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 (Azoospermia)  آزوسپرمی

 

             نابساروری  را بسارداری  از جلسوییری  بسدون  ،جنسسی  ی رابطس   یکسسا   از پس   شدن باردار در زوج یک ناتوانی

 تواننسد  مسی  کس   عللسی  مجموعس   از. اسس   مشساهده  قابس   ها زوج از درصد پانزده تا ده در ناباروری. نامند می

 مسردان  نابساروری  علس   از. اسس   مسردان  بس   مربسو   درصسد  چهس   حسدود  شسوند،  هسا  زوج در ناباروری موجب

 نابساروری  علس  . کسرد  اشساره .. . و اسسپرم  طبیعسی  غیسر  شسک   اسپرم، بلوغ عدم اسپرم، کم تعداد ب  توان می

 ژنتیکسی  عوامس   تساییر  تحس   نسوعی  بس   توانسد  مسی  همگسی  ... و جنسسی  هسای  سلو  بودن طبیعی غیر مانند

 شسسام  کسس  اسسس  درصسسد 51 السسی 7 بسس  نزدیسسک نابسسارور مسسردان  در کرومسسوزومی اخسستت   میسسزان. باشسسد

 همسراه  سسازی  اسسپرم  اخستت    بسا  اخستت    ایس   غالبسا  و اسس   ها کروموزم تعدادی و ساختاری اختت  

 . اس 

 شسسک  و متحسر  آن % 01 بایسد  بسسارداری جهس   کس   دارد اسسسپرم میلیسون 511 مسرد  هسسر طبیعسی  حالس   در

 نظسر  از هسم  اسسپرم  ،کنسیم  مسی  مطالعس   را اسسپرم  آزمسای   وقتی موارد از بسیاری در. باشند داشت  طبیعی

. شسود  مسی  یفتس   الیگوسسپرم  آن بس   کس   دارد قسرار  پسایینی  سسط   در کسامت  حرک  هم و شک  هم و تعداد

 افس   حالس   تسری   شسدید  در. بسود  خواهسد  تسر  پسایی   بساروری  شسان   باشسد تسر   پایی  اسپرم کیفی  چ  هر

. شسود  مسی  یفتس   آزوسسپرمی  آن بس   کس   اسس   صسفر  اسسپرم  میسزان  شسده  انجام آزمای  در اسپرم، کیفی 
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 ایس   درمسان  در یسام  تسری   مهسم  آزوسسپرمی  علس   تشسیی  . نیسس   مطلس   نابساروری  معنسی  ب  آزوسپرمی

  .اس  بیماری

 آزوسپرمی ژنتیکی علت ، Yمردانه ی کروموزوم در شکستگی

 ایس  . بس  حسسام مسی آیسد     آزوسسپرمی  در مسویر  عامس    کس  ((AZF دارد وجسود Y کرومسوزم  روی بسر  مناطقی

 اخسستت  تسری   شسسای  منساط   ایس   در شکسسستگی. اسس   واقسس  کرومسوزم  ایس   بلنسسدتر بسازوی  در شکسستگی 

 Azoospermia یسا  AZF بسا  کس   نسواحی  ایس  . آیسد  مسی  حسسام  بس   آزوسسپرمی  در تشیی  قاب  ژنتیکی

Factor هسسستند نسسو  چهسسار شسسوند مسسی داده نشسسان AZFa: ، AZFb،AZFc و .AZFd و   شکسسستگی

 منساب   تسری   معتبسر  طبس  . داشس   خواهسد  میتلفسی  نتسای   و اهمیس   ،محس   چهسار  ای  از یک هر در حذف

 پیسدا  اسسپرم  مصسنوعی،  لقسا   بسا  تسوان  مسی  مسوارد  اکثر در AZFd و AZFc ناحی  در حذف صور  در علمی

 کسم  بسسیار  بسرداری  نمونس   در اسسپرم  آوردن بدسس   احتمسا   AZFa و AZFb در حسذف  مسوارد  در ولی. کرد

 آزوسسپرمی  علس   تشسیی   لسذا . اسس   ممکس   غیسر  تقریبسا  AZFa ی ناحیس   در مسورد  ای  طوریک  ب  اس 

  .آید حسام ب  مردان در ناباروری درمان در شایانی کمک تواند می

   

 Yبرروی کروموزوم  AZFجایگاه مناطق 
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 موارد زیر توصیه می شود: در Yکروموزوم  بررسی شکستگی
 
 خانواده هایی ک  مشک  ناباروری دارند ک  با عتیم زیر در جن  مذکر همراه اس : (5

 تعداد کم اسپرم

 عدم بلوغ اسپرم
 شک  غیر طبیعی اسپرم

 عدم توانایی حرک  مناسب اسپرم

 LH, FSH  میسزان نامتناسسب هورمسون هسسای خسون کس  بسا نظسسر پزشسک مسورد آزمسای  قسسرار مسی ییسرد:           
 و یتستوسترون، و استراد  ،یپرو کت

ایس  آزمسای  مسی توانسد بس  عنسوان آزمسای  داوطلبانس  در قبس  از ازدواج از طسرف زوجسی  انجسسام             (2

 شود.

 زیسس  فنساوری   شسرک  در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی بسا اسستفاده از کیس  تهییس  شسده توسس        

،  کوتساه تسری  زمسان و بسا نهایس  دقس ، مطساب  بسا آخسری  دسستاورد هسای علمسی             در (AZF-Check)کسویر 

 بررسی می شود. AZFd و  AZFa ، AZFb،AZFcحذف در نواحی 
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