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چکیده
زمینه و هدف :حضور همزمان آلایندههای محیطی در محیطهای آبی میتواند اثرات متفاوتتری نسبت
به حالتهای مجزای آنها بر آبزیان و دیگر موجودات زنده بگذارد .از اینرو هدف از این مطالعه بررسی
اثر جیوه و نانوذرات نقره بر شاخصهای استرس بافت آبشش ماهی آزمایشگاهی میباشد.
مواد و روشکار :در این مطالعه از  181عدد ماهی مدل آزمایشگاهی استفاده شد .برای بررسی میزان
شاخصهای سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در بافت آبشش ماهی از یک غلظت غیرکشنده کلرید جیوه،
یک غلظت غیرکشنده نانوذرات نقره ،حالت ترکیب کلرید جیوه و نانوذرات نقره به همراه گروه شاهد
استفاده شد .برای بررسی تفاوت معنیدار در گروههای مختلف از آزمون واریانس یکطرفه استفاده گردید.
یافتهها :میانگین شاخص سوپراکسید دیسموتاز در گروههای مختلف تفاوت معنیدار آماری نداشت
( ،)0.05>Pدر حالیکه میانگین شاخص کاتالاز در گروههای مختلف تفاوت معنیدار آماری بدست آمد
( .) 0.05<Pهمچنین این نتایج نشان داد که حضور همزمان جیوه و نانوذرات نقره باعث افزایش میزان
شاخصهای سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز در بافت آبشش شده است ،ولیکن این افزایش غلظت اختلاف
معنیدار آماری نداشت(.)0.05>P
نتیجهگیری :براساس نتایج این مطالعه ،در کوتاه مدت حضور همزمان جیوه و نانوذرات نقره در محیط-
های آبی میتواند اثر تشدیدکنندگی بر میزان شاخص کاتالاز در بافت آبشش داشته باشد.
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واژههایکلیدی :سوپراکسید دیسموتاز ،کاتالاز ،نانوسم شناسی ،ماهی

برهان منصوری

مقدمه
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میگردد .یون نقره در محیط آبی با یون جیوه تشکیل

نانوذرات نقره از جمله پرمصرفترین نانوذرات

آمالگام جامد  Ag-Hgداده و در محیط آبی ته نشین

فلزی بوده که در طیف وسیعی از تولیدات و

میشود و این حالت احتمالا موجب کاهش دسترسی

کاربردهای خانگی ،کارخانجات نساجی ،صنایع

زیستی جیوه در محیط میگردد (.)11 ،11

آلایندهها به کار برده میشود ( .)1کاربرد رو به افزایش

رادیکال آزاد تولید شده بیش از ظرفیت آنتی اکسیدانی

این نانوذرات ،احتمال ورود آنها به بومسازگان آبی را

یک سلول باشد ( ،)12و در نتیجه آن گونههای فعال

بیشتر کرده است .مطالعات مختلفی در سراسر دنیا در

اکسیژن ( )ROSتولید میگردد .مواجهه موجودات

رابطه با تاثیر سمّیت نانوذرات نقره و فلزاتی نظیر جیوه

زنده با آلایندههای محیطی همچون فلزات سبب تولید

بر روی آبزیانی همچون ماهی صورت گرفتهاست (-4

 ROSمیگردد و قابلیت آسیب و ایجاد تغییراتی در

 ،)2به طوریکه  Mansouriو همکاران در سال 2112

سطح  ،DNAپروتئینها و غشاهای بدن را دارد (.)13

در طی مطالعهای سمیت حاد نیترات نقره و کلراید

در یک شرایط نرمال در بدن ،آنتیاکسیدانهای

جیوه را بر روی سیاه ماهی مورد بررسی قرار دادند ،و

آنزیمی و غیرآنزیمی قابلیت حذف ROSها را دارند و

مطالعه آنها نشان داد که میزان سمیت نقره بیشتر از

مانع تاثیرات مخرب آنها میشوند ( .)14از مهمترین

جیوه است ( .)4همچنین مطالعاتی در رابطه با تاثیر

آنزیمهای موجود در بدن برای سمیتزدایی  ROSها،

نانوذرات نقره ،دی اکسید تیتانیوم و نانوذرات روی بر

میتوان به سوپراکسید دیسموتاز ( ،)SODکاتالاز

روی استرس اکسیداتیو ماهیان صورت گرفته است (-7

( ،)CATپراکسیداز ( )PODو لیپید پراکسیدیشن

 ،)5اما بررسی تاثیر همزمان نانومواد با دیگر آلایندهها

( )LPOاشاره نمود ( .)15بهطوریکه سوپراکسید

فلزی ،نظیر یون جیوه بر روی اکسداتیو استرس نادیده

دیسموتاز تجزیه آنزیماتیک  O21-را به  H2O2تامین

گرفتهشده و کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .یافته-

میکند و کاتالاز نیز  H2O2را به  O2و آب تبدیل می-

های اخیر بر روی هپاتوسیتها (سلولهای بافت

کند ( .)12تغییرات ایجاد شده در سطح این آنزیمهای

پارانشیمی کبد) نشان دادهاست که افزودن نانوذرات

اکسیداتیو استرس به عنوان اندیکاتور در بدن ماهیها

دی اکسید تیتانیوم به همراه د.د.ت ( )DDTموجب

مورد استفاده قرار گرفتهاست ( .)17از آنجاییکه

افزایش سمیت ژنی بواسطه افزایش استرس اکسایشی،

بررسی اثرات همزمان نانوذرات نقره و یون جیوه ،به

اکسایش ترکیبات  ،DNAشکستن  DNAو آسیبهای

عنوان سمی ترین عنصر فلزی برای آبزیان ( ،)18بر

کروموزومی شدهاست ( .)8همچنین نتایج تحقیقات

روی اکسیداتیو استرس ماهیان مورد مطالعه قرار گرفته

منصوری و همکاران در سال  2112نشان داد که

نشدهاست ،این مطالعه با هدف تعیین استرس اکسیداتیو

نانوذرات نقره موجب کاهش آسیب بافتی بافت آبشش

در بافت آبشش ماهی گلدفیش در شرایط آزمایشگاهی

در مواجهه با یون جیوه در ماهی زبرا شدهاست (.)9

صورت گرفت.

مطالعات نشان دادهاست که نانوذرات نقره خاصیت
ایجاد واکنش با یونهای جیوه در محیطهای آبی را
دارد و باعث کاهش میزان یون جیوه در محیطهای آبی

مواد و روشکار
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الکترونیک ،تولیدات پزشکی و تکنولوژیهای حذف

استرس اکسیداتیو زمانی رخ خواهد داد که
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تاثیر همزمان نانوذرات نقره و...

نانوذرات نقره از شرکت نانو ثانی (مشهد – ایران)
خریداری شد .همچنین پودر یون کلراید جیوه

گروههای مختلف از آزمون واریانس یکطرفه (نرم
افزار  SPSSنسخه  )18استفاده گردید.

( )HgCl2نیز از شرکت مرک آلمان خریداری شد .در

از آنجا که در این تحقیق فعالیت آنزیمهای

ابتدا ماهیهای گلدفیش از مراکز فروش ماهی در سطح

آنتیاکسیدانی در چهار گروه نانوذرات نقره؛ کلراید

شهر سنندج تهیه گردید .ماهیهای گلدفیش به

جیوه؛ گروه ترکیب نانوذرات نقره با کلراید جیوه و

آزمایشگاه دانشکده بهداشت انتقال داده شد .سپس

یک گروه به عنوان شاهد در یک گونه زیستی (ماهی

ماهیها به مدت یک هفته در داخل آکواریوم 25

گلدفیش) مورد مطالعه قرار میگیرند ،برای تحلیل

لیتری در دوره سازگاری قرار داده شد .در طول دوره

نمونهها از آنالیز آماری واریانس یک-طرفه استفاده

سازگاری ماهیهای گلدفیش روزانه  2بار تغذیه (3

شد .بنابرین نیاز است که حجم نمونه بر مبنای این

درصد وزن بد ماهی) شدند.

تحلیل آماری بدست آید .بدین منظور از فرمول زیر

در این پژوهش از یک غلظت غیرکشنده نانوذرات

استفاده گردید.

نقره ،یک غلظت غیرکشنده کلراید جیوه ،ترکیب
غلظت نانوذرات نقره و کلراید جیوه و یک گروه شاهد
در یک دوره  4روزه مواجهه براساس استاندارد
 OCED 203اروپا استفاده گردید .در پایان دوره3 ،
عدد ماهی به صورت کاملا تصادفی از هر تکرار
برداشت شد و پس از آن بافت آبشش ماهی گلدفیش
خارج شد.
با استفاده از روش  Winterbournفعالیت آنزیم
 SODبر پایه قدرت سوپراکسید دیسموتاز در مهار
احیاء نیتروبلوتترازولیوم بوسیله یون سوپراکسید انجام
گرفت .همچنین برای فعالیت آنزیم کاتالاز از روش
 Aebiو با استفاده از تجزیه پراکسید هیدروژن در طول
موج  241نانومتر اندازهگیری انجام شد ( .)2 ،5برای
( .)18بدین منظور حجم مناسبی از عصاره بافتی را به
حجم  1میلیلیتر رسانده و  3میلیلیتر از محلول
برادفورد به آن اضافه شد و پس از آن به مدت 11
دقیقه اینکوبه گردید .و در نهایت جذب آن در طول
موج  595نانومتر قرائت گردید .برای بیان اختلاف میزان
غلظت شاخصهای کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در
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تفاوت میزان آسیب نانوذرات نقره و کلراید جیوه،
تعداد تکرارهای مورد نیاز ،و مقدار

از منحنیهای

مشخصه عملیات ( Operating characteristic

 )curvesبدست میآید .از آنجا که از انحراف معیار
بین گروه های مختلف اطلاع قبلی در دست نیست ،با
فرض معنی دار بودن تفاوت کلینیکی

بین

میانگین آسیب نانوذرات نقره و کلراید جیوه ،آنگاه:
با فرض

منحنیهای مشخصه عملیات

برای

تکرار مقدار خطای نوع دوم تقریبا

برابر

(توان آزمون  81درصد) را برای این

طرح آزمایشی بدست میدهد .بنابرین تعداد کل
ماهیان ،برابر  4 *2* 21=121نمونه میباشد .از آنجایی
که ماهیها در شرایط نگهداری در آزمایشگاه همراه
با تلفات بوده ،با در نظر گرفتن  11درصد میزان تلفات،
حجم نهایی ماهی گلدفیش مورد استفاده  172قطعه
میباشد.
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تعیین غلظت پروتئین از روش برادفورد استفاده شد

که در آن

بیانگر تعداد گروهها (چهار گروه)،

برهان منصوری

یافتهها
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آبشش ،میانگین غلظت جیوه ،نانوذرات نقره و حالت

نتایج میانگین شاخصهای آنتی اکسیدانی در بافت

ترکیبی جیوه با نانوذرات نقره بیشتر از گروه شاهد

آبشش ماهی گلدفیش در جدول  1ارائه شدهاست.

بدست آمد و این مقدار نیز دارای اختلاف معنیدار

براساس نتایج سنجش آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در

آماری بود ( .)0.05<Pهمچنین این نتایج نشان داد که

بافت آبشش ،میانگین غلظت جیوه ،نانوذرات نقره و

حضور همزمان جیوه و نانوذرات نقره باعث افزایش

حالت ترکیبی جیوه با نانوذرات نقره بیشتر از گروه

میزان شاخصهای سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز در

شاهد بدست آمد ،ولیکن اختلاف معنیدار آماری در

ماهی گلدفیش شده است ،ولیکن این افزایش غلظت

میانگین غلظتها مشاهده نگردید ( .)0.05>Pاز طرفی

اختلاف معنیدار مشاهده نشد (.)0.05>P

دیگر ،براساس نتایج سنجش آنزیم کاتالاز در بافت
جدول  :1میانگین شاخص های آنتی اکسیدانی کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در بافت آبشش ماهی گلدفیش
تیمار

شاخص

شاهد

جیوه

نانوذرات نقره

جیوه  +نانوذرات نقره

p value

F value

سوپراکسید دیسموتاز
میانگین

2 /9

7/15

7/51

7/22

انحراف معیار

1 /3

1/13

1 /8

1/47
1/94

سطح معنیداری*

1/12

کاتالاز
میانگین

1/18

1/12

1/14

1/18

انحراف معیار

1/12

1/11

1/14

1/11
1/12

سطح معنیداری

5/29

*آنالیز واریانس یکطرفه برای بررسی تفاوت بین تیمارهای مختلف

بحث و نتیجهگیری

اکسیدانی در رابطه با تبدیل رادیکالهای آزاد  H2O2به

نانوذرات میتوانند منجر به تولید رادیکالهای آزاد

دفاعی در مقابل با سمیت استرس اکسیداتیو در سطح

گردند و این رادیکالها قابلیت تاثیرگذاری بر

سلولی میباشد ( .)19نتایج این مطالعه نشان داد که

ماکرومولکولهای بدن همچون پروتئین ،لیپیدها و

حضور جیوه و نقره نسبت به گروه شاهد در محیطهای

اسیدهای نوکلئیکها دارند ،و با افزایش این حالت در

آبی سبب افزایش شاخصهای آنزیم کاتالاز و

بدن موجود زنده ،تخریب ساختمان و عملکرد آنها را

سوپراکسیددیسموتاز در بافت آبشش ماهی گلدفیش

به دنبال دارد .در مقابل این وضعیت ،آنزیمهای آنتی

شد .افزایش فعالیت سوپراکسیددیسموتاز سبب افزایش

اکسیدانی بدن نظیر کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز

میزان  H2O2و کاهش رادیکالهای سوپراکسید و

فعال میگردند ( .)7-5آنزیمهای کاتالاز و سوپراکسید

افزایش فعالیت کاتالاز باعث کاهش میزان  H2O2و

دیسموتاز از آنزیمهای کلیدی در سیستم دفاعی آنتی

جلوگیری از آسیب بافتی میشود ( .)21افزایش فعالیت
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آلایندههای محیطی از جمله فلزات سنگین و

آب و اکسیژن میباشند .این آنزیمها به عنوان اولین سد

تاثیر همزمان نانوذرات نقره و...
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کاتالاز به عنوان مکانیسم دفاعی ،بیانگر تطابق بافت با

کلراید جیوه باعث افزایش آنزیمهای آنتیاکسیدانی در

استرس ایجاد شده توسط جیوه و نانوذرات نقره در بدن

بافتهای آبزیان شده است ،به طوریکه یافتههای

فعالیت

 )24( Ibrahimنشان داد که کلرید جیوه باعث افزایش

سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز ممکن است به دلیل

میانگین آنزیمهای کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در

افزایش تولید  ROSتوسط جیوه و نانوذرات نقره باشد

گربه

همچنین

( .)21اگرچه حضور همزمان نانوذرات نقره و کلرید

 Govindasamyو  )25( Rahumanنشان دادند که

جیوه سبب افزایش میزان شاخصهای کاتالاز و

نانوذرات نقره باعث افزایش شاخصهای کاتالاز و

سوپراکسید دیسموتاز در ماهی گلدفیش شد ،ولیکن

سوپراکسید دیسموتاز در ماهی تیلاپیا شده اند .براساس

این افزایش در طول  4روز معنیدار نبوده است .این

این مطالعات میتوان گفت که مواجهه موجودات

احتمال میرود اگرچه در کوتاه مدت اثرات قابل

آبزی با آلایندههای محیطی واکنش و تغییراتی در

ملاحظهای در بافت آبشش ماهی گلدفیش مشاهده

سطح شاخصهای آنتی اکسیدانی بافت به عنوان

نشده است.

مکانیسم دفاعی به همراه دارد و تفاوت در میزان

ماهی

میباشد.

از

طرفی

افزایش

ماهی

آفریقایی

شده

است.

مطالعات متعددی در رابطه با اثرگذاری فلزات و

شاخصهای آنتی اکسیدانی به عوامل مختلفی همچون

نانوذرات مختلف بر شاخصهای آنتی اکسیدانی آبزیان

نوع آلاینده محیطی ،گونه مورد بررسی و شرایط

از جمله ماهی انجام شده است ،بهطوریکه نتایج

فیزیکی و شیمیایی محیط آبی وابسته میباشد.

تحقیقات  Zhuو همکاران ( )22نشان داد که نانوذرات
دیاکسید تیتانیوم باعث افزایش میانگین آنزیمهای
کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در صدف دریایی
سواحل چین شدهاست .همچنین نتایج  Kimو همکاران
( )23نشان داد که نانوذرات دیاکسید تیتانیوم باعث
افزایش غلظت آنزیم کاتالاز و کاهش غلظت آنزیم
سوپراکسید دیسموتاز در گونه دافنی شدهاست .هرچند
در برخی دیگر از مطالعات حضور نانوذرات نقره و

تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر توسط کمیته تحقیقات دانشجویی با
شماره گرنت  IR.muk.REC.1395/153تصویب
گردیده است .همچنین نویسندگان این تحقیق از همکاری-
های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی
کردستان در روند تأیید و تصویب این طرح تشکر و
قدردانی مینمایند.
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Abstract
Backgrounds and Aim: The simultaneous presence of environmental contaminants in the
aquatic environment could be more different effects to separate them on fish and other
organisms. The aim of this study was to evaluate the simultaneous effects of mercury and
silver nanoparticles on the oxidative stress of laboratory fish gill tissue.
Material and Methods: In this study of 180 laboratory fish were used. To determine of
superoxide dismutase and catalase in the gills of fish, a non-lethal dose of mercuric chloride,
a non-lethal concentrations of silver nanoparticles, the composition of mercury chloride and
silver nanoparticles with control group were used. To evaluate for significant differences in
different groups one-way ANOVA was used.
Results: The levels of superoxide dismutase showed no significant difference in different
groups (p>0.05), while the levels of catalase in different groups was statistically significant
(p<0.0). The results showed that the simultaneous presence of mercury and silver
nanoparticles enhances the concentrations of superoxide dismutase and catalase index in the
gill of fish, but this increase was not significant differences (p>0.05).
Conclusion: According to this study, in the short term, simultaneous presence silver
nanoparticles with mercury in the aquatic environment can have a synergistic effect on the
catalase index in fish.
Keywords: Superoxide Dismutase, Catalase, Nano-toxicology, Fish

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

77-77 /9316  بهار/ دانشگاه علوم پزشکی کردستان/مجله علوم پزشکی زانکو

