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مقدمه
ناباروری از شایع ترین م شکالت در دنیای امروزی ا ست که حدود  11در صد زوجها را درگیر میکند .ناباروری یا نازایی به صورت
ناتوانی در باروری بعد از یکسال آمیزش بدون حفاظت تعریف میشود که سهم مردان در این فرآیند حدود  11درصد است .ناباروری
در مردان علل مختلفی دارد که شامل مشکالت اسپرم (تعداد کم ،تحرک پایین و دیس مورفولوژی) ،انسداد وازودفران و ...میباشد.
از آنجایی که ب سیاری از ژنهای دخیل در ا سپرماتوژنز و تکوین گنادها بر روی کروموزوم  Yواقعند ،این کروموزوم نقش ب سیار مهمی
در ایجاد ناباروری در مردان دارد .مطالعات ن شان داده که ریز حذف های کروموزوم  Yیکی از عوامل مهم در عقیمی مردان ه ستند.
در واقع این ریز حذف ها چ ندین ژن را در برمی گیر ند و با عث حذف منط قه ای در کروموزوم می شـــو ند که نه با تکن یک های
ســیتوژنتیک که با تکنیک های مولکولی قابل شــناســایی هســتند .در این مقاله هدف مطالعه نوع و میزان این ریزحذفها در مردان
اولیگو اسپرم و آزو اسپرم ساکن شمال ایران می باشد.
روش کار
مطالعه بر روی  13نفر از مردان عقیمی انجام شد که کاریوتایپ سالم دا شتند و بر طبق ت ست  ،SFAالیگو ا سپرم و یا آزوا سپرم
شناخته شده و تو سط متخ صص اورولوژی به م شاور ژنتیک ارجاع شده بودند .نمونه گیری از خون محیطی انجام شده و ا ستخراج
 DNAصورت پذیرفت سپس نمونه ها با استفاده از ده  STSمختلف به کمک  Multiplex PCRارزیابی شد که این ده  STSکلیه
مناطق  AZFرا در بر می گرفتند.
یافته ها
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 3/3درصد از افراد اولیگواسپرم و  3درصد آزو اسپرم ها دارای حذف در ناحیه  AZFکروموزوم  Yبودند که از این مقدار بیش از 11
درصد حذفها مربوط به ناحیه  AZFcبوده است.
نتیجه
ریز حذف ها در کروموزوم  Yمیتوانند یکی از علل عمدهی ناباروری در مردان با شند .در این میان روش درمانی برای مردان ،ب سته
به شدت هیپو ا سپرمیا از  IUIتا  TESEو یا  ICSIمی تواند متغیر با شد .اما این تکنیکها ت ضمینی بر عدم انتقال این م شکل به
مردان نسل بعد نیستند.
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