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 چكيده
 بر نانوذرات نياي پوست تيسم حال نيا با باشد. يمي مصرف محصوالت در رفته کار به نانومواد نيپرکاربردتر ازي كي نانونقره :زمينه

ي ارامترهاپي رو بر نقره نانوذراتي پوست جذب اثري بررس منظور به مطالعه نيا است. گرفته قرار توجه مورد کمتر انسان يسالمت يرو

 است. هگرفت صورت هيکلي عملكرد

 مثبت، کنترل نقره، نانو گروه)يي تا42 گروه 1 بهي تصادف طور به BALB/c نژاد نر موش سر 12 ،يتجرب مطالعه نيا در :ها روش و مواد

 بانداژ سطح ،فقرات ستوني كينزد در واناتيح همه پشت دنيتراش وي عمومي هوشيب از پس شدند. ميتقس (يمنف کنترل و کاذب کنترل

 نقره تراتين محلول زانيم همان به مثبت کنترل گروه در (،تريل یليبر م کروگرميم 422 ) نانونقره محلول تريكروليم 02 با نانونقره گروه در

 اما شدند، ابتث پوست سطح در بانداژها سپس شد، ماريت مقطر آب زانيم همان به کاذب کنترل گروه در و( تريليليبر م كروگرميم 422 )

 (BUN) خون اوره تروژنين و نينيکرات يسرم سطح و کرده باز را بانداژها روز، 7 و 9 از بعد بود. بانداژ و ماريت بدون يمنف کنترل گروه

  شد.ي ريگ اندازه

ي دار يمعن شيافزا BUN طحس اما (،<20/2p) نداد نشاني دار يمعن رييتغ نينيکرات نانونقره، گروه در هفتم، و سومي روزها در :ها يافته

 روز با سهيمقا در هفتم روز در هيکلي عملكردي پارامترها دري دار يمعن رييتغ عالوه به .(p<20/2) داد نشان ها گروه ريسا با سهيمقا در

 .(<20/2p) نداشت وجود سوم

 جذب نيبنابرا باشد، هيکل عملكرد در تاللاخ نشانگر تواند يم نانونقره گروه در BUN دار يمعن شيافزا مطالعه نيا در :گيري نتيجه

 باشد. داشته هيکل عملكردي رو بري سم اثرات تواند يم نانونقرهي پوست

 خون اوره تروژنين ن،ينيکرات ،يويکل عملكرد نقره، تراتين نانونقره، :کليدي واژگان

ISMJ 2015; 18(2): 260-269 
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 مقدمه

 تا 1 اندازه بای ذرات عنوان به معمول طور به نانوذرات

 ای نرم صورت به مختلف،ي ها شکل به (1) نانومتر 111

 منشأي دارا است ممکن نامحلول، ای محلول سخت،

 شده ساخته ،یمصنوع منشأ و ها روسیو مانندی عيطب

 در شده ساخته و گاريس دود مانند انسان توسط

ي ها اسيمق در موادي دستکار قیطر از شگاه،یآزما

 (.2) باشندی ماکرومولکول وی مولکول ،یاتم

ي فناور محصوالت پرکاربردترین از یکی نقره،نانو

یی رسانا ها آن نیتر مهم کهی خاصي ها یژگیو با ،نانو

 و (3)ي زوريکاتال تيفعال ،ییايميشي داریپا ،ییگرما

 (،4) باشد یمی کروبيضدم تيفعال ازي ا گسترده فيط

 پروتز زخم، پماد ،یجراح لیوسا در گسترده طور به

 ها انسان نیبنابرا (.5) رديگ یم قرار استفاده مورد باند

 نقره نانو معرض در مختلف منابع قیطر از احتماالً

 قیطر از توانندی م ذرات نانو نیا و گرفته قرار

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

 داشتهی سالمتي رو بری منف ريثأت است ممکن و

 قرهن که دهند یم نشان مطالعات ازي اريبس .(7) باشند

 کبد، جمله از ها بافت اکثر در نانونقره از شده آزاد

  گردد یم عیتوز خون و مغز طحال، ها، شش ه،يکل

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

ی شگاهیآزما طیشرا در مختلفي ها اندام در تواند یم

(in vitro) ي جانوري ها مدل در نيهمچن و

 جادیا تيسم (in vivo) زنده طيمح در پستانداران

 (.13) گردند ها اندام بيآس سبب و (12 و 11) ندینما

 شکل به نقره وني)سوسپانسي ديکلوئ نقره مصرف

 زين (ینيژالت هیپا کی در نانوذرات ای و کروذراتيم

 ،يويکل بيآس ،یعصب مشکالت سبب تواند یم

  (.14) گردد عوارض ریسا و پوست سوزش

 معرض در ارگرانک ازی گروهي رو بري ا مطالعه در

 کاهش ،یتنفس کیتحر مانندی عوارض نقره، باتيترک

 شد مشاهده نينيکرات رانسيکل کاهش و شب در دید

 نانونقره گرفته، صورت مطالعات اساس بر (.15)

 نکروز (،6)ی سلول غشاء بيآس سبب تواند یم

 و (17)ي توکندريم عملکرد کاهش (،16)ی سلول

 نانوذرات که اچر گردد. (18) سلول بقاء کاهش

 ديتول با و (11) شدهي توکندريم وارد معموالً

 زنده طيمح در هم) 1(ROS) فعالی ژنياکسي ها گونه

 ديتول زين و (21) (یشگاهیآزما طیشرا در هم و

ی سلول درون بيآس سبب توانند یم آزادي ها کالیراد

 وجود با مطالعات،ی برخ گزارش طبق (.21) شوند

 نانونقره، توسط ROS ليتشک توجه قابل شیافزا

 ای ها دانياکس یآنت حضور در آن، کيژنوتوکس اثرات

 مهاري دار یمعن طور به آزاد،ي ها کالیرادي ها جاذب

 (.22-24 و 12) گردد یم

 به نانوذرات، تيسم نوع که است ذکر به الزم

 از و (21) داردی بستگ ها آن ورود ريمس و ها یژگیو

 و (25) اندازه به توان یم نانوذراتي ها یژگیو

 است شده گزارش کرد. اشاره (26) ها آني مورفولوژ

 ذرات با سهیمقا در نانومتر 15 اندازه با نانونقره که

 را ROS سطح بار ده از شيب نانومتر، 55 نقره

 به نقره تيسم دهنده نشان نیا که دهند یم شیافزا

ی کی که چرا ،(27) باشد یم ويداتياکس استرس واسطه

 توسط شده جادیا تيسمي ها سميمکان نیتر مهم از

 جادیا در ها آنیی توانا نانونقره، وي فلز دياکس

 مختلفي ها شکل (.28) است ويداتياکس استرس

ی کیولوژيبي ها پاسخ جادیا سبب توانند یم زين ذرات

 در سلول ای بافت بيآس شدت با که شوندی مختلف

 یسبرر مطالعه نیچند گزارش اساس بر است. ارتباط

                                                 
1
 Reactive Oxygen Species 
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 تيسمي بريف اي یبلور ذرات نانوذرات، تيسم کننده

ي داریپا عالوه به کنند، القا دنتوان یم راي شتريب

 غلظت البته (.21) دارند ها اندام ای ها بافت دري شتريب

 ها بافتي رو بر ها آن اثر و عیتوز در زين نانوذرات

 شونده تکراري دوزها مطالعات در (.31) است ثرؤم

 جمله از هيکل و کبد نانوذرات، جمعتی بررسي برا

 به آن بر عالوه باشند. یم هدفي ها بافت نیتر جیرا

 رابطه ها آن اندازه با نانوذرات جذب که رسد یم نظر

 تيسمی بررس مطالعات در (.11) داردی معکوس

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

 در جنس به وابسته صورت  به نقره که است شده

ی بررس مطالعه در (.31-33) گردد یم عیتوز ها هيکل

 با نانومتر( 71 اندازه )با نانونقرهی خوراک تيسم

 که دادند گزارش روز، 31 مدت به مختلفي ها غلظت

 دري ستوپاتولوژيه راتييتغ سبب تواند یم نانونقره

 از بعد مطالعه کی در (.34) شود هيکل و طحال کبد،

 نانونقره مختلفي ها غلظت یپوست جذبی بررس

 ،11111 جمله از نانومتر( 111 از کمتر )اندازه

 خوکچه يرو بر تريل یليبر م کروگرميم 111 و1111

ی بافت راتييتغ ،مزمن تحت و حاد حالت در ،يهند

 در را غلظت به وابسته نيهمچن و زمان به وابسته

 مطالعه مورد واناتيحي  همه طحال و کبد پوست،

 راتييتغ مشابه مطالعه در نيمحقق نیا زين و (18)

 کردند مشاهده عضالت در را غلظت به وابستهی بافت

 تيسمی بررس از پس زين گریدي ا مطالعه در .(35)

 نانومتر( 31 و 21 ،11ي ها اندازه )با نانونقرهی پوست

ي ها اندازه با نانونقره که شدند متوجه ها، خرگوش در

 تواند یم و دکنن یم نفوذ پوست به شتريب تر کوچک

 پوست، مانندیی ها اندامي رو بر کیپاتولوژ اثرات

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

 لیوسا ازي ادیز تعداد از شده آزاد نقرهي ها ونی

 در تجمع از بعد و شده خون جذب احتماالً ،یپزشک

 سبب توانند یم ه،يکل و کبد مانند ها اندام ازی برخ

 معرض در گرفتن قرار زين و ندشوی بافت بيآس

 مرگ سبب تواند یم نقره،ي ها ونی ازی خاصي دوزها

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

 استفاده زين و یپزشکی مصرف لیوسا هيته در نانونقره

ی بررس نانونقره، با شده دهيپوش محصوالت از فراوان

 باشد یمی فراوان تياهمي دارا نانوذرات نیا تيسم

 تيسم با رابطه دري محدود مطالعات که یآنجائ از و

ي رو بر خصوص به نانوذرات نیای پوست جذب

 به مطالعه نیا در است، گرفته صورت سالم پوست

ي رو بر نانونقرهی پوست جذب تيسمی بررس

 .شد پرداخته نري سور موش در هيکل عملکرد
 

 ها روش و مواد
 نري سور سفيد موش سر 41 ،یتجرب مطالعه نیا در

 گرم، 31-35 یوزن محدوده باBalb/cیس بالب نژاد

ی پزشک علوم دانشگاه واناتيح خانه از شده هيته

 در واناتيح خانه در مناسبي ها قفس در شهرکرد،

 12ي نور کليس و مناسب رطوبت ویی دما طیشرا

 شدند.ي نگهداری کیتار ساعت 12 ویی روشنا ساعت

 واناتيح مخصوصي ها تيپل قیرط از واناتيح هیتغذ

 آب مدت نیا در و گرفت یم صورتی شگاهیآزما

 با را واناتيح داشت. قرار واناتيح دسترس دری کاف

 11 ازی بيترک بای هوشيب مادهی عضالن درون قیتزر

 تريل یليم 2 آسپارامازین، تريل یليم 5/1 ن،يکتام تريل یليم

 51 مقدار به نیالزیزا تريل یليم 5/1 از کمتر و ازپامید

ی پشت سطحي موها و کرده هوشيبلوگرم يگرم برک یليم

ی کینزد در مربع متر یسانت 1/1×1/1 ابعاد در واناتيح

 چهار در واناتيح سپس شد، دهيتراش فقرات ستون

 به آغشته بانداژ با ماري)ت نانونقره گروهیی تا 11 گروه
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 به آغشته بانداژ با ماري)ت مثبت کنترل گروه ،(نقرهنانو

 آغشته بانداژ با ماري)ت کاذب کنترل گروه ،نقره( تراتين

 مار(يت و بانداژ )بدونی منف کنترل گروه و مقطر( آب به

 زانيم به نانونقره گروه بانداژي رو بر شدند. داده قرار

 تريل یليبر م کروگرميم 111 محلول تريکروليم 51

 8111ي ديکلوئ صورت بهی مصرف )نانونقره نانونقره

 ساخت و نانومتر 41ي  اندازه با تريل یليبر م روگرمکيم

 مثبت، کنترل گروه بانداژي رو بر و شاپ( نانو شرکت

 تريل یليبر م کروگرميم 111 محلول زانيم همان به

 به کاذب، کنترل گروه بانداژي رو بر و نقره تراتين

 پوستي رو بر و شد ختهیر مقطر آب زانيم همان

 گروه اما د.یگرد ثابت چسب توسط ها موش مو بدون

 از بعد شد.ي نگهدار ماريت و بانداژ بدونی منف کنترل

 با را ها موش کردن، بانداژ زمان از روز 7 و 3 گذشت

ي ريگنخو از پس و کرده هوشيب شده ذکری هوشيب ماده

ی عنی هيکلي عملکردي پارامترها ،یخون سرمي  هيته و

 با BUN و من شرکت تيک از استفاده با نينيکرات

 در دند.یگردي ريگ اندازهآزمون پارس تيک از استفاده

 به مربوط استانداردي ها روش ش،یآزما مواردی تمام

 تمامی د.یگرد تیرعا واناتيح با کاری اخالق مالحظات

 نمایش استاندارد انحراف ± نيانگيم صورت: به ها داده

 زيآنال آزمون از ها داده ميانگين مقایسهي برا شدند. داده

 شیآزماي ها گروه سهیمقا همراه به طرفه کی انسیارو

 افزار نرم منظور نیبد گردید. استفادهی توک روش به

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

 دار معنی آماري نظر از( p<15/1) سطح .شد برده کار به

 .شد گرفته نظر در

 

 ها يافته
 دار یمعن ريغ شیافزا انگريب 1 جدول در موجودي ها داده

ي ها گروه ریسا با سهیمقا در نانونقره گروه در نينيکرات

 باشد یم روز 7 و 3ی زمان دوره دوی ط در مطالعه مورد

(15/1p>.) ي مارهايت انيمي دار یمعن تفاوت نيهمچن

 طور همان (.<15/1p) نشد مشاهده هفتم و سومي روزها

  است. شده داده شانن 1 نمودار در که
 

هاي مورد  ي سطح کراتينين در گروه ايسه( مق4جدول 

 مطالعه در روزهاي سوم و هفتم

 روز

 گروه            
 روز هفتم روز سوم

 17/143/1 16/144/1 کنترل منفی

 18/142/1 14/143/1 کنترل کاذب )تيمار آب مقطر(

 15/144/1 16/144/1 کنترل مثبت )تيمار نيترات نقره(

 15/145/1 14/145/1 تيمار نانونقره

هاي   داري در ميزان کراتينين گروه بر اساس آزمون آناليز واریانس یک طرفه تغيير معنی

 . هر داده نشانگر(<15/1p)مورد مطالعه در روزهاي سوم و هفتم مشاهده نشد 

SD±X باشد. می 

 

 
در  مطالعهمورد  يها گروه تروژن اوره خون دريسه سطح نی( مقا1نمودار 

سه با یتروژن اوره خون در مقايدار ن یش معنیافزا *:ش.یسوم و هفتم آزما يروزها

ش یافزا ≠:   .(>15/1P) مطالعهدر روز  یگروه کنترل کاذب و گروه کنترل منف

 در روز مطالعه سه با گروه کنترل مثبتیتروژن اوره خون در مقايدار ن یمعن

(15/1P<) .در مقدار  يدار یش معنیفزاک طرفه، ایانس یز واريآنال بر اساس آزمون

کنترل  يها تروژن اوره خون در گروه نانو نقره و گروه کنترل مثبت نسبت به گروهين

تروژن يدر مقدار ن يدار یش معنیو افزا مطالعهدر هر دو روز  یکاذب و کنترل منف

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

(15/1P<) ،تروژن اوره خون در روز سوم نسبت به يدر ن يدار یر معنيين تغيهمچن

 باشد. یم SD±X هر داده نشانگر (.<15/1p) روز هفتم مشاهده نشد
 

 نانونقره گروه BUN مقدار مطالعه، سوم روز در

 مثبت کنترل گروه به نسبت (27/6±14/21)

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

ي دار یمعن طور به (13/21±17/4)ی منف رلکنت گروه و

 دري دار یمعن شیافزا زين و (p<15/1) افتی شیافزا
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 کنترل گروه به نسبت مثبت کنترل گروه BUN مقدار

 (.p<15/1) شد مشاهده یمنف کنترل گروه و کاذب

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

 و (16/23±27/4) کاذب کنترلي ها گروه به نسبت

ي دار یمعن شیافزا (23/23±17/6)ی منف کنترل گروه

 نسبت BUN در شیافزا نیا اما (p<15/1) داد نشان

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

(15/1p>)، مقدار دري دار یمعن شیافزا نيهمچن 

BUN کاذب کنترل گروه به نسبت مثبت کنترل گروه 

 نیا در (.p<15/1) شد مشاهده یمنف کنترل گروه و

 سومي روزهاي مارهايت انيمي دار یمعن رييتغ زين نيب

 (.<15/1p) دینگرد مشاهده هفتم و
 

 بحث
ي پارامترها انيم در که داد نشان حاضر مطالعه

ي حاو بانداژي دارا گروه در BUN تنها هيکلي عملکرد

 ها گروه ریسا به نسبت مطالعه، مورد روز دو در ،نانونقره

ي حاو بانداژي دارا گروه البته .افتی يدار یمعن شیافزا

 آبي حاو بانداژي دارا گروه به نسبت زين نقره تراتين

 در تنها اما داد، نشان شیافزای منف کنترل گروه و مقطر

 رييتغ نيهمچن بود. دار یمعن شیافزا نیا سوم روز

 سوم روز دری بررس موردي پارامترها دري دار یمعن

 نشد. هدهمشا هفتم روز به نسبت

 زانيم دری شیافزا رييتغ گونه هر که است ذکر به الزم

 در اختالل ي دهنده نشان تواند یم پارامترها نیا

  باشد. هيکل عملکرد

 و (Ryman-Rasmussenراسموسن ) -منیرا

 از توانند یم نانوذرات که دادند نشان (2116) همکاران

 و درمياپ هیال به سالم پوستي  شدهی شاخ هیال قیطر

 گرید مطالعه در نيهمچن (.38) شوند وارد درم

 هیال به ورود از بعد مختلف نانوذرات که شد مشخص

 و (Tangتنگ ) (.31) شوند یم خون گردش وارد درم

 نانونقره،ي جلد ریز قیتزر از پس (2111) همکاران

 و دادند قراری بررس مورد را ها آن تيسم و عیتوز

 گردش به شدن وارد از بعد نانوذرات نیا که افتندیدر

 شوند کبد و هيکل مانندیی ها اندام وارد توانند یم خون

 استنشاقی بررس دری قبل مطالعات در البته (.41)

 حضور ها، موش در نانومتر( 15 اندازه )با نانونقره

ي ها اندام به آن انتقال و خون در نقرهی کم مقدار

 بر نانونقره تيسم (.41) است شده گزارش مختلف

 و (Shengشنگ ) مطالعه در هيکل و کبدي ور

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

 همکاران و (Wasukanوکن )يواس مطالعه اساس

 قیطر از کرده نفوذ نقره که شد مشخص (2112)

 کار به نقره اندازه و غلظت مانندی عوامل به پوست

 داردی بستگیی نانو محصوالت ونيفرموالس در رفته

ی پوست و کيستميس تيسم مطالعه کی در راًياخ (.43)

ي ها زخمي رو بر نانونقرهي حاو آمادهي ها پانسمان

 مورد روز 21 از بعدیی صحراي ها موشی سوختگ

ي دار یمعن رييتغ نيمحقق نیا .است هگرفت قراری بررس

 مشاهده مطالعه موردي ها گروه در نينيکرات مقدار در

 گروه در اوره مقدار دري ارد یمعن شیافزا اما نکردند،

 در درصد( 5 نقره تراتين با شده ماري)ت نقره تراتين

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

 رييتغ روز( 7 و 3)ی زمان دوره دو هر در زين حاضر

 شیافزا اما نشد، مشاهده نينيکرات مقدار دري دار یمعن

 نانونقرهي حاو داژباني دارا گروه BUN دري دار یمعن

 نقره تراتيني حاو بانداژي دارا گروه با سهیمقا در

 مطالعه نیا که است ذکر به الزم البته د.یگرد مشاهده

 کار به غلظت و گرفته صورت سالم پوستي رو بر

 و باشد یم کسانی نقره تراتين و نانونقرهي برا رفته

 بای ذرات به نسبت نانوذرات که دهد یم نشان مطالعات

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 10

https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-671-fa.html


 260/ جذب پوستي نانوذرات نقره و اثر بر عملكرد کليه                                                     و همكاران                 يارمحمدي

http://bpums.ac.ir 

 مطالعه در (.45) دارندي شتريب اثر تر بزرگ اندازه

 بر همکاران و (Braydich-Stolleاستول )-چیدیبر

 مينيآلوم و ومیدبيمول دياکس يتر نانونقره، تيسمي رو

 (،C18-4) نر موش ندهیزاي ها سلول فیردي رو بر

ي برا غلظت به وابسته تيسم کی که دادند گزارش

ي ها محلول که یحال در دارد وجود نانوذراتی تمام

 نانو نیا نيب در و رندندای توجه قابل اثر ها آن نمک

 مطالعه در (.11) داردي شتريب تيسم نانونقره ذرات،

 گروه در BUN مقدار در زيني دار یمعن شیافزا حاضر

 کنترل گروه با سهیمقا در نقره تراتين بانداژي دارا

ی منف کنترل گروه و مقطر( آبي حاو بانداژ) کاذب

 که یزمانی حت نقره که است شده گزارش شد. مشاهده

 اثراتي دارا زين باشد یم نانو از تر بزرگ اندازهي دارا

 نقره مصرف ،يمورد مطالعه کی اساس بر است.ی سم

 یاختالالت سبب پوست رنگ رييتغ بر عالوهي ديکلوئ

 ابتید و خون فشار شیافزا خون،ی چرب شیافزا مانند

 به (47) یپوست جذب بر عالوه (.46) است شده زين

 درون قیتزر و دهان تنفس، مانندي گریدي ها روش

 مطالعات اکثر که (،48) دشو بدن وارد تواند یمي دیور

  است. گرفته صورت ها نهيزم نیا در نانونقره تيسم

 تيسمی بررس در (2111) همکاران و (Danielل )يدان

 نانونقره مختلف غلظت دوی صفاق درون قیتزر

 – montmorillonite) تيلونیمور مونت در بوسمح

(1)Ag ي باالي ها غلظت در ،یسيسوئي ها موش در

 و اوره غلظت کاهش شده، قیتزر تيلونیمونتمور نقره

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

 مصرف از بعد (2111) همکاران و (Kim) ميک

 )با نقرهنانو مختلفي ها غلظت ي هروز 11ی خوراک

 شد مشاهده ،ییصحراي ها موش در نانومتر( 56 اندازه

 انباشته هيکل جمله از مختلفي ها اندام در نانونقره که

 و نينيکرات مقدار دري دار یمعن رييتغ اما گردد یم

BUN (.51) دینگرد مشاهده ( پارکPark) و 

ی خوراک مصرفی بررس از پس زين (2111) همکاران

 در نانومتر( 42 اندازه )با نقره نانو مختلفي ها غلظت

 مورد دري ا مشابه جهينت روز 28 مدت به ها موش

 در (،11) کردند گزارش هيکلي عملکردي پارامترها

 )باي ديکلوئ نانونقرهی خوراک مصرف تيسمی بررس

گرم  یليم 5111 غلظت با نانومتر( 11-21 اندازه

 دري دار یمعن رييتغ ز،ين روز 14 مدت بهلوگرم يبرک

 با (.51) دینگرد گزارش ها موش خون سرم نينيکرات

 ها آن تيسم و انتشار در نانوذرات اندازه نکهیا وجود

 مطالعات در اما (،25) داردی مهم نقش ها بافت در

 56 اندازه بای نانوذراتی خوراک مصرف مورد در فوق

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

 هيکلي عملکردي پارامترهاي رو بري ا مشابه اثر

 .شد گزارش

ون جهویوي شنهاديپ هيفرض که رسد یم نظر به نیبنابرا

(Wijnhoven) یی ايميش راتييتغ و (31) همکاران و

 مورد (52) همکاران و (Liuو )يل توسط شده شنهاديپ

 نقرهي ها ونی علت به عمدتاً نقره تيسم که باشد، دیيتا

ي ها ونی نانونقره، ذرات تيسم یبررس در و شده آزاد

 شنهاديپ نیبنابرا باشد. یم نانونقره از شده آزاد نقره

 در هم) نقره نانوذرات تيسمی بررس در که شود یم

 زانيم (،یشگاهیآزما طیشرا در هم و زنده طيمح

 تا گرددي ريگ اندازه نانوذرات نیا از شده آزاد نانونقره

 البته کرد. هيتوج ار مطالعه از حاصل جینتا بتوان بهتر

ی پوست جذبي رو بر مطالعه در که است ذکر به الزم

 شکل، اندازه، مانندی عوامل نانوذرات، تيسم و

 ونيناسيآگلوت و تجمع زانيم خلوص، پوشش،

 و نانوذراتی پوست جذب زانيم در زين نانوذرات

 حاضر مطالعه در .(53) باشند یم موثر ها آن تيسم

ي فاکتورها ازی کی در ارد یمعن راتييتغ مشاهده
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 مطالعه، دوره دو هر در (BUN) هيکلي عملکرد

 در و هيکل عملکرد در اختالل جادیا بتواند احتماالً

ي رو بر را نانونقرهی پوست جذب تيسم جهينت

 نقرهي ها ونی سنجش البته د.ینما هيتوج هيکل عملکرد

 نیا اثری ابیارزي برای مناسب شاخص تواند یم زين

 تر یقطع جینتا به دنيرسي برا لذا باشد. نانوذرات

 هيکل و خون در موجود نقرهي ها ونی زانيمی ستیبا یم

 زانيمی بررس جهت عالوه به رد،يگ قراری ابیارز مورد

 و نانونقره ذرات عملکرد ازی ناش ويداتياکس استرس

 ويداتياکس استرسي ومارکرهايب سنجش نقره،ي ها ونی

 نيهمچن د،ینما هيتوج بهتر ار حاصل جینتا تواند یم زين

 هيکل به وارده بيآس زانيم ه،يکل بافتی بررس با

 مطالعات موضوع نیا نیبنابرا شد. خواهد تر مشخص

 طلبد. یم راي شتريب
 

 يقدردان و سپاس
 لذا ،باشد یمی پژوهش طرح از یبخش مقاله نیا

 شهرکرد دانشگاهی پژوهش معاونت از لهيوس نیبد

 و تشکر مانهيصم طرحي ااجر نهیهز نيمأت جهت

  گردد. یمی قدردان
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Abstract 

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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