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[1] A multi-faceted approach to understanding ... [2] The role of epigenetics in idiopathic ... 
[3] Epigenetics, spermatogenesis and ... [4] DNA methyltransferases Dnmt3a and Dnmt3b
... [5] Characterization of bifurcating structure of blood vessels using fractal dimension [6] 
A Suv39h-dependent mechanism for silencing ... [7] Functional dynamics of H3K9 
methylation ... [8] The novel BORIS + CTCF gene family is ... [9] BORIS, a novel male germ-
line-specific ... [10] Emery and Rimoin’s principles and ... [11] Epigenetic regulation in 
male  ... [12] Epigenetics and male reproduction ... [13] Protamines and male ... [14] Factors 
affecting nucleosome disassembly ... [15] Vertebrate protamine genes and the ... [16] 
Epigenetics and its role in ... [17] Analysis and significance of mRNA in human ejaculated ... 
[18] MTHFR promoter hypermethylation in ... [19] Idiopathic male infertility is strongly ... 
[20] Strain-specific defects in testicular development ... [21] Widespread epigenetic
abnormalities ... [22] Oxidative stress and sperm ... [23] Idiopathic male infertility is ... [24] 
Alterations in sperm DNA ... [25] Aberrant DNA methylation of ... [26] Timing of 
establishment of paternal ... [27] Silencing of unpaired chromatin and ... [28] Histone 
demethylase JHDM2A is critical ... [29] Spermiogenesis and exchange of basic ... [30] 
Protamine Levels vary between ... [31] Comparison of Protamine 1 to ... [32] Absence of 
nerve growth factor ... [33] Differential expression of VASA ... [34] A survey of small RNAs  
... [35] MicroRNAs in the testis: Building ... [36] Oncomirs - microRNAs with a role ... [37] 
The miR-18a member of Oncomir-1, targets ... [38] MicroRNA expression detected by ... 
[39] MicroRNA Mirn122a reduces expression ... [40] Translational repression of E2F1
mRNA ... [41] Presence and characterization of ... [42] Biogenesis and germline functions ... 
[43] Loss of the Suv39h histone ... [44] The histone 3 lysine 4 methyltransferase ... [45] A
histone H3 methyltransferase ... [46] KDM1B is a histone H3K4 demethylase ... [47] UBR2 
mediates transcriptional silencing ... [48] RNF8-dependent histone modifications regulate 
... [49] Lsh is required for meiotic chromosome synapsis and retrotransposon ... [50] 
Essential role for de novo DNA methyltransferase Dnmt3a in paternal ... [51] Role of the 
Dnmt3 family in de novo methylation of imprinted and repetitive sequences during male 
... [52] Developmentally regulated piRNA clusters implicate MILI in transposon ... [53] 
MIVI, a murine homolog of piwi, encodes a cytoplasmic ... [54] MIWI2 is essential for 
spermatogenesis and repression of transposons ... [55] The first bromodomain of Brdt, a 
testis-specific member of the BET sub-family ... [56] Fetal origins of adult disease: Strength 
of effects and biological ...

Introduction Male infertility is a complex medical condition, within which epigenetic 
factors play an important role. The present review study was conducted to collect epigenetic 
changes in infertile men. Therefore, more than 50 articles published in the PubMed database 
were reviewed. All articles published until April 2016 containing the keywords epigenetics, 
epimutation, and epidrug with the word infertility were reviewed.
Conclusion The recent studies have revealed the effects of several epigenetic factors on 
infertility in men, including histone modification, defects in chromatin-modifying complexes, 
and methylation modification in promoters of various genes. At present, the available treatments 
do not account for all infertile men, and this is especially important for idiopathic infertility. 
Regarding the epigenetic role in male infertility, recognizing epigenetic mechanisms enables us 
to develop new epidrugs that can be used in the treatment of infertility in near future.
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                                                          یدانشنامه صارم در طب بارور

  ژنتیک در ناباروری مردان نقش اپی
  

  MSc یتارا اخترخاور
 یفوق تخصص مارستانیصارم، ب یادیبن یها و سلول یمولکول-یپژوهشکده سلول
  رانیصارم، تهران، ا
  PhD *فرخنده بهجتی

مولکولی و - پژوهشکده سلولی"و صارم" یو نابارور یبارور قاتی"مرکز تحق
" و "مرکز تحقیقات صارم فوق تخصصی های بنیادی صارم، بیمارستان سلول

  تهران، ایران ژنتیک، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی"،
  

  چکيده
ژنتیک نیز  ناباروری مردان یک حالت پیچیده بالینی است که عوامل اپی: مقدمه

منظور گردآوری تغییرات  دخیل هستند. این مطالعه مروری بهدر ایجاد آن 
مقاله مندرج در پایگاه  ۵۰بیش از  بنابراین ژنتیک در مردان نابارور انجام شد. اپی

های  ، با کلمه۱۳۹۵بررسی شدند. کلیه مقاالت تا تیر  PubMedاطالعات علمی 
مورد ه ناباروری داروها همراه با کلم موتاسیون و اپی ژنتیک، اپی کلیدی اپی

  .بررسی قرار گرفت
ژنتیک متعددی را در ایجاد  ثیر فاکتورهای اپیامطالعات اخیر تگیری:  نتیجه

ها، نقص در  ناباروری در مردان آشکار ساخته است که شامل تغییرهای هیستون
های تغییردهنده وضعیت کروماتین و تغییر متیالسیون در پروموتر  کمپلکس

پاسخگوی تمام  ،دسترس های در در حال حاضر، درمان هستند.های مختلف  ژن
ز یخصوص در مورد ناباروری ایدیوپاتیک حا مردان نابارور نیستند و این امر به

ژنتیک در ناباروری مردان، شناخت  اهمیت است. با توجه به نقش اپی
ای  آیندهکند که در  داروهایی می ژنتیک، ما را قادر به ساخت اپی های اپی مزمکانی
  توانند در درمان ناباروری مورد استفاده قرار گیرند. چندان دور، می نه

  ژنتیك، ژنتیک، الیگواسپرمی ناباروری مردان، اپی ها: كلیدواژه

  
  ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  fbehjati@gmail.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
بالینی است که علل متنوعی  ناباروری مردان یک حالت پیچیده

، هها، آسیب در اثر ضرب چون اشکال در آناتومی، عفونت
های  اندوکراین، مشکالت سیستم ایمنی و نقص  های نظمی بی

شود. تاکنون پیرامون نقش ژنتیک در ناباروری  میژنتیکی را شامل 
شود  مردان مطالعات فراوانی صورت گرفته است و تخمین زده می

های مردان  ناباروری %١٥-٣٠که عوامل ژنتیکی باعث ایجاد 
های کروموزومی نظیر سندروم  ناهنجاری ،طور مثال . به[1]هستند
های ساختاری کروموزوم نظیر  فلتر، ناهنجاری کالین
جهش در  ،فایبروزیس ، بیماری سیستیکAZF های ، جهشY های کروموزوم ها و ریزحذف های رابرتسونی، حذف لوکاسیون ترانس
، AR ،KAL-1 ،LGRS ،MTHFR ،SHBGهای بسیاری مانند  ژن ESR ،FSHR ،LHR ،USP26 ،TAF7L  و همچنین جهش در
منجر که هستند شماری از عوامل ژنتیکی  [1]های میتوکندریایی ژن

های در  اناز طرفی دیگر، درم .شوند به ناباروری در مردان می
 %١٥- ٢٠دسترس، پاسخگوی تمام بیماران نیست و چیزی در حدود 

کنند.  عنوان افراد نابارور ایدیوپاتیک معرفی می مردان را به
های ایدیوپاتیک در مردان، به بیماران ناباروری اطالق  ناباروری

قبلی نداشته و آنالیز مایع منی آنان نیز  شود که سابقه پزشکی می
. یکی از علل ایجاد این نوع ناباروری اختالالت استطبیعی 

تازگی به اهمیت  ژنتیک هستند که در مقایسه با سایر عوامل به اپی
های اخیر در تکنولوژی، انسان را  . پیشرفت[2]آنها پی برده شده است

در ناباروری مردان   ژنتیک قادر ساخته تا به مطالعه نقش اپی
ژنتیک نیز مجموعه عواملی هستند که روی  بپردازد. تغییرات اپی

اثری ندارند.  DNAاما روی توالی  ،گذارند ها اثر می بیان ژن
  :[3])١(شکل  هستندزیر به شرح   ژنتیک های اصلی اپی مکانیزم

  

  
  ژنتیک های اصلی اپی مزمکانی) ١شکل 

  
   هایپومتیالسیونهایپرمتیالسیون و  - ١

هایپرمتیالسیون  ،ژنتیک ترین مکانیزم در بین سایر عوامل اپی مهم
های انسانی در  است. تعداد زیادی از ژن DNAو هایپومتیالسیون 

هستند.  CpGنزدیک ناحیه پروموتر خود حاوی جزایر 
هایپرمتیالسیون این نواحی باعث سرکوب بیان ژن و 

های زیادی  شود. ژن بیان ژن می هایپومتیالسیون این نواحی باعث
در تنظیم این فرآیند دخیل هستند که کاندید خوبی برای مطالعه 

  .[9-3])۱(جدول  هستندژنتیک مردان  ناباروری اپی
  

  ژنتیک اپی فرآیند تنظیم در دخیل ایه ژنن تری مشماری از مه )۱جدول 
  دعملکر  ژن

MTHFR کنند می فراهم را متیل گروه که سازهایی پیش ذخیره از حفاظت. 
DNMTI 

DNMT3A
DNMT3B

  DNAمتیالسیون  در اصلی های آنزیم

DNMT3Lصحیح  عملکرد برایDNMT3A است نیاز مورد.  
Suv39h1ها هیستون متیالسیون در دخیل  

G9a ها هیستون متیالسیون در دخیل  
CTCF نواحی متیله با تعامل دارای  

BORIS  دمتیالزهادارای تعامل با انواع  
  
   ها تغییرات هیستون - ٢

ها  عملکرد صحیح سلولدر ها  تغییرات پس از ترجمه در هیستون
ها برای انجام  ترمینال هیستون - Nبسیار اهمیت دارند. ناحیه 

 توانند مورد هایی است که می ترمینال حاوی اسیدآمینه - N صحیح فرآیندهای سلولی، میتوز و اسپرماتوژنز بسیار مهم است.
 کویتیلیشن قرار متیالسیون، استیالسیون، فسفوریالسیون و یوبی

 شود کد گیرند. به مجموعه اطالعاتی که از این طریق تبادل می
استیالسیون، مونومتیالسیون،  .[10]گویند هیستونی می

ها و فسفوریالسیون  متیالسیون الیزین متیالسیون و تری دی
مانند هایی  . آنزیمستندهشماری از این تغییرات متداول  ها سرین

کینازها،  ترانسفرازها، هیستون متیل ستون تراسفرازها، استیل هیستون
 فسفاتازها متیالزها و هیستوندِ  استیالزها، هیستوندِ  هیستون

که کدام نوع  . براساس اینهستندشماری از این تغییرات متداول 
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تغییر انجام شود کروماتین در گروه هتروکروماتین و یوکروماتین 
دلیل  که به وجود دارند ای  ها نواحی هتروکروماتیندر گیرد.  قرار می

 هستند هایی ها نیز بخش فشردگی زیاد فعال نیستند. یوکروماتین
نظر رونویسی فعال  نتیجه از که فشردگی کمتری داشته و در

اول  ؛شود ود به دو قسمت تقسیم میهستند. هتروکروماتین خ
شدن به یوکروماتین  هتروکروماتین ساختمانی که قابل تبدیل

نیست و دوم هتروکروماتین اختیاری که قابلیت تبدیل به 
یوکروماتین را دارد. شماری از تغییرات هیستونی در نواحی 

  .[10])٢ذکر شده است (جدول یوکروماتین و هتروکروماتین 
  

  شماری از تغییرات هیستونی در نواحی یوکروماتین و هتروکروماتی )٢ جدول
  اسیدآمینه 
  در هیستون

هتروکرومانتین 
  ساختمانی

هتروکروماتین 
  یوکروماتین  اختیاری

H3K4     متیله و  تری
  مونومتیله

H3K9  استیله  متیله دی  متیله تری  
H3K27   متیله تری    

H4R3     متیله  
H4K5     استیله  

H4K12 استیله  استیله    
H4K20 مونومتیله    متیله تری  

  
   های تغییردهنده وضعیت کروماتین کمپلکس - ٣

 ATPها با استفاده از انرژی حاصل از هیدروالز  این کمپلکس
تغییر دهند که  DNAها را روی  وزومئتوانند ساختار یا مکان نوکل می

توانند بیشتر در دسترس رونویسی  ها می توسط این مکانیزم، ژن
(جدول  طور کامل از دسترس رونویسی خارج شوند یا به قرار گیرند

٣([10-11].  
  

 های تغییردهنده وضعیت کروماتین تعدادی از کمپلکس )٣ جدول
  بخش مرتبط
  با هیستون

بخش 
ATPase 

تعداد زیر 
  واحدها

نام 
  کمپلکس

خانواده 
  کمپلکس

BAF155  BRG1/BRM۱۰  BAF SWI/SNF 
BPTF SNF2L ۴  NuRF ISWI 

-- SNF2H ۳  CHRAC ISWI 
ACF1 SNF2H  ۲  ACF ISWI 

HDAC1/2 CHD3/4 ۶  NuRD CHD 
TIP60 DOMINO ۱۵  TIP60 IN080 

  
   ژنتیک در حین اسپرماتوژنز رخدادهای اپی
ژنتیک در این  اپیریزی مجدد  های جنسی، برنامه طی تولید سلول

ژنتیک  ست که عالیم اپیی اافتد. این به این معن ها اتفاق می سلول
و بعد با توجه به جنسیت فرد دوباره  شده بار در این مرحله پاک یک
اتفاقات خاص  ،شوند. در هر مرحله از اسپرماتوژنز گذاری می جای
های جنسی  عنوان مثال سلول به .دهند ژنتیک رخ می اپی

گیرند تا  ها قرار می و هیستون DNAدیال تحت دمتیالسیون پریمور
سازی متیالسیون هیستون  شده پاک شوند. پاک گذاری جای  نواحی
اهمیت فراوانی است. در  دارای H3K9و  H3K4خصوص در  به

های  و از طرفی ژن استیلهنیز دِ  H4 همین مرحله هیستون DNMT3A، DNMT3B  وDNMT3L شوند. در  بیان می
دهد و در  متیالسیون مجدد پدری رخ می ،اسپرماتوگونی

شود. در  دیده می H3K4و  H3K9اسپرماتوسیت نیز متیالسیون 
صورت  H4 مرحله بعد، در اسپرماتیدهای مدور هایپراستیالسیون

در این مرحله  شود. همچنین می بیان DNMT1گرفته و ژن 
 شوند. در های موقت تعویض می ها با پروتئین هیستون

اسپرماتیدهای کشیده نیز در حالی که وضعیت متیالسیون حفظ 
ها با  شدن و تعویض پروتامین دمتیله H3K9شود،  می

های موقت اتفاق افتاده و در نهایت در اسپرماتوزوآ  پروتئین
طور کلی این  . به[12]شدگذاری ژنومی، دارای ثبات خواهد  جای

شود که  یی میها سازی یا سرکوب بیان ژن فرآیند باعث فعال
ها نقش دارد.  عملکرد صحیح آنها در فرآیند تکوین و بلوغ گامت

بندی  هنگام بسته ن است که بهاینکته جالب در مورد اسپرماتوژنز 
ها با پروتامین جایگزین  هیستون %٨٥مجدد کروماتین، 

ها به کروماتین اسپرم باعث  و نیز واردشدن پروتامین [13]شوند می
شود که این فرآیند برای اسپرماتوژنز بسیار  می DNAسازی  فشرده

  طور خالصه نمایش داده شده . این مراحل به[15 ,14]حیاتی است
  .[16])٢است (شکل 

  

  
  ژنتیک حین اسپرماتوژنز رخدادهای اپی )٢شکل 

  
   ها و ناباروری مردان  RNAارتباط بین انواع

که اسپرم افراد نابارور در مقایسه  اند دادهتحقیقات متعددی نشان 
. از [17]دارد RNAای در انواع  با افراد بارور تغییرات قابل مالحظه

  اشاره کرد. piRNA و mRNA، miRNAتوان به تغییر در  جمله این تغییرات می
مقاله مندرج در پایگاه اطالعات علمی  ٥٠این مطالعه روی بیش از  Pubmed توسط  ١٣٩٥ا ابتدای تیرماه انجام شد. کلیه مقاالت ت

  ژنتیک ، اپی ژنتیک موتاسیون، علم اپی ، اپی ژنتیک اپی های کلیدواژه
ناباروری مردان، آزواسپرمی و الیگواسپرمیا بررسی  ،داروها و اپی
  شدند.

ژنتیک، تغییرات متعددی مرتبط با ناباروری  برای هر مکانیزم اپی
  شامل موارد زیر است:گزارش شده که 

   غییرات متیالسیون مرتبط با ناباروری مردانت - ١
زیر اند که در  های مختلف تغییرات متعددی گزارش شده برای ژن

  :[26-18 ,5 ,3]اند شده ذکر
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                                                          یدانشنامه صارم در طب بارور

MTHFR: ترین ژن در مکانیزم متیالسیون است که در  مهم
ابتدا  .مطالعات متعدد مرتبط با ناباروری گزارش شده است

ژن را با ایجاد پارامترهای اسپرم پروموتر این  هایپرمتیالسیون
ای دیگر،  در مطالعه .[3]ضعیف در مایع منی انسان مرتبط دانستند

مبتال به آزواسپرمی غیرانسدادی را با مردان دارای آزواسپرمی  مردان
وجود داشته فقط در افراد با آزواسپرمی غیرانسدادی  MTHFR مقایسه کردند و متوجه شدند هایپرمتیالسیون پروموتر یانسداد
این  هایپرمتیالسیون که ندا هو همکاران نیز نشان داد واو .[18]است

در  .[19]ژن در ایجاد ناباروری ایدیوپاتیک مردان دخیل است
ژن را  و همکاران نیز هایپرمتیالسیون این چنای دیگر،  مطالعه

مرتبط با کیفیت پایین مایع منی و ناباروری مردان معرفی 
  .[20]کردند
SFN: و همکاران هایپرمتیالسیون پروموتر این ژن را با  راجندر

 .[3]ندا هدکرایجاد پارامترهای ضعیف در مایع منی در انسان گزارش 
و همکاران هایپرمتیالسیون همین ژن را با  هوشدارانطرفی،  از

 غلظت پایین اسپرم در مایع منی مرتبط دانسته و اذعان داشتند
ها نیز اثر منفی  تحرک اسپرم و شناسی این فرآیند روی ریخت

  .[21]دارد
H19، IGF2 ،MEST:  ابتدا متیالسیون غیرطبیعیH19  و MEST شوند با الیگواسپرمی گزارش  گذاری می که هر دو حک
دیگر، مردان بارور و نابارور با هم مقایسه  ای طی مطالعه. [22]شدند

که  MESTو  H19 ،IGF2سه لوکوس  شدند و نشان داده شد
شوند در افراد نابارور الگوی متیالسیون غیرعادی  گذاری می حک
هایپرمتیالسیون  ه استمشخص شد مطالعات،در  .[23]اند داشته IGF2  وH19 [23]غلظت پایین اسپرم در مایع منی ارتباط دارد با .

و همکاران انجام شد،  هوشدارانای دیگر که توسط  طی مطالعه
ی اسپرم ضعیف در مایع منی با ایجاد پارامترها MESTشد  دیده

 در مورد این سه لوکوس گزارشات کمی دچار. [21]مرتبط است
این  ه است کهای نشان داده شد طی مطالعه مثالً  .تناقض هستند

 سه لوکوس در بعضی افراد بارور هایپرمتیله و در بعضی هایپومتیله
  [23].اند بوده

LIT1: هایپرمتیالسیون که ند ا هو همکاران نشان داد راجندر
در انسان با ایجاد پارامترهای اسپرم ضعیف ارتباط  LIT1پروموتر 
ای دیگر نشان دادند که الگوی متیالسیون جزایر  و در مطالعه [3]دارد CpG [24]در مورد این ژن در افراد نابارور الگویی متفاوت دارد.  

SNRPN ،PLAG1:  ابتدا، الگوی متیالسیون غیرعادی این دو ژن
ای دیگر،  و در مطالعه [24]در بین افراد نابارور گزارش شد

با ایجاد پارامترهای اسپرم ضعیف مرتبط  هایپرمتیالسیون آنها
  .[24 ,3]دانسته شد

GTL2 ،KCNQ1 ،RASGRF1 ،D1RAS3:  گزارشات متفاوتی
از هایپرمتیالسیون پروموتر این چهار ژن در ارتباط با ایجاد 

  .[26 ,24 ,21 ,3]شده استارایه پارامترهای ضعیف اسپرم 
PAX8:  هایپرمتیالسیون این ژن با غلظت پایین اسپرم در مایع

اثر  ها نیز شناسی و تحرک اسپرم منی ارتباط داشته و روی ریخت
همچنین هایپرمتیالسیون پروموتر آن را با  .[21]منفی می گذارد

  .[3]اند ایجاد پارامترهای ضعیف اسپرم مرتبط دانسته
PAX8: و همکاران هایپرمتیالسیون پروموتر این ژن را با  راجندر

  .[3]ندا هایجاد پارامترهای ضعیف اسپرم مرتبط اعالم کرد
NTF3: و همکاران، هایپرمتیالسیون این ژن را با غلظت  چان

ند و اعالم کردند ا هپایین اسپرم در مایع منی مرتبط دانست

ها  شناسی و تحرک اسپرم این ناحیه روی ریخت هایپرمتیالسیون
  .[3]اثر منفی دارد

   تغییرات هیستونی كه با ناباروری مردان ارتباط دارند - ٢
را طی فرآیند  Jhmd2aها، نقش حیاتی  مطالعه روی موش

مشخص شد كه این  مطالعهاین  دراسپرماتوژنز آشكار كرد. 
و  Prm1 های هیستون دمتیالز در تنظیم بیان دو ژن به نام Tnp1 بندی صحیح كروماتین  دخیل است كه این دو ژن در بسته

  .[28 ,27]در اسپرم دخیل هستند
   ارتباط بین تغییر وضعیت کروماتین و ناباروری مردان - ٣

فسفوریله  DNAها قبل از اتصال به  مشخص است كه پروتامین
ها مجدد دفسفوریله  وپروتامینئشوند و همزمان با بلوغ نوكل می
را  دوپروتئینی است كه پروتامین نوع  Camk4 شوند. می

كند. جهش در این پروتئین باعث اسپرماتوژنز معیوب  فسفوریله می
 یکنوع  های که پروتامین نجا. از آ[29]شود و ناباروری در مردان می

برای عملكرد اسپرم حیاتی هستند، حالت نیمه ناكافی  دوو نوع 
 DNAبه  ،كند برای این دو ژن، ساختار كروماتین را غیرطبیعی می

. [3]شوند آسیب وارد شده و این وقایع باعث ایجاد ناباروری می
به یک این نشان داده شده است كه نسبت پروتامین نوع  عالوه بر

. این نسبت در مردان بارور [30]نیز بسیار مهم است دو پروتامین نوع
است و انحراف از این مقدار باعث ایجاد ناباروری  ٢/١تا  ٨/٠بین 
 DNAحفظ ثبات و شود. این انحرافات روی كیفیت مایع منی  می

گذارد و كاهش این تناسب باعث ایجاد غلظت پایین  نیز اثر می
شناسی آن  تغییر در حركت و ریخت و اسپرم در مایع منی

  .[31 ,30]شود می
   در ناباروری مردان  RNAتغییرات  - ۴

که در  HSPA2اند  ات نشان دادهمطالع : mRNAالف) تغییرات 
طی اسپرماتوژنز در افرادی  ،ها و عملکرد آنها نقش دارد بلوغ اسپرم

ه د، بدارنکه تعداد اسپرم کم با تحرک پایین و شکل غیرطبیعی 
 BDNFمختص  mRNA. [32]مقدار بسیار بیشتری یافت شده است

د، کمتر از افراد با دارننیز در افرادی که اسپرم کم با تحرک پایین 
شود  متصل می IL-6که به  GP130 شود. اسپرم طبیعی تولید می

در مردان با  آن mRNAو در تحرک اسپرم نقش دارد، میزان باالی 
تحرک بسیار پایین اسپرم گزارش شده است. در افراد الیگواسپرم 

برای تکوین رده جنسی ضروری  که VASAو  DDX4های  رونوشت
   .[33]، مقدار کمی را گزارش کرده استهستند

  

 miRNA %٧اسپرم انسان دارای  در اسپرم:  miRNAب) تغییرات 
کوچک بیان ژن را در های  RNA. این [34]است piRNA %١٧و 

 ،سطح رونویسی، پسارونویسی و طی تغییر وضعیت کروماتین
های  سوم از ژن یککه و تاکنون مشخص شده  [35]کنند تنظیم می

. از نظر تعداد، بیش از [36]شوند تنظیم می  miRNAانسان توسط  miRNAدر اسپرم انسان یافت شده که این تعداد باال، خود  ٢٠٠
در مورفوژنز و بلوغ اسپرم   RNAمهم این نوع  بیانگر نقش بسیار

هایی که با ناباروری در مردان مرتبط  miRNA. شماری از [10]است
-miRعنوان مثال در موش  به ؛اند هستند در ادامه توضیح داده شده 18 ،miRNA  [37]است که برای اسپرماتوژنز طبیعی مورد نیاز است. miR-34c  وmiRNA34b های جنسی طی  ولنیز در تولید سل

است  miR-122. مورد دیگر، [38]کنند اسپرماتوژنز نقش بازی می
کند. این ژن  را تنظیم می Tnp2یک ژن به نام  واست  RNAکه 

های  رود در عملکرد کمپلکس مختص بافت بیضه بوده و گمان می
تغییردهنده وضعیت کروماتین طی اسپرماتوژنز در بیضه دخیل 
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ظیم آپوپتوز در فرآیند ننیز در ت miR-17-92. خوشه [39]است
ها  که وجود جهشنکته قابل توجه این . [40]است موثراسپرماتوژنز 
و  Dicerکه شامل  miRNAها در ماشین پردازش  نظیر حذف Drosha تواند منجر به بروز اشکال در اسپرماتوژنز و  است، می

نی در مایع م  miRNAناباروری شود. روش تشخیص و بررسی  RT-qPCR  بوده و اساس آن روی این فرضیه استوار است که این
های رده جنسی به داخل مایع منی  طی آپوپتوز از سلول  RNAنوع 

  .[41]شوند ریخته می
ترین و  بزرگ  RNAاین نوع  و ناباروری مردان: piRNAج) ارتباط 
این است.  تازگی کشف شده که به است RNAترین کالس  پیچیده

شوند. تعدادی از  در سلول به پروتئین ترجمه نمی  RNAدسته از 
 PRG-2. piRNAو HIWI،PRG-1  ،MIWI2 ،MIWمانند آنها 

ها تولید شده و مطالعات روی  اسپرماتوسیت  تن در مرحله پاکی
های رده جنسی در  که محافظت از سلول ه استها نشان داد موش

کلی برای برخی از  طور . به[42]ها را بر عهده دارند برابر ترانسپوزون
ژنتیک دخیل در گامتوژنز پستانداران،  های اپی کننده تنظیم

  .[55-43 ,7])٤(جدول آزمایشاتی روی مدل موشی انجام شده است 
  

ژنتیک دخیل در  کنندگان اپی سازی تنظیم نتایج آزمایشات غیرفعال )٤ جدول
  گامتوژنز پستانداران

  موشیسازی در مدل  نتیجه غیرفعال  پروتئین
KMTIA  
KMTIB/  ایجاد اختالل در میوز، ایجاد ناباروری به خصوص در موش نر 

KMTIC ایجاد اختالل در میوز، ناباروری در موش نر و ماده  
KMT2B ناباروری موش نر و ماده  
PRDM9 توقف میوز، ناباروری موش نر و ماده  
KDMIB های مادری گذاری اختالل در ایجاد حک  
KDM3A  در فشردگی کروماتین پس از میوز و ناباروری موش نراختالل

UBR2 ایجاد اختالل در میوز، ناباروری موش نر  
RNF8 اختالل در تعویض هیستون پروتامین، ناباروری موش نر  
HR6B ناباروری موش نر  
LSH اختالل در میوز، ناباروری موش ماده  

DNMT3A مادهگذاری، ناباروری موش نر و  اشکال در حک  
DNMT3L گذاری، ناباروری موش نر و ماده اشکال در حک  

MILI توقف میوز، ناباروری موش نر و ماده  
MIWI اختالل در تکوین اسپرم، ناباروری در موش نر  

MIWI2 توقف میوز، ناباروری موش نر و ماده  
BRDT ایجاد اسپرم غیرطبیعی، ناباروری موش نر  

  
   ژنتیک پروفایل اپی باروری بر اثر تکنولوژی کمک

هایی که  مطالعه روی انسان و موش نشان داده است که اووسیت
هایی که در  اند و همچنین جنین هورمون گرفته شده یتوسط القا

اند، از نظر بیان ژن و الگوی متیالسیون  لوله آزمایش ایجاد شده
رفتن  توان به ازدست طور مثال می . به[10]هستندمتفاوت 

روی  MEST/PEG1شده مادری  حیه متفاوت متیلهمتیالسیون نا
و همچنین کسب متیالسیون در ناحیه  7q33 ناحیه کروموزومی
 11p15.5 روی ناحیه کروموزومی H19شده مادری  متفاوت متیله
  .[10]ها اشاره کرد در اووسیت

های  اند که شیوع ناهنجاری تعدادی از مطالعات اخیر نیز نشان داده
باروری بیشتر  کودکان حاصل از تکنولوژی کمک ژنتیک در میان اپی

. [10]اند از کودکانی بوده است که حاصل یک باروری طبیعی بوده
و  ١٢تا  ٦این افزایش شیوع برای سندروم آنجلمن با نسبت شانس 

گزارش شده  ١٧تا  ٦وایدمن با نسبت شانس  - وید برای سندروم بک

است که در هر دوی  است. نکته جالب در مورد این دو سندروم آن
. در [10]دهد گذاری آلل مادری رخ می ها اشکال در نشان این بیماری

رفتن متیالسیون در ناحیه  میان این دسته از کودکان، ازدست
برای سندروم آنجلمن  15q11شدن مادری در  متفاوت متیله

برابر ٩/١، 11p15وایدمن در  - وید برابر بیشتر و برای سندروم بک٨
. نکته جالب در [10]شده است های طبیعی دیده باروریبیشتر از 

توانند  ژنتیک آن است که شرایط محیطی نیز می اپی مطالعاتمورد 
باعث ایجاد این نوع تغییرات در جنین انسان شوند. این فرضیه 

پیشنهاد شد. وی بیان کرد که  دیوید بارکربار توسط  اولین
غذیه نامناسب، قرارگیری های دوران بارداری در مادر نظیر ت استرس

توانند  های فیزیولوژیک می در معرض مواد سمی و نیز استرس
این و ممکن است ژنتیک را در جنین القا کنند  تغییرات پایدار اپی

های قلبی عروقی، متابولیک و روانی  تغییرات بعدها در بیماری
  .[56]دنخود را نشان ده

ناباروری و همچنین اثر در بروز   ژنتیک ها نقش عوامل اپی تا سال
توجه واقع  ژنتیک جنین مورد باروری بر الگوی اپی های کمک روش
های اخیر مشخص شده است که عوامل  اما در سال ،شد نمی
سنجش در ناباروری مردان  ژنتیک یکی از عوامل مهم و قابل اپی

در  و تر قرار گرفته هستند و لذا باید این عوامل مورد بررسی وسیع
های تشخیص ناباروری مردان گنجانده شوند. از طرفی امروزه  روش

عنوان  گذاری مصنوعی که به آشکار است که تحریک تخمک
گذاری در  های نشان نظمی ای از درمان ناباروری است با بی مرحله
های مادری ارتباط دارد، اما هنوز مشخص  های پدری و آلل آلل

د عاملی در ایجاد ناباروری خو ،ژنتیک نیست که اشکاالت اپی
. از هستند  گذاری مصنوعی که عارضه تحریک تخمک هستند یا آن

بیشتری نیاز است تا میزان شیوع دقیق  مطالعاتاین رو 
ژنتیک در میان کودکان حاصل از لقاح مصنوعی  های اپی ناهنجاری

ژنتیک  مشخص شود و همچنین اثر لقاح مصنوعی بر الگوی اپی
  ص قرار گیرد.جنین مورد تفح

  

  گیری نتیجه
های  ناهای تشخیص علت ناباروری و نیز درم در حال حاضر، روش

عوامل  .پاسخگوی تمام موارد ناباروری مردان نیست ،دسترس در
ژنتیک از عواملی هستند که در ایجاد این نوع ناباروری دخیل  اپی

این  برای بررسی افراد نابارور باید منظوراند. به همین  دانسته شده
دلیل پویابودن الگوی  به ،نظر قرار گیرد. از این گذشته جنبه نیز مد

تر از تصحیح ژنتیک  ژنتیک، تصحیح این عوامل بسیار راحت اپی
ای  چه بیشتر این عوامل در آینده لذا مطالعه هر .افراد است

داروهایی برای تصحیح  چندان دور، ما را قادر به ساخت اپی  نه
  ژنتیک در افراد نابارور خواهد ساخت. اپیفرآیندهای 

  

از کلیه افرادی که در نگارش این مقاله به ما یاری تشکر و قدردانی: 
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