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 چکیده

. گیسی ضدد ًوًَِ 308خسٍس ًژاد زاس  15هبزیي ثس هیصاى پساکسیداسیَى چسثی اسپسم، اش اکسیداًی سیلیثِ هٌظَز تؼییي اثس آًتی 

، 100 ،50، (ضدبّد )کٌٌدُ سکستَى زقیق ٍ ثِ پٌج قسوت تقسین ضدًد ٍ ثِ ّس قسوت هقدداز فد س   ّب ثؼد اش تجویغ ثب زقیقًوًَِ

ًگْدازی ضددًد ٍ   C 4سبػت دز دز دهبی  48ّب ثِ هدت سپس ًوًَِ. هبزیي اضبفِ ضدلیتس سیلیهیکسٍگسم دز هیلی 200ٍ  150

هیکدسٍ   100دز تیوبز ( MDA)آلدّید دیًتبیج ًطبى داد کوتسیي هیصاى غلظت هبلَى. هیصاى پساکسیداسیَى چسثی اًداشُ گیسی ضد

( 90/0 ± 072/0) 150ٍ ( 87/0 ± 062/0) 50دازی ثیي تیوبزّدبی  هطبّدُ ضد ٍ اختالف هؼٌی( 59/0 ± 051/0)هبزیي گسم سیلی

هدبزیي  هیکسٍگدسم سدیلی   200دز  MDAثیطتسیي غلظدت  . ٍجَد ًداضت( 88/0 ± 060/0)هیکسٍگسم سیلی هبزیي ثب گسٍُ ضبّد 

هبزیي سجت کبّص پساکسیداسدیَى چسثدی دز هٌدی    س سیلیلیتهیکسٍگسم دز هیلی 100ثٌبثسایي افصٍدى . هطبّد ضد( 12/1 ± 076/0)

 .ضَدگساد هیدزجِ سبًتی 4خسٍس ذخیسُ ضدُ دز 

 آلدّیددیاکسیداًت، پساکسیداسیَى، هبلَىاسپسم خسٍس، آًتی:  های کلیدیواشه

 

 مقدمه

ّدب دز  اش آًجدب کدِ ثیطدتس آًدصین    دّدد ٍ  سبشی، هقداز شیبدی اش سیتَپالسدن خدَد زا اش دسدت هدی    اسپسم دز خالل فسآیٌد اسپسم. 

-ّبی فیصیکی ٍ ضیویبیی هدی شدى دچبز آسیتاکسیداًی اًدکی دازد ٍ ٌّگبم یخسیتَپالسن سلَل است، ثٌبثسایي اسپسم ظسفیت آًتی

ٍدى داز دز ازتجبط است ثِ ّودیي دلیدا افدص   ضَک سسهبیی ٍازد ضدُ ثِ اسپسم، ثب تٌص اکسیداتیَ ًبضی اش زادیکبلْبی اکسیژى. ضَد

ثساکدَ ٍ ّوکدبزاى،   )دّدد  گطبیی زا کبّص هیّبی احتوبلی پس اش یخشدى اسپسم، آسیتکٌٌدُ قجا اش یخاکسیداى ثِ هبیغ زقیقآًتی

ضدَد ٍ افدصایص آى دز هٌدی    ّب حبفدا هدی  اش جولِ تسکیجبتی است کِ اش پساکسیداسیَى چسثی( MDA) 1آلدّیددیهبلَى(. 2003

اکسدیداًی ٍ حدرف   هبزیي ٍاثستِ ثِ خَاظ آًتیاثسات ح بظت سلَلی سیلی .ضَدکبّص ثبزٍزی هیثبػث کبّص جٌجبیی اسپسم ٍ 

ّبی سدلَلی  تَاًد ثِ طَز هستقین ثب اجصاء غطبء سلَلی ٍاکٌص دادُ ٍ سجت جلَگیسی اش آسیتثبضد ٍ هیّبی آشاد آى هیزادیکبل

هدبزیي ٍ ّونٌدیي   اکسیداًی سدیلی ثٌبثسایي ثب تَجِ ثِ اثسات آًتی(. 2006پبزدّبى ٍ جیسیص، )ًبضی اش پساکسیداسیَى چسثی گسدد 

 .سبشی ثِ فَزت هبیغ ایي پژٍّص اًجبم ضدّبی اسپسم خسٍس طی ذخیسُهبزیي ثس ٍیژگیػدم هطبلؼِ اثسات سیلی
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 هامواد و روش

ّبی اً سادی دز ّب دز ق سخسٍس. ّ تگی است بدُ ضد 32ثب سي  308قطؼِ خسٍس سبلن ًژاد زاس  15ثسای اجسای ایي تحقیق اش 

آة ثدِ   .سدبػت تدبزیکی ًگْددازی ضددًد     10سبػت زٍضدٌبیی ٍ   14گساد ٍ تحت یک ثسًبهِ ًَزی ثب دزجِ سبًتی 18-20دهبی 

ٍ ثدب  ( دّیػبدت) زٍش  10ّبی هٌی پس اش ًوًَِ. ّب ثَدفَزت آشاد ٍ جیسُ غرایی ثس اسبس تَفیِ ضسکت زاس دز اختیبز پسًدُ

کٌٌددُ  ّبی هٌدی ثدب ّدن هطلدَط ٍ غلظدت اسدپسم ثدب زقیدق        سپس ًوًَِ. آٍزی ضد، جوغ(تکساز)ًَثت  5ضکوی دز  زٍش هبلص

106)سکستَى ثِ دٍ ثساثس غلظت ًْبیی 
4000 )اش )ّدبی هطتلدس سدیلی هدبزیي     ثسای تْیدِ غلظدت  . لیتس زسبًدُ ضددز ّس هیلی

 حا ضد ٍ هحلدَل پبیدِ ثدب غلظدت     DMSOلیتسی هبزیي دز یک هیلیگسم اش سیلهیلی 400، اثتدا (ضسکت سیگوب آهسیکب تْیِ ضد

mg/mL400 لیتس زسبًدُ ضد تدب هحلدَل کدبز ثدب     هیلی 10هیکسٍلیتس اش هحلَل پبیِ ثَسیلِ ثبفس سکستَى ثِ حجن  10. ثدست آهد

، 100ّبی فد س،  اش هحلَل کبز جْت تْیِ غلظت. تْیِ ضَد DMSOدزفد 1/0هبزیي ٍ لیتس سیلیهیکسٍگسم دز هیلی 400غلظت 

قسدوت   5ّدبی هٌدی ثدِ    دز اداهِ ًوًَِ. دز ثبفس سکستَى است بدُ ضد( دٍ ثساثس غلظت ًْبیی)لیتس هیکسٍگسم دز هیلی  300ٍ  200

هدبزیي  لیتس سدیلی هیلی هیکسٍگسم دز 400ٍ  300، 200، 100کٌٌدُ سکستَى حبٍی ف س، هسبٍی تقسین ضدًد ٍ ثِ ّس ثطص، زقیق

106غلظت ًْبیی اسپسم ثِ . اضبفِ ضد 1:1ثِ فَزت حجن ثِ حجن 
2000  دزmL   100، 50، (ضدبّد )ٍ سیلی هبزیي ثدِ فد س ،

 C 4تب ( C/min 25/0)کٌٌدُ ثِ فَزت تدزیجی سپس تیوبزّب ثِ کوک دستگبُ سسد. لیتس زسیدهیکسٍگسم دز هیلی 200ٍ  150

106هیکسٍهَل دز ) MDAؼییي غلظت ثِ هٌظَزت. سسد ضدًد
300 ) ًتدبیج  . است بدُ ضدد ( 2009)اش زٍش کَهبزسبى ٍ ّوکبزاى

دز ًظس  P < 0.05دازی ازائِ ٍ سطَح هؼٌی GLMٍ زٍیِ  SASافصاز ثدست آهدُ دز قبلت طسح کبهال تصبدفی ثب است بدُ اش ًسم

 .گسفتِ ضد

 

 نتایج و بحث

ٍ 1جددٍل  )دازی هطدبّدُ ًطدد   هبزیي ثب گدسٍُ ضدبّد اخدتالف هؼٌدی    هیکسٍگسم سیلی 150ٍ  50ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثیي تیوبزّبی 

05/0P> .) آلدّید ثِ طَز هؼٌی دازی کبستِ ضد دیهبزیي ثِ هٌی اش تَلید هبلَىهیکسٍگسم سیلی 100ثب افصٍدى(05/0>p .) سدیلی

. سدلَلی ػودا کٌدد    گلَتدبتیَى  دٌّددُ افدصایص  ٍ سلَلی ٌٌدُ غطبیکپبیداز ٍ آشاد ّبیزادیکبل کٌٌدُاحیب ػٌَاى تَاًد ثِ هبزیي هی

ثیي دازای فؼبلیت آًتی اکسیداًی ثَدُ ٍ ثِ ػٌَاى اش ثیي ثسًدُ زادیکبلْبی آشاد ػودا کدسدُ ٍ اش پساکسیداسدیَى    هبزیي ٍ سیلیسیلی

ٍ سیلی. کٌٌدلیپیدّب جلَگیسی هی دّدد  ش دز ضدسای  آشهبیطدگبُ ٍاکدٌص هدی    ثیي سسیؼب ثب زادیکبلْبی ّیدزٍکسیا ٍ اسید ّیپدَکلس

هبزیي ثدِ  هیکسٍگسم سیلی 100دز غلظت  MDAزسد ػلت کبّص ثب تَجِ ثِ ایي تحقیقبت ثِ ًظس هی(. 1998فلَزا ٍ ّوکبزاى، )

 .کٌٌدگی زادیکبلْبی آشاد آى استدلیا خبفیت آًتی اکسیداًی ٍ پبک

هبزیي ثِ هٌی خسٍس ثبػث افصایص هؼٌدی دازی دز هیدصاى تَلیدد    سیلیهیکسٍگسم  200ػالٍُ ثسایي ًتبیج ًطبى داد افصٍدى 

MDA  ضد(05/0>p .)پیًَدد، ثدِ طَزیکدِ ثدب افدصایص غلظدت،      ّبی هؼیٌی ثِ ٍقَع هیّب دز غلظتػولکسد ثْیٌِ آًتی آکسیداى

 48لیتس ثدسای هددت   ز هیلیهیکسٍگسم د 100هبزیي دز غلظت سیلی. ضًَدػولکسد آًْب هؼکَس ضدُ ٍ سجت القبی اکسیداسیَى هی

ّونٌیي دز هطبلؼدبت دیگدس اثدسات    (. 2012ثیسَاجیت ٍ ّوکبزاى، )هبًی سلَلْبی ضص اًسبى ضد سبػت سجت کبّص شًدُ 72ٍ 

دز ( 2005)ثِ طَزیکدِ سدبًتَش ٍ ّوکدبزاى    . هبزیي ًیص گصازش ضدُ استٍاثستِ ثِ دش سیلی( زیصی سلَلهسگ ثسًبهِ)آپَپتَشی 

 سبػت ثسزسی کسدًد ٍ دزیبفتٌد  48هبزیي ثِ هحی  کطت سلَلْبی اپیدزهی زا پس اش ّبی هطتلس سیلیدى غلظتای افصٍهطبلؼِ



 

 

-هبًی ٍ القبی آپَپتَش اش طسیق فؼدبل سبػت سجت کبّص شًدُ 48لیتس پس اش هیکسٍگسم دز هیلی 80هبزیي دز غلظت سیلی

هدبزیي ثدِ   هیکسٍگدسم سدیلی   200ثب غلظت  MDAازضبت، افصایص تَلید ثب تَجِ ثِ ایي گص. ّب دز ایي سلَلْب گسدیدکسدى کبسپبش

دازی سدجت کدبّص هیدصاى    هبزیي ثدِ طدَز هؼٌدی   هیکسٍگسم سیلی 100ًتیجِ ایٌکِ غلظت . دلیا القبی آپَپتَش ٍ اکسیداسیَى است

 .ضَدکٌٌدُ پیطٌْبد هیسبشی هٌی خسٍس ضد ٍ افصٍدى آى ثِ زقیقسبػت ذخیسُ 48آلدّید طی دیهبلَى
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ساعت ذخیره سازی  44اسپرم خروس بعد از  آلدهیدمارین برمیسان تولید مالون دیاثر سیلی: 1جدول

(Means ± SE) 

  مارینسیلی

-میکروگرم در میلی)

 (لیتر

116میکرومول در )
011) 

0 b060/0 ± 88/0 

50 b062/0 ± 87/0  

100 a051/0 ± 59/0  

150 b072/0 ± 90/0 

200 c076/0 ± 12/1 
a-cداز است دٌّدُ ت بٍت هؼٌیحسٍف غیس هطبثِ ًطبى(05/0>p.) 

 


