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توس��عة صنایع جدید همواره س��بب ورود ترکیب هاي زیان آوري به محیط زیس��ت مي شود که در برخي از موارد، اثر 
آن ها بر س��المت انس��ان و محیط زیس��ت جبران ناپذیر خواهد بود. نانو مواد به علت ویژگي هاي ممتاز الکتریکي، نوري، 
مکانیکي و ش��یمیایي در س��ال هاي اخیر توانسته اند توجه پژوهش��گران زیادي را به خود جلب کنند. در ایران نیز مسئلة 
آلودگي  زیس��ت محیطي به نانو ذره ها � که به تازگي وارد چرخة تولیدي صنایع کش��ور ش��ده اند � از اهمیت چشم گیري 
برخوردار است چرا که در صورت توجه به این مورد و انجام اقدامات درست در زمینة مدیریت این ترکیب هاي جدید، 
مي توان آلودگي هاي به وجود آمده را برطرف کرد. شناس��ایي اثرات س��ّمي نانوذره ها، رشته اي است که به مطالعة خطرات 
نانو مواد بر س��المت انس��ان مي پردازد. در بررس��ي اثرات نانو مواد بر سالمت انس��ان باید بین دو نوع نانوساختار به این 

شرح، تفاوت قائل شویم:
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چكیده 
فناوري نانو، عرصة نوظهوري اس��ت که هم زمان با افزایش س��هم آن در اقتصاد و زندگي، مانند هر فناوري 
دیگري مي تواند خطراتي را براي محیط زیس��ت و انس��ان دربرداشته باشد. ویژگي هاي وابسته به سطح و اندازة 
بسیار کوچک نانو ذره ها و نانو مواد سبب جابه جایي آسان آن ها مي شود و شاید همین ویژگي است که اثرهاي 

زیان بار احتمالي را بر سالمت انسان ها، جانوران و محیط زیست وارد مي کند.
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به دليل بزرگ بودن نسبت سطح به حجم، 
نانوذره ها با فرايندهاي زيستي كه در بدن رخ 

مي دهد برهم كنش نشان مي دهند و در رويارويي 
با بافت و مايع ها، به سرعت در سطح درشت 
مولكول هايي كه با آن ها برخورد مي كنند، 

جذب مي شوند
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 نانوذره هاي تثبیت شده، سطوحي که ساختار نانو دارند و قطعاتي )الکترونیکي، نوري، حسي و...( 
که از نانو ذرات ساخته شده یا به نوعي از نانو ذرات در ساخت آن ها استفاده شده است.

 نانوذره هاي آزاد، این نانوذره ها مي توانند ذره، عنصر یا ترکیب هاي ساده اي در مقیاس نانو باشند. 
همچنین یک نانوذره ممکن است ترکیب پیچیده اي از نانوذره هاي حاصل از یک عنصر خاص باشد 

که با مادة دیگري پوشیده شده است.
اگرچه نانو ذره هاي تثبیت ش��ده نیز مي توانند خطرناک باش��ند اما نگراني اصلي، بیش��تر متوجه 
نانوذره هاي آزاد است. اندازة بسیار کوچک نانو مواد بدین معناست که آن ها مي توانند بسیار راحت تر 
از ذره هاي بزرگ تر، وارد بدن انس��ان ش��وند. رفتار نانوذره ها براساس اندازه و شکل آن ها و همچنین 
واکنش سطح آن ها با سطح بافت است. از سوي دیگر، این مواد تجزیه ناپذیرند یا دیر تجزیه مي شوند 
و به دلیل بزرگ بودن نس��بت س��طح به حجم، نانوذره ها با فرایندهاي زیستي که در بدن رخ مي دهد 
برهم کنش نشان مي دهند و در رویارویي با بافت و مایع ها، به سرعت در سطح درشت مولکول هایي 

که با آن ها برخورد مي کنند، جذب مي شوند، شکل 1.

مایع بین سلولی

کلسترول

گلیکولیپید
گلیلو پروتئین

نانو ذره

کربو هیدرات

سیتوپالسم

برهم کنش نانو ذره ها با سطح سلول

شکل 1 مسیر احتمالی اندوسیتوز )جذب به درون سلول( نانوذره ها
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منابع نانوذره 
نانوذره ها را از دیدگاه منبع مي توان به س��ه 

دسته تقسیم کرد: 
 نانوذره هاي طبیعي این ذره ها به طور طبیعي 
و از راه هاي مختلف در طبیعت ایجاد و پراکنده 
مي شوند، مانند آتش س��وزي جنگل ها یا فوران 

آتشفشان ها.
 نانوذره هاي انساني این ذره ها اغلب، فراوردة 
جانبي، حاصل از فعالیت هاي انس��ان در صنعت 
هستند و معموالً منشأ آن ها، فعالیت هاي روزمرة 
بشر اس��ت. مانند دود سیگار، س��وزاندن زباله، 

سوختن شمع و... .
 نانوذره هاي مصنوعي که س��اختة دست بشر 
بوده، شامل نانوذره هاي مهندسي شده اند، مانند 

پلي فنول ها.

برخي از ویژگي هاي نانوذره ها
همان خواصي ک��ه نانوذره ها را مورد توجه 
قرار مي دهد، دلیل اصلي زیان آوربودن آن ها نیز 

محسوب مي شود. این خواص عبارت اند از: 
� واکنش پذیري زیاد

� بزرگ بودن نسبت سطح به حجم
� نفوذ زیاد.

با کاه��ش اندازه، نانوذره ها خواص منحصر 
به فردي نش��ان مي دهند. کاهش اندازه منجر به 

افزایش چشمگیر سطح ویژه و سطح انرژي آزاد 
گیبس مي ش��ود و با افزایش انرژي آزاد گیبس، 
واکنش پذیري ش��یمیایي افزایش مي یابد. در این 
حالت اس��ت که رفتار زیست شناختي نانوذره ها 
و اثر آن ها بر موجودات زنده متفاوت مي ش��ود. 
مطالعات اخیر در مورد اثرهاي زیست ش��ناختي 
نانوذره ها نش��ان مي دهد که برخي از این ذره ها، 
س��ّمیت باالیي دارن��د و به طور قوي س��المت 
انس��ان را تهدید مي کنند. نانوذره هایي که به طور 
تصادفي از راه هوا، خاک و آب در س��امانه هاي 
زن��ده  پخ��ش مي ش��وند، در آغاز ب��ه گیاهان و 
جانوران آس��یب مي زنند و در نهایت، به خطري 
براي انس��ان نیز تبدیل مي شوند. در سال 2004، 
گزارش داده ش��د که نانو لوله هاي کربني � یکي 
از پراس��تفاده ترین نانوذره هاي مهندس��ي ش��ده 
� ضایعات��ي غیرمعمولي در ری��ة موش ها ایجاد 

کرده، در جذب اکسیژن تداخل مي کنند.

سازوکار سّمیت نانوذره ها 
بنابر پژوهش ها، ذره هاي بس��یار ریز موادي 
مانند تیتانیم اکس��ید و کربن سیاه بسیار سّمي تر 
از ذره ه��اي بزرگ تر از هم��ان جنس و با همان 
ترکیب هستند و علت آن، اغلب براساس وجود 
فلز ه��اي واس��طة انتقالي روي س��طح برخي از 
ذره ه��اي نانومتري توضیح داده مي ش��ود که در 
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شناسايي اثرات سّمي 
نانوذره ها، رشته اي است كه 
به مطالعة خطرات نانو مواد بر 
سالمت انسان مي پردازد

شکل 2 نمایش تغییر خواص در نتیجة کوچک شدن ذره های یک ماده

1 nm ذره های طال
mp = 700 °C

λ 420 = جذب nm
رنگ: زرد � قهوه ای 

یک قطعه طال 
mp = 1064 °C

طالیی

20 nm ذره های طال با اندازة
mp = ~ 1000 °C
λ 521 = جذب nm

رنگ: سرخ

100 nm ذره های طال با اندازة
mp = ~ 1000 °C
λ 575 = جذب nm
رنگ: صورتی کم رنگ
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نتیج��ه، افزایش در قابلیت تولی��د رادیکال هاي 
آزاد را در تم��اس با عض��الت بدن در پي دارد. 
ذره هاي نانومتري یا خودبه خود س��ّمي اند، یا در 
صورتي که در مجاورت مواد دیگر قرار بگیرند، 
مي توانند س��ّمیت ایجاد کنند ب��ه این معني که، 
وقتي این ذره ها وارد سلول مي شوند، مواد سّمي 
را � ک��ه به آن ها چس��بیده اند � هم��راه با خود 
به داخل س��لول مي آورند. گفتني اس��ت که در 
بررسي عامل هاي تأثیرگذار بر سّمیت نانوذره ها 
مي توان به انحالل پذیري ذره، مساحت، شکل و 

فعالیت سطح اشاره کرد.
نانوذره ها از راه تنفس، جذب پوستي و بلع 

مي توانند وارد بدن شوند. 
برخ��ي روش ه��اي جلوگی��ري از اث��رات 

زیان آور نانوذره ها به این قرارند: 
 از تماس پوس��ت با نانوذره ها یا محلول هاي 
حاوي این ذره ها، باید جلوگیري ش��ود. به این 
منظ��ور، باید از دس��تکش، عینک ایمني و لباس 

آزمایشگاه استفاده شود.
 شست وش��وي دس��ت ها و رعایت بهداشت 

فردي در محیط آزمایشگاه
 دفع و انتقال زبالة نانوذره ها براس��اس اصول 

دفع زباله هاي شیمیایي خطرناک 
 کنترل آلودگي از راه بررس��ي وس��ایل مورد 
اس��تفاده در آزمایش ها قبل از اس��تفادة مجدد از 

آن ها.
بای��د گفت که با پیش��رفت س��ریع فناوري 
نانو و تجاري ش��دن فراورده هاي وابس��ته به آن، 
انسان ها بیشتر در معرض خطر نانومواد مهندسي 
ش��ده قرار مي گیرند. بنابرای��ن ایجاد یک مبناي 
علمي براي درک پتانس��یل س��ّمیت این مواد و 
رعای��ت اصول ایمني به هن��گام کارکردن با این 

مواد ضروري است.
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نانو لوله هاي كربنيـ  يكي از 
پراستفاده ترين نانوذره هاي 

مهندسي شدهـ  ضايعاتي 
غيرمعمولي در رية موش ها 

ايجاد كرده، در جذب اكسيژن 
تداخل مي كنند
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 نمایش چگونگی جای گیری نانو داروها در سلول و آزادشدن آنها پس از اثرگذاری


