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 چکیده
 يدرصد می باشد که بـا مکانیسـم هـا    40تا 19در مردان با شیوع تقریبی  يترین علت نابارور یعواریکوسل شامقدمه: 

ـ  يبارورساز یمنجر به کاهش تولید و توانای يمتعدد ـ      یاسپرم ها م تـام   يهـا  اکسـیدان  یگـردد. در ایـن تحقیـق، سـطح آنت
)antioxidants capacity TAC/total غلظت مالون دي آلدئید () وMDA/malondialdehyde(  بـه  در مایع سمینال

 شد. یمردان بررس ي درنابارور ي کیفیت پارامتر هاي اسپرم واثر واریکوسل بر رو یاحتمال ياز مکانیسم ها یعنوان یک
مـرد بـارور    15سـمن شـامل    ينمونـه هـا   اسـت،  شاهدي -مورددر پژوهش حاضر که یک مطالعه  ها: مواد و روش

مـورد   WHO يفراهم شدند و بر اساس استانداردهاشهرستان بابل،  IVFکز امر از نابارور مرد واریکوسل 14و نرمواسپرمیک 
در نمونه هـا بـه ترتیـب بـا     ، )MDAآلدئید ( يو غلظت مالون د )TAC( امـــت يها اکسیدان یآنالیز قرار گرفتند. سطح آنت

 .  ندشد ياندازه گیر TBAو  FRAP يها روش
 لــــ کوســــایع سـمینال مـردان واری  ـــــ در م TACمیـانگین سـطح    مـا بر اساس نتایج  یافته هاي پژوهش :

ـ p>001/0( بـود ) 44/2335 ± 78/764کمتر از مردان بارور ( يدار ی) به طور معن43/1092 ± 56/370( عـالوه سـطح   ه ). ب
MDA ) ـ  ) بـه طـور  57/0 ± 22/0) در مقایسه با مـردان بـارور (  92/0 ± 27/0در مایع سمینال مردان واریکوسل  يدار یمعن
 . بود) p=001/0بیشتر (

آن افـزایش   یها و در پ اکسیدان یرسد که کاهش سطح آنت یبه نظر م فوق،با توجه به نتایج  نتیجه گیري:بحث و 
کیفیت و عملکرد اسپرم باشـد کـه ایـن     يواریکوسل بر رو ات منفی عارضهاز اثر ییک ي می تواند به عنوانسطح پراکسیداتیو

 است.  يحقیقات بیشترنتایچ نیازمند ت
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  مقدمه
و  متسـع  يمتشکل از وریدها يکوسل توده هاواری

در بـاال و اطـراف بیضـه    ) pampiniformپیچ در پـیچ( 
تـرین   از شـایع  ییک یاین اختالل آناتومیک .)4-1(،است

 15کـه تقریبـا در    .)5(،باشد یدر مردان م يعلل نابارور
و  .)1(،درصد جمعیت کل مردان، به ویـژه جوانـان   20تا 
). 7، 3،6(،ه استرور دیده شددرصد مردان نابا 41تا  19

ــر رو یاگــر چــه پیشــگوی ــر واریکوســل ب ــای ياث  یتوان
باشد، تحقیقات  یمشکل م يمردان تا حدود يسازبارور

ــا  وسلــــواریکاحتمــاال کــه  ه اســتاخیــر نشــان داد ب
اثـر  رم ـــ کاهش کیفیـت اسپ مکانیسم هاي متعددي بر 

ل در نهایت فرآیند اسپرماتوژنز دچار اخـتال  کهمی گذارد 
، يپیشـنهاد  ياز ایـن مکانیسـم هـا    ی). یک7(،گردد یم

ذیر اکسـیژن  ــــ واکنش پ يافزایش سطح متابولیت ها
)reactive oxygen species/ROSدر نتیجـــه ) و 

 اسـت ) oxidative stress(ي افزایش سطح اکسـیداتیو 
بـه   هـا ROS  ).8(،را به خود جلب نمود يتوجه زیاد که

دارنـد کـه بـه خـاطر      آزاد تعلـق  يهـا  خانواده رادیکال
، داشتن حداقل یک الکترون جفت نشده در ساختار خـود 

انـواع  بـا  قادرنـد  بسیار واکنش پذیر بوده به طوري کـه  
هایتا ـــــو ن واکــنش داده یزیســت يهــا مــاکرومولکول

تـرین   متـداول ). 9(،ها گردنـد  منجر به اکسیداسیون آن
بـر   يواکنش پذیر اکسیژن که اثر شـدید  يمتابولیت ها

ـــبی ــ  يولوژـ ــل م ــد مث ــون   یتولی ــامل آنی ــد ش گذارن
)،  H٢O٢)، پراکســید هیــدروژن( O٢ -سوپراکســید(

) و رادیکال بسـیار واکـنش   HClO-رادیکال هیپوکلرید(
). تولید 9،10(،باشند ی) م-OHل(ــــدروکسیــپذیر هی

توسط اسپرماتوزوآ و دیگـر   ROS و متعادل کنترل شده
اسـت بـه    يضـرور  يمتابولیسـم هـواز   يها بـرا  سلول
 يین نقـش هـا  یپـا  يهـا در غلظـت هـا    که آن يطور

هـا دارنـد و بـه عنـوان      سلول يبرا يزیاد یفیزیولوژیک

 يدر مکانیسـم هـا   ی) مهمـ mediator(يواسطه گرها
کنند. اما تولید بـیش   یعمل م پیام رسانی داخل سلولی

بــر عملکــرد ســلول  يان بــارـاثــرات زیــ ROSاز حـد  
ــات بســ4،10،11(،دارد ــه  يیار). تحقیق ــد ک نشــان دادن

ROS  چـرب   يداسیون اسـیدها ـــــ احتماال بـا پراکسی
ــر اشب ـــغیـ ـــداراي چن اعــــــــــ ـــد پیونــ د ــــــ

) در ناحیه سـر  poly unsaturated fatty acid(دوگانه
 ياسپرم و به موجـب آن تغییـر مورفولـوژ    یو قطعه میان

اسپرم، کاهش تحرك اسپرم و عدم ادغام موفقیت آمیـز  
اسپرماتوزوآ در نقص عملکـرد اسـپرم نقـش     - اووسیت

 ). شدت آسیب پراکسیداتیو را12،13(،داشته باشد یاساس
 یپایدار انتهـای آلدهیدي توان با تخمین محصوالت  یم

ــد ــل ) lipid peroxidative(پراکسیداســیون لیپی از قبی
این آلدهیدها می تواننـد  ). 10(،آلدئید سنجید يمالون د

ا گروه تیول در پروتئین ها بـه  از طریق واکنش پذیري ب
هـا متصـل گـر دنـد و عملکـرد       طور کواالنسی بـه آن 

وانند از ـــ ها همچنـین مـی ت   پروتئین را تغییر دهند. آن
طریــق رادیکــال هــاي آلکوکســیل و پراکســیل باعــث  

ــاي  ــ DNAاکسیداســیون بازه ــاي  ه (ب ــروه ه ــژه گ وی
کــه  و اضــافه شـدن حلقــه هـا گردنــد   آمینوگوانـوزین)  

این عوامل، سلول اسپرم را جهـت بارورسـازي   مجموعه 
در مقابـل اثـرات   ). 12،14اتوان می سازد(ـــک نــتخم

 يآزاد، اسپر مـاتوزوآ و پالسـما   يها پاتولوژیک رادیکال
ــه ا يســمینال دارا ــ يمجموع ــا اکســیدان یاز آنت  يه

ـ با وزن مولک یو غیرآنزیم یآنزیم پـایین، تحـت    یولـــ
) TACتـام (  يهـا  دانــاکسی یظرفیت آنت یعنوان کل

هـا بـه عنـوان جمـع      اکسیدان ین آنتــــباشند. ای یم
ــده هــاي رادیکــال   آزاد جهــت حفاظــت   يهــا کنن

 یکننـد و از آنجـای   یعمل م ROSاسپرماتوزوآ در برابر 
ــم عم  ــه حج ـــک ــ از يده اــ ــیدان یآنت  يهــا اکس

 ،شـود ی اسپرماتوژنز تخلیـه مـ   یاسپرم ط یسیتوپالسم
آزاد فـوق العـاده    يیک رادیکالهانسبت به اثرات پاتولوژ

ـ ـــ باشـند. ل  یحساس م مـایع   يهـا  اکسـیدان  یذا آنت
 ياز دست رفـتن ایـن آنـزیم هـا    ي برا یجبران ،سمینال

کـه سـبب    ی). بنابراین هر عامل9،15(،اند یسیتو پالسم
 يپالسـما  يهـا  اکسـیدان  یح آنتــــاهش سطـــــک

ل ادـــ الل در تعـــــ ر بـه اخت ـــــ منج ،سمینال گردد
 يآزاد شـده و بـر رو   يها و رادیکال هـا  اکسیدان یآنت
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  اباصلت حسین زاده کالگر و همکاران- آلدئید در مایع سمینال مردان يتام و غلظت مالون د يها اکسیدان یفعالیت آنت

  

کنـد. بـا ایـن     یال مـــرب اعمــعملکرد اسپرم اثر مخ
 ROS ي، تولیـد بـاال  یتحـت شـرایط پـاتولوژیک    وجود

کنـد و باعـث    یها را پایمـال مـ   اکسیدان یظرفیت آنت
محققـان  ). 14،13(،شـود  یافزایش استرس اکسیداتیو م

 ROSاحتماال با سطح بـاالي  پیشنهاد دادند واریکوسل 
هـاي تـام    در اسپرم و کاهش ظرفیـت آنتـی اکسـیدان   

اما اینکـه چـه    .)8 ،2(،پالسماي سمینال در ارتباط است
ارتباطی بین واریکوسل و ناباروري وجود دارد به روشنی 

و همکـاران،   Hendinمشخص نشده است. در مطالعـه  
ـ   ROSسطح   در مـردان  هـا  اکسـیدان ی و ظرفیـت آنت

ــ ــل يارور داراناب ــی داري را در   واریکوس ــتالف معن اخ
ایـن   بـا واریکوسـلی نشـان داد.   بـارور   مردان مقایسه با

 ها اختالف معنـی داري را بـین مـردان داراي    آن ،وجود
ــ ــل و یواریکوســـل جزئـ ــارور واریکوسـ ــردان نابـ  یمـ

اخــتالف  ارانـــــو همک Smithمطالعــه  ).16(،نیافتنــد
 سپرماتوزوآي مرداندر ا ROSمعنی داري را بین سطح 

نرمـال و غیـر نرمـال     با پارامترهاي اسـپرمی واریکوسل 
بـا توجـه بـه     ).17(،، نشـان داد WHOمطابق با قانون 

نتایج ضد و نقیض در مورد ارتباط استرس اکسیداتیو بـا  
بیومارکر مهـم    واریکوسل و ناباروري، در این تحقیق دو

دان در بررسی وضعیت اکسیداتیوي بین دو گـروه از مـر  
نابارور واریکوسلی و مردان سالم بارور مورد مطالعه قـرار  

واریکوسـل   ياز اثـرات بیمـار   یکـه یکـ  آنجا  گرفت. از
 يآن تولید اسـپرم هـا   یفرآیند اسپرماتوژنز و ط ،آسیب

رود کـه افـزایش تعـداد     یباشد، انتظار م یم یغیرطبیع
در سـمن مـردان واریکوسـل بـا      یغیرطبیع ياسپرم ها

آزاد سـبب تشـدید اثـرات     يهـا  رادیکالافزایش سطح 
 یگردد. به همین منظـور در تحقیـق کنـون    ياکسیداتیو

به عنـوان یـک ابـزار کلینیکـی      MDAو  TACسطح 
 مناسب براي تخمین پراکسیداسیون لیپید غشاي اسپرم،

مـایع سـمینال مـردان     يجهت تعیین شدت اکسـیداتیو 
  قرار گرفت.   بررسیواریکوسل مورد 
  ها  مواد و روش
ه حاضـر از نـوع   ــــ مطالع نمونـه هـا:   يجمـع آور 

 29 شاهدي با روش نمونه گیري تصادفی، شـامل -مورد
ــارور semenنمونــه ســمن( نرمواســپرمیک ) از مــردان ب

)15=n( واریکوســل مــردان  و بــه عنــوان گــروه شــاهد
)14=n ( در مراکز به عنوان گروه موردIVF   شهرسـتان

بـه اســتان  . مراجعــه کننـدگان متعلــق  مــی باشـد بابـل  
هم جوار آن بودند. نمونه ها بعـد   يمازندران و استان ها

در  IVFاز آمیزش در همان مراکـز   يروز دور 3تا  2از 
  شدند.ي استریل جمع آور یپالستیک يظرف ها

سـمن تهیـه    ينمونه ها مطالعه پارامترهاي اسپرم:
درجه اینکوبه شدند  37 يشده، حدود نیم ساعت در دما

به فرم مایع روان تبدیل گردند. حـدود   يا تا از فرم توده
ــرا   100 ــایع روان ب ــه م ــر از نمون ــ يمیکرولیت  یبررس

سمن، حرکت، تعـداد و   غلظت(نظیر یاسپرم يپارامترها
سـازمان   ياسـپرم) بـر اسـاس اسـتانداردها     يمورفولوژ

و  .)18(،) برداشـته شـد  ١٩٩٨,WHO(یبهداشت جهان
سـکوپی  هـاي معمـول میکرو   آنالیز اسپرموگرام با روش

سریعا جهت  یانزال ي). بقیه نمونه ها1(جدول،انجام شد
درجـه   -20 يدر دمـا  MDA و TAC يانـدازه گیـر  

  گراد فریز شدند.ی سانت
تـام مـایع    يها اکسیدان یاندازه گیري فعالیت آنت

 يهـا  اکسـیدان  یفعالیت آنت :FRAP سمینال به روش
 FRAP روشتام مـایع سـمینال بـا انـدکی تغییـر بـه       

)ferric reducing of antioxidants power کــه (
ابـداع گردیـد،    1996در سـال   Benzieاولین بار توسط 

 ي). براي این منظور ابتدا نمونه هـا 19(،شد ياندازه گیر
دقیقه سـانتریفوژ شـدند.    7به مدت  g 10000 سمن در

بـار بـا آب مقطـر     5شـد و  از رسوب جـدا   یمحلول روی
ـ انریعا جهـت  ـــــ سپس س ،گردیدرقیق   يدازه گیـر ــ

، TAC ياندازه گیر يکار رفت. براه ها ب اکسیدان یآنت
، 125 سـولفات آهن(بـا غلظـت هـاي    محلول استاندارد 

ــول  1000و  500، 250 ــوالر) و محلـ  FRAPمیکرومـ
 mM Sodium acetate buffer pH ٣٠: شـامل [

٣٫٦،١٠ mM TPTZ (٢،٤،٦-tri -pyridyl-s-
triazine)  ٢٠و mM Ferric chloride   به ترتیب بـا

 ي. بعــد از آمــاده ســازاســتفاده شــد ]1و 1، 10 نســبت
ـ  5/1هـا، داخـل هـر لولـه آزمـایش       محلول لیتـر   یمیل

 يدقیقه در دمـا  5اضافه شد و به مدت  FRAPمحلول 
حـدود  سـپس  درجه در حمام آب گرم انکوبه شدند.  37
 50ســمن،  رقیــق شــده يمیکرولیتــر از نمونــه هــا 50

از  میکرولیتر 50عنوان کنترل) و  آب مقطر(بهمیکرولیتر 
 هـر  بـه هاي استاندارد با رقت هاي تهیه شـده،   محلول

اضافه گردید و مجددا در حمام آب مربوطه لوله آزمایش 
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درجه حـرارت داده   37 يدقیقه در دما 10گرم به مدت 
خارج نمودن لوله هـا از حمـام آب گـرم،     شدند و بعد از

 انـدازه گیـري  ومتر نان 593جذب نمونه ها در طول موج 
بـر   Excel برنامـه غلظت نمونه هـا بـه کمـک     گردید.
  . شدمحاسبه  استاندارد،نمودار اساس 

آلدئیـد بـا روش    يغلظـت مـالون د   ياندازه گیـر 
TBA : غلظتMDA    با استفاده از متـد تیوباربیتوریـک

 ياندازه گیـر  رائو و همکاراناسید شرح داده شده توسط 
سـمن   ينمونه ها روش ابتدا بر اساس این). 20(،گردید

دقیقه سـانتریفوژ شـدند. سـپس     5به مدت  g2000 در 
بــه  )ســمینال يپالســمامــایع رویی(میکرولیتــر از  100

ــه آزمایشــگاه  900همــراه  میکرولیتــر آب مقطــر در لول
  TBA  میکرولیتر معـرف  500ریخته شد و به هر لوله 

 لیتر یمیل 100در  thiobarbituric acid-٢گرم 67/0(
 NaOHگرم  5/0 حل شد و سپس به ترتیب  آب مقطر

بـدان  به آرامـی   اسید استیک گالسیال لیتر یمیل 100 و
 يو سر لوله ها توسط ورقه ها شد) اضافه گردید فزودها

کامال پوشانده شدند و به مدت یـک سـاعت    یآلومینیوم
در حمام آب جوش قرار گرفتند و پس از خنک شدن در 

 10بـه مـدت    g 4000 در جـددا اتاق، لولـه هـا م   يدما
در  یدقیقه سانتریفوژ شدند. در نهایت جذب محلول روی

ــانومتر  534طـــــول مـــــوج  ــتگاه نـــ ــا دســـ بـــ
غلظـت   ده شـد. ــــــ خوان) UV١٦٠٠اسپکتروفتومتر(

MDA ـــب ـــا استفـ ـــاده از ضـــ ـــریب خــ اموشی ــ
mol-١. l.cm-١ 105  ×56/1 )   بــر اســاس قــانون

 nmol/ml بـه صـورت  ) محاسبه و A=dcبیرالمبرت: 
  گزارش گردید.  

هـاي آمـاري بـا برنامـه      کلیه آزمـون  آنالیز آماري:
independent t-test    و نـرم افـزارSPSS انجـام   ١٦

در دو گـروه مـورد    TACو  MDAشد. میانگین سطح 
) CIبا سطوح اطمینان ( mean±S.Dمطالعه به صورت 

از لحـاظ  >p 05/0 بیان شد و در تمام مـوارد  درصد 95
بررسـی همبسـتگی بـین سـطح      اري معنـی دار بـود.  آم

TAC  وMDA   ــالیز ــتفاده از آن ــا اس  Spearmanب
correlation .انجام شد  

  
  

  

  
  یافته هاي پژوهش

 يت پارامترهـا ـــــ اصل از آنالیز کیفیــــنتیجه ح
در بین مردان بارور و واریکوسل در جـدول   یرمــــاسپ
اوت ـــ ـــچ تفــــــ ان داده شـده اسـت. هی  ــــنش 1

ن و حجـم سـمن بـین دو گـروه     ــــبین س يدار یمعن
) و =357/0pو  p=0/ 123 بـا  ،مشاهده نشد(به ترتیـب 

ارور بـه طـور   ـــــ رم در مـردان ب ـــــــ ت اسپـــغلظ
وسل ـــــ ) بیشتر از مردان واریکp>001/0(يدار یمعن

رك و درصـد  ـــــ متح يرم هـا ــــــ بود. درصـد اسپ 
ـ  يژبا مورفولـو  یرم هایـــــاسپ نیـز در مـردان    یطبیع

ه ترتیب با ـــــ(بيدار یـــــور معنــــارور به طــــب
05/0<p  001/0و<pوسل ـــــ) بیشتر از مردان واریک
  )1جدول(.بود

ـــمق ــطح ـــــــــ در  MDAو  TACایسه ســـ
 ارورـــــــــردان بـــــــــایع ســـــمینال مـــــــــم
ان ـــــ نش 1و واریکوسل در جـدول  رمواسپرمیکــــن

اصل از ـــــــه حـــــــده اســـت. نتیجـــــــــداده ش
 TACح ـــــــ ان داد که سطــــــق ما نشــــتحقی
بـه   المـــــس ال مردان بارورــــــایع سمینـــــدر م

ـــط ـــــــــ ــردان  يدار یور معنـــ ــتر از مـــ بیشـــ
غلظـت   ی)، از طرفp>001/0است( یوسلــــــــواریک

MDA ایع سـمینال مـردان واریکوسـل بـه     ــــــدر م
ــور چش ـــگیــــمطــ ــتر از p>01/0(يرــــــ ) بیشــ

 TACاز طرفـی سـطح    ).1نمودار(،ردان بارور بودــــم
گی معکوسـی بـا   ــــــپالسماي سمینال داراي همبست

ـ ب MDAغلظت  ـ ا ایـــ ود امــــ ن همبسـتگی از  ـــــ
-=p ;47/0r=07/0ر آماري معنی دار نبود (ــــــــنظ

  ).  2) (نمودار
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  بین مردان بارور و واریکوسل یاسپرم يکیفیت پارامترها . مقایسه1 جدول
  

  p- value   مردان واریکوسل  سالممردان   اسپرم يپارامترها
    14  15  تعداد نمونه

  123/0  92/28 ± 34/4  6/31 ± 67/4  سن افراد (سال)
  357/0  73/3 ± 83/1  26/4 ± 16/1  لیتر) یحجم سمن (میل
  >ml106× 1(  25/11 ± 33/91  85/24 ± 14/50  001/0/غلظت اسپرم (

  >001/0  02/187 ± 47/45  06/389 ± 51/130  )×106تعداد کل اسپرم (
 >05/0  14/47 ± 61/17  33/61 ± 75/8  متحرك يدرصد اسپرم ها
 >001/0  42/4 ± 2/3  6/15 ± 42/4  )کروگراسپرم(بر اساس قانون  یطبیع يدرصد مورفولوژ

  >001/0  35/1081 ± 7/353  49/233 ± 78/764 (میکرومول بر لیتر)TAC غلظت 
  >01/0  92/0 ± 27/0  57/0 ± 22/0  لیتر) ی(نانومول بر میلMDA غلظت 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

    
 

(به ترتیب  وسلـــو واریک سالم نرمواسپرمیک) بین مردان راست( TAC) و چپ(  MDA. مقایسه سطح1نمودار
01/0 p< 001/0وp<.(  

18 
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  معنی دار است.= p 01/0همبستگی در  :MDAو  TAC. ارتباط بین سطح 2نمودار

  
  
  

    يگیر نتیجهو بحث 
ــ ــش    یعل ــه نق ــراوان در زمین ــات ف ــم مطالع رغ

ــارور ــ  يواریکوســل و ناب ــرات منف ــردان، اث ــر  یم آن ب
مشخص نشـده و مکانیسـم    یتاکنون به روشن ينابارور

ن بر عملکرد اسپرم همچنان بحث برانگیـز و  دقیق اثر آ
نشـان داد کـه    ينگران کننده اسـت. مطالعـات بسـیار   

مــایع ســمینال از طریــق  يافــزایش ســطح اکســیداتیو
مختلــف از جملــه پراکسیداســیون    يمکانیســم هــا 

متابولیسـم اسـپرم و   در  اسپرم، آسـیب  يغشا يلیپیدها
رد در نقص عملک يآن، سهم عمده ا يبارورساز یتوانای

ـ  21(،اسپرم دارد  يپالسـما  يهـا  اکسـیدان  ی). لـذا آنت
اسـپرم هـا    یسمینال بـه عنـوان مهمتـرین سـد دفـاع     

هـاي   شوند که با به دام انداختن رادیکـال ی محسوب م
اسـپرم   يبعـد  يو آسـیب هـا   یآزاد، از اثرات پاتولوژیک

 ي). تاکنون محققان بسـیار 22 -23(،کنند یم يجلوگیر
 یتواند نقش مهمـ  ییداتیو مپیشنهاد دادند استرس اکس

کــه از  یرا در نقــص عملکــرد اســپرم در میــان بیمــاران
  )28-24 ، 16، 2(.کند يبرند باز یواریکوسل رنج م

تـام و   يهـا  اکسـیدان  یفعالیت آنتدر این مطالعه 
 نشـانگر آلدئید به عنوان یک  يهمچنین سطح مالون د

مناسب جهت تخمین شدت اکسیداتیو در مایع سـمینال  
 يو بیمـاران واریکوسـل انـدازه گیـر     سالم ان بارورمرد

تحقیـق   ایـن  نتایج حاصل از بر اساس ).1(جدول،گردید
ـ  پالسماي سمینال سطح میانگین هـاي   اکسـیدان  یآنت
از بیشـتر   يمردان سالم تا حدود قابل مالحظـه ا تام در 

 یرفـــــ). از طp>001/0(بــودردان واریکوســل ــــــم
ز آن بـود کـه شـدت    ا یحاک MDAسطح  ياندازه گیر

ـ     يدار یاکسیداسیون در مردان واریکوسل بـه طـور معن
). نتاج ما همچنـین  p>01/0است( بیشتر از مردان بارور

 يهـا  اکسـیدان  ییک رابطه معکوس را بین ظرفیت آنت
 ).2(نمـودار ،دادتام و شـدت اکسیداسـیون لیپیـد نشـان     

نیز ثابت کردند که بیماران واریکوسـل   يمطالعات دیگر
را  يآلدئید بیشـتر ي غلظت مالون د يداری ور معنبه ط

ــه   ــبت ب ــارور  نس ــردان ناب ــدون واریکوسم ل ــــــب
و  ROS يدر یک تحقیق سـطح بـاال  . )30-29(،دارند

بیمـار نابـارور    21هـا در   اکسیدان یکاهش ظرفیت آنت
بیمار بارور به عنـوان   17واریکوسل در مقایسه با  يدارا

ـ   کنترل مشاهده شد، با نفـره   15ک گـروه  این وجـود ی
ــ ايدار را  ROSاز  یکســانیســطح  ،یواریکوســل جزئ

ـ  ینسبت به مردان نابارور واریکوسل  یداشتند و مقدار آنت
اکسیدان تام در مقایسه با افراد بارور بـدون واریکوسـل   

 Smith). همچنین 16(،پایین تر بود يدار یبه طور معن
بـه  واریکوسل که  يبیمار دارا 55و همکاران با مقایسه 

 WHOدو گروه نرمال و غیر نرمال مطـابق بـا قـانون    
نرمواسـپرمیک ثابـت   مـرد   25شده بودند و  يدسته بند

واریکوسـل بـه    يبیمـاران دارا  يکردند که اسپرماتوزوآ
در گـروه   یرا حت يباالتر ROSمیزان  يدار یطور معن

کـه   .)17(،اسـتاندارد دارنـد   ايپارامتر هـ  يبیماران دارا
 ایـن  ).24،31(،بـود  یتایج تحقیقات قبلقابل مقایسه با ن

ــا   کــه چــه مکانیســم یــا مکانیســم هــایی در ارتبــاط ب
واریکوسل و ناباروري وجود دارد همچنـان بـه صـورت    

معنی رابطه  يات متعددعمطالمعمایی باقی مانده است. 
اسـپرم  پارامترهاي بین واریکوسل و کیفیت پایین داري 

 يبهبـود تمـام پارامترهـا    ينشان دادند. محققین بسیار
ــد از  یاســـپرم ــاهده  جراحـــیرا بعـ واریکوســـل مشـ
 ي). در کنار این تحقیقات، مطالعات دیگر34-32کردند(

19 
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ـ      را بـین  ی داري نیز وجود دارنـد کـه هـیچ ارتبـاط معن
). 35(،واریکوسـل نیافتنـد   يو بیمار یاسپرم يپارامترها

ـ نتایج تحقیقات صـالح و همک  یـک کـاهش   بـه  اران ــ
مـردان   بـین شکل نرمـال اسـپرم    و در غلظت ردا یمعن

واریکوسل در مقایسـه بـا مـردان بـارور و      ينابارور دارا
هـا همچنـین نشـان     مطالعات آن .کند ینابارور اشاره م

به طور  یحرکت اسپرم در بیماران واریکوسلدرصد تداد 
بـر  ). 31(،پـایین تـر از مـردان بـارور اسـت      يدار یمعن

 مـا  ی حاصـل از نتـایج  سـپرم ا يآنالیز پارامترهـا اساس 
متحرك در مردان واریکوسل به طور  يدرصد اسپرم ها

ــمگیر ــارور   يچش ــردان ب ــر از م ــودکمت ). >05/0p(،ب
ــای  ــین غلظــت اســپرم و درصــد اســپرم ه ــا  یهمچن ب

ـ    یطبیع يمورفولوژ  یدر مردان واریکوسل بـه طـور معن
). 1(جـدول  .)p>001/0(،کمتر از مردان بارور بـود  يدار

ج این تحقیق با نتایج دیگر تحقیقات نشـان  مقایسه نتای
با کـاهش   يتواند به نحوی وسل مــدهد که واریک یم

شـاید یکـی از    عـالوه، ه ب .کیفیت اسپرم در ارتباط باشد
فاکتور هاي موثر در عارضه واریکوسل و کیفیـت پـایین   
ــدي غشــاي   پارامترهــاي اســپرمی پراکسیداســیون لیپی

سیتوتوکسـیک   اسپرم یـا تولیـد محصـوالت آلدهیـدي    
ناشی از آن از جمله مالون دي آلدئید باشـد. در تحقیـق   

هاي تام مایع سـمینال بـه    کنونی فعالیت آنتی اکسیدان
 FRAP )Ferric Reducing Ability ofروش 

Plasma ــري ش ــدازه گیـ  FRAPد. روش ـــــــ) انـ
)Ferric Reducing Ability of Plasma  بر مبنـاي (

ایع سمینال در احیـاء یـون   هاي م توانایی آنتی اکسیدان
). اما این روش تنهـا بـراي   19(،فریک به یون فرو است

هایی با وزن مولکولی پـایین   اندازه گیري آنتی اکسیدان
هـاي   مناسب است و براي اندازه گیري آنتـی اکسـیدان  

آنزیمی و پروتئین هاي متصل به آنزیم چنـدان مناسـب   
ــت. روش  و  Enhanced chemiluminescenceنیس

الریمتریک روش هاي دقیق تر و با ارزش تري بـراي  ک
). بـا  36(،هاي تام می باشـد  اندازه گیري آنتی اکسیدان

ــزان     ــر می ــه حاض ــه در مطالع ــه اینک ــه ب  MDAتوج
پالسماي سـمینال بـا روش اسـپکتروفتومتري بررسـی     

ایج دقیـق تـر   ــــ ابی بـه نت ــــ ردید، براي دستیــــگ
از دیگـر   توصـیه مـی شـود.    HPLCهایی نظیر  روش

محـدودیت هـاي مطالعـه مـا تعـداد کـم نمونـه هــاي        
ررسی ــــــ وري کـه ب ـــــ وسل بـود بـه ط  ــــواریک

پارامتر هاي مختلف استرس اکسیداتیو در چهار گـروه از  
نابـارور   -نابارور و مردان بارور -بیماران واریکوسل بارور

ـــب ـــدون عــــــ ـــارضه واریکـــــــــ وسل ـــــــ
ــق بــه طــور خالصــه،  اد مــی گــردد.ــــــــپیشنه طب

تحقیقات صورت گرفته و تحقیق حاضـر، ایـن احتمـال    
اثــر احتمــالی  ياز مکانیســم هــا یوجــود دارد کــه یکــ

عملکـرد اسـپرم، از طریـق کـاهش      يواریکوسل بر رو
مـایع سـمینال و افـزایش     يهـا  اکسـیدان  یسطح آنتـ 

پایدار پراکسیداسیون لیپید از قبیـل   يمحصوالت آلدئید
د واسطه گردد کـه ایـن نتـایج نیازمنـد     آلدئی يمالون د

  تحقیقات بیشتر و گسترده تر است.
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 Abstract 

 
Introduction: Varicocele is the most 
common cause of male infertility with 
approximately 19 to 40% prevalence that 
leads to low sperm production and 
fertilization through several mechanisms. In 
this case-control study, seminal total 
antioxidant capacity (TAC) and 
malondialdehyde (MDA) were investigated 
as one of the possible mechanism(s) by 
which varicocele may affect the sperm 
parameters quality and male infertility.  
 
Materials & Methods: Semen samples 
were provided from healthy 
(normalospermic; n=15) and varicocele-
suffering (infertile; n=14) men at babol IVF 
centers, then analyzed according to WHO 
(World Health Organization/1998) 
standards. Seminal TAC and MDA levels in 

all the specimen were measured by FRAP 
and TBA methods, respectively.  
 
 
 
 
 
Findings: Based on the results, mean 
concentration (±S.D) of TAC in the seminal 
plasma of varicocele-suffering men 
(1092,43 370,56 µmol/l) was significantly 
lower (p<0,001) than that of the healthy men 
(2335,44 764,78 µmol/l). Moreover, MDA 
levels in seminal plasma of varicocele-
suffering cases (0,92 0,27 nmol/ml) was 
significantly (p=0,001) higher than that of 
the healthy ones (0,57 0,22 nmol/ml).  
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Discussion & Conclusion: It implies that 
low level of seminal TAC activity and 
subsequently high oxidative status could be 
regarded as one of the negative effects of 

varicocele   on sperm quality and the 
function which initiates further studies. 
 

Key words: Varicocele, Male infertility, 
Malondialdehyde, Total antioxidant 
capacity 
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