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تاريخ دريافت مقاله2192/21/21 :
تاريخ پذيرش مقاله2191/21/12 :

بررسي اثرات تجويز توأم مکمل ويتامين  Eو دُکوزاهگزانوئيک اسيد بر شاخصهای
استرس اکسيداتيو پالسمای سمينال در مردان آستِنواسپرم
*5

غزاله اسالميان ،2دکتر ناصر اميرجنتي* ،2دکتر بهرام رشيدخاني ،3دکتر محمدرضا صادقي ،4دکتر آزيتا حکمت دوست

 .2کارشناس ارشد علوم تغذیه ،انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور ،دانشكده علوم تغذیه و صنایع غذایی ،کمیته پژوهشی دانشجویان ،دانشگاه علوم
پزشكی شهید بهشتی ،تهران
 .1استادیار و متخصص ارولوژی ،گروه آندرولوژی و جنین شناسی ،پژوهشكده بیوتكنولوژی تولید مثل ،پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی-
ابن سینا ،تهران
 .1دانشیار اپپدمیولوژی ،گروه تغذیه جامعه ،دانشكده علوم تغذیه و صنایع غذایی ،انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور ،دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی،
تهران
 .4دانشیار بیوشیمی بالینی ،گروه آندرولوژی و جنین شناسی ،پژوهشكده بیوتكنولوژی تولید مثل ،پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی -ابن سینا،
تهران
 .2استادیار علوم تغذیه ،گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی ،دانشكده علوم تغذیه و صنایع غذایی ،انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور ،دانشگاه علووم پزشوكی
شهید بهشتی ،تهران

چکيده
سابقه و هدف :یكی از عوامل مؤثر در نقص عملكرد و کاهش تحرك اسپرم ،افزایش گونههای فعال اکسویژن و افوزایش سوح اکسویداتیوی پالسومای
سمینال میباشد .پژوهش حاضر با هدف تعیین اثرات تجویز توأم مكمل اسید چرب دُکوزاهگزانوئیک اسید و ویتامین  Eبر استرس اکسیداتیو پالسومای
سمینال در مردان آستنواسپرم انجام گرفت.
مواد و روشها :در این کارآزمایی بالینی تصادفی سه سوکور کنترلدار ،از میان  172مرد مراجعه کننده به کلینیک مردان مرکوز درموان نابواروری ابون
سینا 21 ،مرد آستنواسپرم با تحرك کلی اسپرم کمتر از  %21و حرکت رو به جلوی اسپرم کمتر از  ،%12به روش تقسیم تصادفی بلوکی طبقهبندی و بوه
دو گروه تقسیم شدند .افراد گروه آزمون به مدت  21هفته ،روزانه  462میلیگرم دُکوزاهگزانوئیک اسید و  611واحد بینالمللی ویتامین  Eو افراد گوروه
کنترل ،روزانه دو کپسول دارونما دریافت کردند .غلظت  -8ایزوپروستان ،ظرفیت آنتی اکسویدانی توام و غلظوت موالوندیآلدهایود پالسومای سومینال،
پارامترهای اسپرم ،دریافتهای رژیم غذایی ،شاخصهای تنسنجی و میزان فعالیت بدنی در ابتدا و انتهای پژوهش ،تعیین شدند .آنالیز آماری با استفاده
از نرم افزار  SPSSانجام گرفت.
يافتهها :از بین  21مردی که در این پژوهش داوطلبانه شرکت کردند 11 ،نفر در گروه مداخله و  11نفر در گروه کنترل ،پژوهش را بوه پایوان رسواندند.
ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پالسمای سمینال در گروه مداخله ،در مقایسه با گروه دارونما ،افزایش معنیداری یافت ( .)P<1/112غلظت  -8ایزوپروسوتان
( )P=1/111و غلظت مالوندیآلدهاید پالسمای سمینال ( )P=1/111در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل ،کاهش معنیداری یافت.

واژگان کليدی :استرس اکسیداتیو ،اسید دُکوزاهگزانوئیک ،ویتامین  ،Eآستنواسپرمی ،مردان نابارور
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.

مقدمه
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باروری در اکثر فرهنگها از ارزش باتیی برخوردار است و

*نويسندگان مسؤول مکاتبات :دکتر ناصر اميرجنتي؛ تهران ،صوندو پسوتی:
 ،29622-2277تلفوون ،)112( 11411111 :نمووابر)112( 11411112 :؛ پستتت
الکترونيکjanati@avicenna.ac.ir :؛ دکتر آزيتا حکمت دوستت؛ تهوران،
صندو پستی29192-4742 :؛ تلفن ،)112( 11127484 :پستت الکترونيتک:
a_hekmat2000@yahoo.com

آرزوی داشتن فرزند ،یكی از اساسی ترین محركهوای انسوانی
به شمار میآید ( .)2آمارهای جهانی نشوان مویدهنود کوه در
حدود  21تا  22درصد از زوجها ،در طوول سوالهوای زنودگی
مشترك خود ،ناباروری را تجربه میکنند .در ایران نیوز  12توا
 11درصد زوجها ،نابوارور هسوتند ( 1و  )1کوه ایون میوزان از
میانگین جهانی باتتر است .حدود یک سوم از موارد نابواروری،
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نتيجهگيری :این پژوهش نشان داد دریافت توأمِ مكمل اسیدچرب دُکوزاهگزانوئیک اسید و ویتامین  Eدر مردان آستنواسپرم ،منجر به کواهش اسوترس
اکسیداتیو پالسمای سمینال میشود .از آن جوا کوه افوزایش گونوههوای فعوال اکسویژن در اخوتالتت اسوپرم مشواهده شوده اسوت ،مصورف خووراکی
آنتیاکسیدانها مانند ویتامین  ،Eبه صورت بالقوه میتواند یكی از راههای مقابله با آسیبهای اکسیداتیو اسپرم در این گروه از مردان نابارور باشد.

111
همكاران112 /
غزاله اسالمیان و همكاران/
غزاله

شماره  ،2پیدرپی  ،92آذر و دی 2191

مواد و روشها
پژوهش حاضر به روش کارآزمایی بالینی تصادفی سه سووکور
انجام گرفوت و در مرکوز ثبوت کارآزموایی ایوران بوا شومارهی
 IRCT201010054010N3ثبووت گردیود .در ایون پووژوهش،
ابتدا از مردانی که به منظوور درموان نابواروری بوه مرکوز فوو
تخصصی درمان نابواروری و سوقط مكورر ابون سوینا در سوال
 2191مراجعه کرده بودند ،دو نمونهی سیمن به فاصلهی چهار

] [ Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir on 2022-01-22

نتیجه وجود اختالل در مردان و یک سوم نیز بوه علوت وجوود
عواملی دیگر در زنان میباشد .در یوک سووم مووارد نیوز زن و
شوهر به طور مشترك در ایون مشوكل نقوش دارنود .بنوابراین
عوامل مربوط به اختالل در مردان مسؤول حداقل  21درصد از
ناباروریها در نزد زوجهای نابارور میباشد (.)2
اختالتت اسپرم یكی از مهمتورین علول نابواروری در موردان
میباشد ( .)2اختالتت اسپرم میتواند به صورتهوای مختلو
نظیر آزواسپرمی (مایع منی فاقد اسپرم) ،اُلیگواسپرمی (غلظت
کم اسپرم) ،آستِنواسپرمی (تحرك کوم اسوپرم) ،تِراتواسوپرمی
(کاهش اسپرمهای طبیعی) و یوا ترکیبوی از حالوتهوای فوو
باشد ( .)4آستِنواسپرمی در  29درصد از مردان نابارور گوزارش
شده و در اکثر موارد همراه با سایر اختالتت اسوپرم مویباشود
( .)2یكی از عوامل موؤثر در نقوص عملكورد و کواهش تحورك
اسپرم ،افزایش گونوههوای فعوال اکسویژن ROS (Reactive
) Oxygen Speciesمیباشود کوه منجور بوه افوزایش سوح
اکسیداتیوی میگردد (.)6
در شرایط فیزیولوژیک ،تولید کنترل شوده و متعوادل ROS
توسط اسپرماتوزوآ و دیگر سلولهوا ،بورای متابولیسوم هووازی
ضروری میباشد ،به طوری که آنها در غلظوتهوای پوایین بوه
عنوان واسحهگرهوای ( )Mediatorمهموی در مكانیسومهوای
پیامرسانی داخل سلولی عمول کورده و بورای ظرفیوت پوذیری
( ،)Capacitationواکنش آکروزومی ،لقاح اسپرم با تخموک و
همچنین برای بقای اسپرم ضروری میباشوند ( 7و  .)8اموا در
شرایط پاتولوژیک ،تولید بیش از حد  ROSتوسط اسپرمهوای
نابووال( ( )9و لوکوسوویتهووا ( )21در مووایع سوومینال ،اثوورات
زیانباری بر عملكرد سلول دارد ( .)22پوژوهشهوای بسویاری
نشان دادهاند که  ROSاحتماتً بوا پراکسیداسویون اسویدهای
چرب غیر اشوبا دارای چنود پیونود دوگانوه PUFA (Poly
 )Unsaturated Fatty Acidsدر ناحی وهی سوور و قحعووهی
میوانی اسووپرم ،اکسیداس ویون پووروت ین و  DNAاسووپرم و بووه
موجب آن تغییر مورفولوژی اسوپرم ،کواهش تحورك اسوپرم و
عدم ادغامِ موفقیت آمیز اووسیت -اسپرماتوزوآ ،نقوش اساسوی
در نقص عملكرد اسوپرم ایفوا مویکنود ( 21و  .)21در مقابولِ
اثرات پاتولوژیکِ رادیكوالهوای آزاد ،اسوپرماتوزوآ و پالسومای
سمینال ،دارای مجموعهای از آنتویاکسویدانهوای آنزیموی از
قبیل سوپراکسید دیسوموتاز ،کاتواتز ،گلوتواتیون پراکسویداز/
ردوکتاز و آنتیاکسیدانهای غیرآنزیمی از قبیل ویتوامینهوای
 Cو  ،Eپیروات ،گلوتواتیون ،کوارنیتین ،توورین و هیپوتوورین،
تحت عنوان کلی ظرفیت آنتویاکسویدانی توام TAC (Total
 )Antioxidant Capacityموویباشووند ( .)24پژوهشووگران

پیشنهاد دادهاند که اختالتت اسپرم احتمواتً بوا سوح بواتی
 ROSدر اسووپرم و کوواهش ظرفیوت آنتویاکسوویدانهووای تووام
پالسمای سمینال در ارتباط است ( .)22اکسیداسیون PUFA
موجود در غشای اسپرم نیز با کاهش سیالیت غشا و در نتیجوه
کاهش حرکت آن همراه است (.)6
از آن جا کوه افوزایش  ROSدر اخوتالتت اسوپرم ،مشواهده
شده است ،مصرف خوراکی آنتی اکسیدانها به صوورت بوالقوه
میتواند یكی از راههای مقابله با آسیبهای اکسویداتیو اسوپرم
در این گوروه از موردان نابوارور باشود ( 26و  .)27ویتوامین ،E
مهمترین مادهی ضد اکسایشی زنجیره شكن محلول در چربوی
در بدن میباشد که در قالب مجموعهای از مولكولها در بخش
آبگریز غشاهای زیستی فعالیت آنتیاکسویدانی داشوته و قوادر
اسووت رادیكوووالهوووای پراکسوویل اسوویدهای چووورب را بوووه
هیدروپراکسیدهای کم خحرتری تبدیل کند و لذا واکنشهوای
زنجیرهای پراکسیداسیون را کاهش دهد ( .)28عالوه بور ایون،
ویتوووامین  ،Eباعوووح محافظوووت  PUFAدر فسوووفولیپیدهای
غشاهای بیولوژیک و لیپوپروت ینهای پالسوما مویشوود (.)29
نیاز به ویتامین  ،Eبه مقدار مصورفی  PUFAبسوتگی دارد .در
امریكووا ،دریافووت غووذایی حوودود  1/4میل ویگوورم معووادل آلفووا
توکوووفرول بووه ازای هوور میل ویگوورم  PUFAم ویباشوود (.)29
پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که میوزان  PUFAبوه ویوژه
دُکوزاهگزانوئیک اسوید )DHA (Docosahexaenoic Acid
در غشای اسپرم مردان آستنواسپرم ،کاهش یافته اسوت ( 11و
 .)12پژوهشها نشان دادهاند میزان  DHAدر دم اسپرم بویش
از سر آن میباشد و میتواند از طریق اثر بر سیالیت و انعحواف
غشای اسپرم بر حرکت دم اسپرم ،تأثیرگذار باشد (.)11
بنابراین با توجه به اینكه بروز ناباروری در مردان ،در جهان و
از جمله در ایران در حال افزایش بوده و در موورد توأثیر تووأم
مكموول دُکوزاهگزانوئیووک اسووید و ویتووامین  Eبوور اسووترس
اکسیداتیو پالسمای سمینال ،در مردان مبتال به آستنواسپرمی
ایدیوپاتیک ،تاکنون کارآزموایی بوالینی در ایوران انجوام نشوده
است ،پژوهش حاضر انجام شد.

دوماهنامهپژوهنده
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کننوودهی اسووید چوورب  DHAو ویتووامین  ،Eروزانووه 462
میلیگرم اسید چرب ( DHAبه صوورت یوک کپسوول 2111
میلیگرمی  )MorDHAو  611واحد بوینالمللوی ویتوامین E
(به صورت یک کپسول )dL-Alpha-Tocopheryl Acetate
دریافت کردند .این در حالی است که به بیماران گروه دریافوت
کنندهی دارونما ،دو کپسول دارونما داده شد که یوک کپسوول
از نظر ظاهری ،مشابه کپسول اسوید چورب  DHAو کپسوول
دیگر مشابه کپسول ویتامین  Eبود .کپسولهوای اسوید چورب
 DHAاز شرکت )Minaminutrition (United Kingdom
و کپسولهای ویتامین  Eو دارونما از طریوق شورکت زهوراوی
(ای وران) تهیوه شوودند و از تووری-گلیس ویریدهای بووا زنجی ورهی
متوسووط ) MCT (Medium Chain Triglyceridesدر
کپسولهوای دارونموا اسوتفاده شود .قبول از شورو پوژوهش،
مجموعهی قوطیهای حاوی کپسولها ،توسوط فوردی غیور از
پژوهشگران به صورت  B1 ،A2 ،A1و  B2کدگذاری شدند توا
عدم اطال بیمار ،پزشوک و پژوهشوگران از نوو کپسوولهوای
دریافتی ،رعایت شوود .قووطیهوای حواوی کپسوول در شورو
پژوهش و پایان هفتهی ششم ،به تعداد کافی بوه بیمواران داده
شدند و از آنها خواسته شد هر روز دو عدد کپسوول بوه هموراه
ناهار مصرف نمایند .در پایان هفتهی ششوم ،کلیوهی بیمواران،
مجدداً وزن شدند .در پایان هفتهی دوازدهوم نیوز مجودداً وزن
بیماران انودازهگیوری و نمایوهی توودهی بودن BMI (Body
) Mass Indexآنهوا محاسوبه گردیوود .همچنوین از بیموواران،
نمونهی سیمن گرفته شد .از بیماران خواسته شد رژیم غوذایی
و فعالیت بدنی خود را در طول مودت پوژوهش تغییور ندهنود.
پیگیری بیماران ،به منظور کنترل آنها از نظر مصرف کپسولها
و جلوگیری از ریوزش نمونوههوا تقریبواً هور  22روز یكبوار بوه
صورت تلفنی انجوام شود .در پایوان پوژوهش نیوز بوا شومارش
کپسولهای باقیمانده میوزان رعایوت بیمواران از نظور مصورف
کپسولها مورد ارزیابی قرار گرفت و بیمارانی کوه بویش از 21
درصد کپسولهای خود را مصرف نكرده بودنود (چوه در گوروه
مداخله و چه در گروه دارونما) از پژوهش کنار گذاشته شدند.
به منظور بررسی رژیوم غوذایی بیمواران در شورو پوژوهش،
پایان هفتههای ششم و دوازدهم ،یادآمد خوراك  14ساعته در
مورد یک روز تعحیل و دو روز غیر تعحیل بورای هور فورد (در
مجمو  9یادآمود خووراك) ،از طریوق مصواحبهی حضووری و
تلفنی تكمیل گردید .تجزیه و تحلیل یادآمودهای خووراك 14
ساعته ،با اسوتفاده از نورم افوزار تغذیوهای Nutritionist IV
) (N4صورت گرفت.
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هفته به روش خود تحریكی گرفته شد .نمونهها پس از سه روز
دوری از آمیزش جنسوی ،جموعآوری شودند .افورد بوا داشوتن
جواب آزمایش اسپرماتوگرام بوه پزشوک متخصوص اورولووژی
مراجعووه کردنوود .پووس از معاینووهی کاموول و بررسوویهووای
پاراکلینیكی توسط پزشک متخصص اورولوژی ،در صورتی کوه
تحوورك کل وی اسووپرم کمتوور از  21درصوود و حرکووت سووریع و
پیشرونده در مسیر مستقیم اسپرم کمتور از  12درصود باشود،
تشخیص آستنواسپرمی ایدیوپاتیک داده میشد ( .)4درصورتی
که افراد دارای معیارهوای ورود بوه پوژوهش بودنود ،اهوداف و
روش انجام پژوهش برای آنها توضی داده میشود و سوپس از
کلیهی بیمارانِ داوطلب برای انجوام پوژوهش ،رضوایت ناموهی
کتبی گرفته میشد .در این پژوهش ،تعداد نمونه برای هریوک
از گروهها 11 ،بیمار بورآورد گردیود کوه بوا توجوه بوه ریوزش
احتمالی نمونهها ،در هریک از گروهها  12بیمار در نظر گرفتوه
شد .معیارهای ورود به پژوهش عبارت از تمایول بوه همكواری،
مردان  11-42ساله ،گذشتن حداقل یک سال از زمان تصمیم
برای فرزنددار شدن و عدم استفاده از وسایل پیشگیری کننوده
از بووارداری ،ابووتال بووه آستنواسووپرمی بووا منشووأ نامشووخص
(ایودیوپاتیک) بوور اسوواس معیارهووای  WHOو طبیعوی بووودن
مقادیر گنادوتروپینها ،تستوسترون و پروتکتین سورم ،بودنود.
معیارهای خروج از پژوهش عبارت بودنود از :ابوتال بوه عفونوت
دستگاه تناسلی و یا درمانهای دارویی در ایون رابحوه در سوه
ماه گذشوته ،ابوتال بوه ناهنجواریهوای آناتومیوک در دسوتگاه
تناسلی نظیر واریكوسل ،سابقهی اعمال جراحوی روی بیضوه و
وازودفران ،کاندید بودن بیموار بورای  ICSIبوه علوت اخوتالل
شدید اسپرماتوگرام ،تماس با سموم دفع آفات ،فلزات سنگین،
حاللها و گرمای بسیار زیاد ،مصرف مكملهای ال-کوارنیتین،
آرژین وین ،روی ،سوولنیوم ،ویتووامین  C ،B12و  ،Eگلوتوواتیون،
کوآنزیم  Q10و اسید چرب امگوا 1-در سوه مواه گذشوته و در
زمان پژوهش ،و همچنین عدم تمایل به همكاری در مدت 21
هفته مداخله .بیماران مذکور برحسوب سون و غلظوت اسوپرم
طبقهبندی شدند و هر فرد بر مبنای طبقهبندی صورت گرفتوه
با استفاده از روش تقسیم تصوادفی بلووکی طبقوهبنودی شوده
( ،)Stratified Blocked Randomizationبه گروه دریافوت
کننوودهی مكموول اسوید چوورب  DHAو ویتووامین  Eیوا گووروه
دریافت کنندهی دارونموا ،اختصوا داده شودند .از آنجوا کوه
فرآیند اسوپرماتوژنز 72 ،روز بوه طوول مویانجامود ( ،)2طوول
دورهی مداخله در این پژوهش 21 ،هفته تعیین شد و بیماران
بر حسب گروهی که در آن قرار گرفتنود ،بوه مودت  21هفتوه
مكملهای مربوطه را دریافت نمودند .بیماران در گروه دریافت
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دادههووا بووه صووورت می وانگین ( انحووراف معی وار) و فراوان وی
(درصد) به ترتیب برای متغیرهوای کموی و کیفوی نشوان داده
شده است .نرمال بوودن توزیوع دادههوا بوا اسوتفاده از آزموون
 Kolmogorov-Smirnovارزیووابی شوود .جهووت مقایسووهی
متغیرهای کیفی مخدوشکننده بین دو گروه ،از آزموون Chi
 Squareاستفاده شد .جهوت مقایسوهی میوانگین متغیرهوای
کمی مخدوشکنندهی رژیموی در هور گوروه ،از آزموون آنوالیز
واریانس برای دادههای تكراری استفاده شد ،چرا کوه در طوول
پوژوهش ،ایون متغیرهوا سووه بوار انوودازهگیوری شوودند و بوورای
مقایسهی میانگین آنها بین دو گروه ،از آزموون Student’s t-
 testاستفاده گردید .در موورد متغیرهوای کموی کوه در طوول
پژوهش تنها دو بار اندازهگیری شدند در صورت توزیوع نرموال
آنها در جامعه ،جهت مقایسهی میانگین آنهوا در هور گوروه ،از
آزمون  Paired t testو برای مقایسهی میانگین آنهوا بوین دو
گروه ،از آزمون  Student’s t-testاستفاده گردید و در صورتی
که توزیع آنها نرمال نبود ،جهت مقایسهی آنها در هر گوروه ،از
آزمون  Wilcoxonو بورای مقایسوهی آنهوا بوین دو گوروه ،از
آزمون  Mann-Whitneyاستفاده شد .همچنین ،به منظوور از
بووین بووردن اثوورات فاکتورهووای مخوودوشکننووده ،از آزمووون
 Repeated Measurementاستفاده گردید .در این پوژوهش
مقدار  P-valueکمتر از  1/12از نظر آماری معنویدار در نظور
گرفته شد .تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرمافوزار
 SPSSنسخهی  11و بدون اطال از گروه درمانی انجام شد.
دوز دری وافتی مكموول  DHAهمووراه بووا ویتووامین  Eدر ای ون
پووژوهش فاقوود اثوورات جووانبی اسووت .ویتووامین  Eیكووی از
ویتامینهایی است که کمترین خاصیت سمی را دارد .انسوان و
حیوانات قادر به تحمل مقادیر باتی آن ،حداقل  211برابر نیاز
تغذیوهای هسوتند .سوحوح بواتی دریافوت قابول تحمول UL
) (Tolerable Upper Intake Levelویتوووامین  Eدر
بزرگسوواتن  2111میل ویگوورم در روز اسووت ( .)29بوور اسوواس
پژوهشهای انجام شده ،مكمول ویتوامین  Eتوا مقوادیر 2611
میلیگرم در روز ( )18و حتی تا مقوادیر  1111میلویگورم در
روز ( )19فاقد عوارض جانبی است .پوژوهشهوا نشوان دادنود،
مكمل  DHAدر مقادیر 841میلی-گورم در روز فاقود عووارض
جانبی میباشد ( 11و  .)12در این پژوهش به منظوور رعایوت
اصول اخالقی ،از بیماران داوطلب وارد شده به پژوهش ،برگهی
رضایتنامهی آگاهانه اخذ شد .همچنین کلیهی مراحلی که به
صورت معمول در مرکز فو تخصصی درمان ناباروری و سوقط
مكرر ابن سینا برای افراد آستنواسپرم اجرا میگردد ،برای افراد
دو گروه انجام شد و پس از اتمام مراحل اجرایوی پوژوهش ،بوه
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میزان فعالیت بودنی افوراد نیوز در ابتودا و در پایوان هفتوهی
دوازدهم ،با تكمیل پرسشنامهی روا و پایا از طریق مصاحبه بوا
افراد به دست آمود ( .)11ایون پرسشونامه ،بور اسواس شودت
فعالیت بدنی بر مبنای معادل متابولیكی (MET: Metabolic
) Equivalentsبه  9ردی تقسیم شده و ردی های آن از بات
به پایین ،از بیتحرکی ( )MET=1/9تا فعالیتهای شودید (6
> )METتنظیم شده است.
وزن افراد با استفاده از ترازوی  ،Secaبوا حوداقل لبواس و بوا
دقت  211گرم و قد با استفاده از متر نواری ،در حالت ایستاده
و مستقیم به وسیلهی خطکشی کوه روی سور فورد قورار داده
شد ،بدون کفش و در حالی که کت ها در وضعیت عادی قورار
داشتند ،با دقت  1/2سانتیمتر اندازهگیری شودند و  ،BMIبوا
تقسویم نموودن وزن (کیلووگرم) بوور مجوذور قود (متور مربوع)
محاسبه گردید.
ایزوپروسووتان آزاد پالسوومای سوومینال بووا اسووتفاده از سووتون
کروماتوگرافی ساخت شرکت امریكایی (Cayman, Catalog
) No: 10010366استخراج شد و با استفاده از کیت تولیودی
هموین شورکت ) (Cayman, Catalog No: 516351و بوا
سنجش ایمنوی آنزیموی ))EIA (Enzyme Immunoassay
تعیین غلظت گردید ( .)14حداکثر جذب در طوول مووج 412
نانومتر در دستگاه ELISA Reader (STAT FAX 2100,
) USAقرائت گردید .ضوریب تغییورات درون آزموونی و بورون
آزمونی به ترتیب  2و  6درصد بود .ظرفیت تام آنتیاکسیدانی
پالسومای سومینال ،بوا روش رنوگسونجی (Colorimetric
) Assayبا اسوتفاده از کیوت شورکت (Cayman, Catalog
) No: 709001انجام شد ( .)12مقودار جوذب در طوول مووج
 412نوانومتر بوا دسوتگاه ELISA Reader (STAT FAX
) 2100, USAتعیین شود .ضوریب تغییورات درون آزموونی و
برون آزمونی به ترتیب  6/7درصود و  9/1درصود تعیوین شود.
بیومارکری که در بررسی پراکسیداسیون لیپیدی در اسوپرمهوا
بوویش از همووه مووورد اسووتفاده قوورار موویگیوورد ،غلظووت
مالوندیآلدهاید ) MDA (Malondialdehydeاست .در این
پژوهش ،غلظت  MDAپالسمای سمینال بوا اسوتفاده از روش
رنگ سنجی تیوباربیوتوریوک اسوید TBA (Thiobarbituric
) )16( acidبا استفاده از کیت شورکت (Cayman, Catalog
) No: 10009055انجام شود ( .)17حوداکثر جوذب در طوول
مووج  211نوانومتر اسوت کوه بوا دسوتگاه ELISA Reader
) (STAT FAX 2100, USAقرائت گردید .ضریب تغییورات
درون آزمووونی و بوورون آزمووونی بووه ترتی وب  2/4و  2/8درصوود
تعیین شد.
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قبلی گزارش شده است (.)11
با توجه به طراحی پژوهش ،اختالف معنویداری در میوانگین
 انحراف معیار سن مردان گروه مداخله  12/422/12و گروه
کنترل  11/124/92مشاهده نشد ( .)P1/12نمایهی تودهی
بدن ،میزان فعالیوت بودنی ،هورموونهوای جنسوی و کشویدن
سیگار در افوراد گوروه آزموون و کنتورل ،در ابتودای پوژوهش،
تفاوت معنیداری نداشت ( .)P1/12بین مدت زمان ابوتال بوه
ناباروری ( )P=1/111و زندگی در محلهای آلوده و پرترافیوک
بین دو گروه پژوهش ،تفاوت آماری معنویداری مشواهده شود
( .)P=1/112در میانگین نمایوهی توودهی بودن (،)P=1/222
میزان فعالیت بدنی ( )P=1/791و هورمونهای جنسی موردان
در هر دو گروه ،در طی پوژوهش ،تغییور معنویداری مشواهده
نشوود ( .)P1/12ویژگ ویهووای عمووومی مووردان آستنواسووپرم
شوورکت کننووده در ایوون محالعووه ،بووه تفكیووک دو گووروه
دریافتکنندهی دُکوزاهگزانوئیک اسوید و ویتوامین  Eو گوروه
دریافت کنندهی دارونما در جدول  2نشان داده شده است.

منظور رعایت اصول اخالقی به هریک از بیماران گروه دارونموا،
یک بسته مكمل اسید چورب  DHAو ویتوامین  ،Eداده شود.
اطّالعات کلیهی بیماران کوامالً محرمانوه و بودون نوام بووده و
بیماران از این حق برخوردار بودند که در صورت عدم تمایل به
ادامووهی همكوواری ،در هوور مقحووع از پووژوهش خووارج شوووند.
همچنین این پژوهش ،پس از تأیید کمیتوهی اخوال انسوتیتو
تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور دانشوگاه علووم پزشوكی
شهید بهشتی و کمیتهی اخال پژوهشگاه فنواوریهوای نووین
علوم پزشكی جهاد دانشگاهی ابن سینا ،اجرا شد.

يافتهها
از بین  172مرد مراجعه کننده به کلینیک مردان مرکز فوو
تخصصی درمان نابواروری و سوقط مكورر ابون سوینا 21 ،مورد
آستنواسپرم وارد پژوهش شدند که  41نفر ( 11نفور در گوروه
آزمون 11 ،نفر در گروه کنترل) پژوهش را به پایان رسواندند و
 6نفر از پژوهش ،خارج شدند .دتیل خروج افراد در مقالهی

جدول  .2ويژگيهای عمومي مردان آستنواسپرم شرکت کننده به تفکيک دو گروه دريافت کنندهی دُکوزاهگزانوئيک اسيد و ويتامين E
*

و گروه دريافت کنندهی دارونما
متغيّرها

اسيد چرب  DHAو ويتامين  22( Eنفر)

دارونما ( 22نفر)

P-value

سن (سال)

12/42±2/12

11/12±4/92

1/261

نمايهی تودهی بدن (کيلوگرم بر متر مربع)

16/91±1/79

17/18±1/12

1/617

مدّت زمان ناباروری (سال)

1/86±2/18

2/12±1/11

1/111

تستوسترون ()nmol/l

21/91±1/82

21/81±1/72

1/176

149/11±12/81

161/91±16/86

1/242

)IU/l( FSH

2/12±1/18

2/78±2/41

1/482

)IU/l( LH

2/91±1/12

2/11±2/42

1/112

(1 )9/2

(2 )2/1

 کم

(9 )41/9

(7 )12/1

 فعّال

(8 )16/4

(9 )42/1

 خيلي فعّال

(1 )21/6

(1 )22/1

(21 )24/2

(4 )11/1

(21 )42/2

(26 )81/1

پروالکتين ()pmol/l

1/961

ميزان فعّاليّت بدني (تعداد /درصد)
 نشسته

زندگي در محلهای آلوده و پرترافيک (تعداد /درصد)
 بله
 خير

1/462

سيگار کشيدن (تعداد /درصد)
 بله (قبالً و در حال حاضر)

(9 )41/9

(6 )11/1

 خير (هرگز)

(21 )29/2

(24 )71/1

* مقادیر مربوط به فعالیت بدنی ،زندگی در محل های آلوده و پرترافیک و سیگار کشیدن به صورت درصد و سایر مقادیر بصورت میانگین  ±انحراف معیار گزارش شدهاند.

میانگین  انحراف معیار دریافت هوای رژیوم غوذایی موردان
آستنواسپرم دو گروه مورد بررسی در ابتدای پژوهش ،هفتوهی
ششم و هفتهی دوازدهم ،در جدول  1نشوان داده شوده اسوت.

مقایسه ی رژیم غذایی در ابتدای پژوهش نشان داد که دریافت
روی ( ،)P=1/149در گروه آزمون به طور معنیداری بیشتر از
گروه شاهد بود و در مورد انرژی ،ویتامین  DHA ،Eدریوافتی
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و سایر مواد مغذی دریافتی از رژیم غذایی ،در ابتدای پژوهش،
هفته ششم و دوازدهم ،اختالف آماری معنیداری بین دو گروه
مشاهده نشد .همچنوین ،در گوروه آزموون در مودت پوژوهش،
دریافتهای پروت ین ،اسید فولیک ،روی و بتاکواروتن افوزایش
معنیدار و در گروه شاهد ،دریافتهای اسید فولیک و ویتوامین
 ،Cافزایش معنیداری داشتند و بورای سوایر متغیرهوای رژیوم
غذایی دریافتی ،در طول مودت پوژوهش در هور گوروه ،تغییور
آماری معنیداری مشاهده نشود .ایون در حوالی اسوت کوه بوا
تصحی بنفرونی ،سح معنیداری برای مقایسهی متغیرهوای
رژیم غذایی در این پژوهش ،از  1/12به  1/111کاهش مییابد
که در این صورت افزایش اسید فولیک دریافتی در هر دو گروه
معنیدار میگردد (.)P<1/112
ظرفیوت آنتوی اکسویدانی تووام پالسوومای سوومینال در گووروه
مداخله ،در مقایسه با گروه دارونما ،افوزایش معنویداری یافوت
( .)P<1/112غلظووت  -8ایزوپروسووتان ( )P=1/111و غلظووت
 MDAپالسومای سوومینال ( )P=1/111در گوروه مداخلووه در
مقایسه با گروه کنترل ،کاهش معنیداری یافت (جدول .)1

بحث

در  221بیمووار آستنواسووپرم بوور تغییوورات  MDAپالسوومای
سمینال بررسی کردند و دریافتنود کوه پوس از  6مواه ،میوزان
 MDAبه طور معنیداری کاهش یافتوه اسوت .ایون در حوالی
است که کواهش  MDAدر پوژوهش  Suleimanو همكواران،
 44/2درصد و در پژوهش حاضر  11درصد بود که این مسوأله
میتوانود بوه ایون دلیول باشود کوه در پوژوهش  Suleimanو
همكاران ،ویتامین  Eبه تنهایی و بورای مودت زموان بیشوتری
نسبت به پژوهش حاضر ،دریافت شده بود ،در صوورتی کوه در
پژوهش حاضر ،تجویز توأم آن با  DHAمنجر به آن شده است
کووه کوواهش  MDAپالسوومای سوومینال ،کمتوور از پووژوهش
 Suleimanو همكاران باشد ،به این دلیول کوه ویتوامین  Eاز
اکسیداسیون  DHAدریافتی نیز محافظت کرده است (.)11
پووژوهش  Comhaireو همكوواران در سووال  ،1111اثوورات
آنتیاکسیدان خوراکی شامل استیلسیست ین ( 611میلیگورم
در روز) یوا کپسووولی حواوی  11میلویگورم بتاکوواروتن و 281
میلیگرم آلفاتوکوفرول و اسیدهای چرب ضروری شامل  2گرم
 1/12 ،DHAگووورم گاموووا لینولنیوووک اسوووید و  1/2گووورم
آراشیدونیک اسید را در یک پژوهش شبه تجربی بور بیولووژی
اسپرم  17مرد مبتال به کم بواروری بررسوی کورد کوه کواهش
معن ویداری در می وزان  ROSسوومینال مشوواهده شوود کووه بووا
یافتووههووای پووژوهش حاضوور ،همسووو موویباشوود .همچنوین ،در
پژوهش  Comhaireو همكاران DNA ،اکسیده شدهی اسپرم
) (8-OH-dGکاهش و فعالیت آکوروزوم ،افوزایش معنویداری
یافووت ( .)14در پووژوهش  Keskes-Ammarو همكوواران در
سال  ،1111اثرات تجویز توأم روزانه  411میلیگورم ویتوامین
 Eو  112میلیگرم سلنیوم بر میزان پراکسیداسیون سیمن در
یک کارآزمایی بالینی تصادفی در  71مرد نابارور برای مودت 1
ماه مورد بررسوی قورار گرفوت و مشوخص گردیود کوه غلظوت
 MDAپالسمای سمینال در گروه دریافتکنندهی ویتامین E
و سلنیوم در مقایسه با گروه کنترل ،کاهش معنویداری یافتوه
است که با پژوهش حاضر ،همسو میباشد (.)12
پژوهش  Vermaو همكاران در سوال  ،2999اثورات مقوادیر
 2 ،1/2و  1میلیمول /لیتر آلفا-توکوفرول استات را به صوورت
 in vitroبر غلظت  MDAدر  8مورد بوا تعوداد اسوپرمهوای
متحرك باتی  61درصد و غلظت اسپرم بویش از  11میلیوون/
میلویلیتوور بررسوی کردنوود .کوواهش معنویدار غلظووت MDA
پالسمای سمینال نیوز پوس از  4و  6سواعت از زموان افوزودن
ویتامین  Eتنها در پلیت دارای  1میلیموول /لیتور در مقایسوه
با گروه کنترل مشاهده شد (.)16
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پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات تجویز توأم مكمل اسوید
چرب دُکوزاهگزانوئیوک اسوید و ویتوامین  Eبور شواخصهوای
اسوترس اکسویداتیو پالسومای سومینال آستنواسوپرم صوورت
گرفت .در این پژوهش ،دریافت توأم مكمل اسید چرب DHA
و ویتووامین  ،Eمنجوور بووه افووزایش معن ویدار  TACو کوواهش
معنیدار غلظت  -8ایزوپروستان و  MDAپالسومای سومینال
شد.
بر اساس بررسیهوای انجوام شوده ،ایون پوژوهش ،نخسوتین
کارآزمایی بالینی سه سوکور تصادفی شاهددار کنترل شوده بوا
دارونمایی بود که اثرات تجویز توأم مكمل اسید چورب DHA
و ویتووامین  Eبوور اسووپرماتوگرام و میوزان اسووترس اکس ویداتیو
پالسمای سمینال را در مردان آستنواسپرم مورد بررسوی قورار
داده است ،بنابراین محالعهای که بتوان یافتههای این محالعه را
با یافتههای آن مقایسه کرد ،وجود ندارد .با این وجوود در ایون
بخش ،یافتههای پژوهشهای پیشین که اثر ویتوامین  Eرا بوه
تنهایی یا همراه با سایر آنتیاکسیدانها بر پارامترهوای اسوپرم
بررسی کردهاند ،با یافتههای پژوهش حاضر مقایسه میکنیم.
این یافتوههوا ،همسوو بوا یافتوههوای پوژوهش  Suleimanو
همكاران در سال  2996بود که اثرات  111میلویگورم مكمول
ویتامین  Eرا در یک کارآزمایی بوالینی دو سووکور کنتورل دار

همكاران117 //
غزاله اسالمیان
غزاله
112
اسالمیان وو همكاران

دوماهنامه پژوهنده
//118دوماهنامه
پژوهنده
111

اثر ویتامین  Eو  DHAبر استرس اکسیداتیو پالسمای سمینال

جدول  .2ميانگين و انحراف معيار دريافت انرژی و برخي ترکيبات رژيم غذايي در مردان دو گروه دريافتکنندهی اسيد چرب دُکوزاهگزانوئيک اسيد و ويتامين E
*

و گروه دريافت کنندهی دارونما در ابتدا ،هفتهی ششم و دوازدهم پژوهش

زمان پژوهش

انرژی و ترکیبات رژیم غذایی

کلّ کربوهیدرات (گرم در روز)

P-value
مكمل
دارونما

کلّ پروت ین (گرم در روز)

P-value
مكمل
دارونما

کلّ چربی (گرم در روز)

P-value
مكمل
دارونما

( SAFAگرم در روز)

P-value
مكمل
دارونما

( MUFAگرم در روز)

P-value
مكمل
دارونما

( PUFAگرم در روز)

P-value
مكمل
دارونما

( EPAگرم در روز)

P-value
مكمل
دارونما

( DHAگرم در روز)

P-value
مكمل
دارونما

ویتامین ( Eمیلیگرم در روز)

P-value
مكمل
دارونما

ویتامین ( Cمیلیگرم در روز)

P-value
مكمل
دارونما

اسیدفولیک (میكروگرم در روز)

P-value
مكمل
دارونما

روی (میلیگرم در روز)

P-value
مكمل
دارونما

بتاکاروتن (میكروگرم در روز)

P-value
مكمل
دارونما
P-value

2992 /4±411/1
1216/7±421/1
1/116
171/1±61/7
171/6±22/4
1/972
81/7±28/4
91/1±12/6
1/211
67/2±27/2
76/6±14/1
1/267
28/2±7/1
22/7±2/1
1/144
14/1±8/8
11/7±4/9
1/219
28/1±8/4
27/2±21/2
1/191
1/1±1/1
1/2±1/1
1/111
1/1±1/1
1/1±1/4
1/114
7/9±2/4
9/8±7/4
1/146
91/8±41/1
76/1±12/1
1/111
111/7±79/2
116/2±69/1
1/471
6/7±1/7
9/1±4/8
1/149
887/7±429/2
791/1±412/4
1/427

1218/1±214/6
1126/6±427/1
1/421
176/4±68/8
117/9±64/2
1/211
91/6±12/1
89/6±28/9
1/881
76/2±12/9
77/4±28/9
1/916
29/4±9/8
22/6±2/1
1/117
14/9±7/2
14/1±6/1
1/792
27/2±2/7
26/7±2/1
1/794
1/2±1/1
1/2±1/1
1/921
1/1±1/1
1/2±1/1
1/412
21/4±4/9
22/4±2/1
1/178
91/2±24/1
68/1±1/1
1/211
414/1±211/2
129/4±261/2
1/129
22/8±1/1
21/2±4/1
1/184
2118/8±469/1
2114/8±419/2
1/928

1291/1±716/2
2972/7±711/6
1/127
178/4±98/6
141/4±71/4
1/266
98/1±12/1
212/2±71/1
1/111
81/1±12/6
69/1±18/1
1/244
28/9±7/4
11/2±24/4
1/662
11/1±21/1
11/4±8/2
1/164
29/1±9/8
27/1±21/4
1/168
1/2±1/1
1/1±1/1
1/149
1/1±1/2
1/2±1/4
1/116
9/8±4/1
22/4±4/2
1/122
89/1±42/8
227/8±21/4
1/168
181/2±244/7
192/2±211/7
1/797
9/2±2/1
22/2±4/8
1/127
2221/4±182/7
2179/2±216/1
1/812

P-value
1/191
1/444
1/811
1/178
1/146
1/612
1/224
1/494
1/719
1/111
1/294
1/192
1/822
1/924
1/214
1/147
1/999
1/421
1/147
1/472
1/882
1/114
>1/112
>1/112
1/111
1/292
1/141
1/171

* مقادیر بصورت میانگین  ±انحراف معیار گزارش شدهاند .آزمونهای آماری مورد استفاده؛ Student's t-test ، Repeated Measurementو Mann-Whitney

یافتووههووای پووژوهشهووای حیوووانی نیووز کووه اثوور دریافووت
آنتیاکسیدانها به ویژه ویتوامین  Eبوه تنهوایی و یوا تووأم بوا
اسیدهای چرب امگا 1-را بررسی کوردهانود ،حواکی از کواهش

معنیدار میزان استرس اکسیداتیو پالسمای سمینال میباشود
( 17و  .)18اسپرمها در مقایسه با سایر سلولهای بدن ،از نظر
میزان حساسیت به رادیكال های آزاد ،متفاوت می باشند.
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انرژی (کیلوکالری در روز)

مكمل
دارونما

شروع پژوهش

هفته ششم

هفته دوازدهم

همكاران119 //
غزاله اسالمیان
غزاله
111
اسالمیان وو همكاران

شماره  ،2پیدرپی  ،92آذر و دی 2191

جدول  -3ميانگين و انحراف معيار متغيّرهای استرس اکسيداتيو پالسمای سمينال در مردان دو گروه دريافتکنندهی دُکوزاهگزانوئيک اسيد و ويتامين  Eو
گروه دريافت کنندهی دارونما قبل و پس از پژوهش.
متغيّرها
ظرفيت آنتياکسيداني تام )(mM
مالوندیآلدهايد )(μM
-8ايزوپروستان آزاد )(ng/mL

اسيد چرب  DHAو ويتامين  22( Eنفر)

دارونما ( 22نفر)

ابتدای پژوهش

انتهای پژوهش

ابتدای پژوهش

انتهای پژوهش

2/18±1/41
1/84±1/19
26/82±1/17

2/72±1/19
1/62±1/11
21/29±4/22

2/19±1/41
1/91±1/14
22/17±1/41

2/18±1/41
1/94±1/11
26/12±1/61

>1/112
1/111
1/111

گروه در پژوهش بات بود ،به نظر مویرسود سووگرایی انتخواب
) ،(Selection Biasعامل مؤثری در تغییر یافتههای پوژوهش
نباشد .از آنجا که اختالف معنیداری از نظر میزان ریزش بوین
دو گوووروه و همچنووین متغیرهوووای ارزیووابی شووودهی افوووراد
تكمیلکنندهی مداخله با افرادی که از پژوهش خوارج شودند،
وجوود نداشوت ،احتموال  Loss to follow up biasنیوز در
پژوهش حاضر پایین است.
با توجه بوه اینكوه در اغلوب مووارد ،آستنواسوپرمی بوا سوایر
اختالتت اسپرم به ویوژه الیگوسوپرمی و تراتواسوپرمی هموراه
میباشد ،بنابراین پیداکردن افورادی کوه فقوط دچوار اخوتالل
آستنواسپرمی میباشند زمانبر بود .از طرفوی ،در صوورتی کوه
همسر افراد در طول مدت پژوهش باردار میشد ،افراد تموایلی
به دریافت کپسوولهوا نداشوته و در نتیجوه از پوژوهش خوارج
میشدند .در این پژوهش با توجه به محدود بودن حجم سیمن
افراد ،سایر متغیرهوای اسوترس اکسویداتیو نظیور آنوزیمهوای
آنتیاکسیدانی تعیین نشد کوه از جملوه محودودیتهوای ایون
پژوهش به شمار میآید.
به منظور تعیین ساز و کار دقیق اثر توأم مكمل اسوید چورب
 DHAو ویتامین  Eبر استرس اکسیداتیو پالسمای سمینال و
تعیین کمینهی مقدار مؤثر ویتامین  ،Eبه منظور کاهش سح
استرس اکسویداتیو پالسومای سومینال و محافظوت از DHA
دریافتی ،انجام پژوهشهای بیشتر با تعداد گوروههوای درموانی
بیشتر و دوزهای مختل دریافتی ،پیشنهاد میشوود .بوا توجوه
بووه اینكووه دریافووت مكموول اس ویدچرب  DHAو ویتووامین ،E
عوارض جانبی در پی ندارد ،تجویز آنها به مردان آستنواسوپرم،
به عنوان یک روش کمک باروری ،در موفقیت درمان میتوانود
تأثیرگذار باشد.

نتيجهگيری
این پوژوهش نشوان داد ،دریافوت تووأم مكمول اسوید چورب
دُکوزاهگزانوئیک اسوید و ویتوامین  Eدر موردان آستنواسوپرم،
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غشای پالسمایی آنها سرشار از اسیدهای چورب غیور اشوبا
است و از طرفوی سیسوتم دفواعی آنهوا قودرت نواچیزی دارد.
آنتیاکسویدانهوای جموع کننودهی رادیكوالهوای آزاد ماننود
ویتامین ROS ،Eهای تولید شده از اکسوید سولولی را از بوین
برده و در راستای حفاظت از اسپرماتوزوآ در برابر  ROSعمل
موویکننوود ( 19و  .)41از آنجووایی کووه حجووم عموودهای از
آنتیاکسیدانهای سیتوپالسمی اسپرم ،طی اسپرماتوژنز تخلیه
میشوند ،نسبت به اثرات پاتولوژیک رادیكوالهوای آزاد بسویار
حساس میباشند .لذا آنتیاکسیدانهای مایع سمینال ،جبرانی
برای از دست رفتن این آنزیمهای سیتوپالسمی میباشند ( 6و
 .)42بنووابراین ،هوور عوواملی کووه منجوور بووه کوواهش سووح
آنتیاکسیدانهای پالسمای سمینال گردد ،منجر به اختالل در
تعادل آنتیاکسیدانها و رادیكالهای آزاد شوده و بور عملكورد
اسپرم اثر مخرّب میگذارد .با این وجود ،در شرایط پاتولوژیک،
تولید باتی  ،ROSظرفیت آنتیاکسیدانها را پایموال کورده و
منجر به افزایش استرس اکسیداتیو میگردد.
پژوهشهای بسویاری نشوان دادهانود کوه  ROSاحتمواتً بوا
پراکسیداسوویون  PUFAدر ناحیووهی سوور و قحعووهی میووانی
اسپرم ،اکسیداسیون پروت ین و  DNAاسپرم و بوه موجوب آن
تغییر مورفولوژی اسپرم ،کاهش تحورك اسوپرم و عودم ادغوام
موفقیت آمیز اووسیت -اسوپرماتوزوآ ،نقوش اساسوی در نقوص
عملكرد اسپرمها بر عهده دارد ( 26و .)41
در پژوهش حاضر ،متغیرهای مخدوشگر به ویوژه متغیرهوای
مخدوشگر رژیمی که در پژوهشهای پیشین ذکر شده بودند،
در نظوور گرفتووه شوودند .همووین مسووأله ،احتمووال وجووود اثوور
مخوودوشگرهووای بوواقیمانووده (Residual Confounfing
) Factorsرا کاهش داد .همچنین بوه دلیول اسوتفاده از روش
تقسیم تصادفی بلوکی طبقهبندی شده جهت تقسیم تصوادفی
افراد به دو گروه ،اثر مخدوشگرهای باقیمانوده بوین دو گوروه
یكسان بود .اگر چه ،احتمال سوگرایی انتخابی را نمیتووان بوه
کلی رد کرد ،ولی از آنجایی که میوزان مشوارکت افوراد هور دو

مقدار  Pبرای اثر بخشي مکمل

 بر استرس اکسیداتیو پالسمای سمینالDHA  وE اثر ویتامین

مصوب انستیتو تحقیقات تغذیهای و صونایع غوذایی کشوور و
پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم پزشكی جهاد دانشگاهی ابون
 مراتب قدردانی و سوپاس، نویسندگان این مقاله.سینا میباشد
 کارشناسان مجرب واحد پژوهش مرکز،خود را از حامیان مالی
فووو تخصصوی درمووان نابوواروری و سووقط مكوورر ابوون سوینا و
 از، ایون مقالوه.شرکتکنندگان این پژوهش اعوالم موینماینود
دادههای پایان ناموهی دورهی کارشناسوی ارشود علووم تغذیوه
مصوب دانشكدهی علوم تغذیه و صنایع غوذایی دانشوگاه علووم
.پزشكی شهید بهشتی استنتاج شده است
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.منجر به کاهش استرس اکسیداتیو پالسمای سمینال میگردد
از آن جا که افوزایش گونوههوای فعوال اکسویژن در اخوتالتت
 مصرف خووراکی آنتویاکسویدانهوا،اسپرم مشاهده شده است
 به صورت بوالقوه مویتوانود یكوی از راههوای،E مانند ویتامین
مقابله با آسیبهای اکسیداتیو اسوپرم در ایون گوروه از موردان
.نابارور باشد

تشکر و قدرداني
،412  بخشی از طرح پژوهشی مشترك کد،این پژوهش
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