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Infertilitatea în cuplu este definitã ca fiind incapacitatea unui cuplu aflat la vârsta reproducerii de a concepe un copil dupã cel puþin un an de viaþã sexualã
normalã fãrã a utiliza metode contraceptive. În cazul
cuplurilor cu vârste de peste 35 de ani perioada este
mai scurtã, de numai 6 luni.
Statistici referitoare la infertilitate aratã cã:
 aproximativ 1 din 6 cupluri au probleme în
ceea ce priveºte conceperea urmaºilor;
 35% din problemele de infertilitate sunt cauzate de afecþiunile femeilor, iar alte 35% de afecþiunile
bãrbatilor;
 20% îºi au originea în afecþiunile combinate ale
ambilor parteneri;
 10% din probleme sunt de origine necunoscutã;
 70% din cuplurile tratate de infertilitate sunt
capabile sã conceapã copii.
La bãrbaþi pot exista multiple cauze determinante
ale infertilitãþii: infecþii, anticorpi antispermatici, malformaþii anatomice, leziuni/operaþii la nivelul aparatului genital, factori mutageni chimici (poluanþi de mediu, medicamente, droguri, consum crescut de tutun ºi
cafea) sau de mediu (cãldurã, diabet zaharat, cancer)
ºi, nu în ultimul rând, factori genetici (îîn peste 60% dintre cazurile de reducere a funcþiei testiculare a bãrbatului). Cele mai importante cauze genetice sunt reprezentate de anomalii cromozomiale numerice (sindromul Klinefelter) sau structurale echilibrate (inversii ºi
translocaþii), microdeleþii la nivelul cromozomului Y,
mutaþii la nivelul genei CFTR (fibroza chisticã) etc.
Evaluarea geneticã a pacienþilor de sex masculin
cu probleme de infertilitate necesitã analizarea istoricului medical familial, un control fizic amãnunþit, precum ºi efectuarea spermogramei, prin care se examineazã volumul, numãrul, mobilitatea ºi forma spermatozoizilor. Astfel se pot evidenþia probleme în producerea spermei: absenþa lichidului seminal (aspermie),
lipsa producerii spermatozoizilor maturi (azoosper6

mia), producerea unui numãr scãzut de spermatozoizi
maturi (oligozoospermia). Pot exista ºi probleme legate
de capacitatea spermatozoizilor de a ajunge la ovul ºi
a-l fertiliza: formã sau structurã anormalã a spermatozoizilor (teratospermie) sau motilitate anormalã a
acestora (astenospermie).
Microdeleþiile de la nivelul cromozomului Y determinã modificãri anatomopatologice testiculare corelate cu infertilitatea masculinã. Diagnosticul presupune prelevarea de sânge periferic de la pacient ºi
analizarea unor markeri STS (Sequence-Tagged Site)
ce reprezintã secvenþe unice de ADN de la nivelul cromozomului Y, de 200- 500 pb, cu structurã ºi localizare cunoscutã ºi, astfel, uºor de identificat prin amplificarea lor cu primeri marcaþi fluorescent, omologi
markerilor respectivi. Secvenþele de ADN reprezentative amplificate se aflã la nivelul genei SRY (de determinare a masculinitãþii), poziþionatã pe braþul scurt al
cromozomului Y ºi al regiunilor AZF a, b ºi c (factori azoospermici) implicate în desfãºurarea normalã a spermatogenezei, existente la nivelul braþului lung. În urma
amplificãrii, produºii de reacþie obþinuþi sunt migraþi
prin electroforezã capilarã, determinându-se prezenþa
sau absenþa peackurilor de interes corespunzãtoare
markerilor STS.
Tehnicile de reproducere umanã asistatã oferã
ºansa ca bãrbaþii infertili sau subfertili sã aibã copilul
lor biologic. Înainte de a recurge la aceste metode,
este necesarã explorarea geneticã a oricãrui bãrbat cu
spermogramã anormalã la care o etiologie de altã
naturã a fost eliminatã, deoarece poate avea loc transmiterea ereditarã a microdeleþiilor din regiunile AZF la
fãtul de sex masculin.
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