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  آناهيتا محسني ميبدي و حميد عليزاده نيلي 

چكيده طرح:
اسپرم انسان حامل نيمی از مواد ژنتيكی به نسل بعدی است.  DNA غير طبيعی اسپرم به شكل های نقص در متراكم شدن، 
پارگی، و آنيوپلوييدی كروموزومی بروز می كند. نقص مواد هسته ای اسپرم می تواند دليلی بر روند رو به رشد ناباروری مردان 
در دنيا به شكل كاهش ميانگين شمارش و كيفيت اسپرم به دليل قرار داشتن در معرض آالينده های روزافزون شيميايی، 
آلودگی هوا و پرتوهای يونساز طبيعی و مصنوعی باشد. در اين طرح نقش تغييرات مواد هسته ای اسپرم در لقاح نيافتن 
تخمک ها، تغييرات كروموزومی رويان های پيش از النه گزينی، تفاوت ميزان آسيب DNA و تغييرات كروموزومی اسپرم در 
افراد نابارور و سالم، و ارتباط آنها تعيين شد. ارتباط آسيب DNA در فرايند اسپرماتوژنز با تغييرات كروموزومی  قابل انتقال به 
رويانهای پيش از النه گزينی در حيوانات ازمايشگاهی نشان داده شده است. همچنين استفاده مناسب از عوامل آنتی اكسيدان 
می تواند منجر به كاهش انتقال اسيبهای ژنتيكی به جنين گردد. برای انجام اين بررسی از روش های مختلف سيتوژنتيكی از 
جمله آناليز متافاز، روش سنجش ميكرونوكلئی، روش بررسی كروموزوم اسپرم با استفاده از لقاح با تخمک فاقد قشر شفاف 
هامستر طاليی، روش دو رگ گيری فلوئورسانس در جا )FISH( و روش PRINS، روش سنجش آسيب های DNA با 
Comet قليايی، تهيه كروموزوم های تخمک با روش تاركوفسكی استفاده شد. آسيب DNA در مراحل مختلف اسپرماتوژنز 
 in به وسيله پرتو گامای صادره از دستگاه كوبالت60- در حيوانات آزمايشگاهی القا شد. همچنين در اسپرم انسان در شرايط
vitro از داروهای شيمی درمانی مختلف برای القای آسيب DNA استفاده شد. آنتی اكسيدان های مورد استفاده، ويتامين 
های , C E و فاموتيدين بوده اند كه قابليت آنتی اكسيدانی و راديكال اسكاونجری آن ها در تحقيقات مختلفی به اثبات رسيده 
است. نتايج نشان داد كه آسيب بيشتر DNA موجب اختالالت كروموزومی بيشتر در مراحل لقاح و رويانزايی می شود و 
آنتی اكسيدان های مورد استفاده به خوبی توانسته است اثرات كروموزومی قابل انتقال به نسل بعد را كاهش و شمارش تعداد 

اسپرم را افزايش دهد. يافته ها مبين آن است كه 
آسيب  DNAدر اسپرم افراد نابارور و يا كم بارور 
متناسب با شدت ناباروری آن ها افزايش می يابد و 
اين آسيب متناسب با تغييرات تعدادی كروموزوم 
های خاص بويژه كروموزوم های جنسی می باشد. 
بنابراين با هر روشی كه بتوان با آن ميزان آسيب 
كاهش  را  اسپرم  بويژه  ها  گامت  در   DNA
نظر  از  نسل  سالمت  به  شايانی  كمک  داد 
بروز  افزايش  و  ژنتيكی  مادرزادی  اختالالت 

سرطان خواهد بود.


