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Toxicity of Nanomaterials and Saftey
Issues in Lab and Workplace

Siamak Ailpour1*and Mohammad Maleki Shahraki2

Inonative and ever increasing commerciall applications of nanomaterials have raised
the toxicity concerns of these materials usage. Besides, nanomaterials effects on

human health are not fully understood. The nanomaterials can be categeorized to metal
nanoparticles, metal oxide nanoparticles, carbon nanotubes, and quantum dots. These
nanomaterials have been used in various industries including comestics, textile, medi-
cal, food, and energy. Due to wide range of applications and unknown impacts on the
human body, it is required to consider the toxicity of nanomaterials. This study reviews
the toxicity of nanomaterials, mechanism of causing that, and important parameters
effect on the nanomaterials toxicity. Mechanisms of nanomaterials toxicity are clas-
sified to two groups namely, reactive oxygen species (ROS) and non-reactive oxgen
species (Non-ROS). Nanomaterials type, shape, size and stability affect the intensity
and mechanism of its toxicity. Among these parameters, the size of nanomaterials is
the most prominent. Both ROS and Non-ROS mechanisms are active while metal and
metal oxide nanoparticles are used. It is worth mentioning that in the carbon nanotubes
case, impurities cause the toxicity as well. Cadmium intensfies the toxicity effects for
quantum dots. Furthermore, guidelines are provided for decreasing the risk of contam-
ination by nanomaterials and impoving the safety issues in the lab and workplace.
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چکیده

شهرکی مالکی محمد علیپور سیامک

کلیدی واژگان
سمیت،
نانومواد،
نانوذرات،
کربنی، نانولوله
کوانتومی، نقاط
ایمنی

و کار محیط در ایمنی و نانومواد برسمیت مروری
آزمایشگاه

شهرکی٢ مالکی محمد و علیپور١* سیامک

روی بر مواد این سمی اثرات درمورد را نگرانی ها نانومواد، روزافزون تجاری و نوآورانه کاربردهای
کربنی نانولوله های فلزی، و اکسیدی نانوذرات به می توان را نانومواد است. برانگیخته انسان سالمتی
و آرایشی پوشاک، غذایی، مواد انرژی، قبیل از مختلف صنایع در که کرد تقسیم بندی کوانتومی نقاط و
نانومواد، سمیت روی بر شده انجام تحقیقات آخرین بر مروری مطالعه، این در دارند. کاربرد پزشکی
سمیت ایجاد مکانیزم می شود. پرداخته نانومواد این سمت میزان بر مؤثر عوامل و سمیت ایجاد مکانیزم
مکانیزم های و (ROS) مخفف صورت به یا اکسیژن فعال گونه های مکانیزم دسته دو به می توان را نانومواد
نانوماده، نوع به مکانیزم شدت و نوع که کرد تقسیم بندی (Non-ROS) اکسیژن فعال گونه های از غیر
طور به نانومواد سمیت ذرات اندازه کاهش با که طوری به است وابسته آن پایداری و شکل ذرات، اندازه
حالی در است فعال مکانیزم دو هر عموماً فلزی، اکسید و فلزی نانوذرات در می یابد. افزایش چشمگیری
نقاط در شد. خواهد سمیت سبب نانولوله ها در ناخالصی مکانیزم ها، این بر عالوه کربنی نانولوله های در که
دستورالعمل های نهایت، در کند. تشدید را سمی اثرات می تواند سمیت عامل عنوان به کادمیوم کوانتومی،

می شود. ارائه آزمایشگاه و کار محل در ایمنی و نانومواد با مواجهه خطر ریسک کاهش برای

مکاتبات. مسئول (*)
،s.alipour@maragheh.ac.ir ایمیل: ایران. مراغه، مراغه، دانشگاه فنی، دانشکده شیمی، مهندسی گروه ·١

٠۴١ ٣٧٢٧٨٩٠٠ تلفن:
ایران. مراغه، مراغه، دانشگاه فنی، دانشکده متالورژی، مهندسی گروه ·٢
٠۴١ ٣٧٢٧٨٩٠٠ تلفن: ،m.maleki.sh@maragheh.ac.ir ایمیل:



علمی مقاالت

گاه
یش

زما
وآ

کار
یط

مح
در

نی
ایم

و
واد

وم
نان

ت
یم

رس
یب

ور
مر

ان
ایر

می
عل

ای
ه ه

گا
یش

زما
رآ

ند
نوی

ای
ده

کر
روی

مه
لنا

ص
ف

مقدمه ١

شیمیایی ماده یک رساندن آسیب قابلیت به (Toxicity) مواد سمیت

به محققین تحقیقات از آنچه .[١٠] می شود اطالق زنده بافت های به

ضروری دسته دو به فیزولوژیک دیدگاه از می توان را مواد می آید دست

روی، آهن، مانند عناصری که کرد دسته بندی بدن برای غیرضروری و

عناصر سایر که حالی در می باشند ضروری گروه جزو ... و منیزیم

آن ها دوز اگر ضروری عناصر گروه در می باشند. غیرضروری گروه جزو

می شوند مسمومیت ایجاد سبب شود بیش تر خاصی حد از بدن در

غیر عناصر از برخی است. شده مشاهده روی و مس مسمومیت که

دارند وجود نیز کادمیوم سرب، قبیل از سنگین عناصر نظیر ضرروی

بدن وارد مختلف طریقه های به که صورتی در و هستند سمی بسیار که

به منجر حتی که شد خواهند شدیدی مسمومیت های ایجاد سبب شوند

آلی و اکسیدی ترکیبات سایر روی بر مطالعات می شوند. میر و مرگ

آن ها سمیت مورد در کافی اطالعات و است شده انجام فراوانی به نیز

.[٩] دارد وجود

گسترده ترین از یکی نانو فناوری ورود با حاضر حال در

است. گرفته شکل اقتصادی و صنعتی کاربردی، تحقیقاتی، زمینه های

اساس بر که است نانومواد به مربوط نانوفناوری حوزه گسترده ترین

ابعاد در اندازه ای بعد یک در حداقل که هستند موادی نانومواد، تعریف،

سه نانومواد دسته سه به نانومواد اساس این بر باشند. داشته نانومتری

یک و نانولوله ها و نانومیله ها جمله از بعدی دو نانوذرات، مانند بعدی

تحقیقاتی سریع رشد به توجه با .[۴] می شوند تقسیم نازک ها الیه بعدی

و غذایی صنایع پوشاک، صنعت، در آن ها کاربرد و نانومواد تجاری و

و نانومواد سمیت با ارتباط در نگرانی ها مهم ترین از یکی دارویی،

است شده مطرح زیست محیط و انسان سالمتی بر آن ها منفی تأثیر

سال در انسان سالمتی بر نانوذرات تأثیر از گزارش اولین البته .[١۶]

در که کارخانه کارگر دو مرگ اعالم از پس و شد اعالم میالدی ٢٠٠٩

بحث که طوری به [٢١] یافته فزونی نگرانی ها بودند نانومواد معرض

.[٨] است یافته افزایش نانومواد سمیت مورد در علمی جدل های و

که است افرادی به معطوف نانومواد سمیت مورد در نگرانی ها بیش تر

یا هستند مواجه نانومواد با کارگران و محققان مانند تولید فرایند در

حال در محققین می باشند. نانومواد حاوی محصوالت کنندگان مصرف

تحقیقات و هستند نانومواد سمی اثرات بررسی حال در شدت به حاضر

آخرین بر مروری حاضر، مقاله از هدف است گرفته صورت گسترده ای

به نانومواد مهم ترین ورود نحوه زمینه در نتایج و اخیر دستاوردهای

عنوان به می تواند که می باشد نانومواد سمی اثرات و کار و ساز بدن،

باشد. احتیاطی اقدامات و نانومواد از استفاده برای راهنمایی و مرجع

بدن به نانومواد ورود روش ٢

نانوذرات، استنشاق به می توان بدن به نانوذرات ورود روش های از

میان در که کرد اشاره نانوذرات تزریق و خوراکی پوست، با تماس

بدن به نانوذرات ورود طرق اصلی ترین از یکی استنشاق روش ها، این

نانوذرات کننده فیلتر اولین عنوان به خود تنفسی دستگاه البته می باشد.

از برخی عبور احتمال نانوذرات اندازه به توجه با اما می کند عمل

نانوذرات شدن فیلتر این، بر عالوه است زیاد شش ها از نانوذرات

دو .[٨] می شود ریه ها در جدی آسیب های ایجاد سبب شش ها در

نانوذرات تولیدی شرکت های کارگران و آزمایشگاه ها در محققین گروه

دارند قرار نانومواد مسمومیت از ناشی خطرات بیش ترین معرض در

به را پیشگیری و احتیاط بیش ترین گروه ها این که است الزم بنابراین

است شده گزارش چند هر پوستی، تماس های در .[٢٨] آورند عمل

زنده اپیدرم الیه از نمی توانند نانومتر ٢٠ از بزرگ تر ابعاد با ذرات که

ضمائم از بتوانند نانوذرات از مقداری که است ممکن اما کنند عبور

در خونی رگ های به را خود و کنند نفوذ مو کنار مسیر نظیر پوستی

که است ممکن این بر عالوه شوند. آسیب سبب و برسانند درم الیه

ورود تسریع سبب که باشد بریدگی یا خراشیدگی شامل پوست خود

گوارشی سیستم در نانومتری ذرات .[١٩ ،٢] می شود بدن به نانوذرات

می شوند خون جذب بسادگی پوستی و تنفسی سیستم با مقایسه در

سیستم پوششی سلول های در غذایی مواد جذب از ناشی امر این که

گزارش خون به نانوذرات ورود از پس حال هر به .[١۴] است گوارشی

.[٣] اند کرده رسوب کبد و مغز قلب، در نانوذرات که شده

نانومواد سمیت ایجاد کار و ساز ٣

درون تنی صورت دو به نانوذرات سمیت ایجاد کار و ساز مطالعه

آزمایشات که است. شده انجام (In-Vivo) برون تنی و (In-Vivo)

مورد در سپس و می شود انجام حیوانات مورد در ابتدا در درون تنی

می شود دیده مختلف مقاالت مطالعه با .[٢٠] می گیرد انجام انسان

..........................................................................................................................................................................................................................................................٧١
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و درون تنی آزمایش حالت دو هر در سمیت ایجاد کار و ساز که

اکسیژن فعال گونه های کار و ساز دسته دو به می توان را برون تنی

و ساز و ROS مخفف صورت به یا (Reactive Oxygen Species)

کرد تقسیم بندی (Non-ROS) اکسیژن فعال گونه های از غیر کار های

.[۶ ،۵]

آزاد رادیکال های (ROS) اکسیژن فعال گونه های کار و ساز در

ترکیبات دیگر با واکنش به شدید تمایل آزاد، الکترون داشتن دلیل به

اکسیدان ها مهم ترین از می کنند. عمل اکسیدان عامل عنوان به و داشته

اکسیژن فعال گونه های به می توان اکسیداتیو آسیب اصلی عامل و

مولکول های تمام به (ROS) اکسیژن فعال گونه های نمود. اشاره

داخلی منابع از که می شود گفته اکسیژن حاوی آزاد رادیکال های یا

سلول های زوم ها، پراکسی میتوکندری، به می توان آن کننده تولید

کننده ایجاد خارجی منابع از و کرد اشاره نوتروفیل ها و التهابی

سیگار دود نوری، پرتوهای و اشعه ها محیطی، آلودگی های به می توان

اکسیژن فعال گونه های نمود. اشاره شیمیایی ترکیبات هم چنین و

و (OH−) هیدروکسیل رادیکال ،(O−٢) آنیون سوپراکسید شامل

هیدروژن پراکسید رادیکال که می باشد (H٢O٢)
−٢ هیدروژن پراکسید

اکسیژن فعال گونه های سایر به نسبت بیش تری واکنش پذیری از

آنتی اکسیدان ها ROSها، برابر در بدن دفاعی سیستم است. برخوردار

و آزاد رادیکال های یا اکسیژنی فعال گونه های حذف طریق از که هستند

ایمنی سیستم در مهمی نقش اکسایش-احیا واکنش در تعادل برقراری

سوپر کاتاالز، نظیر آنزیمی گونه دو به آنتی اکسیدان ها می کنند. ایفا بدن

آلبومین، ،C و A ویتامین های قبیل از آنزیمی غیر و دیسموتاز اکسید

تجزیه سبب آنتی اکسیدان ها می شوند. دسته بندی غیره و تیوردوکسین

تعادل عدم صورت در می شوند. آب به هیدروکسیل ها و پراکسید ها

حمله آزاد، رادیکال های غلبه و آنتی اکسیدان ها و آزاد رادیکال های

این به که می شود شروع بدن اندام های به آزاد رادیکال های بیولوژیک

بافتی آسیب های سبب که می شود اطالق اکسیداتیو استرس فرایند

آسیب به می توان آزاد رادیکال های بافتی آسیب های جمله از می شود.

DNA به آسیب پروتئین، الکتریکی بار تعادل عدم سلولی، غشاء به

ویژه به آزاد رادیکال های نمود. اشاره میتوکندری غشاء به آسیب و

هدایت و پیام رسانی مختلف مسیرهای طریق از اکسیژن فعال گونه های

می تواند میتوژنیک، مسیرهای و رشد عامل های جمله از بدن در پیام

خود کنترل تحت را تکثیر و رشد مانند سلولی فرآیندهای از بسیاری

و توموری توده های ایجاد در سلولی بی رویه رشد تحریک با و درآورده

.[١٧ ،٧] کند ایفا مهمی نقش سرطان زایی، فرآیند شروع

که ،(Non-ROS) اکسیژن فعال گونه های از غیر کار های و ساز

تجمع فلزی، یون های شدن آزاد شامل سمیت کار و ساز نوع این در

نانوذرات ورود و سلول ها سطح روی بر نانومتری ذرات حد از بیش

نانومواد از برخی خود سمیت و سلول هسته و سیتوپالسم بداخل

نانوذرات رفتار داشت نظر مد باید بخش این در که نکته ای می باشد.

نانوذرات این سمیت که است ممکن که می باشد پیچیده سیستم های در

.[٢٠] بالعکس یا و دهد افزایش برابر چندین را

نانومواد سمی اثرات ۴

نانوذرات ١ . ۴

به که می باشند نانومواد مهم ترین از فلزی و فلزی اکسید ذرات نانو

الکترونیک، قطعات قبیل از مختلفی کاربردهای در گسترده ای صورت

حسگرها، زیست دارویی، و بیولوژیکی سیستم های غذایی، صنایع

صورت به بهداشتی و دارویی آرایشی، محصوالت آب، تصفیه وسایل

اکسید ،(TiO2) تیتانیوم اکسید نانوذرات می شوند. استفاده تجاری

و (Al2O3) آلومینوم اکسید ،(Fe2O3) آهن اکسید ،(ZnO) روی

کاربرد بیش ترین که هستند اکسیدی موادی جزو (SnO2) قلع اکسید

اکسید نانوذرات سمیت بررسی دارند. اکسیدی نانوذرات میان در را

مطالعاتی رشد سریع ترین از که است تحقیقاتی حوزه های از یکی فلزی

نانوذرات متنوع کاربرد از ناشی امر این که است برخوردار تحقیقاتی و

می باشد.

آن کار و ساز و نانوذرات بیولوژیکی تأثیرات سیستماتیک مطالعه

کاربرد بلکه می کند محافظت را زیست محیط و انسان سالمتی تنها نه

در می دهد. افزایش را مختلف کاربردهای در اکسیدی نانوذرات ایمن

اکسید روی، اکسید تیتانیوم، اکسید نانوذرات سمیت بررسی به ادامه

محققین تحقیقات به توجه با قلع اکسید و آلومینیوم اکسید آهن،

کریستالی ساختار با رنگ سفید پودر تیتانیوم اکسید می شود. پرداخته

این پودر عموماً و می شود استفاده متنوعی کاربردهای در آناتاز و روتایل

می شود. دسته بندی کم بسیار سمیت با یا غیرسمی پودرهای جزو ماده

کاربردهای در نانومتری تیتانیوم اکسید کاربرد نانوفناوری، توسعه با

اساس بر است. یافته افزایش نیز جدید زمینه های و قبلی گسترده

سایر از تیتانیوم اکسید نانوذرات تولید آمریکا، نانوتکنولوژی سازمان
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نانوذرات سمیت بررسی بنابراین است بوده بیش تر جهان در نانومواد

برون تنی، تحقیقات در دارد. زیادی بسیار اهمیت تیتانیوم اکسید

است نشده گزارش سلول ها بر تیتانیوم نانوذرات از یکسانی تأثیر

سمیت گونه هیچ نانومتری ذرات شده، انجام تحقیقات از برخی در

بر محققین از دیگر برخی که حالی در ندادند. نشان خود از خاصی

که طوری به دارند کید تأ سلول ها روی بر نانوذرات این سمیت اثر

در میتوکندری فعالیت کاهش سبب تیتانیوم اکسید نانومتری ذرات

می شود. انسان لنفوسیت های

مورفولوژی، اندازه، تأثیر از ناشی نتایج اختالف این می رسد نظر به

نانومتری ذرات غلظت و پراکنده سازی نحوه سطح، شیمیایی خواص

اندازه با تیتانیوم اکسید نانوذرات تأثیر مطالعه ای در .[٢۶] باشد بوده

نانومتری ۵ اندازه در که کردند مشاهده و کردند بررسی را نانومتر ٣٢ و ۵

آسیب سبب که دادند نشان سمی رفتار خود از تیتانیوم اکسید ذرات

جمع بندی اینگونه می توان حال هر به .[٣٠] است شده میتوکندری به

باالی مقادیر اما می باشد کم تیتانیوم اکسید نانوذرات سمیت اثر که کرد

می شود. سلول ها و بافت ها به آسیب سبب آن

مواد صنایع در اکسیدی مواد پرمصرف ترین از یکی روی اکسید

برون تنی تحقیقات در است. انرژی و الکترونیک غذایی، آرایشی،

سایر با مقایسه در روی اکسید نانوذرات سمیت که است شده مشاهده

دوز در سلول ها که طوری به است بیش تر بسیار اکسیدی نانوذارت

آزمایش در که حالی در شده اند مرگ دچار لیتر در گرم میلی ٢٠ اعمالی

مرگ دچار لیتر بر گرم میلی ٢٠٠ دوز اعمال از پس تیتانیوم اکسید با

کار های و ساز از یکی ROS واکنش های منابع در .[٢٧] اند شده

حال عین در و است شده معرفی روی اکسید نانوذرات سمیت اصلی

سلول ها تخریب در دیگر کار و ساز عنوان به Zn+٢ های یون شدن آزاد

روی اکسید نانوذرات سمیت در باید که نکته ای .[٢٩] است شده بیان

شکل، اندازه، تأثیر گیرد توجه مورد تیتانیوم اکسید نانوذرات مشابه نیز

می باشد. نانوذرات این پایداری و مورفولوژی

نشان روی اکسید نانوذرات تأثیر با ارتباط در درون تنی تحقیقات

الیه های از عبور قابلیت روی اکسید نانوذرات خوشبختانه که است داده

می مانند باقی پوستی اولیه الیه های همان در و ندارند را پوست مختلف

.[١١] شوند اندام ها سایر و خون جریان وارد نمی توانند و

این ماندن باقی که است این نمود توجه آن به باید که نکته ای اما

خواهد پوست در سمیت از جدیدی نوع ایجاد سبب پوست در نانوذرات

است. (Phototoxicity) نوری سمیت خاصیت از ناشی که شد

دارای که خورشید نور از فوتون های جذب شامل نوری سمیت

طی در که می باشد است روی اکسید نانوذرات انرژی باند معادل انرژی

ROS واکنش های متعاقباً که می شود ایجاد الکترون-حفره زوج آن

می شود پوستی سلول های بر مخرب تأثیرات سبب و می افتد اتفاق

استفاده گسترده ای صورت به غذایی صنایع در روی اکسید .[١٢]

بدن وارد بلع طریق از که نانوذراتی که است شده مشاهده می شود.

استفاده در بنابراین داشته اند بافت ها و سلول ها بر مخربی اثرات شده اند

توجه آن جدی خطرات به باید غذایی صنایع در روی اکسید نانوذرات از

.[٢۶] نمود

اکسید نانوذرات مغناطیسی و فیزیکی-شیمیایی خواص دلیل به

که می باشند نانوذرات شگفت انگیزترین از یکی نانوذرات این آهن،

بیوسنسور، دارو، رهایش نظیر فراوانی بالقوه و بالفعل کاربردهای

این برون تنی اثر مورد در زیادی تحقیقات هستند دارا را هاپیرترمیا

شدن آزاد و ROS واکنش های که شده دیده و شده انجام نانوذرات

تحقیقات اما است نانوذرات این سمیت غالب کار های و ساز از یون

داده نشان را متناقضی سمی اثرات و شده انجام ندرت به درون تنی

است.

در نانوذرات این سمیت بر شده انجام مطالعات بر مروری با

کلی جمع بندی یک به نمی توان که می شود دیده مختلف تحقیقات

داده پوشش آهن اکسید نانوذرات سمیت است واضح آنچه اما رسید

مورد در نهایت در است. بیش تر شده داده پوشش نانوذرات از نشده

اما است پایین سمیت شان اثر که گفت می توان آهن اکسید نانوذرات

صورت الزم احتیاط باید مستقیم تزریق دلیل به دارویی کاربردهای در

.[٢۵] گیرد

آلومینیوم اکسید ،(SnO٢) قلع اکسید نظیر فلزات اکسید سایر

و گرفتند قرار بررسی مورد نیز (In٢O٣) ایندیوم اکسید و (Al٢O٣)

است تیتانیوم اکسید از پایین تر بسیار اکسید این سمیت که شده دیده

زیرا می باشد سلول ها برابر در نانوذرات این محدود عملکرد از ناشی که

و هستند برخوردار کمی سوسپانسیونی پایداری از نانومتری مواد این

.[١٨] دارند شدن گلومره آ به شدیدی تمایل

آنتی خاصیت دلیل به طال و نقره نانوذرات فلزی نانوذرات میان در

زیستی، حسگرهای در و شده اند گرفته قرار بسیاری توجه مورد باکتریال

گزارش می شود. استفاده بهداشتی آرایشی لوازم و پزشکی وسایل
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سبب برون تنی و درون تنی آزمایشات در نقره نانوذرات که است شده

برابر ١٠ تا ROS واکنش های که طوری به می شوند ROS واکنش های

حدود در نقره نانوذرات دوز میزان که صورتی در یابد افزایش می تواند

سبب التهاب که باشد نانومتر ١٠ حدود در ذرات اندازه با ۵٠µg/ml

.[٢٣] شد خواهد بافت در

ویژگی هایی با که هستند نانوذرات پایدارترین از طال نانوذرات

و اندازه به وابسته الکتریکی خواص کوانتومی، اندازه اثر جمله از

علوم و شیمیایی واکنش های کاتالیزور کاربردهای در مغناطیسی خواص

در طال نانوذرات اهمیت به توجه با می شود. استفاده پزشکی زیست

نانوذرات این سمیت مورد در بسیاری تحقیقات زیستی، سیستم های

طال نانوذرات سمیت اساسی کار و ساز گفت می توان که شده انجام

در که حالی در است ROS واکنش های درون تنی سیستم های در

اندام های تمامی به نانوذرات که است شده دیده درون تنی بررسی های

ایمنی سیستم به آسیب سبب و کرده نفوذ کلیه کبد، قلب، نظیر بدن

نانوذرات این سمیت که داشت توجه باید که نکته ای اما می شوند. بدن

نانوذرات این سطحی بار و ظاهری شکل نانوذرات، اندازه به وابسته

.[١٣] می باشد

نانوذرات، سمیت کار های و ساز از کلی شماتیک ١ شکل در

سیتوپالسم، سلول، غشاء قبیل از انسان سلول اجزا بر آن ها تأثیر

اندام ها سایر و DNA کروموزوم، شامل که سلول هسته میتوکندری،

است. شده ارائه برون تنی و درون آزمایشات در

و فلزی اکسید نانوذرات سمیت کارهای و ساز از کلی شمایی :١ شکل
درون آزمایشات در را اندام ها سایر و سلول اجزا بر آن ها تأثیر فلزی،

[٢۶] برون تنی و

کربنی لوله های نانو ٢ . ۴

مکانیکی، الکتریکی، بی همتای خواص دلیل به کربنی نانولوله های

کاربردهای در و گرفته اند قرار بسیاری توجه مورد فیزیکی و شیمیایی

متنوع و وسیع کاربرد به توجه با می شوند. استفاده متنوعی و مختلف

و دارد فزاینده ای رشد نیز مواد این تولید میزان کربنی، نانولوله های

مختلف گروه های در مواد این با مواجهه ریسک که خواهد سبب این

سمیت روی بر مختلفی تحقیقات امر، این به توجه با یابد. افزایش

است. گرفته صورت کربنی نانولوله های

ناخالصی های از ناشی کربنی نانوله های سمیت مکانیزیم

نانولوله ها، طول نانولوله ها، به متصل عاملی گروه های کربنی، نانوله های

نظیر ناخالصی هایی می باشد. آن ها بودن الیه چند و شدن گلومره آ

از دارند وجود تجاری نانولوله های در عموماً که وآهن نیکل کبالت،

واکنش های ایجاد سبب و می شوند ایجاد نانولوله سنتز روش و فرایند

ناخالصی، حذف بمنظور اگر حتی می شوند. یون شدن آزاد یا و ROS

نانولوله ها دیگر فرایند طی در مجدداً شوند شویی اسید کربنی نانوله های

در نانولوله ها راحتر و بیش تر توزیع سبب تا می کنند دار عامل را

به نسبت آن ها سمیت که چند هر شود. بدن مختلف اندام های

سمیت در دیگر مهم فاکتور است. کمتر نشده تصفیه کربنی نانولوله های

نانولوله ها این طول چه هر که هاست نانولوله طول کربنی، نانولوله های

شدن گلومره آ قابلیت چقدر هر می شود. بیش تر آن سمیت باشد بیش تر

سمیت اثر نانوذرات، گلومره آ خالف بر شود بیش تر کربنی لوله های نانو

تک نانولوله های که است شده گزارش هم چنین داشت. خواهد بیش تری

هستند. دیواره چند لوله های نانو از سمی تر دیواره

عامل کربنی نانولوله های می شود مشاهده ٢ شکل در که همانطور

ایجاد سبب آن ها ناخالصی که چند هر ندارند سلول بر تأثیری دار

مرگ سبب گلومره آ و طویل کربنی لوله های نانو اما می شود سمیت

.[١۵] می شوند سلول

کوانتومی نقاط ٣ . ۴

نانومتر) ١٠-١) نانو ابعاد در هادی نیمه بلورهای کوانتومی، نقاط

هسته که می باشند، هادی نیمه پوسته و هسته ساختار شامل که هستند

که حالی در می شود انتخاب GaAs و PbS ،CdSe نظیر موادی از

باشد. ZnS نظیر ترکیباتی از می تواند پوسته
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سلول یک در کربنی نانولوله های فیزیکی مشخصات تأثیر :٢ شکل
[١۵]

سلول های نوری، نشردهنده دیودهای کاربردهای در کوانتومی نقاط

از تصویربرداری و درمانی فتودینامیک دارو، رهایش خورشیدی،

می گیرند. قرار استفاده مورد زیستی بافت های

کوانتومی نقاط سمیت دلیل به که باورند این بر محققان از بسیاری

نقاط زیرا نمود استفاده بیماران درمان برای کوانتومی نقاط از نباید

ممکن بنابراین و هستند سمی بسیار برون تنی آزمایشات در کوانتومی

نقاط اینکه دلیل به این، بر عالوه باشند. سمی نیز بدن برای است

نقاط سایر است ممکن که گفت می توان هستند سمی CdSe کوانتومی

کوانتومی نقاط که اینجاست جالب نکته اما باشند. سمی نیز کوانتومی

نشان خود از سمیتی گونه هیچ حیوانات در درون تنی تحقیقات در

مدت به بدن در کوانتومی نقاط بودن معلق به توجه با اما ندادند.

زمان گذشت از پس نانومواد این سمی اثرات است ممکن طوالنی،

.[٢۴] شود مشخص طوالنی

عوامل تحت کوانتومی نقاط از کادمیوم رهایش مکانیزم های

فرابنفش تابش معرض در گیری قرار و اکسنده عامل نظیر مختلف

در ROS واکنش های هم چنین است. شده داده نشان الف ٣ شکل در

دات ها کوانتوم سمیت تأثیر و ب ٣ شکل در دات کوانتوم حضور اثر

است. شده ارائه ج ٣ شکل در آال قزل ماهی روی بر

محیط در نانومواد با ارتباط در ایمنی مباحث ۵
کار

باید نانومواد، سم شناسی مورد در متناقض گاه اطالعات به توجه با

اقدامات و گرفت نظر در باال سمی ریسک با موادی را نانومواد

نتیجه مطالعه این از که مهمی بسیار که نکته ای و داد انجام را احتیاطی

افزایش ذرات اندازه کاهش با نانومواد سمیت که است این می شود

سمی که موادی حتی که طوری به داشت خواهد چشمگیری بسیار

داشت. خواهند شدن سمی قابلیت نیستند

سزایی به کمک تهویه سیستم نانوایمنی، دستورالعمل اساس بر

و دارد آزمایشگاه و کار محیط در هوا در معلق نانوذرات حذف در

چشمگیری کاهش بدن به را استنشاق طریق از نانومواد ورود می تواند

یا HEPA فیلترهای حاوی تهویه سیستم های که است بهتر البته دهد

کنند. فیلتر خوبی به را نانوذرات بتوانند که باشند UPEA

عوامل تأثیر تحت کوانتومی نقاط از کادمیوم رهایش الف) :٣ شکل
تأثیر ج) کوانتوم نقاط حضور در فعال اکسیژن گونه ایجاد ب) مختلف

[٢۴] آال قزل ماهی فقرات ستون انحنای بر کوانتومی نقاط

نانومواد با فعالیتی گونه هر که می شود پیشنهاد این بر عالوه

برای پلیمری بلند دستکش های از و شود انجام گالوباکس داخل در

از می توان هم چنین شود. استفاده پوست طریق از ورود از جلوگیری

شدن آلوده صورت در کرد. استفاده صورت تمام پوشاننده ماسک های

دیوارها، کار، محیط تمیزکاری شود. شسته آب با پوست سریعاً پوست،

استفاده یا روش تر به نانومواد با مواجهه کاهش برای نیز تجهیزات

آزمایشات هم چنین است. شده توصیه نیز HEPA های مکنده از

اکسیداتیو، تنش آنتی اکسیدان ها، میزان سطح قبیل از پرسنل دوره ای

کاهش و ایمنی اصول رعایت شود. انجام ریوی و قلبی بیماری های

بر عالوه باشد. مفید می تواند نانومواد معرض در قرارگیری زمان مدت

خطرناک مواد عنوان تحت را نانومواد به آلوده وسایل یا مواد کلیه این

.[٢٢ ،١] نمود دفع خطرناک بالقوه یا
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نتیجه گیری ۶

سم شناسی مورد در متناقض گاه گزارش های دلیل به هنوز، که چند هر

اما کرد نتیجه گیری آن ها سمیت در کلی صورت به نمی توان نانومواد

است این است شده اشاره آن به تحقیقات همه در و است روشن آنچه

قابل طور به دوز افزایش و نانوذرات اندازه کاهش با نانومواد سمیت که

نیستند سمی که نانوموادی حتی که طوری به می یابد افزایش مالحظه ای

می دهند. نشان اندازه کاهش با خود از شدیدی سمی و مضر رفتار

گرفت نظر در باال سمی ریسک با موادی را نانومواد باید بنابراین

فیلترهای با تهویه سیستم از استفاده قبیل از احتیاطی اقدامات و

کردن کار حین در گالوباکس و دستکش ماسک، از استفاده مناسب،

به آلوده وسایل یا مواد کلیه این بر عالوه داد. انجام را مواد این با

نمود. دفع خطرناک بالقوه یا خطرناک مواد عنوان تحت را نانومواد
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