
DOI: 10.22122/jims.v38i602.13052 Published by Vesnu Publications  

 

 ی علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران شناسی، دانشکده گروه زیست -1

 نور، تهران، ایران پیام ی علوم پایه، دانشگاه شناسی، دانشکده زیست استادیار، گروه -2

 نور، تهران، ایران پیام ی علوم پایه، دانشگاه شیمی، دانشکده دانشیار، گروه -3

 نور، تهران، ایران پیام ی علوم پایه، دانشگاه شناسی، دانشکده زیست دانشیار، گروه -4

 ی علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران شناسی، دانشکده گروه زیست؛ مژگان باقریان :یمسؤولنویسنده
Email: mozhganbagherian96@gmail.com  

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 1399دوم بهمن  ی/ هفته602ی شماره/  38 سال –اصفهان  یمجله دانشکده پزشک

 

886 

  9911دوم بهمن  ی /هفته206 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 91/99/9911تاریخ چاپ:  91/7/9911تاریخ پذیرش:  22/2/9911تاریخ دریافت: 

  
 تاکسل با پاکلی تیمار شده بالغ نر هایRat اسپرماتوژنز بر روی نانواکسید اثرات حفاظتی

 
 1، مریم عزیزی4وریان ، علی اصغر پیله3، حسین صلواتی2کریمی، اکبر 1انیباقر مژگان

 
 

دهیچک
 اثرات شود. به منظور کاهش می استفاده و بیضه سینه، تخمدان، ریه، مثانه، پروستات های سرطان درمان جهت درمانی شیمی در تاکسل پاکلی داروی: مقدمه

 تاکسال  پااکلی  با تیمار شده نر بالغ هایRatاسپرماتوژنز  بر آن حفاظتی روی، اثرات نانواکسید ضد التهابی و اکسیدانی آنتی نقش به و با توجه دارو سوء این
 مورد بررسی قرار گرفت.

 بیا ترت به. شدند میتقسگروه  9 به یتصادف طور به)پلت(  استاندارد ییغذا میرژ تحتگرم  252 وزن نیانگیم با Wistar نژاد بالغ نر Ratسر  91تعداد  :ها روش
 باا دز   یرو دیاکسا  ناانو  ی اضاافه  باه  تاکسال  یپااکل  باا  2 ماورد  گاروه  و لاوگرم ی/کگرم یلا یم 9 دز باا  تاکسال  یپاکل با 9 مورد گروه ن،یسال نرمال با شاهد گروه

 یریا گ . انادازه شد استخراج هاRat ی ضهیب بافت و خون ی نمونه ح،یو تشر CO2پس از مرگ بدون درد با  مار،یت ازروز پس  11. شدند ماریت لوگرمی/کگرم یلیم 5
 و هاا  الم نیائاوز  -نیلیهماتوکسا  یزیا آم رنگ. شد انجامFollicle-stimulating hormone (FSH )( و LH) Luteinizing hormoneتستوسترون،  مقدار

و آزمون  One-way ANOVAاستفاده از آزمون  با ها داده سپس،. گرفت صورت دید دانیم چند در ها نمونه یتصادف انتخاب با یجنس یایزا یها سلول شمارش
Duncan 25/2 و یبررس > P شد گرفته نظر در ها تفاوت یدار یمعن سطح عنوان به. 

 و ژرمیناال  ی الیاه  و اسپرماتید، ضاخامت  ، اسپرماتوسیتBو  Aاسپرماتوگونی  های ، سلولFSH، LHتستوسترون،  سرمی سطح میانگین تغییرات :ها افتهی
 پااکلی  باا  تیمار شده ها در گروه داد. این شاخص نشان شاهد گروه به نسبت داری معنی کاهش تاکسل پاکلی با تیمار شده در گروه فروس سمینی ی قطر لوله

 .داد را نشان داری معنی افزایش تاکسل پاکلی گروه به نسبت روی نانواکسید ی به اضافه تاکسل

 عامل به عنوان نانواکسید روی از گردد. استفاده اسپرماتوژنز می یا توقف کاهش جنسی، سبب های تعداد سلول کاهش با تاکسل پاکلی مصرف :یریگ جهینت
 .را مهار کند یا بهبود بخشد اسپرماتوژنز فرایند بر تاکسل تواند اثر منفی پاکلی می قوی، اکسیدان آنتی و حفاظتی

 اکسید روی؛ بیضه؛ اسپرماتوژنزتاکسل؛  پاکلی :واژگان کلیدی

 

تیمار  بالغ نر هایRat اسپرماتوژنز بر روی نانواکسید اثرات حفاظتی .عزیزی مریم اصغر، وریان علی پیله صلواتی حسین، کریمی اکبر، باقریان مژگان، :ارجاع

 .112-112 (:222) 91 ؛9911 اصفهان پزشکی دانشکده مجله .تاکسل با پاکلی شده

 

 مقدمه

 ییایمیشا  سااتتار  لیا دل باه  تاکساا   باه  موساو   یداروهاا  دسته از تاکسل

 ساراا   ضاد  یداروهاا  از گساترد،   یتومور ضد تیفعال و فرد به منحصر

 کیمتاساتات  سراا   یلنفاو غدد یها سراا  در آ  ی . موارد استفاد،باشد یم

 ساارکو   گارد    و سار  معاد،    یمار  مثاناه   کس یسارو  تخمادا    پستا  

 یپااک  (. 1) اسات  ناشاناتته  منشا   باا  ییها سراا  و دزیا به وابسته یکاپوز

 یدات ا  ساح   باه  اتصاال  با کروتوبول یم ضد یدارو کی عنوا  به تاکسل 

 هاا  کروتوباول یم تیا تثب باعث ها  آ  و یزاسیمریدپ  از یریج وگ و آ  لومن

 تاوز یم یاا  هاا  آ  یعا یاب و فعاال  افتنی سازما  از مانع ثبات  نی. اشود یم

 از یریا گ شیپا  و هاا  سا ول  داتال  در هاا  کروتوباول یم تجمع(. 2) شود یم

 تاوز یم ماتیتقسا  کااهش  ساب   م یتقسا  یاا  ساتتارها نیا شد  شکسته

 و یا ت  یاپا  در سااز  اسارر   یاجداد یها س ول میتقس کاهش ی. در پشود یم

 مسا له   نیا. دهد یم رخ کامل ای ینسب ینابارور مردا   یجنس غدد ی ند،یزا

 (.3) است جیرا یداروها با سراا  درما  یجانب عوارض از

 تیا فعال باا  آ  مقدار و ها س ول یولوژیزیف در یمهم نقش  یرو عنصر

 نیبا  مثبت یهمبستگ دهد یم نشا . محالعات دارد یکینزد ارتباط ینیاندوکر

 تستوساترو   زا یا م میتنظا  در عنصار  نیا و دارد وجود تستوسترو  و یرو

 ب او   و رشاد  در ریتا ت  باعاث  تواناد  یما   یرو کمباود (. 4-5) است مؤثر

 پژوهشیمقاله 
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 یآتروفا  ساب    یرو کمباود (. 6) شاود  گنادهاا  عم کارد  کاهش و یجنس

 یتیسا یتوکس و ضاه یب  یآسا  از یرو زیتجاو . شاود  یما  ساز اسرر  یها لوله

( 8) و یکاادم  یبیآثاارتخر  ن یهمچن(. 7) کند یم یریج وگ و یکروم از یناش

 اساات قااادر ی. رودهااد یماا کاااهش را ضااهیب بافاات باار( 9) دیااف ورا و

 را و یزاسا یونی ی اشاعه  مانناد  مخت ا   عوامال  با شد، القا آزاد یها کالیراد

 شاد،  شاناتته  باا   تاوا   با دا یاکس یآنت عنوا  به ن یبنابرا. دینما یساز پاک

 نشاا   قاتی. تحقاست آ  دیاکس شکل به یرو شکل نیتر جیرا(. 11) است

 شیافازا  ذرات  ی اناداز،  کااهش  باا  مواد نانو یکیولوژیب تیفعال که دهد یم

 کاه  باشاد  یما  یف از  یدهایاکسا  ناانو  نیتر مهم از  یرو دیاکس نانو. ابدی یم

 ماواد   از شاکل  نیا ا. شاود  مااکرومولکول  یرو دیاکسا  نیگزیجا تواند یم

 از عباور  در ییباا   لیپتانسا  کام   تیسام  و برجساته  یکیولوژیب باتواص

 (.11) دارد تاص هدف یها بافت به یدسترس و بد  کیولوژیزیف یسدها

 و اناداز،  در ن ییپاا  تیسام  باا  یا ماد، عنوا  به  یرو دیاکس نانو

 یبرتا . کناد  یما  فراهم را تواص از یا گسترد،  یا متنوع  یها شکل

 باا  یسراان یها س ول مقابل در یرو دیاکس نانو دهد یم نشا  محالعات

 ماؤثر  ساراا   مهاار  در تواند یم  ییزا رگ ضد اثر و یکشندگ اثر یالقا

 را یسا ول  یغشاا  تیا تمام قادراست  یرو دیاکس نانو(. 12-13) باشد

 ساح   کااهش  و دا یاکس میآنز قیار از ویداتیاکس استرس  یآس هیع 

 در یرو دیاکسا  ناانو  یحفااتت  اثار (. 14) کند تیحما دیآلدئ ید مالو 

 دییا ت  و یبررسا  سنیدوکسوروب یدرمان یمیش یدارو عوارض کاهش

 از یحااک  که شد، انجا  یها پژوهش جینتا به توجه با(. 15) است شد،

 یرو دیاکس نانو توسط آزاد یها کالیراد مهار و یدانیاکس یآنت تیتاص

 یحفااتت  اثارات  نیای تع هادف  با یا محالعه انجا  رسد یم نظر به است 

 یپااک   باا  شد، ماریت یهاRat اسررماتوژنزدر ندیفرا بر یرو دیاکس نانو

 نانو ایآ» که شود پرداتته هیفرض نیا امتحا  به تا است یضرور تاکسل

 یهاا  هورماو   زا یا م بار  تاکسال  یپااک   یمنف اثر تواند یم یرو دیاکس

 .«بخشد؟ بهبود را ایزا یها س ول تعداد و یجنس

 

 ها روش

 ناژاد  باال  نار   Ratسار   18محالعه  تعاداد   نیا در :یشگاهیآزما واناتیح

Wistar اصافها   یپزشاک  ع او   دانشاگا،  ازگار    251 وز  نیانگیا م با  

ناور انتقاال    ا یا پ ی یتکم التیتحص مرکز واناتیح ی  نه به و یداریتر

  ی درجااه 18-25 یدمااا در اسااتاندارد طیشاارا در هاااRatداد، شااد. 

 

 ی)غااا  غااا  و آب به آزاد یدسترس با و یعیاب ینور ی دور، گراد  یسانت

گارو،   3 باه  یتصاادف  ااور  باه . سارس   شادند  ینگهدار( پ ت استاندارد

 .کردند یا را طیمح با یسازگار روز 15 مدت و شدند یبند میتقس

 صاورت  باه  نیسال نرمال قیتزر با شاهد گرو، در هاRat :ماریت ی دور،

 3باا دز   Sigmaشرکت  تاکسل یپاک  یدارو با 1 مورد گرو،  یصفاق درو 

 ی فاصا ه  با سرس  و تاکسل یپاک  با ابتدا 2 موردو گرو،   وگر ی/کگر  ی یم

 5باااا دز  Tecnanشااارکت  سااااتت یرو دینانواکسااا باااا سااااعت 2

 .دیروز به اول انجام 11دور، به مدت  نیشدند. ا ماریت  وگر ی/کگر  ی یم

 باا  هاا Rat ماار یت از پاس روز  48 :بافات  یساز آماد، و هاRat  یتشر

  یو سارس تشار   یقرباان  CO2استفاد، از روش مارگ بادو  درد باا گااز     

سار    ی. جهت جداسااز شد هیته ها آ  از تو  و ضهیب بافت ی شدند. نمونه

 یهاا  تیاستفاد، شد. با ک Tl6 را یساتت ا وژیفیسانتر از تو  یها از نمونه

Monobind  توسااط دسااتگا،  نسااانسیلوم یکمااو روشHumax  ماادل

CLIA Strip Reader عوامال  کاا  یامر Luteinizing hormone (LH و )

Follicle-stimulating hormone (FSH )شاد  یریگ انداز، تستوسترو  و .

 یهاا  برش ی هیو در ته Tissue processor  ZTT87بافت از یساز در آماد،

. شااد اسااتفاد، تااالیجید کروتااو یم از کاارو  یم 4-6 ضااخامت بااا یبااافت

 انجا  شد.   نیائوز -نی یبا استفاد، از هماتوکس ها    یزیآم رنگ

 مادل  نیرا ی یسااتت ف  یناور  کروساکو  یبا اساتفاد، از م  :یبررس

CX41RF  یاساررماتوگون  یهاا  س ول شمارش A  وB   تیاسررماتوسا 

 از و دیا د دا یا م سه انتخاب با شمارش. گرفت صورت دیاسررمات و هیاول

 نیانگیا م ی ساه یمقا. شاد  انجاا   یتصادف اور بهنمونه  11 دید دا یم هر

 ضاه یب بافت در یجنس یایزا یها س ول تعداد نیانگیم و ها هورمو  زا یم

 SPSSافازار   باا نار    Duncanو آزمو   One-way ANOVA روش به

. شاد ( انجاا   version 19, SPSS Inc., Chicago, IL) 19 ی نساخه 

15/1 > P در .شاد  گرفات  نظار  در هاا  تفاوت یدار یمعن سح  عنوا  به 

 ی و قحاار لولااه نااالیژرم ی هیااشااد،  ضااخامت   هیااته ریتصاااو یبررساا

 شد. یریگ  انداز، J Imageافزار  با استفاد، از نر  فروس ینیسم

 

 ها افتهی

 ناانو  ی اضاافه  باه  تاکسال  یپاک  و تاکسل یپاک  اثر از حاصل راتییتغ

 در FSHو  LH تستوسترو   یها هورمو  یسرم سح  بر یرو دیاکس

  باا  شاد،  ماار یت گارو،  در دهاد  یما  نشاا   ها داد،. است آمد، 1 جدول

 مورد های گروه و شاهد گروه بین ها هورمون تغییرات میزان ی مقایسه. 1 جدول

 P مقدار روی اکسید نانو+  تاکسل پاکلی تاکسل پاکلی گروه شاهد گروه متغیر

  < 03/0 171/8 ± 810/0 38/3 ± 13/1 363/9 ± 676/0 تستوسترون

LH 062/0 ± 301/0 018/0 ± 213/0 037/0 ± 260/0 03/0 >  

FSH 092/0 ± 381/0 036/0 ± 290/0 033/0 ± 323/0 03/0 >  

03/0 > P شد گرفته نظر در داری معنی سطح عنوان به. 
FSH: Follicle-stimulating hormone 
LH: Luteinizing hormone 
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 جنسی زایای های سلول تعداد میانگین تغییر و ها گروه بین بافت تغییرات میزان ی مقایسه. 2 جدول

 P مقدار نانواکسیدروی+  تاکسل پاکلی تاکسل پاکلی گروه شاهد گروه متغیر

  < A 30/6 ± 83/33 73/6 ± 16/38 61/3 ± 66/66 03/0 اسپرماتوگونی

 < B 19/3 ± 16/62 636/7 ± 33/67 79/3 ± 16/68 03/0 اسپرماتوگونی

  < 03/0 30/72 ± 28/6 30/66 ± 12/7 16/86 ± 83/6 اسپرماتوسیت

  < 03/0 16/82 ± 38/9 00/63 ± 87/7 66/133 ± 61/26 اسپرماتید

  < 03/0 66/398 ± 70/88 30/276 ± 03/70 83/303 ± 29/73 ژرمینال ی الیه ضخامت

  < 03/0 00/1073 ± 96/136 66/929 ± 83/111 83/1226 ± 36/110 سمینیفر ی لوله قطر

 

 58/5 باه  شااهد  گارو،  در 365/9 از تستوساترو   زا یا تاکسل م یپاک 

 همارا،  باه  تاکسل یپاک  ی کنند، افتیدر گرو، در و است افتهی کاهش

در  جینتاا  نیاست. ا افتهی شیافزا 171/8به  زا یم نیا  یرو دیاکس نانو

در گرو، ناانو   یدار یمعن شیبا افزا زین FSHو  LH یها مورد هورمو 

تاکسال  باه مشام     یپااک   ی کنند، افتینسبت به گرو، در یرو دیاکس

 (.P < 15/1) تورد یم

 ی  یاه  ضاخامت جنسای    هاای  سا ول  اناواع  تغییرات از حاصل نتایج

و  تاکسال  شااهد  پااک ی   گارو،  ساه  در فروس سمینی ی لوله قحر و ژرمینال

آمد، اسات. بار    2جدول روی در  نانو اکسید ی به اضافه تاکسل پاک ی گرو،

 و   اسررماتوسایت Bو  Aاسررماتوگونی  های س ول ها  تعداد اساس این داد،

کااهش   شااهد  گرو، به نسبت تاکسل پاک ی با تیمار شد، در گرو، اسررماتید

(. بر اساس این جدول  استفاد، از ناانو اکساید   P < 15/1داری داشت ) معنی

 باا  تاکسال  پاک ی گرو، را در ها س ول این تعداد روی توانسته است میانگین

 باه  P < 15/1 .دهاد  افازایش  تاکسل پاک ی گرو، به نسبت اکسید روی نانو

 فته شد.ها در نظر گر داری تفاوت سح  معنی عنوا 

 فاروس  سمینی ی لوله قحر و ژرمینال ی  یه ضخامت همچنین  تغییرات

ها که در گرو، پااک ی تاکسال نسابت باه      دهد کاهش این شاتص نشا  می

گرو، شاهد رخ داد، است  در گرو، تیمار شد، با نانو اکسید روی تاا حادودی   

 (.2( )جدول P < 15/1داری داشته است ) جبرا  شد، و افزایش معنی

 نشاا   بیضاه  بافت در ایجاد شد، تغیییرات بررسی از حاصل نتایج

 ژرمیناال  ی تاکسال   یاه   پااک ی  ی کنناد،  دریافت گرو، در که دهد می

 شاد،  ایجااد  اتتالل اسررماتوسیت دودما  های س ول بین و شد، ب وکه

 .شود می اسررماتوژنز روند در وقفه یا ت تیر این اتتالل  سب  است که

ی ناانو اکساید    کنناد،  دریافت ها در گرو، کاهش تراکم س ول روند این

 (.1 است )شکل پاک ی تاکسل بهبود یافته روی با

 

 بحث

در پژوهش حاضر  اثرات حفاتتی نانو اکسید روی بار فرایناد اساررماتوژنز    

های بال  تیمار شد، با پااک ی تاکسال ماورد بررسای قارار گرفات.       Ratدر 

هاا نشاا  داد کاه     های زایای جنسی بین گرو، ی میانگین تعداد س ول مقایسه

 ی هیا   یهاا  تاکسل سب  کاهش تعاداد سا ول   یپاک  یدرمان یمیش یدارو

کاهش تعاداد در گارو،    نیبا گرو، شاهد شد، است  اما ا سهیدر مقا نالیژرم

جبارا    یتاکسال تاا حاد    یبه همرا، پااک   یرو دینانو اکس ی کنند، افتیدر

 LHتستوساترو     یهاا  هورمو  یسح  سرم نیانگیم ن یشد، است. همچن

به دست آماد،  ساح     جیشد. بر اساس نتا سهیو مقا یریگ انداز، زین FSHو 

تاکسل کاهش داشته و در گارو، ناانو    یها در گرو، پاک  هورمو  نیا یسرم

نشاا  داد،   یدار یمعنا  شیتاکسال افازا   ینسبت به گرو، پااک   یرو دیاکس

دارند. ترشا    ینقش مهم یجنس یها اسررماتوژنز  هورمو  ندیاست. در فرا

 ریتحاات تاا ث  ضااهیب ینینااابیب زیاار درو  یهااا تستوسااترو  از ساا ول 

 نیا ا زا یا . مشاود  یدر زماا  ب او  آغااز ما     FSHو  LH یها نیگنادوتروپ

 یعاوام   ری. تا ث کند یم تیجنس نر را هدا یمث  دیتول یولوژیزیها  ف هورمو 

 یاسات. داروهاا   تیا اهم زیها حاا  هورمو  نیترش  ا زا یداروها بر م رینظ

 دساتگا،  یایا زا ی رد، مثل میتقس حال در یها بافت در سراا   درما  جیرا

 یهاا  سا ول  تیا جمع کااهش  ساب   داروهاا   نیا ا. دارند یسم اثر یتناس 

 تنهاا  رو  نیا . از اشاوند  یم اسرر  انتقال در اتتالل ای یاسررماتوگون ی ند،یزا

 (.  3) بود تواهند بارور درما  از پس مارا یب از یمعدود تعداد

 

    
 نوری میکروسکوپ ،04 نمایی بزرگ ائوزین، -هماتوکسیلین آمیزی رنگ ،Rat ی بیضه بافتی مقاطع. 1 شکل

A :،شاهد  گرو B :،تاکسل  پاک ی گرو C :،روی اکسید نانو و تاکسل پاک ی گرو  S  اسررماتوگونی SI اولیه  اسررماتوسیت SP اسررماتید   
 .است مشهود تاکسل پاک ی با شد، تیمار گرو، در ها س ول تراکم کاهش و ها اسرر  تعداد کاهش
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 نشاا   سنیدوکسوروب یدرمان یمیش یدارو ی دربار، یحشمت ی محالعه

 دار یا پا کمار کس  کیا  لیتشاک  وDNA باه   اتصال با دارو نیا که دهد یم

(. 16) اباد ی یما  کااهش  هاا  اسارر   تعاداد  و کند یم مهار را یس ول ماتیتقس

 ماار یتدر گارو،   A یاسررماتوگون تعداد دهد یم نشا  حاضر ی محالعه جینتا

 منانچاه . اسات  افتاه ی کااهش  شااهد  گارو،  به نسبت تاکسل یپاک  با شد،

 نشاا   زیا ن تاکسل یپاک  یدارو یرو بر همکارا  و Borovskaya ی محالعه

 تاکسال  یپاک  قیتزر از پس ما، مند یا A یاسررماتوگون تعداد که دهد یم

 (.17-18) است افتهی کاهش

 افات یدر گارو، در  A یاسررماتوگون تعداد حاضر  پژوهش در

 یدار یمعنا  ااور  به تاکسل  یپاک  همرا، یرو دیاکس نانو ی کنند،

 جینتاا  باا  آماد،  دسات  باه  جینتا از بخش نیا. است داشته شیافزا

 همکاارا   و بادکوباه  ی محالعاه  در. دارد محابقت بادکوبه ی محالعه

 تعداد کاهش بر یمحافظت نقش  یرو دیاکس نانو که شد داد، نشا 

 یدرماان  یمیشا  یدارو با شد، ماریت یهاRat در A یاسررماتوگون

کاااهش  باار نیساایدوکسوروب اثاار و اساات داشااته نیساایدوکسوروب

 و Turedi ی محالعه در(. 15را مهار کرد، است ) A یاسررماتوگون

 نقاش  سان  یدوکسوروب همارا،  باه  رسوراترول از استفاد، همکارا 

 یهاا  س ول بر سنیدوکسوروب سوء اثرات کاهشدر  RES یحفاتت

کاه کااهش    یبه ااور  دهد؛ ینشا  م را A یاسررماتوگون و یجنس

رسااوراترول  ی کننااد، افات یدر گاارو، در A یتعاداد اسااررماتوگون 

 (.19جبرا  شد، است )

 ریتحات تا ث   B ینشا  داد، است که تعداد اساررماتوگون  محالعات

و  Kadota قیا تحق جیکاه نتاا   یبه ااور  ابد؛ی یتاکسل کاهش م یپاک 

 باا متناسا    B یاساررماتوگون  تعاداد  کااهش  دهاد  یما  نشا  همکارا 

 داد، نشاا   بادکوبه ی محالعه(. 21) دهد یم رخ تاکسل یپاک  دز شیافزا

  یدرماان  یمیشا  یدارو همارا،  باه  یرو دیاکس نانو از استفاد، که است

 جینتاا (. 15) کناد  جبارا  را  B یاساررماتوگون  تعاداد  کااهش  تواند یم

 افتیدردر گرو،  B یتعداد اسررماتوگون ی سهیدر مقا زین حاضر قیتحق

 یرو دیاکس نانو ی اضافه به تاکسل یپاک  گرو، و تاکسل یپاک  ی کنند،

 .دارد یتوان هم محالعه دو نیا جینتا با

 تیاسررماتوسا  تعداد نیانگیم تاکسل  یپاک  با شد، ماریت گرو، در

بخاش از   نیا . اداشات  شااهد  گارو،  به نسبت یدار یمعن کاهش ه یاول

 پااژوهش از آمااد، دساات بااه ی جااهینتحاضاار بااا  ی محالعااه جینتااا

Borovskaya یرو بر( 17-18) همکارا  و Ratباا  شاد،  ماار یت یها 

 باه  منجار  تاکسال  یپاک  ها  آ  ی درمحالعه. دارد محابقت تاکسل یپاک 

 یهاا  تیاسررماتوسا  تعاداد  کااهش  و یجنسا  یایزا یها س ول آپوپتوز

 که است داد،نشا   Royttaو  Soderstrom ی محالعه. است شد، هیاول

 متافااز  ی مرح اه  در اسررماتوژنز ندیفرا در اتتالل سب  تاکسل  یپاک 

 نشااا  Balaraman و Patil ی محالعاه (. 21) شااود یما  وزیاام و تاوز یم

 تعاداد  کااهش  و ضاه یب وز  کااهش  ساب   سان  یدوکسوروب دهاد  یم

 نیاز مالتون Leena ی محالعه در(. 22) شود یم هیاول یها تیاسررماتوس

 کاه  است شد، استفاد، سنیدوکسوروب همرا، به یحفاتت عامل عنوا  به

 تعاداد  شیافازا  و ضهیب وز  میترم ن یمالتون ی کنند، افتیدر گرو، در

 (.22) است شد، د،ید ها تیاسررماتوس

 یپااک   باا  شاد،  ماار یت گارو،  در حاضار   ی محالعه جینتا اساس بر

 ناال یژرم ی هیا   ضاخامت  کااهش  و دیاساررمات  تعاداد  کاهش تاکسل 

 زیا ن همکاارا   و Saalu توسط شد، انجا  محالعات جینتا. است مشهود

 ضاخامت  کااهش  ساب   یدرماان  یمیشا  یداروها که است داد، نشا 

 زیا ن حاضار  ی محالعاه  در جینتاا  نیا(. 21  23) شود یم نالیژرم ی هی 

قحر  یبه دست آمد، از بررس جینتا ی سهیدر مقا ن ی. همچناست مشهود

و  Kadota ی حاضاار بااا محالعااه ی محالعااه در فااروس ینیساام ی لولااه

 تحات  محالعاه   دو هار  در فاروس  ینیسم ی لوله قحر کاهش  همکارا 

 توقا   لیا دل باه  قحار   کااهش  نیا ا. است داد، رخ تاکسل یپاک  ریت ث

 (.21) باشد یم اسررماتوژ  دودما  یها س ول تیفعال

 تعاداد  یرو دیاکس نانو ی کنند، افتیدر گرو، در حاضر  پژوهش در

 شیافازا  فروس  ینیسم ی لوله قحر و نالیژرم ی هی  ضخامت دها یاسررمات

 احتمال به جه ینت نی. اداد نشا  تاکسل یپاک  گرو، به نسبت یتوجه قابل

 یسااز  پااک  عامال  عنوا  به  یرو یدانیاکس یآنت اثر لیدل به تواند یم اد یز

 کوفاااکتور عنااوا  بااه یرو(. 11باشااد ) آزاد یهااا کااالیراد ی کننااد،

(. 24) کناد  یما عمال   DNA یسا یرونو در کنناد،  شرکت یها میمتالوآنز

 (.7) دارد یجنس یها س ول زیتما روند در یاتیح نقش  یرو

 زا یاام آمااد،  دساات بااه یهااا افتااهی اساااس باار ق یااتحق نیااا در

 یدار یمعنا  کااهش  تاکسال  یپااک   گرو،در  FSHو  LH یها هورمو 

 و ضاه یب ینینااب یب بافت  یآس سب  دارو  نیا یسم اثرات. است داشته

 شاد،  تستوساترو   هورمو  کاهش به منجر و گیدیل یها س ول کاهش

 سان یدوکسوروب اثار  ی دهناد،  نشا  همکارا  و Saalu ی . محالعهاست

 ی دهناد، نشاا    Hozayen ی محالعه و تستوسترو  هورمو  کاهش در

اسات   FSHو  LH ساح   کااهش  در یدرمان یمیش یداروها ریسا اثر

 باه  ها هورمو  کاهش سب  تاکسل یپاک  زین Helel ی محالعه در(. 25)

 در هاا  هورماو   نیا سح  کاهش ن یبنابرا(. 26) است شد، FSH ژ،یو

 .دارد محابقت گفته شیپ محالعات با محالعه  نیا

 ناانو  ی کنناد،  افات یدر گرو، در حاضر  قیتحق یها افتهی اساس بر

 و شاد،  جبارا   یریا گ مشم حد تا ها هورمو  کاهش نیا  یرو دیاکس

 ی ذر، ناانو  که دهد یم نشا  جه ینت نی. ااست داشته یدار یمعن شیافزا

 را گنااد  زیروفیه محور بر تاکسل یپاک  ریت ث است توانسته  یرو دیاکس

 یهااا هورمااو  کاااهش و هااا نیگنااادوتروپ سااح  کاااهش سااب  کااه

 ا یا فتاح ی محالعاه  در منانچاه . کناد  جبارا   اسات   شاد،  یدیاستروئ

 ساب   یرو دیاکسا  ناانو  با نر یها موش ماریت زین همکارا  و یدهکرد
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 جینتاا  ن یهمچنا (. 27) اسات  شاد،  FSHو  LH یسرم سح  شیافزا

 توانساته  یرو دیاکس نانو دهد یم نشا  یاحمد و زاد،ما یس  ی محالعه

 مخارب  یها واکنش برابر در یجنس یها هورمو  و ضهیب بافت از است

 دسات  باه  جینتاا (. 28) کناد  محافظت نیدرازیه لیفن مصرف از یناش

 دو باا  حاضار   پاژوهش  در هاا  هورماو   راتییتغ زا یم یبررس از آمد،

 .دارد یتوان هم گفته شیپ ی محالعه

 

 یریگجهینت

 یپااک   گارو،  در شد، یریگ انداز، یها شاتص دار یمعن شیافزا  یاورک  به

  یرو دیاکسا  ناانو  کاه  اسات  نیا دیمؤ  یرو دیاکس نانو ی اضافه به تاکسل

  بافاات   یقااو  یدانیاکساا  یآنتاا  عاماال  کیاا  عنااوا   بااه  توانااد  یماا

 

 محفاتات  تاکسال  یپاک  اثر از یناش ویداتیاکس یها  یآس مقابل در را ضهیب

 یریج اوگ  تستوساترو   کااهش  و گیدیل یها س ول ریم و مرگ از و دینما

 کااربرد  ی ناه یزم در یدیا جد دگا،یا د تواناد  یم پژوهش  نیا یها افتهی .کند

 باه  یابی دست یبرا ذرات  نانو نیا و آورد فراهم یدرمان یمیش در نانوذرات

 .شوند انتخاب شرفتهیپ و با تر یدرمان بازد،

 

 یقدردان و تشکر

 ی شاامار، بااه ارشااد یکارشناساا ی نامااه ا یااپا اساااس باار مقالااه نیااا

 نی. باد اسات  شاد،  هیته اصفها  مرکز نور ا یپ دانشگا، 814/11/1313

 یاریا  پاژوهش  نیا ا انجاا   در را ماا  کاه  یهمکااران  ی هیک  از  ه یوس

 .گردد یم یقدردان و تشکر نمودند 
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Abstract 
Background: Paclitaxel is used in chemotherapy to treat cancers of the breast, ovary, lung, bladder, prostate, 

and testes. Considering the role of nano-zinc oxide antioxidant in anti-inflammatory processes, in this study, we 

used nano-zinc oxide for protective effect on spermatogenesis in adult male rats. 

Methods: 18 Wistar adult male rats with a mean weight of 250 g were divided 3groups under a standard diet. 

Then, control group was intraperitoneally treated with normal saline, second group with paclitaxel (3 mg/kg), 

and the third with paclitaxel and nano-zinc oxide (5 mg/kg). 48 days after the treatment, the rats were sacrificed 

without pain by C2O, and blood and testicular tissue samples were prepared. The levels of testosterone, 
luteinizing hormone (LH), and follicle-stimulating hormone (FSH) were determined. Using hematoxylin and 

eosin staining, germinal cells were counted using samples randomly. One way ANOVA and Duncan tests were 

used for data analysis at the statistical significant level of P < 0.05.  

Findings: The mean serum levels of testosterone, LH, and FSH hormones, and the number of germinal cells in 

testicular tissue decreased in the group treated with paclitaxel compared to the control group. The above indices 

improved in the group treated with paclitaxel and nano-zinc oxide compared to the paclitaxel-treated group 

Conclusion: It seems that consumption of paclitaxel with impression on male germ cells result in decrease in 

spermatogenesis process. Using of the nano-zinc oxide as protective factor can compensate negative effects 

caused by paclitaxel on germ cells and the process of spermatogenesis. 
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