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 چکیده

گذارد. این مبالعه با هدف بررسی اثرا  مخرب لیتیووم بور   مثلی نیز برجا می تال  دوطبیی  عوار  وولیدرغم درمان و پیشگیری از اختال لیتیوم علی
هوای  اسوپرم هیود اثرا  سمی لیتیوم صوور  گرفوت.   اکسیدانت بر بعنوان یک آنتی اسپرم طوچ فراهانی و همچنین بررسی نقش محافظتی سیلیمارین به

-MTT(3-(4,5سونوجووش    از اسوپوورم  حویووا   طوابولویووت  بوررسوی نی به چهار گروه وقسیم شدند. جوهوتطوچ فراها آوری شده از اپیدیدیمجمع

dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide )بهداشوت  سوازمان  دسوتورالعم   اسوا   بر اسپرم وحرک طابلیت. شد استفاده 
وجزیه و وحلی  آمواری   .مورد استفاده طرار گرفت  Comassie Brilliant Blueوم رنگ آمیزیارزیوابوی یکپارچگی آکروز جوهوتشد و  انجام جهانی
و ومامیوت آکوروزوم    وحرک طابلیت حیا   طابلیت در این پژوهش درصد طرفه همراه شده با وست ووکی صور  گرفت. ها ووسط آنالیز واریانس یک داده

(. کاربرد مشوترک سویلیمارین بوا کلریود لیتیووم      P<01/0 (داری کاهش یافتگروه کنترل به طور معنی در گروه ویمار شده با کلرید لیتیوم در مقایسه با
عنوان یک  . سیلیمارین بهP)<05/0 (داری جیران کندووانست این اثرا  را  به جز طابلیت وحرک( نسیت به گروه ویمار شده با کلرید لیتیوم به طور معنی

 اسپرم طوچ را مهار نماید.  هاا  مخرب لیتیوم بر برخی از فراسنجهاکسیدانت طوی طادر است اثرآنتی

 

 .اسپرم طوچ فراهانی  سیلیمارین  کلرید لیتیوم های کلیدی:واژه
 

  مقدمه
1
  

درصود اسوت.    006/0میزان لیتیوم موجود در پوسته زمین برابر با 
وووان بوه   های فراوانی دارد کوه از جملوه موی   در صنعت استفاده لیتیوم

هوا و موواد   ای  صنایع سرامیک  نوشابهوهیه ذرا  شیشهکاربرد آن در 
اشواره نموود. همچنوین مشوتقا      ها دارویی  مواد آرایشی و پالستیک

عنوان دارو از دیرباز مورد مصرف طیی داشته است. شواخ    لیتیوم به
درمانی این دارو کم بوده و به آسانی و با ونها افزایش انودکی موجو    

گوردد و کواهش مختصوری در    اکسیداویو می استر  القامسمومیت و 
 (.24شود  دوز موج  کاهش چشمگیر اثرا  درمانی آن می

القا استر  اکسیداویو با افوزایش رادیکوال هوای فعوال اکسویژن      
 ROS  یکی از مکانیسم های مبرح در ایجاد آسی  ووسط لیتیووم در )
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 اط بوین بافت بیضه است. در این خصوص گزارشی در خصووص ارویو  

بدین  (.10با کاهش وعداد و وحرک اسپرم وجود دارد   ROS انیاشتگی
ووانود بوا القوا اسوتر      وروی  مصرف برخی داروها از جمله لیتیوم می

اکسیداویو بر روند وولید اسپرم و همچنین با وأثیر گوذاری مسوتقیم بور    
 روی اسپرم موج  ناباروری گردد. بنابراین استفاده از مواد با خاصویت 

های طییعی با هدف حوذف  اکسیدانتآنتی اکسیدانتی به خصوص آنتی
اکسویدانتی در  های آزاد و همچنین وقویت سیستم دفاعی آنتیرادیکال

عنوان یوک رو  مناسو  بورای مهوار یوا       وواند بهدستگاه وناسلی می
حووداط  کوواهش اثوورا  مخوورب ناشووی از اسووتر  اکسوویداویو بوورای  

 برح باشد. جلوگیری از روند ناباروری م
عنوان ماده مؤثر عصواره گیواه    سیلیمارین فالونوئیدی است که به

شوناخته شوده و دارای   ( Silybum marianum مارویغال یا خار مریم 
اثرا  دارویی متعوددی از جملوه خاصویت لودالتهابی و لدسورطانی      

اکسویدانت  عنوان یوک آنتوی   (. عالوه بر آن سیلیمارین به18باشد   می
کننوده غشوا    کننده مقدار گلوواویون داخ  سلولی و وثییتونظیم  طوی

فنولی به همراه گوروه متوکسوی بور    ساختمان پلی. سلولی مبرح است
اکسیدانتی را به سویلیمارین  های فنلی خاصیت آنتی روی یکی از حلقه
اثرا  حفاظت سلولی سیلیمارین مربوط به خواص (. 17بخشیده است  

وواند باشد و میهای آزاد ووسط آن میکالاکسیدانتی و حذف رادیآنتی
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با واکنش مستقیم با اجزا  غشا  سلولی از ایجاد هر گونه ناهنجاری در 
 ورکی  لیپیدهای مسئول حفظ سیالیت نرمال غشوا  جلووگیری نمایود   

بنووابراین سوویلیمارین طووادر اسووت بووا اعمووال اثوورا  مهووم  (.16و  14 
یون گلوواویون و افوزایش  لداکسیداویو خود از طریق کاهش اکسیداس

عنووان یوک    های سوپراکسید دسموواز بهسبح آن و نیز افزایش آنزیم
اکسیدانتی طوی جهوت جلووگیری از   های آزاد  آنتیکننده رادیکالپاک

عواملی همچوون   (.22و  19  بروز لایعا  کیدی و موارد مشابه باشد
اکتورهوای  عنووان ف  طابلیت حیا   طابلیت وحرک و سالمت آکروزوم به

ووانند وضمین کننده شوند و میکلیدی در سالمت اسپرم محسوب می
های اسپرم نسویت بوه   لقاح مؤثر اسپرم با وخمک باشند. این فراسنجه

وواند وولیود  استر  اکسیداویو بسیار حسا  بوده و اختالل در آنها می
 لذا این پژوهش با ایون هودف    مث  انسان و دام را به مخاطره بیاندازد
سیلیمارین طوادر اسوت اثورا     "صور  گرفت وا مشخ  شود که آیا 

مخرب کلرید لیتیووم بور طابلیوت حیوا   طابلیوت وحورک و سوالمت        
 "؟آکروزوم اسپرم طوچ را مهار نماید

 

 هامواد و روش

کوه   های طوچ فراهانیبیضهدر این وحقیق از : سازی اسپرمآماده
جواور  یوب بوه آزمایشوگاه     بعد از ذبح از کشتارگاه اراک وهیوه و در م 

ابتدا شناسی دانشگاه اراک منتق  گردید  استفاده شد. وحقیقاوی زیست
چند بر  در ناحیه دمی اپیدیدیم ایجاد کرده و سپس بوسیله سورنگ  

هوای    اسوپرم 25mM HEPES +Ham’s F10حاوی محویط کشوت  
خارج شده از ناحیه فوق درون لوله فالکون اسوتری  وارد و بوه منظوور    

گوراد  درجه سوانتی  37به مد  یک ساعت در انکوباوور   1ور شدنشنا
 طرار داده شد.
های اسپرم شناور شده شمار  نمونه :هابندی و تیمار اسپرمگروه
های اپندروف جداگانه وفکیک  به طوری کوه سوسپانسویون   و در لوله

اسوپرم بوود. شومار      5× 106اسپرم و محیط کشت هر لولوه حواوی   
( انجوام  WHOدستورالعم  سازمان جهانی سوالمت    اسپرم بر اسا 
برای هر گوروه( وقسویم شودند:     n=6ها به چهار گروه  شد. سپس لوله

دطیقه  کنترل(   180های لحظه اسپرم -2های لحظه صفر  اسپرم -1
 -4دطیقوه و   180های ویمار شده با کلرید لیتیوم بوه مود    اسپرم -3

دطیقوه   15لرید لیتیوم  سویلیمارین  های ویمار ووأم سیلیمارین+کاسپرم
 دطیقه. 180طی  از کلرید لیتیوم مورد استفاده طرار گرفت( به مد  

 

 ارزیابی قابلیت حیات: 

هوایی اسوت کوه    سنجش ولعیت متابولیکی اسپرم یکی از رو 
گیورد و  برای ارزیابی طابلیوت حیوا  اسوپرم موورد اسوتفاده طورار موی       

دهد. ایون  لقاح اسپرم ارائه می وی را در خصوص ظرفیت طدر ااطالع
 MTTنیگوروزین و  -های مختلو  از جملوه ائووزین   سنجش به رو 

 گیرد.صور  می
 -MTT  3جهت ارزیابی طابلیت حیا  اسپرم از سونجش رنگوی   

 4 5-Dimethylthiazol-2-Yl)-2,5-Diphenyltetrazolium 

Bromide     استفاده شد. به این وروی  کوه بوه سوسپانسویون محویط )
 MTT  mg/mlمیکرولیتر محلوول غلویظ    10ت و اسپرم هر لوله کش
گوراد  درجه سانتی 37( الافه شد و به مد  یک ساعت در انکوباوور 5

دطیقوه   10جوی بوه مود      11000هوا بوا دور   طرار گرفت. سپس لولوه 
مانده در  سانتریفیوژ شده و پس از برداشتن محلول باتالیی  رسوب باطی

حو  شود. سوپس     DMSO(Dimethyl sulfoxide)میکرولیتر  200
دطیقوه( و محلوول بونفش     4جی بوه مود     4400محلول سانتریفیوژ  

خانه وارد شد. سپس جوذب نووری محلوول بونفش      96رویی در پلیت 
 diagnostic, Germany) (SCOدسوتگاه  رنگ حاص  با اسوتفاده از 

Elisa reader  نانومتر خوانده شد و میانگین جوذب   505با طول موج
های ها مورد استفاده طرار گرفت. درصد طابلیت حیا  نمونهنمونهنوری 

محاسویه  شوماره یوک    معادله مختل  با استفاده از هایاسپرم از گروه
 گردید.

درصد طابلیت حیا :  دانسیته نوری نمونه/دانسیته 
 100× نوری کنترل( 

 1) 

یط میکرولیتور از سوسپانسویون محو    10 :ارزیابی قابلیت تحرر  
 Maklerاسوپرم از هور گوروه بوه طوور جداگانوه روی تالم       کشوت و  

Chamber        منتق  و وحورک اسوپرم در گوروه هوای مختلو  در زیور
موورد بررسوی طورار گرفوت.      200×میکروسکوپ نوری با بزرگنموایی  

 200میدان دید میکروسکوپ بورای وعیوین طابلیوت وحورک      5حداط  
ی حرکوا   اسپرم برای هر نمونه بررسوی و درصود اسوپرم هوای دارا    
 پیشرونده  حرکا  درجا و بدون حرکت محاسیه گردید.

های دارای آکورزوم  برای ارزیابی اسپرم: ارزیابی تمامیت آکروزوم
 Comassieآمیوزی  های با واکنش آکروزوموی  رنوگ   سالم  یا اسپرم

Brilliant Blue     میکرولیتور از   10 صور  گرفوت. بوه طوور خالصوه
های مختلو  بور روی تالم   ز گروهسوسپانسیون محیط کشت و اسپرم ا

 5ها بوا محلوول   طرار داده شده و گسترشی از آن وهیه گردید. گستر 
دطیقه فویکس و سوپس بوا     15به مد   PBSدرصد پارافورمالدئید در 

PBS  25هوا بوا محلوول آبوی متوانول      شستشو شدند. سپس گستر 
 درصد 25درصد و کوماسی برلیانت بلو  10درصد  اسید استیک خال  

گرفتوه بوا آب   های رنوگ آمیزی شدند. گستر دطیقه رنگ 4به مد  
شستشو و پس از خشک شدن با اسوتفاده از میکروسوکوپ نووری بوا     

اسووپرم شوومار  شوود. در ایوون  100از هوور نمونووه  1000×بزرگنمووایی
آمیزی سر اسپرم با آکروزوم سالم به رنگ آبی در حالی کوه سور    رنگ

 باشد.رنگ میاسپرم با آکروزوم واکنش داده بی
داده های حاص  ووسط آنالیز واریوانس یوک طرفوه    : هاآنالیز داده

 One Way ANOVA)   .مورد وجزیه و وحلی  آماری طورار گرفتنود 
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ها وست ووکی مورد استفاده طرار گرفت و وفاو  برای مقایسه میانگین
 نظر گرفته شد. دار درمعنی P<0.05ها در سبح میانگین

 

 نتایج 

نشان داد که پس از گذشوت   MTTسنجش: یات اسپرمقابلیت ح
های ویمار شده با کلریود لیتیووم   دطیقه درصد طابلیت حیا  اسپرم 180
( نسیت به گروه P<0/ 001داری   میکروموتالر( به طور معنی 1و 5/0 

دطیقه( کاهش یافته اسوت  در حوالی    180کنترل  غلظت صفر  لحظه 
 180میکروموتالر( پس از 2/0یتیوم  ها با غلظت کلرید لکه ویمار اسپرم

ها نسیت به گروه داری در درصد طابلیت حیا  اسپرمدطیقه وغییر معنی
ایون   دطیقوه( ایجواد ننمووده اسوت.     180کنترل  غلظت صفر  لحظوه  
هوا پوس از   دهند کوه انکوباسویون اسوپرم    نمودارها همچنین نشان می

رصود طابلیوت   دطیقه  گروه کنترل( وغییور طابو  مالحظوه ای در د   180
 .(1حیا  آنها نسیت به لحظه زمانی صفر ایجاد نکرده است  شک  

 180ها پس از  نشان داد که ویمار اسپرم MTTهمچنین سنجش 
 1کلریود لیتیووم     + میکرومووتالر(  15/0و  1/0دطیقه بوا سویلیمارین    

( درصد طابلیت حیا  P<001/0دار   میکروموتالر( موج  افزایش معنی
میکرومووتالر( شوده    1به گروه ویمار با کلریود لیتیووم     ها نسیت اسپرم

میکرومووتالر( +کلریود    05/0هوا بوا سویلیمارین      است. اما ویمار اسپرم
دطیقه نتوانست درصد طابلیت حیا   180میکروموتالر( پس از  1لیتیوم  

میکرومووتالر( جیوران کنود     1اسپرم ها را نسیت به گروه کلرید لیتیوم  
 (. 2 شک  

 حرکوت  دارای هوای اسوپرم  درصد میانگین :اسپرم حر ت قابلیت

 1  لیتیووم  کلریود  با ویمار دطیقه 180 گذشت از پس درجا و رونده پیش
( نسیت بوه گوروه کنتورل    P<001/0داری   معنی طور به( میکروموتالر

دطیقه( کاهش یافته است. این نمودار  180 غلظت صفر  لحظه زمانی 
+  میکروموتالر( 1/0ک سیلیمارین  همچنین نشان داد که کاربرد مشتر

رونوده   میکروموتالر( نتوانست درصد طابلیت حرکت پیش1کلرید لیتیوم  
و درجووا اسووپرم را نسوویت بووه گووروه ویمووار شووده بووا کلریوود لیتیوووم   

 میکروموتالر( جیران کند.1 
دطیقه بوا   180های ساکن که پس از گذشت میانگین درصد اسپرم

داری ویموار شوده بودنود بوه طوور معنوی      میکروموتالر(  1کلرید لیتیوم  
 001/0>P   180( نسیت به گروه کنترل  غلظت صفر  لحظوه زموانی 

 1/0دطیقووه( افووزایش یافتووه اسووت. کوواربرد مشووترک سوویلیمارین     
میکرومووتالر( نتوانسوت افوزایش غیور     1میکروموتالر(+ کلریود لیتیووم    

 (. 3های ساکن ناشی از لیتیوم را جیران نماید  شک  طییعی اسپرم
 ومامیوت  بررسوی  از حاصو   نتوای  : آکرروزوم  یكپارچگی ارزیابی
 بوا  شوده  ویموار  گروه در آکروزوم ومامیت درصد که داد نشان آکروزوم
 گوروه  بوه  نسویت ( دطیقوه  180 مود   به میکروموتالر 1  لیتیوم کلرید
( P<01/0  داریمعنوی  طور به( دطیقه 180لحظه صفر  غلظت  کنترل
 کلریود +  (میکرومووتالر  1/0  سیلیمارین رکمشت کاربرد. یافت کاهش
 با شده ویمار گروه به نسیت را اثر این ووانست( میکروموتالر10  لیتیوم
 کند جیران( P<05/0  داریمعنی طور به( میکروموتالر 1  لیتیوم کلرید

  (.5 و 4 شک  

 

 
  MTT سنجش رو  به کلراید یتیومل مختل  هایغلظت با شده ویمار هایگروه در طوچ اسپرم حیا  طابلیت -1 شكل

 باشند.می دارمعنی وفاو  دارای متفاو  هایحرف کد با های ستون

Figure 1- ram sperm viability in groups treated with different concentrations of lithium chloride by measuring MTT  
Columns with different superscripts are significantly differences. 
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  MTT سنجش رو  به لیتیوم کلرید و سیلیمارین مأوو ویمار هایگروه در طوچ اسپرم حیا  طابلیت بررسی -2 شكل
 .باشند می دار معنی وفاو  دارای متفاو  هایحرف کد با های ستون

Figure 2- Evaluation of treatment with Silymarin groups ram sperm viability and lithium chloride assay MTT 

Columns with different superscripts are significantly differences. 

 

 
  سیلیمارین و کلراید لیتیوم با ویمار مورد هایگروه در طوچ اسپرم( درجا ساکن  پیشرونده   وحرک طابلیت بررسی -3 شكل

 .باشند می دارمعنی وفاو  دارای متفاو  هایحرف کد با هایستون

Figure 3- Check the mobility (progressive, stationary, in situ) in ram sperm treated with lithium chloride and silymarin 

groups 
Columns with different superscripts are significantly differences. 

 
  کلراید لیتیوم و سیلیمارین ووام ویمار گروه و کلراید لیتیوم با شده ارویم گروه در آکروزوم درصد یکپارچگی -4 شكل

  باشد. می ها میانگین بودن دار معنی بیانگر مشابه غیر حروف

Figure 4- Percentage of acrosome integrity in the group treated with lithium chloride and lithium chloride and treatment 

with silymarin  
Columns with different superscripts are significantly differences. 
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  Comassie Brilliant Blueآمیزی رنگ از استفاده با طوچ هایاسپرم در آکروزوم سالمت بررسی -5 شكل

 (a سالم آکروزوم با اسپرم  کنترل)   b )دطیقه 180 مد  به میلی موتالر 1  (داده واکنش آکروزوم با اسپرم  لیتیوم کلراید با شده ویمار هایاسپرم)  c )میلی  1/0  سیلیمارین با شده ویمار هایاسپرم
 (.1000×بزرگنمایی دطیقه   180 مد  به( میلی موتالر 1  لیتیوم کلراید + (موتالر

 Figure 5- Check the integrity of ram sperm acrosome in using coloring Comassie Brilliant Blue 
a) control (healthy sperm acrosome), (b) Asprm Hay treated with lithium chloride (sperm acrosome react) (1 mM for 180 minutes), c) 

Asprm Hay silymarin (0.1mM) + lithium chloride (1 mM) for 180 minutes, (magnification × 1000). 

 

 بحث

 طابلیوت  روی بور  لیتیووم  کلریود  مخرب رزیابی اثرا ا مبالعه این
. بود فراهانی طوچ های اسپرم آکروزوم ومامیت و وحرک طابلیت حیا  
 روی بور  را لیتیووم  کلریود  سومی  اثر ووانست سیلیمارین این  بر عالوه

زنوده   طابلیت. نماید خنثی( وحرک طابلیت جز به  مذکور هایفراسنجه
 اسوپرم  هوای فراسنجه ورین مهم عنوان به اسپرم وحرک طابلیت و مانی
 محسووب  اسوپرم  غشا  سالمت همچنین و لقاح ووانایی سنجش برای
 .شوند می

اسپرم طوچ محتوی مقادیر زیادی گروه سولفیدری  در واژک اسپرم 
(. بوا  19است که در حفظ ثیا  و طابلیت وحرک اسپرم دخالت دارنود   

هوای سوولفیدری    بوا گوروه  ووجه به اینکه لیتیوم می  ورکییی شدیدی 
(. لذا این احتمال وجود دارد که کلرید لیتیوم با اثور بور گوروه    22دارد  

 سولفیدری  موج  کاهش طابلیت وحرک گردیده است. 
 بورای  سویتوزولی  کلسویم  سبح حد از بیش افزایش که آنجایی از
کاهش طابلیت حیوا  بوا    احتمال دارد که  (4 است  آورمرگ ها سلول

لسیم داخ  سلولی مرویط باشد و طیق مبالعوا  گذشوته در   افزایش ک
 (.7  شوود صور  وجود دوز باتالی لیتیوم  این فلز جانشین کلسیم موی 

یک احتمال دیگر این است که کلرید لیتیوم با طابلیت ایجواد اسوتر    
ها موجو  کواهش طابلیوت حیوا  و طابلیوت      اکسیداویو بر روی اسپرم

 وحرک شده است.
جهووت بررسووی ظرفیووت    MTTسوونجش در ایوون پووژوهش  

های فعال در اسپرم مورد استفاده طرار گرفت. این رو  که میتوکندری
هوای فعوال در   ناشی از وشکی  بنفش فورمازان به وسیله میتوکنودری 

باشد به طور گسترده جهت ارزیابی طابلیت حیا  و  های زنده میسلول
چه این رو  ومامیت (. اگر 3گیرد  وزاید سلولی مورد استفاده طرار می

کند اما بایستی ووجه داشوت کوه احیوای    میتوکندریایی را سنجش می
MTT وواند به وسیله دهیودروژنازهای متعلوق بوه دیگور     همچنین می
نظور از   (. صرف5ها نیز صور  گیرد  های سلولی مث  لیزوزومارگان 

 های دیگرها و یا سایر ساختاریووسط میتوکندری MTTاینکه احیای 
هوایی کوه از نظور متوابولیکی فعوال      گیورد  سولول  سلولی صور  موی 

با ووجه بوه مبالو  فووق     ( و 8دهند  باشند این احیا  را انجام می می
سنجی و آنوالیز  به دلی  رنگ MTTووان نتیجه گرفت که سنجش می

  طابلیت وکرار  ارویاط خبی بین فورمازان وولید شوده  Elisaآن ووسط 
هوای سونجش طابلیوت    زنده  در میوان سوایر رو    هایو وعداد سلول

حیا   یک رو  کمی مناس  و طابو  طیوول بورای ارزیوابی طابلیوت      
 باشد.ها میحیا  اسپرم

ها با کلریود لیتیووم   نتای  پژوهش حالر نشان داد که ویمار اسپرم
هوا  داری در درصد طابلیت حیا  و طابلیت وحورک اسوپرم  کاهش معنی

وجود آورد. مبالعا  متعددی در همین راستا   هنسیت به گروه کنترل ب
هوای اسوپرمی چوون    دهد لیتیوم بر فراسونجه وجود دارد که نشان می

گذارد.  طابلیت حیا  و وحرک اسپرم حیوانا  اثرا  مخرب بر جای می
پوذیر موانع   های کم به صور  برگشوت عنوان مثال لیتیوم در غلظت به

ای دریوایی وحوت ویموار بوا     حرکت میکروووبول در واژک اسپرم ووویو 
 (. 9گردد  لیتیوم می

دهود کوه طابلیوت وحورک  سواختار  بقوا  و       مبالعا  نشوان موی  
معیووب   ROSمتابولیک اسپرم ووسط پراکسیداسویون لیپیود ناشوی از    
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شده و به دنیال آن موجو  کواهش طابلیوت وحورک و حیوا  اسوپرم       
سیژن یکی از عوام  ایجواد  های فعال اک(. افزایش رادیکال1گردد   می

آسی  ووسط لیتیوم در بافت بیضه اسوت. انیاشوتگی آنهوا بوا کواهش      
مبالعا  نشان داده است کوه   .(12وحرک اسپرم ارویاط مستقیم دارد  

ووانود   موی  ATPاستر  اکسیداویو از طریق اختالل در وولید و میزان 
(. کوم شودن وحورک    6سی  ایجاد اختالل در وحرک اسوپرم گوردد    
وووان ناشوی از اخوتالل در    اسپرم در مجاور  استر  اکسیداویو را می

 (.20فسفریالسیون اکسونم واژک دانست  
بنابراین این احتمال وجود دارد که کلرید لیتیووم بوا القوا اسوتر      

در اسوپرم شوده و    ATPاکسیداویو و پراکسیداسیون لیپید باعث وخلیه 
و کاهش طابلیت حیا   در نهایت منجر به از دست رفتن طدر  وحرک

اسپرم گردد. نتای  ما نشان داد که در گروه سیلیمارین+ کلرید لیتیووم   
سیلیمارین ووانست درصد طابلیت حیا  اسپرم را در مقایسوه بوا گوروه    
کلرید لیتیوم جیوران نماید که نشان دهنده نقش مثیت سویلیمارین در  

ل وجوود دارد کوه   بقا  و طابلیت حیا  اسپرم می باشد. لذا ایون احتموا  
طادر است با مهار ( 11 اکسویدانت طوی سیلیمارین به عونوان یک آنتی

استر  اکسیداویو حاص  از کلرید لیتیوم موج  افزایش طابلیت حیا  
-آنتوی ها شود. در همین خصوص  نشوان داده شوده اسوت کوه     اسپرم

هایی مانند سویلیمارین و کوارسوتین  باعوث افوزایش وووان      اکسیدانت
وی سلول ها شده اند. عالوه بر این  نقش سیلیمارین در خصووص  حیا

 (.13های استر  اکسیداویو گزار  گردید  کاهش شاخ 
 کواهش  موجو   لیتیووم کلرایود   که داد نشان حالر مبالعه نتای 
 هموین  در. گرددمی زودر  آکروزومی واکنش القا و آکروزوم ومامیت
 و سوموم  بوه  نسویت  روزومآک بودن پذیرآسی  بر مینی شواهدی راستا

 شوورایط (. وحووت15  دارد وجووود محیبووی زیسووت هووایآتالینووده
 بورای  کوه  کنود موی  وولیود  ROS انودکی  مقوادیر  اسپرم فیزیولوژیک 

 آکروزومی واکنش و وحرک طدر     (Capacitation) پذیریظرفیت
 سوایر  و ROS انودازه  از بویش  افوزایش  حال این با (.2است   لروری
 بوه  منجور  و نموده ایجاد پاوولوژیکی حالت ووانندمی دآزا هایرادیکال
 باعوث  آزاد هوای رادیکوال  (25گردنود    غیرطییعوی  آکروزومی واکنش
 و نوکلئیک اسیدهای ها پرووئین شام  هاماکرومولکول اکثر در آسی 
 گردند. می لیپیدها
 اکسویدانتی آنتوی  فعالیوت  و ROS وولیود  بوین  طییعوی  شرایط در
 در  ROS حد از بیش وولید اما. دارد وجود وعادلی نر ث م وولید دستگاه
 یوا  اسوپرم  اکسویدانتی آنتوی  دفوا   مکانیسوم  بر وواندمی سمینال مایع

 (.23گوردد    اکسویداویو  استر  باعث و کرده غلیه سمینال پالسمای

 اکسویدانتی آنتوی  دفوا   نظور  از فردی به منحصر ولعیت دارای اسپرم
 هوای آنوزیم  از پوایینی  محتووای  دارای اسوپرم  سیتوپالسوم . باشود می
نموی   اسپرم داخ  آنتی اکسیدانت های آنزیم لذا و است اکسیدانت آنتی
 جلووگیری  آکروزوم و دم نواحی در اسپرم غشا پراکسیداسیون از ووانند
 مسووتعد بوواتالیی میووزان بووه اسووپرم شووده  گفتووه علوو  بووه. نماینوود

 واکنش القا در خود وبهن به وواندمی که باشدمی لیپیدی پراکسیداسیون
 دارد وجوود  احتمال این بنابراین. نماید ایفا نقش غیرطییعی آکروزومی

 دفواعی  سیسوتم  بور  غلیوه  با اکسیداویو استر  القا با لیتیوم کلراید که
 بوه  اسپرم غشا لیپید پراکسیداسیون همچنین و اسپرم آنتی اکسیدانتی

 اسپرم ها در را زودرسی آکروزومی واکنش آکروزوم ناحیه در خصوص
   باشد. نموده القا

 ومامیووت حفووظ موجوو  پووژوهش ایوون در سوویلیمارین از اسووتفاده
 کواهش  خصووص  در لیتیووم کلرایود   مخورب  اثرا  جیران و آکروزوم
 سیلیمارین اکسیدانتیآنتی خاصیت به ووجه با. گردید آکروزوم ومامیت

 DNA یدوول و رییوزوم وشکی  وحریک پرووئین  وولید وقویت جمله از
 احتموواتال حالوور پووژوهش در ( 21  هوواژن بیووان میووزان افووزایش و

 دفاعی سیستم افزایش موج  اکسیدانتآنتی یک عنوان به سیلیمارین
لیتیووم   از ناشوی  لیپیود  پراکسیداسویون  از شوده   اسپرم اکسیدانتیآنتی
 القوا  در لیتیووم کلرایود   سومی  اثورا   با و است نموده جلوگیری کلراید
 .است نموده مقابله طییعی غیر زومیآکرو واکنش

 

 کلی نتیجه گیری

هوا سوی  اکسیداسویون در    لیتوم کلراید از طریق ایجاد اکسویدان 
دهود و افوزودن   سلول اسپرم شده و فعالیت حیاوی آن را کواهش موی  

اکسیدانتی وا حودودی موانع اثورا  مخورب     سیلیمارین با خاصیت آنتی
کپوارچگی آکوروزوم اسوپرم    لیتیم کلراید بور زنوده موانی  وحورک و ی    

 شود. می

 

 سپاسگزاری

با وشکر از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه اراک که با پشوتییانی  
 پذیر نمود. مالی انجام این پروژه وحقیقاوی را امکان
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Introduction Lithium as a toxic and heavy metal and environmental contaminant could be a risk factor for 

male fertility. Lithium can induce male reproductive toxicity through damage in testes structure, sex hormones 

imbalance and decrease in testes and accessory sex organ weights as well as reduction in epididymal sperm 

count, normal morphology, viability and motility. Lithium is proposed to exert its cytotoxicity by free radicals 

generation and the activation of oxidative sensitive signaling pathways. Oxidative stress is metabolic and 

physiologic status caused by imbalance between free radical production and antioxidant defense of body. 

Therefore, the use of natural antioxidants could be a possible strategy for reducing oxidative stress in body. 

Silymarin is extracted from milk thistle (Silybum marianum) seeds. This compound is a polyphenolic flavonoid 

with a potent antioxidant property which not only acts as free radical scavenger but also increases the capacity of 

cell antioxidant enzymes. This study aimed to evaluate the harmful effects of lithium on sperm of Farahani’s ram 

and to know the protective effect of silymarin on protection against to toxic effects of lithium. 

Materials and Methods In this experimental study, Farahani's ram testes were received from Arak 

slaughterhouse and transferred to the research laboratory under standard conditions. The experiment funding was 

approved by the ethical committee at Arak University. A few incisions were made in the caudal epididymis and 

spermatozoa were then washed into a sterile Falcon tube by Ham's F10 medium (Sigma, USA). Firstly sperm 

number and sperm motility were determined, according to World Health Organization protocol (WHO), to 

estimate sperm quality. High quality sperm samples were then used for experiments. The sperm samples were 

separated in eppendorf tubes as each tube contained 5×10
6
 spermatozoa and divided into four groups to assess 

sperm viability. The MTT, 3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyl tetrazolium bromide assay was used to 

assess viability. In brief, 10 μl of MTT (Sigma, USA) stock solution (5 mg/ml ham's F10) was added to each 

tube containing sperm suspension and incubated at 37PoPC in COR2R incubator for 1 hr. The tubes centrifuged 

at 6000 rpm for 6 min and the precipitate was dissolved in 200 μl dimethyl sulfoxide (DMSO). The solution was 

then centrifuged at 4000 rpm for 4 min. 100 μl of the purple solution were transferred into a 96-well plate and 

absorbance was measured using ELISA reader (SCO diagnostic, Germany) at 505 nm. Optical density of sample 

was then used for calculating sperm viability percentage Evaluation of sperm motility was done according to 

WHO guidelines. Minimum of five microscopic fields was evaluated to estimate sperm motility on at least 200 

spermatozoa for each sample. The percentage of sperm motility was evaluated for following motion patterns: 

progressive motile sperm (PMS), non-progressive motile sperm (NPMS) and non-motile sperm (NMS). 

Evaluation of sperm motility was done according to WHO guidelines. In brief, 10 μl of sperm suspension was 

placed on semen analysis chamber. Minimum of five microscopic fields was evaluated to estimate sperm 

motility on at least 200 spermatozoa for each sample. The percentage of sperm motility was evaluated for 

following motion patterns: progressive motile sperm (PMS), non-progressive motile sperm (NPMS) and non-

motile sperm (NMS). One-Way analysis of variance (ANOVA) followed by Tukey's test was used to assess data 

statistical significance. p<0.05 was considered significant. 

Results and Discussion In this study, the percentage of viability, mobility and integrity of the acrosome in 

the group treated with lithium chloride significantly decreased compared with the control group. Lithium 

chloride would have devastating effects caused by the toxicity of the group treated with lithium chloride 

significantly compensate. Silymarin as a strong antioxidant able to inhibit the damaging effects of lithium on 
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some of the ram semen parameters. 

Conclusion Our results indicate that lithium chloride has a negative influence on sperm viability and 

motility. In addition, silymarin is able to compensate the adverse effects of lithium chloride on these parameters. 
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