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  :  چکیده

هـا بـر    هاي گسترده نانوذرات در صنایع مختلف نگرانی در مـورد اثـرات سـمیتی آن    پیشرفت فناوري نانو و کاربرد

کوچـک و   ها خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد از جملـه انـدازه   آن محیط زیست و سالمتی انسان وجود دارد.

هـاي بیولـوژیکی و موجـودات زنـده وارد شـده و       واکنشها باعث شده که در بسیاري از  سطح بزرگ دارند. این ویژگی

اثرات غیر قابل پیش بینی را ایجاد کنند. امروزه نانوذرات دي اکسید تیتانیوم و اکسید روي در تولید لـوازم آرایشـی و   

، یـق شود. در ایـن تحق  هاي مواد غذایی، ساخت فتوکاتالیست، تصفیه آب و فاضالب و ... استفاده می بهداشتی، افزودنی

گروه تقسـیم شـدند. نـانوذرات دي اکسـید تیتـانیوم و اکسـید روي (بـا         10سر موش سوري نر نژاد بالب سی، به  70

روز به صورت دهانی به  14میلی گرم بر کیلوگرم) به صورت جداگانه و ترکیبی به مدت  300و  100، 50هاي  غلظت

بافت استخوان ران بالفاصـله   نی و سرمی اندازه گیري شدند.هاي خو ها خورانده شد. در پایان دوره، میزان پارامتر موش

گرم نـانوذرات دي  گـرم بـر کیلـو    میلـی  300در مقایسه با گروه کنترل در غلظت خارج شد و مورد بررسی قرار گرفت. 

، هـا  هـاي قرمـز خـون، پالکـت     داري را نشان داد سـلول  ها افزایش معنی ، میزان هموگلوبین و نوتروفیلاکسید تیتانیوم

درهمـین غلظـت از   ). P<0.05ها، گلوکز و کـراتینین بـه صـورت معنـی داري کـاهش یافتنـد (       هماتوکریت، لنفوسیت

نانوذرات اکسید روي میزان سلول هاي سفید خون، هموگلوبین، حجم متوسط هموگلوبین و نوتروفیل افـزایش معنـی   

خون، پالکت، هماتوکریت، لنفوسیت، گلـوکز و کـراتینین بـه صـورت معنـی داري       داري را نشان داد سلول هاي قرمز 

هـاي سـفید    و در همین غلظت از نانوذرات دي اکسید تیتانیوم و اکسـید روي میـزان سـلول    .)P<0.05(کاهش یافتند 

گلـوکز و  هـاي قرمـز خـون، پالکـت، لنفوسـیت،       داري را نشـان داد سـلول   هموگلوبین و نوتروفیل افزایش معنی خون،

هاي مختلف بـه دلیـل    داد که اثرات مضر نانوذرات در غلظتنتایج نشان  داري کاهش یافتند.  ورت معنیکراتینین به ص

   باشد.   تغییرات قابل مالحظه در فاکتورهاي خونی و سرمی می

  

روي، نـانوذرات دي اکسـید تیتـانیوم، مغـز      نـانوذرات اکسـید   پـارامتر هـاي سـرمی،    خونی، پارامترهاي  :هاواژه کلید

  استخوان  
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  تاریخچه نانوذرات -1-1

در طول تاریخ بشر از زمان یونان باستان مردم به خصوص دانشمندان آن دوره بر این باور بودند که 

توان آن قدر به اجزاي کوچک تقسیم کرد تا به ذراتی رسید که خرد ناشدنی هستند و این ذرات  مواد را می

فناوري نانو دانست چرا که در دهند. شاید بتوان دموکریتوس فیلسوف یونانی را پدر  بنیان مواد را تشکیل می

ي اتم را که به معناي تقسیم ناشدنی به زبان  سال قبل از میالد مسیح او اولین کسی بود که واژه 400حدود 

  ي مواد به کار برد.  یونانی است براي توصیف ذرات سازنده

دیمی براي شکل هاي ق ها شیشه گران قرون وسطایی بودند که از قالب احتماال اولین نانوتکنولوژیست

دانستند که چرا با اضافه کردن طال به شیشه  اند. البته این شیشه گران نمی کرده هایشان استفاده می دادن شیشه

هاي کلیساهاي قرون وسطایی از ذرات نانومتري طال  کند. در آن زمان براي ساخت شیشه رنگ آن تغییر می

ها هم  بسیار جذابی به دست آمده است. این قبیل شیشههاي رنگی  شده است و با این کار شیشه استفاده می

ي این  ها بر پایه شوند. رنگ به وجود آمده در این شیشه هاي بسیار قدیمی یافت می اکنون در بین شیشه

باشد. در واقع یافتن  حقیقت استوار است که مواد با ابعاد نانو داراي همان خواص مواد با ابعاد میکرو نمی

هاي تزئینی جام مشهور لیکرگوس در روم  استفاده از نانوذرات فلزي سخت نیست، رنگدانه هایی براي مثال

هاي متفاوتی  ها است. که بسته به جهت نور تابیده به آن رنگ اي از آن بعد از میالد) نمونه 4باستان (قرن 

شود. آنالیز این  دیده می دارد. نور انعکاس یافته از آن سبز است ولی اگر نور از درون آن بتابد به رنگ قرمز

نانومتر دارد. که حاوي نقره و طال  700هاي فلزي زیر  ها حکایت از وجود مقادیر بسیار اندکی از بلور شیشه

تر  ي جام لیکرگوس گذشته است. بنابراین تاریخ نانوذرات مسن ها باعث رنگ ویژه است حضور این نانوبلور
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 Horikoshi andبه معناي کوتوله است (» nanos «از زبان یونانی از فناوري نانو است. پیشوند نانو مشتق 

Serpone, 2013.(  

  نانوتکنولوژي -1-2

ي انسان را تحت تاثیر قرار داده است. این علم در  فناوري نانو در قرن حاضر علم و زندگی روزمره

ی شده است که در قرن بین هاي پژوهشی توسعه یافته و پیش ترین بخش سرتاسر جهان به عنوان یکی از مهم

هاي مهم در  هاي جدید فناوري باشد به طوري که یکی از جنبه ي بسیاري از روش تواند آغاز کننده حاضر می

شناسی است. بنابراین  فناوري نانو سنتز نانومواد با اندازه، ویژگی شیمیایی و ابعاد قابل کنترل در زیست 

اي در  ها است. نانوذرات عناصر اساسی و پایه و مولکولها  هدف از نانوفناوري، کنترل بر تک تک اتم

نانومتر است. فناوري نانو،  100ها کمتر از  چارچوب نانوفناوري هستند. و قطر حداقل یکی از ابعاد آن

تر، با نظم و خصوصیات  هاي بزرگ توانایی فعالیت در مقیاس مولکولی، اتم به اتم، براي تولید ساختار

ي  کنترل ساختار و تولید وسایل در سطح اتمی، مولکولی و درشت مولکولی و استفادهمولکولی جدید براي 

ها تعریف شده است. به طور خالصه، فناوري نانو توانایی ساخت مواد ریز و درشت با دقت اتمی  مؤثر از آن

وژي، ي فناوري نانو توجه زیادي را در زمینه گسترش بیوتکنول ). حوزه1393است (رحیمی و همکاران، 

ي نانوپزشکی کاربرد  الکترونیک، هوافضا و کامپیوتر به خود جلب کرده است. اخیرا فناوري نانو در حوزه

ها. در حال حاضر در سطح  ها و سیستم دارد. فناوري نانو در سه سطح قابل بررسی است که شامل مواد، ابزار

  ).Khanna et al., 2008هاي بیشتري نسبت به دو سطح دیگر حاصل شده است ( مواد، پیشرفت
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  نانوبیوتکنولوژي-1-3  

نانوبیوتکنولوژي اصطالحی است که به تازگی ابداع شده است. و باعث همگرایی بین دو جهان 

ها و  تحقیق و توسعه فناوري در سطح اتم«مهندسی و بیولوژي مولکولی است. نانوتکنولوژي عبارتند از 

ها و مواد در سطح نانو  نومتر جهت دستیابی به درك اساسی از پدیدهنا 10- 1اي در حدود  ها با اندازه مولکول

ها و عملکرد جدید به دلیل داشتن  هایی که داراي ویژگی ها، وسایل و سیستم و ساخت و استفاده از ساختار

ها است که به صورت انفرادي یا هم  اي از فناوري باشند. در حقیقت نانوتکنولوژي مجموعه اندازه کوچک می

هاي بیشتري دست خواهد یافت. یک تعریف کالسیک از تعامل  ت در به کار گیري مفهوم نانو به پیشرفتجه

دهد  بیوتکنولوژي به نانوتکنولوژي مدل ارائه می«گردد  بیوتکنولوژي و نانوتکنولوژي به صورت زیر بیان می

ن را براي رسیدن به اهدافش یاري در حالی که نانوتکنولوژي با در اختیار گذاشتن ابزار براي بیوتکنولوژي آ

اما تعامل بین بیوتکنولوژي و نانوتکنولوژي که به عنوان نانوبیوتکنولوژي مطرح است بیش از این » رساند. می

هاي زیستی آن است  هاي نانوتکنولوژي در کاربرد باشد نانوبیوتکنولوژي استفاده از قابلیت تعریف می

) Manjasetty et al., 2008.(  

  

  طبقه بندي نانوذرات -1-4

  هاي متنوعی براي طبقه بندي نانوذرات وجود دارد: روش

   نانوذرات صفر بعدي-1- 1-4

   :انوذراتن-1-1- 1-4
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نانوتکنولوژي امروزه با سرعت . باشد نانومتر 100 تا 1 حدود در آن ابعاد که است اي ذره نانوذره، یک

شود و به تبع آن  اجزاي اصلی این علم نیز بیشتر تولید میباالیی در حال رشد است و نانوذرات به عنوان 

گیرد. در قرن حاضر استفاده و مطالعه بر روي  انسان نیز نسبت به گذشته بیشتر در معرض این ذرات قرار می

نانوذرات به دلیل داشتن خواص فیزیکی، نوري و شیمیایی منحصر به فرد در مقایسه با همتایان خود در 

توانند آمورف یا به شکل کریستالی  وجه بسیاري را به خود جلب کرده است. نانوذرات میمقیاس ماکرو ت

تواند جامد،  ها می تواند به عنوان حامل براي قطرات مایع یا گاز باشد. ماده نانوذره ها می باشند و سطح آن

پالسمایی که با توجه هاي  ها گاز یا بخش مایع یا به عنوان یک وضیت مشخصی از ماده باشد. عالوه بر این

  .)Horikoshi and Serpone, 2013ها باشد ( به خواص متمایز آن

  

 نانوذرات یک بعدي-2- 1-4

اي و سیمی هستند که براي چند دهه در الکترونیک  اي، لوله هاي میله هاي یک بعدي، ساختار سیستم

ها کاربرد  خورشیدي یا کاتالیزور هاي ها در سلول اند. فیلم نازك یا تک الیه شیمی و مهندسی استفاده شده

هاي بیولوژیکی و شیمیایی و  هاي زیادي شامل سیستم ذخیره اطالعات، سنسور دارد. فیلم نازك در تکنیک

  ).Tiwari et al., 2012هاي نوري کاربرد دارد ( سیستم

  

  نانوذرات دو بعدي-3- 1-4
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که هر کدام به هستند.  و دندریمرها نانانوذرات نیمه رساهاي کربنی، نانوذرات فلزي،  شامل نانولوله

  اختصار توضیح داده خواهد شد.

   

  هاي کربنی نانولوله-3-1- 1-4

اي از نانوساختارها هستند که به  هاي کربنی دسته است. نانولوله 6کربن، فلز شیمیایی با عدد اتمی 

هایی  هاي کربن تشکیل شده است. و به صفحات گرافیتی که به صورت استوانه صورت قابل توجهی از اتم

و  Engima هاي کربن تک جداره توسط نانولوله 1993توخالی یکپارچه، پیچیده شده است در سال 

ها از صفحات  هاي چند جداره  را کشف کرد. نانولوله نانولوله 1991همکارانش کشف شد. و در سال 

اند. که به دور یک استوانه پیچیده شده باشند. اگر تنها یک صفحه گرافیت به دور  گرافیتی تشکیل شده

ندین صفحه گرافیتی به دور استوانه شود. اگر چ هاي تک جداره ایجاد می استوانه پیچیده شده باشد نانولوله

هاي کربنی عدم  شود. یکی از معایب اصلی نانولوله هاي چند جداره تشکیل می پیچیده شده باشند نانولوله

هاي کربنی محلول در آب با مایعات بدن  هاي آبی است. مطالعات نشان داده که نانولوله حاللیت در محیط

شود. مانع مهم دیگر، سمیت  جانبی سمی و یا مرگ سلولی می سارگاز هستند. و موجب هر گونه عوارض

شود.  این ذرات از  ها است و موجب اثرات سمی در ریه می هاي کربنی، مساحت سطح باالي آن نانولوله

 Eatemadiکند ( شود و پاسخ ایمنی را فعال می سیستم دفاع طبیعی فاگوسیتوز فرار کرده و موجب التهاب می

et al., 2011 .(  

هاي کربنی وجود دارد که شامل رسوب گذاري بخار شیمیایی، قوس  سه روش براي سنتز نانولوله

  ).Popov, 2004الکتریکی و تبخیر لیزري است (
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  نانوذرات اکسید فلزي-3-2- 4- 1 

توانند  این نانوذرات می نانومتر هستند. 100تا  1طبق تعریف عمومی نانوذرات فلزي، ذراتی به ابعاد 

تر از دماي ذوب فلز، در یک جامد آمیخته شوند،  پائین اینکه ذوب شوند ( تحت نام پخت ) در دماهايبدون 

 ربردهاي الکترونیکی نظیرکاها، خصوصاً در  یفیت آنکها و بهبود  فرآیند تولید روآش شدن تر سریعمنجر به و 

کند. پس از  در ریه موش ایجاد میمطالعات نشان داده که نانوذرات فلزي سمیت شدیدتري گردد.  ها می خازن

شود.  قرارگیري در معرض نانوذرات روي موجب آغاز احساس گلودرد، سردرد، تنگی نفس و تب و لرز می

کند. در نتیجه سمیت نانوذرات اکسید روي وابسته به  هاي پایین هیچ عوارضی ایجاد نمی ولی در غلظت

گیرد.  نانوذرات دي اکسید تیتانیم با اندازه  ورت میغلظت است. و مسیر جذب آن، بیشتر از طریق تنفس ص

شود. و نانوذرات دي  ي بزرگ می کوچک منجر به آسیب ریوي شدید در موش نسبت به نانوذرات با اندازه

کند. محققان نشان دادند که  اکسید سیلیکون با اندازه کوچک التهاب ریوي بیشتري نسبت به ماکرو ایجاد می

یابند و نانوذرات اکسید آهن موجب افزایش قابل توجهی  تیتانیوم بیشتر در کبد تجمع مینانوذرات دي اکسید 

هاي  هاي تک جداره موجب سمیت سلولی در کراتینوسیت شود. نانولوله هاي جنینی در موش می در ناهنجاري

  ). Hristozov and Malsch, 2009شود ( اپیدرمال انسانی می
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Considering the development of nanotechnology and extensive use of nanoparticles in different 

fields of industry, there are concerns about their toxic effects on the environment and human 

health. they have unique chemichal and physical properties such as small size and large surface 

area. Nowadays, Titanium dioxide and Zinc oxide in the production of cosmetics, food additives, 

photocatalysts, water and wastewater treatment and … . In this study, 70 adult male mice BALB/c, 

were divided into four groups. Titanium dioxide nanoparticles and Zinc oxide nanoparticles 

(Concentrations of 50, 100 and 300 mg/Kg)  separately and in combination were administered 

orally to mice for 14 days. Finally, hematological and serum parameters were studied in the 

collected blood samples. Hemoglobin and neutrophils at concentration of 300 mg/kg Titanium 

dioxide nanoparticles  showed significant increases in comparison with the control group. On the 

other hand, red blood cells, platelets, hematocrit, lymphocytes, glucose and creatinine significantly 

decreased (p<0.05). WBC, hemoglobin, MCV and neutrophils at concentration of 300 mg/kg  Zinc 

oxide nanoparticles showed significant increases. red blood cells, platelets, hematocrit, 

lymphocytes, glucose and creatinine significantly decreased (p<0.05). WBC, hemoglobin and 

neutrophils at concentration of 300 mg/kg  ZnO and TiO2  nanoparticles showed significant 

increases. red blood cells, platelets, lymphocytes, glucose and creatinine significantly decreased 

(p<0.05). The findings showed that Titanium dioxide nanoparticles and Zinc Oxide Nanoparticles 

cause harmful effects to the hematological and serum parameters in mice  in a dose-dependent way.   

Keywords: Blood factors, Bone marrow, Serum factors, Titanium dioxide nanoparticles, Zinc Oxide 

Nanoparticles   
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