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Abstract
Backgroundm: Post-acrosomal sheath WW domain binding protein (PAWP) is one of the proteins that
is expressed during spermatogenesis process and has several roles in sperm differentiation, fertilization,
and early embryonic development. The aim of this study was assessment of the relationship between PAWP
expression with fertilization rate in infertile men candidate for intracytoplasmic sperm injection (ICSI). In
addition, sperm DNA fragmentation was also assessed in these infertile men.
Materials and method: In this descriptive study, semen samples were collected from 54 infertile men, of
aged 32.5±4.44 candidate for ICSI referring to Isfahan Fertility and Infertility Center. Sperm parameters,
DNA fragmentation, expression of PAWP at RNA, and protein level were assessed by Computer Assisted
Semen Analysis, TUNEL assay, real time PCR, and western blot, respectively. Data was analyzed by SPSS
(version 16) using Independent t-test and Pearson Correlation. P-values <0.05 were considered statistically
significant.
Resultst: Significant correlations were observed between expression of PAWP at RNA and protein level with
fertilization rate. When infertile men were categorized according to the percentage of fertilization lower and
higher than 50%, the expression of PAWP was significantly lower and percentage of DNA fragmentation was
significantly higher In the first group,in infertile men with fertilization rate lower than 50% compared to with
the other group. (p<0.05).
Conclusion: Normal expression of sperm PAWP at gene and protein levels, and also low percentage of sperm
DNA fragmentation may be considered as normal spermatogenesis processes in men.
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ميزان لقاح در افراد نابارور كانديد ICSI
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تاریخ پذیرش مقاله1397/11/07:

چكيده:
سابقه و هدف :پروتئین متصل به دمین  WWغالف خلف آ کروزومی ) ،(PAWPاز پروتئینهایی است که در فرآیند اسپرماتوژنز بیان میشود و نقشهای گوناگونی
در تمایز اسپرم ،لقاح و تکوین اولیه جنین دارد .هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین بیان  PAWPبا میزان لقاح در مردان نابارور کاندید تزریق درون سیتوپالسمی اسپرم
) (ICSIبود .بهعالوه فراگمنتاسیون  DNAاسپرم نیز در این مردان نابارور ارزیابی شد.
موادوروشها :در این مطالعه توصیفی ،نمونه مایع منی از  54مرد نابارورکاندید  ICSIکه در سن  32/5±4/44به مرکز باروری و ناباروری اصفهان مراجعه کرده
بودند ،جمعآوری شد .پارامترهای اسپرمی ،فراگمنتاسیون  ،DNAبیان  PAWPدرسطح  RNAو پروتئین به ترتیب توسط آنالیز کامپیوتری مایع منی ،آزمون تانل ،واکنش
زنجیرهای پلیمراز همزمان و وسترنبالت انجام شد .دادهها توسط نرمافزار SPSS.16با استفاده از آناليز آماري  independent t-testو  Pearson correlationبررسی
شد و  p -valueکمتر از  5درصد از لحاظ آماری معنادار در نظر گرفته شد.
یافتهها :مردان نابارور بر اساس میزان لقاح کمتر و بیشتر از  50درصد دستهبندی شدند .در مردان با لقاح کمتر از  50درصد ،بیان  PAWPبهطور معناداری کمتر
و درصد فراگمنتاسیون  DNAاسپرم بهطور معناداری بیشتر بود ) . (P<0.05ارتباط معناداری بین بیان  PAWPدر سطح  RNAو پروتئین با میزان لقاح مشاهده شد.
نتیجهگیری :بیان نرمال ژن و پروتئین  PAWPاسپرم و درصد پایین فراگمنتاسیون  DNAاسپرم در مردان نابارور میتواند نشانگری از میزان موفقیت لقاح پس از
 ICSIباشد.
واژگان كلیدی :فراگمنتاسیون  ،DNAمیزان لقاح ،پروتئین متصل به دمین  WWغالف خلف آ کروزومی ،ICSI ،اسپرم
مقدمه:
اسپرماتوژنز يك فرآيند پيچيده است و شامل سه مرحله اسپرماتوسيتوژنز ،ميوز و
اسپرميوژنز است .این فرآیند در لولههاي منيساز رخ میدهد و در نهایت به توليد
اسپرماتوزوآ ی بالغ منجر ميشود( .)1پوشش دور هستهاي یا پرینوکلئار تکا یکی از
اجزای اصلي اسكلت سلولي سر اسپرم است كه حاوی يك اليه پروتئيني سيتوزولي
متراكم است كه هسته اسپرم پستانداران را جز در ناحيه دمي هسته احاطه ميكند.
این پوشش مقاوم به دترجنتهاي غير يوني است و از نظر تركيبي به سه ناحیه اليه
زير آكروزومي ،بخش استوایی و صفحه خلف آكروزومي تقسيم میشود .ناحیه پوشش
دور هستهاي ،لنگرگاهي از پروتئينهايي است كه برای فرآیندهای اسپرميوژنز و لقاح
ضروري است و با توجه به ويژگيهاي اين پروتئينها ،دو نقش و عملكرد براي این
ناحيه پيشنهاد شده است -1 :تشكيل آكروزوم كه توسط اليه زير آكروزومي انجام
ميشود -2 .واكنش اسپرم -تخمك هنگام لقاح كه توسط صفحه خلف آكروزومي
انجام ميشود(.)2-3
بيشتر پروتئينهاي يافت شده در صفح ه خلف آكروزومي در لوب سيتوپالسمي
اسپرماتيدهاي طويل شده سنتز ميشود و براي جايگيري و تشكيل نهايي در ناحيه
نویسنده مسئول : :مرضیه توالئی

پست الکترونیکs.h.hosseinimehr@uok.ac.ir :

خلف آكروزومي از طريق مانشت ميكروتوبولی انتقال مييابند( .)4روشهاي متفاوت
استخراج پروتئينهاي پوشش دور هستهاي ،به شناسايي و معرفي پروتئينهاي
 ،SubH2Bvهيستونهاي هسته سوماتيك و پروتئین متصل به غالف خلف آکروزومی
) (PAWPمنجر شد كه نقش و عملکرد این پروتئينها هنوز به خوبی شناخته نشده
است( .)5-6پروتئين  PAWPبرای اولين بار در سال  ،2007در پوشش دور هستهای
سر اسپرم شناسایی شد .این پروتئين از جمله پروتئينهای اختصاصی بيضه است که
ژن كدكننده آن  WBP2NLدر انسان روي كروموزوم  22جايگاه  13.2q22قرار
دارد .بیان پروتئین  PAWPهنگام فرآیند اسپرماتوژنز رخ میدهد به گونهای که قبل از
طويل شدن اسپرماتیدها PAWP ،در لوب سیتوپالسمی سنتز میشود .سپس همزمان
با تشکیل ساختار مانشت PAWP ،از طریق این ساختارمهاجرت کرده و در ناحيه
غالف خلف آكروزومي ،جاي ميگيرد( .)6برخی مطالعهها بیان کردهاند که PAWP
يک نقش ضروری برای تشکيل سر اسپرم هنگام مراحل انتهايی اسپرميوژنز در
بيضه برخی گونهها مانند موش ،گاو و انسان دارد و حتی این پروتئین در فعال شدن
تخمک از طریق افزایش نوسانات کلسیم و تشكيل پرونوكلئوسها موثر است(.)6-8
بر خالف این مطالعهها ،برخی مطالعهها بیان کردهاند که  PAWPنقشی در فعال

hosseinimehrhossein@gmail.com

Research in Medicine 2019; Vol.43; No.2; 71-75

Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir at 20:46 +0430 on Monday September 16th 2019

ارتباط بين بيان پروتئين  PAWPاسپرم با

 / 73مرضیه توالئی و همکاران

مشخصات پرایمرهای استفاده شده در این مطالعه
Tm

Length

)C (°

)(bp

Genes

Primer sequences

21

R: GCCTTCATTTCCTACGGGTTG

24

F: CAGATGCCTTGTTCAGTTATTGTC

20

R: CCACTCCTCCACCTTTGACG

20

F: CCACCACCCTGTTGCTGTAG

PAWP

61

60

GADPH

توصیف پارامترهای اسپرمی در افراد مطالعه شده
پارامترها

حداقل

حداکثر

خطای استاندارد  ±میانگین

غلظت اسپرم (میلیون(/
میلی لیتر

0/5

130

60/95±3/64

حجم نمونه (میلیلیتر(

1/5

8/2

4/21±0/25

تعداد اسپرم (میلیون/انزال(

3/5

820

283/04±27/48

تحرک اسپرم (درصد(

5

96

54/09±2/21

مورفولوژی غیرطبیعی اسپرم(
(درصد

50

100

94/12±0/91

استفاده از تکنیک وسترن بالت برای ارزیابی بیان پروتئین: PAWP
بیان پروتئین  PAWPبا روشی که در ادامه بیان شده است ارزیابی گردید :پس از
دو مرتبه شستوشوی مایع منی با استفاده از بافرفسفات سالین ) ،(PBSاستخراج
پروتئین به کمک ترایزول ) (SIGMA-Aldrich; USAانجام شد .سپس غلظت هر
نمونه به کمک تکنیک  Bradfordاندازهگیری و در نهایت مقدار  35 µgپروتئین از
هرنمونه در هر کدام از چاهکهای ژل الکتروفورز پلی آکریلآمید-سدیم دودسیل
سولفات 12درصد بارگذاری شد .سپس پروتئینهای مجزا به غشای پلی ونیلیدین
دی فلوراید ) (PVDFمنتقل شدند .غشاها به مدت یک شبانهروز در دمای چهار درجه
سانتیگراد با استفاده از شیرخشک بلوکه شدند .در ادامه به مدت دو ساعت غشاها
برای تست با آنتی بادی اولیه ) PAWP (1:5000, abcam, UKو آنتيبادي GAPDH
به عنوان كنترل ،در محلول شیرخشک 2درصد انکوبه شدند .پس از دوساعت دوباره
غشا با بافر برای سه بار شستوشو داده شد .سپس برای تشخیص  PAWPاز آنتی
بادی ثانویه )(horseradish peroxidas(HRP)- conjugated goat anti mouse IgG
و برای شناسایی  GAPDHنیز) anti-Rabbit IgG (Dako, Japanبه غشا اضافه شده
و پس از مدت زمان یک ساعت ،سه مرتبه با استفاده از بافر شستوشو شد .در نهایت
باندهای پروتئین مورد نظر به کمک کیت وسترن بالت ردیابی شدند و با کمک
نرمافزار) Fire Reader (Uvitec,CambridgeوQuantity One v.4.6.9 (Bio-Rad,
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شدن تخمک ندارد( .)9-10بنابراین در این زمینه مطالعههای بیشتری نیاز است .در
پژوهشی ،ارتباط معنادار بين بیان  PAWPاسپرم با ميزان حاملگی در گاو و همچنین
بين مورفولوژی غير طبيعی سر اسپرم با محتوای کم  PAWPدر هر دوگونه انسان
و دام گزارش شد( .)11همچنین در مطالعهای که به تازگی روی اسپرم افراد نابارور
گلبوزواسپرمی ،افرادی که دارای اسپرمهای سرگرد و فاقد آکروزوم در سر هستند،
انجام شد ،مشخص شد که بیان  PAWPدر اين افراد نسبت به افراد بارور ،در سطح
 RNAو پروتئین کاهش معناداری داشته است( .)12-13بنابراین اسپرمها با شکل
غیرطبیعی سر با کاهش بیان پروتئین  PAWPمواجهند .با توجه به اینکه طی فرآیند
اسپرمیوژنز PAWP ،بیان میشود و همچنین تراکم کروماتین اسپرم (جایگزینی
پروتامینها به جای هیستونها) نیز رخ میدهد و عدم تراکم میتواند به آسیب DNA
اسپرم منجر شود ،در این مطالعه سعی بر آن شد که بیان  PAWPدر دو سطح RNA
و پروتئین و همچنین آسیب  DNAاسپرم ،در مردان نابارور کاندید روش ( ICSIتزریق
درون سیتوپالسمی اسپرم به داخل تخمک) که میزان لقاح آنها کمتر و بیشتر از
 50درصد است ،بررسی شد.
روش بررسی:
جمعآوری نمونه:
در این مطالعه توصیفی ،نمونه مایع منی  54فرد نابارور با فاکتور مردانه کاندیدای
روش  ICSIدر سن 32/5±4/44که از آذر  1396تا اردیبهشت  1397به مرکز باروری
و ناباروری اصفهان مراجعه کرده بودند ،جمعآوری شد .از همه افراد شرکتکننده در
این طرح رضایتنامه کتبی گرفته و نمونه مایع منی افراد پس از سه تا پنج روز پرهیز
از مقاربت جنسی و  30تا  15دقیقه پس از انزال به آزمایشگاه آندرولوژی تحویل داده
شد .آسیب  DNAو بیان  PAWPدر سطح  RNAو پروتئین به ترتیب با استفاده از
آزمون تانل ( ،)15واکنش زنجیرهای پلیمراز همزمان و وسترن بالت انجام شد و
همچنین پارامترهای اسپرمی شامل غلظت اسپرم ،تحرک و مورفولوژی آن ارزیابی
شد .افراد مورد مطالعه کاندید روش  ICSIبودند که پس از انجام این روش ،این افراد
بر اساس میزان لقاح به دو گروه ،افراد با درصد لقاح کمتر از  50درصد ( 21نفر) و افراد
با درصد لقاح بیش از  50درصد ( 33نفر) تقسیم شدند .افراد نابارور با فاکتور زنانه و
افراد نابارور آزواسپرمی و واریکوسل از مطالعه حذف شدند.
ارزیابی پارامترهای اسپرمی:
پارامترهای اسپرمی شامل غلظت ،تحرک و مورفولوژی طبق استانداردهای سازمان
بهداشت جهانی( )2010 ,WHOبررسی شد .برای شمارش اسپرم ،با استفاده از الم
شمارشگر اسپرم  10 lµ ،از مایع منی روی الم قرار داده شد و با مشاهده آن زیر
میکروسکوپ نوری (عدسی ،) 20شمارش اسپرمها به صورت میلیون در میلیلیتر
مشخص شد .درصد تحرک اسپرم با نرمافزار  CASAتعیین شد .مورفولوژي اسپرم
نيز از طريق رنگآميزي پاپانیکوالئو بررسي و برای هر نمونه حدود  100اسپرم
شمارش شد و نتايج به صورت درصد مورفولوژی غیرطبیعی گزارش شد( .)14
بررسی آسیب  DNAاسپرم با استفاده از رنگآمیزی تانل:
برای ارزیابی آسیب  DNAاسپرم با استفاده از تکنیک تانل از کیت مخصوص
این روش (Apoptosis Detection system fluorescein, Promega, Manheim,
) Germanyاستفاده شد .در این بخش ابتدا مایع منی با  PBSشستوشو داده شد
و پس از مدت زمان  20دقیقه در محلول فرمال دهید 4درصد فیکس شد .سپس
اسالیدها طبق پروتکل کیت تانل رنگآمیزی شدند .درصد آسيب  DNAاز طريق
میکروسکوپ فلوئورسنت با بزرگنمایی  100بررسي و گزارش شد(.)15
استفاده از تکنیک  Real-time PCRبرای ارزیابی بیان:PAWP
از این روش میتوان برای ارزیابی بیان ژن  PAWPدر سطح  RNAبهره برد .به این
منظور ابتدا  RNAاسپرمی از نمونهها مطابق با مقاله آقاجانپور و همکاران استخراج
شد .در این روش پس از شستوشوی مایع منی با بافر فسفات سالین به کمک
ترایزول  (Ambion, Burlington. Canada) RNAاستخراج شد .از ژل آگارز و آنالیز
تعیین غلظت (در جذب  )260 nmاستفاده شد .پس از تیمار  RNAبا DNAase І
(برای زدودن  DNAباقیمانده) از آن به عنوان الگویی برای ساخت  c DNAطبق
دستورالعمل کیت (Reverse Aid first strand cDNA synthesis (Takar, Otsu,
) Japanاستفاده شد(.)16

واکنش  Real time PCRتوسط دستگاه ) Applied Biosystems (ABiانجام شد .در
هر واکنش ترکیب مواد به این صورت بود:
 µl 5سایبرگرین  1 µl،(Takara,Ostu, Japan)Ⅱsyber premix Ex Taqاز c DNA
الگو 0/5 µl ،ROX 0/2 µl ،از هر پرايمر و در نهايت دو تا  10ميكروليتر از dH2O
برای به حجم رساندن استفاده شد.براي هر نمونه تا سه بار تكرار انجام شد .طراحي
پرايمر به كمك نرمافزار  Beacon Designerصورت پذیرفت( ..جدول )1و  CTژن
خانهگردان  GAPDHاز ژن  PAWPکم شد و نتایج به صورت  ΔCTگزارش شد.
سطح  ΔCTباال بیانگر کاهش بیان ژن و سطح  ΔCTپایین بیانگر افزایش بیان ژن
مورد مطالعه است.
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شکل  :1مقایسه درصد لقاح ،بیان پروتئین  ، PAWPژن PAWPو آسیب  DNAاسپرم
(فراگمنتاسیون) بین افراد با لقاح کمتر و بیشتر  50درصد (از لحاظ آماری ،اختالف معنادار در هر
سه پارامتر بین دو گروه کمتر از 5درصد بود)

میانگین  ΔCTژن  PAWPدر افراد نابارور با لقاح کمتر از 50درصد و بیشتر از  50درصد
به ترتیب  4/23±0/36و  1/86±0/34است که این اختالف از لحاظ آماری بین دو گروه با
لقاح کمتر از  50درصد نسبت به افراد با لقاح بیشتر از 50درصد معنادار است (.)P = 0/015
همچنین بیان پروتئین  PAWPدر افراد نابارور با لقاح کمتر از 50درصد ()0/51±0/09
نسبت به افراد با لقاح بیشتر از  50درصد ( )0/92±0/1اختالف معناداری را داشت
(3درصد =  .)Pهمچنین درصد آسیب  DNAاسپرم نیز بین این دو گروه ارزیابی شد و
نتایج بیانگر آن است که میانگین آسیب  DNAاسپرم به طور معناداری در افراد با لقاح
کمتر از  50درصد ( ،)16/9±3/62بیشتر از افراد با لقاح بیشتر از  50درصد ()6/74±1/23
است (.)P =0/002
آنالیز ارتباطات پارامترهای مطالعه نشانگر ارتباط معنادار بین میزان لقاح با بیان پروتئین
 PAWPبود (چهاردرصد=  p؛ .)r = 0/39همچنین ارتباط معنادار و معکوس بین میزان
لقاح و  ΔCTژن  PAWPبه دست آمد ( 2درصد=  P؛ .) r =-0/31در افراد با لقاح باال،
سطح  ΔCTژن PAWPپایین بود که نشانگر بیان باالی این ژن در این افراد است و
بالعکس .بین آسیب  DNAاسپرم و میزان لقاح نیز ارتباط معنادار معکوسی مشاهده
شد( 0/01؛.)r = -0/451
بحث:
در این مطالعه ،در افراد نابارور با لقاح کمتر از  50درصد ،عالوه بر بیان  ،PAWPکیفیت
پارامترهای اسپرمی(غلظت ،تحرک و مورفولوژی) به طور معناداری نسبت به افراد با لقاح
بیشتر از  50درصد کاهش یافته بود .همچنین ارتباط معناداری نیز بین بیان  PAWPبا
میزان لقاح در افراد نابارور کاندیدای  ICSIمشاهده شده که نشانگر آن است در افرادی
که نتیجه اسپرموگرام آنها غیرطبیعی است ،فرآیند اسپرماتوژنز در آنها به صورت
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 )Munchen, Germanyبه ترتیب به حالت دیجیتالی و سپس به حالت کمی تبدیل
شدند .نتایج به صورت میانگین نسبی بیان  PAWPگزارش شد(.)17
تجزيه و تحليل آماري:
نتايج حاصل از اين مطالعه به وسيله نرمافزار  SPSS, v.16و آناليز آماري independent
 t-testارزيابي شد .برای بررسی همبستگی بین پارامترها از Pearson correlation
استفاده شد .در تمامي موارد  p-valueکمتر از پنج درصد به صورت معنادار در نظر
گرفته شد.
یافتهها:
در این مطالعه در مجموع از نمونه مایع منی  54مرد نابارور کاندید روش ICSIاستفاده
شد .پارامترهای اسپرمی در این افراد بر اساس دستور کار سازمان بهداشت جهانی
) (WHO, 2010بررسی شد (جدول شماره .)2بر اين اساس ،میانگین غلظت اسپرم
( ،)60/95±3/64حجم مایع منی ( ،)4/21±0/25تعداد کل اسپرم (،)283/04±27/48
درصد تحرک اسپرم ( )54/09±2/21و درصد مورفولوژی غیرطبیعی ()94/12±0/91
بوده است ).(P
افراد کاندیدای روش  ICSIبه دو گروه مجزا تقسیم شدند .گروه اول شامل افراد با
درصد لقاح کمتر از  50درصد و گروه دوم شامل افراد با درصد لقاح بیش از  50درصد
بودند(شکل .)1

طبیعی رخ نداده و عملکرد بیضهها به طور صحیح نیست .همچنین بیان ژنها نیز تحت
تاثیر است .با توجه به اهمیت سالمت  DNAاسپرم در لقاح و باروری طی روش ،ICSI
در این مطالعه آسیب  DNAاسپرم نیز بررسی و مشخص شد که در افراد با لقاح کمتر
از  50درصد ،میزان آسیب  DNAاسپرم نیز بیشتر است که این نتایج با مطالعههای
پیشین مطابقت دارد .لقاح یک فرآیند پیچیده است که عوامل متعددی برای موفقیت در
این فرآیند دخیل هستند .در حالت طبیعی ،اسپرماتوزوآ پس از ورود به دستگاه ژنیتال
مؤنث و عبور از رحم و لولههای رحمی ،به ناحیه آمپول جایی که تماس اسپرم با تخمک
رخ میدهد ،میرسد .اسپرمها باید از الیههای اطراف تخمک از جمله الیه گرانولوزا،
زوناپلوسیدا عبور کرده و با غشای تخمک ممزوج شوند( .)8مطالعهها نشان دادهاند که
اسپرمهای طبیعی با کروماتین سالم ،شانس بیشتری برای عبور از این الیهها را دارند.
بنابراین در حالت طبیعی ،شانس ورود اسپرمهای غیرطبیعی به دلیل وجود این سدهای
فیزیولوژیکی کاهش مییابد( .)19هنگام استفاده از تکنیکهای کمک باروری از جمله
 ICSIو  ،IVFمشخص است که در روش  IVFبه دلیل قرار گرفتن اسپرم در کنار
تخمک ،احتمال ورود اسپرمهای غیرطبیعی به داخل تخمک به دلیل حضور الیههای
اطراف تخمک به عنوان سد ممانعتکننده عبور اسپرم غیرطبیعی ،نسبت به روش ICSI
کمتر است .در صورتی که در روش  ،ICSIاسپرم در زیر میکروسکوپ مشاهده و انتخاب
آن فقط براساس شکل ظاهری و حیات است ،بنابراین احتمال انتخاب اسپرم با آسیب
کروماتین یا نقایص دیگر بیشتر است( .)20همچنین حضور یک سری پروتئینهای
اسپرمی که برای فرآیند اسپرماتوژنز ،لقاح و تکوین اولیه جنین نیاز است ،ضروری است.
شناخت این پروتئینها ارزش بسزایی برای درمان افراد نابارور دارد( .)21در این مطالعه،
به بررسی یکی از پروتئینهایی که پیش از این نشان داده شده که طی فرآیند اسپرمیوژنز
و لقاح عملکردی است ،پرداخت ه شده است .پروتئین  PAWPطی فرآیند اسپرمیوژنز بیان
میشود و از طریق ساختار میکروتوبولی مانشت به ناحیه غالف خلف اکروزومی انتقال
مییابد( .)4نتایج مطالعه حاضر بیانگر آن است که در افراد نابارور کاندیدای  ICSIکه
میزان لقاح آنها کمتر از  50درصد بود ،بیان  PAWPدر سطح پروتئین و  RNAبه
طور معناداری کمتر از افراد با میزان لقاح باالتر از  50درصد است .در مطالعههای
پیشین مشخص شده است که افراد دارای پارامترهای اسپرمی غیرطبیعی(غلظت ،تحرک
و مورفولوژی) که ناباروری واریکوسل دارند ،بیان پروتئین  PAWPنیز کاهش یافته
است( .)22نتایج مطالعه کنونی میتواند پیشنهاد کننده این مطالب باشد که نقص در
فرآیند اسپرماتوژنز میتواند به تولید اسپرم غیرطبیعی منجر شود که عالوه بر آنکه از
تحرک و شکل طبیعی برخوردار نیست میتواند روی بیان یکسری از پروتئین از جمله
 PAWPنیز تأثیر گذارد .در این زمینه ،مطالعههای قبلی نیز نشان دادهاند که در افرادی
که فرآیند اسپرماتوژنز به دلیل دالیل مختلفی از جمله واریکوسل ،آثار محیطی ،ژنتیکی
و  ...تحت تاثیر بوده ،به دنبال کاهش پارامترهای اسپرمی ،بیان یکسری ژنها در سطح
 RNAو پروتئین نیز تحت تاثیر است .بنابراین کاهش بیان میتواند روی عملکرد و
توانایی اسپرم برای رسیدن به تخمک و فرآیند موفقیت در لقاح و باروری تاثیرگذار
باشد( .)23،24در این زمینه مشخص شده که در افراد واریکوسل که دمای بیضه از حالت
طبیعی باالتر است ،عالوه بر آنکه کاهش کیفیت پارامترهای اسپرمی مشاهده میشود،
بیان یکسری از ژنها که در فرآیند اسپرماتوژنز و لقاح نقش دارند مانند HSPA2، PLCζ،
 Bax، Bcl 2و  Protamineتغییر میکند( .)27-25همچنین در افراد نابارور که تحت
تاثیر سندروم گلوبووزاسپرمی میباشند ،ژنهای دخیل در فرایند اسپرماتوژنز مخصوص ًا
ژنهایی که جهت بیوژنز آکروزوم ضروری هستند مانند  Dpy19L2، Sirt1، SPATAو
همچنین بیان  PLCζدخیل در فعال شدن تخمک نیز کاهش معناداری داشته است(.)28
از این مطالعهها این گونه میتوان استنباط کرد که بسته به شدت و دلیل ناباروری ،فرآیند
اسپرماتوژنز و بیان برخی ژنها به همان نسبت میتوانند تحت تاثیر قرار گیرند.
نتیجهگیری:
نتایج مطالعه کنونی بیانگر آن است که میتوان عالوه بر ارزیابی پارامترهای اسپرمی ،با
بررسی آسیب  DNAو بیان برخی از ژنها که در فرآیند اسپرماتوژنز و لقاح نقش دارند
مانند پروتئین  ، PAWPتاحدی آگاهی الزم را نسبت به عملکرد بیضه و کیفیت مایع منی
کسب کرده و نتایج موفقیت لقاح را در افراد نابارور پیش بینی کرد.
تشکر و قدردانی:
از همکاري مسئوالن پژوهشکده رویان اصفهان که زمینه اجراي این تحقیق را فراهم
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