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مقاله پژوهشی

تعیین حد مجاز مصرف ماهی سفید ( )Rutilus frisii kutumاز نظر فلزات

()Originalpaper

سرب و کادمیوم در سواحل جنوبی دریای مازندران
محمدحسین سینکاکریمی ،1راضیه دنیوی ،2سهراب صادقی باجگیران
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چکیده
زمینه و هدف :به دلیل اهمیت تغذیهای محصوالت دریایی و آلوده بودن آنها به فلزات سنگین ،بررسی
سالمت این محصوالت بسیار مهم میباشد .مطالعه حاضر میکوشد ،مطالعاتی را که طی  5سال اخیر به
بررسی میزان فلزات سرب و کادمیوم در ماهی سفید در سواحل جنوبی دریای مازندران پرداختهاند،
پوشش دهد و در نهایت پیشنهاداتی را در رابطه با میزان مجاز مصرف آن ارائه دهد.
مواد و روشکار :مطالعه حاضر بر روی بافت عضله  585قطعه ماهی سفید جمعآوری شده توسط
محققان مختلف در سواحل جنوبی دریای مازندران صورت گرفت .میزان فلزات سرب و کادمیوم در
گونه مورد مطالعه از مقاالت منتشر شده طی پنج سال اخیر در مجالت معتبر علمی بدست آمد .در نهایت
در مطالعه حاضر ریسک مصرف غذایی و میزان مجاز مصرف آن از نظر فلز سرب و کادمیوم مورد
بررسی قرار گرفت.
یافتهها :میانگین میزان فلزات سرب و کادمیوم در بافت عضله ماهیهای سفید از بسیاری از استانداردهای
ملی و بین المللی موجود بیشتر بود .میزان جذب روزانه و هفتگی فلزات پایینتر از میزان مجاز ارائه شده
توسط سازمانهای مربوطه بوده است .بر طبق محاسبات صورت گرفته افراد بالغ از نظر فلزات سرب و
کادمیوم به ترتیب  0/39و  0/55کیلوگرم در روز و کودکان به ترتیب  0/05و  0/95کیلوگرم در روز
میتوانند ،بدون آنکه برای سالمتی آنها عوارض غیر سرطازایی داشته باشد ،ماهی سفید مصرف کنند.
ریسکی را برای سالمت مصرف کنندگان آن نداشته باشد.
واژههای کلیدی :کادمیوم ،سرب ،ماهی سفید ،ریسک غذایی ،دریای مازندران

] [ Downloaded from zanko.muk.ac.ir on 2023-01-07

نتیجهگیری :با توجه به نتایج بدست آمده ،به نظر میرسد که مصرف ماهی سفید با میزان کنونی
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موعد میگردد ( .)7یکی از رایجترین نشانههای

مقدمه
فلزاتسنگین بطور طبیعی در نقاط مختلف زمین از
جمله آبهای سطحی وجود دارند .با توجه به ثبات

آلودگی به عنصر سرب ،وجود سرب در خون و ادرار
می باشد (.)8

زیستی در بدن ،اگر میزان این فلزات بیش از میزان

ماهی برای افراد مصرف کننده آن در یک منطقه به چه

مجاز شود ،برای موجودات زنده مشکالتی را ایجاد

میزانی باید باشد و یا اینکه آیا مصرف آن گونه با میزان

میکنند .به طوری که امروزه فلزات سنگین از مهمترین

کنونی مصرف برای مصرف کنندگان آن ضرر دارد یا

آالیندههای منابع آبی بشمار میآیند و حضور آالینده-

خیر ،نیاز به یک جامعه آماری قابل اطمینان است .با

های فلزاتسنگین در موجودات زنده آبزی به طور

توجه به اینکه جامعه آماری مورد مطالعه در هر یک از

گستردهای گزارش شده است ( .)1ورود آالیندههای

مطالعاتی که در طی سالهای اخیر بر روی ماهی سفید

صنعتی ،کشاورزی و شهری طی سالهای پی در پی به

در سواحل جنوبی دریای مازندران صورت گرفته ،باال

دریای مازندران توسط پنج کشور حاشیه این دریا

نبوده است (البته تا حدودی این امر به دلیل هزینه بر

حیات آبزیان و سالمت مصرفکنندگان آنها را به

بودن انجام آنالیزهای آزمایشگاهی قابل توجیه به نظر

خطر انداخته است .همواره غذا مهمترین و اصلیترین

میرسد) به این منظور ،نتایج مطالعاتی که در طی

راه جذب و در معرض قرار گرفتن فلزات سنگین در

سالهای اخیر بر روی ماهی سفید در سواحل جنوبی

نظر گرفته میشود (0و .)3فلزات سرب و کادمیوم از

دریای مازندران صورت گرفته و در مجالت معتبر

عناصر سنگین بسیار خطرناک موجود در تغذیه انسان

داخلی و خارجی منتشر شده بود جمعآوری شد

میباشند ( .)1کادمیوم با ورود به اکوسیستمهای آبی

()8،11،11،10،13،11،19،16،17

(.)n=986

وارد زنجیره غذایی شده و در نهایت از طریق تغذیه به

هدف از مطالعه حاضر تعیین حدمجاز مصرف ماهی

انسان میرسد .میزانهای غیر مجاز کادمیوم صدمات

سفید ( )Rutilus frisii kutumاز نظر فلزات سرب و

کلیوی حادی را در بزرگساالن ایجاد میکند و باعث

کادمیوم برای مصرف کنندگان آن در سواحل جنوبی

بروز بیماریهای شدید گوارشی میگردد ( .)9غلظت

دریای مازندران و نیز مقایسه میزان فلزات سرب و

کشنده کادمیوم برای انسان تاکنون ثبت نشده است اما

کادمیوم با استاندارهای ملی و بین المللی بوده است .در

میزان آن در حدود چند صد میلیگرم میباشد (.)6

مطالعه حاضر ماهی سفید به دلیل مصرف و محبوبیت

منبع اصلی ورود سرب به محیطزیست ناشی از فعالیت-

باال در بین ساکنین نواحی جنوبی دریای مازندران و

های انسانی میباشد .سرب همانند کادمیوم هیچگونه

سری فلزات سرب و کادمیوم به دلیل اهمیت و پراکنش

عملکرد مثبت شناخته شدهای در بدن ندارد به طوری

زیاد در سواحل جنوبی دریای مازندران انتخاب شد.

که در غلظتهای پایین باعث کاهش فعالیت آنزیم
پروفوبیلینوژن سنتتاز و در غلظتهای باال سبب عقب

روش بررسی

ماندگی ذهنی در کودکان ،کم خونی ،اختالل شنوایی،

به طور کلی نحوه انجام آزمایشات تعیین میزان

اختالل در عملکرد کبد ،کلیه و سیستم ایمنی بدن،

فلزات سرب و کادمیوم در مطالعات صورت گرفته

کاهش وزن در بدو تولد ،سقط جنین و زایمان پیش از

(جدول  )1به نحوهای که در ادامه آورده شده ،بوده
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شیمیایی ،تجزیهپذیری ضعیف و داشتن قدرت تجمع-

زمانی که گفته میشود حدمجاز مصرف یک گونه
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است .نمونههای ماهی سفید ( )n=986پس از صید به

متوسط وزن افراد بالغ  71کیلوگرم در نظر گرفته شد

آزمایشگاه منتقل شدند .قبل از کالبد شکافی و آماده

( .)00به دلیل تعریف نشدن  RfDoبرای فلز سرب

سازی ،نمونهها با استفاده از آب مقطر شستشو داده -

توسط آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا ،از میزان

شدند تا اینکه پوشش لزج و ذرات خارجی جذب

( PTDI2میزان موقت جذب روزانه قابل قبول) پیشنهاد

کننده فلزات از سطح بدن آنها دفع گردد .سپس

شده برای فلز سرب توسط متخصصان افزودنیهای

نمونههای بافت عضله توسط تیغه عاری از آلودگی به

مواد غذایی کمیته مشترک سازمان بهداشت جهانی و

دقت از بدن ماهیها جدا شد و درون ورقههای

سازمان خوار و بار جهانی  )JECFA(3استفاده شد

پالستیکی بدون آلودگی قرار داده شد .نمونههای بافت

(.)03
مدل بکار رفته برای تخمین  THQبه شرح زیر بوده

تا زمان شروع آنالیز در یخچال در دمای کمتر از صفر
درجه سانتیگراد قرار داده شدند .به منظور آمادهسازی

است:

نمونهها برای قرائت توسط دستگاه جذب اتمی ،نمونهها

THQ = (EF × ED × MS × C) / (RfDo × BW × AT) × 10-3

() 1

هضم اسیدی شدند و سرانجام نمونههای هضم شده،
فیلتر شده و به وسیله آب دیونیزه به حجم رسانیده -
شدند .صحت و دقت انجام آنالیزها نیز توسط روش-
های کنترل کیفیت و صحت ( 1)QC/QAتعیین شد.
محاسبه میزان فلزات سرب و کادمیوم بر
اساس وزن تر :بر طبق مطالعات سازمان خوار و بار
جهانی گفته شده است که حدود  81درصد وزن بدن
ماهیها را رطوبت تشکیل میدهد .بنابراین با ضرب
نمودن فاکتور تصحیح  1/0در مقدار فلزات سرب و
کادمیوم در عضله ماهیهایی که میزان این فلزات در
آنها در مطالعات بر اساس وزن خشک گزارش شده
بود ،مقدار سرب و کادمیوم بر اساس وزنتر بدست آمد
(.)18
رفته برای محاسبه  THQبر اساس روش پیشنهادی
آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا بوده است (.)18
برای محاسبه  THQمواردی به عنوان پیش فرض در
نظر گرفته شد :میزان فلز وارد شده ،برابر با میزان جذب
شده در بدن میباشد ()01؛ پخت و پز اثری را بر روی
آالیندهها ندارد ()01؛ متوسط عمر ایرانیان  70سال و
1- Quality Control/Quality Assurance

بسامد در معرض قرارگیری ( 369روز در سال)ED ،

میزان در معرض قرارگیری ( 70سال) MS ،نرخ
خوردن غذا (گرم در روز) C ،میزان فلز در غذای مورد
مطالعه (میکروگرم بر گرم) RfDo ،دز مرجع از راه
دهان ( به ترتیب  1/111و  1/111میلی گرم بر
کیلوگرم در روز برای فلزات سرب و کادمیوم (،) )01
 BWمیانگین وزن افراد بالغ ( 71کیلوگرم) (AT ،)09

زمان در معرض قرار گیری برای ترکیبات غیر سرطانزا
( 369روز در سال × تعداد سالهای در معرض قرار
گیری) است .در این مطالعه  THQکل هم بر اساس
روش پیشنهادی  Chienو همکاران ( )0110محاسبه
شده است (:)06
Total THQ (TTHQ) = THQ (toxicant 1) +
)THQ (toxicant 2) + … … + THQ (toxicant n

()0
تخمین جذب روزانه

4

( )EDIو هفتگی

 )EWI(5فلزات توسط افراد مصرفکننده :با
استفاده از رابطههای  1و  0میزان جذب روزانه و
2- Provisional Tolerable Daily Intake
3- The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives
4- Estimation Daily intake
5- Estimation Weekly Intake

مجله علوم پزشکی زانکو /دانشگاه علوم پزشکی کردستان /تابستان 33-43 /9314

] [ Downloaded from zanko.muk.ac.ir on 2023-01-07
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در این مدل  THQخارج قسمت خطر هدفEF ،
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هفتگی فلزات در اثر مصرف ماهی سفید توسط افراد
مصرف کننده در سواحل جنوبی دریای مازندران
بدست آمد .در مطالعه حاضر میزان مصرف سرانه ماهی
در سواحل جنوبی دریای مازندران  11کیلوگرم در
سال ( 38گرم در روز) در نظر گرفته شد ( .)13

یافتهها
میانگین میزان فلزات سرب و کادمیوم در بافت
عضله ماهیهای سفید مورد مطالعه در جدول  0آورده
شده است .تخمین  THQبرای فلزات سرب و کادمیوم

رابطه ()1

EDI = C × MSD / BW

و همچنین  THQکل ،کمتر از یک بدست آمد (جدول

رابطه ()0

EWI = C × MSW /BW

.)3

در این رابطهها EDI ،میزان جذب روزانه فلزات

به منظور ارزیابی پتانسیل ریسک مصرف ماهی

توسط بدن EWI ،میزان جذب هفتگی C ،غلظت

سفید در سواحل جنوبی دریای مازندران ،محاسبات

بدست آمده فلزات سرب و کادمیوم ماهی سفیدMSD ،

مربوط به میزان جذب روزانه و هفتگی برای یک انسان

میزان مصرف ماهی سفید برحسب گرم در روزMSW ،

بالغ  71کیلوگرمی محاسبه گردید و این میزان با

میزان مصرف غذا برحسب گرم در هفته و  BWوزن

میزانهای استاندارد توصیه شده توسط کمیته مشترک

بدن (71کیلوگرم برای افراد بزرگسال) میباشد.

سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواروبار جهانی

تعیین حدمجاز مصرف ماهی سفید :حد مجاز
مصرف ماهی سفید بر حسب کیلوگرم در روز بر اساس
روش پیشنهادی آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا و
مطابق رابطه  3تعیین شده است.

( )JECFAو نیز آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا
 ،)USEPA(6مقایسه شد (جدول .)1

نتایج محاسبات تعیین حد مجاز مصرف ماهی سفید
در سواحل جنوبی دریای مازندران از نظر فلزات سرب

CRlim = RfDo × BW / Cm

و کادمیوم برای افراد بالغ با وزن  71کیلوگرم به ترتیب

که در این رابطه  CRlimحد مجاز مصرف ماهی

 1/01و  1/79کیلوگرم در روز و برای کودکان با

رابطه ()3

(کیلوگرم در روز)؛  RfDoدز مرجع (میکروگرم بر گرم

وزن  11/9کیلوگرم به ترتیب  1/19و  1/16کیلوگرم

وزن بدن در روز)؛  BWوزن بدن مصرف کننده

در روز به دست آمد (جدول  .)9همچنین نتایج تعیین

(71کیلوگرم برای افراد بزرگسال و  11/9کیلوگرم

تعداد وعدههای مجاز مصرف برای ماهی سفید در

برای کودکان) و  Cmمیزان فلزات سرب و کادمیوم در

جدول  9نشان داده شده است.

بافت ماهی (میکروگرم بر گرم) میباشد.
ماهی سفید در ماه از رابطه ( )1استفاده شد:
رابطه ()1

CRmm = CRlim × T / MS

که در آن  CRmmحداکثر میزان مجاز مصرف ماهی
(وعده در ماه)؛  CRlimحد مجاز مصرف ماهی
(کیلوگرم در روز)؛  MSمیزان مصرف ماهی در هر
وعده ( 1/007کیلوگرم) و  Tتعداد روزهای هر ماه
( 31/11روز در ماه) میباشد (.)07

6- United State Environmental Protection Agency
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جدول  : 1بیومتری ،محل نمونه برداری و دستگاه مورد استفاده برای آنالیز فلزات در مطالعات مورد استفاده
محل نمونه برداری

طول کل ()Cm

وزن ()g

-

-

11/16±3/30

73/3±19/0

-

816/8±190/7

جنوب شرقی دریای مازندران
رودخانه تجن
 10ایستگاه در سواحل استان

دستگاه سنجش
7

AAS
AAS-AAA-Perkin

Elmer100
Wellesley, MA
AAS-Thermo Discussion M5

منبع
9
11
11

مازندران
تاالب بینالمللی میانکاله

13/98±3/18

738/9±199/1

بندر انزلی ،رودسر

19/17±7/11

863/89±118/60

جنوب غربی دریای مازندران

13/83±1/71

817/61±13/91

چالوس ،بندرانزلی ،رودسر،

-

-

AAS-Scientific Equipment GBS
AAA-Shimadzu AA/680

12
11

AAA-Thermo Electron Corporation,
GFS 97
AAS-PerkinElmer 4100

11
11

فریدونکنار
نوشهر ،بابلسر ،فریدونکنار ،نور

-

-

دریای مازندران

-

-

AAS-A-Z Varian-220 USA
AAS-PerkinElmer 400

11
11

جدول  :2میانگین میزان فلزات سرب و کادمیوم در بافت عضله ماهی سفید برحسب )(μg/g ww
N

کادمیوم

سرب

منبع

986

1/37 ±1/39

1/31 ±1/17

 11الی 18

جدول  :1تخمین  THQو  TTHQدر اثر مصرف ماهی سفید در سواحل جنوبی دریای مازندران
گونه
ماهی سفید

Pb

Cd

TTHQ

1/18

1/0

1/38

جدول : 1تخمین جذب روزانه و هفتگی فلزات سرب و کادمیوم در اثر مصرف ماهی سفید
توسط افراد مصرف کننده در سواحل جنوبی دریای مازندران
1/87

1/71

091

1791

09

1/1

1/0

71

181

7

a

Pb

a

Cd

* میزان جذب مجاز قابل تحمل موقت هفتگی ) (PTWIبر حسب میکروگرم در هفته به ازای هرکیلوگرم از وزن بدن (.)03
** میزان مصرف روزانه ماهی توسط افراد مصرف کننده به ازای هر فرد  01/81گرم در نظر گرفته شده است.
 PTWI =bبرای افرد بالغ با وزن متوسط 71کیلوگرم ،برحسب میکروگرم در هفته برای یک فرد  71کیلوگرمی (.)06
 =cمیزان جذب مجاز قابل تحمل روزانه موقت ) ، (PTDIبرحسب میکروگرم در روز برای یک فرد  71کیلوگرمی (.)09
 =dتخمین جذب روزانه بر حسب میکروگرم در روز برای فرد  71کیلوگرمی
 =eتخمین جذب هفتگی بر حسب میکروگرم در روز برای فرد  71کیلوگرمی

7- Atomic Absorption Spectrophotometry
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EWIe

EDId

PTDIc

PTWIb

*PTWI

فلز
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 میزان حد مجاز و نرخ مجاز مصرف ماهی سفید برای بزرگساالن و کودکان:1 جدول
CRmm )(وعده در ماه
کودکان

بزرگساالن

کودکان

CRlim (kg/day)
بزرگساالن

فلزات

6/7

28/16

1/05

1/21

Pb

01/16

111/97

1/16

1/75

Cd

(μg/g)  مقایسه میزان سرب در بافت عضله ماهی سفید با تعدادی از استانداردهای ملی و بین المللی موجود بر حسب: 1 جدول
.وزن تر
استانداردها

سرب

مرجع

WHO 2
ANHMRC, Spanish legislation, MAFF, Chile, Italia, Finland, Poland, New Zealand,
United Kingdom, Venezuela
Russia, Sweden, Switzerland, Thailand

1/3

08

0

31،31،30

1

31،33

ITSF, FAO, Canada, Germany, Netherlands, Philippine

1/9

31،31،39

EC

1/1

36

CCFAC
مطالعه حاضر

1/0

37

1/31

FAO (Food and Agriculture Organization), WHO (World Health Organization), MAFF (Ministry of Agriculture
Fisheries U.K), ANHMRC (Australian National Health and Medical Research Council), EC (European
Commission), ITSF (The Ministry of the Agriculture of Turkey), CCFAC (Committee on Food Additives and
Contaminants draft guideline)

 مقایسه میزان کادمیوم در بافت عضله ماهی سفید با تعدادی: 1 جدول
.( وزن ترμg/g) از استانداردهای ملی و بین المللی موجود بر حسب
استانداردها

کادمیوم
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FAO 1
MAFF, WHO

2

New Zealand, Spanish legislation

مرجع

1/3

31

1/0

38،08

1

31،31

0

31

1/1

31

1/9

31،31،37

1/19

36

Western Australian authorities

9/9

38

مطالعه حاضر

1/37

-

ANHMRC, Hong Kong
Switzerland
FAO,
Germany,
CCFAC,
EC

Netherlands,
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بحث

بهداشتی را برای آنها ایجاد کنند .بنابراین در مطالعه

بررسی نتایج مقایسه میانگین غلظت فلزات سرب و

حاضر با توجه به اهمیت موضوع ،به بررسی میزان

کادمیوم بدست آمده در مطالعه حاضر با استانداردهای

جذب روزانه و هفتگی فلزات سرب و کادمیوم در اثر

ملی و بین المللی نشان داد که غلظت سرب در ماهی

مصرف یکی از محبوبترین ماهیهای مصرفی مردم

سفید از استانداردهای تعیین شده توسط کشورهای

سواحل جنوبی دریای مازندران (ماهی سفید) پرداخته

روسیه ،سوئد ،سوئیس ،تایلند ،کانادا ،آلمان ،هلند،

شده است .میزان جذب روزانه و هفتگی فلزات سرب و

فیلیپین ،ترکیه و نیز استاندادرهای بینالمللی تعیین شده

کادمیوم در اثر مصرف ماهی سفید در مطالعه حاضر

توسط  EC ،FAO ،WHOو  CCFACتجاوز کرده بود

پایینتر از میزان اجازه داده شده توسط متخصصان

(جدول  ،)6همچنین میزان کادمیوم در ماهی سفید از

افزودنیهای مواد غذایی کمیته مشترک سازمان

استانداردهای تعیین شده توسط سوئیس،FAO ،WHO ،

بهداشت جهانی و سازمان خوار و بار جهانی ()JECFA

تجاوز کرد (جدول  .)7باالتر بودن میزان

بوده است (جدول  .)1همچنین میزان جذب روزانه

سرب و کادمیوم از استانداردهای ذکر شده میتواند به

کادمیوم پایینتر از میزان جذب اجازه داده شده

( 1 µg

عنوان یک هشدار در نظر گرفته شود .استفاده از کودها

 )g-1 day-1توسط آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا

و سمهای شیمیایی کشاورزی در جلگههای جنوبی

بوده است ( .)01آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا

دریای مازندران بر اساس عادتهای کشاورزان و نه بر

تاکنون هیچگونه میزان مجازی را برای جذب فلز سرب

اساس نیاز زمینهای کشاورزی آنها میباشد .در نتیجه

از طریق غذا تعیین نکرده است (.)01

 ECو

MAFF

هر ساله میزان زیادی از آالیندهها که شامل فلزات

ارزیابی ریسک مصرف غذایی فلزات سنگین از

سنگین نیز میشود وارد رودها و در نهایت دریای

طریق مصرف محصوالت دریایی اغلب به وسیله

مازندران میشود .در نتیجه قسمت بسیار زیادی از این

محاسبه میشود ( .)11میزان

آالیندهها در رسوبات بستر دریا ته نشست پیدا میکنند.

مصرف ماهی سفید در سواحل جنوبی دریای مازندران

افرائی و همکاران ( )0118نشان دادند که غذای عمده

در مطالعه حاضر کمتر از یک بدست آمد .میزان

ماهی سفید از جاندارانی که در کف دریا و بر روی

کمتر از یک حاکی از آن است که افراد مصرف کننده

رسوبات بستر زندگی میکنند تامین میشود ( .)08در

در اثر مصرف ماهی سفید در معرض میزان کمتری از

نتیجه به نظر میرسد رسوبات و جانداران کفزی می-

دوز رفرنس ( )RfDoقرار گرفتهاند و میزان جذب روزانه

توانند از مهمترین منبعهای افزایش میزان فلزات سرب و

و هفتگی فلزات کمتر از میزانی خواهد که برای

کادمیوم در ماهیهای سفید مورد مطالعه باشند.

سالمتی آنها اثرات مضری را در طول عمر داشته باشد

محاسبه شده در اثر
THQ

(.)11

آب ،غذا و حتی تنفس میتوانند وارد بدن انسان شوند.

مطالعات مختلفی تاکنون به بررسی میزان جذب

فلزات سنگین تمایل زیادی به تجمع در اندامهای

روزانه و هفتگی فلزات سنگین در اثر مصرف ماهی در

مختلف موجودات دریایی مخصوصا ماهیها دارند،

سواحل جنوبی دریای مازندران پردختهاند .نصرا ..زاده

بنابراین این فلزات میتوانند از طریق مصرف ماهیها

سراوی و همکاران ( ،)1380میزان ریسک غذایی

وارد بدن مصرف کنندگان آنها شوند و مشکالت

فلزات کادمیوم ،سرب ،روی ،مس و جیوه را در اثر
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مصرف ماهی کپور در سواحل جنوبی دریای مازندران

سواحل جنوبی دریای مازندران از نظر فلزات سرب و

پایینتر از حداکثر میزان قابل قبول اجازه داده شده

کادمیوم به ترتیب  1/01و  1/79کیلوگرم در روز و

گزارش کردند ( .)08در مطالعه دیگری سینکاکریمی

کودکان با وزن  11/9کیلوگرم به ترتیب  1/19و

و همکاران ( ،)1383میزان جذب روزانه و هفتگی

 1/16کیلوگرم در روز میتوانند ،بدون آنکه برای

فلزات سلنیوم و وانادیوم را در اثر مصرف ماهیهای

سالمتی آنها عوارض غیر سرطازایی داشته باشد ماهی

کیلکای معمولی و آلوزا در سواحل جنوبی دریای

سفید مصرف کنند .با توجه به اینکه افراد در طول روز

مازندران پایینتر از حداکثر میزان قابل قبول اجازه داده

از مواد غذایی دیگری نیز استفاده میکنند و از راههای

شده توسط کمیته مشترک متخصصان سازمان بهداشت

دیگری نیز در معرض فلزات سرب و کادمیوم قرار می-

جهانی و فائو گزارش کردهاند (.)10

گیرند ،باید مراعات بیشتری را در رابطه با مصرف ماهی

CRlim

(میزان نرخ مجاز مصرف روزانه) در واقع

سفید داشته باشند.

حداکثر میزانی است (کیلوگرم) که یک فرد می تواند
در سراسر عمر خود ماهی مصرف کند ،بدون آنکه

تشکر و قدردانی

برای سالمتی آن فرد خطرات غیر سرطانزایی را در پی

بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی از تمامی

داشته باشد ( .)13بنابراین بر طبق محاسبات صورت

عزیزانی که مطالعات آنها در انجام این تحقیق ما را

گرفته (جدول  )9افراد بالغ با وزن  71کیلوگرم در

یاری نمود ،بهعمل میآید.
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Abstract
Background and Aim: Duo to their Nutritional importance and contaminated by heavy
metals, study on the health of aquatic products is important. Therefore, this study tries to
cover studies which have been conducted cadmium and lead concentrations in Caspian withe
fish (popular fish) in the southern coast of Caspian Sea during past 5 years, and finally
provide recommendation for limitation consumption of it.
Methods: The study was conducted the muscle tissue of 586 Caspian Withe fish that
collected by various researchers in the southern coast of Caspian Sea.
Concentrations of cadmium and lead in the studied species obtain from published paper in
valid scientific journals during past 5 years. Finally, dietary consumption risk and limit, were
assessed in stand point of Cd and Pb.
Results: Mean concentrations of cadmium and lead were exceeded various national and
international standards. Daily and weekly intakes were less than allowable dose suggested by
related organizations. According to estimations, in stand point of cadmium and lead, adult
people can consume (kg day-1) Caspian withe fish 0.01 and 0.75, and children 0.09 and 0.16,
respectively without any non-carcinogenic effects.
Conclusion: It seems, in stand point of Cd and Pb the current consumption rate of Caspian
withe fish don’t have any health risk for consumers.
Key words: Cadmium, Lead, Caspian withe fish, Consumption risk, Caspian Sea
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