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 چکیده
بجای  دهد، سوخت و ساز نا شواهدی وجود دارد که نشان میهای مردانه است.  باروری به دلیل فاکتور % موارد نا 95حدود  در مقدمه:

کولین یک عامل حیاتی در تنظیم ساختار و سیّالیت غشای اسپرم  باروری مردان داشته باشد. ها ممکن است نقش مؤثّری در نا مغذّیریز 
در   )(64121rs c.233T > G نوکلئوتیدیمورفیسم تک  ی مغذّی نقش مهمی در بلوغ و ظرفیت غشای اسپرم دارد. پلی است. این ماده

تواند می شود، می  ژن این محصول پروتئین 21 موقعیت در لوسین به آرژنین آمینه اسید جایگزینی به منجرکه  ژن کولین دهیدروژناز
هدف از انجام این  ار دهد.را تحت تأثیر قرلقاح و باروری  ،فرآیند تحرک سپرم ،آنزیم و در نتیجه متابولیسم کولیناین فعّالیت میزان و 

 باشد.با نا باروری در مردان می  64121rs مورفیسم ژن کولین دهیدروژناز مطالعه، بررسی ارتباط پلی
ژنومی از خون محیطی  DNAمرد سالم از استان گیالن مورد بررسی قرار گرفتند.  95مرد نا بارور و  95 در این مطالعه، ها:مواد و روش

مورد ارزیابی قرار   Med Calc (v12.1.4.0) انجام شد.  نتایج حاصل با نرم افزار PCR-RFLP با روش تعیین ژنوتیپ و استخراج گردید

 گرفتند.
 هایفراوانی ژنوتیپ (. P<0.05) در بین افراد سالم و بیمار وجود داشت T وG  تفاوت معنی داری در توزیع آلل یافته های پژوهش:

GG ،GT و TT بودند و  %64و  % 31%، 94 ها برابر با بود و در افراد سالم فراوانی   % 44% و  95%، 41 ر به ترتیب برابر بادر افراد بیما

   .(P<0.05) داری در توزیع این فراوانی بین افراد بیمار و سالم وجود داشتتفاوت معنی 

با نا باروری مردان در جمعیت مورد مطالعه هم از  64121rs رسد ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسمبه نظر می  بحث و نتیجه گیری:

مطالعات بیش تری در جمعیت های جغرافیایی یا نژادی مختلف با تعداد یید این یافته ها، لحاظ ژنوتیپی و هم اللی وجود دارد. جهت تا
  .باشدبیش تری از بیماران و افراد کنترل الزم می 
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 مقدمه
سال  به عدم توفیق زوجین در آبستنی پس از طی یک

مقاربت های منظم و متوالی، بدون بهره گیری از 
- باروری گفته می روش های پیشگیری از آبستنی، نا

باروری به دلیل  حدود نیمی از موارد نا  .(6) شود
%  از  32-91در  (.4) شدبا های مردانه می فاکتور

باروری در مردان هیچ دلیل قابل شناسایی  موارد نا
پاتیک در مردان، به  باروری ایدیو شود. نا دیده نمی

قابل توصیف در کیفیت منی حداقل  عنوان کاهش غیر
متر )تعداد، حرکت، مورفولوژی( و با  در یک یا چند پارا

 شود کرینی طبیعی تعریف می تست جسمانی و اندو
های ها و تنوّع هنجاری شناخت و درک نا.  (4)

ژنز و لقاح، شانس  ژنتیکی و چگونگی تاثیر بر اسپرماتو
شواهدی  دهد.  باروری مردان را افزایش می غلبه بر نا

بجای  دهد سوخت و ساز نا وجود دارد که نشان می
باروری با  ری در ناها، ممکن است نقش مؤثّ ریز مغذّی

ارتباط بین وضعیت کلی . (3) علل مردانه بازی کند
ای و تولید مثل به خوبی مشخص شده است و  تغذیه

 دهد سوخت و ساز نا شواهدی وجود دارد که نشان می
 ها ممکن است نقش مؤثری در نا بجای ریز مغذّی

باروری با علل مردانه داشته باشد. کمبود ویتامین های 
A ،C ،E چنین فلزات ضروری مانند روی و  و هم

چنین  باروری مردان در ارتباط است. هم سلنیوم با نا
باروری  که متابولیسم کولین هم با نااست گزارش شده 

ی مغذّی  . کولین یک مادّه(3)مردان در ارتباط است 
ضروری محلول در آب است که معموالً در گروه 

گیرد و برای رشد  قرار می B-complexهای  ویتامین
- کولین و متابولیت. (2) طبیعی جنین نیز اهمیت دارد

نقش حیاتی در متابولیسم و  ،های آن از جمله بتائین
فرایند متیالسیون و  ،ها نقل و انتقال چربی

هایی  (. رونوشت9ها دارند) ترنسمیتر بیوسنتزهای نورو
ی انسان  در بیضه (CHDH) از ژن کولین دهیدروژناز

ی بیان این ژن در  شاهده شده است که نشان دهندهم
(. کولین دهیدروژناز با اکسیداسیون 1این بافت است)

کولین به بتائین در غشای داخلی میتوکندری نقش 
بتائین به عنوان .  )4) مهمی در متابولیسم کولین دارد

 گروه های متیل را از همو ،یک متابولیت کولین

گذارد و ین در اختیار میسیستئین برای تشکیل متیون
ها برای  یک اسمولیت آلی است که توسط سلول

تنظیم آب سلول و در نتیجه کنترل حجم سلول 
چنین محیط پایداری را برای  شود. هماستفاده می

حفظ ساختار پروتئین ها و عملکرد آنزیم ها و نهایتاً 
دارای  CHDHژن  .(1،2) کنداعمال سلولی فراهم می

باشد که مورفیسم تک نوکلئوتیدی می دی پلیتعداد زیا
 ها که روی فعالیت آنزیم اثر می  ترین آن  یکی از مهم

- می 64121rsمورفیسم تک نوکلئوتیدی  پلی ،گذارد
باز گوانین  جایی  به مورفیسم ناشی از جا این پلی باشد.

از (  (432T>G+234در نوکلئوتید شماره  تیمینباز با 
از جایگاه آغاز  433نوکلئوتید  یا  mRNAابتدای

 این ژن می 3( در اگزون شماره (c.233T>Gترجمه 
آمینه آرژنین به  باشد که منجر به جایگزینی اسید

 )p.Leu78Arg(پروتئین  21لوسین در موقعیت 
شود. این جایگزینی در قسمت  محصول این ژن می
 دهد و روی میزان آنزیم اثر می کدینگ آنزیم رخ می

 باشد مورفیسم عملکردی می این یک پلی بر رد بناگذا
(. مطالعات قبلی نشان داده است که افراد حامل آلل 3)

با افزایش استعداد ابتال به اختالل عملکرد  Tضعیف 
ارگان، با مصرف کم کولین در رژیم غذایی و افزایش 

 . همهستند خطر ابتال به سرطان پستان در ارتباط
مورفیسم  دهند که پلی میچنین اطاّلعات نشان 

ژنز انسان و در  مذکور ممکن است بر روند اسپرماتو
(.   3) نتیجه بر پتانسیل باروری مردان تأثیر بگذارد

مورفیسم  هدف از این تحقیق بررسی ارتباط پلی
64121rs با ناباروری مردان بود.  ژن کولین دهیدروژناز

آگهی و  نتایج این تحقیق شاید بتواند در زمینه پیش
 درمان این بیماری بهره برداری شود.

 

 مواد و روش ها 
مورد بررسی   از استان گیالنمرد  655 در این تحقیق،

باروری  نفر مبتال به نا  95قرار گرفتند که از این تعداد 
نفر نیز مردان باروری بودند که به عنوان   95بودند و 

ه گروه کنترل یا سالم در نظر گرفته شدند. محدود
سال و میانگین سنی  41-29بارور  سننی در مردان نا

سنی  سال بود. در گروه کنترل نیز محدوده 44/39
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سال  19/33سال و میانگین سنی برابر با  42-26افراد 
های  بود که از این نظر تطابق سنی بین افراد در گروه

خصوصیات کلی افراد مورد مورد مطالعه وجود داشت.  
آنالیز  شده است. نشان داده شماره6 جدول در ،بررسی

استاندارد مایع منی بر اساس معیار های سازمان 
 نتیجه یبارور انجام شد  سالمت جهانی در افراد نا

 اسپرمی لوکو حالت بیمار افراد اسپرموگرام آزمایش
(Leucospermia)، اسپرمی الیگو 
(Oligozoospermia)، اسپرمی تراتوزو 
(Teratozoospermia)، اسپرمی نوزواست 
(Asthenozoospermia )اسپرمی نرمو و 
(Normospermia )دو حداقل افراد این. داد نشان را 

افراد . اند بوده خود معالج پزشک درمان تحت سال
ها طبیعی  گرام آن اسپرمو آزمایش ی کنترل نتیجه

 و شاهد بود و حداقل دارای یک فرزند بودند. افراد
 مانند خاص های بیماری یسابقه بررسی این در بیمار

 از  و نداشتند را حاد های بیماری سایر و سرطان
 از. کردندنمی استفاده مخدر مواد و الکلی مشروبات

 نامه ی رضایت مطالعه این در کننده شرکت افراد تمام
 فنالند هلسینکی اخالقی نامه توافق اساس بر کتبی

 خونتر لی میلی 6 نامه،  رضایت اخذ از پس. شد دریافت
 های لوله در DNA استخراج جهت و شد اخذ آنان از

 DNA .شد داده انتقال آزمایشگاه به EDTA حاوی
)محصول شرکت  GPP-Solutionژنومی توسط کیت 

طبق  و های خون محیطیژن پژوهان( از لوکوسیت
به منظور . استخراج گردیدالعمل شرکت سازنده  دستور

ش الکتروفورز استخراج شده، رو DNA بررسی کیفیت
تعیین ژنوتیپ با استفاده از واکنش  افقی انتخاب شد.

-PCRای پلی مراز به روش هضم آنزیمی زنجیره

RFLP  انجام شد.  برای انجامPCR های  از پرایمر
( استفاده شد. تکثیر به روش واکنش 4مربوطه )جدول

 :ای پلبمراز، بر اساس پروفایل حرارتی شامل زنجیره
دقیقـه در دمای  9به مدت ولـیه واسرشت سازی ا

ºc59 ،39  سیکـل با برنـامهºc59 (6  ،)دقیقهºc1/95  
 9دقیقه( و در نهایت به مدت  6)  ºc24دقیقه(،  6)

)محصول  سایکلر در دستگاه ترمو ºc24دقیقه در 
انجام شد. سپس محصوالت  BioRad) شرکت 

درصد، الکتروفورز  4روی ژل آگارز  PCRحاصل از 

 ژل داکها توسط دستگاه  سازی باند و آشکارگردید 
ی  باقیمانده .انجام شد BioRad) )محصول شرکت

ساعت در  3محصول جهت هضم آنزیمی به مدت 
درجه  32در دمای  PauI (BssHII)مجاورت آنزیم 

پس از اتمام مدت انکوباسیون،  گراد قرار گرفت. سانتی
ورز و درصد الکتروف 3 محصوالت مجدداً روی ژل آگارز
(. در پایان آنالیز داده 6مورد بررسی قرار گرفتند )شکل 

انجام  64 نسخه Med Calcها با استفاده از نرم افزار 
 .شد

 

 یافته های پژوهش
( Gو  Tدر این تحقیق به منظور بررسی فراوانی آللی )

( در GGو  TT  ،GT) CHDHهای  و ژنوتیپ
کنترل( از  فرد 95فرد بیمار و  95جمعیت مورد مطالعه )

طور که در  همان .استفاده گردید PCR-RFLPروش 
است در بین افراد بیمار،  مشخص 3 شماره جدول

 22و  93به ترتیب برابر با  T  و Gهای   فراوانی آلل
درصد  35و  25و در افراد سالم به ترتیب برابر با درصد 

بود. تفاوت مشاهده شده بین افراد بیمار و سالم با توجه 
χ=25/9و  Chi-Square (54/5=Pیجه آزمون به نت

2 )
این توزیع نوع آلل  بر دار بود. بنا از لحاظ آماری معنی

مربوطه در بین افراد سالم و بیمار متفاوت است و 
( ORبا توجه به میزان نسبت شانس )T  حضور آلل

-یک فاکتور خطر محسوب می  P<59/5و  51/4برابر

نتایج  CHDHهای  پشود. در رابطه با فراوانی ژنوتی
 نشان داد که در بین افراد بیمار فراوانی ژنوتیپ

 44و  95، 41به ترتیب برابر با  TTو  GG  ،GTهای
 64و  31، 94درصد و در افراد سالم به ترتیب برابر با 

درصد بود. تفاوت مشاهده شده بین افراد بیمار و سالم با 
و  Chi-Square (52/5=Pتوجه به نتیجه آزمون 

46/1=χ
دار بود و با توجه به  از لحاظ آماری معنی (2
 که برابر با  TTو  GTهای  برای ژنوتیپ ORمیزان 

کند که   نتایج پیشنهاد می .بود  P<59/5و  92/4،25/3
باروری را در  ها خطر ابتال به نا احتماالً این ژنوتیپ
 دهد و فاکتور منفی محسوب می مردان افزایش می

 شوند. 
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 مطالعه. مورد شاهد و بیمار های گروه : مشخصات6لجدو

 شاهد مشخصات

 )درصد( تعداد

 بیمار

 )درصد( تعداد

 (45)65 (1)2 مصرف سیگار

 (1)2 (2)4 مصرف الکل

 (1)3 (4)6 مصرف مواد مخدر

 (65)9 5 سابقه خانوادگی بیماری

 

 PCR : توالی پرایمرهای مورد استفاده در7جدول

 دمای اتصال ژن
(C°) 

 اندازه قطعه تکثیر شده
(bp) 

آغازگرهاتوالی   

CHDH 1/95  245  F:5’ATACCCTGGATATGCGGAGTT-3ˊ 

 R:5ˊ-GCACCAGTTGTACCTGTCG -3ˊ 

 
 باروری و مردان بارور در مردان مبتال به نا ژن کولین دهیدروژناز  67121rs مورفیسم پلی : فراوانی ژنوتیپی و آللی3جدول

 شاهد ژنوتیپ/آلل
 رصد(تعداد)د

 بیمار
 تعداد)درصد(

OR 
 %59فاصله اطمینان

 Pارزش 

GG 41(94) 62(41) 6)مرجع( -- 
GT 61(31) 49(95) 92/4(42/1-51/6) 53/5 
TT 1(64) 66(44) 25/3(62/66-53/6) 52/5 
G 25(25) 93(93) 6)مرجع( -- 
T 35(35) 22(22) 51/4(15/3-69/6) 56/5 

 

 

  
 که تک باند می 7 و 6 های  . ردیفPauI (BssH)با آنزیم  CHDHهضم آنزیمی ژن   به بوط% مر3 آگارز ژل : تصویر6شکل 

زیگوت  ژنوتیپ هترو به اند مربوط  باند تشکیل داده 3که تحت هضم با آنزیم  ۴ و 3 های  ، ردیفTTبه ژنوتیپ  مربوط باشند 

GT ژنوتیپ  به با دو باند مربوط 1 و ۵ های  و ردیفGG باند تشکیل می دهد.  7 که  باشند  می L ،DNA  جفت  611مارکر

 بازی قابل رویت نبود.  جفت 72اند اما قطعه   جفت بازی قابل رویت و با فلش مشخص شده 3۴7و  ۴74بازی. قطعات 

 

 بحث و نتیجه گیری

دهد که بین پلی مورفیسم ژن مطالعه حاضر نشان می
ی از باروری در جمعیت و نا 64121rsکولین دهیدروژناز 

مردان استان گیالن ارتباط معنی داری از نظر آماری 
وجود دارد. این پلی مورفیسم باعث تغییر نوکلئوتید 

آمینه  ییر اسیدغو ت  mRNAگوانین به تیمین در سطح 

لوسین )با اسید آمینه دوستی( به  آرژنین )با خاصیت آب
آنزیم کولین  21گریزی( در کدون  خاصیت آب

. این تغییر در صورتی که در جایگاه شوداز میندهیدروژ
فعال آنزیم صورت گیرد بسیار حائز اهمیت است که 

تواند منجر به از دست رفتن فعالیت آن گردد. نتایج می
ها در  تحقیقات اخیر اهمیت تنوعات ژنتیکی ژن
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رجسته کرده است. به بها را بسیار  اتیولوژی بیماری
ناشناخته  های ژنتیکی هنجاری رسد که نا نظر می

 های کروموزومی و پلی جاییه ب جا ،ها مانند حذف
( علّت بسیاری SNPهای تک نوکلئوتیدی ) مورفیسم

 .(3باشد)میباروری در مردان  از موارد نا
ی یک منبع  کولین به منزلهدر مطالعات گذشته نقش 

مهم از گروه متیل در رژیم غذایی انسان مورد تایید 
های آن نقش  . کولین و متابولیت(5) قرار گرفته است

-Sی متیل به نام  اساسی در تشکیل گروه دهنده

Adenosyl Methionine (SAM)  دارد که در بیش
لوژیکی از جمله  واکنش متیالسیون بیو  15از 

ها دخیل است.  و پروتئین DNA ،RNAمتیالسیون 
های غشای پالسمایی اسپرم  لیپید % فسفو91حدود 

(. 65) گلیسرید است اتانول آمین فسفو حاوی کولین و
فسفوریل کولین و کولین سنتز  عالوه بر این گلیسرو

دیدیم، برای بلوغ تلیال اپی های اپی شده توسّط سلول
(. این شواهد نقش احتماالً مهم 66اسپرم الزم هستند)

-ژنز را حمایت می متابولیسم کولین در روند اسپرماتو

رکت کننده در متابولیسم های ش کند. تغییرات آنزیم
کولین از جمله کولین دهیدروژناز به دلیل تنوع توالی 

تواند  مورفیسم تک نوکلئوتیدی، احتماالً می ژنی و پلی
(. کولین 1) ژنز را تحت تأثیر قرار دهد روند اسپرماتو

کولین را به بتائین آلدهید و سپس به  ،دهیدروژناز
در خالل  ATPمولکول  9کند،  بتائین تبدیل می

اسیون یک مولکول کولین به بتائین تولید می  اکسید
غلظت بسیار باالی بتائین در بیضه در  .(64) گردد

ترین  شود اصلی مقایسه با کبد، اندامی که تصوّر می
کند  مکان برای متابولیسم کولین باشد، پیشنهاد می

که بتائین احتماالً نقش حیاتی احتمالی در عملکرد 
محیط اپیدیدیم نسبتاً هیپر اسمتیک بیضه ها دارد. 

ی  (، در مقابل اسمالریتهmmol/kg325  است )حدود
قسمت غیر مایع کل منی و مایع دستگاه تناسلی زنان 

mmol/kg 421-354 دهد  است. این مسئله نشان می
یک چالش اسمزی در مجرای ها متحمّل  که اسپرم

شوند و عدم توانایی تنظیم  ی مرد می خروجی مثانه
های اسمزی متنوّع، اسپرم را  حجم در پاسخ به محیط

تواند در حرکت آن  کند  که میمستعد تورّم می

اختالل ایجاد کند. پس این امکان وجود دارد که بتائین 
 (.62،63)از طریق اثر اسمزی بلوغ اسپرم را تغییر دهد 

کنون مطالعات بسیار معدودی در مورد ارتباط پلی  تا
مورفیسم ژن کولین دهیدروژناز با کاهش توان باروری 

مثلی  است. اهمیت این ژن بر سیستم تولید انجام شده
مرد با مطالعه ای که روی ناک اوت ژن مذکور روی 

های مذکر صورت گرفته است، تأیید شده است.  موش
ها عمدتاً به دلیل کاهش  این موش اختالل باروری

تحرّک اسپرم، مورفولوژی غیر طبیعی میتوکندری، 
اختالل در قطبیت غشای داخلی میتوکندری و کاهش 

(. مطالعه بر روی پلی 69اسپرم بوده است) ATPمقدار 
مورفیسم ژن کولین دهیدروزناز نتایج جالب توجه و 

 درل گاهی اوقات متناقض داشته است. به عنوان مثا
  ، آلل4564در سال  و همکارانالزاردو  ی مطالعه

T اثر منفی روی غلظت اسپرم نشان داد و افراد دارای
ترین غلظت  مورفیسم مذکور، کم از پلی TTژنوتیپ 

اسپرم را نشان دادند. در مقابل هیچ ارتباطی بین 
64121rs   ژن کولین دهیدروژناز و تحرّک اسپرم دیده

، گروه 4564در سال ژوهانسون ی  همطالع در(. 1نشد)
ترین میزان  مورفیسم مذکور باال از پلی TTژنوتیپی 

ها نشان  ی گروه اختالل مایع منی را در میان همه
را  Tچنین افرادی که دست کم یک آلل  داد. هم

 GGتری را در مقایسه با افراد  داشتند، تحرّک کم
مطالعه ای (. مشابه یافته های فوق در 3) نشان دادند

انجام  4562که توسط ابراهیمی و همکاران در سال 
 ارتباط معنی داری بین این پلی مورفیسم با نا شد،

 پاتیک( مشاهده کردند شناخته )ایدیو باروری با علل نا
- ی حاضر، ارتباط قابل توجّه بین پلی در مطالعه (.61)

باروری  ژن کولین دهیدروژناز و نا 64121rsمورفیسم 
های فوق،  . با توجّه به یافتهگردیدان مشاهده مرد

ممکن است بر  Tی ما بر این است که آلل  فرضیه
گذارد و منجر به  منفی تأثیرفعّالیت کولین دهیدروژناز 

نتایج مطالعه اخیر، کاهش پتانسیل باروری مرد شود. 
 با نا  64121rsمورفیسم  ارتباط مستقیم بین پلی

به عیتی از مردان استان گیالن باروری مردان را در جم
که تعداد کم افراد حاضر در  . با وجود ایناثبات رساند

تحت را این مطالعه ممکن است قدرت نتیجه گیری 
ارتباط  نشان دهندهها  یافتهداده باشند، اما تأثیر قرار 
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آنزیم کولین دهیدروژناز با پتانسیل باروری مرد است. 
های بیمار  در گروه لعه این مطا ی تطبیق نتایج اولیه

زمان سطح کولین  تر، اندازه گیری هم بزرگ
ها و فعّالیت آنزیم حاصل از  دهیدروژناز بیضه، رونوشت

 دلیلیآن و ارزیابی بلوغ هسته ای اسپرم، ممکن است 
 ژنز غیر مورفیسم این ژن با اسپرماتو بر ارتباط پلی

 نا . بررسی ارتباط این پلی مورفیسم وباشدطبیعی 
است.  انجام شدهباروری در سایر نقاط جهان به ندرت 

تر  انجام تحقیقات گسترده در سطح جغرافیایی وسیعبا 
مورفیسم و  تر روی این پلی و گروه های نژادی بیش

 بل استنادقاها می توان به نتایج  مورفیسم سایر پلی

در صورت اثبات دخالت این . یافتتری دسترسی 
رژیم غذایی  ،ها عملکرد این آنزیمتنوعات ژنتیکی در 

کار مناسب  وان یک راهنمناسب از نظر کولین به ع
 باروری اتخاذ گردد. نا از پیشگیری دردرمانی 
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Abstract: 
 

Introduction: Approximately 50% of 

infertility cases are due to male factor. 

There is some evidence that aberrant 

micronutrient metabolism such as choline 

plays a critical role in male factor infertility. 

Choline is a crucial factor in the regulation 

of sperm membrane structure and fluidity, 

and plays an important role in the 

maturation and fertilizing capacity of 

spermatozoa. Choline dehydrogenase 

(CHDH) single nucleotide polymorphism 

(SNP) (rs12676) changes arginine to 

leucine amino acid substitution at position 

of 78 of the protein. This can alter the 

amount and activity of the CHDH enzyme 

and thus affect the metabolism of choline, 

sperm motility, fertilization, and fertility. 

The aim of this study was to investigate the 

association of CHDH gene (rs12676) 
polyporphism with male infertility.   

 

Materials & methods: In this study 50 

infertile men and 50 fertile men of Guilan 

province population were enrolled. 

Genomic DNA was extracted from 

peripheral blood. Genotypes were 

determined by polymerase chain reaction 

(PCR) and restriction fragment length 

polymorphism (RFLP). Statistical analysis 

was performed using the MedCalc program 

(v12.1.4.0).  

 

Findings: There was a significant 

difference in allele G and T distribution 

between patients and healthy subjects. The 

prevalence of genotype frequencies of GG, 

GT, TT were 28%, 50% and 22% 

respectively, in patients, while in healthy 

subjects were 52%, 36% and 12% 

respectively. In other words there was a 

significant difference in the genotype 

distribution of this SNP in patients 

compared to controls (Ρ<0.05).   
 

Discussion & conclusions: It seems that a 

significant association was found between 

CHDH (rs12676) polymorphism and male 

infertility. Larger and different racial and 

geographical-based studies with more 

patients and controls are needed to confirm 

our findings. 

 

Keywords: Choline dehydrogenase, Male 

infertility, Polymorphism, PCR  
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