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بررسی غلظت کادمیوم ،مس و روی در اندامهای مختلف موش مغان دراستان کرمانشاه

مقدمه
اگرچه فلزات بهطور طبیعی در محیطزیست حضور دارند (Pereira

و همکاران ،)2006 ،اما مقدار آنها بهوسیله فعالیتهای انسانی ازجمله
کشاورزی ،صنعت ،پزشکی و تکنولوژی آنها ،بهطور قابل مالحظهای
افزایش یافته و منجر به توزیع گسترده آنها در بخشهای مختلف محیط
زیست شده است ( Marcheslliو همکاران2010 ،؛  Tchounwouو
همکاران .)2012 ،فلزات اغلب در خاک ،سنگها ،آب ،گیاهان و
جانوران بهصورت یونهای محلول در آب ،بخار ،نمک و یا مواد معدنی
یافت میشوند ( .)1997 ،Goyerفلزات به دو گروه ضروری (مس ،آهن،
روی و  )...و غیرضروری (سرب ،کادمیوم و جیوه  )...تقسیم میشوند.
فلزات ضروری برای ادامه حیات ضروری بوده ،اما فلزات غیرضروری
بدون اینکه در فعالیتهای فیزیولوژیکی جانور نقش داشته باشند،
باعث اختالل در سیستم بدن جانور میشوند .فلزات موجود در خاک
و آب ،بهخوبی توسط گیاهان و محصوالت کشاورزی جذب شده و در
نهایت از طریق زنجیره غذایی وارد بدن جانوران میشوند (اسماعیلی
ساری )1381 ،و اثرات گوناگونی ازجمله کاهش رشد ،تغییرات ژنتیکی
و مرگومیر را موجب میشوند ( Gdulaو همکاران .)2004 ،بنابراین
تعیین مقادیر فلزات بهدلیل اثر تجمعی که در بافتهای مختلف جانوران
دارند ،امری بسیار ضروری میباشد .زیرا عالوه بر بررسی سالمت موجود
زنده و میزان در معرض قرارگیری آنها به فلزات ،جانوران شاخصی
مناسب بهمنظور ارزیابی سالمت اکوسیستمها میباشند (حمیدیان و
همکاران .)1394 ،بهمنظور بررسی گونهها در باالی زنجیره غذایی و
همچنین پیشبینی ریسک احتمالی آالیندهها برای سالمت انسان،
پستانداران کوچک ازجمله جوندگان ،زیست پایشگرهای حساس و دقیق
برای بررسی آالیندهها هستند ( Beernaertو همکاران .)2010 ،جوندگان
نسبت به آلودگیهای فلزات سنگین بسیار حساس بوده و میتوانند
بهعنوان شاخص زیستی در مناطق آلوده استفاده شوند (زرینتاب و
میرزایی .)1395 ،همچنین ،بین الگوی توزیع فلزات سنگین در بافتهای
بدن انسان و بافتهای بدن جوندگان شباهت زیادی وجود دارد (Damek
و  .)2004 ،Sawickaدر بین جوندگان موش مغان ()Microtus socialis
یکی از پستانداران کوچک غالب بسیاری از زیستگاههای نیمکره جنوبی
بهشمار میرود که مراتع ،مزارع و باغات را بهعنوان زیستگاه خود ترجیح
میدهد .همچنین گاهی اوقات در جنگلها و ارتفاعات نیز یافت میشوند
( .)1999 ،Nowakاین گونه متعلق به راسته جوندگان ،تیره هامسترهای
دمکوتاه و سرده میکروتوس میباشد .بنابراین ،نسبت به سایر پستانداران
دارای جثه کوچکتر ،متابولیسم باالتری بوده و در نتیجه بیشتر در
معرض آالیندههای محیطی قرار میگیرند (حمیدیان و همکاران.)1394 ،
اگرچه مطالعات در زمینه پایش زیستی فلزات سنگین در ایران در
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حال افزایش است ،اما مطالعات در زمینه بررسی غلظت این فلزات در
پستانداران کوچک محدود بوده و تاکنون نیز مطالعات اندکی انجام
شده است .زرینتاب و میرزایی ( ،)1395در مطالعهای که روی موش
قهوه ای انجام دادند به این نتیجه رسیدند که فلزات روی و مس در
کبد و کادمیوم در کلیه بهطور معنیدار بیشتر از سایر بافتها بود و
جنس نر نسبت به جنس ماده دارای غلظتهای بیشتری از فلزات
بودند .خزاعی و همکاران ( ،)1394میزان تجمع فلزات سنگین را در
بافت مو و کبد جرد ایرانی بررسی کردند .نتایج مطالعه آنها نشان داد
که الگوی انباشتگی فلزات سنگین در بافت کبد و مو بهصورت
روی>مس>کروم بود .همچنین بین میزان تجمع فلزات سنگین در
بافت مو و کبد همبستگی معنیداری وجود نداشت .محیطزیست
استان کرمانشاه بهدلیل وجود  50واحد صنعتی ،تردد خودروهای فرسوده،
سموم و کودهای شیمیایی مصرفی در کشاورزی تحت تأثیر غلظتهای
مختلف فلزات سنگین قرار دارد (پیشگاهیفرد و همکاران .)1390 ،از
اینرو این پژوهش با هدف بررسی غلظت فلزات کادمیوم ،مس و روی
در اندامهای عضله ،کبد ،استخوان و کلیه موش مغان بهعنوان یک
گونه شاخص زیستی در شهرستان کرمانشاه انجام شد.

مواد و روشها
کلیه نمونهها طی سه ماه در فصل بهار  1396با استفاده از تلههای
زندهگیر شرمن جمعآوری شدند .در مجموع  12نمونه موش مغان که
مربوط به جنس نر ( 6سر) و ماده ( 6سر) بود جمعآوری شد .کلیه
نمونهها پس از انتقال به آزمایشگاه ،با استفاده از ترازوی دیجیتال وزن
و طول بدن آنها اندازهگیری شد و سپس در دمای  -4درجه سانتیگراد
نگهداری شدند .بعد از خروج از انجماد ،اندامهای کلیه ،کبد ،استخوان
و عضله جداسازی و سپس با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت
 0/001گرم وزن شدند .بافتهای جدا شده در آون در دمای  60درجه
سانتیگراد بهمدت  48ساعت قرار گرفتند تا خشک شوند .سپس کلیه
اندامها با استفاده از هاون سنگی بهصورت پودر در آورده شدند .در
مرحله بعد ،از هر نمونه به مقدار یک گرم برداشت شد و با افزودن 10
میلیلیتر اسیدنیتریک و پنج میلیلیتر اسیدکلریدریک به نمونهها و
قرار دادن آنها بهمدت دو ساعت در در دمای  100درجه سانتیگراد
روی حمام بن ماری عمل هضم اسیدی انجام شد کلیه نمونههای هضم
شده با استفاده از آب دوبار تقطیر به حجم نهایی  25میلیلیتر رسانده
شدند .درنهایت ،برای تعیین میزان فلزات روی ،مس و کادمیوم در
اندامهای کبد ،کلیه ،عضله و استخوان از دستگاه جذب اتمی مدل
 Phonix 986استفاده شد ( Gdulaو همکاران .)2004 ،محلولهای
استاندارد از محلول  1000میلیگرم بر میلیلیتر هر فلز تهیه شد .بعد
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از کالیبره نمودن دستگاه با استفاده از محلول استاندارد نمونههای اصلی
به دستگاه تزریق شدند .پس از میانگینگیری فلز توسط اتمهای عنصر
موردنظر تزریق نمونه به دستگاه انجام شد .سپس از روش منحنی
درجه بندی براساس ترتیب استانداردها و قرائت میزان جذب آنها
کالیبراسیون انجام شد .سپس از روی درجه خوانده شده و با مراجعه
به منحنی استاندارد رسم شده بهروش حداقل مربعات ،غلظت جسم
مجهول مشخص شد .تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSSنسخه  16انجام شد .برای مقایسه تجمع فلزات روی،
مس و کادمیوم در اندامهای کبد ،کلیه ،عضله و استخوان موش مغان،
ابتدا تبعیت دادهها از توزیع نرمال ،با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک
بررسی شد .بهدلیل پیروی دادهها از توزیع نرمال ،برای مقایسه غلظت
فلزات در اندامهای مختلف ،از آزمون پارامتریک واریانس یکطرفه و
برای نشان دادن اختالف بین گروههای مختلف از آزمون تعقیبی دانکن
استفاده شد .هم چنین برای مقایسه غلظت فلزات مورد مطالعه بین
جنس نر و ماده از آزمون تی-تست استفاده شد .جهت بررسی همبستگی
بین غلظت فلزات نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
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مشاهده شد .درحالیکه در بقیه گروهها ،بین این دو جنس هیچ اختالفی
مشاهده نشد .در تمامی مقایسات ،فلزات مورد مطالعه ،در کلیه اندامهای
مورد مطالعه جنس نر بیشتر از جنس ماده بود .با این تفاوت که فلز
کادمیوم در بافت کلیه جنس نر کمتر از جنس ماده موش مغان بود.

شکل  :1مقایسه غلظت فلز روی در اندامهای مختلف موش مغان (،p<0/01
واریانس یکطرفه)

نتایج
با توجه به نتایج آزمون واریانس یکطرفه بیشترین میزان فلز
روی در بافت کبد ( 15/68میکروگرم /گرم وزن تر) مشاهده شد که با
سایر اندامها تفاوت معنیداری داشت .همچنین ،این نتایج آماری برای
عضله نیز مشابه با کبد بود .اما هیچگونه اختالفی بین استخوان و کلیه
در تجمع روی وجود نداشته بنابراین در بافتهای استخوان و کلیه
کمترین میزان مشاهده شد ( ،p>0/01شکل  .)1کمترین میزان فلز
روی نیز در بافت استخوان ( 5/38میکروگرم /گرم وزن تر) مشاهده
شد .مقایسه میانگین فلز مس در بافتهای مختلف ،تفاوت معنیداری
را بین تمامی اندامهای مورد بررسی موش مغان نشان داد (.)p>0/01
بهطوری که بیشترین میزان فلز مس در اندام کبد ( 13/31میکروگرم
بر گرم وزن تر) و کمترین مقدار آن در اندام استخوان ( 4/67میکروگرم
بر گرم وزن تر) مشاهده شد (شکل  .)2بیشترین و کمترین غلظت
کادمیوم بهترتیب در اندامهای کبد و استخوان موش مغان بهمیزان
 2/36و  1/19میکروگرم /گرم وزن تر مشاهده شد .بین کبد و کلیه
هیچگونه تفاوت معنیداری در فلز مس مشاهده نشد .اما در سایر
گروهها این تفاوت ،معنیدار بود ( ،p>0/01شکل  .)3مقایسه میانگین
غلظت فلزات در اندامهای مختلف جنس نر و ماده موش مغان در
جدول  1نشان داده شده است .نتایج نشان داد غلظت فلزات روی در
عضله و کلیه ( ،)p<0/01مس در عضله ،کبد و استخوان و کادمیوم
تنها در استخوان ( )p>0/05بین جنس نر و ماده اختالف معنیداری

شکل  :2مقایسه غلظت فلز مس در اندامهای مختلف موش مغان (،p<0/01
واریانس یکطرفه)

شکل  :3مقایسه غلظت فلز کادمیوم در اندامهای مختلف موش مغان
( ،p<0/01واریانس یکطرفه)
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جدول  :1مقایسه میانگین غلظت فلزات مس روی و کادمیوم در اندامهای مختلف موش مغان در دو جنس نر و ماده (میکروگرم/گرم)
روی

مس

بافت

جنسیت

عضله

نر
ماده

9/89± 0/997
8/58± 0/548

کبد

نر
ماده

16/03±1/66
15/33± 0/622

0/370ns

کلیه

نر
ماده

5/90± 0/486
4/85± 0/492

** 0/004

9/97± 0/837
11/42± 0/627

استخ
وان

نر
ماده

5/80± 0/532
5/57± 0/770

0/564ns

6/23± 0/690
5/28± 0/667

کادمیوم
انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

معنیداری

انحراف معیار±میانگین

معنیداری

معنیداری

0/058ns

** 0/006

4/98± 0/311
4/35± 0/439

* 0/017

1/51±0/350
1/15± 0/270

13/77±1/238
12/84± 0/654

0/136ns

2/54± 0/477
2/18± 0/335

0/157ns

** 0/007

1/85± 0/669
2/24± 0/277

0/184ns

* 0/036

1/37± 0/330
1/02±0/141

*0/050

** بیانگر اثر معنیداری در سطح  99درصد * ،بیانگر اثر معنیداری در سطح  95درصد :ns ،بیانگر عدم وجود اثر معنیدار میباشد.

بحث
با توجه به نتایج تحقیق ،بین غلظت فلزات روی ،مس و کادمیوم
در اندامهای مختلف موش مغان تفاوت معنیداری وجود داشت
( ،p>0/01شکل  2 ،1و  .)3بر این اساس بیشترین غلظت این فلزات
بهترتیب در کبد و کلیه موش مغان مشاهده شد .برخی مطالعات نشان
داد که بیشترین میزان فلزات در کبد و پس از آن در کلیه جانوران
وجود دارد ،اما میزان آنها در سایر اندامها کمتر است (Houserova
و همکاران2005 ،؛  Horaiو همکاران2007 ،؛  Zamaniو همکاران،
 .)2009فلزات سنگین اندام هدف خود را براساس میزان فعالیت متابولیک
آن انتخاب میکنند .کبد جانوران مهمترین محل انجام فرآیندهای
سمزدایی و محل اصلی تغییر شکل زیستی فلزات است .این اندام
عمدتاً در معرض فلزات سنگین قرار دارد و این مواد از طریق دستگاه
گردش خون یا دستگاه گوارش وارد کبد میشوند ( Haschekو، Rousseaux
 .) 1998کبد در ابتدا فلزات را از پالسمای خون استخراج ،در خود
ذخیره و سپس آنها را به ترکیبات سادهتر و بیخطر تجزیه میکند
و از طریق دستگاه گردش خون در بدن پخش میکند و مواد
غیرضروری را بهوسیله جریان خون به صفرا منتقل میکند (Bla´zovics
و همکاران .)2002 ،همچنین نمکهای این فلزات اغلب از راه کلیه و
کبد دفع میشود بهطوریکه مهمترین مسیر دفع آنها ،ادرار و مدفوع
است ( .)2000 ،Boeningهمچنین در کبد و کلیه جانوران پروتئینهایی
با وزن مولکولی پایین از جمله (متالوتیونین) حضور دارند که فلزات را
خود ذخیره میکنند (یونسیپور و همکاران .)1393 ،بنابراین ،موارد
بیان شده علت تجمع بیشتر فلزات در اندامهایی نظیر کبد و کلیه را
در مقایسه با سایر اندامها تفسیر مینماید .همچنین ،بهنظر میرسد
در مطالعه حاضر ،یکی از مهمترین دالیل وجود تفاوت بین این بافتها
88

نقش کبد در سوخت و ساز بدن و وجود پروتئینهای شوک حرارتی
مانند متالوتیونینها میباشد ( Raoو  .)2000 ،Padmajaطبق نظر
محققان ،در کبد و عضله ،پروتئینهایی ازجمله متالوتیونینها مسئول
حذف و خنثیسازی عناصر فلزی و آثار سمی آنهاست ،زیرا پروتئینهای
دیگری در داخل سلول نقش آنتیاکسیدانی غیرآنزیمی ازجمله گلوتاتیون
را بازی میکنند ( Raoو  .)2000 ،Padmajaعالوه بر این ،بهدنبال افزایش
وزن و طول جانور و به تبع آن سازگاری موجود با محیط زیست ،از
غلظت این فلزات در عضالت کاسته و بر میزان آنها در امعا و احشا
افزوده میشود ( .)1989 ،Freedmanبنابراین ،موارد بیان شده از
دالیل مهم باال بودن میزان فلزات مورد مطالعه در کبد و کلیه نسبت
به عضله موش مغان در تحقیق حاضر بود .در تحقیق زرینتاب و
میرزایی ( )1395نیز بیان شد که بیشترین غلظت روی و مس در
کبد و سپس در کلیه موش قهوهای ( )Rattus norvegicusمشاهده
شد که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد .نتایج نشان داد در مورد
فلز روی ،عضله دومین اندامی بود که غلظت روی در آن باال بود.
توانایی موجودات جهت جذب ،تجمع و سمزدایی متفاوت است .یکی
از اصلیترین مسئله در ارتباط با فلزات سنگین متابولیزه شدن آنها
در بدن است .بهطورکلی تفاوت غلظت فلزات در بافتهای مختلف
میتواند ناشی از تفاوت توان فلزات در غلبه بر پیوندهای فلزی پروتئین
نظیر متالوتیونین باشد .گونههایی که دارای مقادیر مشخصی از متالوتیونین
باشند میتوانند سمیت این فلزات را از بین ببرند (مشروفه و همکاران،
 .)1391معموالً بافت عضله دارای کمترین میزان غلظت فلزات است
(مشروفه و همکاران .)1391 ،که این نتیجه با مطالعه زرینتاب و
میرزایی ( )1395که بیان شد در بافت عضله بعد از اندام کبد و کلیه
سومین اندامی بود که میزان روی در آن مشاهده شده ،مطابقت داشته،

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

همچنین با مطالعه موسوی و همکاران ( )1385برای فلز روی همخوانی
ندارد ،زیرا ایشان دریافتند اندام عضله اولین اندام و بعد از آن کبد
مقادیر باالیی از روی مشاهده شده است .در مطالعه حاضر استخوان
بعد از سه اندام مذکور در رتبه چهارم از نظر غلظت فلزات روی ،مس
و کادمیوم قرار گرفت .این مسئله با مطالعه موسوی و همکاران ()1385
مغایرت وجود دارد ،زیرا در مطالعه ایشان استخوان سومین اندامی بود
که میزان روی و مس در آن مشاهده شد .روند اختالف این فلزات در
بدن این گونه بهصورت روی>مس>کادمیوم بود ( .)P>0/01بیشترین
و کمترین غلظت کادمیوم همچون سایر فلزات بهترتیب در اندامهای
کبد و استخوان بهدست آمده است که تفاوت آماری معنیداری بین
آنها نیز مشاهده شد ( .)P>0/01میان غلظت فلزات مذکور نیز ارتباط
معنیداری وجود ندارد .عوامل مختلفی ازجمله سن ،وضعیت فیزیولوژیکی،
مکانسیم هموستازی ،ترکیب فلزات سنگین ،فیزیولوژی جذب و دفع
عناصر ،رژیم غذایی موجود و منابع تولیدی فلزات سنگین در اطراف
موجود زنده و زیستگاه بر تجمع و غلظت فلزات سنگین در اندامهای
مختلف جوندگان تأثیرگذار است ( Sawicka-Kapustaو همکاران،
 .)1995فلز روی یکی از اجزای تشکیلدهنده بسیاری از متالوتیونین
و پروتئینها در بدن است ( Filistowiczو همکاران .)2012 ،این فلز
بهعلت نقش فیزیولوژیکی قابل توجهی که در بدن دارد نسبت به سایر
فلزات بهغیر از آهن ،تجمع بیشتری در بافتهای بدن دارد (خزاعی
و همکاران .)1394 ،همچنین زمانیکه کادمیوم در رژیم غذایی وجود
داشته باشد ،موجب جذب بیشتر فلز روی در دستگاه گوارش و سایر
نقاط بدن میشود .زیرا رقابت با عناصری مانند آهن و مس باعث
کاهش میزان آنها میشود ( Damek-Poprawaو ،Sawicka-Kapusta
 ،2003سهرابی و غالمی .)1387 ،همچنین  Schleichو همکاران
( )2010و  Pereiraو همکاران ( )2006بیان کردند که کبد جوندگان
بیشتر از سایر بافتهای درونی آنها فلزات ضروری مانند مس و روی
را انباشت میکند .بنابراین موارد بیان شده از دالیل مهم باال بودن
میزان فلز روی و بعد از آن مس در موش مغان نسبت به فلز کادمیوم
بود .در مطالعه خزاعی و همکاران ( )1394تجمع روی در کبد جرد
ایرانی بیشتر از مس بود که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد .فلز
روی در تمامی بافتهای جنس نر موش مغان بیشتر از جنس ماده بود.
در مورد دو فلز مس و کادمیوم نیز در تمامی اندامهای مورد مطالعه
بهغیر از کلیه ،غلظت آنها در جنس نر نسبت به ماده ،بیشتر بود
( .)P>0/01در نتایج تحقیقات زرینتاب و میرزایی ( )1395و موسوی
و همکاران ( )1385نمونههای موش قهوهای ()Rattus norvegicus
جنس نر نسبت به جنس ماده دارای غلظتهای بیشتری از فلزات
کادمیوم ،مس و روی بودند .دلیل این تفاوت را میتوان در تولیدمثل
و شیردهی جنس ماده دانست که در جریان آن ،مقداری از فلزات
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جنس ماده از بدن دفع میشود (اسماعیلیساری.)1381 ،
( )1979دلیل احتمالی تفاوت در تجمع و غلظت فلزات در دو جنس
نر و ماده را تفاوت در نوع رژیم غذایی آنها بیان میکند .در کل،
فعالیت هورمونها ،رژیم غذایی و فعل و انفعاالت موجود در فلزات مختلف
در میزان جذب فلزات ضروری مانند مس و روی در جنسیتهای
مختلف تأثیرگذار است ( Sánchez-Chardiو همکاران .)2009 ،جانورانی
که متابولیسم باالتری دارند بیشتر در معرض سموم و فلزات سنگین
قرار میگیرند ( Mugfordو  .)1998 ،Kedderisتفاوت تجمع فلزات
سنگین در بافتهای مختلف جنسهای نر و ماده موش مغانی ،نشان
دهنده اهمیت جنسیت بهعنوان یک عامل مؤثر در تجمع فلزات سنگین
برای جوندگان است .بنابراین در صورت درنظر گرفتن این گونه
بهعنوان گونه شاخص زیستی الزم است در بررسی آلودگیهای احتمالی
این عامل مورد توجه قرار گیرد .فلزات روی ،مس و کادمیوم در تحقیق
حاضر در منطقه مطالعاتی بیشتر از راه مصرف کودها و آفتکشهای
معدنی در کشاورزی وارد اکوسیستم میشوند .تفاوت غلظت هر یک
از فلزات در اندامهای مختلف احتماالً میتواند ناشی از تفاوت در
عملکرد زیستی و متابولیسم سلولی هر یک از اندامها باشد (،Goyer
1991؛  Canliو  Ma .)1995 ،Furnessو همکاران ( )1991مهمترین
دلیل مواجهه پستانداران با فلزات سنگین را تغذیه بیان میکند و
 Ieradiو همکاران ( )2003علت اصلی آلودگی جوندگان به فلزات
سنگین را خاک آلوده زیستگاه آنها گزارش کرد .جهت مقایسه غلظت
پسزمینه فلزات روی ،مس و کادمیوم در بافتهای مختلف پستانداران
هنوز استاندارد دقیقی وجود ندارد (زرینتاب و میرزایی .)1395 ،اما
در برخی مطالعات مقادیر غلظت پسزمینه روی در بافت کبد پستانداران
کوچک  113-199و برای مس در بافت کبد  12/9-32/7میکروگرم
بر گرم وزن خشک بیان شده است (Talmageو  )1991 ،Waltonکه
در مقایسه با تحقیق حاضر غلظت فلز روی در کبد با میزان  15/68و
مس در کبد  13/31میکروگرم بر گرم وزن تر بیانگر این مطلب است
که در محدوده پسزمینه قرار دارند و به حد بحرانی نرسیدهاند.

Bergeron
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