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0گروه زیست فناوری تولیدمثل ،مرکز تحقیقات پزشکی تولیدمثل ،پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی ،پژوهشگاه رویان ،اصفهان،
ایران؛ 2مرکز باروری و ناباروری اصفهان ،اصفهان ،ایران.
تاریخ پذیرش36/8/0 :

تاریخ دریافت36/5/02 :

چکیده:
زمينه و هدف :اسپرماتوژنز شامل یک سری از مراحل پيچيده است که در تمایز اسپرماتوگونی ها به اسپرم های
بالغ دخالت دارد .روند تکوین اسپرماتوگونی ممکن است تحت تأثير عوامل مختلف ازجمله :تنش گرمایی قرار
گيرد و باعث کاهش کيفيت اسپرم و درنتيجه تأثير منفی بر روی باروری گردد .به سختی می توان به طور کامل از
عوامل افزایش دهنده دمای کيسه بيضه (از شيوه زندگی ،شغل ،محيط زیست تا شرایط پاتوفيزیولوژیکی) جلوگيری
کرد؛ بنابراین ،تنظيم حرارت بيضه از اهميت زیادی جهت تضمين توليد اسپرم زنده و کارا جهت حفظ باروری
برخوردار است .تعدادی از مطالعات انجام شده در طی چند دهه گذشته به اثرات نامطلوب حرارت بر روند
اسپرماتوژنز در گونه های متنوع پستانداران پرداخته است .در این بررسی ،به اثرات گرما بر روی سيکل
اسپرماتوژنز و همچنين پاسخ مولکولی سلول های زایا به قرار گرفتن در معرض گرما و مکانيسم احتمالی دخيل
در آسيب سلول های زایا ناشی از حرارت ،شامل :آپوپتوز ،آسيب  DNAو اتوفاژی پرداخته شده است.
روش بررسی :در این مطالعه مقاالت مربوط بين سال های  7991تا  ،6172از پایگاه داده  PubMedو با کمک
موتور جستجوی  Google Scholarاستخراج شد و مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها :دما نقش مهمی در توسعه سلول های زایای و همچنين چرخه توليدمثل موجودات زنده ایفا می کند.
ليکن عدم تنظيم حرارت کيسه بيضه باعث افزایش دمای بيضه شده که منجر به استرس حرارتی تناسلی می شود
و این اختالل برای اسپرماتوژنز زیان آور است.
نتيجهگيری :بررسی و توجه بيشتر به مکانيسم های مختلف تأثير گرما بر بيضه و اسپرم می تواند باعث پيشرفت
چشمگيری در زمينه اتيولوژی ناباروری مردان گردد.
واژههای کليدی :استرس گرمایی ،اسپرماتوژنز ،ناباروری ،افزایش حرارت.

مقدمه:
اسپرماتوژنز (  )Spermatogenesisیک فرآیند

مرحله پس از میوز ،تغییرات مورفولوژیکی اسپرماتید

بسیار هماهنگ شامل :تقسیمات سلولی و تمایز برای

گرد منجر به تولید اسپرماتید طویل و درنهایت

تولید سلولهای زایای مردانه هاپلوئید از سلولهای

اسپرماتوزوای بالغ میشود (( )1تصویر شماره .)1

پیش ساز دیپلوئید است .اسپرماتوژنز پستانداران را

بهعالوه مرگ طبیعی سلول زایا یا آپوپتوز نیز در

میتوان به مراحل قبل از میوز ،میوز و پس از میوز

اسپرماتوگونی ها طی این فرآیند رخ می دهد که نقش

تقسیم نمود .در مرحله قبل از میوز ،اسپرماتوگونی

مهمی در تولید و بلوغ اسپرم در بیضه دارد .این فرآیند

دیپلوئید پس از تقسیم میتوز به اسپرماتوسیت اولیه

میتواند توسط فاکتورهای متعدد مانند مواد شیمیایی،

تمایز مییابد .از طریق دو تقسیم میوز اسپرماتوسیت

گنادوتروپین یا تستسترون ،گرما اشعه و غیره دچار

اولیه ،چهار اسپرماتید گرد هاپلوئید را تولید و در

تداخل گردد .افزایش سطح دمای بیضه باعث سرکوب
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اسپرماتوژنز در گونه های مختلف پستانداران ازجمله

است .این ساختار ایجاد شده توسط اتصاالت

انسان میشود ( .)2این فرآیند  53روز در موش و

اختصاصی (اتصاالت محکم ،اکتوپالسمیک پایهای و

 53روز در انسان طول میکشد و در طول زندگی

اتصاالت دسموزوم) ،با محدود کردن جریان سلولی

جهت اطمینان از تأمین مداوم اسپرم در مردان ادامه

مواد از عرض سلولهای سرتولی به قسمت رأسی ،یک

مییابد .در حالی که سلولهای اسپرم انسانی ،بلوغ

محیط مناسب برای تکوین اسپرماتیدهای پس میوزی

اپیدیدیمی خود را در حدود  12روز کامل میکنند.

در قسمت رأسی اپیتلیوم لوله منی ساز را فراهم میکند.

سد خونی -بیضوی ( )Blood-testis barrierیکی از

این سد ،اپیتلیوم لوله اسپرم ساز را به دو بخش بازال و

محدودترین موانع خونی بافتی در بدن پستانداران

اپیکال تقسیم میکند (.)5

تصویر شماره  :1تصویری از مقطع لوله اسپرمساز که ارتباط بين سلولهای سرتولی و تکوین اسپرم را نشان
میدهد .همزمان با بلوغ اسپرمها ،آنها به سمت حفره لوله اسپرمساز پيشروی میکنند ()4
سه رویداد اصلی که در بخش اپیکال در

زیگوتن ،پاکی تن و دیپلوتن ،به اسپرماتوسیت ثانویه و

طول اسپرماتوسیتوژنز ( )Spermatocytogenesisرخ

سپس اسپرماتید هاپلوئید ،رشد اسپرماتید گرد اولیه به

میدهد ،شامل :میوز  Iو  ،IIاسپرمیوژنز و اسپرمیشن

اسپرماتید طویل و به دنبال آن تحت فرآیند اسپرمیوژنز

( .)Spermiationپیشرفت اسپرماتوسیت اولیه از مراحل

به شکل اسپرم با کروماتین کامالً فشرده تمایز مییابند و
000
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درنهایت اسپرمیشن (بلوغ و متعاقب آن آزادسازی

گرم ورودی شریان به خون سرد خروجی ورید را

اسپرماتوزوآ به لومن لولههای اسپرم ساز) رخ میدهد.

تسهیل میکنند .این تبادل حرارت تضمین میکند که

ولی تجدید اسپرماتوگونی و تمایز و پیشرفت چرخه

خون سرد ،وارد بیضه شده ،در حالی که حرارت خون

سلولی تا مرحله پری لپتوتن اسپرماتوسیت خارج از

گرم شده ورید از طرق پوست نازک کیسه بیضه منتشر

 BTBو در بخش بازال اپیتلیوم انجام میشود (.)5

خواهد شد (.)1

در بیشتر پستانداران ،بیضه که در آن فرآیند

پژوهشگران بر این باورند که تکوین کیسه

اسپرماتوژنز رخ میدهد ،در کیسه بیضه ( )Scrotumو

بیضه به دلیل نیاز به دماهای پایین جهت ،اسپرماتوژنز،

خارج حفره بدن قرار دارد .اگر بیضه در طی تکوین

ذخیرهسازی اسپرم یا به حداقل رساندن جهش در

نتواند به داخل کیسه بیضه نزول یابد ،در معرض دمای

 DNAسلولهای زایا میباشد ( .)9،8صرف نظر از

باال و از دست دادن سلولهای جنسی قرار خواهد

دلیل تکاملی برای محل بیضه و اپیدیدیم در خارج از

گرفت ( .)3در حالت طبیعی دمای بیضهای در

بدن ،افزایش دما در بیضه در پستانداران با بیضه

اسکروتوم  1تا  2درجه سانتیگراد از دمای داخلی بدن

خارجی منجر به کاهش خروجی اسپرم ،کاهش

کمتر بوده و افزایش دمای بیضهای میتواند بر روی

تحرک اسپرم و افزایش نسبت اسپرماتوزوآ با

فرآیند اسپرماتوژنز تأثیر بگذارد .با این وجود تغییرات

مورفولوژی غیرطبیعی در مایع انزالی میگردد .چنین

اخیر در سبک زندگی باعث شده است که بیضه بیشتر

اثراتی را میتوان زمانی که یک منبع حرارتی موضعی

در معرض گرما قرار گیرد .قرار گرفتن در معرض محیط

با بیضه در تماس است ،ازجمله :کیسه بیضه عایق شده،

شغلی گرم (نانوا ،جوشکار ،کارگران ریختهگری) ،عادات

بیضه درون حفره بدن (همانند کریپتورکیدیسم) یا

کاری بدون تحرک ،سفر در ماشین برای مدت طوالنی،

افزایش درجه حرارت بدن به علت تب و یا محیطهای

پوشیدن لباسهای تنگ ،همه این عوامل میتوانند تنظیم

حرارتی مشاهده نمود .سلولهای رده زایا که بیشتر

دمای داخل کیسه بیضه را مختل کنند و منجر به افزایش

مستعد این آسیبها در بیضه هستند شامل :اسپرماتوسیت و

دمای بیضه شود ( .)5،6تنظیم حرارت بیضه توسط چند

اسپرماتید بوده ،اگرچه اسپرماتوگونی های  Bنیز

ویژگی کیسه بیضه ،مانند پوست نازک با حداقل چربی

میتوانند دچار آسیب شوند (( )11تصویر شماره .)2

زیرپوستی ،غدد عرق متراکم و توزیع موی اندک انجام

حرارت ،یا به دالیل درونی (مانند تب باال) و یا

میشود .همچنین عضالت و عروق خونی در ناحیه

محرکهای بیرونی ،باعث کاهش غلظت اسپرم،

تناسلی نقش مهمی در تنظیم درجه حرارت بیضه ایفا

اختالل در تحرک و کاهش تعداد اسپرم با مورفولوژی

میکند .برای به حداکثر رساندن از دست دادن حرارت،

طبیعی میشود ( .)11گزارشات بر روی ارتباط سالمت

دو ماهیچه عضله کرماستر ( )Cremaster muscleکه

شغلی مردان و باروری نشان داد که افزایش درجه

بیضه و طناب اسپرماتیک را احاطه کرده و عضله تونیکا

حرارت بیضه ناشی از کریپتورکیدیسم ،گرمای شدید

دارتوس ( )Tunica dartosکه در زیرپوست کیسه بیضه

در تابستان ،تب بدن ،لباس تنگ ،سونا و یا قرار گرفتن

قرار گرفته است ،موقعیت کیسه بیضه ،نسبت به بدن را

در معرض دمای باال در طول مواجهه شغلی میتواند

تنظیم میکنند .عالوه بر این ،اتساع عروق بیضه و فعال

باعث اختالل در اسپرماتوژنز شود ( .)12مطالعات

شدن غدد عرق باعث از دست دادن حرارت در زمان

 Shefiو همکاران نشان داد که کاهش کیفیت مایع منی

افزایش درجه حرارت بیضه میشود .بیضه همچنین

به علت اثر سمی افزایش گرما ()Hyperthermia

از طریق مکانیسم  counter-currentدمای بیضه را تنظیم

ممکن است در برخی از مردان نابارور ،برگشتپذیر

میکند .شریان و ورید بیضهای انتقال حرارت از خون

باشد ( .)15گزارشات زیادی در مورد سالمت باروری
002
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کارگران مواجه با درجه حرارت باال وجود دارد،

از آن است که جوشکاری ممکن است باعث یکسری

به طور مثال ،محققان ،شیوع باالی از اسپرمهای

اثرات سوء بر تحرک ،مورفولوژی و عملکرد

پاتولوژیکی را در میان کارگران صنعت سرامیک

فیزیولوژیک اسپرم داشته باشد ،حتی اگر غلظت اسپرم

مشاهده کردند ( .)12همچنین گزارشات زیادی حاکی

در محدوده طبیعی باشد (.)11

تصویر شماره  :2روند اسپرماتوژنز و مراحل حساس به حرارت در انسان
اینکه چگونه یک مقدار کم افزایش حرارت ،قادر به القای آپوپتوز است ،هنوز مبهم است .در بزرگساالن هر دو سلول زایا و سرتولی
نسبت به حرارت واکنش نشان میدهند که شامل :تغییر بیان پروتئین هایی مثل تغییر بیان پروتئین شوک حرارتی می باشد (.)05
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روش بررسی:
به منظور دستیابی به مقاالت مرتبط به موضوع

تولد ،هر چه بیضه زودتر داخل کیسه بیضه جای بگیرد،

مقاله مروری حاضر ،از پایگاه داده  PubMedو

شانس اسپرماتوژنز کامل در یک بزرگسال بهتر است.

همچنین موتور جستجوگر  Google Scholarاستفاده

واریکوسل به علت اتساع واریسی تعداد زیادی از عروق

شد .جستجو با استفاده از کلید واژه های اسپرم ،استرس

خون وریدی که درون کیسه بیضه قرار دارد ،میباشد که

گرمایی ،ناباروری ،مرگ سلولی ،آپوپتوز ،اتوفاژی،

معموالً با افزایش جریان خون در ارتباط است .یکی از

آسیب  DNAو اسپرماتوژنز صورت گرفت .بازه زمانی

عواقب فیزیولوژیکی آن ،عالوه بر افزایش استرس

مقاالت استخراج شده و مورد استفاده بین سال های

اکسیداتیو ( ،)Oxidative stressافزایش درجه حرارت

 1995الی  2116بود.

موضعی بیضه و درنتیجه اختالل در اسپرماتوژنز
میباشد ( .)13عدم تنظیم حرارت کیسه بیضه باعث
افزایش دمای بیضه شده که منجر به استرس حرارتی

یافته ها:

تناسلی میشود .این اختالل برای اسپرماتوژنز زیان آور

دو آسیب رایج در رابطه با گرمای بیضهای وجود

است و نتیجه آن کاهش کیفیت اسپرم میباشد (.)21

دارد؛ کریپتورکیدیسم و واریکوسل .در کریپتورکریدیسم،
به دالیل متفاوت ،یک یا هر دو بیضه ممکن است به جای

مطالعات پیشین اذعان داشتهاند که پارامترهای

نزول به داخل کیسه بیضه ،درون حفره شکمی یا کانال

اسپرمی ازجمله غلظت ،تحرک و مورفولوژی اسپرم در

مغابنی باقی بمانند که این نزول در انسان معموالً در زمان

افراد نابارور مبتال به واریکوسل به شدت تحت تأثیر بوده

تولد اتفاق میافتد ( .)16عوارض کریپتوریدیسم به خوبی

و با کاهش کیفیت این پارامترها نسبت به افراد بارور

ثابت شده است .اختالل در نزول بیضه در دوران کودکی

مواجه هستند ( .)21بهعالوه سطح آسیب  DNAاسپرم و

منجر به کاهش عملکرد بیضه ،به خصوص کاهش تولید

استرس اکسیداتیو در این افراد نابارور به طور معنیداری

اسپرم در سن بلوغ و ناباروری میشود (.)18،15

باالتر از افراد بارور بوده است ( .)22در این راستا

در مطالعات قبلی ،تأثیر کریپتورکیدیسم بر روند

مطالعات نشان دادهاند که عمل واریکوسلکتومی

اسپرماتوژنز در دوره نوزادی و دوران قبل از بلوغ بی اثر

( )Varicocelectomyمیتواند بهطور معنیداری باعث

در نظر گرفته میشد ،به طوری که جراحی اصالح بیضه

بهبود پارامترهای اسپرمی و آسیب  DNAدر افراد مبتال

شکمی یا ارکیدوپکسی ( )Orchidopexyبرای هر سنی

به واریکوسل شود ( .)25همچنین نتایج  Tavalaeeو

قبل از شروع بلوغ و شروع روند اسپرماتوژنز کارآمد به

همکاران نشان دادند که غلظت اسپرم ،قطعه قطعه شدن

نظر میآمد ،ولی مشاهدات اخیر نشان میدهد که این

 ،DNAنقص پروتامین و استرس اکسیداتیو ،پس از عمل

نظریه نادرست است و دمای حفره شکمی میتواند به

واریکوسلکتومی ،به طور معنیداری بهبود مییابد (.)21

طور قابل توجهی تعدادی از سلولهای بنیادی

اسپرمهای اپیدیدیمی و سلولهای زایای بیضهای به

اسپرماتوگونی مورد نیاز برای تولید تمام اسپرم در زندگی

استرس گرمایی حساس هستند ( .)21اسپرماتوزوآی حاصل

آینده را قیل از بلوغ تحت تأثیر قرار دهند .به نظر میرسد

از سلولهای اسپرمی موشهای در معرض دمای باال،

که یک رابطه معکوس بین تعداد سلولهای بنیادی

دستخوش آپوپتوز شده و دارای  DNAآسیب دیده

سلولهای زایا در بیوپسی بیضه و سنی که در آن

هستند که این امر ،منجر به کاهش ظرفیت لقاح در داخل

ارکیدوپکسی انجام شده ،وجود دارد ( .)19،13پس از

بدن و در شرایط آزمایشگاهی شده است (.)23-25
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تأثیر استرس گرمایی بر روند اسپرماتوژنز

از دست دادن سلولهای زایا توسط آپوپتوز پس از

حفظ اختالف دما بین بدن و بیضه ،جهت تضمین

استرس گرمایی بیضه ،ممکن است از طریق مسیر داخلی

تولید اسپرم طبیعی ،حیاتی است .با این حال ،در زندگی

( )Intrinsicیا بیرونی ( )Extrinsicرخ میدهد .حوادث یا

روزمره ،بسیاری از عوامل داخلی و خارجی میتواند این

مارکرهای مولکولی که در سلولهای زایای در معرض

اختالف درجه حرارت را کم کند ،به موجب آن ،خطر

Bax

اسپرماتوژنزیس غیرطبیعی و تغییرات آن با قرار گرفتن

(پروآپوپتوز)( Bcl-2 ،ضد آپوپتوز) ،سیتوکروم ،C

در معرض حرارت بیضه مربوط میشود .این عوامل مولد

کاسپازها و دیگر فاکتورهای القا شده توسط حرارت (.)28

حرارت را میتوان ،به شیوه زندگی و رفتاری ،عوامل

شدت آسیب به سلولهای اسپرم در معرض استرس

شغلی و زیست محیطی (عوامل خارجی) و عوامل بالینی

گرمایی با شدت ،فرکانس و مدت زمان قرار گرفتن در

ناشی از شرایط پاتوفیزیولوژیک (عوامل داخلی)

معرض حرارت متفاوت است ( .)29میزان آپوپتوز در

گروه بندی کرد (.)1

تنش گرمایی به وجود میآیند عبارتاند از

شیوه زندگی و رفتاری مسئول استرس گرمایی

سلول زایا نیز ،تحت تأثیر شدت و مدت تنش گرما قرار
میگیرد (.)28
 Kongو همکاران ،بیان  Cdc2و

بیضه؛ طرز لباس پوشیدن ،استفاده از حمام های داغ و
cyclin B1

سونا ،استفاده از لپ تاپ ،دوچرخه سواری و چاقی،

(مؤلفههای کلیدی از کنترل چرخه سلولی که تصور

نتیجه عادات و شیوه هایی هستند که میتوانند با

میشود نقش اساسی در گامتوژنز را ایفا میکند) در بیضه

تالش های آگاهانه قابل تغییر باشند (.)55-56،15

طبیعی وکرپتورکیدیسم را مطالعه کردند و مشاهده کردند

همچنین شغلهایی که افراد در معرض حرارت قرار

که دمای شکم تأثیر قابل توجهی در رونویسی  Cdc2و

دارند ،به خصوص اینکه تا بخش قابل توجهی از روز

 cyclin B1در اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه (پاکی

ادامه داشته باشد و همچنین دمای باالی محیطی که مرد

تن -دیپلوتن) نداشته است ،ولی باعث مسدود کردن

در آن زندگی میکند میتواند از عوامل مسئول استرس

ترجمه آن میشود ( .)51بر اساس مطالعات تجربی،

گرمایی در مردان باشد.

گزارش شده است که افزایش در دمای شکمی خطر

افزایش دمای بیضه ،ناشی از اختالل پاتولوژیک

آپوپتوز در سلول های زایای اسپرم را افزایش می دهد ،اما

تنظیم حرارت میتواند اثرات سوء بر روند اسپرماتوژنز

مکانیسم آن همچنان ناشناخته است ( .)12این نشان

تحمیل کند .این اختالالت شامل :کریپتورکیدیسم و

میدهد که قرار گرفتن در معرض گرما باعث ایجاد

واریکوسل بوده که نتیجه افزایش دمای بیضه میباشد و

پاسخ هیپوکسی و استرس اکسیداتیو در سلولهای زایا

ممکن است منجر به از دست دادن باروری در مردان

شده و با اعمال آشکار افزایش بیان فاکتور

شود (.)1

A1

عامل القایی هیپوکسی ( ،)Hypoxiaهمی اکسیژناز 1
( ،)Haem oxygenase 1گلوتاتیون پراکسیداز 1

بحث:

( )Glutathione peroxidase 1و گلوتاتیون -اس-

سلول های زایا به دلیل فعالیت میتوزی باال،

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

بیشتر در معرض استرس گرمایی هستند ( .)55در بین

سلولهای زایا را به سمت آپوپتوز هدایت میکنند ،همراه

سلول های زایا ،انواعی که بیشتر در برابر حرارت

است ( .)51اثرات سوء گرمای کیسه بیضه درروند

آسیب پذیر هستند شامل :اسپرماتوسیت ( pachyteneو

اسپرماتوژنز و باروری ،در پستانداران غیرانسانی به همان

 )diploteneو اسپرماتید گرد اولیه در انسان و موش

اندازه آشکار هستند (.)52

صحرایی می باشد ( .)59،58،11مکانیسم های اساسی
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که با آن سلول های جنسی آسیب را متحمل می شوند

مشاهدات طوالنی ،وزن بیضه  95روز پس از مواجهه با

عبارت اند از :آپوپتوز و اتوفاژی سلول زایا ،آسیب

گرمابه  %51وزن کنترل بازگشت ،ولی پس از گذشت

 DNAبه دلیل توقف سیناپسیس ( )Synapsisو تولید

 182روز ،وزن بیضه  %31کاهش را نشان داد (.)15

گونههای اکسیژن فعال (.)11،59،52،2،1

کاهش اولیه در وزن بیضه پس از تنش گرما را میتوان

اسپرمهای اپیدیدمی در معرض گرما قرار گرفته

تا حد زیادی به آپوپتوز سلولهای زایای حساس به

متفاوت از سلولهای زایا تحت تأثیر قرار میگیرد.

حرارت نسبت داد .با این حال ،وجود یک سقوط دوم

بررسیها بر روی موشهایی که به مدت  12ساعت در

در وزن بیضه پس از حرارت این احتمال را نشان میدهد

دو روز پی در پی در معرض حرارت  56درجه

که گرما نیز بر تمایز و رشد اسپرماتوگونی توسط

سانتیگراد قرار گرفتند ،در مقایسه با گروه کنترل ،تعداد

مکانیسم های نامعلوم تأثیر میگذارد ( .)15،12تلقیح

اسپرم کمتر ،وزن بیضه پایینتر ،کاهش ظرفیت لقاح

مصنوعی خرگوش با اسپرم در معرض حرارت باال در

اسپرم در داخل بدن و تولید موشهایی با اندازههای

آزمایشگاه و یا در دستگاه تناسلی جنس ماده منجر به

کوچکتر را نشان داد .اسپرم اپیدیدیمی موش حرارت

کاهش بقا پیش از النه گزینی و در یک مطالعه پس از

دیده دارای خاصیت اتصال کمتر به الیه زونا پلوسیدا و

النه گزینی شد .استرس گرمایی شدید همچنین میتواند

ظرفیت نفوذ کمتر به تخمک میباشد .این اثرات ابتدا

ترشح  LHدر مردان را به خطر بیاندازد ( .)11به عالوه

در  1هفته پس از قرار گرفتن در معرض گرما دیده

مطالعات  Meteو همکاران نشان داد که تستوسترون

میشد و در  2هفته پسازآن برجستهتر شد ( .)25در

داخل بیضوی ،نقش محوری در محافظت از سلولهای

مطالعه ای دیگر ،اسپرم به دست آمده از دم اپیدیدیم

زایا مقابل مرگ سلولی ناشی از حرارت را ایفا میکند؛

موش در معرض حرارت ( 55تا  58درجه سانتیگراد به

بنابراین ،بیضه موش صحرایی در دوران قبل از بلوغ ،به

مدت  8ساعت در  5روز متوالی) دارای تعداد مشابه اما

علت عدم اثرات محافظتی هورمون تستوسترون ،ممکن

تحرک پایینتر بود .همچنین این اسپرمهای اپیدیدیمی

است بیشتر تحت تأثیر اثرات افزایش دما قرار گیرد (.)11

تغییرات غشایی را نشان میدهند که آنها را بیشتر

با این حال واضح است که هدف اصلی اختالل در

مستعد آپوپتوز خواهد کرد (.)11

عملکرد تولید مثلی ،سلولهای زایای اسپرم در بیضه
میباشد (.)11

مدت کوتاهی پس از قرار دادن بیضه در معرض
گرما ،از دست دادن وزن بیضه رخ می دهد .این کاهش

آزمایشهای میکروسکوپی در بیضه موش

در وزن بیضه میتواند منسوب به از دست دادن

صحرایی پس از قرار گرفتن در معرض گرما ،هضم

سلولهای زایا توسط آپوپتوز باشد .اگرچه وزن بیضه

میتوکندری ،اتساع شبکه آندوپالسمی صاف و فضاهای

ممکن است تا چند هفته پس از قرار گرفتن در معرض

گسترده در هر دو سلول سرتولی و اسپرماتید را نشان

گرما در موش بازگردد ،با این حاال وزن بیضه کمتر از

میدهد ( .)13سلولهای سوماتیک بیضه موش مانند

قبل خواهد ماند ( .)12بیضه با گذشت زمان از تنش

سلولهای سرتولی و سلولهای لیدیگ نیز تحت تأثیر

گرما بهبود مییابد .با این حال ،اسکار میتواند آنقدر

استرس گرمایی قرار گرفته و نقش محافظتی خود را در

عمیق باشد که به طور کامل بهبود نیابد .بیضه وزن خود

رشد یا تکوین سلولهای زایا از دست خواهد

را پس از قرار گرفتن در معرض گرما از دست میدهد و

داد ( .)15،16سلول زایای مردانه ،تنها نوع سلول متأثر از

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

گرما نیست ،بلکه سلولهای سوماتیک بیضه ،به ویژه،

آورد ،اما وزن حتی با گذشت  61روز یا بیشتر نمیتواند

سلولهای سرتولی و لیدیگ ،نسبت به استرس گرمایی

به حالت طبیعی خود بازگردد ( .)3در یک مطالعه با

واکنش نشان میدهند .عملکرد اصلی سلولهای سرتولی
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تأثیر استرس گرمایی بر روند اسپرماتوژنز

و لیدیگ ،به ترتیب حمایت از سلولهای ژرمینال و تنظیم

هنوز نقش حرارت در تعدیل زمان سیکل اسپرماتوژنیک

استروئیدوژنز بوده ،جهت تأمین شرایط مناسب توسعه

ناشناخته است.

سلولهای جنسی میباشد .هرگونه تغییر در عملکرد این

مطالعات متعدد (بهطور عمده با استفاده از مدل

سلولها ممکن است بر توسعه سلولهای زایا مردان مؤثر

کریپتورکیدیسم) جنبههای مولکولی آپوپتوز سلولهای

باشد .کاهش تولید پروتئین متصل به آندروژن بیضه بعد

زایا پس از تنش گرما را بررسی کردهاند ،در این بخش

از القای تجربی کریپتورکیدیسم نشان میدهد که گرما

به شرح این یافتهها پرداخته خواهد شد.

دارای یک اثر منفی بر سلولهای سرتولی میباشد (.)3

اتوفاژی ،معموالً به عنوان مرگ سلولی برنامه ریزی

نتایج اخیر نشان داده است که بیان برخی از مولکولهای

شده نوع  IIتوصیف شده و همچنین میتواند مسئول مرگ

درگیر در عملکرد سلولهای سرتولی توسط شرایط

سلول زایا باشد ( .)11اتوفاژی فرآیندی است که در آن

گرمازدگی تحت تأثیر قرار میگیرد ( ،)18،16بهعنوان

سلول خودش اجزای خود را هضم میکند .این فرآیند نه

نمونه ،سیتوکراتین ( )CKنوعی فیالمنت بینابینی است که

تنها مواد مغذی را برای حفظ عملکردهای حیاتی سلول در

به عنوان یک مارکر تمایز سلول سرتولی ،فقط در

طی فقر غذایی فراهم میکند ،بلکه همچنین میتواند سلول

سلولهای سرتولی نابالغ بیان و به طور معمول در سن بلوغ

را از اندامکهای اضافی و زاید و یا آسیب دیده،

از بین میرود .از طرفی  Ck-18یک زیر گروه از خانواده

پروتئینهای به اشتباه تاخورده و میکروارگانیسم های مضر

سیتوکراتین است که یک نشانگر عالی از سلولهای

رهایی بخشد ( .)32اتوفاژی می تواند در سلولها تحت

سرتولی نابالغ و یا تمایز نیافته در اپیتلیوم اسپرمساز است.

موقعیتهای استرس زای متفاوتی مانند آسیب ایسکمی،

مطالعات  Zhangو همکاران نشان داد که در بیضه میمون

استرس اکسیداتیو ،استرس شبکه ی اندوپالسمی ،فقدان

CK-18

فاکتور رشد ،استرس گرمایی و غیره فعال شود ( .)2سه فرم

و دیگر فیالمنت های بینابینی در سلولهای سرتولی

اصلی اتوفاژی معرفی شده است :اتوفاژی به واسطهی

مشاهده شد که این امر مصادف با توقف فعالیت

چاپرون ( ،)Chaperonمیکرواتوفاژی ()Micro-autophagy

اسپرماتوژنز بود ،بنابراین درجه حرارت بدن توانایی القای

و ماکرواتوفاژی (( )Macro-autophagyتصویر شماره )5؛

بازگشت سلولهای سرتولی بالغ به مرحله نابالغ را داشته و

که هر سه علیرغم تفاوت در مسیر انتقال مواد به لیزوزوم در

درنتیجه این سلولها نقش حمایتی خود را در روند

مراحل اصلی و پایانی تجزیه لیزوزومی پروتئین ها به وسیلهی

اسپرماتوژنز طبیعی از دست میدهند (.)19

هیدروالزها مشابه می باشند ( .)35در زمان فعال شدن این

رزوس ( )Rhesusمبتال به کریپتورکیدیسم ،بیان

در مقابل ،اعتقاد بر این بود که سلولهای لیدیگ

مسیر ،شکل سیتوزولی زنجیره سبک  )LC3B-I( 5به شکل

تحت تأثیر گرما قرار نمیگیرند ( .)31با این حال ،تغییر

متصل به غشا ( )LC3B-IIتغییر یافته و همچنین

مورفولوژی سلولهای لیدیگ در بیضه موش ،پس از

سیستم کونژوگه شبه یوبیکوئیتین فعال میشود.

 6روز متوالی مواجه با دمای  15درجه سانتیگراد به مدت

تشکیل  ،LC3B-IIباعث رشد مناسب اتوفاگوزوم ها

 51دقیقه مشاهده شد ()31،15؛ بنابراین ،این امکان

و شکل گیری اتوفاگوزوم ها توسط سیستم کونژوگه

وجود دارد که گرما بهطور غیرمستقیم ،با تغییر عملکرد

شبه یوبیکوئیتین ،هر دو نشانگر فرآیند اتوفاژی در

سلولهای سوماتیک ،به سلولهای جنسی آسیب

نظر گرفته می شوند ( Zhang )2و همکاران نشان

میرساند ( .)3همچنین افزایش درجه حرارت با افزایش

دادند که گرما ،اتوفاژی و آپوپتوز را در سلول های

میزان تمایز اسپرماتوسیت و پیشرفت اسپرماتوژنز گزارش

زایا فعال می کند و این دو به عنوان همکار برای القا

شده است .چرخه کاهش اسپرماتوژنز ممکن است به

مرگ سلول عمل می کنند و باعث تخریب

اختالل در سلولهای زایای اسپرم منجر شود .با این حال،

اسپرماتوژنز می شوند (.)2
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تصویر شماره  :3انواع اتوفاژی
سه نوع مختلف اتوفاژی شامل ماکرواتوفاژی ،میکرواتوفاژی و اتوفاژی به واسطه چاپرون ( )CMAشناسایی شدهاند که با توجه
به عملکردهای فیزیولوژیکی آنها و نحوه تحویل محموله به لیزوزوم متفاوت هستند (.)51
فرآیند آپوپتوز سلول زایا با نام مرگ برنامه ریزی

کرد .طبق این نظریه اسپرم هایی که باید در روند مرگ

شده نوع  Iنیز شناخته میشود Sakkas .و همکاران ،یک

سلولی حذف شوند ،از این روند خارج و بهصورت ناقص

تئوری درباره ی نحوه ی ایجاد آسیب  DNAاسپرم انسان،

دستخوش فرآیند آپوپتوز شده و درنهایت همراه دیگر

تحت نظریه «فرار از آپوپتوز» ( )Abortive apoptosisارائه

اسپرم ها در مایع منی حضور دارند (( )33تصویر شماره .)1

تصویر شماره  :4فرآیند آپوپتوز
به طور طبیعی تکوین سلول های گناد و اولین مرحله از اسپرماتوژنز توسط آپوپتوز شدید همراه است؛ سیگنال های تنظیم کننده
آپوپتوز سلول های زایا توسط فلش سیاه رنگ و تأثیر آن ها با عالمت " "+به عنوان پیش برنده آپوپتوز و عالمت "–" به عنوان
ممانعت کننده آپوپتوز نشان داده شده است .تغییرات ژنتیکی که در تنظیم آپوپتوز دخالت دارند ،با فلش قرمزرنگ در زیر انواع
سلول های تحت تأثیر رسم شده است (.)56
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تأثیر استرس گرمایی بر روند اسپرماتوژنز

در بسیاری از آزمایش های القاکننده کریپتورکیدیسم

می دهند ( .)63،61این پروتئین ها به منظور انجام

در بیضه حیوانات ،افزایش آپوپتوز در سلول های زایا

وظایف خود به طور مؤثر ،تمایل به تشکیل الیگومر

DNA

دارند ( .)66آن ها با اتصال به پروتئین ها و جلوگیری از

میشود و باعث کاهش وزن بیضه و مشکالت ناباروری

تغییر ماهیت و پیچ خوردگی نادرست آن ها ،سلول ها را

در میگردد ( .)35در طول رشد سلولهای زایا ،آپوپتوز

از استرس گرمایی محافظت می کند .میزان القا ،به

فیزیولوژیکی جهت انتخاب طبیعی سلولهای زایای کارا

شدت و مدت قرار گرفتن در معرض حرارت وابسته

ضروری میباشد (.)38

است و هرچه درجه حرارت ،باالتر و مدت زمان قرار

دیده شده است که احتماالً منجر به آسیب

محققان بسیاری نشان داده اند که افزایش

گرفتن در معرض حرارت ،بیشتر باشد ،مقدار بیشتری از

طوالنی مدت دمای کیسه ی بیضه فقط برای 1-3 °C

پروتئین های شوک حرارتی برای محافظت از سلول ها

می تواند باعث القا آپوپتوز در سلول های زایا و کاهش

تولید می شود .به دلیل عملکرد مهم آن در تداوم تجمع

اندازه ی بیضه شود که منجر به پایین آمدن تولید اسپرم

و انتقال صحیح پروتئین ها و همچنین حفاظت از سلول

و مورفولوژی تغییر شکل یافته اسپرم می شود (.)39

در برابر تنش های خارجی ،پروتئین های شوک حرارتی

آپوپتوز با کنترل تعداد سلول ها زایا ،نقش محوری را

برای رشد اسپرماتوسیت به اسپرم بالغ سالم ضروری

در بیضه ایفا می کند .درواقع ،بیش از  %31سلولهای

است ( .)1وجود این پروتئین با بلوغ ،عملکرد و باروری

زایای در طول فرآیند اسپرماتوژنز درنهایت دچار

اسپرم ارتباط دارد .کاهش یا عدم بیان این پروتئین در

آپوپتوز خواهند شد .این فرآیند ،بسیار دقیق و محدود به

مرحله میوز با نقص های میوزی ،مانند آنوپلوییدی

سلول های زایای لوله های اسپرم ساز است ( .)61عالوه

(اغلب دیزومی ها) ،الیگوزواسپرمی (تعداد پایین اسپرم)

بر آن ،گرما ممکن است ماهیت پل های سیتوپالسمی

و آزواسپرمی (عدم اسپرم در انزال) همراه خواهد بود.

الزم برای بقای سلول را تغییر و بر ترکیب مایعات

هرگونه نقص در بیان این پروتئین در فاز نهایی اسپرمیوژنز،

موجود در دم اپیدیدیم اثر گذاشته که مانع بلوغ مناسب

منجر به آسیب  DNAشده و به دلیل عدم حذف

اسپرم شده و درنتیجه به افزایش آپوپتوز هم در موش و

سیتوپالسمی ،ایجاد مورفولوژی نامناسب این پروتئین،

هم انسان کمک خواهد کرد (.)62،61

اتصال به تخمک و لقاح دچار شکست میشود (.)65

افزایش دما و به دنبال آن ،افزایش بیان

در طول اسپرمیوژنز ،دو فرآیند دفع بقایای

یوبیکوئیتن و اعضای خانواده پروتئین شوک حرارتی

سیتوپالسمی و بازسازی غشای پالسما که باعث تسهیل

( )Heat shock proteinsدر موش ،نشان دهنده آن

شکلگیری سایتهای متصل شونده به الیه زونا پلوسیدا

است که اثر پایین دست ممکن است در تمام موجودات

میشوند ،ممکن است توسط  HSPA2محافظت شوند؛

فراگیر باشد ( HSPA2 .)65اختصاصی بیضه یک عضو

بنابراین در اسپرم نابالغ انسان که موفق به بیان

از خانواده  HSP70است .این چاپرون مولکولی در طی

نشده است ،احتباس سیتوپالسمی و عدم توانایی اتصال

میوز اسپرماتوسیت ،به عنوان یک جزء از کمپلکس

به الیه زونا پلوسیدا وجود دارد ( Lima .)68و همکاران

سیناپتونمی و در طول مرحله بلوغ اسپرمیوژنز حضور

برای نخستین بار میزان بیان ژن  HSPA2را در

دارد ( .)61از سوی دیگر ،به عنوان بخشی از یک

اسپرماتوزوای نوجوانان و ارتباط آن با بیماری

مکانیسم حفاظتی ذاتی در طی تکامل ،سلول ها به

واریکوسل را گزارش کرد .این مطالعه نشان داد که

استرس گرمایی از طریق توقف سنتز بیشتر پروتئین ها و

سطح بیان ژن  HSPA2در اسپرم نوجوانان مبتال به

انحراف تمام منابع موجود برای تولید القایی پاسخ

واریکوسل و الیگوزواسپرمی به طور قابل توجهی
003
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پایینتر از سطح بیان ژن در نوجوانان سالم و نوجوانان

میتواند منجر به آسیب  DNAشود .افزون بر این،

مبتال به واریکوسل با غلظت طبیعی اسپرم میباشد (.)69

فاکتورهای محیطی مانند سن ،مصرف دارو سیگار،

گزارشات  Motieiو همکاران ،حاکی از آن

فاکتورهای هورمونی و افزایش دمای بیضه و بیماریهایی

است که سطح بیان این پروتئین به طور قابل توجهی

مانند واریکوسل نیز از دیگر دالیل ایجاد آسیب در

به دنبال فرآیند ظرفیت یابی اسپرم در هر دو افراد بارور

 DNAاسپرم به شمار میروند ( .)55نتایج مطالعات

HSPA2

 Barekatو همکاران ،نشان دادند که افزایش استرس

ممکن است نقش مهمی در فرآیندهای ظرفیت یابی و

اکسیداتیو و دمای بیضه در افراد مبتال به واریکوسل عالوه

لقاح ایفا کند ( .)51مطالعات  Afiyaniو همکاران،

بر کاهش کیفیت پارامترهای اسپرم ،بر سالمت کروماتین

ارزیابی پروتئین  HSPA2در مدل رت های واریکوسل

اسپرم نیز تأثیر منفی داشته و درنتیجه ،روند اسپرماتوژنز و

با هدف شناخت مکانیسم مولکولی تأثیر استرس گرمایی

میزان باروری را تحت تأثیر قرار میدهد (.)51

و نابارور افزایش مییابد؛ بنابراین ،بیان نابجا

بر اسپرماتوژنز ،نشان داد که تولید این پروتئین در بیضه

اسپرماتوژنز یک فرآیند بسیار فعال بوده که قادر

آسیب دیده موشهای واریکوسل کاهش مییابد (.)61

به تولید حدود  1111اسپرم در هر ثانیه میباشد .میزان

نتایج آزمایشها نشان دهنده کاهش بیان نسبی HSPA2

باالی تقسیم سلولی در این فرآیند ،حاکی از نسبت

است که احتماالً ناشی از افزایش دمای مزمن در افراد

باالی مصرف اکسیژن میتوکندریایی توسط اپیتلیوم

واریکوسلی میباشد .حذف این استرس با استفاده از

ژرمینال میباشد .با این حال ،خون رسانی ضعیف بیضه،

واریکوسلکتومی ،بیان  HSPA2و درنتیجه تا شدن

باعث کاهش فشار اکسیژن در این بافت شده و رقابت

مناسب پروتئینهای درگیر در روند اسپرماتوژنز را

برای این عنصر حیاتی در بیضه را تشدید میکند .از

افزایش میدهد؛ بنابراین تاشدن مناسب پروتئینهای

آنجا که هر دو روند اسپرماتوژنز و استروئیدوژنز

درگیر در روند اسپرماتوژنز ،باعث بهبود بستهبندی

( )Steroidogenesisسلول لیدیگ نسبت به استرس

 DNAو همچنین مورفولوژی و تحرک اسپرم شده که

اکسیداتیو بسیار آسیب پذیر است ،ممکن است فشار کم

ممکن است به طور غیرمستقیم در بهبود بستهبندی

اکسیژن که مشخصه این بافت به حساب میآید ،جزء

 DNAنقش مؤثری داشته باشند و همچنین مورفولوژی و

مهمی از مکانیسم بیضه ،جهت حفاظت خود در برابر

تحرک بهتر اسپرم و احتماالً باعث کاهش قطعه قطعه

آسیب رادیکالهای آزاد باشد .به عالوه ،بیضه جهت

شدن  DNAخواهد شد (.)21

اطمینان از عدم تأثیر استرس اکسیداتیو بر دو روند
اسپرماتوژنز و استروئیدوژنز ،حاوی یکسری آنزیمهای

با وجود میزان باالی آپوپتوز ،برخی از سلول ها

آنتی اکسیدانی و جاذب رادیکالهای آزاد میباشد.

در موش ها معموالً با وجود اختالل کریپتورکیدیسم،
قادر به ادامه حیات اند ،ولی درنهایت به اسپرم بالغ

با وجود تولید آنتی اکسیدان در بیضه ،به منظور

حاوی  DNAآسیب دیده تکوین می یابند ( .)35این امر

حفاظت از عملکرد استروئیدوژنز و تولید اسپرم ،طیف

تا حدی به دلیل اثر حفاظتی  HSPالقایی است که به

گستردهای از فاکتورهای داخلی و خارجی (کریپتورکیدیسم،

پروتئین متصل میشود و از تغییر ماهیت و پیچ خوردگی

واریکوسل ،پیچ خوردگی بیضهای (،)Testicular torsion

نادرست پروتئین جلوگیری میکند ( .)52،51آسیب

پرکاری تیروئید ( ،)Hyperthyroidismعفونت ،فعالیت

 DNAدر اسپرماتوزوآی بالغ میتواند به علت نقایصی

بدنی ،عدم تعادل هورمونی و دیابت) میتوانند در این

در بسته بندی کروماتین باشد که از شکستگی آندروژنی

فرآیند حفاظتی ،اختالل ایجاد کرده و باعث تولید

در  DNAناشی میشود یا ناشی از روند آپوپتوز قبل از

استرس اکسیداتیو شوند ( .)53گونههای فعال اکسیژن

انزال اسپرم ها باشد .به عالوه میزان باالی تولید  ROSنیز

( )Reactive oxygen speciesمانند آنیون سوپر اکسید،
021
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تأثیر استرس گرمایی بر روند اسپرماتوژنز

رادیکالهای هیدروکسیل و رادیکال هیپوکلریت ،در

رخ میدهد و تا  8هفته بعد پایان استرس گرمایی به

طول متابولیسم اکسیژن تولید شده و در بیضه

حالت عادی باز نمیگردد ()11؛ بنابراین استرس اکسیداتیو

یافت میشود .به این دلیل که آن ها به عملکردهای

عامل مهمی در اتیولوژی ناباروری مردان است.

اسپرماتوزوآ مانند :ظرفیتیابی ( ،)Capacitationواکنش

در سطح اسپرم جدا شده از مایع منی ،حمله

آکروزومی ( ،)Acrosome reactionهایپراکتیویتیشن

 ROSمیتواند باعث القای لیپید پراکسیداسیون و قطعه

( )Hyperactivationو اتصال اسپرم به تخمک کمک

قطعه شدن  ،DNAاختالل در تحرک این سلولها و عدم

میکنند (.)56،55

توانایی در حمایت از رشد جنینی به صورت طبیعی شود.

برای حفظ  ROSدر سطح قابل قبول ،آنتی

در سطح بیضه ،استرس اکسیداتیو قادر به اختالل در

اکسیدان های طبیعی ،مانند ویتامین  Cو  Eو

ظرفیت استروئیدوژنیک سلولهای لیدیگ و همچنین

کاروتنوئید در بیضه موجود میباشد .هنگامیکه تعادل

ظرفیت اپیتلیوم زایای جهت افتراق اسپرم طبیعی

رادیکالهای آزاد و آنتی اکسیدان ها از بین رود،

است ( .)59استرس اکسیداتیو یک جنبه کلیدی از

استرس اکسیداتیو رخ داده و درنهایت منجر به

پاتوژنز در بسیاری از بیماریها است .مطالعات نشان

آپوپتوزمی شود ( .)56،51گونههای فعال اکسیژن در

دادهاند که افزایش دمای بیضه مشاهده شده در بیضه

بیضه افراد مبتال به کریپتورکیدیسم و واریکوسل تولید

افراد مبتال به واریکوسل و کریپتورکیدیسم ،با افزایش

میشود و دو راه احتمالی که آنها میتوانند در پاسخ

سطح استرس اکسیداتیو در ارتباط است ( .)81اسپرم

به استرس گرمایی درگیر شوند شامل :اول،

انسان به استرس اکسیداتیو ،سطح باالیی از رادیکالهای

اکسیداسیون اجزای سلولی مانند  DNAو چربی

آزاد و گونههای اکسیژن ( ،)ROSازجمله :آنیون سوپر

میتواند بهطور مستقیم منجر آپوپتوز شده و دوم ،تولید

اکسید و پراکسید هیدروژن بسیار حساس هستند .استرس

 ROSبه طور غیرمستقیم میتواند باعث فعال شدن

اکسیداتیو می تواندآسیب رسان باشد و باعث آسیب

آپوپتوز شود ( .)55استرس اکسیداتیو از علل عمده

اکسیداتیو به غشای پالسمایی اسپرم و قطعه قطعه شدن

برای آسیب حرارتی سلولهای زایای است و منجر به

) DNA (DNA fragmentationهر دو ژنوم هستهای و

آپوپتوز و تجزیه رشته  DNAمیشود (.)58،51،29

میتوکندری شود (.)81

نشانههایی وجود دارد مبنی بر اینکه در صورتی

مطالعات  Raoو همکاران روی تأثیر شدت

که لقاح توسط یک اسپرم در معرض شوک حرارتی

استرس گرمایی بر روی اسپرم و پارامترهای مایع منی در

انجام شود ،رشد تکوین جنین کاهش پیدا کند (.)51

انسان نشان داد که پارامترها و عملکرد اسپرم به صورت

گزارش شده است که لقاح آزمایشگاهی با اسپرمهای

برگشت پذیری کاهش یافته ،در حالی که سطح سرمی

گرفته شده از موش نر که در آن کیسه بیضه در معرض

هورمون های جنسی ،اپیدیدیمس و عملکرد غدد جنسی

دمای  12درجه سانتیگراد قرار گرفته بود ،منجر به

تحت تأثیر قرار نمیگرفت .عالوه بر اینکه استرس

تولید جنینهایی با توانایی رشد کم است .ویژگیهای

اکسیداتیو در آسیب اسپرماتوژنز شرکت میکند ،قرار

مایع منی بهسرعت توسط تغییر در درجه حرارت بیضه

گرفتن در معرض حرارت متقاطع نسبت به حرارت متوالی

تغییر نمیکند ،به دلیل اینکه سلولهای زایای اسپرم

میتواند به صورت جدیتر به فرآیند اسپرماتوژنز آسیب

آسیب دیده تا مدتی بعد از استرس گرمایی وارد مایع

برساند .این ممکن است به اهمیت تجزیهوتحلیل علل

انزالی نمیشوند .به عنوان مثال ،در گاو نر که در آن

بالینی کاهش کیفیت مایع منی در اثر حرارت القاء شده

روند اسپرماتوژنز حدود  61روز طول میکشد ،تغییرات

کمک کرده و همچنین روشهای را جهت پیشگیری از

در مایع منی در حدود دو هفته پس از استرس گرمایی

بارداری بر اساس آسیب گرمایی نشان دهد (.)81
020

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،02شماره  /5آذر و دی 7931

نتیجه گیری:
تنظیم حرارت بیضه برای حفظ درجه حرارت

قرار دهد که شامل :بیماری تب دار مانند آنفلوآنزا ،قرار

بیضه در محدوده مطلوب برای اسپرماتوژنز مهم است.

گرفتن در معرض یک منبع حرارتی خارجی ،مانند

افزایش دمای کیسه بیضه ،البته در محدوده فیزیولوژیکی،

بعضی از شغلها (نانوا ،جوشکار ،کارگران ریختهگری)

تأثیر منفی بر کیفیت اسپرم خواهد داشت (.)81

و یا حمام داغ میباشد .بر اساس مطالعات تجربی در

اسپرماتوژنز ،به خصوص تمایز و بلوغ اسپرماتوسیت و

حیوانات آزمایشگاهی 51 ،دقیقه غوطهور شدن در یک

اسپرماتید ،به دما حساس است .اسپرماتوژنز ایدئال باید

حمام با گرمای متوسط ( 11-12درجه سانتیگراد)

حداقل در دمای  2درجه سانتیگراد پایینتر از درجه

باعث اختالل در روند اسپرماتوژنز و مهمتر از آن،

حرارت مرکزی بدن رخ میدهد .افزایش دمای کیسه

میتواند باعث القای آپوپتوز (سلولهای زایا) ،آسیب

بیضه ،نه تنها ،باعث آتروفی ژرمینال بیضه ،توقف

( DNAسلولهای زایا و اسپرمهای اپیدیدیمی) و اختالل

اسپرماتوژنز و کاهش سطح اینهیبین ( Bیک مارکر

رشد جنین و باروری شود .همچنین استرس گرمایی

بیوشیمیایی اسپرماتوژنز) میشود ،بلکه ،منجر به کاهش

میتواند بیان ژن در بیضه را تغییر داده و باعث اختالل

تعداد اسپرم در مایع منی خواهد شد (.)3

در تنظیم فرآیند اسپرماتوژنز شود ( .)1نتایج استرس
گرمای بیضهای بر سلولهای زایا در تصویر شماره  3به

واضح است که یکسری اتفاقات میتواند

اختصار نشان داده شده است.

مکانیسم تنظیم کننده حرارت کیسه بیضه را تحت تأثیر

تصویر شماره  :5اتوفاژی و آپوپتوز پاسخ سلولهای زایای مرد به استرس گرمای بيضه
زمانی که بیضهها در شرایط استرس گرمایی هستند ،سلولهای زایا از طریق مکانیسم داخلی یا بیرونی تحت فرآیند آپوپتوز قرار
میگیرند .آپوپتوز میتواند از طرق مختلف ،ازجمله پاسخ به استرس ،تخریب

DNA

و تغییر در بیان ژن ،منجر به مرگ سلولی

شود .همچنین اتوفاژی ،به عنوان یک پشتیبان یا همراه آپوپتوز ،مسئول مرگ سلولهای زایا میباشد (.)0

با این حال ،عواقب تنش گرما بر سلول های

بهتر مسیرهای تنظیم پاسخهای استرس حرارتی سلولهای

ژرمینال ،به طور کامل شناخته نشده است و این مسئله

زایای مردانه و کشف ژنهای جدید که ممکن است در

حکم میکند که به مطالعات ژنتیکی بیشتری برای فهم

این فرآیند درگیر باشند ،نیاز است.
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:تشکر و قدردانی
مخصوصاً پرسنل محترم پژوهشکده زیست فناوری و

بدین وسیله نویسندگان مراتب تقدیر و تشکر خود

.مسئوالن گرامی پژوهشگاه رویان ابراز میدارند

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