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تعیین میزان آناتوکسین a-در جلبكهاي سبز ـ آبي
اکوسیستمهاي آبي استان گیالن
 مریم فالحی کپورچالی :دانشیار دپارتمان اکولوژی پژوهشکدة آبزیپروری آبهای داخلی کشور ،مؤسسة تحقیقات علوم شییتتی
کشور ،بندرانزلی ،ایران

چکیده
شکوفایی شاخة جلبکهای سبز ـ آبی ( )Cyanophytaطی فصل تابستان نقش قابل توجهی در مرگ ماهیان استخرهای پرورشی
دارد .بنابراین ،به منظور بررسی میزان سمیت جلبکهای سبز ـ آبی غالب در استخرهای پرورش ماهیـان ررمـابی اسـتان رـی ن،
هشت رونه از این شاخه جداسازی و پس از کشت ،میزان سم آناتوکسین a-در آنها با روش رازکروماتوررافی با دسـتاا GC-
 MSتعیین شد .نتایج نشان داد که میزان سم در رونة  Aphanizomenon flos- aquaeبا  19/91میکروررم بر کیلوررم بـیش از
سایر رونههای مورد بررسی بود و کمترین میزان نیز در رونة  Oscillatoria sp.با  1/53میکروررم بر کیلوررم بـرآورد شـد .بـه
طور کلی ،شکوفایی زیاد جلبکهای مورد بررسی بـهخصـوص دو رونـة  Aphanizomenon flos- aquaeوAnabaena flos-

 aquaeمنجر به مرگ ماهیان در استخرهای پرورشی میشود.
واژگان کلیدی :استخرهای پرورشی ،سمیت ،شکوفایی ،راز کروماتوررافی.Aphanizomenon flos- aquae ،
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زصبی) ،هپاتوتوکسین (سـم کبـدی) و درماتوکسـین

 .1مقدمه
جلبکهـای سبزــ آبـی ،معـرو

بـه سـیانوباکترهای

پروکاریوت ،یکی از شاخه های مهم جلبکی است کـه
در اکثر اکوسیستمهای آبی مشاهد میشود .برخـی از
آنهــا انــوازی از متابولیــتهــای نانویــه مـــاننـــد
آنتی بیوتیک ،جلبک کش ،سیتوتوکسیک و آنـزیمهـای
مهـاری تولیـد مـیکـــننــد (.)Mundt et al., 2001
شکوفایی وسیع آن ها در دریاچه ها ،استخرها و برخی
نــوا ی اقیــانو هــا آر را دچــار مشــکل مــیکنــد
(Chorus & Bartram, 1999; Duy Skulberg, 1984

; .)et al., 2000ممکن اسـت بـا دفـع ترکیبـات فـرار
بازث طعم و بـوی بـد و نـامعبوو شـوند (

& Jones

 .)Korth, 1995بنابراین یوانات مسموم مـیشـوند و
مصر

آنها برای انسان خعرناک است.
چندین جنس از سیانوباکترها تشکیل بلومهـای

ســمی مــیدهنــد و ســموم آنهــا اختصا ــی اســت
( .)Carmichael, 1992; Rinehart et al., 1994ا تماالً
سنتز سموم یک نقعة دفـازی سـیانوباکترها در مقابـل
ملة اررانیسمهای دیار مثـل بـاکتریهـا ،قـار هـا،
زئوپ نکتونها و میکروجلبکهای یوکاریوت است.
 (1995) Kulikدریافت که از رشد قـار هـایی
با ررایش به بیمـاری هـای ریـاهی در آزمایشـاا بـه
وسیلة مادة تولیدشدة انـواو سـیانوفیتهـا جلـوریری
مــیشــود و آنهــا انتخــار مناســبی بــرای کنتــرل
بیولوژیکی در مقابل باکتریهـا و قـار هـای پـاتوژن
ریاهیاند .سموم سیانوباکتریایی یا سـموم مربـوب بـه
جلبکهای سبزـ آبی تا به ـال در آر دریاچـههـا و
منابع آر آشامیدنی در منـاط اروپـا ،شـمال امریکـا،
چین ،شـمال افریقـا و اسـترالیا رـزارش شـد اسـت
( .)Carmichael & Falconer, 1993سـیانوباکترها بـه
طور کلی سه نوو سم تولید میکنند :نروتوکسین (سم

(سم پوستی).
این سموم تـا بـه ـال بازـث مـرگ بسـیاری
یوانــات ،همچنــین در مــواردی بیمــاری انســانهــا
شـــد انـــد (.)Carmichael & Falconer, 1993

آناتوکسین k a-نروتوکسین آلکالوئیدی و آمینو آلکالوئید
نانویهای است که به وسیلة رونــههایی مثل ،Anabaena
،Aphanizomenon Flos-aquae

،Oscillatoria

 Cylindrospermumو  Phormidiumتولیــد مــیشــود
( .)Sivonen et al., 1989بیشـترین سـمیت ناشـی از
شکوفایی سیانوباکترها در آر های شـور و شـیرین از
نوو پپتیدی لقوی (هپاتوتوکسـیک) و خـانواد هـای
 Microcystinsو  Nodularinاست.
میکروسیستینها ،بهمنزلـة فـراوانتـرین سـموم
سیانوباکتریایی ،بازدارنـد هـای قـوی آنـزیم پـروتئین
فسفاتازهایند .معالعة آزمایشااهی دربارة یوانـات نشـان
داد است که میکروسیستینها زامـل مهمـی در پیشـرفت
تومورند .هپاتوتوکسینها از طری ایجاد خونریزی کبدی
در زرض چنـد سازت بازث مرگ میشود.
نروتوکســینهــای ســـیانوباکتریهــا شـــامل
 Anatoxin-a(s) ،Anatoxinsو  Saxitoxinمیشود.
) Anatoxin-a(sیاانــه نروکســین طبیعــی بــا
ساختار Nـ هیدروکسی روانیدین متیل فسفات استر و
از نظــر شــیمیایی و فیزیولــوژیکی بــا

Anatoxin-a

متفاوت است( Anatoxin-a .شکل  )R=CH3 ،1اولین
سم سیانوباکتریایی بود که از نظر ساختاری مشـخ
شد .این ترکیـب آلکالوئیـدی بـا سـاختار دو لقـهای
غیرزــادی اســت .آناتوکســین a-ســمیت بــاالیی دارد
( )LD50= 200 µg/kgو بهمنزلة زامـل کشـندة بسـیار
سریع نیز شـناخته شـد اسـت (.)Carmichael, 1989

آناتوکسین a-آرونیسـتی نیکوتنیـک قـوی اسـت کـه
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بــهمنزلــة زــاملی پــسسیناپســی ،دپ ریــز کننــد و

طری تأنیرات سـمی در زنجیـرة غـذایی دریـایی بـه

بلوکهکنندة ماهیچه های زصبی است .نشانه های آن در

مقدار قابل توجهی افزایش مییابد .ا تمال میرود که

یوانات شامل ررفتای زضله ،خفای ،تشنج و مرگ

ساسیت رونه های زئوپ نکتونی به سم سیانوباکترها

در نتیجة توقف تنفس در زـرض چنـد دقیقـه اسـت.

منجر به فشار انتخابی از نژادهای مقاوم و معلـور یـا

آناتوکسین a-بـه طـور کلـی بـه وسـیلة جلبـکهـای

رونههـایی از سـیانوباکترها شـود کـه بـه فراوانـی در

،Cylindrospermum spp ،Anabaena flos-aquae

محیطهای آبی یافت میشود (.)DeMott et al., 1991

flos-aquae

،Oscillatoria ،Aphanizomenon

 Anabaena circinalisایجاد میشـود .آناتوکسـن a-بـه

 .2مواد و روش کار

وسـیلة بـاکتریهـا تخریـب مـیشـود ( Kiviranta et al.,

 .1.2دستگاههای مورد استفاده

 )1991و در  pH>8ناپایدار است (.)James et al., 1997

 .1کوپــل  GC8000مــدل  Thermo questو

آلکالوئیـــد غیرســـمی پایـــدار دیهیـــدرو
آناتوکسین a-از تـودة پیــــر

Anabaena flos-aquae

Mstrio

 1000مدل  Fisonsبا منبع یونیزاسیون  70الکتـرون
ولت.

شناسایی شد و اخیراً اپوکسید آناتوکسین a-متابولیت

 GC-MS .2مـدل  QP 1100EX ،Shimadzuبـا منبــع

غیرســمی آناتوکســین a-نیــز از تــود هــای متفــاوتی

یونیزاسیون  70الکترون ولت .نـوو سـتون ،شـرایط

مشاهد شد است (شکل .)1

دمایی ستون و نحوة تزری به دستاا  GC-MSبـه
قرار زیـر اسـت :نـوو سـتون 5 CB ،30m

Cp-Sil؛

دمای اولیة ستون  40درجة سانتیرراد؛ زمان توقف
در دمای  40درجة سانتیرراد،یـک دقیقـه؛ سـرزت
افزایش دما  15درجة سانتی رراد بـر دقیقـه؛ دمـای
نهایی ستون  250درجة سانتیرراد؛ مدت توقف در
شکل  .1ساختارهاي نروتوکسینها ،آناتوکسینR= ،A( a-

 ،)CH3همووووو آناتوکسووووین ،)R=C2H5 ،A( a-و

دمای  15 ،250دقیقه؛ دمای محل تزری  250درجة

محصووو ت تيری ووی آ  ،دي هیوودرو آناتوکسووینa-

سانتی رـراد؛ دمـای منبـع یونیزاسـیون  200درجـة

( ،)R= CH3،Bدي هیدرو هموآناتوکسوینR= ،B( a-

سانتی رراد؛ ساسیت دتکتـور 500؛ نحـوة تزریـ

 ،)C2H5اپوکسوووی آناتوکسوووین )R= CH3( a-و
اپوکسی هموآناتوکسین)R= C2H5، C( a -

به طور کلی ،مسمومیت ناشـی از سـیانوباکترها

Splitless؛ زمان  45 Splitlessنانیه؛ جم تزریـ

L

2؛ نوو رـاز امـل هلـیم؛ فلـوی رـاز امـل 1/5
میلیلیتر بر دقیقه.

برای موجودات از دو را اتفاق میافتد .مصر کـردن
سلولهای سیانوباکتر در آر یا به طور غیرمسـتقیم از

 .2.2مواد شيميايي

غذایی از جانوران دیاری کـه بـه نوبـة

( )+آناتوکسین a-به ورت نمک فومارات از کمپانی

خـــود قـــب ً از ســـیانوباکترها تهذیـــه کـــرد و

 Sigmaخریداری و به منزلة استاندارد مرجـع اسـتفاد

سیانوتوکسینها در بدن آن ها انباشته شـد انـد .بـدین

شد .متانول با خلوص <  ،%99/5سـدیم هیدروکسـید

طری مصر
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با خلوص < %98و دی کلرو متان بـا خلـوص < %99

دیوارة سلولی جلبک و استخراج سم از محـیط درون

از کمپـــانی  Merckو اســـید هیـــدروکلریک  %32از

سلولی آن ،به  1ررم جلبک لیوفیلیزشد  100سیسی

کمپانی  Rothخریداری شد.

متانول و  1سیسی اسید هیدروکلریک  1 Mاضـافه و
محلول به مدت  10سازت با همزن الکتریکی هم زد

 .3.2تهية استاندارد تجزيهای

شد .سپس ،محلول با شرایط مشـابه قبلـی سـانتریفوژ

نمک فومارات ( )±آناتوکسین a-با وزن  1میلـیرـرم

شد و محلول رویی جمعآوری و با کاغـذ

Whatman

در  5میلیلیتر آر دو بار تقعیر ل شد .از آنجـا کـه

 No. 1ا

نمــک آناتوکســین a-در آر بــه فــرم کــاتیون اســت،

هــدایت جریــان آرام نیتــروژن تهلــیظ و بــه ــورت

خروج آن از ستون  GCامکانپـذیر نیسـت .بنـابراین،

 directبه دستاا  GC- MSتزری شد .این زمل برای

باید آن را به فرم خنثی درآورد ،سپس برای اسـتخراج

هشت رونة سیانوباکتر انجام شد.

شد و در دمای  50درجة سانتیرـراد بـا

آن از محیط آبی از زملیات استخراج مایع -مایع اسـتفاد

در بســـیاری از مقـــاالت بـــه منظـــور آنـــالیز

کرد .برای این امـر تـا ـد خنثـیشـدن بـه آن محلـول

آناتوکسـین a-در  ،GC-MSاسـتخراج بــه طریـ فــاز

 0/1 M NaOHاضافه شد .از آنجا که  pKaمربوب بـه

جامد به منظور خلـوتکـردن مـاتریکس و اسـتخراج

آناتوکسـین 9/4 a-اسـت ،بنـابراین  pHمحلـول بایـد

انتخابی و مشت سازی ،برای تیزترشدن پیکهـای

کمتر از این مقدار باشـد تـا بـه ـورت آنیـون بـاقی

آن و کاهش زمان بازداری رزارش شد اسـت .چـون

نماند .سپس ،به آن  2میلی لیتر ـ ل آلـی دی کلـرو

آناتوکســین a-آمــین نــوو دوم اســت از روشهــای

متان اضافه شد .مخلوب تکان داد شد تا آناتوکسـین-

مشــت ســازی مناســب بــرای آن ،اســتیلهکــردن و

 aخنثی و وارد فاز آلی شود .سـپس ،فـاز آلـی از آر

سی نهکردن است .یکی از مشک ت سی نهکردن ایـن

جدا و تا دود  100 Lبا زبـور رـاز خنثـی نیتـروژن

است کـه اضـافی واکـنشرـر سـی نهکننـد موجـب

تهلیظ شد .سپس ،به دستاا  GC-MSتزری شد.

تخریب ستون  GCمیشود که باید به طریقـی پـس از

 .4.2استتتتج ان تناتون تتتي  a-از گونت تههتتتای
سيانوبانت يايي

انجام واکـنش ،اضـافی واکنشـار را ـذ

GC

کـرد کـه

ممکن است مقداری نمونه نیز خارج شود .در فراینـد
استیلهکردن نیز یکی از مشـک ت ا تمـال هـدررفتن

برای اسـتخراج آناتوکسـین ،a-نخسـت جلبـک هـای
کشت داد شد با دور  5000بر دقیقـه بـه مـدت 15
دقیقه سانتریفوژ شد .سپس ،جلبکهای سانتریفوژشد
برای آبایری بیشتر بـا کاغـذ  Whatman No.1ـا

مقداری از نمونه است.

 .3نتایج
زمان بازداری نمونة استاندارد آناتوکسین a-با شـرایط

Freez

 GC-MSذکرشد  11/241بود .زمان های بازداری این

 dryingقرار ررفت تا آر موجود در سلولهـا کـام ً

ترکیب در هشت نمونـة سـیانوباکتری در جـدول  1و

ررفته شود .جلبـک هـای لیوفیلیزشـد تحـت فراینـد

بــزرگنمــایی  TICنمونـة اســتاندارد آناتوکســین a-و

استخراج قرارررفت ،بدین ورت که برای شکسـتن

هشت رونه از جلبکهای سبزـ آبی برای این سـم در

شـد و بـه مـدت  48سـازت تحـت زملیـات

شکل  2تا  10آمد است.
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جدول  .1زما بازداري و میزا آناتوکسین a-در برخی از جل كهاي س ز و آبی تا ب انزلی

نام نمونه

مقدار ررم مصرفی

زمان بازداری

Nostoc sp.

1میليگرم
 1گرم
 0/32گرم
 1گرم
 0/223گرم
 1گرم
 0/265گرم
 1گرم

11/241
11/561
11/486
11/516
11/531
11/396
11/621
11/531

مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت

1/87
14/98
10/79
18/51
19/91
14/14
15/75

Oscillatoria sp.

 1گرم

15/746

مثبت

1/53

(+)-Anatoxin-a
Anabaena spp.
A.aphanizomenoides
Anabaena circinalis
A. flos-aquae
Aphanizomenon flos- aquae
A.Oscillarioides

نتیجـــه آشکارسازی

مقادیر کمی ((µg/Kg

شکل  .2بزرگنمایی  TICنمونة استاندارد آناتوکسینa-

شکل  .3بزرگنمایی  TICدر جل ك  Anabaena flos-aquaeبا بیشترین سم آناتوکسینa-
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شکل  .4بزرگنمایی  TICدر جل ك  Oscillatoria sp.با کمترین میزا سم آناتوکسینa-

شکل  .5بزرگنمایی  TICدر جل ك  A.Oscillarioidesبراي سم آناتوکسینa-

شکل  .6بزرگنمایی  TICدر جل ك  Aphanizomenon flos- aquaeبراي سم آناتوکسینa-

تعیین میزان آناتوکسین a-در جلبكهای سبز ی آبی اکوسیستمهای آبی استان گیتن

شکل  .7بزرگنمایی  TICدر جل ك ِ A.aphanizomenoidesبراي سم آناتوکسینa-

شکل  .8بزرگنمایی  TICدر جل ك  Nostoc sp.براي سم آناتوکسینa-

شکل  .9بزرگنمایی  TICدر جل ك  Anabaena circinalisبراي سم آناتوکسینa-
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شکل  .10بزرگنمایی  TICدر جل ك  Anabaena spp.براي سم آناتوکسینa-

بیشــترین میــزان آناتوکســین a-متعلــ بــه
میکروجلبــک  Aphanizomenon flos- aquaeو در
دود  19/91میکروررم در هـر کیلـوررم و کمتـرین
مقــدار متعلـ بــه میکروجلبــک  Oscillatoria sp.بــا
میزان  1/53میکروررم در هر ررم بود است.
به طور کلی ،زمان بازداری نمونه ها نسـبت بـه
نمونة استاندارد بیشتر است و این امر را مـیتـوان بـه
برهمکنش میان مـاتریکس و آناتوکسـین a-و تفـاوت
ل نمونة استاندارد و قیقی نسبت داد.
نکتة قابل توجه در آنالیز این ترکیب ساسیت
این ترکیب به نور و دمای باالست .بنابراین ،ناهداری
نمونــههــای مــورد آنــالیز بایــد در دمــای  4-8درجــة
سانتیرراد و به دور از نور انجام شود.
شکست هـای مشـاهد شـد در طیـف جرمـی
آناتوکســین a-بــه ــورت زیــر اســت،)M(+165 :
،)M-CHO(+136 ،)M-CH3(+150 ،)M-H(+164،)H+M(+166
،)M-C6H9O(+68 ،)M-C7H6O( +82 ،)M-C2H4O( +122
.)CH3CO(+43

 .4بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه میزان  LD50برای آناتوکسین200 a-
میکروررم بر کیلـوررم بـرآورد شـد (

Carmichael,

 ،)1989نتــایج اضــر نشــان داد کــه میــزان ســم
آناتوکسین a-در جلبکهای سبزـ آبی مـورد آزمـایش
کمتر از مقدار فوق است .بیشترین مقدار آناتوکسـین-
 aمتعل به جلبکهای سبزــ آبـی

Aphanizomenon

 ِAnabaena flos-aquae ،flos aquaeبــه ترتیــب بــا
 19/91و  18/51میکروررم بر کیلـوررم بـود اسـت،
البته وجود سایر سموم در این جلبکها میبایست در
آیند آنالیز شود.
نتــایج نشــان داد کــه زمــان بــازداری نمونــة
استاندارد آناتوکسین a-بـا شـرایط ذکرشـد

GC-MS

 11/241دقیقه بود است .در واقـع ،ایـن سـم بعـد از
 11/241دقیقه از شروو تزری از ستون خارج شـد و
استخراج سم آناتوکسین a-در بقیة جلبکهـا بـه ایـن
زمان نزدیک بود .تمامی جلبـکهـای مـورد آزمـایش
وجود این سم را نشان داد .جرم مولکولی  -Nاسـتیل
آناتوکسین 207 a-است که در نتایج طیف جرمی این
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طرح نیز مشهود بود (1989) Ross et al. .نشان دادند

سیانوباکترهایی که در مر لـة رشـد فعـال انـد تولیـد

که در طیف چنین ترکیبی جـرمهـای ،165 ،136 ،68

میشوند و در همانجا باقی میماننـد .آزادشـدن ایـن

 94و  150نیز قابل مشاهد است که وجود جرمهـای

ترکیبات در محیط ،بهمنزلة سـم محلـول ،اغلـب طـی

 97 ،137 ،67و  149به ترتیب طیـف جرمـی وجـود

مر لة پیری سلولها یا مرگ و مت شیشدن آن اتفاق

ا تمالی سم را در نمونه نشان میدهـد و در مشـاهدة

میافتد .معموالً طی فاز لااریتمیـک رشـد در محـیط

طیف های جرمـی طـرح اضـر ایـن موضـوو کـام

کشت ،فقط  10تـا  20در ـد یـا کمتـر از کـل سـم

مشخ

موجود در محیط مربوب به میـزان خـارج سـلولی آن

بود.
آناتوکسـین a-اولــین سـمی اســت کـه از نظــر

شیمیـایی تعریـف و از

است (.)Sivonen et al., 1989

Aphanizomenon flos-aquae

وقتــی ســلولهــا وارد فــاز نابــت رشــد خــود

( Skulberg et al.,

میشوند ،افزایش مرگ سلولی ممکن است منجـر بـه

و  Oscillatoria sp.جداسازی شـد

افــزایش غلظــت ســم محلــول شــود .تــی در فــاز

.)1992
آناتوکسـینa-

لااریتمی رشد در محیط کشـت ،در ـد کـوچکی از

شایان ذکر اسـت کـه اسـتخراج

تاکنون در رونـههـای فیتوپ نکتـونی تـاالر انزلـی و

جمعیت سلولها ممکن است دچار مرگ سلولی شود

آر های داخلی ری ن انجام نشـد و فقـط نجـاتخوا

و سموم داخـل سـلولی خـود را آزاد کنـد و ایـن در

( )1381تأنیر استخراج چند جلبک سبزـ آبـی تـاالر

الی است که رشد جمعیت سلولی مثبـت در محـیط

انزلی را روی موش و ماهی بررسی کرد و متوجه شد

کشت وجود دارد .در محـیط طبیعـی ،جمعیـتهـای

Planktothrix

شکوفای سالم سم خارج سلولی اندکی تولید میکنـد.

 (Oscillatoria) agardhiiبازــــث خــــونریزی و

در دریاچه و رودخانه ،بـهویـژ هناـامی کـه بـاد یـا

بیرونزدری مخرج ،بزرگشدن کبـد ،افـزایش نسـبت

جریانهای آبی شدید آر را دائماً مخلـوب مـی کنـد،

وزن کبد به وزن موش ،پرخونی کبد و نقاب نکروزی

سموم آزادشد از سلول بهسرزت با تـودة زظـیم آر

روی این اندام شد که با توجه به بی ـالی ،کـجشـدن

رقی میشود .به هر ال ،غلظـت سـموم محلـول در

ستون فقرات و آسیب های بافتی در کبد ،کلیه و ریـه،

شکوفایی های مسن یا در ال انحعاب ا تماالً بسـیار

وجود سم میکروسیسـتین را در ایـن جلبـک ا تمـال

باالتر است (.)Berg et al., 1987

کــه یکــی از جلبــکهــا بــه نــام

داد .همچنین ،بیان کرد که وقتی ماهی فیتوفاگ (کپـور

معالعـات ( )Watanabe & Oishi, 1985نشـان

نقر ای) را در مقابل این جلبک قرار داد ،پرخـونی در

داد است کـه ارـر سـیانوباکترها در معـرض شـرایط

و تا دی کلیه دیـد شـد و وقتـی در

محیعی معلور قرار بایرد ،اغلب تولید سم میکند و

معــرض مقــدار بیشــتری از جلبــک قرارررفــت در

رونه های مختلف سیانوباکترها ا تیاج بـه میـزان نـور

بخشهایی از کبد آسیب و نکروز سلولی مشاهد شـد

متفاوتی دارد؛ برای مثال ،آسی توریا نور با شدت کـم

و با افزایش زمان ،سلولهای کبدی به کلی تخریب و

را ترجیح میدهد ،در الی که آنابنا به نور متوسـط و

نقاب واضح خونریزی دید شد.

جنس آفانی فومنون به نور با شدت بـاال بـرای رشـد

هپاتوپانکرا

سیانوتوکســـینهـــا در داخـــل ســـلولهـــای

معلور نیازمند است.
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همة رونه های تولیدکنندة سم غالباً هناامی کـه

 (1992) Carmichaelدریافـــت کـــه ســـموم

تحت شرایط نوری مناسب خود قـرار ریرنـد و رشـد

سیانوباکترها بینهایت برای رونـههـای زئوپ نکتـونی

کنند سموم را تولید میکنند .به همین ترتیـب ،میـزان

که از سیانوباکترها تهذیه میکنند ،مضـر اسـت .آنهـا

تولید سم به مقدار نیتروژن موجـود بسـتای دارد ،بـه

ممکن است مستقیماً بمیرنـد یـا کـه تولیـدمثل آنهـا

طــوری کــه جــنس آســی توریا در بــاالترین غلظــت

کاهش یابد.

نیتروژن ،داکثر سم و در پـایینتـرین ـد نیتـروژن

بــا توجــه بــه نتــایج معالعــة اضــر میــزان

داقل آن را تولید میکنـد .بـرای اغلـب رونـه هـای

آناتوکسین a-در این جلبکها کم است ،اما ارـر ایـن

ســیانوباکتر و نژادهــای آنهــا دمــای  18و  25درجــة

جلبک به میزان خیلـی انبـو در اکوسیسـتمی شـکوفا

سانتیرراد دمای مناسب است و در دمای کمتـر از 10

شود ،ممکن اسـت موجـودات را دچـار خعـر کنـد.

درجه یا دماهای خیلی باال مث ً  30درجة سـانتیرـراد

بنابراین کنترل رشد این جلبکهـا در اکوسیسـتمهـای

میـزان ســموم محتــوی ســیانوباکتر بـهشــدت کــاهش

استخری بسیار مهم است .از طر

دیار ،مـیبایسـت

مییابد .در  pHاسیدی یا قلیایی میـزان سـمیت آنهـا

معالعــات جــامعی دربــارة ســموم دیاــر در همــة

افزایش مییابد .در غلظتهای باالی فسفر ،رونههـای

جلبــکهــای سبزـــ آبــی تــاالر انزلــی و کــ ً

هپاتوتوکسیک سم بیشتری تولید میکنـد ،امـا غلظـت

اکوسیستمهـای آبـی ایـران انجـام شـود تـا مـدیریت

فسفر در میـزان تولیـد آناتوکسـین a-تـأنیری نـدارد.
جنسهایی که قدرت تثبیت نیتـروژن را ندارنـد ،مثـل
میکروسیســتین و آســی توریا ،در شــرایط غنــی از

حیحتری را برای فظ منابع آبی ازمال کرد.

تشکر و قدرداني

نیتــروژن میــزان ســم بیشــتری تولیــد مــیکننــد ،امــا

از مایت و ز مات جنار آقای دکتر معلبی ریاست

جنس هـای تثبیـتکننـدة نیتـروژن بـرای تولیـد سـم

محترم وقت مؤسسة تحقیقات شی ت ایـران ،جنـار

Rapala et

آقای دکتر شریف رو انی معاونت محتـرم پژوهشـی

وابستای به میزان نیتروژن محیط ندارنـد (
.)al., 1993

 (1993) Lukač & Aegerterدریافتند کـه تنهـا
فلز کمیابی که هم برای رشد و هم بـرای تولیـد سـم
مورد نیاز است روی ( )Zincاست.

مؤسسة تحقیقات شی ت ایران و همـة همکـارانم در
پژوهشکدة آبزی پروری آر های داخلی کمال سـپا
و تشکر را دارم.

127

 در جلبكهای سبز ی آبی اکوسیستمهای آبی استان گیتنa-تعیین میزان آناتوکسین

References
[1]. Berg, K., Skulberg, O.M., Skulberg, R., 1987. Effects of decaying toxic blue-green algae on water
quality, a laboratory study. Archiv für Hydrobiologie 108, 549-563.
[2]. Carmichael, W., 1989. Freshwater cyanobacteria (blue-green algae) toxins. Natural Toxins:
characterization, pharmacology and therapeutics, CL Ownby, and GV Odell, Eds., Pergamon Press,
Oxford, 3-16.
[3]. Carmichael, W., 1992. Cyanobacteria secondary metabolites—the cyanotoxins. Journal of Applied
Microbiology 72, 445-459.
[4]. Carmichael, W.W., Falconer, I.R., 1993. Diseases related to freshwater blue-green algal toxins, and
control measures. In: Falconer IR, editor. Algal toxins in seafood and drinking water. London: Academic
Press; 1993. pp. 187–209.

[5]. Chorus, I., Bartram, J., 1999. Toxic cyanobacteria in water: A guide to their public health
consequences, monitoring and management. Spon Press, p.
[6]. DeMott, W.R., Zhang, Q.-X., Carmichael, W.W., 1991. Effects of toxic cyanobacteria and purified
toxins on the survival and feeding of a copepod and three species of Daphnia. Limnology and
Oceanography 36, 1346-1357.
[7]. Duy, T.N., Lam, P.K., Shaw, G.R., Connell, D.W., 2000. Toxicology and risk assessment of freshwater
cyanobacterial (blue-green algal) toxins in water. Springer, p.
[8]. James, K.J., Sherlock, I.R., Stack, M.A., 1997. Anatoxin-a in Irish freshwater and cyanobacteria,
determined using a new fluorimetric liquid chromatographic method. Toxicon 35, 963-971.
[9]. Jones, G.J., Korth, W., 1995. < i> In situ</i> production of volatile odour compounds by river and
reservoir phytoplankton populations in Australia. Water Science and Technology 31, 145-151.
[10]. Kiviranta, J., Sivonen, K., Lahti, K., Luukkainen, R., Niemelä, S., 1991. Production and
biodegradation of cyanobacterial toxins-a laboratory study. Archiv für Hydrobiologie 121, 281-294.
[11]. Kulik, M.M., 1995. The potential for using cyanobacteria (blue-green algae) and algae in the
biological control of plant pathogenic bacteria and fungi. European journal of plant pathology 101,
585-599.
[12]. Lukač, M., Aegerter, R., 1993. Influence of trace metals on growth and toxin production of< i>
Microcystis aeruginosa</i>. Toxicon 31, 293-305.
[13]. Mundt, S., Kreitlow, S., Nowotny, A., Effmert, U., 2001. Biochemical and pharmacological
investigations of selected cyanobacteria. International journal of hygiene and environmental health
203, 327-334.
[14]. Rapala, J., Sivonen, K., Luukkainen, R., Niemelä, S.I., 1993. Anatoxin-a concentration inAnabaena
andAphanizomenon under different environmental conditions and comparison of growth by toxic and
non-toxicAnabaena-strains—a laboratory study. Journal of applied phycology 5, 581-591.
[15]. Rinehart, K.L., Namikoshi, M., Choi, B.W., 1994. Structure and biosynthesis of toxins from bluegreen algae (cyanobacteria). Journal of applied phycology 6, 159-176.
[16]. Ross, M.M., Kidwell, D.A., Callahan, J.H., 1989. Mass spectrometric analysis of anatoxin-a. Journal
of analytical toxicology 13, 317-321.
[17]. Sivonen, K., Kononen, K., Carmichael, W., Dahlem, A., Rinehart, K., Kiviranta, J., Niemela, S.,
1989. Occurrence of the hepatotoxic cyanobacterium Nodularia spumigena in the Baltic Sea and
structure of the toxin. Applied and Environmental microbiology 55, 1990-1995.
[18]. Skulberg, O.M., Skulberg, R., Carmichael, W.W., Andersen, R.A., Matsunaga, S., Moore, R.E., 1992.
Investigations of a neurotoxic oscillatorialean strain (Cyanophyceae) and its toxin. Isolation and

1394  بهار،1  شمارة،68  دورة، مجلة منابع طبیعی ایران،شیتت

128

characterization of homoanatoxin‐a. Environmental toxicology and chemistry 11, 321-329.
[19]. Skulberg, O.M.C., G. A.; and Carmichael, W. W, 1984. Toxic blue-green algal blooms in Europe: a
growing problem. Ambio 13(4), 244-247.
[20]. Watanabe, M.F., Oishi, S., 1985. Effects of environmental factors on toxicity of a cyanobacterium
(Microcystis aeruginosa) under culture conditions. Applied and Environmental microbiology 49,
1342-1344.

