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Abstract
Background and purpose: Copper is a trace element that is used in various industries. Copper
nano-particles are being used in different skin care products, lubricants, oils, polymers, metal covers,
plastics, inks, etc. Previous studies have shown that both copper sulfate and copper nano-particles can
induce cellular genotoxicity and DNA damage. So, this study aimed at evaluating and comparing
genotoxicity in copper nanoparticles and copper sulphate. Assessment of oxidative stress as a mechanism
of toxicity was also done.
Materials and methods: In this experimental study, blood samples were taken from healthy
donors and lymphocytes were separated. Then, lymphocytes were divided into ten groups including
control, cisplatin (12µM), different concentrations of copper sulphate (10, 25, 50, 100 nM), and copper
nano-particles (10, 25, 50,100 nM). After 24 h incubation, genotoxicity was investigated by micronucleus
and also oxidative stress markers including lipid peroxidation and glutathione.
Results: Incubation of blood samples with copper sulfate and nano oxide copper increased the
number of micronucleus in lymphocyte. In similar concentration, this increase was higher in nanoparticles
group compared with that of the copper sulphate. Also, in both groups receiving copper sulfate and nano
oxide copper, lipid peroxidation marker (MDA) and glutathione oxidation increased significantly (p<0.05).
Conclusion: The genotoxicity of copper nanoparticles was found to be higher than that of the
copper sulphate. Also, oxidative stress plays a role in genotoxicity of copper sulphate and nano-particles.
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فاطمه شکی

چکیده
سابقه و هدف :مس ،یک عنصر ضروری می باشد که در بسیاری از صنایع کاربرد دارد .نانوذرات اکسید مس هم در
محصوالت مختلف مراقبت از پوست ،افزودنی در لوبریکانت ها ،روغن ها ،پلیمر ،پوشاننده های فلزی ،پالستیک ،جوهرها
و  ...مورد استفاده قرار می گیرند .مطالعات قبلی نشان داده اند که ه سولفات ممس و هم نمانوذرات اکسمید ممس توانمایی
القای سمیت ژنتیکی سلول ها و آسیب به  DNAسلولی را دارند .لذا در ایمن مطالعمه بمه بررسمی و مقایسمه سممیت ژنتیکمی
نانوذرات مس و سولفات مس و ه چنین بررسی استرس اکسیداتیو به عنوان مکانیس سمیت می پردازی .
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی ،نمونه خونی از داوطلبان سال گرفته شد و بعد از جداسازی لنفوسیت ها ،به 01
گروه شامل کنترل ،سیس پالتین ( 01میکروموالر) ،غلظت همای مختلمف سمولفات ممس ( 21 ،12 ،01و  011نمانوموالر) و
نممانوذرات مممس ( 21 ،12 ،01و  011نممانوموالر) تقسممی شممدند .بعممد از  12سمماعت انکوباسممیون ،ژنوتوکسیسممتی بمما تسممت
میکرونوکلئوس و ه چنین مارکرهای استرس اکسیداتیو شامل لیپید پراکسیداسیون و گلوتاتیون ارزیابی شدند.
یافتهها :انکوبه کردن نمونههای خونی با مس و نانوذرات مس موجب افزایش تعداد ریزهسته در لنفوسیتها شمد .تعمداد
ریزهسته ایجاد شده در غلظت های برابر در فرم نانو مس بیش تر از فرم مس آن می باشد .ه چنین در گروه دریافت کننده
مس و نانو مس ،مارکر استرس اکسیداتیو (لیپید پراکسیداسیون) به طور معناداری افزایش و میزان گلوتاتیون کاهش یافت.
استنتاج :در مجموع ،مطالعه ما سمیت ژنتیکی بیش تر نانو مس را نسبت به مس نشان داد .ه چنین اسمترس اکسمداتیو
در ژنوتوکسیستی هر دو فرم نانو مس و مس نقش دارند.
واژه های کلیدی :مس ،نانوذرات ،سمیت ژنتیکی ،میکرونوکلئوس ،استرس اکسیداتیو

مقدمه
مس به عنوان یک فلمز یما آلیماژ ،در ماشمین آالت،

آرایشی مورد استفاده قرار می گیرد .ممس هم از طریم

ساخت و ساز ،حمل و نقمل ،سمال همای نظمامی ،بخمش

منابع طبیعی و ه در اثر فعالیمتهمای بشمری ،در محمی

مهمی از طالی سفید و جواهرات دیگمر و هم چنمین در

پراکنده می شود که از منابع طبیعی آن می توان به گمرد

محصوالت دندان پزشکی ،دستگاه داخل رحمی و لوازم

و غبمار حاصمل از باد ،گیاهمان فاسمد شده ،آتمشسوزی
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انسیه رضایی و همکاران

جنگل ها و آب دریا اشماره کمرد( .)0ممس ) (Cuبخمش

رشتههای  DNAبرای ذرات نانو با اندازه کوچک (1-0

جممداییناپممذیر بسممیاری از آنممزی هممای مه م درگیممر در

نانو متر) و  .1به صورت غیر مستقی بمه وسمیله تحریمک

تعدادی از فرایندهای بیولوژیکی حیاتی است(.)1

عمل استرس اکسیداتیو( .)00استرس اکسیداتیو به معنمای

مسی مانند قارچکشهای مسی ،کنترل بیماریهای قمارچی

آنتیاکسیدانتی بدن است( .)01از طرفی یکی از مه ترین

و بیماریهای باکتریایی گیاهان میباشد(.)3

مکانیس های مطر شمده جهمت سممیت ممس ،افمزایش

مقدار مس بدن شخص بالغ  011تا  021میلمیگمرم
است که در بافتهای مختلف بدن (کبد ،خمون و مزمز)

تولید رادیکالهای آزاد سلول و بروز استرس اکسیداتیو
است(.)03

دیده میشود که در کبد به مقدار بیشتمری ممس یافمت

ه چنین تحقیقات اخیر نشان میدهمد کمه مصمر

میشود .قسمت اعظ مس جذب شده ،از طری صفرا و

نانوذرات موجب القاء فعالیتهای  in vivoممس در شمرای

مقداری از طری ادرار دفع میشوند .جذب عممده ممس

سمی مانند تزییر در پروفایمل لیپیمد ،اسمترس اکسمیداتیو،

از روده باریک صورت میپذیرد(.)2

اختالل در عملکرد کلیه و ...میگردد(.)02

استفاده از نانوذرات در سال های اخیر به طور قابمل

از طر

دیگر با گسترش مصر

مواد نانو ،ریسک

توجهی در فرآیندهای خمانگی و صمنعتی افمزایش یافتمه

آلودگی انسانی و محیطی با مواد نانو افزایش پیدا کمرده

است .این ذرات ،رفتار فیزیکی و شیمیایی خاصمی را بمه

است و پتانسیل سمیت آنها هنوز نیز مورد بح و تحقی

دلیل نسمبت بماالی سمطه بمه حجم  ،انمدازه کوچمک و

است و اطالعات ما در مورد اثرات آالیندههایی با سمایز

خصوصیات بصری مرتب با اندازه شان نشمان ممیدهنمد(.)2

نانو هنوز ناقص است .لذا در این مطالعه به بررسی سممیت

نانوذرات فلزی ،کماربرد وسمیعی در زمینمههمای فنماوری

ژنتیکی نانوذرات مس و مقایسه آن با فرم سولفات ممس

زیستی ،سنجش زیستی ،تشخیص و درمان بالینی ،امنیت

بما اسممتفاده از تسمت میکرونوکلئمموس در لنفوسمیتهممای

غذایی و تصفیه آب و فاضالب دارند(.)6

خممون محیطممی انسممان و ارزیممابی فاکتورهممای اسممترس

نممانوذرات مممس دارای اثممرات آنتممیمیکروبیممال و
آنتیاکسیدان میباشند و در محصوالت مختلف مراقبت
از پوست ،افزودنی در لوبریکانتها ،روغمن هما ،پلیممر،
پوشممانندههممای فلممزی ،پالسممتیک ،جوهرهمما و  ...مممورد

اکسیداتیو پرداختی .

مواد و روش ها
در ایممن مطالعممه پممس از دریافممت مجمموز از کمیتممه
اخالق دانشگاه و با رضایت آگاهانه ،پنج داوطلمب ممرد

استفاده قرار میگیرند(.)8،1
تحقیقات نشان میدهدکه نانوذرات مس در بافتها

در محممدوده سممنی  ،32-12سممال (کممه بیممماری خاصممی

و اندامهای موجود زنده انتشار یافتمه و موجمب تزییمرات

نداشته) و غیر سیگاری که در طی یکماه گذشمته تحمت

ساختمانی ویژه ممیگردنمد .افمزایش نمانوذرات ممس در

رادیوگرافی و درمان بما آنتمیبیوتیمک قمرار نگرفتمهانمد،

موجودات زنده (تا حد آستانه سمیت) موجب دیسمتروفی

انتخاب شدند.
برای انجام شمارش لنفوسیتها و میکرونوکلئوسهای

یا نکروز بافتها میگردد(.)01،1
یکی از مه تمرین اثمرات سممی ناشمی از تمماس بما

ایجاد شده ،نمونههای خونی گرفته شده از داوطلبمان بمه

ژنوتوکسیسمتی ایمن ترکیبمات اسممت.

 01گممروه مجممزای  1میلممیلیتممری در پلیممتهممای  6خانممه

تزییر در DNA

تقسی گردیدند که گروهها شامل گمروه کنتمرل ،گمروه

به  1صورت میشوند .0 :از طریم اثمر مسمتقی بمر روی

سیس پالتین با دوز آسمیبزای  01میکرومموالر ،گمروه

آالینمدههما ،بحم

مطالعات نشان دادهاند که مواد نانو باع
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سولفات مس به عنوان س و پایه تولید اکثمر ترکیبمات

عدم تعادل بین تولید رادیکالهای فعال اکسمیژن و دفماع

عوامل موثر بر تاخير شروع درمان

گروه نانو مس با دوزهمای  21 ،12 ،01و  011نمانوموالر

مواد باقیمانده در لوله سانتریفیوژ فق  1/2میلیلیتر باشد.

بودند .نانوذرات اکسید مس از شرکت نوترینو ،تهران با

بدینترتیب یک محلول سوسپانسیون یکنواخت بهدست

سایز ذرهای ک تر از  21نانومتر خریداری گردید.

آمد .سپس از فاصله  01سانتیمتری 3 ،قطره از سوسپانسیون

برای انجام تستهای اکسیداتیو ،نمونه خونها بمه 2

سلولی بر روی هر الم ریخته و المها کمی سر و تمه شمد

گروه تقسی گردید :گروه کنترل ،گروه سولفات مس با

تا حداکثر سلولها بر روی المها بماقی بمانمد .سمپس در

غلظممتهممای  12و  011نممانوموالر و گممروه نممانو مممس بمما

دمای اتاق قرار داده شد تا کامالً خشک شوند 3-1 .روز

غلظتهای  12و  011نانوموالر.

پس از تهیه المها ،رنگ آمیزی گیمسا صورت گرفت.

نمونمههمای خممونی گرفتمه شممده از داوطلبمان بممه 01

المها به صورت منظ ابتمدا بما بزرگنممایی  21 xبما

گروه مجمزای  1میلمیلیتمری در پلیمتهمای شمش خانمه

میکروسکوپ نوری مورد جستجو قرارگرفت و در ممواردی

تقسی گردیدند .در ابتدا سلولها به همراه محی کشمت

که نیاز به دقت بیشتر بود ،با بزرگنمایی  011 xبررسمی

 RPMI 1640در انکوبماتور  31درجمه سمانتی گمراد ،بما

شدند .به ازای هرنمونه ،حداقل 0111سلول دو هسمتهای و

 Co2=%5به مدت  12ساعت قرار گرفت .سپس نمونههمای

تعداد ریزهستههای موجود در آن بررسی شدند .با استفاده

خونی با ذرات مس در انکوباتور مواجه گردید .نمونهها

از پیپت پاستور پالستیکی ،به مدت  0دقیقه نمونمه را جابجما

بمه ممدت  8دقیقمه بما دور  0111 x gدر دممای  2درجمه

نموده تا تمامی لنفوستها از یکدیگر جدا شوند(.)02

سانتیگراد سانتریفوژ شد .سپس مایع فوقمانی بمه آراممی

برای بررسمی لیپیمد پراکسیداسمیون جهمت ارزیمابی

خارج شد ،به طوری که حدود  0میلیلیتر ته لوله دسمت

استرس اکسیداتیو ،از سمنجش میمزان ممالون دیآلدهیمد

نخورده باقی ماند.

( )MDAتولیممد شممده در فرآینممد لیپیممد پراکسیداسممیون

به محتویات ته لوله که شامل مقداری از محی کشمت

استفاده گردید .در ایمن روش از معمر

تیوباربیتوریمک

باقی مانده و پالک سلولهای خونی میباشد  6میلیلیتمر

اسید ( )TBAاستفاده شد .به این منظور 111 ،میکرولیتمر

محلول هیپوتونیک پتاسی کلراید اضافه گشت و با اسمتفاده

از هر یک از پنج گروه سوسپانسمیون سملولی برداشمته و

از پیپت پاستور پالستیکی  1-3بار جابجایی انجام شد.

جداگانه  111میکرولیتر از اسید فسفریک  1/1مموالر در

بالفاصله پس از افزودن  ،KClنمونمههما بما دور x g

یک میکروتیموب قمرار گرفمت .سمپس  12میکرولیتمر از

 0111بمممه ممممدت  2دقیقمممه در  2درجمممه سمممانتیگمممراد،

معر

 TBAبه میکروتیوب اضمافه گردیمد و سمپس در

سانتریفیوژ شدند .بعد توس پیپت پاستور به آرامی ممایع

بن ماری با دمای  12درجه سانتی گراد به مدت  31دقیقه

فوقانی برداشته شد ،به طوری که در حمدود  0میلمیلیتمر

حرارت داده شد .بعد از آن میکروتیوب ها در یمخ قمرار

ته لوله دست نخورده باقی بماند .بعد بمه آراممی و بمرای

داده شدند تا سرد شوند .در مرحله بعمد 1/2 ،میکرولیتمر

ثابت کردن سلولها ،ابتدا با اسمتفاده از پیپمت پاسمتور1 ،

از  n-butanolاضممافه گردیممد .در نهایممت بعممد از پایممان

میلیلیتر از محلمول ثابمت کننمده ،قطمره قطمره بمه نمونمه

سممانتریفیوژ 021 ،میکرولیتممر از محلممول رویممی بمما دقممت

افزوده و بعد حج نهائی نمونه با استفاده از ایمن محلمول

برداشته و در پلیت ریختمه شمد و جمذب در طمول مموج

به  1میلیلیتر رسانده شد .سپس نمونهها با دور 0111 x g

 232نانومتر خوانده شد(.)06

به مدت  8دقیقه در  2درجه سانتی گراد سانتریفیوژ شده

در ابتدا  0سیسی ازمحلول  EDTAبهتعداد  012سلول

و محلول باالئی آن خارج گردید .این عمل بمه صمورت

لنفوسیت اضافه گردید و در داخل لولههمای هموژنمایزر

پیاپی (حداقل  3بار) ادامه داده شد.

قرار گرفت .چندین بار عمل همموژن کمردن بما پیسمتون
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سولفات مس با دوزهای  21 ،12 ،01و  011نمانوموالر و

پس از سانتریفیوژ ،محلمول بماالئی برداشمته شمد تما

پژوهشی

انسیه رضایی و همکاران

لوله هموژنایزر اضافه گردیمد و پمس از تکمان دادن ،بمه

30

لوله سانتریفیوژ منتقل شد .لولمههمای سمانتریفیوژ در یمخ

20

M
10
0n
M
ci
sp
la
tin

50
n

25
nM

10
nM

M
10
0n
M

لولمههمای سمانتریفیوژ در دور  3211بمه ممدت  02دقیقممه

50
n

تممامی ایمن مراحمل در روی یمخ نگهمداری ممی شممدند.

CuSO4

25
nM

موجب رسوب پروتئینها شمد .لولمههمای سمانتریفیوژ در

0
co
nt
ro
l
10
nM

 0/2سیسی از  %01 TCAاضافه گردید که بمه ایمن ترتیمب

10

nano-Cu

سانترفیوژ شدند .سپس  0سمی سمی از محلمول رویمی بمه

نمووار شماووم ش م :1مقایسممه درصممد میکرونوکلئمموس ایجمماد شممده در

داخل لوله سانتریفیوژ دیگر منتقمل گردیمد و بمه آن 1/2

لنفوسیت های خونی تماس یافته با ذرات مس و نانو ممس در نمونمه

سیسی بافر تریس  1/2موالر با  PH=8/1و  1/2سیسمی

خونی انسانی

 DTNBاضافه گردید .سپس لوله به خموبی هم زده شمد
تا رنمگ زرد یکنمواختی در لولمه پدیمد آیمد .در مرحلمه
آخر ،جذب در طول موج  201نانومتر خوانمده شمد .میمزان
گلوتاتیون از روی منحنی استاندارد محاسبه گردید(.)01

لنفوسیت های نمونه های خونی
نتایج حاصل از بررسی تسمت لیپیمد پراکسیداسمیون
در سلولهای آلوده نشان ممیدهمد کمه ذرات بما غلظمت
 011نانوموالر از مس و نانو مس ،ه چنین ذرات غلظت

یافته ها
درصد میانگین تعداد میکرونوکلئوس های لنفوسمیتهما
در گروه های مورد مطالعه
داده های حماکی از مقایسمه سممیت ژنتیکمی ایجماد
شده در ذرات مس و نانو مس نشان میدهمد کمه همر دو
در غلظتهمای  12و  011نمانوموالر بما  p<1/110دارای
اختال معناداری نسبت به گروه کنترل میباشند .ه چنمین
تعداد میکرونوکلئوس ایجاد شده در سلول توس ذرات
نانو مس بیشتر از ذرات مس می باشد(نمودار شماره.)0

 12نممانوموالر نممانو مممس بمما  p<1/110دارای اخممتال
معناداری نسبت به گروه کنترل میباشند ،امما در غلظمت
قابل توجهی بما گمروه

 12نانوموالر ذرات مس ،اختال

کنترل نشان نمیدهد .ه چنین میزان لیپید پراکسیداسیون
ایجادشده در غلظت  011نانوموالر در ذرات مس و نانو
مس بمیشتمر از غلظمت  12نمانوموالر ممی باشمد (نممودار
شماره.)1
0.5

***

***

0.4

***

بمیشتمری نسمبت بمه ذرات

0.3

مس با  p<1/10نسبت به گروه کنترل میباشند ،ه چنین

0.2

تعداد میکرونوکلئوس ایجاد شده در سلول در اثر سمیت

0.1

10
0n
M

M
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25
n

اثر ذرات نانو مس بیش تر از مس میباشد.

M

دارند و تعداد میکرونوکلئوس ایجماد شمده در سملول در

10
0n

مقایسه با ذرات مس ،اختال

بیش تری با گروه کنتمرل

Nano-Cu

25
nM

در غلظت  01نانوموالر ،نانوذرات مس با  p<1/0در

0.0
co
nt
ro
l

نانوذرات مس بیش تر از ذرات مس میباشد.

)MDA(g/mg protein

ه چنین در غلظت  12نمانوموالر ،ذرات نمانو ممس
با  p< 1/110دارای اختال

یافته های مربوط به میزان لیپید پراکسیداسیون موجود در

CuSO4

نمار شمام ش م :2نتمایج بررسمی تسمت لیپیمد پراکسیداسمیون بمر روی
نمونه های خونی مواجه شده با ذرات مس و نانو مس.
*** p<1/110 :در مقایسه با گروه کنترل
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نگهداری شدند .در مرحله بعد ،به لولمههمای سمانترفیوژ،

micronuclei frequency %

انجامگرفت .سمپس  1/2سمیسمی از محلمول  EDTAبمه

40

عوامل موثر بر تاخير شروع درمان

یافتممه هممای مربمموط بممه میممزان گلوتمماتیون موجممود در

آنمی ،سمیت سیست ایمنی و سمیت تکاملی ممیگمردد.

لنفوسیت نمونههای خونی

بسیاری از این اثرات به دلیل آسیب اکسیداتیو به غشماها

شده نشان ممیدهمد کمه نمانوذرات ممس بما غلظمت 011

بمممین تولیمممد رادیکمممالهمممای فعمممال اکسمممیژن و دفممماع

با گمروه

آنتیاکسیدانتی بدن اسمت .از طرفمی ممس ممیتوانمد بمه

نانوموالر با  p<1/110دارای بیشترین اختال

گروه های سولفیدریل آنزی هایی همنمون گلموکز -6

کنترل و بیشترین آسیب سلولی می باشند.
ه چنین ذرات نانو مس بما غلظمت  12نمانوموالر و

فسفاتاز و گلوتماتیون ردوکتماز متصمل شمود و در نتیجمه

ذرات سولفات مس با غلظت  011نمانوموالر بما p<1/10

موجب اختالل در عملکمرد محمافظتی ایمن آنمزی هما در

معناداری نسبت به گروه کنترل میباشند.

برابر آسیب رادیکالهمای آزاد ممیشمود( .)01هم چنمین

در غلظت  12نانوموالر ممس بما  p<1/0دارای کم تمرین

گلوتاتیون مه ترین دفاع آنتی اکسیدانتی داخل سملولی

آسیب سلولی می باشد(نمودار شماره .)3

اسممت کممه نقممش مهمممی در حفادممت سمملول در برابممر

دارای اختال

آسیبهای اکسیداتیو ناشی از سمموم محیطمی دارد(.)11
0.4

کمماهش میممزان گلوتمماتیون سمملولی و

0.3

**

*

***

0.2
0.1

)Glutation (  M

**

0.5

در این مطالعه نشمان داده شمد کمه ذرات سمولفات ممس

0.0
nM

nM

nM

nM

10
0

25

10
0

25
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nano-Cu

CuSO4

نمار شمام ش م :3نتایج بررسی تست گلوتماتیون بمر روی نمونمه همای

مممیتواننممد باع م

افزایش رادیکالهای آزاد شوند.
از طر
به اهدا

دیگر رادیکالهای آزاد اکسیژن میتواننمد

مختلفمی از سملول از جملمه لیپیمدهای غشمایی

حمله کنند و باع

لیپید پراکسیداسیون و تولیمد مقمادیر

زیادی رادیکالهمای فعمال جدیمد شموند کمه ممیتواننمد
باع

آسیب به  DNAشوند(.)10
هم چنمین رادیکمالهممای آزاد در سملول ممیتواننممد

خونی مواجه شده با ذرات مس و نانو مس.

مسممتقیما بمما ممماکرومولکولهممای حیمماتی ماننممد DNA

* p<1/12 :در مقایسمه بمما گممروه کنتممرل ** p<1/10 :در مقایسممه بمما

برخوردکنند و موجب شکست رشتههای  ،DNAاتصمال

گروه کنترل *** p<1/110 :در مقایسه با گروه کنترل

بحث

متقابممل -DNAپممروتئین و  ،DNA-DNAتولیممد اداکممت
روی رشته ،DNAتزییر در اتصاالت بازهای آلی و ه چنین
شکسممتهممای کروممموزومی گردنممد و منجممر بممه آسممیب

مممس اگرچممه در بممدن بممه پممروتئینهممایی همنممون

ژنتیکی شوند( .)11آسیب ژنتیکی و میمزان میکرونوکلئموس

متالوتیونینها و سرولوپالسمین متصل است ،ولی ممکمن

ایجاد شده در سملول در مطالعمه حاضمر خمود دلیلمی بمر

اسممت از آنهمما رهمما شممده و بممه صممورت آزاد ،تشممکیل

سمیت ژنتیکی این ذرات میباشد.

رادیکممالهممای آزاد هیدروکسممیل بسممیار واکممنشپممذیر را

ویژگیهای خاص فیزیکی -شمیمیایی و الکتریکمی

کاتالیز کند( .)08در حمالی کمه قمرار گمرفتن در معمر

ذرات نانو باعم

مقادیر اندک مس مضر نیست ،اما قرار گرفتن در معمر

کاربرد گسترده آن در صنایع پزشکی و دیگمر بخمشهما

پیشمرفت سمریع علم نمانوتکنولوژی و

غلظتهای باالی آن خطرنماک اسمت و منجمر بمه بمروز

شد و باعم

اثرات مضر بر سالمت از جمله آسمیب بمه کبمد و کلیمه،

گزینه مطلوبی باشد .با این حال این خصوصمیات جدیمد

6
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نتایج آزمایش گلوتاتیون بر روی سلول های آلموده

و ماکرومولکولها است .استرس اکسیداتیو ،عدم تعمادل

پژوهشی

انسیه رضایی و همکاران

ایجمماد کممرده اسممت .تزیی مرات در سمماختمان و خصوصممیات

گردید .نتایج این تحقی حماکی از آن اسمت کمه ذرات

فیزیکی -شیمیایی ذرات نانو میتواند منجر بمه تزییمرات

مس و نانو مس هر دو در سمیت سلولی ایجاد شده نقش

درفعالیت بیولوژیک آنها شود ،ازجمله تولید رادیکالهای

دارد و با افزایش غلظمت آنهما ،تعمداد میکرونوکلئموس

آزاد که یکی از شایعترین سمیتهای ناشی از تماس بما

ایجاد شده در سلول افزایش مییابد ،به این صمورت کمه

ذرات نانو است .اسمترس اکسمیداتیو ناشمی از تمماس بما

بیشترین تعداد میکرونوکلئوس ایجاد شده در سمولفات

مواد نانو ناشی از فاکتورهای سملولی مثمل سمطه ذرات،

مممس و نممانوذرات اکسممید مممس مربمموط بممه غلظممت 011

انممدازه ،ترکیممب و حضممور فلممزات اسممت؛ در حممالی کممه

نانوموالر و ک ترین تعداد میکرونوکلئموس ایجماد شمده

پاسخهای سلولی مثل تنفس میتوکندری ،تمداخل سملول

مربوط غلظت  01نانوموالر در مقایسمه بما گمروه کنتمرل

و نانوذره ،فعالسازی سملولهمای ایمنمی مسمئول آسمیب

مشاهده شد که با مطالعات و تحقیقات قبلمی هم خموانی

ناشی از رادیکالهمای آزاد هسمتند .پاسمخهمای اسمترس

داشت .ه چنین مواجهمه لنفوسمیتهمای خمونی بما فمرم

اکسیداتیو ناشی از نانوذرات میتواند شروعکننده اثرات

نانوذرات اکسید مس باع

ایجاد تعداد میکرونوکلئوس

پاتوفیزیولوژیک بیشتری مانند ژنوتوکسیستی باشد(.)13

بیشتری در لنفوسیتهای خونی نسبت به ذرات سولفات

مطالعات قبلی در رابطه با ارزیابی میکرونوکلئوسهما

مس و در نتیجه سمیت سلولی بیشتری شد.

و آزمون کامت در رده سملولی  CHS-20نشمان داد کمه

در ارتباط با میزان  MDAایجماد شمده در سملول بما

افمزایش تعمداد میکرونوکلئموس و

افممزایش غلظممت ذرات ،میممزان  MDAایجمماد شممده نیممز

نانوذرات مس باعم

شکست رشتههای  DNAمیشوند(.)12
ه چنین مطالعمات  in vitroو  in vivoثابمت کمرده

افزایش ممییابمد و فمرم نمانوی ذرات  MDAبمیش تمری
نسبت به فرم معمولی آن ایجاد میکند.

اند که سمیت نانوذرات مس با تولید  ،ROSکمه ممکمن

در ارتباط با گلوتاتیون ایجاد شده در سملول نیمز بما

است در نتیجه مهار دهیدروژنازهای میتوکندریایی باشد،

افزایش غلظت ذرات سولفات مس و نمانو اکسمید ممس،

همراه است(.)16،12

میزان گلوتاتیون سلولی کاهش یافت که این امر منجر به

مطالعات ارزیابی سمیت اکسید نانوذرات فلمزی در

تولید رادیکال آزاد بیشتمر و در نتیجمه آسمیب بمیشتمر

مقایسه با نانوتیوبهای کربن ،ثابت کردند که نانوذرات

سلولی میشود .فرم نانوذرات مس ،سمه بمیشتمری در

 CuOبه شدت برای سلول و  DNAسمی هستند( .)11در

کمماهش گلوتمماتیون سمملولی داشممته و در نتیجممه موجممب

این مطالعه نیز نانو ذزات مس موجب شکست رشتههای

سمیت بیش تر سلولی می شود.

 DNAو افزایش تعداد میکرونوکلئوس در سلول شمدند.
هم چن مین باع م

کمماهش عوامممل کاهنممده سمملولی مممس

سپاسگزاری

گلوتاتیون و ه چنین تخریب غشای سملولی شمد کمه از

ایممن مطالعممه حاصمل بخشممی از پایمماننامممه دکتممرای

طری اندازهگیری  MDAو افزایش آن ثابت گردید که

داروسازی آقای امیرمحمد تصدیقی ثانی ،مصوب دانشکده

این نتایج با مطالعات قبلی ه خوانی داشت.

داروسازی ساری ،بما کمد طمر  1238اسمت .هم چنمین

در این مطالعه ،میزان سمیت ژنتیکی سمولفات ممس

نویسندگان این مقاله از معاونت پژوهشی دانشمگاه علموم

و ذرات نانو اکسید مس از طری میزان میکرونوکلئموس

پزشکی مازندران بمه دلیمل حمایمت و تمامین هزینمه ایمن

ایجماد شمده در لنفوسمیتهمای خمونی بررسمی شمد و بمما

طر کمال تشکر را دارند.

یکدیگر مقایسه گردیمد .هم چنمین فاکتورهمای اسمترس

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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ذرات نانو ،نگرانیهایی را درمورد تماس شزلی و محیطی

اکسیداتیو شامل گلوتاتیون و مالون دیآلدهیمد بررسمی

عوامل موثر بر تاخير شروع درمان
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