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Abstract
The blooming of marine benthic dinoflagellates with the potential to produce biotoxins is a phenomenon that
has recently caused growing concern in the health, economic and ecological sectors of tourist and fishing areas.
Since the early 1980s, the occurrence of toxic marine algae blooms has increased and caused widespread poisoning
in humans. Recently, many harmful and toxic dinoflagellates have been reported from the coastal areas of southern
Iran, which have played a role in most of the harmful algal blooms in the coastal strip of the Sea of Oman and the
Persian Gulf. Many of these dinoflagellates are benthic and epiphytic in the sense that they generally live on the
seabed or on coral reefs and macroalgae and can cause extensive health and economic damage during large-scale
blooms due to their proximity to the coast. Also by entering the food web, they can also be transmitted from small
organisms such as zooplankton to larger aquatic organisms such as fish, thereby threatening human health. The
present study, to evaluate the potential dangers of toxic dinoflagellates causing harmful algal blooms, conducted
review studies using library resources. Also, by analyzing the relevant contents of the articles and searching in
Iranian and international scientific databases, the biotoxin of marine dinoflagellates and its effects on the aquatic,
marine ecosystem, and human health were studied. The results of this study show that 80 species of phytoplankton
have the potential to produce toxins, of which about 20 benthic species produce the strongest marine biotoxins,
which are deadly to aquatic animals and even humans. The most dangerous of these biotoxins include saxitoxins,
gonyautoxins, palytoxins, brevetoxins, yessotoxins, ciguatoxins, maitotoxin, okadaic acids, and azaspiracids and
if harmful algal blooms are formed, they can lead to widespread death of aquatic organisms and if they enter the
human body, they can cause acute and deadly poisoning. Findings from a review of related studies clearly
demonstrate the importance of identifying toxic benthic dinoflagellates and the need to include them in programs
to monitor harmful algal blooms on coasts.
Keywords: Harmful Algal Blooms, Biotoxin, Dinoflagellate, Sea of Oman, Persian Gulf.

*Corresponding

author: Gilan Attaran-Fariman, Email: Gilan.Attaran@gmail.com
Address: Faculty of Marine Sciences, Chabahar University of Maritime and Marine Sciences, Chabahar, Iran.

مجله طب دریا
دوره  ،4شماره  ،1بهار 1441
صفحات87-87 :
10.30491/4.1.68

مروری بر بیوتوکسین داینوفلاژلههای دریایی؛ مکانیسم عمل ،روشهای تجزیهوتحلیل و اثرات این
سموم بر محیطزیست و انسان
محمدعلی آصفی ،1گیلان عطاران فریمان
1

*2

كارشناسي ارشد رشته زیستشناسي دریا ،دانشکده علوم دریایي ،دانشگاه دریانوردي و علوم دریایي چابهار ،چابهار ،ایران
 2دانشیار گروه زیستشناسي دریا ،دانشکده علوم دریایي ،دانشگاه دریانوردي و علوم دریایي چابهار ،چابهار ،ایران
دریافت مقاله1088/80/11 :

پذیرش مقاله1088/12/22 :

چکیده
شکوفایي داینوفلاژلههاي بنتیک دریایي با پتانسیل تولید بیوتوكسینها ،پدیدهاي است كه اخیرا باعث نگرانيهاي فزاینده در بخشهاي
بهداشتي ،اقتصادي و اكولوژیکي مناطق توریستي و صیادي شده است .از اوایل دهه هشتاد میلادي ،وقوع شکوفایي ریزجلبکهاي سمي
دریایي افزایش پیداكرده و باعث مسمومیتهاي گسترده در انسانها گردیده است .بهتازگي بسیاري از داینوفلاژلههاي مضر و سمي از مناطق
ساحلي جنوب ایران گزارش شده است كه در اكثر شکوفایيهاي جلبکي مضر در نوار ساحلي دریاي عمان و خلیجفارس نقش ایفا كردهاند.
بسیاري از این داینوفلاژلهها ،بنتیک و اپيفیتیک هستند به این مفهوم كه عموما در بستر نواحي ساحلي و یا بر روي صخرههاي مرجاني و
ماكروجلبکها زندگي ميكنند و در زمان شکوفایي گسترده ،به علت نزدیکي به ساحل ،ميتوانند خسارات بهداشتي و اقتصادي گستردهاي
ایجاد كنند ،همچنین با ورود به شبکه غذایي ،ميتوانند از موجودات كوچک مانند زئوپلانکتونها به بدن آبزیان بزرگتر مانند ماهيها راه یافته
و از این طریق سلامت انسانها را تهدید كنند .مطالعه حاضر بهمنظور ارزیابي خطرات بالقوه داینوفلاژلههاي عامل شکوفایي جلبکي مضر
مرتبط از مقالات و همچنین جستجو در پایگاههاي ایراني و بینالمللي به بررسي بیوتوكسین داینوفلاژلههاي دریایي و اثرات آن بر روي آبزیان،
اكوسیستم دریایي و سلامت انسان پرداخته است .نتایج این بررسي نشان ميدهد تعداد  08گونه از فیتوپلانکتونها پتانسیل تولید سم دارند كه
در حدود  28گونه بنتیک از آنها قويترین بیوتوكسینهاي دریایي را تولید ميكنند كه براي آبزیان و حتي انسان كشنده است .خطرناکترین
این بیوتوكسینها شامل ساكسيتوكسین ،گونیاتوكسین ،پاليتوكسین ،بروتوكسین ،یسوتوكسین ،سیگواتوكسین ،مایتوتوكسین ،اوكادائیک
اسید و آزاسپیراسید ميباشند كه عامل مرگومیر گسترده موجودات آبزي در صورت شکوفایي جلبکي مضر ميشوند و در صورت ورود به بدن
انسان عامل بروز مسمومیتهاي حاد و كشنده ميشوند .یافتههاي مرور مطالعات پیشین بهوضوح اهمیت شناخت داینوفلاژلههاي سمي بنتیک
و نیاز به گنجاندن آنها در برنامههاي نظارت بر شکوفایيهاي جلبکي مضر در سواحل را نشان ميدهد.
کلیدواژهها :بیوتوكسین ،شکوفایي جلبکي مضر ،داینوفلاژله ،دریاي عمان ،خلیجفارس.

آدرس :دانشکده علوم دریایي ،دانشگاه دریانوردي و علوم دریایي چابهار ،چابهار ،ایران.

] [ DOI: 10.30491/4.1.68

*نویسنده مسئول :گیلان عطاران فریمان .پست الکترونیکGilan.Attaran@gmail.com :

] [ Downloaded from jmarmed.ir on 2022-07-05

بهعنوان گونههایي با پتانسیل تولید سم بر اساس مطالعات مروري -توصیفي و با استفاده از منابع كتابخانهاي و استخراج و تحلیل مطالب

 / 28آصفي و عطاران فریمان

مقدمه

اكثر گونههایي كه شکوفایي جلبکي مضر در محیط دریایي
ایجاد ميكنند از داینوفلاژلهها هستند .گونههاي  HABبا توجه به
نوع اكوسیستم و پارامترهاي دخیل در محیط زندگي ،بهصورت
سلولهاي منفرد ،اتصال به هم بهصورت زنجیرههاي طولاني و در
برخي موارد در غالب كلنيهاي بزرگ مشاهده ميشوند ( .)5شکل-
 2برخي از داینوفلاژلههایي با پتانسیل ایجاد  HABدر خلیج چابهار
در دریاي عمان را نشان ميدهد .حدود ( %1حداقل  288گونه) از
همه گونههاي فیتوپلانکتون شناختهشده باعث ایجاد شکوفایي
جلبکي ميشوند كه در حدود  08گونه از آنها توانایي تولید سموم
مضر را نیز دارند .شکوفایيهاي مضر ميتوانند اثرات زیانباري
داشته باشند؛ مرگومیر آبزیان در مقیاس بزرگ ،خسارت به منابع
اقتصادي و طبیعي ،تعلیق عملیات آبشیرینكنها و آسیب به
صنعت توریسم و گردشگري منطقه ،نمونههایي از اثرات ایجاد
پدیده شکوفایي جلبکي مضر در اكوسیستمهاي آبي است .سموم
ریزجلبکها حتي در غلظتهاي پایین ميتوانند براي آبزیان
اكوسیستم دریایي و نیز انسان مرگآفرین باشند ( .)5در میان
گونههایي كه قادر به ایجاد  HABهستند ،حدود  28گونه دریایي
بنتیک وجود دارند كه طیف گستردهاي از سموم ،ازجمله قويترین
سموم موجود در طبیعت را تولید ميكنند ( .)1-0داینوفلاژلههاي
بنتیکِ تولیدكننده بیوتوكسین ،بر روي ماكروجلبکها ،علفهاي
دریایي ،صخرههاي مرجاني ،لابهلاي رسوبات دریایي و بسترهاي
آبي جنگلهاي حرا زندگي ميكنند .سموم تولیدشده توسط
داینوفلاژلههاي بنتیک ميتواند از طریق سطوح مختلف تغذیه،
شکار و فرآیندهاي زیستانباشتگي ( Bioaccumulation
 )processesبه موجودات دریایي گیاهخوار و موجودات داراي
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شکل .1-گسترش سموم  PSPدر مناطق دریایي جهان در بازه
زماني  1728تا  2812میلادي (.)7
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داینوفلاژلهها یکي از گروههاي بزرگ آغازیان تاژکدار هستند
كه توانایي زیست در شرایط بسیار متغیر را دارند ،بهطوريكه
ميتوانند در اكوسیستمهاي مختلف آبي مانند دریا ،آبشور و آب
شیرین زندگي كنند .این ریزجلبکها با تطابق فیزیولوژي خود با
پارامترهاي غیرزیستي مانند دما ،شوري و عمق در محیطهاي
مختلف قابلیت سکونت یافتهاند ( .)1برخي از گونههاي ریزجلبک
در بسیاري از مناطق دریایي جهان عامل ایجاد كشندِ سرخ هستند
و به همین دلیل ميتوان از آنها براي بررسي شاخص سلامت
زیستمحیطي اكوسیستمهاي آبي استفاده نمود .كشند سرخ به
انواع شکوفایي جلبکي گفته ميشود كه تعداد سلولهاي ریزجلبک
در آن به بالاي یکمیلیون سلول در لیتر برسد ،این رخداد موجب
تغییر رنگ آب به قرمز ،نارنجي ،سبز ،شیري و قهوهاي ميشود
( .)2از عوامل ایجاد این پدیده ميتوان به فعالیتهاي انساني مانند
حملونقل دریایي ،پرورش غیراستاندارد آبزیان ،رهاسازي
روانآبها و فاضلابها در محیطهاي آبي ،آلودگيهاي ناشي از
دفع نامناسب زبالههاي صنعتي ،خانگي و غیره و همچنین عوامل
طبیعي محیطي مانند طوفان ،زلزله ،فراچاهندگي اقیانوسي
( ،)Upwellingتغییر اقلیم و یا شرایط ایدهآل رشد بهواسطه
افزایش بیشازحد مواد مغذي (نوترینتها) اشاره كرد كه هركدام از
آنها ميتوانند باعث افزایش یوتریفیکاسیون و یا شکوفایي جلبکي
شوند ( .)4،0در پژوهش حاضر ،بیوتوكسین داینوفلاژلههاي دریایي
با مطالعه منابع اسنادي و كتابخانهاي با استفاده از اطلاعات مندرج
در نشریات ،مطالعات پژوهشي و پایگاههاي علمي معتبر ( Science
 )Direct, Pubmed, Springer, Civilica, SIDبررسي گردید
و سپس بهمرور مطالعات انجام شده و نتایج كلي پرداخته شد.
اصطلاح شکوفایي جلبکي مضر (Harmful Algal ( )HAB
 )Bloomsبراي توصیف شکوفایي گسترده جلبکها استفاده
ميشود كه معمولا باعث آسیب به اكوسیستمهاي آبي خواهد شد.
شکوفایي جلبکي مضر به دلیل تعامل بسیاري از میکروارگانیسمها
مانند باكتريها ،سیانوباكتريها ،فیتوپلانکتونها (دیاتومهها و
داینوفلاژلهها) و زئوپلانکتونها اتفاق ميافتد .تغییر در بسیاري از
پارامترهاي زیستي و غیرزیستي مانند دما ،pH ،شوري و مواد مغذي
مانند نیترات ،فسفات و سیلیکات باعث ایجاد شکوفایي جلبکي مضر
ميشود .آسیبهاي ناشي از این شکوفایيها در برخي موارد به دلیل
تولید سموم توسط ریزجلبکها است ،اما در موارد دیگر این آسیب
از تجمع زیستتوده جلبکي ناشي ميشود كه ميتواند با ایجاد سایه
در سطح آب مانع نفوذ نور شده و متعاقبا باعث تجزیه
فیتوپلانکتونها در لایههاي پایینتر آب شود؛ بنابراین زیستتوده
گیاهي در منطقه مورد شکوفایي قادر به فتوسنتز و تأمین اكسیژن
نبوده و محیط مذكور فاقد اكسیژن لازم براي حیات آبزیان ميشود،
بدینصورت اكوسیستم با اختلالات گسترده مواجه خواهد شد .بر
طبق مطالعات دانشمندان ،شکوفایي جلبکهاي مضر نسبت به

گذشته بیشتر ،گستردهتر ،با تراكم بالاتر و ازنظر زمان ماندگاري و
وقوع ،مداومتر شدهاند (شکل.)1-
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تغذیه فیلتري (پالیده خواري؛ Filter feeder؛ جانداراني كه غذاي
خود را از طریق پالایش آب دریا تأمین ميكنند) منتقل شود و از
این طریق به غلظت بالایي در بدن موجودات دیگر در شبکه غذایي
اكوسیستم دریایي برسد كه توسط انسان قابل استفاده است (.)1
با توجه به اینكه این سموم در مقابل حرارت از خود پایداري
نشان ميدهند و اثرات منفي آنها بر سلامت جانداران كاهش
نميیابد؛ هرگونه از ریزجلبکهاي سميِ بنتیک ميتواند مسئول به
خطر انداختن سلامتي آبزیان و انسانها باشد و حتي منجر به مرگ
نیز خواهد شد .در میان داینوفلاژلهها گونههاي زیادي در بروز
شکوفایي جلبکي نقش ایفا ميكنند .ولي مهمترین داینوفلاژلههاي
سمي بنتیک كه باعث وقوع شکوفایيهاي جلبکي مضر در سراسر
جهان ميشوند مربوط به گونههاي ،Gambierdiscus spp.
،Prorocentrum spp.،ovata Ostreopsis،Fukuyoa
 Coolia monotisو  Amphidinium carteraeاست .دراینبین
جنسهاي  Gambierdiscusو  Ostreopsisاز داینوفلاژلههایي
هستند كه به سنتز نوروتوكسینهاي قوي شناخته ميشوند و در

صورت شکوفایي با تراكم بالا باعث مسمومیتهاي جدي در
انسانها ميشوند ( .)1یکي از تولیدات داینوفلاژلهها ،متابولیتهاي
طبیعي بنام فیکوتوكسین ( )Phycotoxinsاست .این سموم كه
معمولا از جنس اسیدهاي آمینه ،آلکالوئیدها و پليكتایدها
( )Polyketideهستند ،ميتوانند با ورود به شبکه غذایي ،در
اندامهاي داخلي آبزیان تجمع یابند .با آن كه عوامل مؤثر بر تولید
این سموم در داینوفلاژلهها بهدرستي شناخته نشده است ،بااینوجود
پارامترهاي محیطي در كنار ویژگيهاي ژنتیکي و حتي باكتريهاي
همزیست با ریزجلبکها ميتوانند در این میان تا حد زیادي نقش
داشته باشند .سموم داینوفلاژلهها عموما بر اساس نحوه تأثیر آنها بر
سلامت انسان به  5گروه مختلف طبقهبندي ميشوند كه عبارتاند
از :مسمومیت با سم سیگواترا  ،CFPمسمومیت با آزاسپیراسید
 ،AZPمسمومیت اسهالي با صدف  ،DSPمسمومیت نوروتوكسیک
با صدف  NSPو مسمومیت فلجكننده با صدف  .)11( PSPجدول-
 1مهمترین این توكسینهاي دریایي و علائم بیماريزاي آنها را
نشان ميدهد.

trochoidea, 2: Gyrodinium instriatum, 0: Tripos furca, 7: Dinophysis caudata, 18: Tripos macroceros, 11: Noctiluca scintillans,

12: Ostreopsis sp., 14: Peridinium quinquecorne, 10: Prorocentrum micans, 15: Cochlodinium polykrikoides )7 ،18(.

جدول .1-مهمترین توكسینها در اكوسیستم دریایي ،منابع و نشانگان بالیني آنها (.)14،12
سندرم
Ciguatera
fish
poisoning
)(CFP

Alexandrium
species,
Gymnodinium
catenatum,
Pyrodinium
bahamense var.
compressum

 Saxitoxinsصدفهاي دوكفهاي (ماسلها ،اویستر
و كلامها) برداشتشده از مناطق آلوده
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Paralytic
shellfish
poisoning
)(PSP

ارگانیسمهای مسبب سم تولیدشده راههای انتقال
 Ciguatoxins, Gambierdiscusسم از طریق زنجیره غذایي دریایي وارد
species
 maitotoxinبدن ميشود .این بیماري ناشي از
Amphidinium
خوردن ماهيهاي بزرگ و گوشتخوار
است.

علائم بالینی
گاستروآنتریت (التهاب معدهاي
رودهاي) ،اسهال ،استفراغ و كرامپ
شکمي ،پارستزي (اختلال حس
لمس بدن) و سایر علائم عصبي،
میالژي و بيحسي.
پارستزي حاد و سایر تظاهرات
عصبي؛ ممکن است بهسرعت به فلج
تنفسي و مرگ منجر شود.
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شکل .2-برخي از گونههاي داینوفلاژله با پتانسیل تشکیل شکوفایي جلبکي مضر شناسایيشده در خلیج چابهار (دریاي عمان)
1: Prorocentrum lima, 2: Amphidinium sp.,4: A. operculatum, 0: A. carterae, 5: Amphidinium sp.2, 1: Scrippsiella
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سندرم

ارگانیسمهای مسبب

Neurotoxic
shellfish
poisoning
)(NSP

Karenia brevis
Gymnodinium
brevis

Diarrhetic
shellfish
poisoning
)(DSP
Azaspiracid
shellfish
poisoning
)(AZP
Amnesic
shellfish
poisoning
)(ASP

Dinophysis
;species
Prorocentrum lima
Azadinium
spinosum

Pseudo-nitzschia
australis
Nitzschia spp

سم تولیدشده راههای انتقال
 Brevetoxinsحلزون صدفدار و خرچنگ
برداشتشده از مناطق آلوده؛ سموم
ممکن است با اثر موج در هوا پراكنده
شود.
 Okadaic acidمصرف صدف برداشتشده از مناطق
 and othersآلودهشده توسط شکوفایي جلبکي مضر

 Azaspiracidsمصرف صدف برداشتشده از مناطق اثرات نوروتوكسیک با آسیب شدید
آلودهشده توسط شکوفایي جلبکي مضر به روده ،طحال و بافتهاي كبدي
(در حیوانات آزمایششده).
 Domoic acidصدف (یا احتمالا ماهي) برداشتشده از گاستروآنتریت ،تظاهرات عصبي
مناطق آلودهشده توسط شکوفایي (سردرد ،گیجي ،از دست دادن
حافظه ،تشنج) و گوارشي نامعمول
جلبکي مضر
كه در موارد شدید منجر به فراموشي،
كما و مرگ ميشود.

خطرناکترین بیوتوکسینهای دریایی
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برِوتوكسین در بدن ،باعث آزادسازي انتقالدهندههاي عصبي از
انتهاي عصب ميشود .متعاقبا این عمل موجب آزادسازي
استیلكولین شده و درنتیجه انقباض عضلات صافناي و همچنین
دگرانوله شدن ماستسل بزرگ را در پي خواهد داشت (.)1
یسوتوکسین ( :)YTXیسوتوكسین ( )Yessotoxinsدر
گروه مسمومیت نوروتوكسیک با صدفهاي خوراكي ( )NSPقرار
دارد .این سم با فرمول شیمیایي  C55H82O21S2در برخي از
داینوفلاژلهها شامل ،Protoceratium reticulatum
 Lingulodinium polyedrumو Gonyaulax spiniferaوجود
دارد .یسوتوكسین در صورت ورود به اندام نرمتنان دوكفهاي ازجمله
صدفها و حلزونهاي اسکالوپ ،در بافتهاي آنان تجمع یافته و
از این طریق به زنجیره غذایي بالاتر منتقل ميشود .بااینحال،
تاكنون گزارشي مبني بر مسمومیت ناشي از این سم در انسان
گزارش نشده است (.)12،11
پالیتوکسین ( :)PLTXپاليتوكسین ( )Palytoxinبا
فرمول شیمیایي  C129H223N3O54براي اولین بار در سال  1721از
یک مرجان ( )zoanthidبه نام پاليتوا توكسیکا ( Palythoa
 )toxicaاستخراج گردید ( .)21امروزه حضور اوواتوكسینهاي
( d ،a )Ovatoxinsو  ،eماسکارنوتوكسین ()Mascarenotoxins
 Aو  Bو اوسترئوسین ( D )Ostreocinبهعنوان آنالوگي از
پاليتوكسین در داینوفلاژله  Ostreopsis siamensisتأییدشده
است .پاليتوكسین یک تركیب سمّي است كه میل اتصالي بسیار
بالایي به بخش خارج سلولي زیر واحد آلفا پمپ سدیم-پتاسیم
( )ATPaseدارد كه این امر باعث تشکیل یک كانال ميشود .این
مسئله باعث ميشود كه یونهاي تکظرفیتي مثبت (سدیم و
پتاسیم) درخلاف شیب غلظت ،آزادانه منتشر شوند و درنتیجه
گرادیانت یوني سلول تخریب گردد ( )17در حالت عادي حدود 188
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ساکسیتوکسین ( :)STXساكسيتوكسین ()Saxitoxin
در گروه مسمومیت فلجكننده با صدف ( )PSPقرار دارد .این سم با
فرمول شیمیایي  C10H17N7O4غیرپروتئیني ،باقابلیت حل شوندگي
در آب و در مقابل حرارت بسیار پایدار است و بهعنوان یکي از
قويترین سموم طبیعي شناخته ميشود .اعضاي سه جنس از
داینوفلاژلهها شامل Gymnodinium ،Alexandrium spp.
 catenatumو  Pyrodinium bahamenseاز مهمترین
تولیدكنندههاي ساكسيتوكسین شناخته ميشوند (.)10،15،01
گونیاتوکسین ( :)GTXگونیاتوكسین ()Gonyautoxin
در گروه مسمومیت فلجكننده با صدف خوراكي ( )PSPقرار دارد.
این سم با فرمول شیمیایي  C10H17N7O8Sبخشي از گروه
ساكسيتوكسین ميباشد و بهطور طبیعي توسط چند گونه
داینوفلاژله دریایي مانند  Gonyaulax sp. ،Alexandrium sp.و
 Protogonyaulax sp.تولید ميشود .گونیاتوكسین سیستم
عصبي را تحت تأثیر قرار ميدهد بهطوريكه در عملکرد سلولهاي
عصب و ماهیچه اختلال ایجاد ميكند ،همچنین انتقال پیامهاي
عصبي را مسدود ميكند كه این عمل فلج موقت عضلات را در پي
خواهد داشت (.)1،02
برِوتوکسین ( :)PbTxبرِوتوكسین ( )Brevetoxinsدر
گروه مسمومیت نوروتوكسیک با صدف خوراكي ( )NSPقرار دارد.
برِوتوكسینها مجموعهاي از تركیبات حلقوي پلياتري محلول در
چربي هستند كه براي نخستین بار از یکگونه داینوفلاژله به نام
 Karenia brevisاستخراج گردیده است .این سموم همانند
بسیاري از سموم دریایي خواصي شامل بيمزه و بيبو بودن دارد و
در مقابل حرارت (تا  488درجه سانتيگراد) مقاوم است .برِوتوكسین
بر اساس ساختار خود داراي دو نوع مختلف  Aو  Bميباشد .تركیب
مجله طب دریا

علائم بالینی
علائم گوارشي (درد شکمي ،تهوع و
اسهال) و عصبي (میالژي ،سرگیجه،
آتاكسي ،پارستزي عضلات)؛ تحریک
تنفسي و چشم با آئروسلها.
گاستروآنتریت حاد.

مروري بر بیوتوكسین داینوفلاژلههاي دریایي؛ مکانیسم عمل ،روشهاي تجزیهوتحلیل و اثرات این سموم بر محیطزیست و انسان 24 /

،Prorocentrum lima
 Dynophysis acutaو  Dynophysis fortiiاست .در ابتدا تصور
concavum

،Prorocentrum

تأثیر بیوتوکسین داینوفلاژلهها در چرخه حیات آبزیان
بهطوركلي جانداران در مراحل اولیه رشد نسبت به سموم
حساسترند زیرا فاقد سیستمهاي آنزیمي مؤثر براي سمزدایي
هستند و به دلیل سرعت رشد متابولیک ،بیشتر در معرض سموم
قرار دارند .همچنین بیوتوكسینها ممکن است باعث كاهش میزان
یا كیفیت گامتها شوند یا بر رشد جنین تأثیر بگذارند .بهطوركلي
اطلاعات زیادي در مورد اثرات سموم تولیدشده توسط داینوفلاژلهها
بر روي بيمهرگان دریایي بهویژه در مراحل اولیه رشد جنیني وجود
ندارد ( .)20بااینحال نتایج مطالعات نشان ميدهد ریزجلبکهاي
سمي دریایي ميتوانند با تأثیر مخرب در مراحل اولیه زندگي
گونههاي بيمهرگان ،توانایي گامتها در تولیدمثل جانور را مختل
كرده و با ایجاد بیماري و اختلال در اندامهاي موجود ،باعث
مشکلات عدیده در سراسر زندگي این آبزیان شوند ،این عوامل
ميتوانند بر بقاي آنها تأثیر بگذارند و تعادل اكوسیستم محل زندگي
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ميشد كه اوكادائیک اسید و آنالوگهاي آن بهطور اختصاصي تنها
پروتئینفسفاتازهاي  )PP1(A1و  )PP2( A2را مورد هدف قرار
ميدهند ،اما امروزه اثر این توكسینها بر روي پروتئینفسفاتازهاي
دیگر ( PP4 ،PP2Bو  )PP5نیز به اثبات رسیده است در مجموع
اطلاعات كمي در مورد مکانیسمهاي مولکولي و اجزاي درگیر در
پاسخهاي سلولي ناشي از اوكادائیک اسید وجود دارد .گستردهترین
اثر سیتوتوكسیک  OAمربوط به القاي پدیده آپوپتوز است .این
توكسین باعث مهار رشد یا آپوپتوز در بسیاري از انواع سلولها مانند
سلولهاي روده ،سلولهاي عصبي ،سلولهاي كبدي ،سلولهاي
ریه ،سلولهاي خوني و غیره ميشود ( .)25ازآنجایيكه اوكادائیک
اسید مهاركننده  PP2Aاست ،امروزه بهعنوان ابزاري مفید در
غربالگري داروهاي دخیل در پیشگیري و درمان بیماري آلزایمر،
مطالعه پاتولوژي آلزایمر و شناخت مکانیسم تنظیم دژنراسیون
سلولهاي عصبي ،شناختهشده است (.)21، 22
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یون از طریق این كانال عبور ميكنند ،اما با حضور  PLTXدر هر
ثانیه میلیونها یون از كانال منتشر ميشوند ( PLTX .)10یکي از
سميترین و ازنظر شیمیایي پیچیدهترین توكسینهاي غیرپروتئیني
است كه در اكوسیستم دریایي مشاهدهشده و ميتواند
مسمومیتهاي شدید و حتي گاهي كشنده را در انسان ایجاد كند.
 PLTXو آنالوگهاي آن (استروئوسین ،ماسکارنوتوكسین و
اواتوكسین) در گونههاي مختلف داینوفلاژلههاي دریایي متعلق به
جنس  Ostreopsisشناسایي شدند (.)28
سیگواتوکسین ( :)CTXسیگواتوكسین ()Ciguatoxins
در گروه مسمومیت با ماهي سیگواترا ( )CFPقرار دارد .مسمومیت
با ماهي سیگواترا كه شایعترین بیماري ناشي از سموم دریایي در
سراسر جهان است در هر سال ميتواند بیش از  58هزار نفر را
مسموم كند .سندرم سیگواترا ناشي از سمومي است كه توسط
داینوفلاژلههاي مختلف تولیدشده و تأثیرات متفاوتي بر روي انسان
ایجاد ميكند .سیگواتوكسین معمولا توسط داینوفلاژله اپيفیت
 Gambierdiscus toxicusتولید ميشود و یک تركیب سمّي چند
حلقهاي پلياتري محلول در چربي است .این داینوفلاژله معمولا
بهصورت همزیست با ماكروجلبکها و مرجانها مشاهده ميشود
( .)22، 24مطالعات نشان ميدهد كه میزان تولید سیگواتوكسین
توسط  Gambierdiscusميتواند تحت تأثیر عوامل محیطي مانند
نور ،شوري ،دما ،مقدار مواد مغذي و مراحل رشد سلولي ریزجلبک
تغییر كند .سیگواتوكسین بر اساس ساختار شیمیایي داراي  4نوع
متفاوت است؛ تایپ  1شامل  CTX1-3و  ،)A,B( CTX-4تایپ
 2شامل  CTX-3C ،)A1( CTX-2و تایپ  4شامل C-CTX1
ميباشد ( .)1این سم و متابولیتهاي آن در اندام بیش از  088گونه
ماهي مانند كوترماهیان ،هامورماهیان و سرخوماهیان تجمع ميیابد
و هر ساله بیش از  25هزار انسان با مصرف این ماهيها دچار
بیماريهاي عصبي مانند بيحسي اندامها ،دهان و لب ،درد عضلات
و مفاصل ،مشکلات قلبي-عروقي و گوارشي (اسهال و استفراغ)
ميشوند .البته این علائم از فردي به فرد دیگر متفاوت است و به
مقدار سموم واردشده به بدن و همچنین منشأ جغرافیایي ماهي
مصرفي بستگي دارد (.)20
مایتوتوکسین ( :)MTXمایتوتوكسین ()Maitotoxins
نیز در گروه مسمومیت با ماهي سیگواترا ( )CFPقرار دارد.
مایتوتوكسین با فرمول شیمیایي  C164H256O68S2Na2یکي دیگر
از تركیبات سمّي بسیار قوي و محلول در آب است كه توسط
داینوفلاژله  Gambierdiscus toxicusتولید ميگردد .سه شکل
از مایتوتوكسین شامل  MTX-2 ،MTX-1و  MTX-3در اینگونه
داینوفلاژله شناسایي شده است .مایتوتوكسین با وزن مولکولي
 4020یکي از بزرگترین و قويترین سموم غیرسنتزي دریایي
است كه تاكنون شناختهشده است .بهطوريكه این توكسین حداقل
 5برابر سميتر از تترودوتوكسین ( )Tetrodotoxinاست .مطالعات

نشان داده است كه تزریق داخل صفاقي  8/12میکروگرم بر
میليلیتر از این سم ميتواند در موش كشنده باشد (.)1
آزاسپیراسید ( :)AZAsآزاسپیراسید ( )Azaspiracidsبا
فرمول شیمیایي  C47H71NO12از سموم پلياتري است كه توسط
گونههاي مولد توكسین  Azadiniumو داینوفلاژله
 Protoperidinium crassipesتولید ميشود .سموم  AZAدر
صدفهاي خوراكي تجمع ميیابد و مصرف این صدفها توسط
انسان ،بیماريهاي گوارشي را در پي خواهد داشت (.)1
اوکادائیک اسید ( :)OAاوكادائیک اسید ( Okadaic
 )acidدر گروه مسمومیت اسهالي با صدف ( )DSPقرار دارد.
اوكادائیک اسید با فرمول شیمیایي  C44H68O13یکي از سموم
دریایي چربيدوست تولیدشده توسط داینوفلاژلههاي
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آنها را مختل كرده و به تغییرات قابلتوجه جمعیت منجر شوند
( .)27در نظر گرفتن این نکته مهم است كه نرخ بقا در موجوداتي
كه در معرض توكسین ریزجلبکي قرار دارند ممکن است
نشاندهنده درجاتي از مقاومت در برابر سم باشد كه بهطور
طولانيمدت در جمعیت آن موجود تأثیرگذار خواهد بود .این موضوع
به این دلیل حائز اهمیت است كه ازنظر اكولوژیکي،
زئوپلانکتونهاي مقاوم در برابر سم كه از ریزجلبکهاي مضر تغذیه
ميكنند ،براي تجمع سموم داراي پتانسیل بیشتري هستند و
ميتوانند عامل انتقال سموم به مصرفكنندگان بالاتر و پراكندگي
سموم از طریق زنجیره غذایي دریایي شوند ،به همین علت
موجوداتي كه در برابر سم مقاومت ميكنند از موجودات حساس به
سم خطرناکتر هستند ( .)27فعلوانفعالات بین ریزجلبکهاي مضر
و شکارچيهاي آنها باید بهتر بررسي شود تا تأثیرات زیستمحیطي
بالقوه فیکوتوكسینها بر شکارچيهاي آنها و توزیع توكسینها از
طریق شبکههاي غذایي دریایي ارزیابي شود .ازآنجاكه بسیاري از
داینوفلاژلههاي مضر ،بنتیک هستند احتمال دارد با تغییر پارامترهاي
زیستمحیطي براثر تغییرات اقلیم و تأثیر آن بر صخرههاي مرجاني،
شاهد تراكم بالاي این گونهها بر روي این اكوسیستمها باشیم كه
در این صورت ميتوان انتظار افزایش مرگومیر بیشتر بيمهرگان
دریایي مختلف و لارو گونههایي با اهمیت اكولوژیکي و اقتصادي
را در اثر انتشار سم در این مناطق داشت.
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مکانیسم اثرگذاری بیوتوکسین
ساختارهاي شیمیایي و مکانیسم عمل بیوتوكسین
داینوفلاژلههاي دریایي ميتوانند با یکدیگر بسیار متفاوت باشند
بهنحويكه این سموم ازنظر عملکردي به دو گروه نوروتوكسین و
هپاتوتوكسین تقسیمبندي ميشوند كه سهم نوروتوكسینها
بهمراتب بسیار بیشتر است ( .)1این بیوتوكسینهاي چند حلقهاي
اتري و یا پليكتایدي از طریق مکانیسمهایي مانند تغییر در كانال
و یا پمپهاي یوني غشا سلولي ،اثر بر عملکرد طبیعي بافتهاي
عصبي ،مهار سرین /ترئونین فسفوپروتئین فسفاتازها ،اختلال در
مکانیسم كنترل سلولي و تغییر در اسکلت سلولي نقش عملکردي
خود را ایفا مينمایند ( .)48بهعنوانمثال اهمیت سموم پاليتوكسین
به مکانیسم اثرگذاري قدرتمند آنالوگهاي آن در تغییر كاركرد
هموستاز یون در بدن موجود زنده است كه باعث اختلال در عملکرد
غشاي سلولي و از دست دادن تنظیم یوني ميشود و این عامل
ممکن است منجر به نارسایي تنظیمكننده اسمزي بدن شود كه
یکي از بارزترین نمونههاي سازگاري با محیط زندگي در برخي
آبزیان است ( .)28سیگواتوكسینها نیز از نوروتوكسینهایي هستند
كه به كانالهاي سدیم حساس به ولتاژ در غشاي سلولي متصل
ميشوند ( .)27در همه گونههاي  ،HABتولید سم خاصیت سازنده
سلول است ،به این معني كه اگر سم تولید شود ،در تمام مراحل
چرخه زندگي و رشد سلولي وجود خواهد داشت .بااینحال ،مقدار

سم در یک سلول ميتواند با شرایط رشد ،بهطور چشمگیري
متفاوت باشد ،بهطوريكه بعضي از گونهها ،مانند  Dinophysisبا
توانایي تولید اسید اوكادائیک در زمان تقسیم سلولي فعال (فاز رشد
نمایي) ،نسبت به زماني كه توسط برخي از عناصر غذایي محدود
شده باشند (فاز ثابت) میزان سم كمتري تولید ميكنند .دقیقا عکس
این مسئله در مورد گونههاي جنس  Alexandriumكه
ساكسيتوكسین تولید ميكنند رخ ميدهد .بدینصورت كه در این
گونهها ،بالاترین میزان تولید سم در طي چرخه رشد ،هنگامي اتفاق
ميافتد كه سلولها بهطور تصاعدي بیشتر ميشوند (فاز رشد).
علاوه بر این میزان سم تولیدشده در داینوفلاژلهها ميتواند با
انواع مختلف محدودیت مواد مغذي متغیر باشد .بهعنوانمثال
سلولهایي كه فسفر آنها تمام ميشود ،ساكسيتوكسین بسیار
بیشتري نسبت به سلولهاي دیگر تولید ميكنند .همچنین با
كاهش منابع نیتروژن ،سلولها بسیار سميتر ميشوند؛ بنابراین
پارامترهاي زیستي و غیرزیستي اثرگذار بر مواد غذایي مصرفي
گونههاي عامل ایجاد  HABميتواند تا  18برابر بر روي میزان
سمیت آنها مؤثر باشد ،بهطوري كه سویههاي یک گونهي خاص
كه در دو مکان مختلف یا در دو زمان متفاوت جداسازي شدهاند
ميتوانند ازنظر وجود سم و اثر آن بر موجود زنده به طرز چشمگیري
متفاوت باشند ،حتي زماني كه این گونهها تحت شرایط یکسان رشد
كنند ( .)12بهعنوان نمونه پژوهشگران با بررسي دو جنس
داینوفلاژله  Ostreopsis ovataو  Coolia monotisدر دو منطقه
دریایي در اروپا و آسیا ،متوجه شدند گونههاي آسیایي و اروپایي هر
جنس بااینکه یک گونه واحد هستند ولي ميتوانند با خویشاوند خود
در مناطق دیگر تفاوتهاي فیلوژنتیکي داشته باشند .این بدان معني
است كه احتمالا گونههاي واحد ولي مجزاي اروپایي و آسیایي در
هر جنس باگذشت زمان بهطور مستقل مشمول تکامل شده و از
یکدیگر تمایزیافتهاند ()41؛ بنابراین این احتمال وجود دارد كه برخي
از گونههاي ریزجلبک كه در مراحل اولیه زندگي خود سمیت نشان
ندادهاند ،زماني كه محتواي سلولي آنها بهصورت تركیبات فعال
زیستي در محیط دریایي آزاد شود براي سلامت دیگر موجودات
خطرناک باشند.
آگاهي از ساختار و مکانیسم اثر این بیوتوكسینها ميتواند
روشي مفید در مبارزه با مسمومیتزایي آنها و یا ابزاري براي
طراحي داروهاي جدید باشد ( ،)48چرا كه برخي از ریزجلبکها
برخلاف اثرات سمي ،ممکن است داراي كاركردهاي مفید مانند
فعالیتهاي ضد قارچي ،ضد میکروبي و ضد سرطاني با ویژگيهاي
درماني بالقوه باشند ( .)42-40بهعنوانمثال جنس
 Amphidiniumعلاوه بر آمفیدینولها ،مواد همولیتیک مانند
ماكرولیدهاي سیتوتوكسیک ( )Cytotoxic macrolidesو
آمفیدینولیدها ( )Amphidinolidesرا تولید ميكند .تركیبات فعال
زیستي تولیدشده توسط این جنس ميتواند رشد برخي از ردههاي
سلولي سرطان ،بهویژه غده سرطاني بدخیم پستان ( )MCF-7و

مروري بر بیوتوكسین داینوفلاژلههاي دریایي؛ مکانیسم عمل ،روشهاي تجزیهوتحلیل و اثرات این سموم بر محیطزیست و انسان 25 /

غده سرطاني بدخیم ریه ( )SKLUرا مهار كند ( .)45به همین دلیل،
پتانسیل بیوتکنولوژیکي اینگونه داینوفلاژلهها باید بیشتر مورد
مطالعه قرار گیرد تا اثرات تركیبات مولکولهاي زیست فعال آنها
بهطور دقیقتري شناخته شود .مطالعات بیشتر براي شناسایي
شیوههاي مختلف عملکرد تركیبات سمي متنوع تولیدشده توسط
داینوفلاژلههاي بنتیک در اكوسیستمهایي كه آنها حضور فعال دارند
ضروري است .این جنبه از پژوهش ،نیاز به یک رویکرد دقیقتر
هدفمند دارد و باید بخشي از تحقیقات با دقت بالا بر جنبههاي
سلولي اینگونه مطالعات باهدف درک بهتر مکانیسمهاي سمي این
تركیبات متمركز شود.
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ارائه راهحلهایی جهت پیشگیری از شکوفایی جلبکی
و پایش محیطی
بهطوركلي افزایش فراواني داینوفلاژلههاي مضر در محیطهاي
ساحلي ميتواند تأثیرات منفي اقتصادي بر صنایع شیلات،
آبزيپروري و فعالیتهاي گردشگري كه منابع درآمد مهم محلي
مناطق ساحلي هستند ،بهویژه در كشورهاي درحالتوسعه مانند
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روشهای تجزیهوتحلیل بیوتوکسینها
امروزه روشهاي تحلیلي متفاوتي بهمنظور تجزیهوتحلیل
بیوتوكسینهاي چربيدوست مورداستفاده قرار ميگیرد .در این
زمینه كروماتوگرافي مایع طیفسنجيجرمي ( )LC-MS/MSاز
سال  2811بهعنوان روش مرجع در اتحادیه اروپا تعیینشده است.
یکي دیگر از روشهاي اندازهگیري بیوتوكسینها استفاده از
سنجش زیستي بهواسطه آزمایش بر روي موش است كه تأثیر رفتار
جانور در مواجهه با سموم ریزجلبکي بررسي ميشود و یک روش
جایگزین در این زمینه در نظر گرفته ميشود ( .)41تعدادي دیگر
از تکنیکهاي جایگزین یا مکمل ،طبق مقررات كمیسیون اروپا
شماره  ،2811/15بهصورت جداگانه یا بهصورت تركیبي مجاز است،
به شرطي كه دستورالعملهاي «تأمین سلامت عمومي» را نقض
نکند .این روشها شامل سنجش بیوتوكسین بهوسیله
كروماتوگرافي ،ازجمله كروماتوگرافي مایع با عملکرد بالا (،)HPLC
كروماتوگرافي لایهنازک ( ،)TLCكروماتوگرافي گازي-
طیفسنجيجرمي ( )GC-MSو كروماتوگرافي گازي-طیفسنجي
مادونقرمز ( )GC-IVاست ( .)42بااینحال ،این روشها داراي
اشکالاتي هستند ،بهعنوانمثال استفاده از آنها هزینه بالایي دارد و
علاوه بر آن نیاز به نیروي كار متخصص (در مورد كروماتوگرافي
مایع و گاز) دارند؛ بنابراین حتي اگر از  HPLC-MSكه یکي از
پركاربردترین آزمایشها براي سنجش كمّي مقدار سم است استفاده
شود بااینحال نیاز به انجام آزمایشهاي اثرات سمشناسي براي
تخمین تعیین آستانه مرگومیر موجودات دریایي در طول
شکوفایيهاي جلبکي مضر یک ضرورت است .بدین ترتیب
سنجشهاي اكوتوكسیکولوژیکي مانند آزمایش سم بر روي آبزیان
بهطورمعمول در نظارت بر محیطهاي آلوده و همچنین در ارزیابي
مواد فعال زیستي و بیوتوكسینها اعمال ميشود .دراینبین بررسي
اثرات فیکوتوكسینها بر گونههاي متعلق به جنس آرتمیا جزو
سنجشها و آزمایشهاي اصلي در بسیاري از كشورها محسوب
ميشود (.)40
حضور داینوفلاژلههای سمی در دریای عمان و

پدیده شکوفایي جلبکي باعث نابودي بسیاري از گونههاي
آبزي در اكوسیستمهاي مختلف دریایي در بسیاري از مناطق جهان
شده است .در این میان دریاي عمان و خلیجفارس نیز از هجوم این
داینوفلاژلههاي سمي در امان نماندهاند بهطوريكه ریزجلبکهاي
مضر در طول سال در این مناطق بهصورت مکرر و دورهاي
شکوفایي ایجاد ميكنند و در برخي موارد باعث آسیب به صنعت
شیلات و آبزيپروري نیز ميشوند .بارزترین مثال این ادعا،
شکوفایي گونه  Cocholodinium polykrikoidesدر خلیجفارس
در سال  1402است ( )02كه خسارات جبرانناپذیري را به منطقه
تحمیل كرد .شکوفایي مضر پلانکتوني مذكور به مدت  0ماه در
خلیجفارس ادامه داشت و باعث مرگومیر بیش از  40تن از آبزیان
گردید .همچنین دریاي عمان در سالهاي  1402و  1407درگیر
شکوفایيهاي جلبکي مضر بهصورت طولانيمدت شد بهنحويكه
بوي بد ناشي از تجزیه فیتوپلانکتونها تا مدتها باعث آزار و اذیت
ساحلنشینان شده بود ،این پدیده خسارات اقتصادي ،اجتماعي و
زیستمحیطي گستردهاي به دنبال داشت ( .)04، 00در دیگر نقاط
ساحلي دنیا هم شکوفایيهاي مضر پیامدهاي اقتصادي و اجتماعي
و زیستمحیطي داشته است ،بهعنوان نمونه در تابستان 1704
شکوفایي گونه  Pyrodinium bahamensدر دریاي سامار در
فیلیپین موجب مسمومیت  288نفر و كشته شدن  28نفر و
همینطور آسیب  588هزار دلاري به اقتصاد منطقه شد ()47
همچنین مرگومیر ناشي از مصرف خرچنگ Demania
 reynaudiiمشکوک به آلودگي  PLTXدر فیلیپین ( )08و
همچنین مرگومیر ناشي از مصرف ماهي ساردین
 Herklotsichthys quadrimaculatusدر ماداگاسکار
ازایندست موارد هستند ()01؛ بنابراین ازنظر زیستمحیطي،
پیامدهاي خطرناک سموم طبیعي دریایي ميتواند از طریق عواملي
مانند تجمع زیستي در طول زنجیره غذایي گسترش باید (.)20
محصولات شیلاتي یک منبع عمده و مهم معیشتي براي مردم بومي
ساكن در جنوب ایران هستند و این وابستگي شدید به رژیم غذایي
مبتني بر ماهي ،جامعه محلي این مناطق را بهویژه در برابر
مسمومیتهاي مربوط به غذاهاي دریایي آسیبپذیر ميكند و
همین امر ضرورت نمونهبرداريهاي بیشتر را نهتنها براي نظارت
بر روند رشد و پراكنش این گونهها بلکه جهت شناسایي متغیرهاي
محیطي كه ميتوانند بر الگوي شکوفایي این گونه تأثیر بگذارند،
نشان ميدهد.

 / 21آصفي و عطاران فریمان

بیوتوكسینهاي دریایي تولیدشده توسط ریزجلبکهاي سمي،
از مهمترین عوامل مرگومیر گسترده موجودات آبزي طي
شکوفایيهاي جلبکي مضر بهخصوص در مناطق ساحلي محسوب
ميشوند .این بیوتوكسینها در اغلب موارد با ایجاد سندرمهاي
مرتبط با سم مانند مسمومیت با سم سیگواترا  ،CFPمسمومیت با
آزاسپیراسید  ،AZPمسمومیت اسهالي با صدف  ،DSPمسمومیت
نوروتوكسیک با صدف  NSPو مسمومیت فلجكننده با صدف PSP
باعث ایجاد علائم حاد عصبي ،گوارشي و تنفسي در فرد شده و
ميتوانند بهواسطه آسیب جدي به اندامهاي حساس مانند كبد ،به
مرگ انسان بیانجامد بنابراین در صورت تغذیه انسان از آبزیان
حامل این سموم ،ميتوان انتظار بروز مسمومیتهاي شدید و حتي
كشنده را داشت .چندین مورد منحصربهفرد از این سموم شامل
سیگواتوكسین ،پاليتوكسین ،اوكادائیک اسید و ساكسيتوكسین از
اصليترین سمومي هستند كه حیات در اكوسیستمهاي دریایي را
تهدید ميكنند؛ بنابراین روشهاي سنجش این سموم و تعریف یک
استاندارد ملي جهت بررسي وجود حداقل میزان سم بيخطر در
محصولات آبزي حائز اهمیت است .از گذشته تاكنون روشهاي
متفاوتي جهت سنجش بیوتوكسینهاي دریایي بکار گرفته شده
است بااینوجود استفاده از روشهاي سنجش زیستي با بيمهرگان
دریایي بهویژه آرتمیا به همراه استفاده از روشهاي سنجش
محتویات سموم با استفاده از دستگاههایي مانند اچپيالسي جهت
ارائه بهترین نتایج پیشنهاد ميشود .اخیرا بسیاري از گونههاي
جلبکي مضر و سمي در مناطق ساحلي ایران بهویژه نوار ساحلي
شمال دریاي عمان و خلیجفارس گزارش شده است .با توجه به
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ایران ،اعمال كند .با توجه به این موارد داینوفلاژلههاي بنتیک سمي
كه سرعت تکثیر بالایي دارند و از توانایي مهم تولید سیست در
شرایط نامطلوب بهره ميبرند ممکن است با افزایش منابع غذایي
(نوترینتها) كه بهواسطه انسان وارد دریا شده و یا در ارتباط با
تغییر اقلیم رخ ميدهد به مناطق دیگر گسترش یابند و با شکوفایي
در حد وسیع تهدید بالقوهاي براي موجودات دریایي و سلامت انسان
باشند .دستكاري حوضههاي آبخیز ساحلي براي كشاورزي،
صنعت ،مسکن و تفریحات باعث افزایش شدید بار مواد مغذي در
آبهاي ساحلي شده است .همانطور كه استفاده از كود در چمنها
ميتواند رشد چمن را افزایش دهد ،جلبکهاي دریایي نیز در پاسخ
به ورود مواد مغذي به آبهاي ساحلي رشد ميكنند .كودهاي
كشاورزي از طریق رواناب مزارع به دریاچهها و اقیانوسها راه پیدا
ميكند .مواد مغذي دیگر نیز از طریق جويها ،فرسایش خاک،
مزارع آبزيپروري و فاضلابهاي شهري و صنعتي وارد
اكوسیستمهاي آبي ميشوند .به نظر ميرسد كه آبهاي كمعمق
و محدود ساحلي بیشتر درگیر مشکلات شکوفایيهاي جلبکي
مرتبط به ازدیاد مواد مغذي هستند .غنيسازي مواد مغذي در این
مناطق غالبا منجر به تولید بیشازحد مواد آلي شده و فرآیند
یوتریفیکاسیون را تسریع ميبخشد و متعاقبا باعث افزایش تراكم و
دوره شکوفایي ریزجلبکي ،ازجمله -HABها ميگردد (.)4
دراینبین كشتيها نیز ميتوانند صدها میلیون گونه زنده  HABرا
در آب توازن منتقل كنند ،بهعنوانمثال-HAB ،ها براي اولین بار
به این طریق به آبهاي استرالیا و نیوزیلند وارد شدند (.)0
شناسایي گونهها و شمارش سلولها در زمان شکوفایي مضر
جلبکي بسیار اهمیت دارد ،اما برآورد تهدید شکوفایي بدون اطلاع
دقیق از میزان سمیت گونه در آن منطقه ،اطلاعات قابلاعتمادي
ارائه نميدهد .بهطوركلي بررسي احتمال سمي بودن گونههاي
جلبکي مضر و اثرات توكسین آنها در كنار شناسایي دقیق محل
شکوفایي این گونهها ،یک ابزار مفید در جهت مطالعات گستردهتر
بر كنترل و نظارت مناطقي ارائه خواهد داد كه احتمال شکوفایي و
مخاطرات زیستمحیطي ميرود؛ بنابراین با شناخت و مطالعه
داینوفلاژلههاي سمي كه بهعنوان ریزجلبکهاي مضر عامل كشند
سرخ شناخته ميشوند و ميتوانند با شکوفایي پرتراكم سلولي باعث
مرگومیر آبزیان در سواحل شوند و سلامت انسانها را نیز تهدید
كنند .مناطقي كه مستعد شکوفایي پلانکتوني این گونهها هستند را
شناسایي باید كرد و جهت جلوگیري و یا تقلیل مضرات
زیستمحیطي و خسارات اقتصادي به صنعت شیلات و ماهیگیري
منطقه ،برنامههاي معمول پایش را بهعنوان بخشي از مدیریت
بهداشت محیط و ایمني غذاهاي دریایي در نظر گرفته و راهکارهاي
مربوطه را اخذ نمود.
همچنین جهت پیشبیني شکوفایي جلبکي با دقت بالا ،نیاز به
سیستمهایي است كه بهطور خاص گونههاي ریزجلبکي را مشاهده
و شناسایي كرده و غلظت و نوع مواد مغذي آب ،پروفیلهاي دما و

شوري ،سموم ،بادهاي سطحي ،تابش خورشیدي و اندازه
محلول را اندازهگیري نماید ( .)05تلاشهاي تحقیقاتي آینده باید بر
توسعه مدلهاي شبیهسازيتجربي ،نظري و عددي متمركز باشد تا
مشاهدات ،آزمایشها و اعتبارسنجي فرضیهها و پیشبیني خطر
وقوع  HABو تأثیرات آن بر سلامت انسان انجام شود .چنین
مدلهایي نیاز به اندازهگیري همزمان پارامترهاي زیستمحیطي،
فیزیکي و بیولوژیکي دارند كه از طریق نظارت هرروزه و مداوم در
دسترس قرار خواهند گرفت؛ بنابراین استفاده از تجهیزات ویژه
سنجشازدور ،آزمایشهاي میداني و پایش هرروزه مناطق ساحلي
به جهت كنترل و ارزیابي خطرات احتمالي وقوع شکوفایي جلبکي
مضر كاملا ضروري مينماید .در همین راستا پیشنهاد ميشود براي
تجزیهوتحلیل خطرات احتمالي شکوفایي داینوفلاژلههاي مضر و
سمي بهعنوان آلایندههاي در حال ظهور در محیطهاي دریایي و
هایپرسالین ،مطالعات وسیع و دقیق انجام پذیرد و دادههاي
مطالعات آن براي غنيسازي پایگاه داده ریزجلبکهاي سمي
دریایي كه براي پیشبیني و مدیریت شکوفایي جلبکي مضر
ضروري است ،استفاده شود.
CO2

22 /  روشهاي تجزیهوتحلیل و اثرات این سموم بر محیطزیست و انسان،مروري بر بیوتوكسین داینوفلاژلههاي دریایي؛ مکانیسم عمل

 از همه صاحبنظراني كه در انجام:تشکر و قدردانی
. سپاسگزاري ميگردد، یاري رساندند،مطالعه حاضر
 همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله:نقش نویسندگان
،یا بازنگري آن سهیم بودند و همه با تایید نهایي مقاله حاضر
.مسئولیت دقت و صحبت مطالب مندرج در آن را مي پذیرند
 نویسندگان تصریح مي كنند كه هیچ گونه تضاد:تضاد منافع
.منافعي در مطالعه حاضر وجود ندارد

اینکه منبع اصلي درآمد و معیشت مردم محلي مناطق جنوبي ایران
از صیادي و آبزيپروري تأمین ميشود و در صورت شکوفایي
 خسارات متعددي نهتنها به صنعت شیلات این مناطق،جلبکي مضر
 شناخت هر،وارد ميشود بلکه سلامت مردم را نیز تهدید ميكند
چهبهتر گونههاي تولیدكننده بیوتوكسین و مکانیسم عمل این
سموم ميتواند به كنترل هر چه مؤثرتر شکوفایيهاي خطرناک در
مناطق مذكور كمک كرده و یک ابزار مفید در جهت نظارت مناطقي
 ارائه،كه احتمال شکوفایي و مخاطرات زیستمحیطي ميرود
.خواهد داد
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