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 مقدمه:
در  نیزوج ییعدم توانا یبه معن ینابارور

و بدون استفاده از  یسال رابطه جنس کیبعد از  یباردار

از معضالت مهم  یکی عنوان بهعوامل بازدارنده بوده و 

 و مشکالت و ها زوج یختگیموجب گس یبشر یزندگ

(. علت 1) گردد یم یاجتماع یندگدر ز بعدی عوارض

 وجود ها زوج ینابارورموارد  %20 باًیتقر یانحصار

  گرید %20-40در مردان است و در  اختالالتی

هستند، عامل  دمثلیتول ییکه دچار نارسا هایی زوج

(. 2) شود یممحسوب  یمردانه عامل دخالت کننده مهم

 ای هیولعوامل ا لیبه دل تواند یممردانه  یبروز نابارور

 های یاز نابارور یادیدر موارد ز یباشد؛ ول هیثانو

 یمردان %30)حدود  ییاسپرم زامرتبط با اختالل در 

وجود  یا شده شناخته لیآزواسپرم(، دال ای گواسپرمیاول

داده  صی( تشخIdiopatic) ریگ تک یندارد و نابارور

یک  کیوپاتیدیا ی(. در اغلب موارد نابارور3) شود یم

 مولکولی اتفاق  در سطح ژهیو بهری ژنتیکی ناهنجا

 یعلت و درمان نابارور نییتع که ییازآنجاو  افتد یم

مشترک و آرامش  یزندگ کیموجب تداوم  تواند یم

 چکیده:
است که اغلب موارد  شده بينی پيشناشناخته بوده و  یموارد مردانه مرتبط با نابارور سوم یک ه و هدف:زمين

اسپرماتوژنز  یبر رو HLA های ژن تأثير اخيراً ،یاستوار باشد. از طرف یکينقص ژنت کی اساس بر یناشناخته نابارور
بر  HLA-DRAژن  rs7192 یارتباط چندشکل یابیمطالعه ما به ارز نیلذا در ا .است شده دادهدر مردان نابارور نشان 

 .ایم پرداختهاستان اصفهان  تيمردان در جمع ینابارور
و تعداد متناظر مرد  ماريگروه ب عنوان به دیشد یگواسپرميال ای یآزواسپرم به مبتالمرد نابارور  100 :یبررس روش
 یکتب نامه  رضایت افتیافراد، بعد از در نیا یطيخون مح یژنوم DNAگروه کنترل انتخاب شدند.  عنوان بهبارور 

 قرار گرفت. یگروه مورد بررس ودر هرد rs7192 یچندشکل ،ARMS-PCR کيگرفته شد. با استفاده از تکن
 نينظر، ب نیاز ا یبود؛ ول Tاز آلل  شتريدر افراد نابارور ب Gآلل  یفراوان اینکه بامطالعه،  نیا جینتا اساس بر :اه افتهی

 GG های گوتی، هموزوجود بااین(. OR=86/0و  P=47/0وجود نداشت ) داری معنیو سالم تفاوت  ماريدو گروه ب

و  P=40/0) شود نمیگزارش  دار معنیکه البته  دهند می را نشان یخطر نابارور شیافزا TT های گوتینسبت به هموز
47/1=ORهای پيژنوت سهی(. مقا GG + GT های گوتینسبت به هموز TT یخطر نابارور شیافزا وجود با زين، 

 .(OR=43/1و  P=4/0دو گروه مردان نابارور و سالم نشان دهد ) نيب یدارمعنی ارتباط  یآمار ازلحاظنتوانست 
در  یبا نابارور یدار یمردان استان اصفهان، ارتباط معن تيدر جمع rs7192 یارتباط چندشکل یررسب :یريگ جهينت

 نشان نداد. دیشد یگواسپرميال ای یمردان با آزواسپرم
 

 .rs7192 یچندشکل ،HLA-DRAمردان، ژن  ینابارور کليدی: یها واژه
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باعث  یکیعوامل ژنت ییگردد، شناسا ها خانواده یروح

 (.4نابارور خواهد شد ) یها زوجمناسب  تیریمد

یکی از ژن های کالس دو  HLA-DRAژن 

( است که در MHC IIبافتی ) سازگاری اصلی مجموعه

قرار داشته و اولین بار در  6p21.32موقعیت کروموزومی 

سترده نشان داد که . مطالعات گ(5،6)کلون شد  1982سال 

در ارتباط با بروز  توانند یم HLA-DRAژن  های آلل

و استعداد  Sjogren سندرم ،یحاملگ ابتیام اس، د یماریب

نشان داد  گری(. مطالعات د7-13باشند ) B تیابتال به هپات

و  ایزا هیال های بر سطح سلول MHC II های که ژن

و در طول اسپرماتوژنز هم در  شده انیباسپرماتوزوآ  نیهمچن

 انیب نیبنابرا ؛(15،14) شوند یم انیموش و هم در انسان ب

اسپرم ممکن  های سلول یودو بر رکالس  های مولکول

نقش داشته باشند؛ چنانچه  یبارور ندیدر فرا ،است

 های از آلل یبعض یفراوان شیافزا ،است شده مشخص

 نی(. ا15در مردان ارتباط دارد ) یکالس دو با نابارور

پرخطر،  های که حمل آلل دهند یممطالعات نشان 

 وبیژنز معدر بروز اسپرماتو یفاکتور اضاف کی عنوان به

 های آلل نهمی که است ذکر به الزم(. 15) باشدمطرح 

 یفراوان یول شوند یم دهید زیپرخطر، در مردان سالم ن

 دارند. تری نییپا اریبس

  ینشان داده است که چندشکل ریاخ مطالعات

در  ینقش مهم زیاتوزوم ن های کروموزوم های ژن

 وانعن به HLAکرده و مجموعه  یمردان باز ینابارور

در ژنوم  یچندشکل زانیم نیبا باالتر یکیژنت ستمیس کی

 اتیارتباط مطالع نی(. در هم16) شود یمانسان شناخته 

و ژاپن نشان دادند که  نیچ تیدر جمع بیبه ترت

rs3129878 ژن  1شماره  نترونیواقع در اHLA-DRA 

  یقو یدر مردان همراه یانسداد ریغ یبا آزواسپرم

 (.17،18دارد )

 یبر رو HLA های ژن انیوجه به ببا ت

 های و با توجه به نقش مولکول یاسپرماتوزوآ انسان

HLA-DRA و  نیچ تیدر دو جمع یدر بروز نابارور

 HLA های ژن های یکه چندشکل رود یژاپن انتظار م

مردان ارتباط داشته باشند.  یکالس دو با نابارور

و ارتباط  HLA-DRAژن  های یچندشکل که ییازآنجا

 نینشده است، ا یبررس رانیدر مردان ا ین با نابارورآ

تک  یچندشکل یمطالعه فراوان هدف باپژوهش 

 طراحی HLA-DRA ژن rs7192 (SNPنوکلئوتیدی )

در  یبا نابارور گاهیجا نیا یاست تا ارتباط احتمال شده 

 اصفهان مشخص گردد. مردان
 

 روش بررسی:
 شاملبوده و  یشاهد -مورد حاضر از نوع مطالعه

و  یگوزواسپرمیال ایو  یمرد نابارور از نوع آزواسپرم 100

داشته  یعیفرزند طب کیمرد بارور که حداقل  100

)طبق  یعیطب ی. افراد سالم عالوه بر بارورباشد یمباشند، 

از مصرف الکل، مواد مخدر  یستیهارات خود فرد( باظا

 ازنظرکرده باشند و  یخوددار گردانروان یو داروها

 یمطابقت داشته باشند. محدوده سن ماریبا گروه ب یسن

 و بوده( 40±20سال ) 60تا  20 نیب مطالعه موردافراد 

( و IFICاصفهان ) یاز مرکز نابارور ماریب های نمونه

سالمت  یکنندگان بررس مراجعه نیسالم از ب های نمونه

 اصفهان انتخاب شدند. یاالزهر مارستانیب انهیسال

 یمناسب برا rs7192 گاهیجا مریپرا یطراحبرای 

ARMS-PCR ،ژن  یتوال ابتداHLA-DRA  از بانک

 گاهیاستخراج شد و جا NCBI تیسا Gene یاطالعات

rs7192 مولکول  833 تیژن مذکور )موقع یدر توال

mRNA یبا عدد دسترس NM_019111.4)  مشخص

 کیمناسب تکن یمرهایپرا ی. بعد از طراحدیگرد

ARMS-PCR  نیآنال زاراف نرمبه کمک PRIMER1 ،

 بیبه ترت C رویو پ A رویپ شرو،یپ یمرهایاتصال پرا یدما

شد. سپس  نییتع وسیدرجه سلس 6/56و  1/57، 7/57

 ازنظر، Oligo 7.1 افزار نرمتوسط  شده یطراح یمرهایپرا

 منظور بهو  شده کنترل ،یراختصاصیغو اتصال  مریدا لیتشک

 های قسمت ریو عدم اتصال به سا تیاختصاص یبررس

انجام شد. با توجه به  NCBI-PrimerBLASTژنوم، 

 مریپرا یریبکارگحاصل از  PCRطول محصول  نکهیا

 معادل  رویپ یاختصاص یمرهایاز پرا کیو هر شرویپ

 یهر نمونه دو واکنش مجزا یجفت باز بود، برا 206
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(. پلیمریزاسیون پرایمر 1 تصویر شمارهانجام شد ) ریتکث

انجام  6و  2 در نمونه شماره Tه آلل و ن Gمختص آلل 

شد  یمعرف گوتیهموز Gآلل  یفرد برا نیا وشد 

پلیمریزاسیون پرایمر  گر،ی(. از طرف د1 تصویر شماره)

انجام  7و  3 در نمونه شماره Gو نه آلل  Tمختص آلل 

داده  صیتشخ TT پیبا ژنوت گوتیفرد هموز نیشد و ا

 GT یها گوتیهتروز ،تیدرنها(. 1 مارهشتصویر شد )

 مریپراهر دو  یحاو وبیبودند که در هر دو ت یکسان

 1)نمونه شماره  دادند ینشان م ریتکث Tو  Gمختص آلل 

 (.1 تصویر شماره، 5و 

 

 
 دقيقه 30 مدت به ولت ۹0 ولتاژ با %1 آگارز ژل روی بر الکتروفورز :1 تصویر شماره

 ؛باشد می (-Cمنفی ) کنترل به مربوط 4 ردیف؛ باشد می سالم افراد به مربوط 7 تا 5 ردیف و بیمار افراد به مربوط 3 تا 1 ردیف
M مارکر Gene Ruler 100bp DNA Plus  با عدد کاتالوگSM0321 شرکت ( ترموفیشرwww.thermofisher.com) باشد می. 

 

د راز خون تام افراد مو یژنوم DNA استخراج

انجام  یراانجام شد و ب یمطالعه به کمک روش رسوب نمک

. (19) بکار گرفته شد (PCR) مرازیپل ای رهیواکنش زنج

 یژن با عدد دسترس ی)برا یاختصاص یمرهایپرا

NM_019111.4نیآلل توسط برنامه آنال ی( برا PRIMER1 

  ازنظر OLIGO7 افزار نرمو سپس توسط  شده یطراح

 یبررس منظور بهکنترل شدند.  مریدا لیاتصال و تشک یدما

ژنوم، از  گرید های و عدم اتصال آن به قسمت تیاختصاص

استفاده شد و  NCBI تیسا BLASTتحت وب  افزار نرم

 ARMS-PCR کیمخصوص تکن یمرهایپرا تیدرنها

 مریپرا یساخته شدند. توال رانیا ناژنیتوسط شرکت س

  GAACCCTACATTTGATTCTGAGTG شرویپ

 صورت به Tمخصوص آلل  رویپ مریپرا یو توال

CTGCATTGCTTTTGCGTAA مخصوص  رویپ مریو پرا

بود.  CTGCATTGCTTTTGCGTAC صورت به Gآلل 

از تکثیر  ARMS-PCR کیالزم به ذکر است که در تکن

تشخیص  یبرا PCR نماشی کمک به ها اختصاصی آلل

بر پایه  کی. این تکنشود می استفاده ای نقطه های موتاسیون

 های برای آلل پرایمرهایی است که 3َ تفاوت نوکلئوتید انتهای

حالت اختصاصیت پرایمرها، به  نای و شده یطراح مختلف

که هر فرد  کند یدر دو لوله جداگانه مشخص م ریکمک تکث

 است. گوتیهتروز ای گوتیمربوطه هموز پیبسته به نوع ژنوت

و  یپیژنوت یو فراوان یآلل یمطالعه، فراوان نیا در

 رافزا نرمبه کمک  نبرگیوا یتعادل هارد یبررس

Power Marker شدند. وجود تعادل  یابیمحاسبه و ارز

 یمورد بررس Pمحاسبه مقدار  قیاز طر نبرگیوا یهارد

در نظر  دار یمعن 05/0 تر کوچک P ریقرار گرفت و مقاد

بر اساس آزمون  Power Markerافزار  گرفته شدند. نرم

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.s

ku
m

s.
ac

.ir
 a

t 1
1:

04
 +

04
30

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

un
e 

27
th

 2
01

8

http://journal.skums.ac.ir/article-1-3218-en.html


 باشی و همکارانمجید متولی                                                                          در مردان یو نابارور HLA-DRA سمیمورف یپل

48 

. پردازد یم نبرگیوا یتعادل هارد یبه بررس شریف قیدق

% 95 نانیاطم ی فاصله ( باOR) حتماالتا های نسبت

(95%=CI) آلل ها و  نیب های یسنجش همبستگ یبرا

 محاسبه شدند. یخاص و خطر نابارور یها پیژنوت

 

 :ها افتهی
 بر اساسافراد  یپیو ژنوت یآلل یفراوان نییتعبرای 

، ARMS-PCR جینتا بر اساس، rs7192 یچندشکل

% و 5/64 بیبه ترتارور در افراد نابارور و ب Gآلل  یفراوان

 بیبه ترتافراد  نیدر ا Tآلل  یفراوان نی% و همچن61

 ی(. در بررس1 شماره جدولآمد ) به دست% 39% و 5/33

در دو گروه مردان نابارور  Tو  G های آلل یفراوان زانیم

و سالم  ماریب هدو گرو نیب یآلل یو افراد شاهد، فراوان

برابر با  Pمقدار ( و OR=86/0نداشت ) یفراوانتفاوت 

دو گروه  نیب یدارمعنی  یداد که ارتباط آمار نشان 47/0

 نیهمچن (.1 جدول شمارهوجود ندارد ) سهیمورد مقا

نشان داد  rs7192 یچندشکل های پیژنوت یفراوان یبررس

 پیژنوتنفر  40 ،یمرد نابارور مورد بررس 100 نیکه از ب

GG (40)% ،49 پینفر ژنوت GT (49 و )%پیر ژنوتنف 11 

TT (11را )% ( مقا1 جدول شمارهدارا هستند .)یفراوان سهی 

نشان داد که  یمرد بارور مورد بررس 100در  ها پیژنوت

%( و 48) GT پینفر ژنوت GG (37)% ،48 پینفر ژنوت 37

 (.1 جدول شمارهدارا هستند ) %( را15) TT پینفر ژنوت 15

 Gل آل یدارا های پی، ژنوت1جدول شماره  اساس بر

 مطالعه مورد های فاقد آن آلل، در گروه پینسبت به ژنوت

 GG های گوتیکه هموز دیشدند و مشخص گرد سهیمقا

در  یدارمعنی ارتباط  TT های گوتینسبت به هموز

 نی(. همچنOR=47/1و  P=40/0) دهند ینشان نم ینابارور

  های پیژنوت سهی، مقا1جدول شماره  جینتا بر اساس

GG + GT پیژنوت نسبت به TT ازلحاظنتوانست  زین 

دو گروه مردان نابارور و  نیب یدارمعنی ارتباط  ،یآمار

 .(OR=43/1و  P=40/0سالم نشان دهد )

 

 گروه مردان نابرور و افراد شاهد دو در rs7192چندشکلی  و ژنوتيپی آللی فراوانی توزیع :1 جدول شماره

 افراد شاهد ن نابارورمردا فرم ماده ژنتيکی
P 

 

(95%=CI)OR 

 (درصدتعداد ) (درصدتعداد )

G (5/64)129 (61)122 47/0 (29/1-57/0)86/0 آلل  

T (5/33)71 (39)78 

=GG (40)40 (37)37 4/0=a a ژنوتيپ (62/3-60/0)47/1  

GT (49)49 (48)48 4/0=b b= (28/3-62/0)43/1  

TT (11)11 (15)15 

aژنوتیپ : GG ژنوتیپ با مقایسه درTT ؛b:  ژنوتیپGT + GG ژنوتیپ با مقایسه در TT. 
 

 :بحث
 یلوکوس ژن های یارتباط چندشکل یبررس

HLA-DRA لوپوس  یمنیا ستمینقص س یماریبا ب

 بی( نشان داد که ترکSLE) کیستمیس تروماتوزیار

  دیدر تول HLA-DR2\3از  یمشخص های پیهاپلوت

بوده و  کننده نییتع یخود یمنیا ستمیضد س های بادی یآنت

(. 20) دهند یم یریچشمگ شیرا افزا SLEاستعداد ابتال به 
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 های پیحامل هاپلوت های کروموزوم یبررس گر،یاز طرف د

نشان  HLA-DRB1-DQA1-DQB1 یژن گاهیجا کسانی

 طور به ینواح نیموجود در ا یها SNPاز  یداد که تعداد

 در ارتباط  1 پیت ابتیبه دبا استعداد ابتال  داری یمعن

  یبررس یبرا یمطالعات متعدد نی(. همچن21هستند )

 های یماریبا ب HLA-DRA یژن گاهیجا یندشکلارتباط چ

و بچت  اسسی(، سورSarcoidosis) دوزیسارکوئ

(Psoriasis and Behcet سرطان خون از نوع ،) 

Non-hodgkin Lymphomaسیتیارتر دی، روماتوئ 

(Rheumatoid arthritis و آسم )جیاست که نتا شده  انجام 

 (.22-26) است برداشتهرا در  یمتفاوت

و  HLA-DRAرابطه ژن  یبررس مطالعات

حاصل از  نیپروتئ انیب یدر مردان با بررس ینابارور

اسپرم بالغ آغاز شد و دو مطالعه  روی بر ها ژن یآنت نیا

 HLA یها ژن یآنتحضور  صراحت بهمتناقض نتوانستند 

 رد  ایو  تأییداسپرماتوزوآ  های را بر سطح سلول

و همکاران  Martin-Villa(. سپس 27،28کنند )

 IIو  Iکالس  HLA های مولکول دیپلوئید انیارتباط ب

را نشان  Inhibinاسپرم با غلظت  های بر سطح سلول

 (. سپس مشخص شد که مردان با اسپرماتوژنز29دادند )

 ،یمن عیما افتهی کاهش ینرمال و مردان با پارامترها

خود  IIکالس  HLA های در آلل یمهم های تفاوت

 نیب یتوجه قابل های تفاوت ن،ینشان داده و همچن

مردان با اسپرماتوژنز نرمال و مردان با فاکتور 

مذکور  های پیهاپلوتا یفراوان ازنظرمردانه  ینابارور

 یها یچندشکلارتباط  یبررس نیاول (.15دارد )وجود 

 یانسداد ریغ یبا آزواسپرم HLA-DRA یژن تیموقع

انجام شد و نشان داد که ژن مذکور  نیچ تیدر جمع

 یدر ارتباط با استعداد ابتال به نابارور تواند ینم

(. سپس در مطالعه 30باشد ) ریگ تکمردانه از نوع 

که تنوعات  دیمشخص گرد نیچ تیدر جمع یگرید

ند با ممکن است بتوان HLA-DRA یژن هیدرون ناح

(. 17) باشند در ارتباط یانسداد ریغ یخطر آزواسپرم

 SNP ینقطه دارا 912000از  شبی مذکور، مطالعه در

انتخاب شدند که  SNP 37 تیدرنهاو  شده  یبررس

در ارتباط  یانسداد ریغ یمستقل با آزواسپرم طور به

 ، تنها شده  انتخاب SNP 37 نی(. از ب17بودند )

و  rs3129878، rs498422 ،rs2076531 گاهیجا 4

rs7192دار، با مق P  یبا بروز آزواسپرم 001/0کمتر از 

در  زیدو مطالعه ن (.17در ارتباط بودند ) یانسداد ریغ

 یبا بروز نابارور یکیژنت یها یچندشکلمورد ارتباط 

مطالعه،  نی(. در اول32،31است ) شده  انجام رانیدر ا

ز نقص در با برو HLA-Gژن  یچندشکل نیارتباط ب

 (ART) یکمک بارور یها روش لهیوس به نیانتقال جن

قرار گرفت و مشخص شد که تنوعات  یابیمورد ارز

منجر  توانند یمژن مذکور  4و  3 یدر اگزون ها یآلل

(. در مطالعه 32کاشته شده شوند ) نیجن  سقطبه بروز 

در زنان  یو بروز نابارور HLA-Eژن  نیدوم ارتباط ب

 پیتکه ژنو دیشد و مشخص گرد یبررس یرانیا

HLA-E 0101/0103 در ارتباط با بروز  تواند یم

 (.31سقط مکرر باشد )

 ARMS-PCRمطالعه حاضر و به کمک روش  در

 رانیمردان ا تیدر جمع rs7192 یچندشکل یبه بررس

 های پیژنوت یفراوان یبررس جیاست. نتا شده  پرداخته

در  GGفراد ا ینشان داد که هرچند فراوان گوسیهموز

%(؛ اما 40) باشد یاز افراد کنترل م شتریب %3 ماریگروه ب

کمتر از افراد کنترل  %4 ماریب افراددر  TT پیژنوت یفراوان

تفاوت  کیکه  دهد ینشان م مسئله نیا .باشد ی( م11%)

افراد نابارور و بارور  نیدر ب Tو  G های بروز آلل زانیدر م

 گوتیهتروز پیژنوت یانفراو گر،یوجود دارد و از طرف د

GT جدول ) دهد ینشان نم یو کنترل تفاوت ماریدر افراد ب

 %5/3 ماریدر افراد ب Gآلل  اساس نی(. بر هم1 شماره

 ماریدر افراد ب T%( و آلل 61% نسبت به 5/64بوده ) تر فراوان

به  نیبنابرا؛ (1 جدول شمارهاست ) شده  مشاهده% کمتر 5/5

در  یبا نابارور در ارتباطواند بت Gکه آلل  رسد یمنظر 

نشان داد  یآمار های یبررس جیباشد؛ اما نتا یمردان اصفهان

آلل در مردان نابارور نسبت  نیا شتریب یفراوان رغم یکه عل

دار معنی  یآمار ازلحاظاختالف  نیبه افراد سالم، ا

(47/0=P  86/0و=OR )سهیمقا گری. از طرف دستین 

 GG گوتیشان داد که افراد هموزن زین گانه  3 های پیژنوت
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( و نه به همراه افراد OR=47/1و  P=40/0) ییتنها بهنه 

 توانند ی(، نمOR=43/1و  40/0=P) GT گوتیهتروز

شوند  یدر مردان اصفهان ینابارور دار یمعن شیموجب افزا

 (.1 جدول شماره)

 مطالعه  نیدر ا آمده  دست  به جینتا نیبنابرا

  یبا نابارور rs7192 یکلدر خصوص ارتباط چندش

 و همکاران  Zhao جیمردان در اصفهان، برخالف نتا

به اختالف  توان یم یناهماهنگ نیا لی. از دالباشد یم

 یفاکتورها ریو دخالت سا مطالعه مورد های تیجمع ینژاد

 نظر مورد یناشناخته در کنار چندشکل یطیو مح یکیژنت

 جهیدرنت. باشند یار ماثرگذ جینتا بر اختالفاشاره کرد که 

  رانیمختلف ا های تیدر جمع تر عیانجام مطالعات وس

 ثر واقع گردد.وپژوهش م نیا جینتا تأییددر  تواند یم

 

 :یرگی جهینت

 تیدر جمع rs7192 یارتباط چندشکل یررسب

در  یبا نابارور یدار یمعنمردان استان اصفهان، ارتباط 

 نشان نداد. دیدش یگواسپرمیال ای یمردان با آزواسپرم
 

 :و قدردانی تشکر

ارشد خانم  یکارشناس نامه انیپامقاله حاصل از  نیا

مهرماه  خیکه در تار باشد یم BIO 616به شماره  یاطفه اکبرع

است. از  دهیدر دانشگاه اصفهان به اتمام رس 1394سال 

دانشگاه اصفهان  یلیتکم التیو تحص یمحترم پژوهش نیمعاون

 اروراز افراد نابارور و ب نی. همچنشود یم یتشکر و قدردان

 لیبه دلاصفهان  یالزهرا مارستانیو کارکنان ب کننده شرکت
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Background and aims: One third of male factors related to infertilities are basically unknown 

and it has been predicted to be most of the unknown infertilities based on genetic abnormalities. 

On the other hands, the effect of HLA-DRA genes on spermatogenesis has been shown recently. 

So, this study was aimed to assess the association of rs7192 polymorphic site of HLA-DRA gene 

on male infertility in Isfahan province of Iran. 

Methods: 100 infertile men with azoospermia or severe oligozoospermia as case group and 

equal numbers of fertile men as control individuals were selected. Genomic DNA of peripheral 

blood was extracted after the written consent was taken. rs7192 polymorphic site has been 

analyzed by ARMS-PCR method in the case and control groups. 

Results: According to the results, the frequency of G allele was higher in infertile men than the 

T allele; but, allele frequency differences was not significant between the case and control groups 

(OR=0.86, P=0.47). However, it has been shown that GG homozygous in comparison to TT 

homozygous show an increased risk of male infertility but it was not statistically significant 

(OR=1.47, P=0.4). In parallel, comparison of GG + GT genotypes to TT ones was not also 

statistically significant between infertile and fertile men (OR=1.43, P=0.4). 

Conclusion: Association study of polymorphic rs7192 did not show any significant relationship 

among men infertile with azoospermia or severe oligozoospermia in Isfahan province of Iran. 
 
Keywords: Male infertility, HLA-DRA gene, rs7192 polymorphism. 
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