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 مقدمه:
طور عمده به درک  در مردان به ینابارور تیریمد

( Spermatogenesis) یو مولکول یسلول یها ما از جنبه

 عیاستاندارد ما زیعالوه بر آنال ن،یبنابرا؛ دارد یبستگ

 یابیارز یبرا یصیتشخ یمارکرها یبررس ،یمن

اسپرم  نیت. کروماتانزال الزم اس یبارور لیپتانس

 نیجن DNAساختار از  یمیحدود ن دهنده لیتشک

 ،یاسپرم یها یانواع ناهنجار انی. در مباشد یم ندهیآ

بر  یادیز یمنف ریتأث ،یعیرطبیغ نیساختار کرومات

  نیبر سالمت جن نیو همچن ینیجن نیلقاح و تکو

است  ممکن DNA رسان بیآس(. عوامل 1-3دارد )

 یبند تهبسزاد باشند. نقص در  برون ایزاد  درون

 (Apoptosisو آپوپتوز ) ویداتیاسترس اکس ن،یوماتکر

زاد  درون یها بیآس یبرا شده شنهادیپ یاز علل اصل

 (.1 تصویر شمارههستند ) DNAبه 

 چکیده:

ده را به خود جلب کر یتوجه فراوان رياخ یها است که در سال یاز مباحث یکی یمرگ سلول زمينه و هدف:
پاسخ شبکه  ،یمختلف مانند آپوپتوز، اتوفاژ یرهايها با استفاده از مس سلول یعيطب طیاست. در شرا

منجر به  تواند یتعادل م نینقص در حفظ ا ترین  کوچک. کنند یتعادل را حفظ م نیا رهيو غ یآندوپالسم
در مردان  یاز موارد نابارور یرايعلت بس که  آنجایی ازدر مردان گردد.  ینابارور ازجملهمختلف  یها یماريب

و  ديدر تول ريدرگ یو مولکول یسلول یها سميدارند تا با فهم هرچه بهتر مکان ینامشخص است، دانشمندان سع
 مشکل کمک کنند. نینر، به رفع ا یجنس یها مرگ سلول

داده   گاهیاپ یمرتبط و حاصل از جستجو یها ما از اطالعات و داده یمقاله مرور نیا یبرا :یبررس روش
PubMed  و موتور جستجوگرGoogle Scholar، میاستفاده کرد 2016تا  1998 یها سال نيب. 

 نیو مراحل اول تکو ضهيدر حال اتفاق در ب یدائم یاز رخدادها مرگ سلول ی دهیکه پد رسد یبه نظر م :ها افتهی
 کیولوژیزيف یها دهیو فروپتوز در پد یآپوپتوز، اتوفاژ ،یمرگ سلول رياست که سه مس شده  مشخص راًيباشد. اخ
 نقش دارند. کیو پاتولوژ

  شرفتيباعث پ تواند یو اسپرم م ضهيدر ب یمختلف مرگ سلول یها سميبه مکان شتريو توجه ب یبررس :یريگ جهينت
 مردان گردد. ینابارور یعلل شناس نهيدر زم یريچشمگ

 
 .مردان ی، نابارورDNA بيآس و،يداتياسترس اکس ،یآپوپتوز، اتوفاژ کليدی: یها واژه
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 نابالغ و عفونت یاو  غيرطبيعی های اسپرمدر  ها ROS يدسطح تول یشافزا :1 شماره تصویر

که خود باعث  شود یم یداتیواسترس اکس یجادباشد، منجر به ا ها دانیاکس ی به همراه کاهش آنت که  یصورت در یشافزا ینا
 رساند، می آسیبها  ماکرومولکول سایر و ها پروتئین ،DNAبه  نکهیعالوه بر ا یپیدهال یداسیون. پراکسگردد یم یپیدیل یداسیونپراکس
 آپوپتوز دیگر سوی از. شود می آکروزومی واکنش و یابی تیظرف حیات، تحرک، قبیل از اسپرم عملکردی یها تیفعال کاهش باعث

 تی. درنهاشوند سلول مرگ به منجر کاسپازها، شدن فعال با توانند یم اکسیداتیو استرس مسیر به وابسته یا مستقلصورت  به
 .(4دارد ) همراه به را مردان در اروریب قدرت کاهش اسپرم، عملکردی یها تیفعال کاهش وها  ماکرومولکول به وارده های آسیب

 

و  معمول طور  به ضهیب یایزا یها آپوپتوز سلول

بردن  نیدر جهت از ب یطور مداوم در طول زندگ  به

  نیا با. دهد یرخ م یاز خزانه ژن وبیمع یجنس یها سلول

 یجنس یها سلول ،یعیرطبیدر روند اسپرماتوژنز غ ،حال

 نیکنند. ا دایبه انزال راه پ ممکن است از آپوپتوز فرار و

( Abortive apoptosis) "فرار از آپوپتوز"که به نام  ندیفرا

  DNAبه زاد  درون بیمسئول آس ،شود یشناخته م

 مارانیشده است که در ب  و گزارش رود یبه شمار م
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در صورت به وجود آمدن  نیاست. همچن شترینابارور ب

 DNAآزاد به  یاه کالیزاد، راد درون ویداتیاسترس اکس

. نقص شوند یم DNAو باعث شکست در  کنند یحمله م

 بیرا نسبت به آس DNA زین نیکرومات یبند در بسته

 (.5) کند یمستعد م

با قرار گرفتن  یبا منشأ خارج DNA بیآس

 قرار گرفتن  مانندنامطلوب  طیمح کیاسپرم در 

القا  یطیمح ژنیفعال اکس یها کالیدر معرض راد

ها وابسته  سلول ریعملکرد و تکث که آنجا از(. 6) شود یم

ممکن است به  DNA بیاست، آس DNA سالمت  به

در  DNA بیالقاء جهش منجر شود. آس ای یمرگ سلول

منتقل کند و  یاسپرم ممکن است جهش را به نسل بعد

 نیدر مردان شود. با در نظر داشتن ا یابارورمنجر به ن ای

سر  یعیموانع طب یورکمک بار یها که در روش مسئله

از  یناش یامدهایلذا پ شوند یراه لقاح کنار گذاشته م

 هیاول نیلقاح و تکو یرا بر رو DNA بیاسپرم با آس

 لیاسپرم تبد DNA یبررسدر نظر گرفت. امروزه  نیجن

که به دنبال  ییها زوج یبرا ها یابیاز ارز یبه بخش مهم

تند، هس یکمک بارور یها درمان با استفاده از روش

 (.3شده است )

است که به  بر آن یسع یمطالعه مرور نیدر ا

که  یمرگ سلول یعنی DNAبه  بیآس امدیپ نیتر مهم

منجر به  تواند یمدارد و از طرق مختلف  یانواع مختلف

 اسپرم گردد، پرداخته شود. بیآس

 یها اسپرم در لوله نیتکو ندیافر اسپرماتوژنز

 یایزا یها سپرم از سلولا یها است. سلول ضهیساز ب اسپرم

 ماتیاز تقس یسرکیو پس از  شوند یحاصل م هیاول

 بلوغ به  نیدر ح ،IIو  I وزیم  و به دنبال آن یتوزیم

 (.7) کنند یساز حرکت م اسپرم یها سمت لومن لوله

 ای ری: فاز تکثشود یم میتقس رحلهاسپرماتوژنز به سه م

و  وزیز م(، فاSpermatocytogenesis) توژنزیاسپرماتوس

 (.8) (Spermiogenesis) وژنزیفاز اسپرم

 (Spermatogonia) ها یدر مرحله اول، در اسپرماتوگون

. در شود یانجام م توزیو م DNA ریتکث یمتوال یها چرخه

و  گردند یم نترفازیوارد ا یاسپرماتوگون یها ابتدا، سلول

. فاز دهد یرخ م DNAو سنتز  یمرحله رشد سلول نیدر ا

S مواد  یهمانندساز یبرا ندیفرا نیگام در ا نیرت مهم

 ییایاز ورود آن به مرحله اسپرماتوگون شیپ یکیژنت

 زانیدر برابر م دیبا ایزا یها است. سلول یچرخه سلول

 یسازهمانند یگونه ط یمنظور حفظ بقا جهش، به یباال

DNA  در فازS (. لذا 8محافظت شوند ) ،یچرخه سلول

توسط  DNAرشته  یدهایئوتاشتباه در جفت شدن نوکل

و  مرازیپل DNA یاگزونوکلئاز یریگ غلط تیفعال

( Mismatch repairجور شدن نادرست ) میترم سمیمکان

 (.7شود ) یاصالح م

 هیدر غشا پا Aدختر نوع  یسلول اسپرماتوگون

نوع از  نی. اماند یم یساز باق شیسلول پ کیعنوان  به

خود را  (Self-renewal) ییخود نوزا تیها خاص سلول

 سلول مشابه خود و  کی میو با هر تقس کنند یحفظ م

  ی. اسپرماتوگونسازند یم Bنوع  یاسپرماتوگون کی

B یها تیبه اسپرماتوس (Spermatocytes) لپتوتن  پره 

(Pre-leptoteneتما )یهمانندساز نیکه آخر کند یم دایپ زی 

DNA و سپس با عبور از سد دهد یمرا انجام  یا هسته 

 یبه حفره درون کینزد هیبه سمت ناح یا ضهیب -یخون

 یمنظور ادامه چرخه سلول ها به سلول نی. اکنند یحرکت م

را  وزیشوند و م هیاول تیبه اسپرماتوس لیکه تبد یتا زمان

 .شوند یم (Apical) یآغاز کنند، وارد قسمت راس
 دیپلوئیدر مرحله دوم اسپرماتوژنز، ژنوم د

. ابدی یکاهش م دیهاپلوئ دیرماتبه اسپ تیاسپرماتوس

و  I وزیم ،یوزیم میدو تقس B یاسپرماتوگون ،درواقع

که  دهد یانجام م DNAدور سنتز  کی، با تنها II وزیم

که در  انجامد یم یدیهاپلوئ یدهایاسپرمات دیبه تول

متفاوت  گریکدیاز  یکیژنت ازلحاظ تیماتوسمرحله اسپر

 (.9هستند )

به اسپرم،  دیاسپرمات زیز، تمااسپرماتوژن ییروند نها

اسپرم  کی دیمنجر به تول تیدرنها "وژنزیاسپرم"با نام 

از دست  وژنزی. مشخصه اسپرمگردد یم افتهی زیتما اریبس

  (.7،9) است دهایاسپرمات سلولی حجم %80-%90 رفتن

و تحول  رییتغ یکسریاسپرماتوژنز، شامل  ییهافاز ن

است که  دیهاپلوئ ایدر سلول زا دهیچیپ یکیمورفولوژ
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ساز  اسپرم یها لولهاسپرم در لومن  شیمنجر به رها

: فاز گردد یم میمرحله تقس 4به  وژنزی. لذا اسپرمشود یم

فاز (، Cap phase، فاز کالهک )(Golgi phase) یگلژ

 (.Maturation( و بلوغ )Acrosomal phase) یآکروزوم

با  یبند اسپرم دستخوش بسته DNA ،یدر فاز گلژ

گذار  یها نیخاص به نام پروتئ یا هسته نیروتئپ

(Transition proteinsخواهد شد که بعداً با پروتام ،)ها نی 

(Protaminesجا )ندیافر نی. به دنبال اشوند یم نیگزی 

در  یکالهک آکروزوم لیو تشک دیشدن اسپرمات لیطو

 .ردیگ یفاز کالهک صورت م

گسترش کیسه و گرانول  یدر مرحله بعد

 فشرده ی و نیمه قدامی هسته افتد یزومی اتفاق مآکرو

پس به نام آکروزوم   آن که از ردیگ یشده را در برم 

از  یکیشدن  لیطو نیشناخته خواهد شد. همچن

 منظور به (Manchetteتوسط ساختار مانشت ) ولیسانتر

 توزیمرحله فاگوس نی. آخردهد یبه تاژک رخ م زیمات

(Phagocytosisاجسام باق )یها توسط سلول ندهمای 

 ی(. مطالعات متعدد7،9( است )Sertoli cells) یسرتول

 نیپروتام -ستونیه ینیگزیاند که نقص در جا اذعان داشته

 یبا نابارور تواند یآکروزوم م وژنزینقص در ب نیو همچن

در اسپرم با  نیکه کمبود پروتام یا گونه  مرتبط باشد. به

 اسپرم  نیلقاح و تراکم زودرس کرومات زانیم

(Sperm premature chromosomal condensation )

آکروزوم  وژنزی( و نقص در ب10،11ارتباط دارد )

 یبه نام گلوبوزواسپرم یمنجر به سندروم تواند یم

(Globozoospermiaشود که با نابارور )رداندر م ی 

 (.12،13مرتبط است )

و  افتهی  سازمان اریبس ندیافر کی اسپرماتوژنز

است و هرگونه اختالل در آن باعث کم شدن  منظم

. شود یدر مردان م ینابارور جهیو در نت یقدرت بارور

نقص در اسپرماتوژنز و  نیرابطه ب یاریمطالعات بس

 یگوزواسپرمیال لیاز قب یاشکال مختلف نابارور

(Oligozoospermiaآزواسپرمم( )تعداد کم اسپر ،)ی 

(Azoospermia یمن عیما( )عدم وجود اسپرم در ،)

( )کاهش Asthenozoospermia) یآستنوزواسپرم

را  رهی( و غVaricocele) کوسلیتحرک اسپرم(، وار

 (.14-18اند ) نشان داده

 

 :یبررس روش
به مقاالت مرتبط به موضوع  یابیدست منظور به

 نیو همچن PubMedداده  گاهیحاضر، از پا یمقاله مرور

ده شد. استفا Google Scholarموتور جستجوگر 

 ،یاسپرم، مرگ سلول یها واژه دیکلجستجو با استفاده از 

 ن،یکمبود پروتام و،یداتیاسترس اکس ،یآپوپتوز، اتوفاژ

 یصورت گرفت. بازه زمان زو اسپرماتوژن DNA بیآس

 1998 یها سال نیب استفاده موردو  شده استخراجمقاالت 

 بود. 2016 یال

 

 :ها افتهی
 نکهیشد، با توجه به ا که در باال اشاره گونههمان

 یدر رابطه با مرگ سلول یمقاله مرور نیا یهدف اصل

استرس  یدر ادامه به دو عامل اصل باشد، یدر اسپرم م

که منجر به فعال شدن  نیو کمبود پروتام ویداتیاکس

و سپس در  میپرداز یم شوند، یم یمرگ سلول یرهایمس

ن در آ تیو اهم یشتر به مرگ سلولیب اتیادامه با جزئ

 ژنیفعال اکس یها گونه پرداخت. میمردان خواه ینابارور

(ROS) Reactive oxygen species اریبس یها مولکول 

ها  آن انیهستند و از م ژنیاکس یحاو ریپذ واکنش

 کالی(، رادH2O2) دروژنیه دیبه پراکس توان یم

O2) دیسوپر اکس ونآنی (،•HO) لیدروکسیه
 دیاکس ،(-

( اشاره نمود. HOCl) دیکلرواسپوی( و هNO) کیترین

اسپرم و لقاح  یابی تیظرف یبرا ROS کیولوژیزیسطح ف

آن باعث به  اندازه از  شیب دیاست اما تول یموفق ضرور

و  ROS /یدانیاکس یآنت تیظرف انیهم خوردن تعادل م

 (.19) شود یم ویداتیاسترس اکس جادیا جهیدر نت

زاد  درون ایزاد و  منابع برون تواند یم ROS دیتول

 گرفتن  قرار  به توان یم یداشته باشد. از منابع خارج

بنفش(، مصرف  نور ماوراء کس،یدر معرض تابش )اشعه ا

مصرف الکل، استرس مزمن،  ها، سوء کش علف گار،یس
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هوا اشاره کرد. تنفس  ی( و آلودگنوفنیداروها )استام

 دازیاکس نیمانند گزانت یمیآنز یها ستمیو س ییایتوکندریم

  زاد از منابع درون ییها مثال دازیاکس NADPHو 

 یاز حضور باال یشواهد ریاخ یها (. گزارش18هستند )

ROS (. 20،21اند ) مردان نابارور ارائه کرده یمن عیدر ما

دارد.  یمنف ریمختلف تأث یها سمیبر مکان ویداتیاسترس اکس

ROS شیو افزا دهد یمرا مورد هدف قرار  یسلول یغشاها 

 وجبنشده غشا را م  چرب اشباع یدهایاس ونیداسیسپراک

اتفاق، اثر  نیغشا حاصله از ا تیالی. کاهش سشود یم

اسپرم دارد  یانیساختار سر و غشاء قسمت م یبر رو یمضر

لقاح اسپرم  لیمنجر به کاهش تحرک و پتانس تیدرنهاو 

 عیسر هیباعث تخل یآکسونم یها نیبه پروتئ بی. آسشود  یم

 نیا ونیالسیفسفات و کاهش فسفور یتر نیآدنوز

 یها از علت گرید یکی تواند یکه م شود یم ها نیتئپرو

 (.19اختالل در تحرک اسپرم باشد )

DNA گریاسپرم از د ییایتوکندریو م یا هسته 

هم  تواند یم بیاست که آس ROSمهم عمل  یها محل

فسفات  -و هم در اسکلت قند یدیباز نوکلئوت کیدر 

DNA  حد از  شیب زانی(. م6)رخ دهد ROSها سمی، مکان 

 زیاسپرم و تخمک را ن یحفاظت یها میو عملکرد آنز

 کند ی(، مختل مکنند یم ریرا تعم دهید بیآس DNA)که 

منجر به القا  تواند یم ROS حد از  شیب زانیم نیو همچن

 (.19آپوپتوز در اسپرم بالغ شود )

 یاتیح ندیفرا کیاسپرم  نیکرومات یبند بسته

در  DNA یادیدادن مقدار ز یجا منظور به ازین مورد

 ازمندی(. لقاح ن22سلول کوچک اسپرم است ) کی

حرکت اسپرم  ازجمله ار،یبس یکیولوژیزیف یدادهایرو

زونا  هیماده، اتصال آن به ال یدر طول دستگاه تناسل

به تخمک است.  ذ( و نفوZona pellucida) دایپلوس

 %90-%95ل، الزم است تا مراح نیانجام تمام ا یبرا

 ها نیشوند. پروتام نیگزیجا ها نیبا پروتام ها ستونیه

هستند  نیاز آرژن یو غن یا کوچک هسته یها نیپروتئ

. شوند یاسپرماتوژنز سنتز م شرفتهیکه در طول مراحل پ

هسته  اکمتر لیاسپرم باعث تسه نیشدن کرومات نهیپروتام

 نیو همچنتحرک اسپرم  یامر برا نیکه ا شود یم

 یها و مولکول ونیداسیمحافظت ژنوم اسپرم در برابر اکس

 (.23است ) ازین ماده مورد یمضر در دستگاه تناسل

: کند یم انیب نیاسپرم انسان دو نوع پروتام

. (P2) 2 نیخانواده پروتام یها نیو پروتئ (P1) 1 نیپروتام

است.  2/1تا  8/0حدود  معمول طور  به P2و  P1نسبت 

اسپرم و  یعیرطبیغ یبا مورفولوژ P1: P2نسبت  رییتغ

 کاهش تعداد تحرک اسپرم و مرتبط دانسته شده 

ممکن است  یعیرطبیشدن غ نهی(. پروتام24،25است )

 جهیهسته اسپرم شود و در نت یعیرطبیمنجر به تراکم غ

DNA امر  نیقرار دهد که ا بیرا در معرض آس یپدر

داشته  نیجن نیبر رشد و تکو یعواقب مضر تواند یم

که اختالل در  دهند یباشد. شواهد روزافزون نشان م

 یها گنالیممکن است انتقال س نیپروتام یمحتوا

قرار  ریرا تحت تأث یپدر DNA قیاز طر کیژنت یاپ

  P1: P2 نییکه نسبت پا شده است  گزارشدهد. 

 DNA شدن  قطعه  قطعهسطح  شی( با افزا8/0)کمتر از 

(DNA fragmentation) یمنف ریدر ارتباط است و تأث 

(. وجود 25) کند یاسپرم اعمال م تیفیبر ک یدیشد

ر وجود نقص نگنشا تواند یشدن، م نهینقص در پروتام

نقص  نیو ترجمه باشد که ا یا mRNA رهیدر ذخ یکل

 نیپروتام نیاثرگذار است. همچن زیها ن رونوشت ریبر سا

د در رون ینقطه بازرس کیعنوان  است به نممک

نامناسب آن منجر به  یاسپرماتوژنز عمل کند و محتوا

 (.26شود ) یآپوپتوز یندهایافر

 یسلول مرگ

  به دیناکارآمد با یایزا یها سلول ضه،یب نیتکو با

حاصل شود که  نانیاطم نیتا ا ثر حذف گردندوطور م

 ی(. از سو5) شود یبه فرزندان منتقل نم یکیاختالالت ژنت

از  یظ هموستاز بافت انواع مختلفروند در حف نیا گر،ید

 یخوب بهکه  یسلول تیجمع کیها نقش دارد.  سلول

 یاسپرماتوژنز موفق و بارور یبرا ست،ا افتهی  سازمان

تا  ضهیکه در ب تیواقع نیاست. ا یضرور اریمردان بس

باعث  رند،یم یاز مراحل مختلف م ایزا یها % از سلول75

مرگ سلول  یرهاسازوکاشده است تا توجه محققان به 

 (.2 تصویر شماره( )27جلب گردد )
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 در اسپرم "فرار از آپوپتوز" ینداز فرا يکیشمات :2شماره تصویر 

 های سلول حذف گر تضمبن امر این. شوند می آپوپتوزی مرگ دچار زایا های سلول از% 25-75 حدود اسپرماتوژنز، یندافر طی در
 یاییزا یها و سلول دهد ینماتفاق رخ  ینا پاتولوژیک، شرایط در(. چپ)سمت  است منی یعما به ها آن راهیابی عدم و ناکارآمد

 یدو منجر به تول شوند یم یزیتما یربا فرار از آپوپتوز، وارد مس دهند، یم یشآپوپتوز را در سطح خود نما یکه مارکرها
آپوپتوز را در سطح  یمارکرها توان یم یمن یعبه ما ها آن . لذا با ورودگردند یم یتوپالسمیو زوائد س DNA یببا آس ییها اسپرم

 .(28) کرد )سمت راست( ییشناسا ها اسپرم ینا
 

 یو بقا زیتما ر،یبه تکث یاسپرم متک دیتول

در حال بلوغ، در روند  یایسلول زا وعهماهنگ هر ن

 کی(. آپوپتوز 29اسپرماتوژنز پستانداران است )

و از  ایزا یها لولکنترل تعداد س یانتخاب مناسب برا

در اسپرماتوژنز و  وبیمع ایزا یها بردن سلول نیب

باور  نیا یکل طور  به(. 30اسپرم است ) یا ضهیب نیتکو

به  یوپتوزآپ یها نیوجود دارد که نسبت پروتئ

 کننده نییتع Bcl-2خانواده  یضدآپوپتوز یها نیپروتئ

که  بیترت  نیا  بهاز سرنوشت سلول است،  یمهم

منجر به  Bax شیسلول، اما افزا یبه بقا Bcl-2 شیافزا

 (.31) شود یمرگ سلول م

 رندهیگ ریو مس یتوکندریم ریعمده، مس ریدو مس

دارند.  قشمرگ سلول، در روند آپوپتوز در پستانداران ن

 یاز اعضا یاریآپوپتوز شامل بس ییایتوکندریم ریمس

مرگ  رندهیگ ریاست. مس Bcl-2 یها نیگروه پروتئ

فاکتور نکروز  رندهیابر خانواده گ یامل اعضاسلول ش

. شود یم (Tumor necrosis factor receptorتومور )

تانخورده  نیاز پاسخ پروتئ یناش گرید ریمس کیبعالوه 

Unfolded protein response (UPR)  در پاسخ به

 یاتیح ایدر حذف سلول زا یاسترس شبکه آندوپالسم

 یها آمده از سلول یها گنالی(. آپوپتوز توسط س32است )

هستند و  ایزا یها که در ارتباط تنگاتنگ با سلول یسرتول

دارند،  یا ضهیکه منشأ خارج از ب ییها گنالیس نیهمچن

در  یآپوپتوز ریچه مس هکنی(. ا27) گردد یفعال م

به نوع  یو اسپرم بالغ شروع گردد، بستگ ایزا یها سلول

مقابل،  ها دارد. در شده توسط آن افتیمحرک در

نشده است. تا   طور کامل شناخته بقا به یرهایمس سمیمکان

توسط  ایآپوپتوز  ایزا یها در سلول م،یدان یآنجا که م

 طیا در پاسخ به شرایو  میژن تنظ انیها و کنترل ب هورمون

 ،یمانند، تابش، سم، استرس حرارت ،یکیولوژیزیخاص ف
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عوامل مختلف مرگ و  ،یدرمان یمیش یداروها

 (.27) شود یسلول القا م بیآس ایو  شانیاندهاگیل

مختلف و  باتیاست که ترک شده  مشخص

  kit Kit ligand (KL) گاندیرشد، مانند ل یفاکتورها

هم شناخته  Stem cell factor (SCF)عنوان  که به

، Basic fibroblast growth factor (bFGF)، شود یم

 نیفورسکول، TGF-βs ،یفاکتور مهارکننده لوسم

(Forskolinو رت )دیاس کینوئی Retinoic acid (RA) 

 ایزا یها سلول زیو تما ریعنوان عوامل بقا در روند تکث به

 (.33-36) کنند یعمل م

 یها آپوپتوز و بقا سلول میها در تنظ هورمون نقش

شده است.   نشان داده یخوب  بهدر روند اسپرماتوژنز  ایزا

 ستیوضوح روشن ن هب میتنظ نیا قیدق سمیهرچند مکان

، FSH ،LH ،E2 ،T، ازجملهها،  از هورمون یاریبس یول

MIS، ( در روند زیپوفیه یها نیخصوص گنادوتروپ )به

 (.37هستند ) یاتیح ایزا یها سلولآپوپتوز و بقا 

با  ویداتیاسترس اکس نیب یکیارتباط نزد کی

 وژنزیاسپرم و اختالل در اسپرم DNAشدن   قطعه  قطعه

شامل  ویداتید. عامالن متداول استرس اکسوجود دار

  یطیمح  ستیو ز یکیولوژیزیمختلف ف یها محرک

 زان،یونی یها سموم، اشعه ،یهورمون راتییتغ لیاز قب

 ره،یو غ ضهیب چشیپ دن،یکش گاریدما، س راتییسن، تغ

 دیو تول ایزا یها که منجر به از دست دادن سلول باشد یم

(. قرار گرفتن 27،38) دشو یم ژنیفعال اکس یها گونه

 یممکن است عامل اصل ROSدر معرض  حد از  شیب

در اسپرم باشد. اسپرم به علت  ویداتیاسترس اکس جادیا

نشده فراوان و کاهش   چرب اشباع یدهایحضور اس

 یریپذ بیها آس سلول رینسبت به سا یدانیاکس  یتدفاع آن

 یلدارد. دو عامل اص ویداتینسبت به استرس اکس یشتریب

( در Oxidative stress) ویداتیاسترس اکس شیدر افزا

اسپرم  یعیرطبیغ یمورفولوژ یکیهستند؛  لیاسپرم، دخ

 یها تیلکوس یگری( و دیتوپالسمیس یها زائده)حضور 

 (.39) یمن عیما یاموجود در پالسم

در  ATP دکنندهیعنوان تول به یتوکندریم

تحرک و اسپرم،  یابی تیمختلف مانند ظرف یها تیفعال

استرس  میاست و با تنظ ریدرگ یواکنش آکروزوم

 توکرومیس یو آزادساز میحفظ هموستاز کلس و،یداتیاکس

C عنوان  مختلف به یها هورمون وسنتزیو ب توزولیبه س 

 آپوپتوز شناخته  نیماش یمیتنظ یدیکل یاز اجزا یکی

و  یعیتنها مسئول حذف طب نه یتوکندری(. م27) شود یم

ناکارآمد است، بلکه به  یایزا یها سلول کیولوژیزیف

 کمک  زین یاز عوامل خارج یمرگ سلول ناش

 ROSدر آپوپتوز،  ثرومعامل  عنوان به(. 40) کند یم

اسپرم  ییسمابه غشاء پال ونیداسیپراکس قیاز طر تواند یم

کردن  دیبا اکس DNAبه  بیرساند و باعث آس بیآس

 (.41ود )ش نیگوانوز یدئوکس خصوص به DNA یبازها

اسپرماتوژنز  ی( براHyperthermia) یپرترمیها

  یباال در دما تیفیک اسپرم با دیاست، تول آور انیز

بدن انجام  یمرکز یکمتر از دما گراد یدرجه سانت 4-2

 انجامند یم ضهیدر ب ییکه به استرس گرما ی. عواملشود یم

 میتقس یو عوامل داخل یبه عوامل خارج توان یرا م

تاپ،  حمام گرم، سونا، استفاده از لپ ،س تنگکرد. لبا

قابل اصالح  یجزو عوامل خارج یتابش یگرما ،یچاق

و  سمیدیپتورکیشامل کر ینیبال یعیرطبیغ طیهستند. شرا

(. از دست 42) باشند ی( مدیاسپرمات دی)اتساع ور کوسلیوار

آپوپتوز پس از  قیاز طر ایزا یها توجه سلول  رفتن قابل

و  تیخصوص اسپرماتوس است. به شده  رشگزا یپرترمیها

  ییایمیوشیو ب یساختار راتییاسپرم، با توجه به تغ

 رتریپذ  بینامطلوب آس طیبه شرا وز،یتوجه در م  قابل

زنده ماندن در  یها قادرند که برا سلول شتری(. ب43هستند )

دناتوره  یها نینامطلوب و مقابله با تجمع پروتئ طیشرا نیا

طور عمده توسط عوامل   را که به یتپاسخ شوک حرار

 شود، یم می( تنظHeat shock factors) یشوک حرارت

 انیب زانیکه م شده است  گزارش. ندازندیببه راه 

در اسپرم افراد  HSPA2مانند  یشوک حرارت یها نیپروتئ

در  نیهمچن مسئله نیاز افراد بارور است. ا تر نیینابارور پا

  یاسکروتوم یپرترمیاکه با ه لکوسیافراد نابارور با وار

 (.44-48) شده است  مشاهده زیرو هستند ن  به رو

 رندهیگ یرهایمس قیاز طر تواند یآپوپتوز م القا

صورت  یشبکه آندوپالسم ایو  ییایتوکندریمرگ، م
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 ریمس .شود یها پرداخته م که در ادامه به شرح آن ردیگ

، Tumor necrosis factor-α (TNFα) با اتصال یخارج

(FasL) Fas ligand  ایو (TRAIL)  

TNF-related apoptosis-inducing ligand  به

 سطح سلول،  یمرگ مربوطه بر رو یها رندهیگ

 باعث  ها رندهیگ نی. فعال شدن اشود یفعال م

  (DISC) مرتبط با غشا به نام یتجمع کمپلکس

Membrane associated death-inducing signaling complex 
 یکاسپازها یکمپلکس خود باعث فراخوان نی. اشود یم

(Caspasesآغازگر مانند کاسپازها )گردد یم 10و  8 ی 

و آپوپتوز  ییاجرا یکاسپازها یسازلکه سپس به فعا

آپوپتوز توسط استرس داخل  یداخل ریمس .شود یمنجر م

رشد  یخروج فاکتورها ای DNA بیمانند آس یسلول

 یها باعث فعال شدن بعض سنوع استر نی. اشود یآغاز م

 Baxو  Bakمانند  Bcl-2 ینیخانواده پروتئ یاعضا

 یو رو شوند یم زهیگومریال ها نیپروتئ نی. اشود یم

کنند. سپس  یم جادیا یمنافذ یتوکندریم یخارج یغشا

 ییایتوکندریم یاز فاکتورها یکسریو  C توکرومیس

 دایپ شیرها توزولیمنافذ به درون س نیا قیاز طر گرید

 C توکرومیس افته،ی شیرها یفاکتورها انیم از .کنند یم

آپوپتوزوم را  9فاکتورها مانند کاسپاز  ریدر کنار سا

 یفاکتورها مهار را از کاسپازها ریو سا دهند یم لیتشک

 (.49) کنند یها را فعال م و آن دارند یبرم ییاجرا

در آپوپتوز نقش  زین یشبکه آندوپالسم استرس

 یکل طور  بهتا نخورده  نیدن پاسخ پروتئدارد. فعال ش

که  یاما در موارد؛ شود یپاسخ بقا در نظر گرفته م عنوان به

نوع  شود، ینم میترم یآندوپالسمشبکه  یعیعملکرد طب

 یکه شامل آزادساز ابدی یم رییپاسخ از بقا به آپوپتوز تغ

 یسازفعال آن از  پسو  یشبکه آندوپالسم زا میکلس

و  دیتول شیو افزا Bcl-2 یمنف میتنظ ،ییاجرا یکاسپازها

 (.3 تصویر شماره( )32) شود یم توپالسمیبه س ROSانتشار 

 

 
 ها های درگير در آن مسيرهای آپوپتوز و مولکول: 3شماره تصویر 

سیرها از این م هرکدام ؛تواند از سه مسیر گیرنده مرگ، میتوکندریایی و استرس شبکه آندوپالسمی فعال شود آپوپتوز می
 (50شوند ) منجر می 7/6/3آغازگرهای اختصاصی خود را دارند ولی همگی به فعال شدن کاسپازهای اجرایی 

 

 ییو انتها هیشاخص مربوط به مراحل اول نیچند

 موردآپوپتوز در اسپرم انسان  ییشناسا یبرا توانند یم

 نیسر لیدی. فعال شدن فسفاترندیقرار گ استفاده

(Phosphatidylserineعالمت ) شده توسط  یگذار
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(. 51آپوپتوز است ) هیاول یاز نشانگرها یکی کاسپازها

است که  یگرید ارکرم زیکاسپازها ن تیفعال یبررس

 نشان دادن فعال بودن آپوپتوز استفاده  منظور به

 به توان یآپوپتوز م ینشانگرها گری(. از د52) شود یم
Fas (TNF Receptor Superfamily, Member 6) 

 یکی DNAشدن  قطعه  قطعه نی(. همچن53اشاره نمود )

آپوپتوز  ییمراحل انتها ینشانگرها نیتر شده  از شناخته

 (.51است )

 کیعنوان  به ن،یسر لیدیشدن فسفات خارج

از  یکیعنوان  آپوپتوز، به ییاز فاز اجرا هیاول دادیرو

 یها سلول یو حذف اختصاص صیتشخ یها گنالیس

(. 54) شود یدر نظر گرفته م توزیوستوسط فاگ کیآپوپتوت

 لیدیخروج فسفات زانیم شیانزال شده، افزا یمن عیدر ما

مانند تحرک اسپرم،  یسپرما یبا کاهش پارامترها نیسر

 ن،یبنابرا؛ (51غلظت، همراه است ) ایو  یمورفولوژ

 یها در نمونه یشده است که وقوع اسپرم آپوپتوز  گزارش

با مردان بارور باالتر  سهیقااز مردان نابارور در م یمن

 افتهیخروج  نیسر لیدیفسفات آنکه وجود با(. 55است )

Externalized phosphatidylserine (EPS) عنوان  به

از آپوپتوز در اسپرم در نظر گرفته  هیعالمت اول کی

 .(54) شود یم

 ندیاز فرا یبخش EPSکه اند  نشان داده محققان

و واکنش  (Capacitation) یابی تیظرف یکیولوژیزیف

اسپرم  ییهنگام جدا( Acrosome reaction) یآکروزوم

 ییایمیو ش یعیطب یها در حضور واسطه یمن عیاز ما

 مانند سرم، پروژسترون، ،یواکنش آکروزوم یابی تیظرف

ممکن  ن،یاست. عالوه بر ا یکولیفول عیو ما ونوفورهای

در  EPSاست که در طول تعامل تخمک با اسپرم، 

با  یآپوپتوز یها همانند تعامل سلول ،یاسپرم نقش یغشا

 (.56،57کند ) یباز ها تیفاگوس

 یها اسپرم هک دهند ینشان م میرمستقیشواهد غ

انجام  یبرا یکمتر ییدر انزال توانا EPSدهنده  نشان

 یابی تیآپوپتوز و ظرف نیب ن،یدارند. عالوه بر ا یابی تیظرف

 یها اسپرم دهد، ینشان موجود دارد که  یرابطه معکوس

 جهیهستند و در نت یآپوپتوز ریغ ،یابی تیتحت ظرف

 یابی تیانجام ظرف یبرا یکمتر ییتوانا یآپوپتوز یها اسپرم

القاکننده  یهمه عوامل خارج ن،یبنابرا؛ (58دارند )

را القا  PEخارج شدن  توانند ینم ،H2O2آپوپتوز، مانند 

 نی(. ا59) کنند یکاسپازها را فعال م ،که  یحال در ؛کنند

در اسپرم  PSاست که خارج شدن  نیدهنده ا مسئله نشان

. با نداردبا آپوپتوز ارتباط  میطور مستق پس از انزال به

 EPSگرفت که  جهینت توان یمسئله در ذهن، م نیداشتن ا

 یبرا یممکن است شاخص یابی تیدر انزال قبل از ظرف

  EPSدر  شی، افزاحال  نیا بافرار از آپوپتوز باشد، 

 یابی تیظرف طیبه دنبال قرار گرفتن اسپرم در معرض مح

 کیولوژیزیف ندیاز فرا یبخش یو القاء واکنش آکروزوم

 (.57-60به لقاح است ) دنیرس یابر

آپوپتوز منجر به فعال شدن  یرهایهمه مس باًیتقر

)کاسپازها(  نیستئیخاص آسپارتات وابسته به س یپروتئازها

آغازگر  یاز کاسپازها یآپوپتوز ی. کاسپازهاشوند یم

 یو کاسپازها 10و  9، 8، 2 یباالدست مانند کاسپازها

(. 61) اند شده  لیتشک 7و  6، 3 یمانند کاسپازها ییاجرا

در اسپرم تازه انزال شده نشان  7و  3 یسپازهاحضور کا

باشد  نیاز ا یحاک تواند یمسئله م نیشده است که ا  داده

 تا  اند شده  فعالها  از اسپرم یادیزکه هنگام انزال درصد 

شده است که   نشان داده (.62،63) رندیآپوپتوز بم قیاز طر

با  سهیدر مقا ،دارند کوسلیدر مردان که وار 9سطح کاسپاز 

 (Oligoasthenozoospermia) یگوآستنوتراتوزواسپرمیال مردان

باالتر  یریگطور چشم و مردان بارور به کوسلیبدون وار

مشاهده نمود که  توان یمتون م ی(. با بررس64است )

مناسب  ییعنوان مارکرها از کاسپازها به یاریمحققان بس

 یها افتهی نی(. همچن62-66اند ) آپوپتوز استفاده کرده یبرا

ها را با نوع  و ارتباط آن ییاجرا یفعال شدن کاسپازها ریاخ

( در Autophagy) یبه نام اتوفاژ یاز مرگ سلول یگرید

 (.65اند ) م انسان نشان دادهاسپر

درصد  وجود با یمن عیما یعیطب یها یژگیو

. شده استمثبت، مرتبط دانسته  Fas یها از اسپرم ینییپا

 یشد که در مردان با پارامترها انیب یا عالوه، در مطالعه به

 تواند یمثبت م Fas یها سطح اسپرم ،یمن عیما یعیرطبیغ
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 یکه پاکساز دهد ینشان م جینتا نی% هم باال رود. ا50تا 

آپوپتوز حاصل  قیکامل اسپرم در مردان نابارور از طر

آپوپتوز را  یکه نشانگرها ییها . وجود اسپرمشود ینم

که  یمسئله باشد که در مردان نیا انگریب تواند یدارند، م

فرار از " ی دهیدارند، پد یمن عیما یعیرطبیغ یپارامترها

 یمقابل، مطالعات بعد(. در 67) دهد یرخ م "آپوپتوز

و نشان دادند که  دندیرس یمخالف یریگ جهینت بهظاهراً 

 یدر اسپرم انزال شده مردان نرموزواسپرم Fas نیحضور پروتئ

(Normozoospermia) داده  صیتشخ ینرموزواسپرم ریو غ

نشان داد که  جینتا گرید یا (. در مطالعه68،69شود ) ینم

اتفاق  یکم زانیور به مدر اسپرم افراد نابار Fas انیب

% با 4مطالعه حدود  نیدر ا Fas انی. مقدار متوسط بافتد یم

از ارزش  تر نییپا اریبود که بس %02/0-%5/23 نیب یا دامنه

 (.53است ) یقبل یدرصد 10-50شده   گزارش

در اسپرم از  DNA بیآس یبررس منظور  به

ها  آن انیبهره جست که از م توان یم یمتعدد یها روش

 Terminal deoxynucleotidyl transferaseآزمون به توان یم

dUTP nick end labeling (TUNEL)،  سنجش ساختار

، (Sperm chromatin structure assay)اسپرم  نیکرومات

Sperm chromatin dispersion (SCD)اورانژ  نیدی، آکر

Acridine orange (AO)  وCOMET ( 70اشاره نمود .)

ها دانشمندان مشخص  آزمون نیاز ا یریگ با بهره

 یمن عیما یعیرطبیغ یکه پارامترها یاند که مردان کرده

و  دهند یرا نشان م DNA بیاز آس ییدارند، سطح باال

 یبرا یناسبم وماکریب تواند یم DNA بیآس جهیدر نت

 (.71باشد ) یمن عیما تیفیک یابیارز

 یتمام مرگ سلول باًیکه تقر شد یمتصور  یزمان

از فعال شدن  یپستانداران، ناش یها سلولدر  شده  میظتن

مرگ  ریدو مس راًیوابسته به کاسپاز، آپوپتوز است. اخ

( به Nonapoptotic cell death) یرآپوپتوزیغ یسلول

 مورد شتری( بFerroptosis)و فروپتوز  یاتوفاژ یها نام

شواهد  که  ییآنجا از(. 72،73است ) گرفته قرار توجه

 یایزا یها فروپتوز در سلول ی درباره یمیستقرمیغکم و 

بحث خواهد شد و  شتریب ینر وجود دارد، درباره اتوفاژ

 یریذاتاً مس ینوع مرگ سلول نیاست که ا توجه  جالب

 هاست.  حفظ بقا در سلول یبرا

 ی شده  یزیر از مرگ برنامه گرید ینوع یاتوفاژ

شده   مطرحو اسپرم  ایزا یها است که در سلول یسلول

 یها تیها تحت موقع  در سلول تواند یم ی. اتوفاژاست

استرس  ،یسکمیا بیمانند آس یمتفاوت یزا  استرس

فقدان فاکتور  ،یآندوپالسم ی استرس شبکه و،یداتیاکس

گرما  نیشود. همچن فعال رهیو غ ییرشد، استرس گرما

موش  یکبد یها در سلول یباعث القا اتوفاژ تواند یم

 (.74گردد )

 یخودخوار یبه معن یونانیکه از زبان  یاژاتوف

است که  نیپروتئ ی هیتجز یاصل ستمیس کی د،یآ یم

ها را مورد  با عمر باال و ارگانل یتوپالسمیس یها نیپروتئ

صورت  به کیکاتابول ندیافر نی. ادهد یهدف قرار م

و در تمام  کند یعنوان پاسخ به استرس عمل م گسترده به

شده وجود   صورت حفاظت هب یوتیوکاری یها سلول

 یاست: اتوفاژ شده  یمعرف یاتوفاژ یدارد. سه فرم اصل

 آنچه) یو ماکرواتوفاژ یکرواتوفاژیچاپرون، م ی واسطه به

هر سه  که (شود یخوانده م یعنوان اتوفاژ به نجایادر 

در مراحل  زوزومیانتقال مواد به ل ریتفاوت در مس رغمیعل

 ی لهیوس به ها نیپروتئ یزوزومیل هیتجز یانیو پا یاصل

 یتوجه  قابل شرفتی. اگرچه پباشند یمشابه م دروالزهایه

 ل،یبا توجه به آغاز، تشک یاتوفاژ میفهم کنترل و تنظ یبرا

 (Autophagosomeو بلوغ اتوفاگوزوم ) یساز لیطو

مرتبط با  یها صورت گرفته است اما هنوز پرسش

چگونه بر  و یمانچه ز یاتوفاژ نیماش نکهیا ینیب شیپ

  پاسخ یب گذارد، یزنده ماندن سلول اثر م ایمرگ 

 (.75هستند )

به دور  ییدو غشا کولیوز کی لیبا تشک یاتوفاژ

. شود یبه نام اتوفاگوزوم، شروع م یتوپالسمیمواد س

و با  کنند یحرکت م یها در طول اسکلت سلول اتوفاگوزوم

 (Autolysosome) ها زوزومیو اتول شوند یم بیترک ها زوزومیل
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 و  زوزومیغشا فاگول ها، زوزومی. درون اتولسازند یرا م

 هیدر آنجا تجز میمق یدروالزهایمواد درونش توسط ه

 ،ینیتیکوئ یوبیشبه  ونیکونژوگاس ستمی(. دو س76) شوند یم

Atg12-Atg5  وLC3- یبرا یمرکز نیغشا، ماش /دیپیل 

 ی کننده الفع میکه با آنز Atg7اتوفاگوزوم هستند.  لیتشک

هر دو  یبرا باشد، یهمولوگ م E1 (Uba1) نیتیکوئ یوبی

 قیالزم است. ابتدا از طر ونیکونژوگاس یها ستمیس نیا

فعال  Atg7توسط  ATP ،Atg12وابسته به  سمیمکان کی

 Ubiquitin-conjugating like Atg10 میو به آنز شود یم

تا کونژوگه  شود یمنتقل م Atg5هدف  نیو سپس پروتئ

Atg12-Atg5  تیدرنهارا بسازد و Atg16 جادیا یرا برا 

 کیعنوان  کمپلکس به نیکند. ا یکمپلکس فراخوان کی

 ونیدوم کونژوگاس ستمیس یبرا E3 گازیل نیتیکوئ یوبی

غشا عمل  /دیپیل -LC3 ونیکونژوگاس ،ینیتیکوئ یوبیشبه 

با  زیاست ن LC3 نیکه فرم محلول پروتئ LC3-I .کند یم

Atg7  شبه میبه آنزفعال و E2 (Atg3)  منتقل و در آخر با

که وزن  LC3-IIو به فرم  شود یغشا کونژوگه م /دیپیل

. شود یم لیتبد ،دارد LC3-Iنسبت به  یشتریب یمولکول

غشا  /دیپیل -LC3 ،ییدرون غشا نیپروتئ کیعنوان  به

 کولیوز لیگسترش غشا و تکم یعنوان داربست برا به

 یخارج برطرف ماندهیباق LC3نامزد است. در آخر، 

واکنش  کی یآزاد و برا Atg4توسط  کولیوز

سطح  یبر رو LC3 یولاستفاده  گرید ونیکونژوگاس

 (77-79) شود یم هیتجز ها زوزومیدر اتول یداخل

 عنوان شکل  امروزه به ی(. اتوفاژ4 تصویر شماره)

. شود یسلول شناخته م شده  یزیر برنامهدوم مرگ 

مرگ  یکه ط دندرش کرده بوگزا نیشیپ قاتیتحق

راستا با آپوپتوز و  کیدر  ای تواند، یم یاتوفاژ ،یسلول

آن عمل  ی( براAntagonist) ستیعنوان آنتاگون به ای

 (.74کند )
 

 
 های درگير در آن مراحل اتوفاژی و مولکول :4شماره تصویر 

گیرد که شامل طویل شدن و  یکسری مراحل صورت می به دنبال آن ؛شود اتوفاژی در پستانداران با تشکیل فاگوفور شروع می

توسعه فاگوفور، بسته و کامل شدن اتوفاگوزوم دو غشایی، بلوغ اتوفاگوزوم از راه اتصال و ادغام با یک اندوزوم )محصول ادغام 
یدروالزهای درون اسید ه ی لهیوس بهشود(، شکست و تجزیه غشای داخلی اتوفاگوزوم و محموله  به نام اتولیزوزوم خوانده می

برای تشکیل  LC3و  Atg12های کونژوگاسیون  شود. سیستم های حاصل از طریق پرمئازها می اتولیزوزوم و بازیافت ماکرومولکول
کونژوگه باعث پیشرفت تشکیل فاگوفور  Atg5فعال و با  Atg10و  Atg7با  Atg12اتوفاگوزوم ضروری هستند. در سیستم اول 

تبدیل و باعث تکمیل تشکیل  LC3-IIفعال و به فسفاتیدیل اتانول آمین متصل، به  Atg7و  Atg3با  LC3-I شود. در سیستم دوم می
 (.80شود ) اتوفاگوزوم می
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 شده  میتنظ یاز مرگ سلول یشکل فروپتوز

است و به  شده  شناخته تیبه رسم یتازگ است که به

تر  کوچک یها یتوکندریبا حضور م یلحاظ مورفولوژ

اضمحالل  ایمتراکم، کاهش  یبا غشا یت عاداز حال

 یتوکندریم یرونیغشاء ب یو پارگ یتوکندریم یستایکر

 . در القا فروپتوز، فعال شدن شود یمشخص م

 ییایتوکندریوابسته به ولتاژ م یونیآن یها کانال
(Mitochondrial voltage-dependent anion channels )

  توژنیبا م شده  فعال ینازهایک نیو پروتئ

(Mitogen-activated protein kinases)می، تنظ  

 پورتر یو مهار آنت یمثبت استرس شبکه آندوپالسم

( Cystine/glutamate antiporter)گلوتامات  /نیستیس

 ،یمورفولوژ ازلحاظ یاست. مرگ فروپتوز شده  دهید

از آپوپتوز، اشکال مختلف نکروز  یکیو ژنت ییایمیوشیب

(Necrosisو اتوف )توسط  ندیافر نیاست. ا زیمتما یاژ

حاصل از  یها ROSو وابسته به آهن  ادیز اریتجمع بس

. شود یمکشنده، مشخص  یدیپیل ونیداسیپراکس

 ،یآپوپتوز ریو غ یاشکال مرگ آپوپتوز ریسا برخالف

 یکل ROSتجمع  یشرط برا نیکه ا رسد یمبه نظر 

در  "(Executionerجالدان )"که  رسد یاست. به نظر م

و نه  افتهیتجمع  یها ROSخود  ینوع از مرگ سلول نیا

 (.73،81هستند ) ینیپروتئ یها کمپلکس

(، Glutathione peroxidase 4) 4 دازیپراکس نیگلوتات

 (،Heat shock protein beta-1) 1 -بتا یشوک حرارت نیپروتئ

 2 دیتروئیار یا مرتبط با فاکتور هسته 2فاکتور 

(Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 ،)

 قیاز طر بیفروپتوز هستند که به ترت یمنف یگرها  میتنظ

  یو کاستن جذب سلول ROS دیتول نمحدود کرد

 دازیاکس NADPH. در مقابل کنند یآهن عمل م

(NADPH oxidase و )P53 (لهیفرم است خصوص به  )آن

 حدوا ریز انیو مهار ب ROS دیتول شیبا افزا ب،یبه ترت

گلوتامات به نام  /نیستیس پورتر یاز آنت یخاص

SLC7A11، مثبت آن هستند. به هم  یگرها میتنظ

و  کیولوژیزیف ندیافر نیفروپتوز با چند میتنظخوردن 

 تیسم ،یسرطان یها مانند مرگ سلول کیپاتولوژ

 ،یعصب لیتحل یها یماری(، بNeurotoxicity) ینورون

 یمنیو ا یو کبد یقلب یسکمیا ه،یحاد کل یینارسا

 (.81مرتبط دانسته شده است ) T یها سلول واسطه به

 
 :بحث

 یمرگ سلول ندیافر نیتر  شده  شناخته آپوپتوز

 لحاظ ازو  شده  میتنظ اریبس یندیااست. آپوپتوز فر

 تیاز اهم تیامر حکا نیکه ا شده است  حفاظت یتکامل

 ،ییایمیوشیو ب یشناس ختیر ازلحاظآن دارد.  یباال

سلول،  یدگیصورت چروک آپوپتوز به یها یژگیو

 قطعه ن،یکرومات ازحد شیبشدن غشا، تراکم  کولهیوز

 یاجسام آپوپتوز لیشدن هسته و در آخر تشک  قطعه 

ها و  نوع حذف سلول به سلول نی. اشود یم فیتوص

(. اسپرم 82) زند یرا م بیآس نیمجاور کمتر یها بافت

 که یدرصورتز است. آپوپتو به  محکوم فرض شیپطور  به

آپوپتوز  ندیاو وارد فر ریها پ اسپرم شتریلقاح رخ ندهد، ب

اسپرماتوژنز نرمال  کی یافراد بالغ، ط ضهی. در بشوند یم

. شوند یم یخود به خود هیدچار تجز ایزا یها سلول

 نیا %25-%75 ه،یتجز نیا یکه ط شده است  زده نیتخم

 (.83) روند یها از دست م سلول

 یمن عیدر ما ویداتیاسترس اکس افتنی شیافزا

 ویداتیکه استرس اکس کند یم شنهادیمردان نابارور پ

 یعملکرد یها تیو ظرف یدر اختالالت ساختار

 فایا یمختلف نقش مهم یها سمیمکان قیاسپرم از طر

با  ROS افتهی شیکه سطوح افزا تیواقع نی. اکند یم

 DNAاختالل در تعداد، تحرک، شکل و سالمت 

 تینقش پراهم نیا ی دهنده پرم مرتبط است نشاناس

 (.19،82است )

  نیبا پروتام ها ستونی% ه90-%95 وژنزیاسپرم یط

 نیکرومات شتریامر تراکم ب نیا جهی. نتشوند یم نیگزیجا

فظت و ااسپرم است که از آن در برابر نوکلئازها مح

اندک سر اسپرم  اریبس یآن را در فضا یرییگجاامکان 
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هم اشاره شد،  قبالًکه  ورطهمان(. 22) کند یفراهم م

پس از  نیجن تیفیلقاح و ک جهیبر نت نیکمبود پروتام

ICSI  اثرگذار است و احتماالً باعث تراکم زودرس

 جیبر نتا تواند یم مسئله نیکه ا گردد یاسپرم م نیکرومات

(. به نظر 84باشد ) رگذاریتأث یو حاملگ ینیالنه گز

لقاح پس از  جهیبر نت نید پروتامکمبو ریتأثکه  رسد یم

ICSI یو واکنش آکروزم یماسپر یاز پارامترها یحت 

 (.85است ) تر مهم

 ینوکلئازها افتد یآپوپتوز به راه م که یهنگام

(Nucleasesمختلف )بیکه باعث آس شوند یفعال م ی 

نوکلئازها به  نیا تی. فعالگردند یم DNAگسترده به 

 DNAبه  دنیرس بیها باعث آسROSهمراه حمله 

 یبند در صورت بسته ن،ی. عالوه بر اشود یاسپرم م

 ن،یپروتام کمبود ی جهیدرنتاسپرم  نینامناسب کرومات

 یو نوکلئاز یا ROS حمله شتریدر معرض ب نیکرومات

(. 19،82) گردد یم یشتریب بیو مستعد آس ردیگ یقرار م

ها  سلول ریعملکرد و تکث که آنجا از گر،یاز طرف د

در  DNAبه  دیشد بیاست، آس DNA سالمت  بهسته واب

 تواند یخود م ن،یو کمبود پروتام ROS یباال تیاثر فعال

 نیا از(. 19القا جهش منجر گردد ) ایو  یمرگ سلول به

و  DNA بیآس نیگرفت که ب جهیبتوان نت دیشا رو 

 برقرار است. دوطرفه ی رابطه کیآپوپتوز 

مرگ  یاز حضور نوع یحاک ریاخ شواهد

نر و  یایزا یها در سلول یبه نام اتوفاژ گرید یسلول

 کیسلول  یعاد طیدر شرا یاسپرم هستند. اتوفاژ

القا  که  یصورت دراما ؛ شود یبقا محسوب م سمیمکان

باعث مرگ سلول  افتد،یآن در سلول اتفاق ب حد از  شیب

 قطعه  قطعه وو چون به فعال شدن کاسپازها  گردد یم

 ینوع دوم مرگ سلول عنوان  بهندارد  ازین DNAشدن  

در  یاتوفاژ تیاز اهم ری. گزارشات اخشود یشناخته م

. دهند ینر و اسپرماتوژنز خبر م یایزا یها سلول نیتکو

و  ینشان داده است که گرما باعث القا اتوفاژ یا مطالعه

در  دو نیو ا شود یموش م ایزا یها آپوپتوز در سلول

که منجر به  کنند یعمل م یا گونه  به گر،یکدی یراستا

 نیاسپرماتوژنز گردند. همچن بیو تخر یالقاء مرگ سلول

شبه  یها ستمیس و Atg7 مطالعه مشخص کرد که نیا

حرارت  واسطه به یهمراه آن در القا اتوفاژ یتنیکوئیوبی

اسپرم  یبر رو گرید یا (. در مطالعه74هستند ) ریدرگ

 یهنگام نگهدارکه  دندیرس جهینت نیبه ا ققاناسب مح

  یاتوفاژ گراد، یدرجه سانت 4 یدر دما انیاسپرم نر

 گزارش  طیشرا نیرا در ا LC3و حضور  شود یفعال م

 (.86کردند )

و احتماالً  Atg7اند که  دانشمندان مشخص کرده

آکروزوم در موش،  وژنزیدر ب ،یاتوفاژ نیکل ماش

ز آمده ا یها کولیهستند و در انتقال و ادغام وز یاتیح

 آکروزوم نقش  یریگ شکل منظور به یدستگاه گلژ

 یرهایدر مس ینقش اتوفاژ نی(. همچن76دارند )

 گرفته قرار یبررس مورد ایزا یها در سلول یفسفاتاز

 یواحدها ریزاز  یکیاست که  شده  دادهاست و نشان 

 LC3و  Ppp1r36به نام  1فسفاتاز  نیپروتئ یمیتنظ

اسپرماتوژنز،  یط (LC3IIفرم فعال آن،  خصوص به)

 یا در مطالعه ،نیدارند. عالوه بر ا یمشابه انیب یالگوها

در  یشد که اتوفاژ انیموضوع پرداخته است، ب نیکه به ا

مثبت قرار  میتحت تنظ ضه،یپس از تولد، در ب 21روز 

 یاز نقش احتمال یحاک تواند یم مسئله نیو ا ردیگ یم

محققان  نی. اموج اسپرماتوژنز باشد نیدر اول یاتوفاژ

باعث  ،ییفقر غذا نیح Ppp1r36نشان دادند که 

 جینتا نی. همچنگردد یاتوفاگوزوم م لیدر تشک شرفتیپ

از  یکیبا  یمیتنظ واحد ریز نیکه ا دهد یها نشان م آن

مرتبط است. با  Atg16Lبه نام  یاتوفاژ نیماش یاجزا

 در Ppp1r36گرفتند که  جهیها نت آن ها افتهی نیتوجه به ا

(. 87) کند یم فایاسپرماتوژنز نقش ا یط یاتوفاژ شیافزا

 نیشده است که ماش  نشان داده یتازگ  به ،نیعالوه بر ا

و  یمرتبط با اتوفاژ یها نیپروتئ ،یاتوفاژ یمولکول

باالدست آن، در اسپرماتوزوا انسان حضور  یگرها میتنظ

 ایو  یساز فعال زمطالعه پس ا نیو عملکرد دارند. در ا

 یها نیپروتئ انیب یدر الگو یراتییتغ یاتوفاژ ریار مسمه

گر نشان تواند یم مسئله نیشد که ا دهید ییایتوکندریم

در  یتوفاژیبه نام م یاز اتوفاژ ینوع خاص یمینقش تنظ

آن  یو همکار یمان عملکرد اسپرم همانند تحرک و زنده
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تمام  نیکه ا رسد ی(. البته به نظر م65با آپوپتوز باشد )

و اسپرم  ایزا یها در سلول ینباشد که اتوفاژ یلکردعم

روشن شدن موضوع به مطالعات  یو برا دهند یانجام م

 است. ازین یشتریب

مرگ وابسته به آهن و  ینوع فروپتوز

مستقل از کاسپاز است که در سال  یدیپیل ونیداسیپراکس

(. 73شد ) یتوسط دکتر برنت استاکول نام گذار 2012

 ونیگلوتات میمهم قروپتوز آنز یرهاگ میاز تنظ یکی

در  یاصل یها میاز آنز یکیاست که  دازیپراکس

(. 81) باشد یم دهایپیل ونیداسیاز پراکس یریجلوگ

 یها فرم mRNA انیاند که ب محققان نشان داده

 ی، ط4 دازیپراکس ونیگلوتات یا و هسته ییایتوکندریم

 نیهمچن دارد. یتوجه  قابل شیافزا ضهیاسپرماتوژنز در ب

ها ژن  که در آن ینر یها است که موش شده  گزارش

در  ی، دچار نابارورشده  حذف، 4 دازیپراکس ونیگلوتات

(. 88) گردند یاسپرم م یتوکندریم یب ساختاریاثر آس

که در  شده است  عنوان گرید یا در مطالعه نیهمچن

نقص در  زین یگوآستنوزواسپرمیاسپرم مردان نابارور ال

(. 89است ) شده  مشاهده 4 دازیپراکس ونیاتگلوت انیب

محققان القا فروپتوز را در پاسخ  یتازگ به ،نیعالوه بر ا

 (.90اند ) موش نشان داده ضهیدر بافت ب P53به 

 

 :یریگ جهینت
 منظور بهخود  یعیآپوپتوز در حد طب رخداد

اسپرماتوژنز موفق الزم است. بروز نقص در  کیبه  یابیدست

حذف  وبیمع یها که اسپرم شود یعث مبا ندیافر نیا

 تواند یامر م نی. اداشته باشند حضور یمن عینشوند و در ما

 که  ییآنجا ازدر مردان گردد.  یمنجر به کاهش بارور

خود  DNAدر  وبیمع یها اسپرم نیااز  یادیدرصد ز

افراد در  نینقص دارند، احتمال شکست در لقاح در ا

، ICSIمانند  یبارور کمک یها صورت استفاده از روش

 یراهکار درمان کیکه  رسد یبه نظر م جهیباال است. در نت

 DNAبا نقص  یآپوپتوز یها اسپرم ییافراد شناسا نیا یبرا

است. اگرچه به نظر  ها نآ یمن عیها از ما و حذف آن

در اسپرم، آپوپتوز  یمرگ سلول یاصل ریکه مس رسد یم

رابطه،  نیدر ا یولاشکال مرگ سل ریاز سا دیاست اما نبا

 یکه اتوفاژ رسد یمثال به نظر م یکرد. برا یپوش چشم

و  اتیآکروزوم، ح یریگ شکلمانند  یمتعدد یها نقش

در  دهید بیآس یها یتوکندریاسپرم، حذف م تحرک

و  ییاسترس گرما طیدر شرا ایزا یها اسپرم، حذف سلول

در  گراد یدرجه سانت 4 یاسپرم در دما یکمک به بقا

 مسئله نیروشن شدن ا ی. البته براکند یم یماتوژنز بازاسپر

مانند فروپتوز در  یاشکال مرگ سلول رینقش سا نیو همچن

 دان،مر یمربوط به نابارور کیپاتولوژ طیاسپرماتوژنز و شرا

 است. ازین نهیزم نیدر ا یشتریبه مطالعات ب

 

 :یو قدردان تشکر
مراتب تقدیر و تشکر خود را از  نویسندگان

و مسئوالن  یفناور  ستیزسنل محترم پژوهشکده پر

 .دارند یمابراز  انیپژوهشگاه رو یگرام
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Background and aims: Cell death is a scientific area which has drawn tremendous attention in 

recent years. Under normal physiological conditions, cells maintain this balance via different 

pathways including, apoptosis, autophagy, endoplasmic reticulum response and etc. The smallest 

defect in preservation of this balance may result in diseases such as infertility. Since, etiology of 

many cases of infertility is unknown; scientists have tried to achieve a better understanding of 

cellular and molecular mechanisms underlying production and death of male gametes, in an 

effort to overcome this complication. 

Methods: For this review, all relevant information was collected via databases such as PubMed 

and Google Scholar during the period 1998-2016. 

Results: Cell death phenomenon appears to be a permanent feature in the testis and during early 

embryo development. Recently, three cell death pathways; apoptosis, autophagy and ferroptosis 

are known to be involved in physiological and pathological phenomena. 

Conclusion: Conducting more investigations and paying more attention to different mechanisms 

of cell death in testis and sperm could lead to impressive improvement in understanding etiology 

of male infertility. 
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