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Abstract
Background and Objective: Copper oxide nanoparticles, in addition to useful applications, may have
adverse effects on the organisms.This study was done to determine the effect of copper oxide
nanoparticles on liver toxicity, enzymes changes and liver histological structure of rats.

Methods: In this experimental study, 40 Wistar male rats were randomly allocated into 4 groups. During
10 days, five times (one day interval), 3 groups of rats were received 10, 20 and 30 mg/kg of copper oxide
nanoparticles with a diameter of less than 50 nm and purity of 99% and a surface of 80 m2/g
intraperitoneally, respectively. One group was considered as the control group. Activity of Lactate
dehydrogenase (LDH), Alkaline phosphatase (ALP), Aspartate transaminase (AST) and Alanine
aminotransferase (ALT) enzymes were tested in two stages (one day and 15 days after treatment). Also,
liver tissue sections were prepared and stained with hematoxylin-eosin.

Results: No significant alterations of AST enzyme activity were not seen between different groups in two
stages. The activity of ALT, ALP, and LDH enzymes in the first stage showed a significant increase in all
treatment groups compared to control and returned to normal after 15 days. Rat's weight changes were not
statistically significant between different groups. Histological studies revealed multiple tissue injuries in
dose-dependent in treatment groups which included mild and severe hyperemia, hepatocytes
degeneration, hyperplasia and inflammation.

Conclusion: Injection of low doses of copper oxide nanoparticles, after 15 days, although changes in
enzyme activity return to normal, but significant disturbances observes in the structure of the liver tissue.
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چکیده

؛ ایـن  باشـند جانـداران برسوءاثراتداراياستممکنمفید،کاربردهايبرعالوهمساکسیدنانوذراتاز آنجایی که هدف:وزمینه
انجام شد.ساختار بافتی کبد موش صحراییو تغییرات آنزیمی ،اثر نانوذرات اکسید مس بر میزان سمیتمطالعه به منظور تعیین 

طـی سپس.شدندمتقسیتایی10دسته4درتصادفیطوربهویستارنژادنرصحراییموشسر40تجربیمطالعهایندربررسی:روش
قطـر بامساکسیدنانوذراتگرمکیلوبرگرممیلی30و10،20هاموشازگروه3به)میاندرروزیکصورتبه(مرتبه5روز،10مدت
کنتـرل گـروه عنوانبهگروهیکوگردیدتزریقصفاقیدرونروشبهگرمبرمترمربع80سطحودرصد99خلوصونانومتر50ازکمتر

ــررد ــهنظ ــدگرفت ــپس.ش ــتس ــزیمفعالی ــايآن ــاته ــدهالکت Lactate)دروژنازی dehydrogenase: LDH)،ــال ــفاتازنیآلک فس
(Alkaline Phosphatase: ALP)،ــپارتات ــرانسآسـ ــازیآمتـ Aspartate)نـ transaminase: AST)ــو ــویآمنیآالنـ ــفرازنـ ترانسـ

(Alanine aminotransferase: ALT)مقـاطع همچنـین گرفـت. قراربررسیموردتیمار)ازپسروز15وروز(یکريخونگیمرحلهدودر
.گردیدمطالعهوتهیهائوزین-هماتوکسیلینآمیزيرنگباکبدبافت

وALT،ALPهـاي آنزیمفعالیتنداد.نشانداريمعنیتغییرخونگیريمرحلهدودرمختلفهايگروهبینASTآنزیمفعالیتها:هیافت
LDHبهخونگیري)(دومینروز15ازپسودادنشانکنترلگروهبهنسبتتیمارگروهسههردررايدارمعنیافزایشخونگیرياولیندر
هـاي آسـیب شناسیبافتهايبررسینداشت.يدارمعنیيآماراختالفمختلفهايگروهبینهاموشوزنتغییراتبازگشت.یعیطبحالت
هایپرپالزي،هاهپاتوسیتدژنراسیونشدید،وخفیفپرخونیشاملکهدادنشانتیمارهايگروهدردوزبهوابستهورتصبهرامتعددبافتی

بودند.التهابو
تغییـرات کـه آنوجـود با،روز15گذشتازپسمس،اکسیدنانوذراتپاییندوزهايتزریقاین مطالعه نشان داد که باگیري:نتیجه

شود.میمشاهدهکبدبافتساختاردرتوجهیقابلاختالالتهمچناناما؛گرددبازمییعیطبحالتبهآنزیمیفعالیت
سمیت، مساکسیدنانوذرات کبد ، ها:واژهکلید
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مقدمه
افـزایش دلیـل بـه مترنونـا 100تا1مقیاسدريااندازهبانانومواد

ــطحنســبت ــهس ــمب ـــیمیایی،خــواص،حج ــانیکی،ش ــی،مک فیزیک
ــژهمغناطیســیویکــیالکتر ــذاوهســتندداراياوی ــهدرل هــايزمین

.)1(دارندییباالاریبسییکارآوکردهپیداجدیديکاربردمختلف
فلـز عنـوان بـه کـه بـوده مسدیاکسنانوذراتنانومواد،نیاجملهاز

رساناهامهینومختلفيابزارهادرحرارتکنندهمنتقلوستیکاتال
باعـث مـس نـانوذرات ن،یبراعالوه.)2(ردیگیمقراراستفادهمورد
یکشـ آفـت اتیخصوصـ لیدلبهوشدههاسمیکروارگانیمرشدمهار

هـا آنازیطبـ يهـا جـوراب وزخمپانسمانصورت،يهاماسکدر
ــتفاده ــاس ــودیم ــ.ش ــتهدرنیهمچن ــواعهی ــنان ــا،روغ ــا،یپله مره

ــت ــاکیپالس ــشوه ــاپوش ــزيه ــتفادهيفل ــاس ــوندیم ياداروش

دارووژنانتقـال ریـ نظکیـ ولوژیبيهـا نـه یزمدرمتعدديکاربردها
ط،یمحـ درنانوذراتنیاگسترشبهبستهل،یدلنیهمبه).3(هستند
استممکنجاندارانریساوانسانيروبرآنمخربومضراثرات

خـاص شیـ آرابـه يادیزحدتانانوذراتیسماثرات.ابدیشیافزا
نـانوذرات آنهـا، کوچـک زیسـا علـت بـه دارد.یبسـتگ آنيهااتم

جـه ینتدرودارنـد رايلنفـاو وخـون گردشستمیسازعبورییتوانا
موجـب وبرسـند بـدن مختلـف يهـا انـدام وهـا بافـت بـه تواننـد یم

یبرخـ کـه يطـور بـه گردند.يادیزيعملکردويساختارراتییتغ
نـانوذرات شیاافـز اثـر درراهـا بافتبیتخراییستروفیدمطالعات

زانیـ مانسـان، بـدن در).4(انـد دادهنشـان زنـده موجـودات درمس
ســمیمتابولدرکــهاســتگــرمیلــیم150تــا100حــددرمــسعنصــر

واعصـاب ومغزعملکردد،یروئیتغدهتیفعالآهن،جذبگلوکز،
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نیـ اگسـترده عیـ توزلیـ دلبـه دارد.یمهمنقشیگوارشيهامیآنز
ودهـد یمـ رخکمترآنکمبودایفقرمعموالً،ییغذامواددرعنصر

میتنظـ هیـ کلدرهیـ تخلوکبـد درشـدن زهیمتـابول قیطرازآنزانیم
باعـث ؛شـود شـتر یبانسـان تحمـل حـد ازمـس زانیـ ماگر.گرددیم

شدخواهدمرگمواردیبعضدروزیهمولرقان،یمانندیسماثرات
نـانوذرات شیافـزا بـه روکاربردلیدلبهاستممکنرونیااز).5(

آنهاتجمعجیتدربهک،یولوژیبویصنعتمختلفيهانهیزمدرمس
ابـد. یشیافـزا انسـان ومختلفجاندارانبدن،ییغذايهارهیزنجدر

یچگـونگ ومـس دیاکسـ نـانوذرات تیسمنهیزمدرمطالعهنیبنابرا
کبـد کـه ایـن بـه توجـه با.استيضرورريامرآنها،یستیزاثرات

یانـدام نیتـر مهـم گسـترده) الیکولواندوتلیرتستمیسداشتنلیدله(ب
استالزم؛ردیگیمقراربدنبهشدهواردسموممعرضدرکهاست

نانوذراتتزریقیپدرآنبافتیتغییراتوکبديهايآنزیمتیفعال
بــانیشــیپمطالعــاتدر.)6(ردیــگقــراربررســیمــوردمــسدیاکسـ 

مختلف،ییایمیکوشیزیفيهایژگیوبامسدیاکسنانوذراتکاربرد
یبـافت بیـ تخرویمـ یآنزراتییتغصورتبهيویکلويکبدتیسم

ونـانوذرات اتیخصوصـ کـه ییآنجـا از.)8و7(استشدهگزارش
خلـوص، درجـه قطر،ریتاثتحتشدتبهآنهایسماثراتنیهمچن

الزم؛داردقـرار مـار یتدورهطـول ویقـ یتزردوز،ییایمیشـ بیترک
يهــایژگــیوبــامــسدیاکســنــانوذراتيکبــدتیســمکــهاســت

يهــاروشبــهوییایمیشــبیــترکنــوعوانــدازهنظــرازگونــاگون
درونایــیرگــدرونقیــتزر،یخــوراکصــورتهبــمــاریتمختلــف

جینتـا ازیبرخـ درادیـ زاحتمالبهکهردیگقرارتوجهموردیصفاق
قیـ تزربار5اثراتحاضرقیتحقدر).9(کردخواهدجادیایراتییتغ

اتیخصوصـ وCuOییایمیشـ فرمـول بانانوذراتنیایصفاقدرون
دورهدودرن،یشـ یپمطالعـات بـه نسـبت متفاوتییایمیشویکیزیف
یبـافت اخـتالالت یبررسـ ضـمن مـار یتازپسروزه15وروزهکی

ــد ــگردمطالعــهکب ــاودی ــهتوجــهب ــاهمب ــزیمتی ــاتهــايآن الکت
Lactate)زدروژنایـ ده dehydrogenase: LDH)، فسـفاتاز نیآلکـال

(Alkaline Phosphatase: ALP)،ــپارتات ــرانسآسـ ــازیآمتـ نـ
(Aspartate transaminase: AST)ترانســـفرازنـــویآمنیآالنـــو
(Alanine aminotransferase: ALT)هـاي آنزیمترینمهمعنوانبه

قـرار سـنجش ردمـو آنهـا فعالیـت )10(کبديهايسلولدرموجود
گرفت.

بررسیروش
ستاریونژادبالغنرییصحراموشسر40يرویتجربمطالعهنیا
روهگــ دراصــفهان یپزشــک علــوم دانشــگاه ازشــده يداریــ خر

1397سـال یطفالورجانواحدیاسالمآزاددانشگاهشناسیزیست
شد.انجام

یبـ یتقروزنبـا روز110-120سـن يداراییصـحرا يهـا موش

يدمــابــایشــگاهیآزماطیشــرادروانــاتیحبودنــد.گــرم20±180
بـه ساعت12یکیتار-ییروشناچرخهوگرادیسانتدرجه25-20

کنترلواناتیحخوراك.شدندينگهدارطیمحبايسازگارمنظور
هفتـه کیـ هاموشبودند.مصونیاحتماليهااسترسازوبودشده
ــل ــاشــروعازقب ــهشیآزم ــايســازگاروتطــابقمنظــورب طیمحــب
آزاددانشـگاه حیواناتالنهدرموردنظروزنبهدنیرسوشگاهیآزما

شدند.ينگهدارفالورجانواحدیاسالم
یاسـالم آزاددانشـگاه یپژوهشـ شـوراي دییـ تاموردالعهطمنیا

هـاي دسـتورالعمل طبـق بـر وگرفـت قـرار اصـفهان فالورجانواحد
International)دردمطالعـه یالمللـ نیبانجمنیاخالق association

for study of pain)11(شدانجامیشگاهیآزماواناتیحمورددر.(
ــانوذرات ــن ــسدیاکس ــام ــرب ــرقط ــانومتر50ازکمت ــوص،ن خل

تهـران درنـو ینوترشـرکت ازگـرم برمترمربع80سطحودرصد99
فیطوTEMریتصاوبراساسودیگردهیته)ایاسپانکشورساخت(

(شـکل بودندهمگنخلوصواندازهنظرازنانوذراتXپرتوپراش
لـوگرم یکبرگرمیلیم30و10،20يهاغلظتک).یجدولوکی

قیـ تحقيهاتیمحدوداز).13و12(شدآمادهکیولوژیزیفسرمدر
کـه بـود مسدیاکسنانوذراتازکنواختینسبتاًمحلولهیتهحاضر

نسـبتاً یونیسوسپانسهیتهونانوذراترسوبجادیاازيریجلوگيبرا
کیاولتراسـون دستگاهدرقیتزرازقبلشدهآمادهيهانمونههمگن،

FALC-LB5210دامنـه وگـراد یسانتدرجه4دمايباایتالیاساخت
).13(گرفتندقرارقهیدقیسمدتبرايدرصد40

مسدیاکسنانوذراتTEMریتصو:1شکل

مسدیاکسنانوذراتمشخصات:1جدول
CuOیمولکولفرمول

جامديظاهرشکل
اهیسرنگ

گرادیسانتدرجه1336ذوبنقطه
مکعبمتریسانتبرگرم69/0یحجمیچگال

نانومتر50ازکمتراندازه
درصد99خلوصدرجه

گرمبرمترمربع80سطح

20nm

m
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قـرار ریزشرحبهییتا10گروه4درتصادفیصورتبههاموش
.گرفتند

يامـاده چیهـ روز10یطـ کنتـرل گـروه عنـوان بـه اولگـروه به
پـنج مـار، یتمـورد گـروه عنوانبه4و2،3يهاگروهبهد.نشقیتزر

غلظتبامسدیاکسنانوذرات)8(انیمدرروزکیصورتبهمرتبه
قیـ تزریصـفاق درونصورتبهلوگرمیکبرگرمیلیم30و10،20

نیبـ یتفـاوت مشـابه ومتعـدد مطالعـات درکهنیابهتوجهاب.دیگرد
گـروه حاضـر مطالعـه در؛نشددهیددارونماوکنترلگروهدوجینتا

گـروه بـا فقـط مـار یتيهـا گـروه جینتـا ونشـد گرفتهدرنظردارونما
نیخـر آازبعـد سـاعت 24).14(گرفـت قـرار سـه یمقامـورد کنترل

قیـ تزرنیآخـر ازبعـد روز15وچشـم گوشـه ازريیخونگق،یتزر
مطالعــاتانجــاميبــرا.)16و15(دیــردگانجــامقلــبازيریخــونگ

دور3000سـرعت باوقهیدق20مدتبهخونيهانمونهییایمیوشیب
Continuos(مدلوژیفیسانترقهیدقدر Flow سـرم ون)یچـ سـاخت
وLDH،ALP،ASTيهـا میآنـز زانیـ مسنجششد.جداسازيآن

ALTدسـتگاه بـا وزمـون آپـارس شـرکت يهـا تیـ کازاسـتفاده با
شـد. انجـام ران)یـ اسـاخت ز،یاتوآناالIIکیکالس(آلفازریناالآاتو

ازپـس هرگـروه درییصـحرا موشسر3،يریخونگنیدومازپس
نیفرمـال درانآنکبدازییهانمونهوشدندحیتشرنیکتامبایهوشیب

آنيروبربافتهیتهمراحلبعدساعت48وگرفتقراردرصد10

یدستکروتومیمتوسطکرونیم4ضخامتبایبافتمقاطعشد.انجام
)cut 4062 manual،هـر ازکهيطوربه.دیگردهیته)آلمانساخت

مقـاطع سـپس شـد. هیتهالمعدد36مجموعدروالمعددسهنمونه
وسـط تهـا الموشـدند يزیآمرنگنیائوز-نیلیهماتوکسروشبه
ــکوپیم ــورکروس Olympusين CX22LEDــز ــهمجه ــب نیدورب

Canon Eos 760D ولؤمسـ سـنده ینوتوسطژاپنکشورساخت18
المهـر ازیبافتراتییتغمطالعهگرفت.قرارقیدقیبررسموردمقاله

د.یگردانجامکنترلگروهباسهیمقادریکروسکوپیمدانیم10در
–کولمـوگروف آزمـون ازتفادهاسـ بـا هادادهعیتوزبودننرمال

یهمگنـ وهـا نمونـه حجـم يبرابـر بـه توجهباشد.نییتعرنوفیاسم
ومـار یتيهاگروهنیبيکبديهامیآنزتیفعالنیانگیمها،انسیوار

ــرل ــههــردرکنت ــونتوســطيریخــونگمرحل ــالآزم ــوارزیآن انسی
One-Way(طرفـه کی ANOVA( بـا وگرفـت قـرار سـه یمقامـورد

توسـط هـا گـروه نیـ انیبـ داریمعنـ اختالفدانکنتستازدهاستفا
تیـ فعالنیانگیـ منیهمچند.یگردیبررسSPSS-22يآماررافزانرم
آزمـون توسطيریخونگدومواولمرحلهنیبگروههردرهامیآنز

t05/0ازکمترهاآزمونيداریمعنسطحد.یگردیبررسشدهزوج
شد.گرفتهنظردر

هایافته
درمختلـف يهـا گـروه نیبASTمیآنزتیفعال:یمیآنزراتییتغ

S

PCV

H

S

x400یینمابزرگ،نیائوز-نیلیسهماتوکيزیآمرنگکنترل،گروهدرکبدبافتمقاطع:2شکل
CV:یلوبولمرکزاهرگیس،H:ها،تیهپاتوسS:دها،ینوزوئیسP:پورتيفضا

CS

مسدیاکساتنانوذرلوگرمیکبرگرمیلیم10غلظتباماریتگروهدرکبدبافتمقاطع:3شکل
دهاینوزوئیسیتنگویتیهپاتوسيهاطنابيپرپالزیه

دهاینوزوئیسدریپرخون:CS،یلوبولمرکزاهرگیسردیپرخونفلش:
x100راستسمتریتصونماییبزرگ؛x400چپسمتریتصونماییبزرگ؛نیائوز-نیلیهماتوکسيزیآمرنگ
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تیـ فعالکـه یحالدرنداد.نشانيداریمعنرییتغيریخونگزماندو
ــز )>01/0P(LDHو)>ALT)01/0P<،(ALP)001/0Pيهــامیآن

مـار یتگروهسههردرراداریمعنشیافزايریخونگمرحلهنیاولدر
نیهمچنـ نبود.دوزبهوابستهکه)2دول(جدادنشانکنترلبهنسبت

نیبـ میآنـز سـه هـر تیـ فعالنیانگیـ مدانکـن یبیتعقآزمونبراساس
نداشـت. داریمعنـ تفـاوت مسدیاکسنانوذراتمختلفيهاغلظت

ــس ــروز15ازپ ــونگنی(دوم ــه)يریخ ــتب ــیطبحال ــتیع .بازگش
مـار یتيهـا گـروه نیبيداریمعناختالفمرحلهنیادرکهيطوربه

زیـ نشـده زوجtآزمـون جینتـا ).3(جـدول دینگردمشاهدهکنترلبا
دريریخـونگ دومواولمرحلهنیبرا)>05/0P(يداریمعنتفاوت

وALT،ALPيهـا میآنـز مورددرفقطمار)یتيها(گروهگروههر
LDHمرحلـه درعوامـل نیـ اداریمعنـ کاهشبریلیدلکهدادنشان

هاموشوزنراتییتغاست.یعیطبحالتبهدنیرسويریخونگدوم
نداشت.يداریمعناختالفمختلفيهاگروهنیبزین

درکبـد بافـت ازمتعـدد يهاالميروبرمطالعهبا:یبافتراتییتغ
واخـتالالت کنتـرل، گـروه بـا سـه یمقاومـار یتمختلـف يهـا گروه

نیئوزا-نیلیهماتوکسيزیآمرنگ،مسدیاکساتنانوذرلوگرمیکبرگرمیلیم20غلظتباماریتگروهدرکبدبافتمقاطع:4شکل
یعیطبحالتازرایتیهپاتوسيهاطنابکهدهاینوزوئیسدریکنواختیعدموینظمیب):x100نمایی(بزرگچپسمتریتصودرفلش

.استکردهخارج
دهاینوزوئیسدریپرخون(CS)،یلوبولمرکزاهرگیسوارهیدبیتخروشدنزیل(فلش)):x400نمایی(بزرگراستسمتریتصو

دهایوئینوزیساتساع(فلش)ها،تیهپاتوسشدنزیلx400:((HL)نمایی(بزرگنییاپریتصو
هالیبازوفوماکروفاژهاها،تیلوکوسرینظیالتهابيهاسلولتجمع

CS

HL

HL

نیائوز-نیلیکسهماتويزیآمرنگ،مسدیاکساتنانوذرلوگرمیکبرگرمیلیم30غلظتباماریتگروهدرکبدبافتمقاطع:5شکل
پورتاليفضادریالتهابيهاسلولدیشدتجمعوهاتیهپاتوسشدنزیل):x400نمایی(بزرگچپسمتریتصودر

يهاطنابودهاینوزوئیسوضوحعدم(فلش)آنها،هستهشدنرهاوهاتیهپاتوسدیشدشدنزیلx400:((HL)نمایی(بزرگراستسمتریتصو
هاتیهپاتوستوپالسمیسشدنواکوئله،یتیهپاتوس

HLHL
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شـامل راتییتغنیا.دیگردمشاهدهیتوجهقابلوداریمعنراتییتغ
اتســاع،یلوبــولمرکــزيهــااهرگیســودهاینوزوئیســیپرخــون

وهاتیهپاتوسشدنزیلها،تیهپاتوسیبدشکلوتورمدها،ینوزوئیس
مشــاهده5تــا2يهــاشــکلدرکــهبــودیالتهــابيهــاســلولتجمــع

يهـا الماکثردراختالالتنوعوشدتاستذکربهالزمگردد.یم
بود.مشابهاریبسگروهکی

یصفاقدرونقیتزربار5اثردرکبدبافتاختالالتیکلطوربه
قیـ تزرنیآخـر ازروز15زمـان گذشـت بـا ومسدیاکسنانوذرات

راتییـ تغنیا.شددهیددوزهاتمامدریتوجهقابلوداریمعنطوربه
شیافـزا دوزبـه وابستهصورتبهیفیکویکمنظرازهايناهنجارو

لـوگرم یکبـر گـرم یلیم30دوزدریبافتراتییتغنیشتریبودادنشان
.دیگردمشاهده

بحث
مـس دیاکسـ نانوذراتیصفاقدرونقیتزربار5،مطالعهنیادر

امــا؛نکــردجــادیاASTمیآنــزتیــفعالدريداریمعنــرییــتغگرچــه
درLDHوALT،ALPریــنظيکبــديهــامیآنــزریســاتیــفعال

شیافـزا يداریمعنـ طـور هبکنترلگروههبنسبتراماریتيهاگروه
بـه زینهامیآنزنیاتیفعالق،یتزرنیآخرازروز15گذشتباوداد

ام15روزدرکبدکیستوپاتولوژیهمطالعاتبازگشت.یعیطبحالت
یپرخـون دها،ینوزوئیساتساعویپرخونرینظیاختالالتماریتازپس

یتیهپاتوسـ يهاطنابدنشدژنره،یلوبولمرکزاهرگیسبیتخرو
دوزبـه وابسـته صـورت بهراهاتیهپاتوسشدنزیلوشدنواکوئلهو

گـرم یلیم30دوزبهمربوطاختالالتنیشتریبکهيطوربه.دادنشان
لــوگرمیکبــرگــرمیلــیم2قیــتزريامطالعــهدربــود.لــوگرمیکبــر

تجمـع سببروزسهمدتبهیعضالندرونروشبهمسنانوذرات
دیـ گردکبـد يهـا تیهپاتوسوکوپفريهاسلولتوپالسمیسدرآنها
امـا ؛شـد دیـ ناپدنانوذراتتجمعمار،یتازروز7گذشتازپسکه
).17(دیـ گردمشاهدههاتیهپاتوسدرکیدروپیهونیدژنراسمیعال
یصــفاقدرونقیــتزربــار5اد،یــزاریبســاحتمــالبــهمــامطالعــهدر

يهـا بخـش درراآنهاتجمعباالتر،يوزهادبامسدیاکسنانوذرات
سـطح درتمـاس يبرقرارضمنواستداشتههمراهبهکبدمختلف

آنهابیتخرسببمختلف،يهااندامکویسلوليغشاهابایعیوس
بـه هـا تیهپاتوسـ ازرايکبـد يهـا میآنـز نشتکه)18(استشده
همکـاران وSizovaجینتامشابهیطرفازدارد.همراهبهخونانیجر

کبدازمسدیاکسنانوذراتیجیتدردفعلیدلبهاستممکن)17(
کاهشخونسرمدريکبديهامیآنزتیفعالزانیمروز،15ازپس

ویپرخـون ،یمشـابه گزارشدراست.بازگشتهیعیطبحدبهوافتهی
دیناپدويکبدپورتاليهارگویلوبولمرکزاهرگیسدرانسداد

سطحشیافزاباهمراهکبدبافتدرهگزاگونالیلوبولساختارشدن
قطـر (بامسدیاکسنانوذراتقیتزراثردريکبديهامیآنزتیفعال
دوزبـه وابسـته صـورت بـه مـار یتازپـس روز14تـا نـانومتر) 15تا10

)12(دیـ گردمشـاهده لوگرم)یکبرگرمیلیم100و5،10ي(دوزها
يهـا طنـاب ودهاینوزوئیسـ وضـوح عـدم حاضر(مطالعهجینتاباکه

لـوگرم) یبرکگـرم یلـ یم30یعنـ یدوزنیباالتردرژهیوهبیتیهپاتوس
دريکبـد يهـا میآنزتیفعالسطحآن،بامتفاوتاما؛داردمطابقت

لیـ دالازد.یرسـ یعـ یطبحالتبهماریتازپسروز15حاضرمطالعه
درهـا تیهپاتوسشدنزیلوکبدبافتساختاردراختاللجادیاگرید

کـه بـوده کبـد دریسلولآپوپتوزدهیپداستممکنحاضر،قیتحق

مس)اکسیدنانوذراتتزریقازپسروز(یکخونگیرياولمرحلهدرکنترلوتیمارهايگروهبینکبديهايآنزیمفعالیتمقایسه:2جدول
ASTهاگروه (U/L)

اریمعانحرافونیانگیم
ALT (U/L)

اریمعانحرافونیانگیم
ALP (U/L)

اریمعانحرافونیانگیم
LDH (U/L)

اریمعانحرافونیانگیم
20/719±20/40621/83±60/12069/51±80/22933/10±98/30کنترل

30/1024±22/163*80/715±04/130**10/162±69/30*40/233±65/60لوگرمیکبرگرمیلیم10
22/883±28/132*88/760±08/154**44/181±48/21*11/196±93/22لوگرمیکبرگرمیلیم20
62/953±53/181*25/735±34/123**00/176±82/32*25/257±36/41لوگرمیکبرگرمیلیم30

p-value05/0>01/0<001/0<01/0<

F863/2180/6553/9849/4
*01/0P<،**001/0P<

مس)اکسیدنانوذراتتزریقازپسروز15(خونگیريدوممرحلهدرکنترلوتیمارهايگروهبینکبديهايآنزیمفعالیتمقایسه:3لجدو
ASTهاگروه (U/L)

اریمعانحرافونیانگیم
ALT (U/L)

اریمعانحرافونیانگیم
ALP (U/L)

اریمعانحرافونیانگیم
LDH (U/L)

اریمعانحرافونیانگیم
00/648±20/41202/96±20/10802/72±60/20285/9±58/6کنترل

60/752±10/37705/84±50/10448/75±20/19427/16±07/28لوگرمیکبرگرمیلیم10
14/772±00/35923/99±14/10749/98±71/21374/24±28/38لوگرمیکبرگرمیلیم20
87/695±12/30430/131±62/10600/56±37/21120/16±85/67لوگرمیکبرگرمیلیم30

p-value05/0>05/0>05/0>05/0>

F368/0059/0364/2843/1
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نیهمچنـ ).17(اسـت دادهرخمـس دیاکسـ نـانوذرات تجمعاثردر
دیاکسـ نـانوذرات کیـ آلرژنوکیژنوتوکسـ اثـرات نیمحققـ یبرخ
راویداتیاکسيفشارهاجادیاازیناشDNAبیتخرو)19و18(مس

يویکل،يکبدتیسمزینيگریدقاتیتحقدر).20(اندکردهاثبات
شـده مشـاهده مختلـف يهـا انـدازه بامسدیاکسنانوذراتيویرو

قیـ طرازنـانوذرات کهمشتركيهاسمیمکانازیکی).21و8(است
يفشارهاجادیاوآزاديهاکالیراددیتول؛شوندیمتیسمسببآن

ثابـت هممسدیاکساتنانوذراثربارابطهدر).22(استویداتیاکس
يهــامیآنــزتیــفعالنــانوذراتنیــابــاهــاســلولمــاریتکــهدیــگرد

ونیگلوتـات ریـ نظییهـا میآنزتیفعالودادهکاهشرایدانیاکسیآنت
شیافـزا دهندهنشانمیآنزنیاشیافزادهد.یمشیافزارادازیپراکس

یدانیاکسـ یآنتـ یدفاعستمیسکهآنضمن.استویداتیاکساسترس
ژهیـ وهبـ آزاديهـا کالیراددیتول).23(گرددیمترفیضعسلولدر

منجـر وشدهغشايدهایپیلونیداسیپراکسسببتواندیمزینژنیاکس
بیـ تخرگریدعللازاستممکنکه)25و24(گرددآنبیتخربه

نشـان هـا پـژوهش یبرخـ نیهمچنـ باشد.حاضرمطالعهدرکبدبافت
ــدداده ــیکــهان ــللیــدالازیک ــشــدنزی اتســاعوهــاتیهپاتوس

موقترسوبعلتبهکهاستشدنيدیلوئیآمدهیپد،يدینوزوئیس
بیـ تخرسـبب ،دهاینوزوئیسـ وارهیددرالتهابدورهدريبریفمواد

شـکل یبـ مـواد تـراکم بـا همـراه دهیـ پدنیـ ا.گرددیمهاتیهپاتوس
ــوفیائوز ــرافدریلین ــاط ــاتیهپاتوس ــتاه ــهس ــثک ــداباع ییج

کبدعملکردمعموالًاما؛شودیميدینوزوئیسيفضاازهاتیهپاتوس
یجیتـدر دفـع بـر عـالوه کـه )26(اسـت یعـ یطبیطیشـرا نیچندر

تیفعالرییتغعدملیدالازگریدیکیاستممکنکبد،ازنانوذرات
باشد.حاضرمطالعهدرمار،یتازپسام15روزدريکبديهامیآنز

ــهدر ــامطالع ــ،م ــادیحت ــايوزه ــانوذراتنییپ ــن ــسدیاکس م
يهـا میآنـز تیـ فعالداریمعنشیافزاسببلوگرم)یبرکگرمیلیم10(

همـراه بـه ماریتازپسروز15تارایبافتاختالالتودیگرديکبد
ASTمیآنـز تیـ فعال،)24-26(نیشـ یپمطالعاتبرخالفاما؛داشت

حالـت بهروز15ازپسزینهامیآنزریساتیفعالسطحونکردرییتغ
قـات یتحقدرجینتـا یبرختفاوتعلتاستممکنبازگشت.يعاد

گونـاگون يهـا یژگـ یوبـا مسدیاکسنانوذراتازاستفادهمختلف،
وهـا غلظـت باکهباشدسطح)زانیموییایمیشبیترکقطر،نظر(از

کههرچنداست.شدهقیتزرمختلفنیمحققتوسطیمتفاوتدفعات
ویینـا درون،یرگـ درون،یصـفاق (درونانوذراتنـ کاربردروش

).27(استموثرپژوهشجینتابرزین)یخوراک
زمـانی هـاي دورهدردیگـري متعـدد مطالعـات گرددیمشنهادیپ

ازوگـردد انجـام پایـدارتر پـذیري انحـالل بـا نانوذراتیباترطوالنی
ــایی ــهآنج ــیک ــرادازبرخ ــراف ــاننظی ــنایعکارکن ــوطص ــهمرب ب

اکسـید نـانوذرات بیشترمقادیرمعرضدراستممکنانوتکنولوژين
نانوذراتاینباالتردوزهايسمیتشودیمهیتوص؛گیرندقرارمس

همچنـین گـردد. بررسـی نیـز مشخصفیزیکوشیمیاییهايویژگیبا
بـا تکمیلـی تحقیقـات انجـام نتـایج، ازبیشـتر اطمینـان حصـول براي

اسـتفاده بـا تردقیقبافتیمطالعاتویواکسیداتفشارهايدقیقبررسی
الکترونــیمیکروســکوپواختصاصــیآمیــزيرنــگهــايروشاز
گردد.یمشنهادیپ

گیرينتیجه
نسـبتاً اثراتبرخالفرسدیمنظربهمطالعه،نیاجینتابهتوجهبا

ازپـس کبـد یمـ یآنزتیـ فعالسـطح برمسدیاکسنانوذراتدیشد
روز،15ازپـس یبـافت دیشـد اخـتالالت جـاد یاوماریتازروزکی

وشیآزماطولدرواناتیحریمومرگووزنرییتغعدمبهباتوجه
گذشـت بـا اسـت ممکـن ام،15روزدرکبـد یعـ یطبتیفعالاحتماالً

نیاجینتااحتماالًلذاد.نگردبرطرفزینیبافتاختالالتشتر،یبزمان
ازحاصـل يکبـد تیسـم یجیتدرشدنبرطرفدهندهنشانقیتحق
وکیـ ولوژیبيکاربردهـا درتواندیمکهبودهمسنانوذراتقیتزر

باشد.دیمفنانوذراتنیایپزشک
قدردانیوتشکر

راضـیه خـانم )2461415(شـماره نامـه انیـ پاحاصـل مطالعـه نیا
فیزیولـوژي رشـته درارشـد کارشناسـی درجـه اخـذ يبراکارشناس

معاونـت ازلهیوسـ نیبدبود.شرقانتهرنورپیامدانشگاهازجانوري
ایـن انجـام درکـه فالورجـان واحـد اسـالمی آزاددانشگاهپژوهشی

م.یداریماعالمراخودسپاستینهانمودند؛ياریرامامطالعه
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