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 NMRIموش نژاد  جنین بر بافت بیضه MgOمنیزیم  مطالعه ی اثر مقایسه ای نانواکسید

 
 پارسه کبری *1معصومه عشریه ، 2بابایی مضان خانر ، 1

 شهر قائم واحد اسالمی آزاد دانشگاه تکوینی، و سلولی ارشد، علوم جانوری زیست کارشناس -1

 شهر قائم واحد اسالمی آزاد دانشگاه مولکولی، و سلولی زیست گروه استادیار، -2

 

.oshrieh92@gmail.commEmail:  
19112249212 

 چکیده:

 زایشافتبدیل شده است که با سمیت نانوذرات اکسید فلزی برای موجودات زنده به نگرانی برای دانشمندان و عموم مردم  مقدمه:

 هدف. ود داردقرارگرفتن نانوذرات وج معرض در با های مرتبطبیماری درمان یافتن احتمال بیشتری برای، مداوم دانش و مطالعه

این  روش کار: در دوران جنینی است. NMRIمنیزیم بر بافت بیضه ی موش نژاد  اکسید نانوذره اثر سمیت بررسی مطالعه این

سر موش ماده که با نانو اکسید منیزیم در شرایط استاندارد نوری تیمار شدند، انجام شد. موش ها با وزن  31مطالعه تجربی بر روی 

گروه تیمار تقسیم شدند و به موش های گروه تیمار، نانو اکسید منیزیم با  4گروه شامل یک گروه کنترل و  1به گرم  31±3متوسط 

پس از زایمان بیضه های نوزادان نر جدا و بافت . میلی گرم بر کیلوگرم بطریق درون صفاقی تزریق شد 21،11،111،111غلظت های 

  spssماری آنتایج حاصله توسط برنامه   .های سلولی بررسی شدسیبو آات وارده صدمو  ها جهت مطالعات بافتی رنگ آمیزی شدند

نتایج حاصل از این تحقیق  یافته ها: گرفته شد.ر دار در نظمعنی P≤0/05اختالف در سطح احتمال  تحلیل قرارگرفته وو  مورد تجزیه

د ضه و متالشی شدن سلول ها اتفاق افتاده است. نانوذره اکسینشان داد که در اثر تزریق نانوذره اکسید منیزیم آسیب سلولی بافت بی

منیزیم باعث سقط جنین نشد اما با بررسی بر روی بافت بیضه نوزاد و بررسی آنالیز آماری مشخص گردید که میانگین تعداد سلول 

آلبوژینه ی پایه و ضخامت تونیکاهای اسپرماتوگونی و سرتولی کاهش یافته است و آسیب به سلول های بیضه باعث از بین رفتن غشا

نتایج حاصل از این تحقیق اثبات کرد که نانوذرات اکسید منیزیم بر شکل گیری و تشکیل بافت بیضه به  بحث و نتیجه گیری:شد. 

 دلیل تزریق نانوذره در دوران بارداری تاثیر گذاشته است.

 

 نانو اکسید منیزیم ،NMRIاد سپرماتوگونی، سرتولی، تونیکاآلبوژینه، موش نژا کلمات کلیدی:
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