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Protective effect of zinc oxide nanoparticles on sperm parameters
after freezing
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ABSTRACT

Aims: Sperm freezing is most usable of method for the protection of reproductive
performance in men who undergo gonadotoxic therapy such as chemotherapy or
radiation treatment, or for the treatment of diseases such as infertility, autoimmune
diseases and/or diabetes. Zinc oxide (ZnO) nanoparticle has potent anticancer and
antioxidant effects. The purpose of this study was to evaluate the protective effects
of various concentrations of this nanoparticle on sperm freezing.
Methods: sixteen semen samples of normal human referred to Royan Center, were
evaluated in 8 Fresh and Freeze and control groups. Groups included: Three fresh
experimental groups were only exposed to ZnO nanoparticle with concentrations
of 40, 80 and 100 ppm and were analyzed half an hour later. Three freezing
experimental groups were frozen after included concentrations of ZnO nanoparticle
and thawed and analyzed half an hour later. Two control groups including control
1: were analyzed half an hour after exposure in culture and control 2: half an hour
after freezing were thawed and analyzed. Count, morphology, motility, viability
and PH of sperm were evaluated.
Findings: The results showed that 100 ppm concentration of ZnO nanoparticle had
the best protective effect on sperm pH, survival, and motility in freezing process.
Conclusion: ZnO nanoparticle at a concentration of 100 ppm can maintain pH,
motility and survival of sperm in the freezing process.
Keywords: ZnO nanoparticles; Sperm parameters; Human semen fluid; Sperm
freezing.
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نتیجهگیری :نانو ذره اكسید روی در غلظت  100 ppmمي تواند باعث

پارامترهای اسپرمی پس از انجماد
1

الناز اشتری
4
پرور

2

 ،سیده فاطمه سیادت

* ،نیلوفر سديفي  ،3سجاد آتش

 1كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي تكويني ،گروه زيست شناسي،
واحد علوم تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران.
 2استاديار زيست شناسي سلولي تكويني ،گروه زيست شناسي ،واحد
گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمي ،گرمسار ،ايران.
 3دكتری تخصصي آسیب شناسي تشريحي ،گروه ناباروری مردان،
پژوهشگاه رويان ،جهاد دانشگاهي ،تهران ،ايران.
 4كارشناسي ارشد میكروب شناسي پزشكي ،گروه میكروب شناسي پزشكي،
دانشگاه شاهد ،تهران ،ايران.

چكیده
اهداف :انجماد اسپرم پركاربردترين روش برای محافظت عملكرد تولید
مثلي در مرداني است كه درمان گونادوتوكسیک مانند شیمي درماني يا
پرتو درماني را متحمل مي شوند و يا تحت درمان برای بیماری هايي نظیر
ناباروری ،بیماری های خود ايمني و يا ديابت هستند .نانو ذره ی اكسید
روی ( ) ZnOدارای اثرات ضد سرطاني و آنتي اكسیداني قوی است .هدف
از اين مطالعه ،بررسي اثرات حفاظتي غلظت های مختلف اين نانوذره در
انجماد اسپرم مي باشد.
روش ها :تعداد  16نمونه مايع مني افراد نرمال مراجعه كننده به مركز
رويان در  8گروه كنترل ،فريز و تازه مورد ارزيابي قرار گرفتند .گروه ها
شامل :سه گروه آزمايشي تازه فقط تحت تاثیر نانوذره ی اكسید روی با
غلظت های  80 ،40 ppmو  100و نیم ساعت بعد آنالیز شدند .سه گروه
آزمايشي انجمادی بعد از اضافه كردن غلظت های مذكور نانو ذره اكسید
روی ،منجمد و نیم ساعت بعد از آن ،ذوب و مورد آنالیز قرار گرفتند .دو
گروه كنترل شامل كنترل  : 1نیم ساعت بعد از قرار گیری در محیط آنالیز
شدند و كنترل  : 2نیم ساعت بعد از انجماد ،ذوب و آنالیز گرديدند .تعداد،
مورفولوژی ،تحرک ،زنده ماني و  pHاسپرم مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها :ارزيابي ها نشان داد غلظت  100 ppmاز نانو ذره اكسید روی
بهترين اثر حفاظتي را بر  ،pHزنده ماني و تحرک اسپرم در فرآيند انجماد
داشت.

كلید واژهها :نانوذره اكسید روی؛ پارامترهای اسپرمي؛ مايع مني انسان؛
انجماد اسپرم.
تاريخ دريافت99/02/06 :
تاريخ پذيرش99/03/07 :
*نويسنده مسئول :سیده فاطمه سیادت

مقدمه
طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت ،ناباروری عدم توانايي زوجین در
بارداری بعد از يک سال آمیزش بدون پیشگیری است .ناباروری يكي از
شايعترين مشكالت در جهان است كه در حدود  15درصد زوجها
ديده ميشود .بسته به جنسیت عوامل مختلفي ميتواند در بروز ناباروری
نقش داشته باشد ] .[1در  50درصد موارد ناباروری ،علل مردانه و مشكالت
اسپرم وجود دارد كه به اختصار شامل؛ غیر طبیعي بودن مادرزادی يا
اكتسابي سیستم اداری تناسلي ،بدخیميها ،عفونت های اوروژنیتال ،افزايش
حرارت اسكروتوم (مثالً واريكوسل) ،اختالل غدد درونريز ،ناهنجاریهای
ژنتیک و علل ايمونولوژيک هستند .البته در  30تا  40درصد مردان نابارور
دلیل مشخصي وجود ندارد (ايديوپاتیک) كه گفته مي شود شايد علل
مختلفي مثل آلودگي محیط زيست ،راديكالهای آزاد اكسیژن (،)ROS
ناهنجاریهای ژنتیک و اپي ژنتیک در اين زمینه دخیل باشند ].[2
انجماد اسپرم با هدف حفظ باروری در افراد جوان مبتال به سرطان و كانديد
پرتودرماني ،شیمي درماني و افراد داوطلب وازكتومي و يا هر فرد متقاضي
خدمت انجام مي گیرد .در اين فرآيند ،نگهداری اسپرمهای گرفته شده از
اپیديديم افراد آزواسپرم به مدت نامحدود برای استفاده بعدی در روشهای
كمک باروری ( )ARTانجام ميشود ] .[3مكانیسم انجماد بر اين پايه استوار
است كه هرگاه آب موجود در سلول در اثر كاهش دما به يخ تبديل گردد و
بدون آسیب به سلول به طور موثر حركت مولكولي را متوقف كند،
فرآيندهای بیوشیمیايي سلول به تعويق افتاده و يا متوقف ميشود و در
نتیجه بقای سلول افزايش مييابد ] .[4با توجه به اين كه روند انجماد سبب
كاهش ظرفیت باروری اسپرمها از طريق تولید گونه های فعال اكسیژن و
آسیب به غشا سلولي ،تحرک اسپرمها ،كروموزوم ها و  DNAو تغییر در
مورفولوژی و درستي ساختار و عملكرد طبیعي اسپرم ميگردد ،استفاده از
محیط های فريز ،برای جلوگیری تقريبي از اين آسیب ها در روند انجماد
ضروری به نظر مي رسد .مواد مشترک بین محیطهای فريز اسپرم ،آلبومین
و گلیسرول است ].[5،6
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اثر محافظتی نانو ذره اکسید روی بر

حفظ نسبي  ،pHتحرک و زنده ماني اسپرم در فرآيند انجماد گردد.

اثر محافظتي نانو ذره اكسید روی بر پارامترهای اسپرمي پس از انجماد 12

مواد و روش ها
در اين مطالعه از نمونه مايع مني  16فرد نرمال مراجعه كننده به پژوهشگاه
رويان استفاده گرديد .نمونه ها پس از ارزيابي اولیه با تعداد  70الي 100
میلیون اسپرم در هر میلي لیتر و تحرک  75الي 100درصد انتخاب
گرديدند .انواع تحرک شامل رده بندی های  C ،B ،Aو  Dكه با نرم افزار
 CASAاندازه گیری شدند .سپس ،پارامترهای ديگر از قبیل :زنده ماني
( )Vitalityبه روش رنگ آمیزی ائوزين pH ،با كاغذ  pHسنج ،شمارش
اسپرم با الم نئوبار و فیكساتور تريپان بلو و مورفولوژی با رنگ آمیزی
پاپانیكوال انجام شد.



كنترل  :1مايع مني نیم ساعت پس از قرار گیری در محیط،
آنالیز گرديد.



كنترل  :2مايع مني نیم ساعت منجمد و سپس ذوب و آنالیز
شد.



گروه آزمايشي تازه  :3مايع مني تحت تاثیر غلظت  40 ppmاز
نانو ذره ی اكسید روی قرار گرفت.



گروه آزمايشي تازه  :4مايع مني تحت تاثیر غلظت  80 ppmاز
نانو ذره ی اكسید روی قرار گرفت.



گروه آزمايشي تازه  :5مايع مني تحت تاثیر غلظت 100 ppm
از نانو ذره ی اكسید روی قرار گرفت.



گروه آزمايشي انجمادی  :6مايع مني تحت تاثیر غلظت
 40 ppmاز نانو ذره ی اكسید روی قرار گرفت و سپس منجمد
گرديد.



گروه آزمايشي انجمادی  :7گروهي كه مايع مني تحت تاثیر
غلظت  80 ppmاز نانو ذره ی اكسید روی قرار گرفت و سپس
منجمد شد.



گروه آزمايشي انجمادی  :8گروهي كه مايع مني تحت تاثیر
غلظت  100 ppmاز نانو ذره ی اكسید روی قرار گرفت و سپس
منجمد گرديد.

در تمامي گروه ها نیم ساعت بعد از انجماد يا اضافه كردن نانو ذره ،آنالیز
انجام شد.
نانوذره ی اكسید روی به صورت كلوئید در اندازه ی  25نانومتر (شركت
نانوزينو ،ايران) مورد استفاده قرار گرفت (شكل  .)1در اين پژوهش از محیط
فريز ( ،Ferti proكشور بلژيک) كه حاوی گلیسرول HEPES ،و ماكرو
مولكول هايي از جمله ساكروز و  HSAاست ،استفاده گرديد .برای استفاده
از محیط فريز نسبت  1به  0.7استفاده شد يعني يک میلي لیتر مايع مني
بايستي  0.7میلي لیتر محیط فريز اضافه شود .به منظور انجام انجماد،
محیط فريز اسپرم از يخچال خارج و مقدار مورد نیاز با سرنگ انسولین
برداشته شد .به مدت  15دقیقه در دمای محیط قرار گرفت تا هم دمای
محیط شود ،سپس قطره قطره به نمونههای داخل كرايوتیوپها اضافه،
جهت همگن سازی تكان داده شدند و به مدت  15دقیقه در دمای محیط
قرار داده شدند ،بعد از آن به مدت  15دقیقه روی بخار نیتروژن قرار گرفتند.
سپس وارد نیتروژن مايع شده و به مدت نیم ساعت به حالت انجماد در
آمدند.
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نانو ذره اكسید روی به عنوان نانو ذره غیرآلي جزء پركاربردترين تركیبات
تولیدی در زمینههای گوناگون به خصوص زيستي ـ پزشكي است .اكسید
روی ( )ZnOتركیبي غیرمعدني و پودر سفید رنگي كه در آب حل نميشود.
ثابت شده است كه اين نانو ذره در محیط خارج سلولي با افزايش آنزيم
كاتاالز و سوپراكسید ديسموتاز ميتواند در برابر استرس اكسیداتیو اثر
محافظتي داشته باشد ] .[7،81اندازه ی كوچک و مساحت سطحي باالی
نانوذرات سبب افزايش فعالیت شیمیايي آن ها شده و به آن ها اجازه
مي دهد كه به عنوان يک كاتالیست با كارايي باال عمل نمايند .برخي
تحقیقات نشان دادند كه عنصر روی برای عملكرد طبیعي محور گنادی
هیپوتاالموس -هیپوفیزی نیاز است و نقش مهمي در پتانسیل تولید مثلي
مردان دارد ] .[9،10مهم ترين تغییرات آندروژنیكي بدن مربوط به حساسیت
نسبت به كمبود اين عنصر است و كاهش آن ،اثر منفي بر غلظت
تستوسترون سرم دارد ] .[11مطالعات بالیني در مردان بالغي كه عنصر روی
در مايع مني آن ها موجود نیست يا سطح پايیني را به خود اختصاص
مي دهد ،اختالل در سنتز تستوسترون در سلول های لیديگ را نشان داد
زيرا اين عنصر نقش اصلي در آنزيم آلفا 5-ردوكتاز برای تبديل به
تستوسترون دارد و در طوالني مدت سالمت جنسي فرد را تحت تاثیر
قرار مي دهد ] .[12مقدار بیشتر روی در پروستات و میزان كمتر آن در غده
سمینال وزيكول منشاء مي گیرد .تحقیقات نشان مي دهد آلبومین و روی
از پروستات ترشح شده و سبب حفاظت اسپرم و ساير سلول ها مي گردند.
عنصر روی در مايع پالسمای مني موجود بوده و عملكرد آن تا حدی
ناشناخته است ] .[13اين عنصر نقش مهمي بر فیزيولوژی اسپرم دارد.
شواهدی در دست است كه كمبود روی سبب شكست های اولیه DNA
اسپرم در بیضه از جمله نقص در عملكرد گیرنده هورمون لوتئیني ،كاهش
سنتز استروئید ،آسیب و مرگ سلول های لیديگ در اثر تولید گونه های
فعال اكسیژن مي شود ] .[14-16بنابراين ،هدف از اين مطالعه ،بررسي اثر
محافظتي نانو ذره اكسید روی بر پارامترهای اسپرمي پس از انجماد
مي باشد.

هر نمونه مايع مني به  8قسمت به شرح زير تقسیم شد:
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 = nتعداد كل رديف های شمارش شده ی اسپرم ها در دو
طرف الم نئوبار



 = 1/20حجم هر يک از خانه های  5 ،4و  6الم نئوبار برابر با

C = (N/n) × (1/20) × dilution factor × 106

شكل  :1ساختار تجمع يافته از نانو ذرات اكسید روی در قطر 25 ±10نانومتر كه با
میكروسكوپ الكتروني
 TEMمدل  kv100 ، EM208 s ،PHILIPSجهت تعیین قطر نانو ذره در شركت پرتو رايان
رستاک گرفته شد.

روش بررسی pH
در اين تحقیق برای ارزيابي  ، pHقبل از اضافه كردن نانو ذره به مايع مني
يک قطره از مايع بر كاغذ  pHسنج گذاشته و با مشاهده ی قلیايي يا اسیدی
بودن آن pH ،ثبت گرديد (بررسي پس از مايع شدگي) .همچنین ،در مرحله
ی بعد از اضافه كردن نانو ذره به مايع مني و پس از فرآيند فريز به همین
روش  pHثبت شد ].[1

روش بررسی زنده مانی اسپرم ها
ابتدا با استفاده از سمپلر ،مقدار  50الندا از نمونه مني به همراه مقدار 50
الندا رنگ ائوزين برداشته به نسبت  1به  1در لوله آزمايش ريخته و به
منظور همگن سازی برای  10ثانیه بر روی شیكر ،شیک و همگن گرديد.
سپس ،مقدار  10الندا از نمونه همگن بر روی الم شیشهای به همراه المل
قرار داده و با استفاده از میكروسكوپ نوری دو چشمي و بزرگنمايي 40
مشاهده شد و شمارش اسپرمها با كانتر ثبت گرديد .اسپرم هايي كه به
رنگ صورتي ديده شدند سلول های مرده و اسپرم هايي كه به رنگ سفید
ديده شدند ،زنده بودند .در هر نمونه ،تعداد  100اسپرم شمارش شد و
درصد اسپرم های زنده و مرده ثبت گرديدند.

روش شمارش اسپرم ها با الم نئوبار
برای شمارش ،اسپرم ها را بايد فیكس كرد زيرا در صورتي كه حركت
داشته باشند دائما از مربع ها خارج شده و يا وارد آن مي شوند و باعث خطا
در شمارش مي گردند .برای اين كار 50،گرم بیكربنات سديم ()NaHCO3
و  10میلي لیتر فرمالین  37درصد در  1000میلي لیتر آب مقطر حل
شدند و جهت مشخص كردن سر اسپرم ها ،مقدار  0.25گرم از تريپان بلو
به محلول فیكس كننده ی فوق اضافه گرديدند .رقت مورد نیاز ( dilution
 ) factorبرای اندازه گیری دقیق تعداد اسپرم در نظر گرفته شد و با يک
نسبت مشخص با نمونه ی اسپرم تركیب و مقدار  10الندا در هر طرف از
الم نئوبار قرار داده شد ] .[1طبق فرمول زير شمارش انجام گرديد:


 = Cتعداد اسپرم ها در هر میلي لیتر مايع مني



 = Nتعداد كل اسپرم های شمارش شده در دو طرف الم نئوبار

روش رنگ آمیزی پاپانیكوال
ابتدا مقدار  10میكرولیتر از مايع مني بر روی الم قرار داده شده و گستره
تهیه گرديد .سپس در انكوباتور گذاشته تا زماني كه مايع مني بر روی الم
خشک شود .پس از آماده شدن الم ها مراحل رنگ آمیزی انجام گرفت ].[1
سپس الم ها در محیط يا انكوباتور گذاشته تا خشک شوند و با بزرگنمايي
 ×1000مورفولوژی را (استفاده از روغن ايمرسیون) بررسي شد.

روش بررسی تحرک
در اين پژوهش برای بررسي تحرک اسپرم ابتدا از روش چشمي با
میكروسكوپ و سپس از سیستم  CASAاستفاده شد .ابتدا مقدار 5
میكرولیتر از نمونه ی مني بر روی الم قرار داده شد .بعد از قرار دادن المل
روی آن ،در زير میكروسكوپ متصل به كامپیوتر قرار داده شد و با نرمافزار
 CASAو بزرگ نمايي × 20تحرک اسپرمها به طور دقیق تفكیک و ثبت
گرديد .همچنین ،برای بررسي مجدد در روش چشمي ،مقدار  5میكرولیتر
از نمونه مايع مني بر الم گذاشته و با میكروسكوپ و بزرگنمايي × 40مقاطع
مختلف شد.

تجزيه و تحلیل آماری
اطالعات به دست آمده از نمونه ها به وسیله نرم افزار  SPSSنسخه  23و
از روش مقايسه میانگین و آنالیز واريانس يک طرفه ( )ANOVAارزيابي
گرديد .با استفاده از آزمون  Tمعني دار بودن اختالف بین گروه ها اندازه
گیری شد .مقیاس  P>0/05به عنوان سطح معني داری در نظر گرفته شد.
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نتايج نشان داده شد كه در گروه های مختلف ،افزايش  pHو همچنین
اختالف معني دار بین گروه های دريافتي نانو ذره و گروه كنترل 1
ديده شد .در گروه های آزمايشي انجمادی در مقايسه با گروه كنترل ،2
 pHنمونه ها با اختالف كم حفظ شد و در گروه آزمايشي انجمادی 3
افزايش  pHنسبت به گروه كنترل  2ديده شد اما معني دار نبود (نمودار
 .)1در ارتباط با پارامتر زنده ماني ،نتايج حاكي از افزايش زنده ماني در
گروه های دريافتي  100 ppmاز نانو ذره نسبت به هر دو گروه كنترل بود
و از لحاظ آماری اختالف معني داری در اين گروه ها مشاهده گرديد (نمودار
 .)2در مورد انواع تحرک ،در حركت از نوع پیشرونده رده  A-Bهیچ
تغییراتي حاصل نشد و پارامتر ها نسبت به گروه كنترل دچار افت شدند،
ولي در حركت رده ی  ، Cافت اين نوع حركت نسبت به گروه كنترل در
غلظت دريافتي  100 ppmكمتر ديده شد .در نتیجه ،تعداد اسپرم های
بدون تحرک در غلظت دريافتي  100 ppmاز نانو ذره اكسید روی نسبت
به گروه كنترل كمتر و از نظر آماری معني دار گزارش شد (نمودار های 3
تا .)6

20
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الزم به ذكر است كه با توجه به انجام آزمايش در شرايط  ،In vitroاثر
گذاری نانوذره ی اكسید روی نسبت به شرايط  In vivoكمتر ديده شد،
ولي نبايد از اثرات آنتي اكسیدان ها چشم پوشي كرد .عنصر روی از جمله
آنتي اكسیدانهايي است كه در واكنشهای استرس اكسیداتیو نقش مهمي
دارد .درصد كمي از اين عنصر در مايع مني وجود دارد .مكانیسم های
متفاوتي برای مهار استرس اكسیداتیو و كاهش آسیب های ناشي از ROS
وجود دارد كه يكي از آن ها سیستم آنتي اكسیدان ( )Antioxidantاست.
وجود آنتي اكسیدان ها وضعیت ثابتي از سطح  ROSرا در پالسمای مني
ايجاد مي كند كه به عنوان پاكسازی كننده ی راديكال های آزاد ،اسپرم را
در برابر  ROSمحفاظت مي كنند ] .[17آنتي اكسیدان ها شامل دو گروه
آنزيمي و غیر آنزيمي هستند .انواع آنزيمي شامل :سوپر اكسید ديسموتاز
( ،)SODگلوتاتیون پراكسیداز ( ،)GPXكاتاالز و گلوتاتیون ردوكتاز و انواع
غیر آنزيمي شامل :ويتامین  A-Eو  ،Cپیروات گلوتاتیون ،تائورين،
هیپوتائورين ،و كوآنزيم  Qهستند .میزان اكسیدان ها و آنتي اكسیدان ها
در يک نسبت خاص حفظ مي شود و هرگونه تغییر در جهت افزايش اين
نسبت به سمت اكسیدان ها سبب ايجاد شرايط استرس اكسیداتیو مي شود.
همچنین ،آنتي اكسیدان ها ،كاهش آنزيم های سیتوپالسمي ناشي از فرآيند
اسپرماتوژنزيس را جبران مي كنند ].[18
در اين مطالعه اثر حفاظتي نانو ذره ی اكسید روی ،در غلظت های ppm
 40و  80نسبت به گروه كنترل در تحرک از نوع پیشرونده (نوع  Aو )B
پس از انجماد كاهش يافت و در غلظت  100 ppmاز نانوذره نسبتا حفظ
شد .ولي در حركت از نوع غیر پیشرونده يا نوع  Cدر گروهي كه غلظت
 100 ppmاز نانو ذره را دريافت كرده بود ،شاهد افزايش تحرک به طور
معني دار نسبت به گروه كنترل انجمادی و گروه كنترل تازه و حفظ اين
تحرک نسبت به پارامتر بررسي شده در نمونه تازه آنالیز شده بود .در غلظت
های  40 ppmو  80اين افزايش نسبت به گروه كنترل ديده نشد .همچنین،
در گروه های آزمايشي تازه همین نسبت پابرجا بود ،با اين تفاوت كه اعداد
گروه آزمايشي انجمادی به دلیل انجماد و مشكالت فريز درصدی كاهش
نسبت به گروه آزمايشي تازه داشتند .از طرفي در حركت از نوع غیر متحرک
( Immotileيا نوع  )Dكاهش اين نوع حركت در گروهي كه  100 ppmاز
نانوذره را دريافت كرده بودند به صورت چشمگیر نسبت به گروه كنترل
ديده شد و در غلظت های  40 ppmو  80افزايش اين تحرک نسبت به
گروه كنترل ديده شد .نتايج اين مطالعه با تحقیقات  Penaو همكاران در
سال  2004كه نشان داد تحرک اسپرم با حضور آنتي اكسیدان ها هنگام
انجماد حفظ مي شود ،مطابقت داشت ].[19
در ارتباط با پارامتر زنده ماني ،اثرات مثبتي از مجاورت نانوذره ی اكسید
روی با دوز  100 ppmبا مايع مني بر زنده ماني اسپرم مشاهده شد .در
گروهي كه غلظت  100 ppmاز نانو ذره را دريافت كرده بودند نسبت به
گروه كنترل افزايش معني داری داشت و نسبت به پارامتر آنالیز شده ی
نمونه ی تازه ،فاكتور زنده ماني حفظ شد .همچنین ،در گروه هايي با غلظت
 40ppmو 80افزايش زنده ماني نسبت به گروه كنترل ديده نشد .نتايج اين

پژوهش با مطالعه ی  Omuو همكاران ( )2008كه ثابت كردند پارامتر های
اسپرمي از جمله زنده ماني با درمان عنصر روی حفظ و افزايش مي يابد،
هم خواني داشت ].[20
در پارامتر  ،pHگروه هايي كه نانوذره ی اكسید روی دريافت كردند
توانستند  pHمايع مني را نسبت به گروه های كنترل حفظ كنند .همچنین،
 pHغلظت  80 ppmاز  pHغلظت  40 ppmباالتر و به همین ترتیب pH
غلظت  100 ppmاز غلظت  80 ppmباالتر بود و همگي گروه های دريافتي
نانو ذره نسبت به گروه های كنترل افزايش يافتند .در گروه های آزمايشي
تازه ،غلظت  100 ppmتوانست  pHنمونه تازه آنالیز شده را تا حدودی
نسبت به گروه كنترل حفظ كند .در گروه های آزمايشي انجمادیpH ،
نمونه ها نسبت به گروه كنترل  2نسبتا حفظ شد .اين مطالعه با نتايج به
دست آمده از پژوهش  Abaspour Aporvariو همكاران در سال 2017
كه نشان دادند با افزايش غلظت اكسید روی pH ،بهتر حفظ مي شود،
مطابقت داشتند ].[21
در اين پژوهش اثر حفاظتي و واكنش موثری بر تعداد و مورفولوژی بعد از
فريز-ذوب و هم چنین در گروه های آزمايشي تازه در هیچ يک از گروه های
دريافتي نانو ذره اكسید روی مشاهده نشد .در پژوهش Abaspour
 Aporvariو همكاران ( ،)2017اين نانوذره بر مورفولوژی و تعداد اسپرم
موثر بود چرا كه در شرايط  In vivoمورد بررسي قرار گرفته بود .در شرايط
 ،In vitroآنتي اكسیدان مذكور موثر واقع نشد اين مطالعه با نتايج
 Abaspour Aporvariو همكاران در سال  2017مطابقت نداشت ] .[21از
آن جا كه محتويات سیتوپالسمي در اسپرم كم است و در طول مراحل
نهايي اسپرماتوژنز حذف مي شود ،پالسمای مني دفاع بزرگي در برابر ROS
توسط آنزيم مهار كننده  ROSمانند سوپر اكسید ديسموتاز و كاتاالز است.
نتايج  Amidiو همكاران در سال  2016نشان داد كه افزودن كاتاالز و
سوپراكسید ديسموتاز به محیط فريز ،باروری آزمايشگاهي اسپرم را بهبود
مي بخشد ].[22
برخي محققان از عنصر روی تحت عنوان عنصر مرموز با مكانیسم های
ناشناخته ياد مي كنند كه يكي از مكانیسم های شناخته شده ی آن ،باال
نگه داشتن سطح كاتاالز و سوپر اكسید ديسموتاز است .اكسیدروی به عنوان
يک آنتي اكسیدان در محیط خارج سلولي با باال نگه داشتن سطح فعالیت
آنزيم كاتاالز و سوپراكسید ديسموتاز مي تواند در برابر استرس اكسیداتیو
اثر محافظتي داشته باشد ،هنگامي كه استرس اكسیداتیو كاهش يابد ،قطعه
قطعه شدن  DNAو ديگر پارامترها بهبود مي يابند ] .[7،8در پژوهش حاضر
افزودن نانو ذره اكسید روی به عنوان آنتي اكسیدان به محیط انجمادی
سبب حفظ نسبي پارامترهای مذكور شد و با پژوهش فوق سازگار بود.
در پژوهشي كه در سال  2012توسط  Aditiو همكارانش انجام شد ،نشان
دادند كه اثر عنصر روی بر نمونه های انجمادی بر پارامترهای مولكولي
شامل قطعه قطعه شدن  ،DNAآسیب های ناشي از فريز بر عملكرد
میتوكندری ،ظرفیت پذيری لقاح و تحرک از نوع پیشرونده در نمونه های
نرمال ،استنواسپرمي و الیگواسپرمي مورد بررسي قرار گرفت .نتايج پس از
 10روز انجماد ،افزايش پارامترهای مذكور در همه ی نمونه ها در گروه های
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نتیجه گیری
در اين مطالعه ،پس از بررسي پارامترهای اسپرمي شامل انواع تحرک ،زنده
ماني ،شمارش ،مورفولوژی و  pHدر گروه های آزمايشي و كنترل مشاهده
شد كه در گروه های دريافتي نانوذره تازه و انجمادی نسبت به گروه های
كنترل اين پارامترها بهتر حفظ شدند و به ويژه در غلظت  100 ppmاين
اثر بهتر ديده شد.

تشكر و قدردانی:
اين مقاله ی استخراجي از پايان نامه ی دوره ی كارشناسي ارشد توسط
دانشگاه علوم تحقیقات تهران حمايت شد .محققان همچنین از همكاری
دلسوزانه همه پرسنل در بخش درمان ناباروری پژوهشگاه رويان قدرداني
مي كنند.

سهم نويسندگان در مقاله:
الناز اشتری (نويسنده ی اول) ،نگارنده ی مقدمه/روش شناس/پژوهشگر
اصلي/تحلیلگر آماری %50؛ سیده فاطمه سیادت (نويسنده ی دوم و
مسئول) ،طراحي ايده/پژوهشگر كمكي %20؛ كاظم پريور (نويسنده ی
سوم) ،پژوهشگر كمكي %10؛ نیلوفر سديفي (نويسنده ی چهارم) ،پژوهشگر
كمكي %10؛ سجاد آتش پرور (نويسنده ی پنجم) ،پژوهشگر كمكي و اديت
كامل مقاله .%10

در اين مطالعه تعارض منافع وجود نداشت.
منابع مالی:
توسط دانشگاه علوم تحقیقات تهران تامین شده است.
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دريافت كننده ی روی نسبت به گروه كنترل و هم چنین حفظ تقريبي
پارامترها در مقايسه با نمونه تازه آنالیز شده را نشان داد ].[23
در تحقیقي تأثیر نانو ذره اكسید روی بر خواص كمي و كیفي اسپرم گوسفند
عربي در فصل غیر تولیدمثلي را بررسي كردند .نانو ذره به صورت خوراكي
در دوزهای  80 ppmو  40خورانده شد .پس از  4هفته بررسي ها انجام
شد .در اين مطالعه پارامترهای مايع مني از جمله مقدار آنزيم سوپراكسید
ديسموتاز ،ظرفیت كل آنتي اكسیداني اندازه گیری شد و نیز ريخت شناسي،
تعداد ،تحرک و زنده ماني اسپرم نیز بررسي گرديد .نتايج اين محققان نشان
داد كه دوز  80 ppmاز اين نانو ذره بهترين نتیجه را بر پارامتر های مذكور
نسبت به گروه كنترل كه نانو ذره دريافت نكرده بود ،به همراه داشت ].[24
با توجه به اين كه تحقیق فوق در شرايط  in vivoانجام شده بود ولي از
نظر بهبود پارامترهای تحرک و زنده ماني با پژوهش حاضر همسو بود.
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