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 کوچک نانو ذرات آن و داشتن نسبت سطح به حجـم         ی اندازه
 متفاوت ييايمي و شيکيزيات فيجاد خصوصيار باال سبب ا  يبس

ار متفـاوت   يتواند بس  ي که نانوذرات م   ييجا گردد، تا  يدر آن م  
 آن باشـد   ازتـر   بـزرگ يهـا  اسيات آن مواد در مقياز خصوص 

 کـه  يادي ز يکروبيل اثر ضدم  يامروزه نانوذرات نقره به دل     ).۳(
ـ  که ايطور  به،اند ار مورد توجه قرار گرفته   يدارند، بس  ن ذرات ي

ــر . نــدي را مهــار نمايمــل عفــون از عواياريتواننــد بــس يمــ اث
ـ ذرات نقـره بـر ط       نـانو  يديوسـا يک و باکتر  يوستاتيباکتر ف ي

هـا ثابـت      و قارچ  ي گرم مثبت، گرم منف    يها ي از باکتر  يعيوس
ذرات در  ن نـانو  يـ گر مـصرف ا   ي د ياز سو ). ۴و۵(شده است   

 يهـا  ي، اسـپر  يشي و آرا  يع بهداشت يع مختلف مانند صنا   يصنا
 ي دندانپزشـک  يها، مـواد و ابزارهـا      هندي کننده، شو  يضد عفون 

ـ  اخيهـا  باعث شده که استفاده از نـانوذرات نقـره در سـال      ر ي
 ۲۰۱۴ان سـال    ي تا پا  ه بود شد  ينيب شي که پ  يطور ابد به يرونق  

 ي به نوعي درصد محصوالت موجود در بازار جهان   ۱۵ش از   يب
ـ  نانو خواهد بود که از ا   يوابسته به فناور   زان نـانوذرات  يـ ن مي

بـا   ).۶ و۷( را به خود اختصاص خواهـد داد     يادي سهم ز  نقره
ـ  روز افـزون ا    ی توسعه ـ  ين فنـاور  ي هـا در رابطـه بـا        ي، نگران

 ذرات نانو بـه     يش مواد محتو  ي از جمله رها   يخطرات احتمال 
ست و ورود آن به بـدن موجـودات و انـسان رو بـه             يط ز يمح

ــزا ــسيرهاي  ). ۸(ش اســت ياف ــانو ذرات ممكــن اســت از م ن
ارد بدن شوند و اين موضوع تعيين خطرات مربـوط          متفاوت و 

ـ  ورود ا  .كنـد  به هر ماده را با دشواري روبرو مي        ن ذرات بـه    ي
ـ ، استنشاق، تزر  ير خوراک ي مختلف نظ  يها بدن انسان از راه    ق ي

از طرفي سموم مختلف   ) ۹(ش است   يا تماس در حال افزا    يو  
ــزان    ــدن و مي ــي ب ــستم ايمن ــت سي ــن اس ــانو ذرات ممك و ن

هـا بـراي بـدن       اي خوني را تغيير داده و استفاده از آن        ه گلبول
 از دانشمندان   ياريل بس ين دل يبه هم ) ۱۰(مضراتي داشته باشد    

ذرات بـر سـالمت     و مخـرب نـانو  ء سـو ينگران آثار احتمـال  
ط يات خون در پاسخ به شرا يرات خصوص ييتغ .ها هستند  انسان

 اسـت کـه     يطـ ي مح يهـا  ، پاسـخ بـه اسـترس      يطيست مح يز

ـ  مـدنظر قـرار گ  يستيک شاخص مهم زيعنوان  اند به تو يم رد ي
ک موجود ي در  يات هماتولوژ ي خصوص ، به اين معني كه    )۱۱(

 يعـ يرطبي و غ يعيط طب ي از شرا  ي شاخص عنوان  به تواند يزنده م 
ــه). ۱۲( باشــدط، يمحــ ــوان  خــون ب ــعن ــي ــت س ال و يک باف
ک بـدن اسـت   يولوژيعات ب ين ما يتر  از مهم  يکيالوصول،   سهل
ـ ولوژيزير حـاالت مختلـف ف     يتحت تـاث  يبات آن   ترککه   ک و  ي

زان يـ چه مچنان. شوند ير مييک، دستخوش نوسان و تغ    يپاتولوژ
 ی  خــون و دامنــهييايميوشــي و بي ســلولي پارامترهــايعــيطب
ـ  يعـ يط طب يرات آن در شـرا    ييتغ ـ ولوژيزيا ف ي ک در دسـترس    ي

توانـد   ي م ييايميوشي و ب  يشناس  خون ي فاکتورها يباشد، بررس 
 و ي، خــوني عفــونيهــا يمــاريص بي در تــشخيمــنقــش مه

دروژناز يالکتات ده). ۱۳(فا کند ي موجود زنده ا   يها تيمسموم
(LDH) يها  از بافت  ي است که در برخ    ي داخل سلول  يمي آنز 

 و خون وجود    يه، قلب، عضالت اسکلت   يبدن از جمله کبد، کل    
ـ  ايعملکرد اصل . دارد ر يون برگـشت پـذ  يداسيم اکـس ين آنـز ي

ـ پالکتات بـه    ـ م. رووات اسـت ي ـ زان اي  از يم در بعـض ين آنـز ي
ـ ها مانند انفـارکتوس قلـب و کل        يماريب . ابـد ي يش مـ  يه افـزا  ي

 ی  و سـرطان روده ي لوسـم يش آگهـ يم در پين آنزين ا يهمچن
مطالعات گذشـته در خـصوص       ).۱۴( دارد   يبزرگ نقش مهم  

 در کنترل يديذرات نقره کلوئ   نانو يق داخل صفاق  يکاربرد تزر 
ـ ي م يعوامل عفون  ـ  نـشان داده اسـت کـه تزر    يکروب ق داخـل  ي

زان يتواند باعث کاهش قابل توجه م   يذرات نقره م    نانو يصفاق
ـ  کـه ا   يطور به.  گردد يکروبيون عوامل پاتوژن م   يزاسيکلون ن ي

ــيو ــسيژگ ــال در زمياري، توجــه ب ــهي از پژوهــشگران فع  ی ن
ها را به خود جلب نموده       سميکروارگاني م يي دارو يها مقاومت

ذرات نقره در   نانويها تيحال با توجه به مز). ۱۵-۱۷(. است
 ي اثرات جانبي، بررسيکروبي مقابله با عوامل پاتوژن م  ی حوزه

. رسـد  ي به نظر مـ ي نانوذرات نقره ضرور يق داخل صفاق  يتزر
ـ ذرات نقـره کلوئ     نانو يق داخل صفاق  يتاکنون اثر تزر    بـر   يدي

 انجـام   يياک موش صحر  ي و هماتولوژ  ييايميوشي ب يپارامترها
  .منظور انجام شدن يا حاضر به ی ن، مطالعهينشده است، بنابرا
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  بررسيروش 
ــته      ــورد نی هي ــواد م ــ م ــدر ا :ازي ــی ن مطالعــهي   ،ي تجرب

، بـه وزن  يا  هفتـه ۸رال ي ماده نژاد اسـپ يي سر موش صحرا ۲۱
 يقات سرم و واکسن سازي تحق ی گرم، از موسسه ۲۵۰تا ۲۰۰
انات، پس از انتقال به محل انجـام  ويح. ديه گرد ي کرج ته  يراز

ـ د،  يـ ط جد ي با محـ   يش، به منظور سازگار   يآزما ک هفتـه در    ي
  ييط دمـا يوانـات در شـرا  يح.  شـدند ي نگـه دار  يط عاد يشرا
 اسـتاندارد   يط نور يگراد و تحت شرا    ي سانت ی  درجه ۲۵ تا ۲۳
  ي و رطوبـت نـسب     يکي ساعت تـار   ۱۲ و   يي ساعت روشنا  ۱۲
ــا ۴۰ ــه آب و غــذا يرســ درصــد و امکــان دست۶۰ ت ــدام ب  م
 هـر   ي نگـه دار   يهـا  قفس.  شدند يکسان نگه دار  يصورت   به

ـ  ظريها  بار شسته و کف آن تراشه  ۳هفته   ختـه  يف چـوب ر ي
ـ تغذ. گرديدز ي آب روزانه کنترل و تم يها شهيش. شد  از  نيـز هي
 صـورت   يشگاهي آزما يها  آماده مخصوص موش   يق غذا يطر

ـ گل يترول و ترزان کلس ي م يريگ  اندازه يها تيک. گرفت د يريسي
 از ييايميوشي بير فاکتورهاي سايها تي و کElitechاز شرکت 

نانوذرات نقـره  . دندي گرديداريران خر يشرکت پارس آزمون ا   
)Nanocid L 2000( و  قـسمت در ميليـون   ۴۰۰۰غلظـت   با

  .ه شديران تهيد اي نانومتر از شرکت نانو سا۱۸ تا ۳ ی اندازه
م شـدند و    ي تقس يي تا ۳ گروه   ۷ه   ب يصورت تصادف  ها به  موش

 يکـسان نگهـدار  يط يهر گروه در قفـس جداگانـه و در شـرا       
 را يمـار يگونـه ت  چيعنـوان گـروه شـم هـ     گروه اول بـه  . شدند

عنـوان گـروه کنتـرل بـا سـرم       افت نکردند، گـروه دوم بـه      يدر
عنـوان    سـوم تـا هفـتم بـه        يهـا  مار شدند، گروه  ي ت يولوژيزيف

قـسمت در    ۸۰  و ۴۰،  ۲۰،  ۱۰،  ۵ا  ب ب يترت  آزمون به  يها گروه
 هـا بـه    مـار مـوش   يت. دنديمار گرد يذرات نقره ت    از نانو  ميليون

ـ  روز و هر روز    ۱۰مدت     ييکل روشـنا يان سـ يـ ک بـار در م ي
ب بود که پـس    يترت نيمار بد يت. ديانجام گرد )  ظهر ۱۲ساعت  (

مـار مـورد نظـر بـه        يتر از ت  يل يلي م ۱ها   از گرفتن و مهار موش    
ـ در روز .  شديق م يها تزر   به آن  ياقصورت داخل صف   ازدهم ي

نه و  يهوش شدند و سپس با شکافتن قفسه سـ        ي اتر ب  باها   موش
 بـه   يريوانات خـونگ  ي از قلب ح   يتريل يلي م ۵با کمک سرنگ    

نـه  ي هپار يهـا  ه شـده بـه لولـه      ي ته ي خون يها نمونه. عمل آمد 
 مورد نظـر    ي پارامترها يريگ  اندازه ي و بالفاصله برا    شد ختهير
 شامل  ييايميوشي ب يفاکتورها. شگاه مربوطه منتقل شد   ي آزما به

 توســط LDL و  HDLد،يريسيــگل يگلــوکز، کلــسترول، تــر
سـاخت کـشور    Prestige 24i Premium زريدستگاه اتوآنـال 

ـ  شـامل م   ي خـون  يژاپن و فاکتورها   د، ي سـف  يهـا  زان گلبـول  ي
ت يـ ن و درصد هماتوکر   يها، هموگلوب   قرمز، پالکت  يها گلبول

 ساخت کـشور  Sysmex KX 21N ستگاه سل کانترتوسط د
دروژناز بـا اسـتفاده از روش   يـ م الکتـات ده  يزان آنز يژاپن و م  

 نــانومتر ۳۴۰م بــا طــول مــوج ير مــستقيــ غياســپکتروفتومتر
  . شديريگ اندازه
ــال ــاريآن ــا :يز آم ــج حاصــل از اينت ــتفادهي ــا اس   ن مطالعــه، ب

ـ مقا ي و بـا آزمـون آمـار       ۱۸SPSS يافزار آمـار   از نرم   ی سهي
 انسي وارلي تحلي مختلف توسط روش آماريها  گروهنيانگيم
)ANOVA (   يدر آزمون اختـصاص LSD    ز قـرار   ي مـورد آنـال

  . در نظر گرفته شد>٠٥/٠Pدار  يمقدار معن. گرفت
  
  افته هاي

ن مطالعه نشان داد که نانوذرات نقره     يج ا ي نتا يل آمار يتحل     
ـ  ي اکثر فاکتورها تاث   يبر رو  ـ م. نـدارد  يدار ير معن زان گلـوکز   ي

ات رذ نـانو قسمت در ميليون     ۵ که با غلظت     يخون در گروه  
ــ ينقــره ت ــد، کــاهش معن ــشان داديدار يمــار شــده بودن در .  ن
 ذرات نقـره،    نـانو   قـسمت در ميليـون     ۲۰ ي بـاال  يهـا  غلظت

 و ۵ يهـا  در غلظـت   LDL زانيم .افتيد کاهش   يريسيگل يتر
 نانو. افتيش  ي افزا ز ني ذرات نقره  نانو  و  قسمت در ميليون   ۱۰

ـ  ي تـاث  يچ غلظت يذرات نقره در ه     نـشان  HDL بـر   يدار ير معن
  ).۱جدول (ندادند 
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  تريل يگرم بر دس يلي مختلف مورد مطالعه بر حسب ميها  در گروهيي صحرايها  در موشييايميوشي بير فاکتورهاي مقاد:۱جدول 
 پارامترها

  ها گروه
 mg/dl  HDLديريسي گليتر mg/dlکلسترول  mg/dlگلوکز

mg/dl 
LDL 
mg/dl 

  ۳/۱۶±۵۷/۰  ۶/۴۲±۵۷/۰  ۳/۸۸±۱۵/۱  ۵/۶× ۱۰۲±۳۷  ۵/۱۶۵±۵  شم
  ۶/۱۵±۵۷/۰  ۳/۴۶±۱۵/۱  ۳/۸۴±۵۲/۱  ۲/۶× ۱۰۲±۳۹  ۳/۱۷۱±۱/۶  کنترل

  ppm۵  *۴۹±۳/۱۱۸  ۴۵±۱۰۲ ×۷/۷  ۳۲/۸±۶/۷۴  ۰۸/۲±۶/۵۸  *۵۷/۰±۳/۲۲نانوذرات نقره 
  ppm۱۰  ۸/۲±۶/۱۵۱  ۷۲±۱۰۲ ×۶/۷  ۲±۷۹  ۸۵/۵±۳/۵۶  *۴±۲۲نانوذرات نقره 
  ppm۲۰  ۴/۱۶±۳/۱۶۷  ۷۲±۱۰۲ ×۳/۷  *۵/۶±۳/۵۹  ۵۲/۱±۶/۴۹  ۵۷/۰±۶/۱۷نانوذرات نقره 
  ppm۴۰  ۶/۱۲±۶/۱۷۴  ۳۷±۱۰۲ ×۲/۷  *۷/۴±۶/۵۴  ۵۲/۱±۶/۵۱  ۰۲/۶±۳/۱۷نانوذرات نقره 
  ppm۸۰  ۳/۱۲±۶/۱۸۴  ۳۷±۱۰۲ ×۱/۷  *۰۸/۸±۶/۵۰  *۵۱/۲±۳/۶۳  ۷±۳/۱۷نانوذرات نقره 

  )>٠٥/٠P( دار با گروه کنترل ي اختالف معن ینشان دهنده *
  

در جدول   ،ي خون ي فاکتورها ي حاصل از بررس   يها افتهيز  يآنال
 کمتـر از  يها نانوذرات نقره در غلظت.  نشان داده شده است ۲

 نـشان  ي خـون ي بر فاکتورهايريچ تاثيهقسمت در ميليون    ۲۰

 باعـث  قسمت در ميليـون      ۴۰ ي باال يها در غلظت   اما دادند؛ن
زان يـ ش م ين و افزا  يد و هموگلوب  ي سف يها زان گلبول يکاهش م 

  .ها شدند پالکت
  

   مختلف مورد مطالعهيها  رت در گروهيها  در موشي خونيج فاکتورهاي نتا:۲جدول 
  پارامترها

  ها گروه
  ديگلبول سف

)L(  
  گلبول قرمز

)L(  
  پالکت

)L(  
  نيهموگلوب

)gr/dl(  
درصد 
 تيهماتوکر

  ۲/۳۶±۲۵/۰  ۱/۱۳±۲۰/۰  ۴۹۸× ۱۰۳±۳۶۰۵  ۵/۶× ۱۰۶±۱۰۵۰۴۰  ۱/۲۳× ۱۰۳±۱۶۸۰  شم
  ۱/۴۰±۱۱/۰  ۴/۱۳±۲۰/۰  ۴۴۶× ۱۰۳±۷۲۱۱  ۲/۶× ۱۰۶±۳۸۹۳۹۷  ۵/۲۰× ۱۰۳±۱۵۷۰  کنترل

  ppm۵  ۲۶۳۱±۱۰۳ ×۲۱  ۳۱۰۰۵۴±۱۰۶ ×۶/۷  ۱۲۳۴±۱۰۳ ×۳/۴۶۲  ۵۰/۰±۲/۱۳  ۷۶/۰±۱/۴۰** نانوذرات نقره
  ppm۱۰  ۵۳۵۹±۱۰۳ ×۱۹  ۱۶۶۵۳۳±۱۰۶ ×۳/۷  ۱۳۷۷±۱۰۳ ×۶/۵۸۹  ۲۰/۰±۲/۱۳  ۱۱/۰±۴/۳۹نانوذرات نقره 
  ppm۲۰  ۱۰۹۳±۱۰۳ ×۵/۲۰  ۳۵۱۱۸۸±۱۰۶ ×۲/۷  *۱۴۲۳±۱۰۳ ×۳/۷۶۷  ۰۵/۰±۱۳  ۸۵/۰±۸/۳۸نانوذرات نقره 
  ppm۴۰  *۲۰۰۸±۱۰۳ ×۲/۱۵  ۵۸۱۱۱۸±۱۰۶ ×۱/۷  *۲۸۵۹±۱۰۳ ×۸۱۷  *۲۰/۱±۷/۱۱  ۳۶/۰±۱/۳۸نانوذرات نقره 
  ppm۸۰  *۲۵۶۹±۱۰۳ ×۳/۱۳  ۲۶۱۰۲۴±۱۰۶ ×۷/۷  *۷۶۳۵±۱۰۳ ×۳/۹۵۰  *۲۳/۰±۲/۱۱  *۴۷/۰±۳۲نانوذرات نقره 

  )>٠٥/٠P( دار با گروه کنترل ينشان دهنده اختالف معن *
  قسمت در ميليون**

  
م الکتات  ي اثر نانوذرات نقره بر آنز     ي حاصل از بررس   يها افتهي

قـسمت   ۸۰ دروژناز نشان داد که نانوذرات نقره در غلظت       يده
ــون  ــد در ميلي ــاهش ش ــث ک ــد ايباع ــزي ــتين آن  م شــده اس

)٠٥/٠P<( ــا؛ ــر يهــا ر غلظــتي در ســا،ام ــورد اســتفاده اث  م

 مشاهده  ۱ که در نمودار     يطور همان.  مشاهده نشد  يدار يمعن
ـ ا و باالتر  قسمت در ميليون  ۴۰ يها  غلظت ،شود يم  يثر مخرب

ش يدروژناز داشـته اسـت و بـا افـزا    يم الکتات دهي آنزيبر رو 
   .شتر هم شده استي بيبيتخرن اثر يدوز نانوذرات نقره ا
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   مختلفيها دروژناز در گروهيم الکتات دهيزان آنزيذرات نقره بر م  مختلف نانويها  اثر غلظت:۱ نمودار

 IU/L مورد مطالعه بر حسب 
 

  بحث
 ي مربـوط بـه پارامترهـا      يهـا  افتهي يل آمار يه و تحل  يتجز     

ص  مـشخ  ، نشان داده شـده اسـت      ۱که در جدول     ييايميوشيب
 اسـتفاده   يهـا  چکدام از غلظـت   يذرات نقره در ه    نمود که نانو  

ـ ي تـاث  قسمت در ميليـون  ۵شده به جز غلظت       بـر  يدار ير معن
  هـا نـشان ندادنـد و فقـط در غلظـت      زان گلوکز خون موش  يم
ـ  قسمت در ميليون     ۵ ـ م.  مـشاهده شـد    يدار يکاهش معن زان ي

وذرات مار شده با نان   ي ت يها  در گروه  يرييچ تغ يز ه يکلسترول ن 
نـانوذرات نقـره در     . سه با گروه کنترل نشان نـداد      ينقره در مقا  

زان ي بر م  يدار ير معن ي تاث  قسمت در ميليون   ۱۰ و ۵ يها غلظت
 قـسمت در    ۲۰ يهـا   اما در غلظـت    ؛د نشان نداد  يريسي گل يتر

. د شديريسيگل يزان تريدار م ي و باالتر باعث کاهش معن   ميليون
ذرات نقـره باعـث      نونـا قـسمت در ميليـون       ۸۰فقط غلظـت    

تر  نيي پايها شده است و غلظت    HDLزان  يدار م  يش معن يافزا
.  نداشته اسـت HDLزان ي بر م  يريتاثقسمت در ميليون     ۸۰از  

ش ي افـزا  قسمت در ميليون   ۱۰و ۵ يها در غلظت  LDLزان  يم
هـا تفـاوت    ر غلظتي در سا، اما؛ را نشان داده است يدار يمعن

ج حاصـل از    يل نتـا  يـ جموع تحل در م .  مالحظه نشد  يدار يمعن
 ذکر شده   ييايميوشي ب يذرات نقره بر فاکتورها     اثر نانو  يبررس

ر ي تـاث ۱۰و ۵ يهـا  ذرات نقره در غلظـت  دهد که نانو ينشان م 
 کـه  ي امـا هنگـام  ، ندارنـد ييايميوشـ ي بي بر پارامترهـا   يمخرب

 بـاالتر    قـسمت در ميليـون     ۲۰هـا از     غلظت مورد اسـتفاده آن    
ــ ــ يم ــد يشــود م ــ باعــث تغتوان ــيي ــا ير معن  يدار در فاکتوره

ذرات   نـانو يق داخل صـفاق  يکنون اثر تزر  تا.  گردد ييايميوشيب
 يي صـحرا  ي خـون مـوش هـا      ييايميوشي ب ينقره بر فاکتورها  

ـ  در اي امـا مطالعـات مـشابه   ،)۱۸ و۱۹(انجام نشده اسـت    ن ي
 ۱۳۸۹ان و همکاران در سال      يرضو. نه صورت گرفته است   يزم

 ي بررسـ يي صحرايها ذرات نقره را در موش    نانو ياثر خوراک 
ـ گل ي تـر  ميـزان  ها نشان داد که    ج آن ي نتا ،نمودند د خـون  يريسي

ذرات نقره کاهش   نانويموش پس از شش ماه مصرف خوراک    
 يخـوان ی حاضـر هم   مطالعـه يهـا  افتهيافت که با    ي يدار يمعن

 يها نشان داد که مصرف خوراک     آن ی  مطالعه يريگ جهينت. دارد
  قـسمت در ميليـون     ۳۵ ي بـاال  يهـا  رات نقره در غلظت   ذ نانو

 شود کـه بـا   ييايميوشي بيهاب به فاکتوريتواند منجر به آس    يم
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ر يج مربـوط بـه تـاث      ينتـا  ).۶( حاضـر مطابقـت دارد       ی مطالعه
ک ي هماتولوژيذرات نقره بر فاکتورها  مختلف نانويها غلظت

 ذکر شده است، نشان داد کـه        ۲ که در جدول     ييموش صحرا 
مار شده با غلظت ي تيها د خون در گروه  ي سف يها زان گلبول يم

 يدار يذرات نقره کاهش معن    نانو قسمت در ميليون      ۸۰ و   ۴۰
ـ  ي تـاث  ، کمتر يها  اما غلظت  .افته است ي ـ  بـر م   يدار ير معن  زاني

 کـه توسـط     يا در مطالعه . د خون نداشته است   ي سف يها گلبول
ج نشان داد کـه  ي انجام شد، نتا۲۰۱۱نقش و همکاران در سال      

 قسمت در   ۴۰۰ نانوذرات نقره در غلظت      يق داخل صفاق  يتزر
شود که  يد خون مي سفيها د گلبوليش شدي باعث افزاميليون

قطـر  .  نـدارد  يخوانی حاضر هم    حاصل از مطالعه   يها افتهيبا  
ــه   ــتفاده در مطالع ــورد اس ــانوذرات م ــاران ی ن ــش و همک    نق

و مـدت     ميليـون  قـسمت در   ۴۰۰ تا ۵۰ نانومتر، غلظت آن     ۴
 کـه نـانوذرات     ي در حـال   . بوده است  ياپي روز پ  ۳ق  يزمان تزر 

  مـار ي نـانومتر و زمـان ت  ۱۸ تـا  ۳ن مطالعـه    يدر ا  مورد استفاده 
 ی  مـورد اسـتفاده در محـدوده       يها  غلظت . روز بوده است   ۱۰

ـ ي ي پزشـک  ي و کاربردها  يغلظت مصرف تجار      محـدوده يعن
ج حاصـل را  ياوت نتـا تـوان تفـ   ي لذا اوال م ، بوده است  ۸۰تا ۵

ان ي حاضر را ب   ی ج مطالعه ي بودن نتا  يا کاربرد يه کرد و ثان   يتوج
ذرات   نـانو  يان و همکاران که اثـر خـوراک       يرضو). ۲۰(نمود  

  نـانو  ،د مـوش رت مطالعـه نمودنـد       ي سف يها نقره را بر گلبول   
 حاضـر را    ی مشابه با مطالعـه    ي از جنس، اندازه و غلظت     يذرات

ذرات   داد کـه نـانو  نشانها  ج آنيادند و نتامورد استفاده قرار د  
د ي سـف  يهـا  زان گلبول ي باال باعث کاهش م    يها نقره در غلظت  

ـ تزر). ۶( دارد   يخـوان ی حاضـر هم    شوند که با مطالعـه     يم ق ي
 قرمز  يها زان گلبول ي بر م  يريذرات نقره تاث    نانو يداخل صفاق 

 و ي زارچـ يي رضـا  ی ج مطالعـه  يخون نداشته است که بـا نتـا       
 ۲۰۱۱ان و همکاران در سال      ي و رضو  ۲۰۱۳اران در سال    همک

 خــون در يهــا زان پالکـت يــم). ۶ و۲۱(کـامال مطابقــت دارد  
ش يذرات نقره افزا  نانو قسمت در ميليون۸۰ تا ۲۰ يها غلظت

ش يک افـزا  يتواند مربوط به تحر    ي را نشان داد که م     يدار يمعن

 ،تـر  نييا پ يها  اما در غلظت   .ب به موش باشد   ي آس يها در پ   آن
. ديـ سه با گروه کنتـرل مـشاهده نگرد       ي در مقا  يدار ير معن ييتغ

  يهـا  مار شده بـا غلظـت     ي ت يها ن خون موش  يمقدار هموگلوب 
 يار کم يذرات نقره کاهش بس    نانوقسمت در ميليون     ۸۰ تا ۴۰

 ن نـانو  يي پـا  يها  اما در غلظت   ،نسبت به گروه کنترل نشان داد     
ــره تغ ــذرات نق ــيي ــشاهدهيدار ير معن ــ نگرد م ــه اي ــد ک   ن ي

کـه اثـر    ۲۰۱۳درنژاد و همکاران در سال      ي ح يها افتهيج با   ينتا
 يذرات نقره بـر رو      را با نانو   ي پوست يها  زخم يدرمان موضع 

   کردنــد،ي را بررســي کبــديهــا مين و آنــزيمقــدار هموگلــوب
  ). ۲۲(مطابقت دارد 

دروژناز فقـط در  يم الکتات دهيزان آنزيت و م يدرصد هماتوکر 
ذرات نقـره   نـانو  قسمت در ميليـون     ۸۰ با غلظت     که يگروه

ـ    ،مار شـده بودنـد    يت ر ي نـشان داد و در سـا   يدار ي کـاهش معن
ج نقش و همکاران يکه با نتا  مشاهده نشدير چندانيها تاث گروه

 مختلف نانوذرات نقره را بـر  يها  که اثر غلظت   ۱۳۹۱در سال   
ابقت  نمودند، کامال مط   يدروژناز بررس يم الکتات ده  ي آنز يرو

 که توسط تراوان و همکاران در سـال      يا در مطالعه  ).۱۴(دارد  
ذرات نقـره     نـانو  ی افت کننده ي در يها  انجام شد، موش   ۲۰۰۹

م الکتــات يزان آنــزيــ در ميرييــچ تغي هــيقــيصــورت تزر بــه
ج يبـا نتـا    از خود نشان ندادند که       ALTو   ASTدروژناز،  يده

ند بـه علـت دوز      توا ين امر م  يا.  حاضر مطابقت دارد   ی مطالعه
ذرات نقره در مطالعات انجام شده باشـد،    ن استفاده از نانو   ييپا

 بوده  قسمت در ميليون۳۰ن تر از يي پايها که مربوط به غلظت
 ی  حاصل از مطالعه  يها افتهيج با   ين نتا ين ا يهمچن). ۲۳ (است

ــانت ــال يموه ــاران در س ــر رو۲۰۱۲ و همک ــه ب ــرات ي؛ ک  اث
  يانـد، همخـوان    ره منتـشر نمـوده    ذرات نقـ   ک نـانو  يتوتوکسيس

  .)۲۴(دارد 
  

  گيری نتيجه
ــا       ــوع نت ــل از ايدر مجم ــج حاص ــشان داد  ي ــه ن   ن مطالع

 قـسمت در    ۲۰ بـاالتر از     يهـا  که نـانوذرات نقـره در غلظـت       



  تغييرات برخي پارامترهاي بيوشيميايي و هماتولوژيک
 

  ١٣٩٦فروردين و ارديبهشت , ١٠٨ي  شماره, ٢٥ي  ره شکي و خدمات بهداشتي، درماني زنجـان، دوي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پز مجله

126 

 و ييايميوشـ ي بي را بـر فاکتورهـا   يتوانند آثار سـوئ    ي م ميليون
ــون ــوشيخـ ــا  در مـ ــند يهـ ــته باشـ ــابراين  ، رت داشـ   بنـ

ــ ــت در م ــتدق ــا صرف غلظ ــااليه ــره دري ب ــانوذرات نق    ن
   يهـا ضـرور     مـرتبط بـا سـالمت انـسان        يهـا  ع و حوزه  يصنا

  .است
  

  يتشکر و قدردان
قات دانشگاه علوم   يسندگان مقاله از کارکنان مرکز تحق     ينو     

 ي دانشگاه آزاد اسالميولوژيقات بي زنجان و مرکز تحقيپزشک
 را ير و قدردان کمال تشک ي احسان نور  ي آقا همچنينزنجان و 

  .دارند
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Background and Objective: Today, silver nanoparticles are used extensively in various fields, especially in 

the control of bacterial infections. However, the toxicity of silver nanoparticles is a very important concern 

in their use. The aim of this study was determining the effect of the intraperitoneal injection of colloidal 

silver nanoparticles on biochemical and hematological parameters in rats. 
Materials and Methods: In this experimental study, 21 adult female rats were randomly divided into 7 

groups. Group 1 was sham. Group 2 was a control group and group 3 to 7 were case groups that were treated 

with 5, 10, 20, 40 and 80 ppm of silver nanoparticles, respectively. Mice treated for 10 days. On the eleventh 

day the rats were killed by diethyl ether anesthesia. Blood samples were taken from the heart. Then the 

biochemical and hematological parameters and lactate dehydrogenase (LDH) levels evaluated. 
Results: The results showed no significant changes in biochemical factors except triglycerides (TG), which 

showed a significant decrease in high concentrations of silver nanoparticles (p<0.05). Significant changes 

were observed at concentrations higher than 20ppm of silver nanoparticles in blood, including: reduction in 

the amount of white blood cells, increase in number of platelets, slightly decreased hemoglobin and 

hematocrit (p<0.05). At 80ppm concentration of silver nanoparticles the serum level of lactate 

dehydrogenase fell sharply.  
Conclusion: Low concentrations of silver nanoparticles (such as injecting it inside the peritoneum) has no 

effect on biochemical parameters in rats. By studying any other possible side effects, it may be safe to use in 

various industries. 
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