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 های طحال موش بر رویاکسید روی  بررسی میزان رسوب دوزهای مختلف نانوذرات

  ماده سوری

 ، ویدا حجتی*عبدالحسین شیروی، کرمانشاهی رامونا کسری

 دانشگاه آزاد اسالمی، دامغان، ایرانواحد دامغان،  شناسی،گروه زیست
shiravi738@yahoo.comمسئول مکاتبات: *

 

 41/4/91تاریخ پذیرش:                    41/6/93تاریخ دریافت:   

 چکیده

 اثـرات  زمینه در كمتري مطالعات تاكنون هاي بیولوژیك، سیستم در آن مفید كاربردهاي و اكسیدروي نانوذرات روزافزون تولید به توجه با

رسوب نانوذرات اكسـید روي بـر روي   ، بدین منظور در این تحقیق به بررسي میزان صورت گرفته است جانداران بدن بر مواد این جانبي

-در گـروه  NMRIسوري ماده نژاد  سر موش 02. در این مطالعه تجربي پرداخته شده است NMRIهاي سوري ماده نژاد طحال در موش

شامیدني به صورت آ گرم بر كیلوگرممیلي 022، 022هاي  هاي تجربي و كنترل مورد بررسي قرار گرفتند. نانوذرات اكسید روي  با غلظت

و میزان اكسید  ها تشریح شدند و بافت طحال جدا و در اسید حل گردیدروزه موش 02روز خورانده شد و پس از طي زمان  02به مدت 

هـاي مصـر    شود كه گروهبا توجه به نتایج به دست آمده مشاهده مي روي رسوب كرده در بافت به روش جذب اتمي اندازه گیري شد.

اند. رسوب نانوذرات اكسید روي كه به صورت آشامیدني به دار شدهید روي نسبت به گروه كنترل داراي تاثیرات معنيكننده نانوذرات اكس

 دار بر طحال داشته است.  هاي تجربي مذكور مورد بررسي قرار گرفت، اثرات معنيروز در گروه 02مدت 

 .، موش سورينانوذرات، اكسید روي، طحال کلیدی:کلمات 

 مقدمه

به تمام  اي است كهواژه)نانوتکنولوژي( آوري نانو فن

هاي پیشرفته در عرصه كار با مقیاس نانو اطالق فناوري

 0معموالً منظور از مقیاس نانو ابعادي در حدود  شود.مي

 نانومتر یك میلیاردم متر است(.0) باشدنانومتر مي 022تا 

براي  ايندهكنامیدوار روش به نانوتکنولوژي دهه، این در

همین  به .است شده تبدیل درماني و تکویني هايپژوهش

هاي ویژگي از تا داشته آن بر را زیادي دانشمندان دلیل،

 بهره مختلفي تحقیقات براي مواد نانو فرد به منحصر

 در مواد، اینباشد. مي مواد ریزسازي فناوري نانو،. گیرند

 خواص زا متفاوت بسیار خواصي داراي هاي نانو،اندازه

 امید بنابراین .هستند توده یا معمول به صورت مواد همان

 درمان و تشخیص اساسي حل مشکالت براي زیادي

 علمي هايپیشرفت امروزه .آمده است وجود به ها بیماري

 ایجاد بشر براي كه مفیدي هايجنبه بر صنعتي عالوه و

 داشته همراه به نیز را مفیدي غیر هاياست جنبه كرده

 ZnOفرمول  با آلي غیر تركیب یك اكسید روي است

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

 و مواد به افزودني عنوان به گستردهاي طور به كه

 شیشه، سرامیك، پالستیك، ازجمله متعدد محصوالت

 ها،كننده روان ماشین، الستیك مثل هاالستیك سیمان،

-رنگدانه موم، و مهر چسب، آفتاب، ضد پمادهاي ها،رنگ

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

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

 تاثیر تحت را موجودات زیادي سالمت سنتتیك، مختلف

 بدن به اكسیدروي ذرات نانو ورود. است داده قرار خود

 و ت،استنشاقپوس مانند مختلفي طرق از موجودات،

 توانند ازمي نانوذرات این .[00] شودمي انجام خوراك

 در كنند عبور جفت همچنین و خوني هايرگ جداره
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 روي بر مستقر هايملکول با توانندمي راحتي به نتیجه،

 مسئله این .باشند داشته تعامل هاسلول داخل سطح یا

 تاثیر تحت زیادي زنده موجودات سالمتي شودمي باعث

 بسیار هايداراي ویژگي . نانوذرات[01 ،7] گیرد قرار

نسبت   و شکل اندازه، نظر از فیزیکي و شیمیایي خاص

 را آنها كاربرد صفات این. باشندمي حجم سطح به باالي

 ساخته مناسب بیولوژیك پزشکي و موارد از بسیاري در

ساختارهاي  حد در یا و كوچکتر آنها اندازه گاهي. است

 .[2 ،1] باشدمي ژن یك یا و پروتئین روس،وی سلولي،

 اكثر در به سرعت جانوران به تزریق از پس مواد این

 ها آن سلولي جذب پدیده و شده توزیع هابافت و هااندام

 موثر و مفید كاربرد منظور به امروزه. باشدمي شدید بسیار

 مختلفي هايپوشش بیولوژیك، هايسیستم در نانوذرات

 اتیلن پلي گالیکول، اتیلنپلي دكستران، ،آلبومین نظیر

 ایجاد ها آن سطح بر غیره و اسیدآسپارتیك اكسید،

 پایداري نانوذرات به هایيپوشش چنین حضور. ددگرمي 

 و بافتي توزیع خون، گردش و بیولوژیك هايمحلول در

 سمي اثر كاهش و هاسلول به این مواد ورود به همچنین

 منافع روي اكسید نانوذرات میان ینا كند. درمي كمك آنها

 زجمله. ادارند مختلف هايزمینه در كاربرد براي زیادي

 از جلوگیري پوستي براي هايكرم رد آن كاربردهاي

 ها،پیگمان غذایي، ياهبیوسنسور، افزودني زدگي،آفتاب

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

 كاربرد امکان روي، نانوذرات یيباكتریا ضد خاصیت علت

 هايمیکروب علیه بر كننده. پیشگیري داروهاي در آن

 تحقیقات .[09] دارد وجود هاعفونت و هابیماري با مرتبط

 بر روي اكسید نانوذرات سمي تأثیر با رابطه در بسیاري

 دهدمي نشان كه .است شده ها انجاممیکروارگانیسم روي

 چشمگیرباكتري و رشد مهار ثباع روي اكسید نانوذرات

 از ناشي آسیب مقابل در اي روده هايسلول از محافظت

اي كه توسط سهرابي و مطالعه. E.coli [5] روده سمیت

بر روي اثرات مزمن فلز روي  0022همکارانش در سال 

هاي كبد، كلیه و طحال در موش صحرائي نر بر بافت

/كیلوگرم گرممیلي02صورت گرفت، در این مطالعه دوز 

هاي یه صورت تزریقي به مدت سي روز به موش

ي صحرائي تزریق گردید.بعد از اتمام دوره و مشاهده

نتایج به این نتیجه رسیدند كه اكثر تغییرات در اثر فلز 

 پذیر یوده استروي بر روي كبد، كلیه و طحال برگشت

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

كند و به علت داشتن تعداد زیاد سلول مي خون را تصفیه

هایي كه در ژنفاگوسیتي نقش دفاعي مهمي در مقابل آنتي

در تحقیق حاضر، كند. رسند یازي ميجریان خون مي

گرم بر میلي 022و  022اثرات جانبي دوزهاي مختلف 

كیلوگرم نانوذرات اكسیدروي از طریق آشامیدني با 

روز در  02به مدت بررسي میزان رسوب این ذرات 

 گیرد.طحال مورد مطالعه قرار مي

 مواد و روش کار

پاستور ایران تهیه  هاي سوري نژاد ویستار از انیستیتوموش

گرم وزن 12تا  00هاي ماه و وزن0ها حدود گردید موش

شد. محل بار استفاده ميتقریبي و از هر موش فقط یك

انات نگهداري و انجام تحقیق در بخش نگهداري حیو

دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان كه داراي شرایط 

ساعته، دماي  00استاندارد، چرخه روشنایي و تاریکي 

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

نها كنترل آب آهاي روزانه غذا و شیشهشدند.  نگهداري

در  :شودبه چند مرحله تقسیم مي روش كار .گردید

كشد، براي هر غلظت روز طول مي02ه ي اول كمرحله

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

ها از انستیتوپاستور تهران بار استفاده شده است. موشیك

تهیه گردید. حیوانات در شرایط آزمایشگاهي كنترل شده 

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

ساعته  00یي و تاریکي درصد وتناوب روشنا 12تا  62

نگهداري حیوانات از غذاي خشك استاندارد استفاده شد. 

ها وزن شده و به سه جهت انجام كار عملي ابتدا موش

ي بعد هر یك موش در در مرحله. گروه تقسیم شدند

ي قرار گرفت. سپس در مرحله pvcداخل یك قفس 
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روز به  02بعدي حیوانات محلول را به شرح زیر به مدت 

 صورت آشامیدني دریافت كردند.

ي دریافت كننده نانوذرات ها: موشIگروه تجربي  -0

 mg/kg022روي به میزان 

هاي دریافت كننده نانوذرات : موشпگروه تجربي -0

 mg/kg022روي و به میزان 

هاي دریافت كننده آب معمولي گروه كنترل: موش -0

 )آب مقطر(.

هوش و كالبدشکافي ها توسط اتر بیروز موش 02پس از 

ها از بدن جدا و سپس وزن تر طحال شدند. طحال موش

ساعت در  0ها در آون به مدت گیري شد و طحالاندازه

ها، درجه قرار گرفتند جهت خشك شدن نمونه 62دماي 

هاي آزمایش قرار گرفتند و ها در لولهسپس نمونه

ه سي به آنها اضافسي 0اسیدنیتریك مرك آلمان به میزان 

روز در اسیدنیتریك قرار گرفتند  0گردید و به مدت 

- درجه 52ماري در روز با بن 0سپس بعد از گذشت 

سي سي  0دقیقه حرارت دیدند و  19گراد  به مدت سانتي

ها اضافه گردید و توسط كاغذ صافي، آب اكسیژنه به آن

صا  شدند و با دستگاه جذب اتمي، میزان رسوب 

 گیري شد.نانواكسید روي اندازه

  نتایج

هاي انجام شده بر روي بافت طحال و بر اساس بررسي

میزان رسوب نانوذرات اكسید روي در طحال موش 

روز به صورت آشامیدني در  02سوري ماده كه به مدت 

معرض نانواكسید روي قرار گرفته بودند نشان داد كه در 

دار نسبت به گروه هاي مختلف تجربي اختال  معنيگروه

و  0 ،0ترل مشاهده شده است. نتایج را در نمودارهاي كن

دهد كه در نشان مي 0نمودار نتایج  باشد.مشاهده مي 0

( در جذب >20/2pدار )افزایش معني 0گروه هاي تجربي 

نانواكسید روي در بافت طحال نسبت به گروه كنترل دیده 

دهد كه در گروه هاي نشان مي 0نمودار  نتایج شود.مي

( در جذب >20/2pدار )افزایش معني 0و  0تجربي 

نانواكسید روي در بافت طحال نسبت به گروه كنترل دیده 

دهد كه در گروه تجربي شان مين 0نمودار نتایج  شود.مي

( در جذب نانواكسید روي >20/2pدار )افزایش معني 0

 شود.در بافت طحال نسبت به گروه كنترل دیده مي
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 انحرا  معیار نانواكسید روي در بافت طحال ±میانگین ـ0نمودار 

a20/2 دار در سطح: اختال  معني p< و b: 29/2دار در سطح اختال  معني p<. 
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-اختال  معني: b و >p 20/2 در سطحدار : اختال  معنيa. رم  بافت طحالگانحرا  معیار نانواكسید روي در یك  ±میانگینـ 0نمودار 
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 .>29/2pدار در سطح اختال  معني :b و >p 20/2 دار در سطح: اختال  معنيa. انحرا  معیار اندیس طحال ±میانگین ـ0نمودار 
 

 

  بحث

ه از جمل ي مواد در مقیاس نانو در علوم مختلف،مطالعه

اي از اهمیت ویژه غیرهپزشکي، داروسازي، صنعت و 

نانوتکنولوژي راه را براي به دست آوردن برخوردار است.

مزایاي بیشتر این علم براي تمام علوم كاربردي و 

مهندسي یا استفاده در پزشکي از قبیل معالجه و درمان، 

كند. پیشرفت در  تشخیص و اثر داروها باز مي

مهم و تأثیرگذار است. با   در تمام مواردنانوتکنولوژي 

اندازهاي روشن براي آینده نانوتکنولوژي  وجود چشم

هاي انسان ممکن است به طور عمدي یا  بسیاري از تالش

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

ها و  ویژه گروهي از جمعیت كه مستعد بیماري

ر در معرض خطر قرار هستند بیشت  هاي ژنتیکي نارسایي

و در   كه در علم اپیدمیولوژي است ها تأثیراتي این. دارند

هاي قلبي و عروقي و تنفسي  بحث ذرات كه در بیماري

بر روي اثرات  نقش دارند. تحقیقات امروزي بیشتر

ها بر روي زندگي انسان و محیط متمركز شده  نانوذرات

وزیع كننده در تاست. سیستم ایمني بدن نقش تعیین

هاي كلوئیدي،  نانوذرات در بدن دارد. مانند بقیه سیستم

شيء خارجي   شوند سریعانانوذراتي كه به بدن تزریق مي

. شوند حذ  مي MPS سیستمتلقي شده و به وسیله 

هاي فاگوسیتیك  یك نام كلي براي سلول MPS سیستم

 هاي مشخص بدن یا بافت مونوكالر است كه در تمام
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هاي در  )مونوسیت فتي( یا به صورت آزاد)ماكروفاژهاي با

شوند. سیستم ایمني بدن یافت مي در بدن (حال چرخش

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

شوند. به عنوان پس از تزریق در این عضوها توزیع مي

 مثال از آنجا كه ماكروفاژهاي زیادي در كبد وجود دارند

 62-52تزریق نانوذرات، پفر( پس از وهاي ك )سلول

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

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

بسیاري از  .[0] یابدكمي هم در مغز استخوان تجمع مي

شوند، براي مثال قطبي مواد به آساني جذب بدن نمي

شود كه به سادگي از غشاء بودن مولکول موجب مي

ها عبور نکند. توانایي جذب، اغلب تحت عنوان سلول

شود. نسبت توصیف مي دسترسي زیستي از راه خوراكي

-حداكثر غلظت تركیب وقتي از طریق خوراكي گرفته مي

شود به حداكثر غلظت همان دوز كه به طور مستقیم به 

ي دسترسي جریان خون تزریق شده است، تعیین كننده

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

 و بیولوژیك زمینه در روي اكسید نانوذرات فراوان

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

چیز،  هر از قبل ،[9] هاماكرومولکول و هاسلول كردن

 روند بر مواد این نامطلوب و سمي احتمالي اثرات بررسي

 بسیار اهمیت انجاندار و هاسلول بقاي و تکثیر رشد،

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

 نانوذرات كاربردي هاي زمینه در كردن پژوهشگران آگاه

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

 فعالیت مواد این تولید و ساخت حیطه در كه مؤسساتي

 تغییر جهت در را اقدامات مؤثري تا دهد قرار كننديم

 منفي اثرات از بتواند كه هایيروش اتخاذ و ساخت روش

. با توجه [06و  00] دهند انجام بکاهد، نانوذرات سمي و

توان نتیجه گرفت كه ورود به تحقیقات مختلف مي

نانوذرات اكسیدروي به بافت طحال به این دلیل است كه 

باشد كه این سینوزوئیدها سینوزئیدهایي ميطحال داراي 

ي بین هاي ویژه منظمي هستند كه معموالً در فاصلهئینهمو

دو رگ بزرگتر قرار دارند. در طحال سینوزئید، رابط بین 

هاي باشد. یکي از ویژگيوریدچه و شریانچه مي

اند كه هاي موج دار نامنظميها این است كه رگسینوزئید

میکرومتر ممکن  12تا  ها وسیع است وفضاي دروني آن

ها جریان خون داشته باشد، لذا در این رگ است وسعت

آهسته و زمان ارتباط بافت و خون به دلیل همین آهسته 

تواند بودن جریان خون افزایش خواهد داشت كه مي

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

همچنین علت كاهش وزن طحال نسبت به وزن  بدن را 

در بافت طحال  تماالًتوان اینگونه توجیح كرد كه احمي

حاصل  نتایجنکروز صورت گرفته است. همانطور كه در 

شود جذب موثري در طحال صورت گرفته مشاهده مي

 است.

 گیرینتیجه

رسد كه مصر  آشامیدني در تحقیق حاضر به نظر مي

  022 و 022دوزهاي مختلف نانوذرات اكسید روي )

روز بر  02 ( قادر است در مدت زمانگرم بر كیلوگرممیلي

بگذارد و همچنین باعث افزایش وزن  عملکرد طحال اثر

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

توجه به شباهت فیزیولوژیك موش و انسان از تعمیم 

هاي توان در زمینه جلوگیري از آسیبنتایج این مطالعه مي

ه از نانوذرات اكسید روي استفاد هطحال در حین استفاد

 نمود.
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