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آالي رنگین کمان در بروز تومور کبد مطالعه ارتباط بین تغییرات دماي نگهداري ماهیان قزل

)هپاتوما(

چکیده
یکی از مشکالت مهم در پرورش ماهیان سردابی بروز تومورهاي کبدي ناشی از سموم آفالتوکسین موجـود در  

عه حاضر، به ارتباط بین دماي نگهداري ماهیـان بـا میـزان رخـداد     مطال. باشدمی1Bغذا به ویژه سم آفالتوکسین 
در سـه دمـاي   . گـرم صـورت پـذیرفت   6تـا  4هـاي  آزمایش برروي بچه ماهیان در انـدازه . پردازداین تومور می

10تا 9به عنوان دماي متوسط و سانتیگراددرجه15تا 14به عنوان دماي گرم، سانتیگراددرجه17-18مختلف 
به دلیل تفاوت درصـد  . سانتیگراد به عنوان دماي سرد در نظر گرفته شد و ماهیان در این دماها قرار گرفتنددرجه

1/0میـزان سـم  ،و میزان تغذیه در دماهاي مختلف، سم آفالتوکسین از طریق آب در اختیار ماهیان قرار گرفـت 
در معرض آن قرار گرفته و طول ایـن مـدت نیـز    دقیقه 40ام در نظر گرفته شد که هر روزه ماهیان به مدت پیپی
. شـد و سپس نتـایج ارزیـابی   روز نگهداري 200دوره آزمایش، ماهیان به مدت پس از اتمام. روز بوده است45

بـوده  % 59و % 39، % 7میزان بروز هپاتوما در ماهیان به ترتیب در دماي سرد، دماي متوسط و دمـاي گـرم حـدود    
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آنکه تعداد تومورهایی که بصورت ماکروسکوپی در هر کبد قابل مالحظه بوده اسـت نیـز بـه طـرز     ضمن. است
امـا تفـاوت معنـاداري در انـدازه تومورهـا      ) برابر2تقریباً تا (معناداري با گرمتر شدن دماي آب افزایش یافته بود 

آال را در برابـر رخـداد تومـور    زلنتایج نشان میدهد که افزایش دما میتوانـد حساسـیت مـاهی قـ    . مشاهده نگردید
.هپاتوما افزایش داده و محرکی براي شروع رشد تومور باشد

مقدمه 

هـایی  ناشـی از مایکوتوکسـین  ) تومـور کبـدي  (آال، رخـداد هپاتومـا   ایی در ماهیـان قـزل  یکی از مشکالت تغذیه

ي و انبـار اقـالم غـذایی و همچنـین     شـرایط نـامطلوب نگهـدار   . یابدباشد که همراه با غذا به بدن ماهی راه میمی

توانـد سـبب رشـد قـارچ بـر      می،هاي جنس آسپرژیلوسها با این شرایط و به ویژه قارچسازگاري اکثریت قارچ

ها سمومی از خود ترشح ها گردیده و در این شرایط، قارچروي موادي همانند سویا، ذرت، گندم و سایر کنجاله

در واقع آفالتوکسین سم مترشـحه از قـارچ آسـپرژیلوس    . شوندها شناخته میینبه نام آفالتوکسنموده که عموماً 

بـه  B1باشد که خود داراي انواع مختلفی بوده که معروفترین و مهمترین نوع آن سـم آفالتوکسـین   فالووس می

. آیدشمار می

آغـاز گشـته کـه در    با مصرف تدریجی این سم از طریق غذاي دریافتی توسط ماهیان، تغییرات توموري در کبد

صورت تداوم ورود سم به حد کافی و فراهم بودن شرایط رخداد بیماري، تومور در کبد شکل گرفته و هپاتومـا  

. آیدبه وجود می

از لحاظ رطوبت، دما، (باعنایت به وضعیت نامطلوب اکثر انبارهاي مواد غذایی در مزارع پرورش ماهیان سردابی 

ی بودن عمده سویا و ذرت مصرفی در کشور که مستلزم حمل طوالنی مدت از طریق و همچنین واردات...) نور و 

مقاله حاضر به تأثیر دماي آب بـر روي  . باشد، این مشکل به صورت پیدا و نهان وجود داردمسیرهاي دریایی می

. پردازدمی) هپاتوما(بروز تومور کبدي 

ها مواد و روش

روز که همراه با مجاورت ماهیـان  45دوره اول به مدت . رفته شده بودر گدر این مطالعه، دو دوره پرورش در نظ

. روز که جهت رشد ماهیان در نظر گرفته گردید200و سم آفالتوکسین بوده و دوره بعدي به مدت 
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مـورد اسـتفاده در ایـن آزمـایش، تمامـاً از یـک       (Oncorhynchus mykiss)آالي رنگین کمان ماهیان قزل

گـرم و  6تـا  4آال تهیه شدند که در زمـان شـروع آزمـایش داراي وزنـی بـین      پرورش ماهیان قزلمزرعه تکثیر و

. اندسانتیمتر بوده5/5تا 5/4ایی بین اندازه

فاکتورهاي بهداشتی مورد تأییـد  رعدد بوده که از لحاظ سالمت و سای330تعداد کل ماهیان در شروع آزمایش 

. تشخیص داده شده بودندشناسی فاقد بیماريتی و انگلشناخهاي بیماريبا بررسیواندبوده

. رفـت ماهیان به سه گروه تقسیم گردیده که هر گروه مؤید و نمایانگر یک محدوده دمایی خاص بـه شـمار مـی   

. عدد بوده است110نیزتعداد ماهیان هر گروه 

: دماهایی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند شامل

درجه سانتیگراد بـه عنـوان دمـاي متوسـط و     15تا 14درجه سانتیگراد به عنوان دماي گرم، دماي 18تا 17دماي 

مخزن هر کدام به 6جهت تأمین شرایط مورد نظر . درجه سانتیگراد به عنوان دماي سرد بوده است10تا 9دماي 

پارامترهاي آب مناسب را دارا و فاقد لیتر با جریان آب مداوم در نظر گرفته شد و از آب چاهی که 150ظرفیت 

. استفاده گردید،آالیندگی بیش از حد طبیعی بود

. برد و گرم کننده دماي مناسب تأمین و سعی بـر تثبیـت آن در کـل دوره آزمـایش گردیـد     مبا استفاده از وسایل 

زیان صـورت پـذیرفت و   تغذیه ماهیان با استفاده از خوراك اکسپندر تهیه شده از کارخانجات تولید خوراك آب

قبل از آغاز تغذیه، خوراك جهت وجود احتمالی سموم قارچی به آزمایشگاه مربوطه ارسال گردید که عاري از 

. سموم قارچی و آفالتوکسین تشخیص داده شد

از آنجاییکه تجویز آفالتوکسین همراه با غذا احتمال تفاوت در ورود مقادیر سم به داخل بدن ماهی را بـه همـره   

اسـتفاده  ) گرم در یک لیتـر آب میلیPPM1/0)1/0در داخل آب به میزان B1داشت، از تجویز آفالتوکسین 

دقیقه ماهیان در معرض سم قرار گرفته و پس از آن در آب معمولی و فاقد سـم قـرار   40شد و هر روزه به مدت 

بیشتر نگردد، از هر محـدوده  فوقان از زمB1جهت اینکه زمان در معرض قرارگیري با آفالتوکسین . گرفتندمی

دقیقه، ماهیان سریعاً به مخزن دوم وارد گشته و 40دمایی، آب یک مخزن به سم آلوده شده و پس از اتمام زمان 

. پذیرفتمخزن صورت می2با تخلیه کامل آب حاوي سم از مخزن اول، مجدداً تقسیم هر گروه به داخل 
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و در معرض قرارگیري ماهیان با سم آفالتوکسـین، دوره دوم  ) روز نخست45(پس از اتمام مرحله اول آزمایش 

یـري بـا   گقرارپرورش آغاز گردید که تقریباً دویست روز به طول انجامید و در این دوره، هیچگونـه در معـرض   

. استآفالتوکسین بودهرشد ماهیان و تأثیرگذاريصرفاً زمانی جهت آفالتوکسین وجود نداشته و

مدت، خـوراك مصـرفی از لحـاظ نـوع و انـدازه کـامالً مشـابه بـوده و مرتبـاً از لحـاظ آلـودگی بـه             در طی این

. ها باشدآفالتوکسین و یا سایر سموم قارچی بررسی گردید تا فاقد اینگونه مایکوتوکسین

ماکان پا برجـا  با افزایش اندازه ماهیان، مخازن نگهداري نیز تغییر یافت اما شرایط دمایی تا آخر دوره آزمایش ک

پس از اتمام مدت آزمایش کلیه ماهیـان بـه   . باقی ماند و هر گروه با همان دماي آغازین، آزمایش را به پایان برد

تري اولیه، کالبدگشایی صورت گرفته و کبد ماهیان جدا گشـته و نتـایج هـر    مآزمایشگاه منتقل شده و پس از بیو

. گروه ارزیابی گردید

نتایج 
عدد در طی مدت تحقیـق تلـف گردیدنـد کـه در ماهیـانی بـا       27عدد ماهی در شروع آزمایش، 330از مجموع 

عدد تلف شدند که نتایج 8عدد و در ماهیانی با محدوده دمایی متوسط و سرد هر کدام 11گرم محدوده دمایی 

. این ماهیان، در استنتاج نهایی، لحاظ نگردیده است

، )عـدد 7% (7ماهیانی که در محدوده دمایی سرد نگهداري شده بودند حـدود  میزان بروز تومور هپاتوما در میان 

بوده ) عدد58% (59و در میان ماهیانی با محدوده دمایی باال ) عدد40% (39در ماهیانی با محدوده دمایی متوسط 

ی با دماي تعداد تومورهایی که درکبد دچار نئوپالزي تشکیل شده بود شمارش گردید که در گروه ماهیان. است

و در میـان ماهیـانی بـا    % 02/2تـا  86/1، در میان ماهیانی با دماي متوسط در حدود %35/1تا 22/1سرد در حدود 

. بوده است% 71/2تا 43/2دماي باال در حدود 

داري بـین انـدازه تومـور و دمـاي نگهـداري      اندازه قطر تومورها نیز بررسی گردید که مشخص شد ارتباط معنی

جود ندارد و در برخی موارد تومورهاي تشکیل شده در کبد ماهیان نگهداري شده در دماي باال، واجـد  ماهیان و

انـد امـا تعـداد    قطر کمتري نسبت به تومورهاي تشکیل شده در کبد ماهیان نگهداري شده  در دماي پـایین بـوده  

مـا بـاالتر بـوده اسـت، تعـداد      داري با دماي آب ارتباط داشـته و هـر چـه د   تومورهاي تشکیل شده به شکل معنی

. تومورهاي هپاتوما به ازاي هر کبد افزایش یافته است



5صفحه

.مراجعه فرماییدگروههمکاري به وب سایتبراي. پذیردمیانتشار گروه کیمیافام مقاالت شما را جهت 
www.kf-group.ir
info@kf-group.ir

بحث 

برابر ارتقاء یافته است و در نتیجه این افزایش تقاضا، بحث 2کنون به حدود تا1973مصرف سرانه ماهی از سال 

استفاده از غذاهاي آماده و استفاده از اقالم غذایی متعدد جهت افزایش سرعت رشد و برآورده ساختن نیازهـاي  

. ماهیان نیز جدیت بیشتري یافته است

سویا، (ها ت اقالم غذایی پرمصرف مثل انواع کنجالهاز جمله مشکالت پیش آمده در زمینه نگهداري طوالنی مد

و یا گندم و ذرت، به ویژه در شرایطی که مکان نگهداري این مواد فاقد استانداردهاي ...) دانه، بادام زمینی و پنبه

نهـا  تنوع این قارچها و سموم مترشحه از آ. ها استالزم دما، نور، رطوبت و سایر فاکتورها باشد، رشد انواع قارچ

ت ثانویه ناشی از متابولیسـم  سم قارچ در واقع یک متابولی. اشدبشوند، زیاد میشناخته میMycotoxinکه بنام 

. باشدقارچ می

توانـد نژادهـاي متعـددي از    زده، مـی هر سوش قارچ ممکن است سموم متعددي را تولید نموده و هر نمونه قارچ

ــه    ــوده ب ــه آل ــته و در نتیج ــود داش ــارچ را در خ ــینق ــد مایکوتوکس ــی باش ــاي مختلف ــم   . ه ــال س ــوان مث ــه عن ب

ZearaLenoneهماننـــد هـــاي مختلـــف قـــارچ فوزاریـــوم توســـط گونـــهF.roseum ،F.tricinctum ،
F.oxysporum وF.moniliformeشودتولید می .

، انـواع  aflatrime: قـادر بـه تولیـد سـمومی هماننـد     Aspergillus flavusاز سـوي دیگـر قـارچی هماننـد     

aflatoxin ،aspergillic acid ،aspertoxin ،cyclopiazonic acid ،kojic acid ــواع ، انــ

penetrime وrubratoxin ،sterigmatocystin ــواع ــی... و tremorganو ان ــدم ــوه  . باش ــاً نح عموم

برگرفتـه  aflatoxinنامگذاري سموم مهم بر مبناي شناخت اولین عامل تولیدکننده آن بوده است مثالً نـام سـم   

ــاز Aspergillusنــــــ Flavous Toxin  ــا ــوده و یــــــ ــأ درochratoxinبــــــ منشــــــ

Aspergillus ochracius toxin 2(دارد.(

ها بستگی به پارامترهاي متعـددي دارد کـه در صـورت فـراهم بـودن      هر گونه رشد قارچ و ترشح مایکوتوکسین

ها تورهاي مهم در اثرگذاري مایکوتوکسینفاک. پذیردشرایط، ترشح سموم قارچی و بروز مسمومیتی صورت می

: عبارتند از
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ماده غذایی و اجزاي آن، میزان رطوبت، دما، میزان اکسیژن، میزان دي اکسیدکربن، ضایعات مکانیکی، ضایعات 

هاي قارچ فاقد سمیت، زمان رشد ناشی از حشرات، باالبودن میزان اسپورهاي قارچ، وجود و یا عدم وجود سویه

. )3(که اقالم غذایی در آنجا کشت شده بودند و نهایتاً نحوه خشک نمودن غالتايیت ناحیهقارچ، وضع

انـد کـه   هـا جـزو معروفتـرین و اولـین سـموم قـارچی بـوده       هاي شناخته شده، آفالتوکسـین از بین مایکوتوکسین

تـوان  ها مـی توکسینرسان آفالاز اثرات مخرب و آسیب. هاي متعددي بر روي آنها صورت پذیرفته استبررسی

هـاي آزاد،  و تولیـد رادیکـال  genotoxic ،cellulartoxicو پروتئین، DNA ،RNAبه جلوگیري از سنتز 

carcinogenic ،مسمومیت سیستم گردش خون ،Hepatotoxic وNephrotoxic1(اشاره نمود.(

ن ماهیان به این مایکوتوکسین شناخته کمان که از حساستریآالي رنگیناثرات بالینی این سم بر روي ماهیان قزل

هاي قرمز خـون، آنمیـا، نقصـان در انعقـاد     ها، کاهش میزان گلبولشوند شامل رشد ضعیف، کمرنگی آبششمی

آالي در قــزل. باشــدمــیهــاي ایمنــی و افــزایش مــرگ و میــرخــون، تخریــب و آســیب کبــدي، کــاهش پاســخ

و در درازمـدت،  B1هـاي انـدك آفالتوکسـین    ا غلظـت کمان در صورت در معرض قرار گرفتن ماهی بـ رنگین

B1آالي رنگین کمان از جمله حیوانات حساس بـه آفالتوکسـین   قزل. دهدروي می) هپاتوما(تومورهاي کبدي 

باشد حال آنکه می1000تا ppb500گرمی در حدود 50این سم براي یک ماهی LD50باشد به نحوي که می

. )7(رسدمیkg/B.W /mg5/11به در ماهیان گرمابی این رقم 

بـه  . باشـد داراي اثرات کار سینوژنیک قویتري نسبت به بقیـه مـی  B1ها، آفالتوکسین در میان انواع آفالتوکسین

کارسـینوژنیک  aflatoxicol، سه مرتبـه بـیش از   B1دهد که آفالتوکسین نحوي که برخی تحقیقات نشان می

).5(باشدمی

، AFL6/93%فــرض شــود، ایــن اثــر در خصــوص % B1 ،100رزایی آفالتوکســین همچنــین اگــر قــدرت تومــو

).4(خواهد بود% 41در حدود AFL M1و % M186آفالتوکسین 

به عنوان یک هیدروکربن آروماتیک پلی سایکلیک در ایجاد تومورهاي کبدي در طیـف  B1کالً آفالتوکسین 

. (ottinger & kattari 2000)داران شناخته شده است وسیعی از مهره
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، بـا افـزایش   )آب(در ماهیان به دلیل ویژگی خونسرد بودن آنها و تحت تأثیر بودن متابولیسم بدن با دماي محیط 

بـا شـدت و حـدت بیشـتري بـروز      B1اثرات کارسینوژنیک آفالتوکسین ) در محدوده قابل تحمل و طبیعی(دما 

. )6(بات رسیده استاین رخداد در برخی مطالعات دیگر نیز به اث. نمایدمی

در میـان  B1توان اظهار نمود که جهت کـاهش اثـرات کارسـینوژنیک آفالتوکسـین     با مطالعه صورت گرفته می

آال و پیشــگیري از بــروز آن، دمــاي آب تــأثیر مهمــی داشــته و بــا کــاهش دمــا، از مخــاطرات ایــن  ماهیــان قــزل

. شودمایکوتوکسین کاسته می

داري افزایش شیوع تومور و همچنین تعداد تومورهاي کبدي وجود خواهد داشت و با افزایش دما به شکل معنی

توان انتظـار داشـت   باشد اما میداران نسبت به این سم میکمان یکی از حساسترین مهرهآالي رنگینهر چند قزل

سم آفالتوکسـین  همچنین ثابت گردیده است که مقادیر غیرکشنده از . که این روند در سایر ماهیان نیز رخ دهد

B1    در صورت مواجهه طوالنی مدت با ماهیان داراي خطرات زیادي جهت افراد مصرف کننـده مـاهی خواهـد

. بود

باشـد زیـرا در صـورت وجـود     هـاي مـاهی مـی   نکته مهـم در اینجـا حفـظ سـالمت مصـرف کننـدگان فـرآورده       

مصـرف مـاهی توسـط انسـان، اثـرات      ها در خوراك ماهیان و انتقال ایـن سـموم بـه بـدن مـاهی و      مایکوتوکسین

در انسان نیز نمایان گشته و شانس ابتال بـه عـوارض سـوء ناشـی از سـم و بـویژه       B1کارسینوژنیک آفالتوکسین 

).8(یابدهپاتوما افزایش می

دکتر مهدي چوبچیان
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