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چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی غلظتهای مختلف نانو ذرات اکسید مس ( )CuO NPSبر شاخصهای خونی و فعالیت آنزیمهای کبدی ماهی
آمور ( )Ctenopharyngodon idellaانجام شد .برای تعیین  ،LC50تعداد  150قطعه ماهی با میانگین وزن  38±5گرم بهمدت  96ساعت
در معرض غلظتهای ( 2000 ،1000 ،500 ،300 ،200 ،100 ،50 ،25 ،0و  )4000میلیگرم بر لیتر نانو اکسید مس قرار داده شدند و
تلفات روزانه ثبت شد .غلظت سمیت کشنده ( )LC50نانواکسید مس برای ماهی آمور  2589/14±0/5میلیگرم بر لیتر بهدست آمد ،سپس
ماهیان بهمدت  10روز در معرض غلظتهای پایینتر از غلظت تحت کشنده (یک بیستم ،یک سیام و یک پنجاهم غلظت  )LC50نانو ذرات
اکسید مس قرار گرفتند و شاخصهای خونی و آنزیمهای کبدی ماهیان اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که تغییرات در شاخصهای
خونی با کاهش تعداد گلبول قرمز و درصد هماتوکریت و همچنین افزایش گلبولهای سفید و آنزیمهای کبدی در ماهیان تیمارهایی که
تحت تأثیر نانو ذرات اکسید مس قرار داشتند ،همراه بود ( .)P<0/05نتیجه نهایی اینکه نانو ذرات اکسید مس ،در غلظتهای باال اثر منفی
بر سالمت ماهیان دارند و کنترل محیط های آبی و جلوگیری از ورود این مواد جدید به چرخه غذایی آبزیان ضروری است.

واژگان کلیدی :نانو ذره اکسید مس ،هماتوکریت ،فعالیت آنزیمهای کبدی ،سمیت تحت کشنده.

* نویسنده مسئول:

تلفن+989125477015 :

ایمیلagharaei551@uoz.ac.ir :
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 .1مقدمه
امروزه از نانو ذرات در گستره وسیعی از علوم و
صنایع مختلف استفاده میشود ،که از آن جمله
الكترونیک ،پزشكی ،داروسازی ،لوازم آرایشی و
بهداشتی ،مواد کامپوزیت ،کاتالیزور ،بستهبندی،
روکشها ،افزودنیهای سوخت و مواد منفجره،
باتریها و پیلهای سوختی ،روان کنندهها ،محافظت
کنندهها ،تولید انرژی ،محیط زیست و کاتالیزورها را
میتوان نام برد .از کاربردهای فناوری نانو میتوان نانو
سنسورها ،نانو واکسن ها و دارو رسانی هوشمندانه به
عنوان حل کننده بسیاری از مشكالت مرتبط با
سالمت ،تولیدمثل و پیشگیری و درمان بیماریها
حتی بیماریهای آبزیان نام برد .اما گفتنی است که
با توجه به نوظهور بودن فناوری نانو هنوز در مورد
خطرات احتمالی این ذرات برای محیط زیست و
سیستمهای زیستی ارزیابی دقیقی صورت نگرفته
است (.)Handy et al., 2008
انواع گونههای ماهی با تغییر یا اصالح عملكرد
متابولیک خود نسبت به ورود ترکیبات آالینده واکنش
نشان میدهند و از آنجایی که نانو ذرات در حین تولید
و در زمان استفاده در وسایل گوناگون امكان جدایی و
انتشار دارند ،بنابراین همیشه محیطهای آبی در معرض
خطرات ناشی از آلودگی این مواد قرار داشته که در
دراز مدت منجر به افزایش مرگ و میر بین آبزیان
ساکن در آنان خواهد گردید (.)Liu et al., 2009
عالوه براین ،آنها اثر سمی در موجودات آبزی از قبیل
فیتوپالنكتونها ،آرتمیا ،نرمتنان ،سختپوستان و
ماهیهای آب شیرین و شور ایجاد میکنند ( Ward
.)et al., 2009 ; Ates et al., 2013
نانو ذرات اکسید مس( )CuOدر صنایع نجاری و
نساجی بهصورت گستردهای استفاده میشوند .مقصد
نهایی نانو مواد تولید شده اکوسیستمهای آبی است و
این مواد احتماالً بر روی میكروارگانیسمهای آبی اثرات
نامطلوب خواهند داشت ( ;Klaine et al., 2008
 .)Cho et al., 2010نانو ذرات مس و یون مس به
طور گسترده در الكترود لیتیوم ،کاتالیزور ،ابر رساناها و
غیره استفاده میشود ( .)Zhou et al., 2006با توجه
به تحقیقات انجام شده تا به امروز ،کبد ،آبشش و سرم
خون از اهداف اصلی تجمع نانو ذرات مس و ایجاد
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سمیت در آنها هستند ( Moore, 2006; Wang et
 .)al., 2014مطالعات خونشناسی روش ارزشمندی

برای ارزیابی آثار محیطی آالیندهها روی ماهیها
میباشد ( .)Stentiford et al., 2003ارزیابی
پارامترهای خونشناسی و آنزیمهای کبدی بهعنوان
شاخصهای مناسبی در تعیین آلودگیهای محیط
زیست است .پارامترهای خونی ماهیان ،شرایط
نامطلوب محیطی را سریع تر از پارامترهای دیگر نشان
می دهند .بنابراین جهت تعیین وضعیت سالمت و
نظارت بر پاسخ های استرسی ماهیان و پیشبینی
سازگاریهای فیزیولوژیكی آنها از پارامترهای خونی
استفاده میشود .آنزیمهای Alanine ( ALT
Aspartate ( AST ،)aminotransferase
( Alkaline
ALP
،)aminotransferase
( Lactate
LDH
و
)phosphatase
 )dehydrogenaseاساساً داخل سلولی هستند و در
بسیاری از اندامهای مختلف دیگر ماهی نیز یافت
میشوند .با توجه به اینکه ،در حالت طبیعی مقادیر
این آنزیمها در داخل سلول بیشتر از خارج سلول است،
بنابراین افزایش مقادیر جزیی آنها در محیط خارج
سلول اعم ازمایع سلولی و پالسما بهعنوان شاخصی
حساس ،بیانگر نوع آسیب سلولی در مواجهه با انواع
آالیندههای وارد شده به بدن موجود زنده خواهد بود
(.)Ayalogu et al., 2001; Parma et al., 2007
آنزیم آالنین آمینو ترانسفراز ( )ALTفقط در کبد
است و آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز ( )ASTدر انواع
مختلف بافتها نظیر کبد ،قلب ،ماهیچه ،کلیه و مغز
نیز یافت میشود ،اگر این دو آنزیم با هم در خون وجود
داشته باشند ،میتوان دریافت که کبد دچار آسیب شده
است ( .)Burtis et al., 2001آلكالین فسفاتاز ()ALP
آنزیمی است که در اپیتلیوم مجاری صفراوی،
سلولهای کبدی و مخاط روده و کلیهها یافت میشود
( .)Banaee et al., 2008الکتات دهیدروژناز ()LDH
آخرین آنزیم مسیر گلیكولیز بیهوازی در مهرهداران
است ،دارای اهمیت پزشكی ویژهای میباشد زیرا که به
طور گسترده در بافتهای بدن ،از جمله گلبول قرمز و
عضالت قلب یافت میشود و به هنگام آسیب دیدن این
بافتها ،الکتات دهیدروژناز درون خود را آزاد میکنند
و این ویژگی الکتات دهیدروژناز ،آن را به یک شاخص
مهم برای شناسایی صدمات و بیماریهای شایع در
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بدن تبدیل میکند ( .)Neff et al., 1985هدف از
این تحقیق تعیین میزان غلظت تحت کشنده نانو ذرات
مس ،اثرات سوء نانوذرات مس بر شاخصهای خونی و
فعالیت آنزیمی در ماهی آمور در غلظتهای پایین
میباشد.

 .2مواد و روشها
جهت انجام آزمایش تعداد  400عدد بچه ماهی
آمور با میانگین وزن  38±5گرم از مرکز تكثیر و
پرورش ماهی زهک تهیه و به آزمایشگاه انتقال داده
شدند .به منظور سازگاری با شرایط آزمایشگاه ،ماهیان
به تانکهای  300لیتری ( حاوی  200لیتر آب)
فایبرگالس که از قبل آبگیری و هوادهی شده بودند،
منتقل و به مدت یک هفته غذادهی شدند .آب تانکها
روزانه بهروش سیفون کردن به میزان  50درصد
تعویض میشد .شرایط محیطی مخازن نگهداری بچه
ماهیان ،از عوامل محیطی موجود،شامل درجه حرارت،
سختی و  pHبه طور روزانه اندازه گیری شد .پس از
پایان دوره سازگاری غذادهی قطع شد و بمدت 24
ساعت ،بچه ماهیان در مخازن  40لیتری جهت انجام
آزمایش  LC50بطور تصادفی توزیع شدند ( TRC,
 .)1984برای تعیین سمیت این ماده در ماهی آمور از
روش استاندارد اتحادیه اروپا ( OECD = The
Organisation for Economic Co-operation
 )and Developmentطی  96ساعت استفاده شد
(.)Wijnhoven et al., 2009
در این آزمایش ابتدا جهت تعیین  LC50از مخازن

 40لیتری به همراه هوادهی و در هر مخزن  9عدد بچه
ماهی برای غلظتهای (،100،50 ،25،0 )mg/l
 2000،1000 ،500،300،200و 4000با سه تكرار به
مدت  96ساعت بهعنوان واحدهای آزمایش استفاده
شد .آب ظروف به طور روزانه ( 96 ،72، 48، 24ساعته)
به مقدار  50درصد تعویض و به همان میزان آب حاوی
نانو ذره اکسید مس اضافه میشد .تعداد بچه ماهیان
تلف شده در طی  96ساعت به طور روزانه شمارش و
ثبت شد و نتایج توسط نرم افزار پروبیت ()PROBIT
تجزیه و تحلیل شد(.)Wijnhoven et al., 2009
با استناد به نتایج حاصل از آزمون  ،LC50بچه
ماهیان به مدت  10روز در معرض غلظتهای مختلفی
از نانو ذرات اکسید مس (صفر1300 ،900 ،500 ،
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میلیگرم در لیتر) قرار گرفتند و به ازای هر تیمار ،سه
تكرار در نظر گرفته شد 12 .عدد بچه ماهی در
آکواریومهای  40لیتری توزیع شدند ،ضمن هوادهی در
آکواریومها روزانه  50درصد آب آکواریومها تعویض و
به همان میزان نانو ذره اکسید مس اضافه گردید .به
منظور سنجش فاکتورهای خونی ،با استفاده از سرنگ
از ساقه دمی ماهیان در روزهای  7 ،4 ،1و 10
خونگیری انجام شد و به لولههای آزمایش انتقال داده
شد ( .)Gisbert et al., 2004سپس
تعدادگلبولهایسفید ( ،)WBCتعداد گلبولهای قرمز
( ،)RBCدرصدهماتوکریت ( )%HCTو آنزیمهای
کبدی( )ALT, AST, ALPو  LDHدر این نمونه ها
مورد سنجش قرار گرفت.
جهت شمارش گلبولهای قرمز  0/5میلیگرم از
نمونه خون را به داخل پیپت مالنژور قرمز کشیده و
برای رقیق کردن از محلول گاور استفاده شد .سپس
تعداد گلبولهای قرمز با استفاده از الم نئوبار و
میكروسكوپ با بزرگنمایی  40شمارش شد
( .)Blaxhall and Daisley, 1973برای شمارش
گلبولهای سفید مقدار  0/5میلیگرم از نمونه خون
را به داخل پیپت مالنژور سفید کشیده و برای رقیق
کردن از محلول تورک استفاده و با استفاده از الم
نئوبار و میكروسكوپ با بزرگنمایی  40شمارش شد
( .)Blaxhall and Daisley, 1973آزمایش
هماتوکریت یا حجم سلولهای فشرده ،در واقع
اندازهگیری نسبت حجم گلبولهای قرمز متراکم شده
بهحجم خون کامل است .اندازهگیری هماتوکریت به-
صورت مستقیم توسط سانتریفیوژ کردن نمونه در
دستگاه میكروهماتوکریت و به کمک خطکش
هماتوکریت انجام شد ( Blaxhall and Daisley,
.)1973
جداسازی سرم خونی با استفاده از دستگاه
سانتریفیوژ با  3000دور در دقیقه به مدت  10دقیقه
صورت گرفت .سرم خونی جدا شده در میكروتیوپ
اپندورف تا زمان آنالیز در دمای  -20درجه سانتیگراد
نگهداری شد ،میكروتیوپهای حاوی سرم خونی جهت
اندازهگیری آنزیمهای کبدی از قبیل ،AST ،ALT
 LDHو  ALPبا استفاده از دستگاه اتوآناالیزر مدل
 PRONو کیتهای تجاری شرکت پارس آزمون و
براساس دستورالعمل شرکت سازنده ،سنجیده شد
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جدول  -1غلظت تحت کشنده پس از در معرض قرارگیری با نانو ذرات اکسید مس در بچه ماهیان آمور (واحد میلی گرم بر لیتر است).
غلظت کشنده ()mg/l

 24ساعت

 48ساعت

 72ساعت

 96ساعت

0
0
0

4825/7
296676/3
182391/66

1172/41
16936/82
144671/8

653/89
2589/14
10251/91

LC10
LC50
LC90

جدول  -2میانگین تعداد ( RBCتعداد در  )mm3در خون ماهی آمور طی  10روز در معرض قرار گیری با نانو ذرات اکسید مس
در غلظتهای مختلف.
(mg/l) 1300
(mg/l)900
500
)(mg/l
شاهد
تیمارها
()×1000
()×1000
()×1000
()×1000
زمان
d
c
b
a
906/6±15/8
1203/3±16/1
2623/3±25/1
3070±7
روز اول
776/6±14/6d
983/3±11c
1846/6±10/5b
3280±7/5a
روزچهارم
603/3±15/2c
703/3±7c
1626/6±25/1b
2646/7±25/1a
روز هفتم
c
c
b
a
426/6±13/2
446/6±15/2
1526/6±25/7
2672/8±20/8
روز دهم
حروف انگلیسی نامشابه کوچک بیانگر اختالف معنیدار ( )P<0/05بینتیمارهاست .دادهها بهصورت ( )Mean ± SDمیباشد.
جدول  -3میانگین میزان هماتوکریت خون ماهی آمور طی  10روز در معرض قرار گیری با نانو ذرات اکسید مس در غلظتهای
مختلف.
تیمارها

500
)(mg/l

شاهد

زمان
روزاول

A

روزچهارم

Aa

روز هفتم

Aa

روز دهم

A

60/6±3/8

Aa

65±2/7
59/6±4

59/6±7/6

Bb

63±2

52/6±3/8

Bb
Cb

900
)(mg/l
A

53±5/2

50±5/2

Bb

62±3

52/6±4/7

Cb

48/6±7

Cb

44/3±2

1300
(mg/l
A
Bb
Cc

58±2/7

48/6±6/4

45/3±5/9

Dc

34/6±3

حروف انگلیسی نامشابه کوچک بیانگر اختالف معنیدار ( )P<0/05بین تیمارها است .حروف انگلیسی نامشابه بزرگ بیانگر اختالف معنیدار
( )P<0/05بین روزها است .دادهها بهصورت ( )Mean ± SDمیباشد.

(.)Acerete, et al., 2004
میزان کشندگی نانو ذرات اکسید مس( )LC50
با نرم افزار Statistical System ( PROBIT
 )Analysis Institute Inc. 1985تعیین گردید و به
منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،پس از حصول اطمینان
از نرمال بودن دادهها توسط آزمون (–Kolmogorov
 ،)Smirnovاز آنالیز واریانس یک طرفه ( One way
 ) ANOVAو دوطرفه ( )Two way ANOVAبرای
مقایسه بین تیمارها استفاده شد و مقایسه اختالف
معنی داری بین میانگین ها با استفاده از آزمون دانكن
(سطح معنیداری  )P>0/05در سطح اطمینان %95
در نرم افزار آماری  SPSSانجام شد.

 .3نتایج
 .1.3تعیین میزان سمیت تحتکشنده نانو
ذرات اکسید مس در بچه ماهی آمور
پس از انجام آزمایشات ،میزان سمیت نانو ذرات
اکسید مس ( )LC50برای بچه ماهیان آمور

 2589/14±0/5میلیگرم بر لیتر بدست آمد .غلظت
ایجادکننده  50 ،10و  90درصد تلفات ،در طی ،24
 72 ،48و  96ساعت پس از مجاورت با نانو ذرات اکسید
مس بر اساس خروجی آنالیز نرم افزار پروبیت برای بچه
ماهی آمور در جدول  1آمده است.

 .2.3شاخصهای خونشناسی و فعالیت آنزیمهای
کبدی ماهیان
طبق نتایج ،نانو ذرات اکسید مس موجب تغییرات در
پارامترهای خونی میگردد ،این تغییرات در
شاخصهای خونی با کاهش تعداد گلبول قرمز و درصد
هماتوکریت درتیمارهای تحت تأثیر نانو ذرات اکسید
مس ،نسبت به گروه شاهد همراه بود ) )P<0/05و
همچنین افزایش معنیدار در تعداد گلبولهای سفید
و آنزیمهای کبدی ( ALP ،ASTو  )LDHبهدست
آمد (.)P<0/05
طبق نتایج و کمترین میزان  RBCبه ترتیب در
تیمار شاهد در روز چهارم و غلظت ( 1300 )mg/lدر
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جدول  -4میانگین تعداد ( WBCتعداد در  )mm3در خون طی  10روز در معرض قرار گیری با نانو ذرات اکسید مس در غلظتهای
مختلف.
تیمارها

)500 (mg/l
()×1000

شاهد
()×1000

زمان
روز اول

c

روز چهارم

c

روز هفتم

d

c

31/8±1/4

c

30/9±1/3

26/4±1/4

c

39/1±1/4

c

b

29/7±1/6

روز دهم

30/5±1/1
30±1/2

)900 (mg/l
()×1000
b

49/7±2

b

57/4±3/6
b

b

63/2±1/7

61±4/2

72/7±3/2

)1300 (mg/l
()×1000
a

90/9±3/2

a

93/9±1/8

a

114/7±1/4
a

116/4±1

حروف انگلیسی نامشابه کوچک بیانگر اختالف معنیدار ( )P<0/05بینتیمارهاست .دادهها بهصورت ( )Mean ± SDمیباشد.

جدول  -5میانگین فعالیت آنزیم  )AST) U/Lدر خون ماهی آمور طی  10روز در معرض قرار گیری با نانو ذرات اکسید مس در
غلظتهای مختلف.
شاهد

500
)(mg/l

900
)(mg/l

1300
)(mg/l

تیمارها

150± 5/6B

157± 10/4B

166± 8/8B

172± 8/9B

روز چهارم

154± 12/7Bc

158± 8/5Bc

180± 11/8Bb

188± 14/7Ba

روز هفتم

156± 5/8Bc

170± 6Bb

191± 7/5Ba

195± 5/6Ba

روز دهم

Ab

Aa

Aa

زمان
روز اول

167± 9/7

Aa

211± 15/5

217± 7/5

216± 7/9

حروف انگلیسی نامشابه کوچک بیانگر اختالف معنیدار ( )P<0/05بین تیمارها است .حروف انگلیسی نامشابه بزرگ بیانگر اختالف معنیدار
( )P<0/05بین روزها است .دادهها بهصورت ( )Mean ± SDمیباشد.

جدول  - 6میانگین فعالیت آنزیم  )ALT) U/Lدر خون ماهی آمور طی  10روز در معرض قرار گیری با نانو ذرات اکسید مس در
غلظتهای مختلف .دادهها به صورت ( )Mean ± SDمیباشد.
شاهد

500
)(mg/l

900
)(mg/l

1300
)(mg/l

تیمارها
روز اول

1±0/001

1±0/001

1/6±0/005

2±0/001

روز چهارم

1±0/001

2/6±0/005

2±0/001

2±0/001

روز هفتم

1±0/001

2/3±0/005

1/3±0/005

3±0/001

روز دهم

1/6±0/005

2±0/001

2/3±0/005

2/6±0/005

زمان

روز دهم است و همان طور که مشاهده میشود .هر چه
میزان غلظت نانو ذرات افزایش مییابد ،تعداد
گلبولهای قرمز کاهش داشته است ،گرچه در روزهای
هفتم و دهم ،در غلظتهای ( 900 )mg/lو  1300از
این اختالف کاسته شده و معنیدار نیست (جدول .)2
طبق جدول  3با افزایش زمان و دوره آزمایش
اختالف معنیدار بین روزها و غلظتها دیده میشود
( .)P<0/05کاهش میزان هماتوکریت خون از  60/6تا
 34/6از روز اول تا روز دهم دیده میشود و این
تغییرات نشانگر کاهش میزان هماتوکریت با افزایش
میزان غلظت نانو ذرات اکسید مس نسبت به گروه
شاهد است.
بر اساس نتایج از میزان تغییرات در تعداد
گلبولهای سفید ،افزایش معنیدار گلبولهای سفید
در ماهیانی که در معرض غلظتهای نانو ذرات اکسید

مس بودند را نسبت به گروه ماهیان شاهد نشان داد
( .)P<0/05بیشترین میزان در روز دهم در غلظت
( 1300 )mg/lاست .در واقع هرچه غلظت نانواکسید
مس افزایش یافت ،مقادیر گلبول قرمز و درصد
هماتوکریت کاهش یافته و تعداد گلبول سفید دچار
افزایش معنیدار نسبت به گروه شاهد شدند (جدول
.)4
طبق جدول  5که میزان فعالیت آنزیم  ASTرا نشان
میدهد ،در روز اول اختالف بین تیمارها وجود ندارد،
اما با طوالنیتر شدن دوره آزمایش میزان فعالیت آنزیم
افزایش یافته است و اختالف معنیدار در بین روزها و
غلظتها وجود دارد ( ،)P<0/05بهطوریکه درروزهای
اول و چهارم و هفتم اختالف معنیدار نیست
( ،)P>0/05ولی در روز دهم اختالف معنیدار نسبت
به سه روز قبل وجود دارد ( .)P<0/05بیشترین میزان
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جدول  - 7میانگین فعالیت آنزیم  )LDH) U/Lدر خون ماهی آمور طی  10روز در معرض قرار گیری با نانو ذرات اکسید مس در
غلظتهای مختلف.
تیمارها

500
)(mg/l

شاهد

زمان
روز اول

B

روز چهارم

Bd

روز هفتم

Bd

روز دهم

Bd

900
)(mg/l

B

319±5/2

B

360±8/3
Bc

362±9/1

557±6/2

483±6/1
Bc

380±7/3

771±4/5
Ba

746±6/3
Bb

Ac

420±4/7

B

Bb

507±2/9

1300
)(mg/l

1177±1/6
Ba

782±1/5
Ab

1000±6/5

1239±3/2
Aa

1379±2

1117±1

حروف انگلیسی نامشابه کوچک بیانگر اختالف معنیدار ( )P<0/05بین تیمارها است .حروف انگلیسی نامشابه بزرگ بیانگر اختالف معنیدار
( )P<0/05بین روزها است .دادهها بهصورت ( )Mean ± SDمیباشد.

جدول  - 8میانگین فعالیت آنزیم  )ALP) U/Lدر خون ماهی آمور طی  10روز در معرض قرار گیری با نانو ذرات اکسید مس در
غلظتهای مختلف.
تیمارها

500
)(mg/l

شاهد

زمان
c

c

68±4/3
روز اول
c
62±8/1
روز چهارم
d
61±5/6
روز هفتم
65±8c
روز دهم
حروف انگلیسی نامشابه کوچک بیانگر اختالف معنیدار ( )P<0/05بینتیمارهاست .دادهها بهصورت ( )Mean ± SDمیباشد.

در غلظت ( 900 )mg/lدر روز دهم مشاهده میشود
که نسبت به تیمار شاهد افزایش معنیدار داشته است.
براساس جدول  ،6میزان فعالیت آنزیم ALT
بین تیمارها در بین روزها و غلظتها اختالف معنیدار
وجود ندارد ( )P>0/05و با افزایش غلظت نانو ذرات
اکسید مس تغییر معنیداری در میزان این آنزیم دیده
نمیشود.
طبق جدول  ،7تغییرات در فعالیت آنزیم  LDHرا
به این گونه میتوان توصیف نمود که در روز اول
اختالفی بین تیمارها وجود ندارد ( ،)P<0/05اما با
طوالنیتر شدن دوره آزمایش میزان فعالیت آنزیم
افزایش یافته و اختالف معنیداری در بین روزها و
غلظتها وجود دارد ( ،)P<0/05درروزهای اول و
چهارم و هفتم این اختالف معنیدار نیست (،)P>0/05
ولی در روز دهم اختالف معنیدار نسبت به سه روز
قبل وجود دارد( .)P<0/05بیشترین میزان در غلظت
( 1300 )mg/lدر روز دهم و کمترین در تیمار شاهد
در روز اول است.
طبق جدول  8بیشترین میزان فعالیت آنزیم
 ALPدر غلظت ( 1300 )mg/lدر روز دهم ثبت شد
که افزایشی معنیدار نسبت به کمترین میزان در گروه
شاهد مشاهده شد که این اختالف در غلظتهای 900

71±3/5
69±11/7c
74±8/3c
76±13/2c

900
)(mg/l
b

86±4/9
90±4b
100±6/8b
100±4/1b

1300
)(mg/l
a

107±11/5
120±3a
121±6/5a
130±6/5a

و  1300میلیگرم بر لیتر بیشتر دیده میشود و با
افزایش میزان غلظت نانو ذرات اکسید مس میزان این
آنزیم هم افزایش مییابد.
 .4بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق غلظت سمیت تحت کشنده
( )LC50برای ماهی آمور  2589/147±0/5میلیگرم
بر لیتر بهدست آمد که نشانه تحمل باالی این گونه
نسبت به نانو ذرات اکسید مس میباشد ،در تحقیق
انجام شده روی ماهی آمور ،میزان  LC50فلز مس طی
مدت زمان  96ساعت برابر با  0/27میلیگرم بر
لیترگزارش شد (شاپوری ،)1382 ،همچنین در
آزمایش دیگری سمیت نانو ذرات نقره در بچه ماهیان
آمور با وزن متوسط  1/7±0/32گرم را  0/12میلیگرم
در لیتر گزارش کردهاند (علیشاهی و مصباح.)1389 ،
در بررسی دیگری میزان  LC50کلرید مس در 96
ساعت برای  4گونه کپور ماهی ،Labeo rohita
 Catla catla ،Cirrhinus mrigalaو
 5/17 Ctenopharyngodon idellaتا  15/75میلی
گرم در لیتر متغیر بود .در این بررسی بیشترین
حساسیت در ماهی  C. idellaو کمترین حساسیت
به کلرید مس در ماهی  L. rohitaگزارش شد
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( .)Kousar and Javed, 2012در بررسی دیگر
میزان غلظت میانه کشنده برای بچه کپور ماهیان در
 96ساعت مواجهه با سولفات مس (4/9 )mg/l
محاسبه گردید (مازندرانی .)1394 ،با بررسی نتایج
فوق میتوان نتیجه گرفت که بهدلیل وجود فاکتورهای
زیاد بر سمیت حاد نانو ذرات به ویژه مس ،مانند
اختالفات فردی ،جنسی ،وزنی ،طولی و عوامل
محیطی ،اندازهگیری میزان  LC50هیچگاه مقدار
مطلق و ثابتی نبوده و به تنهایی نمیتواند برای ارزیابی
سمیت حاد مواد سمی از جمله نانو ذرات کافی باشد.
در تجربیات سمشناسی آزمایشگاهی ،پاسخ موجودات
زنده به افزایش غلظت یک ماده سمی در غیاب سایر
عوامل استرسزا محاسبه میشود و غالباً مواد سمی به
ویژه نانو ذرات در مقادیر پایینتر از غلظتهای نهایی
تعیین شده آزمایشگاهی قادرند در طبیعت برای
موجودات زنده اثرات سمی داشته باشند .مثالً وجود
یک نانو ذره در محیط میتواند سمیت نانو ذره دیگر
را افزایش دهد و مخلوط نانو ذرات در محیط میتواند
در مقادیر بسیار پایین ،منجر به تلفات موجودات زنده
گردد ( U.S. Environmental Protection
.)Agency, 2004
هنگامی که ماهیان در معرض غلظتهای
مختلف نانو ذرات اکسید مس به مدت  10روز قرار
گرفتند ،نتایج نشان داد که نانو ذرات موجب تغییرات
در پارامترهای خونی و فعالیت آنزیمهای کبدی ماهیان
میگردد که این تغییرات در شاخصهای خونی با
کاهش میزان گلبول قرمز و درصد هماتوکریت در
تیمارهایی که تحت تأثیر نانو ذرات اکسید مس قرار
داشتند ،همراه بود .افزایش گلبولهای سفید و
آنزیمهای کبدی در تیمارهایی که ماهیان در معرض
غلظتهای مختلف نانو ذرات اکسید مس بودند نسبت
به گروه ماهیان شاهد مشاهده شد .در واقع هر چه
غلظت نانواکسید مس افزایش یافت ،مقادیر گلبول
قرمز و درصد هماتوکریت کاهش یافته و گلبولهای
سفید و آنزیمهای کبدی دچار افزایش نسبت به گروه
شاهد شدند .در این مطالعه گلبولهای قرمز کاهش
یافته به صورتی که منجر به کم خونی و به دنبال آن
منجر به کاهش هماتوکریت خون شده است .روند
مشابهی در اثر تماس گربهماهی با سولفات مس
گزارش شده است که منجر به کمخونی گردید
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( .)James and Sampath, 1995کمخونی میتواند
در اثر افزایش تخریب گلبولهای قرمز یا مهار ساختن
آنها رخ دهد .در بعضی از مطالعات وضعیتی برعكس
گزارش شده است ،برای مثال در ماهی Prochildus
 scrofaدر مواجهه با فلز مس افزایش تعداد
گلبولهای قرمز و به دنبال آن هماتوکریت و
هموگلوبین خون دیده شده است ( Carvalho and
. )Fernandes, 2006آنها تخلیه گلبولهای قرمز از
مخازن ذخیرهای نظیر طحال را عامل این افزایش ذکر
کردند زیرا حجم متوسط سلولها تغییری نشان نداده
بود .ولی در این مطالعه نانو ذرات اکسید مس موجب
کاهش گلبولهای قرمز و هماتوکریت شد .وضعیت
مشابهی در اثر تماس ماهیان با فلزات سنگین گزارش
شده است ،بهطوریکه کاهش چشمگیر تعداد
گلبولهای قرمز خون و مقادیر هموگلوبین و
هماتوکریت را که منجر به کمخونی ماکروسیتیک
(وقتی گلبولقرمز بزرگتر از حد نرمال است)
در  Heteropeustes fossilisدر اثر تماس با روی
گزارش کردند (.)Goel et al., 1985
افزایش تعداد گلبولهای سفید خون یک
واکنش معمول ماهی علیه تهاجم مواد خارجی نظیر
مس است که میتواند عملكرد فیزیولوژیک طبیعی
ماهی را مختل کند .در بررسی گلبولهای سفید
ماهی قزلآالی رنگین کمان ( Oncorhynchus
 )mykissدر مواجهه با غلظتهای مختلف نانو ذرات
اکسید مس ،بررسی شاخصهای هماتولوژیک نشان
داد که نانو ذرات مس تأثیرات زیادی بر عملكرد و مقدار
سلولهای خونی گذاشته و اکثر این شاخصها تفاوت
معنیداری در غلظتهای مختلف نانو ذرات مس دارند
(خبازی .)1394 ،در مجموع با مقایسه عملكرد نانو
ذرات مس در مقایسه با نمک مس میتوان دریافت که
نانو ذرات مس عملكرد مناسبتری داشته و آسیبها
و عوارض هماتولوژیک کمتری بهوجود میآورند .در
نتیجه بهتر است در صنایع و کارخانجات مختلف به
جای استفاده از فلزات سنگین از نانو فلزات استفاده
شود که اثرات زیانبار کمتری بر منابع آبی ،آبزیان،
محیط زیست و انسان دارد و آلودگی کمتری ایجاد
میکند (.)Nussey et al., 1995
در مطالعهی حاضر ،تغییر در فعالیت سطوح
آنزیمهای  ALT ،LDH ،ALPو  ASTدر سرم خون
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ماهیانی که در معرض نانو ذرات اکسید مس بودند در
مقایسه با گروه شاهد بررسی شدند .در این مطالعه
تغییر در میزان فعالیت آنزیمهای کبدی در ،AST
 LDHو  ALPدر خون ماهیانی که نانو ذرات اکسید
مس را دریافت کردند در مقایسه با گروه شاهد افزایش
معنیدار را نشان دادند که احتماال افزایش فعالیت این
آنزیمها نشان دهندهی آسیب و اختالل در عملكرد
بافتها (مغز ،آبشش ،کبد ،کلیه ،استخوان و )...است
( LDH .)Bhathtachary et al., 2008آخرین آنزیم
مسیر گلیكولیز در مهرهداران بوده و در بافتهایی مثل
کبد ،آبشش و عضله ماهیان جهت مشاهده تاثیر
آالینده ها بر صدمات بافت ها بكار می رود ( Heath,
 )1995که راهیابی آن به بیرون از سلول و افزایش آن
در سرم خون در اثر نكروز سلول و یا آسیب غشای
سلولها میباشد ( .)Costillas and Smith, 1977در
بیان علت معنیدار نبودن آنزیم  ALTدر بین تیمارها،
احتماالً مقادیر یا شدت آسیب در غلظتهای اعمال
شده جهت افزایش آن در سرم خون قابل بحث است،
بهطوریکه میزان فعالیت این آنزیم در بافتها کمتر
از سایر آنزیمها است و یا شدت آسیب وارده به سلولها
در حدی نبوده که نشت آن به سرم خون همانند سایر
آنزیمها صورت گیرد (.)De- Smet et al., 2001
وضعیت مشابهی در تحقیقاتی که بر روی ماهی
 Oreochromis niloticusانجام شد ،مشاهده
میشود مسمومیت با انواع فلزات سنگین (جیوه ،نقره،
مس ،کادمیوم و )...نشاندهنده افزایش میزان
آنزیمهای  ALTو  ASTدر بافت کبد بود (Muazzez
 )et al., 2009و همچنین کادمیوم در ماهی تیالپیای
نیل ( ،)Oreochromis niloticusمیزان آنزیمهای
 ASTو  ALTرا در بافتها و سرم خون تغییر میدهد
( .)Almeida et al., 2001بررسی تاثیر سمیت نانو
ذرات اکسیدمس در تیالپیای نیل از لحاظ آنزیمهای
کبدی  AST ،ALTو  ALPانجام شد که در این
بررسی میزان فعالیت آنزیمها در معرض نانو ذرات
اکسید مس افزایش داشت ( Abdel-Khalek et al.,
 .)2015از طرفی در تحقیقی تاثیر نانو ذره  ZnOبرای
 12هفته روی آنزیمهای  ASTو  ALTماهی کپور
معمولی ( )Cyprinus carpioمورد مطالعه قرار گرفت
و مشخص شد که میزان این آنزیمها در سرم خون

تعیین غلظت تحت کشنده نانو اکسید مس در ماهی آمور

ماهیان افزایش یافته و با گروه کنترل اختالف معنی-
داری دارد ( )P<0/05و بیان شد که علت افزایش این
آنزیمها ،آسیب به بافت کبدی است و میتوان از این
آنزیمها بهعنوان شاخص مناسبی برای آلودگی مربوط
به نانو ذره اکسید روی بهره برد (.)Lee et al., 2014
بررسی شاخصهای هماتولوژیک نشان داد که
نانو ذرات اکسید مس تأثیرات زیادی بر عملكرد و
مقدارسلولهای خونی گذاشته و اکثر این شاخصها
تفاوت معنیداری در غلظتهای مختلف نانو ذرات
اکسید مس نشان دادند .اما در تحقیقاتی که عملكرد
نانو ذرات اکسید مس را در مقایسه با نمک مس انجام
دادهاند دریافتند که نانو ذرات اکسید مس عملكرد
مناسب تری داشته و آسیبها و عوارض هماتولوژیک
کمتری بوجود آورند .در نتیجه بهتر است در صنایع و
کارخانجات مختلف به جای استفاده از فلزات سنگین
از نانو فلزات استفاده شود که اثرات زیانبار کمتری بر
منابع آبی ،آبزیان ،محیط زیست و انسان دارد و
آلودگی کمتری ایجاد میکند.
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