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فعالیت آنتیاکسیدانهای تام و اکسیدنیتریک در مایع سمینال موشهای نر نژاد Balb/c
تیمار شده با غلظتهای مختلف نانوذرات نقره



عیسی لیالی* :گروه بیوشیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری ،ایران ،کد پستی4816613485 :
تاریخ دریافت :فروردین 1396

تاریخ پذیرش :تیر 1396

چکیده
با توجه به نقش نانوذرات نقره در القاء توليد راديکالهاي آزاد ،در اين مطالعه اثرات سمي نانوذرات نقره بر پارامترهاي اسپرم ،غلظت
نيتريک اکسيد ( )NOو فعاليت آنتياکسيدانهاي تام در مايع سمينال موش نر مورد بررسي قرار گرفته است .در اين مطالعه تجربي 24 ،موش نر
بالغ از نژاد سوري بهصورت تصادفي به سه گروه تجربي و يک گروه شاهد تقسيم شدند .نانوذرات نقره با غلظتهاي ( 0/07گروه 0/14 ،)A
(گروه  )Bو ( 0/28گروه  )Cميکروگرم در هر روز ،بهترتيب به گروههاي اول تا سوم مورد مطالعه و بهصورت دهاني بهمدت پنج هفته داده شد.
سپس فعاليت آنتياکسيدانهاي تام و نيتريک اکسيد بهترتيب بهروشهاي  )Ferric reducing antioxidant of power( FRAPو کيت NO

اندازهگيري شد .پارامترهاي اسپرمي بهروش ميکروسکوپي مورد آناليز قرار گرفتند .کاهش معنيداري در ميانگين کيفيت پارامترهاي اسپرمي در
گروههاي تيمار شده با نانوذره ،بهخصوص گروههاي  Bو  Cدر مقايسه با گروه شاهد مشاهده گرديد ( .)p<0/01تفاوت معنيداري در ميانگين غلظت
 FRAPبين گروههاي تيمار شده  )225/54 ± 22/73( C ،)225/47 ± 39/32( B ،)290/29 ±28/14( Aو گروه شاهد ()300/18 ± 19/08
ميکرومول بر ليترمشاهده گرديد ( .)p<0/001تفاوت معنيداري در ميانگين  NOنيز مشاهده گرديد ،بهطوريکه گروه  Cبيشترين ميانگين
 NOرا در مقايسه با ساير گروهها داشت .نانوذرات نقره با کاهش فعاليت آنتياکسيدانهاي تام و افزايش  NOسبب کاهش پارامترهاي اسپرم
ميگردد که اثرات آن وابسته دوز نيز ميباشد.
کلمات کلیدی :نانوذرات نقره ،پارامترهاي اسپرم ،فعالیت آنتیاکسیدانهاي تام ،نیتریک اکسید ،موشهاي نر
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مقدمه
نانوذرات نقره بهخاطر خواص ضدمیکروبی باالی خود کاربردهای
گستردهای در علوم پزشکی و بیولوژی پیدا نمودهاند ( Yangو همکاران،
 .)2009البته در کنار مزايا و کاربردهای گسترده استفاده از نانوذرات،
میزان سمیت و اثرات جانبی حاصل از استفاده آنها نیز بايد بهخوبی
مورد بررسی قرار گیرد .تحقیقات اخیر نشان دادهاند که نانوذرات نقره
منجر به تولید راديکالهای آزاد و شرايط استرس اکسیداتیو میشوند
( Hsinو همکاران  .)2008کاهش فعالیت آنتیاکسیدانهای تام يکی
از مکانیسمهای احتمالی اثر نانوذرات محسوب میگردد .مجموعه
آنتیاکسیدانهای آنزيمی و غیرآنزيمی يك مايع بیولوژيکی را ظرفیت
آنتیاکسیدانی تام ( )TACمینامند که بیانکننده فعالیت آنتیاکسیدانهای
آن میباشد .از آنجايیکه آنتیاکسیدانها نقش محوری در دفاع سلولها
علیه راديکالهای آزاد نظیر نیتريك اکسید ( )NOدارند ،بنابراين احتمال
میرود که کاهش فعالیت آنتیاکسیدانهای تام مايع سمینال با کاهش
کیفیت سلولهای اسپرم مرتبط باشد .مطالعات زيادی نشان دادند که
استرس اکسیداتیو ناشی از افزايش راديکالهای آزاد بهعنوان يکی از
مهمترين عوامل تشديدکننده آسیب عملکرد و همچنین کاهش کیفیتهای
اسپرمی میباشد که ارتباط نزديکی با ناباروری دارد ( Colagarو همکاران،
2007؛  Colagarو همکاران2009 ،؛  Colagarو 2009 Marzony؛
 Jorsaraeiو همکاران2012 ،؛  Tahmasbpourو همکاران2015 ،؛
 Layaliو همکاران .)2015 ،اگرچه مطالعات متعددی تاثیر منفی نانو
ذرات بر روی ارگانهای مختلف نشان را دادند ،اما تحقیق جامعی در
زمینه اثر نانوذرات بر روی کیفیت پارامترهای اسپرمی بهواسطه کاهش
فعالیت آنتیاکسیدانهای تام صورت نگرفته است .با توجه به نقش
احتمالی نانوذرات نقره در تولید و افزايش راديکالهای آزاد ،حساسیت
بیش از حد سلولهای اسپرم نسبت به اثرات پاتولوژيك راديکالهای
آزاد و کاهش سطح آنتیاکسیدان سیتوپالسمی سلولهای اسپرم ،احتمال
میرود که نانوذرات نقره سبب کاهش فعالیت آنتیاکسیدانهای تام و
در پی آن کاهش کیفیت و توانايی بارورسازی اسپرم گردند .بههمین
منظور در اين مطالعه اثر نانوذرات نقره بر روی فعالیت آنتیاکسیدانهای
تام ،سطح نیتريك اکسید و کیفیت پارامترهای اسپرم در مدل موشی
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مواد و روشها
نوع و جمعيت مورد مطالعه :در اين مطالعه تجربی ،تعداد 24
موش نر (نژاد سورندی) از انستیتوپاستور خريداری و در چهار گروه 6تايی
شامل سه گروه مطالعه و يك گروه شاهد قرار گرفتند .سپس از طريق
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تجويز دهانی نانوذرات نقره توسط گاواژ مورد مطالعه قرار گرفتند.
شرايط استاندارد نگهداری موش شامل دمای اتاق  20-25درجه
سانتیگراد ،رطوبت  55تا  %60با دوره نوری  12ساعت روشنايی و
تاريکی  12بود .موشهای گروه مطالعه بهمدت  35روز در يك دوره
کامل اسپرماتوژنز ،هر روز مورد تجويز دهانی نانوذرات نقره از طريق
گاواژ قرار گرفتد .گروههای مورد مطالعه اول ،دوم و سوم هر روز به
ترتیب غلظتهای ( 0/07گروه ( 0/14 ،)Aگروه  )Bو ( 0/28گروه )C
میکروگرم از نانوذرات نقره محلول (خريداری شده از شرکت پیشگامان
نانومواد ايران ،خلوص  %99/99و اندازه 20نانومتر) بهصورت دهانی
دريافت کردند .گروه شاهد تنها آب و غذای معمولی دريافت نمودند.
آناليز پارامترهاي اسپرم :برای بررسی درصد اسپرمهايی با
مورفولوژی طبیعی بهروش  Parkو همکاران ( )2014از رنگآمیزی
پاپانیکوال استفاده گرديد .درصد اسپرمهای متحرک به روش Talebi
و همکاران اندازهگیری گرديد .بررسی قابلیت حیاتی سلولهای اسپرم
نیز از روش سیتوپالسمی و با رنگآمیزی ائوزين بررسی گرديد (Chalah
و 1998 Brillard؛  Caoو همکاران .)2011 ،بهطور خالصه ،حدود 10
میکرولیتر نمونههای سمن هر  4نمونه مورد تحقیق بر روی يك الم
استريل قرار گرفت و حدود  10میکرولیتر رنگ ائوزين  %5به آن اضافه
گرديد .پس از مخلوط شدن رنگ با نمونهها ،يك عدد المل استريل
بر روی المها قرار گرفته و توسط میکروسکوپ نوری با بزرگنمايی
 X40مشاهده و شمارش گرديد .اسپرمهای زنده بهدلیل سالم بودن
غشاء سیتوپالسمی رنگ ائوزين وارد شده بهداخل سلول را حفظ نموده
لذا بعد از شستشو همچنان بهحالت رنگی مشاهده میشوند درحالیکه
که اسپرمهای مرده بهدلیل غشاء آسیب ديده رنگ وارد شده بهداخل
سلول را مجدداً خارج میکنند و بنابراين در زير میکروسکوپ بدون
رنگ قابل مشاهده هستند.
اندازهگيري فعاليت آنتياكسيدانهاي تام مايع سمينال:
فعالیت آنتیاکسیدانهای تام مايع سمینال بهروش Ferric Reducing

 )FRAP( of Antioxidants Powerکه اولینبار توسط  Benizeدر سال
 1996ابداع گرديد ،اندازهگیری شد ( Benzieو  .)1996 Strainبرای
اين منظور ابتدا نمونههای مايع سمینال در دور  14000در دمای 4
درجه بهمدت  7دقیقه سانتريفوژ شدند .سپس محلول رويی (مايع
سمینال) از رسوب برداشته و نمونهها  10بار با آب مقطر رقیق شدند
( 10میکرولیتر نمونه سمینال با  90میکرولیتر آب مقطر ترکیب گرديد)
و سريعاً برای اندازهگیری آنتیاکسیدانها مورد بررسی قرار گرفت .برای
اندازهگیری  TACيا ظرفیت آنتیاکسیدانی تام ابتدا بايد محلولهای
استاندارد و محلول ( FRAPشامل بافر استات  300 mMبا ،pH=3/6
 4،6،mM10 TPTZ (2تری -2پیريديل-s-تری آزين) و  20mMکلريد
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آهن  IIبهترتیب با نسبت  1:1:10است) ،آماده گردد .محلول استاندارد
بهکار رفته شامل محلول  500 ،250 ،125 FeSO4.7H2Oو 1000
میکروموالر بودند .سپس داخل هر لوله آزمايش (بسته به تعداد نمونهها)
حدود  1/5میلیلیتر محلول  FRAPاضافه نموده و بهمدت  5دقیقه
در دمای  37درجه سانتیگراد در حمام آب گرم نگه داشته شد .سپس
حدود  50میکرولیتر از نمونههای رقیق شده به لوله آزمايش اضافه
شد (رنگ محلول فوراً آبی شد) و مجدداً در حمام آب گرم بهمدت 10
دقیقه گرم گرديد و بعد از اين مدت ،لولهها از حمام خارج شدند و با
صفر کردن دستگاه توسط محلول  ،FRAPجذب نمونهها در طول موج
 593نانومتر خوانده شد و سپس غلظت نمونهها از روی استانداردها
محاسبه گرديد.
اندازهگيري سطح  NOمايع سمينال :سطح  NOمايع سمینال
با استفاده کیت خريداری شده از شرکت پارس آزمون اندازهگیری
گرديد .غلظت  NOبهصورت میکرومول بر لیتر گزارش شده است.
روش آماري تجزيه و تحليل اطالعات :مقايسه میانگین غلظت
کیفیت پارامترهای اسپرمی NO ،و غلظت  FRAPدر بین تمام گروهها
با استفاده از برنامه  ANOVAو بین دو گروه با آزمون تعقیبی LSD
مورد ارزيابی قرار گرفت .در اين تحقیق  p-valueکمتر از  0/05از
لحاظ آماری معنیدار بود.

نتایج

میانگین پارامترهای اسپرمی در کلیه نمونهها آنالیز گرديد و سپس با
نمونه شاهد مقايسه شد (جدول  .)1گروه مطالعه براساس میزان دوز
مصرفی نانوذرات به سه گروه  Aتا  Cتقسیم شدند .مقايسه آنالیز
میانگین تعداد اسپرمها بین گروههای مختلف ،تفاوت معنیداری را بین
چهار گروه مختلف نشان داد ،بهطوریکه گروه مطالعه  Cداری کمترين
میانگین تعداد اسپرم در مقايسه با گروه شاهد و حتی در مقايسه با
گروههای مورد مطالعه  Aو مطالعه  Bبود (جدول  .)1ارتباط معنیداری
در رابطه با کاهش میانگین تعداد اسپرم بین گروههای مورد مطالعه
 Aبا گروه شاهد مشاهده نشد ،هرچند کاهش تعداد اسپرم در گروه
مورد مطالعه  Bدر مقايسه با گروه شاهد معنیدار بود (جدول  .)1گروههای
مورد مطالعه  Bو  Cبهطور معنیداری کمترين درصد اسپرمهای زنده را
در مقايسه با گروه شاهد داشتند .میانگین درصد اسپرمهای متحرک
در گروه مورد مطالعه  Cبهطور معنیداری کمتر از ساير گروهها بود،
از طرفی درصد اسپرمهای متحرک در گروه شاهد بهطور معنیداری
بیشتر از ساير گروهها بوده است .مقايسه آنالیز میانگین درصد اسپرمهايی
با مورفولوژی غیرطبیعی بین گروههای مختلف بین گروههای مختلف
نشان داد که درصد اسپرمهای غیرطبیعی در گروههای مورد مطالعه،
بهويژه گروههای دريافتکننده دوزهای باالتر نانوذرات نقره بیشتر
بوده است .میانگین درصد اسپرمهای زنده نیز بین گروههای مختلف
تفاوت معنیداری را نشان داده است .بهطوریکه گروه شاهد ،بیشترين
میانگین درصد اسپرمهای زنده و گروه  Cکمترين میانگین درصد
اسپرمهای زنده را بهخود اختصاص داده بودند (جدول .)1

نتيجه حاصل از آناليز پارامترهاي اسپرمي :در اين تحقیق،
جدول  :1مقايسه آناليز ميانگين پارامترهاي اسپرمي در گروههاي مختلف
پارامترها
تعداد نمونهها
دوز تجويز نانوذرات نقره (میکروگرم)
تعداد اسپرم ()× 106/ml
درصد اسپرمهای متحرک ()%
اسپرمهای زنده ()%
درصد اسپرمهای غیرطبیعی ()%

گروه شاهد

گروه مطالعه A

گروه مطالعه B

گروه مطالعه C

p-value

6
0
23/57 ± 3/46
89/06±10/97
66/23 ± 5/13
28/17 ± 4/47

6
0/07
*21/15 ± 3/02
80/06 ± 9/83
**57 ± 6/29
37/33 ± 1/27

6
0/14
*16 ± 2/6
**77/69 ± 16/96
*51/4 ± 8/32
**35/83 ± 4/4

6
0/28
**13/31 ± 2/1
*72/79 ± 14/52
*47/6 ± 7/51
*41/67 ± 3/9

p<0/01
p<0/05
p<0/01
p<0/001

**p<0/05؛ *p<0/01

میانگین غلظت  FRAPدر نمونههای مايع سمینال در شکل 1
نشان داده شده است .نتیجه حاصل از میانگین غلظت  FRAPمايع
سمینال بین گروهها بهطور معنیداری متفاوت بود ( .)p=0/002میانگین
غلظت  FRAPمايع سمینال از گروه شاهد به گروه  Cرو به کاهش
بوده است بهطوریکه میانگین غلظت  FRAPمايع سمینال در گروه
شاهد ( 300/18 ± 19/08میکرومول بر لیتر) در مقايسه با گروه B

( 225/47 ±39/32میکرومول بر لیتر) و گروه 225/54 ±22/73( C
میکرومول بر لیتر) بهطوری معنیداری (بهترتیب با  p=0/02و )p<0/001
بیشتر بوده است .تفاوت معنیداری بین گروه شاهد و گروه  Aاز
لحاظ مقايسه غلظت  FRAPمايع سمینال وجود نداشت.
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شکل :1مقايسه ميانگين غلظت  FRAPدر بين گروههاي مختلف مورد مطالعه

شکل  :2مقايسه ميانگين غلظت  NOدر بين گروههاي مختلف مورد مطالعه

گروه  :Aدريافتکننده غلظت  0/07میکروگرم نانوذره نقره ،گروه  :Bدريافت کننده غلظت
 0/14میکروگرم نانوذره نقره و گروه  :Cدريافتکننده غلظت  0/28میکروگرم نانوذره نقره

گروه  :Aدريافتکننده غلظت  0/07میکروگرم نانوذره نقره ،گروه  :Bدريافتکننده غلظت
 0/14میکروگرم نانوذره نقره و گروه  :Cدريافتکننده غلظت  0/28میکروگرم نانوذره نقره

میانگین غلظت  NOدر نمونههای مايع سمینال در شکل  2نشان
داده شده است .نتیجه حاصل از میانگین غلظت  NOمايع سمینال
بین گروهها بهطور معنیداری متفاوت بود ( .)p=0/001میانگین غلظت
 NOمايع سمینال از گروه شاهد به گروه  Cرو به افزايش بوده است
بهطوریکه میانگین غلظت آن در گروه شاهد ( 27/43±3/38میکرو
مول بر لیتر) در مقايسه با گروه  34/88±2/91( Bمیکرومول بر لیتر)
و گروه  37/12 ±3/81( Cمیکرومول بر لیتر) بهطور معنیداری (به
ترتیب با  p=0/004و  )p<0/001کمتر بوده است .تفاوت معنیداری
بین گروه شاهد و گروه  Aاز لحاظ مقايسه غلظت  NOمايع سمینال
وجود نداشت.

بحث
در اين تحقیق اثر پاتولوژيك نانوذرات نقره بر روی فعالیت
آنتیکسیدانهای تام در مايع سمینال ،غلظت  NOو همچنین کیفیت
پارامترهای اسپرمی ازجمله تعداد ،حرکت و مورفولوژی اسپرم مورد
بررسی قرار گرفت .آنالیز حاصل از کیفیت اسپرم در تحقیق اخیر نشان
داد که موشهای دريافتکننده نانوذرات نقره در مقايسه با گروه شاهد
بهطور چشمگیری دارای کیفیت اسپرم پائینتری بودند .بهطوریکه
با افزايش دوزهای بیشتر نانوذرات نقره ،کیفیت پارامترهای اسپرم،
بهويژه درصد مورفولوژی طبیعی ،تعداد اسپرمهای زنده و درصد
اسپرمهای متحرکت کمتر شد .از طرفی گروههای دريافتکننده غلظت
باالتر نانوذرات نقره (گروههای  Bو  )Cبهطور معنیداری دارای بیشترين
غلظت  NOو کمترين غلظت فعالیت آنتیکسیدانهای تام بوده که دال
بر افزايش سطح استرس اکسیداتیو در موشهای اين گروه بوده است.
بنابراين ،نانوذرات نقره نه تنها بر روی کیفیت پارامترهای اسپرم اثرات
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مخرب داشت بلکه اين اثرات وابسته به دوز بوده و با افزايش دوز مصرفی
اين اثرات پاتولوژيك شديدتر میشد .بهنظر میرسد يکی از مکانیسمهای
اثر نانوذرات نقره بر روی کاهش کیفیت اسپرم ،تشديد استرس اکسیداتیو،
بهويژه کاهش شديد فعالیت آنتیکسیدانهای تام و افزايش سطح NO
باشد .لذا با توجه به نتايج تحقیق اخیر ،نانوذرات نقره يکی از عوامل
تشديدکننده اثرات اکسیداتیوی در مايع سمینال محسوب میشود که
با کاهش فعالیت آنتیکسیدانهای تام و پارامترهای اسپرمی همراه
میباشد .بنابراين اثرات اکسیداتیوی نانوذرات نقره و اثرات پاتولوژيك
آن بر روی بدن ،بهويژه بر روی کیفیت اسپرم و توانايی باروری مردان
بايد مورد توجه و بررسی بیشتر قرار گیرد .تاکنون مطالعات متعددی
اثرات سمی نانوذرات نقره را نشان دادند .برای مثال ،تحقیقات اخیر
نشان داد که نانوذرات نقره در دوزهای باال ( 200میلیگرم بر کیلوگرم)
منجر به مهار فرآيند لختگی توسط پالکتها در خون و در نتیجه
افزايش زمان خونريزی میگردد .عالوه بر اين ،تعداد سلولهای خونی
ازجمله تعداد سلولهای سفید و قرمز ،غلطت هموگلوبین ،تعداد نوتروفیل
و لنفوسیت بهطور معنیداری در مقايسه با گروههای شاهد تغییر کرده
است ( De Jongو همکاران2013 ،؛  Drescherو همکاران2013 ،؛
 Barkhordariو همکاران2014 ،؛  Chenو همکاران2015 ،؛ Taylor
و همکاران .)2015 ،مطالعات محدودی نیز اثر نانوذرات بهويژه نانو
ذرات نقره بر روی توانايی باروری و عملکرد اسپرم را مورد بررسی قرار
دادند که قابل مقايسه با نتايج اين تحقیق میباشند .برای مثال ،اخیراً
در يك مطالعهای مشخص شده که نانوذرات نقره رشد سلولهای زايای
اسپرم و همچنین واکنش آکروزمی اسپرم را متوقف میکنند
( Gromadzka-Ostrowskaو همکاران2012 ،؛  Miresmaeiliو همکاران،
2013؛  Mathiasو همکاران .)2013 ،اثر نانوذرات تیتانیوم اکسید
( )TiO2بر روی توانايی باروری موشهای نشان داد که اين نانوذرات
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با القاء مسیر استرس اکسیداتیو سبب کاهش شديد سلولهای اليديگ،
قابلیت حیاتی اسپرم و همچنین بیان برخی از ژنها میشوند (Komatsu
و همکاران .)2008 ،در يك مطالعه ديگر اثر نانوذرات نقره بر روی
اکسیداسیون  DNAو پارامترهای اسپرمی مورد بررسی قرار گرفت که
نتايج اين تحقیقات دال بر افزايش اکسیداسیون  DNAو تغییر مورفولوژی
مجاری اسپرمساز در گروههای مورد مطالعه تیمار شده با نانوذرات
نقره بود ،هر چند تغییری در تعداد اسپرمهای با مورفولوژی غیرطبیعی
بین گروهها مشاهده نشده بود ( Gromadzka-Ostrowskaو همکاران،
 .)2012در مطالعهای ديگر توسط  Bakiو همکاران ( ،)2014اثر نانو
ذرات نقره بر روی تعداد سلولهای اسپرم ،تعداد سلولهای اليديگ و
سطح هورمونهای جنسی تستوسترون LH ،و  FSHمورد بررسی قرار
گرفت .نتايج آنها نشان داد که تعداد سلولهای اليديگ در گروههای
مورد مطالعه بهويژه گروههای دريافتکننده دوز  200میلیگرم بر
کیلوگرم از نانوذرات نقره بهطور معنیداری کاهش يافته بود .از طرفی
غلظت هورمون تستوسترون و هورمون  LHبهترتیب بهطور معنیداری
کم و زياد گرديد ،هر چند تغییر معنیداری در غلظت  FSHمشاهده
نشده بود .از طرفی کاهش معنیداری در تعداد ،مورفولوژی طبیعی و
درصد اسپرمهای متحرک مشاهده گرديد که با نتايج حاصل از تحقیق
اخیر قابل مقايسه بود .بنابراين اثر نانوذرات نقره بر روی کیفیت
پارامترهای اسپرمی و قدرت باروری مردان میتواند بهعنوان يکی از
موضوعات اساسی درنظر گرفته شود چرا که ممکن است بهعنوان يك
زنگ خطری برای نسلهای آينده محسوب گردد .همانطورکه در اين
تحقیق نیز مشاهده گرديد ،کاهش فعالیت آنتیکسیدانهای تام در مايع
سمینال نمونههای مورد بررسی يك عامل برای افزايش کاهش کیفیت
اسپرم محسوب میگردد و با توجه به اينکه نانوذرات نقره احتماالً با
مکانیسمهای متعددی سبب افزايش سطح راديکالهای آزاد میگردد،
بنابراين انتظار میرود که درصد اسپرمهايی با  DNAجهش يافته نیز
در آنها زياد باشد و اين مسئله برای اعمالی نظیر میکرواينجکشن
بسیار مهم است ،چرا که میتواند يك عاملی برای لقاح مصنوعی ناموفق
و حتی آسیبهای متعددی در نسلهای آينده گردد.
نتیجه حاصل از تحقیق اخیر نشان داد که نانوذرات نقره سبب
کاهش فعالیت آنتیکسیدانهای تام و افزايش سطح  NOدر مايع
سمینال میگردد که احتماالً يکی از مکانیسمهای دخیل در کاهش
کیفیت پارامترهای اسپرمی در موش میباشد که اين اثرات سمی نانو
ذرات نقره وابسته دوز نیز میباشد.

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

تشکر و قدردانی
بدينوسیله از تمامی عزيزانی که در انجام فعالیتهای آزمايشگاهی
کمك زيادی نمودند تشکر و قدردانی میشود .اين مقاله حاصل طرح
تحقیقاتی از دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری میباشد.
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