ارتباط بین سطح آنزیمهای آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلوهید

ارتباط بین سطح آنزیمهای آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلدهید با کیفیت
پارامترهای اسپرمی و میزان سالمت کروماتین در افراد نابارور آستنو تراتوزو اسپرمی
راحیل جنتی فر ،1زهرا ابراهیمی ،2حمید پیروزمنش ،3سیده سعیده صحرائی
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چکیده
اختالل عملکرد اسپرم ،حاصل از گونههای اکسیژن واکنشی

)(ROS

یکی از علل اصلی ناباروری در مرردان اسر

که به پراکسیداسیون لیپیدی و تشکیل محصوالت پراکسیداسیون پایدار مانند مرالون دی للدییرد

)(MDA

در مرای

سمینال منجر میشود .هدف از این مطالعه تعیین سطح دو عالم بیوشیمیایی استرس اکسیداتیو ،ظرفیر لنتری
اکسیدانی تام و مالون دی للدییداس .همچنین ارتباط لنها با پارامترهای اسرپرمی و سرالم کرومراتین در افرراد
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نابارور لستنوتراتوزواسپرمی از دیگر اهداف تحقیق اس .
در این پژوهش که مطالعه موردی ر شاهدی اس  ،نمونه در دو گررو مرردان برارور 05،نفرر و نابرارور لسرتنو
کمبود پروتامین و سطح MDA

نابارور نسب

 TAC,انداز گیری شد .نتایج ایرن تحقیرق ،درصرد پارامترهرای اسرپرمی در افرراد

به افراد بارور را کمتر نشان میدهد .)P>5/50( .همچنین میزان لسیب DNA

و کمبود پروتامین بین

دو گرو تفاوت معناداری را نشان میدهد ( . )P>5/50سطح  TACدر افراد نابارور از افراد بارور کمتر بود و میزان
 MDAبالعکس به طور چشمگیری سطح باالتری
پارامترهای اسپرمی و

لسیب DNA

را نشان میدهد ( .)P>5/50همچنین برین TAC

و  MDAبرا

ارتباط معناداری وجود دارد.

 .1دانشجو دکتری تکوین ،مدیر گرو پژوهشی بیولوژی تولیدمثل واحد تحقیقات جهاد دانشگاهی قم.
لدرس :قم ،شهرک بنیاد ،میدان ایثار ،خیابان شبنم ،مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی .
Rahiljanati6512@gmail.com
 .6متخصص زنان و زایمان و هیئ علمی مرکزفوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم .
 .3کارشناس ارشد بخش لندرولوژی مرکزفوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم.

.4کارشناس ارشد گرو پژوهشی بیولوژی تولید مثل واحد تحقیقات جهاد دانشگاهی قم.

E-mail:
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تراتوزواسپرمی 05،نفر در مرکز درمان ناباروری قم جم لوری و پارامترهای اسپرمی ،بررسی میزان لسیب  DNAو

ارتباط بین سطح آنزیمهای آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلوهید

نتایج نشان میدهد که به دنبال کاهش سطح  TACو افزایش  ، MDAکیفی اسرپرم کراهش و میرزان لسریب
 DNAافزایش مییابد .بنابراین ،ارزیابی وضعی اکسیداتیو میتواند به عنوان ابزاری مفید برای تشخیص و درمران
ناباروری مردان ،به و یژ در ناباروری ایدیوپاتیک باشد.
واژهگان کلیدی :لسیب ، DNAلنتی اکسیدانی تام ،مالون دی للدهید ،ناباروری ،لستنوتراتوز و اسپرمی.
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فصلنامه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربردی

ارتباط بین سطح آنزیمهای آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلوهید

مقدمه
امروز رادیکالهای لزاد اکسیژنی( )ROSدر بسیاری از بیماریها به عنوان عامل مخرب و لسیب رسان به سلولها و
باف ها شناخته شد اس .مطالعات بسیاری نشان میدهند که  ، ROSبا بیماریهایی مثل سرطان ،بیمراریهرای
قلبی ر عروقی ،نفروپاتی دیابتی و حتی با فرلیندهایی نظیرر پیرری و نابراروری ارتبراط دارد (1و .)6مقرادیر کرم و
کنترلشد  ROSدر فرلیندهای فیزیولوژیک سلول به عنوان پیک ثانویه شرک دارد و در واق مقادیر فیزیولوژیرک
لن ،برای فعالی های طبیعی سلول الزم و ضروری اس ( )ROS 3و در اسپرم نیز نقشهای فیزیولوژیک مختلفی
را ایفا میکند .مقدار طبیعی و نرمال  ROSدر شرایط فیزیولوژیک برای فعالی سلولی ،از جملره ظرفیر پرییری،
واکنش اکروزمی و لقاح ضروری به نظر میرسد؛ اما لثار پاتولوژیک ناشی از تولید بیش از حد لن در اسپرم و مای
سیمن کاهش تحرک ،تعداد و مورفولوژی نرمال اسپرمها و در نهای

لسیب DNAی اسپرم یا قطعه قطعه شدن DNA

را موجب خواهد شد که دلیل القای ناباروری در بخش مهمی از مردان نابارور اسر ( .)4اسرپرماتوزول بره دلیرل
حضور لنزیم  NADPHاکسیداز و مقدار زیادی اسید چرب غیراشباع در غشای پالسمایی و نیز به علر از دسر
دادن مقدار زیادی سیتوپالسم به صورت قطرات سیتوپالسمی در طول فرایند تکامل (که باعث کاهش مقدار لنتری
اکسیدانهای داخل سلولی میشود)؛ نسب به شرایط استرس اکسیداتیو لسیبپرییر اسر ( .)5در واقر افرزایش
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پراکسیداسیون لیپیدی غشا و افزایش میزان مالون دی للدهید کاهش تحررک اسرپرم را در پری خواهرد داشر (.)6
باشد ( .)7اسپرمهای نابالغ که دارای باقیماند سیتوپالسمی و سر غیرطبیعی هستند ،نسب بره اسرپرمهرای برالغ
داری لسیبDNAی بیشتری هستند؛ به همین دلیل در نمونههای تراتو اسرپرمی مشراهد شرد اسر کره لسریب
DNAی ناشی از افزایش میزان  ROSتولید شد از نمونههای طبیعی بیشتر اس و میتواند عل ناباروری در افراد
تراتوزواسپرمی باشد ( .)8با توجه به این شواهد ،محققان دریافتند یکی از دالیل اصلی ناباروری در افرراد ،تولیرد
بیش از حد  ROSو یا کاهش توانایی لنتی اکسیدانی در مای منی اس که شرایط استرس اکسریداتیو و در نهایر
کاهش تحرک ،افزایش مرگ و میر و لسیب  DNAدر اسپرماتوزول را موجب میشود ( .)9سیستمهای لنتی اکسیدانی
لنزیمی و غیرلنزیمی ،برای غلبه بر استرس اکسیداتیو و برقراری هموستازی سلولی وجود دارد .مولکولهرای لنتری
اکسیدانی در برابر سمیبودن خود به خودی اکسیژن ،پراکسیداسریون غشرا و لثرار مخررب لن از اسرپرم محافظر
میکنند ( .)00 ,01مطالعات نشان میدهنرد کره اسرپرماتوزوا توسرط لنتری اکسریدانهرای مختلر و لنزیمهرای
لنتیاکسیدان موجود در مای منی و یا خود اسرپرماتوزوا ،در برابرر لسریب اکسریداتیو محافظر مریشروند .لنتری
اکسیدانها در لندرولوژی دارای نقش گسترد ای هستند .این ترکیبات موارد ذیل را باعث میشوند:
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لسیب DNAی ناشی از لثار مخرب رادیکالهای لزاد اکسیژن ،میتواند مهمترین فاکتور دخیل در ناباروری مردان

ارتباط بین سطح آنزیمهای آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلوهید

محافظ اسپرماتوزوا در برابر  ROSتولید شد توسط اسپرماتوزوای غیرطبیعی ،خنثیکردن  ROSتولید شد
توسط لکوسی ها ،ممانع از قطعه قطعهشدن  ،DNAبهبود کیفی مای منی در افراد نابارور ،کراهش لسریب
سرما به اسپرماتوزوا ،ممانع از بلوغ اسپرم نابالغ و افزایش حرک اسپرماتوزوا .لنتی اکسیدانها موادی هسرتند
که واکنش زنجیر ای اکسیداتیو را میشکنند و بدین وسیله استرس اکسیداتیو را کاهش میدهند ( .)01مجموعهای
از لنتی اکسیدانهای لنزیمی و غیرلنزیمی با وزن مولکولی پایین ،تح عنوان کلی «ظرفی لنتی اکسیدانی ترام»
) (TACهستند .این لنتی اکسیدانها به عنوان جم کنند های رادیکالهای لزاد بره عنروان محراف

در برابرر ROS

عمل میکنند و از لنجا که اسپرماتوزول حجم عمد ای از لنزیمهای لنتی اکسریدانی خرود را طری اسرپرماتوژنز از
دس میدهند ،نسب به لثار پاتولوژیک رادیکالهای لزاد فوقالعاد حساس هستند .لریا هرر عراملی کره باعرث
کاهش TAC

شود ،اسپرم را در برابر شرایط استرس اکسیداتیو لسیبپییر خواهد کرد ( .)04 ,01بنابراین ،با توجره

نقش مهم رادیکالهای لزاد در ایجاد لسیب و اختالل در عملکرد اسپرم و ایجاد نابراروری مرردان ،بره ترأثیر مهرم
مالوندیللدهید ( )MDAو ظرفی اکسیدانی تام ( )TACدر محافظ از عملکرد اسپرم و سالم کرومراتین در
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افراد نابارور به بررسی رابطه بین سطح مالوندیللدهید و ظرفی لنتی اکسیدانی تام در سیمن افراد نابارور لستنو-
تراتوزواسپرمی و میزان لسیب  DNAخواهیم پرداخ .

فصلنامه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربردی

مواد و روشها
نوع مطالعه حاضر ،کراربردی اسر .پس از تأییرد طررح در کمیتره اخرالق جهراد دانشرگاهی مشرهد (برا شناسره
 )IR.ACECR.JDM.REC.130.7550نمونههای سیمن در قالب دو گرو  ،مردان برارور 05نفرر (بره عنروان گررو
کنترل) و  05نفر افراد نابرارور لسرتنوتراتو زواسرپرمی( ،بره عنروان گررو لزمایشری) ،در محردود سرنی  65ر 45
جم لوری گردید .از افراد شرک کنند در طرح ،به دلیل استفاد از نمونه مای منری لنهرا ،بره صرورت محرمانره
رضایتنامه لگاهانه اخی و اطالعات ایشان نام ،نام خانوادگی ،سن ،مدت زمان ازدواج دریاف شرد .نمونره سریمن
افراد ،بعد از همسان سازی شرا یط سنی در فاصله  0-3روز پس از مقارب جنسی جم لوری شد .هر نمونه پس
از ارسال به لزمایشگا  ،مدت  65دقیقه برای مای

)(Liquefaction

شدن در انکوباتور  3.درجه سرانتیگراد قررار

گرف .سپس مای منی بر اساس استانداردها و معیارهای سازمان بهداش جهانی ()05؛ به صرورت دسرتی مرورد
ارزیابی قرار گرف  .بعد از لنالیز مای منی ،برای جداشدن پالسمای منی از اسپرمها نمونهها بره مردت  15دقیقره
در 3555دور ،سانتریفوژ گردید .مای رویی حاوی پالسما به میکروتیوپهای  1/0منتقل و تا زمران انرداز گیرری
لنزیمهای لنتی اکسیدانی در دمای  -.5درجه سانتیگراد نگهداری گردید.

ارتباط بین سطح آنزیمهای آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلوهید

بررسی پارامترهای اسپرمی
جه بررسی پارمترهای اسپرمی (غلظ  ،تحرک و مورفولوژی) با اسرتفاد از میکروسرکوپ نروری و برر اسراس
سازمان استاندارد جهانی ( )WHO6515بررسی و اسپرمها بر حسب میلیون بر لیتر توسط الم نئوبرار شرمار شرد.
میزان تحرک اسپرمها برر اسراس  WHOبره دو گررو حرکر پیشرروند  ،شرامل ( )a+bو حرکر غیرر پیشرروند
انداز گیری شد .درصد تحرک کل اسپرمی باید از  %45و حرک پیشروند باید از  %36باالتر باشد .برای بررسی
مورفولوژی نرمال اسپرمها از روش رنگلمیزی پاپا نیکوال استفاد شد .در این روش رنگلمیرزی ،اسرپرم نرمرال برا
محتوای سر بیضی شکل و اکروزوم %45 ،تا  %.5در ناحیه سر تعری میشود .باید دق کرد که ناحیه گرردن و
دم اسپرم نیز حال طبیعی داشته باشد (.)10

بررسی میزان پراکندگی کروماتین اسپرم ()SCD
یکی از روشهای بررسی قطعه قطعه شدن DNAی اسپرم با این روش اس که باید بر روی نمونه تاز صورت گیرد.
ابتدا لگارز استاندارد با غلظ 5/20درصد لماد میشود؛ یک الم لیبرل دار بره لگرارز ذوب شرد داخرل و سرپس
خارج میشود تا یک الیه لگارز روی الم قرار گیرد و در ادامه در دمای محیط گیاشته مریشرود ترا لگرارز روی الم
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ببندد .با سمپلر  .5میکرو لیتر لگارز با نقطه ذوب پایین درون یک میکروتیوپ ریخته میشود و سپس  35میکررو
میکرولیتررر از ایررن مخلرروط روی الم کرروت شررد بررا لگررارز معمررولی گیاشررته و بعررد برررروی لن یررک الم بررزرگ
) )64×05mmقرار داد و به مدت  4دقیقه در یخچرال نگره داری میشرود .سرپس الم درون محلرول 5/50 HCl
نرمال ،به مدت  1.دقیقه در تاریکی قرار داد میشود .الم به مدت  15دقیقه در دمای اتاق قرار داد میشود و سپس
به منظور لبگیری لهسته از نمونهها ،المها در سریهای الکل  %05،%.5و ،%155هر کدام به مدت  6دقیقه قرار
داد میشود .سپس المها در دمای اتاق گیاشته میشوند تا خشک شوند .داخل یک لوله ،رنگ رای

با محلولPBS

به نسب یک به یک مخلوط و سپس این مخلوط با سمپلر بر روی تمام الم ریخته و به مردت  15دقیقره زمران داد
میشود .پس از شس وشو با لب ،الم برای لنالیز از نظر قطعه قطعه شدن  DNAلماد شد اس  .الم لماد شد برا
میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی  155Xبررسی و تعداد  655اسپرم شمارش میشود و میزا ن سلولهایی که دچرار
قطعه قطعه شدن  DNAشدند به صورت درصد بیان میشود.
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لیتر نمونه داخل میکروتیوپ ریخته میشود و در ادامه سپس لگارز با نقطه ذوب پایین با نمونه مخلروط شرد ؛ 05
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بررسی کمبود پروتامین
میزان کمبود پروتامین اسپرم ،با استفاد از رنگ کرومایسین  A3مورد ارزیابی قرار گرف  .به طور خالصه ،ابتردا
مای منی دوبار با محلول  PBSشس وشو داد شد و سپس با فیکساتیو کارنوی) متانول و اسید استیک گالسریال)
به نسب  3:1به مدت  0دقیقه در  4درجه سانتی گراد فیکس گردید .پس از تهیه اسمیر و خشک شدن در معرض
هوا ،هر اسالید توسط  155میکرولیتر محلول کرومایسین  ./60 )CAM3,Sigma( Aمیلیگرم در میلیلیترر برافر
مک الو ین( )Mcllvain Bufferحاوی  15میلی موالر کلرید منیز یم ،به مدت 65دقیقه رنگلمیرزی شرد .در ادمره
المها در محلول بافر  PBSدوبار شس وشو و توسط میکروسکوپ فلئورسن با بزرگنمایی 155بررسی شد .رنگ
درخشان در ناحیه خلفی سر اسپرم نشانۀ وجود اسپرمها با کمبود پروتامین ( CMA3مثبر ) و رنرگ زرد کمرنرگ
( CMA3منفی) گویای وجود پروتامین طبیعی در اسپرم اس  .در هر نمونه در حدود  655اسپرم شمارش گردید.

ارزیابی سطح  MADو TAC
ظرفی  TACبا استفاد از کی های موجود در بازار ( )Wurttemberg Germany،Zell Bio GmbHانداز گیرری
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شد .دامنه تشخیص ،توسط  ELIZA -میلی متر ( 6555-160میلیمولبرلیتر) بود .سطح  MADتوسط ) Abnova

 )Taiwan ،Abnova Corporation ،ELIZA Kit ,CAT.N.KA3.32مورد سنجش قرار گرف  .دامنه ارزیابی سطح
فصلنامه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربردی

 15- 5/0( MDAمیلی مول بر لیتر ) بود .طوج موج  034برای خوانش سطح  MDAاستفاد شد.

آنالیز آماری
داد ها با برنامه

t- test

 Independentو نرم افزار  SPSSتحلیل لماری شد .میانگین سطح  MDAو  TACدر هرر

دو گرو مطالعه به صورت  Mean ± SDبیان و سطح معنادار از نظر لماری  P<5750تعری گردید.

یافتهها
بررسی پارامترهای اسپرم
نتیجۀ این پژوهش نشان مید هد که کیفی پارامترهای اسپرم در افراد نابارور لستنو تراتوزو اسپرمی نسب بره افرراد
بارور پایین اس (جدول  .)1در واق تعداد اسپرمها ،میزان تحرک و همچنین مورفولوژی اسپرمها در افراد نابرارور
نسب به افراد بارور ،تفاوت معناداری نشان میدهد (.)P<5750
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بررسی میزان پراکندگی کروماتین اسپرم
بررسی مقایسه میزان  DNA fragmentationدر افراد بارور و نابارور لستنوتراتو اسپرمی نشران میدهرد کره میرزان
لسیب  DNAدر افراد نابارور نسب به از افراد بارور به طور معناداری بیشتر میباشد (جدول  ( ،)1شکل 1ال ).
بررسی میزان کمبود پروتامین که با روش رنگ لمیزی کرومایسین  A3انجام گرف نشان میدهد که تفراوت در
میزان پروتامین در افراد بارور و نابارور معنادار اس و میزان  CMA3+که نشان دهند کمبرود پروترامین اسر در
افراد نابارور از افراد بارور بیشتر میباشد (جدول( ،)1شکل 1ب).

(
ب)

7

میباشد؛ یعنی DNAی اسپرم سالم اس ؛  :Bاسپرمی که هاله ندارد ،بدین معنا که DNAی لن قطعه قطعه شد اس ؛  :Cاسپرم دارای
هاله متوسط داری قطعه قطعه شدن  DNAمیباشد .هرچه هالۀ ایجاد شد در اطراف سر اسپرم بزرگتر باشد DNA ،سالمتر اس .
ب) تس کرومایسین :A3این تس برای بررسی میزام کمبود پروتامین در اسپرم اس  .اسپرمها با رنگ زرد فلئورسن درخشان در
ناحیه خلفی سر مثب

 ،CMA3+گویای اسپرمها با کمبود پروتامین اس سر منفی حاکی از اسپرمها با  CMA3-رنگ زرد

کمرنگ پروتامین طبیعی اس .

بررسی سطح  MADو TAC
مقایسه سطح  TACدر مای سمینال افراد بارور و نابارور لستنو تراتوزو اسپرمی ،تفراوت قابرل مالحظرهای را نشران
میدهد .همان طور که در نمودار 1مشاهد میشود ،سطح  TACدر افراد بارور از افراد نابارور بسیار بیشترر اسر
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شکل  :1ال ) تس  SCDبرای بررسی میزان قطعه قطعه شدن DNAی اسپرم میباشد :A :اسپرم داری هالۀ بزرگ در اطراف سر خود
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( .)P<5750نمودار 6نشان میدهد که غلظ  MDAدر افراد بارور نسب به افراد نابارور بسیار کمتر اس و دارای
تفاوت معنا داری اس (.)P<5750
داد های این تحقیق نشان میدهد سطح TACی پالسمای سمینال برا میرزان لسریب  DNAدارای همبسرتگی
معکوسی مریباشرد کره از لحرام لمراری معنرادار اسر ( .)r=-.463**,p<57556از طرفری میرزان MDAی
پالسمای سمینال با میزان  DNA fragmentationهمبستگی یا ارتباط مستقیم دارد کره از لحرام لمراری معنرادار
میباشرد (( )r=.161*,p<1,10نمرودار  3الر و ب ) .در جردول 6ارتبراط برین TACو MDAبرا تحررک اسرپرم و
مورفولوژی اسپرم در افراد نابارور نشان داد شد اس که معنادار اس .

بحث
در جدول  1نتایج ارزیابی پارامترهای اسپرمی در افراد نابارور و مقایسه لنها با پارامترهرای اسرپرمی افرراد برارور
نشان داد شد اس  .بر اساس جدول میکور ،بین میانگین پارامترهای اسپرمی برین افرراد برارور و نابرارور لسرتنو
تراتوزو اسپرمی تفاوت معناداری وجود دارد .مطالعات مختل نشان میدهند که هرچه کیفی پارامترهای اسرپرم
8

پایینتر باشد ،سالم  DNAهم با مشکالت بیشتری مواجره اسر

 .فاکتورهرای مختلفری موجرب لسریب DNA

میگردند که از جمله لنها میتوان به استرس گرمرایی ،عردم جرایگزینی پروترامین بره جرای هیسرتون ،اسرترس
فصلنامه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربردی

اکسیداتیو و لپوپتوزیس اشار کرد (.)06

در مورد استرس گرمایی" ،صالح" و همکراران ( )1.برا اسرتفاد از روش  ،SCSAلسریب  DNAرا بررسری و
گزارش کردند که افراد نابارور داری واریکوسل ،دارای تعداد زیادی اسپرم برا لسریب  DNAهسرتند .همچنرین برر
اساس مطالعهای ،اکسیداسیون اسپرم توسط رادیکالهای لزاد موجب قطعه قطعهشدن  DNAگردیرد و در ایجراد

ارتباط بین سطح آنزیمهای آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلوهید

ناباروری نقش داشته باشد ( .)10در ساختمان مولکول DNAی سلولهای بدن ،از جمله اسپرم ،رادیکالهای لزاد
میت وانند اکسیداسیون بازهای پورین و پیریمدین ایجاد شکستگی در یک یا دو رشته ،جایگا های بدون باز ،تشکیل
پلهای عرضی بین

DNA

و پروتئین و تغییر در قند دزاکسی ریبوز را ایجاد کننرد .همچنرین ایرن رادیکالهرا قرادر

هستند در ساختمان  DNAتغییراتی را موجب شوند و ناباروری ایجاد کند ( .)10در مقاالت متعددی گزارش شد
اس  ،طی اسپرمیوژنز کروماتین اسپرم تح بازسازی گسترد قرار میگیرد؛ به طوری که هیستونهای کرومراتین
با پروتامین جایگزین و کروماتین متراکم میگردد .عدم تراکم کروماتین میتواند به قطعه قطعه شدنDNA

اسپرم

منجر گردد ( . )65مطالعات مختل نشان میدهند که در مردان نابارور نسب هیستون  /پروتامین نسب به افراد
بارور بیشتر اس  .وجود نقص در نسب هسیتون /پروتامین باعث نقص در تراکم کروماتین اسپرم میشرود کره
همین امر مستعد شدن DNAی اسپرم را در مقابل شرایط استرس اکسیداتیو به دنبال دارد ( 61و .)66
نترایج ایرن مطالعره نشران مریدهرد کره میرزان لسریب  DNAو درصرد کمبرود پروترامین در افرراد نابرارور
لستنوتراتوزواسپرمی از افراد بارور به طور معنراداری بریشترر اسر  .اسرپرمهای دارای لسریب کرومراتین ،دارای
پیامدهای ناخوشایندی بر روی نتایج کلینیکی و باروری هستند؛ به طوری که اخیرا در یک متالنالیز مشخص شد
اس بین افزایش لسیب DNAی اسپرم و کاهش میزان تولد زند نوزادان پس از اسرتفاد از تکنیرکهرای کمرک

9

باروری ارتباط معناداری وجود دارد؛ بدین معنا که افزایش میزان لسیب  DNAدر اسرپرم ،احتمراال برا افرزایش در
به عنوان عالم به منظور تخمین شدت اکسیداتیو در مایره سرمینال مرردان برارور سرالم و بیمراران لسرتنوتراتوزو
اسپرمی انداز گیری شد .بر اساس نتایج این تحقیق ،میانگین سطح پالسمای  TACدر مردان سالم تا حدود قابرل
مالحظهای از مردان نابارور بیشتر اس ( .)P<5750از طرفی ،انداز گیری سطح  ،MDAحاکی از لن اسر کره
شدت اکسیداسیون در مردان لستنو تراتوزواسپرمی به طور معناداری از مردان بارور بیشتر اسر ( )P<5750کره
این یافتهها با مطالعه  Fraczekو همکاران مشابه اس و نشان میدهد که میزان سطح  MDAپالسمای سمینال در
حال پاتولوژیک ،از جمله لستنو زواسپرمی از حال نرمواسپرمی باالتر اس ( .)14همچنین  Kocaو همکراران
در مطالعهای نشان دادند که سطح  TACدر مای سمینال افراد نابارور لستنوزو اسپرمی نسب به مرردان برارور بره
طور معناداری پایینتر اس و نیز بین  TACو میزان تحرک اسپرم همبستگی مثبتی گزارش کردنرد ( .)15داد هرای
این مطالعه نیز این تحقیق را تأیید میکند؛ به طوری که میزان  TACدر افراد نابارور لستنو تراتوزو اسپرمی نسب به
افراد بارور ،به طور چشمگیری پایینتر بود.
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لسیب سقط جنین و کاهش نوزادان سالم همرا اس

( .)11در این مطالعه ،میزان  TACو همچنین سطح ،MDA
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مطالعات نشان میدهند که محصوالت للدهیدی ،از جمله  MDAمیتواند از طریق واکنشپییری با گرو تیول
در پروتئینها به طور کواالنسی به لنها متصل گردند و عملکرد پروتئین را تغییر دهند .لنها همچنرین میتواننرد از
طریق رادیکالهای الکوسیل و پراکسیل اکسیداسیون بازهای  DNAو لسیب به  DNAاسپرم را موجب شوند ( 16و

 .)17در این مطالعه بین سطح  MDAدر مای سمینال و میزان لسریب  DNAارتبراط مثبتری مالحظره میشرود کره
گویای شدت اکسیداتیو و لسیب پییری  DNAدر مردان نابرارور اسر ( .)18همچنرین نتیجره ایرن تحقیرق ،برین
TACو  ،MADبا پارامترهای اسپرم (تحرک ،مورفولوژی) و نیز میزان لسیب DNAی اسپرم ارتباط خاصی را نشان
میدهد .در واق میتوان نتیجه گرف که کاهش سطح لنزیمهای لنتی اکسریدانیDNA ،ی اسرپرم را لسریبپرییر
میکند و از لنجا که حجم عمد ای از لنتی اکسیدانهای سیتوپالسمی اسپرم ،طی اسرپرماتوژنز تخلیره میشرود،
نسب به لثار پاتولوژبک رادیکالهای لزاد فوق العاد حساس هستند ( .)01مطالعات  Orelloو همکرارانش نشران
میدهد که بین کاهش ظرفی تام لنتی اکسیدان پالسمای سمینال  ،TACبا کاهش کیفی اسپرم ارتباط نزدیکی
وجود دارد ( .)19به عل تولید بیش از حد  ، ROSلسیب ایجاد شد در غشای اسپرم به کراهش تحررک اسرپرم،
11

غیرفعال شدن لنزیمهای گلیکولیتیک و لسیب غشای ل کرزومی ،اکسیدشدن  DNAو در نهای به ناتوانی اسرپرم
در باروری تخمک و ایجاد بارداری موفق منجر میشود (.)11
به طور خالصه ،طی تحقیقات صورت گرفته و تحقیق حاضر ،این احتمال وجرود دارد کره در مرردان نابرارور،

فصلنامه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربردی

لستنو تراتوزو اسپرمی ،کاهش میزان سطح ظرفی تام لنتی اکسیدان مای سرمینال ( )TACو افرزایش محصروالت
للدییدی پایدار پراکسیداسیون لیپیدی ،از قبیل مالون دی للدیید ( )MDAو نیز کاهش کیفی پارامترهای اسرپرمی
را به دنبال دارد .همچنین میزان لسیبپییری  DNAافزایش مییابد .این نتایج ،استفاد از لنتی اکسریدانها را بررای
بهبود پارامترهای اسپرم در مردان نابارور پیشنهاد میدهد.

ارتباط بین سطح آنزیمهای آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلوهید
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ارتباط بین سطح آنزیمهای آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلوهید

پارامترهای اسپرم

افراد بارور

افراد نابارور

P value

تعداد اسپرم ()816

09/11±11/52

29/12± 52/52

P<9092

درصد تحرک اسپرم

25/..± 2/12

12/ 76±0 /22

P<9092

درصد مورفولوژی غیر نرمال

02/ 7±9/55

05/7±./25

P<9092

درصد فراگمنتاسیون DNA

15/ 72±./52

11/05±./07

P<9092

درصـــــد کمبـــــود پروتـــــامین 22/56±1/27

55/99±5/90

P<9092

()CMA9+
جدول :1مقایسه پارامترهای اسپرمی بین افراد بارور و نابارور آستنو تراتوزو اسپرمی
Correlations
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جدول :2ارتباط بین TAC,MDAو میزان تحرک  ،مورفولوژی اسپرم در افراد نابارور آستنو تراتوزو اسپرمی ()P<.0.0

نمودار .6بررسی سطح  MDAدر افراد بارور
و نابارور لستنو تراتوزو اسپرمی (. )p<5750
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نمودار .1مقایسه سطح  TACبین افراد بارور و نابارور
لستنو تراتوزو اسپرمی ()p<5750
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Correlation of Total Antioxidants Levels and
with Sperm Parameters and Chromatin Malondialdehyde
integrity in Asthenoteratozoospermia Men
1
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Abstract
Background and purpose: Sperm dysfunction caused by reactive oxygen
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to, lipid peroxidation (LPO) and the formation of stable peroxidation
products like Malondialdehyde (MDA) in seminal plasma. MDA is
effective factor in reducing fertility. The aim of this study is to determine
two biochemical markers of oxidative stress; TAC and MDA, and
correlation

to

sperm

parameters

and

chromatin

integrity

at

asthenoteratozoospermia men. Materials and methods: In this study, a casecontrol study was carried out in two groups of 51 fertilized men and 51
asthenoteratozoospermia men in Qom IVF center; Iran. Semen analysis
was performed according to WHO (2111) guidelines. DNA damage,
protamine deficiency and TAC, MDA levels in all patients were measured
by kit methods, respectively. Results: According to our results, the
percentage of sperm parameters in the infertile men were lower than the
fertile men (p <1.15). Also, there was a significant difference in DNA
damage and protamine deficiency between the two groups (p <1.15).
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species (ROSs) is one of the major causes of infertility in men, which leads
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Lower TAC levels (1.821 1.11 vs. 2.25 ± 1.13) and higher MDA levels
(2.35 ± 1.14 vs. 1.47 ± 1.11) were observed in infertile men with
asthenoteratozoospermia compared to fertile men.Conclusion: These results
suggest that decreasing TAC and increasing MDA lead to low sperm
parameters and high DNA integrity in sperm of asthenoteratozoospermia
men. Therefore, evaluation of oxidative status and antioxidant defenses
system may be as a useful tool for diagnosis and treatment of male
infertility especially in idiopathic male infertility.
Keywords: DNA damage, Total antioxidant capacity, Malondialdehyde,
Infertility, Asthenoteratozoospermia
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