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چکيده
مواد غذایی در معرض طیف گسرتدهای از آلودگیهای مایکوتوکسینی مانند آفالتوکسینب  1و زیرالنونهستند .مطالعه حارض با
هدف بررسی همزمان آثار سموم آفالتوکسین ب  1و زیرالنون انجام گرفت .به این منظور  540قطعه بچهماهی قزلآالی رنگین-
کامن (3/0±0/2گرم) در قالب  9تیامر متشکل از  3سطح آفالتوکسین ب  25 ،0( 1و  )ppb50و  3سطح زیرالنون ( 200 ،0و ppb
 )400به مدت  30روز پرورش یافتند .تعداد گلبولهای قرمز و سفید و همچنین برخی فراسنجههای ایمنولوژیکی از جمله سطح
فعالیت لیزوزیم رسم،پادتن ،تکثیر لنفوسیت ،مسیر فرعی کمپلامن و قدرت فاگوسیتوزی سلولهای فاگوسیتیک خونمحیطی (تست
برداشت  ،)NRمورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که سطح فعالیت لیزوزیم ،پادتن و تعداد گلبولهای قرمز و سفید تحت
تاثیر سموم قارچی موجود در جیرههای آزمایشی قرار نگرفتند ( ،)p < 0/05اما شاخص مسیر فرعی کمپلامن دارای اختالف معنیدار
بوده ( ،)p≥ 0/05بهطوری که تنها تحت تاثیر سطوح مختلف آفالتوکسین ب  1قرار گرفت و کمترین میزان آن در تیامر حاوی
 ppb50و بیشترین مقدار آن در تیامر شاهد (بدون سم) مشاهده گردید .شاخصهای تکثیر لنفوسیت و تست برداشت  NRنشان
دادند که سموم آفالتوکسینب  1و زیرالنون بهصورت همافزایی بر سیستم ایمنی ماهی قزلآالی رنگینکامن تاثیرگذار بودهاست
( ،)p≥ 0/05بهطوری که کمترین میزان آنها نسبت به تیامر شاهد ،به ترتیب در تیامر  50 ppbآفالتوکسین ب  1و تیامر حاوی
 50 ppbآفالتوکسین ب  200 ppb - 1زیرالنون مشاهده گردید .وجود همزمان سموم آفالتوکسین ب  1و زیرالنون در جیره غذایی
از طریق اثر همافزایی موجب تضعیف سیستم ایمنی ماهی قزلآالی رنگینکامن میگردد.
كلامت كليدی :آفالتوکسین ب  ،1زیرالنون ،شاخصهای ایمنیOncorhynchus mykiss ،
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Feeds are widely exposed to various mycotoxin contaminations including aflatoxin and zearalenone. The present
study was designed to investigate the simultaneous toxic effects of aflatoxin and zearalenone. To this end, 540
rainbow trout fingerlings (3.0 ± 0.2 g) were randomly allotted to nine different experimental groups composed of
three different dietary aflatoxin (0, 25 and 50 ppb) and zearalenone (0, 200 and 400 ppb) levels. The experiment
lasted 30 days. Red and white blood cell counts along with some immunological indices including serum lysozyme
activity, antibody, lymphocyte proliferation, complementary pathway and phagocytic intensity of peripheral blood
phagocytic cells (NR assay) were investigated. Results showed that lysozyme activity, serum antibody content, red
and white blood cell counts were not significantly affected by dietary mycotoxin contamination (p>0.05). However,
the complementary pathway was significantly affected by dietary aflatoxin B1 content (p<0.05) and the lowest and
highest activity was observed in those fish received 50 ppb and diet lacking aflatoxin contamination, respectively.
Aflatoxin B1 and zearalenone interactively affected lymphocyte proliferation and NR indices (p≤ 0.05) with the lowest and highest activities were recorded in those fish fed diet containing 50 ppb aflatoxin devoid of zearalenone and
diet containing 50 ppb aflatoxin and 200 ppb zearalenone, respectively. It is conceivable that simultaneous dietary
contamination of aflatoxin and zearalenone attenuates immune system functioning of rainbow trout.
Key words: Aflatoxin B1, Zearalenone, Immune indices, Oncorhynchus mykiss

Aspergillus آفالتوکسینها حاصل متابولیسم گونههای قارچی نظیر
 هستند که در مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیریA. parasiticus  وflavus
 این سموم بهویژه در محصوالت حاوی نشاسته و چربی.رشد میکنند
 آفتابگردان و سویا رایج، گندم، ذرت، پنبه دانه،باال مانند بادام زمینی
، به علت آثار مهلک و زیانبار آن،1  آفالتوکسین ب.)26( هستند
.)22( بهعنوان یکی از معروفترین مایکوتوکسینهای رسطانزا میباشد
استفاده روزافزون از منابع گیاهی در تغذیه آبزیان و تجمع این سم
و متابولیتهای آن در بافتهای حیوانی سبب انتقال آنها به زنجیره
 موجب1  آفالتوکسین ب.)35 ،29( غذایی و در نهایت انسان میشود
)اختالل در سوخت و ساز کربوهیدراتها و چربیها (چرخه تولید انرژی
شده و یا با اسیدهای نوکلئیک تداخل ایجاد میکند و از این طریق ابتدا
سبب کاهش تولید پروتئین و در نهایت سبب کاهش رشد سلولی و کاهش
 سیستم ایمنی شامل سیستم، همچنین.)17( بازدهی حیوان میگردد
 به صورتی که آفالتوکسینها،هومورال و سلولی را تحت تاثیر قرار داده

مقدمه
 طیور و آبزیان در معرض،نهادههای اولیه جیرههای غذایی دام
 تشکیل مایکوتوکسینها در موادغذایی.)17( آلودگیهای قارچی میباشند
 به طوریکه ساالنهیک چهارم محصوالت تولید،یک مشکل جهانی است
 این ترکیبات از یکسو.شده تحت تاثیر سموم قارچی قرار میگیرند
زیانهای اقتصادی قابل توجهی را به بار آورده و از سوی دیگر تهدیدی
.)5( برای سالمت محصوالت دامی و رسانجام انسان تلقی میشوند
 که،مایکوتوکسینها گروه مجزایی از متابولیتهای ثانویه قارچی هستند
طی مراحل انبار کردن و فرآوری محصوالت کشاورزی و خوراک دام در
مواقعی که رشایط مناسب محیطی و آب و هوایی برای فعالیت قارچهای
 رطوبت محیط و درجه. بهوجود میآیند،مرض و سمی فراهم باشد
حرارت از عوامل تعیینکننده به وجود آمدن قارچ و تولید مایکوتوکسین
 دو نوع از فراوانترین سموم مایکوتوکسینی در جیرههای.)10( میباشند
.)17( غذایی شامل آفالتوکسینها و زیرالنونها هستند
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در مقادیر بسیار کم ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ که
از مهمترین اثرات آنها کاهش شدت واکنش ازدیاد حساسیت تاخیری
در پاسخ به فیتوهامگلوتیتین ( )PHAمیباشد ( .)36عالوه بر آن
آفالتوکسین ب 1در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎدﺗﻦ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺑﺎﻋﺚ رسکوب اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻮﻣﻮرال به ویژه از طریق کاهش تولید پادتنها
(ایمونوگلوبولینهای  IgAو  ،)IgGاینرتفرونهای آلفا و بتا و همچنین
کاهش پروتئینهای سیستم کمپلامن ﻣﯽشوند ( .)۱۲ ،۷از عالیم دیگر
این سم میتوان نکروز حاد ،سیروز و تومورهای کبدی را نام برد که در
نهایت منجر به مرگ جانور میگردد ( .)25 ،17این تاثیرات در ماهیانی
چون تیالپیای نیل ( ،)Oreochromis niloticusآزادماهیان (،)salmonidae
گربهماهی کانالی ( ،)Ictalurus punctatusگوپی ()Poecilia reticulata
و قزلآالی رنگین کامن ()Oncorhynchus mykissگزارش شده است (.)9
زیرالنون یک مایکوتوکسین اسرتوژنی غیراسرتوئیدی است که بهعنوان
متابولیت ثانویه از قارچ  Fusarium sp.تولید میشود و در محصوالت
گیاهی همچون گندم ،جو و چاودار قابل مشاهده است ( .)8اثرات ناشی
از سم زیرالنون تا حدودی در حیوانات پرورشی و خانگی مشاهده شده
است .اکرث این اثرات ناشی از اختالالت غدد درونریز شامل القای تکثیر
سلولهای بافتی حساس به اسرتوژن و یا اختالالت تولیدمثل ،پوکی
استخوان ،اختالل در بافتهای مغز استخوان ،ایجاد بافتهای غدهای
خوشخیم و تغییر شکل اسکلتی است ( .)38اثرات زیستی زیرالنون در
گونههای مختلف ماهی شامل ماهی آزاد اقیانوس اطلس (،)Salmo salar
قزلآالی رنگینکامن ( )40 ،34( )O. mykissو کپور معمولی (Cyprinus
 )22( )carpioمشاهده شده است.
سیستم ایمنی ماهیان شبیه سایر مهرهداران از دو بخش ذاتی
( )Innateو اکتسابی ( )Adaptiveتشکیل شده و به صورت هامهنگ و
متحد مسئولیتحفاظت از ماهی را در برابر عوامل مهاجم بر عهده دارند.
سیستم ایمنی ماهی بیشتر برای منی ذاتی متکی است و لذا ماکروفاژها
مهمترین سلوالی منی در ماهیان محسوب میشوند .ماکروفاژها عالوه
بر تولید سیتوکینها ،مسئول بیگانهخواری و تخریب دیواره سلولهای
مهاجم میباشند ( .)28در بد وورود يك عامل خارجی به بدن ابتدا امينی
ذايت ،از طریق فاگوسیتوزیس ،کشنت پاتوژنها و ترشح سیتوکین عمل
میكند .در صورتیكه امينی ذاتی نتواند آن را از بني بربد ،در آن صورت
عامل خارجی از راه كانالهای لنفاوی به نزديكترين گره لنفاوی يا از
راه خون وارد طحال شده و لنفوسيتهای امينی اكتسابی مستقر در اين
اعضاء را تحريك میكند .لنفوسيتها ابتدا تكثري يافته و موجب متورم
شدن اين اعضاء میگردند .رسانجام لنفوسيتهای نوع  Tو  Bو همینطور
سلولهای دندریتیک ( )Dendriticتكامليافته و وظایف اختصاصی خود
را انجام میدهند ( .)31 ،1سلولهای دندریتیک با اتصال به گیرندههای
خود روی سلول  ،Tرفتار آنها را تحت تاثیر قرار میدهند .این سلولها
عوامل خارجی را به دام انداخته و سلولهای  Tو بیگانهخوارها را برای
فاگوسیتوز عوامل خارجی تحریک میکنند ( .)6امينی اكتسابی با امينی
ذاتی در ارتباط مستقيم هستند .بدي ن صورت كه پادتن تولید شده به
عامل خارجی متصل شده و سپس پروتئنيهای كمپلامن كه بهطور طبيعی
در خون و مايعات بدن وجود دارند ،به آنها پيوسته و تشكيل مجموعه
امينی را میدهند .اين مجموعه به رسعت توسط سلولهای نوتروفيل

بلعيده شده و از بني میروند .در سطح سلولهای نوتروفيل گیرندههایی
برای عامل خارجی ،پادتن و كمپلامن وجود دارد كه موجب ترسيع و
تسهيل عمل بيگانهخواری میگردد ( .)1عملکرد سیستم ایمنی میتواند
تحت تاثیر عوامل تغذیهای از جمله سموم قارچی موجود در جیره غذایی
قرار گیرد ،به شکلی که این سموم با اثر بر ماکروفاژها ،نوتروفیلها
و لنفوسیتهای  Bو  Tدر ایمنی سلولی و همچنین اثر بر لیزوزیم،
کمپلامن و ایمونوگلوبولینهای طبیعی ،باعث تضعیف عملکرد سیستم
ایمنی ماهی میگردد (.)۳۳ ،۱۵در تحقیقی ،آفالتوکسینب  1در غلظت
 1/5 mg/kgباعث کاهش فعالیت ضد باکرتیایی رسم ،لیزوزیم رسم و
فعالیت اکسیداتیو نوتروفیلها در کپور هندی گردید ( .)24در مطالعهای
اثر 10 mg/kgوزن بدن سم زیرالنون را در مدتهای  24و  72و 168
ساعت بر میزان گلوکز و پروتئین کلو فعالیت آمینوترانسفرازهای رسم
ماهی قزلآالی رنگینکامن جوان بررسی کردند و آسیب کبد ،تاثیر سم
روی فرآیند ذخیره آهن و عدم اثر آن روی فعالیت آمینوترانسفراز و
سطوح گلوکز و پروتئین کل مشاهده گردید (.)40
سموم آفالتوکسینب  1و زیرالنون هر کدام به تنهایی آثار مهلکی بر
سالمتی موجودات زنده بر جای میگذارند .در طبیعت و همینطور در
جیرههای حاوی منابع گیاهی ممکن است دو یا چند سم بهطور همزمان
وجود داشته و بدین ترتیب از طریق همافزایی سبب ایجاد آسیبهای
شدیدتر در آبزیان گردند .البته احتامل دارد نتیجه عکس داشته و یا اثر
یکدیگر را تعدیل منایند ( .)37 ،28به دلیل اهمیت زیاد این سموم از
لحاظ آسیبهایی که بر موجودات مختلف وارد داشته و همینطور
اهمیت آنها نسبت به سایر سموم قارچی از لحاظ رسطانزایی و ایجاد
مسمومیت حاد ( ،)13و باتوجه به اينكه در مورد اثر همزمانی اين دو
سم ،كار چندانی انجام نشده و اطالعاتی در اين مورد وجود ندارد لذا
تصمیم برآن شد كه در اين مطالعه اثر همزمانی دو سم آفالتوكسني ب
 1و زیرالنون بررسی گیرد.
مواد و روشها
تعداد 540قطعه بچهماهی قزلآالی رنگنيکامن با میانگني
وزنی 3/0±0/2گرم از یک مرکز پرورش ماهی قزلآال تهیه و با محلول
منک  3درصد ضد عفونی گردیدند )4( .و پس از گذراندن یک هفته دوره
سازگاری با محیط جدید ،با تراكم  20قطعه بهصورت تصادفی در 27
مخزن  300ليرتی (برای  9تیامر با سه تکرار) حاوی  200ليرت آب با اکسیژن
محلول ( 8/4 ± 0/2 )USA, HANNA instrumentمیلیگرم در لیرت و
دمای (دماسنج دیجیتالی مدل 14/5 ± 0/5 )TP101درجه سانتیگراد،
نگهداری شدند .جهت ساخت غذا ،اقالم غذایی شامل پودر ماهی کیلکا،
روغن ماهی ،نشاسته ژالتینه ،مکملهای معدنی و ویتامینی تهیه و بر
اساس نیازهای غذایی ماهی قزلآال ( 45درصد پروتئین خام 20 ،درصد
چربی خام و کربوهیدرات  15درصد ،مکملهای ویتامینی و معدنی هر
کدام در حد  2درصد) جیره مورد نظر تنظیم گردید .سپس آفالتوکسین
ب 1و زیرالنون با توجه به تیامرهای غذایی به جیره غذایی افزوده شد
(جدول  .)1در مرحله بعد با افزودن رطوبت به میزان مورد نیاز ،خمیر
به دست آمده به کمک چرخ گوشت صنعتی به صورت رشتههای نازک
با طول و قطر تقریبی  2 mmدر آمد و پس از خشک شدن در دمای 40
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درجه سانتیگراد در کیسههای پالستیکی بستهبندی و تا زمان استفاده
در یخچال ( 4درجه سانتیگراد) نگهداری شدند .ماهیها به مدت 4
هفته ،هر روز در سه وعده و در هر وعده یک درصد وزن بدن ( 3درصد
روزانه) ،با جیرههای غذایی مختلف تغذیه شدند (جدول .)1
جهت بررسی پارامرتهای خون شناسی و ایمنی ،در انتهای دوره
پرورش از هر تيامر تعداد  6قطعه ماهی به طور تصادفی انتخاب و
در محلول پودر گل میخک با غلظت  )2( 255 ppmبیهوش شدند و
توسط رسنگهای آغشته به هپارین از ساقه دمی آنها خونگیری بهعمل
آمد .سپس خون هر دو قطعه بچه ماهی ،با همدیگر مخلوط و بعنوان
یک منونه مدنظر قرار گرفت .در ادامه منونه خون درون یونولیت به
همراه یخ ،با دمای  4درجه سانتیگراد به آزمایشگاه منتقل شد .تعداد
گلبولهای سفید ( )WBCو تعداد گلبولهای قرمز خون ( )RBCبا روش
 Tabarestaniو همکاران ( )32تعیین گردید.
برای سنجش تكثري لنفوستها از روش  MTTاستفاده گرديد (،)20
برای اين كار تعليقی حاوي 1×106سلول به ازای هر میلیلیرت از بافر
 RPMI -1640۱حاوی  10درصد  FBS2تهیه و  100 μlاز آن در هر یک
از چاهکهای پلیت  96خانهای ته تخت ریخته شد .برای هر منونه سه
تکرار در حضور  50 µlاز محلول فیتوهامگلوتینین ()PHA( )1 mg/ml
و سه تکرار بدون حضور فیتوهامگلوتینین در نظر گرفته شد .بهعنوان
بالنک نیز در سه چاهک از محیط RPMI -1640خالی (رشکت -Sigma
آمریکا) استفاده گردید .بعد از  72ساعت گرمخانهگذاری در دمای 37
درجه سانتیگراد در انکوباتور حاوی  ۵ CO۲درصد ،به هر چاهک
 25 µlمحلول  5( MTTمیلیگرم بر میلیلیرت  )PBS۳افزوده شده ،و به
مدت  4ساعت دیگردر دمای  37درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری گردید.
در این مدت احیاء ماده  MTT۴توسط سلولهای زنده و در حال تکثیر،
سبب تشکیل بلورهای فورمازون گردید که با افزودن  100 µlاز مادهی

( DMSOدی متیل سولفوکساید) به حالت محلول درآمد .سپس شدت
رنگ در طول موج  490نانومرت تعیین شد و اندکس تحریک بر اساس
رابطه زیر محاسبه گردید (.)14

قدرت فاگوسیتوزی نوتروفیلها توسط تست برداشت  NRاندازهگیری
شد ( )1اساس کار آزمون  NR۵بر مبنای جذب رنگ در لیزوزوم سلولهای
زنده بوده که پس از لیزشدن غشای سیتوپالسمی سلولهای نوتروفیل و
خارج شدن رنگ آنها ،میزان رنگ جذب شده توسط دستگاه االیزا در
طول موج  540نانومرت بررسی شد ،بهطوری که میزان  ODبهدست آمده
نشانگر مقدار رنگ جذب شده توسط سلولهای زنده بود .برای این
منظور به  500 μlخون هپارینه 50 μl ،از رنگ  NRاضافه شد .سپس در
دمای  37درجه سانتیگراد سلولها به مدت  2ساعت گرمخانهگذاری
شدند .سلولها دو بار با بافر  1640- RPMIمورد شستوشو قرار گرفته
و هم حجم میزان خون و رنگ موجود در آن از محلول اسید استیک
گالسیال -اتانول (اسیداستیک  1درصد و اتانول  50درصد با نسبت )1:1
اضافه و به شدت تکان دادهشد .در نهایت به منظور استخراج کامل رنگ
از سلولها ،محلول توسط سمپلر ،چندین بار از ظرف آن برداشته و مجددا
به ظرف آن باز گردانده شدند .و  200 μlاز مایع رویی هر یک از خانهها
در میکروپلیت  96خانهای ریخته (سه چاهک برای هر منونه) و نتیجه با
دستگاه االیزا در طول موج  540نانومرت قرائت گردید ( .)1در نهایت برای
سنجش فراسنجههای ایمنی رسم خون ،پارامرتهای فعالیت مسیر فرعی
کمپلامن بر اساس همولیز گلبولهای قرمز خرگوش ( ،)3میزان پروتئین
کل رسم با استفاده از کیت تشخیص کمی ( TOTAL PROTEINرشکت
پارس آزمون ،کرج ،ایران) و با روش فتومرتیک ( ،)21میزان پادتن رسم از

جدول  -1میزان سموم درتیامرهای آزمایشی مختلف
تیمار

آفالتوکسین ب)ppb(1

زیرالنون ()ppb

کنترل

0

0

1

0

200

2

0

400

3

25

0

4

25

200

5

25

400

6

50

0

7

50

200

8

50

400
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روش  Siwickiو همکاران ( )31و میزان فعالیت لیزوزیم رسم بر مبنای
لیز شدن باکرتی گرم مثبت حساس به آنزیم لیزوزیم (Micrococcus
( )lysodeikticusرشکت ویرومد ،رشت ،ایران) اندازهگیری گردیدند (.)11
جهت بررسی آماری دادههای مربوط به شاخصهای ایمنی مورد
مطالعه از آنالیز واریانس دو طرفه ( )Two-way ANOVAبه کمک نرم
افزار  Minitabنسخه  19استفاده گردید .همچنین در صورت معنیدار
بودن نتایج آنالیز واریانس ،از آزمون توکی برای مقایسه میانگین تیامرهای
مختلف استفاده شد .در این مطالعه سطح معنیداری آزمونهای آماری
کمتر از  5درصد در نظر گرفته شد و نتایج نهایی بصورت Mean±SE
گزارش گردید.
نتایج
نتایج آنالیز واریانس مربوط به فراسنجههای مختلف سنجش شده در
تیامرهای آزمایشی در جدول  2ارائه شده است.
بر اساس نتایج آنالیز واریانس (جدول  )2شاخصهای میزان پادتن
رسم ،لیزوزیم ،پروتئین کل رسم ،تعداد گلبولهای سفید و تعدادگلبولهای
قرمز ،گروههای مختلف آزمايش ،تحت تاثیر تیامرهای مختلف غذایی
قرار نگرفتند و تغییر معنیداری را نشان ندادند (.)p < 0/05
همچنین آنالیز واریانس (جدول  )2نشان داد که میزان فعالیت
کمپلامن تنها تحت تاثیر سطوح مختلف آفالتوکسین ب  1قرار گرفت و
با افزایش میزانآفالتوکسینب  1در جیره غذایی ،سطح فعالیت کمپلامن
بهطور معنیداری کاهش یافت ( ،p≥ 0/05شکل .)1
با توجه به نتایج ،شاخص تکثیر لنفوسیت و همچنین بررسی توانایی
فاگوسیتیک نوتروفیلها (تست برداشت  )NRبه صورت همافزایی تحت
اثر متقابل دو سم آفالتوکسین ب  1و زیرالنون قرار گرفتند (جدول .)3
بر این اساس میزان تکثیر لنفوسیت پس از قرار گرفنت در معرض سموم

کاهش یافت و کمترین میزان آن در تیامر حاوی  ppb50آفالتوکسینب 1
تعیین شد و باالترین میزان آن به تیامر شاهد اختصاص داشت (.)p≥0/05
تست برداشت  NRتحت تاثیر سموم قارچی مورد مطالعه کاهش یافت و
کمترین میزان در تیامر حاوی  50 ppbآفالتوکسین ب1و  200 ppbزیرالنون
و باالترین میزان در تیامر شاهد مشاهده گردید ( ،p≥0/05جدول .)3
بحث
یکی از اركان اصلی صنعت آبزیپروری ،تغذيه و اطمینان از سالمت
غذای مرصفی است .نهادههای غذایی که در ساخت جیره ماهیان
پرورشی استفاده میشوند در معرض آلودگیهای مایکوتوکسینی قرار
دارند ،که موجب ایجاد مشکالت زیادی برای آبزی و پرورشدهندگان
میشوند (.)17
ایمنی ذاتی یا طبیعی در ماهی توسط سه عامل فیزیکی ،سلولی
و شیمیایی ایجاد میشود .ليزوزيم ،بعضی از پروتئنيهای سيستم
كمپلامن جزء عوامل شیمیایی میباشند .سیستم کمپلامن در پستانداران،
مجموعهای مشتمل بر  35نوع پروتئین رسمی است که ارتباط بسیار
نزدیک و کنرتل شدهای با یکدیگر و سایر مولکولهای سیستم ایمنی
دارند ( .)22مطالعات انجام شده در خصوص سیستم ایمنی ماهیان،
نشان دادهاست که شباهت زیادی از نظر پروتئینهای تشکیلدهندهی
سیستم کمپلامن بین ماهیان و پستانداران وجود دارد ( )16در تحقیق
حارض ،فعالیت کمپلامن فقط تحت تاثیر سطوح مختلف آفالتوکسین ب 1
جیرههای غذایی قرار گرفت ،بهطوری که بیشترین میزان تاثیر در جیره
حاوی  50 ppbدیده شد .تغییر فعالیت کمپلامن بهعنوان بخشی از سیستم
ایمنی غیر اختصاصی ماهیان ،بسیار مهم است و باال بودن میزان فعالیت
آن ،بیانگر سالمتی ماهی است .در غالب موارد ،ساخت پروتئین کمپلامن
توسط ماکروفاژهای کبدی صورت میگیرد ،از طرف دیگر ،کبد مرکز

جدول  -2نتایج آنالیز واریانس شاخصهای خونی و ایمنی گروههای مختلف آزمایشی در پایان دوره پرورش

کمپلمان

پروتئین کل
سرم

آنتیبادی

لیزوزیم

تست تکثیر

تست برداشت

لنفوسیت

NR

گلبولهای قرمز

گلبولهای
سفید

P-value

P-value

P-value

P-value

P-value

P-value

P-value

P-value

آفالتوکسینب1

0/039

0/646

0/526

0/398

0/000

0/000

0/702

0/674

زیرالنون

0/959

0/377

0/370

0/983

0/000

0/016

0/840

0/802

آفالتوکسینب ×1زیرالنون

0/151

0/987

0/985

0/722

0/009

0/006

0/822

0/719

فعالیت کمپلامن( ،)U/mlپروتئین کل رسم( ،)mg/dlمیزان

پادتن(،)mg/ml

لیزوزیم ( ،)µg/mlتکثیر لنفوسیت ( ،)OD/mgتست برداشت

NR

( ،)1×106 cell/mlتعداد گلبولهای سفید خون (.)1×103 cell/ml
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شکل  -1تاثیر سطوح مختلف آفالتوکسینب 1جیره بر فعالیت کمپلامن ،حروف متفاوت نشان دهنده تفاومتعنیدار آماری است (.)p≥0/05

جدول  -3شاخص های تکثیر لنفوسیت و قدرت فاگوسیتوزی نوتروفیلها (تست برداشت  )NRماهیان تیامرهای مختلف در پایان آزمایش(.)Mean ± SE, n=3

تیمار

آفالتوکسین ب )ppb( 1

زیرالنون()ppb

تست تکثیر لنفوسیت()OD/mg

تست برداشت )OD/mg( NR

کنترل

0

0

*2± 0/2 c

*1/21± 0/11 d

1

0

200

1/46± 0/1 c

0/83± 0/09 d

2

0

400

0/76± 0/1 b

0/52± 0/03 cd

3

25

0

0/59± 0/05 ab

0/43± 0/05 bc

4

25

200

0/73± 0/06 b

0/35± 0/02 ab

5

25

400

0/59± 0/03 ab

0/41± 0/03 bc

6

50

0

0/48± 0/06 a

0/35± 0/01 ab

7

50

200

0/64± 0/1 ab

0/33± 0/03 a

8

50

400

0/51± 0/07 a

0/35± 0/07 abc

*حروف متفاوت در هر ستون نشانه وجود تفاوت آماری معنیدار میان تیامرها میباشد (.)p≥0/05
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سم زدایی بدناستوترکیباتگزنوژن (ترکیبات وداروها و عوامل خارجی) از
مسیر کبد عبور میکنند .بنابراین سطوح باالیی از آفالتوکسین ب  1در
کبد یافت خواهد شد که به صورت موضعی بر ماکروفاژهای کبدی اثر
گذاشته و مانع تولید پروتئینهای کمپلامن توسط آنها گردیده است (.)1
رنگ  NRیک رنگ کاتیونی است که نوتروفیلها بر اساس میزان
فعالیت خود قادر به برداشت و ذخیرهسازی آن در اندامکهای خود
(لیزوزوم) هستند .میزان برداشت رنگ  NRتوسط فاگوسیتها به
قابلیت غشایی این سلولها و خصوصیت زندهمانی آنها بستگی دارد.
به نحوی که هر چقدر میزان برداشت  NRتوسط سلول فاگوسیتکننده
بیشتر باشد ،نشاندهنده قابلیت بیشتر فاگوسیتوز توسط این سلولها
است ( .)1در مطالعه حارض مشخص شد که سلولهای ماهی تحت
اثر همافزایی سموم آفالتوکسین ب  1و زیرالنون قرار گرفته و میزان
برداشت  NRکاهش پیدا کردهاست .با توجه به نقص اطالعات در این
زمینه ،منابعی جهت تایید یا رد نتایج حاصله ارائه نشده است.
ماده MTTپس از برداشت توسط میتوکندری سلولهای لنفوسیت
تبدیل به کریستالهای فرومازون میشود .بدیهی است که هرچه قدرت
و توان تکثیر لنفوسیتها به دنبال تحریک با میتوژن فیتوهآمگلوتنین
بیشتر باشد میزان فرومازون بیشتری تشکیل شده و در نهایت جذب
نوری باالتری ایجاد میشود ( .)1بر این اساس به نظر میرسد که فاکتور
تکثیر لنفوسیت تحت تاثیر اثر متقابل سموم آفالتوکسینب 1و زیرالنون
قرار گرفته است ،به این صورت که کمترین مقدار آن نسبت به تیامر
شاهد ،مربوط به تیامر  ،6حاوی  ppb50آفالتوکسین ب  1میباشد.
ماهیانی که در جیره غذایی خود از هر دو سم به طور همزمان (اثر
متقابل) تغذیه کردند (تیامرهای  7و  8در جدول  )3نسبت به ماهیانی
که از جیره حاوی آفالتوکسین ب( 1تیامر  6در جدول  )3تغذیه منودهاند،
دارای میزان تکثیر لنفوسیت بیشتری بودهاند و میزان باالتری را نشان
دادند .این اتفاق احتامالً به دلیل حضور سم زیرالنون در کنار آفالتوکسین
ب  1بوده و ممکن است بهدلیل رقابت با هم مانع جذب یکدیگر شوند.
همچنین احتامل دارد زیرالنون به دلیل اثرات اسرتوژنی و تأثیر مستقیم
بر بیان ژنها ،توانسته باشد با اثرات ضد تقسیم سلولی آفالتوکسینب 1
مقابله کند ،که البته نیازمند بررسیهای بیشتر است (.)39
لنفوسیتها یکی از مهمترین سلولهای دفاعی بدن هستند و
تکثیر آنها بهعنوان یک پاسخ آسیبشناختی محسوب میگردد .تعداد
لنفوسیتها در بدن ماهی نشاندهنده ای ن است که سیستم ایمنی ماهی
میتواند برای غلبه بر اسرتس ناشی از مواد سمی ،مکانیسم دفاعی خود
را فعال کند ( .)18ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺛﺮ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮنﮐﻪ از سموم
ﻣﺘﺪاول ﮐﺸﺎورزی مورد استفاده در استانهای شاملی کشور میباشد بر
روی کپور ماهیان اشاره کرد که با تحقیق حارض همسو بود و نتایج
نشان داد که میزان تکثیر لنفوسیت ماهیانی که در معرض سم بودند،
کاهش یافتند( .)27همینطور در مطالعه دیگری سم نوروتوکسین  Aبر
ایمنی ماهی کپور موجب کاهش میزان تکثیر لنفوسیت آنها شد (.)29
در پژوهشی ،سموم مایکوتوکسین پنیسیلیوم (اکراتوکسین  ،Aسیرتینین
و پاچولین) بر تکثیر سلولهای لنفوسیت خون گاو بررسی شدند و نتایج
نشان داد که تکثیر سلولهای لنفوسیت تحت تاثیر این سموم قرار گرفتند
و میزان آن کاهش یافته است ( ،)30که با نتایج تحقیق حارض مطابقت

دارند .سموم دیازینون ،نوروتوکسین  Aو مایکوتوکسینهای پنی سیلیوم
هامنند سموم آفالتوکسین و زیرالنون به محض ورود به بدن با آسیب
به بافتهای خونساز از جمله کبد ،طحال و کلیه باعث کاهش ایمنی
اختصاصی در ماهیشده و سلولهای ایمنی از جمله تعداد لنفوسیتها
و تکثیر آنها را دستخوش تغییر میکنند (.)23 ،19
نتیجهگیری کلی
به طور کلی با توجه به نتایج حاصل میتوان چنین بیان منود که سموم
آفالتوکسین ب  1و زیرالنون از طريق اثرگذاری بر روی لنفوسیتهای
 Bو  Tو همچنني دخالت در ساخت پروتئینهای خونی موجب تضعيف
سيستم امينی ماهيها شدهاند .كه اين موضوع احتامال میتواند منجر به
بروز بيامری و نهايتا تلفات در مزارع پرورشی ماهيها گردد.
پاورقیها

)1- RPMI: (RosWell Park Memorial Instiute
)2- FBS: (Fetal Bovine Serum
)3- PBS (Phosphate Buffer Solution
4- MTT: [3-(4,5Dimethylthiazol-2-Yl) – 2,5-Diphenyltetrazolium
]Bromide
5- Neutral Red
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