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تقاضای روزافزون برای استفاده از فناوری نانو در سالهای اخیر منجر به انتشار نانومواد در محیطزیست
شده است .هدف از مطالعه حاضر ،سنتز نانوذرات مبتنی بر اکسیدگرافن با استفاده از عصاره آبی جلبک
دریایی سبز و ارزیابی سمیت آنها در مقابل ریزجلبک  Chaetoceros muelleriبه عنوان یک خوراک
زنده مهم در پرورش آبزیان است .در مطالعه آزمایشگاهی حاضر ،ابتدا فرایند سنتز زیستی نانوذرات گرافن
با استفاده از عصاره آبی جلبک سبز  Ulva flexuosaانجام شد و در ادامه ارزیابی فعالیت ضدجلبکی و
تعیین میزان رنگدانههای فتوسنتزی و پروتئین ریزجلبک صورت پذیرفت .نتایج مربوط به آنالیزهای
مشخصهیابی ،احیا اکسیدگرافن به کمک عصاره آبی جلبک سبز  U. flexuosaو تبدیل آن به گرافن را
تأیید کرد .ارزیابی فعالیت ضدجلبکی نمونههای مورد مطالعه نشان داد که اکسیدگرافن احیا شده دارای
فعالیت ضدجلبکی بالاتری نسبت به اکسیدگرافن است .همچنین نتایج نشان داد که با افزایش غلظت
نانوذرات سنتز شده میزان رنگدانههای فتوسنتزی و پروتئین کاهش یافت .اثرات سمی نانوذرات آزاد شده
میتواند به ذخایر  C. muelleriبه عنوان یک خوراک زنده مهم در پرورش آبزیان آسیب برساند.
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مقدمـه
 .)2012; Martín-de-Lucía et al., 2018به دلیل
واکنشپذیری سطحی اکسیدگرافن و همچنین پراکندگی
سریع در آب ،پتانسیل بالایی برای وقوع در محیط آبی
دارد ( .)Goodwin Jr et al., 2018اکسیدگرافن در
بسیاری از فرآیندهای شیمیایی به دلیل گروههای عاملی
اکسیژندار در سطح شرکت میکند و از این رو برای
موجودات آبزی سمی است ( .)Zhang et al., 2011بر این
اساس ،مطالعه سمیت اکسیدگرافن بر روی موجودات
آبزی برای ارزیابی خطرات آن برای محیط زیست و

امروزه تحقیقات و فناوری در زمینه علوم زیستی ،انرژی و
محیط زیست با چالشهایی با عملکرد و دوام مواد کلیدی
مواجه است ( .)Peña-Bahamonde et al., 2018از این رو
مواد پیشرفتهای مانند نانومواد مبتنی بر کربن از جمله
گرافن مورد توجه محققان قرار گرفته است ( Chabot et
 .)al., 2014علاوه بر این ،اکسیدگرافن یک محصول
کلیدی برای تهیه سایر مواد مبتنی بر گرافن است که به
طور گسترده در زمینههای مختلف از جمله پزشکی،
شیمی ،دریایی و غیره استفاده میشود ( Huang et al.,
18
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سلامت انسان ضروری است (.)Dong et al., 2015
ریزجلبکهای دریایی که تولیدکنندگان اصلی در
محیطهای دریایی هستند ،بهطور گسترده در این
اکوسیستمها پراکنده شدهاند و پایههای شبکههای غذایی
دریایی را شکل میدهند .پس از ورود نانومواد مهندسی
شده به اکوسیستمهای آبی ،ریزجلبکها میتوانند به
عنوان شاخصهای زیستی آلودگی عمل کنند ( Parmar et
.)al., 2016
تاکنون مواد در مقیاس نانو با روشهای مختلفی سنتز
شدهاند ( .)Manjari, 2018افزایش آگاهی از سنتز سبز و
سایر فرآیندهای زیستی منجر به استفاده از مواد شیمیایی
غیرسمی و حلالهای سازگار با محیط زیست شده است
( .)Rosi et al., 2006بسیاری از مطالعات سنتز نانوذرات
را با منابع زیستی مختلف از جمله باکتریها
( ،)Tsekhmistrenko et al., 2020قارچها (Guilger-
 ،)Casagrande & Lima, 2019گیاهان ( Singh et al.,
 )2019و سایر موجودات ( )Ahmad et al., 2003گزارش
کردهاند که محصولات آنها نانوذرات غیرسمی ،سازگار با
محیط زیست هستند (.)Raghupathi et al., 2011
تاکنون ،گرافن با استفاده از معرفهای مختلفی مانند
هیدرازین یا دی متیل هیدرازین سنتز شده است ( Shin
 .)et al., 2009; Stankovich et al., 2007علاوه بر این،
تلاشهای زیادی برای احیا اکسیدگرافن زیستی با استفاده
از تریپتوفان ( ،)Yang et al., 2014اسید آسکوربیک
( ،)Jeon et al., 2013گلوکز ( )Tang et al., 2013و برخی
گیاهان مانند ،)Khanam & Hasan, 2019( Allium cepa
Aloe vera ،)Lin et al., 2019( Euphorbia milii
( )Ramanathan et al., 2017و Capsicum annuum
( )Hashmi et al., 2020صورت گرفته است .با این وجود،
مطالعات کمی استفاده از جلبکهای دریایی را به عنوان
یک عامل احیاکننده برای اکسیدگرافن گزارش کردهاند ،از
جمله ،)Sharma et al., 2014( Kappaphycus alvarezii
Scenedesmus
،Chloroidium Saccharophilum
 vacuolatusو .)Ahmad et al., 2019( Leptolyngbya
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بسیاری از مطالعات گزارش کردهاند که جلبکهای دریایی
حاوی ترکیباتی از جمله پلیفنلها ،فلاونوئیدها،
کاروتنوئیدها ،ترپنها ،پلیساکاریدها ،استروئیدها،
پروتئینها ،لیپیدها ،ویتامینها هستند که متابولیتهای
ثانویه نامیده میشوند و به عنوان عوامل احیاکننده زیستی
عمل میکنند (Abu-Khudir et al., 2021; Mousavi-
Kouhi et al., 2021; Yosri et al., 2021; Yuan et al.,
 .)2018این مطالعات نشان میدهند که جلبکهای دریایی

جایگزین پایدارتری برای احیای اکسیدگرافن هستند
( .)Sharma et al., 2014جلبکهای دریایی سبز به دلیل
محتوای بالای ترکیبات آلکالوییدی ،فنولی ،استروییدی و
کلروفیل میتوانند کاندیدای خوبی برای احیای اکسید
گرافن باشند (.)Bhagavathy et al., 2011
در این مطالعه ،سنتز نانوذره گرافن مبتنی بر اکسیدگرافن
با استفاده از جلبک دریایی سبز  Ulva flexuosaارائه شده
است و سمیت نانوذره گرافن سنتز شده در مقابل
ریزجلبک  Chaetoceros muelleriبررسی شد .سمیت
نانوذره گرافن سنتز شده میتواند درک بهتری از پتانسیل
سمی و خط رات نانوذرات بر موجودات آبزی ارائه دهد و
مزایای زیستسازگاری یا نگرانیهای نانوذرات سنتز شده
را با رویکرد زیستی بررسی کند.

مواد و روشها
نمونهبرداری
جلبک دریایی سبز گونه  U. flexuosaدر پاییز از آبهای
ساحلی خلیج فارس ،بندرعباس ( 25°82'84" Eو N
" )92°81'21جمعآوری شدند .جلبکهای دریایی سبز
چندین بار با آب مقطر شسته شدند و سپس در دمای
محیط در حدود  92درجه سانتیگراد به مدت  2روز در
هوا خشک شدند .جهت شناسایی جلبک دریایی سبز از
کلید شناسایی معتبر استفاده شد و یک نمونه با کد
هرباریوم  0101در دانشگاه هرمزگان نگهداری شد
(.)Mačić et al., 2021
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شکل  -1نقشه محل نمونهبرداری و جلبک دریایی سبز U. flexuosa

اکسیدگرافن در  11میلیلیتر آب مقطر ریخته و برای 21
دقیقه سونیکیت شد .سپس  11میلیلیتر عصارهی بدست
آمده از مرحلهی قبل به آن اضافه و مخلوط حاصل برای
 01دقیقه سونیکیت شد .سپس مخلوط در دمای 21
درجه سانتیگراد برای  94ساعت قرارگرفت .بعد از 94
ساعت ،مخلوط به رنگ سیاه تغییر رنگ داد .بعد از خنک
شدن مخلوط در دمای محیط در دور  82111rpmبرای
 81دقیقه سانتریفیوژ شد .در نهایت نمونه چندین بار با
آب مقطر و اتانول شستشو شد .رسوب نهایی در دمای 21
درجهی سانتیگراد خشک گردید .این رسوب را
اکسیدگرافن احیا شده مینامیم ( Mhamane et al.,
 .)2011در آخر ،برای سنجش نانوذرات سنتز شده از
طیفسنجی پراش پرتو ایکس ( )XRDو میکروسکوپ
الکترون روبشی گسیل میدانی ( )FE-SEMاستفاده شد.

سنتز اکسیدگرافن
سنتز اکسیدگرافن با روش مارکانو انجام شد .بهطور
خلاصه ،به یک گرم گرافیت 804 ،میلیلیتر مخلوطی از
اسید سولفوریک /اسید فسفریک ( )8 : 2اضافه و در دمای
اتاق برای  9ساعت روی استیرر قرارگرفت تا محلول
همگنی به دست آید .سپس  5گرم پرمنگنات پتاسیم به
آرامی در دمای  42درجهی سانتیگراد به مخلوط اضافه
شد .در این لحظه به آرامی رنگ محلول به سبز تیره
تبدیل شد و در همین وضعیت برای  89ساعت در دمای
 21درجه سانتیگراد قرارگرفت تا به خوبی مواد مخلوط
شوند .پس از گذشت این مدت ،مخلوط به رنگ قهوهای
تبدیل و در دمای اتاق خنک شد .سپس به آن 811
میلیلیتر آب مقطر خنک اضافه شد و دما تا  10درجه
سانتیگراد افزایش یافت و مخلوط برای  01دقیقه روی
استیرر قرارگرفت .پس از آن آب اکسیژنه  02درصد به
آرامی به مخلوط اضافه و برای  01دقیقه دیگر روی
استیرر قرارگرفت .به محض اضافه کردن آب اکسیژنه
تغییر رنگ زرد مشاهده گردید .در نهایت ،مخلوط ابتدا با
اسید کلریدریک  81درصد و سپس با آب مقطر شستشو
داده شد تا به  pHخنثی برسد و در دمای  51درجهی
سانتیگراد برای  94ساعت خشک شد ( Marcano et al.,
.)2010

کشت ریزجلبک مورد آزمایش
ریزجلبک  Chaetoceros muelleriبه عنوان یک دیاتوم
معمولی برای آزمایش ضدجلبک انتخاب شد و از
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان،
بندرعباس تهیه شد .فعالیت ضدجلبکی همه نانوذرات با
روش اندازهگیری رشد ریزجلبک با استفاده از طیفسنجی
 UVمورد ارزیابی قرار گرفت C. muelleri .در آب دریای
استریل شده با محیط  F/2غنی شده با سیلیکات در دمای
 99درجه سانتیگراد با چرخه  89ساعت روشنایی/تاریکی
کشت داده شد .به طور خلاصه ،برای تهیه محیط ،F/2
ابتدا آب دریا فیلتر شد و سپس با استفاده از اتوکلاو در
دمای  898درجه سانتیگراد به مدت  91دقیقه استریل
شد .پس از خنک شدن آب دریا ،یک محلول غذایی حاوی

سنتز اکسیدگرافن احیا شده یا نانوگرافن با جلبک
دریایی سبز
جهت احیا اکسیدگرافن ابتدا  5گرم جلبک دریایی سبز در
 11میلیلیتر آب مقطر ریخته و برای  91دقیقه جوشانده
و با کاغذ صافی شماره یک صاف شد .سپس  01میلیگرم
10
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درشت مغذیها ( NaNO3و  ،)NaH2PO4.2H2Oفلزات
کمیاب ( Na2EDTA, FeCl3.6H2O, CuSO4.5H2O,

دوره  ،7شماره  ،77بهار 1041

پروتئینی به  9/2میلیلیتر معرف برادفورد ( 811میلیگرم
کوماسی برلیانت بلو در  21میلیلیتر اتانول  22درصد،
اضافه کردن  811میلیلیتر اسید فسفریک  12درصد در
حجم نهایی  8لیتر) اضافه شد و به مدت  91دقیقه
ورتکس شد .سپس جذب محلول در طول موج 222
نانومتر ثبت شد .مقدار پروتئین از طریق یک منحنی
استاندارد ساخته شده با استفاده از آلبومین سرم گاوی
اندازه گیری شد (.)Bradford, 1976

ZnSO4.7H2O, CoCl2. 6H2O, MnCl2. 4H2O, and
ضروری
ویتامینهای
و
)Na2MoO4.2H2O

(سیانوکوبالامین ،تیامین HCl-و بیوتین) به آب دریا اضافه
شد (.)Guillard and Ryther, 1962
ارزیابی آزمون ضدجلبک
جهت ارزیابی آزمون ضدجلبکی نانوذرات سنتز شده از
سوسپانسیون جلبکی با غلظت  4×814سلول در میلیلیتر
استفاده شد .در ارلنهای  211میلیلیتری 921 ،میلیلیتر
سوسپانسیون جلبکی و نانوذرات با غلظتهای ،91 ،81 ،2
 41و  11میلیگرم در لیتر ریخته شد .نمونهها در دمای
 99درجه سانتیگراد با چرخه  89ساعت روشنایی/تاریکی
و  891دور در دقیقه به مدت  94ساعت انکوبه شدند
( .)Siedlewicz et al., 2020برای ارزیابی رشد هر ارلن،
چگالی نوری هر ارلن در ساعت اولیه و پس از  94ساعت
در طول موج  511نانومتر با استفاده از اسپکتروفتومتر
 UVخوانده شد ،همچنین سلولها با استفاده از لام نئوبار
و عدسی میکروسکوپ  41در ساعت اولیه و بعد از 94
ساعت شمارش شدند .غلظتهایی که باعث مهار رشد 21
درصدی  C. muelleriشدند به عنوان نقاط انتهایی سمی
تعیین شدند و به صورت  EC50بیان شدند.

تجزیه و تحلیل آماری
در این مطالعه ،تمامی آزمایشات در سه تکرار انجام شد و
چگونگی همسان بودن پراش و پیروی دادهها از توزیع
طبیعی توسط آزمون شاپیرویلک بررسی شد .تجزیه و
تحلیل دادهها با آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و
همچنین مقایسه میانگین به روش آزمون چنددامنهای
دانکن در سطح احتمال  22درصد توسط نرمافزار آماری
 SPSS 21انجام شد .همچنین رسم نمودار با نرمافزار
 Excel 2013صورت گرفت.

نتایج
آنالیز مشخصهیابی نانوذرات سنتز شده
نتایج آنالیز و بررسی ساختار بلوری و تشخیص فاز
اکسیدگرافن از طریق دستگاه پراش پرتو ایکس در شکل
 9نشان داده شده است .براساس الگوی طیفی پراش پرتو
ایکس مربوط به اکسیدگرافن سنتز شده زوایای پراش 9
در  95/58 ،88/02و  49/52به ترتیب مربوط به صفحات
( )119( ،)119و ( )819است .الگوی پراش پرتو ایکس در
شکل  -9الف تغییرات ساختاری اکسیدگرافن را برای
تشکیل اکسیدگرافن احیا شده تأیید میکند .الگوی پراش
پرتو ایکس مربوط به جلبک دریایی سبز به عنوان عامل
احیاکننده نشان میدهد (شکل  -9ب) که پیک حاصل از
صفحهی ( )119در اکسیدگرافن به صورت یک پیک
آشکار به  9 = 95درجه جابهجا شده است که
نشاندهندهی احیا شدن اکسیدگرافن و تبدیل آن به
گرافن است .میانگین اندازهی ذرات مطابق با رابطهی
دبای -شرر بدست آمد .اندازهی ذرات اکسیدگرافن 82/95
نانومتر و اکسیدگرافن احیا شده  18/5نانومتر محاسبه
شد .نتایج نشان داد که بعد از احیا اکسیدگرافن با جلبک
دریایی سبز اندازهی ذرات افزایش یافته است.

اندازهگیری رنگدانههای فتوسنتزی
برای اندازهگیری رنگدانههای فتوسنتزی ،نمونههای جلبک
با سانتریفیوژ با دور  5111 rpmبه مدت  81دقیقه
جمعآوری شدند .مقدار  1/18گرم جلبک رسوب داده
شده با استون ( 21درصد) مخلوط و ورتکس شد ،سپس
برای  94ساعت در مکانی تاریک و خنک قرار داده شد.
پس از طی  94ساعت ،مخلوط به مدت  81دقیقه با دور
 5111 rpmسانتریفیوژ شد و مایع رویی جدا گردید.
جذب مایع رویی در طول موجهای  501و  554نانومتر با
استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شد .میزان
کلروفیل  aو  cبر حسب میلیگرم در لیتر محاسبه گردید
(.)Jeffrey & Humphrey, 1975
تعیین محتوای پروتئین
محتوای کل پروتئین محلول با روش برادفورد با استفاده از
آلبومین سرم گاوی به عنوان استاندارد تعیین شد.
محتوای پروتئین نمونه جلبک توسط بافر فسفات 1/8
مولار استخراج شد .مقدار  1/8میلیلیتر از عصاره
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شکل  -2مقایسهی الگوی پراش پرتو ایکس ( )XRDمربوط به نمونههای (الف) اکسیدگرافن (ب) اکسیدگرافن احیا شده جلبک دریایی سبز

متصل شدهاند .قطر تقریبی صفحات در اکسیدگرافن در
محدودهی  00/42تا  42/89نانومتر و اکسیدگرافن احیا
شده با جلبک دریایی سبز در محدودهی  82/45تا 45/15
نانومتر متغیر است.

برای مقایسهی ریختشناسی اکسیدگرافن و اکسیدگرافن
احیا شده با جلبک دریایی سبز از میکروسکوپ الکترونی
روبشی گسیل میدانی استفاده شده است .شکل  0نشان
میدهد که نمونه سنتز شده به صورت صفحهای است و به
دلیل پدیدهی کلوخه شدن بعضی از صفحات آنها به هم

شکل  -3تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی نمونههای الف) اکسیدگرافن ب) اکسیدگرافن احیا شده با جلبک دریایی سبز

وابسته به غلظت را در برابر  C. muelleriنشان داد.
بیشترین درصد مهار رشد  C. muelleriمربوط به
اکسیدگرافن احیا شده با جلبک دریایی سبز (20/94
درصد در غلظت  11میلیگرم در لیتر) و کمترین درصد
مهار رشد  C. muelleriمربوط به اکسیدگرافن (09/89
درصد در غلظت  11میلیگرم در لیتر) بود .مقدار EC50

ارزیابی فعالیت ضدجلبکی
ارزیابی فعالیت ضدجلبکی نانوذرات اکسیدگرافن و
اکسیدگرافن احیا شده با جلبک دریایی سبز در
غلظتهای  11 ،41 ،91 ،81 ،2میلیگرم در لیتر در برابر
ریزجلبکهای  C. muelleriمورد بررسی قرار گرفت
(شکل  .)4نتایج در نانوذرات آزمایش شده ،اثر مهار رشد
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برای نانوذره اکسیدگرافن احیا شده با جلبک دریایی سبز
 02/9میلیگرم بر لیتر محاسبه شد .براساس نتایج ،نانوذره
اکسیدگرافن احیا شده با جلبک دریایی سبز توانایی مهار
رشد بیشتری نسبت به نانوذره اکسیدگرافن در مقابل
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 C. muelleriدارد .بهطور کلی ،نتایج نشان داد که بین
نانوذرات مورد آزمایش و غلظتهای مختلف تفاوت
معنیداری وجود ندارد (.)P ≥1/12

شکل  -4مهار رشد دیاتومه  C. muelleriبه روشی وابسته به غلظت پس از قرار گرفتن در معرض نانوذرات سنتز شده به مدت  24ساعت

اندازهگیری رنگدانههای فتوسنتزی

تعیین محتوای پروتئین

تأثیر نانوذرات اکسیدگرافن و اکسیدگرافن احیا شده با
جلبک دریایی سبز در غلظتهای 11 ،41 ،91 ،81 ،2
میلیگرم در لیتر بر میزان رنگدانههای کلروفیل  aو  cدر
شکل  2نشان داده شده است .نتایج نشان داد که با
افزایش غلظت نانوذرات میزان رنگدانههای کلروفیل  aو c
در ریزجلبک  C. muelleriکاهش یافت .همانطور که در
شکل  2قابل مشاهده است ،نانوذره اکسیدگرافن احیا شده
با جلبک دریایی سبز نسبت به نانوذره اکسیدگرافن
توانایی بیشتری در کاهش میزان کلروفیل  aو  cدر
ریزجلبک  C. muelleriداشت .بیشترین میزان کاهش
کلروفیل  aو  cدر غلظت  11میلیگرم بر لیتر نانوذره
اکسیدگرافن احیا شده با جلبک دریایی سبز و کمترین
میزان کاهش کلروفیل  aو  cدر غلظت  2میلیگرم بر لیتر
نانوذره اکسیدگرافن مشاهده شد .به طور کلی ،نتایج آنالیز
آماری نشان داد که اثر غلظتهای مختلف نانوذرات مورد
آزمایش بر کاهش میزان کلروفیل  aو  cدارای تفاوت
معنیداری هستند (.)P ≥ 1/12

تأثیر نانوذرات اکسیدگرافن و اکسیدگرافن احیا شده با
جلبک دریایی سبز در غلظتهای 11 ،41 ،91 ،81 ،2
میلیگرم در لیتر بر میزان پروتئین ریزجلبک C.
 muelleriدر شکل  5نشان داده شده است .نتایج نشان
داد که با افزایش غلظت نانوذرات میزان پروتئین در
ریزجلبک  C. muelleriکاهش یافت .بیشترین میزان
پروتئین در غلظت  2میلیگرم بر لیتر اکسیدگرافن و
کمترین میزان پروتئین در غلظت  11میلیگرم بر لیتر
اکسیدگرافن احیا شده با جلبک دریایی سبز مشاهده شد.
اکسیدگرافن احیا شده با جلبک دریایی سبز تأثیر
بیشتری بر کاهش میزان پروتئین نشان داد .به طور کلی،
نتایج آنالیز آماری نشان داد که اثر غلظتهای مختلف
نانوذرات مورد آزمایش بر کاهش میزان پروتئین دارای
تفاوت معنیداری هستند (.)P ≥ 1/12
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شکل  -5تأثیر نانوذرات سنتز شده بر میزان کلروفیل  aو  cریزجلبک  .C. muelleriحروف غیرمشابه بیانگر وجود اختلاف معنیدار بین
نمونهها است (.)P ≥ 5/55

شکل  -6تأثیر نانوذرات سنتز شده بر میزان کلروفیل  aو  cریزجلبک  .C. muelleriحروف غیرمشابه بیانگر وجود اختلاف معنیدار بین
نمونهها است (.)P ≥ 5/55
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دوره  ،7شماره  ،77بهار 1041

توسط جلبکهای دریایی پیوند واندروالسی ترکیبات
قطبی جلبکهای دریایی با گروههای اپوکسی و
کربوکسیل روی سطح اکسیدگرافن است که تا حدودی
آنها را احیا میکند (.)Nazari et al., 2020
مکانیسم سمیت مواد مبتنی بر اکسیدگرافن دقیقاً
مشخص نیست ،اما محققان مکانیسمهای مختلفی را
شناسایی کردهاند .برای توضیح فعالیت ضدجلبکی
نانوذرات ،دو مکانیسم احاطه کردن  -از بین بردن
( )Capturing-Killing Mechanismو اثر سایهزنی
( )Shading Effect Mechanismپیشنهاد شده است
( .)Faria et al., 2012; Hou et al., 2019مکانیسم احاطه
کردن -از بین بردن شامل دو فرآیند است :تجزیه فیزیکی
غشای باکتری و تولید گونههای فعال اکسیژن ()ROS
(.)Zhong & Yun, 2015
نانوذرات مبتنی بر گرافن از طریق روشهای مختلف از
جمله اندوسیتوز وارد سلول میشوند و باعث تولید ROS
میشوند ( .)Ou et al., 2016میزان سمیت سلولی
نانوذرات مبتنی بر گرافن به میزان تولید  ROSو استرس
اکسیداتیو بستگی دارد ( .)Ott et al., 2007شکل دیگری
از استرس اکسیداتیو ناشی از نانوذرات مبتنی بر
اکسیدگرافن ،انتقال بار است که باعث آسیب سلول
جلبکی می شود (.)Li et al., 2020; Zou et al., 2017
سمیت نانوذرات در برابر ریزجلبکها با آسیب به عملکرد
سلولی که منجر به مرگ سلولی میشود ،همراه است.
سمیت میتواند به اندازه نانوذرات ،شکل کریستال و
روشهای آزمایش مربوط باشد ( .)Ji et al., 2011از سوی
دیگر ،سلولهای جلبکی توانایی ایجاد ویژگیهای
فیزیولوژیکی مانند دیوارههای سلولی ،اندامهای حرکتی و
سازگاریهای مورفولوژیکی خاص را برای کاهش استرس
محیطی دارند (.)Yin et al., 2020a
در مکانیسم اثر سایه ،تجمع نانوذرات با اتصال به سطح
سلولهای ریزجلبک ،نور را برای فتوسنتز آنها کاهش
میدهد ( .)Hou et al., 2019از این رو ،نشان داده شده
است که نانوذرات بزرگتر منجر به اثرات سایه بیشتر
میشود ( .)Hu et al., 2018بنابراین ،اندازه نانوذرات یک
عامل کلیدی در مکانیسم اثر سایه است .علاوه بر این،
تعدادی از محققین گزارش دادند که تولید  ROSبا
افزایش غلظت و اندازه نانوذرات افزایش مییابد ( Hou et

بحث
استفاده از مواد مبتنی بر نانوذرات در صنایع مختلف
نگرانیهایی را در مورد اثرات منفی آن بر محیطهای آبی
ایجاد کرده است .بنابراین ،ارزیابی سرنوشت آنها در
محیطهای آبی و جذب آنها توسط موجودات دریایی
مهم است .سنتز اکسیدگرافن احیا شده با استفاده از
روشهای سازگار با محیط زیست یکی از روشهایی است
که مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است .در
حالت معمول ،احیای اکسیدگرافن برای تشکیل
اکسیدگرافن احیا شده توسط عوامل احیاکننده مختلف
مانند هیدرازین ( ،)Park et al., 2011هیدرازین هیدرات
( ،)Park and Ruoff, 2009اسید آسکوربیک ( Salas et
 ،)al., 2010تیوره ( )Liu et al., 2011و سدیم بوروهیدرید
( )Shin et al., 2009انجام شده است .با این حال ،این
روشهای شناخته شده که از عوامل احیاکننده شیمیایی
استفاده میکنند ،ماهیت سمی دارند و برای محیط زیست
مضر هستند .برای رفع این معظلات ،استفاده از عصارههای
گیاهی به عنوان عوامل احیاکننده برای احیای
اکسیدگرافن نتیجه امیدوارکنندهای ارائه میدهد .چای
ابتدا به عنوان یک احیاکننده برای تبدیل اکسیدگرافن به
اکسیدگرافن احیا شده مورد استفاده قرار گرفت و پس از
آن بیش از  51گونه گیاهی به عنوان عوامل احیاکننده
استفاده شد (.)Wang et al., 2011
یکی از رایجترین روشها برای احیای اکسیدگرافن ،روش
هیدروترمال است .در این روش ،وجود عصاره گیاهی به
عنوان یک عامل احیاکننده ،برای اکسیژنزدایی از
اکسیدگرافن و تثبیت اکسیدگرافن احیا شده حاصل،
تعیین کننده است ( .)Ismail, 2019در این مطالعه،
احیای اکسیدگرافن با عصاره آبی جلبک دریایی سبز
 U. flexuosaبه روش هیدروترمال در دمای  21درجه
سانتیگراد به مدت  94ساعت در شرایط رفلاکس انجام
شد .تا به امروز ،مکانیسم دقیق سنتز سبز نانومواد با
استفاده از عصارههای گیاهی توضیح داده نشده است .با
این حال ،پیشنهاد شده است که گروههای قطبی مسئول
سنتز نانومواد هستند .تعدادی متابولیت در جلبک دریایی
سبز  U. flexuosaگزارش شده است ،از جمله ترکیبات
آلکالوییدی ،فنولی ،استروییدی و کلروفیل ( Bhagavathy
 .)et al., 2011مکانیسم احتمالی کاهش اکسیدگرافن
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.)al., 2019; Lei et al., 2016; Oukarroum et al., 2012
در این مطالعه ،نتایج  XRDنشان داد که اندازه
اکسیدگرافن احیا شده با جلبک دریایی سبز بزرگتر از
نانوذره اکسیدگرافن سنتز شده است و احتمالاً نور را برای
فتوسنتز ریزجلبک ها کاهش میدهد و منجر به مرگ
ریزجلبکها می شود.
 Yinو همکاران ( )9191بیان کردند که خواص
فیزیولوژیکی ریزجلبکها میتواند برای هر یک از
مکانیسمهای سمیت متفاوت باشد (.)Yin et al., 2020b
همچنین گزارش شده است که  M. aeruginosaو
 Cyclotella sp.توانایی بهبود یافتهای برای به دست
آوردن نور و مواد مغذی در طول اثر سایهزنی با دسترسی
به سطوح نور کافی با حرکت عمودی در آب دارند ( Wang
 .)et al., 2017اکسیدگرافن به دلیل وجود گروههای
عاملی اکسیژندار در لبه نانوصفحات باعث آسیب مکانیکی
به سلولهای ریزجلبک میشود (.)Malina et al., 2019
 Yinو همکاران ( )9191گزارش کردند که به دلیل نواحی
شکننده در اطراف منافذ روی دیواره سلولی Cyclotella
 sp.ممکن است به راحتی توسط لبههای تیز اکسیدگرافن
آسیب ببیند و باعث آسیب شدید به دیوارههای سلولی و
افزایش نفوذپذیری غشاء شود (.)Yin et al., 2020b
تغییرات در محتوای رنگدانههای فتوسنتزی در جلبکها
میتواند به عنوان اندازهگیری وضعیت سلامت فیزیولوژیک
مورد استفاده قرارگیرد ( .)Tayemeh et al., 2020محتوای
کلروفیل جلبکها شاخص مؤثری برای وضعیت رشد است
( .)Li et al., 2015محتویات رنگدانههای فتوسنتزی اغلب
در پاسخ به قرار گرفتن در معرض نانوذرات تغییر میکند
( .)Middepogu et al., 2018مطالعات بسیاری بیان کردند
که نانوذرات با مکانیسم اثر سایهزنی بهویژه در غلظت بالا
منجر به کاهش محتوای کلروفیل و رشد سلولی ریزجلبک
میشود (.)Gong et al., 2011; Schwab et al., 2011
نانوذرات همچنین ممکن است فعالیت آنزیمهای مسؤول
تخریب کلروفیل از جمله کلروفیلاز را تحریک کنند یا
فعالیت آنزیمهای مسؤول سنتز کلروفیل را محدود کنند
( .)Fazelian et al., 2019به گفته  Dasو Roychoudhury
( ،)9184قرارگرفتن در معرض نانوذرات ممکن است باعث
آسیب اکسیداتیو به کلروپلاستهای ریزجلبکها شود و

ریزجلبک Chaetoceros muelleri

این نیز به کاهش محتوای کلروفیل کمک میکند (
 .)& Roychoudhury, 2014مکانیسمهای احتمالی دیگر
برای کاهش رنگدانههای فتوسنتزی ،تداخل نانوذرات با
سنتز رنگدانه ،آسیب در ریبوزوم کلروپلاست و مهار
زنجیره انتقال الکترون در مرکز اهداکننده است ( Sendra
.)et al., 2017
 Dengو همکاران ( )9182بیان کردند که با افزایش
غلظت نانوذرات میزان پروتئین موجود در دیاتومه دریایی
 P. tricornutumکاهش یافت (.)Deng et al., 2017
کاهش مقدار پروتئین به طور کلی در پاسخ به
استرسهای شدید محیطی مشاهده میشود و میتواند
ناشی از کاهش بیوسنتز پروتئین یا تسریع فرآیند
کاتالیزوری باشد .هیدرولیز پروتئینها به اسیدهای آمینه
ممکن است به دلیل سازگاری سلولی با کمبود
کربوهیدرات باشد ( .)Parida & Das, 2005نانوذرات
ممکن است آنزیمهای دخیل در بیوسنتز کلروفیل را
تخریب و باعث تولید  ROSشوند و در نهایت استرس
اکسیداتیو را القاء کنند که منجر به آسیب به ساختارهای
پروتئین فتوسنتزی و به دنبال آن کاهش محتوای
پروتئین میشود .کاهش محتوای کلروفیل و پروتئین نیز
میتواند دلیل دیگری برای کاهش رشد جلبک باشد
(.)Fazelian et al., 2020
به طور خلاصه ،نتایج این مطالعه نشان داد که جلبک
دریایی سبز  U. flexuosaتوانایی احیا اکسیدگرافن و
تبدیل آن به گرافن را دارد .نتایج مشخصهیابی این مطالعه
تایید کرد که گرافن سنتز شده با جلبک دریایی سبز کاملا
ورقهای بوده و دارای اندازهای کمتر از اکسیدگرافن است.
همچنین نتایج فعالیت ضدجلبکی نمونههای سنتز شده
نشان داد که اکسیدگرافن توانایی کمتری نسبت به گرافن
سنتز شده با جلبک دریایی سبز در مهار رشد ریزجلبک
 C. muelleriدارد .همچنین نتایج نشان داد که با افزایش
غلظت نانوذرات سنتز شده ،میزان رنگدانههای فتوسنتزی
و پروتئین کاهش یافت .نتایج بهدست آمده در این
مطالعه ،میتواند درک بهتری از خطرات محیطزیستی
نانوذرات آزاد شده برای ریزجلبک  C. muelleriکه به
عنوان یک منبع تغذیهایی مهم در کشت محسوب
میشود ،بدهد.
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Abstract
The growing demands for nanotechnology in recent years have resulted in the environmental
release of nanomaterials. The aim of the present study was to synthesize graphene oxidebased nanoparticles using an aqueous extract of green macroalgae and evaluate their toxicity
against Chaetoceros muelleri microalgae as an important live feed in mariculture. In a
laboratory study, first, the biosynthesis process of graphene nanoparticles was performed
using the aqueous extract of the green alga Ulva flexuosa and then the anti-algae activity was
evaluated and the content of photosynthetic pigments and microalgae protein was determined.
The results of characterization analyses of graphene oxide reduction with the aqueous extract
of the green alga U. flexuosa and its conversion to graphene were confirmed. Evaluation of
the anti-algae activity of the studied samples showed that the reduced graphene oxide has a
higher anti-algae activity than graphene oxide. The results also showed that with increasing
the concentration of synthesized nanoparticles, the content of photosynthetic pigments and
proteins decreased. The toxic effects of the released nanoparticles can damage the stocks of
C. muelleri as an important live feed in mariculture.
Keywords: Green Macro-Algae, Graphene Oxide, Green Synthesis, Chlorophyll, Toxicity
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