فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،35فروردین و اردیبهشت 1399

پتانسیل نانوذرات نقره سبز سنتز و شیمیایی در القا تنش اکسیداتیو در پیاز خوراکی

2

زهرا اکبرنژاد سامانی ،1منصوره شمیلی *1و فائزه ثمری

 1گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان 3 ،گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه هرمزگان
(تاریخ دریافت ،1398/03/04 :تاریخ پذیرش نهایی)1398/07/07 :

چکیده
با توجه به نرخ رو به رشد تولید و رهاسازی نانوذرات در طبیعت ،نگرانیها در خصوص احتماا سامیت و باروز آسایس اکسایداتیو بار
زیستبوم گیاهی ،قابل تأمل است .لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه شاخصهای بیوشیمیایی و آنتیاکسیدانی پیاز خوراکی تیمارشاده باا
غلظتها ی مختلف دو نوع نانوذره نقره (سبز سنتز و شیمی سنتز) و بررسی امکان القای تنش اکسیداتیو توسط آنها صورت گرفت .در ایان
پژوهش تغییر رنگ عصاره برگ از زرد کمرنگ به قهوهای تیره ،بهدلیل رزونانس پالسامون سا حی ناانوذرات نقاره ،نشااندهناده سانتز
موفقیت آمیز نانوذرات نقره بود .همچنین طیف جذبی نانوذرات نقره سنتزشده سبز ،دارای پیکی با طو ماو مااکزیمم  410ناانومتر باود.
تصاویر  TEMنشان داد ذرات سنتز شده توسط عصاره برگ سپستان دارای اندازه یکنواخت ،تقریباً کروی شکل و دارای اندازههاای 10-3
نانومتر با اندازه متوسط  5/8نانومتر هستند .الگوی پراش  XRDتشکیل ساختار کریستالی نانوذرات نقره سنتز سبزشده را تأیید کرد .بناا باه
نتایج ،هر دو آنزیم آنتیاکسیدان روند افزایشی خ ی در مواجهه با نانوذره شیمیایی داشتند .هر دو نانوذره افزایش در میزان مالون دآلدئید را
باعث شدند ،اما نانوذره سبز سنتز اخاتالف معنای داری باا شااهد نداشات .بیشاترین محتاوای فنال کال باه ناانونقره شایمیایی (15/16
 mg galic g-1 FWدر غلظت  0/05گرم بر لیتر) و کمترین میزان به تیمار شاهد ( )4/1 mg galic g-1 FWاختصاص داشت .نانوذره شایمیایی
تقریباً  8برابر نانوذره سبز فعالیت آنتی اکسیدانی داشت .بنا به نتایج پژوهش حاضر نانوذره سبز سنتز نه تنها تأثیر اکسیداتیو بر پیاز نداشت،
بلکه در بعضی تأثیری محرک در برخی ویژگیها مشاهده گردید .نانوذره شیمیایی اما ،با ایجاد تنش اکسیداتیو ،واکنشهای دفاعی گیااه را
برانگیخت ،به عالوه این اثر بازدارنده وابسته به دوز بود.
واژههای کلیدی :تنش اکسیداتیو ،توان آنتیاکسیدانی ،سنتز سبز ،فنل ،نانوذرات نقره

مقدمه

سلولهای گیاهي و سطح برگ در محدوده  5تا  20نانومتر و

تولید ،دستکاری و استفاده از نانوذرات ،بهدلیل قابلیتهای ویژه

قطر منافذ موجود در ریشه فقط چند ده نانومتر است .به عالوه

و منحصر به فرد ،به یکي از به روزترین بخشهای پژوهشي در

پالسمودسماتاها ،از منافذ درون سلولي نانومقیاس (بهطور

حوزههای مختلف علم تبدیل شده است .ساختارهایي در اندازه

متوسط به قطر  50تا  60نانومتر) ،موجود در دیواره سلولهای

نانومتر ،در بسیاری از جنبههای زیست گیاهي و فرآیندهای

گیاهان هستند که موجب تسهیل نقل و انتقاالت بین سلولي

انتقال یوني و مولکولي دخیل هستند .قطر منافذ دیواره

ميشوند (.)Zambryski, 2004

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيshamili@ut.ac.ir :
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و فیزیکي شامل تجزیه حرارتي ترکیبات با کمكگرفتن از

یونهای فلزی به نانوذرات و درنهایت بهعنوان عوامل

پرتوها ،روشهای الکتروشیمیایي ،سونوشیمیایي و پردازش با

پوششدهنده و پایدارکننده نانوذرات مورد استفاده قرار گیرند

امواج میکرو صورت ميگیرد .اگر چه روشهای شیمیایي و

(.)Dubey et al., 2010

فیزیکي ممکن است نانوذرات خالص با ویژگيهای

با وجود این اطالعاتي اندک و گاهي متفاوت در رابطه با

تعریفشده تولید کنند اما از معایب عمده این روشها میزان

اثرات مثبت و منفي نانوذرات بر گیاهان موجود است .نانو

تولید پایین و استفاده از فشار ،دما و انرژیهای باال در طي

ذرات دیاکسید تیتانیوم افزایش وزن تر و خشك اسفناج را از

فرآیند واکنش بوده یا نیازمند دستگاههای پیچیده هستند .عالوه

طریق افزایش جذب نور ،افزایش فعالیت آنزیم روبیسکو

( Lin

بر این ،از معایب روشهای شیمیایي ،استفاده از مواد شیمیایي

 )and Xing, 2007و درنهایت افزایش متابولیسم نیتروژن باعث

است که نقش عوامل احیایي و تثبیتکننده را ایفا ميکنند و در

گردیده است ( .)Yang et al., 2007نانوذرات روی و مس در

طبیعت بهصورت تجزیه نشده باقي مانده که در نهایت موجب

غلظتهای مختلف ،تفاوتهای زیادی در رشد و همچنین

Senapati et al.,

( Prasad et

آلودگي شیمیایي محیط زیست ميشوند (

 .)2012به منظور تالش برای دستیابي به روشي کمهزینه و
سازگار با محیط زیست از پتانسیل مواد بیولوژیکي برای سنتز
نانوذرات فلزی استفاده شده است (

Dwivedi and Gopol,

 .)2010سنتز زیستي (سنتز سبز) شامل کاهش یونهای فلزی با
استفاده از عصاره یا توده بیولوژیکي بهعنوان منبع کاهنده به
صورت برون سلولي یا درون سلولي است (

Veerasamy et

.)al., 2011
در سنتز سبز نانوذرات از موجوداتي نظیر قارچ ،باکتری
( ،)Ahmad et al., 2005مخمر و اکتینومیست (

بروز عالئم سمیت در گیاهان تحت تیمار داشتهاند

al., 2012; Monica and Cremonini, 2009; Lee et al.,

 )2008; Musante and White, 2012که این آثار سمیت به
شکل حضور پوشش و وضعیت تجمع نانوذرات بستگي داشته
است (.)Barrena et al., 2009
وجود نگراني از اثرات زیست محیطي نانوذرات ،ضرورت
پژوهش در خصوص احتمال سمیت ،سیتوتوکسیسیتي
( )Cytotoxicityو ژینوتوکسیسیتي ( )Genotoxicityاین ذرات
را فراهم ميسازد .از مهمترین آزمایشهای سنجش زیستي که
بهطور گسترده و معمول ،بدین منظور مورداستفاده قرار

Kowshik et

ميگیرند ميتوان به تست آلیوم ( ،)Allium cepaسنجشهای

( Prasad et al., 2012; Dubey

بیوشیمیایي مرتبط با پراکسیداسیون غشا سلول ،پروتئین،

Niemeyer and Mirkin,

لیپیدها و البته ارزیابي آنتياکسیدانهای آنزیمي و غیرآنزیمي

 .)2004از بین مواد بیولوژیکي ،استفاده از عصاره یا توده گیاه،

اشاره کرد ()Fatima and Ahmad, 2006; shams et al., 2011

بهعلت دسترسي آسان ،سازگاری بیشتر با محیط زیست ،تنوع

که خود مسیر برخي پژوهشها را به این سو متوجه ساخته

و فراواني باال ،عدمنیاز به شرایط پیچیده پرورش در تولید

است .بهعنوان مثال مطالعه سمیت و تنش اکسیداتیو احتمالي

زیست توده ،عدمنیاز به محیطهای غذایي ویژه (برخالف

ناشي از نانوذرات نقره و یون نقره بر برخي شاخصهای

ریزجانداران) ،مقرون به صرفهبودن ،غنيبودن از متابولیتهای

بیوشیمیایي مرتبط با اکسیداسیون پروتئینها در سیبزمیني در

گوناگون مؤثر در فرایند کاهش ،فرایند سنتز ساده تك

شرایط درون شیشهای حاکي از آسیب اکسیداتیو باال در جدا

مرحلهای و مناسب برای سنتز نانوذرات در مقیاس بزرگ ،یکي

کشتهای تحت تیمار با نانونقره بود (باقرزاده همایي و

از گزینههای پرمخاطب در سنتز زیستي نانوذرات به شمار

احسانپور .)1395 ،همچنین مطالعه تأثیر نانوذرات نقره بر

ميرود ( .)Song and Kim, 2009مواد و ترکیبات فعال زیستي

شاخصهای مورفولوژیك و فیزیولوژیك ریحان (

در عصارههای گیاهان ازجمله فالونوئیدها ،پليفنولها و

 )basilicum L.نیز نشاندهنده نوعي ارتباط خطي معکوس بین

 ،)al., 2003گیاهان و جلبكها

 )et al., 2010استفاده شده است (

Ocimum
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 .(1394بهعالوه ،نانو دیاکسید تیتانیوم در غلظتهای پایین

( )1±24°Cو در شرایط سایه قرار داده شد .سپس بخشهای

( 40میکروگرم بر میلي لیتر) ،باعث افزایش درصد جوانهزني،

خشكشده توسط آسیاب برقي ( )GRINDER:FM-808پودر

وزن تر و خشك گیاهچه پیاز شد؛ اما غلظتهای باالتر (50

گردید .بهمنظور عصارهگیری 10 ،گرم از برگ پودرشده با 150

میکروگرم بر میلي لیتر و بیشتر) ،تأثیر معکوس داشت ( Raskar

میليلیتر آب دیونیزه (از دستگاه

 .)and Laware, 2013البته این نانوذره بر طول و تعداد ریشه

 ،)200RDهمراه با همزن مغناطیسي ،بر روی هات پلیت در

در سوخ پیاز تأثیری نداشت (.)Klancnik et al., 2011

حمام روغن (پارافین) بهمدت  30دقیقه ،تحت دمای ثابت 80

Pure Aqua, Inc, Pure

با توجه به نرخ رو به رشد تولید و رها سازی نانوذرات در

درجه سانتيگراد رفالکس شد .عصاره حاصل پس از

طبیعت (به شکل نانوکودها ،نانو سموم و نانو حاملها)،

خنكشدن ( 15دقیقه) ،ابتدا از کاغذ صافي معمولي و سپس از

نگرانيها در خصوص احتمال سمیت و بروز آسیب اکسیداتیو

کاغذ صافي واتمن شماره یك (با قطر منافذ  25میکرون)

توسط نانوذرات (خواه شیمیایي ،خواه سبز سنتز) بر زیست بوم

گذرانیده شد .این عصاره تا زمان استفاده ،در ظرف شیشهای

گیاهي قابل تأمل است .از این رو مطالعه آثار سمیت این ذرات

دردار و در یخچال (دمای  4درجه سانتيگراد) بهمدت یك

بر گیاهان مدل نظیر پیاز ميتواند احتمال بروز خسارت به گیاه

هفته نگهداری شد.

را در سطوح مورفولوژی ،فیزیولوژی ،بیوشیمیایي و یا ملکولي

سنتز سبز نانوذرات نقره ( )AgNPsو جداسازی ذرات:

آشکار سازد .پژوهش حاضر با هدف مقایسه شاخصهای

بهمنظور سنتز سبز نانوذرات نقره 2 ،میليلیتر عصاره برگ

بیوشیمیایي و آنتياکسیداني پیاز خوراکي تیمارشده با

سپستان با  25میليلیتر محلول نیترات نقره  7میليموالر (نمك

غلظتهای مختلف دو نوع نانوذره نقره (سبز سنتز و شیمي

نقره ،نیترات مرک  AgNO3با خلوص %99.99در آب دیونیزه)

سنتز) و بررسي امکان القای تنش اکسیداتیو توسط آنها صورت

مخلوط شد .سپس با توجه به افزایش توان کاهندگي

گرفت.

ملکولهای گیاهي در pHهای باالتر از ( 7

Samari et al.,

 pH ،)2018مخلوط حاصل با استفاده از سود  0/1موالر به 11
مواد و روشها

(که در تحقیق  Samari et al., 2018بهعنوان  pHبهینه ذکر

مشخصات جغرافیایی محل انجام آزمایش :پژوهش حاضر در

شده بود) رسانده و تحت همزدن مغناطیسي بهمدت سه ساعت

سال  1397-1396در آزمایشگاههای باغباني دانشکده

در دمای آزمایشگاه ( )1±24°Cقرار داده شد .با گذشت زمان،

کشاورزی ،آزمایشگاه شیمي دانشکده علوم پایه و آزمایشگاه

تغییر رنگ محلول از زرد کمرنگ به قهوهای تیره حاکي از

مرکزی دانشگاه هرمزگان و همچنین مرکز تحقیقات پزشکي

سنتز نانوذرات بود .بهمنظور جداسازی نانوذرات سنتزشده از

مولکولي دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان صورت گرفت.

محلول سنتزی و حذف بقایای عصاره گیاه واکنش نداده از

عصارهگیری از برگ گیاه سپستان :برگ گیاه سپستان

سطح ذرات ،محلول سنتزشده بهمدت  30دقیقه در سرعت

( )Cordia myxta L.از تیره  Boraginaceaeدر پاییز  1396از

 11000دور در دقیقه ( ،)rpmسانتریفیوژ (مدل،3 - 30k :

شهرستان رویدر واقع در استان هرمزگان (طول جغرافیایي 57

ساخت :آلمان) گردید .رسوب حاصل را دوباره در آب دیونیزه

درجه و  6دقیقه و عرض جغرافیایي  60درجه و  3دقیقه،

پراکنده و پروسه سانتریفیوژ تکرار شد تا ترکیبات و

ارتفاع  50متر از سطح دریا) جمعآوری شد .برگهای تازه پس

مولکولهای آزاد را از نانوذرات فلزی کامالً جدا کند .رسوب

از انتقال به آزمایشگاه ،جهت ضدعفوني سطحي ابتدا با آب

حاصل در دمای آزمایشگاه ،بهمدت یك هفته خشك و جهت

شهری و سپس دو مرتبه با آبمقطر شستشو داده و پس از آن

ارزیابيهای فیزیولوژیك مورد استفاده قرار گرفت.
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مورفولوژی و اندازه توسط میکروسکوپ الکتروني روبشي نشر

پراکسیداز و کاتاالز :پس از توزین  0/5گرم ریشه با ترازوی

میداني  TE-SCAN MIRA3 SEMساخت کشور چك با

حساس (مدل  )Sartoriusو هموژنکردن با ازت مایع ،به آن

انرژی الکترونهای اولیه  15کیلوولت بررسي شد .همچنین

مقدار یك میليلیتر بافر استخراج (حاوی  100میليلیتر بافر

جهت تأیید شکل ،سایز و دامنه اندازه ذرات سنتزشده سبز از

پتاسیم فسفات  50میليموالر با  0/0372 ،pH = 7گرم

میکروسکوپ الکتروني عبوری ( )TEMمدل

EDTA

Zeiss-EM10C

و یك گرم  )PVPافزوده و سانتریفیوژ ( 15دقیقه  12000دور

با ولتاژ شتابدهنده  80کیلوولت ساخت کشور آلمان استفاده

در دقیقه 4 ،درجه سانتيگراد) شد .درنهایت از روشناور جهت

شد .تمام طیفهای جذبي  UV-Visبا استفاده از

تعیین فعالیت آنزیمهای آنتياکسیدان کاتاالز و پراکسیداز

اسپکتروفتومتر  UV-Visمدل  4802شرکت  ،UNICOساخت

استفاده شد ( .)Dhindsa et al., 1981بهمنظور سنجش فعالیت

کشور چین مجهز به سل کوارتز  10میليمتر انجام شد .اندازه-

آنزیم پراکسیداز ،پس از افزودن  33میکرولیتر از عصاره آنزیمي

گیری پراش اشعه ایکس ( )XRDتوسط پراش پودر پیشرفته

به یك میليلیتر از محلول واکنش پراکسیداز (حاوی 13

( BRUKER D8 XRDساخت کشور آلمان) با تابش

میليمول گوایکول و  5میليمول هیدروژن پراکسید و 50

( Cu-Kα )λ = 1.5406 Åانجام شد.

میليمول بافر پتاسیم فسفات با  pHبرابر  ،)7جذب نوری

تهیه محلو های نانوذرات نقره (سبز و شیمیایی) :نانوذره

عصارهها در طولموج  470نانومتر (با دستگاه اسپکتروفتومتر

شیمیایي از شرکت نانو زیست فناور ایرانیان تهیه شد .نانوذرات

 )Cecil CE2501خوانده شد (.)Chance and Maehly, 1995

شیمیایي و سبز بهطور جداگانه در آبمقطر ریخته و جهت

جهت سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز 50 ،میکرولیتر از عصاره

همگنسازی بهمدت  30دقیقه در دستگاه اولتراسونیك

آنزیمي با یك میليلیتر بافر واکنش کاتاالز (حاوی بافر پتاسیم

( )SONICA® Ultrasonic Cleanersقرار داده شدند .سپس

فسفات  50میليموالر با  pHبرابر  7و هیدروژن پراکسید 15

محلولهایي با غلظتهای (0/03 ،0/06 ،0/012 ،0/025 ،0/05

میليموالر) مخلوط شد .جذب نوری عصارهها در طولموج

و صفر گرم در لیتر) از هر یك از نانوذرات تهیه و جهت تیمار

 240نانومتر خوانده شد (.)Dhindsa et al., 1981

جوانهزني مورد استفاده قرار گرفت.
بدین منظور بذرهای

محتوای مالون دآلدئید ( ،)MDAظرفیت آنتیاکسیدانی

پیاز (Allium Red onion: Shirhesar

( )DPPHو فنل کل :بهمنظور سنجش میزان مالون دآلدئید،

 )cepa L.پس از ضدعفوني سطحي با محلول هیپوکلریت

 0/1گرم ریشه با  5میليلیتر تریکلرو استیك اسید (%1 )TCA

سدیم  3( % 0/04دقیقه) و شستشو با آبمقطر (سه بار ،هر بار

در هاون چیني هموژن شد .سپس عصاره سانتریفیوژ ( 10هزار

بهمدت  1دقیقه) ،در ظرف حاوی محلول مورد نظر قرار گرفت

دور در دقیقه 5 ،دقیقه) شده و روشناور ( 250میکرولیتر) پس

و پس از  30دقیقه سه بار آبشویي با آبمقطر انجام شد .بذرها

از افزودن ( MDA ،1mlحاوی تریکلرو استیك اسید  %20و

سپس در پتریدیشهای شیشهای استریل (به قطر دهانه 8

تیوباربیتوریك اسید  )%5بهمدت  30دقیقه در حمام آب گرم

سانتيمتر که با کاغذ صافي پوشانده شده بود) کشت شد،

 95درجه سانتيگراد قرار داده شد .نمونه سپس در یخ سرد

بهطوریکه هر پتری شامل  100بذر بود.

قرار داده و بهمدت  10دقیقه با دور  1000سانتریفیوژ شد .در

سنجشهای بیوشیمیایی :جوانهزني بذرها در شرایط

نهایت جذب نوری عصارهها در طولموجهای  532و 600

آزمایشگاه انجام شد 25 .روز بعد از کاشت بذر زماني که

نانومتر خوانده شد ( .)Alexieva et al., 2010همچنین برای

فرآیند جوانهزني تثیبت شد سنجشهای بیوشیمیایي به صورت

تعیین ظرفیت آنتياکسیداني 0/1 ،گرم ریشه با  15میليلیتر

زیر انجام گرفت.

متانول  %80در هاون چیني ساییده و بهمدت  24ساعت در
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عصارهها سانتریفیوژ ( 10دقیقه 10000 ،دور در دقیقه) شد .بعد

در این پژوهش تغییر رنگ عصاره برگ سپستان از زرد کمرنگ

α, α-( DPPH

به قهوهای تیره (تا سیاه) ،بهدلیل رزونانس پالسمون سطحي

 )diphenyl-β-picrylhydrazylو  1550میکرولیتر متانول %80

 )SPR( Surface plasmon resonanceنانوذرات نقره،

به  600میکرولیتر از روشناور ،بهمدت  20دقیقه در دمای 4

نشاندهنده سنتز موفقیتآمیز نانوذرات نقره بوده که ناشي از

درجه سانتيگراد و شرایط تاریك نگهداری شد .درنهایت

برهمکنش عصاره گیاه و نمك نقره ،احیای یونهای نمك به

جذب نوری عصارهها در طولموج  517نانومتر خوانده شد

نانوذرات نقره بوده و با نتایج پژوهشي دیگر همسو است

( .)Brand et al., 1995جهت سنجش محتوای فنل کل نیز

( .)Roopan et al., 2013اکسایش گروههای عاملي مانند

حدود  0/1گرم ریشه با  15میليلیتر متانول  %80در هاون

هیدروکسیل ،کربونیل ،آلدئید اساس احیا یونهای نقره و تولید

چیني هموژن شد .عصاره حاصل سانتریفیوژ ( 10دقیقه،

نانوذرات نقره است ( .)Kasthuri et al., 2009در این پژوهش

 10000دور در دقیقه) شد .به  10میکرولیتر از روشناور490 ،

این فرایند در طول  3ساعت و در دمای اتاق صورت گرفت.

میکرولیتر آبمقطر و  500میکرولیتر معرف فولین افزوده،

به سرعت باالی این نوع از سنتز و عدمنیاز به دماهای باال قبالً

سپس بهمدت  3دقیقه در شرایط تاریکي قرار داده شد .پس از

نیز اشاره شده بود (.)Sivaraman et al., 2009

از افزودن  40میکرولیتر متانول 350 ،میکرولیتر

آن  500میکرولیتر سدیم کربنات ( %1یك گرم سدیم کربنات

اسپکتروسکوپي  ،UV-Visیکي از گستردهترین تکنیكها

 100میليلیتر آبمقطر) به هر نمونه افزوده و مجدداً بهمدت

برای توصیف ساختاری نانوذرات نقره است .همانطور که در

 30دقیقه در شرایط تاریکي قرار داده شد .بعد از کالیبرهکردن

شکل  1نشان داده شده است طیف جذبي نانوذرات نقره

دستگاه اسپکتروفتومتر با محلول بالنك (متانول  ،)%80جذب

سنتزشده ،تولید پیکي با طولموج ماکزیمم  410نانومتر کرده

( Spanos

که از مشخصات نانوذرات نقره است .مورفولوژی و اندازه

نوری عصارهها در طولموج نانومتر  765خوانده شد
.)and Wrolstad, 1990

نانوذرات نقره سنتزشده با استفاده از تصویر  TEMتعیین و در

طراحی آزمایش و آنالیز دادهها :این آزمایش بهصورت

شکل  2نشان داده شده است .تصاویر  TEMنشان ميدهد

فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفي اجرا شد .فاکتورها

ذرات سنتزشده دارای اندازه یکنواخت ،تقریباً کروی شکل و

شامل نوع نانوذره (سبز سنتز و شیمیایي سنتز) و غلظت نانوذره

دارای اندازههای  10-3نانومتر با اندازه متوسط  5/8نانومتر

(شش غلظت) و شش تکرار بود .بعد از تأیید نرمالبودن دادهها

هستند .برای تعیین و تأیید ساختار کریستالي نانوذرات ،آنالیز

با آزمون کولموگراف -اسمیرنوف ،آنالیز واریانس چند متغیره

 XRDدر مقادیر  2θدر محدوده  80-20درجه مورد استفاده

با در نظرگرفتن نوع نانوذره (سبز سنتز و شیمیایي سنتز) و

قرار گرفت .الگوی  XRDنانوذرات نقره سنتزشده سبز در

غلظت نانوذره (صفر 0/5 ،0/25 ،0/12 ،0/06 ،0/03 ،گرم در

شکل  3نشان داده شده است .آنالیز  XRDالگوهای بازتاب

لیتر) بهعنوان متغیرهای مستقل انجام شد .تست پیالی ( Pillai's

برجستهای را در مقادیر  2θبرابر با  64/55 ،44/25 ،38/10و

 )trace testهموژني واریانس را تأیید کرد .آزمون توکي

 77/20نشان ميدهد ،که نشاندهنده صفحات (،)200( ،)111

( )Tukeyبرای مقایسه میانگین انجام شد .آنالیزهای آماری با

( )220و ( )311مکعبي وجوه مرکز پر

برنامه ( SAS )9.1.3انجام شد .همچنین ترسیم تصاویر با

( )FCCنانوذرات نقره است ( .)Samari et al., 2018همچنین

کمك برنامه  EXCEL 2013انجام شد.

تصویر میکروسکوپ الکتروني تأییدی بر ابعاد نانو در ذره

Face-centered cubic

شیمیایي بود (شکل .)4
نتایج

ارزیابی بیوشیمیایی ،فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و
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شکل  -2تصویر  TEMنانوذرات نقره سنتزشده توسط عصاره برگ سپستان

شکل  -3الگوی  XRDنانوذرات نقره سنتزشده توسط عصاره برگ سپستان

شکل  -4تصویر نانوذره شیمیایی سنتز با میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی
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جدو  -1برهمکنش نوع و غلظت نانوذره نقره بر صفات فیزیولوژیک پیاز خوراکی
میانگین مربعات

منابع تغییر
نوع نانوذره

**3600/65

**540853/35

**0/01

*0/11

**886/31

غلظت نانوذره

*13476/80

*40965/25

0/002

**0/03

17/84

نوع نانوذره × غلظت نانوذره

**7566/10

*38719/77

**0/01

**0/028

*17/89

686/033

5852/718

0/003

0/023

55/169

خطا
* و ** معنيدار در سطح  1و  5درصد

کاتاالز :بنا به نتایج ،فعالیت هر دو آنزیم پراکسیداز و کاتاالز

شاهد ( )0/03 mg g-1 Fwمشاهده شد .هر دو نوع نانوذره

تحت تأثیر نوع و غلظت نانوذره قرار گرفت (جدول  .)1میزان

افزایش در میزان مالون دآلدئید را باعث شدند ،اما این افزایش

هر دو آنزیم روند افزایشي خطي در مواجهه با نانوذره شیمیایي

در نانوذره سبز سنتز معنيدار نبود و اختالف چنداني با شاهد

نشان داد .در مورد نانونقره سبز سنتز تفاوت معنيداری با شاهد

نداشت .محتوای مالون دآلدئید با غلظت نانوذره شیمیایي

مشاهده نشد .بیشترین فعالیت پراکسیداز و کاتاالز متعلق به

رابطهای خطي داشت و از 0/03 mg g-1 Fwدر شاهد به 0/25
-1

تیمار  0/05گرم در لیتر از نانونقره شیمیایي بود (بهترتیب

 mg g Fwدر باالترین سطح این تیمار رسید (شکل .)7

 315/62و ( )µmol min-1g-1FW 51/45شکلهای  5و .)6

محتوای فنل کل نیز از نوع و غلظت نانوذره تأثیر

تولید تنظیمشده رادیکالهای آزاد در ارگانیسمها حفظ
چرخه هوموستازی اکسیداسیون و احیا را به همراه دارد؛ وجود

پذیرفت .بیشترین محتوای فنل کل به نانونقره شیمیایي
-1

( 15/16 mg galic g FWدر غلظت  0/05گرم بر لیتر) و
-1

بیش از حد ذرات فلزی (به فرم نانو یا بالك) نیز رادیکالهای

کمترین میزان به تیمار شاهد ( )4/1 mg galic g FW

آزاد و سوپراکسید تولید ميکند .استرس اکسیداتیو ناشي از

اختصاص داشت (شکل  .)8میزان فعالیت آنتياکسیداني نیز

عدمتعادل بین تولید رادیکالهای آزاد و واکنشهای

تحت تأثیر نوع و غلظت نانوذره قرار گرفت (جدول  )1این

متابولیسمي منجر به آسیب به لیپیدها ،پروتئینها و نوکلئیك

صفت بر اساس میزان سمیت  %50نمونهها ( )IC50و بر حسب

اسیدها ميگردد .سلول نیز در مقابل جهت جلوگیری از آسیب

میليگرم در گرم وزن تر محاسبه شد .مقادیر این صفت از

وارده ،فعالسازی مجموعهای از آنزیمهای آنتياکسیداني را در

10/67

اولویت سازوکار فیزیولوژیك خود قرار ميدهد؛ همچنین

نوع نانوذره داشت .اما شیب کاهش یکسان نبود بهطوریکه در

مولکولهای آنتياکسیداني ،اقدام به جاروبکردن رادیکالهای

(FW

-1

 )mg gدر شاهد روندی نزولي را در هر دو
-1

نانوذره سبز در نهایت به  )mg g FW( 8/97رسید در حالیکه
-1

آزاد ميکنند ( .)Shams et al., 2011افزایش فعالیت آنزیمهای

در نانونقره شیمیایي مقدار نهایي 1/01 mg g FWبود (شکل

آنتياکسیدان نظیر کاتاالز و پراکسیداز در مواجهه گیاهان با

 .)9مقادیر باالتر در صفت فعالیت آنتياکسیداني حاکي از

( Singh et al., 2013; Krishnaraj et

سمیت کمتر در حالیکه مقادیر کمتر بیانگر شدت سمیت است.

 .)al., 2012همسو با نتایج تیمار نانونقره شیمیایي در پژوهش

نانوذره شیمیایي در باالترین سطح خود تقریباً  8برابر میزان

حاضر است.

مشابه از نانوذره سبز فعالیت آنتياکسیداني داشت .به عبارتي

نانوذرات فلزی شیمیایي

مالون دآلدئید ،ظرفیت آنتیاکسیدانی و محتوای فنل کل:
صفت مالون دآلدئید تحت تأثیر نوع و غلظت نانوذره قرار
گرفت (جدول  .)1کمترین محتوای مالون دآلدئید در تیمار

کاربرد این ذره هشت برابر ذره سبز احتمال بروز سمیت را القا
خواهد کرد.
مطالعات نشان داده که نانوذرات نقره از طریق آزادسازی
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ظرفیت آنتياکسیداني

مالون دآلدئید

فنل کل
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معنیدار با آزمون توکی در س ح پنج درصد است.

شکل  -6اثر متقابل نوع و غلظت نانوذره بر فعالیت کاتاالز در پیاز .مقادیر ،میانگین شش تکرار و حروف یکسان بیانگر عدماختالف
معنیدار با آزمون توکی در س ح یک درصد است.

شکل  -7اثر متقابل نوع و غلظت نانوذره بر مالون دآلدئید در پیاز .مقادیر ،میانگین شش تکرار و حروف یکسان بیانگر عدم اختالف
معنیدار با آزمون توکی در س ح یک درصد است.
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معنیدار با آزمون توکی در س ح یک درصد است.

شکل  -9اثر متقابل نوع و غلظت نانوذره بر محتوای فنل در پیاز .مقادیر ،میانگین شش تکرار و حروف یکسان بیانگر عدماختالف معنیدار
با آزمون توکی در س ح پنج درصد است.

مطالعات نشان داده که نانوذرات نقره از طریق آزادسازی

تقویت یا از کاراندازی سیستم آنتياکسیداني از اثرات مخرب

رادیکالهای آزاد اکسیژن ،باعث ایجاد مرگ برنامهریزیشده

تنش اکسیداتیو کاسته یا مرگ برنامهریزیشده سلول

(آپوپتوز) ميشوند و اگر چه دیواره سلول گیاهي بهمثابه یك

( )Programed cell deathرا باعث ميشوند (

سد از ورود عوامل خارجي جلوگیری ميکند ،نانوذرات به

 .)2008به گزارش ( )Burman et al., 2013نانو ذرات

دلیل قطر کمشان ميتوانند بهراحتي از منافذ دیواره عبور کرده

باعث افزایش میزان گونههای فعال اکسیژن و محتوای مالون

و وارد فضای داخلي سلول و غشای پالسمایي شوند ( Moore,

دآلدئید بهصورت خطي گردیده است .همچنین روند افزایشي

 .)2006نانوذرات با اتصال به مولکولهای فعال بیولوژیکي

در میزان فنل کل در گیاهان تیمارشده با نانوذرات فلزی قبالً

شامل پروتئینها و اسیدهای نوکلئیك ،از غشا سلول عبور

گزارش شده است ( .)Singh et al., 2013بنا به گزارشي توان

ميکنند .سپس نانوذرات (بسته به ماهیت ذره و غلظت آن) ،با

آنتياکسیداني کل در جداکشتهای سیبزمیني تحت تیمار

Lei et al.,
ZnO
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نانوذرات نقره تفاوت معنيداری با تیمار کنترل نشان داد

در مطالعات فیزیولوژی و سیتوژنتیك مورد استفاده قرار

(باقرزاده همایي و احسانپور.)1395 ،

ميگیرد .انجام این تست مقرون بهصرفه و آسان بوده ،ضمن
اینکه حتي به غلظتهای پایین سموم و ترکیبات شیمیایي

در کشاورزی پایدار ،کاربرد نانوکودها و محلولپاشي با

تنها تأثیر اکسیداتیو بر پیاز نداشت بلکه در بعضي تأثیری

نانوذرات یکي از گزینههای نویدبخش در راستای افزایش غذا

محرک در برخي ویژگيها مشاهده گردید و یا با تیمار شاهد

برای جمعیت به سرعت در حال رشد جهان محسوب ميگردد.

اختالف چنداني نداشت .نانوذره شیمیایي اما ،با ایجاد تنش

مروری بر پژوهشها دهه اخیر حاکي از آن است که سنتز سبز

اکسیداتیو ،واکنشهای دفاعي گیاه را برانگیخت .به عالوه این

نانوذرات بهعنوان فن سازگار با محیط زیست ،با به

اثر بازدارنده وابسته به دوز بود .لذا بهعنوان نتیجه نهایي

حداقلرساندن و کاهش تولید مواد زائد خطرناک ناشي از سنتز

ميتوان اشاره کرد که سنتز ارزان و آسان نانوذرات از منابع

شیمیایي و امکان بهرهمندی از متابولیتهای ثانویه گیاهان،

گیاهي ،در کنار مطالعه احتمال سیتوتوکسیسیتي و

بهتدریج جای خود را در تولید تجاری نانوذرات باز کرده و

ژنوتوکسیسیتي ذرات سنتزشده ،ميتواند جایگزیني مناسب

گزارشهای متعددی در خصوص سنتز موفق نانوذرات از

برای نانوذرات فلزی سنتزشده از مسیر شیمیایي باشد که قطعاً

گیاهان موجود است .در پژوهش حاضر سنتز نانوذرات نقره با

آثار زیانبار آنها بر ارگانیسمهای زنده در آیندهای نه چندان دور

روش زیستي صورت گرفت و از گیاه سپستان نانو ذرات نقره

گریبانگیر طبیعت و ساکنان آن خواهد شد.

با کمیت و پایداری مطلوب تولید شد.
تعداد زیادی از آزمایشهای زیستي برای ارزیابي سمیت

سپاسگزاری

نسبي مواد شیمیایي موجود است که در طیف گستردهای از

از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هرمزگان بهدلیل تأمین

موجودات و سلولها ،نحوه تغییرات را ارزیابي ميکنند .با این

هزینههای پژوهش و آقای دکتر ابراهیم افتخار ،رئیس مرکز

حال ،آزمایش واحدی وجود ندارد که بتواند آسیبهای وارده

تحقیقات پزشکي ملکولي خلیج فارس (دانشگاه علوم پزشکي

از کلیه کالسهای ترکیبات شیمیایي پیچیده را شناسایي کند.

هرمزگان) و کارکنان این مرکز بهدلیل تأمین برخي از تجهیزات

آزمون جوانهزني در گیاهاني نظیر پیاز ،ابزاری حساس است که

مورد نیاز جهت اجرای پژوهش سپاسگزاری

ميگردد.
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Abstract
With respect to the rise rate of the production and release of nanoparticles in nature, it is important to note the
possibility of toxicity and oxidative damage to the plant ecosystem. Hence, this research was aimed to compare the
biochemical and anti-oxidative indices of Onion treated with different concentrations of two types of silver
nanoparticles (green synthesis and chemical synthesis) and investigating the probability of oxidative stress induction. In
this study, the color of the leaf extract turning from pale yellow to dark brown, due to surface plasmon resonance of
silver nanoparticles, indicated the successful synthesis of silver nanoparticles. The absorption spectrum of the
synthesized silver nanoparticles showed a peak with λmax of 410 nm. TEM images revealed a uniform size of the
synthesized particles, with almost spherical shape and the size range between 3 to10 nm, with an average of 5.8 nm.
XRD analysis revealed that the green synthesized silver nanoparticles were crystalline in nature. According to the
results, both antioxidant enzymes represented linear increases in exposure to the chemical nanoparticles. Both
nanoparticles caused increasing in lipid peroxidation, but the green synthesized nanoparticles had no significant
difference compared with the control. The most phenol content belonged to chemical nano-silver (15.16 mg Gallic g-1
FW at the concentration of 0.05 gr l-1) and the least value to the control (4.1 mg Gallic g-1 FW). The antioxidant activity
of chemical nanoparticles was 8 times more than the green nanoparticles. According to the results of this research,
green nanoparticles didn’t have an oxidative effect on onion. However, some stimulus effects were revealed. It is worth
noting that, the chemical nanoparticles, provoked plant defense reactions, by inducing oxidative stress, besides the
inhibitory effect was dose-dependent.
Key words: Antioxidant capacity, Green synthesis, Oxidative stress, Phenol, Silver nanoparticles
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