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ABSTRACT  

The pathological effect due to effect of petroleum hydrocarbon on common carp 
Cyprinus carpio and then reflected indirectly on human health was studied. Seven 
groupsof fish were exposed to seven different concentrations 
(0.04,0.08,0.12,0.16,0.20,0.24,0.28)ml\100ml consequences , the eighth group was 
left as control group (without addition) The fish was observed for 72 hours to detect 
the non killed concentration (LC0),the concentration kill half (LC50) and concentration 
killed to all (LC100) (0.20,0.24,0.28)ml/100ml respectively . A group of fish was 
exposed acutely to the concentration (0.20) that does not killed. The fish carried to 
another aquarium contain tap water and watched for seven days after that we take 
tissue sections from the exposure fish organs (liver, intestine , muscles, gills, brain, 
kidney ).The samples was diagnosed Histopathologically,  The Results showed an 
appearance of pathological signs represented by nervous signs, abnormal swimming 
produce by toxic effect on the central nervous system and histopathological changes 
represented by congestion of blood vessels, perivascular inflammatory cuffing 
chronic type in addition to vaculation of the cell and single cell necrosis in some of 
them  . 
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من تعرض اسماك الكارب  ةالناتج ةالنسجی ةالمرضی اتدراسة مختبریة للتأثیر

 لفضالت مصفى الدورة .Cyprinus carpio Lاالعتیادي 
  

   الخالصة
مركب ات ل اس ماك الك ارب االعتی ادي تع رضرضیة النسجیة الناتجة ع ن دراسة التأثیرات الم تتم

س  بعة تع  ریض  ت  محی  ث .اإلنس  انعل ى ص  حة بص  ورة غی  ر مباش  رة بالت  الي انعكاس  ھا و الھی دروكربون
 0.18, 0.12, 0.08, 0.04(من الفضالت مختلفةتراكیز إلى  الكارب االعتیادي مجامیع من أسماك
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 س ماك  لم دةاأل متابع ة تمتو جموعة الثامنة كسیطرةوتركت الم مل100/مل )0.28, 0.24, 0.20,
 0.28 (لك ل الع دد القات ل القاتل لنصف العدد والتركی زالتركیز و  غیر القاتلالتركیزلتحدید  ساعة 72

غی ر القات ل  ركی زتللألس ماك مجموعة من ا  وتم تعریض ، على التواليمل 100/مل  )0.20, 0.24,
ای ام بع د  7مراقبتھا لم دة  توتم ثم نقلت االسماك الى احواض ماء نظیفة,ساعة  72لمدة  حادارضا تع

, ) كلی ة,غالصم دم اغ,عضالت,امعاء,كبد(مقاطع نسجیة من أعضاء األسماك المعرضة  حضرتذلك 
بین ت النت ائج ظھ ور أع راض مرض یة ظاھری ة تمثل ت و ,رض یا حیث ت م تش خیص النم اذج النس جیة م

ى الجھ از مات تھیج عصبي و سباحة األسماك بصورة غی ر طبیعی ة نتیج ة ت أثیر الم ادة الس امة عل بعال
تغی  رات نس  جیة مرض  یة تمثل  ت باحتق  ان األوعی  ة الدموی  ة و إحاطتھ  ا  العص  بي المرك  زي فض  ال ع  ن 

 . اتنخر مفرد في البعض منھتفجي الخالیا مع و بیة من النوع المزمنبتكففات التھا
  

  مصفىلفضالت ا,سمك الكارب االعتیادي , التاثیرات النسجیة المرضیة : مرشدة الكلمات ال  
    

  المقدمة
تؤك  د النت  ائج ان لمركب  ات الھی  دروكاربون ت  أثیر مرض  ي عل  ى اعض  اء الجس  م عن  د التع  رض  

تع  د المص  افي النفطی  ة اح  د  لتراكی  ز قلیل  ة منھ  ا وب  االخص الكب  د الن  ھ العض  و الرئیس  ي الی  ض الس  موم
ھنالك عدة بح وث اجری ت و,  ]1[ى مصادر البترول اكثر سمیة للمحیط المائ حیث تعد وثمصادر التل

   ].2[ حول تأثیر الھیدروكربونات النفطیة على االحیاء المائیة
مختلف  ة ف ي الحیوان  ات  ان التع رض للمركب  ات الھیدروكربونی ة و مش  تقاتھا تح دث اع  راض س میة

و ف ي . ]3[د الج ذور الح رة ف ي االس ماك طیة كوسیط لتولی تعمل الھیدروكربوناات النف المختبریة حیث
ل وحظ زی ادة ف ي ال دفاعات المض ادة  Carassius auratusدراسات اجریت على االسماك الذھبی ة 

ف    ي الحیوان    ات بع    د تعرض    ھا لتراكی    ز مختلف    ة م    ن  Antioxidant defencesلالكس    دة 
وث تحط یم االعض اء و االنس جة ل ھ عالق ة ح دان و اثبت بعض الباحثین ] 4[ الھیدروكربونات النفطیة

و ھنال ك بع ض الدراس ات اك دت تغی رات ف ي المع اییر الفس لجیة  ]5[ بتعرض االسماك لمش تقات ال نفط
و تعتب ر االس ماك اكث ر عرض ة للس موم الخارجی ة ف ي الم اء و  ]6[ لالسماك المتعرضة لھذه المركبات

  .الرواسب و ایضا حساسة الي اختالف في نوعیة الماء
تتعرض األسماك إل ى الھی دروكربونات النفطی ة م ن خ الل ع دة مس الك منھ ا الغالص م و الجل د و 

للتل  وث الن وظیفتھ  ا الت  نفس و التنظ  یم  و تع  د الغالص  م م  ن أھ  م و اخط  ر المس  الك, القن  اة الھض  میة 
بیئ ة م ع ال اتماس  اءعض االاكث ر  وھ ياالزموزي و التوازن الحامضي و اف راز الفض الت النتروجینی ة 

و ھ ذه (  [7] لتقی یم التل وث مؤشر حی وي یعتبر للغالصم  اي تغییر في الشكل الخارجي الخارجیة وان
  .الحیة ضد المواد السامة الخارجیةالتغیرات تعتبر حمایة و تكیف للكائنات 

و  ملوث ات البیئی ةال ھا الق درة عل ى االس تجابة لتغی راتتشیر الدالئل الحیاتیة إلى إن الكائنات لیس ل
ارتب اط الك ائن لوص ول إل ى درج ة معین ة تتناس ب وتراكم ھذه المكونات في داخل أنسجتھا ل من الممكن

عل  ى المركب  ات العض  ویة و غی  ر العض  ویة فمركب  ات  تحت  وي األج  زاء الذائب  ة بالم  اء حی  ث. م  ع البیئ  ة
تل  وث  ل  ىو الت ي تك  ون موج  ودة بمس تویات واطئ  ة ولكنھ  ا ت ؤدي إ PAHs)(الھی دروكربون العطری  ة 

م ن ال نفط الخ ام تبق ى لفت رات الذائب ة ف ي الم اء  ألج زاء الص غیرة وان ا] 8[البیئة وتصبح خطرة علیھ 
 ف ي دم االس ماك و ؤثر على نسبة األوكس جینتو .المائي وبالتالي تصل إلى اإلنسان طویلة في المحیط 

ة م ن ال نفط الخ ام ت ؤدي تاثیر  ھضم جرعة مفرد وان] 9[الذي تحصل علیھ من الطبقة السطحیة للماء 
ی   ؤثر عل   ى نس   بة  وھ   ذا (Hypoxemia)ال   ى اض   طراب ف   ي التنظ   یم االی   وني وقل   ة باالوكس   جین 

وحیوی   ة و فس  یولوجیة وس   لوكیة لالس   ماك مو  یتوق   ع ح  دوث ع   دة اس  تجابات كی,]10[ الھیموكل  وبین
نوع الحیوان د على وھذه االستجابة تعتم ]9[ المتعرضة لمستویات دون القاتلة لمركبات الھیدروكربون

- 120(وجد بان الكب د یص نع م ا ب ین  المصنع الرئیسي للبروتینات ،عد الكبد ی .]11[و مراحل حیاتھ 
كم ا .كغم في الیوم الواحد ، و ان نصف ھذه الكمیة المصنعة تقریبا موجودة في البالزما / ملغم ) 300

م ینق   ل خ  ارج الخلی   ة م   رورا للخالی  ا الكبدی   ة وم   ن ث   polysomsان االلب  ومین یص   نع ف  ي بع   ض 
من تغی رات مرض یة تس بب قل ة معنوی ة ف ي  و بما ان الكبد یعاني ]12[ بالجیبانیات و القنوات اللمفاویة
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راض الواض   حة للتس   مم ان تحط   م الكب   د ھ   و اح   د االع    ).الكلی   ة المكون   ة لخالی   ا ال   دمالبروتین   ات 
طان الكب    د و تس    مى ایض    ا ، بم    رور الوق    ت ھ    ذا ال    تحطم یتط    ور ال    ى س    ر بالھی    دروكاربونات

Hepatobiliary tumor  اوhepatocellular carcinoma ب التحري ع ن اس باب  بدأ الباحثون
الكب د و ھ ذه تحف ز  إنزیم ات إنت اجعل ى  ، ھنالك شك في تاثیر مركب ات الھی دروكربونھذه السرطانات

    .سرطان الكبد تنتج أخرى أسبابونمو سرطان الكبد 
ان مركب  ات الھی  دروكربون تت  داخل م  ع ملوث  ات غ  ذاء معروف  ة مث  ل  تش  یر بع  ض الدراس  ات ال  ى

nitrosamine  ن واتج ای ض . الذي یتك ون بع د اس تھالك اللح وم المحفوظ ة تحدی دا لتك وین الس رطان
ر عملیة تحویل الدھون في مج رى تغی تؤدي الىوالكبدیة مباشرة  تقتل الخالیا  مركبات الھیدروكربون

ك  ل ھ  ذه ممك  ن ان ت  ؤدي ال  ى ظھ  ور . ھم  ة ف  ي الخالی  ا بالت الكیمیائی  ة الممس  تقالال  دم و تت  داخل م  ع 
  .]13[ن وتطور السرطا

ھدف الدراسة لمعرفة التأثیرات المرضیة النس جیة الت ي تس ببھا فض الت مص فى ال دورة ف ي ح ال 
 . تعرض االسماك لھا

  
  المواد و طرائق العمل

  أسماك التجربة: أوالً 
م  ن مف  اقس ف  ي  Cyprinus carpioالك  ارب االعتی  ادي  س  مكة م  ن اس  ماك )150(اس  تخدمت 

رجی ة أو أي أع راض الخالی ة م ن اإلص ابات الطفیلی ة الخامنطقة المدائن من مفاقس في منطق ة الم دائن 
) 15-10( غم ومعدل أطوال الكلی ة ) 100-50( و معدل أوزان , بأعمار اقل من سنة مرضیة أخرى

 ى ثمانیة مجامیع بواق ع ثمانی ة اس ماك ف ي ك ل مجموع ةعل حیث وزعت األسماك بصورة عشوائیة سم
م  اء  لت  ر م  ن )36(وض  ع ف  ي ك  ل ح  وض ) 60×30×60(عل  ى أح  واض زجاجی  ة معقم  ة بأبع  اد 

وجھزت باألوكسجین بواسطة مض خات ھوائی ة و كان ت كمی ة األوكس جین الت ي , Tap waterالحنفیة
  PHس األس الھی دروجیني لت ر و ق ی/ملغ م )7.5(بح دود  oxygen meterقیس ت بواس طة جھ از 

) 2±30(التجرب  ة  وثبت  ت درج ة ح  رارة الم  اء طیل ة فت  رةmeter  PHبمقی اس ) 7.5(للم اء و ك  ان 
لم  دة أس  بوعین حی  ث غ  ذیت خ  الل ھ  ذه الم  دة عل  ى أع  الف  Adaptationلت  أقلم ل ترك  ت االس  ماك,°م

ارة العل   وم وز/اص   طناعیة خاص   ة باألس   ماك جھ   زت م   ن قب   ل قس   م األس   ماك ف   ي ال   دائرة الزراعی   ة
 .والتكنولوجیا

  
  فضالت مصفى الدورة :ثانیاً 

 .جلبت من شركة مصافي الوسط في الدورةالتي تطرح الى نھر دجلة و استخدمت الفضالت
  

  المحالیل الكیمیائیة المستخدمة: ثالثاً 
 %.)10(محلول الفورمالین الدارئ المتعادل بتركیز  -1
لتحض   یر الش   رائح ) % 100,  95, 90, 80,  70(محالی   ل الكح   ول االثیل   ي و بتراكی   ز  -2
 .النسجیة 
  .للتمریر النسجي: الزایلول  -3
 .للتمریر النسجي: شمع البارافین  -4
 .صبغة االیوسین و الھیماتوكسلین لصبغ الشرائح النسجیة المرضیة -5

 
  ك من خالل إجراء التجارب اآلتیة تأثیر فضالت المصفى في األسما: رابعاً 

غی ر  ركی زت م تحدی د الت :medium lethal concentration  الممی ت الوس طي قی اس التركی ز
و ذلك بتعریض اسماك الك ارب , الممیت الكلي للفضالت  التركیزالممیت الوسطي و  ركیزالممیت والت

ت م تقس  یم األس ماك إل  ى س  بع حی  ث  ،س اعة 72)(مختلف  ة م ن الفض  الت و لم  دة  راكی زاالعتی ادي إل  ى ت
 إض افةب دون ( ماك ك ارب اعتی ادي فض ال ع ن مجموع ة الس یطرةمجامیع كل مجموعة تضم ثماني اس
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لتر من ماء خ الي م ن  36)(وضعت في األحواض المحضرة سابقا و الحاویة على  )فضالت المصفى
  . )1(جدول ال الكلور و فیما یلي التخافیف التي استخدمت لتحدید التخفیف الممیت الوسطي

  
  .صفىتخافیف الفضالت المأخوذة من الم) 1(جدول 

حجم الفضالت   رقم التخفیف
)ml(  

  )ml(الحجم النھائي   )ml(حجم الماء 

1 0.04  99.96 100 
2  0.08  99.92  100  
3  0.12  99.88  100  
4  0.16  99.84  100  
5  0.20  99.80  100  
6  0.24  99.76  100  
7  0.28  99.72  100  
8 0.00 100.00  100  

  
  دراسة التأثیرات السمیة الحادة : سادساً 

المجموع  ة األول  ى  عرض  تاس  ماك  )8(مجم  وعتین ك  ل مجموع  ة تض  م  إل  ى األس  ماكمت قس  
و ترك ت المجموع ة الثانی ة كمجموع ة , م ل م ن الم اء  )(100مل من الفضالت ف ي  )(0.20 ركیزللت

  :لمالحظةخضعت األسماك المتعرضة خالل ھذه الفترة  سیطرة 
 . الظاھریةاألعراض السریریة  .1
 .انیة و النسجیةالتغیرات المرضیة العی .2

و بع د أس بوع جمع ت  س اعة م ن التع رض نقل ت االس ماك ال ى ح وض م اء نظی ف 72بعد مرور 
أخ ذت مق اطع نس یجیة م ن و %)10( ال دارئف ي محل ول الفورم الین وت م حفظھ ا  نماذج من األعض اء

الش رائح  وت م تثبی ت و تحض یر م ل100/م ل (0.20)  غی ر القات لركی ز الس مي التع رض للتمجموعة 
بواس طة  س اعة ش ملت مرحل ة س حب الم اء  )24(من خالل تمریرھا بعدة مراح ل اس تغرقت  نسیجیةال

ال زایلین ث م غم رت بواس طة محل ول  التروی قعدة تراكیز من الكح ول االثیل ي ث م وض عت ف ي مرحل ة 
 microtomeبالش  مع لتتش  بع  و بع  دھا طم  رت بالب  ارافین لح  ین التقطی  ع و قطع  ت بجھ  از المش  راح  

میك  رون ث  م وض  عت ھ  ذه المق  اطع عل  ى ش  رائح زجاجی  ة و ثبت  ت ب  الحرارة ث  م ص  بغت ) 7-4(بس  مك 
 الت ي ثبت تبالصبغة الروتینیة الھیماتوكسلین و االیوسین و جفف ت و غطی ت بغط اء الش رائح الزجاجی ة 

 . 40xقوة تكبیر بلغت على ثم فحصت بالمجھر الضوئي] 14[بمادة كندا بلسم 
  

  و المناقشةالنتائج 
ً أو   الظاھریةاألعراض السریریة : ال

) 0.20,0.24,0.28(للتراكی  ز ظھ  رت األع  راض الس  ریریة عل  ى األس  ماك بع  د تعرض  ھا
غی ر منتظم ة م ع دقیقة من التعرض للفضالت ب دات األس ماك  بس باحة  )(30بعد مرور ف مل100/مل

رھا ف ي قع ر صعود و نزول األس ماك و بالت الي اس تقرا زیادة حركة الغالصم فضال عن فرط تحفیز و
م اء  اح واض إل ى ساعة وبعد نقلھ ا (72)الحوض و استمر ھذا االضطراب لحین انتھاء مدة التعرض 

م  ن عالم  ات الخم  ول و  و لكنھااس  تمرت تع  اني )الس  باحة طبیعی  ة(س  ماك نش  اطھادت األنظی  ف اس  تعا
لمواد المخاطی ة السباحة في قعر الحوض و عدم االستجابة للمؤثرات الخارجیة كما لوحظ زیادة إفراز ا

  .)2(الجدول  على الجلد في الیوم األول من التعرض
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  .یبین نسبة الھالكات في اسماك التعرض) 2(جدول 
النافقة او   التخفیف  عدد األسماك  مجموعة

  الھالكة
غیر النافقة 

  او الھالكة
نسبة 

  %الھالك
  %0 8  -  األول 8  )1(
 %0 8  -  الثاني 8  )2(
 %0  8  -  الثالث 8  )3(
 %0 8  -  الرابع  8  )4(
 %0 8  -  الخامس 8  )5(
  %50  4 4  السادس 8  )6(
  %100  -  8  السابع 8  )7(

  
  السماك عضاء اال التغیرات المرضیة العیانیة و النسجیة: ثانیاً 

 .ال توجد تغیرات مرضیة عیانیة: التغیرات المرضیة العیانیة •
 :التغیرات المرضیة النسیجیة •

تغیرات المرضیة ال  العضو
  النسجي التشخیص المرضي  یانیةالع

  ال توجد  الكبد

احتقان األوعیة الدمویة وإحاطتھا بتكففات التھابیة من النوع 
الخالیا الكبدیة مع تنخرمفرد في  vaculationوتفجي , المزمن 

التشخیص ) 1(تكاثر خالیا كفر كما في الشكل. البعض منھا 
 .hepatitis  التھاب الكبد : المرضي

  

  ال توجد  البنكریاس

احتقان األوعیة الدمویة مع وجود مناطق نخریة مرتشحة بالخالیا 
البالعم الكبیرة واللمفاویة و (االلتھابیة والسیما النوع المزمن

 ضيالتشخیص المر mast cell ،تواجد خالیا) البالزما
chronic pancreatitis.  

  ال توجد  االمعاء

ة الرتشاحھا بالخالیا االلتھابیة فرط تنسج الزغابات المعویة كنتیج
زیادة الخالیا الكاسیة في الطبقة المخاطي كما في ,المزمنة 

 chronicالتھاب األمعاء :التشخیص المرضي  )2(الشكل
enteritis 

  ال توجد  الغالصم

تثخن في األمشاط الغلصمیة نتیجة ارتشاحھا بالخالیا 
مع فقدان شعیراتھا ) ةالبالزما والبالعم الكبیر,اللمفیة (االلتھابیة

الغلصمیة واحتقان أوعیتھا الدمویة وحصول فرط تنسج الصفائح 
 ) .3(الغلصمیة كما في الشكل

  .hyperplasia: التشخیص المرضي 
  

  ال توجد  الدماغ
تمثلت بزیادة حمضة  neuronsتغیرات تنكسیة في العصبونات 

مویة مع احتقان األوعیة الد pyknoticالھیولي وتغلظ االنویة 
  ).5(كما في الشكل

  ال توجد  الكلیة
الكلویة و انفصال الظھارة من الغشاء القاعدة  لكبیباتانكماش في ا

وضیق  توسع في محفظة بومان مع تضخم في الكبیبات , 
  ).4(كما في الشكل    Glomerulonephritisبالنبیبات الكلویة
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عل  ى  مركب  ات الھی  دروكربونیر حص  لت م  ن ت  أث األس  ماك الطبیعی  ة عل  ىالحرك  ات غی  ر  ظھ ور 
الجھاز العصبي المركزي لحدوث تغیرات مرضیة في خالیا الدماغ و كذلك حص ول قل ة ف ي اس تھالك 

  .[15] السطح وھذا یتوافق مع ما وجده إلىالصعود  األسماكلذلك حاولت  األوكسجین
تیج ة ارتش احھا كان ت نف الغلص میة  األمش اطالتغیرات الحاصلة في الغالص م م ن ت ثخن ف ي اما و 

 األمش  اطمرورھ  ا عل  ى  أثن اءالم  ادة الس  امة  ت أثیرفق دان الش  عیرات ن  اتج م  ن  أم  او , ی  ةببالخالی ا االلتھا
الش عیریة  األوعی ةالغلصمیة و حصول فرط الدم كان سببھ االستجابة االلتھابیة و الذي ینتج عنھ توس ع 

 .[5]بل و قد لوحظ ایضا فرط التنسج من ق[17,16] و زیادة نفاذیتھا
یض للم ادة الس امة ف ي خالی ا أحصلت نتیج ة حص ول ت ظھرت الكبد فالتغیرات المرضیة التي  أما

اثر على الخالیا و بذلك حص ل تنخ ر و تفج ي الخالی ا الكبدی ة و خاص ة ف ي منطق ة الباح ة والذي الكبد 
التفج ي  یع زىو   ی االبالیة المحتویة على الورید البابي لكونھا م ن المن اطق القریب ة للض رر عل ى الخال

لمتعرض   ة الحاص   ل ف   ي الخالی   ا الكبدی   ة ال   ى زی   ادة ف   ي المكون   ات الدھنی   ة الكبدی   ة ف   ي االس   ماك ا
  .[18]للھیدروكربونات النفطیة 

س میة الفض الت و تخ رش  إل ىفرط تنسج الزغابات المعوی ة و ھ ذا یع زى  لوحظ األمعاء اما في 
ف  ي الطبق  ة المخاطی  ة  Goblet cellلخالی  ا الكاس  یة ا أحج  امزی  ادة ع  دد و  إل  ىمؤدی  ة  األمع  اءبطان ة 

وج ود اجس ام اش تمالیة  [19] و ق د الح ظ األمع اءالمادة السامة عل ى بطان ة  تأثیركوسیلة دفاعیة لتقلیل 
 Columnar cellsف ي الخالی ا العمودی ة Irregular cellular inclusionsخلوی ة غی ر منتظم ة 

  .للخالیا القاعدیة المخاطیة المعویة السایتوبالزمیة  للظھارة المخاطیة المعویة و التغیرات
الخالی  ا  هبم  و ي الكلی  ة تمثل  ت ف   degenerative changesظھ  رت تغی  رات تنكس  یة  ك ذلك 

الخالی  ا  هم و إنحی ث  ,ض یق تجاویفھ ا  إل ى أدىمم ا  hydronephrosis المبطن ة للنبیب ات الكلوی ة
 اإلرواءقل  ة  إل  ى أدىو البوتاس  یوم لخالی  ا الكلی  ة مم  ا ن  اجم ع  ن عرقل  ة المبی  د لتنظ  یم ای  ون الص  ودیوم 

ان االنكم  اش ف  ي النبیب  ات الكلوی  ة و انفص  ال .  [20] و الطاق  ة األوكس  جینالكل  وي المتس  بب ع  ن قل  ة 
ال   ى فق   دان وظیف   ة النبیب   ات الكلوی   ة ف   ي االس   ماك المتعرض   ة  ادى, الظھ   ارة م   ن الغش   اء القاع   دة 

 ایض ا  [22]فقد لوحظ من في الكبیبات في محفظة بومان و التضخماما التوسع  [21]ات بونرھیدروكلل
.  

  االستنتاجات
تؤك  د النت  ائج حص  ول تغی  رات مرض  یة نس  جیة لالس  ماك عن  د تعرض  ھا لتراكی  ز قلیل  ة م  ن فض  الت 1-

عن د تناول ھ لھ ذه االس ماك الملوث ة الن ھ ذه الملوث ات ق د  المصفى وھذا قد ینعكس على ص حة االنس ان
 .بأستمرار التعرض لھااالسماك ة تتراكم في انسج

ان االف  ات والتغی  رات المرض  یة الت  ي ظھ  رت عل  ى الغالص  م تحص  ل كأس  تجابة مباش  رة او غی  ر 2-
مباش  رة عن  د التع  رض الي مل  وث وتعتم  د نس  یة ال  تحطم عل  ى المس  احة الس  طحیة للغالص  م المتعرض  ة 

   .اعدادھا وعلى نوع التحطم وبالتالي یؤثر على تنفس االسماك مما قد یؤثر على
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  مقطع لنسیج الكلیة )4(صورة 
حظ توسع محفظة بومان و احتقان االوعیة الشعریة یال

  H&Eصبغة  40Xظھور الكأل تكبیر  الكبیبیة مع
  

    مقطع للكبد یالحظ تغلض انویة  الخالیا) 1(صورة رقم 
  الكبدیة و احتقان االوردة المركزیة و ارتشاح الخالیا 

  H&Eصبغة  40Xكوفر تكبیر  الكبدیة بخالیا
 

  مقطع نسجي في االمعاء یالحظ انتعاف الطبقة) 2( ةصور
 المخاطیة مع زیادة في عدد الخالیا الكأسیة

مقطع في نسیج الغالصم یبین ) 3(صورة 
حدوث اندماج للصفائح الغلصمیة نتیجة 

 40Xلحصول فرط تنسج قوة التكبیر 
 H&Eصبغة 
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