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آنزیم های کبدی ،کلرید نیکالل،
مالالالوح االالالحرایی ،نالالالانو ذرات
نیکل ،هیستوپاتولوژی.
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اهداف سمیت فلزات و ترکیبات آن با خواص فیزیکوشیمیایی تعییا میشود .بنابرایا ،فلالزات ممکالا اسالت بالرای
اتصا به سایت های بیولوژیکی به راابت بپردازند و در نتیجه باعث عملکرد نادرست ماکرومولکو های بیوشالیمیایی
شوند .ایا مطالعه با هدف بررسی سمیت نانوذره نیکل در مقایسه با کلرید نیکالل بالر فعالیالت آنالزیمهالای کبالدی و
بررسی تغییرات هیستوپاتولوژی بافت کبد در موح احرایی نر انجام شد.
مواد و روشها در ایا مطالعة تجربی 34 ،سر موح احرایی نر بالغ به  1گروه تجربی ،یال گالروه کنتالر و یال
گروه شم تقسیم شدند .گروههای تجربی ،نانو ذرات نیکالل و کلریالد نیکالل بالا غلظالت  03 ، 3و  03میلالیگالرم بالر
کیلوگرم بهاورت درون افاای دریافت کردند .پس از ی هفته تزریق ،خون و نمونة بافتی برای آنالیز ذمال آوری
شد .سنجش فعالیت آنزیمهای کبدی و مطالعات هیستوپاتولوژی انجام شد .نتایج با استفاده از آنوا وتست تعقیبالی
توکی آنالیز شد.
یافتهها فعالیت آنزیمهای  ASTو ALPدر دوزهای مختلف نانوذره نیکل و کلرید نیکل و فعالیت  LDHدر دوزهالای
مختلف کلرید نیکل تغییرات معناداری در گروههای مورد مطالعه نشالان داد  .)p<5/53مطالعالات هیسالتوپاتولوژی
کبد حاکی از تغییرات وابسته به دوز در موحهای تیمار شده با کلرید نیکل و نانوذره نیکل نسبت به گالروه کنتالر
بود .تغییراتی شامل نکروز ،پرخونی ،آپاپتوز و استئاتوهپاتیت پس از ارار گرفتا در معر دوزهای مختلف مشاهده
شد.
نتیجهگیری افزایش غلظت آنزیم های کبدی و تغییرات هیستوپاتولوژی کبد سمیت نانوذره نیکل و کلرید نیکل را
تأیید میکند.
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غذا و تنباکو در معالر نیکالل االرار دارد .در ایالا میالان ،غالذا
مهمتریا مسیر ورود نیکالل در بالدن انسالان اسالت کاله ذالذب
متوسط روزانة آن 5/0تا  5/4میلیگرم اسالت و دود سالیگار در

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،آذر و دی ،2931دورة  ،10شمارة 0

باشد تأریر آن بر کبد و متابولیسم آن است .بنالابرایا هالدف از
ایا پژوهش بررسی ارر سیتوتوکسی نانو ذرات نیکل و کلرید
نیکالالالل بالالالر پارامترهالالالای بیوشالالالیمیایی خالالالون و تغییالالالرات
هیستوپاتولوژی کبد در مد موح احرایی است که میتوانالد
افق ذدیدی را در رابطه با چالشهای موذود باز نماید.

مواد و روشها
در ایا مطالعة تجربی 34 ،سر موح احرایی نر ویسالتار بالالغ
با محدودة سنی  03-00هفته و محدودة وزن005-015گرم از
انستیتو پاستور آمل خریداری شدند .موحها در اتاق حیوانالات
دانشگاه مازندران تحت شرایط استاندارد ،دمالای  04±0درذالة
سانتالالالالیگالالراد و رطوبالالت حالالدود 15±05دراالالد دورة نالالوری
00سالاعت روشنایی و00ساعت تاریکی نگهداری شدند و آب و
غذای مخصوص به شکل پیلت همواره در دسترس آنهالا االرار
داشت .آزمایشها روی تمالامی مالوحهالای مالورد آزمالایش در
شرایط کاممً یکسان و رعایت شرایط اسالتاندارد مطالابق ااالو
اخمایِ کالار بالا حیوانالات آزمایشالگاهی در دانشالگاه مازنالدران
اورت گرفالت .معیارهالای ورود باله مطالعاله شالامل نالر بالودن
موحها ،استفاده از موح احرایی نژاد ویستار ،محدودة سالنی
 03-00هفته و محدودة وزن005-015گرم ،اسالتفاده از روح
تزریق درون افاای ،سممت کامل مالوحهالا و عالدم اسالتفادة
پیشیا از هرگونه ترکیبات شیمیایی بود .معیارهالای خالرو از
مطالعه شامل مشاهدة هرگونه بیمالاری ،عفونالت یالا التهالاب در
هنگام آزمایش ،مؤنث بودن و عدم تناسب وزنی و سنی موح با
مطالعة حاضر بود.
در ایا پژوهش تجربی 34موح احرایی نر بالغ به  4گروه
 1تایی شامل ی گروه کنتر  ،ی گروه شم و  1گروه تجربی
به طور تصادفی تقسیم بندی شالدند .بالرای انجالام ایالا مطالعاله
نانوذره نیکل با شکل ظاهری کروی ،رنگ سیاه و درذه خلوص
33دراد از شرکت سیگما آلدریج و کلرید نیکل بهاورت هگزا
هیدرات با شکل ظاهری بلوری ،رنالگ سالبز و دراالد خلالوص
33در اد از شرکت مرگ آلمان خریالداری شالد .بالا توذاله باله
مطالعات انجام شده در ارتباط به دوز  LD50کلرید نیکالل ،دوز
تزریقی گروههای آزمایشی را کمتر از دوز LD50کلریالد نیکالل
تعییا کردیم] .[04مادة تزریقالی روزانالة تهیاله شالده و در هالر
مرحله ابل از تزریق به مالدت  03دایقاله در سالرم فیزیولالوژی
حل شد و با استفاده از سرنگ انسالولیا  0میلالیلیتالر از مالادة
تزریقی به اورت درون افاای به مدت یال هفتاله بالهاالورت
روزانه انجام شد .به موحهای گروه شم روزانه ی میلالیلیتالر
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درذالالة دوم اهمیالالت االالرار دارد کالاله ذالالذب متوسالالط روزانالالة آن
5/50میلیگرم اسالت] .[0 ،0در پمسالما ،نیکالل از طریالق بانالد
شالدن بالا آلبالومیا ،مالاکروگلبولیا– آلفالا  0و پلالیپپتیالدهای
کوچ و آمینواسیدها انتقالا مالییابالد .وزن مولکالولی پالاییا
کمپلکس نیکل و ا -هیستیدیا باعث می شود کاله بتوانالد باله
راحتی از غشای بیولوژیکی عبور کند] .[4نیمة عمر بیولوژیال
نیکالالل در پمسالالما  43-05سالالاعت و در ادرار  43-01سالالاعت
گزارح شد] .[3مطالعات نشان داد توانایی نیکل برای ورود باله
سلو هدف و آزادسازی یون نیکل عامالل اااللی آرالار سالمی و
کارسینوژن ،برای مشخص کالردن زیسالت سالازگاری ترکیبالات
نیکل است .غلظت نیکل داخل سلولی احتماالً مالیتوانالد علالت
فعالیت کارسینوژن بیشتر ترکیبات نیکل در مقایساله بالا نمال
نیکل محلو را توذیه کند ] .[1 ،3مکانیسم ارر ایالا عنصالر از
طریق ایجاد اتصاالت غیر برگشت با ماکرومولکو ها است و باله
همیا علت موذب اخالتم در فعالیالت بیولالوژیکی ساللو هالا
میشود .نیکل بعد از ورود به بدن مالیتوانالد باعالث آسالیب باله
بافتهای مختلفی از ذمله کبد ،کلیه ،شش و بیضه شود].[1
فناوری نانو با بهرهگیری از ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و
زیستی مواد در اندازههای کمتر از 055نانومتر در علوم و انای
مختلف کاربرد دارد .نانو ذرات به علت اندازة فوقالعاده کوچ
خود به نظر میرسد با مشکل چندانی بالرای عبالور از سالدهای
فیزیولوژیکی درون بدن مواذه نیستند و بنابرایا بهطور مؤرر از
طریق ذریان سیستم عروای در بافتهای بالدن بالهویالژه کبالد
توزی میشوند ] .[3 ،4اندازة کوچ نانو ذرات نقش مهمی در
سمیّت ایا مواد دارد .نالانو ذرات توانالایی دارنالد کاله از غشالای
سلو عبور کرده و وارد سلو شوند و بهطالور مسالتقیم باعالث
آسیب سلولی شوند .نانو ذرات به لحاظ کاربردهای فراوانی کاله
در ی دهه گذشته پیدا کردهاند بسیار مورد توذه پژوهشگران
ارار گرفتهاند] .[05میدانالیم کاله در نالانو ذرات کالاهش انالدازة
ذرات ،باعث افزایش نسبت سطح به حجم ذرات مالیشالود کاله
مهمتریا ارر ایا پدیده ،افزایش شدید خواص کاتالیسالتی نالانو
ذرات فلزی است] .[00مطالعات مختلف نشان میدهد که نالانو
ذرات اادرند گونههای فعا اکسالیژن  )ROSرا تولیالد کننالد و
سطح  ROSدرون سلو را تغییر دهند و با آسیب رساندن باله
 DNAمیتوانند به سلو ها آسیب وارد کنند] .[00آرالار سالمی
نانو ذرات از ذمله نگرانیهای بزرگی است که مصرف ایا نالانو
ذرات را با چالشهای زیادی مواذه کرده است .عوار ذالانبی
و احتمالی نانو ذرات باعث تردید در مصرف آن شالده اسالت .از
ذمله تأریرات عمدهای که نانو ذرات در بدن مالیتوانالد داشالته
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سرم فیزیولوژی  5/3دراد تزریق شد .نانو ذره نیکالل و کلریالد
نیکل با غلظتهای  03 ،3و  03میلیگرم بر کیلوگرم باله ازای
وزن بدن بهاورت درون افاای به مدت ی هفتاله بالهاالورت
روزانه به گروههای مورد آزمایش تزریالق شالد .پالس از آخالریا
تزریالق بالا رعایالالت شالرایط ناشالالتا ،خالونگیالالری از الالب تحالالت
بیهوشی عمیق اورت گرفالت .نخسالت مالوح را بالا کلروفالرم
بیهوح کرده ،ذانور را فیکس و عمل ذم آوری خون از الب
بهوسیلة سرنگ  3سیسی انجام گرفت .سپس نمونة خون باله
مدت  03دایقه با دور  4555سانتریفوژ شده تا سالرم از لختاله
ذدا شود .بعد از ذداسازی سرم خون از لخته بهوسیلة سمپلر،
نمونهها تا زمان انجام سنجشهای آنزیمی در دمای  -05درذة
سانتیگراد نگهداری شدند .برای اندازهگیری فعالیت آنزیمهای
کبدی آلکالا فسفاتاز ،آالنیا آمینو ترانسفراز ،آسپارتات آمینالو
ترانسالالفراز و الکتالالات دهیالالدروژناز از دسالالتگاه تمالالاماتوماتی ال
اتواناالیزر آلفا کمسی با بهرهگیری از کیتهای پارس آزمالون
بر نمونة سرم انجام شد .برای کالیبراسیون دستگاه از Trucal u
و برای کنتر پارامترها از Control Nاستفاده شد.
سنجش آلکالا فسفاتاز در نمونة سرم با کیت پارس آزمون
با ) )lot no 94009با روح فتومتری طبق استاندارد انجمالا
بیوشیمی آلمان ) (DGKCو طو مو  353نانومتر انجام شد.
پسازاینکه 05میکرولیتر نمونه با معرفها مخلوط شالد مقالدار
ذذب نوری اولیه را ارائت کرده و کرنومتر را به کالار انداختاله و
دایقاً بعد از  0و 0و  4دایقه ذذبهای نوری را مجالدد ارائالت
کرده و مقدار اختمفات ذذب نوری پالس از داالایق  0و0و  4را
بالالا هالالم ذم ال کالالرده و بالالر عالالدد  4تقسالالیم کالالرده و میالالانگیا
به دست آمده را در فاکتور 4344ضرب می نماییم .فعالیت آنزیم
برحسب  U/lگزارح شد .برای سنجش آالنیا آمینو ترانسفراز
در سرم بالا کیالت پالارس آزمالون بالا ) )lot no 94003بالا روح
فتومتری و بر اساس فدراسیون بیا المللالی شالیمی بالالینی و
طب آزمایشگاهی ) (IFCCدرطو مو  435نانومتر انجام شد.
پس از مخلوط کردن 055میکرولیتر نمونه با معالرفهالا مقالدار
ذذب نوری را در زمالانهالای  0و 0و  4دایقاله ارائالت کالرده و
تغییرات ذذب در فاکتور  0141ضرب کالرده و فعالیالت آنالزیم
برحسالالب  U/lگالالزارح شالالد .بالالرای سالالنجش آسالالپارتات آمینالالو
ترانسفراز در سرم با کیت پارس آزمالون ) )lot no 94006روح
فتومتری و بر اساس فدراسیون بیا المللالی شالیمی بالالینی و
طب آزمایشگاهی ) (IFCCدرطو مو  435نانومتر انجام شد.
پس از مخلوط کردن 055میکرولیتر نمونه با معالرفهالا مقالدار
ذالذب نالوری را در زمالانهالای  0و 0و  4دایقاله ارائالت کالرده
تغییرات ذذب در فاکتور  0131ضرب کالرده و فعالیالت آنالزیم

برحسب  U/lگزارح شد .برای سنجش الکتات دهیالدروژناز در
سرم با کیت پارس آزمون ) )lot no 94005از روح فتومتریال
و بالالر اسالالاس فدراسالالیون بالالیاالمللالالی شالالیمی بالالالینی و طالالب
آزمایشگاهی ) (IFCCدرطو مو  435نانومتر انجام شد .پس
از مخلالوط کالردن 055میکرولیترسالرم بالا  0555میکرولیتالالر
معالرف،پس از  0، 0و  4دایقاله ذالذبهالای نالوری ارائالت و
تغییرات ذذب در فاکتور  4103ضالرب شالد و فعالیالت آنالزیم
برحسب  U/lگزارح شد.
برای انجام مطالعالات هیسالتوپاتولوژی ،ذالانور را فالیکس و
پوست و عضله را به ترتیب ذدا کرده و سپس کبد خار شد و
پس از شستشو با محلو سرم فیزیولوژی سرد و انالدازهگیالری
دایالالق وزن ،در فرمالالالیا  05دراالالد تيبیالالت شالالدند .مراحالالل
آمادهسازی بافتی شامل آبگیری ،الکلگیری و شالفافکالردن،
نفوذ پارافیا و االبگیری انجام شد .نمونههالا همالراه بالا االالب
پارافیا توسط دسالتگاه میکروتالوم بالرح هالایی بالا ضالخامت 3
میکرون گرفته شد و به روح هماتوکسالیلیا -ائالوزیا )H&E
رنگآمیزی و بالا میکروسالکو نالوری ارزیالابی االورت گرفالت.
شاخصهای هیستوپاتولوژیکی کبد مانند اتسالا سالینوزوئیدها،
اینفیلتریشا سلو های آماسی ،نکروز و پرخونی و غیره مطالعه
و ارزیابی شد 05 .مقط بافتی از کبد ،بهاورت سریا سکشا
ارزیالابی شالد و بیسالت فیلالد میکروسالکوپی در آن مقالاط  ،در
ارزیابی نهایی لحاظ شد .نتایج بهاورت تعداد عممت ميبت که
نمایانگر حالتهای عدم مشاهده تغییرات بافتی ساختار طبیعی
) ،آسیب خفیف  ،)Mild +0آسیب ممیم  (Moderate) +0وآسیب شدید  (Severe) +4بود نشان داده و بررسی شد.

Ar
c

آنالیز آماری و تحلیل دادهها

پس از ذم آوری دادهها ،تجزیهوتحلیل با استفاده از نالرمافالزار
آماری  SPSSنسخه  00انجام شد .برای بررسی وذود اختمف
بیا گروهها ،از آزمون آنالیز واریانس ی طرفه  )ANOVAو به
دنبا آن از آزمون تعقیبی توکی و برای مطالعة تغییالرات وزن
کبد از تست تعقیبالی  LSDاسالتفاده شالد .دادههالا بالهاالورت
میانگیا  ±انحراف معیار گزارح و اختمف بالیا گالروههالا بالا
 p<5/53معنادار تلقی شده است.

یافتهها
در مطالعة حاضر سمّیت نانوذره نیکل و کلریالد نیکالل بالر وزن
بدن موح ارزیابی شد .تغییرات وزن بدن موح نر ابالل و بعالد
از دورة تیمار تفالاوت معنالاداری را نشالان نالداد  .)p<5/53در
تمام دورة آزمایش هیچ تغییر رفتاری یا پاسال غیرمعمالو در
حیوانات تیمار شده با کلریالد نیکالل و نالانوذره نیکالل مشالاهده
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همچنیا هیچ مرگومیری مشاهده نشد.

نشالد .ظالالاهر حیوانالالات در طالالو زمالان تیمالالار طبیعالالی بالالوده و
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شکل  .2تغییرات وزن کبد در غلظتهای مختلف نانوذره نیکل و کلرید نیکل در موش صحرایی

eo

یافتهها بهاورت میانگیا  ±انحراف معیار نشان داده شدهاند* .دارای اختمف معنادار نسبت باله گالروه کنتالر باله ازا  p<5/53و ** دارای اخالتمف
معنادار نسبت به گروه کنتر به ازا  .p<5/50اختمف در سطح احتما  p<5/53معنادار در نظر گرفته شده است )n=6
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همان طوری که در شکل  0نشان داده شده است ،تغییرات
وزن کبد در گروه های تجربی تیمار شالده بالا کلریالد نیکالل در
تمامی غلظت ها اختمف معنا داری را در مقایسه با گروه کنتر
و شم نشان ندادند .درحالالیکاله گالروه تجربالی تیمالار شالده بالا
نانوذره نیکل در غلظت  03و  03میلی گالرم بالر کیلالوگرم وزن
بدن اختمف معنا داری با گروه کنتالر بالهترتیالب  p=5/504و
 p=5/50نشان دادند.
در بررسی آنزیمهای کبدی ،نتالایج ایالا مطالعاله تغییالرات
چشمگیری را در میزان آنزیم های  LDH ،ALT ،ASTو ALP
نشان داد .آنالیز آماری بالا آزمالون آنالوا نشالان داد کاله فعالیالت
آلکالیا فسفاتاز در گروههای مورد مطالعاله افالزایش معنالاداری
دارد  .)p>5/550بر اساس تست تعقیبی توکی مشالخص شالد
که فعالیت آنزیم در گروه کلرید نیکل با غلظت  03میلالیگالرم
بر کیلوگرم با تمام گروه ها تفاوت معنالا داری  )p<5/550دارد.
همچنیا بیا گروه کلرید نیکالل بالا غلظالت  03میلالیگالرم بالر
کیلوگرم و گالروه نالانوذره نیکالل بالا غلظالت  03میلالیگالرم بالر
کیلالالالوگرم اخالالالتمف معنالالالاداری  )p=5/543مشالالالاهده شالالالد.
همانطوری که در ذدو  0مشاهده میشود آنالالیز آمالاری بالا
آزمالالالون آنالالالوا نشالالالان داد کالالاله میالالالزان فعالیالالالت آسالالالپارتات

آمینوترانسفراز در تمام گروههای مورد مطالعه نسبت باله گالروه
کنتر افزایش داشته اما ایا اخالتمف معنالاداری نبالود .آنالالیز
آمالاری بالا آزمالون آنالوا نشالان داد کاله میالزان فعالیالت آالنالالیا
آمینوترانسفراز در گروه های مورد مطالعه کلرید نیکل و نانوذره
نیکل افالزایش معنالاداری را نشالان داد  .)p=5/553بالر اسالاس
تست تعقیبی توکی مشالخص شالد میالزان فعالیالت  ALTبالیا
گروه نانوذره نیکل با غلظت  03میلیگرم بر کیلوگرم بالا گالروه
کلرید نیکل با غلظت  03میلیگرم بالر کیلالوگرم  )p=5/544و
 03میلی گرم بالر کیلالوگرم  )p=5/550اخالتمف معنالاداری را
نشان داد درحالیکاله بالیا بقیالة گالروههالا اخالتمف معنالاداری
مشاهده نشد .همانطوری که در ذالدو  0مشالاهده مالیشالود
آنالیز آماری با آزمون آنالوا نشالان داد فعالیالت آنالزیم  LDHدر
گالالروههالالای مالالورد مطالعالاله افالالزایش معنالالاداری را نشالالان داد
 .)p<5/554فعالیت آنزیم  LDHدر گروههای تیمالار شالده بالا
غلظتهای مختلف کلرید نیکالل در مقایساله بالا شالم و کنتالر
افزایش معناداری را نشان داد .درحالیکه گروههای تیمار شالده
با غلظتهای مختلف نانوذره نیکل در مقایسه با کنتالر و شالم
اختمف معناداری مشاهده نشد.
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جدول  .2بررسی تغییرات آنزیمهای کبدی پس از تیمارسازی با غلظتهای مختلف نانوذره نیکل و کلرید نیکل در موش صحرایی

غلظتها

آالنیا ترانس آمیناز

آلکالا فسفاتاز

)(mg/kg

)(u/l

)(u/l

آسپارتات ترانس آمیناز )(u/l

الکتات دهیدروژناز
)(u/l

گروهشم

30/05 ± 0/01

431/55 ± 31/13

010/15 ±04/14

0301/35 ± 035/53

کلرید نیکل )3

33/35 ±3/05

301/44 ± 03/11

053/44 ± 01/33

0143/55 ± 11/35

کلرید نیکل )03

35/35±3/31

314/01 ± 31/40

034/35 ± 03/31

0114/44 ± 451/33

کلرید نیکل )03

31/45 ± 3/30

103/15 ± 34/01

000/05 ± 04/13

0345/55 ± 431/01

نانوذره نیکل )3

43/44±0/54

430/11 ± 03/41

050/44 ± 04/04

0031/01 ± 014/50

نانوذره نیکل()51

45/11±0/31

404/35 ± 05/53

033/05 ± 00/30

0331/55 ± 453/55

نانوذره نیکل ()51

34/44±3/34

400/11 ± 01/40

051/44 ± 3/41

0044/55 ± 403/13

eo
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ID

گروه کنتر

31/01 ± 3/35

434/44 ± 34/30

034/4435 ± 05/40

0331/44 ± 003/41

دادهها بهاورت میانگیا ±خطای استاندارد نشان داده شدهاند  .)n=6غلظتهای کلرید نیکل 03 ،3و 03میلیگرم بر کیلوگرم و غلظت نانوذره نیکل
03 ،3و 03میلیگرم بر کیلوگرم است .اختمف در سطح کمتر از  p<5/53معنادار تلقی شده است.
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v
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نتایج مطالعة هیستوپاتولوژی روی مالوح االحرایی نشالان
داد که نانوذره نیکل و کلرید نیکل با غلظت هالای مختلالف ،بالر
کبد ارر گذاشته و باعث پرخالونی ،نکالروز ،هپاتیالت )Interface
پالالری سالالپتا  ،اتسالالا سالالینوزوئیدهالالا ،اتسالالا ناحیالاله پورتالالا ،
آپاپتوتی سل و استئاتوهپاتیت شد .آسیبشناسی بافتی کبالد
در مالوحهالالای گالالروه کنتالالر و گالروه شالالم ،هالالیچگونالاله تغییالالر
پاتولوژی چشالمگیری را نشالان نالداد .سالاختمان کبالد فرمالی
طبیعی ،فضای پالورت نرمالا و هپاتویسالتهالا نرمالا باله نظالر
می رسد .سلو های التهابی در فضای سالینوزوئیدهالا بالهنالدرت
مشاهده می شود و احتقان و نکروز هپاتوسالیت مشالاهده نشالد.
نتایج گروه تیمار شده با دوز  3 mg/kgکلریالد نیکالل احتقالان
ورید مرکز لوبولی و عروق فضای پورت و به میزان کم افالزایش
سلو های التهابی لنفوسیت در فضای سالینوزوئیدهالا مشالاهده
شد .نتایج گروه تیمالار شالده بالا دوز  03 mg/kgکلریالد نیکالل
حاکی از احتقان ورید مرکالز لوبالولی و عالروق فضالای پالورت و
همچنیا اتسا سینوزوئیدها بود .همانطوری کاله در شالکل 0

نشان داده شده است در گالروه تیمالار شالده بالا دوز03 mg/kg
کلرید نیکل اتسا و پرخونی ورید مرکز لوبولی ،فضای پالورت و
اتسالالالا سالالالینوزوئیدها ،آپاپتوتیال ال هپاتوسالالالیت و تعالالالدادی
هپاتوسیتهای دو هستهای مشاهده شد .نتایج تیمار با نالانوذره
نیکل با غلظت  3 mg/kgاتسا و پرخونی ورید مرکز لوبالولی و
فضای پورت ،اشکا آپاپتوتی  ،هپاتوسیتهای دو هسالتهای و
اتسا سینوزوئیدها مشاهده شد .همانطالوری کاله در شالکل 0
مشاهده می شود اتسا و پرخونی ورید مرکالز لوبالولی و عالروق
فضالالای پالالورت ،اسالالتئاتو هپاتیالالت بالاله میالالزان خفیالالف ،اتسالالا
سینوزوئید ها و آپاپتوز در گروه تیمالار شالده بالا نالانوذره نیکالل
 03 mg/kgمشالالاهده شالالد .در دوز  03 mg/kgنالالانوذره نیکالالل
آسیب شدیدتری مشاهده شد بالهطالوریکاله اتسالا و احتقالان
عروق ،آپاپتوز بارزتر و هپاتوسالیتهالای دو هسالتهای مشالاهده
شالالد .اسالالتئاتو هپاتیالالت ،دژنرسالالانس بالونینالالگ ومتالالورم شالالدن
سیتوپمسالالم هپاتوسالالیت ،پرخالالونی عالالروق و نکالالروز بیشالالتری
مشاهده شد شکل .)4

109

www.SID.ir

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،آذر و دی ،2931دورة  ،10شمارة 0

فرنوش انوشا و همکاران

ID
fS
eo

hi
v

شکل .1مقاطع بافتی کبد موش صحرایی با بزرگنمایی  ( × 255رنگآمیزی هماتوکسیلین – ائوزین) .با فلش آسیبهای بافتی نشان داده
شده است .A .التهاب فضای پورت (فلش بزرگ) ،لنفوسیتها در محل التهاب (فلش کوچک) ،کلرید نیکل  .B 20 mg/kgدیالتاسیون
سینوزوئیدها ،نانوذره نیکل  .C 0 mg/kgآپاپتوز (فلش بزرگ ) و هپاتوسیت دو هستهای(فلش کوچک) ،نانوذره نیکل .D 10 mg/kgاتساع
سینوزوئیدها ،نانوذره نیکل  .E 20 mg/kgالتهاب فضای پورت ،نانوذره نیکل 10 mg/kg
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شکل  .9مقاطع بافتی کبد موش صحرایی با بزرگنمایی  ( × 255رنگآمیزی هماتوکسیلین– ائوزین) .مقایسة بافت کبد در گروه کنترل،
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شم و گروههای مواجهه شده با غلظتهای مختلف نانوذرات نیکل و کلرید نیکل ،که نشاندهنده شروع نکروز در گروههای بیمار است.

کبد مشاهده شده در غلظت  03و  03میلیگالرم بالر کیلالوگرم
ایا مشاهدات را حمایت میکند.
شالالاخصهالالای عملکالالرد کبالالد در سالالرم )ALT,AST,ALP
عموماً برای ارزیابی شدت آسیب های سلولی استفاده می شالود.
مطالعالالات آنزیمولالالوژی نشالالان داد فعالیالالت آنالالزیم  ALPدر
غلظتهای مختلف کلرید نیکل  03 mg/kgو  )03نسالبت باله
غلظت های مختلف نانوذرة نیکل ،گروه کنتالر و شالم افالزایش
یافت .انسداد مجاری االفراوی باعالث افالزایش غلظالت سالرمی
آنزیم  ALPمالیشالود .ازایالارو احتمالاالً بالا توذاله باله تخریالب
سلو های کبدی و اتسا و پرخونی ورید مرکز لوبولی ،فضالای
پورت و اتسا سینوزوئید ها ،آپاپتوتی هپاتوسالیت و تعالدادی
هپاتوسیت های دو هسته ای و انسداد مجالاری االفراوی باعالث
افزایش غلظت  ALPمیشود .آنزیمهالای کبالدی  ALT ،ASTو
 ALPبه طور ویژه منعکس کنندة نکروز هپاتوسیت های کبدی و
کلستاز هستند و به عنوان شالاخص بیوشالیمیایی در تشالخیص
اختمالت کبدی افراوی و بیماری کبد چرب باارزح هسالتند
] .[04فعالیت آنزیماتی سرمی با آسیبهای پارانشالیمی کبالد
در ارتباط است بهنحویکه ایالا آسالیبهالا موذالب آزادسالازی
آنزیمهالای کبالدی از مواضعشالان در میتوکنالدری و سالیتوزو ِ
هپاتوسیتها و راه یافتا ایا آنزیمها به خالون شالده و فعالیالت
سرمی آنها را افزایش میدهند] .[03فعالیت آنزیمهای کبالدی
در غلظتهای مختلف کلرید نیکل در مقایساله بالا غلظالتهالای
مختلالالف نالالالانوذره نیکالالل افالالالزایش بیشالالتری را نشالالالان داده
است Magaye .و همکارانش نشالان دادنالد بعالد از تزریالق زیالر
ذلدی نانوذره نیکل  35نانومتری در طی  03روز اینفیلترشالا
سلو های آماسی ،تغییر سالاختار پارانشالیم کبالدی و افالزایش
آنزیم  AST ،ALTو  ALPدر سالرم در مسالیر وابسالته باله دوز
مشاهده شد که با نتالایج پالژوهش مالا همخالوانی داشالت ].[01
 Katsnelsonو همکارانش نشالان دادنالد تزریالق درون االفاای
نانوذره اکسید نیکل به موح باعث افزایش آنالزیمهالای کبالدی
سالالرم  AST ،ALTو ، )ALPافالالزایش تعالالداد سالاللو کالالوپفر و
هپاتوسیتهای دوهسته ای و بدون هسته در کبد موح شد که
با نتایج ما در ی راستا بود ] .[05افزایش فعالیالت آنالزیمهالای
کبدی در ایا مطالعه نشاندهندة آسیب کبالدی اسالت کاله بالا
تغییرات هیسالتوپاتولوژی بافالت کبالد مطابقالت دارد .فعالیالت
آنزیم  LDHدر غلظتهای مختلف کلرید نیکل ،نالانوذره نیکالل
نسبت به کنتالر افالزایش معنالا داری را نشالان داد .)p<5/53
 LDHی آنزیم سیتوپمسمی است که بالرای بررسالی آسالیب
سلولی و به عنوان شاخص به منظور بررسی سالمیت یال مالاده
شیمیایی و لیز سلولی استفاده میشود ] .[00مقادیر کم نیکالل
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نتایج مطالعة هیستوپاتولوژی روی موح احرایی نشالان داد کاله
نانوذرة نیکل و کلرید نیکل با غلظتهالای مختلالف ،بالر کبالد ارالر
گذاشالالته و باعالالث پرخالالونی ،نکالالروز ،هپاتیالالت  )Interfaceپالالری
سپتا  ،اتسا سینوزوئیدها ،اتسا ناحیه پورتا  ،آپاپتوتی سالل
و استئاتوهپاتیت شد .برطبق نتایج آسالیب شناسالی بافالت کبالد،
بیشتریا تغییرات پاتولوژی در گروه نالانوذره نیکالل بالا غلظالت
 03mg/kgمشاهده شد .از نظالر کیفالی نکالروز ناشالی از تزریالق
نانوذره نیکل درغلظت  03mg/kgدر مقایسه با دیگالر گالروههالا از
شالالدت بیشالالتری  )Severeبرخالالوردار بالالود .اسالالتئاتوهپاتیت و
آپاپتوتی سل در غلظتهای مختلف نالانوذره نیکالل بالهاالورت
خفیف  )Mildمشالاهده شالد .مطالعالات هیسالتوپاتولوژی  Liuو
همکارانش نشان داد که نانوذره اکسید نیکل میتواند تغییالرات و
آسیبهای مختلفی شامل آدم سلولی ،اینفیلترشا لنفوسیت و
نوتروفیل ،ناپدید شدن سینوس کبدی و نکروز فوکا و کالانونی)
را در کبد موح القا کند ] [03که با نتالایج هیسالتوپاتولوژی مالا
مطابقت دارد Pari .و همکالارانش نشالان دادنالد نیکالل بالا ایجالاد
پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی باعث آسیب اکسالیداتیو بافالت
کبد میشود ] .[03مطالعالات هیسالتوپاتولوژی نشالان داد کلریالد
نیکل باعث تغییر پاتولوژی در کبالد مالیشالود بالهطالوریکاله در
غلظتهای مختلف کلرید نیکل درذاتی متفاوتی از آسالیبهالا را
نشان میدهد .مطالعات Androidنشالان داد تزریالق زیالر ذلالدی
کلرید نیکل به موح در غلظت  03میلیگرم بر کیلالوگرم باعالث
پرخونی سینوزئیدها ،اتسا ورید مرکالزی و نکالروز در کبالد و در
غلظتهای باالتر  35و  )055میلیگالرم بالر کیلالوگرم عالموه بالر
عمئم فوق ،اطعهاطعه شدن هسالته و اینفیلترشالا ساللو هالای
آماسی هم مشاهده شد].[01
در ایا پژوهش میانگیا تغییرات وزن کبالد در گالروههالای
تیمار شده با نانوذره نیکل در غلظالت  03و  03میلالیگالرم بالر
کیلوگرم نسالبت باله کنتالر افالزایش معنالا داری را نشالان داد.
مطالعات  Magayeو همکارانش نشان داد بعالد از تزریالق درون
عضالالمنی نالالانوذره نیکالالل  35نالالانومتری بالالا دوز  05 ،0و 05
میلیگرم بر کیلوگرم افزایش معناداری در وزن کبالد در مسالیر
وابسته به دوز مشاهده شد درحالیکه وزن مغز ،بیضاله و شالش
تفاوت معنا داری با کنتر نشان نداد که با پژوهشهالای انجالام
شدة ما همخوانی دارد ] .[01شالواهد بررسالی هیسالتوپاتولوژی
کبد نشان داد پرخالونی و تغییالرات سالینوزوئیدها و همچنالیا
اینفیلتراسیون سلو های آماسی سالبب بالینظمالی و تغییالرات
مورفولوژی کبد نسبت به کنتر شالد بنالابرایا ،تغییالرات وزن
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نانوذرات به دلیل اندازة کوچ  ،افزایش نسبت سطح به حجم،
ترکیب شیمیایی و توانایی عبور از سدهای فیزیولوژیکی مالورد
توذه است ،به طوری کاله طبالق نتالایج بافالتشناسالی کبالد در
مطالعة حاضر ،نانوذره نیکل در مقایسه با کلرید نیکل ،تغییرات
عمده ای را از نظر هیستولوژی نشان داد و همچنالیا دوزهالای
باالی نانوذرات آرار تخریبی بیشتری را نشان داد.

نتیجهگیری
نتایج مطالعات هیستوپاتولوژی حاضر تغییراتی وابسالته باله دوز
در کبد موحهای تیمار شده با کلریالد نیکالل و نالانوذرة نیکالل
نسبت به گروه کنتر نشان داد .برخی از تغییرات شامل شرو
احتمالالی نکروزساللو هالای کبالالدی ،پرخالونی ،افالزایش فضالالای
سینوزوئیدی ،آپاپتوز و استئاتوهپاتیت پس از االرار گالرفتا در
معر دوزهای مختلالف مشالاهده شالد .تالأریر سیتوتوکسالی
نانوذرات بر کبد نشان داد که دوزهای بالاالی نالانوذرات ،باعالث
نکروزه شدن بافت کبد و تخریالب بیشالتر نسالبت باله دوزهالای
پاییا شده است .افزایش غلظت آنزیمهالای کبالدی و تغییالرات
هیستوپاتولوژی کبد سالمیت نالانوذره نیکالل و کلریالد نیکالل را
تأیید میکند و علت تفالاوت مشالاهده شالده در نتالایج احتمالاالً
می تواند به دلیل محلو بودن نمال کلریالد نیکالل نسالبت باله
نانوذره نیکل و سمیت کمتر آن باشد .بالهطالورکلی نتالایج ایالا
پژوهش سمیت نانوذرات نیکل و کلرید نیکالل را تأییالد کالرد و
مطالعات بیشتر برای پیشبینی آرار ایا مواد پیشنهاد میشود.
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برای تولید سلو های ارمز خالون در بالدن انسالان نیالاز اسالت،
هرچند در مقادیر باال تا حدودی میتواند سمی باشد .باله نظالر
میرسد نیکل در کوتاه مدت مشکمتی ایجاد نمالیکنالد امالا در
طوالنیمدت میتواند باعث کاهش وزن بدن ،ادماتی به الالب،
کبد ،تحری و حساسیت باال شود.
عملکرد متابولیکی و مواعیت استراتژی کبد سالبب شالده
ایا عضو هدف توکسیاهای گوناگون و مسالتعد بیمالاریهالای
بسیاری باشد .مکانیسمهای مختلفی برای ذذب سلولی نیکالل
مطرح شده که شامل آندوسیتوز ترکیبات نیکالل ،انتقالا یالون
نیکالالل از طریالالق کانالالا کلسالالیم و همچنالالیا انتشالالار ترکیبالالات
لیپوفیلی نیکل ميل کربونیل نیکل) از غشالای ساللو اسالت.
مطالعات مختلف نشان داد کاله یالون کلسالیم از طریالق کانالا
کلسیم از غشای سلو عبور میکند ،یونهای فلالزی از ذملاله
یون نیکل از طریالق راابالت بالا یالون کلسالیم مالیتوانالد کانالا
کلسیمی را مهار کند و همچنیا به علت کوچ تر بودن شعا
یونی نیکل از کلسیم ،نیکل ممکا است از طریق کانا کلسیم
وارد سلو شود ] .[04 ،00بنابرایا با توذه به مطالعات انجالام
شده توسط  Funakoshiو کوچ تر بودن شعا یونی نیکالل از
کلسیم ،ایا احتما وذود دارد کلرید نیکل و نانوذره نیکالل از
طریق کانا کلسیم وارد سلو هپاتوسیت و باعث آسیب شوند
] .[03غلظت نیکل داخل ساللولی کاله از طریالق مسالیر انتقالا
کلسیم دریافت می شود کمتر از مسیر اندوسیتوز اسالت و ایالا
احتما می تواند علالت فعالیالت کارسالینوژن بیشالتر ترکیبالات
ذرات نیکل در مقایسه با نم نیکالل محلالو را توذیاله کنالد.
نیکل بعد از ورود به بدن میتواند باعث آسالیب باله بافالتهالای
مختلفی از ذمله کبد ،کلیه ،شش و بیضه شود .ذرات نامحلو
نیکل اکسید و سولفید از طریق فاگوسیتوز وارد ساللو شالده و
در درون سلو ها با غلظت باال تجم مالییابنالد و بعالد از حالل
شدن تدریجی در لیزوزوم یون نیکل را آزاد میکننالد .بنالابرایا
سمیت فلزات و ترکیبات آنها به طور زیادی وابسته به زیسالت
سازگاری آن هاست .یعنی ذذب از طریق غشای سلو  ،توزیال
درون سلولی و اتصا به ماکرومولکو هاست ] .[03آرالار سالمی
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تشکر و قدردانی
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ایا مقاله حااالل کالار پایالاننامالة خالانم فرنالوح انوشالا اسالت.
بدیاوسیله ازسرکار خانم دکتر ادسیه کامرانی کاله در بررسالی
هیستوپاتولوژی کبد و کارشالناس آزمایشالگاه آاالای علالیرضالا
یوسفپور که در تهیة نمونههالا و بافالتهالا مالا را یالاری کردنالد،
بسیار سپاسگزاریم.
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Background and Objectives The toxicity of metals and their
compounds is determined by their physicochemical properties. Thus,
they may compete for the biological binding sites resulting in aberrant
function of biochemical macromolecules. The aim of this study to
investigate Ni NPs toxicity in compared to Nickel chloride on liver
enzyme activity and the histopathological changes of liver tissue in
male Wistar rats.
Materials & Methods In this experimental study, 48 male rates were
divided into six experimental groups and one control group and one
sham group (n=6). Experimental groups received Ni NPs and nickel
chloride with concentration of 5, 15 and 25 mg/ kg by intraperitoneal
injection. At the end of 7th day, blood and liver specimen were
collected for analysis. Assay of the activity of liver enzyme and
histopathological study was performed. Data were analyzed using
ANOVA and Tukey.
Results Enzyme activity of AST and ALP in different doses of Ni
NPs and nickel chloride and LDH activity in different doses of nickel
chloride showed significant changes in the studied groups (p> 0.05).
Histopathological study of liver were revealed dose dependent
changes in the liver of rate with nickel chloride and nanoparticles
compared to the control group. Some of the changes including
necrosis, congestion, apoptosis and steatohepatitis were observed
after exposure to different doses of treatment.
Conclusion Increasing of enzyme activity and histopathological
changes in the liver confirmed due to Ni NPs and nickel chloride
toxicity.

Keywords: histopathological, liver
enzymes, nickel chloride, nickel
nanoparticles, rat.
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