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 الملخص

 ART  (Assistedمع ازدياد توجه ااالزواج العقيمين في السنوات االخيرة الى الطرق المساعدة على االنجاب        

reproductive techniques)  ومنها تقنية حقن النطفة داخل السايتوبالزمICSI (Intracytoplasmic sperm 

injection)  أصبح من الضروري التعرف على وجود مناطق الحذف الدقيقAZF  (Azoospermia factor )   على

والتي تعد أحد أهم االسباب الوراثية المرتبطة بالعقم لدى هؤالء الرجال ، لذاهدفت الدراسة الحالية الى  Yالكروموسوم 

من خالل الكشف عن  ICSIاثية المسببة للعقم في الرجال العقيمين الراغبين باالنجاب بتقنية الوقوف على بعض العوامل الور

حالة عقم من الرجال  24بأستخدام تفاعل البلمرة المتسلسل . من مجموع Y بعض مناطق الحذف الدقيق في الكروموسوم 

( تمثلت بمنطقة %16.67االت وبنسبة )ح 4في   Yعلى الكروموسوم  AZF أظهرت النتائج وجود مناطق للحذف الدقيق 

( من الرجال (%83.33حالة وبنسبة  20. بينما كانت (%100)وبنسبة SY254و   SY255 للجينات AZFcالحذف الدقيق 

 .AZFa و AZFb ولم يشخص وجود لمناطق الحذف الدقيق  Yالعقيمين لم تظهر لديهم أي منطقة حذف على الكروموسوم 

 .ICSI كروموسوم  y  ,الحذف الدقيق  , لعقم: ا الكلمات المفتاحية
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Abstract 

  With the advancements in the field of assisted reproductive technologies including 

intracytoplasmic sperm injection (ICSI), it is necessary to detect the presence of y chromosome 

microdeletion regions (AZF)  Azoospermia factor which is considered the main genetic  causes 

of male infertility. The current study was conducted to achieve the genetic factors in infertile 

men needed to conceive with ICSI by detection of Y chromosome microdeletion regions using 
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polymerase chain reaction (PCR). Results revealed that out of 24 cases of infertile men 4 cases 

(16.67%) were positive to the presence of y chromosome microdeletion regions represented 

with AZFc region(100%) including SY255 and SY254 genes while, 20 cases (83.33%) were 

negative to presence of microdeletion regions in infertile men. AZFb and AZFa were not 

detected.                                                                                                                      

Key words : infertility , microdeletion , y chromosome, ICSI.  

 

 المقدمة

منه الى العقم الذكري المتمثل بقلة النطف  %30ويعود  العقم من الحاالت المرضييييية المنتشييييرة في كل المجتمعات في العالم

Oligospermia أوانعدام النطف Azoospermia يعتبر الكروموسيييييوم ) 2، 1 ,(والتي تكون بسيييييبم عوامل وراثية .Y 

مليون  60- 57حيث يحتوي مايقارب  60Mbأصيي ر الكروموسييومات في االنسييان وهو كروموسييوم محدد للجن  وحجمه 

لذراع الطويل ( ويلعم دورا مهما في التنظيم الوراثي لعملية اbpزوج من القواعد النتروجينية ) نتاج النطف ويتكون من ا

حاوي على الجين لذراع القلييييييير ال كل طبيعي وا يد النطف بشيييييي ية تول حاوي على مناطق مسييييييؤولة عن عمل    (SRY)ال

Specific region of Y chromosome  (3 ،4 ،5 ،6    فهو يحمل جينات قليلة عند مقارنتة بنظيره  الكروموسيييوم ) 

X  (7يحدث العبور اال . ) ختزالي واعادة االرتباط في الـيييكروموسومY   مع الـيييكروموسومX   في منطقتين قليرتين هما

الذراع  الموجودتين على حافة  Y PAR1  Y-q-PAR2 (Pseudo Autosoml Region) PAR االوتوسيييوم الكا ب 

 -Non)( NRYهي) yمن الكروموسييييييوم  %95بييالتتييابع ، وعلى الرغم من أن   Yqوالييذراع الطويييل YPالقلييييييير 

(Recombaining Region   of Y Chromosome )   والتي عرفت فيما بعد بـيييييييييي (MSY) (Male Specific 

Region of Y Chromosome )  فأن الكروموسيييييومY   يميل الى تراكم الطفرات بمعدل أعلى مما هو في االوتوسيييييوم

سبع فترات حذف حيث يحت Y(.  قسمت فترات الحذف في الكروموسوم 8( سبع فترات حذف الى  وي الذراع القلير على 

اعتمادا  على تقنية تفاعل البلمرة  (11، 10 ) فترة ثانوية  43ومن ثم قسييييييمت فترات الحذف السييييييبعة الى   (9( )1-7)

( وتفسر خرائط الحذف الجزيئي  العديد من العيوب في الكروموسوم  (PCR  polymerase chain reactionالمتسلسل 

Y (. فأول من الحظ الحذف في الكرموسييوم 12دقيق )خاصيية الحذف الY  , وتداخله في عملية توليد النطف ودوره بحدوث

( واشيييار الباحثين  الى وجود عامل انعدام النطاف 13) Tiepoloسييينة مضيييت هو الباحث  30العقم عند الذكور على مدى 

(AZF) Azoospermia factor  لى القاصييييييي وهي والواقعة ضييييييمنه  ثالثة مناطق  من الداني اAZFa , AZFb , 

AZFc   (وتعد منطقة  17، 16، 15، 14بالتتابع )AZFc   يليها الـييييييييييي  65-70 %االكثر تكرارا وبنسيييييبةAZFb   والـ

AFZb-c   او الـيييييييAZFa-b-c   سبة سبة   AZFa   بينما تكون منطقة  %30-25وبن ، 19، 18( %5نادرة الحدوث  وبن

طولها كما تختلف في جيناتها المشييييييفرة. وقد وجد ان اغلم التشييييييوهات التركيبية في احداث (. تختلف هذه الفترات في 20

ضيييمن   Oligozoospermicاو قليلي النطف azoopsermicالحذف الدقيق هي  االكثر سييييادة في الرجال يعديمي النطف

ة باستخدام التقنيات الجزيئية الحديثة ( وتشخص مناطق الحذف الدقيق بــــــــــــــدق21  ،22)   (XY , 46)النمط الخلوي 
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ل رض الوصول الى التشخيص الدقيق للعقم عند الذكور الذين يكون   PCR ومنها تقــــــــــنية تفاعل البـــلمرة المتــسلسل 

م ( . تعتمد فكرة هذه التقنية على اسييييييتخالا الدنا من خاليا الد25، 24، 23/ مل ) 610×5تركيز النطف عندهم أقل من 

لة  على   STS  sequence –tagged sitesالبيض في دم االنسيييييييان وخلطه  بأدلة وراثية لتحديد المواقع المتسييييييلسيييييي

( ويكون انتقال 11( . تقترن اكثر الجينات المحذوفة مع اغلم  حاالت فشييل توليد النطف  ) 26 ،27 ،28) Yالكروموسييوم 

كان  لذكور اجباريا  سييييييواء ا يد ا يات  تكاثرية مسييييييياعدة هذا الحذف الى الموال ها طبيعيا  او عن طريق  تقن قال  ARTانت

Assisted reproductive techniques) ( (2 ،29 وتتباين النسيبة المئوية لحدوث الحذف الدقيق على الكروموسيوم )Y 

لى معايير ( ويعزى هذا التباين ا31 ) % 55والى   (30 في المرضييى الذين يعانون من قلة أو انعدام النطف من صييفر % )

المسييييييتخدمة واالختالفات الفردية  بين الذكور وعدد العينات للمرضييييييى  STSsاالنتخاب وطريقة االختبار الجزيئي وعدد 

)30 ،32  ،33. ) 

 طرائق العمل

والمراجعين للمركز الطبي  Azospermiaحالة من الرجال العقيمين الذين يعانون من انعدام النطف المنوية  24انتخبت 

 Yالبريطاني للعقم وأطفال االنابيم في أربيل للتحري عن وجود مناطق الحذف الدقيق على الذراع الطويل  للكروموسوم 

بتقنية الحقن المجهري داخل  ARTلدى الرجال العقيمين والراغبين باألنجاب ببرنامج التقنيات المساعدة على االنجاب 

في   Biolab. جمعت عينات الدم من الرجال العقيمين وأجري فحص الوراثة الجزيئية في مختبربايوالب ICSIالسايتوبالزم 

 PCR) Polymerase Chainبتقنية تفاعل البلمرة المتسلسل  Yعمان  وتم تحديد مواقع الحذف الدقيق على الكروموسوم

Reactionة  ( وحسم الطريقة الموصوفة للعدة التشخيلية المجهزة من شرك (Promega)  باالعتماد على وجود أو غياب

حيث جمعت عينات الدم من الرجال العقماء وأرسلت الى مختبر بايوالب  في AZFc وAZFb و AZFaمناطق الحذف 

عمان ألجراء الفحص الوراثي الجزيئي عليها . تعتمد فكرة الطريقة على استخالا الدنا ومضاعفته باستخدام بادئات 

وحسم البرنامج المرفق من  Thermocyclerنظام المبلمر الحراري ـSequence Tagged Sites ( STSمتخللة ) 

وقراءة النتائج من مالحظة  Ethidium Bromideالشركة المجهزة يلي  لك الترحيل على جل االكاروز وباستخدام صب ة 

من عينات  العدة التشخيلية . استخلص الدنا المرفق مع Ladderالحزم باستخدام االشعة فوق البنفسجية ومقارنتها مع الدليل 

-االمريكية وحفظ بالتجميد بدرجة   (promegaالدم في الرجال العقيمين باستخدام العدة التشخيلية المجهزة من شركة )

20 º أستخدمت بادئات متخللة  .م لحين االستخدام Sequence Tagged Sites (STS)   للكشف عن وجود مناطق

من خالل اختيار ثمانية مواقع  AZFa , AZFc, AZFbوالمتمثلة بالمناطق  Yاع الطويل للكروموسوم الحذف في الذر

فضال عن   SY254 , SY255 , , SY134 , SY127,  , ,SY86, SY84وتشمل  AZFتسلسلية خاصة بجينات الموقع 

 ( . 1ا موضح في الجدول) حيث استخدم زوج من البادئات لكل موقع وكمSRY , SFYجين محدد للجن  كجين سيطرة 
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 خطوات العمل

 اشتملت طريقة العمل على المراحل االتية :

  DNA Extractionمرحلة استخالا الدنا 1- 

 Multiplex PCRمرحلة تطبيق تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل باستخدام  -2

  Gel Electrophoresisمرحلة الترحيل الكهربائي  -3

 UV Trans- Illuminator system باستخداممرحلة فحص الحزم 4-  

 

 ( يوضح تتابع ازواج البادئات المستخدمة في الدراسة    1الجدول )   
 

االزواج  

القاعدية 

bp 

فترات 

 الحذف

اسم 

 الباديء

رقم 

 الباديء
 تتابع الباديء

5,---------------------------------3, 

123 AZFc SY255 F 5'-GTT ACA GGA TTC GGC GTG AT-3 

R 5'-CTC GTC ATG TGC AGC CAC-3' 

 380 AZFc SY254 F 5'-GGG TGT TAC CAG AAG GCA AA-3’ 

R 5'-GAA CCG TAT CTA CCA AAG CAG C-3' 

301  AZFb 

 

SY134 F 5'-GTC TGC CTC ACC ATA AAA CG-3' 

R 5'-ACC ACT GCC AAA ACT TTC AA-3' 

274 AZFb SY127 F 5'-GGC TCA CAA ACG AAA AGA AA-3' 

R 5'-CTG CAG GCA GTA ATA AGG GA-3' 

320 AZFa SY86 F 5'-GTG ACA CAC AGA CTA TGC TTC-3' 

R 5'-ACA CAC AGA GGG ACA ACC CT-3' 

326 AZFa SY84 F 5'-AGA AGG GTC TGA AAG CAG GT-3' 

R 5'-GCC TAC TAC CTG GAG GCT TC-3' 

495  ZFY F 5'-ACC RCT GTA CTG ACT GTG ATT ACA C-3' 

R 5'-GCA CYT CTT TGG TAT CYG AGA AAG T-

3' 

472  SRY F 5'-GAA TAT TCC CGC TCT CCG GA-3' 

R 5'-GCT GGT GCT CCA TTC TTG AG-3' 
 

 DNA Extractionاستخالص الحمض النووي منقوص االوكسجين 

 Free waterمن عينات الدم في الرجال العقماء  . تم تخفيف مستخلص الدنا باستخدام   DNAاستخلص الحمض النووي    

RNAse   قبل استخدام  3:1بنسبةMultiplex PCR  مللتر من الدم ووضعت في أنبوبة أبندروف نظيفة ومعقمة  3. أخذ

انبوبة أبندروف مزجت محتويات  الى Lysis solutionمايكروليتر من محلول محلل الخاليا  900مللتر  وأضيف  1.5سعة 

دقائق مع مراعاة مزجه مرتين خالل فترة الحضن ، بعدها تم فلل المزيج  10االنبوبة وحضنت بدرجة حرارة ال رفة لمدة 

مايكروليتر من  300ثانية وأستبعد الراشح بعدها أضيف  20دورة /دقيقة  لمدة  13000بأستخدام الطرد المركزي بسرعة

لتحليل االغشية النووية لخاليا الدم  vortexومزجت محتويات االنبوبة بالهزاز  Nucleasis solutionوية محلول محلل االن

مايكروليتر  100م الى أن تتفكك الكتل بالكامل ، أضيف °37البيض والى ان يلبح المحلول لزجا وحضنت العينة بدرجة 
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ثانية بجهاز الهزاز  20-10يتوبالزمية ومزجت جيدا لمدة من محلول ترسيم البروتين لترسيم البروتينات النووية والسا

دقائق وتم الحلول على راسم بروتيني  ات  3دورة /دقيقة  لمدة  13000بعدها وضعت االنبوبة بجهاز الطرد المركزي 

ين مايكروليتر ايزوبروبانول ومزجت جيدا لح 300لون بني وأخذ الراشح ووضع في انبوبة الطرد المركزي حاوية على 

دورة / دقيقة لمدة دقيقة واحدة ،   23000الحلول على خيوط او اشرطة بيضاء اللون واجري الطرد المركزي بسرعة ـ

ايثانول ومزجت  ل سل الدنا ثم أعيدت عملية الطرد المركزي  %70مايكروليتر من محلول  300أستبعد الراشح وأضيف 

دقيقة  15-10من الكحول وقلبت االنبوبة على شاش ابيض وجففت لمدة  دورة /دقيقة لمدة دقيقة واحدة بعدها تخللنا 13000

م لمدة ° 65وحضنت بدرجة   DNA rehydration solutionمايكروليتر من محلول اعادة التجفيف  100ومن ثم أضيف 

 Master mix reactionاستخدم خليط التفاعل الرئيسي   (PCR)م لحين بدء برنامج° 8-2ساعة وتم االحتفاظ بالدنا بدرجة 

البريطانية  ثم أجريت  KAPAالمجهز من شركة  taq polymeraseوأنزيم   Qiagen      reagents والمتضمن لكاشف 

بعد  Corbett RG-6000الملنع من قبل شركة Thermocycler عملية التضاعف في جهاز المبلمر الحراري الحلقي 

دقائق  5م ولمدة °94ة المتسلسل حيث وضع المبلمر الحراري على درجة برمجة الجهاز على البرنامج الخاا بتفاعل البلمر

عند  Annealingم ولمدة دقيقة وارتباط البادئ ° 94بدرجة  Denaturationدورة تضمنت الدنترة  35للدنترة االبتدائية ثم 

  لة االستطالة النهائية م ولمدة  دقيقة واحدة أعقم  لك مرح°67بدرجة  Extensionثانية ولالستطالة  45م ولمدة 55°

Final Extension  وباستخدام  %1.5دقائق. تم ترحيل عينات الدنا على قالم هالم االكاروز بتركيز  4م ولمدة °  67بدرجة

 UV Trans- Illuminator مايكروغرام / مل  بعدها فحلت الحزم باستخدام 0.5صب ة االثيديوم برومايد بتركيز 

system نانوميتر وقورنت مع االوزان الجزيئية المعروفة في  260جزيئية لقطع الدنا المتضاعفة عند وقدرت االحجام ال

 .دقيقة و قراءة الحزم   45فولت ولمدة  70 ( لكل ترحيل على 100 bp) DNA Ladderالدليل الحجمي القياسي 

 النتائج والمناقشة 

في الرجال الذين يعانون من انعدام   Yبينت نتائج تحليل الوراثة الجزيئية للكشف عن مناطق الحذف الدقيق على الكروموسوم 

( لمنطقة الحذف %16.67حاالت وبنسبة ) 4في   Yعلى الكروموسوم  AZF النطف المنوية  وجود مناطق للحذف الدقيق 

ممثلة  AZFb. ولم يثبت وجود لمنطقة الحذف الدقيق (%100)وبنسبة  SY254و  SY255 ممثلة بالجينات  AZFcالدقيق 

في الحاالت المدروسة . وأظهرت  Yعلى الكروموسوم  AZFaأو لمناطق الحذف الدقيق  SY127و SY134بالجينات 

دول وكما موضح في الج Y( من الرجال العقيمين لم تظهر لديهم أي منطقة حذف على الكروموسوم (%83.33النتائج أن 

(2.  ) 
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 في الرجال العقيمين عديمي النطف Y( النسب المئوية لمناطق الحذف الدقيق على الكروموسوم 2الجدول )

AZFb AZFc  

 النسبة المئوية

 

 حاالت الحذف الدقيق

 

 العدد الكلي

 للمرضى

جينات 

SY127 

جينات 

SY134 

جينات 

SY254 

جينات 

SY255 

وجود حذف  4 16.67% 4 -

 دقيق

24 

عدم وجود  20 % 83.33 - -

 حذف دقيق

 

زوجا قاعديا 380 و   123بوزن جزيئي  AZFcكانت الحاالت الموجبة لوجود مناطق الحذف الدقيق ممثلة بمنطقة الحذف 

بينما كانت الحاالت الممثلة بمنطقة  DNA Ladder مقارنة مع الدليل الحجمي SY254و  SY255  لكل من الجينات 

على التتابع ومنطقة  SY127و SY134زوجا قاعديا لكل من الجينات  274و  301بوزن جزيئي  AZFb الحذف الدقيق 

على التوالي سليمة مقارنة  SY84و  SY86زوجا قاعديا لكل من الجينات  320و  326بوزن جزيئي  AZFaالحذف الدقيق 

 (.1و2 كما موضح في اللورة )  DNA Ladderمع الدليل الحجمي 

 

 

                   M          1         2          3           4          5 

 

 مع الدليل %1.5هالم االكاروز بنسبة ( تضاعف الدنا للرجال العقيمين والمرحلة على1الصورة )    

 AZFتمثل منطقة الحذف الدقيق  M ,Lan(4)المتمثل بـ  DNA Ladderالحجمي القياسي    

  SY84 (326 bp)       

*SY255 (123 bp)      

 

      

 

MW 

4000bp 

1000 

bp  

00 bp5 
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                                         M          1          2          3           4          5                       

 

 مع الدليل %1.5( تضاعف الدنا للرجال العقيمين والمرحلة على هالم االكاروز بنسبة2الصورة )

 AZFcتمثل منطقة الحذف الدقيق  M ,Lan(4)المتمثل بـ  DNA Ladderالحجمي القياسي    

( تعد نسبة مقاربة للنسبة (%16.67في الدراسة الحالية  Yأن النسبة المئوية لتكرار حدوث الحذف الدقيق على الكروموسوم 

( في الرجال العقيمين ومقاربة الى حد ما لنسبة تكرار ظهور مناطق الحذف الدقيق (%14( وهي 19التي حلل عليها )

AZF   ( في الرجال العقيمين في ملر) (وا ا ماقورنت هذه النسبة بالدراسات المحلية التي أجريت للكشف عن 34%12 . )

في الرجال العقيمين تعتبر نسبة منخفضة فقد وصلت النسبة المئوية لمناطق  Yوجود مناطق الحذف الدقيق على الكروموسوم 

(والذي أشار الى أن حدوث الحذف AZFb  55.5%)() 35( والـ22.2%)  AZFc( منها الـ (AZF  24.4%الحذف الدقيق

وأعزى  لك الى أن الجينات   AZFbو  AZFaهي االكثر شيوعا في العراق مقارنة ببقية مناطق الحذف AZFc في منطقة 

الواقعة ضمن هذه المنطقة هي جينات هشة وضعيفة . وبل ت النسبة المئوية لتكرار حدوث الحذف الدقيق في الكروموسوم 

Y (64%(في الرجال العقيمين في محافظة االنبار )والذي أوعزها الى التلوث البيئي بمخلفات اليورانيوم بسبم الحروب 36 )

   Yوجود الحذف الدقيق على الذراع الطويل للكروموسوم   ا العراق في السنوات االخيرة . في حين كانالتي تعرض له

( وهي أحد أغلم االسباب المتكررة للعقم عند الذكور والمقترنة مع عملية توليد النطف 37( في الرجال العقيمين )(27.9%

الواضح اليوم ارتباطها ارتباطا وثيقا بالجينات الواقعة على الذراع  واالستنزاف الكامل للخاليا المولدة للنطف والتي أصبح من

أكثر عرضة لحدوث الحذف الدقيق المسبم لحاالت العقم  Y. ويعتبر الكروموسوم )Y )38 ، 39 ،40الطويل للكروموسوم

ر قيقي والكروماتين الم اي(حيث أن وجود المواقع المتسلسلة على الحدود بين الكروماتين الح41مقارنة ببقية الكروموسومات)

( . والتنحلر الفائدة المرجوة من الكشف عن مناطق 42) Yفي الذراع الطويل لها دورا مهما في حفظ توازن الكروموسوم

على تشخيص العقم في الرجال  بل تتعداه الى فائدتها في الكشف المبكر عن العقم  لدى   Yالحذف الدقيق في الكروموسوم 

ر للوصول الى العالج المبكر واالمثل لهذه الحاالت  وقد يكون الحذف عند االبناء أكبر مما هو لدى االباء ابناءهم من الذكو

 

SY254 (380 bp )   * 

SY127 (274bp )  bp) 

 

 

 

 

MW 

 

4000bp 

1000 bp 

500 bp 
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(. أن التباين في النسم المئوية لحدوث مناطق الحذف الدقيق على الذراع 43) ويتداخل  لك بالعوامل الوراثية والعوامل البيئية

 (  . أن عدم ظهور 45،  44في نوع وعدد البادئات المستخدمة وعلى حجم العينة )قد تعود الى التباين  Yالطويل للكروموسوم 

( والذي لم يلحظ 46في هذه الدراسة جاءت متفقة مع نتائج الباحث ) AZFaو AZFbمناطق الحذف الدقيق على الموقعين 

مشيرا الى  AZFcو  AZFbمقارنة بمواقع الحذف االخرى  ممايؤكد قلة شيوع هذا النوع AZFaحذف دقيق في منطقة 

في حين لم تتفق هذه النتائج مع تكرار حدوث  ) . 48،  47ارتفاع نسم حدوث الطفرات الوراثية في هذه الكروموسومات) 

AZFa  (49 )في الرجال السوريين العقيمين والتي كانت أكثرها ممثلة بمنطقة الحذف الدقيق  (%12.4)الحذف الدقيق بنسبة 

وهي  UTYو  DBYو  USPayالممثلة بـ  Candidate genثالث جينات مهمة وهي  AZFaلدقيق .تحمل منطقة الحذف ا

هي المنطقة  AZFcفي حين أن منطقة  RBMYجين  AZFbالجينات المسؤولة عن قلة أو انعدام النطف  وتحمل منطقة 

(و كر بعض 50، 22) والتي غالبا ماتكون محذوفة في الرجال العقيمين DAZاالكثر تكرارا لحدوث الحذف وتحمل الجينات 

يعتبر عامال تنبؤيا جيدا في الرجال  Yالباحثين أن الكشف عن وجود مناطق الحذف الدقيق على الذراع الطويل للكروموسوم 

 ARTخضاعهم لبرنامج على امتالكهم نطف قابلة ال AZFcالعقيمين والذين لديهم مناطق حذف دقيق واقعة ضمن الموقع 

عند الرجال  Y(. وقد تعزى زيادة نسبة حدوث الحذف الدقيق على الذراع الطويل للكروموسوم 24 ،51) ICSIبتقنية 

والذي قد ينجم عن توسع غير طبيعي  Varicoceleالعقيمين الى وجود عوامل مرضية منها االصابة بدوالي الخليتين 

 Yللكروموسوم  haploببعض مجاميع  Yضال عن اقتران الحذف الدقيق للكروموسوم (.ف52،   45لالوردة في الخليتين )

حيث يكون بعضها أكثر حساسية للحذف الدقيق في حين أن هناك مجاميع أخرى تزيد من حماية الكروموسوم من الحذف 

اهم الكشف عن مناطق الحذف ( . يس54،  53الدقيق من خالل فقدان العناصر التي تسهل اعادة االرتباط بين الكروموسومات)

وبدرجة كبيرة في تجنم التعرض للعالجات الهرمونية غير الضرورية وت ني عن التعرض  Yالدقيق في الكروموسوم 

( . كما وأن وجود الحذف الدقيق على الذراع الطويل 56، 55للتداخل الجراحي والذي لي   و جدوى في هذه الحاالت )

كأحدى  ICSIالذين يعانون من قلة انتاج النطف والخاضعين لبرامج االنجاب المساعدة لدى بعض الرجال  Yللكروموسوم 

التقنيات المساعدة على االنجاب تسهم بدرجة كبيرة في انتقال العيوب الوراثية الى األجنة بسبم اختيار نطفة واحدة لتلقيح 

 .  (58,57وبالتالي العقم لدى الذكور منهم)البويضة الناضجة مما يزيد بدوره من فرصة حدوث التشوهات في المواليد 
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