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چکیده
نرمکننده1

در محصوالت پالستیکی ،یک خطر جدی برای سالمت موجودات زنده
استفاده گسترده از دی -اتیل فتاالت ( )DEPبه عنوان
میباشد ،زیرا امکان نشت و ورود آن به محیط اطراف وجود دارد .در این مطالعه به بررسی هپاتوتوکسیسیتی ناشی از تیمار با  DEPدر
ماهیان طالیی ( )Carassius auratusپرداخته شده است .مقدار  LC50حاد  96ساعته با استفاده از آنالیز  Probitبه میزان >4 mg/L
تعیین گردید .سه غلظت زیر حدکشندگی  1/10th ، 1/5thو  1/20thاز  DEP LC50برای  7و  14روز مورد استفاده قرار گرفتند .نمونههای
خون و کبد خارج شده و از کبد پس از پرفیوژن با سالین ،هوموژنیت تهیه شد .در این مطالعه محتوی پراکسیداسیون لیپدی ()LPO/MDA
به عنوان شاخص اختالالت غشایی ،محتوی پروتئینهای کاربولینه ( )CPو سطوح  ALTو ( ASTمارکرهای نکروز کبدی) افزایش
یافتند .همچنین ظرفیت آنتیاکسیدانی تام ( )TACهوموژنیت کبدها کاهش یافت .خالصه آنکه DEP ،موجب هپاتوتوکسیسیتی در
ماهیان مورد آزمایش از طریق القاء استرس اکسیداتیو و متعاقب آن بروز ناپایداری در غشاهای سلولی شده است.
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امروزه با رشد فزاینده عرضه و تقاضا برای محصوالت پالستیکی،
دفع و رهایش ذرات سازنده این مواد سنتتیک به محیطزیست
نیز رو به فزونی گذاشته است .استرهای اسید فتالیک ()PAEs
با نام عمومی فتاالت 1در محصوالت متنوع پالستیکی ()PVC
به عنوان نرمکننده و شفافکننده مورد استفاده قرار میگیرند.
بررسیها نشان داده است که بین ذرات  PAEsو سایر ذرات
سازنده پالستیک پیوندهای ضعیفی وجود دارد و به همین علت،
تحت شرایط خاص نظیر تغییرات دما و فشار ،ذرات PAEs
بهراحتی از محل استقرار خود جدا میشوند و به محیط اطراف
بهویژه به درون اکوسیستمهای آبی راه پیدا میکنند .در
محیطهای آبی کشورهای در حال توسعه ،غلظت کلی فتاالتها
گاهی از  200میکروگرم در لیتر نیز باالتر میرود .فتاالتها از
مسیر پوست ،آبشش و سیستم گوارش همراه با غذا جذب
بسیاری از بافتهای بدن بیشتر آبزیان میشوند ( US EPA,
 .)1980 & 1993ساالنه در حدود  3میلیون تن از مشتقات
 PAEsدر صنایع مختلف استفاده می شوند
( .)Golestanzadeh et al., 2019میزان فراریت  PAEsبسیار
کم است ،لذا پس از ورود به محیطهای آبی و به علت ماندگاری
زیاد در آب ،بهراحتی میتوانند به بدن موجودات زنده راه یافته
و برخی آسیبهای بافتی را ایجاد نمایند (.)Cao et al., 2018
در محیطهای آبی ،فعالیتهای میکروبی اصلیترین مسیر در
تجزیه و حذف  PAEsاز محیط هستند (.)Yu et al., 2020
بررسیها مشخص نموده است که  PAEsپس از بتا-
اکسیداسیون در بدن موجودات زنده به مونوالکیل فتاالت تبدیل
میشود که تا  6ماه در برخی بافتها قدرت ماندگاری دارد و
موجب بروز اثرات سمی در آنان خواهند شد ( Jiao et al.,
.)2020
نتایج بررسیها نشان داده است که میزان آسیبهای بافتی ناشی
از  PAEsبستگی تام به غلظت و مدت زمان برخورد بافتها با
آنان دارد .ترکیب دی -اتیل فتاالت ( 2)DEPبا فرمول
ساختمانی  C12H14O4یکی از انواع  PAEsمیباشد که در
محصوالت پالستیکی نظیر اسباببازیها ،مسواک ،چسب
نواری ،حالل الک ناخن ،پوششهای بستهبندی مواد غذایی و

 ...مورد استفاده قرار میگیرد .مشخص شده است که یک درصد
از  DEPموجود در طبیعت با شستشوی انواع پالستیکها ،به
آبهای جاری اطراف وارد میشود .در کشور امریکا نیز در حدود
 72تن از  DEPبه هوا و آبهای جاری وارد شده و موجب بروز
مسمومیت در موجودات زنده میشود .همچنین بخشی از DEP
موجود در طبیعت به صورت تبخیر از محصوالت گوناگون وارد
اتمسفر میشود و مسمومیتهای تنفسی ایجاد میکند .در
امریکا میزان حضور  DEPدر نمونههای آبهای آشامیدنی در
دامنه  0/010–1میکروگرم در لیتر متغیر است .غلظتها کم
تا حد  3میکروگرم در لیتر از  PAEsموجب بروز آسیبهای
بافتی در آبزیان میشود (.)US EPA, 1993; WHO, 2003
از سوی دیگر ،میزان حضور و تجمع  DEPدر بدن ماهیان
مختلف  0/3-1/7میلیگرم در کیلوگرم محاسبه شده است
).(DeVault, 1985
در ارتباط با نوع مکانیسم سمیت  ،DEPبررسیها نشان داده
است که تیمار رده سلولی  PC12با  DEPموجب افزایش
غیرطبیعی تولید رادیکال های آزاد اکسیژنی ( )ROSو پروتئین
 Baxشده که در نتیجه آن میزان مرگ سلولی اپوپتازیس 3در
میان این سلولها افزایش داشته است ).(Sun et al., 2012
تیمار سلولهای الیدیگرت با  DEPموجب متورم شدن
میتوکندریها و شبکه اندوپالسمی و نیز افزایش تعداد
ماکروفاژهای اطراف آنان شده است ) .(Jones et al., 1993در
ماهی  Cirrhina mrigalaمسمومیت با  DEPاز سویی،
موجب کاهش فعالیت استیل کولین استراز در مغز ماهیان و
بروز اختالالت حرکتی شده و از سوی دیگر ،آسیبهای گسترده
ساختاری در کبد را بهدنبال داشته است ( Ghorpade et al.,
 .)2002تیمار  21روزه با نوع دیگری از فتاالت ها ()DEHP
( ) μg/L200-20در الرو ماهیان گورخری ( )Danio rerioنیز
موجب مهار فعالیتهای آنتی اکسیدانی و القاء آسیبهای
اکسیداتیو گردید (.)Boran and Terzi, 2019
بررسیها در سایر مدلهای جانوری نظیر رتها نشان داده است
که تیمار با  DEPموجب افزایش وزن کبد و بروز آسیبهای
غشایی در هپاتوسیتها شده است ).(Pereira et al., 2006
در مطالعهای دیگر ،بروز آسیبهای اکسیداتیو پس از ورود
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در این مطالعه ماهیان طالیی ( )Carassius auratusبه عنوان
مدل جانوری انتخاب گردید و برای این منظور ،از فروشگاههای
ماهیان آکواریومی در شهرستان شهرکرد خریداری شدند .این
ماهیان به طور متوسط  15گرم وزن و  7سانتی متر طول
Homogenate
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 DEPبه بدن رتها موجب بروز اختالالت شدید کبدی و تجمع
تریگلیسیریدها در این اندام شده که منجر به القاء بیماری کبد
چرب غیرالکلی شده است ( .)Akhtar, 2015در کرمهای خاکی
نیز تیمار با غلظتهای مختلف از  PAEsبا افزایش سنتز ROS
موجب تحریک فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی ،بروز
آسیبهای گسترده اکسیداتیو و تغییر در ماهیت و عملکرد ژنوم
( )DNAشده که در نتیجه این تغییرات از قدرت سازگاری و
ماندگاری این جانوران در محیط کاسته شده است (Wang et
) ROS .al., 2018; Song et al., 2019به متابولیتهای
رادیکالی اکسیژن مولکولی ( )O2نظیر رادیکال هیدروکسیل
( )•OHو آنیون سوپراکسید ( )•O2-گفته میشود که در شرایط
خاص و غیرطبیعی سنتز آنان در محیطهای سلولی و بافتی بدن
موجودات زنده افزایش مییابد و موجب القاء استرس اکسیداتیو
( )OSمیشود .آسیبهای اکسیداتیو ناشی از  OSموجب تغییر
در ساختار و فیزیولوژی بافتها خواهد شد .یکی از نتایج
نامطلوب  OSدر غشاهای سلولی ،شروع روند پراکسیداسیون
لیپیدی ( )LPOمیباشد که ضمن ایجاد تغییر در ساختار
غشاهای زیستی ،محصوالتی فرعی نظیر مالون دی آلدیید
( )MDAرا تولید میکند که این محصول بهنوبه خود زمینهساز
آسیبهای بعدی در فعالیت آنزیمها و  DNAخواهد شد.
بررسیها نشان داده است که سلولهای بدن موجودات زنده
برای مواجهه با  ROSو شرایط  OSمجهز به سیستمهای دفاع
آنتی اکسیدانی (آنزیمی و غیرآنزیمی) میباشد و بهسرعت وارد
عمل میشوند (.)Halliwell and Gutteridge, 2015
با توجه به آن ،امکان رهایش و ورود ذرات  DEPموجود در
محصوالت پالستیکی به محیط اطراف بهویژه منابع آبی ،مطالعه
حاضر به منظور بررسی اثر هپاتوکسیک احتمالی  DEPدر
ماهیان طالیی ( )Carassius auratusدر شرایط ثابت
آزمایشگاهی طراحی و به اجرا در آمده است.

داشتند .ماهیان طالیی در شرایط استاندارد ( 22±2درجه
سانتیگراد و دورههای  12-12ساعت نور -تاریکی) به مدت 7
روز جهت سازگاری با محیط جدید در آکواریومهای شیشهای با
ابعاد  80×40×30سانتیمتر با هوادهی کافی ،نگهداری شدند.
در هر آکواریوم حداقل  14قطعه ماهی طالیی وارد شد و آب
آنان دو بار در هفته همراه با سیفون کف تعویض میشد.
ترکیب دی -اتیل فتاالت (C12H14O4, CAS No. 84-( )DEP
 )66-2, 99.5% purityاز شرکت سیگما -الدریچ و سایر مواد
شیمیایی از طریق شرکتهای داخلی خریداری گردیدند.
در ابتدای کار مقدار  LC50حاد  96ساعته با استفاده از آنالیز
 Probitدر نرم افزار  SPSSبه میزان  <4میلی گرم در لیتر
( .)Finney, 1990در این آزمایش
تعیین گردید
غلظتهای افزایشیابنده  0/25-6میلیگرم در لیتر از ( DEPبا
سه تکرار مستقل و  14قطعه ماهی) مورد استفاده قرار گرفتند.
در ادامه پس از تعیین  ،LC50سه غلظت زیر حدکشندگی 1/5th
 1/10th ،و  1/20thاز  DEP LC50برای  7و 14روز (با سه تکرار
مستقل و  14قطعه ماهی در هر گروه) در آزمایشها استفاده
گردیدند .پس از پایان هر دوره زمانی ،نمونههای کبد و خون
تعدادی از ماهیان خارج و جمعآوری گردیدند.
برای جمعآوری نمونههای سرم خون ابتدا ماهیان با محلول
بنزوکایین بیهوش گردیده و سپس بهسرعت فاصله بین بالههای
دمی مخرجی با تیغ اسکالپل قطع گردید .نمونههای خون خارج
شده به لولههای آزمایش جهت سانتریفیوژ و جداسازی سروم
منتقل گردیدند .برای تهیه محلول بیهوشی از پودر بنزوکایین
در اتانول استفاده شد .در ادامه برای بیهوش کردن ماهیان1 ،
گرم از محلول مذکور در یک لیتر آب شهری وارد گردید
).)Nematollahi et al., 2010
جهت خارجسازی خون از بافت نمونههای کبدی ،پرفیوژن با
سالین نرمال به انجام رسید .پس از خرد کردن نمونههای کبد
در محلول بافر فسفات پتاسیم سرد ،به کمک روش اولتراسونیک
از آنان هوموژنیت 1تهیه گردید .جهت مهار فعالیت پروتئازی به
هوموژنیتها  PMSFافزوده شد و در فریزر  -70درجه
سانتیگراد نگهداری شدند .در شروع آزمایشها ،هوموژنیتها با
 10000دور در دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد برای 10
دقیقه سانتریفیوژ شد .مایع رویی (سوپرناتانت) حاصله ،جدا و
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در ادامه کار مورد استفاده قرار گرفت ( Torabi Farsani et

.)al., 2021
برای اندازهگیری غلظت مالون دی آلدیید به عنوان محصول
نهایی روند پراکسیداسیون لیپیدها ( )MDA/LPOدر
نمونههای کبد از تست سنجش میزان  TBARSیا محصوالت
 LPOواکنشدهنده با اسید باربی تیوریک ( )TBAاستفاده
گردید که به کمک آن به طور غیرمستقیم میزان نسبی تولید
 LPOشده در نمونههای کبد تعیین گردید .در این سنجش،
یک میلیلیتر از  10 TCAدرصد به سوپرناتانت نمونههای
کبدی اضافه گردید .پس از آن ،مخلوط حاصل با دور 5000 ×g
به مدت  10دقیقه سانتریفیوژ شده و به مایع باالیی سانتریفیوژ
محلول  TBAاضافه شد و در آخر نیز میزان جذب نوری MDA
در طول موج  532نانومتر مشخص و ثبت گردید .(Buege

مشخص در طول موج  593نانومتر مشخص و خوانده شد
(.)Benzie et al., 1999
کیت های تجاری ویژه سنجش تغییرات فعالیت آنزیمی
مارکرهای نکروز کبدی آالنین آمینو ترانسفراز ((Kit; )ALT
) # MAK052و آسپارتات ترانس آمیناز ((Kit; # )AST
) ERMAD457IFCCاز شرکت سیگما -الدریچ تهیه شدند.
در انتهای فرایند سنجش ،میزان جذب نوری این آنزیم ها در
طول موج  546نانومتر به روش اسپکتروفوتومتری تعیین و ثبت
گردید.
در تجزیه و تحلیلهای آماری نیز تمامی دادهها به صورت
 (SD)2به نمایش درآمدند .از روش  ANOVAیک طرفه و
پس آزمون Tukey's HSDجهت مقایسه آماری بین گروهها
(در نرم افزار  SPSSو سطح معنیداری  )p<0/05استفاده شد.

)and Aust, 1978

نتایج
نتایج موجود در شکل  1نشان میدهد که محتوی
 MDA/LPOدر تیمارهای مختلف از  DEPافزایش یافته است.
این افزایش فقط در تیمارهای 1/10th ، 1/5thاز  LC50معنیدار
( )p<0/05در پایان 14روز تیمار با  DEPبوده است .بیشترین
محتوی  LPOنیز در تیمار  1/5thاز  LC50در 14روزه به میزان
 57/60درصد نسبت به گروه شاهد مربوطه بود .افزایش محتوی
 LPOبه صورت وابسته به افزایش غلظت فتاالت بود (شکل .)1
دادههای موجود در شکل  2نیز بیانگر تاثیر تیمارهای  DEPبر
تغییرات محتوی  CPبوده که نشانگر سیر افزایشی وابسته به
افزایش غلظت فتاالت میباشد .بیشترین میزان افزایش در
محتوی  CPمربوط به تیمار  1/5thاز  LC50به میزان 49/37
درصد در پایان 14روز تیمار با  DEPنسبت به گروه شاهد
مربوطه بوده است (( )p<0/05شکل .)2
در شکل  3نتایج تاثیر تیمارهای  DEPبر میزان  TACدر
هوموژنیت کبد ماهیان طالیی نشان داده شده که سیر کاهشی
وابسته به افزایش غلظت فتاالت مشاهده میشود .کمترین میزان
 TACمربوط به تیمار  1/5thاز  LC50به میزان  -52/99درصد
در پایان 14روز تیمار با  DEPنسبت به گروه شاهد مربوطه
بوده است (( )p<0/05شکل .)3

1

2

)Carbolynated proteins (CP

4

)Means±Standard Deviation (SD
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یا میزان
در اندازهگیری محتوی پروتئینهای کاربولینه
پروتئینهای اکسید شده در هوموژنیت نمونههای کبدی0/5 ،
میلیلیتر از 2( DNPHو -4دی نیتروفنیل هیدرازین) 10
میلیموالر (در اسید کلریدریک) به سوپرناتانتها اضافه و برای
یک ساعت در دمای اتاق انکوبه شد .پس از افزودن محلول 10
درصد  ،TCAمخلوط جدید برای  20دقیقه با دور 3000 ×g
سانتریفیوژ شد .رسوب حاصله شستشو داده شده و در ترکیب
گوانیدین با فسقات پتاسیم ( pHبرابر  )2/3حل گردید .پس از
 15دقیقه میزان جذب نوری در طول موج  370نانومتر ثبت
شد (.)Levine et al., 1994
برای اندازهگیری ظرفیت آنتیاکسیدانی تام ( )TACدر عصاره
کل کبد ماهیان ،از تست  FRAPاستفاده شد .در این سنجش
کمپلکس تری پیریدیل تریازین فریک ( )Fe (III)-TPTZزرد
رنگ تحت تاثیر خاصیت احیاءکننندگی ترکیبات آنتیاکسیدانی
موجود در سوپرناتانت هوموژنیت کبدها به کمپلکس فروس آبی
رنگ تغییر ماهیت داد .میزان شدت رنگ آبی به صورت خطی
مرتبط با قدرت آنتی اکسیدانی نمونههای کبدی بود .در این
روش  1/5میلیلیتر از محلول تازه  FRAPبه  1میلیلیتر از
سوپرناتانتها اضافه و در دمای  37درجه سانتیگراد به مدت
 10دقیقه انکوبه گردیدند .در انتها ،میزان جذب نوری کمپلکس
آبی رنگ تولیدی ( )Fe2+-TPTZطی  4مدت دقیقه با فواصل
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شکل  :1تغییر در محتوی  LPO/MDAکبد ماهیان تیمار شده با
 .DEPحروف غیرهمنام اختالف معنیدار در  p<0/05دارند.

حروف غیرهمنام اختالف معنیدار در  p<0/05دارند.

حروف غیرهمنام اختالف معنیدار در  p<0/05دارند.

شکل  :4تغییر در فعالیت  ALTخون ماهیان تیمار شده با .DEP
حروف غیرهمنام اختالف معنیدار در  p<0/05دارند.

بررسی و مقایسه آماری در شکل  5نشانگر افزایش نسبی غیر
معنیدار ( )p>0/05در فعالیت  ASTدر خون ماهیان طالیی
به دنبال تیمار با  DEPاست .همچنین مشخص گردید که این
افزایش نسبی در فعالیت  ASTبا افزایش غلظت فتاالت پدیدار
شده است .بیشترین میزان فعالیت این آنزیم مربوط به نتیجه
تیمار 14روزه با غلظت  1/5thاز  LC50به میزان  14/64درصد
نسبت به گروه شاهد مربوطه بوده است (( )p>0/05شکل .)5

5
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در شکل  4دادههای مربوط به تاثیر تیمارهای  DEPبر فعالیت
 ALTدر نمونه های خون ماهیان طالیی نشان داده شده است.
بررسی آماری نشاندهنده افزایش نسبی غیرمعنیدار
( )p>0/05در فعالیت  ALTمتناسب با افزایش غلظت فتاالت
بوده است .بیشترین میزان فعالیت  ALTمربوط به تیمار 1/5th
از  LC50در پایان 14روز تیمار با  DEPبه میزان  33/83درصد
نسبت به گروه شاهد مربوطه بوده است (( )p>0/05شکل .)4

شکل  :3تغییر در میزان  TACکبد ماهیان تیمار شده با .DEP
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شکل  :2تغییر در محتوی  CPکبد ماهیان تیمار شده با .DEP
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شکل  :5تغییر در فعالیت  ASTخون ماهیان تیمار شده با .DEP
حروف غیرهمنام اختالف معنیدار در  p<0/05دارند.

بحث

et al. 2003; Cecarini et al., 2007; Purdel et al.,

) .2014در پژوهش حاضر تیمارهای  DEPموجب افزایش
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نتیجه آن اختالالت کبدی در آنان بوده است .در همین مطالعه
مشخص گردید که سمیت  DEPموجب افزایش غلظت
گلوتاتیون احیاء شده ( )GSHدرونسلولی شده است که در
سمیتزدایی و کاهش آسیبهای اکسیداتیو نقش مهمی بر
عهده دارد ) .(Kang et al., 2010در هم سویی با نتایج مذکور،
 Latifو همکاران ( )2019نیز نشان دادند که تیمارهای DEP
موجب گسترش  LPOو آسیبهای مربوطه در کبد ماهی
 Labeo rohitaشده است .عالوهبراین ،آسیبهای بافتی ناشی
از تاثیر  DEPدر کبد بچه ماهیان  Clarias gariepinusشامل
تخریب پارانشیم ،انسداد سینوزوییدها و کاهش ذخیره گلیکوژن
و چربیها بوده است ) .(Ikele et al., 2011در مطالعهای دیگر
مشخص گردید که تعدادی از فتاالتها از جمله  DEPبا القاء
 OSموجب تغییر فعالیت برخی از آنزیمهای آنتیاکسیدانی در
کبد ماهیان طالیی میشوند ( .)Zheng et al., 2013از سوی
دیگر ،در تیمارهای  DEPنیز به علت افزایش حجم
پراکسیزومهای هپاتوسیتی ،افزایش نسبی در وزن و سایز کبد
جانوران مشاهده میشود ) .(Okita and Okita, 1992تیمار
با  DEPدر موشهای سفید ماده نژاد سوئیسی موجب افزایش
آسیبهای اکسیداتیو ناشی از گسترش  OSدر کبد شده است
).(Prajapati and Verma, 2014
نتایج مطالعه حاضر نشاندهنده افزایش محتوی CP
(پروتئینهای کاربولینه یا اکسید شده) در کبد ماهیان طالیی
است .تغییرات محتوی  CPیکی از مارکرهای مهم در تشخیص
القاء استرس اکسیداتیو و آسیبهای مربوطه در محیطهای
سلولی است که کاربرد زیادی در تعیین مکانیسم سمیت انواع
آالیندهها دارد ) MDA .(Reznick et al., 1992و سایر
محصوالت روند  LPOنظیر  -2هگزانال ،با گروههای آمینی در
اسید آمینههایی نظیر لیزین یا گروههای سولفیدریل در اسید
آمینه سیستئین واکنش میدهد و در نتیجه ،پروتئینهای
مرتبط با این اسید آمینهها ،کاربولینه و غیرفعال میشوند .این
تغییرات موجب بروز اختالالت و ناپایداریهای سلولی در
ساختار غشاهای زیستی خواهد شد .گروههای کاربولینه در CP
ها از ماهیت برگشتناپذیر و پایدار برخوردارند و به همین علت
اختالالت سلولی نیز ماندگارتر خواهند بود (Dalle-Donnea
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یکی از پیامدهای منفی القاء  OSدر غشاهای سلولی ،گسترش
روند  LPOو آسیبهای مربوطه بوده است که در این میان
 MDAبه عنوان یکی از محصوالت فرعی  LPOزمینهساز بروز
آسیبهای بعدی و بیشتر در سلولها خواهد بود MDA .با
ایجاد پلهای عرضی بین ماکرومولکولها موجب تغییرات
ساختاری و عملکردی منفی در آنان می شود ( Halliwell and
 .)Gutteridge, 2015در مطالعه حاضر تیمار با  DEPموجب
گسترش روند  LPOدر بافت کبد ماهیان طالیی شده است.
بررسیها نشان داده که  DEPدر شرایط برونتنی ()in vitro
و نیز درونتنی ( )in vivoموجب افزایش رادیکالهای آزاد و
گسترش آسیبهای اکسیداتیو می شود ( ;Sun et al., 2012
 .)Boran and Terzi, 2019در هم سویی با نتایج مطالعه
حاضر ،نتایج سایر بررسیها نشان داده است که برای مثال،
 DEPدر ماهی  Cirrhina mrigalaموجب بروز تغییرات
منفی در کبد این ماهی شده که متناسب با گسترش  LPOدر
غشاهای هپاتوسیتهای این ماهیان بوده است ( Ghorpade et
 .)al., 2002در مطالعه  Kangو همکاران ( )2010نیز مشخص
شد که تیمار بچه ماهیان  C. gariepinusبا  DEPموجب
گسترش روند  LPOو افزایش میزان پروتئینهای اکسید شده
در سلولهای کبدی این ماهیان شده است (Ikele et al.,
) .2016همچنین تیمارهای  DEPدر ماهیان Paralichthys
 olivaceusموجب القاء  OSو گسترش آسیبهای اکسیداتیو
و افزایش روند  LPOدر هپاتوسیتهای این ماهیان بوده که

بررسی هپاتوتوکسیک ماهیان طالیی ...

آبزیان زینتی
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محیط درون بدن این جانوران دور نمودهاند .با این عمل ،به مرور
زمان از میزان و قدرت سیستمهای آنتیاکسیدانی در بافت کبد
ماهیان مورد آزمایش کاسته شده و به همین سبب در پژوهش
حاضر از میزان عددی  FRAPدر تیمار با  DEPکاسته شده و
افت میزان  TACمشاهده شده است .در تست  FRAPشیوه
مورد استفاده سیستم آنتیاکسیدانی غیرآنزیمی نظیر گلوتاتیون
احیاء شده یا ویتامینها برای خنثیسازی رادیکالهای آزاد با
انتقال تک الکترون به این عوامل اکسیدان بوده که نتیجه آن
احیاءشدگی اکسیدانها و کاهش میزان  TACخواهد بود
) .(Haung et al., 2005بر همین اساس میتوان عنوان نمود
که آنتیاکسیدانهای کبدی با انتقال تک الکترونها به
رادیکالهای آزاد موجب خنثیسازی آنان شده که به کمک
تست  FRAPبه اثبات رسیده است .بدینترتیب ،در مطالعه
حاضر بافت کبد در شرایط زیستی غیرطبیعی (آلودگی با
 ،)DEPبه مقابله با این شرایط نامطلوب پرداخته است .تست
 FRAPمصارف دیگری نیز دارد .برای مثال ،از این روش جهت
دستهبندی عصارههای مختلف گیاهی از نظر تفاوت در توان
آنتیاکسیدانی استفاده میشود (Szollosi and Varga,
) 2002یا در بدن آبزیان به منظور ارزیابی تاثیر سمیت آالینده
های محیطی کاربرد دارد ).(Hagger et al., 2005
کبد از جمله اندامهای مهم و حیاتی در بدن جانوری است که
در خنثیسازی آالیندههای محیطی وارد شده به بدن و نیز دفع
مازاد مواد با منشأ از داخل بدن به طور موثر وارد عمل شده و
در حین انجام وظیفه نیز با آسیبهای سلولی و بافتی زیادی
روبرو میگردد .ترانس آمینازهای  ALTو  ASTاز جمله
مارکرهای نکروز کبدی بوده که غلظت و میزان فعالیت آنان پس
از آسیبهای کبدی در خون افزایش مییابد .آالیندههای
محیطی از طریق مکانیسمهایی نظیر التهاب OS ،و مرگ سلولی
موجب تحریب هپاتوسیتها و رهایش  ALTو ASTبه جریان
خون میشوند (.)Adeniyi et al., 2010; Yao et al., 2019
بر همین اساس میتوان اظهار نمود که در پژوهش حاضر
تیمارهای  DEPبا افزایش روندهای اکسیداسیون سلولی (LPO
و )CPموجب ناپایداری و تخریب غشاء هپاتوسیتهای کبدی
شده که در نتیجه ،رهایش مارکرهای  ALTو ASTبه درون
خون به انجام رسیده است .در مقایسه با سایر بافتها ،بیشترین
میزان ترانس آمینازهای  ALTو ASTدر کبد وجود دارد .این

] [ DOR: 20.1001.1.24234575.1401.9.1.1.2

میزان  MDAدر کبد ماهیان طالیی تیمار شده گردید .لذا ،بر
این اساس میتوان اظهار نمود که  MDAافزایشیافته در
افزایش محتوی  CPدر این آزمایشها دخالت مستقیم داشته و
متناسب با افزایش  MDAبر محتوی  CPنیز افزوده گردیده
است CP .ها از روشهای دیگری نیز تولید میشوند از جمله،
کلیواژ اکسیداتیو پروتئینها میتواند از طریق مسیر آلفا-
آمیداسیون یا اکسیداسیون زنجیرههای جانبی گلوتامیل صورت
گیرد که در نتیجه ،پپتیدهای غیرطبیعی که در آنان انتهای
آمینی اسیدهای امینه بهوسیله مشتقات کتواسیل مسدود
شدهاند ،پدیدار میگردند ).(Berlett and Stadtman, 1997
در  Amaraو همکاران ( )2020مشخص کردند که فتاالتها
موجب افزایش محتوی  CPدر ساختارهای سلولی در کلیه
موشها میشوند ) .(Amara et al., 2020همچنین تاثیر سمی
سایر فتاالتها نظیر  DEHPموجب افزایش محتوی  CPدر
سلولهای قلب موشها شده که در نتیجه ،کارکرد طبیعی قلب
با مشکالت جدی روبرو شده است ).(Amara et al., 2019
موجودات هوازی همیشه در معرض اثرات آسیبرسان اکسیژن
مولکولی ( )O2بوده که این جنبه از عملکرد اکسیژن در ارتباط
با افزایش بیش از حد این گاز و سنتز غیرطبیعی انواع  ROSدر
محیطهای سلولی و مایعات بدن است .انواع  ROSضمن
اکسیداسیون ماکرومولکولهای زیستی موجب کاهش کارایی
سلولی و کاهش طول عمر آنان (القاء مرگ سلولی) نیز میشوند.
در مواجهه با این فرآیند آسیبرسان ،سیستمهای دفاعی
آنتیاکسیدانی (آنزیمی و غیر آنزیمی) وارد عمل میشوند.
آنتیاکسیدانها ترکیباتی هستند که رادیکالهای آزاد نظیر
 ROSرا پس از خنثیسازی از محیط درونی بدن موجود زنده
دور و حذف میکنند .در درون سلول و سطح غشاء سلولها
سیستمهای آنتی اکسیدانی وجود دارند و بهموقع عمل میکنند
( .)Halliwell and Gutteridge, 2015در پژوهش حاضر نیز
با استفاده از تست  FRAPکه طی آن آهن فریک به فروس
احیاء می گردد ،میزان  TACدر هوموژنیت کبد ماهیان طالیی
تیمار شده با  DEPاندازهگیری شد .از آنجاییکه بر اساس
نتایج موجود در این پژوهش مشخص گردید که  DEPموجب
القاء استرس اکسیداتیو (افزایش تولید رادیکالهای آزاد در بافت
کبد) میشود ،لذا سیستمهای دفاع آنتیاکسیدانی به مقابله با
عملکرد این رادیکالها پرداخته و ضمن خنثیسازی ،آنان را از
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در پژوهش حاضر نشان داده شد که  DEPواجد توان القاء
استرس اکسیداتیو و آسیبهای سلولی مربوطه در بافت کبد
ماهیان طالیی است .آسیبهای اکسیداتیو به صورت گسترش
روند  LPOو افزایش محتوی  CPدر هوموژنیتهای کبدی به
اثبات رسید .همچنین کاهش میزان  TACبیانگر افزایش
غیرطبیعی رادیکالهای آزاد و مصرف سیستمهای
آنتیاکسیدانی در کبد ماهیان تیمار شده با  DEPبوده است.
افزایش میزان مارکرهای نکروز کبدی ( ALTو )ASTنیز
نشانگر افزایش نفوذپذیری هپاتوسیتهای کبدی بوده است .بر
اساس این یافتهها DEP ،موجب بروز هپاتو توکسیسیتی در
ماهیان طالیی شده است.

تشکر و قدردانی
از مدیریت محترم شرکت سروش رویش سالمت بام ایرانیان
(شناسه ملی )14007667586 :جناب آقای علی عربی بابت
حمایتهای مالی و کارگاهی ،از مسئولین وقت دانشگاه شهرکرد
بابت پشتیبانی آزمایشگاهی و آقای دکتر محمد شادخواست به
جهت پیشنهادهای ارزندهشان ،تشکر و قدردانی میگردد.
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است ) .(Srivastava et al., 2004در مطالعه Nematdoost
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Abstract
The extensive use of di-ethyl phthalate (DEP) as a plasticizer in plastic products, is a major threat to
organisms as it leaches out easily from the plastic matrix into the environment. In this study, we
evaluated the hepatotoxicity in goldfish (Carassius auratus) upon treatment with DEP. The 96 hr
acute DEP LC50 value was determined as>4 mg/L, using probit analysis. Three sub-lethal
concentrations, 1/5th, 1/10th & 1/20th of DEP LC50 were used for 7 and 14 days. Blood and liver
samples were taken out, following liver perfusion with saline, homogenates were made. In this study,
the content of lipid peroxidation (LPO/MDA) as a marker for membrane disorders, content of
carbonylated proteins (CP), and the levels of ALT and AST (as hepatic necrosis markers) were
increased in the liver of DEP-treated fish. Meanwhile, the total antioxidant capacity (TAC) was found
to be lowered in liver homogentes. In brief, DEP caused hepatotoxicity in fish through induction of
oxidative stress followed by cell membrane instability.
Keywords: Phthalate, Fish, Oxidative stress, Antioxidants, Hepatic necrosis markers

