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تاریخ دریافت مقاله1395/10/26 :

تاریخ پذیرش مقاله1396/03/01 :

چکیده
نانوتکنولوژی یکی از شاخههای در حال رشد علم است که شامل تولید ،دستکاری و استفاده از مواد در مقیاسهای کوچکتر از میکرون است .نانوذرات
برای اهداف زیادی در پزشکی و علم استفاده میشوند که شامل درمان سرطان ،ساخت آلیاژهای دندانی ،سوند مثانه و انتقال دارو میباشند .یکی از فاکتورهایی
که دستخوش مسمومیت با نانوذرات قرار میگیرد ،سیستم تولید مثل و باروری است چراکه این مواد در غدد جنسی تجمع یافته و باعث بروز مشکالتی از
قبیل التهاب اپی دیدیم ،کاهش تحرک اسپرم ،نقایص مرفولوژی اسپرم و در کل ناباروری و نقص در سیستم تولیدمثل میگردند .ازآنجاکه باروری و سالمت
آن اهمیت ب ه سزایی در جامعه دارد و پیامدهای ناشی از آن کل جمعیت را تحت تأثیر قرار می دهد ،هدف از این مطالعه مروری بررسی اثر نانوذرات طال و
نقره بر سیستم تولیدمثل بوده است.
مطالعه مروری حاضر با استفاده از مطالعات پژوهشی که در پایگاههای  Pubmed, Google scholar, Science directو  SIDنمایه شده است به انجام رسید.
همچنین نتایج حاصل از جستجو به روش سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان میدهد که اثر نانوذرات نقره و طال بر سیستم تولیدمثل وابسته
به دوز ،مدت مواجهه و نمونه مورد مطالعه از بیاثر تا اثرات منفی متغیر است.
کلمات کلیدی :نانوتکنولوژی ،نانوذرات ،طال ،نقره ،سیستم تولیدمثل

مقدمه
اصطالح «نانوذرات» تلفیقی از کلمات "( "nanosبه یونانی:
کوتوله) و "( "particulumبه التین :ذرات) به معنای ذرات
کوتوله است .در زمینههای علمی «نانو» در درجه اول بهاندازه
خاص اشاره میکند ISO .اصطالح «نانوذرات» را بهعنوان یک
ماده با یک ،دو یا سه بعد خارجی در مقیاس نانو توصیف میکند،
محدوده اندازه مقیاس نانو از حدود  1nmتا  100 nmاست.
نانوذرات نهتنها بهوسیله تکنولوژی مدرن بلکه بهوسیله
فرآیندهای طبیعی مثل خاکستر آتشفشانی ،مواد مرکب معدنی
و یا آتشسوزیهای جنگل نیز به وجود میآیند .ایجاد نانوذرات
بهطور طبیعی شامل شن و ماسههای ریز با منشأ معدنی است
(برای مثال :اکسیدها و کربناتها) .تکامل نانوتکنولوژی باعث
*نویسنده مسئول :سمیرا ملک زاده ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد شیراز ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران
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تولید ساختارهای جدید ،مواد ،دستگاهها و تولید نانوذرات
میشود; بنابراین تولید نانوذرات با خصوصیات فیزیکوشیمیایی
خاص مانند اندازه کوچک ،نسبت سطح به جرم زیاد ،شکل ،تبلور،
بار سطحی ،گروههای عاملی ،سرعت انحالل ،انباشتگی یا
پراکندگی است که آنها را از ذرات همان ترکیب متمایز میسازد
(.)3-1
نانو مواد میتوانند از طریق راههای مختلف مثل تنفس ،غذا
خوردن و تماس به پوست وارد بدن انسان شوند .پوست
بزرگترین سیستم دفاعی در بدن ما بوده و بهطور مستقیم در
تماس با بسیاری از عوامل سمی است ( .)6-4استنشاق بهعنوان
یک راه ورود بزرگ برای ذرات ریز محسوب میشود .رسوب ذرات
بسیار ریز (آیرودینامیک-قطر کمتر از  100نانومتر) بهطور عمده
در منطقه کیسههای هوایی رخ میدهد ( 4و  .)6بعد از جذب از
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طریق بافت پوششی ریه ،نانو مواد میتوانند وارد خون و لنف
شوند و به مغز استخوان ،غدد لنفاوی ،طحال و قلب برسند ( 4و
 )6و در انعقاد و ریتم قلبی اثر گذارند ( 7و  .)8گزارش شده است
که ذرات مس علت آسیب پاتولوژیکی به کبد ،کلیه و طحال است
( .)9از کاربردهای نانوذرات میتوان به مواد کود ،1کاتالیزور،
بستهبندی ،روکشها ،افزودنیهای سوخت ،سایندهها ،باتریها،
روان کنندهها و داروسازی اشاره نمود .در سالهای اخیر نانوذرات
فلزی به دلیل کاربردهای متنوع در زمینههای مختلف ،بهطور
گستردهای مورد مطالعه قرار گرفتهاند ( 2و  .)3برای تولید
نانوذرات فلزی به دما ،فشار و زمان باال نیاز است .از طرفی ،باقی
ماندن میزان کمی از پیش مادههای سنتز نانوذرات بر روی سطح
نانوذرات تولید شده ،باعث ایجاد مسمومیت در بدن انسان
میگردد .تجمع نانوذرات در اندامهای تولیدمثلی میتواند اثرات
مخربی بر روند مراحل تولید اسپرم و مورفولوژی اسپرمهای تولید
شده داشته باشد و درنتیجه منجر به تضعیف باروری شود،
ازآنجاکه حفظ سالمت باروری و بررسی فاکتورهای تضعیفکننده
باروری اهمیت به سزایی دارد ،هدف از این مقاله مروری بررسی
نانوذرات طال و نقره بر سیستم تولیدمثل و باروری است.
 .1اثر نانوذرات نقره بر سیستم تولیدمثل

 ROSبا اسپرمهای دارای سر بیشکل ،آکروزومهای آسیبدیده،
نقص قطعه میانی ،قطعه کوچک سیتوپالسمی و نقص دم ارتباط
مثبت دارد (.)16
مطالعات نشان داده است که نانوذرات نقره ممکن است میزان
نقایص مورفولوژی اسپرم و جهشهای ژنتیکی را افزایش دهند
( .)17نانوذرات نقره مثل سایر نانوذرات میتوانند در تخریب
DNAی سلولهای بینابینی و مرگ سلولی این سلولها دخالت
داشته باشند ( .)18بهعالوه ،اغلب نانوذرات باعث افزایش سطوح
 ROSمثل سوپراکسیدها و افزایش در اکسیداسیون مولکولهای
شبه پروتئین یا حتی  DNAمیشوند ( )14که باعث کاهش در
سلولهای بینابینی و سنتز تستوسترون میگردند.
بعضی مطالعات نشان داده است که نانوذرات میتوانند بر بیان
پروتئین تنظیمکننده حاد استروئیدوژنیک )STAR(3اثر داشته
باشند ( .)19این پروتئین یک پروتئین انتقال دهنده است که
انتقال کلسترول به داخل غشا میتوکندری را تنظیم میکند و
تولید هورمونهای استروئیدی را افزایش میدهد .ممکن است که
نانوذرات نقره از انتقال کلسترول به داخل غشا میتوکندریایی از
طریق کاهش بیان پروتئین  STARجلوگیری کنند و سرانجام
تبدیل کلسترول به پرگننولون را متوقف سازند و درنتیجه باعث
کاهش سطوح تستوسترون خواهند شد (.)20

چندین مطالعه نشان داده است که نانوذرات میتوانند از غشا
سلولی عبور کرده و باعث تخریب سلول گردند ( 10و .)11
همچنین مطالعه دیگری نشان داده است که نانوذرات نقره
میتوانند با اثر بر عملکرد میتوکندری باعث کاهش تحرک اسپرم
گردند .اثرات نانوذرات بر عملکرد میتوکندری سلولهای C18-4
توسط مطالعات  Braydichو همکاران نشان داده شده است
( .)12آنها نشان دادند که نانوذرات نقره و آلومینیوم میتوانند
از غشا عبور کنند و به میتوکندری و آکروزوم اسپرم متصل شوند.
همچنین نشان داده شده است که نانوذرات میتوانند باعث
التهاب اپیدیدیم شوند که در کاهش تحرک اسپرم نقش دارند
( .)13از طرف دیگر ،نانوذرات باعث افزایش رادیکالهای آزاد
(2)ROSدر سلولها شده ( )14که میتوانند غشا اسپرم و ساختار
تاژک را تخریب کنند و باعث اختالل در تحرک و مورفولوژی
اسپرم گردند .رادیکالهای آزاد باعث پراکسید شدن فسفولیپیدها
در میتوکندری اسپرماتوزوا میشوند و بنابراین تحرک آنها را
تخریب میکنند ( .)15همچنین نشان داده شده است که سطح

سمیت نانوذرات نقره بهوسیله مطالعات  in vivoارزیابی شده
است و نشان میدهد این مواد ممکن است در اندامهای مختلف
پخش شوند و درگیریهای عمومی مثل کاهش وزن و التهاب را
ایجاد کنند ( 21و .)22
ازلحاظ تئوری ،نانوذرات نقره ممکن است دارای بعضی اثرات
منفی بر سالمت انسان و محیط داشته باشند ولی مکانیسم دقیق
تأثیر احتمالی آنها بر عملکرد تولیدمثل مذکر روشن نشده است.
در یک مطالعه اخیر ،اثرات حاد تجویز داخل وریدی یک دوز
نانوذرات نقره بر اسپرماتوژنز و مورفولوژی لولههای اسپرمساز
موش صحرایی نشان داده شده است ( .)23در مطالعهای اثرات
حاد تجویز دهانی نانوذرات نقره ( 70نانومتر) در دوزهای متفاوت
( 100 ،50 ،25و  )mg/kg 200بر تعداد سلولهای تولیدکننده
اسپرم و واکنش آکروزومی در سلولهای اسپرم بر موشهای
صحرایی ویستار مذکر مورد بررسی قرار گرفت ( .)24نتایج نشان

1 Compost

3 Steroidogenic Acute Regulatory protein

 .1-1اثر نانو ذرات نقره بر سلولهای اسپرماتوژنیک

2 Reactive Oxygen Species
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داده است که درصد اسپرمهای مرده با /یا بدون واکنش
آکروزومی در مقایسه با اسپرم زنده در شرایط مشابه و بین
گروههای تجربی افزایش یافته است .این افزایش وابسته به دوز
بوده و در حداکثر غلظت ( )200 mg/kgاسپرم به مورفولوژی
غیرطبیعی رسیده است و این را میتوان به اثر نانوذرات نقره بر
 DNAنسبت داد که میتواند با  DNAسلولی واکنش دهد و
باعث تحریک ،التهاب و تخریب اکسیداتیو و نقص سلولی شود،
همچنین جهشهای ژنتیکی و مورفولوژی غیرطبیعی اسپرم را
ایجاد میکنند ( .)17بسیاری از مطالعات  in vivoنشان میدهند
که مواد شیمیایی و فلزات مثل کروم ،کادمیوم و یا سرب
میتوانند قطر سلولهای پوششی لولههای اسپرمساز و درنتیجه
مجرا آنها را کاهش دهند ( 25و  .)26ارزیابیهای بافت بیضه
آسیبهای لوله در همه گروههای تجربی را نشان داده است (.)27
بعضی مدارک در مورد اثر نانوذرات بر سلولهای بنیادی
اسپرماتوگونی نشان میدهد که آنها میتوانند باعث کاهش
تکثیر سلولی در این سلولها شوند ( .)28به نظر میرسد کاهش
فعالیت  FYNکیناز (عضو خانواده  Srcکیناز) که در تکثیر
اسپرماتوگونی دخالت دارد ،دلیل اصلی کاهش تعداد سلولها در
اسپرماتوژنز است .آنزیم  FYNکیناز نقش چسبندگی سلولهای
اسپرماتوژنیک (مثل اسپرماتیدها) به سلولهای سرتولی ،کاهش
اتصال پروتئین اسپرماتید معیوب به سلولهای سرتولی و
درنتیجه کاهش اسپرم را بازی میکند (.)29
 .2اثر نانوذرات طال بر سیستم تولیدمثل
نانوذرات طال برای اهداف علمی و پزشکی جالب هستند چون
دارای خصوصیات الکترونی ،نوری ،مغناطیسی و کاتالیتیک در
مقایسه با مواد دیگر میباشند .دوزهای پایین ذرات طال (کمتر از
 400میکروگرم/کیلوگرم) باعث مسمومیت محسوس در موش
نمیشوند ( 30و  .)31در غلظتهای باالتر ،گزارشها متفاوت
است که بسته به حیوانات تجربی ،مواد و میزان آنها تفاوت دارد.
در مطالعهای پس از تجویز نانوذرات بهصورت دهانی یا تزریق
صفاقی ،سطح باالی مسمومیت دیده شده است ،درحالیکه
تزریق وریدی نانوذرات طال آسیب کمتری ایجاد میکند (.)30
 Chenو همکاران نشان دادند که تأثیر نانوذرات طال بعد از
تزریق صفاقی ،فقط وابسته بهاندازه ذرات است .ذرات با قطر ،3
 50 ،5و  100نانومتر اثر مضری را نشان نمیدهند ،درحالیکه
اندازه بین  8و  37نانومتر بیماریهای شدیدی را القا میکند و
زمان زنده ماندن به حدود  21روز کاهش مییابد (.)32
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 .1-2اثر نانوذرات طال بر اسپرماتوزوا:
 Ben-David Makhlufو همکاران در مطالعهای اثر نفوذ
نانوذرات مغناطیسی بر سلولهای اسپرم را نشان دادند (.)33
مطالعات نشان داده است که تحرک اسپرماتوزوا بهوسیله
نانوذرات طال تحت تأثیر قرار میگیرد ( .)33همچنین نانوذرات
طال میتوانند به سلولهای اسپرم نفوذ کنند ،این امر میتواند
باعث قطعهقطعه شدن آن سلولها شود .سمیت احتمالی اسپرم
بر طال در مصارف صنعتی گزارش شده و بهعنوان یک علت
عقیمی مردان است (.)13
 .2-2اثر نانوذرات طال بر سلولهای جنسی:
در چندین مطالعه به بررسی اثر نانوذرات بر جنس مذکر و
اسپرماتوزوا پرداخته شده است و در آنها از نانوذرات شیمیایی
( ) 34و ذرات لیگاند آزاد تولید شده لیزری استفاده شده است
( ) 35که بعد از مواجهه با نانوذرات طال کاهش تحرک اسپرم
مشاهده شده است .در مطالعه دیگر ،نقایص شدید مورفولوژی در
اسپرماتوزوا نیز مشاهده شده است البته هیچ اطالعاتی درباره
غلظت ذرات داده نشده است ( 34و .)35
محققان گزارش دادند که توده نانوذرات طال یک ماه در بیضه
باقیمانده و نشان میدهد نانوذرات میتوانند از سد خونی-
بیضهای عبور کنند ( .)36پژوهشها نشان داده است تزریق
وریدی نانوذرات طال باعث انتقال آنها به جفت ،یکی از سدهای
بزرگ تولیدمثلی ،میشود .دو مطالعه تائید میکنند که نانوذرات
از میان غشا جفتی عبور میکنند ( 37و  .)38مطالعه دیگری نیز
نشان داده است که هیچ نانوذره طال از میان سد جفتی عبور
نمیکند ( 39و .)40
 .3-2اثر نانوذرات طال بر تکامل جنینی:
یکی دیگر از جنبههای مسمومیت نانوذرات طال ،اثر بر تکامل
جنینی است .این موضوع بهوسیله جنینهای گورخرماهی ( 41و
 ،)42جوجه ( 43و  )44و جنینهای موش -در ترکیب با ذرات
شیمیایی ( )45بهوسیله نانوذرات تولید شده توسط لیزر مورد
مطالعه قرار گرفته است .حتی باوجود اثبات حضور نانوذرات طال
درون جنین ،هیچ اثر زیانآوری گزارش نشده است ( 42 ،41و
.)45

بحث و نتیجه گیری
مطالعه حاضر یک مطالعه مروری سیستماتیک است که در آن
از مقاالت نمایه شده در پایگاههای اطالعاتی نظیرPubmed, :
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منظربانو شجاعی فرد و همکاران

 Google scholar, Science directو  SIDاستفاده شده است .در
حین جستجو از عامل محدود کننده سال استفاده نگردید،

بااینحال اکثر مقاالت در سالهای اخیر مورد بررسی قرار
گرفتهاند که در جدول  1بیان شده است.

جدول - 1تحقیقات انجام شده درزمینه ی تأثیر نانوذرات طال و یا نقره بر سیستم تولیدمثل
نویسندگان

سال انتشار

نوع نانوذره

نمونه مورد مطالعه

نتایج

 Wiwanitkitو همکاران ()34

2009

طال

انسان

مواجهه با نانوذرات طال باعث کاهش تحرک اسپرم میشود،
همچنین دیده شده است نانوذرات طال به دم و سر اسپرم
نفوذ میکنند.

 Braydich-Stolleو همکاران ()28

2010

نقره

موش سوری

نانوذرات نقره باعث کاهش زیست پذیری سلولهای بنیادی
اسپرماتوگونیال میگردد.

 Shoults-Wilsonو همکاران ()50

2010

نقره

کرم خاکی

تعداد پیله های تولید شده وابسته به غلظت نانوذرات نقره
کاهش مییابد.

 Terzuoliو همکاران ()51

2011

نقره

انسان

نانوذرات نقره باعث کاهش معنیدار در درصد تحرک و زیست
پذیری اسپرم در نمونههای مایع منی میگردد.

 Asareو همکاران ()52

2012

نقره

موش سوری

نانوذرات نقره باعث مسمومیت سلولهای بیضهای از طریق
آپوپتوز ،نکروز و کاهش تکثیر آنها میگردد.

 Zakhidovو همکاران ()53

2012

طال

موش سوری

مواجهه با نانوذرات طال تعداد سلولهای جنسی بالغ را در
مقایسه با گروه کنترل کاهش میدهد.

 Taylorو همکاران ()54

2012

طال

موش سوری

مواجهه با نانوذرات طال هیچ اثر منفی بر جنین نمیگذارد.

 Gromadzka-Ostrowskaو همکاران ()55

2012

نقره

موش صحرایی

نانوذرات نقره بر اسپرماتوژنز و مرفولوژی لولههای اسپرم اثر
میگذارند و باعث کاهش تعداد اسپرم اپیدیدیم میشود.

 Karstenو همکاران ()56

2012

نقره

کرم خاکی

نانوذرات نقره و نیترات نقره هر دو در تولیدمثل کرم خاکی
اثر منفی میگذارند.

 Miresmaeiliو همکاران ()24

2013

نقره

موش صحرایی

نانوذرات نقره اثرات حاد و معنیداری بر اسپرماتوژنز ،تعداد
سلولهای اسپرماتوژنیک و واکنش آکروزومی میگذارند.

 Morettiو همکاران ()46

2013

طال و نقره

انسان

نانوذرات طال و نقره برای اسپرماتوژنز انسان مضر نیستند.

 Taylorو همکاران ()57

2014

طال

انسان

نانو ذرات طال باعث کاهش تحرک اسپرم میشود.

رضی و همکاران ()58

2014

طال

موش سوری

افزایش دوز نانوذرات طال باعث کاهش معنیدار کیفیت،
تعداد و درصد اسپرم با حرکات پیشرونده میشود.

 Rashnoو همکاران ()59

2014

طال

موش سوری

مواجهه قبل از تولد با نانوذرات طال باعث اختالالت تکاملی
زادهها میشود که شامل تأخیر تکامل عصبی است.

 Yauو همکاران ()60

2014

نقره

موش صحرایی

تکرار مصرف نانوذرات نقره بهصورت دهانی در بارداری موجب
اختالل در زادهها میشود که شامل اختالالت کبدی است.

 Zakhidovو همکاران ()61

2015

طال

موش سوری

نانوذرات طال باعث کاهش تعداد هستههای کروماتین فشرده
اسپرم میشود.

 Ghaderiو همکاران ()62

2015

نقره

موش صحرایی

مواجهه مادری با نانوذرات نقره باعث اختالالت تکاملی زادهها
میشود که شامل اختالالت رفتاری عصبی است.

 Lafuenteو همکاران ()63

2016

نقره

موش صحرایی

نانوذرات نقره اثرات مضری بر پارامترهای اسپرم اپیدیدیم
میگذارند.
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نانوذرات طال و نقره
بر التهاب

بهطورکلی نانوذرات طال میتوانند توسط اندوسیتوز به سلولها
نفوذ کنند و آنها میتوانند داروها ،نوکلئیک اسیدها و سایر مواد
فعال زیستی را حمل کنند .علیرغم کاربردهای وسیع نانو مواد،
اطالعات کمی در مورد اثر نانوذرات بر سالمت انسان و محیط
وجود دارد .اعتقاد بر این است که طبیعت شیمیایی ،اندازه ذرات،
مورفولوژی و سطح شیمیایی نانوذرات پارامترهای کلیدی هستند
که در سمیت آنها مؤثرند ،بنابراین میدان مسمومیت نانوذرات
هنوز فاقد اطالعات الزم است .بهعالوه ،اخیراً پتانسیل اثر سمی
نانوذرات بر اسپرماتوژنز بهوسیله مطالعه بر روی نانوذرات نقره بر
موشهای صحرایی مذکر تائید شده است و کاهش اندازه ،تعداد
اسپرم اپیدیدیم وابسته به دوز و زمان ،افزایش سطوح آسیب
 DNAدر سلولهای زاینده و تغییر در بافت لولههای اسپرمساز
بیضه مشاهده شده است.
درزمینه ی تولیدمثل مذکر ،چندین مطالعه  in vitroدر
مدلهای سلولی مختلف با نانوذرات مختلف انجام شده است.
سمیت وابسته به دوز در اسپرماتوگونی موش گزارش شده است
( ،)12برای مثال ،نانوذرات دیاکسید تیتانیوم و کربن سیاه بر
زیست پذیری ،تکثیر و بیان ژن سلولهای بینابینی موش اثر
گذاشته است ( .)19نانوذرات طال بر تحرک اسپرم مؤثرند و به
سر و دم اسپرماتوزوا نفوذ میکنند ( .)34یک مطالعه اخیر نشان
داده است که نانوذرات طال و نقره یک اثر معنیدار وابسته به دوز
بر تحرک اسپرم انسان و زیست پذیری آن دارند ،گرچه آسیب
جدی به اسپرم با استفاده از غلظتهای باالی نانوذرات
( )Mµ500-250رخ میدهد که شاید آزمایش کردن آن در
شرایط  in vivoسخت است (.)46
تحقیقات نشان داده است بعد از درمان با نانوذرات نقره برای
 48-24ساعت در اسپرماتوگونی موش ،افزایش مرگ سلولی و
تولید  ROSو پوشش هیدروکربن و پلیساکارید دیده شده است.
بهعالوه ،سمیت سلولی و مرگ سلولی نانوذرات نقره در سلولهای
 Helaانسان نیز مشاهده شده است ( .)47اخیراً ،پتانسیل سمیت
و التهاب نانوذرات نقره در شرایط  in vivoدر موشهای صحرایی،
موش سوری و گیاهان در شرایط  in vitroدر چندین رده سلولی
تائید شده است ( 48و  .)49در رده سلولی کارسینومای جنینی
بیضه انسان و در سلولهای اولیه بیضه موش ،نانوذرات نقره (20
و  200نانومتر) باعث آپوپتوز ،نکروز و کاهش تکثیر وابسته به

غلظت و زمان میشود.
انسانها همیشه در معرض نانوذرات هوایی در طوفان
گردوغبا ر ، 4خاکستر آتشفشان ی 5و سایر فرآیندهای طبیعی
هستند ( ،)64اما این مواجهه اخیراً به علت تکامل سریع
نانوتکنولوژی افزایش یافته است .چندین محقق در مورد اثرات
مضر احتمالی نانوذرات بر سالمت انسان ابراز نگرانی کردهاند چون
آنها توانایی عبور از میان غشاهای زیستی ( )66-64و جابجایی
به وسیله گردش خون ،لنف و سیستم عصبی به بسیاری از
ارگانها و بافتها را دارند (.)64
چندین مطالعه نشان داده است که اثرات تولیدمثلی جانبی
بعضی فلزات میتوانند حتی در یک مواجهه محدود رخ دهد.
تشخیص ظرفیت تولیدمثلی مذکر معموالً شامل پارامترهای
تولیدمثلی از قبیل سنجش پارامترهای کیفیت مایع منی (مثل
حجم مایع منی ،غلظت ،تعداد ،تحرک و زیست پذیری اسپرم)،
پارامترهای فعالیت ترشحی پروستات و وزیکول سمینال در
پالسمای منی (مثل روی و فروکتوز) و پارامترهای فعالیت
اندوکرینی تولیدمثلی در سرم (هورمونهای جنسی مثل ،FSH
 ،LHتستوسترون و استرادیول) است .همچنین مطالعات نشان
داده است فلزات می توانند بر اندازه بیضه ،کیفیت ،عملکرد
ترشحی غدد پروستات و سمینال وزیکول و عملکرد اندوکرینی
تولیدمثلی اثر گذارند و میتوانند منجر به فقدان باروری و میل
جنسی یا ناتوانی جنسی گردند ( .)71-67چندین مطالعه افزایش
ابتال به نقایص مختلف سیستم تولیدمثلی انسان ،شامل کاهش
تعداد اسپرم و افزایش بروز سرطان پروستات و بیضه را نشان
میدهند ( .)72-78این افزایش جالبتوجه به تمایزات جغرافیایی
از قبیل فاکتورهای محیطی و سبک زندگی ارتباط دارد (83-
.)79
در مقاله مروری حاضر به اثرات نانوذرات طال و نقره بر سیستم
تولیدمثلی پرداختیم و نشان داده شد که نانوذرات طال و نقره
بهوسیله آسیب به عملکرد اسپرم ،سلولهای پیکری و سلولهای
جنسی پستانداران مسمومیت تولیدمثلی ایجاد میکنند و با
رسوب در غدد تولیدمثلی اثرات جبرانناپذیری را به افراد وارد
میسازند .البته قابلذکر است میزان سمیت نانوذرات وابسته به
دوز ،زمان مواجهه و بافت مورد مطالعه دارای پیامدها و اثرات
متفاوت است.

4 Dust storm

5 Volcanic ash
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تعارض منافع
.نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند

منظربانو شجاعی فرد و همکاران

تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از سمینار درس مباحث ویژه خانم سمیرا
ملک زاده دانشجوی دوره دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد
 بدین وسیله نویسندگان مقاله از باشگاه پژوهشگران.شیراز است
.جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی تشکر و قدردانی مینمایند
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Abstract
Nanotechnology is a branch of the developing science which includes producing, manipulating and
applying materials at smaller scales than a micron. Nanoparticles are used for many purposes in
medicine and science, including cancer treatment, dental alloys, bladder catheters, drug delivery, and
etc. One of the factors which is subjected to the toxicity of nanoparticles, is reproductive system and
fertility, because these substances accumulate in the gonads and cause the incidence of some health
problems such as inflammation of the epididymis, reduced sperm motility, sperm morphology defects
and in general, infertility and defects in the reproductive system. Since fertility and its health is so
important in the society, and its consequences affect the entire population, this study aimed at
investigating the effects of gold and silver nanoparticles on the reproductive system.
The present review article was performed by using the research articles indexed in Pubmed, Google
scholar, Science direct and SID. Also the results of the search were evaluated in a systematic manner.
The results show that the effect of silver and gold nanoparticles on reproductive system could vary from
ineffective to the negative effects, depending on the dose, exposure duration and the sample of study.
Keywords: Nanotechnology, Nanoparticles, Gold, Silver, Reproductive system
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