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Abstract 
Background: Male infertility is a multifactorial disease resulting from the interaction between the 

genetic and environmental factors. Spermatogenic Failure accounts for more than half of male infertility 
cases. Heat shock proteins (HSPs) are the molecular chaperones that are involved in different 
developmental stages of spermatogenesis. The current study was planned to investigate the role of 
HSPA1B rs6457452 genetic variants in male infertility. 

Material and Methods: This case control study was conducted on 516 subjects consisted of 308 
patients with idiopathic male infertility and 208 control subjects. After DNA extraction from peripheral 
blood, genotype determination was done by Tetra-ARMS PCR method. Logistic regression analysis was 
used to estimate the association between the polymorphism and male infertility. 

Results: A significant difference was observed in genotype distributions between cases and 
controls. Results showed individuals with TC (OR=1.552, 95%CI: 1.032-2.334, p=0.035) and TT 
(OR=2.746, 95%CI: 1.153-6.545, p=0.023) genotype had an increased risk of male infertility. Also, there 
was a significant association between T allele (OR=1.695, 95%CI: 1.220-2.355, p<0.001) and male 
infertility. 

Conclusion: This study showed for the first time that HSPA1B rs6457452 polymorphism is 
associated with infertility risk in Iranian men and the T allele may act as a dominant allele for increasing 
the risk of male infertility. 
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 چکیده
 و کیژنتی فاکتورهاي بین کنش هم بر نتیجه در که است فاکتوریالمولتی بیماري یک مردان ناباروري :هدف و زمینه

 اسپرم اختالالت نتیجه در و اسپرماتوژنز در اختالل علت به مردان در ناباروري موارد از نیمی از بیش. کندمی بروز محیطی
. دارند دخالت اسپرماتوژنز مختلف مراحل در که هستند مولکولی هايچاپرون ،)HSP( حرارتی شوك هايپروتئین. باشدمی

 گرفته صورت مردان ناباروي در HSPA1B rs6457452 ژنتیکی هاي¬ریانتوا نقش بررسی هدف با حاضر مطالعه
  .است
 مرد 208 و ایدوپاتیک ناباروري به مبتال مرد 308 از متشکل نفر 516 روي بر شاهدي-مورد يمطالعه این :هاروش و مواد
 Tetra-ARMS PCR وشر با ژنوتیپ تعیین محیطی، خون از DNA استخراج از بعد. شد انجام کنترل عنوان به سالم
  . شد استفاده لوجستیک رگرسیون آنالیز از مردان ناباروري و مورفیسمپلی بین ارتباط بررسی جهت. شد انجام
 ژنوتیپ حامل افراد که داد نشان نتایج. شد مشاهده نابارور و کنترل افراد بین هاژنوتیپ توزیع در داريمعنی تفاوت :هایافته
TC )OR=1.552, 95%CI: 1.032-2.334, p=0.035و ( TT )OR=2.746, 95%CI: 1.153-

6.545, p=0.023 (آلل بین داريمعنی ارتباط چنین،هم. هستند از لحاظ ناباروري مردان، بیشتر تحت خطر T 
)OR=1.695, 95%CI: 1.220-2.355, p<0.001شد مشاهده مردان در ناباروري ) و.  

ناباروري در  به ابتال خطر با HSPA1B rs6457452 مورفیسمپلی که داد نشان بار اولین براي مطالعه این :گیرينتیجه
  .دهد افزایش ناباروري را به ابتال خطر غالب، آلل یک عنوان به تواندمی T آلل و است همراه ایرانی مردان

  حرارتی شوك مورفیسم، پروتئینپلی ایدیوپاتیک، مردان، ناباروري :کلیدي واژگان
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  مقدمه
، (WHO) بهداشت یسازمان جهان فیطبق تعر

ال س یک از پس زوجین که شودناباروري به حالتی اطالق می
 ايهروش از استفاده بدون و منظم متوالی، هايمقاربت

شوند. مواجه می باروري در موفقیت عدم با پیشگیري،
درصد  25حدود  یاز مشکالت مهم در زندگ ییک ،ينابارور

درصد  40است که تقریباً علت  حالی در این و است هااز زوج
درصد مربوط به زن و  40مربوط به مرد،  ياز موارد نابارور

 دقیقی آمار چند . هر)1باشد (یموارد مربوط به هر دو م یباق
 رسد می نظر به اما ندارد، وجود ایران در ناباروري میزان از

 درصد20تا 15 بین جهان و منطقه کشورهاي از بسیاري همانند
  ). 2(باشد 

 دقیق یافتن در گرفته صورت هايتالش وجود با
 با ناباروري به مبتال مردان بیشتر مردان، در ناباروري طبیعت

 دقیق مکانیسم که چرا هستند،) یکآیدیوپات( ناشناخته منشا
. باشد نمی مشخص واضحی طور به اسپرم عملکرد در نقص

 حاصل تواندمی ایدیوپاتیک ناباروري که رسدمی نظر به
 در درگیر هايژن در دیگر تغییرات یا و ها¬جهش

 در دخیل هايژن در مورفیسمپلی آنالیز. )3باشد ( اسپرماتوژنز
 ناباروري ژنتیک در تحقیق هاي هزمین از یکی اسپرماتوژنز

 این در ژنتیکی هايواریانت یا مورفیسمپلی. باشدمی مردان
 این از برخی که باشد خطرساز عامل یک تواندمی هاژن

 شدید تا خفیف اختالالت باعث خاص هايژن در هاواریانت
  ).4( گرددمی مردان باروري در و اسپرماتوژنز در

 از بزرگ اينوادهخا مولکولی، هايچاپرون
 محیطی هاياسترس به سلول مقاومت در که هستند هاپروتئین

 هايپروتئین معمول، طور به هاپروتئین این باشند،می دخیل
 نامیده) Heat shock proteins: HSPs( حرارتی شوك

 گروه 6 به ها HSP پستانداران در. )5شوند (می
HSP100(HSPH)، HSP90(HSPC)، 

HSP70(HSPA)، HSP60(HSPD)، HSP40 و 
HSP27 در اولیه، حفاظتی نقش بر عالوه که شوندمی تقسیم 

 آپوپتوز و تمایز رشد، متابولیسم، نظیر سلولی اعمال از بسیاري
 اعضاي از یکی HSPA1B پروتئین. )7، 6دارند ( شرکت نیز

 را ها پروتئین صحیح فولدینگ که باشدمی HSP70 خانواده
  .کندمی کاتالیز

العات اخیر نشان داده که تخریب ژن مط 
HSPA1B  در مدل موشی، منجر به توقف میوز، آپپتوز

  ).8گردد(هاي جنسی و ناباروري در جنس نر میسلول
در  HSPA1Bچنین مشخص شده که پروتئین هم 

شود و هاي نرمال و بالغ بیان میها و اسپرماتیداسپرماتوسیت
در آنها متوقف شده و هایی که بلوغ سلول بیان آن در بیضه

بیماران مبتال به سندروم سرتولی پایین است؛ بنابراین کاهش 
  با پاتوژنز ناباروري در مردان مرتبط  HSPA1Bبیان ژن 

عالوه در مطالعات متعددي گزارش شده که هب ).9باشد (می
در اسپرماتیدهایی که در معرض  HSP70هاي بیان پروتئین

یابد و این افزایش بیان به ایش میاند، افزحرارت قرار گرفته
  عنوان یک مکانیسم حفاظتی علیه آپپتوز در اسپرم عمل

به  HSPA1Bنقش  اهمیت به توجه ). بنابراین با8کند (می 
 تکامل ، درHSP70عنوان یکی از اعضاي خانواده پروتئینی 

 در عملکردي هايمورفیسمپلی رسدمی نظر به اسپرم، بلوغ و
 کمیت و کیفیت بر تاثیر با تواندمی پروتئین، نای کننده کد ژن

  باشد. مردان در ناباروري با مرتبط اسپرم
جایی که مطالعات محدودي در ارتباط با نقش از آن

در ناباروري  HSP70هاي اعضاي خانواده ژنی مورفیسمپلی
 ژنتیکی اثر واریانت تحقیق این در لذا مردان صورت گرفته،

HSPA1B rs6457452 فاکتورهاي ریسک عنوان به 
 قرار بررسی مورد مردان ایدیوپاتیک ناباروري در احتمالی

  .گرفت
  

  هامواد و روش
مرد با قومیت  516 روي بر شاهدي-مورد مطالعه این

 مرد 208 و ایدیوپاتیک ناباروري به مبتال مرد 308 شامل فارس
 مورد افراد کل تعداد. شد انجام کنترل گروه عنوان به سالم
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 و سال 22-57سنی دامنه با نفر 516 تحقیق، این در لعهمطا
 سنی میانگین 2 جدول. سال بود 403/35±234/7 سنی میانگین

. دهدمی نشان را نابارور و کنترل هايگروه در افراد تعداد و
 عنوان به متخصص پزشک تائید از پس بیماران، هاينمونه

 شیراز در خصوصی نازایی مرکز از آیدیوپاتیک، ناباروري
: از بودند عبارت مطالعه از خروج معیارهاي. شدند آوريجمع

 با مرتبط داروي مصرف تناسلی، دستگاه عفونت واریکوسل،
 کروموزوم هايریزحذف و کروموزومی ناهنجاري ناباروري،

Y .فرزند یک حداقل که بودند مردانی شامل کنترل گروه 
 مربوط اختالل گونه هر وجود عدم متخصص پزشک و داشته

 رضایت اخذ از پس. بود کرده تائید آنها در را باروري به
 درون و شده گرفته آنها از خون سی سی 2 افراد، از آگاهانه

  . شد ریخته EDTA حاوي هايتیوب
 Salting out روش به خون از DNA استخراج

مرحله لیز کردن  3این روش به طور کلی شامل  .گرفت انجام
ها با نمک و ینده، حذف پروتئینسلول با دترجنت یا شو

  باشد.با اتانول می DNAرسوب دادن 
روش کار به طور خالصه بدین صورت است که  

سی سی از خون را با بافر لیز کننده مخلوط کرده و بعد از  5/0
و  NaClها، چند مرتبه شستشو، جهت جداسازي پروتئین

رویی  کلروفرم اضافه می شود. پس از سانتریفیوژ، به محلول
و رسوب  DNAاتانول سرد اضافه شده و با ظاهر شدن کالف 

در آب مقطر استریل حل  DNAتوسط سانتریفیوژ، رسوب 
  شده و در فریزر نگهداري شد.

 HSPA1B مورفیسمتعیین ژنوتیپ پلی 

rs6457452 روش کمک به Tetra-ARMS PCR 
 ویراست Oligo افزارنرم از هاپرایمر طراحی جهت. شد تعیین

 مورد Tetra-ARMS PCR روش در. گردید استفاده 7
 که شد استفاده RO و FO خارجی پرایمر دو از استفاده،

 محصول یک ایجاد و بوده مشترك  Tو C آلل دو هر براي
 کار به داخلی کنترل عنوان به و کردمی باز جفت 652 طول با

 که شد استفاده RI و FI داخلی پرایمر دو از چنینهم. رفت
 آلل براي و عمل کرده اختصاصی آلل، هر براي هاپرایمر این
C آلل براي و بازي جفت 280 محصول یک T محصول یک 

 محصول کمک به واقع در و کردندمی ایجاد بازي جفت 417
PCR دو بین تمایز موجبات پرایمر، دو این از آمده دستبه 

  .گردیدمی پذیر امکان آلل
 نشان را استفاده دمور هايپرایمر توالی 1 جدول 

 .دهدمی

 
  Tetra-ARMS PCR. توالی پرایمرهاي مورد استفاده در واکنش 1جدول 

Sequence (5' to 3') مورفیسم پلی هاپرایمر  
GGAGCTGCTGCGAGGGTCAGC 

CGGGAGTCACTCTCGAAAGACGCAA 
CTCCAAAGTCATCCGACCAATCTCGC 

TCTCCACCTTGCCGTGTTGGAACA 

FI  
RI  
FO  
RO 

HSPA1B 
rs6457452  

 
 نهایی حجم در Tetra-ARMS PCR واکنش

 Master mix از موالرمیلی 25/6 شامل میکرولیتر 5/12
)Ampliqon، هايپرایمر از میکرولیتر/پیکومول 5 ،)کره 

FO و RO، 5 هايپرایمر از میکرولیتر/پیکومولRI  و FI و 
  .شد انجام DNA از میکرولیتر 5/0

 ابتدایی ذوب مرحله یک صورتبه PCR يبرنامه 
 35 ادامه در و دقیقه 5 مدت براي گرادسانتی يدرجه 95

 45 مدت براي گرادسانتی درجه 95 دناتوراسیون شامل چرخه
 و ثانیه 35 مدت براي گرادسانتی درجه 65 پرایمر اتصال ثانیه،
 منظوربه ثانیه 45 مدت براي گراد،سانتی درجه 72 دماي

  .شد انجام گسترش
 براي گرادسانتی 72 شامل سیکل 1 با رحلهم این 

 سپس. شد دنبال نهایی سازيطویل منظوربه دقیقه 5 مدت
 از میکرولیتر 10 نظر، مورد قطعات موفق تکثیر بررسی جهت
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ه ب. شد الکتروفورزدرصد  2 آگارز ژل روي PCR محصول
 روش با هاژنوتیپ صحیح خوانش از اطمینان منظور به عالوه،

 شده انتخاب تصادفی طور به هانمونه درصد 20 دحدو مذکور،
 پیشین نتیجه حاصله، نتایج که گردیدند ژنوتیپ تعیین مجددا و
-پلی هايژنوتیپ بین ارتباط بررسی جهت. نمود تایید را

ناباروري  با HSPA1B rs6457452 مورفیسم
 و 19 ویراست SPSS افزار نرم از آیدیوپاتیک در مردان

 محاسبه لوجستیک، رگرسیون ،χ2 اريآم آنالیز هايروش
OR شد استفاده درصد 95 اطمینان فاصله با.  

  
  هایافته

-Tetra محصوالت الکتروفورز از حاصل ينتیجه

ARMS PCR ژنوتیپ تعیین جهت HSPA1B 

rs6457452  باند .داده شده است نشان 1در شکل bp 652 
 بر عالوه. شد مشاهده داخلی کنترل عنوان به ها،نمونه کلیه در

 را bp 280قطعه  ،C آلل ،bp 417قطعه  ،T آلل باند، این
  .دادند نشان ژل روي

 نشان نابارور و کنترل گروه دو سن میانگین مقایسه
 گروه دو سنی میانگین بین داريمعنی آماري اختالف که داد

  .)2(جدول )p=899/0( ندارد وجود
  

  
-Tetra-ARMSمحصوالت  الکتروفورز ژل نتیجه. 1شکل 
PCR مورفیسم پلی برايHSPA1B rs6457452 ستون .M ،

مربوط با  bp 562، باند 100bp DNA Ladderمربوط به 
  bp 417و باند  Cمربوط به آلل  bp 280کنترل داخلی، باند 

  باشد.می Tمربوط به آلل 
  

  بیمار و سالم گروه سنی مشخصات .2 جدول
 تعداد  سنی میانگین  سنی دامنه  گروه
 516  8/35±4/7  22-57  کل تعداد
 308  1/35±1/7  22-55  بیمار

 208  7/36±9/7  22-58  کنترل

  
هاي اسپرم در دو گروه هاي پارامترمیانگین متغیر 

نشان داده شده است. مقایسه  3کنترل و بیمار در جدول 
ها در دو گروه نشان داد که تعداد کل اسپرم، میانگین متغیر

ف آماري معنی داري را در حرکت کل و غلظت اسپرم اختال
دهند، در حالی که بین سایر دو گروه کنترل و بیمار نشان می

پارامترهاي اسپرم و ناباروري آیدوپاتیک مردان ارتباطی 
  مشاهده نشد. 

  
  ماریدر افراد کنترل و ب اسپرم يپارامترهامیانگین  سهیمقا. 3جدول 

 p  کنترل  بیمار  هاي اسپرمپارامتر
 504/0  688/34±260/15  290/33±914/20  )درصدرم (مورفولوژي اسپ

  per ejaculate(  130±2/95  133±130  04/0 10⁶تعداد کل اسپرم (
  39/0  2/60±45  3/52±7/52  )درصدحرکت پیشرونده اسپرم (

  363/0  259/61±939/19  412/57±082/23  درصد اسپرم زنده
  ˂001/0  3/47±8/16  6/32±23  )درصدحرکت کل اسپرم (

  ˂per ml(  8/45±1/45  4/44±9/75  001/0 10⁶اسپرم ( غلظت
  

 هايژنوتیپ دهد. فراوانیمورفیسم مورد مطالعه را در دو گروه کنترل و بیمار نشان میفراوانی آللی و ژنوتیپی پلی 4جدول 
CC، TC و TT درصد 62( 191اربیم گروه در و) درصد 4/3( 7و) درصد 1/23( 48،) درصد 6/73( 153ترتیببه کنترل گروه در (
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 باشدمی واینبرگ-هاردي تعادل در کنترل گروه که داد نشان هاژنوتیپ توزیع بررسی. بود) درصد 8/7( 24 و) درصد 2/30( 93،
)2:1.692, df: 1, P: 0.193χ.( مورفیسم چنین، بررسی ارتباط بین پلیهمHSPA1B rs6457452  و ناباروري آیدیوپاتیک

 :OR=2.746, 95%CI( TT) و TC )OR=1.552, 95%CI: 1.032-2.334, p=0.035هاي یپمردان نشان داد که ژنوت

1.153-6.545, p=0.023با افزایش احتمال خطر ناباروري در مردان همراه می ( باشند و افراد حامل آللT ژنوتیپ) هاي
TT+TC در مقابل افراد داراي ژنوتیپ (CC در خطر بیشتري براي ناباروري می) باشندOR=1.704, 95%CI: 1.160-2.503, 

p=0.007ب .( عالوه فراوانی آلل هC 384 در گروه کنترل و بیمار به ترتیب )و فراوانی آلل درصد 77( 475 و )درصد 85(T  در گروه
ک آلل به عنوان ی T)بود. نتایج حاصل از آنالیز آماري نشان داد که آلل درصد 23( 141)ودرصد 15( 62کنترل و بیمار به ترتیب 

  ). OR=1.695, 95%CI: 1.220-2.355, p<0.001دهد (پرخطر ریسک ابتال به ناباروري را افزایش می
  

  مردان ناباروري خطر و HSPA1B ژن در rs6457452 مورفیسمپلی بین ارتباط بررسی .4 جدول
p OR(%95CI) ) ژنوتیپ  کنترل (درصد)  )درصدبیمار  
−  1  )62(191  )6/73(153  CC 
035/0  )334/2 -032/1(552/1  )2/30(93  )1/23(48  TC  
023/0  )545/6 -153/1(746/2  )8/7(24  )4/3 (7  TT  
007/0  )503/2 -160/1(704/1  )38(117  )4/26(55  TC+TT  
  آلل         
−  1  )77(475  )85(354  C 
001/0<  )355/2 -220/1(695/1  )23(141  )15(62  T  

  

  بحث
 هايروش کاربرد گسترش و تحقیقات پیشرفت

 که دهدمی نشان ناباروري علل درمان و تشخیص در لکولیمو
 اختالالت به ناشناخته، علت با ناباروري موارد از بسیاري دلیل

 پزشکی علم پیشرفت با که گرددمی بر کروموزومی و ژنتیکی
 با نابارور موارد میزان از همواره و گردیده  شناسایی علل این

 که اندداده نشان العاتمط برخی. شودمی کاسته ناشناخته علت
 روند در اختالل باعث تواندمی هاژن در اختالل بروز

   ).11 ،10(شود  ناباروري آن دنبال به و اسپرماتوژنز
 بسیار هاىمولکول حرارتى شوك هاىپروتئین

 و باکترى از موجودات همه در که هستند اىشده حفاظت
 به ها پروتئین از دسته این عملکرد. شوندمى بیان انسان تا مخمر
 هاي سیگنال کنترل مانند سلولی هاي فعالیت از وسیعی دامنه

 و ایمنی هاي پاسخ تنظیم ها،پروتئین تاخوردگی سلولی،
 گرفتن قرار موجب مسأله این. باشد می تاثیرگذار آپوپتوز،

 سلولی هاي مولکول ترین مهم زمره در HSP هاي پروتئین
  ).12( است گردیده

 همکاران و یکسد بار اولین براي ،1996 لسا در
 موجب نر موش در HSP70-2 ژن حذف که کردند گزارش

 نهایتا و تنپاکی مرحله هاياسپرماتوسیت آپپتوز میوز، توقف
 ارتباط در را جدیدي بینش تحقیق این ،)8( شودمی ناباروري

 پیشنهاد و آورد وجود به مردان ناباروري در ها HSP نقش با
 شرکت نر جنس زاینده سلولهاي تکامل در هاHSP که کرد
 تمام در HSP هايپروتئین که شده مشخص اخیرا .کنندمی

 در هاپروتئین این). 13( دارند دخالت اسپرم تکامل مراحل
 اعضاي که رسدمی نظر به و داشته وجود انسان اسپرم سطح

 باشند اسپرم سطح هايپروتئین فراوانترین از HSP70 خانواده
از اعضاي خانواده  مجزا ژن چندین تاکنون ).15 ،14(

HSP70 هاينام به HSP70-1، HSP70-

2(HSPA1B)، HSP70-Hom (HSPA1L) شناسایی 
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) MHC III( 3 کالس MHC ناحیه در هاژن این. شدند
 قرار) 6p21.3( 6 شماره کروموزوم کوتاه بازوي روي

 کردند مشخص ايمقاله طی همکاران، و سان ).16اند(گرفته
 به انسان مردانه ژرمینال هايسلول در HSPA پروتئین که

 و سرتولی هايسلول سندرم بـا افـرادي بیضه در و زیاد مقدار
 ایـن بنـابراین شـود،مـی بیـان انـدکی مقدار به هابافت سایر

 بازي انسان بیضه میوز در را مهمی نقش است ممکن پروتئین
 همکاران و یمال مطالعات 2006 سال در همچنین ).17(کند 
 و واریکوسل به مبتال بالغ افراد در HSPA2 ژن که داد نشان

دارد  کمتري بیـان کنتـرل گـروه با مقایسه در الیگوزواسپرمی
)18.(  

 در HSP70 هايچاپرون نقش اهمیت به توجه با
 هايمورفیسم پلی رسدمی نظر به اسپرم، بلوغ و تکامل

 تاثیر با تواندمی ها،پروتئین این ندهکن کد ژنهاي در عملکردي
 باشد، مردان در ناباروري با مرتبط اسپرم کمیت و کیفیت بر

 HSPA1B ژنتیکی واریانت تحقیق این در لذا

rs6457452 براي احتمالی فاکتورهاي ریسک عنوان به 
 .گرفت قرار بررسی مورد مردان در ایدیوپاتیک ناباروري

 HSPA1B مورفیسمپلی بین که داد نشان نتایج

rs6457452 داريمعنی ارتباط مردان در ناباروري خطر و 
 افزایش با TT و TC هايژنوتیپ کهطوري به دارد؛ وجود
 مورفیسمپلی در این T آلل و بوده همراه ناباروري به ابتال خطر

 در را ناباروري به ابتال ریسک خطر پر آلل یک عنوان به
 نوکلئوتیدي تک رفیسممو پلی .دهدمی افزایش مردان

HSPA1B rs6457452 در پژوهش، این در مطالعه مورد 
 به جا موجب که گرفته قرار HSPA1B ژن UTR'5ناحیه 
 نشان 2011 سال در همکاران و گو. شودمی C به T جایی
 بیان کاهش موجب جایگاه، این در T آلل حضور که دادند

). 19ود (ش و استعداد ابتال به سرطان ریه می HSPA1B ژن
 همکاران، در و یفتسیستوسط  2015ي دیگري در سال مطالعه

 و HSPA1L rs2227956 هايمورفیسمارتباط با پلی
HSPA1B rs1061581 انجام شد که مردان ناباروري با 

 بین را داريمعنی ارتباط گروه، این تحقیق از حاصل نتایج
. )20( نداد نشان مردان ناباروري و مذکور هاي¬مورفیسم-پلی

 ژنتیکی واریانت بین ارتباط گرحاضر بیان مطالعه نتایج
HSPA1B rs6457452 بر  .و ناباروري در مردان بود

رسد که هاي معتبر علمی به نظر میاساس جستجو در سایت
اي در ارتباط با این واریانت ژنتیکی و ناباروري تاکنون مطالعه

طالعه در این مردان انجام نشده است و تحقیق حاضر اولین م
  باشد، بنابراین جهت تایید نتایج حاضر، پیشنهادزمینه می

هاي نژادي مختلف نیز گردد که این مطالعه در جمعیتمی 
  مورد بررسی قرار گیرد.

  
  گیرينتیجه

-پلی بین که داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج

 به ابتال استعداد و HSPA1B rs6457452 مورفیسم
-دارد، به طوري که ژنوتیپ وجود ارتباط دانناباروري در مر

خطر ابتال به ناباروري  CCدر مقابل ژنوتیپ  TTو  TCهاي 
مورفیک در جایگاه پلی T چنین آللهم و را افزایش داده
rs6457452 آلل یک عنوان در مدل ژنتیک غالب، به 

  .باشدمطرح می ناباروري مردان به ابتال براي پرخطر 
  

  قدردانی و تشکر
 دکتراي حرفه اي نامه پایان از برگرفته مطالعه این

 محترم کارشناس از مقاله نویسندگان وسیله بدین که باشدمی
 مراحل پیشبرد در صمیمانه همکاري بابت ژنتیک آزمایشگاه

 مطالعه در کنندگان شرکت کلیه از همچنین و تحقیق عملی
  .نمایندمی تشکر و قدردانی
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