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چکیده
با توجه به تولید روزافزون نانوذرات اكسیدروي و كاربردهاي مفید آن در سیستم هاي بیولوژیك ،تاكنون مطالعات كمتري در زمینه اثـرات
جانبي این مواد بر بدن جانداران صورت گرفته است ،بدین منظور در این تحقیق به بررسي میزان رسوب نانوذرات اكسـید روي بـر روي
طحال در موشهاي سوري ماده نژاد  NMRIپرداخته شده است .در این مطالعه تجربي  02سر موش سوري ماده نژاد  NMRIدر گـروه-
هاي تجربي و كنترل مورد بررسي قرار گرفتند .نانوذرات اكسید روي با غلظتهاي  022 ،022میليگرم بر كیلوگرم به صورت آشامیدني
به مدت  02روز خورانده شد و پس از طي زمان  02روزه موشها تشریح شدند و بافت طحال جدا و در اسید حل گردید و میزان اكسید
روي رسوب كرده در بافت به روش جذب اتمي اندازه گیري شد .با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده ميشود كه گروههـاي مصـر
كننده نانوذرات اكسید روي نسبت به گروه كنترل داراي تاثیرات معنيدار شدهاند .رسوب نانوذرات اكسید روي كه به صورت آشامیدني به
مدت  02روز در گروههاي تجربي مذكور مورد بررسي قرار گرفت ،اثرات معنيدار بر طحال داشته است.
کلمات کلیدی :نانوذرات ،اكسید روي ،طحال ،موش سوري.

مقدمه
فنآوري نانو (نانوتکنولوژي) واژهاي است كه به تمام

كرده است جنبههاي غیر مفیدي را نیز به همراه داشته

فناوريهاي پیشرفته در عرصه كار با مقیاس نانو اطالق

است اكسید روي یك تركیب غیر آلي با فرمول ZnO

ميشود .معموالً منظور از مقیاس نانو ابعادي در حدود 0

است .این ماده معموال به شکل یك پودر سفید رنگي بوده

تا  022نانومتر ميباشد (0نانومتر یك میلیاردم متر است).

كه به طور گستردهاي به عنوان افزودني به مواد و

در این دهه ،نانوتکنولوژي به روش امیدواركنندهاي براي

محصوالت متعدد ازجمله پالستیك ،سرامیك ،شیشه،

پژوهشهاي تکویني و درماني تبدیل شده است .به همین

سیمان ،الستیكها مثل الستیك ماشین ،روان كنندهها،

دلیل ،دانشمندان زیادي را بر آن داشته تا از ویژگيهاي

رنگها ،پمادهاي ضد آفتاب ،چسب ،مهر و موم ،رنگدانه-

منحصر به فرد نانو مواد براي تحقیقات مختلفي بهره

ها ،مواد غذایي ،باتري ،حریق ،نوارهاي كمكهاي اولیه و

گیرند .نانو ،فناوري ریزسازي مواد ميباشد .این مواد ،در

غیره استفاده ميشود [ .]02ساخت و به كارگیري مواد

اندازههاي نانو ،داراي خواصي بسیار متفاوت از خواص

مختلف سنتتیك ،سالمت موجودات زیادي را تحت تاثیر

همان مواد به صورت معمول یا توده هستند .بنابراین امید

خود قرار داده است .ورود نانو ذرات اكسیدروي به بدن

زیادي براي حل مشکالت اساسي تشخیص و درمان

موجودات ،از طرق مختلفي مانند پوست،استنشاق و

بیماري ها به وجود آمده است .امروزه پیشرفتهاي علمي

خوراك انجام ميشود [ .]00این نانوذرات ميتوانند از

و صنعتي عالوه بر جنبههاي مفیدي كه براي بشر ایجاد

جداره رگهاي خوني و همچنین جفت عبور كنند در
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نتیجه ،به راحتي ميتوانند با ملکولهاي مستقر بر روي

یه صورت تزریقي به مدت سي روز به موشهاي

سطح یا داخل سلولها تعامل داشته باشند .این مسئله

صحرائي تزریق گردید.بعد از اتمام دوره و مشاهدهي

باعث ميشود سالمتي موجودات زنده زیادي تحت تاثیر

نتایج به این نتیجه رسیدند كه اكثر تغییرات در اثر فلز

قرار گیرد [ .]01 ،7نانوذرات داراي ویژگيهاي بسیار

روي بر روي كبد ،كلیه و طحال برگشتپذیر یوده است

خاص شیمیایي و فیزیکي از نظر اندازه ،شکل و نسبت

[ .]0طحال بزرگترین عضو لنفاوي است كه در انسان

باالي سطح به حجم ميباشند .این صفات كاربرد آنها را

خون را تصفیه ميكند و به علت داشتن تعداد زیاد سلول

در بسیاري از موارد پزشکي و بیولوژیك مناسب ساخته

فاگوسیتي نقش دفاعي مهمي در مقابل آنتيژنهایي كه در

است .گاهي اندازه آنها كوچکتر و یا در حد ساختارهاي

جریان خون ميرسند یازي ميكند .در تحقیق حاضر،

سلولي ،ویروس ،پروتئین و یا یك ژن ميباشد [.]2 ،1

اثرات جانبي دوزهاي مختلف  022و  022میليگرم بر

این مواد پس از تزریق به جانوران به سرعت در اكثر

كیلوگرم نانوذرات اكسیدروي از طریق آشامیدني با

اندامها و بافتها توزیع شده و پدیده جذب سلولي آن ها

بررسي میزان رسوب این ذرات به مدت  02روز در

بسیار شدید ميباشد .امروزه به منظور كاربرد مفید و موثر

طحال مورد مطالعه قرار ميگیرد.

نانوذرات در سیستمهاي بیولوژیك ،پوششهاي مختلفي

مواد و روش کار

نظیر آلبومین ،دكستران ،پلياتیلن گالیکول ،پلي اتیلن

موشهاي سوري نژاد ویستار از انیستیتو پاستور ایران تهیه

اكسید ،آسپارتیكاسید و غیره بر سطح آن ها ایجاد

گردید موشها حدود 0ماه و وزنهاي  00تا 12گرم وزن

ميگردد .حضور چنین پوششهایي به پایداري نانوذرات

تقریبي و از هر موش فقط یكبار استفاده ميشد .محل

در محلولهاي بیولوژیك و گردش خون ،توزیع بافتي و

نگهداري و انجام تحقیق در بخش نگهداري حیوانات

همچنین به ورود این مواد به سلولها و كاهش اثر سمي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان كه داراي شرایط

آنها كمك ميكند .در این میان نانوذرات اكسید روي منافع

استاندارد ،چرخه روشنایي و تاریکي  00ساعته ،دماي

زیادي براي كاربرد در زمینههاي مختلف دارند .ازجمله

نسبي  00±0درجه ي سانتیگراد ورطوبت نسبي  62تا 12

كاربردهاي آن در كرمهاي پوستي براي جلوگیري از

نگهداري شدند .روزانه غذا و شیشههاي آب آنها كنترل

آفتابزدگي ،بیوسنسور ،افزودنيهاي غذایي ،پیگمانها،

گردید .روش كار به چند مرحله تقسیم ميشود :در

تولید رزین و مواد الکترونیك است [. .]6عالوه براین ،به

مرحلهي اول كه 02روز طول ميكشد ،براي هر غلظت

علت خاصیت ضد باكتریایي نانوذرات روي ،امکان كاربرد

تعریف شده 02 ،سر موش نیاز است .از هر موش فقط

آن در داروهاي پیشگیري كننده .بر علیه میکروبهاي

یكبار استفاده شده است .موشها از انستیتوپاستور تهران

مرتبط با بیماريها و عفونتها وجود دارد [ .]09تحقیقات

تهیه گردید .حیوانات در شرایط آزمایشگاهي كنترل شده

بسیاري در رابطه با تأثیر سمي نانوذرات اكسید روي بر

و در اتاق حیوانات در دماي  00±0درجه ،رطوبت نسبي

روي میکروارگانیسمها انجام شده است .كه نشان ميدهد

 62تا  12درصد وتناوب روشنایي و تاریکي  00ساعته

نانوذرات اكسید روي باعث مهار رشد چشمگیرباكتري و

نگهداري حیوانات از غذاي خشك استاندارد استفاده شد.

محافظت از سلولهاي روده اي در مقابل آسیب ناشي از

جهت انجام كار عملي ابتدا موشها وزن شده و به سه

سمیت روده  .]5[ E.coliمطالعهاي كه توسط سهرابي و

گروه تقسیم شدند .در مرحلهي بعد هر یك موش در

همکارانش در سال  0022بر روي اثرات مزمن فلز روي

داخل یك قفس  pvcقرار گرفت .سپس در مرحلهي

بر بافتهاي كبد ،كلیه و طحال در موش صحرائي نر
صورت گرفت ،در این مطالعه دوز 02میليگرم/كیلوگرم
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بعدي حیوانات محلول را به شرح زیر به مدت  02روز به

صا

صورت آشامیدني دریافت كردند.

نانواكسید روي اندازهگیري شد.

 -0گروه تجربي  :Iموشهاي دریافت كننده نانوذرات

شدند و با دستگاه جذب اتمي ،میزان رسوب

نتایج

روي به میزان 022mg/kg

بر اساس بررسيهاي انجام شده بر روي بافت طحال و

 -0گروه تجربي :пموشهاي دریافت كننده نانوذرات

میزان رسوب نانوذرات اكسید روي در طحال موش

روي و به میزان 022mg/kg

سوري ماده كه به مدت  02روز به صورت آشامیدني در

 -0گروه كنترل :موشهاي دریافت كننده آب معمولي

معرض نانواكسید روي قرار گرفته بودند نشان داد كه در

(آب مقطر).

گروههاي مختلف تجربي اختال

پس از  02روز موشها توسط اتر بیهوش و كالبدشکافي

كنترل مشاهده شده است .نتایج را در نمودارهاي  0 ،0و

شدند .طحال موشها از بدن جدا و سپس وزن تر طحال

 0مشاهده ميباشد .نتایج نمودار  0نشان ميدهد كه در

اندازهگیري شد و طحالها در آون به مدت  0ساعت در

گروه هاي تجربي  0افزایش معنيدار ( )p<2/20در جذب

دماي  62درجه قرار گرفتند جهت خشك شدن نمونهها،

نانواكسید روي در بافت طحال نسبت به گروه كنترل دیده

سپس نمونهها در لولههاي آزمایش قرار گرفتند و

ميشود .نتایج نمودار  0نشان ميدهد كه در گروه هاي

اسیدنیتریك مرك آلمان به میزان  0سيسي به آنها اضافه

تجربي  0و  0افزایش معنيدار ( )p<2/20در جذب

گردید و به مدت  0روز در اسیدنیتریك قرار گرفتند

نانواكسید روي در بافت طحال نسبت به گروه كنترل دیده

سپس بعد از گذشت  0روز با بنماري در  52درجه -

ميشود .نتایج نمودار  0نشان ميدهد كه در گروه تجربي

سانتيگراد به مدت  19دقیقه حرارت دیدند و  0سي سي

 0افزایش معنيدار ( )p<2/20در جذب نانواكسید روي

آب اكسیژنه به آنها اضافه گردید و توسط كاغذ صافي،

در بافت طحال نسبت به گروه كنترل دیده ميشود.
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بحث
مطالعهي مواد در مقیاس نانو در علوم مختلف ،از جمله

نارسایيهاي ژنتیکي هستند بیشتر در معرض خطر قرار

پزشکي ،داروسازي ،صنعت و غیره از اهمیت ویژهاي

دارند .اینها تأثیراتي است كه در علم اپیدمیولوژي و در

برخوردار است.نانوتکنولوژي راه را براي به دست آوردن

بحث ذرات كه در بیماريهاي قلبي و عروقي و تنفسي

مزایاي بیشتر این علم براي تمام علوم كاربردي و

نقش دارند .تحقیقات امروزي بیشتر بر روي اثرات

مهندسي یا استفاده در پزشکي از قبیل معالجه و درمان،

نانوذراتها بر روي زندگي انسان و محیط متمركز شده

تشخیص و اثر داروها باز ميكند .پیشرفت در

است .سیستم ایمني بدن نقش تعیینكننده در توزیع

نانوتکنولوژي در تمام موارد مهم و تأثیرگذار است .با

نانوذرات در بدن دارد .مانند بقیه سیستمهاي كلوئیدي،

وجود چشماندازهاي روشن براي آینده نانوتکنولوژي

نانوذراتي كه به بدن تزریق ميشوند سریعا شيء خارجي

بسیاري از تالشهاي انسان ممکن است به طور عمدي یا

تلقي شده و به وسیله سیستم  MPSحذ

ميشوند.

غیر عمدي سالمت انسان و محیط را به خطر بیندازد ،به

سیستم  MPSیك نام كلي براي سلولهاي فاگوسیتیك

ویژه گروهي از جمعیت كه مستعد بیماريها و

مونوكالر است كه در تمام بدن یا بافتهاي مشخص
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(ماكروفاژهاي بافتي) یا به صورت آزاد (مونوسیتهاي در

وریدچه و شریانچه ميباشد .یکي از ویژگيهاي

حال چرخش) در بدن یافت ميشوند .سیستم ایمني بدن

سینوزئیدها این است كه رگهاي موج دار نامنظمياند كه

شامل كبد ،طحال ،شش و مغز استخوان است و لذا ذرات

فضاي دروني آنها وسیع است و تا  12میکرومتر ممکن

پس از تزریق در این عضوها توزیع ميشوند .به عنوان

است وسعت داشته باشد ،لذا در این رگها جریان خون

مثال از آنجا كه ماكروفاژهاي زیادي در كبد وجود دارند

آهسته و زمان ارتباط بافت و خون به دلیل همین آهسته

(سلولهاي كوپفر) پس از تزریق نانوذرات62-52 ،

بودن جریان خون افزایش خواهد داشت كه ميتواند

درصد دز تزریقي در كبد جذب مي شود و  0تا 02

جذب ر ا تحت اثر خود در طحال افزایش دهد [.]0

درصد در شش و  0تا  02درصد هم در طحال و مقدار

همچنین علت كاهش وزن طحال نسبت به وزن بدن را

كمي هم در مغز استخوان تجمع ميیابد [ .]0بسیاري از

ميتوان اینگونه توجیح كرد كه احتماالً در بافت طحال

مواد به آساني جذب بدن نميشوند ،براي مثال قطبي

نکروز صورت گرفته است .همانطور كه در نتایج حاصل

بودن مولکول موجب ميشود كه به سادگي از غشاء

مشاهده ميشود جذب موثري در طحال صورت گرفته

سلولها عبور نکند .توانایي جذب ،اغلب تحت عنوان

است.

دسترسي زیستي از راه خوراكي توصیف ميشود .نسبت

نتیجهگیری

حداكثر غلظت تركیب وقتي از طریق خوراكي گرفته مي-

در تحقیق حاضر به نظر ميرسد كه مصر

شود به حداكثر غلظت همان دوز كه به طور مستقیم به

دوزهاي مختلف نانوذرات اكسید روي ( 022و 022

جریان خون تزریق شده است ،تعیین كنندهي دسترسي

میليگرم بر كیلوگرم) قادر است در مدت زمان  02روز بر

زیستي از راه خوراكي است [ .]1با توجه به كاربردهاي

عملکرد طحال اثر بگذارد و همچنین باعث افزایش وزن

فراوان نانوذرات اكسید روي در زمینه بیولوژیك و

اندام طحال و بزرگ شدن این اندام شود .در نهایت با

پزشکي ،نظیر درمان تومور ،انتقال ژن و دارو و نشاندار

توجه به شباهت فیزیولوژیك موش و انسان از تعمیم

كردن سلولها و ماكرومولکولها [ ،]9قبل از هر چیز،

نتایج این مطالعه ميتوان در زمینه جلوگیري از آسیبهاي

بررسي اثرات احتمالي سمي و نامطلوب این مواد بر روند

طحال در حین استفاده از نانوذرات اكسید روي استفاده

رشد ،تکثیر و بقاي سلولها و جانداران اهمیت بسیار

نمود.

زیادي دارد [ ،]2كه نتایج این تحقیقات ميتواند ضمن

آشامیدني

تشکر و قدردانی

آگاه كردن پژوهشگران در زمینه هاي كاربردي نانوذرات

این مقاله منتج از پایاننامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

از اثرات مضر آن ها ،اطالعاتي را در اختیار افراد و

اسالمي واحد دامغان ميباشد و از خانم زهرا رمضاني

مؤسساتي كه در حیطه ساخت و تولید این مواد فعالیت

براي همکاري بيدریغ و صمیمانه تشکر و قدرداني مي-

ميكنند قرار دهد تا اقدامات مؤثري را در جهت تغییر

شود.

روش ساخت و اتخاذ روشهایي كه بتواند از اثرات منفي
و سمي نانوذرات بکاهد ،انجام دهند [ 00و  .]06با توجه
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