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 خالصه:

جذذب معمذول . شذوند خوبی جذذب بذدن نمذیه اکثر مواد معدنی ضروری ب  شوند، اما درحالیکه اکثر ویتامینها به خوبی جذب می
 Bioavailabilityآشذنا شذوی .  Bioavailabilityبهتر است با واژه   است.  ٪90  تا بیش از  ٪1  مواد معدنی از رنج بین کمتراز

طبذق تعریذو ویتذی  مذی رسذد. جاندار به معنی دسترسی زیستی یا درصدی از دارو و یا مواد افزودنی است که به گردش خون 
اینحذال،  بذا آن صد در صد مذی باشذد.   Bioavailabilityگردد دسترسی زیستی یا همان    دارویی به صورت وریدی تزریق می

بذه دلیذل جذذب  Bioavailabilityزیسذتی آن یذا دسترسذی ویتی دارویی از راه های دیگری به غیر از وریدی تجویز می شذود، 
زیسذتی دسترسی دانی   مطالعات یبلی می همانطورکه از به طورکلی کمتر ازوریدی است. متابولیس  عبور اول،  اندوتلیو  روده و

Bioavailability  برابذر بیشذتر  30الذی 20 بسیارک  است بنذابراین ایذن مذواد معذدنی مواد معدنی بدست آمده ازمنابع غیرآلی آن

مذدفو   از طریذق مواد معدنی می تواند منجر به دفع بیش ازحد اینو  ازحد طبیعی در خوراک و تغذیه حیوانات اضافه می شوند
. ممکن است تعادل سایر مذواد معذدنی را در محذیط تحذت تذقثیر یذرار دهذد  عالوه بر این،  و در نتیجه آلودگی محیط زیست شود.

 می تواند باشد.ازمنابع غیرآلی آن منابع آلی مواد معدنی جایگزین مناسبی   بنابراین،
 

بسیار بذاتتری نسذبت بذه منذابع معذدنی Bioavailability زیستی رسی دست مطالعه یرارگرفته اندکه  منابع آلی مواد معدنی مورد
اخیراً، دانشمندان نشان داده اند که مواد معدنی . منابع آلی مواد معدنی بسیار گرانتر از منابع معدنی سنتی است. مواد معدنی دارند

سذط  خذاو و   ماننذد  . ویژگی هذاییاستهمان مواد  نسبت به اندازه طبیعی    یمتفاوت   و  در ابعاد نانومتر دارای ویژگی های جدید
بااینحذال، تذاکنون، اطالعذات   از آن جمله اند.  واکنشگر بیشتر، فعالیت سطحی باتتر، بازده کاتالیزوری بات وتوانایی جذب باتتر
 ایی حیوانات موجود است.بسیارکمی در مورد شایستگی و تاثیر و کارایی نانو ذرات مواد معدنی در رژی  غذ

 
 نانوذرات، دسترسی زیستی کلید واژه:

 
 
 
 
 
 

 مقدمه
مقیاس آنها در  بحث مواد موردایعاد تعریو شده است که  نوعی به عنوان فناوری(  به معنی کوتوله   nanusدرتتین) فناوری نانو

. یک ماده خذاو  در (1)کاربرد دارد  زیست شناسیدر علو  مختلو مانند فیزیک ، شیمی و  . نانو  نانومتر اندازه گیری می شود

. این بدان دلیل است که خصوصیات مذواد در دارد برنامه های کاربردیرا در    نانومتر ، یابلیت داشتن ماده جدید  100تا    1ابعاد  

مقیاس بزرگتر همذان مذواد ، حتذی خصوصذیت  به  نسبت    اندازه های بسیار کوچک ، بطور یابل توجهی می توانند متفاوت باشند
 متفااو  باناندو ااارا  متفااوتی از  میکروننانومتر می تواند بطور قابل توجهی نسبت به ابعاد همان مواد در اندازه مواد در ابعاد  

کنی  و مذذا در مقیذذاس متذذر زنذذدگی مذذی.  (10-9)نانومتر یک میلیذارد  متذر اسذت1به عبارتی  خود نشان دهد. برای درک بهتر  

در متر تا متر دارنذذد. بذذه عبذذارت دیگذذر مذذا  عموماً با ابزارهایی سروکار داری  که ابعاد نسبتاً یابل لمسی در حدود میلی
کنی . اما احتماتً برایتان پیش آمده که عکس چشمان یک زنبور عسل، ذرات بسیار ریذذز دنیای ماکروسکوپی زندگی می
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ها یذذا مجذذالت دیذذده باشذذید. ایذذن سذذایتاند را در وبهای الکترونی تهیه شدهمیکروسکوپ  که توسط  غیرهگرد و غبار و  
 .اندها بزرگنمایی شذذدهمیلیون برابر توسط میکروسکوپ ۱شوند، در وایع تا تصاویر که در مقیاس میکرومتر گرفته می

کنی ( ی کذذه در آن زنذذدگی مذذیمیلیارد بار از مقیاس متر )دنیای  1بار از مقیاس میکروسکوپی و تا    1000مقیاس نانو تا  
و ابعذذاد مذذوارد زیذذر دیذذت  شذذکل هذذاباشید، بذذه تر است. برای این که درک شهودی بهتری از مقیاس نانو داشته کوچک

 :کنید

 

 

 

چنذدین پدیذده طبیعذی ، از  بر اثرو آنها  از نظر تاریخی نانوذرات در کره زمین برای یک دوره بسیار طوتنی وجود داشته است
فناوری  . برنامه های کاربردی (1)ایجاد شده اندواکنش های فتوشیمیایی ، فوران های آتشفشانی ، یا آتش سوزی در جنگل  جمله  

هذارد  در  ، همچنذیناسذتفاده مذی شذودساخت پردازنده هذا متنو  است. به عنوان مثال ، در الکترونیک برای نانو در وایع بسیار 
 وآن هذا  در صنعت لواز  آرایشی بذرای سذاخت وآتینده های خاو رای از بین بردن در محیط زیست ب  ،دیسک ها و باتری ها

حتذی بسذیاری از  ،نذانوذرات ، رنگ مو و برخی از کذر  هذای حذاوی یآرایش هایکر   محصوتتی مانند کر  های ضد آفتاب ،
 .رنذذذذذذذذذذذذگ هذذذذذذذذذذذذای صذذذذذذذذذذذذنعتی و روان کننذذذذذذذذذذذذده هذذذذذذذذذذذذا حذذذذذذذذذذذذاوی ایذذذذذذذذذذذذن مذذذذذذذذذذذذواد هسذذذذذذذذذذذذتند

بذه  ایذن ذرات، در کشذاورزی  (1) مورد توجه یرار میگیرنذد ذرات به منظور بدست آوردن محصوتتی با ویژگیهای خاونانو 

 .(5)دن استفاده می شذو یارچ ها و  مواد سمی ها و جاذب های  و گیرندهجاذب ها جهت زه کشی و  ها   نانو ، آبگیرشکل کودهای  
، ژن درمذانی  (8)هورمذون هذا  (7)، مواد مغذذی  (6)کنترل شده داروهای سرطانی جذب بهینه و و نانوذرات برای آزادسازی 

و تا کامل شدن این تحقیقات راهی بسیار زیاد بذایی مانذده  تحقیقات در این زمینه هنوز ادامه داردبا این حال     ;کاربرد دارند .(9)

اندازه طبیعی آن برخذوردار  در از ذرات یمتفاوت و از ویژگی های جدید   ابعاد نانو متردر   ادوم پیش تر عنوان گردید که .است
. بذا توجذه (11) اتتری دارنذد ،نانوذرات مواد معدنی به دلیل ویژگیهای جدیدشان ، فراهمی زیستی ب  است. مطالعات نشان داد که

فراهمذی زیسذتی واکنش ، از نانوذرات در حال حاضر در برنامه های دارویذی بذرای افذزایش  یبه مزیت اثر اندازه و سط  بات
گزارش شده است کذه نذانوذرات  (12) می باشد و هدو یرار دادن عوامل درمانی برای اندا  های خاو استفاده می شودداروها 

بذه عمذق  می تواننذد و (13) می نوندرا باعث بازده جذب باتتری  و  جدیدی از حمل و نقل و جذب را نشان می دهدویژگیهای 

در سمت   در نهایت پاروا ویروس   و میکرومتر  2 با اندازه ازچپ به راست باکتریومبرای درک بهتر تفاوت میکرومتر و نانومتر 

 . در شکل مشخص شده اند نانومتر 28-18راست تصویر در اندازه  



تذاکنون  نده و در آن رسوب کنناد یست  لنفاوی به کبد و طحال جابجا ذرات می توانند از طریق س . همچنین نانونفوذ کنندبافت ها 
)ماکیان( در رژی  غذایی  همانطور که می دانی  ، مکمل نانو ذرات معدنی. در این باره در دسترس استاطالعات بسیار کمی در 
بجای فر  معدنی ابعاد نانو فر  آلی روی در   ننسبت به روی داشته و دانشمندان در پی جایگزین کرد  یفراهمی زیستی بسیار کم

هسذتند فر  معدنی و به اصذطال  سذنتی بسیار گرانتر از  این است که آنهامنابع معدنی آلی  فر  شکال دراما ا . (14)باشندآن می 

(1) 

معادل با  1PPM تعداد ذرات در میلیون است و روشی برای تعیین مقدار غلظت مواد است PPM آشنا شوی :  PPMبهتر است با 

 میلی گر  از یک ماده در یک کیلوگر  از یک مذاده جامذد اسذت 1یا  (mg/l) میلی گر  از یک ماده در یک لیتر از یک مایع 1

(mg/kg) 

 بر عملکرد حیوانات  (Zn) مکمل نانوذرات روی
نانو   PPM 20 مقدار  جوجه هایی که به آنها  که انجا  دادند، نتایج حاکی از آن بود  2014و همکارانش در سال  Zhaoدر تحقیقی که 

به طور یابل   معمولی خورانده ند  اکسید روی  PPM 60  به آنها  جوجه ها که  در مقایسه با گروه شاهدخورانده شد ذرات  روی 

فعالیت  افزایش و  SOD سوپراکسید دیسموتازو توانایی آنتی اکسیدانی افزایش بازده خوراک، افزایش توجهی افزایش وزن، 
 . ( 15)  از خود نشان دادندرا در گلوبول های یرمز   کاتاتز

Lien    عملکرد تولید و عملکرد جوجه های گوشتی  در  تقثیر اکسید نانو روی   آزمایشی برای مطالعه   2009و همکاران در سال

هفته بر روی جوجه    6میلی گر  در کیلوگر  به مدت    120،    80،    40،    0اکسید نانو روی را در سط     تاثیر  آنها   . دادندانجا   

در حالی که میانگین افزایش وزن بین گروهها یابل مقایسه بود ، در گروه اکسید نانو روی    .و مطالعه کردند  بررسی های گوشتی  

به   40 وزن  افزایش  به  خوراک  نسبت  کیلوگر ،   در  گر   یافت   میلی  کاهش  توجهی  یابل  سال    Uniyal .  (16) طور  در 

نانو ذرات روی در مقایسه با گروه هاي دیگر به طور معني داري   PPM 20گزارش كرد كه افزایش وزن ، در گروه با  2019

  (. 18)عمولی آن است در ابعاد م  این مواد روی در ابعاد نانو باتتر از تاثیر  نانو ذرا   این مطالعه نشان داد که تاثیر    .باتتر بود

Ahmadi   میزان سبب کاهش که مکمل نانو ذرات روی بیان کردند 2013و همکاران درسال LDL  ،TG همچنین   و کلسترول و

 (. 17می شود )در جوجه های  گوشتی  HDL افزایش

 ( بر عملکرد حیوانات CUمکمل مس )

Gonzales-Eguia   وLien 50مکمل خوراندن که  ندگزارش داد PPM  به طور یابل توجهی سرعت رشد به گله،  نانو مس،  

 خورانده شده بود )سولفات مس(   CuSO4 در ییاس با گروهی که به جای آن را  در بدن در دسترس بودن مسافزایش وزن و 

 سوپراکسید دیسموتازهمچنین  .سط  ایمونوگلوبولین مشاهده شد  وهمچنین بهبود یابل توجهی در هض  چربی   .بهبود می بخشد

SOD  .و جمعیت کلی فر     افزایش یافت ومی جمعیت تکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریو  در هض  سک فعالیت بهتری از خود نشان داد

 .(19)  گردیدباعث افزایش پروتئین کل و آلبومین سر  و کاهش نیتروژن اوره و در نهایت   ها کاهش یافت

 حیوانات بر عملکرد  (Fe) مکمل آهن

Rohner      به طور یابل توجهی باتتر از   آهن  زیستی نسبی نانوذرات دسترسی که  ند گزارش داد 2007و همکاران در سال

که آنزی  های تریپسین و پراکسیداز با اتصال  به نانوذرات   ند  مشاهده کردهمچنین   .اندازه طبیعی آن است این مواد در ذرات

است پروتئینی که از سلولهای لوزالمعده به صورت   آنزیمی، (Trypsin)تریپسین  .دآهن به طور چشمگیری افزایش می یاب 

در جوجه های  در نتیجه افزایش میزان تولید پروتئین  .کندشود و به هض  پروتئینها کمک می پروآنزی  و غیرفعال ترش  می 

 . ( 20)  را باعث می شوندگوشتی 

 

 در عملکرد حیوانات  (Se) مکمل سلنیوم

Bunglavan      150بر روی خوکچه های گیرنده  که  در تحقیقی    2013در سال  PPM    در مقایسذه بذا خوکچذه هذای نذانو سذلنیو

 افااایشعالئمذی همچذون  نذانو سذلنیو  PPM 150خوکچه های گیرنده  که دادندگزارش ، دادند انجام  گیرنده فر  معدنی سلینیو 

ADG   افزایش پروتئین کل و گلوبولین سر  ، افزایش یابلیت هض  پروتئین خا ، افزایشروزانه ، وزن یا همان میانگین افزایش 

GSH-Px   اکسذیدانی )آنزیمی القایی است و فعالیت آن به میزان استرس بستگی دارد و می توانذد بذه عنذوان شذاخو دفذا  آنتذی

 افذزایش وفعالیت کاتاتز در گلبذول هذای یرمذز  افزایش ،سوپراکسید دیسموتازیا آنزی    SOD افزایش(، مورد استفاده یرار گیرد

 (.21) دنشان دادن  را  یناسیونروز پس از واکس 21تیتر آنتی بادی سر  در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%85


 Mohapatra  کذه مکمذل نذانوذرات سذلینیو  نمودنذد مشذاهده مطالعاتشذان در و همکذاران Se  در پرنذدگان در دوزهذای مختلذو

.(0.75  ،0.15  ،0.3  ،0.6  PPM  افزایش میذزان سذلینی   و همچنین  جوجه ها وزن یابل توجهافزایش منجر به Se  ، در کبذد

 (.22) می باشدسلنیت سدی  گروه شاهد و گروه گیرنده ، لوزالمعده و پرها در مقایسه با  سینهعضله 

Wang   0.5و  0.2به میزان  نانوذرات سلینیو  مشاهده كرد كه مصرو2009در سالPPM    بهبذود به مذرغ گوشذتی منجذر بذه

 .(23) شاهد می شودافزایش وزن روزانه نسبت به گروه 

 در عملکرد حیوانات (Cr) مکمل کروم

Sirirat   3000و  500 حذاوی  که مکمذل ندگزارش داد 2013و همکاران در سال PPM ( تعذداد ذرات در)نذانوذرات  میلیذارد

، کذرو   هذی  تذاثیری بذر غلظذتروز  60بذرای مذدت تخ  گذذار در رژی  غذایی مرغ  (NanoCrPic) پیکولیناتبه شکل کرو  

 .(24و فسفر کبدی ندارد) کلسی 

Wang    وLindemann,    میکروگر  کرو  در شکل    200مشاهده کردند که    2007در سالCrNano/kg    در پایان دوره پروش

سط  گلوکز ،   کل ، فعالیت لیپاز و همچنین کاهش  چش  گیری سبب افزایش سط  سرمی پروتئینخوک های پرواری به طور  

 ( 25)نیتروژن اوره ، تری گلیسیرید ، کلسترول می گردد 
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