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 چکیده
 

دهد که استفاده از نانو مقایسه استفاده از نانو نقره ونانو تیتانیوم روی سلول های خونی موش های رت نژاد ویستار نشان می

نقره روی گلبول های سفید خونی وگلبول های قرمز نتایج قابل توجهی داشته به دلیل اینکه اثر نانو نقره روی گلبول های 

 .سفید افزایش تعداد گلبول و روی گلبول قرمز کاهش تعداد است که در غلظت های متفاوت نتایج متفاوتی را شان میدهد 

در بحث نانو تیتانیوم عکس این نتیجه صدق میکند با این که اثر این نانو روی .باال رفتن غلظت تغییری نمیکندکه این نتیجه با 

سلول های خونی با افزایش گلبول سفید است اما با باال رفتن فلظت نانو تیتانیوم سیستم ایمنی کاهش پیداکرده ومیزان گلبول 

 .یدهد که نتایج آن ها روی بدن با تغییر غلظت عکس یکدیگر استمقایسه این دو نانو نشان م.سفید کاهش میابد

نژاد ویستار -نانو تیتانیوم -نانو نقره.کلید واژگان  

 مقدمه 
نانو ذرات نقره میتواند رادیکال های آزاد تولید . استفاده از نانو ذرات نقره یکی از زمینه های کاربردی نانو میباشد 

ه در شکل و اندازه و ترکیبات متفاوت نتایج متفاوتی را بر روی راستفاده ازنانو نق. رساندکرده و به انواع سلول ها آسیب ب

نانوتکنولوژی، توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستمهای جدید با در دست گرفتن کنترل در سطوح ملکولی و . سلول میگذارد

 .شوداتمی و استفاده از خواص است که در آن سطوح ظاهر می

نانو نقره در . کاربرد نانو نقره در علوم مختلف به خصوص در بحث پرشکی در سراسر جهان دیده میشود امروزه

مهار  -پوشش دستگاههای پزشکی   -بحث های بیمارستانی نیز مورد استفاده است به خصوص برای زخم ها و سوختگی ها 

 .رشد بیو ذرات مانند باکتری ها و قارچ ها کاربرد دارد

ات نانو نقره به صورت های مختلفی از جمله اسپری و پوشش های پلیمری کاربرد دارد که به طور گسترده امروزه ذر

نانو نقره به علت خاصیت هایی که دارد از جمله خاصییت  .ای به عنوان محافظ در برابر عفونت های ویروسی استفاده میشود

استفاده از فناوری نانومانند سایر فناوری ها  .فاده قرار میگیردضد باکتریایی در مواد غذایی و صنایع بسته بندی مورد است

به عنوان مثال؛ متعاصد شدن این ذرات در محیط زیست؛ تماس پوستی محققین . میتواند معایب متعددیرا به همراه داشته باشد

ر روی آن تحقیقات گسترده با این نانو ذرات و تاثیرات آنها بر تمام ارگانیسم های بدن انسان؛ موضوعی است که باید ب

یکی . داشته باشند  toxic effectsمینانو ذرات نقره با اثر بر روی سلول های مختلف میتواند اثرات س. ودقیقی صورت گیرد

به دلیل اعمال مختلف و مهم گلبول های خونی در نقل و انتقال . از تاثیرات نانو نقره اثر بر روی گلبول های خونی میباشد

ی و اکسیژن و همچنین تاثیرات این نانو ذره بر تغییرات تولید گلبول های سفید در بافت های لنفاوی و تحریک مواد غذای

از طرفی کاربرد بسیار زیاد نانو ذرات مختلف . سیستم ایمنی؛ باعث تغییرات فیزیولوژیک بسیار زیادی در بدن انسان میگردد
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دقیق تری را برای شبیه سازی مدل های حیوانی پیرامون تاثیرات این  سیلور در کل جهان به خصوص در کشور ما؛ مطالعات

 .نانو ذره بر روی گلبول های خونی می طلبد

در این تحقیق به بررسی اثرات سمی نانو نقره و نانو تیتانیوم بر روی گلبول های قرمز و سفید در رت های نژاد ویستا 

 .پرداخته شده است

 1آزمایش
این موش ها در شرایط مساعد از جمله درجه . موش رت نر نژاد ویستار انجام شد 15 در این آزمایش بر روی

به گروه اول که به عنوان شاهد سرم فیزیولوژی داده . تایی تقسیم شدند 1گروه  0حرارت و نور کافی نگه داری شدن و به 

وگروه چهارم  ppm 455نو نقره با غلظت از نا cc 4وگروه سوم  ppm 05نانو ذرات نقره با غلظت  cc 4شد و به گروه دوم 

4 cc  355از نانو نقره با غلظتppm    و گروه پنجمcc  155با غلظت ppm  این نانو نقره . روز متوالی تزریق شد 0به مدت

تعداد  ppm 155نتایج بدست آمده نشان میدهد که غلظت . نانو و به شکل کروی بود و به روش سری رقیق شد1با قطر

. به حد اکثر میزان خود رسید 43روز کاهش زیادی پیدا کرده بود که این کاهش تا روز  3قرمز بعد از گذشت  گلبول های

روی گلبول سفید نتایج عکس . غلظت های تزریق شده روی دو سلول خونی قرمز و سفید نتایج عکسی را به همراه داشت

روز به بیشترین میزان خود رسانید در نتیجه موثرترین زمان و  43گلبول قرمز را به همراه داشت و میزان آن را بعد از گذشت

 (1).روز است 43در مدت زمان ppm 155دوز برای اعمال تغییرات بر افزایش گلبول های سفید غلظت 

 2آزمایش
ی در این پژوهش تجرب. استفاده از نانو تیتانیوم روی سلول های خونی نتایج قابل توجه تری نسبت به نانو نقره داشت

تایی قرار  45گروه 1راس رت که در 15. که استفاده نانو تیتانیوم روی موش ها بود از موش های بالغ نژاد ویستاراستفاده شد

برای گروه سوم  055برای گروه دوم و دوز  455برای گروه اول، دوز  3گروه آزمایشی با دوز های  3کنترل و 4گروه . گرفتند

این حیوانات در شرایط مناسب از جمله درجه . ات به ازای وزن بدن مورد بررسی قرار گرفتکه میلی گرم بر کیلوگرم نانو ذر

و 455و  05روز به طور دهانی به وسیله گاواژ با دوز های  41موش ها هر کدام به مدت . حرارت و نور کافی قرار گرفتند

355 ppm دقیقه حل گردید با  40ا امواج فراصوت به مدت نانو متر و در آب مقطر و ب 30تغذیه شدند این ذرات نانو با قطر

 0قطع قسمت انتهایی دم به وسیله ی تیغ بیستوری با پیپت هماتوکریت مالنژور سفید و قرمز خون برداشته شد و به مدت 

ه با برابر و در بقی 3دقیقه سانترفیوژ شد در این آزمایش روی نژاد ویستار معلوم شد که در گروه اول میزان گلبول سفید 

 (2).غلظت باال کاهش یافت

با نفوذ این نانو ذره . در مطالعه ای نشان دادند که با تغییر قطر نانو ذرات توزیع آنها در بافت و اثرشان متفاوت است

. به گلبول های قرمز و پاره شدن احتمالی غشای این سلول ها صورت میگیرد و سطح تماس بیشتری با فضای بیرون دارند

ر بیشتری برغشای سلول از طرف دیگر مکانیسم فیزیولوژیک احتمالی ایجاد شده توسط نانو ذرات نقره را میتوان همچنین تاثی

بدین صورت که نقره با اکسید کردن اتم اکسیژن و با هیدرولیز کردن آب . به تولید رادیکال های آزاد اکسیژن فعال نسبت داد

این رادیکال های آزاد با حمله . قوی و عوامل ایجاد استرس اکسیداتیو میباشد را تولید میکند که هر دو از بنیان های OHیون 

 05به ارگان های داخلی گلبول قرمز مانند میتوکندری میتواند به مرگ برنامه ریزی شده سلول منجر شود البته در غلظت 

ppm  (3).و از آن کمتر به ندرت اتفاق می افتد 
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را در سلول های سرطانی لنفاوی  1ه میتواند آنزیم های کاسپازی به خصوص درپژوهشی اثبات کردند که نانو نقر

مکانیسم دیگر به عمل کردن یون های نقره در محلول کلوئیدی برمیگردد دگرگون ساختن . فعال کرده و باعث اپوپتوزشود

حیا کنندگی گلبول قرمز به صورت می پذیرد بدین ترتیب سیستم ا S-Agبه   SHمیکروارگانیسم به وسیله تبدیل پیوند های 

 (4).واسطه گلوتاتیون از بین رفته و منجر به همولیز میشود

 نتیجه گیری نهایی
بیشترین تاثیر را از خود نشان داده در گلبول های قرمز تاثیر  رنانو نقره در حد باالی خود در تزریقات به نژاد ویستا

کاهش گلبول قرمز احتماال به دلیل لیزه شدن آن میباشد . ین برابر بودآن کاهش این گلبول بوده و در گلبول سفید افزایش چند

 .که این لیزه شدن به علت تحریک شدید سیستم ایمنی میباشد

برابر شده ولی با افزایش  3به دلیل اینکه در غلظت پایین تیتانیوم هنوز بدن ایمنی خود را حفظ کرده و گلبول سفید به میزان 

یف و بر روی گلبول های سفید تاثیر و مقدار انها را کاهش میدهد این نانو ذرات با افزایش لنفوسیت غلظت تیتانیوم بدن تضع

تقسیم سلولی میشود در ضمن مسمومیت با نانو تیتانیوم فعالیت غده ی تیموس را کاهش   Sبه مرحله ی  G1های مرحله ی 

خاصییت آنتی میوتیک و همچنین تحریک استرس اکسیداتیو غلظت باالی اکسید تیتانیوم به علت مهار فعالیت سلولی . میدهد

در سلول و کاهش اکسیدان های سلولی و افزایش در گیری های سلول ها در فرآیند های ایمنی موجب کاهش تعدادی سلول 

 .های خونی میگردد برای جبران این کاهش بدن تولید سلول های سفید را افرایش میدهد

نفاوی نیز به افزایش سلول های سفید کمک میکند ولی با گذشت زمان فعالیت این غدد التهاب ایجاد شده در غدد ل

تضعیف شده و غدد لنفاوی دچار آتروفین میشود که جبران ناپذیر خواهد بود ذر نتیجه مسمومیت های شدید در کاهش 

در بافت های هدف نفوذ میکند و تعداد سلول هاظاهر میگردد گزارش شده است نانو ذرات همراه با فعالیت زیاد احتماال 

سبب عملکرد نامطلوب اندام ها میشود نانو ذرات میتوانند به اعماق بافت ها نفوذ کرده و به سیستم لنفاوی راه یابند در حال 

 (6,5). حاظر سمیت نانو تیتانیوم روی سلول های کبدی موضوع قابل بحث است
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