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 1394 آذر: تاریخ پذیرش                                       1394 تیر تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

 و محصوالت کشاورزی است که در مبارزه با آفات درختان میوه،نباتات زینتیارگانوفسفره ها  ماالتیون حشره کشی ازگروه
( مورد بررسی ALPو  SGOT ،SGPT) کبدیهای د. در این تحقیق اثر ماالتیون بر روی بافت و برخی آنزیمروکار میبه

 فته است. قرار گر
( ppm -01/0-05/0-1/0کش ماالتیون )در معرض سه دوز مختلف حشره گرمی50-25درمحدوده وزنی طی این تحقیق ماهیان

نمونه گیری درسه مرحله  . تکرار انجام پذیرفت 3و هرتیماربا التیون نگهداری شاهد نیز در آب فاقد  ما ماهیان قرار گرفتند و
 پس ازخونگیری وجداسازی سرم روز پس از قطع سم انجام پذیرفت.30روز( ویک مرحله 23در معرض قرارگیری سم) بمدت 

د. نتایج حاکی از سالم برداری شنمونهشناسی، های بافتگیری گردید. از بافت کبد نیز جهت انجام بررسیهای کبدی اندازهآنزیم
آسیب دیدگی بافت کبد سایر تیمارها بود بطوریکه در کبد این ماهیان عوارضی و و طبیعی بودن بافت کبد ماهیان گروه شاهد

 ها،ها، پیکنوزه شدن هستهدژنراسیون هپاتوسیت،ها هپاتوسیت واکوئله شدن ،سینوزوئیدهاپرخونی  و پرخونی عروق : چون
ها نیز نشان داد که گیری آنزیمهای وارده در دوزهای باالترو با گذشت زمان، شدیدتر بود.نتایج اندازهگردید. آسیب هشاهدم

SGOT  افزایش یافت و این افزایش با گذشت در دوز باال  3در تیمار  داری نداشته اماتفاوت معنیبا شاهد  2و 1در تیمارهای
قرار گرفتن در  روز 23از همان دوز پایین، با گذشت  SGPTبا این وجود،  (.P<0.05شد ) داری، بیشترطور معنیزمان، به

میزان افزایش بیشتری یافت.اما برعکس  ،داری، افزایش یافت و با گذشت زمان و افزایش دوز نیزطور معنیمعرض سم، به
SGOT  وSGPT روند تغییرات آنزیم ،ALP.کاهشی بوده است ،. 

 
 آسیب کبدیهای کبدی، آنزیم ،هی کلمه، ماالتیونما لغات کلیدی:

 
 نویسنده مسئول*
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 مقدمه
از ماهیان با  Rutilus rutilus caspicusکلمه  ماهی

-در سالذخایر آن باشد که ارزش اقتصادی دریای خزر می

 ها،بههای اخیر به دالیل مختلفی از جمله آلودگی آب
-زء گونهبطوری که این ماهی جاست؛ شدت کاهش یافته 

 Kiabiگردد )های در معرض تهدید منطقه محسوب می

et al., 1999.) موثربرکاهش عوامل نیازمهمتری کی 
های ندهیازآالی ناش آبی آلودگ ان،یماه نیرایذخا
ها کشازآفت گسترده استفاده.است مختلفیی ایمیش

 طیمحی برای جد مشکالت جادیا ر،سببیاخهای درسال
 گسترده استفادهمله پیامدهای از ج که است شده ستیز
های آبروان قیازطرها آن افتنی ،راهییایمیموادش نیازا

 اهایدر سواحلی هاستمیواکوس نیریشهای آب ،بهیسطح
(.ماالتیون  Elbadawi & Ramadan, 2006) باشدیم

 ای است کهخطرناک ترین سموم ارگانوفسفرهیکی از 
باتی، مورد کش، جهت مبارزه با آفات ننوان حشرهعب

برای محیط زیست در  یو مشکالت استفاده قرار گرفته
 & Elbadawiسرتاسر دنیا بوجود آورده است )

Ramadan, 2006 .)درجه سانتی 25در آب  ماالتیون-

و در  شدهگرم در لیتر حل میلی 145گراد به میزان 
 بسهولت ها و اتر نیز هایی همچون الکل، استر، کتونحالل

 دارای اثرات سمی است ماالتیون عمدتاًگردد. حل می
(Edwards, 2006; Kabeer Ahammad sahib 

et al., 1980 های گونه مخربی بر روی تأثیرات( و
از  بسیاری. گزارشات گذاردبر جای میماهیان  مختلف

های استراز در بافتکولیناستیلتاثیر ماالتیون بر روی 
 Tilapia mossambica تیالپیای موزامبیک  ماهی

(Kabber Ahammad Sahib et al., 1980  ،) بر
 zebrafish ،Brachydanio rerioماهی روی کبد

(Kumar & Ansari, 1986،)پارامترهای بیوشیمیایی 

 tank goby ، Glossogobius giuris  ماهی
(Venkataramana et al., 2006ژنوتوکسی ،)تیِ سی

 Channa punctatus ماهی آب شیریگربهماالتیون در 
(Kumar et al., 2010و بر روی اندام ،) های تولید

ماهی آب کلیوی در  گربه –مثلی )تخمدان( و کبدی 
 & Heteropneustes fossilis (Dekaشیرین 

Mahanta, 2012  ) گونه  5و نیز اثر ماالتیون بر روی
 Colossomamacropهای آمازون ماهی در آب

omum, Paracheirodon axelrodi, 

Nannostomusuni fasciatus وOtocinclus 

affinis  وHyphessobrycon erythrostigma 
(Rico et al., 2010 )  تعیینLC50  و بررسی ضایعات

بافتی ناشی از سم دیازینون در بچه ماهیان سفیدک 
)ابوالفضل یاوری و  Schizothorax zarudnyiسیستان 

ت تاثیر دما و شوری بر سمیّ ( ، 1392همکاران ،
 Aphanius سایپرمترین در بافت کبد ماهی گورخری

sophiae ، ( 1394)مریم نصراله پورمقدم وهمکاران
بررسی عوارض هیستوپاتولوژیک کبد ناشی از مواجهه با 

 Acanthopagrusکادمیوم در ماهی شانک زردباله 

latus ، (، ارزیابی 1393)نجمه امین خط وهمکاران
هی کفشک راستگرد تغییرات ساختار بافتی کبد ما

Euryalossa orientalis  در مواجهه با آلودگی های
( به 1393محیطی خور موسی )زهرا صالحی وهمکاران ،

 چاپ رسیده است.
و آسپارتات ( SGPT)های آالنین آمینوترانسفراز آنزیم

 ند،در ماهیان وجود دار( که SGOT)آمینوترانسفراز 
ها در این آنزیم .آمینازها هستندعضوی از خانواده ترانس

در بیماری  هاشوند. مقادیر این  آنزیمبافت کبد تغلیظ می
نکروتیک حاد کبد در اثر تماس با سموم کبدی افزایش 

های حاد کبدی که منجر به ایجاد یابد. در بیماریمی
شوند، فعالیت آالنین صدمات غشایی یا نکروز سلولی می

وجهی افزایش تآمینوترانسفراز در سرم خون بطور قابل
آنزیمی است  نیز (.آلکالین فسفاتاز1379یابد)مجابی، می

میزان این  .ای، استخوانی و کبدی استکه دارای انواع روده
 یابد و بههای حاد کبدی افزایش میآنزیم در بیماری

به ناگهان آن ی حاد سطح سرمی محض گذر از مرحله
 (1378)شیشه ئیان و سعیدی، .یابدکاهش می

 زداییهای سمترین ارگان ماهیان از نظر فعالیتمهم کبد
(detoxification) های در زمان مواجه شدن با آالینده

بررسی فیزیولوژیکی و هیستوپاتولوژیکی و  محیطی است
های مطالعه اثرات ناشی ترین راهاین ارگان یکی از مناسب

ین رو در ااز این.ها بر این گروه از آبزیان استاز آالینده
کش ماالتیون بر روی تحقیق تالش گردید تا اثرات حشره

های وارده به کبد در های کبدی و آسیببرخی از آنزیم
 ماهی کلمه دریای خزر مورد بررسی قرار گیرد.
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 مواد و روش کار

گرم  15 – 25کلمه با دامنه وزنی  عدد نمونه ماهی 500
تهیه و  از مرکز تکثیر و پرورش سیجوال )گلستان، گرگان(،

به مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید رجائی 
)مازندران، ساری( منتقل گردید. ماهیان یک هفته در 

 شرایط جدید نگهداری تا با محیط جدید، آداپته شوند.
عدد ماهی برای هر تیمار در نظر گرفته شد. تیمارهای  30

با  2، تیمار01/0با دوز1شاهد و  تیمار ل گروهآزمایشی شام
تکارار   3و هر تیماار باا    1/0ppmبا دوز 3، تیمار05/0دوز
روز  23و 13، 3برداری از هر تیماار در روزهاای   نمونه بود.

روز پس از قطا  کامال     30پس از افزودن ماالتیون و نیز 
 ماالتیون، انجام شد.  

، ALPو  SGOT ،SGPTهاای  گیاری آنازیم  برای اندازه
خونگیری باا  ان  قبل از ابتدا ماهیان خونگیری شدند. ماهی

، بیهوش ppm 150استفاده از عصاره گل میخک با غلظت 
( و سپس از ساقه دمی  1381 شریف پور وهمکاران،شدند )
سارم،   تهیاه های خاون جهات   نمونه .گیری انجام شدخون
، سااانتریفوژ  Rpm 10000دقیقااه بااا ساارعت    5طاای 

 (.Vesely et al., 2006گردیدند )
و  ALP ،SGPTای کباادی باارای ساانجش آناازیم هاا   

SGOTشارکت   هاا های مخصاو  ایان آنازیم   ،  از کیت(
 ساااندویچیپااارس آزمااون( اسااتفاده شااد و  بااا روش االیزا

 & Mossگیاااری گردیدناااد ) سااانجش و انااادازه 

Henderson., 1999  .) 
در محلول بافت کبد نیز پس از کالبدگشایی ،جداسازی  و 

ساعت، از  24از پس ها نمونه. یدفیکساتور بوئن تثبیت گرد
 با رقت های محلول بوئن خارج و برای نگهداری، در الکل

قرار گرفت. برای تهیه اسالیدهای بافتی ،  96،90،80،% 70
شناسی که عبارتند از ها پس از مراحل معمول بافتنمونه
برش گیری، سازی پارافینه شدن، قالبگیری، شفافآب

م آماده شده و  با دستگاه میکروتومیکرون 3/0های بافتی 
 رنگ آمیزی با بر روی الم، مونته گردیدند. اسالیدها

-و نصب المل روی الم   H&E)) ائوزین –هماتوکسیلین 

، اسالیدهای بافتی به کمک آماده گردید های حاوی بافت
میکروسکوپ نوری متصل به مانیتور و مجهز به دوربین 

ر و پو )شریف عکاسی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند
 .(1393 همکاران ،

 SPSS 16افازار ازنارم  ها،برای تجزیه وتحلیل کلیه داده 

Stats Direct     و بارای رسام نمودارهاا ازبرناماهExcel 

هاا ابتادا جهات اطمیناان از     داده اساتفاده گردیاد.   2010
بررسای شادند   Shapiro-wilk نرماال  باودن باا آزماون    

بررسی، های مورد سپس در صورت نرمال بودن توزی  داده
 Onewayطرفه )با استفاده از آزمون تجزیه واریانس یک

ANOVA ابتدا اخاتالف کلای   95( در سطح اطمینان ،%
هااا مشااخس و سااپس بااا آزمااون دانکاان   بااین میااانگین

(Duncanگروه ،)   .ح ساط هاا از یکادیگر تفکیاک گردیدند
 درنظرگرفتاه ( P<05/0) محاسابات  تمامی برا دارییمعن
 .شد
 

 نتایج
شناسی نشان داد که ماهیان تیمار شاهد دارای تبافنتایج 

آسیب کبدی  اما  (1کبدی سالم و طبیعی بودند )شکل 
 مشاهده شد در ماهیان قرار گرفته در معرض ماالتیون

ها، ماهیان دژنراسیون هپاتوسیتاین در کبد  بطوریکه
پرخونی عروق، پرخونی  ،هاپیکنوزه شدن هسته

مشاهد گردید.   هاتوسیتواکوالسیون هپا ،سینوزوئیدها
های وارده در دوزهای باالترو با گذشت زمان، آسیب

 .(5تا 1)شکلهای شدیدتر بود
نتایج اندازه گیری شده میزان  6توجه به شکل با

SGOT درماهیان درمعرض ماالتیون با دوزهای پایین
تفاوت معنی داری بین گروه شاهد با تیمارهای مختلف 

میزان این آنزیم افزایش ppm1/0وجود نداشته اما در دوز
یافت وهمچنین با گذشت زمان،بظور معنی داری 

)شکل  SGPT(.نتایج اندازه گیری  p<0.05بیشترشد)
 روز(23(دردوزهای پایین وبا گذشت زمان بیشتر)7

بطور معنی داری  ppm1/0درمعرض سم،و غلظت باالترسم
( ، کامال 8)شکل ALPافزایش یافت،اما روند تغییرات 

 دو آنزیم قبلی بصورت کاهشی بوده است. عکس
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 (    x4بزرگنمایی   -ائوزین -شاهد )رنگ آمیزی هماتوکسیلین کبدتصویر: 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 کاریورکسی هسته -نکروز سلولی  ج -ب پرخونی سینوزوئید -الف :2شکل

 )x40( )ppm05/0بزرگنمایی -ائوزین-)رنگ آمیزی هماتوکسیلین

 
 نکروزسلولی -واکوئله شدن هپاتوسیتها  ب  -: الف 3شکل 

 (x10)ppm)05/0بزرگنمایی ، ائوزین، رنگ آمیزی هماتوکسیلین
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 ج: کرایولیز      ، نکروزسلولی هپاتوسیت ها ب:   ،پرخونی عروق  -الف :4شکل

 (ppm)1/0(x40بزرگنمایی -ائوزین -کسیلین)رنگ آمیزی هماتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هسته های پیکنوزه -ب ،نکروز هپاتوسیت ها وسلولهای کبدی  -الف :5شکل

 (x100)ppm)1/0بزرگنمایی  -ائوزین -رنگ آمیزی هماتوکسیلین
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  در تیمارهای مورد بررسی (SGOTسپارات آمینوترانسفراز )آن تغییرات میانگی :6شکل         

 برداریطی روزهای مختلف نمونه

 الف
 ب

 الف
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 ج
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 ، در تیمارهای مورد بررسی (SGPTمیانگین تغییرات آالتین آمینوترانسفراز ) :7شکل 

 برداریطی روزهای مختلف نمونه
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 ،در تیمارهای مورد بررسی( ALP)میانگین تغییرات آلکالین فسفاتاز  :8 شکل

 برداریطی روزهای مختلف نمونه

 

 بحث
طی این تحقیق مشخس شد که در دوزهای پایین 

داری بین ماالتیون، حتی با گذشت زمان، تفاوت معنی
قرار گرفته در معرض  2و1شاهد و با تیمارِ  SGOTمیزان 

( 05/0و  ppm 01/0تر ماالتیون )دوزهایدوزهای پایین
( تفاوت ppm 1/0شود اما با افزایش دوز )تیماردیده نمی

شود. داری بین این تیمار و سایر تیمارها مشاهده میمعنی
یابد. افزایش می SGOTبطوریکه با گذشت زمان میزان 

 SGOTش  سطح روزه سبب کاه 30همچنین ریکاوری 
در  SGOTگردید. این امر نشان می دهد که اوالً میزان 

یابد . دوزهای پایین سم ماالتیون تغییر چشمگیری نمی
، سبب افزایش میزان آن SGOTثانیاً دوزِ موثر بر تغییر 

گردد. ثالثاً، با گذشت زمان، اثر نامطلوب سم بر ماهی می
قابل تائید  SGOTیابد که این امر با افزایش افزایش می

است و نهایتاً اینکه قرار گرفتن ماهی در شرایط آب تمیز، 
 گرددمی SGOTسبب برگشت ماهی و کاهش 

هم با گذشت زمان و هم با افزایش دوز، افزایش   SGPTاما 
داری را در بین تیمارهای مختلف نشان داد. بطوریکه معنی

در روز بیست و سوم و در  SGPTباالترین میزان 
پس از ریکاوری  SGPTمشاهده شد. میزان  ppm 1/0دوز

اندکی کاهش یافت اما میزان آن در مقایسه  با روز بیست و 
رسد برداری، کاهش چشمگیری نیافت. بنظر میسوم نمونه

در طی ریکاوری، در طی زمانی   SGPTاین روند کاهش 
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روز ریکاوری(، برگشت یافته و سطح  30تر )بیش از طوالنی
 ابد. آن کاهش ی

، برعکس دو آنزیم قبلی، با قرار گرفتن ماهی ALPآنزیم 
در معرض سم ماالتیون، کاهش یافت؛ بطوریکه بیشترین 

ALP  در تیمار شاهد و کمترینALP  در تیمار قرار
در روز بیست و سوم  ppm 1/0گرفته در معرض دوز 

روز پس از ریکاوری نیز  30برداری مشاهده شد. نمونه
و برگشت   ALPری که حاکی از افزایش داتفاوت معنی

ماهی به شرایط طبیعی بوده باشد، مشاهده نشد و میزان 
داری با تیمار قرار گرفته در معرض دوز آن تفاوت معنی

ppm 1/0 برداری نداشت. در روز بیست و سوم نمونه 
کبدیِ ناشی از تاثیر منفیِ سم  هایآسیبرسد که مینظر به

های اندام، بر عملکرد ساخت آنزیم ماالتیون بر روی این
دارِ سه کبدی تاثیر گذاشته و  سبب افزایش و کاهش معنی

 گردد.آنزیم بررسی شده می
های قرار در موش ALPطی تحقیقی دلیل کاهش فعالیت 

گرفته در معرضِ جیوه، تغییر در قابلیت نفوذپذیری غشای 
ها نزیمپالسمایی و نیز تغییر  تعادل بین  سنتز و تجزیه آ

پروتئینی و نتیجتاً کاهش فعالیت آنزیمی ارائه شده است 
(Thenmozhi et al., 2011 .) 

KumarوAnsari (1986 که به بررسی اثر سمیت )
)از Brachydanio rerioماالتیون بر روی کبد ماهی 

خانواده کپورماهیان(، پرداختند اظهار نمودند که 
ین فسفاتاز در کبد داری در فعالیت آلکالبازدارندگی معنی

که نتایج آنها مشابه نتایج  این ماهی ایجاد شده است
 تحقیق حاضر بوده است. 

 –در بررسی انجام شده در رابطه با تاثیر ماالتیون و متیل 
های کبدی موش نیز مشخس شد که پاراتیون بر روی آنزیم

های های آنزیمها سبب افزایش فعالیتاین حشره کش
دفسفاتاز، آلکالین فسفاتاز، گلوتامات کبدی همچون  اسی

آمیناز و دهیدروژناز، گلوتامات اوکسالواستات ترانس
گردند و ماالتیون در گلوتامات پیرووات ترانس آمیناز، می

 Jabbarپاراتیون، تاثیر  بیشتری دارد ) –مقایسه با متیل 

et al., 1990 هر چند نتایج این تحقیق مشابه نتایج .)
است اما با  SGPTو  SGOTتحقیق حاضر در رابطه با 
 ، تفاوت دارد.ALPنتیجه حاصله در رابطه با 

های بافت کبد ترکیبات ارگانوفسفره سبب تغییر فعالیت
های گردند. این امر احتماالً به صدمات وارده به سلولمی

 Jabbarگردد )ا مربوط میهبافت کبد و نکروز هپاتوسیت

et al., 1990رو فعالیت آنزیمهای کبدی تغییر (. از این
های یابد و همین امر نیز دلیل افزایش و کاهش آنزیممی

مورد بررسی در این تحقیق است. هر چند برگشت 
های مورد بررسی پس از ریکاوری چشمگیری در همه آنزیم
رسد که قرار نظر می(، بهSGOTمشاهده نشده )به جز 

گرفتن ماهی در شرایط مناسب و آب غیر آلوده و عاری از  
های تر، سبب ترمیم بافتمدت طوالنیسم ماالتیون، به

های طبیعی کبد و نهایتاً آسیب دیده و برگشت فعالیت
 ها در سطح طبیعی گردد. ترشح آنزیم

فونکسیون های مختلفی در ارتباط با متابولیسم،  کبد      
، دتوکسیفیکاسیون، ذخیره،سنتزپروتئین پالسما ترشح 

انعقادی دارد.آنچه که بنام تستهای فونکسیون  وفاکتورهای
 GGTکبد معروفندعبارتند ازسنجش بیلیروبین،البومین ، 

،LDH ،ALP،AST،ALT وpt از این تستها فقط .
بطور واقعی فونکسیون کبد را  ptآلبومین ، بیلیروبین و
ها درحقیقت مارکرهای آسیب یا نشان میدهند،سایرتست

مرگ سلول هستند. چون کبد ظرفیت ذخیره زیادی دارد 
نتایج تستهای واقعی فونکسیون کبد از قبیل 

ممکنست غیرپاتولوژیک باشند درحالیکه PTآلبومین،
مارکرهای آسیب سلول کبد پاتولوژیک باشند،بنابراین هیچ 

نشان  مارکرمنفردی نمیتواند تمام فونکسیونهای کبد را
 دهد.

ALT ،یک آنزیم سیتوزولی استAST  دو ایزوآنزیم دارد
درصد  80یکی سیتوزولی ودیگری میتوکندریال. در حدود 

کبد میتوکندریال است، درحالیکه اغلب  ASTفعالیت  
AST  .گردش خون از نوع ایزوآنزیم سیتوزولی میباشد

این آنزیمها بطورعمده در کبد،قلب،عضالت اسکلتی،کلیه 
 غز،پانکراس،ریه،گلبولهای قرمز وسفید یافت میشود.ها،م
 ALT  بطور عمده در کبد وجود دارد وبرای کبد

است.درجریان آسیب حاد  ASTاختصاصی تر از 
حساسترین مارکرهای  ASTو ALTهپاتوسلولرآنزیمهای 

سرمی هستند،هرگاه مامبران سلول صدمه ببیند هر دوی 
ALTوAST آزاد  به مقادیرفزاینده ای در خون

میشوند،برای آزادسازی این آنزیمها نکروز سلول کبدالزامی 
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ساعت بعد از آسیب حاد سلول کبدی 8نیست. حدود 
ساعت به  36-24آنزیمهاشروع به باال رفتن میکنند و در 

حداکثر میرسند. اگر صدمه تکرار نگردد یا ادامه نداشته 
روز به محدوده نرمال برمیگردد.)  6تا  3باشد بعد از 

 (1390رادگهر،
کبد، بزرگترین غده بدن ماهی است که انجام فعالیتهای 
مختلفی را  بر عهده دارد. کبد اندام اصلی دف  کننده مواد 

( که در ماهیان قرار Dutta et al., 1998سمی است )
گرفته در معرض حشره کش ها، دچار تغییرات ریخت 

 ,Rodrigues and Fantaشناسی جدی می گردد )

کبد برعکس آبشش مستقیما با آلودگیهای (. 1998
محیطی در تماس نیست اما آلودگیها از طریق خون به 
کبد می رسند و اثر غیر مستقیم بر روی آن   می گذارند. 
شاید تغییرات کبدی نیز نشانگری سودمند برای نشان 

 دادن  استرسهای زیست محیطی اولیه باشد. 
ه قرار گرفته در در تحقیق حاضر، در بافت کبد ماهی کلم

دژنراسیون هپاتوسیت ها، معرض حشره کش ماالتیون، 
پیکنوزه شدن هسته ها، واکوالسیون هپاتوسیتها، پرخونی 
عروق، پرخونی سینوزوئیدها و واکوالسیون سیتوپالسم 
سلولهای کبدی مشاهده شد.  باوجود اینکه کبد اندام 
اصلی دف  و تنزل میزان ترکیبات سمی است، اما 

رتیکه غلظت مواد سمی زیاد باشد و یا اینکه کبد در درصو
مدت زمانی طوالنی در معرض مواد سمی باشد، این 
مکانیسم کبد دچار مشکل شده و نهایتا سبب آسیب بافت 

 (.Brusle et al., 1996کبدی می گردد )
انجام شده توسط سایر محققین نیز ، عالئمی  در تحقیقات

ته در معرض سموم و حشره مشابه در کبد ماهیان قرار گرف
و همکاران  Fantaکش ها، مشاهده شد. بطوریکه 

(،  تورم ابری، نکروز مرکزی، آتروپی و واکوئله 2003)
قرار  Corydoras paleatusشدن را در کبد ماهی 

گرفته در معرض متیل پاراشین، گزارش نمودند. همچنین، 
هیپرپالزی، واکوئله شدن، رگهای خونی از هم پاشیده 
شده، هپاتوکسیتِ تخریب شده، نکروز کواگوله شده 

قرار گرفته در   Labeo rohitaمرکزی، نیز در ماهی 
 ,.Sarkar et alمعرض سیپرمترین، گزارش شد )

 Gambusia affinis(. در بافتهای کبدی ماهی 2005
نیز که در معرض دلتامترین قرار داشت، زخمهای کبدی، 

سلولهای کاپفر، نکروز هیپرتروفی هپاتوسیتها، افزایش 

مرکزی، تخریب چربی، پیکنوزیس هسته ای و تنگ و 
 Cengiz andکشیده شدنِ سینوزوئیدها، مشاهده شد )

Unlu, 2006 .) 
Deka  وMahanta (2012 نیز عالئمی همچون )

تخریب ساختار پارانشیمی کبد، تجزیه و تفکیک 
یک هپاتوسیتها،  تورم هپاتوسیتها، نکروز مرکزی و پیکنوت

 شدن هسته هپاتوسیتها را در کبد نوعی گربه ماهی

Heteropneustes fossilis قرار گرفته در معرض ،
 نمودند.   ماالتیون، مشاهده

که در معرض   Esomus danricusکبد ماهی در بافت  
ماالتیون قرار گرفت، آسیبهایی همچون  تورم و واکوئله 

 Das etشدن هپاتوسیتها و  نکروزه شدن مشاهده شد)

al., 2013.) 
مشاهدات بافت شناسی کبد ماهی کلمه  که در معرض 
دوزهای زیر حد کشندگی ماالتیون، قرار گرفته بود، نشان 
می دهد که ماالتیون سبب ایجاد  اثرات مخرب بر روی 

کبد این ماهی می گردد و عالئمی که در کبد آسیب  بافت
کی  و دیده مشاهده شد، سبب  ایجاد مشکالت فیزیولوژی

نهایتا مرگ ماهی می گردد. در نهایت، یافته های تحقیق 
حاضر نشان می دهد که  رابطه مستقیمی بین  قرار 
گرفتن در معرض حشره کش ماالتیون و اختالالت بافت 
شناسی در بافت کبد ماهی کلمه، وجود دارد و آسیب 
شناسی بافت کبد می تواند، نشانگری مفید برای 

 طی باشد.آلودگیهای زیست محی
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Abstract 

Malathion is an organophosphate insecticide which uses to destroy insects and pests of fruit trees, 

ornamental plants and agricultural corps.In the present study, effect of Malathion on liver and 

selected enzymes (SGOT, SGPT and ALP) was studied in Caspian Roach (Rutilusrutiluscaspicus). 

Four treatments with three replications were designed to carry out the survey. Four groups of 

experimental fish (containing 30 fish in each group) were exposed to different concentrations of 

Malathion.  e. 0, 0.01, 0.05 and 0.1 ppm respectively for 23 days. Blood collection was done in 3
rd

, 

13
th

 and 23th after exposure to Malathion and also 30 days after recovery in clean water and 

enzymes were measured using standard kits. Also liver tissues were isolated to histological 

examination. Results showed that tissues of control group (0ppm) were normal and there were no 

damages, yet there were hepatocytes degeneration, picnotic in nuclear, hepatocytes vacuolization, 

vascular congestion and sinusoid congestion in liver of other groups. Tissue damages were 

increased in higher malathion concentration and over time. Results related to enzymes showed that 

there were no significant differences in SGOT of fish treated with low concentrations of malathion 

(0.01 and 0.05 ppm) and control group but it was increased in highest concentration (p<0.05). Yet, 

SGPT increased significantly after passing 23 days in all fish exposed to malathion  But ALP 

changes trend was decreasing. 
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