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 چكيده
 محيطي زيست مخاطرات وجود از حاكي شواهد برخي .است نگرفته صورت نانو ذرات زيستي پيامدهاي مورد در كافي تحقيقات تاكنون .است داشته پي در زيادي هزينه هاي نوين فناوري هاي محيطي زيست پيامدهاي به توجه در گذشته ناكامي هاي

 فيزيكي، غيرمعمول ويژگي هاي نانو اندازه در مواد .يابند تجمع غذايي زنجيره هاي باالي سطوح در خصوص به زنده موجودات بدن در كه مي رود انتظار و نمي شوند زيستي تجزيه دچار نانو ذرات اكثر .است نانو اندازه در مواد كاربرد بر مترتب
 .پذيرد صورت ايمن و مسئوالنه چارچوبي در نانو فناوري توسعه است ضروري رو اين از .باشد متفاوت معمول اندازه در آنها خصوصيات با توجهي قابل ميزان به است ممكن كه مي دهند، بروز خود از بيولوژيكي و شيميايي

 مقدمه
  مورد در گذشته به نگاهي .دارد طوالني سابقه زيست محيط به خطرآفرين مصنوعي مواد نمودن وارد در بشر

  كرد رعايت را احتياط جانب مي بايست نانو فناوري از استفاده در كه مي سازد روشن فناوري ها، ساير تبعات
 مطلوب را نانو ذرات از تجاري استفاده كه قابليت هايي و صفات همان كه داشت توجه بايد .)2011 رابينسون،(

 ذرات .نمايد خطرآفرين معمولي اندازه داراي مشابه تركيبات با مقايسه در را آنها مي تواند ديگر سوي از مي سازد
  از عبور ريه، به ورود به قادر ترتيب بدين هستند؛ متحرك زيادي بسيار ميزان به بودن، ريز خيلي دليل به نانو

 به محدوديتي بدون دسترسي بدن به ورود محض به نانو ذرات .هستند پوست درون به نفوذ و سلولي غشاهاي
 داشته پي در سلولي آسيب هاي است ممكن و داشته جنين خون گردش حتي و مغز، قبيل از اندام ها و بافت ها همه
 و آسم بيمار خطر نانو، ذرات استنشاق كه است داده نشان مطالعات .هستيم بي اطالع انها از فعالً ما كه باشند

 .)2007 ساس،( مي دهد افزايش را تنفسي بيماري هاي و مغزي سكته قلبي، حمله هاي از ناشي مرگ ومير
 توسعه حال در آن پيامدهاي و اثرات از ما شناخت از فراتر سرعتي با نانو فناوري نوين، فناوري هاي ساير همانند
  پيامدهاي مي تواند آنها درازمدت و كوتاه مدت اثرات از كافي آگاهي بدون طبيعت در مصنوعات رهاسازي .است
 پي در ويژه اي نگراني خصوصيت دو بودن دارا به توجه با نانو مصنوعات .باشد داشته پي در ناپذيري جبران
 پيش بيني قابل معمولي اندازه در آنها رفتار براساس و است پيش بيني غيرقابل نانو سطح در مواد رفتار :دارند
 گام بي شك .)2011 رابينسون،( هستند سلولي غشاهاي از عبور به قادر ريز بسيار اندازه دليل به نانو ذرات .نيست

 .باشد داشته پي در مخاطراتي مي تواند نيست، روشن چندان آن انتهاي كه مسيري در زياد سرعت با برداشتن
 معرض در قرارگيري اصلي مسير استنشاق دارند، قرار نانو ذرات معرض در خشكي در كه موجوداتي مورد در

 جذب كه صورتي در .مي يابند انتقال هوا طريق از عمدتاً ذرات اين زيرا است، هدف كليدي اندام ريه و نانو ذرات
 آب زي، موجودات مورد در .باشد هدف اندام هاي جمله از مي تواند نيز مغز افتد، اتفاق بوياي عصب هاي طريق از

  شمار به هدف اصلي اندام تنفس سيستم و مي شود محسوب نانو ذرات معرض در قرارگيري اصلي مسير آب
 .)2009 آلدريچ، و كلوگ( مي رود
  سازگاري و احتمالي سميت است الزم آنها عمل آوري فرآيندهاي و غذايي مواد به نانو ذرات كردن وارد از پيش

 تركيبات اين احتمال خطر سطح تعيين به نسبت بايد موادي چنين توسعه از قبل و گيرد قرار ارزيابي مورد زيستي
  در قرارگيري خطر مختلف بخشهاي در نانو فناوري توسعه افزايش با .)2006 همكاران، و اسمارت( شود اقدام

   .)2005 اوبردورستر،( مي شود بيشتر تركيبات اين معرض
  

 نانو ذرات سميت مكانيسم هاي

 سميت نهايت در و التهابي پاسخ تحريك ،)2007 دوفين، ؛2006 همكاران، و ايكسيا( فعال اكسژن انواع توليد
 .مي رود شمار به نانو ذرات سميت عمل مكانيسم )2007 همكاران، و فوكاود ؛2007 همكاران، و براون( سلولي
 مناسبي معيار اكسيداتيو تنش و فعال اكسيژن انواع توليد اندازه گيري كه كردند عنوان )2006( همكاران و ايكسيا
 فلزي، اكسيد فلزي،( نانو ذرات انواع با آزمايشگاهي مطالعات .مي شود محسوب نانو ذرات سميت ارزيابي براي
  واكنش هاي به منجر اكسيداتيو تنش گوياي مختلف سلول هاي روي )سيليكا و كربن لوله هاي نانو تيتانيوم، اكسيد
  طور به .است پاسخي چنين عامل نانو ذرات شيميايي تركيب و زياد ويژه سطح كه مي رسد نظر به .است التهابي
 بر در را كمتري حجم كوچك تر ذرات .مي يابد افزايش آنها اندازه كاهش پي در ذرات زيستي فعاليت معمول

 برهم كنش توانايي امر اين كه مي آورند پديد وزن واحد در را بيشتري سطح با ذره زيادي تعداد نتيجه در مي گيرند،
 .)2005 اوبردورستر،( مي دهد افزايش را زيستي

 نتيجه گيري

  فناوري هاي ساير همانند .مي گيرند قرار استفاده مورد مختلف محصوالت در گسترده اي طور به نانو ذرات امروزه
 مصنوعات رهاسازي .است توسعه حال در آن پيامدهاي و اثرات از ما شناخت از فراتر سرعتي با نانو فناوري نوين،

 داشته پي در ناپذيري جبران پيامدهاي مي تواند آنها درازمدت و كوتاه مدت اثرات از كافي آگاهي بدون طبيعت در
 مي تواند نانو فناوري تبعات كه داشت توجه بايد اما است تبعاتي داراي معموالً مزايا رغم به فن آوري هر .باشد

 قلبي، حمله هاي از ناشي مرگ ومير و آسم بيمار خطر نانو، ذرات استنشاق كه است داده نشان مطالعات .باشد شگرف
  امكان و نانو اندازه در ذرات رفتار پيش بيني ناپذيري به توجه با .مي دهد افزايش را تنفسي بيماري هاي و مغزي سكته
 به نسبت احتياط جانب رعايت ضمن فناوري اين توسعه با همگام است ضروري سلولي غشاهاي از آنها عبور

   .گمارد همت آن بر مترتب محيطي زيست مخاطرات زمينه در دانش سطح ارتقاي
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