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چکیده
هدف این پژوهش مقایسه اثرات نانوذرات تیتانیومدیاکسید و درشت ذرات آن بر بافتهای آبشش ،کبد و روده گورخرماهی ( Danio

 )rerioاست .در مطالعه حاضر تعداد  150قطعه گورخرماهی بهمدت  30روز تحت شرایط ساکن-تجدید در معرض تیمار نانوذرات و درشت
ذرات تیتانیومدیاکسید در غلظتهای  1و  10میلیگرم بر لیتر و  3تکرار در هر تیمار بههمراه گروه شاهد قرار گرفتند .پس از اتمام دوره (30
روز) ماهیها در فرمالین تثبیت شده و برای انجام مطالعات بافتشناسی کالسیک رنگآمیزی شدند .نتایج این پژوهش نشان داد که نانوذرات
تیتانیومدیاکسید و درشت ذرات آن منجر به ناهنجاریهایی در المال و فیالمنت ازقبیل جدا شدن اپتلیوم ،ادم ،انحنا ،بههم چسبیدگی ،هایپرپالژی
در المال و پرخونی ،هایپرتروفی در فیالمنت بافت آبشش گورخرماهی گردید .همچنین ناهنجاریهایی نظیر واکوئلهشدن سیتوپالسم ،افزایش مراکز
مالنوماکروفاژ ،تخریب هپاتوسیتها ،پرخونی و افزایش قطرسینوزوئیدها در بافت کبدگورخرماهی و آسیبهایی ازقبیل جداشدن اپیتلیوم ،افزایش
و تورم سلولهای جامی ،نکروز و پرخونی در روده گورخرماهی مشاهده شد .براساس یافتههای این پژوهش میزان ناهنجاریها درتیمارهای نانو از
درشت ذرات بیشتر بود .همچنین ،بیشتر عارضههای ایجاد شده وابسته به غلظت مواد بود ،بهطوریکه شدت ناهنجاریها در غلظت  10میلیگرم
برلیتر از نانوذره تیتانیومدیاکسید در مقایسه با سایر تیمارهای مورد بررسی بیشتر بود.
کلمات کلیدی :آسیبشناسی بافتی ،فیالمنت آبششی ،نانومواد ،تیتانیومدیاکسید ،هپاتوسیت ،بافت روده
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولakramnaeemi@yahoo.com:
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مقایسه اثرات مزمن نانوذرات و درشت ذرات تیتانیومدیاکسید در بافتهای آبشش....

مقدمه
امروزه نانوذرات بهدليل خواص ويژه و همچنين كاربردهاي
گوناگونی كه در صنايع دارند ،توجه بسياري از پژوهشگران را بهخود
جلب نمودهاند .يکی از اين نانوذرات تيتانيومدياكسيد میباشد كه
بهدليل خواص فراوان بسيار مورد استفاده قرار گرفته است .كارايی
تيتانيومدي اكسيد متاثر از ساختار بلوري و اندازه ذرات آن است (Gao
و همکاران .)2004 ،تيتانيومدياكسيد ،در زمينههاي گوناگونی مانند
رنگها ،كاغذها ،جوهرها ،مواد آرايشی و سنسورها كاربرد دارد (Yangو
همکاران .)2001 ،اين ماده خصوصيات فيزيکی-شيميايی منحصربه
فردي چون استحکام ،مقاومت در برابر خوردگی ،زيستسازگاري ،سفيد
شوندگی و عملکرد فتوكاتاليستی خوب و همچنين عملکرد اپتيکی و
خصوصيات الکتريکی عالی دارد ( Chenو همکاران .)2011 ،رشد توليد
محصوالت تجاري كه در آنها از مواد نانو استفاده شده ميزان ورود
آنها را به زيستبومهاي آبی بسيار افزايش داده است (مزارعی و
همکاران .)1394 ،بهطوريكه ميزان رهايش ساليانه نانوذرات تيتانيوم
دياكسيد به زيست بومهاي آبی  15600تن برآورد شدهاست )Keller
و  .)2013 ،Lazarevaهمچنين از نانوذرات تيتانيومدياكسيد در
تصفيه هوا ،تصفيه آب ،موادضدباكتريايی ،موادخود تميزشونده و ...
استفاده میگردد ( Hashimotoو همکاران .)2005 ،نتايج تحقيقات نشان
داده است كه نانوذره تيتانيومدياكسيد بهدليل انتشار به محيطهاي
آبی همواره بهعنوان يک خطر بالقوه براي موجودات زنده آبزي بهشمار
میروند و سازوكار سميّت اين نانوذره و ساير نانوذرات همچنان مبهم
باقی مانده است .گورخرماهی بهدليل داشتن ويژگیهاي منحصر بهفرد
ازجمله اندازه كوچک ،هزينههاي پايين نگهداري ،رشد سريع ،زمان
كوتاه توليد مثل يا ازدياد نسل بهعنوان يک گونه با ارزش در تحقيقات
علمی دنيا مورد استفاده میگيرد ( Sumanasو  .)2004 ،Linهمچنين
گورخرماهی بهعنوان يک گونه مدل در بسياري از مطالعات بافتی
مورد استفاده قرار گرفته است ( Whiteو همکاران .)2008 ،آسيب
شناسی بافتی ماهی قسمت اصلی نشانگرهاي زيستی مورد استفاده در
پايش بومسازگان آبی را تشکيل داده است .اين روش وسيلهاي براي
شناسايی اثرات حاد و مزمن آاليندههاي گوناگون در مواجهه با بافتها
و اندامهاي خاص است ( Gernhöferو همکاران .)2001 ،آبشش يکی
از مهمترين و اولين اندامهايی است كه بيشترين آسيب را از آاليندهها
میبيند .تحقيقاتی كه در مورد اثرات پاتولوژيکی نانوذرات بر گونههاي
مختلف ماهیها انجام شده است ،نشان دادهاند كه نانوذرات داراي
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اثرات زيانباري بر روي آبشش ماهیها میباشند (راكی و همکاران،
 .)1395كبد اندامی است كه متابوليسم اوليه مواد غيرزيستی را انجام
میدهد و گاهی با تغيير در ساختار ريختشناسی مواد غيرزيستی،
آنها را سمزدايی مینمايد ( Gestoو همکاران .)2008 ،از اينرو
ارزيابی آسيبهاي بافتی كبد ،روشی دقيق و مطمئن جهت بررسی
آاليندهها در محيط و شرايط آزمايشگاهی میباشد و در بيشتر موارد
ضايعات بافتشناسی كبد در مطالعات سمشناسی بهعنوان يک نشانگر
آلودگی محيطزيست مورد بررسی قرار میگيرد ( Dabrowskaو همکاران،
 .)2012روده نقش بهسزايی در هضم ،جذب مواد مغذي و حفظ
هموستاز ايمنی بر عهده دارد (محمدي و همکاران .)1395 ،تاكنون
پژوهشهايی در مورد اثرات نانوذرات تيتانيومدياكسيد بر بافتهاي
آبشش و كبد ماهيان صورت گرفته است و آسيبهايی نظير هايپرپالژي،
ادم ،افزايش تعداد سلولهاي پوششی ،چسبيدگی المال ،ضخيم شدن
المال و جداشدن اپيتليوم المال در بافت آبشش ماهيان و تغيير در
سلولهاي ليپيدي كبد و پيکنوزهسته ،واكوئله شدن سيتوپالسم،
آپاپتوز ،نکروز جسم سلولی و هسته در بافت كبد ماهيان درمواجهه با
نانوذرات تيتانيومدياكسيد گزارش شده است ( Mirandaو همکاران،
2016؛  Haoو همکاران2009 ،؛  Pereraو  .)2012 ،Pathiratneبرخالف
مطالعات وسيعی كه در مورد اثرات آسيب شناسی بافتی نانوذرات
مختلف بر بافتهاي آبشش و كبد ماهيان صورت گرفته است ،اين
مطالعات در مورد بافت روده و دستگاه گوارش كمتر مورد توجه قرار
گرفته است ( Mansouriو همکاران .)2017 ،بهعالوه ،پژوهشهاي
اندكی در زمينه مقايسه اثرات نانوذرات ازجمله نانوذرات تيتانيومدي
اكسيد با حالت درشت ذرات آنها انجام شده است ( .)2011 ،Shawاز
آنجايیكه نانوذرات مهندسی شده داراي خواص متفاوتی نسبت به
همتايان خود در حالت درشت ذرات هستند ،بهعنوان مثال داشتن
سطح بسيار بزرگتر نسبت به حجم با توجه به كاهش اندازه ذرات،
سميّت بالقوه اين مواد براي موجودات زنده افزايش میيابد (Al-Subiai
و همکاران .)2012 ،بنابراين ،انجام مطالعات مقايسهاي بين نانوذرات
و درشت ذرات آنها بهدليل داشتن ويژگیهاي ذاتی گوناگون بسيار
حايز اهميت میباشد ،زيرا اين ويژگیها میتوانند بهطور مستقيم با
سميت آنها مرتبط باشند ( Haoو همکاران .)2013 ،از اينرو ،در
پژوهش حاضر اثرات مزمن نانوذرات سنتزشده تيتانيومدياكسيد در
مقايسه با درشت ذرات آن بر بافتهاي آبشش ،كبد و روده گورخر
ماهی بررسی گرديده است.
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مواد و روشها
ماهی و تیمار ماهی :تعداد  150قطعه گورخرماهی بالغ با ميانگين
وزنی  3±0/5گرم و ميانگين طولی  3±0/1سانتیمتر از كارگاه پرورش
و تکثير ماهيان زينتی خريداري شد .ماهیها جهت سازگاري با محيط
حدود  10روز در مخزن فايبرگالس  500ليتري با هوادهی و دوره
نوري  12ساعت روشنايی جهت سازگاري با شرايط آزمايشگاهی قرار
گرفتند و تحت دماي  28±2درجه سانتیگراد ،ميانگين اكسيژن محلول
 8ميلی گرم در ليتر 7/2±0/4 pH ،و هوادهی مناسب نگهداري شدند.
بعد از سازگاري ،ماهیها به ظروف (پلی اتيلنی) انتقال يافتند .در اين
پژوهش  4تيمار (شامل غلظتهاي 1و  10ميلیگرمبرليتر از نانوذرات
تيتانيومدياكسيد و غلظتهاي 1و  10ميلیگرم برليتر از درشت ذرات
تيتانيومدياكسيد در سه تکرار مورد بررسی قرارگرفت (در مجموع 12
ظرف پلی اتيلنی) .همچنين سه ظرف نيز بهعنوان شاهد با شرايطی
كامالً مشابه تيمارها (اما بدون آالينده) درنظر گرفته شد .تعويض آب
ماهیها در شرايط ساكن ،تجديد هر  48ساعت يکبار انجام گرديد
( Schrandو همکاران .)2008 ،گورخرماهیها بهمدت  30روز در
تيمارها قرار گرفتند و در طی اين مدت با غذاي زنده آرتميا روزي
يکبار به حد سيري تغذيه شدند .پس از پايان دوره  30روزه ،از
بافتهاي آبشش ،كبد و روده حداقل سه ماهی بهطور تصادفی نمونه
برداري و نمونهها در فرمالين  10درصد تثبيت شدند .سپس مراحل
مختلف آبگيري با سري افزايشی اتانول ( 97 ،90 ،80و  100درصد)،
شفافسازي با گزيلول ،پارافينه كردن ،قالبگيري و برش بهوسيله
دستگاه ميکروتوم انجام شد .پس از انجام اين مراحل ،نمونهها بهوسيله
روش رنگآميزي كالسيک (هماتوكسيلين-ائوزين) رنگآميزي شدند
( .)2007 ،Gaberاز بافت آبشش وكبد هر ماهی  3اساليد با ضخامت
 5ميکرون تهيه گرديد و در انتها اساليدها بهمنظور بررسی ناهنجاريهاي
بافتی ايجاد شده بهوسيله ميکروسکوپ نوري  Nikonمجهز به مانيتور
و دوربين عکاسی براساس روش نيمه كمی مورد بررسی قرار داده شدند
( Royو همکاران.)2013 ،
مواد شیمیایی :درشت ذرات تيتانيومدياكسيد و همچنين تيتانيوم
تتراايزوپروپوكسايد ( )Titanium tetraisopropoxideو اسيداستيک از
شركت مرک آلمان خريداري شدند .سپس نانوذرات تيتانيومدياكسيد
بهروش سل و ژل توليد گرديدند ( Venkatachalamو همکاران.)2007 ،
ابتدا مقدار  18ميلیليتر تيتانيومتتراايزوپروپوكسايد در داخل يک بشر
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ريخته شد .بشر در حمام يخ قرار داده شد و به آن مقدار  35/8ميلیليتر
استيک اسيد بدون آب بهصورت يکجا اضافه گرديد .سپس 200
ميلیليتر آب مقطر در طی يکساعت بهصورت قطره قطره همراه با
بههم خوردن سريع محتويات بشر به آن اضافه شد و بهمدت پنج
ساعت هم زده شد .محلول شفاف حاصل بهمدت  12ساعت در حرارت
 70درجه سانتیگراد و پس از آن بهمدت  12ساعت در دماي 100
درجه سانتیگراد قرار داده شد .پس از خشک شدن ،جامد حاصله
پودر شده و درون كوره با دماي  500درجه سانتیگراد بهمدت 5
ساعت كلسينه شد .پس از آمادهسازي نانوذرات تيتانيومدياكسيد
آناليز پراش اشعه ايکس با زاويه  5تا  70درجه بهمنظور بررسی حالت
بلوري ،تعيين فاز و همچنين ميزان ناخالصی موجود در نانوذرات
تيتانيومدياكسيد سنتز شده انجام گرفت .الگوي  XRDبهوسيله آناليز
( X-rayمدل دستگاه ،X'Pert MPD :شركت سازنده :فيليپس) در
آزمايشگاه اشعه ايکس دانشگاه تربيت مدرس انجام شد (شکل )1و
براي بررسی مورفولوژي سطح ،شکل و اندازه نانوذرات تيتانيومدي
اكسيد و هم درشت ذرات آن تصاوير ميکروسکوپ الکترونی بهوسيله
ميکروسکوپ الکترونی روبشی (( )SEMمدل دستگاه،TESCAN Vega :
شركت سازنده )TESCAN, USA :در پژوهشگاه مهندسی شيمی ايران
انجام شد (شکل2و .)3سايز ذرات با استفاده از برنامه Microstructure
 Mesurmentمحاسبه گرديد .قبل از اضافه نمودن نانوذرات به ظروف
تيمار ،محلول استوک اوليه آن بهمدت نيم ساعت بهوسيله دستگاه
فراصوت (مدل  ،S300شركت سازنده  )QSonicaاولترا شد.

نتایج
با توجه به شکل  ،1فاز نانوذرات سنتز شده آناتاز میباشد .در
اين طيف ،همانطوركه با خطوط مرجع نشان داده شده ،تمام
سيگنالها در همخوانی با خطوط آناتاز يعنی  TiO2میباشد .بنابراين
چون هيچ سيگنالی در طيف نيست كه با خطوط مرجع آناتاز نتوان
آن را توضيح داد ،میتوان با اطمينان گفت تركيب نانوذرات خالص
است .با توجه به تصاوير مربوط به ميکروسکوپ الکترونی روبشی
میتوان دريافت كه ذرات كروي شکل درشت ذرات تيتانيومدياكسيد
با ميانگين سايز ذرات 157±10نانومتر میباشد (شکل  )2و با توجه
به شکل  3ميانگين ذرات كروي شکل نانوذرات تيتانيومدياكسيد
 40±5نانومتر است.
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شکل :1آنالیز پراش اشعه ایکس نانوذات تیتانیومدیاکسید

شکل  :2تصویر  SEMدرشت ذرات تیتانیومدیاکسید الف)  1میکرون ،ب)  500نانومتر

شکل  :3تصویر  SEMنانوذرات تیتانیومدیاکسید الف)  1میکرون ،ب)  500نانومتر

در اين آزمايش ماهیها با قرارگيري در برابر دو ماده درشت
ذرات و نانوذرات تيتانيومدياكسيد ،داراي واكنشهاي متفاوتی نسبت
به گروه شاهد بودند .در نانوذرات تيتانيومدياكسيد و درشت ذرات
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آن ،ماهیها تمايل به جمع شدن در اطراف سنگ هوا داشتند .اشکال
4،11و  14بهترتيب بافتهاي سالم آبشش ،كبد و روده گورخرماهی
را نشان میدهند .انواع عارضههاي مشاهده شده و شدت آنها در
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است .طبق نتايج حاصله آبشش ،كبد و روده ماهیهايی كه در معرض
نانوذرات تيتانيومدياكسيد قرار داشتند ناهنجاريهاي مختلف را به
شکل شديدتر از درشت ذرات آن نشان دادند .همچنين با افزايش
غلظت در هر دو نوع ذرات آسيبهاي وارده بيشتر مشاهده شد.

غلظتهاي  1و  10ميلیگرم برليتر نانوذرات تيتانيومدياكسيد و
درشت ذرات تيتانيومدياكسيد در بافتهاي آبشش ،كبد و روده
گورخر ماهی و شدت اين عوارض در شکلهاي ( 13-12، 10-5و
 )18-15ارائه شده است و نتايج آن در جدولهاي ( )1-3آورده شده

جدول  :1آسیبهای آبشش گورخرماهی در مواجهه با نانوذرات و درشت ذرات تیتانیومدیاکسید در طی  30روز (غلظتهای ذرات برحسب میلیگرم برلیتر)
عوارض

گروه شاهد

بههم چسبيدگی المال
هايپرپالزي
انحناي المال
پرخونی
جداشدن اپيتليوم
ادم
هايپرتروفی و افزايش حجم
گلبولهاي قرمز هسته غضروفی
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** عدم مشاهده عارضه ( ،)-خفيف ( ،)+متوسط ( ،)++زياد ( ،)+++شديد ()++++
جدول :2آسیبهای کبد گورخرماهی در مواجهه با نانوذرات و درشت ذرات تیتانیومدیاکسید در طی  30روز(غلظتهای ذرات برحسب میلیگرم برلیتر)
عوارض

گروه شاهد

پرخونی و افزايش قطرسينوزوئيدها
واكوئلهشدن سيتوپالسم
افزايشمراكز مالنوماكروفاژ
تخريبهپاتوسيت ها

-

درشت ذرات تیتانیوم

درشت ذرات تیتانیومدی

نانوذرات تیتانیوم

نانوذرات تیتانیوم
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** عدم مشاهده عارضه ( ،)-خفيف ( ،)+متوسط ( ،)++زياد ( ،)+++شديد ()++++
جدول :3آسیبهای روده گورخرماهی در مواجهه با نانوذرات و درشت ذرات تیتانیومدیاکسید در طی  30روز(غلظتهای ذرات برحسب میلیگرم برلیتر)
عوارض

گروه شاهد

جداشدن اپيتليوم
تورمسلولهاي جامی
افزايشتعداد سلولهاي جامی
پرخونی
نکروز

-

درشت ذرات

درشت ذرات تیتانیومدی

نانوذرات تیتانیوم

نانوذرات تیتانیوم

تیتانیومدیاکسید 1

اکسید10

دی اکسید1

دی اکسید10

+
+
+
-

++
+
+
-

++
+++
+++
++
+

+++
++++
++++
+++
++

** عدم مشاهده عارضه ( ،)-خفيف ( ،)+متوسط ( ،)++زياد ( ،)+++شديد ()++++
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شکل  :4بافت آبشش سالم گورخرماهی:F ،فیالمنت: L ،المال
()×400

شکل :7بافت آبشش گورخرماهی در معرض نانوذرات تیتانیومدی
اکسید با غلظت 1میلیگرم برلیتر :HPC ،هایپرتروفی و افزایش
حجم گلبولهای قرمز هسته غضروفی :HP ،هایپرپالژی ()×400

شکل :5بافت آبشش گورخرماهی در معرض درشت ذرات تیتانیوم
دیاکسید با غلظت 1میلیگرم برلیتر :Dy ،جداشدن اپیتلیوم:Oe ،
ادم :HPC ،هایپرتروفی و افزایش حجم گلبولهای قرمز هسته
غضروفی ()×400

شکل  :8بافت آبشش گورخرماهی در معرض نانوذرات تیتانیوم-
دی اکسید با غلظت 10میلیگرمبرلیتر :LS ،بههم چسیبدگی
المالها :DY ،جداشدن اپیتلیوم :HY ،پرخونی :Hp ،هایپرپالژی،
:CUانحنای المال ()×400

شکل :6بافت آبشش گورخرماهی در معرض درشت ذرات تیتانیوم
دیاکسید با غلظت 10میلیگرم برلیتر :HP ،هایپرپالژی :Dy ،جدا
شدن اپیتلیوم :Oe ،ادم ()×400
شکل  :9بافت سالم کبد گورخرماهی :H ،سلولهای هپاتوسیت،
 :Sسینوزوئید ()×400

400
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شکل  :10بافت کبد گورخرماهی درمعرض درشت ذرات تیتانیوم-
دی اکسید با غلظت  1میلیگرم برلیتر :V ،واکوئلهشدن
سیتوپالسم ()×400

شکل  :13بافت کبد گورخرماهی در معرض نانوذرات تیتانیوم دی
اکسید 10میلیگرم برلیتر :V ،واکوئلهشدنسیتوپالسم،

:D

تخریب شدنهپاتوسیتها :Co&DI ،افزایش قطرسینوروئیدها و
پرخونی :MC ،افزایش مراکز مالنوماکروفاژ ()×400

شکل  :11بافت کبد گورخرماهی درمعرض درشت ذرات تیتانیوم-
دی اکسید با غلظت 10میلیگرم برلیتر،

:DI

افزایش قطر

سینوزوئیدها :CO ،پرخونی ()×400

شکل  :14بافت سالم روده گورخرماهی :G ،سلول جامی طبیعی،
 :Eبافت اپیتلیوم سالم :C ،بافت همبند ()×400

شکل  :12بافت کبد گورخرماهی درمعرض نانوذرات تیتانیومدی
اکسید با غلظت  1میلیگرم برلیتر :D ،تخریب شدن هپاتوسیت-

شکل  :15بافت روده گورخرماهی درمعرض درشت ذرات تیتانیوم

ها :CO ،پرخونی :MC ،افزایش مراکز مالنوماکروفاژ ()×400

دیاکسید باغلظت  1میلیگرم برلیتر :SG ،تورم سلولهای جامی
شکل ()×400
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بحث

شکل  :16بافت روده گورخرماهی در معرض درشت ذرات تیتانیوم
دیاکسید با غلظت10میلیگرم برلیتر :SS ،جداشدن اپیتلیوم،
:SGتورم سلولهای جامی شکل ()×400

شکل  :17بافت روده گورخرماهی در معرض نانوذرات تیتانیومدی
اکسید باغلظت  1میلیگرم برلیتر :IGC ،افزایش تعداد سلول
جامی شکل :SS ،جدا شدن اپیتلیوم :SG ،تورم سلولهای جامی
()×400

شکل  :18بافت روده گورخرماهی در معرض نانوذرات تیتانیومدی
اکسید باغلظت10میلیگرم برلیتر :N ،نکروز  :SG ،تورم سلول
جامی شکل :HM ،پرخونی :SS ،جداشدن اپیتلیوم ()×400

402

استفاده گسترده از نانوذرات در دهه اخير ،احتمال ورود اين
مواد را به بومسازگان آبی افزايش داده است .تغييرات بافتی آبزيان يکی
از بهترين روشهايی است كه میتوان ميزان آلودگی محيطهاي آبی
و اثرات خطرناک آن را بر بافتهاي مختلف بدن آنها بررسی نمود
(محمدزادهباران و همکاران.)1388 ،
آبشش ماهی ،نخستين اندام هدف آاليندهها است و بهدليل
داشتن ارتباط مستقيم با آاليندهها میتواند نشانگر مناسبی براي
آلودگی آبها باشد ( Evansو همکاران Al-Bairuty .)2005 ،و همکاران
( )2013بيان كردند كه آبشش ،حساسترين نقطه در مواجهه با نانو
ذرات توليد شده است .آاليندههاي موجود در محيط قدرت ايجاد
تغيير در ساختار ريختشناسی و عملکردهاي ضروري آبشش آبزيان
را دارند .ازجمله اين تغييرات انحناي المال  ،بههم چسبيدگی المال،
هايپرپالژي سلولهاي اپيتليوم میباشد كه در بافت آبشش ماهيان در
مواجهه با نانوذرات مشاهده شده است .ايجاد چنين آسيبهايی فضاي
تماس آاليندهها با سيستم عروقی بافت آبشش را افزايش میدهد و
منجر به اختالل در تنفس و سالمت ماهی میگردد (Subashkhumar
و  .)2014 ،Selvanayagamبراساس نتايج بهدست آمده از اين پژوهش،
آسيبهايی نظير بههم چسبيدگی المال ،هايپرپالژي ،جداشدن
اپيتليوم ،انحناي المال ،ادم ،هايپرتروفی و افزايش حجم گلبولهاي
قرمز هسته غضروفی در همه تيمارهاي نانوذرات و درشت ذرات
تيتانيومدياكسيد ديده شد كه با افزايش غلظت شدت آنها افزايش
يافت ،اما شدت عوارضی همچون جدا شدن اپيتليوم المال ،ادم،
انحناي المال ،هايپرتروفی و افزايش حجم گلبولهاي قرمز هسته
غضروفی و هايپرپالژي در تيمارهاي نانوذرات نسبت به درشت ذرات
تيتانيومدياكسيد بيشتر بود .اين احتمال وجود دارد كه نانوذرات
بهدليل اندازه كوچکتر نسبت به درشت ذرات خود با سرعت بيشتري
بتوانند از غشاي موكوسی اليه آبشش عبور كنند (جوهري.)1390 ،
در بررسیهاي پژوهشگران آمده است كه تغييراتی نظير هايپرپالژي،
هايپرتروفی درسلولهاي اپيتليوم و انحنا و چسبيدگی المال نوعی ساز
و كار دفاعی هستند و بهطوركلی اين عوارض منجر به افزايش فاصله
بين محيط خارجی و خون میشوند و در نتيجه بهعنوان مانعی براي
ورود آالينده میباشند ( Liebelو همکاران .)2013 ،پرخونی نوعی ساز
و كاردفاعی است كه از ايجاد عوارض در بافت آبشش در برابر ورود
آاليندهها جلوگيري میكند و يکی از علل ايجاد پرخونی
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گشاد شدن رگها و افزايش جريان خون بهدرون فيالمنتهاي آبششی
است (اقدامی و همکاران .)1392 ،همچنين هايپرپالژي و تکثير
غيرطبيعی سلولهاي اطراف المال موجب كاهش فضاي بين المال و
در نهايت باعث ايجاد حالت چسبيدگی در بافت آبشش میگردد
( Fracácioو همکاران .)2003 ،در مطالعه صورت گرفته توسط Miranda
و همکاران ( )2016در اثر مواجهه با نانوذرّات تيتانيومدياكسيد در
غلظتهاي  10 ،1 ،0/1ميکروگرم درليتر در بافت آبشش بچه ماهی
( )Prochilodus lineatusآسيبهايی نظير ادم ،هايپرپالژي و چسبيدگی
المالها مشاهده شد كه اين آسيبها همانند مطالعه حاضر ،وابسته به
غلظت نانوذرّات بوده است .بهعالوه ،نتايج كارهاي صورت گرفته
بهوسيله  Haoو همکاران ( )2009نشان داد كه نانوذرات تيتانيومدي
اكسيد در آبشش بچهماهی كپور سبب ايجاد آسيبهايی ازقبيل ضخيم
شدن رشته و المال و ادم در بافت آبشش شده است .همچنين مطالعه
ديگري نشان داده است كه نانوذرات تيتانيومدياكسيد در كپور معمولی
سبب تغييرات فيزيولوژيک غيرطبيعی و تغييرات رفتاري ،ادم و
هايپرپالژي در المالهاي آبششی و تغيير در ساختار و عملکرد آبشش
میگردد.
كبد يکی از اندامهاي مهم در بدن ماهيان است كه نقش اصلی
آن تنظيم سوخت و ساز بدن و سمزدايی میباشد .تاكنون مطالعات
بسياري در زمينه پاسخ آسيبشناسی بافت كبد پس از برخورد با
آاليندهها انجام شده است .بررسی غلظتهاي 1و 10ميلیگرم برليتر
نانوذرات تيتانيومدياكسيد در مدت زمان ( )14 ،7 ،0روز بر بافت
كبد تيالپياي رود نيل ) )Oreochromis niloticusنشان داد كه نانو
ذرات تيتانيومدياكسيد باعث تغييرات آسيبشناسی بافتی دركبد
نظير پيکنوزيس هستهاي ،واكوئله شدن سيتوپالسم و آپاپتوز شامل
نکروز جسم سلولی و هسته میشود .نکروز بسيار شديد در بافت كبد
تيالپياي رود نيل ،نشاندهنده حساسيت باالي بافت كبد در برابر
نانوذرات تيتانيومدياكسيد می باشد و اين نانوذرات میتوانند از طريق
سيستم گردش خون به بافت كبد نفوذ كنند ( Pereraو ،Pathiratne
 .)2012هم چنين تغييرات ساختاري مانند نکروز و آپاپتوز در بافت
كبد ماهی كپور معمولی ( )Cyprinus carpioبا نانوذرات تيتانيومدي
اكسيد گزارش شده است ( Haoو همکاران .)2009 ،در مطالعه حاضر
نيز هر دو تركيب نانوذرات و درشت ذرات منجر به بروز آسيبهاي
بافتی دركبد گورخر ماهی شدند .شدت عوارض در بافت كبد مشابه
بافت آبشش با افزايش غلظت اين مواد در آب افزايش يافت .اما با توجه
به نتايج بهدست آمده ،بهنظر میرسد كه تاثير نانو
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ذرات بيشتر از درشت ذرات بود .در اين مطالعه پرخونی و افزايش
قطر سينوزوئيدها در هر دو تيمار نانوذرات تيتانيومدياكسيد نسبت
به تيمار درشت ذرات آن شديدتر بود .پرخونی اغلب در سياهرگ باب
كبدي و گاهی در سياهرگهاي كوچک و سينوزوئيدي كبدي ايجاد
میشود ( Di Giullioو  .)2008 ،Hintonافزايش قطر سينوزوئيدها در
بافت كبد ناشی از قرارگيري در معرض آاليندهها است كه دراينحالت
فضاي سينوزوئيدي عريضتر و تعداد گلبولهاي قرمز بيشتر میشود.
اين عارضه معموالً همراه با ادم در فضاي سينوزوئيدي ،براي سميت
زدايی آاليندهها ايجاد میگردد ( Rodriguesو همکاران .)2010 ،از
ديگر عوارض مشاهده شده در بافت كبد واكوئله شدن سيتوپالسم بود
كه بيشترين عوارض در غلظت  10ميلیگرم برليتر نانوذرات تيتانيوم
دياكسيد مشاهده شد .همچنين افزايش مراكز مالنوماكروفاژ و تخريب
هپاتوسيتها در تيمار نانوذرات با شدت بيشتري مشاهده گرديد.
افزايش مراكز مالنو ماكروفاژ بهدليل استرس ناشی از آاليندهها ايجاد
میشود كه نوعی ايمنی غيراختصاصی بوده و در حفاظت از بافت كبد
نقش دارد (.)2009 ،Suresh
دستگاه گوارش بهدليل نقش قابل مالحظه در هضم و جذب
مواد غذايی ،در مطالعات بافتشناسی داراي اهميت میباشد (محمدي
و همکاران .)1395 ،در مطالعه  Mansouriو همکاران ( )2017نشان
داده شد كه قرارگيري قزلآالي رنگينكمان در معرض غلظتهاي ،1
 0/5و  0/1ميلیگرم برليتر نانوذرات تيتانيومدياكسيد بهمدت 14روز
منجر به ايجاد آسيبهاي رودهاي بهويژه در غلظتهاي باال شامل
تخريب پرزها ،فيوژن و واكوئله شدن موكوس روده گرديد .نانوذرات
تيتانيومدياكسيد میتوانند باعث القا استرس شده و منجر به
تهنشينی نانوذرات در لومن روده ماهيان و آسيب به آن گردند
( Federiciو همکاران .)2007 ،در اين پژوهش افزايش تعداد سلولهاي
جامی در تيمار نانوذرات تيتانيومدياكسيد نسبت به درشت ذرات
تيتانيومدياكسيد با شدت بيشتري مشاهده شد .همچنين تورم
سلولهاي جامی در تمام تيمارهاي تيتانيومدياكسيد مشاهده گرديد.
اين عوارض نوعی ساز و كار دفاعی سلول دربرابر ورود آاليندهها به
درون سلول هستند ( Suganthiو همکاران .)2015 ،بهعبارت ديگر
افزايش سلولهاي جامی منجر به حفاظت اپيتليوم روده در برابر
آاليندهها و تسهيل انتقال مواد غذايی میشود ( Carrassonو همکاران،
 .)2006از ديگر آسيبهاي مشاهده شده در بافت روده گورخرماهی
نکروز بود كه تنها در تيمار نانوذرات تيتانيومدياكسيد و با شدت
بيشتري در غلطت  10ميلیگرم برليتر نانوذرات تيتانيومدياكسيد
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مشاهده گرديد .همچنين  Cengizو همکاران ( )2001آسيبهايی
نظير ادم ،انحطاط بافت روده ،تجمع لنفوسيت در آستر روده ،حالت
پکنوتيک در هسته و نکروز در بافت روده ماهی))Gambusia affinis
را در مواجهه با اندوسولفان گزارش كردند .پرخونی بافت روده نيز تنها
در تيمار نانوذرات تيتانيومدياكسيد ديده شد كه اين مشاهده حاكی
از سميت بيشتر نانوذرات در مقايسه با درشت ذرات در بافت روده
گورخرماهی است.
طبق نتايج پژوهش حاضر ،مقايسه بين تيمار نانوذرات و درشت
ذرات نشان داد كه علیرغم تفاوت نسبتاً اندک بين اندازه دو نوع ذره
در اين مطالعه ،در تيمارهاي نانوذرات تيتانيومدياكسيد بهخصوص
تيمار با غلظت  10ميلیگرم برليتر آسيبهاي ايجاد شده در بافت
آبشش ،كبد و روده گورخرماهی نسبت به درشت ذرات تيتانيومدي
اكسيد شديدتر میباشد .طبق مطالعات انجام شده ،نانوذرات بهدليل
اندازه كوچکتر و واكنش سطح بيشتر ،توانايی نفوذ و تجمع بيشتري
به درون سلولهاي موجودات زنده را دارند ( Ispasو همکاران.)2009 ،
اين يافتهها مطابق نتايج مطالعه  Abdel-Khalekو همکاران ()2015
در زمينه مقايسه بين اثرات سمی نانوذرات اكسيدروي و درشت ذرات
آن در تيالپياي نيل ( )Oreochromis niloticusمیباشد كه درآن مطالعه
نشان داده شد كه سميّت نانوذرات اكسيدروي نسبت به درشت ذرات
آن بيشتر بود .بهطوركلی با توجه به نتايج بهدست آمده بهنظر
میرسد كه نانوذرات نسبت به حالت درشت ذرات خود تهديد جديتري
براي بومسازگان بوده و وجود مقدار اندک اين نانوذرات در بومسازگان
آبی براي سالمت آبزيانی چون ماهی خطرناک است .از اينرو ايجاد
روشهاي مناسب براي جلوگيري از ورود آاليندهها ازجمله نانوذرات
به محيطهاي آبی ضروري بهنظر میرسد .همچنين اجراي پژوهشهاي
وسيعتري در زمينه مقايسه اثرات سميّت ساير نانوذرات و درشت
ذرات آنها در آبزيان پيشنهاد میگردد.

منابع
.1

اقدامی ،م.؛ عریان ،س .و نظرحقیقی ،ف .1392 ،.تغييرات در
ساختار آبشش ماهی طاليی ( (Carassiu sauratusدر مواجهه نيمه
مزمن با آاليندههاي آلی .مجله فيزيولوژي و بيوتکنولوژي آبزيان.
سال ،1شماره ،2صفحات 97تا .177

.2

جوهری ،ع .1390 ،.كاربرد نانوذرات نقره در كاهش عفونت قارچی
بر انکوباسيون و قدرت آزادسازي تخم بر برخی از ويژگیهاي فيزيولوژيک

404

و ژنومی ماهی قزلآال رنگينكمان .پاياننامه دكترا گروه منابع
طبيعی ،دانشگاه تربيت مدرس 160 .صفحه.
.3

راکی ،م.؛ پیکانحیرتی ،ف .و درافشان ،س .1395 ،.تغييرات
آسيبشناسی بافت آبشش و كبد عروس ماهی زايندهرود
( )Petroleuciscus esfahaniپس از مواجهه با نانوذرات نقره و نيترات
نقره محلول در آب .نشريه پژوهشهاي ماهیشناسی كاربردي.
سال ،4شماره  ،4صفحات 79تا .95

.4

مزارعی ،س.؛ سجادی ،م.م.؛ سورینژاد ،ا.؛ جوهری ،س.ع .و
اسدی ،م .1396 ،.تعيين غلظت كشنده نانو نقره در ماهی گورخري
معمولی ( .)Aphanius dispar Rüppellمجله بومشناسی آبزيان .سال
 ،4شماره  ،4صفحات 110تا .115

.5

محمدزادهباران ،س.؛ وثوقی ،غ.؛ ماشینچیانمرادی ،ع.؛
عباسی ،ف .و قواممصطفوی ،پ .1388 ،.بررسی اثرغلظتهاي
گوناگون كلريد جيوه بر بافت عضالنی ماهی كلمه درياي خزر
( )Rutilus rutilusدر شرايط آزمايشگاهی .فصلنامه علمی پژوهشی
زيستشناسی جانوري .سال ،1شماره  ،4صفحات 41تا .50

.6

محمدی ،خ.؛ محمدیآذرم ،ح.؛ سالطی ،ا.پ .و رجبزاده
قطرمی ،ا .1395 ،.اثر سطوح مختلف نياسين در جيره بر بافت

شناسی كبد ،روده و فعاليت برخی آنزيمهاي كبدي ماهی كپور
معمولی ( .)Cyprinus carpioمجله منابع طبيعی ايران .دوره ،9
شماره  ،2صفحات  253تا .263
7.
Abdel-Khalek, A.A.; Kadry, M.; Hamed, A. and Marie,

M.A., 2015. Ecotoxicological Impacts of Zinc Metal in
;Comparison to its Nanoparticles in Nile tilapia
(Oreochromis niloticus). The Journal of Basic and Applied
Zoology. Vol.72, pp: 113-125.
Al-Bairuty, G.A., 2013. Histopathological Effects of Metal
and Metalic Nanoparticles on the Body Systems of Rainbow
trout )Oncorhynchus mykiss(. Ph. D Thesis, School of
Biomedical and Biological Sciences, University of
Plymouth. 319 p.
Al-Subiai, S.N.; Arlt, V.M.; Frickers, P.E.; Readman,
J.W.; Stolpe, B.; Lead, J.R.; Moody, A.J. and Jha,
A.N., 2012. Merging nano-Genotoxicology with Eco
Genotoxicology: An Integrated Approach to Determine
Interactive Genotoxic and Sub-Lethal Toxic Effects of C60
Fullerenes and Fluoranthene in Marine Mussels, Mytilus
sp. Mutation
Research/Genetic
Toxicology
and
Environmental Mutagenesis. Vol. 745, No.1, pp: 92-103.
Carrasson, M.; Grau, A.; Dopazo, L.R. and Crespo,
S.A., 2006. Histological, Histochemical and Ultrastructural
Study of the Digestive Tract of Dentex dentex (Pisces,

8.

9.

10.

1397  زمستان،4  شماره،سال دهم
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

405

Hao, L.; Chen, L.; Hao, J. and Zhong, N., 2013.
Bioaccumulation and Sub acute Toxicity of Zinc Oxide
Nanoparticles in Juvenile Carp (Cyprinus carpio): A
Comparative Study with its Bulk Counterparts.
Ecotoxicology and Environmental Saftey. Vol. 91, pp: 52-60.
Hashimoto, K.; Irie, H. and Fujishima, A., 2005. TiO2
Photocatalysis a Historical Overview and Future Prospects.
Japanese Journal of Applied Physics. Vol. 44, No. 12,
pp: 8269-8285.
Ispas, C.; Andreescu, D.; Patel, A.; Goia, D.V.;
Andreescu, S. and Wallace, K.N., 2009. Toxicity and
Developmental Defects of Different Sizes and Shape Nickel
Nanoparticles in Zebrafish. Environmental Science and
Technology. Vol. 43, No. 16, pp: 6349-6356.
Keller, A.A. and Lazareva, A., 2013. Predicted Releases of
Engineered Nanomaterials: From Global to Regional to
Local. Environmental Sciences and Technology Letter.
Vol. 1, pp: 65-70.
Liebel, S.; Tomotake, M.E.M. and Oliveira ribeiro,
C.A., 2013. Fish Histopathology as Biomarker to Evaluate
Water Quality. Ecotoxicology and Environmental
Contamination. Vol. 8, pp: 9-15.
Mansouri, B.; Maleki, A.; Johari, S.A.; Shahmoradi, B.;
Mohammadi, E. and Davari, B., 2017. Histopathological
Effects of Copper Oxide Nanoparticles on the Gill and
Intestine of Common Carp (Cyprinus carpio) in the Presence
of Titanium Dioxide Nanoparticles. Chemistry and Ecology.
Vol. 33, No. 4, PP: 295-308.
Miranda, R.G.; Grötzner, S.R.; Voigt, C.L.; Campos,
S.X.; Randi, M.A.F.; Oliveira ribeiro, C.A. and
Filipakneto, F., 2016. Effects of Realistic Concentrations of
TiO2 and ZnO Nanoparticles in Prochilodus lineatus
Juvenile Fish. Environmental Science and Pollution Research
Int. Vol. 23, pp: 5179-5188.
Perera, S. and Pathiratne, A., 2012. Haemato
immunological and Histological Responses in Nile tilapia,
Oreochromis niloticus Exposed to Titanium Dioxide
Nanoparticles. Sri Lanka Journal of Aquatic Sciences.
Vol. 17, pp: 1-18.
Rodrigues, R.V.; Miranda-Filho, K.C.; Gusmao, E.P.;
Moreira, C.B.; Romano, L.A. and Sampaio, L.A., 2010.
Deleterious Effects of Water-Soluble Fraction of Petroleum,
Diesel and Gasoline on Marine Pejerrey Odontesthes
argentinensis Larvae. Science of the Total Environment.
Vol. 408, pp: 2054-2059.
Roy, D.; Ghosh, D. and Kumar Mandal, D., 2013.
Cadmium Induced Histopathology in the Olfactory
Epithelium of a Snakehead Fish, Punctatus (Bloch).

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Sparidae). Histology and Histopathology. Vol. 21,
pp: 579-593.
Cengiz, E.I.; Unlu, E. and Balci, K., 2001. The
Histopathological Effects of Thiodan on the Liver and Gut of
Mosquitofish, Gambusia affinis. Journal of Environmental
Sciences Health B. Vol. 36, No. 1, pp: 75-85.
Chen, J.; Dong, X.; Zhao, J. and Tang, G., 2009. In Vivo
Acute Toxicity of Titanium Dioxide Nanoparticles to Mice
after Intraperitioneal Injection. Journal of Applied
Toxicology. Vol. 29, No. 4, pp: 330-337.
Di Giullio, R.T. and Hinton, D.E., 2008. The Toxicology of
Fishes. Taylor and Francis Group by CRC Press. New
York. 1071 p.
Evans, D.H.; Piermarini, P.M. and Choe, K.P., 2005. The
Multifunctional Fish Gill: Dominant Site of Gas Exchange,
Osmoregulation, Acid-Base Regulation, and Excretion of
Nitrogenous Waste. Physiological reviews. Vol. 85, No. 1,
pp: 97-177.
Fracácio, R.; Verani, N.F.; Espíndola, E.L.G.; Rocha, O.;
Rigolin-Sá, O. and Andrade, C.A., 2003. Alterations on
Growth and Gill Morphology of Danio rerio (Pisces,
Ciprinidae) Exposed to the Toxic Sediments. Brazilian
archives of Biology and Technology. Vol. 46, No. 4,
pp: 685-695.
Gaber, H.S., 2007. Impact of Certain Heavy Metals on the
Gill and Liver of the Nile tilapia )Oreochromis
niloticus(. Egyptian Journal of Aquatic Biology and
Fisheries. Vol. 11, No. 2, pp: 79-100.
Gao, Y.; Masuda, Y.; Seo, W.S.; Ohta, H. and Koumoto,
K., 2004. TiO2 Nanoparticles Prepared Using an Aqueous
Peroxotitanate Solution. Ceramics International. Vol. 30, No.
7, pp: 1365-1368.
Gernhöfer, M.; Pawert, M.; Schramm, M.; Müller, E. and
Triebskorn, R., 2001. Ultrastructural Biomarkers as Tools to
Characterize the Health Status of Fish in Contaminated
Streams. Journal of Aquatic Ecosystem Stress and Recovery
Formerly Journal of Aquatic Ecosystem Health.Vol. 8, No. 3,
pp: 241-260.
Gesto, M.; Soengas, J.L. and Migues, J.M., 2008. Acute
and Prolonged Stress Responses of Brain Monoaminergic
Activity and Plasma Cortisol level in Rainbow trout are
Modified by PAH Treatment. Aquatic Toxicology. Vol. 86,
No. 3, pp: 341-351.
Hao, L.; Wang, Z. and Xing, B., 2009. Effect of Sub acute
Exposure to TiO2 Nanoparticles on Oxidative Stress and
Histopathological Changes in Juvenile Carp )Cyprinus
carpio(. Journal of Environmental Sciences. Vol. 21,
No. 10, pp: 1459-1466.

....مقایسه اثرات مزمن نانوذرات و درشت ذرات تیتانیومدیاکسید در بافتهای آبشش

31.

32.
33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

محجوبیانلنگرودی و نعیمی

International Journal of Aquatic Biology. Vol. 1, No. 5,
pp: 221-227.
Schrand, A.M.; Braydich-Stolle, L.K.; Schlager, J.J.; Dai,
L. and Hussain, S.M., 2008. Can Silver Nanoparticles be
Useful as Potential Biological Labels? Nanotechnology.
Vol. 19, No. 23, pp: 45433-5707.
Shaw, B.J., 2011. The Ecotoxicology of Engineered
Nanoparticles to Freshwater Fish. Ph.D. Thesis, University of
Plymouth. 325 p.
Subashkumar, S. and Selvanayagam, M., 2014. First
Report on: Acute toxicity and Gill Histopathology of Fresh
Water Fish (Cyprinus carpio) Exposed to Zinc Oxide (ZnO)
Nanoparticles. Journal of Scientific and Research
Publications.Vol. 4, No. 3, pp: 2250-3153.
Suresh, N., 2009. Effect of Benzo(Alpha)P yrene on liver,
Spleen and Kidney Melanomacrophage Centers in Tilapia
mossambica. Journal of Environmental Biology. Vol. 30,
No. 40, pp: 505-508.
Sumanas, S. and Lin, S., 2004. Zebrafish as a Model System
for Drug Target Screening and Validation. Drug Discovery
Today: Targets.Vol. 3, No. 3, pp: 89-96.
Suganthi, P.; Murali, M.; Sadiq Bukhari, A.; Syed
Mohamed, H.E.; Basu, H. and Singhal, R.K., 2015.
Behavioural and Histological Variations in Oreochromis
mossambicus after Exposure to ZnO Nanoparticles.
International Journal of Applied Research. Vol. 1,
pp: 524-531.
Venkatachalam, N.; Palanichamy, M. and Murugesan,
V., 2007. Sol gel Preparation and Characterization of Nano
size TiO2: it’s Photocatalytic Performance. Materials
Chemistry and Physics. Vol. 104, No. 2, pp: 454-459.
White, R.M.; Sessa, A.; Burke, C.; Bowman, T.; LeBlanc,
J.; Ceol, C.; Bourque, C.; Dovey, M.; Goessling, W.;
Burns, C.E. and Zon, L.I., 2008. Transparent Adult
Zebrafish as a Tool for in Vivo Transplantation
Analysis. Cell Stem Cell. Vol. 2, No. 2, pp: 183-189.
Yang, J.; Mei S. and Ferreira, J.M.F., 2001. Hydrothermal
Synthesis of TiO2 Nanopowders from Tetraalkylammonium
Hydroxide Peptized Sols. Materials Science and Engineering.
Vol. 15, pp: 183-185.

406

