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حاضر بررسی اثرات نانوذرات طال بر هورمونهای  ،FSH ،LHو تستوسترون در موشهای سوری نر نژاد  NMRIمیباشد.
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سطح معنیداری آماری  0/00انجام شد.
یافتهها
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هدف اصلی نانو تکنولوژی ،ساخت و تولید مواد با خصوصیاتی

هسته داشته باشد .نتایج معکوس شامل آسیب  DNAبا

است که ما میخواهیم و نه آنچه طبیعت به ما تحمیل میکند

اندامک ،نقش اکسیداتیو ،آپوپتوز (مرگ برنامهریزی شده

( .)0انتظار میرود که نانوتکنولوژی نیاز بشر را به مواد کمیاب

سلول) ،جهش ژنی و تنظیم باال یا پایین پروتئین است.

کمتر کرده و با کاستن آالیندهها ،محیط زیستی سالمتر را

 Abdelhalimو همکارانش طی پژوهشی اثر هیستوپاتولوژیک

فراهم نماید .کاربرد نانوذرات در حیطههای مختلف پزشکی

تزریق داخل صفاقی نانوذرات طال را طی مدت  7روز و با سه

همچون تحویل دارو به بافتهای بدن ،انواع و اقسام درمانها

اندازه  20 ،00و  00nmبر کبد رتها مورد بررسی قرار دادند

و تصویربرداریهای بسیار پیشرفته ،انقالبی در علم پزشکی

که نانوذرات طالی کروی با قطر  00nmبیشترین اثر تخریبی

بوجود آورده است .در مورد نانو ذرات فلزی و اکسید فلزی

را نشان داده که شامل تغییر شکل هسته هپاتوسیتها و

سنتز شده در یک فاز مایع ،اندازه و شکل ذرات تولیدی اغلب

تخریب سیتوپالسم میباشد (.)4

با اضافه کردن مواد آلی پایدارکننده شامل تیولها ،فسفنها،

بنابراین در پژوهش حاضر به منظور اثبات اثر استفاده از طال

فسفینها ،آمینها ،کربکسیالتها و پلیمرها تغییر میکند

در مردان در افزایش مشکالت جنسی ایشان به بررسی اثرات

( .)2این مواد در برخی موارد با نانو ذره پیوند شیمیایی برقرار

نانوذرات طال بر روی هورمونهای  FSH ،LHو تستوسترون

کرده و به آسانی جذب سطح ذره نمیشود .چنین مولکول-

در موشهای سوری نر نژاد  NMRIپرداخته شد.

هایی ممکن است به میزان و چگونگی ورود نانوذرات به سلول-

مواد و روشها

های زنده اثر گذاشته و چگونگی انتشار نانوذرات در بین

تعداد  30سر موش سوری نر نژاد  NMRIتهیه شده از

بافتها و رفتار بیولوژیکی آنها را تغییر دهند (.)3

انیستیتو پاستور ایران به صورت تصادفی به سه گروه ده تایی

استفاده از طال در پزشکی به هزاران سال پیش برمیگردد.

شامل گروههای کنترل و تجربی تقسیم گردیدند.

بسیاری از تمدنهای باستانی مانند هند ،مصر و چین از

همچنین با کد  2340408در سامانه ایرانداک ثبت گردید.

آزمایشات پزشکی بر پایه طال استفاده میکردهاند و نیروهای

موشها ،حدود دو ماهه با وزن تقریبی  20-30gبودند و از هر

شگفتآور و شفابخش طال در دوران گذشته بسیار مشاهده

موش فقط یک بار استفاده شد .حیوانات در بخش مراقبت از

شده است .طال برای درمان بسیاری از بیماریها از قبیل

حیوانات دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان با شرایط

مشکالت قلبی ،آمیزشی ،اسهال خونی و صرع مورد استفاده

استاندارد ،چرخه روشنایی و تاریکی  02ساعته ،دمای نسبی

قرار میگرفت ( .)4نانوذرات طال توجه علمی و تکنولوژیکی

 23±2°Cبا رطوبت نسبی  40-00نگهداری شدند .روزانه غذا

عظیمی را با توجه به سهولت خود در ساخت ،ثبات شیمیایی

و شیشههای آب کنترل گردید .جهت نگهداری و انجام کلیه

و خواص نوری منحصر به فرد به خود جلب کردهاند .مطالعات

مراحل آزمایش از قوانین و اصول اخالقی ثبت شده در دانشگاه

مختلف کاربرد آنها را در حسگرهای شیمیایی ،تصویربرداری

تهران استفاده شد .در مرحله بعد حیوانات محلول را به شرح

بیولوژیکی ،تحویل دارو و درمان سرطان نشان میدهند .اندازه

زیر به مدت  7روز به صورت تزریق درون صفاقی دریافت

نانوذرات نقش حیاتی در اندازه و میزان جذب سلولی دارد.

کردند.

نانوذرات میتواند اثرات معکوس بسیاری در سطح سلولی با
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کیت میباشد .در این کیت به ترتیب مقادیر مشخص از
(قابل شرب)

تستوسترون به هم افزوده شدند .پس از انکوباسیون درجه

 -2گروه تجربی  :Iموشهای دریافت کننده نانوذرات طال

حرارت معمولی نمونه انکوبه شده و بعد سانتریفوژ میگردد

به میزان 00 ppm

تا رسوب جدا شود .تعداد جایگاههای اشغال شده آنتیسرم

-3گروه تجربی  :IIموشهای دریافت کننده نانوذرات طال

به وسیله تستوسترون نشاندار ،با غلظت تستوسترون نمونه

و به میزان 000 ppm

رابطه عکس دارد .شمارشگرهای گاما و مقایسه نتایج با

روش تهیه محلول نانوذره طال

سرمهای استاندارد ،غلظت تستوسترون را مشخص میکند

برای انجام آزمایش از پودر نانوذرات طال محصول شرکت

و همچنین اندازهگیری هورمونهای  LHو  FSHنیز با کمک

پیشگامان نانو با اندازه  28nmاستفاده گردید.

کیت رادیو ایمنواسی و روش االیزا انجام میشود.

فرمول رقیقسازی غلظتی به قرار زیر میباشد:

آنالیز آماری

C1V1= C2V2

غلظتهای اولیه و ثانویه =

C1, C2

حجمهای اولیه و ثانویه =

V1, V2

در روز هشتم موشهایی که در این مدت نانوذرات طال را
به صورت تزریق درون صفاقی با غلظتهای متفاوت دریافت
کرده بودند ،آماده تشریح شد .قبل از تشریح از قلب موشها
خونگیری به عمل آمده است .برای خونگیری ابتدا متناسب
با سن موشها به آنها کتامین و زایلین تزریق شده و توسط
سرنگ  3ccخونگیری انجام گردید .سپس در مرحله بعد به
آرامی خونها وارد میکروتیوپ و در دستگاه میکروفیوژ به
مدت  00دقیقه در  3000r/minقرار گرفتند .به این ترتیب
پالسمای خون جدا و تا قبل از رسیدن به آزمایشگاه در
دمای  -20°Cنگهداری شد .سنجش هورمونها در
آزمایشگاه به روش االیزا انجام شد .در ادامه موشها توسط
کلروفرم بیهوش و بیضهها از بدن حیوان خارج شده و درون
فرمالین گذاشته شد .سپس نمونهها پس از گذراندن دوره
 48ساعته درون فرمالین جهت رنگآمیزی هماتوکسیلین-
ائوزین آماده شدند.
روش آنالیز هورمون تستوسترون
بخش تستوسترون در سرم با پالسما با

Gamma-B

( Testesteron kitخریداری شده از شرکت آراطب تهران)
انجام شد .شیوه  RIAبا آنتیبادی مضاعف اساس کار این

اطالعات جمعآوری شده با استفاده از نرمافراز  SPSSو
بکارگیری آزمونهای آماری  ANOVAو  tukyبه منظور
مقایسه معنیدار بودن اختالف بین گروههای مورد بررسی
(سطح معنیداری  )0/00ارزیابی شد.
یافتهها
در ارزیابی میزان هورمون  LHتوسط نانوذرات طال در موش
سوری نر نژاد  :NMRIگروه :0کنترل بدون دریافت نانوذرات
طال ،گروه  :2تیمار با  00 ppmنانوذرات طال ،گروه  :3تیمار
با  000 ppmنانوذرات طال ،که در گروه  3تیمار دریافت
کننده دوز  ،000افزایش معنیدار در آزمون  ANOVAو
توکی در سطح  0/000نسبت به گروه کنترل داشته است.
همچنین در گروه  2نیز افزایش معنیدار در سطح 0/00
مشاهده گردید و بین دوزهای مورد بررسی گروههای  2و
 3نیز تفاوت معنیدار در حد  0/000مشاهده گردید
بطوریکه با افزایش دوز نانو ذرات طال ،میزان هورمون

LH

نیز افزایش یافت که نشان دهنده اثر ذرات طال بر کاهش
اسپرمسازی و اختالل در عملکرد اسپرماتوژنز میباشد.
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0.2
0
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نمودار  -0میانگین ±انحراف معیار نانوذرات طال بر روی میزان LH

* معنیداری در سطح  0/00و *** معنیداری در سطح 0/000

در ارزیابی میزان هورمون  FSHتوسط نانوذرات طال در موش

در سطح  0/000در میزان هورمون تستوسترون گروه  3نسبت

سوری نر نژاد  :NMRIگروه  3افزایش معنیدار در سطح

به کنترل مشاهده گردید .بین دوزهای مورد بررسی گروههای

 0/000در میزان هورمون  FSHنسبت به گروه کنترل نشان

 2و  3نیز تفاوت معنیدار در حد  0/000گزارش شد ،بطوریکه

داد .همچنین افزایش معنیدار در سطح  0/00در میزان

با افزایش دوز نانوذرات طال میزان هورمون تستوسترون کاهش

هورمون  LHگروه  2نیز در مقایسه با گروه کنترل مشاهد

یافته که خود سبب کاهش مراحل اسپرماتوژنز شده است

گردید و بین دوزهای مورد بررسی گروههای  2و  3نیز تفاوت

(نمودار .)3

معنیدار در حد  0/000وجود داشت بطوریکه با افزایش دوز
نانوذرات طال ،میزان هورمون  FSHنیز افزایش یافت (نمودار
 .)0افزایش هورمون  FSHبه معنای کاهش اسپرمسازی است
و فیدبک منفی هورمون تستوسترون را به دنبال داشته که
متعاقباً سبب کاهش سلولهای سالم اسپرمساز میگردد
(نمودار .)2
در ارزیابی میزان هورمون تستوسترون توسط نانوذرات طال در
موش سوری نر نژاد  :NMRIدر گروه  0نسبت به گروه 2
کاهش معنیدار در میزان تستوسترون در سطح  0/00نسبت
به گروه کنترل مشاهده گردید و همچنین کاهش معنیداری
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3

2

*
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50ppm

1

100ppm

0.5
0
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control

دوزهای نانوذرات طال

نمودار  -3میانگین ±انحراف معیار نانوذرات طال بر روی میزان هورمون تستوسترون
* معنیداری در سطح  0/00و *** معنیداری در سطح 0/000

testtestrone ng/ml

2.5
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در ارزیابی بافتشناسی بافت بیضه در گروههای تیمار شده با

استفاده شد که توسط میکروسکوپ نوری عکسبرداری و نتایج

نانوذرات طال پس از رنگآمیزی ،هماتوکسیلین -ائوزین

در شکل  0قابل مشاهده است.

شکل  : A -0لوله اسپرمساز و سلول سرتولی در گروه کنترل :B ،چروکیده شدن لوله اسپرمساز ،افزایش فضای بینابینی و کاهش سلولهای
زایند و سلولهای سرتولی در گروه تجربی یک  -Cچروکیده شدن لوله اسپرمساز ،افزایش فضای بینابینی و کاهش سلولهای زایند و سلول-
های سرتولی در گروه تجربی دو

ساختارهای بافتی

عامل خارجی تلقی و لذا جذب ماکروفاژها میشوند ( .)0عمل

بافت بیضه در گروه شاهد با الیه آلبوژینه پوشیده و مجموعه-

اپسونیزاسیون یک فرایند دینامیکی و پیچیده است و

های سلولی توبول سمینیفروس مشاهده شدند .ساختارهای

پروتئینهای زیاد و متنوعی در آن دخالت دارند که در این

بافتی در گروه تجربی  0و  2تخریب شده و کاهش معنیداری

میان ایمونوگلوبین و اجزای سیستم مکمل (C3و )C5نقش

در مجموعههای سلولی مشاهده گردید.

مهمی را ایفا میکنند .در مواردی که از لحاظ کلینیکی بافت

افزایش در ضخامت غشای پایه در گروههای تجربی نسبت به

0

هدف عضوی از سیستم  MPSاست (مثل کبد) ،این ذرات

شاااهد دیده شااد .همچنین با توجه به بررساای انجام شااده

عملکرد بهتری دارند .اما به هر حال فرستادن ذرات به اعضای

مشاااخص شاااد که آتروفی توبول های سااامینیفروس در

دیگر بدن (غیر از اعضای سیستم  ،MPSکبد و طحال و  )...با

موشهای تجربی افزایش شدیدی یافته است.

مانعی بزرگ یعنی جذب به وسیله سیستم  MPSروبروست.

بحث

از استراتژیهای اولیه برای حل این مشکل ،استفاده از مقادیر

جذب نانوذرات توسط ماکروفاژها از طریق پروتئین واسطهای

زیاد ذرات کلوئیدی یا استفاده از موادی است که عملکرد

بنام  opsoninانجام می شود .بدین صورت که با جذب این

سیستم ایمنی بدن (ماکروفاژها) را ضعیف میکند .اما این

پروتئین روی سطح ذرات ،توسط سیستم ایمنی بدن به عنوان
Mathematical Programming System

1
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ابتال به بیماریهای دیگر میشود .فاکتورهای زیادی توزیع

میتوکندری سلولهای الیدیگ تأثیر گذاشته و در نتیجه

نانوذرات در بدن را تحت تأثیر قرار میدهند (.)7 ،0

فعالیت ترشحی آن را کم کنند .از طرفی این نانوذرات باعث

در مطالعهای به بررسی اثر شکل نانوذره بر توزیع زیستی با

افزایش اکسیژن آزاد نظیر سوپراکسیداز شده و باعث افزایش

بررسی ذرات غیر کروی و میلهای شکل پرداخته شد که

اکسیداسیون مولکولهایی نظیر پروتئینها میگردد (.)00

نانوذرات با شکل آنیزوتروپ (ناهمسان) مقاومت بهتری نسبت

این نانوذرات میتوانند در بیان ژن تأثیر داشته باشند .این

به ذرات کروی در مقابل تخریب نشان دادند و افزایش نسبت

پروتئین در انتقال کلسترول به غشا داخل میتوکندری و

طول به پهنای نانوذره با مدت زمان حضور ذره در گردش

افزایش استروئیدسازی نقش دارد .این امکان وجود دارد که

خون متناسب گزارش شد .این قانون در مورد نانوذرات

نانوذرات طال با کاهش بیان ژن پروتئین  Starمانع انتقال

مغناطیسی نیز صدق میکند و یکی از علل انتخاب نانوذرات

کلسترول به غشا داخلی میتوکندری شده و در نهایت از تبدیل

طال در این پروژه نیز میباشد و از نقاط قوت مطالعه حاضر به

کلسترول به پرگنولون جلوگیری کند و باعث کاهش میزان

شمار میرود (.)8

تستوسترون شود .نتایج حاصل از تأثیر نانوذرات طال بر

مطالعات انجام شده روی نانوذرات نشان داد که این ذرات

هورمون  LHنشان دهنده افزایش غلظت هورمون میباشد.

توسط سیستم رتیکلواندوتلیال ) (RESبرداشته شده ،به

این افزایش میتواند ناشی از کاهش هورمون تستوسترون

لیزوزوم منتقل و در آنجا تحت تأثیر  pHاکسید میشوند و

باشد بطوریکه کاهش تستوسترون به صورت خودتنظیم منفی

دوباره توسط بدن بازیافت میگردند .در نتیجه در طول -40

بر هیپوتاالموس اثر گذاشته و میزان ترشح  LHرا افزایش

 20روز ،باالی  00درصد آهن در سلولهای قرمز خون دیده

میدهد و سبب افزایش تولید  LHمیشود .از طرفی دیگر

میشود که منجر به اختالل در هموستازی آهن بدن شده و

نانوذرات طال میتوانند باعث افزایش محصوالت نیتریک

به سلولهای کبد ،قلب و سایر ارگانهای فعال متابولیکی

اکساید شوند که افزایش  CGMPرا به دنبال دارند .افزایش

آسیب میزند که با نتایج حاصل از پروژه حاضر از نظر اختالل

 CGMPمیتواند موجب افزایش پروتئین کیناز  Gشده که

در بیضه در توافق است (.)9

سبب افزایش ترشح  LHاز هیپوتاالموس و در نهایت افزایش

فرآیند جذب تحت تأثیر غلظت ترکیب و مدت زمان در معرض

 LHمیشود.

قرارگیری بدن و میزان خونرسانی بافتی میتواند متغیر باشد.

در این مطالعه یافتهها نشان داد که غلظت هورمون  FSHدر

در این مطالعه نتایج حاصل از اثر نانوذرات طال بر روی موش

گروههای تیمارشده با نانوذرات طال نسبت به گروه کنترل

سوری نر نشان داد که عامل تعیین کننده ،مقدار دوز مصرفی

افزایش معنیداری داشته است و افزایش غلظت هورمون FSH

نانوذرات طال در موش میباشد .بطوریکه در دوزهای پایینتر

نمیتواند در ارتباط با  GNRHباشد زیرا  LHافزایش یافته

تغییر معنیداری در پارامتر تستوسترون مشاهده نشد و با

است .این افزایش میتواند در ارتباط با آزادسازی هورمون

افزایش دوز مصرفی افزایش در میزان تستوسترون مشهود بود.

 Inhibinاز سلولهای رده سرتولی باشد .با توجه به نتایج

بررسی آماری نشان داد که غلظت هورمون تستوسترون

حاصل از غلظت هورمون  FSHشاید مکانیسم فیدبکی توسط

کاهش معنیداری داشته است و این موضوع میتواند ناشی از

استروئیدهای بیضه اعمال نمیشود بلکه با تأثیر نقش مرکزی

اثر نانوذرات طال بر روی سلولهای الیدیگ و در نتیجه کاهش

بر روی تولید  GnRHدر تنظیم غلظت  FSHنقش دارند و
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سلولهای اسپرم پستانداران دارای مقادیر باالی اسیدهای

 ناشی از اثرات تعدیلی این عواملFSH ممکن است که تغییر

 پالسمالوژن و اسفنگومیلین است که،چرب غیراشباع

.)00(باشد

 در.سوبستراهای مهم در عمل اکسیداسیون به شمار میروند

زارچی و همکارانش در مقالهای تحت عنوان اثر نانوذرات نقره

پژوهش حاضر مشخص شد که استفاده از محلول نانوذرات

 و تستوسترون در موش صحراییFSH ،LH بر هورمونهای

،طال در صورت تجویز میتواند سبب تغییرات هورمونی

 پرداختند و بیان داشتند که نانوذرات نقره سبب تغییر،نر

-تغییرات چشمگیر هورمونهای جنسی و تغییرات بافت

هورمونهای فوق شده و این امر سبب تداخل در سیستم

شناسی در بیضه جنس نر شود که میتواند بر عملکرد سیستم

متابولیسم و کبد میشود که با نتایج حاصل از پروژه حاضر از

 بنابراین با توجه.تولیدمثلی نر و میزان باروری اثرگذار باشد

.)02( نظر میزان تغییرات هورمونها نیز همخوانی داشت

 مصرفی و لوازم،به نقش نانوذرات طال در محصوالت بهداشتی

فتاحیان دهکردی و همکارانش در مقالهای تحت عنوان اثر

 این ذرات یکی از عوامل مضر برای سیستم تولیدمثلی،پزشکی

نانوذرات اکسید روی بر هیستولوژی غده جنسی موش نر و

و به دنبال آن مؤثر بر باروری محسوب میشود که الزم است

تأ ثیر آن بر فاکتورهای جنسی سرم خون بیان داشتند که

سمیت غلظت این نانوذرات در مصارف روزانه ارزیابی و کنترل

نانوذرات اکسید روی سبب اختالل در هورمونها و تغییر بافت

.شود

بیضه شده است که با نتایج مقاله حاضر از نظر آسیبهای

تشکر و قدردانی

بیضهای و کاهش هورمون تستوسترون نیز همخوانی دارد

بدینوسیله از زحمات کلیه همکاران که اینجانب را در انجام

.)03(

.این پروژه یاری رساندهاند تشکر و قدردانی مینمایم
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Abstract
Introduction
Nanoparticles manufactured using nanotechnology, have always been a concern because of their toxic and harmful
effects, despite having numerous benefits. In this study, the effect of gold nanoparticles on LH and FSH hormones
as well as testosterone was investigated in males NMRI.
Materials and Methods
30 male NMRI were classified randomly into 3 groups of 10 including control and experimental groups where the
mouse received 50ppm and 100ppm of nanoparticles. Then, gold nanoparticles were injected for 7 days using
intraperitoneal injection and after the seven-day period, animals were anesthetized using ketamine and xylazine
and blood samples are taken from heart. Then, they were dissected and testicle tissue was extracted to be prepared
to perform histological studies.
Results
In this study, significant differences was observed in concentration of LH and FSH hormones (increased
concentration) in taken doses and significant changes were observed in testosterone hormone (decrease) in doses
of 100 and 50 ppm that could be because of the inhibiting effect of gold nanoparticles on the performance of
testosterone producing cells. Statistical calculations were performed using the statistical software version SPSS
v.21.
Conclusion
Results of this study showed that gold nanoparticles change the amount of LH and FSH hormones as well as
testosterone in male Syrian mouse and this will result in interference with metabolism system.
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