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رامین جهانگیرفرد

مقاله پژوهشی

موش سوری تحت تیمار با نانوذرّات نقره
رامین جهانگیرفرد
گروه آناتومی و جنینشناسی مقایسهای ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله9311/55/56 :

تاریخ دریافت مقاله9311/56/57 :

چکیده
زمییی یه و هید  :کووآنوزیو  Q10بووا اووان آنو وی اکسووویوودان بووی ،بووه عونووان یووم وواموود انوریی در فورآیوونوود نرا و اکسووویووداسووویون
 ا یاء شوورکت میکند .نانوذرّات نقره با تولید گونههای فعّال اکسووی،ن ،اارات ا لالی بر روی دسو گاه تولیدماد را افزاید داده و به کاهد میزان کیویت وباروری اسپرم میانجامد .هدف از این تحقیق ،بررسی اثرات نانوذرّات نقره بر توان باروری آزمایشگاهی و شااصههای اس رس اکسیداتیو در موش سوری است.
مواد و روشها :در این پ،وهد 85 ،سووور موش نر باله به  7گروه کن رل و تجربی تقسوووی بندی شووودند .گروه کن رل هیا مادهای دریافت نکرد .در گروههای
تجربی ،نانوذرّات نقره با دوزهای  75 mg/kgو  955اورانده شوود .دریکی از گروهها ،کوآنزی  Q10با دوز  855 mg/kgبهتنهایی داده شوود .در گروه آار ،یوانات
نانوذرّات نقره  +کوآنزی  Q10را باه دریافت کردند .پس از دوره تیلار ،موشها آسوان کشوی شدند .جهت ارزیابی تس وس رون ،اونگیری و سپس برای بررسی
 ،IVFاسووپرمها از دم اپیدیدی ااذ گردید .جهت ارزیابی  TACو  ،MDAبافت بیضووه نلونهبرداری شوود و با آنووای یمطرفه و سووپس تسووت توکی آنالیز شوودند
(.)p<5/57
نتایج :ن ایج  IVFنشوان داد میزان کیویت جنین و مرا د رشود آن در گروههای تجربی نسبت به گروه کن رل کاهد معنیداری داش ند ( .)p<5/57هلچنین
میزان مالون دی آلدئید و ظرفیت تام آن یاکسیدانی در گروههای تجربی در مقایسه با گروه کن رل نیز به ترتیب افزاید و کاهد نشلگیری داش ند.
نتیجهگیری :ن ایج اضور نشان داد که کوآنزی  Q10توانست اثرات نامالوب ناشی از نانوذرّات نقره بر روی دس گاه تولیدمالی ،کیویت اسپرم و بدرت باروری را
بهبود بخشد.
کلمات کلیدی :نانوذرّات نقره ،IVF ،رشد جنینی ،اس رس اکسیداتیو ،کوآنزی

Q10

مقدمه
کوآنزی  Q10یم کوفاک ور است که الک رونها را در
می وکندریها از یم کلپلکس به کلپلکس  IIIمن قد میکند و
بهطور مؤثر فعالیت آن را دونندان کرده ،در الیکه
کاهددهندۀ اس رس اکسیداتیو نیز است .بهعالوه ،اثرات مالوب
آن در محافظت از می وکندری گزارششده است .کوآنزی Q10
یم آن یاکسیدان بوی بوده و توانایی عبور از سد اونی -مغزی
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را دارد .اس وادۀ بهینه از کوآنزی م  ،Q10برای درمان بیلاریهای
عصبی مانند بیلاری پارک ینسون ،هان ینگ ون و اسکلروز جانبی
آمیوتروفیم اثرگذار است ( .)9بهطور اان ،مکلد کوآنزی Q10
اثر بویای از اود نشان میدهد که درن یجه باعث کاهد ال هاب
عصبی در بیلاریهای عصبی و کاهد سلّیت در ارتباط با
تعدادی از داروها و سلولهای ایلنی میشود ( .)3 ،8نقد اصلی
کوآنزی  Q10در مغز ،با ال هاب و گونههای فعّال اکسی،ن
تولیدشده ناشی از عوونت پالسلودیوم تابه ال مشخص نشده
است ( .)4در یم ماالعه نشان دادهشده است که کوآنزی Q10
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مطالعه اثر محافظتی کوآنزیم  Q10بر لقاح داخل آزمایشگاهی و شاخصهای استرس اکسیداتیو در
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اس روئیدوینیم میشود ،یم نوع پروتئین ان قالدهنده در ساح
غشای می وکندری است که سبب ان قال کلس رول به درون غشاء
شده و آن را به پرگننولون تبدید کرده و نهای اً محصولی بنام
تس وس رون ساا ه میشود .ننانچه به هر عل ی تولید مادۀ
پرگننولون در غشای می وکندری کل ر شود ،درن یجه باعث
کاهد ترشح تس وس رون به دااد اون اواهد انجامید (.)92
 Makhlufو هلکاران در ماالعهای ،نشان دادند که نانوذرّات
مغناطیسی میتوانند به درون سلولهای اسپرم وارد شوند (.)91
در هلین راس ا گزارششده است که نانوذرّات طال نیز سبب
اا الل درروند اسپرماتوینز شده و باعث باعهباعه شدن سلول-
های اسپرمی میشود؛ بنابراین ،سلّیت ا لالی اسپرم بهواسا
طال موجب عقیلی در جنس نر میگردد ( .)85هدف از این
تحقیق ،بررسی اثرات محافظ ی کوآنزی  Q10بر روی توان باروری
آزمایشگاهی و شااصههای اس رس اکسیداتیو در موش سوری
تحت تیلار با نانوذرّات نقره است.

مواد و روشها
در ماالعه اضر ،تعداد  85سر موش سوری نر باله ن،اد
( )Balb/cموردبررسی برار گرفت .یوانات از محد نگهداری و
پرورش یوانات آزمایشگاهی مربوط به دانشکده دامپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد تهیه شد و در بوسهایی از جنس
پروپیلن برار داده و بدون محدودیت به آب و مواد غذایی ،به مدت
دو هو ه با شرایط محیای سازگار و آداپ ه شدند .این محیط ،با
دمای اس اندارد  87±8و رطوبت نسبی  87-35درصد به کار
گرف ه شد .هلچنین یوانات موردماالعه با رعایت سیکد نوری،
 98ساعت روشنایی و  98ساعت تاریکی ،به عبارتی سیکد نوری
از  5صبح تا  5شب انجام شد .عالوه بر این ،ین مرا د کاری،
تلامی اصول و منشور ااالبی کار با یوانات آزمایشگاهی رعایت
گردید .گروهها شامد گروه ( 9گروه کن رل)؛ در این گروه
یوانات هیاگونه موادی دریافت نکرد .گروه ( 8گروه تجربی)؛
در این گروه یوانات نانوذرّات نقره را با دوز  75میلیگرم بر
کیلوگرم دریافت نلودهاند .گروه ( 3گروه تجربی)؛ در این گروه
نانوذرّات نقره با دوز  955میلیگرم بر کیلوگرم به یوانات داده
شد .گروه ( 4گروه کوآنزی )Q10؛ در این گروه کوآنزی  Q10با
دوز  855میلیگرم بر کیلوگرم به یوانات موردماالعه اورانده
شد .گروه ( 7گروه نانوذرّات نقره  ±کوآنزی )Q10؛ در این گروه
یوانات نانوذرّات نقره را هلراه با کوآنزی  Q10به ترتیب با
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میتواند در اون موجب کاهد میزان کلس رول و تریگلیسیرید
نربیها میگردد .عالوه بر این ،گزارش کردند که اس واده از
کوآنزی  ،Q10باعث کاهد ادم یا ایز بافت مغز میشود .این ادم
باف ی درن یج افزاید نووذپذیری دیوارۀ مویرگهای اونی و
عدم بازگشت مایعات از فضای میان باف ی به دااد رگ است
( .)4در میان نانوذرّات ،نانوذرّات نقره به دلید اصوصیات آن ی
باک ریایی ،ک بودن هزین تولید ،وی،گی منحصربهفرد و توانایی
ایجاد ساا ارهای ریز و نانو گوناگون نقشی اساسی دارد (.)7-5
نانوذرّات نقره در اکار برنامههای کاربردی در دامن وسیعی از
محصوالت زیستفناوری ،پزشکی ،داروسازی ،صنایع غذایی و
شیلیایی هلانند ظروف ذایرهسازی مواد غذایی ،مایع نرمکننده
پارنه ،مواد شوینده و لوازمآرایشی به کار گرف ه میشوند (.)2
بعضی از محققین اظهار میکنند که اس واده از نانوذرّات نقره
موجب ایجاد اثرات سلّی در اندامهای مخ لف بدن میشود؛
بنابراین ،مصرف آن تا دودی محدودشده است ( .)95 ،1بر
اساس ماالعات انجامگرف ه ،گزارش کردند که نانوذرّات نقره می-
تواند با اثرات سلّی اود ،سبب اا الل در سیس بلب و عروبی
گردد ( .)99در هلین راس ا پ،وهشگران مشخص کردند که ایجاد
سلّیت از سوی نانوذرّات نقره ،وابس ه بهاندازه و دوز آن است
( .)98بر اساس ماالعات پیشین بیانشده است که مکانیس
سلّیت نانوذرّات نقره ،افزاید میزان اس رس اکسیداتیو است
( .)93رادیکالهای آزاد سلّی تولیدشده بهواسا این نانوذرّات،
بر روی سلولهای بدن اثرات نامالوب داش ه و باعث مرگ سلولی
یا آپوپ وز میگردد ( .)97 ،94شجاعی فرد و هلکاران در سال
 9316گزارش کردند که نانوذرّات نقره و آلومینیوم میتوانند از
سد غشای سلولی عبور کنند و باعث تخریب آن شوند .هلچنین
ثابتشده است که این نانوذرّات در دااد سلول بر روی اندامم
می وکندری اثر گذاش ه و موجب کاهد انریی و تحرک اسپرمها
میگردند ( .)96می وکندری اندامکی جهت تولید انریی
بس هبندیشده به شکد  ATPاست .بههر ال برای تحرک،
اسپرمها نیاز به رکات شلّابی تایک دارند .تایکها ،در صورت
وجود انریی در محیط رکت اواهند کرد .بر اساس تحقیقات
صورت گرف ه ،مشخصشده است که اثرات سوء نانوذرّات نقره بر
سیس تناسلی ،سبب کاهد فعالیت سلولهای بینابینی لوله-
های اسپرمساز شده و درن یجه باعث افت ترشح هورمون
تس وس رون میشوند ( .)95دیگر محققین در هلین راس ا
گزارش کردند که نانوذرّات نقره موجب کاهد بیان پروتئین
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اخذ اووسیت از لولۀ فالوپ
جهت بررسی درصد لقاح و کیویت جنینهای اصله از لقاح
آزمایشگاهی ،اب دا هورمون گنادوتروپین مادیان آبس ن ()PMSG
به میزان  95وا د بیناللللی و سپس بعد از گذشت  42ساعت،
هورمون گنادوتروپین جوت انسان ( )HCGنیز به میزان  95وا د
بیناللللی ،از طریق درون صوابی تزریق شدند .در هر گروه تعداد
مشخصی از یوانات جهت ااذ اووسیت به کار گرف ه شد
(معلوالً  3الی  4سر موش ماده) .بعد از گذشت دوداً  95الی
 98ساعت از آارین تجویز ،یوانات موردماالعه تحت بیهوشی
با داروهای ک امین و زایالزین برار گرف ند و آسان کشی شدند.
سپس تخلمها پس از شس شو در دااد بارات محیط کشت
لقاح در زیر روغن معدنی برار داده شدند .اسپرمهای ایزوله شده
مربوط به گروههای مخ لف پس از طی روند ظرفیتیابی بهطور
مجزا به تعداد یممیلیون به ازای هر میلیلی ر محیط کشت
اضافه گردید.
زیگوت (لقاح) و روند رشد ج ینها
علد لقاح بهطورمعلول پس از  4الی  6ساعت انجام گرفت.
تعداد زایگوتهای موردماالعه بهصورت درصد لقاح بیان شد .در

ماالعه اضر ،ارزیابیهای میزان باروری آزمایشگاهی و روند رشد
جنینها با اس واده از میکروسکوپ اینورت صورت گرفت؛
بنابراین ،درصد لقاح ،جنینهای دو الی نهار سلولی ،موروال،
بالس وسیست ،جنینهای ها شده و م وبفشده بهصورت
مس قد از ه موردبررسی برار گرف ند (.) 88
ارزیابی مالون دی آلدئید و ظرفیت تام آنتیاکسیدانی
بهمنظور بررسی میزان ظرفیت تام آن یاکسیدانی (،97598
شرکت نوند سالمت ،ایران) و مالون دی آلدئید ( ،97588شرکت
نوند سالمت ،ایران) مقدار  5/85گرم از بافت بیضه ااذشده و به
دااد  5/57بافر فسوات من قد شدند و درنهایت بهوسیله دس گاه
اسپک روف وم ر برائت گردید (.)84 ،83
ارزیابی تستوسترون
غلظت سرمی تس وس رون با اس واده از روش االیزا ماابق با
دس ورالعلد شرکت سازنده کیت االیزا ( ،952666آبک  ،آمریکا)
اندازهگیری شد.
تهیه مواد شیمیایی
در این بررسی ،مواد شیلیایی مانند نانوذرّات نقره (اس ان پی
 ،759شرکت آرمینا ،ایران) و هلچنین کوآنزی کیوتن (شرکت
هلس براست ،ساات کشور آمریکا) اریداری شد.
تجزیهوتحلیل آماری
میانگین دادههای بهدستآمده با اس واده از نسخه شلاره 88
نرمافزار  SPSSو بهکارگیری آزمون آنالیز واریانس یمطرفه آنالیز
شدند .جهت مقایس میانگینها ،تعیین اا الف میانگینها و
معنیدار بودن ن ایج از تست تعقیبی توکی اس واده شد .ساح
معنیداری ( )p<5/57در نظر گرف ه شد.
نتایج توان باروری آزمایشگاهی
بهطورکلی درصد زیگوت (لقاح) ،جنینهای دو الی نهار
سلولی ،موروال ،بالس وسیست ،جنینهای ها شده و م وبفشده
در گروههای دریافتکننده نانوذرّات نقره کاهد یاف ند .این
کاهد وابس ه به دوز بوده ،بهطوریکه بیش رین کاهد در گروه-
های دریافتکننده بیش رین دوز نانوذرّات نقره دیده شد .در
گروههایی که از کوآنزی کیوتن اس واده شد هیاگونه اا الف
معناداری وجود نداشت.
 -1درصد لقاح
در مورد درصد لقاح تنها اا الف معنیدار بین گروه کن رل و
گروهی بود که بیش رین میزان دوز مصرفی نانوذرّات نقره را
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دوزهای  955و  855میلیگرم بر کیلوگرم دریافت نلودهاند .هر
دو مواد نانوذرّات نقره و کوآنزی  Q10از راه دهانی (گاوای) اورانده
شد .پس از پایان دوره تیلار ،یوانات وزنکشی شدند و سپس
با تجویز درون صوابی داروهای ک امین و زایالزین به ترتیب با
دوزهای مناسب  55و  95میلیگرم بر کیلوگرم بیهوش شدند و
از طریق جابجایی مهرههای گردنی ،آسان کشی میشدند.
بالفاصله بعد از بریدن پوست نا ی شکلی ،بوس سینه کنار زده
شد و از بلب یوان ابدام به اونگیری جهت بررسی هورمون
تس وس رون گردید .در این میان ،ابدام به ااذ سرم اون گردید.
هلچنین ،برای ارزیابی اسپرمها ،بیضهها از نا ی اسکروتال بیرون
کشیده شد و برای سنجد میزان شااصههای اس رس اکسیداتیو
و برای بررسی اسپرمها نیز ،دم اپیدیدی از بافت هلبندی اطراف
اودش جداشده و به نندین بسلت بریده شد .درنهایت دم
اپیدیدی بریدهشده به دااد لوله فالکنهای اوی یم میلیلی ر
محیط کشت  HTFکه اود دارای  4میلیگرم آلبومین سرم
گاوی ( ،)BSAدر انکوباتور  7درصد کربن دیاکسید با دمای 35
درجه سان یگراد به مدت  47دبیقه برار داده شدند تا اینکه
اسپرمها به دااد محیط کشت وارد شدند (.)89
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 -2ج ینهای دو الی چهار سلولی
در مورد جنینهای دو الی نهار سلولی تنها اا الف معنیدار
بین گروه کن رل و گروهی بود که بیش رین دوز مصرفی نانوذرّات
نقره دریافت کرده بود ( .)p<5/57در بین گروههای تجربی
اا الف معنیدار نشلگیری وجود نداشت .بیش رین کاهد

معنادار بوده و با گروه کن رل هیاگونه اا الف معنیداری دیده
نشد (جدول .)9
 -3ج ینهای موروال تا بالستوسیست
کاهشی در گروههای دریافتکننده نانوذرّات نقره در مقایسه با
گروه کن رل وجود داشت .ن ایج بهدستآمده نشان داد که درصد
موروال در گروه دریافتکننده نانوذرّات نقره با دوز پایین نسبت
به گروه دریافتکنندهای با دوز باال اا الف معنیداری مشاهده
گردید ( .)p<5/57در مورد درصد بالس وسیست نیز در بین
گروههای کن رل و دوز باالی نانوذرّات نقره ،اا الف معنیدار بود.
بهطوریکه با افزاید میزان دوز مصرفی نانوذرّات نقره ،درصد
بالس وسیست کاهد پیدا کرد .گروهی که از کوآنزی کیوتن
اس واده کرده بود نسبت به گروههای تجربی ،درصد
بالس وسیست افزاید پیدا کرد (جدول .)8

جدول  -1مقایسه میانگین اثرات محافظ ی کوآنزی کیوتن بر درصد میزان لقاح ،جنینهای دو الی نهار سلولی تحت تیلار با نانوذرّات نقره
گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

(ک ترل)

(کوآنزیم کیوتن)

(دوز پایین)

(دوز باال)

Silver NPs + Q10

میزان لقاح (درصد)

27/58 ± 9/84

جنینهای دوسلولی
(درصد)

26/43 ± 4/68

جنینهای نهار
سلولی (درصد)

24/62 ± 4/65

a

54/97 ± 7/39

a

21/35 ± 4/44

a

51/94 ± 6/31

a

27/64 ± 6/73

a

58/38 ± 4/55

a

23/59 ± 7/38

c

23/31 ± 9/47

b

63/34 ± 9/47

c

24/98 ± 4/87

b

58/78 ± 7/28

c

29/34 ± 4/46

b

64/74 ± 7/83

a

a

a

جدول  -2مقایسه میانگین اثرات محافظ ی کوآنزی کیوتن بر درصد موروال و بالس وسیست تحت تیلار با نانوذرّات نقره
گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

(ک ترل)

(کوآنزیم کیوتن)

(دوز پایین)

(دوز باال)

Silver NPs + Q10

موروال (درصد)

54/61 ± 4/35

بالس وسیست (درصد)

78/31 ± 3/63

a

69/71 ± 6/35

a

53/82 ± 6/89

a

47/39 ± 3/49

a

76/95 ± 7/49

میزان جنینهای دو الی نهار سلولی در گروهی که بیش رین
میزان دوز نانوذرّات نقره دریافت کرده بود مشاهده شد .این
کاهد نیز وابس ه به دوز بود .هلچنین در گروههایی که کوآنزی
کیوتن مصرف کرده بودند ،این میزان نسبت به گروههای تجربی
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c

59/53 ± 8/43

b

78/53 ± 5/34

b

75/37 ± 4/31

b

36/91 ± 5/67

c

a

 -4ج ینهای هچ و متوقفشده
بهطورکلی در گروههای تجربی دریافتکننده نانوذرّات نقره با
دوزهای پایین و باال ،درصد جنینهای ها شده مساوی با صور
گزارش شد .درن یجه اثرات نامالوب نانوذرّات نقره بر روی
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دریافت کرده بود ( .)p<5/57این در الی است که بین گروههای
تجربی اا الف معنیداری وجود نداشت .ن ایج بهدستآمده نشان
داد که با افزاید دوز مصرفی این نانوذره با کاهد درصد لقاح
رابا مس قی داش ه ،بهطوریکه کل رین درصد زیگوت به
بیش رین دوز نانوذرّات نقره اا صان یافت .عالوه بر این ،کوآنزی
کیوتن توانست بهطور بابدتوجهی میزان درصد لقاح را در گروه-
های دریافتکننده کوآنزی کیوتن در مقایسه با گروههای دیگر،
افزاید دهد (جدول .)9

مطالعه نانوذرّات نقره بر قدرت باروری موش نر
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رامین جهانگیرفرد

دریافتکننده کوآنزی کیوتن ،این مقدار تا دی جبران و کاهد
یافت (( )p<5/57جدول .)3

جنینها اثبات میشود .این در الی است که در گروههای
دریافتکننده کوآنزی کیوتن ،میزان جنینهای ها شده در
مقایسه با گروههای تجربی بیش ر شد .هلچنین میانگین درصد
جنینهای م وبفشده نشان داد که افزایشی در میزان درصد
جنینهای م وبفشده در گروههای دریافتکننده نانوذرّات نقره
در مقایسه با گروه کن رل دیده شد .این افزاید بیش ر در گروهی
بود که بیش رین میزان دوز مصرفی نانوذرّات نقره دریافت کرده
بود .هلچنین ،بین گروههای تجربی دوزهای پایین و باال،
هیاگونه اا الف معناداری وجود نداشت .عالوه بر این ،در گروه

نتایج شاخصهای استرس اکسیداتیو

جدول  -3مقایسه میانگین اثرات محافظ ی کوآنزی کیوتن بر درصد جنینهای ها و م وبفشده تحت تیلار با نانوذرّات نقره
گروه 5

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

(ک ترل)

(کوآنزیم کیوتن)

(دوز پایین)

(دوز باال)

Silver NPs +
Q10

a

5 ±5

5 ±5

89/31 ± 9/38

a

46/53 ± 9/45

درصد جنینهای ها
شده

87/48 ± 8/69

درصد جنینهای
م وبفشده

91/58 ± 4/23

a

88/83 ± 3/45

a

85/89 ± 5/91

b

a

75/39 ± 95/63

c

89/61 ± 9/78

a

TAC
a
a

a

3
2.5

b
c

1.5

nmol/l

2

1
0.5
0
Silو Q10

دوز 955

دوز 75

کوآنزی کیوتن

Control

دوز نانوذره
نمودار  -1مقایسه میانگین ظرفیت تام آن یاکسیدانی در گروههای مخ لف

MDA
25

c

20
a

a

a

کوآنزی کیوتن

Control

15
10

nmol/mg

b

5
0
Silو Q10

دوز 955

دوز 75

دوز نانوذره

نمودار  -2مقایسه میانگین مالون دی آلدئید در گروههای مخ لف
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ن ایج بهدستآمده نشان داد که میزان مالون دی آلدئید و
ظرفیت تام آن یاکسیدانی در گروههای تجربی نسبت به گروه
کن رل و دریافتکننده کوآنزی کیوتن به ترتیب افزاید و
کاهدیاف هاند .این تغییرات شااصهای اس رس اکسیداتیو در
گروههای تجربی در مقایسه با گروه کن رل معنیدار بود
(( )p<5/57نلودار  9و .)8
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نتایج میزان سطوح تستوسترون

سلولها و بافتها اعلال میکنند .سیس  ROSبر روی سیکد
اسپرماتوینز اثر گذاش ه و اا اللی در آن ایجاد میکند (.)87
بههر ال ،برای روند طبیعی سیکد اسپرماتوینز ،محیای عاری
از هرگونه مواد نامالوب و مضر است .این مواد ملکن است به
بسلتهای مخ لف آناتومی اسپرم تأثیر گذاش ه و سبب ایجاد
ناهنجاری اسپرمی شوند ( Sriram .)87و هلکاران در سال

Testosterone
0.25
0.2

ng/dl

0.15
0.1
0.05
0
Silو Q10

دوز 955

دوز 75

دوز نانوذره

کوآنزی کیوتن

Control

نمودار  -3مقایسه میانگین ساوح هورمون تس وس رون در گروههای مخ لف

بحث
ن ایج اصد از کار پ،وهشی نشان داد که در گروههای تجربی
کاهشی در میزان درصد زیگوت (لقاح) ،درصد جنینهای دو الی
نهار سلولی ،درصد مرا د موروال و بالس وسیست ،درصد جنین-
های ها و افزایشی در میزان جنینهای م وبفشده ،مشاهده
شد .در الیکه در گروههای دریافتکننده کوآنزی کیوتن،
کیویت جنینها و مرا د رشد جنینی با گروه کن رل هیاگونه
اا الف معناداری نداشت .عالوه بر این ،میزان فعالیت مالون دی
آلدئید و ظرفیت تام آن یاکسیدانی در گروههای تجربی نسبت به
گروههای دیگر ،به ترتیب افزاید و کاهدیاف هاند .هلچنین
میزان تس وس رون در سرم اون ،کاهشی را در گروههای تجربی
نشان داد .در این ماالعه به بررسی اثرات نامالوب نانوذرّات نقره
و نقد محافظ ی کوآنزی کیوتن بر توان باروری آزمایشگاهی و
سیس اس رس اکسیداتیو پرداا هشده است .کوآنزی کیوتن،
ااصیت آن یاکسیدانی داش ه و سبب کاهد رادیکالهای آزاد
سلّی تولیدشده در بدن است .این رادیکالهای آزاد بهوسیل
برای از مواد شیلیایی تولیدشده و اثرات نامالوبی بر روی
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 8595گزارش کردند از رادیکالهای آزاد تولیدشده در اثر
نانوذرّات نقره ،کاسپاز  3فعالشده و درن یجه فرآیند آپاپ وز باعث
نروکیدگی و کونم شدن سلول هدف میگردد ( .)86در
ماالعه اضر ،اسپرمها تحت تأثیر رادیکالهای آزاد برارگرف ه و
ماابق با ماالعات ببلی سبب کاهد بدرت باروری و میزان
کیویت آن میشود .ا لاالً کاهد مرا د رشد جنینی ازجلله
رشد جنینهای دو الی نهار سلولی و مر له بالس وسیست را
میتوان به اثرات سوء رادیکالهای آزاد سلّی در بدن نسبت داد.
 El-Nouriو هلکاران در سال  8593بیان کردند که اس واده از
نانوذرّات نقره با دوز مصرفی  355میلیگرم بر کیلوگرم در موش-
ها بهواسا تولید رادیکالهای آزاد موجب کاهد وزن بدن،
تراک اس رومای تخلدان هلراه با اونریزی ،ال هاب ،نکروز،
افزاید فولیکولهای آترتیم و درنهایت ایجاد آپاپ وز میکند
( .)85تحقیقات انجامگرف ه در شرایط  in vitroاثرات نانوذرّات
مخ لف بر مدلهای سلولی مخ لف نشان دادهشده است؛ بنابراین،
گو ه میشود سلّیت وابس ه به دوز در سلولهای ردۀ
اسپرماتوگونی موش گزارششده است ( .)82گزارشها اکی از
این هس ند که نانوذرّات تی انیوم دیاکسید و کربن سیاه بر
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ن ایج اصله نشان داد میزان ساوح هورمون تس وس رون در
گروههای تجربی نسبت به گروههای کن رل و دریافتکننده
کوآنزی کیوتن کاهدیاف ه است .بین گروههای دریافتکننده
نانوذرّات نقره با دوزهای پایین و باال اا الف معنیداری وجود
نداشت (نلودار .)3

مطالعه نانوذرّات نقره بر قدرت باروری موش نر

رامین جهانگیرفرد

 ROSتولیدشده در بدن نیز سبب افزاید و کاهد میزان فعالیت
مالون دی آلدئید و ظرفیت تام آن یاکسیدانی میگردد.

نتیجهگیری
با توجه به ن ایج بهدستآمده ننین میتوان گوت که نانوذرّات
نقره میتواند اثرات سوء بالقوهای را بر سیس تناسلی مذکر
اعلال کند و سبب کاهد کیویت جنینها و بدرت باروری در
آنها شود .طی مرا د رشد جنینی ،در اثر سلّیت نانوذرّات،
جنینها به رشد کافی و مالوب اود نرسیدهاند و لیز شدهاند.
درن یجه پیشنهاد میشود که اس واده از کوآنزی کیوتن میتواند
تا دی از اثرات نامالوب نانوذرّات نقره جلوگیری کند و کلم
شایانی به بدرت باروری داش ه باشد.

تشکر و قدردانی
تحقیق اضر ادامه بخشی از طرح پ،وهشی با کد 79992
است .بدین ترتیب از تلام کسانی که در انجام این پرویه هلکاری
کردهاند ،صلیلانه تشکر و بدردانی به علد میآید.
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Abstract
Background & Objective: Coenzyme Q10 has potent antioxidant properties and is involved
in the redox cycle as an energy carrier. Silver nanoparticles increase the potential hazards
on the reproductive system by producing reactive oxygen species and reduce sperm quality
and fertility. The aim of this study was to investigate the effects of silver nanoparticles on in
vitro fertilizing potential and oxidative stress indices in mice.
Materials & Methods: In this study, 20 adult male mice were divided into 5 control and
experimental groups. The control group did not receive any substances. In the experimental
groups, silver nanoparticles were fed at doses of 50 and 100 mg/kg. In one group, coenzyme
Q10 was given at a dose of 200 mg/kg alone. In the last group, the animals received silver
nanoparticles + coenzyme Q10 together. After the treatment period, the mice were
euthanized. For testosterone investigation, blood sampling and then for IVF evaluation,
sperms from the tail of the epididymis were taken. Testicular tissue was sampled to assess
TAC, and MDA and were analyzed by one-way ANOVA and then Tukey test (p<0.05).
Results: IVF results showed that the quality of the fetus and its growth stages in the
experimental groups were significantly diminished compared to the control group (p<0.05).
Also, malondialdehyde level and total antioxidant capacity in experimental groups
increased and decreased significantly compared to the control group, respectively.
Conclusions: The present results exhibited that coenzyme Q10 was able to improve the
adverse effects of silver nanoparticles on the reproductive system, sperm quality, and
fertility.
Keywords: Silver nanoparticles, IVF, Embryologic development, Oxidative stress,
Coenzyme Q10
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