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تأثیر هورمون گنادوتروپین کوریونی انسانی بر تکثیر و تمایز سلولهای
بنیادی اسپرماتوگونی در همکشتی با سلولهای سرتولی
رضا نارنجیثانی ،*1پرویز تاجیک ،2نگار دامغانیان ،1گلشید

جاودانی2

مختلف نقش حیاتی در عملکرد سلولهای اسپرماتوگونی بیضه

چکیده
اسپرماتوژنز فرایند پیچیدهای است که از سلولهای اسپرماتوگونی منشا گرفته و

دارند .این سلولهای پیکری وظیفه تولید و بقای ساختار سلولی

شامل مراحل پی در پی و سازمان یافتهای از تکثیر وتمایز سلولی است که در

بافت پوششی زایا ،تغذیه الیه زاینده و به طوراولیه ایجاد بخش

نهایت منجر به تولید سلولهای عملکردی اسپرماتوزوا می شود .جهت انجام
این مطالعه  ،نمونه گیری سلولهای سرتولی و اسپرماتوگونی از گوسالههای 3-5
ماهه انجام گرفت .در گروههای درمانی ،کشت همزمان سلولهای سرتولی و

سلولی سد خونی بیضوی را دارند ( .)5گیرنده تیروزین کیناز c-

) )kitدر سلولهای زاینده ولیگاند آن ،فاکتور سلول بنیادی

اسپرماتوگونی ،قبل از ارزیابی کلونی تحت درمان با هورمون گنادوتروپین

( )SCF: Stem Cell Factorدر سلولهای بنیادی بیضه بیان

کوریونی انسانی ( 5 ،2 )hCG: human Chorionic Gonadotropinو  10واحد در

میشود .تعامل بین  c-kitو  SCFبرای نگهداری و یا میتوز

هر میلیلیتر محیط کشت قرار گرفتند .برای شناسایی سلولهای سرتولی از
رنگآمیزی ایمونوسیتوشیمی ویمنتینن و کلونیهای اسپرماتوگونی بنیادی با روش

سلولهای تمایز یافته اسپرماتوگونی تیپ  Aضروری است (17

ایمونوسیتوشیمی  OCT-4شناسایی شدند .نتایج نشان داد که شناسایی کلونیهای

و  .)6همکشتی سلولهای جنسی و سلولهای سرتولی به

سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی و سرتولی به خوبی به ترتیب توسط رنگ آمیزی

منظور نشان دادن اثرات ماندگاری فاکتوهای رشد اضافه شده به

ایمونوسیتوشیمی

OCT-4

و ویمنتین انجام گرفته و هورمون

کلونی را افزایش میدهد این مطالعه نشان داد که

hCG.

hCG

تعداد و قطر

میتواند منجر به القای

سلولهای زاینده مورد استفاده قرار میگیرد( .)6در میان همه

تکثیر و فرایند تمایز در کشت سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی و سرتولی شود.

هورمونهای مرتبط با اسپرماتوژنز هورمون محرک فولیکولی

واژگان کلیدی :کشت ،گنادوتروپین کوریونی انسانی ،سلولهای سرتولی،

( )FSH: Follicle Stimulating Factorبه عنوان هورمونی که

سلولهای اسپرماتوگونی بنیادی
تاریخ دریافت 1396/6/11:تاریخ پذیرش1396/9/21 :

عالوه بر افزایش تکثیر سلولهای اسپرماتوگونی نقش تعیین
کنندهای در بقای سلولهای بنیادی دارد پیشنهاد شده است (.)2
گنادوتروپینهای جفتی و هیپوفیزی ،هورمون تحریک کننده

مقدمه

رشد فولیکول ( ، )FSH: Follicle Stimulating Factorهورمون

اسپرماتوژنز فرایند پیشرفتهای است که از سلولهای

لوتیینی کننده ( )LH: luteinizing Hormoneو گنادوتروپین

اسپرماتوگونی ( )SSC: Spermatogonial Stem Cellمنشا

کوریونی ( )CG: Chorionic Gonadotropinمتعلق به خانوادهی

گرفته و شامل مراحل پیدرپی و سازمان یافته از تکثیر و

هورمون گلیکوپرتئینی هستند ( .)14این گلیکوپروتئینهای

تمایز سلولی است که در نهایت منجر به تولید سلولهای

هتـرودیمـر وغیرکواالن شامل یک زیرواحد مشترک ))a-GSU

عملکردی اسپرماتوزوا میشود ( .)12بسیاری از فاکتورهای

و یک زیرواحد اختصاصی هورمون  bمیباشند (.)10

رشد ،هورمونها و تعامل سلولهای زاینده و سرتولی این فرایند

گنادوتروپینها اخیرا در پزشکی و دامپزشکی به منظور شبیه-

را تنظیم کرده و هرگونه اختالل در این فرایند میتواند منجر

سازی مکانیسمهای اندوکرینی در چرخههای تولیدمثلی

بـه ناباروری جنس نر شود ( .)8سلولهای سرتولی به دالیل

استفاده میشـونـد.

* -1گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران ( )rezasani_vet@semnan.ac.ir
 -2گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل دام ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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 hCGیک گلیکوپروتیین دیمر بوده که توسط جفت انسان

مدت  60دقیقه در دمای  370Cانکوبه شدند .پس از طی این

ترشح میشود ( .)9زیر واحد  aاین هورمون یکسان است و

مرحله سه بار و هر بار به مدت  1دقیقه با سرعت 300g

زیر واحد  bآن بین اعضای این خانوادهی در حدود %80

سانتریفیوژ انجام شده و بعد از هر بار سانتریفیوژ محیط باالی

شباهت دارد .درمیان همه هورمونهای مرتبط با اسپرماتوژنز

رسوب سلولی با محیط  DMEMتازه جایگزین شده و ماحصل

 FSHبه عنوان هورمونی که عالوه بر افزایش تکثیر سلولهای

این مرحله وارد مرحله دوم هضم آنزیمی می شود .در مرحله

اسپرماتوگونی نقش تعیین کنندهای در بقای سلولهای بنیادی

دوم هضم آنزیمی ،قطعات لولههای اسپرم ساز در محیط

دارد پیشنهاد شده است ( .)2سلولهای سرتولی فقط دارای

 DMEMحاوی کالژناز ،هیالورونیداز و  DNaseبه مدت 45

گیرندههای  FSHهستند ،بنابراین ،استفاده از هورمون  hCGبه

دقیقه انکوبه شدند .در نهایت به منظور جداسازی جمعیت

عنوان هورمونی که عملکردی مشابه  FSHدارد میتواند منجر

سلولی مورد نظر ،تعلیق سلولی حاصل به مدت  2دقیقه با

به بهبود عملکرد سلولهای سرتولی شود .هدف از مطالعهی

سرعت  300gسانتریفیوژ میشود .برای جدا کردن سلولهای

حاضر مشخص کردن اثر هورمون  hCGبر تکثیر و تمایز

سرتولی از تعلیق سلولی حاصل از مرحلهی دوم هضم آنزیمی

سلولهای اسپرماتوگونی بنیادی بعد از همکشتی با سلولهای

از روش  Scarpinoو همکاران استفاده شد( .)15در این روش

سرتولی است.

از پتری دیش استریل حاوی  5میکروگرم در میلیلیتر لکتین
داچورا استرامونیوم آگلوتینبن در بافر فسفات استفاده می شود و

مواد و روش کار

به مدت  1ساعت در دمای  37درجه انکوبه شدند .در انتها

حیوانات
در این مطالعه تجربی ،از  5راس گوسالهی  5-3ماهه نر
متعلق به فارم ابوریحان دانشگاه تهران نمونه گرفته شد.
گوسالهها  12-24ساعت قبل از جراحی از دسترسی آزاد به
آب و غذا دور نگه داشته میشوند .دراین مطالعه ،با استفاده از
روش  ،TESEنمونه بیوپسی  1×1سانتیمتر از بیضه گوسالهها
گرفته شد و این نمونهها داخل محیط کشت  DMEMقرارداده
شده و در عرض  2ساعت همراه با یخ به آزمایشگاه منتقل
شدند.

DMEM

حاوی اسیدهای آمینه ضروری 100 ،واحد بر میلیلیتر
پنیسیلین 100 ،میکروگرم بر میلیلیتر استرپتومایسین ،به
صورت مکانیکی قطعه قطعه شدند .سپس برای هضم آنزیمی
مرحله اول در محیط اصالح شده  DMEMحاوی  1میلیگرم
در میلیلیتر تریپسین 1 ،میلی گرم در میلیلیتر هیالورونید از نوع
 IIو  5میکروگرم در میلیلیتر  DNaseشناور شده و سپس به
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اسپرماتوگونی بر روی سلولهای سرتولی هم کشتی داده شده و
کلونی تشکیل میدهند.
گروههای آزمایشی
برای کشت ،از محیط کشت

DMEM (Sigma-Aldrich, St.

) Louis, MO, USAحاوی Gibco, Gaithersburg, ( FBS %10
 ،)MD, USAپنی سیلین به میزان  IU/mL100و mg/mL 100

استرپتومایسین استفاده شد.
هورمون  hCGبه محیط همکشتی سلولهای سرتولی و

جمعآوری سلولهای زاینده و سرتولی
نمونههای بیوپسی پس از شستشو در محیط کشت

سلولهای سرتولی به کف پلیت چسبیده و سلولهای

اسپرماتوگونی اضافه گردیده وهرکدام  5بار تکرار گردیدند .سه
گروه درمانی عبارتند از ،گروه  5 ،2و  10که به ترتیب دوزهای
 5 ،2و  IU 10در میلیلیتر هر  3روز یکبار به هنگام تعویض
محیط کشت سلولها به آنها اضافه شد و یک گروه کنترل که
در آن از هیچ هورمونی استفاده نشده است.
شناسایی سلولها

تأثیر هورمون گنادوتروپین كوریونی انسانی بر تكثیر و تمایز سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی در همكشتی با سلولهای سرتولی

برای شناسایی سلولهای سرتولی از رنگآمیزی ایمونوسیتوشیمی
ویمنتینن استفاده شده است .همچنین کلونیهای اسپرماتوگونی
بنیادی با روش ایمونوسیتوشیمی  OCT-4شناسایی شدند.
ارزیابی کلونی
کلونیهای مشتق شده از سلولهای اسپرماتوگونی در روزهای
 14 ،10 ،4و  17از نظر تعداد و قطر کلونیها به کمک
میکروسکوپ معکوس مجهز به عدسی مدرج ارزیابی شدند.

نگاره2ـ کلونی سلولهای اسپرماتوگونی گوساله .بزرگنمایی 200X

تجزیه و تحلیل آماری
نتایج حاصل از حداقل  5بار تکرار برای محاسبه میانگین و
انحراف معیار استفاده شد .برای آنالیز نتایج از روش آماری
 Anovaیک طرفه و دانکن استفاده شد P <0/05 .معنیدار در
نظر گرفته شده است.

نتایج
جمعیت سلولی از لولههای اسپرمساز بیضه گوسالههای 3-5
ماهه گرفته شده ،اغلب شامل دو نوع سلول با ویژگیهای

نگاره 4ـ رنگآمیزی کلونی سلولهای اسپرماتوگونی با آنتی oct-4

ایمونوسیتوشیمیی مختلف است .اولین نوع آن تکثیر میشود و
یک الیه سلولی را ایجاد میکند (نگاره  )1در حالیکه نوع دیگر
آن بعد از تکثیریافتن کلونیهایی را به وجود میآورد (نگاره .)2

نگاره 4ـ رنگآمیزی سلولهای سرتولی با آنتی ویمنتین کونژوکه

نگاره 1ـ سلولهای سرتولی گوساله .بزرگنمایی 200X

 OCT-4یک نشانگر ملکولی برای تشخیص سلولهای بنیادی
اسپرماتوگونی است (نگاره  .)3عالوه بر این ویمنتین که
نشانگری برای سلولهای سرتولی است در سلولهای تک الیه
تغذیه کننده مورد شناسایی قرار گرفت (نگاره .)4

تاثیر  hCGبر قطر و تعداد کلونی
اختالف معنیداری در تعداد کلونیها تا روز  10همکشتی بین
گروههای مختلف دیده نشد .اما تعداد کلونیها در گروه 5
درمانی در روز  10به طور معنیداری از سایر گروهها بیشتر بود.
در روز  14تعداد کلونی در گروه  5درمانی از سایر گروهها
بیشتر بود ولی تنها این اختالف با گروه کنترل معنیدار بود .در
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روز  17در گروه کنترل هیچ کلونی مشاهده نشد ( P<0/05؛

*نشان دهنده اختالف آماری معنیدار با سایر گروهها توسط آزمون آنوا یک

نمودار.)1

طرفه و دانکن می باشد ( .)P<0/001دادهها بر اساس انحراف معیار ارائه شده
است.

نمودار 1ـ مقایسه تعداد کلونی میان گروه کنترل و گروههای درمانی در یک
زمان.
* نشاندهنده اختالف آماری معنیدار با سایر گروهها # ،نشاندهنده اختالف

نمودار 3ـ مقایسه سطح کلنی ها (میلی متر مربع) بین گروههای کنترل و

آماری معنیدار با گروه کنترل و cنشان دهنده اختالف آماری معنیدار با گروه

آزمایشی در یک زمان.

دو و پنج توسط آزمون آنووا یک طرفه و دانکن میباشد ( .)P<0/01دادهها

 aنشان دهنده اختالف آماری معنیدار با گروه کنترل (b ،)P<0/05نشان

بر اساس انحراف معیار ارائه شده است.

دهنده اختالف آماری معنیدار با گروه دو ( )P<0/01و cنشان دهنده اختالف

در روز  10همکشتی در همهی گروهها به جز گروه  10درمانی

آماری معنیدار با گروه پنج ( )P<0/01توسط آزمون آنوا یک طرفه و دانکن

تعداد کلونیها به طور مشخص بیشتر از سایر روزها بود .روند

می باشد .دادهها بر اساس انحراف معیار ارائه شده است.

کاهشی در تعداد کلونیها در گروههای دو و پنج درمانی و در

تغییرات قطر کلونی در گروههای درمانی به ویژه در گروه  2و 5

گروه کنترل دیده شد ( P <0/05؛ نمودار .)2در روز  4گروه 10

روند افزایشی را نشان داده است ،اما در گروه کنترل روند

بیشترین قطر را نشان داد .گروه کنترل بیشترین قطر کلونی را در

کاهشی مشاهده شد (نمودار 4؛.) P <0/05

روز  10نشان داده ،اما در روز  14کشت گروه  5درمانی
بیشترین قطرکلونی را دارد و در روز  17در گروه کنترل هیچ
کلونی دیده نشد (نمودار 3؛.)P <0/05

نمودار 4ـ مقایسه مساحت کلونیها (میلیمتر مربع) میان گروه کنترل و
گروههای درمانی در روزهای مختلف ( 14 ،10 ،4و .)17
 aنشان دهنده اختالف آماری معنیدار با روز  b ،4نشان دهنده اختالف
آماری معنیدار با روز  c ،7نشان دهنده اختالف آماری معنیدار با روز 10
نمودار 2ـ مقایسه تعداد کلنیها در روزهای مختلف ( 14 ،10 ،4و  )17در
یک گروه.
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توسط آزمون آنوا یک طرفه و دانکن میباشد( .)P<0/001دادهها بر اساس
میانگین انحراف معیار ارائه شده است.

تأثیر هورمون گنادوتروپین كوریونی انسانی بر تكثیر و تمایز سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی در همكشتی با سلولهای سرتولی

و  in vivoمحرک تکثیر سلولهای سرتولی است ( .)3مهمترین

بحث
مطالعهی حاضر نشان داد که هورمون  hCGروند تکثیر و تمایز
را در سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی القا میکند .در این تحقیق
سلولها از لولههای اسپرمساز گوسالههای  3-5ماهه جدا شده
است .زیرا اپیتلیوم لولههای اسپرمساز بیضه گوسالهها شامل دو
نوع سلولی متمایز است :سلول بنیادی اسپرماتوگونی نوع  Aو
سلولهای سرتولی .مناسبترین سن گوسالهها برای جداسازی
نوع  Aاسپرماتوگونی  5-3ماه است .اغلب بخشهای لوله
شامل سلولهای اسپرماتوگونی نوع  Aبودند و این بیضه
بهترین منبع برای جداسازی این نوع از سلولهای
اسپرماتوگونی است .جمعیت خالص شده سلولهای
اسپرماتوگونی نوع  Aبا خلوص نهایی  %75میتواند به طور
معمول جداسازی شوند .بازیابی سلولی حدود 106×1
اسپرماتوگونی نوع  Aدر هر گرم از بیضه بود و قابلیت زنده
مانی سلولهای اسپرماتوگونی جداسازی شده همیشه بیش از
 80%بود ( .)9سلولهای نابالغ سرتولی قابلیت تکثیر دارند،
بنابراین تعداد نهایی سلولهای سرتولی قبل از بلوغ آنها تعین
میشوند ( 11و  .)7شاخص اختصاصی جداسازی سلولهای
سرتولی رنکآمیزی ایمونوسیتوشیمیی ویمنتین است ( .)1برای
تایید وجود سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی شاخص

OCT-4

عامل رشد میتوزی برای سلولهای سرتولی محسوب می شود
( .)13بهدنبال تحریک سلولهای سرتولی فاکتورهای رشدی از
آنها ترشح می شوند که تکثیر سلولهای اسپرماتوگونی نوع

A

را تحریک میکند( Tajik .)4و همکاران در مطالعه ای ()16
نشان دادند که هورمون  FSHاثر تکثیری بر سلولهای
اسپرماتوگونی بنیادی دارد و سبب افزایش تعداد کلونیهای
SSCطی همکشتـی بـا سلولهای سرتولی میشود .در این
مطالعه نشان داده شد که هورمون  hCGنه تنها تعداد کلونیهای
 SSCرا افزایش می دهد بلکه قطر کلونیها را نیز افزایش
میدهد .بنابراین این هورمون هم اثر تمایزی و هم اثر تکثیری
بر سلولهای اسپرماتوگونی دارد .از آن جایی که تستوسترون از
سلولهای لیدیک تحت اثر  LHترشح میشود ،و  hCGنسبت
به سایر گنادوتروپینها شباهت بیشتری از نظر فعالیت به

LH

دارد ،بنابراین ،محتمل است که این ارتباط دلیل اثر تمایزی
 hCGباشد .در مجموع ،این مطالعه نشان داد که هورمون ،hCG
که تعداد زیادی از کلونیها را با قطر زیاد ایجاد میکند ،میتواند
به عنوان فاکتوری مناسب برای تشکیل و تمایز سلولهای
اسپرماتوگونی بنیادی در شرایط  in vitroباشد.

تشکر و سپاسگزاری

در سلولهای کلونی شناسایی شد .سلولهای تمایزنیافتهی

ضمن تشکر ویژه از فارم ابوریحان دانشگاه تهران ،این پروژه با

 SCCنوع  OCT-4 ،Aرا بیان می کنند ( .)16در این پژوهش دو

حمایت مالی دانشگاه سمنان از نویسنده اول مقاله جهت انجام

نوع سلول با ویژگیهای ایمونوسیتوشیمی متمایز ،مشابه

پایاننامه دکتری حرفهای انجام شد.

سلولهای سرتولی و اسپرماتوگونی نوع  Aجدا شد.
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