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 چکیده

حاوی  سوسپانسیون. اسپرم در خصوصیات کمی و کیفی اسپرم در بلدرچین ژاپنی بررسی گردیدبر  نانوذرات نقره اتحاضر اثر تحقیقدر  

تعیین نیگروزین  -آمیزی ائوزینز رنگبا استفاده ا مانینانوذرات نقره رقیق شد. زندهقسمت در میلیون  250/0 و 125/0، 75/0، 0های غلظت

غظت ارزیابی شدند.  سیترات -محلول فرمالینبا گراد درجه سانتی 39دمای  تیمار با نانوذرات نقره در دقیقه 40 بعد ازسالمت آکروزوم اسپرم  شد.

قسمت در  250/0 و 125/0بلدرچین در سطوح گیری گردیدند. افزودن نانوذرات نقره به منی رونده اسپرم اندازهاسپرم، جنبایی و جنبایی پیش

کاهش یافت  قسمت در میلیون 125/0 اسپرم در سطح  مانیزندهداری کاهش داد. طور معنیهرونده اسپرم را بمیلیون درصد جنبایی و جنبایی پیش

(01/0P< .)نانوذرات نقره کاهش یافت 125/0در تیمار  آکروزوم سالمت (05/0P<.) قسمت در  250/0و  125/0 تیمارهای حاوی در

نانوذرات قادر به تخریب  ممکن است (.>05/0P)یافت داری معنیکاهش ( در مقایسه با شاهد >05/0P) لم درصد اسپرم با آکروزوم سا، میلیون

روی اسپرم داشته باشند  که نانوذرات نقره با تأثیر بر عملکرد اسپرم ممکن است اثرات سمینتایج این تحقیق نشان می دهد غشای آکروزومی باشند.

 و سبب مرگ اسپرم شوند.
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 مقدمه

در  21های کلیدی قرن عنوان یکی از تکنولوژینانوتکنولوژی به       

دلیل دهد. نانومواد بهشود و انقالبی را در جهان نوید مینظر گرفته می

بیوتکنولوژی  علومبیت قابل توجهی در ات منحصر به فرد، جذخصوصیا

یکی از نانومواد مهم که خصوصیات ضدباکتریائی و علوم زیستی دارند. 

پزشکی  زیست نانوذرات نقره برای کاربردهای است.نانوذرات نقره دارد، 

 زایشی هایسلول روی. سمیت سلولی نانوذرات تواند مفید باشدمی

(germ cells) های عمیقی در مورد ایمنی زیستی نانومواد ایجاد رانینگ

که نانوذرات  اندداده تنی نشانتعداد زیادی از مطالعات برون کرده است.

 و همکاران، Arora) های پستانداران مشتق از پوستنقره برای سلول

 Samberg ؛2009 همکاران، و Larese ؛2008 همکاران، و Hsin ؛2011

 همکاران، و Park ؛2010 همکاران، و Hussain) کبد ،(2010همکاران، و

 ،همکاران و Carlson) شش ،(2010همکاران، و(Gopinath  کلیه ،)2010

 AshaRani)عروقی  ، سیستم)2009 همکاران، و Rahman) مغز ،(2008

، و همکارانAhamed  (ای تولیدمثلیهندامو ا (2009 همکاران، و

 ،و همکاران Braydich-Stolle؛ 2011، و همکاران Asare؛ 2008

سمی  )2009 همکاران، و Yang؛ 1995 همکاران، و Kadar؛ 2005

های تولیدمثلی نداما در ذرات رسوب نانو ههستند. مطالعات کمی ب

های سلول برذرات  تری اثرات منفی بالقوه نانوکم اند و تعدادتوجه کرده

یق محصوالت مصرفی اند. نانوذرات نقره از طرارزیابی کرده را زاینده

های پیشگیری از بارداری و وسائل بهداشتی متنوعی مانند دستگاه

توانند منجر به مشکالت باروری که می شده اسپرم انسان واردمادران  

اندازند در بحث به خطر می ترکیباتی که عملکرد تولیدمثلی راشوند. 

رصدی د 2سالمت عمومی اهمیت بسیار زیادی دارند. کاهش تقریباً 

سال اخیر در کشورهای صنعتی  50کیفیت منی در سال در طی 

گزارش شده است. قرار گرفتن در معرض مواد شیمیائی مختلف دلیل 

نام هاصلی این کاهش معرفی شده است. برای مثال یک نماتدکش ب

های تمایز نیافته منجر بروموکلروپروپان با تخریب اسپرماتوگونیدی

 و همکاران، Braydich-Stolleشود )سان میبه کاهش شمار اسپرم ان

(. باید توجه داشت که در حال حاضر محصوالت جدید نانو 2005

شوند. بنابراین درک دقیق ها استفاده میزائی آنبدون ارزیابی سم

های فیزیولوژیکی و مولکولی نانوذرات که منجر به سمیت در مکانیسم

رود، آینده انتظار میشوند ضروری است. در سیستم تولیدمثلی می

و  ای داشته باشدمحیطی نانومواد افزایش قابل مالحظهاثرات زیست

 و همکاران،Taylor ) است معما یک ها هنوزنانومواد در داخل سلول رفتار

بلدرچین یک مدل حیوانی مناسب برای آزمایشات ژنتیکی،  (.2012

آسان بودن  .شناسی، فیزیولوژی و تغذیه استاندوکرینولوژی، جنین

، دوره انکوباسیون کوتاه و بازده ترمهای خوراکی کداری، هزینهنگه

 و همکاران، Chelmonskaدلیل این انتخاب است ) سریع تولیدمثلی

تر، فاصله نسلی کوتاه و دلیل رشد سریعبه اخیراً این پرنده. )2008

 تحقیقات در برجسته مدل یک عنوانبه تخم تولید باالی میزان

 و همکاران،Shit  (شناسی شناخته شده است و سمیت یمیایییوشب

های سمیت شناسی عنوان مدل حیوانی برای تستو اغلب به )2010

و  Quinn) شودپرندگان در ایاالت متحده، اروپا و آسیا استفاده می

عامل ضدعفونی  عنوانبه نقره کاربرد نانوذرات عالوه،به .)2007 همکاران،

است. هدف از  ارع پرورش حیوانات اخیراً رایج شدهکننده قوی در مز

 خصوصیات کمی و کیفیاین تحقیق ارزیابی اثرات نانوذرات نقره بر

 اسپرم بلدرچین در شرایط آزمایشگاهی و تعیین سطوح سمی این نانو

 ذرات بود. 
 

 هامواد و روش

از یک قطعه بلدرچین نر  100جهت انجام این آزمایش، تعداد 

صورت جداگانه انتخاب شده و بهری پرورش بلدرچین ژاپنی مزرعه تجا

پروتئین به  %22کیلو کالری و  3050پرورش یافتند. جیره با انرژی 

ها قرار گرفت. در طول دوره پرورش که همراه آب در اختیار بلدرچین

طول انجامید دسترسی پرندگان به آب و خوراک ههفتگی ب 30تا 22از 

های توصیه االمکان منطبق با روشای الزم حتیهآزاد بوده و مراقبت

مواد مغذی جیره براساس احتیاجات مواد  عمل آمدند.شده تجاری به

 .مغذی بلدرچین ژاپنی ارائه شده در منابع علمی درنظر گرفته شد

تیمار با سه تکرار  چهارآزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی شامل 

آزمایش  ایشگاهی انجام گردید.در شرایط آزم برای صفات کیفی اسپرم

عنوان سوسپانسیون اسپرم به -1 تیمارها عبارت بودند از: تنی وبرون

 نانوقسمت درمیلیون  075/0سوسپانسیون اسپرم حاوی  -2 ،شاهد

 نانوقسمت درمیلیون  125/0حاوی  سوسپانسیون اسپرم -3 ،ذرات نقره

 نانو درمیلیونقسمت  250/0 سوسپانسیون اسپرم حاوی -4 ،ذرات نقره

درنظر  اسپرم 4-5/5× 610 در سوسپانسیونغلظت اسپرم  .ذرات نقره

با نام تجاری  پارس نصب نانو نانوذرات نقره از تولیدات شرکت گرفته شد.

در آب بوده  صورت کلوئیدگرفت. این ماده به مورد استفاده قرار یدنانوس

. غلظت باشدیو ماده حامل نانوذرات نقره در این محصول آب مقطر م

گرم در لیتر و اندازه ذرات در این محصول میلی 4000نانو ذرات نقره 

 نانومتر است. 50طور میانگین به

دلیل عدم موفقیت در اخذ اسپرم با استفاده از به: تهیه اسپرم       

، تصمیم بر آن شد تا تیزراستفاده از  یا با تکنیک ماشاژ شکمی و

. برای تهیه (Jamieson، 2011) خراج شوندها از وازدفرنس استاسپرم

گروه نزدیک بود انتخاب  میانگین تکرار یک بلدرچین که به از هر ،اسپرم

ها کشتار شدند. بالفاصله، از وازدفرنس، بلدرچینبرای تهیه اسپرم  و
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الشه از ناحیه کمر باز شده و وازدفرنس با استفاده از پنس جدا شد. 

آرامی با استفاده از تیغ جراحی خراش به برای خروج اسپرم، وازدفرنس

پس سداده شده و در میکروتیوب حاوی سوسپانسیون گذاشته شد. 

، پس از آن مخلوط کردن مایع منی تکرارهای هر تیمار انجام شد.

 وازدفرنس خارج شده و دور انداخته شد.

که انزال با  نریی هابلدرچینمعموالً : اسپرم تعیین غلظت       

 Chelmonska)کنند غلظت اسپرم باالتری دارند ین تولید مییحجم پا

. حجم اسپرم بلدرچین ژاپنی بسیار کم است در (2008 و همکاران،

آوری شده از عوض غلظت اسپرم بسیار باالئی دارد. حجم انزال جمع

ترین مقدار است های پرندگان کمبلدرچین ژاپنی در میان همه گونه

(Chelmonska ،2008 و همکاران). دقیق مایع منی خیلی  حجم تعیین

با توجه  ها وابسته به آن است.مهم است زیرا محاسبه تعداد کل اسپرم

در آزمایشگاه  هابلدرچین مایع منیگیری حجم که امکان اندازهبه این

درنظر گرفته  ماکرولیتر 10وجود نداشت، براساس منابع، حداقل حجم 

تعیین  رتهموسیتومبا استفاده از الم شد و با توجه به آن غلظت اسپرم 

 از شده گیریاندازه هاینمونه بین در اسپرم غلظت مقدار شد.
910×774/0 

با محلول رینگر  215:1ها را به نسبت نمونه متغیر بود. 22/1×  910تا 

داده شد.  انتقال الم هموسیتومتر رقیق شده، سپس یک قطره منی روی

 5ها در نشین شوند. سپس اسپرما تههدقیقه صبر کرده تا اسپرم 5

مربع کوچک است( شمارش شدند.  16مربع بزرگ )که هرکدام شامل 

منی براساس فرمول الم هماسیتومتر  لیترمیلی هر در اسپرم نهائی غلظت

 5/5×610در نهایت غلظت اسپرم برای این واکنش در  محاسبه گردید.

 .(1994 ان،و همکارBirkhead ) اسپرم مطلوب فرض شده است

های ویژگی و روندگیپیش ،جنبایی :روندهپیش جنبایی و جنبایی       

 (CASA) ایرایانه آنالیز برآورد سیستم کمکبه هانمونه تمام برای حرکتی

Computer Assisted System Analyzer)) ویدئو تست شرکت محصول 

) VideoTesT, ltd ( تست اسپرم تجاری ویدئو  کشور روسیه با نام ساخت

1.2)    (VideoTesT-Sperm 2.1با   اسپرم 200 حداقل شمارش براساس

گرفت.  ارزیابی قرار مورد سازیاز رقیق ساعت پس آیند یکپی مشخصات

 ،7 ، حداقل کنتراست:50: تعداد فریم: مشخصات سیستم عبارتند از

، میانه برش سرعت در مسیر 60، آستانه راستی: 6 حداقل اندازه سلول:

ترین برش کم ،25میانگین:  مسیر ترین برش سرعت درکم ،60میانگین: 

، 17، اندازه سر در اسپرم بدون جنبایی: 10میانگین مسیر راست: 

، 95/1نمایی: ، درشت70بیشینه اندازه سر در اسپرم بدون جنبایی: 

و محدوده  28/1ساکن:  بیشینه اندازه ،46/0-47/2 ساکن: اندازه محدوده

 .5-60کن: درازی سا

آمیزی رنگ: و سالمت آکروزوم مانیتعیین درصد زنده       

نیگروزین برای ارزیابی هر دو تمامیت غشا و مورفولوژی اسپرم -ائوزین

 نفوذپذیری پایه بر روش این گیرد.می قرار استفاده مورد

ها رنگ صورتی )ائوزینوفیلیک( غشای اسپرم مرده است که سر آن

گرم  6گرم ائوزین و  6/1نیگروزین با حل کردن -ینگیرد. رنگ ائوزمی

کننده رینگر تهیه و با استفاده از لیتر رقیقمیلی 100نیگروزین در 

مانی . برای ارزیابی زنده(2007 و همکاران، El-Genda) فیلتر صاف شد

از سوسپانسیون ماکرولیتر 40دقیقه انکوباسیون،  40اسپرم بعد از 

آمیزی اضافه شده و محلول رنگماکرولیتر 150اسپرم از هر تیمار به 

روی یک اسالید قرار داده شد. پس از دو دقیقه هم زدن، اسمیرها 

اسپرم تحت روغن  300تهیه شدند. در هر اسمیر  1مطابق نگاره 

اند، در های زنده رنگ نگرفته( مشاهده شدند. اسپرم100)×ایمرسیون 

عنوان جزئی رنگ گرفته بهطور های رنگ گرفته یا بهکه اسپرمحالی

 .(2008 و همکاران، Chelmonska)مرده شمارش شدند 

سیترات ارزیابی -سالمت آکروزوم اسپرم توسط رنگ فرمالین       

الم قرار  روی میکرولیتر رنگ را بر 10میکرولیتر نمونه اسپرم و 10 شد.

سلول اسپرم با  100ثانیه، وضعیت آکروزوم تعداد  30و پس از  داده

 .(Jamieson، 2011)مورد ارزبابی قرار گرفت  x100نماییبزرگ

ها در برنامه اکسل، آنالیز آماری داده سازیمرتبپس از ثبت و        

انجام شد.  GLMو طبق رویه  SASافزار آماری ها با استفاده از نرمداده

ای دانکن در سطح آزمون چند دامنه با استفاده ازها نگینمقایسه میا

های حاصل از این آزمایش در قالب طرح . دادهشدانجام  %5احتمال 

مورد تجزیه و تحلیل قرار  کامالً تصادفی و براساس مدل آماری زیر

 ij𝛆+  jT= µ + ijY                                                                : گرفتند

= اثر jT، = میانگین جامعهµ، هر یک از مشاهداتمقدار = ijYکه 

 است. = خطای آزمایشیεijو  تیمارها

 
 

 نتایج

اثر تیمارهای آزمایشی بر صفات کمی : صفات کمی اسپرم       

ارائه شده است. اثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت  1اسپرم در جدول 

توسط  داریمعنی طورهب جنبایی رصدد (.<05/0P) نشد داریمعنی اسپرم

تیمارهای حاوی  کهطوریهب بود گرفته قرار تاثیر تحت های آزمایشیگروه

گرم در کیلوگرم نانوذرات نقره، درصد جنبایی میلی 250/0 و 125/0

 075/0داری نسبت به تیمارهای شاهد و تیمار حاوی طور معنیهرا ب

تفاوت  (.>05/0Pکاهش داد ) گرم در کیلوگرم نانوذرات نقره،میلی

گرم در کیلوگرم نانوذرات میلی 075/0داری بین تیمار حاوی معنی

 

 
 نیگروزین-آمیزی ائوزیننحوه تهیه گسترش رنگ :1شکل 
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 دار نبود.داشت ولی معنی
 

اسپرم بلدرچین  مینانوذرات نقره برخصوصیات ک ات سطوح مختلف اثر :1جدول

 ژاپنی

,a  b و c دار بین معنیدهنده اختالف حروف غیرمشابه در هر ستون نشان

 .(>05/0p) باشدها میمیانگین
 

اثر تیمارهای مختلف  2در جدول  :اسپرم کیفی خصوصیات       

آزمایشی بر خصوصیات کیفی اسپرم نشان داده است. افزودن نانوذرات 

مانی گرم در کیلوگرم درصد زندهمیلی 250/0و  125/0سطوح  نقره در

(، >05/0Pداد ) کاهش داریطور معنیهاسپرم را نسبت به تیمار شاهد ب

گرم بر کیلوگرم میلی 075/0اگرچه این تیمارها با گروه مکمل شده با 

سالمت آکروزوم نیز در سطح (. <05/0Pداری نداشتند )اختالف معنی

در سطح . اما این اثر (،>05/0P) کاهش نشان داد 25/0و  125/0

 .(<05/0P) بوده استندار معنی مورد استفاده نانوذرات نقره  075/0

نانوذرات نقره برخصوصیات کیفی اسپرم  ات سطوح مختلفاثر :2جدول   

 بلدرچین ژاپنی

 

 بحث 

نتایج تحقیق حاضر نشان : اثر نانوذرات نقره بر جنبایی اسپرم       

داری کاهش معنی رونده اسپرمجنبایی اسپرم و جنبایی پیش داد بر

( در بررسی اثر نانوذرات 2008) همکاران و Makhluf  نشان داده است.

تفاوت  رونده اسپرمو جنبایی پیش گاو آهن بر واکنش آکروزومی اسپرم

اند اند. این محققین نتیجه گرفتهداری را با شاهد مشاهده نکردهمعنی

های تیمار شده های با آکروزوم واکنش داده در سلولکه درصد سلول

های تیمار شده با ذرات بوده است و سلول شاهدبا نانوذرات مشابه 

توسط همین محققین انجام  در تحقیق دیگری که .اندآسیب ندیده

های اسپرم دار کردن سلولعالمت منظورهاز نانوذرات آهن بشده بود 

ذرات به آکروزوم، دم و غشای نانوند که اهاستفاده کرده و نشان داد

وضوح نشان اند. نتایج مطالعه این محققین بهشده متصلپالسمائی 

دن به آکروزوم دهد که ذرات از غشای پالسمائی اسپرم برای رسیمی

که ذرات  اندحال این محققین به این نتیجه رسیدهکنند. با اینعبور می

( 2010و همکاران ) Baiاند.. های تیمار شده آسیب نرساندهبه سلول

 وسیله نانواند که تمامیت آکروزوم اسپرم بهنیز به این نتیجه رسیده

اند نتیجه گرفته چنیناین محققین هم .گیردتحت تاثیر قرار نمی ذرات

ها پذیر به بیضهتواند باعث آسیب برگشتکه تزریق داخل وریدی می

بدون تأثیر بر باروری شود. ممکن است این اختالف نتایج به عوامل 

 های مختلف مطالعه، نوع نانوذرات، خصوصیات نانومختلفی مانند مدل

نتایج  هر حالذرات، روش و مدت زمان مواجهه بستگی داشته باشد. به

دهد که نانوذرات نقره باعث آسیب غشای سلولی این آزمایش نشان می

 اند.ویژه غشای آکروزومی شدهبه

: اسپرم و سالمت آکروزوم مانیزندهاثر نانوذرات نقره بر        

شناسی هستند که پاسخ مانی مراحل حیاتی در سمیتآزمایشات زنده

های زنده طبیعی اسپرم. سازدمی روشنزا را سلولی به مواد سمیت

ها را از نفوذ دارای غشای پالسمائی کامل هستند که آن

 هایگروه

 آزمایشی 

غلظت اسپرم پس از 

 (ml/910اعمال تیمار )

 جنبایی

)%( 

 جنبایی پیش

 رونده )%(

 a67/68 a88/65 98/2 شاهد
 a04/68 ab36/62 98/2 میلیون در قسمت 075/0
 b05/60 c60/52 01/3  میلیون قسمت در 125/0
 b07/59 bc42/55 20/3 میلیون  قسمت در 250/0

 636/1 397/1 060/0 خطای معیار

 004/0 006/0 522/0 سطح احتمال

 

 
 (1000× نمائی)بزرگ مانی اسپرمزنده :2شکل

%() مانیزنده های آزمایشیگروه )%( سالمت آکروزوم   

 a52/71 a75/96 شاهد

 ab37/69 ab57/96 قسمت درمیلیون 075/0

 b33/65 b33/95  قسمت درمیلیون 125/0

 b89/57 b89/95 قسمت درمیلیون  250/0

 381/0 343/1 خطای معیار

 <05/0 <0001/0 سطح احتمال

a, b ها ر بین میانگیندادهنده اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر ستون نشان

 (>05/0pباشد )می

 .)P>0/05( نقره و تیمار شاهد از لحاظ درصد جنبایی وجود نداشت

تیمار حاوی 0/125 میلیگرم بر کیلوگرم نانوذرات نقره پایینترین درصد 

جنبایی پیشرونده را داشته و تفاوت آن با تیمار شاهد و تیمار 0/075 

میلیگرم بر کیلوگرم نانوذرات نقره معنیدار بود )P<0/05(. گروه مکمل 

شده با 0/250 میلیگرم در کیلوگرم نانوذرات نقره نیز نسبت به تیمار 

 ،)P<0/05( شاهد جنبایی پیشرونده را بهطور معنیداری کاهش داده بود

با این وجود با تیمار 0/075 میلیگرم در کیلوگرم تفاوت معنیداری 

نداشت )P>0/05(. همچنین تیمار 0/250 میلیگرم در کیلوگرم نانوذرات 

نقره نسبت به دوز 0/125 جنبایی پیشرونده بهتری از نظر عددی 
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ها ظاهری رنگ کند. زیر میکروسکوپ این اسپرمائوزین محافظت می

زمینه بنفش نیگروزین دارند. غشای نگرفته و سفید در مقابل پیش

دیده بسیار نفوذپذیر است که ائوزین را پالسمائی اسپرم مرده و آسیب

های داخلی رنگ صورتی کند و اندامکقادر به نفوذ به سلول می

آمیزی یک روش ساده، ارزان و غیرتهاجمی رنگاین نوع  گیرند.می

 Lukaszewicz) تواند در ارزیابی کیفیت منی استفاده شوداست که می

دهد که با افزایش . نتایج این پژوهش نشان می(2008 و همکاران،

یابد، هرچند تنها در مانی اسپرم کاهش میزندهغلظت نانوذرات نقره 

دار بوده این اختالف از نظر آماری معنیقسمت درمیلیون  10سطح 

قسمت درمیلیون  25/0و  125/0سالمت آکروزوم نیز در سطح  است.

دیگر مورد استفاده نانو ذرات   در سطحکاهش نشان داد. اما این اثر 

( 2010) و همکاران Parkبا نتایج  صلحا نتایج .بوده استن دارمعنینقره 

( که مرگ سلولی را در غلظت 2005) و همکاران Braydich-Stolleو 

 اند، مطابقت دارد.نانوذرات نقره گزارش کرده قسمت درمیلیون 10

مانی اسپرم دار زنده( نیز کاهش معنی2012) Kaulو  Pawarچنین هم

حال، این با اند.کرده گزارش یومتیتان اکسیدتماس با نانوذرات دی را بعد از

Kadar گرم میلی 1/0( مرگ سلولی را در غلظت 2011) و همکاران

دلیل این اختالف ممکن است به .اندنانوذرات آهن مشاهده کرده لیتر در

متأسفانه مقایسه مطالعات  تفاوت در نوع سلول و یا نوع نانوذره باشد.

که اطالعات داده شده در مورد دلیل اینویژه بهنسبتاً مشکل است، به

دیگر ضعف در مطالعات منتشر شده  دُز نانوذرات بسیار متنوع است.

نانوذرات است.  سمی توصیفی اثرات طبیعت طور خالصتاکنون تقریباً به

اکثراً در این  کنند،می ذرات را تعیین که سازگاری زیستی هائیمکانیسم

تحقیقات آینده  که شودمی پیشنهاد بنابراین، شوند.می گرفته نادیده زمان

 نانوذرات و ماده بیولوژیک در سطح مولکول را توضیح واکنش بین

اصلی اختالالت عملکرد اسپرم  دلیلتواند میاسترس اکسیداتیو  دهند.

اشباع های اسپرم نسبت باالئی از اسیدهای چرب غیرباشد زیرا سلول

 اع به اشباع، غشای اسپرماشبرا دارند. نسبت باالی اسیدهای چرب غیر

 از دست دادن با - دهندهواکنش یهای اکسیژنرادیکال حمله را نسبت به

و کاهش جنبائی  سلول عملکرد اختالل آکروزومی، ناحیه در غشاء تمامیت

های آنزیم .(2010 و همکاران،Li-guang ) کندمی پذیرترآسیب -اسپرم

های تیول حاوی گروهاکسید دیسموتاز گلوتاتیون پراکسیداز و سوپر

ها باعث های تیول این آنزیمهستند. نانوذرات نقره با حمله به گروه

ها شده و استرس اکسیداتیو را القا اختالل در عملکرد نرمال این آنزیم

اکسیداتیو پرندگان نسبت به سمیت  اسپرم که داشت توجه باید کنند.می

رات نقره ارزیابی شده غلظت نانوذ .تر از اسپرم پستانداران استحساس

ها های احتمالی جایگزین شده در بیضهدر این مطالعه باالتر از غلظت

نانوذرات مشخص نشده است  است. با این وجود چون کینتیک درونی

های های طوالنی در بافتچنین نانوذرات نقره ممکن است مدتو هم

ن است ها ممکهدف باقی بمانند، غلظت موضعی این نانوذرات در بافت

 (.2009 و همکاران، Miura) در نتیجه تجمع به سطحی باالتر برسد

که هیچ مکانیسم محافظتی در بیضه وجود ندارد، حتی دز جائیاز آن

نانوذرات نقره نیز پتانسیل ایجاد سمیت برای سیستم  بسیار پائین

شود در استفاده از این نانومواد موارد تولیدمثلی را دارد. پیشنهاد می

ویژه سمیت بالقوه به مخرب این مواد رعایت شود. اثرات دقتبه احتیاط

در نسل  تواندمیو  ی باید مورد توجه قرار گیردتولیدمثل سیستم درها آن

بعد بازتاب یابد. نانوذرات قادر به عبور از سدهای بیولوژیکی هستند و 

 مانی و عملکرد اسپرم یا رشد و نموی جنین اثرتوانند بر روی زندهمی

تری روی مکانیسم شود که تحقیقات بیشداشته باشند. پیشنهاد می

تواند کامل پشت اثرات مشاهده شده انجام گیرد، زیرا هر اطالعاتی می

نظر گرفتن زیستی باالتر را تسهیل کند. با در نانوذرات با سازگاری تولید

این واقعیت که تماس با نانومواد در حال افزایش است و راهبردهای 

حال حاضر در دسترس نیست،  برای ارزیابی و تست نانومواد در سبیمنا

تنی بسیار مهم و یط بروناشناسی نانومواد در شر مطالعات سمیت

ضروری هستند. جهت سیر نانومواد به مرحله کاربردی بسیار مهم 

شناسی نانو چگونگی اثر فاکتورهای چندگانه است که تحقیقات سم

کشف و درک کند تا از اثرات نامطلوب ها این مواد را بر سمیت آن

 .(2011و همکاران، Arora ) ها پس از استفاده بتوان جلوگیری کردآن

تنی و در حال حاضر نانوذرات در محدوده وسیعی از مطالعات برون

گیرند. تحقق کامل پتانسیل استفاده تنی مورد مطالعه قرار میدرون

مسائل شامل اثرات حاد و  از نانوذرات نیازمند پرداختن به تعدادی از

قابل اعتماد برای  هایروش چنینسالمتی و هم طوالنی مدت نانومواد بر

در  .(2008 و همکاران، De) سنجش اثرات سمیت این مواد است

اند دهد که نانوذرات نقره توانستهمجموع نتایج این تحقیق نشان می

 125/0لظت اسپرم را کاهش دهند. این اثر در غ و جنبایی مانیزنده

دار بوده است. سالمت آکروزوم نیز در سطح معنی قسمت درمیلیون

مورد  075/0در سطح کاهش نشان داد. اما این اثر 25/0و  125/0

بوده است. نانوذرات نقره بین هزاران ندار معنیاستفاده نانو ذرات نقره 

در ها انسان اند که بر زندگی روزمره میلیونپراکنده شده محصولنانو 

توانند مسبب اثرات سمی گذارد. این ذرات میتر کشورها اثر میبیش

با مدل  اخیرهای تولیدمثلی باشند. مطالعات متمایزی بر روی سلول

 حیوانی در شرایط آزمایشگاهی برای ارزیابی نانومواد نشان داد که نانو

 نهایت عنوان در توانمی های اسپرم دارند.سلول نقره تأثیر منفی بر ذرات

دهنده طور مستقیم نشانهکرد که نتایج این پژوهش توانسته است ب

 دهندهچنین نشاننانوذرات نقره بر سالمت غشائی اسپرم باشد و هم اثر

که  عنوان آزمایشی باشدغشاء به-اهمیت استفاده از واکنش اسپرم

طور مستقیم تغییرات در خصوصیات سطح اسپرم را بازتاب تواند بهمی

که در مواجهه با  تواند به حل رویدادهای سلولیحقیق میدهد. این ت

  (DOI): 10.22034/AEJ.2020.126250    



 خصوصیات کمی و کیفی اسپرم بلدرچین ژاپنینانوذرات نقره بر  اتثرا                                              پور و وکیلی                تقی

250 

 اطالعاتی تحقیق حاضر نهایتدر  کند. کمک افتدمی نقره اتفاق نانوذرات

ای برای تنی و پایهشرایط برون در درباره سمیت نانوذرات نقره بر اسپرم

 کند.اثر نانوذرات بر فیزیولوژی تولیدمثل فراهم می ایارزیابی حرفه

میزان سمیت و تعیین حداکثرهای تحقیقات آتی، در  گرددمی دپیشنها

اثرات مسمومیت با این نانوذرات از نظر  و مجاز نانوذرات مختلف

های فیزیولوژیک، هیستوپاتولوژیک و ژنوتوکسیک در سیستم آسیب

 عالوه چون خصوصیات فیزیکوشیمیائی نانوبه .گردد بررسیمثلی تولید

ها تراکم ذرات و قابلیت پراکندگی آن ازه ذره،ذرات نقره از قبیل اند

درجه و اعمال سمیت نانوذرات نقره اثر بگذارد،  داری برطور معنیبه

 تری برای ارزیابی اثرات این متغیرها مورد نیاز است.تحقیق بیش
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Abstract 
The present research, the effects of silver nanoparticles on the quantitative and qualitative 

characteristics of sperm in Japanese quail were investigated. The sperm was diluted in medium 

containing 0, 0.75, 0.125 and 0.250 ppm of silver nanoparticle. Sperm viability, Membrane 

integrity were assessed using the eosin-nigrosine test. Sperm acrosome health was evaluated 

after 40 minutes of treatment with silver nanoparticles at 39 ℃ by Formalin-citrate solution. 

Sperm concentration, motility, and progressive sperm motility were measured. Addition of silver 

nanoparticles to the semen of quail significantly decreased sperm motility at 0.25 and 0.250 ppm. 

Addition of silver nanoparticles in 0.125 and 0.250 ppm levels to quail semen significantly 

decreased motility and progressive motility(P<0.05). Viability was significantly reduced in 0.125 

and 0.250 ppm AgNPs. The acrosome integrity was significantly decreased at 0.125 silver 

nanoparticles (p<0.05). The percentage of spermatozoa with an intact membrane (p<0.05) were 

significantly decteased in treatments containg of 0.125 and 0.250 ppm silver nanoparticles in 

comparison to control group. The nanoparticles may be able to damage the acrosomal 

membrane. The results of this study suggest that silver nanoparticles may have toxic effects on 

sperm and may cause sperm death. 
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