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 اهميت موضوع

محیطی ناشی از پیامدهای زیستچندانی در خصوص  آگاهیصنایع مختلف،  در نانومواد گستردهکاربرد رغم علی

ستی عنوان یک نشانگر زیبه Anodonta cygneaدر این خصوص، صدف مواد در طبیعت وجود ندارد.  رهاسازی این

و  عنوان یک گونه آبزی حساساین صدف بهبا توجه به اهمیت  باشد.محیطی مطرح میهای کارآمد برای آلودگی

وهش ر پژدهای آبی، کافی در خصوص اثرات منفی ورود نانوذرات بر حیات اکوسیستمعات اطالعدم وجود همچنین 

 پرداخته شد.تحت شرایط مواجهه با نانواکسید مس  A. cygneaدر صدف  HSP70بیان ژن  حاضر به ارزیابی

 مقدمه )شرح مساله(

های فیزیکی و شیمیایی بنا به دالیل مختلف همچون هزینه پایین، دسترسی راحت و ویژگینانوذرات مس  امروزه

توجهی از که بخش قابلاند. از آنجاییهای مختلف علم و تکنولوژی یافتهای در حوزهفرد کاربرد گسترده منحصر به

های روزافزونی در خصوص اثرات نگرانیشود، های آبی میهای صنعتی وارد سیستمسایر پساب همچوننانومواد 

های رفتاری و دلیل ویژگیبه هاایدوکفهدر این راستا، . منفی احتمالی این مواد بر سالمت محیط زیست وجود دارد

که نحویاند بهنانوذرات شناخته شدههای ناشی از های حساس آبزی در برابر آلودگیخاص خود جزو گونه ایتغذیه

ها تواند منجر به بروز یکسری تغییرات فیزیولوژیکی و رفتاری در صدفمشخص شده مواجهه با نانوذرات مس می

تواند اطالعات سودمندی را جهت شناخت اثرات بیوشیمیایی و مولکولی میتغییرات  ارزیابیدر این خصوص، گردد. 

گیری سطح بیان در بین فاکتورهای مورد بررسی، اندازهد. ان در دسترس قرار دههای محیطی بر آبزیاسترس

شناسی محیطی مطرح ه سمهای مربوط بدر بررسی کارآمدعنوان یک نشانگر زیستی شوک حرارتی به هایپروتئین

 باشد. می

 هاترين يافتهمهم

 ات اکسید مس منجر به القای بیان ژن مواجهه با نانوذرHSP70  در صدفAnodonta cygnea .گردید  
 

  بیان نسبیباالترین سطح mRNA-HSP70 در های مختلف نانواکسید مس تحت شرایط مواجهه با غلظت

  بافت هپاتوپانکراس مشاهده شد.

 

 بیان نسبی ژن HSP70 رد بررسی نشان داد.های موپاسخ وابسته به غلظت و زمان را در کلیه بافت  
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 ها، جداول و ساير مستندات(ر شکلاطالعات تکميلی )مشتمل ب
 

 .  های مورد مطالعههت دستیابی به توالی ژنپرایمرهای طراحی شده ج -5جدول 

 طول قطعه Sequence (5'->3') نام پرایمر

HSP-seqf GGTGAAGA(T,C)TTTGA(T,C)AA(T,C)(C,A)GAATGGT 

۳۹6 

HSP-seqr TGAATG(G,A)(T,A)(G,T,C)AC(G,C)(G,C)C(C,A)GGCTGGTTGTC 

ASHSP-F GACAAGAAGGACCTCACCTCAATGC 

42۹ 

ASHSP-R CCCTCAAACAGCGAGTCAATCTCAATC 

S3 ribosomal-F CAGTGTGAGTCCCTGAGATACAAG 

45۹ 

S3 ribosomal-R AACTTCATGGACTTGGCTCTCTG 

Bactin-F CCTCACCCTCAAGTACCCCAT 

45۳ 

BActin-R TTGGCCTTTGGGTTGAGTG 

 

 
 

 . DLSتوزیع اندازه نانوذرات اکسید مس بر اساس نتایج دستگاه  -5شکل 
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 ها، جداول و ساير مستندات(ر شکلاطالعات تکميلی )مشتمل ب
 

 
  A. cygneaای در بافت هپاتوپانکراس دوکفه HSP70ژن تغییرات بیان نسبی  -۲شکل 

 . های مختلف نانوذرات اکسید مسطی روزهای مواجهه با غلظت

 

 
 

  A. cygneaای در بافت آبشش دوکفه HSP70بیان نسبی ژن تغییرات  -۳شکل 

 . های مختلف نانوذرات اکسید مسطی روزهای مواجهه با غلظت
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 ها، جداول و ساير مستندات(ر شکليلی )مشتمل باطالعات تکم
 

 
 

  A. cygneaای در بافت پا در دوکفه HSP70تغییرات بیان نسبی ژن  -۹شکل 

 . های مختلف نانوذرات اکسید مسطی روزهای مواجهه با غلظت

 


