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Abstract 

Background: Aluminum, as an environmental pollutant, has destructive effects by inducing 
oxidative stress on male reproductive system and sperm. Silymarin, an effective substance extracted 
from Silybum marianum, is a potent antioxidant which inhibits oxidative stress. Because of toxic 
effects of aluminum and the antioxidant role of silymarin, this study was performed to investigate if 
silymarin can prevent the adverse effects of aluminum chloride on plasma membrane integrity and 
acrosome integrity in ram sperm.  

Materials and Methods:  In this experimental study, epididymal spermatozoa from Farahani's 
ram are divided into five groups: sperm at 0 hour, sperm at 180 minutes (control), sperm treated with 
aluminum chloride (0.5mM) for 180 minutes, sperm treated with silymarin (0.5μM) + aluminum 
chloride (0.5μM) for 180 minutes and sperm treated with silymarin (0.5μM) for 180 minutes. To 
evaluate sperm plasma membrane integrity and sperm acrosome integrity, propidium iodide-Hoechst 
and comassie brilliant blue staining were used, respectively. The results were analyzed using one-way 
ANOVA and p<0.05 was considered as significant level. 

Results:  The percentage of sperm plasma membrane integrity and acrosome integrity were 
significantly decreased in aluminum chloride group compared to the control. The simultaneous use of 
silymarin+aluminum chloride could significantly compensate the adverse effects of aluminum chloride 
on the sperm plasma membrane integrity and acrosome integrity compared to aluminum chloride. 

Conclusion: Aluminum chloride induces toxic effect on ram sperm plasma membrane 
integrity and acrosome integrity and silymarin is able to compensate the adverse effect this pollutant 
on these parameters.  
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  چکیده
 بر اکسیداتیو استرس القا طریق از مخربی اثرات است قادر محیطی زیست آالینده یک عنوان به آلومینیوم :هدف و زمینه

 آنتی یک عنوان  به تواند می و است مریم خار گیاه عصاره موثره ماده سیلیمارین .نماید اعمال اسپرم و نر مثل تولید دستگاه
 این سیلیمارین، اکسیدانتی آنتی نقش و آلومینیوم سمی اثرات به توجه با .کند مهار را اکسیداتیو استرس قوي اکسیدانت

 تمامیت و پالسمایی غشاي تمامیت بر آلومینیوم مخرب اثرات مهار جهت سیلیمارین قابلیت بررسی هدف با پژوهش
  .گرفت انجام قوچ اسپرم آکروزوم

 صفر، لحظه هاي اسپرم گروه پنج به فراهانی قوچ دیدیمی اپی هاي اسپرم تجربی، عهمطال این در :ها روش و مواد
 ،دقیقه 180 مدت  به )موالر میلی 5/0( کلراید آلومینیوم با شده تیمار هاي اسپرم ،)کنترل( دقیقه 180 لحظه هاي اسپرم
 و دقیقه 180 مدت  به )موالر میکرو 5/0(رینسیلیما  و)موالر میکرو 5/0( کلراید آلومینیوم با توام شده تیمار هاي اسپرم
 و غشا تمامیت بررسی براي .شدند تقسیم دقیقه 180 مدت  به ) میکرو و موالر5/0 (سیلیمارین با شده تیمار هاي اسپرم

 .شد استفاده بلو برلیانت کوماسی و آیوداید پروپیدیوم-هوخست زمان هم آمیزي رنگ از ترتیب به اسپرم، آکروزوم تمامیت
 نظر در p>05/0 برابر با داري معنی سطح و گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد طرفه یک واریانس آنالیز طریق از ها داده

  .شد گرفته
 طور به کلراید آلومینیوم با شده تیمار گروه در اسپرم آکروزوم تمامیت و پالسمایی غشاي تمامیت درصد :ها یافته
 به اثرات این که شد موجب کلراید آلومینیوم و سیلیمارین مشترك کاربرد .یافت کاهش کنترل گروه به نسبت داري معنی

   .شود جبران کلراید آلومینیوم با شده تیمار گروه با مقایسه در داري معنی طور 
 و رددا مخرب اثر قوچ اسپرم آکروزوم تمامیت و پالسمایی غشاي تمامیت روي بر کلراید آلومینیوم :گیري نتیجه

  .نماید جبران را پارامترها این روي بر آالینده این سمی اثرات است قادر سیلیمارین
  اسپرم سیلیمارین، پالسمایی، غشاي  آکروزوم، آلومینیوم، :کلیدي واژگان
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  مقدمه
 وجود زمین پوسته رد طبیعی طور به که آلومینیوم

 سمی عنصري و محیطی زیست آالینده یک عنوان  به دارد
 در موجود آلومینیوم مقدار .)1(شود می محسوب انسان براي

 در روزانه است ممکن افراد و است زیاد صنعتی مناطق
 از .)2(دنگیر قرار آلومینیوم گرم میلی 2/0 حدود معرض
 مواد بهداشتی، و یآرایش مواد داروها، در آلومینیوم طرفی،
 حاکی شواهد .)4 ،3(دارد وجود شده تصفیه آب و غذایی

 موجود آلومینیوم مقدار آب، تصفیه روند از پس که است
 بدین .)5(یابد می افزایش درصد 5/0 تا 4/0 حدود در آن در

 هوا، آب، طریق از اي فزاینده طور  به دام و انسان ترتیب
 این معرض در ... و غذا افزودنی مواد دارویی، مواد صنعت،

 آلومینیوم تسمی اثر بر دال شواهدي .)1(گیرند می قرار عنصر
 و )2(استخوان و ادراري دستگاه ،)6(عصبی سیستم روي

 .دارد وجود )7(اسپرماتوژنز در دخیل هاي هورمون در اختالل
 نقش و )8(داشته باروري در یئسو اثرات چنین هم آلومینیوم

 رسیده اثبات به مرد تناسلی دستگاه اختالالت بروز در آن
 آلومینیوم که است شده مشخص خصوص این در .است
 و )9(حیات قابلیت اسپرم، تحرك و تعداد کاهش باعث

 که است داده نشان مطالعات .)10(شود می ها اسپرم تحرك
 عمدتا حیوان و انسان در سمیت ایجاد در آلومینیوم توانایی

 اکسیژن هاي گونه تولید رد آلومینیوم توانایی علت  به
 چنین هم و آزاد هاي رادیکال سایر و (ROS) گر واکنش
 مثل هایی اندام در اکسیدانتی آنتی دفاع سیستم تضعیف

 سمی اثرات به توجه با .)9(است مغز و ریه کبد، بیضه،
 اکسیداتیو، استرس القا در آن محوري نقش و آلومینیوم
 خصوص به و ها اکسیدانت آنتی از استفاده استراتژي

 با تواند می دارویی گیاهان از شده گرفته هاي اکسیدانت آنتی
 بدن اکسیدانتی آنتی دفاع سیستم ظرفیت افزایش هدف
 مهار و آزاد هاي رادیکال جاروب به کمک جهت در گامی

 راه تواند می احتماال امر این .اشدب بدن در اکسیداتیو استرس
 ناباروري روند از جلوگیري براي مناسبی پیشنهادي حل

   .باشد صنعتی جوامع در خصوص به
 ماده عنوان  به که است فالونوئیدي ،سیلیمارین

 Silybum) مریم خار یا ماریتیغال گیاه عصاره موثر

marianum) دارویی اثرات و )11(است شده شناخته 
 سرطانی ضد و التهابی ضد خاصیت جمله از متعددي

 آنتی یک عنوان  به یلیمارینس این، بر عالوه .)13 ،12(دارد
 درون گلوتاتیون مقدار کننده تنظیم ،)11(قوي اکسیدانت

 ساختمان .)14(است مطرح سلولی غشا کننده تثبیت و سلولی
 هاي حلقه از یکی روي بر متوکسی گروه همراه به فنلی پلی

 داده افزایش را سیلیمارین اکسیدانتی آنتی خاصیت آن فنلی
  .)15(است

 آزمایش در منی سنتی و کلینیکی لیزآنا چه اگر
 براي )اسپرم مورفولوژي و تحرك تعداد،( اسپرمیوگرام

 این با است، مهم مذکر جنس باروري پتانسیل سنجش
 دنده می نشان که دارند وجود متعددي هاي گزارش وجود،

 اساسی فاکتورهاي آکروزوم تمامیت چنین هم و غشا تمامیت
 جا آن از .)16(هستند آن ريبارو تضمین و اسپرم سالمت در
 براي آن عملکردي صالحیت و پالسمایی غشاي تمامیت که

 واکنش تخمک، به اتصال یابی، ظرفیت اسپرم، متابولیسم
 از است، ضروري تخمک به نفوذ نهایت در و آکروزومی

 تواند می پالسمایی غشاي مشخصات ارزیابی رو این
 توانایی و پرماس سالمت بینی پیش براي را مفیدي اطالعات

  .نماید ارائه آن باروري
 و مثل تولید بر آلومینیوم مخرب اثرات به توجه با

 یک عنوان  به سیلیمارین نقش چنین هم و باروري
 قابلیت بررسی هدف با مطالعه این قوي، اکسیدانت آنتی

 بر کلراید آلومینیوم مخرب اثرات مهار جهت سیلیمارین
 صورت فراهانی قوچ آکروزوم تمامیت و غشا تمامیت
  .گرفت

  
  ها روش و مواد

  ها اسپرم تیمار و بندي گروه سازي، آماده
 بالغ فراهانی قوچ هاي بیضه تجربی، تحقیق این در

 به یخ مجاورت در اراك، کشتارگاه در ذبح از بعد بالفاصله
 به .ندشد داده انتقال شناسی زیست تحقیقاتی آزمایشگاه

 دیدیم اپی دمی ناحیه در رشب چند اسپرم، آوري جمع منظور 
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 محیط حاوي سرنگ وسیله  به ها اسپرم سپس و گردید ایجاد
 فالکون یک داخل )انسان رحم لوله مایه( HTF کشت

 تحرك قابلیت و غلظت پارامترهاي ابتدا .شدند استریل
 اسپرم کیفیت لحاظ از اولیه اطالعات تا ندشد تعیین اسپرم
 و تعداد نظر از که اسپرمی هاي نمونه سپس .گردد کسب

 درجه 37 انکوباتور در داشتند، یباالی کیفیت تحرك
 قابلیت بررسی و اسپرم شمارش .گرفتند قرار گراد سانتی

 جهانی بهداشت سازمان دستورالعمل اساس بر اسپرم تحرك
(WHO))17( شمارش از بعد اسپرم هاي نمونه .گرفت انجام 

 که طوري به ،ندشد تفکیک جداگانه اپندورف هاي لوله در
 سپس .دوب کشت محیط در اسپرم 5×106حاوي لوله هر

 پنج به کشت محیط و اسپرم سوسپانسیون حاوي هاي لوله
 هاي اسپرم -1 :شدند تقسیم )گروه هر براي n=6( گروه
 -3 ،)کنترل( دقیقه 180 لحظه هاي اسپرم -2 صفر، لحظه
 به والرم میلی5/0( کلراید آلومینیوم با شده تیمار هاي اسپرم

 سیلیمارین با توام شده تیمار هاي اسپرم -4 ،)دقیقه 180 مدت  
 مدت  به موالر میلی5/0 کلراید آلومینیوم و میکروموالر 5/0

 با تیمار از قبل دقیقه 15 سیلیمارین( دقیقه 180
 شده تیمار هاي اسپرم -5 و )شد برده کار به کلراید آلومینیوم

 هاي لوله .دقیقه 180 مدت  به موالر میکرو 5/0 سیلیمارین با
 محیط در تیمار زمان مدت طی اسپرم هاي نمونه حاوي
 37 حرارت درجه با CO2 حاوي انکوباتور در و کشت
  .شدند داري نگه گراد  سانتی درجه

 براي :پالسمایی غشاي تمامیت ارزیابی
 آمیزي رنگ از اسپرم پالسمایی غشاي تمامیت ارزیابی

 استفاده آیوداید پروپیدیوم و هوخست شامل فلورسنت
 محلول حاوي هاي لوله از یک هر به ،خالصه طور به .)18(شد

 میکرولیتر پنج گانه، پنج هاي گروه کشت محیط در اسپرم
 )آمریکا سیگما، لیتر، میلی بر گرم میکرو 5( هوخست محلول
 37 انکوباتور در دقیقه 15 مدت  به ها لوله .گردید اضافه
 از میکرولیتر 5 سپس .ندشد داري گهن گراد سانتی درجه

 سیگما، لیتر، میلی بر میکروگرم 5( آیوداید پروپیدیوم محلول
 در دقیقه پنج مدت  به و اضافه اسپرم محلول به )آمریکا

 20 آن از پس .شد داري نگه گراد سانتی درجه 37 انکوباتور

 المل با و منتقل الم روي بر اسپرم محلول از میکرولیتر
 فلورسانس میکروسکوپ طریق از سپس .شد پوشانده

 و مناسب فیلتر با دوربین به مجهز )ژاپن وس،پالیم(
 درصد و شمارش اسپرم 100 حداقل ،1000× نمایی بزرگ
 این در               .شد محاسبه ناسالم و سالم غشا با هاي اسپرم
 علت به( آبی رنگ به سالم هاي اسپرم هسته ،آمیزي رنگ
 هسته و )پالسمایی غشاي از آیوداید یدیومپروپ نفوذ عدم

 آبی-قرمز رنگ به دیده آسیب پالسمایی غشاي با هاي اسپرم
  .نددش  مشاهده

 ارزیابی منظور  به :آکروزوم تمامیت ارزیابی
 مورد بلو برلیانت کوماسی آمیزي رنگ ،آکروزوم تمامیت
 از میکرولیتر 10 که ترتیب بدین .)19(گرفت قرار استفاده
 روي گانه پنج هاي گروه کشت محیط در اسپرم نسونسوسپا

 ها گسترش سپس .شد تهیه گسترش آن از و گرفت قرار الم
 دقیقه در فسفات 15 مدت به درصد 5 پارافرمالدئید محلول با

 با شستشو از پس ها الم .ندشد تثبیت (PBS) دربافر سالین 
 )آلمان مرك،( بلو برلیانت کوماسی درصد 25/0 محلول

 از بعد سپس، .شدند شستشو آب با سپس و آمیزي رنگ
 میکروسکوپ از استفاده با اسپرم 100 تعداد شدن، خشک

 درصد صورت  به و شمارش 1000× نمایی بزرگ با نوري
 آبی رنگ به سالم آکروزوم آمیزي، رنگ این در .شد بیان

 داده واکنش یا دیده صدمه آکروزوم که حالی در ،است
   .ماند می رنگ بی

 به حاصل هاي داده :ها داده آماري لیلتح
 آزمون طریق از و شدند بیان معیار انحراف±میانگین صورت 

 .ندگرفت قرار آماري تحلیل و تجزیه مورد طرفه یک آنواي
 و گردید استفاده توکی تست از ها میانگین مقایسه براي

 گرفته نظر در دار معنی p>05/0 سطح در ها میانگین تفاوت
                                         .شد
  

  ها یافته
 درصد :پالسمایی غشاي تمامیت ارزیابی

 با شده تیمار هاي گروه در اسپرم پالسمایی غشاي تمامیت
 لحظه صفر، غلظت( کنترل گروه به نسبت کلراید آلومینیوم



                                حمیدرضا مومنی و همکاران                                           ...اثر سیلیمارین بر غشاي پالسمایی و آکروزوم اسپرم هاي تیمار شده 

  75                                                                                                          1394 تیر ،4 شماره ، هیجدهمسال اراك، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله

 .یافت کاهش )p>001/0( داري معنی طور به )دقیقه 180
 را اثر این کلراید لومینیومآ و سیلیمارین مشترك کاربرد
 طور به کلراید آلومینیوم با شده تیمار گروه به نسبت
 .درک جبران کنترل گروه حد تا )p>001/0(داري معنی

  به میکروموالر 5/0( تنهایی به سیلیمارین کاربرد چنین هم
 غشاي تمامیت درصد تا شد موجب )دقیقه 180 مدت

 طور به کنترل گروه به نسبت اسپرم پالسمایی
 این ).1 شکل ،1 نمودار( .یابد افزایش )p>05/0(داري معنی

 از پس ها اسپرم انکوباسیون که دهد می نشان چنین هم نمودار
 )p>05/0(دار معنی کاهش موجب )کنترل( دقیقه 180

 زمانی لحظه به نسبت اسپرم پالسمایی غشاي تمامیت درصد
  .است شده صفر

 

  
 قوچ اسپرم پالسمایی غشاي یتتمام درصد ارزیابی .1 نمودار

 از کلراید آلومینیوم و سیلیمارین با شده تیمار هاي گروه در
 مقادیر .آیوداید پروپیدیوم و هوخست آمیزي نگر طریق

 هاي میانگین .است شده ارائه معیار انحراف±میانگین صورت به
 یکدیگر به نسبت دار معنی تفاوت داراي مختلف، هاي حرف کد با

 هر براي  n=6 توکی، تست طرفه، یک واریانس آنالیز( باشند می
  ))p>05/0( گروه،
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 در قوچ اسپرم پالسمایی غشاي تمامیت ارزیابی .1 شکل
 طریق از کلراید  آلومینیوم و سیلیمارین با شده تیمار هاي گروه
 لحظه هاي اسپرم )1 .آیوداید  پروپیدیوم و هوخست آمیزي رنگ
 )3 ،)دقیقه 081 صفر، غلظت( کنترل گروه هاي اسپرم )2 ،صفر

 مدت به موالر میلی 5/0 کلراید آلومینیوم با شده تیمار هاي اسپرم
 5/0 سیلیمارین با شده تیمار هاي اسپرم )4 ،دقیقه 180

 180 مدت به موالر میلی 5/0 کلراید آلومینیوم + میکروموالر
 میکروموالر 5/0 سیلیمارین با شده تیمار هاي اسپرم )5 ،دقیقه

 هاي اسپرم هسته :a .1000× بزرگنمایی .دقیقه 180 مدت به
 و کرده جذب را هوخست رنگ سالم، پالسمایی غشاي با زنده
 عالوه دیده،  آسیب پالسمایی غشاي با مرده اسپرم :b شده آبی
  .است کرده جذب نیز را آیوداید  پروپیدیوم رنگ هوخست، بر

  
 تمامیت صددر :آکروزوم تمامیت ارزیابی

 به نسبت کلراید آلومینیوم با شده تیمار گروه در آکروزوم
 .یافت کاهش )p>05/0( داري معنی طور به کنترل گروه

 این توانست کلراید آلومینیوم و سیلیمارین مشترك کاربرد
 5/0 کلراید آلومینیوم با شده تیمار گروه به نسبت را اثر

 کنترل گروه حد تا )p>05/0( داري معنی طور به موالر میلی
 نشان چنین هم نمودار این                                                                                                                                                                                                                                                   ).2 شکل ،2 نمودار( کند جبران

 غلظت( دقیقه 180 از پس ها اسپرم انکوباسیون که دهد می
 آکروزوم تمامیت درصد در اي مالحظه قابل تغییر )صفر

 .است نکرده ایجاد صفر زمانی لحظه به نسبت

  
 در قوچ اسپرم آکروزوم تمامیت درصد ارزیابی .2نمودار
 طریق از کلراید  آلومینیوم و سیلیمارین با شده تیمار يها گروه
 ± میانگین صورت به مقادیر .بلو برلیانت کوماسی آمیزي رنگ

 هاي حرف کد با هاي میانگین .است شده ارائه معیار انحراف
 باشند می یکدیگر به نسبت يدار معنی تفاوت داراي مختلف،

 گروه، هر يبرا n=6 توکی تست طرفه، یک واریانس آنالیز(
)05/0<p((  
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 تیمار هاي گروه در قوچ اسپرم آکروزوم تمامیت ارزیابی .2 شکل
 آمیزي رنگ طریق از کلراید آلومینیوم و سیلیمارین با شده

 هاي اسپرم )2 ،صفر لحظه هاي اسپرم )1 .بلو برلیانت کوماسی
 تیمار هاي اسپرم )3 ،)دقیقه 180، صفر غلظت( کنترل گروه
 )4 ،دقیقه 180 مدت به موالر میلی 5/0 کلراید  آلومینیوم با شده

  آلومینیوم  ومیکروموالر 5/0 سیلیمارین با شده تیمار هاي اسپرم
 تیمار هاي اسپرم )5 ،دقیقه 180 مدت به موالر میلی 5/0 کلراید

 :a .دقیقه 180 مدت به میکروموالر 5/0 سیلیمارین با شده
  1000× نمایی بزرگ دیده، صدمه ومآکروز :b سالم آکروزوم

  بحث
 آلومینیوم سمی اثرات گر بیان پژوهش این نتایج

 آکروزوم تمامیت و پالسمایی غشا تمامیت روي بر کلراید
 توانست سیلیمارین و بود فراهانی قوچ دیدیمی اپی هاي اسپرم
 اسپرم پارامترهاي این روي بر را آالینده این آور زیان اثرات
   .کند جبران

 با که است ساختمانی اسپرم پالسمایی غشاي
 آکروزومی واکنش تحرك، قابلیت جمله از مهم فرایندهاي

 هستند حیاتی موفق لقاح براي که تخمک با اسپرم الحاق و
 تولید با محیطی زیست هاي آالینده .باشد می مرتبط

 مهمی عوامل از یکی اکسیداتیو استرس و آزاد هاي رادیکال
 عملکرد تضعیف  خصوصدر ها آن نقش اًاخیر که هستند
  .است گرفته قرار توجه مورد آن ناباروري رو این از و اسپرم

 تمامیت درصد که داد نشان پژوهش این نتایج
 با شده تیمار هاي اسپرم آکروزوم و پالسمایی غشاي

 داري معنی کاهش کنترل گروه به نسبت کلراید آلومینیوم
 چه با ینیومآلوم که نیست مشخص دقیقاً .یافت

 پارامترهاي این در اختالل به منجر )هایی( مکانیسم
 واکنش که این به توجه با .است شده اسپرم عملکردي

 غشا الحاق با که است غشایی فرایند یک آکروزومی
 گیرد، می صورت اسپرم پالسمایی غشا و آکروزوم خارجی

 واکنش بتوان که است منطقی حاضر پژوهش در این بنابر
 غشاي تمامیت در اختالل چنین هم و طبیعی غیر میآکروزو

 در را کلراید آلومینیوم طریق از شده القا اسپرم پالسمایی
  .داد نسبت اسپرم غشا عملکرد و ساختمانی ضعف به مجموع

 اشباع غیر چرب اسیدهاي وجود دلیل  به اسپرم
 هاي شوك برابر در خود پالسمایی غشاي در فراوان

 این پراکسیداسیون .)20(است پذیر یبآس بسیار اکسیداتیو
 و آنزیم فعالیت کاهش و ساختمان تخریب موجب لیپیدها
 حاوي اسپرم چه اگر .)21(شود می غشا یونی هاي کانال
 کاتاالز، مثل سیتوپالسمی اکسیدانتی آنتی هاي آنزیم

 دفاع سامانه به متعلق دیسموتاز سوپراکسید و گلوتاتیون
 بودن اندك دلیل  به ،حال این با باشد، می اکسیدانتی آنتی

 این از و بوده کم نسبتا ها آنزیم این مقدار اسپرم، سیتوپالسم
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 غلظت .)22(سازد می محدود را اسپرم حفاظتی سامانه رو
 واکنش و یابی ظرفیت اسپرم، بلوغ براي ROS فیزیولوژیک

 اندك افزایش اگرچه .)23(است ضروري آن آکروزومی
ROS اثر بی اسپرم اکسیدانتی آنتی دفاع هسامان وسیله  به 

 با نماید، می محافظت اسپرم به اکسیداتیو آسیب از و شود می
 مختل را سامانه این ROS زیاد مقدار تولید وجود این
  .)24(شود می اکسیداتیو استرس موجب و کند می

 استرس القا با است قادر آلومینیوم که جا آن از
 هاي رادیکال افزایش رد را خود مخرب اثرات اکسیداتیو

 بدین ،)25(نماید اعمال لیپیدي پراکسیداسیون ایجاد و آزاد
 در شده ایجاد اختالالت که گردد می مفروض ترتیب

 هاي اسپرم آکروزومی واکنش و پالسمایی غشاي تمامیت
 این مخرب اثرات به احتماالً کلراید آلومینیوم با شده تیمار

 نوبه به که است مربوط واکسیداتی استرس القا در آالینده
 موجب ROS جمله از آزاد هاي رادیکال افزایش با خود

 هاي اکسیدانت آنتی ظرفیت کاهش و لیپید پراکسیداسیون
 پژوهش این در که این به توجه با .است شده اسپرم

 چنین هم و )26(قوي اکسیدانتی آنتی خواص با سیلیمارین
 آلومینیوم مخرب اثرات توانست )27(غشا کننده تثبیت

 خنثی اسپرم آکروزومی واکنش و غشا تمامیت بر را کلراید
 القا مکانیسم با کلراید آلومینیوم عملکرد احتمال نماید،

 هاي شاخص سنجش .گیرد می قوت اکسیداتیو استرس
 هاي آنزیم گیري اندازه چنین هم و لیپیدي پراکسیداسیون

 با شده تیمار هاي گروه در اسپرم اکسیدانتی آنتی دفاع سامانه
 تشخیص منظور به تواند می سیلیمارین و کلراید آلومینیوم

  .گیرد قرار نظر مد آتی هاي پژوهش در احتماالت این
 اگزوسیتوز فرایند یک ،آکروزومی واکنش

 آن گر بیان مختلف مطالعات .)28(باشد می کلسیم به وابسته
 نقش سلولی روند کلسیم افزایش در آلومینیوم که است
 واکنش القا که دارد وجود احتمال این بنابراین .)29(دارد

 کلراید آلومینیوم طریق از طبیعی غیر و زودرس آکروزومی
 یون طبیعی غیر افزایش رب آالینده این تاثیر اي واسطه به

 غلظت گیري اندازه .باشد گرفته صورت اسپرم در کلسیم
 آلومینیوم معرض در هاي اسپرم در یون این سلولی روند

  .است احتمال این گر وشنر
 قبلی نتایج با که پژوهش این نتایج

 سه از بعد اسپرم انکوباسیون که داد نشان )30(راستاست هم
 پالسمایی غشاي تمامیت دار معنی کاهش موجب ساعت
 از ناشی است ممکن اثر این .شود می کنترل گروه به نسبت

 غشاي تمامیت دار معنی افزایش .)30(باشد ROS افزایش
 کنترل گروه به نسبت تنهایی به سیلیمارین گروه در پالسمایی

 با سیلیمارین که باشد ادعا این بر گواهی تواند می خود
 اکسیدانتی آنتی ظرفیت خود اکسیدانتی آنتی خاصیت

 موجب طریق این از احتماال و داده افزایش را ها اسپرم
  .است شده غشا تثبیت افزایش

  
  گیري نتیجه

 کلراید آلومینیوم که داد نشان حاضر مطالعه نتایج
 را قوچ اسپرم آکروزوم تمامیت و پالسمایی غشاي تمامیت
 مخرب اثرات تواند می سیلیمارین و دده می کاهش

  .نماید جبران را مذکور پارامترهاي روي بر کلراید آلومینیوم
  

  قدردانی و تشکر
 خانم سرکار زحمات از نویسندگان وسیله بدین

 فیزیولوژي آزمایشگاه ارشد کارشناس اسکندري نجمه
  .دارند را سپاسگزاري و تشکر کمال اراك دانشگاه جانوري
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