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ژنتیکی ناباروري در مردانتست هاي ارزیابی 
:ائه میگرددخدمات ژنتیکی مرتبط با ناباروري مردان که در این مرکز ار

بررسی کروموزومی و کاریوتایپ خون محیطی
 بررسی ریز حذفهاي کروموزومY

 کیفیتارزیابیDNAاسپرم)Sperm DNA Fragmentation Test(

Sperm DNA Fragmentation Test(اسپرمDNAکیفیتارزیابی تست 

اسپرمDNAقطعه قطعه شدن، DFI ،SDFI،SDFA ،DF ،SDF:اسامی دیگر این آزمایش
تعداد اسپرم هاي آن ها در آزمایش نمونه گیري اسپرم ي هستندنابارورداراي سابقهمردانی کهاز درصد 20تا 10حدود

DNAیکپارچگیامروزه تحقیقات متعدد نشان داده اند که . آنها قطعه قطعه میباشداسپرمDNAمی باشد ولیمناسب
DNAمیزان یکپارچگی . شکست در آن نقش بسیار مهمی در شکل گیري و رشد طبیعی جنین داردکم بودن میزاناسپرم و 

قطعه قطعه میزان اگربطوریکه نشان داده میشود، ) DFI)DNA Fragmentation Indexاسپرم با درصد و ایندکس 
در مطالعات . بسیار کاهش میابدIUIاحتمال باروري طبیعی و یا با استفاده از درصد باشد30بیشتر از اسپرمDNAشدن

غیر طبیعی احتمال ناموفق بودن DFIروشهاي کمک باروري نشان داده است که در افراد با ازمورد1000کلینیکال بر روي 
درصد می 1حدوددر آنها به IUIمال درمان ناباروري با روشتاحبعبارتی دیگر، . درصد بوده است98.5بالغ بر IUIدرمان 

بطور کلی،.آنها بسیار موفقیت آمیز بوده استجهت درمان ناباروري)ICSI(میکرواینجکشنوIVFروش، در حالیکهرسد 
باشد، فرد % 29تا % 16بین DFIدر مواردي که. باشد، فرد شانس باالیی براي باروري دارد% 15کمتر از DFIدر مواردي که

براي باروري خواهد داشتباشد، فرد شانس کمی % 30بیشتر از DFIدر مواردي که. شانس متوسطی براي باروري دارد

اسپرمDNAدالیل قطعه قطعه شدن 
از موارد ابتال به 25%اسپرم، عوامل اکسیدان و رادیکال هاي آزاد اکسیژن بوده که حدود DNAعلت اصلی ایجاد آسیب در

:عبارتند ازسایر علل ایجاد کننده این اختالل نیز . اسپرم را به خود اختصاص می دهندDNAکاهش یکپارچگی
تناسلی–عفونت هاي دستگاه ادراري و آلودگی هاي محیطی و شغلی
رژیم هاي غذایی نامناسب واستفاده از برخی از داروها و همچنین مصرف سیگار و الکلو بیماري هاي تب زا
علل ژنتیکیو لکوسیتو اسپرمی، واریکوسل، افزایش سن در مردان

اسپرم را کاهش داد؟DNAچگونه میتوان قطعه قطعه شدن 
دوري از مکانهاي با دماي باال و نگه داشتن بیضه ها در دماي مناسب
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توقف استعمال دخانیات و عدم مصرف برخی داروها مثل کورتیزون
E, C, Q10استفاده از رژیم هاي غذایی غنی از آنتی اکسیدان ها، و ویتامینها مثل ویتامین 

بررسی علل عفونی
این تست درخواست میگردد؟در چه مواردي 

یا از طریقطبیعی وباروري زوجین بطوراحتمالپیش بینیIUI
مثل روش هاي لقاح آزمایشگاهیاز انجامقبلIVF وICSI
 مثل روش هاي لقاح آزمایشگاهیعدم موفقیتIVF وICSI
افرادي که در معرض آالینده هاي فیزیکی و شیمیایی قرار دارند
 فرزند پس از یک دوره پرتو درمانی یا شیمی درمانیمردان خواهان
افرادي که ناباروري با علت ناشناخته دارند
 سقط مکرر همسرسابقه
رویانو تکامل رشدتوقف
مردان مبتال به واریکوسل
مایع منی پارامترهاي ضعیف
سن باال

لطفا با آزمایشگاه هماهنگی الزم . صورت میگیردنمونه گیري براي این تست تحت شرایط خاصی : شرایط و نحوه نمونه گیري
.را بفرمایید

در مردانYبررسی ریز حذفهاي کروموزوم 
Y، ریزحذفهاي کروموزوم Y-chromosome microdeletions:این تستسایر اسامی

ناباروري در . هستنددرصد موارد، مردان مسوول ناباروري 50درصد زوجین مشکل ناباروري دارند که در 15- 10در حدود 
مردان علل مختلفی دارد که از آن جمله می توان ابتال به بیماري هاي عفونی مانند اوریون، اختالالت ساختاري مادرزادي یا 

اکتسابی در سیستم تناسلی نظیر واریکوسل، بیماري هاي خود ایمنی، اختالالت ژنتیکی، اختالالت هورمونی، عوامل محیطی 
.ا گرما یا فلزات سنگین و عواملی نظیر ناتوانی جنسی و زود انزالی را نام بردنظیر تماس مکرر ب

. از موارد عقیمی در مردان می باشند% 30ها و یا نقائص کروموزومی، عامل بیش از در این میان اختالالت ژنتیکی شامل جهش
. حرکت اسپرم و ظاهر غیر طبیعی اسپرم شوندتوانند سبب فقدان اسپرم، کاهش تعداد اسپرم، اختالل در این اختالالت می

می توانند سبب ناباروري یا Y، ریزحذفهاي کروموزوم براي مثال جابجایی هاي کروموزومی و اختالالت تعدادي کروموزومی
باعث Yدر بازوي بزرگ کروموزومAZFcوAZFa،AZFbحذف در سه ناحیه غیر هم پوشان به نام هاي.سقط مکرر شوند

-MultiplexروشباYریزحذف هاي کروموزومدر این مرکز . اسپرماتوژنز و در نهایت ناباروري در مردان می شودتخریب
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PCRبررسی میگردد.
.میباشدEDTAسی سی خون 10نمونه مورد نیاز تقریبا 

بررسی کروموزومی خون محیطی
کاریوتایپ، بررسی کروموزومی، کشت و مطالعه کروموزومی خون محیطی:این تستسایر اسامی

اختالالت کروموزومی یکی از علل مهم در ناباروري مردان میباشد که منجر به توقف تولید اسپرم یا در صورت تولید اسپرم بر 
و یکی از علل سقط مکرر در زوجین و یا تولد فرزندانی با معلولیت هاي کروموزومی . روي پارامترهاي آن بسیار موثر است

روشهاي کشت کروموزومی و نواربندي کروموزومها با رنگ گیمسا کروموزومها را از نظر در این مرکز با استفاده از . میباشد
. ساختار و تعداد مورد بررسی قرار میدهد

.میباشد) فقط سدیم هپارین(سی سی خون هپارینه 5نمونه مورد نیاز در این تست، حدود 


