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: مقدمه

جدیدفناوریوعلومحوزهدرنسبتا  ،مقیاسنانوموادازاستفادهونانوفناوری
.مي دهدنشانرارشدیبهروروند،آنهاجهانيبازارارزشبرآوردواست

معموال )نانوابعادباساختارهایيوموادازاستفادهوتوسعهواقعدرنانوفناوری
Masciangioli)باشدمي(نانومتر1-100محدودهدر and Zhang, 2003; Roco, 2003).

نیزانآبزیفرآوریهمچنینوآبزیانصیدپروری،آبزیصنعتدرنانوفناوری
.(1391میرواقفي،ودشتهرهرنگشبه)داردزیادیکاربرد

برایانينگراست،یافتهافزایشذراتنانوبالقوهمزایایبهتمایلکههمانطور
وجودتزیسمحیطبهعمدیغیرانتشاریاواستفادهازناشيسميبالقوهاثر

,Dreher;)دارد 2004 ;Nowack and Bucheli, .(1391میرواقفي،ودشتهرهرنگشبه2007
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:نانو ذرات اکسيد روی

یکي از مهمترین نانو ذرات، اکسید روی است، که در
بسیاری از کشورها در مقیاس صنعتي استفاده

Handy)مي شود et al., 2008 ;Ostrowski et al., 2009 .)

اکسید روی( ZINC OXIDE) نامیده مي شود، توتیا که در کتابهای کهن
و به شکل پودری سفید رنگ استZnOترکیب غیر آلي با فرمول

(Takahashi et al., 2007 .)

، دارای خاصیت ضد باکتریایي(ZnO-NPs)نانوذرات اکسید روی 
(  1391ویسي ملکشاهي و همکاران،)بر علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفي 

.مي باشد( 1391دارابي صوفیان، )و همچنین خاصیت ضد قارچي
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بهآسیبطریقازهاباکتریرویبرذراتنانوتاثیراصليمکانیسمDNA،
Heinlaan)باشدميسلوليدیوارهتخریبوپروتئین et al., 2008 ;Zhang et al., 2010).

طریقازبیشترولياستذراتنانوسایرشبیهنیزرویاکسیدعملمکانیسم
Reeves)کندميعملباکتریدیوارهتخریب et al., 2008).

گونه هایدررویاکسیدنانوذراتسمياثراتمورددرداده هاهمسان سازی
ژی هایاستراتوآیندهخطراتارزیابيتوسعهبه(علفوارکپورماهيمانند)ماهي

Lee)کردخواهدکمکمدیریتي et al., 2014).



(:Ctenopharyngodon idella) معرفی ماهی کپور علفخوار 

وسیبریدرماهياینزندگياصليجایگاه
.باشدمي(آموررودخانه)چین

از1346سالدرایراندرباراولینماهياین
آنخریدازهدفو.شدخریداریشوروی
.بودانزليتاالبگیاهانرشدکنترل

رشدگوشت،مرغوبیتدلیلبهآمورماهي
ابتغذیهومصنوعيتکثیرامکانسریع،
پرورشيماهیانجملهازدستيعلوفه

فریدپاک،)شودميمحسوبصدرنشین
1389).
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:  بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع

تحقیقشرح و نتیجه سال تحقیق محققین

ه موادی که در گذشته از نظر بیولوژیکي بي اثر در نظر گرفت
به مواد سمي ، مي شدند ممکن است در حالت نانوذراتي خود

.تبدیل شوند

2013 Fernandez et al.

:را در سم شناسيِ نانوذرات اکسید روی 
حشرات خاکي
باکتری ها
سمیت ژن

(in vitro)آزمایشگاهيسلول های ماهي در شرایط
بي مهرگان آب شیرین

ماهي های آب  شیرین

2011

2011

2010

2013

2009

2008
2011

2013

Kool et al.

Li et al.; You et al. 

Landsiedel et al.

Fernandez et al.

Wiench et al.

Zhu et al. 

Xiong et al.

Felix et al. 

ان در مشاهده دیگری با استفاده از ذرات نانو در آب کپورماهیان نش
داده شد که این ذرات قادرند به اندازه زیادی در بازماندگي 

کپورماهیان موثر بوده و میزان نیترات آب را به اندازه یک چهارم
. تیمار شاهد کاهش دهند

2008 An-xun
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:  بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع

تحقیقشرح و نتیجه سال تحقیق محققین

غلظت های مختلف نانو ذرات اکسید روی بر روی ماهي موزامبیک مورد بررسي
و نتایج حاکي از آن است که یک رابطه خطي بین غلظت این مواد. قرار گرفت
گلوتامیک ) GPTو ( گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز) GOTفعالیت آنزیم 

مشاهده شد،( پیرویک ترانس آمیناز
.بودGPTبیشتر ازGTOبا این حال فعالیت

2009 Amutha and

Subramanian

ار اثرات نانو ذرات اکسید روی بر روی جنین ماهي زبرا مورد بررسي فر
میلي گرم در لیتر باعث 100تا 50نتایج نشان داد که غلظت بین . گرفت

میلي گرم در 25تا 1کشته شدن جنین ها مي شود و در غلظت های بین 
ث لیتر باعث کند شدن هچینگ جنین ها، کاهش طول بدن الروها و باع

.بد فرمي دم ماهي ها مي شود

2009 Bai et al.

بررسي اثرات سمي نانو ذرات اکسید روی و ذرات درشت آن بر روی ماهي زبرا 
ذرات نتایج بررسي نشان داد که اثرات سمیت حاد نانو. مورد مقایسه قرار گرفت

میلي گرم 5و در مقدار . اکسید روی و ذرات درشت آن مشابه هم هستند
ZnOپرمیکس  NPs وbulk ZnOا ، باعث تولید اثرات اکسیداتیو در آبشش ه

یار همچنین اثرات اکسیداتیو در کبد بس. شده ولي تخریب اکسیداتیو ندارد
.بیشتر و جدی تر است

2011 Xiong et al.
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:  بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع

تحقیقشرح و نتیجه سال تحقیق محققین

ورد اثرات و مکانیسم های سمي نانو ذرات اکسید روی و اکسید مس م
بررسي قرار گرفت که نشان داد عواملي همچون اندازه، ویژگي های
یر سطحي، حاللیت و نحوه برخورد بر میزان اثرات سمي این مواد تاث

.گذار است

2012 Chang et al.

ي میلي گرم در لیتر نانوذرات اکسیدِ روی در ماه50روزه با 30مواجهه 
امک ها کپور باعث آتروفي، آسیب غشای سلولي، تورم و بدشکلي اند

.  و اختالل کلي آبشش مي شود
2013 Hao et al.

ایي اثر طوالني مدت نانو ذرات اکسید روی بر فاکتورهای بیوشیمی
ی سرم خون ماهي کپور معمولي و همچنین اثر آن بر برخي ساختارها

ییراتي اثرات فیزیولوژیکي شامل تغ. بدن آن مورد بررسي قرار گرفت
زیمي در سطح سرمي بود، که با تغییرات آلي، معدني و فعالیت های آن

.در خون همراه بود

2014 Lee et al.



:روش کار
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15دادتع.شدانجامشوشترواحداسالميآزاددانشگاهدامپزشکيکیلینیکپليدرپژوهشاین
.شدآمادهلیتری100تانک

دشدادهقرار(معیارانحراف±میانگین)گرم17±2/5وزنمتوسطباماهيبچهعدد20تانکهردر.
و،0/1،0/3،0/8،(شاهد)0غلظت هایشاملتیمارها.تگرفانجامتکرار3وتیمار5درآزمایش

Lee)باشندميZnO-NPsلیتردرمیلي گرم2/4 et al, 2014).
علفخوارکپورماهي(Ctenopharyngodon idella)وکشتشرکت)ماهيپرورشتجاریمزرعهاز

.شدتهیه(کارونماهيصنعت
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سازیهمسانوسازگاریدورههفتهیکمدتبهماهي هاکهبودهروز30دورهطول
.گذراندندرامحیطيشرایط

وسانتي گراددرجه23±1ثابتدمایدرماهي هاpHشدندنگهداری8-7محدودهدر.
گردیداعمالتاریکيساعت8ونورساعت16نوریدوره.
شانجاماشباعنقطهحددرمحلولاکسیژنمیزانحفظبرایمکملهوادهي.
ميتغذیهتجاریخشکپلیتباروز،دربار4بدن،تودهکلدرصدسهتاماهي هاهمچنین

Lee)شوند et al, 2014).



:خصوصيات نانوذرات اکسيد روی 
12

نانوذرات اکسید روی بصورت پودری شکل، از شرکت پیشگامان نانو 
خریداری مي شود که محصول شرکت
US NANO (US Research Nanomaterials) مي باشد.

(.کاتالوگ محصول)درصد مي باشد99/5نانومتر با خلوص 30-40اندازه ذرات 

بابه شکل سوسپانسیون ونانو ذرات اکسید روی
میلي گرم در لیتر 2/4و 0/8، 0/3، 0/1، (شاهد)0غلظت های 

,Lee et al) شودمي اضافه تیمارها به  2014.)



:خونگيری
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بیهوشيازپسونمودهخارجتانکهاازماهيقطعه4تیمارهرازدورهانتهایدر
باماهیاندميساقهناحیهازحمام،روشبه(200ppm)میخکگلعصارهبا

.(1390محمدی،)گرفتصورتخونگیریهپارینههایسرنگازاستفاده
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هنمون.گردیدآوریجمعانعقادضدمادهفاقدآزمایشهایلولهدرنمونهخونگیری،ازپس
دردور300سرعتبادقیقه5مدتبهشدنلختهازپسانعقادضدمادهفاقدخونهای

یریگاندازهبرایآنپالسمایخون،هایسلولازسرمتفکیکازپسوسانتریفوژدقیقه
هایسنجشانجامازقبلتاپالسما.گردیدبرداشتسرمبیوشیمیایيفاکتورهای
.(1391نعیماوی،)شددادهقرارگرادسانتيدرجه-20دمایدرفریزردربیوشیمیایي



:پارامترهای بيوشيميایی سرم خون

15

بررسيموردکهماهيخونسرمبیوشیمیایيهایشاخص
Lee)باشندميذیلشرحبه،گیرنديمقرار et al, 2014):

(-Cl)...................................کلر(+Na).........................سدیم
(Mg)...........................منیزیم(IP).................معدنيفسفر

(TP)..................کلپروتئین
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:نحوه اندازه گيری پارامترهای بيوشيميایی سرم خون

روش مورد استفاده پارامتر

.به روش الکتروفروز مورد سنجش قرار مي گیرد پروتئين

از سدیم به روش شعله سنجي به وسیله دستگاه فتومتر کورنینگ با استفاده
.استاندارهای شرکت زیست شیمي اندازه گیری مي شود سدیم 

ه وسیله فسفر به روش اولتراویوله فسفو مولیبدات با استفاده از کیت آزمایشگاهي و ب
.نانومتر اندازه گیری مي شود630دستگاه فتومتر در طول موج  فسفر
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:نحوه اندازه گيری پارامترهای بيوشيميایی سرم خون

روش مورد استفاده پارامتر

.اندازه گیری کلر  به روش کلری متر انجام مي شود کلر

با در این روش یون های منیزیم. سطح سرمي منیزیم با کیت زیست شیمي انجام مي شود
ن متناسب گزایلدیل بلو در یک محیط قلیایي شدید، کمپلکس رنگي ایجاد میکند که شدت آ

.نانومتر اندازه گیری میشود510-530با مقدار منیزیم موجود در نمونه است و در طول موج  منيزیم



: روش های تجزیه و تحليل اطالعات 
18

نبیتفاوتوتصادفيکامال طرحهپایبرهادادهتحلیلونتیجه❑
نسواریاآنالیزازاستفادهبابررسيموردگروه هایوکنترلگروه های

ANOVA(Oneطرفهیک way Anova)باآزمون هاوانجام
.شودميتکمیلExcelوSPSSآماریافزارنرم ازاستفاده

Lee)شودميگرفتهنظردر>0/05pآماریمعني داری❑ et al., 2014).



:نتایج 
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:نتایج 
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:نتایج 
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:نتایج 
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:بحث

23

.اختالف معني داری مشاهده نشدکلرو پروتئين کل در میزان 

.نداددر این مطالعه، مقدار پروتئین و کلر تغییری را در تیمارهای مختلف نشان

زااسترسشرایطدرمعموليکپورماهيدرکلروپروتئینمیزاندرتغییر
Lee)استشدهگزارش et al., استرسعدمدلیلبهاحتماالکه.(2014

لفمختتیمارهایدرداریمعنيتفاوتکلروپروتئینمقدارحاضرمطالعهدر
.دهدنمينشان



:بحث

24

.در تمام تیمارها اختالف معني داری را نشان ندادسدیممقدار 

. نداشتبیشترین میزان سدیم در تیمار پنج بود که اختالف معني داری را با تیمارهای یک، سه و چهار
.کمترین میزان سدیم در تیمار دو بود

یم قزل آالی رنگین کمان در معرض نانو ذرات مس برای ده روز کاهش معني دار در میزان سدیم و پتاس
(.Shaw et al.,2012)را در مقایسه با شاهد نشان دادند 

مقدار سدیم در تیمارهای مختلف تحت تاثیر نانو Lee et al., 2014در مطالعه دیگری، توسط 
.ذرات اکسید روی قرار گرفت، که با مطالعه حاضر همخواني دارد

و همکاران، کاهش در میزان سطح سدیم سرم تیالپیای نیل را با افزایش سن ماهي،  Önerبعالوه 
(.Öner et al., 2008)گزارش کردند 



:بحث

25

ن میزان بیشتری. بطور معني داری در مقایسه با شاهد متفاوت بودمنيزیمدر مطالعه حاضر سطح 
منیزیم منیزیم در تیمار یک بود که اختالف معني داری با تیمار دو و سه نداشت، کمترین میزان

.در تیمار پنج بود

کاهش در میزان سطح. مقدار منیزیم با افزیش میزان نانو ذرات کاهش معني داری یافته بود
ه طور منیزیم مي تواند در اثر آسیب کلیوی و اختالل در عملکردها باشد، که باعث شده ماهي ب

.(Logaswamy et al.,2007)فعال مقادیر منیزیم را از طریق کلیه دفع کند

یان در این نتایج نشان مي دهد که میزان منیزیم سرم یک شاخص مفید برای ارزیابي سالمت ماه
که بر روی Lee et al., 2014یافته های حاضر با مطالعات . معرض نانو ذرات روی مي باشد

.  ماهي کپور معمولي انجام شده، همخواني دارد



:بحث
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.در تیمار پنج و کمترین آن در تیمار سه مشاهده شدفسفربیشترین میزان 

.  مقدار فسفر با افزایش میزان نانو ذرات اکسید روی در سرم خون ماهي افزایش یافت

ایجاددلیلبهتواندميفسفرمیزاندرافزایش.باشدميکلیهطریقازفسفرجذببیشترین
.استشدهجذبفسفرودفعمنیزیمآناثردرکهباشدکلیهبافتدرجزئيضایعات
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در مطالعه حاضر در برخی از 

ه عناصر تغييراتی مشاهده شد ک

يد نشان دهنده اثر نانو ذرات  اکس

.روی می باشد

ر سطح یون های سرم خون، نشانگ

زیستی در مقابله با جذب مواد 

ون سمی می باشد زیرا سطح این ی

ها می توانند به راحتی از طریق

کم شدن جذب از آبشش ها، 

کاهش از روده و تغييرات در 

ساختار ظاهری سلول ها کم 

Öner)شود etal.,2008) .

عالوه بر این، ضایعات بافتی 

شار آبشش ها اثر مستقيم بر روی ف

.اسمزی و چرخش یون ها دارد

ده در مطالعه حاضرتغييرات مشاه

شده در سرم می تواند 

مفيدی در مورد شرایطاطالعات

زیست محيطی و ارزیابی ریسک

.موجودات آبزی ارائه کند
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با تشکر از توجه شما



:منابع
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Barbus) بررسي برخي از پارامترهای غیر الکترولیتي سرم خون ماهي شیربت پرورشي .1387.  ایزد خواستي، ز▪ grypus )پایان . خوزستان
.651نامه دکترای عمومي، دانشکده دامپزشکي دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 
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