
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

48 | I  r  h  r  c  2  0  1  6  .  I  r  
 

 اهمیت فشردگی کروماتین اسپرم انسان در باروری
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ا از روی ههیستون ژنتیکی دقیق است که سبب برداشته شدنای از رویدادهای اپی: اسپرماتوژنز موفقیت آمیز نیازمند مجموعهمقدمه

ی حیوانی هاشود. مطالعات بر روی مدلها و نهایتا تراکم کروماتین اسپرم میها و پروتامینکروماتین و جانشینی ترانزیشن پروتئین

 گردد.اند که هرگونه نقص در این روند منجر به اختالل اسپرماتوژنز و ناباروری مینشان داده

عوامل موثر در ایجاد فشردگی هسته اسپرم این مطالعه روی بیماران آزوسپرم مراجعه کننده به به منظور بررسی نقش روش کار: 

های بافتی آنان قرار گرفتند و نمونه (TESE)رویان انجام شد. بیماران در روند درمان تحت عمل جراحی استخراج اسپرم از بیضه 

روه ها از نظر پاتولوژیک به سه گدر این مطالعه به کار گرفته شد. نمونه پس از استفاده برای مقاصد درمانی و کسب رضایتنامه از آنان

complete maturation arrest (CMA)  ،Sertoli cell only syndrome(SCO) و hypospermatogenesis  به

)هیستون  JMJD1A، 2و1های ، پروتامین2و1های نمونه(. سپس بیان ترانزیشن پروتئین31عنوان کنترل تقسیم شدند) در هر گروه 

برداری کلیدی )فاکتور نسخهCREM)استیل ترانسفراز اختصاصی بیضه(، CDY1شود(، دمتیالزی که به فراوانی در بیضه بیان می

و پروتئین به  mRNAفاکتور بازآرایی کروماتین مختص بیضه( در سطح ( BRDTو  ACTاسپرماتوژنز( همراه با کوفاکتور آن 

، JMJD1Aهای کمی و کروماتین الیزا مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین میزان حضور پروتئین real time PCRهایترتیب با روش

CDY1 ،CREM، ACT وBRDT  در ناحیه تنظیمی ژنهای ترانزیشن پروتئین و پروتامین با روشChromatin 

immunoprecipitation   وبه دنبال آنreal time PCR .مورد ارزیابی قرار گرفت 

در مقایسه با گروه  SCOو  CMAهای دارای نقص اسپرماتوژنز نتایج نشان داد که میزان بیان تمام ژنهای فوق در گروهایج: نت

ای همیزان حضور پروتئین ژنتیک بود به طوری کهها همسو با نتایج اپی. این داده(p < 0.05) داری داشته است  کنترل کاهش معنی
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ر از گروه داری کمتهای دارای نقص اسپرماتوژنز به طور معنیهای ترانزیشن پروتئین و پروتامین در گروهناحیه تنظیمی ژنیاد شده در 

hypospermatogenesis  بود)  (p < 0.05. 

وماتین اسپرم  با سازی کرژنتیک فاکتورهای فشردههای این تحقیق به خوبی ارتباط بین تغییر بیان و اپییافتهگیری: بحث و نتیجه

 باروری نشان می دهد.ا()ن

 : )نا(باروری، اسپرم،  فشردگی کروماتینکلمات کلیدی
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