التأثيرات النسجية المرضية للطحلب السام Lyngbya martensiana Menegh. ex
 Gomontعلى كبد وامعاء وكلى سمكة سيفية الذنب Xiphophorus helleri
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قسم علوم الحیاة  /كلیة التربیة للعلوم الصرفة  /جامعة البصرة /العراق

الخالصة
تم في هذه الدراسة عزل الطحلب االخضر المزرق  Lyngbya martensianaمن شط
العرب في محافظة البصرة جنوب العراق وتحديد تأثيراته السمية على اسماك Xiphophorus
 helleriاذ تم فصل المركبات السامة وتشخيصها باستعمال تقنية كروموتوغرافيا الغاز -طيف
الكتلة التي تمثلت بالمركب  Cyclohexasilioxane, dodecamethylوالمركب القلويدي
غذيت
 Thioura trimethylوالحامض الدهني غيرالمشبع .7-Hexadecenoic acid
االسماك على الطحلب ولفترات متعاقبة ابتدا ًء من خمسة أيام واستمرت الى 01و 15و  01و 02
و  01و  01و  21و  01و  01و 01يوما ً وحددت التأثيرات السمية للطحلب على كبد وامعاء وكلى
األسماك لكل فترة على حدة من خالل المقاطع النسجية اذ بينت هذه المقاطع أن هذا الطحلب يسبب
تغيرات مرضية نسجية واضحة في هذه االعضاء تزداد شدتها وتنوعها مع طول مدة تناول األسماك
للطحلب .
تمثلت التغيرات في الكبد بحدوث تنكس فجوي  Degenerationفي سايتوبالزم الخاليا الكبدية
وتجمع لمواد غير حية فيه وأرتشاح  infiltrationللخاليا األلتهابية وبدت بعض الخاليا الكبدية
متضخمة  Hypertrophyو لوحظ توسع  Aneurismوأحتقان  Congestionمعظم أشباه
الجيوب الكبدية وأنحراف النوية بأتجاه أحد أطراف النواة وفي الفترات المتأخرة من التجربة حدث
تنخر  Necrosisوتليف  Fibrosisللخاليا  .بينما تمثلت التغيرات في االمعاء بحدوث تنخر
لمساحات واسعة من البطانة الظهارية ترافـق مع تجمع لخاليا الكلورايد في جدار األمعاء وتجمع
لمواد غير حية في سـايتوبالزم الخاليا الظهارية المبطنة كما عانى النسيج الضام في منطقة
الصفيحة األصيلة من التحلل وأرتشاح الخاليا األلتهابية كما ظهرت الوذمات في الطبقة العضلية
الخارجية .اما في الكلى فقد تمثلت التغيرات المرضية النسجية بتنكس خاليا بطانة النسيج الطالئي
للنبيبات الكلوية وأنتفـاخ  Swellingبعضها بينما تنخرت أعداد قليلة منها وظهرت زيادة في عدد
الخاليا البدينة  Mast cellsفي النسيج المكون للدم باإلضافة الى تحلله كما لوحظ ضمور الكبيبات
وحدوث فـرط تنسج  Hyperplasiaلخالياها وعدم انتظام مساحة بومان.
الكلمات المفتاحية  :الطحلب االخضر المزرق  Lyngbya martensianaوالتأثيرات
المرضية النسجية و . Xiphophorus helleri

.1المقدمة
تعد الطحالب الخضر المزرقة من أقـدم المجموعات الحية الموجودة على األرض إذ وجدت
في متحجرات تعـود الى قبل  3.5بليون سنة (  )Falconer , 2005فهي تستطيع العيش في بيئات
مختلفة وتتحمل مدى واسع من الظروف البيئية المختلفة (  ) Castenholz, 2001لذا تعد واحدة
من الكائنات الحية التي ال يكاد يخلو منها مسطح مائي إذ انها تشكل نسبة تصل الى أكثر من %17
من مجمـوع الهائمات النباتية  Phytoplanktonالموجودة في بيئة المياه العـذبة على مستـوى
العالم (  , ) Rohrlack et al., 2005كما انها تشكل حوالي  % 42من مجموع الهائمات النباتية
المعزولة من شط العرب في محافظة البصرة (.)Al-Mousawi et al.,1999
ان الطحالب الخضر المزرقة لها القدرة على ان تنمو وتتكاثر بغـزارة مكونة كتلة كبيرة في
الجسم المائي وهذا ما يدعى باالزدهار  )Stanley, 2004 ( Bloomingاذ يحدث نتيجة توفر
عوامل بيئية مالئمة من درجة حرارة وشدة إضاءة وأس هيدروجيني مناسب ( Soil and
 )Water, 2005مع وفرة المغذيات ومن أهمها النتروجين والفسفـور) (Carmichael, 1994
التي تضاف بشكل طبيعي أو بتدخل اإلنسان الى البيئة المائية مثل إضافة المخصبات أو طرح مياه
المجاري فيها (  . ) Falconer, 2005إن األعداد الطبيعية للطحالب الخضر المزرقة ال تشكل
خطرا ً على البيئة التي تتواجد فيها ولكن أزدهارها بإعداد كبيرة يسبب مشاكل كثيرة وأحيانا ً خطيرة
(  .)Shaw and Lam, 2007فعلى الرغم من األهمية الكبيرة لها كونها تعد مصدرا ً غذائيا ً
لألحياء المائية وجد إن بعض أنواعها ذات تأثير سمي عا ٍل إذ تنتج سموم تـؤثر على نمو األحياء
التي تتغذى عليها وخاصة األسماك (  ) Teneva et al., 2005لذا توجه االهتمام في السنوات
األخيرة اليها بسبب ما تطلقه بعض أنواعها من سموم وخاصة للبيئة المائية يطلق عليها السموم
الطحلبية  . )Van Dolah, 2000( Cyanotoxinsتعد معظم هذه السموم نواتج أيضية ثانوية
 Secondary metabolitiesلعملية األيض  Metabolismالطبيعي للطحالب ( Rastogi
. )and Sinha, 2009
لقد شخصت سموم الطحالب الخضر المزرقة منذ زمن بعيد على أنها المسببة لألمراض
المرتبطة بالمياه التي تؤدي في بعض االحيان الى موت الكائنات الحية ( ) Falconer, 1998
تتمثل هذه السموم بالسموم الكبدية  Hepatotoxinوالعصبية  Neuorotoxinsوالجلدية
 Dermatotoxinsوالخلوية  Cytotoxinsوالمهيجة Pearson et al., ( Irritant toxins
 .) 2010 ; Tan, 2007تنتج مثل هـذه السموم من بعض أنواع االجناس الطحلبية مثل
 Lyngbyaو  Microcystisو  Oscillatoriaو Nostocو Cox ( Cylindrospermopsis
 . )et al., 2005 ; Chorus and Bartram, 1999ينتج جنس  Lyngbyaوفرة من المركبات
األيضية الثانوية إذ تم عزل أكثر من  200نوع من المركبات النشطة بيولوجيا ً من أنواع جمعت
حول العالم (  ,)Blunt and Munro, 2008 ; Tan, 2007إن العديد من المركبات التي ينتجها
هذا الجنس هي مصدر قلق كبيرعلى صحة اإلنسان والحيوان إذ تسبب التسمم Intoxication
واأللتهابات الجلدية ( )Osborne et al., 2001وتكوين األورام ()Arthur et al., 2008a
وهذه المركبات قد تضيف ميزة تنافسية للطحلب لمنع األحياء العاشبة والتنافس معها بيئيا ً ( paul
 ) et al., 2007ولها تأثيرات إضافية تتمثل بأنها  Allelochemicalضد الكائنات األخرى (
.)Berry et al., 2008

 . 2مواد العمل وطرائقه
 . 1.2الطحالب
جمعت العينات المائية بصورة عشوائية من مناطق مختلفة من شط العرب في محافظة البصرة
جنوب العراق وجلبت مباشرة إلى المختبر اذ فحصت باستخدام المجهر الضوئي لعـزل الطحلب
المراد التحري عنه ثم زرع على الوسط الزرعي الصلب  Solid mediaباستعمال طريقة
التخطيط  Streakingوصوالً الى المزرعة وحيدة الطحلب  Unialgal cultureوحسب
طريقـة )  , Stein (1975بعدها شخص الطحلب باالعتماد على المصدر التصنيفي
).) Desikachary,1959
Division: Cynophyta
Class: Cynophyceae
Order: Oscillatoriales
Family: Oscillatoraceae
Genus: Lyngbya
Species : Lyngbya martensiana Menegh. ex Gomont
للحصول على مزرعة نقية  Axenic cultureأستعملت طريقة Weidman et al.,
) (1984بعدها تم إكثار العزالت النقية بوساطة الوسط الزرعي السائل المحور AL-( Chu-10
 )Aarajy, 1996بأستخدام مزارع الوجبات  Batch culturesإذ تم تلقيح الوسط الزرعي
بوساطة العزالت النقية ووضعت في كابينة النمو تحت درجة حرارة ( )25 ± 2م وإضاءة
تراوحت بين  150 –130مايكرواينشتاين  /م / 0ثا ولمدة  8 :16ساعة إضاءة  :ظالم ,رجت
المزارع بأستمرار وحصدت في منتصف الطور المستقر )Epply, 1977( Stationary phase
بعد تم تحديد معدل النمو  Growth rateبداللة الوزن الجاف  Dry weightالذي قدر بطريقة
). Fogg (1975
تم استخالص المواد السامة حسب طريقة ) Yin et al.(1997أذ تم اخذ وزن قـدره واحد
غرام من المادة الطحلبية المجفدة ووضع في دورق زجاجي يحتوي على  50ملليلتر من الكحول
األثيلي تركيز  % 80والمضاف اليه حامض الخليك لتصبح درجة حامضيته  3.5مزجت العينات
جيدا ً بأستعمال جهاز  magnetic stirrerلمدة  3 -1ساعة في درجة حرارة الغرفة (  30م)°
ثم نقلت عملية األستخالص الى الثالجة بدرجة حرارة  4م لمدة  12ساعة لغرض التشبع الكامل
بعدها تم فصل الراسب عـن الراشح بعملية الفلترة وحفظ الراشح بعد تركيزه تحت درجة حرارة
  18م لحين األستعمال  .تم فصل وتشخيص بعض المركبات السامة المعزولة من الطحلببأستعمال تقنية كروموتوغرافيا الغاز -طيف الكتلة . GC- Mass

 . 2. 2تربية األسماك وتغذيتها
(
تم جلب أسماك زينة ناضجة من نوع  Xiphophorus helleriبأوزان تراوحت بين
 ) 3 – 2غرام من محالت تربية أسماك الزينة ونقلت الى المختبر ثم وزعت الى ثالثة مجاميع
ضمت كل مجموعة  02سمكة وضعت كل مجموعة في حوض زجاجي سعة  01لترا ً ,عرضت

جميع األحواض للظروف المختبرية المحيطة نفسها  .غذيت المجاميع الثالث يوميا لحد اإلشباع
(العلي  )2009 ,إذ استعملت مزرعة طحلبية نقية للطحلب  Lyngbya martensianaكغذاء
ألسماك المجموعة األولى (المجموعة  )Aبينما أستعمل خليط من المزرعة الطحلبية والعليقة
التجارية المكونة من (  % 00بروتين خا م و  % 0دهن خام و  % 5الياف خام ) بنسبة 0:0
كغذاء ألسماك المجموعة الثانية (المجموعة  )Bوأستعملت العليقة التجارية كغذاء ألسماك
المجموعة الثالثة (المجموعة  )Cوعدت كمجموعة سيطرة  .تركت األسماك تحت ظروف التجربة
المختبرية أعاله مع المحافظة على تركيز االوكسجين المذاب باستخدام مضخات هواء.

 . 3 . 2التحضير النسيجي
تم تشريح ثالث عينات من األسماك على فترات زمنية متتالية بدأت من خمسة أيام بعد أول
يوم تغذية واستمرت الى  01و  02و  01و  02و  01و  01و  21و  01و  01و  01يوما ً وذلك
للحصول على الكبد واالمعاء والكلية ولغرض تحضير المقاطع النسجية فقد اعتمدت طريقة
) Humason (1972اذ اجريت عملية التثبيت  Fixationبعد التشريح مباشرة باستخدام مثبت
بوين  Bouin’s fixativeلمدة  00ساعة ثم غسلت لعدة مرات بالكحول االثيلي تركيز % 21
بعدها اجريت عملية األنكاز  Dehydrationبإمرار العينات في تراكيز تصاعدية من الكحول
االثيلي  % 80و  % 90و  % 100بعدها تم الترويق  Clearingباستعمال الزايلين وتم
التشريب  Infiltrationوالطمر  Embeddingبشمع البرافين درجة انصهاره  58م .قطعت
Sectioningقوالب العينات باستخدام المشراح الدوار  Rotry microscopeللحصول على
مقاطع نسجية بسمك سبعة مايكروميتر ,تم وضع المقاطع على شرائح زجاجية نظيفة بعد طليها
بطبقة خفيفة من مادة زالل ماير وصبغت  Stainingبأستعمال صبغة الهارس هيماتوكسلين
واأليوسين  .تم تغطية الشرائح الزجاجية بأغطية زجاجية بعد إضافة مادة التحميل كندا بلسم
وفحصت باستخدام المجهر الضوئي.

 . 3النتائج
 . 1 . 3وصف الطحلب
طحلب خيطي لونه اخضر مزرق تكون خيوطه طويلة مستقيمة تنمو في خصالت كثيفة
 caespitoseتحاط بغالف جيالتيني  sheathعديم اللون مكون من طبقتين وممتد الى األمام
بشكل واضح جدا ً  ,يتراوح عرض الخلية بين  10.5 – 9مايكروميتر وطولها  3 – 2.5مايكروميتر
والخاليا القمية مستديرة بدون قلنسوة يتواجد الطحلب في بيئة المياه العذبة ملتصقا ً على األسطح
المغمورة وعلى الصخور الرطبة ( الشكل .) 0

( الشكل  ) 1الطحلب االخضر المزرق Lyngbya martensiana

 .2.3طيف الكتلة للمركبات السامة المفصولة بتقنية كروموتوغرافيا الغـاز
 .0 . 0 .3المركب القلويدي  Thiourea trimethylوصيغته الكيميائية  C4H10N2Sالذي بلغ
وزنه الجزيئي  118دالتون ويشغـل مساحة قدرهـا  % 3.44من المجموع الكلي لمساحة المركبات
المشخصة ) الشكل . )2
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) الشكل  )2طيف الكتلة للمركب Thiourea trimethyl

 .0 . 0 .3المركب  7- Hexadecenoic acidوصيغته الكيميائية  C17H32O2الذي بلغ وزنه
الجزيئي  236دالتون ويشغـل مساحة قدرها  %13.46من المجموع الكلي لمساحة المركبات
المشخصة (الشكل . ( 0
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(الشكل  ( 3طيف الكتلة للمركب7- Hexadecenoic acid

 .0 . 0 .3المركب  Cyclohexasiloxane, dodecamethylوصيغته الكيميائية
 C12H36O6Si6الذي بلغ وزنه الجزيئي  429دالتون ويشغـل مساحة قدرها  % 79.87من
المجموع الكلي لمساحة المركبات المشخصة (الشكل .( 0
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(الشكل  ( 4طيف الكتلة للمركب Cyclohexasiloxane, dodecamethyl

 .3. 3الدراسـة النسجيـة لآلسماك
أظهرت نتائج الدراسة الحالية ان تغذية االسماك على الطحلب  L. martensianaفقط
(المجموعة  ) Aوعلى خليط الطحلب والعليقة (المجموعة  ) Bقـد سبب تغيرات نسجية مرضية
واضحة على كبد وامعاء وكلى سمكة  Xiphophorus helleriولوحظ أن شدة التغيرات تزداد
مع طول المدة الزمنية للتجربة  ،هذه التغبرات تختلف تبعا النواع االنسجة لهذه االعضاء :
 .1بعد خمسة أيام من بدء التجربة :أظهرت نتائج الدراسة الحالية خالل هذه الفترة عدم تأثر
تركيب كل من الكبد واالمعاء والكلى وللمجموعتين  Aو  Bوكانت مشابهة في التركيب ألسماك
مجموعة السيطرة  ( Cاالشكال  5و 6و: ) 7
تكون كبد أسماك المجاميع الثالث  Aو  Bو  Cمن مجموعة من الفصيصات ظهر
 . 1. 1الكبد َ :
في مركز الفصيص الوريد المركزي الذي تتشعب منه األشرطة الكبدية ويفصل األخيرة عن
بعضها البعض مسافات صغيرة جدا ً تمثل أشباه الجيوب الكبدية  .ويتكـون كل من تلك األشرطة
من عدد من الخاليا الكبدية المضلعة الشكل أو المكعبة وتتميز هذه الخاليا بأمتالكها نواة كروية
واحدة مركزية واضحة ذات نوية مركزية الموقع ( الشكل .) 8
 . 2. 1األمعاء  :تكون األمعاء طويلة وملتفة ويتألف جدارها من ثالث طبقات هي طبقة الغشاء
المخاطي وطبقة العضالت الدائرية والطولية يليها الى الخارج الطبقة المصلية  .ويتكون الغشاء
المخاطي من ثالث طبقات ثانوية هي من الداخل الى الخارج النسيج العمودي البسيط يليه طبقة
الصفيحة األصيلة ثم الطبقة العضلية المخاطية وتشكل هذه الطبقات الثالث معا ً تراكيب أصبعية
هي الزغابات التي تمتد بأتجاه التجويف .ومن المالحظ أن السطح الحر للخاليا الظهارية العمودية
تكون مزودة بحافة فرشاتية واضحة المعالم (الشكل . )9
 . 3. 1الكلـى  :أظهرت المقاطع النسجية للكلية أنها مكونة من عدد من النبيبات الكلوية المبطنة
بنسيج ظهاري ولوحظت الكبيبات عادة في المناطق القريبة من محفظة الكلية وتميزت بوجود

محفظة الكلية وقلة مساحة بومان  Bowman’s spaceوأنتشر النسيج المكون للدم بيـن مكونات
الكلية من النبيبات والكبيبات ( الشكل .)01
 . 2بعد  11أيام من بدء التجربة :
 . 1 . 2الكبد  :كانت التغيرات النسجية المرضية في كبد أسماك المجموعتين  Aو Bخالل هذه
الفترة طفيفة إذ أقتصرت على أحتقان  congestionأشباه الجيوب الكبدية في مناطقها البعيدة من
الوريد المركزي (الشكل .) 00
 . 2 . 2األمعاء والكلى  :أظهرت نتائج الدراسة الحالية خالل هذه الفترة عدم تأثر تركيب كل من
األمعاء (الشكل  )00والكلى (الشكل  )00وللمجموعتين  Aو Bوكانت مشابهة في التركيب
ألسماك مجموعة السيطرة .
 . 3بعد  11و 21و  21يوما ً من بدء التجربة :
 . 1 . 3الكبد  :بين الفحص المجهري لنسيج أكباد أسماك المجموعتين  Aو Bخالل هذه الفترة
زيادة في شدة التغيرات النسجية المرضية وتنوعها  ،اذ تمثلت التغيرات في النواة بأنحراف نويتها
وإزاحتها من مركزها بأتجاه أحد أطراف النواة (األشكال  14و 15و  ) 16كما عانت بعض األنوية
من تكتل المادة الكروماتينية وتركزها في محيط النواة (األشكال  00و )00وبين الفحص النسجي
إن بعض الخاليا الكبدية تبدو متضخمة  ( Hypertrophyالشكل  , )00بينما تعاني خاليا أخرى
من تنكس فجوي  Degenerationللسايتوبالزم (األشكال  02و  ) 00شمل مساحات واسعة من
الكبد  ,وكان هناك تنخر Necrosisفي بعض الخاليا فضالً عن أحتقان أشباه الجيوب الكبدية
(الشكل .) 02
 . 2 . 3األمعـاء  :أظهرت نتائج الدراسة الحالية تغيرات نسجية مرضية في األمعاء ألسماك
المجموعتين  Aو ، Bأذ بينت المقاطع النسجية ظهور تجمع لخاليا الكلورايد في النسيج الظهاري
والطبقة المصلية لجدار األمعاء كذلك فأن بعض خاليا بطانة الـنسيج الـظهاري أحتوت على مواد
غير حية تجمعت في سايتوبالزمها القمي بشكل كتلة مختلفة االشكال (الشكل  ) 00كما لوحظ تنكس
بعض خاليا النسيج الظهاري لبطانة األمعاء (الشكل  )00وتميزت خاليا قمم الطرف الحر
للزغابات بلونها الباهت جدا ً ومع مرورالوقت وصوالً للفترة  02يوما ً من بدء التجربة لوحظ
ظهور بداية تنخر خاليا تلك القمم (الشكل  .)01كما وأحدثت الخيوط الطحلبية بعض األضرار
الميكانيكية في النسيج الظهاري لبطانة األمعاء ( الشكل .) 01
 . 3 . 3الكلى  :أظهرت المقاطع النسجية ألسماك المجموعتين  Aو Bوجود الخاليا البدينة Mast
 cellsفي النسيج المكون للدم ( الشكل  . ) 00عانت بعض خاليا النسيج الظهاري في النبيبات
الكلوية من التنكس الفجـوي للسايتوبالزم (الشكل  ) 00بينما عانت الخاليا اخرى من التنخر (
الشكل  . ) 00كما لوحظ حدوث أنتفاخ  Swellingلبعض خاليا النبيبات الكلوية (الشكل ، ) 00
وعانت بعض الخاليا من تغيرات على مستوى النواة فقط أذ ظهر أنحراف لألنوية بأتجاه الغالف
النووي باالضافة الى ضمور بعضها ( الشكل .) 00

 .4بعد  31و  41يوما ً من بدء التجربة :
 . 1 . 4الكبد  :مع أستمرار تناول أسماك المجموعتين  Aو  Bلطحلب  L. martensianaتزداد
شدة التغيرات النسجية المرضية في أكبادها فتزداد مساحة المناطق التي تعاني فيها الخاليا من
التنكس الفجوي للسايتوبالزم (األشكال  00و  . )02وأظهرت دراسة المقاطع النسجية تنخر بعض
الخاليا وتبدو بعض أنويتها في مناطق التنخر ضامرة وخالية من النويات تنتهي هذه التغيرات
بتحلل كامل وموت للخاليا (الشكل  . )02كما لوحظ أزدياد أعداد الخاليا التي تـزاح فـيها النوية
بأتجاه أحد أطراف النواة (األشكال  00و  02و )00وعانت بعض االنوية من تغيـر في شكلها اذ
ظهرت بشكل هالل في محيط النواة (الشكل  )00كما ظهر تجمع لمواد بنية اللون بين الخاليا
الكبدية (الشكل  , ) 00وبين الفحص المجهري لنسيج الكبد تجمع للسوائل على شكل وذمات بين
النسيج البرنكيمي له ( الشكل  ) 00كما لوحظ أحتقان أشباه الجيوب الكبدية في بعض مناطق الكبد
( الشكل .) 00
 . 2 . 4األمعاء  :بين الفحص المجهري لنسيج أمعاء اسماك المجموعتين  Aو  Bخالل هذه الفترة
زيادة أعداد خاليا النسيج الظهاري المتنخرة في بطانة األمعاء (األشكال  00و  ) 01ولوحظ تجمع
مواد غير حية في خاليا بطانة النسيج الظهاري لألمعاء وغالبا ً تبدو بلون أصفر (الشكل ) 01
وكذلك ظهر تحلل واضح للنسيج الضام في منطقة الصفيحة األصيلة (الشكل .) 01
 . 3 . 4الكلى  :بأستمرار تناول السمكة للطحلب تزداد مساحة المناطق التي تعاني فيها خاليا
النبيبات الكلوية من التنكس الفجوي (األشكال  31و  32و  ) 33وأظهر الفحص النسجي إن بعض
الخاليا المتنكسة في بطانة بعض النبيبات الكلوية يكـون مصيرها الموت والتحلل اذ تعاني تلك
الخاليا من التنخر الذي تنتهي أحداثه بتحلل النواة والغشاء البالزمي (الشكل  .)00وعانت بعض
الخاليا من أنحراف النوية بأتجاه الغالف النووي ( الشكل  ) 00كما ظهرت تغيرات واضحة على
النسيج المكون للدم تمثلت بزيادة أعداد الخاليا البدينة (الشكل )00بينما ظهر في مناطق أخرى من
الكلية مفكـك وقليل الخاليا ( الشكل .)00
 . 1بعد  11و  01يوما ً من بدء التجربة :
 . 1 . 1الكبد  :أظهرت نتائج الفحص المجهري ألكباد أسماك المجموعتين  Aو  Bحدوث زيادة
في أعداد خاليا كوبفر وتجمع ألعداد من الملتهمات في مناطق محدودة من الكبد ( الشكل ) 00
كذلك لوحظ إزاحة النوية بأتجاه أحد اطراف النواة (األشكال  00و ) 35وتكتـل المادة الكروماتينية
في محيـطها وظهـورها بشكل هالل ( الشكل  .) 35أستمر تنكس الخاليا الكبدية ليشمل مساحات
أوسع من الكبد ( األشكال  34و ) 36وترافق ذلك مع تنخرالخاليا المتنكسة الذي أمتد لمناطق جديدة
أيضا ً ( األشكال  35و  36و  00و  . )00وأظهرت دراسة المقاطع النسجية أشارات لحدوث بداية
التليف في بعـض أجزاء الكبد ( الشكل  )36كما لوحظ أحتقان األوعية الدموية الكبيرة وتوسع أشباه
الجيوب الكبدية (األشكال .) 00
 . 2 . 1األمعاء  :تنوعت التغيرات النسجية المرضية خالل هذه الفترة اذ لوحظ أرتشاح للخاليا
األلتهابية في النسيج الضام للصفيحة األصيلة في األمعاء الدقيقة (الشكل  )01كذلك وجود وذمات
في الطبقة العضلية الخارجية بين الطبقة الدائرية والطبقة الطولية (الشكل  )01وباإلضافة الى

أستمرار تنخر البطانة الظهارية لنسيج األمعاء (األشكال  00و  )00ظهر تحلل للنسيج الضام
لمنطقة الصفيحة األصيلة لمناطق الزغابات التي عانت فيها الظهارة من التنخر (الشكل .) 00
 . 3 . 1الكلى  :أظهرت نتائج الفحص المجهري زيادة شدة التغيرات النسجية المرضية وتنوعها
في أسماك المجموعتين  Aو  Bخالل هذه الفترة وشملت هذه التغيرات كل مكونات الكلية  ،ففي
النبيبات الكلوية أزداد عدد الخاليا التي تعاني من تغيرات النواة متمثلة بأزاحة النوية بأتجاه أحد
الجوانب أو تكتل المادة الكروماتينية بشكل هالل في محيط النواة ( الشكل  ) 00وأزدادت عدد
خاليا بطانـة النبيبـات الكلويـة التـي تعانـي مـن التنخـر (الشكل  ) 00بينما أمتألت تجاويف نبيبات
أخرى بنوعين من المواد األول عبارة عن خاليا منسلخة من البطانة الظهارية للنبيبات وهي خاليا
ميتة عادة ً يمكن تميـيـز أنويتها الضامرة فـقط (الشكل  ) 02والثاني مواد غيـر حية تتقبل الصبغة
اآليوسينية في الغالب وعادة تـكون متماسكة تمأل معظم التجويف (الشكل  ,) 00أما في الكبيبات
فلوحظ تجمع لمواد غير حية تتقبل الصبغة اآليوسينية بشدة (االشكال  02و )00وحدوث فرط
تنسج لخاليا الكبيبة لدرجة يصعب عندها تمييز األوعية الشعرية الدموية فيها ومع أستمرار توالد
الخاليا تختفي مساحة بومان وتبدو تلك الكبيبات متضخمة  ،ولوحظ في الكبيبات التي تكون قريبة
من محفظة الكلية وتعاني من تلك التغيرات انها تبرز بأتجاه الخارج بشكل واضح في المقاطع
النسجية (الشكل  .) 02كما حصل تفكك للنسيج المكون للدم (الشكل  )00وأنتشرت بين مكوناته
تجمعات لمواد بنية داكنة (الشكل . )00

 . 0بعد 01و  01يوما ً من بدء التجربة
 . 1 . 0الكبد  :بينت نتائج الدراسة الحالية زيادة أكثر في شدة التغيرات النسجية المرضية ألكباد
أسماك المجموعتين  Aو  Bتمثلت بتوسع وأحتقان الوريد البابي الكبدي (الشكل  )00وتوسع
وأحتقان معظم أشباه الجيوب الكبدية ( الشكل  49و  )21وظهر في عدد من األسـماك تليف في
بعض أجزاء أكبادها (الشكل  ، )01ولوحظ تجمع مواد غير حية بنية اللون في سايتوبالزم الخاليا
الكبدية لبعض مناطق الكبد (األشكال  00و  )21كما لوحظ زيادة أعداد الخاليا التي تعاني فيها
النواة من إزاحة نويتها بأتجاه أطرافها (األشكال  00و  .)21كما أنتشرت المساحات التي تعاني
فيها الخاليا من التنخر (األشكال  48و 49و ) 21وظهر كبد بعض أسماك المجموعتين بأنه يعاني
من تنكس وتنخر واسع لسايتوبالزم خالياه ( الشكل  ) 20إذ يبدو الكبد أنه مصاب بما يشبه مرض
الكبد الكحولي . Alcoholic liver disease
 . 2 . 0األمعاء  :أظهرت دراسة المقاطع النسجية خالل هذه الفترة زيادة في شدة التغيرات
المرضية إذ أستمر التنخر للبطانة الظهارية لنسيج األمعاء ليشمل مساحات أكبر من النسيج
الظهاري في قمم الزغابات فلوحظ أمتداده بشكل تدريجي بأتجاه قاعدة الزغابة (األشكال  00و
 . ) 00وأزاحة نويات األنوية بأتجاه أحد األطراف أضافة الى تكتل المادة الكروماتينية في محيط
النواة ( الشكل  ) 00كما حصل أرتشاح للخاليا األلتهابية في الصفيحة األصيلة للنسيج الظهاري
(الشكل . ) 000

. 3 . 0الكلى  :أظهرت نتائج الفحص المجهري لكلى األسماك وللمجموعتين  Aو  Bخالل هذه
الفترة تغـيرموقع نويات أنوية خاليا بطـانة النبيبات الكلوية لتحتل موقعا ً طرفيـ ً (الشكل  )22كما
ظهر تنخر النبيبات الكلوية بشكل واسع (األشكال  20و  .)20ولوحظ توسع تجويف بعض
النبيبات (الشكل  ) 20بينما أمتألت تجاويف نبيبات اخرى بخاليا منسلخة من بطانتها الظهارية
(األشكال  22و .)20وكغيره من المكونات الكلوية تعرض النسيج المكون للدم الى تغيرات واضحة
ظهرفيه تجمع لمواد غير حية بنية اللون أنتشرت في النسيج بين النبيبات الكلوية (األشكـال .) 20
كما ظهرت مساحات فارغة بين النبيبات نتيجة لتحلل النسيج المكون للدم (األشكـال  20و ,) 20
كما وظهرت تغيرات في الكبيبات تمثلت بضمور الكبيبة التدريجي وقـد أدى هـذا الضمور الى عدم
أنتظام مساحة بومان في بعض الكبيبات إذ تبدو متوسعة من إحدى جوانبها مقارنة مع جوانب
أخرى (الشكل  ، )22بينما في كبيبات أخرى بعد  01يوما ً من بدء التجربة أختفت من المقاطع
النسجية تاركة محلها فراغات تحوي بقايا من الخاليا ( الشكل . )20

(الشكل  ) 1كبد اسماك مجموعة السيطرة (المجموعة  )Cيوضح النواة ذات النوية المركزية (األسهم) و أشباه الجيوب
الكبدية (األنجم) .قوة التكبير X 1110
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(شكل  ) 0امعاء أسماك مجموعة السيطرة(المجموعة  )Cيوضح النسيج الظهاري ( )Epوالطبقة العضلية الخارجية
( )Mmو الطبقة المصلية ( .)Seقوة النكبير 400
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(الشكل  )0كلية أسماك مجموعة السيطرة(المجموعة  )Cتوضح النبيبات الكلوية ( )RTوالكبيبة ( )GLوالنسيج المكون
للدم (األنجم)  .قوة التكبير X 400

(الشكل  ) 0كبد اسماك المجموعة  Aبعد  5ايام من بدء التجربة يوضح النواة ذات النوية المركزية (األسهم) و أشباه
الجيوب الكبدية (األنجم).قوة التكبير X 1110
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(الشكل  ) 9امعاء أسماك المجموعة  Bبعد  5ايام من بدء التجربة توضح النسيج الظهاري لبطانة االمعاء ( ) Ep
الصفيحة االصيلة (  )Lpقوة النكبير X 400

RT

RT

RT

(الشكل  ) 11كلية أسماك المجموعة  Bبعد  5أيام من بدء التجربة توضح النبيبات الكلوية ( )RTوالنسيج المكون للدم
(األنجم) .قوة التكبير X 400

(الشكل  )11كبد أسماك المجموعة  Aبعد  10ايام من بدء التجربة يوضح احتقان اشباه الجيوب الكبدية (االنجم
قوة التكبير X 400
).
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(الشكل  )12أمعاء أسماك المجموعة  Aبعد  10ايام من بدء التجربة يوضح النسيج الظهاري ( )Epاليظهر عليها اي
تغيرات مرضية  .قوة التكبير X 400
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(الشكل  )13كلية أسماك المجموعة  Bبعد  10ايام من بدء التجربة توضح النبيبات الكلوية ( )RTو النسيج المكون للدم
(األنجم ) اليظهر عليها اي تغيرات مرضية .قوة التكبير X 400

(الشكل  )14كبد أسماك المجموعة  Bبعد  20يوما ً من بدء التجربة يوضح انحراف النویة بأتجاه الغالف النووي وتكتل
المادة الكروماتینیة في محیط النواة (رؤوس االسهم) وتضخم بعض الخاليا الكبدية (االسهم) .قوة التكبير X 1000

(الشكل  )15كبد أسماك المجموعة  Aبعد  25يوما ً من بدء التجربة يوضح انحراف النوية بأتجاه الغالف النووي
(رؤوس االسهم ) وتنكس سايتوبالزم الخاليا الكبدية(االسهم النحيفة) وتنخر بعضها (االسهم الغليظة ) واحتقان اشباه
الجيوب الكبدية (االنجم ) .قوة التكبير X1000

(الشكل  )16كبد أسماك المجموعة  Bبعد  25يوما من بدء التجربة توضح انحراف النویة بأتجاه الغالف النووي وتكتل
المادة الكروماتینیة في محیط النواة (رؤوس االسهم) وتنكس سايتوبالزم الخاليا (االسهم ).قوة التكبير X 1000

(الشكل  )10امعاء أسماك المجموعة  Aبعد  15يوما ً من بدء التجربة توضح ظهور اعداد من خاليا الكلورايد في النسيج
الظهاري لبطانة االمعاء(رؤوس االسهم ) وتجمع مواد غير حية في سايتوبالزم الخاليا الظهارية(االسهم) .قوة
التكبيرX 1000

(الشكل  )18امعاء أسماك المجموعة  Aبعد  20يوما ً من بدء التجربة يوضح تنكس الخاليا الظهارية لالمعاء(االسهم).
قوة التكبيرX 400

(الشكل ) 19أمعاء أسماك المجموعة  Bبعد  25يوما ً من بدء التجربة توضح بدء تنخر بعض خاليا النسيج الظهاري
لبطانة االمعاء متمثالً بفقدان الخاليا للونها المميز بالمقاطع النسجية (االسهم ) .قوة التكبيرX 1000

(الشكل  )21أمعاء أسماك المجموعة  Aبعد  15يوما ً من بدء التجربة توضح أضرار ميكانيكية في البطانة الظهارية
(االسهم ) قوة التكبير X 200

(الشكل  )21كلية أسماك المجموعة  Bبعد  15يوما ً بدء التجربة توضح تجمع الخاليا البدينة في النسيج المكون للدم
(رؤوس االسهم) .قوة التكبير X 1000

(الشكل  )22كلية أسماك المجموعة  Aبعد  20يوما ً من بدء التجربة توضح تنكس بعض خاليا النبيبات الكلوية وضمور
انويتها (االسهم) وانحراف النویة بأتجاه الغالف النووي (رؤوس االسهم ) .قوة التكبير 1000

(الشكل  )23كلية أسماك المجموعة  Aبعد  25يوما ً بعد بدء التجربة توضح تنخر بعض خاليا النبيبات الكلوية (االسهم )
وانتفاخ بعض خالياها (رؤوس االسهم)  .قوة التكبير X 1000

(الشكل  ( 24كبد أسماك المجموعة  Aبعد  30يوما ً من بدء التجربة يوضح تنكس سايتوبالزم الخاليا الكبدية (االسهم )
وانحراف النوية بأتجاه الغالف النووي (رؤوس االسهم ) وتجمع مواد غير حية (االنجم ) قوة التكبير X 1000

(الشكل  )21كبد أسماك المجموعة  Bبعد 31يو ًما من بدء التجربة بوضح تنكس سايتوبالزم الخاليا الكبدية (االسهم
النحيفة ) وتنخر بعضها (االسهم الغليظة) وانحراف النوية باتجاه وتكتل المادة الكروماتينية في محيط النواة (رؤوس
االسهم ) .قوة التكبير X 1000

(الشكل  ) 62كبد أسماك المجموعة  Aبعد  40يوما ً من بدء التجربة يوضح انحراف النویة بأتجاه الغالف النووي
واتخاذ بعضها شكالً هاللیا ً (رؤوس االسهم ) واحتقان اشباه الجيوب الكبدية (االنجم ) .قوة التكبير X1000

(الشكل  )20كبد أسماك المجموعة  Bبعد  40يوما ً من بدء التجربة توضح تجمع سوائل بين خاليا النسيج (االنجم ).
قوة التكبير X 400

(الشكل  )28أمعاء أسماك المجموعة  Aبعد  30يوما ً من بدء التجربة يوضح تنخر النسيج الظهاري(االسهم).
قوة التكبير X 4000

(الشكل  ) 29أمعاء أسماك المجموعة  Aبعد  40يوما ً من بدء التجربة يوضح تنخر النسيج الظهاري(االسهم) وتجمع
مواد غير حية في الخاليا الظهارية (رؤوس االسهم) .قوة التكبيرX 1000

(الشكل  ) 30أمعاء أسماك المجموعة  Bبعد  40يوما ً من بدء التجربة يوضح تحلل النسيج الضام في منطقة الصفيحة
االصيلة (االنجم) .قوة التكبيرX 1000

(الشكل  ) 31كلية أسماك المجموعة  Aبعد  30يوما ً من بدء التجربة يوضح تنكس سايتوبالزم بعض خاليا النبيبات
الكلوية (االسهم النحيفة) وانحراف النوية باتجاه الغالف النووي(رؤوس االسهم) .قوة التكبير X 1000

الشكل  )32كلية أسماك المجموعة  Aبعد  40يوما ً من بدء التجربة يوضح تنكس سايتوبالزم بعض خاليا النبيبات
الكلوية (االسهم الغليظة ) وتنخربعضها ( االسهم النحيفة ) وتجمع الخاليا البدينة في النسيج المكون للدم ( رؤوس
قوة التكبير X 1000
االسهم ).

(الشكل  )33كلية أسماك المجموعة  Bبعد  40يوما ً من بدء التجربة يوضح تنكس سايتوبالزم بعض خاليا النبيبات
الكلوية (االسهم) وتفكك النسيج المكون للدم (األنجم).قوة التكبير X 1000

(الشكل  )34كبد أسماك المجموعة  Aبعد  50يوما من بدء التجربة توضح وجود اعداد من خالیا كوبفر(االسهم النحیفة)
واعداد من الملتهمات (االسهم الغلیظة ) في التسيج البرنكيمي للكبد كما يظهرانحراف نويات بعض الخاليا
وضمورالبعض االخر منها (رؤوس االسهم الصغيرة ) وتنكس سايتوبالزم الخاليا (رؤوس االسهم الكبيرة ) .قوة التكبير
X 1000

(الشكل  )31كبد أسماك المجموعة  Bبعد  50يوما من بدء التجربة توضح تنخر الخاليا الكبدية ( االسهم ) وانحراف
النوية باتجاه الغالف النووي وتكتل المادة الكروماتينية في محيط النواة (رؤوس االسهم ) .قوة التكبير X 1000
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F

(الشكل )30كبد أسماك المجموعة  Aبعد  50يوما ً من بدء التجربة يوضح تنكس سايتوبالزم الخاليا الكبدية (رؤوس
االسهم) وتنخر بعضها (االسهم ) وبداية تليف ( .)Fقوة التكبير X 1000

(الشكل  )30كبد أسماك المجموعة  Aبعد  60يوما ً من بدء التجربة یوضح تنخر الخالیا الكبدیة (األسهم) وتوسع اشباه
الجيوب الكبدية واحتقان اوعيتها الدموية (االنجم )  .قوة التكبير X 400

(الشكل  )38كبد أسماك المجموعة  Bبعد  60يوما من بدء التجربة توضح بؤر التنخر الواسعة في الكبد (االسهم) .
قوة التكبير X 400

(الشكل ) 39أمعاء المجموعة  Aبعد  50يوما ً من بدء التجربة توضح ارتشاح الخاليا االلتهابية في النسيج الضام
للصفيحة االصيلة (األنجم) .قوة التكبير X 1000

(الشكل  )40أمعاء أسماك المجموعة  Bبعد  50يوما ً من بدء التجربة يوضح وذمات في الطبقة العضلية للجدار بين
الطبقة الدائرية والطبقة الطولية (األنجم) .قوة التكبير X 400

(الشكل  )41أمعاء أسماك المجموعة  Aبعد  60يوما ً من بدء التجربة توضح تنخر النسيج الظهاري (االسهم) وتحلل
النسيج الضام للصفيحة االصيلة (االنجم) .قوة التكبيرX400

(الشكل )42أمعاء أسماك المجموعة  Bبعد  60يوما ً من بدء التجربة توضح تنخر النسيج الظهاري (االسهم) .
قوة التكبيرX1000

(الشكل  )43كلية أسماك المجموعة  Aبعد  50يوما ً من بدء التجربة يوضح انحراف النوية باتجاه الغالف النووي وتكتل
المادة الكروماتينية في محيط النواة ( األسهم) وتجمع مواد في النسيج المكون للدم (األنجم) .قوة التكبيرX 1000

( الشكل  )44كلية اسماك المجموعة  Aبعد  60يوما ً من بدء التجربة يوضح تنخر خالیا النبیبات الكلویة (االسهم)
وتفكك النسيج المكون للدم (األنجم)  .قوة التكبير X 1000

(الشكل  )41كلية أسماك المجموعة  Bبعد  60يوما ً من بدء التجربة يوضح توسع النبيبات الكلوية (رؤوس االسهم)
وانسالخ خاليا النبيبات الكلوية وتجمعها في التجويف (االسهم ) وتجمع مواد في الكبيبة (االنجم) وتضخم الكبيبة
وبروزها الى خارج محفظة الكلية ويالحظ اختفاء مساحة بومان  .قوة التكبير X 400

(الشكل  ) 46كلية أسماك المجموعة  Aبعد  50يوما ً من بدء التجربة يوضح تجمع مواد في النبيبات و الكبيبات (االنجم
) و تضخم محفظة بومان ويالحظ اختفاء مساحة بومان .قوة التكبير X 400

شكل  )40كبد اسماك المجموعة  Bبعد  70يوما ً من بدء التجربة يوضح تنخر الخاليا (االسهم الغليظة) توسع واحتقان
الوريد البابي الكبدي(األنجم) وانحراف النوية باتجاه الغالف النووي (رؤوس االسهم) و تجمع مواد غير حية (االسهم
النحيفة) .قوة التكبير X 1000
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(الشكل  )49كبد أسماك المجموعة  Aبعد  80يوم من بدء التجربة يوضح تليف ( )Fوتنخر الخاليا الكبدية (األسهم)
واحتقان اشباه الجيوب الكبدية(األنجم).قوة التكبير X 400

(الشكل ) 11كبد اسماك المجموعة  Bبعد  80يوما ً من بدء التجربة يوضح تنخر الخاليا (األسهم الغليظة) و تجمع مواد
غير حية (االسهم النحيفة) وانحراف النوية باتجاه الغالف النووي (رؤوس االسهم) وتوسع اشباه الجيوب الكبدية
قوة التكبير X 1000
(األنجم) .

(الشكل  )11كبد أسماك المجموعة  Aبعد  80يوما ً من بدء التجربة يوضح تنكس وتنخر واسع لمعظم خاليا الكبد ( يشبه
مرض الكبد الكحولي ( )alcoholic diseaseاألسهم) .قوة التكبير X 400

(الشكل ) 12امعاء أسماك المجموعة  Aبعد  70يوما ً من بدء التجربة توضح تنخر النسيج الظهاري لبطانة
األمعاء(االسهم)  .قوة التكبير X400

(الشكل  )13امعاء أسماك المجموعة  Aبعد  80يوما ً من بدء التجربة توضح تنخر النسيج الظهاري لبطانة األمعاء
(االسهم) وارتشاح الخاليا االلتهابية في الصفيحة االصيلة (رؤوس األسهم)  .قوة التكبير X400

(الشكل  ) 14امعاء أسماك المجموعة  Bبعد  80يوما ً من بدء التجربة توضح انحراف النوية باتجاه الغالف النووي
وتكتل المادة الكروماتينية في محيط النواة (رؤوس االسهم) .قوة التكبير X1000

(الشكل  )11كلية أسماك المجموعة  Aبعد  70يوما ً من بدء التجربة توضح عدم انتظام مساحة بومان (االنجم) وانسالخ
خاليا النبيبات الكلوية وتجمعها في التجويف (األسهم) وانحراف النوية باتجاه الغالف النووي (االسهم) .قوة التكبير
X 1000

(الشكل  )56كلية أسماك المجموعة  Bبعد  70يوما ً من بدء التجربة توضح تنخر خاليا النبيبات الكلوية (االسهم )
وانسالخ بعض خالياها وتجمعها في تجويفها (رؤوس االسهم) ووتجمع مواد بنية االون غامقة في النسيج المكون للدم
قوة التكبير X 1000
(االنجم) .

(الشكل  )57كلية أسماك المجموعة  Aبعد  80يوما ً من بدء التجربة يوضح تنخرالنبيبات الكلوية وتحلل بعضها (االسهم)
وتحلل النسيج المكون للدم (االنجم) .قوة التكبيرX 400

(الشكل  ) 58كلية أسماك المجموعة  Bبعد  80يوما ً من بدء التجربة يوضح توسع النبيبات الكلوية (رؤوس االسهم)
وتحلل الكبيبات (االسهم) وتحلل النسيج المكون للدم (األنجم) .قوة التكبيرX 400

المناقشة
يضم جنس  65 Lyngbyaنـوعـا ً ( ) Desikachary, 1959أال ان الدراسات لم تتناول إال
عدد قليل منها  ،ويعد النوعين  Lyngbya majusculaو  Lyngbya wolleiمن أكثر األنواع
التي أجريت األختبارات الحيوية عليها (  .)Luesch et al., 2000; Carmichael, 1997تم
في الدراسة الحالية عزل الطحلب  Lyngbya martensianaمن البيئة المائية المحلية  ،وتم
تنقيته وتنميته واكثاره واجراء عملية االستخالص الكحولي عليه لفصل وتشخيص المركبات السامة
بأستخـدم جهـاز كروموتوغرافيـا الغـاز -طيـف الكتلـة  .أثبت التحليل على أساس البيانات المتوفرة
من جهاز  GC-Massأن المستخلص الكحولي الخام يحتوي على العديد من المركبات وأن
العناصر األساسية فيها هي المركب القلويدي  Thiourea trimethylبمساحة مقدارها 3.44
 %والمركب  7-Hexadecenoic acid, methyl esterبمساحة مقدارها  % 13.46وهو
من األحماض الدهنية غير المشبعة الذي يعد من مكونات الغشاء الخلوي في البكتيريا ذاتية التغذية
السالبة لصبغة گرام ومنها الطحالب الخضرالمزرقة ()www.caymanchem.com
والمركب  Cyclohexasiloxane, dodecamethylبمساحة مقدارها  . % 79.87تمتلك هذه
المركبات الثالث أكبر مساحة من المجموع الكلي لمساحة المركبات المشخصة بوساطة جهاز
 GC-Massومن المحتمل أنها سبب الفعالية الحيوية للطحلب أذ أن المركب الذي يعطي أكبر
(  ) Manilal et al., 2010لذا تعد هذه المركبات
مساحة يعـزى اليه سبب التأثير السام
هي السبب في التغيرات النسجية المرضية التي حدثت في أعضاء سمكة Xiphophorus
. helleriلقد أزدادت شدة التغيرات مع طول فترة تغذية األسماك على الطحلب ولكال
المجموعتين  Aو  Bوقـد سجلت دراسات أخرى وجود عالقة بين شدة التغيرات التي تحدث في
األحياء المختلفة ومنها األسماك وطول فترة التعرض للمواد السامة ( Pathan et al., 2010
).
إن توسع وأحتقان األوعية الدموية الذي لوحظ في األعضاء المدروسة وللفترات الزمنية
المختلفة حدث كأستجابة ألتهابية ( )Weissman, 1992للتأثير السمي للطحلب إذ تؤدي
األلتهابات بشكل عام الى أحتقان األوعية الدموية أمـا بسبب األضطرابات التي تحدثها مسببات
األلتهاب في اآلليات التي تحافظ على المستوى الطبيعي لضغـط الدم أو نتيجة حدوث الضرر في
موقع األلتهاب نفسه ( , )Mallat, 1985كما يعد أرتشاح الخاليا األلتهابية في االعضاء المدروسة
وتجمع السوائل بين األنسجة المختلفة ( وذمات)  Oedemaعالمات أخرى على األستجابة
األلتهابية لتلك االنسجة للتاثيرالسمي للطحلب .
خالل العمليات الحيوية التي تجري في األنسجة المختلفة وخالياها من عمليات أمتصاص
 absorptionوتوزيع  distributionوطرح المواد  eliminationفـأن السموم الداخلة الى
الجسم سوف تواجه في البدء أغشية الخاليا وعضياتها قبل أن تصل الى أهدافها وبالتالي فأن تلك
األغشية تعد عائقا ً أمام المواد السامة لحماية الخاليا وخالل ذلك ممكن أن تحدث السموم تغيرات
في تركيب تلك األغشية مسببة تغيرا ً في وظيفتها ( خلل وظيفي )  Dysfunctionوالسيما عمليات
النقل عبراألغشية (  ) Hodgson, 2004لذلك فأن األنتفاخ  Swellingالذي لوحظ في خاليا
األعضاء المدروسة كما في الخاليا الظهارية لألمعاء والنبيبات الكلوية و خاليا الكلورايد ربما يدل
على تغيرات في نفاذية الغشاء البالزمي في تلك الخاليا أما بفعل طبيعة مركبات الطحلب أو بفعل

أرتباط تلك المركبات مع بروتينات أغشية الخاليا وتسببها بتغيير وظيفة تلك األغشية ( Stevens
 ) et al., 2009ومن المعروف أن تغير نفاذية األغشية أو تضررها ممكن أن يؤدي بالنتيجة
النهائية الى أضرار أكبر تصل الى موت الخاليا (  ) Levison et al., 2008األمر الذي يفسر
كثرة مساحات األنسجة في األعضاء المدروسة التي تعاني من التنخر في الفترات المتأخرة من
التجربة .
يعد الكبد من أهم أعضاء الجسم تحسسا ً للسموم كونه يمثل عضو األيض الرئيس للعديد من
المواد السامة الداخلة لجسم الكائن الحي (  )Hinton, 2001لذا تظهر عليه تنوع التأثيرات
النسجية المرضية كلما أزدادت شدة تلك السموم وفاقت حد قدرته على التخلص منها  ,أن زيادة
خاليا كوبفـر  Kupfferوالملتهمات الخلوية  Macrophageالتي لوحظت في نسيج الكبد دليأل ً
واضحـا ً على األستجابة األلتهابية للسموم الطحلبية وتأثيراتها التي تمثلت بموت الخاليا السيما في
الفترة األخيرة من التجربة أذ ظهرت مساحات خالية من الخاليا ومن المعـروف أن دورالخاليا
األلتهابية وخاليا كوبفر هو ألزالة الخاليا التالفة وتنظيف النسيج من بقايا تلك الخاليا وكرد فعل
طبيعي لذلك التأثير الكبير فأن النسيج الكبدي يمأل الفراغات التي تكونت بفعل موت الخاليا بالنسيج
الليفي (  ) Stevens et al., 2009وتشير بعض الدراسات الى أن التعرض للسموم يؤدي الى
( Thophon et
حدوث تنكس في الخاليا الكبدية لفشل في تمثيل البروتين وتراكمه فيها
 ( al., 2003أو بسبب تثبيط المواد السامة عملية تصنيع البروتين من خالل تأثيره على أنزيم
البروتين فوسفاتيز (  ) Theiss et al., 1988ومع أستمرار حدوث األلتهابات أزدادت شدة
التغيرات لتصاب الخاليا الكبدية بالتنخر الذي شمل مساحات واسعة من الكبد في الفترات المتأخرة
من التجربة (  .) Curran and Crocker, 2000ان ظهور المواد البنية في برنكيما الكبد ربما
تعود الى أنسداد القنوات الصفراوية وقنياتها بفعل المواد السامة أو بفعل تحطم خاليا الكبد مما أدى
الى حدوث األلتهابات في مواقع االنسداد .
أن أزاحة النوية وتضخم بعضها وتكتل المادة الكروماتينية في محيط النواة قرب الغالف
النووي في االعضاء المدروسة ربما تحدث بسبب أرتباط المواد السامة مع الحوامض النووية
 DNAو  RNAمسببة تقطعها () Chorus et al., 2000; Hawkins et al., 1997
أن المواد التي تجمعت في السايتوبالزم القمي بشكل غير طبيعي في بطانة األمعاء ربما تمثل
خاليا مخاطية  Goblet cellsوبفعل التأثير السمي للطحلب أصبحت هذه الخاليا غير قادرة على
أطالق محتوياتها المخاطية أما بسبب تغيرات في الغشاء أو تغيرات في طبيعة المواد ومثل هذه
الحالة المرضية التي تصيب الخاليا المخاطية يطلق عليهـا Curran ( mucoid degeneration
.) and Crocker, 2000
ان الكلية واحدة من األعضاء التي تتأثر بتلوث المياه ( )Thophon, et al., 2003أذ تعمل
على تصفية الدم الحامل للسموم وتزداد كمية السموم فيها خالل نفس الفترة التي يحدث فيه تضرر
للكبد ( )Falconer et al., 1983وحصلت العديد من التغيرات النسجية المرضية في الكلية فقـد
لوحظ تنخر خاليا النبيبات الكلوية وتحلل بعضها بالكامل والذي قد يحـدث بسبب تحطم الهيكل
الساند للخاليا بفعل تثبيط األنزيمات الخاصة بها بفعل التأثير البالغ للسموم  .وتعمل هـذه السموم
على تثبيط تصنيع البروتين بوساطة األرتباط إلى الحوامض النووية  DNAو  RNAمؤدية

الى تقطيعهـا (  .) Chorus et al., 2000 ; Hawkins et al., 1997كذلك من التغيرات
تنكس خاليا النبيبات وتغيرات في الكبيبات أذ أن التغيرات التي لوحظت في الكلية تجعلها غير
قادرة على تأدية وظائفها بشكل طبيعي وهذا يعني حدوث خلل في وظائف الكلية قد يمثل ما يسمى
الفشل الكلوي  ) Bahatngar et al., 2007 ( Renal failureومن تلك التغيرات التي لوحظت
في المقاطع النسجية وتشير الى الفشل الكلوي أنسداد النبيبات الكلوية بمواد غير حية التي قد تكون
عبارة عن كالسيوم تم تكديسه فيها بسبب تثبيط أعادة أمتصاصه أو طرحه خارج الجسـم وهو
مشابه لتكوين الحصى في اللبائن (  )Curran and Crocker, 2000وربما تكون عبارة عن
أميلويد  amyloidوهو بروتين تفرزه الخاليا نتبجة تضررها (  ,) Karp, 2010أن الضررالذي
يصيب النبيبات الكلوية قد يؤدي الى انسالخ  Sloughingخالياهـا وتجمع هذه الخاليا المنسلخة
في تجويف النبيبات  .كما ظهر أختفاء مساحة بومان المحيطة بالكبيبات وربما يكون فرط تنسج
في خاليا المسراق  Mesangial cellفي الكبيبات هو السبب في أختفائها  .أما المواد البنية التي
ظهرت في النسيج المكون للدم ربما تمثل مراكز ملتهمات خاليا الميالنين وتعد هذه الحالة شائعة
في بعض األسماك ومنها  Salmo truttaو  Oreochromis mossambieusالمعرضة
لكلوريد الزئبق (  ) Handy and Penrice, 1993واألسماك األخرى المعرضة للملوثات
العضوية ( .)Pacheco and Santos, 2002
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Abstract
Blue green algae Lyngbya martensiana was isolated from Shatt Al-Arab
/Basra government / Iraq and determination of its toxic effects on fish
Xiphophorus helleri. The toxic compounds were isolated and identified by
using gas chromatography - mass technique (GC- Mass). These
compounds were cyclohexasilioxane, dodecamethyl compound, Alkaloid
compound Thioura trimethyl and unsaturated fatty acid
7Hexadecenoic acid and the. Fishes fed on algae for successive periods
starting from five days and continued to 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70
and 80 days . The toxic effects of algae were determined on the liver,
intestine and kidneys of fish for each period separately through tissue
sections.. The histological sections showed that this algae caused clear
histopathological changes in the liver, intestine and kidneys. The intensity
and diversity of these changes became more obvious with long-lasting of
feeding period.
Histopathologicalchanges in the liver represented by degeneration in
cytoplasm of hepatocytes and aggregation of non-living materials in them.
Fibrosis , infiltration of inflammatory cells , occurrence hypertrophy in
some hepatocytes and their nucleoli appear peripheral position , aneurism
and congestion of most sinusoid were detected. Consequently, these
changes leds to necrosis and fibrosis in hepatocytes during the late periods
of the experiment. The necrosis in intestine was the most significant
histological changes which appeared evidently in large areas of the lining
epithelial combined with of chloride cells aggregation in the intestinal wall
and aggregation of non-living substances in cytoplasm of epithelial cells
lining. The lamina propria of connective tissue underwent from lyses and
infiltration of inflammatory cells as well as oedema was observed. In
kidney , the histopathological changes represented by degeneration in
lining epithelial tissue of renal tubules and swelling in some of them and

necrosis in other. There was an increase in the number of mast cells in
hematopoietic tissue in addition to its analysis in glomerules. Atrophy and
hyperplasia was also seen and irregularity of Bowman's space
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Histopathological
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