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چکیده
این مطالعه به بررسی اثر حفاظتی پکتین بر تغییرات برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioدر
مواجهه با کادمیم پرداخته است .برای این منظور غلظتهای مختلف زیرکشنده کادمیم ( 125و  250میلیگرم در کیلوگرم جیره خشک) به
تنهایی و همچنین بهصورت ترکیبی با  0/5درصد پکتین به جیره غذایی افزوده شد .بچهماهیان کپورمعمولی (میانگین وزنی  37/5±7گرم) بهمدت
 21روز با شش جیره غذایی مختلف تغذیه شدند .ماهیانی گروه اول (شاهد) تنها با خوراک پایه بدون هیچگونه افزودنی ،گروه دوم و سوم بهترتیب
با  150و  250میلیگرم کادمیم در کیلوگرم غذا ،گروه چهارم و پنجم با  150و  250میلیگرم کادمیم بههمراه  0/5درصد پکتین و گروه ششم
تنها با 0/5درصد پکتین تغذیه شدند .نمونهگیری از خون ماهیان پس از  21روز تغذیه با جیرههای غذایی اختصاصی هر گروه صورت گرفت و
متعاقباً برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون مورد سنجش قرار گرفتند .مطابق با نتایج ،در هر دو گروه دریافتکننده کادمیم و پکتین میزان آنزیمهای
 ALT ،ASTو  ،ALPپروتئین کل ،آلبومین ،گلبولین ،تریگلیسرید ،کراتینین و گلوکز تغییرات معنیداری نسبت به گروه شاهد نشان ندادند.
در گروههای دریافتکننده کادمیم به تنهایی سطح آنزیمهای  ASTو  ALTتغییرات معنیداری نسبت به گروه شاهد نشان داد .بر مبنای نتایج
بهدست آمده بهنظر می رسد که پکتین به شکل بالقوهای میتواند اثرات مضر ناشی از فلزات سنگین را کاهش دهد.
کلمات کلیدی :فلزات سنگین ،جاذب زیستی ،کپور معمولی ،بیوشیمی خون ،پکتین
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مقدمه
امروزه بهعلت فعالیتهای گسترده صنعتی ،پسابهای کشاورزی
و فاضالبهای شهری ،مقادیر زیادی از آالیندههای شیمیایی از قبیل
آفتکشها ،فرآوردههای نفتی و فلزات سنگین وارد اکوسیستمهای
آبی میشوند که این آالیندهها برای محیطهای آبی بیگانه و زیانآور
محسوب میشود و اغلب بدون هیچ تصفیهای به آبها رها میشوند.
در این میان ،آلودگی فلزات سنگین بهدلیل غیرقابل تجزیه بودن اغلب
این مواد و پایداری آنها در محیط زیست ،از اهمیت ویژهای برخوردار
است .استخراج معادن و کاربرد گسترده فلزات سنگین در صنایع باعث
شده است که غلظت این فلزات در آب ،هوا و خاک به بیشتر از مقادیر
زمینهای افزایش پیدا کند و همواره تهدیدی برای سالمتی انسان
بهشمار برود .بنابراین حذف این آالیندهها از دیدگاه بهداشت عمومی
و محیطزیست بسیار ضروری است (فوالدیفرد .)1387 ،در میان فلزات
سنگین ،کادمیم یک فلز غیرضروری و سمی است و بهعنوان مادهای
سرطانزا شناخته شده ،بنابراین همواره در کانون توجه قرار داشته است.
این فلز بهدلیل خاصیت تجمعپذیری ،وارد زنجیره غذایی شده و با
اتصال به آنزیمها سبب غیرفعال شدن آنها میشود .کادمیم همچنین
میتواند جایگزین فلزات ضروری در ساختار بیومولکولها گردد و با
تغییر در ساختار آنها و اثر بر عملکردشان سبب اختالل در عملکردهای
متابولیسمی بدن میشود ) Almeidaو همکاران .)2002 ،تغییرات
ایجاد شده در شاخصهای خونی اغلب به تغییرات محیطی وابسته است
بههمین دلیل بررسی اثرات آالیندهها برشاخصهای خونی در آبزیان
بهطور گستردهای در بازبینی آلودگیهای محیطی و تحقیقاتی که در
این رابطه انجام میشود مورد استفاده قرار میگیرند ( Sathyaو همکاران،
 .)2011هریک از آالیندهها پس از ورود به چرخههای زیستی آثار
مشخصی از خود بر جای گذاشته و باعث اختالل در عملکرد طبیعی
موجود زنده میشوند .کادمیم همانند بسیاری از فلزات سنگین دیگر
با عناصری نظیر آهن ،روی ،مس و کلسیم بر سر ورود به سلول و
اتصال به جایگاه فعال پروتئینها رقابت میکند .عملکرد استرسی این
فلز موجب اختالل در عملکرد و یا سنتز برخی پروتئینها نظیر الکتات
دهیدروژناز و فسفوفروکتوکیناز شده و فرآیند گلیکولیز را به تاخیر
میاندازد .این مسئله همچنین میتواند بر میزان ذخایر گلیکوژنی و
همچنین سطوح لیپیدهای مهم بدن موجود نیز تاثیرگذار باشد (Sobha
و همکاران .)2007 ،کادمیم همچنین پس از ورود به بدن در بافتهای
فعال تجمع پیدا کرده و با توجه به ماهیت سمی خود ،موجب بروز
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آسیب به سلولهای کبدی میگردد .در نتیجه فرآیند تخریب سلولی،
آنزیمهای درون سلولی نظیر  AST ،ALTو  LDHاز طریق سیتوسول
سلوی به جریان خون نشت پیدا کرده که این مسئله افزایش سطح
این آنزیمها را در خون بهدنبال خواهد داشت .از اینرو افزایش سطح
این آنزیمها در خون میتواند بهعنوان آسیب به سلولهای کبدی در
جانوران تلقی گردد ( Mohiseniو همکاران .)2016 ،آالیندههایی
مانند فلزات سنگین میتوانند زنگ خطری برای تالش بیشتر در
جهت جلوگیری از ورود آالیندهها به محیط زیست و حذف آنها از
بدن موجودات زنده گیاهی و جانوری که بهعنوان منابع غذایی مورد
استفاده بشر قرار میگیرند ( Wrightو  .)2002 ،Welbournبر همین
اساس جهت حفظ سالمت آبزی و همچنین مصرفکننده نهایی ،لزوم
عرضه و ارائه محصوالت سالم و عاری از هرگونه آلودگی امری ضروری
است .در این خصوص و جهت ارتقاء سطح سالمت آبزی و همچنین
بهبود کیفیت و امنیت محصول تولیدی استفاده از ترکیبات زیستی
متداول شده است .با توجه به اینکه امروزه رویکرد جهان به استفاده
از ترکیبات طبیعی جهت پیشگیری و درمان است ،استفاده از ترکیباتی
که بتوانند به نوعی نقش پیشگیرانه در جذب و متعاقباً بروز اثرات
سمی آالیندهها داشته باشند ،جنبه جدیدی است که اخیراً در تحقیقات
مورد توجه قرار گرفته است .برخی مواد طبیعی با عنوان جاذبهای
زیستی شناسایی شدهاند که دارای ویژگیهای باالیی در جذب
آالیندههای شیمیایی هستند و در کاهش قابلیت دسترسی زیستی
آنها موثر هستند و در نتیجه مانع جذب آالیندهها و متعاقباً بروز
آسیب به آبزیان میشوند ( Criniو  .)2008 ،Badotروشهای مختلفی
جهت حذف فلزات سنگین از آب وجود دارد که از آن جمله میتوان
بهروشهایی همچون ترسیب ،انعقاد ،الکترودیالیز ،الکتروکواگوالسیون،
اسمز معکوس ،تبخیر و فیلتراسیون اشاره کرد که معایبی ازجمله
هزینه باال ،تولید مقادیر زیاد لجن و  ...را در پی دارند .بهدلیل کارایی
پایین و مقرون بهصرفه نبودن بسیاری از روشهای فیزیکی و شیمیایی
برای حذف یونهای فلزی ،معرفی و استفاده از روشهای ساده ،ارزان
و کارآمد برای حذف یونهای فلزی ضروری است ( Schiewerو همکاران،
 .)2008امروزه استفاده از جاذبهای زیستی نظیر برخی از گونههای
باکتریایی ،قارچها و همچنین ترکیبات طبیعی نظیر کیتوزان و پکتین
بهعنوان یک رویکرد جدید در جهت حذف فلزات سنگین مطرح شده
است ( Kaveeshwarو همکاران .)2017 ،پکتین به گروهی از ترکیبات
پلیساکاریدی با ارزش گفته شده که در دیواره سلولی گیاهان
غیرچوبی یافت میشود و از جاذبهای زیستی محسوب میشود
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که با خاصیت ژلهای خود ،فلزات سنگین را احاطه میکند و مانع از
جذب آنها میشود ( .)2007 ،Eliazتحقیقات اخیر نشان دادهاند که
پکتین توانایی باالیی در جذب فلزات سنگین و حذف آن از پیکره آبی
دارند بهنحوی که حتی از آن جهت تصفیه فاضالب استفاده شده و از
اینرو بهعنوان یک جاذب زیستی با پتانسیل باال از آن یاد شده است
( Mataو همکاران .)2010 ،در ارتباط با استفاده از چنین ترکیباتی
در موجودات زنده اطالعات مختصری در دسترس است .بهعنوان نمونه
از پکتین بهعنوان یک داروی موثر در درمان مسمومیت در انسان
( Eliazو همکاران )2007 ،و موش صحرایی ( )2010 ،Daliaنیز به
شکل موفقی استفاده شده است .این پژوهش سعی دارد تاثیر پکتین
را بر بهبود پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی کپورمعمولی در مواجهه
با فلز سنگین کادمیم مورد ارزیابی قرار دهد.

مواد و روشها
طرح آزمایش :تعداد  180قطعه ماهی کپورمعمولی (37/5±7گرمی)
در  12مخزن پالستیکی  300لیتری ( 15عدد ماهی در هر مخزن)
مجهز به هواده با تعویض روزانه  30درصدی آب توزیع گردید .پیش
از شروع آزمایش ،ماهیان بهمدت دو هفته با شرایط آزمایشگاهی
(دمای آب  24±2سانتیگراد ،دوره نوری  14ساعت روشنایی10،
ساعت تاریکی ،اکسیژن  6±1میلیگرم در لیتر )pH:7/6±0/2 ،سازگار
گردیدند .در طی دوره سازگاری ماهیان با جیره تجاری کپور بهصورت
دو بار در روز و معادل  %3وزن بدن تغذیه شدند .جهت استخراج
پکتین از پوست پرتقال و مطابق با روش  Kratchanovaو همکاران
( )2004صورت گرفت .پس از استخراج بر مبنای مطالعات موجود به
مقدار  0/5درصد از کل جیره غذایی ( 5گرم در هر کیلوگرم خوراک)
از پکتین استخراج شده بهعنوان افزودنی اضافه گردید ( Wagnerو
1977 ،Thomas؛  6 .)2010 ،Daliaتیمار آزمایشی شامل ماهیانی
گروه شاهد ( )cntrکه تنها با خوراک پایه بدون هیچگونه افزودنی،
ماهیانی گروه دوم ( )Cd125که با  125میلیگرم کادمیم در کیلوگرم
غذا ،ماهیانی گروه سوم ( )Cd250با  250میلیگرم کادمیم در کیلوگرم
غذا ،گروه چهارم ( )pec+cd125با 0/5درصد پکتین و  125میلیگرم
کادمیم ،گروه پنجم ( )pec+cd250با 0/5درصد پکتین و  250میلیگرم
کادمیم و ماهیان گروه ششم ( )pec onlyتنها با 0/5درصد پکتین تغذیه
شدند .غلظتهای خوراکی کادمیم با استفاده از نمک مونوهیدرات
کلریدکادمیم()Merck,Germany()CdCl2.1H2O
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و براساس غلظتهای زیرکشنده خوراکی استفاده شده در مطالعات
قبلی انتخاب شدند ( Chowdhuryو همکاران2005 ،؛  Reyndersو
همکاران .)2006 ،افزودنیهای یاد شده به خوراک پایه آسیاب شده
کپور مخلوط و سپس توسط چرخ گوشت با قطر تقریبی  3میلیمتر
بهصورت رشته درآمدند و در اندازه مناسب خرد شدند.
خونگیری و سنجش پارامترهای بیوشیمیایی پالسما :پس
از دوره  21روزه آزمایش و تغذیه ماهیان با جیرههای معرفی شده،
سه عدد ماهی از هر مخزن بهصورت تصادفی گرفته شد و پس از
بیهوش نمودن آنها با محلول پودر گل میخک ،بهوسیله سرنگ
آغشته به ماده ضدانعقاد هپارین ،خونگیری از ساقه دمی آنها انجام
شد و نمونههای خونی به میکروتیوب آغشته شده به هپارین انتقال
داده شدند .پالسمای نمونههای خونی در دستگاه سانتریوفیوژ در دور
 4000 rpmو بهمدت  10دقیقه جداسازی شد .اندازهگیری فاکتورهای
بیوشیمیایی خون با استفاده از کیتهای تهیه شده از شرکت پارس
آزمون و بهروش اسپکتروفتومتری صورت گرفت .سطح فعالیت آنزیمهای
آسپارتات آمینوترانسفراز ) (ASTو آالنین آمینوترانسفراز ( )ASTپالسما
براساس مقدار مصرف  NADPHو تبدیل آن به  NAD+در طول موج
 340نانومتر ،آلکالین فسفاتاز ) (ALPبراساس تبدیل نیتروفنیل فسفات
به نیتروفنول و فسفات و در طول موج  405نانومتر ( Mossو ،Hendeson
 ،)1999سطح پروتئین تام پالسما براساس واکنش بایوره و در طول
موج  540نانومتر ،آلبومین پالسما براساس واکنش برموکرزولگرین و
در طول موج  630نانومتر ،گلبولین پالسما براساس نسبت آلبومین از
پروتئین تام پالسما ( Johnsonو همکاران ،)1999 ،تریگلیسرید بر
مبنای روش آنزیمی-کالریمتری و در طول موج  510نانومتر (Rifai
و همکاران ،)1999 ،کراتینین براساس روش  JAFFEدر طول موج
 492نانومتر ( Johnsonو همکاران ،)1999 ،گلوکز پالسما براساس
روش آنزیمی گلوکز اکسیداز و در طول موج  500نانومتر ،تعیین و
براساس میزان جذب نوری  ODو فرمول ارائه شده در دستورالعمل
کیتها محاسبه گردیدند.
تجزیه دادهها و آنالیز آماری :آزمایش در قالب طرح کامالً
تصادفی ساده انجام گرفت .نرمال بودن دادهها براساس آزمون
 Kolmogorov-Smirnovو تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آنالیز
واریانس یکطرفه ( )ANOVAدر سطح اطمینان  %95انجام شد .جهت
مقایسه میانگینها نیز از آزمون توکی استفاده شد .دادههای آنالیز شده
در قالب نمودار یا جدول بهصورت ( )mean±SEگزارش شدند.
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نتایج
تغییرات آنزیمهای  ALT ،ASTو  ALPخون ماهیان در معرض
کادمیم و نیز ماهیان تحت تیمار کمپلکس پکتین و کادمیم در شکلهای
 1تا  3نشان داده شده است .قرارگرفتن ماهیان در معرض کادمیم
منجر به افزایش معنیداری در سطح فعالیت آنزیمهای آسپارتات
آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز نسبت به گروه شاهد گردید
( .)P<0/05از سوی دیگر تجویز همزمان پکتین و کادمیم سبب
کاهش معنیدار سطح فعالیت این آنزیمها در مقایسه با گروه کادمیم
به تنهایی و حفظ سطح آنها در محدوده گروه شاهد شد (شکل  1و
 .)2همچنین نتایج نشان داد که سطح فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز
در خون ماهیان قرار گرفته در معرض کادمیم به تنهایی و
کادمیم+پکتین در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنیداری نداشت
(شکل  .)3تغییرات مربوط به سطح متابولیتها و فاکتورهای
بیوشیمیایی پالسما در جدول  1نشان داده شده است .سطح پروتئین
کل و آلبومین پالسما در گروه  Cd250نسبت به گروه شاهد به شکل
معنیداری افزایش یافت ( ،)P<0/05درخصوص سایر گروههای مورد
بررسی تفاوتی دیده نشد .میزان گلوبولین پالسما در تمامی گروههای
آزمایشی بدون تغییر باقی ماند ( .)P<0/05همگام با افزایش غلظت
خوراکی کادمیم در جیره غذایی ،میزان کراتینین پالسما افزایش
یافت ،اما تنها در مورد گروه  Cd250اختالف معنیدار با گروه شاهد
دیده شد ( .)P<0/05سطح تریگلیسرید پالسما نیز با افزایش غلظت
کادمیم افزایش یافته و در این مورد نیز تنها در گروه  Cd250اختالف
معنیدار با گروه شاهد دیده شد .تغذیه بچهماهیان با خوراک حاوی
کادمیم موجب افزایش میزان قند خون گردید اما در این مورد نیز
تنها در مورد گروه  Cd250تغییر معنیدار نسبت به گروه شاهد
مشاهده شد (.)P<0/05

شکل  : 1تغییرات سطح فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز در خون ماهیان
در گروههای مختلف آزمایشی
حروف غیرمشابه نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارها است (.)P<0/05

شکل  : 2تغییرات سطح فعالیت آنزیم آالنین آمینوترانسفراز در خون ماهیان در
گروههای مختلف آزمایشی
حروف غیرمشابه نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارها است (.)P<0/05

شکل  : 3تغییرات سطح فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز خون ماهیان در گروههای
مختلف آزمایشی
حروف غیرمشابه نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارها است (.)P<0/05
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جدول  :1بررسی شاخصهای پالسمای خون در تیمارهای مختلف بچه ماهی کپورمعمولی
پروتئین کل (گرم در دسیلیتر)
آلبومین ( گرم در دسیلیتر)
گلبولین (گرم در دسیلیتر)
کراتینین (میلیگرم در دسیلیتر)
تریگلیسرید (میلیگرم در دسیلیتر)
گلوکز (میلیگرم در دسیلیتر)

شاهد

Cd125

Cd250

Pec+cd125

Pec+cd250

Pec only

3/71 ± /72a
2/03 ± /67a
1/68 ± /11
/74 ± /2a
106/3 ± 8/5ab
97/2 ± 10/2ab

4/92 ± /25ab
3/43 ± /29ab
1/48 ± /26
1/34 ± /18ab
203/5±25/4bc
135/3 ± 9/9ab

5/69 ± /36b
4/26 ± /36b
1/42 ± /11
1/83 ± /20b
247/5 ± 39/2c
152/6 ± 14/09b

4/83 ± /3ab
3/32 ± /39ab
1/51 ± /09
/78 ± /09a
139 ± 23/3ab
112/6 ±23/4ab

5/3 ± /26ab
3/46 ± /35ab
1/83 ± /10
1/11 ± /24ab
189/6±22/8abc
112/1 ± 6/9ab

4/52± /12ab
2/86 ±/01ab
1/65 ± /12
/60 ± /20a
93/6 6±/14a
87/1±14/9a

بحث
عوامل استرسزای محیطی ازجمله فلزات سنگین باعث تغییر
سطح پارامترهای بیوشیمیایی ازجمله آنزیمها در بدن جانوران میشوند.
شواهد زیادی حاکی از تغییر پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهیان
مختلف تحت تأثیر فلزات سنگین میباشد ( Baghshaniو ،Shahsavani
2013؛  Has-Schonو همکاران .)2015 ،آنزیمهای آسپارتات آمینو
ترانسفراز ،آالنین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز بهطور متداول
جهت تشخیص آسیب بافتهای ماهیان مورد استفاده قرار میگیرند.
همچنین این آنزیمها میتوانند بهطور حساسی میزان آلودگی محیط
و سمیت ناشی از فلزات سنگین را قبل از بروز اثرات خطرناک نشان
دهند ( Onerو همکاران .)2009 ،در این مطالعه ،افزایش سطح فعالیت
آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز ()ASTو آالنین آمینوترانسفراز ()ALT
در تیمارهای قرار گرفته در معرض کادمیم نسبت به گروه شاهد
مشاهده شد .درصورتیکه میزان فعالیت این آنزیمها در گروههای
تغذیه شده با پکتین اختالفی با گروه شاهد نداشتند .مشابه نتایج
مطالعه حاضر ،افزایش فعالیت آنزیمهای  ASTو ALTدر موش صحرایی
بهعلت مواجهه با سرب و بهبود معنیدار این آنزیمها در گروههای
دریافتکننده پکتین نیز گزارش شده است ( Othmanو همکاران،
1998؛  Sivaprasadو همکاران2003 ،؛  Shalanaو همکاران2005 ،؛
 .)2010 ،Daliaافزایش سطح فعالیت  ASTو ALTدر پالسما ماهیان
میتواند مکانیسمی برای تأمین انرژی سلولها برای مقابله با سمیت
ایجاد شده دراثر تماس با کادمیم باشد .همچنین مواجهه با کادمیم با
ایجاد آسیب سلولهای کبدی موجب نشت آنزیمهای یاد شده بهدرون
خون میگردد ( Mekkawyو همکاران .)2011 ،تجویز پکتین به ماهیان
تحت تیمار کادمیم موجب بازگشت فعالیت آنزیمهای  ASTو ALTبه
سطح نرمال گردید .پروتئینهای پالسما توسط کبد سنتز شده و مهمترین

ماده آلی مورد نیاز جهت ساخت و نوسازی بافتها است و نقش مهمی
در تامین انرژی برای ماهیان ایفا میکند ( Binukumariو همکاران،
 .)2016در بسیاری از بیماریها و اختالالت فیزیولوژیکی بخشی از
پروتئینهای پالسما به سرعت از بدن دفع میشوند .هر گاه غلظت
اسیدهای آمینه پالسما از مقدار طبیعی کمتر شود اسیدهای آمینه به
خارج از سلولها انتقال داده میشوند ،تا غلظت اسیدهای آمینه پالسما
را به حد طبیعی بازگردانند و درصورتیکه بافتها از پروتئین تهی
شوند ،پروتئینهای پالسما میتوانند بهعنوان منبعی برای جایگزینی
سریع پروتئینهای بافتی از اهمیت بهسزایی برخوردار باشند (شادان،
 .)1378مطابق با نتایج بهدست آمده در این پژوهش ،سطح پروتئین
کل پالسما در ماهیانی تغذیه شده با کادمیم افزایش یافت .افزایش
معنیدار پروتئین پالسمای خون در ماهیانی که در معرض کادمیم و
مس قرار گرفتهاند ،گزارش شده است (سلطانی و خوشباوررستمی،
 .)1381همچنین افزایش سطح پروتئینهای پالسما در موشهای
مواجهه شده با سرب در مطالعه  Daliaو همکاران ( )2010مشاهده
شد .از طرفی ارتباط نزدیک میزان پروتئین کل پالسما در گروههای
دریافتکننده جیره حاوی کادمیم و پکتین با گروه شاهد از اثرات مثبت
پکتین بهنظر میرسد .افزایش سطح پروتئین کل پالسما میتواند به
دلیل بروز آسیب بافتی وارده به بافتهای فعالی نظیر کبد و کلیه مرتبط
باشد ( Mohiseniو همکاران .)2016 ،کاهش میزان پروتئین بافتی و
از سوی دیگر افزایش سطح پروتئین کل پالسما بهنظر پاسخی در جهت
تامین انرژی مورد نیاز برای مقابله با بروز شرایط استرسی میباشد
( De Smetو  .)2001 ،Blustآلبومین پالسما مهمترین پروتئین خارج
سلولی است که توسط سلولهای کبدی سنتز میشود و از اینرو
شاخص مناسبی برای بررسی عملکرد کبد محسوب میشود .غلظت
آلبومین در خون نسبتاً باال میباشد و بهعنوان حامل بسیاری از داروها،
هورمونها و آالیندهها عمل میکند .افزایش سطح آلبومین پالسما در
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مطالعه اثر پکتین بهعنوان افزودنی غذایی در مقابله با مسمومیت کادمیمی در ماهی کپورمعمولی

ماهیان تحت تیمارکادمیم ممکن است بهدلیل نقش آن در انتقال کادمیم
به کبد جهت دفع کردن آن از بدن باشد ( Mohiseniو همکاران،
 .)2017در تحقیق حاضر افزایش سطح تریگلیسرید در تیمار مواجهه
شده با کادمیم مشاهده شد .در همین راستا افزایش معنیدار سطح
فعالیت این آنزیم در ماهی کپورمعمولی در معرض کادمیم گزارش
شده است ( Mohiseniو همکاران .)2017 ،افزایش تریگلیسرید نشان
دهنده اختالل در عملکرد کبد در متابولیسم لیپیدهاست .همچنین
کاهش هورمونهای تیروئیدی تحت تاثیر فلزات سنگین میتوانند
موجب انباشته شدن تریگلیسرید در خون شود ( Onerو همکاران،
 .)2009کراتینین یک محصول حاصل از کاتابولیک کراتین فسفات
عضالنی است که در انقباض عضالت اسکلتی مورد استفاده قرار میگیرد.
کراتینین عمدتاً در ماهیچهها و بهمقدار بسیار کمتر در کبد ،کلیهها و
پاناکراس در نتیجه دهیدراسیون غیرآنزیمی و غیرقابل برگشت و
همچنین در پی حذف فسفات از کراتین فسفات تولید میشود و پس
از آزاد شدن بهداخل مایع خارج سلولی از طریق کلیهها دفع میگردد
(سبحانیان و ملکنیا .)1387 ،در این پژوهش سطح فعالیت کراتینین
در تیمار قرار گرفته در معرض کادمیم افزایش یافته است .همسو با
نتایج این تحقیق ،افزایش سطح کراتینین در ماهی کپور معمولی تحت
تنش کادمیم در مطالعه  Mohiseniو همکاران ( )2017مشاهده شد.
همچنین گزارشات علمی بیانگر افزایش کراتینین سرم خون بهدلیل
حضور فلز سنگین سرب است ( Mohiseniو همکاران .)2016 ،افزایش
در سطح کراتینین ممکن است بهعلت کاهش تصفیه گلومرولی و اختالل
در عملکرد کلیهها بهدلیل نقش آن در دفع ترکیبات زاید باشد.
گلوکز غالباً بهصورت گلیکوژن در کبد و عضالت ذخیره میشود.
غلظت گلوکز در پالسما بهوسیله مکانیسمهای پیچیده هورمونهایی
نظیر گلوکاگون ،انسولین ،کورتیکواستروئیدها ،اپینفرین و تیروکسین
تنظیم میشود .لذا هرگونه استرس محیطی ،اختالالت کبدی و آسیب
کلیوی میتواند سبب افزایش گلوکز پالسما گردد ( Agrahariو همکاران،
2007؛  .)2007 ،Johnدر مطالعه حاضر ،در ماهیان تغذیه شده با
کادمیم شاهد افزایش سطح گلوکز پالسما بودیم .درحالیکه تغذیه
ماهی با جیره حاوی پکتین توانسته سطح فعالیت این آنزیم را در
محدوده طبیعی حفظ کند .گزارشات علمی موجود حاکی از رابطه
مثبت بین افزایش غلظت کادمیوم در محیط و افزایش میزان گلوکز
خون ماهی هستند ( Firatو 2010 ،Kargin؛  Cicikو .)2005 ،Engin
افزایش گلوکز پالسما ماهی در معرض کادمیم ممکن است پاسخی به
افزایش نیاز به انرژی برای مقابله با اثرات استرس ناشی از فلز کادمیم
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باشد .از طرفی افزایش سطح قند خون یا گلوکز خون نشان میدهد
که متابولیسم گلوکز و چربی و نرخ تجزیه گلیکوژن در کبد دچار
اختالل شده است ( Ackerو همکاران .)2012 ،نتایج این مطالعه نشان
داد که استفاده از پکتین در جیره غذایی میتواند از بروز عوارض منفی
ناشی از مواجهه با کادمیم در ماهی جلوگیری نماید .مطالعات نشان
داده اند که پکتین پتانسیل باالیی در تشکیل پیوند با فلزات سنگین
(بهویژه فلزات دو ظرفیتی) دارد ( Schiewerو همکاران2008 ،؛ Mata
و همکاران .)2010 ،مطالعات نشان داده اند که هرچقدر وزن مولکولی
و درجه استری پکتین پایینتر باشد ،توانایی باالتری را در جذب فلزات
سنگین از بافتهای جانوری از خود نشان میدهد .پکتین در دستگاه
گوارش قابلیت ژالته کردن فلزات را داشته و با احاطه کردن آنها و
تشکیل پیوند با این عناصر ،دسترسی زیستی آنها را به شکل قابل
توجهی کاسته و مانع از جذب رودهای آنها میگردد .همچنین پکتین
میتواند از طریق جریان خون به بافتها مختلف بدن رفته و با
مکانیسمی مشابه فلزات سنگین را جذب کرده و به شکل موثری در
دفع آنها از بدن ایفای نقش میکند .استفاده از پکتین در خوراک
موش آزمایشگاهی مسموم شده با سرب ،افزایش دفع این ترکیب را
در مدفوع این جانور بهدنبال داشته و از اثرات مضر ناشی از مسمومیت
با سرب جلوگیری نموده است ( .)2010 ،Daliaعملکرد موثر پکتین
در جلوگیری از تشکیل تومور و متاستاز سلولی در مدلهای جانوری
نیز گزارش شده است ( Eliazو همکاران .)2007 ،همچنین در انسان
مطالعات کلینیکی بر تاثیر مثبت این ماده در جلوگیری از سیر پیشرفت
سرطان پروستات تاکید کرده اند ( Guessو همکاران .)2003 ،از سوی
دیگر مطالعات نشان دادهاند که جذب و متعاقباً دفع فلزات سنگین از
بافتهای جانوری توسط پکتین هیچگونه اختاللی در روند جذب و
متابولیسم موادمعدنی ضروری ایجاد نمیکند ( Eliazو همکاران.)2007 ،
با توجه به یافتههای علمی موجود و خصوصیات شیمیایی پکتین
بهعنوان یک جاذب زیستی موثر ،کاهش اثرات ناشی از تغذیه ماهیانی
آلوده با کادمیم در این مطالعه را میتوان به توانایی این ترکیب در
جذب کادمیم در دستگاه گوارش و جلوگیری از جذب رودهای آن
نسبت داد .ارزیابی پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی کپور در معرض
کادمیم نشان داد که وجود کادمیم در جیره غذایی میتواند به شکل
نامطلوبی موجب تغییر پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی کپورمعمولی
گردد .علیرغم وجود توام کادمیم و پکتین در جیره غذایی این ماهی
عوارض ناشی از مواجهه با کادمیم را نشان نداد .بنابراین براساس نتایج
بهدست آمده در این مطالعه ،میتوان چنین اذعان کرد که
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