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  9611سوم بهمن  ی /هفته306 ی /شمارهمو هشت  سال سی پزشکی اصفهانمجله دانشکده 
 79/99/9911تاریخ چاپ:  91/2/9911تاریخ پذیرش:  72/7/9911تاریخ دریافت: 

 
 ید مایع سیمن مردان الیگواسپرمی ئآلد  تأثیر فولیک اسید و نیکوتینیک اسید بر سطح مالون دی

 یند انجماداپس از فر

 
 3غالمرضا دشتی، 2شهال اسحاقی ،1صادقی زهرا

 
 

دهیچک

که  باشند یند انجماد میارسان بر کیفیت اسپرم در طی فر آسیبعوامل ترین  ( یکی از مهمROSیا  Reactive oxygen species) های فعال اکسیژن گونه :مقدمه

لدئید آ مالون دی غلظتگیری  با هدف اندازه حاضر،ی  باشد. مطالعه غشای سلول می (LPOیا  Lipid peroxidation) افزایش میزان پراکسیداسیون لیپیدیباعث 
(Malondialdehyde  یاMDA) ثیر فولیک اسید و نیکوتینیک اسید بر غلظتأتبررسی یند انجماد و ادر مایع سیمن مردان الیگواسپرمی پیش و پس از فر MDA 

 .انجام شدیند انجماد ااین افراد پس از فر

گروه تازه شامل  گروه 1آوری گردید. هر نمونه به  سال جمع 71-51 ی سنی مرد الیگواسپرمی در محدوده 71مایع سیمن از  ی ی تجربی، نمونه در این مطالعه :ها روش

(Freshگروه انجماد بدون آنتی ، ) ( گروه انجماد با فولیک اسیدمول میلی 91(، گروه انجماد با نیکوتینک اسید )شاهداکسیدان ،) (و گروه انجماد با ترکیبی از نانومول 11 )
 بر حسبنانومتر  191با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج  MDAمیزان غلظت  .ندتقسیم شد (نانومول 11) + فولیک اسید (مول میلی 91نیکوتینک اسید )

 .یدگرددر هر گروه ارزیابی لیتر  نانومول/میلی

 با قبل از انجماد  سهی( در مقاتریل یلینانومول/م 29/9 ± 97/1) انجماد ندیاپس از فر منیس عیدر ما MDAغلظت  نیانگیمنشان داد که  حاضر ی مطالعه ها: افتهی

( تریل یلینانومول/م 06/1 ± 10/1) دیاس کینیکوتی+ ن دیاس کیدر گروه فول MDAغلظت  نیانگیم ن،ی(. همچنP < 119/1) افتی شی( افزاتریل یلینانومول/م 51/1 ± 17/1)
 (.P < 119/1بعد از انجماد کمتر بود ) یها گروه ریسا با سهیدر مقا

یند اغشای اسپرم در طی فر LPOو  MDAسطح های فولیک اسید و نیکوتینیک اسید همراه محیط انجماد اسپرم منجر به کاهش  اکسیدان ترکیب آنتی :یریگ جهینت

 شود. حفظ پتانسیل باروری مردان الیگواسپرمی میانجماد و 

 انجماد الیگواسپرمی؛ ن؛میسآلدئید؛ مایع  ؛ مالون دینیکوتینیک اسید ؛فولیک اسید :یدیکل واژگان

 

الیگواسپرمی پس  ید مایع سیمن مردانئآلد  تأثیر فولیک اسید و نیکوتینیک اسید بر سطح مالون دی .دشتی غالمرضا ، اسحاقی شهال صادقی زهرا، :ارجاع

 .179-176 (:019) 96 ؛9911 اصفهان پزشکی دانشکده مجله .یند انجمادااز فر

 

 مقدمه

برندد و   یرنج م یدر سراسر جهان از نابارور یندرصد از زوج 01به  یکنزد

. (1)مردانده اسدت    عوامد  در ارتباط بدا   یدرصد از موارد نابارور 01علت 

(. انجمداد اسدمر    2درصد است ) 2/01 یراندر کشور ا ینابارور یوعش یزانم

جهدت   ینابدارور  -یهدا و مراکدز بدارور    یشداا  مهد  در ززما  یها از روش

باشدد   یمدردان مد   یو حفد  بدارور   یریتمدت اسمر ، مد یطوالن یناهدار

 یمیددی ل یداسدیون سمر  به دنبال پراکسبه ا یبخطر زس ،روش یندر ا .(4-1)

(Lipid peroxidation یا LPOغشا )(0)اسمر  وجود دارد  ی. 

 ار،یبسد  اشدباع  رید غ چدر   یدهایاسمر  به علت وجود اسد  یغشا

 اید  Reactive oxygen species) ژنیفعدال اکسد   یهدا  گونده  به نسبت

ROSویداتیاز اسدرر  اکسد   یناشد  یها بی. زس(6) است ریپذ بی( زس 

 ،و در لقاح تخمک و اسدمر   شود یمکاهش تحرک اسمر   باعث اسمر ،

بده عندوان    ییپالسدما  یغشا LPO زانیم شیکند. افزا یم جادیاخرالل ا

 .(7)شد  است  شنهادیمردان پ یمه  نابارور  یدل

 پژوهشیمقاله 
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اثدرات   زانیاست که در کاهش م ییها دانیاکس یزنر یمحرو یمن عیما

ROS غلظددت  ینقددش دارد. بررسددMalondialdehyde (MDA کدده )

 یبررسد  یروش ساد  برا کی ،اسمر  است یغشا داریپا LPO ی ورد افر

 کید  ،MDA زانی. سنجش م(8)باشد  یاسمر  م یغشا یبر رو LPOاثر 

در مردان نابارور اسدت   ویداتیاسرر  اکس زانیسنجش م ینشانار مه  برا

مانددن    بدا زندد   یمند  عیمدا  در MDAسدط    ن،یشی. طبق مطالعات پ(9)

مشدخ  شدد کده     یا در مطالعده  (.01-00)اسمر  ارتباط معکدو  دارد  

. (02) ابدد ی یمد  شیند افدزا انجمداد اسدمر  گوسدف    یدر طد  MDA زانید م

در مدردان   DNA یهدا  بیزسد  باعدث  ROS زانیم که داد نشان قاتیتحق

 تید و منجدر بده کداهش فعال    اسدت از مدردان بدارور    شدرر یب یاواسمرمیال

و  ROS دید تول زانید م نی(. بد 01)شدود   یم زین یمن عیما یها دانیاکس یزنر

، تعدادل  نید و بدر هد  خدوردن ا    است یتعادل نسب ،یمن یها دانیاکس یزنر

 دانیاکسد  یزنر یها که با کاربرد مکم  شود یماثرات مخر   دیتشد باعث

 .  (01-04) کرد جادیا دوبار  یتعادل را تا حدود نیتوان ا یم

از  یریدر جلدوگ  ،اسدید فولیدک اسدید و نیکوتینیدک     دانیاکسد  دو زنری

LPO   از  یکد ی ،فدوالت (. 00-06) در غشای پالسمایی نقش مهمدی دارندد

فعدال   یکیاز لحدا  مردابول   دیاسد  کید محلول در ز  است. فول یها نیرامیو

زندزی    قید از طر یتر کوچک فعال باتیابردا به ترک ت،یبه منظور فعال ست؛ین

Dihydrofolate Reductase (DHFR ماننددد )Dihydrofolate (DHF )

 ی بده وسدیله   THF ،و سمس ودش یمتبدی  Tetrahydrofolate (THF )و 

 بددده  Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR)  یزندددز

L-Methyl folate نیکوتینیک اسید با فرمول شدیمیایی  (07)شود  تبدی  می .

C6H5NO2  نیاسین یا ویردامین ،B3    ایدن ویردامین،    .شدود  نیدز نامیدد  مدی

( و نیکدوتین  NADنوکلئوتید ) های نیکوتین زمید زدنین دی ساز کوزنزی  پیش

(. جهدت تبددی    04باشدد )  ( مدی NADPنوکلئوتید فسفات ) زمید زدنین دی

 یمدواد  ونیداسد یاکس و یاندر   صدر   هفولیک اسید به فر  فعال زن، نیاز بد 

 (.07باشد ) می NADP( NADPH) رینظ

اثدرات   بدر زنهدا را   ریثأت یا مطالعه چیه مطالعه، نیا یاجرا زمانتا 

انجماد بده صدورت    طیدر شرا یاواسمرمیبر اسمر  مردان ال ROSسوء 

هدد    با حاضر، ی . مطالعهبودقرار نداد   یتوا  و جداگانه مورد بررس

( MDA اید  Malondialdehyde) دید لدئز یغلظت مالون د یریگ انداز 

انجمداد و   ندد یاو پدس از فر  شیپد  یاواسدمرم یمدردان ال  منیس عیدر ما

 افراد نیا MDA غلظت بر دیاس کینیکوتین و دیاس کیفول ریثأت یبررس

 .شد انجا انجماد  ندیفرا از پس

 

 ها روش

اخدال    ی رده یطبق مجدوز کم  ،یتجرب ی مطالعه کی در :مطالعه تیجمع

 ی ر شمااصدددفهان بددده   یدر پدددژوهش دانشددداا  علدددو  پزشدددک   

IR.MUI.MED.REC.1398.595، مدرد   20از  منیسد  عیمدا  ی نمونه

 یها در سال که ،سال 20-40 یسن ی در محدود  ،یاواسمرمیال به مبرال

اصدفهان   یبهشر دیشه مارسرانیب ینابارور -یبه مرکز بارور 99-0198

 . دیگرد یزور جمع زگاهانه، تیبودند، بعد از اخذ رضا رد مراجعه ک

روز  1-4 حدداق   کده  یاواسدمرم یهدا از مدردان ال   نمونده  ابردا، در

مخصوص گرفرده شدد. بدر اسدا        یدر ظرو  اسرر ،مقاربت نداشرند

هسرند که  یکسان ،یاواسمرمی( ال2101) یسازمان بهداشت جهان دسرور

 کمردر از   زندان،  منیسد  عیاز ما رریل یلیموجود در هر م یها تعداد اسمر 

 .(08)عدد باشد  ونیلیم 00

 بدده مدددت  یسدداز عیمددا یراهددا بدد نموندده هددا: نموندده یسدداز زمدداد 

 شدددند.  یگددراد ناهدددار یسددانر ی درجدده 17 یدمددا در قددهیدق 11-21

  یوتریافدددزار کدددامم  هدددر گدددرو  بدددا ندددر    تحدددرک اسدددمر  در  

Common Astronomy Software Application (CASA )

(، Freshگدرو  تداز  )   شام  یگرو  مساو 0شد. هر نمونه به  یریگ انداز 

 دیاسد  ندک یکوتی(، گرو  انجماد با نشاهد) دانیاکس یگرو  انجماد بدون زنر

( وگرو  انجماد نانومول 01) دیاس کی(، گرو  انجماد با فولموالر یلیم 01)

( ندانومول  01) دیاسد  کی( + فولمول  یم 01) دیاس نکیکوتین از یبیبا ترک

 ها انجا  شد. شد. سمس انجماد نمونه  یتقس

 درصدد  0 نیبدار در سدر  زلبدوم    2هدا   نمونده  ابرددا،  انجماد اسمر :

  اسدددمر  انجمددداد محلدددول از یبرابدددر حجددد . شددددند شسرشدددو

(Sperm freeze solution, Vitrolife, Goteborg, Sweden,10137) 

 یگدذار  نشانه ،ها بر اسا  گرو  الی. ودیگردبا ه  مخلوط  یمن عیو ما

انجمداد بده مددت     یها برا الی. وشد  افزود الیبه و یشدند. مخلوط من

 انجمداد بده مددت     یهدا  الید و. شدند یناهدار اتا  یدما در قهیدق 01

 ی درجدده -096 یدمددا بددا عیمددا رددرو نیحمددا  ن یرو بددر قددهیدق 11

 ذو  بده مددت    یهدا  نمونده  ،هفرده  2. پس از شد داد گراد قرار  یسانر

و سدرعت   شدد   گراد قرار داد یسانر ی درجه 10 یدر بن مار قهیدق 21

 (.09-21) دیگرد یریگ انداز  ارید بارها  حرکت اسمر 

  شدرا  بدا   قده یدق 00بده مددت    هدا  نمونده  :منیس عیما یساز زماد 

و  شدد شد. سوپرناتانت نمونه برداشدره   و یفیسانرر قهیدر دق دور 1011

 رددریکرولیم 1بددا  MDA Lysis Buffer رددریکرولیم 111 ،سددمس

Butylated hydroxytoluene (BHTبه نمونه )  هدا   ها اضافه و نمونده

. محلول شدند و یفیسانرر قهیدق 01به مدت  قهیدر دق دور 6111 شرا با 

 کید روریوباربیاز ت MDAغلظدت   یرید گ برداشره و به منظور انداز  ییرو

 .(20)( اسرفاد  شد TBA ای Thiobarbituric acid) دیاس

با اسدرفاد    LPOسط   :کیروریوباربیت دیاس ریپذ واکنش یها گونه

 از ردددریل یلدددیم 01مقددددار  ،. ابرددددا(00)شدددد  د یسدددنج TBAاز 

 TBA ردر یل یلیم 01( با Trichloroacetic acid) دیاس کیرواسرکل یتر

 از ردر یل یلد یم 01مخلوط شد.  Hydrochloric acidاز  یو مقدار برابر

مخلوط  گفره شیپاز محلول  رریل یلیم 011با  ذو ، اتا  یدما در نمونه
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 بده مددت    هدا  . نمونده گرفدت در حمدا  ز  قدرار    قهیدق 00به مدت  و

. ندد گدراد قدرار گرفر   یسانر ی درجه 4 یدما با خچالی در قهیدق 00-01

. جذ  شدند و یفیسانرر قهیدر دق دور 1111 شرا با  قهیدق 01 سمس،

. شدد  یرید گ نانومرر اندداز   010در طول موج  اسمکرروفرومرر باها  نمونه

بده دسدت زمدد     ریفرمول ز قیهر نمونه از طر MDAغلظت  ان،یپا در

(22-20). 
                             

                      
 × 10^6 nmol/ml 

 

 ی نسخه SPSS یافزار زمار ها با اسرفاد  از نر  داد  :یزمار یواکاو

21 (version 20, IBM Corporation, Armonk, NYمورد تجز )هی 

 ی سده یمقا دار یمعن اخرال  حداق  یها . از ززمونگرفت قرار  یو تحل

اسرفاد  شدد. بدر اسدا  ندوع مطالعده،       ANOVA ززمون و ها نیانایم

110/1 > P    ینظدر گرفرده شدد. زمدان     در یدار یبه عندوان سدط  معند  

نشدان   P < 110/1به صورت  شد، یززمون صفر م یدار یکه سط  معن

 .شد یداد  م

 

 ها افتهی

 درصددد  ی سددهی. مقا0 شددک  :اسددمر  تحددرک یبررسدد از حاصدد  جینرددا

 

  نیروند  بد  شیپ و درجا حرکت ،یحرکت کل یحرکت، دارا یب یها اسمر 

 دهد. را نشان می حرکت نوع کیمخرلف مورد مطالعه به تفک یها گرو 

مخرلف  یها گرو  نیبدون حرکت ب یها درصد اسمر  0جدول در 

 مقایسه شد  است. مورد مطالعه

 یهدا  اسمر  درصد نیانای، م0و جدول  A-0 شک با توجه به 

(، کمردر از  48/28 ± 92/0بدون حرکت در گرو  قبد  از انجمداد )  

  دیاسدددد کیددددنیکوتی(، ن04/68 ± 86/0) شدددداهد یهددددا گددددرو 

 -دیاسد  کی( و فول20/61 ± 29/6) دیاس کی(، فول92/64 ± 01/6)

دار  یمعند  ،اخدرال   نید که ا ود( ب79/00 ± 20/6) دیاس کینیکوتین

 (. P < 110/1) بود

  شداهد بددون حرکدت در گدرو      یهدا  اسدمر   درصدد  نیاناید م

  دیاسددد کیدددنیکوتین یهدددا  از گدددرو شدددرری( ب04/68 ± 86/0)

 -دیاسد  کی( و فول20/61 ± 29/6) دیاس کی(، فول92/64 ± 01/6)

دار  یاخدرال  معند   نید که ا بود( 79/00 ± 20/6) دیاس کینیکوتین

 (. P < 110/1است )

 کید نیکوتیبدون حرکت در گدرو  ن  یها اسمر  درصد نیانایم

 دیاسد  کینیکوتین -دیاس کیو فول دیاس کیاز گرو  فول شرریب دیاس

 (. P < 110/1دار است ) یاخرال  معن نیکه ا بود

 

 
 نوع حرکت یکمختلف مورد مطالعه به تفک یها گروه ینرونده ب یشحرکت درجا و پ ی،حرکت کل یحرکت، دارا یب یها درصد اسپرمی  . مقایسه1شکل 

بدون حرکت در گرو  قب  از  یها درصد اسمر  ینبود. ب یشرربعد از انجماد ب یها با گرو  یسهو حرکت درجا در گرو  قب  از انجماد در مقا روند  یشحرکت پ ی،حرکت کل یدارا یها درصد اسمر  ***

 (n( )110/1 > P=  20مشاهد  شد ) داری یانجماد تفاوت معن یها گرو  یربا سا یسهانجماد در مقا
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 های مختلف مورد مطالعه های بدون حرکت بین گروه ی درصد اسپرم . مقایسه1جدول 

 *Pمقدار  ؛یانگیناختالف م انحراف معیار ±میانگین  

 فولیک اسید نیکوتینیک اسید شاهد قبل از انجماد  گروه

    - 48/28 ± 92/5 قبل از انجماد

   - < 001/0؛ 66/39 14/68 ± 86/5 شاهد

  - < 001/0؛ 22/3 < 001/0؛ 44/36 92/64 ± 10/6 نیکوتینیک اسید

 - < 001/0؛ 67/1 < 001/0؛ 89/4 < 001/0؛ 77/34 25/63 ± 29/6 فولیک اسید

 < 001/0؛ 46/7 < 001/0؛ 13/9 < 001/0؛ 35/12 < 001/0؛ 31/27 79/55 ± 25/6 فولیک اسید -نیکوتینیک
* 110/1 > P 

 

 دیاسد  کیبدون حرکت در گرو  فول یها اسمر  درصد نیانایم

 اخدرال   نید ا کده  شدرر یب دیاسد  کید نیکوتین -دیاس کیفول گرو  از

 (.P < 110/1دار است ) یمعن

 نیبد  یحرکدت کلد   یدارا یهدا  درصدد اسدمر    ی سهیمقا 2جدول 

 دهد. نشان می مخرلف مورد مطالعه یها گرو 

 یها اسمر  درصد نیانای، م2و جدول  B -0 شک با توجه به 

 شدرر ی( ب18/40 ± 17/6در گرو  قب  از انجماد) یحرکت کل یدارا

  دیاسددد کیدددنیکوتی(، ن02/01 ± 41/0) شددداهد یهدددا از گدددرو 

 -دیاسد  کی( و فول08/21 ± 66/0) دیاس کی(، فول18/00 ± 18/0)

هدا   گدرو   نیبد که اخدرال    بود( 11/24 ± 01/0) دیاس کینیکوتین

 (. P < 110/1) بوددار  یمعن

 شداهد در گدرو    یحرکت کل یدارا یها اسمر  درصد نیانایم

(، 18/00 ± 18/0) دیاس کینیکوتین یها  ( از گرو02/01 ± 41/0)

را  دیاس کینیکوتین -دیاس کی( و فول08/21 ± 66/0) دیاس کیفول

 (.P < 110/1نشان داد )

مورد مطالعده:   یها گرو  نیب MDAغلظت  یحاص  از بررس جینرا

 در گرو  قبد    MDAغلظت  نیانای، م2شک  و  1با توجه به و جدول 

(، 71/0 ± 02/1) شداهد  یهدا  گدرو   از کمرر( 40/1 ± 12/1از انجماد )

( و 08/0 ± 00/1) دیاسدد کیدد(، فول44/0 ± 04/1) دیاسدد کیددنیکوتین

 ،اخدرال   نید کده ا  بود( 68/1 ± 16/1) دیاس کینیکوتین -دیاس کیفول

 (. P < 110/1) بوددار  یمعن

( 71/0 ± 02/1) شدداهددر گددرو   MDAجددذ   زانیددم نیانایددم

 دیاسد  کید (، فول44/0 ± 04/1) دیاسد  کید نیکوتین یهدا   از گدرو  شرریب

کده   بدود ( 68/1 ± 16/1) دیاسد  کیفول -کینیکوتی( و ن08/0 ± 00/1)

 (. P < 110/1) بوددار  یمعن ،اخرال  نیا

 

 
( تریل یلیم/نانومول)Malondialdehyde (MDA ) غلظت ی سهیمقا. 2 شکل

 مطالعه مورد مختلف یهاگروه نیب
در  MDAغلظت  **شد.  دید در گرو  قب  از انجماد  MDAغلظت  کمررین ***

 نیکوتینیک -اسید فولیکغلظت در گرو   این*  داشت. داری معنی افزایشگرو  شاهد 

 .(n( )110/1 > P=  20) یافتکاهش  اسید

 

 های مختلف مورد مطالعه های دارای حرکت کلی بین گروه ی درصد اسپرم . مقایسه2جدول 

 *Pمقدار  ؛اختالف میانگین انحراف معیار ±میانگین  

 فولیک اسید نیکوتینیک اسید شاهد قبل از انجماد  گروه

    - 08/41 ± 37/6 انجماد قبل از

   - < 001/0؛ 56/30 52/10 ± 43/1 شاهد

  - < 001/0؛ 56/4 < 001/0؛ 00/26 08/15 ± 08/1 نیکوتینیک اسید

 - < 001/0؛ 10/5 <001/0؛ 66/9 < 001/0؛ 90/20 18/20 ± 66/1 فولیک اسید

 <001/0؛ 15/4 < 001/0؛ 26/9 < 001/0؛ 81/13 < 001/0؛ 75/16 33/24 ± 50/1 نیکوتینیک و فولیک اسید
* 110/1 > P 
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 مختلف مورد مطالعه یدر گروه ها یدآلده یجذب مالون د یزانم ی یسه. مقا3جدول

 *Pمقدار  ؛یانگیناختالف م یارانحراف مع ± میانگین 

 یداس یکفول یداس یکوتینیکن شاهد قبل از انجماد  گروه

    - 45/0 ± 02/0 قبل از انجماد

   - < 001/0؛ 28/1 73/1 ± 12/0 شاهد

  - < 001/0؛ 29/0 < 001/0؛ 99/0 44/1 ± 14/0 یداس یکوتینیکن

 - < 001/0؛ 26/0 < 001/0؛ 55/0 < 001/0؛ 73/0 18/1 ± 15/0 یداس یکفول

 < 001/0؛ 50/0 < 001/0؛ 76/0 < 001/0؛ 05/1 < 001/0؛ 23/0 68/0 ± 06/0 یداس یکو فول یکوتینیکن

* 110/1 > P 

 

  دیاسددد کیدددنیکوتیدر گدددرو  ن MDAجدددذ   زانیدددم نیانایدددم

 و( 08/0 ± 00/1) دیاسددد کیددداز گدددرو  فول شدددرربی( 44/0 ± 04/1)

بدود   دار یاخال  معن نیو ا بود( 68/1 ± 16/1) دیاس کیفول -کینیکوتنی

(110/1 > P.)  

از گدرو    دیاسد  کید در گرو  فول MDAجذ   زانیم نیانایم

 بوددار  یها معن گرو  نیبو اخرال   شرریب دیاس کیفول -کینیکوتین

(110/1 > P.) 

را  یدار یهدا تفداوت معند    گدرو   ریسا با سهیگرو  قب  از انجماد در مقا

 (.P < 110/1نشان داد )

 

 بحث

نابداروری   -ها و مراکز باروری فریز اسمر ، تکنیک مهمی در ززمایشاا 

جهت مدیریت و حف  باروری مردان با سط  اسدمر  کد     بانک اسمر ،

به دلی  وجود مقادیر زیادی از اسیدهای چر  . در این روش، باشد می

و زسدیب بده    غشدای سدلولی   LPOدر غشای اسمر ، خطدر   غیر اشباع

  .(1، 21)غشای میروکندری وجود دارد 

منجر به افزایش  ،در طی تکنیک انجماد اسمر  ROSافزایش تولید 

از  MDAمیددزان (. 21-20شددود ) مددیغشددای اسددمر    LPOمیددزان 

 .(24) باشدد  سدرر  اکسدیداتیو مدی   های مه  در سنجش میزان انشانار

همدرا    MDAبا تخریب غشای اسدمر  و سدط  بداالی     LPOافزایش 

در مددایع سددیمن مددردان الیاواسددمرمی و   MDA. غلظددت (22) اسددت

 .(20) است برابر بیشرر از مردان بارور 0/0ززواسمرمی 

در اسدمر    MDAگیدری غلظدت    ی حاضر، با هد  اندداز   مطالعه

ولیدک اسدید و   هدای ف  اکسدیدان  مردان الیاواسمرمی و بررسی تأثیر زنردی 

غشا در جریان انجماد انجدا  شدد. بدر     LPOنیکوتینیک اسید بر میزان 

و میدزان اسدرر     MDAاسا  نرایج حاص  از ایدن مطالعده، غلظدت    

ای بیدان   مطالعده  .یافدت افدزایش   مر اس انجمادیند ااکسیداتیو در طی فر

و ایدن   فدت در طی فرایندد انجمداد اسدمر  گداو افدزایش یا      LPOکرد 

مسرق  از سن گاو است و تنها بده علدت شدرایط انجمداد ر       ،افزایش

 .(22) دهد می

شدد  در اثدر    دید تول MDAسدط    کده  حاضر نشدان داد  ی مطالعه

LPO بده   دیاسد  کینیکوتین ای دیاس کیاسمر  با اضافه کردن فول یغشا

بدا   هدا  دانیاکس یزنر نی. اپیدا کرد یدار یانجماد اسمر  کاهش معن طیمح

 ی دوگاندده وندددیو پ ROS نیشددد  بدد  یتشددک دیددجد یوندددهایقطددع پ

و  LPOاز  ،ییپالسدما  یاشدباع موجدود در غشدا    ریچر  غ یدهایاس

 یادر ید ی مطالعده  با مطالعه، نیا جینرا. کند یم یریجلوگ MDA دیتول

 (. 26) داشت مطابقت

ندر   یهدا Ratدر  کید فول دیو اس موکسازولیکوتر ،یبررس کیدر 

 . (27)شد  LPOکاهش  و منیس عیما تیفیک شیمنجر به افزا

 کید نیکوتیبدا ن  سده یدر مقا دیاسد  کیپژوهش حاضر نشان داد فول

 نید ا دردارد.  LPO زید و ن MDAبر کاهش سدط    یشرریب ریتأث د،یاس

و  دیاسد  کیکه ه  فول یدر گروه MDAغلظت  شیافزا زانیم مطالعه،

بعدد از   یهدا  گدرو   ریاز سا ند،کرد  بود افتیرا در دیاس کینیکوتیه  ن

 بیددترک نیددثر امدد  یاثربخشدد بددر  یددانجمدداد کمرددر بددود کدده خددود دل

 باشد.   یم یدانیاکس یزنر

کداهش   اعثب د،یاس کینیکوتیو ن دیاس کیفول حاضر، ی مطالعه در

د و از اثدرات  دنیند انجماد شد اغشای سلولی اسمر  طی فر LPO زانیم

  یثر پرانسد  و بده حفد  مد    هندد کا مدی بر غشای اسدمر    ROSمخر  

 هدا  دانیاکسد  یزنرد  از اسرفاد کنند.  یمکمک  یاواسمرمیمردان ال یبارور

 (. 28-29) گردد یم تحرک مانند اسمر  یرهایمرغ بهبود به منجر

بدا گدرو  قبد  از     سده یمقا درها پس از انجماد  حرکت اسمر  زانیم

کده   یبعد از انجمداد، در گروهد   یها گرو  نی. در بافتیانجماد کاهش 

نسدبت بده گدرو      یحرکرد  یرهایمرغ بودند، کرد  افتیدر دیاس کیفول

 بهرر بود.   دیاس کینیکوتین

 کید از فول یبیکه ترک یدر گروه یحرکر یرهایمطالعه، مرغ نیدر ا

هدا   گدرو   ریکردندد، نسدبت بده سدا     افتیرا در دیاس کینیکوتیو ن دیاس

 داشت.   یدار یمعن شیافزا

هدا بدا    دانیاکسد  یتوان گفت که زنرد  یم مطالعه، نیا جیبر اسا  نرا

  انجمداد تحدرک اسدمر  پدس از    ی  بیشدینه غشا بده حفد     LPOکاهش 

 کنند. یکمک م
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 یریگ جهینت

  جده ینر تدوان  یمد  شد ، انجا  مطالعات ریسا و قیتحق نیا جینرا به توجه با

 کید نیکوتیو ن دیاسد  کید فول رید نظ ییها دانیاکس یکه اسرفاد  از زنر گرفت

 جده، یو در نر MDAغلظدت   مهدار  بدا  اسدمر ،  انجماد ندیاپس از فر دیاس

LPO از  یناشROS   مدردان   یبدارور   یدر حف  تحرک اسدمر  و پرانسد

بدر   ارید یها دانیاکس یشود اثرات زنر یم شنهادیپ .است م ثر یاواسمرمیال

 .ردیگ قرار یبررس مورد اسمر  زیفر ندیاقب  و پس از فر LPOسط  

 تشکر و قدردانی

 نصفهاا پزشکی  علو  نشاادا زوریفنو  تتحقیقا  محرر نتومعااز 

از  برگرفردددده مقاله ین. اددگر می اریسماساز یمددددال حمایت لی د به

 ی ر شما به تشریحی  علو ی رشددددددرهدر  شدار شناسیرکا ی نامه نپایا

 نید ا در ینحدو  بده  کده  یافراد و کنندگان شرکت از. باشد یم 198811

 گردد. ازاری میسماس مانهیصم داشرند، یهمکار مطالعه
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Abstract 

Background: Reactive oxygen species (ROS) are of the most important detrimental factors on sperm quality 

during freezing process, which increases the lipid peroxidation (LPO) of cell membranes. In this study, the 

concentration of malondialdehyde (MDA) levels in semen of men with oligospermia before and after 

cryopreservation process was measured to evaluate the effect of folic acid and nicotinic acid on the MDA 

concentration after freezing. 

Methods: In this experimental study, semen fluid sample was collected from 25 men with oligospermia in age 

range of 25-45 years. Each sample was divided into 5 groups: Fresh group, Freeze group without antioxidants 

(control), Freeze group with nicotinic acid (10 mM), Freeze group with folic acid (50 nM), and Freeze group with a 

combination of nicotinic acid (10 mm) + folic acid (50 nM). The concentration of MDA in nmol/ml was measured 

in each group with spectrophotometer at 535 nm. 

Findings: The mean concentration of MDA in semen increased after freezing (1.73 ± 0.12) compared to  

before freezing (0.45 ± 0.02) (P < 0.001). Mean concentration of MDA in the group of folic acid + nicotinic acid 

(0.68 ± 0.06) was lower compared to other groups after freezing (P ± 0.001). 

Conclusion: The combination of folic acid and nicotinic acid antioxidants with sperm freezing medium reduces the 

level of MDA and LPO of sperm membrane during freezing process, and thereby maintains the fertility potential in 

men with oligospermia. 
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