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 نگرانیهایی را، با توجه به استفادۀ وسیع آن، دیاکسیدتیتانیوم، در بین نانوذرات مورد استفاده. امروزه نانوذرات فلزی کاربرد وسیعی در صنایع مختلف دارند.چکیده
 تأثیر استفاده از مخمر غنیشده با نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بر، در این آزمایش.ازنظر اکوتوکسیکولوژی و اکوفیزیولوژی بعداز ورود به منابع آبی ایجاد کرده است
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 نتایج نشان داد که استفاده از مخمر غنیشده. فعالیت آنزیمهای گوارشی و متابولیسم چربی در دو گونۀ آرتمیا ارومیانا و آرتمیا فرانسیسکانا بررسی شد، زندهمانی،رشد
با این نانوذره تأثیر معنیدار بر رشد دو گونۀ آرتمیا ندارد ولی بهطور معناداری میزان زندهمانی آرتمیا فرانسیسکانا را افزایش میدهد و تأثیر معنیداری هم بر زندهمانی
 فعالیت آنزیمهای، فعالیت آنزیمهای گوارشی تحت تأثیر نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم قرار گرفت و نتایج نشان داد که استفاده از این نانوذره.آرتمیا ارومیانا ندارد
 میزان درصد چربی. افزایش فعالیت آنزیمهای گوارشی در آرتمیا فرانسیسکانا مشاهده شد،گوارشی را در آرتمیا ارومیانا به طور معناداری کاهش میدهد و برعکس
 نتایج این آزمایش نشان.بدن تحت تأثیر مخمر غنیشده با دیاکسیدتیتانیوم در آرتمیا ارومیانا کاهش یافت ولی اختالف معنیدار در آرتمیا فرانسیسکانا مشاهده نشد
. ازنظر اکوفیزیولوژی نیز برای جانداران آبزی مهم باشد، عالوهبر بحث سمیبودن در اکوسیستمهای آبی،داد که استفاده از نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم میتواند

 اکوفیزیولوژی، نانوذرۀ فلزی، آرتمیا ارومیانا، آرتمیا فرانسیسکانا.واژههای کلیدی
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Abstract. Nowadays, nanoparticles (NPs) have a great potential application in different industries. Titanium dioxide
NPs cause the biggest eco-toxicological and eco-physiological concerns due to the increase of anthropogenic input into
the aquatic ecosystems, compared with other NPs. In this study, the impact of yeast enriched with titanium dioxide NPs
on the growth, survival, digestive enzyme activity and lipid metabolism in Artemia urmiana (AU) and Artemia
franciscana (AF) is investigated. The experiment was designed in two treatments (control and enriched yeast with
titanium dioxide NPs) and each with four replicates for both Artemia species. The investigation indicated that titanium
dioxide nanoparticles did not affect the Artemia species growth but increased AF survival significantly. However, No
significant difference was observed in AU survival. Also, the results showed that NPs decreased AU digestive enzyme
activity significantly and the reverse pattern was observed for AF. The impact of NPs on the body lipid content was
investigated in Artemia species and the results revealed that using this NPs decrease this parameter in AU but did not
affect on AF lipid body content. The results obtained in this experiment suggest that the eco-physiological effects of
titanium dioxide NPs differ in Artemia urmiana and Artemia franciscana.
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مقدمه

( )Melquiades et al., 2008و همچنین محصوالت کاغذی،

مواد نانو براساس تعریف ،شامل موادی مانند ذرههای نانو،

پالستیک ،جوهر و به مثابۀ رنگ غذا (چهار میلیونتن در سال)

میکروتیوبهای نانو ،ساختارها و پوششهای نانو هستند که

در صنایع غذایی کاربرد دارد ( .)Ortlieb, 2010درنتیجه

اندازه آنها کمتر از صد میکرون باشد ( .)Martin, 1994این

استفاده وسیع و آبشویی حاصل از آن ،حجم عظیمی از

مواد در مقایسه با ساختارهای مشابه میکرو خود دارای ویژگی-

نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم وارد منابع و اکوسیستمهای آبی می-

های متفاوت از نظر شیمایی و فیزیکی هستند ( Smith et al.,

شود و براساس برخی تخمینها غلظت این نانوذرات در منابع

 .)2008; Nel et al., 2009بهایندلیل ،دارای کاربرد وسیعی

آبی به حدود  0/024و  0/0007میکروگرم در میلیلیتر رسیده

در صنایع مختلف الکترونیکی ،کشاورزی و بهداشتی هستند

است (.)Kaegi et al., 2008; Mueller & Nowak, 2008

( .)Smith et al., 2008; Tiede et al., 2009تأثیر مثبت
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بیشتر تحقیقات در زمینۀ سمیت نانوذرات دربارۀ سیستم تنفسی

تکثیر سلولی ،تأثیر ضدباکتریایی و همچنین کاربردهای بهداشتی

گرفته است ( .)Handy & Shaw, 2007ازجملۀ این

آنها در مطالعات و منابع مختلف گزارش شده است ( Kim et

تحقیقات ،نتایج آزمایشهایی است که تأثیر نانوذرۀ دی-

& al., 2011; Xiong et al., 2011; Chojnacki
 ،)Sliwinsk, 2013ارزش مبادالت تجاری این صنعت به

اکسیدتیتانیوم را در التهاب سلولهای اپیتلیال ریه ،تخریب

حدی است که در سال  ،2014به حدود  2/4تریلیون دالر رسیده

 DNAو اکسیداسیون چربیها در پستانداران مختلف گزارش

است ( .)Holman & Lackner, 2006درعینحال ،استفاده از

کردهاند ( Bermudez et al., 2002, 2004; Warheit et

 .)al., 2005, 2006; Federici et al., 2007افزایش سمی-

نانوذرات در علوم مختلف موجب شده است که مقادیر بسیار
باالیی از این دسته مواد در محیط پیرامون ما آزاد شوند و

بودن نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم در ایجاد التهابهای ریوی،

گسترش آن در طبیعت احتمال تأثیر آنها بر ارگانیسمهای زنده

ارتباط افزایش میزان ماکروفاژها و نوتروفیلها با کاهش اندازۀ

را افزایش داده است ( .)Sharma et al., 2009این مواد یا به-

ذرات ،از دیگر نتایج تحقیقات مرتبط با این مسئله بود

صورت غیرمستقیم ازطریق تولید انواع اکسیژن فعال و در نتیجۀ

(.)Bermudez et al., 2004

ایجاد استرس اکسیژنی و تخریب غشای سلولی ،تخریب

تحقیقات در زمینۀ تأثیر نانوذرۀ دیاکسیدتیتانیوم در میان آبزیان
بسیار محدود است و تأثیر منفی آن بر مرگومیر برخی بی-

پروتئینها و  DNAدر موجودات زنده میتوانند تأثیرگذار باشند
(.)Holbrook, 2000; Finkel & Winterbourn, 2008

مهرگان مانند دافنیماگنا ( )Daphnia magnaو کپور معمولی

همچنین بهصورت مستقیم موجب تخریب فیزیکی ساختارهای

( )Cyprinus carpioبا کاهش اندازۀ ذرات دیاکسیدتیتانیوم

مهم سلولی مانند میتوکندری میشوند و عملکرد سلول را مختل

ثابت شده است ( Zhang et al., 2007; Federici et al.,

میکنند (.)Xia et al., 2006; Hsin et al., 2008

 .)2007; Klaper et al., 2009باتوجه به بررسیهای نگارنده
مطالعههایی که تأثیر نانوذرات اکسیدتیتانیوم را از بُعد

درمیان نانوذرات اکسید فلزی ،نانوذرۀ دیاکسیدتیتانیوم بیشترین

فیزیولوژیکی (آنزیمهای گوارشی و متابولیسم چربی) در آبزیان

کاربرد را نسبت به دیگر نانوذرات در صنعت دارند

بررسی کرده باشد بسیار محدودند و بررسی این پارامترها در

( .)Jovanovic, 2011بنابراین ،نگرانی دربارۀ آلودگیهای

موجودی مانند آرتمیا که بهمنزلۀ یک مدل حیوانی در بررسی-

محیطی با توجه به روند روبهافزایش ورود نانوذرۀ دی-

های زیستی مطرح است میتواند به روشنشدن زوایای مختلف

اکسیدتیتانیوم نسبت به دیگر نانوذرات در محیطهای طبیعی

نقش نانوذرات در اکوسیستمهای طبیعی کمک کند .بنابراین،

بیشتر است .این نانوذره در رنگ و پوشش خارجی قرصها و

این طرح با هدف بررسی تأثیر مخمر غنیشده با نانوذرات اکسید

کپسولهای آنتی بیوتیک ( ،)Luft et al., 2010کرمهای

تیتانیوم بر رشد ،بقا ،متابولیسم چربی و فعالیت آنزیمهای

ضدآفتاب ،برخی لوسیون ها و دیگر لوازم بهداشتی

گوارشی در تغذیۀ آرتمیا ارومیانا بهعنوان یک گونۀ بومی و
49
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استفاده از این مواد به منزلۀ واسطههای سلولی ،تأثیر در تمایز و

پستانداران یا دیگر سلولهای آنها در شرایط آزمایشگاهی انجام

یافتههای نوین در علوم زیستی جلد  ،3شمارۀ 48-60 :1
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اجرا شد.

اکسیدتیتانیوم غنیسازی نشده بود استفاده شد .درطول مدت

مواد و روشها

پرورش ناپلیها ،دمای آب درون هر بطری  25±1درجۀ
سلسیوس و  pHآب بین  8الی  8/6بوده و هوادهی از انتهای

سیست مربوط به دو گونۀ  A.urmianaو  A. franciscanaاز

بطریها انجام میگرفت و رژیم نوری  12ساعت روشنایی و 12

پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه ،دانشگاه ارومیه تهیه گردید.

ساعت تاریکی) بود .نوردهی توسط المپ مهتابی بود و تمام

برای تفریخ سیستها از روش استاندارد سورگیلوس و همکاران

ویژگیهای محیطی و پرورشی بجز نوع تغذیه برای تمام بطری-

( )1986استفاده شد .تعداد هشتادهزار عدد ناپلی تفریخشده از

ها ثابت و یکسان بود .در هر بطری پرورشی تجدید و تعویض

هرگونه بعداز شمارش به شانزده ظرف یکلیتری با تراکم یک-

آب در روزهای  15 ،11 ،7 ،3انجام شد .در هر تعویض آب،

ناپلی در دو میلیلیتر منتقل شد .تیمارهای آزمایش هر کدام با

رشد و بازماندگی آرتمیاهای درون بطریها تعیین میشد.

غنینشده  -2تغذیۀ آرتمیا ارومیانا با مخمر غنیشده با نانوذرات
اکسید مس  -3تغذیۀ آرتمیا فرانسیسکانا با مخمر غنینشده -4

بررسی میزان رشد و زندهمانی گونه های آرتمیا در تیمارها بر

تغذیۀ آرتمیا فرانسیسکانا با مخمر غنیشده با نانوذرات اکسید

اساس استفاده از تکنیک استاندارد ( ;Browne et al., 1988

مس.

 )Triantaphyllidis et al., 1995که برای بررسیهای

تغذیۀ ناپلیها براساس پروتکلهای استاندارد ،با جلبک و مخمر

بیولوژیک آرتمیا تعریف شده بود استفاده شد .جهت بررسی

در آزمایشگاه انجام گرفت .مخمر الزم برای تغذیۀ آرتمیا در
شرایط آزمایشگاهی کشت و با نانوذرۀ دیاکسید تیتانیوم ،به
منظور تولید نانوذرات بیولوژیک غنیسازی شدند .وجود این
نانوذره در دیوارۀ مخمرها با استفاده از تصاویر میکروسکوپ
الکترونی از نوع روبشی ( )SEMتأیید شد .برای تهیۀ مخمر
غنیشده با نانوذرۀ دیاکسید تیتانیوم ،مشخص شده بود که
بهترین غلظت نانوذرات برای جلوگیری از توده ( ،)bulkحدود
 5 mg/lاست .بنابراین ،به 600میلیلیتر حجم ارلن ،حدود 1/5
میلیلیتر از محلول نانوذرۀ دیاکسیدتیتانیوم با غلظت  5میلیگرم
در لیتر و  6میلیلیتر از محلول آلبومین اضافه شد .سپس  2گرم
مخمرخشک که در  15 ccآب مخلوط شده بود به درون ظرف
کشت غنیشده افزوده و بهمدت  72ساعت در دمای  26/5درجۀ
سانتیگراد درون انکوباتور شیکردار نگهداری شد .مخمرهای
غنیشده با نانوذرات در دور  3500بهمدت  10دقیقه سانتریفوژ
شدند .محلول رویی دور ریخته شده و مخمرهای غنیشده جهت
استفادههای بعدی به فریزر منتقل شد .مخمر غنیشدۀ فوق برای
تغذیۀ دوگونۀ آرتمیا در تیمارهای تحقیقاتی مورد استفاده قرار
گرفت.

میزان رشد آرتمیا ،طول بدن از ناحیۀ چشم سوم تا انتهای بدن در
روزهای  11 ،7و  15اندازهگیری شد .برای این منظور ،از 4
تکرار مختلف هر تیمار ،جمعاً تعداد  20آرتمیا بهطور تصادفی
انتخاب و به داخل چاهکهای میکروپلیت منتقل شدند؛ سپس با
افزودن چند قطره محلول لوگول  1درصد ،آرتمیاها کشته و
تثبیت میشدند و بالفاصله جهت بیومتری به روی الم منتقل می-
شدند و توسط یک لوپ ترسیم زایس مدل Steme SV 11

مجهز به بیومتر چشمی اندازهگیری انجام شد .برای بررسی زنده-
مانی آرتمیاها ،با توجه به اینکه بهصورت کنترلشده در درون
ظروف  1/5لیتری کشت داده میشوند از روش شمارش مستقیم
که دقیقتر است استفاده شد .در این روش ،تعداد آرتمیاها با
بررسی هفتگی نمونهها محقق میشود .در تحقیق حاضر تراکم
اولیه  500الرو در یکلیتر آب بود .بنابراین ،میزان زندهمانی در
طول دورۀ 15روز پرورش در تیمارهای تحقیقاتی سنجیده شد.
بدینمنظور ،میزان زندهمانی آرتمیاهای گروههای فوق نسبت به
نمونههای تغذیهشده با مخمر غنینشده در روزهای ،11 ،7 ،3
 15تحت سنجش قرار گرفت .جهت این کار تمامی آرتمیاهای
هر تکرار آزمایشی در هر گروه ،با استفاده از فیلترهای 200
میکرونی فیلتر و شمارش شد .درنهایت ،تعداد آرتمیاهای باقی-
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سه تکرار به این شرح بودند -1 :تغذیۀ آرتمیا ارومیانا با مخمر

تعیین رشد و زندهمانی آرتمیا

] [ DOI: 10.21859/acadpub.nbr.3.1.48

همچنین آرتمیا فرانسیسکانا بهمثابۀ یک گونۀ وارداتی طراحی و

برای گروه شاهد ،از مخمر معمولی که با نانوذرات دی-

50/50

مانده نسبت به آرتمیاهای اولیه محاسبه شد و درصد آن بهدست

تمامی نمونهها در یک بافر  50میلیموالر  Tris-Hclبا نسبت 9

آمد.

به یک دستگاه هموژنایزر ()Heidolph, Switzerland
هموژنایز شدند .با توجه به وضعیت خاص آنزیمهای گوارشی،

اندازهگیری آنزیمهای گوارشی

تمام مراحل تهیۀ محلول آنزیمهای گوارشی از هموژنایزکردن تا

در انتهای دورۀ پرورشی (روز پانزدهم) میزان یک گرم از هر

سانتریفیوژ در درجۀ حرارت  4درجۀ سانتیگراد انجام گرفت.

تکرار برای بررسی فعالیت آنزیمهای گوارشی نمونهبرداری شد.

محلول هموژنایزشده با سرعت  20000 gبرای  20دقیقه در 4

درجۀ سانتیگراد سانتریفیوژ شد و محلول باالیی پساز جمع-

محاسبات آماری

آوری به فریزر  -20درجۀ سانتیگراد منتقل شد.

دادههای بهدستآمده در این طرح قبلاز انجام هرگونه تحلیل

 ،1984پپسین از روش زامبونینو و کاهو در سال  ،1994آنزیم

روشهای موجود ،از آزمون  Tبرای مقایسۀ میانگینها در نرم-

آمیالز از روش متاس و بیتس در سال  ،1968آنزیم لیپاز با روش

افزار آماری  SPSSنسخۀ )SPSS Inc., IL, USA( 17

ایجیما در سال  1994و برای اندازهگیری آنزیم آلکالین فسفاتاز

استفاده شد.

از روش بسی و همکاران در سال  1946استفاده شد.

نتایج

میزان پروتئین کل در هموژنات براساس روش برادفورد در سال

نتایج استفاده از نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم در تغذیۀ دو گونۀ

 1976با استفاده از آلبومین گاوی به منزلۀ استاندارد اندازهگیری

آرتمیا و تأثیر آن بر رشد آنها در شکل  1آمده است .چنانکه

شد .فعالیت ویژۀ این آنزیمها براساس فعالیت آنزیم بهازای

مشاهده میشود

میلیگرم پروتئین بیان شد (.)U/mg protein

تأثیر استفاده از مخمر ساده بهمنزلۀ تیمار کنترل و مخمر غنیشده

بررسی ترکیب بدنی

با نانوذرات اکسید تیتانیوم بر رشد آرتمیا اورمیانا و آرتمیا

در انتهای آزمایش و تغذیه با تیمارهای غذایی ،ترکیب بدنی

فرانسیسکانا در پایان روز پانزدهم معنادار نبوده است (.)P≥0.05

آرتمیاها با توجه به روشهای استاندارد ()AOAC, 2000

آرتمیا ارومیانا باتوجه به ماهیت گونهای خود دارای رشد سریع-

تحت بررسی قرار گرفت .درصد چربی آرتمیاها با توجه به

تر و اندازۀ بزرگتر است و روند رشد آن نیز در شکل  1سمت

روش فولش و همکاران در سال  1957انجام شد که وی و هانان

چپ کامالً مشهود است .نتایج مربوط به درصد زندهمانی گونۀ

در سال  1964آن را اصالح کردند .پروفیل اسیدهای چرب

آرتمیا ارومیانا بعداز تغذیه با تیمار کنترل و نانوذرات

الروها بهوسیله گاز کروماتوگرافی انجام شد و میزان FAME

اکسیدتیتانیوم مشابه با الگوی رشد بود و استفاده از نانوذرات

( )Fatty Acid Methyl Esterبا استفاده از روش لیپیج و

اکسیدتیتانیوم نتوانست رشد آرتمیا ارومیانا را بهطور معناداری در

روی در سال  1984انجام گرفت .با توجه به اینکه هدف اصلی

طول دورۀ پرورش افزایش دهد (( )P≥0.05شکل  .)2درحالی-

این آزمایش بررسی تأثیر استفاده از نانوذرات اکسیدتیتانیوم بر

که نتایج در بارۀ آرتمیا فرانسیسکانا نسبت به گونۀ آرتمیا ارومیانا

رشد ،زندهمانی ،فعالیت آنزیمهای گوارشی و درصد چربی بود،

در این مورد متفاوت بود و استفاده از تیمار نانوذرۀ اکسید

امکان تکرار آزمایشها مربوط به پروفیل اسیدهای چرب نبود و

تیتانیوم بهطور معناداری میزان زندهمانی گونۀ آرتمیا فرانسیسکانا

دادههای این بخش بهدلیل کمبود بافت آرتمیا ،فقط با یک

را نسبت به گروه کنترل افزایش داد (.)P≤0.05

تکرار انجام گرفت و نتایج مقایسه نشد و صرفاً گزارش پروفیل

تأثیر استفاده از مخمر غنیشده با اکسیدتیتانیوم بر فعالیت آنزیم-

اسیدهای چرب در دو گونۀ آرتمیا بعداز تغذیه با نانوذرات

های گوارشی در هر دو گونۀ آرتمیا در جدول  1مشاهده می-

اکسیدتیتانیوم صورت گرفته است.

شود .نتایج نشان میدهد که الگوی تأثیر نانوذرات اکسیدتیتانیوم
51

Downloaded from nbr.khu.ac.ir at 6:10 IRST on Tuesday November 13th 2018

برای اندازهگیری توتال پروتئاز از روش والتر و همکاران در سال

آماری از نظر نرمالبودن دادهها ارزیابی شدند .سپس براساس
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فرانسیسکانا متفاوت است .ولی نکتهای که در هر دو گونه بهطور

گونۀ آرتمیا فرانسیسکانا اتفاق افتاد و تغذیۀ این گونه با مخمر

مشابه اتفاق افتاد تأثیر افزایشی بسیار معنیدار استفاده از نانوذرات

غنیشده با اکسیدتیتانیوم فعالیت آنزیمهای پیشگفته را بهطور

اکسید تیتانیوم ،در افزایش فعالیت پروتئاز کل در هر دو گونه

معناداری افزایش داد ( .)P≤0.05نتایج مربوط به تأثیر

بود ( .)P≤0.05درباب دیگر آنزیمهای گوارشی ،استفاده از

اکسیدتیتانیوم بر درصد چربی بدن و همچنین پروفایل اسیدهای

مخمر غنیشده با نانوذرات اکسیدتیتانیوم فعالیت آنزیمهای

چرب بهترتیب در شکل  3و جدول  2ارائه شده است.

گوارشی آمیالز ،لیپاز و آلکالین فسفاتاز را به طور معناداری

شکل -2تأثیر استفاده از نانوذرات اکسیدتیتانیوم بر زندهمانی دو گونۀ آرتمیا ارومیانا (چپ) و آرتمیا فرانسیسکانا (راست) بعداز  15روز پرورش.
Fig. 2. The effects of titanium dioxide nanoparticles on survival percentage of A. urmiana (left) and A. franciscana
(right) after 15 days experiment period.

نتایج نشان داد که استفاده از مخمر غنیشده با نانوذرات

ندارد ( )P≥0.05ولی بهطور معنیداری میزان چربی آرتمیا

اکسیدتیتانیوم تأثیر معنیدار بر میزان چربی آرتمیا فرانسیسکانا

ارومیانا را کاهش میدهد ( .)P≤0.05چنانچه در بخش مواد و
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شکل  -1تأثیر استفاده از نانوذرۀ اکسیدتیتانیوم بر رشد دو گونۀ آرتمیا ارومیانا (چپ) و آرتمیا فرانسیسکانا (راست) بعداز  15روز پرورش.
)Fig. 1. The effects of titanium dioxide nanoparticles on growth rate of A. urmiana (Left) and A. franciscana (Right
after 15 days experiment period.
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بر فعالیت آنزیمهای گوارشی در گونۀ آرتمیا ارومیانا و آرتمیا

کاهش داد ( ،)P≤0.05درحالیکه عکس این مسئله دربارۀ
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چون با یک تکرار انجام شد امکان مقایسۀ آنها وجود نداشت،

عملکرد فیزیولوژیک آبزیان (به منزلۀ یکی از حلقههای اولیۀ

ولی افزایش محسوسی در میزان اسیدهای چرب اشباع،

زنجیرۀ غذایی) و همچنین انسانها (به منزلۀ حلقۀ آخر زنجیره)

غیراشباع ،اسید لینولئیک و اسید لینولنیک در هر دو گونۀ آرتمیا

شوند ( .)Ates et al., 2013بنابراین ،در سالهای اخیر ،تمرکز

مشاهده شد و الگوی تغییرات مشابه بود .برعکس ،استفاده از

بر روی اکوفیزیولوژی و توکسیکولوژی این دسته از مواد

نانوذرات اکسید تیتانیوم ،میزان اسیدهای چرب را در هر دو

افزایش یافته است .آرتمیا به مثابۀ سختپوستی آبزی ،دارای

گونه کاهش داد که بیانگر پتانسیل باالی این نانوذرات فلزی

سیستم تغذیهای فیلترکنندگی غیرانتخابی است؛ بنابراین ،میتواند

است.

تمامی ذراتی را که کوچکتر از  40میکرون باشند فیلتر و

بحث

استفاده کند ( .)Ates et al., 2013این مسئله درکنار دیگر

محیطهای آبی ،باتوجه به سیال بودن و همچنین سهولت

ویژگیهای آرتمیا ،آن را به یک مدل حیوانی در مطالعات

گسترش ازجملۀ منابعی هستند که نانوذرات در آن پراکنش یافته

مربوط به توکسیکولوژی و اکو فیزیولوژی تبدیل کرده است.

جدول  -1تأثیر استفاده از نانوذرات بیولوژیک اکسیدتیتانیوم بر فعالیت آنزیمهای گوارشی  A. urmianaو .A. franciscana
Table 1.The effects of titanium dioxide nanoparticles on A. urmiana and A. franciscana digestive enzymes activity
Control

TiO2

A. urmiana
46.4±15.1a
36.3±8.1
0.0011±0.0 b

a

6.9±2.0 b

Protease

43.3±7.4

Pepsin

0.005±0.0

Amylase

0.24±0.03 b

0.51±0.08 a

Lipase

0.022±0.0 b

0.055±0.02 a

Alkaline Phosphatase

168.1±15.0 a

0.23±0.1b

Protease

224.1±22.0 a

22.1±6.0 b

Pepsin

0.0035±0.0 a

0.0004±0.0 b

Amylase

0.58±0.1 a

0.009±0.0 b

Lipase

0.07±0.0 a

0.017±0.0 b

Alkaline Phosphatase

A. franciscana



فعالیت ویژۀ آنزیمهای گوارشی براساس توتال پروتئاز و پپسین براساس  ،mmol of tyrosine released / min/ mg proteinآمیالز mg starch
 ،hydrolyzed / min /mg proteinلیپاز  ،mmole of substrate hydrolyzed / minute / mg proteinآلکالین فسفاتاز mmol substrate
* released / min / mg protein at 37˚ Cدادهها براساس  mean ± SDگزارش شدند و دادههایی با حروف مختلف در هر ردیف دارای اختالف معنیدار
در سطح اطمینان 95درصد هستند.
Specific enzymes activity: Total protease and pepsin, mmol of tyrosine released / min/ mg protein; Amylase, mg
starch hydrolyzed / min /mg protein; Lipase, mmole of substrate hydrolyzed / minute / mg protein; Alkaline
phosphatase, mmol substrate released / min / mg protein at 37˚ C *Data are presented as mean ± SD and means with
the same superscript letters suggest no significant differences, while different letters significant differences
(P<0.05).
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روشها اشاره شد پروفایل اسیدهای چرب در دو گونۀ آرتمیا

و با توجه به ویژگیهای خود میتوانند موجب تغییراتی در
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Fig. 3. The effects of titanium dioxide nanoparticles on A. urmiana and A. franciscana lipid percentage at the end
of the experiment.

جدول -2تأثیر استفاده از نانوذرات بیولوژیک اکسیدتیتانیوم بر پروفایل اسیدهای چرب  A. urmianaو .A. franciscana
Table 2. The effects of titanium dioxide nanoparticles on A. urmiana and A. franciscana fatty acids profiles.
Control

TiO2
22.5
39.7
11.4
14.5
0
0
0.12

16.2
14.7
7.8
10.3
0.7
16.5
0.25

A. urmiana
Total saturated
Total monoensaturated
C18:2n6
C18:3n3
C20:4n6
)C20:5n3(EPA
)C22:6n3(DHA

19.4
44
11.6
13.9
0.11
0
0

21.8
36.4
9.3
10.8
0
4.7
1.4

A. franciscana
Total saturated
Total monoensaturated
C18:2n6
C18:3n3
C20:4n6
)C20:5n3(EPA
)C22:6n3(DHA

با توجه به بررسیهای نگارنده ،مطالعات درباب تأثیر نانوذرات

غذایی بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان نشان داد که باوجود

دیاکسیدتیتانیوم در آبزیان بسیار محدود است و بیشتر نتایج

تمام تغییرات بیوشیمیایی که در برخی ارگانها ازجمله مغز اتفاق

موجود به بررسی تأثیر غلظت ،حالتهای مختلف اکسیدهای

افتاده بود تغییر معنیدار در شاخصهای رشد بچهماهیان بعداز

فلزی (توده ،پودر یا نانوذره) و نیز تجمع زیستی این نانوذرات بر

اتمام دورۀ پرورش مشاهده نشد .آنها دلیل این مسئله را غلظت

سمی بودن و همچنین برخی از شاخصهای فیزیولوژیکی آبزیان

پایین دیاکسیدتیتانیوم ( )Sub-lethal toxicدر جیرۀ غذایی

پرداخته است ( Federici et al., 2007; Chen et al.,

قزلآال و در نتیجه سازگاری بچهماهیان با این غلظت عنوان

 .)2011; Ates et al., 2013نتایج مطالعات رامسدن و

کردند .نتایج مطالعات آنها ،مشابه نتایج هندی و همکاران

همکارانش ( )2009دربارۀ تأثیر استفاده از نانوذرات دی-

1999؛ هویل و همکاران 2007؛ و شاو و هندی  2011بود .با

اکسیدتیتانیوم ( 10و  100میلیگرم در کیلوگرم غذا) در جیرۀ

توجه به بررسیهای نگارنده ،نتایج مطالعۀ حاضر ،اولین گزارش
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شکل  -3تأثیر استفاده از نانوذرات اکسیدتیتانیوم بر درصد چربی بافت دو گونۀ آرتمیا ارومیانا و آرتمیا فرانسیسکانا بعداز اتمام دورۀ پرورش.

فعالیت آنزیمهای گوارشی در آرتمیا ارومیانا و آرتمیا

پیدا میکند .دالیل مختلفی برای این کاهش در فعالیت آنزیم-

فرانسیسکانا ،و جزء اولین گزارشها دربارۀ تأثیر این نانوذرات بر

های گوارشی میتواند مطرح باشد که ازجمله میتوان به تأثیر

ترکیب بدنی در هر دو گونۀ آرتمیا است .در این مطالعه ،از

مستقیم یونهای فلزی در کاهش سنتز این آنزیمها اشاره کرد

مخمر غنیشده با نانوذرات دیاکسید تیتانیوم (شکل ارگانیک)

( .)Dedourge-Geffard et al., 2009همچنین به تأثیر

برای تغذیۀ هر دو گونۀ آرتمیا استفاده شد و نتایج نشان داد که

غیرمستقیم این مواد بر رفتار ماهی و تأثیر بر کیفیت مواد غذایی

استفاده از این نانوذرات تأثیری معنیدار بر رشد آرتمیا ارومیانا و

و درنتیجه کاهش مصرف غذایی در ماهی میتوان اشاره کرد

آرتمیا فرنسیسکانا ندارد .به نظر میرسد استفاده از نانوذرات

که ممکن است باعث کاهش ترشح آنزیمهای گوارشی شود

دیاکسیدتیتانیوم در غلظت مورد استفاده ،نتوانسته سمیت الزم و

( Maltby & Crane, 1994; Sunde et al., 2001; Suzer

در نتیجه کاهش رشد در آرتمیاها را داشته باشد و بهنوعی

.)et al., 2006

سازگاری با این نانوذرات در محیط پرورش انجام گرفته است.

مطالعات مختلف تغییر پروفایل آنزیمهای گوارشی همانند

همچنین استفاده از مخمر غنیشده با نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم

تریپسین ،آمیالز و لیپاز را بعداز مجاورت با انواع فلزات نشان

بر زنده مانی آرتمیا ارومیانا تأثیر معنیدار نداشت ولی میزان

میدهد ( .)Fouqueray et al., 2013افزایش فعالیت

زندهمانی آرتمیا فرانسیسکانا را بهطور معناداری افزایش داد.

آنزیمهای گوارشی تریپسین ،آمیالز و لیپاز بعداز مجاورت با

دلیل این امر دقیقاً مشخص نیست ،ولی بهنظر میرسد آرتمیا

فلزات آهن و روی در ماهی کپور ازجمله این گزارشها است

ارومیانا با توجه به شرایط خاص دریاچۀ ارومیه ،که حاوی

( .)Ling et al., 2010همچنین نتایج تحقیق ساسترای و گوپتا

مقادیر باالیی از انواع اکسیدهای فلزی است نسبت به این

و همکاران در سال  ،1979افزایش فعالیت آنزیم پپسین و کاهش

نانوذرات و همچنین نانوذرات دیگر حساسیت کمتری دارد

آنزیم فسفاتاز را بعداز مصرف کادمیوم بهمدت  30روز در

(عسگری و همکاران )1394 ،و در نتیجه میزان مرگومیر آن

گربهماهی نشان داد .درباب دیاکسید تیتانیوم ،برخی گزارشها

طبیعی بوده است و در مقابل نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم با

کاهش فعالیت آنزیمهای گوارشی را بعداز استفاده از این اکسید

تغییرات مثبت ازجمله نشان دادن خاصیت آنتیباکتریال

فلزی نشان میدهد ( )Dedourge-Geffard et al., 2009که

( )Brunet et al., 2009; Visai et al., 2011و حذف

ممکن است بهدلیل نقش منفی این اکسید فلزی در تغییررفتار

باکتریهای پاتوژن میزان زندهمانی آرتمیا فرانسیسکانا را که با

تغذیهای جاندار یا تأثیر مستقیم در فعالیت و سنتز آنزیمها باشد.

توجه به ماهیت گونهای خود که ذاتاً گونهای حساس است

در مطالعۀ حاضر ،فعالیت آنزیمهای گوارشی در آرتمیا

افزایش داده است .تحقیق در مورد فلور باکتریایی محیط

فرانسیسکانا بعداز استفاده از این نانوذرات افزایش یافت و عکس

پرورش میتواند به اثبات این فرضیه کمک شایانی بکند.

این مسئله درباب آرتمیا ارومیانا مشاهده شد و استفاده از تیمار

فعالیت آنزیمهای گوارشی (پروتئاز ،آمیالز و لیپاز) میتواند به

دیاکسید تیتانیوم فعالیت آنزیمهای گوارشی را در گونۀ اخیر

منزلۀ شاخص مصرف غذا و اختالف رشد در آبزیان مطرح باشد

بهطور معناداری کاهش داد .با توجه به نکات باال امکان رصد

(.)Sunde et al., 2001; Gomez-Requeni et al., 2013

میزان تغذیۀ آرتمیاها و بررسی تأثیر نانوذرات بر رفتار این

شاید منبعی که به تأثیر استفاده از نانوذرات بر فعالیت آنزیمهای

جاندار وجود نداشت .بنابراین ،تفکیک این مسئله که نانوذرات

گوارشی در آبزیان پرداخته است مطالعه وانگ و همکارانش در

با کدام روش (تأثیر بر فعالیت و سنتز آنزیمها یا تأثیر بر رفتار

سال  2015در بارۀ تأثیر استفاده از نانوذرات مس و همچنین یون

تغذیهای) بر فعالیت آنزیمهای گوارشی تأثیرگذارند امکانپذیر

مس بهصورت سولفات مس بر فعالیت پروتئاز ،آمیالز و لیپاز در

نبود .به نظر میرسد تفاوتهای گونهای در رفتار و تغذیه

بچهماهیان گروپر نارنجی ( )Epinephelus coioidesباشد.

ازجمله عوامل تأثیرگذار باشند .اگرچه نقش عوامل دیگر

نتایج مطالعات آنها نشان داد که با افزایش غلظت نانوذرات مس
55
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زندگی خود در طول هزاران سال نباید فراموش کرد.

مطالعه و افزایش  )EPA, DHA, AA( PUFAپساز مواجهه

تغییرات در متابولیسم چربی و پروفایل اسیدهای چرب ممکن
است پاسخی به ویژگیهای متضاد محیطی و تغذیهای باشد که
شاید با تغییر پروفایل اسیدهای چرب و همچنین درصد چربی
موجود زنده همراه باشد ( .)Fokina et al., 2013در مطالعۀ
حاضر ،درصد چربی بدن در گونۀ آرتمیا ارومیانا بعداز تغذیه با
مخمر غنیشده با نانوذرات اکسید مس کاهش یافت ،ولی تغییر
معنیداری در درصد چربی آرتمیا فرانسیسکانا مشاهده نشد .در
دیاکسید تیتانیوم ( 10و  100میلیگرم در کیلوگرم غذا) در
جیرۀ غذایی بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان باعث کاهش
درصد چربی در بچهماهیان شد.

در سال  2013انجام دادن از دیگر نتایجی بود که گزارش شد.
در مطالعۀ حاضر ،میزان اسیدهای چرب اشباع ،تک غیراشباع،
اسیدلینولئیک و اسیدلینولنیک در هر دو گونۀ آرتمیا در تیمار
نانوذرۀ دیاکسید تیتانیوم ،بیشتر از تیمار کنترل بود ،درحالیکه
استفاده از نانوذرۀ دیاکسید تیتانیوم مقادیر  EPA, DHAرا در
هر دو گونه کاهش داد.
نتایج این تحقیق ،مشابه نتایج مطالعه وانگ و همکاران ()2013
و مازوزی و همکاران ( )2008است که افزایش اسیدهای
چرب اشباع و تک غیراشباع در ماهی گروپر را پساز مواجهه با
یونهای فلزی مس و نیز نانوذرات مس را گزارش دادند.
کاهش مقادیر  EPA, DHAدر بدن ماهی از دیگر نتایج آنها

این کاهش درصد چربی با عدم تأثیرگذاری این نانوذرات بر

بود .استدالل آنها برای این تغییرات پاسخ استرسی ماهی در

رشد این بچهماهیان همراه بود که در توضیح این مسئله ،رامسدن

مواجهه با یونهای فلزی مس و همچنین نانوذرات مس عنوان

و همکارانش استراتژی حفظ رشد با استفاده از روشهای در

شد ( .)Wang et al., 2014برای اظهارنظر دقیق دربارۀ تأثیر

دسترس را مطرح کردند .در این استراتژی ،موجود برای حفظ

این دسته از اکسیدهای فلزی ،اندازهگیری آنزیمهای دخیل در

رشد خود در مواجهه با استرس ،از دیگر ذخایر موجود در بدن

متابولیسم چربی و تغییر و تبدیالت اسیدهای چرب ضروری

استفاده میکند.

است که میتواند پایۀ مطالعۀ دیگری در این زمینه باشد.

بهنظر میرسد حساسیت آرتمیا ارومیانا به سمیت دی-
اکسیدتیتانیوم بیشتر از حساسیت آن به آرتمیا فرانسیسکانا باشد.
با توجه به عدم رشد معنیدار در هر دو گونه در مواجهه به این
نانوذره ،آرتمیا ارومیانا از ذخایر چربی خود برای مقابله با سمیت
نانوذرۀ دیاکسید تیتانیوم استفاده کرده است.
تأثیر استفاده از اکسیدهای فلزی در تغییر پروفیل اسیدهای چرب
در مطالعات مختلف گزارش شده است .در مطالعه سائز و
همکاران ( )2013تغییرات پروفایل اسیدهای چرب در مواجهه با

نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که استفاده از مخمر غنیشده با
نانوذرات دیاکسید تیتانیوم (ارگانیک) تأثیر معنیداری بر
شاخصهای رشد در هر دو گونۀ آرتمیا ندارد و فقط میزان
زندهمانی آرتمیا فرانسیسکانا را افزایش میدهد .ولی در بحث
آنزیمهای گوارشی ،تفاوت معنیداری در نتایج دیده میشود
که میتواند به تفاوتهای فیزیولوژیک دو گونۀ آرتمیا مربوط
باشد.

غلظتهای مختلف مس (سولفات مس) در ماهی گامبوزیا

همچنین درباب تأثیر بر ترکیب بدنی نتایج بهدستآمده در این

( )Gambusia holbrookiتحت مطالعه قرار گرفت و نتایج

تحقیق با برخی نتایج در بارۀ دیگر آبزیان مشابه است که دالیل

عدم تغییر معنیدار این پروفایل را در این ماهی نشان داد .عکس

دقیق و مستدل آن مشخص نیست و به مطالعۀ بیشتر در زمینۀ تأثیر

این مسئله در کاهش محسوس اسیدهای چرب  PUFAاز جمله

نانوذرات در پاسخ استرسی آبزیان و همچنین ارتباط آنها با تغییر

( )EPA, DHA, AAدر مطالعهای که مازوزی و همکاران

پروفایل اسیدهای چرب نیاز است.

( )2008انجام دادند گزارش شد .کاهش غلظت اسیدهای چرب
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