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تغییرات ایمونوگلوبولین  (IgM) Mپالسما و شاخصهای خون شناسی ماهی
قزل آالی رنگین کمان ( )Oncorhynchus mykissتزریق شده با DEHP
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 -1گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران
 -2گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
تاریخ دریافت 93/8/22 :تاریخ پذیرش93/12/22 :

چکیده
در این مطالعه اثرات پالستیسایزر دی (-2اتیل هگزیل) فتاالت ) (DEHPبر میزان ایمونوگلوبولین  Mپالسما و پارامترهای خون
شناسی ماهی قزل آالی رنگین کمان ( )Oncorhynchus mykissدر یک دوره آزمایش  11روزه مورد ارزیابی قرار گرفت .بدین
منظور به یک گروه از ماهیان (گروه تیمار)  DEHPبه میزان  01میلیگرم در کیلوگرم وزن بدن به همراه  011میکرولیتر روغن
زیتون به عنوان حامل و گروه دیگر (کنترل) فقط  011میکرولیتر روغن زیتون در روزهای یک و پنج آزمایش پس از بیهوشی به
صورت داخل صفاقی تزریق شدند .بر اساس نتایج ،میزان  IgMپالسما تغییر معنیداری بین دو گروه نشان نداد .میزان گلبولهای
سفید و قرمز در گروه تزریق شده با گروه کنترل کاهش معنیداری نشان دادند .با این وجود در شمارش افتراقی گلبولهای سفید
تغییرات معنیداری در میزان لنفوسیت ها ،نوتروفیل ها ،ائوزینوفیل و مونوسیتها بین دو گروه مشاهده نشد .همچنین نتایج مربوط
به هموگلوبین ،هماتوکریت ،حجم میانگین سلولی ،هموگلوبین میانگین سلولی ،میانگین غلظت هموگلوبین سلول و هماتوکریت
ماهیان تزریق شده با  DEHPتغییر معنیداری در مقایسه با گروه کنترل نشان ندادند .به طور کلی میتوان عنوان کرد که
 DEHPمیتواند با کاهش گلبولهای سفید باعث کاهش ایمنی و متعاقباً افزایش حساسیت به بیماریها گردد .همچنین مطالعه
حاضر استفاده از لوکوسیت ها به عنوان بیومارکر جهت مطالعات ایمنوتوکسیکولوژی را تایید مینماید.
کلمات کلیدی :قزلآال ،DEHP ،ایمونوگلوبولین  ،Mشاخصهای خونشناسی
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مقدمه
از مشخصههای اصلی تولیدمثل در ماهیان ،تغییرات فصلی
هورمونهای استروئیدی پالسما و پارامترهای ایمنی است که
آنها را به حضور عوامل بیماریزا بسیار حساس میکند و این
همبستگی تا حدی مربوط به نقش تنظیم کنندگی ایمنی
توسط استروئیدهای جنسی است ).(Milla et al. 2011
بر اساس مطالعات انجام شده ،مختل کننده های آندوکرینی
با اختالل در فعالیت استروئیدهای جنسی و هموستازی
ایمنی باعث افزایش قابلیت آسیبپذیری ماهیان به بیماریها
میشوند ) .(Milla et al. 2011اعتقاد بر این است که
استروژنها و آندروژنها با میانجیگری در تکثیر لنفوسیتها
(اثر بر تعادل بین تکثیر /آپوپتوزیس لنفوسیت ها) نقش
مهمی در هموستازی خون ایفا میکنند .اگرچه مباحث
متناقضی درباره آن گزارش شده است ،اما به طور کلی تصور
بر این است که آندروژنها برخالف استروژنها که باعث
برانگیختن تکثیر لنفوسیتها و ترشح  IgMمیشوند ،اثر
منفی بر تکثیر لنفوسیتها (Cook, 1994; Slater and
al. Schreck, 1997; Saha et al. 2004; Ros et
) 2006و ترشح  IgMمیگذارند ;.(Hou et al. 1999
) Saha et al. 2004به عالوه تعداد گلبولهای سفید با
توجه به رابطهای که با میزان استروئیدها دارد ،به عنوان یک
شاخص برای بررسی مطالعات ایمونوتوکسیکولوژی عنوان
شدهاند ).(Milla et al. 2011
بهطورکلی شاخصهای خونی بهعنوان یک شاخص مهم
وضعیت فیزیولوژیک اندامهای داخلی مطرح است و به
عبارت دیگر ،آنالیز خون از نظر پارامترهای خونشناسی و
بیوشیمیایی در تشخیص بسیاری از بیماریها ،مطالعات
سمشناسی و متابولیک و همچنین ،کنترل روند زیستی
موجودات زنده از جمله آبزیان از اهمیت به سزایی برخوردار
است ،به طوریکه واکنش و تغییر شاخصهای خونی در
استرسهای محیطی مختلف به عنوان شاخص زیستی
مناسب برای ارزیابی وضعیت سالمت ماهی در پاسخ به
آلودگیهای مختلف شناخته شدهاند ( Docan et al.
.)2010
از جمله مهمترین مختل کنندههای آندوکرینی ،فتاالتها
هستند که بهرغم اثرات ضد آندروژنی آنها بهعنوان
انعطافدهنده و نرم کنندههای مواد پالستیکی در بسیاری از

تولیدات از جمله بستهبندیهای مواد غذایی ،تجهیزات
پزشکی از جمله کیسههای خون و پالسما ،تجهیزات
الکتریکی ،وسایل آرایشی و رنگها به کار برده میشوند
( Jobling et al. 1995; Bauer and Herrmann,
 .)1997میزان تولیدات جهانی که هم اکنون به طور وسیعی
از فتاالتها استفاده میکنند ،بیش از  2میلیون تن در سال
است که حداقل  %20آنها را di(2-( DEHP
 )ethylhexyl) phthalateبه خود اختصاص داده است
( .)Petrovic et al. 2001دی ( -2اتیل هگزیل) فتاالت
( )DEHPبه خاطر تولیدات باالی آن ،از جمله فتاالتهای
رایج در محیطهای آبی است که در سال  2111در فهرست
 33ماده خطرناک آبهای سطحی که باید کنترل شود قرار
گرفت ،بهطوریکه بیش از  111 µg/Lدر آبهای سطحی و
 211 mg/kgدر رسوبات گزارش شده است ( Petrovic et
 .)al. 2001; Fromme et al. 2002همچنین غلظت
های متفاوتی از آن در بافت ماهیان وحشی آب شیرین
اندازهگیری شده که باالترین میزان گزارش شده  2/6میلی
گرم بر کیلوگرم در ماهی کپور معمولی ( Cyprinus
 )carpioبوده است ( European Commission,
.)2003
اگرچه بیشتر گونه های جانداران سریعاً از طریق شکافت
آبکافتی  DEHPرا به  MEHP1و  2-EH2تبدیل میکنند
که با برهمکنش  183ژن /پروتئین بین DEHP/MEHP
در انسان و حیوانات همراه است (،)Singh and Li, 2011
با وجود این ،در غلظتهای باال مقداری از آن میتواند به
صورت غیرمتابولیزه بازجذب شود ( Wittassek and
.)Angerer, 2008
بنابراین ،با توجه به اهمیت این ماده آلوده کننده بر روی
ماهیان پرورشی به ویژه قزلآالی رنگین کمان که از جمله
ماهیان عمده پرورشی در کشور ما است ،مطالعه اثرات
پالستیسایزر  DEHPبر میزان ایمونوگلوبولین  Mپالسما و
شاخصهای خونشناسی ماهی قزل آالی رنگینکمان ( O.
 )mykissاجرا شد.

Monoethylhexyl phthalate
2-ethylhexanol

1
2
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مواد و روشها
این آزمایش در فصل تولیدمثل ماهی قزل آالی رنگین کمان
(در اوایل آبان) انجام شد .برای انجام آن ماهیان نر قزل آالی
رنگینکمان با میانگین وزنی  211 ± 6/0گرم از کارگاهی
واقع در شمال ایران تهیه و به آزمایشگاه آبزیان دانشگاه
تهران انتقال یافتند .ماهیها برای سازگاری با شرایط
آزمایشگاه ،در مخزنی با حجم  1111لیتر به مدت  11روز
در شرایطی با  ،pH=7/9 ± 1/1دمای آب 16/3 ± 1/9
درجه سانتیگراد و اکسیژن محلول  7/0-9میلی گرم در
لیتر نگهداری شدند .ماهیها پس از سازگاری به  2مخزن
هزار لیتری (هر مخزن  21عدد ماهی) برای انجام آزمایشها
انتقال یافتند .از ماهیان داخل مخزن به عنوان تکرار استفاده
شد.
دوز استفاده شده  DEHPبر اساس نتایج آزمایشهای
 Cravediو  )2112) Perdu-Durandو Uren-
 Websterو همکاران ( )2111تعیین شد .همچنین با توجه
به همبستگی منفی میان  IgMو استروئید اصلی جنس نر
(تستوسترون) و اهمیت استفاده از گلبولهای سفید به
عنوان شاخص ارزیابی ترکیبات ضد آندروژنی مانند
 ،DEHPاین آزمایش به صورت زیر طراحی شد .به ماهیان
یکی از مخازن (گروه تیمار) ،دی (-2اتیل هگزیل)
فتاالت ) ،Merck) ،(DEHPآلمان) با غلظت  01میلیگرم
بر کیلوگرم وزن بدن به همراه  011میکرولیتر روغن زیتون
به عنوان حامل و گروه دوم (شاهد) فقط  011میکرولیتر
روغن زیتون در روزهای یک و پنج آزمایش ،پس از بیهوشی
با عصاره پودر میخک ،بهصورت داخل صفاقی با استفاده از
سرنگ  2میلیلیتر تزریق شد .این آزمایش به مدت  11روز
اجرا شد و در  3نوبت (روزهای  0 ،1و  )11از هر مخزن 6-8
ماهی به طور تصادفی نمونهبرداری و برای سنجش
ایمونوگلوبولین  Mو پارامترهای خونشناسی خون گیری از
ساقه دمی آنها انجام شد.
میزان ایمونوگلوبولین  Mپالسما با استفاده از کیت
) Biosystems S.A. (Barcelona, Spainو روش
توربیدیمتریک اندازهگیری شد .شاخصهای خونی شامل
تعداد کل گلبولهای سفید و شمارش افتراقی آنها ،تعداد
گلبولهای قرمز ،هموگلوبین ،هماتوکریت و حجم میانگین
سلولی ( ،)MCVمیانگین غلظت هموگلوبین سلول

( )MCHCو هموگلوبین میانگین سلولی ( )MCHبر
اساس روشهای رایج خونشناسی ماهیان اندازهگیری شدند
).(Svobodova et al. 1991
با توجه به اینکه آزمایش در فصل تولیدمثل انجام شد و
میزان هورمونها متعاقب سطح ایمنی ماهی به طور طبیعی
در حال تغییر بود ،نتایج آزمایشها در هر زمان با شاهد
مربوطه با استفاده از آزمون  t-testمقایسه و سطح
معنیداری  %0در نظر گرفته شد .دادهها به صورت میانگین
 ±خطای استاندارد ارائه شدند .تجزیه و تحلیل دادهها به
کمک نرمافزار آماری  SPSSنسخه  21انجام شد.
نتایج
ایمونوگلوبولین  Mپالسما ((IgM

نتایج مربوط به تغییرات میزان ایمنوگلوبولین  Mپالسما در
شکل  1ارائه شده است .بر اساس نتایج ،میزان
ایمونوگلوبولین  Mپالسما در ماهیان تزریق شده با 01
میلیگرم بر کیلوگرم  DEHPدر مقایسه با شاهد تغییرات
معنیداری را نشان نداد (.)P<1/10

شاخصهای خونی
نتایج تعداد و شمارش افتراقی گلبولهای سفید در شکل 2
ارائه شده است .بر اساس نتایج ،کاهش معنیداری در تعداد
گلبولهای سفید ماهیان تزریق شده با  DEHPدر مقایسه
با گروه شاهد مشاهده شد ( .)P>1/10شمارش افتراقی
گلبولهای سفید تغییرات معنـیداری را در میزان
لنفوسیتها ،نوتروفیلها ،ائوزینوفیلها و مونوسیتها در
ماهیان تزریق شده با  DEHPدر مقایسه با گروه شاهد نشان
نداد (.)P<1/10
دادههای مربوط به تعداد گلبولهای قرمز،MCH ،MCV ،
 ،MCHCهموگلوبین و هماتوکریت در شکل  3ارائه شده
است .بر اساس نتایج حاصل از آنالیز دادهها ،تعداد
گلبولهای قرمز ماهیان تزریق شده با  DEHPکاهش
معنیداری در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند (.)P>1/10
با وجود این ،مقایسه میانگین درصد هماتوکریت خون و
هموگلوبین ماهیان تزریق شده با  ،DEHPدر مقایسه با
گروه شاهد تفاوت معنیداری را نشان نداد (.)P<1/10
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شاهد مشاهده نشد (.)P<1/10

همچنین اختالف معنیداری در میزان  MCH ،MCVو
 MCHCبین ماهیان تزریق شده با  DEHPو نمونههای

شکل  - 3میزان ایمونوگلوبولین  Mپالسمای ماهیان قزل آالی رنگین کمان تزریق شده با  DEHPو گروه شاهد در دوره
آزمایش.
بحث
نتایج به دست آمده از این بررسی به تأثیر معنیدار
 DEHPبر میزان گلبولهای سفید و قرمز در ماهی
قزلآالی رنگین کمان اشاره دارد .اگرچه ،این ترکیب باعث
تغییر معنیداری در دیگر شاخصهای اندازه گیری شده از
جمله  IgMپالسما و پارامترهای خونی دیگر نشد .عملکرد
زیستشناختی  DEHPبسیار شبیه به ترکیبات PPs
( )Peroxisome Proliferatorsاست که با افزایش تکثیر
سلولی و سرکوب آپوپتوزیس مرتبط هستند ( Rusyn et
 .)al. 2006به عالوه ،عملکرد ضد آندروژنی  DEHPدر
بسیاری از مطالعات اثبات شده است ( Jobling et al.
1995; Crago and Klaper, 2012; Ahmadivand
 .)et al. 2015بر اساس مطالعات  Ahmadivandو
همکاران ( DEHP ،)2110از طریق توقف میوز با کاهش
بیان ژن  bouleاز طریق مسیر وابسته به تستوسترون و یا
به وسیله  IGF-1به واسطه سیگنال دهی  ERK1/2در
مسیر مستقل از تستوسترون باعث اختالل در اسپرماتوژنز
میگردد .بعالوه یک نوع تعادل و ارتباط خاص بین تعداد
گلبولهای سفید و استروئیدهای جنسی برای هموستاز
ایمنی در ماهیان بالغ وجود دارد که با درنظرگیری اینکه

ترکیبات ضد آندروژنی گلبولهای سفید را هدف قرار
میدهند ( ،)Milla et al. 2011کاهش تعداد گلبولهای
سفید مشاهده شده در این تحقیق را میتوان به دلیل
عملکرد ضد آندروژنی DEHPعنوان کرد .اگرچه تغییر
معنیداری در میزان دیگر پارامترهای ایمنی ازجمله  IgMو
گلبولهای سفید مختلف شامل لنفوسیت ،نوتروفیل،
ائوزینوفیل و مونوسیت مشاهده نشد.
در ماهیان عمدتاً گلبولهای قرمز به عنوان شاخص در
معرض قرارگیری مواد سمی مورد استفاده قرار میگیرند
( Bombail et al. 1998; Mitchelmore and
 .)Chipman, 2001این سلولها با توجه به نقشی که در
انتقال اکسیژن توسط هموگلوبین و همچنین مصرف اکسیژن
دارند ،بهعنوان منبع اصلی تولید  ROSشناخته شدهاند .به
عالوه از آنجا که مواد شیمیایی سمی جذب و سپس از طریق
جریان خون منتقل میشوند ،در تماس مستقیم با گلبول
قرمز قرار میگیرند ) .(Guilherme, 2010در مطالعه
حاضر ،تزریق  DEHPباعث کاهش معنیدار گلبولهای
قرمز شد که میتواند به دلیل پاسخ جبرانی به کاهش
ظرفیت حمل اکسیژن باشد تا به پایداری انتقال گازها کمک
کند و همچنین میتواند نشاندهنده تغییر در تیغه های
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آبششی برای مبادله گازی بین خون و محیط آب باشد ( Jee
 .)et al. 2005البته کاهش تعداد گلبولهای قرمز میتواند

به دلیل کاهش سنتز و یا تخریب این سلولها نیز باشد
(.)Reddy and Bashamohideen, 1989

شکل  -2تعداد کل گلبولهای سفید (الف) و درصد لنفوسیت (ب) ،نوتوفیل (ج) ،مونوسیت (د) و ائوزینوفیل (ه)
ماهیان قزلآالی رنگین کمان تزریق شده با  DEHPو گروه شاهد* .معنی دار بودن در سطح .P>5/50
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شکل  -1تعداد گلبولهای قرمز (الف) ،هموگلوبین (ب) ،هماتوکریت (ج) ،حجم میانگین سلولی )( (MCVد)،
هموگلوبین میانگین سلولی )( (MCHه) و میانگین غلظت هموگلوبین سلول (( (MCHCو) ماهیان قزل آالی رنگین
کمان تزریق شده با  DEHPو گروه شاهد* .معنیدار بودن تفاوت در سطح .P>5/50
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استفاده از گلبولهای سفید بهعنوان شاخص زیستی
.ایمونوتوکسیکولوژی را تایید میکند
به عالوه از آنجا که ترکیب با مواد پالستیکی باندهای
Jobling et al. 1995; ( شیمیایی ایجاد نمیکند
Bauer and Herrmann, 1997; Staples et al.
) میتواند به راحتی از آنها جدا و در محیط آزاد شود1997
 موجودات آبزی مختلف در،و پس از ورود به آبهای سطحی
 رسوبات و هنگام تغذیه در معرض آن قرار،ستونهای آبی
 وارد زنجیره غذایی میشود که،میگیرند و به این ترتیب
 مطالعات بیشتر برای، بنابراین.نهایتاً به انسان ختم میشود
ارزیابی اثرات نامطلوب این ترکیب بر ماهی و دیگر آبزیان
.پیشنهاد میشود

 اگرچه میزان هموگلوبین کمی کاهش،در مطالعه حاضر
 همچنین نتایج. اما تغییر معنیداری نشان نداد،یافته بود
 و هماتوکریت ماهیانMCHC  وMCH ،MCV مربوط به
 تغییر معنیداری در مقایسه با گروهDEHP تزریق شده با
 به نظر میرسد چون تیمار به صورت.شاهد نشان ندادند
 ممکن است بافت تنفسی کمتر آسیب،تزریق انجام شده
دیده و میزان هموگلوبین و شاخصهای مربوط به گلبولهای
 اگرچه کوتاه بودن،قرمز نیز دچار تغییرات کمتر شده باشند
 نیز میتوانند از دیگر دالیلDEHP زمان آزمایش و غلظت
 میتواندDEHP  بهطورکلی میتوان عنوان کرد که.باشند
ًبا کاهش گلبولهای سفید باعث کاهش ایمنی و متعاقبا
 همچنین مطالعه حاضر.افزایش حساسیت به بیماریها شود
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Effects of injection of DEHP on immunoglobulin M (IgM) and hematological
parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
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Abstract
The effects of the plasticizer di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) were evaluated on
immunoglobulin M (IgM) and hematological parameters in male rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss) for a 10-day experimental period. For this purpose, treatment fish were intraperitoneally
injected with 50 mg/kg DEHP along with 500 µL carrier, i.e. olive oil and control one only with
500 µL carrier at 1 and 5 days of experiment after anesthetizing. Based on the results, no
significant difference was found between DEHP and control groups regarding IgM levels
(P>0.05). The results showed that erythrocyte count and white blood cells were significantly
lower in fish exposed to DEHP compared to those of control fish (P<0.05). However, no
significant difference was observed in lymphocyte, neutrophils, eosinophils, monocyte,
hematocrit, MCHC, MCH and MCV values between the DEHP treatment and control group
(P>0.05). In conclusion, our findings suggest adverse effects of DEHP on the immune system
which may lead to an increase in disease susceptibility also verify that leukocyte counts can be
considered as a novel biomarker of immunotoxicity.
Keywords: Trout, DEHP, IgM, Hematological indices
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