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 ی رایجعلل، روشهای تشخیص و درمانها: آزواسپرمیری بر مرو

 

  (MSc) 3 افجه ، سارا السادات آقابزرگ (PhD)2فرخنده پوراسماعیلی ، (PhD)1زهرا فاضلی عطار

 .1891-1113-33گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  پژوهشگر .1
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و  گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی،  (IRHRC)دانشیار، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری .2

 pouresfar@gmail.com. 1891-1113-33دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 s.afjeh@yahoo.comپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کارشناس ژنتیک، دانشکده  .3

 

 خالصه:

موارد ناباروری علل مردانه  % 11زوجین را تحت تاثیر قرار می دهد و در این بین حدود  %11ناباروری پدیده ای است که  مقدمه:

مردان کل جمعیت را  %1ی است که به عدم وجود اسپرم در هر انزال اطالق می گردد و قریب  دارد. یکی از علل ناباروری آزو اسپرم

درگیر می کند. این بیماری به دو شکل انسدادی و غیر انسدادی قابل تشخیص است. با توجه به اینکه آزمونهای غربالگری متنوع 

می و همچنین جلوگیری از انتقال نقص ژنتیکی به فرزندان با ژنتیکی می توانند نقش مهمی را در تشخیص اتیولوژی بیماری آزوسپر

به کارگیری روش های کمک باروری پیشرفته داشته باشد، در این مطالعه به مروری جامع در خصوص بیماری آزوسپرمی و عوامل 

نی نوین این اختالل تولید موثر در ایجاد آن  به همراه شناخت بهتری از روشهای تشخیص و ارائه اطالعات جامعی از روشهای درما

 مثلی پرداخته می شود.

برای نگارش این مقاله مطالعه وسیعی در مورد آزواسپرمی، دالیل و روشهای درمانی  با جستجو کلمات  : روش بررسی

Azoospermia ،genetics ،treatment   وdiagnosis  در پایگاه های اطالعاتی معتبر پزشکی و عمدتا  PubMed   تا سال

انجام گرفت. از میان مقاالت جمع آوری شده، مقاالتی که بیشترین ارتباط را با اهداف نگارش این مقاله از جهت توضیحات  1142

 اجمالی در مورد اتیولوژی بیماری آزوسپرمی و راه های درمانی بیماری داشتند انتخاب شدند و مورد مطالعه بیشتر قرار گرفتند.

کالین فلتر، فیبروزکیستی، نارسایی اولیه و ثانویه بیضه بدلیل  مانند سندروم ژنتیکی دادند که بیماریهای مرور مقاالت نشان یافته ها:

اختالالت هورمونی، ناهنجاریهای کروموزومی اعم از عددی یا ساختاری ، جهشهای ژنی، تغییرات ژنومیک در سطح تلومرها و آپوپتوز 

لهای آناتومیک مرتبط با مجرای دفران و انزال، سن، درمانهای سرطان بیضه، و سایر حاصله، پلی مورفیسمهای ژنتیکی و نیز اختال

 بیماریها، واریکوسل و جراحی های درمانی بیضه از مهمترین عوامل شناخته شده موثر در ایجاد آزواسپرمی می باشند. 

ژنتیکی و آزمایشات بالینی   دارند، مشاوره عوامل بسیار متعددی که در آزواسپرمی مردان دخالت علی رغم وجودتحلیل و تفسیر: 

 می توانند در بسیاری از موارد با تشخیص زودرس علت بیماری توان تولید اسپرم و باروری را به بیمار بازگرداند. 
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یماری ب با بررسی و شناخت دقیق اتیولوژی آزواسپرمی در یک فرد می توان با ارائه راه کار درمانی مناسب به مدیریت نتیجه گیری:

 کمک نمود.

 ناباروری مردان، آزواسپرمی، ژنتیک، درمان واژگان کلیدی: 
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