سال دهم ،شماره  ،3پاییز 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

تعیین غلظت کادمیوم در بافتهای ماهی سفید ( )Rutilus kutumو ارزیابی خطر مصرف
آن در سواحل جنوبی دریای خزر


محمد شریفی :گروه محیط زیست ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران،
صندوقپستی14515-775 :

 تورج ولینسب*:

موسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی ،تهران،

صندوق پستی14155-6116 :

 لعبت

تقوی :گروه محیط زیست ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران،

صندوقپستی14515-775 :
تاریخ دریافت :مرداد 1396

تاریخ پذیرش :آبان 1396

چکیده
محصوالت دریایی ﺑﻪرﻏﻢ تأمین ﺑخشی مهمی از پروتئین مورد نیاز انسانها ،موجب ﺑﻪوجود آوردن خطراتی ﺑرای سالمت آنها میشوند.
از اینرو هدف از این مطالعﻪ تعیین تجمع کادمیوم در ﺑافتهای پوست و عضلﻪ جنسهای نر و ماده ماهی سفید و در نهایت مطالعﻪ ارزیاﺑی خطر
مصرف آن میﺑاشد .پس از انجام هضﻢ اسیدی تعداد  30عدد ماهی سفید نمونﻪﺑرداری شده از سواحل جنوﺑی دریای خزر ،میزان کادمیوم در آنها
ﺑا استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازهگیری شد .میانگین ﻏلظت کادمیوم در ﺑافت پوست و عضلﻪ ﺑﻪترتیب  0/45±0/09و 0/38±0/06
میکروگرم ﺑر گرم وزن تر ﺑﻪدست آمد .نتایج آنالیزهای آماری تفاوت معنیداری را ﺑین ﺑافت پوست و عضلﻪ نشان داد ( .)p<0/01هﻢچنین اختالف
معنیداری در ﻏلظت کادمیوم ﺑین جنس نر و ماده مشاهده نشد .میزان سیبل خطر هدف ( )0/0002پایینتر از میزان مجاز ارائﻪ شده ﺑود .میزان
جذب روزانﻪ و هفتگی ﺑﻪترتیب  1/42و  9/97میکروگرم در روز /هفتﻪ ﺑﻪدست آمد کﻪ پایینتر از حداکثر میزان قاﺑل قبول توسط کمیتﻪ مشترک
سازمانهای ﺑهداشت جهانی و فائو ﺑود .حد مجاز مصرف ماهی سفید از نظر کادمیوم ﺑرای افراد ﺑالغ  0/16و ﺑرای کودکان  0/03کیلوگرم در
روز ﺑﻪدست آمد .هﻢچنین تعداد وعدههای مجاز مصرف ﺑرای افراد ﺑالغ  21/79و ﺑرای کودکان  4/51وعده در ماه ﺑﻪدست آمد .نتایج مطالعﻪ
حاضر نشان داد کﻪ میزان کادمیوم در ماهی سفید پایینتر از میزانی میﺑاشد کﻪ در ﺑلندمدت خطرات ﺑهداشتی را متوجﻪ مصرفکنندگان آن ،ﺑا میزان
کنونی مصرف داشتﻪ ﺑاشد.
کلمات کلیدی :کادمیوم ،ماهی سفید ،فلز سنگین ،ریسک غذایی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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شریفی و همکاران

تعیین غلظت كادمیوم در بافتهای ماهی سفید و ارزیابی خطر مصرف آن در سواحل ....

مقدمه
دریاي خزر با دارا بودن گونههاي با ارزش ماهیان خاویاري و
استخوانی از اهمیت اقتصادي و اکولوژیک خاصی برخوردار میباشد.
فون ماهیان دریاي خزر در مقایسه با آبهاي آزاد از تنوع گونهاي کمتري
برخوردار است ( )1994 ،Kazakhstan Academy of Sciencesو
بیشتر منابع آن کوچک جثه و بهشدت آسیبپذیر میباشند (تقوي،
 .)1377در این میان ماهی سفید یکی از مهمترین و با ارزشترین
ماهیان استخوانی ،فلسدار و تجاري سواحل جنوبی دریاي خزر میباشد،
بهطوريکه  50درصد از صید و  60درصد از درآمد صیادان ماهیان
استخوانی را بهخود اختصاص میدهد (عبدالملکی و غنینژاد1386 ،؛
دریانبرد و همکاران .)1388 ،بهنظر میرسد مصرف سنتی ماهی سفید
از زمانهاي دور سبب گردید تا ذائقه ساحلنشینان ناحیه جنوبی
دریاي خزر به این ماهی عادت بیشتري حاصل نماید .هر ساله میزان
زیادي از این گونه در سواحل دریاي خزر و رودخانههاي آن صید
میشود بهطوريکه میزان صید این گونه در سالهاي  1391تا 1395
بهترتیب برابر با  8/1 ،6/1 ،13/8 ،11/8و  6/7هزار تن در سال بوده
است (اداره آمار صید سازمان شیالت ایران .)1396 ،از طرف دیگر
بهعلت تخریب رودخانهها (احداث سد ،برداشت شن و ماسه) تخمریزي
آن بهصورت طبیعی کمتر صورت میگیرد .بنابراین کارگاههاي تکثیر
مصنوعی ،براي حفظ ذخایر این ماهی آنها را بهصورت مصنوعی تکثیر
کرده و ماهیان را تا اندازه انگشتقد در استخرهاي خاکی مراقبت
مینمایند و بعد در رودخانهها رهاسازي میکنند (عبدلی1378 ،؛
وثوقی و مستجیر .)1388 ،افزایش آلودگی دریاي خزر در نتیجه
رهاسازي مشتقات نفتی ،فاضالب تأسیسات ساحلی (پاالیشگاهها و
کارخانجات بزرگ صنعتی ،بنادر صیادي و تجاري و مواردي از این
قبیل) ،فاضالب خانگی و همچنین رواناب کشاورزي در نتیجه استفاده
از سموم دفع آفات و حشرهکشها از مهمترین مخاطراتی است که این
زیستبوم را با تهدید مواجه ساخته است (بانک اطالعاتی ماهیان ایران،
 .) 1392از طرف دیگر ورود فلزات سنگین ناشی از منابع یاد شده
امکان بروز تلفات در ماهیان را افزایش داده است .فلزات از اجزاي
کمیاب محیطهاي آبی هستند که با توجه به نقشی که در فرآیندهاي
بیولوژیک دارند بهعنوان ریزمغزيها (مانند آهن ،روي ،مس ،منگنز و
کبالت) و یا عامل سمی (مانند جیوه ،نقره ،کادمیوم ،سرب و آرسنیک)
مورد توجه میباشند ( Andersonو  .)1978 ،Morelاین فلزات از طریق
فرآیندهاي شیمیایی و یا فرآیندهاي زیستی در طبیعت تجزیه نمیشوند
و بهعلت پایداري باالیی که دارند قادر هستند وارد بدن موجودات زنده
شده و در آن تجمع پیدا کنند (تجمع زیستی) و حتی در صورت استفاده
موجود آلوده به فلزات ،توسط دیگر موجودات واقع در سطحهاي باالتر
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هرم غذایی و یا حتی انسان ،وارد بدن آنها شده و میزان آن افزایش
یابد (بزرگنمایی زیستی) (الهیجانزاده .)1383 ،در این میان ،فلز
کادمیوم از مهمترین آالیندههاي محیط زیستی در تمامی اکوسیستمها
است و حضور این فلز نیز در دریاي خزر در گذشته بهاثبات رسیده
است (کریم و همکاران .)1391 ،ماهیها میتوانند این فلز را از آب،
رسوب و مواد ذرهاي معلق دریافت کنند ( Hardersenو ،Wratten
 .)1998اثر سمی کادمیوم ،ناشی از تمایل شدید کاتیونهاي آنها
براي اتصال با گوگرد است .از آنجاکه پیوند فلز-گوگرد بهوجود آمده
روي آنزیمها اثر میگذارد ،این آنزیمها نمیتوانند وظیفه عادي خود
را انجام دهند .بنابراین موجب اثرات منفی مختلف نظیر کاهش رشد،
تغییر رفتار ،تغییرات ژنتیکی و نیز مرگ و میر در آبزیان و همچنین
به سبب سمیت و تمایل به تجمع در زنجیره غذایی موجب ایجاد نگرانی
در مصرف ماهیها گردیده است (صادقیراد و همکاران .)1384 ،از
اینرو ،سازمانهاي مختلف مانند سازمان بهداشت جهانی ،اتحادیه
اروپا ،سازمان خواربار جهانی و آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا
اقدام به تعیین میزان حد مجازهایی براي غلظت این آالیندهها در
محصوالت غذایی ازجمله ماهی و نیز تهیه شاخصهایی براي تعیین
خطر و حد مجاز مصرف (ارزیابی ریسک مصرف) آنها کردهاند .با
ارزیابی ریسک مصرف مواد غذایی میتوان میزان خطر بالقوه و شدت
آن ناشی از مصرف هر یک از گونه هاي غذایی را بررسی کرد .ازجمله
این شاخصها بهمنظور تعیین خطر ناشی از مصرف مواد غذایی میتوان
به برآورد سیبل خطر هدف ( )Target Hazard Quotients/ THQاشاره
کرد THQ .در واقع بیانگر نسبت بین میزان در معرض قرارگیري مواد
و در مرجع در معرض قرارگیري آنها میباشد که مدت زمان و تناوب
تماس ،میزان جذب و وزن فرد مصرف کننده در آن تأثیرگذار میباشد
و براي بیان اثرات غیرسمی بلندمدت بهکار میرود (.)1989 ،EPA
سینکاکریمی و همکاران ( )1394در یک مطالعه مروري به تعیین حد
مجاز مصرف ماهی سفید ( )Rutilus kutumاز نظر فلزات سرب و کادمیوم
در سواحل جنوبی دریاي مازندران پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان
داد میانگین میزان فلزات سرب و کادمیوم در بافت عضله ماهیهاي
سفید مورد بررسی ،از بسیاري از استانداردهاي ملی و بینالمللی موجود
تجاوز کرد درحالیکه میزان جذب روزانه و هفتگی فلزات سرب و
کادمیوم پایینتر از میزان مجاز ارائه شده توسط سازمانهاي مربوطه
بوده است .برطبق محاسبات صورت گرفته در این مطالعه ،افراد بالغ
از نظر فلزات سرب و کادمیوم بهترتیب  0/05و  0/19کیلوگرم در روز
و کودکان بهترتیب  0/01و  0/03کیلوگرم در روز میتوانند ،بدون
آنکه براي سالمتی آنها عوارض غیر سرطانزایی داشته باشد ماهی
سفید مصرف کنند.
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استفاده از منابع خوراکی دریایی بهویژه ماهیان ازجمله ماهی
سفید بهعنوان بخشی از منابع پروتئینی ،بهعلت افزایش جمعیت و
نیاز روزافزون انسان به غذا ،افزایش یافته است (امینیرنجبر و علیزاده،
1378؛ عبدالملکی و غنینژاد1386 ،؛ دریانبرد و همکاران.)1388 ،
پژوهشهایی که در زمینه آلودگی فلزات سنگین در اکوسیستمهاي
آبی انجام میشوند ،از دیدگاه سالمت و بهداشت عمومی بسیار مهم
هستند .بنابراین با توجه به اثبات ارزش تغذیهاي فرآوردههاي دریایی
در دهههاي گذشته و میزان باالي مصرف ماهی سفید در سواحل شمالی
کشور ،ضروریی است سالمت گونههاي پرمصرف و تجاري بهخصوص
استخوانی ازجمله گونه ماهی سفید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
عال وه بر این مطالعه غلظت عناصر سنگین خصوصاً کادمیوم جهت
کاهش خطرات ناشی از مصرف ماهیان ،بهخصوص ماهیهاي پرمصرف
الزامی است .بنابراین هدف از این مطالعه تعیین تجمع کادمیوم در
پوست و عضله ماهی سفید و همچنین مقایسه این تجمع در اندامها
براساس جنسیت بهمنظور بررسی سالمت گونه و در نهایت مطالعه
ارزیابی خطر مصرف این گونه ماهی در سواحل جنوبی دریا خزر میباشد.

مواد و روشها
نمونهبرداری و هضم اسیدی :تعداد  30قطعه ماهی سفید
( ،Rutilus kutumنر و ماده هر کدام  15قطعه) از شرکتهاي مجاز
صیادي شهرستان بابلسر ازطریق صید تور پره بهدست آمد .نمونههاي
ماهی پس از صید به آزمایشگاه منتقل شدند و قبل از کالبدشکافی و
آماده سازي ،با آب مقطر شست و شو داده شد تا پوشش لزج و ذرات
خارجی جذب کننده فلزات از سطح بدن رفع گردد .سپس 60نمونه
بافت ( 30نمونه عضله و  30نمونه پوست) توسط تیغه اسکالپل عاري
از آلودگی ،بهدقت از بدن ماهیها جدا شد و درون ورقههاي پالستیکی
عاري از آلودگی قرار داده شد .نمونههاي بافت ،کدگذاري شده و تا
زمان شروع آنالیز در دماي منهاي  20درجه سانتیگراد قرار داده
شدند .بهمنظور آمادهسازي براي قرائت توسط دستگاه جذب اتمی،
ابتدا مقدار  1گرم از بافتهاي عضله و پوست هریک از ماهیها را
بهدقت وزن نموده (وزنتر) و در ارلن مایر  50میلیلیتر قرار داده
شدند 4/5 .میلیلیتر اسیدنیتریک ( 65درصد) به هر نمونه اضافه
گردید .نمونهها در طول شب در آزمایشگاه قرار گرفتند (بدون حرارت
دادن) تا به آهستگی هضم شوند .روز بعد  1/5میلیلیتر اسید پرکلریک
( 72درصد) به نمونهها اضافه شد .سپس نمونهها در بنماري در دماي
 110درجه سانتیگراد بهمدت  1/5ساعت قرار داده شدند تا کامالً
هضم شوند .پس از هضم ،نمونهها در هواي محیط قرار داده شدند تا
سرد شوند .در پایان با استفاده از آب دیونیزه نمونهها را به حجم 25
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میلیلیتر رسانده و سپس محلولهاي به حجم رسانده شده توسط
کاغذ صافی واتمن ( 0/45میکرومتر) فیلتر شدند (حسنپور و همکاران،
 .)1393محلول استاندارد کادمیوم از محلول  1000 ppmآن فلز
متعلق به شرکت  Chem-labکشور بلژیک تهیه شد .اندازهگیري
غلظت کادمیوم با استفاده از دستگاه جذب اتمی  ContrAA 700انجام
شد .براي بهدست آوردن صحت دستگاه ،محلول استاندارد سه بار تکرار
شد .حد تشخیص دستگاه براي قرائت فلز کادمیوم  0/67 ppbو صحت
آن  95درصد بود.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها :بهمنظور بررسی اثر نوع بافت
بر تجمع کادمیوم و تأثیر جنسیت بر تجمع این فلز ،ابتدا تبعیت
دادهها از توزیع نرمال با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مورد
بررسی قرار گرفت .آن دسته از دادههایی که از توزیع نرمال پیروي
کردند ،با استفاده از آزمونهاي پارامتریک به بررسی تفاوت غلظت
کادمیوم در اندامهاي مختلف پرداخته شد .بنابراین از آزمون آنالیز
واریانس نمونههاي مستقل ( )t-testبراي بررسی وجود یا عدم وجود
تفاوت در غلظت کادمیوم با توجه به نوع بافت و نوع جنسیت استفاده
شد .اما آن دسته از دادههایی که از توزیع نرمال پیروي نکردند ،از
آزمونهاي غیرپارامتریک براي این منظور استفاده شد .بنابراین از
آزمون آنالیز واریانس من-ویتنی براي بررسی وجود یا عدم وجود
تفاوت در غلظت کادمیوم با توجه به نوع بافت و نوع جنسیت استفاده
شد .بهمنظور بررسی تفاوت غلظت کادمیوم در ماهی سفید (تفاوت
کادمیوم در پوست و عضله بهصورت جداگانه) ابتدا تبعیت دادههاي
هر گروه با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مورد بررسی قرار
گرفت .باتوجه به اینکه دادههاي هر گروه از توزیع نرمال تبعیت نکردند،
از آزمون غیرپارامتریک تجزیه و تحلیل واریانس کروسکال-والیس
براي بررسی تفاوت بین گروههاي مختلف دادهها استفاده شد .کلیه
آزمونهاي آماري در این تحقیق با استفاده از نرمافزارهاي SPSS
نسخه  22و  Excelنسخه  2013انجام شد.
برآورد سیبل خطر هدف (:)Target Hazard Quotients/ THQ
براي محاسبه  THQاز روش پیشنهادي آژانس حفاظت محیط زیست
آمریکا استفاده شد ( .)2000 ،EPAبراي این منظور مواردي که در ادامه
آورده شده است بهعنوان پیش فرض درنظر گرفته میشوند -1 .میزان
سرب وارد شده ،برابر با میزان جذب شده آن در بدن میباشد (،EPA
 -2 )1989پخت و پز اثري روي آالیندهها ندارد ( Cooperو همکاران،
 -3 )1991متوسط عمر ایرانیان  72سال و متوسط وزن افراد بالغ 70
کیلوگرم درنظر گرفته میشود ( .)2015 ،MHMEIمدل بهکار رفته
براي تخمین  THQبهشرح زیر است (فرمول :)1
THQ = (EF × ED × MS × C) / (RfDo × BW × AT) × 10-3
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در این مدل  THQخارج قسمت خطر هدف EF ،بسامد در معرض
قرارگیري ( 365روز در سال) ED ،میزان در معرض قرارگیري (72
سال) MS ،نرخ خوردن غذا (گرم در روز) C ،میزان فلز در ماده غذایی
مورد مطالعه (میلیگرم بر کیلوگرم) RfDo ،دز مرجع از راه دهان
( 0/001میلیگرم بر کیلوگرم در روز براي کادمیوم (،)2013 ،IRIS
 BWمیانگین وزن افراد بالغ ( 70کیلوگرم) ( AT ،)2000 ،USGزمان در
معرض قرارگیري براي ترکیبات غیر سرطانزا ( 365روز در سال× تعداد
سالهاي در معرض قرارگیري که  72سال است.
تخمین جذب روزانه ( )EDIو هفتگی ( )EWIکادمیوم توسط
افراد مصرفکننده :با استفاده از فرمولهاي  2و  3میزان جذب روزانه
و هفتگی فلز کادمیوم در اثر مصرف ماهیهاي سفید توسط افراد مصرف
کننده بهدست آمد .سرانه مصرف ماهی در سواحل جنوبی دریاي خزر
 14کیلوگرم در سال ( 38گرم در روز) درنظر گرفته میشود
( Naghipourو همکاران:)2016 ،
EDI = C × MSD / BW
فرمول  :2تخمین جذب روزانه
EWI = C × MSW / BW
فرمول  :3تخمین جذب هفتگی
در این رابطهها EDI ،میزان جذب روزانه سرب توسط بدن EWI ،میزان
جذب هفتگی کادمیوم توسط بدن C ،غلظت بهدست آمده کادمیوم
در ماهیهاي سفید MSD ،میزان مصرف ماهیهاي سفید برحسب گرم
در روز MSW ،میزان مصرف ماهی برحسب گرم در هفته و  BWوزن
بدن افراد مصرف کننده (70کیلوگرم براي افراد بزرگسال) میباشد.
تعیین حدمجاز مصرف ماهیهای سفید :حد مجاز مصرف
ماهیهاي سفید بر حسب کیلوگرم در روز براساس روش پیشنهادي
آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا و مطابق فرمول  4تعیین میشود.
فرمول  :4محاسبه حد مجاز مصرف ماهی سفید بر حسب کیلوگرم
CRlim = RfDo × BW / Cm
در روز
در این رابطه  CRlimحد مجاز مصرف ماهی (کیلوگرم در روز)؛ RfDo
دز مرجع (میکروگرم بر گرم وزن بدن در روز)؛  BWوزن بدن افراد
مصرف کننده (70کیلوگرم براي افراد بزرگسال و  14/5کیلوگرم براي
کودکان) و  Cmمیزان فلزات کادمیوم در بافت ماهی (میکروگرم بر
گرم) میباشد.
بهمنظور محاسبه تعداد وعدههاي مجاز مصرف ماهیهاي سفید در ماه
از فرمول  5استفاده میشود .فرمول  :5محاسبه تعداد وعدههاي مجاز
CRmm = CRlim × T / MS
مصرف ماهی سفید:
در این رابطه  CRmmحداکثر میزان مجاز مصرف ماهیهاي مورد مطالعه
(وعده در ماه)؛  CRlimحد مجاز مصرف ماهیهاي مورد مطالعه (کیلوگرم
در روز)؛  MSمیزان مصرف ماهی در هر وعده ( 0/227کیلوگرم) و T
تعداد روزهاي هر ماه ( 30/44روز در ماه) میباشد (.)2000 ،USG
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نتایج
جدول  1میزان تجمع فلز کادمیوم در بافتهاي پوست و عضله
ماهی سفید را نشان میدهد .با توجه به این جدول میزان فلز کادمیوم
در پوست بیشتر از بافت عضله بود.
جدول  :1میزان تجمع کادمیوم در بافتهای مختلف ماهی سفید ()ppm
پوست
عضله

حداکثر

حداقل

انحراف معیار±میانگین

0/62
0/34

0/51
0/3

0/45 ± 0/09
0/38 ± 0/06

شکل  1نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس بهمنظور بررسی
اختالف غلظت کادمیوم در بافتهاي مختلف ماهی سفید را نشان میدهد.
نتایج نشان داد ،بین عضله و پوست ماهی سفید اختالف معنیدار
آماري شدیدي در میزان غلظت کادمیوم وجود داشت (.)p = 0/006

شکل  :1مقایسه غلظت کادمیوم در عضله و پوست ماهی سفید
(میانگین±انحراف معیار) ،حروف متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار در غلظت
کادمیوم بین بافتهاي مختلف میباشد (p = 0/006؛ .)t-test

شکل  2غلظت فلز کادمیوم را در دو جنس نر و ماده ماهی سفید
نشان میدهد .براساس نتایج بهدست آمده از آزمون نمونههاي مستقل
( ،)t-testتفاوت معنیداري از لحاظ آماري در میزان غلظت این فلز
بین دو جنس نر و ماده ماهی سفید مشاهده نشد.
نتایج نشان داد میزان برآورد سیبل خطر هدف ( )THQبراي فلز
کادمیوم کمتر از یک بهدست آمد (جدول  2الف) .بهمنظور ارزیابی
پتانسیل خطر مصرف ماهی سفید در سواحل جنوبی دریاي مازندران،
محاسبات مربوط به میزان جذب روزانه و هفتگی براي یک انسان بالغ
 70کیلوگرمی محاسبه گردید و نتیجه آن با میزانهاي استاندارد
توصیه شده ارائه شده توسط کمیته مشترک سازمان بهداشت جهانی
و نیز آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا ،مقایسه شد (جدول  2ب).

سال دهم ،شماره  ،3پاییز 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بحث

شکل  :2مقایسه غلظت کادمیوم در دو جنس نر و ماده ماهی
سفید ()t-test

نتایج محاسبات تعیین حد مجاز مصرف ماهی سفید در سواحل
جنوبی دریاي خزر از نظر فلز کادمیوم براي افراد بالغ با وزن 70
کیلوگرم  0/16کیلوگرم در روز و براي کودکان با وزن  14/5کیلوگرم
 0/03کیلوگرم در روز بهدست آمد (جدول  2ج) .همچنین نتایج تعیین
تعداد وعدههاي مجاز مصرف ماهی سفید ،با توجه به غلظت کادمیوم،
براي افراد بالغ با وزن  70کیلوگرم  21/79وعده در ماه و براي کودکان
با وزن  14/5کیلوگرم بهترتیب  4/51وعده در ماه بهدست آمد (جدول
 2ج).
جدول  :2پارامترها و مقادیر مربوط به ارزیابی خطر مصرف ماهی
سفید در سواحل جنوبی دریای خزر
الف) تخمین  THQدر اثر مصرف ماهی سفید
THQ

2×4-10
ب) تخمین جذب روزانه و هفتگی فلز کادمیوم توسط افراد مصرف کننده
*PTWI

PTWIb

PTDIc

EWId (EDI)e

a7

490

70

(1/42 )9/97

ج) میزانهاي حد مجاز و نرخ مجاز مصرف ماهی سفید براي بزرگساالن وکودکان
)CRlim (kg/day

(وعده در

ماه) CRmm

بزرگساالن

کودکان

بزرگساالن

کودکان

0/32

0/07

42/53

8/80

* میزان جذب مجاز قابل تحمل موقت هفتگی ) (PTWIبر حسب میکروگرم در هفته
بهازاي هرکیلوگرم وزن بدن.
** میزان مصرف روزانه ماهی در سواحل جنوبی دریاي خزر  38گرم در روز بهازاي
هر فرد درنظر گرفته شد (سینکاکریمی و همکاران.)1396 ،
( =aفائو /سازمان بهداشت جهانی.)2013 ،
 PTWI =bبراي افرد بالغ با وزن متوسط  70کیلوگرم ،برحسب میکروگرم در هفته براي
یک فرد  70کیلوگرمی.
 =cمیزان جذب مجاز قابل تحمل روزانه موقت ) ،(PTDIبرحسب میکروگرم در روز براي
یک فرد  70کیلوگرمی.
 =dتخمین جذب هفتگی بر اثر مصرف ماهی سفید بر حسب میکروگرم در هفته براي
فرد  70کیلوگرمی.

نتایج نشان داد غلظت کادمیوم در پوست ماهی سفید با اختالف
شدیدي بیشتر از عضله آن بود (شکل  1و جدول  .)1بیشتر اندامهاي
ماهیان در برابر مسمومیت با فلزات سنگین حساس میباشند .فلزات
سنگین و سمی پس از ورود به بدن در اندامهاي مختلف توزیع
میشوند .میزان انتشار این فلزات سمی در بدن ماهیها به تمایل
سیستم دفاعی ،به دفع فلزات سمی و تغییراتی که به فلز وارد شده
که در سلولها رخ میدهد ،بستگی دارد ( Beheshtiو همکاران،
 .)2011هنگامیکه ماهیها در محیط آبی در معرض میزان باالي
فلزات سمی قرار می گیرند ،می توانند فلزات را بهطورمستقیم از طریق
پوست و یا از طریق مصرف آب آلوده و مواد غذایی (عالوه بر آبشش)
از محیط جذب کنند (کریمیایرج و همکاران .)1393 ،در واقع پوست
عالوه بر نشان دادن سطوح تماس گذشته (مزمن) بیشتر سطوح اخیر
(حاد) تماس با فلزات سمی را نشان میدهد که این امر در نشان دادن
غلظت باالي فلزات سمی در پوست نمود پیدا میکند (Ruelas-Inzunza
و همکاران .)2008 ،بنابراین پوست بهعنوان اولین و وسیعترین بافت
که در تماس کامل با آب میباشد و دیگر اینکه برخی منابع آالینده
همچون فلزات سنگین توانایی جذب از راه پوست را دارند ،داراي بیشترین
غلظت فلز کادمیوم بود .پس میتوان کمتر بودن غلظت کادمیوم در
عضله ماهی نسبت به پوست را به عدم ارتباط مستقیم با آب و رسوب
عنوان کرد ،که در بیشتر مقاالت نیز کمترین مقادیر اکثر فلزات
مربوط به بافت عضله میباشد ( Abdelrahimو همکاران2011 ،؛
 Arianو همکاران2008 ،؛  Oguzieو 2009 ،Izerbigie؛  Saeedو
2008 ،Shaker؛  Demirakو همکاران .)2006 ،همچنین مطالعه
 )1989( Freedmanحاکی از آن بود که در بافت عضله ماهیان،
پروتئینهاي متالوتیونین مسئول حذف و خنثیسازي عناصر سنگین
و آثار سمی آنها هستند ( Beheshtiو همکاران )2011 ،که این امر
نیز میتواند دلیلی بر کمتر بودن غلظت کادمیوم در بافت عضله نسبت
به بافت پوست باشد .نتایج حاصل از پژوهش  Dobaradaranو همکاران
( )2010نیز غلظت کادمیوم در پوست دو گونه ماهی خلیج فارس را
بیشتر از عضله نشان دادند که با تحقیق حاضر مطابقت داشت.
نتایج حاصل از بررسی تأثیر جنسیت بر تجمع فلز کادمیوم در
پوست و عضله ماهی سفید نشان داد که جنسیت هیچ تأثیري بر
تجمع این فلز در پوست و عضله ماهی سفید نداشت (شکل Gaspic .)2
و همکاران ( ) 2002با بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم و سرب
در بافتهاي مختلف دو گونه ماهی هیگ اروپایی ( Merluccius
 )merlucciusو کفال قرمز ( )Mullus barbatusدر دریاي آتالنتیک
نشان دادند که بین غلظت عناصر سرب و کادمیوم در بافتهاي مختلف
217

شریفی و همکاران

تعیین غلظت كادمیوم در بافتهای ماهی سفید و ارزیابی خطر مصرف آن در سواحل ....

در جنس نر و ماده اختالف معنیدار وجود ندارد .آنها بیان کردند که
جنسیت در افزایش و یا کاهش میزان غلظت فلزات سنگین در
موجودات دریایی بیتاثیر است ( Turkmenو همکاران .)2005 ،در مطالعه
 Farcasو همکاران ( )2003براي بررسی الگوي وابسته به جنس و
سایز غلظت فلزات سنگین در اندامهاي مختلف ماهی سیم( Abramis
 )bramaبیان کردند که هیچگونه تفاوت قابل مالحظهاي از لحاظ
جنسیت بین غلظت فلزات سنگین در این گونه وجود ندارد .بنابراین با
توجه به نتایج تحقیق حاضر که بیان میدارد غلظت فلز کادمیوم در
دو جنس نر و ماده در ماهی سفید داراي اختالف معنیدار نمیباشند
با سایر تحقیقات پیشین مطابقت داشت که میتوان بیان کرد ،جنسیت
در میزان تجمع فلز کادمیوم بیتأثیر بود.
ارزیابی خطرات غذایی فلزات سنگین بهوسیله مصرف محصوالت
دریایی اغلب توسط برآورد سیبل خطر هدف محاسبه میشود (،Wang
 .)2013میزان برآورد سیبل خطر هدف براي فلز کادمیوم کمتر از
یک بهدست آمد که میتواند نشاندهنده این مطلب باشد که مصرف
ماهی سفید مورد مطالعه با نرخ کنونی مصرف براي مصرفکنندگان
آنها در این مناطق خطرات آشکاري را نداشته باشد (جدول  2الف).
در واقع میزان سیبل خطر هدف کمتر از یک حاکی از آن است که
افراد مصرفکننده در اثر مصرف ماهی سفید در معرض میزان کمتري
از دز مرجع ( )RfDoقرار گرفتهاند و میزان جذب روزانه و هفتگی فلز
کادمیوم کمتر از میزانی خواهد که براي سالمتی آنها اثرات مضري
را در طول عمر داشته باشد (سینکاکریمی و همکاران .)1396 ،باید
این مطلب را در ذهن داشت که میزان برآورد سیبل خطر هدف یک
میزان نسبی و محافظه کارانه است که میتواند تا حدودي امکان وجود
خطر را آشکار کند و بهعنوان یک شاخص مناسب مورد استفاده قرار
گیرد ( Yiو همکاران.)2011 ،
در اغلب کشورهاي جهان تفاوتهایی در تعیین میزان استاندارد
آالیندهها در مواد غذایی وجود دارد که عمدتاً ناشی از عادات غذایی
و همچنین ویژگیهاي خاص مرتبط با اقلیم ،صنعت و کشاورزي است.
این پارامترها الزاماً منجر به تفاوتهایی در تعیین استاندارد شده است
که حتی با استانداردهاي سازمان بهداشت جهانی نیز متفاوت است.
در رابطه با فرآوردههاي دریایی و آبزیان این تفاوت چشمگیرتر است.
زیرا میزان مصرف ماهی در استانهاي مختلف بسیار متفاوت میباشد
و بههمین جهت نمیتوان یک الگوي واحد براي کل جامعه در نظر
گرفت .بنابراین معیار استاندارد با توجه به پارامترهایی نظیر مصرف
سرانه ،سمیت مواد ،ویژگیهاي مصرفکننده (زن ،مرد ،کودک) و
پتانسیل جذب باید تعیین گردد (اسماعیلیساري .)1381 ،سرانه مصرف
ماهی در ایران علیرغم پایین بودن نسبی آن در مقایسه با میانگین
جهانی از دامنه نوسان زیادي در سطح کشور برخوردار است .بهطوريکه
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در استانهاي ساحلی شمال و جنوب کشور در خانوادههایی که شغل
آنان ماهیگیري است ،مصرف باالتر از سرانه جهانی و در برخی از
استانها و یا شهرها به یکبار مصرف و یا حتی کمتر از آن در سال
نیز ممکن است برسد .سرانه مصرف ماهی در ایران و جهان بهترتیب
در حدود  6/4و  15کیلوگرم است ( .)2009 ،FAOهمچنین فلزات از
مسیرهاي مختلفی مانند آب ،غذا و حتی تنفس میتوانند وارد بدن
انسان شوند .فلزات تمایل زیادي به تجمع در اندامهاي مختلف موجودات
دریایی مخصوصاً ماهیها دارند و این فلزات میتوانند از طریق مصرف
ماهیها وارد بدن مصرفکنندگان آنها شوند و مشکالت بهداشتی را
براي آنها ایجاد کنند .بنابراین در مطالعه حاضر با توجه به اهمیت
موضوع ،به بررسی میزان جذب روزانه و هفتگی فلز کادمیوم در اثر مصرف
یکی از محبوبترین ماهیهاي مصرفی مردم سواحل جنوبی دریاي
خزر (ماهی سفید) پرداخته شده است .میزان جذب روزانه و هفتگی
فلز کادمیوم در اثر مصرف ماهی سفید در مطالعه حاضر پایینتر از
میزان اجازه داده شده توسط متخصصان افزودنیهاي مواد غذایی
کمیته مشترک سازمان بهداشت جهانی و سازمان خوار و بار جهانی
بوده است (2013 ،JECFA؛ جدول  2ب) .همچنین میزان جذب
روزانه کادمیوم ( 1میکروگرم بر گرم) پایینتر از میزان جذب اجازه
داده شده توسط آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا بوده است
(2013 ،IRIS؛ جدول  2ب) .مطالعات مختلفی تاکنون به بررسی
میزان جذب روزانه و هفتگی فلزات در اثر مصرف ماهی در سواحل
جنوبی دریاي مازندران پردختهاند .نصرا...زادهساروي و همکاران ()1392
میزان خطر غذایی فلزات کادمیوم ،سرب ،روي ،مس و جیوه را در اثر
مصرف ماهی کپور در سواحل جنوبی دریاي مازندران پایینتر از حداکثر
میزان قابل قبول اجازه داده شده گزارش کردند .در مطالعه دیگري
سینکاکریمی و همکاران ( )1393میزان جذب روزانه و هفتگی فلزات
سلنیوم و وانادیوم را در اثر مصرف ماهی کیلکاي معمولی و آلوزا در
سواحل جنوبی دریاي مازندران پایینتر از حداکثر میزان قابل قبول
اجازه داده شده توسط کمیته مشترک متخصصان سازمان بهداشت
جهانی و فائو گزارش کردهاند Mol .و همکاران ( )2017به بررسی
خطر غذایی فلزات ،مس ،روي ،آرسنیک ،کادمیوم ،جیوه و سرب در
ماهی تون ( )Thunnus thynnusپرداختند .مقایسه میزان کادمیوم با
میزان مجاز ارائه شده توسط متخصصان افزودنیهاي مواد غذایی
کمیته مشترک سازمان بهداشت جهانی و سازمان خوار و بار جهانی
نشان داد که در محدوده ایمن قرار داشت.
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