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چکیده
در این مطالعه بهمنظور بررسی اثرات نقره بر ماهی کپورمعمولی ،ماهیان در معرض غلظتهای تحت حاد نانوذرات نقره و نیترات نقره
قرار گرفتند .برای این منظور ابتدا غلظت حاد  %50و  96ساعته برای نانوذرات نقره و نیترات نقره بهدست آمد و سپس ماهیان بهمدت  21روز در
معرض غلظتهای تحت حاد قرار ( 0/04و  0/08میلیگرم در لیتر نانوذرات نقره و  0/025و  0/045میلیگرم در لیتر نیترات نقره) گرفتند و
شاخصهای مورد نظر اندازهگیری قرار گرفت .پس از درمعرض قرارگیری با دو شکل نقره ،عوارض مختلفی در بافتها مشاهده گردید از مهمترین
آنها میشود به برخواستگی اپی تلیالی ،کوتاهی و ریختگی المالهای ثانویه آبشش ،تخریب و نکروز شدن هسته و هایپرتروف شدن هپاتوسیتهای
کبد و همچنین تخریب ساختار پرزهای روده و تورم آنها اشاره کرد .نتایج این مطالعه نشان داد که در معرضگذاری بلندمدت با نانوذرات نقره
باعث افزایش معنیدار بیان ژن  Hsp70شد و پس از در معرض قرارگیری ماهیان کپورمعمولی با نیترات نقره نیز ،ژن  Hsp70بهشدت افزایش پیدا
کرد اما اختالفی بین دو ژن از نظر بیان ژن مشاهده نگردید .همچنین بیشترین تاثیرات مشاهده شده در بین بافتهای بررسی شده در این مطالعه،
در کبد ماهیان در معرض قرار گرفته با دو شکل نقره و در باالترین غلظت مشاهده گردید و اختالفی از نظر سمشناسی بین دو شکل نقره مشاهده
نگردید.
کلمات کلیدی :ماهی ،نانوذرات و نیترات نقره ،بافتشناسی ،بیان ژن
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مقدمه
امروزه نانو فناوری نقش مهمی را در صنعت ،بهداشت،
بیوتکنولوژی و کشاورزی بازی میکند و کاربردهای فراوانی در انتقال
دارو ،تشخیص بیماری ،انتقال ژن و لوازم الکتریکی و صنعتی دارند
( Mishraو همکاران2013 ،؛  Khosravi-Katuliو همکاران.)2017 ،
مطالعات زیادی سمی بودن نانوذرات را روی موجودات مختلف نشان
دادهاند و با توجه به کاربردهای فراوان نانوذرات که روزبهروز بر سرعت
توسعه و استفاده از آنها نیز افزوده میشود ،به نگرانیهای مربوط به
سالمت انسان و محیط نیز افزوده میشود ( Lovernو )2006 ،Klaper
بهطوریکه در بسیاری از کشورها مراکزی را مخصوص مطالعه اثرات
منفی این نانوذرات بهوجود آوردهاند .نانوذرات نقره با توجه به ویژگیهایی
که دارند ،در بسیاری از زمینهها مورد استفاده قرار میگیرند
( Madhumathiو همکاران2010 ،؛  Wilkinsonو همکاران.)2011 ،
از مهمترین ویژگیهای این نانوذرات میتوان به خواص ضدمیکروبی
آنها اشاره کرد که هم در منازل و هم در آبزیپروری مورد استفاده
قرار میگیرند ( Liو همکاران2011 ،؛  Khosravi-Katuliو همکاران،
 .)2017بهرغم استفاده و بهدنبال آن احتمال ورود این مواد به
محیطهای آبی و خطرات جانی کاربرد آن ،هنوز ابهامات زیادی برای
تعیین اثرات آنها بهخصوص در سطح سلولی -مولکولی موجودات
زنده وجود دارد .در مطالعات مواجهه آبزیان با غلظتهای متفاوت این
فلز پاسخهای متعددی ازجمله آسیبهای بافتی ،تغییرات آنزیمی،
تغییرات پارامترهای خونشناسی ،ژنتیکی ،رفتاری ،تولیدمثلی و حتی
مرگ در گونههای مختلف گزارش شدهاست ( Nairو همکاران2011 ،؛
 Ringwoodو همکاران2010 ،؛  Scownو همکاران2010 ،؛ Völker
و همکاران )2015 ،که از این تغییرات میتوان بهعنوان نشانگرهای
زیستی بهمنظور بررسی وجود و اثرات آالیندهها استفاده نمود .پس از
در معرض قرارگیری موجودات زنده با آالیندههای مختلف ،تغییرات
بیوشیمیایی و مولکولی بهعنوان اولین تغییرات قابل اندازهگیری میتوانند
اطالعات زیادی در رابطه با اثرات این مواد تنشزا در این موجودات
در اختیار ما قرار دهند ( Roseو همکاران .)2006 ،مطالعات نشانداده
استکه سلول در پاسخ به تنشهایی همچون دمای باال ،فلزات سنگین
و سموم ،گروهی از پروتئینها را سنتز میکنند که معروفترین نوع
آنها ،پروتئینهای شوک حرارتی (  ) Heat shock proteinمیباشد
( Schlesingerو همکاران1990 ،؛  Tedeschiو همکاران .)2015 ،انواع
مختلفی از  Hspوجود دارد که  Hsp70معروفترین نوع آنها میباشد.
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ژن  Hsp70در شرایط بدون تنش نیز بیان میشود ،ولی در شرایط
تنش میزان بیان ژن این پروتئین افزایش مییابد و با اتصال به
پروتئینهای هدف به حفظ ساختار آنها کمک مینماید .بنابراین تغییر
میزان بیان آن میتواند بهعنوان یک نشانگر زیستی برای هر کدام از
تغییرات ازجمله آلودگی با سموم بهشمار آید ( Bauerو همکاران،
2013؛  Liو همکاران2014 ،؛  Tedeschiو همکاران .)2015 ،بافت
شناسی بهعنوان روشی ساده و مطمئن برای بررسی اثرات مضر مواد
مختلف بر سالمت موجودات زنده کاربردهای فراوانی دارد ( Cengizو
همکاران )2006 ،و در واقع از تغییرات مختلف بافتی جهت پایش
وضعیت سالمت موجودات در معرض قرار گرفته با آالیندهها استفاده
میشود .با توجه به نقش حیاتی آبشش در ماهیان و همچنین موقعیت
خارجی این بافت در بدن آنها ،در بسیاری از مطالعات از طریق
بافتشناسی این بافت ،میزان تأثیرات آالیندهها را بر شرایط تنفسی و
سالمتی ماهیان را تعیین کردهاند .تغییرات بافتشناسی کبد هم بهعنوان
بافتی که در سمزدایی در موجودات در معرض قرار گرفته با آالیندهها
نقش دارد ،در مطالعات سمشناسی بسیاری بهعنوان شاخص سالمت
موجودات در برابر آالیندهها مورد بررسی قرار گرفته است ( Stehrو
همکاران )2004 ،روده بهعنوان اندام گوارشی که محل تجمع آالیندههای
مختلف میباشد و در مطالعات زیادی مورد بررسی قرار گرفتهاست
( Fantaو همکاران2003 ،؛  Sminthو همکاران .)2007 ،کپور معمولی
( )Cyprinus carpioمتعلق به خانواده کپور ماهیان ()Cyprinidae
میباشد و امروزه در تمام نقاط دنیا ازجمله اروپا ،آسیا و آفریقا ،آمریکا
و استرالیا یافت میشود ( Jesterو همکاران )1974 ،و در ایران نیز
بهصورت بومی در دریایی خزر وجود دارد ( Bajerو همکاران.)2010 ،
با توجه به جایگاه و اهمیت اینگونه در چرخه غذایی دریای خزر و
همچنین اهمیت آن ،هم بهعنوان یک منبع غذایی و هم منبع درآمد،
بسیار مورد توجه میباشد ( Bajerو همکاران .)2010 ،با توجه به
اینکه محیطهای آبی مقصد نهایی بسیاری از آالیندهها میباشد و از
طرفی استفاده گسترده از نانو فنآوری در ایران و توسعه روزافزون این
صنعت ( Ghorshi Nezhadو همکاران ،)2015 ،احتمال ورود نانوذرات
به محیطهای آبی و ایجاد اثرات منفی در موجودات غیرهدف آبزی را
باال برده است ،بههمین دلیل نیاز برای انجام مطالعات بیشتر جهت
روشن شدن اثرات این نانوذرات بر جنبههای مختلف زندگی آبزیان
ضرری بهنظر میرسد .هدف از این مطالعه بررسی اثرات سمشناسی
تحت حاد نانوذرات نقره بر بیان ژن  Hsp70و بافتشناسی بافتهای
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مختلف در ماهی کپور معمولی ) (Cyprinus carpioبود و از تیمارهای
نیترات نقره نیز بهعنوان شاهد مثبت استفاده شد.

مواد و روشها
نانوذرات نقره و نیترات نقره :نانوذرات نقره صنعتی از شرکت
نانونصب (تهران ،ایران) خریداری شد .براساس اطالعات شرکت سازنده،
 4000میلیگرم در لیتر نقره در محلول نانوذرات نقره وجود داشت.
میانگین اندازه ذرات  20نانومتر و ذرات کروی شکل و خلوص باالی
 %99داشتند .پلتهای نیترات نقره با خلوص باالی  %99محصول
شرکت سیگما (آلمان) خریداری شد .برای رسیدن به غلظتهای مورد
نظر ،از آب مقطر برای رقیقسازی استفاده گردید.
مشخصات نانوذرات نقره :اندازه و سایر مشخصات نانوذرات
نقره خریداری شده از شرکت ،در مطالعه  Katuliو همکاران ()2014a
بهطور کامل مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به نتایج ،غلظت
نانوذرات موجود در محلول  3856میلیگرم در لیتر و پتانسیل زتا
 + 0/59±0/15میلیولت بود .تعیین غلظتکشندگی متوسط براساس
روش استاندارد شده سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ) OECDیا
(Organization for economic cooperation & development
راهنمای شماره  203تحت شرایط پایدار (  )Staticانجام پذیرفت و

جهت انجام این آزمایش  6غلظت درنظر گرفته شد .غلظتهای اسمی
برای هر دو شکل نقره شامل  0/25 ،0/187 ،0/125 ،0/1 ،0و 0/5
میلیگرم بر لیتر بود .قبل از  24ساعت از انجام این آزمایش ،تغذیه
ماهیان متوقف گردید .برای هر غلظت سه تکرار درنظر گرفته و در هر
مخزن (تکرار)  10قطعه ماهی کپور بهصورت تصادفی توزیع شد.
تلفات ماهیان هر  24ساعت ثبت و جمعآوری شد و این کار تا انتهای
 96ساعت (چهار روز) انجام پذیرفت .غلظت کشندگی متوسط با
استفاده از آنالیز  Probitانجام پذیرفت (هدایتی و همکاران.)1392 ،
بهمنظور انجام مطالعه تحت حاد ،ماهیان در معرض غلظتهای 0/04
و  0/08میلیگرم بر لیتر از نانوذرات نقره و  0/025و  0/045میلیگرم
بر لیتر نیترات نقره بهمدت  21روز قرار گرفتند .این غلظتها براساس
اطالعات بهدست آمده از قسمت قبلی آزمایش (حدود  15و  30درصد
غلظت کشندگی متوسط) انتخاب شدند .جهت سنجش بیان ژن،
نمونهبرداری از بافت کبد در روزهای  0و  21از شروع آزمایش انجام
گرفت و قبل از انجام نمونهبرداری ،ماهیان با استفاده از عصاره پودر
گل میخک ( 100میلیگرم بر لیتر) بیهوش شدند .پس از نمونهبرداری،
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بافتها در ازت مایع قرار گرفتند و سپس تا زمان سنجش بیان ژنها،
در دمای دمای  – 80درجه سانتیگراد قرار گرفتند .بهمنظور بررسی
تغییرات بافتشناسی ،در روز  21از بافتهای مختلف ماهیان نمونهبرداری
شد و سپس در دمای محلول فرمالین  %10قرار گرفتند (.)1989 ،Robert
ارزیابی بیان نسبی ژنها
استخراج  RNAو سنتز  :cDNAطبق دستورالعمل شرکت سازنده،
برای تخلیص  RNAکل ،از  100میلیگرم بافت آبشش با استفاده از
بافر ) BIOZOL (Bioflux-Bioerاستفاده شد .کمیت و کیفیت RNA
با استفاده از اسپکتروفتومتری و ژل آگارز  %1مورد بررسی قرار گرفت.
 DNAیا  cDNAبا استفاده از  RNAاستخراج شده ،آنزیم Reverse-
) Transcriptase (Fermentase, Franceو پرایمر Oligo-dtدرحضور
) RNAse inhibitor, (Fermentase, Franceو طبق دستورالعمل شرکت
سازنده تهیه شد .برای طراحی پرایمر جهت انجام واکنش  RT-qPCRبرای
ژن  Hsp70و  Beta actinبهترتیب از توالیهای جدول  1استفاده گردید.
جدول  :1توالی پرایمرهای  hsp70و Bet actin

آغازگرها :پیشرونده ) (forwardو
پسرونده )(reverse
F: GGCAGAAGGTGACAAATGCA
R: TGGGCTCGTTGATGTTCTCA
F: CTCAAACATGATCTGTGTCAT
R: AGACATCAGGGTGTCATGGTTGGT

شماره دستیابی

ژن

JN544930.1

Hsp70

M24113.1

Bet actin

cDNAهای سنتز شده با پرایمرهای ژن رفرنس ) (Bet actinو هدف
با استفاده از  PCRاستاندارد تکثیر و ارزیابی شدند .واکنش در حجم
 10میکرولیتر انجام گرفت ( 2/5میکرولیتر  2( cDNAنانوگرم در
میکرولیتر) 0/5 ،میکرولیتر از هر پرایمر اختصاصی پیشرو و پسرو
با غلظت  10پیکومول 2/5 ،میکرولیتر بافر 0/1 ،)1X( PCRمیکرولیتر
آنزیم  2/5 ،)5u(Taq DNA Polymeraseمیکرولیتر  MgCl2با غلظت
( )50 mMو  0/2میکرولیتر  dNTPبا غلظت ( .))10 mMبرنامه استفاده
شده برای پرایمرها براساس دمای ذوب آنها تنظیم گردید (Kolangi
و همکاران .)2015 ،جهت اثبات تکثیر  ،cDNAمحصول واکنش روی ژل
آگارز  % 1الکتروفورز گردید ( Kolangiو همکاران .)2015 ،بهمنظور
اطمینان از بهینه بودن شرایط  ،RT-PCRسری غلظتهای مختلف
)1/1،200/1،100/50، 1/20 ،1/10 ،1/5و )1/500از نمونههای cDNA
مخلوط از تیمارهای متفاوت از بافت کبد تهیه و با هر دو پرایمر هدف
و رفرنس در  3تکرار تکثیر شدند و منحنی استاندارد جهت تخمین
کارایی ( )Eو تکرار پذیری آزمایش برای هر پرایمر ترسیم شد (Bustin
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و همکاران .)2009 ،واکنش  RT-PCRبعد از بهینهسازی دما و مواد
مصرفی ،در حجم نهایی 20میکرولیتر با استفاده از  1میکرولیتر
پرایمرهای طراحی شده برای ژنهای  Hsp70و ژن رفرنس ،Beta actin
 5میکرولیتر از  cDNAبافت کبد ( 3نمونه هر تکرار با هم مخلوط
میشوند) 3 ،میکرولیتر آب و  10میکرولیتر کیت سایبر بیوپارس
(دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) براساس دستورالعمل
استاندارد :در مرحله اول واکنش  RT-PCRبهمدت  5دقیقه در دمای
 94C°و با  40چرخه در این دما در  30ثانیه انجام شده است .در
مرحله بعد دما به  56C°در مدت  10ثانیه کاهش یافت و پس از آن
 10ثانیه در دمای 72C °و در مرحله آخر بهمدت  7دقیقه در این
دما در دستگاه  iQ5شرکت بایورد و با استفاده از نرمافزار بایورد iQ5
اپتیکال ( )BioRad iQ5 optical system software version 2در 3
تکرار بیولوژیکی و  3تکرار تکنیکی انجام شد .میزان بیان ژن در دستگاه
بهصورت  Ctثبت شد .دادههای بهدست آمده جهت تعیین بیان نسبی
ژن  Hsp70نسبت به  Beta actinبا روش  2∆∆Ctمورد آنالیز قرار گرفتند.
بررسی آسیبهای بافتی :در انتهای روز  ،21بخشی از بافتهای
آبشش ،کبد و روده جهت انجام مطالعات بافتشناسی در ظروف حاوی
فرمالین  %10نگهداری شد .بهمنظور نگهداری مناسب بافت ،حجم
فرمالین استفاده شده در این ظروف حدود  5برابر بافت موجود در
ظرف بود و پس از  24ساعت فرمالین موجود در ظرف حاوی بافتها،
با فرمالین تازه جایگزین شد و بافتها تا زمان ادامه مراحل بافتشناسی
در همین محلولها نگهداری شدند .در مرحله بعدی آبگیری از بافتها
با استفاده از اتانول  %70انجام گرفت و سپس با استفاده از گزیلل عمل
شفافسازی انجام پذیرفت .در ادامه مراحل ،بهمنظور پر کردن حفرات
بهوجود آمده در بافتها ،از پارافین نرم (مرک ،آلمان) در دمای 60°C
استفاده شد .در ادامه از بافتها ،قالبهایی برای قرارگیری در دستگاه
میکروتوم تهیه شد و سپس با استفاده از دستگاه میکروتوم برشهایی
با ضخامت  5میکرون روی بافتها تهیه شد .پس از قرارگیری برشها
روی الملها ،آنها آماده رنگآمیزی با هماتوکسلین -ائوزین شدند که
برای انجام آن مراحل زیر بهطور کامل انجام شد:
 5 -1دقیقه گزیلن 5 -2 ،دقیقه بوتانول 5 -3 ،دقیقه الکل ،%100
 5 -4دقیقه الکل  5 -5 ،%95دقیقه الکل  5 -6 ،%70دقیقه شست و
شو با آب جریاندار 5 -7 ،دقیقه هماتوکسلین 2 -8 ،ساعت و 30
دقیقه هماتوکسلین 5 -8 ،دقیقه شست و شو با آب جریاندار2 -9 ،
ساعت و  30دقیقه ائوزین 30 -10 ،ثانیه اسیداستیک 2 -11 ،%1
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ساعت و  30دقیقه گرین الیت 30 -12 ،ثانیه اسیداستیک 2 -13 ،%1
دقیقه الکل  4 -14 ،%95دقیقه الکل  2 -15 ،%100دقیقه بوتانول،
 5 -16دقیقه گزیلن و  10 -17دقیقه گزیلن .در آخرین مرحله نیز
المها با استفاده از میکروسکوپ نوری در بزرگنماییهای 400 ،100
و  1000مورد بررسی قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل آماری :غلظت کشندگی متوسط با استفاده از آنالیز
 Probitانجام پذیرفت .نرمال بودن دادههای خونشناسی و آنزیمهای
آنتیاکسیدان با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف بررسی شد.
برای بررسی اثر زمان و تیمار از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه
( )Two-Way ANOVAو دانکن انجام گرفت و سپس ،آنالیز واریانس
یکطرفه ( )One-Way ANOVAبا آزمون تعقیبی چنددامنه دانکن
برای بررسی اختالفات معنیدار بین تیمار ها انجام گرفت .آنالیز آماری
با استفاده از نرمافزار ) SPSS (Chicago, version 19و در سطح احتمال
 95درصد ( (P<0/05در محیط ویندوز  7انجام گرفت.

نتایج
غلظت متوسط کشندگی :تلفات ماهیان با افزایش غلظت نانوذرات
نقره و نیترات نقره افزایش پیدا کرد ،بهطوریکه بیشترین تلفات در
غلظت  0/5میلیگرم در لیتر (در هر دو شکل نقره) مشاهده شد و حداقل
تلفات نیز در گروه شاهد مشاهده گردید (جدول  .)2مقادیر LC50
در ساعات  72 ،48 ،24و  96برای نانوذرات نقره بهترتیب شامل
 0/29±0/08 ،0/31±0/04 ،0/43±0/07و  0/29±0/02میلیگرم در
لیتر ،و برای نیترات نقره شامل 0/16±0/07 ،0/21±0/04 ،0/38±0/02
و  0/15±0/05میلیگرم در لیتر بود .همانطورکه در بخش قبلی گفته
شد ،غلظتهای تحت حاد براساس غلظت حاد  96ساعته بهدست آمده
در این قسمت از مطالعه انتخاب گردیدند که این مقادیر برای نانوذرات
نقره شامل  0/04و  0/08میلیگرم در لیتر و برای نیترات نقره شامل
 0/025و  0/045میلیگرم در لیتر بود.
بیان ژن  :hsp70تاثیر نقره روی بیان نسبی ژنها در ماهی کپور
معمولی در شکل  1نشان داده شده است .هر دو فرم نقره روی ژن
وابسته به استرس ) (hsp70تاثیر داشتند بهطوریکه بیان نسبی ژنها
در مقایسه با گروه شاهد معنیدار بود ( .)P<0/05همانطورکه در شکل
 ،1مشخص است ،بیشترین بیان ژن  hsp70پس از  21روز در باالترین
غلظت نانوذرات نقره و نیترات نقره غلظت نیترات نقره مشاهده شد
(()P<0/05شکل  .)1همچنین مقایسه بین غلظتهای مشابه
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در زمانهای  0و  21روز نشان داد که بهاستثناء گروه شاهد ،میزان
بیان ژن در همه گروهها بهطور معنیداری افزایش پیدا کرد (.)P< 0/05
جدول  :2میانگین غلظت کشنده نانوذرات نقره و نیترات نقره در
ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioدر ساعات  72 ،48 ،24و 96
غلظت کشنده (میلیگرم برلیتر)
نانوذرات نقره
0/43 ± 0/07
0/31 ± 0/04
0/29 ± 0/08
0/29 ± 0/02
نیترات نقره
0/38 ± 0/02
0/21 ± 0/04
0/16 ± 0/07
0/15 ± 0/05

زمان در معرضگذاری (ساعت)
24
48
72
96
24
48
72
96

شکل  :1بیان نسبی ژنهای ) hsp70 (aدر ماهی کپورمعمولی ()Cyprinus carpio
پس از قرارگیری با غلظتهای تحتحاد نانوذرات نقره و نیترات نقره
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قرارگیری با نانوذرات نقره ،نکروز شدن کانونی و تجمع هستههای
هپاتوسیت ،تخریب هسته هپاتوسیت و هاپرتروف شدن هپاتوسیتها
ایجاد شد (غلظت  0/04میلیگرم در لیتر؛ شکل  .)D 2همچنین تغییرات
بافتشناسی نشان داد که پس از در معرض قرارگیری با غلظتهای
مختلف نقره ،پرزهای متورم (غلظت  0/08میلیگرم در لیتر از نانوذرات
نقره؛ شکل  )E 2مشاهده شد و در معرض قرارگیری با  0/045میلیگرم
در لیتر نیترات نقره باعث تخریب پرزها در روده ماهیان شد (شکل .)F 2
جزئیات تغییرات بافتی در جداول  4 ،3و  5ارائه شده است.
جدول  :3خالصه تغییرات بافتی در آبشش ماهیان کپورمعمولی ( Cyprinus

 )carpioپس از  21روز در معرض قرارگیری با نانوذرات نقره و نیترات نقره

جدول  :4خالصه تغییرات بافتی در کبد ماهیان کپورمعمولی

(Cyprinus

) carpioپس از  21روز در معرض قرارگیری با نانوذرات نقره و نیترات نقره

وجود حروف غیرمشابه در هر یک از زمانهای نمونهبرداری نشاندهنده معنیدار بودن اختالف
است ()P<0/05؛ وجود ستاره (*) نشاندهنده اختالف معنیدار در یک تیمار در زمانهای
مختلف است ( .)P<0/05دادهها بهصورت میانگین±انحراف معیار است.

تغییرات بافت شناسی  :پس از در معرض قرارگیری با نقره،
آنوریسم (غلظت  0/08میلیگرم در لیتر از نانوذرات نقره؛ شکل )A 2
و برخواستگی اپیتلیالی ،ریختگی و کوتاه شدن المالی ثانویه (غلظت
 0/045میلیگرم در لیتر از نیترات نقره؛ شکل  )B 2در آبششها
مشاهده شدند .در معرض قرارگیری با  0/025میلیگرم بر لیتر از
نیترات نقره باعث القاء عوارض مختلفی ازجمله هایپرتروف شدن هسته
و تخریب شدن هسته هپاتوسیت شد (شکل  .)C 2پس از در معرض
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اثر غلظتهای تحتکشنده نانوذرات نقره و نیترات نقره بر بیان ژن  HSP70و آسیبهای....

شکل  :2تغییرات بافت آبشش ) ،(A-Bکبد ) (C-Dو روده ) (E-Fدر ماهی کپور معمولی ) (Cyprinus carpioپس از  21روز قرار گیری با غلظتهای
تحت حاد نانوذرات نقره و نیترات نقره
 :Aدر معرضگذاری با غلظت  0/08میلیگرم در لیتر از نانوذرات نقره (a) :آنوریسم ()400 X؛  :Bدر معرضگذاری با غلظت  0/045میلیگرم در لیتر از نیترات
نقره (a) :ریختگی المالی ثانویه (b) ،کوتاهی المالی ثانویه (c) ،برخواستگی اپیتلیالی ()100 X؛  :Cدر معرضگذاری با غلظت  0/025میلیگرم از نیترات نقره(a) :
هایپرتروف شدن هپاتوسیت (b) ،تخریب شدن هسته هپاتوسیت ()100 X؛  :Dدر معرضگذاری با غلظت  0/04میلیگرم در لیتر از نانوذرات نقره (a) :نکروز شدن
کانونی و تجمع هستههای هپاتوسیت (b) ،تخریب هسته هپاتوسیت (c) ،هاپرتروف شدن هپاتوسیت ()100 X؛  :Eدر معرضگذاری با غلظت  0/08میلیگرم در
لیتر از نیترات نقره :پرز متورم ()400 X؛  :Fدر معرضگذاری با غلظت  0/045میلیگرم در لیتر از نیترات نقره :پرز تخریب شده (.)100 X
جدول :5خالصه تغییرات بافتی در روده ماهیان کپورمعمولی ( Cyprinus

 )carpioپس از  21روز در معرض قرار گیری با نانوذرات نقره و نیترات نقره

بحث
با توجه به ویژگیهای صنعت نانوفنآوری ،در حال حاضر نانوذرات
مختلف در صنایع زیادی کاربرد دارند و پیشبینی میشود در آینده
نیز مقدار کاربرد آنها بیشتر شود ( .)2009 ،Schmidthافزایش استفاده
از نانوذرات ،خطرات ورود ناخواسته آنها به محیط زیست و تاثیر بر
موجودات زنده غیرهدف را زیاد میکند ( Williamsو همکاران.)2005 ،
ورود ناخواسته این مواد از یک سو و از طرفی دیگر با توجه به اینکه
محیطهای آبی مقصد نهایی بسیاری از آالیندهها میباشد ،احتمال در
معرض قرارگیری آبزیان با این نانوذرات باال میباشد .ازجمله مهمترین
نانوذرات پرکاربرد ،نانوذرات نقره میباشد که مطالعات زیادی روی
سمیت نقره در موجوات آبزی انجام شده است ( Nallamuthuو همکاران،
2013؛  Völkerو همکارن ،)2015 ،اما بهرغم استفاده گسترده از این
فلز و امکان در ورود آن به محیط ،نقاط مبهم زیادی در
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مورد تاثیرات ناخواسته آن بر جنبههای سالمتی موجودات زنده وجود
دارد .در مطالعه حاضر سعی شد اثرات سمشناسی نانوذرات نقره را
روی بافتشناسی بافتهای آبشش ،کبد و روده مورد بررسی قرار داده
و همچنین بیان ژن  Hsp70نیز بهعنوان ژن شاخص استرس در ماهیان
جوان کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت .همچنین از نیترات نقره
نیز بهعنوان شاهد مثبت جهت مقایسه اثرات آن با نانوذرات نقره
استفاده شده است.
سمیت حاد نانوذرات نقره :با توجه به اینکه رفتار نانوذرات در
محیطهای آبی تحت تاثیر عوامل محیطی ازجمله دما ( Songو همکاران،
 ،)2015مقدار و نوع امالح ( Grilloو همکاران )2015 ،و Baalousha( pH
و همکاران )2008 ،میباشد ،بنابراین این عوامل میتوانند روی
سمشناسی نانوذرات نیز موثر باشند .غلظتهای بهکارگرفته شده در
این مطالعه بیشتر از غلظتهای پیشبینی شده نانوذرات نقره در
محیط بود که توسط  Gottschalkو همکاران ( )2009و  Blaserو
همکاران ( )2008گزارش شده بود .غلظتهای حاد در مورد نانوذرات
نقره در سایر مطالعات انجام شده نیز بهدست آمده بود .بهطور مثال
در مطالعه  Wu ،)2006( Kashiwadaو همکاران ( )2010و  Kimو
همکاران ( )2010این غلظت حاد برای ماهی مداکا ) (O. latipesبین
 1/03تا  30میلیگرم در لیتر گزارش شده بود .در زبرافیش )(D. rerio
بالغ  LC50گزارش شده برای نانوذرات نقره  7/07میلیگرم در لیتر
بوده است ( Griffittو همکاران LC50 .)2008 ،گزارش شده در این
مطالعه  0/29±0/02میلیگرم در لیتر برای نانوذرات نقره و 0/15±0/05
میلیگرم در لیتر برای نیترات نقره بوده است (جدول  )1که دلیل این
اختالف میتواند ناشی از اختالف گونهای ،تغییر در فاکتور های فیزیک
و شیمیایی آب و همچنین چگونگی ساخت نانوذرات و خواص فیزیک
و شیمیایی نانوذرات اشاره کرد ( Baaloushaو همکاران2008 ،؛ Grillo
و همکاران .)2015 ،با توجه به نتایج میتوان گفت که در ماهی کپور
معمولی ،نیترات نقره سمیتر از نانوذرات نقره بوده است و تاثیر بیشتری
روی سالمتی و بقاء آنها داشته است (جدول  .)1در مطالعه Bilberg
و همکاران ( )2011مشخص شد که  LC50در ماهی زبرافیش برای
نانوذرات نقره و نیترات نقره بهترتیب حدود  84و  25میکروگرم در
لیتر بود .با توجه به این نتایج میتوان گفت که نیترات نقره با توجه به
وابسته بودن سمیت نانوذرات نقره به عوامل مختلف (داخلی و محیطی)،
سمیت بیشتری داشت که بخشی از این اختالف نیز بهعلت خواص
ذاتی نانوذرات است ( Ribeiroو همکاران.)2014 ،
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تغییرات بافتشناسی :شاخصهای هیستوپاتولوژیکی بهعنوان
نشانگر زیستی در بررسی وضعیت سالمتی ماهی در معرض آالیندههایی
نظیر سموم و فلزات سنگین در مطالعات محیطی و آزمایشگاهی بهطور
وسیع مورد استفاده قرار میگیرند ( De Cunaو همکاران.)2011 ،
مطالعات انجام شده ،بیشترین تجمع مواد آالینده را در بافتهایی نظیر
آبشش ،کلیه ،کبد ،پوست و ماهیچه نشان داده است ( Jayakumarو
2006 ،Paul؛  .)2015 ،Negroآبشش اولین اندامی است که به جهت
موقعیت قرار گرفتن ،ساختار بسیار منشعب و در نتیجه سطح وسیع
آن همراه با حجم زیاد آبی که از آن عبور میکند ،بالفاصله از محیط
آلوده آسیب میبیند ( Da Cunaو همکاران2011 ،؛ .)2015 ،Negro
در این مطالعه اثرات سمشناسی نانوذرات نقره و نیترات نقره بر آبشش،
کبد و روده مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که پس از 21
روز در معرض قرارگیری با غلظتهای تحت حاد نقره ،بیشترین تغییرات
در آبشش شامل آنوریسم ،کوتاهی و ریختگی المالی ثانویه و برخواستگی
اپیتلیایی بود (شکل  A-B 2و جدول  .)3همچنین در کبد این تغییرات
شامل نکروز کانونی ،دژنره شدن هپاتوسیت ،تخریب هسته ،تنگی
سینوسی (شکل  C-D 2و جدول  )4و در روده شامل پرزهای متورم،
تخریب الیه موکوسی ،نفوذ سلولهای التهابی و تخریب ساختار پرزها
بود (شکل  E-F 2و جدول  .)5در مطالعات دیگر که به بررسی اثرات
نانوذرات بر بافت آبزیان پرداخته بودند مشخص شد که پس از  30روز
در معرض قرارگیری با نانوذرات اکسیدروی ،غشاء سلولی آبشش
تخریب شد ،سلولهای آبششی نیز تخریب شدند و همچنین هسته
سلولی نیز در کبد ماهیان کپورمعمولی تخریب شد ( Haoو همکاران،
 .)2013در مطالعه  Gallowayو همکاران ( )2010نتایج نشان داد که
پس از  10روز در معرض قرارگیری  Arenicola marinaبا نانوذرات
اکسیدتیتانیوم ،پرزهای دستگاه گوارش تخریب شد .همچنین Osborne
و همکاران ( )2015و  Rajeshkumarو همکاران ( )2016گزارش کردند
که پس از در معرض قراردهی بهترتیب زبرافیش ) (Danio rerioو
روهیتو ) (Labeo rohitaبا نانوذرات نقره ،عوارض بافتی مختلفی در
ماهیان گزارش شد .در مطالعه رزمآرا و همکاران ( )1393بهمنظور بررسی
تغییرات بافتشناسی ،گربهماهی رنگینکمان (pangasianodon
) hypophthalmusبهمدت  10روز در معرض غلظتهای  1و 20
میکروگرم در لیتر نانوذرات نقره و همچنین نیترات نقره قرار گرفتند.
آنها مشاهده کردند که انواع آسیبهای بافتی شامل هایپرپالژی رشته
و تیغه ثانویه ،کوتاه شدن و حلقهای شدن تیغههای ثانویه در بافت
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آبشش ماهیان مورد مطالعه ایجاد شد .نتایج کلی این آزمایش نشان
داد که نانوذرات نقره تاثیر سمشناسی کمتری در مقایسه با نیترات
نقره از خود بروز میدهند .همچنین در مطالعه دیگری ماهیان قزلآال
را بهمدت  21روز در معرض غلظتهای  25 ،0و  ppm 50قرار گرفتند
و نتایج مطالعه آنها نشان داد که بافت کبد دچارپرخونی ،دژنراسیون
سیتوپالسمی و واکوئلی هپاتوسیت شده بود (ایمانی و همکاران.)1395 ،
همچنین در مطالعه  Griffittو همکاران ( )2007نیز تاثیر نانوذرات
مس بر آبشش مورد بررسی قرار گرفت که نتایج مشابه با نتایج این
مطالعه مشاهده گردید و عارضههای مختلف تحت تاثیر نانوذرات مس
در بافت آبشش زبرافیش ) (Danio rerioبهوجود آمد .باتوجه به اینکه
تخریب فیزیکی بافتی روی عملکرد بافت تاثیر میگذارد (2006 ،Cengiz؛
 Katuliو همکاران )2014b ،میتوان گفت که در معرضگذاری با هر
دو فرم نقره میتواند عملکرد آبشش ،کبد و روده را تحت تاثیر قرار
دهد و در نهایت سالمت و بقاء ماهی را با خطر مواجه سازد .الزم به
ذکر است که برخی از عارضههای مشاهده شده ،عارضههای تخریبی
تحت تاثیر حضور نقره در بافت میباشد و برخی دیگر واکنش دفاعی
بدن در برابر یک آالینده میباشد .برای مثال مشاهده تخریب الیه
اپیتیالی در آبشش ماهیان نشان از تاثیرات مستقیم آالیندهها دارد.
برخواستگی الیه اپیتیالی بهعنوان یک پاسخ دفاعی است ،به این
ترتیب که با افزایش فاصله در قسمت سطحی المال نسبت بهحالت
طبیعی ،باعث افزایش زمان رسیدن ماده آالینده به خون ماهیان در
معرض قرار گرفته و در نتیجه به تعویق افتادن مسمومیت در این
موجودات میشود ( .)2006 ،Cengizچسبدنگی المال در واقع پاسخ
دفاعی برای حساسیت زیاد الیه سطحی آبشش در برابر آالیندهها
میباشد .هایپرپالژی در آبشش ممکن است بهعنوان مکانیسمی جهت
افزایش ناحیه تنفسی و همچنین تاخیر در رسیدن سموم به خون
میباشد ( .)2006 ،Cengizهزینه این پاسخهای دفاعی که جهت بقاء
موجود میباشد ،مستقیماً باعث کاهش کارایی تنفسی و همچنین تبادل
اسمزی در موجود آبزی میشود .با توجه تعداد و شدت عوارض مشاهده
شده در این مطالعه بیشترین تغییرات بهترتیب در کبد> آبشش> و
سپس روده مشاهده شد .همچنین هیچ اختالفی بین مقدار و شدت
اثر نانوذرات نقره و نیترات نقره روی عوارض مشاهده شده در بافتهای
مورد نظر مشاهده نشد.
تغییرات بیان ژن :عالوه بر آنالیزهای بیوشیمیایی ،بافتشناسی
و رفتارشناسی ،اندازهگیری بیان ژن میتواند تکنیکی موثر در بررسی
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تاثیر آالیندههای محیطی بر موجودات زنده مورد استفاده قرار بگیرد.
بهطوریکه تغییرات ژنتیکی (تغییر در بیان ،عملکرد و تنظیم ژنی) و
تغییرات سطوح پروتئینی در موجودات میتواند بهعنوان شاخص مواجهه
با آلودگی درنظرگرفته شود .بهویژه اگر مولکول مورد بررسی قسمتی
از مکانیزم دفاعی ،ترمیمی و یا سمزدایی سلول باشد ،که از آن جمله
میتوان به متالوتیونینها ( ،)1995 ،Chanآنزیم سیتوکرومP450
( Colomboو همکاران ،)1995 ،گلوتاتیون-Sترانسفراز ( Ahmadو
همکاران ،)2004 ،سوپراکسید دیسموتاز ( Pandey( )SODو همکاران،
 )2003و پروتئینهای شوک حرارتی ( Duffy( )HSP 70و همکاران،
 )1999اشاره نمود .پروتئینهای شوک حرارتی بهعنوان شاخص مناسبی
که بهصورت عمومی در مورد بسیاری از عوامل تنشزا بیان میشود
بهشمار آیند ( Rupikو همکاران2011 ،؛  Kenkelو همکاران.)2014 ،
در بین ایزوفرمهای مختلف پروتئینهای شوکحرارتی Hsp70 ،پروتئینی
است که غالباً بهدنبال ورود آلودگیها افزایش بیان پیدا میکند (Dong
و همکاران .)2013 ،در مطالعات مختلف مشخص شده است که شدت
پاسخ پروتئینهای شوک حرارتی با توجه به گونه مورد بررسی ،نوع و
غلظت آالینده و مدت مواجهه با آالینده و بافتهای مختلف متفاوت
است ( Dortsو همکاران2009 ،؛  Baoو همکاران2011 ،؛  Bauerو
همکاران .)2013 ،در معرضگذاری ماهیان جوان کپورمعمولی با
غلظتهای تحت حاد نانوذرات نقره و نیترات نقره باعث القاء بیان ژن
 Hsp70شد (شکل  )1که این نشاندهنده این است که این پروتئین
میتواند بهعنوان نشانگر زیستی آلودگی با فلز نقره مدنظر قرار گیرد.
در مطالعات مختلف به بررسی بیان ژن  Hsp70پرداختهاند نتایج نشان
داده که در برخی موارد بیان ژنها کاهش داشته ( Leeو همکاران،
 )2006و در برخی موارد افزایش (سفری و همکاران1395 ،؛  Rheeو
همکاران .)2009 ،چنین مشاهداتی نشان میدهد که احتماالً در القا
بیان ژن پروتئین شوک حرارتی تحت تاثیر آالیندههای مختلف ،حالت
انتخابی وجود دارد Ahearn .و همکاران ( )2004کاهش بیان این ژن
در مواجهه با برخی مواد را به کاهش بیان رسپتورهای ریانودین کانالهای
کلسیمی شبکه اندوپالسمیک و  Waisbergو همکاران ( )2003افزایش
بیان این ژن را به فسفریله کردن فاکتورهای رونویسی در محل پروموتور
و یا راهانداز ژن مورد نظر نسبت دادند .با توجه به خاصیت چربی
دوستی فلزات سنگین ( ،)1995 ،Sparksبهراحتی بهداخل سلول نفوذ
کرده و ممکن است با هسته آبگریز پروتئینها تداخل پیدا کنند و
منجر به تخریب شدن پروتئینها گردند .نتایج مطالعه حاضر نشان
داد بیان نسبی ژن  Hsp70در هر دو شکل نقره افزایش
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معنیداری پیدا کرد که این میتواند به نقش  HSP70جهت جلوگیری
از دناتوره شدن پروتئینها نسبت داده شود و از این طریق منجر به
باالرفتن تحمل ماهیان در معرض قرار گرفته شدهاند ( Busoو همکاران،
 Rajeshkumar .)2002و همکاران ( )2013و  Xingو همکاران ()2013
گزارش کردند که پس از در معرض قراردهی بهترتیب خامه ماهی
) (Chanos chanosو ماهی کپور معمولی ) (Cyprinus carpioبا فلزات
سنگین و علفکش ،بیان  hsp70در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت.
نتایج این مطالعه نشان داد که در روزهای  14و مخصوصاً  ،21افزایش
بیان ژن  Hsp70در غلظتهای باالتر بیشتر بوده است که شاید دلیل
آن انطباق بیشتر ماهی با غلظتهای کمتر در گذر زمان بوده است.
همچنین مقایسه بین بیان این ژن در نانوذرات و نیترات نقره نشان
داد که ،در روز اول میزان بیان ژن  Hsp70در تیمارهای نیترات نقره
بیشتر از نانوذرات نقره بود که دلیل آن احتماالً بهخاطر تاثیرات منفی
بیشتر این شکل از نقره بر بدن ماهیان میباشد .همچنین کمترین
غلظت نانوذرات نشان داد که در روز  21بیان آن افزایش زیادی داشت
که این افزایش شاید به این دلیل باشد که تا روز  ،14غلظت 0/04
میلیگرم در لیتر نانوذرات نقره سمیت باالیی را در ماهیان در معرض
قرار گرفته جهت القاء ژن  Hsp70نداشته است .تغییر در بیان ژن
 Hsp70در زمانهای نمونهبرداری مختلف در ماهیانی که در معرض
آالیندهها قرار گرفته بودند پیشتر نیز گزارش شده است ( Cuiو همکاران،
2010؛  Fuو همکاران2011 ،؛  Jingو همکاران ،)2013 ،که دلیل آن
در برخی موارد عدم تحریک زیاد ژن نسبت آالینده و همچنین سازگاری
ماهی با شرایط استرسی در گذر زمان میباشد.
با توجه به نتایج این مطالعه میتوان گفت که هر دو شکل نقره
روی بافتهای آبشش ،کبد و روده تاثیرگذار بود ،اما با توجه به نقش
بافت کبد در سمزدایی ،بیشترین تغییرات نیز در همین بافت مشاهده
گردید ،همچنین مقایسه بین دو شکل نقره نشان داد که بیشترین
عارضهها در باالترین غلظتهای نقره مشاهده گردید ،اما اختالفی در
شدت تاثیرات بین دو شکل نقره در بافتها مشاهده نشد .همچنین
نتایج بررسی مولکولی در این مطالعه نشان داد که بیان ژن Hsp70
در ماهیان در معرض قرار گرفته با نانوذرات نقره و نیترات نقره به
شدت افزایش یافت و میتوان گفت این ژن میتواند بهعنوان شاخص
مناسبی جهت پایش وضعیت سالمت ماهیان در مورد استفاده قرار
بگیرد .همچنین جهت انجام مطالعات آینده پیشنهاد میشود برای
بررسی و تفسیر بهتر اثرات سمشناسی مواد مختلف ،نمونهبرداری از
بافتها در فاصلههای کمتری انجام گردد.

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397
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