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چکیده
در مطالعۀ حاضر ،اثر نانوذرات اکسید روی بر عملکرد تولیدمثلی بلدرچین نر ژاپنی بررسی گردید .در این تحقیق ،از  100قطعه
بلدرچین ژاپنی در قالب یک طرح کامالً تصادفی در پنج تیمار استفاده و برای هر تیمار پنج تکرار در نظر گرفته شد .هر تکرار
شامل سه قطعه بلدرچین ماده و یک قطعه بلدرچین نر بود .این آزمایش در 20هفته اجرا گردید .تیمارهای آزمایشی شامل
کنترل منفی(0و ،)0کنترل مثبت( 30و  60میلیگرم اکسید روی تجاری در کیلوگرم) و سطوح مختلف نانوذرات اکسید
روی(10و 20میلیگرم در کیلوگرم) 30( ،و  60میلیگرم در کیلوگرم) و ( 90و 180میلیگرم در کیلوگرم) به ترتیب برای دورۀ
رشد( 0تا  42روزگی) و تولید( 42روزگی تا  20هفتگی) بودند .نتایج آزمایش نشان داد که عدم وجود مکمل روی ،سبب کاهش
معنی دار وزن بدن ،وزن بیضه ،تولید اسپرم روزانه و غلظت تستوسترون سرم بلدرچین نر گردید( .)P< 0/05مصرف 180میلی-
گرم نانوذرات اکسید روی در کیلوگرم موجب افزایش اسپرم تولیدی روزانه ،غلظت سرمی تستوسترون و وزن بدن پرنده
گردید( .)P< 0/05تفاوت معنیداری برای عملکرد تولیدمثلی و غلظت تستوسترون بلدرچینهای گروه کنترل مثبت و
بلدرچینهای دریافتکنندۀ 20میلیگرم در کیلوگرم نانوذرات اکسید روی مشاهده نشد .افزایش مقدار نانوذرات اکسید روی تا
 180میلیگرم در کیلوگرم منجر به افزایش عملکرد تولید مثلی در بلدرچین ژاپنی نر گردید .بهطورکلی ،مصرف 20میلیگرم
در کیلوگرم نانوذرات اکسید روی باعث بهبود عملکرد تولیدمثلی بلدرچینهای نر میگردد و لذا میتواند جایگزین مناسبی
برای سطح 60میلیگرم در کیلوگرم اکسید روی تجاری در جیره باشد.
کلمات کلیدی :اسپرم تولیدی روزانه ،بلدرچین ژاپنی ،تستوسترون ،نانو ذرات اکسید روی.
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Abstract
In present study, the effect of zinc oxide nanoparticles (ZnO NP) on reproductive performance of male Japanese quail was
studied. In this study, one hundred Japanese quails were used based a completely randomized design in 5 treatments and
each treatment was repeated 5 times. Each repeated included three females and one male quails. The experiment was
performed during 20 weeks. Experimental treatments included negative control (0 and 0 mg/kg), positive control (30 and
60 mg/kg commercial zinc oxide) and different dietary levels (10 and 20 mg/kg), (30 and 60 mg/kg) and (90 and 180
mg/kg) of ZnO NP respectively during growth ((from day one to day 42 of age) and production (from day 42 of age to
week 20 of age) periods. The results showed that lack of dietary Zn causes the decreased body weight, testis weight, daily
sperm production and serum testosterone concentration (P<0.05). The consumption of 180 mg/kg of nanoparticles
increases the daily sperm production, serum testosterone concentration and body weight of the birds (P<0.05). There were
no significant differences between the positive control and the quails fed 20 ml/kg of ZnO NP for reproductive
performance and testosterone concentration. Increasing the ZnO NP level to 180 mg/kg leads to significant increase of
reproductive performance in male Japanese quail. In conclusion, the consumption of the 20 mg/kg of ZnO NP causes the
improved reproductive performance of male quails and hence can be a good replacement for 60 mg/kg of commercial zinc
oxide in the diet.
Key words: daily sperm production, Japanese quail, testosterone, zinc oxide nanoparticles.

مقدمه
1

 شیمیایی و زیستی منحصربهفرد و در اندازههای بسیار،نانوفناوری علمی است که با مواد و ساختارهای دارای خصوصیات فیزیکی
 ذرات در ابعاد یا اندازۀ نانو به دلیل برخورداری از پتانسیل کاربردی باال.)Ramsden., 2005( نانومتر) سر و کار دارد100  تا1(کوچک
 داروسازان و میکروبشناسان توانستهاند اهداف، پزشکان، مهندسان، دانشمندان،توجۀ زیادی را به خود جلب کردهاند و با بهکارگیری آن
 مطالعات اخیر نشان داده.)Arora et al., 2008( درهای جدیدی در علوم و بهداشت باز کنند،خود را در سطح مولکولی پیگری نموده
 با سیستمهای زیستی واکنش دهند و به همین دلیل، وارد اندامهای هدف شده،است که نانوذرات به آسانی از غشای سلولی عبور کرده
 توانایی نانوذرات برای عبور مؤثر، با این حال شماری از مطالعات.)Makhluf et al., 2008(ممکن است برای سلولهای زنده سمی باشند
، عنصر روی.)Braydich-Stolle et al., 2005(از سدهای زیستی از جمله سدهای محافظتکننده از بافتهای تولیدمثلی را نشان دادهاند
 نوع آنزیم و سایر اعمال حیاتی بدن از300  این عنصر در عملکرد بیش از.عنصری کم مصرف و ضروری برای تمام موجودات زنده است
) و به دلیل داشتن وظایفYang et al., 2009( نقش داردDNA  دفاع در برابر رادیکالهای آزاد و تکثیر و بازسازی،RNA قبیل رونویسی
- نقش کلیدی روی ناشی از حضور آن به.)Croteau et al., 2011( باید به صورت روزانه به جیرۀ حیوانات افزوده شود،متابولیک فراوان
 مطالعات حاکی از آن است که.)Lewis-Jones et al., 1996(عنوان بخش حیاتی آنزیمهای درگیر در تولید هورمونهای جنسی است
. مورفولوژی دم اسپرم و تحرک اسپرم ایفا میکند،عنصر روی نقش کلیدی در پایداری غشاء و خصوصیات مکانیکی فیبرهای ضمیمه
 در انقباض و تنظیم انرژی فسفولیپیدهای آن نقش دارد و بنابراین تأثیر مستقیمی بر تحرک، بودهATP همچنین عنصر روی در ارتباط با
 یکی از عواملی است که باعث خاصیت ضدباکتریایی، همچنین وجود عنصر روی در منی.)Lewis-Jones et al., 1996(اسپرم دارد
، در مورد نقش ضروری عنصر روی بر میزان تولید اسپرم.)Lewis-Jones et al., 1996(پالسمای منی و زندهمانی اسپرمها میشود
1
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گزارش شده است که روی عنصری ضروری برای تقسیم سلولی و تولید اسپرم سالم است( .)Amem and Al-Daraji, 2011bبهنظر می-
رسدکه عنصر روی مهمترین عنصر معدنی مورد نیاز برای عملکرد جنسی پرندگان نر باشد .عنصر روی برای متابولیسم تستوسترون ،رشد
بیضه ها ،تولیداسپرم ،تحرک آن ،تعداد آن و نیز کاستن استروژن مازاد در بافتهای تولیدمثلی جنس نر مورد نیاز است(Amem and Al-
 .)Daraji, 2011bمشخص شده است که عنصر روی برای سنتز پروژسترون مورد نیاز بوده ،کمبود آن منجر به تولید پروالکتین مازاد می-
شود( .)Brown and Pentlan, 2007عنصر روی به حفاظت مواد ژنتیکی یا کروماتین موجود در  DNAدر هستۀ سلول اسپرم کمک می-
کند .وجود این ساختارها برای ایجاد باروری مناسب توسط اسپرم ضروری است .مشخص شده است که عنصر روی برای افزایش میل
جنسی و توان آن در جنس نر نقش مهمی دارد( .)Balasubramanian et al, 2010استفاده از غلظتهای باالی روی در مایع رقیقکنندۀ
اسپرم در خروسمی تواند منجر به مرگ اسپرم شود و باروری را به شدت کاهش میدهد( .)Barber et al., 2005استفاده از مکمل روی در
جیرۀ خروسهای مادرگوشتی سبب افزایش حجم انزال ،بهبود کیفیت منی ،افزایش معنیدار غلظت هورمونهای استروژن و پروژسترون،
تحرک اسپرمها و همچنین کاهش درصد اسپرمهای غیرطبیعی یا مرده و نیز کاهش ناهنجاریهای آکروزوم اسپرم میشود .بنابراین
افزودن روی به جیرۀ خروسهای مادرگوشتی میتواند سبب بهبود عملکرد تولیدمثلی خروسها و در نهایت کل گله گردد( Amem M
 .) and Al-Daraji, 2011a, b, cعنصر روی دارای نقش مهمی در تقسیم سلولی است و این نقش در رابطه با تولید اسپرم بسیار حیاتی
است .روی در متابولیسم تستوسترون نیز دارای نقش مهمی است و به دلیل نقش در فعالیت آنتی اکسیدانی و ممانعت از فعالیت آنزیم
 DNAasesمیتواند سبب افزایش زندهمانی اسپرمها در مایع منی پس از انزال گردد(.)Amem and Al-Daraji, 2011d
با توجه به تولید روز افزون نانوذرات اکسید روی و کاربردهای مفید آن در سیستمهای زیستی ،تاکنون مطالعات کمی در زمینۀ اثرات
جانبی این مواد بر بدن جانداران صورت گرفته است .استفاده از نانواکسیدروی در جیرۀ جوجههای گوشتی توانسته است سبب افزایش
عملکرد تولید و همچنین افزایش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در خون این جوجهها شود( .)Tian et al., 2009از عوامل
ضدمیکروبی غیرآلی میتوان به اکسید برخی فلزات مانند دی اکسید تیتانیوم ،اکسیدروی ،اکسیدمنیزیم و اکسید مس اشاره کرد که
استفاده از آنها به عنوان عوامل ضدمیکروبی در تحقیقات مختلف توصیه شده است .همچنین ،از اینگونه مواد بهعنوان عوامل ضدمیکروبی
ایمن برای انسان و حیوانات ذکر شده است( .), 2010Dastjerdi and Montazerبا توجه به ایمن بودن نانوذرات اکسید روی برای انسان،
حیوانات و محیط زیست ،همواره توجۀ زیاد در راستای شناسایی قابلیتهای جدید این ماده در تغذیۀ دام و طیور و همچنین اثرات
فیزیولوژیک آن بهخصوص بر روی باروری جنس نر و ماده وجود داشته است(.)Dastjerdi and Montazer, 2010
هدف از انجام این تحقیق ،ارزیابی اثرات استفاده از مقادیر مختلف نانوذرات اکسیدروی در جیرۀ غذایی بر فعالیت تولیدمثلی در مدل
حیوانی بلدرچین در شرایط آزمایشگاهی بود.

مواد و روشها
برای انجام این آزمایش 600 ،قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی یک روزه از مزرعه جوجهکشی بلدرچین خریداری شد و از روز اول بهطور
تصادفی در  5گروه تیماری(بر روی بستر) توزیع گردیدند .هر تیمار دارای پنج تکرار بود .مقدار روی موجود در جیرۀ دورۀ رشد(42-0
روزگی) تیمارهای مختلف به ترتیب صفر(کنترل منفی) 30 ،میلیگرم در کیلوگرم اکسید روی تجاری(کنترل مثبت)  30 ،10 ،و  90میلی-
گرم در کیلوگرم جیرۀ نانوذرات اکسید روی بودند .پس از  42روز پرورش 100 ،قطعه بلدرچین در  5تیمار و  5تکرار برای هر یک(شامل 3
قطعه بلدرچین ماده و  1قطعه بلدرچین نر) در  25قفس انفرادی توزیع شدند .دسترسی پرندگان به آب آزاد بود ،ولی خوراک کنترل شده
روزانه  2بار توزیع شد .جیرۀ دورۀ رشد( 42روز) و تولید( 5ماه) بر پایۀ سویا و ذرت و مطابق احتیاجات مواد مغذی توصیه شده
توسط( NRC )1994تنظیم گردید(جدول.)1
گروههای مختلف آزمایشی در دورۀ تولید ،شامل گرو ه کنترل منفی(فاقد هر گونه مکمل روی) ،گروه کنترل مثبت(حاوی 60میلیگرم
در کیلوگرم جیرۀ اکسید روی تجاری) و گروههای دریافتکنندۀ سطوح مختلف نانو ذرات اکسید روی( 60 ،20و  180میلیگرم نانوذرات
اکسیدروی) در جیره بودند .مقدار روی جیرههای غذایی تیمارهای مختلف آزمایشی با استفاده از دستگاه جذب اتمی 2اندازهگیری
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گردید(جدول .)2نانوذرات اکسید روی مصرف شده در این آزمایش ساخت کشور اسپانیا 3که به صورت پودر سفید رنگ ،بدون بو ،با درجۀ
خلوص  99/98درصد از شرکت نوترینو -تهران خریداری شد .با ارسال نمونۀ نانوذرات اکسید روی به مؤسسۀ متالورژی تهران ،اندازۀ ذرات
در محدودۀ 35 – 30نانومتر اندازهگیری شد(شکل .)1
جدول : 1اجزای خوراکی و ترکیبات مواد مغذی جیرۀ غذایی
اجزاء خوراکی()%

دورۀ رشد( 7تا  34روزگی)

دورۀ تولید( 33تا  791روزگی)

ذرت

34/99

31/34

کنجالۀ سویا

36/16

34/67

روغن سویا

4/46

6/76

دی کلسیم فسفات

7/37

7/44

کلسیت

0/443

2/24

0/332

0/320

نمک
7

0/420

*4

0/420

0/420

دی -ال میتونین

0/774

0/400

ال -لیزین

0/744

0/730

مکمل ویتامینی
مکمل معدنی

0/420

مواد مغذی محاسبه شدۀ جیره
انرژی قابل متابولیسم()Kcal/kg

3000

3000

پروتئین خام %

43/26

47/72

لیزین()%

7/30

7/00

متیونین()%

0/20

0/32

متیونین +سیستئین()%

0/12

0/10

کلسیم()%

0/40

4/20

فسفر قابل دسترس()%

0/30

0/32

 7هرکیلوگرم مکمل ویتامین سارال حاوی :ویتامین 3600000 Aواحد بین المللی  ،ویتامین 400000D3واحدبین المللی ،ویتامین 1400 Eواحد بین المللی 140B1 ،میلی-
گرم  4630 ،میلیگرم ویتامین 3000 ،B2میلیگرم اسیدپانتوتنیک 74000 ،میلیگرم اسیدنیکوتنیک 7400 ،میلیگرم ویتامین 300 ،B6میلیگرم اسیدفولیک 6 ،میلیگرم
ویتامین 30 ، ،B12میلیگرم بیوتین،کولین کلراید  700000میلی گرم وآنتی اکسیدان 30000میلیگرم.
 4هر کیلوگرم مکمل معدنی فاقد روی 32000 :میلیگرم سولفات منگنز 34000 ،میلیگرم سولفات آهن 4600 ،میلیگرم سولفات مس 200 ،میلیگرم ید 40 ،میلیگرم
سلینیوم.
*جهت تهیۀ جیرۀ حاوی  60میلی گرم در کیلوگرم اکسید روی تجاری ،با توجه به نسبت وزن مولکولی عنصر روی( )M=65به وزن مولکولی اکسید روی( )M=81که
حدود  47/3درصد و درجۀ خلوص اکسید روی تجاری خریداری شده از شرکت سارال کردستان که  71/2درصد بود ،با محاسبات انجام شده مقدار  340میلیگرم از آن
به یک کیلوگرم جیره اضافه شد .برای تهیۀ جیرههای حاوی  60 ،40و  740میلی گرم در کیلوگرم از نانوذرات اکسید روی با درجۀ خلوص  99/94و نسبت وزنی عنصر
روی به اکسید روی ،به ترتیب  13/4 ،43/6و  447/3میلیگرم نانوذرات به یک کیلوگرم به جیره اضافه شد.
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جدول :2مقادیر روی فرموله شده و واقعی اندازهگیری شده در جیرۀ دورۀ تولید بلدرچین با روش جذب اتمی(کیلوگرم /میلیگرم )
مقدار روی محاسبه شده در جیرۀ پایه

کنترل منفی

*60

**20

**60

**180

دورۀ رشد (  1-42روزگی)
دورۀ تولید (از 42روزگی تا 20هفتگی)
مقدار روی اندازهگیری شده در جیرۀ تولید

0
0
43/3

30
60
89/5

10
20
64/9

30
60
109/65

90
180
224/25

* حاوی اکسید روی تجاری ** ،حاوی نانو ذرات اکسید روی

برای تعیین میزان اسپرم روزانه( ،)Zdenka et al., 2013پس از جدا کردن و توزین بیضهها ،بیضۀ چپ در  50میلیلیتر محلول رینگر 33
درجۀ سانتیگراد قرار داده شد و به وسیله یک هموژنایزر ساده کامالً همگن شد .سپس میزان  10میکرولیتر از نمونه برداشته شده و روی
الم هموسیتومتر(توما) قرار داده شد و به کمک میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی  100شمارش شد .عمل شمارش هر نمونه  6بار تکرار شده
و سپس با استفاده از فاکتورهای تبدیلی مناسب و با استفاده از فرمول]×1000رقت×(تعداد اسپرمها در 400مربع کوچک)[ تعداد اسپرمها
در هر بیضه محاسبه شد .این مقادیر بهعنوان تعداد کل اسپرمها در بیضه بهدست آمد .حال باید این مقدار را به وزن بیضه تقسیم کرده تا
تعداد اسپرمها در هر گرم بیضه بهدست آید .از آنجایی که در بلدرچین ،رشد اسپرماتوزوئیدها تقریباً  2/69روز در حین اسپرماتوژنز طول
میکشد( ،)Whittow, 2000لذا مقادیر بهدست آمده برای تعداد اسپرم در هر گرم بیضه به  2/69تقسیم شد تا تولید کل اسپرماتوزوئید
برای یک روز بهدست آید.
جهت اندازهگیری غلظت هورمون تستوسترون خون ،در پایان دورۀ آزمایش(سن  20هفتگی) و قبل از کشتار نمونههای خونی از ورید زیر
بال تمامی بلدرچینها اخذ گردید .سپس سرم آنها با استفاده از سانتریفوژ( )Hermle-Z323Kآلمان با سرعت  3500دور در دقیقه و به
مدت 15دقیقه کامالً جدا گردید  .در ادامه با استفاده از سمپلر سرم برداشته شده و در میکروتیوبهای  2میلیلیتری ریخته شد.
میکروتیوبها بالفاصله به فریزر( )-20±2 ºcمنتقل گردید و تا انجام آزمایشها در فریزر نگهداری شدند .آنالیز نمونههای سرم خون توسط
آزمایش الیزا4و با استفاده از کیتهای اختصاصی GRDآلمان ،میزان تستوسترون سرم خون اندازهگیری شد.
به منظور بررسی بافتشناسی ،نمونههای بیضۀ راست جدا شده از بلدرچینهای نر ،به ظروف پالستیکی مخصوص حاوی محلول بافرفرمالین
 10درصد منتقل شد .مقاطع تهیه شده از نمونههای بافتی بیضه با روش ائوزین -نیگروزین رنگآمیزی شدند .برای هر تیمار تعداد  4یا 5
مقطع تهیه و بررسی شد .تراکم سلولهای اسپرمساز در لولههای سمینیفروس درجهبندی(درجۀ  1تراکم سلولی کم ودارای فضاهای خالی
بین زنجیرههای اسپرماتوژنز ،درجۀ  2تراکم سلولی متوسط و فضاهای خالی کمتر بین زنجیرههای اسپرماتوژنز ،درجۀ  3دارای کمترین
فضاهای بین زنجیرهای و تراکم سلولی زیاد) گردید ،بهطوری که این درجهبندی بین  1تا  3برآورد گردید .همچنین تعداد لولههای
سمینیفروس در پنج میدان میکروسکوپی با بزرگنمایی  400شمارش گردید.
دادههای حاصل از این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با  5تیمار و  5تکرار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .برای تجزیه و تحلیل
دادههای بهدست آمده ،از نرمافزار( )SAS2003طبق رویۀ  GLMو برای رسم نمودارها از نرمافراز  Excelاستفاده شد .مقایسۀ میانگینها
با استفاده از آزمون دانکن( )1955در سطح معنیدار  5درصد صورت گرفت.
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شکل  :1تصویر میکروسکوپ الکترونی نانوذرات اکسید روی(.)Scanning electron microscope

نتایج
تولید اسپرم روزانه :نتایج مقایسۀ میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر میزان تولید روزانۀ اسپرم و سایر فاکتورهای تولیدمثلی در جدول 3
نشان داده شده است .افزایش معنیداری در میزان تولید اسپرم روزانه در گروههای دریافتکنندۀ نانوذرات اکسید روی مشاهده
شد( .)P<0/05بهطوری که بلدرچینهای دریافتکنندۀ  180میلیگرم در کیلوگرم نانوذرات روی ،بیشترین تولید اسپرم را داشتند ،اما
بلدرچینهای گروه کنترل منفی(فاقد هر گونه مکمل روی در جیره) کمترین اسپرم تولیدی را داشتند .مقایسۀ میانگین شاخص گنادی
معیار(نسبت وزن بیضه به وزن بدن ،شاخصی برای ارزیابی عملکرد دستگاه تولیدمثل است) تحت تأثیر تیمارهای مختلف آزمایشی قرار
نگرفت(جدول .)3
نتایج مربوط به اثرات تیمارهای آزمایشی بر میزان غلظت هورمون تستوسترون در نمودار  1نشان داده شده است .همانگونهکه مالحظه می-
شود  ،غلظت هورمون تستوسترون نیز روندی مشابه با میزان تولید اسپرم روزانه را نشان داد و تفاوت معنیداری برای غلظت هورمون
تستوسترون سرم خون بین گروههای مختلف آزمایشی مشاهده گردید(.)P<0/05
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نمودار :1اثرات تیمارهای آزمایشی بر میزان غلظت هورمون تستوسترون در گروههای مختلف آزمایشی بلدرچین
نر(.)P<0/02

بلدرچینهای گروه کنترل منفی پایینترین سطح غلظت سرمی هورمون تستوسترون را نشان دادند و بلدرچینهای گروه دریافتکننده
 180میلی گرم در کیلوگرم نانواکسید روی در جیره ،باالترین سطح سرمی تستوسترون را داشتند .غلظت سرمی تستوسترون گروههای
کنترل مثبت و دریافتکنندۀ  20و  60میلیگرم نانوذرات باالتر از مقدار مربوط به گروه کنترل منفی بودند( ،)P<0/05اما تفاوت معنی-
داری بین غلظت سرمی این هورمون در بین گروههای مذکور وجود نداشت.
مقایسۀ مقاطع بافتشناسی نمونههای بیضۀ گروههای مختلف نشان داد که تراکم سلولی و زنجیرۀ اسپرماتوژنزی بیضۀ بلدرچینهای گروه
کنترل منفی دارای اختالف معنیداری با سایر گروههای آزمایشی است(شکل  .)2کاهش تراکم سلولی در لولههای سمینیفروس و وجود
فضاهای خالی در بین سلولهای زنجیرۀ اسپرماتوژنز ،سبب کاهش تراکم اسپرماتوزوئیدهای هستۀ کشیده در ناحیۀ مرکزی بسیاری از
مقاطع این لولهها در بیضههای گروه کنترل منفی نسبت به مقاطع بافتی بیضه بلدرچینهای سایر گروههای آزمایش مشاهده شد(شکل
 .)3همچنین افزایش بافت پیوندی بینابینی لولههای سمینیفروس در بیضۀ بلدرچینهای گروه کنترل منفی نسبت به سایر گروههای
آزمایشی ،یکی دیگر از یافتههای بافتشناسی بود(شکل .)3
بحث
در حال حاضر محصوالت جدید نانو بدون ارزیابی سمزایی یا اثرات مثبت آنها روی بافت یا سلولها استفاده میشوند( Braydich-Stolle,

 .)2005بنابراین درک دقیق مکانیسم های سمیت یا اثرات مثبت فیزیولوژیکی و مولکولی نانوذرات در سیستم تولیدمثلی ضروری است .در
این مطالعه اثر مثبت نانو ذرات اکسید روی بر عملکرد تولید مثلی بلدرچین نر ،شامل تولید اسپرم روزانه و تولید تستوسترون مشاهده شد.
گامتهای پستانداران و جنینهای در حال رشد بسیار آسیبپذیر هستند و بنابراین در محیطهای حفاظتشدهتری واقع هستند .با این
حال چندین مطالعۀ توانایی نانوذرات برای عبور مؤثر از سدهای بیولوژیکی از جمله سدهایی نشان دادهاند که از بافتهای تولیدمثلی
محافظت میکنند.
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جدول :3اثرات تیمارهای مختلف حاوی مکمل روی جیره(کیلوگرم /میلیگرم) بر وزن بدن و برخی شاخصهای تولید مثلی
در بلدرچین نر()Mean±SD
مقدار روی و نانوذرات روی جیره

b

212/3±31

وزن بدن(گرم)

b

وزن هر دو بیضه(گرم)

6/20±0/33

شاخص گنادی(درصد)

2/92±0/43
90/48±3/52c

(106اسپرم روزانه ×)

*60

کنترل منفی

253/3±41

ab

8/13±0/60

ab

ab
a

**20
236/5±35

3/64±0/36

**60
ab

243/3±25

ab

**180
a

300/4 ±28

ab

3/23±0/34

3/36±0/33

2/94±0/54
3/23±0/51
3/16±0/41
b
bc
92/12±4/63
91/08±3/36
92/16±2/33 b

3/12±0/39
94/30±2/25 a

* حاوی اکسید روی تجاری ** ،حاوی نانو ذرات اکسید روی ،کنترل منفی فاقد مکمل روی در جیره
 a, b, cمیانگینهای هر ردیف با حرف غیر مشترک دارای اختالف معنیدار هستند(.)P< 0/05

نشان داده شده است که نانوذرات مغناطیسی پس از تزریق داخل صفاقی در موش ،بهطور مؤوثری از سد خونی بیضهای عبور می-
کنند( .)Kim et al., 2006حضور نانوذرات پلی متیلمتاکریالت پس از خوراندن به رتها در بیضه تأیید شده است( Araujo et al.,
 .)1999ورود نانوذرات به داخل اسپرم نیز ثابت شده است( .)Makhluf et al., 2006;2008این پژوهشگران نشان دادند که جنبایی و
توانایی واکنش آکروزومی سلولهای اسپرم گاو به وسیلۀ حضور نانوذرات آهن تحت تأثیر قرار نگرفته است .اسپرم پرندگان حاوی مقدار
زیادی از اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه در غشا پالسمایی است که همین امر دلیل اصلی حساسیت آنها به آسیبهای ایجاد
شده توسط پراکسیداسیون لیپید است( .)Surai et al., 1998مشخص شده است که عنصر روی بهطور غیرمستقیم از طریق غدۀ هیپوفیز
بر هورمونهای گنادوتروپیک تأثیر میگذارد( .)Brown et al., 1975اگرچه منی حاوی مقدار زیادی روی است ،اما ارتباط بین کیفیت
اسپرم و عنصر روی هنوز بهدرستی شناخته نشده است .دم اسپرم ،محل تجمع عنصر روی است .مطالعات حاکی از آن است که عنصر روی
نقش کلیدی در پایداری غشاء و خصوصیات مکانیکی فیبرهای ضمیمه ،مورفولوژی دم اسپرم و تحرک اسپرم ایفا میکند.

A

B

شکل .2مقاطع بافت بیضۀ بلدرچین نر :A .تیمار دریافتکنندۀ  740میلی گرم در کیلوگرم جیرۀ نانوذرات اکسید روی :B ،گروه
کنترل منفی(فاقد مکمل روی در جیره) .رنگآمیزی هماتوکسیلین -ائوزین .مقیاس=  400میکرومتر.
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A

B

شکل .3مقاطع لولههای سمنیفروس در بیضۀ بلدرچین نر :A .تیمار دریافتکننده  740میلی گرم در کیلوگرم جیرۀ نانوذرات اکسید روی:B ،
گروه کنترل منفی(فاقد مکمل روی در جیره) .رنگآمیزی هماتوکسیلین -ائوزین .مقیاس=  40میکرومتر.
عالمت ستارۀ سفید تراکم سلولهای اسپرماتوزوا را در مرکز لولههای سمنیفروس را نشان میدهد .عالمت ستارۀ سیاه فضاهای خالی در داخل
لولهها و در بین زنجیرۀ اسپرماتوژنز نشان میدهد .عالمت فلش دو طرفه نشاندهندۀ فضاهای بین لولههای سمنیفروس را نشان میدهد که توسط
بافت پیوندی اشغال میگردد و عمالً سطح تولید سلولهای جنسی را کاهش میدهد .فلش ساده در هر دو اسالید سلول لیدیگ را نشان می دهد.

همچنین نشان داده شده است که عنصر روی در ارتباط با  ATPبوده ،در انقباض و تنظیم انرژی فسفولیپیدهای آن نقش دارد و بنابراین
تأثیر مستقیمی بر تحرک اسپرم دارد .در این راستا گزارش شده است که با افزودن 110میلیگرم بر لیتر سولفاتروی به مایع منی
بوقلمون در شرایط آزمایشگاهی ،میتوان مانع مصرف اکسیژن توسط اسپرمها شد ،ولی بر میزان باروری اسپرم تأثیری نداشت( Bakst,
 .)1998بنابراین میتوان نتیجه گرفت که عنصر روی در اسپرم بوقلمون بهعنوان مهارکنندۀ تحرک اسپرم عمل کرده ،از این طریق باعث
افزایش زندهمانی اسپرم در زمان ذخیره در توبولها میشود .تولید اسپرم روزانه ،همبستگی مثبتی با اندازه بیضه دارد .بهطور معمول،
خروسهای با جثۀ بزرگتر ،بیضههای بزرگتری دارند و اسپرم بیشتری تولید میکنند(معمار و ضمیری .)1384 ،افزودن مکمل روی-
متیونین ،افزون بر نیازهای غذایی توصیه شده توسط )1994(NRCبه جیرۀ بلدرچین ژاپنی ،تغییری در میزان تولید تخم بلدرچین ،وزن
تخم و ضریب تبدیل خوراک مشاهده نکردند ،اما باعث افزایش  3/96درصدی میزان باروری شد( .)Namra et al., 2009این محققان
نتیجه گرفتند که افزایش باروری ناشی از افزایش عنصر روی در جیره ،ناشی از بهبود کیفیت تخم مرغ و کیفیت باالتر منی بوده که منجر
به افزایش بازدهی تولیدمثلی در بلدرچینهای نر شده است .در آزمایشهای دیگر نشان داده شده است که افزودن عنصر روی)100میلی-
گرم برکیلوگرم جیره) باعث بهبود نرخ باروری میشود( .)Abdel-Galil and Abdel Samad, 2004گزارش شده است که استفاده از
غلظتهای صفر 80 ،40 ،و  120میلیگرم بر کیلوگرم جیره از نانوذرات اکسید روی در جوجههای گوشتی باعث افزایش عملکرد معنیداری
در دز 40میلیگرم گردید( .)Tian et al., 2009همچنین آنها با تغذیۀ دز 40میلیگرم نانو ذرات اکسید روی به جوجههای گوشتی ،شاهد
افزایش معنیدار فعالیت آنتیاکسیدانی بهخصوص گلوتاتیون پراکسیداز در روزهای  21و  42دورۀ آزمایش بودند(.)Tian et al., 2009
همچنین در آزمایشی دیگر بر روی موش و با استفاده از سطح  5گرم درکیلوگرم خوراک اکسیدروی به همراه نانوذرات آهن و منیزیم
گزارش شد که میزان فعالیت الکتاتدهیدروژناز سرم خون کاهش یافت( .)Chang et al., 2006نتایج این پژوهش نشان میدهد که عدم
وجود مکمل روی در جیره به طور مشخص و معنیداری سبب کاهش عملکرد تولیدمثلی گردید و صرف وجود روی در اجزاء جیره نتوانسته
است نیازهای بدن برای یک فعالیت تولید مثلی معمول را در بلدرچین نر را فراهم آورد .وجود مکمل روی به شکل معمول و تجاری اکسید
روی( 60میلیگرم در کیلوگرم جیره) توانسته است که نیازهای پرنده نر را تأمین و به طور مشخصی موجب افزایش معنیدار فراسنجههای
تولید مثلی گردید .تمامی این یافتهها با یافتههای سایر محققین مذکورکامالً تطابقت داشته و ضرورت وجود مکمل روی در جیره را به طور
مشخصی تأیید مینماید .در تحقیق اخیر از شکل نانوذرات روی بهعنوان مکمل روی استفاده گردید .استفاده از نانوذرات اکسیدروی در
مقادیر پیشنهاد شده در آزمایش اخیر توانست تولید اسپرم روزانه و غلظت هورمون تستوسترون خون را افزایش دهد .لذا استفاده از مکمل
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- مقایسۀ میانگینها گروه. نیازهای اولیه عنصر روی را برای فعالیتهای متابولیسمی و تولیدمثلی را تأمین مینماید،روی به شکل نانوذرات
های دریافتکنندۀ نانوذرات و گروه کنترل مثبت نشان می دهد که کاهش مقدار مورد نیاز عنصر روی تا یک سوم مقدار پیشنهاد شده در
 در تفسیر این یافته میتوان این گونه بیان. هیچگونه کمبودی را نشان نداده است و تأثیری بر سایر فراسنجهها نداشته استNRC جدول
 همچنین دلیل.نمود که نانو ذرات دارای سطح بیشتری جهت واکنشهای متابولیسمی داخل بدن نسبت به ترکیبات فرم معمول هستند
 میزان جذب آنها نیز به مقدار زیادی، به راحتی از سدهای مختلف بافتی از جمله مخاطات گوارش عبور کرده،کوچک بودن سایز نانوذرات
 مقدار مورد نیاز به افزودن به جیره را کاهش میدهد و به نظر پژوهشگران مطالعۀ، لذا کاربرد نانوذرات به صورت مکمل.افزایش می یابد
 نیز میتواند احتیاجات پرنده را تأمین کند که البته نیازNRC  کاهش این مقدار تا یک صدم و یک هزارم مقدار پیشنهادی جدول،حاضر
Kim et al., ( این نتایج برخالف نتایج دیگر پژوهشگران در رابطه با استفاده از نانوذرات در موش.به تحقیقات بیشتری خواهد داشت
 لذا. دلیل این امر شاید گونه پرنده استفاده شده در آزمایش اخیر است.) استBraydich-Stolle, 2005() و برخی پستانداران2006
سطوح استفاده از نانو ذرات در این آزمایش بر روی بلدرچین نه تنها عوارض جانبی به دنبال نداشته است بلکه دارای اثرات مثبت بوده است
.و باعث بهبود عملکرد تولیدمثلی در مقادیر باالی استفاده از نانوذراتروی شده است
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