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 چکیده
 ازین ،انیآبز متراکمدر پرورش هاي اخیر منجر به توسعه صنعت تولید غذاي آبزیان نیز شده است. پروري در دههرشد و توسعه صنعت آبزي

 هها استفادماهی هیماده مهم در تغذ کیعنوان به یپودر ماهاست.  يضرور يمواد مغذ ریو سا دیپیکیفیت باال، ل با یوانیح نیبه پروتئ
 بنابراینافزایش فشار صیادي سبب کاهش ذخیره آبزیان دریایی شده است؛ در دسترس نخواهد بود.  یبه مقدار کاف ندهیکه در آ شودیم

استفاده  بنابراین. شودمحسوب می يضروردر آینده امري صنعت  نیا ياردیپاتوسعه منظور به ییایپروري به منابع درآبزي یکاهش وابستگ
تواند می تواند در تحقق این هدف مؤثر باشد. اما مواد غذایی گیاهیآبزیان میدر خوراك  حبوبات و غالتاز منابع پروتئینی گیاهی مانند 

ممکن است در زمان برداشت و یا در حین نگهداري در انبار به  . محصوالت زارعیکنندها فراهم قارچرشد  يرا برا ی و مناسبیعیبستر طب
درصد و عدم تهویه مناسب،  60گراد و رطوبت بیش از درجه سانتی 27ها آلوده شوند. تحت شرایط نامساعد محیطی، در دماي باالي قارچ
ها در اطره بیاندازند. عالوه براین تجمع مایکوتوکسینتوانند سالمت آبزیان را به مخمی نیکوتوکسیماسرعت رشد کرده و با تولید ها بهقارچ

ها و درك رو، شناخت انواع مختلف مایکوتوکسینکنندگان نیز خطرناك باشد. از اینتواند براي سالمت مصرفبافت خوراکی ماهیان می
ها، ي است. در حال حاضر، آفالتوکسینضرور یانسان کنندگان مصرف چگونگی انتقال آن از مواد غذایی به آبزیان پرورشی و در نهایت به

هاي شناخته شده در غذاي آبزیان ها از مهمترین مایکوتوکسینها، زیرالنون و فومونیسین، تریکوتسننیاوکراتوکساستریگماتوسیستین، 
شناسی، هاي بافتشناسی، آسیبهاي خونهاي پاتولوژیک زیادي از جمله کاهش عملکرد رشد، تغییر در شاخصتواند آسیباست؛ که می

در این مقاله تالش شده تا ضمن  بنابراینهاي ژنتیکی به آبزیان وارد نماید. تغییر در پارامترهاي بیوشیمیایی، استرس اکسیداتیو و آسیب
 معرفی هر کدام از این ترکیبات، تاثیرات آنها بر سالمت آبزیان را نشان داده شود.

 
 .یعفونت قارچ یان،آبز یهتغذ یکوتوکسین،ما پروري،يآبز کلیدي: واژگان

 
 مقدمه

در  ییایدر يسرانه مصرف غذاهاافزایش دو برابري 
 20به  1961در سال  لوگرمیک 9سراسر جهان از 

 ، منجر به توسعه سریع صنعت2015در سال  لوگرمیک
اخیر شده است چهار دهه  پروري در طیيآبز

)Tveterås et al., 2012( .لیبه دل شتریب شیافزا نیا 
از  یو بهبود درآمد در برخ تیجمع عیرشد سر
 يدر الگو رییتغ نیو همچن توسعه حال در يکشورها

ارزش مواد از سالمت و  یآگاه افزایش لیبه دل ییغذا
 است شرفتهیپ يشورهادر ک غذایی دریایی

)Supartini et al., 2018( .تقاضا  شیافزا بنابراین
و  دیص هايفعالیت شیافزا باعث آبزیانمصرف براي 

درصدي در طی  8/5پروري آبزي صیادي و توسعه
 Charo-Karisa(ه است شد 2016-2000هايسال

and Gichuri, 2010( . 
 ي، تقاضا براانیدر پرورش آبز عیبا رشد سر زمانهم

یافته است  شیافزا یطور نسببه ها نیزآنخوراك 
)Anater et al., 2016; Pietsch, 2020( . خوراك

است  انیدر صنعت پرورش آبز نهیهز نیتریاساس یماه
را  یماه دکنندگانیتول هايهزینهدرصد  70تا  50و 
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در پرورش  .)Zhao et al., 2010(دهند می لیتشک
باکیفیت باال،  یوانیح نیبه پروتئ ازین انیآبزمتراکم 

 Tacon et( است يضرور يمواد مغذ ریو سا دیپیل
al., 2011( .ماده مهم در  کیعنوان به یپودر ماه

به مقدار  ندهیکه در آ شودیم هها استفادماهی هیتغذ
 یدر دسترس نخواهد بود. کاهش وابستگ یکاف

 نیا توسعه پایدارمنظور به ییایپروري به منابع درآبزي
و  یپودر ماه درصدکاهش  لذااست.  يصنعت ضرور

ی در جیره غذایی آبزیان و جایگزینی آن با روغن ماه
مناسب،  هايگزینه یکی از محصوالت زراعی

  است. مناسبو  صرفهبهمقرون
 يبرامختلف گیاهی  ترکیب نیچندتاکنون 

 ی در جیره غذاییو روغن ماه یودر ماهپ ینیگزیجا
است  قرارگرفته شیمورد آزماپرورشی  انیآبز

)Oliveira and Vasconcelos, 2020(غذایی . مواد 
 غالت هايدانه و حبوبات روغنی، هايدانه مانند گیاهی
 يهاروغنو نیز  گندم و دانهپنبه ذرت، کلزا، جو، مانند

طور به زمینیبادامنخل،  يهامانند روغن یاهیگ
 یروغن ماهپودر ماهی و  ینیگزیجا يبرا ايفزاینده

 ;Tacon et al., 2011(اند گرفته قراراستفاده  مورد
Anater et al., 2016 تفاوت بین پروفیل ). اما

اسیدهاي آمینه و اسیدهاي چرب ضروري در منابع 
جانوري سبب شده که پروتئینی و لیپیدي گیاهی و 

صدي از منابع گیاهی براي جایگزینی دراستفاده صد 
ویژه پودر ماهی فراهم نباشد منابع جانوري به

)Naylor et al., 2009(.  در اغلب موارد، این
صورت گرفته  خوراك نهیمنظور کاهش هزبهجایگزینی 

 . )Enyidi et al., 2017( است
 منبع ترینبزرگ این محصوالت حاضر، حال در
سطوح  در ماهی هايبرخی از گونه براي پروتئینی اولیه

 میگو براي پروتئینی اصلی منبع دومین و غذایی پایین
محسوب  باالتر غذایی ها در سطوحماهی هايگونه و

با توجه به افزایش . )Tacon et al., 2011(شوند می
 قیمت پروتئین حیوانی غالت، حبوباتی نظیر سویا و

 پروتئین ترهسویا و کنسان کنجاله مانند محصوالت آن
 زیرا هستند ماهی آرد جایگزین ترینامیدوارکننده سویا

 Barrows et( هستند دسترس در ايگسترده طوربه
al., 2008(. توان ازهاي آبزیان، میدر بسیاري از گونه 

 پروتئین کنسانتره با را ماهی درصد پودر 100تا  40
 عملکرد بر منفی اثرات اینکه بدون شود جایگزین سویا
-Dersjant(باشد  ماهی داشته مختلف هايگونه رشد

Li, 2002( . 
 محصوالت زراعیدر  ياهیضد تغذ باتیترکوجود 

بر  تواندمی هانی، ساپوننیپسیتر هاينظیر مهارکننده
 آبزیانسالمت  وساز وسوخت نیعملکرد هضم و همچن

 Chakraborty et al., 2019, Puri et(تاثیر بگذارد 
al., 2019(. نیبهتر محصوالت زراعی نی، اعالوهبه 
 و تشکیلها قارچرشد  يرا برا یعیبستر طب

-رو، مایکوتوکسیناز این. نمایدفراهم می نیکوتوکسیما
به آبزیان و در نهایت خوراك ها ممکن است از طریق 

 از طریق زنجیره غذایی به مصرف کنندگان انتقال یابد
)Marijani et al., 2017( در ها نیوتوکسکیما. وجود

 یمحل یو دام یاهیاز مواد زائد گ شدهتهیه هايخوراك
مانند برنج، سبوس ذرت و گندم، پودر خون، کنجاله 

و کاساوا  ایسو يهاآفتابگردان و دانه يهادانه پنبه و دانه
رو . از این)Liti et al., 2005(گزارش شده است 

 مهمترین کیژنیکوتوکسیما يهاقارچآلودگی ماهیان با 
است پروري توسعه آبزي يبرا يجد هايچالش

)Fallah et al., 2014( در این مقاله تالش شده .
شناسایی شده در  نیکوتوکسیماضمن معرفی انواع 

اقالم غذایی و رژیم غذایی آبزیان به عوارض ناشی از از 
ها و چگونگی مسمومیت با انواع مختلف مایکوتوکسین

به  یها از مواد خوراکنیکوتوکسیما یانتقال احتمال
 ی پرداخته شود.پرورشآبزیان 

 هامایکوتوکسین
هستند که  یعیطب يهامولکول هانیکوتوکسیما
 يارشته يهاتوسط قارچ هیثانو يهاتیعنوان متابولبه
به  یجهان ییدرصد محصوالت غذا 25شوند و یم دیتول

 Oliveira and( شوندیسموم آلوده م نیا
Vasconcelos, 2020( . نوع  400-300حدود

 است شدهشناختهتا به امروز  نیکوتوکسیما
)Berthiller et al., 2007( .نیآفالتوکس 
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)AFB1(B1 ،نوالنولیزیدئوکس )DON،( والنولین 
)NIV(راالنونی، ز )ZEN(نی، اوکراتوکس )OTA(A ،

ها نیاتیان،  FB1(B1( نیسی، فومون)T-2( سم
)ENN (نیو بوورس )BEAترین) از جمله رایج 

 در توجهیقابلهایی که به میزان مایکوتوکسین
 ,Bryden(شود یافت می محصوالت زراعی و خوراکی

2012(. 
ها نقش مهمی در رشد مایکوتوکسیناگرچه 

 تأثیر ممکن است از طریق ایجادارگانیسم ندارند، اما 
 ايهمتقابل بر سلول قابلیت زیست، رشد و سایر فعالیت

 .)Bakos et al., 2013( دهندعادي آن را کاهش می
عامل تهدید کننده  کیعنوان مایکوتوکسین ها به

 هاقارچ. اندشدهشناختهدر سراسر جهان  امنیت غذایی
رشد کنند  یاهیهر بستر گبر روي راحتی به توانندمی

مسمومیت  نیکوتوکسیما يادیز مقدار و از طریق تولید
. عالوه )Monbaliu et al., 2010(غذایی ایجاد کنند 

ها و زیاد مایکوتوکسین بر این، با در نظر گرفتن تنوع
متقابل  تأثیرات، میزان هاآنمکانیسم عملکرد 

 McKean( رسدنظر میه ب پیچیدهبسیار ها توکسین
et al., 2006(.  و  هاو رشد قارچ ریکنترل تکثاگرچه

بسیار  نیکوتوکسیمازراعی به  تها محصوالآلودگی
هاي مناسب رسد، اما اتخاذ شیوهمشکل به نظر می

تواند از میزان آلودگی مواد غذایی به این مدیریتی می
 . )Bryden, 2012(سموم زیستی بکاهد 

در خوراك  نیکوتوکسیو ما یسم هايقارچوجود 
 شیافزا لیدلبه ریاخ يهادر سالی پرورش انیماه

ی، رو ماه جیره غذاییعنوان به یاهیاستفاده از مواد گ
 یآلودگ. )Anater et al., 2016( است افزایش به

تواند منجر به زوال و کاهش یها منیکوتوکسیتوسط ما
افت کیفیت محصوالت در و  هیمواد اول ییارزش غذا

 هاتشکیل مایکوتکسیناگرچه  .شود پرورييآبز صنعت
اغلب مواد  ، امادارد یگبست يادیبه عوامل ز

 نیبا چندآبزیان ممکن است خوراك  دهندهتشکیل
-نیکوتوکسیما کههنگامیو  شوندآلوده  نیکوتوکسیما
، شوندمی دهیبلع یموجود در خوراك توسط ماه يها
بگذارند، بلکه  ریتأث وانیسالمت ح برتوانند یم تنهانه

 کنندهمصرفبه  ییغذا رهیزنج قیممکن است از طر
 .)Anater et al., 2016( منتقل شوند انسانی نیز

 کیمصرف ناشی از  هايیا مسمومیت کوزیکوتوکسیما
 )Krogh, 1969( سمیدر ارگان نیکوتوکسیچند ما ای

 ,Bennett( مرگ شود ای يماریتواند منجر به بیم گاه
2003( . 

مزمن  کوزیکوتوکسیمااز مهمترین عوارض جانبی 
سرطان، اختالل رشد،  هاي همچونتوان به بیماريمی

 کهدرحالی اشاره کرد؛ رهیو غ یمنیاختالل عملکرد ا
کاهش اشتها و مرگ و میر ممکن است از بارزترین 

 باشد حاد کوزیکوتوکسیماعالئم بالینی ابتال به 
)Bennett, 2003( .به نوع  کوزیکوتوکسیم عالئم

ها، نوع افزایی مایکوتوکسینتاثیر هم، نیکوتوکسیما
و مدت قرار گرفتن در معرض، سن،  زانیمایی، رژیم غذ

 ازجمله هاي فردي، و ویژگیفرد یتسالمت و جنس
 ,.Roberts et al( دارد یبستگی کیژنت هايویژگی
2014( . 

 هاعوامل مؤثر در ظهور مایکوتوکسین
، یکیزیعوامل ف ازجمله یسم به عوامل مختلف دیتول
به  ازیدارد و هر قارچ ن یبستگ یکیولوژیو ب ییایمیش

سم دارد  دیتول طیشرا ریرشد و سا يبرا ايویژه طیشرا
)Taniwaki et al., 2009; Garcia et al., 2012; 

Cheong et al., 2016( . 
شامل  ییایمی، عوامل ش یکیزیعالوه بر عوامل ف

و  ي، در دسترس بودن مواد مغذPH ،ییایمیش طیمح
ها تاثیرگذار هستند قارچرشد بر  زیننگهدارنده مواد 

)Montille and Shih, 1991( .به نظر نیعالوه بر ا ،
قارچ  ای يوجود باکتر زیستی نظیرعوامل  رسدمی
 تولیدکننده هايقارچرشد بر  تواندمی زمانهمطور به
 مؤثر باشد هانیکوتوکسیما دیو تول نیکوتوکسیما
)Paterson and Lima, 2011, Battilani et al., 

ها نیکوتوکسیتوسط ما یماهخوراك  یآلودگ .)2016
و  یپرورش انیسموم به ماه نیا یو انتقال احتمال

 مصرف انسان، يابر یاز ماه فرآوري شدهمحصوالت 
 ییمواد غذا یمنیدر مورد ا يجد ینگران کیهمچنان 

. )Chavez-Sanchez et al., 1994( است
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، یماهرشد در  کاراییبا کاهش  نیکوتوکسیما
، کاهش وزن، ي، اختالل کبديزی، خونرخونیکم
، هیثانو یعفون يهايماریدر برابر ب پذیريآسیب شیافزا

 Huang( ریوممرگ یو حت تولیدمثل تیکاهش ظرف
et al., 2014; Marijani et al., 2017( تواندمی 

پروري وارد به صنعت آبزي ياقتصاد يخسارات جد
 ;Jantrarotai and Lovell, 1990( کند

Santacroce et al., 2008( . 
 هاآفالتوکسین

که در  هستند يهانیکوتوکسیما نیها اولنیآفالتوکس
ها مشتقات نیآفالتوکس شدند.مواد غذایی کشف

 یعیفلورسانس طب لیهستند و به دل نیفورانوکومارید
 ترینمهم .شوندیم دهیسبز د ای یبه رنگ آب

 G2و  B1 ،B2  ،G1گروه ردر چها هانیآفالتوکس
 طورمعمولبهها نی. آفالتوکسشوندمی يبندطبقه

جنس آسپرژیلوس خاص هاي توسط گونه
Aspergillus شوند دیتول )Vaclavikova et al., 

 توسط عمدتاً  B نوعي هانیآفالتوکس. )2013
و به مقدار بسیار  A. flavus آسپرژیلوس فالووس

تولید  A. nomiusو  A. parasiticus کمتري توسط
، ومیلیسیپن يهاجنس يارشته يهاقارچ ری. ساشودمی

از  زین سسی، موکور و استرپتومازوپوسیر
. )Agag, 2004( ن هستندیآفالتوکس دکنندگانیتول

به  نیستیگماتوسیبه استر B1 نیآفالتوکس وسنتزیب
عمدتًا  نیستیگماتوسی. استردارد ازیماده ن شیپعنوان 
، شودمی دیتول A. nidulansو  A. versicolorتوسط 

این  هايگونه ریتواند توسط سایمآن سنتز بیواما 
. )Rank et al., 2011(صورت گیرد  زینجنس 

 دی، اسنیستیگماتوسیمانند استر هیثانو يهاتیمتابول
-بتا دی، اسکیکوج دی، اس)CPA( کیازونیکلوپیس
-دیفالترم و اسآ، نی، آسپرتوکسکیونیتروپروپین

هستند که توسط  یسم باتیترک گریاز د کیلئیآسپرژ
A. flavus شوند. یم دیتولA. parasiticus  عالوه بر

 زین G2و  G1 نیآفالتوکس،  B2و  B1 نیآفالتوکس
 Bakos et( کندینم دیتولرا  CPAکند اما یم دیتول

al., 2013(. 

که در  یی گیاهیاز مواد غذا ايگسترده فیط
، زمینیبادامکنجاله شوند نظیر خوراك دام استفاده می

 نیممکن است به آفالتوکس دانهپنبهذرت و کنجاله 
. (Joint et al., 2002) شوندآلوده 

، به عنوان پیش ماده آفالتوکسین نیستیگماتوسیاستر
غالت مورد استفاده در غذاي دام و  نیز ممکن است در

 ;Chain, 2013(شود میاستفاده  شودآبزیان یافت 
Viegas et al., 2020( .هايبه قارچ یآلودگ 

Aspergillus   و تولید آفالتوکسین یا پیش ماده آن
ممکن است پیش از برداشت، در زمان برداشت و یا در 
حین انبارداري غالت در محیط نامساعد به ویژه در 

گراد و رطوبت بیش از درجه سانتی 27دماهی باالتر از 
 . )Russo and Yanong, 2010( هددرصد رخ د 62

 يبرا نیسولیگل-نیتاالکسیف یاهیگ باتیترک
 يهادانه بر روي A. flavusتوسط  AFB1 لیتشک
 .)Song and Karr, 1993(نقش مؤثري دارد  ایسو

در  ویژهبهها نیآفالتوکس وجود ، مهم است کهنیبنابرا
دارند،  يشتریسم ب لیکه خطر تشک محصوالت غذایی
ها در نیکه آفالتوکس جاآن . ازرندیتحت نظر قرار گ

، دارند يمقاومت کمتر یحرارت يندهایبرابر فرآ
 تواند سبباکسترود کرده جیره غذایی آبزیان می

 شود نیآفالتوکس یینها يهاکاهش غلظت
)Manning et al., 2005(. در صورت ، حالاین با

 آفالتوکسیننامناسب، غلظت  سازيذخیره انبارداري و
 . )Agag, 2004( مجددا افزایش یابد تواندمی

ان آفالتوکسین در خوراك ماهی اکثر حد مجازحد
 Food and(است  کیلوگرم برمیکروگرم  20 کمتر

Administration, 2010( ،با این وجود، سطح 
آلودگی آفالتوکسین در خوراك ماهی در بسیاري از 

در مناطق گرمسیري و نیمه  ویژهبهکشورهاي جهان 
 است شده مجاز گزارش حد از بیشگرمسیري 

)Odoemelam and Osu, 2009; Barbosa et 
al., 2013; Fallah et al., 2014; Marijani et al., 

و یک  زاسرطانماده  کی B1 نیفالتوکس. آ)2017
 نیز جانوران و انسان يبرابسیار قوي  نیهپاتوتوکس
  بنابراین  .)Ostry et al., 2017(  شودمی  محسوب 
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 .یانمختلف ماه هايبر گونه یگماتوکسینو استر ینآفالتوکس یرتاث -1جدول   

 دوز زمان اثرات منبع
(mg/kg) 

 مایکوتوکسین ماهی گونه

Farabi, 
Yousefian et 

al., 2006 

ستی کاهش اشتها و وزن. ضعف عمومی، تغییر در رفتار شنا. ضایعات پو
حناي ي زرد در ناحیه سینه. انهالکهخونریزي دهنده در سر و شکم. 

ن کبد. در بطن و کلیه. هپاتیت و سرطا شدهخارجنخاع. تجمع مایعات 
 ازحد کیسه صفرا.یشبالتهاب 

 Huso 01/0 روز 15
huso فیل ماهی 

 B1آفالتوکسین 
El-Sayed and 
Khalil, 2009 

نا ، حرکت سریع چشم و عدم تعادل ش حرکات کند ، -رفتار غیرطبیعی 
ي هالکهاز دست دادن تعادل. تشنج عضالنی قبل از مرگ. خونریزي و 

زرد در سطح پشتی پوست. تجمع مایعات عفونی و خونریزي در حفره 
 رنگکمشکم. تیرگی سطح بدن. احتقان عمومی داخلی و تغییر رنگ 

چشم  کبد ، کلیه و آبشش ها. اتساع شدید کیسه صفرا. تغییر در تیرگی
از سرم. و اگزوفتالمی. افزایش فعالیت ترانس آمینازها و آلکالین فسفات

 هاي پالسما ، آلبومین و گلوبولین. الغري مقادیر بااليئینکاهش پروت
 در عضله.)  ≈ mg / kg0.005باقیمانده (

42 
 روز

018/0 
Dicentrar

chus 
labrax L. 

سیم 
 دریایی

Jantrarotai and 
Lovell, 1990 

اهش کحالت تهوع. تغییر رنگ آبشش، کبد، کلیه، طحال ، معده و روده. 
ضایعات بافتی در مخاط روده. نکروز  خونهاي قرمز شاخص گلبول

آسیین پانکراس و غدد  هايسلولکبدي،  هايسلول، سازخوني هابافت
ها در طحال. اتساع معده. کاهش حجم پالپ قرمز و تعداد لکوسیت

 ي توبولی کلیه.هالومن

 Ictalurus 12 روز 10
punctus 

گربه 
ماهی 
 روگاهی

Zychowski, 
Hoffmann et 

al., 2013 

کاهش وزن و بازده خوراك کاهش سطح چربی کل بدن ضایعات کبدي. 
 بقا را کاهش داد.

 1/0-5 هفته 7
Sciaenop

s 
ocellatus 

خارماهی 
 سرخ

 B1آفالتوکسین 

Deng, Tian et 
al., 2010 

کاهش  -کاهش وزن و رشد. زرد شدن سطح بدن. اختالالت کبدي 
ي سفید هالکهالتهابی و مواد  ،  هايسلولمحتواي لیپید ، نفوذ توسط 

کبدي. کاهش غلظت  هايسلول، نفوذ ماکروفاژها و تخریب وکوالر  نوروز
 پروتئین کل و آلبومین.

20 
 هفته

019/0–
641/1 

Oreochro
mis 

niloticus
× O. 

aureus 

 تیالپیا

Chavez-
Sanchez, 

Palacios et al., 
1994 

تغییرات  -ی در کبد شناسبافتکاهش اشتها و نرخ رشد. تغییرات 
 وز.نئوپالستیک و کبد چرب. احتقان کلیه ، جمع شدن گلومرول و مالن

 3–9/0 روز 25
Oreochro

mis 
niloticus 

تیالپیاي 
 نیل

Tuan, Grizzle 
et al., 2002 

ضافی، هسته لیپوفوسین ا -کاهش وزن و هماتوکریت. تغییرات  در کبد 
 ومیر.کبدي با اندازه نامنظم و نکروز. افزایش مرگ هايسلول

 100–25/0 هفته 8
Oreochro

mis 
niloticus 

تیالپیاي 
 نیل

Huang, Han et 
al., 2011 

توجهی در سالمتی مشخص نشد. باقیمانده کم در عضالت هیچ اثر قابل
 میکروگرم بر کیلوگرم) یافت شد 32/2(

12–
16 

 هفته

0032/0– 
9915/0 

Carassiu
s auratus 
gibelio 

 یماه
کپور 

 بلیگ

HAN, XIE et 
al., 2010 

 0/4<صدمات جزئی به کبد لوزالمعده. مقادیر کم سم در عضله (
 میکروگرم بر کیلوگرم).

 ماه 3
0032/0– 
0286/0 

Carassiu
s auratus 
gibelio 

 یماه
کپور 

 بلیگ
 جوان

Mwihia, 
Mbuthia et al., 

2018 

هاي سفید یا زرد گره -شناسی کبد همراه با تغییرات بافتافزایش اندازه 
هاي کبدي یا تورم کیست، ضایعات تومور مانند، بندهاي نامنظم سلول

ها. آسیت شکم غیرطبیعی، نکروز و خونریزي. بزرگ شدن قلب و کلیه
 متورم.

 
0018/0– 

0397/0 

Oncorhy
nchus 
mykiss 

آالي قزل
رنگین 
 B1آفالتوکسین  کمان

+ G1 
Mwihia, 

Mbuthia et al., 
2018 

  ضایعات شبه تومور مشاهده نشد.
0018/0– 

0397/0 

Oreochro
mis 

niloticus 
 تیالپیا

Hendricks, 
Sinnhuber et 

al., 1980 
 5/0 روز 14 سال بعد 1هاي کبدي در میان بازماندگان شیوع کارسینوم سلول

Oncorhy
nchus 
mykiss 

جنین 
آالي قزل

رنگین 
 کمان

Sterigmatocys
tin 

Abdel-
Wahhab, 

Hasan et al., 
2005 

ي و اهستهیز رخونهاي قرمز کاهش وزن بدن. افزایش فراوانی سلول
 µ8ومیر. تجمع (انحرافات کروموزومی عمدتاً در کلیه. افزایش مرگ

 میکروگرم / کیلوگرم) در عضله ماهی
 0016/0 هفته 4

Oreochro
mis 

niloticus 

تیالپیاي 
 نیل

Mahrous, 
Khalil et al., 

2006 

تر ضایعات هیستوپاتولوژیک یرهتناي نامتعادل. رنگ ش -تغییرات رفتاري 
حد پالستیک اپیتلیوم برونش،  ازیشبتکثیر  -ي مختلف هااندامدر 

 ي کبدي و طحال و تخریب اجزايهابافتتغییرات نکروبیوتیک در 
 ی.چندشکلالگوهاي باند  - DNA طحال. تغییرات 

 0016/0 هفته 4
Oreochro

mis 
niloticus 

تیالپیاي 
 نیل
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ها نیکوتوکسیما انجام شده بر رويمطالعه  نیشتریب
متمرکز شده  AFB1 حتی در حوزه آبزیان، بر سمیت

  .)El-Sayed and Khalil, 2009( است
 بیدر ترک رییشامل تغ AFB1 تیعالئم سم نیاول

 تیمسموماگرچه . است ویداتیبدن و استرس اکس
ها نیکوتوکسیما ریاز سا ترکاملطور به نیآفالتوکس

 صیدر تشخ تیعاست، اما هنوز عدم قط شدهبررسی
شده و مشخص وجود دارد یدر ماه کوزیآفالتوکس قیدق

 بر تواندمی آفالتوکسین خوراکی است که مصرف
 منفی تأثیر معمولی کپور ایمنی ماهی پارامترهاي

 منی، کاهش فعالیتبگذارد؛ سرکوب سیستم ای
 پالسماي در ایمونوگلوبولین کل لیزوزیم، محتواي

-و همچنین تغییر در فعالیت آنزیم معمولی کپور ماهی
 )، الکتاتALT( آمینوترانسفراز هاي آالنین

) AST( آمینوترانسفراز )، آسپارتاتLDH( دهیدروژناز
 و کل پروتئین )، میزانALP( فسفاتاز آلکالین و

 و گلیسیرید تري کلسترول، گلوکز، گلوبولین،
 آلدئیدسطح مالوندي در توجهیقابل افزایش کراتینین،

)MDA( فعالیت کاتاالز ) وCATبا که ماهیانی ) در 
 آفالتوکسین مختلف هايغلظت با آلوده غذایی رژیم

 ;Taheri et al., 2017(شد  مشاهده تغذیه شدند،
Vaziriyan et al., 2018(.  عالوه براین، مسمومیت با

هاي شدید تواند موجب بروز آسیبآفالتوکسین می
ها، کبد، پانکراس، کلیه و هیستوپاتولوژیک به آبشش

 ,Svobodova and Piskac( روده ماهیان شود
1980; Agag, 2004; Tuan et al., 2002; 

Shahafve et al., 2017(. چشم و کاتاراکت  یرگیت
سطح بدن،  ي، زرديو کور یدمروارآب درنتیجهو 

، غیرعادي يباله و دم، شنا یدگی، پوسجلدي هايزخم
 ایالپیتماهیان و ثابت و کاهش اشتها در  فیحرکات ضع

گزارش  نیز نیآلوده به آفالتوکس ییغذا تغذیه شده با
بقا،  . کاهش نرخ)Cagauan et al., 2004(شده است 

عالئم از مهمترین  یعیرطبیبدن و رفتار غ ي، زردیرگیت
و  لین ایالپیدر ت آفالتوکینعفونت  ناشی از ابتال به

 Farabi(شده است  نوجوان مشاهده ياریخاو انیماه
et al., 2006; El-Sayed and Khalil, 2009; 

Marijani et al., 2019(  جدول)1(. 
به سن و گونه  نیبه آفالتوکس یماه تیحساس

مسن  يهانسبت به ماهی یبچه ماه دارد، یبستگ
 گرانیاز د ترحساس هاگونهاز  یو بعض ترحساس

تصور . )Russo and Yanong, 2010(هستند 
به سن و گونه در  تیکه اختالف حساس شودمی

از  یناش AFB1به  یمختلف ماه هايگونه تیحساس
 Ngethe(در کبد باشد  AFB1 سمیتفاوت در متابول

et al., 1993; Santacroce et al., 2008( .انیماه 
نسبت به  نیریآب ش انیآب گرم نسبت به ماه

 ,.Tacon et al(دارند  يکمتر تیحساس نیآفالتوکس
گونه  ترینحساس کمانرنگین آاليقزل یماه. )2011

است که  شده دادهاست. نشان  نیبه آفالتوکس یماه
سم (تا  نیا نییقرار گرفتن در معرض مزمن سطح پا

) احتمال ابتال به لوگرمیدر ک گرممیلی 0004/0حد 
 دهدمی شیرا افزا کمانرنگین آاليقزلسرطان 

)Russo and Yanong, 2010; Scott, 2012( . 
در  تولیدمثل ستمیستواند عملکرد ین میآفالتوکس

 Bbosa et( کندمیمختل نیز نر و ماده را  واناتیح
al., 2013(.  يدر وزن تخمدان، بارور توجهقابلکاهش 

 و )Huang et al., 2014(کپور  یو اندازه تخمک ماه
، ي، بارورکیوماتسشاخص گنادو کاهشدر همچنین 

 ولیاستراد یاسپرم و غلظت سرم تیتعداد اسپرم، فعال
17-β لین ایالپیت )Diab et al., 2000(هی، پس از تغذ 

  مؤید همین امر است. AFB1با جیره آلوده با 
 استریگماتوسیستین 

 وسنتزیماده ب شی، پ)Stg( نیستیگماتوسیاستر
-بیو آس سمیت ژنتیکیاثرات است.  نیآفالتوکس

تایید شده  لین ایالپیدر ت نیستیگماتوسیاستر یشناس
 نیستیگماتوسی، استر)Mahrous et al., 2006(است 
 زیر نرخ شیباعث کاهش وزن بدن و افزا نیهمچن
 اختالالتو  DNA بیآس ،هاي قرمزسلول ها درهسته

کبد،  کیستوپاتولوژیه عاتیضا،  هیدر کل یکروموزوم
-Abdel(شود یم لین ایالپیطحال و آبشش ت

Wahhab et al. 2005; Mahrous et al., 2006;( . 
 ,.Abdel-Wahhab et al(شود یم لین ایالپیت
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 کیو  نیژنوتوکس کی نیستیگماستایاستر. )2005
 ریتأث هاکلیهکبد و  يرو شتریاست که ب زاسرطانماده 

 یت، سمحالبا این. )1گذارد (جدول می
بسیار کمتر  نینسبت به آفالتوکس نیستیگماتوسیاستر

 Viegas et كScudamore et al., 1998(است 
al., 2020( . قرار گرفتن در معرض

هپاتوسلوالر در  نومیباعث کارس نیستیگماتوسیاستر
 Hendricks et(شود می کمانرنگین آاليقزل یماه

al., 1980(. 
، پانکراس، در هپاتوB1 نیآفالتوکس یستیتجمع ز

 Carassius گیبلکپور  یتخمدان و عضله ماه
auratus gibelio )Han et al., 2010; Huang et 

al., 2011(تترا  ی، در کبد و عضله ماهAstyanax 
altiparanae  )Michelin et al., 2017(  در عضله و

و  )El-Sayed and Khalil, 2009( دریایی باس
در  نیستیگماتوسیاستر ماندهباقیوجود  همچنین

گزارش شده است  لین ایالپیت یخوراک يهابافت

)Abdel-Wahhab et al., 2005( ،تجمع  با این حال
 يممکن است برا یدر عضله ماه نیستیگماستایاستر
 Viegas(نباشد  کنندهنگرانچندان  یعموم متسال

et al., 2020( . 
 اوکراتوکسین

ها یکی دیگر از مایکوتوکسین )OTA( نیاوکراتوکس
 کیژنیکوتوکسیمختلف ما هايتوسط گونهاست غالبًا 

Aspergillus  ،Fusarium  وPenicillium ،
Eurotium sp.  از جمله

P. verrucosum،Aspergillus spp.  ،
A. ochraceous و A. carbonarius  و

E. amstelodami ،E. repens  وE. rubrum دیتول 
 Santacroce et al., 2008; Samson et( شوندیم

al., 2010; Cardoso Frisvad et al., 2011; 
Filho et al., 2013; Fallah et al., 2014; Greco 

et al., 2015; Marijani et al., 2017( .ترین سمی
-مهم OTAاست،  A نیها، اوکراتوکسنیاوکراتوکس

 است و از مشتقات شناخته شده نیاوکراتوکس ترین

 .یانمختلف ماه هايبر گونه یناوکراتوکس یرتاث -2جدول 

 اثرات منبع
 زمان

 
 دوز

(mg/kg) 
 ماهی گونه

El-Sayed 
and Khalil, 

2009 

حرکت کند ، از دست دادن تعادل،  -تغییرات رفتاري 
تظاهرات حرکت سریع اپرکولوم، تغییر در الگوي شنا و 
هاي تنفسی. تشنج عضالنی قبل از مرگ. وصله

ها و خونریزي دهنده در سطح پشتی. فرسایش باله
زده در ناحیه شکم و عضله هاي زنگتشکیل لکه

هاي پشتی. احتقان عمومی کلیه و آبشش ها. لکه
 ومیر.احتقان در حاشیه کبد.افزایش مرگ

96-24 
 ساعت

4/0-05/0 Dicentrarchus 
labrax L. 

 باس دریایی

Missmer, 
Suarez et 
al., 2006 

کاهش در افزایش وزن بدن. کاهش نرخ تبدیل 
خوراك. کاهش در هماتوکریت. ضایعات در کبد و کلیه 

افزایش میزان بروز و شدت مراکز  -خلفی 
مالنوموماکروفاژ در بافت هپاتوپانکراس و کلیه خلفی و 

ریز برونهاي پانکراس کاهش یا عدم وجود سلول
 ومیرهاي پورتال. افزایش مرگاطراف رگ

 Ictalurus 5/0-8 هفته 8
punctus 

 گربه ماهی روگاهی

Diab, Salem 
et al., 2018 

کاهش وزن و اشتها، کاهش عملکرد رشد. شناي 
ها و طحال. بزرگ نامتعادل، ضایعات در کبد ، کلیه

هاي خونی و شدن و گرفتگی کلیه و کبد. اتساع رگ
هاي کبدي. ز کلیه، تخریب و نکروز سلولنکرو

پریکاردیت و میوکاردیت. افزایش سطح آالنین 
آمینوترانسفراز ، ترانس آمیناز آسپارتات، کراتین و اوره. 

شده. کاهش آبشش هاي متراکم. کیسه صفرا بزرگ
ومیر پروتئین کل ، آلبومین و گلوبولین. نوتروپنی مرگ

 باالتر.

 روز 14
درصد از  3

دن وزن ب
 ماهی

Oreochromis 
niloticus 

 تیالپیاي نیل

 
Bernhoft, 

Høgåsen et 
al., 2018 

افزایش قلیایی فسفاتاز ، کلسترول ، پروتئین کل ، 
آلبومین و ترانس آمیناز آسپارتات. افزایش بیان 

mRNA .نشانگر ایمنی در طحال 
 آزادماهی اقیانوس اطلس Salmo salar 2/0-4/2 هفته 8

 



 و همکارانیمی کر                                                هایکوتوکسینبا ما یانماه ییغذا یتو مسموم يپاتولوژ یرتاث یبررس 

17 

 

 Van der Merwe et(شود یم محسوب نیزوکوماریا
al., 1965( . 
و در زمان  غالباً پس از برداشت غالت یآلودگ
 داریپا ايگونه A نیاکراتوکس. افتداتفاق میانبارداري 

ی است که از عمر طوالننیمهو با مقاومت باال و همراه با 
 نیاوکراتوکس زانیحداکثر م .دشوار است بین بردن آن

A 5/5شده است اروپا تعیین ونیسیکه توسط کم 
 3/3نشده و  يفرآور تغال يبرا لوگرمیبر ک کروگرمیم
محصوالت حاصل از  هیکل يبرا لوگرمیبر ک کروگرمیم

کنجاله . )Commission, 2006( غالت است  يفرآور
تنها ماده  یخوراك ماه ونیفرموالس يدانه براپنبه

 بر کروگرمیم 2/24با حداکثر غلظت  OTAآلوده به 
 مجازسطح . )Marijani et al., 2017(است  لوگرمیک

OTA  هیاتحاد ریغ يکشورهادر محصوالت زراعی در 
 لوگرمیبر ک کروگرمیم 2000تا  20 نیاروپا ب
 ,van Egmond and Jonker(شده است گزارش
ر اکثر د OTAرسد غلظت به نظر می. )2004

کم باشد، اما ممکن  اریبس واردشده یهاي ماهخوراك
که ممکن  ،سازينامطلوب ذخیره طیاست تحت شرا

تري کند ، به سطح باال جادیها خطر ایماه ياست برا
 . )Tschirren et al., 2018(برسد 

OTA جانوران پرورشی سمی است.انسان و  يبرا 
عمدتًا در  OTA یباالتر، اثرات سمرده داران در مهره

. )Duarte et al., 2011(شود یو کبد مشاهده م هیکل
گورخر  یماه نیدر جن یو سم کیتراتوژن OTAتاثیر 

، ، کاهش رشددیشکل شد رییتغ گزارش شده است.
 يهابیآس، ومیرمرگ شیو افزا استرس اکسیداتیو

گورخر  یماهدر  ها و کبدشناسی به کلیهبافت
. تغییر )Tschirren et al., 2018( شده استمشاهده

 لین ایالپیتماهی در شناسی هاي خوندر شاخص
)Adel, 2004( ، عملکرد رشد کاهش)Pietsch, 

روگاهی  یدر گربه ماه تیو هماتوکر )2020
)Manning et al., 2005(  عاتیضاو 
 یخلف هیکبد و کل دیمتوسط تا شد کیستوپاتولوژیه

 )Manning et al., 2003(روگاهی  یدر گربه ماه
 OTAآلوده به  ییهاي غذاشده با رژیمتغذیه

، امتناع از خوردن نامتعادل يشنااست.  شدهمشاهده
 عاتیبقا، کاهش عملکرد رشد، ضا نرخ غذا، کاهش

 نیبا نکروز و کاهش پروتئ همراهو کبد  هیدر کل ویدژنرات
از مهمترین عالئم بالینی مسمومیت با کل 

). 2، (جدول )Diab et al., 2018(است  نیاوکراتوکس
آالي قزل یدر عضله ماه نیتجمع اوکراتوکسقابلیت 
 لین ایالپیو ت )Manning et al., 2003( کمانرنگین

)Guardone et al., 2018( باس دریاییسیعضله  و 
 ,.Guardone et al( سیم دریایی تائید شده استو 

 6/1 یدر ماه OTA. نرخ دسترسی زیستی )2018
 ,.Hagelberg et al(است  درصد گزارش شده

ممکن است  OTAسطوح پایین حال، این ، با)1989
نداشته باشد  گویبر صنعت پرورش مداري تاثیر معنی

)Supamattaya et al., 2005(. 
 هاتریکوتسن

تولیدشده توسط  نیکوتوکسیما نیچند ها ازکوتسنیتر
 ، Fusariumيهاجنسمختلف متعلق به  يهاقارچ

Cephalosporium  وStachybotrys  در محصوالت
ها به چهار گروه کوتسنیتر شوندیم لیمختلف تشک

 Bو  Aها نوع ترین آنشوند که مهمیم میتقس یاساس
-HT، سم T-2 مشامل س Aنوع  يهاکوتسنیاست. تر

است  )DAS(رپنولیس یاستوکسیو د ولی، نئوسوالن2
)Streit et al., 2012( .نوع  يهاکوتسنیترB  شامل

عنوان است که به) DONنیوالنون (دئوکسی
 زین کسیا-و فوسارنون NIV والنولی، ننیتوکسیووم

متعلق به  يهانیکوتوکسیترین ماشود. مهمیشناخته م
هستند و  NIVو  T-2  ،DONها شامل سم گروه نیا

 ی باموجود در محصوالت زراع کوتسنیترین ترمهم
 T-2و DON  سموم  واناتیح يه براماد نیتریسم

،  Fusariumجنس يهااست که توسط قارچ
Myrothecium  ،Phomopsis  ،Stachybotrys ،
Trichoderma  ،Trichothecium یم دیتول رهیو غ-

 Bennett, 2003( .Fusarium( شوند
graminearum ی کننده اصلیدتولDON است 

)Omurtag, 2008( .بین،  ازاینDON نیشتریب 
 و بروز را در غالت و خوراك در اروپا نشان  وعیش
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  .)Rodrigues and Naehrer, 2012(دهد می
مانند ذرت، گندم، جو  یها در محصوالتکوتسنیتر

 افتی )Streit et al., 2012(برنج ، چاودار،  دوسر جوو 
مجاز  DON زانیشوند. حداکثر ممی دیو تول

 کروگرمیم 1750است  ییاروپا در مواد غذا ونیسیکم
 يجو دوسر و ذرت فرآور گندم، جو، يبرا لوگرمیبر ک

 ریهر نوع غ يبرا لوگرمیبر ک کروگرمیم 1250نشده و 
 ، تعیین شده استشده يورآغالت فرمحصوال از 

)Commission, 2006( . ،در مورد مواد خوراك
 12ذرت  یدر محصوالت فرع DON زانیحداکثر م

گرم در میلی 8غالت  ریسا در و لوگرمیگرم در کمیلی
حالی که حد مجاز  . درگزارش شده است لوگرمیک

گرم در یلیم 3از  شیب دینبا در ذرت والنولین یدئوکس
گرم در یلیم 2 بیش ازغالت  ریسا و در لوگرمیک
 . )Monbaliu et al., 2010(است  لوگرمیک

جیره در  DON یدر مورد آلودگ یمطالعات کم
در . )Santos et al. 2010(شده است انجام آبزیان

خوراك  هاينمونه از درصد 80از  شیب يمرکز ياروپا
 289با غلظت متوسط  DONبا  يتجار يهایماه

 اندشدهشده آلودهثبت لوگرمیبر ک کروگرمیم
)Pietsch et al. 2013( این در حالی است که سطح .

آلودگی جیره غذایی تهیه شده در مزارع پرورش آبزیان 
در هر   DONلوگرمیبر ک کروگرمیم 755 به بیش از

بات رسد؛ که این سطح آلودگی بستگی به ترکیمیگرم 
 ,.Marijani et al ;( جیره غذایی نیز بستگی دارد

2017 Olorunfemi et al., 2013( . 
 يهانیکوتوکسیماتاثیر سمیت حاد و مزمن 

زمان قرار گرفتن در معرض و به دوز، مدت ومیفوزار
 Marijani(دارد  یدر معرض آن بستگ یهاي ماهگونه

et al., 2019( اثرات .DON طور هنوز به یماه يوبر ر
 از جمله انیحال ، ماهگسترده ناشناخته است. بااین

نسبت به این سم بسیار حساس کمان آالي رنگینقزل
قرار گرفتن  . اگرچه)Pietsch et al., 2011( باشندمی
منجر  DONکمان در معرض آالي رنگینقزل یانماه

 DON، اما مسمومیت با شودنمی باالییومیر به مرگ
موجب کاهش اشتها و کاهش بازده رشد و تغییر در 

 Matejova et(شود پارامترهاي بیوشیمیایی خون می
al., 2014; Ryerse et al., 2015; Bernhoft et 

al., 2018( .راتییتغ ی،منیا ستمیاختالل سرکوب س 
 شیپ یمنیشناسی و واکنش اخونهاي شاخصدر 

 ماهیدر تواند که می است DONاز پیامدهاي  ،یالتهاب
کمان آالي رنگینو قزل )Pietsch et al., 2014(کپور 

)Ryerse et al., 2016(  جدول) مشاهده شده است
در کبد سرعت معموالً به والنونین ی. دئوکس)3

-یتجمع نم جانوران يهاشود و در اندامیم زهیمتابول
 . )Oliveira and Vasconcelos, 2020( ابدی

در کاهش مرگ  DONبا این حال، تاثیر حفاظتی 
هاي باکتریایی  و میر ماهیان مبتال به برخی از عفونت

عنوان مثال، تاثیر حفاظتی نیز گزارش شده است. به
DON  آالي قزل یماهدر کاهش نرخ مرگ و میر در
 ومیروان پرف ومیفالوباکتردر مواجه با  کمانرنگین

)Ryerse et al., 2015, Ryerse et al., 2016( در ،
 الیپس از عفونت ادواردسروگاهی  یگربه ماه

مؤید این امر  )Manning et al., 2014( دیکتالوریا
 است.

 رالنونیز
 يهادیالکتون اس ییایمیبه گروه ش )ZENزیرالنون (

 نیترجیاز را یکیتعلق دارد و  کیلیرزورس
 شناخته شده استها در نیکوتوکسیما
)Chelkovsky 1998(،  محصوالت که پس از عفونت

 ای Fusarium graminearumبا زارعی 
F. sporotrichoides  ،نیدر حو در مزرعه 

 ,.Gonzalez et al(دهد یسازي غالت رخ مذخیره
1999; Caldwell et al., 1970(غالباً   . زیرالنون 

 F. graminearumویژه ، به .Fusarium sppتوسط 
-یم دیتول F. culmorum  ،F. equisetiنیو همچن
 Bennett, 2003(. F. graminearum(شود 

است  ZEN یاستروژن بیترک یتولیدکننده اصل
)Omurtag, 2008(. 

ZEN يهانیکوتوکسیو مشتقات آن تنها ما 
عنوان هستند و به یاستروژن لیشده با پتانسشناخته

شوند بندي میریز طبقهمواد برهم زننده غدد درون
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)Bucheli et al., 2005; Schwartz et al., 2010; 
Johns et al., 2011،( ییبر توانا توانندکه می 

 ,.Zhang et al( بگذارد ریتأث جانورانتولیدمثل انواع 
کپور در معرض  یقرار گرفتن در معرض ماه. )2018
ZEN میو تعداد اسپرم  تیفیمنجر به اختالل در ک-

 .)Sandor and Vanyi, 1990( شود
در ماهی زبرا  ینسب يو بارور نرخ زادآوريکاهش  

Danio rerio  گزارش شده است  رالنونیمعرض زدر
)Schwartz et al., 2010(. در تخمدان  رالنونیز

شده انباشته ادیکمان به مقدار زآالي رنگینقزل یماه
)Woźny et al., 2013(يانباشت رو نی، اما اثرات ا 

 دیتول .)4(جدول  تولیدمثل هنوز کامالً ناشناخته است
ZEN نییپا يدما طیبا توجه به رطوبت باال و شرا 

 ونیسیکم. )Placinta et al., 1999( مطلوب است
 350ییرا در مواد غذا رالنونیز زانیاروپا حداکثر م

 100 نشده و يذرت فرآور يبرا لوگرمیبر ک کروگرمیم
نشده  يغالت فرآور ریسا يبرا لوگرمیبر ک کروگرمیم
بعالوه، . )Commission, 2006(کرده است  نییتع

ژنوتوکسیک بوده و  ZENشده است که مشخص
 Ostry et( است 2Bزا گروه احتماالً یک ماده سرطان

al., 2017( .ZEN تواند موجب سرکوب می یدر ماه

جهش ژنتیکی، سمیت کبدي، اختالل  ،سیستم ایمنی
-هاي خوندر رشد و تکامل جنینی، تغییر در شاخص

هاي بافتی و سمیت اکسیداتیو، آسیبشناسی، استرس 
 ,.Bakos et al., 2013; Pietsch et al(شود سلولی 

2015; Pinotti et al., 2016( . 
 هانیسیفومون
 FB1هستند که با  سترهایاز د یها گروه نیسیفومون

ترین سمی B1 نیزیاند و فومونشدهشناخته  FB2و 
 Fusariumگونه  نیتوسط چند که است نیزیفومون
 .Fusarium verticillioides، F نظیر

proleferatum ،F. nygamai و Alternaria 
alternata شود تولید می)Oliveira and 

Vasconcelos, 2020( بیشترین سهم آلودگی جیره .
 FB1 )70ها مربوط به غذایی ماهیان به فومونیسین

است  )نیزیفومون يکل محتوا شتریب ای درصد
)Griessler and Encarnação, 2009(. حال، این با

، این هانیزیفومون نیینسبتاً پا يداریپا لیبه دل
 دیتول يندهایدر فرآ مایکوتوکسین ممکن است

 . )Scott, 2012(حذف شود خوراك، 
از  یکی، در دانه ذرت که FB1ویژه ، بهفومونیسین

شود می افتی است ابیگرم انیخوراك ماه یاصل ياجزا

 .یانمختلف ماه هايبر گونه B1 یسینفومون  یرتاث -5جدول 

 اثرات منبع
 زمان

 

 دوز

(mg/kg) 
 ماهی گونه

Yildirim, 
Manning et 

al., 2000 

هماتوکریت. کاهش وزن و اشتها. افزایش نسبت تبدیل خوراك. کاهش در 

 افزایش نسبت اسفنگانین / اسفنگوزین آزاد در کبد

10 

 هفته
40-20 Ictalurus 

punctus 

بچه ماهیان نورس 

 گربه ماهی روگاهی

Lumlertdacha, 
Lovell et al., 

1995 

هاي کاهش در افزایش وزن و اشتها. تعداد هماتوکریت پایین و تعداد گلبول

هاي سفید کانون -ضایعات کبدي  ها.پریدگی کبد و کلیهقرمز. رنگ

هاي کبدي متورم و هاي چربی زیر کپسوالر، کانونهیپرپالزي سلول

هاي کبدي. قسمت شکمی زرد و سفید کبد. شده و نکروز سلولکوچک

 ومیر باالتر به دلیل عفونتمرگ

14-

10 

 هفته

720-3/0 Ictalurus 
punctus 

 گربه ماهی روگاهی

Brown, 
McCoy et al., 

1994 
 Ictalurus 35-313 هفته 5 هیچ اثر منفی عمومی بر سالمتی مشاهده نشد. تورم خفیف روده.

punctus 
 گربه ماهی روگاهی

Tuan, Grizzle 
et al., 2002  

کاهش در افزایش وزن. نرخ تبدیل خوراك باالتر. هماتوکریت پایین. افزایش 

 نسبت بین اسفنگانین آزاد / اسفنگوزین آزاد.
 Oreochromis 10-150 هفته 8

niloticus 
 تیالپیاي نیل

Petrinec, 
Pepeljnjak et 

al., 2004 

کاهش وزن بدن. ضایعاتی در کبد ، لوزالمعده، کلیه، قلب، کیسه صفرا و مغز 

 هاي خونی. ضایعات اریترودماتیتو آسیب به رگ
 Cyprinus 10-100 روز 42

carpio 
 کپور معمولی
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)Wang et al., 2000; Santos et al., 2010; 
Reddy and Salleh, 2011; Warth et al., 

در غالت به منطقه  نیزیفومون یآلودگ. )2012
کاشت، برداشت و ذخیره  یطی، فصل و شراییایجغراف

 .)Mutiga et al., 2015(دارد  یبستگمحصوالت 
 داراندر مهره هاي این سم اختالالتیکی از آسیب

 سمیشامل اختالل در متابول يماریترین بکه مهماست 
 . )Wang et al., 1992(است دیپیاسفنگول

در  FB2و  FB1 يبرا مجازشده توصیه ریمقاد
 جیره کامل در اروپا و ایاالت متحدهو  ییغذا هايمکمل

 van(شده است تعیین لوگرمیگرم بر کمیلی 10
Egmond and Jonker, 2004( .مجاز  زانیحداکثر م

 لوگرمیبر ک کروگرمیم 4000نشده  يدر ذرت فرآور
ها نیسیفومونسطح ، یان ماه جیره غذاییاست. در 

 لوگرمیگرم در کیلیم 60 بیش از دینبا پیش از فرآوري
 لوگرمیگرم در کمیلی 10از بیش  دینبا و پس از فرآوري

هاي سبوس ذرت و دانه. )Kyprianou, 2006( باشد
 است در جیره غذایی آبزیان FBمنبع مهمترین  ایسو

)Pinotti et al., 2016; Marijani et al., 2017( .
کنجاله دانه پنبه، کنجاله دانه  آلودگی کهدرحالی

 است بسیار ناچیزآفتابگردان و سبوس برنج 

)Marijani et al., 2017( لیحال، تاکنون به دلبااین 
خوراك،  دیتول يندهایدر فرآ نیینسبتًا پا يداریپا

 سازمشکل اریهاي بسعنوان آالیندهها بهنیزیفومون
 اند. خوراك دام در نظر گرفته نشده

ها تشابه نیزیبودن فومون یسم یاصل لیدل
است؛  دهایپیها با پیش سازهاي اسفنگولآن يساختار

 دهایپیاسفنگول سمیدر متابول توانندها میلذا فومونیزین
-غالب. )Voss and Riley, 2013(کنند ایجاد تداخل 

و  کینفروتوکس که عاملاست  FB1 نیسیفومون نیتر
کاهش . )Mathur et al., 2001( است يکبد تیسم
و  نیرشد و نمو جن کاهش نرخها، کاهش وزن، تاش

 يهاي کبد، آسیبی، مشکالت تنفسنیجن ریمومرگ
، یپرکلسترولمی، هایعصب تی، سمبروزی، فنومیو کارس

داران باالتر در مهره یمنیا ستمیحالی و سرکوب سبی
مشاهده ها، نیزیفومون آلوده ییغذا میرژ تغذیه شده با

 ,Stockmann-Juvala and Savolainen(شد 
2008( . 

 يبر رو نیسیفومون ریتأثمکانیسم  اتیجزئاگرچه 
چندان مشخص نیست، اما کاهش نرخ رشد از  یماه

است.  FB1مهمترین عالئم مسمومیت ماهیان با 
اثرات نامطلوب  يدارا نیهمچن FB1حال، بااین

 .یانمختلف ماه هايبر گونه یرالنونز  یرتاث -4جدول 

 زمان اثرات منبع
 دوز

(mg/kg) 
 ماهی گونه

Schwartz, Thorpe 
et al., 2010 

اختالالت جنسی. القاي هاي ماده. افزایش وزن و طول بدن در ماهی

ویتلوژنین پالسما در زنان. افزایش ضریب شرایط نسل بعدي. کاهش 

عملکرد تولیدمثل نسل بعدي. روي باروري، جوجه ریزي، بقاي جنین 

 .گذاردو مورفولوژي غدد جنسی تأثیر نمی

 ماهی زبرا Danio rerio 001/0 روز 140

Schwartz, Bucheli 
et al., 2013 

ریزي. کاهش باروري نسبی. القاي ویتلوژنین ی نسبی تخمکاهش فراوان

 .هاي نرپالسما در ماهی
 ماهی زبرا Danio rerio 1/0-2/3 روز 42

Woźny, Obremski 
et al., 2013 

افزایش کارایی تغذیه و سرعت رشد. تعدیل سیستم ایمنی سازگار و 

ذاتی. التهابی که احتماالً ناشی از عفونت پاتوژن است. تغییراتی در 

شود مورفولوژي کلیه که منجر به ساختار غیرمعمول کلیه و فیبروز می

نظم کلیه با نواحی التهابی و هاي مایل به قرمز با مورفولوژي بیلکه -

هاي شفاف و مایل به سفید هاي سفید یا گرهاي ، لکهتارهاي دانهساخ

شود التهاب هاي خونی. گفته میشود. پاره شدن سلولمشاهده می

 Tetracapsuloides bryosalmonaeکلیه به دلیل عفونت 

دار است. افزایش نسبت آلبومین به گلوبولین (اگرچه ازنظر آماري معنی

 یابد.کاهش میها نیست). غلظت لنفوسیت

 Oncorhynchus 2 هفته 96
mykiss 

آالي قزل

 رنگین کمان
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 FB1و کبد است،  هیکل يبر رو شتریب یکیولوژیزیف
 رییبدن، باعث تغ یمنیا ستمیتواند با تداخل در سمی

 شود یدر ماه يماریدر مقاومت به ب
)Lumlertdacha et al., 1995(تغییر در شاخص .-

 ,Pietsch( هایدر ماه ریمومرگ شیافزا و هاي خونی
هاي بافتی به کبد، مغز و عروق خونی آسیب، )2020

)Meredith et al., 1998; Carlson et al., 2001; 
Kovačić et al., 2009(هاي حیاتی ، آسیب به اندام

)Petrinec et al., 2004(عملکرد رشد  ، کاهش
)Selim et al., 2014; Tola et al., 2015 ،(شیافزا 

 Yildirim et(آزاد  نیبه اسفنگوز نیسفنگاننسبت ا
al., 2000; Tuan et al., 2002(  مرگ و افزایش نرخ

آلوده به  ییغذا میکه با رژ یانیماهدر  یسلول
(جدول   مشاهده شده است ،اندشدهتغذیه نیسیفومون

در عضله  نیزیدر مورد تجمع فومون یگزارش چیه ).5
رسد که ی، به نظر نمبیترت بدینوجود ندارد.  یماه

سم  نیدر رابطه با ا یتیگونه خطر امنهیچ یمصرف ماه
 ي، براحالداشته باشد. بااینکنندگان براي مصرف

، مطالعات یماه يسموم بر رو نیا راتیدرك تأث
 ,Oliveira and Vasconcelos( الزم است يشتریب

2020( . 
 هاافزایی در مایکوتوکسیناثرات هم

زمان رخ همطور ها اغلب بهنیکوتوکسیمامسمومیت با 
متعدد  يهایآلودگ )Barbosa et al., 2013( دهدمی
 رایمهم است ز اریبس یدر خوراك ماه نیکوتوکسیما
شناسی با ها ممکن است ازنظر سمنیکوتوکسیما
 اثرات جادیتعامل داشته باشند و باعث ا گریکدی

. )Njobeh et al., 2012( افزایی مشخص شوندهم
 تاثیر سینرژیکدر مورد  ياطالعات محدود

 يهادر گونه مختلف يهاها در غلظتنیکوتوکسیما
 ,.Carlson et al( دارد جودو یپرورش انیآبزمختلف 

بر  AFB1و  DONافزایی و هم ياثر فرد .)2001
از اثرات  شتریب یکپور معمول هیاول يهاي کبدسلول

. )He et al., 2010( منفرد است يهانیکوتوکسیما
 ماهی گامبوزیادر  T-2و  AFB1افزایی سم اثرات هم

)Gambusia affinis نیز گزارش شده است (

)McKean et al., 2006( .افزاییتاثیر هم AF  و
OTA  نیز در ماهیان تائید شده است)Afsah‐Hejri 

et al., 2013(.  
 نیکوتوکسی، دو مانینیتریو س A نیاکراتوکس

افزایی دارند. هستند که باهم اثرات هم کینفروتوکس
و ، تندهس یمنیا ستمیکننده سسرکوب يهاکوتسنیتر

 جانوراناي از گسترده فیدر ط توانند تاثیر افزاییمی
 .)Speijers and Speijers, 2004(داشته باشند 

اثرات  ي، داراFB1و  DONوانفعاالت از فعل یبرخ
ها و رشد، در مرغ افسردگی بر یافزایی و افزودنهم

ممکن است در  یاثرات نیچنگوشتی است،  يهاخوك
 يبرا. )Marijani et al., 2017( رودانتظار  زین یماه
ها در صورت نیکوتوکسیافزایی مااثرات هم شیآزما

، نیکوتوکسیما کیاز  شیبه ب ییذاغ يهامیرژ یآلودگ
 ,.Marijani et al( الزم است يشتریب قاتیتحق

2019(.  
 

 گیرينتیجه
طور مکرر به دهنده آن بهو مواد تشکیل یخوراك ماه

ها آلوده نیکوتوکسیو ما کیژنیکوتوکسیهاي ماقارچ
هاي ویژه غالت و دانهدهنده، بهشوند. مواد تشکیلمی

 یماه يها در غذانیکوتوکسیما یاصل بستر، یروغن
و  زیهاي رهستند. استفاده از پوسته بذر به همراه دانه

هایی کوچک (گندم، برنج، جو دوسر و سورگوم) و آن
اند، ) قرارگرفتهایو سو ایهاي دانه سخت (لوبکه در الیه

در  نیکوتوکسیما یباعث کاهش آلودگ دتوانمی
عفونت  لیها به تشکآن تیحساس رایها شود زخوراك

تر هاي بزرگنسبت به دانه نیکوتوکسیو ما یقارچ
ها در نیکوتوکسیجاکه ماآن مانند ذرت کمتر است. از

شوند، نظارت بر مواد می دیتول زیسازي نذخیره طیشرا
مهم خواهد  اریبس ییاهاي نهخوراك نیو همچن هیاول

سازي مناسب، در مورد ذخیره تیو حساس یبود. آگاه
دهنده به و مواد تشکیل نگهداري طیزمان و شرامدت

کشاورزان، تولیدکنندگان مواد غذایی و پرورش 
 يبرا یاز عوامل ضد قارچ دیشود. با هیتوص دهندگان

خوراك و  هیدر مواد اول نیکوتوکسیما یکاهش آلودگ
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مصرف  استفاده شود. یهاي کامل ماهخوراك
 ي،ماریب زانیم تواندآبزیان میها توسط  نیکوتوکسیما

دهد و باعث  شیرا افزا یتولیدمثل اختالالتومیر مرگ
شود.  يخسارات اقتصاد افزایشو  عملکرد رشدکاهش 

در عضله  نیکوتوکسیکم ما ي، تجمع دوزهانیعالوه بر ا
 یسالمت يبرا يجد يدیممکن است تهد یماه

 يویژه در کشورهاکنندگان آن باشد، بهمصرف
 است.  ادیکه مصرف غالت ز یدر مناطق ایتوسعه درحال
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 آزاد در کبد
 Ictalurus ۲۰-٤۰ هفته 10

punctus 

بچه ماهیان 
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 ماهی روگاهی
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 روگاهی

Brown, McCoy et 
al., 1994 

هیچ اثر منفی عمومی بر سالمتی مشاهده نشد. تورم 
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 اسفنگوزین آزاد.
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niloticus 
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Abstract  
The growth and development of the aquaculture industry in recent decades has also led to the development of the 
aquatic feed industry. High-quality animal protein, lipids and other nutrients are essential for intensive 
aquaculture. Fish meal is used as an essential ingredient in fish nutrition that will not be available in sufficient 
quantities in the future. Increasing fishing pressure has reduced marine fish stocks; Therefore, reducing the 
dependence of aquaculture on marine resources in order to develop the sustainability of this industry in the future 
is essential. Therefore, using plant protein sources such as cereals and legumes in aquatic feed can be effective in 
achievng this goal. However, plant foods can provide a natural and suitable substrate for the growth of fungi. 
Crops may be infected with the fungus during harvest or storage. Under adverse environmental conditions, at 
temperatures above 27 ° C and more than 60% humidity and lack of proper ventilation, fungi grow rapidly and 
can endanger aquatic health by producing mycotoxins. In addition, the accumulation of mycotoxins in the edible 
tissue of fish can be dangerous to consumers' health. Therefore, it is necessary to know the different types of 
mycotoxins and understand how they are transferred from food to farmed aquatic animals and ultimately to human 
consumers. Aflatoxins, sterigmatocystin, ochratoxin, trichotoxins, zearalenone, and fumonisins are the most 
important known mycotoxins in aquatic feed. These toxins can cause many pathological damages to aquatic 
animals, such as reduced growth performance, changes in haematological parameters, histological damages, 
biochemical parameters, oxidative stress and genetic damages. Therefore, in this article, we introduce these 
compounds and show their effects on aquatic health. 
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