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 5گروه شيالت ،دانشكده کشاورزی و منابع طبيعي ،دانشگاه خليجفارس ،بوشهر ،ايران
 2مرکز آموزش و تحقيقات منابع دريايي و محيط زيست ،دانشكده شيالت ،دانشگاه کاگوشيما ،ژاپن
(دريافت مقاله -99/6/59 :پذيرش مقاله)99/7/26 :

چكيده
زمينه :بنزو -آ -پايرن يک ترکيب هيدروکربنه حلقوی چند زنجيره معطر با وزن مولكولي باال بوده که اثرات سرطانزايي بااليي دارد .لذا هدف
اين مطالعه بررسي اثرات ترکيب بنزو -آ -پايرن بر القاء فعاليت آنزيم  ERODکبدی و شكست رشتههای  DNAکبد در ماهي مداکا است.
مواد و روشها 29 :عدد ماهي مداکا پس از انتقال به آکواريومهای  51ليتری به مدت  8روز در چهار گروه شامل گروه کنترل ،با غلظت
کم ( 1/5ميكروگرم در ليتر) ،غلظت متوسط ( 5/5ميكروگرم در ليتر) و غلظت باال ( 5ميكروگرم در ليتر) به روش سمي استاتيک در معرض
ترکيب بنزو-آ -پايرن قرار گرفتند .در روز هفتم نمونهبرداری از کبد ماهيان انجام شده و بخشي از نمونهها بالفاصله هموژن شدند و برای
سنجش آنزيم  ERODمورد استفاده قرار گرفت .قسمت ديگر از نمونههای کبدی پس از انتقال به فريزر  -21درجه سانتيگراد جهت
سنجش ميزان يكپارچگي ساختار  DNAمورد استفاده قرار گرفت .تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از آناليز واريانس يک طرفه و آزمون
دانكن انجام شد .سطح اعتماد  5درصد ( )P>1/15به عنوان سطح معنيداری آماری در نظر گرفته شد.
يافتهها :افزايش معنيداری در ميزان فعاليت آنزيم  ERODبين تيمارهای آزمايش نسبت به گروه کنترل مشاهده شد .هرچند ماهيهايي که
در معرض بيشترين غلظت ( 5ميكروگرم در ليتر) بنزو -آ -پايرن قرار گرفته بودند ،ميزان شكستگي  DNAباالتری داشتند با اين حال
تفاوت معنيداری در ميزان شكستگي رشتههای  DNAدر بين تيمارهای مورد مطالعه نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد.
نتيجهگيری :ترکيب بنزو -آ -پايرن سبب افزايش فعاليت آنزيم  ERODکبدی از آنزيمهای فاز  Iسيستم سمزدايي ترکيبات هيدروکربنهای
آروماتيک چند حلقهای در ماهيان مداکا ميگردد .با اين حال به نظر ميرسد ماهيان مداکا دارای مكانيسمهای ترميمي و جلوگيری کننده
از شكست رشتههای  DNAهستند.

واژگان کليدی:

بنزو -آ -پايرن ،ماهي مداکا ،آنزيم  ،ERODيكپارچگي ساختار DNA
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مداکا ()Oryzias javanicus
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مقدمه

پاسخهاي فيزيولوژيک آبزيان جهت بررسي اثرات

ماهيان در سطوح مختلف زنجيره غذايي بوم

آاليندهها بر ماهيان در بوم سازگانهاي آبي

سازگانهاي آبي حضور داشته و نقش مهمي در امنيت

استفاده ميشود.

غذايي انسان دارند .در چند قرن اخير با صنعتي شدن

دگرگوني زيستي و متابوليسم ترکيبات هيدروکربنهاي

کشورها ،آاليندههاي زيادي از طريق روان آبهاي

آروماتيک حلقوي اغلب از طريق گيرندههاي آريل

مختلف وارد بوم سازگانهاي آبي شدند .يکي از

هيدروکربنه و آنزيمهاي خانواده سيتوکروم انجام ميشود.

مهمترين منابع آاليندهساز در اکوسيستمهاي آبي

القاء آنزيمهاي فاز يک سيستم سمزدايي در ماهيان به

آاليندههاي نفتي ميباشند .نفت خام مخلوطي پيچيده
هيدروکربنه عمدهترين ترکيب نفتي به شمار ميروند
و بيش از  57درصد نفت خام را تشکيل ميدهند (.)1
اين هيدروکربنها شامل ترکيبات اشباع شده نظير
آلکانها و آلکانهاي حلقوي ،آلفينهاي غيراشباع،

شاخص در معرض آالينده قرار گرفتن ماهيان به ويژه در
مورد هيدروکربنهاي آروماتيک چند حلقهاي به شمار
ميرود ( 4و  .)5سيتوکروم  P450اضافه کردن اکسيژن
به مواد را کاتاليز کرده که در اين فرايند اکسيژن مولکولي
را به يک ترکيب حد واسط راديکال آزاد تبديل ميکند

ترکيبات منو و پليآروماتيک و ترکيبات قطبي

که از نظر تعداد الکترون و واکنشپذيري معادل با يک

ميباشند .هيدروکربنهاي آروماتيک چند حلقهاي به

اتم اکسيژن است .در اغلب موارد ترکيبات الکترون

علت حضور در ترکيبات نفتي ،زغال سنگ و
روغنهاي موتور از مهمترين آاليندههاي محيطي به
شمار ميروند ( 2و  .)3در اين ميان هيدروکربنهاي

دوست ايجاد شده در اثر سيستم سمزدائي فاز  Iقادر به
ايجاد پيوند کوواالنسي با ترکيبات نوکلئوفيلي نظير
 DNAو  RNAميباشند (.)8

آروماتيک تک حلقهاي مانند بنزن ،تولوئن و فنل و

ترکيب هيدروکربن آروماتيک حلقوي بنزو آ پايرن

همچنين هيدروکربنهاي آروماتيک چند حلقهاي

بهعنوان يک ترکيب جهشزا در مهرهداران به شمار

( )PAHsبه علت اثرات ژنوتوکسيک و جهشزايي

ميرود .توانايي اين ترکيب در تغيير ساختار DNA

داراي تأثيرات جدي و دراز مدتي بر محيط زيست

مدتها پيش مورد تأئيد قرار گرفته است ( ) .بنزو آ

ميباشند ( .)4جذب ترکيبات هيدروکربنه محلول در

پايرين يک ترکيب شيميايي ژنوتوکسيک بوده که قادر

آب توسط آبزيان ميتواند منجر به ايجاد پاسخهاي
فيزيولوژيکي متعددي شود ( .)7از آنجا که مواد
شيميايي داراي پتانسيل ژنوتوکسيک با اتصال به
مولکولهاي  DNAسبب ايجاد انواعي از تغييرات
زيستي نظير تخريب عملکرد آنزيمي ،اختالل در
متابوليسم عمومي ،سميت سلولي ،اخالل در سيستم
ايمني ،آسيب به سيستم توليد مثل  ،بازدارندگي رشد
و سرطان در ماهي ميشوند ( ،)6لذا امروزه از
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به القاء آنزيمهاي فاز  Iسيستم سمزدايي سلولي ميباشد
که در فرايند شکسته شدن توليد متابوليتهاي فعال
ميکند که ميتوانند سبب تخريب  DNAشوند (.)11
چندين مطالعه ،القاء فعاليت آنزيمهاي سيتوکروم P450

به ويژه زير خانواده  CYP1Aرا در آبزياني که در
معرض آاليندههايي نظير  PAHsو  PCBsقرار
گرفتهاند ،تأئيد کردهاند ( .)11-13ناهنجاريهاي
ساختاري  ،DNAشکستگي و تک رشتهاي شدن
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شامل دهها هزار ترکيب مختلف ميباشد؛ ترکيبات

ويژه آنزيم  CYP1A1و آنزيم  ERODبه عنوان
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 ،DNAنيز از عمدهترين اختالالت ايجاد شده در اثر

متابوليسم ترکيبات زنوبايوتيک در مهرهداران و ماهيان

حضور آاليندهها بوده و به عنوان آسيبهاي مستعد

از جمله ماهي جاوا مداکا به منظور بررسي امکان استفاده

سرطانزايي به شمار ميروند ( .)14از اين رو بررسي

از اين نشانگرها در شرايط طبيعي ميباشد.

تغييرات ساختار  DNAو هسته سلول در آبزيان يک
ابزار مناسب و يکي از نشانگرهاي مفيد در ارزيابي

مواد و روشها

بررسي حضور آاليندهها در محيط به شمار ميرود.

طرح آزمايش

اثرات ژنوتوکسيک مزمن آاليندههاي محيطي به منظور
ميزان فعاليت آنزيم  CYP1Aبه طور مستقيم و يا از
طريق سنجش فعاليت کاتاليزي آنزيم  ERODقابل
مکانيسمهاي متفاوت در شرايط مختلف جهت سنجش
ميزان شکست رشتههاي  DNAدر آبزيان مورد استفاده
قرار ميگيرد که از جمله اين تکنيکها ميتوان به کامت
اسي ( )comet assayو واسرشته سازي قليايي
( )DNA alkaline unwinding assayو جداسازي
با هيدروکسي آپاتيت اشاره نمود.
ماهي  Oryzias javanicusيک ماهي آبهاي لب
شور است که بومي نواحي  Malay Peninsulaتا
قسمتهاي ساحلي جاکارتا در قسمت غربي درياي
جاوه بوده و در اليههاي سطحي آب زيست ميکند.
اندازه اين ماهي حداکثر به  4سانتيمتر رسيده و فاقد
ارزش اقتصادي ميباشد .به علت توانايي باالي اين
ماهي در تحمل شوريهاي مختلف و نيز دوره بلوغ
جنسي سريع (حدود  111روز) يکي از گزينههاي مهم
در انجام مطالعات سمشناسي آبزيان و نيز پايش محيطي

و محيط زيست دانشکده شيالت دانشگاه کاگوشيما
ژاپن انجام گرديد .در اين مطالعه  23ماهي جاوا مداکا
به مدت هفت روز در آکواريومهاي  11ليتري ،دماي
ثابت  26درجه سانتيگراد ،شوري  37گرم در ليتر،
شرايط نور طبيعي و هوادهي مداوم در معرض چهار
تيمار آزمايشي شامل گروه کنترل ،غلظت پايين (1/7
ميکروگرم در ليتر) ،متوسط ( 1/7ميکروگرم در ليتر) و
باال ( 7ميکروگرم در ليتر) به روش ( Semi-staticدر
اين روش آب محيط نگهداري ماهيان به صورت
دورهاي تعويض ميگردد) در معرض ترکيب بنزو -آ-
پايرن قرار داده شدند .از آنجا که ميزان حالليت ترکيب
بنزو -آ -پايرن در آب کم است از حالل  DMSOبراي
حل کردن بنزو -آ -پايرن در آب استفاده گرديد .گروه
کنترل نيز به اندازه ساير تيمارها ( 12ميکروليتر)
 DMSOدريافت کرد .تعويض آب در روز سوم انجام
گرديد .همچنين ماهيان در طي دوره آزمايش
غذادهي نشدند.

اکوسيستمهاي آبي به شمار ميرود (.)17

استخراج و سنجش ترکيب بنزو-آ-پايرن

هدف مطالعه حاضر بررسي اثرات ترکيب هيدروکربنه

نمونهبرداري از آب تيمارهاي آزمايشي جهت سنجش

بنزو آ پايرن بر تغييرات نشانگرهاي زيستي(از جمله

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

آنزيم  )ERODدر مواجهه با آاليندههاي شيميايي است.

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

همچنين نشانگر تأثيرپذيري (يکپارچگي ساختار DNA

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

کبدي) ماهي از آاليندهها ،به عنوان محل اصلي

از حالل هاي دي کلرومتان و ان هگزان استخراج شد
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Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 4:54 +0430 on Monday June 25th 2018

اندازهگيري است .تکنيکهاي مختلف بيوشيميايي با

اين آزمايش در آزمايشگاه مرکز تحقيقات منابع دريايي
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اثر ترکيب بنزو-آ-پايرن بر ماهي جاوا مداکا879 /

/ 891طب جنوب

( .)16در نهايت يک ميکرو ليتر بنزو -آ -پايرن استخراج

 NADPHدو ميليموالر آغاز شد .ميزان رزورفين

شده به دستگاه ( Agilent 7683B automatic

تشکيل شده در واکنش به مدت  61دقيقه و در فواصل

 GC-MS)samplerتزريق شد.

11

دقيقهاي

در

طول

موجهاي برانگيختگي

( 731 )Excitationو بازنشر (787 )Emission
نمونهبرداري از کبد ماهيان در روز هفتم پس از

( MTP 32)Corona Electric ،Ibaraki ،Japanبه

بيهوش کردن ماهيان انجام گرفت .بالفاصله پس از

دست آمد .از ترکيب رزورفين به عنوان استاندارد براي

نمونهبرداري يک قسمت از کبد ماهيان (شامل 4-7

محاسبه ميزان فعاليت ويژه آنزيم  ERODاستفاده شد.

عدد) به آرامي با استفاده از بافر فسفات سرد شستشو

نتايج بر اساس واحد نانو مول در دقيقه بر ميليگرم

و به منظور سنجش ميزان شکستگي  DNAدر فريزر

پروتئين بيان شد.

 -81نگهداري شد .همچنين بخشي از بافت کبد پس
از هموژن شدن با دستگاه هموژنايزر دستي در بافر

يكپارچگي ساختار رشتههای DNA

کلريد پتاسيم براي سنجش ميزان فعاليت آنزيم

يکپارچگي ساختار  DNAميتواند تحت تأثير ترکيبات

 ERODمورد استفاده قرار گرفت.

ژنوتوکسيک قرار گيرد .تعيين ميزان شکست  DNAبا
استفاده از روش Alkaline unwinding assayمورد

سنجش آنزيم EROD

سنجش قرار گرفت (Alkaline unwinding assay .)18

در روز هفتم ماهيان هر تيمار تشريح و نمونهبرداري از

يکي از حساسترين تکنيکها براي سنجش ميزان تخريب

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

 DNAبه شمار ميرود .اساس اين تکنيک جدا شدن

هر کدام با وزن حدود پنج ميليگرم پس از شستشو در

رشتههاي  DNAبا بکارگيري هيدروکسي آپاتيت و اتصال

بافر کلريد پتاسيم  1/17درصد که داراي  21درصد

رنگ فلورسنس اختصاصي به رشتههاي  DNAميباشد،

گليسيرين بود شستشو و هموژن شدند .نمونههاي

هرچه ميزان شکستگي تک رشتههاي  DNAبيشتر باشد

هموژن شده به مدت  11دقيقه در دماي  4درجه

اتصال بيشتري با رنگ فلورسانس در مقايسه با رشتههاي

سانتيگراد با سرعت  12711دور در دقيقه سانترفيوژ

 DNAکامل ايجاد ميشود .ميزان غلظت  DNAدو

شده و اليهرويي براي سنجش ميزان آنزيم EROD

رشتهاي و تک رشتهاي را با استفاده از خاصيت اتصال رنگ

مورد استفاده قرار گرفت .سنجش آنزيم  ERODبا

فلورسنس  Hoechstبه  DNAدر طول موجهاي

استفاده از روش  )15( Eggens ML and Galganiبا

( 361)exو ( 471)emنانومتر به دست آمد.

تغييرات جزئي انجام شد .به طور خالصه  27ميکروليتر

ميزان آسيبپذيري  DNAبا استفاده از رابطه ذيل

بافت هموژن شده در پليت فلورسنس  66خانه ريخته

محاسبه و براساس  F valuesبيان شد.

شده و سپس  311ميکروليتر محلول اتوکسي رزورفين
 2ميکرو موالر به هر چاهک اضافه شد ،واکنش کاهش
اتوکسي رزورفين با اضافه شدن  11ميکروليتر
http://bpums.ac.ir
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نمونهبرداری از ماهيان

نانومتر با استفاده از دستگاه ميکروپليت ريدر مدل
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سال نوزدهم/شماره  /5آذر و دی 5995

باقری و همكاران

که در اين رابطه  dsميزان فلورسنس ايجاد شده در

غلظت بنزو -آ -پايرن محلول در آب تيمارهای

محلول حاوي  DNAدو رشتهاي و  ssميزان فلورسنس

آزمايشي

ايجاد شده ناشي از محلول  DNAتک رشتهاي

تفاوت معنيداري در ميزان شوري و اکسيژن محلول و

استخراج شده ميباشد.

ساير فاکتورهاي فيزيکوشيمي در بين تيمارهاي مورد
بررسي مشاهده نشد .ميزان بنزو-آ-پايرن محلول در آب

سنجش پروتئين
ميزان پروتئين کل با استفاده از کيت تجاري بيو -راد
( )BioRad ،Hercules ،USAساخت کشور امريکا
انجام گرديد .از سرم آلبومين گاوي به عنوان استاندارد

بر اين اساس در ابتداي حل نمودن ترکيب بنزو-آ-پايرن
در گروه کنترل غلظت بنزو-آ -پايرن کمتر از سطح قابل
سنجش بود (يک نانوگرم در ليتر) ،در حالي که در ساير
تيمارها ميزان حالليت اين ترکيب در آب تيمارهاي

تجزيه و تحليل آماری

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

ابتدا ميزان نرمال بودن دادهها و همگني واريانس به ترتيب

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

با استفاده از آزمون کولموگروف -اسميرنوف

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

( )Kolmogrov-smirnovو آزمون لون ()Leven test

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

مورد سنجش قرار گرفت .وجود اختالف معنيدار بين

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

تيمارهاي آزمايشي از نظر شکستگي  ،DNAتغييرات

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

آنزيم  ERODکبدي با استفاده از آناليز واريانس

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

 ANOVAمورد بررسي قرار گرفت و براي مقايسه

نانوگرم در ليتر کاهش پيدا کرد.

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

از ميانگين هندسي براي تعيين متوسط غلظت بنزو-آ-

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

پايرن محلول در آب تيمارهاي مورد مطالعه استفاده

معيار بيان شد .تمامي آزمونهاي آماري با استفاده از

گرديد .بر اين اساس ميانگين غلظت اين ترکيب در

نرمافزار  SPSSويرايش  16انجام شد ونمودارها با

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

استفاده نرمافزار  Excelرسم گرديد.

نانوگرم در ليتر به دست آمد (جدول .)1

يافتهها
جدول  )5ميانگين غلظت بنزو-آ-پايرن محلول در آب تيمارهای مورد آزمايش (نانوگرم در ليتر)
تيمارهای آزمايشي

ميانگين غلظت بعد از حل

ميانگين غلظت قبل از تعويض

کردن بنزو-آ-پايرن

آب و نمونه برداری

ميانگين هندسي

غلظت کم

215/65

12/37

48/7

غلظت متوسط

841/82

25/17

171/8

غلظت باال

3121/55

51/5

466/7
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استفاده شد.

گروههاي آزمايشي در جدول  1نشان داده شده است.
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اثر ترکيب بنزو-آ-پايرن بر ماهي جاوا مداکا895 /

/ 892طب جنوب

فعاليت آنزيم EROD

تيمارهاي مورد مطالعه نشان داد که اختالف معنيداري

ميزان فعاليت آنزيم  ERODکبدي ماهيان مداکا در

بين گروه کنترل با ساير گروهها وجود ندارد ،با اين حال

تيمارهاي مورد مطالعه در نمودار  1نشان داده شده

کمترين ميزان يکپارچگي ساختار  DNAدر ماهياني که

است .نتايج حاصله مشخص ساخت که ترکيب

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

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

مشاهده ميگردد (نمودار .)2

 ERODکبدي در ماهيان مداکا است .کمترين ميزان
فعاليت آنزيم  ERODدر گروه کنترل مشاهده شد
( /1274±/1146نانو مول در دقيقه بر ميليگرم
ترکيب بنزو-آ-پايرن با غلظت کم ( 48/7نانو گرم در
ليتر) قرار گرفته بودند ،بيشترين ميزان فعاليت آنزيم
 ERODرا نشان دادند ( .)/184±/125تفاوت
معنيداري بين ميزان فعاليت آنزيم  ERODکبدي در
گروه کنترل با ساير گروههاي آزمايشي مشاهده شد
( .)P>1/17تفاوت معنيداري بين ميزان فعاليت آنزيم
 ERODکبدي در ماهياني که در معرض  48/7نانوگرم

نمودار  )2يکپارچگي ساختار  DNAکبدي ( )%ماهيان مداکا در معرض بنزو ا
پايرن (ميانگين ±انحراف معيار)
Fig.2) Liver DNA integrity (%) in medaka fish exposed to
)Benzo (a) pyrene (Min ± SD

بحث

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

آاليندههاي ناشي از فعاليتهاي صنايع نفت و گاز عالوه

سطوح باالتر اين ترکيب مشاهده شد (نمودار .)1

بر انسانها تأثيرات زيادي بر محيط زيست و آبزيان
دارند ( .)21در اين مطالعه ،نشانگرهاي زيستي در
سطوح مولکولي و آنزيمي در کبد ماهيان مداکا که در
معرض ترکيب بنزو آ پايرن به عنوان يکي از آاليندههاي
صنايع نفت و گاز قرار گرفته بودند به منظور تعيين و
پايش اثرات اين آالينده بر ماهيان مورد بررسي قرار
گرفت.
نتايج حاصل از اين مطالعه اثرات بيولوژيکي اين آالينده

نمودار  )1فعاليت آنزيم  ERODکبدي (نانومول در دقيقه بر ميليگرم پروتئين)

در تيمارهاي آلوده نسبت به گروه کنترل را نشان داد.

Fig.1) Liver EROD activity (nmol resorfin/min/mgPr) in
)medaka fish exposed to Benzo (a) pyrene (Min ± SD

در اين بخش نتايج به دست آمده مورد بحث و بررسي

ماهيان مداکا در معرض بنزوا پايرن (ميانگين ±انحراف معيار)

يكپارچگي ساختار DNA
ميزان يکپارچگي ساختار  DNAدر نمودار  2نشان داده
شده است .نتايج حاصل از بررسي شکستگي  DNAدر
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پروتئين) ،در حالي که گروه ماهياني که در معرض
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بنزو-آ -پايرن بر القاء فعاليت آنزيم  ERODو نيز

کبدي در تمامي تيمارها در مقايسه با گروه کنترل

يکپارچگي ساختار  DNAمورد بررسي قرار گرفت ،به

افزايش يافت .اما اين افزايش در گروه ماهياني که در

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

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

از حل شدن در  DMSOبه آب آکواريومها اضافه گرديد.

تيمارهاي با غلظت باال بود .از آنجا که القاء آنزيم

سپس نمونهبرداري از آب جهت سنجش ميزان بنزو-آ-

سيتوکروم  P4501Aدر ماهيان نيز همانند ساير

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

مهرهداران توسط گيرندههاي آريل هيدروکربنه سلول

ترکيب در آب بهطور کامل حل نشده است .عالوه بر اين

انجام ميگيرد ( ،)26به نظر ميرسد در تيمارهايي که

سنجش ميزان بنزو-آ -پايرن محلول در تيمارهاي آزمايشي

غلظت آاليندههاي محيطي باال بوده و ميزان فعاليت

نشان داد که ميزان اين ترکيب در آب با گذشت زمان

آنزيم  ERODکمتر از سطح پيشبيني شده است

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

ميتواند ناشي از آسيب به گيرندههاي آريل هيدروکربنه

هيدروکربنهاي حلقوي معطر با وزن مولکولي باال نظير

درون سلولي مسئول القاء ژنهاي بيان کننده اين آنزيم

بنزو آ پايرن داراي حالليت بسيار پاييني در آب بوده و

باشند (.)25

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

در مطالعهاي که در محيط کشت بر روي تيره سلولي

ترکيبات عمدتاً آب گريز بوده و به سرعت جذب ترکيبات

 H4IIEانجام شده است ،مشخص شده که تأثير

و ذرات معلق در آب ميگردند .بيشترين ميزان حالليت

بنزو-آ -پايرن بر القاء فعاليت آنزيم  ERODبه شدت

اين ترکيب در حالت عادي و بدون استفاده از حالل در

وابسته به غلظت اين ترکيب بوده و با افزايش ميزان

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

غلظت بنزو-آ-پايرن کاهش شديدي در ميزان فعاليت

هيدروکربنهاي آروماتيک چند حلقهاي تمايل به اتصال به

آنزيم  ERODايجاد ميگردد ()28؛ اين محققين حداقل

ذرات آلي نظير جلبکها ،ذرات مدفوع آبزيان و يا ترکيبات

غلظت مؤثر بنزو-آ-پايرن براي القاء آنزيم  ERODرا

آبي محلول در آب دارند .عالوه بر اين هيدروکربنهاي

 3/18×11-4ميکرومول عنوان ساختند .همچنين در

نفتي موجود در بوم سازگانهاي آبي ميتوانند از طريق

مطالعه ديگري که بر روي تيره سلولي ماهي قزالآالي

فرآيندهاي تبخير ،انتشار ،اکسيداسيون نوري و نيز

رنگين کمان ( )RTL-W1انجام گرديد ،مشخص شد

تجزيههاي بيولوژيکي تجزيه و حذف گردند (.)22-24

که افزايش غلظت بنزوا پايرن ميتواند منجر به کاهش

اين امر در مناطق گرمسيري به علت شدت بيشتر نور

ميزان فعاليت آنزيم  ERODگردد و پاسخ القايي آنزيم

خورشيد ،درجه حرارت باالتر و نيز وقوع متعدد طوفان

 ERODنسبت به ترکيب بنزو-آ-پايرن بهطور معکوس

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

وابسته به غلظت بود ( .)26سطوح آنزيم  ERODکبدي

پايرن سنجيده شده در تيمارهاي آزمايشي پس از حل

در مار ماهي  Anguilla anguillaپس از دو ساعت

کردن و نيز در زمان تعويض آب کاهش يافته است.

که در معرض  1/6و  2/5ميليمول ترکيب بنزو آ پايرين
قرار داشتند افزايش معنيداري داشت؛ با اين حال پس

فعاليت آنزيم EROD
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در اين مطالعه سه سطح آالينده براي تعيين ميزان اثر ترکيب

بر اساس نتايج مطالعه حاضر ،سطوح آنزيم EROD
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اثر ترکيب بنزو-آ-پايرن بر ماهي جاوا مداکا899 /

از گذشت  52ساعت از در معرض قرارگيري ميزان
القاء معنيداري در ميزان فعاليت آنزيم  ERODکبدي در

مارکرهاي مولکولي ،نشان دهنده آسيب به ژنوم ماهي،

ماهي  Dorosoma cepedianumدر تزريق دوزهاي

داراي اهميت بااليي در بررسي اثرات آاليندهها بر

باالتر از  11ميليگرم در کيلوگرم بنزو-آ-پايرن مشاهده

شايستگي بقاء ماهيان ميباشند ( .)34در مطالعه حاضر

شد ( .)31پس از دو هفته مواجهه با ترکيب بنزو آ پايرين،

تفاوت معنيداري در ميزان يکپارچگي ساختار DNA

ماهيان جوان توربوت ( )Scophthalmus maximusبه

کبدي بين ماهيان مداکا مورد مطالعه مشاهده نشد

مدت  16روز در معرض آب سالم نگهداري شدند.

(نمودار  .)2در مطالعهاي که بر روي ماهي

بيشترين سطوح ترکيب بنزو آ پايرن در گوشت ماهي در

 Liza aurataانجام شده مشخص شده است که تغيير

روز اول مواجهه با آب سالم مشاهده شد و سطح اين

در يکپارچگي ساختار  DNAميتواند به بافت مورد

ترکيب در روز  16به سطح غيرقابل اندازهگيري رسيد.

مطالعه نيز بستگي داشته باشد ،به طوري که کاهش

همچنين تفاوت معنيداري بين گروه کنترل و گروهي که

معنيداري در يکپارچگي ساختار  DNAدر بافت کليه

در معرض بنزو آ پايرن قرار داشتند از نظر آنزيم EROD

ماهي  Liza aurataدر ايستگاه آلوده نسبت به ايستگاه

و سيتوکروم مشاهده نشد ،در حالي که تزريق داخل صفاقي

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

بنزو آ پايرين سبب القاء آنزيم  ERODشد ( .)31اضافه

معنيداري در يکپارچگي ساختار  DNAدر بافت کبد

شدن ترکيب بنزو ا پايرن به جيره غذايي ماهي قزلآالي

ماهيان  Liza aurataدر بين ايستگاههاي مورد مطالعه

رنگين کمان سبب افزايش ميزان فعاليت آنزيم EROD

مشاهده نشده است (.)36

کبدي به ميزان  5برابر سطح گروه کنترل در روز سوم

بررسي تأثير بنزو آ پايرين بر شکستگي رشتههاي DNA

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

در شرايط آزمايشگاهي روي صدف  Perna viridisنشان

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

داد که اين ترکيب هيدروکربنه حلقوي باعث تغييرات

داخل صفاقي ترکيب بنزو-آ-پايرن در ماهي Solea

معنيداري در شکستکي رشتههاي  DNAهپاتوپانکراس

 ovataمنجر به افزايش ميزان فعاليت آنزيم  ERODو

اين صدف ميگردد (.)35

همچنين آسيبهاي سلولي شد .وجود همبستگي مثبت

کاهش معنيداري در ميزان يکپارچگي DNA

بين افزايش آنزيم  ERODو نيز آسيبهاي سلولي نشان

سلولهاي خوني مارماهي 8 Anguilla anguilla

دهنده اهميت باالي اين آنزيم در مطالعات سمشناسي

ساعت تا  144ساعت پس از مواجهه با بنزو آ پايرين

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

مشاهده ميشود ،اما با افزايش زمان اين ميزان به سطح

شده توسط ساير محققين و همچنين مطالعه حاضر به نظر

گروه کنترل کاهش مييابد ( .)11اين محققين افزايش

ميرسد که با افزايش غلظت بنزو-آ -پايرن و نيز افزايش

آسيبهاي  DNAرا از  8تا  16ساعت بعد از مواجهه

مدت زمان در معرض قرارگيري ،ميزان فعاليت آنزيم

با آالينده گزارش دادند .اين امر نشان دهنده توانايي

 ERODدر کبد ماهي کاهش مييابد که نشان دهنده

ترکيبات هيدروکربنهاي حلقوي در القاء آسيب در

کاهش توانايي ماهي در سم زدايي بنزو-آ -پايرن ميباشد.

 DNAميباشد .ترميم آسيبهاي وارده پس از 24
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يكپارچگي ساختار DNA
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ساعت مواجه آغاز شده و در نهايت پس از  216ساعت

نتيجهگيری

مواجهه تفاوت معنيداري بين تيمارهاي آزمايشي با

نتايج مطالعه حاضر نشان دادکه غلظت ترکيب بنزو آ

گروه کنترل مشاهده نشد که نشان دهنده توانايي

پايرن در آب با گذشت زمان به شدت کاهش مييابد.

مارماهي در ترميم آسيبهاي وارده به  DNAميباشد.

همچنين ترکيب بنزو آ پايرن سبب القاء ميزان فعاليت

در حالي که در مطالعهاي که روي ماهي Lepomis

آنزيم اتوکسي رزورفين -او -د اتيالز در کبد ماهي جاوا

 auratusانجام شده تفاوت معنيداري در شکست

مداکا ميگردد .نتايج نشان داد که ميزان يکپارچي

رشتههاي  DNAکبدي در بين ايستگاههاي آلوده نسبت

ساختار  DNAاحتماالً در اثر کارايي باالي

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

مکانيسمهاي ترميم  DNAکبد ماهي جاوا مداکا بين

بنزواپايرن در جيره غذايي در روزهاي آغازين آزمايش

تيمارهاي مورد مطالعه تفاوت معنيداري ندارد.

است ،اما با گذشت زمان به مدت  71روز تفاوت
معنيداري در ميزان آسيبهاي ژنومي خون ماهي ايجاد
نکرد (.)32
اين محققين ،القاء آنزيمهاي آنتي اکسيداني در بدن ماهي
را عامل کاهش ميزان آسيبهاي ژنومي دانستند .لذا با
توجه به نتايج مطالعه حاضر و مطالعات ساير محققين عدم
تفاوت در ميزان يکپارچگي ساختار  DNAبين تيمارهاي
مورد مطالعه با تيمار کنترل احتماالً ميتواند ناشي از کارايي
باالي مکانيسم ترميمي  DNAدر کبد ماهي مداکا پس از
مواجهه دراز مدت با آاليندهها باشد.

کليه هزينههاي اين طرح توسط مرکز تحقيقات و
آموزش منابع طبيعي و محيط زيست دريايي ،دانشگاه
کاگوشيماي ژاپن تأمين شده است .بدينوسيله
نويسندگان مراتب تشکر و قدرداني خود را
اعالم مي دارند.
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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.
Key words: Benzo [a] pyrene, Medaka fish, EROD enzyme, DNA integrity
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