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 در ناباروری مردان Cاهمیت نقش ایزوفرم زتای پروتئین فسفولیپاز 

 

، پوپک 3، شهاب میرشاه ولدی2، مینا شربت اوغلی2، وحید اسماعیلی2، توحید رضایی توپراق قلعه*1،2پگاه رحیمی زاده

 2ǂ، عبدالحسین شاهوردی2یافتخاری یزد

 

لوار اشرفی بگروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه و فناوریهای نوین زیستی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران،  -1

 pegah.rahimizadeh@yahoo.com، 44233151 – 1 ر، خیابان بها، خیابان شهید قموشی، اصفهانی

ل، ـمث دـتولی کیـپزش تاـتحقیق مرکز ،نشگاهیدداجها مثل تولید پزشکی معلوو  شناسی یستز ههشکدوپژ ن،یارو ههشگاوپژ -2

 انیرا ان،تهر ،شناسیگروه جنین 

 سلول گروه سلولی، علوم تحقیقات مرکز جهاددانشگاهی، بنیادی سلولهای فناوری و شناسی زیست پژوهشکده رویان، پژوهشگاه -3

 ایران هران،ت تکوینی، شناسی زیست و بنیادی های

ǂ نویسنده مسئول: آدرسshahverdi@royaninstitute.org 

 

ها، درصدی از  تکنیک های کمک باروری، نقش مهمی را در درمان زوج های نابارور ایفا می کنند. علی رغم این پیشرفتمقدمه: 

به  ازیمسئله، ن نیلذا ا جه می شوند.درمان های انجام شده از طریق این تکنیک ها به سبب عدم فعال سازی اووسیت، با شکست موا

 .ی نمایدم انینما شیاز پ شیرا در سلول اسپرم ب تیاووس یمل فعال سازواع یبررس

 C پازیلفسفو نیپروتئ یزتا زوفرمیا ،نیب نیا. ولی در مطرح هستند تیاووس یبه عنوان عامل فعال ساز یمختلف یفاکتورهاامروزه  

گرفته  فاکتور در نظر نیبه عنوان مهم تر توانسته است کالینیو کل یمیوشیب یتبر در حوزه از مطالعات مع یعیحجم وس به سبب

 شود.

 ردانم یدر ناباروردر این مطالعه تالش شده تا مرور اجمالی بر روی تازه ترین یافته های انتشار یافته در مورد نقش این پروتئین 

 صورت گیرد.

مقاله جست و جو  111سوب می گردد. اطالعات ارائه شده از طریق مطالعه بیش از این مطالعه یک تحقیق مروری مح روش کار:

 جمع آوری گردیده است. Google Scholarو  PubMed ،ScienceDirectشده در پایگاه های اطالعاتی 

و دارای چهار  کد شده PLCZ1کیلو دالتونی است که توسط ژن  51یک پروتئین  Cایزوفرم زتای پروتئین فسفولیپاز  یافته ها:

رار قاسپرم آکروزومال و پست آکروزومال  ال،یاکواتر یدر نواح یعیبه طور عمده در حالت طبو  باشد یمدمین عملکردی و ساختاری 

 mRNA انی، کاهش بآن افتهیکاهش  ریمقاد ایاعم از عدم وجود  یمتعدد لیتواند به دال یماین پروتئین از  یناش ینابارو .دارد
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 ،امناسبن نئیپروت جادیو اآن اسپرم و وقوع جهش در ژن  تمتفاو یدر نواح نینامناسب پروتئ یریقرار گ ،مربوطه از ژن شده یسیرونو

 .گرددمی  جادیا

بررسی وضعیت این پروتئین در مردان نابارور با سابقه نقص در فعال سازی اووسیت می تواند پیش آگهی  بحث و نتیجه گیری:

ل باروری اسپرم ها در اختیار متخصصان قرار دهد تا در صورت نیاز با استفاده از فعال کنندگان مصنوعی مناسبی را از نظر پتانسی

 اووسیت مانند یون کلسیم بتوانند بازده کارایی تکنیک های کمک باروری را در این گروه از بیماران به طور چشم گیری افزایش دهند.

 

 ، ناباروری مردان، فعال سازی اووسیتCولیپاز ایزوفرم زتای پروتئین فسف واژه های کلیدی:
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