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 مقدمه

تولید و استفاده از  نهیدر زمبزرگی  یهاشرفتیپامروزه 

اما در مورد ؛ است گرفتهشکلدر سراسر جهان  نانوذرات

اطالعات بسیار  ستیزطیمحذرات بر انسان و نانو راتیتأث

اخیر مطالعات دانشمندان بر روی  .[1]اندکی وجود دارد

ی تنفسی انسان و حیوان نشان داده است که هاستمیس

ی ذرات نانو سازپاکی نسبت به ترکمماکروفاژها توانایی 

از طریق سیستم گردش خون به  توانندیمذرات نانو دارند.

مانند مغز و جنین انتقال پیدا کنند.  هااندامایر بافت ها و س

ردوکس یی از اثرات سمی شامل التهاب بافت و تغییر هانمونه

منجر به  تواندیمسلولی به سمت اکسیداسیون است که  این 

در اندازه مواد  برخالفعملکرد غیرطبیعی یا مرگ سلولی شود.

بزرگ سطح دارای  و   کوچک اریبس نانوذراتاندازه  ،میکرو

تونل  ژه،یو یاثرات اندازه کوانتوم ذراتنانوکه به   باشندیم

و خواص  یکیو مکان یحرارت  ،یکی، الکترینور ،یکوانتومی زن

 ،یکیزی. با توجه به خواص فبخشدیم یعال یزوریکاتال

 مورداستفادهگسترده  طوربه ذراتنانو یکیولوژیو ب ییایمیش

و  شوندیمآماده  یراحتبه یفلز نانوذرات .[2]رندیگیمقرار 

 یکم تیسمآسان است و معموالً  نسبتاً سطوح آنان اصالح

 ای DNA1رساندن به  بیبا آس توانندیم  نانوذرات .[3]دارند

در حال  .[4]شوند یباعث مرگ سلول یسلول یهااندامک

که قرار گرفتن در معرض است مطالعات نشان داده  حاضر،

 تیدرنهاو  DNA رسیدن به  بیباعث آس تواندیمذرات نانو

 یماندگار .[5]دهد شیافزادر انسان  خطر ابتال به سرطان را 

  شیباعث افزا یکیولوژیب یهاستمیسدر  یفلز ذراتنانو

تولید سهم  شیبا افزا .[6]شودیم سرطاناحتمال ابتال به 

 ریانسان تأث یبه طرق مختلف بر زندگ ذراتنانو، محصوالت نانو

 یطیو بهداشت مح یمنیا یهادرک جنبه ن،ی. بنابراگذارندیم

 .[7]است شدهلیتبد یاتیح یبه موضوعذرات نانو

 

                                                           
1 Deoxyribonucleic acid 

 نیکل نانوذرات

در گسترده  صورتبهی از عناصر واسطه است که کی کل،ین

 دیدر تول تیبا موفق کلی، فلز نطورمعمولبه. دسترس است

و  ورهازیکاتال شه،یش دیتول ،یباتر دی، تولضدزنگفوالد 

 نانوذرات .[8]ردیگیمقرار  مورداستفاده گرید موارداز  یاریبس

 یهاچسب ، حسگرها، غشاها ،ییایمیش یزورهایدر کاتال کلین

 یهاسلول ،یانرژ رهیذخ یهادستگاه ،یسیرسانا، مواد مغناط

 یچاپ و افزودن یجوهرها ،یکیمحصوالت الکترون ،یسوخت

 و استفاده. تولید [9]ردیگیمقرار استفاده مورد  زلیسوخت د

رات نیکل و ترکیبات آن باعث شده است که انسان و ذاز نانو

معرض این نانو ماده قرار بگیرد.  در شتریبان محیط زندگی انس

حاوی  راتذنانودر معرض  قرار گرفتن دهدیمشواهد نشان 

و  2یویر بروزیو ف هیالتهاب ر ،یپوست یهایآلرژباعث نیکل 

نیکل  ذراتنانوو همچنین  شودیم لو طحا هیکبد، کل بیآس

 یسلول تی، سمدمثلیتول ستمیس تیسم ،قلبیدارای سمیت 

در این DNAبیشترین آسیب به هستند یکیژنت تیو سم

میلی گرم بر میلی لیتررا نشان می  8مطالعه به غلظت 

با  ،یبر سالمت یفلز کلین نانوذراتاثرات نامطلوب  .[10]دهد.

 ،یپزشک ستیمدرن و ز عیدر صنا هاآناستفاده از  شیافزا

 گذاراناستیسمحققان و  یرا از سو یشتریو انتقاد ب ینگران

 یالمللنیبتوسط آژانس  کلین باتیترک به همراه داشته است.

 شدهیبندطبقه زاسرطان ماده کی عنوانبهسرطان  قاتیتحق

 یسازفعال قیاز طررا  ییزاسرطان کل،ین ذراتنانو .[11]است

فعال  یپوکسیالقاکننده ه مدتیو طوالن عیسر 1فاکتور  ریمس

بالقوه  ییزابا سرطان یکیکه ممکن است ارتباط نزد کنند،یم

 یشگاهیمطالعات آزما راً،یاخ .[12]داشته باشد کلین ذراتنانو

هر دو در  نیکل یفلز نانوذراتو  زیر کلیاند که ننشان داده

 اما زا هستند، ( سرطانJB6موش )سلول  درمیاپ یرده سلول

 را یترالعادهفوق ییزاسرطان لیپتانس کلین یفلز یهانانوذره

ارزیابی خطرات  یطورکلبه.[13]دهندیم نشان از خود

2 Pulmonary fibrosis 
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 هاآنقبل از هرگونه استفاده از  یبر سالمترات نیکل نانوذ

 ضروری است.

 

 کبالت نانوذرات

 یسیخواص مغناطی از عناصر واسطه که دارای کیکبالت، 

مختلف و  یاژهایآل دیتول یاز آن برا توانیاست که م جالب

حجم کم، مساحت  لیبه دل کبالت استفاده کرد. یهانمک

و  یسیفعال باال، خواص مغناط یهامکان اد،یسطح ز

 عنوانبهگسترده  طوربهکبالت،  نانوذرات یقو یزوریکاتال

 ک،یسرام ،هادانهرنگ ،اژهایسوپر آلدر  یاژیعناصر آل

جوهر  یهاکنندهخشک ،یمیدر صنعت پتروشو  زورهایکاتال

 نیهمچن هاآناست،  ذکرقابل. شودیچاپ، استفاده فراوان م

 تشدید یربرداریمانند تصو یپزشک ٔ  نهیدرزمگسترده  طوربه

با  .[14]شوندیمی استفاده پزشک یوتکنولوژیب و یسیمغناط

و انسان  ، قرار گرفتنذراتی نانودامنه کاربردها شیافزا

 محققان  .باشدیم ریناپذاجتناب ذراتنانودر معرض  واناتیح

کبالت  ذراتنانوها در معرض که قرار گرفتن سلول افتندیدر

 DNA به  بیآساین  شود و  DNAبه  بیباعث آس تواندیم

توسط  یتوجهطور قابلکبالت ممکن است به نانوذراتاز  یناش

در مطالعه  ب،یترت نیشود. به همجلوگیری مهارکننده خاص 

 ذراتنانوکه  افتندیدرمحققان  موش   یهاسلول یشگاهیآزما

را در  یباالتر یکیژنت تیو سم یسلول تیسم توانندیمکبالت 

  زاسرطانکبالت  .[15]دکن جادیکبالت ا یهاونیبا  سهیمقا

کبالت  ذراتنانو ییزاسرطان.مطالعات درباره میزان [16]است 

که این  کندیم دییتأذرات کبالت .مطالعات نانو[17]ادامه دارد

. شوند ییزاسرطانباعث دگرگونی سلولی و  توانندیمذرات نانو

 5 قرار گرفتن در معرض  داد کهمطالعه یک مورد موش نشان 

و  به ریه بیآس باعث قرار گرفت کبالت ذراتنانومیکرو موالر 

منجر  DNA به بیآساین که  شودیم یسلول ریتکث نیهمچن

 .[18]شودیم DNAجهش  به

                                                           
3 Deposition 

 نانو آلومیناذرات نانو

 نیترفراوانو  نیعنصر فراوان در پوسته زم نیسوم ومینیآلوم

مواد  نیترمهماز  یکی ومینیآلوم دیاست و اکس یعنصر فلز

 یکه کاربردها [19]برجسته است یژگیو نیبا چند یکیسرام

 یهاکیدارد. تاکنون تکن یتوجهقابل یو صنعت ییایمیش

 و  افتهیتوسعه 3O2Al ذراتنانو هیته یبرا یادیسنتز ز

مانند روش   [21, 20]قرارگرفته است رشیموردپذ

 یباال لیبا توجه به پتانس 4ژل.-و روش سل 3یگذاررسوب

مانند  ینظام یدر کاربردها  اآلومین ذراتنانواستفاده از 

سربازان  ها، احتمال قرار گرفتنو سوخت هاشرانهیها، پپوشش

ذرات در معرض نانو یپرسنل نظام ریو ساو نیروی نظامی 

وجود دارد که  یشواهد .[22]است شیدر حال افزاآلومینیوم 

ممکن است  ومینیآلوم دیاکس ذراتنانوقرار گرفتن در معرض 

در  رییاختالل عملکرد و تغ ،یسلول یمانمنجر به کاهش زنده

 [24, 23]شودیمی مغز یسد خون یهانیپروتئعملکرد 

انسان  یبرا یواقع دیتهد 3O2Al ذراتنانوبا  میتماس مستق

 دهدیممطالعات نشان  [25]و موجودات آبزی و گیاهان است

برای سیستم و  سمی هاسلولبرای  3O2Al نانوذراتکه 

در معرض  مدتیطوالن داشتن قرار است .   کنندهفلجعصبی 

گرفتن  قرار شودیم یعصب یهایماریب اده باعث بروزماین نانو 

مدت  به تریلیلیمکروگرم بر می 150و100،125در معرض 

ساعت باعث ایجاد سمیت سلولی منجر به سرطان خواهد  24

 کیتمیر تیفعال توانندیم 3O2Al ذراتنانو .[26]شد

عالوه  .[27]دهند رییرا در مگس سرکه تغ یداخل یهانورون

 توانندیم 3O2Al ذراتنانوکه  دهدیممطالعات نشان  ن،یبر ا

 یعروق یقلب یماریخطر ب وشوند  یالتهاب شیپ واکنشباعث 

 ذراتنانوکه  است شدهگزارش راًیاخ [28]افزایش دهند را

3O2Al باعث و یابند ها تجمع در طحال موش توانندیم

باعث  نانوذرهاین  .شود در طحال نیتوکیسطح س راتییتغ

 یهاو اختالل در عملکرد سلول یمنیا یهابه اندام بیآس

  یعیرطبیغ عملکرد به  نجرم هانیاهمه  که  شودیم یمنیا

 3O2Al نانوذرات یرو قاتیتحق. گرددیمایمنی  یهاسلول

4 Sol-gel 
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  دهدیمنشان  راًیمطالعات اخ در حال پیشرفت است جیتدربه

 ،5یپیفنوت یهایباعث ناهنجار توانندیم 3O2Al ذراتنانو

 در مگس سرکه شوند،  یویکل ییو نارسا یرفتار یهانقص

 صیمرتبط با نقا یهایماریباعث ب 3O2Alذرات  نانو

طالعات م .[29]شودیمدر انسان  یویکل یینارسا یمادرزاد

 یسم یکیژنت ازنظر نایکه آلوم دهدیمنشان 

همچنین دانشمندان دریافتند که اگر مواد خوراکی .[30]است

ی کیژنتآلوده شود باعث آسیب  3O2Alذرات با نانوموش 

که نانو آلومینا  دهدیمنشان محققین  مطالعات [31]شودیم

  .باشدیمبرای گیاهان نیز سمی 

 

 اکسید روی ذراتنانو

بدن انسان است  یبرا یضرورو  ابیعنصر کم کی یروفلز 

 دمثلیتول، یتنفس سلول ،یدانیاکسیآنت ستمیس میکه در تنظ

DNA شرکت بدن  یکیولوژیزیف یعملکردها ریو سا

 یدارا اکسید روی ذراتنانو ،ییایمیش ازنظر .[32]کندیم

 ،یزوریکاتال ،ینور ،یکیالکتر، خواص رسانامهینخواص 

 ،ییاثر بوزدادارای مقاومت در برابر حرارت،  ،یسیمغناط

 تیو حالل ییایمیش یداریپا ،ییایخواص ضد باکتر

و خواص  ییایمیش یداریپا ،ییبا توجه به رسانا [33]هستند

از  شتریب ،یرو دیاکس ذراتنانو یکیوتیبیآنتو  یزوریکاتال

وی یکی از راکسید  ذراتنانو [34]شودیماستفاده  یخود رو

ذرات در کاربردهای نظامی و صنعتی پرکاربردترین نانو

، 6ضد آفتاب، پودر تالک ،یشیآرازملوامانند  [36, 35]باشدیم

، ضد هایباتر، هاپوشش ک،یالست ک،یسرام ک،یشامپو، پالست

 ی، کودهاهاکشقارچ ،ییغذا یهایافزودن زورها،یشعله، کاتال

در  روی ذرات حاوینانو .[37]شودیماستفاده  یزمغذیر

یک روش درمانی جدید در حوزه  عنوانبهدرمان سرطان 

 [38] هستند یریگبهرهو  تحقیق و مطالعهپزشکی در حال 

 اریمقدار بسبا  طیو محکه انسان  شودیمکاربردها باعث این 

                                                           
5 phénotype 
6 Talc 

است  شدهثابت راًیاخ. کار داشته باشدباالیی از این نانو ماده 

مختلفی مانند دستگاه  یهاراهوی از رذرات اکسید که نانو

تزریق وارد  ایو تنفسی و سیستم گوارش یا از طریق پوست 

چگونگی ایجاد سمیت  .شوندیمبدن انسان یا حیوانات 

که  انددادهمشخص نیست اما محققین نشان  نانوذرات

سلولی نقش دارند میزان مختلفی در اثر سمیت  یرهایمتغ

رات ذ و اندازهرات به عوامل مختلفی مانند شکل ذسمیت نانو

 تینانومتر سم 40با اندازه حدود  یکرو ذراتنانو بستگی دارد

نشان  تربزرگبا اندازه  ویکرذرات نسبت به نانو یباالتر

 تریسم اریبس  یحتروی  هالهینانو م ن،ی. عالوه بر ادهندیم

اثر  نیترمخرب.[39]هستند یرو دیاکس کروی ذراتنانواز 

سیستم تنفسی انسان روی بر روی ذرات اکسید روی نانو

ها وارد سلول قیاز طر توانندیم ذراتنانوکه  ییجا دهدیم

 جادیا یویر دیشد یپاسخ التهاب کیشده و  هیبافت ر

و 200غلظت  ثابت کرده است که قاتیتحق .[40]کنند

اثرات  یدارا یرو دیاکس ذراتنانو میلی گرم برکیلوکرم 400

 یکبد، پانکراس، قلب و معده بوده و اثرات سم یبر رو یسم

و  8ویداتیاز استرس اکس یناش 7یآن مربوط به آپوپتوز سلول

 سازمان غذا و دارو  .[41]است 9یاسترس شبکه آندوپالسم

کرده  دییتأرا  یرو دیاکس ذراتنانو یضد سرطان آمریکا خواص

درباره ، هنوز بحث کم و محدود قاتیتحق لیبه دل .[42]است

هستند  دیدرمان سرطان مف یبرا یرو دیاکس ذراتنانو کهنیا

که خطرات و  کندیم دییتأ جدیدمطالعات  دارد. ادامه ریخ ای

، روش سنتز مقداربا  یرو دیاکس ذراتنانواستفاده از  یایمزا

 . [43]مرتبط است موردمطالعه

. 

 اکسیددی ذرات تیتانیمنانو

 +4 ومیتانیوجود ندارد. ت عتیدر طب یفلز ومیتانیت چیه

 بیترک ومیتانیت دیاکسیداست و  نیترجیرا تیظرف

 ومیتانیت دیاکسید نانوذراتدر بین [44]آن است دهندهنشان

7 Apoptosis 
8 Oxidative stress 
9 Endoplasmic reticulum 
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در جهان  نانوذرات  هانیپرکاربردترو  نیدتریپر تولاز  یکی

 طوربه که است ینانوذراتاز  یکی ومیتانیت دیاکسید. است

 ،یشیآرالوازمضد آفتاب، در  جزء کرم کی عنوانبهگسترده 

در جوهر  ،ییو دارو یکیپالست یمواد رنگ ،ییمواد غذا عنوانبه

از  یاریفاضالب و بس هیتصف ،یدر کشاورز نیو رنگ و همچن

طبق گزارش آژانس  .ردیگیم قرار مورداستفاده صنایع

 ومیتانیت دیاکسید نانوذراتسرطان،  قاتیتحق یالمللنیب

 یبندطبقهانسان  یبرا زاسرطانماده   کی عنوانبه

 افزایش میزان تولید و افزایش کاربردبا  .[45]شوندیم

 مواجعه ،صنایعاز  یاریدر بس ومیتانیت دیاکسید نانوذرات

 است و داکردهیپ شیافزا با آنانسان  ستیزطیمح انسان و

شواهد  است. شدهلیتبدمسئله مهم  کیبه  آن تیسم

که بار سطحی و  دهدیمتیتانیم نشان  دیاکسیدمطالعات 

باعث ایجاد سمیت برای انسان و  نانوذرهرسوب ذرات این 

سمیت [47]یژن تی، سماخیردر مطالعات  .[46]حیوانات شود

 قرارگرفته دییتأمورد [49]و سمیت عصبی[48]سلولی

 کهیهنگام دهدیممشابه مطالعات نشان  طوربهاست.

تیتانیم قرار  دیاکسید نانوذراتدر معرض  یی کههاموش

مانند کبد، طحال، قلب، ریه، بیضه،  ییهااندام دبگیر

موسسه .[48]نندیبیمبا درجات مختلفی آسیب  هاتخمدان

 ومیتانیت دیاکسید ی آمریکاو بهداشت شغل یمنیا یمل

 یبندطبقهانسان  یبرا یاحتمال زاسرطان ماده کی عنوانبه

 دیاکسیدیی زاسرطان.در مطالعات میزان [50]کندیم

 الیتلیاپ یهاسلول یر درمقدار کم باعث تغیتیتانیوم در 

این ماده  مدتیطوالن نقرارگرفتکه  شودیم برونش انسان

 شدهمشخص راًیاخ .[17]شود بروز سرطان باعث  تواندیم

در  یراتییتغ توانندیم تیتانیوم  دیاکسید نانوذراتاست که 

 بدن  یمنیا ستمیس التهاب گنال،یمربوط به انتقال س یهاژن

 منجر سرطان روده بزرگبروز به  منجر  هانیاکه همه شوند 

مگس سرکه  یاز مطالعات بر رو یبرخ ن،یبر ا عالوه .[51]شود

 زاسرطانتیتانیوم  دیاکسید نانوذراتکه  دهدیمنشان 

                                                           
10 enzymes 
11 neoplasm 

 نانوذراتقرار گرفتن در معرض همچنین  .[52]است

معده  دیشد یهابیآسباعث  تواندیمتیتانیوم  دیاکسید

و  یالتهاب یهاسلولنفوذ  ش،یمخاط معده، فرسا یمانند آتروف

 شود. یسلول کیمورفولوژ یهابیآس

 

 سیلیکا نانوذرات

 کونیلیبر س یو مواد مبتن شودیمبه فراوانی یافت  کونیلیس

محصوالت  ،یمصالح ساختمان ازجملهمختلف  عیدر صنا

قرار  مورداستفاده یپزشک ستیو ز ییغذا عیصنا ،یکیالکترون

 نیتراز متداول یکی سیلیس نانوذراتامروزه  .[53]ردیگیم

 برتر هستند که در رتبه پنج محصول مورداستفاده نانو مواد

 ،یشیآرالوازمگسترده در  طوربهقرار دارد و  ی حوزه نانوتجار

 .شوندیاستفاده م ییغذا یهایتونر چاپگر کاغذ، الک و افزودن

 یباال ابزارها یسازگار ستیبا ز کایلیس نانوذرات ن،یعالوه بر ا

 ستیز ٔ  نهیدرزم نیو همچن یپزشک یعکاس یبرا یآل دهیا

 ی، دارورسانبیماری صیدرمان سرطان، تشخ ازجمله ،یپزشک

است که اثرات  ذکرقابل .[19]هستند 10هامیآنز تیو تثب

توجه  یپزشک ستیدر ز ژهیوبه کایلیس نانوذراتنامطلوب 

 یادیتعداد ز کرده است.به خود جلب  از محققین را رابسیاری 

در غلظت های  سیلیس نانوذراتکه  انددادهاز مطالعات نشان 

سمیت  و [54] هیر  بیآس متفاوتی می تواد

 سمیت[57]یکبد تیسم [56]سمیت کلیه[55]عصبی

و سمیت  [55]سمیت سلولی[59]سمیت قلبی[58]طحال

ی و بهداشت شغل یمنیا یموسسه مل .باشدیم [60]ژنتیکی

. کندیممعرفی  زارا سرطانسیلیکون  نانوذرات  آمریکا

که  دهدیمنشان  سیلیکا نانوذراتبه  طمربو ات مطالع

عمل  11مواد محرک تومور عنوانبه توانندیم کایلیس نانوذرات

 سیلیس نانوذرات که دهدیمنشان  جدید مطالعات .[61]کنند

التهاب نقش  یممکن است با القا 12بیوتومینهموجود در زغال 

 .[62]کند فایا هیسرطان ر جادیدر ا یمهم

12 Bituminous coal 
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 پالتنیم نانوذرات

سرطانی به  یهاسلولپالتنیم برای درمان  نانوذراتخواص 

پالتنیم برای انسان  نانوذرات وجودنیباااثبات رسیده است 

.در یک مطالعه [63]کنندیمعوارض جانبی نامطلوبی را ایجاد 

 ،انسان هیر نیپالت نانوذرات یسلول تیاثر سمآزمایشگاهی 

که  افتندیرد هاآنس سرطان پانکرا یهاسلول ،تخمدان

به سلول  یرسانبیآسیا  منجر به مرگ سلول نیپالت نانوذرات

منجر اثر  چیه کهیدرحال، کنندیماعمال  یسرطان یسلول یرو

 یدوز رو نیدر باالتربه سلول  یرسانبیآسیا  به مرگ سلول

 مشاهده نشد. یعیطب یهاسلول

 

 نقره نانوذرات

مختلف  یهانهیگسترده در زم طوربه نقره نانوذرات

 هاآن شدهشناختهاثرات  لیبه دل رند،یگیقرار م موردمطالعه

و  یبرداربهرهمورد  یروسیضدوو  یعوامل ضد باکتر عنوانبه

به  توانندیم یراحتبهنقره  نانوذرات .رندیگیماستفاده قرار 

پوست نفوذ کنند و باعث آسیب پوستی و سمیت سلولی 

زیستی  یهامولکولنقره پس از تماس با  نانوذرات.[64]شوند

 شدتبهمایل به تجمع دارند.این خاصیت در محلول ت

یت و سم دهدیمرا تغییر  هاآنفیزیکی و شیمیایی  یهایژگیو

نقره  نانوذرات ن،یعالوه بر ا .شودیمتغییر  خوشدست هاآن

 ریپذواکنش اریو بس شوندیم زهیونی یدر محلول آب یآسانبه

انجام اخیرا بر اساس مطالعه ای که درباره موش ها  شوندیم

گرم برمتر مکعب سمیت  19/0گرفته است قرار گرفتن در

 .[65]تنفسی آن مورد تایید قرار گرفته است.

 

 طال نانوذرات

شناخته  یسم ریفلز غیک  عنوانبهاست که  یطال فلز

 ازنظرو  بسیار پایینی دارد یریپذواکنش رای، زشودیم

طال در  جذاب یهایژگیو به دلیلاست.  اثریب ییایمیش

 یندهایو فرآ یمیش ،ینیبال یمانند پزشک یمختلف یهانهیزم

 عنوانبه یاگسترده طوربهمتعددی دارد و  یکاربردها یصنعت

 اسیبه مق یوقت .[66]شودیمدر استفاده  زوریکاتال کی

 یفردمنحصربه یهایژگیطال همچنان و ،میرسیم ینانومتر

 یهایسنتز و اصالح آسان و مورفولوژ م،یمانند اندازه قابل تنظ

را نشان  یاستاره ها،لهیها، مکره ازجملهمتنوع 

ای برای تحویل  بالقوهطال دارای توانایی  نانوذرات.دهدیم

سرطانی و  یهاسلولهدف قرار دادن و شیمیایی دارو 

حسگر  عنوانبهبرای تشخیص محل تومور و  یربرداریتصو

به  طال نانوذرات[68, 67]هستندزیستی  یهادستگاه برای 

قرار  مورداستفادهدر درمان  ندرتبه ودندلیل سمی ب

طال به  نانوذراتنشان داده است که  هاگزارش.[69]رندیگیم

در   یاکنندهطوالنی بدون هیچ عامل جلوگیری  زمانمدت

. قرار گرفتن در معرض [70]کنندیمگردش  آسانبدن 

مستقیم، جذب  مانند مصرفطال از را های مختلفی  نانوذرات

 نیترمهم یکی از.باشدیمسیستم پوستی، ایمپلنت، و غیره 

با طال اندازه ذره است.  نانوذراتاثرات  یابیکه در ارز یپارامتر

مقاالت و تحقیقات علمی در مورد همبستگی  لیوتحلهیتجز

نتیجه روشنی  توانینمطال  نانوذراتبین اندازه و سمیت 

از  یکی .در تناقض هستند گریکدیاغلب با  جینتا رایزگرفت 

 نانوذراتت طال پوشش دادن اذرونکاهش سمیت نا یهاروش

با تجمع در کبد و طحال  توانندیمنانوذرات طال .[71]باشدیم

بدن انسان  یاتیو حباعث آسیب دیدن به این دو بافت مهم 

 .[69]شوند

 

 یریگجهینتبحث و 

و انتشار  صنعتیدر محصوالت  یفلز نانوذرات ندهیکاربرد فزا

یی زاسرطانرا در مورد اثرات  یقاتی، تحقستیزطیمحدر  هاآن

و  تیاگرچه مطالعات سم شکل داده است. نانوذرات و بیماری

و  یتجرب یسلول قاتیعمدتاً بر تحق نانوذرات ییزاسرطان

 تیواقع نیا اما متمرکز است، یوانیح یتجرب قاتیتحق

 طوربهممکن است  سنتز شده نانوذراتاست که  انکاررقابلیغ
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 یهاواکنشباعث  و وجود داشته باشند طیدر مح یعیطب

، درمجموع شوند. واناتیانسان و ح یبرا دیشد و لوبنامط

 دیجد یفلز نانوذراتو هر  کنترل شود دیبا نانوذراتاستفاده از 

 یمنیا ازنظر نیو همچن ییزاسرطانبالقوه و  تیسم ازنظر دیبا

قرار  یابیمورد ارز یواقع یهاغلظتدر  ستیزطیمحانسان و 

 .ردیگ

 

 منابع

1 . Canesi, L., et al., Immunotoxicity of 
carbon black nanoparticles to blue mussel 

hemocytes. Environment international, 2008. 
34(8): p. 1114-1119 . 

2 . Cormode, D.P., L. Gao, and H. Koo, 
Emerging biomedical applications of enzyme-

like catalytic nanomaterials. Trends in 
biotechnology, 2018. 36(1): p. 15-29 . 

3 . Hong, F., et al., Gastric toxicity 
involving alterations of gastritis-related protein 

expression in mice following long-term exposure 
to nano TiO2. Food Research International, 

2017. 95: p. 38-45 . 
4 . Kumbıçak, Ü., et al., Evaluation of in 

vitro cytotoxicity and genotoxicity of copper–
zinc alloy nanoparticles in human lung epithelial 
cells. Food and chemical toxicology, 2014. 73: p. 

105-112 . 
5 . Ranjan, S., et al., Toxicity and 

regulations of food nanomaterials. 
Environmental Chemistry Letters, 2019. 17(2): 

p. 929-944 . 
6 . Wen, H., et al., Acute toxicity and 

genotoxicity of silver nanoparticle in rats. PloS 
one, 2017. 12(9): p. e0185554 . 

7 . Kovrižnych, J.A., et al., Acute toxicity of 
31 different nanoparticles to zebrafish (Danio 

rerio) tested in adulthood and in early life 
stages–comparative study. Interdisciplinary 

toxicology, 2013. 6(2): p. 67 . 
8 . Benvidi, A., et al., The extraction and 

measurement of nickel metal ion in crab, 
shellfish and rice samples using magnetic silk 

fibroin–EDTA ligand and furnace atomic 

absorption spectrometry. Food chemistry, 2020. 
319: p. 126432 . 

9 . Boran, H. and S. Şaffak, Comparison of 
dissolved nickel and nickel nanoparticles toxicity 

in larval zebrafish in terms of gene expression 
and DNA damage. Archives of environmental 
contamination and toxicology, 2018. 74(1): p. 

193-202 . 
10 . Alarifi, S., et al., Reactive oxygen 

species-mediated DNA damage and apoptosis in 
human skin epidermal cells after exposure to 

nickel nanoparticles. Biological trace element 
research, 2014. 157(1): p. 84-93 . 

11 . Åkerlund, E., et al., Genotoxic and 
mutagenic properties of Ni and NiO 

nanoparticles investigated by comet assay, γ‐
H2AX staining, Hprt mutation assay and 

ToxTracker reporter cell lines . Environmental 
and molecular mutagenesis, 2018. 59(3): p. 211-

222 . 
12 . Pietruska, J.R., et al., Bioavailability, 

intracellular mobilization of nickel, and HIF-1α 
activation in human lung epithelial cells exposed 
to metallic nickel and nickel oxide nanoparticles. 
Toxicological Sciences, 2011. 124(1): p. 138-148 . 

13 . Magaye, R., et al., Metallic nickel 
nanoparticles may exhibit higher carcinogenic 

potential than fine particles in JB6 cells. PloS 
one, 2014. 9(4): p. e92418 . 

14 . Feng, L., et al., Up‐regulation of 
Gadd45α after exposure to metal nanoparticles: 

The role of hypoxia inducible factor 1α. 
Environmental toxicology, 2015. 30(4): p. 490-

499 . 
15 . Ponti, J., et al., Genotoxicity and 

morphological transformation induced by cobalt 
nanoparticles and cobalt chloride: an in vitro 

study in Balb/3T3 mouse fibroblasts. 
Mutagenesis, 2009. 24(5): p. 439-445 . 

16 . Lison, D., S. Van Den Brûle, and G. Van 
Maele-Fabry, Cobalt and its compounds: update 
on genotoxic and carcinogenic activities. Critical 

reviews in toxicology, 2018. 48(7): p. 522-539 . 
17 . Annangi, B., et al., Long-term exposures 

to low doses of cobalt nanoparticles induce cell 
transformation enhanced by oxidative damage. 

Nanotoxicology, 2015. 9(2): p. 138-147 . 



02الی  11صفحات  1401بهار  9شماره  -های پایدارشیمی سبز و فناوری  
 

18 

 

18 . Wan, R., et al., Cobalt nanoparticles 
induce lung injury, DNA damage and mutations 

in mice. Particle and Fibre Toxicology, 2017. 
14(1): p. 1-15 . 

19 . Bourgois, A., et al., Nose-only 
inhalation exposures to alumina 

nanoparticles/hydrogen chloride gas mixtures 
induce strong pulmonary pro-inflammatory 

response. 2020 . 
20 . Kaur, P., et al., Synthesis and structural 

characterization of alumina nanoparticles. 
Phase Transitions, 2020. 93(6): p. 596-605 . 

21 . Rajan, Y.C., B.S. Inbaraj, and B.H. Chen, 
Synthesis and characterization of poly (γ-

glutamic acid)-based alumina nanoparticles 
with their protein adsorption efficiency and 

cytotoxicity towards human prostate cancer 
cells. RSC Advances, 2015. 5(20): p. 15126-

15139 . 
22 . Wagner, A.J., et al., Cellular interaction 

of different forms of aluminum nanoparticles in 
rat alveolar macrophages. The journal of 

physical chemistry B, 2007. 111(25): p. 7353-
7359 . 

23 . Alshatwi, A.A., et al., Al2O3 
nanoparticles induce mitochondria‐mediated 

cell death and upregulate the expression of 
signaling genes in human mesenchymal stem 

cells. Journal of biochemical and molecular 
toxicology, 2012. 26(11): p. 469-476 . 

24 . Kim, I.-S., M. Baek, and S.-J. Choi, 
Comparative cytotoxicity of Al2O3, CeO2, TiO2 

and ZnO nanoparticles to human lung cells. 
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 

2010. 10(5): p. 3453-3458 . 
25 . Saunders, Z., et al., Characterization of 

engineered alumina nanofibers and their 
colloidal properties in water. Journal of 

Nanoparticle Research, 2015. 17(3): p. 1-14 . 
26 . Shah, S.A., et al., Nanoscale-alumina 

induces oxidative stress and accelerates amyloid 
beta (Aβ) production in ICR female mice. 
Nanoscale, 2015. 7(37): p. 15225-15237 . 

27 . Huang, N., et al., Alumina nanoparticles 
alter rhythmic activities of local interneurons in 

the antennal lobe of Drosophila. 
Nanotoxicology, 2013. 7(2): p. 212-220 . 

28 . Oesterling, E., et al., Alumina 
nanoparticles induce expression of endothelial 

cell adhesion molecules. Toxicology letters, 
2008. 178(3): p. 160-166 . 

29 . Anand, A.S., et al., Aluminum oxide 
nanoparticles mediated toxicity, loss of 

appendages in progeny of Drosophila 
melanogaster on chronic exposure. 

Nanotoxicology, 2019. 13(7): p. 977-989 . 
30 . Balasubramanyam, A., et al., Evaluation 

of genotoxic effects of oral exposure to 
aluminum oxide nanomaterials in rat bone 

marrow. Mutation Research/Genetic Toxicology 
and Environmental Mutagenesis, 2009. 676(1-

2): p. 41-47 . 
31 . Rajeshwari, A., et al., Cytotoxicity of 

aluminum oxide nanoparticles on Allium cepa 
root tip—effects of oxidative stress generation 

and biouptake. Environmental Science and 
Pollution Research, 2015. 22(14): p. 11057-

11066 . 
32 . Farzanegi, P., et al., Effects of aerobic 

exercise on histopathology and toxicology of 
ZnO and nano ZnO in male rats. Toxicological & 

Environmental Chemistry, 2018. 100(1): p .103-
114 . 

33 . Faizan, M., et al., Zinc oxide 
nanoparticle-mediated changes in 

photosynthetic efficiency and antioxidant 
system of tomato plants. Photosynthetica, 

2018. 56(2): p. 678-686 . 
34 . Beegam, A., et al., Environmental fate 

of zinc oxide nanoparticles: risks and benefits. 
Toxicology-New Aspects to This Scientific 

Conundrum, 2016. 33 . 
35 . Sun, X., et al., ZnO twin-cones: 

synthesis, photoluminescence, and catalytic 
decomposition of ammonium perchlorate. 

Inorganic chemistry, 2008. 47(10): p. 4146-
4152 . 

36 . Vandebriel, R.J. and W.H. De Jong, A 
review of mammalian toxicity of ZnO 

nanoparticles. Nanotechnology, science and 
applications, 2012. 5: p. 61 . 

37 . Salem, W., et al., Antibacterial activity 
of silver and zinc nanoparticles against Vibrio 

cholerae and enterotoxic Escherichia coli. 



02الی  11صفحات  1401بهار  9شماره  -های پایدارشیمی سبز و فناوری  
 

19 

 

International Journal of Medical Microbiology, 
2015. 305(1): p. 85-95 . 

38 . Huai, Y., et al., Nanoparticle 
interactions with the tumor microenvironment. 

Bioconjugate chemistry, 2019. 30(9): p. 2247-
2263 . 

39 . Hsiao, I.-L. and Y.-J. Huang, Effects of 
various physicochemical characteristics on the 

toxicities of ZnO and TiO2 nanoparticles toward 
human lung epithelial cells. Science of the total 

environment, 2011. 409(7): p. 1219-1228 . 
40 . Kim, Y.H., et al., Alveolar epithelial cell 

injury due to zinc oxide nanoparticle exposure. 
American journal of respiratory and critical care 

medicine, 2010. 182(11): p. 1398-1409 . 
41 . Yang, X., et al., Endoplasmic reticulum 

stress and oxidative stress are involved in ZnO 
nanoparticle-induced hepatotoxicity. Toxicology 

letters, 2015. 234(1): p. 40-49 . 
42 . Shen, C., et al., Relating cytotoxicity, 

zinc ions, and reactive oxygen in ZnO 
nanoparticle–exposed human immune cells. 

Toxicological Sciences, 2013. 136(1): p. 120-130 . 
43 . Kumar, A., et al ,.Cellular uptake and 

mutagenic potential of metal oxide 
nanoparticles in bacterial cells. Chemosphere, 

2011. 83(8): p. 1124-1132 . 
44 . Iavicoli, I., et al., Toxicological effects of 

titanium dioxide nanoparticles: a review of in 
vitro mammalian studies. Eur Rev Med 
Pharmacol Sci, 2011. 15(5): p. 481-508 . 

45 . Cancer, I.A.f.R.o., Carbon black, 
titanium dioxide, and talc. Vol. 93. 2010: IARC 

Press, International Agency for Research on 
Cancer . 

46 . Acar, M., et al., Titanium dioxide 
nanoparticles induce cytotoxicity and reduce 

mitotic index in human amniotic fluid-derived 
cells. Human & experimental toxicology, 2015. 

34(1): p. 74-82 . 
47 . Carriere, M., M.-E. Arnal, and T. Douki, 

TiO2 genotoxicity: An update of the results 
published over the last six years. Mutation 

Research/Genetic Toxicology and 
Environmental Mutagenesis, 2020. 854: p. 

503198 . 
48 . An, H., et al., Oxidative damage 

induced by nano-titanium dioxide in rats and 

mice: a systematic review and meta-analysis. 
Biological trace element research, 2020. 194(1 :)

p. 184-202 . 
49 . Ferraro, S.A., et al., Neurotoxicity 

mediated by oxidative stress caused by titanium 
dioxide nanoparticles in human neuroblastoma 

(SH-SY5Y) cells. Journal of Trace Elements in 
Medicine and Biology, 2020. 57: p. 126413 . 

50 . Silva, R.M ,.et al., Biological response to 
nano-scale titanium dioxide (TiO2): role of 

particle dose, shape, and retention. Journal of 
Toxicology and Environmental Health, Part A, 

2013. 76(16): p. 953-972 . 
51 . Proquin, H., et al., Transcriptome 

changes in undifferentiated Caco-2 cells 
exposed to food-grade titanium dioxide (E171): 

Contribution of the nano-and micro-sized 
particles. Scientific reports, 2019. 9(1): p. 1-14 . 

52 . Naves, M.P.C., et al., Assessment of 
mutagenic, recombinogenic and carcinogenic 

potential of titanium dioxide nanocristals in 
somatic cells of Drosophila melanogaster. Food 
and Chemical Toxicology, 2018. 112: p. 273-281 . 

53 . Fujiwara, K., et al., Size-dependent 
toxicity of silica nano-particles to Chlorella 

kessleri. Journal of Environmental Science and 
Health, Part A, 2008. 43(10): p. 1167-1173 . 

54 . Li, Q., et al., Cytotoxicity and 
autophagy dysfunction induced by different 

sizes of silica particles in human bronchial 
epithelial BEAS-2B cells. Toxicology research, 

2016. 5(4): p. 1216-1228 . 
55 . Fujioka, K., et al., Effects of silica and 

titanium oxide particles on a human neural stem 
cell line: morphology, mitochondrial activity, 

and gene expression of differentiation markers. 
International journal of molecular sciences, 

2014. 15(7): p. 11742-11759 . 
56 . Passagne, I., et al., Implication of 

oxidative stress in size-dependent toxicity of 
silica nanoparticles in kidney cells. Toxicology, 

2012. 299(2-3): p. 112-124 . 
57 . Nishimori, H., et al., Silica nanoparticles 

as hepatotoxicants. European Journal of 
Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2009. 

72(3): p. 496-501 . 
58 . Nishimori, H., et al., Histological 

analysis of 70-nm silica particles-induced 



02الی  11صفحات  1401بهار  9شماره  -های پایدارشیمی سبز و فناوری  
 

20 

 

chronic toxicity in mice. European Journal of 
Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2009. 

72(3): p. 626-629 . 
59 . Bostan, H.B., et al., Cardiotoxicity of 

nano-particles. Life Sciences, 2016. 165: p. 91-
99 . 
60 . Napierska, D., et al., The nanosilica 

hazard: another variable entity. Particle and 
fibre toxicology, 2010. 7(1): p. 1-32 . 

61 . Fontana, C., et al., In vitro cell 
transformation induced by synthetic amorphous 
silica nanoparticles. Mutation Research/Genetic 

Toxicology and Environmental Mutagenesis, 
2017. 823: p. 22-27 . 

62 . Li, Y., et al., Blockage of TGF-α induced 
by spherical silica nanoparticles inhibits 
epithelial-mesenchymal transition and 

proliferation of human lung epithelial cells. 
BioMed research international, 2019. 2019 . 

63 . Azmi, M.A. and K.F. Shad, Role of 
nanostructure molecules in enhancing the 

bioavailability of oral drugs, in Nanostructures 
for novel therapy. 2017, Elsevier. p. 375-407 . 

64 . Ferdous, Z. and A. Nemmar, Health 
impact of silver nanoparticles: a review of the 
biodistribution and toxicity following various 

routes of exposure. International journal of 
molecular sciences, 2020. 21(7 :)p. 2375 . 

65 . Jiravova, J., et al., The effect of silver 
nanoparticles and silver ions on mammalian and 

plant cells in vitro. Food and Chemical 
Toxicology, 2016. 96: p. 50-61 . 

66 . Green, I.X., et al., Spectroscopic 
observation of dual catalytic sites during 

oxidation of CO on a Au/TiO2 catalyst. Science, 
2011. 333(6043): p. 736-739 . 

67 . Medici, S., et al. Gold nanoparticles and 
cancer: detection, diagnosis and therapy. in 

Seminars in Cancer Biology. 2021. Elsevier . 
68 . Dreaden, E.C., et al., The golden age: 

gold nanoparticles for biomedicine. Chemical 
Society Reviews, 2012. 41(7): p. 2740-2779 . 

69 . Sani, A., C. Cao, and D. Cui, Toxicity of 
gold nanoparticles (AuNPs): A review. 

Biochemistry and biophysics reports, 2021. 26: 
p. 100991 . 

70 . Yah, C.S., The toxicity of Gold 
Nanoparticles in relation to their physiochemical 

properties. Biomedical Research (0970-938X), 
2013. 24(3 .) 

71 . Niidome, T., et al., PEG-modified gold 
nanorods with a stealth character for in vivo 
applications. Journal of Controlled Release, 

2006. 114(3): p. 343-347 . 

 

 

 

 

 


