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چکیده
دیکلوفناک ،دارویی ضد التهاب و ضد درد غیر استروئیدی است که در سرتاسر دنیا به مقدار زیادی تولید و مصرف میگردد.
راهیابی این دارو از طریق پسابهای صنایع دارویی و شهری و مواجهه با آبزیان منجر به ایجاد تغییراتی در فیزیولوژی در این
جانداران غیر هدف میشود .هدف از انجام این پژوهش ارزیابی اثر دیکلوفناک بر میزان فعالیت دو آنزیم آنتیاکسیدانی
سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز ماهی کپور به عنوان یک گونه اقتصادی دریای خزر بود .جهت انجام این تحقیق ،دو گروه
شاهد ( 1آب) و شاهد  )DMSO( 2و سه تیمار با غلظت های  2/5 ،1/25و  5میلیگرم دیکلو فناک بر لیتر انتخاب شدند.
نمونهبرداری از تیمارها با سه تکرار و در فواصل زمانی  14 ،7و  21روز انجام شد .پس از خونگیری از نمونهها و تهیه سرم خون
با استفاده از کیت  Zellbioبا استفاده از االیزا ریدر با روش رنگ سنجی میزان فعالیتهای آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و
کاتاالز تعیین گردید .نتایج آماری این پژوهش نشان داد که دو متغیر مستقل زمان و غلظت مواجهه تاثیر معنیداری بر تغییرات
متغیرهای وابسته کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز داشتند ( .)p˂0/05تغییرات در میزان فعالیت سوپراکسید دیسموتاز در هفته
دوم و سوم تیمارهای  5و  2/5میلیگرم بر لیتر با مقدار  26 U/mlدارای اختالف معنیداری با تیمار شاهد بود (.)p˂0/05
شدت تغییرات ایجاد شده مرتبط با غلظت دارو بوده است .مابین تغییرات فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز وکاتاالز
بترتیب همبستگی معنیدار با غلظت و زمان مواجهه با دیکلوفناک مشاهده شد .این تغییرات در کلیه تیمارها در مقایسه با دو
تیمار شاهد روند افزایشی داشتند .بیشترین فعالیت آنزیمهای سوپراکسیداز دیسموتاز و کاتاالز متعلق به تیمار  5بود و بترتیب
 26 U/mlو 15/3در هفته سوم رخ داد.
لغات کلیدی :دیکلوفناک ،ماهی کپور ،کاتاالز ،سوپراکسید دیسموتاز
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تأثیر فاز محلول دیکلوفناک به عنوان آالینده دارویی بر ...

مقدمه
دیکلوفناک دارویی ضد التهاب و ضد درد غیراسترئیدی
است که به طور گسترده در سراسر جهان مصرف میشود
(ساالنه بیش از  1000تن) و از طریق پسابها وارد بوم
سازگان آب شور و شیرین میگردد .در ایران نیز ورود این
آالینده به بوم سازگان آبی و حذف ناقص این آالینده
دارویی در سیستم تصفیه پساب گزارش شده است
) .(Eslami et al., 2015بر طبق آمارهای ارائه شده از
منابع متعدد این دارو در صدر داروهای پرمصرف در قاره
های اروپا ،آمریکا و آسیا قراردارد ( ;Burer et al., 1998
Barens et al., 2004; Bu et al., 2013; Boyd et
al., 2003; Bordin et al., 2014; Deng et al.,
;2003; Diniz et al., 2015; Fent et al., 2006

.)Eslami et al., 2015;Ellis,2006
در شرایط فیزیولوژیك ،تولید مداوم گونه های فعال
اکسیژن ) 1(ROSبویژه در میتوکندری ،میکروزمها ،غشاء
هسته و فاگوسیتها ثبت شده است Halliwell and
)Gutteridge, 2006؛.(Halliwell et al., 2004آنتی
اکسیدانها  ROSرا به آب تبدیل کرده و از افزایش
تولید  ROSجلوگیری میکنند .اما هنگامی که
فرآیندهای پراکسیدانی به اندازه کافی توسط سازوکارهای
آنتی اکسیدان متعادل نشوند ROS ،به طور کامل دفع
نمیشود و مقدار آن در سلول زیاد میشود .این فرآیند
هنگامی اتفاق میافتد که آنتیاکسیدانها کم یا تخلیه
شود یا سرعت تولید  ROSبر دفاع آنزیمی پیشی گیرد.
در این حالت که تنش اکسیداتیو نامیده میشود ،بسیاری
از ماکرومولکولها آسیب میبینند و فرآیند پراکسیداسیون
لیپیدها ،اکسیداسیون پروتئینها ،غیر فعال شدن آنزیمها
و اختالل در عملکرد غشاهای مختلف اتفاق میافتد .در
ماهی نیز مانند سایر مهرهداران دفاع آنتی اکسیدانی در
سالمت و پیشگیری از آسیبهای سلولی حائز اهمیت
.)Ballesteros
et
al.,
(2009
است
2
مانند
ترکیباتی
اتواکسیداسیون ،PUFA
Reactive Oxygen Species
Poly Unsaturated Fatty Acid
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هیدروپراکسیدهای اسید چرب ،آلدهیدها و هیدروکربنها
تولید میکند که میتواند موجب بوجود آمدن بعضی
شرایط بیماریزا در ماهی شود و دفاع آنتیاکسیدانی
ممکن است که در نتیجه آلودگی در محیط زیست ماهی
نیز رخ دهد ( ;Valhogianni et al., 2007
.)Valadanidis et al., 2006
معموالً حضور آالینده در محیط زیست آبزیان منجر به
افزایش غلظت آنزیمهای آنتیاکسیدانی میگردد
( .)Cheung et al., 2001تعدادی از محققان اثر داروها
را بر آنزیمهای آنتیاکسیدانی کاتاالز و سوپراکسیداز
بررسی کردند ،از جمله  Nava-Alvarezو همکاران
( )2014اثر دیکلوفناک و استامینوفن بر میزان فعالیت
کاتاالز و سوپراکسیداز در ماهی کپور معمولی Nunes ،و
همکاران ( )2008اثر تتراسایکلین برمیزان فعالیت آنزیم
کاتاالز در ماهی  ،Gambosia holbrookiنتایج این
تحقیقات دال بر افزایش میزان فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانی بود.
میزان مصرف دیکلوفناک برطبق آمارنامه وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ایران ،با احتساب میانگین وزنی
فرمهای مختلف این دارو قابل توجه است .هر چند آمار
دقیقی از میزان غلظت این دارو در دریای خزر در دسترس
نمیباشد ،ولی با توجه به راهیابی پسابها به بوم سازگان
دریایی و آب شیرین در حوضه خزر ،ضرورت دارد تا نسبت
به بررسی اثر این دارو به عنوان آالینده بر فعالیت میزان
آنزیمهای آنتیاکسیدانی آبزیان مورد بررسی قرارگیرد.
مواد و روش کار
به منظور انجام این تحقیق،ماهیان کپور با دامنه وزنی
 30±5گرمی از مرکز تکثیر سیجوال استان گلستان تهیه
شد و با کیسههای نایلونی دوجداره با یك سوم حجم
ماهی و آب و دو سوم اکسیژن خالص در خرداد ماه سال
 1395به کارگاه پرورش ماهیان زینتی در تهران منتقل
شد .قبل از ذخیرهسازی ،آکواریومها بوسیله هیپوکلریت
سدیم ضدعفونی گردیدند .سپس با آب شست و شو و با
هدف حذف کلر از آب شهری اقدام به کلرزدایی شدند.
 350عدد ماهی به صورت تصادفی در  15اکواریوم 160
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لیتری تقسیم شدند و در هر اکواریوم  24عدد ماهی قرار
داده شد .اندازهگیری عوامل کیفی آب شامل درجه حرارت
آب ،اکسیژن محلول و  pHبه صورت روزانه انجام پذیرفت.
میانگین دمای آب  25±0/5درجه سانتیگراد ،اکسیژن 5
میلیگرم بر لیتر و  pHبرابر  7/1بود .دوره نوری نیز به
صورت  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی بود .جهت
حفظ کیفیت آب اکواریوم ها روزانه % 50آب تعویض
گردید و مدفوع و بقایای غذا ماهیان سیفون شدند .ماهیان
به مدت دو هفته جهت تطابق با شرایط جدید بدون
مواجهه با دارو در این آکواریوم ها نگهداری شدند .میزان
غذادهی  %1وزن ماهیان روزانه انجام شد .داروی
دیکلوفناک از شرکت سبحان دارو با غلظت  %99تهیه شد
و با توجه به حجم اکواریوم ها میزان دارو با توجه به
غلظتهای تعیین شده وارد آب گردید .از روز دوم با توجه
به تعویض آب ،غلظت داروها تجدید شد .طراحی هر
تیمار آزمایش (غلظتهای  2/5، 1/25و  5در میلیگرم
دیکلوفناک در لیتر) در  3تکرار انجام پذیرفت .در پایان
دوره آزمایش قبل از اندازهگیری میزان فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز ،ماهیان با
پودر گل میخك به میزان  30میلیگرم بر لیتر بیهوش
شدند و با قطع ساقه دمی اقدام به خونگیری گردیدند.
برای جداسازی سرم خون ،نمونههای خون با  1500دور
در دقیقه به مدت دو دقیقه سانتریفیوژ و نمونههای سرم
بدست آمده تا قبل از انجام تستهای بیوشیمیایی در
دمای  -80درجه سانتیگراد نگهداری شدند (Saravanan
).et al., 2013,2011,2012; Heit et al., 2017
اندازهگیری میزان فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز
با استفاده از کیتهای مخصوص این آنزیمها شرکت
 ZELL BIOبر اساس روش رنگ سنجی و با دستگاه
االیزاریدر در آزمایشگاه غدد دانشگاه شهید بهشتی انجام
شد .در نهایت کلیه دادههای جمعآوری شده در هر مرحله
با نرم افزار  spss22مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند و
در ادامه در نرم افزار ( (Excel 2013ثبت گردید و
نمودارهای مربوطه ترسیم شد .نرمال بودن توزیع دادهها با
استفاده از آزمون شاپیرو ویلك 1انجام شد .سپس با
Shapiro-Wilk

استفاده از آنالیز واریانس چند طرفه وجود اختالف
معنیدار بین تیمارهای مختلف در سطح  % 5مورد بررسی
قرار گرفت (Hallare et al., 2004؛ منصوریفر.(1391 ،
نتایج
نتایج این پژوهش نشان داد که مواجه ماهی کپور با دیکلو
فناک منجر به افزایش فعالیت آنزیمهای سوپراکسید
دیسموتاز و کاتاالز میگردد .نتایج آماری نشان داد که دو
متغیر مستقل زمان و غلظت مواجهه تاثیر معنیداری بر
تغییرات متغیرهای وابسته کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز
داشتند ،ولی اثر همدیگر را تشدید نکردند (.)p˂0/05
تغییرات در میزان فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز
در هفته دوم و سوم تیمارهای  5و  2/5میلیگرم بر لیتر
دارای اختالف معنیداری با تیمار شاهد بود ()p˂ /05
(شکل  .)1میـزان آنـزیم سـوپر اکسـید دیسـموتاز همه
تیمارها بعد از گذشت  14 ، 7و  21روز دارای اختالف
معنیدار با شـاهد  1و  2بودند و در مدت  21روز مواجه
با دارو ،بـیشتـرین میانگین فعالیت آنزیم
سوپراکسیددیسموتاز مربوط به تیمارها  26/16واحد بر
میلیلیتر بود و در همه تیمارهای مواجه شده با دارو با
گذشت زمان ،روند افزایشی در میزان فعالیت سوپراکسید
دیسموتاز مشاهده شد .همچنین اختالف معنیداری بین
میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در غلظتهای مختلف در زمان
مشخص مشاهده نشد ،اما با گذشت زمان اختالف
معنیدار و بین تیمارها و شاهد نمایان شد.
بر طبق آزمون فاکتوریل ،شدت تغییرات ایجاد شده در
میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ناشی از غلظت
مواجه با دارو بوده است (شکل  )1و تغییرات ایجاد شده
درمیزان فعالیت آنزیم کاتاالز متاثر از غلظت مواجه با دارو
بوده است (شکل  .)2نتایج این آزمون با استفاده از آزمون
همبستگی اسپیرمن بین دادههای مستقل و وابسته تایید
شد و ارتباط معنیداری بین میزان فعالیت آنزیمهای
سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز بترتیب با زمان و غلظت
مواجه دارو مشاهده نگردید.
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 نمایانگر تغییرات میزان فعالیت طی: حروف بزرگ.( پس از مواجهه با دیکلوفناکC. carpio)  تغییرات آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ماهی کپور:1 شکل
.مدت مواجهه با دیکلو فناک و حروف کوچک نمایانگر تغییرات غلظت دیکلوفناک
. نشاندهنده عدم اختالف معنیدار فعالیت آنزیم سوپراکسیداز تیمارهای شاهد در مدت زمان مواجهه:B
. نشان دهنده عدم اختالف معنی دار میزان فعالیت آنزیم سوپراکسیداز تیمارهای شاهد با غلظت مواجهه:b
.)در مدت زمان مواجهه2  (شاهدDMSO ) و1  نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز تیمارها با آب (شاهد: C
) در مواجهه با غلظت های مختلف2  (شاهدDMSO ) و1  نشان دهنده وجود اختالف معنی دار بین فعالیت آنزیم سوپراکسیدازتیمار ها با شاهد (شاهد:a
.دیکلوفناک
Figure 1: Changes in superoxide dismutase of (C. carpio) after exposure to diclofenac. Large letters: indicates changes in activity
over the course of exposure to diclofenac and lower case letters reflecting variations in diclofenac concentrations.
B: Indicates that there is no significant difference in the activity of superoxide enzyme in control treatments during the time period.
b: No Significant differences in the level of activity of superoxidase enzyme in control treatments with concentration.
C: Significant difference was observed in the activity of the superoxide dismutase enzyme in water treatment (control 1) and DMSO
(control 2).
a: Indicates a significant difference between the activity of the superoxidetidimers with the control (control 1) and DMSO (control 2)
in the face of different concentrations of diclofenac.

 نمایانگر تغییرات میزان فعالیت طی مدت مواجهه با:( پس از مواجهه با دیکلوفناک حروف بزرگC. carpio)  تغییرات آنزیم کاتاالز ماهی کپور:2 شکل
.دیکلو فناک و حروف کوچک نمایانگر تغییرات غلظت دیکلوفناک
. نشان دهنده عدم اختالف معنی دار میزان فعالیت آنزیم کاتاالز بین تیمارها و شاهد در مدت زمان مواجهه:B
 میلی گرم بر لیتر1/25  و2/5 ،5  نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در میزان فعالیت آنزیم کاتاالز بین تیمارها و شاهد با غلظت های: b
Figure 2: Changes in the catalase enzymes of C. carpio after exposure to diclofenac Large letters: indicates changes in activity over
the course of exposure to diclofenac and lower case letters reflecting variations in diclofenac concentrations.
B: There was no significant difference in catalase activity between treatments and control during exposure time.
b:Indicates a significant difference in activity of catalase enzyme between treatments and control at concentrations of 5, 2.5 and 1.25
mg.
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بحث
یکی از آالیندههای اکوسیستمهای دریایی و آب شیرین
که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است ،آالیندههای دارویی
میباشند که از راهیابی پسابهای شهری ،بیمارستانی،
مراکز دفن ذباله و صنایع داروسازی ایجاد میگردد.
دیکلوفناک دارویی است که دارای مصرف باالیی در سراسر
جهان میباشد و در اغلب اکوسیستمهای دریایی و آب
شیرین در سراسر دنیا قابل ردیابی است .احتمال حضور
آالیندههای دارویی در اکوسیستمهای آب شیرین و شور
ایران به علت مصرف باالی دارو در ایران به لحاظ قیمت
پایین ،قابلیت دسترسی آسان و نیز فقدان محدودیتهای
قانونی مناسب در خصوص مصرف داروها و نیز تصفیه
ناقص پسابها وجود دارد ( Fent et al., 2006; Eslami
.)et al., 2015
نتایج تحقیق حاضر پس از مواجهه ماهی کپور (C.
) carpioبا دیکلوفناک ،فعالیت آنزیمهای کاتاالز و
سوپراکسیداز دارای روند افزایشی بودند و تمامی تیمارها
اختالف معنیداری با تیمار شاهد مشاهده شد ).(p˂0.05
بررسی نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که
تغییرات آنزیم سوپراکسید دیسموتاز دارای همبستگی
معنیدار با غلظت دیکلوفناک و تغییرات فعالیت آنزیم
کاتاالز دارای همبستگی معنیدار با زمان مواجهه بود .اما
ارتباط معنیداری بین میزان فعالیت سوپراکسید دیسموتاز
با زمان مواجهه با دیکلوفناک و آنزیم کاتاالز با غلظت
مواجهه مشاهده نگردید .نتایج آزمون همبستگی بین دو
آنزیم کاتـاالز و سوپر اکسـید دیسـموتاز طـی  21روز و
در تمـامی تیمارهـا نشـان داد کـه همبسـتگی بـین ایـن
دو آنـزیم در ماهیان تحت آزمایش معنیدار بود و تغییرات
این دو آنزیم از نظـر آمـاری با هـم مشابهت داشتند.
دیکلوفناک دارویی است که عمدتا برای تسکین دردهای
روماتیدی بکار میرود و در آبزیان گیرنده اختصاصی این
دارو وجود ندارد .به همین دلیل ممکن است که آثار
مواجهه با داروی دیکلوفناک در آبزیان قابل پیشبینی و
مشابه با موارد انسانی نباشد .دیکلوفناک و متابولیتهای
آن منجر به آسیبهای فیزیولوژیك و تغییراتی در میزان
فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی در ماهیان به عنوان
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جانداران غیر هدف میگردد .آنزیم سوپراکسید دیسموتاز،
مهمترین و اولین مکانیسم دفاع آنزیمی است که مسئول
خنثی کردن اثرات سمی ایجاد شده بواسطه حضور
ROSها میباشد ) (Van der Oost et al., 2003در
ادامه روند حذف ROSها ،سایر آنزیمهای آنتیاکسیدانی
نظیر کاتاالز ،پراکسید هیدروژن را تبدیل به آب میکنند
) .(Barata et al., 2005پاسخ ماهیان به آالیندهها به
منظور آداپته شدن یا تغییر با شرایط متابولیك ایجاد می
شود .بازدهی و تاثیر سیستم دفاع آنتیاکسیدانی ممکن
است در شرایط استرس زا ،افزایش یا مهار گردد که این
امر وابسته به شدت و مدت مواجهه با عوامل استرسزا در
گونههای مختلف متفاوت است (Ballesteros et al.,
) 2009; Winston and Digiulio, 1991بنظر میرسد
ورود دیکلوفناک به بدن ماهی کپور ) (C. carpioمنجر
به افزایش میزان  ROSها در خون ماهی گردیده است و
در ادامه به منظور حذف ROSها فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانی در این ماهی افزایش یافته است.
همانطوریکه در نتایج اشاره شد ،افزایش فعالیت آنزیم
سوپراکسیداز به دلیل ماهیت دفاعی این آنزیم در برابر
آالیندهها میباشد که در این تحقیق ،افزایش غلظت دارو
منجر به افزایش فعالیت این آنزیم در مقایسه با شاهد
شده است .همچنین افزایش میزان فعالیت کاتاالز در ماهی
کپور مواجهه شده با دیکلوفناک متاثر از گذشت زمان
مواجهه بوده است .با گذشت زمان تجمع پراکسید
هیدروژنهای ناشی از عمل آنزیم سوپراکسیداز دیسموتاز،
منجر به افزایش فعالیت آنزیم کاتاالز ،در خون ماهی شده
بود.
تحقیقات مشابهی نتایج این پژوهش را تایید میکنند ،از
جمله افزایش میزان فعالیت کاتاالز و سوپراکسیداز در
ماهی ) Zebra fish (Danio rerioدر اثر مواجهه با سه
داروی دیکلوفناک ،اتانول و کتوفن افزایش گزارش شده
است .همچنین مواجه کوتاهمدت و بلندمدت ماهی کپور
معمولی با دیکلوفناک منجر به افزایش معنیدار فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدانی سوپراکسیداز و کاتاالز در خون،
عضله ،آبشش ،مغز ،کلیه ،آبشش و کبد ماهی کپور
معمولی شده است .در مطالعات مشابهی اثر دیکلوفناک بر
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بافت کبد ماهی  Hoplias malabaricusمنجر به
افزایش آنزیمهای آنتیاکسیدانی شده بود در مقابل،
مواجهه ماهی  Rhamdia quelenبا دیکلوفناک ،منجر
به کاهش میزان فعالیت کاتاالز و سوپراکسیداز در بافت
کبد شده بود( Saucedo- Vence et al., 2014; Nava-
;alvarez et al., 2014; Praskova et al., 2014

.)Guiloski et al., 2015; Islas- Flores et al., 2013
مهمترین آنزیمهای آنتیاکسیدانی آنزیمهای کاتـــاالز،
ســـوپر اکســـید دیســـموتاز و گلوتـــاتیون پراکسیداز
هستند که وظایف هر کدام به صورت ذیل می باشد.
کاتاالز باعث تجزیه پراکسید هیـدروژن بـه مولکــول
اکســیژن و آب مــیشــود .ســوپر اکســید دیسموتاز
سبب تجزیه سـوپر اکسـیدها بـه پراکسـید هیدروژن
میشود و گلوتاتیون پراکسیداز بـه همـراه گلوتاتیون
اکسیداز سبب کاهش هیدرو پراکسـیداز چربی و پراکسید
هیـدروژن مـیشـود (Martineez-Alvarex et al.,
) .2005هنگامی که اسـترس اکسـیداتیو رخ مـیدهـد،
بسیاری از آنیونهای سوپر اکسید رها شده در داخل
سـلول بـه مولکـولهـای پراکسـید هیـدروژن تبـدیل
میشود که ایـن مولکـولهـا توسـط کاتـاالز از بـین
میروند .سوپر اکسید دیسموتاز نیـز هماننـد کاتـاالز یك
آنزیم محرک است و با اکسـیژن فعـال کـاهش میدهد.
وقتــی ارگانیســمهــا در معــرض آالینــده ــا قــرار
مــیگیرنــد ،سیســتم  ROSفعــال میشـود و افـزایش
آنزیمهای آنتیاکسیدانی بـخصوص سوپر اکسید
دیسـموتاز و کاتـاالز افـزایش مییابد (Niyogi et al.,
) .2001با افزایش آالیندههـا افـزایش شـدید میـزان
فعالیت آنــزیم ســوپر اکســید دیســموتاز و کــاهش
آنــزیم کاتاالز در ماهی کپور میگردد ،هر چند نحــوه
پاســخ بافــتهــای مختلــف مــاهی بــه میــزان
آلودگی متفاوت است و ممکن است یك بافـت یـه استرس
اکسیداتیو پاسخ ندهد و سیسـتم آنزیمـی بخوبی فعـال
نشـود و در نتیجـه تخریـب بـافتی بیشـتر باشد
(.)Yilmaz et al., 2006
در تحقیق حاضر همراه با آنزیم سـوپر اکسـیداز
دیسـموتاز افـزایش میـزان کاتـاالز نیـز مشـاهده شـد.
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بنظر میرسد در ماهی کپور در گروه وزنی مورد مطالعه
آنزیم سوپراکسیداز نقـش پـر رنـگ تـری نسبت به
آنـزیم کاتاالز بـرای از بـین بردن پراکسـید هیـدروژن
ایفاء مـیکنـد کـه بـرای رسـیدن بـه پاسـخ قطعـی در
ایـن خصـوص نیـاز بـه تحقیق بیشتر در این زمینـه
میباشد .بـه طـور کلی ،نتایج نشان داد که آنزیمهای
کاتـاالز و سـوپر اکسید دیسموتاز سرم خون،
بیومارکرهـای مناسـبی بـرای آلودگی فاز محلـول
دیکلوفناک در کپور مـاهی ) (C. carpioمحسوب
میشوند.
در بســیاری از مــوارد تفــاوت معنــیداری بــین
تیمارهــای تحــت آلــودگی و تیمــار شــاهد از نظــر
فعالیت آنزیم آنتیاکسیدانی در انـدامهـایی ماننـد کبد و
هپاتوپـانکراس وجـود دارد کـه مـیتوانـد بـه دلیــل
قابلیــت بــاالی آن انــدام در بــروز تــاثیرات
آالیندههای مورد نظر باشـد ).(Hong et al., 2007
در مجموع بر مبنای پژوهش حاضر ،میتوان نتیجه گرفت
که وجود دیکلوفناک در محیطهای آبی منجر به افزایش
فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی ماهی کپور )(C. carpio
میشود .مدت و غلظت مواجه با داروی دیکلوفناک رابطه
مستقیم با افزایش میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی
کاتاالز و سوپراکسیداز داشت .نوع ماده آالینده و حساسیت
جانوران بـه آنهـا نیز در میزان القـاء آنزیمهای
آنتیاکسیدانی مـوثر است .یکی دیگر از فاکتورهای مهـم
در میـزان القـاء آنزیمهای آنتیاکسیدانی زمـان مواجهـه
بـا آالینـده است .معموالً در بررسی آالیندههـا و تـاثیر
آنهـا بـر سیسـتم دفـاعی و بافـت هـر دو روش حـاد و
مـزمن اســتفاده میشود و عکــسالعمــل موجــودات
بــر اســاس حساســیتهــای گونــهای بــه آالینده
بسیار متفاوت است .هر چه زمان مانـدگاری در برابـر
آالینـده بیشـتر باشـد ،میـزان عکـسالعمــل آنزیمـی بـه
آالینـده بیشـتر مـیباشـد .بـر طبـق نظـر  Zhangو
همکـــاران ( )2004تعـــدادی از آنزیمهـا نقـشی
مشـترک را در سیسـتم دفـاعی آنتیاکسیدانی ایفاء
میکنند ) .(Lavanya et al., 2011با توجه به
پژوهشهای سایر محققان در خصوص اثر دیکلوفناک بر
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Abstract
Diclofenac is a non-steroidal anti-inflammatory and non-steroidal anti-inflammatory drug
widely produced and consumed throughout the world. The advancement of this drug through
medicinal and urban wastewater and exposure to aquatic organisms leads to changes in the
physiology of non-target organisms. The aim of this study was to evaluate the effect of
diclofenac on the activity of two antioxidant enzymes (Superoxide dismutase and Catalase) in
Cyprinus carpio as a valuable species in the Caspian Sea. For this purpose, two control groups
and three treatments with concentrations of 2.5, 5.1 and 5 mg/L diclofenac were selected.
Samples from three replications were taken at 7, 14 and 21 days. After extracting the blood
serum samples, colorimetric was performed using ELISA reader to determine the activity of
Superoxide dismutase and Catalase enzymes by using Zellbio kits. The results of this study
showed that two independent variables of time and exposure concentration had a significant
effect on the changes of dependent variables of Catalase and Superoxide dismutase (p<0.05).
Changes in the activity of Superoxide dismutase in the second and third weeks of treatment
with 5 and 2.5 mg/L with 26 U/ml had a significant difference (p˂0.05), the severity of the
changes was related to the concentration of the drug. The activity changes of Superoxide
dismutase and Catalase enzymes were significantly correlated with the concentration and
exposure time of Diclofenac, respectively. These changes in all treatments have been
increased in comparison with the two treatments. The highest activity of Superoxide
dismutase and Catalase enzymes belonged to treatment 5 (26, 15.3 U/ml), respectively, during
the third week.
Keywords: Diclofenac, Catalase, Superoxidase Dismotase, Cyprinus carpio
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