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چکيده
هدف :هدف بررسی اثـرات نانوذرات مغناطیسی بر سالمت بافتی میباشد.
مواد و روشها :نانوذرات آهن مغناطیسی با استفاده از قارچ  Fusarium oxysporumتولید و پس از اثبات اندازه بهمنظور بررسی اثر
آنها بر بافت کبد  24سر موشهای صحرايی ،بهطور تصادفی انتخاب و به  4گروه تقسیم شدند .براساس مداخلهها تزريق نانوذرات بهصورت
درون صفاقی انجام شد .در انتهای دوره آزمايش نمونهگیری بافتی انجام و نمونهها جهت تهیه مقاطع هیستوپاتولوژيک و آنالیز روش طیف
سنجی پالسمای جفت شده القايی به آزمايشگاه ارسال شدند.
نتايج :نانوذرات آهن مغناطیسی توسط قارچ تولید و آزمونهای اسپکتروفوتومتر نور مرئی ،پراش اشعه ايکس حضور آنرا تايید و
میکروسکوپ الکترونی نیز نشان داد که متوسط اندازه آنها  20تا  30نانومتر میباشد .آزمون سمیت سلولی نیز نشان داد که نانوذرات آهن
مغناطیسی دارای سمیت کم بوده و آنالیز طیف سنجی پالسمای جفت شده القايی مشخص نمود که با حضور میدان الکترومغناطیس
میزان ورود نانوذرات آهن بهداخل بافت بیشتر شده است .نتايج میکروسکوپی نیز نشان داد که بیشترين تغییرات در سلولهای
هپاتوسیت ،وريد مرکز لوبولی و فضای سینوزويیدی در گروه میدان الکترومغناطیس و گروه دوز غیرسمی نانوذرات با حضور میدان
الکترومغناطیس میباشد.
نتيجهگيری :برطبق نتايج میتوان گفت در حالیکه نانوذرات آهن مغناطیسی اثر سمی خاصی را در بافت القا نمینمايند اما احتمال
اينکه خود میدان الکترومغناطیس سبب افزايش تغییرات بافتی شود ،افزايش میيابد.
واژگان کليدی :نانوذرات آهن مغناطیسی ،روش  ،ICPهیستوپاتولوژی ،بافت کبدFusarium oxysporum ،
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مقدمه

فناوری نانو يک شاخه علمی چند رشتهای است که علوم متعددی را شامل میشود ،ازجمله :بیومديکال ،داروسازی ،کشـاورزی،
علوم محیطی ،علوم مواد پیشرفته ،شیمی ،فیزيک ،الکترونیک ،فناوری اطالعات و غیره (.)1
جهت تولید نانوذرات از فلزاتی مانند طال ،نقره ،آهن ،پالتینیم ،پاالديمم و همچنین ذرات غیرفلزی غیرآلی مانند اکسیدزينک و
اکسیدتیتانیوم استفاده می شود زيرا اين مواد خاصیت الکتريکـی ،مکـانیکی ،نـوری ،شـیمیايی و آهنربـايی ويـ های دارنـد (.)2
مهم ترين خاصیت نانوذرات ،نسبت سطح به حجم بسیار زياد آنهاست .از نانوذرات در الکترونهای نـور ،وسـیلههـای نمـايش،
کاتالیزورها ،حس گرهای زيستی فابری ،شناسايی و يا تحت نظرگرفتن بیمـاریهـايی ماننـد سـرطان ،تولیـد دارو ،پـا سـازی
سمیت فلزها و يا عوامل ضدمحیط زيستی و همچنین در خدمات درمانی استفاده میشود (.)3-6
در بیومديکال مواد نانو از اهمیت خاصی برخوردار هستند که بهدلیل سازگاری اندازه آنها با سلول ( 10میکـرو 100-میکـرو)،
ويروس ( 450-20نانومتر) ،پروتئینها ( 50-5نانومتر) و ژنها با عرض  20نانومتر و طول ( 100-10نـانومتر) بـهانـدازه کـافی
کوچک هستند که بتوانند در داخل بدن حر کت کنند بدون اين کـه عملکردهـای طبیعـی بـدن را مختـل کننـد و هـمچنـین
میتوانند بهمحلهای دور از دسترس برسند ( .)8 ،7در سالهای اخیر تالشهای بسیاری برای تولید نانو ذرات بهدلیـل خـوا
وي ه نوری ،شیمیايی ،الکتريکی و فوتوالکتريکی آنها صورت گرفته است .تولید بهروش شیمیايی سـاده ولـی احتمـال ايـنکـه
برروی نانو ذرات تولیدی مواد سمی حاصل از تولید باقی بماند وجود دارد .درروش تولید بهصورت فیزيکی ،نـانو ذرات تولیـدی
دارای سمیت کمی هستند .ولی اين روش زمان بر بوده و محصوالت تولیدی دارای اندازههـای يکسـان نمـیباشـند ( .)9تولیـد
زيستی و غیرسمی نانوذرات فلزی توسط میکروارگانیسمهای زنده مانند باکتریها ،قارچها و گیاهان باعـ اسـتفاده وسـیعی از
نانوذرات در صنعت شده است زيرا سمیت کمتری ايجاد میکنند ،انرژی کمتری بـرای تولیـد آن مصـرف مـیشـود و بنـابراين
هزينه تولید آن نیز کاهش میيابد ( .)10همچنین نگهداری میکروبها آسان است ،رشد آنها در محیطهای ارزانقیمتی مانند
پسماندهای سلولز اتفاق میافتد ،سطح امنیت آنها کنترل شده است ،دارای پتانسـیل جـذب يـون فلـزی و کـاهش آنهـا بـه
نانوذرات توسط تولید آنزيمهای متابولیـک مـیباشـند ( .)12 ،11بنـابراين روشهـای زيسـتی ماننـد اسـتفاده از میکـروبهـا،
باکتریها ،قارچها و جلبکها ،ويروسها و گیاهان مناسبتر است .در بین اينها از جلبکها و قارچهـا بـهعنـوان کارخانـههـای
ساخت نانو ذرات طبیعی نام میبرند .اين نانو ذرات زيستی تاثیر مثبتی بر محیطزيست دارند ،استفاده از آنها مقرونبـهصـرفه
است و ساختار منحصربهفردشان قابلیت جذب فلزی بااليی بهآنها بخشیده است ( .)14 ،13 ،5مـواد شـیمیايی سـمی کـه در
طول ساخت نانوذرات تولید میشوند ،بهراحتی با کمک آنزيمهای موجود در میکروبها و گیاهان خنثی میشـوند .بـرای مثـال
در مورد قارچها ،نیتراتردوکتاز در کاهش يونهای فلزی و تولید نانوذرات مورداستفاده قرار میگیرند ( .)15خـوا

فیزيکـی و

شیمیايی نانوذرات ،بهعنوان مثال اندازه ،سطح تماس ،سطح انرژی و جذب در اتصال بـا مولکـولهـای زيسـتی مهـم هسـتند و
ممکن است سرنوشت نانو ذرات در سلولها را تعیین کنند (.)16
کبد نقش مهمی در حفظ غلظتهای طبیعی گلوکز پس از صرف وعده غذايی بازی مـیکنـد .کبـد هـمچنـین جايگـاه اصـلی
کلیرانس انسولین بهشمار میرود ( .)17حساسترين آنزيمهای تشخیصی کبد ،آمینوترانسـفرازها هسـتند ( .)18ايـن آنـزيمهـا
باع کاتالیز واکنشهای شیمیايی در سلولها می شوند که در آن گروه آمین از يک مولکول دهنده به مولکول گیرنـده منتقـل
میشد .آنزيم آسپارتات آمینوترانسفراز يا گلوتامات اگزالواستیک ترانس آمیناز بهطور طبیعی در انواع مختلف بافتهـا از قبیـل
کبد ،قلب ،ماهیچه ،کلیه و مغز قرار دارد .اين آنزيم در زمان آسیب بـههرکـدام از ايـن بافـتهـا وارد خـون مـیشـود .آالنـین
آمینوترانسفراز که قبال بهنام گلوتامیک پیروويک ترانس آمیناز نامیده می شد ،ايـن آنـزيم درنتیجـه آسـیب کبـدی وارد خـون
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میشد ،بنابراين پايش نشت آنزيمهای کبدی بهداخل خون ،ابزار بسیار مفیدی در مطالعـات ضـايعات کبـدی اسـت (.)20 ،19
آلکالن فسفاتاز آنزيم هیدرولیتیکی بوده و فعالیت بهینه آن در  pHقلیايی است .اين آنزيم در کبد و اسـتخوان بـهمیـزان زيـاد
يافت میشود .بهطور فیزيولوژيک ،مقدار آلکالن فسفاتاز سرم ،در بچههای در حال رشد و در دوران بارداری و بهطور پاتولوژيـک
در ضايعات استخوانی و کبدی افزايش میيابد ( .)21در مطالعه افخمی و همکاران در سال  1391اثـرات نـانوذرات اکسـیدآهن
روی سطح سرمی آنزيمهای کبدی ،هورمونهای تیروئیدی و هورمون محر

تیروئید در موشهای صحرايی مورد بررسی قـرار

گرفت .نتايج اين تحقیق نشان میدهد که نانوذرات اکـسیدآهـن در غلظتهای بـاال ( 150میکروگرم بر کیلوگرم) اثرات سـمی
بر فعالیت کبد و تیروئید دارند (.)22
در مطالعه نوری و همکاران در سال  ،1390اثر تزريق داخل صفاقی تکدوز نانوذرات اکسیدآهن مغناطیسی ( )Fe3O4روکش
شده با اسیدديمرکاپتوسوکینیک در دوزهای مختلف ( 200 ،100 ،50و  300میلیگرم بر کیلوگرم) بر عملکـرد کبـد و کلیـه
مورد بررسی قرار گرفت .هیچ اختالالت بافتی در مقايسه با گروه شاهد در بخـشهـای بافـت مشـاهده نشـد .میـانگین مقـادير
آنزيمهای  SGPT ،SGOTو  ،LDHهمچنین آلبومین ،اسیداوريک ،اوره و کـراتینین تفـاوت معنـیداری نسـبت بـه گـروه
کنترل نداشتند ،اما در مقايسه با گروه کنترل ،تعداد متوسط سلولهای خونی در گـروههـای درمـانی بـا دوزهـای بـاالتر از 50
میلیگرم در کیلوگرم کاهش معنیداری داشت (.)23
با عنايت بهاينکه تاکنون مطالعهای انجام نشده که اين میزان تجمع فلزی و اثرات بافتی نانوذرات آهن مغناطیسی را بررسی و
گزارش نمايد ،اين مطالعه بهمنظور مشخص ساختن و بررسی میزان تجمع و اثرات بیولوژيک آنها در پاسخ بهمیدان
الکترومغناطیسی بهروش آی سی پی و هیستوپاتولوژيک در بافت کبد ،انجام شد.
مواد و روشها

سويه قارچ مورد استفاده :قـارچ  Fusarium oxysporumدر ايـن آزمـايش از مرکـز پ وهشـی فنـاوری و فـراوردههـای
میکروبی دانشگاه تهران بهمنظور تولید نانوذرات آهن خريداری شد.
تهيه محيط کشت  :Sabouraud Dextrose Brothبرای اينمنظور  30گرم از پودر خشک  SDBدر هـزار میلـیلیتـر
آب مقطر حل و جوشانیده شد تا کامال محلول شود .سپس در اتوکالو در شرايط  121/5درجه سانتیگراد و با فشار  15پوند بر
اينچ مربع بهمدت  15دقیقه استريل شد .پس از خنک شدن ،محیط کشت در فالکونهـای اسـتريل تقسـیم شـد و پـس از آن
فالکونها در يخچال در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
کشت قارچ :بهکمک لوپ استريل مقداری از میسیلومهای قارچ رشد داده شده در پلیت در کنار شـعله برداشـته و در محـیط
سابوراد دکستروز براث تهیه شده تلقیح شد .سپس فالکونها در گرمخانه با دمای  30درجه سانتیگراد بهمدت يک هفته قـرار
داده شدند .تهیه کشت قارچ بهمنظور تولید نانوذرات انجام گرفت ()25 ،24
توليد نانوذرات آهن مغناطيسي :سوپرناتانت کشت در معرض میـزان هـم حجـم از غلظـت  0/1مـوالر از 6H2O.FeCl3
نمک قرار گرفت و نانوذرات با انکوبه شدن محیط کشت در شیکر انکوباتور بهمدت  24ساعت در دمای  37درجـه سـانتیگـراد
تولید شد.
تاييد توليد نانوذرات
اسپکتروفتومتر نور مريي :در مرحله بعدی جذب نوری بهوسیله اسپکتروفوتومتر از  300تا  700نانومتر بررسی شد .باالترين
میزان جذب جهت تولید نانوذرات آهن  216تا  265نانومتر مورد انتظار است (برای هر نوع فلز ،جـذب نـوری متفـاوت اسـت).
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ايجاد تغییر رنگ نشانگر تشکیل نانوذرات آهن در محلول بود .اين تغییر رنگ بهدلیـل تحريـک Spreading Resistance
 Profilingدر سطح نانوذرات میباشد .باقیماندن میزان جذب نور در طول موج مذکور با گذر زمان ،نشان دهنـده پراکنـدگی
نانوذرات در محیط و پايداری آنها و عدم ايجاد تجمع در محلول است.
ميکروسکوب الکتروني عبوری :بهمنظور تايید تولید نانوذرات آهن تولید شـده و انـدازهگیـری سـايز ذرات آن ،نمونـههـای
بهدست آمده توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری ،مورد بررسی قرار گرفت .بهاين ترتیب طبق دستورالعمل تکنسین مربوطـه،
نمونه ها برروی گريدهای مسی مخصو

میکروسکوپ فیکس شده و پوشش داده شدند و سپس از آنها توسـط میکروسـکوپ

در ولتاژ  120کیلووات عکسبرداری شد.
پراش اشعه ايکس :جهت تثبیت تولید نانوذرات فلزی ،ترکیب شیمیايی نانوذرات تولید شده بهوسـیله دسـتگاه پـراش اشـعه
ايکس چک شده ،برای اينمنظور نمونهها در فاز مايع بودند بههمین دلیل نمونه ابتدا توسط دسـتگاه  freeze-dryerکمپـانی
 christآلمان بهصورت پودر خشک درآمد و سپس جهت آنالیز با پراش اشعه ايکـس مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت .آنالیزهـا در
 Kv/20Ma40انجام شد .دراين حالت حضور نانوذرات آهن بهصورت عنصری تائید شد.
شستوشوی نانوذرات آهن :ابتدا محیط کشت از نانوذرات بهدست آمده پا سازی شد ،بدين ترتیب که بـهمـدت  6دقیقـه
محلول با سرعت ده هزار دور در دقیقه سانتريفیوژ شد و سپس با فسفات بافر سالین استريل چنـدين مرتبـه شسـتوشـو داده
شد.
آزمون سميت سلولي :رده سلولی مورد استفاده سلولهای فیبروبالست غیرسرطانی بـود .ابتـدا سـلولهـا در غلظـت خـا
( )4×104بههمراه  200میکرولیتر از محیط کشت  DMEMو  5درصد از سرم جنین گاو وارد پلیتهای  96خانه شدند و بعد
از  24ساعت انکوباسیون در انکوباتور کشت سلولی و رسیدن بهمیزان  80درصـد از تجمـع در معـرض غلظـتهـای مختلـف از
نانوذرات آهن تولیدی ،که بهترتیب بهصورت نصف کاهش میيابند قرار گرفتند .چاهکهای کنترل مثبت فاقـد نـانوذرات آهـن
بود .پلیت در انکوباتور حاوی  CO2پنج درصد که وابسته بهدرصد بیکربنات سديم درون محیط کشت است مـدت  24سـاعت
قرار داده شد و سپس  10میکرولیتر از رنگ  MTTبا غلظت  5میلیگرم بر میلیلیتر بهآنها اضافه شد و در دمـای  37درجـه
سانتیگراد بهمدت  4ساعت نگهداری شدند .بعد از جداسازی محلـول ،رنـگ بـهوسـیله سـمپلر ،بـهمیـزان  100میکرولیتـر از
 DMSOبهچاهـکهـا اضـافه شـد و جـذب نـوری آنهـا در محـدوده  550نـانومتر بـهوسـیله دسـتگاه ELISA Reader
کمپانی  Biotekآمريکا بررسی شد .بدينترتیب حداقل غلظت از نانوذرات آهن که دارای سمیت سلولی باشد ،مشخص شد.

بررسي ميزان نانوذرات آهن وارد شده بهدرون سلولهای محييط کشيت در پاسيه بيهمييدان الکترومغنياطيس:
بااستفاده از تکنیک  )ICP(Inductively coupled plasmaمیـزان حضـور آهـن در درون سـلولهـا در پاسـخ بـهمیـدان
الکترومغناطیس بررسی شد .بدين منظور ابتدا سلولهای فیبروبالست غیرسرطانی در پلیت  6خانـه کشـت سـلول وارد شـد و
مانند شرايط توضیح داده شده در مرحله قبل کشت داده شدند .پس از  24ساعت ،محیط کشت خارج و محـیط کشـت جديـد
بهسلولها اضافه شد .سپس از دوز غیرسمی نانوذرات آهن تعیین شده با روش قبل به پلیت  6خانه افـزوده شـد .جهـت ايجـاد
میدان الکترومغناطیس از آهنرباهای نئوديمیوم استفاده شد .در دو طرف پلیت برای  3چاهک آن از دو آهنربای مذکور با شکل
مربعی و ابعاد  5× 5میلیمتر استفاده شد که در بخش بیرونی پلیت چسبانیده شدند 3 .چاهک باقیمانده شـاهد آزمـون بـود و
در میدان الکترومغناطیس قرار نگرفتند .سلولها بهمدت  24ساعت درون انکوباتور قرار گرفتند و پس از انجام تريپسینه شـدن
و جدا شدن از کف پلیت ،سلولها ابتدا با سرعت  1500دور در دقیقه و بهمدت  5دقیقه جداسـازی و بـهوسـیله فسـفات بـافر
سالین اس تريل ،سه مرتبه شسته شدند تا نانوذرات وارد نشده به سلولها حذف شدند .سلولهـا درون آب مقطـر وارد و توسـط
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اسید هیدروکلريک  3نرمال هضم و در نهايت برای انجام تست طیف سنجی پالسمای جفـت شـده القـايی بـه مرکـز خـدمات
آزمايشگاهی دانشگاهی ارسال شد .از غلظتهای شناخته شده استاندارد آهن بـهعنـوان شـاهد جهـت تهیـه گـراف اسـتاندارد
استفاده شد.
آناليز طيفسنجي پالسمای جفتشده القايي ) :(ICP-MSبرای آنالیز  ICP–MSابتدا نمونههای بافتی بـهدسـت آمـده
طی  10دقیقه اول پس از جراحی در درون ويالهای حاوی اتانول  100درجه قرار گرفتند و بهآزمايشگاه ارسال شـدند .سـپس
بافت مورد بررسی در درون پتریديشهای استريل بهابعاد کوچک قطعه قطعه شده و درون ويالهای جديـد قـرار داده شـدند.
ويالها درون آون با درجه حرارت  70درجه سانتیگراد بهمدت  3روز قرار گرفتند و پس از ثابتمانـدن وزن نمونـه کـه نشـان
دهنده خشک شدن آن است ،با افزودن اسیدنیتريک بهمیزان  2میلیلیتر و  1میلیلیتر پراکسید هیدروژن در ويالها نمونـههـا
درون مايکروويو کمپانی  Milestonايتالیا قرار داده شدند و هضم شدند .سپس بهوسیله  10میلیلیتر آب مقطر رقیق شدند و
تحت بررسی توسط دستگاه  ICP–MSقرار گرفتند .میزان نانوذرات آهن در درون بافت بررسی شد و محلول نـانوذرات آهـن
تولیدی نیز بهعنوان شاهد بررسی شد .از غلظتهای شناخته شده استاندارد آهن بهعنوان شاهد جهـت تهیـه گـراف اسـتاندارد
استفاده شد.
مراحل و روش کار مربوط بهتزريق نانو ذرات در موش صحرايي :بهمنظور بررسی اثر نانو ذرات آهن بر بافتشناسـی کبـد
موشهای صحرايی 24 ،سر موش صحرايی با سن  8-12هفته و میانگین وزن مشابه ،خريداری و بـهمـدت يـک هفتـه شـرايط
قرنطینه و تطابق اعمال شد تا موشهای صحرايی با شرايط محیط جديد عادت کنند .سپس موشهـای صـحرايی وزنکشـی و
بهطور تصادفی گروهبندی شدند .گروهبندی حیوانات بهصورت ذيل میباشد:
 -1گروه موشهای صحرايی نر سالم دريافتکننده نانوذرات با دوز غیر سمی بدون حضور میدان الکترومغناطیس (تعداد)6 :
 -2گروه موشهای صحرايی نر سالم بدون دريافت نانوذرات و بدون حضور میدان الکترومغناطیس (گروه کنترل) (تعداد)6 :
 -3گروه موشهای صحرايی نر سالم دريافتکننده نانوذرات با دوز غیرسمی با حضور میدان الکترومغناطیس (تعداد)6 :
 -4گروه موشهای صحرايی نر سالم بدون دريافت نانو ذرات و با حضور میدان الکترومغناطیس (تعداد)6 :
بعد از گروهبندی موشهای صحرايی و اطمینان از استريلیزاسیون محلول نانو ذرات بهروش تیندالیزاسیون ،براساس مداخلـههـا
تزريق نانوذره بیولوژيک به صورت درون صفاقی انجام شد .جهت ايجاد میدان الکترومغناطیس بـرروی پوسـت مـوش در مکـان
حضور کبد ،از آهنربای نئوديمیوم باشکل مربعی و ابعاد  5×5میلی متر استفاده شد کـه بـرروی پوسـت مـوش و بـا اسـتفاده از
چسب کاغذی فیکس شد .دوره آزمايشی  7روز بود ،بهطوریکه  7روز پس از تزريق نانوذرات آهـن مغناطیسـی از بافـت کبـد
موشهای صحرايی نمونهبرداری شد .سپس نمونههای جداشده از تمامی موشهـای صـحرايی ،بالفاصـله درون ـروف حـاوی
محلول فرمالین  10درصد جهت ثبوت بافت قرار داده شد و جهت تهیه مقاطع هیستولوژی بهآزمايشـگاه بافـتشناسـی ارسـال
شد .بعد از آمادهسازی و رنگآمیزی هماتوکسیلین و ائوزين نمونهها توسط میکروسکوپ نوری الیمپوس مدل  CX21ژاپن و با
بــــزر نمــــايیهــــای  4و  10و  40مــــورد تجزيــــه و تحلیــــل واقــــع شــــد .مطالعــــه فــــوق بــــا کــــد اخــــالق
 IR.IAU.SHAHROOD.REC.1397.042مورد تايید میباشد.
نتایج

نتايج توليد نانوذرات آهن مغناطيسي
پس از پايان زمان انکوباسیون نمونه قارچ کشت داده شده ،در محیط میسلیومهايی تولید شد که بهصورت تودهای مشاهده شد
(شکل.)1
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شکل  :1ارلن حاوی قارچ  Fusarium oxysporumپس از رشد فلوکه.

نتايج تاييد توليد نانوذرات

نتايج اسپکتروفوتومتر نور مريي
میزان جذب نوری بهوسیله اسپکتروفوتومتر از  300تا  700نانومتر بررسی شد و و باالترين میزان جذب در حدود  275نانومتر
بود (شکل .)2

شکل  :2اسپکتروفتومتری نانوذرات آهن مغناطیسی تولید شده توسط .Fusarium oxysporum

نتايج ميکروسکوپ الکتروني عبوری
میکروسکوپ الکترونی عبوری ،نشان داد که متوسط انـدازه نـانوذرات آهـن بـین  25تـا  35نـانومتر و بـا اشـکال چنـدوجهی
میباشند (شکل .)3

مجله سلول و بافت (علمی -پژوهشی) ،جلد  ،12شماره  ،4زمستان 1400

225

بهروز یحیایی و همکاران

بررسی میزان تجمع و اثرات بافتی نانوذرات آهن مغناطیسی ...

شکل  -3شکل و ابعاد نانوذرات آهن مغناطیسی توسط میکروسکوپ الکترونی

نتايج پراش اشعه اکس
آنالیزها در  40Kv/20Maانجام شد .در تست فوق پیک های ناحیه حدود 54 ،50 ،41 ،35 ،33 °θو  63مربوط به نـانوذرات
آهن بودند (شکل .)4

شکل  :4پراش اشعه ايکس از نانوذرات آهن مغناطیسی

نتايج تست سميت سلولي
برطبق نتايج بهدست آمده نانوذرات آهن مغناطیسی دارای سمیت کم بوده بهطوریکه میـزان  IC50آن در چاهـک شـماره 3
بود.

نتايج آناليز طيف سنجي پالسمای جفتشده القايي
نتايج مربوط به تست  ICPبرطبق جدول  1نشان میدهد که با حضور میدان الکترومغناطیس میزان ورود نانوذرات آهن
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بهداخل بافت بیشتر شده است.
جدول  :1آزمون اندازه گیری عناصر توسط دستگاه .ICP- MS
طول موج

عنصر

238/204

Fe

نوع نمونه

0/00

)Blank (ppm

0/79

نانوذرات آهن در بافت در حضور میدان)(ppm

0/43

نانوذرات آهن در بافت در عدم حضور میدان)(ppm

1/15

نانوذرات آهن در محلول )(ppm

توضیحات :مقادير عناصر برحسب میلیگرم بر لیتر( )ppmمیباشد.

تفسير بافتشناسي فتوميکروگرافهای بهدست آمده از بافت کبد
در مقاطع تهیه شده از گروه کنترل در بافت کبد ،تمامی وي گیهای بافتی نرمال بـوده و هـیچگونـه تغییـر و بـینظمـی در آن
مشاهده نمیشد .سلول های هپاتوسیت با شکل سـلولی و رنـگ سیتوپالسـمی مناسـب و تعـداد و انـدازه نرمـال ديـده شـده و
هستههای آنها يوکروماتین و روشن است و هستک در آن کامال قابل مشاهده میباشد .در بین ستونهای تشکیل شده توسـط
سلول های مذکور فضای سینوزوئیدی با اندازه نرمال و پراکندگی مناسب مشخص است و سلولهای کوپفر نیز در ايـن فضـا بـا
پراکندگی و تعداد و شکل سلولی نرمال مشاهده میشدند .وريد مرکز لوبولی در وسط لوبول های کبدی و در تمـاس بـا رديـف
نهايی سلولهای کبدی قرار داشته و کامال طبیعی و سالم میباشد .مشخصات و اجزای ناحیـه پورتـال و آرايـش لوبـولی کـامال
منظم و طبیعی گزارش میشد (شکل.)A5
در مقاطع تهیه شده از گروه میدان الکترومغناطیس در بافت کبد ،ستونهای هپاتوسیتی دارای اندکی جابهجايی بوده اما اغلب
هپاتوسیتها دارای مشخصات طبیعی و سالم هستند .تنها در برخی از سلولهای مذکور اندکی تغییرات ازجمله حفرات نامنظم
و تغییر شکل و رنگ هسته ديده میشود .فضای سینوزوئیدی بااندکی اتساع همراه بوده اما تعداد و پراکندگی سلولهای کوپفر
مناسب است و فضای پورت نیز مشخصات طبیعی دارد .نظم و آرايش لوبولی مطلوب میباشـد .وريـدهای مرکـز لوبـولی اغلـب
دارای اتساع بوده و اندکی پرخونی و تجمعات سلولی دارند (شکل .)B ،5
در مقاطع تهیه شده از گروه دوز غیرسمی نانوذرات با حضور میدان الکترومغناطیس در بافت کبد ،آرايش ستونی و سـلولهـای
هپاتوسیت اندکی تغییرات ازجمله تیرگی سیتوپالسم و هسته را نمايش میدهند .فضـای سـینوزوئیدی هماننـد گـروه میـدان
الکترومغناطیس دارای اتساع بوده اما تعداد و پراکندگی سلولهای کوپفر در آن مناسـب اسـت .وريـدهای مرکـز لوبـولی دارای
اتساع و تجمع مايعات و بی نظمی میباشند (شکل .)C ،5
در مقاطع تهیه شده از گروه دوز غیرسمی نانوذرات بدون حضور میدان الکترومغناطیس در بافت کبد ،سـلولهـای هپاتوسـیت
دارای نظم ستونی مناسب بهسمت وريد مرکز لوبولی بوده و مشخصات سلولها بهلحـا رنـگ سیتوپالسـمی و شـکل و رنـگ
هسته کامال نرمال گزارش میشود .فضای سینوزوئیدی همانطـور کـه مشـهود اسـت در تمـامی مقـاطع بـافتی دارای انـدازه
يکنواخت بوده و هیچگونه تغییری را نشان نمیدهد و سلولهای کوپفر موجود در آن نیز بـا پراکنـدگی و تعـداد نرمـال ديـده
میشوند .مشخصات فضای پورت نیز بدون تغییر بوده و نرمال است (شکل .)D ،5
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شکل  :5فتومیکروگرافهای تهیه شده از کبد موش صحرايی گروه کنترل ( ،)Aمیدان الکترومغناطیس ( ،)Bدوز غیر سمی نانوذرات بـا حضـور میـدان الکترومغنـاطیس
( )Cو دوز غیرسمی نانوذرات بدون حضور میدان الکترومغناطیس (( .)Dرنگآمیزی هماتوکسیلین و ائوزين× .)400هپاتوسیت (فلـش زرد) .فضـای سـینوزوئیدی (فلـش
قرمز) .کوپفر (فلش سیاه) .وريد مرکز لوبولی (فلش سفید).

بحث

نانوفناوری عبارت است از دستکاری دقیق و کنترل شده ساختار اتمی يا مولکولی مواد در مقیاس نانو بهمنظور تهیه ريزذراتـی
با خصوصیات نو هور و کاربردهای خا  ،ذرات نانو عبارتاند از ذراتی که ابعاد آنها کمتر از  100نانومتر باشد .برحسب منبـع
تولید ،ريز مواد را می توان در دو گروه مهم تقسیم نمود .گروه اول ريزذراتی میباشند که بهطـور تصـادفی يـا ناخواسـته تولیـد
می شوند مانند ذرات احتراقی ناشی از موتورهای ديزلی و گروه دوم ريز ذراتی میباشند که بهطور غیر تصادفی و يـا بـهدلخـواه
ساخته میشوند مانند نانوذرات دیاکسید تیتانیوم .امروزه ريز گروه دوم که بهطور دلخواه ساخته میشوند در عرصههای ماننـد
پزشکی ،داروسازی ،بیوتکنولوژی ،تولید انرژی ،مهندسی ،حملونقل و الکترونیک کاربرد دارند (.)26
توزيع نانوذرات در بافتها و اندامها بهعلت اندازه کوچک آنها و ايجـاد تغییـرات سـاختاری و هیسـتوپاتولوژيکی و هـمچنـین
ديستروفی و نکروز بافتی باع نگرانی شده است .در مطالعه محمدی و همکاران ( )16تـاثیر دو نـانوذره  Feو Fe4NiO4Zn
بر بافتهای کبد ،کلیه و طحال بررسی شد .تزريقات بهمدت  7روز متوالی بهصورت درون صفاقی انجام شد .نتايج رنـگآمیـزی
هماتوکسیلین ائوزين نشان داد که نانوذره  200 Fe4NiO4Znنانومتر بر بافت کبد تاثیر داشته و باع آسیب اين بافت شـد.
همچنین ،دوز باالتر ( 200نانومتر) ،بهبافت طحال نیز آسیب رسانده اسـت .نـانوذره  200 NiO4Fe2نـانومتر بـهبافـت کلیـه
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صدمه زده است ،اما دوز 100نانومتر بر بافتهای کبد ،کلیه و طحال تاثیری نداشته است .نتايج رنگآمیزی آهن نیز نشـان داد
که در طحال همه گروهها آهن رسوبکرده است ،اما اين رسوب ،در طحـال گـروه تیمـار  100 Fe4NiO4Znنـانومتر و 200
نانومتر نسبت به گروه کنترل ،بیشتر بوده است (گروههايی که حاوی نانوذره روی بودند) .درنتیجه هردو نانوذره  Fe2NiO4و
 Fe4NiO4Znبهبافتهای کلیه ،کبد و طحال آسیب میرسانند ،اما در هـردو نـانوذره آسـیب دوز بـاال بـیشتـر بـوده اسـت.
همچنین نتايج رنگآمیزی آهن نشان داد که نانوذره  Fe4NiO4Znآسیب بیشتری را بهطحال وارد میکند که نتايج حاصل
از اين مطالعه با نتايج مطالعهی ما همسو نیست زيرا دوز و انـدازه نـانوذرات و روش تولیـد آنهـا متفـاوت بـوده و آسـیبهـای
بیشتری در بافت بهدنبال داشته است.
در مطالعه افخمی و همکاران ( )22اثرات نانوذرات اکسیدآهن روی سطح سرمی آنزيمهای کبدی ،هورمـونهـای تیروئیـدی و
هورمون محر

تیروئید ( )TSHدر موشهای صحرايی مورد بررسی قرار گرفت .گروههای مـورد ،روزانـه بـهمـدت پـانزده روز،

نانوذرات اکسیدآهن را بـا غلظتهای  kg/50µg،kg/20µgو  kg/150µgکه در يک میلـیلیتـر آب مقطـر حـلشـده بـود
توسط لوله گاواژ دريافت کردند .غلظت سرمی آنزيمهای آلکـاالين فسفات ،آالنـین آمینوتراسـفراز و هورمــون تیروکسـین T4
در گروه دريافتکننده دوز  kg/150µgنسبت بهگروه شاهد افزايش معنیداری نـشان داد .نتايج اين تحقیق نشان میدهد که
نانوذرات اکـسیدآهـن در غلظتهای بـاال ( )kg/150µgاثرات سمی بر فعالیت کبد و تیروئید دارند.
در مطالعه نوری و همکاران ( ،)23اثر تزريق داخل صفاتی تکدوز نانوذرات اکسیدآهن مغناطیسی ( )Fe3O4روکش شـده بـا
( DMSAاسید ديمرکاپتوسوکینیک) در دوزهای مختلف ( 200 ،100 ،50و  300میلیگرم بر کیلوگرم) بر عمـلکـرد کبـد و
کلیه موردبررسی قرار گرفت .نانوذرات جذبشده و در اين اندامها تجمع يافتند اما هیچ اخـتالالت بـافتی در مقايسـه بـا گـروه
شاهد در بخش های بافت مشاهده نشد .با توجه به تجزيه و تحلیل بیوشیمیايی ،میانگین مقادير آنزيمهای  SGPT ،SGOTو
 ،LDHهمچنین آلبومین ،اسید اوريک ،اوره و کراتینین تفاوت معنیداری نسبت به گروه کنترل نداشـتند ،امـا در مقايسـه بـا
گروه کنترل ،تعداد متوسط سلولهای خونی در گـروههـای درمـانی بـا دوزهـای بـاالتر از  50میلـیگـرم در کیلـوگرم کـاهش
معنیداری داشت .باتوجه بهاينکه میزان اثرات بافتی ناشی از تزريق داخل صفاتی تـکدوز نـانوذرات اکسـیدآهن مغناطیسـی،
اند

بود لذا نتايج اين مطالعه با مطالعه ما همخوانی دارد.

در مطالعه  Jainو همکاران ( )27برای تعیین توزيع زيستی ،ترخیص و سازگاری زيستی نانوذرات مغناطیسـی ( )MNPبـرای
کاربردهای زيست پزشکی در داخل بدن برای اطمینان از استفاده بالینی ايمن از آنها بهبررسـی ايـن مسـئله پرداختنـد .ايـن
جنبــههــا را بــا فرموالســیون اکســیدآهن  MNPجديــد خــود ،کــه مــیتوانــد بــهعنــوان يــک عامــل تصــويربرداری تشــديد
مغناطیسی( )MRIو يک سیستم حامل دارو استفاده شود ،مطالعه کردند .سطح آهن سرم بهتدريج تا  1هفته افزايش يافت اما
پس ازآن بهآهستگی کاهش میيابد .توزيع زيستی آهن در بافتهای مختلف بدن با گذشت زمان تغییر کرد اما بخش بیشتری
از آهن تزريق شده در کبد و طحال در مقايسه با مغز ،قلب ،کلیه و ريه تغییر میکند .اندازهگیریهای مغناطیسـی نمونـههـای
کبدی و طحال در طی  3هفته کاهش مداوم را نشان داد ،که نشانگر تخريب ذرات است .سـرم در دوره  24-6سـاعت پـس از
تزريق  ،MNPافزايش گذرا در  ،AST ،ALTسطح  AKPو  TIBCرا نشان داد .افزايش استرس اکسیداتیو وابسته به بافت
بود  ،در حدود  3روز بهاوج رسید و پس از آن بهآرامی کاهش يافت .تجزيه و تحلیل بافت شناسی از کبد ،طحال و نمونـههـای
کلیه جمعآوری شده در  1و  7روز هیچ تغییر غیرطبیعی آشکاری را نشان نداد .در نتیجهMNP ،ها باعـ تغییـرات طـوالنی
مدت در سطح آنزيم کبد يا القا استرس اکسیداتیو نمیشوند و بنابراين میتوان با خیـال راحـت از آنهـا بـرای تحويـل دارو و
برنامههای تصويربرداری استفاده کرد که نتايج مطالعه فوق با مطالعهی حاضر بهدلیل نداشتن خوا
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دارد.
مطالعه  Hussainو همکاران ( )28برای رسیدگی بهکمبود دانش فعلی پاسخ سلولی بهقرارگرفتن در معرض ذرات نـانو انجـام
شده است .اين مطالعه اثرات سمی حاد نانوذرات اکسید فلز را برای استفاده در آينده در روشهای تولیـد صـنعتی بااسـتفاده از
رده سلولی مشتق شده از کبد موش آزمايشگاهی ( )BRL 3Aارزيابی کرده است .انـدازههـای مختلـف نـانوذرات ماننـد نقـره
)Ag؛  100 ،15نانومتر) ،مولیبدن (MoO3؛  150 ،30نانومتر) ،آلومینیوم ( 103 ،30نانومتر)  ،اکسـید آهـن (Fe3O4؛ ،30
 47نانومتر) و دی اکسید تیتانیوم (TiO2؛  40نانومتر) از نظر سمیت بالقوه آنها مورد بررسی قرار گرفت .هـمچنـین سـمیت
ذرات نسبتا بزر تر اکسـید کـادمیوم ) CdO1میکرومتـر) اکسـید منگنـز ( MnO2؛  2-1میکرومتـر) و تنگسـتن (W؛ 27
میکرومتر را ارزيابی کرده تا پاسخ سمی سلولی را باتوجه بهموارد مختلف مقايسه کنند .بهطور خالصه  Agبسیار سمی بـود در
حالیکه MoO3 ،نسبتا سمی و  MnO2 ،Al ،Fe3O4و  Wدر دوزهای آزمايش شده سمیت کمتری را نشان میدهنـد يـا
هیچگونه سمیتی نداشتند .مطالعات میکروسکوپی نشان داد که سلولهای در معرض ذرات نانو در دوزهای باالتر از نظـر انـدازه
غیرطبیعی هستند ،انقباض سلولی را نشان میدهند و شکل نامنظمی را بهدست مـیآورنـد .باتوجـه بـهسـمیت نقـره ،مطالعـه
بیشتری باتوجه بهاسترس اکسیداتیو آن انجام شد .نتايج نشان داد کـاهش قابـل تـوجهی از سـطح  ،GSHکـاهش پتانسـیل
غشای میتوکندری و افزايش در سطح  ،ROSکه نشان مـیدهـد سـمیت سـلولی  100( Agنـانومتر) در سـلولهـای کبـدی
بهاحتمال زياد از طريق استرس اکسیداتیو واسطه ايجاد میشد .نتايج فوق نیز همانند مطالعه ما سمیت اند

نانوذرات آهـن را

در بافت کبد نشان میدهد .در مطالعه ای که توسط نوری و همکاران ( )29انجـام داده شـد ،نتـايج حاصـل نشـان داد کـه اوال
نانوذرات آهن مغناطیسی تولید شده بهروش بیولوژيک بهخودی خود دارای سمیت کمی هسـتند و اثـرات حاصـل از آنهـا در
بافت تخمدان نامطلوب و زياد نیست که نتايج حاصل از مطالعه آنها بهطور کامل با نتايج مطالعه ما همخوانی دارد.
نتیجهگیری

نتايج حاصل از تحقیق حاضر مشخص ساخت که اوال نانوذرات آهن مغناطیس فاقد اثرات سمیت و تجمعـی در سـلول و بافـت
بوده و ثانیا گرچه ورود اين نانوذرات بهداخل بافت در مجاورت میدان الکترومغناطیس بیشتر میشود اما متعاقب حضور میدان
الکترومغناطیس سمیت حاصل از حضور میدان در بافت ايجاد میشد .هـمچنـین مطالعـه حاضـر نشـان مـیدهـد کـه هـر دو
روشهای  ICPو هیستوپاتولوژيک در بررسی تجمع و اثرات بافتی نانوذرات آهـن مغناطیسـی بیولوژيـک در پاسـخ بـهمیـدان
الکترومغناطیسی در بافت کبد موش صحرايی دقت يکسانی دارند.
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Abstract
Aim: The aim is to investigate the effects of magnetic nanoparticles on tissue health.
Material and Methods: Magnetic iron nanoparticles were produced using Fusarium oxysporum and
after proving their size to evaluate their effect on the liver tissue of 24 rats, they were randomly
selected and divided into 4 groups. Based on the interventions, nanoparticles were injected
intraperitoneally. At the end of the experiment, tissue sampling was performed and the samples were
sent to the laboratory to prepare histopathological sections and analyze induced paired plasma
spectroscopy.
Results: The fungus produced magnetic iron nanoparticles and visible light spectrophotometer tests,
X-ray diffraction confirmed its presence and electron microscopy showed that their average size is 20
to 30 nm. MTT test also showed that magnetic iron nanoparticles have low toxicity and ICP analysis
showed that with the presence of electromagnetic field, the rate of entry of iron nanoparticles into the
tissue has increased. Microscopic results also showed that the most changes in hepatocytes, lobular
center vein and sinusoidal space were in the electromagnetic field group and non-toxic dose group of
nanoparticles with the presence of electromagnetic field.
Conclusion: Based on the results, it can be said that while magnetic iron nanoparticles do not induce a
specific toxic effect in tissue, but the probability that the electromagnetic field itself causes tissue
changes increases.
Keywords: Magnetic iron nanoparticles, ICP method, Histopathology, Liver tissue, Fusarium
oxysporum
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