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 مقاله پژوهشي 

   يهاهورمون سطح و بیضه بافت بر يرو دیکسنانوا یمحافظت ثراتا یبررس
  نیدرازیه لیفن با رمایت از پس يسور يهاموش یجنس

  
  ٢ي، عباس احمد*١زادهمانيسل يعل

 
  03/08/1396تاریخ پذیرش  30/05/1396تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 يدروياثرات نانواکس يابيمنظور ارزن مطالعه بهي. اشود يضه و سطح هورمونيدر بافت ب يرات ساختارييتواند سبب تغيم نيدرازيهليفن :هدف و زمينهپيش
  رفت.ينر صورت پذ ين در موش سوريدرازيل هيتوسط فن القاشده يپوکسيمتعاقب ه

نرمال)،  (کنترل ۱م شدند: گروه يگروه تقس ۹به  يصورت تصادف، بهياهفته ۸-۶جوان نر بالغ  يسر موش سور ۷۲ مطالعه تعدادن يابراي انجام : کار مواد و روش
 نينرمال سال کنندهافتيدرشم (ه س)، گروه بارکيساعت  ۴۸هر ، b.w/ i.p./gr ۱۰۰/ mg ۶اول و بار  براي، b.w/i.p./gr ۱۰۰/ mg ۸ نيدرازيهليفن( ودگروه 

)ml/kg/ i.p. ۱/۰يدروين و نانواکسيدرازيهلي(فن هارچ گروه )،کردند. افتي) در mg/kg/ i.p. ۱ يدروين و نانواکسيدرازيهليفن( نجپ)، گروه mg/kg/ i.p. ۵/۲ ،(
) و گروه mg/kg/ i.p. ۵/۲ يدروي(نانواکس شته)، گروه mg/kg/ i.p. ۱ يدروي(نانواکس فته)، گروه mg/kg/ i.p. ۵ يدروين و نانواکسيدرازيهلي(فن ششگروه 

و  LHن، تستوسترو يسرم و سطح کيک و مورفومتريورفولوژرات مييتغشده و  يآسان کشها موش مار،يروز ت ۳۵ ي). پس از طmg/kg/ i.p. ۵ يدروي(نانواکس ۹
FSH افزار ها با استفاده از نرمداده زيآنال قرار گرفت. يابيمورد ارزSPSS  يخطا ± نيانگيم بر اساس جينتا يقرار گرفتند و تمام يآمار يابيمورد ارز ١٨نسخه 

  .دار در نظر گرفته شديمعن سطحعنوان به P>۰۵/۰مقدار و قرار گرفت  مورداستفاده طرفهکي انسيوار زيآنال زين هاگروه نيب سهيشدند. جهت مقا انياستاندارد ب
ز يب تماياسپرماتوژنز، ضر يهاشاخص، يجنس يهادر سطح هورمون )P>۰۵/۰ي (دارمعني کاهش کرده بود،افتين دريدرازيهليفن که فقط ي: گروههايافته

ش و يافزا ينيابنيب بافتنشان داد و ساز يمن يهاو قطر لوله يسرتول گ،يديل يهاسلولگر و تعداد يوم زايتليارتفاع اپ، وژنزيب اسپرميضر، يب تجمعيضر، يالوله
  شود. هاآنسبب بهبود  ياديتوانسته بود تا حدود ز هاگروهر يدر سا يدروي، که نانواکسبود افتهي ادماتوز

 يهاضه و هورمونيتواند از بافت بيم ٥/٢ mg/kgدر دوز  خصوصبهن ييپا يدر دوزها يدرويکه نانواکس دندن مطالعه نشان دايج اينتا: گيريبحث و نتيجه
  ندينما فايا ينقش حفاظتن يدرازيهليفناز  يمخرب ناش يهادر برابر واکنش يجنس

 يضه، موش سوري، بيرودي، نانواکسيپوکسين، هيدرازيهليفن ها:کليدواژه

  
 ١٣٩٦ آذر، ۵۶۰-۵۷۱ ص، نهم شماره، هشتميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ٥٧١٥٣١١٧٧: پستی وقصند ،٠٩١٤٤٤٠٩٤٨٣: تلفن. ييماما وهگر ،مپزشکیدا هکدـنشدا ،لوزنا پرديس و،رـس دهجا ١١ کيلومتر اروميه،: آدرس مکاتبه

Email: a.soleimanzadeh@urmia.ac.ir 

  
  مقدمه
واص خ واجد يدانيو اکس يقو ييايميک ماده شين يدرازيهليفن

و در سطوح  مختلف يهات در بافتيک است که باعث سميتيهمول
 ها،کشآفت ،يشود که عمدتاً در صنعت، سموم صنعتيمختلف م

ن يا .)۱کاربرد دارد ( در درمان سل و فشارخون باال و مواد منفجره
 يخونهمچون کم يمتعدد يجانب عوارض يدارا که بيترک

 يمرکز يعصب، ي، تنفسيوي، کليکبد، يک، اختالالت عروقيتيهمول
 يي، کارااست يکيژنت يهايها و ناهنجاريميبروز بدخ من ويو خود ا

                                                             
  سنده مسئول)ي(نو ، ايرانهياروم ،هي، دانشگاه ارومي، دانشکده دامپزشکييگروه ماما ارياستاد ١
  ، ايرانهياروم ،هي، دانشگاه اروميانشکده دامپزشکه، ديگروه علوم پا اريدانش ٢

ون يداسياکس). ۱،۲(شدت کاهش داده است را به ن مادهيا يدرمان
-يپ ژن،يفعال اکس يهاد گونهيتولدر بدن منجر به  نيدرازيهليفن
ب يه آسنيها شده و زميون چربيداسيو و پراکسيداتياکس تنش يزير

 ياز سو .)۳،۴آورد (يزان آپوپتوز را فراهم ميش ميو افزا يسلول
ب تواند سبيم نيدرازيهلياز فن يک ناشيتيهمول يخونگر، کميد

قرمز و  يهاز شدن گلبوليدر اثر ل يزان آهن بافتيش ميافزا
د يتول دي، تشديآهن بافت ير بااليمقادگردد، در ضمن يم يپوکسيه

نشان  هاگزارش .)۵،۶خواهد داشت ( يژن را در پياکس فعال يهاگونه
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 در جوندگان نر از سنتز و آزاد شدن يپوکسيدهند هيم
نشان داده شده  نيهمچن). ۷،۸( کنديري ميها جلوگنيگونادوتروپ

 و ييصحرا يهاموشاسپرماتوژنز را در  مزمن يپوکسيه کهاست 
 مشخص شده است يگري). در مطالعه د۹د (کنيمون متوقف ميم

 ور قطعي روي دستگاه تناسلي نر است يكه هيپوكسي عامل تأث
  .)۱۰در بيضه عامل تخريب كيفيت اسپرم باشد ( توانديم

ها قادر به مقابله با اثرات مضر دانياکسيآنت يط عاديدر شرا
ز توانند ايم نيبنابراباشند، يژن ميفعال اکس يهااز گونه يناش

 يمينزها به انواع آدانياکسيکنند. آنت يريو جلوگيداتياسترس اکس
شامل  يمير آنزيغ يهادانياکسيشوند. آنتيم ميتقس يمير آنزيو غ
 ييذاغ يهادانياکسياست. آنت ييک و غذايمتابول يهادانياکسيآنت

م، ويمانند سلن ي، بتاکاروتن و مواد معدنA ،E ،C ياهنيتاميشامل و
دهد که يد نشان ميجد يهاافتهي). ۱۱،۱۲( است يمس، و رو

ستم ين سيدر تکو ينقش مهم يمير آنزيغ يهادانياکسيآنت
 کي عنوانروي به، هاآنان يدارند. از م يانسان و بارور يدمثليتول

عامل  عنوانتواند بهي، ميمير آنزيدان غياکسيو آنت يماده معدن
کننده در متالوآنزيم شرکت ۳۰۰) بيش از Cofactorكمكي (

و  DNAها، رونويسي دراتيها، ليپيدها، کربوهنيمتابوليسم پروتئ
 DNAکه رونويسي نيا ليبه دل). ۱۳سنتز پروتئين عمل كند (

جنسي است، روي عنصري حياتي  يهاسلولبخش مهمي از تكوين 
روي  يدانياکسي). خواص آنت۱۴شود (يحسوب مبراي توليدمثل م

شي رسد بخيبيوشيميايي مشخص است و به نظر م يهاستميدر س
). ۱۵( است از اين فعاليت مستقل از فعاليت متالوآنزيمي روي

استفاده از  )، ماده جديدي است كه باnano-ZnOنانواکسيدروي (
ذرات  تغيير اندازهشده است. علم نانوتكنولوژي توليد و به بازار عرضه

نانومتر) سبب افزايش نسبت سطح  ۱۰۰به نانوذره (اندازه كمتر از 
شود. افزايش سطح يم هاآنبه حجم و تغيير در ساير خصوصيات 

اين ماده با  وانفعاالتفعلدهد كه يتماس در نانوذرات اجازه م
در  ).۱۶( صورت متفاوتي صورت گيردبه يآل ريآلي و غ يهامولکول

 تريقو ييايميش تيفعال يدارا يدروينانواکس ،يرو ديبا اکس سهيامق
 يلآ باتيبا انواع ترک ونيداسياکس يهادر واکنشتواند يمو  بوده

 يدروياکسنانو شتر،يب يرينفوذپذ ليبه دل ني. عالوه بر ادينماشرکت 
در  ).۱۷(داشته باشد  يترييقو يدانياکسياثرات آنت توانديم

ن ييدر دوز پا يدرويداده شده است که نانواکس نشان يامطالعه
در برابر اثرات مخرب  هاسلولدر  ياثرات محافظت توانديم

 ي). در بررس۱۸داشته باشد ( ييصحرا يهاموشن در يدوکساروبوس
نشان داده شده است  يشگاهيکوچک آزما يهاموش يگر بر رويد

ت يش فعاليسبب بهبود و افزا توانديم يد رويکه ذرات نانو اکس
و همکاران در سال  يفي). عف۱۹شود ( ياکسيدانآنتي يهاميآنز

سبب بهبود  توانديم يد روينشان دادند که نانوذرات اکس ۲۰۱۵

استرس  يضه و فاکتورهاياسپرم، بافت ب يت پارامترهايفيک
ن ي). بر ا۲۰شده، گردد ( يابتيد ييصحرا يهاموشو در يداتياکس

نانواكسيدروي  يمحافظتاثرات  ير، بررساساس هدف از مطالعه حاض
زان يم ضه ويبافت بناشي از هيپوكسي بر  يهابيآساز  يريجلوگبر 

  .استبالغ  يدر موش سور يجنس يهاهورمون
  

  مواد و روش کار
 :Sigma Aldrich; CAT( نيدرازيهليفناز ن مطالعه يدر ا

P6926; Germanyشد ک استفاده يتيهمول يخونهت القاء کم) ج
 US Research( يد روين نانوذرات اکسيهمچن .)۱(

Nanomaterials, Inc.; CAT: US3590; USA مورد استفاده (
  قرار گرفت.

نر بالغ  يسر موش سور ۷۲انجام مطالعه حاضر از  منظوربه
ن يانگيا م، بياهفته ۸-۶جوان ) NMRI Institute( يا آرام  نژادان

وانات يح ياز مرکز پرورش و نگهدارگرم که  ۲۰±۳ يوزن
ه شده بود يه تهيدانشگاه اروم يدانشکده دامپزشک يشگاهيآزما

ط يفاقد پاتوژن و تحت شرا يطيط محيوانات در شراياستفاده شد. ح
کل ي) و با س۵۰ ±۱۰) و رطوبت (% C° ۲± ۲۲( يياستاندارد دما

کامل به  يبا دسترس يکيساعت تار ۱۲و  ييساعت روشنا ۱۲ ينور
 يوانات دانشکده دامپزشکيدر محل مراقبت از ح يکاف يآب و غذا

 ين بررسيدر اشدند.  ينگهداره يدانشگاه اروم يدانشکده دامپزشک
م يسر) تقس ۸گروه (در هر گروه  ۹به  يصورت تصادفها بهموش

ون قرار گرفتند: گروه کنترل بد موردبررسيروز  ۳۵ يشدند و ط
 نظر در شاهدعنوان به وهگر نیا تنااوی: حييچ دارويافت هيدر

افت کردند. ي) درml/day/i.p. ۱/۰( ژيولویزیف مسر و شدهگرفته
 را به روش نيدرازيهلين گروه فنيوانات اي: حنيدرازيهليفنگروه 

براي بار اول و ، b.w/i.p./gr ۱۰۰/ mg ۸ تزريق داخل صفاقي با دز
b.w/i.p./gr ۱۰۰/ mg ۶ ، ندبار دريافت نمودکيساعت  ۴۸هر 

به  تريليليم ۱/۰ن (ينرمال سال کنندهافتيدر. گروه سوم: گروه )۲۱(
)، گروه چهارم: گروه يلوگرم وزن بدن/داخل صفاقيهر ک يازا
گرم به ازاي يليم ۱( يدروين و نانواکسيدرازيهليکننده فنافتيدر

روه پنجم: گروه ). گ۱۸)(ي/داخل صفاقهر كيلوگرم وزن بدن
گرم به ازاي يليم ۵/۲( يدروين و نانواکسيدرازيهليکننده فنافتيدر

کننده افتي). گروه ششم: گروه درهر كيلوگرم وزن بدن
گرم به ازاي هر كيلوگرم يليم ۵( يدروين و نانواکسيدرازيهليفن

 ۱( يدرويکننده نانواکسافتي). گروه هفتم: گروه دروزن بدن
). گروه هشتم: گروه زاي هر كيلوگرم وزن بدنگرم به ايليم

گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن يليم ۵/۲( يدرويکننده نانواکسافتيدر
گرم به يليم ۵( يدرويکننده نانواکسافتي). گروه نهم: گروه دربدن

 ).ازاي هر كيلوگرم وزن بدن
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 ساعت ۲۴، يشگاهيد کوچک آزمايسف يهاموشاز  يبردارنمونه
 نیزالیزا ) وmg/kg; i.p. ۴۵ن (یکتام لهيوسبه ر،مایت نیخرآ از پس

)mg/kg; i.p. ۳۵ (هشد کشی نساآ و هوشيب )يهانمونه ) و۲۲ 
 يرآوم از قلب جمعيصورت مستقل بهياستر يهاخون توسط سرنگ

ر قه ديها به مدت پنج دقدند. جهت به دست آوردن سرم، نمونهيگرد
 در يتا زمان سنجش هورمون هاوژ شدند و سرميفيدور سانتر ۳۰۰۰

سنجش هورمون  يشدند. برا يگراد نگهداريدرجه سانت -۲۰ يدما
 يت اختصاصيزا و با استفاده از کيتستوسترون، از روش اال

)Demeditec Diagnostics GmbH, Germanyيابي) مورد ارز 
به روش  FSHو  LH يهاهورمون يريگن اندازهيقرار گرفت. همچن

 ,Amersham( يت اختصاصيتفاده از کزا و با اسياال

Buckinghamshire, UK ۲۳گرفت () مورد استفاده قرار.(  
دت به م منظور تثبيتو به جداشدهبافت بيضه  در مرحله بعد،

انتقال داده شد. پس  رصدد۱۰ به ظروف حاوي فرمالين ساعت ۴۸
 -يلينهماتوكس آميزي بارنگ ها و تهيه مقاطع بافتي،از تثبيت نمونه

قرار  موردبررسيميكروسكوپ نوري  وزين انجام شد، سپس باائ
 ميکرومتر برحسب بيضه کپسول ضخامت ميانگينگرفت. 

فروس توسط عدسي مدرج سميني قطر لوله شد. يريگاندازه
 ×ضخامت اپيتليوم نيز با بزرگنمايي ). ۲۴قرار گرفت ( موردبررسي

طرف لوله تا کيموجود در غشاي پايه  هاياز اسپرماتوگوني ۴۰۰
ميكرومتر با عدسي  بر اساسوجود داشتند  جايي كه اسپرماتيدها

فروس با مقطع گرد يا نزديك به هاي سمينيلوله مدرج محاسبه و
وم يتل ياپ گيرياندازه ي). برا۲۵(قرار گرفت  موردبررسيگرد 

 يخ بازال تا انتخاياز پالوله  ۲۰ عرضي مقطعساز در  يمن يهالوله
 ين برايصورت گرفت، همچن گيرياندازهه در لومن ن هستيآخر

 ياز لوله که دارا ي، دو قطر عرضهالولهن قطر يانگيم گيرياندازه
د آم دستبه هاآنن يانگيو م گيرياندازهکامل بودند  يبرش عرض

)۲۵.(  
 سازيمن لوله ۱۰۰ ادتعد ضهياسپرماتوژنز در بافت ب يابيارز ايبر

گرفتند  ارقر سیربر ردمو ریز يهاصشاخ ابییارز جهت ضهیب هردر 
 ياه، درصد لولهيالوله زيتما بيضرن ييتعجهت ب که، ين ترتيبد
نز اسپرماتوژ يهاسلولاز سه رده  ترشيب ايسه و  يکه دارا يسازيمن

)، ۲۶( ديبودند، محاسبه گرد Aاسپرماتوگوني از سلول  افتهيزيتما
ص شاخ نيارفت که قرار گ موردبررسي وژنزياسپرم بيضرن يهمچن

 ي(حاو يعيطب وژنزياسپرم يدارا سازيمن يهادرصد لوله انگريب
ن يين جهت تعي). همچن۲۴باشد (يم يبافت ياسپرم) در نمونه

 يهاسلول هاآنکه در  يسازيمن يهادرصد لوله ،يبازساز بيضر
 ينينابيب يبا هسته روشن به رده اسپرماتوگون Aنوع  ياسپرماتوگون

) جهت Aنسبت  Bاسپرماتوگوني بودند (درصد  دهيرس Bنوع  اي
  ).۲۷( ديشاخص محاسبه گرد نيا يابيارز

 مقطع، ليديگو  سرتولي يهالسلو رششماو  يبررس يبرا
 بنتخاا بيضه هردر ) ازهندايك  (تقريباً وسسمينيفر لوله ۲۰ عرضي

 بافتدر  همچنينو سرتولي  يهالسلو ادتعد هر لولهدر  ،شد
 ادتعد سكوپيوميكر انميد ۲۰در  بيضه هر هـب طومرب بينابيني

 غلبا سرتولي يهاسلول ). هسته۲۸شد ( رششما ليديگ يهاسلول
يك  ويحا سلولها ينو ا باشديم ماتينويوكرو  نامنظم هرمي ،مثلثي

 ساير فبرخالز ينليديگ  يهاسلول). ۲۸( باشنديم ضحوا هستك
و  بينابيني افتبو در  وسسمينيفر رجخادر  هشد كرذ يهالسلو

 ليديگ يهاسلول ،نددبو يترو قابل هيوگر رتصو به غلبا
 هستكدو  يا يك و يمركز موقعيت با دگر هستهداراي  فيلوسيدا

 رويبر سپرماتوگونيا يسلولهاني). همچن۲۸( باشنديم مشخص
 اههمر شكل يماتين بيضوويوكر هستهو داراي  نددار ارقر پايه ءغشا

 شنو رو هتير وهگرداراي دو سلولها ينا دهستن هستك ۲ يا يك با
 سيربر انعنو تحت يك لسلو عنودو  هر ين مطالعهو در ا هستند

 كوچك دگر يهالسلوو  پايه ءغشا بين زينليه او سپرماتوسيت. اشد
 مبنا يتردرشت يهاولسل طبقه چنددر  د،گر سپرماتيدا
 لحامردر  نهاآ هسته كه خورديم چشم به ليهاو سپرماتوسيتا

و در  نددبو ياكينزد يبلوتند ،پاكيتن يگوتنز ،لپتوتن، زميو مختلف
 سيربر ليهاو سپرماتوسيتا وهگر يك نها تحتآ همه ما مطالعه

  ).۲۸( شدنديم
  :يز آماريآنال

 ۱۸نسخه  SPSS افزارنرمن مطالعه با استفاده از يا يهاداده
 و M)( نيانگيم صورتبهج يقرار گرفتند و نتا يآمار يابيارز دمور
ان شدند. يب (standard errorو  Mean) (SE( استاندارد يخطا

 One-way( ک طرفهيانس يز واريآنال ،هاگروهن يسه بيجهت مقا

ANOVA( يچندگانه توک ياسهيمقا يهاو به دنبال آن تست 
)Tukey( ۰۵/۰ مقدار .مورد استفاده قرار گرفت<P ن ييتع يبرا

 نظر گرفته شد.در  هاگروهن يب يداريسطح معن
  
  هايافته

  :يجنس يهاهورمون يابيارز
غلظت  )،۱جدول ن مطالعه (يدر ا آمدهدستبهج ينتا با توجه به

ا سه بيدر مقا ن،يدرازيهليفن، در گروه تستوسترون هورمون يسرم
 نيمچن. هافته استي )P>۰۵/۰( يداريکاهش معن گروه کنترل
ن را همراه يدرازيهليفن که ييهاگروهن هورمون در يا يغلظت سرم

ن، يدرازيهليافت کرده بودند نسبت به گروه فنيدر يدرويبا نانواکس
و  mg/ml ۵/۲ يدروين+نانواکسيدرازيهليفن يهاگروه

 يداريش معنيافزا mg/ml ۵ يدروين+ نانواکسيدرازيهليفن
)۰۵/۰<P( افته ي) ۱جدول بود.(  
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، FSHو  LHج نشان داد که سطح هورمون ين، نتايه بر اعالو
، يدروينانواکس mg/ml ۱ن+ يدرازيهليفن يهاگروهدر 

ن+ يدرازيهليو فن يدروينانواکس mg/ml ۵/۲ن+ يدرازيهليفن
mg/ml ۵ ياردينسبت به گروه کنترل کاهش معن يدروينانواکس 

)۰۵/۰<P( طور هن بيدرازيهليداشتند اما نسبت به گروه فن
ن ي). همچن۱افته بودند (جدول يش يافزا )P>۰۵/۰( يداريمعن

طور ن بهيدرازيهليها در گروه فنن هورمونيزان ترشح ايم
  افته بود.ينسبت به گروه کنترل کاهش )P>۰۵/۰( يداريمعن

  
  يدروين و نانواکسيدرازيل هيتحت درمان با فن يهاگروهدر  يجنس يهاهورمون): ۱جدول (

  Testosterone (µmol/L) LH (mIU/ml)  FSH (mIU/ml)  
  ۲۳/۴ ±۰۶/۱  ۶۹/۲ ±۹۴/۰  ۷۵/۶ ±۳۹/۱  کنترل

  a ۰۵/۱± ۱۷/۳  a ۱۸/۱± ۷۳/۰  a ۳۴/۱± ۰۵/۱  نيدرازيهليفن
  ۲۰/۴ ±۲۳/۱  ۶۸/۲ ±۳۰/۱  ۷۳/۶ ±۱۲/۱  شم
 mg/ml ۱ن + يدرازيهليفن
  يدروينانواکس

a ۱۲/۱± ۲۵/۳  a ۱۷/۱± ۹۲/۰  a ۱۹/۱± ۸۳/۱  

 mg/ml ۵/۲ن + يدرازيهليفن
  يدروينانواکس

a ۱۸/۱± ۶۷/۴  a ۴۱/۱± ۸۳/۱  a ۴۱/۱± ۹۷/۲  

 mg/ml ۵ن + يدرازيهليفن
  يدروينانواکس

a ۲۳/۱± ۰۳/۴  a ۶۸/۱± ۳۹/۱  a ۰۳/۱± ۴۱/۲  

mg/ml ۱ ۲۲/۴ ±۱۹/۱  ۶۸/۲ ±۲۹/۱  ۷۵/۶ ±۳۶/۰  يدروينانواکس  
mg/ml ۵/۲ ۸۰/۲ ±۱۳/۱  ۹۴/۶ ±۵۷/۱  يدروينانواکس  a ۳۶/۱± ۶۹/۴  
mg/ml ۵ ۷۲/۲ ±۴۷/۱  ۷۸/۶ ±۲۶/۱  يدروينانواکس  a ۲۰/۱± ۵۷/۴  

P value ۰۵/۰<P  ۰۱/۰<P  ۰۵/۰<P 

*a با گروه کنترل؛ ( داري. نشانگر اختالف معنMean±SD( داده)سه شدند).يباهم مقا يصورت ستونها به  
  

  :يستولوژيه يابيارز
 نيدرازيهلينف کنندهافتيدر وهگر در ضهیب يشناسبافت مطالعه

 يهاسلول يسر سازيمن يهالوله از اديتعد در که داد ننشا
گر يکدي از و دهنديم ننشا هشد ختهیگس حالت دیئزوسپرماتوا

 فاقد سازيمن يهالوله غلبا وهگر نیا در نیهمچن اند،جداشده
 وميتلياپ که رسديم به نظر و دهبو تکامل لحا در يدهایئزوسپرماتوا

 از خالی کامالً هالوله از بعضی وهگر نیا در ،است کم ضخامت داراي
. دهنديم ننشا نییالیه شکل و هشد نزژسپرماتوا يسر يهاسلول

 لیو شوديم همشاهد زماتواد حالت حیانو بعضی در نیینابیب بافت در
نرمال  کنندهافتيدر وهگر در. )۱ر ي(تصوست ین دایز لییخ حالت نیا

با گروه کنترل مشابهت داشت و  سازيمن يهان (شم) لولهيسال
 در. )۱ر يده نشد (تصويد هاآنو ادماتوز در  يختگيگسط ازهميشرا
) mg/kg ۱( يدروينانواکس و نيدرازيهليفن کنندهافتيدر وهگر

 يدروين بود و نانواکسيدرازيهليمشابه با گروه فن سازيمن يهالوله

هبود ها را باتوز در لولهو ادم يختگيگسن دوز نتوانسته بود ازهميدر ا
 و نيدرازيهليفن کنندهافتيدر وهگر در. )۱ر يدهد (تصو يچندان

 طیاشر ديایز حد تا سازيمن يها) لولهmg/kg ۵/۲( يدروينانواکس
 به نسبت يشتریب منسجاا داراي گریزا مویتلیپا و داده ننشا يبهتر

 هاهلولدر  يکمتر ختگییگس حالت و دهبو نيدرازيهليفن وهگر
 يدروينانواکس و نيدرازيهليفن وهگر در. )۱ر ي(تصوشد  همشاهد

)mg/kg ۵که دهديم ننشا وهگر نیا در ضهیب يشناسبافت ) ظاهر 
ن يدرازيهلينسبت به گروه فن يشتریب منسجاا داراي نیینابیب بافت

 لیو ده) بوmg/kg ۱( يدروين و نانواکسيدرازيهليو گروه فن
 داراي لیو داد، ننشا را ختگییگس حالت ناهمچن گریزا مویتلیپا

 يهاگروه در ضهیب يشناسبافت ظاهر. بود يتوجهقابل ضخامت
 و دهبو لکنتر وهگر هیشب ييتنهابه يدرويکننده نانواکسافتيدر
ر ي(تصود یدنگر همشاهد باشد لکنتر وهگر از وتمتفا که خاصی اردمو
۱(.  
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 وهگر): A. نیزئوا -نیلیهماتوکس يزيآمرنگ X400 يينمادرشت. گریزا يهاسلول و سازاسپرم ياهلوله از افگروکریم ریتصو ):۱( ریتصو
 يهاسلول: ۱ -باشديم يتوجهقابل ضخامت يدارا ساز يمن يهالوله گريزا وميتلياپ و ساز يمن يهالوله نيب در ينينابيب بافت: لکنتر

 -۳ ،)لسپرماتوژنز رده يهاسلول رده نيتربزرگ( I تياسپرماتوس يهاسلول -۲ ،)نزاسپرماتوژ يهاسلول رده نيترکوچک( ياسپرماتوگون
 قطر گيرياندازه نحوه -۵ ،يسرتول يهاسلول -۴ ،)هستند مشخص ينينابيب بافت در روشن هسته و پررنگ توپالسميس با( گيديل يهاسلول

 بافت ضخامت: ييتنهابه نيدرازيه¬ليفن کنندهافتيدر وهگر) B ساز؛ يمن يهالوله قطر نيانگيم گيرياندازه نحوه -۶ ساز، يمن يهالوله وميتلياپ
 کنندهافتيدر وهگر) C ؛باشديم شده ختهيگس حالت يدارا گريزا وميتلياپ يهاسلول و افتهي کاهش مشخص طوربه گريزا وميتل ياپ و ينينابيب

 مشخص طوربه نيدرازيه ليفن زيتجو از حاصل بيتخر): mg/kg 1( يدروينانواکس و نيدرازيهليفن کنندهافتيدر وهگر) D ؛)شم( نيسال نرمال
 ليفن زيتجو از حاصل بيتخر): mg/kg 5/2( يدروينانواکس و نيدرازيهليفن کنندهافتيدر وهگر) E است؛ شده يريجلوگ يرو دينانواکس با
 بيتخر): mg/kg 5( يدروينانواکس و نيدرازيهليفن کنندهافتيدر وهگر) F است؛ شده يريجلوگ يرو دينانواکس با مشخص طوربه نيدرازيه

  است شده يريجلوگ يرو دينانواکس با مشخص طوربه نيدرازيه ليفن زيتجو از حاصل
  

  :يفومتررستومویه
  :گریزا مویتلیپا ضخامت

 ضخامت نیانگیم که داد ننشا مطالعه نیا از حاصل جینتا
نسبت به گروه  نيدرازيهليفن وهگر ) در۱ر ي(تصو گریزا مویتلیپا

ن نشان داده ينشان داد. همچن )P>۰۵/۰( يداريکنترل کاهش معن
 mg/ml ۵/۲ن را با يدرازيهليکه فن يشد که در گروه

 )P>۰۵/۰( يداريطور معنافت کرده بودند بهيدر يدروينانواکس

گر يد يا با دوزهايو  ييتنهاکه به ييهاگروهه ينسبت به بق
نسبت  يافته بودند ولي يافت کرده بودند بهبوديرا در يدروينانواکس

  ).۲داشتند (جدول  )P>۰۵/۰( يداريبه گروه کنترل اختالف معن
  :ضهیب لکپسو ضخامت
 با نمادر ثرا در که داد ننشا ضهیب لکپسو ضخامت يريگاندازه

ن ش نشایافزا لکنتر وهگر به نسبت يداريمعن طوربه نيدرازيهليفن
به  يدرويکننده نانواکسافتيدر يهاگروه در لی، و)P>۰۵/۰(داد 
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 دیدگر باعث يدرويکه نانواکسشد  داده ننشان، يدرازيهليهمراه فن
وه گر به نسبت و نکند ادیپ ديایز شیافزا لکپسو ضخامت که
داد  ننشا کاهش )P>۰۵/۰( يداريمعن طوربه نيدرازيهليفن

  ).۲(جدول 
  :سرتولی يهاسلول ادتعد نیانگیم

 ادتعد نیانگیمنشان داده شد که  يج حاصل از بررسينتا
 بافت از سازيمن لوله کيکي ) در۱ر ي(تصو لفعا سرتولی يهاسلول

ن نسبت به گروه کنترل و شم کاهش يدرازيهليدر گروه فنضه یب
نشان داد که  ين بررسين اي. همچن)P>۰۵/۰(افته بود ي يداريمعن
ن را به همراه با يدرازيهليتحت درمان که فن يهاگروهر يسا

ند افت کرده بوديرا در يدروينانواکس ييتنهاا بهيو  يدروينانواکس
  ).۲با گروه کنترل نداشتند (جدول  يدارياختالف معن

  :گیدیل يهاسلول
 ) در سطح۱ر ي(تصو گیدیل يهاسلول ادتعد نیانگیم يبررس

تعداد ن يانگينشان داد که مضه یب بافت از مربع متريليم کی

در گروه  )P>۰۵/۰( يداريطور معنگ بهيديل يهاسلول
ن در يافته بود. اين نسبت به گروه کنترل و شم کاهشيدرازيهليفن

 mg/ml ۵و  mg/ml ۵/۲ يدر دوزها يدروياست که نانواکس يحال
نسبت به گروه  )P>۰۵/۰( يداريمعن يتوانسته بود سبب بهبود

  ).۲ن شود (جدول يدرازيهليفن
  :سازيمن يهالوله طرق 

 داد ن) نشا۱ر ي(تصو سازيمن يهالوله قطر يريگو اندازه يبررس
ن کاهش يدرازيهليها در گروه فنلوله نیا قطر نیانگیم که

شده است،  هاگروهر ينسبت به گروه کنترل و سا يريچشمگ
در  يدروينشان داد که نانواکس ين بررسيج حاصل از اين نتايهمچن
 ين استفاده شد، توانست تا حديدرازيهليه به همراه فنک ييهاگروه

ن يساز شود، اما در بيمن يهان قطر لولهيانگيسبب بهبود م
ف افت کرده بودند اختاليدر ييتنهارا به يدرويکه نانواکس ييهاگروه
  ).۲وجود نداشت (جدول  يداريمعن

  
  يدروين و نانواکسيدرازيهليتحت درمان با فني هاگروه ضه دريستومورفومتري پارامترهاي مختلف بافت بيه): ۲جدول (

  
وم يتليضخامت اپ

  )µmگر (يزا
ضخامت کپسول 

  )µmضه (يب

در  يسلول سرتول
 سازيک لوله مني

)cell/ mm2(  

گ يديل يهاسلول
)cell/ mm2(  

 يهاقطر لوله
  )µmساز (يمن

  ٣٥/١٩٣ ±٤٥/١  ٨٤/٣٢١ ±١٢/١  ٢٥/١٧ ±٣٩/١  ٣٥/١٢ ±٠٦/١  ٣١/٦٢ ±٩٣/٠  کنترل
  ٤٩/١١٨ ±٧٥/١ a  ٧٧/١٤٥ ±٣٤/١ a  ٠٦/١١ ±١٨/١ a  ١٩/٢٦ ±٥٨/٠ a  ١٤/٣١ ±٣٩/٠ a  نيدرازيهليفن

  ٨٦/١٩٢ ±٠٤/١  ١٧/٣١٩ ±٦٧/٠  ١٠/١٧ ±٠٧/١  ٢٤/١٢ ±١٧/١  ٤٣/٦٠ ±٠٨/١  شم
 ١ mg/mlن + يدرازيهليفن

  يدروينانواکس
a ٢٩/٣٩ ±٥٤/٠  a ٣٣/١٦ ±١٤/١  ٠٧/٢٠ ±٢٤/١  a ٢٣/١٥٠ ±٥٢/١  a١٥/١٢٨ ±٩٠/١  

 ٥/٢ mg/mlن + يدرازيهليفن
  يدروينانواکس

a ٧٥/١٦ ±٨٣/٠  ٣٦/١٣ ±١٣/١  ١٣/٤٦ ±٣٠/١  a ٦٤/٢٠٧ ±٩١/٠  a ٠٩/١٦٢ ±١٩/١  

 ٥ mg/mlن + يدرازيهليفن
  يدروينانواکس

a ٧٠/٣٧ ±٦٤/١  a ١١/١٥ ±٤٧/١  ٦٣/١٨ ±٠٩/١  a ١٥/١٧٤ ±٣٩/١  a ٤٧/١٣٩ ±٨٩/٠  

mg/ml ٤٧/١٦ ±١١/١  ٤٧/١٣ ±١٣/١  ٣٤/٦٠ ±٣٠/١  يدروينانواکس ١  a ٢٠/١٩٠ ±٠٨/١  ٩٢/٣١٣ ±٠٢/١  
mg/ml ٣٩/١٩١ ±٣٣/١  ٤٤/٣١٧ ±٢٨/١  ٩٠/١٦ ±٢٧/١  ٠٨/١٣ ±٨١/٠  ٢٢/٦١ ±١٥/١  يدروينانواکس ٥/٢  

mg/ml يدروينانواکس ٥  a ٢٣/١٦ ±١٦/١  ٥٦/١٣ ±١٧/١  ٧٩/٦٠ ±٤١/١  a ١٣/١٩٠ ±٦١/١  ٨٥/٣١٤ ±٤٠/١  
P value ۰۵/۰<P  ٠١/۰<P  ۰۵/۰<P ۰۵/۰<P  ٠١/۰<P  

*a با گروه کنترل؛ ( داري. نشانگر اختالف معنMean±SD( داده)سه شدند).يباهم مقا يصورت ستونها به  
  

  :Iع نو تیسپرماتوسا
 کندگیاپر رششما که داد ننشا مطالعه نیا از حاصل جینتا

 بافت از مربع متريليم کی سطح ) در۱ر ي(تصو I عنو تیسپرماتوسا
ن نسبت به گروه کنترل يدرازيهلير گروه تحت درمان با فند ضهیب

ن يافته است. همچنيکاهش )P>۰۵/۰( يداريطور معنو شم به
و  ۵، ۴ يهاگروهدر  هاسلول نیا ادتعد نیانگیمد که يمشخص گرد

 افت کرده بودنديدر يدروين را به همراه نانواکسيدرازيهليکه فن ۶
افته ي )P>۰۵/۰( يداريهبود معنن بيدرازيهلينسبت به گروه فن
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 )P>۰۵/۰( يدارياست، اما همچنان از گروه کنترل کاهش معن
  ).۳داشتند (جدول 

  :)RIتجمعی ( بیضر ابییارز
 نیانگیم صد، درکه داد ننشا مطالعه نیا از حاصل جینتا
 ههنددننشا که Aع نو به نسبت B عنو سپرماتوگونیا يهاسلول

 در مثبت تجمعی بیضر کهداد  ننشا ستا مثبت تجمعی بیضر
 يداريمعن طوربه لکنتر وهگر به نسبت نيدرازيهليفن وهگر
)۰۵/۰<P( که  ييهاگروهن در يداده است. همچن ننشا کاهش

 mg/mlو  mg/ml ۵/۲ يبا دوزها يدروين را با نانواکسيدرازيهليفن
 يداريش معنيافزا يب تجمعيافت کرده بودند، ضريدر ۵
)۰۵/۰<)P ن را با دوز يدرازيهليکه فن يفته بود، اما در گروهاي

mg/ml ۱ با گروه  يافت کرده بودند اختالفيدر يدروينانواکس
  ).۳ن نداشت (جدول يدرازيهليفن

  :)SI( نزژویسپرما بیضر ابییارز
 در يهاسلول ويحا که سازيمن يهالوله صدن دريانگيم سیربر

ن نسبت يدرازيهليدر گروه فنند دبو نزژویسپرما مرحله در زیتما لحا
ن يافته بود. همچني) P>۰۵/۰( يداريبه گروه کنترل کاهش معن

 يدروين، نانواکسيدرازيهليکه به همراه فن ۶و  ۵، ۴ يهاگروه
طور ساز بهيمن يهان درصد لولهيانگيافت کرده بودند، ميدر

 ،افته بود، اما نسبت به گروه کنترليشيافزا )P>۰۵/۰( يداريمعن
) ۹و  ۸، ۷ يهاگروه( ييتنهارا به يدرويکه نانواکس ييهاگروهشم و 

  ).۳بود (جدول  ترکمافت کرده بود يدر
  :)TDI( يالوله زیتما صددر ابییارز

 سه از شیب داراي که ییهالوله صددر سیربرج حاصل از ينتا
 مثبت TDIصد در نیانگیم کهداد  ن) نشامثبت TDI( لسلو فیرد
 يداريمعن طورل بهکنتر وهگر به نسبتن يدرازيهليفن وهگر در
)۰۵/۰<P( يهاگروهن در يداده است. همچن نکاهش نشا 

 نيدرازيهليو گروه فن يدروينانواکس mg/ml ۵/۲ن + يدرازيهليفن
ش يافزامثبت  TDIصد در نیانگیم يدروينانواکس mg/ml ۵+ را با 

 mg/mlن + يدرازيهليافته بود، اما گروه فني )P>۰۵/۰( يداريمعن
بود،  نيدرازيهليدار با گروه فنيفاقد اختالف معن يدروينانواکس ۱

کرده  افتيدر ييتنهارا به يدرويکه نانواکس ييهاگروهن ين بيهمچن
  ).۳دار بود (جدول يبودند با گروه کنترل و شم فاقد اختالف معن

  
ن و يدرازيهليفني هاگروهدر  ياز لولهيب اسپرماتوژنز و تماي، ضريب تجمعي، ضرIت نوع يتعداد اسپرماتوس يابيارز): ۳جدول (

  يدروينانواکس

  
 Iت نوع ياسپرماتوس

)cell/ mm2(  
  )%( RI يب تجمعيضر

 SIب اسپرماتوژنز يضر
(%)  

  )%( TDI ياز لولهيتما

  ١٤/٨٧ ±٢٩/١  ٥٠/٨٧ ±٣٩/١  ٧٥/٧٣ ±١٧/١  ١٧/٦٤١ ±٥١/١  کنترل
  ٢٩/٦٣ ±١٢/١ a  ١٤/٦١ ±٩٦/٠ a  ٧٣/٣٦ ±٤٠/١ a  ٥٠/٤٩٣ ±٠٣/١ a  نيدرازيهليفن

  ١٠/٨٧ ±٣٠/١  ٠٨/٨٦ ±١١/١  ٣٠/٧٢ ±٥٩/١  ٠٨/٦٣٩ ±٢٢/١  شم
 ١ mg/mlن + يدرازيهليفن

  يدروينانواکس
a ٧٦/٤٩٦ ±١٦/١  a ٠٨/٤٠ ±١٩/١  a ٢٥/٦٩ ±١٨/١  a ٤٥/٦٧ ±٥٣/١  

 ٥/٢ mg/mlن + يدرازيهليفن
  يدروينانواکس

a ٢١/٥٤٩ ±٢٩/١  a ٤٧/٥٩ ±٤٨/١  a ٨٠/٧٧ ±٢٨/١  a ٩٨/٧٧ ±١٣/١  

 ٥ mg/mlن + يدرازيهليفن
  يدروينانواکس

a ٦٦/٥١٣ ±٦٩/١  a ١٠/٥٠ ±٣٦/١  a ٢٥/٦٩ ±٠٥/١  a ٣٨/٧٣ ±٢٤/١  

mg/ml يدروينانواکس ١  a ٥١/٨٥ ±٤٤/١  ٢١/٨٧ ±١٦/١  ١٩/٧٢ ±٣٨/١  ٣٠/٦١٩ ±١٤/١  
mg/ml يدروينانواکس ٥/٢  a ٣٩/٨٧ ±١٧/١  ١١/٨٨ ±٥٨/١  ٤٨/٧٣ ±١٥/١  ٠٧/٦٢٨ ±٩٥/٠  

mg/ml يدروينانواکس ٥   a١٧/٨٦ ±٠٢/١  ٣٦/٨٧ ±٠٩/١  ١٣/٧٢ ±٢٠/١  ٤٣/٦١٨ ±٣٨/١  
lueaP v ۰۵/۰<P  ٠٥/۰<P  ۰۵/۰<P ۰۵/۰<P  

*a با گروه کنترل؛ ( داري. نشانگر اختالف معنMean±SD( داده)سه شدند).يباهم مقا يصورت ستونها به  
  

بر  يدروينانواکس ينقش محافظت يمنظور بررسن مطالعه بهيا  گيرينتيجهبحث و 
از  يک ناشيتيهمول يدر برابر آنم يجنس يهاضه و هورمونيبافت ب
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 نشان داد که ين بررسيج حاصل از اين انجام شد. نتايدرازيهليفن
 واند درتين مييپا يدر دوزها يدروينانواکس يق داخل صفاقيتزر

افت ن از بيدرازيهليک فنيتيهمول ياز آنم يناش يپوکسيبرابر ه
داشته باشد و سبب بهبود  ياثر محافظت يجنس يهاضه و هورمونيب

 زين يگريدر مطالعات داست که  يدر حال اين شود. هاآنت يوضع
 تنهاهن ضهيبر بافت ب يدروينشان داده شده است که ذرات نانو اکس

-۳۱( رسان دارند بيندارند بلکه اثرات مضر و آس ياثرات محافظت
 mg/kg يدر دوزها يدروينشان دادند که نانواکس يامطالعهدر  .)۲۹

ه نداشت ياکسيدانآنتينکه اثرات يعالوه بر ا توانديم ۵۰و  ۳۰۰
و عمل کرده و سبب کاهش يداتيک عامل اکسي عنوانبهخود  توانديم

 هاوشمضه يک در بافت بيژرات مورفولوييسطح تستوسترون و تغ
) ۲۰۱۳و همکاران ( يگر طالبيد يامطالعهن در ي)، همچن۲۹گردد (

) ۵۰و  mg/kg ۳۰۰( يدروينانواکس يباال ينشان دادند که دوزها
ضه يدر بافت ب يراتييو داشته و سبب تغيداتياثرات اکس توانديم

وم يتليفروس و ضخامت اپينيسم يهالولههمچون کاهش قطر 
گر نشان داده شده يد ين در بررسي)، همچن۳۰فروس شود (ينيسم

 ي) دارا۱و  g/kg ۵/۲( يدروينانواکس يباال يهاغلظتاست که 
 يهابيآس توانديمداشته و  هاموشدمثل يتول ياثرات مخرب رو

ن مطالعه يدر ا نيبنابرا). ۳۱داشته باشد ( يرات هورمونييو تغ يبافت
م و نشان يقرار داد موردمطالعهرا  يدروين نانواکسييپا يما دوزها

ت اثرا توانديمن ييپا يدر دوزها يدروينانواکس توانديمم که يداد
  داشته باشد. يمحافظت

ن يدرازيهلين مطالعه نشان داد که فنياز ا يناش يهاافتهي
گ شده و يدي، ليسرتول يهاسلولتواند سبب کاهش تعداد يم

 آتروفيساز شود. يمن يهاهتواند سبب کاهش قطر لولين ميهمچن
در اسپرماتوژنز  ، نشانه اختاللهاسلولو كاهش ساز يمن يهالوله

  ).۳۲( است
تواند ين ميدرازيهليدر مطالعه حاضر نشان داده شد که فن

 يلد مطالعات قبيشود، که مؤ يدمثليستم توليب به سيسبب آس
با  دتوانيمن يدرازيل هياست که فن داده ننشا تمطالعااست. 

 زين آن و د،يک نمايتيهمول يجاد آنميقرمز ا يهاگلبولب يتخر
 دوم ن وژیکسا دکمبو اول: دینما لعماا را دثرخوا راه از دو توانديم
 هشد داده ننشان يهمچن. نخو شیافزا از ناشی ویتادیکسا سسترا
 و ویتادیکسا سسترا دجایابر وهعال نیرازدیه لیفن که ستا

 ویتادیکسا بیتخر و هايچرب نویسادیکساپر آزاد، يکالهایراد
ن يجه اي) در نت١شد ( هداخو موجب زین را سلولی يغشا نیسپکترا

سبب نقص اسپرماتوژنز و  توانديم ياز آنم يناش يپوکسيه
ن نشان داده شده است که يهمچن). ٣٣شود ( يدمثليتول يهابيآس

ب يسآتواند موجب يک، ميتيهمول ياز آنم يو ناشيداتياسترس اکس
 DNAدن يب دي). آس۳۴شود ( DNAها و نيسلول، پروتئ يبه غشا

تواند سبب آپوپتوز در يآزاد م يهاکاليش راديافزا ليبه دل
  ).۳۴شود (يم هاآنو کاهش  يجنس يهاسلول

 يدرويحاضر نشان داده شده است که، نانواکس يدر بررس
ل يبب تعدن، سييپا يل خواص خود در دوزهايبدل توانديم احتماالً

ر ياد سيج مؤين نتاين شود. ايدرازيهلياز فن يآزاد ناش يهاکاليراد
بود تواند سبب بهيم يدروياند نانواکساست که نشان داده يمطالعات

همكاران نشان دادند كه  و يشود. داو هاسلولو محافظت از 
نانواكسيدروي توانايي محافظت از غشاء سلولي، افزايش ميزان 

دارد را  ديآلدئ يدان و كاهش ميزان مالون دياکسينتآ يهاميآنز
نشان دادند كه نانواكسيدروي توانايي ز ينديگر  يادر مطالعه ).۳۵(

دارد  آزاد را يهاکاليو كاهش سطح راد يدانياکسيبهبود فعاليت آنت
 يدانياکسيديگر اثرات بهبودي آنت يا). در مطالعه۳۷(

با  صحرايي درمان شده يهاموشنانواكسيدروي را بر روي 
  .)۱۸نشان دادند ( )doxorubicin( نيسيدوکسوروب

ن، سبب يدرازيهليدر مطالعه حاضر، نشان داده شد که فن
بب ت سيشود، که درنهايگ ميديل يهاسلولت يکاهش تعداد و فعال

ق ياست که تزر ين در حاليشود، ايم يجنس يهاکاهش هورمون
ست سبب محافظت از تعداد و توان يدروينانواکس يداخل صفاق

 شود. يجنس يهاگ و بهبود سطح هورمونيديل يهاسلولت يفعال
ه ج دناه و مندال بود که نشان داده بودند کيدکننده نتاييج تأين نتايا

و سبب اختالالت يداتيآزاد و استرس اکس يهاکاليش راديافزا
ر ترشح دگ يديل يهاسلولت يش، از فعالين افزاياسپرماتوژنز شده و ا

ج يگر نتاي). از طرف د۳۸کند (يم يريجلوگ يجنس يهاهورمون
-ليفن يداخل صفاق زيتجونشان داد که  ين بررسيحاصل از ا

-ي، مکه ديگرد FSHو  LH يهاهورمونکاهش  موجب ،نيدرازيه
)، که در ۳۸ک باشد (يتيهمول ياز آنم يناش يپوکسيتواند متأثر از ه

طح مار شد، سيت يصورت داخل صفاقبه يدرويکه نانواکس ييهاگروه
  افت.يها بهبود ن هورمونيا

 يز داخل صفاقينشان داده شد تجو ين بررسيدر ا
ضه، کاهش تعداد يب بافت بين توانست سبب تخريدرازيهليفن

، اسپرماتوژنز، درصد يب تجمعيضر يابي، ارزIت نوع ياسپرماتوس
 و يختگيگساز همساز و يمن يهاو کاهش قطر لوله ياز لولهيتما

ز يکه تجو يدرمان ييهاگروهساز شود، که در يمن يهاادماتوز لوله
ه افت کردين دريدرازيهليبه همراه فن يدروينانواکس يداخل صفاق

ود. در ضه شيتوانست سبب محافظت از بافت ب يدرويبودند، نانواکس
 بتواند سبيکه م يلياز دال يکيشده است که نشان داده يامطالعه

ود، کاهش ضه شيبافت ب يکيستوپاتولوژيرات هييبروزه شدن و تغيف
ها است، چون کاهش سنتز تستوسترون خود مسئول سنتز هورمون

 يهاضه، کاهش قطر ضخامت لولهيبافت ب يکيستوپاتولوژيرات هييتغ
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 تين قطر و فعاليتوان گفت که بين مي)، همچن۳۹شود (يگر ميزا
  ).۴۰وجود دارد (م ياسپرماتوژنز ارتباط مستق

 که دکر يريگجهينت توانيم مطالعه نيج حاصل از اياز نتا
 به سترسید در لختالا دجایا واسطهبه نيدرازيهليفن داروي

 مطالعه نیا. گردديم ضهیب در بافتی اترییتغ دجایا باعث روژن،ندآ
در دوز  خصوصبهن ييپا يدر دوزها يدروينانواکس که داد ننشا

mg/kg ۵/۲ ،نیادیکسانتیآ يهايژگيو دنبو دارا سبب به ماالًاحت 
 به درقا ن،ژیکسا آزاد يهاکاليراد رمها جهینت در و مالحظه قابل

 قیرتز از ناشی کیتیهمول نمیآ از حاصل بنامطلو اتثرمحافظت از ا
  .است نر يدمثليتول هستگاد در نيدرازيهليفن

  
  ير و قدردانتشک

 که بادانشگاه اروميه  ياز معاونت محترم پژوهش لهيوسنيبد
 يدانياکسيعنوان "بررسي اثرات آنتبا  طرحو حمايت مالي  بيتصو

نانواكسيدروي بر تنش اكسيداتيو در اثر هيپوكسي تجربي بر كيفيت 
 امکان ۰۱۳/د/۹۳و کد  اسپرم و توان باروري: مدل موش سوري"

 د.يآيتشکر به عمل م آوردند ا فراهمانجام مطالعه ر
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Abstract 
Background & Aims: Phenylhydrazine cause adverse effect on testis tissue and hormone levels. This 
study was conducted to evaluate the effects of nano zinc oxide on the Testis Tissue and sex hormone 
levels after Phenylhydrazine-induced hypoxia in male mice. 
Materials & Methods: In order to perform the study 72 adult male mice with the capability of fertilizing 
with the age range of 6-8weeks randomly divide to 9 groups. Group 1 (control); Group 2 
(Phenylhydrazine 8 mg/100 gr/b.w/ i.p. first time and 6 mg/100 gr/b.w/ i.p. every 48 hour); Group 3 
(Sham 0.1 ml/kg/ i.p.), Group 4 (Phenylhydrazine + nano zinc oxide 1 mg/kg/i.p.); Group 5 
(Phenylhydrazine + nano zinc oxide 2.5 mg/kg/i.p.); Group 6 (Phenylhydrazine + nano zinc oxide 5 
mg/kg/i.p.); Group 7 (nano zinc oxide 1 mg/kg/i.p.); Group 8 (nano zinc oxide 2.5 mg/kg/i.p.) and Group 
9 (nano zinc oxide 5 mg/kg/i.p.). 35 days after the last treatment, they were euthanized and following 
analyzing the sperm features, morphologic and mophometric changes, serum level of testosterone and 
LH and FSH levels were also evaluated. Data were analyzed using SPSS and a value of p < 0.05 was 
considered as statistically significant. 
Results: The groups receiving only Phenylhydrazine showed a considerable reduction in testicles 
weight, spermatogenesis indicies, Tubular Differentiation Index, Spermatogenic Index and, most of the 
semniferous tube laked spermatozoa and the height epithelial and number of sertoli cell and leydig cell 
and diameter of semniferous tube had decreased, and the interstitial tissue increased and edmatos. 
However treatment with nano zinc oxide caused considerable improvement in mentioned parameters. 
Conclusion: The results of this study showed that nano zinc oxide in lower dose (2.5 mg/kg) can have 
protective role against adverse effect caused by phenylhyrazine. 
Keywords: Phenylhydrazine, Hypoxia, Nano zinc oxide, Testis, Mice 
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