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  چکیده :

رامردان بزرگی از جمعیتبخشاي است کهپیچیده یک اختاللناباروري با علل مردانه 

اساس روشن کردن.ناشناخته استآنازعللبسیاري، حالاینبا،استداده قرارتاثیرتحت

. کند کمکبراي بیمارانموثردرمانوناباروريعللبه کشفممکن است، آن ژنتیکی

تاثیر قرار می دهند و مطالعات نشان داده اند  ژنهاي مختلفی روند اسپرماتوژنز را تحت 

پروتامین ها که به دو    اسپرماتوژنز ناقص یکی از عوامل مهم در ناباروري مردان است.

می باشند در تراکم کروماتین اسپرم نقش اساسی داشته و نسبت  2و1صورت پروتامین 

 1امین می باشد. مطالعات نشان داده اند کمبود پروت 1در حالت نرمال  2به پروتامین 1پروتامین 

کاهش  DNA  (که با به هم خوردن این نسبت همراه می باشد) در افزایش میزان آسیب 2یا 

میزان باروري در لقاح مصنوعی و در کل در ناباروري مردان نقش عمده دارد. ولی تا کنون 

مکانیسم دقیق کمبود پروتامین مشخص نشده است.   از طرفی بررسی مدلهاي حیوانی نشان 

نقش مهمی در تراکم کروماتین اسپرم و باروري داشته   Contrin،JHDM2Aداده اند که ژنهاي 

ن فاکتورهاي تنظیم بیان ژنهاي پروتامین عمل می کنند. با توجه به موارد گفته شده و به عنوا

اکتورهاي دخیل در با ف 2و1هاي پروتامینتعیین ارتباط بین میزان بیان ژنهدف از این تحقیق 

 بود. مردان آزواسپرمنمونه هاي بافت بیضه در )Contrin،JHDM2A(هاژنتنظیم بیان این 

بیمار آزواسپرم انسدادي با 12بیمار آزواسپرم غیر انسدادي و  50ق از بافت بیضه این تحقیدر 

نمونه هاي بافت گرفته شده به دو قسمت نرمال به عنوان کنترل استفاده  شد. اسپرماتوژنز

در نیتروژن مایع قرار گرفته و از قسمت   RNAتقسیم گردید یک قسمت به منظور استخراج 

 Realاز تکنیک ه گردید. هاي پارافینی تهیهاي هیستولوژیکی بلوكدیگر به منظور بررسی

time PCR  به منظور بررسی تغییرات کمی میزان بیانRNA .نسبتاستفاده شدmRNA

Pr1/Pr2مقدار،بود متفاوت مورد مطالعهدر میان گروه هايبه طور قابل توجهیmRNA 

مردان آزواسپرم .بودکاهش یافته آزواسپرمبیماراندربه طور قابل توجهی، PR2مربوط به

و،(P<0.001)دادند نشانکنترلگروه مقایسه بادررا Contrinژناز بیان قابل توجهی کاهش

کاهش با نسبت معنی داري  مثبت رابطه ژناین مربوط به mRNAکاهش میزان بیان 

mRNA٢پروتامین(R=0.6,P=0.007) ژندر مورد.دادنشانJhdm2a، کاهشبا وجود

در میزان بیان این ژن  تفاوت معنی داري،اسپرماتوژنزبا اختاللدر مرداندر بیان ژنمحسوس
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محتوايارتباط معنی داري بین . از طرفی )P>0.05(مشاهده نگردید بین مردان نابارور و بارور

mRNA ژنJhdm2aو نسبتmRNA2و1پروتامین(R=0.2,P=0.3)به طور .شدنشاهده م

ناباروري مردان مهمی درنقشممکن استJhdm2aوContrinنشان داد کهاین داده هاکلی،

) 2کاهش بیان پروتامین (پروتامین هاي بیاننسبت نابجاارتباط معنی داري بینو داشته باشند 

 نسبت به گروه کنترلمردان آزواسپرمبیوپسی بیضهدرContrinژن mRNAمحتوايکاهشو

PR2کاهش بیان  دراحتماالConrinًژنتنظیمه این است  کاهشدندهنشان  که،دیده شد 

 ناباروري مردانبراي پیش بینیيمفیدشاخصمی توانداین مولکول هاو  می باشددرگیر

باشد.

    PR1,PR2,Contrin,Jhdm2aکلید واژه :ناباروري مردان،اسپرماتوژنز ناقص،ژن هاي تنظیمی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


