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The effect of COVID-19 disease on sperm parameters and
male fertility

ABSTRACT

ARTICLE INFO
Article Type
Review of article
Authors
Javad Amini Mahabadi1,2*
Fatemeh Negaresh2, M.Sc

, PhD

k11 PhD of reproductive biology,
Gametogenesis Research Center,
Kashan University of Medical
Sciences, Kashan, Iran.
K22 Sarem Fertility & Infertility

Research Center (SAFIR) &
Sarem Cell Research Center
(SCRC),
Sarem
Women’s
Hospital, Iran University of
Medical
Science
(IUMS),
Tehran, Iran.

*Corresponding Author
Address: Gametogenesis Research
Center, Kashan University of
Medical Sciences, Kashan, Iran and
Sarem Fertility & Infertility
Research Center (SAFIR), Iran
University of Medical Sciences,
Tehran, Iran.
Phone: +98 9132770917
j.mahabadi64@gmail.com

Backgrounds and aims: The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic
caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) may
have men at a risk of infertility. The direct influence of this virus on the male
urogenital organs should be evaluated. As well as SARS-CoV, SARS CoV-2 uses
the ‘Angiotensin Converting Enzyme-2’ (ACE2) as a receptor to enter human cells.
It was found that ACE2, Angiotensin (1-7) and its MAS receptors are present, over
in the lung, also in the testicles, in particular in Leydig and Sertoli cells. Also, the
presence of proteases such as: TMPRSS2, TMPRSS11B, TMPRSS12 and furin are
capable to promote viral fusion. Since the exact mechanism of the COVID-19 has
not been fully elucidated and no specific drug or vaccine has been developed for it,
control is mainly based on the interruption of the transmission cycle. There are
symptoms of COVID-19 (e.g. fever) with the known andrological impacts that
should be highlighted.
Conclusion: As the SARS-COV-2 may have the potential to infect the testis via
ACE2 and adversely affect male reproductive system, it is essential to commence
with targeted finding and studies to learn from this disease. The aim of this study
was to evaluate the effect of COVID-19 disease on sperm parameters and male
fertility.
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 59جواد اميني مهابادی و فاطمه نگارش

اثر بيماري كوويد 19-بر پارامترهاي

جواد اميني مهابادی

1و * 2

2

 ،فاطمه نگارش

 1دكترای تخصصي بيولوژی توليدمثل ،مركز تحقيقات گامتوژنزيس دانشگاه
علوم پزشكي كاشان ،كاشان ،ايران.
 2مركز تحقيقات باروری و ناباروری صارم ،مركز تحقيقات سلولي و مولكولي
صارم ،بيمارستان فوق تخصصي صارم ،دانشگاه علوم پزشكي ايران ،تهران،
ايران.

چكيده
زمينه ها و اهداف :پاندمي بيماری كروناويروس ( 2019كوويد )19-ناشي
از سندرم حاد تنفسي حاد كرونا ويروس  )SARS-COV-2( 2ممكن است
مردان را در معرض خطر ناباروری قرار دهد .تأثير مستقيم اين ويروس بر
اندام های دستگاه تناسلي مرد بايد ارزيابي شود SARS-COV-2 .از آنزيم
تبديل كننده ی آنژيوتنسين )ACE2( 2-به عنوان گيرنده برای ورود به
سلول های انسان استفاده مي كند .مشخص شده است كه ،ACE2
آنژيوتنسين ( )7-1و گيرنده اش  MASدر ريه ها ،همچنين در بيضه ها و
خصوصا در سلول های اليديگ و سرتولي وجود دارند .همچنين ،حضور
پروتئازهايي از قبيل  TMPRSS12 ،TMPRSS11B ،TMPRSS2و
 furinقادرند تا آميخته شدن ويروس را با سلول تقويت كنند .از آنجا كه
مكانيسم دقيق بروز بيماری توسط اين ويروس كامالمشخص نشده و تاكنون
هيچ داروی اختصاصي يا واكسني كه ايمني صد در صدايجاد نمايد ،برای
آن طراحي نشده است ،درحال حاضر مهمترين كار ،قطع چرخه انتقال
است .عالئم كوويد( 19-به عنوان مثال تب) با اثرات آندرولوژيكي شناخته
شده وجود دارد كه بايد برجسته شود.
نتيجهگيری :از آنجا كه ممكن است  SARS-COV-2پتانسيل آلوده شدن
بيضه از طريق  ACE2را داشته باشد و بر سيستم توليد مثل مردان تأثير
منفي بگذارد ،الزم است با توجه به يافته ها ،مطالعه ی هدفمند برای
فراگيری از اين بيماری شروع شود .هدف از اين مطالعه ،اثر بيماری
كوويد 19-بر پارامترهای مربوط به اسپرم و باروری مردان مي باشد..

كليد واژهها :كوويد19-؛ اسپرم؛ باروری مردان؛ پاندمي.

مقدمه
بتاكروناويروس ها (خانواده ی  )Coronaviridaeدارای يك ژنوم
 positive-sense RNAهستند كه  26تا  32كيلوباز طول دارند .اين
ويروس ها به سبب ظاهر شبيه شاخ با گليكوپروتئين های ميخي شكل در
اليه ی خارجي ،كرونا ويروس ناميده مي شوند [ .]1موارد متعددی از بيماری
ذات الريه ناشي از ويروس جديد كرونا ( )SARS-COV-2در شهر ووهان
چين در دسامبر  2019گزارش شد .از آن زمان به بعد ،عفونت در سراسر
جهان گسترش يافت و منجر به سندرم ديسترس تنفسي حاد ()SARS
شد كه توسط سازمان بهداشت جهاني به نام كوويد 19-نام گذاری
گرديد [ .]2تحقيقات در مورد جزئيات مولكولي اين ويروس به سرعت آغاز
شد و تاكنون حقايق زيادی در مورد اين بيماری شناخته شدند [.]3
مطالعات نشان مي دهند سيستم توليدمثل مردان به ويژه فرآيند
اسپرماتوژنزيس ،هدف آسيب پذيری اين ويروس قرار مي گيرد و اين
احتمال را افزايش مي دهد كه كوويد 19-در نهايت باعث ناباروری مردان
شود و يا انتقال جنسي اين ويروس را تسهيل كند كه به سطح عفونت
بستگي دارد [ .]5 ،4همچنين ،تحقيقات در حال انجام گزارش داده اند كه
 SARS-COV-2به راحتي در بيشتر مايعات بدن انسان
يافت مي شود [ .]8-6در رابطه با مايع مني ،عالقه زيادی به ارتباط احتمالي
بين اين نمونه مايع و ميكروارگانيسم  SARS-COV-2و همچنين
پيامدهای احتمالي طوالني مدت اين رابطه وجود دارد [.]9
نظريه ی اخير پيشنهاد كرد كه ويروس  SARS-COV-2از آنزيم مبدل
آنژيوتنسين  )ACE2( 2به عنوان يك گيرنده برای ورود به سلول های
انساني استفاده مي كند كه مشابه مكانيسم ورود  SARS-COVبه
سلول هاست [ .]10گيرنده های  ACE2نقشي اساسي در پاتوژنز كوويد19-
دارند .اتصال ويروس  SARS-COV-2به گيرنده های اين آنزيم ،ورود و
تكثير آن را تسهيل مي كند .بنابراين ،سلول هايي كه سطح بااليي از بيان
ACE2را نشان مي دهند ،مي توانند توسط ويروس مورد هدف قرار گرفته
و آسيب ببينند [ .]11برای آميزش بين ويروس و اسپرماتوزوآی انسان ،حضور
پروتئازهايي از قبيل پروتئاز بين غشايي سرين  )TMPRSS2( 2برای
شكستن پروتئين های ميخي شكل ويروس ( )Sدر اتصال  S1/S2و يا
زيرواحد  S2الزم هستند .اين پروتئاز در پروستازوم هايي وجود دارند كه از
غده ی پروستات در زمان انزال به داخل مايع مني آزاد مي شوند [.]12
درهرحال ،مطالعات اخير نشان مي دهند كه برای فرآيند عفوني شدن
سلول ،حضور پروتئين  TMPRSS2الزم است [ .]14 ،13مطالعات زيادی
بايستي در مورد كوويد 19-انجام شود و هنوز هيچ داده قطعي برای تأثير
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نام
نويسندگان
 Gronerو
همكاران
[]62
()2021
Younis
همكاران
[]39
()2020

و

عنوان
اثرات كوويد 19-بر روی
سیستم تولید مثل مردان
آيا تاثیری در همه گیری
كوويد 19-بر باروری
مردان وجود دارد؟ اتصال
ACE2

هدف

نتيجه گيري

ارزيابی شواهد منتشر شده در مورد
اثرات احتمالی كوويد 19-در سیستم
تولید مثل مردان
بررسی وجود شواهد در مورد تأثیر سو
خانواده ويروس كرونا در باروری مردان
و خواستار تحقیقات فوری و هدفمند در
مورد اين موضوع

ويروس كوويد 19-قبالً در مايع منی بیماران آلوده
پیدا شده اما هنوز تأثیرات آن بر سالمت باروری
مردان بررسی نگرديده است.
 ACE2در بیضه انسان بزرگسال به وفور يافت می
شود .مسئله ذخیره ی اسپرم به دنبال عفونت كوويد-
 19و ايمنی آن نیز بايد ارزيابی شود.
كوويد 19-می تواند تأثیرات منفی بر اسپرماتوژنز و
باروری مردان داشته باشد .حتی در بیماران تحت
درمان ،وجود ويروس در منی غیرممكن است و جدا
از وجود ويروس در منی ،اسپرماتوژنز می تواند توسط
تب مربوط به اين ويروس مختل شود .برای مردان
نابارور ،به تعويق انداختن فعالیت های  ARTبه سه
ماه پس از عفونت توصیه می شود.
بیماری همه گیر كوويد 19-به روش مستقیم يا
غیرمستقیم بر روی سیستم تناسلی مردان تأثیر می
گذارد و تأثیر منفی بر سالمت باروری مردان و ايجاد
نارسايی اسپرماتوژن نشان می دهد ACE2 .و
 TMPRSS2نقش مهمی در ورود سلولی
 SARS‐ COV‐ 2و كوويد 19-دارند .از آنجا
كه سیستم تناسلی مردان بیان  ACE2بااليی را
نشان می دهد ،اهمیت اين مسیر در مورد اين بیماری
افزايش می يابد.

 Bendayanو
همكاران
[]55
()2020

كوويد 19-در مردان :با و
يا بدون ويروس در مايع
منی ،اسپرماتوژنز ممكن
است مختل شود

تاثیر عالئم كوويد 19-به عنوان مثال
تب در مايع منی مردان و
اسپرماتوژنزيس

 Seymenو
همكاران
[]63
()2020

طرف ديگر بیماری همه
گیر :اثرات كوويد 19-بر
باروری مردان

تمركز بر روی مكانیسم های احتمالی
زيربنای آسیب ناشی از كوويد 19-به
بیضه و همچنین دستگاه تناسلی مردان

 Liو همكاران
[]4
()2020

مشخصات بالینی و نتايج
آزمايشات مايع منی در
مردان مبتال به بیماری
ويروس كوويد19-

بررسی ويژگی ها و پارامترهای مايع
منی در بیماران مبتال به كوويد19-

مطالعه ی اين محققان ممكن است با ارائه اطالعات
جديد به گفتمان فعلی در مورد پیشگیری و كنترل
كوويد 19-كمک كند.

 Liو همكاران
[]48
()2020

اختالل اسپرماتوژنز در
بیماران كوويد19-

تعیین تأثیر  SARS-COV-2بر
باروری مردان و تعیین میزان آسیب
های ناشی از بیماری كوويد 19-با
بررسی پارامترهای منی و تغییرات
هیستوپاتولوژيک در غدد مردان

سیستم تولید مثل مردان می تواند با اختالل عملكرد
اسپرماتوژنیک و كاهش قابل توجهی در تعداد اسپرم
در بیماران كوويد 19-به همراه پاسخ ايمنی در بیضه
و اپیديديم در برابر اين بیماری آسیب پذير باشد.

آيا كوويد 19-بر باروری
مردان تأثیر دارد؟

اثر كوويد 19-بر سیستم تناسلی و
باروری مردان

به دنبال عفونت اين بیماری احتمال آسیب بیضه و
نازايی بعدی وجود دارد .احتمال آسیب بیضه در اثر
حمله مستقیم ويروس و از طريق اتصال ويروس
 SARS-COV-2به گیرنده های  ACE2يا به
پاسخ ايمونولوژيكی و التهابی ايجاد می شود.

و
كوويد19-
اسپرماتوزوآی انسان-
ريسک های بالقوه برای
ناباروری و انتقال جنسی؟

بررسی رسپتورها (AT2R ،AT1R
و  )MASو آنزيم های پردازش لیگاند
( ACE1و  )ACE2مورد نیاز برای
پشتیبانی از آبشار سیگنالینگ
آنژيوتنسین هستند.

ويروس كوويد 19-به هر نوع سلول در بدن كه بیان
كننده  ACE2باشد حمله خواهد كرد از جمله
اسپرماتوزوئیدهای انسانی.

ارتباطات بین كوويد19-
و باروری مردان

ارزيابی ويروس های تک رشته ای
 RNAو حمله به بیضه ها و همچنین
بررسی رابطه احتمالی بین عفونت
 SARS-COV-2و تولید مثل
مردان

شیوع و مرگ و میر باالتر ناشی از كوويد 19-در
مردان به احتمال زياد به عامل هورمونی  ،آرايش
ژنتیكی و رفتارهای پرخطر مرتبط با سالمتی مربوط
می شود.
ارزيابی تهاجم مستقیم بیضه به SARS-COV-
 2از طريق  ACE2يا مكانیسم های ديگر و تأثیر
احتمالی عفونت ويروسی بر باروری مردان جهت
درک بهتر پاتوفیزيولوژی احتمالی SARS-
 COV-2در تولید مثل مردان و همچنین گره
گشايی جديد در مطالعات آينده الزم است.

آيا بیماری كوويد 19-می
تواند تاثیری در باروری
مردان داشته باشد؟

* ارزيابی تأثیر مستقیم اين ويروس بر
اندام های دستگاه تناسلی مرد
* ارائه ی فرضیه هايی در زمینه
آندرولوژيک برای شباهت بیولوژيكی
 SARS-COVو SARS-
COV-2
* نقش  ،ACE2آنزيوتنسین  7-1و
گیرنده ی  MASدر بیضه ها و به
خصوص سلول های اليديگ و
سرتولی

وجود گیرنده های  MASو آنژيوتنسین  7-1در
لوله های اسپرم ساز نیز ممكن است درگیری سلول
های سرتولی و سلول های زايا را با اين ويروس
توضیح دهد.
اگرچه بیان  ACE2در بیضه ممكن است نشان
دهنده ورود احتمالی ويروس به اين ارگان باشد ،اما
مطالعات مربوط به  SARS-COVمطابقت ها و
مغايرت هايی دارند.

 Abobakerو
)2020( Raba
[]2

Aitken
()2020

[]5

 Akhigbeو
Hamed
[]27
()2020

Illiano
همكاران
()2020

[]1

و

جدول  :1بررسي مطالعات مربوط به ويروس كوويد 19-بر باروری مردان

كرونا ويروس ها جزء ويروس های  RNAدار تك رشته ای ،پوشش دار و با
قطر  80تا  120نانومتر هستند و به  4گروه آلفا ،بتا،
دلتا و گاما تقسيم مي شوند .پيش از شناسايي كوويد ،19-تنها شش نوع
كرونا ويروس مي توانستند انسان را آلوده كنند و كوويد 19-كه عضو
خانواده بتا كرونا ويروس هاست ،جز هفتمين آن ها در نظر گرفته مي شود.
اگرچه منشا  SARS-COV-2هنوز در حال بررسي است ،اولين داده های
آناليز فيلوژنتيك در كل ژنوم حاكي از آن است كه  SARS-COV-2از يك
ساختار  RNAتك رشته ای تشكيل شده است كه متعلق به بتا كرونا
ويروس ها ( )β-CoVsمي باشد [.]16 ،15
مشابه ساير بتا كروناويروس ها ،ذرات ويروس  SARS-COV-2تحت
تصويربرداری ميكروگراف های الكتروني عبوری مانند يك تاج خورشيدی
به نظر مي رسند .ذرات ويروس كروی و چند شكل هستند كه خارهايي با
قطر حدود  60تا  140نانومتر و طول  9تا  12نانومتری دارند [ .]17ژنوم
ويروسي  SARS-COV-2حدود  29.8كيلو بايت و محتوای بازهاي G+C
 38درصد است .اين ويروس شامل چهار پروتئين ساختاری اصلي است كه
عبارتند از :ميخي شكل ( ،)Sغشا ( ،)Mنوكلئوكپسيد ( )Nو پاكت (.)E
جالب اينجاست كه پروتئين های  M ،Sو  Eهمه در پاكت ويروسي جاسازی
شده اند ،در حالي كه پروتئين  Nتنها پروتئيني است كه با  RNAويروسي
در هسته ذرات ويروسي تعامل مي كند و تشكيل نوكلئوكپسيد را مي دهد
[ .]19 ،18طبق گزارش های قبلي ،پروتئين گليكوزيله شده ی  Sيك خوشه
هوموتريمريك در سطح ذره ويروس ايجاد مي كند و واسطه ی اتصال
گيرنده به غشای سلول ميزبان از طريق دُومين اتصال گيرنده ()RBD
متعلق به دُومين  S1است [ .]20پروتئين های  Mو  Eنقش مهمي در
هماهنگي اجتماع ويروس و تشكيل پاكت های ويروسي بالغ دارند ،در حالي
كه پروتئين  Nبه  RNAويروسي متصل مي شود و در رونويسي و تكثير
 RNAويروسي و همچنين بسته بندی ژنوم محصور شده به ويروس نقش
دارد [.]21

عالئم بالينی و مشخصات آزمايشگاهی ابتال به كوويد19-
بيماری كوويد 19-معموالً به صورت ذات الريه ی ويروسي ظاهر مي شود
و عالئم عمده آن تب ،سرفه ی خشك و خستگي است .دوره كمون بيماری
 1تا  14روز گزارش شده است  ،ولي اين عالئم معموال بين  3الي  7روز
پديدار مي گردند [ .]23 ،22در حال حاضر ،اعتقاد بر اين است كه مردم به
طور كلي از جمله زنان باردار و كودكان به اين بيماری حساس هستند.
بيشتر مطالعات نشان مي دهند كه افراد مسن ميانسال مستعد ابتال به
كوويد 19-هستند (سن متوسط شروع حدود  55سال) [.]24
بزرگساالن مبتال به اين عفونت ويروسي معمو ًال عالئمي از قبيل تب ،سرفه
و خستگي را نشان مي دهند كه در بعضي از بيماران مي تواند همراه با
آبريزش بيني ،سردرد و ساير عالئم باشد .عالئم اضافي مانند اسهال
كمتر شايع است [ .]25ويروس های تنفسي مي توانند با يكديگر تعامل
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آن بر باروری مردان يا اسپرماتوزوئيدها به عنوان ناقلين انتقال جنسي اين
بيماری وجود ندارد (جدول  .)1با اين وجود ،اهميت آشكار پروتئينازهای
خانواده رنين-آنژيوتنسين و  TMPRSSدر بيولوژی سلول های اسپرم و
همچنين ظرفيت اين سلول ها برای تركيب شدن با ويروس جای بحث
دارد .بنابراين ،هدف از اين مطالعه ارزيابي اثر ويروس كوويد 19-بر
پارامترهای مربوط به مايع مني ،اسپرم و سيستم توليدمثلي مردان
مي باشد.

ساختار ژنتيکی ،مکانيسم پاتوژنيک و پاتوژنز كوويد19-
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مکانيسم عمل  ACE2و  TMPRSSو ارتباط آن ها با ناباروري
مردان

شکل  :1عالئم  SARS-COV-2و كوويد 19-در انسان

ارتباط بين كوويد 19-و باروري مردان
بيماری كوويد 19-ممكن است مردان را در معرض خطر ناباروری قرار دهد
[ .]27مطالعات زيادی نقش آنزيم تبديل كننده ی آنژيوتنسين (،)ACE
 ACE2و گيرنده ی نوع يك آنژيوتنسين  )AT2R( IIرا در توليد مثل
مردان روشن كرده اند .گزارش شده است كه  ACEبه وضوح در پروستات،
بيضه ،اپيديديم و مني انسان يافت مي شود .اين امر با تكامل بيضه در سن
بلوغ ،بالغ شدن سلول های زايا ،تنظيم مايع اپيديديم و تعادل الكتروليت و
در نهايت با ظرفيت پذيری اسپرم مرتبط است [.]30-28
از طرف ديگر ،گزارش شده است كه  ACE2در سلول های اليديگ بيضه
بزرگساالن بيان مي شود و گمان مي رود كه نقشي اساسي در استروئيدوژنز
داشته باشد [ .]31همچنين ،يك مطالعه ای مشخص كرد كه گيرنده های
 ،ACE2آنژيوتنسين  7-1و  MASدر سلول های اليديگ و سرتولي و
همچنين نقش احتمالي آن ها در استروئيدوژنز و اسپرماتوژنز بيان مي شوند
[ .]32در بيماران مبتال به كوويد 19-تأييد شد كه ميزان هورمون های
لوتئينيز كننده سرم ( )LHو پروالكتين به ميزان قابل توجهي باالتر است،
اما سطح پائين تستوسترون گردش خون اين بيماران در مقايسه با افراد
سالم نشان دهنده ی سركوب اوليه بيوسنتز تستوسترون مي باشد كه منجر

در طي اين سال ها مشخص شد كه سطح اسپرم انسان ACE ،را بيان
مي كند [ .]37 ،36رنين ،آنژيوتنسينوژن را به آنژيوتنسين  Iفعال مي كند.
سپس ،توسط  ACE1به آنژيوتنسين  IIتبديل مي شود كه اثرات آن از
طريق گيرنده های پروتنئوم اسپرم انسان از قبيل :گيرنده ی نوع يك
آنژيوتنسين  AT2R ،)AT1R( Iو  MASمشخص مي گردد [ACE1 .]27
بيشترين تأثير را در سطح اسپرماتوزوئيدهای زنده و فعال دارد و در ناحيه
گردن و قسمت مياني اسپرم متمركز شده است .به نظر مي رسد بيان
 ACE1برای عملكرد اسپرم مهم است زيرا بيماراني كه فقدان كامل اين
آنزيم را نشان مي دهند ،توانايي باروری و لقاح ندارند .اسپرماتوزوآ ACE2
را بيان مي كند كه آنژيوتانسين  IIرا به آنژيوتانسين  7-1تبديل مي كند
[ .]38مشخص شده است كه  ACE2در سلول های سوماتيك ،سلول های
زايای بيضه ی انسان و همچنين در دستگاه تناسلي مردان بيان مي شود و
نقش مهمي در توليدمثل دارد .همچنين ،اين آنزيم در سلول های
اسپرماتوگونيا ،اليديگ و سرتولي مشاهده مي شود كه در عملكرد سلول
های اليديگ و تستوسترون ،تنظيم و توليد استروئيدوژنزيس و عملكرد
اپيتليوم لوله های مني ساز نقش ايفا مي كند .آنژيوتنسين  7-1و گيرنده
اش به نام  MASدر بيضه ی انسان و به طور كلي در لوله های مني ساز
(از جمله سلول های سرتولي و اليديگ) مشخص شده اند [ .]39 ،31اين
گيرنده در قطعه اصلي دم اسپرم و دُومين آكروزومال سر اسپرم ،دقيق ًا در
همان مكان به عنوان  )PI3K( phosphoinositide 3 kinaseقرار دارد.
فعال سازی گيرنده  MASتوسط آنژيوتنسين  7-1منجر به فسفوريالسيون
 PI3Kو در نهايت منجر به فسفوريالسيون  AKTمي شود [ .]40با اين حال،
اگر فعاليت  PI3Kمختل شود AKT ،و بيان پائين ژن های اين مسير
فسفوريله مي شوند و در نتيجه آبشار آپوپتوز كوتاه شده ای ايجاد مي شود
كه سبب از دست دادن تحرک سريع ،توليد  ROSميتوكندری ،فعال شدن
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داشته باشند و برخي از باكتری ها ممكن است بر بيماری های حاد تنفسي
تأثير بگذارند ،خصوصاً در بيماراني كه نقص سيستم ايمني اساسي دارند يا
دارای بيماری های مزمن تنفسي هستند مانند بيماری انسدادی مزمن
ريوی يا فيبروز كيستيك .نتيجه اين كه تعداد گزارش های تاييد شده در
مورد شيوع اخير اين ويروس به عنوان يك اورژانس بهداشت جهاني تلقي
شده و در سطح بين المللي همچنان در حال افزايش است [( ]26شكل .)1

به فيدبك منفي در نتيجه تحريك و ترشح زياد  LHمي شود [ .]33اين
يافته ها نشان مي دهد كه بافت بيضه به طور مستقيم آلوده نمي شود ،اما
عفونت ويروسي مي تواند توليد آندروژن را مختل كند.
جالب است كه بيان  ACE2در بيضه مربوط به سن است .باالترين ميزان
بيان اين گيرنده در بيماران  30ساله ثبت شد ،در حالي كه بيماران 60
ساله پايين ترين سطح بيان را نشان دادند .اين ممكن است نشان دهد كه
بيمار پسر جوان در معرض خطر بيشتری از آسيب بيضه توسط كوويد19-
نسبت به بيمار مسن است [ .]34همچنين ،با انجام هيبريداسيون درجا
( ،)In-Situ Hybridizationمواد ژنومي ويروسي در نمونه های بافت بيضه
تشخيص داده نشد كه اين مطلب نشان مي دهد آسيب بيضه بيشتر به
سبب پاسخ های ايمونولوژيكي و التهابي است تا آسيب مستقيم توسط
ويروس [.]35 ،2

اثر بيماری كوويد 19-بر پارامترهای مربوط به اسپرم و باروری مردان 62

شکل  :2نقش سيستم آنژيوتنسين در بقا و عملكرد اسپرم انسان و آسيب پذيری آن در برابر
حمله ی كوويد .19-آنژيوتنسين  Iيك دكاپپتيد بيولوژيكي غيرفعال است كه توسط ACE1

شكافته مي شود و آنژيوتنسين  IIرا ايجاد مي كند كه به نوبه خود گيرنده های  AT1Rو
 AT2Rرا فعال مي كند .آنژيوتنسين  IIتوسط  ACE2پردازش مي شود تا آنژيوتنسين 7-1
توليد شود و گيرنده  MASفعال كننده  PI3Kرا متصل مي كند AKT .فسفوريل شده كه با
فسفوريالسيون تنظيم كننده های اصلي آپوپتوز اسپرم مانند  ،BADزنده ماندن سلول را حفظ
مي كند .با اين حال ،اگر مسير  PI3K/AKTبه خطر بيفتد ،دفسفريالت  BADاز ارتباط
خود با  3-3-14آزاد مي شود و به سمت ميتوكندری حركت مي كند و در آنجا عوامل ضد
آپوپتوز را غيرفعال مي كند و آبشار آپوپتوز ذاتي را ارتقا مي بخشد .پروتئين ميخي شكل بر
سطح ويروس كوويد 19-به طور خاص  ACE2را هدف قرار مي دهد و با اين كار محرک مهم
 PI3K/AKTرا از بين مي برد .در نتيجه زنده ماندن اسپرم به خطر مي افتد [.]5

وجود ويروس در دستگاه توليد مثل در مردان ،خطر ابتال به عفونت های
مقاربتي را افزايش مي دهد .همچنين مي تواند با آلوده شدن به صورت
موضعي يا از طريق سلول های بنيادی اسپرماتوگونيا ،قدرت باروری در
مردان را تحت تاثير قرار دهد .اگرچه مشخص نيست كه اين ويروس ها تا
چه اندازه در مني وجود دارند ،اما برخي ويروس ها مانند ويروس ،Zika
مي توانند تا يك سال پس از بهبودی در مردان زنده بمانند .تا به امروز27 ،
ويروس شناسايي شده اند كه از طريق مني منتقل مي شوند [ .]43مطالعات
مشخص كردند كه ويروس هايي از قبيل  ،Zika ،MUMPSهپاتيت ،B
هپاتيت  ،Cويروس نقص ايمني انسان ( ،Herpes ،)HIVابوال و غيره بر
سالمت تناسلي مردان اثرگذار هستند [ .]47-44اين اثرات شامل
اسپرماتوژنزيس تخريب شده ،كاهش تعداد اسپرم ،تاثير بر تحرک اسپرم،
سطوح تغيير يافته ی هورموني و غيره مي باشند [ .]48فاكتورهای مختلفي
سبب از بين رفتن ويروس در مايع مني مي شوند .هر گونه تغيير در سد
خوني-بيضه ای باعث پاسخ واسطه گرهای التهابي و توقف سيستم ايمني
مي شوند .عالرغم گزارشات انتقال ويروس كوويد 19-از طريق نمونه های
مني ،هيچ گونه مدركي دال بر آلودگي ويروس از طريق اين نمونه ها وجود
ندارد .در هرحال ،فرآيند نوتركيبي ژنتيكي مي تواند منجر به ژنوتيپ های
مختلف و ايجاد شيوع های مختلف شود [ .]49افزايش دمای مداوم بدن در
حين عفونت های ويروسي ممكن است در سد خوني-بيضه ای اختالل ايجاد
كند .شواهد تجربي نشان مي دهد كه حتي تنش گرمايي خفيف بيضه
مي تواند منجر به نشتي اين سد و عبور مواد ماكرومولكولي به بيضه
گردد [.]51 ،50
محققان حضور  ،ACE2آنژيوتنسين  7-1و گيرنده ی  MASرا در
بيضه ها خصوصا سلول های اسپرماتوگونيا ،اليديگ و سرتولي نشان
داده اند [ .]52 ،31اتصال ويروس كوويد 19-به  ACE2مي تواند منجر به
افزايش بيش از حد آنژيوتنسين  IIشود كه منجر به يك واكنش التهابي
قوی به همراه اختالل عملكرد سلول های ليديگ و سرتولي مي شود .اگرچه
مطالعات محدودی با حجم نمونه كم وجود دارند كه اين ويروس را در
بيضه ها يا مايع مني ها ارزيابي مي كنند ،اما توجه به اين نكته مهم است
كه هيچ مطالعه ای وجود ويروس را در بيضه ها يا اسپرم ها گزارش
نكرده است .از آنجايي كه آنژيوتنسين  IIبه عنوان تحريك اسپرم شناخته
مي شود ،مقدار اضافي اين آنزيم و به دنبال آن  ACE2بيش از حد ممكن
است باعث التهاب شود و بر تحرک اسپرم اثر بگذارد ،به خصوص اگر التهاب
در بيضه ها موضعي نباشد [.]27
ويروس  SARS-COV-2از گيرنده ی  ACE2برای ورود به سلول های
انسان استفاده مي كند و پروتئين  Sيا پروتئين ميخي شكل توسط پروتئاز
سرين بين غشايي ( )TMPRSS2آغاز مي شود .هر دو گيرنده ی ACE2
و  TMPRSS2در بيضه ها (سلول های اسپرماتوگونيا ،سرتولي و اليديگ)
و سلول های اپيتليال در پروستات بيان مي شوند [ .]54 ،53اگر گيرنده های
مربوط به اين ويروس در مراحل مختلف سيستم توليد مثل مردان وجود

دانشنامه صارم در طب باروری
دوره  ،5شماره  ،2تابستان 1399

Downloaded from saremjrm.com at 1:50 +0430 on Friday May 14th 2021

كاسپاز در سيتوزول ،اتصال آنكسين  Vبه سطح سلول و اكسيداتيو
آسيب  DNAی اسپرم مي گردد .بنابراين ACE2 ،نقش اساسي در بيولوژی
اسپرم دارد [( ]5شكل .)2
از طرف ديگر  ،پروتئاز سرين بين غشايي نوع دو ( )TMPRSS2مي تواند
 ACE2را در اسيدهای آمينه  697تا  716تجزيه كنند و ورود ويروس
كوويد 19-را تسهيل نمايد .انتظار مي رود كه شكاف  ACE2به دنبال
قرار گرفتن در معرض اين ويروس باعث كاهش زنده ماندن و عملكرد اسپرم
شود كه منجر به از بين رفتن باروری گردد .وجود پروتئازهای مرتبط از
قبيل  TMPRSS11Bو  TMPRSS127در اين سلول ها نشان مي دهد
كه همه آن ها به عنوان پروتئازهای فعال كننده عفونت ويروسي از جمله
كرونا ويروس ها عمل مي كنند [ .]42 ،41 ،36انتظار مي رود كه وجود اين
پروتئازهای فعال كننده و همچنين  ACE2در غشای پالسمای اسپرم باعث
شود كه ويروس كوويد 19-به سطح سلول متصل شود و در نهايت فيوز
گردد ،چه در بيضه ها و چه در طول مدت اقامت اين سلول ها در اپيديديم
[ .]42بنابراين ،اين سلول ها دارای مجموعه كاملي از آنزيم ها و گيرنده های
پردازش كننده ليگاند هستند كه برای پشتيباني از مسيرهای سيگنالينگ
آنژيوتنسين مورد نيازاند و سواالتي را در مورد نقش های فيزيولوژيكي اين
مسيرها و چگونگي ارتباط آن ها با بيماری كوويد 19-ايجاد مي كنند.

ارتباط بين ويروس كوويد 19-و اسپرم
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كوويد 19-و تستوسترون :يک اختالل احتمالی هورمونی
اسپرماتوژنز
ارتباطات بين آندروژن ها و كوويد 19-بسيار پيچيده هستند .محققان
زيادی اثر قوی هورمون تستوسترون را بر خطر عفونت كوويد 19-بيان
كرده اند [ .]57نورون های بيان كننده ی هورمون آزاد كننده گنادوتروپين
( )GnRHاز هيپوتاالموس GnRH ،را ترشح مي كنند كه اين هورمون
باعث آزاد شدن هورمون تحريك كننده ی فوليكول ( )FSHو  LHاز غده
هيپوفيز مي شود .سطح پايين  GnRHباعث كاهش  FSHو  LHو در
نتيجه اختالل در عملكرد سلول های سرتولي و اليديگ مي گردد [.]54
تحقيقي نشان داد در بيماران كوويد ،19-سطح  LHسرمي به طور قابل
توجهي باالتر بود اما سطوح تستوسترون LH/و  FSHنسبت به مردان سالم
كاهش يافت كه پيشنهاد مي كند هيپوگوناديسم بالقوه باشند [ .]58روی هم
رفته ،در بيماران مبتال به كوويد 19-نسبت تستوسترون LH/كاهش
مي يابد كه نشان دهنده آسيب احتمالي تحت باليني به عملكرد غدد جنسي
مردان است [ .]59عالوه بر اين ،فعال سازی محور هيپوتاالموسي-هيپوفيزی-
گونادی و تغييرات بعدی در غلظت هورمون ها نقشي اساسي در كيفيت
پايين اسپرم دارد [.]60
مي توان فرض كرد كه آسيب به سلول های اليديگ و يا محور
گونادوتروپيك (و دقيق تر سلول های عصبي  GnRHهيپوتاالموس)
مي تواند با ويروس های كرونا مشاهده شود .با اين حال ،ويژگي اوليه يا
ثانويه هيپوگوناديسم مربوط به اين بيماری در صورت وجود نمي تواند به
طور رسمي ثابت شود و مطالعات كوهورت بيشتری الزم است (جدول .)1
صرف نظر از ماهيت رابطه بين تستوسترون و بيماری كوويد ،19-يك
معاينه آندرولوژيكي ،ارزيابي پارامترهای اسپرم و ارزيابي هورموني در زمان
تشخيص اين بيماری در طي چندين ماه الزم و ضروريست [ .]55با اين وجود،
احتمال اينكه اين ويروس كرونا بتواند تأثير پاتوفيزيولوژيكي بر بيضه ها
داشته باشد ،نشان داده شد كه عفونت فعال كوويد 19-به طور چشمگيری
باعث كاهش نسبت تستوسترون به  LHمي شود كه اين كاهش

نتيجه گيري
كوويد 19-يك بيماری عفوني جدی و خطرناک است كه عالئم آن مشابه
 SARSو به صورت تب ،سرفه و خستگي مي باشد كه بيشتر از طريق
قطرات تنفسي و تماس نزديك منتقل مي شود .اين بيماری تهديد بزرگي
برای بهداشت و ايمني جهان محسوب مي شود و بايد به سرعت از شيوع و
گسترش آن جلوگيری كرد .در مورد اثرات بيماری كوويد 19-به عنوان يك
بيماری نوظهور بر روی سيستم توليد مثل مردان ،سوظن ها و فرضيه های
زيادی وجود دارد .تاكنون مطالعات زيادی برای درک بهتر بيماری و
پيامدهای كوتاه مدت و بلند مدت آن بر وضعيت سالمتي انجام گرديده
است .همان طور كه در ساير بيماری های ويروسي نشان داده شده است،
درگيری سيستم توليدمثل مردان يك احتمال مي باشد و هنوز مطالب
زيادی در مورد اين ويروس بسيار مسری كشف نشده است .شيوع و مرگ
و مير باالتر ناشي از اين بيماری در مردان به احتمال زياد به عامل هورموني،
آرايش ژنتيكي و رفتارهای پرخطر مرتبط با سالمتي مربوط مي شود .اما
اين بيماری همه گير كه به روش مستقيم يا غيرمستقيم بر سيستم تناسلي
مردان تأثير مي گذارد ،اثر منفي بر سالمت باروری مردان دارد و باعث نقص
در اسپرماتوژنيك مي شود.
 ACE2و  TMPRSS2در بيضه های انسان بالغ به وفور يافت مي شوند و
سبب ورود اين ويروس به سلول مورد نظر مي گردند .كوويد 19-مي تواند
تأثيرات منفي بر اسپرماتوژنز و باروری مردان داشته باشد .حتي در بيماران
تحت درمان ،وجود ويروس در مني غيرممكن است اما اسپرماتوژنز مي تواند
با وجود تب مربوط به اين بيماری مختل شود .بنابراين ،به عنوان يك اقدام
پيشگيرانه ،ارزيابي باليني ،هورموني و پارامترهای مايع مني در بيماران
مبتال به اين بيماری ويروسي در زمان عفونت به ويژه در حاالت شديد
توصيه مي شود .متأسفانه ،مطالعات اوليه دارای محدوديت هايي از قبيل
اندازه كوچك نمونه ،روش های آزمايش و روند بيماری است .برای تأييد
نتايج و ارزيابي پيشگيری از آسيب بيضه ،مطالعات بيشتری بايستي
انجام گيرد.
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داشته باشند ،بي دليل نيست كه گفته شود مي توان ويروس را در مايع
مني ،تغيير يافتن سد خوني-بيضه ای و دفع مايع پروستات يافت [.]55
تب يكي از عالئمي است كه در بيش از  80درصد بيماران مبتال به كوويد-
 19مشاهده مي گردد .اين عالمت مي تواند به تنهايي اثر منفي بر
مكانيسم های فيزيولوژيكي تنظيم حرارت اسكروتوم داشته باشد .بنابراين،
حتي تب در مدت زمان كم مي تواند باعث كاهش تعداد و يا تحرک اسپرم
شود و مي تواند يكپارچگي  DNAی آن را تغيير دهد .بازگشت به حالت
اوليه ی پارامترهای اسپرم مي تواند مدت ها و گاهي اوقات تا نزديك به سه
ماه طول بكشد [ .]56تب ناشي از كوويد 19-پارامترهای اسپرم را حتي در
صورت عدم وجود ويروس در مني تغيير مي دهد [.]53

نشان دهنده تأثير قابل توجهي در پاسخگويي سلول های اليديگ به تحريك
 LHاست [.]61
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