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 دهیچک

هت حفظ ها نیز جهاي آنتی اكسیدانی به كار می رود و آنتی اكسیدانشود كه در ساختمان آنزيمهايی میاغلب سلنیوم موجب ساخت سلنوپروتئین زمینه و هدف:

در روند  بهاي ناشی از تنش اكسیداتیو ضروري هستند. سلنیوم با توجه به نقش آنتی اكسیدانی آن يک عنصر ضروري و كمیاهاي در معرض آسیبسالمتی سلول

اي هباشد. بنابراين در اين پژوهش نقش نانو ذرات سلنیوم بر پارامترهاي اسپرمی موشدر اواخر سنین باروري می ااسپرماتوژنز و خصوصیات مربوط به اسپرم، خصوصا

 جوان و مسن بررسی گرديد.

 

هاي و دو گروه تجربی( تقسیم شدند. موش 1تايی ) گروه كنترل، شم 5گروه  0( هر كدام به ماهه 10-12ماهه( و مسن ) 2-3هاي نر بالغ )موش ها:مواد و روش

میلی گرم بر كیلوگرم از وزن بدن به صورت گاواژ دريافت نمودند. پس از اين مدت،  0/0و  2/0روز، روزانه نانو سلنیوم با دوزهاي مختلف  35گروه تجربی به مدت 

 ررسی و مقايسه قرار گرفت.هاي جوان و مسن مورد بپارامترهاي اسپرمی موش

 

میلی گرم بر كیلوگرم نانو ذرات سلنیوم دريافت  0/0هاي مسن كه دوز در موش ا، درصد تحرک و درصد زنده بودن اسپرم خصوصاتعداد اسپرماتوزوئید نتایج:

هاي جوان در هاي سلولی اسپرم موشدرصد آسیب .(>05/0Pنمودند، افزايش يافت و تعداد اسپرماتوزوئیدهاي مرده و آسیب ديده، كاهش معنی داري نشان داد )

 داري نشان داد.میلی گرم بر كیلوگرم نانو ذرات سلنیوم دريافت نمودند، افزايش معنی 0/0گروهی كه دوز 

 

 بخشد.بهبود می دهند كه تجويز نانو ذرات سلنیوم در طول دوره اسپرماتوژنز، پارامترهاي اسپرمی را: نتايج اين تحقیق نشان مینتیجه گیری

  

 اسپرماتوژنز استرس اکسیداتیو، پارامترهای اسپرم، نانو سلنیوم، :کلمات کلیدی

 

 مقدمه
دهد كه افزايش سطح اكسیداتیوي مايع مطالعات نشان می

هاي مختلف از جمله پراكسیداسیون سمینال از طريق مکانیسم

لیپیدي غشاي اسپرم، اختالل در متابولیسم اسپرماتوزوئید و 

نقص عملکرد اي در سازي آن سهم عمدهتوانايی باروركاهش 

هاي (. افزايش سن به همراه كاهش فعالیت آنزيم1اسپرم دارد )

تیو هاي اكسیداآنتی اكسیدانی، غشاي اسپرم را نسبت به آسیب

(. كاهش سطح آنتی اكسیدانی پالسماي 2كند )حساس می

اي هها و راديکالسمینال منجر به اختالل در تعادل آنتی اكسیدان

                                                            
1 - Testifier 
2 - Reactive Oxygen Species 

د اسپرم اثر مخربی دارد. افزايش آزاد شده و بر روي عملکر

هاي اكسیژن فعال(، ظرفیت آنتی اكسیدانی را )گونه 2ROSتولید

 (. 0،3شود )كاهش و باعث افزايش استرس اكسیداتیو می

ROS ها با ايجاد اختالل در ساختارDNA منجر به كاهش ،

-یم  تحرک اسپرم و عدم اتصال اسپرماتوزوئید به سطح تخمک 

ايجاد  ها،(. بارزترين اثر پراكسیداسیون لیپیدي در سلول5)گردد 

ها است به طوري كه روند انتقال غشاي سلول اختالل در نظم و كار

 (.6) شودو مختل می گرددها دستخوش تغییر میيون

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد داراب، گروه علوم دامی، نویسنده مسئول: ابراهیم طالبی ،

 :talebi226@iaudarab.ac.ir Email                                     داراب، ايران.
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عنصر ضروري و كمیاب سلنیوم كه تا حد زيادي از طريق نان، 

شود، در بسیاري غالت، حبوبات، ماهی، مرغ و گوشت تأمین می

از عملکردهاي متابولیکی بدن نقش اساسی دارد و در تحقیقات 

ا نشان هلف، نقش سلنیوم در پیشگیري از بسیاري از بیماريمخت

اي هداده شده است. سلنیوم جزء كلیدي تعدادي از سلنو پروتئین

(. 7كاربردي است و در عملکردهاي طبیعی بدن دخالت دارد )

ي اين عنصر، نقش آن در ساختمان ترين كاربرد شناخته شدهمهم

ه وتاتیون پراكسیداز است كهاي آنتی اكسیدانی از قبیل گلآنزيم

هاي اكسیژن فعال هاي آزاد و گونهها حذف راديکالعملکرد آن

مورد بررسی عوامل ناباروري نشان  (. مطالعات اخیر در8باشد )می

دهند كه استرس اكسیداتیو عامل عمده ناباروري مردان است می

(. غشاي اسپرم به دلیل دارا بودن مقادير زياد اسیدهاي چرب 2)

(. بررسی 5،1باشد )غیر اشباع، مستعد پراكسیداسیون لیپیدي می

دهد، افزايش سن جوندگان، نتايج مطالعات مختلف نشان می

تغییرات دژنراتیوي در بافت بیضه و كاهش كیفیت اسپرم را به 

ها انجام اي كه بر روي خوكچه(. در مطالعه10-13دنبال دارد )

هاي ره غذايی خوكچهشد كمبود طوالنی مدت سلنیوم در جی

هندي، باعث كاهش غلظت و تحرک اسپرم و بروز قطرات 

هاي (. با افزايش سن، در سلول10سیتوپالسمی در اسپرم شد )

شود كه اين تغییرات هايی ايجاد میژرمینال بافت بیضه واكوئل

تحقیقات نشان داده شده  (. در2گردد )موجب كاهش باروري می

د عملکرد تولید مثلی موجوداتی نظیر كه سلنیوم منجر به بهبو

(. بین فعالیت آنزيم 15گردد )موش، خوكچه و گوسفند می

گلوتاتیون پراكسیداز پالسماي سمینال و تراكم اسپرم ارتباط 

داري وجود دارد و با افزايش فعالیت اين آنزيم درصد مثبت و معنی

ده نهاي زاسپرماتوزوئیدهاي با مورفولوژي طبیعی و درصد اسپرم

 عنوان آنتیه (. بنابراين سلنیوم ب16يابد )در كل نمونه افزايش می

اكسیدانی است كه وجود آن براي عملکرد طبیعی و انجام فرايند 

-باشد. اين ماده به عنوان كوفاكتور آنزيماسپرماتوژنز ضروري می

هاي آزاد و افزايش هاي آنتی اكسیدانی، منجر به كاهش راديکال

(. سلنیوم يک عنصر ضروري براي باروري 17) گرددباروري می

است، زيرا استرس اكسیداتیو علت عمده اختالل در اسپرم است. 

میزان سلنیوم موجود در بافت بیضه، محتواي آنتی اكسیدانی مايع 

نانو ذرات  .(18دهد )آزي را افزايش می ATPمنی و فعالیت 

، توجه سمیسلنیوم به دلیل قابلیت دسترسی باال و كاهش اثرات 

دهند (. نتايج نشان می11اي را به خود جلب نموده است )گسترده

توانند به عنوان يک آنتی اكسیدان با كه نانو ذرات سلنیوم می

(. مطالعات تأثیر مثبت 11،20كاهش خطر سمیت، عمل كنند )

-تجويز مقدار مناسب سلنیوم را بر پارامترهاي اسپرمی نشان می

و همکاران تجويز میزان مناسب  Agarwalدهند. طبق تحقیقات 

اي هتواند تحرک و مورفولوژي و درصد اسپرمها میآنتی اكسیدان

و همکاران گزارش  Karben(. 21و  22زنده را افزايش دهد )

نمودند كه افزايش محتواي سلنیوم در موجوداتی كه با كمبود اين 

 (.23كند )عنصر مواجه هستند به بهبود باروري كمک می

و همکاران نشان دهنده بهبود تحرک  Macphersonمطالعات 

اسپرم در مردان ناباروري است كه میزان مناسب سلنیوم دريافت 

و همکاران نیز در تحقیقات خود نشان دادند  Kidd(. 20اند )كرده

كه كاهش كیفیت مايع منی در نتیجه كاهش میزان آنتی 

(. از طرف 25) شودها، موجب كاهش تحرک اسپرم میاكسیدان

-می مطلوبی بر كیفیت اسپرماثرات نا ديگر، مقدار زياد سلنیوم نیز

 ppmو همکاران گزارش نمودند كه دريافت میزان   Kaurگذارد. 

برابر بیشتر از میزان مورد نیاز است به مدت  0سلنیوم كه حدود  8

هفته باعث كاهش وزن بیضه و افزايش مورفولوژي غیر طبیعی  6

و همکاران نیز با افزودن مقادير زياد  Hensen(. 26شود )اسپرم می

سلنیوم در تغذيه انسان كاهش تحرک اسپرم را مشاهده كردند 

رسد كه بررسی پارامترهاي (. طبق گزارشات متعدد به نظر می27)

مربوط به اسپرم براي ارزيابی اثر سن بر كیفیت مايع منی مفید 

نحوه دريافت و مدت زمان باشد. عواملی چون دوز مصرفی دارو، 

استفاده از دارو و حتی شرايط فیزيولوژيکی، جنس و سن حیوان 

ب مناساستفاده از دوز يا دوره درمان نانیز بر نتیجه تاثیر دارد و 

شود. با توجه به ها میباعث بروز اثرات معکوس آنتی اكسیدان

 در موجوداتی كه در اواخر سنین انقش سلنیوم بر باروري، خصوصا

برند، اين تحقیق با استفاده از دو سطح اسپرماتوژنز به سر می

mg/kg2/0  وmg/kg0/0وزن بدن بر پارامترهاي اسپرمی موش-

هاي جوان و مسن و با هدف مقايسه تأثیر نانو ذرات سلنیوم 

  .بركیفیت مايع سمینال و پارامترهاي اسپرمی انجام گرفته است
 

 هامواد و روش

سر موش  00در اين تحقیق از  آزمایش:حیوانات و شرایط 

نر نژاد ويستار در دو گروه سنی جوان و مسن به ترتیب با وزن 
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ها از دانشکده گرم استفاده شد. موش 000و  200تقريبی 

دامپزشکی دانشگاه شیراز تهیه و پس از انتقال به مركز نگهداري 

به حیوانات دانشگاه آزاد اسالمی واحد داراب، به مدت دو هفته 

منظور سازگاري با شرايط جديد نگهداري شدند و پس از اين 

مدت، آزمايشات آغاز شد. نگه داري حیوانات مطابق با راهنماي 

 22-20انستیتوي ملی سالمت انجام گرفت. حیوانات در دماي 

ساعت  12ي نوري به صورت درجه سانتی گراد با رعايت دوره

فاده از آب آشامیدنی ساعت تاريکی همراه با است 12روشنايی و 

 مناسب و غذاي فشرده نگهداري شدند. 

نانو  سازی نانو سلنیوم و تیمارهای مورد نیاز:آماده

سلنیوم مورد استفاده در اين پژوهش بر اساس دستورالعمل زانگ 

نانومتر تهیه گرديد  150-200هاي ( و در اندازه2000و همکاران )

هاي كنترل، شم، (. تیمارهاي اين پژوهش شامل گروه28)

mg/kg2/0  وmg/kg 0/0 هاي از وزن بدن نانوسلنیوم بودند. موش

گروه كنترل در طول دوره آزمايش به جز آب و غذاي استاندارد، 

هاي گروه شم تنها اي دريافت نکردند، اما به موشهیچ گونه ماده

هاي نرمال سالین به صورت خوراكی همراه با غذا داده شد. موش

از وزن بدن نانو ذرات سلنیوم  mg/kg2/0يش اول میزان گروه آزما

از وزن بدن به ازاي هر  mg/kg0/0و به گروه آزمايش دوم میزان 

موش نانو ذرات سلنیوم به صورت گاواژ داده شد. پس از تهیه 

هاي هر گروه به صورت جداگانه نانوسلنیوم نیاز روزانه موش

ه تر از سوسپانسیون تهیمحاسبه گرديد. از آنجا كه در هر میلی لی

میلی گرم نانو ذرات سلنیوم وجود داشت و نیاز  10شده، میزان 

 mg/kgهاي جوان و مسن هركدام هاي تجربی موشروزانه گروه

 وزننانوسلنیوم محاسبه گرديد و با توجه به  mg/kg 0/0و  2/0

هاي جوان هاي جوان و مسن، نیاز روزانه موشموشتقريبی اولیه 

هاي مسن و موش 08/0و  00/0به ترتیب  2و  1تجربی در گروه 

میلی گرم نانو ذرات  16/0و  08/0به ترتیب  2و  1گروه تجربی 

سلنیوم تعیین شد. بنابراين میزان برداشت روزانه از نانوسلنیوم در 

 008/0و  000/0به ترتیب  2و  1هاي جوان گروه تجربی موش

هاي مسن گروه تجربی میکرولیتر و موش 8و 0میلی لیتر معادل 

 16و  8میلی لیتر معادل  016/0و  008/0به ترتیب  2و  1

میکرولیتر بود كه اين مقادير به وسیله سمپلر از سوسپانسیون 

 5/0تهیه شده جدا گرديد. به ازاي هر موش در هر تیمار روزانه 

میلی لیتر نرمال سالین استفاده و پس از جدا كردن مقدار هم 

یوم از نرمال سالین موجود در لوله آزمايش، آن را حجم نانو سلن

به نانو سلنیوم موجود در لوله ديگر اضافه شد و به هر موش میزان 

 میلی لیتر از اين محلول را به صورت گاواژ خورانده شد. 5/0

روز( ادامه يافت  35هفته ) 5آزمايشات به مدت  نمونه گیری:

پارامترهاي اسپرمی، و پس از اتمام آزمايش به منظور بررسی 

ها هاي گردن كشته و اپیديديم آنها به روش قطع مهرهموش

خارج گرديد و آنالیز آن طبق دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی 

انجام گرفت. به منظور بررسی پارامترهاي اسپرمی ناحیه انتهايی 

اپیديديم )دم اپیديديم( جدا و توسط اسکالپل كامالٌ  قطعه قطعه 

دقیقه در  20به مدت  PBSشد. قطعات خرد شده در محلول 

اي از محلول خارج و بر روي قطره انکوباتور قرار داده شد سپس

 000×الم هموسايتومتر قرار گرفت. اسپرماتوزوئیدها با بزرگنمايی 

ضرب شد. به منظور تعیین درصد تحرک، درصد 610شمارش و در

میدان میکروسکوپی تخمین زده و  5هاي متحرک در اسپرم

ها به عنوان درصد تحرک اسپرم ثبت گرديد. براي میانگین آن

هاي آسیب ديده و درصد درصد زنده بودن، درصد اسپرمتعیین 

اي از هاي اسپرماتوزوئید، قطرههاي مرده و نوع ناهنجارياسپرم

نمونه اپیديديم را بر روي الم گذاشته و با يک قطره كوچک از 

هاي مخلوط و سپس درصد اسپرماتوزوئید Bرنگ حیاتی آئوزين 

 (.16)محاسبه گرديد  ×000زنده با بزرگ نمايی 

آزمايش در قالب طرح كامال  روش تجزیه و تحلیل آماری:

موش به ازاي هر تیمار انجام گرفت. نتايج  5تصادفی با استفاده از 

حاصل از آزمايشات مختلف پارامترهاي اسپرمی به صورت میانگین 

ها با استفاده از ( نشان داده شد. دادهSE µ±انحراف استاندارد ) ±

ي پس از كنترل نرمالیتی، تجزيه 17ويرايش  SPSSنرم افزار 

هاي اسپرم در واريانس گرديدند و براي مقايسه درصد پارامتر

و پیرسون استفاده شد  2χهاي جوان و مسن از آزمون موش

(05/0P<.) 
 

 نتایج 
هاي جوان كه روزانه میزان هاي موشتعداد اسپرم   

mg/kg2/0  عنی تفاوت مها گروهنانوسلنیوم دريافت كردند با بقیه

 ( و در گروه مسن نیز تعداد اسپرماتوزوئید >05/0Pدار نشان داد )
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نانوسلنیوم دريافت  mg/kg0/0و  mg/kg2/0هايی كه مقادير موش

داري مشاهده گرديد هاي كنترل و شم تفاوت معنینمودند با گروه

(05/0P< 1( )نمودار.) 

هاي زنده اسپرم هاي جوان تعدادهاي آزمايشی موشدر گروه

هاي آسیب ديده با استفاده از تیمارهاي آسیب ديده و درصد اسپرم

(. در اين گروه >05/0Pداري مشاهده شد )مختلف تفاوت معنی

هاي نانوسلنیوم، تعداد اسپرم mg/Kg0/0سنی با استفاده از سطح 

ها افزايش يافت زنده آسیب ديده و درصد اسپرماتوزوئید

  (.2)نمودار

هاي مسن كه میزان هاي زنده در موشد اسپرمتعدا

mg/kg2/0  وmg/kg0/0 رات نانوسلنیوم دريافت كردند تغیی

( كه اين >05/0Pبا گروه كنترل و شم نشان داد ) داريمعنی

-بیشتر بود. همچنین در گروه mg/kg0/0افزايش در گروه آزمون 

هاي مرده طبیعی كاهش معنی داري هاي آزمون تعداد اسپرم

سبت به گروه كنترل و شم داشت كه اين كاهش در گروه ن

mg/kg0/0  بیشتر از گروهmg/kg2/0 هاي آسیب بود. تعداد اسپرم

هاي هاي مورد آزمون كاهش معنی داري با گروهديده نیز در گروه

هاي زنده در دو اسپرم (. درصد3كنترل و شم نشان داد )نمودار 

داري يافت كه در اين میان در گروه گروه آزمون افزايش معنی

افزايش بیشتري مشاهده گرديد )نمودار  mg/kg0/0مورد آزمون 

هاي متحرک گروه سنی مسن در گروه آزمون (. درصد اسپرم3

mg/Kg2/0  وmg/kg 0 درصد  5/. افزايش معنی داري را در سطح

 (.0هاي كنترل و شم نشان داد )نمودار نسبت به گروه

 

 و نتیجه گیری بحث
در مطالعات مختلف اثر مکمل سلنیوم به فرم آلی و غیرآلی   

-رد بررسی قرار گرفته است.  اندازههاي كمی اسپرم موبر پارامتر

ه بگیري پارامترهاي بیوشیمیايی مايع منی و پارامترهاي مربوط 

تواند نشانگر كیفیت مايع منی در اسپرم هر كدام به تنهايی می

موجودات مختلف باشد. در اين تحقیق از پارامترهاي مربوط به 

اسپرم به عنوان شاخصی براي بهبود كیفیت مايع منی استفاده 

هاي معدنی غیرآلی مانند سلنیت شده است. تا به امروز از نمک

گر مانند مخمر غنی شده با سلنیوم سديم و يا سلنات و اشکالی دي

و يا سلنومتیونین به صورت تجاري استفاده شده است. در اين 

تحقیق از نانوذرات سلنیوم براي بررسی تأثیر اين عنصر بر باروري 

( و همچنین 1نمودار افزايش تعداد اسپرماتوزوئید )استفاده شد. 

( در گروه 3نمودار یب ديده )هاي زنده و آسارزيابی درصد اسپرم

هاي مسن و افزايش آن نسبت به گروه كنترل نشان دهنده موش

كاهش آسیب سلولی و پروكسیداسیون غشاي اسپرم به طور 

دار هاي مختلف ارتباط معنی( است. پژوهشp<05/0دار )معنی

بین سلنیوم با غلظت اسپرم و میزان سلنیوم پالسماي مايع منی 

ها (. سلنوپروتئین30،21ان داد )در بیماران مبتال به ناباروري نش

شده و غشاي اسپرم  ROSسازي مايع سمینال از انواع باعث پاک

هاي سلولی كند. كاهش آسیبهاي وارده محافظت میرا از آسیب

هاي هاي زنده و كاهش درصد اسپرماسپرم    باعث افزايش درصد

 زهاي حاصل اشود كه اين نتايج با يافتهمرده و آسیب ديده می

آزمايشات محمدي و همکاران در استفاده از سلنیت سديم و 

ها مطابقت هاي زنده و بهبود مورفولوژي آنافزايش درصد اسپرم

 ها و(. غشاي پالسمايی اسپرم براي نگه داشتن اندامک16دارد )

هاي نیمه اجزاي داخل سلولی، آن را احاطه كرده است و با ويژگی

ها و ديگر اجزاي محلول را يون تراوايی خود گراديان شیمیايی

كند. اگر غشاي پالسمايی اسپرم آسیب ببیند بايد اسپرم حفظ می

(. 31را مرده در نظر گرفت و در داخل بدن قادر به باروري نیست )

هاي نر تغذيه شده با سلنیوم در در آزمايشاتی كه بر روي خوكچه

شد كه سلنیوم در  مشخص، شده استسنین مختلف انجام 

 برند باعث بهبودهايی كه در اواخر سنین باروري به سر میكچهخو

 

 هايهاي موشاسپرماتوزوئید تعداداثر تیمارهاي مختلف بر  :1نمودار

 جوان و مسن
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 هددمیشود و ذخاير اسپرماتوزوا را افزايش كیفیت مايع منی می

 

 جواناثر تیمارهای مختلف بر برخی پارامترهای اسپرم موش های : 2نمودار

Live natural :هاي زنده طبیعیتعداد اسپرمDead natural :هاي مرده طبیعیتعداد اسپرم Live defect: هاي زنده معیوب تعداد اسپرمDead defect :تعداد اسپرم-

 هاي معیوبدرصد اسپرم: % Defectهاي زنده درصد اسپرم: %Live Spermهاي مرده معیوب 

 

 

 مسن هایموش اسپرم پارامترهای برخی بر مختلف تیمارهای اثر :1 نمودار

Live natural :هاي زنده طبیعیتعداد اسپرم Dead natural :هاي مرده طبیعیتعداد اسپرم Live defect: هاي زنده معیوبتعداد اسپرم Dead defect : تعداد

 هاي معیوبدرصد اسپرم: % Defectهاي زندهدرصد اسپرم: %Live Sperm هاي مرده معیوباسپرم
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 هددمیشود و ذخاير اسپرماتوزوا را افزايش كیفیت مايع منی می

هاي مختلفی كه پارامترهاي بیوشیمیايی مايع (. در پژوهش32) 

داري دهد ارتباط مثبت و معنیسمینال را مورد بررسی قرار می

بین فعالیت آنزيم گلوتاتیون پر اكسیداز پالسماي سمینال و تراكم 

دهد كه منجر به افزايش تراكم اسپرم ها در نمونه را نشان میاسپرم

مريم عیدي و همکاران نشان دادند كه در مردان  (.33گردد )می

نابارور الیگو اسپرمی و آزو اسپرمی فعالیت آنزيم گلوتاتیون 

(. همچنین با افزايش سن عملکرد 30پروكسیداز كاهش يافت )

شود. از آنجا كه اپیديديم نقش مهمی در اپیديديم دچار تغییر می

ايی تحرک را كسب بلوغ اسپرم دارد و اسپرم با عبور از آن توان

نفی ثیر ماتواند بر تحرک اسپرم تكند، تغییر عملکرد آن میمی

(. البته فاكتوري كه بیشترين تأثیر را بر تحرک اسپرم 21بگذارد )

هاي موجود در قطعه میانی است كه به گذارد، میتوكندريمی

دهد. پروكسیداسیون لیپیدي به همراه اسپرم توان تحرک می

زيم گلوتاتیون پروكسیداز باعث شکنندگی كاهش فعالیت آن

كاهش  ي میانی اسپرم وكپسول میتوكندري و تغییر يافتگی قطعه

(. سلنیوم كه براي سیستم آنتی 35شود )ها میتحرک آن

اكسیدانی داخل سلول به عنوان كوفاكتور آنزيم گلوتاتیون 

كند براي ايجاد انرژي جهت حركت اسپرم پروكسیداز عمل می

هاي (. همچنین كمبود اين عنصر در موش17باشد )میضروري 

 هاي اسپرماتوزوئید وصحرايی باعث تغییر شکل غیر طبیعی دم

افزايش  0(. با توجه به نمودار 36گردد )ها میبی حركت شدن آن

میلی  0/0هاي مسنی كه دوز معنی داري در تحرک اسپرم موش

ت به اند نسبردهگرم در كیلوگرم وزن بدن نانوسلنیوم دريافت ك

هاي كنترل شود كه اين افزايش با موشگروه كنترل ديده می

جوان نیز قابل مقايسه است. نتايج حاصل از اين تحقیق با 

آزمايشات اسکات و همکاران مطابقت دارد. اين محقق نشان داد 

 3میلی گرم سلنیوم به مدت  100كه تغذيه مردان كم بارور با 

( . شی  و همکاران 37راد را افزايش داد )ماه تحرک اسپرم اين اف

گزارش نمودند كه افزايش كیفیت مايع منی به همراه افزايش 

اي كه به ماهه 02هاي نر فعالیت گلوتاتیون پروكسیداز در خوكچه

ند اهفته از جیره مخلوط شده با نانوسلنیوم تغذيه كرده 12مدت 

رديد لول گباعث افزايش تحرک اسپرم و حفاظت سیستم غشايی س

(. مطالعه آگاروال و همکاران نشان داد كه تجويز خوراكی 38)

(. 31بخشد )ماه تحرک اسپرم را بهبود می 3سلنیوم به مدت 

همچنین جرويس و روباير نشان دادند كه استرس اكسیداتیو با 

ترين علت ها ارتباط دارد و اين موضوع مهمفرايند پیري در موش

(. میزان 00باشد )هاي مسن میموشكاهش كیفیت اسپرم در 

كنند، باعث هايی كه دوز باال دريافت میباالي سلنیوم در موش

هاي زيادي در بافت بیضه شده كه اين مطلب نشان ايجاد واكوئل

دهد كه دريافت مقدار زياد سلنیوم سمی است و باعث افزايش می

ر اين . دشودهاي اسپرماتوزوئید میآسیب به بافت بیضه و سلول

هاي وارده باعث افزايش آسیب ROSموارد سلنیوم خود با تولید 

هاي (. اين مطلب در تحقیق حاضر در مورد موش00گردد )می

اند كامالً نانوسلنیوم دريافت كرده mg/kg  0/0جوانی كه دوز

گیري اندازهباشد. خرازي و همکاران گزارش نمودند كه مشهود می

اسپرم و تعیین میزان سلنیوم پالسماي هاي فعالیت آنتی اكسیدان

اشد بمنی، ابزار مفیدي براي تعیین پتانسیل باروري اسپرم نمی

(. در برخی تحقیقات نیز به عدم ارتباط بین میزان سلنیوم 01)

پالسماي سمینال با كیفیت اسپرم اشاره شده است. بهن و 

موجود در پالسماي منی تا  Se میزانهمکاران نشان دادند كه 

ر طرف ديگ حدود زيادي به ترشحات پروستاتیک وابسته است. از

لذا  ؛ندكمیزان اين ترشحات، تحت تأثیر عوامل مختلفی تغییر می

پالسماي منی ممکن است ابزار مناسبی براي  Seگیري اندازه

بررسی رابطه بین اين عناصر با پارامترهاي كیفی اسپرم و باروري 

دهد كه از اين تحقیق نشان می نتايج حاصل (.02مردان نباشد )

تواند باعث افزايش سن به همراه كاهش كیفیت مايع منی می

هاي اسپرمی شود و استفاده از دوز مناسب كاهش كیفیت پارامتر

 تواند اين پارامترها را بهبود بخشد.نانوسلنیوم می

نانوسلنیوم باعث بهبود پارامترهاي مربوط به اسپرم خصوصا 

گرديد كه عملکرد باروري را در اين گروه سنی  هاي مسندر موش

افزايش داد. بهبود پارامترها بستگی به میزان و مدت زمان مصرف 

هاي اين تحقیق استفاده از اين عنصر دارد. با توجه به يافته

تواند /. در طول دوره اسپرماتوژنز میmg/kg0نانوسلنیوم به مقدار 

 باعث بهبود پارامترهاي اسپرم شود.

 تشکر و قدردانی
بدين وسیله نويسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی خود 

را از دكتر غالمعلی كجوري دانشیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده 
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دامپزشکی دانشگاه شهركرد، دكتر غالمعباس آريش و مهندس 

لفتحی به ترتیب سرپرست و معاونت اداري و مالی اابراهیم ابو

ی واحد داراب و دكتر حسین كارگر به عمل دانشگاه آزاد اسالم

 می آورند.
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Abstract 

Background & Objective: Selenium is often caused selenoproteins, which is using in the construction of antioxidant 

enzymes that are necessary for the health of those cells which are subjected to oxidative stress-induced. Due to its 

antioxidant properties, selenium is an essential and rare element for spermatogenesis and sperm characteristics, especially 

in the late reproductive age. Therefore, in this study, the role of selenium nanoparticles was investigated on semen 

parameters in young and adult rats. 

Materials & Methods: Mature male Wistar rats (2-3 months old) and the adult ones (10-12 months), are divided into 4 

groups where 5 animals per each group are put (control, testifier and experimental groups). The experimental rats received 

Selenium Nano particles through stomach tube for 35 days, each day different doses of 0.2 and 0.4 mg/kg of their body 

weight. . After this period, the semen parameters in both mature and adult rat were compared.  

Results: The spermatozoa count, sperm motility and viability, increased particularly in adult rats which used 0.04 mg/kg 

body weight nano selenium and the number of dead and damaged Spermatozoa are significantly reduced (p<0.05). The 

Percentage of sperm cell injury increased significantly in young rats in the group that received a dose of 0.04 mg of 

selenium nanoparticles. 

Conclusions: These findings suggest that administration of Nano-Selenium improves the sperm parameters during the 

spermatogenesis. 

 Keywords: Oxidative stress, Sperm parameter, Nano Selenium, Spermatogenesis 
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