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پیشگفتار

سپاس و ستایش ایزد منان را که با الطاف بیکران خود توفیق نشر این کتاب را به ما عنایت فرمود.
با وجود توسعه روز افزون علوم و دستیابی به وسایل آموزشی و کمک آموزشی میتوان به جرأت اقرار
نمود که هنوز هم کتاب میتواند به عنوان قدیمیترین و راحتترین راه برای اطالع رسانی دانش عمومی
در خدمت متخصصان و دانشجویان نقش ایفا نماید .ﻧﺎﺑﺎروری و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎیی ﻓﺮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم طبیعی ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺗﻠﺦ و دردآور زﻧﺪگی اﺳﺖ ﻛﻪ میتواند به عنوان
یک بحران پیچیده زندگی از ﻟﺤﺎظ روان ﺷﻨﺎختی ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه باشد و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ تأﺛﻴﺮﮔﺬاری ﻧﺎﺑﺎروری در
زﻧﺪگی ﺑﺸﺮی ،ﺑﺨﺶ مهمی از ﻃﺒﺎﺑﺖ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰشکی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .کتاب
حاضر با عنوان اسپرماتوژنزیس برونتنی و عوامل مؤثر در بهبود آن با هدف کمک به درمان ناباروری با
علل مردانه به کلیه دانشجویان پژوهشگر در این زمینه تحقیقاتی تقدیم میگردد .این کتاب شامل  3فصل
میباشد که در هر فصل در ابتدا مفاهیم پایه و تکنیک آزمایشگاهی مرتبط شرح داده شده و سپس مطالعات
اخیرمربوطه و نتایج حاصل از آن ارائه شده است .در فصل اول به مطالعه فرآیند اسپرماتوژنزیس درونتنی و
عوامل تأثیر گذار بر بهبود روند آن ،نشانگرهای سلول بنیادی اسپرماتوگونیا ،اختالل در فرآیند اسپرماتوژنز و
نقش آن در ناباروری پرداخته شده است .در فصل دوم انواع کشت سلولی به صورت دوبعدی و سه بعدی،
پیوند و انجماد سلول بنیادی اسپرماتوگونیا مورد بررسی قرار گرفته است .در نهایت در فصل سوم تأثیرات
پارامترهای فیزیکی بر اسپرماتوژنزیس ،معرفی امواج فراصوت و تأثیرآن بر سلول بنیادی اسپرماتوگونیا و
روند اسپرماتوژنزیس توضیح داده شده است .در پایان برخود الزم میدانم از راهنماییهای ارزشمند استاد
عزیز و گرامیام سرکار خانم دکتر منصوره موحدین و زحماتشان در غنیتر نمودن محتوای این مجموعه
سپاسگزاری کنم .با وجود تالش فراوان در تألیف کتاب ،مؤلفین معتقدند مجموعه حاضر خالی از نقص
نیست .لذا خواهشمند است محققان و دانشجویان گرامی در صورت لزوم ما را با انتقادات و راهنماییهای
خود در رفع نقایص این کتاب یاری نمایند.
شقایق محمدی
تابستان 1400

مقدمه و اسپرماتوژنزیس
نویسندگان:
شقایق محمدی
دکتر منصوره موحدین

فصل 1
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اسپرماتوژنزیس برونتنی و عوامل مؤثر در بهبود آن

 .1-1مقدمه
فرآیند اسپرمزایی یک فرآیند پیچیده سلولی میباشد که شامل تقسیم سلولی میتوز ،میوز و فرآیند
اسپرمیوژنز است .این فرآیند با تمایز سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی آغاز و با تقسیم میتوز سلولهای
اسپرماتوگونی ،تقسیم میوز اسپرماتوسیتها و تغییرات مورفولوژیکی در اسپرماتیدها دنبال میشود که
نهایتا منجر به تولید اسپرماتوزوا میگردد .شناخت فرایند اسپرمزایی در محیط آزمایشگاه از اهمیت باالیی
برخوردار است و درک این فرآیند میتواند کمک شایانی به درمان افراد نابارور کند .یکی از راههای درک
این فرآیند جداسازی ،کشت و ذخیره بافت بیضه در محیط کشت میباشد .سیستمهای مختلف کشتی
از جمله کشت دوبعدی و کشت سه بعدی در شرایط آزمایشگاهی به منظور معرفی جایگزین مناسب برای
پیشبرد اسپرمزایی و در نهایت رسیدن به اسپرماتوزوای بالغ و عملکردی برای استفاده در روشهای درمان
ناباروری است یکی از سیستمهای کشتی مورد استفاده در کشت بافت بیضه ،سیستم کشت آگار میباشد
که به وسیلهی فراهم کردن یک الیه ضخیم برای سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی و سلولهای سوماتیک
بیضهای ،ریز محیطی شبیه اپیتلیوم سمی نفروزیس را ایجاد میکند که میتواند مانع ایسکمی و رشد
طوالنی مدت بافت گردد .عوامل زیادی وجود دارند که بر فرآیند اسپرمزایی موثر هستند از جمله این
عوامل میتوان به فاکتورهای رشد ،هورمونها اشاره کرد .بنابراین نقص ایجاد شده در هر یک از این موارد
میتواند منجر به ایجاد انواع موارد ناباروری گردد و شناخت عوامل تأثیرگذار در بهبود فرایند اسپرمزایی
در بافت بیضه در محیط آزمایشگاه در جهت کمک به درمان افراد نابارور با علل مردانه از اهمیت باالیی
برخوردار است .امروزه روشهایی نظیر کشت سلولهای زایا ،انجماد ،1پیوند 2این سلولها میتواند کمک
شایانی در راستای درک بیولوژیکی سلولهای زایا و عوامل موثر در ناباروری فراهم آورد .همچنین مطالعات
اخیر نشان دادند که در مهندسی بافت روشهای متعددی برای بهبود عملکرد سلولی و بازسازی بافت
مورد استفاده قرار گرقته شده است که یکی از این روشهای نوین استفاده از امواج صوتی مخصوصا امواج
فراصوت با شدت پایین میباشد که میتواند نقش مهمی در متابولیسم سلولی و بازسازی بافتها ایفا کند.
امواج فراصوت یک نوع خاصی از امواج صوتی با فرکانس باالتر از محدوده شنوایی انسان  2تا  20کیلوهرتز
هستند که هنگام عبور از بافتهای بیولوژیکی طیف وسیعی از تأثیرات را میتوانند ایجاد کنند و باعث ایجاد
محرکهای مکانیکی و ایجاد رویدادهای بیوشیمیایی در بافت زنده شوند که باعث بهبودی بافت میشود،
با توجه به نقش و اهمیت روند اسپرمزایی در بافت بیضه در این مطالعه سعی بر آن است که عوامل مرتبط
و مؤثر در روند اسپرماتوژنز در محیط آزمایشگاه به تفصیل بیان گردد.

1. Cryopreservation
2. Transplantation

فصل  1مقدمه و اسپرماتوژنزیس

 .2-1بافت بیضه
دستگاه تولید مثل نر شامل یک جفت بیضه (که در کیسه اسکروتوم واقع شده است) ،کانالها ،مجاری
وابران ،اپیدیدیم ،مجرای دفران ،غدد ضمیمه ،مجرای انزالی وآلت تناسلی است ( .)2 ,1بیضه در همهی
پستانداران نر یک غدهی بزرگ با هر دو نقش درون ریز و برون ریز میباشد ( )4 ,3بیضهها در موش از طریق
کانالهای آزاد در ناف با حفره شکم در ارتباط هستند در حالی که در انسان کانال نافی به طور معمول
پس از نزول بیضه بسته میشود ( .)5بیضه در جوندگان از دو قسمت متفاوت لولههای منی ساز 1و بافت
بینابینی 2تشکیل شده است ،لولههای منیساز دارای دو نوع سلول کامال متمایز  -١سلولهای زاینده (که
در بافت پوششی لولههای منیساز وجود دارند)  -٢سلولهای سرتولی (که در تنظیم اسپرماتوژنز 3نقش
هدایت کنندهای دارند) میباشند (.)6

 .3-1اسپرماتوژنزیس
اسپرماتوژنز در پستانداران با تبدیل گونوسیتها 4به سلولهای زایا اسپرماتوگونی 5که در لولههای منیساز
روی میدهد ،آغاز میشود ( .)7سلولهای زایای اسپرماتوگونی پایهای برای تولید مداوم روزانه میلیونها
اسپرماتوزوا در بیضه بزرگساالن در طول عمر یک فرد نر هستند ( .)8اسپرمسازی در بیضه تحت کنترل
تستوسترون مترشحه از آن صورت میگیرد و فعالیت ترشحی بیضهها نیز تحت کنترل محور هیپوتاالموس
 هیپوفیز -بیضه میباشد و همچنین اسپرماتوژنز توسط هورمون تستوسترون 6و  7 FSHتنظیم میشود(.)9
مراحل اسپرماتوژنز شامل  ۳فرایند بیولوژیکی اساسی است:

1.تجدید سلولهای بنیادی ،تولید و گسترش سلولهای اجدادی (میتوز)

2.کاهش تعداد کروموزومها به نصف تعداد اولیه در هر سلول اجدادی (میوز)
3.تمایز منحصر به فرد از سلولهای هاپلوئید (اسپرمیوژنز)8

ی میوز اسپرماتی دهای9کروی
سط
ی مکرر تکثیرمییابند ،سپ 
ت میتوز 
سلولهایزایا ابتدا با تقسیما 
ش کروموزومها
ی و سپس کاه 
ن کروموزومها ،نوترکیب 
ی تولیدمیشوند .میوزمنجر ب ه مضاعفشد 
هاپلوئید 
ن اسپرماتیدها ب ه اسپرماتوزواهای  10بسیار متراک م تمایزیافتهو به
ی میشودوپساز آ 
ی د و تقسی م سلول 
ط
1. seminiferous tubules
2. Interstitial tissue
3. Spermatogenesis
4. Gonocyte
5. SSCs
6. Testosterone
7. Follicle stimulating hormone
8. Spermiogenes
9. spermatid
10. Spermatozoa
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اسپرماتوژنزیس برونتنی و عوامل مؤثر در بهبود آن

یساز آزادمیگردند (.)9
ی من 
ن لولهها 
ن لوم 
درو 

شکل  1-1فرایند اسپرماتوژنزیس در بافت بیضه ()10

 .4-1سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی
 .1-4-1ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺳﻠﻮﻝﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدی ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮنی
ﺳﻠﻮﻝﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدی ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮنی ﺩﺭ ﻣﻮﺵ :ﺳﻠﻮﻝ ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮنی ﺩﺭ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎنی ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺵ ﻭ ﺭﺕ ﺑﻪ
ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮنی ﻧﻮﻉ ( ،)Aﺑﻴﻨﺎبینی ﻭ ﮔﺮﻭﻩ  Bﮔﺮﻭﻩﺑﻨﺪی میﺷﻮﺩ ،ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮنی  Aﺧﻮﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ
( )A0و ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮنی ( )A1-A4ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮنی  A0ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻪ ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮنیهای Aal

ﻭ  As، Aprﺗﺒﺪﻳﻞ میﺷﻮﺩ .اسپرماتوگونیهای  Asفرد است ﺩﺭ ﺣﺎلی ﻛﻪ ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮنی  Aprﺟﻔﺖ و  Aalﺑﻪ
ﺷﻜﻞ ﺯﻧﺠﻴﺮی ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻞﻫﺎی ﺳﻴﺘﻮﭘﻼسمی ﺑﻪ ﻫﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ دارند ( .)10ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮنی  Asﻫﻤﺎﻥ ﺳﻠﻮﻝ
ﺑﻨﻴﺎدی ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺳﭙﺮﻡﺯﺍیی ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ خیلی کمی ﺍﺯ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎی ﺑﻴﻀﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ میﺩﻫﻨﺪ ( .)11ﺁﻧﻬﺎ
ﺩﺭ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی منیﺳﺎﺯ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﺰ میﻳﺎﺑﻨﺪ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎی ﺩﺧﺘﺮی میﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺟﺪﺍ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻧﻮﺯﺍیی ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻞﻫﺎی ﺳﻴﺘﻮﭘﻼسمی ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺡ
ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮنی ﺟﻔﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ میﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدی ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮنی ﺍﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻠﻮﻝ ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮنی ﺟﻔﺖ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﻪ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺩﻳﮕﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻛﻠﻮﻥﻫﺎی ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻴﺎﻝ ﺑﺎ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﺑﻠﻨﺪ میﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮنی  Bﺷﻜﻞ میﮔﻴﺮﺩ.

