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 مقدمه:
 دآینفر کی( Spermatogenesisاسپرماتوژنز )

 یبرا زیو تما یسلول ماتیتقس :هماهنگ شامل اریبس

 های سلولاز  دیه هاپلوئمردان یایزا های سلول دیتول

است. اسپرماتوژنز پستانداران را  دیپلوئیساز د شیپ

 وزیو پس از م وزیم وز،یبه مراحل قبل از م توان یم

 یاسپرماتوگون وز،ینمود. در مرحله قبل از م میتقس

 هیاول تیبه اسپرماتوس توزیم میپس از تقس دیپلوئید

 تیاتوساسپرم وزیم میدو تقس قی. از طرابدی یم زیتما

و در  دیرا تول دیگرد هاپلوئ دیچهار اسپرمات ه،یاول

 دیاسپرمات یکیمورفولوژ راتیی، تغوزیمرحله پس از م

 تیدرنهاو  لیطو دیاسپرمات دیگرد منجر به تول

(. 1شماره  ری( )تصو1) شود یمبالغ  یاسپرماتوزوا

در  زیآپوپتوز ن ای ایسلول زا یعیمرگ طب عالوه به

که نقش  دهد یرخ م ندیفرآ نیا یط ها یاسپرماتوگون

 ندیفرآ نیدارد. ا ضهیو بلوغ اسپرم در ب دیدر تول یمهم

 ،ییایمیمتعدد مانند مواد ش هایتوسط فاکتور تواند یم

دچار  رهیتستسترون، گرما اشعه و غ ای نیوپگنادوتر

باعث سرکوب  ضهیب یسطح دما شیتداخل گردد. افزا

 چکیده:
 ایه  اسپرمها به  یاسپرماتوگون زیاست که در تما دهيچياز مراحل پ یسر کیاسپرماتوژنز شامل  زمينه و هدف:

قرار  ییتنش گرما :ازجملهعوامل مختلف  تأثيرممکن است تحت  یاسپرماتوگون نیبالغ دخالت دارد. روند تکو
کامل از  طور  به توان  می سختی  بهگردد.  یبارور یبر رو یمنف تأثير درنتيجهاسپرم و  تيفيو باعث کاهش ک رديگ

 یري( جلوگیکیولوژیزيپاتوف طیتا شرا زیست  محيطل، شغ ،یزندگ وهي)از ش ضهيب سهيک یدما دهنده  افزایشعوامل 
 یاسپرم زنده و کارا جهت حفظ بارور ديتول نيجهت تضم یادیز تياز اهم ضهيحرارت ب ميتنظ ن،یبنابرا ؛کرد

چند دهه گذشته به اثرات نامطلوب حرارت بر روند  یدر ط شده  انجاماز مطالعات  یبرخوردار است. تعداد
 کليس یبه اثرات گرما بر رو ،یبررس نیمتنوع پستانداران پرداخته است. در ا های  هگوناسپرماتوژنز در 

 ليدخ یاحتمال سميگرفتن در معرض گرما و مکان قرار  به ایزا های  سلول یپاسخ مولکول نياسپرماتوژنز و همچن
 است. شده  پرداخته یو اتوفاژ DNA بيآپوپتوز، آس :از حرارت، شامل یناش ایزا های  سلول بيسدر آ

و با کمک  PubMedداده   گاهی، از پا6172تا  7991 یها  سال نيمطالعه مقاالت مربوط ب نیدر ا :یبررس روش
 قرار گرفت. استفاده مورداستخراج شد و  Google Scholar یموتور جستجو

. کند  می فایه اموجودات زند توليدمثلچرخه  نيو همچن یایزا های  سلولدر توسعه  یدما نقش مهم :ها  افتهی
 شود  می یتناسل یکه منجر به استرس حرارت شده ضهيب یدما شیباعث افزا ضهيب سهيحرارت ک ميعدم تنظ کنيل
 است. آور  زیاناسپرماتوژنز  یاختالل برا نیا و
  فتشريباعث پ تواند  یو اسپرم م ضهيگرما بر ب تأثيرمختلف  یها  سميبه مکان شتريو توجه ب یبررس :یريگ جهينت

 مردان گردد. ینابارور یولوژيات نهيدر زم یريچشمگ
 

 .حرارت شیافزا ،یاسپرماتوژنز، نابارور ،ییاسترس گرما کليدی: یها واژه

https://orcid.org/0000-0001-9954-964X
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 ازجملهتانداران مختلف پس های اسپرماتوژنز در گونه

  روز در موش و 53 ندیآفر نی(. ا2) شود یانسان م

 یو در طول زندگ کشد یمروز در انسان طول  53

مداوم اسپرم در مردان ادامه  نیتأماز  نانیجهت اطم

بلوغ  ،یاسپرم انسان های سلول که  یحال در. ابدی یم

. کنند یمروز کامل  12خود را در حدود  یمیدیدیاپ

از  یکی( Blood-testis barrier) یضویب -یسد خون

در بدن پستانداران  یبافت یموانع خون نیمحدودتر

توسط اتصاالت  شده جادیاساختار  نیاست. ا

و  یا هیپا کیاکتوپالسم م،)اتصاالت محک یاختصاص

 یسلول انیاتصاالت دسموزوم(، با محدود کردن جر

 کی ،یسأبه قسمت ر یسرتول های سلولمواد از عرض 

 یوزیپس م یدهایاسپرمات نیتکو یمناسب برا طیمح

. کند یمساز را فراهم  یلوله من ومیتلیاپ یأسدر قسمت ر

و  ازالرا به دو بخش ب ساز  اسپرملوله  ومیتلیسد، اپ نیا

 (.5) کند یم میتقس کالیاپ

 

 
وین اسپرم را نشان سرتولی و تک های سلولبين  ارتباطکه  ساز اسپرمتصویری از مقطع لوله  :1 تصویر شماره

 (4) کنند یمپيشروی  ساز اسپرمبه سمت حفره لوله  ها آن، ها اسپرمبا بلوغ  زمان هم. دهد یم

 

 در  کالیکه در بخش اپ یاصل دادیرو سه

( رخ Spermatocytogenesis) توژنزیطول اسپرماتوس

 شنیو اسپرم وژنزی، اسپرمIIو  I وزیم :، شاملدهد یم

(Spermiationپ .)از مراحل  هیاول تیاسپرماتوس تشرفی

و  هیثانو تیبه اسپرماتوس پلوتن،یتن و د ی، پاکگوتنیز

به  هیگرد اول دیاسپرمات شدر ،دیهاپلوئ دیسپس اسپرمات

 وژنزیاسپرم ندیو به دنبال آن تحت فرآ لیطو دیاسپرمات

و  ابندی یم زیفشرده تما کامالً نیبه شکل اسپرم با کرومات
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 یلوغ و متعاقب آن آزادساز)ب شنیاسپرم تیدرنها

. دهد یم( رخ ساز  اسپرم یها لولهاسپرماتوزوآ به لومن 

چرخه  شرفتیز و پیو تما یاسپرماتوگون دیتجد یول

خارج از  تیلپتوتن اسپرماتوس یتا مرحله پر یسلول

BTB (.5) شود یمانجام  ومیتلیو در بخش بازال اپ 

 ندیکه در آن فرآ ضهیپستانداران، ب شتریب در

( و Scrotum) ضهیب سهی، در کدهد یماسپرماتوژنز رخ 

 نیتکو یدر ط ضهیخارج حفره بدن قرار دارد. اگر ب

 یدر معرض دما ابد،ینزول  ضهیب سهینتواند به داخل ک

قرار خواهد  یجنس های سلولباال و از دست دادن 

در  یا ضهیب یدما یعی(. در حالت طب3گرفت )

بدن  یداخل یاز دما ادگر سانتیدرجه  2تا  1اسکروتوم 

 یبر رو تواند یم یا ضهیب یدما شیکمتر بوده و افزا

 راتییتغ وجود  نیا بابگذارد.  ریتأثاسپرماتوژنز  ندیفرآ

 شتریب ضهیباعث شده است که ب یدر سبک زندگ ریاخ

 طی. قرار گرفتن در معرض محردیدر معرض گرما قرار گ

(، عادات یرگ ختهیرگرم )نانوا، جوشکار، کارگران  یشغل

 ،یمدت طوالن یبرا نیبدون تحرک، سفر در ماش یکار

 میتنظ توانند یم عوامل نیتنگ، همه ا یها لباس دنیپوش

 شیو منجر به افزا را مختل کنند ضهیب سهیداخل ک یدما

توسط چند  ضهیحرارت ب می(. تنظ6،5شود ) ضهیب یدما

 یمانند پوست نازک با حداقل چرب ضه،یب سهیک یژگیو

اندک انجام  یمو عیغدد عرق متراکم و توز ،یوسترپیز

 هیدر ناح یعضالت و عروق خون نی. همچنشود یم

 فایا ضهیدرجه حرارت ب میدر تنظ ینقش مهم یتناسل

به حداکثر رساندن از دست دادن حرارت،  ی. براکند یم

( که Cremaster muscleعضله کرماستر ) چهیدو ماه

 کایو عضله تون کرده را احاطه کیو طناب اسپرمات ضهیب

 ضهیب سهیک رپوستیز( که در Tunica dartosدارتوس )

نسبت به بدن را  ضه،یب سهیک تیاست، موقع گرفته قرار

و فعال  ضهیاتساع عروق ب ن،ی. عالوه بر اکنند یم میتنظ

شدن غدد عرق باعث از دست دادن حرارت در زمان 

  نیهمچن ضهی. بشود یم ضهیدرجه حرارت ب شیزااف

 میرا تنظ ضهیب یدما counter-current سمیمکان قیز طرا

انتقال حرارت از خون  یا ضهیب دیو ور انی. شرکند یم

را  دیور یبه خون سرد خروج انیشر یگرم ورود

که  کند یم نیتبادل حرارت تضم نی. اکنند یم لیتسه

حرارت خون  که  یحال درشده،  ضهیخون سرد، وارد ب

منتشر  ضهیب سهیت نازک کاز طرق پوس دیگرم شده ور

 (.1خواهد شد )

 سهیک نیتکو کهباورند  نیبر ا پژوهشگران

اسپرماتوژنز،  ،جهت نییپا یبه دماها ازین لیبه دل ضهیب

به حداقل رساندن جهش در  ایاسپرم  یساز رهیذخ

DNA از  نظر  صرف. (8،9) باشد یم ایزا های سلول

ارج از در خ میدیدیو اپ ضهیمحل ب یبرا یتکامل لیدل

 ضهیبا ب تانداراندر پس ضهیدما در ب شیبدن، افزا

اسپرم، کاهش  یمنجر به کاهش خروج یخارج

 نسبت اسپرماتوزوآ با شیتحرک اسپرم و افزا

 نی. چنگردد یم یانزال عیدر ما یعیرطبیغ یمورفولوژ

 یموضع یمنبع حرارت کیکه  یزمان توان یمرا  یاثرات

شده،  قیعا ضهیب سهیک :ازجملهدر تماس است،  ضهیبا ب

 ای( سمیدیپتورکیدرون حفره بدن )همانند کر ضهیب

 یها طیمح ایدرجه حرارت بدن به علت تب و  شیافزا

 شتریکه ب ایرده زا های سلولمشاهده نمود.  یحرارت

و  تیاسپرماتوس :هستند شامل ضهیدر ب ها بیآس نیمستعد ا

 زین B یها یاسپرماتوگون اگرچهبوده،  دیاسپرمات

(. 2شماره  ری( )تصو11شوند ) بیدچار آس توانند یم

 ای)مانند تب باال( و  یدرون لیبه دال ایحرارت، 

باعث کاهش غلظت اسپرم،  ،یرونیب یها محرک

 یتعداد اسپرم با مورفولوژ و کاهشاختالل در تحرک 

ارتباط سالمت  ی(. گزارشات بر رو11) شود یم یعیطب

درجه  شیافزانشان داد که  یمردان و بارور یشغل

 دیشد یگرما سم،یدیپتورکیاز کر یناش ضهیحرارت ب

قرار گرفتن  ایدر تابستان، تب بدن، لباس تنگ، سونا و 

 تواند یم یباال در طول مواجهه شغل یدر معرض دما

(. مطالعات 12شود )باعث اختالل در اسپرماتوژنز 

Shefi یمن عیما تیفیو همکاران نشان داد که کاهش ک 

( Hyperthermiaگرما ) شیافزا یر سمبه علت اث

 ریپذ برگشت از مردان نابارور، یممکن است در برخ

 یدر مورد سالمت بارور یادیز گزارشات (.15باشد )
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 کارگران مواجه با درجه حرارت باال وجود دارد، 

 یها اسپرماز  یباال وعیمثال، محققان، ش طور  به

 کیکارگران صنعت سرام انیرا در م یکیپاتولوژ

 یحاک یادیز ارشاتگز نی(. همچن12مشاهده کردند )

 یکسریممکن است باعث  یجوشکار کهاز آن است 

و عملکرد  یاثرات سوء بر تحرک، مورفولوژ

اگر غلظت اسپرم  یاسپرم داشته باشد، حت کیولوژیزیف

 (.11باشد ) یعیدر محدوده طب

 

 

 رت در انسانروند اسپرماتوژنز و مراحل حساس به حرا :2 تصویر شماره

هر دو سلول زایا و سرتولی  ساالنبزرگچگونه یک مقدار کم افزایش حرارت، قادر به القای آپوپتوز است، هنوز مبهم است. در  نکهیا
 .(05) باشد  یممثل تغییر بیان پروتئین شوک حرارتی  ییها  نیپروتئتغییر بیان  :که شامل دهند یمنسبت به حرارت واکنش نشان 
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 ی:روش بررس
به مقاالت مرتبط به موضوع  یابیدست منظور  به

و  PubMedداده  گاهیحاضر، از پا یمقاله مرور

استفاده  Google Scholarموتور جستجوگر  نیهمچن

اسپرم، استرس  یها  واژه دیکلشد. جستجو با استفاده از 

 ،یآپوپتوز، اتوفاژ ،یمرگ سلول ،ینابارور ،ییگرما

 ی. بازه زمانفتورت گرو اسپرماتوژنز ص DNA بیآس

 یها  سال نیب استفاده موردو  شده  استخراجمقاالت 

 بود. 2116 یال 1995

 

 :ها  افتهی
وجود  یا ضهیب یدر رابطه با گرما جیرا بیدو آس

 سم،یدیپتورکری. در کرکوسلیو وار سمیدیپتورکیدارد؛ کر

 یجا  بهممکن است  ضهیهر دو ب ای کیمتفاوت،  لیبه دال

کانال  ای یدرون حفره شکم ضه،یب سهیخل کنزول به دا

در زمان  معموالًنزول در انسان  نیکه ا بمانند یباق یمغابن

 یخوب  به سمیدیپتوری(. عوارض کر16) افتد یم تفاقتولد ا

 یدر دوران کودک ضهیاست. اختالل در نزول ب شده  ثابت

 دیکاهش تول خصوص  به ضه،یمنجر به کاهش عملکرد ب

 (.15،18) شود یم یلوغ و ناباروراسپرم در سن ب

بر روند  سمیدیپتورکیکر ریتأث ،یدر مطالعات قبل

 اثر  یبو دوران قبل از بلوغ  یاسپرماتوژنز در دوره نوزاد

 ضهیب اصالح یجراح که  یطور  به ،شد یمدر نظر گرفته 

 یهر سن ی( براOrchidopexy) یدوپکسیارک ای یشکم

سپرماتوژنز کارآمد به قبل از شروع بلوغ و شروع روند ا

 نیکه ا دهد یمنشان  ریمشاهدات اخ ی، ولآمد یمنظر 

 به تواند یم یحفره شکم یو دما نادرست است هینظر

 یادیبن های سلولاز  یتعداد یتوجه  قابل طور 

 یتمام اسپرم در زندگ دیتول یبرا ازین مورد یاسپرماتوگون

 رسد یمنظر  به .قرار دهند ریتأثاز بلوغ تحت  لیرا ق ندهیآ

 یادیبن های سلولتعداد  نیرابطه معکوس ب کیکه 

که در آن  یو سن ضهیب یوپسیدر ب ایزا های سلول

از  (. پس13،19دارد )، وجود شده  انجام یدوپکسیارک

 رد،یبگ یجا ضهیب سهیزودتر داخل ک ضهیتولد، هر چه ب

بهتر است.  سالگبزر کیشانس اسپرماتوژنز کامل در 

از عروق  یادیتعداد ز یسیلت اتساع واربه ع کوسلیوار

که  باشد یمقرار دارد،  ضهیب سهیکه درون ک یدیخون ور

از  یکیخون در ارتباط است.  انیجر شیبا افزا معموالً

استرس  شیافزا برآن، عالوه  یکیولوژیزیف عواقب

درجه حرارت  شی(، افزاOxidative stress) ویداتیاکس

 در اسپرماتوژنز اختالل  جهیو درنت ضهیب یموضع

باعث  ضهیب سهیحرارت ک می(. عدم تنظ13) باشد یم

 یکه منجر به استرس حرارت شده ضهیب یدما شیافزا

 آور  انیزاسپرماتوژنز  یاختالل برا نی. اشود یم یتناسل

 (.21) باشد یماسپرم  تیفیآن کاهش ک جهیاست و نت

 یکه پارامترها اند داشتهاذعان  نیشیمطالعات پ

اسپرم در  یغلظت، تحرک و مورفولوژ ازجمله یاسپرم

بوده  ریتأثتحت  شدت  به کوسلیوار مبتال بهافراد نابارور 

پارامترها نسبت به افراد بارور  نیا تیفیکو با کاهش 

اسپرم و  DNA بیسطح آس عالوه به(. 21مواجه هستند )

 یدار یمعن طور  بهافراد نابارور  نیدر ا ویداتیاسترس اکس

راستا  نی(. در ا22افراد بارور بوده است ) باالتر از

 یکوسلکتومیعمل وار که اند دادهمطالعات نشان 

(Varicocelectomy )باعث  یدار یمعن طور به تواند یم

مبتال در افراد  DNA بیو آس یاسپرم یبهبود پارامترها

و  Tavalaee جینتا نی(. همچن25شود ) کوسلیوار به

شدن  قطعه  قطعهاسپرم، د که غلظت دنهمکاران نشان دا

DNAپس از عمل  و،یداتیو استرس اکس نی، نقص پروتام

(. 21) ابدی یمبهبود  یدار یمعن طور  به ،یکوسلکتومیوار

به  یا ضهیب یایزا های سلولو  یمیدیدیاپ یها اسپرم

 حاصل ی(. اسپرماتوزوآ21حساس هستند ) ییاسترس گرما

باال،  یدر معرض دما یها موش یاسپرم های سلولاز 

 دهید  بیآس DNA یدستخوش آپوپتوز شده و دارا

داخل  درلقاح  تیامر، منجر به کاهش ظرف نیهستند که ا

 (.23-25است )شده  یشگاهیآزما طیبدن و در شرا



 همکاران مرضیه توالئی و                                                                                    بر روند اسپرماتوژنز ییاسترس گرما ریتأث

005 

توسط آپوپتوز پس از  ایزا های سلولز دست دادن ا

 یداخل ریمس قیممکن است از طر ضه،یب ییاسترس گرما

(Intrinsic )یرونیب ای (Extrinsic رخ )ای. حوادث دهد یم 

در معرض  یایزا های سلولکه در  یمولکول یمارکرها

 Baxاز  اند عبارت ندیآ یم به وجود ییتنش گرما

، C توکرومی)ضد آپوپتوز(، س Bcl-2)پروآپوپتوز(، 

(. 28توسط حرارت ) شده القا یفاکتورها گریکاسپازها و د

استرس اسپرم در معرض  های سلولبه  بیشدت آس

قرار گرفتن در  زمان  مدتبا شدت، فرکانس و  ییگرما

آپوپتوز در  زانی(. م29معرض حرارت متفاوت است )

شدت و مدت تنش گرما قرار  ریتأثتحت  ز،ین ایسلول زا

 (.28) ردیگ یم

Kong انیب، همکاران و Cdc2  وcyclin B1 

که تصور  یاز کنترل چرخه سلول یدیکل یها مؤلفه)

 ضهی( در بکند یم فایدر گامتوژنز را ا یاساسنقش  شود یم

را مطالعه کردند و مشاهده کردند  سمیدیوکرپتورک یعیطب

و  Cdc2 یسیدر رونو یتوجه  قابل ریشکم تأث یکه دما

cyclin B1 یپاک) هیاول تیو اسپرماتوس یپرماتوگوندر اس 

باعث مسدود کردن  ی( نداشته است، ولپلوتنید -تن

 ،ی(. بر اساس مطالعات تجرب51) شود یمترجمه آن 

خطر  یشکم یدر دما شیاست که افزا شده  گزارش

، اما دهد  یم شیاسپرم را افزا یایزا های  سلولآپوپتوز در 

 نشان نی(. ا12است )آن همچنان ناشناخته  سمیمکان

  جادیکه قرار گرفتن در معرض گرما باعث ا دهد یم

 ایزا های سلولدر  ویداتیو استرس اکس یپوکسیپاسخ ه

  A1فاکتور  انیب شیآشکار افزا شده و با اعمال

 1 ژنازیاکس ی(، همHypoxia) یپوکسیه ییعامل القا

(Haem oxygenase 1گلوتات ،)1 دازیپراکس ونی 

(Glutathione peroxidase 1و گلوتات )اس -ونی- 

که  A (Gluta-thione-S-transferase-a) -ترنسفراز

، همراه کنند یم تیپوپتوز هدارا به سمت آ ایزا های سلول

 درروند ضهیب سهیک یاثرات سوء گرما (.51)است 

به همان  یرانسانیغدر پستانداران  ،یاسپرماتوژنز و بارور

 (.52هستند )اندازه آشکار 

 نیجهت تضم ضه،یبدن و ب نیاختالف دما ب حفظ

 ی، در زندگحال  نیا بااست.  یاتیح ،یعیاسپرم طب دیتول

 نیا تواند یم یو خارج یاز عوامل داخل یاریروزمره، بس

آن، خطر  موجب  بهاختالف درجه حرارت را کم کند، 

  آن با قرار گرفتن  راتییو تغ یعیرطبیغ سیاسپرماتوژنز

عوامل مولد  نی. اشود یممربوط  ضهیدر معرض حرارت ب

عوامل  ،یو رفتار یزندگ وهی، به شتوان یمرا  حرارت

 ینی( و عوامل بالیل خارج)عوام یطیمح  ستیزو  یشغل

  ( ی)عوامل داخل کیولوژیزیپاتوف طیاز شرا یناش

 (.1کرد ) یبند  گروه

 ییمسئول استرس گرما یو رفتار یزندگ وهیش

داغ و  یها  حمام، استفاده از دنیطرز لباس پوش ضه؛یب

، یو چاق یسوار  دوچرخه، تاپ  لپسونا، استفاده از 

 با  توانند یمکه  هستند ییها  وهیشعادات و  جهینت

 .(55-15،56) باشند رییتغ  قابلنه هاآگا یها  تالش

افراد در معرض حرارت قرار  که ییها شغل نیهمچن

از روز  یتوجه  قابلتا بخش  کهنیا خصوص  بهدارند، 

که مرد  یطیمح یباال یدما نیادامه داشته باشد و همچن

 از عوامل مسئول استرس تواند یم کند یم یدر آن زندگ

 در مردان باشد. ییگرما

 کیاز اختالل پاتولوژ یناش ضه،یب یدما شیافزا

اثرات سوء بر روند اسپرماتوژنز  تواند یمحرارت  میتنظ

و  سمیدیپتورکیکر :اختالالت شامل نیکند. ا لیتحم

و  باشد یم ضهیب یدما شیافزا جهیکه نت بوده کوسلیوار

ن در مردا یاز دست دادن بارور منجر بهممکن است 

 (.1شود )

 

 :بحث
باال،  یتوزیم تیفعال لیبه دل ایزا های  سلول

 نی(. در ب55هستند ) ییدر معرض استرس گرما شتریب

 در برابر حرارت  شتریکه ب یانواع ا،یزا های  سلول

و  pachytene) تیاسپرماتوس :هستند شامل ریپذ  بیآس

diplotene) در انسان و موش  هیگرد اول دیو اسپرمات

 یاساس یها  سمیمکان .(11،58،59) باشد  یم ییصحرا
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 شوند  یمرا متحمل  بیآس یجنس های  سلولکه با آن 

 بی، آسایسلول زا یآپوپتوز و اتوفاژ :از اند  عبارت

DNA سیناپسیتوقف س لیبه دل (Synapsisو تول )دی 

 (.1،2،52،59،11فعال ) ژنیاکس یها گونه

 گرفته قراردر معرض گرما  یدمیدیاپ یها اسپرم

. ردیگ یمقرار  ریتأثتحت  ایزا های سلولمتفاوت از 

ساعت در  12که به مدت  ییها موش یبر رو ها یبررس

درجه  56در معرض حرارت  یپ در  یپدو روز 

با گروه کنترل، تعداد  سهیقرار گرفتند، در مقا گراد سانتی

لقاح  تی، کاهش ظرفتر نییپا ضهیاسپرم کمتر، وزن ب

 یها اندازهبا  ییها موش دیو تول دناسپرم در داخل ب

موش حرارت  یمیدیدیرا نشان داد. اسپرم اپ تر کوچک

و  دایزونا پلوس هیاتصال کمتر به ال تیخاص یدارا دهید

اثرات ابتدا  نی. اباشد یمنفوذ کمتر به تخمک  تیظرف

 دهید رماهفته پس از قرار گرفتن در معرض گ 1در 

. در (25)شد  تر تهبرجس ازآن پسهفته  2و در  شد یم

 میدیدیاز دم اپ آمده دست  بهاسپرم  گر،ید یا  مطالعه

به  گراد سانتیدرجه  58تا  55موش در معرض حرارت )

تعداد مشابه اما  ی( دارایروز متوال 5ساعت در  8مدت 

 یمیدیدیاپ یها اسپرم نیا نیبود. همچن تر نییپاتحرک 

 شتریا بر ها آن که دهند یمرا نشان  ییغشا راتییتغ

 (.11مستعد آپوپتوز خواهد کرد )

در معرض  ضهیب قرار دادنپس از  یکوتاه مدت

کاهش  نی. ادهد  یمرخ  ضهیگرما، از دست دادن وزن ب

منسوب به از دست دادن  تواند یم ضهیدر وزن ب

 ضهیتوسط آپوپتوز باشد. اگرچه وزن ب ایزا های سلول

معرض  ممکن است تا چند هفته پس از قرار گرفتن در

کمتر از  ضهیب زن وحاال  این باگرما در موش بازگردد، 

زمان از تنش  گذشت با ضهی(. ب12قبل خواهد ماند )

 قدرنآ تواند یم، اسکار حال  نیا با. ابدی یمگرما بهبود 

وزن خود  ضهی. بابدیکامل بهبود ن طور  بهباشد که  قیعم

و  دهد یمرا پس از قرار گرفتن در معرض گرما از دست 

روز بعد به دست  11وزن خود را در حدود  آن از  پس

 تواند ینم شتریب ایروز  61 گذشت با یآورد، اما وزن حت

مطالعه با  کی(. در 3خود بازگردد ) یعیبه حالت طب

روز پس از مواجهه با  95 ضهیوزن ب ،یمشاهدات طوالن

پس از گذشت  یوزن کنترل بازگشت، ول %51 گرمابه

 (.15)کاهش را نشان داد  %31 هضیروز، وزن ب 182

 توان یمپس از تنش گرما را  ضهیدر وزن ب هیولکاهش ا

حساس به  یایزا های سلولبه آپوپتوز  یادیتا حد ز

سقوط دوم  کی، وجود حال  نیا باحرارت نسبت داد. 

 دهد یماحتمال را نشان  نیپس از حرارت ا ضهیدر وزن ب

توسط  یونو رشد اسپرماتوگ زیبر تما زیکه گرما ن

 حیتلق (.12،15) گذارد یم ریتأثنامعلوم  یها  سمیمکان

خرگوش با اسپرم در معرض حرارت باال در  یمصنوع

جنس ماده منجر به  یدر دستگاه تناسل ایو  شگاهیآزما

مطالعه پس از  کیو در  ینیاز النه گز شیکاهش بقا پ

 تواند یم نیهمچن دیشد ییشد. استرس گرما ینیالنه گز

 عالوه  به(. 11) اندازدیدر مردان را به خطر ب LHترشح 

تستوسترون  کهنشان داد  و همکاران Meteمطالعات 

 های سلولدر محافظت از  ینقش محور ،یضویداخل ب

؛ کند یم فایاز حرارت را ا یناش یمقابل مرگ سلول ایزا

در دوران قبل از بلوغ، به  ییموش صحرا ضهیب ن،یبنابرا

هورمون تستوسترون، ممکن  یتعلت عدم اثرات محافظ

 (.11) ردیگدما قرار  شیاثرات افزا ریتأثتحت  شتریباست 

اختالل در  یواضح است که هدف اصل حال  نیا با

 ضهیاسپرم در ب یایزا های سلول ،یمثل دیتولعملکرد 

 (.11) باشد یم

موش  ضهیدر ب یکروسکوپیم یها شیآزما

هضم پس از قرار گرفتن در معرض گرما،  ییصحرا

 یصاف و فضاها یاتساع شبکه آندوپالسم ،یتوکندریم

را نشان  دیو اسپرمات یگسترده در هر دو سلول سرتول

موش مانند  ضهیب کیسومات های سلول (.13) دهد یم

 ریتأثتحت  زین گیدیل های سلولو  یسرتول های سلول

خود را در  یو نقش محافظت گرفته قرار ییاسترس گرما

 از دست خواهد  ایزا های سلول نیتکو ایرشد 

از  متأثرمردانه، تنها نوع سلول  یایزا . سلول(16،15) داد

 ،ژهیو  به ضه،یب کیسومات های سلولبلکه  ست،یگرما ن

 یینسبت به استرس گرما گ،یدیو ل یسرتول های سلول

 یسرتول های سلول ی. عملکرد اصلدهند یمواکنش نشان 
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 میو تنظ نالیژرم های سلولاز  تیحما بیبه ترت گ،یدیو ل

مناسب توسعه  طیشرا نیتأمبوده، جهت  دوژنزیاستروئ

 نیدر عملکرد ا رییتغ هرگونه. باشد یم یجنس های سلول

 مؤثرمردان  ایزا های سلولممکن است بر توسعه  ها سلول

بعد  ضهیمتصل به آندروژن ب نیتئپرو دیباشد. کاهش تول

که گرما  دهد یمنشان  سمیدیپتورکیکر یتجرب یاز القا

 (.3) باشد یم یسرتول های سلولبر  یاثر منف کی یدارا

 یها مولکولاز  یبرخ انینشان داده است که ب ریاخ جینتا

 طیتوسط شرا یسرتول های سلولدر عملکرد  ریدرگ

 عنوان به(، 16،18) ردیگ یمقرار  ریتأثتحت  یگرمازدگ

است که  ینینابیب المنتیف ی( نوعCK) نیتوکراتیس ،نمونه

فقط در  ،یسلول سرتول زیمارکر تما کی عنوان  هب

در سن بلوغ  معمول طور  بهو  انینابالغ ب یسرتول های سلول

از خانواده  گروه ریز کی Ck-18 ی. از طرفرود یم نیاز ب

 های سلول زا ینشانگر عال کیاست که  نیتوکراتیس

است.  ساز اسپرم ومیتلیدر اپ افتهین زیتما اینابالغ و  یسرتول

 مونیم ضهینشان داد که در ب همکارانو  Zhangطالعات م

 CK-18 انیب سم،یدیپتورکیکر مبتال به( Rhesusرزوس )

 یسرتول های سلولدر  ینینابیب یها المنتیف گریو د

 تیفعال فامر مصادف با توق نیکه ا مشاهده شد

 یالقا ییدرجه حرارت بدن توانا نیاسپرماتوژنز بود، بنابرا

بالغ به مرحله نابالغ را داشته و  یسرتول یها سلولبازگشت 

 روند درخود را  یتینقش حما ها سلول نیا جهیدرنت

 (.19) دهند یماز دست  یعیاسپرماتوژنز طب

 گیدیل های سلولبود که  نیمقابل، اعتقاد بر ا در

 ریی، تغحال  این با(. 31) رندیگ ینمگرما قرار  ریتأثتحت 

 موش، پس از  ضهیدر ب گیدیل های سلول یمورفولوژ

به مدت  گراد سانتیدرجه  15 یمواجه با دما یروز متوال 6

 امکان  نیا ،نیبنابرا؛ (15،31شد )مشاهده  قهیدق 51

عملکرد  رییبا تغ ،غیرمستقیم طور بهگرما  هوجود دارد ک

 بیآس یجنس های سلولبه  ک،یسومات های سلول

 شیدرجه حرارت با افزا شیافزا نی(. همچن3) رساند می

 گزارشاسپرماتوژنز  شرفتیو پ تیاسپرماتوس زیتما زانیم

است. چرخه کاهش اسپرماتوژنز ممکن است به  شده 

، حال  این باشود.  نجراسپرم م یایزا های سلولاختالل در 

 کیاسپرماتوژن کلیزمان س لینقش حرارت در تعد هنوز

 ناشناخته است.

ل عمده با استفاده از مد طور بهمتعدد ) مطالعات

 های سلولآپوپتوز  یمولکول یها جنبه( سمیدیپتورکیکر

بخش  نی، در ااند کرده یپس از تنش گرما را بررس ایزا

 پرداخته خواهد شد. ها افتهی نیبه شرح ا

  یزیر  برنامه یمرگ سلول عنوان  به معموالً ،یاتوفاژ

مسئول مرگ  تواند یم نیو همچن شده  فیتوص IIنوع  شده

است که در آن  یندیفرآ ی(. اتوفاژ11باشد ) ایسلول زا

  نه ندیفرآ نی. اکند یمخود را هضم  یسلول خودش اجزا

سلول در  یاتیح یحفظ عملکردها یرا برا یمواد مغذ تنها

سلول  تواند یم نی، بلکه همچنکند یمفراهم  ییفقر غذا یط

 ،دهید  بیآس ایو  دیو زا یاضاف یها اندامکرا از 

مضر  یها سمیکروارگانیتاخورده و م هاشتبا  به یها نیپروتئ

ها تحت   در سلول تواند یم یاتوفاژ (.32بخشد ) ییرها

 ،یسکمیا بیمانند آس یمتفاوت زای استرس یها تیموقع

فقدان  ،یاندوپالسم ی استرس شبکه و،یداتیاسترس اکس

(. سه فرم 2فعال شود ) رهیو غ ییفاکتور رشد، استرس گرما

 ی واسطه  به یاست: اتوفاژ شده  یمعرف یاتوفاژ یاصل

( Micro-autophagy) یکرواتوفاژی(، مChaperonچاپرون )

؛ (5شماره  ری( )تصوMacro-autophagy) یو ماکرواتوفاژ

در  زوزومیانتقال مواد به ل ریمس رتفاوت د رغمیهر سه عل که

 ی لهیوس  به ها نیپروتئ یزوزومیل هیتجز یانیو پا یمراحل اصل

 نیدر زمان فعال شدن ا (.35) باشند یم مشابه دروالزهایه

( به شکل LC3B-I) 5سبک  رهیزنج یتوزولیشکل س ر،یمس

 نیو همچن افتهی رییتغ (LC3B-II)متصل به غشا 

. شود یمفعال  نیتیکوئیوبیکونژوگه شبه  ستمیس

باعث رشد مناسب اتوفاگوزوم ها  ،LC3B-II لیتشک

وگه کونژ ستمیاتوفاگوزوم ها توسط س یریگ  شکلو 

در  یاتوفاژ ندیهر دو نشانگر فرآ ن،یتیکوئیوبیشبه 

نشان همکاران و  Zhang( 2) شوند یمنظر گرفته 

 های و آپوپتوز را در سلول یدادند که گرما، اتوفاژ

القا  یهمکار برا عنوان  بهدو  نیو ا کند یفعال م ایاز

 بیو باعث تخر کنند یمرگ سلول عمل م

 (.2) شوند یاسپرماتوژنز م
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 انواع اتوفاژی :3 تصویر شماره

که با توجه  اند شده  ییشناسا( CMAچاپرون ) واسطه  بهسه نوع مختلف اتوفاژی شامل ماکرواتوفاژی، میکرواتوفاژی و اتوفاژی 
 (.51) ه لیزوزوم متفاوت هستندبو نحوه تحویل محموله  ها آنبه عملکردهای فیزیولوژیکی 

 

  یزیر  نام مرگ برنامهبا  ایسلول زا ند آپوپتوزیفرآ

 کیو همکاران،  Sakkas .شود یشناخته م زین Iنوع  شده

اسپرم انسان،  DNA بیآس جادیا ی نحوه ی درباره یتئور

( ارائه Abortive apoptosis« )فرار از آپوپتوز» هیتحت نظر

روند مرگ  در دیکه با هایی اسپرم هینظر نیکرد. طبق ا

صورت ناقص  ارج و بهروند خ نیاز ا ،شوندحذف  یسلول

  گریهمراه د تیآپوپتوز شده و درنها ندیدستخوش فرآ

 (.1شماره  ری( )تصو33حضور دارند ) یمن عمای در ها اسپرم
 

 
 فرآیند آپوپتوز :4 تصویر شماره

 کننده  میتنظ یها  گنالیس ؛گناد و اولین مرحله از اسپرماتوژنز توسط آپوپتوز شدید همراه است های  سلولطبیعی تکوین  طور  به
 عنوان  به "–"عالمت پیش برنده آپوپتوز و  عنوان  به "+"عالمت با  ها  آن ریتأثو  رنگ  اهیسزایا توسط فلش  های  سلولآپوپتوز 

در زیر انواع  قرمزرنگت. تغییرات ژنتیکی که در تنظیم آپوپتوز دخالت دارند، با فلش سا شده  دادهممانعت کننده آپوپتوز نشان 
 (.56) استرسم شده  ریتأثتحت  های  ولسل
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 سمیدیپتورکیالقاکننده کر های شیاز آزما یاریبس در

 ایزا های  سلولآپوپتوز در  شیافزا وانات،یح ضهیدر ب

 DNA بیآس منجر به احتماالًکه  است شده  دهید

 یو مشکالت نابارور ضهیو باعث کاهش وزن ب شود یم

آپوپتوز  ا،یزا های لسلوطول رشد  (. در35) گردد یمدر 

کارا  یایزا های سلول یعیجهت انتخاب طب یکیولوژیزیف

 (.38) باشد یم یضرور

 شافزای که اند نشان داده یاریبس محققان

 C° 3-1برای  فقط ضهیب ی سهیک یدما مدت  یطوالن

و کاهش  ایزا های باعث القا آپوپتوز در سلول تواند می

اسپرم  دیآمدن تول نییشود که منجر به پا ضهیب ی اندازه

 (.39) شود یاسپرم م افتهیشکل  رییتغ یو مورفولوژ

را  ینقش محور ا،یزا ها  سلولآپوپتوز با کنترل تعداد 

 های سلول% 31از  شی، بدرواقع. کند  یم فایا ضهیدر ب

دچار  تیدرنهااسپرماتوژنز  ندیدر طول فرآ یایزا

محدود به و  قیدق اریبس ند،یفرآ نیآپوپتوز خواهند شد. ا

(. عالوه 61است ) ساز  اسپرم یها  لوله یایزا های  سلول

 یتوپالسمیس یها  پل تی، گرما ممکن است ماهنآ بر

 عاتیما بیو بر ترک رییسلول را تغ یبقا یالزم برا

اثر گذاشته که مانع بلوغ مناسب  میدیدیموجود در دم اپ

آپوپتوز هم در موش و  شیبه افزا جهیدرنتاسپرم شده و 

 (.61،62کرد )هم انسان کمک خواهد 

 انیب شیدما و به دنبال آن، افزا شیافزا

 یشوک حرارت نیپروتئ هخانواد یو اعضا تنیکوئیوبی

(Heat shock proteins ،در موش )آن  دهنده  نشان

ممکن است در تمام موجودات  دست  نییپااثر  کهاست 

عضو  کی ضهیب یاختصاص HSPA2(. 65باشد ) ریفراگ

 یدر ط یچاپرون مولکول نیاست. ا HSP70انواده از خ

جزء از کمپلکس  کی عنوان  به ت،یاسپرماتوس وزیم

حضور  وژنزیو در طول مرحله بلوغ اسپرم یناپتونمیس

 کیاز  یبخش عنوان  به گر،ید ی(. از سو61دارد )

به  ها  سلولتکامل،  یدر ط یذات یحفاظت سمیمکان

و  ها  نیپروتئ شتریبتوقف سنتز  قیاز طر ییاسترس گرما

 پاسخ  ییالقا دیتول یانحراف تمام منابع موجود برا

انجام  منظور  به ها  نیپروتئ نی(. ا61،63) دهند  یم

 گومریال لیبه تشک لی، تمامؤثر طور  بهخود  فیوظا

از  یریو جلوگ ها  نیپروتئ به اتصال با ها (. آن66دارند )

را  ها  سلول، ها  آننادرست  یخوردگ  چیپو  تیماه رییتغ

 بهالقا،  زانی. مکند  یممحافظت  ییاز استرس گرما

و مدت قرار گرفتن در معرض حرارت وابسته  شدت 

قرار  زمان  مدتاست و هرچه درجه حرارت، باالتر و 

از  یشتریباشد، مقدار ب شتریگرفتن در معرض حرارت، ب

 ها  سلولمحافظت از  یبرا یشوک حرارت یها  نیپروتئ

عملکرد مهم آن در تداوم تجمع  لی. به دلشود  یم دیتول

حفاظت از سلول  نیو همچن ها  نیپروتئ حیو انتقال صح

 یشوک حرارت یها  نیپروتئ ،یرجخا یها  تنشدر برابر 

 یبه اسپرم بالغ سالم ضرور تیرشد اسپرماتوس یبرا

 یبا بلوغ، عملکرد و بارور نیپروتئ نی(. وجود ا1است )

در  نیپروتئ نیا انیعدم ب ایرد. کاهش اسپرم ارتباط دا

 یدییمانند آنوپلو ،یوزیم یها  نقصبا  وزیمرحله م

اسپرم(  نییپا عداد)ت یگوزواسپرمیها(، ال یزومی)اغلب د

)عدم اسپرم در انزال( همراه خواهد بود.  یو آزواسپرم

 وژنز،یاسپرم ییدر فاز نها نیپروتئ نیا انیهرگونه نقص در ب

عدم حذف  لیشده و به دل DNA بیآس منجر به

 ن،یپروتئ نینامناسب ا یمورفولوژ جادیا ،یتوپالسمیس

 (.65) شود یماتصال به تخمک و لقاح دچار شکست 

 یایدفع بقا ندیدو فرآ وژنز،یطول اسپرم رد

 لیکه باعث تسه پالسما یغشا یو بازساز یتوپالسمیس

 دایزونا پلوس هیمتصل شونده به ال یها تیسا یریگ شکل

؛ محافظت شوند HSPA2، ممکن است توسط شوند یم

 HspA2 انیکه موفق به ب در اسپرم نابالغ انسان نیبنابرا

اتصال  ییو عدم توانا یتوپالسمینشده است، احتباس س

و همکاران  Lima(. 68دارد )وجود  دایزونا پلوس هیبه ال

را در  HSPA2ژن  انیب زانیبار م نینخست یبرا

 یماریو ارتباط آن با ب نوجوانان یاسپرماتوزوا

 کهمطالعه نشان داد  نیرا گزارش کرد. ا کوسلیوار

 مبتال بهدر اسپرم نوجوانان  HSPA2 ژن انیسطح ب

 یتوجه  قابل طور  به یگوزواسپرمیو ال کوسلیوار
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ژن در نوجوانان سالم و نوجوانان  انیاز سطح ب تر نییپا

 (.69) باشد یماسپرم  یعیبا غلظت طب کوسلیوار مبتال به

از آن  یو همکاران، حاک Motieiگزارشات 

  یتوجه  قابل طور  به نیپروتئ نیا انیاست که سطح ب

اسپرم در هر دو افراد بارور  یابی  تیظرف ندیبه دنبال فرآ

 HSPA2نابجا  انیب ن،یبنابرا؛ ابدی یم شینابارور افزاو 

و  یابی  تیظرف یندهایدر فرآ یممکن است نقش مهم

، نو همکارا Afiyani(. مطالعات 51کند ) فایلقاح ا

 کوسلیوار یدر مدل رت ها HSPA2 نیپروتئ یابیارز

 ییاسترس گرما ریتأث یلکولوم سمیمکان ناختش هدف با

 ضهیدر ب نیپروتئ نیا دیتول کهبر اسپرماتوژنز، نشان داد 

(. 61) ابدی یمکاهش  کوسلیوار یها موش دهید  بیآس

 HSPA2 ینسب انیکاهش ب دهدهن  نشان ها شیآزما جینتا

مزمن در افراد  یدما شیاز افزا یناش احتماالًاست که 

استرس با استفاده از  نی. حذف اباشد یم یکوسلیوار

 تا شدن جهیدرنتو  HSPA2 انیب ،یکوسلکتومیوار

در روند اسپرماتوژنز را  ریدرگ یها نیپروتئ مناسب

 یاه نیپروتئتاشدن مناسب  نیبنابرا؛ دهد یم شیافزا

 یبند بستهدر روند اسپرماتوژنز، باعث بهبود  ریدرگ

DNA که  و تحرک اسپرم شده یمورفولوژ نیو همچن

 یبند بستهدر بهبود  غیرمستقیم طور  بهممکن است 

DNA  و  یمورفولوژ نیو همچن داشته باشند یمؤثرنقش

 قطعه  قطعهباعث کاهش  احتماالًتحرک بهتر اسپرم و 

 .(21خواهد شد ) DNAشدن 

 ها  سلولاز  یآپوپتوز، برخ یباال زانیم وجود با

 سم،یدیپتورکیاختالل کر وجود با معموالً ها  موشدر 

به اسپرم بالغ  تیدرنها ی، ولاند  اتیحقادر به ادامه 

امر  نی(. ا35) ابندی  یم نیتکو دهید  بیآس DNA یحاو

به  کهاست  ییالقا HSP یاثر حفاظت لیبه دل یتا حد

 یخوردگ  چیپو  تیماه رییو از تغ شود یمل متص نیپروتئ

 بی(. آس51،52) کند یم یریجلوگ نینادرست پروتئ

DNA یصیبه علت نقا تواند یمبالغ  یدر اسپرماتوزوآ 

 یآندروژن یباشد که از شکستگ نیکرومات یبند بسته در

از روند آپوپتوز قبل از  یناش ای شود یم یناش DNAدر 

 زین ROS دیتول یباال زانیم عالوه  بهباشد.  ها  اسپرمانزال 

 ن،یشود. افزون بر ا DNA بیآس منجر به تواند یم

 گار،یمانند سن، مصرف دارو س یطیمح یفاکتورها

 ییها یماریبو  ضهیب یدما شیو افزا یهورمون یفاکتورها

در  بیآس جادیا لیدال گریاز د زین کوسلیمانند وار

DNA  مطالعات  جینتا (.55) روند یماسپرم به شمار

Barekat استرس  شیافزا که ندنشان داد ،و همکاران

عالوه  کوسلیوار مبتال بهدر افراد  ضهیب یو دما ویداتیاکس

 نیاسپرم، بر سالمت کرومات یپارامترها تیفیبر کاهش ک

روند اسپرماتوژنز و  ،جهیدرنتداشته و  یمنف ریتأث زیاسپرم ن

 (.51) دهد یمقرار  ریتأثرا تحت  یبارور زانیم

که قادر  فعال بوده اریبس ندیآفر کی اسپرماتوژنز

 زانی. مباشد یم هیاسپرم در هر ثان 1111حدود  دیبه تول

از نسبت  یحاک ند،یفرآ نیدر ا یسلول میتقس یباال

 ومیتلیتوسط اپ ییایتوکندریم ژنیمصرف اکس یباال

 ضه،یب فیضع یرسان  خون، حال  این با. باشد یم نالیژرم

بافت شده و رقابت  نیدر ا ژنیسفشار اکباعث کاهش 

 از. کند یم دیرا تشد ضهیدر ب یاتیعنصر ح نیا یبرا

 دوژنزیهر دو روند اسپرماتوژنز و استروئ که آنجا

(Steroidogenesisسلول ل )نسبت به استرس  گیدی

ممکن است فشار کم  ،است ریپذ  بیآس اریبس ویداتیاکس

 ءجز ،دیآ یم حساب  بهبافت  نیکه مشخصه ا ژنیاکس

جهت حفاظت خود در برابر  ضه،یب سمیاز مکان یمهم

جهت  ضهی، بعالوه  بهآزاد باشد.  یها کالیراد بیآس

بر دو روند  ویداتیاسترس اکس ریتأث از عدم نانیاطم

 یها میآنز یکسری یحاو دوژنز،یاسپرماتوژنز و استروئ

 .باشد یمآزاد  یها کالیرادو جاذب  یدانیاکس  یآنت

 منظور  به ضه،یدر ب دانیاکس  یآنت دیتول دوجو با

 فیاسپرم، ط دیو تول دوژنزیحفاظت از عملکرد استروئ

 سم،یدیپتورکی)کر یو خارج یداخل یاز فاکتورها یا گسترده

(، Testicular torsion) یا ضهیب یخوردگ  چیپ کوسل،یوار

 تیفعال (، عفونت،Hyperthyroidism) دیروئیت یپرکار

 نیدر ا توانند یمابت( یو د یل هورمونعدم تعاد ،یبدن

 دیکرده و باعث تول جادیاختالل ا ،یحفاظت ندیفرآ

 ژنیفعال اکس یها گونه (.53شوند ) ویداتیاسترس اکس

(Reactive oxygen speciesمانند آن )د،یسوپر اکس ونی 
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در  ت،یپوکلریه کالیو راد لیدروکسیه یها کالیراد

  ضهیو در ب شده دیتول ژنیاکس سمیطول متابول

 یبه عملکردها ها  آنکه  لیدل نی. به اشود یم افتی

(، واکنش Capacitation) یابی تیظرف :اسپرماتوزوآ مانند

 شنیتیویپراکتی(، هاAcrosome reaction) یآکروزوم

(Hyperactivation)  و اتصال اسپرم به تخمک کمک

 (.55،56) کنند یم

  یآنت، قبول  قابلدر سطح  ROSحفظ  یبرا

و  Eو  C نیتامیمانند و ،یعیطب یها  دانیاکس

تعادل  که یهنگام. باشد یمموجود  ضهیدر ب دیکاروتنوئ

رود،  نیاز ب ها  دانیاکس  یآنتآزاد و  یها کالیراد

 منجر به تیدرنهاو  داده  رخ ویداتیاسترس اکس

در  ژنیفعال اکس یها گونه(. 51،56شود ) یآپوپتوزم

 دیتول کوسلیو وار سمیدیتورکپیکر مبتال بهافراد  ضهیب

در پاسخ  توانند یم ها آن که یو دو راه احتمال شود یم

اول،  :شوند شامل ریدرگ ییبه استرس گرما

 یو چرب DNAمانند  یسلول یاجزا ونیداسیاکس

 دیمنجر آپوپتوز شده و دوم، تول میمستق طور به تواند یم

ROS باعث فعال شدن  تواند یم غیرمستقیم طور  به

از علل عمده  ویداتیاکس رس(. است55شود )وپتوز آپ

است و منجر به  یایزا های سلول یحرارت بیآس یبرا

 .(29،51،58) شود یم DNAرشته  هیآپوپتوز و تجز

 یصورت در کهنیابر  یوجود دارد مبن ییها نشانه

 یاسپرم در معرض شوک حرارت کیلقاح توسط  که 

 (.51کند ) دایکاهش پ نیجن نیتکو انجام شود، رشد

 یها اسپرمبا  یشگاهیاست که لقاح آزما شده  گزارش

در معرض  ضهیب سهیاز موش نر که در آن ک شده  گرفته

بود، منجر به  گرفته قرار گراد سانتیدرجه  12 یدما

 یها یژگیورشد کم است.  ییبا توانا ییها نیجن دیتول

 ضهیدر درجه حرارت ب رییتوسط تغ سرعت به یمن عیما

اسپرم  یایزا های سلول نکهیا لی، به دلکند یمن رییتغ

 عیوارد ما ییبعد از استرس گرما یتا مدت دهید  بیآس

، در گاو نر که در آن مثال  عنوان  به. شوند ینم یانزال

 راتیی، تغکشد یمروز طول  61روند اسپرماتوژنز حدود 

 ییدر حدود دو هفته پس از استرس گرما یمن عیدر ما

به  ییاسترس گرما انیهفته بعد پا 8و تا  دهد یمرخ 

 ویداتیاسترس اکس نیبنابرا؛ (11) گردد ینم باز یحالت عاد

 .مردان است ینابارور یولوژیدر ات یعامل مهم

حمله  ،یمن عیاز ما شده جدادر سطح اسپرم 

ROS قطعهو  ونیداسیپراکس دیپیل یباعث القا تواند یم 

و عدم  ها سلول نی، اختالل در تحرک اDNAشدن  قطعه 

شود.  یعیطب صورت  به ینیاز رشد جن تیدر حما ییتوانا

قادر به اختالل در  ویداتیاسترس اکس ضه،یدر سطح ب

 نیو همچن گیدیل های سلول کیدوژنیاستروئ تیظرف

  یعیجهت افتراق اسپرم طب یایزا ومیتلیاپ تیظرف

از  یدیجنبه کل کی ویداتی(. استرس اکس59است )

 نشاناست. مطالعات  ها یماریباز  یاریپاتوژنز در بس

 ضهیدر ب شده  مشاهده ضهیب یدما شیکه افزا اند داده

 شیبا افزا سم،یدیپتورکیو کر کوسلیوار مبتال بهافراد 

(. اسپرم 81در ارتباط است ) ویداتیسطح استرس اکس

 یها کالیراداز  ییسطح باال و،یداتیانسان به استرس اکس

سوپر  ونیآن: ازجمله(، ROS) ژنیاکس یها گونهآزاد و 

حساس هستند. استرس  اریبس دروژنیه دیو پراکس دیاکس

 بیرسان باشد و باعث آس بیتواندآس یم ویداتیاکس

شدن  قطعه  قطعهاسپرم و  ییپالسما یبه غشا ویداتیاکس

DNA (DNA fragmentation)  و  یا هستههر دو ژنوم

 (.81شود ) یتوکندریم

شدت  ریتأث یرو همکارانو  Raoمطالعات 

در  یمن عیما یاسپرم و پارامترها یبر رو ییرمااسترس گ

 صورت  بهپارامترها و عملکرد اسپرم  کهانسان نشان داد 

 یسطح سرم که  یحال در ،افتهی  کاهش یریپذ  برگشت

 یو عملکرد غدد جنس مسیدیدیاپ ،یجنس یها  هورمون

استرس  نکهیا. عالوه بر گرفت ینمقرار  ریتأثتحت 

، قرار کند یمشرکت  توژنزاسپرما بیدر آس ویداتیاکس

 یگرفتن در معرض حرارت متقاطع نسبت به حرارت متوال

 بیاسپرماتوژنز آس ندیآبه فر تر یجد صورت  به تواند یم

علل  لیوتحل هیتجز تیممکن است به اهم نیبرساند. ا

در اثر حرارت القاء شده  یمن عیما تیفیکاهش ک ینیبال

از  یریشگیرا جهت پ یها روش نینکمک کرده و همچ

 (.81نشان دهد ) ییگرما بیبر اساس آس یباردار
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 :یریگ  جهینت
حفظ درجه حرارت  یبرا ضهیحرارت ب میتنظ

اسپرماتوژنز مهم است.  یدر محدوده مطلوب برا ضهیب

 ،یکیولوژیزیالبته در محدوده ف ضه،یب سهیک یدما شیافزا

(. 81داشت ) اسپرم خواهد تیفیبر ک یمنف ریتأث

و  تیو بلوغ اسپرماتوس زیتما خصوص  بهاسپرماتوژنز، 

 دیبا دئالیا سپرماتوژنزبه دما حساس است. ا د،یاسپرمات

از درجه  تر نییپا گراد یسانتدرجه  2 یحداقل در دما

 سهیک یدما شی. افزادهد یمبدن رخ  یحرارت مرکز

توقف  ضه،یب نالیژرم ی، باعث آتروفتنها  نه ضه،یب

مارکر  کی) B نیبینهیرماتوژنز و کاهش سطح ااسپ

 ش، بلکه، منجر به کاهشود یماسپرماتوژنز(  ییایمیوشیب

 (.3خواهد شد ) یمن عیتعداد اسپرم در ما

 تواند یاتفاقات م یکسریاست که  واضح

 ریرا تحت تأث ضهیب سهیحرارت ک کننده  میتنظ سمیمکان

فلوآنزا، قرار دار مانند آن  تب یماریب :قرار دهد که شامل

مانند  ،یخارج یمنبع حرارت کیگرفتن در معرض 

( یگر ختهیها )نانوا، جوشکار، کارگران ر از شغل یبعض

در  یاساس مطالعات تجرب ر. بباشد یحمام داغ م ایو 

 کیور شدن در  غوطه قهیدق 51 ،یشگاهیآزما واناتیح

گراد(  درجه سانتی 11-12متوسط ) یحمام با گرما

تر از آن،  در روند اسپرماتوژنز و مهم باعث اختالل

 بی(، آسایهای زا آپوپتوز )سلول یباعث القا تواند یم

DNA ( و اختالل یمیدیدیاپ یها و اسپرم ایهای زا )سلول

 ییاسترس گرما نیشود. همچن یو بارور نیرشد جن

داده و باعث اختالل  رییرا تغ ضهیژن در ب انیب تواند یم

استرس  جی(. نتا1توژنز شود )اسپرما ندیفرآ میدر تنظ

 به 3شماره  ریدر تصو ایهای زا بر سلول یا ضهیب یگرما

 شده است.  اختصار نشان داده 

 

 
 زایای مرد به استرس گرمای بيضه های سلول پاسخ اتوفاژی و آپوپتوز :5تصویر شماره 

کانیسم داخلی یا بیرونی تحت فرآیند آپوپتوز قرار زایا از طریق م های سلولدر شرایط استرس گرمایی هستند،  ها ضهیبزمانی که 
و تغییر در بیان ژن، منجر به مرگ سلولی  DNAپاسخ به استرس، تخریب  ازجملهاز طرق مختلف،  تواند یم. آپوپتوز رندیگ یم

 .(0) باشد یمزایا  یها سلولیک پشتیبان یا همراه آپوپتوز، مسئول مرگ  عنوان  بهشود. همچنین اتوفاژی، 

 

های   ، عواقب تنش گرما بر سلولحال  این با

مسئله  نینشده است و ا  طور کامل شناخته  به نال،یژرم

فهم  یبرا یشتریب یکیکه به مطالعات ژنت کند یحکم م

 های سلول یاسترس حرارت یها پاسخ میتنظ یرهایبهتر مس

که ممکن است در  دیجد یها مردانه و کشف ژن یایزا

 است. ازیشند، نبا ریدرگ ندیفرآ نیا
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 :یو قدردان تشکر
مراتب تقدیر و تشکر خود  نویسندگانبدین وسیله 

کلیه افرادی که در ارائه این مقاله همکاری نمودند؛ را از 

و  یفناور  ستیزپرسنل محترم پژوهشکده مخصوصاً 

 .دارند یمابراز  انیپژوهشگاه رو یمسئوالن گرام
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Background and aims: Spermatogenesis is a complex series of processes involved in distinction 

of spermatogonia into mature spermatozoa. These developmental processes are influenced by 

different factors, including heat stress that it reduces sperm quality and negatively effects 

fertility. It is difficult to avoid the factors like life style, occupational, environmental to 

pathophysiological factors that increase the temperature of scrotum. So, testicular 

thermoregulation is essential to ensure production of viable and efficient sperm to maintain 

fertility. A number of studies conducted over past few decades have examined the adverse effects 

of heat on spermatogenesis in various mammalian species. In this study, the aim was to discuss 

the effects of heat on spermatogenesis cycle of germ cells and molecular response upon exposure 

to heat and possible mechanisms involved in germ cell damage caused by heat, apoptosis, DNA 

damage and autophagy. 

Methods: In this study, relevant articles between 1997 and 2016 were obtained by searching 

PubMed database and using Google Scholar search engine. 

Results: Temperature plays an important role in the development of germ cells as well as 

reproductive cycle of living beings, but failure to thermoregulation scrotum increases the 

temperature of the testicles, which can lead to genital heat stress, and this is detrimental to 

spermatogenesis. 

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

of heat effects on testis and sperm could lead to impressive improvement in etiology of male 

infertility 
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