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چکيده
هدف :در زمینهی انجماد و نگهداری طوالنی مدت اسپرم در گونههای مختلف پیشرفتهای شایان توجهی صورت گرفته است .اما این
فرایند آسیبهای قابل توجهی به سلول اسپرم وارد میکند.
در مقاله حاضر سعی شده است مروری بر مطالعات مربوط به مخازن نگهداری اسپرمها در طیور و نقش آنها در عملکرد اسپرم داشته
باشد.
مطالعات انجام شده بر چگونگی دخیرهی طوالنی مدت اسپرم در برخی از گونهها بدون نیاز به مواد افزودنی خاصی توجه محققین را بهخود
جلب کرده است .محققین بهاین نتیجه رسیدند که با درک درست از چگونگی ذخیرهی اسپرمها در اویداکت میتوان اسپرمها را برای مدت
زمان بیشتری بدون منجمد کردن نگهداری کرد .این بهنفع گونههایی است که اسپرم آنها پس از انجماد زندهمانی کمتری داشته و فقط
برای مدت چند روز در شرایط مایع میتوان نگهداری کرد .در این میان بیشتر به ترکیباتی تحت عنوان گلیکانها در اپیتلیوم اویدوکت و
پروتئینهای اتصالی اسپرم به این گلیکانها اشاره شده است.
با بررسیهای انجام شده و با توجه بهاینکه در برخی از گونهها اسپرمها برای مدت طوالنی در دستگاه تناسلی ماده ذخیره شده و حتی
بدون حضور جنس نر نیز امکان تولید نتاج دارند ،میتوان امیدوار بود با مطالعه مکانیسمهای دخیل و بدون منجمد کردن ،در حفظ ذخایر
ژنتیکی برتر و نگهداری اسپرم گونههای در حال انقراض ،افقهای روشنتری گشوده شود.
واژگان كليدي :اسپرم ،اویدوکت ،مخازن اسپرم ،نگهداری بلندمدت
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مقدمه

ذخیره اسپرم بهصورت مایع ،یك استراتژی برای کاهش متابولیسم اسپرم است که به حفظ عملکرد اسپرم در حین انجماد
کمك میکند ( .)1در طیور ،نتایج حاصل از عملکرد باروری پس از تلقیح مرغ با اسپرم منجمد ،مطلوب نیستند ( .)2این
عملکرد باروری ضعیف ،بیشتر به خصوصیات غشای پالسمایی اسپرم خروس نسبت داده میشود که باعث میشود در هنگام
ذخیرهسازی بهصورت منجمد ،به آسیبهای انجمادی حساستر شوند ( .)3انجماد اسپرم ،یك روش کلیدی است که
کاربردهای تکنیك تولیدمثل را برای انسان و حیوان ،تسهیل میکند .انجماد اسپرم ،باعث ایجاد تنش اکسیداتیو میشود که به
اسپرمها آسیب میرساند و باعث کاهش زندهمانی آنها پس از یخگشایی میشود .در فرآیند انجماد اسپرم ،بسیاری از عوامل
مانند تنش اکسیداتیو و عدم دفاع آنتیاکسیدانتی ،ممکن است بر کیفیت اسپرمها تاثیر منفی بگذارند ( .)6-4گزارش شده
است که اسپرم منجمد باعث کاهش میزان زندهمانی اسپرمها بهمقدار  40تا  50درصد میشود ( .)7در طول انجماد و ذوب
شدن ،تولید گونههای اکسیژن واکنشپذیر ( )ROSافزایش مییابدکه منجر به تغییر وضعیت دفاع آنتی اکسیدانتی اسپرم و
پالسما منی میشود و بر کیفیت منی و توانایی لقاح اسپرم تاثیر میگذارد ( .)9 ،8تولید بیش از حد گونههای اکسیژن
واکنشپذیر و متعاقب آن تنش اکسیداتیو تاثیر عمدهای بر کیفیت مایع منی هنگام انجماد و ذوب دارد و در نتیجه باعث
کاهش ظرفیت لقاح میشود ( .)10همچنین ،تغییر ساختاری شدید در بخشهای مختلف سلولهای اسپرم پس از انجماد و
اسپرمها را میتوان برای مدت چند ساعت تا چند روز در لولههای ذخیره اسپرم دستگاه

ذوب مشاهده شده است ()11
تولیدمثل پستانداران نگهداری کرد ولی در نگ هداری اسپرم بهصورت برون تنی و بهحالت مایع بعد از  42ساعت کیفیت و
میزان باروری اسپرم کاهش چشمگیری پیدا میکند و ایندرحالی است که در گونههای خزندگان اسپرم میتواند بیش از 1
سال در اویدوکت ذخیره شد ( .)12با مطالعه سازوکارهای درگیر در ذخیره طوالنی مدت اسپرمها  ،نهتنها برای بهبود درک
انتقال سلولی بلکه برای روشن کردن عواملی که در انتخاب جنسی نقش دارند نیز میتواند مفید باشد ( .)13در حال حاضر
درباره مکانیسمهای پشتیبانی کننده چنین تکنیك و سازوکارهایی که برای ذخیره طوالنی مدت اسپرم است اطالعات کمی
وجود دارد ( .)14اگر بتوان مکانیسمهای دخیل در این فرایندها را کشف کرد ،امکان ذخیره طوالنی مدت اسپرمها در دمای
محیط تسهیل میشود که مزایای عملی بسیار زیادی بهویژه برای حفظ اسپرم در شرایط آزمایشگاهی و درحالت مایع خواهد
داشت ( .)14اویدوکت بهوسیله تنظیم اتصال اسپرم به اویدوکت میتواند روی فرایند لقاح تاثیر گذار باشد ( .)15مطالعات
نشان دادهاند که تماس مستقیم بین اسپرمهای انزال شده با سلولهای اپیتلیال اویدوکت برای طوالنی شدن بقای اسپرم مورد
نیاز است و برای تحریك بیان ژن  de novoدر سلولهای اویدوکتی اهمیت دارد ( .)16تعامل بین اسپرم و اویدوکت میتواند
طول عمر اسپرم را طوالنیتر کند ،بلوغ اسپرم را تنظیم کند و بر توانایی باروری اسپرم در بدن پستانداران تاثیر بگذارد (.)17
نشان داده شده است که در شرایط آزمایشگاهی اتصال به اپیتلیوم اویدوکت ،طول عمر حرکتی اسپرم را در چندین گونه
طوالنیتر میکند ( .)18را هکارهای اساسی اتصال اسپرم بهویژه از نظر ذخیره اسپرم پیش از تخمكگذاری و کاهش بلوغ کامل
غشایی در نظر گرفته شده است ( ،)19از طرف دیگر مطالعاتی انجام شده اثرات حفاظتی تعامل اسپرم با اپیتلیال اویدوکت در
برابر استرس اکسیداتیو در اسپرمهای انسانی را خاطرنشان نموده است ( .)20مطالعات نشان دادهاند که سر اسپرم در بین
مژکها تعبیه شده و همینطور هیچ لیزوزومی در اطراف آپیکال وجود ندارد ،نشان میدهد سلولهای مژکدار میتواند بهجای
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فاگوسیتوز در اویدوکت ،اسپرم را پشتیبانی کند .پس از جفتگیری در بسیاری از پستانداران ،جمعیتی از اسپر مها در بخشی از
اویدوکت نگه داشته شده و یك مخزن بهوجود میآورند (.)22-20در بسیاری از پستانداران ،محل اصلی مخزن اسپرم بخش
تحتانی تخمدان ،محل اتصال ایستموس و لوله رحم است ( .)22بعد از جفتگیری تعداد کمی از اسپرمها وارد اویدوکت
یشود که تنظیم این انتقال به پروتئینهای خاص اسپرم بستگی دارد ( )23تشکیل مخازن اسپرم با ارتباط بین پروتئین و
م 
کربوهیدرات واسطه گری میشود که شامل شناسایی گلیکانهای اویدوکت توسط پروتئینهای متصل شده به اسپرم انجام
یگیرد ( .)24نوع لیگاندهای کربوهیدرات اویدوکتی که توسط اسپرمها شناخته میشوند ،ممکن است براساس گونه متفاوت
م 
باشد .گلیکانهای حاوی بقایای گاالکتوزیل ،مانوزیل و فوکوزیل بهترتیب و بهطور رقابتی باعث اتصال اسپرمهای همستر ،اسب،
خوک و گاو به اپیتلیوم اویدوکت میشوند ( .)25درحالیکه توافق کلی وجود دارد که تشکیل مخزن با شناسایی اسپرم و
اتصال کربوهیدراتهای اویدوکت واسطهگری میشود اما هویت مولکولهای درگیر نامشخص است .مخازن سبب افزایش طول
عمر اسپرم ،تنظیم ظرفیتپذیری اسپرم ،کنترل پلیاسپرمی و انتخاب اسپرم طبیعی میشود ( .)23 ،22 ،20مخزن اسپرم
همچنین تعداد اسپرمهای موجود در محل لقاح را کنترل میکند تا فرصت برای پلیاسپرمی محدود شود .درنهایت ،بهنظر
میرسد که اویدوکت قادر به انتخاب اسپرم با مورفولوژی نرمال آکروزوم است :اسپرمهایی که قادر به بارور کردن تخمك
هستند .اتصال به اویدوکت زنده ماندنی و تحرک اسپرم را حفظ میکند ( .)26توانایی حفظ میزان زندهمانی اسپرم همانند
خصوصیات کلیه سلولها نیست ( )27و نیاز بهتماس مستقیم بین غشای سلولهای اپیتلیال اویدوکت و اسپرم دارد ()28
هویت مولکولهایی که واسطه اتصال اسپرم به اویدوکت میباشند ،بحث برانگیز است .بهنظر میرسد در گونههای مختلف این
مولکولها متفاوت باشند .مطالعات بافتی روی گاو دو نوع پروتئین اتصالی به اسپرم  GRP78و  HSP60را شناسایی کردند
( .)29درحالیکه برخی مطالعات دیگر با استفاده از اسپرم گاوی پیشنهاد کردند که آنکسینهای غشایی پالسمایی اویدوکت
که حاوی فوکوز میباشند به پروتئینهای غدد ضمیمه که در هنگام انزال روی اسپرم قرار میگیرند متصل میشوند ()30
مطالعات مربوط به اسپرم خوک حاکی از ترشحات غدد ضمیمه است که به اسپرم اضافه میشوند ( .)24بااینحال ،اسپرمهای
اپیدیدیم که در معرض ترشحات غدد ضمیمه قرار نگرفتند بارور میباشند ( .)25در چندین گونه شواهدی وجود دارد که
اسپرمها توسط گلیکان موجود در سلولهای اپیتلیال اویدوکت به ایستموس متصل میشوند (.)31

در بین همهی گلیکانها دو موتیف ،قابلیت اتصال به اسپرم را دارا میباشند که عبارتند از :تریساکارید  Lewis Xو
ساختارهای شاخك مانند حاوی یك هستهی مانوز با  .sialylated lactosamine-6در شکل  1گلیکانهای متصل به
اسپرم خوک به عنوان نمونه نشان داده شده است .نتایج فلوروسنت نشان داده است که اسپرم خوک حاوی  377گلیکان
میباشد که در شکل  2اتصال اسپرم خوک به گلیکان خاص نشان داده شده است .هدف از مطالعه حاضر درک تنظیم عملکرد
و ظرفیتپذیری اسپرم توسط اویدوکت و ارایه راهکاری مناسب برای نگهداری طوالنی مدت اسپرم است.
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شکل  :1گلیکانهای متصل به اسپرمهای ظرفیتدار نشدهی خوک (Kadirvel, Machado )15
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مولکول گلیکانی  sialylated lactosamine-6عاملی است که در اتصال بهسر اسپرم بوده و با اپیتلیوم اویداکت ارتباط
برقرار میکند .حیوانات مختلف از ذخیره اسپرم در دستگاه تولید مثل حیوان ماده ،جهت حفظ باروری استفاده میکنند و این
جفتگیری و تخمكگذاری وجود دارد ( .)15ذخیره اسپرم در

کار بیشتر در حیواناتی انجام میشود که هماهنگی ضعیفی بین
سمندرها ( ،)32مارها ،الک پشتها ( ،)14بسیاری از پرندگان و پستانداران ( )34 ،33ثبت شده است ،همچنین گونهای از
خفاشها که در آن تخمكگذاری و باروری ماهها پس از جفتگیری اتفاق می افتد.

شکل :2
اسپرم خوک نشاندار شد و با یك اسالید حاوی  377گلیکان انکوبه شد .فلورسانس مربوط به اسپرم محدود شده برای هر نقطه گلیکان تشخیص داده شد .تعداد کمی از
گلیکان ها به اسپرم متصل می شوند ( .)Aاسپرم خوک متصل به گلیکانهای خاص که بهصورت کوواالنسی در یك اسالید میکروسکوپ آرایه شدهاند)(B
(Kadirvel, Machado )15

با متصل شدن گلیکانها به اسپرم ،اتصال اسپرم به سلولهای اویدوکت بیش از  60درصد کاهش پیدا میکند و بهدنبال آن،
اسپرم ظرفیتدار نشده و تا زمان تخمكگذاری در مخزن اسپرم بدون تحرک باقی میماند .بخشی از اسپرم که به اپیتلیوم
اویدوکت متصل میشود سر اسپرم میباشد ( .)35از آنجاییکه موتیفهای الکتوزآمین در اتصال اسپرم به اپیتلیوم اویدوکت
گیرندههای این موتیفها در سر اسپرم یافت میشود.

ضروری میباشد ،بنابراین
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شکل  3موقعیت  6-sialylated biantennary glycanمتصل بهسر اسپرم را نشان میدهد.

شکل  :3گلیکان های منشعب شده -6سیالیته با اتصال به سر اسپرم باعث کاهش ظرفیت پذیری آنها می شوند .اسپرم های ظرفیت پذیر شده یا نشده با فلورسئین
نشاندار شده با الکتوزامین -6سیالیته منشعب با هسته مرکزی مانوز یا تنها با الکتوزآمین نشاندار شده با فلورسئین ،انکوبه شدند .فتومیکروگراف ها بیانگر کنتراست
تداخل افتراقی) ،(DICفلورسانس ،و تصاویر ادغام شده می باشد .تصاویر  ،DICفلورسانس و ادغام شده از اسپرم ظرفیت پذیر نشده انکوبه شده با الکتوزآمین
فلورسینه منشعب سیالیته شده ،به ترتیب در اشکال  A-Cنشان داده شده است .تصاویر  ،DICفلورسانس و ادغام شده از اسپرم ظرفیت پذیر شده انکوبه شده با
الکتوزآمین فلورسینه منشعب سیالیته شده ،به ترتیب در اشکال  D-Fنشان داده شده است .تصاویر  ،DICفلورسانس و ادغام شده از اسپرم ظرفیت پذیر نشده انکوبه
شده با الکتوزآمین فلورسینه دی ساکارید ،به ترتیب در اشکال  G-Iنشان داده شده است .مقیاس میله ها =  50میکرومتر .درصد اسپرم ظرفیت دار نشده یا اسپرم
انکوبه شده تحت شرایط ظرفیت پذیری که به -6سیالیت الکتوزآمین یا دی ساکارید الکتوزآمین متصل شده در شکل  Jنشان داده شده استKadirvel .
)15( Machado

یتلیوم اویدوکت در اتصال و
با توجه به مطالب بیان شده در باال به ارایهی مطالبی در خصوص دخیره اسپرم ،عملکرد اپ 
ذخیرهسازی اسپرم ،تجزیهوتحلیل گلیکانهای اسپرم خوک ،گیرند ههای گلیکانهای اویدوکت در سطح اسپرم و پاسخ
یتلیال اویدوکت به اتصال اسپرم برای درک بیشتر مکانیسمهای دخیل ،پرداخته میشود تا با درک بیشتر
لهای اپ 
سلو 
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طبیعت اویدوکت در نگهداری طوالنی مدت اسپرمها بهتوان راه کار مناسبی را برای حفظ طوالنی مدت اسپرم پستانداران در
شرایط مایع و بدون منجمد کردن جستجو نمود.
ذخيره اسپرم
در بعضی از گونهها ازجمله برخی از خزندگان مار ،خفاش ،زنبور و برخی از ماهیها اسپرمها بهطور معمول تا یك دهه ذخیره
میشوند .اما سازههای مورد استفاده برای ذخیره اسپرم بهطور قابل توجهی در سطح گونهها متفاوت است که نشان میدهد
مکانیسمهای اساسی ممکن است تاحدودی متغیر باشند .پس از جفتگیری در بسیاری از پستانداران جمعیتی از اسپرمها در
بخشی از اویدوکت نگه داشته شده و یك مخزن بهوجود میآورند .این مخزن عملکرد اسپرم را تنظیم میکند ،از جمله قابلیت
تپذیری و در نهایت بر طول عمر اسپرم تاثیر میگذارد .عالوه بر این ،اتصال اسپرم به سلولهای اویدوکت
زنده ماندن و ظرفی 
رونویسی ژن سلولهای اویدوکتی را تحت تاثیر قرار میدهد که ممکن است به ذخیره اسپرم و باروری مربوط باشد .گونههای
مختلف حیوانات مانند خزندگان ،دوزیستان ،ماهی و پرندگان توانایی ذخیره اسپرم را دارند ( )63بهطور مثال یك کوسه پس از
 54ماه دور بودن از جنس نر توانایی بارور کردن و تولد نتاج دارد ( ،)73محل ذخیره اسپرم بین گونهها متفاوت است که
ممکن است مربوط به تفاوتهای مورفولوژیکی دستگاههای تولیدمثل ماده باشد .بعضی از گونهها اسپرمها را در اندامهای
تخصصی که غالبا لولههای کور هستند ذخیره میکنند ( )31بهدلیل تنوع اندامهای ذخیرهکننده اسپرم مکانیسمهای مورد
استفاده و ذخیرهسازی ،توانایی ذخیره اسپرم بهاحتمال زیاد بهطور مستقل انجام میگیرد .تکامل مکرر مکانیسمهای مختلف
ذخیره سازی نشان میدهد که توانایی ذخیره اسپرم میتواند بهراحتی تکامل یابد ( .)83اما فعلوانفعاالت مولکولی و سلولی که
از ذخیرهسازی پشتیبانی میکنند ممکن است در بین گروههای مختلف متفاوت باشد.
اویدوکت بهعنوان محل ذخیره اسپرم در بدن پستانداران عمل میکند .بهسادگی پیدا کردن اسپرم زنده در مکانی در دستگاه
تناسلی ،نشان میدهد که اسپرم در آنجا حفظ میشود .طول عمر ممکن است یك ویژگی ذاتی اسپرم باشد و ممکن است
جنس ماده در افزایش طول عمر اسپرم نقشی نداشته باشد .ذخیره اسپرم واقعی با تاثیر مخزن بر طول عمر و عملکرد اسپرم
نشان داده شده است (.)39
"مخزن عملکردی اسپرم" در پستانداران ،همانطور که توسط هانتر کشف شده است ،در ایستموس اویدوکت یافت میشود.
برای ورود به ایستموس ،اسپرم باید از محل اتصال لوله رحمی ( )UTJعبور کند ،که بهنظر میرسد کنترل خاصی برروی ورود
اسپرم دارد زیرا اسپرم موش در چندین پروتئین ازجمله  calmegin ،ADAM2و  TACEخارج از  UTJکمبود نشان
میدهد ( )41 ،40وقتی اسپرمها به اپیتلیوم اویدوکت متصل میشوند برای حفظ زندهمانی اسپرمها ،تحرک آنها کم شده و
از ظرفیتپذیری اسپرمها ممانعت میشود ( .)42عالوهبر زندهمانی طوالنی مدت اسپرم در محلهای ذخیره اسپرم ،پیشنهاد
میشود لولههای مذکور توانایی تشخیص اسپرمهای بارور را در گونههای پستانداران و غیرپستاندار برعهده داشته و انتخاب
میکنند ( .)41در نهایت ،ذخیره اسپرم جمعیت اسپرم مناسب برای لقاح را افزایش میدهد.
عملکرد اپیتليوم اویدوكت در اتصال و ذخيرهسازي اسپرم
در پستانداران ،اتصال به اپیتلیوم اویدوکت حداقل تاحدودی مسئول حفظ اسپرم در اویدوکت است .اتصال به اپیتلیوم تاثیرات
متنوعی روی اسپرم دارد که در زیر مورد بحث قرار گرفته است .گزارشی اخیر از ذخیره اسپرم در پشه آنوفل نشان داد که
جفتگیری رونویسی از پراکسیداز را فعال میکند ( .)43شاید اتصال به اپیتلیوم اویدوکت باعث افزایش تولید آنزیمهایی که
گونههای فعال اکسیژن در اسپرم را تنظیم میکنند شود تا طول عمر آنها طوالنی شود .سر اسپرم به سلولهای اپیتیلوم
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متصل میشود ( .)44اتصال به اپیتلیوم اویدوکت طول عمر باروری اسپرم را طوالنی میکند ( ،)45توانایی حفظ میزان زنده
ماندن اسپرم یك ویژگی مشترک کلیه سلولها نیست ( .)46و نیاز به تماس مستقیم بین غشای سلولهای اپیتلیال اویدوکت
و اسپرم دارد ( ،)29اتصال به اویدوکت با مهار آزادسازی کلسیم داخل سلولی که بههنگام ظرفیتپذیری اسپرم بهطور طبیعی
انجام میگیرد روی عملکرد اسپرم تاثیر میگذارد ( )47شواهدی وجود دارد که نشان میدهند اتصال اسپرم به اویدوکت
توسط گلیکانهای اویدوکت میانجیگری میشود (.)26

تجزیه و تحليل گليکانهاي اسپرم
طیف بسیار بسیار زیادی از گلیکانها (تقریبا  400عدد) در ارتباط با توانایی در اتصال اسپرم خوک با استفاده از یك آرایه
گلیکان که برای اولین بار برای ارزیابی لکتینهای خالص شدهی گلیکان ساخته میشوند ،مورد آزمایش قرار گرفتند (.)48
تمام گلیکانهایی که اسپرمها بهآن متصل شدهاند ،حاوی یکی از دو موتیف گلیکان شامل یك تریساکارید لوئیز )X (LeX
یا یك ساختار شاخهدار با هسته مانوز و شاخكهای انتهایی در تریساکارید الکتوزامین میباشد (شکل .)4

شکل  :4ساختارهای گلیکان که اسپرم خوک را بههم متصل میکند ( bi-LN ،bi-SiaLNو  )LeXو گلیکانهای مرتبط با آن ( LNو  bi-SiaLN .)LeAبهوفور در
اپیتلیوم آمپوال و ایستموس شامل سلولهای مژکدار و غیر مژکدار .تشخیص داده شده است LeX .در ایستموس اما نه در آمپوال تشخیص داده شده است (.)49

در کلیه ساختارهای حاوی اسید سیالیك که به اسپرم متصل میشود ،اسید سیالیك بهجای موقعیت کربن شماره  3گاالکتوز
در موقعیت کربن شماره  6قرار میگیرد که نشان میدهد اتصال خاصی برای اسپرم الزم است .عالوهبراین ،ساختار شاخهای
برروی هسته مانوز نیز الزم است ( .)15برای تایید اینکه ایستموس ،گلیکانهایی با موتیف مرتبط با اسپرم تولید میکند و
برای شناسایی کل ساختار گلیکانهای اپیتلیال اویدوکت اتصال یابنده به اسپرم توسط طیفسنجی توضیح داده میشوند
( )15بسیاری از الیگو ساکاریدها از طریق انتهای آسپاراژین به پروتئین متصل میشوند ( bi-SiaLN .)49و  LeXبهسر
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اسپرم متصل میشوند .بخشی از اسپرم که به اپیتلیوم اویدوکت متصل میشود سر اسپرم است .بنابراین گیرندههای معتبر
برای گلیکانهای  bi-SiaLNو یا موتیف  LeXباید روی سر اسپرم قرار داشته باشند ( .)50در  80-70درصد موارد قبل از
ظرفیتپذیری  bi-SiaLNدر ناحیهی آپیکال آکروزم اسپرم مشاهده شده است ( .)15ساختارهای مشابه LeA ،و
دیساکارید الکتوز آمین کمتر از  10درصد به اسپرم متصل میشود.

رسپتورهاي گليکانهاي اویدوكت در سطح اسپرم
یك قدم اساسی برای درک نقش موتیـفهـای  LeXو  bi-SiaLNدر شـکلگیـری مخـزن اویـدوکت ،توصـیف و شناسـایی
پروتئینهای موجود در غشای پالسمایی اسپرم است که این موتیفها را دارا بوده و پیوند میدهند .اطالعات مربوط بـه اسـپرم
گراز نشان داد که  AQN1که از ترشحات غده ضمیمهی جنسی ناشی میشود یك پروتئین اتصال شـونده بـه گلیکـان اسـت
( .)25گزارش شده است که  AQN1اسپرم به بقایای مانوز و گاالکتوز برروی سلولهای اویدوکت متصل میشـود ،امـا نـه بـه
ساختارهای  LeXیا  .)24( bi-SiaLNبهطور مشابه پـروتئینهـای  BSPدر اتصـال باقیمانـدههـای فوکـوز بـه آنکسـین در
اویدوکت گاو نقش دارند ( .)51آنها مانند پروتئينهاي چسبنده اسپرمی  spermadhesinsفراوانترین محصـوالت غـدد
جنسی ضمیمه هستند اما واقعیت این است که مایعات غـده ضـمیمه بـرای بـاروری الزم نیسـت ( .)31ایـن نشـان مـیدهـد
پروتئینهای دیگر موجود در اسپرم اپیدیـدیم ممکـن اسـت عمـلکـرد مشـابهی داشـته باشـند .بـرای تشـخیص و توصـیف
پروتئینهای موتیفهای  LeXو  bi-SiaLNروی غشای پالسمایی اسپرم خوک ،پروتئینهای غشای اسپرم توسـط تکنیـك
 PAGE-SDSاز هم جدا شده و پس از انتقال به نیتروسلولوز  ،با گلیکانهای بوتیله شده ،انکوبه شدند .نتایج نشـان داد کـه
اسپرمها دارای گروه بسیار متمایزی از پروتئینهای متصل شونده به  LeXبا وزن مولکولی بین  12و  250کیلو دالتـون مـی-
باشند ( .)52همچنین مطالعات نشان دادند که اتصال  Lexبا افزودن کلسیم کاهش یافت که نشان میدهد ،برخی از گیرنـده-
های گلیکان وابسته به کلسیم است.
پاسخ سلولهاي اپیتليال اویدوكت به اتصال اسپرم
عالوهبر تاثیر اتصال روی اسپرم ،بهنظر میرسد این اتصال باعث تغییر در عملکرد سلولهای اویدوکت میشود .مهمتر از همه
اینکه وجود اسپرم باعث تغییر رونویسی سلولهای اویدوکت و بهویژه پروتئینهای تولید شده توسط سلولهای اپیتلیال
اویدوکت میشود ( .)53افزایش تولید پروتئینهای خاص توسط سلولهای اویدوکت مشخص نیست .این ممکن است به
توضیح براین موضوع باشد که سلولهای بیگانه مانند اسپرم چگونه در این محیط دوام میآورند اما عوامل بیماریزا توسط
سیستم ایمنی بدن رد میشوند ،کمك کند ،شواهدی وجود دارد که نشان میدهد پروتئینهای غدهی وزیکول سمینال ممکن
است بهرحم اجازهی تحمل اسپرم را میدهد .ازجمله پروتئینهایی که میزان رونویسی آنها در سلولهای اویدوکت افزایش
مییابند پروتئینهای شوک حرارتی هستند .عالوهبراین یکی از پروتئینهای شوک حرارتی  HSPA8طول عمر اسپرم را
افزایش میدهد .نتیجه بسیار جالب این است که سلولهای اویدوکت نیز میتوانند تفاوتهای بسیار ظریفی بین جنسیت
اسپرم و در نتیجه جنسیت فرزندان را تشخیص دهند (.)54
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نتیجهگیری

 با درک. تاثیر بسزایی در اتصال اسپرم به اوویدوکت و ظرفیتپذیری اسپرم دارند،ترکیباتی گلیکانی موجود در اویدوکت
درست از چگونگی ذخیرهی اسپرمها در اویدوکت میتوان اسپرمها را برای مدت زمان بیشتری بدون منجمد کردن نگهداری
 این به نفع گونههایی است که اسپرم آنها پس از انجماد زندهمانی کمتری داشته و فقط برای مدت چند روز در شرایط.کرد
 این موضوع میتواند در مناطقی از جهان باشد با زیرساخت ضعیف برای ذخیرهسازی مایع منی.مایع میتوان نگهداری کرد
، نتایج این مطالعات نشان میدهد که استفاده از گلیکانها در رقیقکننده اسپرم، در حالت کلی.اهمیت بیشتری داشته باشد
میتواند ازجمله روشهایی باشد که سبب افزایش طول عمر اسپرم در اویدوکت شود و یکی از مشکالت اصلی در تلقیح
.مصنوعی که عدم هماهنگی تخمكگذاری با حضور اسپرم است را بهبود بخشد
تشكر و قدرداني

 لذا از کلیه اساتید و محققین مرکز.این تحقیق با همکاری بخش فیزیولوژی تولید مثل دام دانشگاه تبریز انجام گرفته است
.فوق کمال تشکر و قدردانی را داریم
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Abstract
Aim: Considering that significant progress has been made in the field of cryopreservation and longterm storage of sperm in different species, but this process causes significant damage to the sperm cell.
In this article, we have tried to review the studies related to sperm storage tanks in poultry and their
role in sperm function.
The researchers concluded that with a proper understanding of how sperm is stored in the oviduct,
sperm can be stored for longer without freezing. This is in favor of species whose sperm have a
shorter viability after freezing and can only be stored in liquid conditions for a few days. Compounds
called glycans in the epithelium of the oviduct and sperm binding proteins to these glycans are more
commonly referred to. In this review, information about sperm storage tanks, the role of these tanks in
sperm function, glycans were studied in mammals from google scholar, pub med, andrology,
reproduction of domestic animals and biology of reproduction.
By studies of these contents, we conclude that in some species, sperm are stored for a long time in the
female reproductive system and are able to produce offspring without the presence of males, by
carefully studying the mechanisms involved and being inspired by these events, we can succeed in
preserving superior genetic resources and preserving the sperm of endangered species without
freezing.
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