
 
 

٦٨٤  

 مقاله پژوهشي 

  هيبر عملکرد و بافت کل وميتانيت دياکس يدنانوذره  حاد ريتأث
  

  *٢يمحبوبه سترک ،١يدود ريمن
 

  18/06/1393تاریخ پذیرش  11/04/1393تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 ريتأث يبه بررس قيتحق نيدر ا کند. جاديا ها انسانو  ستيز طيمح يرا برا ياحتمال يها بيآس يممکن است برخ وميتانيت دياکس يدنانوذره  :هدف و نهيزم شيپ
  .و بافت آن پرداخته شده است هينانوذره بر عملکرد کل نيا

)، يولـوژ يزيسـرم ف  تـر يل يلـ يم ٥/٠ زانيـ کنترل (بـه م  گروه شدند: ميگروه تقس ٤به  واناتيانجام شد. ح Wistar رت ٣٢ يمطالعه بر رو نيا :ها و روشمواد 
). يمتـوال روز  ٧کردند ( افتيدر يبه روش درون صفاق )٣٠٠و  ppm 10 ،100 با غلظت وميتانيت دياکس يدنانوذره  تريل يليم ٥/٠دوم، سوم و چهارم ( يها گروه
روز، بافت  ١٤شد. بعد از  يريگ اندازه نينيو کرات کياور دي، اسBUNبيوشيميايي  يانجام شد. فاکتورها يريگ خون مارياول، هفتم و چهاردهم بعد از ت يروزها

  .ديجدا گرد واناتيح هيکل
 هيدر هفته اول مشاهده شد و در بق نينيکرات زانيدر م دار يمعن اختالفبا گروه کنترل  ٢ ماريتگروه  نينشان داد که ب قيتحق نيا ييايميوشيب جينتا :ها افتهي

. دهند ينمنشان  نترلرا با گروه ک يدار يمعناختالف  گونه چيه مار،يت يها گروه در تمام BUN,UA زاني. مديمشاهده نگرد يدار يمعن، اختالف ماريت يها گروه
 يهـا  کامـل توبـول   بيـ : تخر٢ ماريت، گروه يشبکه گلومرول و متراکم شدن يويکل يها : دفرمه شدن جسمک١ ماريت: گروه هيبافت کل يکيستوپاتولوژيه جينتا

  .ستاليو د ماليپروگز يها توبولحجم لومن در  شيو افزا يويکل يها جسمک: دفرمه شدن اندک ٣ ماريتگروه  - يويکل يها و جسمک ستاليد - ماليپروگز
  .نموده بود بيطور کامل تخر هب زيرا ن هيبلکه بافت کل اثر گذاشته بود يويکل يبر فاکتورها تنها نه ٢ ماريتنشان داد که گروه  جينتا :يريگ جهينت

 تيسم ،يويکل يفاکتورها وم،يتاني: نانوذرات تيديکل واژگان

  
 ١٣٩٣ آبان، ۶۸۴-۶۹۲ ، صهشتم شماره، پنجميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ٠٩١٣٣١٢١٥٨٩تلفن:  واحد فالورجان، ياسالم آزاد، دانشگاه فالورجان: آدرس مکاتبه

Email: doctor.setorgi@gmail.com 

  

                                                
  يرانا ،فالورجان واحد فالورجان، يآزاد اسالم دانشگاه ،يولوژيکروبيم گروه ار،ياستاد ١
  )(نويسنده مسئولران يا ذه،يا ذه،يواحد ا يآزاد اسالم دانشگاه ،يشناس ستيز گروه ار،ياستاد ٢

  مقدمه
اکسيد تيتانيوم  دي صورت بهدرصد از تيتانيوم  ٩٥يباً تقر

ثابت و - دمايي پايدار ازنظرنامحلول است و  کامالًکه  وجود دارد
تيتانيوم به دليل عملکرد اکسيد  . ديباشد يماشتعال  غيرقابل

 ها عرصهاش در بسياري از  يکيالکترهاي  نوري عالي و ويژگي
 ازنظرباشد و اغلب  يمداراي طيف وسيعي از کاربردها 

 وجود بااين شود. يمدر نظر گرفته  اثر بيفيزيولوژيکي براي انسان 
تواند اثرات نامطلوب و  يماکسيد تيتانيوم در صورت استنشاق  دي

از اکسيد تيتانيوم در  امروزه زيانباري بر جوندگان داشته باشد.
و بهداشتي، ساخت سراميک،  يشيآرا لوازم، ها رنگتوليد انواع 

يه آب و فاضالب و بسياري از موارد تصف ها، ساخت فتوکاتاليست
  ).١( شود يمديگر استفاده 

اوره و - نينيه، کراتيسنجش عملکرد کل يسه فاکتور مهم برا
ن ينيزان کراتيم دانيم ميکه  طور همان .باشد يمک يد اورياس

دارد که خود  يبستگ يويکل يها عملکرد گلومرول سرعت بهخون 
شتر از ين بينيمقدار کرات که يزمان. باشد يم ها يهکل ييانگر کارايب

 يجد طور به ها يهکلتا عملکرد  شود يمحد نرمال باشد موجب 
 ياتيک بخش حي ها يهکلم اوره توسط يتنظ ياز طرف مختل گردد.

که اوره  يبر نقش عالوه .دهد يمل يرا تشک سم بدنياز متابول
ن ي، اکند يمفا يتروژن دار در بدن ايحامل مواد زائد ن عنوان به

ها انجام  ستم نفرونيکه در س يمتقابل يب، در تبادالت جاريترک
 ياز عوامل مهم بررس يکي ن،ي، نقش دارد. همچنپذيرد يم

  ).٢،٣( باشد يمک يد اورياس يه، بررسيت نانوذرات بر کليسم
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ن يا يا اثرات جانبيت ينه سميدر زم يکم يها گزارش حال تابه
 ارائه In vivoط يدر شرا مخصوصاً جانداران و ها سلولنانوذره بر 

ن يدر ا شده انجامار محدود يقات بسيگر تحقيشده است، از طرف د
را به علت روش استفاده قطر و شکل نانوذره  يج متضادينه، نتايزم

در تحقيق حاضر، اثر تزريق درون صفاقي  به همراه داشته است.
و  ١٠٠،١٠ ppm( يها غلظتوم به يتانيتدياکس يددوزهاي مختلف 

با درجه خلوص  ينانومتر و به شکل کرو ١٠- ١٥به قطر ) ٣٠٠
ن) ينيو کرات کيداورياس ه (سنجش اوره،يبر عملكرد کل درصد٩/٩٩

 ١٤و  ٧، پس از گذشت wistarنر نژاد  يها موشو بافت آن در 
  قرار گرفت. يموردبررسزمان تيمار،  روز از
 

  ها روش مواد و
 وم:يتانيت دياکس يدات نانوذره يخصوص

 تهران ينويوم از شرکت نوتريتانيتدياکس يد ،تريل يليم ٢٥٠ 
، با کند يمه ين نانوذره را تهيا اياز کشور اسپان يتجار صورت به که

 و غلظت درصد٩/٩٩نانومتر، درجه خلوص  ١٠- ١٥مشخصات: قطر 

ppm نان از صحت ابعاد نانوذرات ياطم يشد. برا يداريخر ١٠٠٠
 يبه دانشکده مهندس نانوذرهک گرم از ي الذکر فوقبا شناسنامه 
ن مرکز با يارسال شد و ا آباد نجفواحد  ياسالم آزادمواد دانشگاه 

د کرد. ييتأ آن راقطر  ي اندازهن نانوذره و يصحت ا Xrayشات يآزما
 مدل TEMکروسکوپ يم TEM( يکروسکوپ الکترونير ميتصو

H600 سازنده:  يکمپانPhilips( ياز نانوذره مذکور بانضمام الگو 
  ).٢و  ١در ادامه نشان داده شده است (اشکال  Xپراش اشعه 
نانومتر  ١٠-١٥به قطر  مورداستفادهوم يتانيت دياکس يدنانوذره 

و روش سنتز مرطوب در فاز  يت معدنيبا ماه يو به شکل کرو
  ر بود:يمشخصات ز يمحلول بوده و دارا صورت به) يع (هم رسوبيما

78/8 anatase% -21/2 rutile%  - size: 10-15 nm - 100-

150 m2g :Specific surface area )SSA (-Density: 3/84 

gr/cc 
 دياکس يدنانوذره  مادر ازه محلول يته -

 وم:يتانيت
از  هرکدام ير برايمحلول مادر به روش ز -

نانوذره  از رخانه سازندهمارها بنا به دستورالعمل کايت
  د:يه گرديوم تهيتانيت دياکس يد

 +ppm 100010 CC با غلظت وميتانيت دياکس يداز نانوذره 

 = غلظت آلمانشرکت مرک  ريدوبار تقط لياستر آب مقطر

ppm10  وميتانيت دياکس يداز نانوذره  
CC10  با غلظت وميتانيت دياکس يداز نانوذره ppm 1000+ 

CC100  آلمانشرکت مرک  ريدوبار تقط لياسترآب مقطر  =
  وميتانيت دياکس يدنانوذره  از ppm 100 غلظت

CC30   با غلظت وميتانيت دياکس يداز نانوذره ppm 1000+ 

CC300 آلمانشرکت مرک  ريدوبار تقط لياستر آب مقطر 
  وميتانيت دياکس يداز نانوذره  ppm300 =غلظت

  :يريگ خونو  واناتيح يساز آماده-
 Wistar رت نر نژاد ۳۲ يبر رو يتجرب صورت بهمطالعه  نيا

 يداريشهرکرد خر ياز دانشگاه علوم پزشک واناتيح نيا انجام شد.
به مدت دو هفته در النه  شيآزما يبرا يساز آماده منظور بهو 
 شدند. يواحد فالورجان نگهدار ياسالم آزاددانشگاه  واناتيح
(درجه  يشگاهيآزما بمناس حرارتو درجه  طيدر شرا واناتيح

ساعت  ۱۲و  ييساعت روشنا 12) اتاق ي) و نور کاف۲۲±۲حرارت 
 g 25 ±225 يوزن نيانگيم يدارا واناتيح شدند. ي) نگهداريکيتار

  .دنديگرد ميتقس ييتا ۸گروه  ۴بودند و به 
 ۵/۰ زانيشامل: گروه اول: گروه کنترل که به م ها دسته نيا

کردند تا  افتيدر يدرون صفاق صورت به يولوژيزيسرم ف تريل يليم
 کسانيو کنترل  ماريت يها گروهدر  قيشوک حاصل از تزر ريتأث

با  ميتانيت دياکس يداز نانوذره  تريل يليم ۵/۰گروه دوم  به گردد.
 دياکس يداز نانوذره  تريل يليم ۵/۰ مبه گروه سو– ppm ۱۰غلظت 

از  تريل يليم ۵/۰و به گروه چهارم  ۱۰۰ppmبا غلظت  ميتانيت
 يصورت درون صفاق ۳۰۰ppmبا غلظت  ميتانيت دياکس يدنانوذره 

از  .ديانجام گرد يروز متوال ۷به مدت  قاتيتزر نيا شد. قيتزر
 ماريت زاول، هفتم و چهاردهم بعد ا يروزها نامبرده يها موش
 واناتياز گوشه پلک چشم ح يريگ خون به عمل آمد. يريگ خون

 قهيدق ۱۵به مدت  ها نمونهانجام گرفت.  نهيبه کمک لوله موئ
جدا  ها آنسرم  ) و ۳۰۰۰RPM/ Minuteشده ( وژيفيسانتر
، BUN(Blood Urea Nitrogen) ييايميوشيب يفاکتورها .ديگرد

 و ييايميوشيب يها تيکبا استفاده از  نينيو کرات کياور دياس
 ,Hitachi Automatic Analyzer 902) زريدستگاه اتواناال

Roche) شد يريگ اندازه.  
جهت  ماريکنترل و ت يها رت هياز کل يمقاطع بافت هيته

  :يزيآم رنگ
هر از  شده ماريکنترل و ت يها موشاز  يروز تعداد ۱۴بعد از  
 هياز کل يشده و مقاطع بافت حيبا اتر تشر يهوشيپس از ب گروه

و آماده  هيته نيائوز – نيليهماتوکسبا  يزيآم رنگجهت  ها آن
  .ديگرد

  :يآمار زيآنال
استفاده  (SPSS v.19) افزار نرماز  ها داده يآمار سنجش يبرا

محاسبه شده  Mean±SD صورت بهآمده  به دست جيتمام نتا .شد
در نظر  زهايآنال يتمام يبرا >p ۰۵/۰ يدار يمعناست. سطح 

 يها روشبا  General Linear Models از گرفته شده است.
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 منير دودی و همکار  ... اکسيد تيتانيوم بر عملکرد حاد نانوذره ديتأثير 
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manova بر  مختلفنانوذره در سه سطح  ريتأث سهيمقا يبرا
  .با گروه کنترل استفاده شد سهيدر مقا UA و BU ،Cr يفاکتورها

  
  ها افتهي

 P.Value ريمقاد بيبه ترت P3 و P1 ،P2 ريجداول ز در

سطوح با توجه به  فاکتور مربوطه سهيمربوط با آزمون دانت (مقا
با گروه کنترل با توجه به زمان مداخله)  سهيمختلف نانوذره در مقا

 سهيمربوط به مقا p.v زيآخر جداول ن ستون .دهد يم شيرا نما
روز  ۱۴و  ۷، هيپا يها زماندر  مويتانيت دياکس يدنانوذره  نيانگيم

 از آزمون يدار يمعنکه در صورت  دهد يم شيپس از مداخله را نما

t-paired فاکتور مربوطه در زمان نيانگيم سهيمقا يبرا baisline 

مربوطه در  p.v روز پس از مداخله استفاده شد و ۱۴و  ۷با 
گروه  نيب آمده دست به جينتا طبق جدول ارائه شده است. سيرنويز
در  دار يمعن اختالفبا گروه کنترل  (Tio2 100ppm)۲ ماريت
در  ؛ و) (p.v=0.009شد در هفته اول مشاهده  نينيکرات زانيم
 دينگردمشاهده  يدار يمعن، اختالف ماريت يها گروه هيبق

p>0.05).( مشاهده  دار يمعناختالف  ماريت يها گروه نيب نيهمچن
 مار،يت يها گروه در تمام BUN,UA زانيم .(p>0.05 ) نشد

 دهند ينمرا با گروه کنترل نشان  يدار ياختالف معن گونه چيه
p>0.05).(  

  
 يها گروهدر  BUN,(URIC  ACID)UA,(CRATININ)Cr (Blood Urea Nitrogen ) ييايميوشيب يسه فاکتورهايمقا ):۱(جدول 

  ک هفته و دو هفته بعدي- اول يروزها کنترل در و ماريت

Cr ک هفتهي از بعد روز اول هفته دو از بعد   p.v(friedman) 
۱۰ ppm 

Tio2 
۱۸/۰  ±  ۶۴/۰  ۱۶/۰  ±  ۵۱/۰  ۰۸/۰ ±  ۴۸/۰  ۲۷۹/۰  

۱۰۰ ppm 

Tio2 
۲۷/۰ ±  ۷۹/۰  ۱۳/۰  ±  ۴۰/۰*  ۱۵/۰   ± ۵۵/۰  ۰۰۵/۰  

۳۰۰ ppm 

Tio2 
۲۱/۰  ±  ۷۴/۰  ۲۱/۰  ±  ۴۸/۰  ۱۱/۰  ±  ۶۰/۰  ۰۴۰/۰  

± ۰۹/۰ کنترل  ۶۴/۰  ۱۷/۰   ±  ۶۸/۰  ۱۰/۰  ±  ۴۸/۰  ۰۵۱/۰  

P1 ۹۹۹/۰  ۱۶۳/۰  ۹۹۹/۰  _ 

P2 ۳۱۳/۰  ۰۰۹/۰  ۴۳۵/۰  _ 

P3 ۶۱۹/۰  ۰۶۸/۰  ۰۹۲/۰  _ 

 p.v=0.001اختالف با روز اول  *
 
 

BUN ک هفتهي از بعد روز اول هفته دو از بعد   p.v(friedman) 
۱۰ ppm 

Tio2 
۳,۷  ±  ۲۴,۴ ۳,۵ ±   ۲۶,۵  ۴,۲  ±  ۲۵,۷  ۶۷۰/۰  

۱۰۰ ppm 

Tio2 
۳±  ۲۳,۵  ۳,۷  ±  ۲۳,۵  ۴,۸ ±   *۲۶,۸  ۰۴۳/۰  

۳۰۰ ppm 

Tio2 
۱,۸ ±  ۲۳,۶  ۳,۶  ±  ۲۴,۹  ۷,۱  ±  ۲۱,۵  ۳۶۸/۰  

± ۱,۲ کنترل   ۲۵  ۴,۲  ±   ۲۸  ۱,۸±   ۲۵,۷  ۱۱۴/۰  

P1 ۹۴۳/۰  ۷۶۹/۰  ۹۹۹/۰  _ 

P2 ۵۳۷/۰  ۰۶۳/۰  ۹۴۷/۰  _ 

P3 ۶۰۰/۰  ۲۵۳/۰  ۲۲۶/۰  _ 

 p.v=0.043اختالف با روز اول  *
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UA ک هفتهيبعد از  روز اول هفته دو از بعد   p.v(friedman) 

۱۰ ppm 

Tio2 
۱۷/۰ ±  ۴,۳۱  ۱۸/۰ ±  ۴,۳۳  ۴۰/۰ ±  ۴,۵۲  ۱۵۹/۰  

۱۰۰ ppm 

Tio2 
۳۱/۰ ±  ۴,۴۲  ۱۷/۰ ± ۴,۱۱*  ۰۶/۰ ±  ۴,۲۹  ۰۴۵/۰  

۳۰۰ ppm 

Tio2 
۱۹/۰ ±  ۴,۴۵  ۲۷/۰ ±۴,۲۱ ۳۶/۰ ±   ۴,۵۶  ۵۱۳/۰  

± ۱۱/۰ کنترل   ۴,۳۱  ۱۶/۰ ±  ۴,۲۱  ۰۹/۰ ±  ۴,۳۵  ۴۲۲/۰  

P1 ۹۹۹/۰  ۵۴۹/۰  ۴۵۳/۰  _ 

P2 ۷۱۶/۰  ۶۳۳/۰  ۹۵۴/۰  _ 

P3 ۵۶۱/۰  ۹۹۹/۰  ۲۹۰/۰  _ 

 p.v=0.018 اختالف با روز اول  *

  
  :هيکل يشناس بافت جينتا

 :Tio2 10 ppm غلظت کننده افتيدر: ۱ ماريتگروه - الف

 يدفرمه شده، فضاها يويکل يها جسمک ،افتهي کاهش يليدوفياس
 يها توبول متراکم شده است. يو شبکه گلومرول تر عيوس يکپسول
 ياديز تا حدودنبوده و  صيتشخ قابل از هم ستاليو د ماليپروگز

 يعيطب تيوضع از يتا حد ها توبول زيمدوال ن در .اند شدهدفرمه 
در کورتکس مدوال قابل  کيپاتولوژ راتييتغ .اند شدهخود خارج 

  ).مقاله يانتها ،۳است (شکل  صيتشخ
 :ppm Tio2 ۱۰۰غلظت  کننده افتيدر: ۲ ماريتگروه -ب

 يها جسمکو  ستاليد -  ماليپروگز يها توبولکامل  بيتخر

 هينانوذره در بافت کل ديشد ريتأثدر کورتکس داللت بر  يويکل
هسته و پراکنده شدن  يپرتروفيه صورت به راتييمدوال تغ در دارد.

 ي، انتها۴(شکل  باشد يم ها توبول ناليلوم يبه داخل فضا ها آن
  ).مقاله

: Tio2100 ppm کننده غلظت افتي: در۳ ماريتگروه  -ج
 يويکل يها ، دفرمه شدن اندک جسمکيليدفياس تيکاهش خاص

در  ستاليو د ماليپروگز يها توبولحجم لومن در  شيو افزا
، ۵(شکل  ديگردمشاهده  يعروق يپرخون يتا حدکورتکس و 

 مقاله). يانتها

  

  وميتانيت دياکس يد از نانوذره TEM ريتصو ):١(شکل 
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  وميتانيت دياکس يد از نانوذره X-RAY ريتصو ):٢(شکل 

  
  

  
  Tio2 10ppm:١ ماريگروه ت هيبافت کل ):٣(شکل 

  

  
  Tio2 100ppm: ٢ ماريگروه ت هيبافت کل ):٤(شکل 
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  Tio2 300ppm: ٣ ماريگروه ت ):٤(شکل 

اوره زان يـ ق نشـان داد کـه م  يـ ن تحقيـ ا ييايميوشـ يج بينتـا بحث
(BUN) ، مار نسبت به گروه کنترل يهفته و دو هفته پس از ت کي

 جز بهنبود ( دار يمعن يآمار ازنظرن کاهش يکاهش نشان داد، اما ا
، در هفته دوم Tio2100 ppm افت کننده غلظتيدر :ماريگروه ت
مار يپس از ت ک هفتهين ينيکرات زانيم داد ). ش نشانيکه افزا

 يآمار ازنظر که رانشان دادش يمار افزايکاهش و دو هفته پس از ت
 Tio2100 افت کننده غلظتيدر ماريگروه ت جز بهنبود (  دار يمعن

ppm دار بود يمعنزان کاهش آن يکه در هفته اول که م.( 
 ها گروهک در هفته اول و دوم در همه يد اوريزان اسيم نيهمچن

 Tio2100 افت کننده غلظتيدر ماريگروه ت جز به( بود افتهي شيافزا

ppm  بود). افتهي کاهشکه  
مار يز در هر سه گروه تيه نيبافت کل يکيستوپاتولوژيج هينتا

در هر دو بخش مدوال و  ن بافتيد در ايرات شدييتغ دهنده نشان
افت کننده يدرمار يرات در گروه تيين تغيا ژهيو بهکه  کورتکس بود

  آشکارتر بود. Tio2 100 ppm غلظت
 Liang  دياکس يدو همکارانش اثرات استنشاق نانوذره 

 کردند. يرا بررسه و کبد رت يکل يبر رونانومتر)  ٥٠وم (قطر يتانيت
جهت انجام  ها رته يکبد و کل يها بافتمار، يروز از ت ٧از  پس
ن يا در د.يخارج گرد ها آناز بدن  يکيستوپاتولوژيه يها شيآزما

ه مشاهده يکبد و کل يها بافتدر  يکير پاتولوژييچ تغيمطالعه ه
 دياکس يدق نشان داد که استنشاق نانوذره ين تحقيج ايد. نتاينگرد

اما  گردد يم ها هيکلو در يداتيجاد استرس اکسيوم موجب ايتانيت

 زين يکير پاتولوژييچ تغيه ندارد بلکهه يبر عملکرد کل يريتأث تنها نه
 ).٤( کند ينمجاد يه ايدر بافت کل

Huiting Liu ييايميوشيت بيو همکارانش سم Nano-

anatase 5وم ( به قطر يتانيت دياکس يدnm  در موش به مدت  آ) ر
بدن  يها بافت ن نانوذره دريتجمع ا زانيم کردند. روز مطالعه ١٤

ه، طحال، ي، کلکبد :شد يمر کمتر يز يها بافتدر  بيموش به ترت
ه مانند يعملکرد کل يها شاخصن مطالعه يا در قلب. و شش، مغز
ق يتحق در داکرده بود.يپ يدار يمعن ک کاهشيد اورياوره و اس

 يآمار ازنظر ن کاهشيافت اما ايزان اوره کاهش يم زيحاضر ن
  ).٥نبود ( دار يمعن

نشان داده شد که  ٢٠٠٨سال در  Fabian et alدر مطالعات 
 يها بافت را در يع و نفوذ خوبيتوز دياکس يدوم يتانينانوذرات ت

از خود نشان  يبدون اختالل بافت ها ششه و يکبد، طحال، کل
در  ها آنق تراکم يک ماه از تزري باگذشت مرورزمان بهو  دهد يم

 دياکس يد ن مطالعه نانوذراتيا در .افتيمذکور کاهش  يها اندام
که  ه داشتيسه با کليکبد در مقا يبرا يتر يقوت يوم سميتانيت
د که نشان يثابت گرد يکيستوپاتولوژيج هيق نتاين مسئله از طريا

سه با يحد در مقا نيتر نييپاه در يدر کل يکيرات پاتولوژييداد تغ
  ).٦( بود ها بافتر يسا

Jinyuan,et al  وم يتانيت حاد نانوذرات تيسم ٢٠٠٨در سال
–or 2592mg kg 1296,1944 ,972 ,648 ,324 ,0) يدوزهابا 

 ريتأثکردند و  يبالغ بررس يها موشدر  In vivoط يرا در شرا (1
ه و يکبد، کل يها بافتو  يکبد يزان فاکتورهاين نانوذره را بر ميا
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روز)  ١٤و  روز ٧-ساعت ٤٨-ساعت ٢٤مختلف ( يها زمانه در ير
چ يزان اوره هينشان داد که مق ين تحقيا جينتا کردند. يبررس

 يکيستوپاتولوژيرات هييتغ نيهمچن .نکرده بود يدار يمعنر ييتغ
 وم،يتانيت دياکس يدنانوذره  يمار با غلظت بااليت يها در گروهه يکل

 يها توبولدر  ينيپروتئ يها عيماو تجمع  اتساع گلومرول، آماس
ق يج تحقينتامشابه  رين اخيمحقق جينتا ).٧( را نشان داد يويکل

  حاضر است.
نانوذره  يباال عمر مهينبود که  شده گزارش يدر مطالعات قبل

با مشکل  ها هيکلکه ترشح آن از  شود يموم موجب يتانيت دياکس يد
 in vivoط ين نانوذره در شرايرانس ايکل نيبنابرا؛ مواجه گردد

 يها ونيمشخص شده است که  نيهمچن .شود يمانجام  يسخت به
بدن  يط داخليشده، به مح آزاداطراف  يها بافتداخل  وم بهيتانيت

 ).٨( گردد يمده و سپس به داخل ادرار ترشح يرس
 International Program( ييايميت شيامن يالملل نيببرنامه 

on Chemical Safety شتر يب نشان داد که ١٩٨٢) در سال
 ها سميارگان لهيوس بهو  شده ترشحوم هضم شده به داخل ادرار يتانيت

وم يتانيت دياکس يدنانوذره  که رسد يمنظر  به .گردد ينمجذب 
  .کند يمجاد يا هيدر کبد نسبت به کل يتر يقوت يسم

از  توانند يمز نشان داده است که نانوذرات ين يمطالعات قبل
، طحال، هيکل روده کوچک عبور کرده و به داخل خون، مغز، شش،

  ).٩( شوند پخش منتشر و و رودهمعده 
Liang  اثرات  يبررس منظور به ٢٠٠٩و همکاران در سال

ه و کبد و ارتباط يعملکرد کل يوم بر رويتانيت دياکس يدنانوذرات 
 Sprague-Dawley ،نژاد يها رتو، يداتيرات با استرس اکسييتغ

  مختلف  يه سطحيوم با دو ناحيتانيت دياکس يدنانوذره  ريتأث تحت
(TiO(2-S50): 50 m(2)/g, TiO(2-S210): 210 m(2)/g)  و

 ق استنشاق) قرار گرفتند.ي(از طر or 50 mg/kg ,5 ,0.5دو دوز 
عملکرد  را در يت حاديسم گونه چيهن نانوذرات يروز ا ٧از  بعد

ک در بافت ير پاتولوژييچ تغيه نيهمچن جاد نکردند.يه ايکبد و کل
ق نشان داد ين تحقيج حاصل از ايد. نتايه مشاهده نگرديکبد و کل

وم اگرچه موجب استرس يتانيتدياکس يدکه استنشاق نانوذره 
ه و يبر عملکرد کل يريتأث چيه اما ه شد،يو در کبد و کليداتياکس

ق حاضر مانند مطالعه يتحق ييايميوشيج بينتا ).١٠کبد نداشت (
  است.الذکر فوق

Wang  ق خوراندن نانوذرات يطر از ٢٠٠٧و همکاران در سال
پس از دو  ها آن يابيبالغ و ارز يها موشبه  دياکس يدوم يتانيت

 ٨٠و  ٢٥ يها اندازهن نانوذرات با يهفته مشاهده کردند که ا

 يبر رو يلوگرم از وزن بدن اثر سميگرم بر ک ٥نانومتر در دوز 
و درون  يديق ورين کار را به روش تزريا ها آن .اند کردهجاد يا ها آن

ن نانوذرات در يل متراکم شدن ايهم انجام دادند و به دل يصفاق
 صورت بهرا  يت شبه نفرونيه و سميکل يرات پاتولوژييه، تغيکل

افتند که يدر نيمحقق مشاهده کردند. يويکل يها التهاب گلومرول
بدن منتقل شود و از  يها بافتبه  تواند يم دياکس يدوم يتانيذرات ت

 گر بدنيد يها بافتروده و معده به  يمجار لهيوس بهق جذب يطر
 اريز بسين قين تحقيا يستوپاتولوژيج هينتا ).١١( ابديز انتقال ين

 بود. الذکر فوق نيمحقق جيمشابه نتا
  

  يريگ جهينت
نانوذره  يق درون صفاقيق نشان داد که تزرين تحقيج اينتا

 ها هيکلو در يداتيجاد استرس اکسيوم موجب ايتانيت دياکس يد
 کند يمجاد يه ايد در بافت کليشد يکيرات پاتولوژييو تغ گردد يم

ع و نفوذ يتفاوت در توز علت ه ندارد.يبر عملکرد کل يريتأثاما 
تفاوت  احتماالًنانوذرات در مطالعات مختلف  يب بافتيو آس يبافت

شکل و -ر در اندازهييکه منجر به تغ باشد يم ها آن سنتز درروش
ن يبنابرا؛ گر در نانوذرات شده استيد ييايميو ش يکيزيخواص ف

بدن  يها بافتو  ها سلولبا  ينانو ذراتن يچن کنش برهمو  ريتأث
  ).١٢جانور متفاوت خواهد بود (

ازمند ين ها آنسم خاص نانوذرات و نحوه واکنش يشناخت مکان
نانوذرات  که يهنگامنه است. يزم نيدر ا يا گستردهار يقات بسيتحق
جذب  ها سلولک بافت انباشته شوند ممکن است به درون يدر 

ن ذرات جذب شوند يرد. اگر ايصورت نگ ينکه جذبيا ايشوند و 
توپالسم سلول وابسته به يا سيزوزوم يدر ل يينها ينيگزيجا
توپالسم مستقر ينانوذره در س اگر نانوذره خواهد بود. يها يژگيو

ب يجاد آسيباعث ا تواند يم دانه درشتمواد  يشود حضور برخ
 ).١٣ن تعامالت شود (يا مرگ سلول در اثر ايم يمستق

  
  قدرداني و تشكر

 ياسالم آزاد دانشگاه مصوب يقاتيتحق طرح حاصل مقاله نيا
در  دانشگاه آن يمعاونت پژوهش يمال تيحما با و ذه بودهيا واحد

 لهيوس نيبد .شده است واحد فالورجان انجام ياسالم آزاددانشگاه 

بخصوص سرکار خانم مهندس  ين واحد دانشگاهيا کارکنان هيکل از
کردند  يارين امر ما را يکه در ا يو صادق يان موسويشاهسار و آقا

  م.يرا دار يسپاسگزار ت تشکر وينها
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Abstract 
Background & Aims: Nano TiO2 may generate potential harm to the environment and humans. In this 
paper the effect of nano TiO2 particles on the function and tissue of the kidney was investigated. 
Material and Methods: A total of 32 Wistar rats were randomly divided into 4 groups: control (treated 
with 0.5 ml normal saline) and three experimental groups. Groups 1, 2 and 3 received 0.5 ml of 
solution containing 10, 100, 300 ppm Cu nanoparticle via IP injection for 7 successive days, 
respectively. The effects of nanoparticles Tio2 serum biochemical levels serum BUN (blood urea 
nitrogen), uric acid, and ceratinin were evaluated at various time points (1, 7 and 14 days). After 14 
days, the kidney tissue was collected and investigated. 
Results: According to the results of this study, the creatinine levels between treatment groups 2 with 
control group differed significantly in the first week. In all groups, the mean level of BUN and uric 
acid did not significantly differ compared to the control group. The analysis of histopatological kidney 
tissue showed as follows: in group 1 deforming of renal corpuscular and compacting of plexus 
glomerulus; in group 2, wasting of proximal and distal tubules; in group 3, deformed corpuscular renal 
and increasing of lumen volume in proximal and distal tubules. 
Conclusion: It is indicated that group 2 was not only affected on factors of kidney, but also leads to 
the destruction of renal tissue.  
Keywords: Tio2 nanoparticles, Renal factors, Toxicity 
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