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مقاله پژوهشی

بررسی اثرات نانو ذرات  Fe2NiO4و  Fe4NiO4Znبر بافتهای کبد ،کلیه و
طحال رت های نر نژاد Wistar

سونیا محمدی ،1زهرا هوشمندی ،*2محبوبه سترکی

3

1گروه زیستشناسی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران؛ 2گروه زیستشناسی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج،
ایران؛ 3گروه زیستشناسی ،واحد ایذه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایذه ،ایران.
تاریخ پذیرش95/8/18 :

تاریخ دریافت95/4/5 :

چکیده:
زمينه و هدف :نانو ذرات در طيف وسيعی از محصوالت مصرفی (لوازمآرایش ،بهداشتی ،صنعتی و  )...مورد
استفاده قرار می گيرند .هدف از این مطالعه بررسی تأثير دو نانوذره  Fe2NiO4و  Fe4NiO4Znبر بافتهای کبد،
کليه و طحال بود.
روش بررسی :این مطالعه بهصورت تجربی بر روی  40موش صحرایی نر نژاد  Wistarانجام شد .محدوده
وزنی حيوانات بين  200تا  250گرم بود و به  5گروه شامل گروههای زیر تقسيم گردیدند .گروه اول :گروه کنترل
که به ميزان  0/5ميلیليتر سرم فيزیولوژی دریافت کردند .به گروه دوم تا پنجم به ترتيب 0/5 :ميلیليتر از نانو
ذرات  Fe2NiO4و  Fe4NiO4Znبا غلظت 100ppmو  200تزریق شد .تزریقات به مدت  7روز متوالی بهصورت
درون صفاقی انجام شد.
یافتهها :نتایج رنگآميزی هماتوکسيلين ائوزین نشان داد که نانوذره  200( Fe4NiO4Znنانومتر) بر بافت کبد تأثير
داشته و باعث آسيب این بافت شد .همچنين ،دوز باالتر ( 200نانومتر) ،به بافت طحال نيز آسيب رسانده است.
نانوذره  200( Fe2NiO4نانومتر) به بافت کليه صدمه زده است؛ اما دوز ( 100نانومتر) بر بافتهای کبد ،کليه و
طحال تأثيری نداشته است .نتایج رنگآميزی آهن نيز نشان داد که در طحال همه گروهها آهن رسوب کرده است؛
اما این رسوب ،در طحال گروه تيمار  100( Fe4NiO4Znنانومتر و  200نانومتر) نسبت به گروه کنترل ،بيشتر بوده
است (گروه هایی که حاوی نانوذره روی بودند).
نتيجهگيری :هردو نانوذره  Fe2NiO4و  Fe4NiO4Znبه بافتهای کليه ،کبد و طحال آسيب میرسانند؛ اما در
هردو نانوذره آسيب دوز باال بيشتر بوده است .همچنين نتایج رنگآميزی آهن نشان داد که نانوذره Fe4NiO4Zn
آسيب بيشتری را به طحال وارد میکند.
واژههای کليدی :نانو ذرات  Fe2NiO4و  ،Fe4NiO4Znبافتهای کبد ،کليه و طحال ،رت.

مقدمه:
نانو ذرات ،به دلیل اندازه کوچک و ویژگی

مختلف ،در معرض دستگاههای مختلف بدن ازجمله

کاتالیزوری باالی خود تهدید بزرگی برای محیطزیست

سلولهای خون ،کبد ،طحال ،کلیه ،بیضه ،تیموس ،قلب،

به شمار میروند .باید به پتانسیل نانو ذرات ،در تعامل با

ریه و مغز قرار میگیرند (.)4،3

اکوسیستمها از راههای مختلف ،توجه خاصی داشته

طحال ،یکی از مهمترین اندامهای عروقی بدن

باشیم ( .)2،1جمعیت انسانی بهطورمعمول در معرض این

است که مسئول بازیافت سلولهای قرمز خون بوده و

ذرات که در اتمسفر محیط پخش است ،قرار میگیرند.

نقش مهمی را در سیستم ایمنی بدن ایفا میکند .نانو

نانو ذرات پس از ورود به جریان خون ،از راههای

ذراتی که در گلبولهای قرمز قرارگرفته و درنهایت به

*

نویسنده مسئول :سنندج -دانشگاه آزاد اسالمی -واحد سنندج -گروه زیست شناسی -تلفنE-mail: zhoushmandi@yahoo.com ،09133121589 :
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نانو ذرات  Fe2NiO4و  Fe4NiO4Znو بافت کبد ،کلیه و طحال

طحال میرسند ،به کمک ماکروفاژها به طحال حمل

همچنین کاربردهای بالینی در محیطهای  ،invivoسیستم

میشوند ،به کمک ماکروفاژها به طحال حمل میشوند.

تحویل دارو( MRI ،تصویربرداری رزونانس مغناطیسی)،

در طحال ،هرگاه میزان نانو ذرات افزایش پیدا کند

ترمیم بافت ،درمان سرطان هایپر ترمیای مغناطیسی

تعداد ماکروفاژها هم باال میرود .درنتیجه ماکروفاژها

میباشد ( .)8-11نانو ذرات اکسید آهن میتوانند از طریق

که یک نوع ( WBCگلبول سفید) هستند ،احتماالً

تغییر در سطحشان ،تبدیل به ترکیباتی با سازگاری زیستی

حملونقل نانو ذرات را به طحال بر عهده دارند .کبد

باال گردند ،همچنین میتوانند با لیگاندهای مناسب برای

یکی دیگر از اعضاء سیستم عروقی با عملکرد عمده

گیرندههای ویژه سلولهای سرطانی ،جهت گسترش

سمزدایی در بدن است ( .)6،5رسوب نانو ذرات در کبد

و بهبود سیستم تحویل دارو ،کونژوگه و یا مزدوج

میتوان علت حضور تعداد زیادی از سلولهای کوپفر

گردند ( .)10نانو ذرات اکسید آهن انحاللپذیری کمی

باشد که بهنوعی (ماکروفاژ ساکن) نقش سمزدایی

دارند که البته این امر توانایی آنها را برای کاربردهای

دارند .کلیهها ،ریهها و قلب باقی اندامهای مهمی هستند

بالینی متعدد افزایش میدهد (.)11

که با توجه به تعداد عروق خود ،غلظت بسیار پایینی از

نیکل یک عنصر شیمیایی فلزی سفید -نقره ای

نانو ذرات را در خود حفظ میکنند .وقتی نانو ذرات

است که بهصورت طبیعی در پوسته زمین یافت

وارد سیستم خون میشوند ،شبکهای پیچیده از

میگردد ( .)12به دلیل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

سلولهای ایمنی و پروتئینهای پالسمایی ایجاد میکنند.

منحصر به فردش (بسیار بادوام است -از آهن سختتر

خواص فیزیکی و شیمیایی نانو ذرات ،بهعنوان مثال

میباشد ،فرومگنتیک است و قابلیت انعطاف خوبی دارد

اندازه ،سطح تماس ،سطح انرژی و جذب در اتصال با

و بسیار مقاوم به زنگزدگی و فساد است) در صنعت

مولکولهای زیستی مهم هستند و ممکن است سرنوشت

کاربرد بسیار دارد ( .)13تماس انسان با نیکل و یا

نانو ذرات در سلولها را تعیین کنند (.)6،5

ترکیبات آن این قابلیت را دارد که اثرات متعدد

در درون سلول ،نانو ذرات ممکن است در معرض

پاتولوژیکی را تولید کند که این عالئم عبارتاند از:

عوارض جانبی از قبیل افزایش بیان سایتوکاین های پیش

التهاب جلدی از قبیل ورم ،قرمز شدن ،اگزما ،خارش

التهابی ،تولید اکسیژن فعال ( )ROSو شکستن رشتههای

سطح پوست -واکنشهای آلرژیکی و یا تراتوژنی در

 DNAقرار بگیرند (.)7

بدن انسان .همچنین طبق مطالعات انجام شده مهمترین
اثرات زیانبار تماس با نیکل شامل فیبروز ریه و سرطان

به رسمیت شناختن نانو ذرات ،بهعنوان سلول

ریه میباشد (.)14-16

غیرخودی توسط سلولهای ایمنی ،منجر به چند برابر
شدن فعالیتهای ایمونولوژیکی بر ضد نانو ذرات و

نانو ذرات اکسید روی دارای کاربردهای

درنهایت سمیت در میزبان میگردد .بر طبق شارژ

وسیعی هستند که میتوان به کاربرد در ساخت کرم

سطحی نانو ذرات ،جذب نانو ذرات توسط سلولهای

پوست بهمنظور محافظت از آفتابسوختگی (کرمهای

ایمنی مانند :مونوسیت ها ،پالکها ،لکوسیت و

ضد آفتاب) ،رنگدانهها ،افزودنیها ،عکسبرداری از

دندریتیک سلولها و مهمتر از همه توسط ماکروفاژها

سلول ،درمانهای فتودینامیک ،بیوسنسورها ،نمایانگر و

ممکن است رخ دهد و سبب ایجاد التهاب شود (.)6

یا آشکارکننده اشعه  ،UVحاملهای دارویی ،مواد

نانو ذرات اکسید آهن  2و ،)Fe2o3,Feo( 3

الکترونیکی و کاتالیستی اشاره نمود ( .)17،18الزم به

تاکنون توجه زیادی را به خود جلب کردهاند که این امر

ذکر است که در سالهای اخیر تحقیقات بسیاری بر

نهتنها به دلیل خصوصیات مغناطیسی آنها ،بلکه به دلیل

منافع ،ریسک و سمیت استفاده از نانو ذرات صورت

پتانسیل کاربردی بسیار در زمینه های زیست -پزشکی و

گرفته است (.)19-21
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Fe4NiO4Zn:

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر نانو ذرات

<100nm particle size,>99% trace metal basis,
;linear formula: Fe4NiO4Zn; form: Nanopowder
CAS number: 12645-50-0; molecular weight:
411, 46; density: 2, 81 gr/ml at 250C

 Fe2Nio4و  Fe4NiO4Znرا بر بافتهای کبد -طحال و
کلیه در موشهای آزمایشگاهی نژاد  Wistarمیباشد.

خریداری شد .برای اطمینان از صحت ابعاد نانو

روش بررسی:

ذرات با شناسنامه فوقالذکر یک گرم از نانو ذرات به

 10گرم Fe2Nio4 ،و  25گرم Fe4NiO4Zn ،از
شرکت یاسا طب که بهصورت تجاری از کمپانی

دانشکده مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسالمی واحد

sigma

نجفآباد ارسال شد و این مرکز با آزمایشهای

این نانو ذرات را تهیه میکند ،به ترتیب با مشخصات زیر:

X-ray

صحت این نانو ذرات و اندازهی قطر آنها را تأیید کرد.

Fe2NiO4:

تصویر میکروسکوپ الکترونی ( TEMمیکروسکوپ

<50nm particle size (APS),>98% trace metal
basis, linear formula: Fe2NiO4; form:
;Nanopowder; CAS number: 235-335-3
molecular weight: 234,38; density: 5, 36 gr/ml
at 250C; color: Dark brown to very dray brown

 TEMمدل  H600کمپانی سازنده )Philips :از نانو ذرات
مذکور بانضمام الگوی پراش اشعه  Xدر ادامه نشان داده
شده است (تصاویرشماره  1و .)2

تصویر شماره  x-ray :1نانوذرهFe4NiO4Zn
d=0.9×1.504/(0.31×3.14/180)×cos17.77=262A=26 nm

تصویر شماره  x-ray :2نانوذره

Fe2NiO4

d=0.9×1.504/(0.31×3.14/180)×cos17.77=262A=26 nm
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نانو ذرات  Fe2NiO4و  Fe4NiO4Znو بافت کبد ،کلیه و طحال

آزمایشگاهی ،درجه حرارت ( )22±2و نور کافی اتاق

برای تعیین غلظت نانوذره  Fe2NiO4و

( 12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی) نگهداری

 Fe4NiO4Znدو محلول مادر تهیه میکنیم.
 -1غلظت  100نانومتر (محلول مادر  :)1مقدار

شدند .حیوانات دارای محدوده وزنی  200تا  250گرم

 100میلیگرم نانوذره مورد نظر را در  10میلیلیتر آب

بودند و به  5گروه شامل گروههای زیر تقسیم گردیدند.

مقطر حل کرده ( 100میلی گرم بر  10میلی لیتر) ،آنچه به

گروه اول :گروه کنترل که به میزان  0/5میلیلیتر سرم

دست میآید ،غلظت  100نانومتر از نانوذره خواهد بود.

فیزیولوژی دریافت کردند .به گروه دوم تا پنجم

سپس مقدار نانوذره الزم جهت تزریق به یک رت

به ترتیب 0/5 :میلیلیتر از نانو ذرات  Fe2NiO4و

 150گرمی ،در غلظت  100میلی گرم بر کیلوگرم به روش

 Fe4NiO4Znبا غلظت  100 ppmو  200تزریق شد.

زیر از نمونه محلول مادر تهیه گردید:

تزریقات به مدت  7روز متوالی بهصورت درون صفاقی
انجام شد.

غلظت  100میلی گرم بر کیلوگرم مقدار تزریق
شده به موش  150گرمی=  1/5میلیلیتر
1000g
X= 1/5ml

بعد از  14روز تعدادی از موشهای کنترل و
تیمار شده از هر گروه پس از بیهوشی با اتر تشریح شده

100mg
X= 150g

و مقاطع بافتی کلیه ،کبد و طحال آنها جهت

 -2غلظت  200نانومتر (محلول مادر  :)2مقدار

رنگآمیزی با هماتوکسیلین -ائوزین و رنگآمیزی

 200میلیگرم نانوذره مورد نظر را در  20میلیلیتر آب

آهن (آبی پروس) تهیه و آماده گردید.

مقطر حل کرده ( 200میلی گرم بر  20میلی لیتر) ،آنچه

پس از تهیه رنگ هماتوکسیلین -ائوزین،

به دست میآید ،غلظت  200نانومتر از نانوذره خواهد

اسالیدها را در زنبیل رنگآمیزی قرار داده .زنبیل را در

بود .سپس مقدار نانوذره الزم جهت تزریق به یک رت

داخل دستگاه اتو با دمای  60درجه قرار میدهیم .حدود

 150گرمی ،در غلظت  200میلی گرم بر کیلوگرم به

 20تا  30دقیقه در اتو بماند .با این کار برشها بهسختی

روش زیر از نمونه محلول مادر تهیه گردید:

روی سطح الم میچسبند ،حال زنبیل حاوی اسالید را

غلظت  200میلی گرم بر کیلوگرم ،مقدار تزریق

به ترتیب در محلولهای ذیل انتقال میدهیم .رعایت

شده به موش  150گرمی=  3میلی لیتر
1000g
X= 3ml

زمانهای ذکرشده الزامی است )1 :بوکال محتوی
گزیلول ( 5دقیقه)؛  )2گزیلول ( 2دقیقه)؛  )3الکل

200mg
X= 150g

 100درجه ( 2دقیقه)؛  )4الکل  90درجه ( 2دقیقه)؛

به همین ترتیب مقدار الزم از محلول مادر  1و 2

 )5الکل  80درجه ( 2دقیقه)؛  )6الکل  70درجه

جهت تزریق به رت ها با وزنهای متفاوت محاسبه

( 2دقیقه) شستشو در آب جاری با مالیمت ( 10دقیقه)؛

گردید و توسط سرنگ انسولین بهصورت درون صفاقی

 )7ظرف محتوی هماتوکسیلین ( 10دقیقه) شستشو در

به رت ها تزریق گردید.

آب جاری با مالیمت تا آبی شود؛  )8غوطهور کردن

این مطالعه بهصورت تجربی بر روی  40موش

الم ها در ظرف محتوی اسید الکل (دو دفعه) شستشو در

صحرایی نر نژاد  Wistarانجام شد .این حیوانات از

آب جاری ( 10دقیقه)؛  )9قرار دادن در ظرف محتوی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خریداری و بهمنظور

رنگ ائوزین ( 3-5دقیقه)؛  )10الکل  70درجه ( 2دقیقه)؛

آمادهسازی برای آزمایش به مدت دو هفته در النه

 )11الکل  80درجه ( 2دقیقه)؛  )12الکل  90درجه

حیوانات دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج نگهداری

( 2دقیقه)؛  )13الکل  100درجه ( 2دقیقه)؛  )14گزیلول

شدند .حیوانات در شرایط و درجه حرارت مناسب

( 10-5دقیقه)؛  )15گزیلول ( 5دقیقه).
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در ظروف شماره  1و  2پارافین زدایی ،در

گروه کنترل (رنگ آمیزی هماتوکسیلین

ظرفهای  3و  4و  5و  6آب دهی ،در ظرف  8تمایز و در

ائوزین) ( تصویر شماره  :) 3طحال= پولپ سفید و

ظرفهای  10و  11و  12و  13آبگیری و در ظرفهای

قرمز قابل مشاهده است .اسالید بافتی تهیه شده فاقد

 14و  15شفافسازی صورت میگیرد.

ضایعه می باشد.

در مرحله مونت یا روکش کردن روی برشهای

کبد= ورید مرکز لوبولی+سینوزوئید+هپاتوسیت+

رنگآمیزی شده المل مخصوص میچسبانیم تا

گلبولهای قرمز سالم قابلمشاهده هستند .الم فاقد ضایعه

برشهای روی الم از خراشیدگی و آسیبهای دیگر

میباشد .کلیه :گلومرول+کپسول بومن+توبول های کلیوی

برای سالیان دراز در امان باشند.

قابلمشاهدهاند .الم فاقد ضایعه میباشد.

یافتهها:

 - 1گروه کنترل (رنگ آمیزی آهن) (تصویر

نتایج بافتشناسی گروههای کنترل و تیمار به

شماره  )3در رنگ آمیزی اختصاصی آهن؛ در طحال

شرح زیر میباشد:

همه موش ها رسوب آهن مشاهده می شود.

تصویر شماره  :3گروه کنترل
به ترتیب از راست به چپ ( :)A-B-Cکلیه ،کبد ،طحال (رنگ آمیزی هماتوکسیلین) با بزرگنمایی  X40-400-100و (رنگ آمیزی
آهن) به ترتیب از راست به چپ ( :)D-E-Fکلیه ،کبد ،طحال با بزرگنمایی ( X400فلش رسوب آهن را در طحال نشان میدهد).

در این بافت ضایعهای مشاهده نشد؛ کبد :پرخونی  +التهاب

 -2گروه تیمار  100( Fe4NiO4Znنانومتر)

خفیف پورتال؛ کلیه :در این بافت ضایعهای مشاهده نشد.

(رنگآمیزی هماتوکسیلین ائوزین) (تصویر شماره  )4طحال:
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 -3گروه تیمار  100( Fe4NiO4Znنانومتر)

طحال و کلیه این گروه هیچ ضایعه بافتی مشاهده
نگردید.

(رنگآمیزی هماتوکسیلین ائوزین) در بافتهای کبد،

تصویر شماره  :4گروه تيمار  200( Fe4NiO4Znنانومتر)
( Aرنگآمیزی هماتوکسیلین ائوزین) :بافت کبد با یزرگنمایی ( X400فلش پرخونی را در ورید مرکزی کبد نشان میدهد) (گروه
تیمار  100( Fe4NiO4Znنانومتر) به ترتیب از راست به چپ؛ ( :)B-Cطحال -کبد (رنگآمیزی هماتوکسیلین ائوزین) با بزرگنمایی
( X400-100فلش پرخونی را در ورید مرکزی را نشان میدهد) (فلش همولیزین و پرخونی را در بافت طحال نشان میدهد.
 -4گروه تیمار  200( Fe2NiO4نانومتر)

مرکزی ،کلیه :در این بافت ضایعهای مشاهده نشد .در

(رنگآمیزی هماتوکسیلین ائوزین) (تصویر شماره )5

گروه تیمار  100( Fe2NiO4نانومتر) هیچ ضایعه بافتی

طحال :پرخونی عروق  +همولیزین ،کبد :پرخونی ورید

مشاهده نشد.

تصویر شماره  :5گروه تيمار  200( Fe2NiO4نانومتر) (رنگ آميزی هماتوکسيلين ائوزین)
بافت کلیه با بزرگنمایی ( X400فلش پرخونی را در بافت کلیه نشان میدهد).
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اختصاصی آهن؛ در طحال این گروه ،نسبت به گروه

 -5گروه تیمار 200( Fe4NiO4Znو 100نانومتر)

کنترل ،رسوب آهن بیشتر مشاهده میشود.

(رنگآمیزی آهن) (تصویر شماره  )6در رنگآمیزی

تصویر شماره  :6گروه تيمار 100( Fe4NiO4Znو 200نانومتر)(رنگآميزی آهن)
به ترتیب از چپ به راست ) :(A-B-Cکلیه ،کبد ،طحال با بزرگنمایی ( X400فلش رسوب آهن را در طحال نشان میدهد) و
گروه تیمار 100( Fe4NiO4Znو 200نانومتر) (رنگآمیزی آهن) به ترتیب از راست به چپ ) :(D-E-Fکلیه ،کبد ،طحال با
بزرگنمایی ( X400فلش رسوب آهن را در طحال نشان میدهد).

 -6گروه تیمار  100( Fe2NiO4نانومتر)

 -7گروه تیمار 200( Fe2NiO4و 100نانومتر)

(رنگآمیزی هماتوکسیلین ائوزین) در بافتهای کبد،

(رنگآمیزی آهن) (تصویر شماره  )7در رنگآمیزی

طحال و کلیه این گروه هیچ ضایعه بافتی مشاهده

اختصاصی آهن؛ در طحال این گروه ،نسبت به گروه

نگردید.

کنترل ،رسوب آهن بیشتر مشاهده میشود.
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تصویر شماره  :7گروه تيمار 100( Fe2NiO4و 200نانومتر)(رنگآميزی آهن)
به ترتیب از راست به چپ ) :(A-B-Cکلیه ،کبد ،طحال با یزرگنمایی ( X400فلش رسوب آهن را در طحال نشان میدهد) و
گروه تیمار 200( Fe2NiO4و 100نانومتر) (رنگآمیزی آهن) به ترتیب از راست به چپ ) :(D-E-Fکلیه ،کبد ،طحال با یزرگنمایی
( X400فلش رسوب آهن را در طحال نشان میدهد).

بحث:
نتایج رنگآمیزی هماتوکسیلین ائوزین در این

رسوب ،در طحال گروه تیمار  100( Fe4NiO4Znنانومتر و

تحقیق نشان داد که نانو ذرات  100( Fe4NiO4Znنانومتر)

 200نانومتر)؛ نسبت به گروه کنترل ،بیشتر بوده است

بر روی بافت کبد تأثیر داشته و باعث آسیب این بافت

(گروههایی که حاوی نانوذره روی بودند).

شدند .از طرفی ،دوز باالتر  200( Fe4NiO4Znنانومتر) ،به

نانو ذرات در طیف وسیعی از محصوالت مصرفی،
ازجمله لوازم آرایشی ،دستگاههای پزشکی ،رنگها و

بافت طحال نیز آسیب رسانده است.
نانوذره  200( Fe4NiO4نانومتر) ،به بافت کلیه

پوشش لباس ،نانو فیبرو محصوالت الکترونیکی مورد

صدمه زده است؛ اما دوز  100( Fe4NiO4نانومتر) بر

استفاده قرار می گیرند .این مواد سطح باالیی از واکنش را

بافتهای کبد ،کلیه و طحال تأثیری نداشته است.

در مقایسه با دیگر مواد نشان میدهند .به همین دلیل افزایش
قرار گرفتن در معرض آنها نگرانیهایی را در مورد اثرات

نتایج رنگآمیزی آهن در این تحقیق نشان داد که

نامطلوبشان وجود آورده است (.)22

در طحال همه گروهها آهن رسوبکرده است؛ اما این
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روی یک ماده مغذی معدنی الزم برای بدن و

نیکل بر تولید مثل ،تکوین ،عوامل قبل از لقاح در زن

دومین فلز فراوان بعد از آهن است .نقش آن در ساختار

و مرد ،سقط جنین ،بدشکلی های جنینی و نقایص

و عملکرد آنزیمها ،عوامل رونویسی ،سایتهای گیرنده

تولد موثرند ( .)36،35از بین نانو ذرات فلزی ،نانو

هورمونی و غشاهای بیولوژیکی است .روی همچنین

ذرات نیکل بسیار مورد استفاده قرار گرفته

نقش حیاتی در انتقال سیگنال ،بیان ژن و تنظیم آپوپتوز

است ( .) 36محصوالتی که نانو ذرات نیکل تولید

به عهده دارد (.)23

می کنند ،دارای سطح انرژی باال ،خاصیت مغناطیسی
باال ،کاهش نقطه ذوب ،افزایش سطح و همچنین نقطه

مطالعات جدید نشان داده اند که نانو ذرات

جوش پایین است.

اکسید روی می توانند در پزشکی برای درمان
بیماری های متعددی از قبیل دیابت ،سرطان و

نانو ذرات اکسید آهن دارای کاربردهای

بیماری های خود ایمنی مورداستفاده قرار گیرند .از

بسیاری در  invivoو عکسبرداری هستند .البته در

طرفی ،مطالعات سم شناسی نشان داده اند که نانو

زمینه ی تحویل دارو کاربرد آنها امیدبخش است ،اما

ذرات اکسید روی می توانند برای انسان و سایر

محدوده ایمن کاربرد و استفاده از نانو ذرات اکسید آهن

گونه ها مضر باشند ( .)24مطالعات متعددی

باید مشخص گردد ( .)15در این موارد گزارشهای

نشان دهنده اثرات سمی (سیتوتوکسیک) و جهش زا

قابلدسترس کمی وجود دارد ،اما جزییات بسیاری باید

(ژنوتوکسیک) نانو ذرات اکسید روی بر رده های

مطالعه گردند (.)15،13
مطالعات  Momayezو  Fazilatiتأثیر مصرف

سلولی متعدد پستانداران مختلف می باشد (.)26،25
عاملی که با افزایش سمیت سلولی نانوذره

نانوذره  Fe2O3را بر روی بافت ریه رت بررسی کردند.

اکسید روی ارتباط دارد ،تولید گونههای اکسیژن فعال

نتایج این تحقیق نشان داد که نانو ذرات بهسرعت به

( )ROSاست که میتواند درنتیجه استرس اکسیداتیو،

گردش خون نفوذ کرده و موجب ایجاد التهاب شدید

آپوپتوز و نکروز تولید شود.

در بافت ریه شد (.)37

شواهدی وجود دارد که نشان میدهد ،نانوذره

در مطالعه قبلی ما که تأثیر نانو ذرات

اکسید روی ،میزان باالی تولید  ROSرا در سلولهای

 Fe4NiO4Znبررسی شد ،میزان آنزیمهای کبدی

ایمنی انسان و موش موجب میشود ( .)27هرچند

 SGPT,SGOTکاهش داشت که نشان دهنده دفع

انتظار میرود که سمیت سلولی  Zn2+میتواند مستقیماً

این نانو ذرات توسط سیستم رتیکولواندوتلیال کبد

درنتیجه تولید بیشازحد  ROSباشد ،اما نشت

میباشد ( Iversen .)38و همکاران ،مصرف نانوذره

الکترونها از اندامک میتوکندری نیز (بهخصوص پس

 Fe2O3را بر عملکرد کلیه و کبد بررسی کردند .نتایج

از آسیب) ،میتواند یک منبع بزرگ داخل سلولی

این تحقیق نشان داد که این نانوذره تأثیری بر عملکرد

باشد (.)28

کلیه و کبد ندارد (.)39

مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده اند که

مطالعه  Jainو همکاران ،نشان داد که مصرف

تماس شغلی با نیکل احتمال ابتال به بعضی از سرطانها را

نانو ذرات اکسید آهن هیچ تغییر غیر نرمالی را در بافت

از قبیل سرطان ریه ،سر ،گردن و سرطانهای بینی و غیره

کبد و کلیه به وجود نمیآورد (.)40

را افزایش میدهد ( .)24،29-32ترکیبات نیکل قبالً

مطالعات نوری و همکاران تأثیر کوتاهمدت

به عنوان کار سینوژن های انسانی طبقه بندی شده اند

اکسید آهن را بر بافت کلیه و کبد بررسی کردند و

که این امر توسط آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان

هیچ تغییر غیرعادی را در بافت کبد و کلیه مشاهده

مشخص شده است ( .)34،33عالوه بر این نانو ذرات

ننمودند (.)41
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 کلیه و طحال، و بافت کبدFe4NiO4Zn  وFe2NiO4 نانو ذرات

سالمت محیط و جنبههای امن استفاده از نانو ذرات یک

 بر، و همکارانMagaye مطالعات بافت شناسی

 نتایج این تحقیق نشان داد که.مسئله اساسی و مهم است

،1  دوز3  نانومتر و50 روی نانو ذرات نیکل (به قطر

، به بافتهای کلیهFe4NiO4Zn  وFe2NiO4 هردو نانوذره

 سمیت حاد کبد و،) کیلوگرم/ میلی گرم20  و10

کبد و طحال آسیب میرسانند؛ اما در هردو نانوذره آسیب

طحال و التهاب بافت ریه و سمیت قلبی را نشان

 از طرفی با رنگ آمیزی آهن.دوز باال بیشتر بوده است

.)42( می دهد

 آسیب بیشتری را بهFe4NiO4Zn مشخص شد که نانوذره

در مطالعه دودی و همکاران اثر نانوذره طال بر

.طحال وارد میکند

بافت کلیه حاکی از نابودی کامل لوله پروگزیمال
.)43( ودیستال بود

:تشکر و قدردانی
:نتیجهگیری
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Background and aims: Nanoparticles in a wide range of consumer products (cosmetics, health,
industrial, ...) is used. The aim of this study is to evaluate the effect of the nanoparticle Fe2NiO4
and Fe4NiO4Zn on the Hepatic, Renal and Spleen Tissues.
Methods: This study of experimental was conducted on 40 male Wistar rats. The average weight
was between 200-250g and divided into 5 groups. Group I: control group received 0.5ml saline.
Respectively it was injected 0.5ml from second to fifth group with concentration 100 and 200 ppm
of Fe4Nio4Zn and Fe2Nio4 nanoparticles. These injections were performed for 7 consecutive days
with intraperitoneally injection.
Results: Results of H and E showed that Fe4NiO4Zn nanoparticles (200nm) had effect on the
hepatic tissue and caused to damage tissues. Also, upper doze of (200nm) damaged to spleen
tissue. Fe2NiO4 nanoparticle with doze (200nm) damaged the renal tissue, but, Fe2NiO4
nanoparticle with doze (100nm) had not no effect on hepatic, renal, and spleen tissues. The results
of iron stain in the current study showed that iron has deposited on the spleen tissue in all of
groups, but this iron sediment in the spleen in Fe4NiO4Zn treatment group (100, 200nm) was more
compared with the control group (groups that contain zinc nanoparticles).
Conclusion: Both of Fe2NiO4 and Fe4NiO4Zn nanoparticles damage on Hepatic, renal and spleen
tissues, but, damage in both of them was more in an upper doze, and iron stain showed that
Fe4NiO4Zn caused more damage on spleen.
Key words: Fe4Nio4Zn, Fe2Nio4 Nanoparticles, Hepatic, renal and spleen tissues, Rat.
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