
ی ماریمردان مبتال به ب در Catsper1ژن rs1893316   سمیمورفیپل یبررس
 شرقی جانیآذربا یکز درمان نابارورامراجعه کننده به مر یآستنوزواسپرم

 ، مسعودملکی*سیمین رحیم پور قوشچی، سیدعلی رحمانی

 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز، تبریز، ایران 

  چکیده

علت  نیترعیاز شا یککه ی شودیعدم تحرک اسپرم شناخته م ای یبه عنوان کم تحرکیا، آستنوزواسپرم ه و هدف :سابق
با بیماری Catsper1 ژن   rs1893316مورفیسم از این تحقیق، آشکار ساختن ارتباط پلی هدف د.باشیم در مردان ینابارور

 باشد.آستنوزاسپرمیا در مردان می
 2گروه کنترل  05گروه بیمار و  05در این مطالعه مولکولی متعاقب توجیه و اخذ رضایت کتبی از  :ها مواد و روش 

 sequencing مورفیسم به روش به روش نمک اشباع و تعیین پلی DNAلیتر خون از آنان دریافت گردیده و استخراج میلی
 انجام شد.

درگروه کنترل در مقایسه  TTو فراوانی ژنوتیپ  CCوانی ژنوتیپ فرا  rs1893316 C >Tمورفیسمپلی مطالعه در ها :یافته
 و بیماران بین داری معنی تفاوت CTدر فراوانی ژنوتیپ هتروزیگوت  (.>p 50/5)با گروه بیمار به طور قابل توجهی باالتر بود 

  .(>p 50/5)نرمال مشاهده نشد افراد
باشد که به طبع آن با یولوژیکی، تنها محدود به مسیر حرکت در اسپرم میاز نظر عملکرد فیز 1CATSPERکانال  بحث:

 شود که حرکت اسپرم از نظر قدرت و سرعت افزایش یابد.ترشح یون کلسیم و ایجاد عدم تعادل در غلظت یونی باعث می
-هاری دارد. نتیجه بدبا بیماری آستنوزواسپرمیا ارتباط معنیCatsper1 ژن  rs1893316مورفیسم پلی گیری :نتیجه

 دار اندازه جمعیت، تغییر کند. دست آمده ممکن است با تغییر خزانه ژنتیکی جمعیت مورد بررسی و یا تغییر معنی
 مورفیسم.، پلی CATSPER1ناباروری مردان، آستنوزواسپرمیا ، ژن  های کلیدی:واژه

 

 مقدمه : 
 علیرغم حلقا عدم توانایی از زوج، عبارت یک در 1ناباروری
-پتیش  هتای روش استتفاده از  بدون مداوم آمیزش یکسال
 به عنوان مردان همواره ناباروری. باشدمی بارداری از گیری

                                                           
1 Infertility 

 بتار  کته  مطترح گشتته   اجتمتاعی  و خصوصی مشکل یک
 وجتود  امتروزه بتا   .دارد به همراه فراوانی روانی و اجتماعی
 مراکتز،  بهتترین  در کمک باروری حتتی  تکنولوژی معرفی
 بارداری منتهتی بته   شانس درمانی هایروش انجام از پس
. (15)باشد می درصد 50 از ترکم معموالبه طور  زنده تولد
 شیافتزا  انگریت ب ریت اخ یهتا ستال  یطت  یآمار جهان یبررس
، انجتام شتده   هتای هباشد که در مطالعت یم یبارورنا زانیم

انتد.  از عوامتل مهتم برشتمرده    یکیکاهش اسپرم مردان را 
کته  طتوری هکشور ایران نیز از این رابطه مستثنی نبتوده بت  

انجام شتده توستپ پژوهشتگران مرکتز فتو        یهاپژوهش
 زانیت م دهتد کته  نشتان متی   نایابتن ست   یرنابارو یتخصص

استت کته    افتته ی شیافتزا  یمراجعه مردان به مراکز نابارور

 مسئول : سندهینو 
 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز، تبریز، ایران

 Rahmaniseyedali@yahoo.com :یکیالکترون پست
 1۹۳0/۸/2۳ :تاریخ دریافت 
 1۹۳0/12/۷تاریخ پذیرش: 

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی
 دوره هفتم، شماره بیست و هفتم- تابستان 1396
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 ی. نابتارور باشدزمینه باروری میها در ینشان دهنده نگران
در  ینابتارور  یاست و براساس الگو یمشکل چند علت کی

مربوط درصد  55زنان، مربوط بهها یدرصد نابارور 55 ایدن
درصتتد عامتتل  0عامتتل مشتتترک،  ددرصتت 10متتردان،  بتته

ش از یکمتاب  زیت ن رانیدر ا یناشناخته است که آمار نابارور
 کیعلم ژنت شرفتیبا پ. (1) کندیم یرویپ یآمار جهان نیا

-هبت  هتا یمتار یب یآن در برخت  یدر عصر حاضر و کاربردها
حتل   یرا بترا  یدیت ام یجتا  ی،خصوص در درمان نابتارور 

بتاز نمتوده استت.     ورمانخصوص در کشهب یمشکل نابارور
صورت  یقابل توجه یشگاهیآزما هایقیراستا تحق نیدر ا
در زنتان   یعلتل نابتارور   یها بتر رو آن ترشیکه ب رفتهیپذ

متردان   ینابارور نهیدر زم یاندک هایقیو تحق اندپرداخته
فاقتد تحترک کته در     یهتا که در استپرم  یکیبا منشاء ژنت

-یمت  ناختهش 2یاآستنوزواسپرم یماریاصطالح به عنوان ب
 یاستنوزواستپرم . آ)۸،16،21 (استت  رفتته یصورت پذ، شود

 در متردان  یعلت نابتارور  نیترو معمول نیترعیاز شا یکی
استپرم   عتدم تحترک   ایت  یباشد که به عنوان کم تحرکیم

 تتوان  یرا مت  یمتار یب نیژن مربوط به ا. شودیشناخته م
Catsper1 کانال  میدانست که در تنظ++Ca تیحائز اهم 

در موقعیتت کرومتوزومی    Catsper1. ژن (1۷) باشتد  یم
11q12.1  ژن قرار دارد و طول توالیbp۳۷6۷  باشتد.  متی

باشتتد کتته اینتتترون متتی 11اگتتزون و  12ایتتن ژن واجتتد 
اسید آمینته   ۷۸5و به تعداد Da 90091پروتئینی به وزن 

( 1۳۳2) و همکتاران  ۹دموت هایهمطالع کند. دررا کد می
هتای  به این نتیجه رسیدند که در بخش اصتلی دم، کانتال  

هتای  کتباشد که در ایجاد حرموجود می Catsper1یونی 
شتود،  گفته می 5هیپرموتیلیتیقوی نامتقارن که در اصطالح 

شتود کته استپرم توانتایی     نقش ضروری دارد و باعتث متی  
عبارت دیگر، هپیشرفت در مایع لوله فالوپ را داشته باشد. ب

باشتند دارای حرکتت   متی  Catsper1هایی که فاقد اسپرم
نی هتای طتوال  شالقی نبوده و قادر به پیشرفت در مستافت 

باشتند. بنتابراین اگتتر   بترای ورود بته ستمت تخمتتک نمتی    
بخواهیم از نظر ساختاری اسپرم را مورد بررسی قرار دهیم 

های های آن مانند آنزیمنظر از سالم بودن همه بخشصرف
فعتال نباشتد    Catsper1ها، اگر کانال قدامی، میتوکندری

ند تواند خود را به تخمک رسانده و یا اگتر برستا  اسپرم نمی
                                                           

2 Asthenozoospermia 
3 . Demott 
4 Hypermotility 

قادر به نفوذ در آن نخواهتد بتود زیترا حرکتت شتالقی آن      
استت کته در غیتان آن قتدرت      Catsper1ناشی از کانال 

دمتوت و  هتای  . تحقیتق (10)یابتد  نفوذ اسپرم کاهش متی 
در بتتاروری،  Catsper1همکتتاران در زمینتته عملکتترد ژن 

ه است که در همه پستاندارانی که تا به حتال بته   نشان داد
اند، این ژن نقش اساستی دارد.  صورت عملی آزمایش شده
ای دیگر ای به گونهتواند از گونهبه هر حال عملکرد آن می

چنین این ژن در خزندگان و دوزیستان نیتز  تغییر کند. هم
هتا،  به صورت فعتالی نقتش دارد ولتی در پرنتدگان، متاهی     

ها و گیاهتان مشتاهده نشتده استت. زیستت      کرمحشرات، 
کننتد  شناسانی که سیر تکاملی در حیوانات را بررسی متی 

-پیشنهاد کردند که در طول فرایند انتخان طبیعتی گونته  
تتر هستتند )ماننتد    هایی که دارای تخمک با دیواره ضخیم

در جنس نر را حفظ  Catsper1موش و انسان( کاربرد ژن 
هایی که دارای تخمک بتا دیتواره   گونهکه اند در حالیکرده

ها عملکترد ایتن ژن را   نازک هستند مانند پرندگان و ماهی
و  0هتای فنتپ پنتپ شتو    . تحقیق(۳ ،1۹)از دست دادند 

ژن   rs1893316مورفیستم  دهتد پلتی  همکاران نشان می
Catsper1 داری ارتبتاط معنتی   با بیماری آستنوزواسپرمیا

عنوان مارکر مستعد کننتده بته   دارد و شاید بتوان آن را به
هدف از این  . )1۷( بیماری آستنوزواسپرمیا در نظر گرفت

ژن  rs1893316مورفیستتتتم تحقیتتتتق، بررستتتتی پلتتتتی
CATSPER1   در بیمتتاران مبتتتال بتته آستنوزواستتپرمیا و

گروه کنتترل در افتراد مراجعته کننتده بته مرکتز درمتان        
 دانشگاهی تبریز( بود. )جهاد اباروری آذربایجانن

 ها : مواد و روش
نفر بیمار مبتال به آستنوزواسپرمی و  05در این مطالعه 

نفر کنترل مطالعه شدند. این بیماران کسانی بودند که  05
به مرکز  1۹۳5تا اسفند  1۹۳5در فاصله زمانی مهرماه 

رقی مراجعه درمان ناباروری جهاد دانشگاهی آذربایجان ش
کرده بودند. پس از رویت نتیجه آنالیز نمونه سمن بیماران 
در آزمایشگاه جنین شناسی، افرادی که مجموع حرکت 

تر از پایین WHOآهسته و سریع اسپرماتوزوئید آنها طبق 
مطالعه شدند. بعد از کسب رضایت این درصد بود وارد  ۹2

ید براکیال سی خون از ورسی 2نامه از این افراد، مقدار 

                                                           
5 Fang pang shu 
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لوله   دار ریخته شد. دهانه EDTAگرفته شده و در لوله 
را بسته و حدود دو دقیقه لوله را به آرامی سروته کرده تا 
خون به خوبی با ماده ضد انعقاد مخلوط شده و از لخته 
شدن خون جلوگیری به عمل آید. از افراد تحت مطالعه 

داروی  ی در مورد سن ، شغل ، بیماری خاص وهایسوال
های خونی خاص و عمل جراحی پرسیده شد. از نمونه
انجام  DNAتهیه شده به روش نمک اشباع، استخراج 

های استخراجی با  DNAگرفت. سپس غلظت و کیفیت 
% تعیین 2استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری و ژل آگارز 

-های زنجیرهگردید. در مرحله بعدی با استفاده از واکنش
 SNP( قطعه دارای جایگاه PCR) مرازای پلی

rs1893316   تکثیر یافت. پرایمرهای  1مربوط به اگزون
 Oligoمورد استفاده در این تحقیق با استفاده از نرم افزار 

 آنالیز گردید Primer- Blast NCBIطراحی و توسپ  7
 شود.در نظر نشان داده می 1که در جدول 

 و دمای اتصال : توالی پرایمرهای مورداستفاده 1جدول 

 توالی پرایمرها نام ژن
دمای 

 اتصال

Catsper1 Forward primer 

(5'to 3') 
ACGAGAATAGTCAGGCCT 58 

Catsper1 Reveres primer  

(5' to 3') 
GCACGCCAGAGGAATAGT 58 

 
شتتتتامل   lµ20، در حجتتتتم نهتتتتایی  PCRواکتتتتنش 

MasterMix (lµ0/12، )H2o (µl0/۳  یک میکرولیتتر ، )
یتتتک میکرولیتتتتتر   استتتتخراج شتتتتده،  DNAنمونتتته  

 بود.  reverse، یک میکرولیتر پرایمر  Forwardپرایمر
PCR مرحله تحت چنین شرایپ دمایی انجام شد. یک 
 گراد برایدرجه سانتی ۳5ابتدایی (Denaturation)ذون 
 شامل شرایپ دمایی  چرخه 25 ادامه در و دقیقه 0 مدت

 که (Annealing) اتصال  دمای ثانیه، ۹5 مدت برای ۳5
 شروع ثانیه ۹5 مدت گراد برایدرجه سانتی 0۸دمای  از

 ۷0دمای  و یافتمی درجه کاهش 0سیکل  هر در شد و
گسترش  منظور ثانیه به ۹5گراد برای مدت درجه سانتی

(Extension) شامل  سیکل 15 مرحله با انجام شد. این
درجه  00ثانیه  ۹5 مدت گراد برایدرجه سانتی ۳5

 ۹5درجه به مدت  ۷2ثانیه و  ۹5 مدت گراد برایسانتی
ثانیه دنبال شد و در نهایت یک مرحله تکثیر نهایی در 

دقیقه انجام شد.  0گراد برای مدت درجه سانتی ۷2دمای 

درصد الکتروفورز گردید و 2در ژل آگارز  PCRمحصول 
قرار داده شد و   UVITECبه طور مستقیم درون دستگاه 

ماورا بنفش از صفحه مانیتور دستگاه،  با تاباندن اشعه
 مهاجرت کرده روی ژل، بررسی شد. هایهوضعیت قطع

ها تک باند مشاهده شد و بعد از الکتروفورز در تمام نمونه
)وجود نوار اضافی در  RNAها آلودگی در هیچ کدام از آن

مشاهده نشد. نتایج  NO DNAزیر نوار اصلی ( و باند در 
  DNAدهنده کیفیت بسیار خون دست آمده نشان هب

وسیله به تکثیر محصول bp6۹۷استخراج شده است. باند 
 ( . 1)شکل نظر مشاهده گردید پرایمرهای مورد

 
برای پلی مورفیسم  PCR: نتیجه ژل الکتروفورز محصوالت 1شکل 

rs1893316 ژن Catsper1 
و بررسی باندها از نظر وجود و  DNAبعد از مشاهده باند 

چنین بررسی وجود و عدم وجود ود اسمیر و همعدم وج
ها برای تعیین توالی ، نمونه NO DNAآلودگی در نمونه 

به شرکت تکاپوزیست فرستاده شد. نتایج تعیین توالی 
گروه بیمار و گروه کنترل ، با استفاده از نرم افزار 

chromas مورفیسم ، از نظر وجود و عدم وجود پلی
 و هاآلل های(. فراوانی5،۹،2هایبررسی شدند )شکل

 قرار بررسی مورد کنترل و بیمار گروه دو هر در هاژنوتیپ
 گروه بین ژنوتیپی و آللی فراوانی مقایسه برای و گرفت

استفاده  اسکوئر کای آزمون از کنترل افراد گروه و بیماران
 با X2تحلیل  و تجزیه و آماری هایبررسی استفاده شد. با

 .شد انجام 16 نسخه SPSSآماری  فزارا از نرم استفاده
های آللی و زنوتیپی برای پلی مورفیسم اختالف فراوانی

rs1893316  ژنCatsper1  بین گروه بیمار وگروه کنترل
 هایاحتمال نسبت به همراه اسکوئر کای آزمون وسیله به

(Odds Ratio: OR) قرار گرفت ارزیابی مورد. 
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ژن  rs1893316پلی مورفیسم  CC:تعیین توالی ژنوتیپ  2شکل 

CATSPER1  با پرایمرForward 

 
ژن  rs1893316مورفیسم پلی CT: تعیین توالی ژنوتیپ  ۹شکل

CATSPER1  با پرایمرForward 

 
ژن  rs1893316مورفیسم پلی TT: تعیین توالی ژنوتیپ  5شکل

CATSPER1  با پرایمرForward 
 نتایج 

در   rs1893316مورفیسم یپل ژنوتیپی و آللی هایفراوانی
نشان داده شده است. پس  2و1در جداول  Catsper1ژن 

های آزمایشگاهی و محاسبه آمتاری، نتتایج   از انجام تکنیک
-پلتتی مطالعتته دستتت آمتتد: در هبتتدین صتتورت بتت  

در  CCفراوانتتی ژنوتیتتپ  rs1893316 C >Tمورفیستتم

نمونه بیماران در مقایسه با نمونته کنتترل، بته طتور قابتل      
در فراوانتتتی ژنوتیتتتپ (. >p 50/5)جهی بتتتاالتر بتتود  تتتو 

 افتراد  و بیمتاران  بین داری معنی تفاوت CTهتروزیگوت 
 TTفراوانتتی ژنوتیتتپ  .(>p 50/5) نرمتتال مشتتاهده نشتتد

درگروه کنترل در مقایسته بتا گتروه بیمتار بته طتور قابتل        
 (.   >p 50/5) توجهی باالتر بود

ر مقایسه بین دو ، دCها، آلل با توجه به نتایج جدول آلل
تر در گروه بیمار مشاهده گروه کنترل و گروه بیمار ، بیش

، در مقایسه بین دو گروه کنترل و گروه Tشده است و آلل 
 تر در گروه کنترل مشاهده شده است.بیمار ، بیش

 
 در گروه بیمار و گروه کنترل C:  بررسی ژنوتیپ  1جدول

Genotype Control Astheno P value OR(95%CI) 

CC 29(0.58) 37(0.74) 0.017 2.061(1.087-3.920) 

CT 16(0.32) 12(0.24) 0.208 0.67(0.343-1.308) 

TT 5(0.1) 1(0.02) 0.017 0.184(0.027-0.928) 

 
 در گروه بیمار و گروه کنترل C: بررسی آلل  2جدول

Allele CONTROL Astheno P value OR(95%CI) 

C 74(0.74) 86(0.86) 0.034 
2.158(0.995-

4.725) 

T 26(0.26) 14(0.14) 0.034 
0.463(0.212-

1.005) 

 
  بحث

ناباروری، ناتوانی یک زوج در باردارشدن پس از 
 ناباروری.  باشدیک سال رابطه جنسی محافظت نشده می

 اجتماعی و خصوصی مشکل یک به عنوان مردان همواره
 به همراه فراوانی روانی و اجتماعی بار که مطرح گشته

 کمک باروری حتی تکنولوژی معرفی وجود امروزه با .دارد
به  شانس درمانی هایروش انجام از پس مراکز، بهترین در

 درصد 50 از ترکم لمعمو به طور زنده تولد آمدن وجود
 یک مدت ها ظرفزوج از درصد 10 . حدود)15( باشدمی

 0 از ترکم نهایت در یابند ونمی دست بارداری به سال
 با هازوج درصد از 10تا  15 در .شوندنمی داربچه درصد

 ناباروری از علتی هیچ معمول تشخیصی کار از استفاده
 % از05مسئول . فاکتورهای مردانه)11( شودنمی یافت
 علت موارد از درصد 55 تا ۹5 .است ناباروری موارد

]  که است ذکر به الزم .(15) نیست مشخص مردان ناباروری
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 ناباروری و توضیح قابل غیر علت با ناباروری بین باید
 هاآن بین تقسیم خپ  .شد قائل ایدیوپاتیک تفاوت مردان
 قابل غیر هایگروه در که است منی مایع تحلیل و تجزیه

 طبیعی غیر ایدیوپاتیک ناباروری در و بوده توضیح طبیعی
 از عبارتند ترین علل ناباروری در مردان. مهم(0) است

 حرکت اسپرمیا(، کاهش اولیگو(  اسپرم تعداد هشکا:
 از اسپرماتوزوآ شکل بد هایفرم  اسپرم )آستنوزواسپرمیا(.

 بوده هم با قبل مورد )تراتواسپرمیا(، گاهی سه ظاهری نظر
 عدم ، شودمی نامیده اسپرمیا تراتو استنو که اولیگو
ترین و یکی از عمده (.15)اسپرم )آزوسپرمیا( مشاهده
-ترین دلیل ناباروری، تحرک کم اسپرم در مردان میشایع

اصطالح آستنوزواسپرمیا گفته  در باشد که به این بیماری
شود. عوامل محیطی و ژنتیکی، در بروز این بیماری می

توان به ثر میؤباشند. از عوامل محیطی مدخیل می
های بادیواریکوسل ، عفونت منی ،مشکالت بیضه ،آنتی

 مصرف استعمال سیگار، ،نامناسب ییغذا میرژ ضد اسپرم،
 و نیکوکائ مانند ) گرید مخدر مواد و الکل حد از شیب

 مانند یسم عوامل معرض در گرفتن قرار (،جوانایمار
سال حرکت  50ها ،سن ) در مردان باالی کشحشره

تب  ی،درمان پرتو و یدرمان یمیش  یابد.(،اسپرم کاهش می
 گرم وان ای سونا خودرو، در رتحرا با یطوالن تماس باال،

اشاره کرد. با این حال عوامل ژنتیکی اندکی در ارتباط با 
اند. بیماری آستنوزواسپرمیا مورد بررسی قرار گرفته  بروز

توان های روتین درمان بیماری آستنوزاسپرمیا میاز روش
  (.۷) کرد اشارهICSI و  IVFوIUI به

 استرس بحران روانی، یک عنوانهب از آنجایی که ناباروری
 گوناگون طر  به و نموده وارد نابارور هایزوج بر را زیادی
 باالی نرخ (.۹) نمایدمی تهدید را آنها روانی سالمت
 فرهنگی- اجتماعی هایجنبه به لحاظ ایران در ناباروری

 مطالعه جهت را ایویژه اهمیت زنان، نزد خصوصبه  آن،
مطرح  اجتماعی روانی هاینبهج بر تکیه با ناباروری پدیده
که ارتباط برخی از عوامل چنین نظر به ایننماید و هممی

ژنتیکی و بروز بیماری آستنوزواسپرمیا به اثبات رسیده 
است، لذا بررسی در خصوص عوامل ژنتیکی دخیل در بروز 

 ای برخوردار است. آستنوزواسپرمیا، از اهمیت ویژه
ل مختلفتتی را بتتر روی ثیر عوامتتأهتتای زیتتادی تتتمطالعتته

پارامترهای اسپرم مردان مبتال بته آستنوزواستپرمیا انجتام    
 های زیر اشاره کرد.  توان به مطالعهدادند که می

مطالعه دکتر ایرج امیری و همکاران که بر روی  .1
ثیر کارنیتین بر پارامترهای اسپرم مردان مبتال به أت

ه این آستنوزواسپرمیا با علت ناشناخته انجام گرفت، ب
-نتیجه رسیدند که درمان با کارنیتین به طور معنی

ها و بهبود داری، موجب افزایش تعداد کل اسپرم
دار تحرک کلی و ها و نیز افزایش معنیمورفولوژی آن
های افراد تحت درمان رونده سریع اسپرمحرکت پیش

  (.2) گرددمی
 
مطالعه دکتر علیرضا وحیدی و همکاران در  .2

درمانی ناباروری یزد که در سال  ی ومرکز تحقیقات
اثر دوزهای مختلف آدنوزین بر پارامتر تحرک  1۹۸۳

اسپرم مردان نابارور را بررسی کردند ، به این نتیجه 
رسیدند که در ارزیابی اولیه پارامترهای اسپرم به جز 

داری داشتند. آدنوزین در تفاوت معنی، تحرک آهسته
-میلی 0سپرم در دور گروه بارور سبب افزایش تعداد ا

-های بیگرم و افزایش تحرک سریع و کاهش اسپرم
گرم و نیز کاهش میلی 15و  0تحرک در دوزهای 

درصد اسپرم با تحرک آهسته شد. در گروه نابارور ، این 
 0افزایش دوز، تنها سبب بهبود تعداد اسپرم در دوز 

ثیر أتگرم گردید و بر تحرک آهسته بیمیلی 2نسبت به 
 15ثر بود و دوز ؤم 0. در تحرک سریع فقپ دوز بود

 15و  0چنین در دوزهای گرم اثری نداشت. هممیلی
دار بود. تحرک معنیهای بیگرم کاهش اسپرممیلی

گرم میلی 0سرانجام به این نتیجه رسیدند که افزودن 
تواند سبب افزایش آدنوزین به محیپ کشت اسپرم می

  (.22) نابارور شود رونده مردانتحرک اسپرم پیش
 بتاروری  در خاص نقش که دارد وجود ژن ۹555 از بیش
هایی که اختتالل جزئتی در   یکی از ژن  (.25) دارد مردان

متی  CATSPER1شود آن موجب ناباروری در مردان می
( به این نتیجته  1۳۳2) مطالعه دموت و همکاران باشد. در

هتتای یتتونی  رستتیدند کتته در بختتش اصتتلی دم، کانتتال  
CATSPER هتای  باشد که در ایجتاد حرکتت  موجود می

-گفتته متی   قوی نامتقارن که در اصطالح هیپرمتوتیلیتی 
شود که اسپرم توانایی شود، نقش ضروری دارد و باعث می

عبتارت  هپیشرفت در مایع لوله فتالوپ را داشتته باشتد. بت    
باشتند دارای  متی  CATSPERهایی که فاقد دیگر، اسپرم

هتای  قادر به پیشترفت در مستافت  حرکت شالقی نبوده و 
باشتند. بنتابراین   طوالنی برای ورود به دیواره تخمک نمتی 
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اگر بخواهیم از نظر ساختاری اسپرم را مورد بررستی قترار   
هتای آن ماننتد   نظر از سالم بودن همه بختش دهیم صرف

هتتا و غیتتره اگتتر کانتتال هتتای قتتدامی، میتوکنتتدریآنتتزیم
CATSPER   وانتد ختود را بته    تفعال نباشد استپرم نمتی

تخمک رسانده و یا اگر برساند قادر به نفوذ در آن نخواهد 
 CATSPERبود زیرا حرکت شتالقی آن ناشتی از کانتال    

 یابتد است که در غیان آن قدرت نفوذ اسپرم کتاهش متی  
 )TM 6ها کانال سدیمی با ولتاژ CATSPERهمه  (.10)

 (Na v BPی هتا کنند که در نسلها کد میرا در باکتری
بعدیشان در پستانداران تبدیل به طبقه یونی کلسیم شده 

باشند کته  می S4ها یک عضو انتقالی  CATSPERاست. 
باشد که بین سه تا آمینواستید  دارای آمینواسید فعال می

چنین دارای مقادیر هم CATSPER1پراکنده شده است. 
زیادی هیستیدین )اسید آمینه ای کته در رشتد نتوزادان    

بته   CATSPERهتای  باشد. کانالدارد( مینقش اساسی 
های مثبت در بختش ستر   عنوان واسطه شیب غلظت یون

وسیله ترشح یون کلسیم از محل ذخیره داخلتی  اسپرم به
که در بخش گردن موجود است شده و واکنش وابسته بته  

طتور کلتی چهتار نتوع     هکند. بتغییر غلظت را تحریک می
CATSPER ند از :باشند که عبارتمو جود می 

1. CATSPER1 
2. CATSPER2 
3. CATSPER3 
4. CATSPER4 

( در زمینته عملکترد ژن   1۳۳2مطالعه دموت و همکاران )
CATSPER  در باروری، نشان داده شده است که در همه

-پستاندارانی که تا به حال به صورت عملی آزمایش شتده 
اند، این ژن نقش اساسی دارد. بته هتر حتال عملکترد آن     

چنتین  ای دیگر تغییر کند. هتم به گونهای تواند از گونهمی
این ژن در خزندگان و دوزیستتان نیتز بته صتورت فعتالی      

هتا و  ها، حشترات، کترم  نقش دارد ولی در پرندگان، ماهی
گیاهان مشاهده نشده استت. زیستت شناستانی کته ستیر      

کنند پیشنهاد کردند که تکاملی در حیوانات را بررسی می
هتتایی کتته دارای ونتتهدر طتول فراینتتد انتختتان طبیعتتی گ 

تر هستند )مانند موش و انسان( کاربرد ژن تخمک ضخیم
CATSPER کته  انتد در حتالی  در جنس نر را حفظ کرده

هایی که دارای تخمک نازک هستند مانند پرندگان و گونه
از نظتر   (.1۹،۳)ها عملکرد این ژن را از دست دادنتد ماهی

دود بته  تنها مح CATSPERعملکرد فیزیولوژیکی، کانال 
باشد که به طبع آن بتا انتقتال یتون    حرکت در اسپرم می

شتود  کلسیم و ایجاد عدم تعادل در غلظت یونی باعث می
که حرکت اسپرم از نظتر قتدرت و سترعت افتزایش یابتد.      

فترد بترای   هب بر این، این نوع کانال کلسیمی منحصرعالوه
باشتد. در  ای استپرم ضتروری متی   تحریک حرکت تازیانته 

قدرت نفوذ به تخمتک و رستیدن استپرم بته لولته      نتیجه 
ای دم اسپرم باعث سازد. حرکت تازیانهفالوپ را ممکن می

شود که قدرت بخش قتدامی استپرم افتزایش یافتته و     می
هتا بته میتزراه را ممکتن     چنین حرکت اسپرم از بیضته هم

بتا   CATSPER. کانتال کلستیمی ژن   )15،1۸،1۳( سازد
هتای یتونی در   هتای کانتال  های یتونی و پمتپ  دیگر کانال
نیتاز   وستیله ورود کلستیم متورد   باشد که بدینارتباط می
هتای آن  سریع در تحریک اسپرم و حرکت هایبرای تغییر

دهد تا اسپرماتوزوئید از میتان  کند و اجازه میرا آسان می
لوله فالوپ در جنس ماده مسیریابی نمتوده و بته تخمتک    

 . )11( بالغ برای بارور کردن برسد
 می نشان مردان باروری در را ژن این اصلی نقش نتایج این

در باروری  CATSPERداد. با توجه به نتایج، بیان ژن 
های متعددی بیان مردان نقش بسزایی دارد که در مطالعه

 اند. این ژن را بررسی کرده
در مطالعتته محمتتدی و همکتتاران کتته در ستتال   .0

 CATSPER ن را بر روی بیان ژ Eثیر ویتامین أ، ت251۹
کیفیت اسپرم بررسی کردند دیتده شتد کته استتفاده از     و 

های نر مسن و جوان به الگوی اسپرم در موش Eویتامین 
با  CATSPERهای بهبود بخشید. عالوه بر این ، بیان ژن

 .  (12) افزایش یافت Eدرمان با استفاده ویتامین 
در مطالعتته محمتتدی و همکتتاران کتته در ستتال   .6

در CATSPER  یوم را بر روی بیتان ژن  ثیر سلنأت 1۹۸۳
بیضه موش سوری مسن  بررسی کردنتد، بته ایتن نتیجته     

داری در میتتانگین بیتتان ژن رستتیدند کتته افتتزایش معنتتی
CATSPER های گروه آزمون در مقایسته گتروه   در موش

های مسن ، کنترل وجود دارد و درمان با سلنیوم در موش
هتای  سه با موشتری را در مقایشدت نسبی بیان ژن بیش

 .)5) دهدبالغ نشان می
توسپ گروه  1۹۳2در مطالعه دیگر که در سال  .۷

ثیر گیاه أعلوم تشریح دانشکده علوم پزشکی در رابطه با ت
سنتی ایرانی )گالیگونوم( بر حرکت اسپرم و بیان ژن 

CATSPER  در موش مسن صورت گرفت نتایج نشان داد
تواند یگونوم، میگرم از عصاره گیاه گالمیلی ۹5که دز 
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پارامترهای اسپرم را بهبود ببخشد و موجب تغییر بیان 
  (.6) های مسن شوددر موش CATSPERژن 

تر و درمان قطعتی  ها، برای درک بیشبر اساس این مطالعه
هتای  تتوان تحقیتق در زمینته   بیماری آستنوزواسپرمیا می

و بیمتتتتاری  CATSPERدیگتتتتر در رابطتتتته بتتتتا ژن   
 انجام داد. آستنوزواسپرمیا 

-پلی 16( ، 2510در مطالعه فانپ پنپ شو و همکاران )
را در ارتباط با بیماری  CATSPER1 مورفیسم ژن

آستنوزواسپرمیا را بررسی کردند که این  تحقیق روی 
گروه کنترل  2۸۸بیمار مبتال به آستنوزواسپرمیا و  1۳2

الزم به ذکر است که این مطالعه  (.1۷)سالم انجام گرفت 
مورفیسم مربوط به ها تحقیق قبل از مطالعه ما روی پلیتن

باشد که در کشور چین انجام شده می Catsper1ژن 
 است.
مورفیستم  پلی ارتباط مطالعه از گزارش اولین تحقیق ،این 

rs1893316 ژنCATSPER1 با بیماری آستنوزواسپرمیا 
 اساس بر هانمونه .است ایرانیان میان در مردان ناباروری و

. افترادی کته درصتد    شد انتخان منی مایع تحلیل و تجزیه
درصتد بتود    ۹2تتر از  هتا کتم  رونده اسپرم آنحرکت پیش

واقتع در اگتزون    rs1893316مورفیسم انتخان شدند. پلی
بیمتتار مبتتتال بتته بیمتتاری  05در  CATSPER1 یتتک ژن

 .گردیدگروه کنترل سالم بررسی  05آستنوزواسپرمیا و 
در  CCمورفیسم ژنوتیپ فراوانی پلینتایج نشان داد که 

 دار داردمقایسه با گروه کنترل افزایش معنی گروه بیمار در
(50/5 p<)که، ژنوتیپ . در حالیTT  در گروه کنترل سالم

. (>p 50/5)دار دارد مقایسه با گروه بیمار افزایش معنی در
-فصل نتایج، معلوم می ها دربا توجه به نتایج جدول آلل

در گروه کنترل  Tدر گروه بیمار و آلل  Cآلل شود که 
 مثبت رایج است. 

(، ارتباط بین 2510در مطالعه فانپ پنپ شو و همکاران)
مورفیسم شناخته شده پلی 16بیماری آستنوزواسپرمیا و 

 را بررسی کردند.  CATSPERژن 
 

CATSPER1: rs 1893316, rs 1203998, 
rs2845570, rs3548433, rs3814747, 
CATSPER2: rs8042868,rs3853543 
CATSPER3: rs17167765, rs3896260 
CATSPER4: rs41284333, rs11247866, 
rs12138368 
,rs9970046, rs17163674 

در مطالعه فانپ پنپ شو و همکاران به این نتیجه رسیدند 
ژن  rs1893316 سمیمورفیپلدر جهش  ای رییتغکه 

Catsper1 یاز نواح یبرخ بیممکن است موجب تخر 
 .شود Catsper1ژن   کننده  میتنظ

مورفیستتم فانتتپ پنتتپ شتتو و همکتتارانش وابستتتگی پلتتی
rs1893316    را بتاmRNA catsper1    و بیتان پتروتئین

بررسی کردند بته ایتن نتیجته رستیدند کته میتزان بیتان        
 TTدر بیماران با ژنوتیتپ   mRNA catsper1پروتئین و 

-طتور معنتی  به CTو  CCدر مقایسه با بیماران با ژنوتیپ 
داری در کته هتیچ تفتاوت معنتی    داری پایین بود در حتالی 

-میزان بیان پروتئین بین گروه کنترل و بیماران با ژنوتیپ
مشتاهده نشتد. سترانجام نتتایج تحقیتق        CTو  CCهای 

تحقیق نشان این  همکارانش مطابق نتایج فانپ پنپ شو و
بتا احتمتال    <rs1893316  T (C (مورفیستم  داد که پلی

  داری داردابتال به بیماری آستنوزواستپرمیا ارتبتاط معنتی   
(1۷)  . 

 گیری نتیجه
با بیماری آستنوزواسپرمیا   rs1893316مورفیسمپلی

 دست آمده ممکن است باهداری دارد. نتیجه بارتباط معنی
تغییر خزانه ژنتیکی جمعیت مورد بررسی و یا تغییر 

 دار اندازه جمعیت، تغییر کند. معنی
 سپاسگزاری

از کلیه مسئولین مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی 
شرقی جهت در اختیار قرار دادن آزمایشگاه  آذربایجان

نتیک مولکولی و تجهیزات و امکانات ژجنین شناسی و 
ن پژوهش قدردانی و تشکر فراوان به الزم در راستای ای

 آید.عمل می
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