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 های کوچک RNAتولید مثل انسان و 
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شده  عرفیبعنوان تنظیم کنندگان کلیدی بیان ژن در سطح ترجمه و کنترل تغییرات پس از ترجمه م (miRNAs) ها  RNA میکرو

ها در کنترل مسیرهای موثر در تولید مثل انسان مثل بقای پرایموردیال جرم  miRNAاند. مطالعات متعددی نشانداده اند که این 

ها با ناباروری، سندروم  miRNAسل ها، اسپرماتوژنز، بلوغ اووسیت، فولیکولزایی، و عملکرد لوپوس لوتیوم دخالت دارند. ارتباط بیان 

گزارش شده اند. بیش از این، (RIF)، و رد مکرر جایگزینی تخم(POF) ، از کارافتادگی زودرس تخمدان(PCOS) کیست تخمدان پلی

ها  Piwi RNA  (piRNA) ها در تکامل و توسعه جنینی و جایگزینی آن در رحم میباشد.  miRNAشواهد علمی حاکی از اهمیت 

قش مهمی در پروسه های تنظیم پس از ترجمه جرم سلها ایفا میکنند. مضافا ن miRNA نیز از جمله مولکولهایی هستند که مانند 

ها درک ما را نسبت به مکانیسمهای مداخله گر در باروری افزایش  piRNAها و   miRNAهای کوچک مثل RNAاینکه، مطالعه 

 میدهد. 

در پایگاه های اطالعاتی  مرتبط لمات ک یبا جستجوها  Piwi RNA و miRNAsبرای نگارش این مقاله مطالعه وسیعی در مورد 

انجام گرفت. از میان مقاالت جمع آوری شده، مقاالتی که بیشترین ارتباط را با  2114تا سال   PubMed  معتبر پزشکی و عمدتا 

مل های کوچک غیر کد کننده و ارتباط احتمالی آنها با تکا RNAاهداف نگارش این مقاله از جهت توضیحات اجمالی در مورد 

 انتخاب شدند و مورد مطالعه بیشتر قرار گرفتند.گنادی و اختالالت منجر به ناباروری در انسان 

اختالالتی مانند عدم کارایی رحم، تغییرات غیر طبیعی کاهشی ذخیره تخمدانها، تغییرات مرور مقاالت نشان دادند که  یافته ها:

  های کوچک نشان میدهند. RNAرا با حضور ارتباط معنی داری  اسپرماتوژنز در ناباروری مردان، 

های کوچک منسوب به هر یک از اختالالت باروری در زن و مرد امکان  RNAبررسی مقایسه ای مقداربیان با تحلیل و تفسیر: 

ها میتواند ین مولکولبازگرداندن توان باروری به بعضی از بیماران نابارور که اختالالت آناتومیک را تحمل نکرده ا ند از طریق مهار بیان ا

  وجود داشته باشد. 
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با بررسی و شناخت دقیق اتیولوژی ناباروری در یک فرد می توان با ارائه راه کار درمانی مناسب به مدیریت بیماری  نتیجه گیری:

  ماید.های کوچک در تشخیص و درمان ناباروری ایجاد ن RNAکمک نمود. تحقیقات بیشتر میتواند شناخت بهتری از کاربرد 

 

 

 ، ناباروری زنان، ناباروری مردان.miRNA: کلمات کلیدی
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