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تاریخ دریافت55/8/5 :
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بررسي اثر نانو اکسيد روي بر بافت ايلئوم موش نر نژاد NMRI

تاریخ پذیرش55/01/4 :

افزايش داده است .به دليل اندازه کوچک نانو مواد ،جذب آن توسط دستگاه گوارشي ساده تر است .در تحقيق حاضر اثرات نانو اکسيد
روي بر روي بافت ايلئوم موش بالغ نر نژاد  NMRIدر شرايط  in vivoمورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها :در اين مطالعه تجربي ،موش هاي کوچک آزمايشگاهي نر به طور تصادفي در  5گروه شامل کنترل ،شم و 3
گروه تجربي قرار گرفتند .نانو اکسيد روي در اندازه  01تا  31نانومتر در سه غلظت  011-311-511 mg/kgبه مدت  10روز به
صورت درون صفاقي تزريق شد .پس از  10روز تغييرات بافت شناسي دربافت ايلئوم از لحاظ ارتفاع و عرض پرزها ،ضخامت بافت
عضالني ،عرض بافت اپيتليوم ،عرض بافت پيوندي آستر مخاط ،قطر کريپت ها و تعداد سلول هاي گابلت توسط One way
 ANOVAو سپس تست  Tukeyمورد بررسي قرار گرفت.
يافته هاي پژوهش :نتايج نشان داد که نانو اکسيد روي بر روي ارتفاع و عرض پرزها و قطر کريپت ها اثري نداشت ولي
باعث کاهش عرض بافت پيوندي آستر مخاط و تعداد سلول هاي گابلت و افزايش عرض اپي تليوم و بافت عضالني ايلئوم شد.
بحث و نتيجه گيري :نتايج نشان دهنده اثرات سميتي خفيف نانو اکسيد روي در اين دوزها مي باشد .به نظر مي رسد نانو
اکسيد روي موجب افزايش رشد سلول هاي اپيتليوم شده است .با توجه به تغييرات بافت اپيتليوم روده در مجاورت با نانو اکسيد روي
بايستي از استفاده طوالني مدت از اين مواد اجتناب شود.

واژه هاي کليدي :نانو اکسيد روي ،روده کوچک ،ايلئوم ،موش کوچک آزمايشگاهي
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مقدمه
نانو فناوري يکي از مهم ترين فناوري هاي قرن
 10است که ذراتي با قطر کمتر از  011نانو متر را
شامل مي شود .کوچک بودن قطر نانو ذرات باعث
تغيير خصوصيات فيزيکي ،شيميايي و مغناطيسي اين
مواد و هم چنين واکنش پذيري آن ها مي شود .از
خصوصيات مهم نانو مواد ،مي توان به افزايش سطح
فعاليت هاي شيميايي و زيستي آن ها اشاره کرد .از
خواص ديگر نانو ذرات ،انحالل پذيري ،فعاليت بيشتر و
افزايش سطح تاثيرگذاري در بدن مي باشد .خصوصيات
نانو ذرات توسط طيف سنجي فوتو الکترون و
ميکروسکوپ الکتروني مورد بررسي قرار مي گيرد.
يکي از کاربردهاي نانو مواد در صنعت داروسازي و
پزشکي است .نانو ذرات با ابعاد بسيار کوچک خود ،قادر
به ايجاد هدفمند سازي دارويي هستند ،به اين معنا که
مي توانند دارو را دقيقاً به جايي حمل کنند که منبع
بيماري در آن جا قرار دارد؛ مثالً داروهاي شيميايي به
طور اختصاصي توسط سلول هاي سرطاني جذب مي
شوند .در اين روش ،سلول هاي سالم در معرض مواد
دارويي قرار نمي گيرند و عوارض جانبي دارو کمتر مي
شود .به عنوان مثال ،نانو ذرات نقره داراي قابليت از
بين بردن عفونت هاي بيمارستاني هستند و يا از نانو
ذرات طال در تشخيص  ،DNAپروتئين و
ميکروارگانيسم ها استفاده مي شود(.)0
روي ،عملکردهاي چندگانه مهمي در بدن دارد و
کوفاکتور براي بيش از  111آنزيم است .نانو اکسيد
روي يک ترکيب غير آلي با فرمول شيميايي  ZnOبه
شکل پودري سفيد رنگ است .قطر ذرات آن بين  0تا
 011نانومتر است .کاربرد آن در علم مواد به دليل
ضريب شکست باال ،رساناي حرارتي خوب ،خاصيت
آنتي بيوتيکي و محافظ در برابر اشعه  UVميباشد.
امروزه به دليل کاربرد وسيع نانو موادي مثل نانو اکسيد
روي به دليل ويژگي هاي منحصر به فرد آن در صنايع
مختلف از جمله نفت و گاز ،پتروشيمي ،الستيک سازي،
الکترونيک ،لعاب و مواد آرايشي و بهداشتي ،بررسي
اثرات سمي آن بر سالمت انسان و جانوران مورد توجه
قرار گرفته است(.)1
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در پزشکي و بهداشت اين ترکيب با نام زينک
اکسايد ،در پودر بچه ،پمادهاي پوستي ،کرم ضد آفتاب
و شامپو ضد شوره استفاده مي شود .پماد زينک اکسايد
در درمان ضايعات پوستي مستعد عفونت ،مانند
سوختگي ،اگزما ،سوختگي پاي نوزادان ،خراشيدگي و
گزش حشرات کاربرد دارد و هم چنين ضد التهاب
خفيف پوستي است و در ترکيب کاالمين به عنوان ضد
خارش وجود دارد(.)3
ذرات بسيار ريز ،موسوم به نانو ذرات ،توانايي ورود
و نقل مکان به درون بدن و آسيب به موجودات زنده را
دارند( .)4اين توانايي از اندازه کوچک آن ها ناشي مي
شود که اجازه نفود به سدهاي فيزيولوژيکي و انتقال به
درون سيستم هاي گردش مواد ميزبان را مي دهد.
مطالعات نشان داده است که امالح روي از طريق
استنشاق ،پوست و دستگاه گوارش وارد بدن مي شوند
و مي توانند موجب تهوع ،مسموميت ،استفراق و آسيب
هاي پوستي و ريوي گردند .استفاده از نانو اکسيد در
محصوالت آرايشي و بهداشتي سبب ايجاد راديکال
هاي آزاد در پوست شده و مي تواند به  DNAو
پروتئين هاي سلول ها آسيب بزند(.)5
تاکنون اثرات سمي نانو اکسيد روي در اندازه ها و
دوزهاي مختلف بر بافت ها و اندام هاي متعددي از
جمله پوست ،کبد ،کليه ،ريه و دستگاه توليد مثل،
بررسي شده است و با وجود اين که ،جذب نانو مواد به
دليل کوچکي اندازه از سطح روده ساده تر از ساير مواد
است ،ولي تا کنون در مورد اثرات آن بر روي دستگاه
گوارش تحقيقي صورت نگرفته است .ايلئوم طويل
ترين و انتهايي ترين بخش روده کوچک است که نقش
مهمي در جذب يون ها و الکتروليت ها بر عهده
دارد( ،)6لذا در اين تحقيق اثر نانو اکسيد روي بر بافت
ايلئوم در موش کوچک آزمايشگاهي نژاد  NMRIمورد
بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها
نانو اکسيد روي مورد استفاده از شرکت نانو پارس
ليما تهيه شد .اين ذرات به شکل پودر سفيد رنگي با
ذراتي به ابعاد ميانگين  11نانومتر است که در آب مقطر
قابل حل است .سطح ويژه اين ذرات  11-61 m2/gبا
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نمودار شماره  .1مقايسه تعداد سلول هاي گابلت بافت ايلئوم موش در گروه هاي کنترل ،شاهد و تجربي
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چگالي  1/65 g/m3و درصد خلوص  99درصد
است(شرکت نانو پارس ليما) .در اين مطالعه تجربي،
تعداد  31سر موش نر نژاد  NMRIبا وزن 16 -31
گرم از انستيتو پاستور ايران خريداري شد .موش ها،
پس از انتقال به اتاق حيوانات دانشگاه علوم و
تحقيقات ،در شرايط استاندارد از نظر دما(حدود 13
درجه سانتي گراد) ،رطوبت  01درصد و شرايط نوري
 01ساعت روشنايي و  01ساعت تاريکي قرار گرفتند.
پس از گذشت يک هفته براي تطابق حيوان با محيط
جديد ،آزمايشات آغاز شد .در کليه مراحل تحقيق،
اصول اخالقي کار با حيوانات آزمايشگاهي رعايت
گرديد.
موش ها به  5گروه  6تايي ،شامل يک گروه
کنترل(بدون تزريق) ،يک گروه شاهد(تزريق با آب
مقطر) و سه گروه تجربي به طور تصادفي تقسيم شدند.
گروه تجربي  0دوز  ،011گروه تجربي  1دوز  311و
گروه تجربي  3دوز  511ميلي گرم بر کيلوگرم نانو ذره
اکسيد روي را به صورت داخل صفاقي و روزانه به مدت
 10روز دريافت کردند.
در روز بيست و دوم ،موش ها با روش قطع نخاع
کشته شده و بافت ايلئوم آن ها جدا شد و پس از شست
و شو با سرم فيزيولوژي به مدت  5ساعت در فيکساتيو
بوئن قرار گرفت .نمونه ها دوبار با آب مقطر شسته شده
و درون الکل  01درصد قرار داده شدند .پس از تهيه
قالب هاي پارافيني ،برش هايي به ضخامت  5ميکرون
از بافت تهيه و توسط رنگ آميزي هماتوکسيــــــلين
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–ائوزين ،مقاطع بافتي براي مطالعه با ميکروسکوپ
نوري آماده شدند .از هر گروه  5عدد الم تهيه شد و
مجموعاً در  15عدد الم تهيه شده ،در هر يک ،سه
ميدان ديد ميکروسکوپي به طور تصادفي بررسي شد.
توسط ميکروسکوپ نوري ،تعداد سلول هاي گابلت
شمارش شد .جهت بررسي تعداد سلول ها از روش
شمارش تصادفي در تصاوير با بزرگ نمايي 411
استفاده شد که در اين روش تعداد سلول ها در  5مربع
 1در  1ميلي متر شمارش مي شود و توسط نرم
افزار) ،MOTIC (Germanyمواردي شامل :طول و
عرض پرزها ،قطر اپيتليوم ،قطر بافت عضالني ،قطر
آستر مخاط و قطر کريپت ها بررسي شد( .)0اين نرم
افزار قادر به تعيين طول و مساحت تصاوير بر اساس
بزرگ نمايي مشخص شده مي باشد.
تجزيه و تحليل آماري :داده هاي کمي به دست
آمده با استفاده از نرم افزار آناليز آماري SPSS vol.19
و آناليز  ANOVAيکطرفه و سپس آزمون متعاقب
 Tukeyتجزيه و تحليل شد .تمام يافته ها با ميانگين
 SEM ±ارائه گرديدند و حداقل سطح معني داري
مورد نظر  P<0.05در نظر گرفته شد.
يافته هاي پژوهش
شمارش سلول هاي گابلت در بافت ايلئوم هر سه
گروه تجربي نشان داد که تعداد اين سلول ها پس از
 10روز تيمار با نانو اکسيد روي ،نسبت به گروه کنترل
و شاهد به طور معني داري کاهش يافته است(نمودار
شماره .)0
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نتايج حاصل از مقايسه اندازه طول و عرض پرزها،
تغيير معني داري در گروه هاي تجربي نسبت به کنترل
و شاهد نشان نداد .قطر بافت عضالني و قطر اپيتليوم
ايلئوم در هر سه گروه تجربي نسبت به کنترل و شاهد
افزايش معني داري نشان داد؛ اما قطر بافت آستر مخاط

شکل شماره  .1بافت ايلئوم گروه شاهد(بزرگ نمايي  ×044ميکروسکوپ نوري ،رنگ آميزي )H&E
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جدول شماره  .1مقايسه ميانگين برخي اندازه گيري ها در بافت ايلئوم گروه هاي کنترل ،شاهد و تجربي
قطر کريپت
قطر بافت عضالني
عرض آستر مخاط
قطر اپيتليوم
عرض پرز
طول پرز
گروه ها
67/43±0/11
49/33±1/16
39/51±0/70
09/73±1/45 60/47±0/09 149/70± 3/41
کنترل
60/45±0/15
50/67±1/03
39/00±0/69
09/03±1/40 59/01±0/47 136/71±3/61
شاهد
63/10±1/90
61/50±0/53
15/34±1/06
10/97±1/44 64/06±0/06 136/53±5/01
تجربي 0
**
***
***
*
60/15±1/71
56/04±0/00
15/67±1/05
13/15 ±1/53 64/90±1/95 149/61±4/10
تجربي 1
***
***
***
60/11±0/11
60/73±0/40
07/10±1/41
13/15±1/53 65/01±1/94 143/03±4/05
تجربي 3
***
***
***
تمامي داده ها به ميکرون است*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001.
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در هر سه گروه تجربي ،کاهش معني داري نسبت به
کنترل و شاهد نشان داد و قطر کريپت ها تنها در گروه
تجربي  0کاهش معني داري داشت(جدول شماره  0و
شکل شماره .)0-4
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شکل شماره  .3بافت ايلئوم گروه تجربي ( 2بزرگ نمايي  ×044ميکروسکوپ نوري ،رنگ آميزي )H&E
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شکل شماره  .2بافت ايلئوم گروه تجربي ( 1بزرگ نمايي  ×044ميکروسکوپ نوري ،رنگ آميزي )H&E
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افزايش سلول هاي واکوئل دار ،تخريب گليکوکاليکس
و بزرگ شدن ندول هاي لنفاوي ناحيه ايلئوم شود(.)7
در يک مطالعه اي با اثر نانو اکسيد روي بر روي
تخمک زايي موش بالغ نژاد  NMRIصورت گرفت،
افزايش تعداد فوليکول هاي گراف ،جسم زرد و ميزان
استروژن و پروژسترون در دوزهاي  011و  051ميلي
گرم بر کيلوگرم مشاهده شد .وزن بدن کاهش يافت و
تعداد فوليکول هاي تخريبي در دوزهاي باالتر افزايش
يافت که احتماالً به اثرات سمي نانو اکسيد روي بر
اندام هاي توليد مثلي جانور ماده اشاره دارد(.)9
در تحقيق حاضر ،هم زمان با کاهش تعداد گابلت
سل ها ،عرض سلول هاي اپيتليوم آستر مخاط و بافت
عضالني افزايش يافت .النس نيز در سال 0995
دريافت که نانو اکسيد روي مي تواند ،رشد و اصالح
سلول هاي اپيتليال پوست را افزايش دهد .نتايج وي
نشان دادند که نانو اکسيد روي ،تکثير سلول ها را
تقويت مي کند(.)01
پارک و همکاران در سال  1101با استفاده از نانو
اکسيد روي در محيط کشت سلولي استئوبالستي
توانستند موجب افزايش موثر استئوبالست ها با

بحث و نتيجه گيري
نتايج مطالعه حاضر نشان داد که تزريق درون
صفاقي نانو اکسيد روي در دوزهاي 311 ،511 mg/kg
و  011به مدت  10روز ،بر روي ارتفاع ،عرض پرزها و
قطر کريپت هاي ايلئوم موش اثر معني داري نداشت
ولي باعث کاهش عرض آستر مخاط و تعداد سلول
هاي گابلت و از طرفي باعث افزايش عرض اپي تليوم و
بافت عضالني ايلئوم نسبت به کنترل شد.
داده ها نشان داد که تعداد سلول هاي گابلت در
تمام دوزها کاهش معني داري نسبت به گروه کنترل
داشت .از آن جا که نقش سلول هاي گابلت ،محافظت
و جلوگيري از تخريب و هم چنين بازسازي اپي تليوم
پوششي است( ،)6به نظر مي رسد که نانو اکسيد روي
با از بين بردن سلول هاي ريشه اي ،باعث کاهش
تعداد سلول هاي گابلت و در نتيجه جلوگيري از نقش
محافظتي اين سلول ها شده است .در يک بررسي با
اثر دي اکسيد تيتانيوم بر روي روده موش کوچک نر
مشخص شد که اين ماده مي تواند عالوه بر کاهش
وزن موش ها ،موجب تخريب اپي تليوم دئودنوم،

04
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همانندسازي  ،DNAافزايش قدرت چسبندگي و مهار
بازجذب استخوان شوند( .)00هالوي نيز در سال ،0996
افزايش روي را موجب افزايش استخوان سازي معرفي
کرده بود( .)01چرا که روي عملکرهاي متعددي در بدن
دارد از جمله کوفاکتور بيش از  111نوع آنزيم است ،لذا
وجود آن مي تواند باعث افزايش رشد و تکثير سلولي
شود؛ اما کانسون نشان داد که افزايش غيرمعمول روي،
موجب تجمع آن در اندام هاي مختلف بدن موجود زنده
شده و در نتيجه آن را به عنصري سمي و خطرناک
تبديل مي کند(.)03
تزريق داخل صفاقي نانو اکسيد روي در دوزهاي
 0 g/kg ،1/5 g/kgو  0/5 g/kgدر روز  00بارداري بر
روند تکوين اندام حرکتي ،نشان داد که نانو اکسيد روي
مي تواند تغييراتي در تعداد سلول هاي مزانشيمي،
غضروفي و ماهيچه اي ايجاد کند .به هر حال بسته به
غلظت نانو اکسيد روي در نواحي و اندام هاي مختلف
بدن ،اين ماده مي تواند مي تواند عملکردهاي متفاوتي
داشته باشد(.)04
در تحقيق ديگري ،تزريق دوزهاي مختلف  51تا
 311ميلي گرم بر کيلوگرم نانو اکسيد روي به مدت
يک ماه در موش ها نشان داد که بافت کبد دچار آسيب
شده است ،به طوري که هپاتوسيت هاي کبدي متورم
گشته و در نتيجه سينوزوئيدها بسيار باريک و محدود
شده اند .ضمن آن که نظم لوبول هاي کبدي نيز تا
حدزيادي به هم ريخته است(.)05،06
در مطالعه اي اثرات سمي نانو اکسيد روي بر سلول
هاي شش هاي انسان بررسي شد .آزمايش هاي ريخت
شناسي ،تغليظ سلولي ،به هم چسبيدن سلولي و تشکيل
اجسام آپوپتوزي را نشان داد .احتماالً نانو اکسيد روي
موجب سميت در سلول هاي شش انسان از طريق
آپوپتوز القاء شده با تنش اکسيداتيو مي شود(.)00
دک و همکاران در سال  1110نشان دادند نانو
اکسيد روي در اندازه هاي  51-01نانومتري بر روي
فيبروبالست هاي پوست انسان بعد از  14ساعت در
معرض بودن ،اثرات سمي با کاهش زيستايي سلول ها
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به همراه دارد که با افزايش زمان در معرض بودن،
اثرات سمي افزايش مي يابد(.)07
در پژوهشي سلول هاي اپي تليال دئودنوم غلظت 1
تا  01ميکروگرم در ميلي ليتر نانو اکسيد روي را
دريافت کردند .نتايج به طور خالصه نشان داد که نانو
اکسيد روي ،تکثير سلول ها را تقويت کرده و در غلظت
هاي پايين تر به سلول آسيب نمي رساند( .)09به نظر
مي رسد نانو اکسيد روي در دوزهاي پايين ،اثرات
مفيدي بر رشد سلول ها دارد ولي در دوزهاي باال اثرات
آن منفي است .به طور کلي ،نتايج بسته به نوع سلول يا
بافت تيمار شده ،اندازه نانو ماده روي و غلظت و روش
تيمار متفاوت مي باشد .نتايج حاصل از تحقيق حاضر
نشان داد که ارتفاع و عرض پرزها در دوزهاي مختلف
نانو اکسيد روي( )011 ،311 ،511 mg/kgتغييري
نکرده است که نشان مي دهد ،احتماالً سميت نانو
اکسيد روي آنقدر شديد نبوده که بر روي مورفولوژي
پرزها تاثير بگذارد .عرض بافت پيوندي آستر مخاط و
تعداد سلول هاي گابلت در دوزهاي مختلف نانو اکسيد
روي کاهش يافته است که به نظر مي رسد به دليل اثر
سمي نانو اکسيد روي در سطح سلولي باشد که موجب
از بين رفتن يکپارچگي و ارتباط سلول هاي آستر مخاط
با اپيتليوم و کاهش تعداد سلول هاي ترشحي گابلت
شده است .عرض بافت اپي تليوم و ضخامت بافت
عضالني افزايش يافته است که احتماالً به دليل اثر
افزايشي نانو اکسيد روي بر روي رشد سلولي بوده است
که با نتايج ساير محققين هم خواني دارد .به طور کلي
نتايج به دست آمده نشان مي دهد که نانو اکسيد روي
موجب تغييراتي در بافت اپي تليوم شده و تماس
طوالني مدت با آن موجب اثرات سويي بر بافت روده
مي شود ،لذا الزم است در مورد استفاده بي رويه از آن
هشدارهاي الزم داده شود.
سپاسگزاري
بدين وسيله از زحمات سر کار خانم زهرا محمد
بيک کارشناس ارشد علوم جانوري در اجراي اين
پژوهش قدرداني مي گردد.
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Abstract
Introduction: Increase in the consumption
of nano zinc oxide in medicine,
manufacturing cosmetic products, and in
research has raised the questions about their
toxicity. Because of the small size of nano
materials its absorption by the digestive
system is simple. In this study, the effects
of nano zinc oxide have been investigated
in vivo on the ileum tissue of adult NMRI
male mice.

Findings: The results showed that nano
zinc oxide had no effect on the height and
the width of villi and diameter of crypts,
but reduced the width of lamina propria and
goblet cells of and increased the width of
epithelium and muscle tissue ileum (P
<0.05).
Discussion & Conclusions: The height and
the width of villi and crypts diameter in the
experimental groups had no significant
difference compared to the sham and
control groups. However, the width of the
lamina propria and the number of goblet
cells decreased significantly in all
experimental groups, which indicated low
toxicity of nano zinc oxide in these doses.
A significant increase was observed in
epithelium and muscle tissue compared to
the control and sham groups. It seems that
nano zinc oxide could be increase the
growth of epithelial cells. Due to changes in
the intestinal epithelium tissue in adjacent
to nano zinc oxide, the long- term use of
this material should be avoided.

Materials & Methods: In this experimental
study, male mice were randomly divided
into five groups, including control, sham,
and three experimental groups. 10-30 nmsized zinc oxide (ZnO) nanoparticles were
injected
intraperitoneally
in
three
concentrations, 100-300-500mg/kg for 21
days. Histological changes including;
height and width of the ileum villus, the
thickness of the muscle tissue and
epithelium tissue, width of connective
tissue, diameter of crypts, and goblet cell
numbers were studied by One Way
ANOVA and Tukey-Kramer posttest, after
treatments.

Keywords: Nano zinc
intestine, Ileum, Mice
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