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30/2/93:، پذیرش مقاله1/12/92: دریافت مقاله
بررسی اثر حفاظتی بتائین خوراکی در برابر اثرات کادمیوم بر کیفیت اسپرم شامل حرکات هدف از انجام این مطالعه، :مقدمه

.پیشرونده اسپرم، سالمت غشاء اسپرم، غلظت و نیز وزن بیضه می باشد
   ـ -سالین و کـادمیوم   -سالین، کادمیوم -تایی شامل گروه کنترل    10گروه   3عدد موش رت نر بالغ به        30تعداد  :مواد و روش ها ائین بت

تقسیم شده و به دو گروه آخر یک دوز کادمیوم از طریق صفاقی تزریق شده و سپس به گروه سوم، از یک روز قبـل از تزریـق کـادمیوم بـه       
پس از تزریق کـادمیوم کـشته شـده و نمونـه     10و 5گروه در روزهاي 3موش از هر 5سپس . روز پیاپی محلول بتائین خورانده شد     10مدت  

.پیدیدیم جهت ارزیابی آن اخذ شداسپرم از دم ا
از طرف دیگر، درصد اسپرم هاي با حرکت پیشرونده و همچنـین      . کادمیوم به طور معنی داري باعث کاهش وزن بیضه ها شد          :افته ها ی

در هـر دو روز  درصد اسپرم هاي با غشاء سالم و نیز غلظت اسپرماتوزوئیدها به طور معنی داري در گروه کادمیوم نـسبت بـه گـروه کنتـرل          
درحالی که تجویز بتائین توانست درصد سالمت غشاء اسپرم را بطور معنی داري نسبت به گروه کادمیوم سـالین در روز                     . کشتار کاهش یافت  

10اگرچـه درصـد حرکـات پیـشرونده اسـپرم در روز      ). P=044/0(در گروه کـادمیوم % 4/9در گروه بتائین در برابر  % 8/28(افزایش دهد    10
.سالین افزایش داشت، اما این تفاوت از نظر آماري معنی دار نبود-قب تجویز بتائین نسبت به گروه کادمیوممتعا
بتائین احتماالً به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی می تواند اثرات استرس اکسیداتیو ناشی از کادمیوم را در :بحث و نتیجه گیري

.ش سالمت غشاء اسپرم و متعاقباً افزایش نسبی حرکات پیشرونده اسپرم  می گرددبافت بیضه کاهش دهد که این امر باعث افزای
بتائین، کادمیوم، اسپرم، رت:هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
یک عنـصر سـمی محیطـی اسـت کـه باعـث             ) Cd(کادمیوم  

بسیاري از بافتها   . اختالالت اندوکرینی در انسان و جوندگان می شود       
ویژه بیـضه هـا بـه سـمیت ناشـی از کـادمیوم            مثل کبد و کلیه و به     

حساس بوده و یکی از دالیل عمده کاهش بـاروري و افـت عملکـرد                
بیضه در مردان در دهه هاي اخیر را ناشی از آلودگی آنان با این گونه               

از طریق آب و غـذا و       Cdمعموالً آلودگی با    ). 1(دانند  مواد سمی می  
یا صنایع آب کاري اتفـاق     یا در مشاغل باطري سازي و رنگ سازي و        

به طور معمول پیامد مصرف بی رویه کودهاي فسفاته عالوه       . می افتد 
بر تجمع فسفر بیش از نیاز، باعـث ایجـاد رقابـت بـا جـذب عناصـر                   

Cdریزمغذي به ویژه روي و از همه مهمتر تجمع آالینده هایی نظیر 

از  به طور متوسط هر فـرد روزانـه       . در محصوالت کشاورزي می شود    
آژانـس بـین المللـی      . کنددریافت می  Cdطریق غذا یک میکروگرم     

تحقیقات سرطان، کادمیوم را جزء یکی از عوامل کارسـینوژن طبقـه         
همچنین این ماده باعث آسیب به رویان و نیز بیضه . بندي کرده است

بـسیار   Cdها و تخمدان می شود که ثابت شده به سمیت ناشـی از              
).2(حساس هستند 

در بیـضه هـا، اسـترس        Cdز مکانیـسم هـاي عملکـرد        کی ا ی
اکسیداتیو ناشی از افزایش رادیکال هاي آزاد اکسیژن متعاقب مصرف       

باعث افزایش معنـی     Cdبطوریکه ثابت شده    ). 3(این ماده می باشد     
دار غلظت مالوندیول دهاید و کاهش معنی دار در فعالیت آنزیمهـاي            

کسیداز و کاتاالز در بیضه ها می سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پرا
Cdاز طرف دیگر، افزایش رادیکال هاي آزاد متعاقب مـصرف      . گردد

باعث مهار فعالیت استروئیدسازي از جمله تستوسترون در بیـضه هـا      
از همین رو در مطالعات مختلف نشان داده شده که          ). 4،5(می گردد   

ب ناشـی از    مصرف آنتی اکسیدان هاي مختلف می تواند اثرات مخـر         
Cd 4-9(را در بیضه ها تا حدود زیادي کاهش دهد.(

بتائین در بعضی از گیاهان نظیر چغندر قند، غـالت و اسـفناج             
بـه  ). 10(یافت شده و مستقیماً از طریق روده ها جـذب مـی شـود               

حداکثر جذب روزانه بتائین از طریق مواد غذایی ، طوریکه عنوان شده
در مطالعات جدید ثابت شـده      ). 11(میلی گرم می باشد      500-400

که مصرف بتائین خوراکی استرس اکسیداتیو ناشی از مصرف الکل را           
لذا انتظار می رود که . کاهش می دهد) 13(و بیضه رت ) 12(در مغز 

تجویز بتائین بتوانند از طریق افزایش فعالیت آنزیم ها و ترکیبات آنتی 
ا بافت بیضه و بخصوص اکسیدانی و نیز کاهش پراکسیداسیون لیپیده

١.اسپرم ها را در برابر اثرات زیانبار کادمیوم مصون بدارد

هامواد و روش
گـرم بـراي   200-220عدد موش رت نر بالغ با وزن         30تعداد  

عدد در هر قفس      5انجام این مطالعه در نظر گرفته شد که به تعداد           
غـذاي  . شدند در خانه حیوانات با دما و نور کنترل شده نگهداري می          

بتـائین خـوراکی   . پلت شده و آب تازه نیز در اختیار آنان قرار داشـت         
آلمان و کلرید کادمیوم نیز      Biochemبراي انجام مطالعه از شرکت      

.آمریکا تهیه شدندSigmaاز شرکت 
ن، یسـال -تـایی شـامل کنتـرل      10گروه   3سپس موش ها به     

براي ایجاد آسیب به   .بتائین تقسیم شدند  -سالین و کادمیوم  -کادمیوم
به شکل mg/kg2بیضه یک دوز از محلول کلرید کادمیوم به میزان 

ثابت شده که این دوز کادمیوم باعث آسیب   . داخل صفاقی تزریق شد   
بتائین خوراکی بـه شـکل      ).  7(و تخریب سلول هاي بیضه می شود        

به ازاء هر موش از یک روز قبل از تزریـق            mg180محلول و با دوز     
سپس موش ها . روز به گروه سوم خورانده شد10دمیوم و به مدت کا

) مـوش  5از هـر گـروه      (پس از تزریق کـادمیوم       10و   5در روزهاي   
کشته شده و بیضه آنها به منظور ارزیابی کیفیت اسپرم استخراج و با             

به دنبال آن دم اپیدیدیم با قیچی جدا . ترازوي دیجیتالی توزین شدند

1. National  Comprehensive Cancer Network
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سالین نرمال ریزریز شـده و در  cc2اسپرم ها، در  شده و براي خروج     
.دقیقه نگهداري شدند30درجه به مدت 37انکوباتور 

و براسـاس    HOSبراي ارزیابی سالمت غشاء اسپرم از آزمون        
10بــدین ترتیــب کــه . اســتفاده شــد) 14(روش اســلیوا و مــاکورا 
5ت آب مقطر اضافه گردید و بـه مـد         cc4/0میکرولیتر از اسپرم به     

اسپرم هـاي بـا دم      . درجه نگهداري می شدند    37دقیقه در انکوباتور    
تلقـی  ) مثبـت  HOS(پیچ خورده بعنوان اسپرم هاي با غشاء سـالم          

میکرولیتر اسپرم در یک میلی لیتر 50براي تعیین غلظت، . شوندمی
و سپس با اسـتفاده  ) 20به 1میزان رقت (فرمالین سالین رقیق شده  

آنـالیز  . متر تعداد اسپرم در هـر نمونـه مـشخص شـد     از الم هماسیتو  
آماري داده ها نیز پس از بررسی وضعیت نرمال بودن داده هـا و نیـز                
برابري واریانس ها، با استفاده از آزمون آنالیز واریـانس یـک طرفـه و               

.انجام گرفتTukeyسپس آزمون 

هایافته
و  5ي  نتایج بدست آمده از پارامترهاي مختلف اسپرم در روزها        

. نـشان داده شـده انـد   2و 1پس از تزریق کـادمیوم در جـداول    10

تزریق کادمیوم به طور معنی داري باعث کـاهش وزن بیـضه هـا در               
روز تجویز بتائین نتوانـست      10اما  ). P=024/0(شد   10و   5روزهاي  

همچنـین درصـد    . افزایش معنی داري در وزن بیضه ها ایجاد نمایـد         
ها نیز به طور معنـی داري متعاقـب تجـویز           حرکت پیشرونده اسپرم    

اگرچه مـصرف خـوراکی   . کادمیوم در هر دو روز مطالعه کاهش یافت     
باعث افزایش درصد اسپرم هاي متحـرك        10بتائین توانست در روز     
بتائین -در گروه کادمیوم% 21(سالین شود -نسبت به گروه کادمیوم

ایـن افـزایش نیـز از    ، امـا )سالین–در گروه کادمیوم% 2/4در مقابل  
در مقابل، بتائین توانست درصـد اسـپرم        . لحاظ آماري معنی دار نبود    

مثبت را که به دلیل مـصرف        HOSهاي با غشاء عملکردي سالم یا       
کادمیوم کاهش معنی دار یافته بود بطور معنی داري افزایش داده، به           

HOSاز نظر آماري بیش از درصد اسپرم هـاي           10طوریکه در روز    

این در حالی است    ).  P=044/0(سالین بود   -مثبت در گروه کادمیوم   
که مصرف بتائین نتوانست کاهش غلظـت اسـپرم هـا را کـه در اثـر                 

ک از یـ تجویزکادمیوم اتفاق افتاده بود، به طور معنـی داري در هـیچ             
.گروه هاي آزمایشی بهبود بخشد

پس از تزریق کادمیوم در سه گروه مورد مطالعه5سپرم در روز خطاي استاندارد پارامترهاي مختلف ا±میانگین . 1جدول 
)×106(غلظت (%)سالمت غشاء (%)حرکات پیشرونده )گرم(وزن بیضه گروه ها

50/49±60/6500/2±40/5469/1±44/126/3±05/0سالین-کنترل
00/24±31/3*00/34±67/3*00/25±35/9*08/1±08/0*سالین-کادمیوم
5/19±02/5*00/39±11/11*40/7±35/3*93/0±09/0*بتائین-کادمیوم

).>05/0P(سالین است -میانگین با گروه کنترلنشان دهنده تفاوت* عالمت 

وم در سه گروه مورد مطالعهپس از تزریق کادمی10خطاي پارامترهاي مختلف اسپرم در روز ±میانگین . 2جدول 
)×106(غلظت (%)سالمت غشاء (%)حرکات پیشرونده )گرم(وزن بیضه هاگروه

00/75±00/5929/13±20/4887/1±56/195/3±08/0سالین-کنترل
5/9±64/7*40/9±83/4*20/4±93/2*89/0±07/0*سالین-کادمیوم
00/33±83/12*80/28±93/6#*00/21±71/8*90/0±22/0*بتائین-کادمیوم
).>05/0P(سالین است -نشان دهنده تفاوت میانگین با گروه کنترل* عالمت 
).>05/0P(سالین است -نشان دهنده تفاوت میانگین با گروه کادمیوم#عالمت 
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گیريبحث و نتیجه
نتایج حاصل از این تحقیق قابلیت بتائین را در کاهش اثرات 

یکه باعث افزایش به طور. مخرب کادمیوم بر کیفیت اسپرم نشان داد
سالین شده -معنی دار عملکرد غشاء اسپرم نسبت به گروه کادمیوم

که این امر خود باعث افزایش نسبی درصد اسپرم هاي با حرکات 
.پیشرونده نسبت به این گروه شد

بتائین یکی از نیازهاي بدن بوده که در بسیاري از بافت هاي 
ظ فشار اسمزي داخل پستانداران وجود داشته و نقش موثري در حف

سلول دارد و از طریق تنظیم ماکرومولکول هاي خارج سلولی باعث 
بتائین در بعضی از خوراك ها وجود . تنظیم حجم سلول می شود

از طرف دیگر . می شودداشته و به طور مستقیم از طریق روده جذب
). 11(نقش آنتی اکسیدانی بتائین در بیضه موش رت ثابت شده است 

وجود غلظت باالي بتائین در بیضه رت ثابت شده است همچنین 
شواهد نشان می دهند که بتائین به عنوان یک دهنده متیل ). 15(

). 16(عمل می کند که این امر نقش مهمی در باروري جنس نر دارد 
هموسیستئین متیل ترانسفراز در -متابولیسم بتائین از طریق بتائین

وزیل متیونین شود که نقش مهمی آدن-Sنهایت می تواند باعث تولید 
کراتین نیز اهمیت ویژه اي در تحرك و . در سنتز کراتین دارد

). 17(عملکرد اسپرم دارد 
از طرف دیگر ثابت شده که تجویز کادمیوم باعث افزایش 

بعنوان شاخص (MDAهاي آزاد اکسیژن و نیز میزان رادیکال
آنتی اکسیدانی ايهو همچنین کاهش آنزیم) پراکسیداسیون لیپیدها

GPx وSOD این استرس لذا نقش بتائین در کنترل). 7(می شود
در حقیقت غشاء پالسمایی اسپرم . ثر باشدؤاکسیداتیو می تواند م

سرشار از اسیدهاي چرب غیراشباع بوده و بنابراین به پراکسیداسیون 
لیپیدها حساس بوده که این امر خود باعث از بین رفتن سالمت 

HOSبنابراین کاهش درصد . کاهش تحرك اسپرم می شودغشاء و

سالین در مطالعه حاضر قابل توجیه -در موش هاي گروه کادمیوم
بوده و جالب این که تجویز بتائین به طور معنی داري احتماالً با 
جلوگیري از پراکسیداسیون غشاء اسپرم ها، باعث افزایش درصد 

ر ثابت شده که ارتباط از طرف دیگ. مثبت گردیدHOSاسپرمهاي 
مثبت و میزان نفوذ اسپرم به HOSمعنی داري بین اسپرم هاي 

همچنین ارتباط معنی داري بین اسپرم . داخل اووسیت وجود دارد
مثبت انسان با میزان تحرك اسپرم مشاهده شده است HOSهاي 

این یافته ها شاید توجیهی جهت افزایش میزان تحرك اسپرم ). 18(
روزه بتائین، عملکرد غشاء 10حاضر باشد که با دریافت در مطالعه

.اسپرم آنها افزایش معنی دار داشته است
به عنوان نتیجه گیري می توان عنوان کرد تجویز بتائین 

ها در برابر استرس خوراکی احتماالً بتواند باعث اثر حفاظتی در اسپرم
زایش معنی دار اکسیداتیو ناشی از کادمیوم شود، به طوریکه باعث اف

هاي با حرکت ها و نیز افزایش نسبی درصد اسپرمسالمت غشاء اسپرم
.پیشرونده می شود

تشکر و قدردانی
هزینه انجام این طرح از محل اعتبارات مرکز تحقیقات گیاهان 
دارویی رازي دانشگاه علوم پزشکی لرستان تأمین شده است که بدین 

.وسیله تشکر و قدردانی می شود
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