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چکیده
هدف :هدف از اين پژوهش ارزيابی توان زيستیی و هچنينن صوتوانام رورفوژوکي ی و بنومنچنايی وپوپیوزيد در ارمر های
انسان تنچار مده با رديم وررينت بود.
مواد و روشها :نچونههای ارتمر انستتان با غلظتهای  02 ،2/1 ،2و  122رن روروالر رتتديم وررتينت برای زرانهای ،02 ،2
 102و  182دقنقه تنچار متدند .ارزيابی توان زيسیی ارمر تور ريشش  MTTو تچارنت  DNAتور رنگ ورنزی وکريدين
اورنژ اتتتورم ترفت .ترننرام رورفوژوکي ی وپوپیوزيد در هستتتیه ارتتتمر با رنگ ورنزی هوصستتتت و دي کو ن

و يبه

بنومتتتنچنتايی وپوپیوزيد از ريش روش تانر رورد برررتتتی قرار ترفت .تشزيه و تالنر وراری داده ها به روش وناژنز وارياند
ي

رفه و اندازهتنری ت راری انشا مد.

نتایج :ريشش  MTTاثر ریقابر رعيی داری بنن غلظت رديم وررينت و زران بر کاهش دراد توان زيسیی ارمر را نشان داد.
عالوه بر ون ،پد از تذمتت  182دقنقه توان زيستیی ارمر های تنچار مده با رديم وررينت به ور رعيی داری نسبت به تروه
کيیرل کتاهش يتافتت .بتا اين و ود اين والييده تاثنری بر تچارنت  DNAو هچنينن يبه های رورفوژوکي ی و بنومتتتنچنايی
وپوپیوزيد در هسیه ارمر ندامت.
نتیجهگیری :رتديم وررتينت رو ک کاهش رعيیدار توان زيستیی ارتمر انسان ری مود و اين اثر احیچاال از ريش ورنک به
هسیه و  DNAارمر اورم نچیتنرد.
واژگان کلیدی :ارمر انسان ،وپوپیوزيد ،تچارنت  ،DNAرديم وررينت ،توان زيسیی
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ارزیابی توان زیستی و آپوپتوزیس در اسپرمهای انسان تیمار شده با ...

با و ود ر اژعام انشا مده در صوو

مقدمه
ناباروری در رردان ي ی از رشتت الم عچده اين يد راستتو
ری متتتود کته ونهتا را از نظر پزمتتت ی و روانی رورد تاثنر قرار
ری دهد .ارف نظر از روارد رعچول برای ناباروری رردان از چله
 ،trauma ،cryptorchidism ،varicoceleعفونت ها و تورور ،در
رتالهای اصنر تو ه اثرام زيان وور والييدههای زيستتت ران ی
بر روی رتنستیم تيارتلی انسان که ریتواند باروری رردان را به
رخا ره بناندازد ع
وررين

به عيوان ي

مده ارت.
مبه فلز رچی راسو ریمود که به ور

بنعی در پورتتتیته زرنن يتافت ریمتتتود و ریتواند ريابع و
ومتارندنی را از ريش مسیشو ،فررايش و اریخرا رعدن وژوده
نچتايتد ( .)1عالوه بر اين وررتتتينت

در رتتتاصت عل کشها،

حشره کش ها ،رواد کشيده وندتان ،رواد نگهدارنده رواد غذايی
( )0و حیی داروها ( 9و  )4کاربرد دارد .بيابراين وررين
ي

حمیدرضا مومنی و همکاران

بهعيوان

والييده زيستت ران ی دی ر ر ارتتت که قادر ارتتت از
رق رخیل از چله پورتت ،رتنسیم تيفد و توارش ذ و

رتتالریی انستتان و حنوانام را تهديد نچايد .رستتچورنت نامتتی از
وررتتتينت

بته ور رزرن ریتوانتد باع

ايشاد رتتتر ان (،)5

بنچاریهای پورتتتیی ( )0و عروقی ( )7تردد .ر اژعام هچنينن
نشتتان دهيده وثار رخر وررتتين

بر روی رتتنستتیم توژند ر ر

تانور نر ریبتامتتتد که ريشر به ناباروری ونها ریتردد (3 ،8
و .)12رستتچورنت وررتتين ی در حنوانام وزرايشتتگاهی رو ک
ناتوانی در عچر کرد رلولهای اليديگ مده و بدين ترتنک اثرام
ريفی را بر روی ارتتتمررتاتوکنز اعچتال رینچايد ( 10 ،111و.)19
عالوه بر اين تزارشهايی ربيی بر اثرام وررين

در کاهش وزن

بنضه و اندا های يسی ررتب در رم ( ،)10کاهش تعداد ارمر
رم باژغ ( ،)12کاهش توان زيستتیی و قابلنت تارک ارتتمر رم
باژغ ( ،)14کاهش رورفوژوکی بنعی ارمر روش ( ،)3کاهش در

اثرام رچی وررين

بر

روی رنسیم تيارلی انوران و انسان ،با اين حال بر اراس دانش
را تا کيون تزارمتتی که با در رعرضتذاری ارتتمر های انستتان با
اين والييده در متراي  in vitroبه برررتی فاکیورهای رربو به
کنفنت ارتمر به صوتو

قابلنت حنام ون پرداصیه متده بامد

و ود نتتدارد .ژتتذا اين پژوهش بتتا هتتدف ارزيتتابی توان زيستتتیی
ارتمر های انستان تنچار متده با رتديم وررينت در مراي

in

 vitroانشا مد .عالوه بر ون رعی مد تا به ريظور رشخص مدن
نق ه اثر رتتديم وررتتينت در ارتتمر  ،يبههای رورفوژوکي ی و
بنومتنچنايی وپوپیوزيد هستیه ارمر رورد تو ه و بررری قرار
تنرد.
مواد و روشها
تهیه و آماده سازی نمونه :نچونههای ارمر از وزرايشگاه رنيا
اراک و از افرادی که برای وزرايش رعچول ارتتتمرروترا ررا عه
نچوده بودند تهنه و با رعايت درای ريارتتک به وزرايشتتگاه ريیقر
ترديد .با تو ه به تواتتنههای قبلی ،نچونهها رعچوال بنن رتته تا
هفت روز پد از انزال قبلی چعووری متتتده بودند .نچونهتنری
بش توانه رازران بهدامت هانی در ظروف رخوو

و دهانه

تشتاد و غنررتچی انشا ترفت .ابیدا پاراریرهای ارتمرری مارر
متتچارش و قابلنت تارک بر روی نچونهها انشا متتد تا ا العام
اوژنهای در رورد کنفنت ارتمر کسک تردد .به ريظور مسیشوی
ارمر  ،نچونهها به نسبت  1به  4با ران

کشت mM HEPES

 )01( Ham’s F12+ 05رخلو و رتتمد با دور  0522rpmبه
ردم  12دقنقه رانیريفنوک مدند .عچر مسیشو با ررو ارمر
دوبار ديگر به روش باال ت رار ترديد و رتترانشا با افتتافه نچودن
ران کشتت فوقاژذکر به ررو نهايی ،رورمانسنونی از ارمر
بهدرت ورد.
تحر

اسمپرم :متچارش ارمر بر اراس

فعاژنت رتتنستتیم دفاعی ونییاکستتندانیی بنضتته ( )15و ترننر در

شممارش و اابلی

رتت و تونادوتروپننها و تستتیورتتیرون ( 12و  )10و ود دارد.

درتتیور اژعچر رتتازران بهدامتتت هانی ) )00( (WHOانشا

بر روی

ترفت .به اين ريظور رتتورتتمانستتنون ارتتمر به نستتبت  3:1با

ارتمر های انسان در دریرس ریبامد ننز حاکی از کاهش تعداد

فن ستاتور فرراژنن  0دراد رقنش مد .مچارش ارمر با اریفاده

و حرکت ارتتمر ( 18 ،17و  )13در افراد در رعرض اين والييده

از هچورتنیوریر نووبار انشا و تعداد ارمر در رنلیژنیر رااربه

اثرام رخر صود را بر

ترديد .برررتتی قابلنت تارک ارتتمر بر ارتتاس درتتیور اژعچر

روی رتنستیم تيارلی اعچال نچوده ارت ،اژقا اریرس اکسنداتنو

 )00( WHOانشا متتتد .بدين ترتنک که ابیدا  12رن روژنیر از

به عيوان ي ی از ر اننستمهای دصنر در اين ارر ر ر ری بامد

رتورتمانستنون ارتمر درون Makler chamberکه از پنش در

( 15و .)02

درای  97در ه رانییتراد تر مده بود ريیقر و حرکام ارمر

تزارشهتای راتدودی که در صوتتتو

ریبامتد .در بنشتیر رواردی که وررين
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زير رن رورتتت وو نوری رورد برررتتتی قرار ترفتت .تعداد 022

قرا ت ترديد .با ارتتتیفاده از رنانگنن ذ نوری هشتتتت نچونه

ارتمر برای هر نچونه برررتی و دراتد ارمر های دارای حرکت

ارتمر ريايی ارتیاندارد ررم مد و رعادژه رتررنون حاار از

پنشرونده ،حرکت در ا و بدون حرکت رااربه ترديد.

ون بهدرت ورد.

تیمار نمونه ها با سمدی آرسنی  :نچونههای ارمر با کنفنت

از ارتمر های تنچار متده با رديم وررينت ،تعداد  9×120ارمر

باال از ژااظ تعداد و قابلنت تارک پد از متسیشو و مچارش در

انیخا و رتتتيشش  MTTبر روی ونها انشا متتتد .رتتتمد با

ژوژتههتای اپيتدورف داتانه ( 02رنلنون ارتتتمر در رنلیژنیر)

ارتیفاده از رعادژه رتررتنون به درتت ورده از ريايی اریاندارد

تف ن

متتدند .رتتمد به ژوژهها رتتديم وررتتينت (ررک ،وژچان)

افافه مد به وری که غلظتهای  02 ،2/1 ،2و  122رن روروالر
حااتتتر تردد .ژوژههای رربو به هر غلظت در درای  97در ه
رتتتانییتراد برای زرتانهای 102 ،02 ،2و 182دقنقه نگه داری
متدند ( n= 0برای هر غلظت و زران) .رمد اين نچونهها هت
اندازه تنری پاراریرهای ارتمرری به متتر زير رورد اریفاده قرار
ترفیيد.

دراد قابلنت حنام هر نچونه تنچار رااربه ترديد.

بررسی تمامی  DNAاسپرم -رنگ آمیزی آکریدین اورنژ:
هت برررتتی تچارنت  DNAاز ژااظ تچايز  DNAدو رمتتیهای
راژم از  DNAت

رمیهای دناتوره مده از رنگ ورنزی وکريدين

اورنژ ارتتیفاده متتد ( .)04بدين ترتنک که از نچونههای ارتتمر
ژاظه زرانی افر ،کيیرل ر بت و ارمر های تنچار مده با رديم
وررتتتينتت ( 02 ،2/1و  122رن روروالر بته رتدم  182دقنقه)

ارزیابی توان زیستی اسپرم به کمک سنجش  :MTTااتول

تستیرش تهنه ( )n=0و در در ه حرارم اتاق صش

رتتتيشش [3 – (4,5- dimethy lthiazol-2-yl)-2,5- ،MTT

تسیرشها در رالول ریانول– ارند ارین

] diphenyl tetrazolium bromideبر ارتتاس روش رورتتچن

 9به  )1به ردم  14رتاعت در در ه حرارم  4در ه رانییتراد

( )09اتورم ترفت .هت اين رتيشش ،ابیدا ريايی اریاندارد

ت بنت و رتتتمد با رالول وکريدين اورنژ ( 2/13دراتتتد در بافر

 MTTهت رشتتتخص متتتدن ارتبا بنن رنزان احنا  MTTو

رنیرام فسفاته )pH=0/5 ،به ردم  12دقنقه رنگورنزی مدند.

قابلنت حنام ارتمر انستان ررتم ترديد .بدين ريظور از هشت

ال ها بهردم  5دقنقه با و رق ر متتستتیشتتو و رتتمد در درای

نچونه ارمر ریفاوم با کنفنت باال از ژااظ تعداد و قابلنت تارک

وزرايشتگاه صش

مدند .رمد ال ها با اریفاده از رن رور وو

ارتیفاده متد .پد از انشا رراحر مسیشو ،رورمانسنون ارمر

فلورريد) (Olympus, Japanتور فنلیر ريارک با بزرتيچايی

به دو بخش رشزا تقسنم ترديد .ي ی از بخشها در ان وباتور 97

× 1222رورد برررتتتی قرار ترفیيد .ارتتتمر ها با تو ه به رنزان

در ه رتانییتراد و ارتمر های بخش ديگر بهورتنله ره دورهی

رنگ پذيری در دو تروه متتارر ارتتمر های با رتتر رتتبز (بنانگر

ریياو انشچاد در ننیروکن رايع و ذو در  97در ه رتتانییتراد

 DNAدو رمتیهای راژم) و ارمر های با رر زرد يا قررز (بنانگر

کشتیه مدند .رمد از ارمر های دو بخش به نسبت ،8:0 ،12:2

 DNAت

رمتیه ای دناتوره متده) رورد بررری قرار ترفیيد .در

 0:8 ،4:0 ،0:4و ( 2:12بتته ترتنتتک ررده و زنتتده) در ژوژتتههتتای

هر ال  122ارتمر مچارش مد تا دراد ارمر های دو رمیهای

اپيدورف وری رخلو مدند که در هر ژوژه تعداد  9×120ارمر

وت

مد .رمد

تالرنال (به نسبت

رمیهای تعننن تردد.

و ود دامیه بامد .رمد به هر ژوژه  12رن روژنیر رالول غلنظ

هت کيیرل روش رذکور ،از نچونه های کيیرل ر بت ارتتتیفاده

در رنلیژنیر + 05 mM

متد .بدين ريظور  DNAنچونههای ارتمر با اریفاده از دریگاه

( MTTرتتنگچا ،ورري ا 5 ،رنلیتر

 )Ham’s F12HEPESافتتتافه متتتد و به ردم  1رتتتاعت در

تررورتتاي لر در درای  30در ه رتتانییتراد به ردم  92دقنقه

ان وباتور  97در ه رتتانییتراد قرار ترفت .ژوژهها رتتمد با دور

دناتوره متدند .از اين نچونهها تسیرش تهنه و به روش اماره مده

 12222 rpmبه ردم  12دقنقه رتتانیريفنوک و ررتتو در 022

در فوق رنگ ورنزی ترديد.

رن روژنیر دی رینر رتوژفوکسايد ) (Dimethyl sulfoxideحر
متتتد .رالول رشتتددا بتتا دور  4222 rpmبتته رتتدم  4دقنقتته
رتانیريفنوک و رالول بيفش رويی در پلنت  30صانه وارد و ذ
نوری رالول بيفش رنگ با ارتتیفاده از درتتیگاه Elisa reader

) (SCO diagnostic, Germanyبتتا ول رو  525نتتانوریر
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تنچار متتده با رتتديم وررتتينت ( 02 ،2/1و  122رن روروالر به

ردم  182دقنقه) تستتیرش تهنه ( )n=0و در در ه حرارم اتاق

ردم  182دقنقه) تستتیرش تهنه متتد ( .)n=0تستتیرشها در

کنت تانر (Chemicon,

ران وزرايشتتگاه صش ت

صشت

و تور ت هوصستتت ( 5رن روتر در

متد .رمد تسیرشها تور

) USAو بر ارتاس دریوراژعچر ارا ه مده تور مرکت رازنده

رنلی ژنیر به ردم  92ثاننه) رنگ ورنزی متتتدند .ال ها تورتتت

رنگورنزی و رتتمد تور ت رن رور ت وو رعچوژی برررتتی و با

 PBSمتستیشتو متده ( 9بار و هر بار  5دقنقه) و رتمد تور

بزرتيچايی × 1222ع د تهنه ترديد.

رن رورت وو فلوررتيد تورت فنلیر ريارک رورد بررری قرار

هت کيیرل روش ذکر مده ،از نچونه های کيیرل ر بت اریفاده

ترفیيد و از ونها ع د تهنه مد.

مد .بدين ريظور  122رن روژنیر رورمانسنون ارمر رانیريفنوک

هت برررتتی کچی ترننرام هستتیه ارتتمر های تنچار متتده ،از

و ررو به ردم  0دقنقه با رالوژی مارر رنیرام رديم 2/21

) (Diff-Quickاریفاده مد .بدينترتنک

دراتد و تريیون  2/1 X-122دراتد در و رق ر رورمانسنون

که از ارتتمر های ژاظه زرانی اتتفر و ارتتمر های تنچار متتده با

متتتد .رالول با ( DNaseرتتتنگچا ،ورري ا) با غلظت  1222uبه

رتتتديم وررتتتينتت ( 02 ،2/1و  122رن روروالر به ردم 182

ردم  92دقنقه در درای  97در ه رانییتراد رشاور مد .رمد

مد.

مدن در هوای اتاق

رنگورنزی دي کو ن

دقنقه) تسیرش تهنه ( )n=0و در در ه حرارم اتاق صش

تستیرش ارتمرری تهنه مد و پد از صش

تستیرشها به ردم  05ثاننه با ریانول صاژص ت بنت و رمد با
دو رالول دي کو نت

تور کنت  TUNELرنگ ورنزی و ع د تهنه مد.

(هر کدا به ردم  05ثاننه) رنگ ورنزی

آنالیز آماری :دادههای حااتتر با ارتتیفاده از نر افزار  SPSSاز

متتدند .رتتمد نچونهها با رن رورتت وو نوری ارزيابی و از ونها

ريش وناژنز وارياند ي

ع د تهنه متتتد .در اين رنگ ورنزی وکروزو ارتتتمر به رنگ

) measureرورد تشزيتته و تالنتتر ورتتاری قرار ترفیيتتد .هتتت

اورتی و هسیه ارمر به رنگ بيفش ديده ریمود .با اریفاده از
ع دهای ترفیه متده ،ق ر کوچ
ذکر مده تور نر افزار روتن

رفه و اندازه تنری ت راری (repeated

رقايسته رنانگننها از تستت توکی اریفاده مد .رقادير بهاورم

هسیه ارمر ها در تروههای

رنانگنن  ±اناراف رعنار و تفاوم رنانگننها در رتت

در  122ارمر اندازهتنری مد.

P<2/25

رعيیدار در نظر ترفیه مد.

به ريظور برررتتی ترننرام بنومتتنچنايی وپوپیوزيد در هستتیه
ارتتتمر (متتت ستتتیگی  ،)DNAت ين

تانر (TUNEL TdT-

نتايج

 )mediated dUTP nick end-labelingاریفاده مد .اين روش

توان زیستی اسپرم انسان تیمار شده با سدی آرسنی

با نشتتاندار نچودن انیهای وزاد ق عام م ت ستتیه متتده  DNAدو
رمتیه ای قادر ارت با ميارايی ر و بااليی از م ست ،DNA

با ارتتتیفاده از رتتتيشش  ،MTTنیايج حااتتتر از وناژنز وارياند

وپوپیوزيد را در رراحر اوژنه تشتتخنص دهد ( .)00بدين ريظور

انتتدازهتنری ت راری نشتتتتان داد کتته اثر ریقتتابتتر رعيیداری

از نچونههای ارتمر ژاظه زرانی افر ،کيیرل ر بت و ارمر های

( ) P<2/21بنن غلظت رتديم وررتتينت و زران بر کاهش دراد

تنچار متتده با رتتديم وررتتينت ( 02 ،2/1و  122رن روروالر به

توان زيسیی ارمر و ود دارد ( دول .)1

دول  :1اثر ریقابر بنن غلظت رديم وررينت و زران بر کاهش رعيیدار دراد توان زيسیی ارمر انسان .رقادير به اورم رنانگنن±اناراف رعنار بنان
مده ارت .وناژنز وارياند اندازهتنری ت راری.n=0 ،
)Time (minute

P-value

)Sodium arsenite (µM

180

120

60

0

77.1±3.3

81.7±7.9

86.5±8.4

92.5±5.6

0

51.9±9.2

66.9±16.4

75.5±13.7

92.5±5.6

0.1

39.7±12.8

48.8±10.2

57.6±8.9

92.5±5.6

20

23.5±5.4

38.2±9.1

47.9±9.4

92.5±5.6

100

P<0.01

P<0.01
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ريشش  MTTهچنينن نشان داد که پد از تذمت  182دقنقه

زرانی  182دقنقه کاهش يافیه ارت (م ر  .)1اين م ر هچنينن

رديم

نشان ریدهد که ان وبارنون ارمر ها پد از  182دقنقه (غلظت

وررينت ( 02 ،2/1و  122رن روروالر) بهاورم وابسیه به غلظت

افر) رو ک کاهش رعيیدار ( )P<2/221توان زيسیی ونها

به ور رعيیداری ( )P<2/221نسبت به تروه غلظت افر ،ژاظه

نسبت به ژاظه زرانی افر مده ارت.

توان زيسیی ارمر های تنچار مده با غلظتهای رخیل

120
20

100

0.1

0

a

80
60

c
d

40

e

20

Sperm viability %

b

100

0

0

180

)Time (minute

م ر  :1تاثنر رديم وررينت بر توان زيسیی ارمر انسان ريشش مده با روش  .MTTتنچار ارمر ها پد از  182دقنقه با غلظتهای رخیل رديم
وررينت ( 02 ،2/1و  122رن روروالر) بهاورم وابسیه به غلظت رو ک کاهش رعيیدار توان زيسیی ارمر ها نسبت به تروه غلظت افر ،ژاظه زرانی
 182دقنقه مده ارت .حروف غنر رشابه بنانگر رعيیدار بودن رنانگننها ریبامد .رقادير به اورم رنانگنن±اناراف رعنار بنان مده ارت .وناژنز وارياند
رفه ،تست توکی.n=0 ،
ي

تمامی

 DNAاسپرمهای تیمار شده با سدی آرسنی

نیايج برررتتی تچارنت ( DNAدو رمتتیهای رتتاژم در رقابر ت
رمتیهای دناتوره) در ارتمر های تنچار متده با رديم وررينت با
غلظت های  2/1و  02رن روروالر (دادهها نشان داده نشده ارت)

مت ر :0برررتی تچارنت  DNAدو رمتیهای در رقابر ت

و  122رن روروالر بته رتدم  182دقنقته نشتتتان داد کته تنچار
ارتمر ها با رديم وررينت در رقايسه با تروه ژاظه زرانی افر،
تاثنر قابر تو های روی دناتوره متتدن رتتاصیچان دو رمتتیهای
 DNAارمر ندامت (م ر .)0

رمتیهای در نچونههای ارتمر انستان (a) :ارتمر های ژاظه زرانی اتفر :ارتمر با  DNAدو

رمتیهای راژم (ربز رنگ) (b) ،ارمر های تنچار مده با رديم وررينت ( 122رن روروالر به ردم  182دقنقه) در رقايسه با ارمر های ژاظه زرانی افر
تاثنر قابر تو هی بر تچارنت  DNAارتمر ندامتت (c) .کيیرل ر بت :ارتمر انستان با  DNAت

رمیهای (به رواد و روشها ررا عه مود) (قررز رنگ).

رنگورنزی وکريدين اورنژ ،بزرتيچايی ×.1222

واوع آپوپتوزیس در اسممپرم های تیمار شممده با سممدی

ارتتتت) و  122رن روروالر در زران  182دقنقه ،در رقايستتته با

آرسنی

ارتمر های ژاظه زرانی افر نشانههای رورفوژوکي ی وپوپیوزيد

برررتتی رورفوژوکي ی هستتیه ارتتمر های انستتان که با هوصستتت
 99940رنگ ورنزی متتده بودند ،در تروه تنچار متتده با رتتديم
وررينت با غلظت  2/1و  02رن روروالر (داده ها نشان داده نشده
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را نشان نداد (م ر  .) 9عالوه بر ون ،نیايج حاار از رنگ ورنزی
دي کو ن

نشتتان داد که ق ر هستتیه ارتتمر های تنچار متتده با

رتديم وررينت ( 02 ،2/1و  122رن روروالر به ردم  9راعت)
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ترننر رعيی داری در رقايستته با ارتتمر های  ،ژاظه زرانی اتتفر
ندامت ( دول.)0

م ر :9بررری رورفوژوکي ی وپوپیوزيد در هسیه ارمر های انسان )a .ارمر های ژاظه زرانی افر )b :ارمر های تنچار مده با رديم وررينت (122
رن روروالر به ردم  182دقنقه) در رقايسه با ارمر های ژاظه زرانی افر تاثنر قابر تو هی بر رورفوژوکی هسیه ارمر را نشان نداد .رنگ ورنزی هوصست
 ،99940بزرتيچايی ×.1222
دول :0رنانگنن ق ر هسیه ارمر انسان در تروههای تنچار مده با رديم وررينت با غلظت  02 ،2/1و  122رن روروالر به ردم  182دقنقه در رقايسه
با ارمر های ژاظه زرانی افر تفاوم رعيیداری ندامت .رقادير به اورم رنانگنن  ±اناراف رعنار ارت .وناژنز وارياند ي

رفه.n=0 ،

) Diameter of sperm nucleus (µm
) Sodium arsenite (µM
)Time (minute
180

0

3.37±.0.24

3.37±.0.24

0

3.41±0.19

3.37±.0.24

0.1

3.33±0.21

3.37±.0.24

20

3.39±0.24

3.37±.0.24

100

بهريظور بررری يبه بنومنچنايی وپوپیوزيد (م سیه مدن

ارمر های ژاظه زرانی افر ،تاثنر قابر رالحظهای روی م سیه

 )DNAدر ارمر های تنچار مده با رديم وررينت روش تانر

مدن  DNAارمر ندامت و ارمر های تروه تنچار هچنون

انشا مد .نیايج نشان داد که تنچار ارمر های انسان با غلظتهای

ارمر های ژاظه زرانی افر بهاورم تانر ريفی ظاهر مدند

 2/1و  02رن روروالر (دادهها نشان داده نشده ارت) و 122

(م ر .)4

رن روروالر رديم وررينت برای 182دقنقه در رقايسه با

مت ر :4برررتی يبه بنومتنچنايی وپوپیوزيد (مت ستیه متدن  )DNAدر ارمر های انسان با اریفاده از روش تانر (a) :ارمر های ژاظه زرانی افر:
ارتمر های با  DNAرتاژم (تانر ريفی) (b) .ارتمر های تنچار متده با رتديم وررينت ( 122رن روروالر به ردم  182دقنقه) بهاورم تانر ريفی ظاهر
متدند (c) .کيیرل ر بت :ارتمر های وپوپیوتن با  DNAمت سیه مده (به رواد و روشها ررا عه مود) که بهاورم تانر ر بت ظاهر مدند .بزرتيچايی
×.1222
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رلولهايی که از نظر ریابوژن ی فعال ریب اميد اين احنا را انشا

بحث
نیايج پژوهش حافتر نشان داد که در رعرضتذاری ارمر انسان
با رتديم وررينت ی ره راعت توان زيسیی ارمر ها را کاهش

ریدهيد و ریتواند بهعيوان ي

روش رنگ ريشی رريع و رعیبر

برای ريشش توان زيسیی ارمر بهکار رود.

ریدهد و اين کاهش احیچاال نامتتی از ترننر در هستتیه و DNA

نیايج پژوهش حافتر نشتان داد که ان وبارتتنون ارمر ها پد از

ارمر ننست.

 182دقنقه رو ک کاهش رعيیداری در توان زيستتیی ارمر در

ارزيابی توان زيستیی ارتمر ي ی از روشهايی ارت که ریتواند
ا العتاتی را در صوتتتو

ظرفنتت ژقا ارتتتمر ارا ه دهد .اين

رتتيشش به روشهای رخیل از چله ا وزين -نگروزين،MTT ،
تريمان بلو و پروپنديو ويودايد قابر انشا ارتتت .روش ا وزين-
نگروزين بته عيوان ي

روش تشتتتخنوتتتی کنفی هت تف ن

ارتتمر های زنده از ررده رورد ارتتیفاده قرار ری تنرد (.)07 ,8
اترچه اين روش رتتاده و ارزان ارتتت وژی تات تاثنر رشتتاهده
کييده قرار دامتیه و با ص ا هچراه ریبامد .اصنرا ريشش MTT

تورتت نوتتر ااتتفهانی و هچ اران ( )01به ريظور برررتتی توان
زيستیی ارتمر انسان رورد اریفاده قرار ترفیه ارت .با اين حال
اين ارزيابی بهاتتتورم کنفی انشا متتتده که نچیتواند ا العام
دقنقی را در صوتو

توان زيستیی ارتمر انسان ارا ه نچايد .در

ر اژعه حافتتتر روش کچی رتتتيشش  MTTبرای اوژنن بار برای
ارزيابی توان زيستیی ارتمر انستان به کار ترفیه متتد .اين روش
کچی برای ارزيابی توان زيستتیی ارتتمر تاو ( ،)08ارتتک (،)03
بوفاژو ( )92و تراز ( )91ننز رورد ارتتیفاده قرار ترفیه ارتتت .در
روش  MTTفعتاژنت ریابوژن ی و ظرفنت رنیوکيدریهای فعال
رلولها رورد ريشش قرار ریتنرد ( .)90برع د راير روشهای

رقايستته با ارتتمر های ژاظه زرانی اتتفر متتد .ر اژعام نشتتان
ریدهتد کته ان وبارتتتنون ارتتتمر انستتتان در درای  97در ه
رتتانییتراد به ردم  04رتتاعت ریتواند رو ک کاهش متتديد
قابلنت تارک ونها بهوار ه افزايش تونه اکسنژن واکيش پذير
)(Reactive Oxygen Species, ROSتردد ( .)90بيابراين اين
احیچال و ود دارد که کاهش توان زيسیی ايشاد مده در ارمر ها
در اين پژوهش ننز نامی از ان وبارنون ارمر ها و احیچاال در اثر
افزايش توژند  ROSدر ونها بوده بامد .نیايج هچنينن نشان داد
که تنچار ارتتمر ها با رتتديم وررتتينت رو ک کاهش وابستتیه به
زران و غلظت در توان زيستتیی ارتتمر ها ری متتود .تزارشهای
ریعددی و ود دارد که در ونها اثرام رخر وررتتتين

بر روی

درتیگاه تيارلی را به اژقا اریرس اکسنداتنو نسبت ریدهيد (،8
 02 ،15و  .)97بيابراين اين احیچال و ود دارد که کاهش قابلنت
حنام ايشاد مده در ارمر ها در اين پژوهش ننز نامی از اریرس
اکسنداتنو حاار از تاثنر رديم وررينت بوده بامد .با اين فرض،
اين رتوال ر ر ارتت که اين والييده اثرام صود را رشتخوا بر
روی کدا بخش ارتتمر اعچال نچوده ارتتت .ويا رتتر با دارا بودن
هسیه و کروراتنن و يا تيه با ا یچاعی از رنیوکيدیها؟

بررری توان زيسیی رلوژی که در ون ا از تريمان بلو و پروپنديو

تچارنت  DNAارتمر ي ی از پاراریرهای رهم کنفنت ارمر در

ويودايد ارتیفاده ریمتود ،تيها تچارنت غشتای رلولها ريشش

پنش بنيی ناباروری راستتتو ریمتتتود ( .)97تزارشهايی ننز

رنیوکيدریها و يا

را نشان ریدهد

ری متتود ( 99و  )94و ا العاتی در صوتتو

و ود دارد که ورتنک  DNAبه ورتنله وررين

عچر ریابوژن ی رلول ارا ه نچیتردد .در روش  MTTکه به ور

( .)98بيابراين ي ی از احیچاالم رچ ن برای کاهش قابلنت حنام

تستیرده هت ارزيابی توان زيسیی و تزايد رلوژی رورد اریفاده

ارمر های رورد تاثنر به ورنله رديم وررينت ریتوانست تاثنر بر

زرد تیرازوژنو بهورتتنله دهندروکنازهای

روی تچارنت هسیه و  DNAبامد .نیايج پژوهش حافر نشان داد

رنیوکيدریهای فعال در رلولهای زنده به بيفش فوررازان احنا

که رتديم وررتينت تاثنری بر روی تبدير  DNAدو رمیهای به

ریمود و بيابراين رنزان رنگ بيفش توژند مده ریيارک با تعداد

ت

رمتتیهای ندامتتت .عالوه بر ون ،رشتتخوتتههای رورفوژوکي ی

رلولهای زنده و ژذا توان زيسیی رلوژی ارت ( .)95اتر چه اين

(ترننرام هستیه و کروراتنن) و بنومتنچنايی (م سیگی )DNA

روش تچارنت رنیوکيدريايی را رورد رتتتيشش قرار ری دهد ،ارا

وپوپیوزيد در ارتمر های رورد تاثنر با رتديم وررينت حاکی از

بتايستتتیی تو ته دامتتتت کته احنای  MTTریتواند بورتتتنله

عد بروز نشتانه های وپوپیوزيد در هسیه و  DNAاين ارمر ها

دهندروکنازهای ریعلش به ديگر ارتانرهای رلوژی ر ر ژنزوزو ها

بود .عد تاثنر رتتديم وررتتينت بر تچارنت هستتیه و  DNAدر

ننز اتتتورم تنرد .اتتترف نظر از ايي ته احنای  MTTتورتتت

ر اژعه قبلی ( )97که در ون ا تنچار رمها با رديم وررينت (8

رنیوکيدریها و يا راير راصیارهای ديگر رلوژی اورم ریتنرد،

رنلی تر بر کنلوتر ) به ردم  50روز انشا مده بود ننز تايندی

قرار ریتنرد ( )09نچ
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بر ر اژعه حافتتتر بود .بيابراين اين ور ریتوان نینشه ترفت که
کاهش قابلنت حنام ارتمر ها نامتی از رتديم وررينت احیچاال
بهعلت تاثنر ون بر روی هستتیه و  DNAارتتمر نبوده و دژنر ون
ننز رچ ن ارت به علت فشرده بودن  DNAارمر و رقاورت ون
در رقابر ورتنک نامی از اين والييده بامد .احیچال ديگر کاهش
قابلنت حنام ارتمر ریتوانست از ريش تاثنر رديم وررينت بر
روی رنیوکيدریهای ارتتمر بامتتتد .اين احیچال و ود دارد که
رتتتديم وررتتتينتت با ايشاد ارتتتیرس اکستتتنداتنو و در پی ون
پراکستتندارتتنون ژنمند ريشر به ترننر در تراوايی غشتتا ( )93و يا
ترننر پیانستنر غشای رنیوکيدریها ( )42که به نوبه صود ريشر
به وزاد متدن فاکیورهای وپوپیوکنن
اژقا کييده وپوپیوزيد

ر ر رنیوکرو  cو فاکیور

()Apoptosis inducing factor

از رنیوکيدریها ریمود مده بامد .هچنينن اين والييده رچ ن
ارتتت با ايشاد اصیالل در عچر کرد رنیوکيدریها رو ک اصیالل

حمیدرضا مومنی و همکاران

تشکر و قدردانی
اين پژوهش بتا حچتايتت رتاژی حوزه رعتاونت پژوهش و فياوری
دانشتگاه اراک انشا متده ارت (قرارداد ر پژوهشی به مچاره
 32/12099رورخ  )32/12/12کته بتدينورتتتنله از رستتتووژنن
رربو ه تشت ر به عچر ری ويد .نويستيدتان هچنينن از رسووژنن
رایر وزرايشتتگاه رتتنيا اراک که نستتبت به در اصینار تذامتتین
ارمر انسان ،در اين پژوهش هچ اری مايسیهای رعچول نچودند
اچنچانه تش ر و رمارگزاری رینچاييد.
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Abstract
Aim: The aim of this research was to evaluate viability as well as morphological and biochemical
featears of apoptosis in human sperm treated with sodium arseinte.
Material and methods: Human sperm samples were exposed with different concentration of sodium
arsenite (0, 0.1, 20 and 100 µM) for 0, 60, 120 and 180 minutes. Sperm viability was done using MTT
assay and sperm DNA integrity was investigated by acridine orange staining. Morphological feature of
apoptosis in sperm nucleus was studied using Hoechst and Diff-Quick staining, whereas biochemical
feature of apoptosis was studied by TUNEL method. Statistical analysis was carried out by one-way
ANOVA and repeated measure.
Results: MTT assay showed a significant interaction between sodium arsenite concentration and time
on the decrease sperm viability. In addition, after 180 minutes, the viability of sperm treated with
sodium arsenite was significantly decreased compared to control. However, this pollutant had no
effect on DNA integrity as well as morphological and biochemical features of apoptosis in the sperm
nucleus.
Conclusion: Sodium arsenite caused a significant decrease in human sperm viability and this effect
was not due to the damage of sperm nucleus and DNA.
Keywords: Human sperm, Apoptosis, DNA integrity, Sodium arsenite, Sperm viability
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