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در اين آزمايش شاخصهای سيتوژنتيکی و پاسخهای فيزيولوژيکی نخود زراعی ژنوتيپ
 Sel96th11439تحت اثر غلظتهای صفر 155 ،155 ،55 ،25 ،5 ،و  255ميلیگرم نانوذره در ليتر
مطالعه شد .درگياهان شاهد هيچ گونه اختالالت کروموزومی مشاهده نشد و ميزان شاخص ميتوزی
 25درصد بود .با افزايش غلظت نانوذره ،ميزان شاخص ميتوزی کاهش نشان داد بهغير از غلظت 25

واژههای کلیدی

ميلیگرم در ليتر که بيشترين ميزان شاخص ميتوزی را داشت .پايينترين ميزان شاخص ميتوزی

شاخص سیتوژنتیکی

( 11درصد) در غلظت  255ميلیگرم در ليتر بهدست آمد که در مقايسه با شاهد معنیدار بود .اثر

نانوذره TiO2

نخود
ELI
MDA

نانوذرات  TiO2بر ميزان  ،MDA ،ELI ،H2O2شاخص ميتوز ،شاخص انحرافات کروموزومی در
سطح يک درصد و شاخص آنافاز در سطح پنج درصد معنیدار بود در حالیکه بر روی
شاخصهای متافاز و تلوفاز معنیدار نبود .در نمونههای شاهد و همچنين تا غلظت  55ميلیگرم در
ليتر هيچ گونه متافاز ،آنافاز و تلوفاز بهم ريخته مشاهده نشد در حالیکه در غلظت  155ميلیگرم در
ليتر تلوفاز بهم ريخته و در غلظت  155و  255ميلیگرم در ليتر آنافاز ،متافاز و تلوفاز بهم ريخته
مشاهده شد .تيمار نانوذره در غلظتهای پايين ( 5ميلیگرم در ليتر) تغيير معنیداری در
شاخصهای سيتوژنتيکی و فيزيولوژيکی ايجاد نکرد .غلظتهای باالتر از  155ميلیگرم در ليتر
نانوذره خسارت جدی فيزيولوژيکی و سيتوژنتيکی در گياه نخود ايجاد کرد بهطوری که باعث
کاهش شاخص ميتوز شد .بهنظر میرسد غلظتهای باالی نانوذره  TiO2بهعلت توليد راديکالهای
آزاد ( )ROSباعث صدمه به اندامکهای سلولی و  DNAشده و سبب ايجاد اختالالت کروموزومی
میشود.
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اثر نانوذره  TiO2بر شاخصهای سیتوژنتیکی و فیزیولوژیکی نخود

اثر نانوذره  TiO2بر شاخصهای سيتوژنتيکی و ...

رضا معالی امیری و همکاران

مقدمه

نانوذره  TiO2اکسیدهای فلزی با خصوصیات و کاربردهای

کشاورزی و تولیدات غذایی به خود اختصاص داده است.

بروکیت 11یافت میشود .فاز روتیل فراوانترین فاز در طبیعت

گسترش نانو دستگاهها و نانو مواد میتوانند کاربردهای جدیدی

میباشد .فاز بروکیت در طبیعت نادر است و هیچ خاصیت

در بیوتکنولوژی و کشاورزی ایجاد کنند (.)Scrinis et al. 2007

فوتوکاتالیزوری از خود نشان نمیدهد .دو نوع ساختار بلوری

یکی از زمینههای تحقیقاتی نانوتکنولوژی ،کاربرد نانوذرات

روتیل و آناتاز معموال بهعنوان فوتوکاتالیزور بهکار میروند

 )NPs(1در کشاورزی است .نانوذرات بهدلیل خصوصیات

( .)Landmann et al. 2012بهعلت تولید فراوان و رهاسازی

فیزیکوشیمیایی نسبت به مواد اولیه بزرگتر ،خواص متفاوتی از

نانومواد در طبیعت امروزه آلودگی محیط زیست از مخاطرت مهم

خود نشان میدهند ( .)Nel et al. 2006علت این موضوع را

در زمینه سالمت و تغذیه محسوب میشود .لذا یکی از جنبههای

میتوان بهاندازه آنها نسبت داد .با کوچک شدن اندازه ذرات،

مهم تحقیقات نانوتکنولوژی در کشاورزی ارزیابی تاثیر نانومواد بر

تعداد اتمهای سطحی زیاد میشود؛ در یکذره با قطر حدود 4

روی محیط ،سالمت انسان و اکوسیستم میباشد .گزارشها نشان

نانومتر حدود  01درصد اتمها در سطح قرار میگیرند .واضح

داده که ساالنه حدود  0111تن نانوذرات  TiO2تولید شده که

است انرژی اتمها در سطح با انرژی آنها در داخل مواد متفاوت

بیش از  ٪ 1آن در محصوالت بهداشتی ،آرایشی و بهداشتی و

است ( .)Lin and Xing 2007نانوذرات میتوانند از مواد اولیه

مراقبت شخصی استفاده میشود (

متنوعی تهیه شوند که عملکرد آنها به ترکیبات شیمیایی ،اندازه و

 )al. 2013عالوه بر این نانوذرات بهطور مؤثر در آمادهسازی

شکل ذرات بستگی دارد ( .)Nel et al. 2006نانوذرات به دو گروه

فرمولهای جدید حشرهکشها ،آفتکشها و دفعکنندههای

طبیعی یا سنتز شده دستهبندی شده ( )ASTM 2012که نانوذرات

حشرات استفاده میشوند (

Weir et al. 2012; Keller et

Barik et al. 2008; Gajbhiye et al.

11

سنتز شده یا مهندسی شده ( )ENPs2بر پایه فلز یا کربن ()CNTs0

 .)2009نانوتیوب رس بهعنوان حامل حشرهکش ،انتشار گسترده

هستند ( .)Peralta-Videa et al. 2011نانوذرات ساخته شده برپایه

آن و تماس بهتر حشرهکش با گیاه را ایجاد کرده بهطوریکه میزان

کربن شامل فلورین 4و نانوتیوب (نانوتیوبهای کربنی تک دیواره

مصرف آفتکش را  1تا  91درصد کاهش میدهد ،چنین

دیواره

دستاوردهایی هزینه بکارگیری حشرهکش را کاهش داده و تأثیر

( )MWCNTهستند ،نانوذرات فلزی به گروههای فلزات

آن بر روی محیطزیست نیز کمتر میکند (.)Murphy 2004

()SWCNT

و

نانوتیوبهای

کربنی

چند

12

مؤثر کودها،

اکسیدهای فلز و نقاط کوانتومی ( )QDsتقسیمبندی میشوند

حاملهای نانویی میتوانند برای توزیع

( .)PeraltaVidea et al. 2011مابین نانوذرات مهندسی شده بر

حشرهکشها ،علفکشها ،تنظیمکنندههای رشد گیاهی و غیره
10

پایه فلز ،اکسید روی ( ،)ZnOدیاکسید تیتانیوم ( ،)TiO2طال

استفاده شوند ( .)Prasad et al. 2014نانو مواد ( )NMsدر زمینه

( )Auو نقره ( )Agبیشترین کاربرد را در کشاورزی دارند

بیوتکنولوژی محصوالت کشاورزی برای اصالح محصوالت

(.)Servin and White 2016

زراعی استفاده شده است NMs .بهعنوان حاملهای انتقال ژن به
1

)Nanoparticles (NPs
Engineered nanoparticles
3
Carbon nanotubes
4
Fullerene
5
Single-walled-CNTs
6
Multi-walled-CNTs
7
Quantum dots
2

11
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گیاه استفاده شده است (.)Pérez-de-Luque and Rubiales 2009
نانوذرات طال در زمینه شناسایی بیومولکولها استفاده شدهاند
( .)Liu et al. 2012تحقیقات نشان داده که پتانسیل گسترش
8

Rutile
Anatase
10
Brookite
11
Clay nanotube
12
Delivery
13
Nanomaterials
9
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مابین آخرین نوآوریها ،نانوتکنولوژی جایگاه مهمی در

گسترده هستند TiO2 .در طبیعت در سه فاز روتیل ،9آناتاز 1و

اثر نانوذره  TiO2بر شاخصهای سيتوژنتيکی و ...

رضا معالی امیری و همکاران

Wei

ویژگی شیمیایی نانوذرات یا بهعلت برهمکنش آنها با آنزیمها

 .)et al. 2010; Berahmand et al. 2012نانوذره  SiO2باعث

باشد .ثابت شده نانوذرات  SiO2سبب افزایش رشد جوانهزنی،

Rico

رشد گیاهان ،تغییر وزن خشک ،القا سنتز کلروفیل و برخی

 .)et al. 2013با این وجود برخی مطالعات به اثرات منفی این

ویژگیهای متابولیسم در موجودات فتوسنتز شده است

مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهان نیز بهکار گرفته شود (
افزایش تحمل گیاهان به تنشهای غیر زیستی شده است (
نانوذرات در گیاهان اشاره کردهاند (

;Nair et al. 2010

(

Suriyaprabha et al. 2012a, b; Siddiqui and Al-Whaibi

 .)Castiglione et al. 2011اگرچه بیشتر تحقیقات صورت گرفته

 .)2014افزایش عملکرد در مطالعات صورت گرفته بهعلت کاهش

بر روی میکروارگانیسمها ،سلولهای جانوری و انسانی انجام

شاخصهای خسارت سلولی و افزایش سیستم دفاعی گیاه بوده

گرفته ( )Zhang et al. 2005; Feizi et al. 2012اما گیاهان بهدلیل

است ( .)Feizi et al. 2012; Singh et al. 2012نانوذره

ساکن بودن در محل به میزان زیادی در معرض نانوذرات قرار

باعث افزایش رشد ،عملکرد ،محتویات گلوتن و ساکارز طی تنش

میگیرند .لذا بررسی اثرات سمی و خسارتهای سلولی استفاده

خشکی در گندم شده است ( .)Jaberzadeh et al. 2013همچنین

از نانوذرات در گیاهان میتواند شاخص مطلوبی در زمینه سالمت

در کتان طی تنش خشکی باعث افزایش محتویات کلروفیل و

بهکارگیری آنها در سلولهای زنده باشد .برخی گزارشها نشان

کارتنوئید ،رشد و عملکرد گیاه شده و سبب کاهش محتوی

دادهاند که بهکارگیری نانوذرات موجب کاهش میزان رادیکال آزاد

و  MDAمیشود .در ریحان این نانوذرات سبب کاهش اثرات

سلولی ( )1ROSمیشود .این نانوذرات فعالیتهای آنزیمهای آنتی

تنش خشکی شده است ( .)Kiapour et al. 2015نانوذرات

اکسیدانی را افزایش داده و بیان  microRNAsتنظیمکننده

در گیاه نخود تحت تنش سرما باعث افزایش فعالیت آنزیمهای

خصوصیات مورفولوژیکی ،فیزیولوژی و متابولیسم در گیاهان را

آنتی اکسیدان ،افزایش بیان ژنهای  Rubiscoو پروتئینهای متصل

تغییر میدهد ( ROS .)Siddiqi and Husen 2016از طریق

شونده به کلروفیل ،کاهش  H2O2و  MDAو میزان نشت

پراکسیداسیون لیپید باعث خسارت به غشای سلولی شده و نشت

الکترولیتی شده است (

الکترولیتی و اختالل متابولیسم سلولی را ایجاد میکند که در

 .)Hasanpour et al. 2015نانوذرات  TiO2در گیاه گوجه فرنگی

Das and Roychoudhury

طی تنش گرما از طریق تنظیم مصرف انرژی باعث افزایش کارایی

 .)2014بنابراین بهنظر میرسد سلولهای گیاهی از طریق آنتی

فتوسنتز و کاهش دمای برگ از طریق افزایش دوره باز ماندن

ROS

روزنهها شده است .با این وجود برخی از نانوذرات اثرات منفی

نهایت منجر به مرگ سلول میشود (

اکسیدانهای آنزیمی و غیر آنزیمی از اثرات مخرب

TiO2

H2O2

TiO2

;Mohammadi et al. 2013 and 2014

جلوگیری میکنند ( .)Ozyigit et al. 2016در ذرت تحت اثر

بر گیاهان ،جلبکها و میکروارگانیسمها دارند (

نانوذره  CeO2فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان کاتاالز ،آسکوربات

 .)2008; Siddiqi and Husen 2016جذب و تجمع نانومواد در

افزایش یافته بهطوری که پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب

گیاهان ممکن است طول ساقه را افزایش دهد در حالیکه طول و

فیزیولوژیکی سلول کاهش یافت .با این وجود در غلظتهای

تعداد ریشهها را بهعلت سمیت آنها بر خصوصیات سلولی

باالتر از  11میلیگرم در لیتر آسیبهای سلولی در این گیاهان

کاهش دهند ( .)Lin and Xing 2007; Atha et al. 2012نشان

مشاهده شد ( .)Rico et al. 2013گزارش شده که در گیاهان

داده شده که سمیت  ENPsبا توجه به نوع ،غلظت ،ژنوتیپ و

نانوذرات اثراتی مانند آنزیمهای آنتیاکسیدانتی دارند .بهطور مثال

گونههای گیاهی متفاوت است .در گیاهان ارزیابی سمیت بهطور

نانوذرات  Fe3O4 ،CeO2و  Co3O4فعالیتی همانند کاتاالز داشته در

معمول طی مرحله جوانهزنی با استفاده از شاخصهای خسارت

Au

سلولی مانند  ،H2O2 ،MDA ،ELIسمیت سلولی 2و اثرات مخرب

فعالیت پراکسیدازی نشان میدهند .با این وجود مکانیسم چنین

( Khodakovskaya et al. 2011 and

حالی که نانوذرات  CuO ،MnO2 ،Co3O4 ،Fe3O4 ،CeO2و

Reactive oxygen species

آن بر  DNAو تقسیم میتوز

1

Navarro et al.

Cytotoxicity
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استفاده از این نانوذرات میتواند در بهبود ویژگیهای

واکنشهایی شناسایی نشده اما بهنظر میرسد این اثرات به علت

اثر نانوذره  TiO2بر شاخصهای سيتوژنتيکی و ...

رضا معالی امیری و همکاران

کشاورزی و علوم گیاهی مستلزم بررسی اثرات سمی آنها بر

شد .در هر میدان دید ،تعداد کل سلولها ،تعداد سلولهای

ویژگیهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی میباشد .در این تحقیق از

اینترفازی ،تعداد سلولها در هر کدام از مراحل مختلف تقسیم

روش تست شاخصهای خسارت سلولی در ریشه و اثرات

میتوز و سلولهای با انحراف کروموزومی از قبیل آنافاز

نانوذره  TiO2برروی ویژگیهای شاخصهای تقسیم سلولی ریشه

بههمریخته ،2متافاز بههمریخته ،0تلوفاز بههمریخته ،4شاخص

استفاده شده است.

میتوزی (تعداد سلولهای در حال تقسیم بر تعداد کل سلولها)،
شاخص متافازی (تعداد سلولهای متافازی برتعداد سلولهای در

مواد و روشها

حال تقسیم) ،شاخص آنافازی (تعداد سلولهای آنافازی برتعداد

در این مطالعه از ژنوتیپ نخود زراعی  Sel96th11439تهیه شده

سلولهای در حال تقسیم) شاخص انحراف کروموزومی( 9تعداد

از موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور-مراغه ،استفاده شد.

سلولهای دارای انحراف بر تعداد سلولهای در حال تقسیم)

جهت جوانه زنی بذور 11 ،بذر نخود در هر پتری دیش بر روی

محاسبه شد (.)Bahatta and Sakay 2008

کاغذ صافی استریل قرار داده شد .آزمایش در قالب طرح کامالً

بهمنظور استخراج و سنجش فعالیت پراکسید هیدروژن  1/0گرم

صادفی در سه تکرار انجام شد که تیمارهای آزمایشی شامل

نمونه تازه گیاهی با نیتروژن مایع در هاون چینی به پودر تبدیل

محلولهای نانوذره  TiO2با غلظتهای صفر،111 ، 1 ،2 ، ،

شد .پودر تهیه شده به فالکون  1میلیلیتری انتقال یافت و سپس

 1 1و  211میلیگرم در لیتر بودند .در تیمار صفر از آبمقطر

میلیلیتر محلول تریکلرواستیک اسید یک درصد به تیوب

استفاده شد .هر پتری محتوی  11میلیلیتر از محلول مورد نظر

اضافه شد و تیوبها تا یکنواخت شدن نمونهها در حمام یخ قرار

بود .پتریدیشها حاوی بذور به مدت  41ساعت در دمای اتاق

داده شد .تیوب حاوی نمونه یکنواخت شده به مدت  1دقیقه و

قرار گرفته و پس از یک ساعت قرارگیری در یخچال  4درجه

در دمای  4ºCبا سرعت  2111× gسانتریفوژ شد .سپس 1/

سانتیگراد به ژرمیناتور با دمای  2درجه سانتیگراد به مدت

میلیلیتر از مایع رویی به یک تیوب جدید حاوی یک میلیلیتر

ساعت منتقل شدند .سپس یک سانتیمتر از انتهای ریشهها برش

محلول یک موالر یدید پتاسیم و  1/میلیلیتر بافر فسفات 11

داده شد و پس از شستشو با آب مقطر در محلول تثبیتکننده

میلیموالر افزوده شد و پس از چندبار وارونه کردن تیوب در

لویتسکی 1در یخچال  4درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت قرار

محیط تاریک برای یکنواخت نمودن محتوای آن ،مقدار جذب هر

داده شد .ریشهها از محلول تثبیتکننده خارج و پس از شستشو با

نمونه در طول موج  011 nmاندازهگیری شد (

آب ،به مدت دو ساعت در الکل  1درصد و در یخچال  4درجه

.)Velikova 2001

سانتیگراد نگهداری شدند .جهت تهیه اسالید ،ریشهها از الکل

در اندازهگیری میزان هدایت الکترولیتی از برگهای کامالً سالم

 1درصد خارج و پس از شستشو با آبمقطر به مدت  11دقیقه

بخش میانی ساقه استفاده شد .هشتاد میلیگرم برگ به لوله آزمایش

در  NaOHیک نرمال در دمای  1درجه سانتیگراد هیدرولیز

حاوی  11میلیلیتر آبمقطر انتقال یافت .جهت جذب بهتر آب با

شدند .در نهایت ریشهها به مدت  1دقیقه با آبمقطر شسته شده

استفاده از پمپ خال هوای درون محیط خارج شده و لولههای

و به مدت نیم ساعت در رنگ هماتوکسیلین در دمای اتاق قرار

آزمایش به مدت  01دقیقه در دستگاه شیکر قرار گرفتند .میزان

داده شدند ( .)Zheng et al. 2016دو میلیمتر از نوك ریشه جدا و

2

بر روی الم قرارداده شد .یک قطره اسید استیک  4درصد به
نمونه اضافه شده و با حذف قسمت کالهک ،ریشه له شد .از هر
تیمار شش اسالید تهیه شد و در هر اسالید بهطور تصادفی 11
Levitsky

02

1
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 )2012اندازهگیری میشود .بنابراین گسترش کاربرد نانوذرات در

میدان دید عدسی با میکروسکوپ نوری مورد بررسی و شمارش

اثر نانوذره  TiO2بر شاخصهای سيتوژنتيکی و ...

رضا معالی امیری و همکاران

هدایت الکترولیتی نمونهها ( )EC1با استفاده از دستگاه

EC

متر( ،Inolabآلمان) قرائت شد .در مرحله دوم میزان هدایت

نبود .بهنظر میرسد که غلظت

میلیگرم در لیتر تولید تنش

اکسیداتیو در ریشه نخود نمیکند.

الکترولیتی ( )EC2محتوی لوله آزمایش ،پس از  11دقیقه
قرارگیری در حمام آب جوش (  1درجه سانتیگراد) و سپس 01
شاخص خسارت براساس فرمول I=EC1/EC2*111محاسبه شد
(.)Popov et al. 2005

جهت اندازهگیری پراکسیداسیون غشا سلولی  1/2گرم از بافت
تازه برگی توزین و در هاون چینی با

میلیلیتر اسید تری

کلرواستیک ( 1/1 )TCAدرصد ساییده شد .عصاره حاصل با
دقیقه سانتریفوژ شد .به

شکل  -1الگوی تغییر شاخص نشت الکترولیتی ( )%تحت تیمارهای غلظت

استفاده از دستگاه سانتریفوژ به مدت

یک میلیلیتر از محلول رویی حاصل از سانتریفوژ  4/میلیلیتر

نانوذره  TiO2در نوك ریشه نخود زراعی .حروف مختلف نشاندهنده اختالف

محلول  % 21TCAکه دارای گرم تیوباربیتوریک اسید ()TBA
در  111گرم بود ،اضافه شد .مخلوط

معنیدار بر اساس آزمون دانکن است.

حاصل به مدت  11دقیقه با ×

 4111gسانتریفوژ شد .شدت جذب این محلول با استفاده از
اسپکتروفتومتر در طول موج  02نانومتر خوانده شد .ماده مورد
نظر برای جذب در این طول موج کمپلکس قرمز ()MDA-TBA
است .جذب بقیه رنگیزههای غیراختصاصی در  11نانومتر تعیین
و از این مقدار کسر شد ( .)Bates et al. 1973پس از تجزیه دادهها
بهکمک نرمافزار  SASمقایسه میانگین بر اساس روش دانکن در
سطح پنج درصد

انجام شد.

شکل  -2الگوی تغییر میزان مالون دیآلدئید تحت تیمارهای غلظت نانوذره
 TiO2در نوك ریشه نخود زراعی .حروف مختلف نشاندهنده اختالف معنیدار
بر اساس آزمون دانکن است.

نتایج و بحث
شاخصهای  MDA ،ELIو  H2O2بهمنظور برآورد اثر نانوذره
 TiO2بر غشای سلولی در مریستم نوك ریشه نخود اندازهگیری
شد (شکلهای  2 ،1و  .)0این شاخصها قبال نیز در برآورد اثر
نانوذره  TiO2بر گیاهچههای نخود استفاده شده بود
( .)Mohammadi et al. 2013 and 2014در غلظت میلیگرم در
لیتر کمترین میزان  MDAو  ELIمشاهده شد که نشان میدهد
احتماال نانوذرات  ،TiO2در ریشه با مکانیسم مشابه با برگ
( ،)Mohammadi et al. 2014میزان تنش اکسیداتیو را در این

شکل  -0الگوی تغییر میزان  H2O2تحت تیمارهای غلظت نانوذره  TiO2در

غلظت کاهش میدهد .در این غلظت هر چند میزان  H2O2در

نوك ریشه نخود زراعی .حروف مختلف نشاندهنده اختالف معنیدار بر اساس

مقایسه با شاهد افزایش یافته اما این افزایش ناچیز بوده و معنیدار

آزمون دانکن است.
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دقیقه قرارگیری در دستگاه شیکر تعیین شد و در نهایت میزان

اثر نانوذره  TiO2بر شاخصهای سيتوژنتيکی و ...

رضا معالی امیری و همکاران

معنیدار در مقایسه با شاهد داشت .در حالیکه شاخصهای

آنتیاکسیدان در گیاه میشود .همچنین دادههای حاصل از میزان

 MDAو  ELIدر مقایسه با شاهد افزایش معنیداری نشان ندادند.

 ،H2O2نشان میدهد که پاسخ گیاه نخود به غلظتهای مختلف

نظر به اینکه شاخصهای  ELIو  MDAاغلب متعاقب افزایش

نانوذره  TiO2یک پاسخ اختصاصی است (.)Nair et al. 2010

میزان ROSها نشاندهنده خسارت سلولی هستند لذا بهنظر

پژوهش حاضر گزارشات گذشته در خصوص اینکه کاربرد

میرسد این افزایش  H2O2منجر به تنش اکسیداتیو نشده ،بلکه

غلظتهای پایین نانوذرات  ،TiO2تنشهای اکسیداتیو را در

احتماالً بهعنوان یکی از پیامهای دخیل در القاء پاسخهای دفاع

گیاهان را در غلظتهای پایین القا نمیکند تایید کرد

سلولی در نظر گرفته میشود ،فرضیهای که توسط ارزیابی

( )Mohammadi et al. 2013 and 2014چنین مکانیسمهایی

فعالیتهای آنتی اکسیدانتی سلول تایید شده است ( Mohammadi

میتوانند ساختار غشای پالسمایی را در برابر صدمات ROSها

.)et al. 2014

محافظت کند نتایجی که با کاهش میزان  MDAو  ELIدر غلظت

با افزایش غلظت نانوذره ،میزان  MDA ،H2O2و  ELIافزایش

میلیگرم در لیتر مشاهده شد .در ادامه برای بررسی این فرضیه

نشان داد بهطوریکه در غلظت  211میلیگرم در لیتر هر سه

که غلظتهای پایین نانوذره  TiO2اثر سمی بر نخود ندارد ،اثر

شاخص به حداکثر میزان خود رسید .بنابراین احتماالً بخشی از

نانوذره  TiO2بر رفتار کروموزومها و تقسیم میتوز در نوك ریشه

 MDAو  ELIافزایش یافته در اثر غلظتهای سمی و  ROSتولید

مطالعه شد (جدول 1و شکل  .)4برای ارزیابی سمیت نانوذره،

شده بهوسیله نانوذره  TiO2میباشد .تغییر الگوی میزان  H2O2در

بررسی خصوصیات تقسیم میتوز طی مرحله جوانهزنی در نوك

غلظتهای پایین نانوذره احتماالً داللت بر این دارد که حضور

ریشه گیاهان بسیار متداول است

نانوذرات  TiO2در درون سلول همزمان با افزایش  H2O2باعث

.)Castiglione et al. 2011

( ;Kumari et al. 2009

جدول  -1اثر نانوذرات  TiO2بر مراحل تقسیم میتوز در نوك ریشه نخود
تیمار نانوذره TiO2
شاهد

غلظت میلیگرم در لیتر

غلظت  2میلیگرم در لیتر

غلظت  1میلیگرم در لیتر

غلظت  111میلیگرم در لیتر

غلظت  1 1میلیگرم در لیتر

غلظت  211میلیگرم در لیتر

00
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تکرار

تعداد سلولهای در حال تقسیم

پروفاز

متافاز

آنافاز

1

40

014

24

14

2

0

01

2

11

0

0 1

049

14

1

094

0 4

19

2

0 2

001

21

0

019

211

20

تلوفاز
0
1

9

4
1

1

29

492

0

9

0

2

491

4

24

1

1

0

4 4

42

0

2

1

1

092

04

24

1

2

2

04

011

11

1
1

0

401

412

22

1

2

241

11

2

2

0

1

2

014

294

1

0

211

2 9

24

0

1

2 9

20

10

4
1

2

2 1

244

11

0

21

11

14

4

1

1

21

212

10

2

1

2

209

22

1

0

1

0

11

191

14

1

1
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با این وجود در غلظت  2میلیگرم در لیتر ،میزان  H2O2افزایش

فعالسازی برخی از مکانیسمهای درونی سلولی مانند سیستمهای

اثر نانوذره  TiO2بر شاخصهای سيتوژنتيکی و ...

رضا معالی امیری و همکاران

مشاهده نشد بهطوری که میزان شاخص میتوزی  2درصد بود.
این شاخص در غلظت

میلیگرم در لیتر تفاوت معنیداری با

شاهد نداشت با این حال میزان شاخص میتوزی پس از افزایش
معنیدار در غلظت  2میلیگرم در لیتر ،روند کاهش تدریجی را
میلیگرم در لیتر مشاهده شد ( 14درصد در مقایسه با شاهد)
(شکل  .)4اثر نانوذرات  TiO2بر شاخص میتوز ،شاخص
شکل  -4الگوی تغییر شاخص میتوز تحت تیمارهای غلظت نانوذره  TiO2در

انحرافات کروموزومی و شاخص آنافاز معنیدار شد در حالیکه بر

ریشه نخود زراعی .حروف مختلف نشاندهنده اختالف معنیدار بر اساس

شاخصهای متافاز و تلوفاز معنیدار نشد (جدول  .)0کاهش

آزمون دانکن است.

شاخص میتوزی ممکن است بهعلت پارگی و بافت مردگی ایجاد
شده در سلولها باشد که احتماال در اثر ROSها رخ میدهد و

در این مطالعه نانوذره  TiO2در غلظتهای پایینتر از 111

باعث از بین رفتن و مرگ سلولی میشود (.)Bianchi et al. 2016

میلیگرم در لیتر سمیت سلولی نشان نداد در حالیکه در
غلظتهای باالتر سمیت سلولی آنها مشاهده شد .در گیاهان
شاهد (بدون تیمار با نانوذره) هیچگونه اختالالت کروموزومی

جدول  -2اثر نانوذرات  TiO2بر تقسیم سلولی و بههمریختگی کروموزومها در نوك ریشه نخود
تیمار نانوذره
TiO2
شاهد

غلظت
میلیگرم در لیتر
غلظت 2
میلیگرم در لیتر
غلظت 1
میلیگرم در لیتر
غلظت 111
میلیگرم در لیتر
غلظت 1 1
میلیگرم در لیتر
غلظت 211
میلیگرم در لیتر

تعداد سلولهای

متافاز

شمارش شده

نرمال

1

1 11

+

2

1 11

+

+

0

1 11

+

+

-

1

1 11

+

+

-

-

2

1 11

+

+

-

-

-

0

1 11

+

+

-

-

-

-

1

1 11

+

+

-

-

-

-

2

1 11

+

+

-

-

-

-

0

1 11

+

+

-

-

-

-

1

1 11

+

+

-

-

-

-

2

1 11

+

+

-

-

-

-

0

1 11

+

+

-

-

-

-

1

1 11

+

+

-

-

-

+

2

1 11

+

+

-

+

-

-

0

1 11

+

+

-

+

-

+

1

1 11

+

+

+

+

+

+

2

1 11

+

+

+

+

+

+

0

1 11

+

+

+

+

+

+

1

1 11

+

+

+

+

+

+

2

1 11

+

+

+

+

+

+

0

1 11

+

+

+

+

+

+

تکرار

آنافاز

تلوفاز

بههمریخته

بههمریخته
-

آنافاز نرمال

کروموزوم چسبیده

متافاز بههمریخته

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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نشان داد بهطوری که کمترین میزان این شاخص در تیمار211

اثر نانوذره  TiO2بر شاخصهای سيتوژنتيکی و ...

رضا معالی امیری و همکاران

جدول  -0جدول تجزیه واریانس اثر نانوذرات  TiO2بر شاخص های تقسیم سلولی و خسارت فیزیولوژیک در نوك ریشه نخود
منابع

درجه

تغییر

آزادی

تیمار

%CV

شاخص

شاخص

شاخص

شاخص

شاخص

میتوزی

متافاز

آنافاز

تلوفاز

انحراف

**1/112

1/11110ns

*1/1111

1/11112ns

**1/1111

1/1114

1/1112

1/11110

1/111111

1/1111110

1/94

2 /14

04/14

14/9

21/

در غلظت  211میلیگرم در لیتر بیشترین شاخص انحرافات

شاخص انحراف متافاز
**

2/

آنافاز

ELI

MDA

H2O2

**

1/ 20 ns

**011/ 4

/

** 2110/44

1/14

1/11

4/20

1/11

0 /10

01/4

29/0

/94

11/9

/ 4

دو اختالالت فیزیولوژیک در نوك ریشه ،صدمات ماده ژنتیکی و
1

کروموزومی مشاهده شد که بیانگر اختالالت فیزیولوژیکی

 DNAدر کروموزمها در غلظتهای باالی نانوذره مانند متافاز

TiO2

چسبندگی کروموزومی در مراحل متافاز و آنافاز مشاهده شد.

میباشد .در نمونههای شاهد و غلظتهای  2 ،و  1میلیگرم

مطالعات زیادی نشان داده که کاهش چرخه میتوز ممکن است

در لیتر هیچگونه متافاز ،آنافاز و تلوفاز بهم ریخته مشاهده نشد در

بهعلت تغییر در زمان چرخه سلولی یا در اثر افزایش زمان فازهای

حالیکه در غلظت  111میلیگرم در لیتر تلوفاز بههمریخته و در

مختلف چرخه سلولی باشد .کاهش شاخص میتوزی احتماال به

غلظت  1 1و  211میلیگرم در لیتر آنافاز ،متافاز و تلوفاز

سبب اثرات غلظت باالی سمیت نانوذره  TiO2بوده و احتماال از

بههمریخته مشاهده شد (جدول  .)2نانوذره  TiO2در غلظتهای

میتوز طبیعی بهعلت جلوگیری از ورود سلولها به مرحله جدید

 111و باالتر از  111میلیگرم در لیتر سبب کاهش معنیدار در

میتوزی جلوگیری میکند ( ،)Ghosh et al. 2016در نتیجه تعداد

شاخص میتوزی در مقایسه با شاهد شد (شکل  .)4بهنظر میرسد

کل چرخه سلولی کاهش مییابد .بهکارگیری غلظتهای باالی

که غلظتهای باالی  TiO2با اثر سمی بر سلول ممکن است باعث

 111میلیگرم در لیتر نانوذرات  ،TiO2احتماالً اختالالت مختلف

اختالل در چرخه میتوز شود .اختالالت کروموزومی تغییر در

کروموزومی ایجاد میکند (شکل ) .نتایج نشان داد که این

ساختار کروموزوم محسوب شده که از شکستگی ،پیوستگی یا

اختالالت شامل چسبیدگی ،شکستگی و متافاز بههمریخته در

تبادل قطعات کروموزومی بهوجود میآید (.)Kumari et al. 2009

سلولهای تیمار شده با نانوذره  TiO2بودند.

بیوشیمیایی القا شده توسط غلظتهای سمی نانوذره

شکستگی کروموزومها در نتیجه ایجاد ROSها گزارش شدهاست.
احتمال دارد غلظتهای باالی نانوذره  TiO2بهعلت تجمع

ROS

منجر به شکستن قطعات کروموزومی شده که در نهایت سبب
اختالل کروموزومها شده باشد ( .)Bianchi et al. 2016پیوستگی
کروموزومها اختاللی برگشت ناپذیر بوده که میتواند منجر به
مرگ سلولی شود ( )Bianchi et al. 2016که این مطلب از کاهش
شاخص میتوزی تایید میشود .گزارش شده که تولید  ROSعالوه
بر اینکه باعث پراکسیداسیون لیپیدی و تغییر سیالیت غشا میشود
 DNAمیشود ( Mohammadi et al.

شکل  -الگوی تغییر شاخص انحرافات کروموزومی تحت تیمارهای غلظت

همچنین باعث القا صدمه در

 .)2013در پاسخ به این صدمات معموال چرخه تقسیم سلولی

نانوذره  TiO2در ریشه نخود زراعی .حروف مختلف نشاندهنده اختالف

میتوز مخصوصا در مرحله  G1و  G2به تاخیر میافتد تا اینکه به

معنیدار بر اساس آزمون دانکن است.

سلول اجازه دهد قبل از شروع همانند سازی و یا قبل از شروع
میتوز فرایند تعمیر مولکولی انجام دهد ( .)Feng et al. 2011هر
Clastogenic
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شاخص انحراف
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اثر نانوذره  TiO2بر شاخصهای سيتوژنتيکی و ...

به اندامکهای سلولی مانند میتوکندری و هسته باعث اختالل در
تنفس و افزایش تنش اکسیداتیو شده است ( .)Li et al. 2003در
سلولهای مریستم ریشه ذرت در حضور

hydroxide

 Tetramethylammoniumکه با نانوذرات مغناطیسی پوششدار
 .)Creanga 2007بنابراین بهنظر میرسد که اختالالت کروموزومی
و تغییر در ویژگیهای میتوزی در اثر سمیت نانوذرات در این
شکل  -الگوی تغییر شاخص آنافاز تحت تیمارهای غلظت نانوذره  TiO2در

تحقیق باشد .سمیت نانوذرات ممکن است در اثر ترکیبات

ریشه نخود زراعی .حروف مختلف نشاندهنده اختالف معنیدار بر اساس

شیمیایی یعنی یونهای سمی آزاد شده به محیط؛ یا در اثر تنش یا

آزمون دانکن است.

تحریک ایجاد شده بهوسیله سطح ،اندازه و یا شکل نانوذرات رخ
دهد ( .)Brunner et al. 2006برخی مطالعات نشان دادهاند که
میزان حاللیت نانوذرات اکسید شده به میزان چشمگیری
پاسخهای سلولهای کشت شده را تحت تاثیر قرار میدهد
( .)Brunner et al. 2006بنابراین در مطالعه اثر نانوذرات بر
پاسخهای سلولی باید انتقال و جذب آنها بهوسیله سلول و
همچنین سمیت سلولی ،سمیت ژنومی1و فیزیکوشیمیایی آنها ،در
نظر گرفته شود.
نتایج این آزمایشات نشان داد که غلظتهای باالی نانوذره

TiO2

در نخود ممکن است با صدمات و خسارت سلول همراه باشد .از
شکل  -الف :تلوفاز طبیعی (کنترل یا شاهد( ،ب :آنافاز بههمریخته تحت
تاثیر تیمار نانوذره ( TiO2غلظت  1 1میلیگرم در لیتر( ،ج :متافاز بههمریخته

طرف دیگر غلظتهای پایین نانوذره  ( TiO2میلیگرم در لیتر)
باعث تنش اکسیداتیو نشده است .غلظت نانوذره 2 TiO2

تحت تاثیر تیمار نانوذره ( TiO2غلظت  1 1میلیگرم در لیتر) ،د :تلوفاز

میلیگرم در لیتر سبب افزایش معنیدار  H2O2شده اما چنین

بههمریخته تحت تاثیر تیمار نانوذره ( TiO2غلظت 211میلیگرم در لیتر)

افزایشی سبب تشدید شاخصهای خسارت نشد ،بهنظر میرسد
القا میزان  H2O2سبب فعالسازی مکانیسمهای پیام دهی در سلول

مطالعات نشان داده که اختالالت کروموزومی میتواند در

شدهاست ،نتایجی که با افزایش حداکثر شاخص میتوز در این

هستکهای سلولی باشد .وقوع انحرافات کروموزومی نشاندهنده

غلظت و عدم افزایش شاخصهای خسارت تائید میشود.

اثرات سوء نانوذره  TiO2بر سلولهای گیاهی است .چسبیدگی

غلظتهای باالی  111میلیگرم در لیتر نانوذره صدمات جدی

کروموزومی که یکی از دالیل اصلی اختالالت کروموزومی است

فیزیولوژیکی و سیتوژنتیکی در گیاه نخود ایجاد کرد .تمام

ممکن است در اثر تجزیه یا از همپاشیدگی کروموزومی یا در

فرضیات در نظر گرفته شده اثرات نانوذره  TiO2بر اساس اثرات

نتیجه چسبیدگی فیبرهای درونی کروماتین کروموزومها ،متراکم

شیمیایی نانوذره بوده و جنبههای اثر فیزیکی نانوذره به تحقیقات

شدن  ،DNAاختالل در بستهبندی کروموزوم ،اختالل در عملکرد

بیشتر نیاز دارد .پیشنهاد میشود از غلظتهای پایین نانوذره

دوكها باشد ( .)Asita and Mokhobo 2013تمام این اختالالت

در کشاورزی استفاده شود.

TiO2

در تقسیم سلولی میتواند اثرات منفی فراوانی بهدنبال داشته باشد
( .)Bonciu et al. 2018در سلولهای پستانداران نفوذ نانوذرات

Genotoxic
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