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مطالعه هیستوپاتولوژی و بیوشیمیایی تاثیر نانوذرات اکسید روی
بر بافت کلیه موش صحرایی

 )1گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دام پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل ،بابل ،ایران
 )2گروه دام پزشکی ،دانشکده دام پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل ،بابل ،ایران

تاریخ پذیرش1397/3/7 :

تاریخ دریافت1396/10/16 :

چکیده
مقدمه :نانوذرات اکسید روی برای اهداف صنعتی و خانگی استفاده می شود که می تواند موجب آلودگی گسترده محیط زیست شود .در این مطالعه
تاثیر نانوذرات اکسید روی بر هیستوپاتولوژی ،تجمع زیستی نانوذرات ،شاخص بیوشیمیایی سرم و آسیب اکسیداتیو بافت کلیه مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها :در این مطالعه تجربی  80سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار در هشت گروه شامل کنترل ،شم دریافت کننده سالین و پنج گروه
دریافت کننده نانوذرات اکسید روی( 100 ،50 ،25 ،4و  200میلی گرم/کیلوگرم) به مدت  28روز دوبار در هفته تقسیم بندی شدند .نیتروژن اوره خون،
اسید اوریک و کراتینین توسط دستگاه اتوآناالیزر اندازه گیری شد .بررسی های هیستوپاتولوژی بعد از مراحل آماده سازی بافت صورتگرفت .هضم بافت
کلیه با اسیدنیتریک-اسید پرکلریک ،محلول مناسبی برای تعیین میزان نانوذرات اکسید روی با روش جذب اتمی اسپکتروفوتومتر فراهم میکند.
یافته های پژوهش :نتایج نشان داد که ضایعات هیستوپاتولوژیک در دوز  200 mg/kgشامل پرولیفریشن گلومرولی به همراه فیبروز در بافت کلیه
می باشد .سطوح سرمی  BUNو کراتینین در گروه های تحت درمان نسبت به گروه کنترل افزایش بیشتری را نشان دادند که نشان دهنده سمیت کلیوی
است .مقادیر نانوذرات اکسید روی در بافت هایکلیه در گروه های دریافت کننده دوزهای باالتر به طور معنی داری بیشتر از سایر گروه ها بود(.)P<0.05
بحث و نتیجه گیری :نتایج این مطالعه نشان داد که نانوذرات اکسید اثرات مخربی بر کلیه دارد؛ به طوری که این نانوذرات در غلظت های باال
دارای اثر سمی بر روی بافت کلیه می باشند.

واژه های کلیدی :موش صحرایی ،کلیه ،اکسید روی ،نانو ذره
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مقدمه
در چند دهه اخیر توسعه شهرنشینی و استفاده زیاد از
سوخت های فسیلی در سراسر جهان بسیار مطرح شده
است که به دنبال آن افزایش چشمگیر غلظت فلزات
سنگین در محیط زیست رخ داده است( .)1فلزات سنگین
به دلیل ماهیت آسیب رسانی که دارند به خصوص در
زمان هایی که از حد استاندارد خود تجاوز کنند ،حائز
اهمیت هستند( .)2آلودگی آب های سطحی و سیستم
رودخانه ای به خاطر در تماس بودن با محیط ،یکی از
مخاطره انگـــیزترین مواردی اســت که می تـــواند
تهدیدکننده سالمت انسان باشد؛ از طرفی نگرانی دیگر
تجمع اشکال کمتر محــلول فلـــزات در خاک های
کشاورزی می باشد که به محلول های خاکی منتـــقل
می شوند و باعث معـــیوب شدن آب های زیرزمینی و
محصوالت می شوند( .)3با توجه به اثـــرات مستقیم،
توانایی تجمع زیستی و انباشته شدن فلزات سنگین از
جمله روی در بدن ،بررسی اثرات سوء احتمالی این فلز
بر بدن و ارگان های حیاتی مثل کلیه امری حیاتی تلقی
می شود( .)2،3امروزه روی( )Znو خصوصاً نانوذرات روی
در کشاورزی ،پزشکی ،صنعت و بهداشتی و آرایشی و هم
چنین تولیدات غذایی کاربردهای وسیعی دارد که خود
می تواند به نوعی تهدیدکننده سالمت انسان باشد()4
هم چنین کاربرد آن در برخی موارد از تحقیقات زیست
پزشکی مثل تشخیص و درمان سرطان ،انسان می تواند
به طور مستقیم در معرض قرار گیرد( .)5نانوذرات موادی
هستند که دارای ابعادی در اندازه حدوداً  1تا  100نانومتر
هستند( .)6اندازه کوچک نانوذرات با توجه به افزایش
واکنش سطحی از طریق ایجاد یک سطح بزرگ در واحد
جرم و هم چنین فعال تر کردن آن ها ،سبب افزایش
جذب این مواد از غشاهای بیولوژیکی می شود( .)7از آن
جا که بافت کلیه مکان اولیه برای تجمع تعدادی از فلزات
سنگین می باشد لذا این بافت هدف عمده و اصلی در
معرض قرارگیری این فلزات می باشد( .)8سمیت
نانوذرات اکسید روی( )ZnO nanoparticlesدر موارد
مختلفی از جمله استرس اکسیداتیو و پراکسیداسیون
لیپیدی کامالً تایید شده است .گزارشاتی در این رابطه
وجود دارند که بیان می کنند نانوذرات اکسید روی سبب
پاسخ اکسیداتیو و آپاپتوز شده است()9؛ هم چنین
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خوراندن سوسپانسیون های حاوی این نانوذرات در موش
عوارض شدیدی را در ارگان هایی مثل کبد و کلیه باعث
شده است( .)10در مطالعه حاضر تاثیر دوزهای مختلف
نانوذرات اکسید روی( )ZnO Npsبر بافت کلیه ،میزان
تجمع زیستی نانوذرات اکسید روی در کلیه ،سطح مالون
دی آلدهید( )MDAو سطح شاخص های بیوشیمیایی
سرم مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی و آزمایشگاهی از  80سر موش
صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار با وزن تقریبی 20±200
گرم و سن  10-12هفته استفاده شد که از مرکز پرورش
و تکثیر انستیتو پاستور شمال کشور تهیه و در زمان انجام
آزمایش در آن جا نگهداری شدند .حیوانات مورد آزمایش
در شرایط کنترل شده(درجه حرارت  ،23±2رطوبت حدود
 5±55درصد ،نور  12ساعت روز و  12ساعت شب)
نگهداری شدند .حیوانات در تمام طول مدت آزمایش
بدون هیچ محدودیتی آب و غذا را به طور یکسان دریافت
می کردند .در کلیه مراحل تحقیق اصول اخالقی کار با
حیوانات آزمایشگاهی که توسط کمیته اخالق حیوانی
دانشگاه آزاد اسالمی بابل تصویب شده است ،رعایت
گردید.
تهیه محلول نانوذره :نانوذرات اکسید روی( )Znoبه
شکل کریستال سفید شیری تقریباً کروی با ذراتی به
ابعاد  10تا  30نانومتر ،با سطح ویژه ،60-20 m2/g
چگالی واقعی  5/606 g/cm3و درصد خلوص  99درصد
از شـــرکـــت نانوســـونی( Nanosany Company
 )Mashhad, Iranتهیه شدند .برای تهیه محلول های
 100 ،50 ،25 ،8 ،4و  200میلی گرم ،نانوذره در محلول
نرمال سالین  0/9درصد حل شد .این محلول ها قبل از
تزریق به کمـــک دســـتگاه سونیــــکاتور همگن
شدند(.)Misonix Sonicator, 55 W
گروه های مورد آزمایش :در این تحقیق حیوانات به
طور تصادفی به  8گروه  10تایی شامل گروه کنترل،
گروه شم و  6گروه تجربی تقسیم شدند .گروه کنترل
هیچ گونه موادی دریافت نکردند .حیوانات گروه حالل
دو بار در هفته مقدار  0/5میلی لیتر محلول  0/9درصد
نرمال سالین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت
تزریق داخل صفاقی دریافت کردند .گروه های تجربی
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اول ،دوم ،سوم ،چهارم و پنجم دو بار در هفته مقدار 0/5
میلی لیتر از محلول های  100 ،50 ،25 ،8 ،4و 200
میلی گرمی اکسید روی را به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
به صورت تزریق داخل صفاقی دریافت کردند .جهت
الگوی ضایعات مزمن دوزها به صورت لگاریتمی و برای
مدت  28روز انتخاب شدند(.)11

خون گیری و اندازه گیری شاخص های بیو شیمیایی:
حیوانات در پایان روز  28وزن گیری شده و با ترکیبی از
داروی کتــــامین( 60میلی گرم به ازای وزن بدن) و
زایالزین( 20میلی گرم به ازای وزن بدن) به صورت
تزریق داخل صفاقی بی هوش گردیدند؛ سپس به کمک
خون گیری مستقیم از قلب ،نمونه های خون جمع آوری
شد .جهت ارزیابی پارامترهای بیوشیمیایی ،سرم گرفته
شده به مدت  15دقیقه و با  5000دور در دقیقه
سانتریفیوژ گردید .ســـپس ،نمونه ها تا زمان انجام
سنجش های آنزیمی در فریزر  -80درجه سانتی گراد
منجمد و نگهداری شدند .در نهایت توسط دستگاه
اتوآناالیزر( )Hitachi 902و با استفاده از کیت های
اختصاصی شرکت پارس آزمون و به روش توصیه شده
clinical

of

Federation

اندازه گیری سطح مالون دی آلدهید(:)MDA
مخلوط همگن با ترکیب کردن  1گرم از بافت کلیه با 5
میلی لیتر بافر فسفات نمکی مهیا شده و به کمک دستگاه
هموژنایزر تهیه گردید .این ترکیب با سرعت  1200دور
در دقیقه در دمای  4درجه سانتی گراد به مدت  15دقیقه
سانتریفیوژ شد .محلول حاصل شده جمع آوری و برای
اندازه گیری  MDAنگهداری شد .سپس نمونه ها به
کمک کیت  Zell Bioبا واحد  nmol/mgو بر اساس
دستورالعمل آنالیز گردید.
تجزیه و تحلیل آماری :برای مقایسه داده ها بین
گروه های تیمار و شاهد از نرم افزار  SPSSنسخه 22
استفاده شد .آنالیز داده ها با استـــفاده از روش آنالیز
واریانس یک طرفه( )ANOVAمورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت و به کمک تست تعقیبی دانکن تفـــاوت
معنی دار بین گروه ها با حروف نشان داده شده و هر
حرف نشان دهنده یک گروه است .داده ها به صورت
(انحراف معیار±میانگین) ثبت شدند.
یافته های پژوهش
در بررسی هیســـتوپاتولوژیک متعاقب استفاده از
دوزهای مختلف نانوپارتیـــکل روی ضایعاتی هم چون
نکروز ،پرخونی ،کست هیالین ،اینفیلتریشن سلول های
آماسی ،پرولیفریشن گلومرولی و فیبروز مشاهده شد که
بیشترین ضایعات در گروه  200 mg/kgرخ داده است
(شکل شماره ()1جدول شماره  .)1به دلیل تاثیرات منفی
نانوذرات اکسید روی متناسب با افزایش دوز به واسطه
التهاب ،پرخونی و فیبــروزی که در دوزهــای باال رخ

International

) chemistry (IFCCسنجش های آنزیمی انجام شد و
میزان نیتروژن اوره خون( ،)BUNاوره و کراتینین()CR
اندازه گیری شدند.
نمونه برداری بافت :پس از کالبدگشایی ،بافت کلیه
موش ها خارج گردیده و درون ظروف نمونه برداری
پاتولوژی محتوی محلول فرمالین بافر  10درصد تثبیت
شدند .مراحل پاساژ بافتی ،تهیه بلوک های پارافینی و
تهیه برش های  5میکرونی انجام شد .الم های آماده
شده به روش هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی و با
میکروسکوپ نوری( )Olympus, cx31ارزیابی شدند.
شدت ضایعات به شکل عدم ایجاد ضایعات( ،)-ضایعات
خفیف( ،)+ضایعات متوسط( )++و ضایعات شدید()+++
نشان داده شد(.)12
جذب اتمی :به منظور تعیین میزان تجمع زیستی،
بافت کبد به طور کامل خشک شده و در فور در دمای
 150درجه سانتی گراد قرار داده شد تا به وزن ثابت
برسند .سپس یک گرم از نمونه های بافتی جدا شده و
به یک لوله آزمایش تمیز اضافه شدند .برای هضم
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شیمیایی  5میلی لیتر از اسید نیتریک-اسید پرکلریک با
نسبت  10به  4به لوله آزمایش اضافه شد .سر لوله های
آزمایش با پنبه بسته شده و به مدت یک شب در دمای
اتاق قرار گرفت .سپس نمونه هضم شده در حمام آب
 100درجه سانتی گراد به مدت  2ساعت قرار داده شد تا
به صورت محلول کامالً شفاف درآید .محتویات لوله سرد
شده و با استفاده از کاغذ صافی صاف و محلول صاف
شده به یک بالن مدرج انتقال داده شد و حجم محلول
به  25میلی لیتر رسانده شد .جهت اندازه گیری میزان
تجمع زیستی فلز روی ،از دستگاه جذب اتمی مدل
 Buck-210VGPمورد استفاده قرار گرفت(.)13
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می دهد افزایش وزن در کلیه های راست و چپ را شاهد
هستیم(جدول شماره .)2
اندازه گیری مقادیر بیوشیمیایی نیتروژن اوره خون
گروه  200 mg/kgتفاوت معنی داری را با سایر گروه ها
به جز گروه  100 mg/kgنشان داد(()P<0.05جدول
شماره  .)3هم چنین در اندازه گیری مقادیر بیوشیمیایی
کراتینین ،گروه  200 mg/kgتفاوت معنی داری را با
گروه  100 mg/kgنشان داد( )P<0.05این در حالی
است که تفاوت معنی داری در بین سایر گروه ها دیده
نشد(جدول شماره  .)3هم چنین اندازه گیری مقادیر
بیوشیمیایی اوره ،گروه  200 mg/kgتفاوت معنی داری

شکل شماره  .1کنترل( ،)Aشم ) (C) 4 mg/kg ،(Bو  :(D) 8 mg/kgبافت کلیه نرمال :E (E, F, G) 25 mg/kg .پرخونی،
 :Fکست هیالین و  :Gاینفیلتریشن سلول های آماسی :H :(H, I) 50mg/kg .پرخونی(فلش )1
و اینفیلتریشن سلول های آماسی(فلش  )2و  :Iپرخونی(فلش  ،)1اینفیلتریشن سلول های
آماسی(فلش  )2و کست هیالین(فلش  :J :(J, K, L) 100 mg/kg .)3پرخونی
(فلش  )1و کست هیالین(فلش  :K ،)2کست هیالین و  :Lاینفیلتریشن
سلول های آماسی :M :(M, N, O) 200 mg/kg .اینفیلتریشن
سلول های آماسی :N ،کست هیالین و  :Oپرولیفریشن
گلومرولی(فلش  )1و فیبروز(فلش .)2
رنگ آمیزی  ،H&Eبزرگ نمایی
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را با سایر گروه ها نشان داد(()P<0.05جدول شماره .)3
اندازه گیری سطوح مالون دی آلدهید بافتی ،بین
گروه کنترل و شم تفاوت معنی داری وجود نداشت اما با
سایر گروه ها تفاوت معنی داری مشاهده شد()P<0.05
(نمودار شماره .)1
مقادیر تجمع زیستی نانوذره اکسید روی در بافت
کلیه نشان داد که در گروه  200 mg/kgنسبت به سایر
گروه ها افزایش رخ است ،هم چنین بین گروه کنترل و
شم تفاوت معنی داری وجود نداشــــت اما بین سایر
گروه ها تفاوت معنی داری وجود داشت(()P<0.05نمودار
شماره .)2
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جدول شماره  .1بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک بین گروه های مورد آزمایش متاثر از دوزهای مختلف نانوذرات اکسید روی

شدت تغییرات هیستوپاتولوژیک به صورت عدم مشاهده تغییر بافتی( ،)-ضایعات خفیف( ،)+ضایعات متوسط( )++و ضایعات شدید( )+++نشان داده شده است.

جدول شماره  .2بررسی تغییرات وزن کلیه های راست و چپ بین گروه های مورد آزمایش
متاثر از دوزهای مختلف نانوذرات اکسید روی
گروه
کنترل
شم
4 mg/kg
8 mg/kg
25 mg/kg
50 mg/kg
100 mg/kg
200 mg/kg

کلیه راست
a0/01±0/70
a0/02±0/67
a0/01±0/65
a0/03±0/65
ab0/04±0/72
bc0/03±0/78
cd0/03±0/83
d0/02±0/87

کلیه چپ
ab0/01±0/71
a0/01±0/63
a0/01±0/64
a0/03±0/63
ab0/04±0/68
b0/03±0/74
c0/02±0/82
c0/03±0/84

اطالعات به صورت(انحراف معیار  ±میانگین) ثبت شده اند .سطح معنی داری  95درصد می باشد(.)P<0.05
تفاوت معنی داری بین گروه ها بعد از آزمون تعقیبی  Duncanبا حروف نشان داده شده و هر حرف نشان دهنده یک گروه است(.)n=10

جدول شماره  . 3بررسی تغییرات بیوشیمیایی خون بین گروه های مورد آزمایش متاثر از دوزهای مختلف نانوذرات اکسید روی
کراتینین()mg/dl( )CRE
a0/06±0/62
a0/01±0/63
a0/01±0/64
a0/02±0/69
a0/03±0/71
a0/05±0/81
b0/14±1/25
c0/11±1/47

گروه
اسید اوریک()mg/dl( )UA
نیتروژن اوره خون()mg/dl()BUN
کنترل
c0/15±11/55
a0/34±15/5
شم
c0/12±11/52
a,b0/33±16/5
b, c0/07±11/26
b0/33±18/0
4 mg/kg
b, c0/09±11/24
b0/37±18/0
8 mg/kg
b, c0/09±11/25
c0/68±20/3
25 mg/kg
a, b0/15±10/95
c0/89±21/9
50 mg/kg
a, b0/08±10/96
d1/14±24/3
100 mg/kg
a0/25±10/86
d1/25±25/3
200 mg/kg
اطالعات به صورت(انحراف معیار±میانگین) ثبت شده اند .سطح معنی داری  95درصد می باشد(.)P<0.05
تفاوت معنی داری بین گروه ها بعد از آزمون تعقیبی  Duncanبا حروف نشان داده شده و هر حرف نشان دهنده یک گروه است(.)n=10

181

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 0:05 IRST on Tuesday October 23rd 2018

گروه
کنترل
شم
4 mg/kg
8 mg/kg
25 mg/kg
50 mg/kg
100 mg/kg
200 mg/kg

نکروز
+
++
++
+++

پرخونی
+
++
++
+

کست هیالین
+
+
++
++

اینفیلتریشن سلول های آماسی
+
++
+++
+++

پرولیفریشن گلومرولی
+

فیبروز
++

مطالعه هیستوپاتولوژی و بیوشیمیایی تاثیر نانوذرات اکسید روی-...سیدمحمد حسینی و همکاران

g

e
d
c
b
a

a

نمودار شماره  .1بررسی تغییرات  MDAدر بین گروه های مورد آزمایش متاثر از دوزهای مختلف نانوذرات اکسید روی
تفاوت معنی داری بین گروه ها بعد از آزمون تعقیبی  Duncanبا حروف نشان داده شده
و هر حرف نشان دهنده یک گروه است(.)n=10

e
d

c

b

b

b
a

a

نمودار شماره  .2بررسی تغییرات تجمع زیستی فلز روی بین گروه های مورد آزمایش متاثر از
دوزهای مختلف نانوذرات اکسید روی .تفاوت معنی داری بین گروه ها بعد از آزمون
تعقیبی  Duncanبا حروف نشان داده شده و هر حرف
نشان دهنده یک گروه است (.)n=10

زیست را در معرض خطر قـــرار دهـــد( .)14،15از
ویژگی های نانوذرات برای تعیین انتشار آن ها در شرایط
زنده اندازه کوچــک این ذرات ،ســـطح بــــزرگ و
واکنش پذیری باال می باشد( .)15با کاهش قطر ذرات،

بحث و نتیجه گیری
با رشد جوامع ،نگرانی های علمی از ویژگی های
مطلوب فناوری نانوذرات متعاقب تولید و استفاده در
مقیاس گسترده ممکن است سالمت انسان ها و محیط
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نفوذ آن ها به داخل سلول ها و جذب در غـــشاهای
بیولوژیکی افزایش می یابد .با افزایش استفاده از نانوذرات
اکسید روی ،قرار گرفتن در معرض این نانوذرات به طور
پیوسته افزایش یافته است(.)14،16
نیتروژن اوره خون( )BUNو کراتینین( )CRخون
شاخص خوبی برای عملکرد کلیه می باشند .در صورت
آسیب دیدن کلیه BUN ،و  CRافزایش یافته و وارد
جریان خون می شوند .در مطالعه  Bing Wangبه
منظور ارزیابی سمیت حاد پودر روی در مقیاس نانو در
موش های بالغ از طریق دهان ،به طور قابل توجهی
افزایش  BUNو  CRسرم را نشان داد ،که به دلیل
اختالل در عملکرد کلیه ایجاد می شود( .)10مطالعه
 Amaraو همکاران نشان داد تزریق داخل صفاقی
نانوذرات اکسید روی( 20-30نانومتر) و کلرید روی در
موش منجر به مدوالسیون پارامترهای بیوشیمیایی
پالسما در نتیجه آسیب سلولی کلیه می شود( .)14طبق
نتایج به دست آمده از مطالعه  Yanو همکاران در بررسی
ترکیب بیوشیمیایی ادرار و کلیه در موش های دریافت
کننده نانوذرات اکسید روی به روش داخــل مــعدی،
افزایش  BUNو  CRسرم مشاهده شد که داللت بر
آسیب احـتمالی سلـــول های کلـــیوی دارد( .)17در
مطالعه ای سطح اسیداوریک خون به عنوان شاخص
عملکردی کلیه در موش های دریافت کننده نانوذره طال
مورد ارزیابی قرار گرفت که در نتیجه آن سطح سرمی
اسید اوریک کاهش یافت که با مطالعه حاضر هم خوانی
دارد( .)18در مطالعه حاضر افزایش قابل توجه سطح
سرمی  BUNو  CRنسبت به گروه کنترل مشاهده شد
که بیانگر سمیت کلیوی می باشـــد؛ نتایج حاصل با
یافته های مطالعات فوق مطـــابقت دارد .تغییرات در
متابولیت های ادرار متعاقب تخریب سوخت و ساز انرژی
و اختالل میتوکندری و غـــشاء سلـــولی در بافت کلیه
موش های در معرض نانوذرات اکسیـــد روی به وقوع
می پیوندد و سمیت کلیوی را ایجاد می نمایند(.)17
بافت کلیه به دلیل توانایی در جذب و تجمع فلزات
اولین ارگان هدف فلزات سنگین است .مطالعه Sandy
 Thijssenو همکاران نشان می دهد که آلودگی آب
آشامیدنی به کادمیوم در دوز های باال سبب ایجاد تورم
در سلول های اپیتلیال توبول هــای کلیـــه مـــوش
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می شود( .)19در مطالعه ای نکروز توبولی متعاقب
دریافت کادمیم در کلیه موش صحرایی ایجاد شد(.)20
 Zalups RKو همکاران در بررسی خود بر جیوه به این
نتیجه رسیدند که میتوکندری کلیه از اهداف اولیه داخل
سلولی جیوه برای ایجاد تخریب کلیوی می باشد(.)21
در مواجهه با فلزات سنگین این مواد می توانند در بافت
کلیه انباشته شده و هم چنین مقداری از آن از طریق
ادرار دفع شوند( .)20در مطالعه  Bhattacharjee T.و
همکاران در موش های صحرایی که به صورت دهانی
فلزات سنگینی مثل آرسنیک ،کادمیم و سرب را به مدت
 90روز دریافت کرده بودند افزایش قابل توجهی در وزن
کلیه آن ها مشاهده شده است( .)22در مطالعه حسینی و
همکاران طی تزریق دوزهای متفاوت نانوذره اکسید روی
به روش تزریق داخل صفاقی در بافت کبد در دوز
 25 mg/kgضایعاتی هم چون نکروز ،پرخونی و
دژنرسانس واکوئولی و در دوزهای  50 mg/kgو 100
اینفیلتریشن سلول های آماسی نیز مشاهده شد(.)23
مطالعه  Robertو همکاران در سال  2012نشان داد که
نانو ذرات اکسید روی می تواند سبب برهم زدن سوخت
و ساز انرژی و اختالل میتوکندری و غشای سلول در
کلیه موش شود( Bing Wang .)24گزارش داد که
مصرف خوراکی نانوذرات  ZnOمی تواند موجب ضایعات
شدید کلیوی وکم خونی شود( .)10در مطالعه حاضر در
بررسی هیســتوپاتـــولوژیک بافـــت کلیه در دوزهای
 50 ،25 mg/kgو  100پرخونی ،نکروز ،کست هیالین و
اینفیلتریشن سلول های آماسی و در دوز 200 mg/kg
عالوه بر ضایعات فوق پرولیفریشن گلومرولی و فیبروز
نیز مشاهده شد.
به منظور تعیین میزان تجمع زیستی در بافت کلیه،
از روش اسپکتروفتومتری استفاده شد .مقدار نانوذره
اکسید روی در بافت کلیه در موش های دریافت کننده
دوزهای باالتر به طور معنی داری بیشتر از سایر گروه ها
بود که بیانگر تجمع بیشتر فلز سنگـــین در این دوزها
می باشد .در مطالعه ای افزایش قابل توجه در مقادیر
طال پس از تزریق مکرر در کلیه ،کبد ،طحال و ریه به
اثبات رسید( .)18در مطالعه ای دیگر قرار گرفتن در
معرض کادمیم تا حد زیادی تجمع داخل کلیوی این فلز
سمی را موجب می شـــود( .)25غفاری و همکاران با
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 در بررسی انجام شده توسط.پراکسیداسیون لیپید است
 و همــکاران ســـرب ســـبب افزایشR.C. Patra
پراکسیداسیون لیـپید در کـــلیه مـــوش صــــحرایی
 در دوزهای باالترMDA  کاهش سطوح.)27(می شود
به واسطه کاهش جمعیت سلولی و وقوع فیبروز بافتی
.)28(قابل توجیه است
نتایج این مطالعه نشان می دهد که نانوذرات اکسید
روی در غلظت های باال دارای اثرات نفروتوکـــسیک
می باشند؛ بنا بر این انجــــام آزمایشـــات تکمیلی با
عصـــاره های گیاهی به منظور بررســـی چگــونگی
پیشگیری و درمان ضایعات حاصل از این نانوذرات
.پیشنهاد می گردد

اندازه گیری غلظت ایندیم توسط دستگاه جذب اتمی در
 کلیه و مغز موش های صـــحرایی،بافت های کبد
 مشخص نمودند که میزان،دریافت کننده این عنصر
توزیع این فلز در بافت های کبد و کلیه بیشتر از مغز
 هم چنین تجمع مقدار قابل توجهی از جیوه.)26(است
نیز در کلیه موش های دریافت کننده این فلز پس از
 طبق.)21(مواجهه با اشکال آلی جیوه یافت شده است
مطالعه حاضر تخریب بافتی نانوذرات اکسید روی در
بافت کلیه در دوزهای دریافتی باالتر به طور معنی داری
.بیشتر از سایر گروه ها بود
 در گروه های آزمایشی ناشیMDA افزایش سطح
 در مقایسه با گروه شاهد نشان دهنده افزایشZno از
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Abstract
Introduction: Zinc oxide nanoparticles that
are used for industrial and domestic
purposes can cause a widespread
environmental contamination. Regarding
this, the present study was conducted to
investigate the effect of zinc oxide
nanoparticles on renal tissue in terms of
bioaccumulation
of
nanoparticles,
histopathology, serum biochemical index,
and oxidative damage.

for the determination of zinc oxide
nanoparticles by atomic absorption
spectrometry.
Findings: According to the results, the
histopathological lesions in the renal tissue
at the dose of 200 mg/kg included
glomerular proliferation and fibrosis. The
groups treated with zinc oxide nanoparticles
showed a higher increase in the serum levels
of BUN and creatinine, compared with the
control group, which indicated renal
toxicity. Furthermore, a significantly higher
level of zinc oxide nanoparticles was
observed in the renal tissue of the groups
receiving higher doses than those of the
other groups (P<0.05).

Materials & Methods: This experimental
study was conducted on 80 male Wistar rats
that were divided into eight groups,
including one control group, one sham group
(receiving saline), and six groups
administered zinc oxide nanoparticles at
doses of 4, 8, 25, 50, 100, and 200 mg/kg for
28 days twice a week. The measurement of
blood urine nitrogen (BUN), uric acid, and
creatinine was accomplished using an
autoanalyzer.
Furthermore,
histopathological
examinations
were
performed after tissue processing. The
digestion of the renal tissue by nitricperchloric acid provided suitable solutions

Discussion & Conclusions: The findings of
the current study revealed that zinc oxide
nanoparticles exerted a destructive effect on
the kidney. Moreover, it was found that these
nanoparticles had a toxic effect on the renal
tissue at a high concentration.
Keywords: rat,
nanoparticle

kidney,
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