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چکیده

گيری از بارداری  روش پيشهر گونه سال در صورت عدم استفاده از  یکدر مدت حداقل  یجنس ی به دنبال داشتن رابطه یبه عنوان عدم باردار ینابارور مقدمه:
با کاهش سطح  یدهند که نابارور یباشد. مطالعات نشان م یآن مربوط به مردان م موارددرصد از  41-11کرده است که  يررا درگ يادرصد از افراد دن 7۱شود و  تعریف می

 .و بهبود آن شود یبارورم نایتواند باعث کاهش عال یم ،مکمل آن یافتهمراه است و در ينالسم یعدر سرم و ما يوتنک

 دریافت اثر با مرتبط ی شده انجام مطالعات. باشد می ناباروری و کيوتن ی رابطه بررسی برای گرفته انجام های پژوهش بر مروری حاضر، ی مطالعه انجام از هدف ها: روش
 ،Coenzyme Q10 های واژه کليد با 4111-4171 های سال ينب Google Scholar و PubMed، Scopus، ISI های پایگاه از مردان ناباروری بر کيوتن مکمل

Ubiquinol-10، Infertility، Male Infertility، Male fertility problems، Semen parameters، Sexual dysfunction گرفتند قرار بررسی مورد. 

 یبتخر کاهش ين،و همچن شتو حرکت دا شناسی ریختاسپرم از جمله غلظت،  ياتبر خصوص یاثر مثبت يوتنمکمل ک ينی،بال ییکارآزما مطالعات يشتردر ب ها: یافته
DNA نسبت به قبل از مداخله  يدانیاکس یتام آنت يتظرف ،طور ينو هم یسموتازد يدکاتاالز و سوپراکس يدانیاکس یآنت یها یمسطح آنز ين،. همچنداشت همراه به را

 .نکردند یافتاسپرم  ياتبر خصوص يوتناز مکمل ک یدار یالعات اثر معنمط یبرخ ،وجود ینداشت. با ا یدار یمعن یشافزا

 شده اثبات اکسيدانی آنتی های  آنزیم و اکسيدانی آنتی ظرفيت ،DNA آسيب اسپرمی، پارامترهای روی بر کيوتن مکمل مثبت تأثير مطالعات، بيشتر در گیری: نتیجه
 .است الزم زمينه این در بيشتری کارآزمایی مطالعات انجام مطالعات، بودن کم دليل به اما است،

 فيزیولوژیک یاختالالت جنس ،اسپرم مردان، ،ینابارور ی،بارور، 71 ينولکوئ یوبی يوتن،ک یمکوآنز واژگان کلیدی:
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 مقدمه
ب ه د د     یجنس   ی به دنبال داشتن رابطه یبه عنوان عدم باردار ی،نابارور

روش  یچش ر  ه ه د رد ا         ی ن ش ود، ب ا ا   ید یفتعر یشترب یاداه و  ۲۱
 . وج    ود (۲-۱)اس    ت اده ن    رده باش    د   یا  ب    اردار یریجل   و  

دط ر    یدش ل بزرگ بهداشت یکرا به عنوان  ینابارور، نابارور یلیوند ۰۸
 باش د ه ه    یدرص د د    ۲۱ح دود   ی ا در دن ینابارور یوع. ش(3)هرده است 

درص د   ۱/۱-۲۱ ی،طور هل   ه. باستد ا  آن دربو  به دردان درص ۰۸-۱۸
 یس ه  آن ب ه هش ور ا    یش ترین و ب (4)باش ند   ینابارور د یاا  دردان در دن

. ب ا توج ه ب ه    (۱)باش د   یدربو  د یاو استرال یشرق یپاارو ی،درهز یاروپا
ب ا   ؛دت او  اس ت  یراندر دناطق دختلف ا ینابارور یوعش ،آدار اعالم شده

درصد برآورد ش ده اس ت    ۹/۲۸ یراندر ا یهل نابارور یانگیند ،وجود ینا
 (۰)درص د   34و  (۰)درص د   ۱۸ ،دختل ف  ی  ا  هه بر اساس  زارش (6)

ش ادل   ی  اار ب ر ناب ارور   یرثأباش د. عواد ل ت   یدربو  به عوادل دردانه د  
و عواد  ل  یگارو س   ی   ا، د  واد س    ه    دانن  د آد  ت ح  ی ، دی  کژنت
 یتواند دنج ر ب ه ناب ارور    یهه د یگر. ا  عوادل د(۹)باشند  ید یزیولوژی ید

 ی،دن   یعد ا  ی ا ع ونت ی،اندام تناسل ی ا یبتوان به آس ید ،در دردان شود
 یانسداد دج ار  ی وسل،وار ی ه،ض  یو غدد تناسل یتناسل ی ا، دجار یضهب

دص ر  ال  ل    یپتورهیدیس ،هر یک،و دتابول یناندوهر ی ا ی اریب ی،تناسل

ا  دطالع ا    یادیتعداد   ین،.   چن(۱، ۲۸-۲۲)اشاره هرد  یدردان ی یو ش
 ه( را ب  ROS) Reactive oxygen speciesو  یداتیواسترس اهس   ی ادزا

هنن د   ید یانب ینابارور یشردتثر در پؤد یزیولوژی یا  عوادل د ی یعنوان 
. ت  ام  (۲۱)دانن د   یثر د  ؤا  آن د   یری  ا را در جل و  یداناهس یو نق  آنت
و غلظ ت   شناس ی  ریخ ت در حره ت،   یی ر باعث تغ یثر به نحوؤعوادل د
 .(۹)باشد  ید یصقابل تشخ ی آ دا یقشوند هه ا  طر یاسپرم د

دوج   ود و ده     در  یا  اج   زا ی    ی ی   وتن،ه ی ه   وآنز
 ینآدن   و  ی   دو تول یتوهن   دریدر د یداتیواهس    یالس   یوندس ر
ب دن   یداخل سلول ی در دح ی هوآنز ین. ا(۲3) استدس ا   تری
 ی رو ین ده   در س اخت ان آن ت   یا  اج زا  ی  ی د و وش دی یدتول
 یهو ش ب  یت ادینی ش به و  ی ب تره ی ک  ی ،هوآنز ین. ا(۲4)باشد  ید
 ی ن ا شناخته ش ده اس ت.   یولوژی یسه ع ل رد ب یدارا و K یتادینو

 ت   ری دس    ا    ینآدن   و  ی   دتول ی باع   ث اد   زا  ی   ب،تره
(Adenosine triphosphate یا ATPدر د ) ،نق     یدارا یتوهن دری
با توجه  .(۲۱)شود  ید یغشای سلول یداریپا ی و ادزا یدانیاهس یآنت
ای ن ه وآنزی  ب رای اد راد دب تال ب ه        رود یاع  ال، احت  ال د     ینبه ا

 (، Parkinson's diseaseپارهینس ون )  ریبی  ا نظیر  یاختالال  عصب
    انتینگتون  ریبی   ا(، Alzheimer's diseaseآلزای   ر ) ریبی   ا
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(Huntington disease .و سردرد ای دیگرنی ه ک هننده باشد )
 Multiple ی  اری اند هه در اد راد دب تال ب ه ب    دهدطالعا  نشان دا

sclerosis (MSنیز دصر  این د  ل د )تواند دنجر به ه ا     ی
 ین،  چون استرس، خستگی و ادس رد ی ش ود.   چن     یعوارض
ش ناخته ش ده    یعروق   -یقلب   ی ا ی اریدر ب ی هوآنز یناثرا  ا
توان د در   یداده د   ینا ،دطالعا  ی. بر اساس برخ(۲6-۲۹)است 

دش  ال    یاب ت، د ینه،سرطان س   ید ،آس ، ا ی،عضالن یسترودید
 .(۲4)ثر واقع شود ؤدردان د یو نابارور یروئیدیت

 یط  ور هل   هو ب   Q10در ارتب  ا  ب  ا نق     ادیی  دطالع  ا   
انج ام ش ده    ی اار بر ناب ارور یرثأعادل ت یک ا به عنوان  یداناهس یآنت

 ی ب ا اد زا   Q10 ی د ن د ه وآنز   یا  دطالعا  نشان د   یاست. تعداد
 شناس ی  ریخ ت بهب ود حره ت و    ین،حج  و غلظت اس پرم و   چن   

 .(۱۸)باشد داشته  یبر نابارور یثرؤتواند نق  د ید ،اسپرم
Balercia اثر  یهه بر رو یا با دطالعه ،و    ارانQ10   یب ر ناب ارور 
توان د در بهب ود    ید   ی ،ه وآنز  ی ن هه ا یدندسر یجهنت ینبه ا ،دردان داشتند
و  ن ااد  س  ری  ی دطالع ه  ین،.   چن  (۱۲)ثر واقع ش ود  ؤ ا د حرهت اسپرم
را ب  ر غلظ  ت، حره  ت و    Q10 ی اث  را  دتب  ت ه  وآنز   ،     اران

 یجا  دطالع ا  نت ا   یبرخ   ،. در دقاب ل (۱۱)اسپرم نشان داد  شناسی ریخت
 .(۱3)اند  ن رده یداپ یبر نابارور ی هوآنز ینا  ا یو اثر اند دت او  داشته

 ،دطالع ه  ی ن دتناقض ا  دطالع ا ،   د  ا  انج ام ا    یجبا توجه به نتا
انج ام ش ده در    ینیبال ییخالصه هردن اطالعا  حاصل ا  دقاال  هارآ دا

 اهس یداتیو،  اس ترس  پارادتر  ای  روی ب ر  Q10 ی اثرهوآنز یرابطه با بررس
 باش د  دی نابارور دردان در DNA   چنین، و تعداد حرهت، شناسی، ریخت

 . یرند قرار دختل ی عوادل تأثیر تحت توانند دی پارادتر ا، این ا  یک  ر هه
 

 ها روش
 ی وتن د   ل ه  یاد ت ، دطالعا  انجام شده درتب  با اثر دریبه دنظور بررس
 و  PubMed ،Scopus ،ISI ی    ا یگ   اهد   ردان ا  پا یب   ر ناب   ارور 

Google Scholar   ی   ا واژه ی  دب  ا هل ۱۸۸۸-۱۸۲۰ ی   ا س  ال ینب  

Coenzyme Q10 ،Ubiquinol-10 ،Infertility ،Male infertility ، 

Male fertility problems ،Semen parameters، Sexual dysfunction 
  ه ل،  در. ش دند  استخراج ۲۹۹۸-۱۸۲۰  ای سال بین در شده دنتشر دطالعا 

 ت  راری  عل ت  ب ه  دقال ه  4۱  ا، آن ی دقایسه ا  پس هه شد یادت دقاله ۰۱
 و عن وان  بررس ی  ب ا  س پس، . ش دند   ااش ته  هن ار ( Duplication) بودن

 ق رار  ار ی ابی  دورد  ا آن دوضوعی ارتبا  دانده، باقی ی دقاله 33 ی چ یده
 دطالع  ا  ان  واع دی  ان ا . ش  دند خ  ارج د  رتب  غی  ر دطالع  ا  و  رد  ت
 دیگ ر  انواع و وارد دطالعه به بالینی هارآ دایی دطالعا  دق  شده، استخراج

. ش دند  خارج...  و دروری نگر،  اشته گر،ن آینده دقطعی، دطالعا  ج له ا 
  ردت ه  نظر در هیوتن هوآنزی  با یاری د  ل دطالعه، به ورود دعیار بنابراین،

 اد راد  در هی وتن  س ینال یا سردی سطو  بررسی به تنها هه دطالعاتی و شد
 عل ت  ب ه  دقال ه  ۰ دان ده،  ب اقی  ی دقاله 33 ا . شدند خارج بودند، پرداخته

 ا . ش دند   ااش ته  هن ار  نظ ر  د ورد  دوضوع با چ یده یا انعنو تطابق عدم
  ردتن د،  ق رار  دطالع ه  دورد دقیق طور به هه دانده باقی ی دقاله ۱۱ دج وع

 در و ش دند  خ ارج  دطالع ه  ا  خ روج  دعیار  ای  داشتن علت به دقاله ۲4
 بودن د،  نظ ر  د ورد  اطالع ا   و دناسب طراحی دارای هه دقاله ۲۲ نهایت،
 .(۲ جدول)  ردتند قرار تحلیل و تجزیه دورد و شدند انتخاب

 بحث
و  یدانیاهس   یآنت   یتب ا خاص    یبتره یک یوتن،ه ی هوآنز: یوتنه ی هوآنز
 ی ک  ی ،هوآنز ین. ا(۲۱)باشد  ید یتن س ی یره نج یا  اجزا ی ی ین،  چن

هب د و   یه،قلب، هل یاهو هبدن ب ی ا هه در سلول است یتادینیشبه و یبهتر
دش ار خ ون    ی،قلب   ی ا ی اریتواند در دقابله با ب یپان راس وجود دارد و د

 .  (۱۲)ثر باشد ؤد یگرد ی ا ی اریا  ب یاریو بس یو نابارور یابتباال، د
ب ر اس اس دطالع ا      یال ل   یردر هبد چرب غ یوتننق  ه ین،  چن

ب ا ب اال رد تن س ن و      ی وتن، ه ی . ه وآنز (33)اثبا  شده است  ییهارآ دا
 عاد ل  ی ب، تره ی ن . ا(34)ت داخل دارد   ین روه اس تات  یدارو ا ین،  چن

نق     یدارا یتوهن  دری،دس   ا  در د ت  ری ینآدن  و  ی  دتول ی د  زاا
 .(۲۱) باشد ید یغشای سلول یداریپا ی و ادزا یدانیاهس یآنت

و  یس لول  ید    یگنالرا در س ی هوآنز یناثر ا یردطالعا  اخ ین،  چن
 ی ن . اع  ال ا (3۱)ان د   ژن نش ان داده  ی ان ب ی تنظ   ی ق بدن ا  طر یس دتابول
 ی ن ا ییب ودن ب ه توان ا    یداناهس   یانرژی در سلول و آنت   یددر تول ی هوآنز
 Ubiquinon( و ی ا )د رم اح  Ubiquinol یندر تبادل دو ال ترون ب یبتره

 ی ن ا ی ش ناخته ش ده   ی عارضه ینتر ی. اصل(36)دارد  ی( بستگید)درم اهس
باش د. ب ه    یباال د   یدر صور  دصر  د  ا ی وارش ی ا عارضه یب،تره
 یان  دوژن آن در اث  ر برخ   ی  دو ه  ا   تول یینپ  ا ییغ  اا یاد  تدر ی  لدل
 ب ه  ی وتن، . د   ل ه (۲4)باش د   یبه دصر  د  ل د یا  ا و سن، ن ی اریب

 .(34)شود  ی رم در رو  دصر  د یلید ۲۸۸-3۸۸۸ یدر د  ا هطور ع د
ر چن د دس ته د ورد دطالع ه ق رار      د یدر ناب ارور  یبتره یناثر ا

 :شوند دی داده شر  ردته است هه در اداده 

 ا  ی   ی یداتیو،اس ترس اهس    :یدا ینبرر کارر  ککا  ررککیررن  اثر ک ک
 یاسپرد ی ا . سلول(3۰)باشد  ید یدر نابارور یلعوادل دخ ینتر یعشا
دع ال   ی  ا  باش ند.  ون ه   یاشباع دراوان د   یرچرب غ ید ایاس یدارا
 ا در یپی د ل یداس یون پراهس ی ق ا  طر یدپراهس   یدروژندانند   یاناهس
  ا و در   باع ث ه ا   حره ت اس پرم     ی،س لول  یو غشا یتوپالس س
ب ه   ی ز ن ی وتن ه ی . هوآنز(3۰)شوند  ید یر نابارورخط ی ادزا یجه،نت

 ا دانند  ی اریا  ب یاریبا بس یدحلول در چرب یداناهس یآنت یکعنوان 
 عص بی    ای  رش ته ، Neurodegenerative ی،عروق   -یقلب   ی  اری ب
(Neurovascularو ب )در ارتب  ا  اس  ت.ها    یع   ون ی   ا ی   اری
 اد راد  در یز ا نیپیدل یداسیونپراهس یری  اندا ه نشانگر، ۰ یزوپروستانا

نش ان   یداتیواهس  را در ها   اس ترس   یوتنه یارینابارور اثر د  ل 
 ی  قا  طر ی  وتنه ی ه  وآنز ،. ب  ر اس  اس دطالع  ا   (۱۰)داده اس  ت 

 اثر اار است. یداتیو ونا ون بر ها   استرس اهس ی ا یس د ان
اس ترس   در برابر ی یآنز یخ  دداع یناول وتا ،یس د یدهاتاال  و سوپراهس

د رد ناب ارور انج ام     4۰ یهه ب ر رو  یا . در دطالعه(۱۰)باشند  ید یداتیواهس
 ی باع ث اد زا   ، رم در رو  یلید ۱۸۸ یزانبه د یوتنه یاری ردت، د  ل 

نش ان داد   دطالع ه  ینشد. ا یس وتا د یدسوپراهسهاتاال  و  ی دو آنز یتدعال
ا   یاث ر  ی ،دو آنز ینا یتدعال یقا  طر یداتیوبهبود استرس اهس وجود باهه 
اسپرم دی ده   شناسی ریخت در بهبود حرهت و ی دو آنز ینا یتدعال ی ادزا

ه ا     ینب   ی گ ر رابط ه  ید ی   انن د دطالع ه   ،دطالعه ین. در ا(۱۰)نشد 
 رود و بهب ود  یس ط  آن ب اال د     یداتیوهه در اس ترس اهس    ۰ یزوپروستانا

 ب ودن  س وهور  دو .(۱۰، 3۹)اسپرم نشان داده شد  شناسی ریختحرهت و 
. (۱۰) آی د  د ی  حس اب  به دطالعه این قو  نقا  ج له ا  بودن تصاددیو 

 ه ا   در  یلدخ ی دو آنز ینسط  ا ی نشان داد هه ادزا یگرید ی دطالعه
  پ س ا   یادت ه بهب ود   یاس پرد  یپارادتر ا یداریباعث پا یداتیو،استرس اهس

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/67024989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/67026663
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68007246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/67579978
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کحاض کیکمطالعهکدرکب رریکمنردکینیبالک ارآزماییمطالعاتککیکخالصه.ک1جدولک

 ها یافته مداخله مدت مداخله گروه مطالعه سال چاپ یسندهنو
Balercia  با یمرد استنوزو اسپرم 22 2004 (24)و همکاران 

 ناشناخته علت
 در دار معنی تغییرعدم  وها  دار در حرکت اسپرم یمعن یشافزا در روز Q10 یمگرم مکمل کوآنز یلیم 400 ماه 6

 اسپرم شناسی ریخت و غلظت
Balercia  علت با یمرد استنوزو اسپرم 60 2009 (21)و همکاران 

 نفره 30در دو گروه  ناشناخته
 Q10گرم مکمل  یلیم 200: روزانه موردگروه  ماه 6

 متوسط ی یرهبا زنج یسیریدو گل یتین: لسشاهدگروه 
 داری معنی تغییر اما شد، دیده ها دار در حرکت اسپرم یمعن یشافزا
 .نشد یافت اسپرم شناسی  ریخت و غلظت در

مرد نابارور در دو گروه  194 2009 (25) نژاد سفری
 نفره 106

 در روز Q10گرم مکمل  یلیم 300: موردگروه  هفته 26
 نمادارو: شاهدگروه 

 و حرکت اسپرم شناسی ریختو تعداد و  یوتنک ینارتباط مثبت ب

 علت با یمرد با نابارور 2۸7 2012 (26) نژاد سفری
 ناشناخته

 و مداخلهماه  12
 گیری یپ ماه 12

 اکسیدانی آنتی فعالیتها و  اسپرم شناسی ریختغلظت، حرکت و  Q10 یمگرم مکمل کوآنز یلیم 600روزانه 
 24 پایان در اما ،(12)ماه  داشت داری معنی افزایش مداخله پایان در

 .نداشت داری معنی تغییر ماه،

مرد نابارور در دو گروه  22۸ 2012 (22)و همکاران  نژاد سفری
 نفره 114

 و مداخلههفته  26
 گیری یپ هفته 12

 در روز Q10گرم مکمل  یلیم 200: موردگروه 
 دارونما: شاهدگروه 

 در اکسیدانی آنتی فعالیتها و  اسپرم شناسی ریختتعداد، حرکت و 
 12 پایان در اما ،(26 ی )هفته داشت داری معنی افزایش مداخله پایان
 .نداشت داری معنی تغییر گیری یپ هفته

Abad  یتامینگرم و یلیم 60 یتین،کارن-گرم ال یلیم 1500د: ورگروه م ماه 3 مرد نابارور 20 2013 (27)و همکاران C ،20 
 200 ی،گرم رو یلیم E ،10 یتامینگرم و یلیم 10، یوتنگرم ک یلیم
 یتامینو یکروگرمم 1 یوم،سلن یگروگرمم 50 یدفولیک،اس یکروگرمم

B12 

استحکام و حفظ  DNAبه  یبو حرکت اسپرم، آس شناسی ریخت
DNA تغییر)غلظت(  اسپرم کل تعداد اما داشت، یدار یبهبود معن 

 .نداشت داری معنی

 یمرد دچار استنوزو اسپرم 47 2014 (2۸)و همکاران  نجارزاده
 شاهد( و 23) ورددر گروه م

(24) 

 در روز Q10گرم مکمل  یلیم 200: وردگروه م ماه 3
 : دارونماشاهدگروه 

Superoxide dismutase (SOD )کاتاالز و  یتسطح فعال
 غلظت، در داری معنی تفاوت اما یافت، افزایش ورددر گروه م

 .نشد دیده گروه دو بین اسپرم حرکت و شناسی یختر
Festa  بارور مبتال به مرد نا 3۸ 2014 (29)و همکاران

 یکوسلوار
 Total antioxidant capacityها و در حرکت اسپرم در روز Q10گرم مکمل  یلیم 100: وردگروه م ماه 3

(TACنسبت به قبل از مداخله افزا )داشت، وجود یدار یمعن یش 
 .نشد دیده شناسی ریخت در داری معنی تغییر اما

Cakiroglu  تغییر اما داشت، یدار یمعن بهبود شناسی ریخت ین،حرکت و همچن گرم در روز( یلیم 200دو بار در روز ) یوتنگرم مکمل ک یلیم 100 ماه 6 مرد نابارور 62 2014 (30)و همکاران 
 .نشد دیده غلظت در داری معنی

Thakur  ها دار حرکت و تعداد اسپرم یمعن یشافزا یوتنگرم مکمل ک یلیم 150روزانه  ماه 6 مرد نابارور 60 2015 (31)و همکاران 
Lipovac  مرد نابارور در دو گروه  299 2016 (32)و همکاران

 نفره 156و  143
 دو بار در روز یتینکارن -گرم ال یلیم 500(: n=  156گروه اول ) ماه 3

گرم  یلیم 250 یتین،کارن-گرم ال یلیم 440(: روزانه n=  143گروه دوم )
گرم  یلیم E ،۸0 یتامینگرم و یلیم 120 ی،گرم رو یلیم 40 ین،آرژن -ال

 یکروگرمم ۸00 یوتن،گرم ک یلیم 15 یوم،سلن یکروگرمم 60 یون،گلوتات
 یدفولیکاس

ها در هر دو گروه نسبت به قبل از  و حرکت اسپرم شناسی ریخت
ها در گروه دوم در  حرکت اسپرم یش، اما افزایافتمداخله بهبود 

 بود. یشترب یدار یبا گروه اول به طور معن یسهمقا
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 د د   و ن ونه حج  بودن باالشود.  ید یوتنه ی با هوآنز یاریقطع د  ل 
 .(۱6) آید حساب به دطالعه این قو  نقا  ا  تواند دی طوالنی،  دان

 یداتیو،د ورد اس ت اده در اس ترس اهس      ی انشانگرا   یگرد ی ی
( TAC ی ا  Total antioxidant capacity) یدانیاهس یتام آنت یتظرد

د ردان ناب ارور نش ان داد ه ه      یبر رو یا دشا ده ی دطالعه یکباشد.  ید
در  TACادا س ط    ،باشد یدر ارتبا  ن  یبا نابارور TAC یسط  سرد

 ی دطالع ه  ین،.   چن  (4۸)در ارتب ا  اس ت    یب ارور ب ا نا  ینالس  یعدا
ب ا س ط     یدن یعسرم و دا TACسط   ینب یدار یدعن ی رابطه   ته پی 
در  ی،. ا  طرد  (4۸)ن  رد   یاد ت  ینالس  یعدر سرم و دا یوتنه ی هوآنز
 ی وس ل د رد ناب ارور دب تال ب ه وار     3۰ یهه بر رو ینیبال ییهارآ دا یک

در  ی وتن   رم د   ل ه   یلید ۲۸۸ یادتهه در  ردید دشا ده ،انجام شد
بهب ود   یج ه، و در نت TACس ط    ی باع ث اد زا   ،داه 3رو  و به دد  

 تص اددی  و هور سو دو ن ونه، حج  بودن ه شود.  ید یداتیواسترس اهس
 . (۱۹) شدند دی دحسوب دطالعه این ضعف نقا  ج له ا  نبودن،

در  TACد ن د س ط     یوجود دارند هه نش ان د    یدطالعات ،در دقابل
ناب ارور ب دون    یاباالتر ا  ادراد بارور و  ،دارند ی وسلهه وار یادراد نابارور

 TACنشان داد هه س ط    یزن یگرید ی . دطالعه(4۲-4۱)است  ی وسلوار
 .(43)باشد  یادراد نابارور ه تر ا  ادراد سال  د ینالس  یعدر دا

ب ر ه ا      ی وتن ه ی ا  دطالعا  اثر ه وآ   یدر تعداد ین،  چن
Malodialdehyde (MDAو اد       زا ) ی Glutathione (GSH )

 ا دانند  ی اریا  ب یگریبر تعداد د SODهاتاال  و  ی ا ی عالوه بر آنز
 ی دطالع ه  ی ک  ین،.   چن  (44-4۱)اس ت   یدهب ه اثب ا  رس     یابتد
 ی و اد  زا MDAرا ب  ر ه  ا    ی  وتناث  ر د    ل ه ی  زن ی  وانیح
 .(46)نابارور نشان داد  ی ا سرم در دوش ی ا یداناهس یآنت

کهرا:ککاررر  ککشناریکریخت(،کح  تکوکیب کغلظتک)چگالکین  اث ک 
ش وند   ید   یع ی طب ی ر و غ هنند دی ییردر ادراد نابارور تغ یاسپرد یپارادتر ا

در  یدانیاهس   یآنت      ای ی آن  ز ه ب  ود ی  لب  ه دل ،در اد  راد ناب  ارور. (4۰)
 غش ای  در اش باع  ی ر غ چ رب  ید ایاس   وج ود  ،طور ین   و یتوپالس س

 ؛باش ند  ید   یرپا یبآس یاربس یداتیو ا در برابر استرس اهس ماسپر یی،پالس ا
 یغش ا  ی ب و تخر DNAب ه   یبآس یقا  طر یداتیواسترس اهس رو، این ا 

د  ل  یادت. در(4۰-4۹)شود  ید یدن یعدا ی یتباعث ها   ه ییپالس ا
 ینالس    یعدر د  ا Ubiquinonو  Ubiquinol ی باع  ث اد  زا  ی  وتن،ه
 ی ت و ب ا دعال  یتوهن دریایی ان رژی د  ی د تواند با دخالت در تول یشود و د ید
 .(۱4، 3۲)اسپرم شود  ینتیکحرهت و ه ی اعث ادزاخود ب یدانیاهس یآنت

د رد ناب ارور انج ام ش د، نش ان داد ه ه        ۲۹4 یه ه ب ر رو   یا دطالعه
در رو  باع  ث بهب  ود حره  ت و  ی وتن    رم د    ل ه یل  ید 3۸۸ یاد ت در

 ب ودن،  ه ور  س و  دو ن ون ه،  حج  بودن باالشود.  یاسپرم د شناسی ریخت
 دطالع ه  این قو  نقا  ا  یاری، د  ل طوالنی  دان دد  و بودن تصاددی

 ی رابط  ه یگ  رید ی دطالع  ه ،وج  ود ی  ن. ب  ا ا(۱۱) ش  وند د  ی دحس  وب
 نش ان و بهبود حرهت اس پرم   ینالس  یعدر دا یوتنغلظت ه ینب یدار یدعن
دق اال  بهب ود در حره ت اس پرم      بیش تر ه ه در   ی ن ا. با وجود (۱۰) نداد

ض د و   یج  ا نت ا   اس پرم  یغلظ ت و چگ ال   یدشا ده شده است، ادا بررس
د رد   ۱۱ یه ه ب ر رو   ینیب ال  ییهارآ د ا  ی ک د ند. در  یرا نشان د یضینق

 ی وتن  رم د   ل ه  یلید 4۸۸ یادتهه در  ردید دشا دهنابارور انجام شد، 
و  شناس ی  ریخ ت ب ر   یادا اثر ،شود یپرم دباعث بهبود حرهت اس ،در رو 

 ب ه  دطالع ه  ای ن  ضعف نقا  ا  ادراد تعداد بودن اندکغلظت اسپرم ندارد. 
اثر دتبت د   ل   یزن یگرید ینیبال ییهارآ دا ی . دطالعه(۱4) آید دی حساب

 یی را  به اثبا  رساند، اد ا تغ  یو حرهت اسپرد شناسی ریخترا بر  یوتنه
 ج ل ه  ا  اد راد  تع داد  ب ودن  دناسبن رد.  یدادر غلظت اسپرم پ یدار یدعن

 نب ودن  تص اددی  و هور سو دو ادا آید، دی حساب به دطالعه این دتبت نقا 
 ی دطالع ه  یکدر  ی،. ا  طرد(3۸) شوند دی دحسوب دطالعه ضعف نقا  ا 

 ی اری د رد ناب ارور انج ام ش د، د   ل       ۱۰۰ یهه بر رو ینیبال ییهارآ دا
   رم در رو  ب  ا بهب  ود حره  ت، غلظ  ت و  یل  ید 6۸۸ ی  زانب  ه د ی  وتنه

 .  (۱6)اسپرم   راه بود  شناسی ریخت
 ی  اریاث  را  د    ل  یه  ه ب  ه بررس    ید  رور ی  دطالع  ه ی  ک

پرداخته ب ود، نش ان داد ب ا وج ود      یدختلف بر نابارور ی ا یداناهس یآنت
 یادا اث ر  ،شود ید یاسپرد یباعث بهبود پارادتر ا یوتنه ی هه هوآنز ینا

 ید رور  ی دطالع ه  ی،. ا  طرد  (۲۱)ن دارد   یاحت  ال ب اردار   ی بر ادزا
توان د   یدختلف د ی ا یداناهس یا  آنت یبینشان داده است هه تره یگرید

. (4۰)ش ود   یب اردار  ی زان د ی باع ث اد زا   یاسپرد یبا اثر بر پارادتر ا
ن ر درد نابارور انجام  ۱۹۹ یهه بر رو ینیبال ییهارآ دا یکدر  ین،  چن
 یوم،، س لن E یتادینبه   راه و یوتنه یاریهه د  ل   ردید دشا ده ،شد

باع  ث بهب  ود حره  ت  ی،و رو یتینه  ارن -ال ین،آرژن   -ال یون، لوت  ات
، طبیع ی  شناس ی  ریخ ت   ا ب ا    درص د اس پرم   ی (، ادزایع)آ سته و سر

 یش گا ی . در دطالع ا  آ دا (3۱)شود  یاسپرم د یحج  و چگال ی ادزا
ا  ها   حره ت   یریو آسپارتا  بر جلو  یبه   راه رو نیوتاثر ه یزن

 ی ز ن ی وتن تر د   ل ه  یینپا ی. اثر د  ا(۱۸) ا  زارش شده است  اسپرم
 یا ش ده اس ت. در دطالع ه    یدهاسپرم د شناسی ریختدر بهبود حرهت و 

ه ه    ردی د  دشا ده ،شددرد نابارور انجام  ۱۸ یداه بر رو 3هه به دد  
ا   یگ ر د یببه   راه چند تره یوتن رم د  ل ه یلید ۱۸رو انه  یادتدر

 یتین،ه ارن  -و ال E یتادینو یددولیک،اس یوم،سلن ی،، روC یتادینج له و
 ش ود، اد ا اث ر    یاس پرم د    Aو حره ت ن وع    شناسی ریختباعث بهبود 

 .(۱۰)نشد  یادت B ا و حرهت نوع  بر تعداد هل اسپرم یدار یدعن
در  ی یژنت  پارچگیی :DNAکیبازکآرکی یگکیشب کپکین  اث ک 

 ی ب تخر ی زان و د اس ت  یضرورو یدر باردار یتدودق ی ادت نر برا
DNA (۱۲)باش د   یاس پرم د    ی ی ت ه یبررس   یده  برا نشانگر یک .

 ی ب ید. تول(۱۱) یابد ید ی اسپرم در دردان نابارور ادزا DNA یبآس
ش ود   DNAب ه   یبتواند دنجر به آس ید ،آ اد ی ا ی الراد ی ا  اندا ه

. (۱3-۱4)در ارتب ا  اس ت    یتوهن دری د یغش ا  ییبا ها   تواناهه 
 یعدر د ا  یاندع ال اهس    ی  ا   ون ه  ینب   ی رابط ه  یزعا  ندطال یبرخ
 دردرص د   ۱۱ ی ان د. اد زا   را  زارش ه رده  DNA یبو آس ینالس 

ROS  تخری ب درص د   ۲۸ ی با اد زا DNA    (۱۱)باش د   ی   راه د .
 یج اد ع الوه ب ر ا   DNAب ه   یبدر آس   یگ ر د یاحت  ال  ی ا یس د ان

 این د اس پرم در در  ی  س ته  یو دشرد در تراه   ییرتغ یداتیو،استرس اهس
 .(۱۰)باشد  یپتو  دوشبه آپ ایند اینوهلئا  در در یتاسپرداتوژنز و دعال

 ی ب   ا ب ر تخر   یداناهس یاثر آنت یبررس یدطالعا  انجام شده برا
DNA یهه ب ر رو  ینیبال ییهارآ دا ی دطالعه یکباشد. در  یدحدود د 

 ده ش د. در  دش ا  DNAب ه   یبدرد نابارور انجام شد، ها   آس   ۱۸
 ی ب به    راه چن د تره   یوتن رم د  ل ه یلید ۱۸رو انه  ،دطالعه ینا
و  E یت ادین و ی ک، دول یداس   یوم،سلن ی،، روC یتادینا  ج له و یگرد
توس  دردان ناب ارور دص ر  ش د و ع الوه ب ر بهب ود        یتینهارن -ال

ه ا     ی ز ن DNA یب  ا، آس    اسپرم Aو حرهت نوع  شناسی ریخت
 C یت ادین دانن د و  یی ا یداناهس یاثر آنت یزن ریگ. دطالعا  د(۱۰) یادت
 .(۱۱-۱6)اند   زارش هرده را DNA ی پارچگیبر 
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 یتوانن د باع ث ه ا   دروپاش      ی ا د   یداناهس یهه آنت یی ا  یس د ان
DNA ی ان د. در تنه ا دطالع ه    طور هاد ل دش خص نش ده    ه نو  ب ،شوند 
ش د،  پرداخت ه   DNA ی ب بر تخر یوتناثر ه یهه به بررس ینیبال ییهارآ دا

 ی پ ارچگی ط ول د د     ی باعث ادزا یدان،اهس یآنت یندشخص شد هه ا
ه ه   یس ید ان .(۱۰)شود  ید DNA ی   سرعت دروپاشو ها DNAدر 
 ا  ا ب    یس تون   ینیدر جانش   اییه ار  ی ادزا ،دطالعه دشخص شد یندر ا

 ی ز ن یا . در دطالع ه (۱۰)باشد  ی ا در طول اسپرداتوژنز د یناست اده ا  پروتاد
در  DNA یب ا دروپاش    ۱ ینبه پروتاد ۲ یننشان داده شد هه نسبت پروتاد

دقابل ه   یقتوانند نه تنها ا  طر ی ا د یداناهس یآنت ین،. بنابرا(۱۰)ارتبا  است 
اس پرم   ی  سته یبا سا  ایندبهبود در یقا زوژن، بل ه ا  طر ی ا یدانبا اهس

 ی دطالع ه  ی ک ر . د(۱۰) ش ود  DNAو اس تح ام   ی پارچگیباعث بهبود 
 یو آسپارتا  بر ه ا   دروپاش    یبه   راه رو یوتناثر ه یزن یشگا یآ دا

DNA  (۱۸)اسپرم  زارش شده است. 
 

 یریگ یجهنت
 و باش د   د ی  اد زای   به رو آن شیوع هه است اختالالتی ج له ا  ناباروری
 اد زای   وج ود،  ای ن  ب ا . باشند داشته ق ن آن در توانند دی دختل ی عوادل

 ب ر  ت أثیر  ب ا  تواند دی هه است عوادلی ترین قوی ا  ی ی اهسیداتیو استرس
 ا . هن د  ای  ا  ده ی نق  اختالل این شیوع ادزای  در دختلف عوادل روی
 اهس یدانی  آنت ی  ظردی ت  س ط   ادزای  با توانند دی  ا اهسیدان آنتی رو، این

 اس ید ای  ش دن  اهس ید  ا  جل و یری  ب ا  ،(نزی یآ غیر چه و آنزی ی)چه 
 بهب ود  در آلدئید، دی دالون سط  ها   و اسپردی  ای سلول دراوان چرب

 ب ردن  ب اال  با هیوتن د  ل   چنین،. باشند هننده ه ک باروری پارادتر ای
 ان رژی  تولید در دتبت تأثیر آن،دنبال  به و س ینال دایع Ubiquinon سط 

 اد،)تع  د اس  پردی پارادتر   ای در بهب  ود باع  ث دانی،اهس  ی آنت  ی دعالی ت  و
 نق    ه ه  ROS س ط   ه ا    با و  ردد( اسپرم شناسی ریخت و حرهت
   ای  آسیب در دؤثری نق  تواند دی هند، دی ای ا DNA تخریب در اساسی
 هی وتن  ه ه  د  د  دی نشان دختلف دطالعا  نتایج. هند ای ا DNA به وارده
 در توان د  د ی  ت ر  ط والنی   د ان  دد  در ،  چنین و بیشتر دریادتی د  در

 باشد. دؤثر بیشتری پارادتر ای روی بر و تر دناسب دردان روند
 

 تشکر و قدردانی
 دعاون ت  و دانش جویی  تحقیق ا   ی ه یت ه  دس اعد   با پاو   این

 .است رسیده انجام به اص هان پزش ی علوم دانشگاه پاو شی
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Abstract 

Background: Infertility is defined as failure in fertility after having sex for at least one year, if no contraceptive 

method is used, and 15% of the world's population is involved, of which 20-70 percent is related to men. Studies 

show that infertility is associated with a decrease in Q10 levels in the serum and seminal fluid, and its 

supplementation can reduce the symptoms of infertility, and improve it as well.  

Methods: The purpose of this study was to review the research done to investigate the relationship between Q10 

and infertility. Clinical trial studies on the effect of supplementation of Q10 on male infertility from PubMed, 

Scopus, ISI, and Google Scholar databases between 2000 and 2017 were assessed using the keywords of coenzyme 

Q10, ubiquinol-10, infertility, male infertility, male fertility problems, semen parameters, sexual dysfunction. 

Findings: In most clinical trial studies, supplementation of Q10 had a positive effect on sperm parameters such as 

concentration, morphology, and movement. DNA fragmentation was also reduced; moreover, antioxidant enzymes 

of catalase and superoxide dismutase as well as total antioxidant capacity were significantly higher than before the 

intervention. However, some studies found no significant effect of Q10 on the sperm parameters. 

Conclusion: In most studies, the positive effects of Q10 supplement on sperm parameters, DNA damage, 

antioxidant capacity, and antioxidant enzymes have been proven, but due to the lack of studies, more clinical trial 

studies are needed in this area. 
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