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چکیده
تحقیق حاضر جهت اندازهگیری میزان غلظت آنزیم گلوتاتیون اس ترانسفراز کاتاالز و استیل کولین استراز بهعنوان نشانگرهای آالینده
فلزات سنگین در صدف دوکفهای مروارید ساز محار ) (Pinctada radiataانجام گرفته است .نمونهبرداری از بهار تا زمستان سال  1392بهروش
غواصی در ایستگاههای الوان ،هندورابی و نخیلو انجام شد که در طی نمونهبرداری صدفهای با اندازه کوچک (1-4سانتیمتر) و بزرگ (6-4
سانتیمتر) جمعآوری گردیدند .برای اندازهگیری میزان غلظت فلزات سنگین از روش استاندارد  ،Moopamبرای اندازهگیری آنزیم گلوتاتیون اس
ترانسفراز از روش  ،Habigبرای اندازهگیری آنزیم استیل کولین استراز از روش  Ellmanو برای اندازهگیری غلظت آنزیم کاتاالز از روش Abei
استفاده گردید .میزان غظت آنالیز فلزات سنگین نیکل ،کادمیوم و سرب در بافت نرم صدف محار ) (Pinctada radiataدر هر سه ایستگاه
بهترتیب 0/58±0/12و 1/86±0/04و 1/94±0/30قسمت در میلیون می باشد ،که نتایج نشان داد غلظت فلز سرب در رسوبات ایستگاه دارای
اختالف معنیدار میباشد .غلظت آنزیم استیل کولین استراز در ایستگاههای مختلف و در بین اندازههای بزرگ و کوچک و در بین دو فصل اختالف
معنیداری با یکدیگر نداشتند .تغییرات دو آنزیم کاتاالز و گلوتاتیون اس ترانسفراز تقریبا مشابه یکدیگر بوده و ایستگاه و فصل هر دو پارامتر
اختالف معنیداری بر میزان غلظت این آنزیمها داشتند .تغییرات فصلی آنزیمهای آنتی اکسیدان (با فرض ثابت بودن شوری و اکسیژن) به سن،
چرخه تولیدمثل ،در دسترس بودن میزان غذا و دمای آب مرتبط است .با افزایش دما در فصل گرم میزان آنزیمهای آنتیاکسیدان افزایش یافته ،با
افزایش دما و فراوانی غذا در محیط ممکن است میزان آنزیمهای آنتیاکسیدان افزایش یابد .با توجه بهمیزان کم آالیندههای فلزات سنگین در مناطق
مورد مطالعه ،سطح پایینتری از آالیندهها در بافت صدف محار ) (Pinctada radiataاز نظر استاندارهای جهانی مشاهده گردید و ارتباط قوی
نیز بین میزان این آالینده فلزات سنگین در بافت صدف محار ) (Pinctada radiataو میزان آنزیمهای مورد مطالعه مشاهده نشد ،لذا میزان
آالیندههای گونه مورد مطالعه در حد طبیعی میباشد و گونه در وضعیت سالمی بهسر میبرد.
کلمات کلیدی ،Pinctada radiata :خلیج فارس ،آنزیم گلوتاتیون اس ترانسفراز ،استیل کولین استراز ،کاتاالز ،فلزات سنگین
* پست الکترونیکی نویسنده
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مقدمه
امروزه افزایش جمعیت و توسعه صنایع مختلف و گسترش مناطق
کشاورزی باعث ورود حجم باالی آالیندههای مختلف به محیطهای
آبی گردیده است .ورود پسابهای کشاورزی ،شهری و صنعتی که حاوی
آالیندههای گوناگون هستند میتواند باعث بروز مشکالت زیادی برای
محیطهای آبی گردد ( .)1991،Lamansoاز میان مواد آالینده وارد
شده به اکوسیستمهای آبی ،فلزات سنگین بهعلت اثرات سمیت،
پایداری و خاصیت تجمع زیستی ازجمله آلودگیهای جدی و خطرناك
محیط زیست میباشند ،همچنین فلزات سنگین میتوانند با تجمع
زیستی در زنجیره غذایی به سمیت مزمن و شدید دامن زنند (Ahmad
و همکاران .)2010،صدف محار گونهای از رده دوکفهایهاست که
همانند اکثر دوکفهایها توانایی جذب فلزات سنگین را در خود دارد
و بهعنوان یک نشانگر زیستی شناخته شده است ( Al-Madfaو همکاران،
 .)1998از اینرو ،موجوداتی مانند برخی از گروههای دوکفهایها،
ماهیها ابزار مفیدی هستند که از طریق آنها میتوان میزان مواد
آالینده وارد شده به محیط را مورد ارزیابی قرار داد (ذوالقدریقرهبالغ،
 .)1382نشانگرهای زیستی در علوم مختلف ازجمله پزشکی ،بیولوژی
سلولی ،روانشناسی ،ژنتیک ،سمشناسی ،اپیدمولوژی و محیط زیست،
جایگاه مهمی دارند (اسماعیلیتاجیک )1388 ،و میتوان از آنها بهعنوان
بیانکننده تغییرات فیزیولوژیک ،بیوشیمی و بافتشناختی حاصل از
مواد شیمیایی و آالیندههای محیط زیست در موجودات نام برد .این
تغییرات در سطوح مختلف ،مانند سطح سلولی ،جمعیتی و حتی
اکوسیستمی رخ میدهند (امتیازجو .)1379 ،بیشترین میزان آلودگی
در خلیج فارس ناشی از ورود فلزات سنگین نیکل ،سرب و کادمیوم در
نتیجه فاضالبهای صنعتی میباشد .برخی آالیندههای آلی و غیرآلی،
سبب تنشهای اکسایشی در ارگانیسمهای آبزی میشوند Giguère .و
همکاران ( ،)2003کاربرد بیومارکرهای ویژه مواد سمی مانند متالوتیونین
را بهطور گستردهای برای تشخیص حضور فلزات سنگین معرفی نمودند.
صدف محار) (Pinctada radiataبهدلیل عدم تحرك ،پراکنش جهانی،
رفتار غذایی فیلتر فیدر و توانایی تجمع زیستی آالیندهها گونهای مناسب
جهت تعیین سطح سالمت اکوسیستمهای دریایی در سطح دنیا
محسوب میگردد .هر موجودی در شرایط مناسب ،قادر به زندگی
است و آبزیان نیز از این قاعده مستثنی نیستند ،بنابراین ،بهمنظور
حفاظت از آبزیان باید سنجش آالیندههای محیط زیست آنها تحت
کنترل قرارگیرند .آبزیان بهدلیل جایگاه خاص در رژیم غذایی انسان،
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از اهمیت باالیی برخوردارند و بههمین جهت ،حفظ و کنترل کمی و
کیفی آنها برای انسان نقش حیاتی دارد .در عصر حاضر با گسترش
مراکز صنعتی و شهری در سواحل دریا ،تردد کشتیها ،حفاریها و
تاسیسات استخراج نفت و گاز از حاشیه و بستردریاها ،تولیدات نفتی،
سموم کشاورزی و بازگشت پسابها به دریاها از طریق رودخانهها عوامل
اصلی آالینده محیط آبزیان بهشمار میآیند .در ترکیب شیمیایی این
پسابها ،فلزات سنگین ،شاخصترین وخطرناكترین اجزا هستند این
آلودگیها در دریاهای نیمه بستهای همچون خلیج فارس ،بهدلیل
پایین بودن درجه تعویض و مبادله آب بین بخشهای مختلف دریا،
کمعمقی ،محدودیت مساحت ،تبخیر بیش ازحد آب و نیز عدم
اختالط آالیندهها در کل سبب شده است در منطقه آلودگی تشدید
شود و این امر ،نیاز به پایش و کنترل بیشتری نیاز دارد (مرتضوی،
 .)1384خلیج فارس از مهمترین مناطق دریایی جهان است .در سال
 ،1979سازمانی تحت عنوان سازمان منطقهای حفاظت از محیط
زیست دریایی( )ROPMEتشکیل شد که تاکنون مطالعات بسیاری در
زمینه آب ،رسوبات و آبزیان در این دریا انجام داده است (نیکبین،
 .)1388از مهمترین مطالعاتی که همه ساله توسط این سازمان انجام
میشود ،ارزیابی غلظت فلزات سنگین در آب ،رسوبات و در برخی از
آبزیان است ( .)1988 ،Ahmadعموماً پساب خروجی از صنایع،
فاضالبهای خانگی ،شهری و آلودگیهای نفتی ،حاوی مخلوطی از مواد
آلی ،معدنی ،کربوهیدرات ،فلزات سنگین و غیره است .از میان انواع
منابع آالینده ،فلزات سنگین بهدلیل اثرات سمی در محیط و ایجاد
پدیده تجمع زیستی در آبزیان مختلف و در نتیجه تاثیر آنها در زنجیره
غذایی آبزیان ،از اهمیت ویژهای برخوردار است (مرتضوی.)1384 ،
گرچه مقادیر جزئی از این فلزات در بسیاری از واکنشها و فعالیتهای
بدن ضروری میباشند ولی بیشتر از حد مجاز آنها سبب عوارض جبران
ناپذیری در جانداران میگردد از این جهت ،یکی از موارد مهم در
صدور گواهی بهداشت مواد غذایی بررسی مقادیر فلزات میباشد
( .)2001 ،Clarkآنزیمهای آنتیاکسیدانی نقش حیاتی و مهمی را
درحفظ هموستازی سلول بازی میکنند .واکنشهای تحریکپذیری
آنها پاسخی ویژه نسبت به آالیندهها محسوب شده و بنابراین
آنزیمهای آنتیاکسیدانی بهعنوان نشانگرهای زیستی مواد آالینده و
ایجادکننده استرسهای اکسیدانی در بسیاری از موجودات زنده
دریایی ازجمله ماهیها ،سختپوستان و نرمتنان مطرح و معرفی
شدهاند .اگر این آنزیمها فعال نشده و از فعالیت آنها ممانعت شود و
سیستم دفاعی دچار اشکال و آسیب شود ،مواد اکسیدکننده
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سمی تولید شده ممکن است سبب آسیب به  ،DNAعدم فعالیت
آنزیمی و بروز پراکسیداسیون چربیها گردند .سیستمهای دفاعی آنتی
اکسیدانی تحت تاثیر تماس با مواد شیمیایی بوده و بنابراین سیستمهای
دفاعی آنتیاکسیدانی میتوانند بهعنوان نشانگرهای زیستی جهت پایش
آلودگیهای زیستمحیطی مورد استفاده قرار گیرند ( Rosaو همکاران،
 Regoli .)2005و همکاران ( )1995در تحقیقی آنزیم گلوتاتیون را
بهعنوان نشانگر فلزات سنگین در صدف Mytilus galloprovincialis
بررسی نمودند .میزان آنزیمهای گلوتاتیون رداکتاز ،گلوتاتیون پری
اکسیداز ،کاتاالز سوپراکسید دیسموتاز و آلکالین فسفتاز ( glutathione
reductase, glutathione peroxidases, catalase, superoxide

 dismutaseو  )alkaline phosphataseرا در دو جمعیت بررسی نمودند.
جمعیت اول از صدفهایی که در ساحل وجود داشتند نمونهبرداری
گردید و جمعیت دوم نمونهها در آزمایشگاه با مقادیر مختلفی از فلز
سرب آلوده گردیدند نتایج نشان داد که در نمونههای آلوده فعالیت
آنزیم گلوتاتیون کمتر و فعالیت آنزیم گلی اکساالز بیشتر است که
نشاندهنده این موضوع است که از دوکفهای میتوان بهعنوان نشانگر
فلزات سنگین استفاده نمود Bull .و همکاران ( )1997از آنزیم استیل
کولین استراز بهعنوان نشانگر آلودگی در خلیج  Agadirاستفاده کردند
و نشان دادند که میزان فعالیت آنزیم استیل کولین استراز در برابر آلودگی
با فلزات سنگین کمتر میشود و صدف دوکفهای بهعنوان نشانگر
خوبی برای سنجش میزان آلودگی در آزمایشگاه و محیط بهشمار میرود.
 )2011( luk’yanovaفعالیت گلوتاتیون اس ترانسفراز  GSTدر صدف
دوکفهای  ،Crenomytilus grayanusمیگوی  Neomysis mirabilisو
سفره ماهی  Liopsetta pinnifasciataدر خلیج ژاپن مورد مطالعه قرار
داد ،نتایج آنها نشان داد میزان فعالیت آنزیم  GSTدر ماهی و نرمتن
مورد مطالعه در مناطق آلوده افزایش یافته و در میگو آلودگی باعث
مهار فعالیت این آنزیم شده است .در تحقیق حاضر به تعیین فصلی
میزان آنزیم گلوتاتیون اس ترانسفراز ،استیل کولین استراز و کاتاالز
ارتباط آن با میزان فلزات سنگین نیکل ،سرب و کادمیوم در صدف
محار ) (Pinctada radiataدر جزایر هندورابی ،الوان و نخیلو در صدف
محار پرداخته شده است.
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سرد و گرم (بهار و پاییز) در سال  1392انجام گردید .با توجه به
تحقیقاتی که صورت گرفته است میتوان فرض کرد که تغییرات فصول،
تغییرات در حجم غذای در دسترس و تغییرات فیزیولوژیکی بدن (طی
فرآیند رشد و افزایش اندازه بدن) و همچنین توسعه اندامهایی مانند
گنادها سبب تغییراتی در سطح غلظت آالیندهها و سطح آنزیمهای
آنتیاکسیدان میگردد ،لذا نمونهبرداری براساس تغییرات فصل و چرخه
زندگی جاندار باید مورد بررسی قرار گیرد .بههمین سبب صدف مروارید
ساز محار ) (Pinctada radiataبا بهرهگیری از عملیات غواصی بهروش
 SCUBAتا عمق حدود  15متری منطقه با استفاده از یک فروند قایق
موتوری صورت گرفت .بهمنظور یافتن زیستگاههای صدف محار
) (Pinctada radiataجهت بررسی اولیه ،از مختصات جغرافیایی موجود،
مربوط به زیستگاههای سالهای گذشته استفاده گردید و از دستگاه
موقعیت یاب ماهوارهای  GPSدستی استفاده گردید .برای آنالیز فلزات
سنگین و آنزیمها از هر ایستگاه  10نمونه صدف محار با  3تکرار برای
دو فصل گرم و سرد و دو اندازه بزرگ و کوچک نمونهبرداری گردید
که در مجموع 360نمونه جمعآوری شد.
جدول :1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای مورد مطالعه
ردیف

نام ایستگاه

طول و عرض جغرافیایی

1

الوان

N- 20 °53 E 47°26

2

هندورابی

N- 35 °53 E 40°26

3

نخیلو

N- 35 °53 E 50°26

شکل :1موقعیت ایستگاههای هندورابی ،الوان و نخیلو درناحیه

مواد و روشها
ایستگاههای نمونهبرداری :ایستگاههای الوان ،هندورابی و نخیلو
برای نمونهبرداری انتخاب گردید (شکل ،)1نمونهبرداری در دو فصل

غربی استان هرمزگان
سنجش فلزات سنگین در بافت نرم صدف محار )Pinctada

 :)radiataنمونههای تهیه شده بهصورت مجزا در ظروف پلیاتیلن قرار
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داده شدند و هرکدام بهوسیله برچسب و ماژیک ضد آب عالمتگذاری
و تا زمان انتقال به آزمایشگاه در دمای کمتر از  -25درجه سانتیگراد
نگهداری گردیدند تا اینکه تغییری در میزان آالیندههای موجود در
آنها ایجاد نگردد ( Kroghو همکاران .)1996،در زمان انجام آزمایش
طول کل و وزن کل کلیه صدفها اندازهگیری گردید و براساس اندازه
به دو گروه  1-4و  4-6سانتیمتر تقسیمبندی شدند .برای اندازهگیری
پوسته صدف یا اندازه پشتی-شکمی )Dorso-Ventral Measurement( DVM
(شکل )2بهوسیله کولیس ورنیه با دقت  0/1میلیمتر اندازهگیری گردید
و اندازهگیری میزان فلزات سنگین در بافت صدف با روش استاندار
 Moopamانجام گردید.

شکل :2اندازه پشتی  -شکمی  DVMصدف محار)(Pinctada radiata

جهت زیستسنجی ( Simsو )1992 ،Gervis

جهت اندازهگیری میزان فلزات سنگین سرب ،کادمیوم و نیکل
از دستگاه جذب اتمی با کمک شعله مدلSprctrophotometr AA:200
مجهز به سیستم کوره گرافیتی استفاده گردید .محلولهای استاندارد
سرب در غلظتهای  15 ،10 ،5 ،2/5و محلول استاندار کادمیوم و نیکل
نیز در غلظتهای  1 ،0/5 ،0/25و  2تهیه گردید سپس محلولهای
استاندارد آماده شد و برای رسم منحنی کالیبراسیون دستگاه جذب اتمی
به آزمایشگاه تحویل داده شدند.
آماده سازی بافت نرم صدف محار) (Pinctada radiataبرای
اندازهگیری میزان آنزیم :میزان غلظت آنزیم گلوتاتیون اس ترانسفراز
نمونهها صید شده برای آنالیز در دمای  -80سانتیگراد نگهداری
گردید ( 360نمونه در یکسال) و در زمان آنالیز پس از ذوب شدن
نمونهها ،بافت نرم صدف توسط تیغه شیشهای تمیز به قطعات ریز برش
داده شد و پس از اضافه کردن محلول بافر (buffer phosphate ،pH 6/5
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 ،)salineنمونهها در سانتریفیوژ یخچالدار با دور  5000rpmو در دمای
 4درجه سانتیگراد قرار گرفت تا زمانیکه کامالً بهصورت محلول درآید،
سپس ماده شناور رویی محلول جهت آنالیز در دمای  -80درجه سانتیگراد
نگهداری شد.
سنجش آنزیم گلوتاتیون اس ترانسفراز :برای آنالیز میزان غلظت
آنزیم گلوتاتیون اس ترانسفراز در نمونههای بافت صدف دوکفهای از
روش توصیه شده توسط  Habigو همکاران ( )1974و همچنین Rudneva
و همکاران ( )2010استفاده گردید .محلولهای استاندارد در غلظتهای
 0-10-20-40-80نانوگرم در میلیلیتر تهیه گردیدند .سپس مخلوط
واکنش شامل 50میکرولیتر از محلول استاندارد 50،میکرولیتر از
 40 ،streptomycin-HRPمیکرولیتر از نمونه 10 ،میکرولیتر از GSTs
 antibodiesو 10میکرولیتر از  50 ،Metmyoglobinمیکرولیتر از
 streptavidin-HRPدر پلیتهای  96خانه تهیه گردید .بعد از این
مرحله روی پلیت را پوشانده و آن را بهآرامی تکان داده و در دمای
 37درجه بهمدت  60دقیقه نگهداری میکنیم .درپوش روی پلیت را
به آرامی برداشته محلول رویی را خالی کرده و با محلول شستشو آن
را  5بار شستشو دادیم .برای اینکه اثری از محلول در آن باقی نماند.
سپس  50میکرولیتر chromogen solution Aرا به پلیت اضافه کرده
و سپس  50میکرو لیتر از  chromogen solution Bرا به پلیت اضافه
شد و بهآرامی تکان داده شد و برای تغییر رنگ بهمدت  10دقیقه در
انکوباتور  37قرار داده شد .در آخرین مرحله  50میکرولیتر Stop Solution
به آن اضافه شد تا واکنش پایان پذیرد (تغییر رنگ از آبی به زرد اتفاق
میافتد) .سپس جذب نوری محلول حاصل در طول موج  450نانومتر
توسط دستگاه االیزا ( )Model: BioTac El-x800قرائت گردید و
غلظت نمونهها با توجه به معادله خط محاسبه گردید.
سنجش آنزیم کاتاالز :تعیین میزان غلظت آنزیم کاتاالز در
سوپرناتانت حاصل ازهموژنیت بافت نرم صدف محار ()Pinctada radiata
بر مبنای متد  )1974( Abeiمورد ارزیابی قرارگرفت .برای اندازهگیری
غلظت آنزیم کاتاالز ابتدا محلولهای استاندارد در غلظتهای ،5 ،0
 160 ،80 ،40 ،20 ،10نانو گرم در میلیلیتر تهیه گردیدند .سپس
مخلوط واکنش شامل 50میکرولیتر از محلول استاندارد 50،میکرولیتر
از  40 ،streptomycin-HRPمیکرولیتر از نمونه 10 ،میکرولیتر از
 50 ،CAT antibodiesمیکرولیتر از  streptavidin-HRPدر پلیتهای
 96خانه تهیه گردید .بعد از این مرحله روی پلیت را پوشانده آنرا
بهآرامی تکان داده و در دمای  37درجه بهمدت  60دقیقه نگهداری

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

کردیم .سپس درپوش روی پلیت را بهآرامی برداشته محلول رویی را
خالی کرده و با محلول شستشو آن را  5بار شستشو دادیم برای اینکه
اثری از محلول در آن باقی نماند .بعد از آن 50میکرولیتر chromogen
 solution Aو را به پلیت اضافه کرده و سپس  50میکرولیتر از
 chromogen solution Bبه پلیت افزوده شد و بهآرامی تکان داده شد
و بهمدت  10دقیقه در انکوباتور  37برای تغییر رنگ قرار داده شد .در
آخرین مرحله  50میکرولیتر  Stop Solutionبه آن افزوده شد تا واکنش
پایان پذیرد (تغییر رنگ از آبی به زرد اتفاق افتاد) سپس جذب نوری
محلول حاصل در طول موج  450نانومتر توسط دستگاه االیزا
( )El-x800 Model:BioTacقرائت گردید .معادله خط با توجه به غلظت
نمونهها محاسبه شد.
اندازهگیری میزان غلظت آنزیم استیل کولین استراز :برای
اندازهگیری یکی از دقیقترین روشهای سنجش آنزیم کولین استراز
روش  Ellmanمیباشد که در آن از سوبسترای استیل تیوکولین یا
پروپیل تیوکولین استفاده میگردد .تیوکولین آزاد شده ناشی از تجزیه
سوبسترا با ترکیب  5و  -5دی تیو بیس ( -2نیتروبنزوئیک اسید)
واکنش میدهد و این آزمایش براساس سرعت هیدرولیز استیل تیوکولین
توسط کولین استراز در بافر فسفات با  PH=6/7در طول موج 412
نانومتر میباشد .تغییرات جذب بهوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر UV
در نمونههای مختلف قابل سنجش میباشد .برای اندازهگیری این
آنزیم استیل کولین استراز از بافت نرم صدف محار)(Pinctada radiata
استفاده گردید که آنرا هموژن کرده و همچنین محلولهای استاندارد
در غلظتهای 64-32-16-8-4-0نانوگرم در میلیلیتر تهیه گردیدند.
سپس مخلوط واکنش شامل 50میکرولیتر از محلول استاندارد50،
میکرولیتر از  40 ،streptomycin-HRPمیکرولیتر از نمونه 10 ،میکرولیتر
از  50 ،AChE antibodiesمیکرولیتر از  streptavidin-HRPدر پلیتهای
 96خانه تهیه گردیدند .بعد از این مرحله روی پلیت را پوشانده آنرا
بهآرامی تکان دادیم و در دمای  37درجه بهمدت  60دقیقه قرار دادیم.
درپوش روی پلیت را بهآرامی برداشته و محلول رویی را خالی کرده و
با محلول شستشو آن را  5بار شستشو دادیم تا اثری از محلول در آن
باقی نماند ،سپس  50میکرولیتر  chromogen solution Aرا به پلیت
اضافه کرده و سپس  50میکرولیتر دیگر از chromogen solution B
را به پلیت افزوده و بهآرامی تکان داده شد و سپس بهمدت  10دقیقه
در انکوباتور  37برای تغییر رنگ قرار گرفت و در آخرین مرحله 50
میکرولیتر  Stop Solutionبه آن اضافه شد تا واکنش پایان پذیرد (تغییر
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رنگ از آبی به زرد اتفاق میافتد) و درنهایت جذب نوری محلول حاصل در
طول موج  450نانومتر توسط دستگاه االیزا ()Model: BioTac El-x800
خوانده شد ،و با توجه به معادله خط غلظت نمونهها محاسبه گردید.
آنالیز آماری نمونهها :تجزیه و تحلیل آماری داده با استفاده از
نرمافزار ( SPSS (Version18انجام پذیرفت .برای تجزیه و تحلیل دادههای
حاصل از انجام آزمایش ابتدا پراکنش نرمال دادهها توسط آزمون
کولموگراف– اسمیرنف بررسی شد .پس از حصول از نرمال بودن
دادهها از آزمون آنالیز واریانس چندمتغیره ( )Manovaجهت تعیین وجود
و یا عدم وجود اختالف معنیداری در بین دادهها استفاده شد .سپس
جهت تعیین دقیق وجود یا عدم وجود تفاوت معنیداری از آزمون
 Tukeyاستفاده شد .اختالف بین میانگین دادهها در سطح معنیداری
 0/05مورد ارزیابی قرار گرفت .برای تعیین این ارتباط بین مقادیر
تجمع زیستی فلزات سنگین در بافت نرم و رسوب و همچنین غلظت
آنزیمهای مورد بررسی از همبستگی پیرسون استفاده گردید.

نتایج
غلظت فلزات سنگین در بافت نرم صدف محار (

Pinctada

 :)radiataپس از انجام آنالیز شیمیایی نمونهها به دستگاه جذب اتمی
داده شد که نتایج آنها نشان داد بیشترین میزان سرب در فصل گرم
در ایستگاه هندورابی و در اندازه کوچک صدف محار )(Pinctada radiata
دیده شد ( )3/07 ppmو کمترین میزان آن نیز در همان فصل و همان
اندازه در ایستگاه نخیلو بود ( .)1/21 ppmافزایش غلظت سرب تحت
تاثیر ایستگاه بود و اختالف معنیداری بین ایستگاهها مشاهده شد.
همچنین بیشترین میزان غلظت فلز کادمیوم در ایستگاه نخیلو در
فصل سرد در اندازه بزرگ صدف محار مشاهده شد ( )3/42 ppmو
کمترین میزان آن نیز مربوط به ایستگاه نخیلو در فصل گرم در اندازه
کوچک صدف محار بود ( .)0/6 ppmبیشترین میزان غلظت فلز نیکل
مربوط به ایستگاه نخیلو در فصل سرد در اندازه بزرگ صدف محار
مشاهده ( )0/8 ppmو کمترین میزان آن نیز مربوط به ایستگاه الوان
در فصل گرم در اندازه کوچک صدف محار بهدست آمد (.)0/41 ppm
بهنظر میرسد غلظت فلز نیکل تحت تاثیر ایستگاه نباشد اما فصل و
اندازه بهطور معنیداری غلظت آن را تحت تاثیر قرار داده است .بدین
صورت که غلظت آن بهطور معنیداری در فصل سرد نسبت به فصل
گرم افزایش یافته است .در صدفهایی که دارای اندازه بزرگتری بودند
فلز نیکل به میزان بیشتری درآنها تجمع یافته بود اما تغییرات آنها
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بررسی تغییرات فصلی آنزیمگلوتاتیون اس ترانسفراز کاتاالز و استیل کولین استراز در....

علیعسگری و همکاران

معنیدار نبود .تغییرات فصلی سرب در اندازه کوچک نشان داد که غلظت
میزان سرب در فصل سرد در ایستگاههای هندورابی ،الوان بهطور
معنیداری کمتر از فصل گرم است و در ایستگاه نخیلو غلظت سرب
در فصل سرد بهطور معنیداری بیشتر از فصل گرم است .تغییرات فصلی
نیکل نیز نشان داد که غلظت میزان نیکل در فصل سرد در ایستگاههای
هندورابی ،الوان و نخیلو بهطور معنیداری از فصل گرم بیشتر است.

تغییرات فصلی آنزیم گلوتاتیون اس ترانسفراز)،(GST
کاتاالز) (CATو استیل کولین استراز) : (AChEجهت اندازهگیری
غلظت آنزیمهای گلوتاتیون اس ترانسفراز ،کاتاالز و استیل کولین استراز
از دستگاه االیزا استفاده گردید که نتایج حاصل از این اندازهگیری در
جدول  2آورده شده است.

جدول  :2میانگین غلظت ± CAT ,AChE ,GSTانحراف معیار ،در بافت نرم صدف محار ) (Pinctada radiataدر جزایر هندورابی ،الوان و نخیلو ،در
فصول مختلف بر حسب نانوگرم بر میلیلیتر
گلوتاتیون اس ترانسفراز )(Glotathion S transferase
آنزیم
فصل/ایستگاه

اندازه 1
میانگین

کاتاالز)(CAT

اندازه2
انحراف
معیار

میانگین

اندازه 1

انحراف
معیار

میانگین

استیل کولین استراز)(AChE
اندازه2

انحراف
معیار

میانگین

اندازه 1

انحراف
معیار

میانگین

اندازه2

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

بهار

هندورابی
نخیلو
الوان

7/73
5/6
8/2

0/75
0/43
0/26

6/5
5/1
6/3

2/68
0/3
1/98

9/13
3/33
6/2

0/56
0/72
0/26

6/56
3/43
7/33

2/27
0/288
0/96

71/3
48
79/3

5/68
4
4/04

68/6
45/6
88/3

15/1
1/15
9/29

تابستان

هندورابی
نخیلو
الوان

8/9
4/1
7/1

0/81
0/36
0/35

7/2
4/2
5/6

2/06
0/11
0/65

8/13
3/16
2/6

0/4
0/65
0/26

7/1
3/06
3/96

1/83
0/25
0/4

91/6
49
76/6

3/51
5/56
8/32

82/3
51/3
40

5/85
1/52
7/21

پاییز

هندورابی
نخیلو
الوان

3/4
3/9
4/3

0/36
0/2
0/32

3/23
3/6
3/06

0/23
0/26
0/45

2/53
3/13
2/73

0/3
0/45
0/58

2/73
3/23
3/56

1/53
0/37
0/305

27/3
35/6
31

16/4
5/5
3

32
43/6
42/3

07/13
7/63
13/65

زمستان

هندورابی
نخیلو
الوان

2/8
2/7
2/5

0/2
0/20
0/23

3/46
3/36
2/83

1/25
1/76
0/51

3/1
4
2/83

0/2
0/2
0/305

3/33
5/6
4/53

0/68
77/2
1/09

40
36
37/6

2
6/2
3/78

44
53/6
44

16/52
14/45
12/28

نتایج نشان داد که بیشترین میزان آنزیم ) (GSTدر فصل گرم
در ایستگاه هندورابی و در اندازه کوچک ( 8/9نانوگرم بر میلیلیتر) و
کمترین میزان آن نیز در فصل سرد در ایستگاه الوان در اندازه کوچک
بود ( 2/5نانوگرم بر میلیلیتر) .بیشترین میزان آنزیم کاتاالز نیز در
فصل گرم در ایستگاه هندورابی و در اندازه کوچک ( 9/13نانوگرم بر
میلیلیتر) و کمترین میزان آن نیز در فصل سرد در ایستگاه الوان در
اندازه کوچک مشاهده گردید ( 2/73نانوگرم بر میلیلیتر) .همچنین
بیشترین میزان آنزیم ) (AChEدر فصل گرم در ایستگاه هندورابی و در
اندازه کوچک ( 91/6نانوگرم بر میلیلیتر) و کمترین میزان آن نیز در
فصل سرد در ایستگاه الوان در اندازه کوچک مشاهده شد ( 31نانوگرم
بر میلیلیتر) .از جدول  3میتوان اینگونه استنباط کردکه غلظت آنزیم
) (AChEدر هیچکدام از ایستگاهها و اندازهها و فصول اختالف معنیداری
با یکدیگر ندارند .دو آنزیم ) (CATو ) (GSTتغییرات مشابه یکدیگر
داشته و پارامترهای ایستگاه و فصل هر دو اختالف معنیداری را بر
524

روی میزان غلظت این آنزیمها داشتند .بیشترین میزان آنزیم )(CAT

و ) (GSTدر ایستگاه هندورابی در فصل گرم در اندازه یک دیده شد
(بهترتیب  8/63و  8/31نانوگرم بر میلیلیتر) و کمترین میزان آنها نیز
بهصورت مشترك در الوان در اندازه کوچک فصل سرد مشاهده شد
(بهترتیب  2/78و  2/94نانوگرم بر میلیلیتر).
براساس نتایج بهدست آمده از جدول  4همبستگی معنیدار قوی
و مثبتی بین میزان غلظت آنزیم ) (GSTدر بافت نرم صدف محار و
غلظت آنزیم ) (CATدر بافت نرم صدف محار دیده شد (.)R=0/82
همچنین بین میزان غلظت ) (GSTفلز نیکل در بافت نرم صدف محار
همبستگی متوسط و معکوسی مشاهده گردید ( .)R= -0/45آنزیم
) (CATو فلز سرب نیز در بافت نرم صدف محار همبستگی ضعیف و
مثبتی داشت ( .)R=0/31همبستگی ضعیف مثبتی بین میزان نیکل
در بافت نرم صدف محار و فلز سرب مشاهده شد (.)R=0/24
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جدول  :3میانگین غلظت ± CAT, AChE, GSTانحراف معیار ،در اندازههای کوچک و بزرگ بافت نرم صدف محار
) (Pinctada radiataدر جزایر هندورابی ،الوان و نخیلو در فصل گرم و سرد بر حسب نانوگرم بر میلیلیتر و تحلیل آماری تست Manova
آنزیم

فصل/ایستگاه
اندازه1
فصل گرم
اندازه2

اندازه1
فصل سرد
اندازه2

تحلیل آماری

استیل کولین استراز()AChE

کاتاالز()CAT
d

گلوتاتیون اس ترانسفراز)(GST
d

هندورابی

81/45±4/6

نخیلو

48/5±4/8

3/24±0/68 ab

4/85±0/39 abc

الوان

77/5±6/18

6/2±1/12d

7/65±0/30 d

هندورابی

75/45±10/47

6/83±1/3 cd

6/85±2/37 cd

نخیلو

71/25±9/12

3/24±0/26 ab

4/65±0/2 abc

الوان

64/15±8/25

5/64±0/68 bcd

هندورابی

33/65±3/08

2/81±0/25 a

3/1±0/28 a

نخیلو

35/8±5/85

3/56±0/29 a

ab

الوان

34/8±3/39

2/78±0/38 a

2/94±0/27 a

هندورابی

37/5±14/79

3/03±1/1 ab

3/34±0/74 ab

نخیلو

4/86±5/37

4/41±1/57 abc

3/48±1/01 ab

الوان

43/15±12/96

4/04±0/69 ab

a

8/63±0/48

8/31±0/78

bcd

5/95±1/31
3/3±0/2

2/95±0/48

ایستگاه

ns

**

**

فصل
اندازه
فصل * اندازه
ایستگاه *اندازه
ایستگاه * فصل
فصل * ایستگاه * اندازه

ns
ns
ns
ns
ns
ns

***

***

ns
*

Ns
*

ns
***

Ns
***

ns

Ns

 :nsاختالف معنیداری را نشان نمیدهد.
حروف  p<0.05:* , p<0.01: ** , p<0.001:*** a,b, c, dاختالفهای معنیدار را نشان میدهند.

شکل :3مقایسه تغییرات فصلی غلظت آنزیم استیل کولین استراز

شکل :4مقایسه تغییرات فصلی غلظت آنزیمهای CATدر بافت نرم

AChEدر بافت نرم صدف محار ) (Pinctada radiataاندازه بزرگ و

صدف محار ) (Pinctada radiataاندازه بزرگ و کوچک ،در ایستگاههای

کوچک ،در ایستگاههای هندورابی ،الوان و نخیلو در فصل گرم و

هندورابی ،الوان و نخیلو در فصل گرم و سرد بر حسب نانوگرم بر

سرد بر حسب نانوگرم بر میلی لیتر

میلی لیتر
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میکند .این آبزیان بهدلیل ذخیره مواد سمی وارد شده به محیط
زیست در بدن خود ،کمک شایانی به پایش محققین جهت بررسی
اثرات مواد آالینده نفتی و شیمیایی میکنند .عالوه بر این ،تنوع و
پراکنش گونههای بومی و تغییرات کمی و کیفی و احیاناً وجود و یا
عدم وجود گونههای غیربومی میتوانند در تفسیر شرایط آلودگی بهطور
موثری کمک نمایند (حسینزادهصحافی.)1379 ،
بررسی تغییرات فصلی میزان تجمع عناصر در رسوبات در
ایستگاههای مورد مطالعه :رسوبات بستر عمدهترین بخش پذیرنده
شکل :5مقایسه تغییرات فصلی غلظت آنزیمهای  GSTدر بافت نرم صدف
محار ) (Pinctada radiataاندازه بزرگ و کوچک ،در ایستگاههای
هندورابی ،الوان و نخیلو در فصل گرم و سرد بر حسب نانوگرم بر میلیلیتر
جدول  :4ضرایب همبستگی فلزات سنگین  Cd, Pb ,Niو آنزیمهای
 CAT, AChE, GSTدر صدف محار)(Pinctada radiata

کادمیوم

سرب

نیکل

آنزیم

آنزیم

آنزیم

CAT

AChE

GST

کادمیوم

1

سرب

ns

1

نیکل

ns

**
0/31

1

CAT

*
0/24

ns

ns

1

Ns

ns

1

**
0/82

ns

آنزیم
آنزیم

ns

ns

AChE

آنزیم
GST

ns

ns

**
-0/45

 :nsاختالف معنیداری دیده نشد .همبستگی معنیدار
***p<0.001

1

است *p<0.01:** , p<0.05:

بحث
صدفهای دوکفهای از نظر تعداد گونهها ،دومین رده نرمتنان
می باشند که دارای انتشار جغرافیایی زیادی در دریاها و دریاچههای
آبشور و شیرین میباشند .این موجودات از بهترین شاخصهای سنجش
پایش زیستمحیطی در دریا بهشمار رفته و فقدان برخی از آنها
داللت بر وجود آلودگی یا سایر شرایط غیرطبیعی زیستمحیطی
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و در واقع ذخیرگاه آالیندههای مختلف مخصوصاً عناصر سنگین در
اکوسیستمهای آبی میباشند (دبیری .)1379 ،عدم مشاهده اختالف
معنیدار بین تجمع عناصر مورد بررسی در ایستگاههای مورد بررسی
بهدالیل زیر میتواند باشد:
با توجه به اینکه در این تحقیق از رسوبات ریز (کمتر از 63
میکرون) نسبت به کل رسوبات استفاده شده است و این نسبت در هر
سه ایستگاه تقریباً برابر است ( 12/3درصد در الوان 12/9 ،درصد در
هندورابی و  12/4درصد در نخیلو) و از سوی دیگر با توجه به نزدیک
بودن نسبی موقعیت سه ایستگاه نمونهبرداری ،مشترك بودن منابع
انتشار عناصر مورد نظر در محدوده ایستگاهها ،عدم مشاهده اختالف
معنیدار بین تجمع عناصر مورد بررسی در این ایستگاهها قابل توجیه
هست .بیشتر بودن میزان تجمع عناصر در ایستگاه الوان را میتوان
بهدلیل وجود کانونهای آالینده بیشتر در این ایستگاه ارتباط داد.
این امر میتواند بهدلیل تردد نفتکشها ،قایقها و شناورها باشد که
حجم قابل توجهی از پساب حاوی مواد روغنی و نفت را وارد آب
میکنند که میتواند دلیل مناسبی برای افزایش فلزات سنگین در این
ایستگاه باشد (صفاهیه1390 ،؛ حیدریچهارلنگ )1390،و همینطور
فاضالبهای خانگی و پسابهای صنعتی نیز در افزایش میزان این
آالیندهها نقش دارند.
بررسی تغییرات فصلی میزان تجمع عناصر در بافت نرم
صدف محار در ایستگاههای مورد مطالعه :اصوالً روابط متقابل بین
فلزات در بدن جانوران ممکن است ناشی از خواص فیزیکوشیمیایی
مشابه آنها و همچنین بهدلیل مسیرهای بیوشیمیایی یکسان و در
سادهترین حالت وجود لیگاندهای خاص بین آنها باشد (Paez-Osuna
و همکاران )1995( Wright .)1995 ،روابط مشاهده شده بین برخی
جفتهای فلزات در بدن جانوارن ناشی از نوعی رقابت یا اثر مضاعف
روی بایندرها و انتقالدهندگان فلزات در سطح سلول دانست.
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با توجه به نزدیک بودن موقعیت نسبی ایستگاههای نمونه برداری،
تفاوت قابل مالحظهای بین منابع آالینده و همچنین شرایط محیطی
سه ایستگاه مشاهده نگردید اما برای مواردی که دارای اختالف معنیدار
بودند میتوان بیان کرد برخی از عوامل مانند تفاوت در قابلیت زیستی
برخی عناصر در ایستگاههای نمونهبرداری ،تفاوت احتمالی در مکانیسم
جذب عنصر مورد نظر و وجود منابع تولیدکننده کانون آالیندهها در
میزان تغییرات فاکتورهای مورد نظر موثر باشد.تفاوت در قابلیت زیستی
برخی عناصر در ایستگاههای نمونهبرداری (احتماالً ناشی از تغییرات
مقطعی در برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب یا رسوبات میباشد)
اصوالً در اکوسیستمهای آبی میزان پراکنش فلزات در میان فازهای
مختلف (شامل ستون آب ،رسوبات و آب میان ذرات رسوبی) بر میزان
دسترسی زیستی فلزات موثر است .در هر یک از فازهای مزبور ،میزان
دسترسی زیستی بهواسطه فاکتورهای مختلف فیزیکی ،شیمیایی و
زیستی مشخص میگردد ( .)1989 ،Luomaمکانیسمهای مختلفی
برای جذب عناصر در اویسترهای وجود دارد که بهواسطه تغییر در
شرایط فیزیولوژیکی ،عوامل محیطی و یا حتی وضعیت جنسی این
جانوران تغییر میکند ( .)1989 ،Luomaمنابع نقطهای برای
تولیدکننده کانون آالیندهها وجود داشت .البته نتایج تحقیقات مختلف
حاکی از آن است که بهویژه در دوکفهایها مکانیسمهای متنوعی در
این رابطه دخیل میباشند که بسته به نوع گونه و نوع فلز ممکن است
منجر به کاهش یا افزایش و یا عدم تغییر میزان تجمع فلزات با افزایش
ابعاد بدن گردد .با توجه به تحقیق  Hédouinو همکاران ( )2006که
ارتباط معنیداری بین اندازه بدن و تجمع فلزات مشاهده کرد .معموالً
در دوکفهایها و صدفها با اندازههای مختلف با توجه به نیازهای
متابولیکی بدن و نسبت سطح به حجم میزان متفاوتی از فلزات انباشته
میگردد .با بزرگ شدن ابعاد بدن در دوکفهایها دو نوع سازگاری که
شامل کاهش نسبت سطح به حجم و در اندازههای بزگتر کاهش
فعالیتهای متابولیک رخ میدهدکه هر دو عامل منجر به کاهش
میزان جذب فلزات با افزایش ابعاد بدن آبزیان میگردد .البته نتایج
تحقیقات مختلف حاکی از آن است که بهویژه در دوکفهایها
مکانیسمهای متنوعی در این رابطه دخیل میباشند که بسته به نوع
گونه و نوع فلز ممکن است منجر به کاهش یا افزایش و یا عدم تغییر
میزان تجمع فلزات با افزایش ابعاد بدن گردد ( Hédouinو همکاران،
 .)2006البته طبق تحقیق  )2006( Hédouinاز آنجاییکه ارتباط
معنیداری بین اندازه بدن و تجمع فلزات معموالً ،در دوکفهایها وجود
دارد بیان شده است که صدفهایی با اندازههای
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مختلف با توجه به نیازهای متابولیکی بدن و نسبت سطح به حجم
میزان متفاوتی از فلزات را انباشته میکنند .مقایسه نتایج حاصل از
این تحقیق با استاندارهای مرتبط و همچنین سایر تحقیقات مشابه
در سطح منطقهای و بینالمللی حاکی از آن است که در تمامی موارد
بهطور قابل مالحظهای کمتر از تمام استانداردها و مقادیر راهنمای
مرتبط میباشد .همچنین در مقایسه با سایر تحقیقات در جهان نیز
نتایج کنونی کمتر از نتایج سایر تحقیقات بوده است که کمتر بودن
این نتایج نیز با توجه به اینکه نیکل یکی از شاخصهای آلودگی نفتی
میباشد لذا احتمال انتشار آالیندههای نفتی در منطقه مطالعاتی
نسبتاً اندك است.
بررسی تغییرات فصلی میزان غلظت آنزیمهای CAT, AChE,

 GSTدر بافت نرم صدف در ایستگاهها مورد مطالعه :در مطالعه
حاضر از آنزیمهای ) (AChE) ،(CATو ) (GSTبهعنوان نشانگر
آالیندههای فلزات سنگین (سرب ،کادمیوم و نیکل) در گونه صدف
محار در ایستگاههای الوان ،هندورابی و نخیلو استفاده گردید .استفاده
از چند نشانگر برای نظارت بر کیفیت محیط زیست و سالمت
موجودات زنده ساکن اکوسیستم آلوده در طول سالهای اخیر نسبت
به استفاده از تنها یک نشانگر که ممکن است وضعیت سالمت یک
گونه را بهخوبی نشان ندهد ،افزایش چشمگیری داشته است .در
تحقیقی که  )2007( Limaبر روی صدف Mytilus gallopravincialis
انجام داد مشخص گردید که تغییرات فصول ،تغییرات در حجم غذای
در دسترس و تغییرات فیزیولوژیک بدن موجود (طـی فرایند رشد و
افزایش سایز بدن) و همچنین توسعه اندامهایی چـون گنادها سـبب
تغییراتی در سطح غلظت آالیندهها و سطح آنزیمهای آنتیاکسیدان
میشود بر این اساس باید بررسی تغییرات فصل و چرخه زندگی جاندار
مورد توجه قرار گیرد ،برخی جانداران در بعضی سنین ،حـساسترند
( .)2003 ،Reidعدم تعادل در تولید و حذف ) (ROSمیتواند منجر
به ایجاد استرس اکسیداتیو گردد و تجمع فلزات سنگین معموالً باعث
افزایش میزان ( )ROSمیگردد ،در نتیجه باعث عدم تعادل در این
چرخه میگردد ( .)2002 ،Torresسیستمهای آنزیم آنتیاکسیدان به
عنوان عوامل محافظ در برابر اثرات مخرب اکسی رادیکالها و سایر
)(ROSها ،به سلولهای از طریق از بین بردن آنها و پایین آوردن سطح
) (ROSکمک میکند ( .)2000 ،Geretبنابراین اندازهگیری آنزیمهای
مختلف که در سیستم دفاع سلولی بهعنوان نشانگرهای استرس اکسیداتیو
در گیر هستند ،میتواند اثرات آلودگی را نشان دهد ( Livingstoneو
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همکاران .)1993 ،این انتظار میرفت که آالیندههای فلزی بهعنوان
منبع استرس اکسیداتیو میتواند باعث تغییرات در فعالیت آنزیم در
صدف محار ) (Pinctada radiataدر ایستگاههای مختلف گردند
( Santovitoو همکاران .)2005 ،غلظت آنزیم ) (AChEدر ایستگاههای
مختلف و در بین اندازههای بزرگ و کوچک و در بین دو فصل اختالف
معنیداری با یکدیگر نداشتند .عموماً آنزیم ) (AChEبهعنوان
نشانگرهای سموم ارگانوفسفره و کارباماتها استفاده میگردد (Regoli
و همکاران .)2004 ،آنزیم ) (AChEآنزیم کلیدی در سیستم عصبی
مرکزی میباشد که وظیفه آن هیدرولیز نوروترنسمیترهای استیل
کولین در محل سیناپس به کولین و استات است ( Borgو همکاران،
 .)1984اگر فعالیت این آنزیم متوقف گردد باعث تجمع استیل کولین
در محل سیناپس و در نتیجه مرگ موجود میگردد ( Elumalaiو
همکاران .)1999 ،کاهش فعالیت آنزیم استیل کولین استراز در
مطالعه فصلی  )2005( Matozzoنشان داد ،بهعلت استرس ناشی از
بهحرکت در آمدن رسوبات و صدف در هنگام صید آن نقش مهمی
ایفا میکنند .همچنین مهار فعالیت آنزیم استیل کولین استراز بهعنوان
پاسخ به فلزات سنگین همسو با برخی از مطالعات است مانند
( Monserratو همکاران .)2002 ،عالوه بر این بهخاطر مشارکت آنزیم
استیل کولین استراز در انتقالهای عصبی نسبت به پارامترهای زنده
و غیرزنده بسیار حساس است ( Banniو همکاران .)2010 ،نبودن
ارتباط معنیدار بین فلزات سنگین و آنزیم استیل کولین استراز ممکن
است به این دلیل باشد که فلزات سنگین ابزار مناسبی جهت تحریک
کردن این نشانگر نیستند و یا عوامل دیگری بهغیر از فلزات سنگین
در افزایش یا مهار آنها نقش ایفا میکند .در مطالعهای که Sifi
( )2013انجام داد اختالف معنیدار بین کادمیوم و غلظت استیل
کولین استراز را گزارش کرد .در مطالعه دیگری که )1984( Borg
انجام داد بیشترین میزان بازدارندگی استیل کولین استراز را در
آلودهترین ایستگاه از نظر میزان غلظت فلزات سنگین گزارش کرد.
میزان استیل کولین استراز میتواند در اثر فاکتورهای محیطی مانند
دمای آب و غلظت فلزات سنگین نیز تغییر کند ( Khessibaو
همکاران .)2001 ،تغییرات دو آنزیم ) (CATو ) (GSTتقریباً مشابه
یکدیگر بوده و پارامترهای ایستگاه و فصل هر دو اختالف معنیداری
را بر روی میزان غلظت این آنزیمها داشتند .تغییرات فصلی آنزیمهای
آنتیاکسیدان در بین گونههای مختلف دوکفهای با یکدیگر میتواند
متفاوت باشد و البته این تغییر در بین اعضای متعلق به یک گونه در
دو محیط نیز با یکدیگر متفاوت است ( Nahrgangو همکاران.)2010 ،
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تغییرات فصلی آنزیمهای آنتیاکسیدان به سن ،چرخه تولیدمثل ،در
دسترس بودن میزان غذا و دمای آب مرتبط است (  Haggerو
همکاران .)2010 ،بیشترین میزان آنزیم ) (CATو ) (GSTدر ایستگاه
هندورابی در فصل گرم در اندازه یک مشاهده شد و کمترین میزان
آنها نیز بهصورت مشترك در الوان در اندازه کوچک فصل سرد
بهدست آمد .با افزایش دما در فصل گرم میزان آنزیمهای آنتیاکسیدان
افزایش یافته ،با افزایش دما و فراوانی غذا در محیط ممکن است میزان
آنزیمهای آنتیاکسیدان افزایش یابد ( Nahrgangو همکاران.)2010 ،
افزایش سطح  ، CAT ،GSTدر صدف محار در تابستان ممکن است
پاسخی برای مقابله با اثرات مختلف تکاملی ،فصلی و زیست محیطی
در طول چرخه عمر صدف باشد ،قبالً توسط  Borkovicو همکاران
( )2005گزارش گردیده بود .حضور بیشتر غلظت آنزیمها ممکن
است نشاندهنده این باشد که میزان بیشتری از آنزیم برای از بین
بردن ROSها فعالیت میکند تا گونه در وضعیت سالمتری قرار گیرد
( Cossuو همکاران .)2000 ،کمبود میزان آنزیمهای آنتیاکسیدان
برای دفاع سلولی ممکن است توانایی موجود را برای خنثیسازی ROS
ضعیف نماید و این برای موجود بسیار مضر است ( Frenzilliو همکاران،
 .)2004عدم مشاهده اختالف معنیدار بین فصول بهعلت تغییرات کم
دما و میزان شوری در منطقه در بین فصول میباشد ( Riserو
همکاران .)2010 ،در مقایسه با مطالعاتی که این تغییر را محسوستر
مشاهده کردهاند مانند دریای مدیترانه ( Nahrgangو همکاران،
 .)2010در کل نشانگرها بهشدت تحت تاثیر دما و شوری هستند
( Cailleaudو همکاران .)2007 ،در زمان رسیدگی جنسی و فصل
تخمریزی گنادها فعالیت آنزیم ) (CATافزایش مییابد ( Nahrgangو
همکاران )2010 ،که تحقیق حاضر نیز بیانگر همین موضوع بود و
میزان ) (CATبهطور معنیداری در فصل گرم از فصل سرد بیشتر
بود )1991( Viarengo .نیز نتایج مشابهی ارائه داد که کاهش میزان
آنزیمهای آنتیاکسیدان در زمستان و افزایش آن در تابستان را به
فعالیتهای متابولیکی بدن نسبت داد که بیشتر بهعلت دوره
رسیدگی جنسی تکامل گنادها و تخمریزی آنها میباشدFilho .
( )2001تغییرات فصلی در میزان آنزیم  GSTرا در گونه Perna perna
گزارش کرد .درحالیکه  Regoliو همکاران ( )2006در گونه (Mytilus
) galloprovincialisهیچگونه تغییرات فصلی را گزارش نکردهاند.
فلزات سنگین در بدن موجودات زنده تجمع مییابند و با افزایش
تشکیل  ROSمیتواند باعث آسیب به پروتئین DNA ،و لیپید
( Regoliو همکاران )2004 ،مهار آنزیم ،اختالل عالمت
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دهندههای سلولی ،اختالل در هموستازی کلسیم گردند ( Stohsو
همکاران .)1995 ،فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان مانند CAT, GST
میتوانند بهمیزان غلظت و مدت زمانیکه موجودات در معرض آالیندهها
هستند و حساسیت گونه مورد مطالعه تغییر نماید ( Ballesterosو
همکاران .)2009 ،در تغییرات فصلی آنزیم ) (GSTنیز بین دو فصل
اختالف معنیداری گزارش گردید که در فصل گرم میزان آن بیشتر
بود این افزایش میتواند بهدلیل چرخه تولیدمثلی و افزایش رشد گونه،
دما میزان اکسیژن محلول آب میزان آالیندهها و  pHآب باشد (Sifi
و همکاران .)2013 ،القای فعالیت آنزیم ) (GSTبهعنوان یک نشانگر
آلودگی شناخته شده است ( Hayesو همکاران .)2010 ،در برخی از
مطا لعات صورت گرفته در این زمینه با افزایش میزان آالیندههای
فلزات سنگین در بافت موجودات باعث افزایش میزان  ROSمیگردند
که این خود باعث تحریک افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان
میگردد ( Bagnyukovaو همکاران .)2006 ،در مطالعهای که
 Giarratanoو همکاران ( )2013انجام دادند رابطهای مثبت و معنیدار
بین میزان آهن و  ROSدر صدف دوکفهای را گزارش دادند .صدفهای
دوکفهای از لحاظ علمی بهعنوان شاخصهای زیستی مناسب برای
پایش زیستی آلودگی آب مورد استفاده قرار گرفتند .بررسیها ،نقش
فلزات را در آسیب اکسایشی و نیز غلبه بر عملکردهای آنزیمهای
آنتیاکسیدان مثل  CATبهوضوح مشخص کرد ( Vlahogianniو
همکاران .)2007 ،مطالعات  Jingو همکاران ( )2007نشان داد که
تجمع فلزات سنگین سرب و مس در پوسته صدف مرواریدساز محار
میتواند فعالیت آنزیمهای  GPXو  SODرا بهروش مشابهی تغییر
دهند .افزایش سطح آنزیمهای  ،CAT ،GSTدر صدف محار در تابستان
پاسخی است برای مقابله با اثرات مختلف تکاملی ،فصلی و زیست
محیطی در طول چرخه عمر صدف که قبالً توسط )2005( Borkovic
گزارش شده است .متابولیسم دوکفهایها با تغییر فصل در پاسخ به
پارامترهای غیرزنده مانند شوری ،دما ،میزان اکسیژن و ویژگیهای
بیوتیک مانند در دسترس بودن مواد غذایی و چرخه تولیدمثل تغییر
میکند ( Livingstoneو همکاران .)1981 ،دوکفهایها بهدلیل برخی
فاکتورهایی مانند پراکنش جغرافیایی وسیع ،فراوانی ،ریزهخوار بودن،
توانایی تحمل باال نسبت به تغییرات محیطی ،جمعیت ثابت ،اندازه
مناسب ،سازگار بودن با شرایط جدید ،توانایی مطالعه در محیط و
آزمایشگاه گونه مناسبی برای اینگونه مطالعات است .بهطورکلی میزان
فلزات سنگین که در بافت نرم صدف دوکفهای و رسوبات منطقه مورد
مطالعه اندازهگیری گردید نسبت به استاندارهای
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مرتبط بهطور قابل مالحظهای کمتر بود .با توجه به آلوده نبودن
موجود و محیط مورد بررسی لذا تغییرات دیده شده در میزان غلظت
آنزیمها در ایستگاه و فصول مختلف را نمیتوان بهمیزان آالینده ارتباط
داد و تحقیق صورت گرفته همبستگی معنیدار ضعیفی بین میزان
فلزات سنگین در بافت و آنزیمها پیدا کرد.
مطالعه حاضر همبستگی معنیدار ضعیفی بین میزان فلزات
سنگین در بافت و آنزیمها نشان داد .با اینحال به این دلیل که میزان
آنزیمها در حد طبیعی بود نمیتوان با اطمینان بیان کرد این گونه
نشانگر مناسبی برای نشان دادن میزان تجمع فلزات سنگین مانند
سرب و کادمیوم و نیکل باشد.
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