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Santrauka

Nanotechnologijos vis labiau paplita, ir kartu didėja taršos nanodalelėmis grėsmė aplinkai.
Duomenys apie vandens biotos nanotoksikologiją vis dar fragmentiški, ypač negausūs,
fitotoksiškumo tyrimami.
Būdami nano matmenų, chemiškai stabilūs metalų oksidai, tampa aktyvūs, todėl toksiški.
nCuO toksiškumas gali būti siejamas su nanodalelių jonizacija terpėje ir/arba su pačių
nanodalelių poveikiu. Tiriant dumblių ląstelių atsaką koncentruojamasi į ląstelės sienelės,
kaip kaupiklio ir toksiškumo mediatoriaus vaidmenį, tačiau neatmetama galimybė, kad
būtent viduląstelinėje terpėje susikaupę nCuO dariniai sukelia toksinį poveikį.
Šiame darbe tiriamas nCuO toksiškumas Nitellopsis obtusa ląstelėms, palyginant jį su
Cu2+ tirpalais. Eksperimentais pagrįsta, kad nCuO suspensijos toksiškumo priežastis - ne
vien tik terpėje esančių ir su ląstelės sienele susijusių nanodalelių tirpumas.
Gauti duomenys apie nCuO suspensijomis paveiktų N. obtusa ląstelių membranos ramybės
potencialo ir mikrosomų frakcijos K+,Mg2+-ATPazinio aktyvumo, nuo ATP priklausomo
protonų elektrocheminio ir kalio difuzinio potencialų pokyčius. Ištirta trumpalaikės
ekspozicijos nCuO įtaka žuvimui. Išaiškinta, kad N. obtusaląstelės sienelė per kelias
sekundes nCuO suspensijoje gali sukaupti tiek vario, kad ląstelės žus po kelių dienų ar
mėnesių. Be to, nCuO ir Cu2+ įtaka letalumui vienoda, jei ląstelė sukaupia panašius vario
kiekius, nors nCuO nesukelia greitos ląstelės membranos depoliarizacijos. Sienelėje
lokalizuojasi 60% sukaupto Cu, o viduląstelinio Cu 80%- citoplazmoje. Dėl kaupiamojo
pobūdžio, net trumpalaikė vandens tarša nCuO potencialiai pavojinga hidrobiotai.
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