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Abstract
Background and purpose: Simultaneous exposure of nanoparticles can cause serious damage
to aquatic organisms including fish. The aim of this study was to investigate the toxicity effect of
subchronic exposure of copper oxide nanoparticles (CuO NPs) in presence of titanium dioxide
nanoparticles (TiO2 NPs) on the histopathology of gill and kidney tissues of fish model in vivo exposure.
Materials and methods: In this study, one non-lethal concentration of TiO2 NPs, two nonlethal concentrations of CuO NPs, two concentrations of TiO2 NPs and CuO NPs mixture, and a control
group (no chemicals) were used. After 10 days of exposure to these materials, samples of gill and kidney
tissues were collected. In order to study classical histology the samples were prepared by hematoxylineosin staining and the slides were photographed by optical microscopy.
Results: The damages caused in gill were as following: secondary curved blades, increased
mucus secretion, increase in the agglomeration of secondary lamellae, and aneurism and hyperplasia.
Also, blood vessels dilation, vacuoles, necrosis, focal tubule degeneration, and increase in melano[ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07 ]

macrophage were observed in kidney tissue of common carp.
Conclusion: The study suggested that toxic effects of CuO NPs on tissues of common carp in
the joint presence of TiO2 NPs were synergistic.
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چکیده
سابقه و هدف :مواجهه همزمان نانوذرات میتواند آسیب های جدی به موجودات آبزی از جمله ماهی به دنبال داشتهه
باشد .هدف از این مطالعه ،بررسی تاثیر نانوذرات دی اکسید تیهانیوم بر سمیت نانوذرات اکسید مس بر آسیب شناسی بافت
آبشش و کلیه ماهی مدل در شرایط آزمایشگاهی میباشد.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی ،از یک غلظت غیرکشنده نانوذرات دی اکسید تیهانیوم ،دو غلظتت غیرکشتنده
نانوذرات اکسید مس ،دو غلظت ترکیب نانوذرات دیاکسید تیهانیوم و نانوذرات اکسید مس به همراه گروه شتاهد استهداده
گردید .پس از  01روز مواجهه با این مواد ،از بافت آبشش و کلیه نمونهبرداری شد .بته منظتور انجتام مطالعته بافتتشناستی
کالسیک ،نمونهها پس از آماده سازی به روش هماتوکسیلین– ائوزین رنگ آمیزی شد.
یافتهها :مهم ترین آسیب های ایجاد شده در بافت آبشش شامل خمیدگی تیغه های ثانویه ،افتزایش ترشتم موکتو ،
افزایش به هم چسبیدگی المالهای ثانویه ،تالنژکهازی مویرگی و هایپرپالژی بوده است .هم چنین آسیبهتای مهستش شتدن
رگ های خونی ،واکوئوالسیون ،نکروز کانونی ،دژنرهشدن توبولها ،و افزایش مالنوماکروفاژها در بافت کلیه ماهی کپتور
مشاهده شد.
استنتاج :میزان شدت آسیب بافهی در حالت مواجهه همزمان نتانوذرات دیاکستید تیهتانیوم بتا نتانوذرات اکستید متس
شدیدتر از حالت مواجهه مجزای نانوذرات بوده است.
واژه های کلیدی :کپور ،نانوذره ،سم شناسی محیطی ،آبشش ،آسیبشناسی بافت

نتتانوذره دی اکستتید تیهتتانیوم  )NP-TiO2از جملتته
نانوذراتی بوده کته بته رتور گستهرده در تولیتدات متواد

آرایشتتی نظیتتر ضتتد آفهتتا هتتا و خمیتتر دنتتدانها ،در
محصتوالت صنتعهی نتظیر رنتگ ،جتالدهنتده و کاغتذ،
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برهان منصوری و همکاران

فعالیتتتهتتای کاتالیستتهی ،متتاده افزودنتتی در کاربردهتتای

و آسیب بافت آبشش ماهی کپور را انجام دادنتد و بیتان

پزشکی زیسهی نظیر ارتودنسی ،کاشت دندان و سیسهمهتای

داشتتهند کتته نتتانوذرات دیاکستتید تیهتتانیوم بتته رتتور

دریافت دارو مورد اسهداده قرار میگیرد  .)2،0این نانوماده

معنتتیداری ستتبب کتتاهش فعالیتتتهتتای آنتتزیم کاتتتاالز

به علت کارایی باالی کاتالیزوری ،ثبات شیمیایی بتاال و

 ،)CATسوپر اکسید دیسموتاز  )SODو پریاکستیداز

هزینه کم در برنامههای شتیمیتجزیته و فوتوکاتالیستهی،

 )PODشده است و هم چنین سبب ایجتاد آستیبهتای

برای کاهش آالیندههای آلی در فرآیند تصتدیه آ نیتز

هایپرپالزی ،چسبندگی المالها ،آمتا

و تتورم المتال و

بتته کتتار متتیرود  .)4،3در چنتتد ستتال اخیتتر استتهداده از

نکروز در بافت آبشش ماهی کپتور گردیتده استت .)00

نتتانوذرات دی اکستتید تیهتتانیوم بتترای اکستتید کتتردن

در مطالعتته دیگتتری کتته  Leeو همکتتاران ارائتته کردنتتد،

آالینده های سمی در محیط ،روند رو به افزایشتی داشتهه

نتتتانوذرات دیاکستتتید تیهتتتانیوم ستتتبب هتتتایپرپالزی،

که با اسهداده از ایتن نتانوذره ،در فراینتد فوتوکاتالیستهی

جوشخوردگی المالی ثانویه و هایپرتروفی ستلولهتای

بسیاری از ترکیبات ستمی بته ترکیبتات ستادهتتر تبتدیل

کلراید در ماهی شتده استت  .)02هتمچنتین در رابطته بتا

متتیشتتوند  .)6،5هتتمچنتتین از نتتانوذرات متتس بتته عنتتوان

تاثیر سمیت نیمهمزمن نانوذرات اکسید مس ،منصوری و

 biocideزیستتتکتتش) در فرموالستتیون رنتتگ ضتتد

همکاران نشان دادند که این نانوذرات ،سبب مهسششتدن

چسبندگی زیسهی) در بدنته کشتهی و زیردریتاییهتا ،در

رگهای خونی ،هایپرپالزی ،چسبندگی المال و نکتروز

اسکلهها و همچنین برخی ابزار صید اسهداده میشتود .)7

بافت آبشش متاهی گتوپی شتده استت  .)03در پتژوهش

از کاربردهای مهم دیگر این مواد ،اسهداده به عنوان ضد

دیگتتری Zhao ،و همکتتاران بیتتان داشتتهند کتته ستتمیت

 ،حشره کش و نیز در حستگرها متیباشتد .)8،7

نیمهمزمن نانوذرات اکسید مس ،سبب یکسری تغییترات

نانوذرات دی اکستید تیهتانیوم و نتانوذرات اکستید متس

از جمله تتاثیر بتر رشتد متاهی کپتور ،تجمتش بتاالی ایتن

قابلیت تاثیرگذاری سمیت بر روی موجتودات را دارنتد.

نانوذره در بافتت آبشتش ،کتاهش فعالیتتهتای کتولین

مقادیر زیاد نانومواد متس در محتیط زیستت آبزیتان ،بته

اسهراز و در نهایت آسیبهای عصبی میشود .)04

میکرو

مولکتتولی و ستتلولی و آستتیب بتته میهوکنتتدری ،شتتبکه

صورت مجزا بر روی موجتودات زنتده انجتام دادهانتد و

آندوپالسمی و هسهه ،برای موجودات آبزی سمی میباشتد.

اثرات همزمان نانوذرات با مواد دیگر موجود در محتیط

همچنتین قترار گترفهن در معترل غلظتتهتای کشتنده

زیست و اثر سمیت آنها کمتر متورد بحتث و پتژوهش

نانوذرات مس ،تنظیمتات فیزیولتوژیکی و مهتابولیکی را

بوده است .همچنین میزان رهایش سالیانه نتانوذرات دی

تغییر متیدهتد و متیتوانتد ستنهز مهتالوتیون ین پتروت ین

اکسید تیهانیوم و نانوذرات اکسید مس به اکوسیسهمهای

اتصتتالی بتته فلتتزات) را تحریتک کنتتد  .)3غلظتتت بتتاالی

آبی به ترتیب برابر با  05611و  00تن بوده  ،)05که ایتن

نانوذرات مس باعث نکروز اپیهلیوم آبشش ،مالنیزه شدن

مقدار هر ساله به آن افتزوده متی شتود .از آنجتایی کته

و دیگر اثترات هیستهولوژیک شتده و باعتث اختهالل در

نتانوذرات در هتر دو فتاز آ و رستوبات ،در نهایتت بتا

تنظتیم استمزی و تتندس متیشتود  .)01در زمینته ستمیت

دیگتتر آالینتتدههتتای موجتتود در محتتیط زیستتت نظیتتر

نیمهمزمن نانوذرات اکسید متس و تیهتانیوم بتر متاهی بته

آالیندههای آلی و فلزات واکتنش خواهنتد داشتت و از

ویژه ماهی کپور معمولی ،تحقیقاتی در جهان انجام شده

راههای مخهلف اثر کاهشی ،همبیشی و اثر خنثیکننتدگی)

استتت .در مطالعتتهای  Linhuaو همکتتاران تتتاثیر ستتمیت

بتتر قستتمتهتتای مخهلتتف موجتتودات زنتتده اثتتر خواهنتتد

نیمهمزمن نانوذرات دیاکسید تیهانیوم بر شاخص اسهر

گذاشتتت  ،)06-08بررستتی اثتترات همزمتتان نتتانوذرات بتتا
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دلیل اثرات مهتم فیزیولتوژیکی و بیولتوژیکی در ستطم

در بتتیشتتتر مطالعتتات ،اثتتر ستتمیت نتتانوذرات را بتته

تاثير نانوذرات اکسيد مس در نانوذرات دی اکسيد تيتانيوم

دیگر آالیندهها حائز اهمیت می باشد .یافهههای اخیر بتر

بتترای رشتتد و نمتتو آن  25درجتته ستتانهیگتتراد و بتترای

روی هپاتوسیتها سلولهایی که بافت کبد را متیستازند)،

تخمریزی  08تا  21درجه سانهیگراد میباشد  .)20ماهی

نشان داده است که افزودن نانوذرات دی اکسید تیهتانیوم

کپتور معمتتولی متتورد استتهداده در ایتتن پتتژوهش از یتتک

با د.د.ت  ،)DDTموجب افزایش سمیت ژنی به واستطه

مرکز پرورش خصوصی در شمال کشور در شهر رشتت

اکسایشتی ،اکستایش ترکیبتات ،DNA

تهیه گردید .به منظور سازگاری بتا شترایط آزمایشتگاه،

شکسهن  DNAو آسیبهای کرومتوزومی شتده استت .)03

ماهیها به مدت یک ماه پیش از شتروع آزمایشتات ،در

اما هنوز ارالعاتی جتامعی از اثترات همزمتان نتانوذرات

پتتنم مختتزن فتتایبرگال

 211لیهتتری همتتراه بتتا هتتوادهی

دیاکستتید تیهتتتانیوم و نتتتانوذرات اکستتید متتتس بتتتر روی

نگهداری گردیدند .در رول این متدت ،میتانگین دمتای

افزایش استهر

موجودات زنده ،خصوصاً آبزیان در دسهر

نمیباشد.

 Sunو همکاران در ری مطالعهای ،اثترات همزمتان

آ ثابت نگه داشهه شد و ماهیها روزانه  2بار و هر بتار
به میزان  0درصتد وزن بتدن ،تغذیته متیگردیدنتد .آ

نانوذرات دیاکسید تیهانیوم و آرسنیک را بر ماهی کپور

متتورد استتهداده بتترای نگهتتداری ماهیهتتا در رتتی دوره

متتورد آزمتتایش قتترار دادنتتد و بیتتان داشتتهند کتته تجمتتش

سازگاری و همچنین انجام آزمایشتات سمشناستی ،آ

آرستنیک در حوتور نتتانوذرات دیاکستید تیهتانیوم اثتتر

شر شهر سنندج بود که برای کلرزدایی از آن به مدت

همافزایی دارد ،بهروریکه سبب افتزایش تجمتش آرستنیک

حتتداقل  24ستتاعت هتتوادهی متتیگردیتتد .بتترای انجتتام

بر بافت ماهی کپور گردیده استت  .)21از آنجتایی کته

مطالعات سمشناسی در سراسر دنیا بیشتتر از گونتههتای

ارالعات بسیار کمی از اثرات همزمان نانوذرات با دیگر

مدل آزمایشگاهی که توسط سازمان توسعه و همکتاری

آالیندهها در دست میباشد و اثرات همزمتان ایتن متواد

اقهصتتادی اروپتتا  )OECDارائتته شتتده استتت ،استتهداده

بتتر روی آبزیتتان و خصوصتتاً ماهیتتان ناشتتناخهه استتت،

میگتردد .ربتق دستهورالعمل  OECDبتا کتد ،)22 213

هدف مطالعه حاضر ،بررستی ستمیت نیمتهمتزمن اثترات

ماهی کپور  )Common carpیکتی از گونتههتای متدل

همزمان نانوذرات دیاکسید تیهانیوم و نتانوذرات اکستید

آزمایشتتگاهی بتترای مطالعتتات ستتمشناستتی متتیباشتتد .از

متتس بتتر آستتیبشناستتی بتتافهی متتاهی کپتتور معمتتولی

ررفی ،پراکنش و فراوانتی ربیعتی در اکثتر محتیطهتای

 )Cyprinus carpioمیباشد.

آبی ،شرایط راحتت نگهتداری در آزمایشتگاه و قابلیتت

مواد و روش ها

سازگاری با شترایط مخهلتف محیطتی ،ایتن متاهی را بته
گونهای مناسب جهت مطالعات سمشناسی آبزیان تبدیل

بوده و ایتتن خانواده ،بزرگ ترین خانواده در بین ماهیان

ماهی کپور ،از این گونه در مطالعتات ایمونولتوژی ،)24

میباشد ،بهروری که اعوای این خانواده را میتوان بتر

بومشناسی  ،)25سمشناسی محیطی  ،)27،26زیستشناسی

داشهن دندان حلقی  0تا  3ردیف و لتبهتای نتازك

رشد  )28و مطالعات تکتاملی  )23بته عنتوان یتک گونته

شناسایی کرد .بیش تر این ماهیتان از بتیمهرگتان تغذیته

مدل مورد اسهداده قرار گرفهه شده است .در این مطالعه،

میکنند ،بعوی دیگر از آنها گوشهخوار بوده و بعوتی

غلظت غیرکشنده نانوذرات دی اکسید تیهانیوم بر استا

دیگتر نیز از جلبکها ،گیاهان عالیتر و متواد آلتتی تغذیتته

مطالعات چاپ شده در زمینه سمیت نانوذرات دیاکسید

متیکننتد .میزان پرورش ماهی کپور در سال  2118برابر

تیهانیوم بر ماهی کپور انهخا گردید  )02،00و دو غلظت

 2387433تتتن بتتوده و چهتتارمین گونتته مهتتم پرورشتتی

غیرکشنده نانوذرات اکسید مس نیز بر اسا

سمیت حاد

آبزیان از نظر تولید میباشد .مناسبترین درجه حترارت

 36ساعت) انجام شده توستط محققتین ایتن مطالعته بتا

اسا
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کپور معمولی مهعلتتق بتته ختتانوادة کپتتور ماهیتتان

کرده استت  .)23هتمچنتین عتالوه بتر اهمیتت اقهصتادی

پژوهشی

یکسری از آزمایشات ستمیت حتاد بتر استا

برهان منصوری و همکاران

استهاندارد

ظرف شیشهای ،ابهدا قطره قطره آ دو بار تقطیر بته آن

 OECDبه دستت آمتد  .)22بته رتوری کته بترای تعیتین

اضافه گردید و هتمزده شتد تتا بته صتورت یتک خمیتر

سمیت حاد از غلظتهای ،45 ،41 ،35 ،31 ،25 ،21 ،05

یکنواخت در آید .سپس حجم خمیر به دست آمده توستط

 51و  55میلیگرم بتر لیهتر در دوره  36ستاعت بتر روی

آ مقطر به  0111میلیلیهر رستانده شتد و سوسپانستیون

ماهیهای کپور صورت گرفت و میزان  LC50این متاده،

حاصتتتله بتتته متتتدت ستتته دوره  31دقیقتتتهای در حمتتتام

 43/6میلیگرم بر لیهر به دست آمد و دو غلظت غیرکشتنده

سونیکاتور قرار داده شد .در این پژوهش از یک غلظتت

نانوذرات اکسید مس  2/5و  5میلیگرم بر لیهتر) بته عنتوان

نانوذرات دیاکسید تیهانیوم  01میلیگترم بتر لیهتر) ،دو

غلظتهای بیخطر برای ماهیتان انهختا گردیتد .بترای

غلظت غیرکشنده نانوذرات اکسید مس  2/5و  5میلیگترم

محاسبه سمیت ازنسخه  0/5نرمافتزارEPA Probit Analyzer

بتتر لیهتتر) ،دو غلظتتت ترکیبتتی از نتتانوذرات دیاکستتید

استتهداده شتتده استتت .پتتودر نتتانوذرات اکستتیدمس و

تیهانیوم و نانوذرات اکستید متس بته همتراه یتک گتروه

نتتتتانوذرات دیاکستتتتید تیهتتتتانیوم تولیتتتتدی شتتتترکت

شاهد فاقد هر گونه ماده شیمیایی افزوده) استهداده شتد.

 US Research Nanomaterialsبتا میتانگین قطتر  41و

پتتس از مشتتخص نمتتودن غلظتتتهتتای متتورد استتهداده

 21نانومهر بته ترتیتب از شترکت نانوثتانی مشتهد) تهیته

نانوذرات ،در هر آکواریوم  65لیهری از  21عتدد متاهی

گردید .تصاویر میکروسکوپ الکهرونی نگاره و گتذاره

کپور معمولی استهداده گردیتد کته بته متدت  01روز در

از این نانوذرات که توستط شترکت متذکور تهیته شتده

معرل نانوذرات قترار گرفهنتد .بترای ثابتت نگهداشتهن

است ،در تصاویر شماره  0و  2به نمایش در آمده است.

غلظت نانوذرات در سهون آ داختل آکواریتومهتا51 ،
درصتتد آ داختتل آکواریتتومهتتا هتتر دو روز یتتک بتتار
تعویض گردیدند .در پایان روز  01ام ،از هتر آکواریتوم
 5عدد ماهی کپور معمتولی بته صتورت کتامالً تصتادفی
صید شده و بتا استهداده از پتودر گتل میختک بیهتوش
گردیدنتتد .ستتپس بافتتتهتتای آبشتتش و کلیتته آنهتتا بتته

تصوور ش او

 :1عکتتس  X-rayستتمت راستتت) TEM ،وستتط) و

 SEMسمت چپ) نانوذرات اکسید مس

صورت کامل و بدون کمتترین آستیب فیزیکتی ختارج
گردید .بته منظتور انجتام مطالعتات بافتت شناستی ،ابهتدا
بافتهای آبشش و کلیه بته متدت  2ستاعت در محلتول
بوئن فیکس شده و سپس در الکل  71درصد نگهتداری
و پارافینتتته کتتتردن بافتتتتهتتتا در دستتتهگاه خودکتتتار
 ،)Duplex processer, Shandon Elliottنمونتتهها
قالتتتبگیتتتری شتتتده و توستتتط دستتتهگاه میکروتتتتوم

تصوور ش او

 :2عکتتس  X-rayستتمت راستتت) TEM ،وستتط) و

 SEMسمت چپ) نانوذرات دی اکسید تیهانیوم

 )MicroTec, Rotary microtome, CUT 4050بترشهتایی
به ضخامت  5میکرومهر از آنها تهیه شد و برشها روی
الم چسبانده شدند .رنگآمیزی المهای حاصله به روش

برای تهیه سوسپانستیون نتانوذرات بتا غلظتت 0111

رایتتم هماتوکستتیلین -ائتتوزین صتتورت گرفتت و از هتتر

میلیگرم در لیهر 0 ،گرم نانوذرات وزن شتده و در یتک

نمونتته 5 ،الم ستتریالی بتتا کیدیتتت مناستتب تهیتته و المهتتا
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گتردیتد .پس از رتی مراحتل آبگیتری ،شدتتافستتازی

تاثير نانوذرات اکسيد مس در نانوذرات دی اکسيد تيتانيوم

توستط میکروستکوپ نتوری )Nikon (eclipse- E200

معمولی ایجاد شده است که مهم ترین آسیبهای ایجاد

در بتتزرگنمتتایی  41بررستتی گردیدنتتد  .)31تغییتترات

شتتده در بافتتت آبشتتش متتاهی کپتتور معمتتولی شتتامل

بافتهای آبشش و کلیه ماهی کپور معمولی در تصتاویر

هایپرپالزی ،آما  ،چماغی شدن را

المتالی ثانویته،

بافهی تهیه شده ،به وسیله روش نیمهکمی در چهار سطم

تالنژکهتتازی متتویرگی ،جتتوش ختتوردگی و چستتبندگی

بدون تغییر  ،)-تغییر مالیتم )) ،تغییتر مهوستط ))) و

المالهای ثانویه و کوتاه شدن المالها میباشد .هم چنین

تغییر شدید )))) و با گروه شاهد مقایسه گردید.

حوور نانوذرات دیاکسید تیهانیوم سبب اثرات همافزایی
نانوذرات اکسید مس بر بافت آبشش ماهی کپور معمتولی
شده است ،به روری که میزان شدت آستیبهتای بافتت

یافته ها
تصاویر بافتشناسی آبشش ماهی کپتور معمتولی در
گروههای مواجهه یافهه با نانوذرات دی اکستید تیهتانیوم و
نانوذرات اکسید مس در تصویر شماره  3ارائه شده است.

آبشش ماهی کپور معمولی در گروه همزمتان نتانوذرات
دیاکسید تیهانیوم با نانوذرات اکسید مس در مقایسته بتا
گروههای مجزای نانوذرات دیاکسید تیهانیوم ،نانوذرات
اکسید مس و نیز گروه شاهد بیشتر بوده است جتدول
شماره .)0
جدول ا

 :1امهیازدهی نیمه کمی ساخهار بافت آبشش ماهی کپور

معمولی در مواجهه با گروه های مخهلف نانوذرات
آسیب بافهی

گروه های مخهلف

An
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F

Cu

Ct

ES

N

LS

**-

-

-

)

-

-

-

-

)

)

)

)

)

)

-

)

نانوذرات اکسید مس

)

))

))

)

)

)

+

)

نانوذرات دیاکسید تیهانیوم )

))

)))

)))

))

))

)

++

))

شاهد
نانوذرات دیاکسید تیهانیوم

نانوذرات اکسید مس

*تالنژکهتتازی متتویرگی  ،)Anچمتتاقی شتتدن را

المتتالی ثانویتته ،)Ct

هایپرپالزی  ،)Hpکوتاه شتدن المتالی ثانویته  ،)ESخمیتدگی تیغته هتای
ثانویه  ،)Cuجوش خوردگی المالی ثانویه  ،)LSچسپندگی المالهتا ،)F
و نکروز )N

 :3بافتت آبشتش متاهی کپتور معمتولی پتس از  01روز

تصر ش او

**  )-بدون تغییر )) ،تغییر خدیف ))) ،تغییر مهوسط و )))) تغییر شدید

مواجهه با نانوذرات دی اکستید تیهتانیوم و نتانوذرات اکستید متس )0
مس  )4نانوذرات یک بیستهم اکستید متس  )5نتانوذرات دی اکستید

مواجهه با گروههای مخهلف نانوذرات دیاکسید تیهانیوم

تیهانیوم ) یک دهم اکستید متس  )6نتانوذرات دی اکستید تیهتانیوم )

و نانوذرات اکسید مس در تصتویر شتماره  4ارائته شتده

یک بیسهم اکستید متس تالنژکهتازی متویرگی  ،)Anچمتاقی شتدن
را المتتالی ثانویتته  ،)Ctهتتایپرپالژی  ،)Hpآمتتا و تتتورم ،)Oe
کوتاه شتدن المتالی ثانویته  ،)ESخمیتدگی تیغته هتای ثانویته ،)Cu
جوش خوردگی المالی ثانویه  ،)LSچسبندگی المالها  ،)Fافتزایش
ترشم موکو

 ،)Msو نکروز )N

است ،بهروری که آسیبهای بافتت کلیته شتامل مهستش
شتتتدن رگهتتتای ختتتونی  ،)CVواکوئوالستتتیون ،)V
نکتتروز کتتانونی  ،)GNدژنتترهشتتدن توبتتولهتتا  )GDو
افزایش مالنوماکروفاژها  )IMمیباشد .همچنین مقایسه
شدت آسیبهای وارده به بافتهتای کلیته متاهی کپتور

نهایم به دست آمتده از تصتویر شتماره ،3

معمتتولی نشتتان داد کتته مواجهتته همزمتتان نتتانوذرات

بر اسا

یکسری آسیبهای بافهی در بافتت آبشتش متاهی کپتور

دیاکسید تیهانیوم با نانوذرات اکستید متس در مقابتل بتا
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شاهد  )2نانوذرات دی اکسیدتیهانیوم )3یک دهتم نتانوذرات اکستید

آستتیبهتتای بافتتت کلیتته متتاهی کپتتور معمتتولی در

پژوهشی

برهان منصوری و همکاران

گتتروههتتای نتتانوذرات دیاکستتید تیهتتانیوم و نتتانوذرات

کلیته متتاهی کپتور معمتتولی شتده استتت و در مقایسته بتتا

اکسید مس به صورت مجزا ،دارای شدت بیشتری بوده

نانوذرات دی اکسید تیهانیوم و نانوذرات اکسید متس بته

است جدول شماره .)2

تنهایی ،باعث افزایش شدت آسیبهای بافتت آبشتش و

 :2امهیاز دهی نیمه کمی ساخهار بافت کلیه ماهی کپور

جدول ا

معمولی در مواجهه با گروه های مخهلف نانوذرات
شاهد
نانوذرات دیاکسید تیهانیوم
نانوذرات اکسید مس
نانوذرات دیاکسید تیهانیوم ) نانوذرات اکسید مس

بیان داشهند که نانوذرات دیاکسید تیهانیوم به رور قابتل
مالحظهای سبب افزایش سمیت مس بر دافنیا مگنا شتده

آسیب بافهی

گروه های مخهلف

کلیه شده است .در ری مطالعه مشابهای Fan ،و همکتاران
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*مهسش شدن رگهای ختونی  )CVواکوئوالستیون  )Vنکتروز کتانونی
 )GNدژنره شدن توبولها  )TDافزایش مالنوماکروفاژها .)IM
**  )-بدون تغییر )) ،تغییر خدیف ))) ،تغییر مهوسط و )))) تغییر شدید

است و میزان تجمش متس را در ایتن گونته افتزایش داده
است ،دلیل این افزایش سمیت را به قابلیت جتذ متس
بر روی نانوذرات دیاکسید تیهانیوم گزارش کردند .)30
نانوذرات دیاکسید تیهانیوم به دلیل داشتهن ستایتهتای
آزاد و خنثی ) )Ti-(OH)(OH2در ترکیتب بتا یتونهتای
متس  ،)Cu2+تشتکیل بانتدهای  O-Cuمتیدهتد و متس
ترکیب شتده بتا نتانوذرات دیاکستید تیهتانیوم از رریتق
گروههای تول  )thiolبا پروت ین مهالوتیون ین بافتهتایی
نظیر آبشش و کبد موجتب افتزایش ستمیت بتر موجتود
زنده میگردد  .)32-35از ررف دیگر Kim ،و همکتاران
گزارش کردنتد کته ستمیت یتونهتای متس  )Cu2+در
حوور نانولولههای کربنی چند حلقتهای بتر دافنیتا مگنتا
افتزایش داشتهه استت و دلیتل ایتن امتر را بته بانتد شتتدن
نانولولهها به مس و در نهایت موجب باالبردن دسهرستی
زیسهی و سمیت مس شده است  Zhang .)36و همکاران

 :4بافت کلیه ماهی کپور معمولی پس از  01روز مواجهته

نشتتان دادنتتد کتته نتتانوذرات دیاکستتید تیهتتانیوم موجتتب

با نتانوذرات دی اکستید تیهتانیوم و نتانوذرات اکستید متس  )0شتاهد

افزایش میزان تجمش زیسهی فلتز کتادمیوم در بافتتهتای

 )2نانوذرات دی اکسید تیهانیوم )3یک دهتم نتانوذرات اکستید متس

مخهلف ماهی کپور معمولی شده و میزان سمیت این فلز

تصر ش ا

 )4یک بیسهم اکستید متس  )5نتانوذرات دی اکستید تیهتانیوم ) یتک
مهسششدن رگهای خونی  )CVواکوئوالسیون  )Vنکتروز کتانونی
 )GNدژنره شدن توبول ها  )TDافزایش مالنوماکروفاژها )IM

 Shiو همکاران گزارش کردند که نانوذرات دیاکستید
تیهانیوم ،موجب افزایش خاصیت سینرژیسمی آفت کش
د.د.ت بر روی سلولهای هپاتوسیت انسان شده و سمیت

بحث

این ماده را بر روی این سلولها افتزایش داده استت .)38

مکانیسم سمیت و رفهار نانوذرات در حوور دیگتر

از این رو ،برای درك بتیش تتر مکانیستم اثتر و قابلیتت

نانوذرات و آالیندههای محیطی میتواند مهداوت باشد و

خطرآفرینتتی نتتانومواد در حوتتور دیگتتر نتتانوذرات و

میزان سمیت آنها نیز مهغیر می باشد .نهتایم ایتن مطالعته

آالیندههای محیطی و هم چنین قابلیتهای اسهداده آنها

نشان داد که نانوذرات دیاکسید تیهانیوم موجب افزایش

در بخشهای مخهلف ،نیازمند یکسری مطالعات بیشتتر

اثرات پاتولوژیک نتانوذرات اکستید متس بتر آبشتش و

و جامشتر میباشد ،زیرا وجود آالیندههتای شتیمیایی در
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دهتم اکستتید متتس و  )6نتانوذرات دی اکستتید تیهانیوم)اکستتید متتس

را نیز افزایش داده است  .)37هم چنین در مطالعه دیگتر،

تاثير نانوذرات اکسيد مس در نانوذرات دی اکسيد تيتانيوم

محیطهای آبی میتواند اثرات نتامطلوبی بتر موجتودات

برای ماهی را به دنبال خواهد داشت  .)45در ری مطالعتهای،

زنده بگذارد  .)33بافت آبشش ماهی ،اندام حیتاتی بترای

منصوری و همکاران گزارش کردند که نتانوذرات کبالتت،

تندس و تنظیم تعادلی اسید– باز متیباشتد و اختهالل در

سبب تغییرات آسیبشناستی بافتت آبشتش متاهی زبترا،

در مواجهته بتا

و هایپرپالزی شده است

سیسهم تندسی آن از اولین عالیم استهر

همچون افزایش ترشم موکو

آالیندههتا متیباشتد .از آنجتایی کته بافتت آبشتش در

و با افزایش میتزان غلظتت نتانوذرات کبالتت در محتیط

مواجهه مسهقیم با آالیندههای محیطی میباشد ،میتواند

آبی ،چسبندگی کامل در المتالی ثانویته بافتت آبشتش

به عنتوان شتاخص کیدیتت محتیطهتای آبتی و متدلی بترای

ماهی زبترا رخ داده استت  .)46هتمچنتین  Al-Bairutyو

مطالعات سمشناسی محیط مورد استهداده قترار گیرنتد .)40،41

همکاران بیان داشهند که نانوذرات مس سبب آسیبهای

در این مطالعه ،تغییرات آسیبشناستی وستیعی در بافتت

هتتایپرپالزی ،جتتوش ختتوردگی و خمیتتدگی المالهتتای

آبشش رخ داد که مهمترین آن ها تالنژکهازی مویرگی،

ثانویه بافت آبشش ماهی قزل آالی رنگتین کمتان شتده

واکویلیشدن را
ترشم موکو

المالی ثانویه ،آما  ،هایپرپالزی و

است .)47

بوده است ،به روری که نهتایم مشتابهای

بافت کلیه به عنوان یکی از بافتهای مهتم بتدن در

از یافهتتتتتههتتتتتای  Leeو همکتتتتتارن  Federici ،)02و

سوخت و ساز ،تصدیه و انهقال مواد در بدن آبزیان نقش

همکاران  )42و  Linhuaو همکاران  )00با اثر نتانوذرات

ایدا میکند ،هم چنین بته دلیتل ختونرستانی بتاالی ایتن

دیاکسید تیهانیوم بر بافت آبشش ماهی کپور ،قزل آالی

بافت ،در صتورت مستمومیت بتا آالینتدههتای محیطتی،

رنگین کمتان و متاهی کپتور مشتاهده گردیتد .تغییترات

بیشتر در معرل مواجهه با ستموم قترار متیگیترد و در

آسیبشناسی مشاهده شتده در بافتتهتا ،نتوعی عکتس

نهایت اثرات آسیبشناسی در اجزای این بافت نسبت به

العمل بافتت بته آالینتدههتای محیطتی متیباشتد .ستموم

سایر بافتهای داخلی سریشتر قابل مشاهده میباشد .)48

زیست محیطی به دو صورت میتوانند آسیبهای بتافهی

نهایم مطالعه نشتان داد کته در بافتت کلیته ،آستیبهتای

را ایجاد کنند ،یکی تاثیر مسهقیم ستم بتر روی بافتت بته

مخهلدی از واکوئوالسیون تا نکروز توبولها و گلومرولها

صتتورت پتتارگی و نکتتروز بتتافهی ظتتاهر متتیشتتود کتته

قابتتل مشتتاهده استتت .از مهتتمتتترین علتتتهتتای تخریتتب

برگشتناپذیر بوده و دیگری به صورت توسعه مکانیسم

توبولهای کلیوی ،جریان پروت ین در آنها و نیز تشکیل

جبران کننده که به صتورت هتایپرپالزی بتوده و امکتان

ذرات هیالینی در داخل سلولهای توبولها میباشد ،کته

برگشتپذیری آسیب وجود دارد .)43

به دنبال آن ایجاد حالت هایپرتروفی و در نهایت منجر به

اولین آسیبهای ایجاد شده در برابر آالیندههای محیطی

پروت ینها به داخل توبولها و سلولهای کلیوی ،تغییترات

میباشد و به دنبال آن ،آسیبهای دیگتری از جملته ترشتم

ساخهار گلومرول و افزایش ندوذپذیری غشای گلومرول

و هایپرپالزی در بافت آبشش رخ خواهتد

میباشد که این حالت بیشتر به دلیل مواجهته متاهی بتا

و هتایپرپالزی المتالی

بوده که توسط Thophon

موکو  ،آما

داد  .)43افزایش ترشم موکتو

آالیندههای محیط درمحیط آ

ثانویه به عنتوان یتک مکانستیم دفتاعی در برابتر جتذ

و همکاران نیز گزارش شده است  .)51در ری مطالعتهای

نانوذرات توسط بافت آبشش صتورت متیگیترد  .)44بتا

 Shawو همکاران به بررسی اثرات بافتتشناستی نتانوذرات

افزایش این روند و ترشم و هتایپرپالزی در بافتت آبشتش،

مس و سولدات مس بر روی بافت کلیه متاهی قتزلآالی

جوش خوردگی المالی ثانویه و به دنبال آن ،چسبندگی

رنگین کمان پرداخهند و بیان داشهند که سبب عوارضتی

در المالی ثانویه ایجاد خواهد شتد و مشتکالت تندستی

نظیر افزایش فوای بومن در کلیته و آستیب بته اپیهلیتوم
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پارگی سلولهتا متیگتردد  .)43هتمچنتین علتت جریتان
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سپاسگزاری

 هتمچنتین.)50 برخی از توبولهتای کلیتوی شتده استت

این مقاله مسهخرج از رساله دکهری سمشناسی محیط

نهتتایم یافهتتههتتای مازنتتدرانی و همکتتاران نشتتان داد کتته

سمشناسی محتیط) جنتا آقتای برهتان منصتوری بتوده

، سبب آسیبهای نکروز توبولهای کلیوی،سولدات مس

استتت و هزینتته اجتترای ایتتن پتتژوهش توستتط معاونتتت

نکروز بافت بینابینی به همتراه ندتوذ ستلولهتای آماستی

تحقیقات و فنآوری دانشتگاه علتوم پزشتکی کردستهان

.)47 بافت کلیه بچته ماهیتان کپتور معمتولی شتده استت

 از جنتا، نویستندگان ایتن مقالته.تأمین گردیتده استت

 نوعی عکس العمل دفتاعی،تشکیل مراکز مالنوماکروفتاژ

 ختانمهتا، مهخصص پتاتولوژی،آقای دکهر بهرام نیکخو

 بتهرتوری.در برابر ماده خارجی تحریککننده میباشتد

فارمه تقدمی و پروین کارگر و آقای محمد خالتد رزاق

 رنگدانهها از ستلولهتای رنگدانته ای،که در این حالت

 کارکنتتان بختتش پتتاتولوژی بیمارستتهان توحیتتد،رلتتب

 از انتتدام دفتتاع،آزاد شتتده و در برابتتر عوامتتل ختتارجی

 به خارر همکاری در انجام این پتروژه قتدردانی،سنندج

میکنند سپس توسط ماکروفاژهتا بلعیتده شتده و از بتتدن
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