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Abstract 

Background: There is growing evidence that damage to spermatozoa by reactive oxygen 
species (ROS) plays a key role in male infertility. This study was done to review the role of oxidative 
stress in male infertility. 

Materials and Methods: In this review article, PubMed, Scopus, and EBSCO-CINAHL 
databases were used for finding the relevant studies.  

Results: Under physiological conditions, a certain level of ROS is necessary for normal sperm 
function. However, an excessive level of ROS produced by leucocytes and immature sperms can cause 
damages to spermatozoa. Oxidative stress develops when there is an imbalance between ROS 
production and antioxidant defense system in male reproductive tract. High levels of ROS have been 
detected in the semen samples of 25-40% of infertile men. Oxidative stress can induce detrimental 
effects on standard seminal parameters and fertilizing capacity of spermatozoa.  

Conclusion: Oxidative stress can induce impaired sperm function that results in poor 
pregnancy rate in natural conditions and assisted reproduction.  
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   مروريمقاله:  نقش استرس اکسیداتیو در ناباروري مردان
  

  *1علی خسروبیگی
  

  گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران، دانشیار -1
  

 28/4/91:  تاریخ پذیرش5/1/91: تاریخ دریافت
 

   چکیده
هدف این .  مهم در ناباروري مردان مطرح استعاملهاي ناشی از استرس اکسیداتیو به عنوان یک  آسیب: زمینه و هدف

  . رور نقش استرس اکسیداتیو در ناباروري مردان می باشدمطالعه م
و PubMed ، Scopusهـاي اطالعـاتی    جهت جـستجوي مقـاالت از پایگـاه   در این مطالعه مروري،  :ها مواد و روش

EBSCO-CINAHLاستفاده گردید .  
  وباشـد  ها ضروري مـی  اسپرمی طبیعهاي آزاد براي فعالیت      ز رادیکال ی ا  تحت شرایط فیزیولوژیک، مقادیر پایین     :ها یافته

توانـد باعـث آسـیب بـه      هاي نابالغ می ها و اسپرم هاي فعال اکسیژن تولید شده به وسیله لکوسیت مقادیر بیش از حد گونه   
اکسیدانتی دستگاه تولید مثل مردان تعادلی وجود  هاي آزاد و فعالیت آنتی  بین تولید رادیکالطبیعیدر شرایط . ها گردد اسپرم
اکسیدانتی اسپرم و یا پالسماي  تواند بر مکانیسم دفاع آنتی هاي فعال اکسیژن در مایع منی می  تولید بیش از حد گونه.دارد

 درصد مردان 25-40هاي آزاد را در  مطالعات اخیر سطح باالي رادیکال. سمینال غلبه کرده و باعث استرس اکسیداتیو گردد
و بر روي پارامترهاي باروري اسپرم و نیز ظرفیت باروري آن تاثیر گذاشته و باعث     استرس اکسیداتی . اند نابارور گزارش داده  

  . گردد کاهش احتمال بارداري می
ها و در نتیجه کاهش احتمـال بـارداري در شـرایط      تواند باعث ایجاد آسیب در اسپرم       استرس اکسیداتیو می   :گیري نتیجه

  .هاي کمک باروري گردد طبیعی و نیز در روش
   ناباروري مردان، استرس اکسیداتیو، گونه هاي فعال اکسیژن، اسپرم: کلیديواژگان
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  مقدمه
، عدم بارداري پس    جودبا توجه به تعریف هاي مو     

از یک سـال زنـدگی زناشـویی و بـدون اسـتفاده از هـر نـوع         
در . گـردد  مـی روش ضد بارداري به عنوان ناباروري شـناخته   

مکانیسم . حدود نیمی از علل ناباروري مربوط به مردان است        
دقیق نقص در عملکرد اسـپرم در بـسیاري از مـوارد بـه طـور           

 علـل ایـدیوپاتیک     کـه بـه آنهـا      باشـد  مـی واضحی مشخص ن  
هـاي   هاي اخیر نقش رادیکال    طی سال . )2،  1(گردد میاطالق  

 Reactive)هاي فعال اکسیژن آزاد و یا به عبارت دیگر گونه

oxygen species-ROS) هـا    در پاتوژنز بسیاري از بیماري
جملــه اخــتالالت نورولــوژیکی و قلبــی عروقــی بــه طــور   از

بدن انسان . رفته استگیري مورد توجه و تحقیق قرار گ     چشم
هـاي آزاد    داراي یک سیستم دفاعی جهت مقابله با رادیکـال        

عدم تعادل بین میـزان  . اکسیدانت است موسوم به سیستم آنتی  
رادیکال آزاد تولید شده و ظرفیـت آنتـی اکـسیدانت باعـث              

اولین بار مک لود حـضور      . )3-6(گردد میاسترس اکسیداتیو   
تـرین   مهـم . )7(ها گـزارش داد    هاي آزاد را در اسپرم     رادیکال
هاي آزاد در مایع منی انسان شـامل رادیکـال آنیـون           رادیکال

سوپر اکـسید، پراکـسید هیـدروژن و رادیکـال هیدروکـسیل            
هاي آزاد به طـور معمـول طـی متابولیـسم         این رادیکال . است

تحت شرایط فیزیولوژیک، مقـادیر     .  گردد میاکسیژن تولید   
براي عملکرد طبیعی اسـپرم    اکسیژنهاي فعال پایینی از گونه
 ROSتولید مقادیر بیش از حـد       با این وجود    . ضروري است 

مطالعـات  . هـا گـردد    باعث آسـیب جـدي در اسـپرم      تواند می
 درصـد مـردان نابـارور    25-40 را در ROSاخیر سطح باالي    

  .)8-12(اند گزارش داده
، در رابطه با نقش استرس اکسیداتیو    مطالعهدر این   

 چنـین  هـم ان یک عامل جـدي در نابـاروري مـردان و          به عنو 
 . هاي مطالعه شده جهت مقابله با آن بحث خواهد شد روش

  
  روش هامواد و 

 از ،جهت جستجوي مقاالتدر این مطالعه مروري  
-EBSCOو PubMed ، Scopusهــاي اطالعــاتی  پایگــاه

CINAHL ــال ــی س ــاي  ط ــا 1999 ه ــر  2012 ت ــد ب ــا تاکی  ب

واژگـان کلیـدي مـورد    . استفاده گردید سال اخیر 5مطالعات  
و ) oxidative stress(اســتفاده شــامل اســترس اکــسیداتیو 

تعــداد مقــاالت . بــود) male infertility(نابـاروري مــردان  
 مـورد بـود کـه از بـین          460یافت شده با این واژگان کلیدي       

 آنها مورد بررسـی  نتایج مقاله انتخاب گردید و 57آنها تعداد   
 . قرار گرفت

  
  ها یافته

 در سیــستم تولیــد مثــل ROSنقــش فیزیولوژیــک 
  مردان

 اثرات مفید و یـا      توانند میهاي فعال اکسیژن     گونه
مخربی بر روي عملکرد اسپرم داشته باشـند کـه ایـن امـر بـه              

. غلظت آنها و نیز طول مدت مجاورت بـا آنهـا بـستگی دارد              
 ROSهـا مقـادیر انـدکی        تحت شرایط فیزیولوژیک، اسـپرم    

، (Capacitation)پـذیري    کـه بـراي ظرفیـت      کنند مید  تولی
، واکــــنش  (Hyperactivation)بــــیش فعــــال ســــازي  

آکروزومی، قدرت تحرك، قدرت باروري و لقاح ضـروري   
پذیري فرآیندي است که در دستگاه تولید مثل    ظرفیت. است

ها توانایی بر هم کـنش   گیرد و در طی آن اسپرم زن انجام می  
در طـی ایـن فرآینـد سـطوح     . کننـد  مـی ها را کسب    با تخک 

 و فعالیت آنزیم تیـروزین کینـاز   ROSداخل سلولی کلسیم،    
یابد کـه منجـر بـه افـزایش آدنـوزین منوفـسفات              افزایش می 

 باعـث تـسهیل     cAMPافزایش  . گردد می (cAMP)حلقوي  
 کـه در طـی آن تحـرك       گـردد  میها   بیش فعال سازي اسپرم   

ــی   ــزایش م ــا اف ــد آنه ــپرم . یاب ــا فقــط اس ــد  ه ــه فرآین یی ک
پذیري در آنهـا صـورت گرفتـه اسـت مـستعد پدیـده          ظرفیت

بیش فعال سازي و پیشبرد واکنش آکروزومـی خواهنـد بـود        
ــاروري   ــایی ب ــه کــسب توان کــه در نهایــت ایــن امــر منجــر ب

به طور تجربـی نـشان داده شـده اسـت کـه          . )13-17(گردد می
 هـا بـا مقـادیر انـدك پراکـسید هیـدروژن باعـث            تیمار اسپرم 

ــک ظرفیــت  ــنش      تحری ــال ســازي، واک ــیش فع ــذیري، ب پ
 (Oocyte fusion)آکروزومی و توانایی اتصال به تخمـک  

 تحریـــک فرآینـــد چنـــین هـــم. گـــردد مـــیهـــا  در اســـپرم
هاي  پذیري و واکنش آکروزومی به وسیله سایر گونه        ظرفیت
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فعال اکسیژن نظیر اکسید نیتریـک و آنیـون سوپراکـسید نیـز        
کـنش   هاي فعال اکـسیژن در بـرهم      گونه. گزارش شده است  

پدیـده پراکـسیداسیون    . بین اسپرم و تخمـک دخیـل هـستند        
 منجر به تغییـر و تحـول        ROSلیپیدي ناشی از مقادیر اندك      

 – که باعث تـسهیل اتـصال اسـپرم          گردد میدر غشاي اسپرم    
  .)2(شود میتخمک 

مکانیسم پاتولوژیکی آسیب هاي ناشـی از اسـترس         
  اه اکسیداتیو در اسپرم

ــال ــیب در   رادیکـ ــث آسـ ــاي آزاد باعـ ــر  هـ اکثـ
ــاکرومولکول ــروتئین  م ــدها، پ ــامل لیپی ــا ش ــیدهاي  ه ــا و اس ه

هاي  هاي ناشی از رادیکال    شدت آسیب . گردند مینوکلئیک  
آزاد به میزان آنها، طول دوره مجـاورت بـا آنهـا و نـوع آنهـا         

 شرایط محیطی نظیر دما، فشار اکسیژن چنین هم. بستگی دارد
هـا و   هـا، پـروتئین   یمیایی مایع سمینال شامل یـون    و ترکیب ش  

هـا داراي نقـش مهمـی     ها نیز در ایـن آسـیب      آنتی اکسیدانت 
هاي فلـزي نظیـر آهـن داراي نقـش کاتـالیزوري           یون. هستند

  .)18(هستند ROS مهمی در عملکرد
غشاي اسپرم انسان حاوي مقـادیر بـاالي لیپیـد، بـه      

یونـد دوگانـه    خصوص اسیدهاي چرب غیر اشـباع بـا چنـد پ          
(Polyunsaturated Fatty Acids-PUFA)ایــن .  اســت

ساختار غیر معمول غشاي اسپرم مـسئول سـیالیت و عملکـرد            
 داراي  PUFAکه اسیدهاي چـرب      به علت این  . باشد آن می 

باشـند، بیـشتر از اسـیدهاي        پیوندهاي دوگانه غیر مزدوج مـی     
. دچرب با یک پیوند دوگانه در معرض پراکسیداسیون هستن         

 در  PUFAبا توجه به وجود مقادیر بـاالي اسـیدهاي چـرب            
ــلول   ــن س ــپرم، ای ــشاي اس ــستعد     غ ــاالیی م ــزان ب ــه می ــا ب ه

پراکـسیداسیون ایــن  . )19-22(پراکـسیداسیون لیپیـدي هــستند  
اسیدهاي چرب منجر به از دست دادن سیالیت غـشاي اسـپرم    

هـاي    کانـال چنـین  هـم هاي غـشایی و    و کاهش فعالیت آنزیم   
هاي سلولی معمول مورد نیاز  بنابراین مکانیسم. گردد مییونی  

ــص      ــار نق ــپرم دچ ــاروري اس ــدرت ب ــت ق ــیجه ــردد م . گ
ترین اسید چرب غیر   مهم(DHA)دوکوزاهگزاانوئیک اسید 

اشباع غشاي اسپرم است که نقش اساسـی در تنظـیم سـیالیت      
ــی . آن دارد ــمDHAاز طرفـــ ــستراي   مهـــ ــرین سوبـــ تـــ

ر حدود نـود درصـد از کـل         پراکسیداسیون لیپیدي است و د    
پراکسیداسیون لیپیدي در غشاي اسـپرم در ایـن اسـید چـرب      

آیـد کـه کـاهش      چنـین بـه نظـر مـی       . )23-25(افتـد  اتفاق مـی  
 غـشاي اسـپرم در طــی فرآینـد بلـوغ اســپرم     DHAمحتـواي  

 اما با توجه بـه ایـن  . باعث کاهش سیالیت غشاي اسپرم گردد     
اي چرب اشـباع هـم      که همراه با این فرآیند، محتواي اسیده      

یابـد   یابد در کل سیالیت غشاي اسپرم کاهش نمی        کاهش می 
از طرف دیگـر ایـن امـر باعـث        . کند میو حتی افزایش پیدا     

هـاي اکـسیداتیو      که اسپرم کمتـر در معـرض آسـیب         شود می
بنابراین در طی فرآیند بلوغ اسپرم، یک حد بحرانی از          . باشد

انـد تـا سـیالیت    م  در غـشاي اسـپرم بـاقی مـی     DHAمحتواي  
ها و نیز القـاي واکـنش      غشاي مورد نیاز جهت تحرك اسپرم     

هــاي  زمـان آسـیب   آکروزومـی در حـد مطلـوب باشـد و هـم     
  .)23(اکسیداتیو اسپرم به حداقل میزان آن تنزل یابد

 طـی فرآینـد     توانـد  مـی  اسپرم نیـز     DNAمولکول  
بازهـا و پیونـد هـاي       . استرس اکسیداتیو دچار آسـیب گـردد      

 ناشـی   ن مستعد آسیب پراکسیداسیو   DNAاستر در   فسفودي  
 منجــر بــه  توانــد مــیهــاي آزاد هــستند کــه    از رادیکــال

 دارايهـاي    هایی نظیر تغییـر بازهـا، تولیـد جایگـاه          ناهنجاري
ــازآرایی  بازهــاي آزاد، حــذف بازهــا، اتــصاالت عرضــی و ب

  . گردد میکروموزو
در حـذف سـلول هـاي    توانـد   مـی فرآیند آپوپتـوز   

 و جلـوگیري از تولیـد بـیش از حـد آنهـا        طبیعـی  زایاي غیـر  
هـاي آزاد توانـایی تحریـک شـروع          رادیکـال . کمک نمایـد  

ــد  واکــنش ــوز را دارن ــد آپوپت ایجــاد آســیب در . هــاي فرآین
DNA باعث تـسریع فرآینـد آپوپتـوز شـود کـه در             تواند می 

  . )26-28(گردد میها  نهایت منجر به کاهش تعداد اسپرم
  تولید مثل مردان در سیستم ROSمنابع 

 طبیعـی هاي با مورفولوژي غیر      ها و اسپرم   لکوسیت
 در سیـستم تولیـد مثـل مـردان      ROSتـرین منـابع تولیـد        مهم

هـاي   در شرایط عفونت و التهـاب، لکوسـیت   . اند شناخته شده 
هـاي    تا حد صد برابر لکوسیت ROSفعال شده قادر به تولید      

 منـی ممکـن   هـا در مـایع   افـزایش لکوسـیت  . غیر فعال هستند 
. هـا گـردد    به وسـیله اسـپرم  ROSاست باعث تحریک تولید   
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سـلولی یـا بـه    -این امر ممکن است با واسطه مـستقیم سـلولی     
هـا صـورت     وسیله محصوالت محلول آزاد شده از لکوسـیت       

 تولید شده به وسیله ROSارتباط مستقیم بین میزان . )2(پذیرد
 طبیعـی غیـر  هـاي داراي مورفولـوژي    ها و درصد اسپرم   اسپرم

هـاي داراي    هـر چقـدر درصـد اسـپرم       . نشان داده شده اسـت    
 میزان ،ها بیشتر باشد  در جمعیت اسپرمطبیعیمورفولوژي غیر 

ROS     هـا بیـشتر در      در نتیجـه اسـپرم      تولید شده باالتر بوده و
هــاي ناشــی از پراکــسیداسیون لیپیــدي قــرار  معــرض آســیب

یادي سیتوپالسم در هاي نابالغ داراي مقدار ز   اسپرم. گیرند می
فـسفات  -6-قسمت میانی هستند کـه مملـو از آنـزیم گلـوکز         

ــدروژناز اســت  ــزیم ورود گلــوکز بــه مــسیر     . دهی ایــن آن
متابولیسمی پنتـوز فـسفات و در نتیجـه تولیـد نیکـوتین آمیـد        

. کنـد  می را تنظیم   (NADPH)آدنین دي نوکلئوتید فسفات     
سیداز  اکNADPHبه وسیله آنزیم NADPH مقادیر باالي 

 بـه خـصوص   ROSهـاي   موجود در غشاي اسپرم به رادیکال 
مقادیر بـاالي پراکـسید     . گردند میپراکسید هیدروژن اکسید    

فـسفات دهیـدروژناز    -6-هیدروژن باعث مهار آنزیم گلـوکز     
  و درNADPH و در نتیجه کـاهش سـطح         طبیعیهاي   اسپرم

نهایت کـاهش فعالیـت آنـزیم گلوتـا تیـون پراکـسیداز ایـن               
هاي سمینفر و نیز اپیدیدیم  ها در لوله  اسپرم. گردد میها   اسپرم

، بنابر این حـضور     )29،  24(به صورت بسیار تجمع یافته هستند     
هاي با مورفولوژي    اسپرم (ROSهاي تولید کننده     توأم اسپرم 

ــر ــوژي  و اســپرم) طبیعــی غی ــا مورفول  باعــث طبیعــی،هــاي ب
 نتیجه نقـص     و در  طبیعیهاي   هاي اکسیداتیو در اسپرم    آسیب

. ددگـر   در آنهـا مـی  DNAدر قدرت تحـرك و نیـز آسـیب      
 در ROSهاي نابالغ تولید کننده   هاي بالغ با اسپرم    تیمار اسپرم 

ي در قدرت تحرك دار معنیمحیط آزمایشگاه باعث کاهش  
  .)29(گردد میهاي بالغ  اسپرم

  هاي آزاد  دفاع آنتی اکسیدانتی علیه رادیکال
ــه دلیــل ایــن   ــه  ب راي هــم عملکــرد   داROSک

، بدن انسان   باشد میفیزیولوژیکی و هم عملکرد پاتولوژیکی      
 اسـت تـا سـطح آن در یـک         ROSداراي یک سیستم علیـه      

هاي  زمانی که سطح رادیکال   . محدوده معینی نگه داشته شود    
هـا   یابد، آنتی اکسیدانت   آزاد به طور پاتولوژیکی افزایش می     

هاي اکسیداتیو    آسیب  تا از پیشرفت   کنند میشروع به فعالیت    
ــد ــوگیري نماین ــیدر شــرایط . جل ــد طبیع ــین تولی  و ROS ب

فعالیت آنتی اکـسیدانتی دسـتگاه تولیـد مثـل مـردان تعـادلی          
ــود دارد ــد  . وج ــیش از ح ــد ب ــا تولی ــی ROSام ــایع من  در م

ــد مــی  بــر مکانیــسم دفــاع آنتــی اکــسیدانتی اســپرم و یــا  توان
کــسیداتیو پالســماي ســمینال غلبــه کــرده و باعــث اســترس ا

دستگاه تولید مثـل مـردان غنـی از هـر دو آنتـی          . )2،  1(گردد
کاتاالز، سوپراکسید  . اکسیدانت آنزیمی و غیر آنزیمی است     

ترین آنتی   و گلوتا تیون پراکسیداز مهم     (SOD)دیس موتاز   
بـر روي  ROS  هاي آنزیمـی هـستند کـه از تـاثیر     اکسیدانت

تـرین   مهـم . )30-35(کننـد  مـی هاي زیستی جلوگیري     مولکول
هاي غیر آنزیمی موجود در مایع منـی شـامل        آنتی اکسیدانت 

ــامین  ــارنیتین، اســید  Q10، کــوآنزیم E، ویتــامینCویت ، ک
-40(اوریک، پیرووات، گلوتاتیون، تورین و هیپوتورین است

ها داراي وضعیت منحصر بـه فـردي از نظـر دفـاع              اسپرم. )36
راي محتـواي  سیتوپالسـم اسـپرم دا  . آنتی اکـسیدانتی هـستند    

عـالوه بـر ایـن،     . هاي آنتی اکـسیدانت اسـت      پایینی از آنزیم  
ــزیم ــی اکــسیدانت داخــل اســپرم نمــی  آن ــد از  هــاي آنت توانن

ــروزوم     ــواحی دم و آک ــپرم در ن ــشاي اس ــسیداسیون غ پراک
اکـسیدانتی   ها به دفـاع آنتـی   جلوگیري نمایند، بنابر این اسپرم 

رسـد کـه آنتـی      میبه نظر. پالسماي سمینال نیز وابسته هستند  
تـرین دفـاع موجـود       هـاي پالسـماي سـمینال مهـم        اکسیدانت

 ROSهاي ناشی از  ها در برابر آسیب  جهت حفاظت از اسپرم   
  .)42، 41(هستند

ــال آزاد    ــزان رادیک ــر می ــدگی ب ــیوه زن ــش ش نق
  درسیستم تولید مثل مردان

استعمال سیگار یکی از منـابع اسـترس اکـسیداتیو          
 که به عنـوان  باشد میي از ترکیبات   سیگار شامل بسیار  . است
نـشان داده  . اند هاي فعال اکسیژن یا نیتروژن شناخته شده   گونه

، ROSشده است که استعمال سـیگار باعـث افـزایش سـطح       
هیدروکـسی  -8هـا و افـزایش سـطح         اکـسیدانت  کاهش آنتی 

در مــایع  ) DNAگــر آســیب   شــناس(داکــسی آدنــوزین  
از دیگـر عوامـل فلـزات      . )44،  43(گـردد  میپالسماي سمینال   

 باعث القـاي    توانند میسنگین نظیر سرب و کادمیم است که        
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در مطالعات حیوانی مشخص شده     . استرس اکسیداتیو گردند  
هیدروکــسی -8اسـت کـه فلـز سـرب باعـث افـزایش سـطح        

لیت بدنی افع. شود میداکسی آدنوزین مایع پالسماي سمینال      
س اکـسیداتیو در     باعث القـاي اسـتر     تواند میبیش از حد نیز     

ها گردد که این امر ناشی از تولیـد بـیش از حـد               محیط بیضه 
. هاي به شدت منقبض شده است هاي آزاد از ماهیچه   رادیکال

سیـستم   چاقی نیز یکی دیگر از عوامل استرس اکسیداتیو در        
هاي  این امر ناشی از تولید سایتوکاین     . تولید مثل مردان است   

 افزایش گرمـاي محـیط   چنین مهتولید شده از بافت چربی و      
  .)1(باشد میبیضه 

اهمیت رادیکال هـاي آزاد در فـن آوري کمـک         
  باروري

 بـه علـت اسـترس    DNAهاي وارد شده بـه     آسیب
اکسیداتیو داراي اهمیت بالینی مهمـی در فـن آوري کمـک            

 (assisted reproduction technology-ART) بـاروري 
 از  ARTهـاي    شهاي انتخـاب شـده در رو       اکثر اسپرم . است

گیرند که تحت تأثیر استرس اکـسیداتیو   هایی منشأ می   محیط
هـا ممکـن اسـت     بنابراین درصد باالیی از ایـن اسـپرم    . هستند
در جریان بارداري طبیعـی،  .  آسیب دیده باشند   DNAداراي  

 کـه   شـود  مـی پراکسیداسیون لیپیدي در غشاي اسـپرم باعـث         
ــپرم ــاي داراي  اس ــایی DNAه ــده توان ــیب دی ــاروري  آس  ب

 ICSIدر روش بـــاروري  . تخمـــک را از دســـت بدهنـــد  
(Intacytoplasmic Sperm Injection)ــاي   اســـپرم هـ

 به داخل تخمک تزریـق  توانند می آسیب دیده  DNAداراي  
شوند که این امـر خطـر سـقط جنـین و یـا تولـد نـوزادي بـا                    

بررسـی میـزان    . دهـد  مـی هاي ژنتیکـی را افـزایش        ناهنجاري
ROS   هـاي   فقیـت روش و احتمال م  بینی پیش  ممکن است در

  . )18(کمک باروري مفید باشد
  ها در درمان ناباروري مردان نقش آنتی اکسیدانت

انـد کـه     مطالعات در محیط آزمایـشگاه نـشان داده       
هاي نرمواسپرمیک   به نمونه اسپرمC و Eهاي   افزودن ویتامین 

 ناشـی از    DNAو استنواسپرمیک باعـث کـاهش آسـیب بـه           
بـه  E تجـویز ویتـامین   .  )45-47(گـردد  میسیداتیو استرس اک

ــدت  ــاهش    6م ــه ک ــر ب ــپرمیک منج ــه استنواس ــاه در نمون  م

هـا و    پراکسیداسیون لیپیدي، افزایش قدرت تحرکـت اسـپرم       
افـزایش در  . گردد میي در احتمال بارداري   دار معنیافزایش  

 E زمان ویتامین ها در نتیجه مصرف هم قدرت تحرکت اسپرم
 مردان نابارور در مطالعه دیگـري گـزارش شـده           و سلنیوم در  

 در  C و   Eهـاي    زمـان روي و ویتـامین      تجـویز هـم   . )48(است
مــردان استنواســپرمیک باعــث کــاهش اســترس اکــسیداتیو،  

ــپرم  ــوز اس ــدن     آپوپت ــه ش ــه قطع ــاخص قطع ــا و ش  DNAه
اي مـشاهده شـده اسـت کـه تجـویز            در مطالعه . )49(گردد می

هـا در     قـدرت تحرکـت اسـپرم      کارنیتین باعث بهبود تعداد و    
ــو استنوتراتواســپرمیک   ــارور الیگ ــردان ناب ــیم ــردد م . )50(گ

زمان و یا به تنهایی سولفات روي و اسید فولیـک        مصرف هم 
 در گـردد  میها در مردان نابارور  منجر به افزایش تعداد اسپرم 

ــارور بهبـــودي   ــه در مـــردان بـ ي در دار معنـــیصـــورتی کـ
هـا بـه     خـصوص تعـداد اسـپرم     پارامترهاي باروري اسـپرم بـه       

 در مـردان نابـارور      Q10تجویز کـوآنزیم    . )51(آید میوجود ن 
ــود    ــث بهب ــدیوپاتیک باع ــپرمیک ای ــیاستنواس ي در دار معن

  . )52(گردد میها  قدرت تحرك اسپرم
طوري که قبال اشاره شـد، مقـادیر پـایینی از           همان

ROS       جهت ظرفیت پذیري و واکنش آکروزومی ضـروري 
 بـه علـت   ROSین کـاهش بـیش از حـد غلظـت       بنابرا. است

ــسیدانت  ــی اک ــصرف آنت ــرات    م ــت داراي اث ــن اس ــا ممک ه
از طرف دیگـر،  . معکوس بر روي قدرت باروري داشته باشد    

 مـشخص کننـده   توانـد  مـی بهبود پارامترهاي باروري اسـپرم ن   
طـور کـه یـک فـرد بـا           همـان . افزایش قدرت باروري باشـد    

هـا ممکـن     اسـپرم یعیطبتعداد، قدرت تحرك و مورفولوژي    
است با قدرت بـاروري کمتـر از حـد معمـول تـشخیص داده        

هـا، افـزایش    هـدف نهـایی درمـان بـا آنتـی اکـسیدانت         . شود
احتمال بارداري است در صورتی که اکثر مطالعات به بهبـود          

تعـداد  . کیفیت پارامترهاي باروري اسپرم محدود شده اسـت       
هـا در    اکـسیدانت معدودي از مطالعات در رابطه با نقش آنتی     

افزایش احتمـال بـارداري انجـام شـده اسـت کـه هـم تعـداد            
دست ه  ها محدود بوده است و هم نتایج ضد و نقیضی ب           نمونه

برخی از مطالعات حتی کاهش احتمال بـارداري        . آمده است 
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-57(انـد  ها را گـزارش داده     در نتیجه مصرف آنتی اکسیدانت    
53(.  

  بحث 
ترس اکـسیداتیو   شواهد فراوانی بر نقش جدي اسـ      

در ناباروري مردان داللت دارند که این امـر بایـد در بررسـی     
علل ناباروري مردان و مراحل درمان آنها مورد توجه بیشتري   

هـاي آزاد را در      مطالعات، سـطح بـاالي رادیکـال      . قرار گیرد 
هر چند کـه   .)8(اند  درصد مردان نابارور گزارش داده    40-25

بررسی نابـاروري مـردان رایـج      بررسی استرس اکسیداتیو در     
هـاي آزاد در مـایع       گیـري سـطح رادیکـال      ، انـدازه  باشـد  مین

پالسماي سمینال یکی از مواردي است که برخی از مطالعات  
بـر همـین اسـاس، اسـتفاده از آنتـی      . )18(بر آن تاکیـد دارنـد    

ــسیدانت ــرح     اک ــردان مط ــاروري در م ــان ناب ــت درم ــا جه ه
 عمومی در رابطه با نوع،      در حال حاضر یک اجماع    . باشد می

هـا جهـت     مدت زمان استفاده و دوز مصرفی آنتی اکسیدانت       
این امـر نیازمنـد مطالعـات       . درمان مردان نابارور وجود ندارد    

 بـا توجـه بـه توسـعه روزافـزون           چنـین  هم. )57(باشد میبیشتر  
ــی  روش ــاروري، نگران ــرات مخــرب   هــاي کمــک ب ــا از اث ه

یکـی از   .  آنها وجود دارد   استرس اکسیداتیو در نتیجه بخشی    
موارد مطرح در این زمینه افزودن آنتی اکسیدانت بـه محـیط         

 کـه ممکـن اسـت بتوانـد از        باشـد  مـی هـا    آماده سازي اسـپرم   
ــیب ــر روي آنهــا      آس ــسیداتیو ب ــترس اک ــی از اس ــاي ناش ه

  .)18(بکاهد
 

  نتیجه گیري
 باعث ایجاد آسـیب در  تواند میاسترس اکسیداتیو  

جه کاهش احتمال بارداري در شرایط طبیعی ها و در نتی    اسپرم
  .هاي کمک باروري گردد و نیز در روش
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