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چکیده
با توجه به کاربردهای زیستی گسترده نانوذرات روی طی سالهای اخیر ،نگرانیهای جدی در خصوص اثرات این مواد بر سالمت محیط
زیست ایجاد گشته است .در پژوهش حاضر ،به ارزیابی پتانسیل ژنوتوکسیک نانوذرات اکسید روی در ماسل  Anodonta cygneaبهعنوان گونهای
با اهمیت اکولوژیکی باال پرداخته شد .بدینمنظور ،ماسلها بهمدت  14روز در معرض غلظتهای ( 0شاهد) 25 ،2/5 ،و  50میلیگرم بر لیتر
نانو اکسید روی قرار گرفتند .جهت ارزیابی آسیب  DNAاز طریق الکتروفورز ژل سلول منفرد ،از بافتهای آبشش و هپاتوپانکراس طی روزهای
 7و  14مواجهه نمونهبرداری بهعمل آمد .همچنین آزمون ریزهستهها با استفاده از بافت آبشش ماسلها طی روزهای  7و  14انجام و فراوانی
ریزهسته ها تعیین گردید .با توجه به نتایج ،مواجهه با نانوذرات اکسید روی منجر به القای بروز ریزهستهها و آسیب  DNAدر  A. cygneaگردید
بهنحوی که فراوانی ریزهستهها و مقادیر پارامترهای طول ،مومنتوم و درصد  DNAدنباله و همچنین شاخص آسیب ژنتیکی در تمامی تیمارهای
مواجهه یافته با نانوذرات اکسید روی در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت .همچنین با افزایش غلظت و زمان مواجهه با نانوذرات اکسید روی،
روند افزایشی در میزان آسیب وارد شده مشاهده شد .در مقایسه بین بافتهای مورد بررسی نیز ،بافت هپاتوپانکراس حساسیت باالتری نسبت به
سمیت ژنتیکی نانو اکسید روی نشان داد .با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر میتوان بیان داشت که نانو اکسید روی دارای اثرات ژنوتوکسیک
بالقوه بر ماسل  A. cygneaمیباشد.
کلمات کلیدی :سیب  ،DNAریزهسته ،ماسل ،نانو اکسید روی
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القای آسیب ژنتیکی در ماسل آب شیرین  Anodonta cygneaتحت مواجهه با نانو اکسید روی

مقدمه
ماسلهای خانواده  Unionidaeاز پراکنش باالیی در محیطهای
آب شیرین و لبشور دنیا برخوردار بوده و دارای نقش اکولوژیکی
مهمی در عملکرد اکوسیستمهای آبی میباشند که از آن جمله میتوان
به کاهش کدورت آب ،کنترل مقدار و ترکیب ذرات معلق ،انتقال
بایومس از ستون آب به بنتوز و چرخش عناصر غذایی اشاره داشت
(2010 ،Vaughn؛  Sousaو همکاران .)2012 ،در حال حاضر ماسلهای
 Unionidجزو گروههای جانوری در معرض تهدید در سراسر دنیا
محسوب میگردند ( Lydeardو همکاران2004 ،؛ .)2012 ،Simberloff
در بین اعضای خانواده  ،Unionidaeگونه  Anodonta cygneaبهعنوان
یکی از بزرگترین ماسلهای آب شیرین مطرح میباشد (Chojnacki
و همکاران .)2011 ،این گونه در برخی منابع آبی شمال ایران نیز
یافت میشود ( Pourangو همکاران A. cygnea .)2009 ،عمدتا
پیکرههای آبی عاری از مواد شیمیایی ( Chojnackiو همکاران)2009 ،
با مقادیر باالی اکسیژن ،بستر حاصلخیز و همچنین عاری از گیاه را
ترجیح داده و از مقاومت پایینی در برابر شرایط محیطی نامساعد
برخوردار میباشد بهنحویکه بهعنوان یک معرف زیستی مناسب برای
آبهای سالم و پاکیزه قلمداد میگردد ( Rosinskaو همکاران.)2008 ،
در حال حاضر ،آلودگی آبها و افت کیفی زیستگاهها بهعنوان عوامل
تهدیدکننده این گونه قلمداد میگردد ( .)2011 ،Kopijامروزه هزاران
ماده شیمیایی وارد اکوسیستمهای آبی میگردد که با آلوده ساختن
آبها میتوانند اثرات منفی بر حیات موجودات آب شیرین و دریایی
داشته باشند ( Eskandariو همکاران .)2012 ،در این راستا ،یکی از
دغدغههای اساسی مربوط به رشد روزافزون صنعت نانوفناوری میباشد
( Dumontو همکاران .)2015 ،طی سالهای اخیر ،نانوذرات فلزی به
دلیل ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی منحصر بهفردی همچون اندازه
کوچک و نسبت سطح به حجم باال کاربرد گستردهای در صنایع
مختلف یافتهاند ( Oberdorsterو همکاران .)2005 ،در بین نانوذرات
فلزی مختلف ،نانوذرات اکسید روی با داشتن ویژگیهای خاص بهطور
قابل توجهی در زمینههای مختلف مانند کشاورزی ( Sabirو همکاران،
 ،)2014داروسازی و پزشکی ( Bogutskaو همکاران )2013 ،و همچنین
محصوالت آرایشی و بهداشتی (بهویژه کرمهای ضدآفتاب) (،VROM
2008؛  Lanzanoو همکاران )2006 ،مورد استفاده قرار میگیرند .با
توجه به کاربرد گسترده نانوذرات روی در محصوالت مصرفکنندگان
و همچنین احتمال باالی وجود این مواد در پسابهای حاصله ،نگرانیهایی
درخصوص اثرات بالقوه این مواد بر سالمت اکوسیستمهای آبی ایجاد
شده ( Handyو همکاران )2008 ،چرا که بخش عمده این مواد همچون
سایر پسابهای صنعتی به اکوسیستمهای آبی منتهی میگردد
346

( .)2004 ،Daughtonدر این راستا ابهامات زیادی درباره سرنوشت و
سمیت نانوذرات در محیط زیست وجود دارد ( Royal Commission
 .)2008 ،on Environmental Pollutionدر بین گروههای مختلف
آبزیان ،ماسلها بهطور ویژه در معرض خطرات ناشی از آلودگیهای
مرتبط با نانوذرات میباشند ( Canesiو همکاران .)2012 ،در واقع،
این موجودات بهدلیل ویژگیهایی همچون ساکن بودن ،زندگی در
دورههای زمانی طوالنی ،تغذیه روی ذرات معلق و تجمع مقادیر باالیی
از ذرات ،از حساسیت باالتری نسبت به نانوذرات برخوردارند (Gagnon
و همکاران .) 2016 ،در مطالعه صورت گرفته روی ماسل Elliptio
 complanataمشخص گردید که مواجهه با نانوذرات اکسیدروی میتواند
باعث افزایش سطح متالوتیونئین و القای پراکسیداسیون چربی در
سیستم گوارشی موجود گردد ( Gagneو همکاران .)2013 ،همچنین
 Falfushynskaو همکاران ( )2015بیان داشتند که نانوذرات اکسید
روی میتوانند منجر به بروز پاسخهای استرس اکسیداتیو در ماسل
 Unio tumidusگردند .بهمنظور بررسی اثرات ناشی از مواجهه با
آالیندههای محیطی بر آبزیان ،روشها و نشانگرهای مختلفی مورد
ارزیابی قرار میگیرند .در این میان ،بررسی تغییرات  DNAدر
موجودات آبزی روشی بسیار سودمند جهت ارزیابی اثرات ژنوتوکسیک
آالیندهها میباشد ( Scalonو همکاران .)2010 ،در این راستا ،الکتروفورز
سلولهای منفرد (آزمون کامت) بهعنوان روشی حساس و ساده،
کاربرد گستردهای در ارزیابی آسیبهای وارد شده به  DNAیافته است
( Dhawanو همکاران .)2009 ،در واقع ،آزمون کامت روشی قابل
اعتماد و سریع بوده که حتی قادر به شناسایی سطوح پایین تخریب
 DNAنیز میباشد ( Ullahو همکاران .)2016 ،در این روش ،شناسایی
آسیب وارده به  DNAمبتنی بر مهاجرت قطعات آسیب دیده از هسته
سلول میباشد ( Mizunoو همکاران .)2015 ،ارزیابی ریزهستهها نیز
بهعنوان یکی از روشهای شناسایی آسیبهای سیتوژنتیک مطرح
میباشد .ریزهستهها قطعات کروموزومی هستند که طی مرحله آنافاز
تقسیم سلولی به سلول های دختر منتقل نشده و در سیتوپالسم مادر
باقی میمانند ( Siuو همکاران .)2004 ،ارزیابی این ریزهستهها به
عنوان روشی کارآمد در تعیین اثرات ژنوتوکسیک ترکیباتی با میزان
پایین تجمع و همچنین بهعنوان شاخصی برای آسیبهای ژنتیکی
وارده به سلولها قلمداد میگردد ( Gravatoو .)2003 ،Santos
در پژوهش حاضر با توجه به تولید و کاربرد گسترده نانوذرات
روی در صنایع مختلف و همچنین عدم وجود اطالعات کافی در
خصوص پیامدهای حضور این مواد در طبیعت ،اثرات ژنوتوکسیک
نانوذرات اکسید روی بر ماسل  A. cygneaبهعنوان یک معرف زیستی
مطرح در آلودگیهای زیست محیطی ،با استفاده از الکتروفورز ژل
سلول منفرد و آزمون ریزهستهها مورد ارزیابی قرار گرفت.
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تهیه و نگهداری ماسلها :ماسلها ( )Anodonta cygneaاز
مصب رودخانه تجن (سمسکنده ،استان مازندران) جمعآوری و به
سالن آبزیپروری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
انتقال داده شدند .ماسلها بهمنظور سازگاری با شرایط جدید ،بهمدت
دو هفته در آکواریومهای شیشهای (حجم  60لیتر) حاوی آب شهری
کلرزدایی شده نگهداری شدند .متوسط وزن و طول ماسلها بهترتیب
 7±80گرم و  10±0/8سانتیمتر بود .تغذیه ماسلها بهصورت روزانه
با استفاده از جلبک  3×6-10( Chlorella vulgarisسلول بر لیتر)
صورت پذیرفت .ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آب نیز طی مدت نگهداری
بدین شرح بود :دما  22±1درجه سانتیگراد ،7/0±4/24 pH ،اکسیژن
محلول  7/6±0/31و سختی آب .257±5/1
تهیه نانوذرات اکسید روی :نانوذرات اکسید روی

گاوی جنینی جهت جلوگیری از هضم آنزیمی اضافه شد .پس از
سانتریفیوژ نمونهها ( درجه سانتیگراد 10 ،دقیقه 1170 ،دور بر دقیقه)،
 100مایکرولیتر بافر هموژنایزر شامل  0/8گرم کلرید سدیم0/02 ،
گرم کلرید پتاسیم 0/144 ،گرم دیسدیمهیدروژن فسفات و 0/024
گرم دیهیدروژنپتاسیم فسفات اضافه و مجددا سانتریفیوژ ( 4درجه
سانتیگراد 7 ،دقیقه 1130 ،دور بر دقیقه) انجام گرفت .پس از آن،
 10میکرولیتر هموژنایزر و  100میکرولیتر آگارز نقطه ذوب پایین
(ذوب شده) با دمای  37-40درجه سانتیگراد اضافه و محتویات بهدست
آمده بر روی المهای پوشیده شده با آگارز نرمال ( )%1/2بارگذاری
شدند .المها بهمدت  1ساعت در دمای  4درجه سانتیگراد قرار گرفتند.
پس از تیمار المها با بافر الیزیز ( 14/1گرم کلرید سدیم 3/722 ،گرم
اتیلندیآمینتترااستیک اسید 0/12 ،گرم تریس و  0/8گرم هیدروکسید
سدیم) بهمدت  1ساعت در دمای  4درجه سانتیگراد و شستشو با
آب مقطر ،الکتروفورز با جریان  21ولت بهمدت  20دقیقه انجام گرفت.
بافر الکترولیت جهت الکتروفورز شامل  12گرم هیدروکسید سدیم و
 0/372گرم اتیلندیآمینتترااستیکاسید بود .پس از اتمام الکتروفورز،
المها بهمدت  2دقیقه با بافر خنثی ( 4/8گرم تریس )pH:7/5 ،تیمار
و بهآرامی با آب مقطر شستشو داده شدند .در نهایت ،المها با استفاده
از سایبرگرین رنگآمیزی و  100سلول برای هر نمونه مورد بررسی
قرار گرفت .پارامترهای آسیب  DNAشامل طول ،مومنتوم و درصد
 DNAدنباله با استفاده از نرمافزار  CASPنسخه  2.2.1مورد ارزیابی
قرار گرفت ( Koncaو همکاران .)2003 ،همچنین شاخص آسیب
ژنتیکی ( )GDIطبق فرمول زیر محاسبه گردید:

( US

Reasearch Nanomaterials, Inc., Zinc Oxide Nanopowder,

 20 ،99+% ،ZnO,نانومتر ،آمریکا) از شرکت پیشگامان نانومواد
ایرانیان تهیه گردید .نانوذرات از طریق اولتراسونیک در  400دور بر
دقیقه بهمدت  20دقیقه در آب مقطر ( 200میلیگرم بر لیتر) پخش
و همگن شدند .از آنجاییکه نانوذرات پس از  24تا  48ساعت در
محلولهای آبی رسوب مییابند ،تعلیق مجدد محلول ذخیره بهطور
روزانه از طریق هموژنایزر ( 14000دور بر دقیقه 15 ،دقیقه) صورت
گرفت .پتانسیل زتای نانو ذرات اکسید روی نیز از طریق پراکندگی
نور دینامیکی ( ) Dynamic Light Scattering=DLSتعیین شد.
طراحی آزمایش :پس از پایان دوره سازگاری ،ماسلها بهطور
تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند :یک گروه بهعنوان شاهد (بدون
نانوذرات اکسیدروی) درنظر گرفته شد و سه گروه در معرض غلظتهای
تحت کشنده نانوذرات اکسید روی ( 25 ،2/5و  50میلیگرم بر لیتر)
قرار گرفتند .برای هر یک از تیمارهای مواجهه یافته با نانوذرات اکسید
روی و همچنین گروه شاهد ،سه تکرار درنظر گرفته شد ( 7نمونه
برای هر تکرار) .طول مدت مواجهه  14روز بود و نمونهبرداری طی
روزهای  7و  14انجام پذیرفت .بدینمنظور ،ماسلها با استفاده از پودر
گل میخک ( 1گرم بر لیتر) بیهوش شدند.
الکتروفورز ژل سلول منفرد :الکتروفورز ژل سلول منفرد
( )SCGEبراساس روش  Singhو همکاران ( )1988و  Ticeو همکاران
( )2000با اندکی تغییر انجام پذیرفت .بدینمنظور بهطور خالصه،
پس از جداسازی و شستشوی بافتهای هپاتوپانکراس و آبشش هر
ماسل با محلول بافر نمکی فسفات ( ،)PBSسوسپانسیون سلولی با
استفاده از قیچی و بافر  PBSتهیه شد .پس از افزودن تریپسین-اتیلن
دیآمینتترااستیک اسید ( )% 25و مخلوط نمودن محتویات ،سرم

GDI=TypeI+2(TypeII)+3(TypeIII)+4(TypeIV)/Type0+TypeI
+TypeII+TypeIII+TypeI
در این فرمول :Type0 ،انواع بدون آسیب و بدون دنباله :TypeI ،دنباله

تا  1/5برابر قطر هسته :TypeII ،دنباله  1/5تا  2برابر قطر هسته،
 2 :TypeIIIتا  2/5برابر قطر هسته و  :TypeIVحداکثر آسیب میباشد.
آزمون ریزهستهها :بهمنظور انجام آزمون ریزهستهها ،بهطور
خالصه ،رشتههای آبششی هر ماسل بهطور جداگانه در یک قطره بزرگ
از محلول اتانول استیک اسید ( )3:1بر روی اسالیدهای میکروسکوپی
قرار داده شد و سپس بهآرامی بهمدت دو تا سه دقیقه با استفاده از
قیچی خرد گردید تا سلولها در قطره پخش شوند .پس از آن ،گسترشی
از سوسپانسیون سلولی بهآرامی بر روی سطح اسالید تهیه شد .سپس
اسالیدها طی شب در معرض هوا خشک و با استفاده از متانول مطلق
بهمدت  10دقیقه فیکس شدند .اسالیدها با استفاده از محلول گیمسا
( )%5رنگآمیزی شدند .در نهایت ،نمونهها با استفاده از میکروسکوپ
( ،Nikon, TS100-Fژاپن) بررسی و فراوانی ریزهستهها در هزار
اریتروسیت بهازای هر نمونه ثبت گردید ( Eskandariو همکاران.)2012 ،
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آنالیز آماری :دادههای بهدست آمده از آزمون کامت و تست
میکرونوکلئوس از طریق آنالیز واریانس یکطرفه ( ،)ANOVAبا
استفاده از نرمافزار  SPSS 19مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .برای
مقایسات میانگین نیز از آزمون توکی در سطح خطای  % 5استفاده شد.

نتایج
نانوذرات اکسید روی :شکل ( )a-cنشاندهنده تصاویر ،TEM
1

 X-Rayو پتانسیل زتای نانوذرات اکسید روی میباشد .تصویر
حاکی از کروی بودن نانوذرات مورد استفاده میباشد .همچنین با
توجه به تصویر  ،X-Rayبیشترین تراکم در نزدیکی  40درجه مشاهده
شد که موید نانو بودن اندازه ذرات مورد استفاده میباشد .با توجه به
دامنه پتانسیل زتای مشاهده شده نیز میتوان بیان داشت که نانوذرات
اکسید روی بهطور یکسان در محیط سیال پخش و هموژن شدهاند.
TEM

شکل  :1ویژگیهای نانوذرات اکسید روی مورد استفاده در تحقیق
حاضر؛  b ،aو  cبهترتیب نشاندهنده تصاویر  TEM ،X-Rayو
پتانسیل زتای نانوذرات اکسید روی میباشد.

آسیب  DNAدر آبشش و هپاتوپانکراس  :A. cygneaسمیت
ژنتیکی نانوذرات اکسیدروی در ماسل  A. cygneaبا استفاده از الکتروفورز
ژل سلول منفرد مورد ارزیابی قرار گرفت .مقادیر پارامترهای آسیب
 DNAشامل طول و مومنتوم و درصد  DNAدنباله برای بافت آبشش
در جدول  1نشان داده شده است .همچنین کالسههای کامت شامل
نوع  0تا  4آسیب و شاخص آسیب ژنتیکی ( )GDIبرای بافت آبشش
در جدولهای  2و  3آورده شده است .نتایج حاکی از آن بود که
نانوذرات اکسید روی منجر به القای آسیب  DNAدر سلولهای آبشش
 A. cygneaگردید بهنحویکه مقادیر پارامترهای طول ،مومنتوم و
درصد  DNAدنباله و همچنین شاخص  GDIدر تیمارهای مواجهه
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یافته با نانو اکسید روی نسبت به گروه شاهد بهطور معنیداری افزایش
یافت ( .)P>0/05تغییرات مشاهده در پارامترهای آسیب  DNAوابسته
به غلظت نانوذرات روی بود .در این راستا ،با افزایش غلظت نانو اکسید
روی افزایش معنیداری در طول و درصد  DNAدنباله در هر دو زمان
نمونهبرداری مشاهده شد ( .)P>0/05مومنتوم دنباله نیز روند افزایشی
مشابهی با افزایش غلظت نانوذرات روی نشان دادند که این افزایش
بین تمامی تیمارها (بهاستثناء تیمارهای  25با  50میلیگرم بر لیتر
در روز چهاردهم) معنیدار بود ( .)P>0/05میزان شاخص آسیب
ژنتیکی نیز با افزایش غلظت مواجهه افزایش یافت که البته افزایش
مشاهده شده تنها بین تیمارهای  5/2و  50میلیگرم بر لیتر در روز
چهاردهم مواجهه معنیدار بود ( .)P>0/05در این خصوص ،باالترین
سطح شاخص  84/11±0/0 ،GDIبود که در تیمار  50میلیگرم بر
لیتر نانو روی در روز چهاردهم مشاهده شد .در بررسی اثر زمان بر
میزان آسیب وارد شده به  DNAسلولهای بافت آبشش ،روند افزایشی
در پارامترهای آسیب با گذشت زمان از  7تا  14روز مشاهده شد
طوریکه باالترین سطح آسیب در روز چهاردهم ثبت گردید (طول
دنباله ،27/91±19/3 :مومنتوم دنباله 43/12±37/1 :و درصد DNA
دنباله .)91/46±07/3 :با این وجود ،اثر زمان بر میزان آسیب القا شده
تنها در پارامتر درصد  DNAدنباله در تیمار  25میلیگرم بر لیتر
معنیدار بود ( .)P>0/05تغییرات مشاهده شده در میزان شاخص
آسیب ژنتیکی از روز هفتم تا روز چهاردهم نیز معنیدار نبود
( .)P<0/05تغییرات پارامترهای آسیب  DNAدر سلولهای بافت
هپاتوپانکراس ماسل  A. cygneaتحت مواجهه با نانوذرات اکسید روی
در جدول  4نشان داده شده است .جدولهای  5و  6نیز نمایانگر
کالسههای کامت و تغییرات شاخص آسیب ژنتیکی در بافت هپاتوپانکراس
می باشد .با توجه با نتایج ،نانو ذرات اکسید روی موجب القای آسیب
 DNAدر سلولهای بافت هپاتوپانکراس شدند .بافت هپاتوپانکراس در
مقایسه با بافت آبشش حساسیت باالتری نسبت به سمی ژنتیکی نانو
ذرات روی نشان داد بهنحویکه سطح آسیب مشاهده شده در
هپاتوپانکراس باالتر از آبشش بود .همچنین میزان آسیب وارده به
 DNAسلولهای هپاتوپانکراس کامال وابسته به غلظت و مدت زمان
مواجهه بود که از این نظر روند تغییرات مشاهده شده مشابه با بافت
آبشش بود .باالترین مقادیر پارامترهای آسیب در هپاتوپانکراس در
تیمار  50میلیگرم بر لیتر نانوذرات روی در روز چهاردهم ثبت گردید.
در این راستا ،طول ،مومنتوم و درصد  DNAدنباله بهترتیب
 29/65±66/2 ،8/08±115/3و  48/62±19/1ثبت گردید .در مقایسه
بین غلظتهای مختلف مواجهه ،تفاوت مشاهده شده از نظر پارامترهای
آسیب  DNAبین تیمارهای مختلف از نظر آماری معنیدار بود (.)P>0/05

سال دهم ،شماره  ،1بهار 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
باالترین میزان شاخص آسیب ژنتیکی نیز  21/1±38/0بهدست آمد
که مربوط به تیمار  50میلیگرم بر لیتر در روز چهاردهم بود .با وجود
افزایش مشاهده شده در میزان آسیب وارد شده با گذشت زمان ،اثر

زمان بر تغییرات پارامترهای آسیب (به استثناء پارامتر درصد
دنباله در تیمار  2/5میلیگرم بر لیتر) از نظر آماری معنیدار نبود
(.)P<0/05
DNA

جدول  :1پارامترهای آسیب  DNAدر آبشش ماسل  A. cygneaتحت مواجهه با نانوذرات اکسید روی

شاهد
2/5
25
50

طول دنباله
روز 14
روز7
5/23 ± 1/14d
4/67 ± 1/57d
60/68 ± 5/27c
51/29 ± 2/64c
b
84/52 ± 1/43
66/41 ± 2/08b
91/27 ± 3/19a
79/34 ± 2/15a

مومنتوم دنباله
روز 14
روز 7
0/52 ± 0/04c
0/45 ± 0/09d
15/09 ± 3/29b
6/21 ± 2/15c
a
37/82 ± 3/55
20/47 ± 2/00b
43/12 ± 1/37a
31/74 ± 1/12a

درصد  DNAدنباله
روز 14
روز 7
9/16 ± 1/40d
±86/8 2/42d
27/53 ± 4/27c
14/97 ± 2/18c
b
41/12 ± 2/45
30/65 ± 2/65b
46/91 ± 3/07a
35/47 ± 0/95a

مقادیر بهصورت میانگین ±انحراف معیار نشان داده شده است .حروف باالنویس متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار بین تیمارها در یک زمان میباشد (.)P>0/05

جدول :2کالسههای کامت و شاخص آسیب ژنتیکی در آبشش ماسل  A. cygneaپس از  7روز مواجهه با نانوذرات اکسید روی
شاهد
2/5
25
50

Type0

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

91/83
76/45
70/39
65/24

5/2
7/63
10/41
12/05

2/97
8/27
8/48
12/39

0
6/72
8/56
6/10

0
0/93
2/16
4/22

شاخص آسیب ژنتیکی
0/0±11/02b
0/48 ± 0/11a
0/61 ± 0/21a
0/72 ± 0/19a

جدول :3کالسههای کامت و شاخص آسیب ژنتیکی در آبشش ماسل  A. cygneaپس از  14روز مواجهه با نانوذرات اکسید روی
شاهد
2/5
25
50

Type0

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

93/52
73/10
64/95
60/18

3/24
7/51
11/34
14/74

2/93
10/57
8/23
11/43

0/31
7/43
11/12
7/80

0
1/39
4/36
5/85

شاخص آسیب ژنتیکی
0/10 ± 0/05c
0/56 ± 0/10b
0/78 ± 0/22ab
0/84 ± 0/11a

جدول  :4پارامترهای آسیب  DNAدر هپاتوپانکراس ماسل  A. cygneaتحت مواجهه با نانوذرات اکسید روی

شاهد
2/5
25
50

طول دنباله
روز 14
روز7
6/19 ± 0/56d
5/74 ± 0/92d
71/50 ± 2/09c
56/46 ± 1/09c
b
101/0 ± 3/31
79/83 ± 2/25b
a
115/8 ± 3/08
96/28 ± 3/23a

مومنتوم دنباله
روز 14
روز 7
0/61 ± 0/13d
0/57 ± 0/11d
24/60 ± 3/45c
12/35 ± 2/27c
b
53/97 ± 5/13
32/65 ± 1/23b
a
66/29 ± 2/65
48/00 ± 2/00a

درصد  DNAدنباله
روز 14
روز 7
9/2±52/42d
9/09 ± 1/75d
33/2±56/34c
19/08 ± 1/48c
b
55/3±74/55
37/20 ± 1/96b
a
62/48 ± 1/19
50/71 ± 3/00a

مقادیر بهصورت میانگین ±انحراف معیار نشان داده شده است .حروف باالنویس متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار بین تیمارها در یک زمان میباشد (.)P≥0/05

جدول  :5کالسههای کامت و شاخص آسیب ژنتیکی در هپاتوپانکراس ماسل  A. cygneaپس از  7روز مواجهه با نانوذرات اکسید روی
شاهد
2/5
25
50

Type0

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

92/37
75/61
60/34
55/28

5/95
4/09
16/57
16/82

1/68
12/53
15/68
17/48

0
6/92
5/26
6/32

0
0/85
2/15
4/1

شاخص آسیب ژنتیکی
0/09 ± 0/02c
0/53 ± 0/11b
0/72 ± 0/13a
0/87 ± 1a

جدول :6کالسههای کامت و شاخص آسیب ژنتیکی در هپاتوپانکراس ماسل  A. cygneaپس از  14روز مواجهه با نانوذرات اکسید روی
شاهد
2/5
25
50

Type0

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

90/83
67/19
56/23
51/40

5/2
13/26
12/11
8/61

3/97
9/6
12/47
13/87

0
6/41
13/57
20/27

0
3/54
5/62
5/85

شاخص آسیب ژنتیکی
0/13 ± 0/04c
0/66 ± 0/88b
1/00 ± 0/21ab
1/21 ± 0/38a
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فراوانی ریزهستهها :فراوانی ریزهستهها و تغییرات آنها در
تیمارهای مختلف طی زمانهای مورد بررسی در جدول  7آورده شده
است .مواجهه با غلظتهای تحت کشنده نانوذرات اکسید روی منجر
به القای بروز ریزهستهها در سلولهای آبششی  A. cygneaگردید
بهنحویکه فراوانی ریزهستهها در تیمارهای مواجهه یافته با نانو
اکسید روی افزایش معنیداری در مقایسه با تیمار شاهد نشان داد
( .)P>0/05همچنین ،بروز ریزهستهها با افزایش غلظت نانوذرات روی
روند افزایشی در هر دو زمان مورد بررسی نشان داد .در این خصوص،

باالترین میزان فراوانی  3/91±1/64بهدست آمد که در تیمار 50
میلیگرم بر لیتر در روز چهاردهم مشاهده شد .تغییرات مشاهده شده
با افزایش غلظت تنها بین تیمارهای  2/5و  50میلیگرم بر لیتر معنی-
دار بود ( .)P>0/05مقایسه تیمارها در دو زمان مورد بررسی نیز حاکی
از تغییرات وابسته به زمان در فراوانی ریزهستهها در سلولهای
آبششی  A. cygneaبود بهنحویکه با افزایش مدت زمان مواجهه از 7
تا  14روز ،فراوانی ریزهستهها نیز افزایش یافت (.)P<0/05

جدول  :7فراوانی ریزهستهها در سلولهای آبششی ماسل  A. cygneaتحت مواجهه با نانو ذرات اکسید روی
شاهد
2/5
25
50

7
0/16 ± 0/03c
1/93±0/29b
3/06 ± 1/72ab
3/48± 1/43a

14
0/21 ± 0/07c
2/50 ± 0/81b
3/82 ± 2/06ab
3/91 ± 1/64a

مقادیر بهصورت میانگین ±انحراف معیار نشان داده شده است .حروف باالنویس متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار بین تیمارها در یک زمان میباشد (.)P>0/05

بحث
رشد کشاورزی ،صنعت و استفاده از مواد شیمیایی تجاری طی
سالهای گذشته منجر به افزایش بروز بیماریها ،اختالالت ژنتیکی و
حتی مرگ و میر در موجودات مختلف گشته است .در سراسر جهان،
هزاران آالینده مختلف وارد محیطهای آبی میگردد ( Ullahو همکاران،
 .)2017در این میان ،نانوذرات فلزی بهدلیل ویژگیهای خاص خود
طی سالهای اخیر بهطور گستردهای تولید و در صنایع مختلف استفاده
شده اند ،که این امر احتمال مواجهه بشر و محیط زیست با این مواد
را افزایش داده است ( Ramadanو  .)2016 ،Mohamedبرخی مطالعات
آزمایشگاهی نشان داده که نانوذرات میتوانند با القای پاسخهای سلولی،
تحریک سلولهای هدف و در نتیجه ایجاد ترکیباتی با ظرفیت ژنوتوکسیک
یا اکسیدانی باعث بروز فرایندهای التهابی و اکسیداتیو گردند .عالوه
بر این ،نانوذرات ممکن است طی میتوز و یا از طریق واکنش با DNA
داخل هسته باعث آسیب ژنتیکی در موجودات زنده گردند (،Karlsson
2010؛  Bhattو  .)2011 ،Tripathiنتایج حاصل از پژوهش حاضر
نشان داد که مواجهه با نانوذرات اکسید روی منجر به القای آسیب
 DNAدر ماسل  A. cygneaگردید بهنحویکه مقادیر پارامترهای
طول ،مومنتوم و درصد  DNAدنباله و همچنین شاخص آسیب ژنتیکی
در تیمارهای مواجه شده با نانوذرات روی نسبت به گروه شاهد بهطور
معنیداری افزایش نشان داد .در این میان ،بافت هپاتوپانکراس در مقایسه
با بافت آبشش حساسیت باالتری نسبت به سمیت نانو اکسیدروی
نشان داد که این امر میتواند مرتبط با تفاوت در مکانیسمهای دفاعی
و ترمیمی  DNAدر بافتهای مختلف باشد .نتایج حاصل از پژوهش
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حاضر مبنی بر القای آسیب  DNAتحت مواجهه با نانوذرات روی در
تطابق با یافتههای حاصل از مطالعات پیشین روی ماهی Danio rerio
( Zhaoو همکاران ،)2013 ،ماسل  Gagne( Elliptio complanataو
همکاران2016 ،؛  Gagnonو همکاران )2016 ،و Mytilus galloprovincialis
( )2016 ،Liمیباشد .درخصوص مکانیسم ژنوتوکسیسیتی نانوذرات
روی در آبزیان اطالعات چندانی وجود ندارد ،این در حالیست که
برخی مدلهای بالقوه برای پستانداران شناسایی شده است .بر این
اساس ،مکانیسم احتمالی سمیت ژنتیکی نانوذرات روی را میتوان به
دو صورت مستقیم (اثر مستقیم بر ساختار  DNAیا سیستم ترمیمی
آن) و غیر مستقیم (القای واسطهها) درنظر گرفت .نانوذرات ممکن
است بهطور مستقیم با  DNAهسته باند شده و موجب القای آسیب
به آن گردند ( Liو همکاران2013 ،؛  Maو همکاران .)2016 ،این در
حالیست که  Xiaو همکاران ( )2006بیان داشتند که با وجود توانایی
نانوذرات در واکنش مستقیم با برخی پروتئینهای سلولی همچون
پروتئینهای تقسیم سلولی ،قادر به واکنش فیزیکی با مولکول DNA
نمیباشند .لذا ،تاثیرپذیری مستقیم  DNAناشی از اتصال نانوذرات
روی با آن را میتوان تنها در حد یک فرضیه در نظر گرفت که نیازمند
تحقیقات بیشتر در این راستا میباشد .القای آسیب  DNAناشی از
مواجهه با نانوذرات ممکن است بهدلیل تاثیرپذیری سیستم ترمیمی
 DNAنیز باشد ( Jaiswalو همکاران2000 ،؛  Salianiو همکاران،
2016؛  Singhو همکاران .)2017 ،متاسفانه اطالعات خاصی درخصوص
امکان تاثیرپذیری مستقیم سیستم ترمیمی  DNAدر آبزیان وجود
ندارد اما با توجه به مطالعات صورت گرفته روی مدلهای پستاندار
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مبنی بر توانایی نفوذ نانوذرات به درون هسته سلول این فرضیه را
نادیده نیز نمیتوان گرفت .در این راستا Pati ،و همکاران ( )2016در
مطالعه خود بر روی موشهای بالغ ،جلوگیری از مکانیسم تعمیر
 DNAناشی از کاهش سطح بیان پروتئینهای  Fen-1و  PolBتحت
مواجهه با نانوذرات روی را گزارش نمودند .بههرحال ،تاثیرپذیری
مستقیم سیستم ترمیمی  DNAدر اثر مواجهه با نانوذرات مس را
میتوان بهعنوان یک فرضیه مطرح نمود که نیازمند تحقیقات بیشتر
در این زمینه میباشد .عالوه بر روش مستقیم ،نانوذرات مس ممکن
است بهصورت غیرمستقیم از طریق القای واسطهها نیز باعث آسیب
 DNAشوند .در این خصوص ،القای استرس اکسیداتیو بهعنوان یک
مکانیسم بالقوه برای آسیبهای ناشی از مواجهه با نانوذرات درنظر
گرفته میشود ( Salianiو همکاران .)2016 ،مطالعات صورت گرفته
روی سلولهای انسانی حاکی از آن بوده که احتماال آسیب وارد شده
ناشی از نانوذرات به  DNAبیشتر از طریق آسیب اکسیداتیو صورت
میگیرد تا واکنش مستقیم با آن ( Mianderو همکاران2009 ،؛ Ahmed
و همکاران .)2010 ،در واقع ،براساس اطالعات موجود ،استرس
اکسیداتیو را میتوان بهعنوان عامل عمده در بروز سمیت ژنتیکی
نانوذرات درنظر گرفت ( Bakerو همکاران .)2014 ،در این راستا،
 Gagnonو همکاران ( )2016در ارزیابی اثر نانوذرات اکسیدروی بر
ماسل  ،Elliptio complanataالقای استرس اکسیداتیو و آسیب DNA
را گزارش نمودند .همچنین  Fahmyو  )2017( Sayedنیز القای
استرس اکسیداتیو و ژنوتوکسیسیتی ناشی از مواجهه با نانوذرات
اکسیدروی را در دوکفهای  Coelatura aegyptiacaگزارش نمودند.
تحت شرایط استرس اکسیداتیو ،نانوذرات قادر به تولید گونه اکسیژن
فعال ( )ROSمیباشند ( Parkو همکاران ROS .)2011 ،نیز میتواند
از طریق واکنش با  DNAموجب آسیب به بازها و پیکره  DNAگردد
( Martinezو همکاران .)2003 ،در واقع ROS ،مولکول بسیار فعالی
بوده که با ماکرومولکولهای سلولی همچون  ،DNAچربیها و
پروتئینها واکنش داده و هموستازی محیط درون سلولی را برهم
میزند ( Toyokuniو همکاران .)1998 ،شکلگیری  ROSتحت
مواجهه با نانوذرات روی در مطالعات قبلی صورت گرفته روی مدل-
های پستاندار توسط  Patiو همکاران ( 2014و  )2016گزارش شده
است .بنابراین ،با توجه به مطالعات صورت گرفته بهویژه روی مدلهای
پستاندار ،استرس اکسیداتیو را میتوان بهعنوان یک عامل مهم
احتمالی در بروز آسیب  DNAدرنظر گرفت .بههرحال ،با توجه به
اینکه اطالعات واضحی در خصوص مکانیسم دقیق شکست DNA
ناشی از مواجهه با نانوذرات اکسید مس در آبزیان وجود ندارد،
مطالعات بیشتر جهت نمایان ساختن مکانیسمهای دقیق دخیل در
بروز شکست  DNAدر آبزیان مهم بهنظر میرسد.

سال دهم ،شماره  ،1بهار 1397

در پژوهش حاضر ،عالوه بر  SCGEفراوانی ریزهستهها نیز جهت
ارزیابی پتانسیل ژنوتوکسیک نانوذرات روی تعیین گردید .ریزهستهها
تحت آسیب  DNAو سیستم ترمیمی آن ،از قطعات کروموزومی
نامتقارن یا کل کروموزوم منشا میگیرند که بهدلیل ناهنجاری طی
مرحله جدا شدن در میتوز ،وارد سلولهای دختری نمیشوند (،Fenech
 .) 2006در پژوهش حاضر ،مواجهه با نانوذرات روی منجر به القای
بروز ریزهستهها در ماسل  A. cygneaگردید Pati .و همکاران ()2016
نیز در مطالعه خود بر روی موشهای بالغ ،بیان نمودند که مواجهه با
نانوذرات اکسید روی منجر به القای بروز ریزهستهها گردید .همچنین،
 Asgharو همکاران ( )2016افزایش وابسته به غلظت در بروز ریزهستهها
در ماهی  Catla catlaتحت مواجهه با نانوذرات روی را گزارش نمودند.
نتایج  Asgharو همکاران ( )2016در تطابق با نتایج پژوهش حاضر
میباشد که با افزایش غلظت نانوذرات ،فراوانی ریزهستهها نیز روند افزایشی
نشان داد .بروز ریزهستهها را میتوان نشانهای از القای آسیب ژنومی در
سطح کروموزوم و یا آسیب  DNAدرنظر گرفت ( Salehو .)2007 ،Sarhan
در مجموع ،نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد قرار دادن
ماسل  A. cygneaدر مواجهه با نانوذرات روی منجر به بروز ریزهستهها
و القای آسیب  DNAگردید .همچنین سطح آسیب ژنتیکی مشاهده
شده در ماسلها به غلظت و زمان مواجهه با نانوذرات وابسته بود .لذا
با توجه به نتایج حاضر ،میتوان بیان داشت که نانو اکسید روی دارای
اثرات ژنوتوکسیک بالقوه بر ماسل  A. cygneaمیباشد .در این راستا،
با درنظر گرفتن عدم وجود اطالعات کافی ،تحقیقات بیشتر جهت
نمایان ساختن مکانیسمهای دقیق ژنوتوکسیسیتی نانوذرات روی در
آبزیان مهم بهنظر میرسد.
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