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ABSTRACT

Background & objectives: Curcumin has antioxidant properties. The aim of this study was to
determine the effect of curcumin on bax, bcl-2, antioxidant enzymes and lipid peroxidation of
sperm after freezing procedure.
Methods: In this experimental study, semen samples were collected from four mature Holstein
bulls, twice a week in eight innings. Semen samples were divided into four groups. Zero (control),
10 (Experimental group one), 20 (Experimental group two) and 30 (Experimental group three)
mg/ml of curcumin with diluents were added to the semen samples. After thawing, Bax, Bcl-2 and
malondialdehyde levels as well as superoxide dismutase, glutathione peroxidase and catalase
enzymes were measured in sperm samples using ELISA.
Results: According to the results, Bcl-2, superoxide dismutase, glutathione peroxidase and
catalase levels in sperm samples treated with 20 and 30 mg/ml curcumin significantly increased
and Bax and malondialdehyde levels significantly decreased compared to control groups (p<0.05).
This difference was not significant for sperm samples treated with 10 mg/ml curcumin.
Conclusion: Dose-dependent administration of curcumin decreased oxidative stress and lipid
peroxidation and increased anti-apoptosis proteins in freeze-thawing sperms.
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مقدمه
افـزایش و نگهـداري جهـت مهـم هـاي فناوريازیکی

اسـت. عـالوه بـر    انجمـادي حفاظت،ماسپرماندگاري
هاي زیادي مبنی بر کـاهش  مزایاي این تکنیک گزارش

انجمــاد .]1[کیفیــت اســپرم طــی انجمــاد وجــود دارد 
اسپرم بیشتر پستانداران مستلزم گذراندن دو مرحلـه  

طی مرحله اول کـه دوره خنـک کـردن نامیـده     است. 
درجـه  30-35شود، دماي مایع منی رقیق شـده از  می
گــراد درجــه ســانتی5اًگــراد بــه دمــاي تقریبــانتیســ

، استکردن رسد. در مرحله دوم که دوره منجمدمی
5دماي مایع منی رقیق شده توسط نیتـروژن مـایع از   

شود گراد کاهش داده میدرجه سانتی-196درجه به 
که این کـاهش درجـه حـرارت، سـبب کـاهش میـزان       

ماتوزوا متابولیسم و افزایش طول عمـر بـاروري اسـپر   
دچـار  ذوب-فرایند انجمادها طی اسپرم.]2[شود می

ضایعات متعددي از قبیل مرگ، کاهش تحرك اسـپرم،  
معیــوب شــدن آکــروزوم، تخریــب غشــا و اخــتالل در 

شوند. این امر سبب کاهش ها میساختمان میتوکندري

چکیده
تعیـین اثـر کورکـومین بـر میـزان         اکسیدانی است و هـدف از مطالعـه حاضـر   کورکومین داراي خواص آنتیزمینه و هدف: 

Bax،Bcl-2باشد. اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدي اسپرم پس از فرایند انجماد میهاي آنتی، آنزیم
هـاي اسـپرم   هفتـه در هشـت نوبـت نمونـه    ر در باو دنژاد هلشتاین،بالغاز چهار راس گاواین مطالعه تجربی درروش کار:

(گروه تجربی دو) 20(گروه تجربی یک)، 10منی به چهار گروه تقسیم شدند. مقادیر صفر (شاهد)، هاي نمونهآوري شد.جمع
پـس از فراینـد   هاي منی اضافه شـد.  کننده به نمونهلیتر کورکومین به همراه رقیقگرم بر میلی(گروه تجربی سه) میلی30و 

هاي سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسـیداز و کاتـاالز   آلدئید همچنین میزان آنزیمدي، مالونBax ،Bcl-2، میزان ذوب
هاي اسپرم توسط روش االیزا سنجش شد. در نمونه

هـاي  ، سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتـاالز در نمونـه  Bcl-2دست آمده، میزان با توجه به نتایج بهها:یافته
داري طـور معنـی  بـه در مقایسـه بـا گـروه شـاهد    لیتر کورکومینگرم بر میلیمیلی30و 20هاي اسپرم تحت تیمار با غلظت

با این مقایسه براي نمونه اسپرم تحت تیمار ). p>05/0داري کاهش یافت (طور معنیآلدئید بهديو مالونBaxافزایش و سطوح 
.دار نبودمعنیلیتر کورکومینگرم بر میلیمیلی10غلظت 
هـاي  اکسـیداتیو، پراکسیداسـیون لیپیـدي و افـزایش پـروتئین     موجب کاهش اسـترس کورکومین سته به دوز مصرف وابگیري:نتیجه

شود.مییخ گشایی -در اسپرم منجمدضدآپوپتوزیس 
اکسیدانی، اسپرم، پراکسیداسیون لیپیدي، کورکومینهاي آنتیآپوپتوزیس، آنزیمهاي کلیدي: واژه



1397، بهار اولشمارههیجدهم، دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل122

.]3[شـود گشـایی شـده مـی   قدرت باروري اسپرم یخ
دارايسـوماتیک ي هـا لسلوتحقیقات نشان داده است 

ــافظ ــاالز،   مح ــد کات ــمی مانن ــی سیتوپالس ــاي آنزیم ه
سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز هسـتند،  

هاي اسپرم طی فرایند بلوغ مقدار زیـادي از  اما سلول
دهنـد، در نتیجـه از   سیتوپالسم خـود را از دسـت مـی   

.]4،5[برندمیاکسیدانی کمتر بهره سیستم دفاع آنتی
هـاي اسـپرم مقـادیر زیـادي     سـلول ا توجه بـه اینکـه   ب

ها اسیدهاي چرب غیراشباع دارند همین امر غشاي آن
.]6[سازد مستعد میهاي اکسیداتیورا نسبت به آسیب

در اثـر  ذوب-در طول فراینـد انجمـاد  عبارت دیگربه
ــاي    ــباع غش ــرب غیراش ــیدهاي چ ــیون اس پراکسیداس

هـاي آزاد  و رادیکـال گر هاي واکنشپالسمایی، مولکول
شـوند کـه تحـرك اسـپرم، قابلیـت      اکسیژن ایجاد می

ــده ســلولی، قــدرت مــانی، فعالیــت آنزیمــی درونزن
. ]7،8[کننــد مـی بـاروري و عملکـرد اسـپرم را مختـل     

محققین درصد پراکسیداسیون لیپیدي غشـا و فعالیـت   
اکسـیدانی را در اسـپرم گـاو و بوفـالو     هاي آنتیآنزیم

مورد ارزیابی و مقایسه قرار ذوب-مادطی فرایند انج
الدئید که دادند و گزارش شده است میزان مالون دي

یابـد  است افزایش مـی لیپیديپراکسیداسیونشاخص
اکسیدانی مایع منی کاهش هاي آنتیولی فعالیت آنزیم

.]9[یابدمی
یمرگ برنامه ریزي شده سلولیا فرایند آپوپتوزیس 

-Bcl-2 ،Bclشامل Bcl-2اده هاي خانوتحت تاثیر ژن

xl ،Bax ،Bad  ــی ــیم م ــپاز تنظ ــانواده کاس ــودو خ .ش
هـم نقـش  ویتوانند هم نقش القایمیBcl-2خانواده

. برخـی از  داشـته باشـد  یسآپوپتوزي در فرایندمهار
ــانواده ــن خ ــاراعضــاي ای و )Bcl-xlو Bcl-2(در مه

,Bad, Bax(یسآپوپتـوز فرایند ءبرخی دیگر در القا

Bax, Bcl-xs (نسبت عوامـل القـاء  .]10[نقش دارند
و یا درسلولءبقا، نقش مهمی درکنندهکننده و مهار
در صـورت  .داردبر عهـده آپوپتوزیسشروع فرایند

یس، فراینــد آپوپتــوزBcl-2کــاهش میــزان بیــان ژن 
شـود شـروع مـی  p53پـروتئین واسطه فعال شدن هب

لقـاء کننـده فراینـد    عنـوان ا بهBaxپروتئین .]11،12[
کند. پروتئین مذکور در شـرایط  آپوپتوزیس عمل می

طبیعی به میزان بسیار اندك در سیتوپالسم قـرار دارد  
-بیـان آن بـه  یسآپوپتـوز ولی به هنگام القـاء فراینـد  

صورت الیگومر در غشاي خارجی میتوکندري افـزایش  
هایی را در غشـاي خـارجی   یابد. در این حالت کانالمی

دهد که بـه دنبـال آن از خـالل    کندري تشکیل میمیتو
از میتوکنـدري بـه درون   Cم سـیتوکرو هـا  این کانـال 

Cسـیتوکروم شود و به دنبـال آن  سیتوپالسم وارد می

.]11،12[شــودســبب تحریــک آبشــار کاســپازها مــی
اکسـیداتیو  مطالعات نشان داده است شـرایط اسـترس  

زیس آپوپتـو تواند محرکـی بـراي شـروع فراینـد    می
باشـــد. همچنـــین مشـــخص شـــده اســـت افـــزایش 

اکسـیداتیو و  با القاء اسـترس اکسیژنآزادهايرادیکال
تواننــد موجــب شــروع مــیDNAآســیب اکســیداتیو 

.]13[فرایند آپوپتوزیس شود 
طی تحقیقات انجام شده فرایند انجماد اسپرم با تشکیل 

هاي اکسـیداتیو  سبب آسیباکسیژنآزادهايرادیکال
از عوامل مهـم در کـاهش تحـرك و    ر ود. این امشمی

طـی  .]14[اسـت  فراینـد ذوب باروري اسپرم پـس از  
وسـرمایی ك شوض معردرمنیفرایند انجماد مایع

میــزاننتیجــهدروگرفتــهاســمزي قــرارفشــار
ــاءاکسیداســیون ــهغش ــدب ــطه درص ــترواس بیش

از آنجایی .]15[یابد میافزایشو اکسیداتیهايواکنش
نظر لذا به،سالمت اسپرم بر میزان لقاح مؤثراستکه 
هاي آزاد رادیکالش ها با کاهاکسیدانرسد که آنتیمی

و کـاهش اثــرات منفــی شــوك اکســیداتیو و همچنــین  
اهمیــت کلینیکــی بــاالیی بهبــود پارامترهــاي اســپرم از

هـاي  با توجه به نقش رادیکـال .]16[هستند ر برخوردا
ــوزیس  ــاء آپوپتــ ــرایط  آزاد در القــ ــاد شــ و ایجــ

ترکیباتی کـه بتواننـد موجـب مهـار     ، اکسیداتیواسترس
-هاي آزاد در مایع منـی طـی فراینـد انجمـاد    رادیکال

هستند. الزم به ر شوند، از اهمیت باالیی برخورداذوب
هاي اخیر هاي متنوعی در سالاکسیدانذکر است آنتی

ذوب -جهت محافظت اسپرم در طول فراینـد انجمـاد  
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زه شـــده اســـت. بـــا ایـــن حـــال، اســـتفاده ااســـتفاد
هاي صناعی داراي عوارض متنوعی است اکسیدانآنتی

هاي اسپرم منجمـد را  که اخیراً محققین و تولید کننده
ــایگزینی آنتـــی ــا اکســـیدانبـــه جـ ــناعی بـ هـــاي صـ

از .]17[هاي گیاهی متمایل کـرده اسـت   اکسیدانآنتی
زي سـا رقیق کردن مایع منی در زمـان ذخیـره  طرفی 

ناپذیر اسـت بنـابراین افـزودن ترکیبـات     امري اجتناب
-سازي میاکسیدانی به مایع منی در زمان ذخیرهآنتی

تواند مفید باشد.
از خـانواده  Curcuma longaزردچوبه با نـام علمـی   

Zingiberaceaeکورکـومین مـاده مـوثره    . باشـد می
.]18[فنــول اســت ریـزوم گیــاه زردچوبــه و یــک پلــی 

تواند عامل حفاظتی ست کورکومین میمشخص شده ا
هـاي اکسـیداتیو سـلولی    قدرتمندي در برابـر آسـیب  

اکسیدانی خود موجب مهار باشد و نیز با خاصیت آنتی
شـود. همچنـین بـا افـزایش فعالیـت      هاي آزاد رادیکال

اکسیدانی اثرات محافظتی خـود را بـر   هاي آنتیآنزیم
ان داد بخشی تحقیقات نش. ]19[کند ها اعمال میسلول

هـاي  از آثار سـودمند تجـویز کورکـومین بـه مـوش     
هـاي  صحرایی دیابتی از طریق افزایش فعالیـت آنـزیم  

اکسیدانی و کاهش پراکسیداسیون لیپیـدي اعمـال   آنتی
در پژوهشی مشخص شـد کورکـومین   .]20[شود می

و DNAتوانــد ســبب کــاهش آســیب اکســیداتیو مــی
هـاي صـحرایی   شهاي التهابی در مـو کاهش سایتوکین

اکسـیدانی  با توجـه بـه اثـرات آنتـی    . ]21[شود دیابتی 
کورکومیناثرتعیین کورکومین، این پژوهش با هدف 

واکسـیدانی آنتـی هـاي آنـزیم ،Bax ،Bcl-2میزانبر
-انجمـاد فراینـد ازپساسپرملیپیديپراکسیداسیون

شد.انجام ذوب 
کارروش

اه پژوهشگران مطالعه تجربی حاضر تحت نظارت باشگ
جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحـد مشـهد در   

طراحی و اجرا شد. در این پژوهش از منی 1395سال 
اي راس گاو هلشـتاین بـا شـرایط محیطـی و تغذیـه     4

هـاي تولیـد مثلـی    یکسان و سالمت عمومی و ویژگـی 

مطلوب، استفاده شد. با استفاده از واژن مصنوعی و به 
گیري انجام شد. سپس بـا  در هفته اسپرمتعداد دو بار 

ــردي دام    ــأثیرات ف ــتن ت ــان برداش ــدف از می ــا، ه ه
هاي منی هر دام به مقدار مساوي در هر تکـرار  نمونه

آزمایشی با هم مخلوط شدند. الزم به ذکر است قبـل  
گیــري، تمــام اجــزاي واژن مصــنوعی از انجــام اســپرم

درجـه  40-42مدت حداقل یـک سـاعت در دمـاي    به
گراد قـرار داده شـد. پـس از جمـع آوري مـایع      انتیس

درنـگ بـه   هـاي ابتـدایی بـی   منظـور بررسـی  منی، بـه 
گراد درجه سانتی35آزمایشگاه منتقل و در حمام آب 

هاي منی ابتدا از نظـر رنـگ، عـدم    قرار گرفت. نمونه
آلودگی به ادرار و خون مورد بررسی قرار گرفتنـد و  

داراي رنـگ  WHOايهشاخصنظرازهایی که نمونه
میلـی لیتـر، غلظـت بیشـتر از     5-12، حجم بـین  شیري

لیتر، درصـد حرکـت   سلول اسپرم در هر میلی1×109
از کمتـر مورفولوژيو درصد70پیشرونده بیشتر از 

عنوان منی درصد غیرطبیعی در هر انزال بودند، به10
صـورت  در غیـر ایـن  .]22[طبیعی در نظر گرفته شد 

آوري شــده حــذف شــدند. غلظــت  هــاي جمــعمنــی
به کلها توسط دستگاه فتومتر و درصد تحركاسپرم
CASA)Computer-Aided Spermتکنیــککمـک 

Analysis (.ــالیزتعیــین شــد اســپرماز نــرم افــزار آن
پارس تهران براي پردازشرکت فنی مهندسی فرادید

تعیین درصد تحرك اسپرم استفاده شد. همچنین ایـن  
,HP-Probook 450تــاپ (لــپسیســتم مجهــز بــه

China ) ــت ــاز کنتراس ــکوپ ف ,Olympus)، میکروس

Japan(دیجیتال) و دوربینCannon - Japan(  بـوده
است.

زرده -کننـده بـر پایـه سـیترات    در این تحقیق از رقیق
100بـدین صـورت کـه    .]23[د تخم مرغ استفاده شـ 

لیتـر محلـول   میلـی 67کننده پایه داراي لیتر رقیقمیلی
7لیتـر زرده تخـم مـرغ،    میلـی 25درصـد،  3سیترات 

ــی ــرول،  میل ــر گلیس ــی5لیت ــی میل ــر آنت ــک لیت بیوتی
لیتـر  میلـی 025/0لیتر لینکوپـک،  میلی3/0جنتامایسین، 

درکننــدهرقیــقpH. همچنــین بــوده اســتتــایلوزین 
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هـا  سازي اسپرم. در رقیقتنظیم شده است9/6حدود 
نحـوي کـه در   ، بـه اي استفاده شـد از روش دو مرحله

درصـد گلیسـرول   3کننده بـا  مرحله اول محلول رقیق
کننـده  ) و در مرحله دوم محلول رقیـق Aکننده (رقیق

) بـه مـایع منـی    Bکننـده  رقیق(درصد گلیسرول 11با 
-افزوده شد. الزم به ذکر است ترکیبات و حجم رقیـق 

کامالً یکسان بوده است ،ها بجر درصد گلیسرولکننده
,Sigma-Aldrich(ورکــومینک.]24[ Germany( ــا ب

بـه  لیتـر گرم بر میلیمیلی30و 20، 0،10هايغلظت
افزوده شد.Aکننده محلول رقیق

گروه مساوي تقسـیم شـدند (در   4هاي منی به نمونه
ــروه  ــر گ ــاهد 8ه ــروه ش ــرار). گ ــفر تک ــت ص (غلظ
10هـاي  و سه گروه تحت تیمار با غلظتکورکومین)

(گروه 30و (گروه تجربی دو)20، ک)(گروه تجربی ی
کورکومین. پـس از  لیترگرم بر میلیمیلیتجربی سه) 

میلیـون  50هـاي منـی بـا غلظـت     ارزیابی اولیه، نمونه
-کننده به لولـه محلول رقیقازلیتراسپرم در هر میلی

-و رقیقکورکومینمتفاوتحاوي سطوح نفالکوهاي 

لیسرول) اضافه درصد گ3حاوي کنندهرقیق(Aکننده
درجـه  5ها به داخـل ظـرف آب   . سپس فالکونندشد

گراد منتقل شدند. پس از سـرد شـدن و تعـادل    سانتی
Bکننــده  گــراد رقیــق درجــه ســانتی 5در دمــاي 

5درصـد گلیسـرول) بـا دمـاي     11حاوي کنندهرقیق(
هـا اضـافه شـد تـا غلظـت      گراد به فالکوندرجه سانتی

هاي منـی در  نمونهسد. درصد بر7نهایی گلیسرول به 
پـودر  ریخته شـد و توسـط  لیتري هاي نیم میلیپایوت

توسـط  هـا نمونـه شـدند. بنـدي  وینیل الکـل بسـته  پلی
به ترتیب )IMV-Digitcool, Franceدستگاه انجماد (

گـراد رسـیدند.   ، درجه سانتی-80و-20، -4به دماي 
درجـه  -196ها به تانک ازت مایع با دماي سپس پایوت

روز در ایـن  30گراد منتقل شدند و بـه مـدت   نتیسا
هـاي  روز پـایوت 30پس از .]25[دما نگهداري شدند 

حاوي منی منجمد شده از تانک ازت خارج شدند و در 
گراد بـه  درجه سانتی37داخل حمام آب گرم با دماي 

شـدند. سـپس محتویـات پـایوت     ذوبثانیه 45مدت 

. سـپس  تخلیه شدلیتر میلی5/1هاي درون میکروتیوپ
)، RPM(دقیقهدر دور 3500ها با سرعت میکروتیوپ

5و به مـدت  RCF(g1235(نسبی سانتریفیوژنیروي
توسـط بـافر سـیترات    دقیقه سانتریفوژ شدند. سـپس 

در .]26[سـانتریفوژ تکـرار شـد   سه مرتبهشستشو و
مانـده  هاي بـاقی نهایت محلول سطحی حذف و اسپرم

) pH ،1=Molarity=4/7(بـــه همـــراه بـــافر تـــریس
)Sigma-Aldrich, Germany(ــه ــدت ب ــه 2م دقیق

ــا  ــایزر ب دور در دقیقــه 5000توســط دســتگاه هموژن
لیتر آب دیـونیزه حـل شـدند.    میلی1هموژنیزه و در 

هـا،  هـا و پـروتئین  جهت جلـوگیري از تخریـب آنـزیم   
گــراد درجــه ســانتی 4تمــامی مراحــل در دمــاي   

5/0جــام شــد و از محلــول دار) ان(ســانتریفوژ یخچــال
عنـوان  بـه موالر فنیـل متیـل سـولفونیل فلورایـد    میلی

ــده  ــزیممهارکنن ــايآن ــد  ه ــتفاده ش ــپرم اس .]27[اس
ــط روش   ــر توس ــژوهش حاض ــاي پ ، ELISAپارامتره

,Finetestتســت (ت فــاینشــرکســاختهــايکیــت

China( و دستگاه االیزاریدر)Stat Fax-2100, USA(
375/9>حساســیتاراي دBcl-2کیــت ســنجش شــد. 

ــر میلــی ــرپیکــوگرم ب 625/15-1000محــدوده ولیت
حساســیتداراي Bax، کیــتلیتــرپیکــوگرم بــر میلــی

312/0-20محـدوده  ولیترنانوگرم بر میلی188/0>
سـوپر اکسـید دیسـموتاز   کیـت لیتـر، نانوگرم بر میلی

ــی375/9>ساســیت داراي ح ــر میل ــوگرم ب ــرپیک ولیت
ـ پیکـوگرم بـر میلـی   6/15-1000محدوده  ر، کیـت لیت

لیتـر بر میلیپیکوگرم75/18>ساسیت داراي حکاتاالز 
، کیـت لیتـر میلیبرپیکوگرم2/31-2000محدوده و

75/18>ساســـیت داراي حگلوتـــاتیون پراکســـیداز  
ــی  ــر میل ــوگرم ب ــرپیک ــدوده ولیت 25/31-2000مح

داراي آلدئیـد  مـالون دي و کیتلیترپیکوگرم بر میلی
محـدوده  ولیتـر نانوگرم بر میلـی 75/18>ت ساسیح

باشد.میلیترنانوگرم بر میلی2000-25/31
دسـت آمـده توسـط نـرم افـزار آمـاري       اطالعات بـه 
SPSS-20.ــل شــد ــن تحلی ــه ای ــه ب ــا توج ــایج ب ــه نت ک

آمـــده کمـــی اســـت، توســـط آزمـــون دســـتبـــه
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اسمیرنوف فرض طبیعـی بـودن توزیـع    -کلوموگروف
). جهـت مقایسـه   p<05/0ی شد (ها بررسفراوانی داده

ــین گــروه ــانگین ب ــالیز می هــاي مــورد آزمــایش از آن
هـا از  طرفه و جهـت مقایسـه زوج گـروه   واریانس یک

آزمـون تعقیبـی تــوکی اسـتفاده شــد. همچنـین نتــایج     
همراه محاسـبات آمـاري مربوطـه   بهدست آمدهبه
گزارش شـد.  میانگینمعیارخطاي±میانگینصورت به

در نظـر گرفتـه   05/0هـا  ي در آزموندارسطح معنی
شد.

هایافته
Bcl-2میـزان  هاي این مطالعـه نشـان داد   تحلیل داده

گـرم  میلی30و 20باتحت تیمارهايهدر گرواسپرم 
طور در مقایسه با گروه شاهد بهکورکومینلیتربر میلی

Bax). همچنین میـزان  p>05/0داري افزایش یافت (معنی

گـرم بـر   میلـی 30و 20ت تیمـار بـا   هاي تحدر گروه
طـور  در مقایسه با گروه شـاهد بـه  کورکومینلیترمیلی

هـاي  نـزیم میـزان آ ). p>05/0داري کاهش یافـت ( معنی
سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتـاالز  

گرم بر میلی30و 20هاي تحت تیمار در گروهاسپرم 
طـور  گروه شـاهد بـه  در مقایسه با کورکومینلیترمیلی

ــی ــت ( معنــ ــزایش یافــ ــزان ).p>05/0داري افــ میــ
20هاي تحت تیمار با در گروهاسپرم آلدئید ديمالون

در مقایسـه بـا   کورکـومین لیترگرم بر میلیمیلی30و 
). p>05/0داري کـاهش یافـت (  طور معنـی گروه شاهد به

،در مقایسه زوج پارامترهاي مورد بررسی پژوهش حاضـر 
گـرم  میلی10گروه تحت تیمار با داري بین معنیاختالف 

.و گـروه شـاهد مشـاهده نشـد    کورکومینلیتربر میلی
گـروه  3دار بـین  نتایج آماري نشان دهنده اخـتالف معنـی  

گـرم بـر   میلـی 30و 20، 10تحت تیمـار بـا کوکـومین (   
و این امر گویاي تـاثیر وابسـته   )p>05/0() است لیترمیلی

هــاي مــورد بررســی هبــود شــاخصدوز کورکــومین در ب
.)1(جدول باشدپژوهش حاضر می

گشایییخ- انجمادفرایندازپسگاواسپرمآلدئید در دياکسیدانی و مالونهاي آنتیآنزیم،Bax،Bcl-2ر میزانباثر کورکومین. 1جدول
متغیر

گروه

Bax
(نانوگرم بر 

لیتر)میلی

Bcl-2
(پیکوگرم بر 

میلی لیتر)

SOD
(پیکوگرم بر 

میلی لیتر)

GPX
(پیکوگرم بر 

میلی لیتر)

CAT
(پیکوگرم بر 

میلی لیتر)

MDA
(نانوگرم بر 

لیتر)میلی
76/99±60/3120/3±64/3954/2±87/1978/2±65/2383/1±83/238/0±26/0شاهد

72/85±52/4745/3±62/5762/3±30/2318/4±52/3141/2±08/214/2±18/0لیتر کورکومینگرم بر میلیمیلی10
ab21/0±15/1ab75/4±48/64ab58/3±84/36ab75/3±32/88ab28/4±52/98ab76/4±07/56لیتر کورکومینگرم بر میلیمیلی20
abc22/0±75/0abc17/5±43/85abc60/4±10/56abc72/4±60/121abc70/2±32/136abc10/3±82/34لیتر کورکومینگرم بر میلیمیلی30

داريح معنیسط
)One-way ANOVA(002/0005/0001/0007/0005/0009/0

لیتـر  گـرم بـر میلـی   میلی10ه تحت تیمار با در مقایسه با گروb :05/0<pد،در مقایسه با گروه شاهa :05/0<pنشان داده شده است؛Mean±SDصورتبههاداده
لیتر کورکومینگرم بر میلیمیلی20با ه تحت تیماردر مقایسه با گروc :05/0<pکورکومین،

بحث
،Bax،Bcl-2میزانبرکورکومیناثرپژوهش این در 

لیپیـدي پراکسیداسـیون واکسـیدانی آنتـی هايآنزیم
مــورد بررســی قــرار انجمــادفراینــدازپــساســپرم

-گرفت. در این مطالعه مشخص شـد فراینـد انجمـاد   
اکسـیدانی،  هـاي آنتـی  آنزیممیزانسبب کاهش ذوب

هـاي پروتئینافزایشافزایش پراکسیداسیون لیپیدي و 

هـاي اسـپرم   سـلول درآپوپتـوزیس در فراینـد دخیل
فرایند ه استنشان دادمطالعات پیشینشود. نتایج می

اسپرم ي با افزایش پراکسیداسیون لیپیدذوب-انجماد
همچنـین  .همـراه اسـت  اکسـیداتیو  و افزایش اسـترس 

اده است شـوك سـرمایی بـا کـاهش     تحقیقات نشان د
اکسـیدانی سـبب تغییراتـی در    هاي آنتـی فعالیت آنزیم

هاي اسـپرم  نفوذپذیري و ترکیبات لیپیدي غشاء سلول
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سـیالیت غشـا و ترکیبـات    میزانطوري که شود، بهمی
دهـد. در واقـع، تغییـرات دمـایی طـی      آن را تغییر می

هـاي  ، باعـث وارد شـدن آسـیب   ذوب-فرایند انجماد
هاي اسپرم ساختاري، بیوشیمیایی و عملکردي به سلول

هـاي زنـده و   دنبـال آن، تعـداد سـلول   شـود و بـه  می
متحــرك و در پــی آن قــدرت بــاروري کــاهش پیــدا 

ــا نتــایج پــژوهش حاضــر  .]28،29[کنــد مــی همســو ب
ســبب ذوب-محققــین نشــان دادنــد فراینــد انجمــاد

د شـو هاي اسـپرم مـی  آلدئید سلولافزایش مالون دي
. ]26[که گویاي افزایش پراکسیداسیون لیپیـدي اسـت   

ــه بررســی میــزانحرکتــی،هــايشــاخصمحققــین ب
گر اکسیژن و پراکسیداسیون لیپیـدي  واکنشهايگونه

اسپرم منجمد پرداختند و مشخص شده است فراینـد  
گر اکسیژن و هاي واکنشذوب با تشکیل گونه-انجماد

ی اسـپرم، سـبب   اکسـیدان با تضعیف سیستم دفاع آنتـی 
هاي اکسیداتیو افزایش پراکسیداسیون لیپیدي و آسیب

شــود، کــه از عوامــل مهــم در کــاهش تحــرك و  مــی
ــت   ــس از ذوب اس ــپرم پ ــاروري اس ــین ]30[ب . همچن

ذوب سبب کاهش -مشخص شده است فرایند انجماد
کـه بـا نتـایج    شوداکسیدانی اسپرم میهاي آنتیآنزیم

محققین نشان دادند .]31[پژوهش حاضر همسو است
هاي درون سلولی و انجماد اسپرم با تغییر در متابولیت

اکسیدانی سبب افزایش هاي آنتیکاهش فعالیت آنزیم
شـود و بـه دلیـل    هاي آزاد درون سـلولی مـی  رادیکال

ــاالي ســلول ــنش حساســیت ب ــه ت هــاي هــاي اســپرم ب
ــیون    ــه پراکسیداس ــادي ازجمل ــدمه زی ــیداتیو، ص اکس

هـاي  آپوپتوز و کـاهش شـاخص  DNAلیپیدي، آسیب 
. ]32[شود اسپرم میباروري

، Bcl-2، ســطوح پــژوهش حاضــربــا توجــه بــه نتــایج 
سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتـاالز  

و 20هـاي  هاي اسپرم تحت تیمار بـا غلظـت  در نمونه
در مقایسـه بـا   لیتـر کورکـومین  گرم بر میلیمیلی30

Baxداري افزایش و سطوح عنیطور مبهگروه شاهد

داري کـاهش یافـت.   طـور معنـی  آلدئید بهديو مالون
ها اکسیداندهد که آنتینشان میپیشین نتایج تحقیقات 

ــترس  ــرایط اس ــاهش ش ــپرمدر ک ــیداتیو اس ــاي اکس ه
از آنجایی که .]33[شده نقش موثري دارند گشایییخ

ـ   شاخص ذا هاي حیاتی اسپرم بر میزان لقـاح موثرنـد، ل
هــا بــا کــاهش اکســیدانرســد کــه آنتــینظــر مــیبــه

هــاي هـاي آزاد و کـاهش اثــرات منفـی تـنش    رادیکـال 
و هاي کیفیاکسیداتیو، در نهایت سبب بهبود فراسنجه

اي بـه  محققین در مطالعه.]33[شونداسپرم میکمی
هاي بررسی اثر محافظتی کورکومین بر فعالیت آنزیم

ــاال   ــموتاز و کات ــید دیس ــوش  سوپراکس ــه م ز در کلی
ــحرایی  ــتص ــدهدریاف ــد و  کنن ــتامینوفن پرداختن اس

بـا افـزایش   توانـد مشخص شده است کورکومین مـی 
ــزیم  ــت آن ــی فعالی ــاي آنت ــیدانی ه ــید اکس سوپراکس

دیسموتاز و کاتاالز عامل حفاظتی قدرتمندي در برابر 
ــی از    ــیداتیو ناش ــیب اکس ــیمیایی و آس ــرات بیوش تغیی

هـاي مـوش کلیـه نوفن درمواجهه با دوز حـاد اسـتامی  
ــحرایی  ــدص ــان  باش ــر نش ــن ام ــواص  . ای ــده خ دهن

عنوان مکمـل در افـزایش   اکسیدانی کورکومین بهآنتی
. ]34[اکسیدانی سلولی اسـت  قدرت سیستم دفاع آنتی

دلیلبهاز سوي دیگر محققین نشان دادند کورکومین
آوري،جمـع طریـق ازاکسیدانیآنتیخواصدارابودن

هـاي رادیکـال نمـودن خـارج دسترسازوسازيخنثی
آبشـارهاي  بـا اکسیداتیو، تعاملهايواکنشبرايآزاد

ها واکنشاینرسیدننتیجهبهازممانعتواکسیداتیو
در پژوهشی مشخص شـد عصـاره   .]35[کند میعمل

ــی  ــه م ــانولی زردچوب ــزیم ات ــت آن ــد فعالی ــاي توان ه
ــی ــیدآنت ــیدانی سوپراکس ــموتاز،اکس ــاتیدیس ونگلوت

ــیداز ــیب رودهوپراکس ــاالز را در آس ــده اي القاکات ش
عنوان شـد  توسط متوترکسات افزایش دهد. همچنین 

توانـد بافـت روده را در برابـر آسـیب     مـی زردچوبه 
اکسیداتیو ناشی از متوترکسات محافظت کند. این امر 

در عصاره زردچوبه نسبت داده د به کورکومین موجو
پیشین، در پژوهش حاضر . همسو با مطالعات]36[شد 

هـاي  اکسـیدانی و افزاینـده فعالیـت آنـزیم    اثرات آنتی
اکسیدانی توسط کورکومین به اثبات رسیده است آنتی

و طی مطالعات پیشـین مشـخص شـده اسـت فعالیـت     
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توسـط آزادهـاي رادیکـال کنندهو مهاراکسیدانیآنتی
ــدهايفنوکســیســاختاردلیــلبــهکورکــومین و پیون

هايتواند رادیکالمیکهباشدمیژوگه آنکوندوگانه
خـوبی مهـار و  بـه راهیدروکسـیل رادیکالمانندآزاد

بر مکانیسم مولکولی بر عالوهکورکومین. نمایدحذف
فعالیـت  تواندمیآزاد،هايرادیکالمستقیمحذفپایه

دسـموتاز،  سوپراکسـید مانندسلولیداخلهايآنزیم
اکسـیدانی  آنتینقشکهیدازپراکسگلوتاتیونوکاتاالز
نتایج پژوهشـی نشـان   ].37،38[دهد افزایشرادارند

اکسیدان قـوي  آنتییکعنوانبهکورکومینداده است
تمامیـت آکـروزوم، تمامیـت حیات،قابلیتاستقادر

هــاي تعــداد اســپرم را در مــوشوپالســماییغشــاي
. ]39[آزمایشگاهی در معرض کادمیوم بهبـود بخشـد   

ــی ــویز   همچن ــت تج ــده اس ــوان ش ــی عن ن در پژوهش
کورکومین از طریـق کـاهش پراکسیداسـیون لیپیـدي    

سبب کاهش شدت درد در دو مرحلـه حـاد و مـزمن    
ــوش  ــالین در م ــون فرم ــابتی  آزم ــحرایی دی ــاي ص ه

از سـوي دیگـر محققـین نشـان دادنـد      .]40[شود می
توانـد موجـب افـزایش سـطح سـلولی      کورکومین می

ــت ،آنزیمــیهــاي غیراکســیدانتــیآن و تشــدید فعالی
متعاقبـاً سـبب   این امـر ،اکسیدان شودهاي آنتیآنزیم

اکسـیداتیو در  کاهش پراکسیداسیون لیپیدي و استرس
.]41[شـود  مـی هاي صحرایی دیابتی بافت کلیه موش

در تائید نتایج پـژوهش حاضـر مشـخص شـده اسـت      
آلدئید در تواند سبب کاهش مالون ديکورکومین می

و بافـت  ]42[هـاي صـحرایی دیـابتی    موشبافت کبد
هــاي صــحرایی در معــرض اســتات هیپوکامــپ مــوش

ــابراین کــاهش پراکسیداســیون .]43[ســرب شــود بن
گشـایی در نتیجـه   یـخ -لیپیدي ناشی از فرایند انجمـاد 

کننده اسپرم با نتایج سـایر  افزودن کورکومین به رقیق
محققین همسو است.

مهـار کورکـومین بـا   نتایج پژوهشی نشان داده اسـت  
آلفــا و ســایر ور تومــنکروزدهنــدهفــاکتورترشــح

ازیکـی ه کـ 1-هاي التهابی مانند اینترلوکینسایتوکین
هـا و از نکـروز هپاتوسـیت  اسـت،  بافتینکروزعوامل

درتوسـط سیکلوفسـفامید  شـده موضـعی ایجاد التهاب
کننـد. همچنـین عنـوان شـده     جلوگیري میکبدبافت

کننـده  هـاي فعـال  مهـار بیـان ژن  است کورکـومین بـا   
هاي هپاتوسـیت  آپوپتوزیس موجب مهار آن در سلول
. نتـایج  ]44[شود مسمویت ناشی از سیکلوفسفامید می

تحقیقات انجـام شـده گویـاي ایـن مطلـب اسـت کـه       
ــومین ــاکورک ــیتب ــیخاص ــیدانیآنت ــیاکس ــدم توان

ــورونراآپوپتــوزیسهــاينشــانه ــیهــايدر ن حرکت
این امر احتماالً بهنماید،مهارنخاعشدهکشتقطعات

دفـاعی سیسـتم افـزایش یـا واکسـیداتیو استرسمهار
اکسیدانی کورکومین نسبت داده شده است کـه  آنتی

هـاي نـورونی  سبب مهار فرایند آپوپتوزیس در سلول
. در پژوهشــی مشــخص شــده اســت  ]45[شــود مــی

یـــک ترکیـــب عنـــوانبـــهتوانـــدمـــیکورکـــومین
بــا مهــار فراینــد آپوپتــوزیس ســبب ،اکســیدانیآنتــی

ــوش   ــه م ــت بیض ــپرماتوژنز در باف ــزایش اس ــاي اف ه
صحرایی در معـرض پرتوهـاي گامـا شـود. همچنـین      

تواند به عنوان یـک  گزارش شده است کورکومین می
ناشـی از  DNAعامل محافظ سبب کـاهش شکسـتگی   

کـه اسـترس  بـا توجـه بـه ایـن    ].46[پرتو گامـا شـود   
توانـد مـی گشایییخ-فرایند انجماداکسیداتیو ناشی از 

آپوپتوزیسالقادردخیلهايمکانیسمازیکیعنوانبه
مشـخص شـده اسـت    .باشـد داشـته در اسپرم نقـش 

ــی  ــومین م ــات کورک ــد مشخص ــوژیکیتوان ومورفول
هاي اسـپرم مهـار  سلولدرراآپوپتوزیسبیوشیمیایی

.]47[نمایند 
کومین بر میزان در این مطالعه تنها به بررسی اثر کور

اکسـیدانی، پراکسیداسـیون لیپیـدي و    هاي آنتـی آنزیم
-پــس از فراینــد انجمــادBcl-2و Baxهــاي پــروتئین

ــی  ــنهاد م ــد. پیش ــه ش ــپرم پرداخت ــر ذوب اس ــود اث ش
هاي حیاتی اسپرم پس از فراینـد کورکومین بر شاخص

گشایی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به یخ-انجماد
دسـت  کننـده نتـایج بـه   تواند تکمیـل مر میکه این ااین

ــی      ــدم بررس ــد، ع ــر باش ــژوهش حاض ــده در پ آم
اسـپرم، تحـرك هاي حیاتی اسپرم مانند میزانشاخص
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اسـپرم و عـدم   غشـاء یکپارچگیوماندنزندهدرصد
مکانیسم دقیق اثر کورکـومین درمـورد نتـایج    بررسی

هـاي ایـن مطالعـه    دست آمده ازجملـه محـدودیت  به
.باشدمی

گیرينتیجه
توان گفت افـزودن  دست آمده میبا توجه به نتایج به

کننـده اسـپرم   عنوان مکمل به مایع رقیقکورکومین به
اکسـیداتیو و  تواند تاثیر مثبتی بـر کـاهش اسـترس   می

ذوب -پراکسیداسیون لیپیدي ناشی از فراینـد انجمـاد  
صورت وابسته بـه  داشته باشد. همچنین کورکومین به

در آپوپتـوزیس ضـد هـاي پـروتئین افزایشوجب دوز م
توان به نقـش  رو میشود. از اینهاي منجمد میاسپرم

هاي ناشی از هاي طبیعی در بهبود آسیباکسیدانآنتی
ذوب اشاره کرد.-فرایند انجماد

یتشکر و قدردان
حمایـت بـا کـه اسـت پژوهشیازمستخرجمقاله،این

اسـت. همچنـین   دهشـ انجـام نـور پیـام دانشگاهمالی
ـ    نویسندگان  ـ دانیمقالـه بـر خـود الزم م باشـگاه  ز ادن

واحد یپژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم
.رندرا به عمل آویمشهد کمال تشکر و قدردان
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