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 چکیده

تغییرات آهن بر  اتبررسی اثر نانوذر ،حاضرمطالعه  از هدف

شده با ایزونیازید تخمدان در موش های تیمار هیستوپاتولوژیک

به طور  ،سر موش صحرایی ماده بالغ 01. در این تحقیق است

تایی تقسیم شدند؛ گروه کنترل )بدون تیمار(،  2گروه  0تصادفی به 

 1سرم فیزیولوژی(، گروه تجربی  mg/kg2/1گروه شاهد )روزانه 

(mg/kg01  گروه تجربی ،)2داروی ایزونیازید به صورت خوراکی 

رتیب تبه و داروی ایزونیازید به صورت خوراکی  mg/kg01) 9و 

به صورت  نانوذرات آهن mg/kg201 و  mg/kg101همراه به 

د. شروز متوالی تزریق  12 ،نانوذرات درون صفاقی( دریافت کردند.

پس  د.شساعت، نانوذرات ذر ترکیب با ایزونیازید تزریق  21بعد از 

تشریح و تخمدان آنها  ها گروهروز موش های تمام  10از گذشت 

نتایج نشان  % قرار داده شدند.11خارج و در فرمالین  همطالع برای

کاهش فولیکول بدوی،  ،ایزونیازید کننده دریافتدهد، در گروه می

 الیه و چندالیه(، ثانویه، گراف و جسم زرد مشاهده شداولیه )تک

(10/1>P.)  ایزونیازید و نانواکسید آهن کننده دریافتدر گروه 

نویه و گراف دارای افزایش معنادار و ( تعداد فولیکول بدوی، ثا101)

تعداد فولیکول بدوی،  (201) در گروه ایزونیازید و نانواکسید آهن

الیه، ثانویه و گراف دارای افزایش معناداری نسبت به گروه اولیه تک

با توجه به مطالب ذکر  (.P<10/1) دهندایزونیازید از خود نشان می

سبب تخریب بافت  انیبه علت خاصیت اکسید شده، ایزونیازید

 کننده خود شده است و نانواکسید آهنهای دریافتتخمدان در گروه

تا حدودی این عوارض را  اکسیدانی خود به واسطه خاصیت آنتی

 کاهش داده است. 

 

های تخمدانی، نانوذره آهن، ایزونیازید، فولیکول کلیدی: هایواژه

 موش صحرایی.
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Abstract 
This study investigated the effect of Iron 

nanoparticle on the ovary tissue lesion in the mice 

treated by isoniazid. Fifty full-grown female rats 

were randomly divided into five groups of eight 

rats. The control group received no treatment; the 

witness group received intrapertoneally (i.p.) 

isoniazid (50 mg/kg/bw, orally), group 2, group 3, 

and group 4 received 50 mg/kg isoniazid in 

combination with 150 and 250 mg/kg/bw 

respectively. Nanoparticles were intrapertoneally 

injected during 12 consequent days. After 24 

hours, the nanoparticles in combination with 

isoniazid were injected to the rats again. After 15 

days, all groups were dissected and their ovaries 

were taken out to be microscopically tested and 

they were left in ten percent formalin. The findings 

indicated the decrease of primary and secondary 

follicle (one and several layer), graph and yellow 

material in the group which received isoniazid 

(P>0.05). The group which received isoniazid and 

Nano ferrous oxide (150) showed a significant 

increase in primary and secondary follicles and 

graph. Also, in the isoniazid and Nano ferrous 

oxide (250) group, the  primary (one layer),  

secondary and graph follicles showed a significant 

increase level compared to the isoniazid group 

(P>0.05). In conclusion, isoniazid had destroyed 

the ovary tissue in the groups receiving it. 

However, Nano ferrous oxide, due to its 

antioxidant effects, relatively decreased such an 

effect.  

 

Keywords: Nano Ferrous Oxide, Isoniazid, Ovary 

Follicles, Rat.  
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 مقدمه
داروی ایزونیازید که به عنوان یک داروی مؤثر به طور 
معمول برای درمان بیماری سل مورد استفاده قرار 

های ندامگیرد، یک عامل توکسیک قوی بر دیگر ا می
اختالالت  ،رود. لذا تجویز آنبدن )کبد( به شمار می

های مختلف انداممتعدد متابولیک و مورفولوژیک را در 
(. Mahajeri et al., 2012کند )بدن )کبد( ایجاد می

های اکسیداتیو ناشی از ایزونیازید به تشکیل  آسیب
های بسیار فعال اکسیژن که باعث پراکسیداسیون  گونه

ند، شو میلیپیدی و تخریب و آسیب غشاهای لیپیدی 
در (. Georgieva et al., 2004)د شو مینسبت داده 

که ایزونیازید به دلیل  شدهنیز بیان  مطالعات دیگر
های سبب اتصال متابولیت ،خاصیت بیوترانسفورماسیون

د که منجر شو میی بدن ها بافتفعال اکسیژن به سایر 
 (.Georgieva et al., 2004د )شو میبه آسیب بافتی 

های های آزاد حاصل از واکنش متابولیترادیکال
های سوپر اکسید یکالایزونیازید با اکسیژن یا واکنش راد

با پراکسید هیدروژن باعث پراکسیداسیون لیپیدهای 
 اعـراشبـرب غیـای چـدهـن اسیـایی و همچنیـغش
ل ـه تشکیـر بـه منجـت کـده اسشـوپالسمی ـسیت

پراکسیدهای لیپیدی و از بین رفتن تمامیت غشاء سلول 
از (. Naik, 2003) دشو میو در نهایت آسیب بافتی 

های تدافعی در برابر  که ایجاد مکانیسم شده طرفی بیان
های گلوتاتیون احیا سبب ایجاد سمیت در  واکنش

 ,.Tasduq et alشود ) ی مختلف بدن )کبد( میها بافت

های اکسیژن فعال در  مقدار متعادل گونه (.2005
مدوالسیون، طیف وسیعی از عملکردهای فیزیولوژیکی 

استروئیدوژنز تخمدان، باروری از قبیل بلوغ تخمک، 
ت و ـل بالستوسیـی، تشکیـگزینگذاری، النهکـتخم

 ,.Zhang et al) دـت دارنـم زرد شرکـرد جسـعملک

بیان شده که وجود میزان باالی  ،اما در مطالعات (؛2005
ROS  ی تخمدان موجب از بین رفتن ها فولیکولدر
آنتی اکسیدانی مایع فولیکولی شده و به طور  دستگاه

 Sekhonرساند ) ستقیم به اووسیت )تخمک( آسیب میم

et al., 2010 .)اکسیدان به یـواد آنتـن مـیافت ،نـبنابرای

ازید الزم و ضروری ـوارض ایزونیـش عـور کاهـمنظ
. امروزه استفاده از نانوتکنولوژی به منظور درمان است

است. نانوتکنولوژی،  افزایش یافتهها بسیاری از بیماری
های خاص است که استفاده از موادی با ویژگی  تولید و

این ویژگی مرتبط با مقیاس آنها در حد اتم، مولکولی و 
. به عبارت دیگر، نانوتکنولوژی طراحی، استفرامولکولی 

تعیین خصوصیت، تولید و کاربرد ساختارها، وسایل و 
هایی با کنترل اندازه و شکل آنها در مقیاس نانو دستگاه

(. مواد در مقیاس نانو از Hoshyar et al., 2011) است
به  توان میترین آن  اهمیت باالیی برخوردارند که از مهم

افزایش سطح در این مقیاس اشاره کرد که ترکیبات 
نانومتری دارای نسبت سطح به حجم باالیی هستند 

(Hoshyar et al., 2011) امروزه از نانو ذرات اکسید .
ی بنیادی و ردیابی آنها ها سلولگذاری نشانهبرای  آهن
واص ـل خـه دلیـوذرات بـن نانـود. ایـشاده میـاستف

های دارویی ه دارند به عنوان حاملـوشیمیایی کـفیزیک
های زنده طـرطانی در محیـی سها ولـسلان ـدر درم
(. Morton et al., 2010ای دارند ) گسترده های استفاده

روشن است که آهن یک فلز ضروری برای موجودات 
عملکردهای  که نقش مهمی در شماری از استزنده 

کند. این ماده برای رشد، تکامل و بیولوژیک بازی می
آهن  ،عملکرد طبیعی دستگاه عصبی مرکزی حیاتی است

ی عصبی ها سلولنورترانسمیتری و متابولیسم  دستگاهدر 
به قرارگیری در  توان میهای متنوعی دارد که  نقش
بندی، بازجذب و انتقال های اکسیدورودوکتاز، دسته آنزیم
ابولیسم انرژی ـن و متـل میلیـرها، تشکیـرانسمیتـنورت

از (. Kesmati & Khorshidi, 2013) مغز اشاره کرد
های طرفی بیان شده، کاربرد گسترده این ذرات در زمینه

ند و به دلیل کمیمحیطی ایجاد  مختلف، آلودگی زیست
شود. نفوذپذیری باال، به مقدار زیادی وارد بدن نیز می

ای توسط این مواد رود، عوارض ناخواستهاحتمال می
سفانه تاکنون به طور مکفی به آن أایجاد شود که مت

ران یکی از ـه ایـی کایـاز آنج ت.ـده اسـه نشـپرداخت
به منظور ها که از آن استکننده نانوذرات کشورهای تولید

ها، ضد عفونی  ها، مرغداری داریـردن دامـی کـعفونضد
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کردن آب آشامیدنی به منظور جلوگیری از شیوع بیماری 
د و شو میمواد استفاده  ،دنکرو به منظور آنتی باکتریال 

های ضد و نقیض در خصوص  این که تاکنون گزارش
ثیر نانوذرات آهن بر روی دستگاه تناسلی ماده گزارش أت

ت آهن بر روی ذراحاضر اثر نانو پژوهش است، در شده
های تیمار شده با ایزونیازید مورد  بافت تخمدان در موش
 بررسی قرار گرفته است.

 

 هامواد و روش
ی ماده بالغ نژاد یموش صحرا سر  84این تحقیق از  در

ویستار که از دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم خریداری 
 باروز  664-624 دارای سن ها رت استفاده گردید. ،شد

حیوانات در محیط با  د.بودن گرم 644± 24وزن تقریبی
 تاریکی و  ساعت  62ساعت روشنایی و   62شرایط 

 5در  ها رت سپس تغذیه با غذای آماده نگهداری شدند.
 از: ندتصادفی قرار گرفتند که عبارت صورتبه تایی 4گروه 

غذای کافی  آب و کننده دریافتگروه کنترل: 
 گونه تیمار دارویی نداشتند. و هیچ بوده

سر موش صحرایی بالغ که  4شامل گروه شاهد: 
به صورت  ایزونیازید )سرم فیزیولوژیال داروی حلّ

 را به صورت گاواژ دریافت کردند. (محلول آبی
سر موش صحرایی بالغ  4: شامل 6گروه تجربی 

بر کیلوگرم  گرم میلی 54که داروی ایزونیازید با دوز  
 وزن بدن حیوان را به صورت گاواژ دریافت کردند.

سر موش صحرایی بالغ  4شامل : 2گروه تجربی 
بر کیلوگرم وزن بدن داروی  گرم میلی 54که عالوه بر 

به شده از شرکت داروپخش ایران( )تهیه ایزونیازید
شده از هی)تهن ـو ذره آهـروز نان 62اواژ، ـورت گـص

   دوز با نانومتر(  25 -24تهران، وسبز ـت نانـشرک

  
  

 را به صورت درون صفاقی دریافت کردند. 654
سر موش صحرایی بالغ  4شامل  :9گروه تجربی 

گرم بر کیلوگرم وزن بدن داروی  میلی 54که عالوه بر 
با دوز  نانو ذره آهن روز 62 ایزونیازید به صورت گاواژ،

   

  
 صفاقی دریافت کردند.را به صورت درون  254  

بر اساس روز ) 65 بعد از گذشت ها گروهسپس تمام 
ساعت پس از آخرین تیمار، توسط  28 و مطالعات قبلی(

اتیل اتر در دسیکاتور بیهوش شدند؛ بافت تخمدان دی
آمیزی پس از رنگ ومطالعات میکروسکوپی جدا  برای

ی ها فولیکولاز نظر تغییرات تعداد هماتوکسیلین ائوزین، 
الیه(، فولیکول ثانویه، گراف الیه و چندبدوی، اولیه )تک

توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار و جسم زرد 
مورد شمارش قرار  ها فولیکولپس از اینکه گرفتند. 

انجام  ها بافتشناسی بر روی  گرفتند و مطالعات بافت
 Dino Captureافزار  گرفتن عکس از نرم . برایگرفت

دست آمده از  شمارش تعداد  هاعداد ب. استفاده شد
مورد تجزیه و تحلیل های مختلف  در گروه ها فولیکول

بر اساس برنامه کامپیوتری  ها دادهآماری قرار گرفتند. 
SPSS  با استفاده از آزمون آنالیز واریانس  61نسخه

از  ها گروهو جهت مقایسه بین  ANOVAطرفه  یک
استفاده شده است. اختالف  Duncanی آماری ها تست
در نظر گرفته شد و نتایج به  ≥P 45/4 سطح دار معنی

ها به همراه محاسبات آماری مربوطه  دست آمده آزمایش

 به صورت میانگین و خطای میانگین 
 بیان شده است.

  

 نتایج
تعداد مشخص شد که  5و  8، 6 هایبا توجه به نمودار

 در و فولیکول گراف ، فولیکول ثانویهی بدویها فولیکول
ی نسبت به گروه دار معنیدارای کاهش  ،گروه ایزونیازید

همچنین گروه . است (P<45/4کنترل در سطح )
نسبت به گروه  گرم میلی  254و  654نانواکسید آهن 

 (P<45/4ی در سطح  )دار معنیایزونیازید دارای افزایش 
تعداد مشخص شد که  2. با توجه به نمودار است
گروه ایزونیازید دارای  در الیهی اولیه تکها ولفولیک

ی مورد بررسی ها گروههمه ی نسبت به دار معنیکاهش 
. است% 5در سطح  654نانواکسید آهن به استثنای گروه 

نسبت به  گرم میلی 254همچنین گروه نانواکسید آهن 
دارای  654واکسید آهن ـنانروه ـو گد ـزونیازیـروه ایـگ

)( SEMX 
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با توجه به نمودار  .است% 5ی در سطح دار معنیافزایش 
 در ی اولیه چند الیهها فولیکولتعداد مشخص شد که  9

ی نسبت به گروه دار معنیگروه ایزونیازید دارای کاهش 
ی تجربی تغییر ها گروهدیگر . است% 5کنترل در سطح 

با توجه به  معناداری را نسبت به یکدیگر نشان ندادند.
گروه  در د جسم زردتعدامشخص شد که  1نمودار 

دارای  گرم میلی 254و  654ایزونیازید، نانواکسیدآهن 
% 5ی نسبت به گروه کنترل در سطح دار معنیکاهش 
 .هستند

 

 
 بدویهای مورد بررسی از نظر فولیکول مقایسه گروه .1نمودار 

 نشان داده شده است. Mean±S.Eمقادیر به صورت 
دارای حداقل یک حرف ها دانکن، اگر ستونبر اساس آزمون 
 هاست.بیانگر نبود تفاوت معنادار بین ستون ،مشترک باشند

 

 
های مورد بررسی از نظر  مقایسه گروه .2نمودار 

 الیه تکاولیهفولیکول

 نشان داده شده است. Mean±S.Eمقادیر به صورت 
ها دارای حداقل یک حرف بر اساس آزمون دانکن، اگر ستون

 هاست.بیانگر نبود تفاوت معنادار بین ستون ،مشترک باشند

 
اولیههای مورد بررسی از نظر فولیکول مقایسه گروه .3نمودار

 .چندالیه

 نشان داده شده است. Mean±S.Eمقادیر به صورت 
ها دارای حداقل یک حرف بر اساس آزمون دانکن، اگر ستون

 هاست.بیانگر نبود تفاوت معنادار بین ستون ،مشترک باشند

 

 
 ثانویههای مورد بررسی از نظر فولیکول مقایسه گروه .4نمودار 

 نشان داده شده است. Mean±S.Eمقادیر به صورت 
ها دارای حداقل یک حرف بر اساس آزمون دانکن، اگر ستون

 هاست.بیانگر نبود تفاوت معنادار بین ستون ،مشترک باشند
 

 
 گرافاز نظر فولیکول های مورد بررسی مقایسه گروه .5نمودار 

 نشان داده شده است. Mean±S.Eمقادیر به صورت 
ها دارای حداقل یک حرف بر اساس آزمون دانکن، اگر ستون

 هاست.بیانگر نبود تفاوت معنادار بین ستون ،مشترک باشند
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 زردهای مورد بررسی از نظر جسم سه گروهیمقا .6نمودار 

 نشان داده شده است. Mean±S.Eمقادیر به صورت 
ها دارای حداقل یک حرف بر اساس آزمون دانکن، اگر ستون

 هاست.بیانگر نبود تفاوت معنادار بین ستون ،مشترک باشند

 
با توجه به فتومیکروگراف بافت تخمدان در گروه 
 کنترل که هیچ گونه تیمار دارویی را دریافت نکرده است

  .(6شکل ) استسالم و فاقد هر گونه تخریب بافتی 
با توجه به فتومیکروگراف مشخص شد که در 
گروه شاهد، بافت تخمدان نسبت به بافت کنترل سالم 

 .(2 شکل) استو فاقد هر گونه آسیب سلولی  
های  ولـکـولیـارش فـودار شمـه نمـه بـا توجـب

ی ـد که آسیب بافتـص شـمشخ ،تخمدانی و جسم زرد

های  روهـدانی در گـای تخمته کولـش فولیـو کاه
روه کنترل ـه گـت بـد نسبـده ایزونیازیـکنن افتـدری

و ایزونیازید باعث نکروز سلولی، از هم  استبسیار زیاد 
های  گسیختگی سلولی و همچنین ایجاد فولیکول

ن ـت. همچنیـده اسـدان شـت تخمـافـرزی در بـآت
دهد که کاهش ( نیز نشان می8-5فتومیکروگراف )

ها و همچنین تخریب بافتی در  کولـلیداد فوـتع
روه ـه گـت بـکننده ایزونیازید نسبهای دریافت گروه

و پرخونی بافت تخمدان در گروه  استکنترل بیشتر 
 ایزونیازید نسبت به گروه کنترل بیشتر است.

 کننده دریافتنتایج نشان داد که در گروه 
ایزونیازید و دوز حداقل نانواکسید آهن نسبت به گروه 

ی تخمدان و اـه کولـفولیب ـب و تخریـکنترل آسی
ار خفیف ـور بسیـه طـهمچنین تحلیل جسم زرد ب

اما نسبت به گروه تجربی ایزونیازید  ،مشاهده شد
بهبود در دیواره سلولی و همچنین کاهش تخریب 

 کننده دریافتی ها گروهسلولی مشاهده شد. نسبت به 
نانواکسید سلنیوم نیز تخریب بافتی بسیار کمتری 
مشاهده شد. دوز حداقل نانواکسیدآهن نسبت به گروه 

ها تفاوت چندانی را کنترل از لحاظ شمارش فولیکول
 دهند.نشان نمی

 

 
 ، ائوزین -آمیزی: هماتوکسیلینرنگ  X644نمایی بزرگ، فتومیکروگراف از بافت تخمدان در گروه کنترل .1 شکل

 فولیکول گراف -9فولیکول ثانویه  -2فولیکول اولیه  -6
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 ، ائوزین -رنگ آمیزی: هماتوکسیلین  X644 نمایی بزرگ، فتومیکروگراف از بافت تخمدان در گروه شاهد .2شکل 

 جسم زرد -9فولیکول اولیه چند الیه  -2فولیکول گراف   -6

 

 
 ، ائوزین -آمیزی: هماتوکسیلینرنگ X644نمایی بزرگ، ایزونیازید کننده دریافتفتومیکروگراف از بافت تخمدان گروه  .3 شکل

 فولیکول آترتیک -9جسم زرد ) در مقایسه با گروه شاهد( تحلیل رفته  -2فولیکول ثانویه  -6

 

 
 ، ائوزین -هماتوکسیلینآمیزی رنگ X644نمایی بزرگ، ایزونیازید کننده دریافتفتومیکروگراف از بافت تخمدان در گروه  .4 شکل

 فولیکول آترزی -6
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ی ها گروهفتومیکروگراف نوری نشان داد که در 
ایزونیازید و دوز حداکثر نانواکسیدآهن  کننده دریافت

های سلولی به تخریب بافتی و همچنین نکروز دیواره

ی تجربی ها گروهمقدار بسیار خفیف و کمتر از سایر 
د. شمارش فولیکولی در این گروه با شو میمشاهده 

 دهد.ی را نشان نمیدار امعنگروه کنترل تفاوت 
 

 
  X 644نمایی بزرگ، نانواکسید آهن به همراه دوز حداقل ایزونیازید کننده دریافتفتومیکروگراف از بافت تخمدان در گروه  .5تصویر 

 عروق خونی -9فولیکول گراف  -2ی اترزی ها فولیکول -6، ائوزین -آمیزی: هماتوکسیلینرنگ
 
 

 

 
 

 

 

 
  X  844نمایی بزرگ، نانواکسید آهن به همراه دوز حداکثر ایزونیازید کننده دریافتفتومیکروگراف از بافت تخمدان در گروه  .6تصویر 
 فولیکول آترزی -8فولیکول اولیه  -9رفته جسم زرد تحلیل -2فولیکول اولیه چندالیه  -6، ائوزین -آمیزی: هماتوکسیلینرنگ

 

 یریگو نتیجهبحث 
ر، در گروه تش حاضـه در پژوهـد کـدهنتایج نشان می

فولیکول بدوی، اولیه ش ـد کاهـایزونیازی دهـکنن دریافت
راف و جسم زرد مشاهده الیه و چندالیه(، ثانویه، گ)تک

ر تعداد تزونیازید بتی ایـر منفـده اثـدهنه نشانـد کـش
د. در مطالعات انجام شده باش میی تخمدانی ها فولیکول

بر روی اثر ایزونیازید بر اسپرماتوژنز در موش و همستر 
و  25یازید در دوزهای بیان کردند که استفاده از ایزون

بر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی،  گرم میلی 625
طبیعی و در نتیجه اسپرم های غیرباعث ایجاد کروموزوم

د. همچنین باعث وـش میر ـوش و همستـغیربارور در م
نرمال طی های غیررماتوژنز و ایجاد اسپرمـش اسپـکاه
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ن بیان کردند د. همچنیشو میهفته تیمار با ایزونیازید  62
د بیشتر از حد نرمال برای ـزونیازیـن دوز از ایـه ایـک

 (.Miltenburger et al., 1998) استدرمان در مردان 
ر اووژنز در موش ـهمچنین در بررسی اثر ایزونیازید ب

ن دارو در ـه ایـد کـان کردنـی بیـک آزمایشگاهـکوچ
د؛ شو میی ژرمینال تخمدان سبب ایجاد جهش ها سلول

همچنین باعث کاهش لقاح و توقف تخمک در مرحله 
دهنده اثر مخرب ایزونیازید د که نشانشو می IIاووسیت 

 Rohrborn) استبر بافت تخمدان و در نتیجه اووژنز 

et al., 1998)  که موافق با پژوهش حاضر است و اثرات
کننده  منفی ایزونیازید بر بافت تخمدان را در افراد مصرف

در  DNAدر گذشته در بررسی آسیب به  هد.دنشان می
ی زایای خرگوش نر تحت درمان با ایزونیازید و ها سلول

پروکاربازین بیان کردند که دوز باالی داروی ایزونیازید 
د که نسبت شو میی زایا ها سلول DNAسبب آسیب به 

وتاژنیک کمتری در ـرات مـروکاربازین دارای اثـه پـب
ن ـای (.Bürgin et al., 1989) اسـتا ـی زایاـه سلول
ود دارد که در پژوهش حاضر، ایزونیازید با ـال وجـاحتم

ی زایا و در ها سلولسبب کاهش در  DNAجهش در 
از طرفی  د.شو میی تخمدانی ها فولیکولنتیجه کاهش 

زایی ی تخمدانی، رگها فولیکولکه برای رشد بیان شده 
زایی به آترزی فولیکولی الزم است که اختالل در رگ

در مطالعات بیان  (.Bruno et al., 2013د )شو میمنجر 
ند به عنوان توان میهای فعال اکسیژن  شده که گونه

های  پاسخ (Tropea et al., 2006) های سیگنال مبدل
زایی ایجاد کند و کاهش یا افزایش گونه فعال رگ
 دوـش میزایی الل در رگـاد اختـب ایجـن سبـژاکسی

(Basini et al., 2004.) دـان شـه بیـطور کهمان، 
ایزونیازید سبب ایجاد اختالل در تولید گونه فعال اکسیژن 

احتماالً در پژوهش حاضر  (.Naik, 2003) دشو می
ایزونیازید با تولید گونه فعال اکسیژن سبب اختالل در 

ی تخمدانی در ها فولیکولزایی و در نتیجه کاهش رگ
د. نتایج نشان شو میی تجربی و نکروز سلولی ها گروه
ایزونیازید  کننده دریافتدهد تعداد جسم زرد در گروه  می

( تعداد فولیکول بدوی، ثانویه و 654) آهنو نانواکسید

گراف دارای افزایش معنادار و در گروه ایزونیازید و 
الیه، تعداد فولیکول بدوی، اولیه تک (254) نانواکسیدآهن

گراف دارای افزایش معناداری نسبت به گروه ثانویه و 
 دهند. ایزونیازید از خود نشان می

در مطالعات پیشین که به منظور بررسی اثر نانو 
بر  گرم میلی 5، 65و  85ذرات آهن با دوزهای 

کیلوگرم وزن بدن، بر بافت تخمدان و میزان باروری 
د که ذرات آهن در تمام شانجام شد مشخص 

بافت تخمدان تجمع یافته، همچنین  های قسمت
اند که های استرس اکسیداتیو افزایش داشتهشاخص

این افزایش با میزان تجمع آهن رابطه مستقیمی دارد. 
نانو ذرات آهن احتماالً با اختالل در مسیرهای 

زرد را و اجسام  ها فولیکولاکسیداتیو سلولی، تعداد 
زاد اکسیژن های آ کاهش و در اثر ایجاد شدن رادیکال

های بینابینی و  ها و فیالمنت تخریب میکروفیالمنتو 
به دنبال سرباری آهن،  ها سلولآسیب به میتوکندری 

ی ها فولیکولروند آپوپتوز سلولی و در نتیجه تعداد 
تواند  دهند که این حالت می آترتیک را افزایش می

های ماده ایجاد کند  تأثیر منفی بر باروری موش
(Najaf zadeh et al., 2014احتم .)ت ـاالً علـ

ی اـه روهـگدانی در ـی تخمها فولیکولاختالف در 
های  ه گروه ایزونیازید و پژوهشـت بـربی نسبتتج
آهن، نحوه شین به دلیل دوز مصرفی نانواکسیدپی

 تجویز و طول مدت تجویز و عدم استفاده از ایزونیازید
 ،شدطور که بیان . هماناستهای دیگر  در پژوهش

مدت از نانو ذرات سبب اثرات منفی بر استفاده طوالنی
د و به این صورت اثر آن بر شو میی مختلف ها بافت

د و این شو میبافت تخمدان در دوزهای حداقل، کمتر 
د دلیل احتمالی اختالف پژوهش حاضر با نتایج توان می

 ،از طرفی در مطالعات دیگر های پیشین باشد. پژوهش
نانوذرات آهن دارای کاربردهای زیست  بیان کردند که

پزشکی زیادی از قبیل بازسازی بافتی از طریق 
سنجی، رفع مسمومیت ، ایمنیها سلولافزایش تعداد 

ی سرطانی و غیره ها سلولمایعات زیستی، گرمادرمانی 
با وجود کاربرد  (.Mirkovic et al., 2010) ندهست
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متی انسان نها روی سالآاثرات  ،فراوان این نانوذرات
 Mirkovic et) هنوز به طور کامل شناخته نشده است

al., 2010.)  این احتمال وجود دارد که افزایش تعداد
ی نامبرده نسبت به گروه ها گروهدر  ها فولیکول

ایزونیازید به دلیل خواص نانوذرات آهن در بازسازی 
 باشد.  ها سلولبافتی و تعداد 

ایزونیازید سبب با توجه به مطالب ذکر شده، 
خود  کننده دریافتی ها گروهبافت تخمدان در  تخریب

تا حدودی  به صورت وابسته به دوز شده و نانواکسید آهن
نتایج مربوط به این این عوارض را کاهش داده است. 

 تا حدودی به انسان تعمیم داد.  توان میپژوهش را 
 

 سپاسگزاری
ی که در از کارشناسان محترم دانشگاه آزاد اسالم

قدردانی  تشکر و ،دندداانجام این پژوهش ما را یاری 
 .دشومی
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