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 چکيده
م اده   نی. کورک وم گ ردد  یدر جنس نر م   یاست که منجر به نابارور یطیمح ستیز ندهیو آال نیفلز سنگ کی ومیکادم سابقه و هدف:

. پژوهش حاض ر ب ا ه د     دیرا مهار نما ویداتیشناخته شده که قادر است استرس اکس یقو دانتیاکس یآنت کیعنوان   موثر زردچوبه به

   .انجام شد ،اسپرم در موش یپارامترها یبرخ روی دیکلرا ومیبر آثار مخرب کادم نیکورکوم ریثأت نییتع

گ روه   4ب ه   NMRIب ال  ن ژاد     م وش  24در دانش گاه اراک انج ام ش د،     1393که در س ا    یتجرب ی مطالعه نیدر ا :ها مواد و روش

 نیکورک وم  -4( و گرم لویبر ک گرم یلیم 100) نیکورکوم -3( گرم لویبر ک گرم یلیم 5) دیکلرا ومیکادم -2کنتر   -1شدند:  یبند دسته

 نی ی مختل   جه ت تع   یها گروه یمیدید یاپ یها ساعت اسپرم 24صورت تک دوز صورت گرفت و پس از  به مارهای. تدیکلرا ومی+ کادم

بلو( و جه ت   انتیلیبر یکوماس یزیآکروزوم )رنگ آم تیدرصد تمام نیی(، تعنینگروز -نیائوز یزیاسپرم )رنگ آم اتیح تیدرصد قابل

ب ر اس اس دس تورالعما س ازمان      میدید یاپ یها م. تعداد اسپرندشد بررسی( Hypo Osmotic Swellingغشا )تست  تیتمام یبررس

طرفه  کی انسیوار زیها توسط آنال داده یآمار ایو تحل هی( شمارش شد. تجزWorld Health Organization, WHOسالمت ) یجهان

  .در نظرگرفته شد (>05/0P) دار یدر حد معن ها نیانگیانجام و تفاوت م یهمراه شده با تست توک

و تع داد   ییپالس ما  یغش ا  تی  آک روزوم، تمام  تی  تمام ات،یح تیقابل دار یباعث کاهش معن دیکلرا ومیپژوهش کادم نیدر ا ها: يافته

 یتوانس ت اث رات س م    یدار یط ور معن     ب ه  نیکورک وم  د،ی  کلرا ومی+ ک ادم  نیاسپرم نسبت به گروه کنت ر  ش د. در گ روه کورک وم    

 .کاهش دهد دیکلرا ومینسبت به گروه کادم ماسپر یپارامترها نیرا بر ا دیکلرا ومیکادم

از  یرا ب ر برخ    دی  کلرا ومیق ادر اس ت اث رات مخ رب ک ادم      دانتیاکس   یآنت کیعنوان   به نیکه کورکوم رسد ینظر م  به: گيری نتيجه

     .دیمهار نما ،اسپرم یپارامترها
 

 واژگان کليدی: 

 لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Momeni HR, Chehrei S, Atabaki Z, Eskandari N. Study of the effect of curcumin on sperm parameters dysfunction 

induced by cadmium in mice. Pejouhandeh 2015;20(2):54-62. 
 

 1مقدمه
 طیمح   یض من آل وده س از    یط  یمح س ت یز ی ها ندهیآال

 بی  ترت نیو ب  د  ش  ده ییغ   ا ی وارد چرخ  ه ،و آب س  تیز

ه ا را ب ه    س المت انس ان   میمس تق  ری  و غ میمس تق ص ورت   به

. از دهن د  یق رار م    دی  مورد تهد ،یصنعت یخصوص در شهرها

 یه ا  ه ن د یتوجه به اث رات مخ رب آال   ریاخ یها در سا  یطرف

در  یک ه منج ر ب ه ناب ارور     یتناسل دستگاه بر یطیمح ستیز

معط و  ش ده اس ت.     ،ش ود  یخص وص در م رد م      انسان و به

                                                 
اراک، دانش گاه اراک،   ؛يمنؤما  درضاا يدکتر حم ل مکاتبات:وؤمس نويسنده*

 ؛2024( داخل ی  086) 34173403تلف ن:   ؛یشناس   س ت یدانشکده علوم، گ روه ز 

 h-momeni@araku.ac.irپست الکترونيك: 

ه ای ک م در    ب ا غلظ ت  باشد ک ه   کادمیوم یک فلز سنگین می

اس تخرا  فل زات    یفل ز در ط    نیزمین وجود دارد. ا ی پوسته

 یه ا  یو آل ودگ  ش ده  دی  و س رب تول  یمانند مس، رو یگرید

. ده د  یرخ م   ،فلز از معادن نیا خرا در ارتباط با است یطیمح

مختل   مانن د    عیآن در ص نا  باتیو ترک ومیکادم نیعالوه بر ا

فل زات،   اژیو آل یآبکار ک،یالست دیتول ،یکیقطعات الکتر دیتول

 یه ا، برخ    ک ش  حش ره  ،ییایمیش   یکوده ا  هیته ،یکار میلح

ه ای س رامیکی، م واد ش یمیایی      ورقه ها، دکنندهیداروها و سف

دلیا توانایی زیاد در ج  ب    عکاسی و لیتوگرافی و همچنین به

 ومی(. ک ادم 1شود ) ای استفاده می در راکتورهای هسته ،نوترون

 توان د  یم   قیطر نیو از ا داشتهوجود  گاریر دود سد نیهمچن
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 نی(. ب د 2) دینما جادیا ،در افراد در معرض آن یآور انیاثرات ز

 یط  یمح س ت یز های از آالینده یکیعنوان   به ومیکادم بیترت

های  آن در بافت ادیپ یری ز علت تجمع  که به شود یمحسوب م

ه ای کلی وی،    باع ث اخ تال  در سیس تم    ،مختل  بدن انس ان 

(. ع الوه ب ر   3،1ش ود )  و ... می یعروقی، تنفس -گوارشی، قلبی

بر  یقادر است اثرات مخرب ومیمشخص شده است که کادم نیا

(. در 4گردد ) یبه نابارور منجرکند و  جادیمثا ا دیدستگاه تول

باعث ک اهش تع داد و    ومیخصوص مشخص است که کادم نیا

شده  یشیزا ومیتلیقابا برگشت به اپریغ بیم و آستحرک اسپر

(. 6،5) گ  ارد  یتستوس ترون ب ه ج ا م      دی  در تول یو اختالالت

 بی  ادم و نک روز هم راه ب ا تخر    ض ه، یباف ت ب  دیشد یزیخونر

 ومیکادم قیاست که در اثر تزر ییها بیآس ،ساز اسپرم یها لوله

 ژنیاکس   یه ا  گون ه  شی(. افزا7) شود یم جادیا ضهیدر بافت ب

از  یک  ی( Reactive Oxygen Species, ROSگ ر )  واک نش 

اس ت   ضهیدر بافت ب ومیتوسط کادم بیآس جادیا یها سمیمکان

با کاهش تعداد و تحرک  ROSو مشخص شده است که تجمع 

 ومیک ادم  نک ه یتوج ه ب ه ا   ب ا (. 8دارد ) میقاسپرم ارتباط مست

 ،کند یاعما  م ویداتیاسترس اکس یالقا قیاثرات خود را از طر

و ب   ه خص   وص   ه   ا دانتیاکس    یل    ا اس   تفاده از آنت    

 یراهک ار مناس ب   توان د  یم   یاهیگ أبا منش یها دانتیاکس یآنت

 نیمحسوب گ ردد. کورک وم   ومیکادم یجبران اثرات سم یبرا

زرد  کی  فنول ی رنگدان ه  ،(9و فع ا  زردچوب ه )   یاص ل  بیترک

و  یس ت یز ه ای  تی  از فعال یعیوس    یاست که دارای ط یرنگ

م اده   نی  اث رات ا  نیت ر  (. مه م 11،10) باشد یم کیفارماکولوژ

 ن،ی(. عالوه بر ا12و ضد توموری آن است ) یخواص ضد التهاب

 نیت ر  از ق وی  یک  یمط ر  و   دانتیاکس   یآنت   کی نیکورکوم

و  کی  ولوژیب طیآزاد در مح   ه ای  ک ا  یه ای راد  کننده جاروب

از مطالع ات   اریی(. در بس  11) ش ود  یمحس وب م    یتن   برون

و محافظ ت   نیکورکوم یدانتیاکس یآنت تیخاص ،صورت گرفته

و  یط  یمح س ت یز ه ای  ندهیرابر آال مثا در ب دیتول ستمیاز س

(. 14،13گزارش شده است ) ویداتیهای استرس اکس کننده القا

 دانتیاکس   یآنت   کیعنوان   است به نممک نیکورکوم نیبنابرا

از اس ترس   یه ای عم ده ناش     از ناهنجاری رییقوی در جلوگ

ش ده در   دی  آزاد تول ه ای  کا یو راد دیکلرا ومیکادم ویداتیاکس

پ ژوهش ک ه در    نی  ا ن،یواقع گردد. بنابرا دیو اسپرم مف ضهیب

دانشگاه اراک انجام گرفت  یشناس ستیدر گروه ز 1393سا  

 ومیآث ار مخ رب ک ادم    روی نیکورک وم  ریثأت   یبررس هد با 

آک روزوم و   تی  تمام ات،ی  ح تی  بر تع داد اس پرم، قابل   دیکلرا

 نی  شده ب ا ا  ماریهای بال  ت در موش ییپالسما یسالمت غشا

 .شده است یطراح ،یطیمح ستیز ی ندهیآال

 ها و روش مواد
در . اساپرم  یها نمونه ی هيو ته ها وانيح ماري،تیبند گروه

ب ا   NMRIس موش نر بال  نژاد أر 24از  ،یتجرب ی مطالعه نیا

 رانی  پاس  تور ا تویس  تگ  رم ک  ه از انی 32±5 یوزن   نیانگی  م

استاندارد  طیدر شرا واناتیح ی شده بودند و در خانه یداریخر

 12 طیب ا ش را   یط  یو نور مح گراد درجه سانتی 21±2 ی)دما

 ش دند،  یم   ی( نگه دار ییس اعت روش نا   12و  یکیساعت ت ار 

وه( در ه ر گ ر   =n 6ه ا ب ه چه ار گ روه )     استفاده شد. م وش 

ش رکت   ل وگرم، یب ر ک  گ رم  یل  یم 5) دی  کلرا ومیکنتر ، کادم

شرکت  لوگرم،یبر ک گرم یلیم 100) نی(، کورکومکایآمر گمایس

 میتقس   ،دی  کلرا ومی+ک ادم نی( و کورکوم14( )ک ا یآمر گما،یس

 یصفاق اخاد قیروش تزر  به نیها با کورکوم موش ماریشدند. ت

صورت  و هر کدام به یرجلدیز قیروش تزر  به دیکلرا ومیو کادم

س اعت قب ا از    24 نی(. کورک وم 15تک دوز ص ورت گرف ت )  

ش د. از آب مقط ر    قیزر ها ت ه موش ب د یکلرا ومیکادم تجوی ز

 دیسولفوکس   ای  مت یو از د ومیعن  وان ح  ال  ک  ادم    ب  ه

(dimethyl sulfoxide, DMSOبه ) نیمعنوان حال  کورکو 

ها، دو گروه کنتر  ش اما آب   حال  نیاستفاده شد. بر اساس ا

 یدار ی. از آنجا که تفاوت معن  دیانتخاب گرد DMSOمقطر و 

گ روه آب   یه ا  کنتر  مشاهده نش د، داده  یها گروه جینتا نیب

س اعت   24 عنوان گروه کنتر  در نظ ر گرفت ه ش د.    ه مقطر ب

 توس ط ات ر ک امالً    وان ات یح د،ی  کلرا ومیبا ک ادم  ماریپس از ت

چپ ج دا ش د.    میدید یاپ یدم ی هیو سپس ناح هشد هوش یب

کش  ت  طیمح   ت  ریل یل  یم 5/1 یح  او یر در پت   میدی  د یاپ  

Ham’s F10   منظ ور خ رو      و ب ه  میبه قطعات کوچک تقس

 هدرج   37در انکوب اتور   ق ه یدق 10مدت   ها از قطعات به اسپرم

از  یبرخ یبررس یها سپس برا قرار داده شد. اسپرم گراد یسانت

 تی  تمام ات،ی  ح تی  از جمله تع داد، قابل  یاسپرم یپارامترها

اسپرم مورد اس تفاده   ییپالسما یآکروزوم، سالمت غشا یغشا

 قرار گرفت.

اسپرم بر اساس دس تورالعما   شمارش. تعداد اسپرم يبررس

WHO طیمح   ونیطور خالصه، سوسپانس  . به(16) انجام شد 

ب ا   1:9مختل   ب ه نس بت     یه ا  اس پرم از گ روه   یکشت حاو

ش د. ش مارش اس پرم ب ا      قی  درص د رق  2 نیفرم ال  کساتوریف

گرفت و تع داد اس پرم در    امنئوبار انج تومتریاستفاده از هموس

 .دیمحاسبه گرد تریل یلیم

اس پرم،   اتیح تیقابل سنجش. اسپرم اتيح تيقابل يبررس

 -نیائ وز  یزیرنگ آم قیو از طر WHO بر اساس دستورالعما

و  %1 نیط ور خالص ه، ائ وز     . ب ه (16) صورت گرف ت  نینگروز

حج م   کی  آماده ش د. نس بت    نیدر نرما  سال %10 نینگروز
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را  نیمختل  و دو حجم ائ وز  یها اسپرم از گروه ونیسوسپانس

 37در انکوب اتور   ینگه دار  هی  ثان 30مخلوط ک رده و پ س از   

ب ه آن   نیاز محل و  نگ روز   یحج م مس او   گراد، یدرجه سانت

. پ س از  دیگرد جادیالم ا یاز نمونه رو یاضافه و گسترش نازک

ب ا   یمعم ول  کروس کو  یخشک شدن گسترش، با استفاده از م

تعداد ص د اس پرم ش مارش ش د و نس بت       1000× ییبزرگنما

. در دیمختل  محاسبه گرد یها زنده در گروه هایدرصد اسپرم

 که یدر حال ،دیسفبه رنگ  زنده یها سر اسپرم ،یزیآم رنگ نیا

 .شود دیده میقرمز به رنگ مرده  های سر اسپرم

 يکوماسا  یزيا آم آکروزوم توسط رنا   تيتمام يابيارز

اس پرم از   یکش ت ح او   طیمح   ونیسوسپانس  . بلو انتيليبر

 هی  الم قرار گرفته و از آن گسترش ته یچهارگانه رو یها گروه

 PBSدرص د در   5 دی  ه ا ب ا محل و  پارافرمالده    شد. گسترش

(Phosphate Buffered Salineبه )  و  کسیف قهیدق 15مدت

ه ا ب ا محل و      شستش و داده ش دند. س پس الم    PBSها با  الم

، ش رکت  Comassie Brilliant Blueبل و )  انتیلیبر یکوماس

ش دند. س پس    یزی  رن گ آم  ق ه یدق 5م دت   مرک، آلمان( به

با آب شستشو داده شدند. پس از خش ک   ،رنگ گرفته یها الم

 ییب ا بزرگنم ا   ین ور  کروس کو  یها با اس تفاده از م  شدن، الم

 یزی  آم رن گ  نی  ، تعداد صد اسپرم شمارش ش د. در ا 1000×

 ای   دهیآکروزوم صدمه د که یدر حال یآب نگآکروزوم سالم به ر

 (.17) ماند یم رنگ یب ،واکنش داده

 HOS (Hypo تست -ييپالسما یغشا تيتمام يابيارز

Osmotic Swelling) .یاس  پرم زن  ده دارا  ،روش نی  ا در 

  کیپواسموتیها عیدر ما یریقرارگ نیسالم ح ییپالسما یغشا

 .  ود ش یخود متورم م توپالسمیه داخا س ر انتشار آب ب در اث

 ییک ه توان ا   دهی  د بیآس   ییپالسما یاسپرم با غشا ،برعکس

اثر را نشان  نیرا در اطرا  غشا ندارد، ا یاسمز بیش ینگهدار

از  ت  ریکرولیم 30 ،روش نی  انج  ام ا یرا(. ب  18) ده  د ینم  

چهارگان ه ب ه    یه ا  کشت گروه طیاسپرم در مح ونیسوسپانس

 mOsm/kg 100 کیپواس  موتیاز محل  و  ها ت  ریکرولیم 300

درج  ه  37 یدر دم  ا ق  هیدق 45م  دت   و ب  ه دی  اض  افه گرد

 نی  از ا ت  ریکرولیم 100انکوب  ه ش  د. س  پس   گ  راد یس  انت

الم قرار گرفت و با الما پوش انده ش د و    یبر رو ونیسوسپانس

اس پرم ش مارش و    100فازکنتراست  کروسکو یبا م بالفاصله

 زیآن ال  .گردی د با دم خ م و مت ورم محاس به     یها درصد اسپرم

 ه شد. یارا ارانحرا  معی ± نیانگیصورت م ها به داده یآمار

 One-wayطرف ه )  کی   انسی  وار زروش آن الی  ه ا ب ه   داده

ANOVAیق رار گرف ت و ب را    یآمار ایو تحل هی( مورد تجز 

اس تفاده   (Tukey’s test) یاز آزمون ت وک  ها نیانگیم سهیمقا

ه ا در نظ ر    بودن داده دار یعنوان مرز معن ( به>05/0P. )دیگرد

 .  گرفته شد
 

 هايافته
 ومیش ده ب ا ک ادم    م ار یدر گروه تتعداد اسپرم . تعداد اسپرم

 اف ت یک اهش   یدار یطور معن نسبت به گروه کنتر ، به دیکلرا

(001/0P<)م دت    ب ه  دی  کلرا ومی+ کادم نی. در گروه کورکوم

توانست تعداد اسپرم را نسبت ب ه گ روه    نیساعت، کورکوم 24

 کن د  رانجب   یدار یطور معن    به دیکلرا ومیشده با کادم ماریت

(05/0P<) .م دت    به تنهایی به نیکاربرد کورکوم نیعالوه بر ا

تع داد اس پرم نس بت ب ه      دار یمعن   شیموجب افزا ،ساعت 24

 (.1 )نمودار( >001/0P)گروه کنتر  شد 
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با کد  یها نيانگيه شده است. ميارا ارانحراف معي ± نيانگيمصورت  به ري. مقادديکلرا وميو کادم نيشده با کورکوم ماريتعداد اسپرم موش در گروه ت .1 نمودار

 .باشند يم mg/kg صورت  هب مارهايت ري. مقاديطرفه، تست توک كي انسيوار زي. آنالباشند يم گريکدي  نسبت به دار يتفاوت معن یمختلف، دارا یها حرف
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 تی  نش ان داد ک ه درص د قابل    جینت ا . اسپرم اتيح تيقابل

 ومیشده با کادم ماریآکروزوم اسپرم در گروه ت تیو تمام اتیح

 اف ت یکاهش  یدار یمعن  طور  نسبت به گروه کنتر ، به دیکلرا

(001/0P<) .ب ه  دی  کلرا ومی+ کادم نیکورکوم تجویز همزمان  

ش ده   م ار یاثر را نسبت به گروه ت نیساعت توانست ا 24مدت 

تا حد گروه کنتر  جبران  یدار یطور معن  به دیکلراوم یبا کادم

 (.2)نمودار ( >001/0P)کند 

روه  روزوم در گ      آک تی  تمام د درص  . روزوماآک تيتمام

ط ور    نسبت به گروه کنت ر ، ب ه   دیکلرا ومیشده با کادم ماریت

تج  ویز همزم   ان  . (>001/0P) اف  ت یک  اهش   یدار یمعن   

اعت توانس ت   س   24م دت    ه ب د یکلرا ومی+ کادم نیکورکوم

 د یرا کل وم یا کادم ده ب ش ار میروه ت ه گ ر را نسبت ب اث نیا

( >001/0P)تا حد گروه کنتر  جبران کند  یدار یطور معن  به

 (.3)نمودار 

 
 ± نيانگيا صاورت م   باه  ري. مقادنينگروز -نيائوز یزيتوسط رن  آم ديکلرا وميو کادم نيشده با کورکوم ماريت یها اسپرم موش در گروه اتيح تيقابل .2 نمودار

. يطرفاه، تسات تاوک    كي انسيوار زي. آنالباشند يم گريکدي  نسبت به دار يتفاوت معن یمختلف، دارا یها با کد حرف یها نيانگيه شده است. ميارا ارانحراف معي

 .باشند يم mg/kgصورت   به مارهايت ريمقاد
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صاورت    باه  ريبلاو. مقااد   انتيليبر يکوماس یزيآم توسط رن  ديکلرا وميو کادم نيشده با کورکوم ماريت یها آکروزوم اسپرم موش در گروه تيتمام .3 نمودار

طرفاه،   كيا  انسيوار زينال. آباشند يم گريکدي  نسبت به دار يتفاوت معن یمختلف، دارا یها با کد حرف یها نيانگيمه شده است. يارا ارانحراف معي ± نيانگيم

 .باشند يم mg/kgصورت   به مارهايت ري. مقاديتست توک
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 یغش ا  تی  تمام درص د . اساپرم  ييپالسما یغشا تيتمام

نسبت به گروه  دیکلرا ومیشده با کادم ماریدر گروه ت ییپالسما

 تج ویز . (>001/0P) اف ت یک اهش   یدار یطور معن  کنتر ، به

 نی  س اعت توانس ت ا   24مدت  به دیکلرا ومی+ کادم نیکورکوم

 د ی  را کل وم ی  ا کادم ش ده ب    م ار یروه ت ه گ   ر را نسبت ب اث

 نیکورک وم  تجویز. (>001/0P) جبران کند یدار یطور معن به

 تی  درص د تمام  دار یمعن   شیساعت موجب اف زا  24مدت   به

)نمودار  (>05/0P)نسبت به گروه کنتر  شد  ییپالسما یغشا

 (.2شکاو  4

 

 

 
  باه  ري. مقادHOS (Hypo Osmotic Swelling)توسط روش  ديکلرا وميو کادم نيشده با کورکوم مارياسپرم موش در گروه ت ييپالسما یغشا تيتمام .4 نمودار

 كيا  انسيا وار زي. آناال باشاند  يم گريکدي  نسبت به دار يتفاوت معن یمختلف، دارا یها با کد حرف یها نيانگيه شده است. ميارا ارانحراف معي ± نيانگيصورت م

 .باشند يم mg/kgصورت   به مارهايت ري. مقاديطرفه، تست توک
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 ماار يت یهاا  اسپرم موش در گاروه  ييپالسما یغشا تيتمام .2 شکل

 HOS (Hypoتوساط روش   ديا کلرا وميو کاادم  نيشده با کورکاوم 

Osmotic Swelling.) 1) یهاا  اساپرم  (2، گروه کنتارل  یها اسپرم 

 نيگاروه کورکاوم   یهاا  اسپرم (3(، mg/kg 5) ديکلرا وميگروه کادم

(mg/kg 100) + ديکلرا وميکادم (mg/kg 5) ،4)  گاروه   یهاا  اساپرم

 ييپالساما  یزناده باا غشاا    یها اسپرم :a، (mg/kg 100) نيکورکوم

 بيآسا  ييپالساما  یمرده با غشا یها : اسپرمb ،سالم، دم حلقه شده

 .1000 × يي. بزرگنمادهيخم ريدم غ ده،يد

 نيشده با کورکاوم  ماريآکروزوم در اسپرم موش ت تيتمام .1 شکل

 (1 .بلاو  انات يليبر يکوماسا  یزيتوسط رن  آم ديکلرا وميو کادم

 ديا کلرا وميگاروه کاادم   یهاا  اساپرم  (2 ،گروه کنترل یها اسپرم

(mg/kg 5 ،)3) نيگااروه کورکااوم یهااا اسااپرم (mg/kg 100)  +

 نيگاروه کورکاوم   یهاا  اساپرم  (4(، mg/kg 5) ديا کلرا وميکادم

(mg/kg 100 ،)a :ي، سالم، رن  آکروزوم آبها با آکروزوم  اسپرمb :

×  يي. بزرگنمارن  يآکروزوم ب ده،يد بيبا آکروزوم آس یها اسپرم

1000. 
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  بحث
تع داد اس پرم    داریموجب کاهش معن ومیکادم ،قیتحق نیدر ا

 شیاف  زا قی  از طر ومینس  بت ب  ه گ  روه کنت  ر  ش  د. ک  ادم  

 ونیس ط  گلوت ات   ریی  تغ ی لهیوس   ب ه  یدیپیل ونیداسیپراکس

. از آنج ا ک ه   ش ود  یم   ویداتیموجب استرس اکس یدرون سلول

 ریچرب غ یدهایاز اس یغن ، از یک سواسپرم ییپالسما یغشا

و از س وی  ب وده  ( Poly Unsaturated Fatty Acidsاشباع )

 نی، بن ابرا باشد می یفیضع یدانتیاکس یآنت ستمیس یدارا دیگر

 اس ت حس اس   اریبس   ROSتوس ط   دی  پیل ونیداسیبه پراکس

 احتم االً  ومی(. کاهش تعداد اسپرم القا ش ده توس ط ک ادم   19)

 یناش   دیپیل ونیداسیپراکس شیافزا میمستق ی جهینت تواند یم

 یعیطب یها یژگیباشد که توانسته است و ویداتیاز استرس اکس

رف  تن  نیمنج  ر ب  ه از ب   قی  طر نی  داده و از ا ریی  غش  ا را تغ

 میدی  د یو موجود در اپ میدید یدر حا  انتقا  به اپ یها اسپرم

 . شود

 ی مطالع ه  جی( نتا15،4صورت گرفته ) یها با پژوهش همسو

اس پرم در   اتیح تیقابل دار یکاهش معن ی حاضر نشان دهنده

نسبت به گروه کنت ر    دیکلرا ومیشده با کادم ماریت یها موش

اس پرم   اتی  ح تی  در کاهش قابل تواند یم یبود. عواما مختلف

و  دیاکس   یها از نظر واکنش ومیکادم که ییباشد. از آنجا ایدخ

آزاد  یه ا  ک ا  یراد دی  تول نیبن ابرا  ،اس ت  داری  فلز پا کی ایاح

 میمس تق ریغ یها سمیمکان یبعض قیاز طر دیبا ومیتوسط کادم

ک ه ممک ن اس ت     یشنهادیپ یها سمیاز مکان یکی. گیردانجام 

 بی  کن  د، تخرتولی  د آزاد  ک  ا یراداز طری  ق آن  ومیک  ادم

 باش د  یم   ونیگلوت ات  رینظ یسلول یدانتیاکس یآنت یها ستمیس

  ایک  ه مرک  ز تش  ک  ییایتوکن  دریم  بیآس   ،نی(. همچن  20)

 یبرا یدرون سلول یاست، هد  اصل ژنیآزاد اکس یها کا یراد

 تی  توسط فعال ROS (. معموال21ً) شود یمحسوب م ومیکادم

 نیموج ود در س لو  از ب     یدانتیاکس   یآنت یها میآنز یعیطب

 وم،یدمک ا  رینظ یدر اثر مواد سم. این درحالی است که رود یم

(. 1) ش ود  یم   دی  تول یش تر یب ROSکم ش ده و   ATP دیتول

 یه ا  از راه دی  کلرا ومیالقا شده توسط کادم ویداتیاسترس اکس

 نی. ب د گ ردد  یاس پرم م    اتی  ح تیمختل  سبب کاهش قابل

 دهای  پیو ل ه ا  نیبه پروتئ ویداتیاکس بیبا آس ROSصورت که 

اخ تال    جهیو در نت ییپالسما یبه غشا بیسبب آس یاز طرف

( و از 22) گ ردد  یآن م قیو مواد از طر ها ونیانتقا   میدر تنظ

و  یتوکن در یب ه م  بیسبب آس   ROS ادیز مقادیر گریطر  د

موج  ود در  یپت  وزوپروآپ یه  ا نیپ  روتئ یآزادس  از ج  هیدر نت

، ATPدو غشا، فعا  شدن کاسپازها، کاهش س نتز   نیب یفضا

و  یسلول روند میغلظت کلس شی، افزاROS شتریب یآزاد ساز

ک ه   گ ردد  یم   توسایبه داخا س یتوکندریاز م میخرو  کلس

 ش ود  سیآپوپتوز ندیآخود ممکن است منجر به فعا  شدن فر

تع داد   ای   کی  سبب مهار  ROS(. مشخص شده است که 23)

 زیک ول یو گل ویداتیاکس   ونیالس  یفسفور یه ا  میاز آنز یشتریب

 کن د  یمحدود م سپرما را توسط ATP دیتول ،جهیو در نت شده

 ومیح دس زد ک ه ک ادم    ت وان  یم   ادی  (. به احتما  ز24،19)

باعث  دیپیل ونیداسیو پراکس ویداتیاسترس اکس جادیبا ا دیکلرا

در  ATP هی  و تخل ویداتیاکس ونیالسیفسفور یها میکاهش آنز

اس پرم   اتی  ح تی  منجر به کاهش قابل تیاسپرم شده و در نها

 شده است. 

 یغش ا  تی  پژوهش حاضر نشان داد ک ه درص د تمام   جینتا

 دی  کلرا ومیش ده ب ا ک ادم    م ار یروه ت گ   رم در اسپ ییپالسما

. اف ت یک اهش   یدار یط ور معن    روه کنت ر  ب ه   ه گ   نسبت ب

 یغش ا  دی  پیل ونیداس  یپراکس شیکه افزا است مشخص شده

 یه ا  یناهنجار شیباعث افزا ،ومیکادم لهیوس اسپرم القا شده به

از دس ت   نیغشا و همچن   یعیطب یها یژگیو رییغها و ت اسپرم

 دی  کلرا ومی(. ک ادم 25) شود یها م اسپرم ی بالقوه یرفتن بارور

 ونیداس  یممکن است سبب پراکس  ویداتیاسترس اکس یبا القا

(. غلظ  ت 26غش  ا گ  ردد )  تی  ب  ه تمام بیو آس   یدی  پیل

و نف و  ب ه    یابی   تی  بلوغ اسپرم، ظرف یبرا ROS کیولوژیزیف

آن ب ا توج ه ب ه     ی(، اما غلظت ب اال 27است ) یرتخمک ضرو

(. 28) شود یم یدیپیل ونیداسیسبب پراکس ،اسپرم تیحساس

 ی کننده ح   ستمیس ریثأتحت ت ROSبا  یریپ  بیآس زانیم

مث  ا  ونیداس  یم واد قاب  ا پراکس  زانی  آزاد و م یه  ا ک ا  یراد

 چ   رب دیاش   باع و غلظ   ت اس    ری   چ   رب غ یدهایاس   

Docosahexaenoic Acid ( از طرف  29قرار دارد .)اس پرم   ی

 اس ت ک ه احتم االً    یفیضع یدانتیاکس یآنت ستمیس یبال  دارا

 گ ر یو از ط ر  د  ب وده آن  توپالس م یعلت مح دود ب ودن س   به

چ رب را   یدهایک ا اس    %45، اش باع  ری  چ رب غ  یدها ی  اس

 ی لهیوس   ب ه  توان د  یم   ومیکادم تی(. سم30) دهد یم ایتشک

 س تم یس یه ا  میاز آن ز  یک  یون )یگلوتات و یواکنش با گروه ت

(. 31ش ود )   ویداتی( باع ث اس ترس اکس    یدانتیاکس   یدفاع آنت

 قی  از طر احتم االً  دی  کلرا ومیدر پژوهش حاضر ک ادم  نیبنابرا

 یغش  ا تی  باع  ث ک  اهش تمام ویداتیاس  ترس اکس   شیاف  زا

 شده است. ییپالسما

 تی  نش ان داد ک ه درص د تمام    نیپژوهش همچن نیا جینتا

نسبت به گ روه   دیکلرا ومیشده با کادم ماریآکروزوم در گروه ت

 می. باتوجه به نقش کلس  افتیکاهش  یدار یطور معن کنتر  به

 ( و طبق مطالعات32) یواکنش آکروزوم یتوزیدر روند اگزوس

 وم،یک ادم  یدر صورت وجود دوز باال نکهیبر ا یمبن انجام شده
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 عی( و منجر ب ه واک نش س ر   33شده ) میکلس نیفلز جانش نیا

ب ا   ومیما  وجود دارد که کادماحت این(، 15) شود یآکروزوم م

ش ده   یواک نش آکروزوم    یمنجر ب ه الق ا   مینقش کلس دیتقل

وج ود   ای  دل  شد اسپرم ب ه  عنوانهمانطور که  یاست. از طرف

 و ییپالس ما  یاشباع فراوان در سط  غشا ریچرب غ یدهایاس

در  یمح  افظت یه  ا میوج  ود کمب  ود آن  ز ای  دل ب  ه نیهمچن  

 ریپ    بیآس   اریبس   ویداتیدر برابر اس ترس اکس    توپالسم،یس

احتما  وجود دارد که  نیدر پژوهش حاضر ا ن،ی. بنابراباشد یم

 ونیداس  یو پراکس ویداتیاس ترس اکس    یبا القا دیکلرا ومیکادم

رس انده و   بیآس یآکروزوم یو غشا ییپالسما یبه غشا د،یپیل

ه ا   و زودرس در اس پرم  یعیطبریغ یمنجر به واکنش آکروزوم

 شده باشد.  

اس  ترس  یدر الق  ا ومیعم  ا ک  ادم س  میتوج  ه ب  ه مکان ب  ا

ک ه اخ تالالت    رس د  یبه نظر م   یاحتما ، قو نیا و،یداتیاکس

در پژوهش حاضر مربوط ب ه   یاسپرم یشده در پارامترها جادیا

اثبات  یبرا  باشد. ویداتیاسترس اکس جادیدر ا ندهیآال نینقش ا

 دادمنج ر ب ه ک اهش تع      ویداتیاحتما  که اس ترس اکس    نیا

غش ا ش ده    تی  آک روزوم و تمام  تیتمام ات،یح تیاسپرم، قابل

از  یاث رات ناش    دانتیاکس   یآنت   کیبا کاربرد  توان یاست، م

ما نشان داد ک ه   جیرا جبران نمود. نتا ویداتیاسترس اکس یالقا

انس ت  تو نیکورک وم  د،ی  کلرا ومی+ ک ادم  نیدر گروه کورک وم 

غش ا و   تی  تماماس پرم و   اتی  ح تی  تعداد اسپرم، درصد قابل

. دی  جب ران نما  دی  کلرا ومیبا گروه ک ادم  سهیآکروزوم را در مقا

 یاحتم ا  را ق وت بخش د ک ه الق ا      نی  ا توان د  یم جهینت نیا

س  بب ک  اهش  دی  کلرا ومیتوس  ط ک  ادم ویداتیاس  ترس اکس  

و  ب وده  فنا یپل کی نیشده است. کورکوم یاسپرم یپارامترها

(. 11ش ده اس ت )   ختهش نا  یقو دانتیاکس یآنت کیعنوان  به

 یحلقه فنل یرو یوجود گروه متوکس یگروه فنول ن،یعالوه بر ا

(. 34داده اس ت )  شیآن را اف زا  یدانتیاکس   یآنت   اتیخصوص

 ت ی  رف ادر اس ت ظ  ق   االً احتم   ن یورکوم ک ن یر ا عالوه ب

 حاضرکه در پژوهش  یبه طور ،دهد شیرا افزا یدانتیاکس یآنت

اس پرم و درص د    ادتوانس ته اس ت تع د    ییبه تنه ا  نیکورکوم

ط  ور  ب  ه ،اس پرم را نس  بت ب ه گ  روه کنت ر     یغش  ا تی  تمام

 نیکورکوم ،در پژوهش حاضر نیدهد. بنابرا شیافزا یدار یمعن

 شیآزاد و اف زا  یها کا یراد دنجاروب کر قیدو طر به احتماالً

از  یتوانس  ته اس  ت ک  اهش برخ    ،یدانتیاکس   یآنت   تی  ظرف

توس ط   ویداتیاس ترس اکس    یاز القا یناش یاسپرم یپارامترها

 .دیرا جبران نما ومیکادم

 شیباعث اف زا  ومیکه کادم میچا  نشده نشان داد جینتا در

( و ک  اهش ق  درت  Malondialdehyde) دی  آلده ید م  الون

 Ferric Reducing/Antioxidantک  ا ) یدانتیاکس   یآنت  

Powerاحتما  را قوت بخشد  نیا تواند یم جینتا نیکه ا ( شد

س بب   دی  کلرا ومیتوس ط ک ادم   ویداتیاس ترس اکس    یکه القا

 به اسپرم شده است. بیآس

 

 یريگ جهينت
 ومیدر برابر اثرات مخرب کادم نیکه کورکوم رسد یم نظر به

 ات،ی  ح تی)تعداد اسپرم، قابل یاسپرم یکه بر پارامترها دیکلرا

ب ال  اعم ا     یها غشا اسپرم( موش تیآکروزوم و تمام تیتمام

استرس  یها شاخص یابی. ارزدینما یم فایا ینقش حفاظت ،شده

 یدانتیاکس   یدفاع آنت ستمیس یها میآنز نیو همچن ویداتیاکس

 یه ا  حاضر جهت پژوهش قیشده در تحق ماریت یها در اسپرم

 س م یش دن مکان   در روش ن  توان د  یم که شود یم شنهادیپ یآت

 .دیحاصله کمک نما جیدر نتا ایعما دخ

 

 يدان و قدر تشکر
 یحوزه معاونت پژوهش و فناور یمال تیپژوهش با حما نیا

 2/4/93م ورخ   2805/93دانشگاه اراک موضوع قرارداد شماره 

مربوط ه تش کر و    نیولسؤاز م لهیوس نیانجام شده است که بد

 .دیآ یعما م  به یسپاسگزار
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