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 Cyprinus     carpioاسماك الكارب الشائع  والنسجیة لكبد وكلیة التغییرات الكیموحیویة
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  الخالصة

 ٩لكل من صغائر اوكسید الخارصینات المرضیة للتركیز دون الممیت الوسطي تأثیرال تدرس   

یوم ولوحظ ) ٤٢ و٣٥و٢٨و٢١و١٤و٧(ولمدة  االسماكفي لتر /ملغم ١٢واوكسید الخارصین الكل لتر/ملغم

في معدل مستوى الكریاتینین ومعدل نشاط االنزیم الناقل للحامض األمیني  P)>٠.٠١( ارتفاع معنوي وجود

من المعاملة  یوماً  ٢١و ٧في مصل  دم األسماك بعد مرور  Alanine amino Transferase(ALT)االلنین

في  Alkaline phosphatase (ALP)بصغائر اوكسید الخارصین وكان معدل نشاط انزیم الفوسفتیز القاعدي 

عن السیطرة بعد P)> ٠.٠١( "معنویا" لتر مرتفعا/ملغم ١٢األسماك المعاملة بأوكسید الخارصین الكل  مصل دم

  .یوم من المعاملة ٢١

یوماً ) 14(الجیبانیات والتنكس الفجوي في الخالیا الكبدیة بعد مرور في الكبد باحتقان تمثلت االفات المرضیة و

یوماً من المعاملة  ٤٢و٣٥، وبعد مرور صغائر اوكسید الخارصینمن المعاملة بالتركیز دون الممیت الوسطي ل

في نسیج الكبد فضال عن  یةالخالیا اللیفتكاثر وواحالل النسیج الدھني ضمور نسیج البنكریاس انكماش ولوحظ  

یز دون في النبیبات الكلویة في كلیة األسماك المعاملة بالترك البروتینیة احتقان األوعیة الدمویة وترسب القوالب

یوماً من المعاملة وعند استمرار تعرض ) ٢١و١٤ و٧(وبعد مرور  صغائر اوكسید الخارصینالممیت الوسطي ل

فقد تمثلت االفة المرضیة بحدوث النخر للنبیبات  یوماً ) ٤٢و٣٥(ولمدة  صغائر اوكسید الخارصیناألسماك ل

  .الكلویة

  المقدمة 

المواد والتي  صغائر  وصناعة صغائرالوعلم  صغائرالفي مجال التكنولوجیا  ان تطوراالماضی العقدانشھد    

  .(1)المجال الطبي، الزراعة والبیئة  دخلت في التطبیقات الصناعیة،

 ١٠٠- ١ح حجمھا  بین واانھا جزیئات متناھیة الصغر یترب Nano particles (NP)تعرف صغائر المواد    

مما   Specific Surface Area (SSA)والتي تتمیز بامتالكھا مساحة سطحیة كبیرة من المتر  (9- 10)نانومیتر 

    Bulk    (2 ; 3) یجعلھا اكثر فعالیة من المواد كبیرة الحجم  والتي تسمى

،  التیتانیوم أوكسیدصغائر أوكسید السلیكا وصغائر بعد  انتاجا الموادصغائر أوكسید الخارصین ثالث صغائر عد ت 

أوكسید الخارصین  تدخل صغائر،(4)طن سنویا  ٥٥٠ – ٣٣.٤٤٠٠أوكسید الخارصین بـ  صغائراذ تقدر كمیة انتاج 
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في صناعات عدیدة منھا صناعة مواد التجمیل والمراھم الواقیة من أشعة الشمس، صناعة األصباغ، الزجاج، السمنت 

باشرة أو غیر مباشرة الى البیئة المائیة فیكون لھ ولذا فانھ یطرح بصورة م ویدخل في صناعة المرشحات الضوئیة

  .(5)تأثیر على بایولوجیة الكائنات المائیة ثم على االنسان 

والجلد وبسبب صغر حجم الھضمي  أوكسید الخارصین جسم األسماك عن طریق الغالصم، الجھاز صغائردخل ت

في نضوحیة الغشاء الخلوي ولھ دور في تحرر جذور الجزئیة فان لھ قابلیة اختراق الغشاء الخلوي مما یؤدي الى خلل 

أوكسید الخارصین باختالف  صغائر ، وبصورة عامة تختلف سمیة(6)األوكسجین الحرة وحدوث اإلجھاد التأكسدي

  )7 (.الكیمیائیة–نوع الحیوان، تركیز المادة، مدة وطریقة التعرض فضال عن خصائصھ الفیزیائیة 

  المواد وطرائق العمل

  األسماك 

سمكة وقد تراوحت ) ٧٠(وبواقع  Cyprinus carpioاستخدمت في ھذه الدراسة أسماك الكارب الشائع      

في ماء خال من  ٣سم ٤٠*٤٠*٨٠وضعت األسماك في احواض زجاجیة قیاسھا . غم ١٠±١٥٠أوزانھا بین 

مع توفر  ˚م ٢± ٢٣ودرجة حرارة الماء  pH٧.٥وكانت الدالة الحامضیة Dechlorinated water الكلور 

األوكسجین  طول مدة التجربة، تركت األسماك لمدة اسبوع للتأقلم وللتأكد من خلوھا من األمراض، استمرت 

  .ساعة  ٢٤تغذیة األسماك طول مدة التاقلم وقطع عنھا الغذاء قبل بدء التجربة بـ

    جمع العینات

 Caudalجمعت عینات الدم من الورید الذنبي و )٨(األسماك الشوكي لتخدیرتالف النخاع إت طریقة لمعاست    

vein   ووضع الدم في أنابیب زجاجیة خالیة من مانع التخثر التي  ٣سم ٢.٥بواسطة محقنة بالستیكیة سعة

دقیقة، وضعت األنابیب في جھاز الطرد المركزي  ٣٠وضعت بشكل مائل وبدرجة حرارة الغرفة ولمدة 

  Eppndorfدقائق لغرض الحصول على المصل الذي وضع في أنابیب بالستیكیة  ١٠/دورة  ٣٠٠٠وبسرعة 

  .الفحوصات الكیموحیویة وحفظ بالتجمید الى حین اجراء

  جمع األنسجة

، اذ عمل شق طولي من فتحة المخرج باتجاه غطاء الغالصم ثم بعد تخدیر االسماك اجریت الصفة التشریحیة   

امتد طولیا باتجاه غطاء الغالصم وموازیاً للخط األول،   Lateral lineعمل شق اخر عمودي على الخط الجانبي 

الى حین اجراء الفحوصات النسجیة بالمجھر % ١٠في الفورمالین الدارئ  تحفظوكلیة الكبد و الاخذت عینات من 

  الضوئي االعتیادي،

 عدة قیاس أالنزیم الناقل للحامض االمیني االلنین Alanine amino transferase  ALT-

Kit)/(Biolabo  /فرنسا. 

ھذه الطریقة لتحدید القیاس اللوني للعینة لغرض قیاس نشاط األنزیم الناقل لألمین في مصل  تستخدم

  .نانومیتر  ٥٠٥إذ تقاس الكثافة الضوئیة على طول موجي قدره  ،)لتر/وحدة دولیة(الدم 
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  عدة قیاس أنزیم الفوسفیتیز القاعديAlkaline –Phosphatase (ALP-Kit) / شركة

Biolabo  /فرنسا .  

وحدة (في مصل الدم  ALPزیم أنتستخدم ھذه الطریقة لتحدید التفاعل اللوني للعینة لغرض قیاس 

ومیتر انن ٥٠٥وتقاس الكثافة الضوئیة بجھاز المطیاف الضوئي وعلى طول موجي قدره ) لتر/دولیة

  -: التالیةزیم حسب المعادلة ناألفعالیة وبعدھا تم حساب 

  

ALP Activity =Absorbance assay – Absorbance specimen blank  

(IU\L)    

 عدة قیاس الكریاتینین Creatinine Kit  (CK-Kit) / شركةBiolabo /فرنسا.  

  alkaline piorateللكریاتینین مع   colourometric reactionوھي طریقة لتحدید التفاعل اللوني        

ویحسب تركیز  ومیتر،انن ٤٩٠للعینة المجھولة في جھاز المطیاف الضوئي وعلى طول موجي قدره 

  -: اآلتیةحسب المعادلة دیسلتر و/ملغم زیم ناأل

                          A2 – A1assay      

              A2 -A1stander      

  :التحلیل االحصائي 

  عاملی��������ةاللتجرب��������ة او  CRDت��������م تحلی��������ل البیان��������ات باس��������تخدام تحلی��������ل التب��������این العش��������وائي   

  اختب������ار دنك������ن  وباس������تخدام الف������روق المعنوی������ة ب������ین متوس������طات المع������امالتلمعرف������ة ) ذات ع������املین ( 

  ).١٠ (برنامجالحسب لتحدید التفوق المعنوي بین المجامیع ) 9(

  النتائج

ف�ي مص�ل دم   لت�ر دیس�ي/ملغ�م نینیالكری�ات مس�توىعل�ى وأوكسید الخارصین الك�ل  صغائر اوكسید الخارصینتأثیر

  _:الكارب الشائع  اسماك

اوكس��ید  بص��غائر ل��م یالح��ظ وج��ود ف��روق معنوی��ة ف��ي مع��دل مس��توى الكری��اتینین ف��ي مص��ل دم االس��ماك المعامل��ة           

ی�����وم ع�����ن مجموع�����ة الس�����یطرة ف�����ي ح�����ین ل�����وحظ االرتف�����اع ) ٤٢و٣٥و٢٨و١٤و٧(وللم�����دة الخارص�����ین

في معدل مستوى الكری�اتینین ف�ي مص�ل دم االس�ماك المعامل�ة بص�غائر اوكس�ید الخارص�ین  P)>(0.01المعنوي

یوم عن مجموعة السیطرة وایضا لوحظ التفوق المعنوي لھذه المعاملة عن مجموعة االسماك المعامل�ة  ٢١ولمدة 

عات عن مجموعة یوم في حین لم یكن ھنالك اختالف معنوي بین ھذ المجمو ٢١باوكسید الخارصین الكل ولمدة 

ف�ي مع�دل مس�توى الكری�اتینین ف�ي مص�ل دم االس�ماك المعامل�ة  P)>(0.01حظ االرتف�اع المعن�وي والس�یطرة ول�

تفوق معنویا عن مجموع�ة الس�یطرة وع�ن ودیسي لتر /ملغم)١.٠٤(یوم اذ بلغ ٤٢باوكسید الخارصین الكل وبعد 

X 20 
Absorbance Stander 

Createnine Activity =     

(mg\dl ) 

XStander concentration 
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ص�غائر اوكس�ید الخارص�ین وللم�دة الزمنی�ة نفس�ھا للمعامل�ة نفس�ھا وع�ن المجموع�ة المعامل�ة ببقیة المجموعات و

  ).١(رقم  الجدول

  

  تأثیرص�����غائر اوكس�����ید الخارص�����ین وأوكس�����ید الخارص�����ین الك�����ل عل�����ى مس�����توى الكری�����اتینین:)1(الج�����دول 

  دیسي لترفي مصل دم اسماك الكارب الشائع/ملغم  

 الخارصین باوكسید المعامالت  الخارصین اوكسید بصغائر المعامالت  المجموعات

  الكل

  ٠.١٤±٠.٤١  مجموعةالسیطرة

cd 

٠.١٤±٠.٤١  

cd 

  ٠.٠٣±٠.١١  أیام ٧ المجموعةالمعاملةلمدة

d 

0.20±0.1  

d  

 0.82±0.01  یوم  ١٤المجموعة المعاملة لمدة 

cb 

0.00±0.17 

d 

  ٠.١٨±  ١.٥٨  یوم ٢١ المجموعةالمعاملةلمدة

a 

0.30 ±0.01 

cd  

  ٠.٢٣±  ٠.٤٩  یوم ٢٨ المجموعةالمعاملةلمدة

cd 

0.24 ±0.08  

d 

  ٠.٠٢±٠.١٤  یوم ٣٥ المجموعةالمعاملةلمدة

d 

0.19 ±0.023  

d 

 0.22±0  یوم ٤٢المجموعة المعاملة لمدة 

d 

0.17±1.04 

b 

  P)> (0.01معنویة وجودفروق تعني المعدالت المختلفةعلى االحرف*.الخطأالقیاسي+معبرعنھابالمعدل القیم*
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  التغیرات في معدل نشاط االنزیمات في مصل دم اسماك الكارب الشائع 

ف�ي مص�ل دم لتر/وح�دة دولی�ة ALTنشاط األنزیم معدل على وأوكسید الخارصین الكل  صغائر اوكسید الخارصینتأثیر

  .الكارب الشائع اسماك

لص�غائر ب�التركیز دون الممی�ت الوس�طي  معامل�ةلم یالحظ وج�ود ف�ارق معن�وي ف�ي مجموع�ات االس�ماك ال        

معن���وي ال اذ ل���وحظ االرتف���اع أی���ام ٧ المجموع���ة المعامل���ة لم���دة ماع���دا لت���ر/ملغ���م ٩اوكس���ید الخارص���ین

0.01)<(P  زیم أن�نش�اط معدل فيALT ع�ن مجموع�ة الس�یطرة اذ بل�غ)وع�ن  لت�ر/وح�دة دولی�ة) ١٤١.٥

الزمنی�ة نفس�ھا م�دة لالخارصین الكل ول أوكسیدبالوسطي بالتركیز دون الممیت مجموعة االسماك المعاملة 

م�ن المعامل�ة  ١٤لت�ر وك�ان التف�وق معنوی�ا ف�ي ھ�ذه المجموع�ة عن�د الی�وم /ةوحدة دولی) ١٠٠.٣٣( اذ كان

باوكسید الخارصین الك�ل ع�ن مجموع�ة الس�یطرة وع�ن المجموع�ة المعامل�ة بص�غائر اوكس�ید الخارص�ین 

  ) .٢(الجدول رقم

  ALTصغائر اوكسید الخارصین وأوكسید الخارصین الكل  على معدل نشاط أنزیم  تأثیر): ٢(الجدول رقم 

  لتر في  مصل دم اسماك الكارب الشائع/وحدة دولیة                    

  المعاملة باوكسید الخارصین الكل    المعاملة بصغائر اوكسید الخارصین   المجموعات 

  مجموعة السیطرة
91.28  ±1.4 

c 

91.28  ±1.4  

c 

  أیام ٧المجموعة المعاملة لمدة 
٣.٥±  ١٤١.٥  

a 

٥.٣±  ١٠٠.٣٣  

bc 

  یوم ١٤المجموعة المعاملة لمدة 
١.٦±  ٨٨.٥  

c 

٧.٤±  ١٠٨.٧٥  

b  

  یوم ٢١المجموعة المعاملة لمدة 
١.٧±  ٩٩.٧  

bc 

٢.٦±  ٩٥.٠٠  

bc 

  یوم ٢٨المجموعة المعاملة لمدة 
٣.٤±  ١٠٢.٢٥  

bc 

١.٢±  ٩٨.٥  

bc 

  یوم ٣٥المجموعة المعاملة لمدة 
١.٧±  ٩٧.٦٦  

bc 

١.٣±  ١٠٢.٢٥  

bc 

  یوم ٤٢المجموعة المعاملة لمدة 
2.13±100.33 

bc 

6.7±105 

bc 

 P)> (0.01االحرف المختلفة على المعدالت تعني وجود فروق معنویة*.الخطأ القیاسي +القیم معبر عنھابالمعدل*

  

 ALPنش�اط أن�زیم الفوس�فیتیز القاع�دي مع�دل  عل�ىوأوكس�ید الخارص�ین الك�ل  صغائر اوكسید الخارصین تأثیر

  :في مصل دم االسماك لتر/وحدة دولیة
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تشیر الى عدم وجود تاثیر سمي معنوي لص�غائر اوكس�ید الخارص�ین  واوكس�ید ) ٣(النتائج الموضحة في الجدول 

، اذ ل�وحظ ع�دم وج�ود ف�روق الش�ائع في مص�ل دم اس�ماك الك�ارب ALPالخارصین الكل على معدل نشاط انزیم 

المجموعة المعامل�ة  أسماكزیم ولكال المعاملتین عن مجموعة السیطرة  ماعدا في نھذا األمعنویة في معدل  نشاط 

 ALPزیم أن�نشاط معدل في   P)>(0.01اذ لوحظ وجود ارتفاع معنوي  ،یوم ٢١الخارصین الكل ولمدة  أوكسیدب

  .یطرةفي ھذه المجموعة عن مجموعة الس

 ALPأن�زیم  مع�دل نش�اط  عل�ى وأوكسید الخارصین الكل صغائر اوكسید الخارصین تأثیر) ٣(الجدول رقم

  .الكارب الشائعفي مصل دم لتر /وحدة دولیة

 بصغائراوكس����������ید المعامل����������ة  المجموعات

  لتر/ملغم٩ الخارصین

 الكل الخارصین باوكسید المعاملة

  لتر/ملغم١٢

 ٠.٨٥± ١.٩  مجموعةالسیطرة

b 

٠.٨٥±  ١.٩ 

b 

  0.46±1.03  أیام ٧المجموعة المعاملة لمدة 

b 

٠.٥٤± ٣.٥٦ 

ab 

  5١.٦±  7.49  یوم ١٤ المجموعةالمعاملةلمدة

ab 

2.62 ±0.42  

ab 

  ١.٢±٤.٢٩  یوم ٢١ المجموعةالمعاملةلمدة

ab 

٨.٩٨±2.40  

a 

  3.15±  7.7  یوم ٢٨ المجموعةالمعاملةلمدة

ab 

3.48 ±0.92  

ab 

  ٠.٣١± ٢.٠٧  یوم ٣٥ المجموعةالمعاملةلمدة

b 

١.٦٢± ٢.٨٦  

ab 

  ٠.٧١±١.٨٥  یوم42 لمدة المجموعةالمعاملة

b 

٠.٣٦±٢.٠٧  

b 

  

 .الخطأ القیاسي+القیم معبر عنھا بالمعدل  •

 .P)> (0.01االحرف المختلفة على المعدالت تعني وجود فروق معنویة •

 

 

  

  .التغیرات المرضیة النسجیة  
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الممی��ت الوس��طي  دون  األس��ماك المعامل��ة ب��التركیز كب��دف��ات المرض��یة النس��جیة الت��ي لوحظ��ت ف��ي نس��یج آلام��ا ا

ح��دوث ب ای�ام تمثل��ت ٧ولم��دة لت��ر/ ملغ�م  ١٢لت��ر وأوكس�ید الخارص��ین الك��ل /ملغ��م  ٩ص�غائر اوكس��ید الخارص�ینل

 ت متمثل�ة بح�دوث الت�نكس الفج�ويف�ان�ت االایوم فق�د ك١٤اما بعد مرور ،المعاملتین تالكلواحتقان األوعیة الدمویة 

 س��ماك المعامل��ة بص��غائر اوكس��ید الخارص��ینف��ي نس��یج كب��د اال ف��ي الخالی��ا الكبدی��ة وارتش��اح الخالی��ا االلتھابی��ة

، می�و ٢١الخارص�ین الك�ل ولم�دة  أوكس�یدالمعامل�ة ب األس�ماكفي نسیج كبد نفسھا  وتمثلت ھذه االفات) ١(صورةلا

 فق��د اظھ��رت نت��ائج الفح��ص النس��جي می��و ٢٨لم��دة  ص��غائر اوكس��ید الخارص��ینب األس��ماكوعن��د اس��تمرار معامل��ة 

وارتشاح الخالی�ا االلتھابی�ة وت�ثخن بج�دران األوعی�ة الدموی�ة م�ع ح�دوث ف�رط تنس�ج  حدوث النخر في نسیج الكبد

انكم�اش وض�مور نس�یج البنكری�اس واح��الل  ع�ن فض�ال) ٢(الخالی�ا الظھاری�ة المبطن�ة للقن�اة الص�فراویة الص�ورة

بینم��ا ك��ان  ) ٣(ی��وم م��ن المعامل��ة الص��ورة ٣٥بع��د م��رور Adipose tissue deposition نس��یج دھن��ي مكان��ھ

االفات المرضیة بحدوث ت�نكس تمثلت الخارصین الكل اذ  أوكسیدالمعاملة ب األسماكاالفات اقل شدة في نسیج كبد 

وت��ثخن  Fibroblast اللیفی��ةالخالی��ا  تك�اثرل��وحظ و ی��وم ٢٨فج�وي وارتش��اح للخالی��ا االلتھابی��ة فق��ط بع��د م��رور 

 )٤(صورةال میو ٤٢ولمدة  صغائر اوكسید الخارصینالمعاملة ب األسماككبد بین فصیصات  الحویجزات

أی�ام  ح�دوث ٧لت�ر ولم�دة /ملغ�م  ٩ص�غائر اوكس�ید الخارص�ینالمعامل�ة ب األس�ماكلكلی�ةاظھر الفحص المجھري   

 م�دة التع�رض، اذ كان�ت االف�ة المرض�یة لكلی�ة األس�ماك المعامل�ة النزف وكانت االفات المرضیة اكثر ش�دة حس�ب

رتش��اح ح��دوث النخ��ر م��ع او ی��وم  متمثل��ة باحتق��ان األوعی��ة الدموی��ة  ٢١و١٤ولم��دة  ص��غائر اوكس��ید الخارص��ینب

  فض�ال ع�ن ترس�ب القوال�ب البروتینی�ة  Interstetial nephritisالخالیا االلتھابیة ف�ي النس�یج الخالل�ي الكل�وي 

Protein Castلوحظت االفات المرضیة نفسھا في كلی�ة األس�ماك المعامل�ة و، )5(صورة ال داخل النبیبات الكلویة

یوم ولكن اقل شدة اذ تمثلت باحتقان األوعیة الدمویة وارتشاح الخالی�ا االلتھابی�ة، ٢١بأوكسید الخارصین الكل بعد 

خض���اب ال���دم ی���وم ل���وحظ وج���ود  ٢٨ولم���دة  ص���غائر اوكس���ید الخارص���ینوعن���د اس���تمرار معامل���ة األس���ماك ب

 Cloudy swelling  الھیموسیدرین مترسبة في س�ایتوبالزم الخالی�ا البلعمی�ة ال�ى جان�ب ح�دوث الت�ورم الغیم�ي

ولك�ن بش�دة اق�ل عن�د اج�راء الفح�ص النس�جي نفس�ھا  االف�ات تمثل�ت ھ�ذه،  )٦(صورةالوارتشاح للخالیا االلتھابیة 

النس��جي  لكلی��ة واظھ��ر الفح��ص المجھ��ري . ی��وم ٢٨-٢١ید الخارص��ین الك��ل لم��دة لكلی��ة األس��ماك المعامل��ة بأوكس��

یوم  حدوث النخر في بعض من النبیبات الكلویة وتوسف  ٣٥ولمدة  صغائر اوكسید الخارصینمعاملة باألسماك ال

االلتھابی��ة الخالی��ا الظھاری��ة المبطن��ة للنبی��ب الكل��وي وأنس��الخھا ل��داخل تجوی��ف النبی��ب الكل��وي وارتش��اح الخالی��ا 

 من المعاملة بصغائر اوكسید الخارصین اذ ٤٢وكانت االفات المرضیة النسجیة اكثر شدة عند الیوم  ) ٧(الصورة

 فض��ال ع��نوانس��الخ الخالی��ا الظھاری��ة المبطن��ة للنبیب��ات الكلوی��ة  ف��ي  النبیب��ات الكلوی��ةش��دید ل��وحظ ح��دوث نخ��ر 

 ام�ا، )٨(ص�ورةال Diffuse infiltrationوبش�كل منتش�ر  ف�ي النس�یج الكل�وي الخالل�ي ارتشاح الخالی�ا االلتھابی�ة

اق�ل ش�دة اذ ل�وحظ ح�دوث كان�ت ی�وم  ٤٢االفات المرضیة لكلیة األسماك المعاملة بأوكسید الخارص�ین الك�ل لم�دة 

  .التورم الغیمي وضخامة الخالیا الظھاریة المبطنة للنبیبات الكلویة
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یوض�ح ح�دوث  ی�وم  ١٥لم�دة  لت�ر/ملغ�م ٩بتركی�ز معاملة الكارب الشائع سماك إلمقطع في نسیج كبد) ١(صورةال

  .b(H&E،105X(ارتشاح الخالیا االلتھابیةو) a(التنكس الفجوي في الخالیا الكبدیة 

  

یوم یوضح فیھا ح�دوث  ٢٨لتر لمدة /ملغم ٩بتركیزمعاملة الشائع  الكاربسماك إلمقطع في نسیج كبد )2(صورةال

  .c (H&E،105X(مع تثخن لجدار األوعیة الدمویة)b(وارتشاح الخالیا االلتھابیة) a(النخر 

c  
b  

  

a  

a 
b 

a 

a 



Basrah Journal of Veterinary Research,Vol.17, No.3,2018 
Proceeding of 6th International Scientific Conference,College of Veterinary Medicine 
University of Basrah,Iraq 

 

19 

  

 ا انكم�اشیظھر فیھیوم  ٣٥لتر لمدة /ملغم ٩بتركیزمعاملة الكارب الشائع سماك إلمقطع في نسیج كبد )3(لصورةا

  . b (H&E،420X(واحالل نسیج دھني مكانھ )a(وضمور نسیج البنكریاس

  

 فیھا تكاثر یوم یظھر ٤٢لتر ولمدة/ملغم ٩بتركیزمعاملة الكارب الشائع سماك إلمقطع في نسیج كبد  )4(صورةال

  .a (H&E،420X(یة وتثخین حویجزات فصیصات الكبد الخالیا اللیف

b 

a 

a 

 

a 
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ی�وم یوض�ح ح�دوث ارتش�اح  ٢١و١٥لت�ر ولم�دة/ملغ�م ٩نسیج كلیة ألسماك معامل�ة بتركی�زمقطع في ) 5(الصورة 

، )d(وح���دوث النخ���ر ) c(، ترس���ب القوال���ب البروتینی���ة)b(احتق���ان األوعی���ة الدموی���ة ) a(الخالی���ا االلتھابی���ة  

H&E،105X .  

  

التورم یوضح یوم  ٢٨لترولمدة /ملغم ٩بتركیزمعاملة الكارب الشائع  سماكإلمقطع في نسیج كلیة  )6(صورةلا

  c(H&E، 420X(، ترسب الھیموسیدرین)b(ارتشاح الخالیا االلتھابیة ) a( الغیمي

  

c 

d  

a 

 

b 

b  c 

a 



Basrah Journal of Veterinary Research,Vol.17, No.3,2018 
Proceeding of 6th International Scientific Conference,College of Veterinary Medicine 
University of Basrah,Iraq 

 

21 

  

فی�ھ توس�ف ی�وم یوض�ح  ٣٥لت�ر /ملغ�م ٩بتركی�ز معامل�ةالك�ارب الش�ائع  س�ماكإلمقطع في نسیج كلی�ة )٧(صورةال

  .H&E(c ،420X(وارتشاح الخالیا االلتھابیة) b(حدوث النخر) a(الخالیا الظھاریةالمبطنة للنبیب الكلوي 

  

 الش�دید نخ�رالی�وم یوض�ح  ٤٢لت�ر /ملغم ٩ بتركیزمعاملة الكارب الشائع  سماكإلمقطع في نسیج كلیة )٨(صورةال

وارتش��اح الخالی��ا االلتھابی��ة ف��ي النس��یج ) a(وانس��الخ الخالی��ا الظھاری��ة المبطن��ة للنبیب��ات الكلوی��ةلنبیب��ات الكلوی��ة ل

 .b( ،H&E،420X(الكلوي الخاللي

  

  المناقشة

 

a 

c  

c b 

 

a 

a 

a 

b 



Basrah Journal of Veterinary Research,Vol.17, No.3,2018 
Proceeding of 6th International Scientific Conference,College of Veterinary Medicine 
University of Basrah,Iraq 

 

22 

دیس�ي لترف�ي /الكری�اتینین ملغ�م مس�توىتاثیر صغائر اوكسید الخارص�ین واوكس�ید الخارص�ین الك�ل عل�ى مع�دل 

  -: مصل دم األسماك

لم�ا ل�ھ عالق�ة بوظ�ائف الكلی�ة اذ  األس�ماكمعدل نشاط الكریاتینین ف�ي مص�ل دم  السریریة لتقدیرتتركز االھمیة    

 Creatineنھ��ائي لتكس��یر الكری��اتین فوس��فیت  والكری��اتینین ن��اتج مع��دل ترش��یح الكبیب��ةعلى اً جی��د اً یع��د مؤش��ر

Phosphate أن ل�وحظ ب� األس�ماكوف�ي  في الجسم ویطرح ال�ى خ�ارج الجس�م ع�ن طری�ق الكلی�ة وبمع�دالت ثابت�ة

  .)١١(االسماك  في كلنفسھا المستویات مستویات الكریاتینین تكون ضمن 

زداد تركی�ز وم�دة التع�رض للم�ادة إال�ذي اش�ار ال�ى ان�ھ كلم�ا  )12(تطابقت نتائج ھذه الدراسة مع نتائج الباحث    

الك�ارب المعرض�ة لكبریت�ات السمیة یؤدي ال�ى ح�دوث ارتف�اع ف�ي مع�دل نش�اط الكری�اتینین ف�ي مص�ل دم اس�ماك 

 أس��ماكتع��رض ال��ى ان  )١٣(الباح��ث  ی��وم واش��ار ٢٨و١٤و٧لت��ر ولم��دة /ملغ��م)  ١٠و ٥(الخارص��ین وب��التراكیز

ال�ى ح�دوث زی�ادة ف�ي مع�دل  ی�ؤدي م�ایكروغرام ٢٠٠عن طریق الحق�ن بالوری�د وبتراكی�ز  TiO2القوس قزح للـ

 .األسماكفي مصل دم الكریاتینین نشاط 

ف�ي لت�ر /وح�دة دولی�ة   ALTنش�اط أن�زیم وكسید الخارصین واوكسید الخارصین الكل على معدل تأثیر صغائر ا

  -:مصل دم األسماك

،  لذا أدى تعرض األسماك للتركیز دون )١٤(الكبد على حدوث االذى الخلوي في نسیج مؤشراً  ALTیعد أنزیم   

لت�ر ال�ى ح�دوث تغی�ر /ملغ�م١٢لتر وأوكسید الخارصین الك�ل /ملغم٩أوكسید الخارصین صغائر الممیت الوسطي ل

المادتین عن مجموعة السیطرة واتفقت نت�ائج  تافي المجموعات التي تمت معاملتھا بكل ALTنشاط أنزیم معدلفي 

ف���ي مص���ل دم  ALTزیم أن���ال���ى ح���دوث زی���ادة ف���ي نش���اط  أش���ارال���ذي  )١٥(انم���ع نت���ائج الباحث��� الدراس���ةھ���ذه 

  .یوم ٢١الخارصین ولمدة لصغائر أوكسیدعند تعرضھا  O.mossambicusأسماك

الخارصین والذي ی�ؤدي ال�ى ح�دوث  لصغائر أوكسیدالمزمن  تأثیرعن ال ةزیم ناتجنھذه الزیادة في نشاط ھذا األ  

الی��ھ الباح��ث  أش��ارما وھ��ذا ص��غائر الم��وادوالت��ي ھ��ي اح��دى االلی��ات الرئیس��ة لح��دوث التس��مم ب اإلجھ��اد التأكس��دي

والت�ي ب�دورھا ت�ؤثر عل�ى غش�اء  كس�جین الح�رةوت�ؤدي ال�ى تك�وین ج�ذور األ اإلجھاد التأكس�ديعملیة  نإ، )١٦(

الطبقة الدھنیة في الغشاء وبالتالي خلل في نضوحیة الغشاء الخلوي  ثم اض�طراب ف�ي  أكسدةالخلیة وما تسببھ من 

  .(17)زیمات نالى خارجھا وبالتالي ارتفاع مستوى األت الخلیة وتحرر مكونات الخلیة یاوظائف عض

ف�ي لت�ر /وح�دة دولی�ة   ALP منش�اط أن�زیتأثیر صغائر اوكسید الخارصین واوكسید الخارصین الكل عل�ى مع�دل 

  -: األسماكمصل دم 

ق�د ادى ال�ى ح�دوث  زی�ادة ی�وم  ٢١الخارصین الكل  ولمدة  أوكسیدب األسماكمعاملة  الدراسة أن من ھذه اتضح 

وج�اءت نتیج�ة ھ�ذه الدراس�ة متطابق�ة م�ع نت�ائج  عن مجموعة الس�یطرة ALPزیم أنفي نشاط  P)>10.0(معنویة 

تعرض��ھا  عن��د O.niloticusال��ذي اش��ار ال��ى ح��دوث ارتف��اع معن��وي ف��ي مص��ل دم اس��ماك )١٨( الباح��ثدراس��ة 

ان معاملة االس�ماك ) ٣(الجدول یوم واتضح من   ٢٨و ١٤و٧للتركیز دون الممیت الوسطي للخارصین الكل بعد 

یوم لم تختل�ف معنوی�ا  )٤٢و٣٥و ٢٨و٢١و١٤و ٧(وللمدة بصغائر اوكسید الخارصین واوكسید الخارصین الكل 
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موع�ات ع�ن مجموع�ة الس�یطرة وھ�ذه النت�ائج عن مجموعة السیطرة اال انھ كان ھناك فروق حسابیة بین ھذه المج

الجھ�از  فض�ال ع�ن أم�راضیة اوس�داد القن�اة الص�فرأنذى السمي ف�ي نس�یج الكب�د وأللحدوث ا اً حیوی اً مؤشر تعطي

 أس����ماكتع����رض  أنال����ى  أش����اروال����ذي  (15)انالنت����ائج  م����ع نت����ائج الباحث���� اتفق����ت ھ����ذه .الھیكل����ي العظم����ي 

O.mossambicus ج��زءاً ) ١٠٠و٨٠و٧٠(ح��ت ب��ین اوتر ص��غائر اوكس��ید الخارص��ین ق��دمختلف��ة م��ن  لتراكی��ز 

  .في مصل الدم ALPدى الى حدوث ارتفاع في مستوى نشاطا ممابالملیون 

لصغائر اوكسید الخارصین وأوكسید الخارص�ین الك�ل للتركیز دون الممیت الوسطي  النسجیةالتغیرات المرضیة 

  .الشائع الكاربأسماك في 

 ھ�ووزیم�ات نیدخل في كثیر من العملی�ات االیض�یة وتص�نیع األاألساسیة المھمة ویعد الخارصین من العناصر 

ی�ؤدي ال�ى اض�طرابات  األس�ماكزی�ادة تركی�زه ع�ن المس�توى الطبیع�ي ال�ذي تحتاج�ھ  أنمھم لنم�و األس�ماك غی�ر 

  . (19)یضیة أ

فضال عن   (20)االساس في تراكم المواد السمیة والمعادن الثقیلة وازالتھا من الجسم العضو  الكبدیمثل 

لح�دوث التل��وث ف�ي البیئ�ة المائی�ة وذل�ك م�ن خ�الل  ح�دوث تغیی��رات   حیوی�اً  ھ�ذا فف�ي األس�ماك یع�د الكب�د مؤش�راً 

نت�ائج ھ�ذه الدراس�ة وھ�ذا مادل�ت علی�ھ  واضطرابات فسلجیة فضالعن خلل في فعالیة األنزیمات وتحطم العضیات

حیث لوحظ أن�ھ عن�د معامل�ة األس�ماك ب�التركیز دون الممی�ت الوس�طي لكلت�ا الم�ادتین ص�غائر اوكس�ید الخارص�ین 

وأوكسید الخارصین الكل ولفت�رات زمنی�ة مختلف�ة ق�د ادى ال�ى ح�دوث تغی�رات مرض�یة نس�جیة ف�ي كب�د األس�ماك 

أی�ام م�ن المعامل�ة بص�غائر اوكس�ید  ٧تعرض ولوحظ أنھ بع�د المعاملة بكلتا المادتین  وكٌل على حدة وحسب مدة ال

م������ن ان  )٢١( الخارصین وأوكسید الخارصین الكل حدوث النزف في متن الكبد وھذا ما اشار الیھ الباحثان

(  AL2O3للتركی����ز الممی�����ت الوس����طي لص����غائر اوكس����ید االلمنی�����وم  O.mossambcusتع����رض اس����ماك  

 Portalعة قد ادى ال�ى ح�دوث تغی�ر مرض�ي ف�ي تركی�ب الوری�د الب�ابي سا ٩٦جزء بالملیون لمدة ) ٢٤٥و٢٣٥

Vein وتنكس الخالیا الكبدیة وتجمع خالیا المیالنیةالبلعمیةMelanomacrophage  وكانت االفة المرضیة اكث�ر

) ٢١و ١٥(شدة عند استمرار معاملة األسماك بالتركیز دون الممی�ت الوس�طي لص�غائر اوكس�ید الخارص�ین ولم�دة

من المعاملة اذ لوحظ حدوث التنكس الفجوي وترسب صبغة الھیموسیدرین وتطابقت ھذه النتائج مع ما ذك�ره  یوماً 

لت��ر ق��د ادى ال��ى /ملغ��م ) ٢٠٠، ١٠٠(م��ن أن معامل��ة أس��ماك الك��ارب بص��غائر أوكسس��ید التیت��انیوم  (22)الباح��ث 

البنكری��اس –ري للنس��یج الكب��دي ح��دوث النخ��ر والم��وت المب��رمج  لكب��د األس��ماك  وج��اءت نت��ائج الفح��ص المجھ��

یوم والتي دلَت على حدوث ض�مور  ٣٥لتر ولمدة /ملغم ٩لمجموعة األسماك المعاملة بصغائر اوكسید الخارصین

ال�ذي أش�ار ال�ى (23) النسیج البنكریاسي واحالل النسیج الدھني حول نسیج البنكریاس متطابقة  مع نتائج  الباح�ث

أوكسس��ید التیت��انیوم  ق��د ادى ال��ى ح��دوث النخ��ر ال��دھني ح��ول نس��یج  لص��غائرO.myksis  أس��ماكأن تع��رض 

  .البنكریاس 

إن سبب حدوث النزف عند معاملة األسماك بصغائر اوكسید الخارصین وأوكسید الخارصین الكل وذلك بسبب 

ة أیون الخارصین والذي یتحرر من جزیئة أوكسید الخارصین مما یؤدي ال�ى تغی�ر ف�ي نض�وحیة االغش�یة الخلوی�

 diapedesis   (24)النس�اللومنھا غش�اء الخالی�ا الظھاری�ة المبطن�ة للوع�اء ال�دموي وال�ذي ی�ؤدي ال�ى ح�دوث ا
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وایض�ا كنتیج�ة . نتیجة لقلة التجھیز الدموي ونقص األوكسجین ومن ث�م ح�دوث النخ�ر  Ischemiaوحدوث الذوى

س��الل كری��ات ال��دم الحم��ر ف��أن ھ��ذه الكری��ات س��تكون اكث��ر ھشاش��ة واكث��ر قابلی��ة للتكس��ر لتعط��ي نلخل��ل ف��ي إ

والذي یتجم�ع داخ�ل الخلی�ة البلعمی�ة  haemوالى الحدید  globinالھیموغلوبین والذي یتحلل الى المادة البروتینیة 

  .)٢٥(مؤدیاً الى التخضب بالھیموسیدرین

لفحص المجھري لنسیج كلیة االسماك المعاملة بصغائر اوكسید الخارصین واوكسید الخارصین الكل اظھر ا

ولفترات زمنیة مختلفة تغیرات مرضیة نسجیة تطابقت مع نتائج الفحص المجھري لكلیة اسماك الكارب الشائع 

الى حدوث اشار  الذيو )٢٦( كغم من وزن الجسم / ملغم)٥٠٠و ٥٠(المعاملة بصغائر اوكسید الخارصین

النزف وتنكس النبیبات الكلویة وقد یكون سبب ھذه التغیرات المرضیة الى أن صغائر المواد قابلیة االدمصاص 

بمكونات غشاء الخلیة مما یؤدي الى تغیر في تركیب الخلیة وخلل في وظیفة الغشاء الخلوي ویؤدي الى أكسدة 

  . (27)الدھون وتحرر جذور األوكسجین الحرة 

أنھ عند اجراء الى  )٢٨( الباحثتزداد أعداد األجسام الحالة في أنسجة الجسم كاستجابة دفاعیة وأشار  وقد

 ١٢لتر ولمدة /ملغم٢.٤الفحص المجھري األلكتروني لكلیة األسماك المعاملة بصغائر اوكسید الخارصین بتركیز 

أدى الى تجمع األجسام الحالة في الخالیا المبطنة للنبیبات الكلویة وھذه األجسام الحالة قد تفقد نفاذیة  اسبوعاً 

غشائھا الخلوي إما بتأثیر جذور األوكسجین الحرة أو بسبب تأثیر صغائر المواد والتي تؤدي الى فشل في وظیفة 

في نضوحیة غشاء االجسام الحالة  وبالتالي وبالتالي حدوث خلل  Lysosomal dysfunctionلة األجسام الحا

ھذه ، lysosomal iron mediated oxidative stressوcathapsins تحرر األنزیمات الحالة مثل كاثابسین

وأن تحطم المتقدرات یؤدي الى فشل في مضخة  (29) األنزیمات  تؤثر على عضیوات الخلیة وتحطم المتقدرات

Na+/K+ -ATPase  وبالتالي تحرر أیون البوتاسیوم واحتباس أیون الصودیوم داخل الخلیة مما یؤدي الى

، وكنتیجة لتحطم ) ٢٥( حدوث خلل واضطراب في الضغط األوزموزي وبالتالي حدوث التنكس الفجوي

ھذه  أو ربما تؤدي كل المتقدرات وتكون جذور األوكسجین الحرة فأن ھذا یؤدي الى حدوث موت الخلیة المبرمج

المسببات الى حدوث النخر وھذا ما تمت مالحظتھ عند اجراء الفحص المجھري لكلیة األسماك المعاملة بصغائر 

 . یوم بحیث لوحظ حدوث النخر التجلطي للنبیبات الكلویة ٣٥اوكسید الخارصین ولمدة 
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ABSTRACT  

   The toxic effects of sub lethal concentrations of both N ZnO was 9 mg/L and for 

ZnO was 12 mg/L were used for 7, 14. 21, 28, 35 and 42 day. The activity of  Alanine 

amino Transferase ALT and Creatinine in serum were significantly  increased (P< 

0.01) in fish treated by N ZnO for  7 and 21 day, while in fish exposure to ZnO for 21 

day  revealed significant  increase(P< 0.01) only in the activity of Alkaline 

Phosphatase ALP in the serum comparing with the non treated group. 

The toxic effects of both N- ZnO and ZnO in fish caused histopathological lesions in 

liver and kidney, these lesions were more sever in fish exposed to N- ZnO in  

correlation with  progression of exposure periods,.In the liver there  were congestion  

of sinusoids, vacuolar degeneration in hepatic cells at the 14th day from exposure to N 

ZnO, these lesions become more sever with progression exposure period which 

characterized by atrophy of pancreatic tissue with deposition of adipose tissue and 

proliferation  fibroblast cells after 35 and 42 day from exposure to N ZnO, while in 

the kidney there were congestion of blood vessels with protein cast deposition in renal 

tubules at 7, 14 and 21 day from exposure to N ZnO,  with exposure progression to N 

ZnO for 35 and 42 day the lesion become more sever and represented by necrosis of 

renal tubules. 
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