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چکیده
فناوري نانو واژهاي است که به تمام فناوريهاي پیشرفته درعرصهي کار با مقیاس نانو اطالق ميشود و معموالً منظور از مقیاس نانو
ابعادي در حدود  1تا  111نانومتر ميباشد .نانو اکسید روي یکي از مهمترین نانومواد است که امروزه در صنعت و تجارت به صورت
وسیعي مورد استفاده قرار ميگیرد و این سبب نگرانيهایي در مورد تاثیر آن بر محیطزیست و سالمت انسان شده است .همچنین
مطالعات زیادي در زمینهي آسیب رساندن این ماده به بدن انجام نشده است .این مطالعه به منظور بررسي نقش نانو اکسید روي و میزان
رسوب این ماده در بافت ریه صورت گرفت .موشهاي سوري مادهي نژاد  NMRIبه  3گروه  11تایي شامل دو گروه تجربي و یک گروه
کنترل تقسیمبندي شدند .طي دورهي  11روزه گروههاي تجربي دوزهاي  1111 ppm/kgو  0111 ppm/kgنانو اکسید روي و گروه
کنترل آب مقطر را از طریق استنشاق دریافت کردند .پس از طي دورهي تیمار موشها تشریح شدند و ریه جهت بررسي میزان رسوب
نانو اکسید روي توسط دستگاه جذب اتمي آماده شد .آنالیز آماري نشان داد که رسوب نانو اکسید روي در بافت ریهي گروههاي دریافت
کنندهي دوزهاي  1111 ppm/kgو  0111 ppm/kgنسبت به گروه کنترل تغییرات معنيداري را نشان داده است .با مصرف نانو اکسید
روي در دوزهاي 1111و  ppm/kg 0111رسوب این ماده به طور قابل توجهي در بافت ریه مشاهده شده است.
کلمات کلیدی :نانو اکسید روي ،نانوذرات ،ریه ،استنشاق ،موشسوري ماده.

مقدمه
فناوري نانو نه تنها در صنعت بلکه در پزشکي نیز

محصوالت موجود را مؤثرتر و کارآمدتر مينماید ،اندازه-

کاربردهاي فراواني دارد ،اگرچه در اغلب موارد سمیت

ي این ذرات ميتواند سالمتي و محیطزیست را تهدید

این نانوذرههاي قوي نادیده گرفته ميشود .با توجه به

نماید .این ذرات از گردههاي گل گیاهان و مواد

خصوصیات منحصر به فرد فیزیوشیمیایي نانوذرات،

حساسیتزاي معمولي نیز کوچکتر هستند و ميتوانند

ممکن است نوع سمیت آنها با موادي که از نظر

سبب واکنشهاي ازدیاد حساسیت شوند [ .]4فناوري نانو

ساختمان شیمیایي با آنها یکسان ،اما اندازهي متفاوتي

واژهاي کلي است که به تمام فناوريهاي پیشرفته در

دارند ،فرق داشته باشند؛ حتي امکان دارد که نانوذرهها

عرصهي کار با مقیاس نانو اطالق ميشود .همواره منظور

سمیت بیشتري در مقایسه با ذرات بزرگتر ایجاد کنند

از مقیاس نانو ابعادي در حدود  1-111 nmميباشد که

[ .]6ذرات نانو اگرچه فواید زیادي دارند ،اما ميتوانند

این ذرات کوچک ميتوانند منجر به سمیت ریوي در افراد

داراي خطرات احتمالي نیز باشند ،بنابراین باید مسائل

شوند [ .]13در تحقیقات نشان داده شده است که برخي

مرتبط با ایمني و خطرات احتمالي همراه با آنها را نیز در

از نانوذرات منجر به بروز فیبروز ،التهاب و تومور

نظر گرفت .ذرات نانو ممکن است سرعت جهش

گردیدهاند [ .]10در استفاده از نانوذرات باید به سمیت

باکتريها را افزایش دهند و تهدیدي بالقوه براي محیط

آنها توجه نمود زیرا استنشاق این تر کیبات ميتواند با

زیست و سالمت انسان باشند .عليرغم اینکه فناوري نانو

پاسخهایي همچون التهاب مزمن و تولید رادیکالهاي آزاد
56
1

بررسي میزان جذب نانو اکسید روي...

اکسیژن همراه باشد [ .]16بنابراین بررسي اثر نانوذرات بر

گزارش شد که شکلهاي نانوذرهي  91نانومتري اکسید

سالمت ریوي افراد ضروري به نظر ميرسد .نانوذرات

تیتانیوم ،اکسید آلومینیوم و کربن سیاه ،پارامترهاي التهاب

ممکن است از مسیرهاي متفاوت وارد بدن شوند و این

سیستم تنفسي را افزایش ميدهند [ .]15 ،14تحقیقات

موضوع تعیین خطرات مربوط به هر ماده را با دشواري

آزمایشگاهي با قاطعیت ثابت کردهاند که قرار گرفتن در

روبرو ميکند .نانوذرات ميتوانند مستقیمأ از طریق آب،

معرض نانوذرات ،باعث التهاب ریه ميشود که به اندازهي

غذا ،مواد آرایشي ،داروها ،وسایل انتقال دارو و غیره وارد

ذره ،ویژگيهاي شیمیایي و ویژگيهاي سطح بستگي دارد

سیستم گوارش شوند [ .]10افزایش ذراتي با اندازههاي

[.]1

مختلف در سیستم گوارش ميتواند منجر به تأثیرات سمي

در این تحقیق میزان جذب نانوذرات اکسید روي در

گوناگون گردد [ .]0در نانومواد اندازهي هر ذره بسیار با

دوزهاي مختلف در بافت ریهي موشهاي سوري ماده پس

اهمیت است و نقش کلیدي در تعیین ویژگيهاي نهایي

از  11روز مصرف استنشاقي مورد ارزیابي قرار گرفت.

نانوذره دارد .اندازهي ذره ميتواند ویژگيهاي فیزیکي و

مواد و روش کار

شیمیایي نانومواد را تغییر دهد و احتمال جذب و تعامل با

موشهاي سوري ماده نژاد  NMRIاز انیستیتو پاستور آمل

بافتهاي بیولوژیکي را افزایش دهد [ .]11 ،19در حقیقت

تهیه گردید موشها حدود 0ماهه و داراي وزن تقریبي 30

اندازهي ذره در مقایسه با دیگر ویژگيهاي نانومواد بیشتر

تا  38گرم بودند و از هر موش فقط یکبار استفاده مي-

مورد بررسي قرار گرفته است [ .]5نتیجهي بررسيها نشان

شد .موشها در بخش نگهداري حیوانات دانشگاه آزاد

ميدهد که فعالیت بیولوژیکي نانومواد با کاهش اندازهي

اسالمي واحد دامغان که داراي شرایط استاندارد ،چرخه

ذره افزایش ميیابد [ .]11قابل توجهترین روش قرار

روشنایي و تاریکي  10ساعته ،دماي نسبي  03±0درجهي

گرفتن در معرض نانوذرات ،روش تنفسي است در حاليکه

سانتیگراد و رطوبت نسبي  41تا  61بود ،نگهداري شدند.

مصرف خوراکي و تماس پوستي ،عمدتأ از دیگر مسیرهاي

روزانه غذا و شیشههاي آب آنها کنترل گردید و براي

ورود به بدن ميباشد .تنفس عمیق نانوذرات ،ممکن است

تغذیهي موشها از غذاي خشک استاندارد استفاده شد.

سبب فرار این ذرات از فاگوسیتها و غشاهاي سلولي ریه

جهت انجام کار عملي ابتدا موشها وزن شده و به سه

شده و به این ترتیب به دیگر بخشهاي بدن انتشار یافته و

گروه 11تایي تقسیم شدند .در مرحلهي بعدي حیوانات

باعث اثرات سیستماتیک گردند [ .]8ریه ،اندام هدف براي

محلول را به شرح زیر به مدت 11روز به صورت

ذرات آالیندهي هوا است و ارتباط بین افزایش آلودگي هوا

استنشاقي دریافت کردند.

و اثرات مضر بر سالمتي کودکان ،مبتالیان به آسم و

گروه تجربي :Iموشهاي دریافت کنندهي نانوذرات اکسید

سالخوردگان ثابت شده است [ .]3در یک تحقیق

روي به میزان .1111 ppm/kg

فیبروبالستهاي ریوي انساني در محیط آزمایشگاه مورد

گروه تجربي :IIموشهاي دریافت کنندهي نانوذرات

بررسي قرار گرفت و جذب نانوذرات توسط

اکسید روي به میزان .0111 ppm/kg

فیبروبالستها مشاهده شد [ .]11محققین در آزمایش

گروه کنترل :موشهاي دریافت کنندهي آب مقطر.

تنفس موشها ،افزایش قابل توجهي را در عالئم یا

جهت تهیهي محلولهاي مورد استفاده به  1/0گرم از پودر

پارامترهاي التهابي در طول ورود ذرات  01نانومتري اکسید

نانو اکسید روي  91 ccآب مقطر اضافه گردید و ارلن

تیتانیوم در مقایسه با همان جرم از ذرات 091نانومتري،

محتوي آن جهت انحالل کامل پودر نانو اکسید روي به

مشاهده کردند ،این نتایج نشان ميدهند که اگر ذرات در

مدت ده دقیقه روي دستگاه شیکر قرار گرفت .بدین

مقیاس نانو قرار گیرند از لحاظ بیولوژیکي فعال ميشوند و
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ترتیب محلول استوک غلیطي به دست آمد که از این

نتایج

محلول دوزهاي مورد نظر ( 0111 ppm/kgو  )1111تهیه

بر اساس بررسيهاي انجام شده بر روي بافت ریه و میزان

گردید .براي تهیهي دوزهاي مختلف از آب مقطر استفاده

رسوب نانو اکسید روي در ریهي موشها مشخص گردید

شد.

که در گروههاي تجربي اختالف معنيدار نسبت به گروه

پس از طي دورهي تیمار موشها توسط اتر بیهوش و

کنترل وجود دارد .نتایج در نمودارهاي  1و  0و  3قابل

کالبدشکافي شدند .ریهي موشها از بدن خارج و وزن تر

مشاهده ميباشد .نتایج نشان ميدهد که در گروه تجربي 0

ریه اندازهگیري شد و ریهها جهت خشک شدن ،در آون

افزایش معنيداري در سطح  p> 1/11در جذب نانو

به مدت  0ساعت در دماي  61درجه قرار گرفتند ،سپس

اکسید روي در بافت ریه نسبت به گروه کنترل وجود دارد

نمونهها از آون خارج و به لولههاي آزمایش منتقل شدند

(نمودار  .)1نتایج نشان ميدهد که در گروههاي تجربي 1

و اسیدنیتریک مرک آلمان به میزان  3سيسي به آنها

و  0افزایش معنيداري در سطح  p> 1/19در جذب نانو

اضافه گردید و به مدت  3روز به منظور حل شدن؛

اکسید روي در یک گرم از بافت ریه نسبت به گروه کنترل

نمونهها در اسیدنیتریک باقي ماندند ،پس از گذشت 3

وجود دارد (نمودار  .)0نتایج نشان ميدهد که در گروه-

روز با بنماري

هاي تجربي  1و  0اختالف معنيداري در جذب نانو

در  51درجهي سانتيگراد به مدت  49دقیقه حرارت

اکسید روي در اندیس ریه نسبت به گروه کنترل مشاهده

دیدند و سپس توسط کاغذ صافي ،صاف شدند و با

نشده است (نمودار .)3

دستگاه جذب اتمي ،میزان رسوب نانو اکسید روي اندازه-
گیري شد.

دوز نانواکسید روی در گروههای مورد آزمایش
نمودار 1ـ میانگین ±انحراف معیار غلظت نانو اکسید روي در بافت ریه ] **[)p > 1/11( :
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دوز نانواکسید روی در گروههای مورد آزمایش

نمودار0ـ میانگین ±انحراف معیار غلظت نانو اکسید روي در یک گرم بافت ریه ]*[)p >1/19( :

دوز نانواکسید روی در گروههای مورد آزمایش

نمودار 3ـ میانگین ±انحراف معیار اندیس ریه

بحث
پزشکي نانو در واقع کاربرد فناوري نانو در جهت پیش-

بحث قرار گرفته است [ .]9بر اساس مطالعات گزارش

گیري و درمان بیماريها است .این دانش در حالت تکامل

شدهي

این ظرفیت بالقوه را دارد که علم پزشکي را کامال دگرگون

توکسیکولوژیکي در موشهایي که  08روز در معرض

کند [ .]18اگرچه نانوذرات اکسید روي بصورت گسترده

نانوذرات بصورت استنشاقي بودند دیده نشد .مقایسهي

در محصوالت مصرفي بکار ميرود اطالعات سمشناسي

اثرات توکسیکي ذرات کوچک با ذرات بزرگ و تجمع و

کافي در مورد آنها در دسترس نميباشد .مسیرهاي ورود

انتشار ذره در بافتهاي مغز ،ریه ،کبد ،کلیه و بیضه به

نانوذرات به بدن(تنفسي ،دهاني ،پوستي) و انتقال آنها به

نحوهي مصرف از راه دهاني یا تزریق بستگي دارد .در

دلیل اندازهي کوچک نانوذرات در مقالههاي فراوان مورد

موشهایي که نانوذرات نقره را با سایزهاي متفاوت از

66

آزمایشگاهي

هیچگونه تغییر قابل توجه

فصلنامه علمي ـ پژوهشي زیستشناسي جانوري ،سال هشتم ،شماره چهارم ،تابستان  ،59دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان

طریق تزریقي دریافت کرده بودند نانوذرات وارد جریان

نتیجهگیری

خون شده و در بافتها مخصوصأ کلیه ،کبد ،طحال ،مغز و

بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق مصرف استنشاقي

ریه انباشته شده بودند .ریهي گروههاي تیمار نسبت به

دوزهاي مختلف نانوذرات اکسید روي در مدت زمان 11

گروه کنترل حجیم و بيرنگ بود که از نشانههاي

روز سبب جذب این نانوذرات توسط ریه ميشود و

مرفولوژیکي آمفیزم ریه است و در بررسيهاي پاتولوژیکي

احتماال بر عملکرد ریه اثر ميگذارد اما تغییري در وزن

مشخص گردید آسیبهاي ایجاد شده به مقدار دوز نانوذره

ریه ایجاد نميشود .در نهایت با توجه به شباهت

بستگي دارد .ثابت شده است که سمیت نانوذرات ،بستگي

فیزیولوژیک موش و انسان از تعمیم نتایج این مطالعه مي-

به فاکتورهاي زیادي دارد که شامل اندازه ،شکل ،ترکیب

توان در زمینهي جلوگیري از آسیبهاي ریه در حین

شیمیایي ،حاللیت ،مساحت سطح و بار سطحي ميباشند

استفاده از نانوذرات اکسید روي استفاده نمود.

[ .]1ذرات ریز ،سطح فعال وسیعتري نسبت به ذرات

منابع

درشتتر دارند و براي ایجاد پاسخهاي بیولوژیکي یا
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توکسیکولوژیکي ،فعالتر هستند .زماني که نانو ذرات وارد

نیترات نقره در بافتهاي کبد ،کلیـه ،بیضـه ،طحـال و بررسـي

مجاري تنفسي ميشوند ،ذرههاي درشتتر در قسمتهاي
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