بسمه تعالي

دانش گاه علوم زپشكي و خدمات بهداشتي ردماني استان همدان

تح
معاونت قيقات و فناوري

ي تح
اداره كاربست نتا ج قيقات
عنوان طرح تحقيقاتي

فارسي  :بررسي اثر نانوذرات نقره بر ساختار بافتي و بیان رشد  TNFα ، TGFβ1و  EGFو ارتباط آن ها
با آپوپتوز در بافت کلیه در بافت کلیه موش های صحرایي بالغ نر
انگلیسي:
Effect of silver nanoparticles on histology and expression of growth factors, TGFα,
TGFβ1 and their relation to apoptosis in the kidney of adult male rats

مجری  /مجریان :دکتر زهره علیزاده  -دکتر مریم سهرابي
کلید واژه ها  -نانو ذرات نقره ،کلیه ،آپوپتوز ،فیبروز ،گلومرول ،لوله های کلیوی ،سمیت کلیویEGF ،
caspase3 ، bcl-2 ، BAX ،

پژوهشگر گرامي

نظر به اهميت استفاده كاربردي از نتايج تحقيق ارزشمند شما مستدعي است گروه هاي مخاطب تحقيق و
متناسب با آن پيام هاي كليدي پژوهش خود را در كادر  ، 1پيشنهاد چگونگي كاربست نتايج را در كادر  2و خبر
پژوهشي را جهت درج درپايگاه نتايج پژوهش هاي سالمت كشوردركادر  3مرقوم فرماييد.

کادر  : 1مهم ترین یافته ها و پیام های پژوهش متناسب با گروه های مخاطب
ردیف

گروه مخاطب *

1

عموم مردم

2

پیام پژوهش

دقت در استفاده از وسايل و مواد داراي نانوذرات

سازندگان وسايل و موادي كه دقت در ميزان استفاده از نانوذرات نقره در توليد مواد و وسايل
با ناذرات سرو كار دارند

*رسانه ها و مردم-متخصصان و پژوهشگران -مديران -سياست گذاران پژوهشي –سياستگذاران درماني -پژوهشگران -بيماران-پرستاران-
دانشجويان-دانشگاه و مراكز آموزشي -مراكز بهداشتي درماني – مراكز صنعتي – غذا و دارو و صنايع غذايي-صنايع داروسازي-مراكز توليدي
– ادارات و سازمان ها – جامعه و عموم مردم – ساير ( نام ببريد ) .

کادر : 2پیشنهادات محقق برای نحوه کاربست نتایج تحقیق
ردیف

محل بكارگیری نتایج تحقیق

پیام پژوهش

صنعت  ،جامعه  ،سایر( نام ببريد)

1

صنعت و جامعه

دقت در ميزان استفاده از نانو ذرات نقره در توليد مواد و وسايل

کادر : 3خبر پژوهشي جهت درج درپایگاه نتایج پژوهش های سالمت کشور
عنوان خبر:
سمیت نانوذرات نقره و کلیه
استفاده از نانوذرات نقره در محصوالت مصرفي روز به روز افزایش مي یابد که این امر ضرورت بررسي سالمت استفاده
از این مواد را افزایش داده است  .در مطالعه حاضر اثر نانوذرات نقره بر ساختار بافتي ،آپوپتوز و بیان ژن های ، EGF
 ، bcl-2 ، bax ، TGFβ1 ، TNFαپروتئین  Caspase3در کلیه موش صحرایي نر مورد بررسي قرار گرفت.
نتایج نشان داد که نانوذرات نقره به صورت وابسته به دوز دارای اثرات سمي بر کلیه موش صحرایي مي باشند و بیان
فاکتورهای رشد  TGFβ1 ، TNFαارتباط معكوس با آپوپتوز دارد.
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