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Considering that significant progress has been made in the field of cryopreservation 

and long-term storage of sperm in different species, but this process causes 

significant damage to the sperm cell. 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 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, and glycans were studied 

in mammals from Google Scholar, Pubmed, Andrology, Reproduction of Domestic 

Animals, and Biology of Reproduction.  

By studying 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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نگهداری طوالنی معرفی روشی نوین برای 

 مدت اسپرم ها بدون نیاز به انجماد

 
 

  * 1مهدي نظري

 
 

 دانشكده کشاورزي دانشگاه تبریز. يدانشجوي دکتري، گروه علوم دام 1

 
 

 

 چكيده

-انجماد و نگهداري طوالني مدت اسپرم در گونه نكه در زمينهبا توجه به ای

ي صورت گرفته است. اما این فرایند ههاي شایان توجهاي مختلف پيشرفت

مطالعات انجام  کند. اخيراًهاي قابل توجهي به سلول اسپرم وارد ميآسيب
ها بدون نياز طوالني مدت اسپرم در برخي از گونه خيرهذشده بر چگونگي 

ه مواد افزودني خاصي توجه محققين را به خود جلب کرده است. محققين ب

ها در اسپرم با درک درست از چگونگي ذخيرهبه این نتيجه رسيدند که 

ها را براي مدت زمان بيشتري بدون منجمد کردن توان اسپرماویداکت مي
د ها پس از انجماهایي است که اسپرم آننگهداري کرد. این به نفع گونه

توان ماني کمتري داشته و فقط براي مدت چند روز در شرایط مایع ميزنده

ها در نگهداري کرد. در این ميان بيشتر به ترکيباتي تحت عنوان گليكان

ها اشاره شده هاي اتصالي اسپرم به این گليكاناپيتيلوم اویداکت  و پروتئين
ها، گهداري اسپرماطالعات مربوط به مخازن ن ،است. در این مقاله مروري

هاي شناسایي شده در گليكان و نقش این مخازن در عملكرد اسپرم

 ,Google Scholar, Pubmed, Andrologyهايپستانداران از سایت

Reproduction of Domestic Animals, Biology of 

Reproduction  این مطالب به این نتيجه  آوري گردید. با مطالعهجمع

ها براي مدت طوالني ها اسپرمبه اینكه در برخي از گونه رسيم با توجهمي
شوند و بدون حضور جنس نر توانایي در دستگاه تناسلي ماده ذخيره مي

هاي دخيل و با الهام توان با مطالعه دقيق مكانيسممي ،توليد نتاج دارند

هایي گرفتن از این وقایع در حفظ ذخایر ژنتيكي برتر و نگهداري اسپرم گونه

 که در حال انقراض هستند بدون منجمد کردن موفق بود.  
 
 

                                                
1Oxidative Stress  
2Survival  

، نگهداري گليكان، مخازن اسپرم، اویداکت، اتصال سلولي ها:واژه کليد

 طوالني مدت

 
 19/03/1400تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

کاهش متابوليسم اسپرم صورت مایع، یک استراتژي براي ه ذخيره اسپرم ب

در  .[2و1] کنداست که به حفظ عملكرد اسپرم در حين انجماد کمک مي

طيور، نتایج حاصل از عملكرد باروري پس از تلقيح مرغ با اسپرم منجمد، 
این عملكرد باروري ضعيف، بيشتر به خصوصيات غشاي  .[3]مطلوب نيستند 

شود در هنگام ث ميشود که باعپالسمایي اسپرم خروس نسبت داده مي

 .[4]تر شوند هاي انجمادي حساسسازي بصورت منجمد، به آسيبذخيره

انجماد اسپرم، یک روش کليدي است که کاربردهاي تكنيک توليد مثل را 
کند. انجماد اسپرم، باعث ایجاد تنش براي انسان و حيوان، تسهيل مي

باعث کاهش رساند و ها آسيب ميشود که به اسپرممي 1 اکسيداتيو

، بسياري از شود. در فرآیند انجماد اسپرمآنها پس از ذوب مي 2 مانيزنده

، ممكن است بر عوامل مانند تنش اکسيداتيو و عدم دفاع آنتي اکسيداني
اسپرم انجماد ها تأثير منفي بگذارند. گزارش شده است که کيفيت اسپرم

 .[5]شود درصد مي 40-50ها به مقدار ماني اسپرمباعث کاهش ميزان زنده

افزایش  3 پذیرهاي اکسيژن واکنش، توليد گونهدر طول انجماد و ذوب شدن

، که منجر به تغيير وضعيت دفاع آنتي اکسيداني اسپرم و پالسما یابدمي
توليد  .[6]گذارد شود و بر کيفيت مني و توانایي لقاح اسپرم تأثير ميمني مي

و متعاقب آن تنش اکسيداتيو  پذیرواکنشهاي اکسيژن بيش از حد گونه

اي بر کيفيت مایع مني هنگام انجماد و ذوب دارد و در نتيجه تأثير عمده

همچنين، تغيير ساختاري شدید در  .[7] شودباعث کاهش ظرفيت لقاح مي
هاي اسپرم پس از انجماد و ذوب مشاهده شده هاي مختلف سلولبخش

توان براي مدت چند ساعت تا چند ا را مياسپرماتوزوه همچنين .[8]است 

روز در مخازن اسپرم دستگاه توليد مثل پستانداران نگهداري کرد و 

 24تني و به حالت مایع بعد از ن در نگهداري اسپرم به صورت برونينچهم
این  ،کندساعت کيفيت و ميزان باروري اسپرم ماهش چشمگيري پيدا مي

سال اسپرم را در اویداکت   1نند بيش از توادر حالي است که خزندگان مي

با مطالعه سازوکارهایي که براي ذخيره طوالني مدت  .[9] ذخيره کنند

بلكه براي روشن  ،ها هستند نه تنها براي بهبود درک انتقال سلولياسپرم
کردن نيروهایي که در انتخاب جنسي نقش دارند و اکولوژي را شكل 

هاي در حال حاضر درباره مكانيسم  .[10] دتواند مفيد باشدهند نيز ميمي

3Oxygen Reactive Species (ROS)  

 مهدي نظري  28
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هایي که براي ذخيره طوالني مدت پشتيباني کننده چنين تكنيک و سازوکار

هاي موجود اگر بتوان مكانيسم .[11] اسپرم است اطالعات کمي وجود دارد

در پشت این فرایندها را کشف کرد، امكان ذخيره طوالني مدت اسپرم ها 
شود که مزایاي عملي بسيار زیادي به ویژه براي يدر دماي محيط تسهيل م

 .[11]حفظ اسپرم در شرایط آزمایشگاهي و درحالت مایع خواهد داشت 

تواند روي اپيتليوم اویداکت  مي وسيله تنظيم اتصال اسپرم بهبه 4 اویداکت 

اند که تماس مستقيم مطالعات نشان داده .[12] فرایند لقاح تاثيرگذار باشد
هاي اپيتليال اویداکت  براي طوالني شدن هاي انزال شده با سلولرمبين اسپ

هاي در سلول de novoبقاي اسپرم مورد نياز است و براي تحریک بيان ژن 

تواند طول تعامل بين اسپرم و اویداکت  مي .[13]اویداکت ي اهميت دارد 

نایي باروري تر کند، بلوغ اسپرم را تنظيم کند و بر تواعمر اسپرم را طوالني
نشان داده شده است که در  .[14] اسپرم در بدن پستانداران تأثير بگذارد

شرایط آزمایشگاهي اتصال به اپيتليوم اویداکت ، طول عمر حرکتي اسپرم 

راهكارهاي اساسي اتصال اسپرم  .[15] کندتر ميرا در چندین گونه طوالني

و کاهش بلوغ کامل  گذاريبه ویژه از نظر ذخيره اسپرم پيش از تخمک
از طرف دیگر اثرات حفاظتي تعامل  .[16] غشایي در نظر گرفته شده است

هاي انساني اپيتليال اویداکت  در برابر استرس اکسيداتيو در اسپرم اسپرم با

ها مطالعات نشان دادند که سر اسپرم در بين مژک .[17] نشان داده شده است

که در اطراف آپيكال وجود ندارد، تعبيه شده و همينطور هيچ ليزوزومي 
تواند به جاي فاگوسيتوز در اویداکت ، مژکدار مي هايدهد سلولنشان مي

گيري در بسياري از پستانداران، اسپرم را پشتيباني کند. پس از جفت

جمعيتي از اسپرماتوزواها در بخشي از اویداکت  نگه داشته شده و یک 

ر بسياري از پستانداران، محل اصلي د .[17-19] آورندمخزن به وجود مي
و لوله رحم  5 مخزن اسپرم بخش تحتاني تخمدان، محل اتصال ایستموس

شود ها وارد اویداکت  ميگيري تعداد کمي از اسپرمبعد از جفت .[19] است

تشكيل  .[20] هاي خاص اسپرم بستگي داردکه تنظيم این انتقال به پروتئين

شود که گري مين پروتئين و کربوهيدرات واسطهبا ارتباط بي ،مخازن اسپرم
هاي متصل شده به اویداکت  توسط پروتئين 6 هايشامل شناسایي گليكان

کربوهيدرات اویداکت ي که  7 نوع ليگاندهاي  .[21] گيرداسپرم انجام مي

شوند، ممكن است بر اساس گونه متفاوت باشد. ها شناخته ميتوسط اسپرم

به ترتيب  10 و فوکوزیل 9 ، مانوزیل8 قایاي گاالکتوزیلهاي حاوي بگليكان
هاي همستر، اسب، خوک و گاو به اپيتليوم و بطور رقابتي باعث اتصال اسپرم

در حالي که توافق کلي وجود دارد که تشكيل مخزن  .[22] شونداویداکت  مي

شود گري ميهاي اویداکت  واسطهبا شناسایي اسپرم و اتصال کربوهيدرات

هاي درگير نامشخص است. مخازن سبب افزایش طول ا هویت مولكولام
اسپرمي و انتخاب پذیري اسپرم، کنترل پليعمر اسپرم، تنظيم ظرفيت

هاي مخزن اسپرم همچنين تعداد اسپرم .[20و  17-19]شود اسپرم طبيعي مي

                                                
4Oviduct  
5Isthmus  
6Glycan  
7Ligand  
8Galactosyl  
9nnosylMa  

اسپرمي محدود کند تا فرصت براي پليموجود در محل لقاح را کنترل مي

رسد که اویداکت  قادر به انتخاب اسپرم با سرانجام، به نظر مي .[21] شود

هایي که قادر به بارور کردن اسپرم ،است 11 مورفولوژي نرمال آکروزوم
ماندني و تحرک اسپرم را حفظ تخمک هستند. اتصال به اویداکت  زنده

ه ماني اسپرم همانند خصوصيات کليتوانایي حفظ ميزان زنده .[23] کندمي

هاي اپيتليال ، و نياز به تماس مستقيم بين غشاي سلول[24]ها نيستسلول

هویت مولكولهایي که واسطه اتصال اسپرم به  [25] اویداکت  و اسپرم دارد
هاي مختلف رسد در گونهباشند، بحث برانگيز است. به نظر مياویداکت  مي

نوع پروتئين  ها متفاوت باشند. مطالعات بافتي روي گاو دواین مولكول

در مقابل گروه  .[26] را شناسایي کردند 60HSPو  78GRPاتصالي به اسپرم 

 12هاي دوم همچنين با استفاده از اسپرم گاوي پيشنهاد کردند که آنكسين
هاي غدد باشند به پروتئينغشایي پالسمایي اویداکت  که حاوي فوکوز مي

 شوندمتصل مي ،گيرندکه در هنگام انزال روي اسپرم قرار مي 13 ضميمه
مطالعات مربوط به اسپرم خوک حاکي از ترشحات غدد ضميمه است   .[27]

هاي اپيدیدیم که در با این حال اسپرم  .[21] شوندکه به اسپرم اضافه مي
در چندین  .[22] باشندبارور مي ،معرض ترشحات غدد ضميمه قرار نگرفتند

هاي ط گليكان موجود در سلولها توسشواهدي وجود دارد که اسپرم ،گونه

 .[28] شونداپيتليال اویداکت  به ایستموس متصل مي

باشند ، قابليت اتصال به اسپرم را دارا مي14 ها دو موتيفگليكان در بين همه
و ساختارهاي شاخک مانند حاوي  Lewis Xتري ساکارید  ،که عبارتند از

-گليكان ،1در شكل . Sialylated Lactosamine-6ي مانوز با یک هسته

نتایج هاي متصل به اسپرم خوک به عنوان نمونه نشان داده شده است. 

باشد گليكان مي 377فلوروسنت نشان داده است که اسپرم خوک حاوي 
 اتصال اسپرم خوک به گليكان خاص نشان داده شده است.  2که در شكل 

6-Sialylated Lactosamine باط متصل به سر اسپرم بوده و در ارت

. حيوانات مختلف از ذخيره اسپرم در دستگاه توليد اویداکت استبا اپيتيلوم 

کنند و این کار بيشتر در حفظ باروري استفاده ميمثل حيوان ماده، جهت 
گيري و تخمک هماهنگي ضعيفي بين جفت شود کهحيواناتي انجام مي

ها پشت، الک، مارها[29]در سمندرها  ،ذخيره اسپرم .[12] گذاري وجود دارد
ثبت شده است، همچنين  [31و30] ، بسياري از پرندگان و پستانداران[11]

ها پس از ها که در آن تخمک گذاري و باروري ماهاي از خفاشگونه
 افتد. گيري اتفاق ميجفت

هاي اویداکت  ها به اسپرم، اتصال اسپرم به سلولبا متصل شدن گليكان

دار کند و به دنبال آن، اسپرم ظرفيتدرصد کاهش پيدا مي 60بيش از 

ماند. گذاري در مخزن اسپرم بدون تحرک باقي مينشده و تا زمان تخمک
 باشدشود سر اسپرم ميبخشي از اسپرم که به اپيتليوم اویداکت  متصل مي

[32]. 

10Fucosyl  
11Acrosome  
12Annexin  
13Accessory Glands  
14Motif  

 29 ادبه انجم ازيمدت اسپرم ها بدون ن يطوالن ينگهدار يبرا نینو يروش يمعرف
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 [12] ي خوکدار نشدههاي ظرفيتهاي متصل به اسپرم. گليكان1شكل 
 

 

 

 
 

صورت کوواالنسي در یک ه هاي خاص که بپرم خوک متصل به گليكان. اس2شكل 

 [12]انداسالید ميكروسكوپ آرایه شده
 
 

توزآمين هاي الکنجایي که در اتصال اسپرم به اپيتليوم اویداکت  موتيفآاز 

فت ها در سر اسپرم یاباشد، بنابراین رسپتورهاي این موتيفمي ضروري

متصل به  Sialylated Biantennary Glycan-6موقعيت 3شود. شكل مي
 دهد. سر اسپرم را نشان مي

 

 

 
 

                                                
15Capacitation  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

متصل به سر اسپرم که این اتصال پس از  Sialylated-6هاي گليكان.3شكل 

 [12] یابدپذیري اسپرم کاهش مي ظرفيت
 
 

خيره ذمطالبي در خصوص  یهبه ارا ،با توجه به مطالب بيان شده در باال

عملكرد اپيتليوم اویداکت  در اتصال و ذخيره سازي اسپرم، تجزیه م، اسپر

ي اویداکت  در هاهاي اسپرم خوک، رسپتورهاي گليكانو تحليل گليكان
هاي اپيتليال اویداکت  به اتصال اسپرم براي سطح اسپرم و پاسخ سلول

شود. با درک بيشتر طبيعت هاي دخيل، پرداخته ميدرک بيشتر مكانيسم

مناسبي  هايتوان راه کارميها یداکت  در نگهداري طوالني مدت اسپرماو

براي حفظ طوالني مدت اسپرم پستانداران در شرایط مایع و بدون منجمد 
 کردن پيشنهاد داد.

 

 

 ذخیره اسپرم 
مار، خفاش، زنبور و برخي  ،ها از جمله برخي از خزندگاندر بعضي از گونه

هاي اما سازه شوند.مول تا یک دهه ذخيره ميها بطور معها اسپرماز ماهي

ها مورد استفاده براي ذخيره اسپرم به طور قابل توجهي در سطح گونه
هاي اساسي ممكن است به همان دهد مكانيسمنشان مي که، متفاوت است

گيري در بسياري از پستانداران جمعيتي اندازه متغير باشند. پس از جفت

ي از اویداکت  نگه داشته شده و یک مخزن به از اسپرماتوزواها در بخش

کند، از جمله قابليت آورند. این مخزن عملكرد اسپرم را تنظيم ميوجود مي
و در نهایت بر طول عمر اسپرم تأثير  15 پذیريزنده ماندن و ظرفيت

رونویسي ژن  ،هاي اویداکت گذارد. عالوه بر این، اتصال اسپرم به سلولمي

شاید به منظور ذخيره که دهد، ي را تحت تأثير قرار مي هاي اویداکتسلول

اسپرم و باروري باشد. خزندگان، دوزیستان، ماهي و پرندگان اسپرم را 
ماه دور بودن از جنس نر توانایي  45یک کوسه پس از  .[33] کنندذخيره مي

 مهدي نظري  30
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ها متفاوت محل ذخيره اسپرم بين گونه .[34] دارد 16 بارور شدن و تولد نتاج

هاي توليد هاي مورفولوژیكي دستگاهکه ممكن است مربوط به تفاوت ،تاس

هاي تخصصي که غالباً ها را در اندامها اسپرممثل ماده باشد. بعضي از گونه
هاي ذخيره به دليل تنوع اندام .[10] کنندهاي کور هستند ذخيره ميلوله

وانایي ذخيره هاي مورد استفاده و ذخيره سازي، تمكانيسم ،کننده اسپرم

گيرد. تكامل مكرر اسپرم به احتمال زیاد به طور مستقل انجام مي

دهد که توانایي ذخيره اسپرم سازي نشان ميهاي مختلف ذخيرهمكانيسم
اما فعل و انفعاالت مولكولي و سلولي که  .[35] تواند به راحتي تكامل یابدمي

هاي گروه کنند ممكن است در بيناز ذخيره سازي پشتيباني مي

 متفاوت باشد.  ،بنديطبقه

کند. به اویداکت  به عنوان محل ذخيره اسپرم در بدن پستانداران عمل مي
دهد سادگي پيدا کردن اسپرم زنده در مكاني در دستگاه تناسلي، نشان مي

شود. طول عمر ممكن است یک ویژگي ذاتي که اسپرم در آنجا حفظ مي

ده در افزایش طول عمر اسپرم نقشي اسپرم باشد و ممكن است جنس ما

كرد نداشته باشد. ذخيره اسپرم واقعي با تأثير مخزن بر طول عمر و عمل
 .[36] اسپرم نشان داده شده است

در پستانداران، همانطور که توسط هانتر ابداع  "مخزن عملكردي اسپرم"

شود. براي ورود به ایستموس، شده است، در ایستموس اویداکت  یافت مي

عبور کند، که به نظر مي رسد  17 سپرم باید از محل اتصال لوله رحميا
زیرا اسپرم موش در چندین پروتئين  ،کنترل خاصي بر روي ورود اسپرم دارد

خارج از محل اتصال لوله  ،TACEو  ADAM2  ،Calmeginجملهاز 

ها به اپيتليوم اویداکت وقتي اسپرم [38و37] دهدکمبود نشان مي رحمي

ها کم شده و از ماني، تحرک آنشوند براي حفظ زندهمتصل مي
عالوه بر طوالني شدن . [39]شود ها ممانعت ميپذیري اسپرمظرفيت

اسپرم  ،هاي ذخيره اسپرممحل شده است کهماني اسپرم، پيشنهاد زنده

دهند و انتخاب هاي پستانداران و غير پستاندار تشخيص ميبارور را در گونه

جمعيت اسپرم مناسب براي لقاح را  ،نهایت، ذخيره اسپرم در .[38] کنندمي
 افزایش مي دهد. 

 

 

 سازی اسپرمعملکرد اپیتلیوم اویداکت در اتصال و ذخیره
ول حفظ ؤدر پستانداران، اتصال به اپيتليوم اویداکت حداقل تا حدودي مس

دارد اسپرم در اویداکت است. اتصال به اپيتليوم تأثيرات متنوعي روي اسپرم 

که در زیر مورد بحث قرار گرفته است. گزارش اخير از ذخيره اسپرم در پشه 
 کندرونویسي از پراکسيداز را فعال مي ،گيرينشان داد که جفت 18 آنوفل

هایي که شاید اتصال به اپيتليوم اویداکت باعث افزایش توليد آنزیم .[40]

شود تا طول عمر آنها  ،کنندهاي فعال اکسيژن در اسپرم را تنظيم ميگونه

اتصال به  .[41] شودهاي اپيتيلوم متصل ميطوالني شود. سر اسپرم به سلول

                                                
16Progeny  
17n (UTJ)Tubal Junctio-Uterine  
18Anopheles Mosquito  
19Lectin  

توانایي   .[42] کنداپيتليوم اویداکت طول عمر باروري اسپرم را طوالني مي

 ها نيستحفظ ميزان زنده ماندن اسپرم یک ویژگي مشترک کليه سلول
هاي اپيتليال اویداکت و اسپرم ولو نياز به تماس مستقيم بين غشاي سل[43]

اتصال به اویداکت با مهار آزادسازي کلسيم داخل سلولي که به  .[26] دارد

روي عملكرد  ،گيردپذیري اسپرم به طور طبيعي انجام ميهنگام ظرفيت

دهند اتصال شواهدي وجود دارد که نشان مي .[44] گذارداسپرم تاثير مي

 .[23] شودگري ميانجييهاي اویداکت ماناسپرم به اویداکت  توسط گليك
 

 

 :تجزیه و تحلیل گلیکان های اسپرم خوک
عدد( براي توانایي آنها در  400ها )تقریباً تعداد بسيار بيشتري از گليكان

با استفاده از یک آرایه گليكان که براي اولين بار براي  ،اتصال اسپرم خوک

شوند، مورد گليكان ساخته مي خالص شده 19 هايارزیابي اینكه لكتين

ها به آن متصل هایي که اسپرمتمام گليكان. [45] آزمایش قرار گرفتند
 X 20س اند، حاوي یكي از دو موتيف گليكان، یا یک تري ساکارید لوئيشده

هاي انتهایي در تري و شاخک 21دار با هسته مانوز یا یک ساختار شاخه

 .(4شكل )باشد مي 22 ساکارید الکتوزامين

 

 

 

 

 

 

 

 
 bi-SiaLN. ساختارهاي گليكان که اسپرم خوک را به هم متصل مي کند )4شكل 

 ،bi-LN  وLeXو گليكان )( هاي مرتبط با آنLN  وLeA .)bi-SiaLN  به وفور در

دار تشخيص داده دار و غير مژکهاي مژکاپيتليوم آمپوال و ایستموس شامل سلول

 [46] درآمپوال تشخيص داده شده است در ایستموس اما نه LeXشده است. 

 

 
شود، که به اسپرم متصل مي 23 در کليه ساختارهاي حاوي اسيد سياليک

گيرد که قرار مي 6اسيد سياليک به جاي موقعيت سه گاالکتوز در موقعيت 

دهد اتصال خاصي براي اسپرم الزم است. عالوه بر این، ساختار نشان مي

 ،تأیيد اینكه ایستموس به منظور .[12] زم استاي بر روي هسته مانوز الشاخه
  کند و براي شناسایي کلهایي با موتيف مرتبط با اسپرم توليد ميگليكان

 

20Lewis X (LeX) Trisaccharide  
21Mannose  
22amine-Lactose  
23Sialic Acid  

 31 ادبه انجم ازيمدت اسپرم ها بدون ن يطوالن ينگهدار يبرا نینو يروش يمعرف
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توسط  ،هاي اپيتليال اویداکت اتصال یابنده به اسپرمساختارهاي گليكان

ها از بسياري از اليگو ساکارید   .[12] شوندطيف سنجي توضيح داده مي

 bi-SiaLNشوند. ها به پروتئين متصل مياي آسپاراژین پروتئينطریق انته
شوند. بخشي از اسپرم که به اپيتليوم به سر اسپرم متصل مي LeXو 

هاي معتبر براي شود سر اسپرم است. بنابراین گيرندهاویداکت متصل مي

باید روي سر اسپرم قرار داشته  LeXو/یا موتيف  bi-SiaLNهاي گليكان

               اسپرم، پذیريدرصد موارد قبل از ظرفيت 80-70در . [74] باشند
SiaLN-bi [12] آپيكال آکروزم اسپرم مشاهده شده است در ناحيه .

درصد  10و دي ساکارید الکتوزامين کمتر از  LeA 24ساختارهاي مشابه، 

 شود.به اسپرم متصل مي

 
 

 ی اویداکت در سطح اسپرم هارسپتورهای گلیکان

در  bi-SiaLNو  LeX هاي فيدرک نقش موت يبرا يقدم اساس کی
موجود در  يهانيپروتئ یيو شناسا فيتوص داکتیمخزن او يريگشكل

 و شناسد يم تيرا به رسم ها فيموت نیاسپرم است که ا یيپالسما يغشا

از  که AQN1. اطالعات مربوط به اسپرم گراز نشان داد که دهنديم ونديپ

اتصال شونده به  نيپروتئ کی شوديم يناش يه جنسميترشحات غده ضم
مانوز و  يایاسپرم به بقا AQN1گزارش شده است که . [22]است كانيگل

 يارهااما نه به ساخت شود، يمتصل م  داکتیاو هاي¬سلول يگاالکتوز بر رو

LeX ای  SiaLN-bi [21] .يهانيبه طور مشابه پروتئ BSP  در اتصال

 . [48]گاو نقش دارند   داکتیدر او نيبه آنكس فوکوز   يهاماندهيباق
 ينسمحصوالت غدد ج نیترفراوان Spermadhesinsمانند  یيهانيپروتئ

 نیا . [82] ستيالزم ن يبارور يبرا مهيغده ضم عاتیهستند، اما ما مهيضم

ست اممكن  مالیدیديموجود در اسپرم اپ گرید يهانيپروتئ دهدينشان م

 يبر رو هانيپروتئ فيتوص يبرا يا. در مطالعهباشند داشته يعملكرد مشابه
را  bi-SiaLNو  LeX هاي فياسپرم گراز، که موت یيپالسما يغشا

از    SDS-PAGEاسپرم توسط  يغشا يهانيپروتئ دهند، يم صيتشخ

ده، انكوبه ش   لهينيوتيب هاكانيمنتقل و با گل تروسلولوزيهم جدا شده به ن

از  يزیمتما اريگروه بس داراي ها اسپرم هنشان داد ک جیشدند. نتا
 لويک 250و  12 نيب يبا وزن مولكول LeXمتصل شونده به  يهانيپروتئ

ان که نش افتیکاهش  ميبا افزودن کلس LeXاتصال  . [49] باشند يدالتون م

 است. ميوابسته به کلس كانيگل هاي رندهياز گ يکه برخ دهد يم

 
 

 ه اتصال اسپرمپیتلیال اویداکت بهای اپاسخ سلول-6
غيير در ترسد این اتصال باعث عالوه بر تاثير اتصال روي اسپرم، به نظر مي

اعث بتر از همه وجود اسپرم شود. مهممي نيز هاي اویداکتلعملكرد سلو

هاي توليد شده هاي اویداکت و پروتئينتغيير مشخصات رونویسي سلول

 هاي ينافزایش توليد پروتئ . [50] داکت مي شودهاي اپيتليال اویتوسط سلول

 

                                                
24Lewis A (LeA)  
25Seminal Vesicle  

 
 

هاي اویداکت مشخص نيست. این ممكن است به توضيح خاص توسط سلول

 زا توسط هاي بيگانه مانند اسپرم اما رد عوامل بيماريچگونگي تحمل سلول

دهد شواهدي وجود دارد که نشان مي  کندسيستم ایمني بدن، کمک مي
تحمل  ممكن است به رحم اجازه 25 وزیكول سمينالي هاي غدهپروتئين

-ها در سلولهایي که ميزان رونویسي آندهد. از جمله پروتئيناسپرم را مي

هستند. عالوه  26 شوک حرارتيهاي یابند پروتئينهاي اویداکت افزایش مي

طول عمر اسپرم را  (HSPA8) هاي شوک حرارتيبر این یكي از پروتئين
هاي اویداکت نيز نتيجه بسيار جالب این است که سلول دهد. افزایش مي

هاي بسيار ظریفي بين اسپرم و در نتيجه جنسيت فرزندان توانند تفاوتمي

 .[51] را تشخيص دهند

 
 

 گیرینتیجه
ها را توان اسپرمها در اویداکت مياسپرم با درک درست از چگونگي ذخيره

نگهداري کرد. این به نفع براي مدت زمان بيشتري بدون منجمد کردن 

ماني کمتري داشته و ها پس از انجماد زندههایي است که اسپرم آنگونه

توان نگهداري کرد. همچنين فقط براي مدت چند روز در شرایط مایع مي

 تواند به نفع مناطقي از جهان باشد که زیرساخت ضعيف براي ذخيرهمي
جود در اویداکت، تاثير بسزایي سازي مایع مني دارند. ترکيباتي گليكاني مو

پذیري اسپرم دارند. در حالت کلي، در اتصال اسپرم به اویداکت و ظرفيت

کننده ها در رقيقدهد که استفاده از گليكاننتایج این مطالعه نشان مي

هایي باشد که سبب افزایش طول عمر اسپرم تواند از جمله روشاسپرم، مي
یكي از مشكالت اصلي در تلقيح مصنوعي  شود و ممكن استدر اویداکت مي

 گذاري با حضور اسپرم است را بهبود بخشد. که عدم هماهنگي تخمک
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