


خالصه

کتاب جنین شناسی انسانی می تواند در چندین نقطه از چرخه ی 
منشأ  مورد  در  بحث  با  کتاب،  این  شود.  آغاز  انسان  زندگی 
بدوی  زایای  نام   سلول های  به  یافته ای  تخصص  سلول های 
را  PGCها  می شود.  آغاز   ۱(primordial germ cells)
می توان در ابتدا در طول هفته های چهارم تا ششم حاملگی، در 
 yolk) داخل یکی از غشاهای خارج رویانی به نام   کیسه ی زرده
زایا  رده ی  به  سلول های  PGCها  این  کرد.  شناسایی   (sac
(germ line) تبدیل می شوند. سلول های رده ی زایا گروهی از 
 (gametes) سلول ها هستند که سلول های جنسی یا  گامت ها
به  را   ({egg} تخمک و   {sperm} دیگر  اسپرم عبارتی  (به 
نسل  ایجاد  جهت  گامت ها  این  وجود،  این  با  می آورند.  وجود 
 ({puberty} بلوغ آغاز  از  پس  (یعنی  دهه  چندین  تا  بعدی، 
فعالیت نمی کنند. با این حال، یکی از اولین  وقایعی که به طور 
مشخص در جنین در حال تکامل روی می دهد این است که 
رده ی سلول های زایا، متعهد به تولید نسل بعدی می شود. به طور 
وجود  به  را  تکامل  حال  در  جنین  که  زایایی  رده های  مشابه، 
می آورند، در یک نسل زودتر و هنگامی که جنین های پدر و مادر 
در داخل رحم های مادربزرگ ها در حال تکامل می باشند، ایجاد 
مادری،  و  پدری  مادربزرگ های  هنگامی که  (یعنی  می شوند 

جنین پدر و مادر را حامله  هستند).
بیـن هفته هـای ششـم تـا دوازدهـم حاملگـی، PGCهـا
به طـور فعـال از دیـواره ی کیسـه ی زرده به سـمت دیـواره خلفی 
بـدن رویـان مهاجرت می کننـد و در آن جا در گنادهـای در حال 
تکامل سـاکن می شـوند. این سـلول ها به سـلول های پیش ساز 
 (spermatogonia) گامت هـا که در مـردان  اسـپرماتوگونی ها
تمایـز  می شـوند،  نامیـده   (oogonia) اووگونی  هـا  زنـان   در  و 
سـایر  هماننـد  اووگونی هـا  و  اسـپرماتوگونی ها  می یابنـد. 
بـدن،  دیپلوئیـد  در  موجـود  طبیعـی  سـوماتیک  سـلول های 
(diploid) هسـتند؛ بـه ایـن معنـی کـه دارای بیسـت و سـه 
جفـت کرومـوزوم (۴۶ عـدد) می باشـند. ایـن سـلول ها جهـت 

1. PGCs

 (gametogenesis) تولیـد گامت ها از طریق فرآینـد  گامتوژنـز
در  و   (spermatogenesis) مـردان  اسـپرماتوژنز  در  (کـه 
زنـان  اووژنـز (oogenesis) نامیـده می شـود)، متحمـل میـوز 
می گردنـد. میـوز دو تقسـیم سـلولی تخصـص یافتـه و متوالـی 
اسـت که به وسـیله ی آن تعداد کروموزوم هـا در گامت ها نصف 
می شـود. بنابرایـن گامت هـا حاوی بیسـت و سـه کرومـوزوم (از 
نتیجـه  هاپلوئیـد  در  و  می باشـند؛  عـدد)  یـک  کرومـوزوم  هـر 
(haploid) هسـتند. گامت هـای همچنیـن در حـال تکامـل 
متحمل تمایز سیتوپالسـمی شـده و منجر به تولید  اسـپرماتوزوآ 
نهایـی  و  اووسـیت  مذکـر  جنـس  در  بالـغ   (spermatozoa)

می شـود.  مؤنـث  جنـس  در   (definitive oocytes)
در جنس مذکر، اسپرماتوژنز در لوله های سمنی  فروس  بیضه 
صورت می گیرد و تا زمان بلوغ روی نمی دهد. برعکس در جنس 
مؤنث اووژنز در طول زندگی جنینی آغاز می گردد. اووگونی ها 
جنینی،  زندگی  پنجم  و  سوم  ماه های  بین  اختصاصی  به طور 
اولین تقسیم میوزی را آغاز کرده و در نتیجه به اووسیت های 
اولیه تبدیل می شوند. با این وجود، اووسیت های اولیه سپس به 
سرعت وارد حالت توقف میوزی شده و تا پس از بلوغ در این 
وضعیت باقی می مانند. بعد از بلوغ، در طول هر ماه تعدادی از 
به  پاسخ  در  آن ها  احاطه کننده ی  فولیکول های  و  اووسیت ها 
تولید هورمون های گنادوتروپیک از غده ی هیپوفیز، تکامل خود 
را از سر می گیرند. معموًال فقط یکی از این فولیکول ها به بلوغ 
 (ovulation) کامل دست پیدا کرده و متحمل  تخمک گذاری
می شود تا اووسیت احاطه شده را آزاد کند. اووسیت آزاد شده 
را  آن  اسپرماتوزوآ،  یک  که  می کند  کامل  را  میوز  صورتی   در 
بارور سازد. لقاح (Fertilization) که ادغام اسپرم و تخمک 
می باشد، در لوله ی رحمی اتفاق می افتد. پس از آنکه اووسیت 
میوز را به اتمام رساند، کروموزوم های مادری و پدری در کنار 
یکدیگر قرار می گیرند و سبب ایجاد  زیگوت (zygote) حاوی 

یک هسته ی منفرد دیپلوئید می شوند. 
رویان تازه تشکیل شده متحمل گروهی از تقسیمات سلولی 
به نام  کلیواژ (cleavage) می گردد. این تقسیمات زمانی صورت 
می گیرد که رویان در داخل لوله ی رحمی به سمت رحم حرکت 

فصل ۱

گامتوژنز، لقاح و هفته ی اول



جنین شناسی انسانی الرسن علمی  

La
rse

n's
 H

um
an

 Em
bry

olo
gy

۲

می کند. کلیواژ، رویان را در ابتدا به دو سلول، سپس به چهار 
سلول و سپس به هشت سلول  تبدیل می کند. این تقسیمات 
دختری  سلول های  این  می کند.  پیدا  ادامه  ترتیب  همین  به 
بین تقسیمات سلولی رشد نمی کنند، به همین دلیل اندازه ی 
کل جنین، ثابت باقی می ماند. رویان در حال کلیواژ یا  موروال 
(morula)، از مرحله ی هشت سلولی تا شانزده سلولی، شروع 

به تمایز به دو گروه سلولی  می کند: یک الیه ی سلولی محیطی 
 .(inner cell mass) داخلی  سلولی  یک  توده ی  و  خارجی 
الیه ی سلولی خارجی که  تروفوبالست (trophoblast) نامیده 
غشاهای  با  و  داده  تشکیل  را  جفت  جنینی  بخش  می شود، 
سلولی  توده ی  در حالی که  می باشد؛  ارتباط  در  رویانی  خارج 
داخلی که امبریوبالست (embryoblast) نامیده می شود، به 

نمودار زمانی. گامتوژنز و هفته ی اول تکامل.
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جنین حقیقی و غشاهای خارج رویانی مرتبط تبدیل می شود. 
تا مرحله ی سی سلولی، جنین شروع به تشکیل یک حفره   ی 
 blastocyst) مرکزی پر از مایع به نام  حفره ی  بالستوسیست
cavity) می کند. تا روزهای ۶-۵ تکامل، جنین به صورت یک 
توپ توخالی است که از حدود صد سلول تشکیل شده است 
و  بالستوسیست (blastocyst) نامیده می شود. در این زمان 
النه  به  شروع  و  می شود  رحمی  حفره ی  وارد  بالستوسیست 

گزینی در پوشش اندومتری دیواره ی رحمی می کند.

سلول های زایای بدوی

سلول های زایای بدوی در کیسه ی زرده ساکن می شوند

سلول هایی که گامت ها را در هر دو جنس به وجود می آورند، 
می توانند در طول هفته ی چهارم حاملگی در داخل یک غشای 
.(۱-۱ A شکل) خارج رویانی به نام  کیسه ی زرده شناسایی شوند

بر اساس مطالعات صورت گرفته در مدل های حیوانی، اعتقاد 
بر این است که این سلول ها در اوایل بارداری، در طول مرحله ی 
گاستروالسیون (در فصل ۳ توضیح داده شده است) به وجود 
 (PGCs) بدوی  زایای  سلول های  را  سلول ها  این  می آیند. 

تشکیل  را  زایا  سلول های  رده ی  آن ها،  دودمان  و  می نامند 
شفاف  سیتوپالسم  بودن  دارا  علت  به  PGCها  می دهند. 
در  و  زرده  کیسه ی  داخل  در  می توانند  گرد  شکل  و  مشخص 
شناسایی  ببینید)  را  زیر  (پاراگراف  خود  بعدی  مهاجرت  طول 
شوند (شکل B و C ۱-۱). این سلول ها را می توان به وسیله ی 
تعدادی از شاخص های مولکولی ویژه نشان دار و مشخص کرد.

سلول های زایای بدوی به داخل دیواره ی خلفی بدن 
مهاجرت می کنند

بین هفته های چهارم تا ششم، PGCها به وسیله ی حرکات 
آمیبی شکل از کیسه ی زرده به سمت دیواره ی لوله ی گوارش 
مهاجرت می کنند و سپس به واسطه ی مزانتر لوله ی گوارش، از 
لوله ی گوارش به دیواره ی خلفی بدن مهاجرت می کنند (شکل 
A و B ۱-۱، را ببینید). این سلول ها در دیواره ی خلفی بدن 
که  سستی  مزانشیمی  بافت  در  وسط،  خط  سمت  دو  هر  در 
بالفاصله در عمق پوشش غشایی (اپی تلیالی) حفره ی سلومیک 
قرار گرفته است، ساکن می شوند. بیش تر PGCها، ناحیه ای از 
دیواره ی خلفی بدن را که در آن گنادها تشکیل می شوند، اشغال 
می کنند (در فصل ۱۶ توضیح داده شده است). PGCها در 

آزمایشگر بالینى|
یک زن و شــوهر که هر دو در اواخر دهه ی ســوم زندگی خود می باشند، 
جهت باردار شــدن دچار مشکل شــده اند. آن ها در اوایل ازدواج خود، که 
 ده ســال پیش اســت، از قرص های جلوگیری از بارداری و سپس 

ً
حدودا

از کاندوم اســتفاده می کردند؛ اّما بیش  از دو ســال قبل، تمام روش های 
جلوگیری از بارداری را متوقــف کرده اند. با وجود این عدم کنترل بارداری 
و داشــتن ســه تا چهار بار مقاربت جنســی در هفته، بارداری روی نداده 
است. در معاینات فیزیکی طبیعی، به نظر می رسد که زن و مرد هر دو در 
سالمتی کامل باشند. زن یک دونده است که گاهی اوقات در رقابت های 
دو ماراتن شرکت می کند و از زمان منارک خود در سن ۱۳ سالگی، دارای 
قاعدگی های منظم می باشد. مرد دارای یک واریکوسل بوده است که در 
سن ۱۹ سالگی از طریق جراحی آن را اصالح کرده است. اورولوژیستی که 
جراحی را انجام داد، به او اطمینان خاطر داد که جراحی اثرات بدی بر روی 

باروری او نخواهد گذاشت.
از آن جایی که هیچ علت مشخصی برای مشکل بارداری آن ها وجود 
نداشــت، این زن و شــوهر جهت درمان های تخصصی به یک درمانگاه 
باروری محلی مراجعه کردند. در کلینیک، منی مرد آنالیز شد. این تجزیه و 
تحلیل نشان داد که شمارش اسپرم (شانزده میلیون اسپرم در هر انزال)، 
تحرک اســپرم  ها (تحرک شدید، روبه جلو و پیشــرنده ی آن ها [به عبارتی 
دیگر حرکات مســتقیم شــناوری])، مورفولوژی اســپرم (۷۰٪ دارای سر 
بیضی شــکل و دمی که طول آن ۷ تا ۱۵ برابر طول ســر باشــد) و حجم 
منی (۳/۵ میلی لیتر با سطوح فروکتوز طبیعی) این مرد در محدوده طبیعی 
گلوتیناسیون اسپرم نیز طبیعی  قرار دارد. میزان ویسکوزیته ی مایع منی و آ
 (Postcoital test) می باشــد. در گام بعــدی،  آزمایش  پــس از مقاربــت

صورت گرفت. با استفاده از تاریخچه ی قاعده گی اخیر زن جهت تخمین 
زمان میانه ی چرخه ی قاعدگی و تخمک گذاری، و اندازه گیری دمای بدنی 
پایه ی روزانه و میزان LH (هورمون لوتئینیزه کننده) موجود در ادرار جهت 
پیش بینی زمان تخمک گذاری، زمان مقاربت جنسی برای شامگاه روزی 
که در آن تخمک گذاری روی می دهد، معین شد. صبح روز بعد از مقاربت، 
از زن معاینه ی سرویکس صورت گرفت. در این بررسی، مخاط سرویکس 
حاوی تجمعاتی از اســپرم های غیرمتحرک و چسبیده به هم بود؛ این امر 

نشان دهنده ی ناسازگاری اسپرم با مخاط سرویکس می باشد. 
براســاس نتایج آزمایش پس از مقاربت، ایــن زوج تصمیم به انجام 
 تلقیح مصنوعــی (artificial insemination) می گیرند، در این روش، 
اســپرم ها جمع آوری و شستشوداده شده و به وسیله ی یک کاتتر استریل 
از طریق ســرویکس به رحم منتقل می شوند. پس از تکرار ۵ بار این روش 
نیز حاملگی حاصل نیامد. این زوج دلســرد شــده و جهت در نظر گرفتن 

انتخاب های دیگر خود، مدتی این روش را متوقف می کنند. 
پس از در نظر گرفتن گزینه های فرزند خواندگی، رحم جایگزین (در 
این روش، یک زن به جای یک زن نازای دیگر از راه لقاح مصنوعی باردار 
می شــود) و بدون بچه باقی ماندن، این زوج ســه ماه بعد مراجعه کرده و 
درخواست IVF (لقاح آزمایشــگاهی) می دهند. در دومین تالش تنظیم 
شــده جهت بارداری، این زوج درمی یابند که صاحب فرزند شــده اند. چند 
هفته بعد معاینه با ســونوگرافی داپلر، ضربان قلب در جنین را نشان داد. 
این امر دو ماه بعد به وسیله ی اولتراسونوگرافی تأیید شد. در اوایل ماه نهم 
حاملگی دو کودک ســالم -یک دختر ۲۷۰۰ گرمی و یک پســر ۲۶۰۰- 

گرمی به دنیا آمدند.
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طول مهاجرت خود، به تقسیم میتوزی ادامه می دهند. بعضی 
از PGCها در طول مهاجرت خود ممکن است منحرف شده 
(یا حرکت خود را متوقف کرده) و در مکان های خارج گنادی 
قرار گیرند. گاهی اوقات، این نوع سلول های زایا که از مسیر خود 
 (teratoma) انحراف پیدا کرده اند، یک نوع تومور به نام  تراتوما

.(۱-۱ D و E شکل) را به وجود می آورند

سلول های زایای بدوی، تشکیل گنادها 
را تحریک می کنند 

شده  داده  توضیح  فصل ۱۶  در  بیش تر  جزئیات  با  گناد  تمایز 
است. هنگامی که PGCها به ناحیه ی تشکیل گنادها می رسند، 
سلول های اپی تلیوم سلومیک مجاور را تحریک کرده که تکثیر 
 somatic support) پیدا کنند و  سلول های پشتیبان سوماتیک
cells) را به وجود آورند (شکل D،۱-۱ F ۱-۱۶ و ۵-۱۶ را 
ایجاد  سبب  سوماتیک  پشتیبان  سلول های  تکثیر  ببینید). 
یک برآمدگی بالفاصله در سمت داخل هر مزونفروز (کلیه ی 
جنینی) در سمت راست و چپ مزانتر لوله ی گوارش می شود. 

 (genital ridges) تناسلی  که  ستیغ های  برآمدگی ها  این 
می باشند.  اولیه  گنادهای  نشان دهنده ی  می شوند،  نامیده 
به  و  کرده  احاطه  را  سوماتیک، PGCها  پشتیبان  سلول های 
بافت هایی تبدیل می شوند که سلول های جنسی در حال بلوغ 
را تغذیه و تکامل آن ها را تنظیم می کنند. این بافت ها در جنس 
در  و   (ovarian follicles) تخمدانی  مؤنث،  فولیکول های 
(Sertoli cells)  اپی تلیوم  سرتولی  مذکر،  سلول های  جنس 
فروس  سمنی  ( اپی تلیوم   (germinal epithelium) زایای 
سمنی فروس  {seminiferous epithelium})  لوله  های 
سلول های  می آورند.  وجود  به  را   (seminiferous tubules)
پشتیبان سوماتیک برای تکامل سلول های زایا در داخل گنادها، 
سلول های  وسیله ی  به  زایا  سلول های  اگر  هستند:  ضروری 
پشتیبان سوماتیک احاطه نشوند، سلول های زایا دژنره می شوند. 
در مقابل، اگر PGCها به ناحیه ی گناد فرضی نرسند، تکامل 
در  سوماتیک  پشتیبان  سلول های  می شود.  مختل  گنادها 
جنس مذکر به سرعت به صورت طناب های اپی تلیالی به نام 

 طناب های بیضه ای (testis cords) در می آیند. 

در آزمایشگاه تحقیقاتى|
منشأ سلول های زایای بدوی 

اگــر چه زمــان و محل دقیق منشــأ گرفتن ســلول های زایای بــدوی در 
انســان شــناخته شــده نیســت، اما ردیابــی ســلول ها و دیگر آزمایشــات 
صــورت گرفتــه در موش ها نشــان داده اند که ســلول های زایــای بدوی 
از اپــی بالســت (یکی از الیه هــای مراحل بالســتودرم دو الیه ای و ســه 
الیــه ای؛ در فصل هــای ۲ و ۳ توضیــح داده می شــود) به وجــود آمده اند. 
در طــول گاستروالســیون، ایــن ســلول ها از بخــش دمی شــیار اولیه به 
ســمت ناحیه خــارج رویانی مهاجــرت می کنند. این ســلول ها در موش ها 
هماننــد انســان ها، از این ناحیه به دیواره ی لوله گوارش و ســپس از طریق 
 (Gonadal ridges) مزانتــر لولــه گوارش بــه درون  ســتیغ های گنــادی

مهاجرت می کنند. 
در مهاجرت ســلول های زایــای بدوی به گنادهــای در حال تکامل، 
فرآیندهایی مشابه با فرآیندهای صورت گرفته در طی مهاجرت سلول های 
ستیغ عصبی (فصل ۴ را ببینید)، فرآیندهای عصبی (فصل ۹ و ۱۰) و تکامل 

عروق خونی و لنفی (فصل ۳) نقش دارند. این فرآیندها شــامل برنامه ریزی 
ذاتی حرکتی دخیل در دینامیک اسکلت ســلولی (به پای کاذب موجود در 
یکی از سلول های زایای بدوی شکل ۱ توجه کنید)، بستر چسبناک (مانند 
تناسین C، اینتگرین β2 و المینین؛ به نظر می رسد که تمام این اجزا جهت 
مهاجرت PGC مورد نیاز می باشــند) و ســیگنال های جاذبه و دافعه خارج 

سلولی می باشند. 
همان طور که در فصل ۱۰ توضیح داده شــده است، کموکین ها (یک 
نوع از ســیتوکین ها) و گیرنده های آن ها، مهاجرت ســلول های پیش ساز 
سمپاتیکی را هدایت می کنند. به طور مشابه، کموکین ها از طریق فعالیت به 
عنوان  ســیگنال های کموتروپیک (chemotropic signals)، نقش های 
مهمــی را در مهاجرت ســلول های زایای بدوی ایفا کــرده (به عبارتی دیگر 
ســیگنال های جاذبه ی تولید شده توسط گنادهای در حال تکامل) و نحوه 
قرار گیری سلول های زایای بدوی را تنظیم می کنند. از این قبیل کموکاین ها 
می توان به لیگاند Sdf1 (فاکتور مشــتق شده از سلول استرومایی-۱، این 
فاکتور Cxcl12 نیز نامیده می شود) و گیرنده آن به نام Cxcr4 اشاره کرد. 

در کلینیک|
تشکیل تراتوما

تراتوماها (Teratomas)، تومورهای بافتی مشتق شده از هر سه الیه زایا 
هســتند که می توانند در داخل گنادها و یا در خارج گنادها به وجود آیند. 
منشأ این تومورها از سلول های زایای بدوی می باشد. تراتوم های خاجی-

دنبالچه ای شــایع ترین تومور در نوزادان تازه متولد شده بود و میزان بروز 
 D ۱-۱ آن یــک مورد در هر ۲۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ تولد می باشــد (شــکل
و E). میزان بــروز تراتوما در نوزادان جنس مونث در مقایســه با نوزادان 
جنس مذکر چهار برابر بیشــتر بوده و ســه درصــد از کل بدخیمی های 

دوران کودکی را تشــکیل می دهند. تومورهای گنادها معموًال بعد از آغاز 
بلوغ تشخیص داده می شوند. هم تراتوم های تخمدانی و هم تراتوم های 
 (Pluripotent) بیضــه ای می تواننــد ایجاد شــوند. پراســتعداد بــودن
تراتوم هــا (توانایی ایجاد تعــداد فراوانی از انواع مختلف ســلولی؛ نباید با 
تمام استعدادی (Totipotency) که توانایی ایجاد همه رده های سلولی 
است، اشتباه شــود) را می توان با این واقعیت نشان داد که آن ها توانایی 
ایجاد ســاختارهای آناتومیکی نهایی متنوعی مانند مــو، دندان ها، غده 

هیپوفیز و حتی ایجاد یک چشم کامل را دارند.
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مهاجرت سلول های PGC به سمت گنادهای در حال تکامل در رویان های 
موش یا گورخرماهی فاقد لیگاند sdf1 یا گیرنده ی آن مختل می شــود. به 
عالوه، لیگاند sdf1 به عنوان فاکتور بقا برای سلول های زایای بدوی عمل 
می کند. عــالوه بر این، فاکتورهای دخیل در مهاجرت مالنوســیت ها (در 
فصل ۴ توضیح داده شده اند)، در مهاجرت سلول های PGC نیز نقش ایفا 
می کنند. این فاکتورها شامل فاکتور Steel (فاکتور سلول بنیادی نیز نامیده 

می شود)، لیگاند c-kit و گیرنده ی آن می باشند.

تنظیم مولکولی تکامل PGCها 

تکامل ســلول های رده ی زایا مســتلزم فعال شدن پی در پی ژن هایی است 
کــه القا، تکثیر، بقا، مهاجرت و تمایز اولیــه ی PGCها را کنترل می کنند. 
مدل های حیوانی جهت درک این وقایع بســیار مفید می باشند. این مدل ها 
مورد استفاده قرار می گیرند تا نشان دهند که عملکردهای بسیاری از ژن های 
کنترل کننده ی تکامل PGCها در موجودات زنده مختلف حفظ شده اند. با 
این وجود، به نظر می  رســد که مکانیسم های ایجاد کننده ی وقایع ابتدایی 
تشــکیل سلول های PGCها پســتانداران در مقایسه با موجودات پست تر، 

متفاوت می باشد. 
در برخــی از موجودات مــدل از قبیل مگس میوه، کــرم و قورباغه، 
ژن های اثرگذار مــادری (maternal effect genes) (در فصل ۵ توضیح 
داده شده است) جهت شــروع تشکیل سلول رده ی زایا ضروری می باشند. 
فعال شــدن این ژن های اثرگذار مادری، جداســازی و انتقال پالسم سلول 
زایا (germ plasm) (سیتوپالســم حاوی تعیین کننده ها یا شاخص های 
رده ی زایا) به ناحیه ای معین در سلول زیگوت را کنترل می کند؛ به نحوی که 
این سیتوپالســم در طول تسهیم وارد یک گروه سلولی منحصر (که پیش 

سازهای سلول های زایا را به وجود می آورند) می شود. 
ژن vasa در دروسوفیال به همین شیوه جداسازی و تفکیک می شود. 
رونوشــت های ژن vasa در همه بخش های سیتوپالســم اووســیت بیان 
می شوند، ولی پروتئین vasa به طور خاص در پالسم سلول زایا تجمع می یابد. 
 dead از خانــواده ی ژن های RNA یک پروتئین متصل شــونده به vasa
box می باشــد و نقش احتمالی آن، اتصال بــه mRNA دخیل در تعیین 
ســلول های رده ی زایا مانند oskar،nanos و کنترل شروع روند ترجمه ی 
آن ها می باشد. ارتولوگ های ژن vasa در مهره داران وجود دارد و در برخی از 
مهره داران، پروتئین vasa در هنگام تشکیل پیش سازهای سلول های زایا، 
در این ســلول ها بیان می شوند (با این وجود در موش ها، vasa بعد از تمایز 

سلول های زایا و ساکن شدن آن ها در گنادها بیان می شود).
برخــالف موجودات پســت تر، که در آن ها ســلول های زایا معموًال به 
واسطه ی به ارث رسیدن محصوالت ژن های مادری اختصاصی می شوند، 
در موش و احتماًال در انســان ها نیز ســلول های رده ی زایا القا می شوند. به 
نظر می رسد که تمام سلول های موروال پستانداران توانایی تشکیل سلول های 
 ابتدا به توده سلولی داخلی 

ً
زایای پراستعدادی را دارند، اما توانایی آن ها سریعا

و سپس به اپی بالست محدود می شود. بنابراین، در پستانداران شروع تکامل 
رده ی زایا مســتلزم فعال شدن ژن هایی است که توانایی پراستعدادی بودن 
را در ســلول های پیش ساز رده ی زایا حفظ می کنند. یکی از این ژن ها، یک 
 Oct4، Pou5f1) را رمزگذاری می کند Pou فاکتور رونویسی دارای دومین
نیز نامیده می شود؛ فاکتور های رونویسی در فصل ۵ توضیح داده شده اند). 
فعالیت این فاکتور رونویسی ابتدا در همه سلول های موروال دیده می شود، اما 
فقط در توده ی سلولی داخلی دیده می شود. بیان این فاکتور سپس محدود 

به اپی بالست شده و سرانجام فقط در خود سلول های زایا بیان می گردد. 

تکامــل بیشــتر رده ی زایــا نیازمنــد ســیگنال های القا کننــده از 
تروفوبالســت می باشــد (فرآیند القا در فصل ۵ توضیح داده شده است). 
یکی از این سیگنال ها به وســیله ی پروتئین های مورفوژنتیک استخوان 
(Bmps) ایجاد می گردد. در رویان های موش کایمری (کایمرهای تزریقی 
موش ها، در فصل ۵ توضیح داده شــده اند) فقــدان Bmp-4 به ویژه در 
تروفوبالســت باعث می شود که سلول های زایای بدوی و نیز آالنتوئیس 
(یک غشــای خارج رویانی) تشکیل نشوند. Bmp-4 بیان دو ژن ویژه ی 
رده ی زایــا به نام های Stella و fragilis را در موش ها القا می کند. با این 
وجود نقش دقیق این ژن ها تکامل سلول های PGC شناخته نشده است، 
 PGC زیــرا غیرفعال کردن این ژن ها بر اختصاصی شــدن ســلول های
تأثیر نمی گذارد. در مقابل دو ژن دیگر شناسایی شده اند که در موش های 
دارای جهش در مســیر پیام رسانی Bmp وجود ندارند، و غیرفعال کردن 
 Blimp1 ها می شود. یکی از این ژن ها، ژنPGC آن ها منجر به فقدان
(B-lymphocyte-induced maturation protein 1) است که در 
طول تکامل سیستم ایمنی، تنظیم کننده ی اصلی تمایز پالسماسل ها از 
سلول های لنفوسیت B می باشد. ژن دیگر Prdm14 می باشد که نقش 
آن در مقایســه با Blimp1 کم تر شناخته شده است. هر دوی این ژن ها 

برای تمایز PGCها ضروری می باشند. 
تکثیر و بقا PGCها مستلزم بیان فاکتورهای تروفیک (فاکتور هایی 
که رشد و بقای ســلول ها را افزایش می دهند) در PGCها یا سلول های 
 PGC مرتبط با آن ها می باشد. یک فاکتور تروفیک که توسط سلول های
بیان می شــود و برای بقــای اولیه و تکثیر آن ها ضروری می باشــد، یک 
پروتئین متصل شــونده به RNA به نام tiar می باشــد. یکی دیگر از این 
فاکتورها nanos3 بــوده که ارتولوگ ژن nanos موجود در دروســوفیال 
می باشد. به نظر می رسد که بسیاری از فاکتورهای تروفیک دیگر جهت بقا 
و تکثیر ســلول های زایای بدوی در طول مسیر مهاجرتی خود از کیسه ی 
زرده به ســمت لوله گوارش و مزانتر پشتی و سپس به سمت دیواره پشتی 
بدن ضروری می باشــند. این فاکتورها که توسط بافت های قرار گرفته در 
مسیر مهاجرت PGCها بیان می شوند، شامل چندین فاکتور مانند لیگاند 
C-Kit (فاکتور ســلول بنیــادی یا فاکتــور Steel) و اعضایی از خانواده 
سیتوکین ها به نام اینترلوکین/LIF (سیتوکین یک پروتئین تنظیمی آزاد 
شده توسط سلول های سیستم ایمنی بوده که به عنوان یک واسطه بین 

سلولی در طی فرآیند ایجاد پاسخ ایمنی عمل می کند) می باشند.
بررســی موش هــای دارای جهــش در C-Kit و Steel نشــان 
می دهــد که این مســیر پیام رســانی آپوپتوز PGCهــا در طول مهاجرت 
آن هــا را ســرکوب می کند. ایــن یافته، علــت منحرف شــدن PGCها 
از مســیر مهاجرتــی طبیعی خود و قــرار گرفتن آن ها به طــور معمول در 
مکان های خارج گنادی (البته نه همیشه، مبحث باال درباره ی دژنراسیون 

تراتوم های خارج گنادی را مشاهده کنید) را توضیح می دهد. 
هنگامی که PGCها به گنادهای در حال تکامل می رسند، ژن های 
متعددی جهت تنظیم تمایز نهایی ســلول های رده ی زایا باید بیان شوند. 
اندکی پس از ورود PGCها به ســتیغ تناســلی (پس از ورود ســلول های 
 {gonocytes} زایای بدوی به ســتیغ، این سلول ها معموًال گونوســیت
نامیده می شوند)، سه ژن جدید ویژه ی سلول های زایا بیان می شوند. این 
ژن ها عبارتنــد از: mVh (murine vasa homolog)؛ ژن vasa {در 
باال توضیح داده شــد}، Gcna1 (germ cell nuclear antigen 1) و 
Gcl1 (germ cell-less). Gcl1 در دروســوفیال اندکی پس از تشکیل 
رده ی زایا بیان می شود و علت نام گذاری آن این است که در صورت جهش 

و غیرفعال شدن این ژن، رده ی زایا از بین می رود.
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شــکل ۱-۱. منشأ گرفتن ســلول های زایای بدوی از کیسه ی زرده و مهاجرت آن ها در طول تکامل طبیعی، و تشــکیل تراتوم ها. A، سلول های زایای بدوی 
(PGCs) در طول هفته های چهارم تا ششم تکامل، در الیه ی اندودرمی سمت دمی کیسه ی زرده قرار دارند. B و C، PGCها سپس به دیواره ی خلفی بدن 
مهاجرت می کنند. ستاره ها نشان دهنده ی سه پای کاذب می باشند که متعلق به یک سلول PGC در حال مهاجرت هستند. E و D، نوزادان دارای تراتوم های 
خارجی-دنبالچه ای بزرگ،F، بین هفته های ششــم و دوازدهم، PGCها تشــکیل ستیغ های تناسلی را در دیواره ی خلفی بدن تحریک می کنند. سلول های 
پشتیبان سوماتیک تمایز پیدا می کنند و PGCها را احاطه می کنند. در جنس مؤنث، سلول های پشتیبان سوماتیک به سلول های فولیکولی تخمدان تبدیل 
می شوند؛ در جنس مذکر، سلول های پشتیبان سوماتیک به صورت طناب های بیضه ای سازمان دهی شده و در نهایت به سلول های سرتولی لوله های سمنی 

فروس تبدیل می شوند.
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گامتوژنز

زمان بندی گامتوژنز در جنس مؤنث و مذکر 
متفاوت می باشد

داخل  در   PGC سلول های مذکر،  و  مؤنث  جنس  دو  هر  در 
گنادها متحمل تقسیمات میتوزی بیش تر قرار می گیرند و سپس 
گامتوژنز را آغاز می کنند. گامتوژنز فرآیندی  است که PGCها 
را به گامت های بالغ زن و مرد (به ترتیب اووسیت های نهایی و 
اسپرماتوزوآها) تبدیل می کند. با این وجود زمان بندی این فرآیندها 
در دو جنس متفاوت می باشد (نمودار زمانی مربوط به این فصل 
  گونوسیت 

ً
معموال (که  مذکر، PGCها  جنس  در  ببینید).  را 

تکامل  ششم  هفته ی  از  می شوند)  نامیده    {gonocytes}
جنینی تا زمان بلوغ غیرفعال باقی می مانند. در هنگام بلوغ، 
لوله های سمنی فروس بالغ شده و PGCها به  اسپرماتوگونی ها 
تمایز پیدا می کنند. موج های متوالی اسپرماتوگونی ها متحمل 
میوز می شوند (فرآیندی که به وسیله ی آن تعداد کروموزوم ها در 
سلول های جنسی نصف می شود؛ در این فصل ذکر شده است) 
و به اسپرماتوزوآها بلوغ پیدا می کنند. اسپرماتوزوآها به طور مداوم 

از زمان بلوغ تا هنگام مرگ تولید می شوند. 
نیز  آن ها  (که  PGCها  مؤنث،  جنس  در  مقابل،  در 
معموًال گونوسیت ها نامیده می شوند) پس از اینکه به وسیله  ی 
سلول های پشتیبان سوماتیک احاطه شدند، متحمل تعدادی 
به  سپس  سلول ها  این  می گیرند.  قرار  بیش تر  میتوزی  تقسیم 

اووگونی ها تمایز پیدا می کنند. تا ماه پنجم تکامل جنینی، تمام 
اولیه  اووسیت های  آن  از  پس  و  کرده  آغاز  را  میوز  اووگونی ها 
(primary oocytes) نامیده می شوند. با این وجود در طول 
یک  وارد  جنسی  سلول های  همه ی  میوز،  اولیه ی   مرحله ی 
حالت غیرفعال شده و به عنوان اووسیت های اولیه تا زمان بلوغ 
جنسی در حالت توقف میوزی باقی می مانند. با آغاز بلوغ، در هر 
ماه تعداد اندکی از فولیکول های  تخمدانی در پاسخ به افزایش 
ناگهانی هورمون های گنادوتروپیک مترشحه از هیپوفیز، تکامل 
خود را از سر می گیرند، اما معموًال فقط یکی از اووسیت های 
اولیه به اووسیت  ثانویه (secondary oocyte) بلوغ پیدا کرده 
و تخمک گذاری می کند. این اووسیت وارد مرحله ی ثانویه ای 
از توقف میوزی شده و تا زمانی که بارور نشود، میوز را کامل 
 
ً
نمی کند. این چرخه ی ماهانه تا زمان شروع یائسگی (که تقریبا
فرآیند  می کند.  پیدا  ادامه  می دهد)  روی  سالگی   ۵۰ سن  در 
اسپرماتوژنز  و  اووژنز  ترتیب  به  (که  مردان  و  زنان  در  گامتوژنز 

نامیده می شود) با جزئیات در این فصل ذکر شده است. 

میوز، تعداد کروموزوم ها و رشته های DNA را 
در سلول های جنسی نصف می کند

اگرچه زمان بندی میوز در جنس مؤنث و مذکر بسیار متفاوت 
است، اما وقایع کروموزومی اصلی این فرآیند در هر دو جنس 
مشابه می باشد (شکل ۲-۱). سلول های PGC شبیه همه ی 
حاوی  غیرزایا)  (سلول های  طبیعی  سوماتیک  سلول های 

در آزمایشگاه تحقیقاتى|
چرا زمان بندی گامتوژنز در افراد مذکر و مؤنث 

متفاوت می باشد؟

آزمایشــات صورت گرفته در رویان های موش، علت تفاوت در زمان بندی 
گامتوژنز در افراد مذکر و مؤنث را مشخص کرده است. اندکی پس از ورود 
PGCها به داخل ســتیغ تناســلی، این سلول ها مهاجرت خود را متوقف 
کــرده و ۲ یا ۳ بار دیگر تقســیم میتوزی را انجام داده و ســپس وارد یک 
مرحلــه ی پیش میوزی می شــوند، که در طی آن بیــان ژن های میوزی 
افزایش می یابد. در ستیغ تناسلی جنس مذکر، سلول های زایا سپس این 
فرآیند را به صورت معکوس انجام داده و متوقف می شوند؛ در حالی که در 
ستیغ تناسلی جنس مؤنث، ســلول ها به عنوان اووسیت اولیه وارد پروفاز 
میوز شــده و تا مرحله دیپلوتن پروفاز میوز پیشروی کرده و سپس متوقف 
می شوند. اگر PGCهای جنس نر (XY) به رویان مؤنث (XX) پیوند زده 
شــوند، PGCهای جنس مذکر، مسیر شرح داده شده برای PGCهای 
عادی جنس مونث را دنبال می کنند. به عالوه، در رویان های جنس نر و 
ماده، PGC هایی که به گنادها نرسیده اند (صرف نظر از ژنوتیپ خود)، نیز 

به عنوان اووسیت، میوز را پیش می برند. 
این نتایج نشان می دهد که تمام سلول های زایا، صرف نظر از ساختار 
کروموزومی خود، جهت تکامل به عنوان اووسیت برنامه ریزی شده اند و به 

نظر می رسد که زمان بندی ورود به تقسیم میوز، به جای اینکه یک ویژگی 
القایی باشــد، به صورت غیرارادی تحت کنترل خود ســلول می باشد. در 
 نشــان داده شده است که Tet1 (عضوی از 

ً
حمایت از این فرضیه، اخیرا

خانواده ی پروتئین های Tet) جهت فعال شدن تقسیم میوز در موش های 
جنس مؤنث ضروری می باشــد. اگرچه نحوه ی عملکرد Tet1 مشخص 
نیست، اما پروتئین های Tet نقش مهمی را در حذف کردن نشان های اپی 
ژنتیک DNA ایفا می کنند (این امر در تکامل PGCها ضروری می باشد؛ 

در فصل ۲ توضیح داده شده است).
در جنس مذکر، ســتیغ تناسلی از ورود این سلول ها به تقسیم میوز 
قبل از تولد جلوگیری می کند. آزمایشات نشان می دهند که در جنس مذکر 
یک  مهار کننده ی میــوز (male meiosis inhibitor) وجود دارد که به 
عنوان یک فاکتور پیام رســان قابل انتشار عمل کرده و توسط سلول های 
ســرتولی تولید می شــود. این فاکتور احتمــاًال پروتئین پروســتاگالندین 
D2 و پروتئین رمزگذاری شــده توســط ژن Td1 می باشد (این ژن نشان 
از نظــر توالی، هومولوگ پروتئین های ضدمیکروبی به نام بتا-دفنســین 
می باشد؛ پروستاگالندین ها از اسیدهای چرب سنتز شده و عملکردهای 
فیزیولوژیکی متعدد از قبیل فشار خون، انقباض عضالت صاف و التهاب 

را تعدیل می کنند.
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بیست و سه جفت یا چهل و شش عدد کروموزوم می باشند. یک 
کروموزوم از هر جفت کروموزوم، از گامت پدری و کروموزوم دیگر 
از گامت مادری منشأ می گیرد. این کروموزوم ها حاوی دئوکسی 
ریبونوکلئیک اسید (DNA) هستند که اطالعات مورد نیاز برای 
تکامل و عملکرد موجود را رمزگذاری می کنند. از مجموع کل 
چهل و شش کروموزوم، بیست و دو جفت کروموزوم همولوگ که 
 (autosomes) مشابه و منطبق هستند،  کروموزوم های اتوزوم
نامیده می شوند. دو کروموزوم باقیمانده،  کروموزوم های جنسی 
(sex chromosomes) نامیده می شوند، زیرا جنسیت افراد را 

تعیین می کنند. دو نوع کروموزوم جنسی به نام های X و Y وجود 
 Y کروموزوم یک  و   X کروموزوم یک  که دارای  دارند. افرادی 
می باشند (XY)، از نظر ژنتیکی مذکر هستند؛ در حالی که افراد 
دارای دو کروموزوم X (XX)، از لحاظ ژنتیکی مؤنث می باشند. 
با این وجود، یکی از کروموزوم های موجود در ژنوم جنس مؤنث، 
به طور تصادفی غیرفعال می شود. در نتیجه در هر سلول  فقط 
یک کروموزوم X فعال باقی می ماند (غیرفعال شدن کروموزوم 
تعیین  مکانیسم های  است؛  شده  داده  توضیح  فصل ۲  در   X
کننده ی جنسیت به طور کامل در فصل ۶ توضیح داده شده اند).

شکل ۲-۱. انواع تقسیم سلولی. A، میتوز. B، میوز، جهت مطالعه ی مراحل، جدول ۱-۱ را ببینید.
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پلوئیدی  می باشند،  کننده  گیج  اغلب  که  اصطالحی  دو 
(ploidy) یک سلول و عدد N (N number) سلول می باشند. 
قرار  هسته  در  که  کروموزوم  هر  نسخه های  تعداد  به  پلوئیدی 
تعداد  به  اشاره   N عدد  درحالی که  می کند.  اشاره  گرفته اند، 
نسخه های هر مولکول DNA دو رشته ای منحصر به فرد دارد 
مختلف  مراحل  در  کروموزوم  هر  گرفته اند.  قرار  هسته  در  که 
میوزی)،  چرخه  چه  و  میتوزی  چرخه ی  (چه  سلولی  چرخه ی 
حاوی یک یا دو مولکول DNA می باشد، بنابراین پلوئیدی و عدد 
 PGC یک سلول همیشه با هم منطبق نمی باشند. سلول های N
و سوماتیک دارای دو نسخه از همه ی کروموزوم ها می باشند، به 
همین دلیل دیپلوئید نامیده می شوند. در مقابل گامت های بالغ 
فقط یک نسخه از هر کروموزوم دارند و بنابراین هاپلوئید نامیده 
می شوند. گامت های هاپلوئید که حاوی یک مولکول DNA در 
 گفته می شوند که 1N هستند. 

ً
هر کروموزوم می باشند، اصطالحا

نیز  دیپلوئید  سلول های  سلولی،  چرخه ی  مراحل  از  بعضی  در 
دارای یک مولکول DNA در هر کروموزوم می باشند، و بنابراین 
2N نامیده می شوند. با این وجود در طول مراحل اولیه میوز یا 
مولکول  دو  دارای  دیپلوئید،  سلول  یک  کروموزوم  هر  میتوز، 

DNA می باشد، در نتیجه سلول  4N می باشد.
میوز یک فرآیند تخصص یافته ی تقسیم سلولی است که 
فقط در رده ی سلول های زایا روی می دهد. شکل ۲-۱ میتوز 
(A) را با میوز (B) مقایسه می کند. در میتوز (تقسیم سلولی 
طبیعی)، یک سلول دیپلوئید 2N، DNA خود را دو برابر می کند 
(به دیپلوئید 4N تبدیل می شود) و فقط یک بار تقسیم پیدا کرده و 
دو سلول دختری هاپلوئید 2N را به وجود می آورد. در طی میوز، 
یک سلول زایای دیپلوئید، DNA خود را همانند سازی کرده (به 
سلول  دیپلوئید 4N تبدیل می شود) و متحمل دو تقسیم سلولی 
و هسته ای متوالی می گردد (این دو تقسیم از لحاظ کیفی با 
هم متفاوت می باشند) و در نهایت چهار سلول دختری هاپلوئید 
1N را به وجود می آورد. در جنس مذکر، تقسیمات سلولی میوز 
یکسان بوده و چهار اسپرماتوزوآی یکسان را به وجود می آورد. با 
این وجود در جنس مؤنث، تقسیمات سلولی میوزی به طور قابل 
توجهی غیر متعادل بوده و یک اووسیت نهایی بزرگ و هاپلوئید 
و سه  جسم قطبی (polar bodies) هاپلوئید، فاقد عملکرد و 

کوچک به وجود می آید.

اولین تقسیم میوز: همانندسازی DNA و نوترکیبی سبب 
ایجاد دو سلول دختری هاپلوئید و 2N می شود

مراحل میوز در شکل B ۲-۱ به تصویر کشیده شده است و در 
جدول ۱-۱ خالصه شده است. همانند میتوز، مرحله ی اولیه 
در میوز، همانندسازی هر مولکول DNA موجود در کروموزوم 
می باشد. بنابراین سلول دیپلوئید از 2N به 4N تبدیل می شود. 

این رویداد، شروع گامتوژنز را نشان می دهد. در جنس مؤنث، 
در  و  می شود  نامیده  اولیه  یک  اووسیت  اکنون  اووگونیوم، 
اولیه  یک  اسپرماتوسیت  اکنون  اسپرماتوگونیوم  مذکر  جنس 
(primary spermatocyte) نامیده می شود (شکل ۱-۳). 
هنگامی که DNA همانندسازی می کند، هر کروموزوم شامل 
در  که  است   (chromatids) یا  کروماتید  موازی  رشته ی  دو 
متصل  هم  به   (centromere) نام  سانترومر  به  ساختاری 
منفرد   DNA مولکول  یک  حاوی  کروماتید  هر  می شوند. 
می باشد (که این مولکول DNA، خود دو رشته ای می باشد؛ 
تشکیل  کروماتیدی  رشته ی  دو  با  را  رشته ای  دو   DNA

دهنده ی هر کروموزوم اشتباه نگیرید). 
می شود،  نامیده   (prophase) که  پروفاز  بعد  مرحله ی  در 
را  رشته ای  دو  متراکم  ساختارهای  و  شده  فشرده  کروموزوم ها 
یک  وسیله ی  به  کروماتید  دو  دیگر  عبارتی  می آورند (به  وجود  به 
سانترومر به هم متصل می شوند). در طول مراحل بعدی پروفاز، 
کروموزوم  جفت  هر  رشته ای  دو  کروموزوم های  سانترومرهای 
همولوگ، به هم متصل شده و یک ساختار مشترک به نام  کیاسما 
(chiasma) را به وجود می آورند (کیاسما شامل چهار کروماتید، 
جفت  به  کیاسما  تشکیل  می باشد).  کروموزوم   دو  و  سانترومر  دو 
 DNA بزرگ قطعات  که  می دهد  اجازه  همولوگ  کروموزوم های 
را در طی فرآیندی به نام  کراسینگ اوور (crossing over) بین 
خود مبادله کنند.  نوترکیبی (recombination) مواد ژنتیکی که بر 
 تصادفی 

ً
روی کروموزوم های مادری و پدری صورت می گیرد، عمدتا

حال  در  گامت های  ژنتیکی  تنوع  فرآیند  این  نتیجه  در  می باشد؛ 
اووسیت  شد،  ذکر   

ً
قبال همان طور که  می دهد.  افزایش  را  تکامل 

اولیه در طول پروفاز میوز I وارد یک مرحله ی توقف میوزی می شود.
در طول  متافاز (metaphase)، ساختارهای چهار رشته ای 
کیاسما بر روی استوای دستگاه دوکی سازمان دهی می شوند. 
دستگاه دوکی تشکیل شده در میوز مشابه دستگاه دوکی است که 
در طول میتوز به وجود می آید. در طول  آنافاز (anaphase)، یک 
کروموزوم دو رشته ای از هر جفت کروموزوم همولوگ، به یکی از 
دو سلول  دختری منتقل می شود. در طول اولین تقسیم میوز، 
سانترومرهای کروموزوم ها همانندسازی نمی کنند؛ بنابراین دو 
کروماتید هر کروموزوم با هم باقی می مانند. در نتیجه هسته های 
 DNA 2 می باشند؛ محتویN دختری حاصل، هاپلوئیدی ولی
تعداد  ولی  می باشد  خود  والد  زایای  سلول های  مشابه  آن ها 
هسته های  تشکیل  از  پس  می باشد.  نصف  آن ها  کروموزوم 
(متحمل  سیتوکینز  می شود  تقسیم  سلول  خود  دختری، 
{cytokinesis} می گردد). اولین تقسیم میوز، در جنس مذکر 
دو  اسپرماتوسیت ثانویه (secondary spermatocytes) و در 
جنس مؤنث یک  اووسیت ثانویه (secondary oocyte) و یک 

جسم قطبی اولیه را به وجود می آورد (شکل ۱-۳). 
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جدول ۱-۱.       وقایعی در طول تقسیمات سلولی میتوز و میوز سلول های زایا روی می دهد.

وضعیت ژنوم اسم سلول وقایع مرحله 

بین  اســتراحت  مرحله ی 
 اووگونیوممتابولیسم سلولی طبیعی روی می دهد.تقسیمات سلولی میتوزی 

دیپلوئید، N2 اسپرماتوگونیوم 

میتوز 

همانندســازی DNA ســبب ایجــاد کروموزوم هــای دو مرحله ی آماده سازی 
رشته ای می شود. 

 اووگونیوم 
دیپلوئید، N4 اسپرماتوگونیوم

کروموزوم های دو رشته ای متراکم و فشرده می شوند. پروفاز 

کروموزوم ها در امتداد اســتوای ســلول آرایــش می یابند؛ متافاز 
سانترومرها همانندسازی می کنند. 

آنافاز و تلوفاز 
هر کروموزوم دو رشته ای به دو کروموزوم تک رشته تقسیم 
می شود، و هر کدام از آن ها به یک هسته ی سلول دختری 

منتقل می شوند. 

 اووگونیوم سلول تقسیم می شود.سیتوکینز 
دیپلوئید، N2 اسپرماتوگونیوم

I میوز

همانندســازی DNA ســبب ایجــاد کروموزوم هــای دو مرحله ی آماده سازی 
رشته ای می شود.

 اووسیت اولیه 
دیپلوئید، N4 اسپرماتوسیت اولیه 

پروفاز

کروموزوم هــای دو رشــته ای متراکــم می شــوند؛ جفــت 
کروموزوم هــای هومولــوگ در محل ســانترومرها به هم 
متصل شده و کیاسمای چهار قسمتی را به وجود می آورند؛ 

نوترکیبی به وسیله ی کراسینگ اور روی می دهد. 

کروموزوم ها در امتداد اســتوای ســلول آرایــش می یابند؛ متافاز 
سانترومرها همانندسازی نمی کنند. 

یک کروموزوم دو رشته ای از هر جفت کروموزوم، به یکی از آنافاز و تلوفاز 
سلول های دختری منتقل می شود. 

سلول تقسیم می شود. سیتوکینز 
 یــک اووســیت ثانویه و 

اولین جسم قطبی 
 دو اسپرماتوسیت ثانویه 

 N2 هاپلوئید

II میوز

همانندســازی DNA در طول دومین تقســیم میوز روی پروفاز 
نمی دهد؛ کروموزوم های دورشته ای متراکم می شوند. 

کروموزوم ها در امتداد اســتوای ســلول آرایــش می یابند؛ متافاز 
سانترومرها همانندسازی می کنند. 

آنافاز و تلوفاز
هر کروموزوم به دو کروموزوم تک  رشته ای تقسیم می شود 
که هر کدام از آن ها به هسته ی یکی از سلول های دختری 

منتقل می شود. 

سلول تقسیم می شود سیتوکینز 
 یک اووسیت نهایی و سه 

جسم قطبی 
 چهاراسپرماتید 

N1 ،هاپلوئید
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 فصل ١     گامتوژنز، لقاح و هفته ی اول
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دومین تقسیم میوز: کروموزوم های دو رشته ای 
تقسیم می شوند و چهار سلول دختری هاپلوئید 

و 1N به وجود می آید 
روی   DNA همانندسازی  میوز،  تقسیم  دومین  طول  در 
نمی دهد. بیست و سه کروموزوم دو رشته ای در طول پروفاز 
میوز II متراکم شده و در طول متافاز میوز II ردیف می شوند. 
سانترومرهای کروموزومی سپس همانندسازی می کنند و در 
تک  کروموزوم  دو  به  رشته ای  دو  کروموزوم های  آنافاز  طول 
رشته ای  تک  کروموزوم  هر  که  می شوند،  تقسیم  رشته ای 
مذکر  جنس  در  می شود.  منتقل  دختری  هسته ی  یک  به 
 definitive) نهایی  دو  اسپرماتوسیت  میوز  تقسیم  دومین 
spermatocytes) یا اسپرماتید (spermatids) را به وجود 
می آورد (به عبارتی دیگر هر چهار سلول به وجود آمده از یک 
سلول زایا وارد فرآیند میوز می شوند). در جنس مؤنث دومین 
 نامساوی و غیرمتعادل 

ً
تقسیم میوز همانند میوز نخست، کامال

(definitive oocyte) است و سبب ایجاد یک  اووسیت نهایی
بزرگ و یک جسم قطبی کوچک دیگر می شود. اولین جسم 
قطبی ممکن است به صورت خود به خودی متحمل دومین 
آورد  وجود  به  را  سوم  قطبی  جسم  یک  و  شود  میوز  تقسیم 
بار  برای  اووسیت  مؤنث  جنس  در  ببینید).  را   ۱-۳ (شکل 

دوم، در طول متافاز و قبل از همانندسازی سانترومرها متوقف 
 از سر گرفته می شود.

ً
می شود. میوز پس از لقاح مجددا

اسپرماتوژنز

اکنون که میوز توضیح داده شد، امکان مقایسه ی فرآیندهای 
خاص اسپرماتوژنز و اووژنز وجود دارد. در هنگام بلوغ بیضه ها 
شروع به ترشح میزان زیادی از هورمون استروئیدی  تستوسترون 
(testosterone) می کنند. این هورمون دارای اثرات بسیاری 
می باشد. تستوسترون عالوه بر اینکه ایجاد بسیاری از صفات 
ثانویه جنسی را تحریک می کند، رشد بیضه ها، بلوغ لوله های 

سمنی فروس و شروع اسپرماتوژنز را القا می کند. 
گروهی  به  سرتولی  سلول های  تستوسترون،  تأثیر  تحت 
PGCهای  می کنند.  پیدا  تمایز  سمنی فروس  لوله های  از 
غیرفعال، تکامل خود را از سر می گیرند، چندین بار به وسیله ی 
میتوز تقسیم پیدا می کنند و سپس به اسپرماتوگونی ها تمایز پیدا 
پایه ی  غشای  زیر  در  بالفاصله  اسپرماتوگونی ها  این  می کنند. 
(شکل  می گیرند  قرار  سمنی فروس  لوله ی  احاطه کننده ی 
A ۴-۱).سلول های سرتولی مجاور، به وسیله ی اتصاالت محکم 
(tight junctions) به هم متصل می شوند. این اتصاالت سبب 
ایجاد  سد خونی-بیضه ای (blood-testis barrier) می گردند. 

شکل ۳-۱. بالغ  شدن هسته ی سلول های زایا در طول میوز در جنس مذکر و مؤنث. در جنس مذکر، سلول های زایای بدوی (PGCs) تا هنگام بلوغ غیرفعال باقی 
می مانند. این سلول ها در حین بلوغ به اسپرماتوگونی ها تمایز پیداکرده و میتوز را آغاز می کنند. در سراسر دوران بزرگسالی، اسپرماتوگونی ها، اسپرماتوسیت های 
اولیه را تولید می کنند. اسپرماتوسیت ها متحمل میوز و اسپرماتوژنز می شوند. هر اسپرماتوسیت اولیه تقسیم پیدا می کند و دو اسپرماتوسیت ثانویه را به وجود 
می آورد. هر کدام از این اسپرماتوسیت های ثانویه، یک اسپرماتوزوآ را به وجود می آورد. بنابراین هر اسپرماتوسیت اولیه، چهار گامت عملکردی را به وجود خواهد 
آورد. در جنس مؤنث، PCG ها به اووگونی ها تمایز پیدا می کنند. اووگونی ها متحمل میتوز شده و سپس میوز را در طول زندگی جنینی به عنوان اووسیت های 
اولیه آغاز می کنند. اووسیت های اولیه در پروفاز I متوقف باقی می مانند و در طول چرخه ی قاعدگی میوز خود را از سر می گیرند. هر اووسیت اولیه قابلیت تولید 
یک اووسیت ثانویه و اولین جسم قطبی را دارد. عالوه بر این، هر اووسیت ثانویه توانایی ایجاد یک اووسیت  نهایی و یک جسم قطبی دیگر را دارد. اولین جسم 

قطبی نیز توانایی ایجاد دو جسم قطبی را دارد. بنابراین هر اووسیت اولیه، توانایی ایجاد یک گامت عملکردی و سه جسم قطبی را دارد.
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در طول اسپرماتوژنز سلول های زایای جنس مذکر 
در مجرای لوله ی سمنی فروس جابه جا می شوند

از  می گیرند،  قرار  اسپرماتوژنز  فرآیند  متحمل  که  سلول هایی 
سلول ها  این  می آیند.  وجود  به  اسپرماتوگونی ها  میتوز  تقسیم 
از  سرتولی،  سلول های  بین  در  تدریج  به  اسپرماتوژنز  حین  در 
سمت قاعده به سمت مجرای اپی تلیوم سمنی فروس جابه جا 
مرحله ی  این  طول  در  ببینید).  را   ۱-۴  A (شکل  می شوند 
مهاجرت، اسپرماتوسیت های اولیه بدون ایجاد اختالل در هر 
دو اسپرماتوسیت  و در ابتدا  می کنند  دو تقسیم میوزی، عبور 
ثانویه و سپس چهار اسپرماتید را به وجود می آورند. اسپرماتیدها 
متحمل تغییرات قابل توجهی می گردند و هنگامی که مهاجرت 
خود را به سمت مجرای اپی تلیوم کامل می کنند، به اسپرم های 
بالغ تبدیل می شوند. این فرآیند تمایز سلول  اسپرم،  اسپرمیوژنز 

(spermiogenesis) نامیده می شود.

سلول های سرتولی در اسپرمیوژنز نیز نقش دارند 
می کنند.  شرکت  گامت ها  تمایز  در   

ً
کامال سرتولی  سلول های 

توسط اسپرماتیدها  و  بلوغ  حال  در  اسپرماتوسیت های 
اتصاالت بین سلولی (مشابه با اتصاالت یافت شده در اپی تلیوم ها)

و زوائد سلولی منحصربه فردی به نام  کمپلکس های  توبولوبولبار 
(tubulobulbar complexes) به سلول های سرتولی مجاور 
متصل می شوند. کمپلکس های توبولوبولبار از اسپرماتوسیت ها 
و اسپرماتیدها به سمت سلول های سرتولی امتداد می یابند و به 
نظر می رسد که مکانیسمی را ایجاد می کنند که سیتوپالسم 
اضافی را به سلول های سرتولی منتقل می کنند. هنگامی که 
تغییرات  متحمل  اسپرماتیدها  می شود،  حذف  سیتوپالسم 
چشمگیری در شکل و سازمان دهی درونی خود می شوند، که 
آن ها را به اسپرماتوزوآ تبدیل می کند. در نهایت آخرین اتصاالت 
به  اسپرماتوزوآها  و  می رود  بین  از  سرتولی  سلول های  با  آنها 
داخل مجرای لوله  سمنی فروس آزاد می گردند. این مرحله ی 

نهایی،  اسپرم گذاری (spermiation) نامیده می شود.
همان طور که در شکل B و C ۱-۴، نشان داده شده است، 
 (tail) و دم (midpiece) قطعه ی میانی  ،(head) اسپرماتوزوآ از سر
تشکیل شده است. سر حاوی هسته ی متراکم شده بوده که 

عنوان  (به  هیدرولیتیک  آنزیم های  حاوی  رأسی  وزیکول  یک 
کروزین، هیالورونیداز و نورآمینیداز) قسمت فوقانی آن  مثال آ
نامیده   (acrosome) کروزوم  آ که  وزیکول  این  می پوشاند.  را 
می شود، نقش اساسی را در لقاح ایفا می کند. قطعه ی میانی 
حاوی میتوکندری های بزرگ و مارپیچی است که انرژی الزم 
جهت به حرکت در آمدن اسپرم را مهیا می کنند. دم طویل اسپرم 
حاوی میکروتوبول هایی است که بخشی از سیستم به حرکت 

درآورنده ی اسپرماتوزوآ را تشکیل می دهند.

موج های پیوسته ی اسپرماتوژنز در سراسر 
اپی تلیوم سمنی فروس روی می دهد

می دهد.  روی  مرگ  تا  بلوغ  زمان  از  مداوم  به طور  اسپرماتوژنز 
گامت ها در هر ناحیه ی موضعی از اپی تلیوم زایا، در موج هایی 
سراسر  در  فرآیند  این  وجود  این  با  می شوند؛  ایجاد  همزمان 
از  بسیاری  در  نمی باشند.  همزمان  فروس  سمنی  لوله های 
یک  از  که  اسپرماتوگونی ها  از  کلونی  یک  مختلف  پستانداران 
ناحیه ی  یک  گرفته اند،  منشأ  اسپرماتوگونی  بنیادی  سلول 
صورت  به  و  کرده  اشغال  را  فروس  سمنی  لوله ی  از  موضعی 
همزمان با هم اسپرماتوژنز را انجام می دهند. این امر ممکن 
است در مورد انسان نیز صدق  کند. در هر ناحیه ی مشخص از 
اپی تلیوم لوله ی سمنی فروس انسان، در هر زمان حدود چهار 
موج از سلول ها را می توان مشاهده کرد که به طور همزمان در 
حال تمایز هستند. مطالعات فراساختاری حاکی از این است که 
این امواج سلول های در حال تمایز، به صورت مقارن و هم زمان 
با هم باقی می مانند، زیرا سیتوکینز در سراسر تقسیمات میوزی و 
میتوزی (بین تقسیم یک اسپرماتوگونی و تشکیل اسپرماتیدها) 
به صورت ناقص روی می دهد. سلول های دختری حاصل از این 
تقسیمات، به جای اینکه به صورت کامل از یکدیگر جدا شوند، 
توسط پل های سیتوپالسمی باریکی به هم متصل باقی می مانند 
(شکل A ۴-۱ را ببینید). در انسا ن ها، هر چرخه ی اسپرماتوژنز 
حدود ۶۴ روز طول می کشد. میتوز اسپرماتوگونی ها حدود ۱۶ 
روز طول می کشد؛ اولین تقسیم میوز حدود ۸ روز طول می کشد؛ 
اسپرمیوژنز  و  می انجامد  طول  به  ۱۶روز  میوز  تقسیم  دومین 

 ۲۴ روز طول می کشد. 
ً
حدودا

در کلینیک|
ناهنجاری های اسپرماتوزوآ

اختــالالت ایجــاد شــده در طی اســپرماتوژنز یــا اســپرمیوژنز، رایج 
می باشند. بررسی نمونه های اسپرم نشــان دهنده ی اسپرماتوزوآهایی 
هســتند که دارای ناهنجاری هایی مانند کوچک بودن، باریک بودن و 
کروزومی  گالبی شکل بودن ســر اسپرم، وجود دو یا سه سر، نقایص آ

و وجود دو دم می باشــند. اگر در هر انزال حداقل ۵۰٪ از اسپرماتوزوآ 
دارای شــکل طبیعی باشــند، به نظر نمی رســد که در باروری اختالل 
صورت گیرد. اگر در هر انزال تعداد بیشتری اسپرماتوزوآی غیرطبیعی 
(که به آن تراتواســپرمی گفته می شــود) وجود داشــته باشد، می تواند 

سبب ناباروری شود.
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شکل ۴-۱. اسپرماتوژنز و اسپرمیوژنز. A، مقطعی شماتیک از میان دیواره لوله ی سمنی فروس. اسپرماتوگونی که بالفاصله در زیر سطح خارجی دیواره ی لوله قرار 
گرفته است (سمت قاعده ای) متحمل میتوز قرار گرفته و سلول های دختری را به وجود می آورد. سلول های دختری حاصل ممکن است به وسیله ی میتوز به تقسیم 
ادامه دهند (و در نتیجه جمعیت سلول های بنیادی اسپرماتوگونی را تجدید کنند) و یا ممکن است به عنوان اسپرماتوسیت های اولیه، میوز را آغاز کنند. هنگامی که 
اسپرماتوژنز و اسپرمیوژنز روی می دهد، سلول های در حال تمایز بین سلول های سرتولی مجاور به سمت مجرای لوله جابه جا می شوند. اسپرماتوسیت های دختری 
و اسپرماتیدها به وسیله ی پل های سیتوپالسمی به هم متصل باقی می مانند. تمام کلونی اسپرماتوگونی ها که از یک سلول زایای بدوی منشأ می گیرند، به وسیله ی 
پل های سیتوپالسمی به هم متصل باقی می مانند. B، ساختار اسپرماتوزوآی بالغ، ناحیه ی سر اسپرماتوزوآ حاوی هسته ای است که توسط آکروزوم پوشیده شده است؛ 
قطعه ی میانی آن حاوی میتوکندری های حلقوی می باشد؛ و دم آن حاوی میکروتوبول هایی است که وظیفه ی حرکت دادن اسپرم را برعهده دارند. تصویر الحاقی 
موجود در میکروگراف نشان دهنده ی سر یک اسپرم انسانی می باشد. C، اسپرم گاو نر که با مارکرهای فلوئورسنتی نشان داده شده است تا هسته ی (به رنگ آبی) آن 
در قسمت سر، میتوکندری ها (به رنگ سبز) در قطعه ی میانی، و میکروتوبول ها (به رنگ قرمز) در ناحیه ی دم اسپرم نشان داده شوند. رنگ قرمز موجود در حاشیه ی 

ناحیه ی سر، پس زمینه ی نشان دار شده می باشد. 
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اسپرماتوزوآ ها متحمل مرحله ی نهایی بلوغ عملکردی 
خود به نام ظرفیت یابی قرار می گیرند

به  فروس  سمنی  لوله های  از  انتقال  طول  در  اسپرم  سلول  
کرده  پیدا  بلوغ  عملکردی  لحاظ  از  تخمدانی،  لوله ی  آمپول 
تولید  اسپرم های  می شود.  آماده  تخمک  کردن  بارور  جهت  و 
تحتانی  اپی دیدیم  بخش  در  فروس  سمنی  لوله های  در  شده 
 
ً
(epididymis) ذخیره می شوند. اپی دیدیم یک مجرای کامال

پیچ خورده به طول ۴۵ تا ۶۰ سانتی متر است که در داخل بیضه 
به  مجرای دفران (vas deferens) متصل می شود. در طول 
انزال، اسپرم ها از میان مجرای دفران و پیشابراه بیرون رانده 
 seminal) منوی  مغذی  کیسه  های  ترشحات  با  و  می شوند 
پیازی-پیشابراهی  و  غدد   (prostate) پروستات  ،(vesicles
(bulbourethral glands) مخلوط می شوند (این ساختارها 
در فصل ۱۶ توضیح داده می شوند). در هر بار انزال، ممکن 
 ۳۰۰ میلیون اسپرم وارد واژن شوند، اما فقط چند 

ً
است حدودا

صد اسپرم موفق می شوند از میان گردن رحم، رحم و لوله ی 
 (ampulla) تخمدانی عبور کرده و وارد ناحیه ی متسع آمپول
شوند. در ناحیه ی آمپول لوله ی تخمدانی، اسپرم ها به مدت یک 
تا سه روز زنده می مانند و توانایی بارور ساختن اووسیت را دارند.
 (Capacitation)اسپرم،  ظرفیت یابی بلوغ  نهایی  مرحله ی 
در  که  است  تغییراتی  شامل   

ً
عمدتا ظرفیت یابی  می باشد. 

کروزوم را جهت آزادسازی  کروزم روی می دهد. این تغییرات، آ آ
آنزیم های مورد نیاز برای نفوذ اسپرم به ناحیه ی شفاف، آماده 
می کنند. ناحیه ی شفاف یک پوشش گلیکوپروتئینی است که 
دستگاه  داخل  در  ظرفیت یابی  است.  کرده  احاطه  را  اووسیت  
تولید مثلی زن روی می دهد و به نظر می رسد که نیاز به تماس با 
ترشحات لوله ی تخمدانی دارد. اسپرماتوزوآ های مورد استفاده 
در پروسیجر لقاح آزمایشگاهی (IVF)، به صورت مصنوعی 
کروزم معیوب،  ظرفیت یابی می شوند. اسپرماتوزوآهای دارای آ
جهت کمک به تولید مثل انسان ها ممکن است به طور مستقیم 
به داخل اووسیت ها تزریق شوند (فن آوری کمکی تولید مثل یا 
ART در این فصل در کادر ”در کلینیک“ با عنوان ”فن آوری 

کمکی تولید مثل“ توضیح داده شده است). 

اووژنز
اووسیت های اولیه تا ماه پنجم زندگی جنینی 

در تخمدان ها به وجود می آیند
 ذکر شد، پس از آنکه سلول های زایای جنس 

ً
همان طور که قبال

مؤنث توسط سلول های پشتیبان سوماتیک احاطه شدند، آن ها 
پیدا  تمایز  اووگونی ها  به  و  شده  میتوز  تقسیم  چندین  متحمل 
می کنند (۳-۱ را ببینید). تا هفته ی دوازدهم تکامل، اووگونی های 

قرار گرفته در ستیغ های تناسلی، وارد پروفاز اولین تقسیم میوز 
شده و سپس بالفاصله غیرفعال می شوند. هسته ی هر کدام 
از این اووسیت های اولیه   ی غیرفعال که حاوی کروموزوم های 
 فشرده می باشد، بسیار بزرگ و پر از مایع می گردد و 

ً
پروفازی نسبتا

به آن  وزیکول زایا (germinal vesicle) گفته می شود. به نظر 
می رسد که متورم شدن وزیکول زایا، از DNA اووسیت در طول 

دوره ی طوالنی توقف میوزی محافظت می کند. 
یک پوشش سنگفرشی تک الیه از سلول های اپی تلیالی 
فولیکولی، از سلول های پشتیبان سوماتیک به وجود می آیند و 
به طور محکم اووسیت را احاطه می کنند. این پوشش و اووسیت 
اولیه ی احاطه شده توسط آن، در مجموع یک  فولیکول بدوی 
(primordial follicle) را به وجود می  آورند (در زیر توضیح 
در  بدوی  فولیکول های  تعداد  پنجم،  ماه  تا  است).  شده  داده 
تخمدان ها به باال ترین تعداد خود که هفت میلیون عدد می باشد، 
 دژنره می شوند. تا هنگام 

ً
می رسد. اکثر این فولیکول ها متعاقبا

باقی  بدوی  فولیکول  میلیون  دو  تا  هزار  صد  هفت  فقط  تولد 
می مانند و در هنگام تولد نیز فقط حدود چهارصد هزار فولیکول، 

باقی مانده اند. 

هورمون های چرخه  تخمدانی جنس مؤنث، فولیکولوژنز،
 تخمک گذاری و وضعیت رحم را کنترل می کنند

{menarche} از زمانی که جنس مؤنث به بلوغ می رسد ( منارک
 (menopause) نیز نامیده می شود) تا زمانی که وارد  یائسگی
می شود، چندین دهه طول می کشد. در طول این چند دهه، 
هیپوتاالموسی،  هورمون های  ترشح  ماهیانه ی   چرخه های 
هیپوفیزی و تخمدانی، سبب کنترل چرخه ای به نام چرخه ی 
 (menstrual cycle) قاعدگی  می شوند.  چرخه ی  قاعدگی 
در هر ماه سبب تولید یک گامت مؤنث شده و رحم را جهت 
چرخه ی  این  می کند.  آماده  یافته   لقاح  رویان  یک  دریافت 

بیست و هشت روزه شامل قسمت های زیر می باشد:
پوشش  • و  منفرد  اووسیت  یک  (معموًال)  ماهیانه ی  بلوغ 

فولیکولی احاطه کننده ی آن
تکثیر همزمان اندومتر رحم •
فرآیند تخمک گذاری، که طی آن اووسیت از تخمدان آزاد  •

می گردد
ادامه یافتن تکامل فولیکول و تبدیل آن به یک جسم زرد  •

اندوکرین
اینکه  • زرد (مگر  جسم  رفتن  تحلیل  و  رحم  اندومتر  ریزش 

یک تخمک لقاح یافته در رحم النه گزینی کرده و شروع 
به تکامل کند).

نیز  منس  (که  قاعده گی  خونریزی  با  قاعده گی  چرخه ی 
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ریزش  خونریزی  این  علت  می گردد.  آغاز  می شود)  نامیده 
اندومتر رحمی دژنره  شده ی چرخه ی قبلی می باشد. در حدود 
روز پنجم چرخه (روز پنجم پس از شروع خونریزی قاعدگی)، 
ترشح یک هورمون پپتیدی کوچک از هیپوتاالموس مغز به نام 
هورمون آزاد کننده ی گنادوتروپین (GnRH) افزایش می یابد. 
این هورمون، غده ی هیپوفیز را تحریک می کند که ترشح دو 
هورمون  نام های  به  گونادوتروپیک (گنادوتروپین ها)  هورمون 
 (LH) و هورمون لوتئینیزه کننده (FSH) محرکه ی فولیکولی
را افزایش دهد (شکل ۵-۱). افزایش سطوح گنادوتروپین ها 
مراحل بعدی فولیکولوژنز در تخمدان و مرحله ی تکثیری اندومتر 

رحم را تنظیم می کند. 

در هر ماه حدود پنج تا دوازده فولیکول اولیه،
 آغاز می کنند

ً
 تکامل خود را مجددا

از  مستقل  صورت  به  و  خاص  چرخه ی  یک  آغاز  از  قبل 
گنادوتروپین های هیپوفیزی، اپی تلیوم فولیکولی گروه کوچکی 
از فولیکول های بدوی، ضخیم شده و به اپی تلیوم تک الیه ای از 
.(۱-۷ A شکل) سلول های سنگفرشی تا مکعبی تبدیل می شود

 primary) اولیه  اکنون  فولیکول های  فولیکول ها  این 
follicles) نامیده می شوند. سلول های فولیکولی و اووسیت 
بر  را  سلولی  بدون  ماتریکس  از  نازک  الیه ای  مشترک  به طور 

که  ناحیه ی  الیه   این  می کنند.  ترشح  اووسیت  سطح  روی 
محتوی  فقط  می شود،  نامیده   (zona pellucida) شفاف 
چند نوع گلیکوپروتئین است. گرچه به نظر می رسد که ناحیه ی 
شفاف یک سد فیزیکی کامل را بین سلول های فولیکولی و 
 ،(۱-۷  A و  ۱-۶  B شکل های) می آورد  وجود  به  اووسیت 
اما در واقع زوائد نازک سلول های فولیکولی به داخل این الیه 
نفوذ می کنند و از طریق اتصاالت بین سلولی به غشای سلولی 
اووسیت متصل می شوند (شکل B ۷-۱). این زوائد و اتصاالت 
و  می مانند  باقی  تخمک گذاری  از  قبل  تا  آن ها  سلولی  بین 
اووسیت  به  را  غذایی  مواد  و  تکاملی  سیگنال های  احتماًال 
اووسیت  دوازده  تا  پنج  فولیکولی  اپی تلیوم  می کنند.  منتقل 
از  الیه  چند  پوشش  یک  و  می کنند  پیدا  تکثیر  سپس  اولیه، 
سلول های فولیکولی را در اطراف اووسیت به وجود می آورند 
(شکل ۶-۱ را ببینید). فولیکول ها اکنون،  فولیکول های در 
این  در  می شوند.  نامیده   (growing follicles) رشد  حال 
و  کرده  متوقف  را  خود  تکامل  فولیکول  ها  از  بعضی  زمان، 
سرانجام دژنره می شوند؛ در حالی که تعدادی از آن ها در پاسخ 
 از طریق جذب آب و ایجاد 

ً
به افزایش سطوح FSH، و عمدتا

یک حفره مرکزی پر از مایع به نام  آنتروم (antrum)، به بزرگ 
فولیکول ها،  فولیکول های  این  می دهند.  ادامه  خود  شدن 
آنترال یا وزیکوالر (antral or vesicular follicles) نامیده 

 (LH) و هورمون لوتئینیزه کننده (FSH) شکل ۵-۱. وقایع تخمدانی، اندومتری و هورمونی روی داده در طی چرخه ی قاعدگی. هورمون محرکه ی فولیکولی
مترشحه از هیپوفیز، به طور مستقیم چرخه ی تخمدانی را کنترل کرده و همچنین از طریق پاسخ دهی فولیکول ها و جسم زرد تخمدان به خود، تولید استروژن و 

پروژسترون را تنظیم می نمایند. این هورمون های تخمدانی (استروژن و پروژسترون) به نوبه ی خود چرخه ی اندومتر رحم را کنترل می کنند.
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می شوند. در همین زمان بافت همبند استرومای تخمدان که 
الیه  دو  به  است،  کرده  احاطه  را  فولیکول ها  این  از  کدام  هر 
تمایز پیدا می کند: یک الیه ی درونی به نام  پوسته ی داخلی 
نام  پوسته ی  به  بیرونی  الیه ی  یک  و   (theca interna)
فولیکولی،  سلول های  برخالف   .(theca externa) خارجی 

این دو الیه عروق دار می شوند. 

یک فولیکول به فولیکول غالب تبدیل می شود 
و فولیکول های دیگر دژنره می شوند

دیگر  فولیکول های  به  نسبت  فولیکول ها  از  یکی  سرانجام 
از  و  می شود)  تبدیل  غالب  فولیکول  (به  می کند  پیدا  تقدم 
طریق جذب مایع به بزرگ شدن ادامه می دهد، در حالی که 
رشد  به  شروع  چرخه  طی  در  که  دیگر  فولیکول های 

 {atresia} (متحمل  آترزی  می شوند  دژنره  بودند،  کرده  
می شوند). اووسیت که توسط توده ی کوچکی از سلول های 
 cumulus) اووفوروس  نام  کومولوس  به  فولیکولی 
oophorus) احاطه شده است، به تدریج به داخل آنتروم در 
الیه ای  به  همچنان  اما  می شود،  برجسته  شدن  بزرگ  حال 
بر  و  پوشانده  را  آنتروم  حفره ی  که  فولیکولی  سلول های  از 
این  می ماند.  باقی  متصل  گرفته اند،  قرار  پایه  غشای  روی 
نامیده   (membrana granulosa) گرانولوزا  الیه،  غشای 
می شود. فولیکول بزرگ و متورم شده، اکنون  فولیکول بالغ 
بالغ  گراف  یا  فولیکول   (mature vesicular follicle)
(شکل  می شود  نامیده   (mature Graafan follicle)
را  خود  میوز  هنوز  اووسیت  هنگام،  این  در  ببینید).  را   ۱-۶

از سر نگرفته  است.

شکل ۶-۱. بلوغ تخمک در تخمدان و تخمک گذاری. A، تصویر شماتیک تخمدان که نشان دهنده ی فولیکولوژنز و تخمک گذاری می باشد. پنج تا دوازده فولیکول 
بدوی در ابتدا به افزایش سطوح هورمون محرکه ی فولیکولی (FSH) و هورمون لوتئینیزه کننده (LH) پاسخ می دهند، اما فقط یکی از آن ها بالغ می شوند. در 
پاسخ به افزایش ناگهانی LH و FSH در هنگام تخمک گذاری، اووسیت این فولکیول گراف بالغ، میوز خود را مجددًا از سرمی گیرد و تخمک گذاری روی می دهد. 

مراحل نهایی میوز شما در صورتی اتفاق می افتد که یک اسپرم به درون اووسیت نفوذ کند. B، میکروگراف الکترونی نگاره از یک فولیکول پیش تخمک گذاری. 
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چرا فولیکولوژنز در هر ماه به طور انتخابی فقط 
در چند فولیکول تحریک می شود؟

دوازده  تا  پنج  فقط  ماه  هر  در  چرا  که  نیست  مشخص  هنوز 
به  گروه  این  کل  چرا  و  می کنند  آغاز  را  فولیکولوژنز  فولیکول، 
استثنای یک فولیکول دژنره می گردند. یک احتمال این است 
اثرات  به  نسبت  تدریج  به  تکامل،  پیشرفت  با  فولیکول ها  که 
تحریکی FSH حساس تر می شوند. بنابراین فولیکول هایی که به 
صورت تصادفی کمی تکامل یافته تر هستند، با شدت بیشتری 
می شوند.  انتخاب  فولیکول ها  این  و  می دهند  پاسخ   FSH به
یک  وسیله ی  به  انتخاب  فرآیند  که  است  این  دیگر  احتمال 
سیستم فیدبکی پیچیده بین هورمون های غده ی هیپوفیز و 

تخمدان و فاکتورهای رشد تنظیم می گردد. 

تخمک گذاری

از سرگیری میوز و تخمک گذاری به وسیله ی افزایش 
ناگهانی FSH و LH تحریک می شود

(در  قاعد گی  چرخه ی  چهاردهم  و  سیزدهم  روز  حدود  در 
 LH و FSH انتهای مرحله ی تکثیری اندومتر رحم)، میزان
این   .(۱-۵ (شکل  می یابد  افزایش  شدت  به  ناگهانی  به طور 
در   (ovulatory surge) تخمک گذاری  به  وابسته  افزایش 
گراف  فولیکول  در  موجود  اولیه ی  اووسیت   گنادوتروپین ها، 
 آغاز کند. 

ً
بالغ باقیمانده را تحریک می کند که میوز را مجددا

افزایش  آغاز  از  پس  ساعت  پانزده   
ً
تقریبا می تواند  پاسخ  این 

ناگهانی گنادوتروپین ها مشاهده گردد. در این هنگام غشای 
وزیکول زایای متورم شده ی (هسته) اووسیت تجزیه می شود 
ناگهانی  افزایش  از  پس  بیستم  ساعت  تا   .(۱-۱۲  A شکل)
در  و  شده  متافاز  مرحله ی  وارد  کروموزوم ها  گنادوتروپین ها، 
صفحه ی متافازی ردیف شده اند. تقسیم سلولی جهت تشکیل 
اووسیت ثانویه و اولین جسم قطبی به سرعت صورت می گیرد 
(شکل B ۱۲-۱). اووسیت ثانویه به سرعت شروع به دومین 
تقسیم میوز می کند ولی حدود سه ساعت قبل از تخمک گذاری 

در مرحله ی متافاز تقسیم میوز دوم متوقف می شود. 

اندازه ی توده ی کومولوس اووفروس در پاسخ به 
افزایش ناگهانی گنادوتروپین ها در حین تخمک گذاری، 

افزایش می یابد
هنگامی که وزیکول زایا تجزیه می شود، سلول های کومولوس 
سلولی  بین  ارتباطات  اووسیت،  کننده ی  احاطه  اووفوروس 
خود را از دست می دهند و از یکدگر فاصله می گیرند. درنتیجه 
اووسیت و توده ای از سلول های کومولوس سست، جدا شده 
و به درون حفره ی آنتروم وارد می شوند. در طول چند ساعت 

بعد، سلول های کومولوس ماتریکس خارج سلولی  فراوانی که 
این  می کنند.  ترشح  را  است  هیالورونیک  اسید  حاوی   

ً
عمدتا

ماتریکس باعث می شود که اندازه ی توده ی سلولی کومولوس 
اووفوروس چند برابر افزایش یابد. این فرآیند که  حجیم شدگی 
کومولوس (cumulus expansion) نامیده می شود، ممکن 
است نقش مهمی را در چندین فرآیند مانند تنظیم پیشرفت میوز 
و  ماتریکس  توده ی  این،  بر  عالوه  کند.  ایفا  تخمک گذاری  و 
سلول های درون آن که اووسیت آزاد شده در طی تخمک گذاری 
را همراهی می کنند، ممکن است در انتقال اووسیت در لوله ی 
تخمدانی، در لقاح و در اوایل تکامل زیگوت نقش داشته باشند.

 ،A .شــکل ۷-۱. تخمــک آزاد شــده از تخمدان و ســاختارهای مرتبط بــا آن
میکروگــراف الکترونی نگاره از ناحیه ی شــفاف پس از برداشــتن ســلول های 
کومولوس. ناحیه ی شفاف شامل پروتئین و موکو پلی ساکارید می باشد و سدی را 
کروزومی خود به داخل آن نفوذ  ایجاد می نماید که اسپرم به وسیله ی آنزیم های آ
می کند. B، میکروگراف الکترونی نگاره از سطح اووسیت و کومولوس اووفوروس. 
ناحیه ی شفاف هضم شده است. ســلول های کومولوس از طریق زوائد سلولی 
باریک، ارتباط خود را با اووسیت حفظ می کنند. این زوائد ناحیه ی شفاف را سوراخ 

کرده و با غشای سلولی اووسیت ارتباطات بین سلولی را تشکیل می دهند. 
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در کلینیک|
ناهنجاری های کروموزومی سبب ایجاد سقط 

خود به خودی یا رشد غیرطبیعی جنین می گردند
 یــک ســوم از کل بارداری ها در زنــان طبیعی و ســالم، به 

ً
تقریبــا

 در یک چهارم از این 
ً
صورت خود به خودی سقط می شــوند؛ تقریبا

موارد، ســقط جنین قبل از تشــخیص حاملگــی روی می دهد. در 
مواردی که جنین های ســقط شــده مورد بررســی قرار گفته اند، به 
نظر می رســد که ناهنجاری هــای کروموزومی علت ۴۰٪ تا ۵۰٪ از 
ســقط های خود به خودی می باشــند. با این وجود، تعداد زیادی از 
ناهنجاری هــای کروموزومی اجازه ی بقای جنیــن را تا هنگام تولد 
می دهند. نوزادان به وجود آمده با این ناهنجاری های کروموزومی، 
الگوهای غیرتصادفی از ناهنجاری های تکاملی را نشان می دهند. 
ایــن الگوهــای غیرتصادفــی از ناهنجاری های تکاملی، ســندرم 
(syndromes) نامیده می شــوند. یکی از این ســندرم ها، ســندرم 
داون اســت که با جزئیات بیش تر در بخش زیر توضیح داده شــده 
اســت. ســندرم های دیگر با جزئیــات بیشــتر در فصل های بعدی 

توضیح داده خواهد شد.

ناهنجاری های کروموزومی متعددی در حین گامتوژنز 
و تسهیم به وجود می آیند

کروموزوم هــای غیرطبیعــی می توانند در ســلول های رده ی زایای 
والدین (از طریق ایجاد نقص در میوز یا لقاح) و یا در رویان اولیه (از 
طریق ایجاد نقص در میتوز) به وجود آیند. گامت ها یا بالستومرهای 
حاصل از این نقایص، ممکن اســت دارای کروموزوم های از دست 
رفته یا کروموزوم اضافی، و یا کروموزوم های مضاعف شــده، حذف 
 بازآرایی شــده، باشــند. 

ً
شــده و یا کروموزوم هایی با قطعات مجددا

فقدان یک کروموزوم خاص در یک گامت که جهت تشکیل زیگوت 
با یک گامت طبیعی ترکیب می گردد، ســبب ایجاد وضعیتی به نام 
مونوزومی (monosomy) می شــود (زیرا زیگوت به جای داشتن 
دو نســخه از این کروموزوم، فقط دارای یک نسخه از آن می باشد). 
در مقابــل، وجــود دو کرومــوزوم مشــابه در یکــی از گامت هــای 
 (trisomy) تشــکیل دهنده ی زیگــوت، ســبب ایجــاد  تریزومــی

می شود.
 
ً
 ســندرم داون (Down syndrome) اختاللی است که غالبا
ناشی از خطا در طول تقسیم میوز می باشد. اگر دو نسخه از کروموزوم 
۲۱ در طــول آنافــاز اولین و دومین تقســیم میوز (در طــول فرآیند 
گامتوژنز روی داده در هر کدام از والدین) نتوانند از یکدیگر جدا شوند 
(حالتی که عدم انفصال {non-disjunction} نامیده می شــود)، 
نیمــی از گامت ها به وجــود آمده، فاقد کرومــوزوم ۲۱ بوده و نیمی 
 .(۱-۸ A شکل) دیگر دارای دو نســخه از کروموزوم ۲۱ می باشــند
رویان هــای به وجود آمده از ادغام یــک گامت فاقد کروموزوم ۲۱ با 
 monosomy) یک گامت عادی، رویان های  مونوزومــی ۲۱ نامیده
embryos 21) می شــوند. مونوزومــی کروموزوم هــای اتوزوم، در 
مراحل اولیه ی تکامل رویان، همواره ســبب مرگ و میر می شــوند. 
از ســوی دیگــر، اگــر یــک گامــت دارای ۲ نســخه از کرومــوزوم 
۲۱ بــا یــک گامت عادی ادغــام شــود، رویــان دارای  تریزومی ۲۱ 

زنــده  اســت  ممکــن  آن،  از  حاصــل   (trisomy 21 embryo)
بمانــد (شــکل A ۸-۱). نــوزادان دارای تریزومــی ۲۱، الگویی از 
ناهنجاری ها را نشان می دهند که تحت عنوان سندرم داون توصیف 
می شــوند. عالوه بر ویژگی های مشــخص صــورت، عقب ماندگی 
ذهنــی، کوتاه بودن قد، افراد مبتال به ســندرم داون ممکن اســت 
نقایــص مادرزادی قلــب (رایج ترین نقص، نقص در تشــکیل دیواره 
دهلیزی-بطنی می باشد؛ در این نقص دیواره های دهلیزی و بطنی 
هر دو تشــکیل نمی شــوند؛ در فصل ۱۲ توضیح داده شــده است)، 
فقــدان مو، انســداد دئودنوم، قابلیت یا اســتعداد ایجاد لوســمی و 
نقایص سیستم ایمنی داشته باشند. تریزومی در بیشتر افراد مبتال به 
سندرم داون، ناشی از عدم انفصال روی داده در مادر می باشند، که 
این عدم انفصال معموًال (در ۷۵٪ تا ۸۰٪ از موارد) در اولین تقســیم 
میوز روی می دهد. شناســایی منشــأ پدری یا مــادری این کروموزوم 
اضافی ۲۱، در ابتدا بر اســاس آنالیز کاریوتیپی اســت که الگوهای 
نواربندی کروموزوم ۲۱ اضافی را با کروموزوم ۲۱ پدر یا مادر مقایسه 
می کند. این مطالعات اولیه نتیجــه گیری کردند که ۷۰٪ تا ۷۵٪ از 
موارد ســندرم داون در نتیجه عدم انفصال در مادر ایجاد می شــوند. 
بــا این وجود، تــا اواخر دهه ی ۱۹۸۰ آنالیز دقیق تــر کاریوتیپ، این 
میزان را به ۸۰٪ افزایش داد و تا اوایل ۱۹۹۰، براساس تکنیک های 
مولکولی حتی دقیق تر (آنالیز پلی مورفیسم های DNA به وسیله  ی 
 ۹۰٪ تا ۹۵٪ از موارد 

ً
تکنیک ســاترن بالت) مشخص شد که تقریبا

ســندرم داون ناشی از عدم انفصال در سلول زایای مادری می باشد. 
 فقط ۵ درصد از موارد 

ً
در نتیجه اکنون پذیرفته شــده است که تقریبا

سندرم داون به علت خطا در فرآیند اسپرماتوژنز می باشد.
گاهی اوقات فقدان کروموزم ۲۱ اضافی، در طول تســهیم در 
مجموعه ای از ســلول ها اتفاق می افتد. در این مــوارد جنین دارای 
موزائیسم بوده و حاوی سلول هایی با کروموزوم طیبعی و سلول های 
با تریزومی ۲۱ می باشد. ۲٪ تا ۵٪ از کل موارد مبتال به سندرم داون 
موزاییک هســتند، (به عبارتی دیگر دارای موزائیسم می باشند). این 
افراد ممکن اســت براساس تعداد و موقعیت سلول های غیرطبیعی، 
طیفی از ویژگی های ســندرم داون را نشان دهند. اگر عدم انفصال 
در ســلول های رده ی زایــا روی دهــد، یــک فرد به ظاهــر طبیعی 
می تواند چندین فرزند مبتال به سندرم داون را ایجاد نماید. میوز یک 
ســلول زایای تریزومــی، گامت هایی با یک نســخه ی منفرد طبیعی 
از کرومــوزوم، و همچنیــن گامت هایــی غیرطبیعی با دو نســخه از 
کروموزوم را ایجاد می کند، در نتیجــه فرزندان طبیعی نیز می توانند 

ایجاد شوند. 
ســندرم داون همیشــه در اثر یــک عدم انفصال ســاده ایجاد 
نمی گــردد. گاهی اوقات در طول اولین یا دومین تقســیم میوز، یک 
نســخه ی کرومــوزوم ۲۱ در یک گامت در حال تکامــل، به انتهای 
یک کروموزوم دیگر مانند کروموزوم ۱۴ متصل می شــود. این فرآیند 
جابــه جایی (translocation) نام دارد. زیگوت ایجاد شــده در اثر 
ادغــام چنین گامتی با یک گامت طبیعی، دارای دو نســخه طبیعی 
از کروموزوم ۲۱ و یک کروموزوم ۱۴ غیرطبیعی اســت که نسخه ی 
ســوم کروموزوم ۲۱ را حمل می کند (شــکل ۹-۱). ۲٪ تا ۵٪ تمام 

افراد مبتال به سندرم داون، دارای این جابه جایی می باشند.
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مــواردی که در آن ها فقط یــک بخش از کرومــوزوم ۲۱ دارای 
جابه جایی می باشــند، ســبب درک این موضوع شــده است که جهت 
ایجــاد عالیــم ویژه ی ســندرم داون از قبیــل عقب ماندگــی ذهنی، 
ویژگی های مشــخص صــورت و نقایــص قلبی-عروقی بایــد نواحی 
خاصی از کروموزوم ۲۱ دارای ســه نســخه باشند. با تعیین این امر که 
فنوتیپ های خاص ایجاد شــده در بیماران مبتال سندرم داون با کدام 
نواحــی خاص جا به جا شــده از کروموزوم ۲۱ مرتبط هســتند، نواحی 
احتمالی ایجاد کننده ی ســندرم داون بر روی کروموزوم ۲۱ شناسایی 
شده اند. توالی یابی کامل کروموزوم ۲۱ (در سال ۲۰۰ شناسایی شد) و 
ایجاد موش های ترانس ژنیک تریزومی (در فصل ۵ توضیح داده شده 
است) جهت شناسایی ژن های احتمالی درگیر، سبب مشخص شدن 

ژن های مسئول ایجاد فنوتیپ های خاص سندرم داون شد. 
وقــوع ســندرم داون به طور قابــل توجهی با افزایش ســن مادر 
افزایش می یابد، اما این امر با افزایش سن پدر افزایش نمی یابد. خطر 
به دنیا آمدن یک کودک مبتال به ســندرم داون در مادران ۳۰ ساله، ۱ 
مورد در هر ۹۰۰ تولد می باشــد: این میزان در خانم های ۴۰ ساله تا ۹ 
مورد در هر ۱۰۰۰ تولد افزایش می یابد. با این وجود، هنوز مشــخص 
نشــده اســت که آیا خانم های مسن تر اووســیت های بیشتری با عدم 
انفصال کروموزوم ۲۱ ایجاد می کنند، یا این که میزان سقط های خود 

به خودی رویان های تریزومی ۲۱ با افزایش سن کاهش می یابد. 
تریزومی کروموزوم هــای اتوزوم دیگر (از قبیــل کروموزوم های 
۸، ۹، ۱۳ و ۱۸) نیــز ســبب ایجــاد ســندرم های مشــخص و تکامل 
غیرطیبعی می شــوند، اما شــیوع ایــن تریزومی هــا در تولدهای زنده 
بســیار کمتر از تریزومــی ۲۱ می باشــند. تریزومی ۱۳،  ســندرم پاتو 
 Edwards) و تریزومــی ۱۸،  ســندرم ادوارد (Patau syndrome)
و  تریزومی هــا  مشــابه،  به طــور  می شــوند.  نامیــده   (syndrome
مونوزومی ها در کروموزوم های جنســی نیــز روی می دهند (به عنوان 
 {Turner} و ترنر {Klinefelter} مثال، دو  ســندرم کالیــن فلتــر
کــه در آن ها به ترتیب افزایش و کاهش کروموزوم های جنســی وجود 
دارد؛ در فصــل ۱۶ توضیح داده خواهند شــد). رویان های تریپلوئید یا 
تتراپلوئید که در آن ها نســخه های متعــددی از کل ژنوم وجود دارند، 
می توانند به وســیله ی نقص در لقاح ایجاد شــوند (در فصل ۲ توضیح 

داده شده اند).
تعــدادی دیگری از ناهنجاری هــای کروموزومی در هنگام میوز 
ایجاد می شــوند. در برخی موارد، خطاهای ایجاد شده در میوز، منجر 
به حذف تنها بخشی از یک کروموزوم یا مضاعف شدن بخش کوچکی 
از کروموزوم می شــود. ایــن ناهنجاری ها به ترتیب  مونوزومی نســبی 
 (partial trisomy) و  تریزومــی نســبی (partial monosomy)
نامیده می شــوند. خطاهای دیگری که در طول تقسیم میوز می توانند 
ایجاد شــوند، وارونگی قطعات کروموزومی و تشــکیل  کروموزوم های 

حلقوی (ring chromosomes) می باشد. 
همان طور که در باال گفته شــد، ســن مادر یک فاکتور اصلی در 
وقوع ســندرم داون می باشد. شــواهد جدید نشان می دهند که میزان 
جهش های جدید با ســن پدر افزایش می یابد. این شــواهد همچنین 
نشــان می دهند که تعــداد جهش هــای جدید در ســلول های رده ی 
زایــا جنس مؤنث، حدود هر ۱۶/۵ ســال دو برابر می شــود. ازآنجایی 
که اســپرماتوگونی ها در سراســر طول زندگی تقسیم پیدا می کنند (هر 

ســال بیش از ۲۰ بار تکثیر پیدا می کنند)، به همین دلیل این سلول ها 
خطاهــای ژنتیکی را در خود جمع کنند؛ طوری که احتمال انتقال این 
خطاهــا به فرزندان، در یک مرد هفتاد ســاله نســبت بــه یک مرد ۲۰ 
ساله، هشت برابر بیشتر است. برای مثال احتمال انتقال جهش های 
ایجاد کننده ی اوتیســم در یک فرد ۵۰ ســاله نســبت به یک فرد ۲۹ 
ساله، دو برابر می باشد. عالوه بر این، احتماًال افزایش سن پدر، سبب 
افزایش احتمال ایجاد اختالالت نورولوژیکی دیگر از قبیل شیزوفرنی، 

صرع و اختالالت دوقطبی می شود.

آنالیزهای کروموزومی می توانند نقایص ژنتیکی مادری
را شناسایی کرده و به تشخیص و درمان آن ها کمک کنند

آنالیــز ژنتیکــی نقایص مادرزادی، یک روش بســیار جدید می باشــد. 
کاریوتیــپ طبیعی انســان در اواخــر ۱۹۵۰، به طور کامل مشــخص 
شــد. در حال حاضر پیشــرفت در تکنیک های رنگ آمیزی و کشت به 
ما امکان مشــاهده ی باندهای کروموزومی بــا کیفیت باال را می دهد 
و در نتیجــه توانایی مارا جهت تشــخیص حذف شــدگی ها و مضاعف 
شــدگی های کوچک افزایــش می دهد. پیشــرفت های صورت گرفته 
در تکنیک های ژنتیک مولکولی ســبب آنالیز بســیار دقیق تر ساختار 
DNA شده اند. در نتیجه احتمال شناسایی نقایص کوچک تری وجود 
دارد که حتی با اســتفاده از مشاهده ی باندهای کروموزومی با کیفیت 
باال مشــخص نمی باشــند. این تکنیک ها هم جهت تشــخیص و هم 

برای مشاوره ژنتیکی مورد استفاده قرار می گیرند. 
تشــخیص  جهــت  می تواننــد  والدیــن  خونــی  ســلول های 
ناهنجاری های کروموزومی ارثی بررسی شوند، و همچنین سلول های 
رویانی به دســت آمــده از مایع آمنیونیک (آمنیوســنتز) یا پرز کوریونی 
(نمونه برداری از پرزهای کوریونی) می توانند جهت تشــخیص بسیاری 
از اختــالالت در اوایل بارداری مورد اســتفاده قــرار گیرند (در فصل ۶ 
توضیح داده شده اند). پیشرفت های اخیر همچنین توانایی ردیابی تری 
زومی هــا به شــیوه ای غیرتهاجمی و به واســطه ی DNA جنینی آزاد 

شده از سلول (که در سرم مادری وجود دارد) را ایجاد کرده است.
آنالیــز  جهــت  معمــول  به طــور  دیگــر  مولکولــی  رویکــرد  دو 
کروموزومی مورد استفاده قرار می گیرد (شکل های ۱۰-۱ و ۱-۱۱): 
هیبریداسیون درجای فلورسنت (FISH) و ریزآرایه های کروموزومی 
(CMA). در هــر دوی این تکنیک هــا، پروپ های DNA متصل به 
رنگ های فلورســنتی (به عبارت دیگــر فلوئوروکروم ها، که هر کدام از 
آن ها یک طیف نوری ویژه را ســاطع کرده و توسط کامپیوتر یک رنگ 
ویژه به آن اختصاص داده می شود) جهت ردیابی لوکوس های ویژه ی 

کروموزومی مورد استفاده قرار می گیرند. 
این تکنیک هــا به همراه تکنیــک ایجاد باندهــای کروموزومی 
با کیفیــت باال، به طور خاص جهت شناســایی تغییرات صورت گرفته 
در تعــداد نســخه های کروموزومــی (آنیپلوئیــدی) و همچنین جهت 
شناســایی مواد ژنتیکــی دخیل در جابــه جایی ها مورد اســتفاده قرار 
می گیرند. CMA همچنین در تشــخیص ماده کروموزومی وراثتی که 
به طور نامناسب اثرگذاری شده است، و نیز در ایزودیزومی تک والدی 
(در این حالت همه یا بخشی از جفت کروموزوم ها از یک والد به ارث 

می رسند)، مفید می باشند.
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تخمک گذاری به تخریب دیواره ی فولیکول 
بستگی دارد

فولیکول)  از  ثانویه  اووسیت  (خروج  تخمک گذاری  فرآیند 
که  است  این  بر  اعتقاد  می باشد.  التهابی  پاسخ  یک  شیبه 
به  می گردد،  تخمک گذاری  به  منجر  که  وقایع  از  آبشاری 
وسیله ی ترشح هیستامین و پروستاگالندین ها (که شناخته 
در  می گردند.  آغاز  هستند)  التهابی  واسطه های  شده ترین 
 ،FSH و   LH ناگهانی  افزایش  از  پس  ساعت  چند  عرض 

و  می یابد  افزایش  فولیکول  به  رسانی  خون  و  عروق  میزان 
 FSH به کم تری  میزان  به  که  دیگر  فولیکول های  برخالف 
و LH پاسخ می دهند، به صورت متورم و صورتی رنگ دیده 
می شود  منتقل  تخمدان  سطح  به  سپس  فولیکول  می شود. 
 .(۱-۶ A شکل) و در آن جا یک برآمدگی را تشکیل می دهد
هنگام فرارسیدن تخمک گذاری، دیواره ی برآمده ی فولیکول 
شروع به نازک شدن می کند و یک برآمدگی کوچک به شکل 
نوک پستان به نام  استیگما (stigma) تشکیل می گردد. در 
نهایت کشش و فشار ایجاد شده توسط سلول های عضالنی 

شکل ۸-۱. عدم انفصال کروموزومی در طی میوز. A، نقص در انفصال کروموزوم های همولوگ دو رشته ای قبل از سیتوکینز، در طی اولین تقسیم میوز (نمودار 
سمت چپ) منجر به توزیع آن ها تنها در یکی از گونوسیت های ثانویه (یا اولین جسم قطبی) می گردد. نقص در انفصال دو رشته ی مربوط به یک کروموزوم دو 
رشته ای قبل از سیتوکینز، در طی دومین تقسیم میوز (نمودار سمت راست) منجر به توزیع آن ها تنها در یکی از گونوسیت های نهایی (یا دومین جسم قطبی) 

می شود. B، کاریوتیپ یک جنین مؤنث که دارای تریزومی ۲۱ (به وسیله ی دایره مشخص شده است) می باشد. تریزومی ۲۱، علت سندرم داون می باشد.
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شدن  آزاد  همراه  به  فولیکول،  دیواره ی  در  موجود  صاف 
به  دیگر  فاکتورهای  و  کالژن  تجزیه کننده ی  آنزیم های 
وسیله ی فیبروبالست های مستقر در ناحیه، باعث می شود 
که فولیکول پاره شود. پاره شدن فولیکول به صورت انفجاری 
سلول های  از  زیادی  تعداد  و  اووسیت  بلکه  نمی دهد،  روی 
که  اسید  هیالورونیک  ماتریکس  در  گرفته  قرار  کومولوس 
اووسیت را محصور کرده اند، به آرامی بر روی سطح تخمدان 
بیرون رانده می شوند. تخمک گذاری حدود ۳۸ ساعت پس 

از آغاز افزایش ناگهانی LH و FSH روی می دهد. 
واسطه ی  به  اووسیت  و  کولوموس  چسبناک  توده ی 
حرکات جارویی شکل دهانه ی شرابه مانند لوله ی تخمدانی، 
به طور فعال از روی سطح تخمدان برداشته می شود (شکل 

 .(۱-۱۳
کمپلکس کومولوس-اووسیت سپس به وسیله ی  زنش 
قسمت  به  رحمی  لوله ی  دیواره ی  مژه ها  متقارن  و  همزمان 
ممکن  اووسیت  آمپول،  داخل  در  می شود.  منتقل  آمپول 
است تا بیست و چهار ساعت توانایی لقاح داشته باشد و بعد 

از آن ظرفیت باروری خود را از دست می دهد. 

فولیکول پاره شده یک ساختار اندوکرینی به نام 
جسم زرد را به وجود می آورد

پس از تخمک گذاری، سلول های غشای گرانولوزای دیواره ی 
فولیکول پاره شده، شروع به تکثیر شدن می کنند و به  سلول های 
تبدیل   (corpus luteum) زرد جسم   (luteal cells) لوتئال
 
ً
می شوند (شکل های ۶-۱ و ۱۳-۱ را ببییند). همان طور که بعدا
توضیح داده می شود، جسم زرد یک ساختار اندوکرینی است 
که هورمون های استروئیدی را ترشح می کند. این هورمون ها 
اندومتر رحم را حفظ و آن را برای دریافت رویان آماده می کنند. 
اگر یک رویان در رحم النه گزینی نکند، جسم زرد پس از حدود 
چهارده روز دژنره می شود و به ساختار اسکار مانندی به نام جسم 

سفید تبدیل می شود.

چرخه ی قاعدگی
از حدود روز پنجم چرخه ی قاعدگی، سلول های فولیکولی و تکای 
فولیکول های پاسخ دهنده، استروئیدهایی به نام  استروژن ها را 
می شوند  باعث  خود  نوبه ی  به  هورمون ها  این  می کنند.  ترشح 

شکل ۹-۱. کاریوتیپ یک جنین مذکر که مبتال به سندرم داون می باشد. علت ایجاد سندرم داون، جابه جایی کروموزوم سوم ۲۱ بر روی یکی از کروموزوم های 
۱۴ (به وسیله ی دایره مشخص شده است) می باشد.
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شکل ۱۰-۱. حذف شدگی ها یا مضاعف شدن های کروموزومی بر روی نواربندی کروموزوم ها با قدرت تفکیک باال (کاریوتیپ) مشخص نیستند. این ناهنجاری ها 
را می توان با استفاده از هیبریدیزاسیون در جای فلوئورسنتی (FISH) و یا با استفاده از تکنیک ریزآرایه های کروموزومی (CMA) شناسایی کرد. A، حذف شدگی 
4p16.2 با اســتفاده از FISH بر روی یک گســترش متافازی کروموزوم ها نشــان داده شده است. پروپ آبی رنگ روشن، سانترومرهای جفت کروموزوم های 
همولوگ زوج ۴ را مشــخص کرده اســت. پروپ قرمز دو کروماتید خواهری یکی از 4p16.2 را مشخص کرده است؛ این ناحیه بر روی کروموزوم ۴ دیگر (رأس 
 CMA همان حذف شدگی که با استفاده از ،B .پیکان که به رنگ سفید می باشد؛ رأس کروموزوم به سمت عقب چین خوردگی پیدا کرده است) حذف شده است
 DNA بیمار با DNA را از طریق مقایسه  کردن DNA نشان داده شده است. این تکنولوژی از دو نوع پروپ استفاده می کند. پروپ نوع اول، تعداد نسخه های
گروه کنترل شناسایی می کند (میزان نسخه ها [که به طور معمولی بین ۱ تا ۳ نسخه می باشند] در حالت طبیعی دو عدد بوده؛ در وضعیت حذف شدگی همانند 
مثال موجود در این تصویر، یک نسخه بوده و یا در حالت مضاعف  شدگی ها سه نسخه می باشد). سیگنال های ارسالی از این نوع پروپ در باال نشان داده می شود 
و از دو نسخه ی کروموزومی (سمت راست) تا یک نسخه در ناحیه ی حذف  شدگی (سمت چپ) متغیر می باشد. پروپ نوع دوم، پلی مورفیسم های نوکلئوتیدی 
منفرد را تجزیه و تحلیل می کند (SNPs؛ ژنوتیپ های AA، AB و BB منجر به ایجاد سه ردیف از سیگنال ها می شوند). هر نقطه ی سیاه  رنگ نشان دهنده ی 
یک پروپ DNA مختلف می باشد، و پروپ های متعدد در امتداد کل طول کروموزوم ۴ قرار داده شده اند (باندهای کروموزومی در پایین مشخص شده اند؛ پیکان 
نشان  دهنده های سانترومر می باشد). حذف  شدگی در 4p16.2 (به وسیله ی یک خط افقی در زیر کروموزوم های نقاشی شده، نشان داده شده است) به وسیله ی 
تغییر پروپ های نشان دهنده ی تعداد نسخه به سمت تعداد یک نسخه و هموزیگوزیتی (A یا B در نتیجه ی وجود فقط یک نسخه می باشد) برای تمام پروپ های 

SNP در سراسر همان ناحیه، مشخص می شود. 

شــکل ۱۱-۱. ریزآرایه های کروموزومی (CMA) نشــان دهنده ی عدم وجود هتروزیگوتی (LOH)، در بخشــی از کروموزوم ۱۱ می باشــد. آرایه ی تعداد نســخه، 
نشــان دهنده ی دو نســخه در تمام کروموزوم ها می باشد؛ در حالی که آرایه ی پلی مورفیســم نوکلئوتیدی منفرد (SNP)، عدم وجود هتروزیگوزیتی را برای باندهای 
q14-q21.3 نشان می دهد (تمام ژنوتیپ ها در این محدوده ی تقریبًا AA ،Mb20 یا BB می باشند). این امر نشان می دهد که این وضعیت یا از یک جد مشترک 
به ارث رسیده است (نسبی) و یا این  که هر دو نسخه ی کروموزوم ۱۱ از یک والد به ارث رسیده باشد (ایزودیزومی تک والدی ({uniparental isodisomy}. در هر 
دو مورد، بیماری ژنتیکی می تواند ایجاد شود (بیماری های مغلوب در مورد اول و خطاهای اثرگذاری {imprinting} در مورد دوم مانند سندرم پرادر-ویلی یا انگلمن). 
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بازسازی  متحمل  و  کرده  پیدا  تکثیر  رحم  اندومتر  پوشش  که 
در   (proliferative phase) تکثیری  این  مرحله ی   گردد. 
حدود روز پنجم چرخه آغاز شده و تا روز چهاردهم کامل می شود 
سلول های  تخمک گذاری،  از  پس  ببینید).  را   ۱-۵ (شکل 
ادامه  استروژن ها  ترشح  به  زرد  جسم  دیواره ی  در  موجود  تکای 
می دهند.  سلو ل های لوتئال که از سلول های فولیکولی باقیمانده 
تمایز پیدا می کنند نیز شروع به ترشح سطوح باالیی از هورمون 
شده  تولید  می کنند.  پروژسترون  پروژسترون  نام  به  استروئیدی 
توسط سلول های لوتئال، الیه ی اندومتر رحم را تحریک کرده که 
ضخیم تر شود، غدد پیچ خورده ای را به وجود آورد و باعث می شود 
که عروق خون رسان به آن افزایش یابد. به جز در مواردی که 

این  مرحله ی  می کند،  گزینی  النه  رحمی  پوشش  در  رویان، 
ترشحی (secretory phase) از تمایز اندومتریوم حدود سیزده 
روز طول می کشد (شکل ۵-۱ را ببینید). در آن زمان (نزدیک 
به انتهای چرخه ی قاعدگی) جسم زرد کوچک و تحلیل می گردد 
و سطح پروژسترون کاهش پیدا می کند. ضخیم شدن اندومتر 
که وابسته به پروژسترون بود، دژنره شده و شروع به ریزش پیدا 
می کند. مرحله ی خونریزی قاعدگی چهار تا پنج روز طول می کشد 
و در طول آن اندومتر ریزش پیدا می کند (عالوه بر اندومتر حدود 
۳۵ میلیمتر خون و اووسیت لقاح نیافته نیز خارج می شوند). این 
دوره ی سه تا چهار روزه (menstrual phase) به طور قراردادی 

به عنوان آغاز چرخه ی بعدی در نظر گرفته می شود.

شکل ۱۲-۱. وقایع میوزی در طول چرخه ی تخمدانی، A، زمان بندی. B، میکروگراف اووسیت قبل از تخمک  گذاری در هنگام متافاز اولین تقسیم میوز. سلول 
به وسیله ی آنتی بادی های فلوئورسنتی ویژه ی پروتئین های دوک رنگ آمیزی شده است و دستگاه دوکی خارج از مرکز و اولین جسم قطبی را در مراحل ابتدایی 

تشکیل، نشان می دهد. 
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لقاح

اووسیت  یک  با  رحمی  لوله ی  آمپول  در  زنده،  اسپرم های  اگر 
و  کرده  احاطه  را  اووسیت  اسپرم ها  شوند،  مواجه  شده  آزاد 
باز  کومولوس  سلول های  میان  از  را  خود  راه  فشار،  ایجاد  با 
می کنند (شکل A ۱-۱۴). شواهد به دست آمده از مطالعات 
آزمایشگاهی پیشنهاد می کنند که فولیکول تخمک گذاری کرده 
 شناخته شده به نام  فاکتور کموتروپیک 

ً
حاوی یک ماده ی اخیرا

فقط  و  می باشد   (sperm chemotropic factor) اسپرم 
اسپرم های ظرفیت یابی شده قادر به پاسخ به این فاکتور هستند. 
اسپرم های ظرفیت یابی شده به علت وجود این فاکتور به سمت 
تخمک حرکت می کنند. بر این اساس، ممکن است گفته شود 

که تخمک انسان، اسپرم را جذب می کند. 
محکم  شفاف  ناحیه ی  به  اسپرماتوزوآ  یک  هنگامی که 
مختص  کنش  هم  بر  یک  طی  در  می رسد،  اووسیت  مجاور 
به هر گونه (به عنوان مثال گونه ی  انسان)، به یک مولکول  
گلیکوپروتئینی موجود در ناحیه شفاف که به عنوان گیرنده ی 
 ZP3 مولکول  (این  می گردد  متصل  می کند،  عمل  اسپرم 
ناحیه ی  تشکیل دهنده ی  گلیکوپروتئین  سه  از  یکی  که  بوده 
یکی  وسیله ی  به   ZP3 به  اسپرم  اتصال  می باشد).  شفاف 
میانجی گری   SED1 نام به  اسپرم  سطحی  پروتئین های  از 
یک  تخمک،  به  انسان  اسپرم  اتصال  در  عالوه  به  می شود. 
توالی از مولکول های قندی به نام سیالیل لویسx نقش دارد 
که در انتهاهای اولیگوساکاریدی پروتئین های ZP قرار دارند. 
درنتیجه ی این اتصال اکروزوم تحریک می گردد که آنزیم های 
تجزیه کننده ی مورد نیاز جهت نفوذ اسپرم به ناحیه شفاف را 
از  موفقیت آمیز  به طور  اسپرماتوزآ  یک  هنگامی که  کند.  آزاد 
ناحیه ی شفاف عبور می کند وبه اووسیت می رسد، غشاهای 
.(۱۴-۱ B و A شکل) سلولی دو سلول با هم ادغام می شوند

خالل  پروتئین  (یک  تخمک   (tetraspanin)  تترااسپنین 
غشایی که چهار بار از غشا گذر می کند) که CD9 نیز نامیده 
می شود، برای این رویداد ضروری می باشد. یک پروتئین ویژه ی 

اسپرم به نام Izumo نیز برای این رویداد ضروری می باشد. 
صورت  ازدواج  آن  در  که  است  ژاپنی  معبدگاه  یک   Izumo
ایمونوگلوبولین  ها  ابرخانواده ی  از  عضوی   Izumo) می گیرد 
دیگر  می باشد).  چسبنده  مولکول  یک  احتماًال  و  بوده 
عوامل دخیل در ادغام غشاهای اسپرم و اووسیت، اعضای 
بیش تر  یا  عضو   ۳۰ (تمام  می باشند   ADAM ابرخانواده ی 
این خانواده، دارای یک دومین دیس اینتگرینی و یک دومین 
متالوپروتئازی می باشند). FERTILINβ که ADAM2 نیز 
نامیده می شود، بر روی سطح اسپرم پستانداران وجود دارد و 
با یک اینتگرین  (اینتگرین ها در فصل ۵ توضیح داده شده اند) 
غشاها  ادغام  می دهد.  برهم کنش  تخمک  سطح  در  موجود 
باعث می شود که بالفاصله دو رویداد روی دهد: ایجاد یک 
موج کلسیمی که از نقطه ی تماس اسپرم به صورت شعاعی، 
در تمام سطح تخمک منتشر می شود و آزاد شدن محتویات 
هزاران  گرانول های قشری (cortical granules) کوچک. 
این گرانول ها بالفاصله در زیر غشای سلولی اووسیت قرار دارند 
 perivitelline) زرده ای  فضای  دور  به  را  خود  محتویات  و 
space) بین اووسیت و ناحیه ی شفاف تخلیه می کنند. این دو 
فرآیند مولکول های گیرنده ی اسپرم را به نحوی تغییر می دهد 
که ناحیه ی شفاف برای اسپرماتوزوآهای دیگر غیر قابل نفوذ 
شود. بنابراین این تغییرات از پلی اسپرمی یا لقاح اووسیت با 
بیش از یک اسپرم جلوگیری می کنند. از آنجایی که چند صد 
اسپرمی  مهار  پلی  می رسند،  تخمک  نزدیکی  به  اسپرماتوزوآ 

(polyspermy) بسیار مهم می باشد.
همچنین  اسپرم  غشای  با  اووسیت  غشای  شدن  ادغام 
گیرد.  سر  از   

ً
مجددا را  خود  میوز  اووسیت  که  می شود  باعث 

مراحل  سرعت  به  می کند،  کامل  را  دوم  میوز  متافاز  اووسیت 
آنافاز، تلوفاز و سیتوکینز را طی می کند و جسم قطبی دیگری 
را به وجود می آورد. صرف نظر از وجود اسپرم، اووسیت اکنون 
به عنوان یک اووسیت نهایی (definitive oocyte) در نظر 
گرفته می شود (تنها با در نظر گرفتن ژنوم اووسیت، این سلول  
کروموزوم ها  تعداد  نظر  از  میوز،  تقسیم  دومین  اتمام  از  پس 

شکل ۱۳-۱. اووسیت آزاد شده از تخمدان به وسیله ی کومولوس اووفوروس 
ژالتینی شــکل به سطح تخمدان می چســبد و به وسیله ی حرکات جارویی 
شکل و فعال شــرابه های دهانه ی لوله ی تخمدانی، از سطح تخمدان جدا 
می شود. پس از تخمک  گذاری، الیه ی غشای گرانولوزای فولیکول پاره  شده، 

تکثیر پیدا کرده و جسم زرد اندوکرینی را به وجود می آورد.
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هاپلوئید و از نظر محتوای DNA، 1N می باشد). با این وجود، 
(از  زیگوت  اکنون  یافته  لقاح  تخمک  اسپرم،   نفوذ  علت  به 
واژه ی یونانی Zygotos به معنی جفت شده یا مزدوج گرفته 
می شود)، نامیده می شود. گرچه یک هسته ی منفرد (که توسط 
کروموزوم های  حاوی  که  است)  شده  احاطه  هسته  غشای 
نمی شود  تشکیل  اووسیت  در  باشد،  دو  هر  تخمک  و  اسپرم 
ببینید)،  را   ۱-۱۵ و   ۱-۱۴  C شکل های و  بعدی  (پاراگراف 
اما با به حساب آوردن هم ژنوم اووسیت و هم ژنوم تخمک، 
زیگوت حاوی یک ترکیب دیپلوئیدی از کروموزوم ها بوده و از 

نظر محتوای 2N ،DNA می باشد.
هسـته های  اووسـیت،  داخـل  بـه  اسـپرم  نفـوذ  از  پـس 
اووسـیت و اسـپرم در داخـل زیگـوت متـورم می شـوند و بـه 
 female and) مذکـر  و  مؤنـث  ترتیـب  پرونوکلئوس هـای 
 ۱-۱۴ C نامیـده می شـوند (شـکل های (male pronuclei
و  مـادری  کروموزوم هـای  هنگامی کـه  ببینیـد).  را   ۱-۱۵ و 
پـدری هـر دو در جهـت آمـاده شـدن بـرای تسـهیم نخسـت، 
همانندسـازی می کنند، غشای هسـته ای این پرونوکلئوس ها 

بـه سـرعت ناپدیـد می شـود (بخـش بعـدی را ببینیـد). 

کروزومی خود را در محل تماس با ناحیه ی شفاف  شکل ۱۴-۱. لقاح. A، اسپرماتوزوآ از میان توده ی کومولوس به صورت مارپیچی عبور می کند و آنزیم های آ
کروزومی، ناحیه ی شفاف را تجزیه کرده و به اسپرم اجازه می دهند که به اووسیت دست پیدا کند. همزمان با ادغام غشاهای اسپرم بارور  آزاد می کند. آنزیم های آ
کننده با اووسیت، گرانول های قشری اووسیت، محتویات خود را آزاد می کنند. عوامل آزاد شده باعث می شود که ناحیه ی شفاف نسبت به سایر اسپرماتوزوآها 
غیرقابل نفوذ باشد. ورود هسته ی اسپرم به درون سیتوپالسم، اووسیت را تحریک کرده که دومین تقسیم میوز را کامل کند. B، میکروگراف الکترونی نگاره، 
نشان دهنده ی یک اسپرم انسانی است که در حال ادغام با اووسیت یک هامستر می باشد. ناحیه ی شفاف به صورت آنزیمی برداشته شده است. توانایی اسپرم 
انسان جهت نفوذ به یک اووسیت فاقد ناحیه ی شفاف هامستر، غالبًا به عنوان آزمایش بالینی فعالیت اسپرم مورد استفاده قرار می گیرد. C، وقایع اولیه در طی 
 DNA تکامل زیگوت. پس از این که اووسیت تقسیم میوز خود را کامل می کند، پیش هسته ی مونث و پیش هسته ی بزرگ تر مذکر، به یکدیگر نزدیک می شوند و
در کروموزوم های مادری و پدری دو رشته ای می شوند تا نخستین تقسیم میوز آغاز شود. سپس غشای پیش هسته ها تجزیه شده و کروموزوم های پدری و مادری 

در صفحه ی متافازی قرار می گیرند. سپس سانترومرها همانندسازی کرده و کروموزم های همولوگ در بین دو سلول نخست رویان توزیع می شوند. 
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تسهیم

در فرآیند تسهیم، زیگوت بدون افزایش در اندازه، 
تقسیم پیدا می کند

در عرض بیست و چهار ساعت پس از لقاح، زیگوت شروع به 
انجام دادن گروهی از تقسیمات میتوزی سریع به نام  تسهیم 

(cleavage) می کند (شکل ۱-۱۶). 
این تقسیمات با رشد سلولی  همراه نیستند، بنابراین زیگوت 
نام  بالستومرها  به  کوچک تری  دختری  سلول های  به  بزرگ 
طول  در  کل  در  رویان  می گردد.  تقسیم   (blastomeres)
تسهیم از نظر اندازه افزایش پیدا نمی کند و همچنان به وسیله ی 
ناحیه ی شفاف احاطه می گردد. اولین تقسیم تسهیم، زیگوت را 
 چهل 

ً
به دو سلول  دختری تبدیل می کند. تقسیم دوم که حدودا

ساعت پس از لقاح کامل می گردد، سبب ایجاد چهار بالستومر 
یکسان می شود. تا روز سوم، رویان از شش تا دوازده سلول  و تا 
روز چهارم رویان از شانزده تا سی  و دو سلول تشکیل شده است. 
در این مرحله رویان،  موروال (morula) نامیده می شود. (موروال 

از واژه ی التین morum به معنی شاه توت گرفته شده است).

تفکیک بالستومرها به پیش سازهای امبریوبالست 
و تروفوبالست

خارج  غشاهای  و  حقیقی  رویان  تنها  نه  موروال  سلول های 
به  همچنین  بلکه  می آورد،  وجود  به  را  آن  با  مرتبط  رویانی 

بخشی از جفت و ساختارهای مرتبط تبدیل می شوند. 
سلول هایی که این مسیرهای تکاملی متفاوت را دنبال 
مرحله ی  از  می شوند.  تفکیک  کلیواژ  طول  در  می کنند، 
به  ابتدا  در  که  گرد  بالستومرهای  تکامل،  سلولی   هشت 
سستی به هم چسبیده بودند، مسطح می شوند و یک قطبیت 
بین  تماس  قطبیت،  این  می کنند.  ایجاد  را  داخلی-خارجی 
مقدار  بیشترین  به  را  مجاور  بالستومرهای  بین  در  سلولی 
فرآیند  ایجاد  نتیجه ی  در   .(۱-۱۷ (شکل  می دهد  افزایش 
و  محدب  سلول های  خارجی  سطوح  افتراقی،  چسبندگی 
مجدد  سازمان دهی  این  می شوند.  مقعر  آنها  داخلی  سطوح 
که  فشرده سازی (compaction) نامیده می شود نیز ناشی 
اثر  در  می باشد.  بالستومرها  سلولی  اسکلت  در  تغییرات  از 
موروال  مرکز  در  سلول ها  از  تعدادی  سازی،  فشرده  فرآیند 
آن ها  خارج  سمت  در  دیگر  سلول های  و  می گیرند  قرار 
شده اند،  واقع  مرکز  در  که  بالستومرهایی  می شوند.  واقع 
نامیده    (inner cell mass) داخلی  سلولی  اکنون  توده ی 
می شوند، در حالی که بالستومرهای محیطی،  تروفوبالست 
منبع  تروفوبالست  می آورند.  وجود  به  را   (trophoblast)
اصلی بخش جنینی جفت می باشد (در فصل ۲ توضیح داده 

شده است).

موروال یک حفره ی پر از مایع را ایجاد می کند 
و به بالستوسیست تبدیل می شود

سلول  سی  حدود  از  اکنون  که  موروال  تکامل،  چهارم  روز  تا 
نظر  به  می کند.  مایع  جذب  به  شروع  است،  شده  تشکیل 

می رسد که چندین فرآیند در این امر دخیل می باشند.
پیـدا  تمایـز  تروفوبالسـت  هنگامی کـه  اینکـه  نخسـت 
می کنـد، بـه صـورت اپی تلیومـی در می آید که در آن سـلول ها 
مجـاور به طور محکم به یکدیگر چسـبیده اند. این چسـبندگی 
ناشـی از تجمـع یـک مولکـول چسـبندگی سـلول وابسـته بـه 
کلسـیم بـه نـام E-cadherin موجـود بر روی سـطوح جانبی 
سـلول و تشـکیل اتصـاالت بیـن سـلولی بـه ویـژه اتصـاالت 
محکـم، اتصاالت منفذدار، اتصاالت چسـبنده و دسـموزوم ها 
حـال  در  تروفوبالسـت  سـلول  های  اینکـه،  دوم  می باشـد. 
تشـکیل، یـک سدیم/پتاسـیم ATPase (یـک پمـپ مبادلـه 
گـر یـون وابسـته بـه انـرژی) را در غشـای قاعـده ای قطبـی 
شـده، بیـان می کننـد. ایـن پمـپ بـه تروفوبالسـت ها اجـازه 

شــکل ۱۵-۱. لقاح آزمایشگاهی تخمک های انسان. A، اولین تقسیم میوز 
روی داده اســت و اولین جســم قطبی و اووســیت ثانویه تشــکیل شده اند. 
B، دومین تقســیم میوز پس از وارد شــدن اســپرم به داخل اووسیت کامل 
می گردد. این امر منجر به تشــکیل دومین جســم قطبی و پیش  هســته ی 
ماده می شــود. پیش هســته ی نــر و میکروتوبول هایی که در اطــراف آن به 
صورت متراکم قرار گرفته اند، در ســاعت ۹ وجود دارند. C، سانتریول اسپرم 
به دو ســانتریول تقسیم شده است. این ســانتریول ها یک دوک را در ارتباط 
با کروموزم های ادغام شــده پیش  هســته های نر و ماده تشکیل می دهند.

D، کروموزوم های اسپرم و تخمک در صفحه ی متافازی ردیف می شوند. 
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می دهـد کـه انتقـال و تنظیـم تبـادل متابولیت ها بیـن محیط 
خارجـی مـوروال (بـه عبارتـی دیگـر محیـط لولـه ی تخمدانـی 
سـلولی   تـوده ی  سـمت  بـه  (یعنـی  مـوروال  داخـل  و  مـادر) 
داخلـی) صورت  گیرد. سدیم/پتاسـیم ATPase، سـدیم را به 
داخـل مـوروال منتقـل می کنـد، و آب از طریـق اسـمز جریـان 
می یابـد و بـه مایـع بالستوسـل تبدیـل می شـود. هنگامی کـه 
فشـار هیدرواسـتاتیک مایـع افزایـش می یابـد، یـک حفـره ی 
 (blastocyst cavity) بـزرگ به نام  حفـره ی بالستوسیسـت
تشـکیل  مـوروال  داخـل  در   ({blastocoel} ( بالستوسـل 

می شـود (شـکل ۶-۱ را ببینیـد). سـلول های امبریوبالسـت 
(تـوده ی سـلولی  داخلـی) سـپس یـک تـوده ی فشـرده را در 
تروفوبالسـت  و  می دهنـد  تشـکیل  حفـره  ایـن  سـمت  یـک 
سـازمان دهی  الیـه  تـک  نـازک  تلیـوم  اپـی  یـک  صـورت  بـه 
 (blastocyst) پیـدا می کنـد. جنیـن اکنـون  بالستوسیسـت
نامیـده می شـود. سـمتی از بالستوسیسـت که حـاوی توده ی 
 (embryonic pole) سـلولی داخلـی اسـت، قطـب رویانـی
بالستوسیسـت نامیـده می شـود؛ و سـمت مقابـل، قطـب غیر 

می شـود. نامیـده   (abembryonic pole) رویانـی 

شکل ۱۶-۱. تسهیم و انتقال درطول لوله   تخمدانی. لقاح در آمپول لوله  تخمدانی روی می دهد. در طول پنج روز نخست، زیگوت در هنگام حرکت در لوله  تخمدانی 
و ورود به رحم، متحمل فرآیند تسهیم می شود. در روز پنجم، بالستوسیست از ناحیه ی شفاف بیرون آمده و سپس قادر است که در اندومتر رحم النه گزینی کند.

شکل ۱۷-۱. فشرده سازی. A، میکروگراف الکترونی نگاره از یک رویان ۱۰ سلولی انسان، قبل از فرآیند فشرده سازی. به شکاف های عمیق بین سلولی توجه کنید. 
B، میکروگراف الکترونی نگاره از یک رویان ۱۰ سلولی انسان در طول فرآیند فشرده سازی. به عدم وجود شکاف های بین سلولی عمیق، بین بعضی از بالستومرها 

(پیکان ها)، توجه کنید. ناحیه ی شفاف به صورت مکانیکی از هر دو رویان جدا شده است.
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انتهای هفته ی اول: شروع النه گزینی

بالستوسیست قبل از النه گزینی 
از ناحیه ی شفاف بیرون می آید

موروال بین روزهای سوم و چهارم تکامل به رحم می رسد. تا روز 
در  سوراخ  یک  آنزیمی  فعالیت  طریق  از  بالستوسیست  پنجم، 
ناحیه ی شفاف ایجاد می کند و با فشار از آن خارج می شود (شکل 
۱۶-۱). بالستوسیست اکنون فاقد تمام پوشش های اولیه ی خود 
می باشد و می تواند به طور مستقیم با اندومتر واکنش نشان دهد. 

بالستوسیست اندکی پس از ورود به رحم، به طور محکم 
سلول های   .(۱-۱۸ (شکل  می شود  متصل  رحم  پوشش  به 
مجاور استرومای اندومتر به حضور بالستوسیست و پروژسترون 
ترشح شده از جسم زرد واکنش نشان می دهند و به سلول های 
ترشحی و فعال از نظر متابولیکی به نام  سلول های دسیدوایی 
پاسخ،  واکنش  این  می کنند.  پیدا  تمایز   (decidual cells)
فصل  می شود (در  نامیده   (decidual reaction) دسیدوایی
بزرگ  نیز  مجاور  اندومتر  غدد  است).  شده  داده  توضیح   ۶
می شوند و دیواره ی اندومتر در محل اتصال بالستوسیست به 
آن، به طور موضعی پرعروق تر و ِادماتوس می شود. اعتقاد بر این 
است که ترشحات سلول های دسیدوایی و غدد اندومتر از جمله 
فاکتور های رشد و متابولیت ها، رشد رویان النه گزینی کرده را 

مورد حمایت قرار می دهند.
و  می شود  حفظ  مناسب  وضعیت  یک  در  رحم  پوشش 
از  شده  ترشح  پروژسترون  از  ناشی  آن  ریزش  عدم  از  بخشی 
جسم زرد می باشد. در صورت عدم وجود یک رویان النه گزینی 
کرده، جسم زرد به طور طبیعی پس از حدود سیزده روز دژنره 

سلول های  کند،  گزینی  النه  رویان  اگر  وجود  این  با  می شود. 
۱(hCG) انسان  جنینی  گنادوتروپین  تروفوبالست،  هورمون 

را ترشح می کنند. این هورمون از جسم زرد حمایت می کند و 
بنابراین سبب حفظ تولید پروژسترون می شود (شناسایی حاملگی 
 .({maternal recognition of pregnancy} مادر  در 
جسم زرد به ترشح هورمون های جنسی برای هفته های یازدهم 
تا دوازدهم تکامل جنینی ادامه می دهد. پس از آن جفت شروع 
آرامی  به  زرد  جسم  و  کرده  پروژسترون  زیادی  مقادیر  ترشح  به 

تحلیل می رود و به جسم سفید تبدیل می شود.

النه گزینی در مکان های غیرطبیعی 
سبب ایجاد حاملگی نابه جا می شود

گاهی اوقات بالستوسیست در حفره ی صفاقی، بر روی سطح 
تخمدان، داخل لوله ی تخمدانی و یا در یک محل غیرعادی در 
رحم النه گزینی می کند. اپی تلیوم در این مکان های غیرطبیعی، 
به  کننده،  حمایت  تغییرات  دیگر  و  عروق  افزایش  طریق  از 
که  نحوی  به  می دهد؛  پاسخ  کرده  النه گزینی  بالستوسیست 
بالستوسیست  توانایی زنده ماندن و شروع تکامل را دارد. این 
 حاملگی های نابه جا (ectopic pregnancies) اغلب زندگی 
مادر را به خطر می اندازند، زیرا عروقی که در محل النه گزینی 
غیرطبیعی تشکیل می شوند در نتیجه ی رشد رویان و جفت، 
به  نابه جا  حاملگی های  معموًال  می باشند.  شدن  پاره  مستعد 
وسیله ی عالئم درد شکمی و یا خونریزی واژینال بروز می کنند. 
مداخالت دارویی (متیل ترکسات که از تقسیم سریع جلوگیری 
می کند) یا جراحی معموًال برای قطع حاملگی مورد نیاز می باشد.

1. human chorionic gonadotropin

در آزمایشگاه تحقیقاتى|
چه عاملی تعیین می کند که یک بالستومر توده سلولی داخلی 

یا تروفوبالست را تشکیل می دهد؟ 

فرضیه ی داخل-خارج، تمایز بالســتومرها را براساس موقعیت آن ها در 
توده سلولی داخلی یا تروفوبالست توضیح می دهد. بر اساس این فرضیه 
ســلول های مرکزی تر موروال توده ســلولی داخل و سلول های موجود در 
ســمت خارج، تروفوبالست را تشکیل می دهند. اما این تمایز چگونه رخ 
می دهد؟ در مرحله  ی موروال، دو فاکتور رونویسی (فاکتورهای رونویسی در 
فصل ۵ توضیح داده شــده اند) به صورت یکنواخت در سراسر سلول های 
بالســتومر بیان می شــوند. این دو فاکتور عبارتنــد از: Oct4 (در ابتدای 
ایــن فصل توضیــح داده شــد) و nanog (یک فاکتور رونویســی حاوی 
homeobox). هنگامی که توده ی سلولی داخلی و تروفوبالست تشکیل 
می شوند، بیان Oct4 و nanog در توده ی سلولی داخلی حفظ می گردد، 
امــا بیان این دو در تروفوبالســت خاموش می شــود. آزمایشــات فقدان 
عملکرد نشان می دهند که تعهد سلول ها به ایجاد دودمان توده ی سلولی 

داخلی نیازمند بیان این دو فاکتور رونویسی می باشد. 

یک فاکتور رونویســی دیگر به نام Cdx2 (هماننــد nanog یک فاکتور 
رونویسی حاوی homeobox می باشد) و نیز یک فاکتور رونویسی حاوی 
T-box به نام eomes (Eomesodernin نیز نامیده می شــود) هنگام 
تشکیل تروفوبالســت بیان می شوند. آزمایشــات فقدان عملکرد نشان 
می دهند که بیان این فاکتورها جهت کاهش بیان فاکتورهای رونویســی 
Oct4 و nanog ضــروری می باشــد. این آزمایشــات در مجموع نشــان 
می دهند که بیان Oct4 و nanog در توده سلولی داخلی و سرکوب بیان 
این دو فاکتور رونویســی در تروفوبالســت، جهت تمایز آشکار ابتدایی در 
موروال ضروری می باشــد. در نهایت اینکه، توده ســلولی داخلی Sox2 را 
 
ً
نیز بیان می کند. Sox2 یک فاکتور حــاوی HMG-box بوده و کامال
با SRY مرتبط می باشد. آزمایشات نشان داده اند که دو فاکتور رونویسی 
Sox2/Oct4، بیــان پروتئیــن Fgf4 را در توده ســلولی داخلی تنظیم 
می کنند. این پروتئین جهت تمایز تروفوبالست ضروری می باشد. بنابراین 
برهم کنش های سلولی بین این دو جمعیت سلولی در حال تشکیل روی 

می دهد که جهت اختصاصی شدن سرنوشت آن ها ضروری می باشد.
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شــکل ۱۸-۱. النه گزینی. در حدود شــش و نیم روز پس از لقاح، سلول های 
تروفوبالســت موجود در قطب رویانی بالستوسیســت، تکثیر پیــدا کرده و 
سن سی سیوتروفوبالســت را تولید می کنند. این سلول ها توانایی هجوم به 
پوشــش رحم را دارند. ناحیه ای که به رنگ قهوه ای نشــان داده شده است، 
مکان های طبیعی النه گزینی در دیواره ی رحمی می باشد. تصویر بزرگ شده، 

بالستوسیست را در حین النه گزینی نشان می دهد. 

در کلینیک|
پیش گیری از حاملگی 

کارآیی یا بازدهی تولید مثل انسان بسیار باال می باشد
در یک زوج جوان که از روش های پیش گیری از حاملگی استفاده نمی کنند 
و دو بار در هفته دارای مقاربت جنســی (زمان مقاربت جنسی با توجه به 
تخمک گذاری به طور تصادفی می باشد) دارند، بیش تر از ۵۰ درصد احتمال 
لقاح هر اووسیت وجود دارد. بنابراین، ازآنجایی که (همان طور که در ابتدای 
 نیمی از کل رویان ها متحمل ســقط 

ً
این فصل توضیح داده شــد)، تقریبا

خود به خودی می شــوند، احتمال اینکه پس از یک ماه مقاربت جنسی، 
یک حاملگی کامل ایجاد شود بیش تر از ۲۵٪ می باشد. انسان های سالم 
توانایی تولید مثلی باالیی دارنــد؛ زوج هایی که از روش های پیش گیری از 
حاملگی اســتفاده نمی کنند، معموًال می تواننــد در طول عمر تولید مثلی 
خود ۱۰ تا ۱۲ فرزند داشته باشند. پیش گیری از حاملگی در طول قسمت 
اعظم تاریخ انســان، نقش مهمی در برنامه ریزی خانواده ها داشته است. 
برخی از قدیمی ترین روش ها، اســتفاده از حائل های ساده ی پیش گیری 
(barrier contraceptives) از حاملگــی بودنــد، و این روش ها امروزه 
هم رایج ترین روش های مورد استفاده می باشند. تحقیقات پیش گیری از 
حاملگی در حال حاضر بر روی روش هایی متمرکز شده اند که در بسیاری از 
مکانیسم های فیزیولوژیکی مورد نیاز جهت حاملگی موفق (که در ابتدای 

این فصل توضیح داده شد) تداخل ایجاد می کنند.

حائل های پیش گیری از حاملگی،
 از رسیدن اسپرم به تخمک جلوگیری می کنند

یکی از قدیمی ترین انواع وســایل پیش گیری از حاملگی،  کاندوم مردانه 
(male condom) اســت که در گذشــته از مثانه ی حیوانات یا ســکوم 

 با 
ً
گوسفند ساخته می شــد؛ اما امروزه از التکس ســاخته می شود و غالبا

ترکیبات شیمیایی اسپرم کش همراه می باشــد. کاندوم مردانه بالفاصله 
قبــل از مقاربت جنســی، بر روی پنیــس نعوظ یافته قرار داده می شــود. 
کانــدوم زنانــه (female condom) یــک غالف از جنس پلــی اورتان 
اســت که به طور کامل واژن و نیز ناحیه پرینه را می پوشــاند. اســتفاده از 
کاندوم های زنانه یا مردانه می تواند به جلوگیری از گســترش عفونت های 
 (sexually transmitted infections) منتقله از طریق مقاربت جنسی
 بیماری های منتقله از طریق مقاربت جنســی 

ً
کمک کنــد (STIs؛ قبال

نامیده می شــدند). دیگر وسایل حائل پیش گیری کننده از حاملگی مانند 
دیافراگــم (diaphragm) و   کالهــک گردن رحــم (cervical cap) به 
داخل واژن قرار داده شــده و گردن رحم را می پوشانند. این وسائل معموًال 
حاوی ترکیبات کشنده ی اسپرم می باشند. این وسایل باید توسط پزشک 
جاگذاری شــوند تا اندازه ی مناسب آن تعیین شود. اسفنج پیش گیری از 
حاملگی (contraceptive sponge)، یک صفحه ی آغشــته شــده به 
ترکیبات کشنده ی اسپرم بوده که از جنس پلی اورتان است و همانند سایر 
وســائل توضیح داده شده، گردن رحم را مســدود می کند. مزیت اسفنج 
پیش گیری از حاملگی نسبت به دیافراگم و کالهک گردن رحم این است 
که نیازی به جاگذاری آن به وسیله ی پزشک نمی باشد، زیرا برای همه ی 

افراد از یک سایز استفاده می شود.

قرص های کنترل حاملگی از تخمک گذاری جلوگیری می کنند
دانــش کنتــرل تخمک گذاری از طریــق روش هــای اندوکرین منجر 
بــه تولید قرص کنترل بارداری (یا به طور ســاده تر ”قــرص“) در اوایل 
۱۹۶۰ شــد. این قرص های اولیــه یک دوز روزانه از اســتروژن را آزاد 
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 FSH می کردند، که استروژن با مهار ترشح هورمون های گنادوتروپین
و LH از هیپوفیز، ســبب مهار تخمک گذاری می شــد. در قرص های 
امروزه، میزان اســتروژن کاهش پیدا کرده اســت، یکی از آنالوگ های 
پروژســترون به نام  پروژســتین (progestin) اضافه شــده اســت، و 
دوزهای اســتروژن و پروژســترون در یــک چرخه بیســت و یک روزه 
تغییــر پیدا می کند. اگرچه پروژســترون با اثر بــر روی اندومتر رحم، به 
 LH و FSH حفظ حاملگی کمک می کند، اما این ماده در آزادســازی
تداخل ایجاد کرده و از تخمک گذاری جلوگیری می کند. عالوه بر این، 
پروژسترون در اواسط چرخه ی قاعدگی از نازک و رقیق شدن موکوس 
گردن رحــم (این امر اجازه ی عبور آســان اســپرماتوزوآ را می دهد) و 
ضخیم شدن اندومتر (جهت آماده شدن برای النه گزینی) جلوگیری 
می کند. اســتروژن همچنین ممکن است در جابه جا شدن رو به پایین 

اووسیت در لوله رحمی و یا در ظرفیت یابی اسپرم تداخل ایجاد کند. 

منابع تزریقی یا کاشتنی پروژسترون، یک دوز پایدار 
جهت جلوگیری از تخمک گذاری آزاد می کنند 

مدروکســی  از   (depot preparation) رهــش آهســته  منبــع  یــک 
پروژســترون اســتات (Depo-Provera) می توانــد به صــورت داخل 
عضالنی تزریق شــود و سطوحی از این هورمون را برای ۲ تا ۳ ماه جهت 
جلوگیری از آزاد شــدن تخمک گذاری، رها کند. همچنین کپسول هایی 
تولید شــده اند (نورپالنت یا ایمپالنون) که در زیرجلد قرار داده شده و یک 
نوع ســنتتیک از پروژسترون (پروژســتین) را برای یک دوره ی زمانی ۱ تا 
 ortho) ۵ ســاله رها می کند. روش دیگر اســتفاده از پاچ های هورمونی
Eevra) بــوده که می توانند به مدت یک هفتــه در محل مورد نظر باقی 
بمانند و دو هورمون اســتروژن و پروژســترون را به صــورت زیرجلدی آزاد 
کنند. دیگر وســایل به جای آزاد کردن هورمون ها به داخل جریان خون، 
آن ها را به دســتگاه تولید مثلی جنس مؤنث آزاد می کنند.  وســایل داخل 
رحمــی (intrauterine device؛ IUD) حاوی پروژســترون، ســطوح 
پایینی از پروژسترون را در طول یک دوره ی یک تا چهار ساله آزاد می کنند. 
 حلقه های واژنی (Vaginal rings) توسط خود فرد جاگذاری و برداشته 
می شوند و پس از جاگذاری آن ها در اطراف گردن رحم، به صورت پیوسته 

به مدت سه ماه پروژسترون آزاد می کنند. 

وسایل داخل رحمی (IUDs) غیر دارویی ممکن است از طریق 
اثرگذاری بر اسپرم و تخمک، در حاملگی اختالل ایجاد کنند 

مکانیسم جلوگیری از حاملگی توسط IUDهای غیر دارویی حلقه مانند 
یا T مانند در هنگام جاگذاری درون رحم، هنوز مشخص نشده است. در 
ابتدا اعتقاد بر این بود که این وسایل از طریق تحریک اندومتر، سبب ایجاد 
یک واکنش التهابی شده و در نتیجه مانع از النه گزینی رویان می گردند. از 
آنجایی که برخی از افراد اعتقاد دارند که جلوگیری از النه گزینی رویان، یک 
نوع سقط محسوب می شود (در حالی که افراد دیگر اعتقاد دارند که سقط، 
 النه گزینی کرده است)، این 

ً
به معنای برداشته شدن رویانی است که قبال

مکانیسم بالقوه ی فعالیت این وسایل، نگرانی های اخالقی را برای تعدادی 
از افراد به وجود آورده اســت. اکنون اعتقاد بر این است IUDها به جای 
 به واسطه ی مهار مهاجرت اسپرم، 

ً
جلوگیری کردن از النه گزینی، عمدتا
انتقال تخمک و لقاح عمل می کنند. 

اســتفاده از IUD در اواخر قرن ۲۰ به سرعت ممنوع شد، زیرا یک 
نوع از آن به نام پوشــش دالکن علت تعداد زیادی از عفونت های لگنی و 

برخی از مرگ ها معرفی شــد. جمع آوری پوشش دالکن از فروشگاه ها در 
اواسط ۱۹۷۰ و مشکالت مرتبط با پوشش دالکن، باعث شد که یک نسل 
از زنان، جهت استفاده از هر نوع IUD بی میل باشند. با این وجود، استفاده 

از وسایل داخل رحمی در قرن ۲۱ دوباره افزایش یافت. 

 ،RU-486 ترکیب ضد پروژسترونی
سبب سقط جنین می شود

RU-486 (میفپریســتون) دارای فعالیــت ضد پروژســترونی قوی بوده 
(تمایل این ترکیب اگزوژنوس جهت اتصال به گیرنده های پروژســترونی، 
۵ برابر بیشتر از پروژسترون اندوژنوس می باشد) و همچنین ممکن است 
ســنتز پروســتاگالندین ها را تحریک کند. هنگامی که یــک دوز کامل از 
RU-486 در ظرف هشت هفته پس از آخرین خونریزی ماهیانه مصرف 
شود، قاعدگی آغاز خواهد شد. اگر یک جنین وجود داشته باشد، همراه با 
دسیدوای اندومتر ریزش پیدا خواهد کرد. یک مطالعه گسترده در فرانسه 
صورت گرفت، در این مطالعه RU-۴۸۶ به همراه آنالوگ پروستاگالندین 
تجویز شد و مشخص گردید که تأثیرگذاری آن ها در سقط جنین به میزان 

۹۶٪ می باشد.

قرص صبح روز بعد یا B-Plan برخالف تصور، 
یک ترکیب سقط کننده ی جنین نیست 

قــرص صبح روز بعــد (morning-after pill) یا B-Plan، حاوی یک 
هورمون سنتتیک به نام پروژستین لوونورژسترل بوده که بیش از ۴۵ سال 
است که در تولید قرص های کنترل بارداری مورد استفاده قرار می گیرد. در 
حال حاضر در ایاالت متحده، این دارو می تواند بدون نسخه (بدون تجویز 
پزشک) توســط زنان ۱۷ ساله یا مسن تر از داروخانه ها گرفته شود. قرص 
صبح روز بعد برخالف RU-486 ســبب ایجاد سقط جنین نمی شود. در 
عوض به نظر می رسد این قرص، بسته به اینکه زن هنگام مقاربت در کدام 
مرحله از چرخه ی قاعدگی خود قرار دارد، از تخمک گذاری یا لقاح تخمک 
جلوگیری کند. ازآنجایی که قرص صبح روز بعد از النه گزینی، حاملگی را 
مختل نمی کند، بیشترین اثر آن زمانی است که بالفاصله بعد از مقاربت 

جنسی کنترل نشده استفاده گردد. 

حدود یک سوم از زوج های آمریکایی جهت کنترل بارداری
 به صورت داوطلبانه خود را عقیم می کنند

عقیم ســازی مرد ( وازکتومی {vasectomy}) یا زن ( بستن لوله های 
رحمــی {ligation or “tying” of the Fallopian tubes}) یــک 
 توســط افرادی انتخاب 

ً
روش مؤثــر جهت کنترل بــارداری بوده و غالبا

می شــود که به دنبال داشــتن فرزندان اضافی نمی باشند. با این وجود، 
انجام هر دوی این روش ها، به طور سنتی مستلزم جراحی بوده و معموًال 
 یک روش غیرجراحی برای زنان ایجاد شده 

ً
قابل برگشت نمی باشد. اخیرا

اســت. در این پروسیجر که Essure نامیده می شود، یک وسیله ی فنر 
مانند به طول ۲/۵ تا ۴ سانتی متر به وسیله ی بی حسی موضعی از طریق 
گردن رحم وارد بدن شده و در داخل هر لوله ی رحمی قرار داده می شود. 
این وســیله لوله رحمی را تحریک کــرده و در طول ۳ ماه بعد یا بیش تر، 
یک اســکار در اطراف وسیله ایجاد می گردد. این امر یک توده ی بافتی 
را ایجاد کرده که سبب مسدود شدن مسیر عبور اسپرم می شود. همانند 
روش بستن لوله های رحمی، این فرآیند نیز می تواند برگشت ناپذیر درنظر 

گرفته شود.
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پیش گیری از حاملگی چقدر مؤثر می باشد؟
در روش عقیم شــدن و اســتفاده از روش های هورمونــی پیش گیری از 
بــارداری (مثل قرص ها) احتمال بارداری ســالیانه، کمتــر از ۱٪ تا حدود 
۵٪ می باشد، در حالی که حائل های کنترل حاملگی، تأثیرپذیری کمتری 
دارند: در مورد اســتفاده از کاندوم مردانه، احتمال بارداری ســالیانه ٪۱۵ 
می باشــد، این میزان بارداری مشابه استفاده از روش ریتم است؛ در روش 
ریتم، زوجین در روزهای قبل، حین و بعد از زمان تخمک گذاری مقاربت 
 
ً
جنسی ندارند. در حالت استفاده از دیافراگم احتمال بارداری سالیانه تقریبا
 coitus interruptus) ۲۵٪ می باشد. این میزان مشابه  روش پس کشی
یــا withdrawal method) اســت (در این روش مرد قبل از انزال، آلت 

تناسلی خود را از بدن زن بیرون می کشد). 
 یــک میلیارد و 

ً
 ۱۶٪ از مــردم دنیا یا تقریبا

ً
تا ســال ۲۰۲۰، حــدودا

دویســت میلیون نفر، وارد ســنین باروری خواهند شــد؛ این امر اهمیت 
ایجاد روش های بهتری جهت پیشگیری از بارداری را مشخص می کند. 
اگر چه رویکردهای جدید در حال آزمایش شــدن می باشــند، اما مقررات 
سخت گیرانه ی دولتی و نگرانی های مربوط به مسئولیت پذیری در قبال 
محصوالت تولید شــده (در صورت ایجاد خطا) و سودآوری محصول (به 
ویژه هنگامی که بیشــترین تقاضا بــرای این محصوالت در کشــورهای 
فقیر و توســعه نیافته خواهد بود) باعث شده است که بیشتر شرکت ها از 
تالش جهت تولید محصوالت جدید پیشگیری از بارداری خودداری کنند. 
بیش ترین تحقیقات مربوط به پیشگیری از بارداری در دهه های ۱۹۵۰ و 
۱۹۶۰ صورت گرفت. این تحقیقات منجر به یک موفقیت بزرگ شــد، و 
آن تولید قرص های ضد بارداری بود. با این وجود، پیشرفت های مشابه از 
آن زمان تا کنون صورت نگرفته اســت و روش های پیشگیری از بارداری 

همچنان محدود باقی مانده اند. 

رویکردهای پیشگیری از بارداری در مردان 
در آن زمــان که قرص های پیش گیری از بارداری تولید شــدند، مردها دو 
انتخاب برای کنترل بارداری داشتند: کاندوم و وازکتومی. با گذشت حدود 
۵۰ ســال، این روش ها هنوز هم تنها انتخاب ها برای مردها می باشــند. 
تولید دارویی به نام WIN 18,446 در ســال ۱۹۵۰ باعث شد که رویکرد 
استفاده از قرص های پیش گیری از بارداری مردان با موفقیت ایجاد گردد. 
هنگامی که این دارو بر روی زندانیان مرد آزمایش شد، به نظر می رسید که 
بدون ایجاد اثرات جانبی مشخص سبب مهار تکامل اسپرم می گردد. اما 
هنگامی که WIN 18,446 در آزمایشات بالینی مورد استفاده قرار گرفت، 
به علت ایجاد بیماری، تاری دید، اســتفراغ، سر درد و تعریق، مصرف آن 
ممنوع شــد. علت ایجاد این اثرات جانبی چیست؟ علت ایجاد این اثرات 
جانبی، تداخل با مصرف الکل می باشد؛ به طوری که افراد مورد مطالعه در 
آزمایشــات بالینی مورد استفاده قرار می گرفتند، در حالی که مصرف آن در 

زندانیان ممنوع بود. 
علی رغــم وجود موانــع زیاد، تحقیقــات جهت ایجــاد روش های 
پیشــگیری از بــارداری، به آرامی در حال پیشــرفت می باشــد. به عنوان 
 ســبب تولید 

ً
مثال، مطالعات صــورت گرفته در مدل های حیوانی، اخیرا

موفقیت آمیز ترکیبی به نام JQI شده است. این ترکیب سبب عقیم شدن 
موش های نر می گردد، بدون اینکه بر سطوح تستوسترون یا هورمون های 
دیگر تأثیر بگذارد. به عالوه، قطع مصرف این دارو باعث می شود که قابلیت 
باروری به سرعت برگردد. JQI عملکرد یکی از پروتئین های ضروری جهت 
تکامل اســپرم به نام BRDT را مهار می کند. JQI یکی از ترکیباتی است 

که برای اهداف مختلف تجویز می شــود. این دارو در ابتدا، به عنوان یک 
داروی ضد ســرطان تولید شــد و یک پروتئین مرتبط به BRDT (به نام 
BRD۴) را مورد هدف قرار می داد. مشــخص شد این دارو فاقد عوارض 
جانبی قابل توجه می باشد. استفاده از این دارو جهت اهداف دیگر در حال 
بررسی می باشد. قبل از اینکه آزمایشات بالینی این دارو بر روی مردان سالم 
آغاز شود، ضروری است که یک نوع اختصاصی تر از این ترکیب ایجاد شود 

که فقط بیضه را هدف گذاری کند. 
عالوه بر تولید قرص های ضد باروری مردان که ســبب مهار تکامل 
اســپرم می شــوند، اســتراتژی های دیگری نیز جهت ایجــاد روش های 
پیشــگیری از باروری مردان در حال بررســی شــدن می باشــند، که این 
راهکارها بر اساس پیشرفت های ما در درک فیزیولوژی تولید مثلی انسان 
به وجود آمده اند. این استراتژی ها عبارتند از: مسدود کردن مجرای دفران 
 در صورت تمایل فرد، می توانند برداشته شوند 

ً
توسط توده هایی که متعاقبا

(از طریــق جراحی یا تجزیه کردن)؛ ایجــاد اختالل در انقباض عضالت 
مجرای دفران، مســدود شــدن لوله و در نتیجه ایجاد ”ارگاسم خشک“؛ 
اســتفاده از لباس های زیــر (underwear) ویژه جهــت افزایش دمای 
بیضه ها و مهار تولید اسپرم؛ و مهار توانایی تحرک اسپرم، جهت جلوگیری 

از رسیدن اسپرم به تخمک بعد از انزال.

فن آوری کمکی تولید مثلی
 از هر شــش زوج، یک مــورد دارای مشــکالت مرتبط با حاملگی 

ً
تقریبا

 در ۳۰٪ از موارد زن نابــارور بــوده، و در ۳۰٪ از موارد 
ً
می باشــند. تقریبــا

دیگــر مرد نابارور می باشــد؛ در حدود ۳۰٪ دیگر زن و مــرد، هر دو نابارور 
می باشــند. در ۱۰٪ باقی مانده، مشخص نیست که علت ناباروری زن یا 
مرد (و یا هر دو) می باشد. تخمین زده می شود که حدود ۹۰٪ از زوج های 
نابارور می توانند به وســیله ی مداخالت پزشکی بارور شوند. انواع مختلفی 
از روش هــای درمانــی جهت کمک به بارور شــدن زوجین در دســترس 
می باشند. تلقیح مصنوعی (AI) و هورمون درمانی جز رایج ترین روش ها 
می باشــند. تکنیک های آزمایشگاهی نیز می توانند جهت کمک به تولید 
مثل مورد استفاده قرار گیرند. این تکنیک که  فن آوری کمکی تولید مثلی 
(Assisted reproductive technology؛ ART) نامیــده می شــوند 
شامل بارورسازی درون آزمایشگاهی (In vitro fertilization؛ IVF) و 
 انتقال رویان (embryo transfer)،  تزریق داخل سیتوپالسمی اسپرم 
(Intracytoplasmic sperm injaction؛ ICSI)،  انتقــال گامــت به 
 (GIFT ؛Gamete intrafallopian transfer) درون لولــه ی رحمــی
 Zygote intrafallopian) و  انتقال زیگــوت به درون لولــه ی رحمــی
transfer؛ ZIFT) می باشند. تکنیک های توسعه یافته ی کشت بافتی از 
جمله استفاده از محیط کشت های مشخص، حفظ گامت ها و رویان های 
مرحله ی تسهیم انسان را در خارج از بدن امکان پذیر کرده است. گامت ها و 
رویان ها همچنین می توانند به صورت موفقیت آمیزی منجمد شده و جهت 
استفاده ی مجدد در زمان های بعد، ذخیره شوند (cryopreservation؛ 
ذخیره ســازی انجمادی). این امر، انتخاب های دیگــری را به روش های 

تولید مثل کمکی اضافه کرده است).

اووسیت ها می توانند در درون آزمایشگاه بارور شوند 
و سپس در رحم النه گزینی شوند

پروسیجر لقاح درون آزمایشگاهی (IVF) و انتقال رویان، به طور گسترده 
در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن ها ایجاد اسکار در لوله های 
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 {PID} رحمی (ایجاد اســکار یکــی از نتایج رایج بیماری التهابــی لگن
می باشــد؛ این بیماری، یکــی از عوارض خطرنــاک بیماری های منتقله 
از طریق تماس جنســی مانند ســوزاک می باشــد) مانع از رسیدن اسپرم 
به ناحیه ی آمپول لوله ی رحمی یا انتقال اووســیت بارور شــده به ســمت 
رحم می شــود. در لقاح درون آزمایشــگاهی  (IVF)، ابتدا تخمدان های 
زن به واســطه ی تجویز ترکیب مناســبی از هورمون ها، تحریک شــده تا 
چندین فولیکول بالــغ را ایجاد کننــد (Superovulation). این ترکیب 
هورمونی، گنادوتروپین یائسگی انسانی (hMG) یا FSH است که گاهی 
با کلومیفن سیترات ترکیب می شــود. کلومیفن سیترات دارویی است که 
توانایی ســلول های هیپوتاالموسی جهت شناسایی اســتروژن در خون را 
مهار می کند. در حضور کلومفین ســیترات، سلول های هیپوتاالموس به 
عدم تشخیص اســتروژن پاسخ می دهند، و به هیپوفیز پیام می دهند که 
ســطوح باالیی از FSH را آزاد کند. FSH رشد فولیکول و ترشح استروژن 
توســط آن ها را تحریک می کند. هنگامی که سطوح اســتروژن به اندازه 
کافی افزایش می یابد، غده ی هیپوفیز به سرعت LH را آزاد می کند؛ این 
امر ســبب تحریک بلوغ اووسیت ها می شود. گاهی اوقات جهت حصول 
اطمینــان از بلوغ اووســیت ها، هنگامی که فولیکول ها به رشــد مطلوب 
خود دســت پیدا کرده اند (این رشد مطلوب به وسیله ی بررسی تخمدان ها 
از طریق ســونوگرافی و اندازه گیری غلظت پالســمایی استرادیول تعیین 

می گردد)، hCG نیز به بیمار داده می شود.
اووسیت های بالغ سپس توسط یک ســوزن از طریق واژن و تحت 
هدایت اولتراسونوگرافی، از فولیکول ها برداشته می شوند. پس از بازیابی، 
اووسیت ها در محیط کشت اجازه می یابند که تا متافاز میوز دوم بالغ شوند و 
 از مرد گرفته شده و فرآیند ظرفیت یابی بر روی آن 

ً
سپس با اسپرم (که قبال

صورت گرفته است) لقاح یابند (اگر اسپرم ها از شریک جنسی زن گرفته 
می شوند، آن ها دو ساعت قبل از بازیابی تخمک ها، جمع آوری می شوند؛ 
اگر اسپرم ها از یک فرد دهنده گرفته می شوند، باید اسپرم ها از قبل منجمد 
شده و به واحدهای کوچک تری تقسیم شوند). زیگوت های حاصل از این 
 ۴۸ ساعت، در محیط کشت قرار 

ً
روش جهت تکامل بیش تر به مدت تقریبا

داده شده و سپس معموًال یک یا دو عدد از آن ها به داخل حفره ی رحم وارد 
می شود. لقاح داخل آزمایشگاهی (IVF) دانش ما را در مورد ابتدایی ترین 
مراحل رشــد انســان افزایش داده اســت، زیرا رویان ها هنگام تکامل در 

آزمایشگاه، به آسانی قابل مشاهده می باشند (شکل ۱-۱۹).
در مواردی که ناحیه ی شــفاف ســخت تر از حالت طبیعی بوده و در 
نتیجه ممکن است در خارج شدن رویان از ناحیه ی شفاف مشکل ایجاد 
کنــد، قبل از قــرار دادن رویان در حفــره رحمی از فرآینــد خروج کمکی 
(assisted hatching) اســتفاده می شــود. ناحیه ی شــفاف (پوســته یا 
shell) در زنــان باالی ۴۰ ســال یا زنــان جوان تــر دارای تعداد تخمک 
اندک، می تواند ســخت تر باشــد. فرآیند خروج کمکی شــامل ایجاد یک 
پارگی کوچک در ناحیه ی شــفاف با استفاده از محلول اسید تیرود، لیزر یا 

روش های مکانیکی می باشد. 
اولین مورد موفق آمیز IVF، در سال ۱۹۷۸ با تولد لوویس براون روی 
داد، که اولین ”کودک به وجود آمده از طریق لقاح درون آزمایشگاهی“ در 
سراسر جهان بود. تا زمان بیستمین سالگرد تولد او، ۳۰۰ هزار کودک در 
سراســر جهان به روش IVF به دنیا آمده بودند. تا ســال ۲۰۰۵ این تعداد 
به بیش از یک میلیون نفر رســید و نیز تا ســال ۲۰۱۰ تعداد این موارد از 
 در ۳۰٪ تا ۳۵٪ از کل موارد 

ً
۴ میلیــون تجاوز کرد. به طور میانگین، تقریبا

IVF، یک کودک زنده به دنیا می آید (به عبارتی دیگر نسبت کودکان متولد 
شده به تخمک های گرفته شده ۳۰٪ می باشد؛ بنابراین جهت به دنیا آمدن 

 دوازده میلیون بارداری از طریق 
ً
چهــار میلیون کودک با این روش، حدودا

IVF صورت گرفته است). با توجه به اینکه میزان حاملگی موفقیت آمیز 
برای یک زوج ســالم طبیعی (که دارای مقاربت جنسی محافظت نشده 
 ۲۵ درصد است، بنابراین میزان موفقیت 

ً
دارند) در هر سیکل ماهیانه تقریبا

روش IVF به میزان قابل توجهی باال می باشد.
با اســتفاده از IVF، تشــخیص وضعیت های ژنتیکی قبل از النه 
 preimplantation} گزینی (تشــخیص ژنتیکی قبل از النــه گزینــی
genetic diagnosis}؛ PGD) را می توان با اســتفاده از اولین یا دومین 
جســم قطبی یا بالســتومرها انجام داد (شــکل ۲۰-۱). این سلول ها را 
می توان در طول IVF بدون آسیب رساندن به مراحل رشد بعدی تفکیک 
کرد و ســپس جهت تشــخیص آنیپلوئیدی یا جابه جایی شــدگی ها و نیز 
تشــخیص جهش ها آن ها را بررســی کرد. جهت تشخیص آنیپلوئیدی یا 
جابــه جایی شــدگی ها از آنالیز کاریوتیپی اســتاندارد یــا FISH و جهت 
تشــخیص جهش ها، از تکنیک هایی مثل  واکنش زنجیــره   ای پلی مراز 
 PCR .اســتفاده می شــود (PCR ؛polymerase chain reaction)
می تواند جهت تکثیر DNA یک سلول منفرد و ایجاد نسخه های متعدد 
از آن جهت آنالیز توالی آن مورد اســتفاده قرار گیرد. (تخمک ها و رویان ها 
تا زمانی که تشــخیص صورت گیرد، نگهداری می شــوند). بررسی جسم 
قطبی، برخالف بررســی بالســتومرها اطالعاتی را در مورد نقش مادر در 
تشــکیل زیگوت فراهم می کند، اما اطالعات مربوط به نقش پدر را ارائه 
نمی دهد، زیرا اجسام قطبی فقط حاوی ژن های مادری هستند (به عبارتی 
دیگر آن ها از تقســیم های میوزی اووسیت ها به وجود می آیند). به همین 
دلیل، این روش فقط زمانی مورد اســتفاده قرار می گیرد که مادر در خطر 
انتقال یک جهش ایجاد کننده ی بیماری باشد. اگر جهش در یک جسم 
قطبی یافت شود، گمان می رود که اووسیت حاوی جهش نمی باشد (اگر 
 مطالعه کنید). مزیت 

ً
درک این موضوع واضح نمی باشــد، میوز را مجددا

بزرگی که PGD دارد این اســت که می توان با اســتفاده از این روش فقط 
رویان سالم را برای النه گزینی انتخاب کرد؛ این کار باعث می شود که النه 
گزینی یک رویان ناسالم و در نتیجه خاتمه دادن به حاملگی این رویان در 

مراحل بعدی صورت نگیرد.
در مواردی که اســپرماتوزوآها قادر به عبور از ناحیه شــفاف نباشند، 
از تکنیکی به نام تزریق داخل سیتوپالســمی اســپرم (ICSI) اســتفاده 
می شــود. در این روش، یک اســپرماتوزوآی منفرد در زیر میکروســکوپ 
انتخــاب شــده و به داخل یک ســوزن مخصوص کشــیده می شــود و 
ســپس به داخل سیتوپالســم اووسیت تزریق می شود (شــکل ۱-۲۱).

 در مطالعه ای نشــان داده شده است که میزان بروز ناهنجاری های 
ً
اخیرا

مــادرزادی اصلــی در کودکان متولد شــده به روش ICSI در مقایســه با 
کودکانی با حاملگی طبیعی به دنیا آمده اند، دو برابر بیشتر می باشد. دیگر 
خطرهایی که ممکن اســت این کودکان را تهدید کند، شــامل تشــکیل 
کروموزوم های نامتعادل (ICSI می تواند به دوک میوزی آســیب رسانده و 
به طور بالقوه منجر به آنیپلوئیدی شــود) و ایجاد ناباروری در جنس مذکر 
می باشند. مردان مبتال به سیستیک فیبروزیس (CF) همچنین به صورت 
مادرزادی فاقد مجرای دفران بوده و در نتیجه عقیم می باشند. سیستیک 
فیبروزیس یک بیماری مغلوب اتوزومال اســت که تنفس و هضم را تحت 
تأثیر قرار می دهد. با اســتفاده از آسپیراسیون اسپرم از اپی دیدیم به روش 
میکروســرجری (MESA) اسپرم ها می توانند از اپی دیدیم مردان مبتال 
به CF خارج شــوند و جهت IVF مورد اســتفاده قرار گیرند. با این وجود، 
 بالغ 

ً
این اســپرم ها قادر به بــارور کردن تخمک نمی باشــند، زیــرا کامال

نشــده اند. بلوغ آن ها در هنگام عبــور از اپی دیدیم و مجرای دفران کامل 
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می گردد. برای حل این مشــکل، ICSI می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 
فرزندان متولد شــده با روش های MESA و ICSI که پدرانشــان مبتال 
به CF بوده اند، ناقل طبیعی این بیماری هســتند (جهت داشتن بیماری 
CF، فــرد باید جهش را از هر دو کروموزوم مــادری و پدری به ارث ببرد). 
 CF از آنجایی که فقدان مجرای دفــران با فرم خفیف و بدون عالمت از
 فقط ۸۷٪ از 

ً
همراه می باشد، و آزمایشات مربوط به جهش های CF تقریبا

جهش ها را تشخیص می دهند، در نتیجه اکنون توصیه می شود که هر دو 
والد به صورت ژنتیکی از نظر جهش های CF بررســی شوند و در مواردی 
که مجرای دفران به صورت مادرزادی وجود ندارد، قبل از انجام ICSI باید 

به طور مناسب مشاوره صورت گیرد.

گامت یا زیگوت را می توان به طور مستقیم وارد آمپول 
لوله ی رحم کرد

اگــر لوله ی رحمــی زن طبیعی بوده و زوج به علت وجــود نقص ذاتی در 
تحرک اسپرم یا به دالیل دیگر نابارور باشند، تکنیکی به نام GIFT (انتقال 
گامت به درون لوله ی رحم) در اغلب موارد اســتفاده می شود. اووسیت ها 
به همان روش توضیح داده شــده در باال برداشــته شده و سپس همراه با 
اسپرم های ظرفیت یابی نشــده به داخل یک کاتتر الپاراسکوپی قرار داده 
می شــوند. این اووسیت ها و اسپرماتوزآها همراه با هم به صورت مستقیم 
وارد ناحیه ی آمپول لوله رحمی می شــوند و در آنجا لقاح صورت می گیرد. 

مراحل بعدی تکامــل به صورت طبیعی صورت می گیــرد. در یک روش 
جایگزین به نام انتقال زیگوت به درون لوله ی رحمی (ZIFT)، اووسیت ها 
در محیط آزمایشگاهی بارور می شــوند و فقط زیگوت های لقاح یافته در 

مرحله ی پرونکلئوس وارد آمپول لوله ی رحمی می شوند.

 (ART) چشم انداز فن آوری تولید مثلی کمکی
در ســال ۱۹۹۸ آمار زیر گزارش شــد: در ایاالت متحده ۶۰۰۰۰ تولد در 
ســال، از روش AI حاصل شــده اند؛ ۱۵۰۰۰ تولد به روش IVF صورت 
گرفته اســت؛ و حداقــل ۱۰۰۰ نوزاد از طریــق روش رحم جایگزین (در 
این روش یک زوج قبول می کنند که پس از IVF، رویان آن ها در داخل 
حفره ی رحمی یک زن دیگر النه گزینی کرده و تا هنگام تولد در آنجا باقی 
 ۴ میلیون کودک 

ً
بماند) به دنیا آمده اند. با درنظر گرفتن اینکه ساالنه تقریبا

در ایاالت متحده متولد می شوند، بنابراین ART (IVF و IVF همراه با 
رحم جایگزین) ۰/۴٪ از تمام تولدها را به خود اختصاص می دهد. امروزه، 
یک زوج نابــارور می توانند انتخاب کنند که همچنــان بدون فرزند باقی 
بمانند، یا اینکه روش های درمانی از قبیل ART را انجام دهند و یا اینکه 
یک کودک را بــه فرزند خواندگی قبول کنند. در ســال ۱۹۹۸ همچنین 
گزارش شــد که در ایاالت متحــده، ۳۰۰۰۰ کودک ســالم جهت فرزند 
خواندگی وجود دارند. بنابراین ART فرصت های جدیدی را برای زوجینی 
 ART ،فراهم کرده است که نمی خواهند بدون فرزند باشند. با این وجود

شــکل ۱۹-۱. تکامل آزمایشــگاهی رویان انسان. A، اووسیت ثانویه ی آزاد شده از تخمدان قبل از ورود اســپرم و لقاح. اووسیت که حاوی وزیکول زایا است به 
وســیله ی ناحیه ی شــفاف (رأس پیکان) احاطه می شود. B، اندکی پس از لقاح آزمایشگاهی (IVF)، پیش هسته های نر و ماده تشکیل می شوند. C، مرحله 
 ،H .موروالی فشرده شده ،G .مرحله ی موروال که فرآیند فشرده  سازی را آغاز کرده است ،F .مرحله ی هشت  سلولی ،E .مرحله ی چهار سلولی ،D .دوسلولی
بالستوسیست اولیه که دارای تروفوبالست (رأس پیکان) و توده ی سلولی داخلی (پیکان) می باشد. خروج از ناحیه ی شفاف روی نداده است. I، بالستوسیست 

خارج شده از ناحیه ی شفاف، که دارای تروفوبالست (رأس پیکان ها) و توده ی سلولی داخلی (پیکان) می باشد. 



جنین شناسی انسانی الرسن علمی  

La
rse

n's
 H

um
an

 Em
bry

olo
gy

۳۴

بدون خطر نیســت. ۳۷٪ از تولدهای ناشــی از ART چندقلو هســتند، 
در حالی که این میزان در کل جمعیت ۲٪ می باشد (خطرات مرتبط با چند 
قلوزایی در فصل ۶ توضیح داده می شود). از طرفی دیگر ART خطرات 
مرتبط با حاملگی مانند پره اکالمپسی، دیابت ملیتوس، خونریزی، آنمی 
و همچنین خطرات احتمالی ابتال به سرطان در اثر تحریک هورمونی در 
طول ART را در خانم ها افزایش می دهد. عالوه بر این، نقایص هنگام 
تولد مرتبط با ART، ۱/۴ تا ۲ برابر نسبت به بارداری با روش های طبیعی 
افزایــش می یابد. میزان بروز نقایص هنگام تولد در حالت طبیعی، ۳٪ تا 

۴٪ از کل تولدها می باشد).

سلول های بنیادی اسپرم و اووسیت
 با اســتفاده از سلول های بنیادی مشــتق از بیضه ها، تخمدان ها یا 

ً
اخیرا

پوست موش (به عبارتی دیگر سلول های بنیادی پرتوان القایی؛ فصل ۵ را 
ببینید) یا از سلول های بنیادی رویانی موش (فصل ۵ را ببینید)، اووسیت ها 
و اسپرم های عملکردی به طور گسترده ای در محیط آزمایشگاهی تولیده 
شــده اند.  به عنوان مثال در ســال ۲۰۱۲، موش های زنده با اســتفاده از 
اووســیت ایجاد شده از ســلول های بنیادی تولید شدند. اگرچه این روش 
هنوز به در انســان صورت نگرفته اســت، اما این روش هــا امکان ایجاد 

درمان های جدید در ناباروری انسان ها را فراهم کرده اند.

شکل ۲۰-۱. موروالی انسان که یک بالستومر از آن بیوپسی می شود. مراحل 
انجام این فرآیند به ترتیب از باال به پایین (A-C) نشــان داده شــده اســت. 
موروال به وســیله ی یک پیپت ساکشن دار نگه داشته می شود و یک سوراخ 
در ناحیه ی شفاف ایجاد می گردد. یک پیپت ظریف جهت برداشتن بالستومر 

انتخاب شده از طریق آسپیراسیون، مورد اشاره قرار می گیرد.

شکل ۲۱-۱. تزریق داخل سیتوپالسمی اسپرم A .(ICSI)، همچنان  که اووسیت به وسیله ی پیپت ساکشن دار نگه داشته می شود، یک پیپت ظریف که حاوی 
یک اســپرم منفرد اســت، جهت سوراخ  کردن ناحیه ی شفاف و اووسیت مورد استفاده قرار می گیرد. B، پس از تزریق فشاری اسپرم، پیپت ظریف بیرون آورده 

می شود و اثری که در سیتوپالسم باقی می ماند، به زودی ناپدید می شود. 
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در کلینیک|
رویان با سه والد 

شــما یک متخصص باروری هســتید و یک زوج جهت مشاوره به شما 
مراجعه می کنند تا در مورد گزینه های جدید باروری با توجه به ســابقه ی 
پزشکی خانم، با شــما تبادل نظر کنند. خانم دارای سابقه ی خانوادگی 
بیمــاری میتوکندریایــی بــوده و خــود دارای ضعــف عضالنی اســت. 
این ضعف عضالنی ناشــی از شــکلی از MELAS (انســفالومیوپاتی 
میتوکندریایی، اســیدوز الکتیک و دوره ها ی ســکته مانند) است که به 

آهستگی پیشرفت می کند. 
این وضعیت در ســن شــانزده ســالگی بــه دنبال شــروع ضعف 
اندام های خانم و عدم تحمل ورزش تشــخیص داده شد. این خانم یک 
برادر و یک خواهر بزرگ تر از خود داشــت. خواهر او در سن ۱۳ سالگی 
به علت عوارض ناشی از سکته های متعدد فوت کرد و برادر بزرگ ترش 
دارای تشــنج، ضعف و ناشــنوایی بــود. او در نهایت دریافــت که دارای 
یک جهش مشــترک در ژن MTTL1، با خواهر و برادرش می باشــد. 
لوســین  بــرای  را   UUA/UUG میتوکندریایــی  MTTL، tRNA

موردنیاز در سنتز پروتئین های میتوکندریایی رمزگذاری می کند. 
این جهش در فیبروبالســت های کشــت  داده شــده که از پوست 
مریض به دست آمده بود، شناسایی شد؛ اّما این جهش در لکوسیت های 
بیمــار وجود نداشــت. ایــن وضعیت نشــان دهنده ی ”هتروپالســمی 
(heteroplasmy)“ می باشــد (مخلوطــی از میتوکندری ها با ژن های 
MTTL طبیعــی و جهش  یافته) و می تواند علــت عالئم خفیف بیمار 

را توضیح دهد. 

ایــن زوج پس از انجام مشــاوره ی پیش از بــارداری، تصمیم به 
بچه دارشــدن گرفته بودند و در آن مشــاوره دریافتــه بودند که ٪۱۰۰ 
از فرزندانشــان میتوکندرهای جهش یافتــه را به ارث خواهند برد (تمام 
میتوکندری هــای ما از طریق سیتوپالســم اووســیت، از مادر به ارث 
رســیده اند) و بعضی از عالئم میتوکندریایی یــا MELAS را خواهند 

داشت. 
در مالقات امروز این زوج در مورد روش باروری آزمایشگاهی ”سه 
والدی“ که در وب  ســایت گروه حمایت کننده از بیماران میتوکندریایی 
مشــاهده کرده بودند، صحبت کردند. این روش به آن ها اجازه خواهد 
داد که صاحب فرزندانی باشند که از لحاظ ژنتیکی متعلق به خودشان 

بوده ولی بیماری های میتوکندریایی را ندارند. 
شما این پروســه را برای آن ها تشریح می کنید و می گویید که در 
این فرآیند هســته ی یک رویان لقاح  یافته توسط این زوج، می تواند به 
تخمک فاقد هســته ی یک دهنده ی ســالم منتقل شود و بدین شیوه 

میتوکندری های حاوی جهش MTTL حذف شوند. 
اثبات حاملگی برای این نوع انتقال هســته ای نشــان داده شده 
است، اّما متأسفانه شما باید به آن ها اطالع دهید که این روش درمانی 
در مرحله ی تحقیقاتی قرار دارد و هنوز در دسترس نیست. آن ها بسیار 
عالقه مند هســتند که در این تحقیقات مشــارکت داشته باشند و شما 
می توانیــد که آن ها را به پزشــکانی ارجاع دهید که در حال گســترش  

دادن این تکنیک درمانی می باشند.
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