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 چكيده

گاتایی و   یتخ  های ککفی منی پ  از ضرایند انجمادت های متفاوت نانوذرات روی، بر شاخص هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر غلظع
هتای منتی پت  از     گکتری شتدی نمونته    مدت چهار هفته و هر هفته دو نوبع اسپرم بازد  آب تنی در گاو بودی از چهار گاو نر هلاتاین به
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 مقدمه

های بهبود متدیریع تووکتدمثلی دام،    مهمترین روش یلی از

که استفاد   طوری ه، باسع تلقکل مصنوعی ضناوریاستفاد  از 

در  و شتود  ستبب بهبتود ژنتکلتی گلته متی      ضنتاوری این از 

در  یدهتد  ب کاری از موارد بازد  تووکدمث  را نکز اضزایش متی 

منتی،    گکری و ارزیابی نمونت  ، پ  از اسپرمیتلقکل مصنوع

ی دکتر توان به دو حاوع تاز  و منجمد استتفاد    اسپرم را می

 جریتان در ، منجمتد  حاوتع به  اسپرمدر صورت استفاد  از 

در  های ضکزیلتی و شتکمکایی   گاایی، تنش یخ دتیند انجماارض

شتود کته قتدرت      متی  سبب و محتم  اسع ها اسپرم یغاا

 ی]27[ دها کاهش یاب باروری اسپرم

 هتا  فرضکع باروری اسپرم ،گاایی منی یخ دتیند انجمااضر

 متانی  ، کتاهش زنتد   هتا  استپرم  جنباییبه  صدمهازطریق  را

و آستتکب  شناستتی آنهتتا  ات در ریختتع، تهککتترهتتا استتپرم

هتای   تمتام انتدامش   و تقریبتاً ،  DNA آکروزومی، آسکب به

دهد  میتأثکر قرار  تحعرا مکتوکندری و ه ته  قبک ازسلووی 

ینتتد اضردر جریتتان  هتتای ضکزیلتتی و شتتکمکایی  تتتنش ی]2[

هتای ض تال    رادیلتال  حد با تووکد بکش از  گاایی یخ دتانجما

ستتلول  یا در غاتتاو پراک کداستتکون ض تتفووکپکدهاک تتکژن 

  وستکل  هبت  های ض ال اک تکژن  گونه اسپرم همرا  اسعی تووکد

 اسع اما باالتر از سطل ضکزیوووژیتش  طبک ی ییندااسپرم ضر

ناباروری جتن  نتر   درنهایع و اسپرم باع  آسکب سلووی 

عنتوان رادیلتال آزاد    هتای ض تال اک تکژن بته     شودی گونه یم

و شتود   متی ناشتی  د که از استرس اک کداتکو نشو م رضی می

هتای   دیتدگی ستلول   بو باع  آستک  ندپذیر واکنش شدت به

هتای   حتاوی غلظتع  نکتز  های اسپرم  دی سلولنشو اسپرم می

کتته م تتت د استتع  یشتتباعابتتاالی استتکدهای چتترب غکر 

کتتاهش تحتترک، بتتاروری، درنهایتتع  و انتتد پراک کداستتکون

دنبتال   را بته و تهککترات متتابووکلی استپرم     یلپارچهی غاا

 ی]26و  14، 7[شع خواهند دا

تأثکرات منفی استرس اک کداتکو و عوام  برای مقابله با 

ها اضزود   کنند  ی متفاوتی به رقکق ها اک کدان اک کداتکو، آنتی

ها ترککباتی ه تند کته ستبب کنتترل،     اک کدان آنتی یشود می

ینتد تووکتد   احاصت  از ضر   سطسازی مواد وا توقف، و خنثی

ها )ض اوکع هتوازی(   اولترون سلولانتقال  ۀانرژی در زنجکر

هتا استپرماتوزوآ را در    اک کدان آنتیدر این راستا، شوندی  می

آستکب   ،DNA آستکب  ،های ض ال اک تکژن  گونه کدبرابر توو

کتاهش تحترک و    آستکب مکتوکنتدری،   پالستمایی،  یغاا

ع فت گاتایی حفا  یتخ  تینتد انجمادت  اهای ضر آسکب مانی، زند 

منتی و اضتزایش تحترک،     بهبتود ککفکتع   موجبد و ننک می

 .دنشو می باروری اسپرماتوزوآ قدرتو  ،مانی زند 

نقش ضکزیوووژیلی ب کار مهمی در عمللرد عنصر روی 

طور کلی، روی نقتش مهمتی در    اسپرم و مایع منی داردی به

ها و عمللرد بهکنت  ضکزیووتوژیلی آنهتا دارد و     تلام  بکاه

کتاهش  شتدن ض اوکتع گنادهتا،     کاهش سطوح آن باع  ک 

ها، فهتور نامناستب صتفات جن تی ثانویته، و       حج  بکاه

ی این عنصر بتر  ]12و  5[شود  ساز می های اسپرم ض ف وووه

هتای آن نقتش مهمتی     تحرک اسپرم و مورضووتوژی ستلول  

نحوی کته کتاهش مقتدار روی موجتب کتاهش       داشع، به

شدن شتان    شود که باع  ک  ککفکع اسپرم و مایع منی می

توانتتد  ی مصتترف ناکتتاضی روی متتی]17[شتتود  بتتاروری متتی

را به خطر بکندازد و سلول استپرم   DNAبازسازی سازوکار 

کمبود روی ض اوکتع   را ب کار م ت د آسکب اک کداتکو کندی

  به تخلکت  که کند مییوتن کن را مخت  ژآن ۀکنند آنزی  تبدی 

و  22[ شود سازی منتهی می ت توسترون و ممان ع از اسپرم

بکوتکش در  نقر  در زمکن  جایهزینی با آنتیی از نانوذرات ]28

 ی]1[های اسپرم گاو نکز استفاد  شد  اسع  کنند  رقکق

هتتای  ، بررستتی اثتتر غلظتتعژوهش حاضتترپتتهتتدف از 

کننتتدۀ منتتی گتتاو بتتر   نتتانوذرات روی، در رقکتتقمتفتتاوت 

شدن  تله پارامترهای ککفی همنون مکزان تحرک اسپرم، تله

DNAآودئکد اسپرم،  ماوون دی ، ض اوکع مکتوکندری، محتوای

و درصتتد آب تتتنی گتتاو پتت  از تلقتتکل بتته دنبتتال ضراینتتد  

 اسعی گاایی خی دتانجما
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 ها مواد و روش

هتای دامتی جاهتد واقتع در      تحقکق حاضر در مرکتز نهتاد   

مدت  محمدشهر کرج انجام شدی از چهار گاو نر هلاتاین به

گکتتری شتتد و  چهتتار هفتتته و هتتر هفتتته دو نوبتتع استتپرم 

سرعع به آزمایاتها  منتقت  و در حمتام     ای منی بهه نمونه

شتدی پت  از ارزیتابی     گراد قترار داد    درج  سانتی 37آب 

ککفی نمون  منی از نظر حجت ، درصتد جنبتایی، و غلظتع     

ها با یلدیهر مخلون و ستپ    نمونهاسپرم تووکدی هر گاو 

کننتدۀ بکوک ت     بخش تق ک  و با استتفاد  از رقکتق   شش به

ی رقکتق شتدند   نتانوذرات روی ی گونتاگون  ها دارای غلظع

 های صتفر )گترو  شتاهد(،    تکمارها به ترتکب حاوی غلظع

متتوالر از نتتانوذرات روی  10-2، و 3-10 ،4-10، 5-10، 6-10

شد  در این مطاو ه بته روش   نانوذرات روی استفاد  بودندی

هتتای  ( کتته یلتتی از روش Self-assembingختتودچکنی )

کن به باال اسع، ستنتز شتدندی   ساخع نانو مواد به روش پای

این روش بهترین روش تووکد مواد در ستایز نتانو و تووکتد    

شد  در مطاو   حاضتر،   های انجام بکاتر ارزیابی انبو  اسعی

هتا،   دار در ستایر گترو    نادن اختالف م نتی  دوک  مااهد  به

 10-6، و 10-2ضقتت  در ستته گتترو  )گتترو  شتتاهد، غلظتتع 

 موالر( انجام شدی

کننتتد  و  زودن نتتانوذرات روی بتته رقکتتق پتت  از اضتت 

دقکقته، در حمتام    20-25متدت   ها به کردن منی، نمونه رقکق

گتتراد قتترار گرضتنتتد و ستتپ    درجتت  ستتانتی 37آب گتترم 

انجام شدی  CASAاضزار  نرمآناوکزهای کمّی و ککفی اسپرم با 

ستتاعع  72هتتا ستتپ  منجمتتد و حتتداق  پتت  از   نمونتته

ی منتی  هتا  نمونته ، جمتاد ینتد ان اضربترای  گاایی شتدندی   یخ

پتر و   کتتری و کلتی م 5/0 یهتا  یوتدر پتا های آزمایای  گرو 

 شتش تتا   چهتار  بته  سپ  ها یوتپای شدندی دما یبند ب ته

 5/3گذشتتع  از گتتراد رستتانکد  شتتد و پتت  ستتانتی  درجتت

ندی پ  منتق  شد ها به دستها  انجماد اسپرم یوتپا ساعع،

 -140بته  هتا   یوتپتا ی دمتا کقه، با رسکدن دق 10 از گذشع

 -196 یبتا دمتا   یعهتا بته ازت متا    نمونه گراد، سانتی  درج

  ییاضتندانتقال گراد    سانتیدرج

 Animal) اضتتزار پارامترهتتای حرکتتتی استتپرم بتتا نتترم  
Version 12.3 CEROS, Hamilton-Thorne 

Biosciences, Beverly, MA, USA) هتتتای   در زمتتتان

 تتد از گاتتایی، یتتش، و دو ستتاعع ب بالضاصتتله ب تتد از یتتخ

اطالعتات مربتون بته حرکتع     گاتایی ارزیتابی شتد و     یخ

 پکاروندۀ اسپرم و حرکع ک  اسپرم ثبع شدی 

م ترف  اسپرم با استتفاد  از   DNAشدن  تله ارزیابی تله

و بتتا ضنتتاوری ضلوستتایتومتری    رنهتتی آکریتتدین اورنتتج  

عنوان شتاخص   به کد،آودئ یغلظع ماوون دگکری شدی  انداز 

 واکنش با استفاد  از ی،من یعما  نمون در کپکدو کداسکونپراک 

منتی   از کتتر و کلتی م یششدی  کریگ انداز  کوباربکتوریشتاسکد

 کتتر و کلتی م یتش ( با کترو کلیماسپرم در  250×106شد  ) رقکق

( مخلون شد درصد )وزن/حج 20سرد  کوباربکتوریشتاسکد

پتروتئکن بتا ستانتریفکوژ    ی تا رسوب پروتئکن تاتلک  شتود  

(g×960 کقهدق 15مدت  به)  ستپ  یتش  و  شدداد  رسوب 

 کوباربکتوریشتاسکد کترو کلیم با یش ییاز محلول رو کترو کلیم

 100در آب جتوش   مخلون و( درصد )وزن/حج 67سرد 

از   ی پت کقته انلوبته شتد   دق 10متدت   به گراد درج  سانتی

در  ستنج  دستتها  طکتف  شد  توست    ثبع سردشدن، جذب

شتدی غلظتع متاوون     کتری گ نتانومتر انتداز    532طول موج 

 ی]23[ شد ت ککن کترو کلیمنانومول در  صورت کد بهآودئ ید

ارزیتتابی ض اوکتتع مکتوکنتتدریایی بتتا استتتفاد  از رنتت    

گکری شتدی   و با ضناوری ضلوسایتومتری انداز  123-رودامکن

کنندۀ اسپرم بتا   ی منی، بخش رقکقها نمونهگاایی  ب د از یخ

شد  )کته شتام     لک یفکوژ حذف شد و پلع تاسانترانجام 

وکتر باضر تتری  مخلتون    مکلی 500های اسپرم بود( با  سلول

در شرای  تتاریلی   123-مکلرووکتر رودامکن 10شدی سپ  

دقکقته در   20متدت   هتا بته   به هر نمونه اضاضه شد و نمونته 

پروپکتدی   کلرووکتتر رنت    م 10شدندی نههداری  دمای اتاق

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85_%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85_%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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ی ها نمونهید به نمونه اضاضه شد و ض اوکع مکتوکندریایی ید

 ی]23[روش ضلوسایتومتری ارزیابی شد به اسپرم 

 تلقتکل،  و ضحلتی  بترای  گاوهتا  ستازی  همزمان منظور به

 13 ضاصتل   به و PGF2α هورمون نوبع دو حکوانات تمامی

 ثبتع  براساس گاوها تلقکل و یابی کردندی ضح  دریاضع روز

 دامپتروری  واحد مجرب نکروهای وسکل  ضحلی، به رضتار بروز

 شتدند،  تلقتکل  عصتر  ت صبل روش به گاوها شدی تمامی انجام

 در داد، متی  ناان صبل را ضحلی گاوی رضتار اگر که صورتی به

صبل داد،  می ناان عصر را لیضح رضتار اگر و روز همان عصر

پ  از کنترل رحت  و ترشتحات    گاوها کلشدی تلق کلضردا تلق

 یبر مبنتا  ی تلقکلبرا کوانح یاز آمادگ کنانآن و حصول اطم

رأس  30، و 27، 25دامپزشش صورت گرضعی ت داد  کانهادپ

موالر  10-2، 10-6گرو  تکماری گاو به ترتکب اسپرم مت لق به 

 کل وست  هب گاوها یآب تن کصتاخ یل شدندتلقک و گرو  شاهد

ی و توس  دامپزشش مجترب در روزهتا   یدستها  سونوگراض

 انجام شدی کلپ  از تلق 60و  30

اضزار آماری  با نرمها  داد ها در پنج تلرار اجرا و  آزمایش

SAS تجزیه و  1برای مدل خطی عمومی  های و روی  مدل

 ای ه شدند ها با استفاد  از آزمون توکی مق مکانهکن

 Yij = µ + Ti + eij     (1                                  )  

ام در  jمقتدار صتفع واب تته نمونته      Yijدر این رابطه  

تتأثکرات    eijاثتر تکمتار، و   Ti مکتانهکن جام ته،    μام،iتکمتار  

 باقکماند  ه تندی 

 

 نتایج و بحث

ی هتا  تتأثکر غلظتع   تهککرات پارامترهای حرکتی اسپرم تحع

 متتوالر( 10-6، و 10-5 ،10-4، 10-3، 10-2صتتفر، گونتتاگون )

آورد  شتد    1گاایی در جتدول   پ  از یخ نانوذرات روی

اسعی با بررسی حرکتع پکاتروندۀ استپرم و حرکتع کت       

نتوان تته استع    نتانوذرات روی اسپرم ماتخص شتد کته    

پارامترهای حرکتتی را در مقای ته بتا گترو  شتاهد بهبتود       

 دار نبودی م نیاین ارتبان  درمان نکز بخادی همننکن اثر ز
 

یند افرپس از  وگااسپرم  حركتی های ویژگیبایوكسل بر  ۀقیقكنندر بهنانوذرات روی  گوناگونح سطوكردن  اضافه ثرا. 1ول جد

 گشایی  یخـ ادمانج

 تکمار

 شد  صفات بررسی

 کاروند حرکع پ

)%( 

 حرکع ک 

)%( 

 7/48±  3/8 9/35 ± 5/5 شاهد
 2/54±  3/5 1/35±  1/6 موالر نانوروی 6-10
 3/53±  5/7 7/45±  8/6 موالر نانوروی 5-10
 7/58±  9/7 4/42±  2/4 موالر نانوروی 4-10
 4/65±  3/9 8/36±  2/6 موالر نانوروی 3-10
 1/54±  7/6 9/39±  7/3 موالر نانوروی 2-10

 Ns ns اثر تکمار

 Ns ns اثر زمان

 Ns ns زمان×اثر تکمار
 در مدل قرار داد  شدی عنوان عام  کوواریع ها به ی غلظع اسپرم1

nsدار م نی  غکر 

https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=324239&_au=%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%A7++%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=322808&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C+%D8%B3%D9%86%DA%AF+%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=322808&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C+%D8%B3%D9%86%DA%AF+%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87
http://novin-damparvaran.blogfa.com/author-hv.aspx
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=324241&_au=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF++%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%DB%8C
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=315044&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%DA%86%D9%85%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85_%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85_%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 نتانوذرات روی  موالر( 10-2، و 10-6صفر، )سطوح  تأثکر

 داد  شتد  استعی   ناتان  1شتل   در  DNAشتدن   تله تلهبر 

 10-2و  10-6های متفاوت ) اضزودن نانوذرات روی در غلظع

شدن  تله اهد تأثکری بر مکزان تلهموالر( در مقای ه با گرو  ش

DNA یمحتتوا  هتای منتی نداشتعی    های اسپرم نمونه سلول 

متوالر   10-2و  10-6هتای   هتای گترو    اسپرم کدآودئ یماوون د

 تفتاوتی  ووتی  (،P ≤05/0)نانوروی از گرو  شاهد کمتر بتود  

 (ی     2بکن دو سطل نانوروی دید  ناد )شل  

 

 
  DNAشدن   تکه تکهبایوكسل بر  ۀقیقكنندر بهنانوذرات روی  گوناگونح سطوودن فزا ثرا. 1شکل 

 (خطای استاندارد از میانگین ±میانگین )گشایی  یخـ یند انجماداو پس از فرگام سپرا
 

 
 ید آلدئ محتوای مالون دیبایوكسل بر  ۀقیقكنندر بهنانوذرات روی گوناگون  حسطوودن فزا ثرا. 2شکل 

 (خطای استاندارد از میانگین ±میانگین )گشایی  یخـ یند انجماداو پس از فرگا اسپرم
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هتای   تتأثکر گترو    ض اوکع مکتوکندریایی اسپرم نکز تحع

کته   طوری (، به3متفاوت نانوذرات روی قرار گرضع )شل  

متتوالر نتتانوروی در  10-2و  10-6هتتای  هتتای گتترو  استتپرم

ع مکتوکندریایی بکاتری داشتند مقای ه با گرو  شاهد، ض اوک

(05/0≥ Pی همننتتکن ض اوکتتع مکتوکنتتدریایی استتپرم)  هتتای

های  موالر نانوروی بکاتر از اسپرم 10-2کنندۀ سطل  دریاضع
درصد آب تنی پ  از  (یP ≤05/0موالر نانوروی بود ) 6-10

 60پ  از تلقکل( و آزمتون دوم )روز   30آزمون اول )روز 

های آزمایای قرار نهرضتع   کر تکمارتأث پ  از تلقکل( تحع 

 (ی4)شل  
 

 
 و گام سپرا فعالیت میتوكندریاییبایوكسل بر ۀ قیقكنندر بهح گوناگون نانوذرات روی سطوودن فزا ثرا. 3شکل 

 (خطای استاندارد از میانگین ±میانگین )گشایی  یخ پس از فرایند انجمادـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 و گادرصد آبستنی بایوكسل بر ۀ قیقكنندر بهح گوناگون نانوذرات روی سطوودن فزا ثرا. 4شکل 

 (خطای استاندارد ±میانگین )پس از تلقیح مصنوعی 

https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=324239&_au=%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%A7++%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=322808&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C+%D8%B3%D9%86%DA%AF+%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=322808&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C+%D8%B3%D9%86%DA%AF+%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87
http://novin-damparvaran.blogfa.com/author-hv.aspx
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=324241&_au=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF++%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%DB%8C
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=315044&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%DA%86%D9%85%D9%86%DB%8C
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در این آزمایش، اضزودن سطوح متفاوت نتانوذرات روی  

اسپرم گاو پت   پارامترهای حرکتی بر کنندۀ بایوک    به رقکق

اثتری   DNAشتدن   قط ته  قط هبر  گاایی یخ از ضرایند انجمادت

هتای دیهتر تحقکقتات بتر روی      نتایج حاضر با یاضته نداشعی

و حفافع  ]16، و 15، 13، 10، 8[سبب بهبود تحرک اسپرم 

اسپرم، در  های انجمادی در مقاب  آسکب DNAاز یلپارچهی 

های ضتد   ی اوبته در این زمکنه، مطاو ه]20و  19[تناقض اسع 

د داردی برای مثال، استفاد  از تورین و نقکض دیهری نکز وجو

شتود   نمی DNAشدن  قط ه در اسپرم س  سبب کاهش قط ه

برختی از  ی ]18[که بتا نتتایج تحقکتق حاضتر مطابقتع دارد      

کنند که کاهش در غلظع  مطاو ات این ضرضکه را حمایع می

هتا را ستبب    تواند اک کداستکون وکپکتدها و پتروتئکن    روی می

هتای ض تال    مهمتی در مهتار گونته   شود، درنتکجه روی نقش 

 ی]22و  12، 4[اک کژن دارد 

آودئکتد شاخصتی از ستالمع غاتای      ماوون دیغلظع 

آمد  نانوذرات روی  دسع اسپرم اسع که باتوجه به نتایج به

هتا   آودئکتد در نمونته   موجب کاهش مکزان تووکتد متاوون دی  

موالر( به ن بع گرو  شاهد شدی  10-6و  10-2های  )غلظع

آودئکد محصول نهایی وکپکد پراک کداسکون استع،   یماوون د

آودئکتتد در تکمارهتتای دارای   کتتاهش غلظتتع متتاوون دی  

نتتانوذرات روی در مقای تته بتتا گتترو  شتتاهد اثتتر مهتتاری  

 نانوذرات روی بر ضرایند وکپکد پراک کداسکون اسعی 

اک کدان در  عنوان آنتی در این مطاو ه، نانوذرات روی به

مکتوکنتدریایی   سبب اضزایش ض اوکع  شد هر دو سطل استفاد 

ذوب در مقای ته بتا گترو      اسپرم گاو ب د از ضرایند انجمادت

تووکد ای م کرهایی برۀ برگکرندری درمکتوکند کنتتترل شتتدی 

ر ترین بخش ساختاسسد که ح اربهنظر میژی اسع و نرا

اع نواپایکن باشدی ی ماهااری در دن بع به نههدم سپرا

د عمللررا در تی اند تهککرنامیتول ض ای هانک کژا

وز برم سپرک اتحرۀ آن در کنند که نتکجد یجاری امکتوکند

زم را نایی الاکنشپذیر توی واهانک کژاع انوی ا]6[کنتتتتدمی

ی یندهااضردر مؤثر ی نزی هاآض اوکع ی از جلوگکربتتتتترای 

ی یهر م کرهادگلکلووکز یا ، تکواک کدن ایالسکورض فو

اد مود  از ستفادارنتتتدی ا مسپرل اسلوای بر ATPۀ تووکدکنند

ی هانک کژاثر ن اشد ند سبب خنثیانی میتواک کدانتیآ

م سپرک اکاهش تحراز نتکجه د و درنزی ها شوآین ابر ل ض ا

 ی]3[ی کند جلوگکر

که اثتر نتانوذرات روی بتر استپرم گتاو تتاکنون        از آنجا

ای استع کته بته     بررسی ناد  اسع و ایتن اووتکن مطاو ته   

 استپرم  ککفکتع  هتای  ت روی بر شاخصارزیابی اثر نانوذرا

پردازد کته ایتن امتر     گاایی می یخ انجمادت ضرایند از ب د گاو

ستازدی   های قبلی دشوار متی  مقای   نتایج موجود را با یاضته

بنابراین مقای   این نتایج با نتایج پکاکن دشتوار استعی بتا    

وجتود ایتتن، بررستتی تتتأثکر عوامت  دیهتتری کتته خاصتتکع   

ند مانند رزماری ناان داد کته ایتن عامت     اک کدانی دار آنتی

توان ته اسع ض اوکع مکتوکندری در اسپرم را اضزایش دهتد  

 ی]29[آودئکد شود  و موجب کاهش تووکد ماوون دی

تاتخکص داد  شتد     AMGدر موش با استفاد  از تلنکتش  

ی روی ]25[شتود   اسع که روی در مکتوکندری اسپرم انباشته می

 Zn-MTسکترات و  ت شل  روی کبد به به مکتوکندری پروستات و

به عتالو ، نتوع غاتایی روی ناقت  پتروتئکن      ی ]9[شود  وارد می

ZNT-1 ی]11[شتتود  ، در مکتوکنتتدری استتپرم متتوش بکتتان متتی 

جایی روی  مکتوکندری مملن اسع جایهاهی برای سک ت  جابه

تنهایی مملن استع در عمللترد مکتوکنتدریایی     باشد و روی به

 ی]24[ش داشته باشد های جن ی نق سلول

نتتتایج حاصتت  از ایتتن مطاو تته ناتتان داد کتته اضتتزودن  

کننتدۀ استپرم گتاو، تووکتد متاوون       نانوذرات روی بته رقکتق  

آودئکتتد را کتتاهش و ض اوکتتع مکتوکنتتدریایی استتپرم را    دی

دهد ووی اثری بتر رانتدمان آب تتنی در شترای       اضزایش می

ال، بترای  تنی، پ  از انتقال اسپرم نتداردی بتا ایتن حت     درون

کنندۀ  اثبات تأثکرات مفکد استفاد  از نانوذرات روی در رقکق

تنتی و   بکاتتر در شترای  بترون     اسپرم گاو نکاز بته مطاو ت   

 شودی تنی اح اس می درون
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