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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی تاثیر نانوذرات اکسید روی و یون روی بر آسیب شناسی بافت روده خرچنگ
دراز آب شیرین ( )Astacus leptodactylusدر شرایط آزمایشگاهی میباشد .در این مطالعه از دو غلظت
غیرکشنده نانوذرات اکسید روی و یون روی ( 0/05میکروگرم بر لیتر و  0/5میلی گرم بر لیتر) به همراه
گروه شاهد استفاده گردید .پس از 14روز رویارویی با نانوذرات اکسید روی و یون روی ،بافت روده
خرچنگ نمونه برداری شد .آسیب هایی نظیر افزایش سلولهای جامی و انحطاط اپیتلیوم ،ادم ،افزایش
سلولهای پالسما و لنفوسیت و نکروز در بافت روده خرچنگ دراز آب شیرین مشاهده شد.
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نانوذره اکسید روی ( ،)ZnOنوعی اکسید فلزی بوده که در کاربردهای مختلفی نظیر کاتالیستها ،نیمه رساناها ،رنگ ها LCD ،ها،
فیبرهای شیمیایی ،نساجی و همچنین در محصوالت بهداشتی همچون کرم ضد آفتاب مورد استفاده قرار می گیرد ( Herzog et
 .) al., 2002استفاده های روزافزون از این نانوذره ،مواجهه انسان و دیگر جانداران را نیز بیشتر خواهد کرد .اگرچه فلز روی در
مقادیر کم به عنوان ماده غذایی برای فعالسازی برخی آنزیمها و پروتئینها در بدن جانداران مورد نیاز می باشد ،ولی غلظتهای
باالی آن برای بسیاری از گونههای آبزیان سمی بوده و موجب کاهش رشد و کاهش جمعیت پالنکتونها نیز میشود ( Sunda et
 .)al., 1987; Miller et al., 2012نانوذرات اکسید روی نیز به دلیل رهاسازی تدریجی یون روی از خود ،میتوانند موجب سمیت
برای آبزیان شوند ( .)Keller et al., 2010بر اساس برخی مطالعات ،نانوذره اکسید روی و یون روی جزو مواد سمی برای برخی
آبزیان میباشد (.)Bondarenko et al., 2013
با توجه به استفاده بیش از پیش از نانومواد حضور آنها در محیط زیست اجتناب ناپذیر به نظر میرسد .بدیهی است که با ورود
فاضالب یا پساب حاصل از محصوالت نانوفناوری شده به محیطزیست و زمینهای کشاورزی ،زیستگاههای آبزیان و خشکیزیان در
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معرض نانوذرات تولید شده قرار خواهند گرفت .وقتی که بومسازگانهای آبی در معرض نانومواد قرار میگیرند ،اولین مسئله مطرح
این خواهد بود که نانومواد بر روی ماهیها و سایر آبزیان و محیطزیست آنها چه اثری خواهند گذاشت ( Handy and Shaw,
 .) 2007; Kool et al., 2011مواجهه موجودات زنده با مواد سمی در محیط ،تغییراتی در ساختار بافتها و سلولها به همراه خواهد
داشت ،به طوریکه آسیبهای بافتی در بعضی مواقع نهایتاً منجر به مرگ و میر موجودات میشود .تغییرات و آسیبهای بافتی در
بافتهایی نظیر آبشش ،روده ،کبد و کلیه در گونههای مختلفی از آبزیان گزارش شده است ( Shukla et al., 2011; Borenstein et
.)al., 2010; Fanta et al., 2003
استفاده از روش آسیبشناسی بافتی با کمک میکروسکوپ نوری یکی از راه های مفید در تشخیص میزان آسیب و صدمات ناشی از
آالیندههای شیمیایی نظیر فلزات سنگین و نانومواد بر بافتهای مختلف آبزیان میباشد .آسیبشناسی بافتی میتواند ارزیابی
صحیحی از سالمت بافت هدف در موجود زنده فراهم کند و میزان اثرات مواجهه با آالیندهها را منعکس نماید (.)Lee et al., 2012
با وجود مطالعات گستردهای که در رابطه با آسیب شناسی بافتی در مواجهه با فلزات و نانوذرات بر بافت های مختلفی نظیر کبد،
کلیه و آبشش آبزیان صورت گرفته است ،مطالعه بر روی بافت رو ده آبزیان کمتر مورد توجه قرار گرفته است و به ویژه در مورد اثر
نانومواد بر بافت رودهی سختپوستان گزارشی منتشر نشده است .این در حالی است که به ویژه در آبزیان ساکن بومسازگانهای
آب شیرین به دلیل اختالف فشار اسمزی با محیط پیرامون ،آب تمایل دارد از طریق آبشش و سایر غشاهای بدن وارد بدن شود و
بافت روده یکی از مسیرهای اصلی عبور طیف وسیعی از مواد سمی میباشد ( .)Banerjee and Bhattachraya, 1995از آنجا که تا
به امروز مطالعهای در مورد اثر نانو مواد بر بافتشناسی روده سختپوستان مشاهده نشده است ،هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات
نانوذرات اکسید روی و یون روی بر آسیب شناسی بافت روده خرچنگ دراز آب شیرین ( )Astacus leptodactylusدر شرایط
آزمایشگاهی می باشد.
مواد و روشها
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خرچنگ های دراز آب شیرین بالفاصله بعد از صید توسط صیادان محلی در منطقه مجاور رودخانه ارس جمعآوری شده و در کنار
یخ به آزمایشگاه منتقل گردیدند .به منظور سازگاری با شرایط آزمایشگاه ،خرچنگها به مدت  10روز پیش از شروع آزمایشات در
مخازن فایبرگالس  500لیتری همراه با هوادهی نگهداری گردیدند .در طول این مدت میانگین دمای آب ثابت نگه داشته شد و
خرچنگهای دراز روزانه  2بار و هر بار به میزان  1درصد وزن بدن (میانگین وزن بدن حدود  15گرم بود) با غذای مخصوص ماهی
کپور تغذیه گردیدند .آب مورد استفاده برای نگهداری خرچنگ ها در طی دوره سازگاری و همچنین انجام آزمایشات سمشناسی،
آب شرب شهر سنندج بود که برای کلرزدایی از آن به مدت حداقل  24ساعت هوادهی میگردید.
پودر نانو ذرات اکسید روی تولیدی شرکت  US Research Nanomaterialsبا میانگین قطر حدود  25نانومتر از شرکت پیشگامان
نانو مواد ایرانیان خریداری گردید (شکل  .)1برای تهیه سوسپانسیون با غلظت  1000میلیگرم در لیتر از این پودر 1 ،گرم از این
ماده وزن شده و در یک ظرف شیشهای ابتدا قطره قطره آب دو بار تقطیر به آن اضافه گردید و هم زده شد تا به صورت یک خمیر
یکنواخت در آید .سپس حجم خمیر به دست آمده توسط آب مقطر به  1000میلیلیتر رسانده شد و سوسپانسیون حاصله به مدت
 30دقیقه در حمام سونیکاتور قرار گرفت .منبع روی یونی در این پژوهش نیز نمک سولفات روی هفت آبه ( )ZnSO4.7H2Oساخت
کارخانه  Merckآلمان بود که از آن محلول ذخیرهای با غلظت  1000میلیگرم در لیتر تهیه گردیده بود .در این پژوهش از دو
غلظت نانو ذرات اکسید روی و دو غلظت یون روی شامل  0/05میکروگرم در لیتر و  0/5میلیگرم در لیتر به همراه یک گروه شاهد
(فاقد هرگونه ماده شیمیایی افزوده) استفاده شد .غلظت باالی این مواد ( 0/5میلیگرم در لیتر) بر اساس یک سری آزمایشات اولیه
برای تعیین محدوده کشندگی آنها مشخص گردید .از طرفی غلظت پایین ( 0/05میکروگرم در لیتر) به عنوان مقدار متناظر با
غلظت نانوذرات اکسید روی در محیطزیست انتخاب گردید ( .)Wu et al., 2013در هر تیمار از  10عدد خرچنگ دراز آب شیرین
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استفاده گردید که به مدت  14روز در معرض نانوذره اکسید روی و یا یون روی قرار گرفتند .در پایان روز چهاردهم ،از هر تیمار 3
عدد خرچنگ به صورت کامالً تصادفی صید و از طریق قرارگیری در میان قطعات یخ خرد شده بیهوش گردیدند .سپس تلسون
خرچنگها به میزان  90درجه حول محور عمودی بدن چرخانده شده و با بیرون کشیدن آن از بدن ،اندام روده به صورت کامل و
بدون کمترین آسیب فیزیکی از بدن خارج گردید .به منظور انجام مطالعات بافت شناسی کالسیک ،ابتدا رودهها به مدت  24ساعت
در محلول بوئن فیکس و سپس در الکل  70درصد نگهداری گردیند .پس از طی مراحل آبگیری ،شفاف سازی و پارافینه کردن
بافتها در دستگاه خودکار ( ،)Duplex processer, Shandon Elliottنمونهها قالبگیری شده و توسط دستگاه میکروتوم
( )MicroTec, Rotary microtome, CUT 4050برشهایی به ضخامت  5میکرومتر از آنها تهیه شد و برشها روی الم چسبانده
شدند .رنگ آمیزی المهای حاصله به روش رایج هماتوکسیلین  -ائوزین صورت گرفت و از هر نمونه  3الم سریالی با کیفیت مناسب
تهیه و المها توسط میکروسکوپ نوری ) Nikon (eclipse- E200در بزرگنمایی  40بررسی گردیدند.
نتایـج
قسمت های مختلف بافت روده خرچنگ دراز آب شیرین گروه شاهد در شکل  2نشان داده شده است .همچنین بافت روده
خرچنگ ها پس از مواجهه با نانوذرات اکسید روی و یون روی به ترتیب در شکل های  3و  4ارائه شده است .در این پژوهش
آسیبهایی نظیر افزایش سلولهای جامی ( )Goblet Cellsو انحطاط اپیتلیوم ،ادم ،افزایش سلولهای پالسما و لنفوسیت و حالت
نکروز در بافت روده خرچنگ دراز آب شیرین مشاهده گردید.

شکل  .1عکس ( SEMسمت راست) و
( TEMسمت چپ) نانوذرات اکسید
روی.
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شکل  .2نمایی از بافت روده خرچنگ
دراز آب شیرین گروه شاهد؛ )x10( 1
و )x40( 2
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شکل  .3مواجهه بافت روده خرچنگ دراز آب شیرین با نانوذرات اکسید روی در مدت  14روز؛ نانوذرات اکسید روی در غلظت  0/05میکروگرم در لیتر 3
( )x10و )x40( 4؛ و در غلظت  0/5میلی گرم در لیتر  )x10( 5و )x40( 6؛ ( :Fجوشخوردگی بافت روده؛  :Vتشکیل واکوئل؛  :Nنکروز).
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شکل  .4مواجهه بافت روده خرچنگ دراز آب شیرین با یون روی ( 14روز)؛ یون روی در غلظت  0/05میکروگرم در لیتر  )x10( 7و )x40( 8؛ و در غلظت
 0/5میلی گرم در لیتر  )x10( 9و  :Ms( .)x40( 10ترشح موکوس؛  :Epبزرگ شدن اپیتلیوم؛  :Gcبزرگ شدن سلو های گوبلت؛ و  :Dپارگی بخش اپیتلیوم).

بحث
براساس نتایج به دست آمده در این مطالعه متعاقب رویارویی خرچنگ دراز آب شیرین با نانوذرات اکسید روی یا یون روی،
آسیب هایی نظیر افزایش سلول های جامی شکل ،ادم ،افزایش سلول های پالسما و لنفوسیت و حالت نکروز در بافت روده مشاهده
شد .همچنین میزان آسیبهای ناشی از مواجهه با نانوذرا ت اکسید روی نسبت به یون روی بر بافت روده خرچنگ دراز آب شیرین
بیشتر بوده است .نتایج سمیت نانوذرات اکسید روی و یون روی بر دیگر موجودات آبزی نیز گاهی نشان از سمیت بیشتر نانوذرات
اکسید روی نسبت به یون روی داشته و گاهی نیز نتایج عکس به دست آمده است ( .)Bondarenko et al., 2013همچنین
مطالعاتی بر روی بافت روده دیگر سختپوستان در مواجهه با آالینده های محیطی در نقاط دیگر دنیا صورت گرفته است .به عنوان
مثال نتایج تحقیقات  Atesو همکاران ( )2013نشان داد که در غلظتهای مشابه ،سمیت نانوذرات روی نسبت به نانوذرات اکسید
روی در گونه آرتیما بیشتر بوده است ،به طوریکه این میزان سمیت به اندازه کوچکتر نانوذرات روی ( 60-40نانومتر) در مقابل
اکسید روی ( 100-80نانومتر) بیان شده است.
در طی مطالعهای  Mandalو  ،)1980( Kulshresthaبیان داشتند که بافت روده ماهی  Clarias batrachusدر مواجهه با ماده
فنیتروتیون ،موجب تشکیل ضایعه در پرزهای این بافت شده است .همچنین در مطالعهی  Kumariو  ،)1997( Kumarتجزیه و
تحلیل آسیب شناسی بافت روده دو گونه  Striatus Channaو  Heteropneustes fossilisدر آبهای آلوده نشان داد که این ماده
باعث تغییراتی نظیر آسیب دژنراتیو در سروز ،مخاط و الیه زیر مخاطی ،نکروز کانونی و تکثیر و پوسته ریزی قطعات سطحی
پرزهای بافت روده میشود .مطالعه ی دیگری نشان داده است که تغییر در پوشش اپیتلیال بافت روده در مواجهه با آالیندههای
محیطی نظیر اندوسولفان ،اختالل در جذب روده ای را به دنبال خواهد داشت ( .)Braunbeck and Appelbaum, 1999همچنین
 Cengizو همکاران ( ،)2001آسیب هایی نظیر ادم ،انحطاط بافت روده ،تجمع لنفوسیت در آستر روده ،حالت پکنوتیک در هسته و
نکروز در بافت روده ماهی  G. affinisرا در مواجهه با اندوسولفان گزارش کردند .اگرچه نتایج پژوهش حاضر نشان دهندهی
آسیب پذیری بافت روده خرچنگ دراز آب شیرین در مواجهه با یون روی و نانوذرات اکسید روی میباشد ،مطالعات تکمیلی بیشتر
در رابطه با مکانیسم آسیبهای ایجاد شده و همچنین برگشت پذیری این آسیبها ضروری میباشد .همچنین بررسی اثر این مواد
بر سایر بافتهای این سخت پوست آبزی پیشنهاد میشود.
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