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بررسی مخاطرات نانوذرات مهندسیشده ()ENPs


سیدعباس شجاعالساداتی

استاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدة مهندسی شیمی ،گروه بیوتکنولوژی

سپیده حامدی
استادیار دانشگاه گلستان ،دانشکدة فنی و مهندسی علیآباد ،گروه بیوتکنولوژی
(تاریخ دریافت - 1393/8/15 :تاریخ پذیرش)1393/9/26 :

چکیده
با وجود گسترش و پیشرفت سریع کاربردهای نانوفناوری ،تحقیقات بسییار انیدکی در زمینیۀ ارزییابی و
اندازهگیری خطرهای نانوذرات در سامانههای زیستی و بیو سیازگان اجیرا شیده اسیت .انیدازة کوچی
نانوذرات و خواص ویژة آنها سبب شده است که آنها ی حامل برای اتصال و انتقیال آلیودهکننیدههیای
شیمیایی سمی باشند .مطالعات زیادی نشان میدهد که نانوذرات و نانولولهها قابل رهایش در محیی و
مسبب آثار مضر برای انسان یا موجودات زندهاند .همچنین بنابر مطالعات نانوذرات میتوانند بیه ذرات و
کلوییدها متصل شوند که این اتصال بر زیستدسترسپذیری و جذب آنها به سلولها و ارگانیسمها تأثیر
میگذارد .بهعلت بروز خواص منحصربه فرد در نانوذرات و افزایش قرارگیری انسان در معرض ایین ذرات،
نگرانیها ی عمومی در مورد عوارض جانبی استفاده از نانوذرات در انسان ،محی زیست و بو سازگان رو
به افزایش است .سمشناسی نانو شاخهای جدید در تحقیقات سیمشناسیی اسیت کیه هید آن ارزییابی
خطرهای محصوالتی است که با فناوری نانو تهیه شدهاند .بهطور عمیده ،موجیودات زنیده از طریی ،آب،
خاک و هوا در معرض نانوذرات قرار میگیرند .در این پژوهش ،خطرهای احتمالی نانوذرات برای محیی
زیست و انسان بررسی میشود.
واژههای کلیدی :سالمت انسان ،محی زیست ،مخاطرات ،نانوفناوری ،نانوذرات مهندسیشده.

 نویسنده مسئول ،تلفن82883341 :

Email: shoja_sa@modares.ac.ir
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مقدمه
نانوفناوری زمینهای از علم و فناوری کاربردی است که با کنترل مواد در مقیاس نانو (بیین  1تیا
 100نانومتر) و ساخت محصوالت و ابزار با ابعادی در ایین محیدوده ،سیروکار دارد .نیانومواد بیه
موادی اطالق میشود که دستکم در ی بُِعد دارای اندازه در مقیاس نانو باشند [ .]1این میواد
میتوانند نانوفیلمها ،نانوسیمها و نانولولهها یا نانوذرات باشند .از نظر سیمیت ،ذرات دارای قطیر
 2/5-10میکرومتر ،ذرات درشت؛ ذرات دارای قطر  2/5میکرومتر ییا کمتیر ،ذرات رییز؛ و ذرات
دارای قطر کمتر از  0/1میکرومتر ،ذرات خیلی ریز محسوب میشوند [ .]2مواد در مقیاس نیانو،
محییدودة وسیییع و متنییوعی از محصییوالت و کاربردهییا را در الکترونی ی  ،نورشناسییی ،نسییاجی،
پزشکی ،کاتالیز ،حسگرهای زیسیتی ،بسیتهبنیدی ذیذا ،فنیاوریهیای تصیفیۀ آب ،داروسیازی،
سلولهای سوختی ،لواز بهداشتی و آرایشی و از این دست در بر میگیرند [.]3
در سالهای اخیر مسئلۀ رهایش نانومواد به محی زیسیت موجیب نگرانیی در جهیان شیده
است .ضمن اینکه محصوالت مبتنی بر فنیاوری نیانو ،قیادر بیه تولیید پسیماند شیامل نیانومواد
(پسماند صنعتی یا خانگی) هستند .بنابراین ،این تردید وجود دارد که آیا تصفیۀ پساب ،قادر بیه
حذ نانوذرات رهاشده از سیال خروجی خواهد بود.
نمونۀ دیگر از نگرانیهای دانشمندان ،اسیتفاده از نیانوذرات در سیامانههیای دارورسیانی بیرای
انسان است .در این سامانهها بهمنظیور هید گیذاری بیا ذلظیت مناسیب در مکیانهیای تخرییب
اکسایشی در بیماریهای تخریبکنندة اعصاب (آلزایمر و پارکینسون) از داروهای ریزپوشیانیشیده
( )encapsulatedبه درون ذرات نانومقیاس استفاده میشود [ .]4همچنین ،از داروهای وابسیته بیه
نانوذرات برای درمان سرطان استفاده میشود ،زیرا نانوذرات وارد شدن و هد گذاری درونسیلولی
را در مکانهای تومورهای بدخیم بیماران سرطانی سهولت میبخشد.
در حال حاضر ،مطالعات زیادی در زمینۀ مشکالت محیطی ،خطرهای تهدیدکنندة سیالمت
انسان و موضوعات سیمشناسیی زیسیتی نیانومواد وجیود نیدارد .در ایین پیژوهش ،گزییدهای از
خطرهای نانوذرات برای انسان و محی زیست بحث و بررسی خواهد شد.
نانوذرات و دلیل پیدایش مخاطرات
نانوذرات بهلحاظ منشأ به دو دسته تقسیم میشوند [:]1
الف) نانوذرات طبیعی که بهصورت طبیعی از منابع مختلف مانند آتشسیوزی جنگیلهیا ییا
فوران آتشفشانها حاصل میشوند؛
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ب) نانوذرات مهندسیشده ( )ENPsکه مصنوعی و ساختۀ دست بشرند ،مانند کیربن سییاه،
نقاط کوانتومی ( ،)QDsفولرینها ،نانولولههای کربنی ( ،)CNTsدرختسانها (.)Dendrimers
موضوع این مقاله دربارة نانوذرات مهندسیشده است .دلیل اصلی اینکه نانوذرات مهندسیشده
دارای خواص نوری ،الکتریکی ،مغناطیسی ،شیمیایی و مکانیکی متفاوت در مقایسه با حالیت تیوده
هستند این است که نسبت سطح به حجم بیشتر مواد همزمان با کاهش اندازة آنها افزایش مییابد
که به افزایش جذب اتمهای محی و تغییرات خواص و رفتار مواد منجر میشود .بهمحض کیاهش
شایان توجه اندازه ،ذرات شروع به پیروی از قوانین مکانیکی کوانتو میکنند [.]1
خواص ویژهای که کاربرد منحصر به فرد نانومواد را میسر میکند ،عبارت است از:
الف) فضای سطحی بزرگ که سبب افزایش فعالیتهای شیمیایی و بیولوژیکی میشود؛
ب) ویژگیهای جدید مانند انحاللپذیری و فعالیت بیشتر ،شیمی شکل و سطح؛
ج) تحرک بسیار زیاد در بدن انسان؛
د) توانایی نفوذ به ذشای سلولی.
نانوذرات و مخاطرات برای محیط زیست (ارزیابی خطرهای زیستمحیطی نانوذرات)
محی زیست ممکن است در همیۀ مراحیل چرخیۀ حییات خیود (تولیید میواد خیا  ،انتقیال و
ذخیرهسازی ،مصر صنعتی ،دفع زباله) در معرض نیانوذرات قیرار گییرد .یی عامیل مهیم در
ارزیابی خطرهای نانوذرات مهندسیشده ،مطالعۀ سرنوشت محیطی آنهاست .سرنوشت نیانوذرات
رهایشیافته در محی از طری ،انتقال آنها در محی های مختلیف (ماننید خیاک ،آب و هیوا) ،و
همچنین توس پتانسیل آنها برای تجزیهپذیری زیستی یا تبدیل شیمیایی تعیین میشود [.]5
نانوذرات در آب

حضور نانوذرات در منابع آبی میتواند تهدیدی برای موجودات آبیی بیهشیمار آیید .بیرای مثیال
استفاده از مواد گندزدای حاوی نانوذرات در بیمارستانها ،موجب ورود این ذرات از راه سیسیتم
فاضالب به محی های آبی مختلف میشود و بر منابع آشامیدنی تأثیر میگیذارد [ .]6سرنوشیت
نانوذرات در آب با چندین عامل حاللیت آبی ،واکینشپیذیری نیانوذرات بیا محیی شییمیایی و
برهمکنش با فرایندهای زیستی مشخص تعیین میشود .نانوذرات بهدلیل داشیتن جیر کمتیر،
آهستهتر از ذرات بزرگتر مادة مشابه تهنشین میشوند.
نانوذرات در هوا

جمعآوری نانوذرات بهصورت پودر از دستگاههای تولیدکنندة آنها موجب انتشیار ایین ذرات بیه
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هوا میشود .بهدلیل تأثیر اندک نیروی جاذبه روی نانوذرات ،ایین ذرات تیهنشیین نمییشیوند و
برای مدت طوالنی در هوا معل ،میمانند.
سرنوشت نانوذرات در هوا با سه عامل مدت زمان انتقال ذرات با هوا ،برهمکنش ذرات بیا ذرات
یا مولکولهای دیگر در اتمسفر و مسافتی که ذرات قادر بیه انتقیال در هیوا خواهنید بیود ،تعییین
میشود .با توجه بهمدت زمان ماندگاری نانوذرات در هوا ،ممکن است از قوانین نفوذ گازها استفاده
شود [ .]7سرعت نفوذ با قطر ذره بهطور معکوس و با سرعت تهنشینی گرانشی مستقیم متناسیب
است .عموماً نانوذرات ،زمان ماندگاری کوتاهتری در هوا در مقایسه با ذرات با انیدازة متوسی بیین
 100تا  2000نانومتر دارند ،زیرا ذرات کوچ تر بهسرعت به ذرات بزرگتر تجمع مییابنید و روی
زمین تهنشین میشوند [.]7
نانوذرات در خاک

رفتار نانوذرات در محی خاک بسته به خواص فیزیکی و شیمیایی مواد بهشدت تغییر میکنید.
نتایج پژوهشها دربارة گیاهان نشان مییدهید کیه نیانوذرات آلومینییو موجیب کیاهش رشید
گیاهانی نظیر سویا و هویج میشود [ .]8همچنین حضیور نیانوذرات در خیاک مییتوانید سیبب
آلودگی آبهای زیرزمینی شود.
نانوذرات و مخاطرات برای سامانههای زیستی
دانشمندان نگران تأثیر نانوذرات روی سامانههای زیستی بهدلیل فقدان سیازوکارهای محیافظتی
در سیر تکامل زیستی در موجودات زنده هستند .مساحت سطح بسیار باالی نانوذرات مییتوانید
میل ترکی بی باالیی برای فلزات سمی و مواد شیمیایی آلی داشته باشد و بنیابراین روی خیواص
سمیتشناسی آنها تأثیرگذار باشد .بهعالوه اندازة کوچ نانوذرات سبب میشیود تیا ایین میواد
بتوانند بر سدهای دفاعی سامانههای زنده فائ ،آیند .اولین مرحله در ایجاد خطر بیرای سیالمت
قرار گرفتن در معرض نانوذرات است .استنشیاق ییا بلعییدن ،از مسییرهای اصیلی بیرای جیذب
نانوذرات در بشر و حیوانات زمینی است .اما در محی آبی ،مسیرهای ورود نانوذرات میتوانید از
راه آبشش باشد .نکتۀ قابل ذکر این است که نانوذرات باید توانایی ورود به بدن و سپس پخیش
شدن در بافتهای هد را داشته باشند .سپس نانوذرات واردشیده بیه بیدن سیبب اخیتالل در
عملکرد دستگاههای بدن میشوند .این تیأثیرات ابتیدا کیم و جزئیی اسیت ،ولیی چنانچیه ورود
نانوذرات به بدن ادامه یابد ،به تأثیرات برگشتناپذیر تبدیل میشوند .
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در ادامه برخی از پژوهشهای انجا گرفته دربارة اثر نانوذرات روی سیامانههیای زیسیتی در
شرای درونتنی ) (in vivoو برونتنی ( )in vitroارائه شده است.
نانولولههای کربنی ()CNTs

مطالعات  : in vivoدر مطالعهای نشان داده شد که نانولولههای کربنی ت دییواره بیا توجیه بیه
میزان حضور میتوانند سبب التهاب درونشبکهای در موشها و رتها (موش صیحرایی) شیوند
[ .]9نانولولههای کربنی چنددیواره با طول زیاد سبب التهاب و تخریب بافت در موشها شیدند،
درصورتیکه نانولولههایی با طول کوتاهتر موجب التهاب کمتری شدند .این نشیان مییدهید کیه
سمیت نانولولۀ کیربن تحیت تیأثیر مورفولیوژی ذرات اسیت .بیهعیالوه ،اجیزای محلیول در آب
نانولولههای کربنی چنددیواره تأثیرات التهابی قوی در موشها ایجاد نمیکنند [.]10
مطالعات  : in vitroدر پژوهشی ،ممانعیت تکثییر سیلولی و کیاهش توانیایی چسیبندگی در
سلولهای کلیۀ جنین پس از مجاورت با نانولولههای کربنی ت دییواره در ذلظیت بیین  0/8تیا
 200میکروگر بر میلیلیتر مشاهده شد [.]11
در تحقیقی ،سمیت نانولولههای چنددیوارة حاصل بهصورت تجاری در سامانههای باکتریایی
قبل و بعد از تغییرات فیزیکوشیمیایی مقایسه شد و بیشترین سمیت زمیانی مشیاهده شید کیه
نانولولهها کوتاه ،بدون پوشش و پراکنده در محلول بودند [.]12
فلورنها ()C60

مطالعات  : In vivoبیشتر مطالعات روی تأثیرات وابسته به سمشناسی فلورنها نشان میدهنید
که این مواد تمایل به القای تنش اکسیداسییونی در موجیودات زنیده دارنید [ .]13در تحقیقیی
نشان داده شید کیه سیمیت حاصیل از فلیورن بیه کیاهش چگیالی سیلولی و رهیایش الکتیات
دهیدروژناز ( )LDHدر فعالیت سلولهای اندوتلیال بند نا انسان انجامید [.]14
نانوذرات فلزی و اکسید فلز

مطالعات  : In vivoمطالعات نشان داد که نانوذرات فلزی سمیت شدیدتر ریه را در موشها نسبت
به ذرات تودهای مشابه همان فلز القا میکنند [ .]15در تحقیقی مجاورت نانوذرات روی موجیب
التهاب ریه در موشها شد [ .]16در تحقی ،دیگری ،نانوذرات روی سبب عالئم شدید بییحیالی
(رخوت) ،بیاشتهایی ،اسهال و استفراغ ،کاهش وزن و حتی مرگ موشها شدند [ .]17نانوذرات
تیتانیو اکسید کوچ تر در مقایسه با ذرات بزرگتر بیه تخرییب رییوی شیدیدتر در میوشهیا
تمایل داشتند [ .]18بهعالوه ،نانوذرات دی اکسید سیلیکون ( )SiO2با اندازة کوچ تر نسبت به
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اندازة بزرگتر ،موجب التهاب شدیدتر ریه در موشهای صحرایی مییشیوند [ .]19در تحقیقیی
ثابت شید کیه نیانوذرات  SiO2قیادر بیه نفیوذ در هسیتۀ سیلول هسیتند و موجیب اخیتالل در
فعالیتهای سلول اپیتلیال نظییر همانندسیازی  DNAو نسیخهبیرداری مییشیوند [ .]20نکتیۀ
تأملبرانگیز این است که از دیاکسید سیلیکون بهعنوان افزودنی ذذایی استفاده میشود.
در پژوهشی ،اثر سمیت نانوذرات نقره با اندازة  10و  20نانومتر بر بافتهیای مغیزی ،قلبیی،
کبدی و طحالی اثبات شد [ .]21هرچند نانوذرات نقره یکی از پرکاربردترین نانوذرات در زمینیۀ
ضد میکروبی است و در محصوالتی نظیر نخ بخیه ،پوشیشهیای ضید باکترییایی ،ابیزار و لیواز
پزشکی استفاده میشود ،افزایش اسیتفاده از آن در صینایع مختلیف ذیذایی ،تولیید محصیوالت
کشاورزی ممکن است صدمات و عوارض جبرانناپذیری بههمراه داشته باشد.
امروزه محصوالت بسیاری در زمینۀ مراقبت از پوست مانند کر های ضد آفتیاب روانیۀ بیازار
شده اند که از نانوذرات اکسید تیتانیو و اکسید روی استفاده میکنند .سیمیت نیانوذرات TiO2
در حضور پرتو فرابنفش برای سامانههای زیستی اثبات شده است .این سمیت در نتیجیۀ تولیید
اکسیژن فعال بهوجود میآیید [ .] 22بنیابراین بیا حصیول ایین نتیایج ،کیاربرد ایین نیانوذره در
محصوالت آرایشی نامعقول بهنظر میرسد.
نقاط کوانتومی

مطالعات  :in vitroسمیت نقاط کوانتومی تحت تأثیر عوامل متعددی همچون ترکیب ،اندازه ،بار
سطح و پوشش این ذرات است .نتایج تحقیقیی نشیان داد کیه نقیاط کوانتیومی  CdSeدر یی
میاتریکس  ZnSکیه بیا اسیید دی هییدرولیپویی پوشیش داده شیده ،اثیری روی سیلولهیای
پستانداران ندارد ،درحالیکه در تحقی ،دیگری اثر سوء این نقاط کوانتیومی پیس از پوشیش بیا
آلبومین روی لمفوسیتهای موش اثبات شد [.]23
نتیجهگیری کلی
بهطور کلی مواجهۀ انسان با نانوذرات از طری ،آلودگی محی زیست و مصر کاالهیای حیاوی
این ذرات است .همانگونه که اشاره شد ،راههای اصلی ورود نانوذرات به بدن مجراهای تنفسیی،
پوست و گوارش است که در این میان ،ورود نانوذرات از طری ،مجیرای تنفسیی مهیمتیرین راه
محسوب میشود .دفع پسماند محصوالت نانو نیز یکی از راههای محتمل انتشار بیشتر نیانوذرات
به هوا ،خاک و آب خواهد بود .ذلظتهای بیشتری از نیانوذرات در تأسیسیات میرتب بیا تولیید
نانوذرات مهندسیشده وجود دارند که موجب بروز عیوارض جیانبی و آثیار نیامطلوب در انسیان
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میشوند .بیشترین مواجهۀ افراد در محی های شغلی از راه تنفسی و پوستی صورت مییگییرد.
بهنظر میرسد تولید نانوذرات در سیستمهای بسته و استفاده از نانوذرات بهشکل سوسپانسیون،
سبب کاهش مواجهۀ انسان از طری ،تنفس شود [ .]25از نانوفناوری در تهیۀ محصوالت آرایشی
و بهداشتی ،افزودنیها و بستهبندی مواد ذذایی استفاده میشود .مصر کنندگان این محصوالت
از طری ،پوست ،تنفس و گوارش در معرض نانوذرات قرار میگیرنید .حضیور نیانوذرات در میواد
آرایشی میتواند در نفوذ سایر عناصر از طری ،پوسیت میؤثر باشید [ .]24در زمینیۀ محصیوالت
بهداشتی نیز یکی از موارد ،استفاده از نانوذرات نقره در پانسمان برای بهبود زخم است .در ایین
مورد باید بین نیاز به خاصیت ضدباکتریایی و سمیت ناخواستۀ سلول هد توازن برقیرار شیود.
بنابراین واضح است که از ی طر مزاییای ذاتیی بیرای دارورسیانی هدفمنید میواد داروییی و
پیشرفتهای تشخیصی و درمیانی در پزشیکی وجیود دارد ،از طیر دیگیر مخیاطرات سیمیت
احتمالی برای بشر و محی زیست در اثر رهایش این نانومواد وجود دارد .در ارزییابی خطرهیای
نانوذرات نکاتی مانند الف) اندازه و توزیع اندازه ،ب) شکل ،ج) خواص ،د) بار سیطحی ،ه) جیر ،
ذلظت و تعداد نانوذرات قابل توجه است .اندازه و بار سطحی ذرات ذرات در توزیع آنهیا در بیدن
نقییش دارنیید .ذرات بییزرگتییر از  100 nmبییه مغییز اسییتخوان نمیییرسییند و ذرات بییزرگتییر
از  300 nmدر خون وجود ندارند.
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