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مقاله پژوهشی

بررسی اثرات نانو ذره  Fe4NiO4Znبر بافت تیروئید و ترشح هورمون های
 TSHو تیروئیدی ( )T4 ،T3در رت های آزمایشگاهی نر نژاد Wistar

1گروه زیست شناسی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران؛2گروه زیست شناسی ،واحد ایذه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایذه ،ایران.
تاریخ پذیرش95/1/29 :

تاریخ دریافت94/9/12 :

چکیده:
زمينه و هدف :نانوذرات به دليل اندازه کوچک و خواص فيزیکوشيميایی منحصر به فرد کاربرد گستردهای در
صنایع داروسازی ،ساختمانسازی ،مواد غذایی و لوازم آرایش پيدا کردهاند .افزایش توليد و مصرف نانوذرات سنتزی
سبب افزایش نگرانی در رابطه با اثرات جانبی منفی آن ها بر سالمتی انسان شده است .هدف از مطالعه حاضر
ارزیابی اثر نانوذره  Fe4NiO4Znبر ميزان ترشح هورمونهای تيروئيدی و  TSHو همچنين بافت تيروئيد بود.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی 24 ،رت نر نژاد ویستار به صورت تصادفی به  3گروه  8تایی تقسيم شدند.
گروه کنترل  0/5ميلیليتر سرم فيزیولوژی و گروه دوم و سوم  0/5ميلیليتر محلول نانوذره  Fe4NiO4Znرا در
غلظتهای ۱00 ppmو  200به مدت  7روز متوالی دریافت کردند .غلظت هورمونهای  TSHو تيروئيدی در
روزهای  7 ،2و  ۱4تعيين گردید .در روز  ۱4بافت تيروئيد تحت بیهوشی عميق خارج شده و مورد بررسی
بافت شناسی قرار گرفت.
یافته ها :تزریق صفاقی نانوذره  Fe4NiO4Znسبب کاهش معنیداری در غلظت  TSHو افزایش معنیداری در
غلظت هورمون  T4شد .نانوذره  Fe4NiO4Znتأثير معنیداری بر سطح هورمون  T3نداشت .نانوذره
سبب تغييرات بافتی غده تيروئيد شامل التهاب و بزرگ شدن فوليکولهای شد.

Fe4NiO4Zn

نتيجه گيری :نانوذره  Fe4NiO4Znقادر است با تأثير بر محور هيپوتاالموس -هيپوفيز -آندوکراین و آسيب
فوليکولهای تيروئيد ترشح هورمونهای  TSHو تيروکسين را تحت تأثير قرار دهد.
واژه های کليدی ،Fe4NiO4Zn :هورمون های تيروئيدی ،TSH ،رت.

مقدمه:
امکان سنتز نانوذرات در اندازه ،شکل و ابعاد

اثرات جانبی منفی آنها بر سالمتی انسان افزایش یافته

مورد نیاز و همچنین آشکار شدن خواص فیزیکوشیمیایی

است ( .)۳-۵امروزه ،نانوتوکسیکولوژی به عنوان یک

منحصر به فرد و کاربردهای گسترده ،نانوتکنولوژی را به

زیربخش مهم از نانوتکنولوژی در حال توسعه است.

یکی از شاخههای مهم تحقیقات تبدیل کرده است (.)1

نانوتوکسیکولوژی مطالعه تعامالت نانو ساختارها با

نانوذرات در سنجشهای مولکولی ،رادیوتراپی،

سیستمهای بیولوژیکی با تأکید بر رابطه بین خواص

فتودینامیک تراپی ،فتوترمال تراپی ،تحویل دارو،

فیزیکوشیمیایی نانوذره و القای پاسخ بیولوژیکی سمی

الکترونیک ،مواد ساختمانی ،لوازم آرایشی و غیره کاربرد

میباشد ( .)4اگرچه عدهای از محققین نانوذرات را

دارند ( .)۲،1با توسعه نانوتکنولوژی از تحقیقات

به عنوان ترکیبات غیرسمی در نظر میگیرند اما

آکادمیک به محصوالت صنعتی نگرانی در رابطه با

برخی مطالعات دیگر اثرات سمی آنها را گزارش

*

نویسنده مسئول :سنندج -دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج -گروه زیست شناسی -تلفنE-mail: zhoshmandai@yahoo.com ،09133121589 :
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شایا فالحی ،1زهرا هوشمندی ،*1محبوبه سترکی

2

تأثیر  Fe4NiO4Znبر  TSHو تیروئیدی ()T4 ،T3

شایا فالحی و همکاران

کردهاند ( .)6-11اغلب مطالعات انجام شده بر روی

روش بررسی:

گرفته است ،دادههای به دست آمده از این سیستمها

شد .برای اطمینان از صحت ابعاد نانوذرات با شناسنامه

ممکن است گمراه کننده باشد و نیازمند مطالعه بر روی

فوق الذکر یک گرم از نانو ذره به دانشکده مهندسی مواد

موجود زنده نیز میباشد (.)1۲،4

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ارسال شد و این

نانوذرات متشکل از عناصری مانند آهن ،نیکل،

مرکز با آزمایشات  X-rayصحت این نانوذره و اندازهی

روی و کبالت با خواص مغناطیسی نانوذرات "مگنتیک یا

قطر آن را تأیید کرد (تصویر شماره .)1

مغناطیسی" نامیده میشوند ( .)1۳نانوذرات مغناطیسی در

جدول شماره  :1مشخصات نانوذره

علوم زیستی و پزشکی به منظور جداسازی و تفکیک

Fe4NiO4Zn

مشخصات

ترکیبات بر اساس نیروی مغناطسی به کار میروند (.)14
در مطالعات مختلف اثر سمیت نانو ذرات نیکل ،آهن و

اندازه ذره

کمتر از  100نانومتر

روی به صورت جدا یا به صورت نانوذره ترکیبی مورد

Trace metal basis

بيشتر از %99

مطالعه قرار گرفته است .در مطالعهای بیان شد که مصرف

فرمول خطی

Fe4NiO4Zn

خوراکی نانوذره روی در غلظت  ۵میلیگرم بر کیلوگرم

شکل

نانوپودر

سبب افزایش معنیداری در غلظت آنزیمهای کبدی و

شماره CAS

12645-50-0

همچنین ایجاد جراحات پاتولوژیک در کلیهها ،کبد و

وزن مولکولی

411/46

قلب میشود ( .)1۵پژوهش  De Berardisو همکاران

چگالی

 2/81گرم بر ميلیليتر در  250درجه

نشان داد که نانوذره اکسید روی با کاهش گلوتاتیون و
اکسیژن مولکولی و افزایش هیدروژن پروکساید و

در مطالعه تجربی -آزمایشگاهی حاضر،

رادیکالهای هیدروکسیل سبب القای استرس اکسیداتیو

 ۲4موش صحرایی نر نژاد  Wistarبا میانگین وزنی

Fe4NiO4Zn

 ۲۳4±4۳گرم از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سبب تغییر معنیداری در غلظت آنزیمهای کبدی،

خریداری شده و به منظور آمادهسازی برای آزمایش

آلبومین و ترنسفرین سرم میشود ( .)17تغییر در عملکرد

به مدت دو هفته در النه حیوانات دانشگاه آزاد اسالمی

کلیه و غلظت اوره ،اسید اوریک و کراتین سرم نیز در اثر

واحد سنندج نگهداری شدند .حیوانات در شرایط و

مصرف خوراکی نانوذره  Fe4NiO4Znگزارش شده

درجه حرارت مناسب آزمایشگاهی ،درجه حرارت

است ( Fe4NiO4Zn .)18در غلظتهای  100و ۲00

( )۲۲±۲و نور کافی اتاق ( 1۲ساعت روشنایی و

میلیگرم بر کیلوگرم سبب افزایش معنیداری در

 1۲ساعت تاریکی) نگهداری شدند .موشهای صحرایی

فاکتورهای التهابی  IL-6و  INFسرم در رتهای نر شده

به صورت تصادفی سه گروه  8تایی تقسیم شدند .گروه

است ( .)19با توجه به این که تاکنون اثرات سمی نانوذره

کنترل  0/۵میلی لیتر سرم فیزیولوژی را به مدت  7روز

ترکیبی  Fe4NiO4Znبر روی تیروئید و بافت آن بررسی

دریافت کردند .گروه دوم و سوم نانوذره  Fe4NiO4Znرا

نشده در مطالعه حاضر اثرات نانوذره  Fe4NiO4Znبر

در غلظتهای  100و  ۲00میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن

بافت تیروئید و ترشح هورمونهای تیروئیدی و  TSHدر

(حل شده در  0/۵میلیلیتر آب مقطر) از طریق تزریق

رتهای آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت.

داخل صفاقی به مدت  7روز دریافت کردند (.)19

میگردد ( .)16گزارش شده که نانوذره
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سمیت نانوذرات در سیستمهای کشت سلولی صورت

نانوذره با مشخصات جدول شماره  1خریداری

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،18شماره  /6بهمن و اسفند 1395

آزمایشی استفاده شد .نتایج بر حسب میانگین  ±انحراف

در روزهای دوم ،هفتم و چهاردهم بعد از تیمار

معیار گزارش شد و  P>0/0۵معنیدار فرض شد.

خونگیری از تمام موشهای صحرایی انجام شد.
خونگیری از گوشه پلک چشم حیوانات به کمک لوله

یافته ها:

موئینه انجام گرفت .سپس نمونهها به مدت  1۵دقیقه در
دور  ۳000سانتریفیوژ شده ،سرم آنها جداسازی شده و

نتایج مربوط به تأثیر نانوذره  Fe4NiO4Znبر

پیش از تعیین غلظت هورمونها در  -۲0نگهداری شد.

غلظت پالسمایی هورمون  TSHدر موشهای صحرایی

غلظت هورمونهای  T3 ،TSHو  T4به کمک روش

ویستار در نمودار شماره  1آورده شده است .با توجه به

االیزا و کیتهای خریداری شده از شرکت Monobind

نتایج ،در روز دوم پس از تیمار تفاوت معنیداری بین

ساخت آمریکا و خاص هورمون اندازهگیری شد (.)8

گروههای تحت آزمایش از نظر غلظت پالسمایی

در روز چهاردهم پس از خون گیری از موشهای

هورمون  TSHوجود نداشت .غلظت هورمون  TSHدر

صحرایی ،بافت تیروئید آنها تحت بیهوشی عمیق

گروه کنترل در طی دوره آزمایش ثابت بود ولی

جداسازی شده و تکه کوچکی از آن توسط فرمالین

گروههای تیمار شده با نانوذرات کاهش معنیداری

 %10فیکس شد .پس از قالبگیری با پارافین ،نمونهها

داشت .در روز هفتم غلظت هورمون  TSHدر رتهای

برش داده شده ،سپس بر روی المهای میکروسکوپی

تیمار شده با نانوذرات به طور معنیداری کمتر از رتهای

سوار شده و توسط هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی

گروه کنترل بود ( .)P>0/0۵در روز چهاردهم غلظت

گردیدند (.)1۵

پالسمایی هورمون  TSHدر گروههای تیمار شده با
SPSS

نانوذرات به مقدار  100 ppmو  ۲00با میزان  9/۵و 1۲/8

استفاده شد .وجود یا عدم وجوداختالف معنیداری بین

میکروگرم در میلیلیتر به طور معنیداری کمتر از تیمار

تیمارها توسط آزمون  ANOVAو به دنبال آن از آزمون

کنترل با میزان  1۵/7میکروگرم در میلی لیتر بود .به عالوه

 Dunnett's T3برای مقایسه گروه کنترل با گروههای

تفاوت معنیداری بین گروههای تیمار شده با نانوذرات در

آزمایشی و از آزمون  Tukeyبرای مقایسه گروههای

مقادیر  100 ppmو  ۲00مشاهده شد (.)P>0/0۵

برای سنجش آماری دادهها از نرم افزار
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تصویر شماره  x-ray :1نانوذره

Fe4NiO4Zn

تأثیر  Fe4NiO4Znبر  TSHو تیروئیدی ()T4 ،T3

شایا فالحی و همکاران

در روزهای  7 ،2و ۱4
* :نشان دهنده اختالف معنیدار بین گروههای تیمار شده با نانوذره و گروه کنترل؛ ** نشان دهنده اختالف معنیدار بین گروه
تیمار شده با نانوذره در غلظت  100 ppmو گروه تیمار شده با نانوذره در غلظت غلظت .200 ppm

تأثیر مقادیر مختلف نانوذره  Fe4NiO4Znبر غلظت

 100 ppmو  ۲00در روزهای  7 ،۲و  14تفاوت معنیداری

پالسمایی هورمون تری یدوتیرونین ( )T3در نمودار

نداشته است ( .)P<0/0۵به عالوه تفاوت معنیداری بین

شماره  ۲آورده شده است .غلظت هورمون ترییدوتیرونین

گروههای تحت آزمایش از نظر غلظت پالسمایی هورمون

در گروههای کنترل و تیمار شده با نانوذرات در مقادیر

تری یدوتیرونین مشاهده نشد (.)P<0/0۵

نمودار شماره  :2تأثير مقادیر مختلف نانوذرات  Fe4NiO4Znبر غلظت پالسمایی هورمون تری یدوتيرونين ()T3
در روزهای  7 ،2و ۱4
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نمودار شماره  :1تأثير مقادیر مختلف نانوذرات  Fe4NiO4Znبر غلظت پالسمایی هورمون تری یدوتيرونين ()TSH
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غلظت پالسمایی هورمون تیروکسین ( )T4در نمودار

میزان  ۳/1۲و  ۲/1میکروگرم بر میلیلیتر به طور

شماره  ۳آورده شده است .با توجه با نتایج ،غلظت

معنیداری بیشتر از گروه کنترل با میزان  1/۳7میکروگرم

هورمون تیروکسین در گروه کنترل تفاوت معنیداری

بر میلیلیتر بود .به عالوه غلظت این هرمون در گروه

در روزهای  7 ،۲و  14نداشته است ولی در گروههای

تیمار شده توسط  100 ppmنانوذرات به طور معنیداری

تیمار شده توسط نانوذره به طور معنیداری افزایش داشته

بیشتر از گروه تیمار شده با  100 ppmنانوذره بود .در

است ( .)P<0/0۵در روز دوم تفاوت معنیداری بین

روز چهاردهم نیز غلظت هورمون تیروکسین در

گروههای کنترل و تیمار شده با نانوذره وجود نداشت

موشهای تیمار شده توسط نانوذرات به طور معنیداری

( )P>0/0۵ولی در روز هفتم غلظت هورمون تیروکسین

بیشتر از گروه کنترل بود.

نمودار شماره  :3تأثير مقادیر مختلف نانوذرات  Fe4NiO4Znبر غلظت پالسمایی هورمون تيروکسين ( )T4در
روزهای  7 ،2و ۱4
* :نشان دهنده اختالف معنیدار بین گروههای تیمار شده با نانوذره و گروه کنترل؛ ** :نشان دهنده اختالف معنیدار بین گروه
تیمار شده با نانوذره در غلظت  100 ppmو گروه تیمار شده با نانوذره در غلظت .200 ppm

در تیمار کنترل بافت تیروئید طبیعی بوده و دارای

به شکل تعدادی از فولیکولهای مرکزی بزرگ و پهن و

فولیکولهای مرکزی کوچک و مکعبی و فولیکولهای

غیرفعال شدهاند و التهاب پیدا کردهاند .در گروه تیمار شده

کناری بزرگ و پهن میباشد (تصویر شماره  .)۲بافت

توسط نانوذرات در غلظت  ۲00 ppmدر رنگآمیزی

تیروئید در گروه تیمار شده توسط نانوذرات در غلظت

هماتوکسیلین ائوزین تعداد کمی از فولیکولهای مرکزی

 100 ppmدر تصویر شماره  ۳نشان داده شده است .با توجه

غیر فعال و بزرگ شدهاند (تصویر شماره .)4
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تأثیر مقادیر مختلف نانوذره  Fe4NiO4Znبر

در پالسمای موشهای صحرایی تیمار شده با نانوذره با

تأثیر  Fe4NiO4Znبر  TSHو تیروئیدی ()T4 ،T3

شایا فالحی و همکاران

ب

الف

رنگآمیزی هماتوکسیلین و ائوزین :الف) بزرگنمایی ×  10ب) بزرگنمایی × .40

ب

الف

تصویر شماره  :3بافت تيروئيد در گروه مواجه شده با  ۱00 ppmنانوذره
رنگآمیزی هماتوکسیلین و ائوزین :الف) بزرگنمایی ×  10ب) بزرگنمایی × .40

ب

الف

تصویر شماره  :4بافت تيروئيد در گروه مواجه شده با  200 ppmنانوذره
رنگآمیزی هماتوکسیلین وائوزین :الف) بزرگنمایی ×  10ب) بزرگنمایی × .40
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بحث:
مختلف نانوذرات  Fe4NiO4Znبرغلظت هورمونهای

کاهش معنیدار غلظت هورمون  T4شد ( .)۲۲روند

 TSHو تیروئیدی نشان میدهد که نانوذرات

مشاهده شده برای غلظت هورمون  TSHدر مطالعه

 Fe4NiO4Znدر غلظتهای  100 ppmو  ۲00سبب

حاضر همراستا با نتایج سایر محققان میباشد ولی در

کاهش معنیداری در غلظت پالسمایی هورمون محرک

رابطه با غلظت هورمون تیروئیدی نتایج مختلفی در

تیروئید ( )TSHو افزایش معنیداری در غلظت

مطالعات گزارش شده است .نتایج متناقض گزارش شده

پالسمایی هورمون تیروکسین ( )T4شدهاند .با توجه به

در رابطه با اثر نانوذرات بر غلظت هورمونهای

کاهش غلظت هورمون  TSHانتظار میرود که غلظت

تیروئیدی ممکن است به دلیل تفاوت در نوع نانوذره،

هورمونهای  T4و  T3نیز کاهش یابد ولی در مطالعه

شکل ،اندازه و خواص فیزیکی و شیمیایی آنها

حاضر غلظت هورمون  T4در موشهای صحرایی تیمار

باشد (.)۲1

شده توسط نانوذرات افزایش معنیداری نشان داد و

کاهش هورمون  TSHبه اختالل در مسیر

غلظت هورمون  T3تغییر معنیداری نشان نداد .هرچند

هیپوتاالموس -هیپوفیز -آندوکراین ،آسیب کبد و

تاکنون مطالعهای به ارزیابی اثر نانوذره  Fe4NiO4Znبر

در نتیجه اختالل در ترشح آنزیم مونوآمین اکسیداز

غلظت سرمی هورمونهای  TSHو تیروئیدی نپرداخته

نسبت داده شده است ( .)8عمل زدودن سموم در بدن

است ولی در مطالعات انجام شده بر روی سایر نانوذرات

توسط بافت کبد صورت گرفته و این بافت در معرض

نتایج مشابه و گاه متفاوتی گزارش شده است.

بیشترین آسیب توسط نانوذرات قرار دارد ( .)8در

در مطالعه صورت گرفته توسط افخمی اردکانی

مطالعات صورت گرفته بر روی نانوذرات مغناطیسی

ppm

از جمله  ،Fe4NiO4Znآسیب سلولهای کبدی و تغییر

 ۵0و  1۵0سبب کاهش معنیداری در غلظت هورمون

در غلظت آنزیمهای آن همانند مونوآمین اکسیداز،

 TSHو افزایش معنیداری در غلظت هورمون  T4در

آالنین آمینو ترانسفراز ،آسپارتات آمینو ترانسفراز و

Yousefi

الکتات دهیدروژناز گزارش شده است ( .)17،۵عالوه بر

 Babadiو همکاران نیز بیان کردند که مصرف خوراکی

این نشان داده شده که تیمار رتها توسط مهارکنندههای

نانوذرات اکسیدآهن سبب کاهش معنیداری در غلظت

آنزیم مونوآمین اکسیداز سبب کاهش سنتز هورمون

سرمی هورمون  TSHو افزایش معنیداری در غلظت

 TSHمیگردد (.)۲۳

و همکاران نانوذرات اکسید آهن در غلظتهای

موشهای صحرایی نر ویستار شدند (.)8

سرمی هورمون  T3میشود ولی اثر معنیداری بر غلظت

افزایش هورمونهای  T3و  T4نیز به آسیب

هورمون  T4ندارد ( .)۲0در مطالعه صورت گرفته توسط

سلولهای تیروئیدی و در نتیجه آزاد شدن هورمونهای

 Tassinariو همکاران ،نانوذره  TiO2سبب تغییرات

تیروئیدی نسبت داده شده است ( .)8در مطالعه حاضر

بافتی قابل توجه در غده تیروئید و همچنین کاهش سطح

مشاهده شد که نانوذره ترکیبی  Fe4NiO4Znسبب

سرمی هورمون ترییدوتیرونین ( )T3شد ( .)۲1در

تغییرات بافتی قابل توجه در غده تیروئید میگردد.

مطالعه صورت گرفته توسط  Shirbandو همکاران،

بنابراین به نظر میرسد افزایش غلظت هورمونهای

نانوذره اکسیدآهن در غلظت  1۵0میکروگرم بر

تیروئیدی به دلیل آسیب سلولها و فولیکولهای

کیلوگرم سبب افزایش معنیدار غلظت هورمون  T4شد

تیروئیدی باشد.
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و در غلظتهای  ۵0و  1۵0میکروگرم بر کیلوگرم سبب

)T4 ،T3(  و تیروئیدیTSH  برFe4NiO4Zn تأثیر

شایا فالحی و همکاران

 و تیروئیدی را تحث تأثیرTSH ترشح هورمون های

:نتیجه گیری
نتایج این تحقیق نشان دهنده اثر نانوذره ترکیبی

.قرار دهند

TSH
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:تشکر و قدردانی

 بر سطح هورمون های تیروئیدی وFe4NiO4Zn

۲00  و100  در غلظتFe4NiO4Zn  نانوذره.بود

نویسندگان مقاله از دانشگاه آزاد اسالمی واحد
سنندج جهت انجام آزمایشات این پایان نامه تشکر و

میکروگرم بر کیلوگرم تغییر قابل مالحظه ای در بافت

 و61۵40۲۳19۳۲00۲  کد پایان نامه.قدردانی می کنند

 قادر هستندFe4NiO4Zn  نانوذرات.تیروئید ایجاد کرد
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Background and aims: Nanoparticles are widely used in building construction, cosmetics,
pharmaceuticals, and food industry due to their small size and unique physicochemical
properties. Increased production and use of synthetic nanoparticles lead to growing concerns
about their negative side effects on human health. The aim of this study was to evaluate the
effect of Fe4NiO4Zn nanoparticle on thyroid tissue and serum level of T3, T4 and TSH.
Methods: In this study of experimental, 24 male Wistar rats were randomly divided into three
groups of 8 rats. Control group received 0.5 ml saline. Group 1 and 2 received 0.5ml of solution
containing 100 and 200 ppm Fe2NiO4Zn for 7 successive days. Serum concentration of TSH, T 4
and T3 were evaluated 2, 7 and 14 days after treatment. On the 14th days thyroid tissue was
removed and used for histological assessment.
Results: IP injection of Fe4NiO4Zn caused a significant decrease in the serum level of TSH and a
significant increase in the serum level of T4. Fe4NiO4Zn had no effects on serum T3 level.
Fe4NiO4Zn caused the thyroid Follicul to become inflamed and enlarged.
Conclusion: Fe4NiO4Zn nanoparticles can affect Hypothalamic-pituitary- endocrine axis and
affect the damage of the thyroid Follicul on the level of TSH and T4 hormones.
Keywords: Fe4NiO4Zn, Thyroid hormone, TSH, Rat.
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