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چکیده
ترکیبات نقره از دیرباز اثرات ضدعفونی کننده داشته و در آبزیان نیز امکان استفاده دارند .در این تحقیق اثرات سمی ( )LC50دو محصول
کلوئیدی محلول در آب نانوذرات نقره ( L-2000و  )LS-2000در سه گونه ارزیابی گردید .بدینمنظور ماهیها بهمدت  96ساعت در معرض7
یا  8غلظت متوالی (هر غلظت در سه تکرار) از دو نوع نانوذرات نقره قرار داده شده و تلفات روزانه در هر غلظت ثبت گردید .سپس حداکثرغلظت
مجاز ( )MACنیز محاسبه شد .طبق نتایج میزان 96 LC50ساعته  L-2000در ماهی کپور ،آمور و فیتوفاگ بهترتیب برابر  0/099و 0/076و
 0/238میلیگرم در لیتر ومیزان  96 LC50ساعته  LS2000بهترتیب برابر  0/058و 0/057و  0/094میلیگرم در لیتر محاسبه شد)LC99( .
 96ساعته نانوذرات نقره نوع  L-2000در این سه ماهی بهترتیب برابر 0/658 ،0/135 ،0/246میلیگرم در لیتر و در مورد  LS2000بهترتیب
برابر  0/161 ، 0/096، 0/092میلیگرم در لیتر بود ،که نشاندهنده تفاوت معنیدار این دو غلظت در هر سه ماهی ذکر شده است (.)p>0/05
حداکثر غلظت مجاز ( )MACنانوذرات نقره L2000و  LS2000در ماهی کپور بهترتیب برابر  0/010و  0/006میلیگرم در لیتر ،در ماهی
آمور بهترتیب برابر  0/008و  0/006میلیگرم در لیتر و برای فیتوفاگ بهترتیب برابر  0/024و 0/009میلیگرم در لیتر مشخص گردید .نتایج
عالوه بر تأکید بر حساسیت باالی این سه گونه ماهی به این دو نانوذره نقره ،تفاوت معنیدار سمیت این دو نانوذره در سه گونه ماهی مورد بررسی
را نشان داد (.)p>0/05
کلمات کلیدی :كپورمعمولی ( ،)cyprinus carpioآمور ( ،)Ctenopharyngodon idellaفيتوفاگ ( ،)Hypophthamichthys molitrixنانوذرات نقره ،سميت،
حداكثر غلظت مجاز ((MAC
* پست الکترونیکی نویسنده
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مقایسه سمیت نانو ذرات نقره در سه گونه ماهی كپورمعمولی ،آمور و فیتوفاگ

مقدمه
ایجاد مقاومتهای دارویی در برابر آنتیبیوتیکها امروزه بهعنوان
یکی از مهمترین چالشهای درمانی تبدیل شده است .در صنعت آبزی
پروری عالوه بر مشکل ایجاد مقاومتهای دارویی در برابر عوامل
بیماریزای آبزیان ،این مقاومت با مصرف گوشت ماهی و انتقال
باقیماندههای آنتیبیوتیکی میتواند به انسان نیز منتقل گردد ،بهعالوه
با توجه به روش استفاده از آنتیبیوتیکهای غیرسیستمیک در آبزیان،
مشکالت زیست محیطی و آسیب به طبیعت اثرات منفی بیشتر و
مشهودتری دارد .از اینرو معرفی مواد جایگزین آنتیبیوتیکها در
بهداشت آبزیان ،شاید ضروریتر از سایر صنایع دامی باشد ( Katuliو
همکاران2014 ،؛  Monfareو همکاران .)2015 ،استفاده از فلز نقره
بهعنوان ماده ضدباکتریایی سابقه طوالنی در زندگی بشری دارد
( .)2002 ،Lansdownنانوذرات نقره احتماالً با ایجاد اختالل در تکثیر
و سیستم تنفسی باکتریها باعث ایجاد اثرات ضدباکتریایی میگردند
( Kimو همکاران2007 ،؛ 2007 ،Chopra؛  Holtو  Franciو همکاران،
 .)2015استفاده از نانوتکنولوژی در تولید مواد ضدباکتریایی موثر ،با
موفقیت همراه بوده است و اثرات ضد باکتریایی برخی نانوذرات بهویژه
نانوذرات نقره بهاثبات رسیده است و امروزه بهعنوان مواد ضدباکتریایی
مؤثر در صنایع مختلف استفاده میشود ( Gongو همکاران.)2007 ،
گرایش به استفاده از این مواد در چند سال اخیر رواج یافته و کاربرد
این مواد در زمینههای مختلف در حال گسترش است ( Chenو
2008 ،Schluesener؛  Nafisiو همکاران . )2016 ،آسیب به محیط
زیست و تهدید بهداشت انسانی ناشی از استفاده از نانوذرات بسیار
کمتر از سایر مواد با اثرات مشابه است ( Sharmaو همکاران 2009 ،و
 .)2016کاربرد این نانوذرات در آبزیان ،هم بهمنظور درمان بیماریها
و هم برای کنترل بار باکتریایی آب قابل بررسی میباشد .با وجود تالشها
برای استفاده از نانو ذرات نقره در صنایع مختلف ،متأسفانه در صنعت
آبزیپروری و پرورش ماهیان زینتی ،گزارشات بسیار محدود است
( Griffittو همکاران )2008 ،و بیشتر از ماهی زبرای دانیو Rerio danio
که یک ماهی با شباهت زیاد ژنتیکی به انسان است ،استفاده شده
است ( Bar-Ilanو همکاران .)2009 ،علیشاهی و همکاران ( )1390اثر
نانوذرات نقره کلوئید را در  4گونه ماهی آکواریومی ،وحشی و پرورشی
مقایسه کردند و مقاومت بیشتر ماهیان آکواریومی را گزارش کردند.
همچنین  Johariو همکاران ( )2015به اثر نانوذرات کلوئید نقره بر
تخم قزلآالی رنگینکمان پرداختند و امکان استفاده از این نانوذرات
را در درمان برخی آلودگیهای تخم تائید کردند .با وجود مزیتهای
نسبی نانوذرات نقره ،تا بهحال سمیت آنها در ماهیهای پرورشی
مورد بررسی قرار نگرفته است .از آنجا که کشور ایران یکی از کشورهای
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پیشرو در علم نانوتکنولوژی است و احتماالً کاربرد بیشتر نانوذرات
را در صنایع مختلف ازجمله صنعت آبزیپروری خواهیم داشت ،در
این تحقیق میزان سمیت نانوذرات نقره ( L2000و  )LS2000در سه
گونه از کپور ماهیان بهعنوان ماهیان پرورشی گرمابی ازجمله کپور
معمولی ،آمور و فیتوفاگ مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
نانوذرات نقره از تولیدات شرکت نانو نصب پارس با نام تجاری
نانوسید ،محصول  L-2000و  LS2000مورد استفاده قرار گرفت .این
مواد کامالً محلول در آب بوده و ماده حامل نانوذرات نقره در این
محصول آب مقطر میباشد .غلظت نانو ذرات نقره  4000میلیگرم در
لیتر و اندازه ذرات نقره در این محصول  8±2نانومتر بوده و طبق
توصیه شرکت سازنده با غلظت  5تا  %100قابل استفاده برای ایجاد
اثرات ضدباکتریایی و ضدعفونی کنندگی است و تا بهحال مقاومت نسبت
به آن در باکتریها گزارش نگردیده است و بهعلت نیمهعمر کم به
طبیعت آسیبی نمیرساند (بروشور محصول) .از مخازن  20لیتری در
آزمایشگاه بهداشت و بیماریهای آبزیان برای انجام طرح استفاده
گردید .بعد از آمادهسازی مخازن ،آبگیری آنها صورت گرفت .شرایط
فیزیکوشیمیایی آب مورد استفاده در تحقیق عبارت بود از :دما25±1 :
درجه سانتیگراد؛ اکسیژن محلول 7/0±9/3ppm :و 8-9؛  pH؛ ppm
 NO2<0/01؛  NH3>0/1 ppmسختی آب در حد  870میکروزیمنس
در سانتیمتر مربع .تعداد 480قطعه بچهماهی از هر یک از گونهها شامل:
کپورمعمولی (با وزن 4/34±0/92گرم) ،فیتوفاگ (با وزن 4/67±0/78
گرم) ،آمور (با وزن  4/8±0/87گرم) از مرکز تکثیر شهید ملکی
خریداری و به سالن آکوریوم دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید
چمران اهواز منتقل شدند .ماهیها بهمدت  5روز برای سازش یافتن
با محیط در حوضچههای  300لیتری نگهداری گردیدند .سپس براساس
روش استاندارد تعیین سمیت مواد در آبزیان ( OECD guideline for
 )testing of chemicalsسمیت دو نوع نانوذرات نقره ( L2000و
 ) LS2000که از شرکت نانو نصب پارس خریداری شده بود مورد
بررسی قرار گرفتند .برای تعیین سمیت دو نانوذره نقره در ماهیان
فوق ،از آنجا که اطالعاتی در مورد بررسی سمیت این مواد در گونه-
های ماهیان موجود نیست ،ابتدا اقدام به انجام آزمایشات مقدماتی در
سطح کوچک برای بهدست آوردن حدود غلظت کشنده این دو ماده
در هر ماهی گردید .سپس براساس این اطالعات بین  7یا  8غلظت
(در سه تکرار) از نانوذرات نقره برای هر گونه درنظر گرفته شد .به-
طوریکه غلظت ایجادکننده  %100تلفات و غلظت غیرکشنده در بین
این غلظتها قرار گیرد و یک تیمار کنترل هم برای هر یک درنظر
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گرفته شد .غلظتهای مورد نظر معموالً از  /008و 0/017تا  0/5و 1
 ppmدر نظر گرفته شد.
جدول شماره  :1تیماربندی ماهیها براساس نوع نانوذره نقره
کلوئید و گونه ماهی که تعداد و میزان غلظتهای نانوذرات مورد
استفاده در تعیین سمیت مشخص شده است
نوع

نوع

تعداد

غلظت نانوذرات مورد استفاده

ماهی

ذره

تیمارها

(میلیگرم در میکرولیتر)

L2000

8

فیتوفاگ
LS2000

7

L2000

7

کپور
LS2000

7

L2000

7

آمور
LS2000

7

صفر،0/032 ،0/017 ،0/008 ،
0/5 ،0/25 ، 0/125 ،0/063
صفر،0/032 ،0/017 ،0/008 ،
0/25 ،0/125 ،0/063
صفر،0/063 ،0/032 ،0/017 ،
0/5 ،0/25 ،0/125
صفر،0/063 ،0/032 ،0/017 ،
0/5 ،0/25 ،0/125

شکل  :1نمودار غلظتهای دو نانو ذره  L2000و  LS2000بعد از 96
ساعت با ایجاد  99 ،75 ،50 ،25درصد تلفات در ماهی کپورمعمولی
شکل  1نشاندهنده سمیت بیشتر  LS2000نسبت به L2000

در ماهی کپورمعمولی است .زیرا غلظت نانو ذره  LS2000بهمیزان
کمتری نشان داده شده و این امر نشاندهنده سمیت بیشتر این نانو
سیلور میباشد.

صفر،0/063 ،0/032 ،0/017 ،
0/5 ،0/25 ،0/125
صفر،0/063 ،0/032 ،0/017 ،
0/5 ،0/25 ،0/125

با توجه به مایع و محلول در آب بودن نانوذرات نقره مورد بررسی،
غلظتهای موردنظر در هر یک از آکواریومها ایجاد گردید .قبل از
اضافه کردن نانو ذره و ماهی به آب شرایط هوادهی یکسانی برای هر
اکواریوم فراهم و اضافه کردن نانوذرات نقره به آب بهوسیله سرنگ
معمولی و سرنگ انسولین انجام شد (در غلظتهای باال) و همچنین
در غلظتهای کمتر با استفاده از رقیق کردن نانو ذرات در  1لیتر آب
و اضافه کردن با بشر مدرج انجام شد .سپس 10قطعه ماهی از هرگونه
به هر غلظت اضافه شده و تلفات روزانه تا  96ساعت ( 4روز) ثبت گردید.

شکل  :2نمودار غلظتهای دو نانو ذره  L2000و  LS2000بعد از 96
ساعت با ایجاد  99 ،75 ،50 ،25درصد تلفات در ماهی آمور
شکل  2نشاندهنده سمیت بیشتر  LS2000نسبت به L2000

در ماهی آمور است.

آزمون آماری :با استفاده از برنامه آماری  Probitآنالیز آماری انجام
شد .در این روش از رگرسیون بین دوز نانوذرات نقره و لگاریتم غلظت
استفاده میشود .برای مقایسه مقادیر و تعیین معنیدار بودن اختالف
بین دوز کشنده نانوذرات نقره در گونههای مورد بررسی از همپوشانی
حدود مذکور استفاده شد ( .)1984 ،TCRبراساس رابطه زیر MAC
محاسبه گردید:
96LC50)/10ساعته)=)MAC (Maximum Acceptable Concentration

نتایج
نمودارها براساس میانگین ،حداکثر و حداقل هر غلظت مشخص
گردیده است.

شکل  :3نمودار غلظتهای دو نانو ذره  L2000و  LS2000بعد از 96
ساعت با ایجاد  99 ،75 ،50 ،25درصد تلفات در ماهی فیتوفاگ
شکل  3نشاندهنده سمیت بیشتر  LS2000نسبت به L2000

در ماهی فیتوفاگ است.
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جدول  :2نتایج  LC75 ، LC50 ، LC25و LC99هر دو ذره نانو سیلور برای ماهی کپور ،آمور و فیتوفاگ
نام گونه

نوع نانو ذره

دوز کشنده
LC25
LC50
LC75
LC99
LC25
LC50
LC75
LC99

L2000

کپور
LS2000

LC25
LC50
LC75
LC99
LC25
LC50
LC75
LC99

L2000

آمور
LS2000

LC25
LC50
LC75
LC99
LC25
LC50
LC75
LC99

L2000

فیتوفاگ
LS2000

جدول  :3نتایج حداکثر غلظت مجاز  MACدر هر سه گونه
ماهی ( براساس میلیگرم در لیتر)
نتایج حداکثر نوع گونه
کپور
آمور
فیتوفاگ

نوع نانو ذره
L2000
LS2000
L2000
LS2000
L2000
LS2000

MAC

0/010
0/006
0/008
0/006
0/024
0/009

بحث
در سالهای اخیر استفاده از نانوذرات نقره در صنایع مختلف
توسعه بسیار زیادی یافته است ( Chenو  .)2008 ،Schluesenerتا بهحال
گزارشهای معدودی از مطالعه سمیت نانوذرات نقره در صنعت آبزی
پروری وجود دارد ( Shahbazzadehو همکاران2009 ،؛  Griffittو
همکاران ، )2008 ،از طرفی استفاده زیاد از مواد ضدباکتریایی مثل
آنتیبیوتیکها در آبزیپروری بهعنوان یک معضل در حال گسترش
مطرح بوده و یافتن جایگزینهای مناسب دغدغه متولیان این صنعت
میباشد .هرچند اثرات منفی نانوذرات نقره بر محیط زیست متفاوت
182

24ساعته
0/089
0/146
0/241
0/271
0/048
0/068
0/094
0/102
0/055
0/097
0/173
0/199
0/047
0/069
0/101
0/110
0/135
0/282
0/589
0/701
0/082
0/111
0/152
0/164

48ساعته
0/089
0/146
0/241
0/271
0/042
0/061
0/089
0/097
0/050
0/091
0/166
0/192
0/042
0/062
0/091
0/099
0/132
0/276
0/578
0/688
0/082
0/111
0/152
0/164

72ساعته
0/049
0/104
0/218
0/260
0/042
0/061
0/089
0/097
0/049
0/089
0/161
0/185
0/039
0/059
0/090
0/099
0/105
0/238
0/542
0/658
0/075
0/106
0/150
0/163

96ساعته
0/048
0/099
0/207
0/246
0/040
0/058
0/084
0/092
0/048
0/076
0/121
0/135
0/035
0/057
0/090
0/096
0/105
0/238
0/542
0/658
0/060
0/094
0/145
0/161

بوده ،از اینرو برخی محققین به علت نیمهعمر کم این مواد ،آنرا
دوستدار طبیعت شناختهاند ( Reynoldsو همکاران ،)2001 ،ولی Kim
و همکاران ( )2005اثر منفی نانوذرات نقره با غلظت  2میلیگرم در
لیتر در رشد ریشه برخی گیاهان را گزارش نمودند .علیرغم توسعه
این صنعت در کشور متأسفانه در مورد امکان استفاده از این مواد در
صنعت آبزیان مطالعات بسیار محدودی انجام گرفته است .نتایج تحقیق
جاری نشان داد که هر دو نانوسیلور  L2000و  LS2000دارای سمیت
باالیی در هر سه گونه ماهی بوده و غلظت ایجادکننده  %50تلفات
( )LC50بعد از مجاورت  96ساعته با  L2000برای ماهی کپور
معمولی ،آمور و فیتوفاگ بهترتیب برابر  0/076 ،0/099و 0/238
میلیگرم در لیتر مشخص گردید و غلظت ایجادکننده  %50تلفات
( )LC50بعد از مجاورت  96ساعته با  LS2000بهترتیب برابر ،0/058
 0/057و  0/094میلیگرم در لیتر مشخص گردید که سمیت بسیار
باالیی میباشد .یعنی در بین ماهیهای مورد بررسی در این تحقیق
آمور بیشترین و فیتوفاگ کمترین حساسیت را نسبت به این دو نانو
ذره نشان دادند .از طرفی در هر سه گونه مورد بررسی سمیت  LSاز
 Lبهطور معنیداری بیشتر بود .مقایسه سمیت این دو نانوذره با
سمیت سایر نانوذرات در ماهیهای مختلف نشاندهنده سمیت نسبتاً
باالی آنها میباشد ،بهطوریکه  Leeو همکاران ()2007
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سمیت نانو ذرات نقره مشابه نانوذرات مورد بررسی در این تحقیق را
در ماهی گورخری دانیو بهمیزان  5-100میلیگرم در لیتر گزارش
نمودند که کمتر از  0/1میزان سمیت ایجاد شده در ماهیان تحقیق
جاری بود .سمیت نانوذرات مختلف در گونههای اقتصادی ماهی در
تحقیقات مختلف اندازهگیری شده است که از آن جمله میتوان به
موارد زیر اشاره نمود Shahbazzadeh :و همکاران ( )2009و همچنین
 Soltaniو همکاران ( )2009غلظت نوعی نانوسیلور مشابه نانوسیلور
استفاده شده در این تحقیق در ماهی قزلآال را حدود  5میلیگرم در
لیتر گزارش نمودند که نشاندهنده مقاومت باالتر ماهی قزلآال نسبت
به ماهیهای موردمطالعه در این تحقیق نسبت به نانوذرات نقره میباشد.
همچنین Bar-Ilaو همکاران ( )2009نیز سمیت نانوذرات نقره و طال
را در جنین ماهی زبرای دانیو (ماهی مدل آزمایشگاهی) مطالعه و سمیت
باالی نانوذرات نقره را در این ماهی گزارش نمودند ،در صورتیکه نانو
ذرات طال فاقد سمیت برای این ماهی بود ،که البته در نانوذرات طال
بهعلت قدرت ضدباکتریایی پایین و قیمت باال ،کاربرد زیادی در ضدعفونی
کنندهها ندارند .در تحقیقی دیگر  Scownو همکاران ( )2010روی
ماهی مینوی سرچرب ( )Fathead minnowدوز کشنده نانو ذرات نقره
را بین  1تا  25میلیگرم در لیتر گزارش نمودند ،که میزان حساسیت
کمتر نسبت به گونههای مورداستفاده در تحقیق جاری را نشان میدهد.
اندازه ذرات نانو با سمیت آنها مرتبط است و هرچه اندازه ذرات نانو
کوچکتر باشد کارایی آنها بیشتر و سمیت آنها نیز باالتر خواهد
بود ،بهطوریکه  Choiو همکاران ( )2010در تحقیقی دوز کشنده نانو
ذرات نقره با اندازه  20نانومتر را طی  24ساعت ،در ماهی گورخری
 120میلیگرم در لیتر گزارش نمودند ،در صورتیکه در تحقیقات
مشابه با اندازه ذرات زیر  10نانومتر دوز کشنده حدود  5میلیگرم در
لیتر گزارش شده است .همچنین استفاده از نانوذرات نقره در اندازه
بزرگتر در ماهی قزلآال نیز کاهش سمیت را بهدنبال داشته است
بهطوریکه  Bilbergو همکاران ( )2010دوز کشنده نانو ذرات نقره با
سایز  150نانومتر را در ماهی قزلآالی رنگین کمان حدوداً  10تا 100
میلیگرم گزارش نمودند که نسبت به گزارشات قبلی که با نانوذرات با
اندازه زیر 10نانومتر بوده حدود  10برابر سمیت کمتری نشان میدهدWu .
و همکاران ( )2010در تحقیقی نانو ذرات نقره با سایز  25نانومتر را
در ماهی مداکای ژاپنی ،با دوزهای  100تا  1000میکروگرم در لیتر
طی زمان  70روز بر روی مراحل اولیه تکامل جنین ،الرو و ماهیان
جوان بررسی کردند .آنها دریافتند که بیشترین اثرات منفی ازجمله
کندشدن رشد و کاهش رنگدانههای بدن در دوزهای باالتر از 400
میکروگرم در لیتر رخ میدهد .سمیت نانوذرات در آبزیان دیگر نیز
مورد مطالعه قرار گرفته است مثالَ  McCarthyو همکاران ( )2013اثر
نانوذرات نقره و یونهای محلول نقره در بافتهای آبشش
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و هپاتوپانکراس صدف خوراکی ( )Crassostrea virginicaرا بررسی
نمودند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که بافت آبشش در مواجهه با
یونهای محلول نسبت به آسیبهای اکسیداتیو حساستر بوده
درحالیکه هپاتوپانکراس نسبت به نانو ذرات نقره حساستر بود ،بدین
معنی که آسیب بافتی بیشتری در آن مشاهده گردید .در تحقیق
مشابه علیشاهی و همکاران ( )1390اثر نانوذرات نقره کلوئید را در 4
گونه ماهی آکواریومی ،وحشی و پرورشی مقایسه کردند و مقاومت
بیشتر ماهیان آکواریومی افرا و گوپی را نسبت به ماهی برزم وحشی
و کپورمعمولی گزارش کردند .همچنین  Johariو همکاران ( )2015به
اثر نانوذرات کلوئید نقره بر تخم قزلآالی رنگینکمان پرداختند و امکان
استفاده از این نانوذرات را در درمان برخی آلودگیهای تخم تایید کردند.
بهطورکلی سمیت نانو ذرات نقره ( )Ag-NPsدر موجودات زنده
به حمل یونهای نقره ( )Ag+توسط آنها نسبت داده میشود ،که
می تواند صدماتی را بر غشای سلولی و دیگر ترکیبات درون سلولی
وارد سازد و این صدمات عمدتاً در ارتباط با استرس اکسیداتیو ،اثرات
القایی آن بر  ،DNAلیپوپروتئینها و فعالیتهای متابولیسمی است و
میزان سمیت نیز وابسته به فاکتورهای مختلفی چون طبیعت نانوذره،
شکل ،سایز و برخی فاکتورهای محیطی چون شوری ،دما و اکسیژن
محلول بوده ،از اینرو برهمکنشهای نانوذرات  Ag-NPsبا پدیدههای
زیستی در آبهای شور و شیرین متفاوت است (Lapresta-Ferna´ndez
و همکاران .)2012 ،در تحقیق مشابه ،علیشاهی و همکاران (،)1390
مقدار غلظت کشنده میانی نانوذرات نقره در چهار گونه ماهی پرورشی
و آکواریومی را بین  0/3تا  7میلیگرم در لیتر گزارش نمودند.
در تحقیق اخیر حداکثر غلظت مجاز ( )MACاین دو ماده L2000
و  LS2000در ماهی کپور بهترتیب برابر  0/010و  0/006میلیگرم
در لیتر ،در ماهی آمور بهترتیب برابر  0/008و  0/006میلیگرم در
لیتر و برای فیتوفاگ بهترتیب برابر  0/024و  0/009میلیگرم در لیتر
مشخص گردید .نتایج عالوه بر تأکید بر حساسیت باالی این سه گونه
ماهی به این دو نانوذره نقره ،تفاوت معنیدار سمیت این دو نانوذره در
هر ماهی را نشان میدهد .عالوه براین از نتایج این تحقیق میتوان در
مشخص نمودن غلظت مجاز ترکیبات نانوذره نقره خروجی از کارخانجات
مرتبط با نانوتکنولوژی که به آبهای سطحی راه مییابند نیز استفاده
نمود تا در صورت استفاده از این آبها در آبزیپروری این محدودیتها
را درنظر داشت .با توجه به گسترش صنایع مرتبط با نانوتکنولوژی در
کشور ضرورت چنین بررسی در گونههای مختلف ماهی احساس میشد.
 Chaeو همکاران ( )2009اثرات نانو ذرات نقره و یونهای محلول نقره
در میزان بیان ژنهای مرتبط با استرس در ماهی مداکای ژاپنی ( Oryzias
 )latipesبررسی کردند .نتایج پژوهش این محققین نشان داد که نانو
ذرات نقره منجر به آسیب سلولی و القای بیان ژنهای مرتبط با
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علیشاهی و همکاران

 متابولیسم و سم زدایی فلزات و همچنین افزایش،استرس اکسیداتیو
، از طرف دیگر یونهای محلول نقره.میزان رادیکالهای آزاد گردید
پاسخ التهابی و فرایندهای سمزدایی فلزات در کبد ماهیان مواجه شده
.را تحریک کرده ولی میزان بیان ژنهای استرس اکسیداتیو کمتر بود
بهطورکلی ماهیان مورد بررسی در این تحقیق حساسیت بیشتری
نسبت به نانوذرات نقره نسبت به تحقیقات مشابهی که در سایر کشورها
 هر دو نانوذره نقره مورد بررسی سمیت.انجام شده بود نشان دادند
. آمور و فیتوفاگ داشتند،نسبتاً باالیی در سه گونه ماهی کپور معمولی
 بود بههمینL  در هر سه گونه ماهی بیشتر ازLS سمیت نانوذره
 در آبزیانL  استفاده از،LS دلیل علیرغم برخی ویژگیهای مناسب
 ماهی آمور و کپور معمولی و فیتوفاگ بهترتیب.توجیه بیشتری دارد
 با توجه به.بیشترین حساسیت را نسبت به این نانوذره نشان دادند
سمیت باالی این نانوذرات در ماهی توصیه میشود روی تولیدات دیگر
 همچنین، مثل نانو فیلترها در آبزیپروری تحقیق صورت گیرد،نانو
.اثرات این ترکیبات نانو در بافتهای مختلف ماهی بررسی گردد
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