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 چکیده

ّب ثب افسایص هدت ًگْداری، در پی اکسیداسیَى اسیدّبی چررة  تلقیح هصٌَػی، کبّص قدرت ثبرٍری اسپرمّبی یکی از کبستی

-در ًتیجِ ثرای کبّص اثرات هضر رادیکبلْبی آزاد از هَاد آًتی اکسیداًی استتفبدُ هری . ّبی آزاد استغیر اضجبع ٍ تطکیل رادیکبل

 308خررٍ  ًرداد را     15رگ زیتَى ثر هیساى پراکسیداسریَى چرثری اسرپرم، از    اکسیداًی ػصبرُ ثثِ هٌظَر تؼییي اثر آًتی. ضَد

کٌٌدُ سکستَى رقیق ٍ ثِ پٌج قسوت تقسین ضردًد ٍ ثرِ ّرر قسروت هقردار  رفر       ّب ثؼد از تجویغ ثب رقیقًوًَِ. گیری ضدًوًَِ

ِ  سپس. لیتر ػصبرُ ثرگ زیتَى اضبفِ ضدهیکرٍگرم در هیلی 200ٍ  150، 100، 50، (ضبّد) سربػت در در   48ّرب ثرِ هردت    ًوًَر

 ± 067/0) 50ثریي تیوبرّربی   ( MDA)آلدّید دیداری در تَلید هبلَىًتبیج ًطبى داد اختالف هؼٌی. ًگْداری ضدًد C 4دهبی 

در تیوبر ثب غلظرت   MDAٍجَد ًداضت در حبلیکِ هیساى تَلید ( 94/0 ± 041/0)ثب گرٍُ ضبّد ( 79/0 ± 094/0) 150ٍ ( 76/0

هیکرٍگرم ػصبرُ ثرِ  ( 69/1 ± 152/0) 200داری کبستِ ضد ٍلی ثب افسٍدى هیکرٍگرم ػصبرُ، ثِ طَر هؼٌی( 50/0 ± 052/0) 100

-ثٌبثرایي ثب تَجِ ثِ پدٍّص حبضرر جْرت یخیررُ   (. p<05/0)ثِ طَر هؼٌی داری افسٍدُ ضد MDAهٌی خرٍ  ثر هیساى تَلید 

 .ضَدکٌٌدُ پیطٌْبد هیلیتر ػصبرُ ثرگ زیتَى ثِ رقیقهیکرٍگرم در هیلی 100رت هبیغ، افسٍدى سبزی اسپرم خرٍ  ثِ  َ

 آلدّیددیاکسیداًت، پراکسیداسیَى، هبلَىاسپرم خرٍ ، آًتی :های کلیدیواشه

 

 مقدمه

ضدُ است ثب افسٍدى ترکیجبت تٌی اسپرم پرًدگبى، ًگْداری هٌی ثِ  َرت هبیغ است کِ ّوَارُ سؼی ّبی ًگْداری ثرٍىاز رٍش

از جولرِ  ( MDA) 1آلدّیرد دیهبلَى. ّب در هدت ًگْداری ثِ  َرت هبیغ حفظ ضَدّب، ثبرٍری اسپرمکٌٌدُاکسیداى ثِ رقیقآًتی

-ضَد ٍ افسایص آى در هٌی ثبػث کبّص جٌجبیی اسپرم ٍ کبّص ثبرٍری هیّب حب ل هیترکیجبتی است کِ از پراکسیداسیَى چرثی

ٍ  2پرییری فسفَلیپیدّب از ترکیجبت ا لی غطب ثَدُ ٍ ػبهل ا لی سیبلیت آى ّستٌد کِ ایري خصَ ریت در فرایٌرد یرفیرت     .ضَد

زاًیجرًَی ٍ سررٍلیٌی،   )ّبی اًسبى، خَک ٍ خرٍ  ثسیبر حربزس اّویرت اسرت    ٍاکٌص آکرٍزٍم در پستبًداراى ٍ جٌجبیی در اسپرم

ّبی ثرب فؼبلیرت   زیتَى ثِ ٍاسطِ رٍغي، هیَُ ٍ ثرگْبی خَد ثِ ػٌَاى یکی از گًَِ اکسیداًْبی طجیؼی، درختدر ثیي آًتی(. 2009

اکسیداًْبی هْن ٍ ترکیجبت فٌَلیک از آسریت  اکسیداًی ثسیبر ثبال هَرد قجَل است ٍ ّوچٌیي ثِ ػلت دارا ثَدى ثؼضی از آًتیآًتی

ایي تحقیق تؼییي ثْتریي غلظت ػصبرُ ثرگ زیتَى جْت  ثٌبثرایي ّدف از(.2008جیوی ٍ ّوکبراى، )کٌد اکسیداتیَ جلَگیری هی

 .درجِ سبًتی گراد است 4سبزی اسپرم خرٍ  در دهبی یخیرُ
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 هامواد و روش

ّبی اًفرادی در ّب در قفسخرٍ . ّفتگی استفبدُ ضد 32ثب سي  308قطؼِ خرٍ  سبلن ًداد را   15ثرای اجرای ایي تحقیق از 

آة ثرِ  .سربػت تربریکی ًگْرداری ضردًد     10سربػت رٍضرٌبیی ٍ    14ٍ تحت یک ثرًبهِ ًَری ثب گراد درجِ سبًتی 18-20دهبی 

ٍ ثرب  ( دّیػبدت) رٍز  10ّبی هٌی پس از ًوًَِ. ّب ثَد َرت آزاد ٍ جیرُ غیایی ثر اسب  تَ یِ ضرکت را  در اختیبر پرًدُ

کٌٌردُ  ّرن هللرَو ٍ غلظرت اسرپرم ثرب رقیرق       ّبی هٌری ثرب  سپس ًوًَِ. آٍری ضد، جوغ(تکرار)ًَثت  5رٍش هبلص ضکوی در 

ّربی هلتلرع ػصربرُ ثررگ زیترَى      ثرای تْیِ غلظت.لیتر رسبًدُ ضددر ّر هیلی( 1064000)سکستَى ثِ دٍثراثر غلظت ًْبیی 

ِ      گرم از ایي ػصبرُ در یک هیلیهیلی 400، اثتدا (تْیِ ضدُ از ضرکت داًب کبسیبى لرستبى) ثرب   لیترر اتربًَل حرل ضرد ٍ هحلرَل پبیر

لیتر رسربًدُ ضرد ترب هحلرَل     هیلی 10هیکرٍلیتر از هحلَل پبیِ ثَسیلِ ثبفر سکستَى ثِ حجن  10. ثدست آهد mg/mL400غلظت

ّربی  از هحلَل کبر جْت تْیِ غلظرت . در د اتبًَل تْیِ ضَد 1/0لیتر ػصبرُ ثرگ زیتَى ٍ هیکرٍگرم در هیلی 400کبر ثب غلظت 

 5ّبی هٌی ثرِ  در اداهِ ًوًَِ. در ثبفر سکستَى استفبدُ ضد( دٍثراثر غلظت ًْبیی)لیتر ر هیلیهیکرٍگرم د  300ٍ  200، 100 فر، 

لیترر  هیکرٍگررم در هیلری   400ٍ  300، 200، 100کٌٌدُ سکسرتَى حربٍی  رفر،    قسوت هسبٍی تقسین ضدًد ٍ ثِ ّر ثلص، رقیق

ٍ ػصبرُ ثرگ زیتَى ثرِ   mLدر  1062000اسپرم ثِ غلظت ًْبیی . اضبفِ ضد 1:1ػصبرُ ثرگ زیتَى ثِ  َرت حجن ثِ حجن 

کٌٌردُ ثرِ  رَرت تردریجی     سپس تیوبرّب ثِ کوک دستگبُ سرد.لیتر رسیدهیکرٍگرم در هیلی 200ٍ  150، 100، 50، (ضبّد) فر

(C/min 25/0 ) تبC 4 ضرد اسرتفبد ( 2009)آلدّید از رٍش کَهبرسربى ٍ ّوکربراى   دیثرای تؼییي غلظت هبلَى. سرد ضدًد ُ .

 P < 0.05داری ارازِ ٍ سرطَح هؼٌری   GLMٍ رٍیِ  SASافسار ًتبیج ثدست آهدُ در قبلت طرح کبهال تصبدفی ثب استفبدُ از ًرم

 .در ًظر گرفتِ ضد

 نتایج و بحث

ٍ 1جدٍل )داری هطبّدُ ًطد هیکرٍگرم ػصبرُ ثرگ زیتَى ثب گرٍُ ضبّد اختالف هؼٌی 150ٍ  50ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثیي تیوبرّبی 

05/0P> .) آلدّید ثِ طَر هؼٌی داری کبستِ ضد ٍلی ثرب افرسایص   دیهیکرٍگرم ػصبرُ ثِ هٌی از تَلید هبلَى 100اگرچِ ثب افسٍدى

گسارش ضدُ اسرت ػصربرُ ثررگ زیترَى ثبػرث      (. p<05/0)آلدّید افسٍدُ ضد دیهیکرٍگرم، ثر هیساى تَلید هبلَى 200غلظت ثِ 

اکسریدی ٍ  ّربی سرَپر  سبزی آًیرَى ّوچٌیي ثبػث پبک. آلدّید سرم خَى ٍ کلیِ هَضْب ضددیهبلَىداری در غلظت کبّص هؼٌی

تَاًٌد جلَی اکسبیص هی( از هحتَیبت ثرگ زیتَى)فالًٍٍَزیدّب (. 1998ٍیسیَلی ٍ ّوکبراى، )ضَد ّبی ّیدرٍکسیل هیرادیکبل

َى فسفَلیپیدّبی غطب ٍ پراکسیداسریَى هیتَکٌردریبیی را ثگیرًرد    خَدثلَدی لیٌَلئیک اسید در ضرایط آزهبیطگبّی یب پراکسیداسی

هیکرٍگرم ػصبرُ ثِ دلیرل   100در غلظت  MDAرسد ػلت کبّص ثب تَجِ ثِ ایي تحقیقبت ثِ ًظر هی(. 1994تراٍ ٍ ّوکبراى، )

 200طربى داد افرسٍدى   ػرالٍُ ثررایي ًتربیج ً    .کٌٌدگی رادیکبلْربی آزاد ػصربرُ ثررگ زیترَى اسرت     خب یت آًتی اکسیداًی ٍ پبک

ثرگْربی زیترَى   (. p<05/0)ضرد   MDAداری در هیرساى تَلیرد   هیکرٍگرم ػصبرُ ثرگ زیتَى ثِ هٌی خرٍ  ثبػث افسایص هؼٌی

ّوچٌریي ثرخری ترکیجربت    . ای چَى تبًي، سبپًَیي، استرٍزید، آلکبلَزیدّب، استرٍل غیر اضجبع ٍ ترپي استدارای هتبثَلیتْبی ثبًَیِ

ػالٍُ ثر ایري، تحقیقربت ًطربى داد    . یلَسیتیک اًسبًی ضده یدر سلَلْبی لَسو آپَپتَز القبیٍ رٍغي آى ثبػث  هَجَد در زیتَى

آٍری تَاًد از تحرک اسپرم هَش جلَگیری کٌد ٍ اثرات زیربى در ضرایط آزهبیطگبّی هی( هَجَد در ثرگ زیتَى)الئًََلیک اسید 

کطری سربپًَیي   افسایی ثرب اثررات اسرپرم   ثبثت ضد الئًََلیک اسید دارای ػول ّن ایدر هطبلؼِ. رٍی تَلیدهثل جٌس ًر داضتِ ثبضد

هیکرٍگررم ػصربرُ ثررگ زیترَى      200ثب غلظت  MDAثب تَجِ ثِ ایي گسارضبت، افسایص تَلید (. 2007کَهبر ٍ ّوکبراى، )است 

 هیکرٍگرم ػصبرُ ثرگ  100کِ غلظت ًتیجِ ایٌ .کطی ٍ القبی آپَپتَز ػصبرُ ثرگ زیتَى استاحتوبال ثِ دلیل خب یت اسپرم



 

 

-سبزی هٌی خرٍ  ضد ٍ افرسٍدى آى ثرِ رقیرق   سبػت یخیرُ 48آلدّید طی دیداری سجت کبّص هیساى هبلَىزیتَى ثِ طَر هؼٌی

 .ضَدکٌٌدُ پیطٌْبد هی
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 ساعت ذخیره سازی  44آلدهید منی خروس بعد از دیمالون تولیداثر تیمار بر میسان : 1جدول

 عصاره برگ زیتون 

 (لیترمیکروگرم در میلی)

116میکرومول در )
011) 

0 b041/0 ± 94/0 

50 ab067/0 ± 76/0 

100 a052/0 ± 50/0 

150 b094/0 ± 79/0 

200 c152/0 ± 69/1 
a-cدار است دٌّدُ تفبٍت هؼٌیحرٍف غیر هطبثِ ًطبى(05/0>p.) 

 


