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 دهيچك
 هدف لذا دارد. يباالي زاييسرطان اثرات که بوده باال مولكولي وزن با معطر زنجيره چند حلقوی هيدروکربنه ترکيب يک پايرن -آ -بنزو :زمينه

 است. مداکا ماهي در کبد DNA هایرشته شكست و کبدی EROD آنزيم فعاليت القاء بر پايرن -آ -بنزو ترکيب اثرات بررسي مطالعه اين

 غلظت با کنترل، گروه شامل گروه چهار در روز 8 مدت به ليتری 51 هایآکواريوم به انتقال از پس مداکا ماهي عدد 29 :هاروش و مواد

 معرض در استاتيک سمي روش به ليتر( در ميكروگرم 5) باال غلظت و ليتر( در ميكروگرم 5/5) متوسط غلظت ليتر(، در ميكروگرم 5/1) کم

 برای ودند ش هموژن بالفاصله هانمونه از بخشي و شده انجام ماهيان کبد از بردارینمونه هفتم روز در گرفتند. قرار پايرن -آ-بنزو ترکيب

 جهت گرادسانتي درجه -21 فريزر به انتقال از پس کبدی هاینمونه از ديگر قسمت گرفت. قرار استفاده مورد EROD آنزيم سنجش

 مونآز و طرفه يک واريانس آناليز از استفاده با هاداده تحليل و تجزيه گرفت. قرار استفاده مورد DNA ساختار يكپارچگي ميزان سنجش

 شد. گرفته نظر در آماری داریمعني سطح عنوان به( P<15/1) درصد 5 اعتماد سطح شد. انجام دانكن

 که هاييماهي هرچند شد. مشاهده کنترل گروه به نسبت آزمايش تيمارهای بين EROD آنزيم فعاليت ميزان در داریمعني افزايش :هايافته

 حال اين با داشتند باالتری DNA شكستگي ميزان بودند، گرفته قرار پايرن -آ -بنزو ليتر( در ميكروگرم 5) غلظت بيشترين معرض در

 نشد. مشاهده کنترل گروه به نسبت مطالعه مورد تيمارهای بين در DNA هایرشته شكستگي ميزان در داریمعني تفاوت

 هایهيدروکربن ترکيبات زداييسم سيستم I فاز هایآنزيم از کبدی EROD آنزيم فعاليت افزايش سبب پايرن -آ -بنزو ترکيب :گيرینتيجه

 دهکنن جلوگيری و ترميمي هایمكانيسم یدارا مداکا ماهيان رسدمي نظر به حال اين با .گرددمي مداکا ماهيان در ایحلقه چند آروماتيک

 هستند. DNA هایرشته شكست از

 DNA ساختار يكپارچگي ،EROD آنزيم مداکا، ماهي پايرن، -آ -بنزو کليدی: واژگان

  

Iran South Med J 2016; 19(5): 787-798 
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 مقدمه

 بوم ييغذا يرهزنج مختلف سطوح در يانماه

 يتامن در يمهم نقش و داشته حضور يآب يهاسازگان

 نشد يصنعت با يراخ قرن چند در دارند. انسان ييغذا

 يهاآب روان يقطر از ياديز يهايندهآال کشورها،

 از يکي .شدند يآب يهاسازگان بوم وارد مختلف

 آبي هاياکوسيستم در سازآالينده منابع ترينمهم

 چيدهيپ يمخلوط خام نفت باشند.مي نفتي هايآالينده

 يباتترک ؛باشديم مختلف يبترک هزار هاده شامل

 رونديم شمار به ينفت يبترک ينترعمده يدروکربنهه

  .(1) دهنديم يلتشک را خام نفت درصد 57 از يشب و

 رينظ شده اشباع يباتترک شامل هايدروکربنه ينا

 اشباع،يرغ يهانيآلف ي،حلقو يهاآلکان و هاآلکان

 يقطب يباتترک و يکآروماتيپل و منو يباتترک

 هب ياحلقه چند يکآرومات هاييدروکربنه .باشنديم

 و سنگ زغال ي،نفت يباتترک در حضور علت

 به يطيمح هاييندهآال ينترمهم از موتور يهاروغن

 يهايدروکربنه يانم ينا در(. 3 و 2) رونديم شمار

 و فنل و تولوئن بنزن، مانند ياحلقه تک يکآرومات

 ياحلقه چند يکآرومات يهايدروکربنه ينهمچن

(PAHs) ييزاجهش و يکژنوتوکس اثرات علت به 

 يستز يطمح بر يمدت دراز و يجد يراتثأت يدارا

 در محلول يدروکربنهه يباتترک جذب (.4) باشنديم

 يهاپاسخ يجادا به منجر توانديم يانآبز توسط آب

 مواد که آنجا از(. 7) شود يمتعدد يزيولوژيکيف

 به الاتص با يکژنوتوکس يلپتانس يدارا يمياييش

 ييراتتغ از انواعي يجادا سبب DNA يهامولکول

 در اختالل يمي،آنز عملکرد يبتخر يرنظ يستيز

 تميسس در اخالل ي،سلول يتسم ي،عموم يسممتابول

 رشد يبازدارندگ ، مثل يدتول يستمس به يبآس يمني،ا

 از امروزه لذا ،(6) شونديم يماه در سرطان و

 اثرات يبررس جهت يانآبز يزيولوژيکف يهاپاسخ

  يآب ايهسازگان بوم در يانماه بر هايندهآال

 .شوديم استفاده

 يهاربنيدروکه يباتترک يسممتابول و يستيز يدگرگون

 يلآر هاييرندهگ يقطر از اغلب يحلقو يکآرومات

 ود.شيم انجام يتوکرومس خانواده يهايمآنز و يدروکربنهه

 هب يانماه در ييزداسم يستمس يک فاز يهايمآنز القاء

 عنوان به EROD يمآنز و CYP1A1 يمآنز يژهو

 رد يژهو به يانماه گرفتن قرار يندهآال ضمعر در شاخص

 شمار به ياحلقه چند يکآرومات يهايدروکربنه مورد

 يژناکس کردن اضافه P450 يتوکرومس (.5و  4) روديم

 يولکولم يژناکس يندفرا ينا در که کرده يزکاتال را مواد به

 ندکيم يلتبد آزاد يکالراد اسطو حد يبترک يک به را

 کي با معادل يريپذواکنش و الکترون تعداد نظر از که

 الکترون ترکيبات موارد اغلب در است. يژناکس اتم

 به قادر I فاز زدائيسم سيستم اثر در شده ايجاد دوست

 نظير نوکلئوفيلي ترکيبات با کوواالنسي پيوند ايجاد

DNA و RNA (.8) باشندمي 

 نپايرآ  بنزو حلقوي آروماتيک هيدروکربن ترکيب

 شمار به دارانمهره در زاجهش ترکيب يک عنوانبه

 DNA ساختار تغيير در ترکيب اين توانايي رود.مي

 آ بنزو .() است گرفته قرار ئيدأت مورد پيش هامدت

 قادر که دهبو يکژنوتوکس يمياييش يبترک يک ينيرپا

 اشدبمي سلولي زداييسم سيستم I فاز هايآنزيم القاء به

 فعال يهايتمتابول يدتول شدن شکسته يندفرا در که

 (.11) شوند DNA يبتخر سبب تواننديم که کنديم

 P450 يتوکرومس يهايمآنز يتفعال القاء ،مطالعه ينچند

 در که يانيآبز در را CYP1A نوادهخا يرز يژهو به

 قرار PCBs و PAHs يرنظ ييهايندهآال معرض

 يهايناهنجار (.11-13) اندکرده يدئأت ،اندگرفته

 شدن يارشته تک و يشکستگ ،DNA يساختار
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DNA، اثر در شده يجادا اختالالت ينترعمده از يزن 

 مستعد يهايبآس عنوان به و بوده هايندهآال حضور

 يبررس رو ينا از (.14) دنرويم شمار به ييزاسرطان

 يک يانآبز در سلول هسته و DNA ساختار ييراتتغ

 يابيارز در يدمف ينشانگرها از يکي و مناسب بزارا

 ورمنظ به يطيمح هاييندهآال مزمن يکژنوتوکس اثرات

  .روديم شمار به يطمح در هايندهآال حضور يبررس

 از يا و يممستق طور به CYP1A يمآنز يتفعال يزانم

 قابل EROD يمآنز يزيکاتال يتفعال سنجش يقطر

 با يوشيمياييب مختلف يهايکتکن است. يريگاندازه

 سنجش جهت مختلف يطشرا در متفاوت يهايسممکان

 استفاده مورد يانآبز در DNA يهارشته شکست يزانم

 امتک به توانيم هايکتکن ينا جمله از که گيرديم قرار

 ياييقل يساز واسرشته و (comet assay) ياس

(DNA alkaline unwinding assay) يجداساز و 

  نمود. ارهاش يتآپات يدروکسيه با

 لب هايآب ماهي يک Oryzias javanicus ماهي

 تا Malay Peninsula نواحي بومي که است شور

 درياي غربي قسمت در جاکارتا ساحلي هايقسمت

 کند.مي زيست آب سطحي هاياليه در و بوده جاوه

 فاقد و رسيده مترسانتي 4 به حداکثر ماهي اين اندازه

 ناي باالي توانايي علت به باشد.مي اقتصادي ارزش

 بلوغ دوره نيز و مختلف هايشوري تحمل در ماهي

 مهم هايگزينه از يکي روز( 111 )حدود سريع جنسي

 يطيمح پايش نيز و آبزيان شناسيسم مطالعات انجام در

 (.17) رودمي شمار به آبي هاياکوسيستم

 ههيدروکربن ترکيب اثرات بررسي حاضر مطالعه هدف

 ملهج يستي)ازز هاينشانگر تغييرات بر پايرن آ بنزو

 است. شيميايي هايآالينده با مواجهه در (EROD آنزيم

 DNA ارساخت )يکپارچگي ثيرپذيريأت نشانگر همچنين

 ياصل محل عنوان به ،هاآالينده از ماهي ي(کبد

 يانماه و دارانمهره در يوتيکزنوبا يباتترک يسممتابول

 دهاستفا امکان بررسي منظور به مداکا جاوا ماهي جمله از

  .باشدمي طبيعي شرايط در نشانگرها اين از

 

 هاروش و مواد
 

 آزمايش طرح

 اييدري منابع تحقيقات مرکز آزمايشگاه در آزمايش اين

 کاگوشيما دانشگاه شيالت دانشکده زيست محيط و

 مداکا جاوا ماهي 23 مطالعه اين در گرديد. انجام ژاپن

 دماي ليتري، 11 هايآکواريوم در روز هفت مدت به

 ليتر، در گرم 37 شوري ،گرادسانتي درجه 26 ثابت

 چهار معرض در مداوم هوادهي و طبيعي نور شرايط

 7/1) پايين غلظت کنترل، گروه شامل آزمايشي تيمار

 و ليتر( در ميکروگرم 7/1) متوسط ليتر(، در ميکروگرم

)در  Semi-static روش به ليتر( در ميکروگرم 7) باال

اري ماهيان به صورت اين روش آب محيط نگهد

 -آ -بنزو ترکيب معرض در( گردداي تعويض ميدوره

 بترکي حالليت ميزان که آنجا از شدند. داده قرار پايرن

 براي DMSO حالل از است کم آب در پايرن -آ -بنزو

 وهگر .گرديد استفاده آب در پايرن -آ -بنزو کردن حل

 ميکروليتر( 12) تيمارها ساير اندازه به نيز کنترل

DMSO انجام سوم روز در آب يضتعو کرد. دريافت 

  يشآزما دوره يط در يانماه همچنين .يدگرد

  نشدند. يغذاده
 

  پايرن-آ-بنزو ترکيب سنجش و استخراج

 سنجش جهت آزمايشي تيمارهاي آب از بردارينمونه

 روز رد تکرار دو با پايرن، -آ -بنزو ترکيب غلظت ميزان

 آب تعويض از بعد و قبل هفتم روز و سوم روز اول،

اده با استف آب در شده حل پايرن -آ -بنزو گرديد. انجام

شد  استخراجاز حالل هاي دي کلرومتان و ان هگزان 
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 تخراجاس پايرن -آ -بنزو ليتر ميکرو يک نهايت در. (16)

 Agilent 7683B automatic) دستگاه به شده

sampler)GC-MS شد. تزريق 

 

 ماهيان از بردارینمونه

 از پس هفتم روز در ماهيان کبد از بردارينمونه

 از پس بالفاصله گرفت. انجام ماهيان کردن بيهوش

 4-7 )شامل ماهيان کبد از قسمت يک بردارينمونه

 ستشوش سرد فسفات بافر از استفاده با آرامي به عدد(

 فريزر در DNA شکستگي ميزان سنجش منظور به و

 سپ کبد بافت از بخشي همچنين شد. نگهداري -81

 بافر در دستي هموژنايزر دستگاه با شدن هموژن از

 يمآنز فعاليت ميزان سنجش براي پتاسيم کلريد

EROD گرفت. قرار استفاده مورد  

 

 EROD آنزيم سنجش

 زا بردارينمونه و تشريح تيمار هر ماهيان هفتم روز در

 بدک عدد پنج تا سه شد. انجام يخ روي بر ماهيان کبد

 رد شستشو از پس گرمميلي پنج حدود وزن با کدام هر

 درصد 21 داراي کهدرصد  17/1 پتاسيم کلريد بافر

 هاينمونه شدند. هموژن و شستشو بود گليسيرين

 درجه 4 دماي در دقيقه 11 مدت به شده هموژن

 سانترفيوژدور در دقيقه  12711 سرعت با گرادسانتي

 EROD آنزيم ميزان سنجش براي رويياليه و شده

 با EROD آنزيم سنجش گرفت. قرار استفاده مورد

 باEggens ML and Galgani (15 ) روش از استفاده

 ميکروليتر 27 خالصه طور به شد. انجام جزئي تغييرات

 ريخته خانه 66 فلورسنس پليت در شده هموژن بافت

 نرزورفي اتوکسي محلول ميکروليتر 311 سپس و شده

 کاهش واکنش ،شد اضافه چاهک هر به موالر ميکرو 2

 ميکروليتر 11 شدن اضافه با رزورفين اتوکسي

NADPH رزورفين ميزان شد. آغاز موالرميلي دو 

 فواصل در و دقيقه 61 مدت به واکنش در شده تشکيل

 برانگيختگي يهاموج طول در ايدقيقه 11

(Excitation) 731 بازنشر و (Emission) 787 

 دلم ريدر ميکروپليت دستگاه از استفاده با نانومتر

(Japan ،Ibaraki ،Corona Electric)MTP 32 به 

 رايب استاندارد عنوان به رزورفين ترکيب از .آمد دست

 شد. استفاده EROD آنزيم ويژه فعاليت ميزان محاسبه

 رمگميلي بر دقيقه در لمو نانو واحد اساس بر نتايج

 شد. بيان پروتئين

 

 DNA هایرشته ساختار يكپارچگي

 ترکيبات ثيرأت تحت تواندمي DNA ساختار يکپارچگي

 با DNA شکست ميزان تعيين گيرد. قرار ژنوتوکسيک

 مورد Alkaline unwinding assayروش از استفاده

  Alkaline unwinding assay(.18) گرفت قرار سنجش

 خريبت ميزان سنجش براي هاتکنيک ترينحساس از يکي

DNA شدن جدا تکنيک اين اساس .رودمي شمار به 

 تصالا و آپاتيت هيدروکسي بکارگيري با DNA هايرشته

 باشد،مي DNA هايرشته به اختصاصي فلورسنس رنگ

 باشد بيشتر DNA هايرشته تک شکستگي ميزان هرچه

 هايشتهر با مقايسه در فلورسانس رنگ با بيشتري اتصال

DNA غلظت ميزان .شودمي ايجاد کامل DNA دو 

 رنگ الاتص خاصيت از استفاده با را ايرشته تک و ايرشته

 يهاموج طول در DNA به Hoechst فلورسنس

(ex)361 و (em)471 آمد دست به نانومتر. 

 ذيل رابطه از استفاده با DNA پذيريآسيب ميزان

 .شد بيان F values براساس و محاسبه

 (ds+ss) F=ds/ 

F=ds/(ds+ss)  
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 در شده ايجاد فلورسنس ميزان ds رابطه اين در که

 فلورسنس ميزان ss و ايرشته دو DNA حاوي محلول

 ايرشته تک DNA محلول از ناشي شده ايجاد

 باشد.مي شده استخراج
 

 پروتئين سنجش

 راد -يوب تجاري کيت از استفاده با کل ينپروتئ يزانم

(USA ،Hercules ،BioRad) امريکا کشور ساخت 

 داستاندار عنوان به گاوي آلبومين سرم از گرديد. انجام

 شد. استفاده
 

 آماری تحليل و تجزيه

 تيبتر به واريانس همگني و هاداده بودن نرمال ميزان ابتدا

 اسميرنوف -کولموگروف آزمون از استفاده با

(Kolmogrov-smirnov )لون آزمون و (Leven test) 

 بين دارمعني اختالف وجود .گرفت قرار سنجش مورد

 تغييرات ،DNA شکستگي نظر از تيمارهاي آزمايشي

 واريانس آناليز از استفاده با کبدي EROD آنزيم

ANOVA يسهمقا براي و گرفت قرار بررسي مورد 

 (=17/1α) (Duncan) دانکن آزمون از هايانگينم

 انحراف ± ميانگين صورت به نتايج(. 16) دگردي استفاده

 از استفاده با آماري هايآزمون تمامي .شد بيان معيار

 با نمودارهاانجام شد و 16ويرايش  SPSS افزارنرم

 گرديد. رسم Excel افزارنرم استفاده

 هاافتهي

 تيمارهای آب در محلول پايرن -آ -بنزو غلظت

 آزمايشي

 و محلول اکسيژن و شوري ميزان در داريمعني تفاوت

 وردم تيمارهاي بين در فيزيکوشيمي فاکتورهاي ساير

 آب در محلول پايرن-آ-بنزو ميزان نشد. مشاهده بررسي

 است. شده داده نشان 1 جدول در آزمايشي هايگروه

 پايرن-آ-بنزو ترکيب نمودن حل ابتداي در اساس اين بر

 قابل حسط از کمتر پايرن -آ-بنزو غلظت کنترل گروه در

 ايرس در که حالي در ليتر(، در نانوگرم )يک بود سنجش

 تيمارهاي آب در ترکيب اين حالليت ميزان تيمارها

 هب پايرن-آ-بنزو ترکيب کردن حل روز در آزمايشي

 به ليتر در گرم نانو 55/3121، 82/841، 65/215 ترتيب

 تيمارهاي آب تعويض از پس و سوم روز در آمد. دست

 ايرنپ -آ-بنزو ميزان سنجش به اقدام ديگر بار آزمايشي

 قبل هفتم و سوم روز انتهاي در گرديد. آب در موجود

 در پايرن -آ-بنزو سطح ميانگين آب، تعويض از

 5/51، 17/25 ،37/12 به ترتيب به آزمايشي تيمارهاي

  کرد. پيدا کاهش ليتر در نانوگرم

-آ-نزوب غلظت متوسط تعيين براي هندسي ميانگين از

 استفاده مطالعه مورد تيمارهاي آب در محلول پايرن

 رد ترکيب اين غلظت ميانگين اساس اين بر گرديد.

 7/466، 8/171 ،7/48 ترتيب به مطالعه مورد تيمارهاي

 (.1 )جدول آمد دست به ليتر در نانوگرم

 

 پايرن محلول در آب تيمارهای مورد آزمايش )نانوگرم در ليتر(-آ-( ميانگين غلظت بنزو5جدول 

 آزمايشيتيمارهای 
ميانگين غلظت بعد از حل 

 پايرن-آ-کردن بنزو

ميانگين غلظت قبل از تعويض 

 آب و نمونه برداری
 ميانگين هندسي

 7/48 37/12 65/215 غلظت کم

 8/171 17/25 82/841 غلظت متوسط

 7/466 5/51 55/3121 غلظت باال
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 EROD مآنزي فعاليت

کبدي ماهيان مداکا در  ERODميزان فعاليت آنزيم 

نشان داده شده  1مطالعه در نمودار تيمارهاي مورد 

 است. نتايج حاصله مشخص ساخت که ترکيب 

پايرن قادر به القاء شديد در ميزان فعاليت آنزيم  -آ-بنزو

EROD  کبدي در ماهيان مداکا است. کمترين ميزان

در گروه کنترل مشاهده شد  ERODفعاليت آنزيم 

گرم در دقيقه بر ميلي ل/ نانو مو±1274/1146)

پروتئين(، در حالي که گروه ماهياني که در معرض 

نانو گرم در  7/48پايرن با غلظت کم )-آ-ترکيب بنزو

زيم بيشترين ميزان فعاليت آن ،ليتر( قرار گرفته بودند

EROD ( تفاوت 184±/125را نشان دادند .)/

کبدي در  ERODاري بين ميزان فعاليت آنزيم دمعني

هاي آزمايشي مشاهده شد گروه کنترل با ساير گروه

(17/1>Pتفاوت معني .) داري بين ميزان فعاليت آنزيم

EROD  نانوگرم  7/48کبدي در ماهياني که در معرض

پايرن قرار گرفته بودند با تيمارهاي با -آ-در ليتر بنزو

 (.1شاهده شد )نمودار سطوح باالتر اين ترکيب م
 

 
 

 گرم پروتئين( )نانومول در دقيقه بر ميلي کبدي EROD( فعاليت آنزيم 1نمودار 

 انحراف معيار( ±)ميانگين معرض بنزوا پايرنماهيان مداکا در 
Fig.1) Liver EROD activity (nmol resorfin/min/mgPr) in 

medaka fish exposed to Benzo (a) pyrene (Min ± SD) 
 

 DNA ساختار يكپارچگي

 داده نشان 2نمودار  در DNA ساختار يکپارچگي ميزان

 در DNA شکستگي بررسي از حاصل نتايج .است شده

 داريمعني اختالف که داد نشان مطالعه مورد تيمارهاي

 حال ناي با ندارد، وجود هاگروه ساير با کنترل گروه بين

 که ماهياني در DNA ساختار يکپارچگي ميزان کمترين

 ،ندداشت قرار پايرن-آ-بنزو ميزان بيشترين معرض در

  .(2 نمودار) گرددمي مشاهده
 

 
 

ماهيان مداکا در معرض بنزو ا  )%( کبدي DNAيکپارچگي ساختار  (2نمودار 

 (يارانحراف مع ±يانگين)مپايرن 

Fig.2) Liver DNA integrity (%) in medaka fish exposed to 

Benzo (a) pyrene (Min ± SD) 
 

 بحث
 الوهعنفت و گاز  عيصنا يهاتياز فعال يناش يهاندهيآال

 انيآبز و ستيز طيمح بر ياديز راتيثأتها بر انسان

 در يستيز ينشانگرها مطالعه، ينا در .(21) دارند

 در که مداکا يانماه کبد در آنزيمي و يمولکول سطوح

 يهاندهيآال از يکي عنوان به پايرن آ بنزو ترکيب معرض

 و يينعت منظور به بودند گرفته قرار گاز و نفت عيصنا

 قرار يبررس مورد يانماه بر يندهآال اين اثرات يشپا

  گرفت.

 اليندهآ اين يولوژيکيب اثرات مطالعه اين از حاصل يجنتا

 اد.د نشان را کنترل گروه به نسبت آلوده تيمارهاي در

 يبررس و بحث مورد آمده دست به يجنتا بخش ينا در

 .يردگيم قرار

 

 ييشآزما يمارهایت آب در محلول پايرن -آ-بنزو غلظت

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
is

m
j.1

9.
5.

78
7 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 is
m

j.b
pu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 12

http://bpums.ac.ir/
http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.ismj.19.5.787
http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-827-en.html


 899/ مداکا جاوا يماه بر رنيپا-آ-بنزو بيترک اثر                                                               باقری و همكاران                  

http://bpums.ac.ir 
 

 ترکيب راث ميزان تعيين براي آالينده سطح سه مطالعه اين در

 نيز و EROD آنزيم فعاليت القاء بر پايرن -آ-بنزو

 به گرفت، قرار بررسي مورد DNA ساختار يکپارچگي

 سپ پايرن -آ-بنزو ليتر، در ميکروگرم 7 و 7/1 ،7/1 ترتيب

 گرديد. اضافه هاآکواريوم آب به DMSO در شدن حل از

 -آ-بنزو ميزان سنجش جهت آب از بردارينمونه سپس

 اين که داد نشان نتايج شد. انجام آب در شده حل پايرن

 ناي بر عالوه است. نشده حل کامل طوربه آب در ترکيب

 يآزمايش تيمارهاي در محلول پايرن -آ-بنزو ميزان سنجش

 زمان گذشت با آب در ترکيب اين ميزان که داد نشان

 ترکيبات کلي طور به (.1 )جدول کندمي پيدا کاهش

 رنظي باال مولکولي وزن با معطر حلقوي هايهيدروکربن

 و ودهب آب در پاييني بسيار حالليت داراي پايرن آ بنزو

 اين(. 21) دارند خود چربي حالت حفظ به تمايل بيشتر

 کيباتتر جذب سرعت به و بوده زگري آب عمدتاً ترکيبات

 حالليت ميزان بيشترين گردند.مي آب در معلق ذرات و

 در حالل از استفاده بدون و عادي حالت در ترکيب اين

 .(21) باشدمي ليتر در ميکروگرم 6/1 از کمتر آب

 به اتصال به يلتما ياحلقه چند يکآرومات يهايدروکربنه

 باتيترک يا و يانآبز مدفوع ذرات ها،جلبک يرنظ يآل ذرات

 يهايدروکربنه ينا بر عالوه .دارند آب در محلول يآب

 قيطر از تواننديم يآب يهاسازگان بوم در موجود ينفت

 زين و ينور يداسيوناکس انتشار، ير،تبخ يندهايفرآ

(. 22-24) گردند حذف و يهتجز يولوژيکيب هاييهتجز

 ورن يشترب شدت علت به يريگرمس مناطق در امر ينا

 طوفان متعدد وقوع يزن و باالتر حرارت درجه يد،خورش

 -آ-بنزو ترکيب ميزان داليل همين به (.27) باشديم باالتر

 حل از پس آزمايشي تيمارهاي در شده سنجيده پايرن

  است. يافته کاهش آب تعويض زمان در نيز و کردن

 

 EROD يمآنز يتفعال

 EROD يمآنز سطوح حاضر، مطالعه يجنتا اساس بر

 کنترل گروه با يسهمقا در تيمارها يتمام در يکبد

 رد که ماهياني گروه در افزايش اين اما .يافت يشافزا

 از شتربي داشتند قرار پايرن -آ-بنزو کمتر غلظت معرض

 آنزيم القاء که آنجا از بود. باال غلظت با تيمارهاي

 ساير همانند نيز ماهيان در P4501A سيتوکروم

 سلول هيدروکربنه آريل هايگيرنده توسط دارانمهره

 کهدر تيمارهايي  رسدمي نظر به (،26) گيردمي انجام

 فعاليت ميزان و بوده باال محيطي هايآالينده غلظت

 است شده بينيپيش سطح از کمتر EROD آنزيم

 بنههيدروکر آريل هايگيرنده به آسيب از ناشي تواندمي

 يمآنز اين کننده بيان هايژن القاء مسئول سلولي درون

 (.25) باشند

 سلولي تيره روي بر کشت محيط در که ايمطالعه در

H4IIE ثيرأت که شده مشخص ،است شده انجام  

 شدت به EROD آنزيم فعاليت القاء بر پايرن -آ-بنزو

 يزانم افزايش با و بوده ترکيب اين غلظت به وابسته

 فعاليت ميزان در شديدي کاهش پايرن-آ-بنزو غلظت

 حداقل اين محققين ؛(28) گرددمي ايجاد EROD آنزيم

 ار EROD آنزيم القاء براي پايرن-آ-بنزو ثرؤم غلظت
 در ينهمچن .عنوان ساختند ميکرومول 18/3×4-11

 يآالقزال يماه يسلول يرهت يرو بر که يگريد مطالعه

 شد مشخص ،يدگرد انجام (RTL-W1) کمان رنگين

 اهشک به منجر توانديم يرنپا بنزوا غلظت يشافزا که

 آنزيم القايي پاسخ و گردد EROD يمآنز يتفعال يزانم

EROD عکوسم طورهب پايرن-آ-بنزو ترکيب به نسبت 

 يکبد EROD يمآنز سطوح (.26) بود غلظت به وابسته

 ساعت دو از پس Anguilla anguilla يماه مار در

 رينيپا آ بنزو يبترک ولميليم 5/2 و 6/1 معرض در که

 سپ حال اين با ؛داشت يداريمعن يشافزا داشتند قرار
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 ميزان قرارگيري معرض در از ساعت 52 گذشت از

 .(11) يافت کاهش آنزيم اين فعاليت

 در يکبد EROD يمآنز فعاليت يزانم در يداريمعن القاء

 يدوزها يقتزر در Dorosoma cepedianum يماه

 همشاهد پايرن-آ-بنزوگرم در کيلوگرم ميلي 11 از باالتر

 ،رينيپا آ بنزو يبترک با مواجهه هفته دو از پس (.31) شد

 به (Scophthalmus maximus) توربوت جوان يانماه

 .شدند ينگهدار سالم آب عرضم در روز 16 مدت

 در ياهم گوشت در يرنپا آ بنزو يبترک سطوح يشترينب

 ينا سطح و شد مشاهده سالم آب با مواجهه اول روز

 .يدرس يريگاندازه قابليرغ سطح به 16 روز در يبترک

 که يگروه و کنترل گروه ينب يداريمعن تفاوت ينهمچن

 EROD يمآنز ظرن از داشتند قرار يرنپا آ بنزو معرض در

 يفاقص داخل يقتزر که يحال در نشد، مشاهده يتوکرومس و

 اضافه (.31) شد EROD يمآنز القاء سبب يرينپا آ بنزو

 اليآقزل ماهي غذايي جيره به پايرن ا بنزو ترکيب شدن

 EROD آنزيم فعاليت ميزان افزايش سبب کمان رنگين

 سوم روز در کنترل گروه سطح برابر 5 ميزان به کبدي

 فعاليت سطح آزمايش از روز 28 گذشت با اما شد، آزمايش

 تزريق .(32) کرد پيدا کاهش کنترل گروه سطح تا آنزيم

 Solea ماهي در پايرن-آ-بنزو ترکيب صفاقي داخل

ovata آنزيم فعاليت ميزان افزايش به منجر EROD و 

 تمثب همبستگي وجود شد. سلولي هايآسيب همچنين

 نشان سلولي هايآسيب نيز و EROD آنزيم افزايش بين

 شناسيسم مطالعات در آنزيم اين باالي اهميت دهنده

 انجام مطالعات به توجه با (.33) است آبزيان در محيطي

 نظر به حاضر مطالعه همچنين و محققين ساير توسط شده

 زايشاف نيز و پايرن -آ-بنزو غلظت افزايش با که رسدمي

 آنزيم فعاليت ميزان ،قرارگيري معرض در زمان مدت

EROD دهنده نشان که يابدمي کاهش ماهي کبد در 

  اشد.بمي پايرن -آ-بنزو زدايي سم در ماهي توانايي کاهش

 

 DNAساختار  يكپارچگي

 ،ماهي ژنوم به آسيب دهنده نشان مولکولي، مارکرهاي

 بر هاآالينده اثرات بررسي در بااليي اهميت داراي

 حاضر مطالعه در (.34) باشندمي ماهيان بقاء شايستگي

 DNA ساختار يکپارچگي ميزان در داريمعني تفاوت

 نشد مشاهده مطالعه مورد مداکا ماهيان بين کبدي

 ماهي روي بر که ايمطالعه در (.2 )نمودار

Liza aurata تغيير که است شده مشخص شده انجام 

 مورد بافت به تواندمي DNA ساختار يکپارچگي در

 اهشک که طوري به ،باشد داشته بستگي نيز مطالعه

 کليه بافت در DNA ساختار يکپارچگي در داريمعني

 تگاهايس به نسبت آلوده ايستگاه در Liza aurata ماهي

 تفاوت که حالي در (.37) است شده مشاهده کنترل

 کبد بافت در DNA ساختار يکپارچگي در داريمعني

 مطالعه مورد هايايستگاه بين در Liza aurata ماهيان

 (.36) است نشده مشاهده

 DNA هايهرشت شکستگي بر پايرين آ بنزو ثيرأت بررسي

 نشان Perna viridis صدف روي آزمايشگاهي شرايط در

 تتغييرا باعث حلقوي هيدروکربنه ترکيب اين که داد

 هپاتوپانکراس DNA هايرشته شکستکي در داريمعني

 (.35) گرددمي صدف اين

 DNA يکپارچگي ميزان در داريمعني کاهش

 Anguilla anguilla 8 رماهيما خوني هايسلول

 پايرين آ بنزو با مواجهه از پس ساعت 144 تا ساعت

 سطح به ميزان اين زمان افزايش با اما شود،مي مشاهده

 يشافزا ينمحقق اين (.11) يابدمي کاهش کنترل گروه

 مواجهه از بعد ساعت 16 تا 8 از را DNA يهايبآس

 ييتوانا دهنده نشان امر ينا .دادند گزارش يندهآال با

 در يبآس القاء در يحلقو يهايدروکربنه يباتترک

DNA 24 از پس وارده يهايبآس يمترم باشد.يم 
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 ساعت 216 از پس يتنها در و شده آغاز مواجه ساعت

 با يشيآزما يمارهايت ينب يداريمعن تفاوت مواجهه

 ييتوانا دهنده نشان که نشد مشاهده کنترل گروه

 باشد.يم DNA به وارده يهايبآس يمترم در يمارماه

 Lepomis يماه يرو که يامطالعه در که حالي در

auratus شکست در يداريمعن تفاوت شده انجام 

 بتنس آلوده يهايستگاها ينب در يکبد DNA يهارشته

 ترکيب شدن اضافه(. 38) شد مشاهده کنترل يستگاها به

 آزمايش آغازين روزهاي در غذايي جيره در بنزواپايرن

 شده آالقزل ماهي در ژنومي هايآسيب افزايش به منجر

 تفاوت روز 71 مدت به زمان گذشت با اما ،است

 ايجاد ماهي خون ژنومي هايآسيب ميزان در داريمعني

 (.32) نکرد

 اهيم بدن در اکسيداني آنتي هايآنزيم القاء ،محققين اين

 با لذا دانستند. ژنومي هايآسيب ميزان کاهش عامل را

 عدم نيمحقق يرسا مطالعات و حاضر مطالعه يجنتا به توجه

 تيمارهاي ينب DNA ساختار يکپارچگي يزانم در تفاوت

 کارايي زا يناش توانديم احتماالً کنترل تيمار با مطالعه مورد

 از پس مداکا ماهي کبد در DNA ترميمي مکانيسم باالي

 باشد. هايندهآال با مدت دراز مواجهه
 

 گيریجهينت

 آ ضر نشان دادکه غلظت ترکيب بنزوحا مطالعهنتايج 

. ابدييدر آب با گذشت زمان به شدت کاهش م رنيپا

 تيعالف زانيسبب القاء م رنيبنزو آ پا بيترک نيهمچن

جاوا  يد اتيالز در کبد ماه -او -اتوکسي رزورفين ميآنز

 يکپارچي زانينشان داد که م جيگردد. نتايمداکا م

 يباال ييدر اثر کارا احتماالً DNAساختار 

 نيجاوا مداکا ب يکبد ماه DNA ميترم يهاسميمکان

 ندارد. يداريمطالعه تفاوت معنمورد  يمارهايت

 

 و قدردانيسپاس 

مرکز تحقيقات و هاي اين طرح توسط کليه هزينه

آموزش منابع طبيعي و محيط زيست دريايي، دانشگاه 

وسيله ده است. بدينمين شأت ژاپني کاگوشيما

 دگان مراتب تشکر و قدرداني خود را نويسن

 دارند. اعالم مي

 

 منافع تضاد

  سندگانيگونه تعارض منافع توسط نو چيه

 نشده است. انيب

 
 

 

References: _________________________________________________________ 
 

1.OSPAR. Guidelines for Monitoring the 

Environmental Impact of Offshore Oil and Gas 

Activities. London: Oslo and Paris 

Commissions, 2004, 19. 

2.Mudzinski SP. Effects of benzo [a] pyrene on 

concanavalin A-stimulated human peripheral 

blood mononuclear cells in vitro: inhibition of 

proliferation but no effect on parameters related 

to the G1 phase of the cell cycle. Toxicol Appl 

Pharmacol 1993; 119(2): 166-74. 

3.Samanta SK, Singh OV, Jain RK. Polycyclic 

aromatic hydrocarbons: environmental 

pollution and bioremediation. Trends 

Biotechnol 2002; 20(6): 243-8. 

4.Martínez-Gómez C, Vethaak A, Hylland K, et 

al. A guide to toxicity assessment and 

monitoring effects at lower levels of biological 

organization following marine oil spills in 

European waters. ICES J Mar Sci 2010; 67: 

1105-18. 

5.National Research Council N. Oil in the Sea III: 

Inputs, Fates and Effects. Washington: National 

Academy of Sciences, 2003, 265. 

6.Ohe T, Watanabe T, Wakabayashi K. Mutagens 

in surface waters: a review. Mutat Res 2004; 

567(2-3): 109-49. 

7.Stephensen E, Adolfsson‐Erici M, Celander M, 

et al. Biomarker responses and chemical 

analyses in fish indicate leakage of polycyclic 

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
is

m
j.1

9.
5.

78
7 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 is
m

j.b
pu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 12

http://bpums.ac.ir/
http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.ismj.19.5.787
http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-827-en.html


 5995و دی / آذر 5سال نوزدهم/شماره                                                  /طب جنوب                                             896
 

 

 

http://bpums.ac.ir 

aromatic hydrocarbons and other compounds 

from car tire rubber. Environ Toxicol Chem 

2003; 22(12): 2926-31. 

8.Batel R, Bihari N, Kurelec B, et al. DNA 

damage benzo [α] pyrene in the liver of 

mosquito fish Gambusia affinis. Sci Total 

Environ 1985; 41(3): 275-83. 

9.Hogan ME, Dattagupta N, Whitlock JP Jr. 

Carcinogen-induced alteration of DNA 

structure. J Biol Chem 1981; 256(9): 4504-13. 

10.Maria VL, Correia AC, Santos MA. Anguilla 

anguilla L. Biochemical and Genotoxic 

Responses to Benzo [a] pyrene. Ecotoxicol 

Environ Saf 2002; 53(1): 86-92. 

11.Larsen HE, Celander M, Goksøyr A. The 

cytochrome P450 system of Atlantic salmon 

(Salmo salar): II. Variations in hepatic catalytic 

activities and isozyme patterns during an annual 

reproductive cycle. Fish Physiol Biochem 

1992; 10(4): 291-301. 

12.Bucheli TD, Fent K. Induction of cytochrome 

P450 as a biomarker for environmental 

contamination in aquatic ecosystems. Crit Rev 

Environ Sci Technol 1995; 25(3): 201-68. 

13.Goksøyr A. Cytochrome P450 in marine 

mammals: isozyme forms, catalytic functions, 

and physiological regulations. Develop Mar 

Biol 1995; 4: 629-39. 

14.Emmanouil C, Sheehan T, Chipman J. 

Macromolecule oxidation and DNA repair in 

mussel (Mytilus edulis L.) gill following 

exposure to Cd and Cr (VI). Aquat Toxicol 

2007; 82(1): 27-35. 

15.Cheikyula JO, Koyama J, Uno S. Comparative 

study of bioconcentration and EROD activity 

induction in the Japanese flounder, red sea 

bream, and Java medaka exposed to polycyclic 

aromatic hydrocarbons. Environ Toxicol 2008; 

23(3): 354-62. 

16.Song JY, Nakayama K, Kokushi E, et al. 

Effect of heavy oil exposure on antibacterial 

activity and expression of immune‐related 

genes in Japanese flounder Paralichthys 

olivaceus. Environ Toxicol Chem 2012; 31(4): 

828-35. 

17.Eggens ML, Galgani F. Ethoxyresorufin-O-

deethylase (EROD) activity in flatfish: fast 

determination with a fluorescence plate-reader. 

Mar Environ Res 1992; 33(3): 213-21. 

18.Rao S, Nehell T, Carey J, et al. DNA alkaline 

unwinding assay for monitoring the impact of 

environmental genotoxins. Environ Toxicol 

Water Qual 1996; 11(4): 351-4. 

19.Quinn GP, Keough MJ. Experimental design 

and data analysis for biologists. Cambridge 

University Press, 2002, 537. 

20.Dobaradaran S, Mohamadzadeh F. Servey of 

the oil and gas pollutant impacts on the human 

and environment. Iran South Med J 2014; 

17(1): 85-98. (Persian) 

21.Neff JM. Bioaccumulation in marine 

organisms: effect of contaminants from oil well 

produced water. Amsterdam, Netherlands: 

Elsevier Science, 2002, 452. 

22.Li H, Boufadel MC. Long-term persistence of 

oil from the Exxon Valdez spill in two-layer 

beaches. Nat Geosci 2010; 3(12): 96-9. 

23.Boufadel MC. Exxon Valdez Trustee Council 

Project No. 11100836. 2011. 

24.Hayes MO, Michel J. Factors determining the 

long-term persistence of Exxon Valdez oil in 

gravel beaches. Mar Pollut Bull 1999; 38(2): 

92-101. 

25.Uno S, Koyama J, Kokushi E, et al. 

Monitoring of PAHs and alkylated PAHs in 

aquatic organisms after 1 month from the Solar 

I oil spill off the coast of Guimaras Island, 

Philippines. Environ Monit Assess 2010; 

165(1-4): 501-15. 

26.Sadar MD, Ash R, Sundqvist J, et al. 

Phenobarbital induction of CYP1A1 gene 

expression in a primary culture of rainbow trout 

hepatocytes. J Biol Chem 1996; 271(30): 

17635-43. 

27.Whyte JJ, Jung RE, Schmitt CJ, et al. 

Ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) activity 

in fish as a biomarker of chemical exposure. 

Crit Rev Toxicol 2000; 30(4): 347-570. 

28.Bosveld AT, de Bie PA, van den Brink NW, 

et al. In vitro EROD induction equivalency 

factors for the 10 PAHs generally monitored in 

risk assessment studies in The Netherlands. 

Chemosphere 2002; 49(1): 75-83. 

29.Bols NC, Schirmer K, Joyce EM, et al. Ability 

of polycyclic aromatic hydrocarbons to induce 

7-ethoxyresorufin-o-deethylase activity in a 

trout liver cell line. Ecotoxicol Environ Saf 

1999; 44(1): 118-28. 

30.Levine SL, Oris JT, Wissing TE. Comparison 

of P-450A1 monooxygenase induction in 

gizzard shad (Dorosoma cepedianum) 

following intraperitoneal injection or 

continuous waterborne-exposure with benzo [a] 

pyrene: Temporal and dose-dependent studies. 

Aquat Toxicol 1994; 30(1): 61-75. 

31.Boleas S, Fernandez C, Beyer J, et al. 

Accumulation and effects of benzo (a) pyrene 

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
is

m
j.1

9.
5.

78
7 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 is
m

j.b
pu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 12

http://bpums.ac.ir/
http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.ismj.19.5.787
http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-827-en.html


 / مداکا جاوا يماه بر رنيپا-آ-بنزو بيترک اثر                                                               باقری و همكاران                  

http://bpums.ac.ir 

on cytochrome P450 1A in waterborne exposed 

and intraperitoneal injected juvenile turbot 

(Scophthalmus maximus). Mar Environ Res 

1998; 46(1): 17-20. 

32.Curtis LR, Garzon CB, Arkoosh M, et al. 

Reduced cytochrome P4501A activity and 

recovery from oxidative stress during 

subchronic benzo [a] pyrene and benzo [e] 

pyrene treatment of rainbow trout. Toxicol 

Appl Pharmacol 2011; 254(1): 1-7. 

33.Au D, Zhou B, Lam P. Relationship between 

ultrastructural changes and EROD activities in 

liver of fish exposed to benzo [a] pyrene. 

Environ Pollut 1999; 104(2): 235-47. 

34.Moore MN, Depledge MH, Readman JW, et 

al. An integrated biomarker-based strategy for 

ecotoxicological evaluation of risk in 

environmental management. Mut Res Fundam 

Mol Mech Muta 2004; 552(1): 247-68. 

35.Oliveira M, Ahmad I, Maria VL, et al. 

Monitoring pollution of coastal lagoon using 

Liza aurata kidney oxidative stress and genetic 

endpoints: an integrated biomarker approach. 

Ecotoxicology 2010; 19(4): 643-53. 

36.Oliveira M, Ahmad I, Maria VL, et al. 

Antioxidant Responses Versus DNA Damage 

and Lipid Peroxidation in Golden Grey Mullet 

Liver: A Field Study at Ria de Aveiro 

(Portugal). Arch Environ ContamToxicol 2010; 

59(3): 1-10. 

37.Ching EW, Siu WH, Lam PK, et al. DNA 

adduct formation and DNA strand breaks in 

green-lipped mussels (Perna viridis) exposed to 

benzo [a] pyrene: dose-and time-dependent 

relationships. Mar Pollut Bull 2001; 42(7): 603-

10. 

38.Everaarts JM, Shugart LR, Gustin MK, et al. 

Biological markers in fish: DNA integrity, 

hematological parameters and liver somatic 

index. Mar Environ Res 1993; 35(1): 101-7. 

 

 
 

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
is

m
j.1

9.
5.

78
7 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 is
m

j.b
pu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 12

http://bpums.ac.ir/
http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.ismj.19.5.787
http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-827-en.html


Iran South Med J 2016; 19(5): 787-798 

Website: http://bpums.ac.ir 

Journal Address: http://ismj.bpums.ac.ir 

 

 

Original Article 

 

 

Effects of Benzo (a) Pyrene on Ethoxyresorufin-

O-deethylase (EROD) Activity and Genomic 

Damage in Java Medaka (Oryzias Javanicus) 
 
 

2 Koyama J. ,1* agheriB D. 

1 Fisheries Department, School of Agriculture and natural Resources, Persian Gulf University, Bushehr, Iran 
2 Education and Research Center for Marine Resources and Environment, School of Fisheries, Kagoshima 

University, Japan 

 

 

 

(Received 10 Sep, 2015 Accepted 17 Nov, 2015) 

 

Abstract 

Background: Benzo[a] pyrene (BaP) is a high molecular weight polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) 

that have high carcinogenic effects. So, the aim of this study was to assess the effects of benzo [a] pyrene 

(BaP) on liver EROD enzyme activity induction and liver DNA breakage in Java Medaka. 

Materials and Methods: twenty three Java Medaka were transferred to 10 L glass aquarium and exposed 

to benzo [a] pyrene concentrations of 0.5 µg/L (Low concentration), 1.5 µg/L (median concentration), 5 

µg/L and 0 µg/L (DMSO solvent control), with semi-static renewal technique during 7 days. Fish liver 

biopsy was performed in seventh day and a part of the samples was immediately homogenized and were 

used to measure EROD enzyme activity. Another part of the liver samples were transferred to -20 °C to use 

for DNA integrity assay.  Data were analyzed by using ANOVA and Duncan tests. The p value ≤ 0.05 was 

considered as a level of statistical significance. 

Results: A significant increase in EROD anzyme activity was observed between the experimental 

treatments compared to the control group. Although the fishes that exposed to the highest concentration (5 

micrograms per liter) of Benzo[a] pyrene had higher DNA breakage. Nevertheless, there was no significant 

difference between the treatment groups compared to the control group. 

Conclusion: benzo[a]pyrene combination increased hepatic EROD activity, the enzyme in the initial phase 

of PAH detoxification, in Java Medaka. However, it seems that Java Medaka fish have a DNA repair and 

preventive mechanisms from liver DNA breakage. 
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