولهای موکوسی (پیکان منقطع)( ،)H&E×40( .ه) (تیمار %100ماهی کپور نقرهای)
د( .تیمار %75ماهی کپور نقرهای) از بین
هیپرتروفی سلولهای کلراید (پیکانهای سیاه) ،هیپرپالزی سلولهای موکوسی و چسبندگی تیغههای مجاور(پیکانهای منقطع)
رفتن قسمتی از رشتهها(پیکانهای سیاه).
(.)H&E×40
هیپرتروفی سلولهای موکوسی(پیکان
یکی از اهداف این آزمایش امکانسنجی زنده
غلظت پساب ،این ضایعات نیز
افزایش
بود که
×.)H&E
با (40
منقطع).
کپور
%100تیمار ماهی
ه.
ماندن و سازگاري گونه کپور نقرهاي در پساب خروجی
ها و تیغههاي
شاهد رشته
(تیمار در
شدیدتر بود .اما
سلولها
هیپرتروفی
آبششیای)
نقره
از تصفیهخانه فاضالب بود .در این تحقیق با توجه به
دریشکل  1نشان
منظم قرار داشتند که
به طور
هیپرپالزی
سیاه).
کلراید(پیکانهای
نتایج مشاهده شد که ماهی کپور نقرهاي امکان
داده شده است.
سلولهای موکوسی و چسبندگی تیغههای
سازگاري و زندهمانی در غلظتهاي مختلف پساب را
مجاور(پیکانهای منقطع) (.)H&E×40

 .5.3بافت كبد

مطالعه هیستوپاتولوژیکی کبد در گروه شاهد
طبیعی بود و سلولهاي هپاتوسیت سالم و بدون آسیب
بودند .نتایج حاصل از بررسی تأثیر پساب در غلظتهاي
مختلف بر بافت کبد ماهی کپور نقرهاي نشان داد با
افزایش غلظت پساب ،تغییراتی در ساختار کبد ماهیان
به وجود آمده است که بارزترین و شدیدترین اثرات آن
آتروفی (کوچک شدن سلولهاي هپاتوسیت)،
هیپرتروفی ،تورم ابري ( ،)Cloudy swellingبه هم
خوردن نظم سلولها و رکود صفراوي ،میباشد .با
افزایش غلظت پساب ،اثرات فوق در بافت کبد ماهیان
نیز افزایش یافته است که در شکل  2نشان داده شده
است.

 .4بحث و نتیجهگیری

دارد .طبق نتایج ،تیمار شاهد کمترین تلفات را نشان
داد و بقیه غلظتها هم از نظر تلفات تفاوت معنیداري
نداشتند اما به لحاظ رشد از آنجایی که مقدار غذاي
کمی به ماهیان براي آلودگی کمتر تیمارها با توجه به
عدم تعویض آب داده میشد بین تیمارها تفاوت
معنیداري مشاهده نشد .در تحقیقی که Agharokh
و همکاران ( )2001با هدف بررسی امکان پرورش
گلها و زندهمانی ماهیان زینتی به روش آکواپونیک در
پساب تصفیهخانه شهري بوشهر براي استفاده بیشتر و
بهتر از پساب شهري انجام دادند نشان داده شد که
گونههایی از ماهیان زینتی نظیر پیراناي شکم قرمز و
جونیت توانایی سازگاري ،زندهمانی و رشد در پساب
شهري تصفیهخانه بوشهر را دارا بودند .در تحقیق دیگر،
 Birgit Hoegerو همکاران ( )2004که به بررسی
واکنش سیستم دفاعی بدن ماهی قزلآالي رنگینکمان
بعد از قرار گرفتن در غلظتهاي مختلف از پساب
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شکل  -1تصویر میکروسکوپ
نوری ساختار بافت کبد ماهی کپور
نقرهای( .الف) (تیمار شاهد)
سلولهای هپاتوسیتها به طور
گرفتهاند.
قرار
منظم
(( ،)H&E×40ب) (تیمار)%25
افزایش فضاهای بین سلولی
(پیکان دو جهته) و کاهش سلول
های هپاتوسیت (،)H&E×40
(ج) (تیمار )%50افزایش فضاهای بین سلولی (پیکان دو جهته) ،آتروفی (کوچک شدن) سلولها و کاهش سلولهای هپاتوسیت (پیکان
منقطع) (( ،)H&E×40د) (تیمار )%75برهم خوردن نظم و افزایش فاصله بین سلولها (پیکانهای دوجهته) ،تورم ابری و رکود صفراوی
(پیکانهای سیاه) ( )H&E×40و (ه) (تیمار )%100نفوذ عروق خونی ،هیپرتروفی سلولها (دایره سیاه) ،پیکنوزه شدن و کاریورکسیس
در هسته سلولها (پیکان سیاه) (.)H&E×40

فاضالب شهري ( 30 ،10و  70درصد) به مدت  27روز
پرداختند ،مشاهده شد که هیچ مرگ و میري در
هیچکدام از تیمارها وجود نداشت .همچنین در
تحقیقی دیگر که  Asharitabarو همکاران ()2007
با هدف امکانسنجی بهینهسازي کیفیت پساب توسط
آبزیان با استفاده از پساب تصفیهخانه شهر قم صورت
گرفت ،نشان داده شد که گونههاي گامبوزیا،
سیاهماهی ،کپور معمولی و کپور نقرهاي و همچنین
آرتمیا حداکثر ماندگاري را داشتند و این آزمون نشانگر
آن بود که انواع قابل توجهی از آبزیان که پرورش آنها
رایج و با صرفه اقتصادي است میتوانند با بهینهسازي
روشها در پساب ماندگاري خوبی داشته باشند که
نتایج مشابه نتایج تحقیق حاضر بود.
ماهیان همواره درگیر استرسهاي گوناگون
محیطی هستند .تغییر در کیفیت آب ،فاکتورهاي
محیطی ،شرایط فیزیولوژیکی خود ماهی و میزان تراکم
ماهی در واحد حجم ،هر یک عاملی براي ایجاد استرس
در ماهی هستند (Koeypudsa and Jongjarea-
 )njai, 2011و سطح کورتیزول پالسما بهطور معمول

بهعنوان یکی از شاخصهاي استرس تلقی میشود
) .(Barton, 2002تنشهاي دیگري مانند افزایش یا
کاهش شوري ،کاهش اکسیژن ،افزایش آمونیاک نیز
عوامل دیگري هستند که در آبزیان نشان از افزایش
هورمون کورتیزول دارند .در مطالعه حاضر با توجه به
نتایج این تحقیق مشخص شده است که با افزایش
غلظت پساب ،میزان هورمون کورتیزول در کپور نقرهاي
بهطور معنیداري روند افزایشی داشته است .این
افزایش نشان میدهد که مواجهه با تیمارهاي حاوي
پساب یک شرایط استرسی براي ماهی به وجود آورده
که باعث ترشح هورمون کورتیزول و افزایش آن در
تیمارهاي با غلظت باالتر میباشد .به نظر میرسد علت
این افزایش وجود برخی آالیندهها از جمله فنلها،
سیانید ،دترجنتها ،ماالتیون  PAHs ،THMsو فلزات
سنگین پساب فاضالب میباشد که باعث به وجود
آمدن شرایط استرسی در ماهی و باال رفتن میزان
کورتیزول شده است .در مطالعه  Cataldiو همکاران
( ،)1998با تأثیر استرس بر تاس ماهی آدریاتیک
( )A. naccariiمشخص شد که میزان کورتیزول به
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طور معنی داري افزایش یافته است .نتایج تحقیقات در
رابطه با دیگر تنشها نظیر شوري نیز نشان از افزایش
هورمون کورتیزول میدهند .در تحقیقی که به بررسی
ماهی قزلآالي رنگینکمان نوجوان قرار گرفته در
معرض پساب انجام شد ،تغییرات متابولیکی مورد
مطالعه قرار گرفت که بر اساس شواهد ،قرار گرفتن در
معرض پساب شهري بر کورتیزول و پاسخ قند خون
تأثیر داشت و باعث افزایش هورمون کورتیزول و قند
خون شد که با نتایج حاضر مطابقت داشت ( Jennifer
 .)et al., 2012همچنین در مطالعه Daniel Bernet
و همکاران ( )2000که تأثیر پساب فاضالب بر سالمت
ماهی قزلآالي قهوهاي رودخانه بررسی کردند نشان
داد که میزان هورمون کورتیزول پس از مواجهه ماهی
در پساب بهطور معنیداري افزایش یافته است که با
نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.
تغییر در پارامترهاي هماتولوژیکی از جمله
واکنشهایی است که موجود در پاسخ به تنش از خود
نشان میدهد ( .)Rozati et al., 2013بخشی از این
تغییرات وابسته به ویژگیهاي خود گلبول قرمز است
مانند تغییر در اندازه سلول و میزان ذخیره هموگلوبین
و بخشی دیگر به غلظت پالسما بستگی دارد که
میتواند اثر خود را به صورت تغییر در تعداد گلبولها
در واحد حجم و همچنین تغییر در میزان هماتوکریت
نشان دهد (.)Miligan and Wood, 1989
هورمونهاي استرس ممکن است مسیرهاي متابولیکی
را فعال کند که نتیجهاش تغییر در وضعیت شیمیایی
و هماتولوژیکی خون است ( ;Mommsen,1999
 .)Barton, 2002فاکتورهاي خونی در ماهی بهعنوان
نشانگرهاي فیزیولوژیکی واکنش به استرس بسیار
استفاده میشوند ) (Cataldi et al., 1998و
هماتوکریت خون بهعنوان یکی از مهمترین شاخصها
در تعیین سالمت و بیماري ماهیان مورد استفاده قرار
میگیرد ( .)Houston and Rupert, 1997نتایج این
پژوهش با یافتههاي  Benfeyو )2000( Biron
مطابقت دارد .این محققین ذکر کردند که بررسیهاي
هماتولوژیک میتواند اطالعات ارزشمندي را در رابطه
با حد تحمل جانوران در برابر شاخصهاي استرسزا
ارائه نماید .روند تغییرات گلبولهاي قرمز از روي
هماتوکریت ارزیابی میگردد ،همچنین هموگلوبین
خود شاخص مناسبی جهت تعیین پدیده غلیظ شدن

19
و یا رقیق شدن خون در زمان رویارویی ماهیان با
استرس حاد میباشد.
در طی شرایط استرس در پاسخ به مطالبات
سوختوساز باالتر ،باال رفتن هموگلوبین و هماتوکریت،
افزایش ظرفیت حمل اکسیژن خون و در نتیجه
اکسیژن رسانی به اندامهاي اصلی رخ میدهد ( Ruane
 .)et al., 1999; Dobsikova et al., 2009تعداد
گلبولهاي قرمز میتواند تأثیر معنیداري بر توازن کل
انرژي بدن داشته باشد .بنابراین هنگامی که ماهی
فعالیت کمتري دارد شمار زیادي از گلبولهاي قرمز
مورد نیاز نیستند و تعداد آنها رو به کاهش میگذارد
( .)Sattari, 2002با توجه به نتایج و افزایش
گلبولهاي قرمز میتوان گفت که با افزایش غلظت
پساب ،میزان استرس باال رفته ،فعالیت ماهیان بیشتر
شده و گلبولهاي قرمز نیز افزایش یافتهاند .همچنین
طبق نتایج مشاهده میشود که با افزایش غلظت پساب،
میزان هماتوکریت ،هموگلوبین افزایش یافته است .با
توجه به موارد گفته شده این افزایش ناشی از قرارگیري
در یک شرایط تنشزا و استرسی میباشد .علت افزایش
هموگلوبین یا هماتوکریت در طول استرس میتواند
ناشی از یکی از عوامل  -1کاهش حجم پالسما-2 ،
تورم گلبولهاي قرمز و  -3آزاد شدن تعداد بیشتري
اریتروسیت در خون از بافتهاي خونساز باشد
( .)Mesbah et al., 2015تغییر هر یک از
شاخصهاي فوق منجر به تغییر هماتوکریت میشود و
تنها تغییر در حالت  1و  3قادر به تغییر غلظت
هموگلوبین خون است ( Benfey and Biron,
 .)2000با توجه به نتایج حاضر میتوان گفت مورد 3
باعث تغییر در غلظت هموگلوبین شده است .بهطور
معمول در صورت مواجهه جاندار با شرایط استرس
تعداد گلبولهاي سفید افزایش یافته که به این پدیده
لکتوسیتوزیس گفته میشود .اما در صورت رویارویی
جاندار با شرایط استرسهاي حاد ،به طور معمول تعداد
آنها کاهش یافته که به این حالت لکوپنیا گویند
( .)Benfey and Biron, 2000در این آزمایش با
توجه به افزایش هورمون کورتیزول و با توجه به اینکه
تعداد گلبولهاي سفید طبق نمودار  2افزایش یافته
است (لکتوسیتوزیس صورت گرفته) ،میتوان نتیجه
گرفت که شرایط استرسی حاد نبوده است .شاخصهاي
 MCV ،MCHو  MCHCکه تابعی از تعداد
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گلبولهاي قرمز ،هماتوکریت و هموگلوبین هستند ،با
تغییر در مقدار این فاکتورها تغییر مییابند ( Rozati
 )et al., 2013که در این بین میزان  MCVبا باال
رفتن غلظت پساب افزایش یافت که نشان دهنده
بزرگتر شدن سلولها نسبت به گروههاي دیگر است.
بهعبارت دیگر میتوان این گونه بیان داشت که با
افزایش سرعت تکثیر سلولها ،گلبولها با اندازه
بزرگتري به داخل خون آزاد شدهاند . .با توجه به روند
افزایشی تعداد گلبولهاي قرمز و هموگلوبین تحت
تأثیر غلظتهاي مختلف پساب ،شاخص MCH
تغییرات خاصی را نداشت که نشان میدهد میزان
هموگلوبین درون گلبولها نسبت به همدیگر تفاوت
معنیداري ندارد و گلبولهاي قرمز و هموگلوبین تقریباً
به یک نسبت زیاد شدند .بهعبارت دیگر میتوان گفت
سرعت تکثیر گلبول قرمز با سرعت سنتز هموگلوبین
بین همه تیمارها تقریباً یکسان بوده است .از طرف
دیگر با افزایش میزان هموگلوبین و هماتوکریت تحت
تأثیر غلظتهاي مختلف پساب بین تیمارهاي مختلف،
شاخص  MCHCهم مانند  MCHتغییرات خاصی
نداشت و بین گروههاي مختلف تفاوت معنیداري دیده
نشد که نشان میدهد هماتوکریت و هموگلوبین به یک
نسبت زیاد شدهاند .در مقابل روند ثابت ،MCHC
افزایش هر دو پارامتر هموگلوبین و هماتوکریت نشان
میدهد که اگرچه میزان هموگلوبین نسبت به سایر
تیمارها افزایش یافته ولی مقدار آن نسبت به حجم
خود گلبول تغییري نکرده است .در واقع با افزایش
حجم سلولها میزان هموگلوبین درون آنها نسبت به
حجمشان تقریباً یکسان بوده است.
تغییر در کیفیت آب ،فاکتورهاي محیطی،
شرایط فیزیولوژیکی خود ماهی و میزان تراکم ماهی در
واحد حجم ،هر یک عاملی براي ایجاد استرس در ماهی
هستند (.)Koeypudsa and Jongjareanjai, 2011
تغییرات بافتشناسی در موجودات زنده در اثر
محرکهاي داخلی و خارجی ایجاد میشود که در
نتیجه آشفتگی در سطح مولکولی و سازماندهی
زیستی رخ میدهد .بررسی بافتی ،پارامتري جامع است
که به صورت کامل وضعیت سالمت ماهی را مشخص
میکند و میتواند وجود بیش از حد قابل قبول ماده
آالینده در محیطزیست طبیعی را مشخص نماید
( Hinton and Lauren, 1990; Hassanin,

 .)2008;Van der ost et al., 2003استرس یا مختل
کردن تعادل سیستمهاي داخلی (هومئوستاز) باعث
ایجاد اثرات مخرب در رفتار ،رشد ،تولیدمثل ،عملکرد
سیستم ایمنی و مقاومت در برابر بیماريها میشود
( Tanck et al., 2000; Goos and Consten,
2002; Chen et al., 2004; Morales et al.,

 .)2005ماهیان طی فرایندي تحت عنوان پاسخ به
استرس ،تطابقهاي فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی را در
مواجهه با استرس از خود نشان میدهند که منجر به
کاهش یا حذف اثر عامل استرسزا میشود
) .(Koeypudsa and Jongjareanjai, 2011پاسخ
به استرس در مراحل مختلفی انجام میگیرد که شامل
آزاد کردن هورمونهاي استرس و به دنبال آن پاسخ-
هاي فیزیولوژیکی متناسب با این هورمونها است و در
مراحل بعدي رشد و نمو خود جاندار و همچنین درسته
جمعیت نمود پیدا میکند ( Goos and Consten,
;2002; Ham et al., 2003; Davis, 2004
 .)Koeypudsa and Jongjareanjai, 2011بررسی

فاکتورهاي هماتولوژیکی ابزاري را جهت تسهیل
مدیریت سالمت ماهی فراهم کرده است( Chen et
 )al., 2004که میتواند در بررسی اثرات استرس مورد
استفاده قرار بگیرد.
آبششهاي ماهیان داراي عملکردهاي مختلفی
همچون تبادل گازهاي تنفسی ،تنظیم اسمزي ،دفع
نیتروژن و تعادل اسید-باز هستند و به جهت این
عملکردها ،داراي ویژگیهاي خاصی بوده که در تبادل
مواد شیمیایی سمی بین ماهی و محیط اثرگذار هستند
( .)Hibiya et al., 1982همچنین آبشش اولین
اندامی است که پس از قرار گرفتن در معرض هرگونه
ماده خارجی تحریک شده و عکسالعمل دفاعی نشان
میدهد ( .)Poosti et al., 2000آبششها چون داراي
موقعیت خارجی بوده و پرخون میباشند و تماس بسیار
نزدیکی با آب دارند مرتباً تحت تأثیر عوامل و
محرکهاي گوناگون محلول و یا معلق در آب قرار دارند
و صدمه میبینند .به همین دلیل آبششها محیط
مناسبی جهت ایجاد ضایعات اولیه میباشند .در تحقیق
حاضر مشاهده شد که تیمار شاهد تغییرات خاصی را
از خود نشان نداد و آبششها حالت نرمال و طبیعی از
خود نشان دادند .با افزایش غلظت پساب در تیمار %25
کمکم بروز پدیده چماقی شدن تیغهها و تا حدودي
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پرخونی و شروع هیپرپالزي سلولهاي موکوسی
مشاهده شد در غلظتهاي  %50و  %75این پدیدهها با
شدت بیشتري مشاهده شدند و سلولهاي کلراید نیز
افزایش پیدا کرده بودند .در بعضی قسمتهاي آبشش
ماهی کپور نقرهاي هم تعدادي از رشتهها آسیب دیده
بودند و تورم سلولهاي موکوسی نیز مشاهده شد .در
تیمار  %100هم چسبندگی تیغهها ،هیپرپالزي،
افزایش سلولهاي کلراید مشاهده شد .در کل میتوان
گفت که ضایعات ایجاد شده یک پاسخ طبیعی به
شرایط محیطی ماهی تحت تأثیر محیط ناشی از پساب
بوده و براي جلوگیري از ورود ماده آالینده و مقابله با
آن این پاسخها در بافت آبشش به وجود آمده و آسیب
جدي برگشتناپذیر یا نکروز بافتی در هیچکدام از
تیمارها مشاهده نشد Thiyagarajah .و همکاران
( )1996نشان دادند تغییراتی مانند هیپرپالزي
سلولهاي موکوسی ،هیپرپالزي سلولهاي کلراید و
تکثیر سلولها ي اپیتلیال در آلودگی میکروبی و سایر
آالیندهها رخ میدهد که با نتایج این تحقیق نیز
مطابقت داشت Camargo .و ،)2007( Martinez
هیپرپالزي سلولهاي اپیتلیال ،چسبندگی تیغههاي
آبششی و پرخونی را در آبشش یک گونه گرمسیري و
دتریتخوار  Prchiloduso lineatusاز رودخانه
کامب در برزیل که آلوده به پسابهاي کشاورزي،
صنعتی و شهري بود مشاهده کردند .در تحقیق
 Saberiو همکاران ( )2014که بهمطالعه ضایعات
ایجاد شده در آبشش ماهی مید (گاریز) تحت تأثیر
آلودگیهاي صنعتی و پساب فاضالب شهري در سواحل
غربی بندرعباس انجام شد ،ضایعاتی مثل جدایی
اپیتلیوم تنفسی و ایجاد فضاي ادماتوس ،هیپرپالزي
سلولهاي اپیتلیال و چسبندگی تیغههاي آبششی
مجاور ،چماقی شدن انتهاي تیغهها ،تغییر در تعداد
سلولهاي کلراید و موکوسی و ...ایجاد شد .همچنین
برخی نمونهها نیز آلوده به انگل بودند .در تحقیق حاضر
مقایسه بافت آبشش ماهیان کپور نقرهاي در تیمار
شاهد با تیمارهاي حاوي پساب تغییرات متعددي را
نشان داده است که طبق تحقیقات ،)1985( Mallatt
این تغییرات اختصاص به آالینده خاصی نداشته و با
طیف وسیعی از آالیندهها ایجاد میشوند که مطابق با
تحقیق حاضر بود .این گونه تغییرات باعث افزایش
فاصله بین جریان آب و خون شده ،بنابراین مانند یک
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سد از ورود آالیندهها جلوگیري میکنند ( Fernandes
and Mason, 2003; Mitruvic-Tutundzic and
 .)Poleksic, 1994; Mallat, 1990بهعالوه با

افزایش فاصله بین آب و خون ،اکسیژنگیري مختل
میشود و ماهی براي جبران کمبود اکسیژن سرعت
تنفس را افزایش میدهد .این هیپوکسی ایجاد شده
ممکن است در برخی موارد منجر به ایجاد تغییرات
بافتی شود (.)Fernandes and Mason, 2003
کبد به دلیل حساسیت باال نسبت به آلودگیها،
مستعد بروز صدمات ناشی از مواد شیمیایی بوده و اندام
مناسبی در بررسی تأثیر محرکهاي محیطی در
جانوران است ( .)Rezvani et al., 2006آسیبپذیري
کبد در برابر آالیندهها و مواد شیمیایی به دلیل جریان
خون نسبتاً آهستهاي است که در مقایسه با برونده
قلبی دارد .میزان جریان صفرا در ماهیان تقریباً 50
برابر کندتر از پستانداران میباشد که این امر میتواند
موجب حساسیت بیشتر ماهی نصبت به آلودگیها باشد
چرا که سرعت کم صفرا موجب دفع کندتر متابولیتها
و مواد شیمیایی از کبد میشود (.)Gingirich, 1982
کبد بهخاطر عملکرد ،موقعیت و جریان خونی که
دریافت میکند بیشترین اثر را از آالیندههاي موجود
در آب میپذیرد و در مجموع عوامل متعددي میتوانند
باعث آسیب کبدي شوند که با توجه به وظایف
متابولیسمی کبد چنین صدماتی میتوانند اثرات جدي
روي متابولیسم آبزي داشته باشد ( Langiano and
 .)Martinez, 2008تغییرات بافتی کبد با آسیبهاي
بافتی آبشش و کلیه مرتبط است .هر ماده سمی یا
آالینده که وارد بدن ماهیان میشود جهت ذخیرهسازي
یا انتقال توسط سیستم گردش خون وارد کبد میشود.
در صورتی که در کبد تجمع نیابد وارد صفرا شده و
جهت دفع به آبشش و کلیه منتقل میشود
) .(Lindstoma-Seppa et al., 1981بنابراین تغییر
در ساختار کبد نقش مهمی در ارزیابی سالمت ماهیان
دارد ( .)Heydari, 2009در مطالعه حاضر بعد از
بررسی بافت کبد ماهی کپور نقرهاي در مواجهه با
غلظتهاي مختلف از پساب ،در نمونههاي شاهد تغییر
و آسیب پاتولوژیک مشاهده نشد و سلولهاي
هپاتوسیت به طور منظم قرار داشتند .اما در تیمارهاي
حاوي پساب ،در مقایسه با تیمار کنترل ،تفاوتهایی
مشاهده شد .نتایج این بررسی نشان داد تغییرات
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هیستوپاتولوژیک در کبد به صورت تورم ابري ،آتروفی،
افزایش فضاي بین سلولی ،هیپرتروفی سلولهاي
هپاتوسیت ،ایجاد فضاي واکوئله ،رکود صفراوي ،بر هم
خوردن نظم سلولی بروز پیدا کردند .در واقع با افزایش
غلظت پساب ،ضایعات ذکر شده نیز بیشتر و واضحتر
بروز پیدا کردند .همچنین بررسیها نشان داد که در
هیچکدام از تیمارها آسیب جدي و برگشتناپذیر وجود
نداشته و تغییرات به وجود آمده ناشی از قرارگیري
ماهی در یک محیط نامتعارف و استرسی و مقابله با
شرایط موجود میباشد Patricia .و همکاران ()2014
در تحقیقی به بررسی شواهد مستقیم از تأثیرات
هیستوپاتولوژیک تخلیه پساب در ماهیهاي ساکن
قطب جنوب پرداختند که در این مطالعه ،تغییراتی با
درجات و شدت متفاوت در کبد ماهیها رخ داد.
آسیبهایی که اغلب در بافت کبد مشاهده شد
عبارتاند از :نکروز همراه با التهاب ،حضور چربی،
واکوئله شدن ،حضور کیست در کبد و ...که در
سایتهاي نزدیک به دهانه پساب این آسیبها شدیدتر
بود .در تحقیق  Askari Sariو همکاران ( )2015که
به بررسی مقایسه فلز آرسنیک در عضله و کبد ماهیان
پرورشی کپور معمولی ،کپور نقرهاي ،کپور علفخوار و
کپور سرگنده پرداختند ،مشاهده شد که میزان این
عنصر در کبد این ماهیان باالتر از عضله بود.
 Shakooriو  )2015( Ebdaliدر مطالعه اثر سمیت
حاد روي نیترات بر بافت کبد ماهی فیتوفاگ مشاهده
کردند که روي سبب تغییر شکل و بر هم خوردن نظم
پارانشیم کبدي و واکوئله شدن سلولهاي کبدي و در
نهایت نکروزیس میگردد .این تغییرات با افزایش
غلظت روي شدت بیشتري پیدا میکند و در نهایت
منجر به مرگ ماهی شده است .اما در مطالعه ما اثري
از نکروز و مرگ ماهی در اثر پساب وجود نداشت .در
تحقیقی که  Mansouriو همکاران ( )2014تجمع

زیستی فلزات سنگین (سرب ،کادمیوم ،آهن و )...را در
بافتهاي ماهیچه ،کبد ،آبشش و پوست دو ماهی کپور
معمولی و کپور نقرهاي در سد قشالق سنندج بررسی
کردند ،نتایج نشان داد که باالترین و کمترین میزان
تجمع فلزات بهترتیب در آبشش و پوست بوده است و
بافت آبشش از اندام هدف و از فعالترین اندامها در
تجمع فلزات سنگین میباشد .در واقع به دلیل پایین
بودن فعالیتهاي متابولیکی بافتهاي ماهیچه و
پوست ،تجمع فلزات در این بافتها نسبت به کبد و
آبشش ،کمتر میباشد .در مطالعه  Najiو همکاران
( )2009که به بررسی اثر سمیت آمونیاک بر بافت کبد
پرداخته شد ،نتایج بافتشناسی کبد نشاندهنده
ضایعات هیستوپاتولوژیک در کبد بود که با افزایش
غلظت آمونیاک ضایعات شدیدتر بود .از جمله این
ضایعات در غلظتهاي باال ادم داخل سلولی
هپاتوسیتها ،نکروز کانونی مزمن ،نکروز بافتی (انهدام
بافتی) ،ترومبوز عروق ،حضور مالنین و صفرا و
خونریزي مشاهده شد .بافت کبد براي بررسی پاتولوژي
بسیار مناسب است زیرا ضایعات پاتولوژیکی ناشی از
مسمومیت با آمونیاک در ماهیهاي مختلف غالباً
مختص به این بافت بوده است .انجام این تحقیق نشان
داد که امکان سازگاري و زندهمانی گونه کپور نقرهاي
در پساب خروجی از تصفیهخانه شهر قدس وجود دارد
و این امکان نیز وجود خواهد داشت که از پساب
تصفیهخانه شهر قدس جهت پرورش ماهیان مناسب و
سازگار استفاده کرد .همچنین این مطالعه نشان داد که
طی قرارگیري ماهیان در دور تحت آزمایش هیچگونه
آسیب جدي و نکروز بافتی در آبشش و کبد ،که دو
اندام مهم در تعیین سالمت آبزیان در مواجهه با
آالیندهها میباشد ،وجود نداشت و ضایعات به وجود
آمده براي مقابله با عامل خارجی و به دلیل وجود
شرایط استرسی حاکم بر ماهی بوده است.
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