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 دهیچک
ی زيست و کاربردهايكي از ابعاد هستند، در صنايع مختلف، محصوالت مصرفي درنانومتر حداقل  100تر از نانوتكنولوژی و نانوساختارها که ذراتي در سايز کوچک

فردی که دارند، برای بهبود اثرات روی، جايگزين آن های منحصربهنانوساختارهای اکسیدروی به دلیل ويژگي ها هستیم.پزشكي شاهد مصارف روزافزون آن

. گیرندهای ضد آفتاب مورداستفاده قرار ميدر مواد آرايشي و کرم UVبندی مواد غذايي و همچنین جاذب اشعه عنوان عامل ضد باکتری در بستهبهشوند و مي

هد که دشده نشان ميمتوانند برای موجودات زنده سمي باشند. مطالعاتي که در اين زمینه انجاهای باال ميهای مفید، اين نانوساختارها در غلظتباوجود ويژگي

های های سطحي نانوساختارها و همچنین راهويژگي عوامل و فاکتورهای مختلفي در ايجاد سمیت و میزان آن مؤثرند، ازجمله: نوع سلول هدف، سايز و ساختار و

 های آزاد اکسیژن و ايجاداختارها شامل تولید راديكالهای پیشنهادی ايجاد سمیت توسط نانوسشده مكانیسمها. طبق مطالعات انجاممواجهه موجودات زنده با آن

يجاد های مرتبط با آن، همچنین تغییرات اپي ژنتیک و اهای مختلف و تغییر در تولید پروتئیناسترس اکسیداتیو ناشي از آن، سمیت ژنومي و تغییر در بیان ژن

همچنین  و گیردو بررسي قرار مي موردبحثروی های ايجاد سمیت نانوساختار اکسیدمكانیسمين مطالعه در اکه  استهای التهابي و درنهايت ايجاد آپوپتوز پاسخ

 شود.اين نانوذرات در موجودات زنده اشاره مي in vivoبه آثار 

 

 های آزاد اکسیژن، سمیت، آپوپتوزيكالرادنانوتكنولوژی، اکسیدروی،  کلیدی:کلمات 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
های برداری از ويژگيبهره ،(Nanotechnology) فناوری نانو

 100های کمتر از فیزيكي، شیمیايي و زيستي مواد در اندازه

. مطالعات اخیر نشان داده استنانومتر در علوم و صنايع مختلف 

است اگر ذرات يک ماده در حد نانومتر کوچک شوند اين ذرات 

که ازجمله  های متفاوتي با ذرات اولیه خواهند داشتويژگي

ری پذيه افزايش نسبت سطح به حجم، افزايش انحاللتوان بيم

. ايجاد اين خواص جديد (3-1)و افزايش تحرک اشاره نمود 

-ويژه نانوساختارهای اکسیدبهها آن گسترده کاربردهای به منجر

يع مختلف ازجمله نساجي، نقاشي، الكتريكي و در صنا روی

بنفش های خورشیدی، آشكارسازهای نوری و اشعه ماوراءسلول
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نظیر  فرآيندهاييهمچنین کاربردهای پزشكي ازجمله در  و (4)

ها بیماری از انواعي درمان يا تشخیص واکسن، داروها، انتقال

توان يمترين کاربردهای نانوساختارها از مهم. (5)است  گرديده

که برای طوریدر درمان سرطان اشاره کرد به هانبه استفاده از آ

افزايش اختصاصیت دارو و هدف قرار دادن بافت توموری و عدم 

های سالم از اين نانوساختارها به همراه داروی آسیب به سلول

 .(7, 6)شود اصلي استفاده مي

برای انتقال ژن جهت  اکسید روی همچنین از نانوساختارهای

. مطالعات نشان داده است (8)است  شدهاستفادهدرمان سرطان 

یر: های التهابي نظکه  اين نانوساختارها موجب تولید سايتوکاين

TNF-α ،IFN-γ  وIL12-  در داخل بدن موجود زنده (In vivo) 

گردند و در نسل جديد مي  (In vitro) و هم در محیط آزمايشگاه

ای داروهای ضد سرطان از غلظت مناسب اين نانوساختارها بر

توان يمهای سرطاني جهت از بین بردن سلول TNF-αايجاد 

نانوساختارهای   مهم هایويژگياز  يگرد . يكي(9)استفاده کرد 

 آن جذب و فرابنفش اشعه برابر در محافظت اکسید روی توانايي

 هایکرم و آرايشي محصوالت در هاآن از دلیل همین به است،

 اکسید. نانوساختارهای (10)شود مي استفادهضد آفتاب  و صورت

 در مقايسه با ذراتها آن حجم به سطح باالی نسبت دلیل به روی

 مكانا بنابراين و هستند بیشتری يریپذواکنش ، دارایتربزرگ

 يابد. با توجه به اثريم افزايشها سلول باها کنش آنبرهم

 باکتريايي یهاسلول رشد کاهش بر نانوساختار اکسید روی

ويژه کاربرد اين به نانو فناوری ٔ  ینهدرزم اخیر هاییشرفتپ

 یاتردهگس طیف تولیدها بیوتیکيآنتنانوساختار در نسل جديد 

 .(12, 11)است  کرده فراهم را میكروبي ضد عوامل از

 موجودات زنده اکسید روی بر بررسی اثر نانوساختارهای  

داخل سلول، ممكن است موجب  نانوساختارها پس از ورود به

های بیولوژيكي متفاوتي گردند، ازجمله: تغییر در چرخه پاسخ

ل ی پالسمايي سلول و تشكیغشاهاسلولي، تغییر در يكپارچگي 

 Reactive Oxygen Species (ROS) های آزاد اکسیژن راديكال

تغییر در چسبندگي سلول،  مانندو رفتارهای غیرعادی در سلول، 

 in صورتبه. بررسي سمیت نانوساختارها هم (13)مهاجرت 

vitro صورتبههای مختلف و هم روی سلول in vivo  انجام

به جهت  in vitro صورتبهها يشآزماگیرد ولي انجام اين يم

ير بودن و صرف هزينه کمتر و استفاده از حیوانات کمتر پذ يدتجد

 نانوساختارهای اکسید سمي . اثرات(14)روشي مناسب است 

 قارچ، باکتری، ازجمله زنده مختلف موجودات یهاسلولدر  روی

 شدهيبررس in vitroصورت به پستانداران و مخمر کرم، جلبک،

 اثر ٔ ینهدرزم شدهانجام مطالعات مقايسه طي و است

 یداکس و نقره اکسید روی، اکسید ازجمله مختلف نانوساختارهای

 عنوانبه روی نانوساختارهای اکسید مختلف، موجودات بر مس

 مصرف به توجه . با(15)اند شدهیبنددسته سمي بسیار ذراتي

 اتاطالع روزمره، زندگي نانوساختارها در اينافزايش کاربرد باال و 

يژه بر سیستم وبهبر موجودات زنده،  هاآن سمیت ی ینهدرزم

 يکاف یدمثل که در حفظ بقاء موجودات حائز اهمیت است،تول

 است. بیشتر بررسي و مطالعه به نیاز و نبوده

 برهمکنش با سلول و ایجاد سمیت   

انتشار از  های مختلف مانندنانوساختارها از طريق مكانیسم

فاگوسیتوز، يا از طريق  غشاء سلولي، فرايند اندوسیتوز و

تواند وارد سلول شوند. سه مكانیسم يمی يوني و منافذ هاکانال

 شامل: برای ورود نانوساختارها به سلول شدهشناختهاصلي 

راه وابسته به کالترين: که در اين مسیر لیگاند متصل به  _1

گیرنده، وارد وزيكولي پوشیده از کالترين شده و وارد سلول 

شده و به اندوزوم تبديل يمتالش کمکمشود، اين وزيكول مي

 گردد.يم

کاوئوال: ساختارهای غشايي غني از اسفنگولیپد و کلسترول  _2

ايي که دارای گلیكوزيل فسفاتیديل هیرندهگهستند که در ورود 

 باشند، نقش دارند. G-proteinاينوزيتول و يا متصل به 

مک ها با کماکروپینوسیتوز: فرايندی است که در آن سلول _3

ا های غشايي رماشین انقباض اکتین و میوزين خود، برجستگي

کرده و سپس با کمک همین ساختار اندوزومي  تربزرگ

-يي از مايعات خارج سلولي را وارد خود مييجادشده، حجم باالا

 .(16)کنند 

 يسلولدروننحوه ورود و جذب سلولي نانوساختارها و پردازش 

ها به عوامل مختلفي ازجمله اندازه ذرات و نوع سلول هدف آن

های ها در ايجاد پاسخبستگي دارد. عالوه بر آن سايز آن

فیزيولوژيكي، توزيع و حذف مواد نقش کلیدی را دارا هستند 

ضد  هایکرم در نانوساختارهای اکسید رویازآنجاکه . (17)

 یهاراه از يكي گیرند،مي قرار مورداستفاده يشيآرالوازم وآفتاب 

 مسیرهای است که اين مسیر و پوست طريق از هاآن با مواجهه

 نیز هوايي یهاراه و استنشاق و گوارش دستگاه طريق از ورود

 تائید مورد اين مسیرها تمامي از سمیت ايجاد و شدهيبررس

است. در اين مطالعه، بررسي اجمالي در خصوص قرارگرفته 

آثار سمي آن بر سلول و  سمیت نانوساختارهای اکسید روی و

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
85

10
5.

20
20

.1
0.

1.
3.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

bs
.f

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 14

http://journal.fums.ac.ir/
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285105.2020.10.1.3.3
http://jabs.fums.ac.ir/article-1-2037-en.html


 

  
 

9139 بهار | 1شماره  | دهمسال  |مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا   

 

 و همکاراناعظم جوادی 

journal.fums.ac.ir 

0222 

های ايجاد گیرد و همچنین مكانیسمسمیت ژنومي صورت مي

و بررسي قرار  موردبحث ینانوساختارهای اکسید روسمیت 

 (.1گیرد )شكل مي

شوند شامل: سايز يمفاکتورهای کلیدی که موجب سمیت 

های اثر یسممكانی مواجهه بوده و هاراهنانوساختارها، انحالل و 

اکسیداتیو، اثرات هماهنگي، اثر سمي بر  ها شامل: استرسآن

 ژنوم، التهاب و هموستازی و... است.

در سمیت نانوساختارهای  مؤثرفاکتورهای کلیدی  -1

 اکسید روی

 نوع سلول -1-1

نانوساختارها حائز  سمیت ايجاد در مختلف هایسلول ويژگي

 ساختارهاینانواثر  ٔ ینهدرزمای که در مطالعه .است اهمیت

های خوني انجام شد نشان داده و سلولفاکتورها بر اکسید روی 

 و سفید یهادر غلظت باال موجب افزايش گلبولشد که 

 هماتوکريتو  قرمز، پالکت یهاکاهش گلبول و هموگلوبین

 نوع به بسته هاسلول به ودور از نانوساختارها بعد .(18)گرديد 

 .شونديمموجب ايجاد سمیت  متفاوتي هایمكانیسم با سلول

 از کبد یهاسلول در نانوساختارهای اکسید رویمثال عنوانبه

 و شده هاسلول اين به آسیب باعث اکسیداتیو استرس القا طريق

 تعادل زدن برهم باعث روی يون یآزادساز با عصبي هایسلول در

 یهاسلول شوند. دريوني مي یهاکانالاختالل در عملكرد  و يوني

 يهر فیبروبالست در در متابولیسم شده و موجب تغییر کلیه

 عملكرد نقص موجب نانوساختارهای اکسید روی جنین،

 بیني موکوسي یهاسلولدر  شوند.يم و آپوپتوز میتوکندری

 پیش اثرات و سمیت سلولي سمیت ژنومي، توانند موجبمي

(. غلظت سمي نانوساختارهای 1)جدول  (13) شوند التهابي

ی مختلف متفاوت است برای مثال در هاسلولاکسید روی در 

و در  لیتریليممیكروگرم در  10غلظت از  TR146 یهاسلول

 لیتر،یليممیكروگرم در  15 نوروبالستوما از غلظت یهاسلول

 
 شماتیک اثرات سمي نانوساختارها اکسیدروی يرتصو -1شکل      

 

 یهاسلولسمیت انتخابي نانوساختارهای اکسید روی در  -1جدول 

 مختلف

 نوع سلول
اثرات فیزیولوژیکی 

 نانوساختارهای اکسید روی

 سلول کبدی
و آپوپتوز ناشي از  DNAآسیب به 

ROS یدشده توسط میتوکندریتول 

 تغییرات متابولیسم سلول سلول کلیوی

 سلول عصبي
اختالل در تعادل يوني و تغییر 

 هانورونعملكرد فیزيولوژی 

 فیبروبالست ريوی جنیني
اختالل در عملكرد میتوکندری، 

 تغییر مورفولوژی و آپوپتوز

 القا تولید سايتوکاين لنفوسیت
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ی هاسلولشود. همچنین در استرس اکسیداتیو ديده مي

های پیش التهابي از ی سايتوکاينآزادساز ،THP-1ماکروفاژی 

مشاهده شد و در  لیتریليممیكروگرم در  69/17 غلظت

میكروگرم در  4/6 ی سرطاني خوني انساني از غلظتهاسلول

. در کنار نوع (19) است شدهگزارش DNAبه آسیب  لیتریليم

های فیزيكي نانوساختارها نظیر سايز و شكل آن و سلول، ويژگي

محیطي که نانوساختارها در آن حل و يكنواخت شده ممكن است 

 باشد. مؤثرآن  در نتايج ايجاد سمیت

 

 های سطحیسایز و ویژگی -1-2

ها نانوساختارها سايز کوچک آن فردمنحصربههای از ويژگي 

گردد. ها ميکه موجب افزايش نسبت سطح به حجم آن است

ی بیشتری در سطح موجب هامولكولو  هااتمبا قرارگیری  درواقع

شود. مطالعات نشان داده که سايز ها مييری آنپذواکنشافزايش 

 ها نسبت عكسه توسط آنيجادشدانانوساختارها با میزان سمیت 

نانومتر توانايي عبور از  100با سايز کمتر از  ساختارهانانودارد. 

نانومتر توانايي عبور از هسته و  40غشاء سلول و با سايز کمتر از 

مغزی  -سدهای خوني نانومتر توانايي عبور از 35با سايز کمتر از 

ر عروقي د از طريق جريان سیستم مؤثر طوربهرا دارند بنابراين 

از سوی ديگر نانوساختارها  .(20) گردندی بدن توزيع ميهابافت

عد از و ب شدهجذببه دلیل سايز کوچک از طريق روده کوچک 

ی مختلف نظیر مغز، کلیه و کبد انتشار هابافتورود به خون به 

ي سايز نانوساختارها با میزان جذب سلولي طورکلبهيابند. يم

 افزايش موجب هاآن سايزو کاهش ها رابطه مستقیم داشته آن

 انانوساختاره بین تعامل یجهدرنت گردد،يمها در سلول تجمع آن

ها اثرات مختلف نظیر سمیت سلولي و يا سمیت بیومولكول و

موجب  تربزرگ، ذرات هاگزارش بنا برشوند. يمژنومي را سبب 

ای غشا هینپروتئآسیب دائمي به غشای سلول از طريق اتصال به 

تواند با عبور از غشا به يمتر که ذرات کوچکيدرحالگردد يم

ای که . در مطالعه(20) ندی داخل سلولي آسیب وارد کهااندامک

Shalini  های انساني انجام دادند نشان یتلنفوسو همكاران بروی

وارد  ترراحتتر باشد سايز نانوذرات کوچک هرقدرداده شد که 

ی سلول دارند DNAزايي بیشتری در و قدرت آسیب هسته شده

(21). 

 فاکتورهای از نانوساختارها سطحي هایويژگي سايز، بر عالوه

 با نانوساختارها عمدهطور به هاست.آن سمیت ايجاد در کلیدی

 ایغش منفي بار بیشتر با به دلیل تعامل مثبت سطحي بار

 با انانوساختاره دارند. همچنین بیشتری يرینفوذپذپالسمايي، 

 نظیر يمنف بار با هایینپروتئ توسط توانندمي مثبت سطحي بار

های . اگر ويژگي(22)گردند  جذب مستقیمطور به آلبومین،

سطحي نانوساختارها کنترل نشود ممكن است سريعاً تجمع يافته 

و  هامولكولي با راحتبهی تشكیل دهند که تربزرگو ذرات 

ها يش سمیت آنتعامل برقرار کرده و موجب افزا هااندامک

. همچنین نوع پوشش سطحي نانوذرات در ايجاد (23)گردد يم

و  Yungیرگذار است. در اين خصوص تأثسمیت و شدت آن 

اثر نانوذرات اکسید روی بر  ٔ ینهدرزمای که همكاران در مطالعه

يک نوع جلبک دريايي انجام دادند نشان داده شد که با تغییر در 

های متفاوتي دچار نوع پوشش سطحي اين نانوساختار بیان ژن

تواند بیانگر مكانیسم متفاوت در ايجاد سمیت تغییر شد و اين مي

کاهش سمیت و  منظوربهترتیب ينابه (24)ها گردد توسط آن

زيست نیاز به مطالعات یطمحاثرات نانوساختارها بر انسان و 

  .استگسترده در اين زمینه 

 

 پذیریانحالل -1-3

پذيری از فاکتورهای کلیدی ديگر در ايجاد سمیت، انحالل

. حاللیت يک ويژگي مهم است که از داليل استهای فلزی يون

ر ديژه نانوساختارهای اکسید روی، وبهاثرات سمي نانوساختارها 

های یل آزادسازی يونبه دلشود که زنده محسوب مي موجودات

ای که مطالعه کنند. دريمفلزی اثر سمي خود را اعمال 

Saptarshi  های اثر اين نانوساختار در سلول ٔ ینهدرزمو همكاران

تلیال ريوی انسان انجام دادند، نشان داده شد که دلیل ايجاد اپي

پذيری نانوذرات سمیت اين نانوذره در اين نوع سلول، انحالل

همچنین الزم به  .(25) استی يون روی آزادسازاکسید روی و 

يي نظیر لیزوزوم و اندوزوم در هااندامکاسیدی  pHذکر است که 

تر باشند است. هر چه نانوساختارها کوچک مؤثرها ی يونآزادساز

 ها افزايشیجه سمیت آندرنتپذيری بیشتری داشته و انحالل

 .(26) يابديم

 

 ی مواجهههاراه -1-4

توانند منجر به اثرات متفاوتي مسیرهای مختلف مواجهه مي

گردند. نانوساختارهای اکسید فلزی از طريق مسیرهای هوايي، 

توانند وارد بدن شوند. يكي از ی ديگر ميهاراهدهاني، پوست و 

ی هوايي است که هاراهی ورود اين نانوذره به بدن انسان هاراه

ويژه در شاغلین صنايع مرتبط ازجمله نساجي، نقاشي، به
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الكترونیكي و تولید محصوالت آرايشي که با اين نانوساختار در 

مغزی باعث ايجاد -تواند با عبور از سد خونييمارتباط هستند، 

تم عصبي مرکزی شوند. اين های التهابي و آسیب به سیسپاسخ

ماً شده و مستقی هانورونتوانند از طريق پیاز بويايي وارد ذرات مي

. همچنین اين (29-27) های مغزی دسترسي پیدا کنندبه سلول

ی بندافزودني در مواد غذايي يا در بسته صورتبهنانوساختارها 

ترتیب از راه دهان وارد بدن ينابهو  قرارگرفتهها مورداستفاده آن

شده و در سیستم گوارش از طريق اپي تلیوم پرزهای روده 

ی مختلف هااندامتوانند به کوچک وارد گردش خون شده و مي

بدن دسترسي پیدا کنند. محیط اسیدی شیره معده 

یجه درنتدهد. يمپذيری و آزادسازی يون روی را افزايش انحالل

يكي از فاکتورهای کلیدی ديگر در ايجاد  عنوانبهی مواجهه هاراه

ی ورود هاراه يكي ديگر از .(30, 27) شودسمیت محسوب مي

واند تاين نانوساختار به بدن انسان از طريق پوست است که مي

و ساير محصوالت پوستي از  ضد آفتابی هاکرممصرف  به دنبال

طريق منافذ و جراحات پوستي و غدد عرق وارد بدن و جريان 

یداکرده و عوارض پی مختلف دسترسي هااندامخون شده و به 

 .(31, 27)خاصي را ايجاد کند 

 ساختار و شکل نانو ساختارهای اکسید روی-1-5

های مختلفي مانند یمورفولوژنانوساختارهای اکسید روی با 

 (35)و نانوصفحه  (34)و نانولوله  (33)، نانومیله (32)نانوذره 

ممكن است در  اکسید رویساختار  نانوتز شده است. شكل سن

 د رویاکسی ذرهنانویر داشته باشد. برای مثال تأثمیزان سمیت آن 

در مقايسه با  Ana-1های نانومتر( در سلول 30-10کروی )

که اثر يدرصورت، (36) ای اثر سمي بیشتری داردساختار نانو میله

های ماکروفاژ در سلول اکسید رویی و کروی انانو صفحهسمي 

قات نشان داده که است. تحقی شدهگزارشموشي يكسان 

 طوربهیسم ورود و به دنبال آن سمیت نانو ساختارها مكان

 مثالعنوانبهیر موفولوژی آن قرار دارد. تأثچشمگیری تحت 

ای نسبت به کروی بر ديواره باکتری بیشتر یلهماکسید روی نانو 

 .(38, 37)کنند يمرسوب 

 مکانیسم اثر نانوساختارهای اکسید روی -2
 

 استرس اکسیداتیو -2-1

؛ ستانشده شناخته نانوساختارها هنوز عملكرد اصلي مكانیسم

 ترينمهم in vivo و in vitro هاییطمح در مختلف مطالعات اما

-داده ارتباط اکسیداتیو استرس ايجاد به را نانوساختارها سمي اثر

( ROSهای فعال اکسیژن )مانند گونه هر راديكال اکساينده. اند

يک عامل بالقوه برای استرس اکسیداتیو است. استرس اکسیداتیو 

 تواند موجبروی در سلول هدف ميناشي از اثر نانوساختار اکسید

حاصل از  ROS. (39)فعال شدن مسیرهای آپوپتوزی گردد 

تواند موجب آسیب میتوکندری و فعال روی مينانوذرات اکسید

شدن مسیرهای سیگنالینگ آپوپتوزی مربوطه و مرگ سلول 

 ٔ  ینهدرزمای که و همكاران نیز در مطالعه He. (40)شود هدف 

روی بر سلول استئوسارکوما انجام دادند اثر نانوساختار اکسید

در داخل و خارج سلول  آزادشدههای روی نشان دادند که يون

منجر به آسیب میتوکندری سلول شده و موجب فعال شدن 

 .(41)شوند مسیرهای آپوپتوزی مي

 یهااندامکمستقیم از طريق تحريک  طوربهنانوساختارها يا 

عال ی فهاگونهاکسیداتیو نظیر میتوکندری موجب القاء تولید 

یدشده حاصل از تولهای گردند و يا از طريق يوناکسیژن مي

ترين . مهم(42) افتديماتفاق  ROSنانوساختارها القاء تولید 

زنجیره انتقال الكترون میتوکندری است،  ROSمنبع تولید 

کوچک به میتوکندری  نانوساختارها به دلیل سايز بسیار

شوند. يمکنند و باعث آسیب به میتوکندری دسترسي پیدا مي

زنجیره انتقال الكترون و  تواند منجر به نقصيماين آسیب 

. همچنین يكي از منابع (43)شود  ROS یجه تحريک تشكیلدرنت

 6یدکننده اسپرم، آنزيم گلوکز تولی هاسلولدر  ROSتولید 

که برای بلوغ سلول  استفسفات دهیدروژناز سیتوپالسمي 

تواند يم ← NADP+  NADPH ين آنزيم با احیاضروری است. ا

 ROSیجه تولید درنتو  (NOXاکسیداز ) NADPHباعث تحريک 

 فیزيولوژيكيازلحاظ  که هستند ترکیباتي ها ROS.(43) شود

 ديگر سوی از و بوده ضروری و یازموردن زنده موجودات بدن برای

 متوسط سطوح در ROS. دارند را سلول به آسیب ايجاد پتانسیل

 مانند سلولي داخل اتفاقات در خاصي و مهم هاینقش

 سیداسیوناک فرايند تنظیم و ژن بیان تكثیر، سلولي، هاییگنالس

 از سلولي آسیب باعث ROS باالی سطوح. دارند احیاء و لیپیدی

 در ختاللا و پروتئیني تغییرات و لیپیدی پراکسیداسیون طريق

DNA هایژن تنظیم و سیگنالینگ عملكردهای در تداخل و 

 هاییماریب سرطان، به منجر درنهايت که گشته رونويسي

 و ريوی و عروقي-قلبي هاییماریب عصبي، هاییبآس کلیوی،

 یهاالكترون جذب با توانديم ROS. (27)گردند پیری مي
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 مکانیسم اثرات نانوساختارهای اکسید روی

 

0222 

 عملكرد کاهش و غشاء به آسیب باعث غشاء لیپیدهای

 (.2گردد )شكل  آن یزيولوژيکف

نانوذرات اکسید روی بعد از ورود به سلول توانائي ايجاد اختالل 

توانند ی سلول را دارا بوده و ميهاماکرو مولكولدر عملكرد 

 درنهايت موجب مرگ سلولي شوند.

است  ROSی هاگونهترين يسميكي از  عنوانبه OHراديكال 

تمامي اجزای سلولي را داراست.  که توانايي اکسید کردن تقريباً
.OH فلزی،  یدشده در خارج سلول توسط نانوذرات اکسیدتول

 زانها افزايش میيناتوانايي آسیب به غشاء سلول را دارد. عالوه بر 

ROS تواند باعث آسیب يمmtDNA (DNA  )میتوکندريايي

حاصل از نانوذرات در ايجاد آپوپتوز  ROSي طورکلبه. (44) گردد

های سیستم ترمیم و همچنین ايجاد و کاهش بیان پروتئین

همكاران در  و Wang .(37)نقش دارد  هاسلولآنیوپلوئیدی در 

اکسید روی با تولید  ینانوساختارهانشان دادند  2014سال 

ROS مسیر سیگنالینگ ،JNK  را فعال کرده که منجر به فعال

 ROSتولید  طريق . نانوساختارها از(45)شوند شدن آپوپتوز مي

 Spindle ی تجمعي دوکيهاکنندهکنترلبر چرخه تولید انرژی، 

assembly checkpoint ((SACکینه توکورها و ، ها، سانتروزوم

 هب منجر توانندميو یر گذاشته تأثها دينامیک میكروتوبول

 .(15) شوند آنیوپلوئیدی

2+Zn ها پس از تعامل با بیومولكول حاصل از نانوساختارها نیز

های خاص باعث های فلزی از متالوپروتئینو يا حذف يون

گردد. از سوی ديگر يمهای عملكردی یرفعال شدن پروتئینغ
2+Zn های فلزی یونکاتاز نانوذرات با بر هم زدن تعادل  آزادشده

ه دستیابي ب منظوربهتواند باعث ايجاد سمیت گردد. يمسلول 

ها بر بدن نانوساختارهای ايمن و کاهش عوارض و سمیت آن

یسم اثر و عملكرد مكان ٔ ینهدرزمموجودات زنده، مطالعات زيادی 

 (.23شده است )بدن موجودات زنده انجامها بر آن

یپید پراکسیداسیون يكي از عوارض ناشي از استرس ل 

اکسیداتیو است که به دنبال مواجهه با نانوساختارهای اکسید 

 گردد. برایيمگردد و موجب آسیب به غشا سلولي يمروی ايجاد 

وجود میزان باالی چربي اشباع در سیستم عصبي  مثال به دلیل

وده زياد ب هاسلولی میزان پراکسیداسیون لیپیدی در اين مرکز

ناشي از نانوساختارهای  ROSيجادشده توسط ا سمیت یجهدرنتو 

و به اين دلیل برای  (46)بیشتر است  هاسلولروی در اين اکسید

 LDH بررسي سمیت اين نانوساختارها، با سنجش میزان ترشح

 کنند.يمیری گاندازهمیزان آسیب به غشا را 

 اثرات هماهنگی -2-2

ها را بر هم زده و باعث تغییر ینپروتئنانوساختارها ساختمان 

های فلزی در تاخوردگي کاتیونشوند. يمها در تاخوردگي آن

 
 ناشي از آن يجادشدهانانوذرات اکسید روی به سلول و عوارض  ايجاد استرس اکسیداتیو به دنبال ورود -2شکل 
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های تاخورده موجب ینپروتئبه  بااتصالها مؤثرند و ینپروتئ

. تعداد زيادی (47)گردند ها ميبهبود، تنوع و کاهش عملكرد آن

 coordinationی هااتمها در موجودات زنده دارای از بیومولكول

ها ( که در جايگاه فعال بیومولكولNو  Oی هااتم هستند )عمدتاً

از نانوساختارهای  آزادشده Zn+2قرار دارند که با اهداء الكترون به 

گردند که ها ميیرفعال شدن بیومولكولغاکسیدروی، موجب 

 طوربهشود. اثرات هماهنگي یجه سمیت سلولي ايجاد ميدرنت

شوند. يمنیز  DNAیرمستقیم منجر به آسیب به غمستقیم و 

توانند يا مستقیماً از طريق منافذ هسته و يا در نانوساختارها مي

زمان تقسیم میتوز که غشاء هسته از بین رفته به ژنوم دسترسي 

های مرتبط با آن واکنش داده و يا پروتئین DNAیداکرده و با پ

در فرايند ترجمه و رونويسي اختالل ايجاد کنند. همچنین 

واکنش با  به دنبالاز نانوساختارها  آزادشدههای فلزی يون

توانند در سیتوپالسم، مي mRNAهای پايدارکننده پروتئین

 به دنبالها . عالوه بر اين، آن(48)شوند  mRNAمنجر به تخريب 

ی سیگنالینگ، باعث فعال شدن مسیرهای هامولكولتعامل با 

 .(49)گردند يا مرگ سلولي مي DNAآسیب به 

 اثرات غیر هموستازی -2-3

های روی نقش مهمي در حفظ تعادل هموستازی بدن يون

ها تعادل هموستازی را در دارند که تغییر در میزان غلظت آن

میزند. اگر تغییرات هموستازی بیش از تحمل  به همبدن 

 گردد. از سوی ديگر استرسفیزيولوژيكي باشد سمیت ايجاد مي

ا اند بتويجادشده توسط نانوذرات اکسید روی ميا اکسیداتیو

داخل سلولي در بر هم زدن تعادل  2Ca+افزايش غلظت 

 .(50)باشد  مؤثرهموستازی بدن 

 های التهابیپاسخ-2-4

های ايمني و ر سلولتوانند باعث سمیت دنانوساختارها مي

ها ها گردند که تولید آنها برای ترشح سايتوکاينتحريک آن

گردد. نوع نانوساختارها و ترکیبات های التهابي ميمنجر به پاسخ

آن نقش مهمي در آغاز مسیرهای سیگنالینگ التهابي دارد. 

در  TNF-αمطالعات اخیر نشان داده که افزايش بیان 

ز ا اکسید رویی نانوساختارها ها پس از مواجهه باکراتینوسیت

. مطالعه (51) صورت گرفته است ROS-Erk-Egr-1طريق مسیر 

های اندوتلیال ديگر نشان داده است که به دنبال مواجهه سلول

ي سايتوکاين التهاب تنهانهبا اين نانوساختارها،  (HUVEC)انساني 

داشته  افزايش بیان ICAM-1بلكه مارکر التهابي  TNF-αنظیر 

که موجب تشديد التهاب به دنبال مواجهه با اين نانوساختارها 

-ILو همكاران نشان دادند که بیان  WU. همچنین (52)شود مي

های اپي در سلول روینانوساختارهای اکسیدتوسط  القاشده 8

که باعث  را فعال کرده NF-κB تلیال ريوی، مسیر سیگنالینگ 

و همكاران در  Palomäki. (53)شوند ايجاد پاسخ التهابي مي

روی در سلول ماکروفاژ موشي یدبررسي آثار سمي نانوذرات اکس

. (54)را نشان دادند  IL-1βافزايش بیان سايتوکاين التهابي

روی  in vivo صورتبهای که و همكاران در مطالعه  Huهمچنین

و در پي  ROSمدل موش آزمايشگاهي انجام دادند افزايش تولید 

های و ايجاد پاسخ NF-κBآن فعال شدن مسیر سیگنالینگ 

و همكاران نیز در بررسي  Song. (55)التهابي را گزارش کردند 

های اثر اين نانوذره در سلول آستروسیت افزايش بیان سايتوکاين

TNF-α  وIL-6  نانوساختارها با افزايش (39)را گزارش کردند .

–Bloodی التهابي منجر به تضعیف سد خوني بیضه هاپاسخ

testis barrier (BTB)  شده و همچنین موجب کاهش بیان

د شونيمی سرتولي هاسلولهای مربوط به اتصاالت محكم در ژن

اين  به دنبالیجه درنتضروری هستند  BTBکه برای تشكیل 

تسهیل  تر شده و ورود نانوساختارهایعوس BTBمواجهه، منافذ 

 ییدکنندهتولی هابافتيابد و منجر به تجمع نانوذرات در يم

-TNF-α ROS. همچنین فعال شدن مسیر (43)شوند اسپرم مي

Erk-   توسط نانوساختارهای اکسید روی موجب آسیبBTB 

 .(19)شوند يم

 سمیت ژنومی -2-5

ی سلول است که يا DNAآسیب به  درواقع سمیت ژنومي

مستقیم به دنبال واکنش نانوذرات با اجزا هسته اتفاق  صورتبه

های ، يونROSیجه تولید درنتیرمستقیم غ صورتبهافتد يا يم

شود. مطالعات های مكانیكي حاصل ميیبآسفعال ديگر و يا 

 DNA نشان داده که نانوساختارهای اکسید روی منجر به آسیب

 Olive افزايش در صورتبه comet assay گردد که با تستيم

tail moment لي اپیدرمال انساني شود. در رده سلونشان داده مي

میكروگرم و همچنین در  5های پايین در حد حتي با غلظت

، اين آسیب به HK-2ی پروکسیمال اپیتلیال کلیوی هاسلول

های ماکروفاژ تحت تیمار با . در سلول(56)اثبات رسیده است 

وابسته به  DNAنانوساختارهای اکسید روی، آسیب اکسیداتیو 

و  DNAشدن  قطعهقطعهغلظت، منجر به القا فشردگي هسته، 

و همكاران  Vallabani. (57)شود تشكیل اجسام آپوپتوتیک مي

ای که روی نوعي کراتینوسیت انجام دادند نشان دادند در مطالعه

ROS روی یدشده ناشي از سمیت با نانوساختار اکسیدتول
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شدن و شكست دو رشته  قطعهقطعهازجمله  DNAتغییراتي در 

. (58)شود کند که درنهايت منجر به مرگ سلولي ميايجاد مي

مستقیم )در اثر تعامل با  صورتبهاز سوی ديگر نانوساختارها 

( بر DNAیرمستقیم )در پي آسیب غی رونويسي( و يا فاکتورها

به  بااتصالهستند و يا  مؤثرهای ترمیم میزان بیان ژن

شوند و يم هاآنشدن یرفعال غهای ترمیم باعث ینپروتئ

رمیم توانند سیستم تترتیب نانوساختارهای اکسید روی ميينابه

 .(59)یر قرار دهند تأثرا نیز تحت 

ز روی، تعدادی ابه دنبال آسیب ناشي از نانوساختارهای اکسید

شوند که يكي از يمهای مسیرهای آپوپتوزی سلول فعال ژن

و kee woei ای که طي مطالعه است. p53ها، ژن ترين آنمهم

فاقد عملكرد  p53 که يزمانهمكاران انجام دادند نشان داده شد 

 تواندناشي از نانوساختارهای اکسید روی نمي DNAباشد آسیب 

های باعث مرگ سلولي گردد و در مطالعه سلول مؤثر طوربه

HePG2 های فیبروبالست پوستي انساني به دنبال و سلول

و  DNAشدن  قطعهقطعه، رویاکسید هاینانوساختارمواجهه با 

، 3یش آپوپتوزی شامل کاسپاز های پبه دنبال آن فعال شدن ژن

bax و P53 (60) شد مشاهده. 

 سمیت اپی ژنتیکی نانوساختارها -2-6

 DNAتوانند باعث تغییر در نانوساختارها با ورود به هسته مي

شوند که نوع اين تغییر به نوع کروماتین وابسته است. 

ها باعث انقباض و چروک نانوساختارها با تغییر هتروکروماتین

DNA ها اثرات خفیفي دارند. که بر يوکروماتینيدرحالشوند مي

تواند باعث ايجاد ساختار ناپايدار يمها اختالل در هتروکروماتین

 وانعنبهین دلیل نانوساختارها و نامناسبي در هسته شود به هم

شوند. نانوساختارها همچنین يمبر اپي ژنتیک معرفي  مؤثرعوامل 

یر قرار داده و همچنین تأثرا تحت  DNAالگوی متیالسیون 

های هیستوني را دچار اختالل ینپروتئتغییرات پس از ترجمه 

اثر  ٔ ینهدرزمو همكاران  Gaoای که در مطالعه .(20) کننديم

 اتینوسیت انساني انجامهای کرنانوساختار اکسید روی بر سلول

های دادند نشان دادند که اين نانوذره موجب افزايش بیان ژن

های تیمار شده و تغییرات اپي ژنتیک متیل ترانسفراز در سلول

ی از اثرات سمي نانوساختارها اخالصهي طورکلبه. (61)شود مي

 آورده شده است. 3در شكل 

 وها اندامک با مواجهه و هاسلولاختارها به پس از ورود نانوس

 .شوند سلولي مرگ و سمیت باعث توانندميها ماکرو مولكول

توانند با مي نانو ساختارها که دهديم نشان مطالعات همچنین

 باشند. سرطان ژنومي محرک و ژنتیكي اپي تغییرات

 

 in vivo مطالعات

مكمل و افزودني مواد غذايي  صورتبهنانوذرات اکسیدروی 

ها گیرند بنابراين ارزيابي سمیت زايي آنيممورداستفاده قرار 

. خوراندن اين نانوساختارها به استضروری  in vivo صورتبه

حیوانات آزمايشگاهي، سمیت کلیوی و تجمع در بافت پستاني را 

 Ratی بر روی که امطالعههمچنین در  .(62)نشان داده است 

 20 - 30انجام شد پس از گاواژ دهاني اين نانوساختارها با سايز 

 
 اثرات سمي نانوساختارها بر سلول زنده -3شکل           
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روز  5گرم بر کیلوگرم به مدت میلي 33/333 نانومتر به میزان

آسیب کبد و کلیه نشان داد  صورتبهانجام شد سمیت خود را 

رسد که مكانیسم سمیت زايي نانوساختارها در يم. به نظر (63)

و در  ROSبوده و شامل تولید  in vitro مشابه in vivoسیستم 

 یمارتروز  14و همكاران طي  Sharmaاست.  DNAپي آن آسیب 

و آپوپتوز  DNAبا نانوساختارهای اکسیدروی، آسیب  هاموش

ی کبد و کلیه را گزارش کردند. در مطالعه ديگر نشان هاسلول

تزريق دهاني نانوساختارهای اکسیدروی با  داده شد که به دنبال

رت آسیب کبد و کلیه صو گرم بر کیلوگرممیلي 500 غلظت

و همكاران نشان دادند که بعد از خوراندن  Choگرفت. 

به موش، دفع آن از طريق ادرار  روی اکسید ساختارهاینانو

که مطالعات ديگر نشان دادند که دفع آن يدرحالگیرد يمصورت 

ای ديگری . در مطالعه(64)از طريق مدفوع بیشتر از ادرار است 

تزريق  صورتبهو همكاران بروی موش آزمايشگاهي  Shenکه 

 به مدتگرم بر کیلوگرم میلي 400و  200، 100دهاني با غلظت 

تلیوم های اپيروز انجام دادند اختالل در مورفولوژی سلول 28

ا را هبیضه و کاهش غلظت اسپرم در اين لولهساز اسپرم هایلوله

نشان دادند سطح غلظت هورمون  گزارش دادند و همچنین

ي هتوجقابل صورتبهی تحت تیمار اهموشتستوسترون در سرم 

 .(65)کاهش پیدا کرد 

در محیط اسیدی حاللیت بااليي  روی اکسید ساختارهاینانو

مصرف  پس از 2Zn+ صورتبهدارد بنابراين امكان جذب آن 

ی مواجهه با هاراهيابد. يكي ديگر از يمخوراکي افزايش 

تزريق داخل  in vivoدر محیط  اکسیدروی ساختارهاینانو

وريدی است. مطالعاتي که در اين زمینه انجام شد نشان داد که 

از سیستم گردش خون به کمک  سرعتبهنانوساختارها 

. (14)شوند يمی کوپفر کبد و ماکروفاژهای طحال حذف هاسلول

همچنین برخي از مطالعات مبني بر اين است که بعد از تزريق 

 سرعتبه، تصفیه آن از طريق کلیه Ratريوی نانوساختارها در 

هايي مانند لیپید اکسیدانيآنتو موجب افزايش  گیردانجام مي

شود. همچنین اين مطالعه ه ميپراکسید و آلفاتوکفرول در ري

، منجر به افزايش Ratنشان داده که تجويز استنشاقي اين ماده در 

 ماندشده و اما به مدت طوالني در سطح باال نمي 2Zn+میزان يون 

ای . در مطالعه(66)گردد يبازم و بعد از چند هفته به میزان اولیه

ی هاسلولاثر اين نانوساختار در  ٔ ینهدرزمو همكاران  Kaoکه 

ی سفید خون انجام دادند افزايش سطح هاگلبول( و BALريوی )

است که افزايش  شدهگزارش Zinc سیتوزولي و میتوکندريايي

Zinc  موجب بر هم زدن تعادل آن در سلول شده و باعث ايجاد

 ساختارهاینانوشود. همچنین استنشاق سمیت ريوی مي

 _ها از طريق پیاز بوياييتواند باعث انتقال آنيم اکسیدروی

 . پژوهشي(67)ی سیستم عصبي مرکزی شود هاسلولمغزی به 

 بالغ نر موش ودويس شد انجام همكاران و Talebi توسط که

NMRI  آزمايشي گروه 4در (ZNP1-ZNP3 )روز 35 مدت به 

 سیداک گرم بر کیلوگرم نانوساختارمیلي 300 و 50 ،5 یهاغلظت

 زا فقط کنترل گروه برای) کردند دريافت روزانهطور به را روی

 شدن دار واکوئل ها،يبررس نتايج(. شداستفاده  مقطر آب

 یهالوله درها سلول اين اندازه کاهش و تلیال اپي هایسلول

 لوغب توقف وها لوله اين قطر کاهش همچنین و بیضهساز اسپرم

 مورد در ،2016 سال در ديگری تحقیق (.4) داد نشان راها اسپرم

 که بروی موش آزمايشگاهي روی اکسید نانوساختارهای سمي اثر

 از پس نانو ساختارها، که داد نشان تحقیق اين نتیجه. شد انجام

 هب توجه با) سرتولي، یهاسلول و اليديگ یهاسلول به نفوذ

 نندکيم القا را آپوپتوز( انكوباسیون زمان غلظت نانوساختارها و

 هشکا باعث نیز نر یهاموش به روی اکسید نانوساختار تزريق و

 وها لوله اين تلیوم اپي ارتفاع کاهش وساز اسپرم یهالوله قطر

مطالعات . (68)شود مي اسپرم بلوغ توقف و هاآن شدن دار واکوئل

اثرات مواجهه با  ٔ ینهدرزم in vivo صورتبهمروری که 

 عنوانبهرا  ROSشده، تولید نانوساختار اکسید روی انجام

 .(69, 27)کند ید ميتائترين مسیر سمیت زايي مهم
 

 گیرییجهنتبحث و 

با توجه به کاربرد فراوان نانوساختار اکسید روی بررسي سمیت 

اثرات سمي اين in vitro و  in vivoو مطالعات  استآن ضروری 

کند. از سوی ديگر برای ید ميتائنانوساختار را در هر دو شرايط 

طراحي نانوساختارهای کارآمدتر و با عوارض کمتر، اطالعات 

یاز است. نانوذره اکسید روی از موردنها مربوط به مكانیسم اثر آن

های طريق پوست، استنشاق و گوارش وارد بدن شده و با مكانیسم

ر یسم اثمكانتواند به سلول آسیب وارد کند. نوع مختلفي مي

 هایعمده وابسته به راه ورود آن به بدن، شرايط و ويژگي طوربه

واجهه طور غلظت و زمان مینهمنانوساختار، نوع سلول هدف و 

های فیزيكوشیمیايي نانوساختار شامل پوشش . ويژگياستبا آن 

ی خاص مانند هامولكولهای يوني و همراهي يناخالصسطحي، 

را  ي پتانسیل سمیت زايي آنطورکلبهتواند پروتئین فسفات مي

 صورتبه اکسیدروی نانوساختاریر قرار دهد. انحالل تأثتحت 
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يژه درون لیزوزوم، موجب بر هم وخارج سلولي يا داخل سلولي به

تواند در سلول يم ROS شده و با تولید زدن تعادل يوني سلول

و همكاران با بررسي  Changهدف، آثار سمي ايجاد کند. 

شده گزارش دادند که استرس اکسیداتیو ناشي از مطالعات انجام

تواند یدشده ميتول ROSروی و سمیت نانوذرات اکسید

 صورتبهسلول را هدف قرار دهد و های ماکرومولكول

 ها و ياینپروتئلیپیدپراکسیداسیون و اختالل در عملكرد 

کند، ايجاد مي DNAيي که در هاجهشها و یبآساختالالت و 

های كانیسم. از ديگر م(27)شود موجب آسیب به سلول هدف 

توسط اين نانوساختار، ايجاد آپوپتوز در سلول هدف ايجاد سمیت 

-های مختلف از مسیرهای متفاوتي فعال مياست که در سلول

و همكاران که در  Ahamedشود. در اين زمینه مطالعه 

ه طور مطالعینهمآدنوکارسینومای آلوئولي انساني انجام دادند و 

kee woei های فیبروبالست پوست انسان ولو همكاران که در سل

انجام شد، نشان داد که اين نانوذره با فعال کردن و افزايش بیان 

های آنتي آپوپتوزی های پیش آپوپتوزی و کاهش بیان ژنژن

که در يدرحال. (70, 60)شود موجب آپوپتوز در سلول هدف مي

و همكاران در سلول آستروسیت انجام دادند  Wangای که مطالعه

و همكاران که در سلول استئوسارکوما  Heو همچنین مطالعه 

انجام دادند نشان داد اين نانوساختار در اثر آسیب به میتوکندری 

د نمايسلول هدف، مسیرهای آپوپتوزی مرتبط به آن را فعال مي

و  Soenenو همكاران و  Dudev. در مطالعاتي که (41, 40)

های تحت نحوه اثر اين نانوذره در سلول ٔ ینهدرزمهمكاران 

ر آن یتأثعنوان مكانیسم بررسي انجام دادند اثرات هماهنگي را به

از  آزادشدهدر سلول مطرح نمودند که در اثر تعامل يون روی 

و  DNA های سلول ازجملهروی با بیومولكولنانوذرات اکسید

. از (48, 47)شود مي ها ايجادها، اختالل در عملكرد آنپروتئین

 Ca+2تواند موجب افزايش غلظت سوی ديگر اين نانوساختار مي

داخل سلولي و بر هم زدن تعادل هموستازی بدن شده و ايجاد 

ی اعمال اثر و ايجاد سمیت توسط هاراه. از ديگر (50)سمیت کند 

 های سیگنالینگ التهابی مسیرسازفعالروی، نانوساختار اکسید

 های مولكولي خاصواکنش نانوذرات با گیرنده به دنبالاست که 

های پیش التهابي های سايتوکاينسلول، رونويسي ژن در سطح

 يابد. در اينها افزايش ميدر سلول هدف صورت گرفته و بیان آن

و  Tsouهای کراتینوسیت و و همكاران در سلول Jeongزمینه 

را گزارش  TNF-αهای اندوتلیال عروق، ترشح همكاران در سلول

ر های ديگو در مطالعات ديگر ترشح سايتوکاين (52, 51)کردند 

های تحت در سلول IL-6 (71)و  IL-8 (53)،IL-1β  (54)نظیر 

است. آثار سمي اين نانوذره در برخي از  شدهگزارشبررسي 

ه شود کژنتیكي ميهای هدف منجر به سمیت ژنومي و اپيسلول

و همكاران  Wilhelmiو  (56)و همكاران  Sharmaدر اين زمینه 

یماً توسط مستقکه  DNAشدن  قطعهقطعهآسیبي نظیر  (57)

و همكاران نیز  Vallabaniشود را نشان دادند. نانوذره ايجاد مي

. (58)گزارش کردند  ROSرا توسط  DNAشكست دو رشته 

و ايجاد  DNAتواند با آسیب به روی ميالبته نانوساختار اکسید

و  Carriere، اعمال اثر کند. در اين رابطه هاژنجهش، بر بیان 

تواند سیستم ترمیم مي همكاران نشان دادند که اين نانوساختار

آثار  ٔ ینهدرزم. (59)های مربوطه را تحت اثر قرار دهد و پروتئین

 و همكاران نشان دادند که نانوذره، الگوی Jenniferژنتیكي اپي

دهد یر قرار ميتأثرا در سلول هدف تحت  DNAمتیالسیون 

 روی درو همكاران نشان دادند که نانوساختار اکسید Gaoو  (20)

 های متیل ترانسفراز راهای کراتینوسیت انساني بیان ژنسلول

ترتیب نانوساختار اکسید روی از ينابه. (61)دهد افزايش مي

سیب در سلول هدف های احتمالي ذيل موجب آطريق مكانیسم

و ايجاد استرس اکسیداتیو، تغییر در  ROSشود: تولید مي

ی التهابي، تغییر در ساختار هاپاسخی رونويسي، ايجاد فاکتورها

ها و لیپیدهای غشا و همچنین ها ازجمله پروتئینماکرومولكول

تغییرات ژنتیكي و اپي ژنتیكي و آپوپتوز. بايد توجه داشت که 

ی مختلف در یسم دقیق اثر نانوساختارهابرای تعیین مكان

تر در اين زمینه یقدقو  ترجامعنیاز به مطالعات  های هدفسلول

 هست.
 

 تشکر و قدردانی
 پژوهشي یهاطرح قالب در رويان پژوهشگاه توسط طرح اين

 قرارگرفته مالي يتموردحما 96000016و  96000015 شماره

یه اين در ته نحو هر به که کلیه افرادی از مقاله نويسندگان .است
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Abstract 
 

Nowadays, nanotechnology and nanostructures, which are particles smaller than 100 nm in size at 

least in one dimension, are being widely used in various industries and consumer products, 

biomedical applications and environments. Unique properties of Zinc oxide (ZnO) nanostructures 

offer technological advantages for a variety of industrial and consumer products as well as show 

promise for biomedical application. They are used as an antibacterial agent in food packaging, such 

as UV absorbent in cosmetics and sunscreens. However, high concentrations of ZnO nanostructures 

have toxic effects on living organisms. The toxic effect of these nanostructures depends on target cell 

type, size, structure, and surface properties of nanostructures, as well as exposure routes. In this 

article, we discuss the toxic effect of ZnO nanostructures and different mechanisms including ROS 

production and the resulting oxidative stress, genomic toxicity, changes in gene expression and 

following protein production, epigenetic changes and inflammatory responses and apoptosis. Also, 

we will mention many in vivo studies about this nanoparticle. 
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