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چکیده
در این تحقیق ،تاثیر نانو ذره آهن بر آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTو آالنین آمینوترانسفراز ( )ALTسرم و فلور باکتریایی
روده قزلآالی رنگینکمان ) (Oncorhynchus mykissمورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور ماهیان پس از زیستسنجی با میانگین وزن
 12/94±0/35گرم (میانگین ±انحراف معیار) بهصورت تصادفی در  12مخزن  500لیتری ( 30عدد در هر مخزن) رهاسازی و با رژیمهای غذایی
مختلف ،دو بار در روز ،بهمدت هشت هفته تغذیه گردیدند .برای هر تیمار سه تکرار درنظر گرفته شد .جیره غذایی تیمار شاهد با اضافه کردن 60
میلیگرم بر کیلوگرم پودر  FeSO4.7H2Oبه سایر مواد خشک جیره و جیره سایر تیمارهای حاوی نانو ذرات آهن با اضافه کردن  60 ،30و 90
میلیگرم بر کیلوگرم نانو ذرات  Fe3O4بهعنوان منبع آهن (جایگزین سولفات آهن) به جیره پایه ،آماده گردید .زیستسنجی برای بررسی وزن
بدن هر  14روز یکبار صورت گرفت .جهت اندازهگیری آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTو آالنین آمینوترانسفراز ( )ALTو فلور
باکتریایی روده در پایان دوره آزمایشی از ماهیان بهصورت تصادفی ( 3عدد از هر تکرار) نمونهگیری صورت گرفت .باتوجه به نتایج باالترین
میزان  ASTو  ALTدر تیمار شاهد و تیمار حاوی  60میلیگرم برکیلوگرم نانو ذره آهن بهدست آمد و همچنین بین تیمار شاهد و تیمار حاوی90
میلیگرم برکیلوگرم نانو ذره آهن نیز اختالف معنیدار بود (.(P<0/05کمترین میزان این آنزیمها در تیمار حاوی  30میلیگرم برکیلوگرم نانو ذره
آهن مشاهده گردید که اختالف معنیداری با تیمار حاوی  90میلیگرم برکیلوگرم نانو ذره آهن نداشت ( .(P>0/05همچنین دوزهای مختلف
نانو ذره آهن تاثیر معنیداری بر میزان باکتریهای اسیدالکتیک روده ماهی قزلآالی رنگینکمان نداشت ،اما تعداد کل باکتریهای روده (توتال
کانت) در تیمار حاوی  30میلی گرم نانوذره آهن در کیلوگرم غذا بهطور معنیداری نسبت به سایر تیمارها کمتر بود (.(P<0/05
کلمات کلیدی :نانو ذره ،آهن ،آنزیمهای متابولیک ،باکتری ،قزلآالی رنگینکمان
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مقدمه

مواد و روشها

نانو فناوری درک و کنترل ماده در ابعاد  1تا  100نانومتر است
که در آن پدیدههای منحصر بهفرد ،کاربردهای جدید و شگرفی را ممکن
میسازند (راشدی و همکاران .)1389 ،در سالهای گذشته توجه
زیادی به سنتز ذرات آهن در اندازه نانو معطوف شده است که دلیل
این امر افزایش تواناییهای این ذرات با افزایش مساحت سطح و
افزایش فعالیت سطحی در ابعاد نانو است ( Sunو همکاران.)2006 ،
فلز آهن در گروه عناصر ضروری قرار دارد چرا که نقش مهمی در
سیستمهای زیستی ایفا میکند .آهن برای بسیاری از فرایندهای
متابولیکی نظیر حمل اکسیژن ،متابولیسم داروها ،سنتز استروئیدها،
سنتز  ،DNAتولید  ATPو نقل و انتقال الکترونها نیاز است (،Crichton
 .)1991همچنین آهن یکی از مهمترین مواد معدنی در جریان زندگی
باکتریها بوده و در سنتز مواد سلولی برای رشد طبیعی میکروبها
الزم است (نایبی .)1369 ،البته عناصر ضروری ازجمله آهن زمانیکه
بیش از حد دریافت شوند ،میتوانند اثرات سمی ایجاد کنند (Mendil
و همکاران Talor .)2005 ،و  )2009( Websterبیان کردند غلظتهای
مختلف نانو ذرات اکسیدآهن سوپر پارا مغناطیس ( 1 ،0/1و  2میلیگرم
بر میلیلیتر) منجر به کاهش تصاعدی تراکم باکتری Staphylococcus
 epidermidisمیشود .همچنین  Babushkinaو همکاران ( )2010بیان
نمودند ،نانو ذرات آهن در غلظت کم اثر تحریککنندگی و در غلظتهای
باال اثر بازدارندگی روی رشد باکتری  Staphylococcus aureusدارند.
همچنین  Tranو همکاران ( )2010اثر غلظتهای مختلف Fe2O3
(غلظت پایین ،0/03متوسط  0/3و زیاد  3میلی گرم بر میلیلیتر) را
بر باکتری  S. aureusدر شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند.
نتایج تحقیق آنها نشان داد که انکوباسیون با غلظتهای باال بهطور
معنیداری منجر به کاهش نسبت سلولهای زنده به مرده میشود.
آنزیمهای سرمی ازجمله آالنین آمینوترانسفراز ) (ALTو آسپارتات
آمینوترانسفراز ) (ASTشاخصهای بسیار مهمی در ارزیابی سالمتی
ماهیان هستند که در متابولیسم پروتئین و همچنین آمینواسیدها
نقش دارند ( Peresو همکاران Karthikeyeni .)2014 ،و همکاران()2013
بیان کردند ،نانو ذرات اکسید آهن منجر به تغییرات مثبت و معنی-
داری در عوامل بیولوژیکی (آنزیمهای  ASTو  ALTسرم) ماهی
تیالپیای موزامبیک میشوند .باتوجه به کمبود اطالعات درباره تاثیر نانو
ذرات آهن بر آنزیمهای متابولیک سرم و باکتریهای روده ماهیان ،در
این تحقیق اثرات نانوذره  Fe3O4بر آنزیمهای  ASTو  ALTسرم و فلور
باکتریایی روده ماهی قزلآالی رنگینکمان مورد بررسی قرار گرفت.

این تحقیق در شرکت ریز جلبکی پارسیان واقع در شهرک نیمه
صنعتی پارک علم و فناوری فشتام ،استان گیالن ،انجام شد .در این
تحقیق از نانو ذرات آهن ) (Fe3O4در اندازه  8-10نانومتر که از
شرکت  NGCواقع در پارک علم و فناوری گیالن (رشت-ایران) خریداری
شده بود استفاده گردید .تغذیه بچهماهیان بهوسیله جیره دستساز با
ترکیب زیر (جدول  2 ،1و  )3صورت گرفت.
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جدول  :1ترکیب جیره پایه
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

میزان در جیره %
2/5
9
7/84
3
48
12/29
2/4778
9/85
0/02
0/5
1/5
1/5
1/5
0/0222

ترکیبات
ژالتین
نشاسته
آرد گندم
آرد ذرت
پودر ماهی
پودر سویا
سلولز
روغن ماهی
Cویتامین
کولین کلراید
متیونین
لیزین
مخلوط ویتامینی
مخلوط معدنی (جدول )2

جدول  :2ترکیبات مخلوط معدنی بدون افزودن آهن در جیره
غذایی قزلآالی رنگینکمان
ترکیبات
سولفات منگنز
سولفات مس
یدید پتاسیم
سولفات روی

ردیف
1
2
3
4

میزان میلیگرم  /کیلوگرم
50
6
6
100

جدول  :3آنالیز جیره پایه
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

میزان در جیره ()%
ترکیبات مغذی
45
پروتئین خام
14
چربی خام
7/5
رطوبت
5
خاکستر
24
کربوهیدرات
1/5
فیبر
4710
انرژی خام (کیلوکالری/کیلوگرم)
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جیرههای آزمایشی :برای تهیه جیرههای آزمایشی مواد اولیه

میخک ،با استفاده از پنبه الکل  70درصد قسمت شکمی ماهیان ضد
عفونی گردید .در شرایط استریل ناحیه شکمی ماهیان با تیغ اسکالپل
استریل برش و روده خارج شد .روده پس از تخلیه کامل ،سه بار توسط
سرم فیزیولوژی استریل شستشو و پس از هموژنیزاسیون با استفاده
از سرم فیزیولوژی استریل رقتهای  10 -1تا  10 -5از آن تهیه گردید.
از رقتهای تهیه شده روده بهمیزان  0/1میلیلیتر بر روی محیطهای
کشت ) TSA(Tryptic Soy Agarبهمنظور شمارش کلی باکتریهای
روده و محیط کشت اختصاصی باکتریهای اسیدالکتیک  MRSتلقیح
انجام شد .انکوباسیون پلیتهای  TSAدر شرایط هوازی و  MRSدر
شرایط بیهوازی بهترتیب در دمای  25˚Cو  30 ˚Cانجام و پس از
انکوباسیون ،باکتریهای هر پلیت برحسب واحد کلنی ( )CFUدر گرم،
مورد شمارش قرار گرفت ( Merrifieldو همکاران.)2011 ،

شرایط انجام آزمایش :قبل از شروع آزمایش بچهماهیان بهمدت
 21روز با محیط سازگار شدند .سپس ماهیان پس از زیستسنجی با
میانگین وزن  12/94±0/35گرم (میانگین ±انحراف معیار) بهصورت
تصادفی در  12مخزن  500لیتری ( 30عدد در هر مخزن) ریخته
شدند و با رژیمهای غذایی مختلف 4 ،تیمار مختلف ،بهمدت هشت
هفته تغذیه گردیدند .برای هر تیمار سه تکرار درنظر گرفته شد .ماهیان
دوبار در روز بهمیزان  5درصد وزن بدن در ماه اول و  3درصد وزن
بدن در ماه دوم تغذیه شدند .زیستسنجی برای بررسی وزن بدن هر
 14روز یکبار صورت گرفت .تعویض آب بهوسیله سیفون کردن بهصورت
روزانه انجام شد .همچنین کیفیت آب در طی مدت تحقیق بهصورت
روزانه بررسی گردید .بهطور میانگین ،پی اچ آب  7/99±0/2و دمای
آب 16/71±1/35درجه سانتیگراد بود.

روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها :طرح کلی این تحقیق

خشک (جدول  ،)1آسیاب شده و با یکدیگر مخلوط شدند ،جیره تیمار
شاهد با اضافه کردن  60میلیگرم بر کیلوگرم پودر FeSO4.7H2O
(خریداری شده از شرکت  ،Sigma-Aldrichایاالت متحده آمریکا) به
عنوان منبع آهن (مشابه غذاهای تجاری) به سایر مواد خشک جیره و
جیره سایر تیمارهای حاوی نانو ذرات آهن با اضافه کردن  60 ،30و
 90میلیگرم بر کیلوگرم نانوذرات  Fe3O4بهعنوان منبع آهن به جیره
پایه آماده گردید ،سپس روغن و آب به آنها اضافه شد .مخلوط خمیری
از چرخ گوشت عبور داده شده و پس از آن ،رشتهها در داخل آون با
دمای حدود  45درجه سانتیگراد خشک گردیدند ،سپس بهصورت
پلیت درآمدند و مورد آنالیز از نظر پروتئین ،چربی ،کربوهیدرات و
خاکستر قرار گرفتند (جدول .)3

بررسی آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینو
ترانسفراز سرم :جهت اندازهگیری آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز
( )ASTو آالنین آمینوترانسفراز ( ،)ALTدر پایان دوره آزمایشی از
ماهیان بهصورت تصادفی ( 3عدد از هر تکرار) نمونهبرداری و با
استفاده از سرنگ از قسمت ساقه دمی خونگیری صورت گرفت.
نمونههای خون پس از جمعآوری از ماهیان بهمدت  15دقیقه با
 3000دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند و سرم آنها به کمک سمپلر
 100میکرون جدا و برای انجام آنالیزها در فریزر  -20درجه سانتیگراد
نگهداری گردید .سپس اندازهگیری آنزیمهای فوق توسط دستگاه طیف
سنج نوری و با استفاده از کیتهای آزمایشگاهی شرکت پارس آزمون
انجام گرفت ( Shahsavaniو همکاران.)2010 ،
بررسی فلور باکتریایی روده :برای شمارش باکتریهای روده
در انتهای دوره تعداد  3ماهی از هر تکرار بهطور تصادفی صید و به
آزمایشگاه انتقال داده شد .پس از بیهوشی ماهیان توسط پودر گل

طرح کامالً تصادفی بود .جهت آزمون تاثیر مقادیر نانو ذره آهن جیره
بر آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز ،آالنین آمینوترانسفراز و فلور
باکتریایی روده بچهماهی قزلآالی رنگینکمان از آنالیز واریانس یکطرفه
و آزمون دانکن استفاده شد .تمامی آنالیزهای آماری با استفاده از برنامه
نرمافزاری  SPSS 18مورد ارزیابی قرارگرفت .وجود یا عدم وجود اختالف
معنیدار در سطح  %5مشخص شد.

نتایج
آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفر

از سرم :با توجه به نتایج بهدست آمده میزان آسپارتات آمینوترانسفراز
( )ASTو آالنین آمینوترانسفراز ( )ALTدر تیمار شاهد بهطور معنیداری
باالتر از تیمارهای حاوی  30و  90میلیگرم بر کیلوگرم نانو ذره آهن
بود ( (P<0/05اما اختالف معنیداری بین تیمار شاهد با تیمار حاوی
 60میلیگرم بر کیلوگرم نانوذره آهن مشاهده نگردید (.(P>0/05
همچنین بین تیمارهای حاوی  30و  90میلیگرم بر کیلوگرم نانوذره
آهن و بین تیمارهای حاوی  60و  90میلیگرم بر کیلوگرم نانوذره
آهن اختالف معنیداری وجود نداشت (( (P>0/05جدول .)4
فلور باکتریایی روده :همانطورکه در جدول  5مشاهده میگردد
دزهای مختلف نانوذره آهن تاثیر معنیداری بر میزان باکتریهای اسید
الکتیک روده ماهی قزلآالی رنگینکمان نداشت ( ،(P>0/05اما تعداد
کل باکتریهای روده (توتال کانت) در تیمار حاوی  30میلیگرم نانوذره
آهن در کیلوگرم غذا بهطور معنیداری نسبت به سایر تیمارها کمتر
بود ( (P<0/05درحالیکه اختالف معنیداری بین تیمارهای دیگر
وجود نداشت (.(P>0/05
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جدول  :4تاثیر دزهای مختلف نانو ذره آهن در جیره بر آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز سرم ماهی قزلآالی رنگین
کمان )(Onchorhynchus mykiss

 90میلیگرم/کیلوگرم

 60میلیگرم/کیلوگرم

 30میلیگرم/کیلوگرم

شاهد ( 60میلیگرم/کیلوگرم

نانو ذره آهن

نانو ذره آهن

نانو ذره آهن

سولفات آهن)

)AST (u/L

174/50±66/50bc

234/50±17/50ab

117/50±3/50c

286/50±25/50a

)ALT (u/L

3/50±1/50bc

4/75±0/25ab

2/00±0/00c

7/25±2/25a

حروف مختلف نشان دهنده اختالف معنیدار در هر ردیف میباشد (.(P<0/05

جدول :5

تاثیر دزهای مختلف نانو ذره آهن در جیره بر فلور باکتریایی روده ماهی قزلآالی رنگینکمان )(Onchorhynchus mykiss

تیمارها

شمارش کلی باکتریها )(Log CFU g- 1
6/05±0/04a

شاهد ( 60میلیگرم/کیلوگرم سولفات آهن)
 30میلیگرم/کیلوگرم نانو ذره آهن

b

 60میلیگرم/کیلوگرم نانو ذره آهن

a

 90میلیگرم/کیلوگرم نانو ذره آهن

a

باکتریهای اسیدالکتیک )(Log CFU g- 1
0/57±0/06
0/59±0/04

4/16±0/09

0/61±0/04

5/99±0/06

0/60±0/09

5/97±0/04

حروف مختلف نشان دهنده اختالف معنیدار در هر ردیف میباشد (.(P<0/05

بحث
در این مطالعه اثر نانو ذرات آهن بر آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز
و آالنین آمینوترانسفراز سرم و فلور باکتریایی روده ماهی قزلآالی
رنگینکمان ،یکی از محبوبترین ماهیان مصرفی در ایران بررسی گردید
تا در اثر تماس ماهیان با این نانوذره بهمدت هشت هفته تأثیر آن
بررسی و در صورت مشاهده اثرات سوء یا مفید نقطه عطفی برای انجام
پژوهشهای بعدی در زمینه این عنصر در سطح نانوذره باشد .ماهی
قزلآالی رنگینکمان دارای توانایی بالقوه برای مطالعات مولکولی
متابولیسم آهن بهعلت ویژگی ذخیرهسازی آهن در خون و شکلهای
تجمع بافتی آهن میباشد ،همچنین  Buryو همکاران ( )2003پیشنهاد
کردند که ماهی قزلآالی رنگینکمان یک مدل خوب برای مطالعات
آینده روی متابولیسم آهن در مهرهداران است .مقدار آهن در ماهی
نسبت به پستانداران بسیار پایین است ( Van Dijkو همکاران.)1975 ،
بهنظر میرسد که مکانیسم جذب آهن از لوله گوارش و ذخیره و ترشح
آن در ماهیان مشابه سایر مهرهداران باشد .اگرچه قسمت اعظم جذب
آهن در موکوس روده صورت میپذیرد ،بخشی نیز از طریق غشای
آبششها جذب میشود ،اما غذا منبع اصلی تأمین آهن برای متابولیسم
است .در ماهی قزلآالی رنگینکمان آهن از حفره صفاقی جذب شده
و در غلظتهای باالتر در کبد ،طحال و قسمت قدامی کلیه ذخیره
میشود ( Buryو  .)2003 ،Grosellدر تحقیق حاضر نیز جهت بررسی
تأثیر نانوذرات اکسید آهن این نانوذرات در غلظتهای مختلف به غذای
ماهیان افزوده شدند.
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سنجش سطوح آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین
آمینوترانسفراز بهطور وسیعی در ارزیابی آسیبهای کبدی مورد بررسی
قرار میگیرد .آسیبهای ایجاد شده به اندازه ،غلظت و نحوه ورود نانو
ذره بستگی دارد ( .)2010 ،Rezae Ranjbar Sardariدر این تحقیق
باالترین میزان  ASTو  ALTدر تیمار شاهد و تیمار حاوی  60میلیگرم/
کیلوگرم نانوذره آهن بود ( (P<0/05و میزان این آنزیمها در تیمار شاهد
بهطور معنیداری بیشتر از تیمار حاوی  30و  90میلیگرم بر کیلوگرم
نانوذره آهن بود اما بین این دو تیمار اختالف معنیداری وجود نداشت
( .(P>0/05همچنین کمترین میزان آنزیمهای  ASTو  ALTدر تیمار
حاوی  30میلیگرم بر کیلوگرم نانوذره آهن مشاهده شد که بهطور
معنیداری از تیمار شاهد و تیمار حاوی  60میلیگرم/کیلوگرم نانوذره
آهن کمتر بود ( .(P<0/05با توجه به مطالعات انجام شده هرگونه
آسیب به غشای سلولی منجر به رهاسازی این آنزیمها به گردش خون
میشود ( Banaeiو همکاران )2011 ،اما در مواردی نیز گزارشهایی
در رابطه با کاهش این آنزیمها در مسمومیتها وجود دارد .بهعبارت
دیگر در مسمومیتها هم کاهش و هم افزایش این آنزیمها ثبت شده
است (قاسمی و همکاران .)1396 ،در گزارشی توسط  Shubayerو
همکاران ( )2009مشخص شد که مهمترین علت عدم تأثیرات سمی
نانوذرات اکسیدآهن بر جانوران ،حذف سریع آنها از جریان خون توسط
ماکروفاژهای موجود در کبد ،طحال و گرههای لنفاوی است که البته
این حذف سریع پس از پدیده اپسونیزاسیون (تجمع پروتئینهای
خون در اطراف نانوذرات) رخ میدهد که باعث تحریک سیستم ایمنی
3

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

و دفع نانوذرات میشود .بنابراین بسیاری از نانوذرات تزریق شده به
سرعت از جریان خون خارج و فقط مقدار کمی از آنها فرصت نفوذ و
ورود به اندامهای مختلف بدن را پیدا میکنند و در نتیجه اثرات جانبی
چندانی ایجاد نمیکنند .در بررسیهای دقیقتر ثابت شده است که
سلولهای کوپفر کبد نقش اصلی و مرکزی را در خارج کردن نانوذرات
مختلف از جریان خون بر عهده دارند ( Sadauskasو همکاران.)2007 ،
همچنین  Shariffiو همکاران ( )2001بیان نمودند در عفونتهایی
که آسیب کبدی را با خود به همراه دارند مقدار آنزیمهای  ASTو ALT
کاهش مییابند .اما بهطور مغایر با نتیجه تحقیق حاضر ،شیربند ()1390
مشاهده کرد غلظت سرمی آنزیمهای  ALPو  ALTدر سرم خون
موشهای دریافتکننده دزهای حداقل و متوسط نانوذرات اکسیدآهن
(0/02و  0/05میلیگرم بر کیلوگرم که در یک میلیلیتر آب مقطر حل
شده بود) نسبت به گروه شاهد تغییر معنیداری را نداشت .اما غلظت
سرمی در گروه دریافتکننده دز حداکثر ( 0/15میلیگرم بر کیلوگرم)
نسبت به گروه شاهد افزایش معنیداری را در  ALTنشان داد .همچنین
در گروههای دریافتکننده دز متوسط و حداکثر نانو ذره آهن غلظت
سرمی آنزیم ASTنسبت به گروه شاهد افزایش معنیداری داشت .بررسی
بافتشناسی کبد موش نیز بیانگر این موضوع بود که احتماالً نانو ذرات
اکسیدآهن با تخریب سلولهای هپاتوسیت و با تاثیر بر نفوذپذیری غشای
سلولهای کبدی غلظت سرمی آنزیمها را تغییر میدهند .راد ()1390
بیان نمود نانو ذرات اکسید آهن ( )Fe2O3بر سیستم ایمنی و مراکز
خونساز موش تاثیرگذار بوده و در دراز مدت باعث تغییر در سلولهای
خونی و نیز در دیگر پارامترها میشود .نانو ذرات اکسیدآهن عالوه بر
اینکه سبب کاهش سلولهای سیستم ایمنی بدن میگردد با تخریب
سلولهای هپاتوسیت و با تاثیر بر نفوذپذیری غشای سلولهای کبدی
غلظت سرمی آنزیمها را تغییر داده که افزایش ورود آنزیمها ( ALT,
 )AST, ALPبهداخل پالسمای خون ،آسیب کبدی را ثابت میکند.
بهطورکلی با توجه به اینکه میزان این آنزیمها در سرم خون ماهی
قزلآالی رنگینکمان در تحقیقات مختلف ،متفاوت بیان شده است
(خارا و همکاران ،1392 ،بنایی و همکاران1391 ،؛ غفاری و خسروانی
زاده1391 ،؛ مرتضویتبریزی و همکاران )1390 ،و اینکه قابلیت
دسترسی زیستی به عناصر ضروری متغیر است و بستگی به ترکیب جیره
غذایی دارد ( Halverو  ،)1989 ،Hardlyهمچنین با توجه به عدم
وجود مطالعات مشابه روی ماهی قزلآالی رنگینکمان ،بهنظر میرسد
نیاز به تحقیق بیشتر در استفاده از این فاکتورها در جهت پیشبینی
وضعیت سالمت ماهیان در زمان استفاده از نانوذرات در جیره غذایی
ماهیان ،وجود دارد.
با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق ،دزهای مختلف نانوذره
آهن تاثیر معنیداری بر میزان باکتریهای اسید

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

الکتیک روده ماهی قزلآالی رنگینکمان نداشت (.(P>0/05
 Shrivastavaو همکاران ( )2007بیان نمودند نانوذرات نقره بهعلت
گرم مثبت بودن باکتریهای اسیدالکتیک و داشتن الیه پپتیدوگلیکان
ضخیم نمیتوانند تاثیر چندانی روی این باکتریها داشته باشند .در
تحقیق حاضر تعداد کل باکتریهای روده در تیمار حاوی  30میلیگرم
نانوذره آهن در کیلوگرم غذا بهطور معنیداری نسبت به سایر تیمارها
کمتر بود ( (P<0/05اما بین سایر تیمارها اختالف معنیداری وجود
نداشت ( .(P>0/05نتایج حاصل از مطالعه انجام شده توسط ساالریجو
و همکاران ( )1391نشان داد نانوذره نقره تاثیر معنیداری بر باکتریهای
اسیدالکتیک روده ماهی قزلآالی رنگینکمان پرورشی نداشت .کلباسی
و همکاران ( )1391جمعیت باکتریایی روده ماهیان قزلآالی رنگین
کمان پرورشی را که در معرض نانوذرات نقره بهمیزان  1و صفر میلیگرم
در لیتر بهمدت 14روز قرار گرفته بودند را مورد بررسی قرار دادند ،در
این مطالعه تعداد باکتریهای اسیدالکتیکی ،مزوفیل و انتروباکتریاسه
روده ماهیان در برابر نانوذرات نقره تغییری از خود نشان ندادند و بیان
شد احتماالً دز نانوذرات نقره در حدی نبوده است که باعث تغییر در
میزان باکتریهای روده این ماهی شود .مغایر با نتایج این تحقیق،
نتایج تحقیقات خورشیدی و همکاران ( )1394نشان داد که با افزایش
غلظت نانوذرات نقره ،جمعیت باکتریهای کل ،مزوفیل ،انتروباکتریاسه
و اسیدالکتیکی در بافتهای روده و پوست ماهی کپور علفخوار بهطور
معنیداری کاهش یافت .همچنین در طی دوران نگهداری ماهی،
باکتریهای انتروباکتریاسه و باکتریهای اسیدالکتیکی در بافتهای
روده و پوست بهترتیب کمترین و بیشترین تغییرات را داشتند .این
مطالعه بهوضوح نشان داد که خواص ضدباکتریایی نانوذرات نقره بسته
به گروههای مختلف باکتریایی ،متفاوت است .علت این تفاوت نتیجه
در دو گونه قزلآالی رنگینکمان و کپور علفخوار را میتوان به تفاوت
شرایط محیط دستگاه گوارش این دو گونه نسبت داد .بهطوریکه
مطالعهای که توسط  Mickenieneو  )2001( Šyvokieneروی اثر
فلزات مس ،نیکل ،روی و آهن بر باکتریهای انتروباکتریاسه دستگاه
گوارش ماهی انجام شد مشخص شد که در اثر این فلزات باکتریهای
انتروباکتریاسه بهمیزان زیادی کاهش پیدا کردهاند در نتیجه هنوز این
احتمال وجود دارد که با افزایش دز نانوذرات جمعیت باکتریها بهطور
معنیداری کاهش یابد .تغییر شرایط تغذیهای و محیطی میتواند
میکرواکوسیستم لوله گوارش ماهی را تغییر دهد همچنین در زمان
شرایط استرسزا ممکن است فلور باکتریایی روده تغییر کند (LeaMaster
و همکاران1997 ،؛  Ringùو همکاران .)2000 ،بنابراین این احتمال
وجود دارد که دز نانوذرات ورودی به روده کم بوده و تنها اثر تحریک
کننده رشد روی باکتریها داشته است ( Babushkinaو همکاران،
2010؛  Tranو همکاران.)2010 ،
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تاثیر نانو ذره آهن بر آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز سرم و فلور....

بهطورکلی ،این تحقیق نشان داد  60میلیگرم بر کیلوگرم نانو
ذرات آهن در جیره ،بر میزان آنزیمهای  ASTو  ALTو فلورباکتریایی
روده در مقایسه با  60میلیگرم در کیلوگرم  FeSO4تاثیر معنیداری
نداشت اما با توجه به نتایج ،میزان  30میلیگرم بر کیلوگرم نانوذرات
آهن در جیره پیشنهاد نمیگردد .فناوری نانو بدون شک فرصت بزرگی
برای اقتصاد و توسعه پایدار منابع آبزی در بسیاری از کشورها را ارائه
میدهد .اگرچه کاربرد فناوری نانو هنوز در مراحل اولیه در حوزه آبزی
پروری است ،اما ممکن است پتانسیل حل بسیاری از مشکالت موجود
در آبزیپروری و شیالت را با نوآوری فنی بهتر در سطوح مختلف داشته
باشد .در نهایت الزم به ذکر است که کاربرد نانوذرات مختلف ،مطالعات
دقیق و جامعتری را پیرامون تأثیرات این نانوذرات بر موجودات زنده
میطلبد .استفاده از مدلهای حیوانی متفاوت و نحوههای مختلف
تیمار و نانوذرات بهدست آمده از منابع مختلف با ترکیبات و قطرهای
مختلف ،افقهای نوینی را جهت بررسی کاربردهای فناوری نانو در آبزی
پروری نمایان میکند.

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان .سال  ،3شماره  ،4صفحات  79تا
.94
.4

راد ،س .1390 ،.بررسی اثرات نانو ذرات اکسیدآهن بر سلولهای
خونی و میزان آنزیمهای کبدی موجود در خون موش صحرایی نر.
پایاننامه کارشناسیارشد رشته علوم جانوری گرایش فیزیولوژی.
دانشگاه پیام نور .دانشکده علوم پایه .گروه علمی زیستشناسی129 .
صفحه.

.5

راشدی ،ح.؛ عموعابدینی ،ق .و اسکندری ،س .1389 ،.زیست
فناوری نانو .تالیف :پاپازوگلو ،الف .و پارتا ساراسی ،الف ،.انتشارات
دانشگاه تهران 160 .صفحه.

.6

ساالریجو ،ح.؛ کلباسی ،م .و عبداهللزاده ،ا .1391 ،.تاثیر نانو
ذرات نقره کلوئیدی بر فلور باکتریایی پوست ماهی قزلآالی رنگین
کمان .مجله اقیانوسشناسی .دوره  ،3شماره  ،11صفحات  83تا .90

.7

شیربند ،ع .1390 ،.بررسی تأثیر غلظت نانو ذرات اکسیدآهن (10
نانومتر) بر بافتهای تیروئید وکبد و میزان غلظت هورمونهای
تیروئیدی و آنزیمهای کبدی در خون موش صحرایی .پایاننامه
کارشناسیارشد علوم جانوری گرایش فیزیولوژی .دانشگاه پیام نور.

تشکر و قدردانی

دانشکده علوم پایه مرکز تهران 78 .صفحه.

در پایان از تمام عزیزانی که در انجام این تحقیق از هیچگونه
کمک و کوششی دریغ نورزیدند بهویژه شرکت ریزجلبکی پارسیان و
مدیر عامل محترم آن ،آقای حمید دنیایی داریان بهعنوان حامی مالی

شاخصهای آنزیمی و بافتشناسی ماهی قزلآالی رنگینکمان

و تمامی کارکنان زحمتکش این مجموعه تشکر و قدردانی میگردد.

( .)Oncorhynchus mykissمجله پاتوبیولوژی مقایسهای .سال ،9

.8

غفاری ،م .و خسروانیزاده ،ع .1391 ،.اثر اسانس گل میخک
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