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 4گروه زيستشناسي ،دانشكده علوم ،دانشگاه شهرکرد
معاونت پژوهشي ،دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد
(دريافت مقاله -22/6/4 :پذيرش مقاله)22/8/22 :

چكيده
زمينه :نانونقره يكي از پرکاربردترين نانومواد بهکار رفته در محصوالت مصرفي ميباشد .با اين حال سميت پوستي اين نانوذرات بر
روي سالمتي انسان کمتر مورد توجه قرار گرفته است .اين مطالعه بهمنظور بررسي اثر جذب پوستي نانوذرات نقره بر روي پارامترهاي
عملكردي کليه صورت گرفته است.
مواد و روشها :در اين مطالعه تجربي 12 ،سر موش نر نژاد  BALB/cبهطور تصادفي به  1گروه 42تايي (گروه نانو نقره ،کنترل مثبت،
کنترل کاذب و کنترل منفي) تقسيم شدند .پس از بيهوشي عمومي و تراشيدن پشت همه حيوانات در نزديكي ستون فقرات ،سطح بانداژ
در گروه نانونقره با  02ميكروليتر محلول نانونقره ( 422ميکروگرم بر ميلیليتر) ،در گروه کنترل مثبت به همان ميزان محلول نيترات نقره
گروه کنترل منفي بدون تيمار و بانداژ بود .بعد از  9و  7روز ،بانداژها را باز کرده و سطح سرمي کراتينين و نيتروژن اوره خون ()BUN
اندازهگيري شد.
يافتهها :در روزهاي سوم و هفتم ،در گروه نانونقره ،کراتينين تغيير معنيداري نشان نداد ( ،)p>2/20اما سطح  BUNافزايش معنيداري
در مقايسه با ساير گروهها نشان داد ( .)p>2/20بهعالوه تغيير معنيداري در پارامترهاي عملكردي کليه در روز هفتم در مقايسه با روز
سوم وجود نداشت (.)p>2/20
نتيجهگيري :در اين مطالعه افزايش معنيدار  BUNدر گروه نانونقره ميتواند نشانگر اختالل در عملكرد کليه باشد ،بنابراين جذب
پوستي نانونقره ميتواند اثرات سمي بر روي عملكرد کليه داشته باشد.
واژگان کليدي :نانونقره ،نيترات نقره ،عملكرد کليوي ،کراتينين ،نيتروژن اوره خون
* شهرکرد ،دانشگاه شهرکرد ،دانشکده علوم ،گروه زیست شناسی
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( 422ميكروگرم بر ميليليتر) و در گروه کنترل کاذب به همان ميزان آب مقطر تيمار شد ،سپس بانداژها در سطح پوست ثابت شدند ،اما

يارمحمدي و همكاران

مقدمه

جذب پوستي نانوذرات نقره و اثر بر عملكرد کليه 264/

در مطالعهاي بر روي گروهی از کارگران در معرض

نانوذرات بهطور معمول بهعنوان ذراتی با اندازه  1تا

ترکيبات نقره ،عوارضی مانند تحریک تنفسی ،کاهش

 111نانومتر ( )1به شکلهاي مختلف ،بهصورت نرم یا

دید در شب و کاهش کليرانس کراتينين مشاهده شد

سخت ،محلول یا نامحلول ،ممکن است داراي منشأ

( .)15بر اساس مطالعات صورت گرفته ،نانونقره

طبيعی مانند ویروسها و منشأ مصنوعی ،ساخته شده

میتواند سبب آسيب غشاء سلولی ( ،)6نکروز

توسط انسان مانند دود سيگار و ساخته شده در

سلولی ( ،)16کاهش عملکرد ميتوکندري ( )17و

آزمایشگاه ،از طریق دستکاري مواد در مقياسهاي

کاهش بقاء سلول ( )18گردد .چرا که نانوذرات

اتمی ،مولکولی و ماکرومولکولی باشند (.)2

معموالً وارد ميتوکندري شده ( )11و با توليد

نانونقره ،یکی از پرکاربردترین محصوالت فناوري
نانو ،با ویژگیهاي خاصی که مهمترین آنها رسانایی
گرمایی ،پایداري شيميایی ،فعاليت کاتاليزوري ( )3و
طيف گستردهاي از فعاليت ضدميکروبی میباشد (،)4
بهطور گسترده در وسایل جراحی ،پماد زخم ،پروتز

1

گونههاي اکسيژنی فعال (( )ROSهم در محيط زنده
و هم در شرایط آزمایشگاهی) ( )21و نيز توليد
رادیکالهاي آزاد میتوانند سبب آسيب درون سلولی
شوند ( .)21طبق گزارش برخی مطالعات ،با وجود
افزایش قابل توجه تشکيل  ROSتوسط نانونقره،

باند مورد استفاده قرار میگيرد ( .)5بنابراین انسانها

اثرات ژنوتوکسيک آن ،در حضور آنتیاکسيدانها یا

احتماالً از طریق منابع مختلف در معرض نانو نقره

جاذبهاي رادیکالهاي آزاد ،بهطور معنیداري مهار

قرار گرفته و این نانو ذرات می توانند از طریق

میگردد ( 12و .)22-24

خوردن ،تماس پوستی ،استنشاق ،وارد بدن شده ()6

الزم به ذکر است که نوع سميت نانوذرات ،به

و ممکن است تأثير منفی بر روي سالمتی داشته

ویژگیها و مسير ورود آنها بستگی دارد ( )21و از

باشند ( .)7بسياري از مطالعات نشان میدهند که نقره

ویژگیهاي نانوذرات میتوان به اندازه ( )25و

آزاد شده از نانونقره در اکثر بافتها از جمله کبد،

مورفولوژي آنها ( )26اشاره کرد .گزارش شده است

کليه ،ششها ،طحال ،مغز و خون توزیع میگردد

که نانونقره با اندازه  15نانومتر در مقایسه با ذرات

( .)8-11همچنين گزارش شده است که نانونقره

نقره  55نانومتر ،بيش از ده بار سطح  ROSرا

( )in vitroو همچنين در مدلهاي جانوري

واسطه استرس اکسيداتيو میباشد ( ،)27چرا که یکی

پستانداران در محيط زنده ( )in vivoسميت ایجاد
نمایند ( 11و  )12و سبب آسيب اندامها گردند (.)13
مصرف نقره کلوئيدي (سوسپانسيون نقره به شکل
ميکروذرات و یا نانوذرات در یک پایه ژالتينی) نيز
میتواند سبب مشکالت عصبی ،آسيب کليوي،
سوزش پوست و سایر عوارض گردد (.)14

از مهمترین مکانيسمهاي سميت ایجاد شده توسط
اکسيد فلزي و نانونقره ،توانایی آنها در ایجاد
استرس اکسيداتيو است ( .)28شکلهاي مختلف
ذرات نيز میتوانند سبب ایجاد پاسخهاي بيولوژیکی
مختلفی شوند که با شدت آسيب بافت یا سلول در
ارتباط است .بر اساس گزارش چندین مطالعه بررسی
Reactive Oxygen Species
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میتواند در اندامهاي مختلف در شرایط آزمایشگاهی

افزایش میدهند که این نشان دهنده سميت نقره به

/ 262طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /2خرداد و تير 4921

کننده سميت نانوذرات ،ذرات بلوري یا فيبري سميت

پزشکی ،احتماالً جذب خون شده و بعد از تجمع در

بيشتري را میتوانند القا کنند ،بهعالوه پایداري

برخی از اندامها مانند کبد و کليه ،میتوانند سبب

بيشتري در بافتها یا اندامها دارند ( .)21البته غلظت

آسيب بافتی شوند و نيز قرار گرفتن در معرض

نانوذرات نيز در توزیع و اثر آنها بر روي بافتها

دوزهاي خاصی از یونهاي نقره ،میتواند سبب مرگ

مؤثر است ( .)31در مطالعات دوزهاي تکرار شونده

شود ( .)37بنابراین با توجه به کاربرد فراوان ذرات

براي بررسی تجمع نانوذرات ،کبد و کليه از جمله

نانونقره در تهيه وسایل مصرفی پزشکی و نيز استفاده

رایجترین بافتهاي هدف میباشند .عالوهبر آن به

فراوان از محصوالت پوشيده شده با نانونقره ،بررسی

نظر میرسد که جذب نانوذرات با اندازه آنها رابطه

سميت این نانوذرات داراي اهميت فراوانی میباشد

معکوسی دارد ( .)11در مطالعات بررسی سميت

و از آنجائیکه مطالعات محدودي در رابطه با سميت

نانونقره در مدت  28روز 11 ،روز و  12هفته ،ثابت

جذب پوستی این نانوذرات به خصوص بر روي

شده است که نقره به صورت وابسته به جنس در

پوست سالم صورت گرفته است ،در این مطالعه به

کليهها توزیع میگردد ( .)31-33در مطالعه بررسی

بررسی سميت جذب پوستی نانونقره بر روي

سميت خوراکی نانونقره (با اندازه  71نانومتر) با

عملکرد کليه در موش سوري نر پرداخته شد.

غلظتهاي مختلف بهمدت  31روز ،گزارش دادند که
کبد ،طحال و کليه شود ( .)34در یک مطالعه بعد از

در این مطالعه تجربی 41 ،سر موش سفيد سوري نر

بررسی جذب پوستی غلظتهاي مختلف نانونقره

نژاد بالب سی  Balb/cبا محدوده وزنی  31-35گرم،

(اندازه کمتر از  111نانومتر) از جمله ،11111

تهيه شده از خانه حيوانات دانشگاه علوم پزشکی

1111و  111ميکروگرم بر ميلیليتر بر روي خوکچه

شهرکرد ،در قفسهاي مناسب در خانه حيوانات در

هندي ،در حالت حاد و تحت مزمن ،تغييرات بافتی

شرایط دمایی و رطوبت مناسب و سيکل نوري 12

وابسته به زمان و همچنين وابسته به غلظت را در

ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی نگهداري شدند.

پوست ،کبد و طحال همهي حيوانات مورد مطالعه

تغذیه حيوانات از طریق پليتهاي مخصوص حيوانات

( )18و نيز این محققين در مطالعه مشابه تغييرات

آزمایشگاهی صورت میگرفت و در این مدت آب

بافتی وابسته به غلظت را در عضالت مشاهده کردند

کافی در دسترس حيوانات قرار داشت .حيوانات را با

( .)35در مطالعهاي دیگر نيز پس از بررسی سميت

تزریق درون عضالنی ماده بيهوشی با ترکيبی از 11

پوستی نانونقره (با اندازههاي  21 ،11و  31نانومتر)

ميلیليتر کتامين 1/5 ،ميلیليتر آسپارامازین 2 ،ميلیليتر

در خرگوشها ،متوجه شدند که نانونقره با اندازههاي

دیازپام و کمتر از  1/5ميلیليتر زایالزین به مقدار 51

کوچکتر بيشتر به پوست نفوذ میکنند و میتواند

ميلی گرم برکيلوگرم بيهوش کرده و موهاي سطح پشتی

اثرات پاتولوژیک بر روي اندامهایی مانند پوست،

حيوانات در ابعاد  1/1×1/1سانتیمتر مربع در نزدیکی

کبد و قلب داشته باشد ( .)36گزارش شده است که

ستون فقرات تراشيده شد ،سپس حيوانات در چهار

یونهاي نقره آزاد شده از تعداد زیادي از وسایل

گروه  11تایی گروه نانونقره (تيمار با بانداژ آغشته به
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نانونقره میتواند سبب تغييرات هيستوپاتولوژي در

مواد و روشها

جذب پوستي نانوذرات نقره و اثر بر عملكرد کليه 269/

يارمحمدي و همكاران

نانونقره) ،گروه کنترل مثبت (تيمار با بانداژ آغشته به

مورد مطالعه در طی دو دوره زمانی  3و  7روز میباشد

نيترات نقره) ،گروه کنترل کاذب (تيمار با بانداژ آغشته

( .)p>1/15همچنين تفاوت معنیداري ميان تيمارهاي

به آب مقطر) و گروه کنترل منفی (بدون بانداژ و تيمار)

روزهاي سوم و هفتم مشاهده نشد ( .)p>1/15همانطور

قرار داده شدند .بر روي بانداژ گروه نانونقره به ميزان

که در نمودار  1نشان داده شده است.

 51ميکروليتر محلول  111ميکروگرم بر ميلیليتر

جدول  )4مقايسهي سطح کراتينين در گروههاي مورد

نانونقره (نانونقره مصرفی بهصورت کلوئيدي 8111
ميکروگرم بر ميلیليتر با اندازهي  41نانومتر و ساخت

مطالعه در روزهاي سوم و هفتم
روز

روز سوم

روز هفتم

کنترل منفی

1/44 1/16

1/43 1/17

به همان ميزان محلول  111ميکروگرم بر ميلیليتر

کنترل کاذب (تيمار آب مقطر)

1/43 1/14

1/42 1/18

نيترات نقره و بر روي بانداژ گروه کنترل کاذب ،به

کنترل مثبت (تيمار نيترات نقره)

1/44 1/16

1/44 1/15

تيمار نانونقره

1/45 1/14

1/45 1/15

شرکت نانو شاپ) و بر روي بانداژ گروه کنترل مثبت،

همان ميزان آب مقطر ریخته شد و بر روي پوست
بدون مو موشها توسط چسب ثابت گردید .اما گروه

گروه

بر اساس آزمون آناليز واریانس یک طرفه تغيير معنیداري در ميزان کراتينين گروههاي
مورد مطالعه در روزهاي سوم و هفتم مشاهده نشد ( .)p>1/15هر داده نشانگر
 X±SDمیباشد.

کنترل منفی بدون بانداژ و تيمار نگهداري شد .بعد از
گذشت  3و  7روز از زمان بانداژ کردن ،موشها را با
ماده بيهوشی ذکر شده بيهوش کرده و پس از خونگيري
و تهيهي سرم خونی ،پارامترهاي عملکردي کليه یعنی
کراتينين با استفاده از کيت شرکت من و  BUNبا
استفاده از کيت پارس آزمون اندازهگيري گردیدند .در
تمامی موارد آزمایش ،روشهاي استاندارد مربوط به
مالحظات اخالقی کار با حيوانات رعایت گردید .تمامی
دادهها به صورت :ميانگين  ±انحراف استاندارد نمایش
داده شدند .براي مقایسه ميانگين دادهها از آزمون آناليز
واریانس یک طرفه به همراه مقایسه گروههاي آزمایش

روزهاي سوم و هفتم آزمایش :*.افزایش معنیدار نيتروژن اوره خون در مقایسه با
گروه کنترل کاذب و گروه کنترل منفی در روز مطالعه ( :≠ .)P<1/15افزایش
معنیدار نيتروژن اوره خون در مقایسه با گروه کنترل مثبت در روز مطالعه
( .)P<1/15بر اساس آزمون آناليز واریانس یک طرفه ،افزایش معنیداري در مقدار
نيتروژن اوره خون در گروه نانو نقره و گروه کنترل مثبت نسبت به گروههاي کنترل
کاذب و کنترل منفی در هر دو روز مطالعه و افزایش معنیداري در مقدار نيتروژن

 )USA،Il ،Chicago ،SPSS Inc( SPSSویرایش 17

اوره خون گروه نانونقره نسبت به گروه کنترل مثبت در روز سوم مشاهده گردید

به کار برده شد .سطح ( )p>1/15از نظر آماري معنیدار

( ،)P<1/15همچنين تغيير معنیداري در نيتروژن اوره خون در روز سوم نسبت به

در نظر گرفته شد.

روز هفتم مشاهده نشد ( .)p>1/15هر داده نشانگر  X±SDمیباشد.

در روز سوم مطالعه ،مقدار  BUNگروه نانونقره
( )21/14±6/27نسبت به گروه کنترل مثبت

يافتهها

( )26/14±5/44و گروه کنترل کاذب ()22/14±5/17

دادههاي موجود در جدول  1بيانگر افزایش غير معنیدار

و گروه کنترل منفی ( )21/13±4/17بهطور معنیداري

کراتينين در گروه نانونقره در مقایسه با سایر گروههاي

افزایش یافت ( )p>1/15و نيز افزایش معنیداري در
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نمودار  )1مقایسه سطح نيتروژن اوره خون در گروههاي مورد مطالعه در

سال هجدهم /شماره  /2خرداد و تير 4921

/ 261طب جنوب

مقدار  BUNگروه کنترل مثبت نسبت به گروه کنترل

درم وارد گردش خون میشوند ( .)31تنگ ( )Tangو

کاذب و گروه کنترل منفی مشاهده شد (.)p>1/15

همکاران ( )2111پس از تزریق زیر جلدي نانونقره،

در روز هفتم  BUNگروه نانونقره ()21/14±5/77

توزیع و سميت آنها را مورد بررسی قرار دادند و

نسبت به گروههاي کنترل کاذب ( )23/16±4/27و

دریافتند که این نانوذرات بعد از وارد شدن به گردش

گروه کنترل منفی ( )23/23±6/17افزایش معنیداري

خون میتوانند وارد اندامهایی مانند کليه و کبد شوند

نشان داد ( )p>1/15اما این افزایش در  BUNنسبت

( .)41البته در مطالعات قبلی در بررسی استنشاق

به گروه کنترل مثبت ( )28/22±3/22معنیدار نبود

نانونقره (با اندازه  15نانومتر) در موشها ،حضور

( ،)p>1/15همچنين افزایش معنیداري در مقدار

مقدار کمی نقره در خون و انتقال آن به اندامهاي

 BUNگروه کنترل مثبت نسبت به گروه کنترل کاذب

مختلف گزارش شده است ( .)41سميت نانونقره بر

و گروه کنترل منفی مشاهده شد ( .)p>1/15در این

روي کبد و کليه در مطالعه شنگ ( )Shengو

بين نيز تغيير معنیداري ميان تيمارهاي روزهاي سوم

همکاران ( )2118به اثبات رسيده است ( .)42بر

و هفتم مشاهده نگردید (.)p>1/15

اساس مطالعه واسيوکن ( )Wasukanو همکاران
( )2112مشخص شد که نقره نفوذ کرده از طریق

مطالعه حاضر نشان داد که در ميان پارامترهاي

رفته در فرموالسيون محصوالت نانویی بستگی دارد

عملکردي کليه تنها  BUNدر گروه داراي بانداژ حاوي

( .)43اخيراً در یک مطالعه سميت سيستميک و پوستی

نانونقره ،در دو روز مورد مطالعه ،نسبت به سایر گروهها

پانسمانهاي آماده حاوي نانونقره بر روي زخمهاي

افزایش معنیداري یافت .البته گروه داراي بانداژ حاوي

سوختگی موشهاي صحرایی بعد از  21روز مورد

نيترات نقره نيز نسبت به گروه داراي بانداژ حاوي آب

بررسی قرار گرفته است .این محققين تغيير معنیداري

مقطر و گروه کنترل منفی افزایش نشان داد ،اما تنها در

در مقدار کراتينين در گروههاي مورد مطالعه مشاهده

روز سوم این افزایش معنیدار بود .همچنين تغيير

نکردند ،اما افزایش معنیداري در مقدار اوره در گروه

معنیداري در پارامترهاي مورد بررسی در روز سوم

نيترات نقره (تيمار شده با نيترات نقره  5درصد) در

نسبت به روز هفتم مشاهده نشد.

مقایسه با گروه نانونقره گزارش دادند ( .)44در مطالعه

الزم به ذکر است که هر گونه تغيير افزایشی در ميزان

حاضر نيز در هر دو دوره زمانی ( 3و  7روز) تغيير

این پارامترها میتواند نشان دهندهي اختالل در

معنیداري در مقدار کراتينين مشاهده نشد ،اما افزایش

عملکرد کليه باشد.

معنیداري در  BUNگروه داراي بانداژ حاوي نانونقره

رایمن-

راسموسن

()Ryman-Rasmussen

و

در مقایسه با گروه داراي بانداژ حاوي نيترات نقره

همکاران ( )2116نشان دادند که نانوذرات میتوانند از

مشاهده گردید .البته الزم به ذکر است که این مطالعه

طریق الیه شاخی شدهي پوست سالم به الیه اپيدرم و

بر روي پوست سالم صورت گرفته و غلظت به کار

درم وارد شوند ( .)38همچنين در مطالعه دیگر

رفته براي نانونقره و نيترات نقره یکسان میباشد و

مشخص شد که نانوذرات مختلف بعد از ورود به الیه

مطالعات نشان میدهد که نانوذرات نسبت به ذراتی با
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بحث

پوست به عواملی مانند غلظت و اندازه نقره به کار

يارمحمدي و همكاران

جذب پوستي نانوذرات نقره و اثر بر عملكرد کليه 260/

بریدیچ-استول ( )Braydich-Stolleو همکاران بر

همکاران ( )2111نيز پس از بررسی مصرف خوراکی

روي سميت نانونقره ،ترياکسيد موليبدیوم و آلومينيم

غلظتهاي مختلف نانو نقره (با اندازه  42نانومتر) در

بر روي ردیف سلولهاي زاینده موش نر (،)C18-4

موشها بهمدت  28روز نتيجه مشابهاي در مورد

گزارش دادند که یک سميت وابسته به غلظت براي

پارامترهاي عملکردي کليه گزارش کردند ( ،)11در

تمامی نانوذرات وجود دارد در حالیکه محلولهاي

بررسی سميت مصرف خوراکی نانونقره کلوئيدي (با

نمک آنها اثر قابل توجهی ندارند و در بين این نانو

اندازه  11-21نانومتر) با غلظت  5111ميلیگرم

ذرات ،نانونقره سميت بيشتري دارد ( .)11در مطالعه

برکيلوگرم به مدت  14روز نيز ،تغيير معنیداري در

حاضر افزایش معنیداري نيز در مقدار  BUNدر گروه

کراتينين سرم خون موشها گزارش نگردید ( .)51با

داراي بانداژ نيترات نقره در مقایسه با گروه کنترل

وجود اینکه اندازه نانوذرات در انتشار و سميت آنها

کاذب (بانداژ حاوي آب مقطر) و گروه کنترل منفی

در بافتها نقش مهمی دارد ( ،)25اما در مطالعات

مشاهده شد .گزارش شده است که نقره حتی زمانیکه

فوق در مورد مصرف خوراکی نانوذراتی با اندازه 56

داراي اندازه بزرگتر از نانو میباشد نيز داراي اثرات

نانومتر ( 42 ،)51نانومتر ( )11و  11-21نانومتر (،)51

سمی است .بر اساس یک مطالعه موردي ،مصرف نقره

اثر مشابهاي بر روي پارامترهاي عملکردي کليه

کلوئيدي عالوهبر تغيير رنگ پوست سبب اختالالتی

گزارش شد.

مانند افزایش چربی خون ،افزایش فشار خون و دیابت

بنابراین بهنظر میرسد که فرضيه پيشنهادي ویجهوون

نيز شده است ( .)46عالوهبر جذب پوستی ( )47به

( )Wijnhovenو همکاران ( )31و تغييرات شيميایی

روشهاي دیگري مانند تنفس ،دهان و تزریق درون

پيشنهاد شده توسط ليو ( )Liuو همکاران ( )52مورد

وریدي میتواند وارد بدن شود ( ،)48که اکثر مطالعات

تایيد باشد ،که سميت نقره عمدتاً بهعلت یونهاي نقره

سميت نانونقره در این زمينهها صورت گرفته است.

آزاد شده و در بررسی سميت ذرات نانونقره ،یونهاي

دانيل ( )Danielو همکاران ( )2111در بررسی سميت

نقره آزاد شده از نانونقره میباشد .بنابراین پيشنهاد

تزریق درون صفاقی دو غلظت مختلف نانونقره

میشود که در بررسی سميت نانوذرات نقره (هم در

محبوس در مونت موریلونيت (– montmorillonite

محيط زنده و هم در شرایط آزمایشگاهی) ،ميزان

( Ag)1در موشهاي سوئيسی ،در غلظتهاي باالي

نانونقره آزاد شده از این نانوذرات اندازهگيري گردد تا

نقره مونتموریلونيت تزریق شده ،کاهش غلظت اوره و

بهتر بتوان نتایج حاصل از مطالعه را توجيه کرد .البته

کراتينين را در ادرار مشاهده کردند ( .)41در مطالعه

الزم به ذکر است که در مطالعه بر روي جذب پوستی

کيم ( )Kimو همکاران ( )2111بعد از مصرف

و سميت نانوذرات ،عواملی مانند اندازه ،شکل،

خوراکی  11روزهي غلظتهاي مختلف نانونقره (با

پوشش ،خلوص ،ميزان تجمع و آگلوتيناسيون

اندازه  56نانومتر) در موشهاي صحرایی ،مشاهده شد

نانوذرات نيز در ميزان جذب پوستی نانوذرات و

که نانونقره در اندامهاي مختلف از جمله کليه انباشته

سميت آنها موثر میباشند ( .)53در مطالعه حاضر

میگردد اما تغيير معنیداري در مقدار کراتينين و

مشاهده تغييرات معنیدار در یکی از فاکتورهاي
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 همچنين،نيز میتواند نتایج حاصل را بهتر توجيه نماید

،) در هر دو دوره مطالعهBUN( عملکردي کليه

 ميزان آسيب وارده به کليه،با بررسی بافت کليه

احتماالً بتواند ایجاد اختالل در عملکرد کليه و در

 بنابراین این موضوع مطالعات.مشخصتر خواهد شد

نتيجه سميت جذب پوستی نانونقره را بر روي

.بيشتري را میطلبد

 البته سنجش یونهاي نقره.عملکرد کليه توجيه نماید

سپاس و قدرداني

نيز میتواند شاخص مناسبی براي ارزیابی اثر این
 لذا براي رسيدن به نتایج قطعیتر.نانوذرات باشد

 لذا،این مقاله بخشی از طرح پژوهشی میباشد

میبایستی ميزان یونهاي نقره موجود در خون و کليه

بدینوسيله از معاونت پژوهشی دانشگاه شهرکرد

 بهعالوه جهت بررسی ميزان،مورد ارزیابی قرار گيرد

جهت تأمين هزینه اجراي طرح صميمانه تشکر و

استرس اکسيداتيو ناشی از عملکرد ذرات نانونقره و

.قدردانی میگردد

 سنجش بيومارکرهاي استرس اکسيداتيو،یونهاي نقره
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Abstract
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Background: Nanosilver is one of the most widely used nanomaterials in consumer products. However,
little attention was paid to the dermal toxic of These particles on human health. This study aimed to
examine the effect of nanosilver dermal absorption on renal function parameters.
Materials and Methods: In this experimental study, 40 male BALB/c mice were randomly divided into 4
groups of 10 (nanosilver, positive control, sham control and negative control groups). After general
anesthesia and shaving the back of all animals in near the vertebral column, the Bandage surface was
treated in the nanosilver group, with a volume of 50 microliters of the nanosilver solution (100 µg/ml)
,and in the positive control group with the same amount of silver nitrate solution (100 µg/ml), and in the
sham control group with the same amount of distilled water, then the Bandages were fixed in the skin
surface, but the negative control group was without treatment and bandage. After 3 and 7 days, the
bandages had opened, and the serum levels of Creatinine (Cr) and Blood Urea Nitrogen (BUN) were
measured.
Results: On 3 and 7 days, in nanosilver group, creatinine did not change significantly(p>0.05), but BUN
levels showed significant increase compared to other groups (p<0.05). In addition, there wasn’t significant
changes in the renal function parameters in 7-day compared to 3-day (p>0.05).
Conclusion: In this study, a significant increase in BUN of nanosilver group can be indicate kidney
dysfunction, therefore nanosilver dermal absorption can be have the toxic effects on the kidney function.
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