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تغییرات سطوح آنزیمهای متابولیک تحت تاثیر فلزهای سنگین روی و کادمیوم در
ماهی سفیدک سیستان ()Schizothorax zarudnyi
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نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی

امروزه ورود آالیندهها از جمله فلزات سنگین به محیط زیست حیات آبزیان را تهدید میکنند .لذا در
مطالعه حاضر تأثیر کلرید روی ( 6میلیگرم در لیتر) و کلریدکادمیوم ( 5میلیگرم در لیتر) بهمدت 03
روز بر فعالیت برخی آنزیمهای متابولیک در بافتهای بدن ماهی سفیدک سیستان ( Schizothorax
 )zarudnyiمورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که فلز روی بهطور معنیداری باعث افزایش سطح
استیل کولین استراز در مغز ،آسپارتات آمینوترانسفراز در کبد و عضله و آلکالین فسفاتاز تنها در کبد
گردید ( .)p<3/35کادمیوم نیز باعث کاهش معنیدار میزان استیلکولین استراز در مغز گردید (.)p<3/35
سطوح آالنین آمینوترانسفراز در کبد و آبشش و آسپارتات آمینوترانسفراز تنها در آبشش تحت تاثیر
کادمیوم بهطور معنیداری افزایش یافت ( .)p<3/35اثر تحریکی کادمیوم بر آلکالین فسفاتاز در بافتهای
مختلف معنیدار نبود .در این گونه کادمیوم سمیت بیشتری نسبت به فلز روی نشان داد و بیشترین
حساسیت و اثر پذیری در بین بافتهای مورد مطالعه نسبت به وجود کادمیوم و روی در محیط در کبد
مشاهده شد .بنابراین ارزیابی سطوح آنزیمهای متابولیک به ویژه در کبد و آنزیم استیل کولین استراز در
مغز ماهی سفیدک پتانسیل استفاده به عنوان شاخص مناسب جهت نشان دادن سالمت جانور و وجود
آلودگی فلزات سنگین را در اکوسیستم آبی دارند.
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محیطهای آبی در جهان بهشدت در معرض خطر آلودگی بهوسیله آالیندههای مختلف از جمله فلزات سنگین قرار دارند
( .)Rahman et al., 2012آلودگی ناشی از فلزات سنگین بهعلت ثبات شیمیایی ،تجزیهناپذیری و داشتن قدرت تجمع زیستی
در بدن موجودات زنده به یک مشکل جدی تبدیل شده است ( .)Javed and Abdullah, 2006; Ye et al., 2012این فلزات اگر
چه بهطور طبیعی در محیط زیست وجود دارند ،اما میزان آنها توسط فعالیتهای انسانی از قبیل رشد سریع صنایع ،شهر
نشینی و افزایش فاضالبها رو به افزایش است ( .)Rahman et al., 2012فلزات با داشتن ساختار پیچیده ،باعث اختالل در
فعالیت طبیعی سلولها میشوند و این امر پاسخهای ف یزیولوژیک و بیوشیمیایی متفاوتی را در بدن موجودات زنده بهدنبال
دارد (.)Gagnon et al., 2006; El-Greisy and El-Gamal, 2015
فلز روی و کادمیوم دارای اثرات سمی بر بافتهای مختلف بدن هستند و به عنوان آالیندههای مهم محیط زیست به شمار
میروند .اختالالت رفتاری و تغییر در عملکرد بیوشیمیایی بسیاری از بافتهای بدن همچون بافت کبد و سیستم عصبی
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مرکزی تحت تاثیر این دو فلز مشاهده شده است ( .)Carageorgiou et al., 2004اگر چه فلز روی در غلظتهای باال اثرات
سمی دارد ،اما این فلز مهمترین فلز بعد از آهن در بدن جانوران نیز به شمار میرود .روی به عنوان کوآفاکتور ،نقش مهمی در
ساخت بسیاری از پروتئینها دارد و در مجموع در بیش از  033فعالیت آنزیمی و هورمونی شرکت دارد .همچنین در تقسیم
سلولی و سنتز پروتئین نیز مورد استفاده قرار میگیرد ( .)Hogstrand and Wood, 1996; Camakaris et al., 1999اما از
طرف دیگر کادمیوم از معدود عناصری است که هیچگونه نقش ساختاری در بدن جانوران ندارد و اثرات سمی زیادی از جمله
بر سیستم عصبی مرکزی دارد ( .)Watanabe et al., 1997; Carageorgiou et al., 2004این فلز ساختار اسیدهای نوکلئیک،
( Cooper

فعالیتهای خاص آنزیمی ،جذب کاتکوالمینها و سطوح انتقال دهندههای عصبی مختلف را تحت تاثیر قرار میدهد
 .)and Manalis, 1984به طور کلی حضور این فلزات در اکوسیستمهای آبی در دراز مدت منجر به کاهش توان تولیدمثلی
آبزیان ،مشکالت تنفسی ،عصبی و غیره شده و همچنین با توجه به قابلیت تجمع این فلزات در بدن و انتقال آنها به
مصرفکنندگان بعدی از جمله انسان میتواند عوارض غیرقابل جبرانی را ایجاد نماید ( Fernandes et al., 2007; Das and
 .)Mukherjee, 2013; El-Greisy and El-Gamal, 2015بنابراین ،ضروری است تا آلودگی اکوسیستمهای آبی ناشی از فلزات
سنگین بهطور دائم کنترل و پایش شوند.
امروزه علم آنزیمشناسی جهت ارزیابی آسیبهای سلولی ،فرآیندهای متابولیک غیرطبیعی بدن و اثر تحریکی و یا مهاری سموم
و داروها بر آنزیمهای مختلف کاربرد زیادی دارد ( .)Casillas et al., 1983در مطالعات سمشناسی تغییر در فعالیت آنزیمها
نشاندهنده آسیب سلولی یک اندام خاص و یا اختالل در فرآیند متابولیک میباشد .لذا مطالعه فعالیت آنزیمها بهعنوان یک
شاخص بیوشیمیایی مهم و یک استراتژی مهم جهت ارزیابی شرایط محیط و وجود ترکیبات سمی مورد توجه میباشد
( .)Baghshani and Shahsavani, 2013همچنین عواملی همچون حساسیت ،ارزان بودن و سهولت آنالیزها و اهمیت اکولوژیک
باعث شده که مطالعه آنزیمها افزایش یافته و تبدیل به فاکتورهای مهمی در ارزیابیهای سمی -اکولوژیک شوند ( Nunes,
.)2011
آنزیم استیل کولین استراز یک ناقل عصبی مهم است که فعالیتهای مختلفی را در سیستم عصبی مرکزی بر عهده دارد .در
مطالعات سم شناسی این آنزیم از مهمترین آنزیمهایی است که مورد استفاده قرا میگیرد .زیرا این آنزیم هیدرولیز استیل
کولین را در اتصاالت سیناپسی کاتالیز کرده و انتقال پیام عصبی را از یک نورون کولینرژیک به نورون بعدی تسهیل میکند
( .)Bainy et al., 2006; Moser and Padilla, 2011لذا به نظر می رسد که این آنزیم پارامتر مهمی در ارزیابی اثرات زیستی
بسیاری از آالیندههای سمی -عصبی در زیستگاههای آبی باشد ( .)Kirby et al., 2000در مطالعات بسیاری ،استیل کولین
استراز به عنوان شاخص مورد استفاده در پایش آلودگیهای محیط زیست گزارش شده است

( Lionetto et al., 2003; Yadav

 .) et al., 2009در برخی ماهیان نیز تغییر میزان این آنزیم تحت تاثیر فلزات سنگین نشان داده شده است (

Bainy et al.,

.)2006; Gioda et al., 2013
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آنزیم آمینوترانسفراز ( ،)ALTآسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTو آلکالین فسفاتاز ( )ALPنقش بسیار مهمی در فرآیندهای
متابولیک بدن و سالمت ماهیان داشته و به عنوان نشانگرهای زیستی مناسب در مطالعات سم شناسی معرفی شدهاند
( .)Beninca et al., 2011; Senger et al., 2011این آنزیمها در سلولهای بافتهای مختلف از قبیل کبد ،قلب ،کلیه ،عضالت
و مغز وجود دارند .برخی شرایط فیزیولوژیک مانند آسیب و اختالالت کبدی و اسکلتی باعث افزایش فعالیت این آنزیمها
میشوند ( .)Boge et al., 1992به خوبی مشخص شده است که فلزات سنگین میتوانند اثرات مخربی بر بافتهای بدن ماهیان
داشته باشند .آسیب بافت و تغییر پروفایل آنزیمی از جمله در کبد و آبشش در اثر غلظت تحت کشنده فلزات سنگین در
ماهیان مختلف گزارش شده است ( Abedi et al., 2013; Baghshani and Shahsavani, 2013; Khandan Barani et al.,
 .)2016ماهیان پاسخهای آنزیمی متفاوتی را (شامل کاهش یا افزایش فعالیت آنزیمها) در مقابل آلودگی ناشی از فلزات سنگین

تغييرات سطوح آنزیمهای متابوليک ...

خندان بارانی و ميری

نشان داده اند که نوع گونه ،فلز ،غلظت مورد مطالعه و شرایط فیزیکوشیمیایی آب در این زمینه به عنوان عوامل موثر معرفی
شدهاند (.)Jiraungkoorskul et al., 2003; Sanchez et al., 2005
ماهی  Schizothorax zarudnyiکه به آن ماهی سفیدک نیز گفته میشود (شکل  )0متعلق به رده ماهیان استخوانی
 ،Teleosteiراسته کپور ماهی شکالن  ،Cypriniformsخانواده کپورماهیان  Cyprinidaeو جنس شیزوتوراکس Schizothorax
است ( )Mostajeer and Vossoughi, 1994که پراکنش جهانی آنها به آبهای شیرین مناطق نیمه گرمسیری غرب آسیا
مربوط میشود ( .)Bianco and Banarescu, 1982این گونه بومی ایران بوده و منحصراً در حوضه آبریز منطقه سیستان (به
ویژه مخازن چاه نیمههای سیستان) یافت میشود (.)Abdoli, 1999

شکل  ،Schizothorax zarudnyi .0منطقه سیستان

مواد و روشها
در این مطالعه برای انجام آزمایشها از  93قطعه ماهی سفیدک با میانگین وزن  55±9/6گرم استفاده شد .ماهیان جهت
سازگاری با شرایط جدید و رفع استرس به مدت دو هفته نگهداری شدند .در طی دوره آزمایش ،ماهیان دو بار در روز با غذای
تجاری (پروتئین  ،%06کربوهیدرات  ،%00چربی  ،%00رطوبت  ،%0/5خاکستر  %0و فیبر  )%0غذادهی شدند و سیفون کردن
باقیماندههای غذا و سایر مواد زائد روزانه انجام شد .پس از پایان دوره سازگاری ،ماهیان بهطور تصادفی در سه گروه اصلی (هر
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ماهی سفیدک از نظر شیالتی و بوم شناختی در منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است و همچنین میتواند بهعنوان یک گونه
پرورشی به صنعت آبزیپروری کشور معرفی گردد .در سالهای اخیر چاه نیمههای سیستان که بعد از خشک شدن تاالب
هامون زیستگاه اصلی این ماهی محسوب میشوند تحت تاثیر عوامل مختلفی از قبیل توسعه فعالیتهای کشاورزی و ورود
فاضـالبهـای منـابع انـسانی به این مخازن و همچنین خصوصیات زمینشناختی در معرض گسترش آلودگیها بهویژه فلزات
سنگین قرار دارند به طوری که میزان برخی از فلزات در این مخازن فراتر از استاندارد سازمان بهداشت جهانی گزارش شده
است ( .)Rajaei et al., 2012از اینرو احتمال تجمع فلزات و ایجاد مسمومیت در صورت تماس مستمر در این ماهی وجود
دارد .همچنین با توجه به اینکه ماهیان به طور گستردهای جهت ارزیابی سالمت اکوسیستمها مورد استفاده قرار میگیرند و
تغییرات فیزیولوژیک در بدن آنها به عنوان شاخصهای نشان دهنده آلودگیهای محیطی مورد توجه هستند ( Kock et al.,
 ،)1996لذا در این مطالعه به بررسی اثرات غلظت تحت کشنده کلرید روی و کلرید کادمیوم بر سطوح آنزیم استیل کولین
استراز ( ،)AChEآالنین آمینوترانسفراز ( ،)ALTآسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTو آلکالین فسفاتاز ( )ALPدر بافتهای کبد،
آبشش ،مغز و عضله ماهی سفیدک سیستان پرداخته شد تا تغییر سطوح این آنزیمها در طول دوره آزمایش در این گونه بومی
مشخص شود و در ارزیابی سالمت ماهی و محیط مورد استفاده قرار گیرند.
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گروه با سه تکرار و  03عدد ماهی برای هر تکرار) قرار گرفتند .گروه اول تحت شرایط طبیعی (بدون افزودن هیچ فلزی)
نگهداری و به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد .گروه دوم و سوم به مدت  03روز به ترتیب در معرض غلظت تحت کشنده
کلرید روی ( 6میلیگرم در لیتر) و کلرید کادمیوم ( 5میلیگرم در لیتر) قرار گرفتند .غلظت تحت کشنده معادل %03غلظت
نیمه کشنده ( )LC50برای هر فلز در نظر گرفته شد ( .)Gioda et al., 2013برای تعیین غلظت نیمه کشنده فلز ات از دستور
العمل  O.E.C.Dدر شرایط ساکن آب و روش آماری  Probit Analysisدر نرم افزار  TOXSTATاستفاده شد .در این آزمایش
از کلرید روی ( )ZnCl2و کلرید کادمیوم ( )CdCl2به عنوان ماده موثر استفاده گردید .آب مخازن برای حفظ غلظت مورد نظر
فلزات هر دو روز یک بار تعویض گردید ( .)Richetti et al., 2011در طول دوره آزمایش سنجش پارامترهای فیزیکوشیمیایی
آب شامل دما ،اکسیژن محلول pH ،و سختی کل آب به صورت روزانه انجام شد و به ترتیب  62±0درجه سانتیگراد،
 6/5±3/5میلیگرم بر لیتر 5/5±3/0 ،و  092±00میلیگرم در لیتر ثبت شد .این شرایط محیطی برای تمام تیمارها یکسان
بود.
در پایان دوره آزمایش از هر تیمار بهطور تصادفی  9قطعه ماهی ( 0قطعه از هر تکرار) جهت جداسازی بافت مغز ،کبد ،آبشش
و عضله انتخاب شدند .نمونههای جدا شده روی یخ به کمک بافر فسفات ( )100mM, pH: 7/2حاوی  3/35درصد ترایتون و به
کمک دستگاه هموژنایزر همگنسازی شدند .سپس به مدت  63دقیقه با دور  00333در دمای  2درجه سانتیگراد سانتریفیوژ
و عصاره حاصل جهت اندازهگیری فعالیت آنزیم جدا و تا زمان سنجش در دمای  -03درجه سانتی گراد نگهداری گردید.
عصاره بافتها جهت سنجش آنزیمهای بافتی شامل استیلکولیناستراز ( ،)AChEآالنین آمینوترانسفراز ( ،)ALTآسپارتات
آمینوترانسفراز ( )ASTو آلکالین فسفاتاز ( )ALPمورد آنالیز قرار گرفتند .سنجش آنزیم استیلکولیناستراز به روش المن
( )Ellman et al., 1961و با استفاده از کیت  Abcamو آنزیمهای آالنین آمینوترانسفراز ( ،)ALTآسپارتات آمینوترانسفراز
( )ASTو آلکالین فسفاتاز ( )ALPنیز با استفاده از کیتهای تجاری شرکت پارس آزمون و بر اساس دستورالعمل کیت انجام
شد.
در ابتدا با استفاده از آزمون  Kolmogorov-Smirnovنرمال بودن دادهها مورد تأیید قرار گرفت .سپس نتایج مربوط به هر فلز
با گروه شاهد به صورت جداگانه مقایسه شد و برای این منظور از آزمون  tتست استفاده گردید و  p˂0/05بهعنوان مرز
استنتاج آماری در نظر گرفته شد .تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرم افزار ) SPSS(16انجام پذیرفت.
نتایـج
اثر فلز روی بر آنزیمها
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نتایج تأثیر فلز روی بر آنزیمهای متابولیک در کبد ،آبشش ،مغز و عضله ماهی سفیدک سیستان در شکلهای  2 ،0 ،6و 5
نشان داده شده است .در شکل  6مشاهده میشود که سطوح آنزیم استیل کولین استراز بهطور معنیداری تنها در مغز ماهیان
قرار گرفته در معرض روی نسبت به گروه شاهد افزایش یافته است ( )p<3/35و در سایر بافتهای مورد مطالعه از این نظر بین
دو گروه تفاوت معنیداری مشاهده نمیشود .تاثیر قرار گرفتن ماهیان در معرض روی بر آنزیم آالنین آمینوترانسفراز در شکل
 0نشان می دهد که اگر چه میزان این آنزیم تحت تأثیر روی در مغز ،کبد و عضله در این گروه افزایش یافته است ،اما این
تغییر در هیچکدام از بافتها نسبت به گروه شاهد معنیدار نمیباشد .در شکل  2مشاهده میشود که قرار گرفتن ماهیان در
معرض فلز روی باعث افزایش معنیدار میزان آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز در کبد و عضلهی آنها نسبت به گروه شاهد شده
است ( .)p<3/35در شکل  5مشاهده میشود که میزان آنزیم آلکالین فسفاتاز فقط در کبد ماهیان قرار گرفته در معرض روی
نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری افزایش یافته است ( )p<3/35و در سایر بافتها بین دو گروه تفاوت معنیداری دیده
نمیشود.
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شکل  .2اثر فلز روی بر میزان آنزیم آسپارتات
آمینو ترانسفراز در بافتهای مختلف بدن
ماهی سفیدک سیستان .عالمت ستاره (*)
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فلز روی با گروه شاهد است.
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نتایج تأثیرکادمیوم بر آنزیمهای متابولیک در کبد ،آبشش ،مغز و عضله ماهی سفیدک سیستان در شکلهای  5،0 ،6و  9نشان
داده شده است .با توجه به شکل  6مشاهده می شود که میزان آنزیم استیل کولین تحت تاثیر کادمیوم بهطور معنیداری فقط
در مغز ماهیان کاهش یافته است ( .)p<0/05در شکل  5مشاهده میشود که میزان آنزیم آالنین آمینوترانسفراز در آبشش و
کبد ماهیان قرار گرفته در معرض کادمیوم نسبت به گروه شاهد بهطور معنیداری افزایش یافته است ( .)p<0/05در شکل 0
مشاهده می شود که میزان آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز تحت تأثیر کادمیوم فقظ در بافت آبشش نسبت به گروه شاهد به
طور معنیداری افزایش یافته است و در بافتهای دیگر بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد ( .)p<0/05در شکل  9نیز
مشاهده میشود که میزان آنزیم آلکالین فسفاتاز در بافتهای مختلف ماهیان قرار گرفته در معرض کادمیوم تغییر معنیداری
را نسبت به گروه شاهد نشان نمیدهند.
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شکل  .6اثر فلز کادمیوم بر فعالیت آنزیم
استیلکولیناستراز در بافتهای مختلف بدن
ماهی سفیدک سیستان .عالمت ستاره (*)
نشان دهنده تفاوت معنیدار گروه تحت تاثیر
فلز کادمیوم با گروه شاهد است.

)(U/Lاستیل کولین استراز

۷۰۰
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عوامل استرس زای محیطی از جمله وجود فلزات سنگین در محیط باعث تغییر پارامترهای بیوشیمیایی از جمله آنزیمها در
بدن جانوران میشوند .اندازهگیری فعالیت آنزیمهای مختلف در ماهیان میتواند جهت بررسی سالمت آنها و ارزیابی هر گونه
تغییر در شرایط محیط و وجود ترکیبات سمی مورد استفاده قرار گیرند ( .)Gabriel et al., 2012شواهد زیادی حاکی از تغییر
پارامترهای بیوشیمیایی در بافت های بدن و خون ماهیان مختلف تحت تاثیر فلزات سنگین میباشد ( Baghshani and
.)Shahsavani, 2013; Has-Schon et al., 2015
در مطالعه حاضر اثر فلز روی و کادمیوم بر میزان برخی آنزیمهای مهم در بافتهای بدن ماهی سفیدک سیستان مورد مطالعه
قرار گرفت .نتایج نشان داد که آنزیم استیل کولین استراز در مغز ماهیان قرار گرفته در معرض فلز روی به طور معنیداری
نسبت به گروه شاهد افزایش یافته است Gioda .و همکاران ( )6300نیز افزایش فعالیت آنزیم استیل کولین استراز را در مغز
ماهی  Leporinus obtusidensتحت تاثیر فلز روی گزارش کردند که با مطالعه حاضر همخوانی دارد .فلز روی میتواند با
کلسیم در اتصال به برخی گیرندههای موجود در غشاءهای سلولی رقابت کند .در هنگام رسیدن پیام عصبی به نورون پیش
سیناپسی غلظت سیتوزولی کلسیم به دلیل باز شدن کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ افزایش مییابد .افزایش کلسیم موجب
رها شدن پیام رسان عصبی (استیل کولین) به شکاف سیناپسی میشود .بر این اساس در این مطالعه میتوان پیشنهاد کرد که
رقابت فلز روی با کلسیم در غشاء رتیکولوم اندوپالستیک ،جذب کلسیم را تغییر میدهد و در نتیجه غلظت زیادی از این یون
در فضای خارج سلولی باعث تداوم رهاسازی استیل کولین و افزایش فعالیت استیل کولین استراز میشود ( Gioda et al.,
.)2013
در این مطالعه کادمیوم باعث مهار آنزیم استیل کولین استراز در مغز ماهی سفیدک گردید .مطابق با نتایج مطالعه حاضرDe ،
 Limaو همکاران ( ) 6300نیز کاهش فعالیت آنزیم استیل کولین استراز را توسط کادمیوم در ماهی زبرا گزارش کردند .این در
حالی است که افزایش فعالیت این آنزیم تحت تأثیر کادمیوم در ماهی  )Jebali et al., 2006( Seriola dumerilliو Barbus
 ) Gill et al., 1991( conchoniusبه ثبت رسیده است .هچنین عدم تاثیرگذاری کادمیوم بر فعالیت استیل کولین استراز در
ماهی کپور معمولی نشان داده شده است ( .)De la Torre et al., 2000تفاوتهای مشاهده شده در پاسخ استیلکولیناستراز
نسبت به فلزات سنگین در مطالعات مختلف احتماالً به دلیل تفاوت در گونه مورد مطالعه ،غلظت به کار رفته و یا سایر عوامل
ناشناخته میباشد.
شواهد نشان می دهد که تغییر فعالیت این آنزیم توسط فلزات سنگین ناشی از اتصال این فلزات به گروههای عملکردی
پروتئین مانند ایمیدازول ،سولفیدریل و کربوکسیل است که باعث مختل شدن فعالیت آنزیم شده و یا در غلظتهای کم باعث
تحریک فعالیت آنزیم میشوند ( .)Bainy et al., 2006احتمال دیگر که برای اثر بازدارندگی کادمیوم مطرح است جایگزین
شدن کادمیوم به جای یونهای فلزی نظیر مس و کلسیم در متالوآنزیمها بوده که این امر باعث کاهش عملکرد آنزیمها
میشود (.)Jacobsen and Turner, 1980, Viarengo et al., 1997, Vaglio and Landdriscina, 1999, Romeo et al., 2000
 Mukherjeeو همکاران ( )0900نیز پیشنهاد کردند که اثر مخرب آلودگی فلزات سنگین بر فعالیتهای آنزیمی را میتوان در
مختل کردن فرآیند رونویسی ،ترجمه و تولید پروتئین بررسی نمود .با توجه به اثرات سمی -ژنتیکی کادمیوم در سلولهای
مختلف این عامل را نیز میتوان در کاهش میزان آنزیم استیل کولین استراز در ارتباط با کادمیوم در این مطالعه موثر دانست.
آنزیمهای  ASTو  ALTبهطور متداول جهت تشخیص آسیب بافتهای ماهیان مورد استفاده قرار میگیرند .همچنین این
آنزیمها میتوانند به طور حساسی میزان آلودگی محیط و سمیت ناشی از فلزات سنگین را قبل از بروز اثرات خطرناک نشان
دهند ( .)Oner et al., 2009در این مطالعه تغییر معنی داری در میزان آنزیمهای  ASTو  ALTتحت تاثیر فلز روی در اکثر
بافت های بدن ماهیان مشاهده نشد و تنها در کبد میزان  ASTبه طور معنی داری افزایش نشان داد .مشابه با این نتایج Ali ،و
همکاران ( (0900نیز عدم تغییر فعالیت این دو آنزیم را در ماه ی کپور معمولی پس از چهار هفته مواجهه با روی گزارش
کردند .افزایش میزان  ASTدر بافت کبد در مطالعه حاضر میتواند با تجمع بیشتر فلز روی در کبد و آسیب آن در ارتباط
باشد .در مطالعات متعددی به خوبی نشان داده شده است که بیشترین تجمع فلز روی در بین بافتهای بدن ماهیان در کبد
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صورت میگیرد ( .)Weber et al., 2013; El-Moselhy et al., 2014همچنین افزایش میزان این آنزیم به آسیب کبدی نسبت
داده شده است ( Younis .)Wu et al., 2003و همکاران ( )6306افزایش معنی دار آنزیم  ASTو  ALTرا در سرم خون ماهی
 Oreochromis niloticusدر شرایط مواجهه با غلظت تحت کشنده روی مشاهده کردند و علت آن را آسیب کبد به علت تجمع
فلز روی و رهاسازی این آنزیمها در سرم خون بیان کردند .با توجه به موارد فوق میتوان گفت که در این مطالعه احتماالً این
غلظت از فلز روی برای عملکرد بیوشیمیایی آنزیمهای  ASTو  ALTدر بافتهای آبشش ،عضله و مغز در ماهی سفیدک
سیستان چندان سمی نیست .اگر چه ممکن است در دوز باالتر و یا ترکیب با سایر فلزات اثرات سمی فلز روی افزایش یابد.
همچنین کبد در مقایسه با سایر بافتهای مورد مطالعه حساسیت بیشتری نسبت به وجود روی در محیط دارد.
در این مطالعه کادمیوم نیز باعث افزایش میزان آنزیمهای  ASTو  ALTدر کبد و آبشش شد .مطابق با نتایج مطالعه حاضر،
افزایش فعالیت این دو آنزیم در بافتهای بدن گربه ماهی آفریقایی ( )Velmurugan et al., 2008و بافت کبد Sparus aurata
( )Vaglio and Landriscina, 1999کبد و آبشش ماهی کپور معمولی ( )De la Torre et al., 2000تحت تاثیر کادمیوم گزارش
شده است .این در حالی است که  Gillو همکاران ( )0990کاهش فعالیت این آنزیمها را در بافت کبد ،آبشش و کلیه در ماهی
 Barbus conchoniusبه علت مسمومیت با کادمیوم گزارش کردند Oner .و همکاران ( )6339نشان دادند که مسمومیت با
فلزات سنگین اگر چه باعث افزایش فعالیت  ASTدر کبد ماهی تیالپیا شد ولی فعالیت آنزیم  ALTدر اثر مسمومیت در این
ماهی کاهش یافته است .برخی از مطالعات نیز عدم تغییرات معنیدار این دو آنزیم را در بافتها و سرم خون برخی ماهیان
تحت تاثیر فلزات سنگین گزارش کردند (.)Almeida et al., 2001; De Smet and Blust, 2001
افزایش آنزیمهای  ASTو  ALTدر ماهیان قرار گرفته در معرض کادمیوم در این مطالعه احتماالً ناشی از آسیب بافتی کبد و
آبشش میباشد Fırat .و  )6303( Kargınنیز آسیب بافتی در گونه  Oreochromis niloticusو در نتیجه افزایش میزان این دو
آنزیم را گزارش کردند .همچنین از طرف دیگر با توجه به این که  ASTو  ALTجزو خانواده آنزیمهای آمینوترانسفراز هستند و
افزایش فعالیت آنها در مطالعه حاضر ممکن است به نقش آنها در تنظیم فرآیند گلوکونئوژنز جهت پاسخ به تقاضای انرژی
جانور در شرایط استرس (ناشی از وجود کادمیوم) مرتبط میباشد AST .و  ALTنقش مهمی در تنظیم متابولیسم پروتئین و
آمینواسیدها و فعالیت ترانسآمینازها دارند ( .)Atli et al., 2006افزایش ترانسآمینازها یک مکانیسم ایمنی است که در مراحل
اولیه استرس روی میدهد (.)Lin et al., 1997
آنزیم  ALPاز چند ایزو آنزیم تشکیل شده است که تقریباً در تمام بافتهای بدن به ویژه در غشاء سلولی یافت میشوند .این
آنزیم هیدرولیز استرهای منوفسفات را تسریع می کند و نقش مهمی را در حمل و نقل مواد از غشاء سلولی ایفا میکند و در
شکلگیری استخوانها نیز مؤثر است ( .)Molina et al., 2005آنزیم  ALPبهعلت حساسیت نسبت به مسمومیت سلولی در اثر
مواد زنوبیوتیک بهعنوان یک شاخص مناسب مورد توجه میباشد ( .)Lohner et al., 2001در مطالعه حاضر ،روی باعث افزایش
معنیدار این آنزیم تنها در کبد ماهیان نسبت به گروه شاهد شد .مشابه با نتایج مطالعه حاضر افزایش فعالیت این آنزیم در
کبد ماهی تیالپیا به علت مواجهه با روی نشان داده شده است ( .)Atli and Canli, 2007همچنین در برخی مطالعات ،عدم
تغییر این آنزیم در مقابل برخی فلزات از قبیل روی ،نقره و کروم نیز گزارش شده است (.)Oner et al., 2009
در مطالعه حاضر کادمیوم نیز باعث افزایش میزان این آنزیم در کبد ،آبشش و عضله ماهیان گردید (اگر چه این تاثیر معنیدار
نبود) .افزایش میزان این آنزیم تحت تاثیر کادمیوم در آبشش ،کبد و کلیه ماهی Oreochromis mossambicus
( )Thirumavalavan, 2010و همچنین در کبد ماهی کپور معمولی و تیالپیا نیز گزارش شده است ( ;Atli and Canli, 2007
 .) Rajamanickam and Muthuswamy, 2008این در حالی است که کاهش فعالیت این آنزیم نیز به علت وجود کادمیوم
گزارش شده است (.)El-Demerdash and Elagamy, 1999
افزایش میزان آنزیم  ALPدر شرایط قرار گرفتن در معرض فلزات سنگین به واکنش تطبیقی جهت کاهش سمیت فلزات
نسبت داده شده است ( .)Rajamanickam and Muthuswamy, 2008همچنین مشخص شده است که تحت تاثیر برخی
فرآیندهای پاتولوژیک از قبیل اختالل در عملکرد اندامهای خاص از قبیل کبد و کلیه نیز میزان این آنزیم افزایش مییابد
( .)Yang and Chen, 2003در ماهیان نیز تغییر فعالیت  ALPتحت تاثیر تغییرات فیزیولوژیک و عملکردی در معرض فلزات به
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 به عنوان مثال در ماهی کپور معمولی نشان داده شده.)Jiraungkoorskul et al., 2003; Li et al., 2004( اثبات رسیده است
است که به علت تغییرات بافتی و آسیب سلولی میزان آلکالین فسفاتاز در شرایط مواجهه با مس در ماهی کپور معمولی
 بنابراین بهنظر میرسد که افزایش این آنزیم نشانهای از آسیب در بافتهای بدن.)Karan et al., 1998( افزایش یافته است
.ماهی سفیدک به ویژه کبد باشد
،)ALP(  آلکالینفسفاتاز،)AChE(  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فعالیت آنزیمی شامل استیلکولیناستراز،به طور کلی
) بهعلت وجود روی و کادمیوم در محیط در بافتهای مختلفAST( ) و آسپارتاتآمینوترانسفرازALT( آالنینآمینوترانسفراز
 در.ماهی سفیدک سیستان تغییر میکند و با تغییر سطوح طبیعی آنزیمها در نهایت سالمت ماهی را تحت تاثیر قرار میدهند
 همچنین بیشترین حساسیت در بین بافتهای مورد مطالعه.این گونه کادمیوم سمیت بیشتری نسبت به فلز روی نشان داد
نسبت به وجود کادمیوم و روی در محیط در کبد ماهیان مشاهده شد که ناشی از نقش مهم کبد در فرآیند سم زدایی
 تغییر فعالیت آنزیمها تحت تاثیر فلز روی و کادمیوم در این مطالعه از الگوی کاهشی و افزایشی یکسانی پیروی.ترکیبات است
 بر این اساس جهت بررسی آلودگی ناشی از روی تغییر. آنزیم و بافت نتایج متفاوتی مشاهده شد،نکرده و با توجه به نوع فلز
میزان آنزیم استیل کولین استراز در بافت مغز و آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز در کبد و برای کادمیوم تغییر میزان آنزیم
 اختالفات.استیل کولین استراز در بافت مغز و آالنین آمینو ترانسفراز در کبد برای ماهی سفیدک سیستان مناسب است
مشاهده شده در بین گونههای م ختلف ماهیان از جمله این گونه در ارتباط با تغییرات پروفایل آنزیمی در مقابل فلزات سنگین
 با. دوز و زمان در معرض قرار گرفتن و یا سایر عوامل ناشناخته میباشد، نوع ماده اثر کننده،احتماالً به علت تفاوت در گونه
توجه به نتایج مطالعه حاضر پایش پروفایل آنزیمی در بافتهای بدن این ماهی مانند سایر ماهیان جهت تشخیص سالمتی این
 همچنین مطالعات بیشتری در مورد.ماهی خوراکی و اندام های معیوب به علت حضور فلزات سنگین در محیط مفید میباشد
. آسیبهای بافت شناسی و سلولی ناشی از آلودگی فلزات سنگین در این گونه مورد نیاز است،اثرات مسمومیت حاد
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