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چکیده
اسپرم سازي شامل مراحل پيچيده و دقيق تمایز سلولي در پستانداران است ،که در سن بلوغ آغاز شده و در طول زندگي توليد مثلي ادامه ميیابد
که در نتيجة آن سلول هاي بنيادي ،تقسيم شده و حاصل تقسيمات ميوزي ،اسپرماتيدهاي هاپلوئيدي است که در بيضه و اپيدیدیم تغييرات
اساسي روي آنها صورت گرفته تا اسپرمي با عملكرد کامل ایجاد شود .تمامي این مراحل همزمان به طور کامل صورت ميگيرد ،بطوریكه در
شرایط پاتولوژیك ،کوچكترین اختالل ميتواند سبب ناباروري شود .شروع و بقاي اسپرم سازي از لحاظ هورموني توسط  FSHو تستوسترون
تنظيم ميگردد .برخي محققين بر این عقيده اند که تستوسترون هورمون اصلي تنظيم کننده اسپرميوژنز در پستانداران بوده و FSHنقش جزئي
دارد PMSG.عملكردي مشابه با  FSHدارد .از این رو در این طرح اثرات هورمونهاي جنسي  PMSGو تستوسترون بر بافت بيضه و اثرات
آن بر اسپرماتوژنز مورد بررسي قرار گرفته است .آزمایشات  in vitroدر سه گروه مختلف شامل کنترل و دوگروه تجربي بر روي موشهاي نر
نابالغ نژاد  NMRIانجام شد و مدت زمان انجام کشت اندام  4هفته در نظر گرفته شد .پس از گذشت این زمان انجام مطالعات بافت شناسي و
ميكروسكوپي صورت گرفت .نتایج حاکي از افزایش معني دار در تعداد سلولهاي اسپرماتوسيت ،اسپرماتيد ،اسپرم در گروه تجربي  2و کاهش
اسپرماتوگوني  Aو سلول هاي سرتولي مي باشد .این نتایج نشان ميدهند که کشت بافت بيضه ،مدل تجربي مفيدي براي مطالعه مكانيسمهاي
تنظيمي تكثير سلولي اسپرماتوگوني ،ميتواند باشد.
کلمات کلیدی :اسپرماتوژنز ،بافت بيضه ،تستوسترونPMSG ،

مقدمه
اسپرمـاتوژنـز فرآینــدي پيوستـه است که در آن سلولهاي

ترشح ميشوند و شامل هورمونهاي تحریك کننده فوليكول

پودماني اسپرماتوگوني از خالل لولههاي منيساز عبور کرده

( )FSHو هورمونهاي لوتئينزه کننده ( )LHميباشند .هر دو

و براي تبـدیل شدن به اسپـرماتوزوئيد به ترتيب به

این هورمونها با تستوستروني که توسط سلولهاي ليدیگ

اسپرماتـوگوني ،اسپرماتـوسيت و اسپرماتيـد کروي و طویل

در ناحيه داخل لولـه بيضه توليد ميشود براي انجام یك

شده تمایز ميیابد [ .]8فرآینـد اسپرماتوژنز که در طي آن

اسپرماتوژنز موفق ضروري ميباشند [.]2

اسپرماتوگوني به اسپرم تبدیل مي شود  59تا 57روز به طول

هورمونهاي مشابه دیگري از جفت پستانداران باردار ترشح

ميانجامد .فرآینـد اسپرماتـوژنز و سازماندهي اپيتليوم

ميشوند از جمله هورمـون گونادوتروپين سرم مادیان آبستن

سمينـيفر در خالل زندگي فعال جنسـي توسط مكانيسم

) ،(Pregnant mare serum gonadotropinکه عملكردي

اندوکرین کنترل ميشوند .این هورمونها از غده هيپوفيز

مشابه با  FSHدارد [ .]61در مطالعاتي که توسط  Popovaبر
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روي رتهاي نابالغ انجام شد ،مشخص گردید که  PMSGو

به ظرف  HBSSجدید منتقل کرده و بيضه ها از اپيدیدیم و

 FSHاثر مشابهي در تحریك تخمدان دارند [.]66

بافت چربي اطراف جدا گردید .کشت اندام به روش

تستوسترون یك هورمون استروئيدي  65کربني است که

صورت گرفت .در این روش در هر ظرف پتري دیش ،یك

متابوليسم آن در کبد ،بيضه و پروستات صورت ميگيرد [.]6

گرید با سطح مقطع  69x69ميلي متر قرار مي گيرد که

این هورمون محصول ترشحـي بيضه است که جهت توليد

گوشه هاي آن خم شده به طوري که پس از قرار گرفتن در

اسپـرم ضروري ميباشد .تستـوستــرون آندروژن بزرگـي

ظرف ،ارتفاعي حدود  4ميلي متر داشته باشد .سپس کاغذ

است که توسط بيضه از مكانش در سلولهاي ليدیگ ترشح

هاي فيلتري با منافذ  ./22ميكرومتر بر روي این پایه ها قرار

ميشود [ .]61و باعث تمایز مجراي ولف در طول دوران

داده مي شود به طوري که روي گرید ها را بپوشاند ولي از

جنيني و تنظيم ترشح  LHتوسط محور هيپوتاالموس ـ

آن ها بيرون نزند .سپس در داخل  1پليت ،محيط کشت

هيپوفيـز و اسپرماتـوژنز ميگردد.

 DMEMحاوي  27درصد سرم  FBSریخته شد تا جایي که

تستوستـرون بطور مستقيم روي اسپرماتوژنز تاثير ميگذارد

کاغذ را خيس کند اما از آن باالتر نزند .سپس غالف سفيد

[ .]62بنابراین در تحقيق حاضر به بررسي اثر هورمون هاي

اطراف بيضه ها جدا و به آرامي بر روي کاغذ فيلتر قرار داده

تستوسترون و  PMSGبر روي اسپرماتوژنز در موش هاي نر

شد ،به یك پليت به ميزان  677 ʎهورمون  ،PMSGبه پليت

نژاد  NMRIپرداخته شده است.

دیگر به ميزان 22 ʎهورمون تستوسترون اضافه گردید و

grid

پليت سوم حاوي تنها بيضه مي باشد .سپس پليت ها در

مواد و روش کار

دماي  15درجه %59 ،%9 CO2 ،هوا و  %59-58رطوبت ،به

در این آزمایش ها از  17سر موش نابالغ نژاد  NMRIبا وزن

مدت  9روز انكوبه گردید و یك روز در ميان محيط کشت

تقریبي  69گرم استفاده شد .اتيلن دي آمين تترا استيك

و هورمون هاي داخل پليت ها خارج و محيط کشت و

اسيد  ،( EDTA ( %7/74معرفها و رنگها از لفاسن هلند،

هورمون تازه اضافه شد .پس از گذشت  9روز بافتها از

محيط کشت  DMEMاز شرکت جيبيكو شرکت مرک آلمان،

داخل محيط کشت خارج و به مدت دو ساعت در داخل

هورمون  PMSGاز شرکت هيپرا اسپانيا ،هورمون

ظرف شيشه اي حاوي بوئن قرار گرفت( .)Fixationبافتها

تستوسترون آلماني و هورمون انسولين از شرکت اکسير

به مدت  2ساعت درون بوئن فيكس شدند.پس از آن توسط

خریداري شد .موشهاي سوري جهت کشت اندام ،از

آب مقطر دوبار تقطير چندین بار شستشو داده شدند و رنگ

آزمایشگاه حيوانات آزمایشگاهي مرکز تحقيقات جهاد

زرد بوئن تا حدي زدوده شد.

دانشگاهي قم تهيه شدند .براي انجام کشت اندام ،جانور

مراحل آماده سازي بافتي عبارت بودند از:

توسط اتر یا قطع نخاع بي هوش گردید و به طشتك تشریح

تثبیت در بوئن :تثبيت یا فيكساسيون به طور کلي عبارت

منتقل و توسط سوزن ،فيكس شد( .کليه لوازم تشریح از قبل

است از کشتن ناگهاني و همزمان سلول هاي بافت به نحوي

توسط آون استریل شده اند) .سطح شكمي حيوان را با پنبه

که حتي االمكان شكل و ترکيبي مشابه آنچه در زمان حيات

ي آغشته به الكل ،استریل و سپس با استفاده از پنس و

دارا بودند را حفظ

قيچي ،سطح شكمي باز شد و بيضه خارج و به پتري استریل

نمایند.

آبگیری :الكلهاي صعودي (،677 ،59،677 ،59 ،87، 57

حاوي HBSSفيلتر شده منتقل و درب آن بسته و به زیر هود

 )677هر کدام به مدت یك ساعت.

المينار واقع در اتاق کشت برده شد .در زیر هود بيضه ها را
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بزرگنمایيهاي مختلف عكس گرفته شد .جهت شمارش

شفافسازی :توسط زایلن  2 ،6و  1هر کدام به مدت یك

سلولها 67 ،ميدان ميكروسكوپي با لنز شيئي  47хبه صورت

ساعت.
پارافیندهی:پارافين  2 ،6ساعت و پارافين  4 ،2ساعت(این

تصادفي انتخاب ،و تعداد سلولها در هر ميدان شمارش و

عمل به منظور جایگزین شدن پارافين مذاب با عامل شفاف

ميانگين آن گرفته شد و این کار تا سه بار تكرار ،و هر دفعه

کننده انجام مي گيرد .قالب گيري موفقيت آميز مستلزم آن

در چهار خانه تكرار شد.

است که بافت به مدت کافي در حمام پارافين باقي بماند).

تجزیه و تحلیل آماری :تمام مقادیر پس از سه بار تكرار به

قالب گیری :پس از نفوذ کامل پارافين در بافت آن از پارافين

صورت  Mean ± SEMارایه شده است .مقایسه ميانگينها

مذاب خارج شد و در قالبهاي مخصوص فلزي ( که از

با استفاده از نرم افزار SPSS68در

پهلوي هم قرار دادن دو ميله فلزي به شكل  Lساخته مي

 P<0.05با در نظر گرفتن انحراف معيار ) )SEبا استفاده از

شوند) قرار داده شد و توسط پارافين درون قالب پر گردید و

آناليز واریانس یك طرفه ) (one-way ANOVAو تست

پس از سرد شدن و جامد شدن پارافين بلوکهاي مكعبي

توکي ) (Tukeyانجام گردید و سپس با استفاده از نرم افزار

حاوي نمونه بافتي به دست آمد.

 Excelهيستوگرامها ترسيم شدند.

برشگیری توسط دستگاه میکروتوم :به قطر  5-1ميكرومتر

P< 0.001, P<0.01,

نتایج

(براي تهيه مقاطع بسيار نازک از نمونههاي بافتي که درون

بررسی اسپرماتوگونی نوع  Aدر شرایط :in vitro

بلوکهاي پارافين قالبگيري شدهاند ،از دستگاه برش گيري

اسپرماتوگوني  Aسلولي بيضي شكل و چسببيده به جداره

موسوم به ميكروتوم استفاده گردید) .قرار دادن نوار هاي

لولههاي منيساز و کمرنگ ميباشد .در بررسي سلولهاي

پارافين حاوي نمونه در داخل بن ماري جهت صاف شدن و

اسپرماتوگوني  Aتحليل هاي آماري کاهش معني داري را در

باز شدن چروکها و پس از آن بر روي الم.

گروه تجربي  6و در گروه تجربي )P< 7/776( 2نشان مي-

رنگآمیزی :روش رنگآميزي هماتوکسيلين-ائوزین (مایر)

دهد (شكل  ، )6(6شكل .)2

بود .این روش براي رنگآميزي هسته و سيتوپالسم به کار

بررسی اسپرماتوگونی نوع  Bدر شرایط :in vitro

ميرود .رنگ هماتوکسيلين هسته را به رنگ بنفش در آورده

اسپرماتوگوني نوع  Bسلولهایي با هسته کروي هستند که

و ائوزین سيتوپالسم را صورتي متمایل به نارنجي مينماید.

فاصله بيشتري از جداره دارند و شبكه کروماتين در آنها

پس از پایان رنگ آميزي المها را از ظرف مربوط به رنگ

منظره دانهدانهاي را نشان ميدهد و به شدت رنگ ميگيرند.

آميزي خارج گردید و با استفاده از چسب انتالن بر روي آنها

در بررسي سلولهاي اسپرماتوگوني  Bتحليلهاي آماري

المل گذاشته شد و پس از گذشت مدت مورد نياز و محكم

تغيير معني داري را بين گروههاي تجربي و نشان نميدهد.

شدن المل ،المها مورد بررسي ميكروسكوپي و

(شكل  ،)2(6شكل )2

هيستولوژیكي قرار گرفتند .براي بررسي ميزان رشد و تكثير

بررسی اسپرماتوسیت در شرایط  :in vitroاسپرماتوسيت

سلولهاي زنده ،هر کدام از خانههاي مورد نظر با

اوليه بزرگترین سلول اسپرماتوژنيك بيضهاي ميباشد ،آنها

ميكروسكوپ اینورت ( leicaآلمان) مشاهده و توسط دوربين

فاصله بيشتري از جداره دارند .در بررسي سلولهاي

دیجيتال متصل به ميكروسكوپ ( INFINITYIکانادا) با

اسپرماتوسيت تحليل هاي آماري افزایش معنيداري را در
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گروه تجربي  )P<70776 ( 2نشان ميدهد( .شكل ،)1(6

بين سلول هاي اسپرماتوژنيك پخش است .در بررسي سلول

شكل )2

هاي سرتولي تحليل هاي آمـاري کـاهش معنـي داري را در

بررسی اسپرماتید در شرایط  :in vitroاسپرماتيدها با انجـام

گروههاي تجربي 6و  )p<7/776( 2نشـان مـيدهـد( .شـكل

فرایندي بـه نـام اسـپرميوژنز تبـدیل بـه اسـپرم مـي شـوند.

 ،)1(6شكل )2

اسپرماتيد در مراحـل انتهـایي (آکروزومـي) سـلولي کشـيده

بررسی سلول الیپدیگ در شپرایط  :in vitroسـلولهـاي

است که رنگ پذیري باالیي دارد و تـاژک در حـال تشـكيل

ليدیگ سلولهایي کروي بوده که در بين لولههاي منـي سـاز

است .در بررسي سلولهـاي اسـپرماتيد تحليـلهـاي آمـاري

واقع شده اند.در بررسـي سـلولهـاي الیـدیگ تحليـلهـاي

افزایش معني داري را در گروه تجربـي )P<7/776( 2نشـان

آماري کاهش معنيداري را در تمام گروه هـاي تجربـي 6و2

ميدهد( .شكل  ،)4(6شكل )2

( )p<7/776نشان ميدهد( .شكل  ، )5(6شكل )2

بررسی اسپپرم در شپرایط  :in vitroوقـایع اصـلي در فـاز

بررسی لولههای سمینیفر در شرایط  :in vitroگونوسـيت-

انتهایي (بلوغ یا رسيدگي) شـامل جـدا شـدن و فاگوسـيتوز

هاي ثانویه با سـلولهـاي پشـتيبان در تشـكيل طنـاب هـاي

شـدن سيتوپالسـم اضـافي اســپرماتيدها توسـط سـلولهــاي

جنسي مشارکت دارند ،طناب هاي جنسي تا زمـان بلـوغ بـه

سرتولي است .در بررسي سـلول هـاي اسـپرم تحليـل هـاي

صورت توپر باقي مانده و در آن زمـان داراي مجـرا شـده و

آماري افزایش معنيداري را در گروه تجربـي )P<7/776( 2

تحت عنوان لوله هاي منيساز (لولـههـاي سـمينيفر) ناميـده

نشان ميدهد( .شكل  ،)9(6شكل )2

ميشوند .در بررسي لوله هاي سمينيفر تحليـل هـاي آمـاري

بررسی سلول سپرتولی در شپرایط  :in vitroسـلولهـاي

کاهش معنيداري را در گروه هاي تجربي )p<7/76( 6نشـان

سرتولي هسته مثلثي شكل دارند و در داخل هسته آنهـا یـك

ميدهد( .شكل  ، )8(6شكل .)2

یــا چنــد هســتك مشــخص دیــده مــيشــود .حــدود مــرز
سيتوپالسمي آنها مشخص نميباشـد و سيتوپالسـم آنهـا در
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()1

()2

()4

()3

()6

()5

()8

()7

شكل 6ـ مقایسه تعداد سلولها در گروه کنترل و تجربي  )6 :اسپرماتوگوني  )2 ،Aاسپرماتوگوني  )1 ،Bاسپرماتوسيت )4 ،اسپرماتيد
 )9اسپرم )1 ،سرتولي )5 ،الیدیگ )8 ،سمينيفرM  SEM ،* P<0.05 ،** P<0.01 ،*** P<0.001 ،
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A

B

C

شكل 2ـ فتوميكروگراف مقطع بيضه نابالغ  )Aگروه کنترل )B ،گروه تجربي (تستوسترون) با دوز متوسط ( 22ميكروليتر) )C ،گروه
تجربي ( )PMSGبا دوز متوسط ( 677ميكروليتر) ،بزرگنمایي 477X

بحث
کشت اندام بيضه موش نابالغ نژاد  NMRIبه عنوان یك مدل

عملكـرد کامل ایجاد شود .هورمونها اثـر تحریكــي مهمـي

PMSG

بر اسپرماتوژنـز دارند [ .]1اسپرماتوژنز ،فرآیندي ضروري در

در محيط کشت نشان داد که این هورمون اثر قابل توجهي بر

قــدرت بــاروري مــردان و توليــدمثل انســان اســت ،و رونــد

روي سلولهاي اسپرماتوژنز دارد.

پيچيدهاي است کـه عملكـرد صـحيح آن ،مسـتلزم عملكـرد

اسپرمسازي شامل مراحل پيچيده و دقيق تمایــز سـلولي در

همزمان فاکتورهاي آندوکرین و پاراکرین و ميانكنش سلول-

پستانداران است ،که در سـن بلـوغ آغــاز شـده و در طـول

هــاي اســپرماتوژنيك و ســرتولي مــيباشــد .هورمــون ،LH

زندگي توليدمثلـي ادامه ميیابد که در نتيجة آن سـلولهـاي

تستوســترون و هورمــون  ،FSHکنتــرل کننــدههــاي اصــلي

بنيـــادي ،تقســـيم شـــده و حاصـــل تقســـيمات ميــــوزي،

اسپرماتوژنز هستند [.]65

اسپرماتيـدهاي هاپلوئيـدي اسـت کـه در بيضـه و اپيدیـدیم

هورمون  FSHمتعلق به خانواده هورمونهاي گليكـوپروتئيني

تغييرات اساسـي روي آنها صـورت گرفتـه تـا اسپرمــي بـا

شـــامل  LH،TSHو  hCGاســـت .ایـــن هورمـــونهـــا،

زیستي آزمایشي و در دوزهاي مشخصي از هورمون
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هترودایمرهاي غني از اسيد آمينه سيسـتئين و پـلهـاي دي-

در این ميان ميتوان به تداخل عمل سـلولهـاي الیـدیگ و

سولفيد ميباشند و تفاوت این هورمونها ،در زیر واحد بتاي

سرتولي اشاره نمـود .تحقيقـات نشـان مـيدهـد کـه فقـدان

آنها است .این هورمون از هيپوفيز آزاد شده به گيرنـده خـود

سلولهاي الیدیگ و کـاهش ترشـح اکسـي توسـين توسـط

در سطح سلولهاي سرتولي متصـل مـي شـود و مسـيرهاي

سلولهاي الیدیگ به افزایش تخریب اسپرماتوسيت ها منجر

متعدد انتقال پيام را در داخل این سلولها طي ميکند .اتصال

ميشود [ FSH .]5عملكـرد سـلول ليـدیگ را بوسـيله یـك

 FSHبه سلولهـاي سـرتولي ،سـبب سـنتز پـروتئين متصـل

مكانيسم غيرمسـتقيم القـا مـيکنـد ،کـه احتمـاال مربـوط بـه

شونده به آنـدروژن ( )ABPمـيشـود ABP.گليكـوپروتئيني

آزادسازي فاکتورهاي پاراکریني از سلولهاي سرتولي در اثـر

است که متصل به تستوسـترون شـده و غلظـتهـاي بسـيار

تحریك مستقيم  FSHاست [ .]67در تحقيق صـورت گرفتـه

باالیي از تستوسترون توليد شده توسط سلولهاي ليـدیگ را

با وجود حضور هورمون  PMSGدر محيط تعداد سلولهـاي

در موضع اسپرماتوژنز ایجاد ميکند [ .]9بر خالف موشهاي

سرتولي و الیدیگ در تمام گروه به طور معنـيداري کـاهش

بالغ ،در موش هاي نوزاد ،تزریق هورمون  FSHسبب القـاي

یافته است که ميتوان دليل آن را ناشـي از عـدم آزادسـازي

اسپرماتوژنز و بلوغ زودرس گردید [ .]5مطالعات نشـان داده

فاکتورهاي پاراکریني از سلولهاي سرتولي در اثـر تحریـك

است که در موشهاي با اسپرماتوژنز طبيعي ،تزریق هورمون

مســتقيم  FSHدانســت .در پژوهشــي کــه

 FSHنه تنها اثر مهاري بر اسپرماتوژنز نداشـته ،بلكـه سـبب

صورت گرفت نتایج بررسيها در توليد تستوسترون بوسـيله

حمایت از مراحل بعدي تمایز سـلولي مـيشـود [ .]1نتـایج

سلول هاي ليدیگ نشان مي دهـد کـه توليـد تستوسـترون در

حاصل از این تحقيق بيانگر پيشرفت روند بلوغ سـلولهـاي

سطح پایه محيط کشت ،مشـروط بـر حضـور  FSHاسـت و

اسپرماتيد در گروهي که هورمون  PMSGحضور داشت بود.

حضور تستوسترون و  LHبه تنهایي براي اسپرماتوژنز کـافي

اما بررسيهایي نشان دادهاند که تزریق این هورمون اثر منفي

نيســتند .در واقــع ،در تقابــل بــا نقــش خــوب محــرز شــده

روي غلظت ،تحرک و مورفولوژي اسـپرم دارد [ .]4در کـار

تستوسترون در حفظ اسپرماتوژنز در بيضـههـاي پسـتانداران

تحقيقــاتي انجــام شــده هورمــون  PMSGســبب تحریــك

بالغ ،چندین گزارش نشان ميدهند که تستوسترون بـه طـور

اسپرماتوژنز شده و سلولهاي اسپــرماتوگوني  Aتبـدیل بـه

منفي شروع اسپرماتوژنزها را تحت تأثير قرار ميدهد [.]69

اسپـــــرماتوگوني  Bو اسپـــــرماتوگوني  Bتبــــدیل بــــه

در تحقيق انجام شده در گروهي که تستوسـترون بـه تنهـایي

PMSG

تزریق شده بـود هـيا افـزایش معنـيداري در گـروه نابـالغ

اسپرماتوسيتها شدهانـد .در محيطـي کـه هورمـون

توســط Tesarik

تزریق شده بود افزایش معنيداري در تعـداد اسپرماتوسـيت،

مشاهده نگردید .در تحقيقي نشان داده شده اسـت کـه

اسپرماتيد و اسپرم در گروه نابـالغ مشـاهده گردیـد .حضـور

سبب تغييرات ویژهاي در هسته نظير تراکم هسته ،مهـاجرت

هورمون  PMSGسبب شـروع فرآینـد اسـپرماتوژنز و بلـوغ

محيطي و برجستگي هسته در اسپرماتيد هاي انسان مي شود.

اســپرماتوزوآ شــد .در صــورتيكه در گروهــي کــه هورمــون

به عبارت دیگر ،رشد دم در اسپرماتيد گرد ،تسریع تقسيمات

تستوسترون بـه تنهـایي حضـور داشـت بلـوغ اسـپرماتوزوآ

ميتوزي ،تراکم هسته و طویل شدن اسپرماتيد گرد وابسته بـه

مشاهده نگردید .گزارشهاي موجود ،حاکي از این است کـه

 FSHاست [ .]69در تحقيق حاضر ایـن هورمـون

روند اسپرماتوژنز به یك سري تداخلهاي سلول بـه سـلول

سبب تبدیل اسپرماتيدها به اسپرم و بلوغ آنها گردیده است.
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