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 چکیده

توجه جهانی را به خود جلب نموده است. این سموم پس  ،اقتصادی -سموم جلبکی به دلیل نقش در مسمومیت انسان و تأثیرات اجتماعی

در . دنتجمع می یاب، ه از این جلبکهاکنند صدف های فیلترکننده تغذیه پیکرهدر گشته داینوفالژله تولید های  جلبکشکوفایی برخی از 

در بافت عضله صدف های صید شده از بخش شمالی خلیج فارس )بندرعباس، بندرلنگه  ASPو  PSPمطالعه حاضر دو گروه از سموم 

 ،آماده سازی که پس از عدد  03تعداد نمونه جمع آوری شده از هر منطقه  دریای عمان )چابهار( مورد آنالیز قرار گرفت. و و بوشهر( 

  169/0از پایین تر از حد تشخیص تا  PSPمیزان . مورد آنالیز قرار گرفتند  ELISA با استفاده از  AOACاستخراج بر اساس روش 

 نشان داد که تمامی نمونه ها سالم بودند.مقایسه با مقادیر استاندارد . ندنانوگرم/گرم صدف متغیر بود 744/9تا   ASPمیزان  و 

 

   ، خلیج فارس، دریای عمانPSP ،ASP، بیوتوکسین های دریایی : لغات کلیدی

 

 

 

 
ده مسئول نویسن*



 ...در بیوتوکسین های دریایی بررسی واندازه گیری                                                                          و همکاران رتضویم

126 
 

 مقدمه
به عنوان یک منبع پروتئینی ارزشمند در سبد غذایی  آبزیان

 51بسیاری از مردم وجود دارد و تخمین زده می شود که بین 
درصد از پروتئین های حیوانی از منابع آبی تأمین می  02تا 

مقادیر زیاد چربی های غیر  (. دارا بودنFAO, 2008شود )
اشباع و کلسترول کم، باال بودن میزان هضم و جذب پروتئین 
آن ها را به صورت یکی از مهم ترین تولیدات بسیاری از 

 آبزیان این وجود این کشورها از جمله ایران در آورده است . با
 سموم و آلودگی ها بعضی از خطرناکی میزان دارای توانند می

 برای هم و ماهی برای هم است ممکن باشند کهتجمع یافته 
 باشد.  مخاطره آمیز کنند می مصرف را ها آن که افرادی

 هزار 02 از بیش عامل جلبکی، سموم دنیا، سراسر در     
 توأم درصد 1/5 میر و مرگ نرخ با که بوده سال در مسمومیت

 سلولی تک های جلبک جلبکی، سموم باشند. منشاء می
 و یافته تکثیر زیستی، مساعد شرایط به پاسخ در که هستند
 تولید را «شکوفایی= بلوم» یا ها سلول از متراکمی هایانباشت

 کم تراکم در سمّی های گونه موارد، از بسیاری در . کنند می
 زیست محیط و ها انسان بر آوری زیان اثرات و دارند وجود
 ارگانیسم این با عمومی صورت به سمّیت امّا کنند، نمی فراهم

 می پیدا انباشت باالیی تراکم در که دهد می روی زمانی ها
 را کنندمی سموم تولید ها فیتوپالنکتون که شرایطی. کنند

گونه از  02نامند. تقریباً  می ”مضر جلبکی( بلوم) شکوفایی“
داینوفالژله ها و شمار کمی از دیاتومه ها سموم جلبکی را 

از تمام گونه های جلبکی(  %0تولید می کنند )کمتر از 
(Garthwaite, 2000 .)و ها زئوپالنکتون دار، صدف نرمتنان 

پالنکتون خوار سموم را اغلب با اثر بیماری کم یا بدون  ماهیان
می کنند و از طریق زنجیره غذایی تغلیظ خود  بیماری در بدن

موجب انتقال سموم می گردند. پنج گروه مهم از سموم 
 تاثیر گذار بردر گروههای جلبکی شناسایی شده است که 

 ,Neurotoxic Shellfish Poisoning)  سیستم اعصاب

NSP ،)ایجاد کننده اسهال (Diarrhetic Shellfish 

Poisoning, DSP ،) کنندهفلج (Paralytic Shellfish 

Poisoning, PSP ،)ایجاد کننده فراموشی (Amnesic 

Shellfish Poisoning, ASP ) به ترتیب با عالیم اختصاری 

DSP, NSP  PSP,  وASP  .جا می گیرند 
 انسان، در (توکسین ساکسی) PSPسموم  اثر اولیة مکان     

 کمتر در عالئم سمّ، اتصال با که است محیطی اعصاب سیستم

در حقیقت این سموم اثرات خود . گردندمی آغاز ساعت یک از
را با میل فراوان برای اتصال به مکان یک کانال وابسته به ولتاژ 
سدیم آغاز می کند که موجب منع هدایت کانالی گردیده و در 
نتیجه بالک در فعالیت سلول های عصبی بوجود می آید 

(Boelsterli, 2003.) با مسمومیت، این دةکنن فلج شکل 
 دقیقه 02 تا 1 طیّ ها، لب و دهان( tingling) شدن مورمور

 احساس این .دهد می روی آلوده، خوراکی صدف مصرف از بعد
 حسی بی و یابد می گسترش نیز بدن های بخش دیگر به
(numbness )نهایت در. گردد می هویدا شدن مورمور از بعد 

 شامل دیگر عالئم. دهند می روی تنفسی نارسایی و فلج
 زدن، حرف جویده آتاکسی، درد، سر دهانی، دور پراستزی
 مغزی، اعصاب اختالل محیطی، فلج عضالنی، ضعف سرگیجه،

 شکمی، درد ، فاژی دیس تشنگی، بزاق، ترشح استفراغ، تهوع،
  .(5031)نبی پور،  است( شایع کمتر) اسهال و تنفسی نارسایی
سموم جلبکی به طرق مختلف می توانند تاثیرات البته 

نابهنجاری بر ارگانیسم های دریایی داشته باشند. گزارش شده 
می تواند موجب مرگ و میر گسترده ای در  DOاست که 

 Work  (ماهیان پالژیک و نهایتا پرندگان و پستانداران گردد

et al., 1993 .) مرگ و میر گسترده پرندگان در کالیفرنیا در
و همچنین در باجا کالیفرنیا درفاصله  5990و  5995الهای س

رخ داد. بنظر می   DAبوسیله سم 5990و  5991سالهای 
 ((mackerelماکرل و رسید این پرندگان از ماهیان آنچووی

این  . تغذیه کرده بودند  P.pungnus و P.australis آلوده به
  DAبه تولید سم   P.australisاولین گزارش بود که در آن 

و همکاران در    Walz et al., 1994)) .Amzil دشمرتبط می
در مجرای  OAنشان دادند که سموم گروه  5990سال 

تجمع می یابد که می  فیلترفیدینگ پوستانهاضمه سخت 
تواند تهدید جدی برای صنعت آبزی پروری باشد.  در سال 

  Chesapeakeدر خلیج  Pfiesteria piscicidaبلوم  5991
ملیون دالری به صنایع غذایی  12موجب ایجاد خسارت 

. تغذیه از آنچووی های آلوده به (Morris, 1999)دریایی شد
DA  موجب مرگ صدها پلیکان قهوه ای و مرغ های ماهیخوار

 ( ,Toddگردید 5995دیگر در سواحل کالیفرنیا در سال 

تونی گاها این مقادیر به های بلوم فیتوپالنکدر زمان (.1993
های غیر بلوم نیز سموم شدت افزایش می یابند. در زمان

فیتوپالنکتونی به دلیل درجه سمیت باال و تاثیرگذاری در 
سموم پایدار تولید های پایین قابل توجه می باشند.  غلظت
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شده در ارگانیسم های دریایی مصرف کننده جلبکها  مانند 
ه و وارد سطوح باالیی زنجیره سخت پوستان ها تجمع یافت

غذایی می گردد. اگرچه تعداد زیادی از ارگانیسم های دریایی 
از حوادث   %92قابلیت تجمع سم را دارند، اما تقریبا حدود 

مسمومیت های دریایی از غذاهای دریایی ناشی شده اند که 
و   Soames-Mraci, 1995)بوده اند )  مرتبط با نرم تنان

 و کفه ایهای فیلتر فیدینگ هستند.بهترین مثال د
 در ساحلی مرز ترین بیش بودن دارا با هرمزگان استان      

 ها، پاالیشگاه نظیر مختلفی و مهم صنایع وجود و کشور جنوب
 دیگر طرفی از. است مهم بسیار اقتصادی نظر از... و ها اسکله
 عادی مردم غذایی سبد در ارزشمند منبع یک عنوان به ماهی

 ,.Sharifian et al) باشد می استان این صیادی جوامع و

میزان  زمینه در متعددی تحقیقات اخیر های سال در(. 2011
 تجمع سموم در جانداران دریایی و خطر ناشی از مصرف آن ها

 ,.Katikou et al., 2009; Wong et alاست ) شده انجام

2009; Batoreu, et al., 2005از  اطالعاتی وجود این (. با
وجود  میزان تجمع سموم دریایی در صدف و آب خلیج فارس

مطالعه اندازه گیری سموم دریایی  از این رو هدف این ندارد.
PSP  وASP جمع آوری شده از خوراکی  های در صدف

 بوده است. سواحل خلیج فارس و دریای عمان
 

 مواد و روش ها
از سواحل بندر عباس، بندرلنگه،  زنده صدف های دو کفه ای

در محدوده زمانی جاسک، چابهار جزیره الرک و هرمز، بوشهر، 
شناسایی نمونه پس از و جمع آوری 5039پاییز سال تا بهار 

 ی صید شده از بندرعباس. صدف هاندفریز شد  –02در دمای 
 Circenithaبندرلنگه گونه  ،Calista Umbonellaگونه 

calypiga،  جاسک گونهPinctada radiata  و چابهار گونه
Chlamys rosenbergii  .موقعیت دقیق نمونه برداریها در بود

آنالیز نمونه ها با سه بار تکرار . نشان داده شده است 5شکل 
 بود. نمونه 52انجام پذیرفت و هر تکرار در بر گیرنده حداقل 

 ASP م شاملمودسته س 0برای شناسایی  ELISAکیت های 
 Institute for Marine)از یک شرکت کانادایی  PSPو 

Bioscience )قبل از شروع کار با دستگاه خریداری شد .
ELISA تمیز  صدف ها از فریز خارج و پس از شستشو و

کردن گوشت آن جدا گردید. از دستورالعمل سازنده کیت برای 
گرم  5بدین صورت که به  شناسایی سموم استفاده گردید.

دقیقه  5لی لیتر آب اضافه و به مدت می 5گوشت صدف 
 %522تانول امیلی لیتر  0مخلوط گردید. در ادامه به نمونه 

به مدت  x0222 دقیقه به هم زدن، در دور  5اضافه و پس از 
محلول پس از رقیق سازی به  دقیقه سانتریفیوژ گردید. 52

ریخته  ELISAمیکرولیتر در درون چاهک های  12میزان 
میکرولیتر استاندارد سموم اضافه و به  12شد و در ادامه به آن 

دقیقه اجازه داده شد تا واکنش بین آنتی بادی و  02مدت 
 12آنتی ژن صورت پذیرد. پس از شستشوی چاهک ها، 

اضافه و  Chromogenمیکرولیتر محلول سوبسترا و 
دقیقه در درجه حرارت اتاق در  02به مدت انکوباسیون 

تاریکی انجام پذیرفت. در مرحله آخر میزان جذب براساس 
  دستورالعمل شرکت سازنده کیت ها قرائت گردید. 
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 : موقعیت محلهای نمونه برداری1شکل 

 
 نتایج

در گونه  ASPو  PSPنتایج حاصل از اندازه گیری سموم  
های مختلف صدف های خوراکی صید شده از سواحل 

 5، بندرلنگه، جاسک و چابهار در جدول ، بوشهربندرعباس
 نشان داده شده است. 

 

 شمالی خلیج فارس و دریای عمانسواحل در صدف های صید شده از  ASPو  PSP *گرم(بر میزان سموم )نانوگرم :1جدول 

 گونه صدف 

 Calista Umbonela Circenitha 

calypiga 
Pinctada 

radiate 
Chlamys 

rosenbergii 
Solen sp. Saccostrea 

cucullata 

 الرک      ،بندرعباس 

 وهرمز

 بوشهر          بوشهر     چابهار       بندر جاسک                  بندرلنگه      

PSP ND *201/2±212/0 *210/2±111/0 *250/2±905/0 299/2±010/2 *150/2±251/5 
ASP ND ND *510/2±010/2 *05/2±111/5 ND ND 

 ( در بین گونه های مختلف صدف می باشد.P < 0.05بیانگر تفاوت معنی دار )* 

  

میزان هر دو نشان داده شده است.  5همان گونه که در جدول 
)صید شده  C. umbonellaدر صدف های  ASPو  PSPسم 

 .Cدر صدف های  ASPاز ساحل بندرعباس و هم چنین 

calypiga )صید شده از ساحل چابهار( ،Solen sp.  صید(

)صید شده از سواحل  S. cucullataو  (شده از ساحل بوشهر
 پایین تر از حد تشخیص دستگاه بود.  جزیره هرمز و الرک(
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 ودریای عماندرمناطق مختلف خلیج فارس  PSPتوزیع:   2 شکل

 

درمناطق ساحلی خلیج    ASPو PSPتوزیع   0و0شکل های 
توان ا نشان می دهد با توجه به شکل میفارس ودریای عمان ر

دریافت که گونه های بررسی شده در دریای عمان دارای 
  .هستند PSPمقادیر باالتری از 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درمناطق مختلف خلیج فارس ودریای عمان ASPتوزیع :3شکل
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 .Cدر صدف  ASPو  PSPباالترین میزان هر دو گروه از سم 

rosenbergii  و به ترتیب جمع آوری شده از ساحل چابهار
  . نانوگرم/گرم اندازه گیری گردید 111/5و  905/0برابر 

نشان داد که میزان هم چنین نتایج حاصل از اندازه گیری 
در بین گونه های مختلف از لحاظ آماری  ASPو  PSPسموم 

 ( است. p< 0.05دارای تفاوت معنی داری )
   

 بحث
بیماری و مرگ و میر با مسمومیت فلج کننده توسط مصرف 

ست. این در قرن های گذشته نیز ثبت گردیده ا( PSPصدف )
ترین سموم صدفی هستند. سموم شایع ترین و گسترده
ها بیماری ساکسی توکسینترکیبات ایجاد کننده این 

(STXs( می باشد )Wang, 2008.)  گروه از  11تاکنون
 Wieseساکسی توکسین ها جداسازی و شناسایی شده است )

 DOو   OAمسمومیت حاصل از سم   (. 0252و همکاران، 
 0252و  0229در منطقه آسیای شرقی  به ترتیب در سالهای 

 (. Anderson, 2009; Etheridge, 2010گزارش گردید )

 Solenکمترین میزان سموم در صدف در مطالعه حاضر      

sp میزان سم .  صید شده از ساحل بندرعباس  ثبت گردید
PSP اسکالوپ شناور در صدف C. rosenbergii  صید شده از

ساحل چابهار دارای باالترین مقدار در مقایسه با دیگر گروه ها 
تواند به بروز تعداد بیشتر رخداد که این موضوع احتماالمی  بود

کشند قرمز دردریای عمان در مقایسه با خلیج فارس نسبت 
 داد.

خوراکی به میزان  فدر صدف برای مصر PSPحد مجاز       
میکروگرم/ گرم بافت عضله صدف تعیین شده است  3/2
(FAO, 2004 واضح است که میزان سموم .)PSP  اندازه

ف در این مطالعه بسیار گیری شده در گونه های مختلف صد
با این وجود نمونه پایین تر از حد مجاز تعیین شده می باشد. 

در  PSPهای متعددی از گونه های صدف با میزان باالی 
مقایسه ای از داد ه های  سراسر جهان گزارش شده است. 

بدست آمده در مطالعه حاضر با سایر داد های گزارش شده در 
 مده است. آ 0جدول  

 

 با سایر نقاط جهان PSPمقایسه داده های حاضر از مطالعه حاضر برای سم   :2جدول 

 مرجع غلظت گزارش شده نوع صدف محل جمع آوری صدف

 مطالعه حاضر کمتر از حد مجاز C. rosenbergii چابهار

 (0252و همکاران ) Reboreda میکروگرم/ کیلوگرم صدف 122 ± 02 - سواحل اسپانیا

 (0252و همکاران ) Costa گرم 522میکروگرم/  3 حداقل Clinocardium sp آالسکا - Aleutianجزیره 

Mytilus trossulus گرم 522میکروگرم/  501 حداکثر 

 Mussuloو  Luandaخلیج 

 در آنگوال

Semele proficua باالتر از حد مجاز Vale ( 0229و همکاران) 

 

  FAO (0221 حد مجاز میزان سموم )ASP  02در صدف را 
میکروگرم در گرم بافت عضله اعالم نموده است. همان گونه 

نشان داده شده است میزان این سم نیز در  5که در جدول 
تمامی گونه های صدف صید شده از نواحی مختلف خلیج 

یا  ASPفارس بسیار پایین تر از حد مجاز تعیین شده بود. 
مسمومیت فراموشی با صدف به وسیله گروهی از سم های 

در صورت محلول در آب به نام دومیک اسید ایجاد می گردد. 
وجود مصرف صدف هایی با غلظت های باالی سم در صدف، 

 روی مرگ و کما تشنج، نفس، تنگی ساعت، 1 تا 0 طیّ پس از

 برندمی در به سالم جان شدید بیماری از که کسانی. دهد می
. شوندمی مدت کوتاه حافظة همیشگی دادن دست از دچار

دومیک اسید به طور طبیعی توسط جلبک های میکروسکوپی، 
تولید می گردد  Pseudo-nitzschiaبه ویژه دیاتومه های 

(Mohd Syaifudin et al., 2009 .) وجود دومیک اسید در
صدف در مکان های متعددی از جهان گزارش شده است 

(FAO, 2004; Garthwaite, 2004; Costa, 2005.) 
در مطالعه حاضر میزان سموم در گونه های مختلف صدف      

( بود. مطالعات متعددی p<0.05دارای تفاوت معنی داری )
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از گونه ای به  نه تنها نشان داده است که میزان تجمع سموم
متفاوت است  ، بلکه در گونه های مشابه نیزگونه ای دیگر

(Noguchi & Arakawa, 2008; Vale et al., 2009 هم .)
چنین ثابت شده است که فصل صید، ویژگی های فردی و 
حتی نوع اندام مورد بررسی در در نوع و مقدار سم تجمع یافته 

 .(Yu & Yu, 2002مؤثر است )
و  PSPمطالعه اولیه بر روی میزان تجمع سموم جلبکی      

ASP  در گونه های مختلف صدف صید شده از بخش های
گوناگون حوضه شمالی خلیج فارس و دریای عمان به وسیله 

نشان داد که میزان تجمع این سموم به میزان  ELISAتست 
قابل توجهی پایین تر از استانداردهای مجاز تعیین شده می 

را در باشد و مصرف این گونه صدف ها خطری از لحاظ سموم 
اهد داشت. با این وجود از آن جایی آماری دقیقی از پی نخو

میزان مصرف صدف در کشور وجود ندارد، نمی توان میزان 
خطر را به طور دقیق پیش بینی نمود. از طرفی دیگر تجمع 
سموم جلبکی نه تنها در صدف بلکه در گونه های دیگر از 
قبیل ماهی نیز گزارش شده است. از این رو ضروری است که 

ش مدونی برای بررسی این گونه سموم در فصول و گونه پای
های مختلف، علی الخصوص در جوامع با مصرف باالی آبزیان 

 تدوین گردد.
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Abstract 

Marine algal toxins have drawn worldwide attention because of their involvement in human 

intoxication and the socio-economic impacts. Marine biotoxins have been produced by harmful 

bloom algae, known as dinoflagellate. In the present study, two groups of toxins, i.e. PSP, ASP 

analyzed in the muscle of shellfish caught from the north parts of the Persian Gulf (Bandar Abbas, 

Bandar Lengeh, Boushehr) and Oman Sea (Chabahar). Sample preparation and extraction were 

done according to AOAC methods and by ELISA. PSP amounts in the shellfish samples ranged 

from ND-3.962 and ND-1.477 ng/g muscle. The results showed all samples were safe 
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