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مقاله پژوهشی

بررسی اثرات نانو ذرات نقره بر برخی شاخص های باروری موش های کوچک
آزمایشگاهی نر
محمد سعید حیدرنژاد ،*1گلی قاسمی ،2جهانگیر کبوتری کنج

3

1گروه جانورشناسی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران؛ 2گروه فیزیولوژی جانوری ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران؛ 3گروه دامپزشکی،
دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
تاریخ پذیرش95/7/4 :

تاریخ دریافت95/5/30 :

چکیده:
زمينه و هدف :در سالهای اخير نانو ذرات نقره بهطور گستردهای در عرصههای مختلف به کار برده شده و
نگراني های زیادی برای سالمت انسان و محيط زیست به وجود آوردهاند که این خود خطر سميت بالقوه مرتبط
با این نانو ذرات را افزایش مي دهد .این پژوهش در جهت بررسي اثرات نانو ذرات نقره بر برخي شاخصهای
باروری موشهای کوچک آزمایشگاهي نر انجام گرفت.
روش بررسي :در این مطالعه تجربي 36 ،سر موش نر بالغ سالم نژاد  Balb/cبا ميانگين وزني  28/5±3گرم
بهطور تصادفي در  3گروه  12تایي قرار گرفتند .گروه شاهد فقط از آب استفاده ميکردند گروه تيمار  1نانو ذرات
نقره با غلظت  20 ppmو گروه تيمار  2نانو ذرات نقره با غلظت  50 ppmهر دو با روش خوراکي دریافت
مي کردند .تحرک ،توليد و تعداد اسپرمها با استفاده از روشها و فرمولهای مربوطه تعيين شد .نتایج به کمک
آناليز واریانس یکطرفه ( )ANOVAو با استفاده از نرمافزار  SPSSتجزیهوتحليل شد.
یافتهها :ميزان تحرک اسپرم ها در گروه تيمار غلظت  50 ppmنانو ذرات نقره به ميزان  %37/5و در گروه تيمار
 20 ppmبه ميزان  %19/6نسبت به گروه شاهد کاهش یافت .این نانو ذرات در غلظت  50 ppmسبب کاهش
معني داری در توليد اسپرم نسبت به گروه کنترل و گروه غلظت  20 ppmگردید .همچنين تعداد اسپرم اپيدیدیم در
گروه تيمار نانو ذرات نقره با غلظت  %14/76 ،20 ppmو در تيمار  %36 ،50 ppmنسبت به گروه شاهد کاهش یافت.
نتيجهگيری :استفاده از نانو ذرات نقره مي تواند سبب کاهش توليد روزانه اسپرم و ميزان ذخيره اسپرم اپيدیدیمي
و درصد تحرک آن در جنس نر شود.
واژههای کليدی :نانو ذرات نقره ،توليد روزانه اسپرم ( ،)DSPاپيدیدیم ،موش.

مقدمه:
کاربرد نانو ذرات نقره در زمینه های متفاوت به

نگرانی های زیادی برای سالمت انسان و محیط زیست

توانایی این نانو ذرات برای سنتز ذراتی با ترکیبات

به وجود آوردهاند که این خود خطر سمیت بالقوه

شیمیایی ،شکل و اندازه خاص بستگی دارد (.)2،1

مرتبط با این نانو ذرات را افزایش می دهد ( .)5،4با

امروزه با افزایش استفاده از نانو ذرات نقره در

وجود فواید نانو ذرات در زمینه های مختلف پزشکی،

محصوالت مختلف ازجمله محصوالت مصرفی و

محصوالت مصرفی و محیط زیست ،ازآنجاییکه

پزشکی ،بررسی سمیت نانو ذرات نقره برای امنیت

ساخت و استفاده از نانو ذرات در حال افزایش است،

استفادهکنندگان از این محصوالت الزم و ضروری

نگرانی هایی در مورد خطرات احتمالی نانو ذرات بر

می باشد ( .)3در سالهای اخیر نانو ذرات نقره بهطور

سالمت انسان و محیط زیست وجود دارد با توجه به

گستردهای در عرصههای مختلف به کار برده شده و

عبور نانو ذرات از طریق موانع بیولوژیکی و نفوذ به

*
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ا ثر نانوذرات نقره بر اسپرم موش

بافت های تولیدمثلی ،این امر بهویژه در مورد سمیت

زیست را تشکیل دهند ،اثرشان بر سیستم تولیدمثلی،

شناسی سیستم تولیدمثلی الزم است ،زیرا این ذرات

بهخصوص بر روی عملکرد سیستم تولیدمثلی نر ،هنوز

می توانند بر عملکرد سیستم تولیدمثلی و توانایی زنده

هم مبهم است و نیاز به بررسی بیشتر اثر این نانو ذرات بر

ماندن اسپرم و همچنین تکوین جنین تأثیر داشته باشند و

سیستم تولیدمثلی می باشد ( .)23،22گزارش شده است

هرگونه کاستی در این زمینه می تواند بر باروری و بقای

که کاهش تعداد اسپرم و نیز کاهش تحرک اسپرم

نسل اثرگذار باشد ( .)7،6نانو ذرات می توانند از طریق

شاخصهای مهم و معتبری در جهت بیان ناباروری

سلول های اپیتلیوم و غشاهای زبستی عبور و درنتیجه

حیوانات آزمایشگاهی نر میباشد ( Sardari .)24و

می توانند بر فیزیولوژی هر سلول در بدن جانور تأثیر

همکاران و  Zareو همکاران نشان دادند که حتی مقادیر

بگذارند ( .)9،8نانو ذرات عالوه بر عبور از سد خونی

کمی از نانو ذرات نقره تأثیر سمی بر روی سلول های

مغزی ،قادر به عبور از سد خونی بیضه ای ( )BTBو

جنسی داشته و سبب کاهش تحرک اسپرم میشود.

توزیع در گنادها هستند و می توانند پس از عبور از سد

مطالعات نشان دادهاند که حداقل محدوده غلظتی که

خونی بیضه ای در بیضه ها رسوب کنند و باعث اثرات

نانو ذرات نقره منجر به تأثیر سمی میشوند بین

مضر بر سلول های اسپرم شوند ( .)10-14مکانیسم

10 ppmتا  50 ppmاست ( .)26،25با توجه به اهمیت

چگونگی نفوذ نانو ذرات به سد خونی بیضه ای ممکن

تولید اسپرم در بقای نسل و نیز مدارک و شواهد ناکافی

است ،در ارتباط با تخریب در سد خونی بیضه ای ناشی

و متناقض در رابطه با اثر نانو ذرات نقره بر روی عملکرد

از پاسخ التهابی باشد که ممکن است بهنوبه خود توسط

سیستم تولیدمثلی نر ،این پژوهش در جهت بررسی

نانو ذرات القا شود (.)15

اثرات نانو ذرات نقره بر برخی شاخصهای باروری
موشهای کوچک آزمایشگاهی نر انجام گرفت.

بسیاری از گزارش های اخیر نشان می دهد که
بسیاری از نانو ذرات اثر مضر یا حداقل سمی بر روند
اسپرماتوژنز دارند ( .)16-20در مطالعه اثر نانو ذرات

روش بررسی:

نقره بر اسپرم اپیدیدیمی موش صحرایی مشخص شد نانو

موشها از النه حیوانات دانشکده دامپزشکی

ذرات نقره  20نانومتر باعث کاهش تعداد سلول اسپرم

دانشگاه شهرکرد خریداری گردید .حیوانات در شرایط

اپیدیدیمی ،آسیب  DNAدر سلول های زایا در موش

دما و رطوبت استاندارد و سیکل نوری  12ساعت

صحرایی در معرض نانو ذرات در مقایسه با گروه کنترل

روشنایی و  12ساعت تاریکی در حیوان خانه دانشکده

شد .این مشاهدات نشان می دهد که تزریق نانو ذرات

علوم پایه دانشگاه شهرکرد نگهداری شدند .تغذیه حیوانات

نقره حتی ممکن است باعث مرگ سلول اسپرم شود (.)21

به وسیله بلیت های مخصوص حیوانات آزمایشگاهی

نتایج تحقیقات نشان داده که درمان با استفاده از نانو

صورت می گرفت .در این مطالعه تجربی 36 ،سر موش نر

ذرات نقره مقدار تستوسترون و دی هیدروتستوسترون

بالغ سالم نژاد  Balb/cبا میانگین وزنی  28/5±3گرم

اندازهگیری شده در روز  7و  28پس از تزریق را کاهش

بهطور تصادفی در  3گروه  12تایی ( 1گروه شاهد و

داده است ،درنتیجه عملکرد طبیعی و ساختار لوله های

 2گروه تیمار) قرار گرفتند.

اسپرمساز را تحت تأثیر قرار می دهد .عمل نانو ذرات
نقره در اپیدیدیم ،افزایش تولید رادیکال های آزاد و

الف) گروه کنترل :این گروه هیچ مادهای

کاهش پتانسیل آنتی اکسیدانی در اپیدیدیم و اسپرم های

دریافت نمیکرد و از آب استفاده می کردند؛ ب) گروه

آن هست (.)21

تیمار  :1این گروه نانو ذرات نقره با غلظت 20 ppm

هرچند که مشخص شد که نانو ذرات نقره

دریافت می کرد؛ ج) گروه تیمار  :2این گروه نانو ذرات

ممکن است یک عامل خطر برای سالمت انسان و محیط

نقره با غلظت  50 ppmدریافت می کرد.
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در هر دو گروه تیمار نانو ذرات نقره با غلظت

 10میکرولیتر از محلول روی الم نئوبار هموسایتومتر

 20 ppmو  50 ppmدر یک دوره  40روزه و روزانه

گذاشته شد .سرهای اسپرم مقاوم در مقابل هموژنیزاسیون

یکبار در زمان مشخصی به میزان  1میلیلیتر به روش

در زیر میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی × 40شمارش

خوراکی تجویز می گردید .بهطور متوسط  40روز

شدند (.)34،33( DSP= A × B ×C × D / E / F .)32
 :Aمیانگین تعداد اسپرمهای شمارششده در

( 39-41روز) یک دوره اسپرماتوژنز موش و آزاد شدن

 4مربع؛  :Bضریب مربع؛  :Cضریب هموسایتومتر 104؛

اسپرم هست (.)27
هر گروه را پس از استریل کردن همه وسایل و

 :Dفاکتور رقت ( 5میلی لیتر)؛  :Eوزن بیضه (گرم)؛

محیط کار با ماده بی هوشی که ترکیبی از  10میلی لیتر

( 4/84 :Fمدت زمانی که اسپرماتیدهای مرحله 14–16

کتامین 0/5 ،میلی لیتر آسپیرومازین 2 ،میلی لیتر دیازپام

در چرخه اپیتلیوم لوله های منی ساز موش سوری باقی

و کمتر از  0/5میلیلیتر زایالزین بود ،به مقدار کمتر از

می مانند) و به عبارتی  4/84یک عدد ثابت برای

 0/01میلیلیتر به کمک سرنگ انسولین با تزریق

محاسبه تولید اسپرم در هر روز در موش هست (.)35

عضالنی بی هوش نمودیم .بهمنظور ارزیابی میزان

در هر روز نمونه گیری از سلول های اسپرم ناحیه

تحرک اسپرم ها ،مقداری از انتهای اپیدیدیم بریده شد

دم اپیدیدیم ،جهت تعیین تعداد سلول های اسپرم و

و پس ازخردکردن به قطعه های ریز توسط قیچی تشریح

بررسی اثر نانو ذرات نقره بر تعداد اسپرم ،سلول های

درون بافر فسفات سالین ( )PBSایزوتونیک در یک

اسپرم اپیدیدیم توسط الم نئوبار شمارش شد و تعداد کل

پتری دیش قرار گرفت ( .)28سپس در دمای اتاق به مدت

آن با استفاده از فرمول های مربوطه محاسبه گردید .به

 10دقیقه بهمنظور ظرفیت پذیری اسپرم ها و خارج شدن

شرح ذیل -1 :جدا کردن ناحیه دم اپیدیدیم راست بیضه؛

از داخل قطعه های خردشده بافت اپیدیدیم به بافر PBS

 -2خرد کردن اپیدیدیم به قطعات ریز توسط قیچی

)%5 CO2

تشریح درون بافر فسفات سالین ( )PBSایزوتونیک در

قرار داده شد .بعد از ورتکس کردن سوسپانسیون اسپرمی

یک پتری دیش؛  -3قرار دادن در انکوباتور (دمای

 10میکرولیتر از این سوسپانسیون بر روی الم گذاشته و

 37درجه سانتیگراد و  )%5 CO2در دمای اتاق به مدت

در ادامه به کمک میکروسکوپ نوری ،اسپرم های

 10دقیقه بهمنظور ظرفیت پذیری اسپرم ها و خارج شدن

دارای حرکت در  5میدان میکروسکوپی با بزرگنمایی

از داخل قطعات خردشده ،بافت اپیدیدیم به بافر PBS؛

× 40بررسی و میانگین درصد اسپرم های متحرک نسبت

 -4ورتکس کردن مخلوط بافت اپیدیدیم و سوسپانسیون

به تعداد کل اسپرم های موجود در میدان بهعنوان درصد

اسپرم به مدت  10دقیقه تا حل شدن کامل جهت به دست

حرک ثبت گردید ( ،)30،29جهت تعیین تعداد اسپرم

آوردن محلولی با غلظت یکنواخت؛  -5قرار دادن در

تولید شده در هر گرم بافت بیضه و بررسی عملکرد

دمای اتاق به مدت  2دقیقه بهمنظور ایجاد رسوب؛

سیستم تولیدمثلی ،پس از خارج کردن بیضه راست از

 -6جمع آوری مایع رویی که دارای مجموع اسپرم هاست؛

بدن موش و برداشتن کپسول آن ،پارانشیم بیضه توسط

 -7رقیق کردن مایع رویی با یک محلول دارای  5گرم

 5میلی لیتر بافر هموژن کننده حاوی نرمال سالین و

بی کربنات سدیم ( )NaHCo3و  1میلی لیتر فرمالین %35

 %0/05تریتون ( X-100ساخت شرکت مرک آلمان) و

و  25میلی گرم ائوزین  %1جهت فیکس کردن و بهتر

 %0/2ائوزین ( Yبرای رنگآمیزی اسپرم ها) به مدت

دیده شدن اسپرم ها هنگام شمارش؛  -8قرار دادن

 4دقیقه هموژن شد ( .)31،30تریتون  X-100بهمنظور

 10میکرولیتر از محلول رقیق شده حاوی سلول اسپرم در

کاهش مقدار باقیمانده بافت ،اضافه شد که ممکن است

فضای بین الم نئوبار (عمق  0/1میلیمتر ،ساخت کشور

در طول شمارش در الم نئوبار اختالل ایجاد کند .محلول

آلمان) و المل روی آن به مدت  5دقیقه تا سلول ها

هموژن شده در دستگاه ورتکس مخلوط شده و

بی حرکت شوند ()36؛  -9شمارش سلول های اسپرم به

در انکوباتور (دمای  37درجه سانتی گراد و
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ا ثر نانوذرات نقره بر اسپرم موش

کمک عدسی × 40میکروسکوپ نوری و سپس محاسبه

شاهد از نرمافزار صفحه گسترده ( )Excelاستفاده شد .قبل

تعداد کل اسپرم؛  -10این شمارش برای هر گروه تیمار

از هرگونه تست از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف

شده و همچنین گروه کنترل انجام شد؛  -11تعیین تعداد

استفاده گردید تا از نرمال بودن داده ها اطمینان

کل اسپرم در یک میلی لیتر حجم نمونه با استفاده از

حاصل شود.

فرمول

104



N= 5؛  -12در این فرمول،

یافتهها:

 :Nتعداد اسپرم در  1میلیلیتر حجم نمونه :5 ،عدد ثابت
برای به دست آوردن تعداد اسپرم ها درکل مربع بزرگ

داده های حاصل از شمارش تعداد اسپرم های

مرکزی :b ،تعداد اسپرم در  5مربع کوچک مرکزی،

متحرک در سوسپانسیون اسپرم تهیه شده از اپیدیدیم نشان

 :aتعداد اسپرم شمارش شده و ( 104از حاصل تقسیم

داد که میزان تحرک اسپرم ها در گروه تیمار غلظت

 1میلی متر ( 103میکرولیتر) بر  0/1میکرومتر حجم مربع

 50 ppmنانو ذرات نقره به میزان  %37/5و در گروه تیمار

بزرگ مرکزی بهدستآمده است) (.)28

 20 ppmبه میزان دو  %19/6نسبت به گروه شاهد کاهش

بنابراین در این مطالعه ،تمامی داده ها بهصورت

یافته است .کاهش درصد میزان تحرک اسپرم ها در هر

) Means ± Standard Error (SEنمایش داده شدند.

دو گروه تیمار یک و دو (غلظت  50 ppmو  20نانو

نتایج به کمک آنالیز واریانس یک طرفه ()ANOVA

ذرات نقره) در روزهای  21و  40نسبت به گروه شاهد و

و با استفاده از نرم افزار  SPSSتجزیهوتحلیل شد و

در تیمار  2در روز  7نسبت به سایر گروه های درمانی

سپس برای مقایسه میانگین های مربوط به گروه

معنی دار می باشد (( )P=0/03جدول شماره  ،1نمودار

کنترل با هر یک از گروه های تیمار و نیز مقایسه

شماره )1؛ همچنین از مقایسه میانگین تعداد اسپرم های

میانگین ها بین گروه های تیمار از آزمون  LSDاستفاده

متحرک در بین دو گروه تیمار مشخص شد کاهش میزان

شد .اختالف معنیداری بین گروه ها ( )P≤0/05در نظر

درصد تحرک اسپرم ها در گروه تیمار غلظت 50 ppm

گرفته شد .برای رسم نمودار مربوط به تغییرات

کمتر بود و این میزان بین دو گروه تیمار معنی دار

پارامترهای محاسبه شده در گروه های مختلف تیمار و

می باشد (.)P=0/00

جدول شماره  :1مقایسه ميانگين درصد تحرک اسپرم اپيدیدیم در تيمارهای مختلف نانو نقره در زمان های
مختلف نمونهگيری
گروه های تحت مطالعه

زمان نمونهگيری

تحرک اسپرم اپيدیدیم (درصد)

شاهد

روز 7

33/12±1/6

روز 21

31/63±1/8

روز 40

32/93±2/6

روز 7

*32/93±2/3

روز 21

24/11±1/6

روز 40

21/48±1/7

روز 7

22/99±1/3

روز 21

20/82±1/2

روز 40

*17/23±1/3

نانو نقره 20 ppm

نانو نقره 50 ppm

مقادیر بهصورت ( )SE ± Meanبیان شده است؛ در هر ستون میانگین هایی که دارای تفاوت معنی دار آماری دارند و با
استفاده از آزمون  LSDو در سطح احتمال  %5تفاوت دارند ،با ستاره (*) مشخص شدهاند.
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نمودار شماره  :1نشاندهنده اثرات متقابل زمان و تيمار نانو نقره بر ميزان تحرک اسپرم اپيدیدیم در دو غلظت
متفاوت از نانو ذرات نقره
* :کاهش معنی دار میزان تحرك اسپرم اپیدیدیم در تیمار نانو ذرات نقره با دوز  50 ppmدر روزهای  21و  40نسبت به گروه
شاهد و نیز نسبت به روز  7در این گروه درمانی ( )P<0/05بر اساس آزمون LSD؛ ** :کاهش معنی دار میزان تحرك اسپرم
اپیدیدیم در تیمار نانو ذرات نقره با دوز  20 ppmدر روزهای  21و  40نسبت به گروه شاهد و نیز نسبت به روز  7در این گروه
درمانی ( )P<0/05بر اساس آزمون .LSD

بررسی اثر نانو ذرات نقره بر میزان تولید روزانه

 7در هر دو گروه تیمار و گروه شاهد شده است ()P=0/03

اسپرم در هر گرم بافت بیضه مشخص شد که میزان تولید

(جدول شماره ( )2نمودار شماره  .)2عالوه بر آن ،نتایج

روزانه اسپرم بیضه در گروه تیمار با غلظت 50 ppm

نشان داد که در غلظت  20 ppmتولید روزانه اسپرم به میزان

 %20/68نسبت به گروه شاهد کاهش یافته است .نتایج نشان

 %7نسبت به گروه شاهد کاهش یافته است؛ ولی این میزان

داد که این نانو ذرات در غلظت  50 ppmسبب کاهش

کاهش ازلحاظ آماری معنی دار نبود ( .)P=0/25همچنین

معنی داری در تولید روزانه اسپرم ( )DSPدر روز  40نسبت

کاهش معنی دار میزان تولید روزانه اسپرم در روز  40نسبت

به گروه کنترل و گروه غلظت  20 ppmو نیز نسبت بهروز

بهروزهای  7و  21از مدتزمان دوره آزمایش مشاهده شد.

جدول شماره  :2مقایسه ميانگين توليد روزانه اسپرم بيضه در تيمارهای مختلف نانو نقره در زمان های
مختلف نمونه گيری
گروه های تحت مطالعه

زمان نمونهگيری

توليد روزانه اسپرم DSP

شاهد

روز 7

68/45±6/5ab

روز 21

69/82±9/2ab

روز 40

73/02±7/6a

روز 7

67/19±5/10ab

روز 21

65/93±8/4ab

روز 40

63/76±8/1ab

روز 7

65/36±5/7

روز 21

61/70±7/5

روز 40

*40/52±6/1

نانو نقره 20 ppm

نانو نقره 50 ppm

مقادیر بهصورت ( )SE ± Meanبیان شده است؛ در هر ستون میانگین هایی که دارای تفاوت معنی دار آماری دارند و با
استفاده از آزمون  LSDو در سطح احتمال  %5تفاوت دارند ،با ستاره (*) مشخص شدهاند.
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نمودار شماره  :2اثرات متقابل زمان و تيمار نانو نقره بر تغييرات ميزان تول يد روزانه اسپرم بيضه در دو غلظت
متفاوت از نانو ذرات نقره
* :کاهش معنی دار تولید روزانه اسپرم ( )DSPدر روز  40نسبت به گروه شاهد و گروه غلظت  20 ppmو نیز نسبت بهروز  7در
هر دو گروه درمانی و گروه شاهد ( )P<0/05بر اساس آزمون .LSD

نتایج مقایسه میانگین داده های مربوط به اثرات

در روز  40نسبت به گروه کنترل و نیز نسبت به روز  7و 21

دوزهای مختلف نانو ذرات نقره بر تعداد کل اسپرم

شده است (( )P≤0/05جدول شماره ( )3نمودار شماره .)3

اپیدیدیم با استفاده از آزمون  LSDدر گروه کنترل با گروه

در این آزمایش کاهش تعداد اسپرم اپیدیدیم در غلظت

های تحت تیمار که به مدت  40روز نانو ذرات نقره با

 20 ppmدر روز  40نسبت به گروه شاهد دیده شد.

دوزهای  20 ppmو  50 ppmرا بهصورت خوراکی

همچنین از مقایسه میانگین تعداد اسپرم اپیدیدیم در بین

دریافت کرده بودند ،نشان داده شد که تعداد اسپرم

گروه های تیمار یک و تیمار دو مشخص شد که کاهش

اپیدیدیم در گروه تیمار نانو ذرات نقره با غلظت ،20 ppm

تعداد اسپرم در بین این دو گروه ازلحاظ آماری معنی دار

 %14/76و در تیمار  %36 ،50 ppmنسبت به گروه شاهد

بود ( .)P≤0/05عالوه بر آن ،کاهش وابسته به زمان تعداد

کاهش یافته است .این نشان میدهد که نانو ذرات نقره با

اسپرم اپیدیدیم در روز  40نسبت بهروز  7و نیز روز 21

دوز  50 ppmسبب کاهش معنی دار تعداد اسپرم اپیدیدیم

مشاهده شده است (.)P≤0/05

جدول شماره  :3مقایسه ميانگين تعداد سلولهای اسپرم اپيدیدیم در تيمارهای مختلف نانو نقره در زمان های
مختلف نمونهگيری
گروه های تحت مطالعه

زمان نمونهگيری

تعداد سلول های اسپرم اپيدیدیم

شاهد

روز 7
روز 21
روز 40
روز 7
روز 21
روز 40
روز 7
روز 21
روز 40

39/50±2/3
41±1/7
*45/87±3/2
38/31±2/2
35/81±3/1
33/56±2/8
34/12±2/6
30/56±2/1
*16/18±2/2

نانو نقره 20 ppm

نانو نقره 50 ppm

مقادیر بهصورت ( )SE ± Meanبیان شده است؛ در هر ستون میانگین هایی که دارای تفاوت معنی دار آماری دارند و با
استفاده از آزمون  LSDو در سطح احتمال  %5تفاوت دارند ،با ستاره (*) مشخص شدهاند.
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نمودار شماره  :3نشان دهنده اثرات متقابل زمان و تيمار نانو نقره بر تعداد اسپرم اپيدیدیم در دو غلظت متفاوت از
نانو ذرات نقره
* :کاهش معنی دار تعداد اسپرم اپیدیدیم در تیمار نانو ذرات نقره با دوز  50 ppmدر روز  40نسبت به گروه شاهد و نیز نسبت
به روز  7و  21در این گروه ( )P<0/05بر اساس آزمون LSD؛ ** :کاهش معنی دار تعداد اسپرم اپیدیدیم در تیمار نانو ذرات
نقره با دوز  20 ppmدر روز  40نسبت به گروه شاهد ( )P<0/05بر اساس آزمون .LSD

بحث:
تحرک اسپرم بهعنوان یک شاخص مهم برای

سمیت نانو ذرات نقره به دلیل آزاد شده یونهای نقره

بیان سمیت بیضوی ناشی از ماده شیمیایی به کار

است که با انتشار یا آندوسیتوز وارد سلول شده و سبب

میرود ( .)35نتایج حاصل از این مطالعه بر تحرک

اختالل در عملکرد میتوکندری میشود .متعاقب آن

اسپرم نشان داد که نانو ذرات نقره با دوزهای  20 ppmو

پروتئینها و اسیدهای هستهای تخریب و تکثیر سلولی

 50 ppmسبب کاهش معنی داری در میزان تحرک

متوقف میشود (.)38

اسپرم اپیدیدیم در روزهای  21و  40نسبت به گروه

آشارانی و همکاران ،تغییراتی مانند کاهش

کنترل و نیز نسبت به روز  7در گروه های تیمار شده

میزان تکثیر سلولی ،اختالل در عملکرد میتوکندری و

است ( .)P≤0/05به همین ترتیب  Morettiو همکاران

القای آپوپتوز و یا نکروز را در سلول های در معرض

نشان دادن که نانو ذرات نقره تأثیر قابلتوجهی بر روی

نانو ذرات نقره مشاهده کردند ( .)21در رابطه با تحرک

تحرک اسپرم انسان میگذارند ( .)37در این مطالعه،

اسپرم می توان به این نکته توجه کرد که بررسی ها نشان

کاهش معنیدار درصد تحرک اسپرم در گروه تیمار با

داد که نانو ذرات می توانند بر اپیدیدیم تأثیر گذاشته و

نانو ذرات نقره در مقایسه با موش های گروه کنترل

باعث التهاب اپیدیدیم شوند که دارای نقش مهمی در

مشاهده شد که این بیانگر این است که نانو ذرات نقره

کاهش تحرک اسپرم است ( .)40،39نتایج برخی

عالوه بر بیضه ،اثرات منفی خود را بر بخش های دیگر

مطالعات بیانگر تأثیر منفی نانو ذرات طال و دی اکسید

سیستم تولیدمثلی ازجمله اپیدیدیم ،اعمال نموده و

تیتانیوم ،بر روند اسپرماتوژنز و تحرک اسپرم های

مجموعه ی چنین تأثیراتی سرانجام بر تحرک اسپرم

اپیدیدیم می باشند ( .)42،41برخی از نانو ذرات

تأثیر گذاشته و با تأثیر بر عملکرد میتوکندری ،باعث

رادیکال های آزاد ( )ROSتولید می کنند که می تواند

کاهش تحرک اسپرم شده است .این کاهش وابسته به

باعث آسیب ساختار تاژک اسپرم شود و باعث کاهش

دوز و غلظت نانو ذرات بوده است .پیشنهاد شده که

حرکت اسپرم شود ( .)43-45قابلیت تحرک و زنده
29
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ماندن اسپرم بهعنوان مهم ترین پارامترهای اسپرم برای

مطالعه  Kimو همکاران ،نشان داده شد که بسیاری از

سنجش توانایی لقاح و همچنین تمامیت غشای اسپرم

نانو ذرات مهندسی شده ،ازجمله  Ag-NPsباعث اثرات

محسوب می شوند (.)47،46

سمیت ژنی ،از قبیل شکستهای رشته  ،DNAجهشهای

نتایج این پژوهش نشان داد که تجویز خوراکی

نقطه ای و آسیب اکسیداتیو ساختار  DNAمی شوند ()12؛

نقره نانو ذرات با غلظت  50 ppmباعث کاهش معنی دار

 -3القای استرس اکسیداتیو یکی از شایعترین مکانیسم های

تعداد اسپرم موجود در اپیدیدیم و تولید روزانه اسپرم در

پیشنهادی سمیت نانو ذرات است که بهنوبه خود موجب

روزهای  21و  40نسبت به گروه کنترل و نیز نسبت به روز

پراکسیداسیون لیپید در اسپرم می شود و بنابراین این

 7در این گروه درمانی شده است ( .)P≤0/05همچنین

احتمال وجود دارد که نانو ذرات نقره با القای استرس

کاهش معنی دار تعداد اسپرم موجود در اپیدیدیم در

اکسیداتیو بر روند تولید اسپرم و یا اسپرم های تولید شده اثر

غلظت  20 ppmدر روز  40نسبت به گروه کنترل مشاهده

گذاشته و بدین ترتیب موجب کاهش تعداد اسپرم های

شد ( ،)P≤0/05ولی در تولید روزانه اسپرم در این غلظت

اپیدیدیمی شده باشد (.)43
نتایج تحقیقات سمیت نانو ذرات نقره در سلول های

تغییر معنی داری مشاهده نشد (.)P≥0/05
تعداد اسپرم و تولید روزانه آن شاخص های مهم

بالغ اسپرم در اپیدیدیم نسبت به اسپرم اپیتلیوم لوله

برای محققان برای تشخیص عوارض جانبی اثرات

اسپرم ساز بیضه ،در تمام گروه های درمان شده تعداد

عوامل مختلف بر روند اسپرماتوژنز می باشند (.)48،31

اسپرم غیرطبیعی  28روز پس از تزریق هنگام مقایسه با

نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که نانو ذرات نقره با

 24ساعت پس از تزریق باالتر بود .این نتیجه به نظر

دوز باالتر بهطور قابلتوجهی باعث کاهش تعداد اسپرم

می رسد ،برای منعکس کردن تأثیر قوی نانو ذرات نقره

اپیدیدیم و تولید اسپرم روزانه بیضه شد .ازآنجاییکه

بر روی اپیدیدیم بیضه ها می باشد ( .)18افزایش

روند اسپرماتوژنز بسیار وابسته به ساختار طبیعی لوله های

مورفولوژی غیرطبیعی سر اسپرم و اثر کشنده تزریق

اسپرم ساز است توضیح احتمالی در رابطه با کاهش

نانو ذرات نقره بهدستآمده از طریق سنتز بیوشیمیایی در

تولید روزانه اسپرم این است که این ذرات ممکن است

موش سوری مشخص شده است (.)49-51
در بررسی تعداد اسپرم ها و  DSPکاهش معنی داری

باعث تخریب ساختار بافتی بیضه شده باشند.
در رابطه با کاهش معنی دار تعداد اسپرم

بهویژه در گروه تحت درمان با دوز باالتر  50 ppmدر

اپیدیدیم و تولید روزانه اسپرم در گروه های تحت تیمار

مقایسه با گروه کنترل مشاهده گردید که با توجه به این

با نانو ذرات نقره چندین فرضیه احتمالی به نظر می رسد:

نکته که تولید روزانه اسپرم توسط بیضه ها و عملکرد

 -1شاید نانو ذرات نقره توانسته اند با تغییر در

جذب و ترشح بیضه و اپیدیدیم وابسته به هورمون

غلظت هورمون های دخیل در تولیدمثل موجب کاهش

تستوسترون می باشد ( ،)52لذا این روند می تواند

تعداد اسپرم در این پژوهش شده باشند؛  -2القای

مربوط به کاهش هورمون تستوسترون باشد .عمل نانو

آپوپتوزیس و یا سایر انواع مرگ سلولی بر روی

ذرات نقره در اپیدیدیم ،به نظر می رسد شبیه به دیگر

سلول های زایشی و سرتولی بیضه در اثر القای استرس

سموم زیستی باشد که تولید رادیکال های آزاد را

اکسیداتیو توسط نانو ذرات نقره احتمال دیگری در مورد

افزایش می دهد و پتانسیل آنتی اکسیدانی در اپیدیدیم و

کاهش تعداد اسپرم های اپیدیدیمی و تولید روزانه اسپرم

اسپرم های آن را کاهش می دهد (.)28

در این پژوهش می باشد .در این خصوص گزارش هایی

 Yoshidaو همکاران با اثر نانو ذرات کربن بر

مبنی بر ایجاد آپوپتوزیس در سلول های زایشی بیضه که

سیستم تولید مثلی نر کاهش تعداد سلول های سرتولی و

توسط نانو ذرات نقره ایجاد شده است ،وجود دارد .در

نیز کاهش تولید روزانه اسپرم را نشان داد ( .)53در یک
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جنس نر شود که این خود می تواند بر عملکرد

مطالعه تجربی اثرات سمی نانو ذرات نقره بر سلول های

.سیستم تولید مثلی نر و میزان باروری اثرگذار باشد

،رده سرتولی که یک نوع سلول عمده در بیضهها هستند

بنابراین با توجه به نقش نانو ذرات نقره در محصوالت

 در مطالعه بررسی اثر دوزهای.)54( نشان داده شد

مصرفی و لوازم پزشکی این ذرات یکی از عوامل

 نانومتر به روش70 مختلف نانو ذرات نقره با اندازه

مضر برای سیستم تولید مثلی و به دنبال آن موثر بر

خوراکی بر تعداد سلول اسپرم اپیدیدیم و آکروزوم

ناباروری محسوب می شوند که الزم است سمیت

 کاهش قابل توجه تعداد سلول های اسپرم،اسپرم موش

ًغلظت این نانو ذرات در مصارف روزانه دقیقا

 اسپرماتوگونی و کاهش واکنش آکروزومی،اپیدیدیم

.ارزیابی و کنترل شود

در گروه تجربی دریافتکننده نانو ذرات نقره نسبت به
.)55( گروه کنترل مشاهده گردید

:تشکر و قدردانی

:نتیجهگیری

از کلیه افرادی که بهر نحو با انجام این تحقیق ما
 بهویژه پرسنل محترم آزمایشگاه،را حمایت کردند

در پژوهش حاضر ثابت شد که استفاده از

فارماکولوژی دانشگاه شهرکرد تشکر و قدردانی

محلول نانو ذرات نقره در صورت تجویز طوالنی

93  این تحقیق بخشی از پایاننامه مصوب سال.میگردد

مدت می تواند سبب کاهش تولید روزانه اسپرم و

. گروه جانوری میباشد-دانشگاه شهرکرد

میزان ذخیره اسپرم اپیدیدیمی و درصد تحرک آن در
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Background and aims: Silver nanoparticles (Ag-NPs) have attracted phenomenal attention in
the current years and caused increased a growing concern for human health and the environment.
This, in turn increases the risk related to their potential toxicity. This study was aimed to
investigate silver nanoparticles (Ag-NPs) effects on some fertility indices of laboratory small
male mice Mus musculus.
Methods: In this experimental study, a group of 36 Balb/c small male mice (average weights;
28.5±3 g) were randomly divided three groups (one control and two treatment groups). The
control group received water only. The treated groups of mice (1 and 2) received 20 and 50 ppm
concentrations of Ag-NPs with oral exposure. Following respected methods and formulas, sperm
motility, DSP and sperm count were determined. The data were analyzed by one-way ANOVA
using SPSS.
Results: Sperm motility was reduced down to 37.5% and 19.6% in 50 and 20 ppm-Ag-NPs
treated groups of mice, respectively when compared to the control. A significant decrease in the
DSP was observed in 50 ppm Ag-NPs-treated mice than to 20 ppm treatment and control ones. In
addition, epididymis sperm count was reduced down to 14.76% and 36% in 20 and 50 ppm-AgNPs treated groups of mice, respectively when compared to the control.
Conclusion: The use of Ag-NPs can lead to reduction of DSP, epididymis sperm storage and
motility percentage in male mice.
Keywords: Ag-NPs, DSP (daily sperm production), Epididymis, Mice.
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