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 چکیده

علت ناباروری مربوط به مردان است .  %02جمعیت جهان نابارور هستند و حدود  %02حدود  : و هدف مقدمه

پالسما و سمینال از  ح اکسیداتیوطاکسیژن و افزایش سهای فعال کاهش تحرك اسپرم، افزایش گونه، ختالل در تولید اسپرما

به نام کورکومین است که خاصیت آنتی دارای ماده ای زرد چوبه  عوامل اصلی ناباروری در مردان به شمار میروند.

فراسنج های اثر مکمل یاری کورکومین بر  تعیینپژوهش حاضر با هدف  اکسیدانی و ضد التهابی آن شناخته شده است.

ایدیوپاتیک انجام  ناباروردر مردان و میزان هورمونهای جنسی  ، فاکتورهای التهابی، شاخصهای استرس اکسیداتیواسپرم

  .گرفت

، در 5930مرد مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی بیمارستان والیت شهر قزوین در سال  02از بین  روش :مواد و 

( n =92مرد آستنواسپرم وارد پژوهش شدند و به روش تقسیم تصادفی ساده، به دو گروه مکمل و دارونما ) 02مجموع 

، دارونماو افراد گروه کپسول نانومیسل( )کورکومینگرم میلی 02هفته، روزانه  50به مدت  مداخلهافراد گروه تقسیم شدند. 

، فاکتورهای آلدهیددی غلظت مالون، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام های اسپرم،فراسنج روزانه کپسول دارونما دریافت کردند.

سنجی و میزان فعالیت بدنی در ابتدا و انتهای پژوهش، تعیین شدند. شاخصهای تن ،پالسما التهابی و هورمون های جنسی

 .انجام گرفت SPSS آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار

در گروه و  اکسیدانی تام ظرفیت آنتیهای متحرك، پس از انجام مداخله، تعداد، غلظت و درصد کل اسپرم :هایافته

به طور معنی داری افزایش و غلظت مالون دی آلدهید و فاکتورهای التهابی پالسما در گروه مداخله به طور معنی  مداخله

 (. تغییرات هورمونهای جنسی در دو گروه معنی دار نبود. P  >20/2داری کاهش یافت. )

 مردان آستنواسپرم، منجـر بـهدر کورکومین نانومیسل مکمل ، دریافت بر اساس یافته های پژوهش حاضر :نتیجه گیری

هورمونهای جنسی تغییری در لی غلظـت و تحرّك اسپرم شد، و افـزایشو فاکتورهای التهابی،  کاهش استرس اکسیداتیو

 دریافتت اسپرم مشاهده شده است، احتماالً الالاخت های فعال اکسیژن درجا که افزایش گونهمشاهده نگردید. از آن

های تواند یکی از راههای مقابله با آسیب، به صورت بالقوه میکورکومینمانند ی اکسیدانآنتییت گیاهان با ظرفخوراکی 

 .اکسیداتیو اسپرم در این گروه از مردان نابارور باشد

 استرس اکسیداتیو، فاکتورهای التهابتنواسپرمی، آس، کورکومین:  واژگان کلیدی

 


