
 1397 تابستان، 2، شماره همدسال                                                                    پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

51 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 Balb/c نر نژاد هایموش سمینال مایع اکسیدنیتریک در تام و هایاکسیدانآنتی فعالیت

  های مختلف نانوذرات نقرهتیمار شده با غلظت
 

 

 

 4816613485گروه بیوشیمی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ساری، ایران، کد پستی:  :*عیسی لیالی 

 

 1396 تیرتاریخ پذیرش:            1396 فروردین تاریخ دریافت:
 

 چکیده

، غلظت در اين مطالعه اثرات سمي نانوذرات نقره بر پارامترهاي اسپرم، هاي آزادتوليد راديکالالقاء با توجه به نقش نانوذرات نقره در  

موش نر  24 ،. در اين مطالعه تجربيتگرفته اسمايع سمينال موش نر مورد بررسي قرار  در هاي تاماکسيدانفعاليت آنتيو ( NO) نيتريک اکسيد

 14/0، (A)گروه  07/0 هايغلظتتقسيم شدند. نانوذرات نقره با  شاهدصورت تصادفي به سه گروه تجربي و يک گروه بالغ از نژاد سوري به

مدت پنج هفته داده شد. دهاني بهصورت بهو اول تا سوم مورد مطالعه  ايههترتيب به گروبه ( ميکروگرم در هر روز،C)گروه  28/0و ( B)گروه 

 NO( و کيت Ferric reducing antioxidant of power) FRAP هايروشترتيب بههاي تام و نيتريک اکسيد بهاکسيدانسپس فعاليت آنتي

فيت پارامترهاي اسپرمي در داري در ميانگين کيکاهش معني .ندناليز قرار گرفتآمورد  روش ميکروسکوپيبه پارامترهاي اسپرميگيري شد. اندازه

 داري در ميانگين غلظت(. تفاوت معني>01/0pمشاهده گرديد ) شاهد گروه با مقايسه در C و B هايگروه خصوصشده با نانوذره، به تيمار هايگروه

FRAP شده تيمار هايگروه بين A (14/±28 29/290،) B (32/39 ± 47/225،) C (73/22 ± 54/225) (18/300 ± 08/19) شاهد گروه و 

ترين ميانگين بيش Cکه گروه طورينيز مشاهده گرديد، به NOداري در ميانگين (. تفاوت معني>001/0pمشاهده گرديد )ميکرومول بر ليتر

NO و افزايش  هاي تاماکسيدانکاهش فعاليت آنتي نانوذرات نقره باها داشت. را در مقايسه با ساير گروهNO اي اسپرم کاهش پارامتره سبب

 . باشدگردد که اثرات آن وابسته دوز نيز ميمي
 

   هاي نرموش نیتریک اکسید، ،تام هاياکسیدانآنتی فعالیتنانوذرات نقره، پارامترهاي اسپرم،  کلمات کلیدی:

 issalayali@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

ضدمیکروبی باالی خود کاربردهای خواص  خاطربه نانوذرات نقره       

و همکاران،  Yangاند )یولوژی پیدا نمودهعلوم پزشکی و ب در ایگسترده

در کنار مزايا و کاربردهای گسترده استفاده از نانوذرات،  (. البته2009

خوبی ها نیز بايد بهمیزان سمیت و اثرات جانبی حاصل از استفاده آن

نانوذرات نقره اند که تحقیقات اخیر نشان داده مورد بررسی قرار گیرد.

 شوندمیشرايط استرس اکسیداتیو  وهای آزاد لتولید راديکا منجر به

(Hsin  2008و همکاران .)های تام يکی اکسیدانکاهش فعالیت آنتی

 گردد. مجموعههای احتمالی اثر نانوذرات محسوب میاز مکانیسم

 ظرفیت را بیولوژيکی مايع يك غیرآنزيمی و آنزيمی هایاکسیدانآنتی

 هایاکسیدانآنتی فعالیت کنندهبیان که نامندمی (TAC) تام اکسیدانیآنتی

 هاسلول دفاع در محوری نقش هااکسیدانآنتی کهجايیآن از. باشدمی آن

 احتمال بنابراين دارند، (NO) نیتريك اکسید نظیر آزاد هایراديکال علیه

 کاهش با سمینال مايع تام هایاکسیدانآنتی فعالیت کاهش که رودمی

مطالعات زيادی نشان دادند که  .باشد مرتبط رماسپ هایسلول کیفیت

عنوان يکی از های آزاد بهاسترس اکسیداتیو ناشی از افزايش راديکال

 هایکیفیت کاهش چنینهم و عملکرد آسیب تشديدکننده عوامل ترينمهم

 ،و همکاران Colagar) با ناباروری دارد نزديکی ارتباط که باشدمی اسپرمی

 ؛Marzony 2009و  Colagar ؛2009 ،مکارانو ه Colagar ؛2007

Jorsaraei ؛2012 ،و همکاران Tahmasbpour ؛2015 ،و همکاران 

Layali  ،اگرچه مطالعات متعددی تاثیر منفی نانو2015و همکاران .) 

های مختلف نشان را دادند، اما تحقیق جامعی در ذرات بر روی ارگان

واسطه کاهش رهای اسپرمی بهروی کیفیت پارامت زمینه اثر نانوذرات بر

 با توجه به نقشهای تام صورت نگرفته است. اکسیدانآنتی فعالیت

های آزاد، حساسیت نانوذرات نقره در تولید و افزايش راديکال احتمالی

های های اسپرم نسبت به اثرات پاتولوژيك راديکالبیش از حد سلول

احتمال  اسپرم، هایسلول سیتوپالسمی اکسیدانآنتی سطح کاهش و آزاد

و های تام اکسیدانآنتی کاهش فعالیترود که نانوذرات نقره سبب می

همین در پی آن کاهش کیفیت و توانايی بارورسازی اسپرم گردند. به

های اکسیدانآنتی فعالیتمطالعه اثر نانوذرات نقره بر روی  اين در منظور

 در مدل موشی رمو کیفیت پارامترهای اسپتام، سطح نیتريك اکسید 

   مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 هامواد و روش

 24 در اين مطالعه تجربی، تعداد: نوع و جمعيت مورد مطالعه       

تايی 6 گروه چهار انستیتوپاستور خريداری و در از (سورندی )نژاد موش نر

از طريق  . سپسقرار گرفتند شاهدشامل سه گروه مطالعه و يك گروه 

. قرار گرفتندمطالعه مورد  گاواژ توسطدهانی نانوذرات نقره تجويز 

درجه  20-25داری موش شامل دمای اتاق شرايط استاندارد نگه

ساعت روشنايی و  12با دوره نوری  %60تا  55گراد، رطوبت سانتی

روز در يك دوره  35مدت های گروه مطالعه بهبود. موش 12تاريکی 

ورد تجويز دهانی نانوذرات نقره از طريق کامل اسپرماتوژنز، هر روز م

مورد مطالعه اول، دوم و سوم هر روز به  ایههگاواژ قرار گرفتد. گرو

( C)گروه  28/0و ( B)گروه  14/0، (A)گروه  07/0 هایغلظتترتیب 

)خريداری شده از شرکت پیشگامان  محلول نقره نانوذراتمیکروگرم از 

صورت دهانی به نانومتر(20دازه و ان %99/99نانومواد ايران، خلوص 

   تنها آب و غذای معمولی دريافت نمودند. شاهددريافت کردند. گروه 

هايی با برای بررسی درصد اسپرم: آناليز پارامترهاي اسپرم       

آمیزی از رنگ (2014و همکاران ) Parkروش به مورفولوژی طبیعی

 Talebiحرک به روش های متاسپرمپاپانیکوال استفاده گرديد. درصد 

 های اسپرمبررسی قابلیت حیاتی سلول. گرديد گیریاندازه و همکاران

 Chalah)گرديد  بررسیآمیزی ائوزين و با رنگ سیتوپالسمی روش از نیز

 10حدود  ،طور خالصهبه(. 2011 ،و همکاران Cao ؛Brillard 1998و 

وی يك الم نمونه مورد تحقیق بر ر 4های سمن هر میکرولیتر نمونه

به آن اضافه  %5میکرولیتر رنگ ائوزين  10استريل قرار گرفت و حدود 

ها، يك عدد المل استريل با نمونهگرديد. پس از مخلوط شدن رنگ 

نمايی ها قرار گرفته و توسط میکروسکوپ نوری با بزرگبر روی الم

X40 دلیل سالم بودن های زنده بهمشاهده و شمارش گرديد. اسپرم

داخل سلول را حفظ نموده رنگ ائوزين وارد شده به سیتوپالسمی غشاء

که شوند درحالیحالت رنگی مشاهده میچنان بهلذا بعد از شستشو هم

داخل دلیل غشاء آسیب ديده رنگ وارد شده بههای مرده بهکه اسپرم

کنند و بنابراين در زير میکروسکوپ بدون خارج می سلول را مجدداً

 هده هستند. رنگ قابل مشا

: سمينال مايع تام هاياكسيدانآنتي فعاليتگيري اندازه       

 Ferric Reducing روشبه سمینال مايع تام هایاکسیدانآنتی فعالیت

of Antioxidants Power (FRAP )توسط باراولین که Benize سال در 

 یبرا. (Strain 1996و  Benzie)شد  گیریاندازه گرديد، ابداع 1996

 4 دمای در 14000 دور در مايع سمینال هاینمونه ابتدا منظور اين

 مايع) رويی محلول سپس. شدند سانتريفوژ دقیقه 7 مدتبه درجه

 شدند رقیق مقطر آب با بار 10 هانمونه و برداشته رسوب از( سمینال

( گرديد ترکیب مقطر آب میکرولیتر 90 با سمینال نمونه میکرولیتر 10)

 برای. گرفت قرار بررسی مورد هااکسیدانآنتی گیریاندازه برای سريعاً و

 هایمحلول بايد ابتدا تام اکسیدانیآنتی ظرفیت يا TAC گیریاندازه

 ،pH=6/3 با mM 300 استات بافر شامل) FRAP محلول و استاندارد

mM10 TPTZ (2،4،6 پیريديل-2 تری-s-آزين تری )و mM20 کلريد 
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 استاندارد محلول. گردد آماده ،(است 1:1:10 نسبت با ترتیببه II آهن

 1000 و O2H.74FeSO 125، 250، 500 محلول شامل رفته کاربه

( هانمونه تعداد به بسته) آزمايش لوله هر داخل سپس. بودند میکروموالر

 دقیقه 5 مدتبه و نموده اضافه FRAP محلول لیترمیلی 5/1 حدود

 سپس. شد داشته نگه گرم آب حمام رد گرادسانتی درجه 37 دمای در

 اضافه آزمايش لوله به شده رقیق هاینمونه از میکرولیتر 50 حدود

 10 مدتبه گرم آب حمام در مجدداً و( شد آبی فوراً محلول رنگ) شد

 با و شدند خارج حمام از هالوله مدت، اين از بعد و گرديد گرم دقیقه

 موج طول در هانمونه جذب ،FRAP محلول توسط دستگاه کردن صفر

 استانداردها روی از هانمونه غلظت سپس و شد خوانده نانومتر 593

 گرديد. محاسبه

مايع سمینال  NOسطح : سمينال مايع NO سطحگيري اندازه       

گیری با استفاده کیت خريداری شده از شرکت پارس آزمون اندازه

 ش شده است. صورت میکرومول بر لیتر گزاربه NOگرديد. غلظت 

 مقايسه میانگین غلظت :تجزيه و تحليل اطالعات روش آماري       

 هادر بین تمام گروه FRAPو غلظت  NO، کیفیت پارامترهای اسپرمی

 LSDآزمون تعقیبی و بین دو گروه با  ANOVAبا استفاده از برنامه 

از  05/0تر از کم p-valueدر اين تحقیق  مورد ارزيابی قرار گرفت.

 دار بود.   حاظ آماری معنیل

        

 نتایج
  ،در اين تحقیق: نتيجه حاصل از آناليز پارامترهاي اسپرمي       

ها آنالیز گرديد و سپس با اسپرمی در کلیه نمونهمیانگین پارامترهای 

(. گروه مطالعه براساس میزان دوز 1مقايسه شد )جدول  شاهدنمونه 

مقايسه آنالیز تقسیم شدند.  Cتا  Aمصرفی نانوذرات به سه گروه 

 داری را بینتفاوت معنی ،مختلف هایها بین گروهاسپرم میانگین تعداد

ترين داری کم Cگروه مطالعه  کهطوریبه ،گروه مختلف نشان داد چهار

و حتی در مقايسه با  شاهدمیانگین تعداد اسپرم در مقايسه با گروه 

داری . ارتباط معنی(1)جدول  بود Bو مطالعه  Aمطالعه  های موردگروه

های مورد مطالعه در رابطه با کاهش میانگین تعداد اسپرم بین گروه

A  گروه مشاهده نشد، هرچند کاهش تعداد اسپرم در  شاهدبا گروه

 ایهه. گرو(1 )جدول دار بودمعنی شاهدگروه  با مقايسه در B مطالعه مورد

های زنده را ترين درصد اسپرمکمداری معنی طوربه C و B مطالعه مورد

 متحرکهای میانگین درصد اسپرم داشتند. شاهددر مقايسه با گروه 

 ،ها بودتر از ساير گروهداری کمطور معنیبه Cدر گروه مورد مطالعه 

داری طور معنیبه شاهددر گروه  های متحرکاسپرماز طرفی درصد 

هايی اسپرم درصد میانگین آنالیز است. مقايسه بوده هاگروه از ساير تربیش

 مختلف هایهای مختلف بین گروهبین گروه غیرطبیعیمورفولوژی  با

های مورد مطالعه، های غیرطبیعی در گروهدرصد اسپرم که داد نشان

تر بیش کننده دوزهای باالتر نانوذرات نقرههای دريافتويژه گروهبه

های مختلف یز بین گروهزنده ن هایاسپرم درصد میانگین بوده است.

ترين ، بیششاهدکه گروه طوریرا نشان داده است. به داریمعنی تفاوت

ترين میانگین درصد کم Cهای زنده و گروه میانگین درصد اسپرم

  (.  1خود اختصاص داده بودند )جدول های زنده را بهاسپرم

 
 

  هاي مختلفروهمقايسه آناليز ميانگين پارامترهاي اسپرمي در گ :1جدول 

 C  p-valueگروه مطالعه  Bگروه مطالعه  Aگروه مطالعه  شاهدگروه  پارامترها

 - 6 6 6 6 هاتعداد نمونه

 - 28/0 14/0 07/0 0 (کروگرمدوز تجويز نانوذرات نقره )می

 >46/3 ± 57/23 *02/3 ± 15/21 *6/2 ± 16 **1/2 ± 31/13 01/0p ×( ml/610تعداد اسپرم )

 >05/0p 79/72 ± 52/14* 69/77 ± 96/16** 06/80 ± 83/9 06/89±97/10 )%( های متحرکسپرما درصد

 >01/0p 6/47 ± 51/7* 4/51 ± 32/8* 57 ± 29/6**  23/66 ± 13/5 های زنده )%(اسپرم

 >001/0p 67/41 ± 9/3* 83/35 ± 4/4** 33/37 ± 27/1 17/28 ± 47/4 های غیرطبیعی )%(درصد اسپرم
*p< 01/0 ؛ **p< 05/0

 

 1های مايع سمینال در شکل در نمونه FRAPمیانگین غلظت        

مايع  FRAPنشان داده شده است. نتیجه حاصل از میانگین غلظت 

 . میانگین(=002/0p) بود متفاوت داریمعنی طوربه هاگروه بین سمینال

 کاهشرو به  Cبه گروه  شاهدمايع سمینال از گروه  FRAPغلظت 

مايع سمینال در گروه  FRAPمیانگین غلظت  کهطوریبه ه استبود

 Bدر مقايسه با گروه میکرومول بر لیتر(  18/300 ± 08/19) شاهد

 C (73/22 ± 54/225و گروه  میکرومول بر لیتر( 47/225 ± 32/39)

( >001/0p و =02/0p با ترتیب)بهداری معنی طوریبه لیتر( بر میکرومول

از  A و گروه شاهد بین گروه داریمعنیتفاوت  تر بوده است.بیش

  مايع سمینال وجود نداشت.  FRAPلحاظ مقايسه غلظت 
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مطالعه  مورد مختلف هايگروه بين در FRAP غلظت ميانگين مقايسه :1شکل
: دريافت کننده غلظت Bمیکروگرم نانوذره نقره، گروه  07/0کننده غلظت : دريافتAگروه 

 میکروگرم نانوذره نقره 28/0کننده غلظت : دريافتCگرم نانوذره نقره و گروه میکرو 14/0

هاي مختلف مورد مطالعه در بين گروه NOمقايسه ميانگين غلظت  :2شکل  
کننده غلظت : دريافتBمیکروگرم نانوذره نقره، گروه  07/0کننده غلظت : دريافتAگروه 

 میکروگرم نانوذره نقره 28/0کننده غلظت يافت: درCمیکروگرم نانوذره نقره و گروه  14/0

نشان  2های مايع سمینال در شکل در نمونه NO میانگین غلظت       

مايع سمینال  NOداده شده است. نتیجه حاصل از میانگین غلظت 

غلظت  میانگین .(=001/0p) داری متفاوت بودمعنیطور ها بهبین گروه

NO  ه گروه ب شاهدمايع سمینال از گروهC  بوده است افزايشرو به 

میکرو  43/27 ± 83/3) شاهددر گروه آن میانگین غلظت  کهطوریبه

 میکرومول بر لیترB (91/2 ± 88/34 )در مقايسه با گروه  مول بر لیتر(

)به داری طور معنیبه میکرومول بر لیترC (81/3 ± 12/37 )و گروه 

 داریاست. تفاوت معنی بوده تر( کم>001/0pو  =004/0pترتیب با 

مايع سمینال  NOاز لحاظ مقايسه غلظت  A و گروه شاهد بین گروه

  وجود نداشت. 

 

 بحث
  فعالیتدر اين تحقیق اثر پاتولوژيك نانوذرات نقره بر روی        

چنین کیفیت و هم NO، غلظت در مايع سمینال تام هایکسیدانآنتی

جمله تعداد، حرکت و مورفولوژی اسپرم مورد پارامترهای اسپرمی از

نشان  اخیربررسی قرار گرفت. آنالیز حاصل از کیفیت اسپرم در تحقیق 

 شاهدکننده نانوذرات نقره در مقايسه با گروه های دريافتداد که موش

که طوریبه تری بودند.طور چشمگیری دارای کیفیت اسپرم پائینبه

وذرات نقره، کیفیت پارامترهای اسپرم، تر نانبا افزايش دوزهای بیش

های زنده و درصد ويژه درصد مورفولوژی طبیعی، تعداد اسپرمبه

کننده غلظت های دريافتهاز طرفی گرو تر شد.متحرکت کم هایاسپرم

ترين دارای بیش داریمعنی طوربه (Cو  B هایه)گرو باالتر نانوذرات نقره

بوده که دال  تام هایکسیدانآنتی غلظت فعالیت ترينو کم NO غلظت

های اين گروه بوده است. بر افزايش سطح استرس اکسیداتیو در موش

نانوذرات نقره نه تنها بر روی کیفیت پارامترهای اسپرم اثرات  ،بنابراين

اين اثرات وابسته به دوز بوده و با افزايش دوز مصرفی  بلکه داشت مخرب

های رسد يکی از مکانیسممی نظرشد. بهمی شديدتر پاتولوژيك اثرات اين

 ،استرس اکسیداتیو تشديد اسپرم، کیفیت کاهش روی نقره بر نانوذرات اثر

 NOتام و افزايش سطح  هایکسیدانآنتی کاهش شديد فعالیتويژه به

، نانوذرات نقره يکی از عوامل اخیربا توجه به نتايج تحقیق  لذا. باشد

شود که ی در مايع سمینال محسوب میتشديدکننده اثرات اکسیداتیو

و پارامترهای اسپرمی همراه  تام هایکسیدانآنتی فعالیتبا کاهش 

باشد. بنابراين اثرات اکسیداتیوی نانوذرات نقره و اثرات پاتولوژيك می

ويژه بر روی کیفیت اسپرم و توانايی باروری مردان آن بر روی بدن، به

مطالعات متعددی تاکنون  قرار گیرد. تر بايد مورد توجه و بررسی بیش

اثرات سمی نانوذرات نقره را نشان دادند. برای مثال، تحقیقات اخیر 

گرم بر کیلوگرم( میلی 200نانوذرات نقره در دوزهای باال )داد که  نشان

ها در خون و در نتیجه منجر به مهار فرآيند لختگی توسط پالکت

های خونی تعداد سلول ،بر اين گردد. عالوهافزايش زمان خونريزی می

هموگلوبین، تعداد نوتروفیل  غلطت قرمز، و سفید هایسلول تعداد ازجمله

تغییر کرده  شاهدهای داری در مقايسه با گروهمعنیطور و لنفوسیت به

 ؛2013، و همکاران Drescher ؛2013، و همکاران De Jong) است

Barkhordari ؛2014، و همکاران Chen ؛2015، رانو همکا Taylor 

 ويژه نانونیز اثر نانوذرات به محدودیمطالعات  (.2015 ،و همکاران

و عملکرد اسپرم را مورد بررسی قرار ذرات نقره بر روی توانايی باروری 

 اخیراً  برای مثال، .باشندتحقیق میاين که قابل مقايسه با نتايج  دادند

های زايای رشد سلول ای مشخص شده که نانوذرات نقرهيك مطالعه در

 کنندمی متوقف را اسپرم آکروزمی واکنش چنینهم و اسپرم

(Gromadzka-Ostrowska ؛2012 ،همکاران و Miresmaeili همکاران و ،

تیتانیوم اکسید اثر نانوذرات (. 2013 ،و همکاران Mathias ؛2013

(2TiOبر روی توانايی باروری موش ) های نشان داد که اين نانوذرات
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های اليديگ، کاهش شديد سلول استرس اکسیداتیو سبب با القاء مسیر

 Komatsu)شوند ها میبیان برخی از ژن چنینهم و اسپرم حیاتی قابلیت

در يك مطالعه ديگر اثر نانوذرات نقره بر روی  .(2008 ،و همکاران

و پارامترهای اسپرمی مورد بررسی قرار گرفت که  DNAاکسیداسیون 

و تغییر مورفولوژی  DNA اکسیداسیون افزايش بر دال تحقیقات ناي نتايج

های مورد مطالعه تیمار شده با نانوذرات ساز در گروهمجاری اسپرم

های با مورفولوژی غیرطبیعی چند تغییری در تعداد اسپرم نقره بود، هر

 ،و همکاران Gromadzka-Ostrowska)ها مشاهده نشده بود بین گروه

 ، اثر نانو(2014) و همکاران Bakiای ديگر توسط عه. در مطال(2012

های اليديگ و های اسپرم، تعداد سلولذرات نقره بر روی تعداد سلول

مورد بررسی قرار  FSHو  LH های جنسی تستوسترون،سطح هورمون

های های اليديگ در گروهلها نشان داد که تعداد سلوگرفت. نتايج آن

گرم بر میلی 200کننده دوز های دريافتويژه گروهمورد مطالعه به

داری کاهش يافته بود. از طرفی طور معنیاز نانوذرات نقره بهکیلوگرم 

داری طور معنیترتیب بهبه LHغلظت هورمون تستوسترون و هورمون 

مشاهده  FSHداری در غلظت کم و زياد گرديد، هر چند تغییر معنی

ر تعداد، مورفولوژی طبیعی و داری دنشده بود. از طرفی کاهش معنی

های متحرک مشاهده گرديد که با نتايج حاصل از تحقیق درصد اسپرم

قابل مقايسه بود. بنابراين اثر نانوذرات نقره بر روی کیفیت  اخیر

عنوان يکی از تواند بهپارامترهای اسپرمی و قدرت باروری مردان می

عنوان يك ت بهموضوعات اساسی درنظر گرفته شود چرا که ممکن اس

اين طورکه در های آينده محسوب گردد. همانزنگ خطری برای نسل

در مايع  تام هایکسیدانآنتی فعالیت کاهش مشاهده گرديد، نیز تحقیق

های مورد بررسی يك عامل برای افزايش کاهش کیفیت سمینال نمونه

با  که نانوذرات نقره احتماالًگردد و با توجه به ايناسپرم محسوب می

گردد، های آزاد میهای متعددی سبب افزايش سطح راديکالمکانیسم

جهش يافته نیز  DNAهايی با رود که درصد اسپرمبنابراين انتظار می

ها زياد باشد و اين مسئله برای اعمالی نظیر میکرواينجکشن در آن

يك عاملی برای لقاح مصنوعی ناموفق  تواندکه می بسیار مهم است، چرا

 های آينده گردد. های متعددی در نسلحتی آسیبو 

سبب  نانوذرات نقرهنشان داد که  اخیرنتیجه حاصل از تحقیق        

در مايع  NOتام و افزايش سطح  هایکسیدانآنتی کاهش فعالیت

های دخیل در کاهش يکی از مکانیسم گردد که احتماالًنال مییسم

 اشد که اين اثرات سمی نانوبکیفیت پارامترهای اسپرمی در موش می

   .باشدذرات نقره وابسته دوز نیز می

 

 

 تشکر و قدردانی
های آزمايشگاهی در انجام فعالیت که عزيزانی تمامی از وسیلهبدين       

شود. اين مقاله حاصل طرح کمك زيادی نمودند تشکر و قدردانی می

 د. باشتحقیقاتی از دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ساری می
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