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  چکیده

علـت خاصـیت    بـه منـی   عناصـر سـلنیوم و روي موجـود در پالسـماي    اکسـیدان اسـپرم و    هاي آنتی آنزیم دشو میتصور  :زمینه
 لیپیـد کـاهش   ثیر مهمـی در زمینـه  أبتوانند ت) ROS( هاي فعال اکسیژن گونه با جلوگیري از اثرات مخربو اکسیدانی بالقوه  آنتی

اسـپرم و پالسـماي منـی مـردان      درها و عناصر مذکور،  یت آنزیمر تحقیق حاضر میزان فعالد. داشته باشنداسپرم پراکسیداسیون 
حرکت و مرفولوژي اسپرم بررسی شده  ،تعدادها با پارامترهاي  و ارتباط آنمورد ارزیابی قرار گرفته  ،وپاتیکبارور و نابارور ایدی

  . است
فر، تقسیم شـده و آنـالیز منـی بـه کمـک روش      ن30هر کدام  هاي منی مورد استفاده به دو گروه بارور و نابارور، نمونه: ها روش

از روش جذب اتمی استفاده   گیري عناصر براي اندازه ،ها از پالسماي منی پس از جداسازي اسپرم. کامپیوتري و دستی انجام شد
فاده از و گلوتـاتیون پراکسـیداز بـا اسـت     و تعیین میزان فعالیت سوپراکسید دیسـموتاز  Aebiروش  سنجش فعالیت کاتاالز به .شد

  .هاي تجاري راندوکس صورت گرفت کیت
در افراد بارور و نابـارور   يو رو ومیعناصر سلن زانیمو  سموتازید دیسوپراکس ،دازیپراکس نویکاتاالز، گلوتات تیفعال نیب: ها یافته
ـ  يرامترهـا عناصـر بـا پا  هـر کـدام از    ریمقادها و  هر یک از آنزیم تیفعال زانیم نیب یارتباط. شتوجود ندا یتفاوت وجـود  ی من

ـ مو  )=r-901/0و  =033/0P( با حرکت اسپرم دازیپراکس ونیگلوتات تیفعال نی، بکیتواسپرمادر گروه آستنوتر تنها. نداشت  زانی
ـ فعال زانیم ، اما)=r-659/0و  =038/0P( داشت معکوسی وجوداسپرم رابطه  يبا مرفولوژ یمن يپالسما ومیسلن در  کاتـاالز  تی

  .)=r-894/0و  =024/0P( داشت میرابطه مستق سموتازید دیبا سوپراکسافراد  تهدس نیا
ـ م نیـی اسـپرم و تع  سـموتاز ید دیو سوپراکس دازیپراکس ونیکاتاالز، گلوتات يها میآنز تیفعال يریگ اندازه :گیري نتیجه و  يرو زانی

   .نیستاسپرم  يبارور لیپتانس نییتع يبرا يدی، ابزار مفیمن يپالسما ومیسلن
  .ومیسلن ،يرو اکسیدان، آنزیم آنتی ک،یوپاتیدیا ينابارور :ها ژهواکلید
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  مقدمه
در صاحب فرزندشدن  ییعدم توانا یمعن  به ينابارور

و بدون استفاده از  یجنس يها مقاربت کسالیپس از 
 13-18حدود  .است ياز باردار يریجلوگ يها روش
علت . برند یرنج مله أاین مسجوان از  يها زوج درصد

 .است مربوط به مردان ناباروري از موارد  یمیحدود ن
مانند  یدر اثر عوامل مختلفتواند  میدر مردان  ينابارور
 يماریب ،یکروموزوم يها يناهنجار ،یژن يها جهش
، یدرمان یمیتششع، ش کوسل،ی، واريانسدادمجار ،یعفون

مردان  درصد 50حال حدود  نیبا ا . شود ایجاد می ...و
و  )1( شوند یگرفته م درنظر کیوپاتیدیعنوان ا نابارور به

هاي فعال  گونه مقدار شیافزا موارد آن درصد 40 در
در مایع  )ROS= Reactive Oxigen Spercies( اکسیژن

صورت کاهش  خورد که خود را به یبه چشم ممنی 
 زیدر آنال اسپرم يحرکت و مورفولوژ رییتعداد اسپرم، تغ

  ).2( سازد یظاهر م یمنمایع 
ROSدر  ژنیاکس یعیطب میتوسط متابولس اصوالً ها

 I ها کمپلکس نآ دیتول یشده و محل اصل دیها تول لسلو
 .)3( است يتوکندریانتقال الکترون در م رهیزنج III و

مثل دیتول يولوژیه اثرات بالقوه در بها ک آن نیتر عیشا
، دروژنیه دی، پراکسدیسوپراکس ونیآن: د ازندارند عبارت

 فعال العاده فوق يها کالیردا ،لیپراکس يها کالیراد
 ونیو آن دیاکس کیتریآزاد ن يها کالی، ردالیسدروکیه

  ).4( تیترین یپراکس
ROSبر عملکرد  يدیتوانند اثرات مضر و مف یم ها

متناسب با نوع و غلظت این اثرات . اسپرم داشته باشند
ROS ردیگ یکه اسپرم در معرض آن قرار م یزمان و مدت 

 طیها در شرا توسط اسپرم ROS یکم مقدار. متغیرند
و  یابی تیظرف يبرا کهشود  یم جادیا کیلوژویزیف

 گرید یاز طرف. است ازیاسپرم مورد ن یواکنش آکروزوم
ROS دیسف يها و گلبولها  شده توسط اسپرمدیتول 

 ،یسلول يها واکنش با ماکروملکول قیاز طر دتوان یم
و مشخص شده که  گردداسپرم  یسلول بیموجب آس

  رم ـکت و تعداد اسپرـبا ح یآن، رابطه منف يباال ریمقاد

  ).5( دارد
از  ییباال ریعلت دارا بودن مقاد اسپرم به يغشا

 PUFA= Poly Unsaturated)اشباع ریچرب غ يدهایاس

Fatty Acid) )وندیپ 6 يچرب  دارا دیاس ژهیو هب 
و در واقع  بوده دیپیل ونیداسی، مستعد پراکس)دوگانه

مین ه ویداتیاز استرس اکس یناش ينابارور یعلت اصل
 عیدر ما ROS زانیم شیافزا یطورکل به). 6(له است أمس
 درو  ییغشا بیآس ،دیپیل ونیداسیپراکس وجبم یمن
 يها میآنز يساز رفعالیکاهش حرکت اسپرم، غ جهینت
 ونیداسیاکروزوم و اکس يبه غشا بیآس ز،یکولیگل

DNA بارورکردناسپرم قادر به همین دلیل  به. شود می 
  ).7( دهد یرخ م يورتخمک نبوده و نابار

آنزیمی و ( دانیاکس ینام آنت به ییها مولکول
و مقابله با  ویداتیفظ هموستاز اکسبراي ح )غیرآنزیمی

مانع ا یها  ملکول نیا. وجود دارند ویداتیاسترس اکس
اعمال  ایو  کنند می خنثیرا  ها آن ای شوند، یم ROSتولید 

 يها میوجود آنز). 4( دنساز یاثر م یها را ب آن
  سموتازید دیسوپراکس لیاز قب یدانیاکس یآنت

(SOD= Superoxide dismutase)کاتاالز ،  
)CAT= Catalase( دازیپراکس ونیو گلوتات  

(GPX= Glutathione peroxidase)  در اسپرم به اثبات
 یمیآنزریغ يها عالوه بر آن ملکول). 8( است دهیرس
 ون،یگلوتات روات،یپ ،E و C نیتامیشامل و ،دانیاکس یآنت

- B( دهایکاروتنوئ ن،یستئیس-L لیاست-N ن،یتیکارن
  .وجود دارند یمن عیدر ما... و Q10 می، کوآنز)ها کاروتن

 Cu/Znزیم ایزو آناز  ییباال تیها فعال در اسپرم
مطالعات و  )9( دهیبه اثبات رس سموتازید دیسوپراکس

در  دانیاکس یعنوان آنت به آندر خصوص نقش  يادیز
 میآنز نیا). 4(مثل صورت گرفته است دیتول يولوژیب

 ونیداسی، پراکسژنیاکس يخود هخودب تیدر برابر سم
در  .کند یو اثرات مخرب آن، از اسپرم محافظت م دیپیل

 ونیداسیپراکس زا يریبا جلوگ سموتازیددیواقع، سوپراکس
 دیآلده يمالون د دیاسپرم، موجب کاهش تول يغشا دیپیل

  ).9( شود یحرکت اسپرم م شیافزا تیو در نها
  از  دروژنیدهیپراکس یبرابر اثرات سم نیز در کاتاالز



  
  )318(                             ...                              مقایسه فعالیت آنزیم هاي آنتی اکسیدان اسپرم و عناصر سلنیوم و روي پالسماي – هادي خرازي

 دیسوپراکساین آنزیم به همراه  .کند یاسپرم محافظت م
 NADPHتوسط شده دیتول دیسوپراکس ونیآن ،سموتازید

ممکن است در و  داشتهها را بر لیدر نوتروف دازیاکس
اهش در ک ینقش مهم ،یطول التهاب دستگاه تناسل

. غشا و حفاظت از اسپرم داشته باشد دیپیل ونیداسیپراکس
شده توسط دیتول دروژنیدهیدر واقع کاتاالز، پراکس

 لیکرده و مانع تشک هیرا تجز سموتازید دیسوپراکس
. شود یم لیدروکسیه یالعاده سم فوق کالیراد
اسپرم در برابر اثرات مخرب   از قادر استترتیب  نیبد

  .)6( دیحفاظت نما لیدروکسیه کالیراد
 داًی، شددازیپراکس ونیگلوتات یدانیاکس یعملکرد آنت

 وابسته است میفعال آنز گاهیدر جا ومیوجود سلن ه ب
، با سموتازید دیمانند سوپراکسنیز  این آنزیم ).10(

در و اسپرم  يغشا دیپیل ونیداسیممانعت از پراکس
 بهبود حرکت اسپرم بر عملکرد اسپرم قیاز طر ت،ینها

را در  ینقش مهم دازیپراکس ونیگلوتات .گذارد یم ریثأت
 تیظرف هنگامی که اسپرمتا  دیبلوغ اسپرم، از زمان تول

کند و عدم وجود آن منجر به  یمبازي  یابد می يبارور
  ).11( گردد یاسپرم م يبارورساز تیکاهش ظرف

رشد  يبرا یمختلف ابینشان داده شده که عناصر کم
مانند  يعناصر. اند يرم ضرورها و ساخت اسپ ضهیب

و  (Se: Selenium) ومیمس، سلن وم،یزیمن م،یکلس
 یمن عیما يرا در پارامترها یاتینقش ح ،(Zn: Zinc)يرو
  ).12( کنند یم يباز

 یاسپرم به جذب کاف یعیساخت طب ،در پستانداران
کمبود متوسط  ).13(ها وابسته است  ضهیتوسط ب سلنیوم
 راتییاسپرم و تغ وبیبا حرکت مع آن، دیتا شد

که اغلب منجر  شده،مشخص  یانیقطعه م یکیمرفولوژ
 ،دیدر کمبود شد .گردد یسر اسپرم از دم آن م ییبه جدا

شده  گزارش ).14( گردد یمتوقف م کامالًساخت اسپرم 
، )گرم در روزکرویم 225( سلنیوم یخوراک زیکه تجو

موجب کاهش غلظت  یطور محسوس هماه، ب مدت سه به
و بهبود حرکت  یمن عیما يپالسما »دیآلده يالون دم«

  ).15( گردد یاسپرم م
  ، سموتازید دیفعال سوپراکس گاهیدر جا »يرو«عنصر 

عملکرد مناسب  يو برا شتهرا بر عهده دا يا ژهینقش و
. باشد یم ازیآن مورد ن یدانیاکس یو نقش آنت میآنز نیا

ارتباط  از یحاک ،لیدال نیشتریب ابیعناصر کم انیاز م
معلوم  ).16(است  یمن عیما يبا پارامترها» يرو« میمستق

است  يساخت اسپرم ضرور يبرااین عنصر شده که 
، غشا و یمن عیما يپالسما در يروعنصر  .)17(

 ها آن هیساخته و از تجز داریرا پااسپرم  نیکرومات
عنصر  نیرسد ا ینظر م به .)16( دینما یم يریجلوگ

 دیسوپراکس يها ونیکننده  بالقوه آنپاکساز کینوان ع به
عمل  دیسف يها و گلبولها  شده توسط اسپرمدیتول

 ،یمن عیما يپالسما شود یتصور م لذا). 18( کند یم
  ری، در مواجه با مقاد»يرو« يباال ریعلت مقاد به
را  یدانیاکس ینتشبه آ تی، فعالدیسوپراکس ونیآن ادیز

  .دهد  انجام
هاي  ي بسیار مهم آنزیمها دلیل نقش بهبنابراین 

 دازیپراکس ونیو گلوتات ، کاتاالزسموتازید دیسوپراکس
 در منی،پالسماي مایع سلنیوم و روي اسپرم و عناصر 
از طرفی دیگر محدود بودن مطالعات  عملکرد اسپرم و
ایران و فقدان یک مطالعه جامع که همه  در این زمینه در

حاضر  همطالع ،را بررسی کرده باشدمذکور موارد 
 ،هاي گلوتاتیون پراکسیداز آنزیم فعالیتمنظور مقایسه  به

میزان همچنین  و سوپراکسید دیسموتاز، کاتاالز اسپرم
عناصر سلنیوم و روي پالسماي مایع منی مردان بارور و 

ها با پارامترهاي  و تعیین ارتباط آنایدیوپاتیک  نابارور
  .گرفت مایع منی طراحی و انجام

  
  اه مواد و روش

ئید أپس از ت. استکاربردي  نوع مطالعه حاضر،
ها در قالب دو گروه مردان  نمونهطرح در کمیته اخالقی، 

در  ،)نفر 30( کیوپاتیدیو نابارور ا )نفر 30( بارور
افراد . دیگرد يآور سال جمع 20-40 یمحدوده سن

و افراد  ستینابارور توسط پزشک متخصص اورولوژ
صورت داوطلبانه به  هب زین )صاحب فرزند(بارور 

آباد ارجاع داده  خرم يزمرک يولوژیپاتوب شگاهیآزما
دلیل استفاده از نمونه مایع منی  ، بهافراداز تمامی . شدند
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 نام،( اطالعات ایشان نامه آگاهانه اخذ و ها، رضایت آن
صورت  به ... )مدت زمان ازدواج و ، سن نام خانوادگی،

ها از لحاظ  ازي نمونهس همسان. گردیدداري  محرمانه نگه
مقاربت  نیروز پس از آخر 2-4و  سنی صورت گرفته

افراد  نیاز ا یکیصورت خودتحر هب ینمونه من ،یجنس
 و دیسف يها گلبول يحاو يها نمونه .شد يآور جمع
مردان نابارور با  يها نمونه نینابالغ و همچن يها اسپرم

 عفونت سم،یدیپتورکیکر کوسل،یوار(علت مشخص 
از  ..)و  یندرما یمیتروما، ش ،يادرار يو مجار هیکل

مردان بارور  يها ، از نمونه)19( ندمطالعه حذف شد
با اسپرموگرام ( کیوپاتیدیو افراد نابارور ا کینرمو اسپرم

  .دیاستفاده گرد )یعیطبریغ
هر نمونه . دیطول انجام ماه به 6ها  نمونه يآور جمع

 عیمابراي  قهیدق 20، مدت شگاهیپس از ارسال به آزما
 گرادیدرجه سانت 37در انکوباتور  (Liquefaction) نشد

بر اساس استانداردها  یمن عیما زیسپس آنال. قرارداده شد
صورت  ه، ب)20( یسازمان بهداشت جهان يهااریو مع
صورت  يوتریکامپ زیبا استفاده از آنال نیو همچن یدست

 ،)فرن 30( نرمواسپرمیکهاي  ها به گروه و نمونه گرفت
 تراتوآستنواسپرمیک و )نفر20( الیگوآستنوتراتواسپرمیک

  . بندي شدند طبقه) نفر10(
 یمن يپالسما جداشدنبراي  ،مایع منی زیعد از آنالب

 g500در دور  قهیدق 10مدت  بهها  ها نمونه از اسپرم
به  )پالسما يحاو( ییرو عیما. دیگرد فوژیسانتر

 و تا زمان هشد منتقل يتریل یلیم 5/1 يها وبیکروتیم
درجه  -70 ي، در دمايو رو ومیسلن ریمقادگیري  اندازه

 نازیهموژنبافر  تریل یلیم 5/0. دیگرد يدار نگه گرادیسانت
اضافه شد و بعد از مخلوط  )اسپرم يحاو(به رسوب 
منتقل شده، تا  يتریل یلیم 5/1 يها وبیکروتیکردن به م

درجه  -70 يها در دما میآنز تیفعال يریگ زمان اندازه
درجه  -70دماي ها را از  نمونه .شد زیفر گرادیسانت

درجه قرار  37در انکوباتور  قهیدق 20وخارج کرده 
و روي  ومیسلن يریگ اندازه يبرا. تا ذوب شدند یمداد

استفاده  یاز روش اسپکترفتومتر جذب اتم یمن يپالسما
  در مورد سلنیوم، سیستم تولید هیدرید این روش  ،دیگرد

  .کار گرفته شد هب
در دور  قهیدق 10مدت  بههاي اسپرم   نمونهسپس  

 4 يدما( دار خچالی فوژیبا سانتر) قهیدور در دق( 3000
دور  ییرو عیما. ندشد فوژی، سانتر)گرادیدرجه سانت

  تریکرولیم 500ها  هرکدام از نمونه شد و به ختهیر
 ها بعد از آن نمونه.  دیاضافه گرد %)X-100 )1/0تونیتر
درجه  4 يدر دما 8000در دور  قهیدق 30مدت  به

 يبرا ،ییرو عیاز ما. شدند فوژیسانتر ، مجدداًگرادیسانت
اسپرم استفاده  یمیآنز يها تیو فعال نیپروتئ يریگ اندازه

  ).19( دیگرد
 فوردادبر«روش  اسپرم از نیپروتئ يریگ اندازه يبرا
ر غلظت ب نییتع ،روشاین  ).21( استفاده شد» میکرو

رنگ  یونیبر اتصال فرم آن یمتک واساس رنگ 
ها  نیپروتئ لیزیو ل لینیآرژواحدهاي به »  بلو یکوماس«

  .است
 نیکاتاالز اسپرم در ا تیفعال يریگ اندازه يبرا 

اساس این  ).22( دیاستفاده گرد Aebi مطالعه از روش
در طول موج  ژنهیآب اکس يجذب نورکاهش  ،روش
  .استنانومتر  240

 گیري میزان فعالیت سوپراکسید دیسموتاز، دازهاندر 
، دازیاکس نیگزانت میو آنز نیگزانت با استفاده از

این . شد دیتول دیآزاد سوپراکس يها کالیراد
  I.N.Tبا کروموژن هاي آزاد سپس  رادیکال

(2-(4- iodophenyl) -3-(4- Nitrophenol) -5- phenyltetrazolium chloride) 

از  میآنز تیفعال زانیم. شود جادینگ اا رت، واکنش داده
رنگ  لیاز تشک يریواکنش و جلوگ نیمهار ا قیطر

 دیواحد سوپراکس کی .)23(است  يریگ اندازه قابل
 طیاست که در شرا  میاز آنز يمقدار  سموتازید

رنگ  دیواکنش تول زانیم درصد 50از  ش،یآزما
  .دینما يریجلوگ

بر اساس  یدازگلوتاتیون پراکس ي آنزیمریگ اندازه
 میآنزاین  ).24(انجام شد   Paglia & Valentineروش 

 ونیداسی، اکس»دیدروپراکسیه ومنیک«با استفاده از 
 ونیگلوتات میدر حضور آنز. کند یم زیرا کاتال ونیگلوتات

 زین ونیشده گلوتات دهیشکل اکس ،NADPHردوکتاز و 
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ن زمان با آ هم .شود می لیتبد ایاح ونیاتبه فرم گلوت
NADPHشده و به  دی، اکسNADP+ گردد یم لیتبد .

 يریگ نانومتر اندازه 340در  NADPHکاهش جذب 
 دازیپراکس ونیگلوتات میشود که متناسب با غلظت آنز یم

 اسپرم تعداد و مورفولوژي، حرکت متغیرهاي .است

 ، پراکسیداز گلوتاتیون و متغیرهاي وابسته متغیر عنوان به
 نوانع به سلنیوم و روي، کاتاالز ،دیسموتاز سوپراکسید

 عنوان به ،درصد 95 اطمینان سطح و متغیرهاي مستقل

  .=α)05/0( شدند گرفته نظر در داريامعن سطح
مقایسه میانگین غلظت متغیرهاي گلوتاتیون براي 

و سلنیوم بین گروه بارور و » روي«پراکسیداز، کاتاالز، 
براي  Independent-samples t-testنابارور از آزمون 
براي مقایسه میانگین غلظت و متغیرهاي مستقل 

گروه نورمواسپرمیک،  متغیرهاي مذکور بین سه
از  کیتراتواسپرمزوآستنوو  کیاسپرم گوآستنوزوتراتویال

 Tukey طرفه و آزمون تعقیبی آزمون تحلیل واریانس یک
 مقایسه میانگین غلظت متغیربراي . استفاده گردید

بین گروه بارور و نابارور از  سوپراکسید دیسموتاز
و بین سه گروه U-Mann-Whitney  آزمون

آستنو و  کیاسپرم گوآستنوزوتراتویالنورمواسپرمیک، 
استفاده  Kruskal-Wallisاز آزمون  کیتراتوزو اسپرم

کاتاالز،  گلوتاتیون پراکسیداز، براي بررسی ارتباط  .شد
 و سلنیوم با حرکت، شکل و تعداد اسپرم و» روي«

همچنین براي بررسی ارتباط گلوتاتیون پراکسیداز با 
سلنیوم از ضریب همبستگی پیرسون و براي بررسی 

تعداد  و ارتباط سوپراکسید دیسموتاز با حرکت، شکل
از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده » روي«اسپرم و 

  .گردید
  

  ها یافته
نتایج حاصل از اسپرموگرام بر اساس تعداد، 

جدول ( ت اسپرم از هم تفکیک شدندمرفولوژي و حرک
1(.  

هاي مورد مطالعه با هم  ها در گروه فعالیت آنزیم
پس از تجزیه و تحلیل . )1- 3 نمودار( مقایسه گردید

 نیانگیم بین يدارامعنآماري تفاوت آماري مشخص شد 
  .وجود نداردهاي مورد مطالعه  در گروه ها آنزیم فعالیت

هاي  نیوم در گروهمقادیر عناصر روي و سل همچنین 
پس  .)5 و 4 نمودار( مورد مطالعه با هم مقایسه گردید

آماري تفاوت از تجزیه و تحلیل آماري مشخص شد 
هاي مورد  گروه در غلظت عناصر نیانگیم بین يدارامعن

  .دوجود ندارمطالعه 
ها و عناصر با پارامترهاي کیفی اسپرم  ارتباط آنزیم

آماري مشخص شد  پس از تجزیه و تحلیل. بررسی شد
ها و عناصر با  که ارتباطی بین میزان فعالیت آنزیم
تنها در گروه . پارامترهاي کیفی اسپرم وجود ندارد

نابارور آستنوتراتواسپرمیک بین میزان فعالیت گلوتاتیون 
پراکسیداز و حرکت اسپرم و همچنین غلظت سلنیوم و 
 مرفولوژي اسپرم رابطه معکوس وجود داشت

)033/0P= ،901/0-r=  038/0وP= ،659/0-r=(.  
  

  هاي مورد مطالعه گروه در مایع منی کیفی و کمی مشخصات - 1جدول 

  پارامترهاي منی
  هاي مورد مطالعه گروه

  بارور  نابارور
  (n= 30)نرمواسپرمیک  (n= 10)آستنوزوتراتواسپرمیک  (n= 20)الیگوآستنوزوتراتو اسپرمیک

  63/113±39/72  50/79± 45/52  29/12 ± 21/5 *تعداد اسپرم
  58/59±12/14  11/13±05/9  06/12 ± 82/7  **درصد حرکت اسپرم

  70/41±70/11  55/17±54/8  15/16±15/6 ***درصد اسپرم سالم
 WHOبر اساس معیارهاي  )A+B grade( اسپرم طبیعی حرکت درصد **  تعداد اسپرم بر حسب میلیون در هر میلی لیتر مایع منی *

  رم با مرفولوژي سالمدرصد اسپ ***
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GPx(U/mg of protein)
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  هاي مورد مطالعه  در گروه  GPxمیزان فعالیت - 1نمودار 

  
SOD(U/mg of protein)
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  هاي مورد مطالعه در گروه  SODمیزان فعالیت - 2نمودار 

  
cat(U/mg 0f protein)
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 آستنو تراتوزو اسپرمیک
  هاي موردمطالعه در گروه  Catمیزان فعالیت -3نمودار 

  
Zn(mg/L)
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  ورد مطالعههاي م مقادیر عنصر روي در گروه -4نمودار 

  
  

 
  
  
  

  هاي مورد مطالعه مقادیر عنصرسلنیوم در گروه -5نمودار 

همچنین مشخص شد که تنها در گروه 
آستنوتراتواسپرمیک بین فعالیت آنزیم کاتاالز با آنزیم 
 سوپراکسید دیسموتاز رابطه مستقیم وجود دارد

)024/0P=  89/0و-r=.(  
  

  بحث
پالسماي  حاضر نشان داد که غلظت سلنیوممطالعه 

در . اي با پارامترهاي منی ندارد گونه رابطه منی هیچ
نفر  32 يکه بر رو )25( و همکاران Takasakiمطالعه 

مشابه  یجینفر نابارور صورت گرفت نتا 73بارور و 
 اي تفاوت که رابطه نیبا ا ،دست آمد هب تحقیق حاضر

 .پالسما و حرکت اسپرم وجود داشت ومیسلن نیب یمنف
 انیمرد نابارور ب 211با مطالعه ) 26( و همکاران Roy اما

 یمن يپالسما Seمقدار  نیب یگونه ارتباط چیه هکردند ک
   .با تعداد و حرکت اسپرم وجود ندارد

بر خالف  )27( و همکاران Hurstبا این وجود، 
 یمن عیما ومیسلن ریکردند که مقاد انیبتحقیق حاضر 
 در مطالعه .است از افراد نابارور شتریافراد بارور ب
Noack-Fuller ارتباط مثبت ) 28( و همکاران

اسپرم  يبا تعداد و مرفولوژ Seمقدار  نیب یتوجه قابل
 با نیز )29(مکاران ه و Shinohara .دیمشاهده گرد

 عیما Seکردند که غلظت  انیب ،مرد نابارور 113مطالعه 
تعداد اسپرم  ينشانگر خوب برا کیآن،  يو پالسما یمن
که بر ) 30( و همکاران Akinloyeدر مطالعه  .اشدب یم

نفر  20و کیگواسپرمینفر ال 40( مرد نابارور 60 يرو
 زیبارور صورت گرفت ننفر  40و ) کیآزواسپرم

 حرکت، يبا پارامترها یمن يپالسما Seمشخص شد که 
  .و تعداد اسپرم ارتباط دارد يمرفولوژ

 MDAسلنیوم از طریق کاهش گزارش شده که 
(Malodialdhyde) )ونیداسیدپراکسیپیل ییمحصول نها( 

و  31( گردد یاسپرم م یفیک يپارامترها يموجب ارتقا
بر وجود  یمطالعات مبن جینتا تواند امر می نیا). 32

اسپرم  یفیک يو پارامترها یمن يپالسما Se نیارتباط ب
شود این عنصر ممکن  البته گفته می .دینما هیرا توج

اسپرم  DNA خود، از یدانیاکس یآنتنقش  قیاز طر است
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 لهیوس نیحفاظت کرده و بد ویداتیاکس بیدر برابر آس
  ).33( آن شود يموجب بهبود حرکت اسپرم و بقا

موجود  Seيحاو يها نیممکن است پروتئ حال با این
 يها کردن نمونه فوژیسانتر یاسپرم، ط یرونیدر سطح ب

 شیفزااذب باعث اکطور از اسپرم جدا شده و به یمن
به  منجر تواند یامر م نیا. شوند یمن يپالسما Se زانیم

 Se زانیتعداد اسپرم و م نیبکاذب ارتباط مثبت ایجاد 
  ).31( گردد یمن يپالسما

حال حاضر نشان داد که غلظت روي در مطالعه 
اي با پارامترهاي منی  گونه رابطه پالسماي منی هیچ

مشابه مطالعه  یجینتادیگر نیز  مطالعات برخی در  .ندارد
  .)35و  34، 28(گزارش شده است ما 

) 36(و همکاران Netter بر خالف مطالعه حاضر،اما 
 ،ی و تعداد اسپرممن يپالسما Zn نیکردند که ب انیب

 و همکاران Stankovic. وجود دارد یتوجه ارتباط قابل
 با یمن عیما Znکردند که مقدارغلظت  انیبنیز ) 37(

مطالعات  يها افتهی که یدرحال. دارد حرکت اسپرم ارتباط
 یارتباط منف یمن يپالسما Znکه  دهد ینشان م يگرید

  ). 38(دارد  کیگواسپرمیال يها در نمونه پرمبا حرکت اس
، بر )12( همکارانش و Hassan Aliتوسط  يا مطالعه

نفر  28و  کیگواسپرمینفر ال 30( مرد  نابارور 58 يرو
نشان ) کینرمواسپرم(بارور نفر مرد  25و ) کیآزواسپرم

با تعداد  یارتباط مثبت ،یمن عیما يپالسما  Znکه داد
در افراد  مبا حرکت اسپر یاسپرم و ارتباط منف

با  يا رابطه چیدارد، اما ه کیگواسپرمیو ال کینرمواسپرم
  .اسپرم ندارد يمرفولوژ

 يباال ریعلت مقاد به یمن يمشخص شده که پالسما
Zn، ادیز ریدر مواجه با مقاد یدانیساک یآنت نقش شبه 
 يها شده توسط اسپرم دیتول دیسوپراکس يها ونیآن
 نیبا ا. )40و  39( دارد دیسف يها و گلبول یعیطبریغ

موجب  Zn يوجود نشان داده شده که غلظت باال
در  یمنف ریثأتوسط اسپرم شده و ت ژنیکاهش جذب اکس
  ). 41( اسپرم دارد يحرکت و مرفولوژ

 ROSمردان  یعیطبریغ يها اسپرمشده توسط دیتول
متصل  یمن يموجود در پالسما Znتواند به  یم ،نابارور

 یمن يدر پالسما Zn ریشده و موجب کاهش کاذب مقاد
 يپالسما Zn يریگ که اندازه دهد ینشان م امر نیا. شود

 يو پارامترها Zn نیرابطه ب یمنظور بررس تنها به ،یمن
  . )43و  42( یستمناسب ن یمن

منی  يموجود در پالسماSe و  Zn  طورکلی میزان به
 .وابسته است کیبه ترشحات پروستات يادیتا حدود ز

عوامل  ریثأتحت ت ،ترشحات نیا زانیم گرید یازطرف
 يریگ که اندازه رسد ینظر م بهلذا کند،  یم رییتغ یمختلف

Zn  و Seرابطه  یبررس يبرا یناسبم ابزار ،یمن يپالسما
و باروري  اسپرم یفیک يپارامترهااین عناصر با  نیب

از عوامل  يسر کعالوه بر آن ی ).44( نباشد مردان
وجود  یمن يدر پالسما زین میکلسو  فروکتوزمانند 

 نیبنابرا .)45( نندک یم لیدارند که حرکت اسپرم را تعد
حرکت اسپرم  ژهیو ه، بیمن يپارامترها راتییتوان تغ ینم

  .نسبت داد یمن يپالسماSe   و  Zn زانیرا تنها به م
 قیاز طر ضهیب بافت  Znو  Seشود تصور می در واقع

 هاي الیدیگ در سلول بر ساخت اسپرم میمستق ریثأت
 PHGPx در ساختمان Seوجود بواسطه  یاو ) 36(

(Phospholipids Hydroperoxide Glutathione Peroxidase, 4 type of GPX) 
 آنهاي مختلف  در بخش Znحضور  و )46(اسپرم 

 يبارور تیو در نها یمن یفیک ي، بر پارامترها)17(
میزان غلظت رسد  ینظر نم به .دنداشته باش ریثأمردان ت

در  یمحسوس ریثأبتواند ت یمن يپالسما این عناصر در 
  .باشد داشته نهیزم نیا

Kobayashi اضافه کردن  با )47( و همکاران
U/ml400  ازSOD نشان اسپرم، ونیپانسبه سوس اگزوژن 

 ییغشا دیپیل ونیداسیبا ممانعت از پراکس SODکه  ندداد
 شیافزا ت،یو در نها MDA دیاسپرم، موجب کاهش تول

که اما نتایج مطالعه ما نشان داد  .شود یتحرك اسپرم م
در افراد بارور اسپرم  سموتازید دیسوپراکس تیفعال نیب

و   Hsieh هدر مطالع. وجود ندارد یو نابارور تفاوت
 تیدر فعال یکه تفاوتنیز مشخص شد ) 48(همکاران 

SOD یمورد بررس يها در گروه یمن ياسپرم و پالسما 
تعداد  حرکت و نیب یگونه ارتباط چیهو وجود ندارد 

   .مشاهده نشد زین میآنز نیا تیفعال زانیاسپرم با م
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با این حال در برخی مطالعات بر خالف مطالعه ما، 
هاي  هدر گرواسپرم  SOD میزان فعالیتمشخص شد که 

افراد نابارور مورد بررسی متفاوت بوده و این میزان در 
 نیالبته در ا. )50و  49( استنسبت به افراد بارور باالتر 

 زانیم شی، همراه با افزاSOD تیفعال شیمطالعات افزا
امر  نینابارور بوده، که ا يها در نمونه ROS دیتول

و  Gavella .استوغ کامل اسپرم دم بلعدهنده  نشان
در  SOD تیفعال زانینشان دادند که م زین) 51(همکاران 

. است کیاز افراد نرمواسپرم شتریب کیگواسپرمیافراد ال
 هاي  آنزیم تیاسپرم، فعال SODمطالعه عالوه بر  نیدر ا

 (Lactate Dehydrogenase) دروژنازیالکتات ده
. شد يریگ اندازه زین دازیاکس NADHو ) C4 میزوآنزیا(

 یاضاف توپالسمیوجود س يها از شاخصاین دو آنزیم 
 SOD تیفعال زانیم نیب یکیارتباط نزد .هستنددر اسپرم 

امر نشان  نیا. ها وجود داشت شاخص نیا تیو فعال
 کیگواسپرمیدر افراد ال SODباالتر  تیدهد که فعال یم

م بلوغ اسپر ایاز نقص در رشد و  یممکن است بازتاب
 SOD تیفعال زانیم يریگ اندازه رسد ینظر م به لذا .باشد

بلوغ  تیدر خصوص وضع یاطالعات تواند یاسپرم م
اسپرم  يقدرت بارور نییدر تع که تا ایناسپرم بدهد 

  .داشته باشد کاربرد
 میزان فعالیت، در برخی مطالعات دیگرهرحال  به
SOD بوده  بارور باالترناافراد بارور نسبت به افراد  در
نشان ) 54(و همکاران  Murawski .)53و  52( است

 يها در نمونه یمن عیما SOD تیکه فعال ندداد
تر از  نییپا یتوجه طور قابل به ،کیگواستنواسپرمیال

 نیمثبت ب يا و رابطه است کینرمواسپرم يها نمونه
در  .با تعداد و حرکت اسپرم وجود دارد SOD تیفعال

از  نابارور يها در نمونه SOD نییپا تیواقع فعال
 يبر پارامترها SOD تیفعال زانیمثبت م ریثأتو  طرف یک

کند  یم انیرا ب جهینت نیااز طرف دیگر  یمن عیما یفیک
 زانیم ژهیو ه، بیمن عیما یدانیاکس یآنت تیکه کاهش ظرف

 يتواند مسئول نابارور ی، مSOD یدانیاکس یآنت تیفعال
 انیب) 55(و همکاران  Gallardoبا این حال،  .مردان باشد

تواند در  یاسپرم، م SOD تیفعال يریگ کردند که اندازه

 جهیکار رود که نت هب يبارور یابیارز يبرا يموارد
  .رسدببه نظر  یعیاسپرموگرام طب

کاتاالز  تیفعال نیکه بنتایج مطالعه ما نشان داد 
 .وجود ندارد یتفاوت ،در افراد بارور و ناباروراسپرم 

Dandekar نفر  15(نفر  83با مطالعه ) 19( و همکاران
نفر  43نفر آستنوزواسپرمیک،  15 نرمواسپرمیک،

مشابه نتایج ما  )نفر آزواسپرمیک 10الیگواسپرمیک و 
بیان کردند که اختالفی در فعالیت کاتاالز اسپرم در بین 

  .ها وجود ندارد نمونه
با مقایسه  )56( و همکارانSanocka با این حال 

وزواسپرمیک، نالیت کاتاالز در مردان استفع
تراتوزواسپرمیک و اولیگواسپرمیک با افراد نرمواسپرمیک 

 فعالیت کاتاالز دربیان کردند که کاهش در میزان 
 وخسروبیگی  درمطالعه .شود می نابارور دیده هاي نمونه

در  زکاتاال تیشد که فعال مشخص زین) 57( همکاران
 تراتوزوگوآستنویز افراد الا شتریافراد نرمواسپرم ب

است  کیتراتواسپرمزوو آستنو کی، آستنواسپرمکیاسپرم
با حرکت و  یرابطه مثبت ،یمن يکاتاالز پالسما زانیو م

کاتاالز  نییپا تیدر واقع فعال. رداسپرم دا يمورفولوژ
مثبت  ریثأو ت مذکورنابارور در دو مطالعه  يها در نمونه

 نیا یمن عیما یفیک يامترهاکاتاالز بر پار تیفعال زانیم
 تیفعال زانیکند که ممکن است م یم انیرا ب جهینت

مردان  يمسئول نابارور ،یمن عیکاتاالز ما یدانیاکس یآنت
  .باشد

نشان دادند  )58( و همکاران Zini گرید یفاز طر
 دیتول ROS که ينابارور يها کاتاالز در نمونه تیفعال

 دیتول ROSکه  ییها با نمونه سهیدر مقا کنند یم
دهد که میزان  این نتیجه نشان می .است شتریب کنند، ینم

تواند مسئول باروري باشد، بلکه  فعالیت این آنزیم نمی
تواند در برابر اثرات مخرب افزایش  این آنزیم می

ROSها از اسپرم محافظت کند.  
 Hall همکاران بیان کردند که عدم وجود  وGPX، 

ظرفیت و توان باروري ممکن است منجر به کاهش 
 تیاند که مهار فعال نشان دادهنیز مطالعات  .)59( گردد
GPX شده، نیدر غشا و کرومات دیپراکس دیمنجر به تول 
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با  ).60( شود یم جادیاسپرم ا DNAشکاف در  جهیدر نت
 20( نفر 51با مطالعه  )61(و همکاران  Hsieh حال، این

مشابه ) کیسپرمگوآستنواینفر ال 31 ک،ینفر نرمواسپرم
 ،مایع منی GPxنشان دادند که فعالیت نتایج مطالعه ما، 

توجهی با پارامترهاي مایع منی نداشته و  ارتباط قابل
دو گروه مورد  نیب GPX تیفعال زانیدر م یتفاوت
 نیز )62( و همکاران Tamer .وجود ندارد زین یبررس

 يها در نمونه GPX تیفعال نیب ینشان دادند که اختالف
 اما. آستنواسپرم وجود ندارد يها نرمواسپرم با نمونه

Alkan نشان دادند که فعالیت  )63( و همکارانGPX 
و  Giannattasio .است تر از افراد بارور افراد نابارور کم

در  این آنزیم تیثابت کردند که فعالنیز  )64(همکاران 
و Dandekar  .است برابر افراد نابارور 10افراد سالم 

 یرابطه مثبت GPxبیان کردند که فعالیت ) 19( ارانهمک
 زانیهاي استنوزو اسپرمیک دارد و م با نمونه

 جهینت نیا. ها باالست نمونه نیدر ا پراکسیداسیون لیپید
در  GPX میآنز يباال تیست که فعالا آن انگریب

 زیها را کاتالROSممکن است  کیپاتولوژ يها نمونه
حرکت اسپرم شده و  شیزااف منجر به لهیوس نیکرده و بد

  .دنقش داشته باشآن  يدر قدرت بارور
  گیري نتیجه

  موجود  Seو Zn احتماالً ،مطالعه ما يها افتهیبراساس 
  

 يدر پارامترها یمیمستق ریثأتواند ت ینم یمن يدر پالسما
 تیفعال زانیم يریگ اندازهو اسپرم داشته باشد  یفیک

 ییتنها رم، بهاسپ GPXو  SOD کاتاالز، يها میآنز
اسپرم مناسب  يقدرت بارور زانیم نییتواند در تع ینم

 قیاز طر که عناصر روي و سلنیوم رسد ینظر م به .باشد
واسطه شرکت در  هها و ب ضهیبر ساخت اسپرم در ب ریثأت

مردان نقش داشته  يمختلف اسپرم در بارور يها بخش
تر  منظور بررسی دقیق شود به البته پیشنهاد می. ندباش

ها  ن گیري آ ارتباط این عناصر با پارامترهاي اسپرم، اندازه
وزیکول  و دیدیم اپی پروستات،( با توجه به منبع مربوطه

 .هاي بیشتري صورت پذیرد و با تعداد نمونه )سمینال
 يها دانیاکس یو آنت ROS نیب يا دهییپچ يها برهمکنش

و  یمیاعم از آنز ،یمن عیمختلف موجود در ما
 قیدق ریثأوجود دارد که شناخت نقش و تی میزآنریغ
ها را در عملکرد اسپرم با مشکل مواجه  میآنز نیا
 برايشود در مطالعات بعدي،  پیشنهاد می .سازد یم

ها بر عملکرد اسپرم و  ثیر این آنزیمأتر ت بررسی دقیق
هاي بیشتر،  عالوه بر استفاده از تعداد نمونه باروري،
منی و همچنین میزان لیپید مایع  MDAو  ROSمیزان 

گیري  مزمان با اندازهه پراکسیداسیون غشاي اسپرم نیز
 .ها صورت پذیرد فعالیت این آنزیم
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