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ارزيابي سميت حاد نانوذرات  Fe2NiO4بر فاکتورهای بيوشيميايي

 )3گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ایذه ،ایذه ،ایران

تاریخ دریافت2931/1/21 :

چکيده
نانوذرات مغناطیسی متشکل از آهن و نیکل کابرد گستره ای در علوم زیستی و پزشکی دارند .افزایش تولید و مصرف این نانوذرات سبب افزایش
نگرانی در رابطه با اثرات جانبی منفی آن ها بر سالمتی انسان شده است .در مطالعه حاضر اثرات سمیت نانوذره  ،Fe2NiO4بر فاکتورهای بیوشیمیایی کبد
در موش های صحرایی بررسی شد .در این مطالعه تجربی  42موش صحرایی نر به  3گروه کنترل ،دریافت کننده نانوذره  Fe2NiO4در غلظت ppm
 011و دریافت کننده نانوذره  Fe2NiO4در غلظت  411 ppmتقسیم شدند .دو ،هفت و چهارده روز پس از تزریقات ،موش ها خونگیری شدند و سطوح
فاکتورهای بیوشیمیایی کبد تعیین شد .با توجه به نتایج در طول دوره مواجهه سطح آلبومین سرم تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایشی نداشت.
سطح ترانسفرین سرم در گروه های دریافت کننده نانوذره در روز هفتم افزایش و در روز چهاردهم کاهش معنی داری داشت( .)P<0.05مواجهه موش ها
توسط نانوذره در دوزهای  011و  411سبب کاهش معنی دار الکتات دهیدروژناز در مقایسه با گروه کنترل شد( .)P<0.05سطح آلکالین فسفاتاز در گروه
های مواجهه شده با نانوذرات تفاوت معنی داری با کنترل نداشت.

واژه های کليدی ،Fe2NiO4 :ترانسفرین ،آلبومین ،الکتات دهیدروژناز ،آلکالین فسفاتاز
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تاریخ پذیرش2931/5/12 :

ارزیابی سمیت حاد نانوذرات  Fe2NiO4بر فاکتورهای بیوشیمیایی -...زهرا هوشمندی و همکاران

جدول شماره  .1مشخصات نانوذره Fe2NiO4
مشﺨصات
اندازه ذره
Trace metal basis
فرمول خطی
شکل
شماره cas
وزن مولکولی
چگالی
رنگ
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بیشتر از  51نانومتر
بیشتر از  51درصد
Fe2NiO4
نانوپودر
435-335-3
432/38
 5/36گرم در میلی لیتر
ﻗهوه ای تیره
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مقدمه
استفاده از ویﮋگﻰ هاﻯ مغناطیسﻰ ذرات و نفوذ
میدان هاﻯ مغناطیسﻰ به بافت هاﻯ سلولﻰ و توانایﻰ
آن براﻯ تشﺨیﺺ و درمان بیمارﻯ ها ،از زمان هاﻯ
دور مورد پﮋوهش و عالﻗه بشر بوده است .نانوذرات
مغناطیسﻰ به ذراتﻰ کمتر از صد نانومتر گفته مﻰ شود
که در حﻀور یﻚ میدان مغناطیســﻰ خارجﻰ داراﻯ
ویﮋگﻰ هاﻯ مغناطیسﻰ هستند( .)0،4ساده ترین ساختار
نانوذرات شامل یﻚ هسته مغناطیسﻰ(مﺜل آهن اکسید،
نیکل و کبالت) و پوشش هاﻯ غیر مغناطیسﻰ گوناگون
از ترکیب هاﻯ شیمیایﻰ مﻰ باشند که براﻯ برخﻰ
کاربردهاﻯ زیستﻰ مورد توجه هستند( .)3نانوذرات
مغناطیسی در سنجش های مولکولی ،رادیوتراپی،
فتودینامیﻚ تراپی ،فتوترمال تراپی ،تحویل دارو،
الکترونیﻚ ،مواد ساختمانی ،لوازم آرایشی و غیره کاربرد
دارند(.)0،2
با توسعه تولید و مصرف نانوذرات نگرانی در
رابطه با اثرات جانبی منفی آن ها بر سامتی انسان
افزایش یافته است( .)5اگر چه عده ای از محققین
نانوذرات را به عنوان ترکیبات غیرسمی در نظر می
گیرند( ،)6اما برخی مطالعات دیگر اثــرات سمـــی آن
ها را گــــزارش کرده اند( .)3،5،3بسته به نوع،
نانوذرات می توانند از طریق استنشاﻗی ،پوستی و
گوارشی وارد بدن شوند و بافت ها و اندام های مﺨتلف
را تحت تاثیر ﻗرار دهند( .)8اندازه ذره ،سطح ناحیه ای و
سطح شیمیایی به عنوان عوامل کلیدی در ایجـــاد
اثرات سمی نانوذرات مطرح می باشند(.)6
در مطالعات مﺨتلف اثر سمیت نانوذرات
مغناطیسی نیکل و آهن به صورت جدا یا به صورت
نانوذره ترکیبی مورد مطالعه ﻗرار گرفته است .در مطالعه
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ای در سال  ،4103اثرات سمی نانوذره ترکیبی حاوی
ذرات آهن و نیکل بر سطوح آنزیم های تیروئیدی و
بافت تیروئید نشان داده شد( .)5تغییر در عملکرد کلیه و
غلظت اوره ،اسید اوریﻚ و کراتینین سرم نیز در اثر
مصرف خوراکی نانوذره حاوی نیکل ،آهن و روی نیز
در یﻚ بررسی تجربی نشان داده شده است( .)9مصرف
خوراکی نانوذرات حاوی آهن و نیکل سبب تحریﻚ
سیستم ایمنی و افزایش معنی دار سطــوح
فاکتـــورهای التـــهابی می گردد( .)01گزارش شده
است که تزریق داخل صفاﻗی نانوذرات ذرات اکسید
آهن با افزایش موﻗتی آنزیم های آلکالین فسفاتاز،
آالنین آمینو ترانسفراز ،آسپارتات آمینوترانسفراز و نیز
ﻗابلیت کل اتصال به آهن از  6تا  46ساعت پس از
تزریق می گردد .عالوه بر این مواجهه موش های
صحرایی با نانوذرات اکسید آهن سبب افزایش معنی دار
پارامترهای استرس اکسیداتیو بافت کبد می گردد(.)3
این در حالی است که  kimو همکاران گزارش کردند
که نانوذرات اکسید آهن اختالل خاصی در عملکرد کبد
و کلیه موش های صحـــرایی ایـــجاد نمی کند( .)6با
توجه به این که تاکنون اثرات سمی نانوذره Fe2NiO4
بر عملکرد کبد و سطوح فاکتورهای شیمیایی آن تعیین
نشده است در مطالعه حاضر به آن پرداختیم.
مواد و روش ها
نانوذره  Fe2NiO4با مشﺨصات جدول شماره 0
خریداری شد .برای اطمینان از صحت ابعاد نانوذرات با
شناسنامه فوق الذکر یﻚ گرم از نانوذره به دانشکده
مهــندســی مـــواد دانـــشگاه آزاد اســـالمی واحد
نجف آباد ارسال شد و این مرکز با آزمـــایشات X-
 rayصحت این نانوذره و اندازه ﻗطر آن را تایید
کرد(نمودار شماره .)0
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نمودار شماره  .1مشخصات نانوذره Fe2NiO4

در مطالعه تجربی-آزمایشگاهی حاضر 42 ،موش
صحرایی نر نﮋاد  Wistarبا میانگین وزن 432±32
گرم از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خریداری شده و
به منظور آماده سازی برای آزمایش به مدت دو هفته
در النه حیوانات دانشگاه آزاد اسامی واحد سنندج
نگهداری شدند .حیوانات در شرایط و درجه حرارت
مناسب آزمایشگاهی ،درجه حرارت( )44±4و نور کافی
اتاق( 04ساعت روشنایی و  04ساعت تاریکی)
نگهداری شدند .موش های صحرایی به صورت
تصادفی به ســـه گروه  8تایی تقسیم شدند .گروه
کنترل  1/5میلی لیتر سرم فیزیولوژی را به مدت  3روز
دریافت کردند .گروه دوم و سوم نانوذره  Fe2NiO4را
در غلظت های  011و  411میلی گرم بر کیلوگرم وزن
بدن حل شده در  1/5میلی لیتر آب مقطر(از طریق
تزریق داخل صفاﻗی به مدت  3روز) دریافت کردند .در
روزهای دوم ،هفتم و چهاردهم بعد از تیمار خونگیری از
تمام موش های صحرایی انجام شد .خونگیری از گوشه
پلﻚ چشم حیوانات به کمﻚ لوله موئینه انجام گرفت.
سپس نمونه ها به مدت  05دﻗیقه در دور 3111
سانتریفیوژ شده ،سرم آن ها جداسازی شده و پیش از
تعیین غلظت هورمون ها در  -41نگهداری شد.
فاکتورهای بیوشیمیایی الکتات دهیدرژناز(،)LDH
آلکالین فسفاتاز( ،)ALPترانسفرین و آلبومین با استفاده
از کیت های بیوشیمیایی شرکت پارس آزمون و دستگاه
اتواناالیزر()Hitachi Automatic Analyzer, 902
تعیین شد(.)00
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آنالیز آماری :برای سنجش آماری داده ها از نرم
افزار  SPSSنسﺨه  08استفاده شد .از آزمون
 ANOVAو تست تعقیبی  Tukeyبرای مقایسه گروه
ها آزمایشی استفاده شد .نتایج بر حسب
میانگین±انحراف معیار گزارش شد و  P<0.05معنی
دار در نظر گرفته شد.
يافته های پژوهش
نتایج مربوط به ترانفسرین سرم در نمودار شماره 4
نشان داده شده است .با توجه به نتایج ترانسفرین سرم
در گروه دریافت کننده دوز  011نانوذره در روزهای دوم
و هفتم تفاوت معنی دار با کنترل نداشت ولی در روز
چهاردهم کاهش معنی داری داشت( .)P<0.05در گروه
دریافت کننده دوز  411نانوذره ،ترانسفرین سرم در
روزهای دوم و چهاردهم کاهش معنی دار و در روز
هفتم افزایش معنی داری داشت( .)P<0.05نتایج
مربوط به میانگین آلبومین سرم در گروه های آزمایشی
در نمودار شماره  3نشان داده شده است .با توجه به
نتایج آلبومین سرم در روزهای دوم ،هفتم و
چـــهاردهم تفـــاوت معنی داری بین گروه های
آزمایشی نداشت .نتایج مربوط به میانگین الکتات
دهیدروژناز در گروه های آزمایشی در نمودار شماره 2
نشان داده شده است .با توجه به نتایج میانگین الکتات
دهیدروژناز در گروه های دریافت کننده دوز  011و
 411نانوذره در روزهای دوم ،هفتم و چهاردهم در
مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری
داشت( .)P<0.05در موش های دریافت کننده نانوذره
در دوز  011در روز چهاردهم سطح الکتات دهیدروژناز

ارزیابی سمیت حاد نانوذرات  Fe2NiO4بر فاکتورهای بیوشیمیایی -...زهرا هوشمندی و همکاران

در مقایسه با روز هفتم افزایش معنی داری نشان داد.
الکتات دهیدروژناز در گروه دریافت کننده دوز 411
نانوذره در روز چهاردهم در مقایسه با روز هفتم کاهش
معنی داری نشان داد .نتایج مربوط به میانگین آلکالین
فسفاتاز سرم در گروه های مورد مطالعه در نمودار
شماره  5نشان داده شده است .با توجه به نتایج در
روزهای دوم و هفتم و چهــاردهم آلــــکالین فسفاتاز

* نشان دهنده اختالف معني دار با گروه کنترل در روز دوم & ،نشان دهنده اختالف
معني دار با گروه کنترل در روز هفتم و  #نشان دهنده اختالف معني دار
با گروه کنترل در روز چهاردهم.

نمودار شماره  .3ميانگين آلبومين سرم در گروه های آزمايشي در روزهای دوم ،هفتم و چهاردهم
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نمودار شماره  . 2ميانگين ترانسفرين سرم در گروه های آزمايشي در روزهای دوم ،هفتم و چهاردهم.
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سرم تفاوت معنی داری در گروه کنترل و گروه دریافت
کننده دوز  011نانوذره نداشت .در گروه دریافت کننده
دوز  411نانوذره ،در روز دوم سطـــح آلــــکالین
فسفاتاز سرم از گـــروه کنـــترل به طــــور
مـــعنـی داری بیشتر بود( .)P<0.05در گـــروه
دریافت کنـــنده دوز  411با گـــذشـــت زمـــان
سطـــح آلکــــالین فســـفاتاز افـــزایش داشت.
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* نشان دهنده اختالف معني دار با گروه کنترل در روز دوم & ،نشان دهنده اختالف معني دار با
گروه کنترل در روز هفتم و  #نشان دهنده اختالف معني دار با گروه کنترل در روز چهاردهم

نمودار شماره  .5ميانگين الکتات دهيدروژناز سرم در گروه های آزمايشي در روزهای دوم ،هفتم و چهاردهم.
* نشان دهنده اختالف معني دار با گروه کنترل در روز دوم & ،نشان دهنده اختالف معني دار با گروه
کنترل در روز هفتم و  #نشان دهنده اختالف معني دار با گروه کنترل در روز چهاردهم

431

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 19:55 IRST on Monday March 8th 2021

نمودار شماره  .4ميانگين الکتات دهيدروژناز سرم در گروه های آزمايشي در روزهای دوم ،هفتم و چهاردهم.

ارزیابی سمیت حاد نانوذرات  Fe2NiO4بر فاکتورهای بیوشیمیایی -...زهرا هوشمندی و همکاران
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بحث و نتيجه گيری
نتایج به دست آمده از بررسی تاثیر مقادیر مﺨتلف
نانوذرات  Fe2NiO4بر سطوح فاکتورهای بیوشیمیایی
کبد نشان می دهــــد که نـــانوذرات  Fe2NiO4اثر
معنی داری بر آلبومین سرم نداشته است .هر چند
آلبومین سرم در گروه های دریافت کننده نانوذره در
غلظت های  011و  411در طول دوره مواجهه تا حدی
کاهش یافته بود ولی این کاهش معنی دار نبود.
آلبومین به گروهی از پروتئین های محلول در آب
گفــته می شـــود که از مهم ترین پروتئین های
درون پالسما بوده و جزو پروتئین هایی هستند که
گلیکوزیله نمی شوند .آلبومین در کبد ساخته شده و
میزان تولید آن حدود  05گرم در روز است .آلبومین در
حفظ فشار اسمزی خون و حمل برخی اسیدهای آمینه
و یون ها نقش دارد( .)04در موارد مسمویمت کبدی
توسط نانوذرات به علت این که عملکرد کبد نقﺺ دارد
و نمی تواند آلبومین را سنتز کند میزان آن کاهش می
یابد( .)3،03در بررسی حاضر تیمار موش های صحرایی
توسط نانوذرات  Fe2NiO4سبب کاهش جزئی آلبومین
شد که نشان دهنده اثرات سمی نانوذره بر فعالیت کبد
است.
نتایج بررسی حاضر نشان داد که سطح ترانسفرین
سرم در گروه های دریافت کننده نانوذره در روز هفتم
در مقایسه با کنترل افزایش و در روز چهاردهـــم
کاهش معنی داری داشته است که با نتایج
 Golmohammadiو همکاران در سال  ،4105در
رابطه با نانوذره ترکیبی آهن ،نیکل و روی هم خوانی
دارد( .)00عالوه بر این در مطالعه حاضر میانگین
الکتات دهیدروژناز در گروه های دریافت کننده نانوذره
در طول دوره در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی
داری داشته است ولی میانگین آلکالین فسفاتاز در
مــقایسه با گـــروه کنترل تفاوت معنی داری نداشته
است .در مطالعه  Golmohammadiو همکاران نیز
همراستا با بررسی حاضر کاهش معنی دار آنزیم الکتات
دهیدروژناز به دنبال مواجهه با نانوذره ترکیبی آهن،
نیکل و روی گزارش شد( .)00این در حالی است که
 Jianو همکاران در سال  ،4118گزارش کردند که
تزریق داخل صفاﻗی نانوذرات ذرات اکسید آهن با
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افزایش موﻗتی آنزیم های آلکالین فسفاتاز ،آالنین
آمینوترانسفراز ،آسپارتات آمینوترانسفراز  6تا  46ساعت
پس از تزریق همراه است( Babadi .)3و همکاران در
سال  4103گزارش کردند که تغذیه موش ها با
نانوذرات اکسید آهن در غلظت های  011 ،51و 051
میکروگرم بر کیلوگرم سبب افزایش معنی دار آنزیم
های کبدی در روز  05پس از تیمار می شود(.)02
 Wangو همکاران در سال  4101نیز افزایش آنزیم
های کبدی به دنبال مواجهه با نانوذرات اکسید آهن را
پس از  05روز گزارش کردند( )05ولی  Kimو
همکاران در سال  ،4116گزارش کردند که نانوذرات
اکسید آهن اختالل خاصی در عملکرد کبد موش های
صحرایی ایجاد نمی کند( .)6تفاوت های مشاهده شده
بین مطالعات مﺨتلف ممکن است مربوط به نوع
نانوذره ،اندازه و وزن مولکولی ،مدت زمان مواجهه
موش ها و نحوه مواجهه موش ها مربوط باشد(.)06
در رابطه با مکانیسم سمیت کبدی توسط
نانوذرات در مطالعات گزارش شده که فعل و انفعاالت
نانوذرات با آنزیم ها و پروتئین های بافت بینابینی کبد
سبب اختالل در سیستم دفاع آنتی اکســیدانی و تولید
گـــونه های واکنش پذیر اکســـیﮋن می
گــــردد( .)03،8گونه های واکنش پذیر اکسیﮋن بسیار
فــعال بوده و سبب آغاز فرآیندهای التهابی و ایجاد
استرس اکسیداتیو می گردند ،فرآیندهای التهابی از
طریق افزایش سطوح مارکرهای التهابی و پیدایش
سلول های التهابی در بافت کبد و استرس اکسیداتیو از
طریق تـــغییر ســطوح آنزیم های آنتی اکسیدانی و
نکروز ســـلول های کبدی مشﺨﺺ می گردد(.)03
همان طور که در مطالعات پیشین نیز نشان داده شده
است مصرف نانوذرات حاوی آهن و نیکل با تحریﻚ
سیستم ایمنی و افزایش معنی دار سطوح فاکتورهای
التهابی همراه است( .)01مواجهه با نانوذرات ذرات
اکسید آهن نیز افزایش معنی دار پارامترهای استرس
اکسیداتیو بافت کبد همراه است(.)3
استرس اکسیدایو ایجاد شده در اثر نانوذرات با
افزایش تولید رادیکال های آزاد از جمله سوپراکسید و
هیدروکسیل همراه است .رادیکال های تولید شده بسیار
واکنش پذیر هستند و با آسیب ماکرومولکول ها شامل
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Evaluation of acute toxicity of Fe2NiO4 nanoparticle
on biochemical parameters in rat liver
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Abstract
Magnetic nanoparticles composed of iron
and nickel have broad application in
biological and medical sciences. Increased
production and application of nanoparticles
has raised concern about their negative side
effects on human health. In the present
study, we examined the toxicity of Fe2NiO4
nanoparticle
on
some
biochemical
parameters of rat’s liver. In this
experimental study, 24 male rats were
divided into three groups, including the
group receiving Fe2NiO4 nanoparticles at a
concentratios of 100 ppm, a group receiving
the nanoparticle at a concentration of 200
ppm, and the control group. Then, 2, 7, and
14 days after the intervention, we drew
blood samples from the rats and the levels
of liver biochemical parameters were

determined. According to the results, during
the exposure period, serum albumin level
was not significantly different between the
groups. In the nanoparticle-treated rats,
serum transferrin level showed a significant
increase on the seventh day and a
significant decline on the 14th day (P<0.05).
Exposure of rats to the nanoparticle at the
doses of 100 and 200 significantly reduced
lactate dehydrogenase level compared to
the control group (P<0.05). Alkaline
phosphatase levels in the groups exposed to
nanoparticles were not significantly
different from that in the control group.
Keywords: Fe2Nio4, Transferrin, Albumin,
Lactate
dehydrogenase,
Alkaline
phosphatase
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