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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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Relationship between Expression of Sperm PAWP Protein 
with Fertilization Rate in Infertile  Men Candidate for ICSI 
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مقاهل ژپوهشی

کروزومی (PAWP)، از پروتئین هایی است که در فرآیند اسپرماتوژنز بیان می شود و نقش های گوناگونی  سابقه و هدف: پروتئین متصل به دمین WW غالف خلف آ
در تمایز اسپرم، لقاح و تکوین اولیه جنین دارد. هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین بیان PAWP با میزان لقاح در مردان نابارور کاندید تزریق درون سیتوپالسمی اسپرم 

(ICSI) بود. به عالوه فراگمنتاسیون DNA اسپرم نیز در این مردان نابارور ارزیابی شد.

مواد و روش ها:  در این مطالعه توصیفی، نمونه مایع منی از 54 مرد نابارورکاندید ICSI که در سن 4/44±32/5 به مرکز باروری و ناباروری اصفهان مراجعه کرده 
بودند، جمع آوری شد. پارامترهای اسپرمی، فراگمنتاسیون DNA، بیان PAWP درسطح RNA و پروتئین به ترتیب توسط آنالیز کامپیوتری مایع منی، آزمون تانل، واکنش 
زنجیرهای پلیمراز همزمان و وسترن بالت انجام شد. داده ها توسط نرم افزارSPSS.16  با استفاده از آنالیز آماري independent t-test  و Pearson correlation  بررسی 

شد و p -value کمتر از 5 درصد از لحاظ آماری معنادار در نظر گرفته شد.
يافته ها: مردان نابارور بر اساس میزان لقاح کمتر و بیشتر از 50 درصد دسته بندی شدند. در مردان با لقاح کمتر از 50 درصد، بیان PAWP به طور معنا داری کمتر 

و درصد فراگمنتاسیون DNA اسپرم به طور معناداری بیشتر بود (P<0.05) . ارتباط معناداری بین بیان PAWP در سطح RNA و پروتئین با میزان لقاح مشاهده شد. 
نتيجه گيری: بیان نرمال ژن و پروتئین PAWP  اسپرم و درصد پایین فراگمنتاسیون DNA اسپرم در مردان نابارور می تواند نشانگری از میزان موفقیت  لقاح پس از 

ICSI باشد. 

کروزومی، ICSI، اسپرم واژگان كليدی:  فراگمنتاسیون DNA، میزان لقاح، پروتئین متصل به دمین WW غالف خلف آ
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مقدمه:
و  میوز  اسپرماتوسیتوژنز،  مرحله  سه  شامل  و  است  پیچیده  فرآیند  یك  اسپرماتوژنز 
تولید  به  لوله هاي مني ساز رخ می دهد و در نهایت  این فرآیند در  اسپرمیوژنز است. 
اسپرماتوزوآ ی بالغ منجر مي شود)1(. پوشش دور هسته اي یا پری نوکلئار تکا یکی از 
اجزای اصلي اسکلت سلولي سر اسپرم است که حاوی یك الیه پروتئیني سیتوزولي 
متراکم است که هسته اسپرم پستانداران را جز در ناحیه دمي هسته احاطه مي کند. 
این پوشش مقاوم به دترجنت هاي غیر یوني است و از نظر ترکیبي به سه ناحیه الیه 
زیر آکروزومي، بخش استوایی و صفحه خلف آکروزومي تقسیم می شود. ناحیه پوشش 
دور هسته اي، لنگرگاهي از پروتئین هایي است که برای فرآیندهای اسپرمیوژنز و لقاح 
ضروري است و با توجه به ویژگي هاي این پروتئین ها، دو نقش و عملکرد براي این 
ناحیه پیشنهاد شده است: 1- تشکیل آکروزوم که توسط الیه زیر آکروزومي انجام 
مي شود. 2- واکنش اسپرم- تخمك هنگام لقاح که توسط صفحه خلف آکروزومي 

انجام مي شود)2-3(.
سیتوپالسمي  لوب  در  آکروزومي  خلف  صفحه   در  شده  یافت  پروتئین هاي  بیشتر 
اسپرماتیدهاي طویل شده سنتز مي شود و براي جایگیري و تشکیل نهایي در ناحیه 

خلف آکروزومي از طریق مانشت میکروتوبولی انتقال مي یابند)4(. روش هاي متفاوت 
پروتئین هاي  معرفي  و  شناسایي  به  هسته اي،  دور  پوشش  پروتئین هاي  استخراج 
SubH2Bv، هیستون هاي هسته سوماتیك و پروتئین متصل به غالف خلف آکروزومی 
(PAWP) منجر شد که نقش و عملکرد این پروتئین ها هنوز به خوبی شناخته نشده 
است)6-5(. پروتئین PAWP برای اولین بار در سال 2007، در پوشش دور هسته ای 
سر اسپرم شناسایی شد. این پروتئین از جمله پروتئین های اختصاصی بیضه است که 
انسان روي کروموزوم 22 جایگاه  13.2q22 قرار  ژن کدکننده آن  WBP2NL در 
دارد. بیان پروتئین PAWP هنگام فرآیند اسپرماتوژنز رخ می دهد به گونه ای که قبل از 
طویل شدن اسپرماتیدها، PAWP در لوب سیتوپالسمی سنتز می شود. سپس همزمان 
ناحیه  در  و  کرده  ساختارمهاجرت  این  طریق  از   PAWP مانشت،  ساختار  تشکیل  با 
 PAWP غالف خلف آکروزومي، جاي مي گیرد)6(. برخی مطالعه ها بیان کرده اند که
در  اسپرمیوژنز  انتهایی  مراحل  هنگام  اسپرم  سر  تشکیل  برای  ضروری  نقش  یك 
بیضه برخی گونه ها مانند موش، گاو و انسان دارد و حتی این پروتئین در فعال شدن 
تخمك از طریق افزایش نوسانات کلسیم و تشکیل پرونوکلئوس ها موثر است)6-8(. 
فعال  در  نقشی   PAWP که  کرده اند  بیان  مطالعه ها  برخی  مطالعه ها،  این  بر خالف 
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شدن تخمك ندارد)10-9(. بنابراین در این زمینه مطالعه های بیشتری نیاز است. در 
پژوهشی، ارتباط معنادار بین بیان PAWP اسپرم با میزان حاملگی در گاو و همچنین 
بین مورفولوژی غیر طبیعی سر اسپرم با محتوای کم PAWP در هر دوگونه انسان 
و دام گزارش شد)11(. همچنین در مطالعه ای که به تازگی روی اسپرم افراد نابارور 
آکروزوم در سر هستند،  فاقد  اسپرم های سرگرد و  افرادی که دارای  گلبوزواسپرمی، 
انجام شد، مشخص شد که بیان PAWP در این افراد نسبت به افراد بارور، در سطح 
با شکل  اسپرم ها  بنابراین  است)12-13(.  داشته  معناداری  پروتئین کاهش  و   RNA
غیرطبیعی سر با کاهش بیان پروتئین PAWP مواجه ند. با توجه به اینکه طی فرآیند 
)جایگزینی  اسپرم  کروماتین  تراکم  همچنین  و  می شود  بیان   PAWP اسپرمیوژنز، 
 DNA پروتامین ها به جای هیستون ها( نیز رخ می دهد و عدم تراکم می تواند به آسیب
 RNA در دو سطح PAWP اسپرم  منجر شود، در این مطالعه سعی بر آن شد که بیان
و پروتئین و همچنین آسیب DNA اسپرم، در مردان نابارور کاندید روش ICSI )تزریق 
از  بیشتر  و  لقاح آن ها کمتر  میزان  به داخل تخمك( که  اسپرم  درون سیتوپالسمی 

50 درصد است، بررسی شد. 
روش بررسی:

جمع آوری نمونه:
فاکتور مردانه کاندیدای  با  نابارور  نمونه مایع منی 54 فرد  این مطالعه توصیفی،  در 
روش ICSI در سن4/44±32/5  که از آذر 1396 تا اردیبهشت 1397 به مرکز باروری 
و ناباروری اصفهان مراجعه کرده بودند، جمع آوری شد. از همه افراد شرکت کننده در 
این طرح رضایتنامه کتبی گرفته و نمونه مایع منی افراد پس از سه تا پنج روز پرهیز 
از مقاربت جنسی و 30 تا 15 دقیقه پس از انزال به آزمایشگاه آندرولوژی تحویل داده 
شد. آسیب DNA و  بیان PAWP در سطح RNA و پروتئین به ترتیب با استفاده از 
و  شد  انجام  بالت  وسترن  و  همزمان  پلیمراز  زنجیره ای  واکنش   ،)15( تانل  آزمون 
همچنین پارامترهای اسپرمی شامل غلظت اسپرم، تحرک و مورفولوژی آن ارزیابی 
شد. افراد مورد مطالعه کاندید روش ICSI بودند که پس از انجام این روش، این افراد 
بر اساس میزان لقاح به دو گروه، افراد با درصد لقاح کمتر از 50 درصد )21 نفر( و افراد 
با درصد لقاح بیش از 50 درصد )33 نفر(  تقسیم شدند. افراد نابارور با فاکتور زنانه و 

افراد نابارور آزواسپرمی و واریکوسل از مطالعه حذف شدند.  
ارزيابی پارامترهای اسپرمی:

پارامترهای اسپرمی شامل غلظت، تحرک و مورفولوژی طبق استانداردهای سازمان 
بهداشت جهانی)WHO, 2010( بررسی شد. برای شمارش اسپرم، با استفاده از الم 
با مشاهده آن زیر  از مایع منی روی الم قرار داده شد و   10 lµ  ، شمارشگر اسپرم 
میلی لیتر  در  میلیون  به صورت  اسپرم ها  شمارش   ،) )عدسی20  نوری  میکروسکوپ 
مشخص شد. درصد تحرک اسپرم  با نرم افزار CASA تعیین شد. مورفولوژي اسپرم 
اسپرم   100 حدود  نمونه  هر  برای  و  بررسي  پاپانیکوالئو  رنگ آمیزي  طریق  از  نیز 

شمارش شد و نتایج به صورت درصد مورفولوژی غیرطبیعی گزارش شد) 14(.
بررسی آسيب DNA  اسپرم با استفاده از رنگ آميزی تانل:

مخصوص  کیت  از  تانل  تکنیك  از  استفاده  با  اسپرم   DNA آسیب  ارزیابی  برای 
 (Apoptosis Detection system fluorescein, Promega, Manheim, روش  این 
داده شد  PBS شست وشو  با  مایع منی  ابتدا  این بخش  استفاده شد. در   Germany)
فرمال دهید 4درصد فیکس شد. سپس  در محلول  دقیقه  زمان 20  از مدت  و پس 
از طریق   DNA تانل رنگ آمیزی شدند. درصد آسیب  پروتکل کیت  اسالیدها طبق 

میکروسکوپ فلوئورسنت با بزرگنمایی 100 بررسي و گزارش شد)15(. 
  :PAWPبرای ارزيابی بيان Real-time PCR استفاده از تکنيک

 از این روش می توان برای ارزیابی بیان ژن PAWP در سطح RNA بهره برد. به این 
منظور ابتدا RNA اسپرمی از نمونه ها مطابق با مقاله آقاجانپور و همکاران استخراج 
کمك  به  سالین  فسفات  بافر  با  منی  مایع  شست وشوی  از  پس  روش  این  در  شد. 
ترایزول RNA (Ambion, Burlington. Canada) استخراج شد. از ژل آگارز و آنالیز 
  DNAase І با RNA 260( استفاده شد. پس از تیمار  nm تعیین غلظت )در جذب
)برای زدودن DNA باقی مانده( از آن به عنوان الگویی برای ساخت c DNA طبق 
 (Reverse Aid first strand cDNA synthesis (Takar, Otsu, کیت  دستورالعمل 

(Japan استفاده شد)16(.

واکنش Real time PCR توسط دستگاه Applied Biosystems (ABi) انجام شد. در 
هر واکنش ترکیب مواد به این صورت بود:

 c DNA 1 از µl،(Takara,Ostu, Japan)Ⅱsyber premix Ex Taq  سایبرگرین µl 5 
 dH2O 0/5 از هر پرایمر و در نهایت دو تا 10 میکرولیتر از µl ،ROX 0/2 µl  ،الگو
برای به حجم رساندن استفاده شد.براي هر نمونه تا سه بار تکرار انجام شد. طراحي 
پرایمر به کمك نرم افزار Beacon Designer صورت پذیرفت.. )جدول 1(و CT ژن 
ΔCT گزارش شد.  به صورت  نتایج  و  PAWP کم شد  از ژن   GAPDH خانه گردان 
سطح ΔCT باال بیانگر کاهش بیان ژن و سطح ΔCT پایین بیانگر افزایش بیان ژن 

مورد مطالعه است.

مشخصات پرایمرهای استفاده شده در این مطالعه
Tm 

C (°)
Length 

(bp)
Primer sequencesGenes

61
21

24

R: GCCTTCATTTCCTACGGGTTG

F: CAGATGCCTTGTTCAGTTATTGTC
PAWP

60
20

20

R: CCACTCCTCCACCTTTGACG

F: CCACCACCCTGTTGCTGTAG
GADPH

 
توصیف پارامترهای اسپرمی در افراد مطالعه شده

خطای استاندارد ± میانگینحداکثرحداقلپارامترها

غلظت اسپرم )میلیون/(
3/64±0/513060/95میلی لیتر

0/25±1/58/24/21حجم نمونه )میلی لیتر(

27/48±3/5820283/04تعداد اسپرم )میلیون/انزال(

2/21±59654/09تحرک اسپرم )درصد(

 مورفولوژی غیرطبیعی اسپرم(
0/91±5010094/12)درصد

 : PAWPاستفاده از تکنيک وسترن بالت برای ارزيابی بيان پروتئين
از  ارزیابی گردید: پس  است  بیان شده  ادامه  در  با روشی که   PAWP پروتئین  بیان 
استخراج   ،(PBS) سالین  بافرفسفات  از  استفاده  با  منی  مایع  مرتبه شست وشوی  دو 
پروتئین  به کمك ترایزول (SIGMA-Aldrich; USA) انجام شد. سپس غلظت هر 
نمونه به کمك تکنیك Bradford اندازه گیری و در نهایت مقدار µg 35 پروتئین از 
آکریل آمید-سدیم دودسیل  پلی  الکتروفورز  از چاهك های ژل  در هر کدام  هرنمونه 
ونیلیدین  پلی  به غشای  مجزا  پروتئین های  شد. سپس  بارگذاری  سولفات 12درصد 
دی فلوراید (PVDF) منتقل شدند. غشاها به مدت یك شبانه روز در دمای چهار درجه 
سانتی گراد با استفاده از شیرخشك بلوکه شدند. در ادامه به مدت دو ساعت غشاها 
 GAPDH  و آنتي بادي PAWP (1:5000, abcam, UK) برای تست با آنتی بادی اولیه
به عنوان کنترل، در محلول شیرخشك 2درصد انکوبه شدند. پس از دوساعت دوباره 
غشا با بافر برای سه بار شست وشو داده شد. سپس برای تشخیص PAWP از آنتی 
  (horseradish peroxidas(HRP)- conjugated goat anti mouse IgG) بادی ثانویه
و برای شناسایی GAPDH نیزanti-Rabbit IgG (Dako, Japan) به غشا اضافه شده 
و پس از مدت زمان یك ساعت، سه مرتبه با استفاده از بافر شست وشو شد. در نهایت 
کمك  با  و  شدند  ردیابی  بالت  وسترن  کیت  کمك  به  نظر  مورد  پروتئین  باندهای 
 Quantity One v.4.6.9 (Bio-Rad,و  Fire Reader (Uvitec,Cambridge)نرم افزار
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Munchen, Germany(  به ترتیب به حالت دیجیتالی و سپس به حالت کمی تبدیل 
شدند. نتایج به صورت میانگین نسبی بیان PAWP گزارش شد)17(.

تجزيه و تحليل آماري:
 independent و آنالیز آماري SPSS, v.16 نتایج حاصل از این مطالعه به وسیله نرم افزار
  Pearson correlation از  پارامترها  بین  بررسی همبستگی  برای  ارزیابي شد.   t-test
استفاده شد. در تمامي موارد p-value کمتر از پنج درصد به صورت معنادار در نظر 

گرفته شد.
يافته ها:

در این مطالعه در مجموع از نمونه مایع منی 54  مرد نابارور کاندید روشICSI استفاده 
جهانی  بهداشت  سازمان  کار  دستور  اساس  بر  افراد  این  در  اسپرمی  پارامترهای  شد. 
اسپرم  غلظت  میانگین  اساس،  این  بر  شماره2(.  )جدول  شد  بررسی   (WHO, 2010)
 ،)283/04±27/48( اسپرم  کل  تعداد   ،)4/21±0/25( منی  مایع  )3/64±60/95(، حجم 
 )94/12±0/91( غیرطبیعی  مورفولوژی  درصد  و   )54/09±2/21( اسپرم  تحرک  درصد 

 .(P) بوده است
با  افراد  شامل  اول  گروه  شدند.  تقسیم  مجزا  گروه  دو  به   ICSI روش  کاندیدای  افراد 
درصد لقاح کمتر از 50 درصد و گروه دوم شامل افراد با درصد لقاح بیش از 50 درصد 

بودند)شکل 1(. 

اسپرم   DNA آسیب  و    PAWPژن  ،  PAWP پروتئین   بیان  لقاح،  درصد  مقایسه   :1 شکل 
)فراگمنتاسیون( بین افراد با لقاح کمتر و بیشتر 50 درصد )از لحاظ آماری، اختالف معنادار در هر 

سه پارامتر بین دو گروه کمتر از 5درصد بود( 

میانگین ΔCT ژن PAWP در افراد نابارور با لقاح کمتر از 50درصد و بیشتر از 50 درصد 
به ترتیب 0/36±4/23 و 0/34±1/86 است که این اختالف از لحاظ آماری بین دو گروه با 
 .)P = 0/015( لقاح کمتر از 50 درصد نسبت به افراد با لقاح بیشتر از 50درصد معنادار است
همچنین بیان پروتئین PAWP در افراد نابارور با لقاح کمتر از50 درصد )0/51±0/09( 
داشت  را  معناداری  اختالف   )0/92±0/1( درصد   50 از  بیشتر  لقاح  با  افراد  به  نسبت 
)3درصد = P(. همچنین درصد آسیب DNA اسپرم نیز بین این دو گروه ارزیابی شد و 
نتایج بیانگر آن است که میانگین آسیب DNA اسپرم به طور معناداری در افراد با لقاح 
کمتر از 50 درصد )3/62±16/9(، بیشتر از افراد با لقاح بیشتر از 50 درصد )6/74±1/23( 

.)P =0/002( است
آنالیز ارتباطات پارامترهای مطالعه نشانگر ارتباط معنا دار بین میزان لقاح با بیان پروتئین 
PAWP بود )چهاردرصد= p  ؛r = 0/39(. همچنین ارتباط معنا دار و معکوس بین میزان 
لقاح و ΔCT ژن PAWP به دست آمد )2 درصد= P  ؛r =-0/31 (. در افراد با لقاح باال، 
سطح ΔCT ژنPAWP پایین بود که نشانگر بیان باالی این ژن در این افراد است و 
مشاهده  معکوسی  معنا دار  ارتباط  نیز  لقاح  میزان  و  اسپرم   DNA آسیب  بین  بالعکس. 

.)r =  -0/451شد)0/01 ؛
بحث: 

در این مطالعه، در افراد نابارور با لقاح کمتر از 50 درصد، عالوه بر بیان PAWP، کیفیت 
پارامترهای اسپرمی)غلظت، تحرک و مورفولوژی( به طور معنا داری نسبت به افراد با لقاح 
بیشتر از 50 درصد کاهش یافته بود. همچنین ارتباط معناداری نیز بین بیان PAWP با 
میزان لقاح در افراد نابارور کاندیدای ICSI مشاهده شده که نشانگر آن است در افرادی 
صورت  به  آن ها  در  اسپرماتوژنز  فرآیند  است،  غیرطبیعی  آن ها  اسپرموگرام  نتیجه  که 

طبیعی رخ نداده و عملکرد بیضه ها به طور صحیح نیست. همچنین بیان ژن ها نیز تحت 
 ،ICSI اسپرم در لقاح و باروری طی روش DNA تاثیر است. با توجه به اهمیت سالمت
در این مطالعه آسیب DNA اسپرم نیز بررسی و مشخص شد که در افراد با لقاح کمتر 
مطالعه های  با  نتایج  این  که  است  بیشتر  نیز  اسپرم   DNA آسیب  میزان  درصد،  از 50 
پیشین مطابقت دارد. لقاح یك 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 لوله های رحمی، به ناحیه آمپول جایی که تماس اسپرم با تخمك 
از جمله الیه گرانولوزا،  از الیه های اطراف تخمك  باید  اسپرم ها  رخ می دهد، می رسد. 
زوناپلوسیدا عبور کرده و با غشای تخمك ممزوج شوند)8(. مطالعه ها نشان داده اند که 
اسپرم های طبیعی با کروماتین سالم، شانس بیشتری برای عبور از این الیه ها را دارند. 
بنابراین در حالت طبیعی، شانس ورود اسپرم های غیرطبیعی به دلیل وجود این سدهای 
فیزیولوژیکی کاهش می یابد)19(. هنگام استفاده از تکنیك های کمك باروری از جمله  
کنار  در  اسپرم  گرفتن  قرار  دلیل  به   IVF در روش  که  است  IVF، مشخص  و    ICSI
تخمك، احتمال ورود اسپرم های غیرطبیعی به داخل تخمك به دلیل حضور الیه های 
  ICSI اطراف تخمك به عنوان سد ممانعت کننده عبور اسپرم غیرطبیعی، نسبت به روش
کمتر است. در صورتی که در روش ICSI، اسپرم در زیر میکروسکوپ مشاهده و انتخاب 
آن فقط براساس شکل ظاهری و حیات است، بنابراین احتمال انتخاب اسپرم با آسیب 
پروتئین های  سری  یك  حضور  همچنین  است)20(.  بیشتر  دیگر  نقایص  یا  کروماتین 
اسپرمی که برای فرآیند اسپرماتوژنز، لقاح و تکوین اولیه جنین نیاز است، ضروری است. 
شناخت این پروتئین ها ارزش بسزایی برای درمان افراد نابارور دارد)21(. در این مطالعه، 
به بررسی یکی از پروتئین هایی که پیش از این نشان داده شده که طی فرآیند اسپرمیوژنز 
و لقاح عملکردی است، پرداخته  شده است. پروتئین PAWP طی فرآیند اسپرمیوژنز بیان 
می شود و از طریق ساختار میکروتوبولی مانشت به ناحیه غالف خلف اکروزومی انتقال 
می یابد)4(. نتایج مطالعه حاضر بیانگر آن است که در افراد نابارور کاندیدای ICSI که 
به   RNA و  پروتئین  در سطح   PAWP بیان  بود،  درصد  از 50  کمتر  آن ها  لقاح  میزان 
مطالعه های  در  است.  درصد   50 از  باالتر  لقاح  میزان  با  افراد  از  کمتر  معناداری  طور 
پیشین مشخص شده است که افراد دارای پارامترهای اسپرمی غیرطبیعی)غلظت، تحرک 
یافته  کاهش  نیز   PAWP پروتئین  بیان  دارند،  واریکوسل  ناباروری  که  مورفولوژی(  و 
در  باشد که نقص  این مطالب  پیشنهاد کننده  نتایج مطالعه کنونی می تواند  است)22(. 
فرآیند اسپرماتوژنز می تواند به تولید اسپرم غیرطبیعی منجر شود که عالوه بر آنکه از 
تحرک و شکل طبیعی برخوردار نیست می تواند روی بیان یکسری از پروتئین از جمله 
PAWP نیز تأثیر گذارد. در این زمینه، مطالعه های قبلی نیز نشان داده اند 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 ژن ها در سطح 
و  عملکرد  روی  می تواند  بیان  کاهش  بنابراین  است.  تاثیر  تحت  نیز  پروتئین  و   RNA
تاثیرگذار  باروری  و  لقاح  در  موفقیت  فرآیند  و  تخمك  به  رسیدن  برای  اسپرم  توانایی 
باشد)23،24(. در این زمینه مشخص شده که در افراد واریکوسل که دمای بیضه از حالت 
طبیعی باالتر است، عالوه بر آنکه کاهش کیفیت پارامترهای اسپرمی مشاهده می شود، 
 HSPA2، PLCζ، بیان یکسری از ژن ها که در فرآیند اسپرماتوژنز و لقاح نقش دارند مانند
نابارور که تحت  افراد  تغییر می کند)25-27(. همچنین در   Protamine Bax، Bcl 2 و 
تاثیر سندروم گلوبووزاسپرمی می باشند، ژن های دخیل در فرایند اسپرماتوژنز مخصوصًا 
ژن هایی که جهت بیوژنز آکروزوم ضروری هستند مانند Dpy19L2، Sirt1، SPATA و 
همچنین بیان PLCζ دخیل در فعال شدن تخمك نیز کاهش معنا داری داشته است)28(. 
از این مطالعه ها این گونه می توان استنباط کرد که بسته به شدت و دلیل ناباروری، فرآیند 

اسپرماتوژنز و بیان برخی ژن ها به همان نسبت می توانند تحت تاثیر قرار گیرند. 
نتيجه گيری:

نتایج مطالعه کنونی بیان گر آن است که می توان عالوه بر ارزیابی پارامترهای اسپرمی، با 
بررسی آسیب DNA و بیان برخی از ژن ها که در فرآیند اسپرماتوژنز و لقاح نقش دارند 
مانند پروتئین PAWP ، تاحدی 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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