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دانشگاه علوم  ان،یدانشجو یپژوهش تهیکشور، دانشكده علوم تغذیه و صنایع غذایی، کم ییغذا عیو صنا یاهیتغذ قاتیتحق تویانست ه،ی. کارشناس ارشد علوم تغذ2

 ، تهرانیبهشت دیشه یپزشك

     -یجهاد دانشگاه یستیعلوم ز نینو یهایمثل، پژوهشگاه فناور دیتول یوتكنولوژیپژوهشكده ب ،یشناس نیو جن یگروه آندرولوژ ،یو متخصص ارولوژ اری. استاد1

 تهران نا،یابن س

، یبهشت دیشه یکشور، دانشگاه علوم پزشك ییغذا عیو صنا یاهیتغذ قاتیتحق تویانست ،ییغذا عیو صنا هیجامعه، دانشكده علوم تغذ هیگروه تغذ ،یولوژیاپپدم اری. دانش1

 تهران

 نا،یابن س -یجهاد دانشگاه یستیعلوم ز نینو یهایمثل، پژوهشگاه فناور دیتول یوتكنولوژیپژوهشكده ب ،یشناس نیو جن یگروه آندرولوژ ،ینیبال یمیوشیب اری. دانش4

 تهران

 یکشور، دانشگاه علووم پزشوك   ییغذا عیو صنا یاهیتغذ قاتیتحق تویانست ،ییغذا عیو صنا هیدانشكده علوم تغذ ،یدرمان میو رژ ینیبال هیگروه تغذ ه،یعلوم تغذ اری. استاد2

 تهران ،یبهشت دیشه

 چکيده
 یپالسوما  یویداتیسوح  اکسو   شیو افوزا  ژنیفعال اکسو  هایگونه شیاز عوامل مؤثر در نقص عملكرد و کاهش تحرك اسپرم، افزا یكیسابقه و هدف: 

 یپالسوما  ویداتیبر استرس اکس E نیتامیو و داسی کیچرب دُکوزاهگزانوئ دیتوأم مكمل اس زیاثرات تجو نیی. پژوهش حاضر با هدف تعباشدیم نالیسم

 در مردان آستنواسپرم انجام گرفت. نالیسم

ابون   یمردان مرکوز درموان نابوارور    کینیمرد مراجعه کننده به کل 172 انمی از دار،سه سوکور کنترل یتصادف ینیبال ییکارآزما نیدر ا: هامواد و روش

 بوه  و یبندطبقه یبلوک یتصادف می، به روش تقس%12اسپرم کمتر از  یو حرکت رو به جلو %21اسپرم کمتر از  یمرد آستنواسپرم با تحرك کل 21 نا،یس

و افراد گوروه   E نیتامیو یالمللنیواحد ب 611و  دیاس کیگرم دُکوزاهگزانوئیلیم 462هفته، روزانه  21شدند. افراد گروه آزمون به مدت  میدو گروه تقس

 نال،یسوم  یپالسوما  دهایو آلدیدتوام و غلظوت موالون    یدانیاکسو  یآنت تیظرف زوپروستان،یا -8کردند. غلظت  افتیکنترل، روزانه دو کپسول دارونما در

با استفاده  یآمار زیشدند. آنال نییتع ،پژوهش یدر ابتدا و انتها یبدن تیفعال زانیو م یسنجتن هایشاخص ،ییغذا میرژ هایافتیاسپرم، در یپارامترها

 نجام گرفت.ا SPSSاز نرم افزار 

رسواندند.   انیو پژوهش را بوه پا  ،نفر در گروه کنترل 11نفر در گروه مداخله و  11پژوهش داوطلبانه شرکت کردند،  نیکه در ا یمرد 21 نیاز بها: يافته

 زوپروسوتان یا -8(. غلظت >112/1P) افتی یداریمعن شیبا گروه دارونما، افزا سهیقادر گروه مداخله، در م نالیسم یتام پالسما یدانیاکس یآنت تیظرف

(111/1P=و غلظت مالون )نالیسم یپالسما دهایآلدید (111/1P=در گروه مداخله در مقا )افتی یداریکاهش معن ،با گروه کنترل سهی.  

در مردان آستنواسپرم، منجر به کواهش اسوترس    E نیتامیو و داسی کیدُکوزاهگزانوئ دچربیتوأمِ مكمل اس افتیپژوهش نشان داد در نیا گيری:نتيجه

 یدر اخوتالتت اسوپرم مشواهده شوده اسوت، مصورف خووراک        ژنیفعوال اکسو   هوای گونوه  شید. از آن جوا کوه افوزا   شومی نالیسم یپالسما ویداتیاکس

    گروه از مردان نابارور باشد. نیاسپرم در ا ویداتیاکس هایبیمقابله با آس هایاز راه یكی تواندی، به صورت بالقوه مE نیتامیو دمانن هادانیاکسیآنت
 

 مردان نابارور ،ی، آستنواسپرمE نیتامیو ک،یدُکوزاهگزانوئ دیاس و،یداتیاسترس اکس واژگان کليدی:
 لحفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:

Eslamian G, Amirjannati N, Rashidkhani B, Sadeghi M-R, Hekmatdoost A. Effects of combined supplementation with vitamin E and 

docosahexaenoic acid on oxidative stress markers in seminal plasma in asthenozoospermic men. Pejouhandeh 2013;18(5):222-231. 
 

 2مقدمه

                                                 
: یصوندو  پسوت  تهران،  ؛دکتر ناصر اميرجنتي ل مکاتبات:وؤمس گاننويسند*

پستتت ؛ (112) 11411112(، نمووابر: 112) 11411111تلفوون:  ،2277-29622

تهوران،   ؛؛ دکتر آزيتا حکمت دوستت janati@avicenna.ac.ir :الکترونيک

 :کيت پستت الکترون ، (112) 11127484؛ تلفن: 29192-4742: یصندو  پست
a_hekmat2000@yahoo.com 

ی انسوان  هوای محرك ترین اساسی از یكی فرزند، داشتن آرزوی

د کوه در  نو دهموی (. آمارهای جهانی نشوان  2آید )به شمار می

هوای زنودگی   ها، در طوول سوال  درصد از زوج 22تا  21حدود 

توا   12کنند. در ایران نیوز  مشترك خود، ناباروری را تجربه می

( کوه ایون میوزان از    1و  1ها، نابوارور هسوتند )  درصد زوج 11

میانگین جهانی باتتر است. حدود یک سوم از موارد نابواروری،  

 و است برخوردار باتیی ارزش از هافرهنگ اکثر در باروری
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دان و یک سوم نیز بوه علوت وجوود    نتیجه وجود اختالل در مر

 و زن نیوز  مووارد  سووم  یوک  در باشد.عواملی دیگر در زنان می

 بنوابراین  .دارنود  نقوش  مشوكل  ایون  در مشترك طور به شوهر

 از درصد 21 حداقل ولؤمس مردان در اختالل به مربوط عوامل

 (.2) باشدمی نابارور هایزوج نزد در هاناباروری

موردان   در یعلول نابوارور   نتوری از مهم یكیاختالتت اسپرم 

مختلو    هوای به صورت تواندی(. اختالتت اسپرم م2) باشدیم

)غلظت  یگواسپرمیفاقد اسپرم(، اُل یمن عی)ما یآزواسپرم رینظ

 ی)تحرك کوم اسوپرم(، تِراتواسوپرم    یکم اسپرم(، آستِنواسپرم

فوو    هوای الوت از ح یبو یترک ایو ( و یعیطب های)کاهش اسپرم

درصد از مردان نابارور گوزارش   29در  ی(. آستِنواسپرم4باشد )

 باشود یاختالتت اسوپرم مو   ریشده و در اکثر موارد همراه با سا

از عوامل موؤثر در نقوص عملكورد و کواهش تحورك       یكی(. 2)

 ROS (Reactive ژنیفعوال اکسو   هوای گونوه  شیاسپرم، افزا

Oxygen Species) سوح    شیکوه منجور بوه افوزا     باشود یم

 (.  6) گرددیم یویداتیاکس

 ROS متعوادل  و شوده  کنترل دیتول ک،یولوژیزیف طیشرا در

 یهوواز  سوم یمتابول بورای  ،هوا سلول گریآ و دوتوسط اسپرماتوز

بوه   نییپوا  هوای غلظوت  در هاآن که یطوره ب باشد،می یضرور

 هوای سوم یدر مكان ی( مهمو Mediator) گرهوای عنوان واسحه

 یریپوذ  تی و ظرف یو بورا  کورده عمول   یداخل سلول رسانیامیپ

(Capacitationواکنش آکروزوم ،)لقاح اسپرم با تخموک و   ،ی

(. اموا در  8 و 7) باشوند می یاسپرم ضرور یبقا یبرا نیهمچن

 هوای توسط اسپرم ROSاز حد  شیب دیتول ،کیپاتولوژ طیشرا

اثوورات  ،نالیسووم عی( در مووا21) هوواتی( و لوکوسوو9نابووال) )

 یاریبسو  هوای (. پوژوهش 22بر عملكرد سلول دارد ) باریانیز

 یدهایاسو  ونیداسو یاحتماتً بوا پراکس  ROSند که اهداد شانن

 PUFA (Polyدوگانوه   ونود یچنود پ  یاشوبا  دارا  ریچرب غ

Unsaturated Fatty Acidsیسوور و قحعووه یهیوو( در ناح 

اسووپرم و بووه  DNAو  نیپووروت  ونیداسوویاسووپرم، اکس یانیووم

اسوپرم، کواهش تحورك اسوپرم و      یمورفولوژ رییغموجب آن ت

، نقوش اساسوی   اسپرماتوزوآ -تیاووس زیآم تیوفقعدم ادغامِ م

(. در مقابولِ  21 و 21) کنود ایفوا موی   نقص عملكرد اسوپرم در 

 یآزاد، اسوپرماتوزوآ و پالسوما   هوای كوال یراد کِیاثرات پاتولوژ

از  یمو یآنز هوای داناکسوی یاز آنتو  ایمجموعه یدارا ،نالیسم

/ زقبیل سوپراکسید دیسوموتاز، کاتواتز، گلوتواتیون پراکسویدا    

 هوای از قبیل ویتوامین  یمیرآنزیغ هایداناکسییردوکتاز و آنت

C  وE   هیپوتوورین،   و ، پیروات، گلوتواتیون، کوارنیتین، توورین

 TAC (Totalتوام   یدانیاکسو یآنتو  تیظرف یتحت عنوان کل

Antioxidant Capacity(. پژوهشووگران 24) باشووندی( موو

 یاختالتت اسپرم احتمواتً بوا سوح  بوات    که ند اهداد شنهادیپ

ROS تووام هووایداناکسووییآنتوو تیوودر اسووپرم و کوواهش ظرف 

 PUFA ونیداسی(. اکس22در ارتباط است ) نالیسم یپالسما

 جوه یغشا و در نت تی الی با کاهش س زیاسپرم ن یموجود در غشا

   (.6کاهش حرکت آن همراه است )

در اخوتالتت اسوپرم، مشواهده     ROS شیآن جا کوه افوزا   از

به صوورت بوالقوه    هادانیاکس یآنت یشده است، مصرف خوراک

اسوپرم   ویداتیاکسو  هایبیمقابله با آس هایاز راه یكی تواندیم

، E نیتوام ی(. و27 و 26گوروه از موردان نابوارور باشود )     نیدر ا

در چربوی   حلولاکسایشی زنجیره شكن م ضد یدهمهمترین ما

 بخش در هااز مولكول ایکه در قالب مجموعه باشدیدر بدن م

و قوادر   داشوته  یداناکسوی یآنت تیالفع یستیز یغشاها زآبگری

چووورب را بوووه  دهاییاسووو لیپراکسووو هوووایكوووالیاسووت راد 

 هوای کند و لذا واکنش لیکم خحرتری تبد دهاییدروپراکسیه

. عالوه بور ایون،   (28را کاهش دهد ) ونیداسیپراکس ایرهزنجی

 یدهایپیدر فسوووفول PUFAباعوووح محافظوووت  ،Eویتوووامین 

(. 29) شوود یپالسوما مو   هاینیپوپروت یو ل کیولوژیب یغشاها

در  .داردبسوتگی   PUFA یبه مقدار مصورف  ،E نیتامیبه و ازین

معووادل آلفووا  گوورمیلوویم 4/1حوودود  ییغووذا افووتیدر ،كووایامر

(. 29) باشوودیموو PUFA گوورمیلوویهوور م یتوکوووفرول بووه ازا

 ژهیو بوه و  PUFA زانیو ند که ماهنشان داد نیشیپ هایپژوهش

 DHA (Docosahexaenoic Acid) دیاسو  کیدُکوزاهگزانوئ

 و 11اسوت )  افتهیاسپرم مردان آستنواسپرم، کاهش  یدر غشا

 شیدر دم اسپرم بو  DHA زانمی اندداده نشان ها(. پژوهش12

 افو انعحو  تی الی اثر بر س قیاز طر تواندیو م باشدیاز سر آن م

 (.11باشد ) رگذاریتأث ،اسپرم بر حرکت دم اسپرم یغشا

در مردان، در جهان و  یبروز نابارور نكهیه به ابا توج نیبنابرا

تووأم   ریو در موورد توأث   بوده شیدر حال افزا رانیاز جمله در ا

بوور اسووترس   E نیتووامیو و دیاسوو کیووهگزانوئمكموول دُکوزا

 یدر مردان مبتال به آستنواسپرم نال،یسم یپالسما ویداتیاکس

انجوام نشوده    رانیو در ا ینیبوال  ییتاکنون کارآزموا  ک،یوپاتیدیا

 است، پژوهش حاضر انجام شد.

 

 هامواد و روش
سه سووکور   یتصادف ینیبال ییپژوهش حاضر به روش کارآزما

 یبوا شوماره   رانیو ا ییمرکوز ثبوت کارآزموا   در گرفوت و  انجام 

IRCT201010054010N3  پووژوهش،  نیوود. در اگردیووثبووت

 فوو   مرکوز  بوه ی که به منظوور درموان نابواروری    ابتدا از مردان

در سوال   نایر ابون سو  و سوقط مكور   یدرمان نابوارور  صیتخص

چهار  یبه فاصله منیس ینمونهدو مراجعه کرده بودند،  2191

 111غزاله اسالمیان و همكاران/ 
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 روز سه از پس هانمونه .گرفته شد یكیهفته به روش خود تحر

شودند. افورد بوا داشوتن      آوریجموع  ،یجنسو  زشیاز آم دوری

 یص اورولووژ اسپرماتوگرام بوه پزشوک متخصو    شیجواب آزما

 هوواییکاموول و بررسوو  ینووهیمراجعووه کردنوود. پووس از معا  

 کوه  یدر صورت ،یاورولوژ صتوسط پزشک متخص یكینیپاراکل

درصوود و حرکووت سووریع و  21اسووپرم کمتوور از  یك کلووتحوور

باشود،  درصود   12پیشرونده در مسیر مستقیم اسپرم کمتور از  

 یدرصورت. (4شد )میداده  کیوپاتیدیا یآستنواسپرم صیتشخ

ورود بوه پوژوهش بودنود، اهوداف و      یارهوا یمع ید دارااافر که

و سوپس از   شود میداده   توضی هاآن یروش انجام پژوهش برا

 یناموه  تیانجوام پوژوهش، رضوا    یداوطلب برا مارانِیب یهیکل

 کیو هر یپژوهش، تعداد نمونه برا نیشد. در امیگرفته  یکتب

 زشیو ه بوه ر کوه بوا توجو    دیو بورآورد گرد  ماربی 11 ها،از گروه

در نظر گرفتوه   ماربی 12 هااز گروه کهری در ها،نمونه یاحتمال

 ،یبوه همكوار   لیو عبارت از تما شورود به پژوه یارهایشد. مع

 میسال از زمان تصم کیساله، گذشتن حداقل  11-42مردان 

کننوده   یریشگیپ لیفرزنددار شدن و عدم استفاده از وسا یبرا

ص بووا منشووأ نامشووخ   یابووتال بووه آستنواسووپرم   ،یاز بوواردار

بووودن  یعوویو طب WHO یارهووای( بوور اسوواس معکیوپاتیدیوو)ا

سورم، بودنود.    نیو پروتکت ترونوستست ها،نیگنادوتروپ ریمقاد

خروج از پژوهش عبارت بودنود از: ابوتال بوه عفونوت      یارهایمع

رابحوه در سوه    نیو در ا ییدارو هایدرمان ایو  یدستگاه تناسل

در دسوتگاه   کیو آناتوم هوای یماه گذشوته، ابوتال بوه ناهنجوار    

و  ضوه یب یرو یاعمال جراحو  یسابقه كوسل،یوار رینظ یتناسل

ت اخوتالل  بوه علو   ICSI یبورا  موار یبودن ب دیکاندوازودفران، 

 ن،یاسپرماتوگرام، تماس با سموم دفع آفات، فلزات سنگ دیشد

 ن،یتیکوارن -ال هایمصرف مكمل اد،یز اریبس گرمای و هالالح

 ون،ی، گلوتوواتEو  B12 ،C نیتووامیو وم،یسوولن ،یرو ن،ینوویآرژ

 دردر سوه مواه گذشوته و     1-چرب امگوا  دیو اس Q10 میکوآنز

 21در مد ت  یبه همكار لیعدم تما همچنین و ،زمان پژوهش

مذکور برحسوب سون و غلظوت اسوپرم      مارانیهفته مداخله. ب

صورت گرفتوه   بندیطبقه یشدند و هر فرد بر مبنا بندیطبقه

شوده   بنودی طبقوه  یبلووک  یتصوادف  میبا استفاده از روش تقس

(Stratified Blocked Randomization) ،افوت یبه گروه در 

گووروه  ایوو E نیتووامیو و DHAچوورب  دیمكموول اسوو یکننووده

اختصوا  داده شودند. از آنجوا کوه      ،دارونموا  یکننده افتیدر

طوول   ،(2) انجامود یروز بوه طوول مو    72اسوپرماتوژنز،   ندیفرآ

 مارانیشد و ب نییهفته تع 21پژوهش،  نیمداخله در ا یدوره

هفتوه   21بوه مودت    ،که در آن قرار گرفتنود  یبر حسب گروه

 افتیدر گروه در مارانینمودند. ب افتیمربوطه را در یاهمكمل

 462روزانووه ، E نیتووامیو و DHAچوورب  دیاسوو یکننووده

 2111کپسوول   کیو صوورت  ه )ب DHAچرب  دیاس گرمیلیم

 E نیتوام یو المللوی نیواحد بو  611( و MorDHA گرمییلیم

( dL-Alpha-Tocopheryl Acetateکپسول  کیصورت ه )ب

 افوت یگروه در مارانیبه باین در حالی است که کردند.  افتیدر

کپسوول   کیو دو کپسول دارونما داده شد که  ،دارونما یکننده

و کپسوول   DHAچورب   دیمشابه کپسول اسو  ،یاز نظر ظاهر

چورب   دیاسو  هوای بود. کپسول E نیتامیمشابه کپسول و گرید

DHA از شرکت Minaminutrition (United Kingdom) 

 یشورکت زهوراو   قیو طرو دارونما از  E نیتامیو هایو کپسول

  یرهیووبووا زنج یدهایریسوویگل-یشوودند و از توور هیوو( تهرانیوو)ا

در  MCT (Medium Chain Triglycerides)ط متوسوو

دارونموا اسوتفاده شود. قبول از شورو  پوژوهش،        هوای کپسول

از  ریو غ فوردی  طتوسو  ها،کپسول یحاو هاییقوط یمجموعه

توا   دندش یکدگذار B2و  A1 ،A2 ،B1پژوهشگران به صورت 

 هوای پزشوک و پژوهشوگران از نوو  کپسوول     مار،یال  بعدم اط

کپسوول در شورو     یحواو  هوای یشوود. قووط   تیرعا ،یافتیدر

داده  مواران یبوه ب  یششم، به تعداد کاف یهفته انیپژوهش و پا

 هموراه  بوه  کپسوول  عدد دو روز هر شد خواسته هاشدند و از آن

 مواران، یب یهیو کل ،ششوم  یهفته انی. در پاندنمای مصرف ناهار

وزن اً دمجود  زیو دوازدهوم ن  یهفته انیداً وزن شدند. در پامجد

 BMI (Bodyبودن   یتووده  یهیو و نما یرگیو انودازه  مارانیب

Mass Index) مووارانیاز ب نهمچنوی گردیوود.  محاسوبه  هوا آن، 

 ییغوذا  میخواسته شد رژ مارانیگرفته شد. از ب منیس ینمونه

ندهنود.   رییو ت پوژوهش تغ طول مود  درخود را  یبدن تیالو فع

 هاکپسول مصرف نظر از هابه منظور کنترل آن ماران،یب یریگیپ

ه بو  كبوار یروز  22هور   بواً تقری هوا نمونوه  زشیو از ر یرجلوگی و

بوا شومارش    زیو پوژوهش ن  انیو در پا .انجوام شود   یصورت تلفن

از نظور مصورف    مواران یب تیو رعا زانیو م ماندهیباق هایکپسول

 21از  شیکوه بو   یمارانیقرار گرفت و ب یابارزی مورد هاکپسول

خود را مصرف نكرده بودنود )چوه در گوروه     هایدرصد کپسول

 مداخله و چه در گروه دارونما( از پژوهش کنار گذاشته شدند.

در شورو  پوژوهش،    مواران یب ییغوذا  میو رژ یمنظور بررس به

ساعته در  14خوراك  ادآمدیششم و دوازدهم،  هایهفته انیپا

هور فورد )در    یبورا  لیتعح ریو دو روز غ لیروز تعح کیمورد 

و  یحضوور  یمصواحبه  قیو خووراك(، از طر  ادآمود ی 9مجمو  

 14خووراك   یادآمودها ی لیو تحل هی . تجزدیگرد لیتكم یتلفن

 Nutritionist IV ایهیو ساعته، با اسوتفاده از نورم افوزار تغذ   

(N4) .صورت گرفت 
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 یهفتوه  انیو در ابتودا و در پا  زیو افوراد ن  یت بودن فعالی میزان

از طریق مصاحبه بوا   ایروا و پا یدوازدهم، با تكمیل پرسشنامه

ت (. ایون پرسشونامه، بور اسواس شود     11افراد به دست آمود ) 

 MET: Metabolic) یكیمعادل متابول یمبنا بر یالیت بدنفع

Equivalents)  آن از بات  های یشده و رد میتقس  یرد 9به

 6) دیشود  هایت( تا فعالی=9/1MET) یتحرکیاز ب ،نییبه پا

MET>.تنظیم شده است ) 

، بوا حوداقل لبواس و بوا     Seca یافراد با استفاده از ترازو وزن

 ستادهیدر حالت ا ،یگرم و قد با استفاده از متر نوار 211ت دق

سور فورد قورار داده     یکوه رو  کشیخط یلهیبه وس میو مستق

قورار   یعاد توضعی در هاکه کت  یشد، بدون کفش و در حال

، بوا  BMIشودند و   یریگاندازه متریسانت 2/1ت داشتند، با دق

ع( ( بوور مجوذور قود )متور مربوو   لووگرم ینموودن وزن )ک  میتقسو 

 .دیمحاسبه گرد

بووا اسووتفاده از سووتون  نالیسووم یآزاد پالسووما زوپروسووتانیا

 Cayman, Catalog) ییكایساخت شرکت امر یکروماتوگراف

No: 10010366) یدیو تول تیاستخراج شد و با استفاده از ک 

و بوا   (Cayman, Catalog No: 516351)شورکت   نیهمو 

 (EIA (Enzyme Immunoassay) یمو یآنز یمنو یسنجش ا

 412(. حداکثر جذب در طوول مووج   14) دیغلظت گرد نییتع

 ,ELISA Reader (STAT FAX 2100نانومتر در دستگاه 

USA) و بورون   یدرون آزموون  راتییو تغ بی. ضور دیقرائت گرد

 یدانیاکسیآنت تام تیدرصد بود. ظرف 6و   2 بیبه ترت یآزمون

 Colorimetric) سونجی بوا روش رنوگ   نال،یسوم  یپالسوما 

Assay)  شورکت   تیو از ک ادهبا اسوتف(Cayman, Catalog 

No: 709001) ( مقودار جوذب در طوول مووج     12انجام شد .)

 ELISA Reader (STAT FAXنوانومتر بوا دسوتگاه     412

2100, USA) و  یدرون آزموون  راتییو تغ بیشود. ضور   نییتع

شود.   نیوی درصود تع  1/9درصود و   7/6 بیبه ترت یبرون آزمون

 هوا در اسوپرم  یدیپیل ونیداسیپراکس یسکه در برر یومارکریب

غلظووت  رد،گیوویده قوورار موو مووورد اسووتفا بوویش از همووه  

 نیاست. در ا MDA (Malondialdehyde) دیهاآلدیدمالون

بوا اسوتفاده از روش    نالیسم یپالسما MDAغلظت  ،پژوهش

 TBA (Thiobarbituricدیاسو  کیو وروتیبوباریت یرنگ سنج

acid) (16) شورکت  تیبا استفاده از ک (Cayman, Catalog 

No: 10009055)  ( حوداکثر جوذب در طوول    17انجام شود .)

 ELISA Readerنوانومتر اسوت کوه بوا دسوتگاه       211مووج  

(STAT FAX 2100, USA) راتییو تغ بی. ضردیقرائت گرد 

 درصوود 8/2و  4/2 بیووبووه ترت یو بوورون آزمووون یدرون آزمووون

 شد. نییتع

 ی( و فراوانووارمعیوو انحووراف ) نیانگیووبووه صووورت م هوواداده

نشوان داده   یفو یو ک یکمو  یرهوا یمتغ یبرا بی)درصد( به ترت

 آزموون  از اسوتفاده  بوا  هوا داده عیو شده است. نرمال بوودن توز 

Kolmogorov-Smirnov یسووهیشوود. جهووت مقا  یابیووارز 

 Chiاز آزموون   ،دو گروه نبی کنندهمخدوش یفیک یرهایمتغ

Square  یرهوا یمتغ نیانگیو م یسوه یاستفاده شد. جهوت مقا 

 زیاز آزموون آنوال   ،در هور گوروه   یمو یرژ یکنندهمخدوش یکم

چرا کوه در طوول    ،استفاده شد یتكرار هایداده یبرا انسیوار

 یشوودند و بوورا یرگیو سووه بوار انوودازه  رهوا یمتغ نیووپوژوهش، ا 

-Student’s tاز آزموون   ،دو گروه نبی هاآن نیانگیم یسهیمقا

test کوه در طوول    یکمو  یرهوا ی. در موورد متغ دیاستفاده گرد

نرموال   عیو توز صورت شدند در یرگیپژوهش تنها دو بار اندازه

 از ،گوروه  هور  در هوا آن نیانگیم یسهمقای جهت جامعه، در هاآن

دو  نبوی  هوا آن نیانگیم یسهیمقا یو برا Paired t test آزمون

 یو در صورت دیاستفاده گرد Student’s t-testاز آزمون  ،گروه

از  ،روهگو  هر در هاآن یسهمقای جهت نبود، نرمال هاآن عیکه توز

از  ،دو گوروه  نبوی  هوا آن یسوه یمقا یو بورا  Wilcoxonآزمون 

از همچنین، به منظوور  استفاده شد.  Mann-Whitneyآزمون 

از آزمووون  ،کننوودهمخوودوش یبووردن اثوورات فاکتورهووا  نیبوو

Repeated Measurement پوژوهش   نی. در اگردید ستفادها

در نظور   داریمعنو  یاز نظر آمار 12/1کمتر از  P-valueمقدار 

 افوزار نرم از استفاده با هاداده یآمار لیو تحل هیگرفته شد. تجز

SPSS انجام شد. یال  از گروه درمانو بدون اط 11 ینسخه 

 نیوودر ا E نیتووامیهمووراه بووا و DHAمكموول  یافتیوودر دوز

از  یكووی E نیتووامیاسووت. و یپووژوهش فاقوود اثوورات جووانب  

را دارد. انسوان و   یسم تیخاص نیاست که کمتر هایینیتامیو

 ازیبرابر ن 211آن، حداقل  یبات ریل مقادقادر به تحم واناتیح

 ULل قابول تحمو   افوت یدر یهسوتند. سوحوح بوات    ایهیو تغذ

(Tolerable Upper Intake Level) نیتوووامیو E  در

(. بوور اسوواس 29در روز اسووت ) گوورمیلوویم 2111بزرگسوواتن 

 2611 ریتوا مقواد   E نیتوام یانجام شده، مكمول و  هایپژوهش

در  گورم یلو یم 1111 ریتا مقواد  ی( و حت18در روز ) گرمیلیم

 دادنود،  نشوان  هوا است. پوژوهش  ی( فاقد عوارض جانب19روز )

گورم در روز فاقود عووارض    -یلیم 841ریدر مقاد DHA مكمل

 تیو پژوهش به منظوور رعا  نی(. در ا12 و 11) باشدمی یجانب

 یداوطلب وارد شده به پژوهش، برگه مارانیاز ب ،یاصول اخالق

ه به ک یمراحل یهیکل نیآگاهانه اخذ شد. همچن ینامهتیرضا

و سوقط   یدرمان نابارور یصصورت معمول در مرکز فو  تخص

افراد  یبرا ،گرددیافراد آستنواسپرم اجرا م یبرا نایابن س ررمك

پوژوهش، بوه    یوی دو گروه انجام شد و پس از اتمام مراحل اجرا

 112غزاله اسالمیان و همكاران/ 
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گروه دارونموا،   مارانیاز ب کیبه هر یاصول اخالق تیمنظور رعا

، داده شود.  E نیتوام یو و DHAچورب   دیبسته مكمل اس کی

و بودون نوام بووده و     انوه کوامالً محرم  مارانیب یهیاطّالعات کل

به  لیحق برخوردار بودند که در صورت عدم تما نیاز ا مارانیب

در هوور مقحووع از پووژوهش خووارج شوووند.   ،یهمكووار یادامووه

 تویاخوال  انسوت   یتوه یکم دییپژوهش، پس از تأ نیا نیهمچن

 یکشور دانشوگاه علووم پزشوك    ییغذا عیو صنا هیتغذ قاتیتحق

 نینوو  یهوا یاورپژوهشگاه فنو   اخال یتهیو کم یبهشت دیشه

 اجرا شد. ،نایابن س یجهاد دانشگاه یعلوم پزشك

 

 هايافته
مردان مرکز فوو    کینیمرد مراجعه کننده به کل 172 نیاز ب

مورد   21 نا،یر ابون سو  و سوقط مكور   یدرمان نابوارور  یصتخص

نفور در گوروه    11نفر ) 41آستنواسپرم وارد پژوهش شدند که 

دند و رسوان  انینفر در گروه کنترل( پژوهش را به پا 11آزمون، 

   یدر مقاله افراد  خروج  لیدت .از پژوهش، خارج شدند نفر   6

 

 (.11گزارش شده است ) یقبل

 نیانگیو در م دارییاختالف معنو  ،پژوهش یتوج ه به طراح با

 12/2سن مردان گروه مداخله  ارمعی انحراف42/12 گروه و 

 یتوده یهی(. نما12/1P) نشد مشاهده 92/412/11 کنترل

 دنیو کشو  یجنسو  هوای هورموون  ،یبودن  تیو الفع زانیبدن، م

پوژوهش،   یتودا در افوراد گوروه آزموون و کنتورل، در اب     گاریس

ت زمان ابوتال بوه   مد نی(. ب12/1Pنداشت ) دارییتفاوت معن

 کیو آلوده و پرتراف هایدر محل ی( و زندگ=111/1P) ینابارور

مشواهده شود    دارییمعنو  یدو گروه پژوهش، تفاوت آمار نیب

(112/1P= در میانگین نمایوه .)یتووده  ی  ( 222/1بودنP= ،)

موردان   یجنس های( و هورمون=791/1P) یبدن تیالفع زانیم

مشواهده   دارییتغییور معنو   ،هر دو گروه، در طی پوژوهش در 

مووردان آستنواسووپرم  یعموووم هوواییژگوویو (.12/1Pنشوود )

دو گووروه   کیوو بووه تفك در ایوون محالعووه،   شوورکت کننووده  

و گوروه   E نیتوام یو و دیاسو  کیدُکوزاهگزانوئ یکنندهافتیدر

  نشان داده شده است. 2در جدول  دارونما یکننده افتیدر

 

 
                                     Eی دُکوزاهگزانوئيک اسيد و ويتامين کنندههای عمومي مردان آستنواسپرم شرکت کننده به تفکيک دو گروه دريافت ويژگي .2جدول 

 *ی دارونماو گروه دريافت کننده

 P-value (نفر 22) دارونما (نفر 22) Eو ويتامين  DHAاسيد چرب  متغيّرها

 261/1 12/11±92/4 42/12±12/2 سن )سال(

 617/1 18/17±12/1 91/16±79/1 ی بدن )کيلوگرم بر متر مربع(ی تودهنمايه

 111/1 12/2±11/1 86/1±18/2 مدّت زمان ناباروری )سال(

 82/1±91/21 72/1±81/21 176/1 (nmol/lسترون )وتست

 81/12±11/149 86/16±91/161 242/1 (pmol/lپروالکتين )

FSH (IU/l) 18/1±12/2 41/2±78/2 482/1 

LH (IU/l) 12/1±91/2 42/2±11/2 112/1 

 961/1   فعّاليّت بدني )تعداد/ درصد( ميزان

 2( 1/2)  1( 2/9) نشسته  

 7( 1/12) 9( 9/41)  کم  

 9( 1/42) 8( 4/16)  فعّال  

 1( 1/22) 1( 6/21)  خيلي فعّال  

 112/1   های آلوده و پرترافيک )تعداد/ درصد(زندگي در محل

 4( 1/11)  21( 2/24) بله  

 26( 1/81) 21( 2/42) خير  

 462/1   سيگار کشيدن )تعداد/ درصد(

 )6( 1/11) 9( 9/41) بله )قبالً و در حال حاضر  

 )24( 1/71)  21( 2/29) خير )هرگز  
 اند.انحراف معیار گزارش شده ±های آلوده و پرترافیک و سیگار کشیدن به صورت درصد و سایر مقادیر بصورت میانگین ت بدنی، زندگی در محلمقادیر مربوط به فعالی *
 

موردان   ییغوذا  میو رژ یهوا  افتیدر ارمعی انحراف  نیانگیم

 یپژوهش، هفتوه  یدر ابتدا یآستنواسپرم دو گروه مورد بررس

 نشوان داده شوده اسوت.    1م، در جدول دوازده یششم و هفته

 افتیرژیم غذایی در ابتدای پژوهش نشان داد که در یمقایسه

از  شتریب یردای(، در گروه آزمون به طور معن=149/1P) یرو

 یافتیو در E ،DHA نیتامیو ،یگروه شاهد بود و در مورد انرژ

 /دوماهنامه پژوهنده116
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پژوهش،  یدر ابتدا ،ییغذا میاز رژ یافتیدر یمواد مغذ ریو سا

دو گروه  نیب یداریمعن یهفته ششم و دوازدهم، اختالف آمار

ت پوژوهش،  در گوروه آزموون در مود    ن،یمشاهده نشد. همچنو 

 شیو بتاکواروتن افوزا   یک، رویفول دیاس ن،یپروت  یهاافتیدر

 نیتوام یو و کیفول دیاس یهاافتیدار و در گروه شاهد، دریمعن

C ،میو رژ یرهوا یمتغ ریسوا  یداشتند و بورا  یداریمعن شیافزا 

در هور گوروه، تغییور     در طول مودت پوژوهش   ،یافتیدر ییغذا

کوه بوا    سوت ا یحوال  در نیو داری مشاهده نشود. ا یآماری معن

 یرهوا یمتغ یسهیمقا یبرا یداریمعنسح   ،یفرونبن  یتصح

 ابدییکاهش م 111/1به  12/1از  ،پژوهش نیدر ا ییغذا میرژ

در هر دو گروه  یافتیدر کیفول دیاس شیصورت افزا نیکه در ا

 (.>112/1P) گرددمیدار یمعن

در گووروه  نالیسووم یتووام پالسووما یدانیاکسوو یآنتوو تیووظرف

 افوت ی یداریمعنو  شیبا گروه دارونما، افوزا  سهیمداخله، در مقا

(112/1P< غلظووت .)زوپروسووتانیا -8 (111/1P= و غلظووت )

MDA  نالیسووم یپالسوما (111/1P=  در گوروه مداخلووه در )

 (.1)جدول  افتی یداریعنکاهش م ،با گروه کنترل سهیمقا

 

 بحث
 دیتوأم مكمل اسو  زیاثرات تجو یپژوهش حاضر با هدف بررس

 هوای بور شواخص   E نیتوام یو و دیاسو  کیو چرب دُکوزاهگزانوئ

آستنواسوپرم صوورت    نالیسوم  یپالسوما  ویداتیاسوترس اکسو  

 DHAچرب  دیتوأم مكمل اس افتیدر ،پژوهش نیگرفت. در ا

و کوواهش  TAC داریمعنوو شی، منجوور بووه افووزاE نیتووامیو و

 نالیسوم  یپالسوما  MDAو  زوپروستانیا -8 ظتغل داریمعن

 شد.

نخسوتین  پوژوهش،   نیو انجوام شوده، ا   هوای یاساس بررس بر

شاهددار کنترل شوده بوا    یسوکور تصادف سه ینیبال ییکارآزما

 DHAچورب   دیتوأم مكمل اس زیبود که اثرات تجو ییدارونما

 ویداتیاسووترس اکسوو زانیووبوور اسووپرماتوگرام و م E نیتووامیو و

مورد بررسوی قورار    رمرا در مردان آستنواسپ نالیسم یپالسما

محالعه را  نیا هایافتهیکه بتوان  ایمحالعه نیبنابراداده است، 

 نیو وجوود در ا  نیکرد، وجود ندارد. با ا سهیآن مقا هایافتهیبا 

را بوه   E نیتوام یکه اثر و نیشیپ هایپژوهش هایافتهیبخش، 

اسوپرم   یبر پارامترهوا  هادانیاکسیآنت ریهمراه با سا ای ییتنها

 .مکنییم سهیپژوهش حاضر مقا هایافتهیبا  اند،کرده یبررس

و  Suleimanپوژوهش   هوای افتوه یهمسوو بوا    هوا، افتوه ی نیا

مكمول   گورم یلو یم 111بود که اثرات  2996همكاران در سال 

سووکور کنتورل دار    دو ینیبوال  ییکارآزما کیرا در  E نیتامیو

 یپالسووما MDA راتییووآستنواسووپرم بوور تغ موواریب 221در 

 میوزان مواه،   6پوس از   و دریافتنود کوه  کردند  یبررس نالیسم

MDA یدر حوال  نیو . اداری کاهش یافتوه اسوت  به طور معنی 

 ،و همكواران  Suleimanدر پوژوهش   MDAکه کواهش   ستا

مسوأله   نیدرصد بود که ا 11درصد و در پژوهش حاضر  2/44

و  Suleimanباشود کوه در پوژوهش     لیو دل نیو بوه ا  توانود یم

 یشوتر یت زموان ب مود  یو بورا  ییبه تنها E نیتامیو ،همكاران

در  کوه  یصوورت  رد بود،شده  افتینسبت به پژوهش حاضر، در

منجر به آن شده است  DHAتوأم آن با  زیتجو ،پژوهش حاضر

کمتوور از پووژوهش  نال،یسووم یپالسووما MDAکووه کوواهش 

Suleiman ،نیتوام یکوه و  لیو دل نیبه ا و همكاران باشد E  از

  (.11محافظت کرده است ) زین یافتیدر DHA ونیداسیاکس

، اثوورات 1111و همكوواران  در سووال   Comhaireپووژوهش 

 گورم یلیم 611) نیست یسلیشامل است یخوراک داناکسییآنت

 281بتاکوواروتن و  گورم یلوویم 11 یحواو  یکپسووول ایو روز( در 

گرم  2شامل  یچرب ضرور یدهایآلفاتوکوفرول و اس گرمیلیم

DHA ،12/1 گووورم  2/1و  دیاسووو کیووونولنیگووورم گاموووا ل

 یولووژ یبور ب  یپژوهش شبه تجرب کی را در دیاس کیدونیآراش

کورد کوه کواهش     یبررسو  یمبتال به کم بوارور  دمر 17اسپرم 

مشوواهده شوود کووه بووا  نالیسووم ROS زانیوودر م دارییمعنوو

در  ،نیهمچنووباشوود. ، همسووو موویپووژوهش حاضوور هووایافتووهی

اسپرم  یشده دهیاکس DNA ،و همكاران Comhaireپژوهش 

(8-OH-dG) دارییمعنو  شیافوزا  ،آکوروزوم  تیالکاهش و فع 

در  مكووارانو ه Keskes-Ammarپووژوهش در (. 14) افووتی

 نیتوام یو گورم یلیم 411توأم روزانه  زیاثرات تجو ،1111سال 

E  در  منیس ونیداسیپراکس زانیبر م ومیسلن گرمیلیم 112و

 1ت مود  یمرد نابارور برا 71در  یتصادف ینیبال ییکارآزما کی

غلظوت  گرفوت و مشوخص گردیود کوه     قورار   یماه مورد بررسو 

MDA نیتامیو یکنندهافتیدر گروه در نالیسم یپالسما E 

ه افتو ی دارییبا گروه کنترل، کاهش معنو  سهیدر مقا ومیو سلن

 (.12) باشدمی ، همسوکه با پژوهش حاضراست 

 ریاثورات مقواد   ،2999و همكاران در سوال   Verma پژوهش

توکوفرول استات را به صوورت  -آلفا تریل /مولیلیم 1و  2، 2/1

in vitro  بر غلظتMDA  هوای مورد بوا تعوداد اسوپرم     8در 

/ ونیو لیم 11از  شیدرصد و غلظت اسپرم بو  61 یك باتمتحر

 MDAغلظووت  داریکوواهش معنوو کردنوود. یبررسوو توورلییلوویم

سواعت از زموان افوزودن     6و  4پوس از   زیو ن نالیسم یپالسما

 سوه یدر مقا تور ی/ لموول یلیم 1 یدارا تیتنها در پل E نیتامیو

   (.16با گروه کنترل مشاهده شد )
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 E نيتاميو و دياس کيچرب دُکوزاهگزانوئ دياسی کنندهمردان دو گروه دريافتدر  يانرژی و برخي ترکيبات رژيم غذايميانگين و انحراف معيار دريافت  .2جدول 

 *ی ششم و دوازدهم پژوهشی دارونما در ابتدا، هفتهو گروه دريافت کننده

ترکیبات رژیم غذاییانرژی و   
 زمان پژوهش

 P-value هفته دوازدهم هفته ششم شروع پژوهش

 انرژی )کیلوکالری در روز(

 191/1 1/1291±2/716 1/1218±6/214 2992/ 4±1/411 مكمل

 444/1 7/2972±6/711 6/1126±1/427 7/1216±1/421 دارونما

P-value 116/1 421/1 127/1  

 در روز(کلّ کربوهیدرات )گرم 

 811/1 4/178±6/98 4/176±8/68 1/171±7/61 مكمل

 178/1 4/141±4/71 9/117±2/64 6/171±4/22 دارونما

P-value 972/1 211/1 266/1  

 کلّ پروت ین )گرم در روز(

 146/1 1/98±1/12 6/91±1/12 7/81±4/28 مكمل

 612/1 2/212±1/71 6/89±9/28 1/91±6/12 دارونما

P-value 211/1 881/1 111/1  

 کلّ چربی )گرم در روز(

 224/1 1/81±6/12 2/76±9/12 2/67±2/27 مكمل

 494/1 1/69±1/18 4/77±9/28 6/76±1/14 دارونما

P-value 267/1 916/1 244/1  

SAFA )گرم در روز( 

 719/1 9/28±4/7 4/29±8/9 2/28±1/7 مكمل

 111/1 2/11±4/24 6/22±1/2 7/22±1/2 دارونما

P-value 144/1 117/1 662/1  

MUFA )گرم در روز( 

 294/1 1/11±1/21 9/14±2/7 1/14±8/8 مكمل

 192/1 4/11±2/8 1/14±1/6 7/11±9/4 دارونما

P-value 219/1 792/1 164/1  

PUFA )گرم در روز( 

 822/1 1/29±8/9 2/27±7/2 1/28±4/8 مكمل

 924/1 1/27±4/21 7/26±1/2 2/27±2/21 دارونما

P-value 191/1 794/1 168/1  

EPA )گرم در روز( 

 214/1 2/1±1/1 2/1±1/1 1/1±1/1 مكمل

 147/1 1/1±1/1 2/1±1/1 2/1±1/1 دارونما

P-value 111/1 921/1 149/1  

DHA )گرم در روز( 

 999/1 1/1±2/1 1/1±1/1 1/1±1/1 مكمل

 421/1 2/1±4/1 2/1±1/1 1/1±4/1 دارونما

P-value 114/1 412/1 116/1  

 گرم در روز()میلی Eویتامین 

 147/1 8/9±1/4 4/21±9/4 9/7±4/2 مكمل

 472/1 4/22±2/4 4/22±1/2 8/9±4/7 دارونما

P-value 146/1 178/1 122/1  

 گرم در روز()میلی Cویتامین 

 882/1 1/89±8/42 2/91±1/24 8/91±1/41 مكمل

 114/1 8/227±4/21 1/68±1/1 1/76±1/12 دارونما

P-value 111/1 211/1 168/1  

 اسیدفولیک )میكروگرم در روز(

 <112/1 2/181±7/244 1/414±2/211 7/111±2/79 مكمل

 <112/1 2/192±7/211 4/129±2/261 2/116±1/69 دارونما

P-value 471/1 129/1 797/1  

 گرم در روز(روی )میلی

 111/1 2/9±1/2 8/22±1/1 7/6±7/1 مكمل

 292/1 2/22±8/4 2/21±1/4 1/9±8/4 دارونما

P-value 149/1 184/1 127/1  

 بتاکاروتن )میكروگرم در روز(

 141/1 4/2221±7/182 8/2118±1/469 7/887±2/429 مكمل

 171/1 2/2179±1/216 8/2114±2/419 1/791±4/412 دارونما

P-value 427/1 928/1 812/1  
 Whitney-Mannو   Repeated Measurement ، test-Student's tهای آماری مورد استفاده؛آزمون اند.انحراف معیار گزارش شده ±مقادیر بصورت میانگین  *

 

 افووتیکووه اثوور در زیوون یوانیووح هووایپووژوهش هووایافتووهی

تووأم بوا    ایو و  ییبوه تنهوا   E نیتوام یو ژهیبه و هاداناکسییآنت

از کواهش   یحواک ، انود کورده  یرا بررس 1-چرب امگا یدهایاس

باشود  می نالیسم یپالسما ویداتیاسترس اکس زانیم داریمعن

بدن، از نظر  هایسلول ریبا سا سهیدر مقا هااسپرم (.18 و 17)

 .باشند یم متفاوت   ،آزاد های كالیراد به   تیحساس  زانیم

 /دوماهنامه پژوهنده118
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و  Eی دُکوزاهگزانوئيک اسيد و ويتامين کنندهميانگين و انحراف معيار متغيّرهای استرس اکسيداتيو پالسمای سمينال  در مردان دو گروه دريافت -3جدول 

 .ی دارونما قبل و پس از پژوهشگروه دريافت کننده

 

اشوبا    ریو چورب غ  یدهایز اسا سرشار هاآن ییپالسما یغشا

دارد.  یزنواچی  قودرت  هوا آن یدفواع  سوتم یس یاست و از طرفو 

آزاد ماننود   هوای كوال یراد یکننوده  جموع  هوای داناکسوی یآنت

 بوین  از را سولولی  اکسوید  از شده تولید هایE ،ROS نیتامیو

عمل  ROS برابر در اسپرماتوزوآ از حفاظت در راستای و  برده

از  ایکووه حجووم عمووده   ییاز آنجووا. (41 و 19) کننوودیموو

 هیاسپرماتوژنز تخل یاسپرم، ط یتوپالسمیس هایداناکسییآنت

 اریبسو آزاد  هوای كوال یراد کینسبت به اثرات پاتولوژ شوند،یم

 یجبران نال،یسم عیما هایدانیاکسیلذا آنت .باشندیحساس م

 و 6) باشندیم یتوپالسمیس هایمیآنز نیاز دست رفتن ا یبرا

کووه منجوور بووه کوواهش سووح      یهوور عووامل  ،نی(. بنووابرا42

گردد، منجر به اختالل در  نالیسم یپالسما هایداناکسییآنت

آزاد شوده و بور عملكورد     هایكالیو راد هاداناکسییتعادل آنت

 ک،یپاتولوژ طیوجود، در شرا نی. با اگذاردیاسپرم اثر مخرّب م

و  کورده  موال یرا پا هاداناکسییآنت تی، ظرفROS یبات دیتول

 . گرددیم ویداتیاسترس اکس شیمنجر به افزا

احتمواتً بوا    ROSنود کوه   اهنشوان داد  یاریبسو  هایپژوهش

 یانیووم یو قحعووه سوور یهیوودر ناح PUFA ونیداسوویپراکس

اسپرم و بوه موجوب آن    DNAو  نیپروت  ونیداسیاسپرم، اکس

 اسپرم، کاهش تحورك اسوپرم و عودم ادغوام     یمورفولوژ رییتغ

در نقوص  نقوش اساسوی    ،اسوپرماتوزوآ  -تیاووس زآمی تیموفق

 (. 41 و 26) بر عهده دارد هاعملكرد اسپرم

 یرهوا یمتغ ژهیو گر به ومخدوش یهاریمتغدر پژوهش حاضر، 

ذکر شده بودند،  نیشیپ هایکه در پژوهش یمیگر رژمخدوش

مسووأله، احتمووال وجووود اثوور  . همووین در نظوور گرفتووه شوودند

 Residual Confounfing) مانوودهیبوواق یگرهووامخوودوش

Factors) اسوتفاده از روش   لیو بوه دل  نیرا کاهش داد. همچن

 یتصوادف تقسیم شده جهت  یندبطبقه یبلوک یتصادف میتقس

دو گوروه   نیبو  مانوده یباق گرهایافراد به دو گروه، اثر مخدوش

بوه   تووان یرا نم یانتخاب ییاحتمال سوگرا ،چه بود. اگر كسانی

مشوارکت افوراد هور دو     زانیو که م ییاز آنجا یرد کرد، ول یکل

انتخواب   ییسووگرا  رسود یبود، به نظر مو گروه در پژوهش بات 

(Selection Bias) ،پوژوهش   هایافتهی رییدر تغ یرعامل مؤث

 نیبو  زشیر زانیاز نظر م دارییاختالف معن که نباشد. از آنجا

افوووراد  یشوووده یابیوووارز یرهوووایمتغ نیدو گوووروه و همچنووو

 ،که از پژوهش خوارج شودند   یمداخله با افرادی کنندهلیتكم

در  زیو ن Loss to follow up biasاحتموال   وجوود نداشوت،  

 است.    نییپا رپژوهش حاض

 ریبوا سوا   یدر اغلوب مووارد، آستنواسوپرم    نكوه یه بوه ا توج با

هموراه   یو تراتواسوپرم  یگوسوپرم یال ژهیو اختالتت اسپرم به و

کوه فقوط دچوار اخوتالل      یافوراد  داکردنیپ نیبنابرا د،باشیم

 کوه  یصوورت  در ،طرفوی  از. بود برزمان باشندمی یآستنواسپرم

 یلیتموا  ادافر شد،یت پژوهش باردار مهمسر افراد در طول مد

 از پوژوهش خوارج   جوه نتی درو  نداشوته  هوا کپسوول  افتیبه در

 منیه به محدود بودن حجم سپژوهش با توج نی. در اشدندمی

 هوای میآنوز  ریو نظ ویداتیاسوترس اکسو   یرهوا یمتغ ریافراد، سا

 نیو ا یهوا تیمحودود جملوه  نشد کوه از   نییتع یداناکسییآنت

 .دآییپژوهش به شمار م

چورب   دیکار دقیق اثر توأم مكمل اسو  و منظور تعیین ساز به

DHA نیتامیو و E و  نالیسم یپالسما ویداتیبر استرس اکس

، به منظور کاهش سح  E نیتاموی رمؤث مقدار یکمینه نییتع

 DHAو محافظوت از   نالیسوم  یپالسوما  ویداتیاسترس اکسو 

 یموان در هوای بیشتر با تعداد گوروه  هایانجام پژوهش ،یافتیدر

. بوا توجوه   شوود یم پیشنهاد ،یافتیمختل  در یو دوزها شتریب

، E نیتووامیو و DHA دچربیمكموول اسوو افووتیدر نكووهیبووه ا

 آستنواسوپرم،  مردان به هاآن زیندارد، تجو یدر پ یعوارض جانب

 توانود یدرمان م تیقدر موف ،یروش کمک بارور کی عنوان به

 گذار باشد.ریتأث

 

 یريگجهينت
 چورب  دیمكمول اسو   تووأم  افوت یپوژوهش نشوان داد، در   نیا

در موردان آستنواسوپرم،    E نیتوام یو و داسوی  کیدُکوزاهگزانوئ

 متغيّرها
 (نفر 22) دارونما (نفر 22) Eو ويتامين  DHAاسيد چرب 

 برای اثر بخشي مکمل Pمقدار 
 انتهای پژوهش ابتدای پژوهش انتهای پژوهش ابتدای پژوهش

 (mM)اکسيداني تام ت آنتيظرفي

 (μM)يد هاآلددیمالون

 (ng/mL)ايزوپروستان آزاد -8

41/1±18/2 

19/1±84/1 

17/1±82/26 

19/1±72/2 

11/1±62/1 

22/4±29/21 

41/1±19/2 

14/1±91/1 

41/1±17/22 

41/1±18/2 

11/1±94/1 

61/1±12/26 

112/1> 

111/1 

111/1 
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. گرددمی نالیسم یپالسما ویداتیمنجر به کاهش استرس اکس

در اخوتالتت   ژنیاکسو ال فعو  هوای گونوه  شیاز آن جا که افوزا 

 هوا دانیاکسو یآنتو  یمشاهده شده است، مصرف خووراک  اسپرم

 هوای هاز را یكو ی توانود یه مو ، به صورت بوالقو E نیتامیو دمانن

گوروه از موردان    نیو اسوپرم در ا  ویداتیاکس هایبیمقابله با آس

 نابارور باشد.

 

 يو قدردان تشکر
 ،  412کد  مشترك   یپژوهش طرح  از   یبخش  ،پژوهش نیا

کشوور و   ییغوذا  عیو صونا  ایهیتغذ قاتیتحق تویب انستمصو

ابون   یجهاد دانشگاه یعلوم پزشك نینو هاییاورپژوهشگاه فن

و سوپاس   یمقاله، مراتب قدردان نیا سندگانی. نوباشدمی نایس

ب واحد پژوهش مرکز کارشناسان مجر ،یمال انیخود را از حام

و  نایر ابوون سووو سووقط مكوور یدرمووان نابووارور یفووو  تخصصوو

. ایون مقالوه، از   نود نماییپژوهش اعوالم مو   نای کنندگانشرکت

کارشناسوی ارشود علووم تغذیوه      یدوره یناموه  پایان هایداده

علوم تغذیه و صنایع غوذایی دانشوگاه علووم     یب دانشكدهمصو

 پزشكی شهید بهشتی استنتاج شده است.
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