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چکیده
بویایی یکی از حواس مهم ماهیها برای تشخیص بوها از فاصلههای دور است و نقش مهمی در رفتارغذایی و جهتیابی آنها دارد .این
حس میتواند معیار قابل اعتمادی جهت سنجش تاثیر آالیندهها بر موجودات آبزی باشد .از اینرو این مطالعه سعی داشته با بررسی رفتار غذایی
بویایی تاسماهی ایرانی تاثیرات نانوذرات نقره را مورد بررسی قرار دهد .این رفتار در ماهیهای گروه شاهد و ماهیهایی که بهمدت  7روز در
معرض سه غلظت  0/005 ،0/01و  0/001میلیگرم در لیتر نانوذرات نقره قرار گرفته بودند ،بررسی شد (هر تیمار در  3تکرار) .جهت ارزیابی
رفتار بویایی تاسماهی ایرانی از شش اسیدآمینه استفاده شد .طی آزمایش آب حاوی اسیدآمینه بهمدت  3دقیقه از یک سمت آکواریوم وارد میشد.
 30ثانیه بعد از شروع آزمایش تعداد ماهیهای حاضر در همان سمت و واکنش و رفتار آنها به اسیدآمینه ثبت میشد .طبق نتایج بهدست آمده تمایل
و واکنش ماهیها به اسیدآمینههای آالنین ،گالیسین و لوسین که جزو اسیدآمینههای جاذب برای تاسماهی ایرانی هستند بهصورت معنیداری کاهش
یافته بود که این کاهش تحت تاثیر غلظت نانوذرات نقره بود و در غلظت  0/01میلیگرم در لیتر نانوذرات نقره بیشترین کاهش

مشاهده شد.

همچنین پاسخهای رفتار بویایی نیز فقط در غلظت 0/01میلیگرم در لیتر نسبت به گروه شاهد تفاوت معنیدار را نشان داد اما پاسخ ماهیها به
اسیدآمینههای دافع (تیروزین ،اسیدآسپارتیک و اسیدگلوتامیک) در هیچکدام از غلظتهای نانوذرات نقره معنیدار نبود.
کلمات کلیدی :رفتار غذایی ،بویایی ،اسیدآمینه ،جذابیت بویایی ،آالینده
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولgolisheyda@gmail.com :
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گلی و همکاران

مقدمه
نانو مواد در طبیعت از طریق فرآیندهای فیزیکوشیمیایی زمین
ازجمله فوران آتشفشانها ،فرسایش و کاهش زمین و متابولیسم باکتریایی
تولید میشوند ( Griffinو همکاران .)2018 ،اما تولید این ترکیبات
بهصورت مصنوعی نیز در حال افزایش است .امروزه فنآوری نانو مواد
در صنایع زیادی ازجمله کارخانههای نساجی ،رنگرزی ،صنایع الکترونیک،
تولیدات پزشکی ،محصوالت آرایشی و فنآوریهای حذف زیستی آالیندهها
مورد استفاده قرار میگیرند ( Kahruو  .)2010 ،Dubourguierاین فنآوری
دارای برتری زیادی میباشد اما در صورت استفاده بیش از حد و عدم
بررسی اثرات آن میتواند منجر به ایجاد نتیجه نامطلوب برای انسان،
دیگر موجودات و محیطزیست شود ( .)2018 ،Kashiwadaمطالعات
تازه در رابطه با میزان سمیت نانو فلزات نشان داده است که نانو ذرات
نقره ( 15تا  100نانومتر) نسبت به نانو ذراتی مانند آهن ،مس ،سرب
بهمراتب دارای سمیت باالتری هستند ( Kahruو .)2010 ،Dubourguier
 Weو همکاران ( (2010نانوذرات نقره و اکسید روی را "بهشدت سمی"
اکسید مس را "خیلی سمی" و دیگر نانو ذرات را "سمی یا خطرناک"
دستهبندی کردهاند .میتوان گفت نانوذرات نقره عالوه بر سمی بودن از
نانوذرات پرکاربرد در صنایع نیز هستند بهطوریکه بررسی  1628محصول
مصرفی تولید شده با استفاده از فنآوری نانوذرات ،نشان داده است که
تقریباً در یک چهارم این محصوالت از نانوذرات نقره استفاده شده است
( .)2014 ،Woodrow Wilson Databaseرودخانهها ،دریاچهها و دریاها
تحت تاثیر آالیندههای مختلف هستند و موجودات آبزی ناگزیر در معرض
این آالیندهها قرار میگیرند .بنابراین جهت کنترل و نظارت روی این
آالیندهها باید اثرات آنها مورد مطالعه قرار گیرد .یکی از راههای بررسی
تاثیر آالیندهها توجه به رفتار موجودات ازجمله رفتار غذایی بویایی
میباشد .با استفاده از رفتار غذایی میتوان کمیت غذای مصرفی ،عوامل
اشتهاآور که منجر به تحریک رفتار تغذیه و مصرف غذا میشود و عوامل
ضداشتها که باعث کاهش رفتار تغذیه میشود را بررسی کرد (Volkoff
و  .)2006 ،Peterگیرندههای شیمیایی (بویایی و چشایی) نقشهای
مختلفی در بروز رفتار تغذیهای دارند .بویایی یکی از حسهای مهم
ماهیها برای تشخیص بوها از فواصل دور است و نقش مهمی در رفتار
غذایی و جهتیابی آنها دارد ( .)2012 ،Haraاین سیستم در جستجو
و یافتن غذا و انتقال پیام مربوطه به دستگاه عصبی مرکزی ایفای نقش
میکند .در ماهیها و سختپوستان ،گیرندههای بویایی مستقیماً با
آلودگیهای محیطی در تماس هستند و عملکرد آنها میتواند تحت تاثیر
آالیندهها قرار گیرد که این میتواند منجر به تغییرات رفتاری یا عدم
رفتارهای مناسب شود (  .)2010 ،Olsenمطالعات زیادی نشان داده است
که آالیندهها میتوانند عملکرد طبیعی گیرندههای شیمیایی را از طریق
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پوشاندن و یا خنثی نمودن سیگنالهای شیمیایی و زیستی مختل نمایند
و یا بهطور مستقیم سبب آسیبهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی
گیرندههای شیمیایی شوند ( .)1991 ،Baatrupاخیراً تعداد مطالعات
در رابطه با تاثیر نانو ذرات روی آبزیان در حال افزایش است .از نتایج
مطالعات پیشین در رابطه با تاثیر نانوذرات نقره روی آبزیان میتوان به
هیپوالریزه شدن اپیتلیوم بویایی کاراس ( )Carassius carassiusو ماهی
سوف ( )Eurasian perchتحت تاثیر نانوذرات نقره ( Bilbergو همکاران،
 ،)2011سمیت سلولی و ژنی ( Nairو همکاران ،)2011 ،اختالل در تکامل
مراحل اولیه زندگی و بزرگسالی (  Wiseو همکاران ،)2010 ،تجمع در
بافتها ،ایجاد آسیبهای بافتی و اختالل در بیان ژنها ( Johariو همکاران،
2015؛  Griffittو همکاران2012 ،؛  )2013استرس اکسیداتیو ،مرگ
سلولی سلولها و ناهنجاریهای کروموزومی ( Wuو همکاران)2010 ،
اشاره داشت .با توجه به اینکه دریا مسیر نهایی اکثر آالیندهها است،
دریای خزر نیز از این امر مستثنی نیست .دریای خزر بهعنوان بزرگترین
اکوسیستم بسته جهان زیستگاه گونههای جانوری با ارزشی است که
بارزترین آن ماهیهای خاویاری میباشند .در این بین تاسماهی ایرانی
( )Acipenser persicusاز مهمترین گونههای ماهیان خاویاری دریای
خزر است که جمعیت آن بهدلیل صید بیرویه ،تخریب زیستگاه ،آلودگی
آب و رسوبات در حال کاهش است (1998 ،Dumont؛  Billardو ،Lecointre
2000؛  .)2006 ،Pourkazemiاز اینرو هدف از این مطالعه بررسی
تاثیرات نانوذرات نقره با توجه به رفتار غذایی بویایی تاسماهی ایرانی
میباشد تا با استفاده از آن بتوان به معیار قابل اعتماد از نانوذرات نقره
برای این گونه مهم دست یافت.

مواد و روشها
بچه تاسماهیهای ایرانی از کارگاه پرورش ماهیان خاویاری در
ساری تهیه و به سالن شهیدفضلی برآبادی دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان منتقل شدند .ماهیها حدود یک ماه بهمنظور
سازگاری با شرایط محیطی و رسیدن به وزن مورد نظر در شرایط
آزمایشگاهی پرورش داده شدند .هوادهی بهصورت  24ساعته و مالیم،
تعویض آب بهصورت روزانه و هر بار  50درصد ،دمای آب 21-23
درجه سانتیگراد و  7/5 pHبود .تغذیه نیز روزی دو بار و با ترکیبی
از غذای تجاری بیومار و غذای زنده صورت میگرفت .بعد از سپری
شدن این زمان ماهیها بهمدت  7روز در معرض سه غلظت ،0/01
 0/005و  0/001میلیگرم در لیتر نانوذرات نقره قرار گرفتند .یک
تیمار نیز بهعنوان شاهد (بدون نانوذرات نقره) درنظر گرفته شد .هر
تیمار در سه تکرار و هر تکرار با  4ماهی انجام شد .غلظت کشندگی
متوسط بهصورت ساکن ) (Staticو براساس روش استاندارد O.E.C.D
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اقتصادی Organization for Economic

 )Cooperation and Developmentانجام شد .آزمایش با چهار غلظت
از نانوذرات نقره ( 0/01 ،0/05 ،0/1 ،0/5میلیگرم بر لیتر نانوذرات
نقره) و یک گروه شاهد در دو تکرار و هر تیمار با هفت ماهی انجام
گرفت .تغذیه ماهیها  24ساعت قبل از انجام آزمایش قطع شد .تعداد
مرگ و میر طی  96ساعت بهصورت هر  24ساعت یکبار ثبت میشد.
غلظت کشندگی متوسط نیز با استفاده از آنالیز  Probitتعیین شد و
در نهایت با استفاده از نتایج حاصل ،غلظتهای زیرکشندگی LCشامل
 7 ،3و ( 10بهترتیب شامل  0/001 ،0/01و  0/005میلیگرم بر لیتر
نانوذرات نقره) جهت بررسی رفتار بویایی تاسماهیایرانی درنظر گرفته
شد .نانوذرات نقره با غلظت  4000میلیگرم در لیتر از شرکت نانونصب
تهیه شد .ویژگیهای این نانوذرات براساس مطالعات پیشین بهشرح
جدول  1بود .برای تعیین نرخ رهایش یون نقره نیز  24ساعت پس از
در معرض گذاری ماهیها با نانوذرات نقره  5میلیلیتر از سوسپانسیون
نانو ذرات نقره نمونه برداری شد و بهمدت  50دقیقه با سرعت 8000
دور در دقیقه سانتریفیوژ شد .سپس با استفاده از دستگاه طیفسنجی
پالسمای جفت شده القایی ) (ICP-MSمقدار یون در محلول رویی مورد
سنجش قرار گرفت.
جدول :1مشخصات اندازهگیری شده نانوذرات نقره ( Salari Jooو همکاران)2013 ،
ویژگی
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غلظت (میلیگرم/لیتر)
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مطالعات رفتاری باید در محیطی به دور از استرس انجام شود.
بدینمنظور در سالن تکثیر و پرورش شهیدفضلی برآبادی مکانی جهت
انجام این نوع مطالعات طراحی شد (این مکان شامل یک مکان سرپوشیده
با دیوارههای پوشیده شده از پالستیک مشکی بود) .بچهماهیهای
مورد استفاده در این مطالعه  9/5±1/6گرم وزن و  13±1/5سانتیمتر
طول داشتند .غذادهی  24ساعت قبل از انجام آزمایش قطع شد1 .
ساعت قبل از اجرای آزمایش  4قطعه ماهی از یک تکرار به آکواریومهای
 60×35×40سانتیمتری منتقل و آزمایشهای رفتاری شروع شدند.
جهت ارزیابی رفتار بویایی تاسماهی ایرانی از سه اسیدآمینه جاذب
بویایی (آالنین ،گالیسین ،لوسین) و سه اسیدآمینه دافع بویایی (تیروزین،
آسپارتیک اسید ،گلوتامیک اسید) (جدول )2و عصاره شیرونومید
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بهعنوان کنترل مثبت استفاده شد .هدف از کنترل مثبت بهکارگیری
یک مادهای است که جذابیت آن برای ماهی مشخص است و ماهی
نسبت به آن واکنش مثبت میدهد .عصاره شیرونومید با نسبت 175
گرم در لیتر تهیه شد .جهت تهیه این عصاره بهمقدار  13گرم شیرونومید
فریز شده با هاون بهطور کامل له گردید سپس با  5000دور در دقیقه
بهمدت  10دقیقه سانتریفیوژ شد و در نهایت فاز رویی بهآرامی برداشته
شد و با  75میلیلیتر آب مقطر مخلوط گردید و جهت آزمایش مورد
استفاده قرار گرفت.
طی آزمایش آب حاوی اسیدآمینه با سرعت  0/03لیتر در دقیقه
بهمدت 3دقیقه از یک سمت آکواریوم و جریان حاوی آب خالص از
سمت مقابل آن وارد آکواریوم شد .پس از برقراری این دو جریان
حضور ماهیها در سمت حاوی محلول اسیدآمینه  30ثانیه بعد از
شروع آزمایش و در زمانهای  150 ،120 ،90 ،60 ،30و  180ثانیه
ثبت شد .در واقع با درنظر گرفتن خط فرضی در وسط آکواریوم ،تعداد
ماهیهایی که در لحظههای فوق در نیمه مربوط به جریان اسیدآمینه
قرار دارند ،ثبت شد ( Shamushakiو همکاران .)2011 ،آزمایش کنترل
مثبت نیز مانند محلولهای حاوی اسید آمینه انجام شد با این تفاوت
که محلول کنترل مثبت حاوی عصاره شیرونومید بود .پس از انجام
هر آزمایش آب آکواریوم تعویض میشد.
طی آزمایش پاسخهای رفتاری براساس پنج مقیاس مورد بررسی
قرار گرفت و هر کدام با یک امتیازی مشخص شدند .امتیاز  :0بدون
پاسخ (عدم واکنش ماهیها به بوی اسیدآمینه) ،امتیاز  :1کمترین
پاسخ ( 1-2ماهی داری حرکت  Sشکل جستجو برای غذا در کف
آکواریوم و نزدیک محلی که محلول حاوی عصاره بود را شروع کردند)،
امتیاز  :2نشان دادن رفتار جستجو برای غذا (شنای  2-3ماهی در کف
آکواریوم و نزدیک محلی که محلول حاوی عصاره وجود دارد ،افزایش
رفتار جستجو همراه با حرکات دایرهای S ،شکل و قاپیدن) ،امتیاز :3
نشان دادن رفتار جستجو برای غذا در بیشتر ماهیها .افزایش رفتار
جستجو همراه با حرکات دایرهای S ،شکل و قاپیدن و تکرار این حرکات
در کف آکواریوم و بدنه آب ،امتیاز  :4پاسخ سریع و شدید همه ماهیها
نسبت به بوی اسیدآمینهها (.)2002 ،Kasumyan
جدول :2اسیدآمینههای مورد استفاده جهت بررسی رفتار غذایی
بویایی در تاسماهی ایرانی ( Shamushakiو همکاران)2008 ،
اسید آمینه

آالنین

گالیسین

لوسین

تیروزین

غلظت (مول
در لیتر)

0/1

0/1

0/01

0/001

آسپارتیک

گلوتامیک

اسید

اسید

0/01

0/01

تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  spssانجام شد .پس از ثبت
فاکتورهای مطرح شده ،ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون
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شیرونومید

175گرم
در لیتر
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کولموگروف-اسمیرنوف بررسی شد .سپس جهت بررسی اختالف معنیدار

از آنالیز واریانس یکطرفه ) (One-Way ANOVAاستفاده شد و مقایسه
میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن انجام گرفت .همچنین
برای آنالیز پاسخهای رفتاری از آزمون ناپارامتریک من-ویتنی  Uاستفاده
شد.

نتایج
اسیدآمینههای آالنین ،گالیسین و لوسین جزو جاذبهای بویایی
در تاسماهی ایرانی هستند .در زمانهای  60تا  180ثانیه در تیمار
 0/01میلیگرم در لیتر نانوذرات نقره تعداد ماهیهایی که به آالنین
واکنش مثبت نشان داده بودند بهصورت معنیداری کمتر از گروه
ماهیهای شاهد بود ( )p<0/05اما تیمارهای  0/001و  0/005تفاوت
معنیدار را با شاهد نشان نداد ( .)p>0/05در مورد اسیدآمینه گالیسین
نیز در زمانهای  90تا  180ثانیه جذابیت در گروه شاهد بیشتر از
سه گروه دیگر بود اما فقط با گروه  0/01میلیگرم در لیتر تفاوت
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معنیدار را نشان داد ( )p<0/05در زمانهای اولیه نیز تفاوت معنیداری
بین گروهها مشاهده نشد .در مورد اسیدآمینه لوسین جذابیت در گروه
شاهد بیشتر از سه گروه دیگر بود و فقط در غلظت  0/01و در زمانهای
 150 ،120 ،30و  180ثانیه تفاوت معنیدار مشاهده شد (.)p<0/05
تیروزین ،اسیدگلوتامیک و اسیدآسپارتیک در تاسماهی ایرانی جزو
اسیدآمینههای دافع هستند .اسیدگلوتامیک و اسیدآسپارتیک در همه
زمانها بین سه غلظت از نانوذرات نقره و شاهد تفاوت معنیداری را
نشان ندادند ( .)p>0/05تیروزین نیز بهجز زمان  150ثانیه در سایر
زمانها تفاوت معنیداری را با شاهد نشان نداد .از عصاره شیرونومید
به عنوان شاهد مثبت استفاده شد .عصاره شیرونومید میزان جذابیت
باالیی را در هر چهار گروه ایجاد کرده بود اگرچه میزان جذابیت آن
در گروه شاهد بیشتر از سه گروه دیگر بود اما تفاوت معنیداری بین
شاهد و سایر گروهها مشاهده نشد (( )p>0/05جدول  .)3تاثیر غلظت
نانوذرات نقره بر جذابیت بویایی فقط در اسید آمینههای آالنین،
لوسین و گالیسین تفاوت معنیداری را نشان داد (()p<0/05جدول .)4

جدول  :3مقایسه میانگینهای تعداد ماهیها در محدوده حاوی اسیدهای آمینه ،تحت تاثیر غلظتهای مختلف نانوذرات نقره
180
150
120
90
60
30
زمان (ثانیه)
اسیدآمینه
نانوذرات نقره ()mg L-1
50/0±0/0B
66/6±8/3A
58/3±8/3B
50/0±14/4B
41/7±8/3C
41/7±8/3A
0/01
91/6±8/3A
83/3±8/3A
66/6±16/5AB
83/3±8/3AB
66/6±8/3B
58/3±8/3A
0/001
آالنین
91/6±8/3A
83/3±8/3A
66/6±8/3AB
75/0±14/4AB
91/7±8/3A
50/0±0A
0/005
A
A
A
A
AB
A
100/0±0/0
83/3±8/3
100/0±0/0
91/5±8/3
75/0±0/0
58/3±8/3
0
58/3±8/3B
50/0±0B
41/6±16/6B
58/3±8/3B
50/0±14/4A 50/0±0/0A
0/01
83/3±12/5AB
83/3±8/3A
91/6±8/3A
83/3±8/3AB
50/0±14/4A 58/3±8/3A
0/001
گالیسین
83/3±8/3AB
91/6±8/3A
58/3±16/6AB
83/3±8/3AB
58/3±8/3A
50/0±14/4A
0/005
A
A
AB
A
A
A
91/6±8/3
91/6±8/3
83/3±8/3
91/6±8/3
83/3±8/3
66/7±8/3
0
41/6±8/3B
58/3±8/3B
41/6±8/3B
58/3±8/3A
50/0±14/4A 25/0±14/4B
0/01
83/3±8/3A
75/0±0/0AB
66/6±8/3AB
66/6±8/3A
66/6±8/3A
58/3±8/3A
0/001
لوسین
91/6±8/3A
91/6±8/3A
83/3±8/3A
58/3±8/3A
58/3±8/3A
58/3±8/3A
0/005
A
AB
A
A
A
A
100/0±0/0
75/0±0/0
100/0±0/0
83/3±8/3
75/0±14/4
75/0±0/0
0
58/3±8/3A
50/0±0/0A
58/0±8/3A
66/6±8/3A
41/6±8/3A
33/3±8/3A
0/01
58/3±8/3A
33/3±8/3AB
33/3±8/3A
50/0±14/4A
41/6±8/3A
41/6±8/3A
0/001
تیروزین
33/3±8/3A
41/6±8/3AB
41/6±8/3A
33/3±8/3A
33/3±8/3A
33/3±8/3A
0/005
A
B
A
A
A
A
33/3±8/3
25/0±0/0
25/0±14/4
66/6±8/3
41/6±8/3
25/0±14/4
0
16/6±8/3B
58/3±8/3A
41/6±8/3A
58/3±8/3A
33/3±8/3A
33/3±8/3A
0/01
50/0±0/0A
50/0±14/4A
41/6±8/3A
16/6±8/3B
41/6±8/3A
16/6±8/3A
0/001
اسیدآسپارتیک
A
A
A
A
A
25/0±0/0
41/6±8/3
41/6±8/3
33/3±8/3
33/3±8/3
16/6±8/3A
0/005
25/0±14/4AB
50/0±14/4A
41/6±8/3A
41/6±8/3AB
33/3±8/3A
41/6±8/3A
0
33/3±8/3A
66/6±8/3A
33/3±8/3A
50/0±0/0A
41/6±8/3A
41/6±8/3A
0/01
41/6±8/3A
33/3±8/3AB
25/0±14/4A
41/6±16/6A
25/0±14/4A
41/6±8/3A
0/001
اسیدگلوتامیک
A
B
A
A
A
41/6±16/6
25/0±14/4
8/3±0/0
41/6±16/6
25/0±0/0
50/0±0/0A
0/005
41/6±16/6A
58/3±8/3AB
33/3±8/3A
50/0±14/4A
33/3±8/3A
41/6±8/3A
0
75/0±14/4A
75/0±14/4A 50/0±14/4A
66/6±12/5A
75/0±14/4A 50/0±0/0A
0/01
83/3±8/3A
66/6±12/5A
58/3±12/5A
75/0±14/4A
75/0±0/0A
50/0±14/4A
0/001
شیرونومید
A
A
A
A
A
83/3±16/6
66/6±12/5
75/0±14/4
75/0±14/4
58/3±12/5
50/0±0/0A
0/005
83/3±8/3A
83/3±8/3A
83/3±8/3A
66/6±12/5A
75/0±14/4A
66/6±8/3A
0
حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده عدم اختالف معنیدار میباشد (.)α =0/05
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جدول  :4تاثیر غلظتهای نانوذرات نقره روی جذابیت بویایی تاسماهی ایرانی
اسیدآمینه
آالنین

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

Sig

غلظت

9962/8

3

3320/9

111/6

0/00

خطای غظلت

238/1

8

29/7

لوسین

غلظت
خطا

14375/0
952/3

3
8

4791/6
119/0

40/25

0/00

گالیسین

غلظت
خطا

13653/3
714/3

3
8

4551/1
89/3

50/9

0/00

تیروزین

غلظت
خطا

1629/4
2142/8

3
8

543/1
267/8

2/0

0/19

اسیدآسپارتیک

غلظت
خطا

416/6
1547/6

3
8

138/8
193/4

0/71

0/57

اسیدگلوتامیک

غلظت
خطا

2440/4
3333/3

3
8

813/4
416/7

1/9

0/20

شیرونومید

غلظت
خطا

1867/5
19404/7

3
8

622/5
2425/6

0/25

0/85

همه اسیدهای آمینه در غلظت  0/01میلیگرم در لیتر نانوذرات نقره
از نظر پاسخهای رفتاری تفاوت معنیدار را با شاهد نشان دادند اما
عصاره شیرونومید از نظر این فاکتور تفاوت معنیداری را با شاهد ایجاد

نکرد .در غلظت  0/001لوسین و گالیسین و در غلظت  0/005آالنین،

لوسین و گالیسین تفاوت معنیدار را با شاهد نشان دادند ()p<0/05
(جدول .)5

جدول  :5پاسخهای رفتاری بچه تاس ماهیان ایرانی قرار گرفته در معرض نانوذرات نقره نسبت به اسیدهای آمینه
اسیدآمینه

آالنین

لوسین

گالیسین

1/6±0/3
3/6±0/3
*3/0±0/0
4/0±0/0

2/0±0/3
*2/3±0/3
*3/0±0/0
4/0±0/0

2/0±0/3
*3/0±0/0
*2/3±0/3
4/0±0/0

تیروزین

اسیدآسپارتیک

اسیدگلوتامیک

شیرونومید

1/3±0/3
2/6±0/3
3/3±0/3
3/6±0/3

2/0±0/0
3/0±0/0
2/6±0/3
3/3±0/3

2/6±0/3
3/6±0/3
2/6±0/3
3/6±0/3

نانوذرات نقره ()mg L-1
0/01
0/001
0/005
0

*

*

*

2/0±0/0
3/3±0/3
2/6±0/3
3/6±0/3

*

*

*

* نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح اطمینان 0/05

بحث
آالیندهها به چند روش قادرند در رفتار جاندار تداخل ایجاد
کنند .این ترکیبات ممکن است بر سیستمهای حسی موجودات یا
در برخی مواقع بر اندامهای حرکتی آنها تاثیر بگذارند و یا اینکه
از طریق سازوکارهای فیزیولوژیکی (تنفس و سوخت و ساز) باعث
ایجاد تنش در اندامهای حسی آنها گردند ( Lariو همکاران،
 .)2015در این مطالعه سعی شد با استفاده از بررسیهای رفتاری
تاثیر نانوذرات نقره بر سیستم حسی بویایی مورد مطالعه قرار گیرد.
طبق نتایج بهدست آمده تمایل و واکنش ماهیها به اسیدآمینههای
آالنین ،گالیسین و لوسین که جزو اسیدآمینههای جاذب برای
تاسماهی ایرانی هستند بهصورت معنیداری

کاهش یافته بود که این کاهش تحت تاثیر غلظت نانوذرات نقره بود
و در غلظت  0/01میلیگرم در لیتر نانوذرات نقره بیشترین کاهش
مشاهده شد .همچنین نشان داده شد که حتی رویارویی ماهیها با
غلظـتهـای پایـینتـر نـانوذرات نقـره نیز پاسخهای بویایی
تاسماهی ایرانی را کاهش میدهد.
بوها توسط نرونهای حسی دریافت میشوند این نرونها تقریباً
بهطور مستقیم با محیط آبی در ارتباط هستند و اغلب با یک حفره
پوشیده شده از مخاط محافظت میشود .در چنین حالتی قرارگیری
در معرض آالیندهها میتواند عملکرد نورون را مختل کنند و منجر
به ایجاد تغییرات رفتاری شود .این تغییرات در عملکرد بویایی میتواند
بهصورت از بین رفتن کامل حس بویایی ،کاهش توانایی بویایی یا
پردازش اشتباه در اطالعات بویایی رخ دهد ( Tierneyو همکاران،
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 .)2010در مطالعه حاضر به نظر میرسد غلظت  0/01میلیگرم در
لیتر نانوذرات نقره منجر به کاهش توانایی بویایی در ماهیها شده
است .این کاهش توانایی میتواند بهدلیل انسداد گیرندههای اپیتلیوم
بویایی و ایجاد کمپلکس بوها با نانوذرات نقره باشد که مانع اتصال
بوها به گیرندهها میشود ( Tierneyو همکاران .)2010 ،اندوسیتوز
یک ساز وکار امکانپذیر است که نانوذرات ممکن است از این طریق
وارد سیستم بویایی شوند ( Tierneyو همکاران .)2010 ،همچنین
تجمع نانوذرات نقره در سطح گیرندههای بویایی منجر به افزایش
زمان پاسخ و تولید موکوس میشود ( Bilbergو همکاران.)2011 ،
موکوس در واقع یک الیه محافظتی است ( Klapratو همکاران،
 )1992اما با افزایش ترشح موکوس در واکنش به حضور نانوذرات
فاصله بوها برای رسیدن به پروتئینهای گیرنده واقع بر روی نورونهای
عصبی افزایش و در نتیجه زمان پاسخ به بوها نیز افزایش مییابد
( Tierneyو همکاران )2010 ،این افزایش منجر به کاهش سرعت
واکنش به طعمه و کارایی شکار هدفمند در ماهی میشود (،Kasumyan
.)2001
در این مطالعه تعداد ماهیهایی که به اسیدآمینهها پاسخ
میدادند تحت تاثیر غلظت نانوذرات نقره قرار گرفتند و با افزایش
غلظت نانوذرات نقره تعداد ماهیهایی که در محدوده اسیدآمینه
حضور داشتند کمتر میشد که دلیل آن را میتوان اختالل در سیستم
بویایی در تشخیص اسیدآمینهها و یا افزایش زمان دریافت سیگنالهای
بویایی دانست Hyun .و همکاران ( )2018تجمع نانوذرات نقره و ترشح
موکوس باال را عامل ایجاد ولتاژ اپیتلیوم ناپایدار و امواج نامنظم در
آزمایشهای رفتاری الکتروفیزیولوژیکی در ماهیهای قرار گرفته در
معرض نانوذرات نقره بیان کردند Viswaprakash .و همکاران ()2009
دلیل عدم واکنشهای بویایی در موشهای قرار گرفته در معرض
نانوذرات نقره را افزایش در تعداد و اندازه سلولهای ترشح کننده
موکوس دانستند.
 Bilbergو همکاران ( )2011هیپرپوالریزاسیون اپیتلیوم بویایی
در کپور معمولی را در حضور نانوذرات نقره مشاهده کردند .سمیت
نانوذرات نقره تا حدودی به تغییر شکل آنها در محیطهای بیولوژیکی
و زیستمحیطی از جمله اکسیداسیون سطحی ،آزاد شدن یونهای
نقره و واکنش با ماکرومولکولهای زیستی بستگی دارد ( McShanو
همکاران .)2018 ،در این مطالعه نرخ رهایش یون نقره حدود  2درصد
بود بنابراین میتوان عامل اصلی تاثیر نقره را نانوذرات نقره دانست.
 Asharaniو همکاران ( )2009در مطالعه روی مکانیسم سمیت نانو
ذرات نقره به این نتیجه رسیدهاند که نانوذرات نقره میتواند با
پروتئینهای غشای و مسیرهای سیگنالی فعال واکنش دهد و هم-
چنین با آسیب به پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک در داخل سلول
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منجر به مهار تکثیر سلول شود .وجود یک آالینده همراه با بوی یک
ماده غذایی (مانند یک اسید آمینه) میتواند منجر به اختالل در
تشخیص غلظت واقعی آن ماده شود و در نهایت غلظت آستانه آن را
افزایش دهد که در این صـورت ماهـی همـان بو را در غلظت باالتر
میتواند تشخیص دهد ( Steeleو همکاران.)2018 ،
در این مطالعه پاسخ بویایی ماهیهای قرار گرفته در معرض
غلظت  0/01میلیگرم در لیتر نانوذرات نقره با ماهیهای سالم (شاهد)
تفاوت معنیدار داشت که دلیل آن را میتوان کاهش قدرت بویایی
ماهیها در تشخیص غلظت واقعی اسیدآمینهها دانست.
بررسی تاثیرات آالیندهها با استفاده از رفتار ماهیها میتواند
روش مناسب و اخالقی جهت بررسی این اثرات باشد و ماهیهای قرار
گرفته در معرض آالینده را دوباره با قرار دادن در آب بدون آلودگی
بازیابی کرد ،بنابراین بدون اینکه موجودی از بین رود تاثیر آالینده
نیز بررسی میشود .نتایج بهدست آمده در این مطالعه براساس آزمایش
بر روی نانوذرات نقره و تاسماهی ایرانی میباشد و با توجه به اینکه
نرخ بروز اختالالت مورفولوژیکی در گیرنده بویایی و تغییرات رفتار
بویایی در گونههای مختلف ماهی ،حتی در غلظتهای یکسان از
آالیندهها نیز متفاوت است لذا نمیتوان این نتایج را به همه آبزیان
نسبت داد .در این مطالعه نشان داده شد که غلظت  0/01میلیگرم
در لیتر نانوذرات نقره میتواند منجر به اختالل در قدرت بویایی و
تشخیص درست بوهای جاذب در تاسماهی ایرانی شود .لذا توصیه
میشود قبل از رهاسازی پسماندهای حاوی نانوذرات نقره به محیطهای
آبی مقدار آن در کمترین مقدار ممکن و یا در حد صفر باشد.

تشکر و قدردانی
از جناب آقای دکتر جافر و مهندس نعیمی کارشناسان
آزمایشگاههای گروه شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان تشکر و قدردانی بهعمل میآید.
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