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 مقدمه:

 یها یاسپرماتوژنز، از اسپرماتوگون ندیفرآ یدر ط

 نیکه ا ابدی یم زیتما یدیاسپرم بالغ هاپلوئ ،یدیپلوئید

و  وزیم توژنز،یاسپرماتوس یشامل سه مرحله اصل ندیفرآ

 توژنز،یمرحله اسپرماتوس ی. در طباشد یم وژنزیاسپرم

 ادیمنجر به ازد یتوزیم ماتیتقس قیاز طر ها یاسپرماتوگون

 یها ستیبه اسپرماتوس زیتما نیخود و همچن یمنبع اصل

 ،یوزیم یتوالم می. پس از دو تقسگردند یم هیاول

و  هیثانو یها ستیبه اسپرماتوس هیاول یها ستیاسپرماتوس

 وژنز،یدر مرحله اسپرم .ابندی یم زیتما دهایسپس به اسپرمات

و  یکیمورفولوژ راتییتغ یکسریپس از  دهایاسپرمات

 چکیده:
 ی( اسپرم در طPAWP) یصفحات خلف آکروزوم WWمتصل شونده به دامنه  نيپروتئ زمينه و هدف:

 شده  معرفیدر فعال شدن تخمک  ليدخ یاسپرم یاز فاکتورها یکی عنوان  به اخيراًو  شود می انيب وژنزياسپرم
 و یعيطب یاسپرم یمردان با پارامترها نياسپرم ب نيکرومات تيو وضع PAWP سهیمطالعه، مقا نیاست. هدف ا

 بوده است. یعيرطبيغ
شد و افراد به دو  یابی( ارز2010) یسازمان بهداشت جهان پروتکل بر اساس یمن عینمونه ما :یبررس روش
 ،یتومتریاسپرم با استفاده از فلوسا PAWPشدند.  ميتقس (=23N) یو ابنرموزواسپرم (=31N) نرموزواسپرمیگروه 

در  رسنتفلو کروسکوپي( اسپرم توسط مA3 نيسی)کروموما نيو کمبود پروتام (TUNEL)آزمون  DNA بيآس
 زيبا استفاده از آنال SPSS, Chicago IL, USA افزار نرم لهيوس بهتجزیه و تحليل آماری  شد. یابیافراد ارزاین 

Descriptive ،Independent- Sample T Test جهت  رسونيپ یهمبستگ بی. آزمون ضرقرار گرفت یابیمورد ارز
 .پارامترها استفاده شد نيارتباط ب

مردان  ني( بیاسپرم )غلظت، تحرک و مورفولوژ یدر پارامترها داری معنیمطالعه، اختالف  نیدر ا :ها افتهی
 در داری معنی طور بهاسپرم  PAWP درصد نيانگي. م(>001/0P) مشاهده شد یو ابنرموزواسپرم ینرموزواسپرم

و  ماسپر DNA بيدرصد آس نيانگيم عالوه به. (>001/0P) بود یکمتر از افراد نرموزواسپرم یافراد ابنرموزواسپرم
، عالوه به. (>05/0P) بود یاز افراد نرموزواسپرم شتريب یدر افراد ابنرموزواسپرم داری معنی طور به نيکمبود پروتام

 .(>05/0P) مشاهده شد یاسپرم یپارامترهااسپرم با  PAWPدرصد  نيب داری معنی های همبستگی
، DNA بياسپرم مانند آس یعملکرد های تست ،یابنرموزواسپرم مردان درکه  دهند مینشان  جینتا :یريگ جهينت

 یعيرطبيدر فعال شدن تخمک در محدوده غ لي( دخPAWP) یدرصد فاکتور اسپرم نيو همچن نيکمبود پروتام
 ثر باشد.وم بارورمردان نا نیو درمان ا گيری تصميمدر  تواند می ها تست نیا یابیارز نیبنابرا ؛بوده است

 
 .مردان ینابارور ،یاسپرم یپارامترها ن،ي، کمبود پروتامDNA بي، آسPAWP کليدی: یها واژه
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اسپرم،  نیمجدد کرومات یسازمانده لهاز جم یساختار

 ،یالسمتوپیس یها ساختار آکروزوم و حذف زائده لیتشک

مجدد  ی(. سازمانده1) ندینما یم دیاسپرم بالغ و کارا را تول

 ها ستونیه یجا به ها نیپروتام ینیگزیاسپرم با جا نیکرومات

اسپرم  نیکه موجب تراکم ساختار کرومات ردیگ یصورت م

 ییجا جابه نیخود را با ا یهسته اسپرم فشردگ ذا. لشود یم

اسپرم تا  کتدرحر لیآن تسه امدیکه پ کند یکسب م

و  یکیزیف یها بیلقاح، محافظت از آس هیبه ناح دنیرس

و  نثوم یدستگاه تناسل م،یدیدیعبور در اپ یدر ط یکیمکان

 (.3،2) باشد یم رهیغ

نشأت  یآکروزوم یها کولیوز وستنیپ به هم از

سر  %70ساختار آکروزوم که  ،یگرفته از دستگاه گلژ

آکروزوم  نی. بدیآ یبه وجود م دهد، یم لیاسپرم را تشک

 "یا هستهپوشش دور "به نام  یساختار کیو هسته، 

متراکم و مقاوم به  ینیپروتئ هیال  کیکه  قرارگرفته

  یساختار دارا نیباشد. ا یم یونی ریغ یها  دترجنت

خلف "و  "ییاستوا"، "یآکروزوم ریز"سه منطقه 

و خلف  یآکروزوم ریز هی. الباشد یم "یآکروزوم

مستقل  طور به وژنزیاسپرم ندیفرآ یطدر  یآکروزوم

 ریز هیال یها نیکه پروتئ یا گونه به ،شوند یم لیتشک

ساختار آکروزوم نقش دارند،  لیدر تشک یآکروزوم

 ییها نیپروتئ یحاو یخلف آکروزوم هیناح که یدرصورت

شدن سر اسپرم توسط ساختار  دهیکش یاست که در ط

و  شوند یال داده مانتق هیناح نیمانشت، به ا یکروتوبولیم

 دارند.  ییاسپرم با تخمک و لقاح نقش بسزا وژنیدر ف

  PAWP به توان یم هیناح نیا یها نیاز جمله پروتئ

)nbinding protei-acrosomal sheath WWdomain-Post(، 

H2BVsub )tHistone H2B subacrosomal varian(  و

 (.4اشاره نمود ) کیسومات تههس یها ستونیه

 هیلقاح، پس از برهمکنش ناح ندیرآف یط در

از فاکتورها از  یکسریسر اسپرم با تخمک،  ییاستوا

 شیاسپرم به داخل تخمک رها یخلف آکروزوم هیناح

  PAWP، PLCζ= Phospholipase C zeta. ابندی یم

از Truncated form of the KIT receptor= tr-KIT و

ه داخل هستند که با ورود ب یشنهادیپ یجمله فاکتورها

خروج  ،یولداخل سل میکلس شیتخمک، منجر به افزا

 هیاول نیها و تکو هسته شیپ لیتشک ،Пاز متافاز  تیاووس

 (.5) گردد یم نیجن

 نیاند که پروتئ نشان داده نیشیپ مطالعات

PAWP یخلف آکروزوم هیناح یها نیپروتئ ریمانند سا 

 یتوپالسمیدر لوب س دهایشدن اسپرمات لیطو یدر ط

 یاصل گاهیو در جا ابدی یمانشت انتقال م لهیوس بهو  سنتز

(. 7،6) ردیگ یقرار م یخلف آکروزوم هیخود، ناح

 نیپروتئ قیکه در صورت تزر شده داده، نشان عالوه به

به داخل تخمک موش و زنوپوس  PAWP بینوترک

را مشاهده  نیجن هیاول نیو تکو مینوسانات کلس توان یم

و همکاران اذعان  Satouh، حال نیباا(. 6-8کرد )

در  مینوسانات کلس جادیدر ا ینقش PAWPاند که  داشته

که توسط  یا مطالعه کی(. در 9موش نداشته است )

Kennedy اسپرم گاو انجام شد  یو همکاران بر رو

 نیب یدار یارتباط معن کیکه  دیمشخص گرد

وجود دارد  PAWP انیاسپرم با ب یعیطب یمورفولوژ

 یدارا ،یعیطب یها با شکل ظاهر  سپرممعنا که ا نیبد

 زین اًریاخ(. 10) باشند یم PAWP نیپروتئ یعیسطح طب

که  یسپرماست که افراد نابارور گلوبوزوا شده مشخص

شکل  یکرو ها اسپرمفاقد آکروزوم و سر  ها آناسپرم 

نسبت به اسپرم  یدار یمعن طور به PAWP انیاست، ب

 .(11افراد بارور کاهش داشته است )

 یدر ط PAWP نیپروتئ تیتوجه به اهم با

فاکتور  کی عنوان بهو نقش آن  وژنزیاسپرم ندیفرآ

که با ورود به تخمک منجر به فعال شدن  یاسپرم

 نیبر آن شد که ا یمطالعه سع نی، در اگردد یمتخمک 
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 یاسپرم یمردان با پارامترها یدر نمونه اسپرم نیپروتئ

در  اسپرماتوژنز ندیفرآ ریس رسد یکه به نظر م یعیطب

 یاسپرم یاست و مردان با پارامترها یعیطب ها آن

اسپرماتوژنز دارند،  ندیآکه احتماالً نقص در فر یعیرطبیغ

با توجه به  عالوه به. ردیقرار گ سهیو مقا یابیمورد ارز

 یها در ط نیها با پروتام ستونیه ییجا جابهرخداد مهم 

پارامتر  ندویم، ااسپر DNAو سالمت  وژنزیاسپرم ندیآفر

 یپژوهش سؤال نیا .شود یم یبررس زمان هم طور به زین

 توان یم ینمونه اسپرم هیاول زیبا آنال ایمطرح است که آ

که  یوژنزیمتوجه شد که در افراد با نقص اسپرم

 ییجا جابه، PAWP نیپروتئ انیهستند، ب یابنرموزواسپرم

 زین DNAها و سالمت  نیها با پروتام ستونیه حیصح

 است؟ یعیرطبیغ

 

 :یبررس روش

از مردان  یمن عیمطالعه، نمونه ما نیا در

با کسب  یو نابارور یکننده به مرکز بارور مراجعه

از  نکهیبر ا یمبن فرم رضایت نامه پر کردنو  تیرضا

استفاده  یقاتیتحق تیانجام فعال یفقط برا ینمونه اسپرم

ز پس رو 3-4 یمن عیشد. نمونه ما یآور جمع شود، یم

مرکز  یآندرولوژ شگاهیآزما هب یاز مقاربت جنس

از  قهیدق 30داده شد. پس از  لیتحو یو نابارور یبارور

از  یاسپرم یآن، پارامترها یشدگ عیمادادن نمونه و 

مورد افراد  نیدر ا یجمله غلظت، تحرک و مورفولوژ

 ینمونه جهت بررس ماندهیقرار گرفت و باق بررسی

 ،یتومتریفاده از روش فلوسابا است PAWP نیپروتئ

اسپرم با استفاده  DNA بیو آس نیکمبود پروتام یابیارز

 فلورسنت در نظر گرفته شد. کروسکوپیاز م

)غلظت،  یاسپرم یمطالعه پارامترها نیا در

 یجهان( بر اساس سازمان بهداشت یتحرک و مورفولوژ

(WHO) (2010مورد ارز )قرار گرفت. غلظت  یابی

 10و با قرار دادن  ده از الم شمارشگر اسپرماسپرم با استفا

الم انجام شد و در  یبر رو یمن عیاز نمونه ما تریکرولیم 

ها  اسپرم 20x یچشم یعدس اب ینور کروسکوپیم ریز

گزارش شد.  تریل یلیمدر  ونیلیم صورت بهشمارش و 

 CASA افزار نرمدرصد تحرک اسپرم با استفاده از 

(Computer- Aided Sperm Analysis) صورت هب 

هر نمونه پس از  یاسپرم برا یو مورفولوژ انیدرصد ب

اسپرم  200در حدود  کوالئو،یبا پاپان یزیآم رنگ

 یعیرطبیغ یدرصد مورفولوژ صورت بهشمارش و 

 (.12گزارش شد )

بر  نیمراجع ،یاسپرم یپارامترها یابیاز ارز پس

( به دو گروه 2010) WHO)) یجهانسازمان بهداشت 

و افراد با  (=31N) یعیطب یاسپرم یاد با پارامترهاافر

شدند.  یبند دسته (=23N) یعیرطبیغ یاسپرم یپارامترها

در  ونیلیم 15از  شتریغلظت اسپرم ب که یدرصورت

و درصد  %40از  شتریدرصد تحرک ب ،یس یس

بود، به افراد واژه  %96از  تر نییپا یعیرطبیغ یمورفولوژ

 "یابنرموزواسپرم" صورت نیا ریو در غ "ینرموزواسپرم"

  یحداقل دارا ی. افراد ابنرموزواسپرمدیاطالق گرد

 ند.بود یعیرطبیغ یپارامتر اسپرم دو

با بافر فسفات  شستشو شده ینمونه اسپرم از

 ونیلیم 4، (PBS= Phosphate Buffer Saline) نیسال

و با  دیگرد یاسپرم )کنترل و تست( جداساز

شد؛ سپس  کسیف قهیدق 20ت به مد %4 دیپارافرمالده

 3000دور با  قهیدق 5به مدت  PBSبا بافر  ها نمونه

 قهیدق 30 دت%( به م5/0) x-100 تونیشستشو و با تر

 ،PBSبا بافر  ها نمونه. پس از شستشو دیگرد رینفوذپذ

ها  نمونه ،یراختصاصیغ یها گاهیجهت بلوک کردن جا

 PBSدر  %BSA (Bovine Serum Albumin) (3)در 

ها با  ساعت انکوبه شدند؛ سپس اسپرم کیبه مدت 

 PAWP (Abcam, Cambridge)هیبرعل هیاول یباد یآنت
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 نکوبهدرجه ا 4 یدر دما شب  کیبه مدت  BSAدر 

 یاسپرم یها نمونه یشدند. روز بعد، پس از شستشو

  FITCکانجوگه شده به  هیثانو یباد یازآنت PBSبا 

(goat anti rabbit IgG secondary antibody FITC conjugated) 

گراد  یدرجه سانت 37 یساعت در دما کیبه مدت 

شستشو داده  PBSها با  . مجدداً نمونهدیاستفاده گرد

  PI (Propidium iodide) یا هسته گشد و با رن

 یتومتریفلوساجهت شمارش اسپرم با استفاده از 

(FACSCalibur flow cytometer= Becton Dickinson, 

San Jose, CA, USA) در هر دیگرد یزیآم رنگ .

 یها اسپرماسپرم شمارش و درصد  10000نمونه 

PLCζ تیمثبت در جمع PI  مثبت با استفاده از

 (.14،13) دیگزارش گرد BD CellQuest افزار نرم

 ،PBSبا  یمن عیما یپس از شستشو بطورخالصه،

 کیاست دی)متانول و اس یبا محلول کارنو ها سلول

درجه  4 یدر دما قهیدق 5( به مدت 3:1به نسبت  لایگالس

 یها بر رو از سلول یشدند. گسترش کسیف گراد یسانت

و پس از خشک شدن در معرض هوا، هر  هیته دیاسال

 A3 نیسیکروما محلول تریکرولیم 100توسط  دیاسال

(CMA3, Sigma, USA)، (25/0 تریل یلیدر م گرم یلیم 

 یلیم 10 یحاو ( کهMcllvain Buffer) نالوی بافر مک

 رنگ قهیدق 20( به مدت PH=7با  میزیمن دیکلر موالر

و  شده  دادهشستشو  PBSها با  . سپس المدیگرد یزآمی

 یبررس 100 ییفلئورسنت با بزرگنما کروسکوپیتوسط م

و  اسپرم شمارش 500. در هر نمونه حداقل شود یم

 یفخل هیها با رنگ زرد فلئورسنت درخشان در ناح اسپرم

 CMA3) نیها با کمبود پروتام سر اسپرم نشانگر اسپرم

( یمنف CMA3ها با رنگ زرد کمرنگ ) مثبت( و اسپرم

 (.15هستند ) یعیطب نیها با پروتام نشانگر اسپرم

 تیکبا استفاده از  DNA بیآس زانیمطالعه، م نیا در

TUNEL (Apoptosis Detection System Fluorescein, 

Promega, Mannheim, Germany) دیگرد یبررس .

 هیو ته PBSبا  یمن عیما یخالصه، پس از شستشو بطور

به  %4 دیها با پارافرمالده سلول د،یاسال یبر رو ریاسم

 تی. طبق دستورالعمل کدندش کسیف قهیدق 20مدت 

TUNEL، روش،  نیشدند. در ا یزیآم رنگ دهایاسال

قطعات  یبه انتها rTdT میرنگ فلئورسنت توسط آنز

 ،fluorescein-12-dUTPو  ابدی یاتصال م DNAشکسته 

DNA  مشاهده رنگ سبز فلئورسنت کند یم نشانداررا .

 DNA بیبا آس ها اسپرمسر اسپرم نشانگر  یخلف هیدر ناح

سالم است. در هر  DNAبا  ها اسپرمو رنگ قرمز نشانگر 

 کروسکپیاسپرم با استفاده از م 500نمونه حداقل 

 (BX51; Olympus; Japan) 100 یینمافلئورسنت با بزرگ

 (.16) دیگرد یبررس

  افزار نرم لهیوس به تجزیه و تحلیل آماری

SPSS, Chicago IL, USA زیبا استفاده از آنال 

Descriptive ،Independent- Sample T-Test  

 یهمبستگ بیقرار گرفت. آزمون ضر یابیمورد ارز

کمتر  P. ه شدپارامترها استفاد نیجهت ارتباط ب رسونیپ

در نظر  ارد یمعن یآمارمطالعه از لحاظ  نیدر ا 05/0از 

 است. شده  گرفته

 

 :ها افتهی

مرد  54 یمن عیمطالعه از نمونه ما نیا در

اصفهان  یو نابارور یکننده به مرکز بارور مراجعه

 نیدرصد پروتئ ،یاسپرم یاستفاده شد و پارامترها

PAWP، بیو آس نیکمبود پروتام DNA مورد پرم اس

 مورد یها گروه نکهیقرار گرفت. با توجه به ا بررسی

شدند،  نییتع یاسپرم یبر اساس پارامترها مطالعه

از جمله  یاسپرم یاصل یپارامترها نیانگیگزارش م

دو گروه در  نیب یغلظت، تحرک و موروفولوژ

غلظت  نیانگیاست. م شده  دادهنشان  1نمودار شماره 
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 و( 16/75±37/5 قابلم در 82/26±62/4اسپرم )

 مقابل در 56/35±46/3) اسپرم تحرک درصد

 یدر افراد ابنرموزواسپرم یدار معنی طور به( 13/2±41/62

 (.>001/0P)بود  یاز افراد نرموزواسپرم کمتر

در افراد  یعیرطبیغ یدرصد مورفولوژ که یدرصورت

 یدار معنی طور به( 26/98±20/0) یابنرموزواسپرم

 باشد می( 48/95±22/0) ینرموزواسپرمباالتر از افراد 

(001/0P<.) 
 

 
 و ابنرموزواسپرمی زواسپرمیمقایسه پارامترهای اسپرمی بين افراد نرمو :1 نمودار شماره

 ؛از افراد نرموزواسپرمی است تر نییپادر افراد ابنرموزواسپرمی  یدار یمعن طور بهاسپرم و درصد تحرک اسپرم  غلظتمیانگین 
نشانگر اختالف : * از افراد نرموزواسپرمی است. شتریبدر افراد ابنرموزواسپرمی  یدار یمعن طور بهژی اسپرم مورفولودرصد 

 .باشد می P<001/0 بین دو گروه در سطح دار یمعن

 

اسپرم با  PAWP نیمطالعه، درصد پروتئ نیا در

قرار گرفت.  مورد بررسی یتومتریاستفاده از روش فلوسا

نشان داده که درصد  2ودار شماره که در نم همانگونه

 طور بهمثبت  PAWP نیپروتئ یدارا یها اسپرم

( 88/33±38/3) یدر افراد ابنرموزواسپرم یدار یمعن

  تر نپایی( 38/74±10/3) نرموزواسپرمی به نسبت

سر اسپرم  هیدر ناح PAWP گاهی. جا(>05/0P)است 

و  ینمونه نرموزواسپرم کی یتومتریفلوسا جیو نتا

نشان  2در نمودار شماره  یمونه ابنرموزواسپرمن کی

 است. شده  داده
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 و ابنرموزواسپرمی زواسپرمیمثبت بين افراد نرمو PAWPدارای  یها اسپرممقایسه درصد : 2 شماره نمودار
A : دارای یها اسپرمدرصد PAWP  ؛ است از افراد نرموزواسپرمی تر نییپا یدار یمعن طور بهدر افراد ابنرموزواسپرمیB:  جایگاه

PAWP  ؛ اسپرمدر ناحیه سرC:  ارزیابیPAWP و  در یک نمونه نرموزواسپرمیD :با استفاده از روش  یک نمونه ابنرموزواسپرمی
 باشد. می P<05/0بین دو گروه در سطح  دار یمعننشانگر اختالف : *؛ فلوسایتومتری

 

اسپرم  DNA بیو آس نیکمبود پروتام درصد

و  A3 نیسیکروموما یزیآم رنگاز روش  با استفاده زین

TUNEL 3قرار گرفت. در نمودار شماره  مورد بررسی 

و  شده دادهدو روش نشان  نیا یزیآم رنگاز  یا نمونه

 نیدرصد کمبود پروتام نیانگیآن است که م انگریب جینتا

 یدار معنی طور به( 13/41±56/2) یدر افراد ابنرموزواسپرم

 باشد می( 37/29±57/1) یواسپرمباالتر از افراد نرموز

(001/0P<) .بیدرصد آس زیمشابه ن طور به DNA سپرم ا

 طور به( 47/26±20/3) یدر افراد ابنرموزواسپرم

( 84/14±25/1) یاز افراد نرموزواسپرم شتریب یدار معنی

 .(>001/0P) است

با درصد  یاسپرم یپارامترها نیارتباط ب عالوه به

اسپرم  DNA بیو آس نیتامکمبود پرو ،PAWP نیپروتئ

 1که در جدول شماره  ونهگهمانقرار گرفت.  زیمورد آنال

درصد  نیب یدار یارتباط معن ،است شده  دادهنشان 

 یاسپرم با پارامترها نیو کمبود پروتام PAWP نیپروتئ
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اسپرم  یتحرک و مورفولوژ ،از جمله غلظت یاسپرم

 زیاسپرم ن DNA بیدرصد آس عالوه بهوجود دارد. 

 یرا با درصد تحرک و مورفولوژ یدار یارتباط معن

 (.P<05/0اسپرم نشان داده است ) یعیرطبیغ

 

 
 و ابنرموزواسپرمی زواسپرمیو کمبود پروتامين اسپرم بين افراد نرمو DNAمقایسه درصد آسيب : 3نمودار شماره 

A: درصد آسیبDNA ؛ استبیشتر از افراد نرموزواسپرمی  یدار یمعن طور بهاسپرم در افراد ابنرموزواسپرمی  پروتامین کمبود و 
B: با رنگ زرد تیره نشانگر محتوای پروتامین  ها اسپرمکمبود پروتامین در اسپرم با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت.  یزیآم رنگ

اسپرم در یک نمونه  DNA سیبآ یزیآم رنگ :C؛ با کمبود پروتامین هستند ها اسپرمبا رنگ زرد درخشان بیانگر  ها اسپرمطبیعی و 
با  ها اسپرم بیانگر سبز رنگ با ها اسپرم سالم و DNA نشانگر قرمز رنگ با ها اسپرماسپرمی با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت. 

 باشد. می P<001/0بین دو گروه در سطح  دار یمعننشانگر اختالف : *؛ هستند DNA آسیب

 

 (N=54اسپرم ) DNA، کمبود پروتامين و آسيب PAWPای اسپرمی با درصد پروتئين ارتباط بين پارامتره :1جدول شماره 

درصد مورفولوژی 

 اسپرم یعيرطبيغ

غلظت اسپرم )ميليون  درصد تحرک اسپرم

 (یس یسدر هر 

 پارامترها وضعيت آماری

 PAWP درصد پروتئين ضریب همبستگی 681/0** 774/0** -716/0**

000/0 000/0 000/0 P 

 DNA درصد آسيب ضریب همبستگی -171/0 -628/0** 432/0**

001/0 000/0 216/0 P 

 درصد کمبود پروتامين ضریب همبستگی -341/0* -334/0* 467/0*

000/0 014/0 012/0 P 

دو  همبستگی بین بودن ضریب دار یمعنبیانگر  :** ؛است >05/0Pهمبستگی بین دو پارامتر با  بودن ضریب دار یمعنبیانگر *: 
 .است >01/0Pپارامتر با 
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 یدار یاسپرم ارتباط معن PAWP نیپروتئ درصد

( 002/0P= ،418/0-=r)اسپرم  DNA بیرا با درصد آس

( 026/0P= ،302/0-=r) اسپرم نیو درصد کمبود پروتام

 یها اسپرم نیب یدار یرابطه معن کی نیداشته و همچن

اسپرم  DNA بیو آس نیکمبود پروتام یدارا

(027/0P= ،301/0-=r) دیگرد مشاهده. 

 

 :حثب

 یاز اجزاء اصل یکی یا هستهدور  پوشش

 یونیریغ یاست که مقاوم به دترجنت ها یاسکلت سلول

متراکم در  یتوزولیس یها نیپروتئ یاست و محتو

 نوکلئار از  ی. پوشش پرباشد یماطراف هسته اسپرم 

و صفحه خلف  یی، استوایآکروزوم ریز هیسه ال

از  یلنگرگاه عنوان بهو  شده  لیتشک یآکروزوم

و لقاح  وژنزیاسپرم یندهایآدر فر لیدخ یها نیپروتئ

 (.18،17،8است ) شده  یمعرف

PAWP  است که خاص  ییها نیپروتئاز جمله

ها دیشدن اسپرمات لیطو ندیآفر یو در ط باشد یم ضهیب

غالف  هیساختار موقت مانشت به ناح قیاز طر نیپروتئ نیا

 ندیآدر فر حال تابهو نقش آن  ابدی یمنتقال ا یآکروزوم

(. با توجه 8،10،11است ) شده گزارشو لقاح  وژنزیاسپرم

و  وژنزیاسپرم ندیفرآ یدر ط PAWP نیوتئپر تیبه اهم

که با ورود  یفاکتور اسپرم کی عنوان بهآن  ینقش احتمال

 نی، در اگردد یمبه تخمک منجر به فعال شدن تخمک 

 یدر نمونه اسپرم نیپروتئ نیشد که ابر آن  یمطالعه سع

 ریس رسد یکه به نظر م یعیطب یاسپرم یمردان با پارامترها

است و مردان با  یعیطب ها آناسپرماتوژنز در  ندیفرآ

 ندیآکه احتماالً نقص در فر یعیرطبیغ یاسپرم یپارامترها

. ردیقرار گ سهیو مقا یابیاسپرماتوژنز دارند، مورد ارز

 یدارا یها اسپرمآن است که درصد از  یحاک جینتا

 یعیرطبیغ یاسپرم یدر افراد با پارامترها PAWP نیپروتئ

بوده  یعیطب ها آن یاسپرم یکه پارامترها ینسبت به افراد

 جهینت نیاست. ا افتهی کاهش یدار یمعن طور بهاست، 

 ندیآکه نقص در فر یآن باشد که مردان انگریب تواند یم

است،  یعیرطبیغ ها آناسپرم  زینالاسپرماتوژنز دارند و آ

. باشد یمکمتر  ها آنمثبت در  PAWPبا  ها اسپرمدرصد 

 کیافراد پس از تکن نیلقاح در ا تیفقلذا احتمال مو

. ابدی یمکاهش  ICSIمخصوصاً پس از  یکمک درمان

و همکاران و  Wu هیمطابق با نظر تواند یممطلب  نیا

در  PAWPنقش  یروبر  دیتأکاعرابی و همکاران باشد که 

  (.8،13پرونوکلئوس ها نر و ماده نموده اند ) لیتشک

 یها اسپرم نیب یدار یمعن باطمطالعه ارت نیدر ا عالوه به

 یتحرک و مورفولوژبا غلظت اسپرم،  PAWP یدارا

پارامترها  نیا نیب یهمبستگ بیمشاهده شد. ضر یعیرطبیغ

و با  شدبا یم کی خط  بیشبه  کیدر محدوده نزد باًیتقر

که  افتی  دست جهینت نیبه ا توان یمارتباط  این مشاهده

اسپرماتوژنز  ندیآفر یدر ط دشدهیتولهرچه تعداد اسپرم 

 شتریب PAWP یدارا یها اسپرمدرصد  ،باشد شتریب

و تحرک،  یاز لحاظ مورفولوژ ها اسپرمو آن  باشد یم

 .هستند تر یعیطب

 حاظاز ل تغییراتی وژنزیاسپرم ندیآفر یط در

 دیاسپرم از اسپرمات زیجهت تما یو مورفولوژ یساختار

ساختار  لیبه تشک توان یمکه از آن جمله  دهد یمرخ 

 نیها و همچن نیها با پروتام ستونیه ییجا جابهآکروزوم، 

 دیبا ی( ول19اشاره نمود ) یتوپالسمیس یها زائدهحذف 

 انیزمان ب نیدر ا ها نیپروتئاز  یکسریمدنظر داشت که 

 هیاول نیجهت لقاح و تکو ییکه ارزش بسزا شوند یم

 تواند یم ها آنهرکدام از  ی( و بررس20-22دارد ) نیجن

و درمان  صیبه تشخ یانیاسپرم، کمک شا زیعالوه بر آنال

لقاح کند. در  تیموفق زانیم ییشگویافراد نابارور جهت پ

 نیپروتئ انیب همکارانو جانقربان الریچه راستا،  نیا

PLCζ در فعال شدن  لیدخ یها نیپروتئ گری)از د

اسپرم را در افراد نابارور با  DNA بیتخمک( و آس

نوع  کی کوسلی. وارقراردادند یابیمورد ارز کوسلیوار
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باال  ضهیب یکه دما باشد یممردان  نیدر ب عیشا ینابارور

 ریتحت تأث یع منیما تیفیاسپرماتوژنز و ک ندیآاست و فر

 یمطلب بود که دما نیذعان کننده اا ها آن جیاست. نتا

 بیآس ،یاسپرم یپارامترها تیفیک یبر رو ضهیب یباال

DNA از جمله  ها نیپروتئ یبرخ انیو بPLCζ ریتأث 

 به  لیمردان تما که یدرصورتگذاشته است. لذا 

( نداشته باشند، استفاده از یکوسلکتومی)وار یجراح

 ICSIفعال شدن تخمک به همراه  یمصنوع یها روش

(Intra- Cytoplasmic Sperm Injection) درمان  یبرا

 (.23) شود یم شنهادیافراد پ نیا

اسپرم سرگرد  %100در افراد نابارور با  عالوه به

، شوند یم دهیهم نام یکه سندروم گلوبوزواسپرم

افراد با نقص  نیا وژنزیاست که روند اسپرم شده مشخص

 ؛باشد یمزوم فاقد آکرو ها اسپرم یمواجه است و تمام

آکروزوم  وژنزیکه در ب ها نیپروتئاز  یکسری انیلذا ب

 زیجهت تما ها آناز  یبرخ انیب نینقش دارند و همچن

مواجه  انیعدم ب ایاست، با کاهش  یاسپرم و لقاح ضرور

، PAWP یها نیپروتئبه  توان یماز آن جمله  باشد یم

PLCζ، DPY19L2  وSUN5 (. 24-11،27شاره نمود )ا

استنباط نمود  گونه نیا توان یمبر مطالعات  یبا مرور لذا

 یاسپرم یپارامترها کاهشکه در افراد نابارور عالوه بر 

 ایاز عوامل  یکسری( ی)غلظت، تحرک، مورفولوژ

 لیاسپرم، تشک زیو تما لیدر تشک لیدخ یفاکتورها

تحت  زین نیجن هیاول نیتکو نیپرونوکلئوس ها و همچن

در  یانیکمک شا تواند یم ها آن ییسااست. لذا شنا ریتأث

 درمان داشته باشد. حیصح یریگ میتصم

عالوه بر آنکه  وژنز،یاسپرم ندیآفر یط در

 نی، کروماتشود یم لیساختار آکروزوم سر اسپرم تشک

ها  نیو پروتام ردیگ یممجدد قرار  یبازساز مورداسپرم 

اسپرم  نی. لذا کروماتشوند یمها  ستونیه نیگزیجا

عالوه بر آنکه کمک  تواند یم ندیآفر نیم شده و امتراک

شود،  یکیو مکان یکیزیف یها بیآسبه محافظت ژنوم از 

 درحرکت لیتر کند و تسه کینامیدرودیاسپرم را ه

ژنوم  نکهیلذا با توجه به ا .(28-30) اسپرم را سبب گردد

و  دهد یم لیرا تشک نیجن ندهیاز ژنوم آ یمیاسپرم ن

 به دنبالها و  نیها با پروتام ستونیه حیصح ینیگزیجا

  یدر لقاح و بارور ییارزش بسزا DNAآن سالمت 

عالوه بر  زمان هم طور بهمطالعه  نی(، در ا32،31دارد )

 بیو آس نیکمبود پروتام ،PAWP نیپروتئ یابیارز

DNA و  یعیطب یاسپرم یافراد با پارامترها نیاسپرم ب

 قرار گرفت. سهیمورد مقا یعیرطبیغ

و  نیآن است که کمبود پروتام انگریب جیانت

 یعیرطبیغ یاسپرم یاسپرم افراد پارامترها DNA بیآس

 یاسپرم یاز افراد با پارامترها شتریب یدار یمعن طور به

 یپارامترها نیب یدار یمعنارتباط  عالوه بهاست.  یعیطب

 DNA بی( با آسی)غلظت، تحرک، مورفولوژ یاسپرم

غلظت  نیمشاهده شد )ارتباط ب نیاسپرم و کمبود پروتام

نبود(. لذا با  دار یمعناسپرم  DNA بیاسپرم با آس

 ینیب شیپ توان یم یاسپرم یمشاهده کاهش پارامترها

اسپرم، احتمال باال  تیفیک با کاهشنمود که در افراد 

و  نیسپرم، کمبود پروتاما DNA بیبودن درصد آس

؛ رداوجود د PAWP یدارا یها اسپرماز  یدرصد کمتر

احتمال را داد  نیا توان یم ICSI ندیآفر یدر ط نیبنابرا

 ،یعیو تحرک طب یکه با انتخاب اسپرم با مورفولوژ

 نیپروتئ یدارا نکهیاسپرم و ا نیاحتمال سالمت کرومات

PAWP  .نیوجود ارتباط ب عالوه بهاست، وجود دارد 

 DNA بیبا آس نیکمبود پروتام یدارا یها اسپرم

 یکه در ط ییها اسپرمباشد که  آنگر نشان تواند یم

دارند،  نیکرومات یبند بستهنقص در  وژنزیاسپرم ندیآفر

مطلب  نیهستند که صحت ا DNA بیمستعد آس شتریب

 (.28،16است ) شده اثبات قبالً

 

 :یریگ جهینت

آن است که در افراد با  انگریمطالعه ب نیا جینتا

فاقد  یاه اسپرمدرصد  ،یعیرطبیغ یاسپرم یپارامترها

 نیاسپرم و کمبود پروتام DNA بی، آسPAWP نیپروتئ
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است و از  یعیطب یاسپرم یاز افراد با پارامترها شتریب

 احتماالً یعیو تحرک طب یمشاهده اسپرم با مورفولوژ

 نیو سالمت کرومات PAWP نیبه حضور پروتئ توان یم

 .دیاسپرم مطمئن گرد

 

 :یو قدردان تشکر

و تشکر خود را از  مراتب تقدیر نویسندگان

و مسئوالن  یفناور  ستیزپرسنل محترم پژوهشکده 
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Background and aims: Sperm post-acrosomal sheath WWdomain-binding protein (PAWP) was 

expressed during spermiogenesis and recently introduced as one of sperm factors involved in 

oocyte activation. So, the aim of this study was to compare sperm PAWP and chromatin status 

between men with normal (normozoospermia) and abnormal (ab-normozoospermia) sperm 

parameters. 

Methods: Semen samples were assessed according to World Health Organization (2010) 

protocol and individuals were divided into normozospermia (N=31) and ab-normozoospermia 

(N=23). Sperm PAWP were assessed by flow cytometry. Sperm DNA damage (TUNEL assay) 

and protamine deficiency (chromomycin A3 staining) were assessed by fluorescent microscope in 

these individuals. Data were analyzed using independent t-test and Pearson coefficient test and 

by SPSS software. 

Results: In this study, significant differences were observed in sperm parameters (concentration, 

motility, morphology) between men with normozoospermia and ab-normozoospermia (P<0.001). 

Mean percentage of sperm PAWP was significantly lower in ab-normozoospermic men 

compared to normozoospermic men (P<0.001). In addition, mean percentage of spermatozoa 

with DNA damage and protamine deficiency were significantly higher in ab-normozoospermic 

men compared to normozoospermic men (P<0.05). Furthermore, significant associations were 

observed between percentage of sperm PAWP with sperm parameters (P<0.05). 

Conclusion: The results of the current study show that in men with ab-normozoospermia, sperm 

functional tests such as DNA damage, protamine deficiency, and also percentage of sperm factor 

(PAWP) related to oocyte activation were in range of abnormality. Therefore, assessment of 

these tests can be efficient in the decision of treatment in infertile men. 

 
Keywords: PAWP, DNA damage, Protamine deficiency, Sperm parameters, Male infertility. 
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