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مقدمه :نانوذرات اكسيد روى براى اهداف صنعتى و خانگى استفاده مى شود كه مى تواند موجب آلودگى گسترده محيط زيست شود .با توجه به آنكه
ايمني زيستي نانوذرات اكسيد روى هنوز يك مسئله بحث برانگيز است و اين نانو ذرات به ميزان فراوان به روش صنعتي توليد شده و مي توانند از
مسيرهاي گوناگون وارد بدن انسان شوند ،مطالعه حاضر ضرورى به نظر مى رسد .روش كار :در اين مطالعه تجربى  ٣٠سر موش صحرايى نر نژاد
ويستار در سه گروه كنترل ،شم دريافت كننده سالين و گروه دريافت كننده نانوذرات اكسيد روى ) ٧٥ميلى گرم/كيلوگرم دوبار در هفته( تقسيم بندى
شدند .موش ها در شرايط استاندارد ،با درجه حرارت  ،٢٣±٢رطوبت نسبى  ،٥٥± ٥سيكل نوري دوازده ساعت روشنايي و دوازده ساعت تاريكي و
با دسترسى آزاد به آب و غذا نگه داري شدند .اين آزمايش براى مدت  ٢٨روز طراحى شد .در پايان دوره آزمايش بافت پانكراس جدا گرديده و پس
از انجام مراحل مختلف پاساژ بافتى به كمك ميكروسكوپ نورى مورد ارزيابى قرار گرفت.بحث و نتيجه گيرى :بر اساس نتايج به دست آمده در
بافت پانكراس گروه كنترل هيچ ضايعه ميكروسكوپى ديده نشد؛ در صورتى كه در گروه دريافت كننده نانوپارتيكل اكسيد روى اينفيلتريشن سلول
هاى آماسى ،نكروز و پرخونى مشاهده شد .اگرچه اين فلز در بسيارى از موارد از جمله توليد محصوﻻت مهم انسانى مورد استفاده قرار مى گيرد؛ اما
آلودگى زيست محيطى و اثرات سمى آن عاملى بالقوه براى تهديد سﻼمت انسان به شمار مى رود .نتايج حاصل از اين تحقيق اثرات سمى نانوذرات
اكسيد روى بر روى بافت پانكراس را تاييد مى كند.
كلمات كليدى :پانكراس ،سميت ،اكسيد روى ،موش صحرايى
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دوازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكى اي ران

تغييرات سطوح پروتئين و آلبومين خون در موش صحرايى نژاد ويستار متعاقب مسموميت ناشى از تزريق داخل صفاقى
نانوذرات اكسيد روى
رضا امانى* ،١،سيد محمد حسينى ،٢ليﻼ بيگم حجازيان
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 .١گروه دامپزشكى ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،بابل ،ايران
 .٢گروه پاتوبيولوژي ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسﻼمي ،بابل ،ايران
 .٣گروه آناتومى ،دانشكده پزشكى ،دانشگاه علوم پزشكى بابل ،بابل ،ايران
rezaamani73@yahoo.com
مقدمه :سميت سلولى نانوذرات اكسيد روى در نتيجه استرس اكسيداتيو ايجاد مى گردد .افزايش توليد و تقاضا اين نانومواد مى تواند منجر به مواجهه
ناخواسته از طريق استنشاق ،جذب پوستى و گوارشى شود .اين احتمال وجود دارد كه نانوذرات به بافت كبد راه پيدا كنند .بنابراين ،مطالعه حاضر
سميت نانوذرات اكسيد روى بر ميزان پروتئين و آلبومين خون ناشى از ضايعات كبدى در موش هاى صحرايى ويستار را بررسى مى كند .روش كار:
در اين مطالعه تجربى ٣٠ ،موش صحرايى به طور تصادفى به  ٣گروه ده تايى تقسيم شدند .براى يك دوره معين )دو بار در هفته به مدت چهار هفته(
حيوانات گروه درمان  ٧٥ميلى گرم  /كيلوگرم از وزن بدن نانوپارتيكل اكسيد روى به صورت داخل صفاقى دريافت كردند .دو گروه ديگر به عنوان
گروه كنترل و شم در نظر گرفته شدند .نمونه هاى خون براى آزمايش هاى سرولوژيكى جمع آورى شد.بحث و نتيجه گيرى :طبق نتايج حاصل
از اين مطالعه ميزان پروتئين و آلبومين خون در گروه دريافت كننده نانو ذرات اكسيد روى در مقايسه با گروه كنترل كاهش يافت .كاهش ميزان
آلبومين نشانگر وجود ضايعات نكروتيك در كبد مى باشد .با توجه به آسيب جدى ناشى از فلزات سنگين ،احتياط در مواجهه با نانوذرات اكسيد روى
در صنايع مختلف و محيط زيست ضرورى مى باشد.
كلمات كليدى :پروتئين ،آلبومين ،اكسيد روى ،موش صحرايى

