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چکیده
مطالعه حا ضر با هدف برر سی عوارض بافتی نا شی از سموم آفالتوک سین ب  1و زیرالنون بر بافت کبد ماهی قزلآالی رنگین کمان انجام گرفت .در
این مطالعه تعداد  540قطعه بچه ماهی قزلآالی رنگینکمان با وزن  12/07 ±0/23گرم ( انحراف معیار  ±میانگین) در  9تیمار آزمایشییی با سییه
تکرار طی  60روز با جیره محتوی غلظت های متفاوت آفالتوکسیییین ب  1و زیرالنون به طور جداگانه و همزمان تغذیه شیییدند .در این رابطهز از
غلظتهای  50و  100ق سمت در میلیارد ( )ppbآفالتوک سین ب  1و  300و  600 ppbزیرالنون برای تغذیه ماهیان ا ستفاده شد .پس از پایان دوره
آزمایشز بافت کبد ماهیان نمونهبرداری و آسیبهای بافتی بصورت کیفی و نیمه کمی مورد برر سی قرارگرفت .عوارض بافت شناسی ناشی از مواجه
بافت کبد ماهی با آفالتوکسییین ب 1و زیرالنون شییامن نکروز و تغییر شییکن هپاتوسیییتها بود .شییدت ضییایعات بافتی با افزایش سییطج جیرهای
آفالتوک سین ب 1و زیرالنون ب صورت جداگانه و همزمان افزایش یافت .نتایج ن شان داد که شدت این آ سیبها در ماهیان دریافت کننده جیره حاوی
همزمان سموم آفالتوکسین ب 1و زیرالنون بیشتر از سایر تیمارها بود.
واژگان کلیدی :مایکوتوکسینز زیرالنونز هیستوپاتولوژیز جیره غذاییز آلودگیز قزلآالی رنگین کمان
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the histological effects of aflatoxin B 1 (AFB1) and zearalenone (ZEA)
on the liver tissue of the rainbow trout. In this study, 540 rainbow trout 12.07±0.23 g (Mean±SD), as 9
experimental treatments with three replications were fed separately and simultaneously with diets containing
different concentrations of AFB1 and ZEA over 60 days. In this regard, the concentrations of 50 and 100 ppb
AFB1 and 300 and 600 ppb of ZEA were used. At the end of the experimental period, the liver tissue was
sampled and pathological changes were qualitatively and semi-quantitatively examined. The toxin-induced
histological damage included necrosis and deformation of hepatocytes. The severity of tissue lesions increased
with increasing dietary levels of AFB1 and ZEA separately and simultaneously. The results showed that the
severity of lesions was higher in fish receiving diets containing combinations of AFB1 and ZEA in comparison
to other treatments.
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 .1مقدمه
آلودگی خوراک آبزیان با سییموم قار ی از مشییکالت
جدی صییینعت آبزیپروری اسیییتز که با توجه به نقش
خوراک بویژه در سیییامانه متراکر پرورب آبزیان میتواند
آسییی یب جدی اقتصییییادی در پی داشییی ته باشیییید
( .)Matejova, 2017آ فال توکسیییی ینهییا )(Aflatoxins
مهرترین سموم قار یاندکه تو سط گونههای مختلف جنس
 Aspergillusو برخی گونه های  Penicillumطی نگهداری
و برداشیییت اقالم غذایی و همچنین انبارداری مواد اولیه و
خوراک تولید میشییوند ( ;Boonyaratpalin et al., 2001
 .)Hooft et al., 2011از میان انواع مختلف آفالتوکسییینز
آفالتوکسیییین ب (AFB1) 1سیییمیترینز فراوانترین و
قویترین ترکیب سیییر قار ی تلقی میشیییود (Chavez-
 .)Sanchez et al., 1994; Bennett and Klich, 2003این
سرز درحال حا ضر یکی از مهمترین سموم قار ی تحت
نظارت سازمان غذا و داروی ایاالت متحده آمریکا ()FDA
اسییت (.)Aggarwal et al., 2004; Imani et al., 2017
آفالتوک سین در دام و طیور موجب کاهش سرعت ر شد و
سییرکوب سیییسییتر ایمنیز عوارض کبدیز  ...و سییرانجام
افزایش هزی نه های تول ید میشیییود ( Boonyaratpalin
;et al., 2001; Sahoo and Mukherjee, 2001
.)Gopinath et al., 2009

زیرالنون نیز نوعی سییر قار ی اسییت که اغلب توسییط
گییونییههییایییی از قییارف فییوزاریییومز مییانیینیید
 Fusarium graminearumو Fusarium culumorum
تولید میشییود .سییمیت زیرالنون در ماهیان طی مطالعات
مختلفی گزارب شییده اسییت ( ;Schwartz et al., 2010
;Woźny et al., 2015; Muthulakshmi et al., 2018
.)Wang et al., 2019

قرارگرفتن آبز یان در معرض آلودگی سیییموم قار ی
میتواند سبب بسیاری از آسیبهای بافتی شودزکه ممکن
اسیییت در دراز مدت به اندام های داخلی نفوذ کرده و بر
وضیییع یت و فرآی ند های فیزیولوژیکی آبزی تر یر ب گذارد
( .)Yancheva et al., 2016ضایعات بافتشناسی به عنوان
ن شانگرهای زی ستی در پایش و ضعیت سالمت آبزیان در

99
رابطه با آالیندهها مطرح اسییت ( Hedayati and Hassan

 .)NatajNiazie, 2015برر سیهای بافت شنا سی معموال از
اندام هایی خاص مانند کلیهز کبدز آبشیییشز مغزز روده که
عمدتا وظیفه عملکردهای حیاتیدر ماهیان دارند مانند دفعز
تنفسز تجمع و انتقال زیسییتی زنوبیوتیکها انجام میشییود
( ;Chamarthi et al., 2014; Abarghuei et al., 2016
.)Yancheva et al., 2016
کبد مهمترین اندام جهت متابولیسر و سرزدایی است .با
این وجودز توانایی کبد در کاهش سییمیت آالیندهها میتواند
با افزایش غلظتهای این ترکیبات تحت تا یر قرار گیردز که
ممکن اسییت آس ییبهای سییاختاری به همراه داشییته باشیید
(.)Cengiz and Unlu, 2006; Velmurugan et al., 2009
قزلآالی رنگینک مان ( )Oncorhynchus mykissیک
گونه اقت صادی ب سیار مهر و دارای ر شد سریع ا ست و نیز از
گونه های سییازگاربا شییرایط پرورب اسییت .اگر ه مطالعات
بسیاری در مورد تا یر سموم آفالتوکسین بر آبزیان در کشور
گزارب شییده اسییت ( ;Motallebi Moghanjouei, 2016
;Khani et al., 2017; Imani et al., 2017
;Mahmoudi Kia et al., 2019; Imani et al., 2020
)Ghafarifarsani et al., 2021ز با این وجود م طال عات

م حدودی در مورد تا یر همز مان آفالتوکسیییین ب 1و
زیرالنون بر بافت کبد ماهی قزلآالی رنگینکمان ان جام
شده ا ست .همچنین در دیگر نقاط جهان نیز پژوهشهای
محییدودی در ا ین ز م ینییه گزارب شییییده اسییییت
(.)Woźny et al., 2015; Hooft et al., 2019
ا رات احتمالی آفالتوکسییین درگونههای مختلف ماهی
از جمله ماهی قزلآالی رنگین کمانز ماهی آزاد اقیانوس
اطییلییس ()Salmo salarز گییربییه مییاهییی کییانییالییی
()Ictalurus punctatusز کپور معمولی ()Cyprinus carpioز
بررسیییی شیییده اسیییت ( ;Jantrarotai et al., 1990 a,b
)Sahoo et al., 2001; Sahoo and Mukherjee, 2002ز
مطالعات صییورت گرفته نشییان داده اسییت که قزلآالی
رنگین کمان ح ساسترین گونه ماهی به آفالتوک سین ب1
است (.)Santacroce et al., 2008
مطالعه  Sahooو همکاران در سیییال  2001در زمینه
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بررسی ا رات حاد و تحت مزمن آفالتوکسین ب 1بر ماهی
کپور هندی روهو ( )Labeo rohitaن شان داد که تغییرات
در اندامهای مختلف واب سته به دوز و زمان مواجهه ا ست.
به دلین اهمیت روز افزون توجه به حضییور سییموم قار ی
در نهادههای غذاییز بر اسیییاس نتایج این مطالعه میتوان
میزان شیییدت تخریب این سیییموم را در بافت کبد ماهی
قزلآالی رنگینکمیان مشیییخد کرده و میزان خطرات
احتمالی این سییموم را در خوراک آبزیان پیشبینی نمود.
بررسیییی تغییرات نکروزی و عروقی در کبد و نیز نکروزی
در لولههای کلیوی و ضیییخیر شیییدن مخاط روده از دیگر
تغییرات مشاهده شده تحت تا یر سمیت حاد این سر در
این پژوهش بود.
لذاز هدف از ان جام این مطال عه بررسیییی ا ر سیییموم
آفالتوکسییین ب 1و زیرالنون بر بافت کبد ماهی قزلآالی
رنگینکمان و شدت ا رگذاری آن است.

 .2مواد و روش کار
ت عداد  540قط عه ب چه ماهی قزلآالی رنگینکمان با
میییانگین وزنی  12/07 ±0/23گرم (انحراف معیییار ±
میانگین) از یکی از مراکز پرورب ماهی خ صو صی واقع در
شهر ستان ارومیه تهیه و بالفا صله به آزمای شگاه پرورب
آبزیان دانشگاه ارومیه منتقن شد .ماهیها در ابتدا به مدت
دو هفته با شرایط آزمای شگاهی سازگار شدند .طی مدت
سازگاریز ماهیان با خوراک ساخت کارخانه  21بی ضا سه
بار در روز به میزان 0/5درصییید وزن بدن تغذیه شیییدند
( .)Boujard et al., 2000مخازن و سایر تجهیزات پرورب
مورد اسیییتفاده قبن از ذخیرهسیییازیز به وسییییله محلول
تجاری هیپوکلریت سییدیر ( 5درصیید) کامالً ضییدعفونی و
سپس با آب ش ست شو داده شدند .این آزمایش در قالب
یک طرح کامالً تصییادفی در  9تیمار ( 8جیره آزمایشییی و
یک جیره شاهد) با سه تکرار انجام شد .ماهیان در مخازن
 200لیتری ( با حجر آبگیری  120لیتر) به ت عداد 20
قطعه در هر مخزن توزیع شیییدند .یکی از تیمارها به گروه
شاهد اختصاص یافت که با غذای تجاری بدون سر تغذیه
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شدند و سایر تیمارها به ترتیب با جیرههای غذایی حاوی
غلظییتهییای  50و  100قسیییمییت در میلیییارد ()ppb
آفالتوکسیییین ب 1و  300و  600قسییی مت در میل یارد
زیرالنون و ترکیب آن ها (جدول  )1به مدت 60روز تغذیه
شییدند .طی مدت آزمایش ماهیان به میزان  2درصیید وزن
بدن طی سه نوبت در روز تغذیه شدند .برای تنظیر میزان
غذای مورد نیازز کن ماهیان هر مخزن هر دو هفته یکبار
توزین شییدند .البته ماهیان پیش از هر بار توزین به مدت
 24ساعت قطع غذا شدند ( .)Imani et al., 2017در طی
دوره آزمایش اندازهگیری فاکتورهای فیزیکو-شیمیایی آب
مخازنز بهصیییورت روزانه صیییورت گرفت .شیییرایط نوری
به صورت  13ساعت رو شنایی و  11ساعت تاریکی تنظیر
شد .شاخد های فیزیکو -شیمیایی آب نظیر دما و میزان
اکسیییژن محلول و  pHبا اسییتفاده از اکسیییژن متر قابن
حمن ( )USA, HANA instrumentو  pHمتر اندازهگیری
شد .بچه ماهیان در میانگین دمای( 18±1انحراف معیار ±
میانگین) درجه سانتیگراد و اک سیژن محلول  7/8±0/5و
 7/7-6/9 pHنگ هداری شیییید ند .همچنین ج هت حفظ
کیفیت آب و خروج مواد زائدز غذای خورده نشده و مدفوع
بصورت روزانه سیفون شد.
جدول  -1تیمارهای آزمایشی
تیمار

آفالتوکسین ب )ppb( 1
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 .2.1ساخت جیره آزمایشی و غذادهی
برای این منظور غذای ت جاری ماهی قزلآالی رنگین
کمان از کارخانه خوراک دامز طیور و آبز یان  21بیضیییا
سپیدانز فارس تهیه (جدول  )2و سپس سطوح مورد نظر
سییر آفالتوکسییین ب( 1غلظتهای  50و 100ppbز وزن
مولکولی  312/27گرم بر مول) ( )Imani et al., 2017و
ز یرا ل نون ( 300و  600ppbز یرا ل نونز وزن مو ل کو لی
 318/36گرم بر مول) ( )Pietsch, 2017بییا خلوص 98
درصییید (سییییگماز آلمان) به جیره غذایی تجاری افزوده
شیییدند .در هر تیمارز مقدار محاسیییبه شیییده سیییر برای
دسییتیابی به دوزهای مورد نظرز ابتدا با الکن اتیلیک 99
در صد به حجر مورد نظر ر سانده شد و سپس به صورت
جداگانه روی غذاها اسپری گردید .به منظور یکسان سازی
شییرایطز در مورد تیمار شییاهد (فاقد سییر) مقدار مسییاوی
الکن خالد روی غذا ا سپری شد .غذاهای آماده شده به
روب فوق به مدت  24ساعت در دمای اتاق خشک شدند.
به منظور محافظت غذاها و جلوگیری از رها شدن سموم

و ورود آنها به محیط آبز غذاهای آماده شیییده به روب
فوقز توسط الیهای از ژالتین گاوی طبق روب Ramsden
و همکاران ( )2009پو شانده شدند .برای این منظور ابتدا
محلول 10درصییید ژالتین گاوی در آب مقطر تهیه و روی
هر یک از انواع غذاها (هر  8تیمار و گروه شاهد) به صورت
یکنواخت اسیییپری گردید .در پایانز غذاها به مدت 12
ساعت دیگرز در دمای اتاق خ شک شدند .البته باید توجه
داشییت که فرایند آمادهسییازی غذا به منظور جلوگیری از
فساد و در دسترس بودن مواد افزودنی  2هفته یکبار انجام
شد .سرانجام دانهای تهیه شده در کیسههای پالستیکی
زیپدار کو ک به همراه مقداری ژل نرگیر با بت تاریخ
سیییاختز میزان سیییر مورد اسیییتفاده در دمای  4درجه
سییانتیگراد نگهداری شییدند .طی آزمایش برای غذادهی
ماهیان در هر گروه آزمایشیییز یک کیسییه معین از جیره
غذایی آن گروه از یخچال بیرون آورده شد و بعد از توزینز
به صیییورت جدا گا نه در هر ظرفز م جددا مابقی غذا به
یخچال منتقن گردید.

جدول  -2تجزیه تقریبی جیره تجاری (شرکت  21بیضا) مورد استفاده در تغذیه بچه ماهیان قزلآال
پروتئین خام
46/1

ربی خام

فیبر خام

خاکستر

رطوبت

فسفر کن

2/2

10/3

7/3

0/8

15/6

 .2.2نحوه نمونهبرداری جهت بررسی بافتشناسی
جهت انجام بافتشناسیز پس از بیهوب کردن ماهیان
با استفاده از عصاره گن میخک ( 250قسمت در میلیون)ز
نمو نهبرداری از با فت ک بد ( 3قط عه ماهی از هر تکرار)
صورت گرفت.

 .2.3بررسی هیستوپاتولوژیکی بافت کبد
نمونهها با روب مر سوم بافت شنا سی کال سیک مورد
م طال عه بافتی قرار گرفت ند .به این ترت یب که اب تدا
نمو نه های بافتی در محلول بوئن به مدت  72سیییا عت
تثبیت شدند .سپس به ترتیب مراحن آبگیریز شفافسازی

با گزیلولز آغشتگی با پارافین و قالبگیری انجام شد .پس
از مراحن آمادهسیییازی بافتی و تهیه بلوک های پارافینیز
مقاطعی به ضییخامت  5میکرون از بافتها تهیه و به روب
هماتوک سیلین و ائوزین رنگآمیزی شدند .سپس نمونهها
توسییط میکروسییکور نوری و بزر نمایی  400بررسییی
شدند .برای تو صیف شدت تغییر آ سیب شنا سی از روب
) Booman et al. (2018استفاده شد.

 .2.4کمیسازی آسیب بافتی
برای توصیییف شییدت آسیییبهای بافتیز بافت بدون
آسیییب ()normal=0ز آسیییب بافتی ضییعیف ()faint=1ز
آسییییب بافتی متوسیییط ()moderate=2ز آسییییب بافتی
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متو سط تا شدید ( )moderate to intensive=3و آ سیب
بیافتی شییییدیید ( )intensive=4در نظر گرفتیه شیییید
(.)Booman et al., 2018

 .2.5تجزیه و تحلیل آماری دادهها
دادهها با ا ستفاده از نرم افزار آماری  SPSSن سخه 20
و با اسییتفاده از آزمون  Friedmanتجزیه واریانس شییدند.
هم چنینز از آزمون مقییایسییییه جفتی نییاپییارامتری
 Mann-Whitney Uپس از اصیییالح  Bonferroniج هت
تشییخید تفاوت های میان گروهی اسییتفاده شیید .نتایج
بصورت میانه  ±فاصله بین ارکی ( )IQRارائه شدند.

 .3نتایج
هیستوپاتولوژی کبد
م شاهدات نیمهکمی آ سیبهای بافت کبد در شکن 1
ارائه شده ا ست .همچنین نتایج آ سیب شنا سی بافت کبد

ماهی قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده با سطوح مختلف
سر آفالتوک سین ب 1و زیرالنون در شکن  2نمایش داده
شده است.
شدت آسیبهای بافتی در ماهیان تغذیه شده با جیره
محتوی آفالتوک سین ب 1و زیرالنون به صورت جداگانه و
همزمان به طور معنیداری باالتر از کنترل بودند (شیییکن
1ز  .)P <0/05در این رابطیهز شییییدت نکروز در کلییه
تی مار های آفالتوکسیییین ب 1و زیرالنون و ترک یب آن ها
باالتر از تیمار  50 ppbآفالتوکسیییین ب 1بود (شیییکن 1ز
 .)P <0/05همچنین شیییدت آسییییبهای بافتی اختالف
معنیداری بین تی مار های آفالتوکسیییین ب 1و زیرالنون
ن شان ندادند ( شکن 1ز  .)P >0/05باالترین شدت تغییر
شکن هپاتو سیتها در تیمارهای )4/0±0/75( 300ز ppb
 600زیرالنون ()4/0±0/0ز  50و  100 ppbآفالتوکسیییین
ب 1به همراه  600 ppbزیرالنون ( 4/0±0/0و )4/0±0/75
مشاهده شد (شکن 1ز .)P <0/05
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تیمارهای آزمایشی
شکل  -1نمودارمشاهدات نیمهکمی تغییرات بافت کبد ماهی قزلآالی رنگین کمان تغذیه شده
با سطوح مختلف آفالتوکسین ب 1و زیرالنون به مدت  60روز.
حروف انگلیسی غیر مشترک در هر ستون نشاندهنده وجود اختالف معنیدار میان تیمارها (فاصله بین چارکی  ±میانه) در سطح  P<0/05است.

عوارض هیستوپاتولوژیک سموم آفالتوکسین ب 1و...

ضیییایعه بافتی خاصیییی در کبد ماهیان گروه کنترل
مشاهده نشد (شکن  .)2وجود آفالتوکسین ب 1و زیرالنون
به جیره غذایی منجر به تغییرات گسیییترده بافتی در کبد
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ماهیان قزل آالی انگشییت قد مورد مطالعه شییامن نکروز
( )Necrosisو ت غ ی یر شییییکیین هپییا توسیییییییتهییا
( )Deformed hepatocyteشد (شکن .)2

شکل  -2برش عرضی بافت کبد ماهیان گروههای مختلف آزمایشی در پایان دوره پرورش (رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین با درشتنمایی .)400
هپاتوسیت سالم ()Intact hepatocyte؛ نکروز ()Necrosis؛ تغییر شکل هپاتوسیت (.)Deformed hepatocyte

 .4بحث و نتیجهگیری
آلودگی خوراک آبزیان با سیییموم قار ی بخصیییوص
آفالتوکسییین ب 1و زیرالنون موجب کاهش کارایی رشییدز
ایمنیز تولیدمثن و سیییایر فرآیندهای فیزیولوژیک آبزیان
میشود ( ;Santacroce et al., 2008; Imani et al., 2017
.)Pietsch, 2020
در مطالعه حاضرز تغذیه ماهیان با جیره غذایی محتوی
سموم آفالتوک سین ب 1و زیرالنون حتی در غلظت  50و
 300 ppbقسییی مت در میلیارد به مدت محدود  60روز
باعث آ سیبهایی در بافت کبد نظیر نکروز و تغییر شکن
ه پاتوسییی یت ها شییید .در م طال عه حاضیییرز غل ظت های

آفالتوکسین مورد استفاده در جیره ماهیان بسیار باالتر از
حد م جاز مورد تای ید مقررات ایران و ات حاد یه ارو پا
( )ISIRI, 2002; Pietsch, 2020بود .در مقابنز غلظتهای
زیییرالیینییون در مییحییدوده تییوصیییییییه شییییده بییودنیید
( .)Knutsen et al., 2017, EFSAطبق مطالعات حداقن
غلظییت تییا یر زیرالنون بر بییافییت کبیید مییاهی قزلآالی
ر ن گ ین کمییان  1800 ppbگزارب شییییده اسییییت
( .)Knutsen et al., 2017, EFSAمشابه نتایج این تحقیقز
م طال عات مختلفی تا یر سیییموم قار ی بر با فت ک بد را
گزارب کردها ند .در م طال عه  Sahooو هم کاران ()2001
دوز حاد ( )7/13-5/75 ppbآفالتوکسیییین ب 1تغییرات
نکروزی و عروقی در ک بد ماهی کپور ه ندی روهو ای جاد
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کرد Tuan .و همکاران ( )2002ن شان دادند که جیرههای
حاوی  10 ppbآفالتوکسین ب 1باعث نکروز کبدی شدید
در تیالپیای نین ( )Oreochromis niloticusمیشود.
همچنین ن تایج م طال عه  Hooftو هم کاران ()2011
نشییان داد که مواجه با دیاکسییینیوالنول ( )DONباعث
تومور های ک بدی در ماهی قزل آالی رنگین ک مان می
شود .ت شکین ندولهای سفید تا زرد رنگز ات ساع عروق
خونیز تخریب سیتوپال سرز تجمع خونز نفوذ سلولهای
ایمنی و نکروزز رسوب ربی و واکوئولیزاسیون سیتوپالسر
و دیگر تغییرات بافتشیییناسیییی کبد را ناشیییی از تا یر
آفالتوکسیییین ب 1می داننیید ( ;Woźny et al., 2015
 .)Khani et al., 2017; Mwihia et al., 2018عالوه بر
آفالتوکسییین ب1ز تا یر زیرالنون نیز بر بافت کبد ماهیان
در برخی مطالعات گزارب شده ا ست .در مطالعه Woźny
و همکاران ()2015ز اسیییتفاده از  1/81 ppbزیرالنون در
جیره غذایی ماهی قزلآالی رنگین کمان آسیبهای بافتی
شامن نکروزز واکوئولیزاسیون سیتوپالسر و تجمع ماکروفاژ
را در بافت کبد به همراه داشت.
مطیالعیات مختلفی نشییییان دادها ند که اسیییترس
اک سیدا سیون و تولید رادیکالهای فعال آزاد عامن ا صلی
آسیییبهای بافتی ناشییی از سییموم قار ی اند .بنابراینز
آسیییبهای بافتی ناشییی از آفالتوکسییین ب 1و زیرالنون

 .5منابع

ممکن ا ست نا شی از ا سترس اک سیدا سیون نا شی از این
سیییموم باشییید .به طور کلیز آفالتوکسیییینها بخصیییوص
آفالتوکسین ب1ز عاملی سرطانزا در بسیاری از گونهها از
جمله انسیییانز پرندگانز خوکها ز ماهیها و جوندگان به
شیییمار می آیند .اسیییترس اکسییی یداسییییون ناشیییی از
آفالتوکسیییینها موجب آسییییب ماکرو مولکولهایی مانند
DNAز پروتئین و لیپید ها میشیییود که نتیجه نهایی آن
ایجییاد تومورهییا و آسییییییبهییای بییافتی میبییاشیییید
( .)Marin and Taranu, 2012متابولیسییر سییر در کبد
موجب تشکین متابولیتها و رادیکالهای آزاد می شود که
این متابولیت ها با اتصیییال و واکنش با سیییاختار ماکرو
مولکولها سییاختار آنها را تغییر و عملکردشییان را مختن
میکند (.)Marin and Taranu, 2012
نتیجهگیری کلی
به عنوان جمعب ندی ن هایی میتوان عنوان کرد که
مواجهه ماهی قزلآالی رنگینکمان با سطوح مورد مطالعه
آفالتوک سین ب 1و زیرالنونز باعث ایجاد ا رات تخریبی بر
بافت کبد در این گونه میشیییود .همچنینز این عوارض
بافتی با افزایش غلظت سییموم و حضییور همزمان آنها در
جیره غذایی شدت خواهد یافت.
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