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ق داخل يتزر يهادر چرخه ياهستهشيپ يهاگوتيز ين نوع اسپرم و مورفولوژيرتباط با
  اسپرم يتوپالسميس

  3يبهادر يمحمدهاد، *،1،2فاطمه قاسميان ،1ايمهناز آذرن

  گروه بيولوژي، يعلوم زيستدانشكده دانشگاه خوارزمي،  تهران، 1
  وريمركز درمان نابارالزهرا،  يدرمان يمركز آموزش رشت، 2

  مركز تحقيقات سلولي و مولكولي، يدانشكده پزشك رشت، دانشگاه علوم پزشكي گيالن، 3

  12/9/92 :تاريخ پذيرش  16/5/91 :تاريخ دريافت

  چكيده

قلويي را كاهش  تواند خطر حاملگي چندمي ايهسته مرحله پيش رمعيارهاي مورفولوژيكي د ارزيابي ها براساسانتخاب جنين
ش يپ يهاگوتيز يمورفولوژبر  )ICSI( اسپرم يتوپالسميق داخل سيتزر يااستفاده شده بر انسان اسپرم اثر نوعن مطالعه يا .دهد
، يگواسپرميبه الو شد و ارزيابي  يسازآماده سازي به روش گراديانتها بعد از آمادهاسپرم .كندبررسي مي را ياهسته

 مطالعههاي حاصل ثبت و مورد الگوي دو پيش هسته .دندم شيتقس يگوآستنوتراتوزواسپرميال و ي، آستنوزواسپرمينرموزواسپرم
 در ميزان يداريمعن افزايش )ينرموزواسپرم( يعيطب يهاق شده با اسپرميتزر يهاج نشان داد كه در گروه تخمكينتا .قرار گرفت

 ،ياسپرمزوگويع الاز نو يهابا اسپرمانجام شده  يهاقيتزر). P≤0.01(شد مشاهده  Z2و  Z1ها با درجات ش هستهيدو پ
 با درجه به ترتيب حاصل يهاش هستهيپ دو يريگشكلدر  را يداريش معنيز افزاين يگوآستنوتراتوزواسپرميالو  اسپرميزوآستنو

Z1 ، Z2،  درجهZ2 و درجهZ3  نشان دادند )P≤0.05 .(نوع اسپرم استفاده شده در  دهد كهيق نشان مين تحقيج اينتاICSI 
تواند با يل شده ميش هسته تشكينوع دو پ. اي تاثير داشته باشدپيش هسته دو هايولوژي و درجه زيگوتمورفتواند بر  مي
بهتر  يد در انتخاب اسپرم با مورفولوژين باشد باييت اسپرم پايفيكه ك يدر موارد نيبنابرا .حاصله مرتبط باشد يهانيت جنيفيك

  .اعمال شود يشتريدقت ب

  ، باروريICSIاسپرم، دو پيش هسته،  يژمورفولو :يكليدواژه هاي 

  ghasemian.21@gmail.com :، پست الكترونيكي01333328724 :نويسنده مسئول، تلفن *

  مقدمه
هاي كمك ميزان النه گزيني به دنبال استفاده از روش

) ART( )Assisted Reproductive Technique( باروري
رغم اين علي. گذشته افزايش يافته است يهادر طي سال

به طور همزمان انتقال  جنينك يش از يبموفقيت، هنوز 
قلويي را  حاملگي چند خطرن امر ياشود كه داده مي

 ينيقواناگرچه هنوز در بسياري از كشورها . دهدافزايش مي
ن منظور يبد و شود،جنين اجرا ميك يانتقال  يدر راستا

جر به ن امر منياتمايل به انتخاب بهترين جنين دارند كه 

افزايش انتخاب  در جهتتوسعه چندين روش ارزيابي 
شده گزيني حاملگي و النه زانيا و بهبود مهجنينن يبهتر
ها براساس معيارهاي انتخاب جنين معموالً. است

شامل  شود وورفولوژيكي است كه بعد از لقاح ارزيابي ميم
اي و كليواژ ارزيابي جنين در هر دو مرحله پيش هسته

مرتبط  حوادثدر رابطه با  ياديزمطالعات ن رو يز اا. است
اي، اي و هستههستهرفتار پيشمن جمله با ميزان تكوين، 
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بالستومرها اي بودن فراگمنتاسيون بالستومر، و چند هسته
   .صورت گرفته است

اي اولين اي و هستهمرتبط با حركات پيش هسته ريتصاو
توصيف  Van Blerkomو   و همكاران Wright  بار توسط
سيستم ك يبه عنوان  ياستههش يپ يمورفولوژ. شده است

- شود كه ميمي نظر گرفته دراي پيش هسته برتربندي نمره

. استفاده شود مناسب يهاانتخاب جنيندر جهت تواند 
ها با تكوين مطلوب جنين ستمين سيموجود در ا نمرات

  . شوديگزيني مرتبط مهمانند ميزان باالي حاملگي و النه

اي توسط بندي پيش هستهسيستم مختلف نمره نيچند
، و به شده استمختلف پيشنهاد  ARTهاي آزمايشگاه

- هايي با كيفيت بسيار باال استفاده ميمنظور انتخاب جنين

بندي استانداردي با اين وجود هيچگونه سيستم درجه .شود
ان ميز. ها به طور رايج وجود نداردبندي زيگوتبراي درجه

ها وجود دارد در بين آزمايشگاه اي ماموفقيت قابل مالحظه
. ها با چالش مواجه استحاليكه كنترل كردن كيفيت جنين

بندي پيش بندي ثابت، مانند سيستم نمرهيك سيستم نمره
اي در تركيب با ديگر ماركرهاي تكويني جنين و هسته

راي در تعيين تعداد مطلوب جنين ب توانديموضعيت بيمار 
تواند منجر به افزايشي در اين موضوع مي. انتقال مفيد باشد

 زانين حال ميو در عگزيني شود، ميزان حاملگي و النه
  . )6و 5( دهدكاهش مي را هاي چندقلوييباالي حاملگي

 يابيارز در جهت ياديقات زيتحقر، ياخ يهادر سال
 يهانيانتخاب جن به منظور ياش هستهيپ يمورفولوژ

 يابيارزچرا كه . افته استيش يمناسب گرازنده و  باًيتقر
 يو حاملگ ينيگززان النهيبا م ياش هستهيپ يمورفولوژ

- نيجنانتقال  يعموم يهااستيس كهيبه طور .استمرتبط 
به رحم در ) IVF )In-vitro Fertilizationحاصل از  يها

، در )ياش هستهيمرحله دو پ( روز بعد از برداشت تخمك
ابل ق يزان حاملگيرفته شده است و مياز مراكز پذ ياريبس
مطالعات نشان داده است  ).1(اند را اثبات نموده ياسهيمقا

انتخاب شده با  يهااسپرم يتوپالسميق داخل سيكه تزر

ن يگوت و جنيت زيفيش كيمنجر به افزا يعيطب يمورفولوژ
و  Demirel كه توسط يادر مطالعه). 10( شوديم

 يورت گرفت اثر منبع اسپرم استفاده شده براهمكارانش ص
انزال شده و  يهااسپرم(اسپرم  يتوپالسميق داخل سيتزر
- هستهشيپ يهاگوتيز يكير مورفولوژيبر تصاو) ياضهيب

انتخاب  يبرا ياش هستهيپ يبندستم نمرهي، كه اساس سيا
قرار  يبررسمورد  انتقال است، بهتر جهت يهانيجن

بر  يريمشاهده شد كه منبع اسپرم تاث لعهن مطايدر ا. گرفت
ندارد، اما  ياش هستهيپ يهاگوتيز يكير مورفولوژيتصاو
ت يفيدر هر دو گروه با نمره ك ياش هستهيپ يبندنمره
ن اطالعات جهت يهمچن ).1( مرتبط است 2ن در روز يجن

 ياش هستهيپ يهانيجن ين مورفولوژينشان دادن ارتباط ب
با توجه به . افته استيق يمان تلفيزا و يزان حاملگيو م

 IVFانسان حاصل از  ياش هستهيپ يهاگوتين، زيا
ت هستك ها، يها، قطبش هستهيش پيبراساس آرا

ش يو حول پ يمركز يهاو حفره يتوپالسميته سيهتروژنس
نمره  يواژيم كلين تقسي، در امتداد با وجود اولياهسته
- زان النهيبا م يبندستم نمرهين سيا ).7( ه استشد يبند

ارتباط  ياش هستهيمان در انتقاالت مرحله پيو زا ينيگز
- نيرسد كه انتخاب جنين به نظر ميبنابرا .دارد يميمستق
-تهش هسين پيچون تكو ياسته در مرحلهيزنده و شا يها

 يكيزيهنوز به طور ف يو مادر يپدر يهانومژكه ي، زمانيا
  .)1( ر باشديمجزا هستند امكانپذ

 نوعا يشود آ يشده است كه بررس يعن مطالعه سيدر ا
اسپرم  يتوپالسميق داخل سيتزر ياسپرم استفاده شده برا

)ICSI ()Intracytoplasmic Sperm Injection ( بر
انتخاب  جهتدر  ياهش هستيپ يهاگوتيز يمورفولوژ

  گذارد؟تاثير ميانتقال  يبهتر برا يهانيجن

  مواد و روشها
، تخمك II )MIIتخمك متافاز  1021امل ن مطالعه شيا

تعداد . است) ماريب( ICSIچرخه  130بدست آمده از ) بالغ
 26(ك تخم 200 ،ينرموزواسپرم يهاها در گروهتخمك
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، )بيمار 32(تخمك  274 ،، اليگوزواسپرمي)بيمار
و ) بيمار 31(تخمك  241 ،آستنوزواسپرمي

. ده استبو) بيمار 41(تخمك  306 ،الگوآستنوزواسپرمي
 1391تا خرداد  1390اطالعات از آذر  يآوردوره جمع

دانشگاه  يته اخالقين كميق براساس قوانين تحقيا. باشديم
مركز  يالن و در بخش درمان ناباروريگ يعلوم پزشك
ت يانجام شد و فرم رضا رشت )س(الزهرا  يآموزش درمان
 36±3ن سن مردان يانگيم. ل شديماران تكمينامه توسط ب

  . سال بود 33±2و سن زنان ال س

قه در يدق 30انزال شده به مدت  يمن: اسپرم يآماده ساز
. ع شدن انكوبه شديگراد به منظور مايدرجه سانت 37 يدما
ع يمامرده،  يهامن و سلولياسپرم از س يجداساز يبرا
. شوديمشستشو داده  ياهيانت دو الينال به روش گراديسم
ن ييدر پا% 90ديتر از اسپرم گريليليم 1,5 :ب كهين ترتيبه ا

ق شده در يرق% 45د يتر از اسپرم گريليليم 1,5و لوله 
 ين انسانيسرم آلبوم% 10 يحاو GIVFPLUSطيمح

)Vitrolifeيقرار داده م يلوله به آرام يدر باال )، سوئد
 يرو يمن به آراميتر از سيل يليك ميسپس حدود . شود
قه يدق 15به مدت  g600 -300در ه قرار داده شده و يدو ال

به  ينييه پايط الياز مح يت و بخشيپل. شوديمسانتريفوژ 
شود و يخته ميگر ريد يابرداشته شده و در لوله يآرام

شستشو داده ) قهيدق GIVFPLUS )g 300 ،5طيدوبار با مح
پتاژ كردن به يله پيط به وسيدر مح ييت نهايشد، و پل

  .شوديمون آماده يصورت سوسپانس

ون برداشته شد و غلظت، ين سوسپانسيتر از ايكروليم پنج
 يسازمان جهان يارهايو تحرك مطابق مع يمورفولوژ
مورد ) World Health Organization:WHO(سالمت 

 يگواسپرميها به النمونه ).16(قرارگرفت  يابيارز
)sperms/ml 106  ×20 <(ي، نرموزواسپرم )sperms/ml 

 و )با تحرك كم( يسپرم، آستنوزوا)<20×  106
تحرك كم و تعداد و با  ( يگوآستنوتراتوزواسپرميال

  .م شدنديتقس) فيضع يمورفولوژ

در نظر گرفته  يعيطب يكيك سلول اسپرم از نظر مورفولوزي
، اندازه يعيشكل طب( باشد يعيچنانچه سرطب .شديم
ا قطعه يص دم يك آكروزوم، و فقدان نقاي، دارا بودن يعيطب
  ). يانيم

چش كم يا پيتحرك  يابياسپرم شامل ارز يهايابيارزر يسا
ظر از ن يعيرطبيكه در اسپرم غ ياص عمدهيدم، نقا

ك در يا باريل يسر طو( د مانندثبت شده بو يمورفولوژ
حداقل دو برابر در عرض كوچكتر  يعيسه با حالت طبيمقا

سر از حالت  يحراف مورفولوژان(شكل  ي، سر ب)هستند
درجه  30 سر حداقل يمحور طول(ن شكسته رد، گ)يعيطب

ن سر و قطعه يك نقطه شكسته بيبا  يانياز محور قطعه م
 يتوپالسميو وجود قطرات س) منحرف شده است يانيم
. اجرا شد )بدون توجه به اندازه قطره نسبت به اندازه سر(

 ي، رطوبت باالCO2 5%در نمونه اسپرم  يحاوسپس لوله 
انكوبه  ICSIگراد تا زمان يتنادرجه س 37 يو دما <95%
  . شد

  تخمك يورو جمع آ ك تخمدانيتحر

آنالوگ  يم طوالنيك شده با رژيتحر يهاتنها چرخه
همراه با هورمون  )GnRH( نيهورمون آزادكننده گنادوتروپ

ن منوپوزال يو با گنادوتروپ )FSH( كوليك كننده فوليتحر
مون هور. شد يابين مطالعه ارزيدر ا  (HMG) يانسان

ك دوز يبه صورت ) hCG(انسان  ين جفتيگنادوتورپ
 20كول ها به يكه قطر متوسط فوليزمان IU 1000منفرد 

كول با قطر يو در حضور حداقل دو فول رسد يم متر يليم
ق يساعت بعد از تزر 36 .ق شديمتر تزريليم 18بزرگتر از 

hCG ت يبرداشت تخمك با استفاده از برداشت تخمك هدا
برداشت . صورت گرفت يواژن يولتراسونوگرافشده با ا
و كومولوس احاطه كننده تخمك  يشعاع يتاج يسلول ها

داز و به دنبال يالورونيه يميك مرحله آنزيبا استفاده از 
   .پتاژ كردن انجام شديق پياز طر يكيبرهنه كردن مكان
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استفاده شدند در لحظه  ICSI يكه برا ييهاهمه تخمك
 ICSIداشتند و  يعيطب يمورفولوژ ق بالغ بودند ويتزر

  .)15(ف شده انجام شد يمطابق روش توص

خته ير PVPاز اسپرم در قطره  ين روش مقدار كميدر ا
سپس با استفاده از سوزن . شده تا حركت اسپرم كند شود

با . شوديرمتحرك و به داخل سوزن منتقل ميق اسپرم غيتزر
 به. شوديه ماستفاده از سوزن نگهدارنده تخمك نگه داشت

. رديقرارگ 6ا ي 12ت ساعت يدر موقع يكه جسم قطبيطور
به  يق به آراميبدنبال آن اسپرم با استفاده از سوزن تزر

  .شوديق ميداخل تخمك تزر

. كشت داده شدند G1PLUSطيق شده در محيتزر يهاتخمك
ساعت بعد  18تا  16 ق شده حدوديتزر يهاح تخمكيتلق
ن يها در اش هستهيپ دو( ار گرفتقر يمورد بررس ICSIاز 

نشان  )2PN(ش هسته يوجود دو پ .)رنديگيزمان شكل م
ش هسته بر يدو پ يمورفولوژ. ها بوددهنده لقاح تخمك

افته توسط اسكات و يتوسعه  يبندستم نمرهياساس س
- نيچنانچه جن). 1جدول ( )8( شد يهمكاران درجه بند

در  يكيولوژبخش از نظر مورف تيت رضايفيبا ك ييها
ق يساعت بعد از تزر 48ن حدود يجن 3ا ي 2دسترس بود، 

ق ين فاز لوتئال با تزريتام. ن شديگزيجا يدرون حفره رحم
ت خوب يفيبا ك ياضاف يهانيجن. جاد شديپروژسترون ا

  . منجمد شد 3ا ي 2واژ در روز يدر مرحله كل يكيمورفولوژ

و 16نسخه  SPSSدر تمام موارد از نرم افزار : يز آماريآنال
استفاده شد و سطح  يدو به عنوان آزمون آمار يآزمون كا

  .در نظر گرفته شد P<0.05 ،دار بودنيمعن

  .و همكاران Scottاي توسعه يافته توسط بندي پيش هستهنمره مسيست -1جدول 
  شرح مورفولوژيكي Zدرجه 
 
Z1  
  

  

PNيكسان 
  )7 و 3بين  طيفي(هاي برابر تعداد و اندازه هستك

  اندها در هر دو پيش هسته آرايش يافتهها در ناحيه اتصال پيش هستهي هستكهمه

 
Z2 

PNيكسان 
  )7و  3بين طيفي (ها تعداد و اندازه برابر هستك

  .اندآرايش نيافته PNدر هر دو  هاهستك
 
 
Z3 

PNيكسان 
  )7و  3از  طيفي(ها يا غير يكسان هستك/تعداد برابر و اندازه يكسان و

  .ديگر آرايش نيافته است PNآرايش يافته و در  PNاي در يك ها در ناحيه اتصال پيش هستههستك
 
Z4 

 ياهاهستكنابرابرتعداد
  پراكنده شده ياهاي هستك

PN  قرار گرفته به طور غير مركزي  
  
  جينتا
ها بالغ با استفاده از انواع اسپرم يهان مطالعه تخمكيدر ا

، ي، آستنوزواسپرميگوزواسپرميال ،ينرموزواسپرم(
 يتوپالسميق داخل سيمورد تزر) يگوآستنوتراتوزواسپرميال

ش يدو پ يالگو ،ساعت بعد 18-16. اسپرم قرار گرفتند

ج ينتا. )2جدول ( هسته در هر گروه مشاهده و ثبت شد
 يهاق شده با اسپرميتزر يهانشان داد كه در گروه تخمك

و  Z1 ،Z2 ،Z3 يدهايا گرش هسته بيدو پ لي، تشكيعيطب
Z4 بود كه % 8,77و % 21,05، %36,84، %33,33ب يبه ترت

و  Z1ها با درجات ش هستهين دو پيب يداريتفاوت معن
Z2  مشاهده نشد)P>0.05(.  اما نسبت به درجاتZ3  وZ4 
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ق شده يدر گروه تزر). P≤0.01(داشتند  يداريش معنيافزا
در  يدار يش معنيز افزاين يگواسپرمياز نوع ال يهابا اسپرم

ب يبه ترت( Z2و  Z1حاصل با درجه  يهاش هستهيپ دو
ب يبه ترت( Z4و  Z3نسبت به درجات %) 30,76و % 31,46
  ). P≤0.05(مشاهده شد %) 13,76و % 24,07

ش يدو پشود يز مشاهده مين 1همانطور كه در نمودار 
ق شده با يتزر يهادر گروه تخمك Z2 با درجه يهاهسته

ر درجات ينسبت به سا يداريش معنيافزا يآستنواسپرم
Z1 ،Z3  وZ4  63,68(داشت% ،P≤0.05 .(ن در يهمچن

از نوع  ييهاق شده با اسپرميتزر يهاگروه تخمك
د يبا گر ياش هستهيدرجه دو پ يگوآستنوتراتوزواسپرميال

Z3 ش يدو پ تر درجاينسبت به سا يداريش معنياافز
  ).P≤0.01، %68,75(داشت  ياهسته

  
  P≤ 0.05, ** P≤ 0.01*. ارتباط بين نوع اسپرم و ميزان لقاح و كيفيت زيگوت هاي حاصل -1نمودار 

  
  بر ميزان لقاح و كيفيت زيگوت هاي حاصل ICSIتاثير نوع اسپرم استفاده شده در  -2جدول 

 Z1% Z2% Z3% Z4% درصد لقاح نوع اسپرم

  8,77  21,05 *36,84 *33,33  90,12  نرموزواسپرمي
  13,76  24,07  *30,76*31,46  87,9  اليگوزواسپرمي
  10,08  10,52 **63,6  15,78  89,4  آستنوزواسپرمي

  14,5 **68,75  6,25  10,5  81,87  اليگوآستنوتراتوزواسپرمي
              *P≤ 0.05, ** P≤ 0.01                      
ان، تعداد در سن متوسط زنان و مرد يها تفاوتن گروهيدر ب

، تعداد آمپول يبرداشت شده، مدت نابارور يهاتخمك
 يك تخمدانيق شده و مدت تحرين تزريگنادوتروپ يها

  .وجود نداشت

  بحث
- ش هستهيگوت پيز ين مورفولوژي، ارتباط ب1998در سال 

در اين مطالعه ديده ). 7(شد  يابيارز ينيزان النه گزيو م يا
تواند بر مي ICSIشد كه نوع اسپرم استفاده شده در 

تاثير داشته  2PNهاي مرحله مورفولوژي و درجه زيگوت

هاي طبيعي درجات بااليي از به طوريكه اسپرم. باشد
حالي بود  اين در. دادندرا نشان مي Z2و  Z1زيگوت هاي 

كه درجات زيگوت حاصل از اليگوآستنوتراتوزواسپرمي 
  .بسيار ضعيف بود

كه  يابالقوه يكتورهاجهت مشخص نمودن فا ييهاتالش
ر يرا تحت تاث ياش هستهيپ يبندستم نمرهيممكن است س

 يمشخص شده كه مادرها. قرار دهد، صورت گرفته است
ن يسه با والديدر مقا يباالتر ياش هستهيپ درجهجوانتر 

  ). 7(تر دارند مسن
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، ينرموزواسپرم(ن مطالعه اثر نوع اسپرم يدر ا
بر ) يگوآستنوزواسپرميو ال ي، آستنوزواسپرميگوزواسپرميال

چرا كه مطالعات . شد يبررس ياش هستهيپ يمورفولوژ
 DNAبندي ، تفاوت در نوع اسپرم در بستهنشان داده است

اي ممكن است زمانبندي فرايند لقاح را تحت تاثير هسته
بنابراين، تفاوت فرضي در غلظت فاكتورهاي . قرار دهد

تواند منتج به تفاوت در ي تخمك مياسپرم فعال كننده
  ). 11(سازي تخمك شود زمانبندي فعال

 يكروتوبول هايله ميبه وس ياش هستهين حركت پيهمچن
ها در ش هستهيپ يريعدم قرارگ. شوديم ميآستر اسپرم تنظ

مجاورت هم ممكن است به واسطه سانتروزوم ناقص 
ند يبر فرا يمي، باشد كه اثر مستقيا كمي يفياسپرم، نقص ك

 ياش هستهيپ يهاگوتيگزارش شده است كه ز. لقاح دارد
ساعت بعد از  26-24در  ينين با توقف تكوييبا نمره پا

  ).13(شوند يق اسپرم مواجه ميتزر

ها از اهميت گزيني جنينارزيابي پتانسيل تكوين و النه
ها جهت انتقال برخوردار است، بااليي براي انتخاب جنين

ميزان حاملگي بااليي در ارتباط با تعداد كم به طوريكه 
-از اين رو درجه. شودقلويي حاصل مي هاي چندحاملگي

بندي زيگوت ها و جنين هاي مرحله كليواژ جهت 
ها براي انتقال پيشنهاد شده است شناسايي و انتخاب جنين

يكي از مهمترين پارامترهاي ارزيابي شده در ). 3(
ام پيش ساز هستكي مورفولوژي زيگوت وجود اجس

)NPB ()Nucleolar Precursor Bodies ( در جريان
رامترها را مطالعات قبلي اثر اين پا. تشكيل پيش هسته است

يكي از . )9( نشان داده است بر جنين در حال تكوين
ها يك حادثه ما بين هسته NPBتعداد برابر : هاجنبه

 NPBتعداد نامساوي . ضروري در هر سلول ميتوزي است
شود كه ممكن منتج به چرخه هاي غيرطبيعي سلول مي

عدم هماهنگي ). 5(هاي سرطاني شود است اساس سلول
ها نيز منجر به فقدان ما بين هسته NPBدر تعداد و الگوي 

هاي پيوستگي و بازسازي هستك). 14(شود قطبيت مي

ها جهت رشد و عملكرد نيز اثر عملكردي بر توانايي سلول
  . )2و4(دارد 

، تكوين و Z2و  NPB ،Z1هايي با تعداد برابر جنين
-در جنين NPBفقدان قطبيت در . دندارطبيعي مورفولوژي 

يك معيار مورفولوژيكي از فقدان قطبيت  Z4و  Z3هاي 
تر و كروماتين است كه منجر به تكوين غيرطبيعي، آهسته

  .شودبسيار ضعيف مي

 ياش هستهيپن يجن ين مورفولوژيب ارتباط 1998در سال 
كه از  IVFكل مرسوم يس 114 يبرا ينيزان النه گزيو م
شد  يابيك روزه برخوردار بودند ارزين ياست انتقال جنيس
ش يپ ير قابل توجه مورفولوژين مطالعه تصاويدر ا). 7(

ساعت بعد از لقاح، كه  16-18، در ينيالنه گز يهسته برا
ها د، هستكقرار گرفته بودن يكيها به طور نزدش هستهيپ

توپالسم حول يها و تراكم سش هستهيپ يدر سطح داخل
در گذشته . قرار گرفت يابيوجود داشت مورد ارز ياهسته
زان بهبود يبا م ياش هستهير پين تصاويداده شد كه ا نشان

ستم يك سي). 13و17(باشد يمرتبط م ياز حاملگ ياافتهي
ش يپ يكيلوژر مورفوين تصاويا يابيبر اساس ارز يبندنمره
دا يپ يبه حاملگ يابيدر ارتباط با احتمال دست ياهسته

  ).7(شده بود 

ك درون يناميك حالت ديها ش هستهيبعد از لقاح، پ
حوادث  يبر توال يادر مطالعه. دهديان مشتوپالسم را نيس

ل يده شد كه بعد از تشكي، دICSIان لقاح بعد از يدر جر
ش هسته مونث به يم، پش هسته مذكر در مركز اووپالسيپ

به  ين جسم قطبيك دوميلش نزديج از نقطه تشكيتدر
هر دو به  هنكيكند تا ايش هسته مذكر حركت ميسمت پ

  . هم برسند

ها ، هستكياش هستهين پيه از تكوياول يدر فازها
ش يدرون پ يكوچك، فراوان هستند و به طور تصادف

ان كاهش با گذشت زمان تعدادش. اندع شدهيها توزهسته
ش يتر شده و در امتداد سطح آراها بزرگابد، و هستكييم
 شوديده ميشده نام يابند و تحت عنوان حالت قطبييم
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ها از قسمت اندامك ياش هستهيان رشد پيدر جر). 12(
ه يشود و ناحيمتراكم مبه سمت مركز تخمك  يقشر
  .آورديشفاف را به وجود م يقشر

ن در يله شدن پروتاميله دفسفريوسن اسپرم به يثبات كرومات
د داخل و يسولف يد يهال پلياسپرماتوژنز و با تشك يانتها

 يان عبور اپيها در جرنين پروتاميب ما ين مولكوليب
  . شوديفراهم م يميديد

له يبه وس ياش هستهيحركت پدر باال ذكر شد  هماطور كه
مهاجرت و . شوديم ميآستر اسپرم تنظ يهاكروتوبوليم

ها تحت كنترل سانتروزوم ش هستهيش مجاور هم پيآرا
كروتوبول يه سازمان دهنده ميگوت، ناحيل شده زيتازه تشك

ممكن  ياش هستهيش پين فقدان آرايبنابرا. تخمك است
ا ي ياست به واسطه سانتروزوم ناقص اسپرم، هر نقص كم

عدم . ند لقاح دارديبر فرا يميباشد كه اثر مستق يفيك
در  يده عموميك پديز ين ياش هستهيرشد پت در يموفق
ت در يعدم موفق. نابالغ است يان لقاح با اسپرم هايجر

-يم يعين طبيمانع از تكو ياش هستهيرشد و مهاجرت پ
ك يش هسته ين دو پيب ك اختالف مشهود اندازه ماي. شود

شنهاد ين دو را پيا ينين مراحل تكويب ما يگعدم هماهن
  ).1(كند يم

) 2001(و همكارانش  Demirelكه توسط  يامطالعه
گوت از يز يهاش هستهيدر درجه پ يصورت گرفت تفاوت

اسپرم انزال شده ( ICSI يهر دو نوع اسپرم استفاده شده برا
هر كدام  ياش هستهير پيتصاو. مشاهده نشد) ياضهيو ب
 ها نشان دادندرا در هر گروه از اسپرم يع مشابهيك توزي
)1( .  

هاي جنين ن مطالعه تصاوير مورفولوژييدر ا در مجموع،
اي حاصل به دنبال استفاده از انواع مختلف دو پيش هسته

تواند پتانسيل تكويني متفاوتي اسپرم متفاوت بوده كه مي
بر پتانسيل النه گزيني نيز تاثير داشته  داشته باشد كه متعاقباً

و  يكيمتفاوت مورفولوژ يبا پارامترها ييهااسپرم. دباش
 يمتفاوت يو كم يفيص كينقا يممكن است دارا يحركت

  .گذاردير مين تاثيگوت و جنيت زيفيبر ك باشد كه متعاقباً

  يتشكر و قدردان

مركز  IVFهمكاران محترم بخش  يز زحمات تماما
 يرشت، دانشگاه علوم پزشك) س(الزهرا  يدرمان يآموزش
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Abstract  

Embryo selection based on morphological criteria assay in pronucleus stage can 
decrease multiple pregnancy risk. This study evaluates the effect of human sperm type 
used for intracytoplasmic sperm injection (ICSI) on pronucleate zygote morphology. 
Sperms were processed via gradient method and evaluated and divided as 
oligozoospermia, normozoospermia, asthenozoospermia and 
oligoasthenoteratozoospermia. The pattern of resulted pronucleus were recorded and 
studied. The results indicated that oocytes injected with normal sperms 
(normozoospermia) showed significantly increase in rate of Z1 and Z2 two pronuclear 
grades (P≤0.01). In the injections with oligospermia, asthenospermia, and 
oligoasthenoteratospermia were shown significantly increase in pronuclear grades of Z1 
and Z2, Z2, and Z3 respectively (P≤ 0.05). This study's results indicate that the sperm 
type used for ICSI can influence morphology and grade of pronucleate zygote. The 
formed two pronucleus type may correlate resulted embryo quality. Therefore, if the 
quality of sperm be low, the selection of better morphology sperms should care more.  

Key words: Sperm morphology, Two pronucleus, ICSI, Fertility. 


