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  دهيچک

 يس ضروريضه و انجام پروسه اسپرماتوژنزي بيعي عملکرد طبيکه برا است يداني اکسيک ماده آنتيوم يسلن :زمينه و هدف

هدف از .  مؤثر باشديش باروريرود که در افزا يباشد و لذا انتظار م يژن مي آزاد اکسيکالهاين ماده قادر به کاهش راديا. باشد يم

  .وم بوده استيسلن mg/kg٢/٠  زي مسن پس از تجوي کل اسپرم موشهايداني اکسيت آنتيرات ظرفيي تغين مطالعه بررسيا

 ماهه انجام ١٠-١٢ سر موش مسن ١٥ ماهه و٢-٣ سرموش بالغ ١٥ يش بر روي و با آزمايوه تجربين پژوهش به شيا: يروش بررس

.  انجام نشديقيبه گروه کنترل تزر. م شدنديتقس) کنترل، شم و آزمون( به سه گروه ي از موشها به صورت تصادفيهر گروه سن. شد

 گروه آزمون هر رده يموشها. ق شدي تزريبصورت داخل صفاق) نينرمال سال(وم يش حالل سلنيروه شم، هم حجم گروه آزمابه گ

ک بار انجام ي هفته، روزانه ٥قات به مدت يتزر. افت کردندي دريوم بصورت داخل صفاقي سلن٢/٠ mg/kg) مسن و بالغ (يسن

زان ياسپرم، م  کشته و پس از بدست آوردن، گردنيها  مهرهيرفتگ ه روش درقات موشها بي روز از شروع تزر٤٢بعد از . گرفت

٢+زان جذب يم . شديريگ  اندازهFRAP اسپرم با استفاده از روش يداني اکسيت آنتيظرف
TPTZ-Fe با دستگاه اسپکتروفتومتر در 

ه و يمورد تجز يتنيو من و سيکال والکروس و آزمون SPSSها با استفاده از نرم افزار  سپس داده.  قرائت شدnm٥٩٣طول موج 

  . در نظر گرفته شد>٠٥/٠P يدار يسطح معن. ل قرار گرفتيتحل

 اسپرم در گروه کنترل وآزمون  هر يداني اکسين غلظت آنتيانگين مي را بيدار يوهش تفاوت معنژن پيج حاصل از اينتا: ها يافته

 در محلول اسپرم گروه کنترل بالغ يداني اکسي غلظت آنتنيانگيسه مين مقايهمچن). >٠٥/٠P( نشان داد يدو گروه سن

  ). >٠٥/٠P( را نشان داد يدار يتفاوت معن) ٠٦١/٦٧٢±٧٨/٠( و گروه کنترل مسن) ٢٦/٧٤٢±٠٦/١(

 ي کل اسپرم موشهايداني اکسيت آنتي روز ظرف٣٥وم به مدت ي سلن٢/٠ mg/kgز ين مطالعه نشان داد که تجويج اينتا: يريگ جهينت

و يداتيشنهاد کرد که استرس اکسيتوان پ ي مسن ميدانها در موشهاي اکسين بودن سطح آنتييبا توجه به پا. بخشد ي بهبود ممسن را

ک راهکار در بهبود ي بعنوان يداني اکسيت دفاع آنتين تقويبنابرا. شود ي محلول اسپرم ميدانهاي اکسيمنجر به کاهش سطح آنت

  . گرفته شودد در نظريت اسپرم مردان مسن بايفيک

  .اسپرم ، موش مسن،FRAPوم، آزمون ي سلن:ها كليد واژه

  ١٠/٣/٨٨ :      پذيرش مقاله١٤/٢/٨٧:       اصالح نهايي٢٤/٦/٨٧: وصول مقاله

  

  مقدمه

 ، و موشرتد مثل در مردان، ي سن تولي بررسيبرا

 در ي کمي تفاوتهارايز هستند، يمناسب يواني حيمدلها

  ا ـب). ١( ود داردـوجدگان ـ و جونانـس انسيرماتوژنزـاسپ

  

ضه به ي در بافت بيويرات دژنراتييش سن موشها تغيافزا

 از ).٢-٥(شود  يده ميت اسپرم ديفيش در کـهمراه کاه

جمله عواملي که اثر سمي روي کيفيت اسپرم دارد زياد 
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   ٨٥      دكتر منصوره موحدين

 ۱۳۸۸بهار / اردهمدوره چه/ علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان مجله

 آزاد اکسيژن است که ميزان کم آنها يکالهايشدن راد

انايي باروري را کسب براي اسپرم ضروري است تا تو

 غير فعال شوند تا کند ولي مقدار زياد آنها بايد دائماً

 از آنتي يانواع. )٦(عملکرد سلول طبيعي بماند 

دو . )٦(کنند  هاي آزاد را خنثي مي  راديکال،ها اکسيدان

 يدانهاي اکسيآنت: دان وجود داردي اکسينوع آنت

ن، يوم مثل آلبييها نيئکننده که شامل پروت يريشگيپ

است که متصل به فلزات هستند و ...ن و يسرولوپالسم

ب از ين ترتيرند و به ايگ ي را مROSل شدن يجلو تشک

که يکنند در حال ي ميري جلوگيا رهيشروع واکنش زنج

ن يتامي، وEن يتامي جاروب کننده مثل ويدانهاي اکسيآنت

Cوم يداز، سلنيون پراکسيم گلوتاتي، آنزROS بوجود 

 در برابر ييد تا از غشا پالسمانکن يف مآمده را حذ

 داني اکسيآنت ).٧(ت کنند يد حمايپيون ليداسيپراکس

هاي دريايي، جگر و  وم به مقدار زياد در فرآوردهيسلن

ن عنصر براي سيستم آنتي يا). ٨(شود  يافت ميغالت 

اکسيداني داخل سلولي به عنوان يک جزء ساختاري 

 شکل گلوتاتيون گلوتاتيون پر اکسيداز است و به

بيضه ). ٩(کند   را تکميل ميEپراکسيداز اثرات ويتامين 

). ١٠(يکي از ارگانهاي مهم هدف براي سلنيوم است 

ضه در طول بلوغ با شروع يغلظت سلنيوم بافت ب

شايد علت غلظت ). ١١(يابد  اسپرماتوژنزيس افزايش مي

ز دخالتش در يباالي سلنيوم در بيضه نقش حمايتي آن و ن

داز در طول يون پراکسياختمان آنزيم گلوتاتس

وم در ساخت ي سلن).١١(اسپرماتوژنزيس باشد 

ها  نيسلنوپروتئ. )١٢( کند يها شرکت م نيسلنوپروتئ

 اسپرم يانيه مي ناحيتوکندري از کپسول ميا قسمت عمده

وم در موش يکمبود سلن. )١٢(ل داده است يرا تشک

 اسپرم يعيرطبير شکل غييجاد تغي، منجر به اييصحرا

مشخص شده . شود يم) حرکت ي و بيعير طبي غيدمها(

 کپسول يش شکنندگيها در رابطه با افزاين ناهنجاريا

جاد ي ايوم براين سلنيبنابرا. )١٢( اسپرم است يتوکندريم

 ين براي جهت حرکت اسپرم و همچنيانرژ

  . )١٢( است ي ضرورسياسپرماتوژنز

ات موجودات يها در طول ح داني اکسيشتر آنتيب

قات يتحق. )١٣(شوند  ير مييش سن دچار تغيزنده با افزا

Lopezيها ميت آنزي و همکارانش نشان داد که فعال 

سموتاز و يد ديدان کاتاالز، سوپر اکسي اکسيآنت

ر يپ  جوان ويها ون ردوکتاز در پوست موشيگلوتات

داز با يون پراکسيت گلوتاتيکه فعاليمشابه است، در حال

 و همکارانش Vohra. )١٣(ابد ي ين کاهش مش سيافزا

 يمهاي با آنزي هنديها  ارتباط سن خوکچهي رويقيتحق

آنها .  انجام دادندي مرکزيستم عصبيدان سي اکسيآنت

سموتاز يد دي سوپر اکسيها ميت آنزينشان دادند که فعال

 يستم عصبي سيون ردوکتاز، درتمام نواحيو گلوتات

  . )١٤(کند  يدا ميپر کاهش يوانات پيح  دريمرکز

د يوم قادر به کاهش توليهمان طور که گفته شد سلن

و از اسپرم در ) ٧(باشد  يژن مي آزاد اکسيکالهايراد

 ياز طرف. کند ي ميريو جلوگيداتيبرابر استرس اکس

 )١٥( در ارتباط است يريند پيو با فرايداتياسترس اکس

 يا خنثتوان اثر آنها ر يها م داني اکسيز آنتيکه با تجو

ن دوز ييدر مطالعات انجام شده گزارشي مبني بر تع .کرد

وم بر اسپرم موش مسن وجود يرگذار سلنيثأمناسب و ت

ندارد و همچنين مشخص نشده است كه آيا تجويز 

 و بهبود يداني اکسيت آنتي ظرفرييباعث تغوم يسلن

 هدف از لذاشود يا نه؟  ي اسپرم موش مسن ميپارامترها

 يداني اکسيت آنتيرات ظرفيي تغرسي برحاضرتحقيق 

 mg/kg٢/٠ ز ي مسن پس از تجويکل اسپرم موشها

   . بوده استوم يسلن
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  ...بررسي تأثير سلنيوم       ٨٦

 ۱۳۸۸بهار / اردهمدوره چه/ علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان مجله

  يرسروش بر

 يواني مدل حي و بر روين مطالعه به صورت تجربيا

 پس از NMRI نر نژاد يموشها. انجام شد) يموش سور(

ط ي تطابق با شراي برا،تو پاستور تهراني از انستيداريخر

ت يوانخانه دانشگاه تربي هفته در ح٢ مدت ط بهيمح

ط استاندارد يوانات تحت شرايح.  شدنديمدرس نگهدار

 ي سنيگروهها. قرار گرفتند محيطي و يياز نظر غذا

  :ق عبارت بودند ازين تحقيمورد استفاده در ا

 سر موش مسن ١٥ ماهه و٢-٣ سر موش بالغ ١٥

  .  ماهه١٠- ١٢

ت يم سلنيوم به صورت سديق سلنيتحقن يدر ا

)Na2Seo3( شديداريخر گما آلمانيس  شرکتاز  .

 آسان يروش که دياستفاده گرد يقيتزرشکل وم به يسلن

براساس (وم ي سلنmg/kg٢/٠ دوز ابتدا  . استمطمئنو 

به ) ١٨رفرانس  يقبل در مطالعه  انجام شدهيابيدوز

ق شد و سپس يش مسن و بالغ تزري گروه آزمايها موش

. ق انجام شدي بعد از تزر٤٢ در روز ييايميوشي بيبررس

 ١٥ ماهه و ١٠-١٢ ي سر موش نر سور١٥ن منظوريبه ا

کنترل، شم ( گروه ٣ به ي ماهه بطور تصادف٢- ٣سر موش 

 سر ٥تعداد موشها در هر گروه . م شدنديتقس) و آزمون

 ٥به .  انجام نشديقي سر موش گروه کنترل تزر٥به . بود

ش حالل ي آزماسر موش گروه شم، هم حجم گروه

. ق شدي تزريبصورت داخل صفاق) نينرمال سال(وم يسلن

) مسن و بالغ( يش هررده سنيآزما سر موش گروه ٥

mg/kg يوم بصورت داخل صفاقي سلن٢/٠ 

)intraperitoneally (نکه يبا توجه به ا. افت کردنديدر

قات ي پس تزر، روز است٣٥ سيطول دوره اسپرماتوژنز

منظور به . ک بار انجام گرفتيه  هفته، روزان٥به مدت 

 ،قاتي هفته از اتمام تزر١وم، بعد از ي سلنيرگذاريثأت

 يرفتگ ها به روش در موش.  انجام شديميوشي بيابيارز

، يکشته و بعد از باز کردن حفره شکم  گردنيها مهره

 يچيم آنها جدا شده و توسط قيديدي اپييه انتهايناح

 PBSخرد شده آن در قطعات . ديکامالً قطعه قطعه گرد

(phosphate buffer saline)٢٠ و به مدت ند قرار گرفت 

گراد ي درجه سانت٣٧ يقه در انکوباتور در دمايدق

بعد از خارج کردن نمونه از انکوباتور . شدند نگهداري

رون آورده شد و يم از محلول بيديديقطعات خرد شده اپ

قه ي دق١٠ به مدت ١٠٠×g دورمانده با ي باقياسپرم محلول

 به کمک سمپلر دور ييع رويسپس ما. ديفوژ گرديسانتر

تر بافر يل يلي م١مانده ي باقيخته شد و به رسوب اسپرمير

ن يا). ١٦( اضافه شد EDTA مول ١/٠ يفسفات حاو

 ٥/٠ يها وبيکروتي مناسب در ميها محلول در حجم

زر ي به فريم شدند و جهت مراحل بعدي تقسيتريل يليم

  ).١٦(د يگراد منتقل گرديت درجه سان- ٨٠

دانها با استفاده از ي اکسي مقدار آنتيريگ اندازه

 FRAP Ferric reducing ability of plasma )(روش 

 Benzie وStrain توسط ١٩٩٦انجام شد که در سال 

ق ير و دقيک حساس، تکرار پذيک تکني شد و يمعرف

دان موجود ي اکسين روش عوامل آنتيدر ا). ١٧(است 

ک ياء کمپلکس فريمونه مورد مطالعه موجب احدر ن

به فرم فرو ) ٣TPTZ-Fe+(ن يازيل تريديري پيتر

)+٢TPTZ-Fe (رنگ ي آبيديط اسيشوند که در مح يم 

 ٥٩٣ nm  آن در طول موج ياست و حداکثر جذب نور

 يريگ باشد و توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه يم

 نمونه يدگکنن اءيسرعت واکنش با قدرت اح. شود يم

٣+ن روش يدر ا.  دارديرابطه خط
Fe به صورت مازاد 

شود و عامل محدودکننده سرعت قدرت  ياستفاده م

 استاندارد در يها محلول.  نمونه استيکنندگ اءياح

ه شد يکروموالر تهي م١٠٠٠، ٥٠٠، ٢٥٠، ١٢٥ يها غلظت

ک ي در FRAPتر از محلول کار يل يلي م٥/١ت يو در نها
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   ٨٧      دكتر منصوره موحدين

 ۱۳۸۸بهار / اردهمدوره چه/ علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان مجله

تر از نمونه يکرولي م٥٠خته شد و يش ريلوله آزما

 استاندارد و نمونه مجهول به آن افزوده شد و کامالً

 يون در دمايقه انکوباسي دق١٠پس از . ديورتکس گرد

ها در طول  ه نمونهي کليجذب نور گراديدرجه سانت ٣٧

) غلظت صفر استاندارد( در مقابل بالنک nm٥٩٣ موج 

  مجهول بريها  در نمونهFRAPزان يد و ميقرائت گرد

ش يبه منظور افزا. اساس نمودار استاندارد محاسبه شد

) duplicate (ييها به صورت دوتا ه نمونهيز کليآنال،دقت

 ± نيانگيش بصورت ميج حاصل از آزماينتا. انجام شد

ها  سپس داده. ديان گرديب) Mean±SEM( اريانحراف مع

ون  و آزمversion15 (SPSS(با استفاده از نرم افزار 

ل يه و تحلي مورد تجز"يتنيمن و" و "سيکروسکال وال"

   . در نظر گرفته شد>٠٥/٠P يدار يسطح معن. قرار گرفت

  

   ها يافته

زان جذب و غلظت ي استاندارد ميپس از رسم منحن
+٢

TPTZ-Feي محلول اسپرميداني اکسي، غلظت آنت 

 ي گروه کنترل و آزمون در هر دو گروه سنيموشها

 يريگ  ماهه اندازه١٠- ١٢ يه و موشها ماه٢- ٣ يموشها

ج يشود نتا ي مشاهده م١طور که در جدول  همان. شد

ن گروه کنترل ي ب FRAPراتييزان تغيسه ميحاصل از مقا

 ٢٦/٧٤٢±٠٦/١ و گروه کنترل بالغ ٠٦١/٦٧٢±٧٨/٠مسن 

ج ينتا). P>٠٥/٠(دهد  ي را نشان ميدار ياختالف معن

 يت کل آنتيفش سن ظرينشانگر آن است که با افزا

   .کند يدا مي اسپرم کاهش پيدانياکس

 ٢- ٣ گروه کنترل بالغ ي در موشهاFRAPزان يم

تر محلول اسپرم و يکرومول در لي م٢٦/٧٤٢±٠٦/١ماهه 

 ٧٨٤/٧٥٧±٥٤/١ ماهه ٢-٣ گروه آزمون بالغ يدر موشها

ج حاصل يتر محلول اسپرم بوده است، نتايکرومول در ليم

ن دو گروه ي در اFRAP غلظت راتييزان تغيسه مياز مقا

د آن يو مؤ) P>٠٥/٠(  را نشان داديدار ياختالف معن

 يت آنتيوم، ظرفيدان سلني اکسيز آنتيبا تجوبود که 

  . کند يدا ميش پي افزايدانياکس

 ماهه، چنانچه در ١٠- ١٢ گروه مسن يدر موشها

 ي در موشهاFRAPزان يشود، م ي مشاهده م١جدول 

 ٠٦١/٦٧٢±٧٨/٠ماهه  ١٠-١٢گروه کنترل مسن 

 گروه يتر محلول اسپرم و در موشهايکرومول در ليم

کرومول در ي م٥٤٢/٦٩٦±٣٧/١ ماهه ١٠-١٢آزمون مسن 

سه يج حاصل از مقايتر محلول اسپرم بوده است، نتايل

ز ين دو گروه ني در اFRAPرات غلظت ييزان تغيم

ن معنا يبه ا). P>٠٥/٠( را نشان داد يدار ياختالف معن

 يدانياکس يت آنتيوم، ظرفيدان سلني اکسيز آنتيتجوکه 

سه يج حاصل از مقاينتا. دهد يش ميکل اسپرم را افزا

ن گروه آزمون مسن ي ب FRAPراتييزان تغيم

تر و گروه آزمون بالغ يکرومول در لي م٥٤٢/٦٩٦±٣٧/١

 يدار يتر اختالف معنيکرومول در لي م٧٨٤/٧٥٧±٥٤/١

  نشانگر آن است که درج ينتا). P>٠٥/٠(را نشان داد 

 يت آنتيش ظرفيوم باعث افزايز سلنيموش مسن تجو

  .دي موش بالغ نرسزان بهين مي اي اسپرم شد وليدانياکس

  
 ماهه و مسن ٢-٣ بالغ ي در موشهاFRAPرات ييسه تغي مقا:١جدول

  ومي سلنmg/kg٢/٠ز ي ماهه پس از تجو١٠-١٢

  تريکرومول در لي بر حسب مFRAPن يانگيم  گروه

  ٠٦١/٦٧٢±٧٨/٠  کنترل مسن

  ٨٣٧/٦٧٢±٠٦/١  شم مسن

  ٥٤٢/٦٩٦±cde٣٧/١  آزمون مسن

  ٢٦/٧٤٢±٠٦/١  کنترل بالغ

  ٠٧/٧٤٠±٥٤/١  شم بالغ

  ٧٨٤/٧٥٧±٥٤/١ ab  آزمون بالغ

 

.                                                                                       اند افت نکردهي درييچ داروي که هييموشها: کنترل
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  ...بررسي تأثير سلنيوم       ٨٨

 ۱۳۸۸بهار / اردهمدوره چه/ علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان مجله

 ين با حجم مساوي روز نرمال سال٣٥ که ييموشها: شم

 . افت کردنديوم دريسلن

 mg/kg٢/٠  دوزوم با ي روز سلن۳۵ که ييموشها: آزمون

  .افت کردنديدر

a :ن يانگيم،  بالغيدر موشهاFRAP کنترل و يگروهها 

  .    را نشان داديدار ي اختالف معن>٠٥/٠Pبا  آزمون 

b :ن يانگيم،  بالغيدر موشهاFRAPشم و ي گروهها 

  .    را نشان داديدار ي اختالف معن>٠٥/٠Pبا  آزمون 

:cن يانگيم،  مسني در موشهاFRAPکنترل و ي گروهها 

   .   را نشان داديدار ي اختالف معن>٠٥/٠Pبا  آزمون 

:dن يانگيم،  مسني در موشهاFRAPشم و ي گروهها 

 .    را نشان داديدار ي اختالف معن>٠٥/٠Pبا  آزمون 

e :ن يانگيمFRAPبا   آزمون مسن وبالغي گروهها

٠٥/٠P<را نشان داديدار ي اختالف معن .  

) Mean±SD(ار يانحراف مع ± نيانگيبه صورت م جينتا  

  .  ارائه شده است

ين غلظت آنتي اكسيداني را در گروههاي  ميانگ١نمودار 

  .دهند مختلف نشان مي
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 مقايسه ميانگين غلظت آنتي اكسيداني در گروههاي مورد بررسي: ۱نمودار 

 

  بحث 

وم ي مختلف سلنيدر مطالعه گذشته ما اثرات دوزها

 يزان زنده ماندن و مرفولوژي تعداد، تحرک، ميرا رو

 توجه به با. )١٨ (ميداد قرار ياسپرم موش مورد بررس

 روز است، ٣٥س موش ينکه طول دوره اسپرماتوژنزيا

  به منظور . وم در نظر گرفته شديق سلني تزرين مدت برايا

  

قات ي هفته از اتمام تزر١وم، بعد از ي سلنيرگذاريثأت

   ان داد که دوزـج ما نشينتا. دـ شيابي اسپرم ارزيپارامترها

mg/kg اسپرم را ي پارامترهايدار يوم بطور معنيسلن ٢/٠ 

ق يدر تحق). ١٨(بخشد  ي مسن و بالغ بهبود ميدر موشها
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   ٨٩      دكتر منصوره موحدين

 ۱۳۸۸بهار / اردهمدوره چه/ علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان مجله

 اسپرم يداني اکسيت آنتيوم بر ظرفيحاضر اثرات سلن

  .  مسن و بالغ مورد مطالعه قرار گرفتيموشها

 رتها ييم غذايوم در رژيگزارش شده كمبود سلن

 كاهش تحرك و تعداد ،هاي مني ساز باعث آسيب لوله

توان  که روي يا ن مطالعهيهمچن). ١٩(شود  م مياسپر

 و درآنها صورت گرفت موشهاد ي اسپرماتوزوئيبارور

باعث كاهش تحرك  يبصورت خوراکكمبود سلنيوم 

گر نشان يج مطالعات دي نتاياز طرف). ٢٠( اسپرم شد

ت يفي بر کيوم اثر نامطلوبي سلنيزان بااليدهد که م يم

همكاران گزارش كردند  و Kaurاز جمله . اسپرم دارد

 ٦به مدت  )ppm٨ (وم ي سلنيباالکه دريافت مقدار 

ر يهفته باعث كاهش وزن بيضه و افزايش مرفولوژي غ

و Shalini به طور مشابه ). ٢١(شود   اسپرم مييعيطب

 يافتيدروم يش سلنيگزارش کردند که افزاهمكاران 

 خود به شود که ي اسپرم ميعير طبي غيمرفولوژباعث 

ز يدر تجو). ٢٢( و مرتبط استيداتي با استرس اکسينحو

ار مهم است چرا که ي بسيدانها دوز مصرفي اکسيآنت

افت کرده ي که دوز باال درييها مشاهده شد که موش

ضه ي بي در مقاطع بافتيادي زيها بودند، تعداد واکوئل

 يوم سمي سلنير بااليدهد مقاد ين نشان ميداشتند که ا

 ROSد يوم خود با توليارد سلنن موي در ا).١٨(است 

ند آپوپتوز يش فراي و افزايکل سلوليباعث توقف س

 يا ر دو لبهيها شمش داني اکسي آنت،پس). ٢٣(شود  يم

هستند که دوز و مدت زمان مصرف آنها مهم است 

ا دوره کوتاه درمان آنها، ياستفاده از دوز نامناسب ). ٢٤(

  ). ٢٥( اثر معکوس دارد يحت

وم يز مقدار مناسب سلنيه اثر مثبت تجون مطالعيچند

زان زنده يت اسپرم بخصوص تعداد اسپرم، ميفيرا بر ک

 اسپرم نشان يماندن اسپرم، تحرک اسپرم و مرفولوژ

گزارش کردند  و همکاران Scott از آن جمله. اند داده

ت يفيوم باعث بهبود کي سلن٣٠-g/day�٤٠ز يکه تجو

و  Agarwal عه مطال.)٢۶( شود ي مياسپرم و بارور

 از ٢٢٥ �g/day يز خوراکيهمکاران نشان داد که تجو

 بخشد ي ماه تحرک اسپرم را بهبود م٣وم به مدت يسلن

 و همکارانش نشان داد که Castelliniمطالعه ). ٢٧(

زان يش ميوم باعث افزاي سلن٥/٠  ppmه خرگوشها بايتغذ

 شود ي مي منيداز در پالسمايون پراکسيم گلوتاتيآنز

)٢٨ .(Yilmazق ي و همکارانش گزارش کردند که تزر

 Eن يتامي وmg/kg١٠وم و ي سلن٢/٠ mg/kg يداخل صفاق

د را در بافت يپيون ليداسي پراکس، هفته٥ يبه رتها برا

ج يمطالعه حاضر با نتا). ٢٩(دهد  يضه کاهش ميب

  . دارديمطالعات فوق هم خوان

ات موجودات يها در طول ح داني اکسيشتر آنتيب

 ).١٣( شوند يرات مييش سن دچار تغيده با افزازن

ت ي و همکارانش نشان داد که فعالLopezقات يتحق

سموتاز يد ديدان کاتاالز، سوپر اکسياکس ي آنتيها ميآنز

ر يپ  جوان ويها ون ردوکتاز در پوست موشيو گلوتات

داز با يون پراکسيت گلوتاتيکه فعاليمشابه است، در حال

 و همکاران Cao .)١٣(ابد ي يش سن کاهش ميافزا

داز يون پراکسيم گلوتاتيگزارش کردند که سطح آنز

 ماهه نسبت به ٢٤ يگ موشهايدي ليموجود در سلولها

 کاهش داشته است يدار ي ماهه به طور معن٥ يموشها

 و همکارانش Cameronقات يبه طور مشابه تحق). ٣٠(

ون يدان گلوتاتياکس ي آنتيها ميت آنزينشان داد که فعال

و استرس ) ۳۱(ابد ي يش سن کاهش ميداز با افزايپراکس

با توجه به ). ١٥( در ارتباط است يريند پيو با فرايداتياکس

 يو علتيداتيشنهاد کردند که استرس اکسيج آنها پين نتايا

ج ينتا. باشد يت اسپرم موش مسن ميفي کاهش کيبرا

ت ي فعال،ش سنيق حاضر هم نشان داد که با افزايتحق
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  ...بررسي تأثير سلنيوم       ٩٠

 ۱۳۸۸بهار / اردهمدوره چه/ علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان مجله

ز يابد و تجوي يدان اسپرم کاهش مياکس ي آنتيها ميآنز

  . بخشد ين کاهش را بهبود ميوم ايسلن

  

  يريگ جهينت

 mg/kg٢/٠ز ين مطالعه نشان داد که تجويج اينتا

 کل يداني اکسيت آنتي روز ظرف٣٥وم به مدت يسلن

ن ييبا توجه به پا. بخشد ي مسن را بهبود مياسپرم  موشها

توان  ي مسن ميها در موشهاداني اکسيبودن سطح آنت

و منجر به کاهش سطح يداتيشنهاد کرد که استرس اکسيپ

ت ين تقويبنابرا. شود ي محلول اسپرم ميدانهاي اکسيآنت

ت يفيک راهکار در بهبود کي بعنوان يداني اکسيدفاع آنت

  .د در نظر گرفته شودياسپرم مردان مسن با

  

  تشكر و قدرداني

دانند از زحمات و  م مي بر خود الزنويسندگان مقاله

همكاري آقاي ابوالفضل دادخواه دانشجوي دكتراي بيوشيمي 

كليه . دانشگاه تربيت مدرس تهران تشكر و قدرداني نمايند

هاي اين تحقيق از محل بودجة تحقيقاتي مصوب در  هزينه

  .دانشگاه تربيت مدرس تهران پرداخت شده است
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