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ارتباط ژنهای  pap ، fim Hو  afaدر  E.coliایجادکننده عفونتهای ادراری با ناباروری مردان
الهام سیاسی * ،1فرناز سهراب وند ،2ندا گوهری
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 -2گروه مامایی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

چکیده
سابقه و

هدف :عفونتها ی ادراری مردان فاکتور بسیار مهمی در ناباروری مردان است .از فراوانترین و مهمترین عامل باکتریای

تخریبکننده اسپرماتوژنز ،باکتری  E.coliمیباشد .هدف این تحقیق بررسی حضور ژنهای  pap ، fim Hو  afaدر نمونههای semen

آلوده به  E.coliدر مردان نابارور بود.

مواد و روشها:

 111نمونه  semenآنالیز و کشت داده شد .با تستهای بیوشیمیایی نوع پاتوژنها شناسایی گردید .نمونههای

 E.coliجهت استخراج ژنوم جداسازی شدند و با  PCRفراوانی ژنهای  pap ، fim Hو  afaدر آنها بررسی گردید.

یافتهها:

از  111نمونه  35 ،semenنمونه باکتریایی شامل % 55/55 ،E.coli % 16/68 :استافیلوکوک % 53/10 ،استرپتوکوک و

 % 3/66کلبسیال جداسازی گردید .نمونههای آلوده به  E.coliدارای تحرک و مورفولوژی اسپرم غیر نرمال بودند .حضور ژنهای H fimو
 papبا فراوانی باال  %111در نمونههای  E.coliمشاهده شد،اما ژن  afaدر هیچیك از نمونهها مشاهده نشد.

نتیجهگیری:

نتایج نشان داد که نمونههای  semenمردان نابارور آلوده به باکتری  E.coliبود .از آنجاییکه این باکتری یك پاتوژن

مهم دستگاه تناسلی است ،شناسایی موقعیت و شیوع ژنهای بیماریزا از جمله کدکننده ادهزینها میتواند در کنترل عفونت و راههای
درمان مؤثر باشد .بنابراین بررسی حضور ژنهای  fimHو  papدر نمونههای مردان نابارور آلوده با  E.coliمیتواند ارتباط عفونت
باکتریایی با ناباروری را مطرح نماید.

واژههای

کلیدی :ژن  fim Hو  papو  ،afaعفونت ادراری ،ناباروری مردان.E.coli ،

مقدمه

قبلی و یا عفونتهای بدون عالمت ایجاد گردد .عفونتهای
ساده نظیر عفونتهای ادراری در زنان و مردان میتواند در

علت  %21موارد ناباروریها ،هنوز مشخص نشده است.

دراز مدت منجر به ناباروری گردد ( .)8تأثیر این عفونتها

گاهی علل ناشناخته ناباروری میتواند به دنبال عفونتهای

در باروری یك زوج امروزه بسیار قابل توجه بوده و مورد
بررسی قرار دارد ( .)18در حدود  53%از علتهای ناباروری

نویسنده مسئول :

در مردان ،عفونتهای دستگاه ادراری – تناسلی میباشد

گروه میکروبیولوژی،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد

( .)8عفونتهای ادراری -تناسلی بهطور رایج توسط

تهران شمال ،تهران ،ایران
پست الکترونیکی emi_biotech2006@yahoo.ca :

تاریخ دریافت1503/0/23 :
تاریخ پذیرش1508/5/22:
تاریخ پذیرش مقاله3030/30/03 :

میکروبهایی نظیر کالمیدیا تراکوماتیس ،مایکوپالسما
هومینس،

،E.coli

استافیلوکوکها،

استرپتوکوکها،
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 - 1گروه میکروبیولوژی،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ایران.

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -ارتباط ژن ها ...

عفونتها در ابتدا بسیار ساده و قابل درمان هستند اما در

 IVFرایجترین میکروارگانیسمهای جدا شده شده باکتری

صورتیکه درمان بهموقع صورت نگیرد و یا بیمار درمان

 E.coliو قارچها بودهاند ( ،E.coli .)18همچنین شایع-

آنتیبیوتیکی را کامل نکند ،میتواند گسترش یافته و ضمن

ترین عامل عفونت بیمارستانی میباشد که در مردان و زنان

کسب مقاومت به انواع آنتیبیوتیكها در دستگاه تناسلی

حضور یکسان داشته و همراه با استفاده از سوندهای ادراری

اختاللهایی ایجاد نماید ( .)8از میان میکروارگانیسمهای

اتفاق میافتد .عفونت مجاری ادراری میتواند به مثانه

نامبرده شده ،باکتری  E.coliیکی از رایجترین میکروبهای

محدود شده و یا به سمت سیستم جمع کننده کلیهها

جداشده از سمن میباشد .این باکتری مهمترین پاتوژن

گسترش یابد .در صورتیکه فقط مثانه مبتال باشد ،بیماری

مسبب التهاب پروستات و اپیدیدیمیس است ( .)6در مردان

سیستیت نامیده میشود و اگر کلیهها گرفتار شده باشند،

نیز این عفونتها میتواند از طریق مثانه ،بیضهها ،مجاری

بیماری پیلونفریت خوانده میشود .مشخصترین نشانههای

اسپرمساز ،مایع سمن و در نهایت اسپرمها و اسپرماتوزوا را

سیستیت ،درد و تکرر ادرار میباشد ولی پیلونفریت با تب،

آلوده کند .این عفونتها میتوانند روی عملکرد اسپرم،

لرز و درد پهلوها تظاهر مییابد .درمان عفونتهای ناشی از

اختالل در حرکت آن از طریق تخریب اکروزومها ،تغییر

 ،E.coliبه محل بیماری و الگوی مقاومت دارویی بستگی

مورفولوژی اسپرم و کاهش میزان اسپرماتوزوا در مایع

دارد .بهعنوان مثال ،درمان عفونتهای بدون عارضه مجرای

سمن تأثیرگذار باشند و عاملی در ایجاد ناباروری گردد

ادراری تحتانی را میتوان به مدت  1تا  5روز با تری

( .)11،16،21تأثیر منفی سویههای مختلف باکتری E.coli

متوپریم ،سولفامتوکسازول خوراکی و یا یك پنیسیلین

روی تحرک و مورفولوژی اسپرم انسانی در آزمایشهای in-

خوراکی مثل آمپی سیلین ،درمان نمود (.)12،15،10

 vitroمکانیسمی را نشان میدهد که باکتری از طریق
ادهزینهای موجود در سطح سلول خود ،اتصالی محکم و
مقاوم با اسپرماتوزوای انسانی برقرار میکند ( .)6باکتری
 E.coliادهزینهای مقاومی دارد که برای اتصال به سلول
میزبان و بیماریزایی از آنها استفاده مینماید ( .)5در
نتیجه این ادهزینها بسیار مورد توجه محققین قرار داشته
و طی بررسیهای انجام شده ،در باکتری  E.coliادهزین
اختصاصی جهت اتصال به اسپرم انسانی مشاهده شدهاست.
این فاکتور اختصاصی با اتصال به اسپرماتوزوا و تخریب
غشای اکروزومها در تحرک اسپرم اختالل ایجاد کرده و از
این

رو

فاکتور عدم تحرک

اسپرم

sperm

) immobilization factor(SIFنامیده میشود (.)6،16
همچنین مشخص شده که فاکتورهای عدم تحرک اسپرم
میتوانند نقش بسیار مهمی در کاهش تعداد اسپرم داشته
باشند ( .)0،13مشاهده شده است که در روش (In IVF

) vitro fertilizationکه مهمترین درمان نازایی میباشد،

بهعلت تأثیر عفونتهای ایجاد شده توسط باکتری  E.coliدر
ناباروری مردان و اختاللهای اسپرمی در این تحقیق به بررسی
روشهای شناسایی و تشخیص باکتری  E.coliو فاکتورهای
ویروالنس آن پرداخته شده است .برخی سروتیپهای آنتیژن
 ،E.coli Oبیش از سایرین علت ایجاد عفونتهای مجاری
ادراری میباشند .این سویههای ایجادکننده عفونت ادراری با
داشتن مژکها و پروتئینهای اتصالی مشخص میشوند و
قادرند به گیرندههای ویژهای بر روی اپیتلیوم مجاری ادراری
متصل شوند .محل اتصال بر روی گیرندهها ،از ساختارهای
دوگانه متشکل از گاالکتوز (دایمرهای  )Gal-Galتشکیل یافته
است .توانایی تحرک باکتری به احتمال به آن کمك میکند تا
از راه پیشابراه به مثانه و از مثانه به حالب و کلیهها صعود نماید
(.)2
ادهزینهای  E.coliادراری ،میتواند بیماریزایی را از راههای
گوناگون شامل راهاندازی مسیرهای سیگنالدهی بین سلول

باکتری  E.coliمیتواند موجب شکست در درمان و
112
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گونوکوکسی ،کاندیدیا و کلبسیال ایجاد میگردد ( .)6این

اختالل حاملگی خارج رحمی باشد .با کشت سلولهای

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -بهار ، 1397الهام سیاسی و همکاران

بافتهای میزبان و تسریع در تهاجم باکتری ایجاد نماید (.)2

ایجاد عفونت و راههای انتقال بیماری توسط این باکتری را

در این تحقیق از میان ژنهای ویروالنس  E.coliو مرتبط با

شناسایی نمود و سبب پیشگیری و درمان به موقع عفونتها و

عفونتهای اداراری ،سه ژن  pap ،fim Hو  afaکه تولیدکننده

التهابات ناشی از آن شد .در مطالعه حاضر با بررسی ارتباط ژن-

ادهزینهای بیماریزا در  E.coliژنهای ایجاد کننده عفونت

های  pap ، fim Hو  afaدر  E.coliایجادکننده عفونتهای

ادراری میباشند ،مورد بررسی قرار گرفته است.

ادراری با ناباروری در مردان ،به نقش عفونتهای ادراری آلوده

ژن  fimHدر  E.coliبرای تولید پیلی نوع  1ضروری بوده و

به باکتریها بهعنوان یکی از مهمترین علل ناباروری پرداخته

مشخص شده است که در تنظیم مرحله طویلسازی و خاصیت

شدهاست.

چسبندگی دخالت دارند .از آنجاییکه پیلی نوع  ،1در هر دو

مواد و روشها

سویههای بیماریزا و غیر بیماریزا بیان میشود ،نقش این
پیلی در بیماریزایی دستگاه ادراری بهسختی آشکار میشود.

جمعیت مورد مطالعه و روشهای جمع آوری نمونه -

در یك مدل موش مبتال به عفونت دستگاه ادراری ،پیلی نوع ،1

دراین مطالعه علمی -پژوهشی ،در مجموع  111نمونه semen

افزایش بقای باکتری ،تحریك التهاب مخاط و افزایش تهاجم و

آنالیز و کشت داده شد .نمونههای مایع سمینال از مردان نابارور

رشد باکتری را به عنوان بیوفیلم نشان داده است ( .)21ژن

مراجعهکننده در گروه سنی  25-53سال ،دریافت گردید .در

 papکدکننده پیلیی وابسته به پیلونفریت (پیلی  )pدر

مرحله اول نمونهها توسط میکروسکوپ الکترونی  TEMاز نظر

باکتریهای مسبب عفونت کلیه میباشد .پیلی  pدومین فاکتور

پارامترهای  semenبررسی و آنالیز گردیدند و سپس به

ویروالنس رایج در  E.coliاست و نقش مهمی در بیماریزایی

آزمایشگاه میکروبشناسی منتقل شدند و روی محیطهای

عفونت ادراری و عفونت کلیه در انسان دارد .این پیلیها

کشت میکروبی کشت داده شدند .پس از  25-56ساعت

مسئول چسبندگی به ماتریکس مخاط و بافت و تولید

نگهداری در انکوباتور  52درجه سانتیگراد پلیتها از نظر رشد

سیتوتوکسینها میباشند .این پیلی ،گلیکواسفنگولیپیدهای

باکتریها بررسی شدند .سپس جهت شناسایی دقیق پاتوژن،

کلیه را در سلولهای اپیتلیوم کلیه شناسایی میکند که بهنوبه

تستهای افتراقی و بیوشیمیایی انجام گردید.

خود ،منجر به توسعه التهاب و درد موضعی همراه با عفونت
میشود ( .)1ژن  afaکدکننده عوامل چسبندگی پیلیی است
که توسط باکتری  E.coliپاتوژن ادراری و سویههای عامل
ایجاد کننده اسهال بیان میشود .عوامل چسبندگی وابسته به
 afaبا عفونت دستگاه ادراری مرتبط هستند و سویههای
ایجادکننده عفونتهای ادراری بهطور منحصر بهفرد این
فاکتورها را در بافت کلیه بیان میکنند ،این سویهها دارای
توانایی زیاد برای استقرار عفونتهای مزمن یا حاد میباشند
(.)3،11،15

کشت باکتریایی  -در ابتدا نمونههای  semenتوسط لوپ
استریلشده روی محیطهای کشت بالدآگار (برای تفکیك
استرپتوکوکها) ،نوترین آگار و مانیتول سالت آگار (برای
استافیلوکوکها) ،بایل اسکولین آگار (برای انتروکوکها) و
( EMBبرای انتروباکتریاسهها از جمله  E.coliو کلبسیال)
کشت داده شد .بعد از کشت دادن نمونهها و نگهداری پلیتها
در دمای  52درجه بهمدت  25ساعت ،کلنی رشد یافته ابتدا با
کشتهای  5مرحلهای ،خالص شد و توسط رنگآمیزی گرم نوع

در سالهای اخیر پیشرفت تکنولوژی و افزایش روشهای

و خلوص کلنیها مورد بررسی قرار گرفت.

شناسایی و تشخیص مولکولی ،برای بررسی فاکتورهای

تستهای بیوشیمیاییکلنیهای خالص ،از نظر تستهای

ویروالنس و حضور ژنهای بیماریزا بهکار گرفته شدهاست .در
این صورت با شناسایی ژنها و فاکتورهای ویروالنس باکتریها

مختلف بیوشیمیایی مانند ،TSI :اکسیداز ،کاتاالز،MR-VP ،

113
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باکتری و میزبان ،تسریع در دریافت پروتئینهای باکتریایی به

بهخصوص سویههای بیماریزای  ، E.coliمیتوان مکانیسمهای

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -ارتباط ژن ها ...

سیمون سیترات ( SIM،تست حرکت)  ،کواگوالز،DNase ،

است و بر اساس اتصال اسید نوکلئیك بر یك غشای سیلیکا

اوره آز و  TSIمورد شناسایی قرار گرفتند.

میباشد .حضور  DNAبا استفاده از ژل الکتروفورز مورد بررسی
قرار گرفت.

استخراج  DNAکل ) -(Total DNAپس از رشد
یافته ،نمونههای باکتری  E.coliخالص ،بر روی محیط مایع

فراوانی ژنهای  pap ، fim Hو  afaاز واکنش زنجیرهای پلی-

 LBکشت داده شده و به مدت  16-25ساعت در انکوباتور

مراز استفاده شد .پرایمرها و مواد مورد نیاز و برنامه دستگاه

متحرک قرار داده شدند .سپس جهت استخراج ژنوم به کار

ترموسایکلر در جدول  1و  2و  5آورده شده است .جهت

برده شدند .برای این منظور از کیت  MBSTساخت کشور

اطمینان از درستی واکنش ،از ژنوم باکتری  E.coliایزوله شده

ایران  Molecular Biological System Transferاستفاده

از عفونت ادراری مردان بهعنوان کنترل مثبت استفاده گردید.

شد .این کیت مخصوص استخراج ژنوم از سلول های

همچنین نمونه بدون  DNAباکتری ،بهعنوان کنترل منفی در

پروکاریوت بوده و نکته مهم در مورد این کیت عدم نیاز به

نظر گرفته شد.

استخراج بهوسیله فنول و کلروفرم و همچنین رسوب اتانل
جدول  -1آغازگرهای مورد استفاده برای تکثیر ژنهای  pap ،fim Hو .afa
تعداد نوکلئوتید آغازگر

طول قطعه تکثیر یافته

شماره رفرنس

نام ژن

F- TGCAGAACGGATAAGCCGTGG
R- GCAGTCACCTGCCCTCCGGTA

21 nt

508 bp

10

pap

F- GCAACAGCAACGCTGGTTGCATCAT
R- AGAGAGAGCCACTCTTATACGGACA

25 nt

336 bp

2

afa

F- GCTGGGCAGCAAACTGATAACTCTC
R- CATCAAGCTGTTTGTTCGTCCGCCG

25 nt

750 bp

2

fim H

توالی نوکلئوتیدی آغازگرها ´5´ - 3

جدول  -2نوع و میزان مواد مورد نیاز برای PCR
حجم مورد استفاده

مواد مورد نیاز برای PCR

آب مقطر استریل

 12میکرولیتر

*PCR buffer 10x

 2/3میکرولیتر

پرایمر چپ  1/1-1میکروموالر

 1میکرولیتر

پرایمر راست  1/1-1میکروموالر

 1میکرولیتر

نمونه DNA

 1میکرولیتر

 111 dNTPمیکروموالر

 1میکرولیتر

MgCl2

 1میکرولیتر

**آنزیم  Taqپلیمراز 5u/µl

 1/3میکرولیتر

حجم نهایی واکنش

 23میکرولیتر

* بافر شامل  311میلی موالر  111 ،KCLمیلیموالر  Tris-Hclبا  pHبرابر  1/3 ،5/6میلیموالر کلرید منیزیم ( )Mgcl2و  1میلیگرم در هر میلیلیتر ژالتین
میباشد.

** محصوالت از شرکت  Fermentasتهیه شده اند.
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باکتری در محیطهای مغذی و شناسایی دقیق گونههای رشد

انجام  - PCRپس از استخراج ژنوم باکتری ،جهت بررسی

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -بهار ، 1397الهام سیاسی و همکاران

جدول  -5برنامه  PCRمورد استفاده برای تکثیر ژنهای  pap ،fim Hو .afa

fim H

˚ 08Cبه مدت 3

 05 ˚Cبه مدت 1

 85˚ Cبه مدت 1

 22˚Cبه مدت 2

˚ 22Cبه مدت

51

508 bp

دقیقه

دقیقه

دقیقه

دقیقه

11دقیقه

 08 ˚Cبه مدت 3

 05 ˚Cبه مدت 1

8272˚Cبه مدت

 22˚Cبه مدت 2

 22˚Cبه مدت

دقیقه

دقیقه

 1دقیقه

دقیقه

11دقیقه

˚ 08Cبه مدت 3

 05 ˚Cبه مدت 1

 86˚ Cبه مدت 1

 22 ˚Cبه مدت 2

22˚ Cبه مدت

دقیقه

دقیقه

دقیقه

دقیقه

11دقیقه

pap

afa

51

51

336 bp

750 bp

تأیید حضور ژنها  -بعد از انجام عمل  ، PCRبرای بررسی

ژل را در ظرف آب قرارداده و برای مشاهده باندهای DNA

تکثیر یا عدم تکثیر ژنهای مورد نظر ،محصولهای حاصل از

موجود ،ژل رنگآمیزی شده با اتیدیوم بروماید روی دستگاه

 PCRمربوطه با بافر نمونه 1یا بافر بارگیری  DNAدر ژل که
شامل :برموفنل بلو  ،% 1/23ساکارز  ،% 31تریس بازی یك
موالر  2میکرولیتر است مخلوط میگردد .برای وارد کردن
نمونههای حاوی  DNAبه درون چاهكهای ژل ،با توجه به
نوع آزمایش ،مقدار خاصی از نمونه  PCRشده (حدود 3-2
میکرولیتر) با حجم مساوی از بـافر بارگیری مخلوط شده و با
استفاده از میکروپیپت به داخل چاهكهای ژل منتقل
میگردد .رنگ موجود در بافر بارگیری که کمابیش رنگ برومو
فنل بلو است ،عالوه بر سنگین کردن  DNAبرای ته نشین
شدن در چاهكها ،میزان حرکت نمونههای  DNAتکثیر

2

ترانس لومینتور با اشعه  UVقرار داده میشود.

نتایج
باکتریهای ایزوله شده از نمونهها  -از  111نمونه
مایع سمن جمع آوری شده 35 ،نمونه حاوی پاتوژنهای
باکتریایی بودند و از این تعداد ،حدود  % 16768باکتری E.coli

 % 55/55 ،باکتری استافیلوکوک %53/10 ،باکتری
استرپتوکوک و  %3/66باکتری کلبسیال جداسازی گردید
(شکل .)1

شده( )PCR Productsرا مشخص میکند .سپس همراه 3

50

میکرولیتر مارکر مولکولی ( 511 bp )Ledder metabion

40

(ساخت کشور آلمان) بر روی ژل آگاروز  %2الکتروفورز گردید.

30
20

بهدلیل کوچك بودن طول محصول  PCRاز ژل آگاروز %2

10

استفاده شد زیرا از صحت باند تشکیل شده بر روی ژل

0

اطمینان حاصل شود و برای این منظور پس از برقراری جریان
در تانك الکتروفورز ،زمان داده میشود تا مواد موجود در
چاهكها به آرامی در طول ژل به سمت پایین حرکت نمایند
(حدود  53-81دقیقه) .قبل از اینکه ماده رنگی به انتهای ژل
برسد دستگاه را خاموش کرده و جهت رنگآمیزی و مشاهده
باندهای  ،DNAژل برای مدت  11-21دقیقه در محلول
اتیدیوم بروماید قرار داده میشود .سپس به مدت  3-11دقیقه

شکل  -1نوع و تعداد گونههای باکتریهای جدا شده از نمونههای Semen

روی محور افقی نوع باکتری های جدا شده از  semenکه به
ترتیب از چپ به راست شامل ،E.coli :استافیلوکوکوس
اورئوس ،استرپتوکوکوس آلفا همولیتیك و کلبسیال پنومونیه-
2

1

- UV Tranilluminator

- Loding Buffer
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نام ژن

واسرشت اولیه

واسرشت

اتصال

بسط

بسط نهایی

تعداد چرخه

طول محصول PCR

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -ارتباط ژن ها ...

روی محور عمودی تعداد باکتری جدا شده از  35نمونه

پاتوژنها ،کمترین میزان تحرک اسپرمها در نمونههای آلوده به

 semenمردان نابارور دارای آلودگی باکتریایی.

 E.coliبا  %20/52و بیشترین تحرک اسپرمی در نمونههای

بررسی

پارامترهای

نمونههای

آلوده به کلبسیال مشاهده گردید (جدول  .)3در بررسی

اسپرمهای

مورفولوژی نرمال اسپرمها در نمونههای  semenآلوده به

تعداد اسپرم نمونههای بیماران مقادیر متفاوت از مقادیر

باکتری استافیلوکوکوکها با  %12/05و کمترین میزان

استاندارد سازمان بهداشت جهانی بهدست آمد (جدول  .)5با

مورفولوژی در نمونههای آلوده به باکتری کلبسیال مشاهده

بررسی پارامترهای اسپرم در نمونههای سمینال آلوده به

گردیده است (شکل .)2

جدول - 5مقایسه پارامترهای سمن در نمونههای جمعآوری شده
نمونه

درصد مورفولوژی اسپرم

درصد تحرک اسپرم

درصد میزان تعداد اسپرم

20/52

5/62

51 x 01⁶

0/13

52/25

55 x 01⁶

51

31

21 x 01⁶

نمونه های آلوده به E.coli
نمونه های فاقد آلودگی به باکتری
استاندارد مرکز WHO

جدول  -3میزان تحرک اسپرمها در نمونههای آلوده به باکتریها
باکتریهای جدا شده از semen

میانگین درصد تحرک اسپرم

E.coli

20/52

staphylococci

55/85

streptococci

55/26

klebsiella

58/88

نمونههای غیر آلوده

52/25

14
12

10
8

6
4
2
0

شکل  -2مقایسه میزان مورفولوژی نرمال اسپرمها در نمونههایSemen
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بیماران -با بررسی پارامترهای میزان تحرک ،مورفولوژی و

باکتریها ،بیشترین مورفولوژی نرمال در نمونههای آلوده به

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -بهار ، 1397الهام سیاسی و همکاران

ترتیب از چپ به راست شامل ،E.coli :استافیلوکوکوس

بررسی ،ژنهای  fim Hو papبهمیزان  % 111وجود داشتند.

اورئوس ،استرپتوکوکوس آلفا همولیتیك و کلبسیال پنومونیه-

ژن  afaکه ژنی بسیار کمیاب در باکتریهای  E.coliایزوله

روی محور عمودی  lمیزان درصد مورفولوژی نرمال اسپرم در

شده از ادرار میباشد ،درهیچیك از نمونههای ایزوله شده از

 semenمردان نابارور دارای آلودگی باکتریایی.

نمونههای  semenیافت نگردید .از نتایج مشاهده باند حاصل

بررسی حضور ژنهای

pap ،fim H

و

afa

از محصولهای  PCRو با توجه به فراوانی باالی دو ژن fim H

در

و  papدر تمام نمونههای  E.coliایزوله شده از سمینال مردان

باکتری  E.coliنمونهها– ژنوم سویههای  E.coliشناسایی

نابارور و عدم حضور ژن  afaدر ایزولهها میتوان چنین نتیجه

شده با آزمونهای شیمیایی ،جهت حضور ژنهای کدکننده-

گرفت که بین حضور دو ژن  fim Hو  papدر باکتری E.coli

ادهزینی  pap ،fim Hو  PCR ،afaشدند و برای تکثیر منطقه

ایجادکننده عفونت در سمینال مردان نابارور ارتباط وجود دارد

ژنتیکی مربوطه مورد بررسی قرار گرفتند .در جدول  8طول

که این امر میتواند بهعنوان عاملی برای ایجاد ناباروری در آن

محصولهای حاصل از  PCRبرای هر ژن در  DNAباکتری-

مردان مطرح باشد.

جدول  - 8بررسی فراوانی ژنهای کدکنندهی ادهزینهای  E.coliجدا شده از Semen

نوع ژن

طول محصولهای PCR

fim H
pap
afa

بحث
عفونتهای دستگاه ادراری -تناسلی مردان ،در سراسر جهان،
یکی از بیشترین علتهای ناباروری میباشد ( .)18عفونت و
التهاب دستگاه ادراری ،مکانیسم قدرتمندی است که میتواند
در صورت کنترل نشدن ،بخشهای متفاوتی از دستگاه تناسلی
مردان را در برگرفته و از راههای گوناگونی منجر به ناباروری
شود و به پیشرفت آن کمك کند .برخی مکانیسمهای آسیب
شناسی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد بررسی قرار
گرفتهاند ،آلودگیها و عفونتهای باکتریایی میباشند که
عفونتها میتوانند یا بهطور مستقیم روی عملکرد اسپرم (در
تحرک یا مورفولوژی) و یا در زوال و تخریب اسپرماتوژنز تأثیر
گذاشته و در برخی موارد ،این عفونتها قادرند مکانیسمهای
خودایمنی را القا کنند که منجر به عمل غیرمعمول غدههای
جنسی مردان میگردد .واکنش مستقیم بین باکتریهای
پاتوژن و سلولهای کمپلمان ایمنی ،شرایطی را برای افزایش

508 bp

فراوانی ژن در باکتری
% 111

336 bp

% 111

750 bp

-

عفونت روی اسپرماتوزوا فراهم میکند ( .)12،22عفونتهای
مزمن یا حاد روی اسپرماتوژنز اثر گذاشته و موجب کاهش کمی
و کیفی اسپرمها میشود .همچنین عفونتهای دستگاه ادراری،
با تغییرهای بیولوژی و بیوشیمیایی مایع سمینال مرتبط
هستند که میتواند برای عملکرد و پتانسیل لقاح با تأثیر در
اسپرما توزوا ،تخریبکننده باشد ( .)6بررسیهای مختلف
داللت بر این دارد که در میان گونههای باکتریایی که روی
اسپرماتوزوا اثر میکنند ،فراوانترین و مهمترین پاتوژن عفونت
های ادراری ،باکتری  E.coliمیباشد .این باکتری قادر است در
محیط  in vitroو  in vivoبه سرعت به اسپرماتوزوای انسانی
بچسبد که نتیجه آن آگلوتیناسیون اسپرماتوزوا میباشد و
کاهش زیاد در حرکت اسپرماتوزوا ،نتیجه تغییرهای متناوب در
مورفولوژی اسپرم است که توسط  E.coliایجاد میشود .تأثیر
مهارکنندگی  E.coliروی حرکت اسپرماتوزوا ،به غلظتهای
باکتریایی وابسته است ( .)6،18باکتری  E.coliویژگیهای
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روی محور افقی نوع باکتریهای جدا شده از  semenکه به-

های جدا شده ،آورده شدهاست .در تمام نمونههای مورد

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -ارتباط ژن ها ...

مهمی بر عهده دارند ،از جمله این ویژگیها ،فاکتورهای

کشــورها کمــابیش مطابقــت دارد ،ب ـهط ـورکــه میــزان E.coli

ویروالنس سطحی و توکسینها هستند که در ایجاد عفونتهای

جداسازی شده از نمونههای  ،semenدر کشور نیجریه در سال

دستگاه ادراری تناسلی موثر میباشند ( .)2ادهزینهای سطحی

 ،%8/0 ،2116در کشـــور ایتالیـــا در ســـال  ،%21/5 ،2118در

باکتری با اتصال به سطح اسپرماتوزوای انسانی ،به

کشور نیجریه در سال  ،% 12/3 ، 2111در کشور عراق در سال

اگلوتیناسیون اسپرمها کمك نموده و نتیجه آن کاهش تحرک

 % 16/53 ، 2111گــزارش شــده اســت ( .)2،15،13،16،21در

اسپرمها و تغییر مورفولوژی آنها میباشد .در چنین شرایطی

کشور ایـران نیـز شـیوع بـاکتری  E.coliدر  ،semenدر سـال

پتانسیل باروری اسپرم کاهش یافته و به افزایش ناباروری

 % 21/5 ،2111و در ســال  % 11/22 ، 2118گــزارش گردیــده

مردان کمك مینماید (.)6،11،16از میان ژنهای کدکننده

است ( .) 0،12در مقایسه مطالعه حاضر با کشـورهای مختلـف،

ادهزینی باکتری ،ژنهای  fim Hو  papبا شیوع باال ،کدکننده

میزان جداسازی  E.coliمتغییر مـیباشـد .ایـن تغییـر ممکـن

خاصیت

است بر حسب موقعیت جغرافیایی ،نوع محیطهای بهکار رفته و

هماگلوتیناسیونی و چسبندگی به ماتریکس مخاط و بافت را

تعداد نمونههای جمعآوری شده و نیز شرایط بیماران مراجعـه-

میدهد ( .)1،21ژن  afaدر باکتری با شیوع کمتر یافت می-

کننده به محل نمونهگیری ،قابل توجیه باشد .در مطالعه حاضـر

شود و با عفونتهای دستگاه ادراری مرتبط میباشد (.)3،15

میــزان جداســازی  E.coliاز نمونــههــای  semenبــا میــزان

در مطالعه حاضر از  111نمونه مایع  semenجمع آوری شده،

جداسازی باکتری در پژوهشهای گذشته که در ایـران صـورت

 35نمونه حاوی پاتوژنهای باکتریایی بودند و از این تعداد،

پذیرفته ،مطابقت دارد ( )12هـمچنـین در ایـن بررسـی تـأثیر

باکتری

 E.coliبر روی پارامترهای اسپرم ،در نمونـههـای آلـوده مـورد

استافیلوکوک % 53/10 ،باکتری استرپتوکوک و  %3/66باکتری

بررسی قرار گرفت .این پارامتر با میـانگین  %20/52نسـبت بـه

کلبسیال ایزوله گردید .نمونههای مایع سمینال آلوده به باکتری

سایر باکتریها و نیز نسبت به نمونههای غیر آلـوده ،کـمتـرین

 E.coliاز نظر پارامترهای اسپرم نرمال بررسی گردید و

تحرک را نمایش میدهد که نشان از تأثیر قابل توجـه بـاکتری

مشاهده شد که میزان تحرک اسپرم در نمونههای آلوده به

بر روی تحرک اسپرمها در نمونههای  semenدارد .در مقایسـه

 E.coliبا  %20/52و موفولوژی نرمال با  ،%5/62نسبت به

با مطالعه انجام شده در سال  ،2116توسط ابادیان و همکارانش

استاندارد مرکز  ،WHOبسیار کمتر میباشد که میتواند نشان

در نیجریه ،که به بررسی  62مـرد نابـارور ،بـا هـدف شناسـایی

از تأثیر قابل توجه باکتری بر روی تحرک و مورفولوژی اسپرمها

باکتریواسپرمیا و کیفیت اسپرم در مردان نابارور پرداخته شـده

باشد .همچنین با استفاده از  PCRفراوانی ژنهای ،fim H

بــود ،شــیوع بــاکتری  E.coliدر نمونــههــای  % 8/0 semenو

 papو  ،afaدر نمونهها بررسی شد و مشخص شد که ژنهای

میزان تأثیر این بـاکتری بـرروی تحـرک اسـپرم  %51و میـزان

ادهزینی  fim Hو  papبا حضور  %111باالترین میزان را در

مورفولوژی غیر نرمال اسپرمها  %01گزارش شده است ،که ایـن

ژنوم نمونههای آلوده به باکتری  E.coliداشتند ،اما ژن  afaکه

میزان با آنچه در این مطالعه از شیوع باکتری و میزان تحـرک

ژنی بسیار کمیاب در باکتری میباشد ،در هیچیك از نمونههای

مشاهده شده از اسپرمها مشاهده گردیده ،مطابقت دارد ( .)2در

مورد آزمایش مشاهده نگردید.

مطالعه انجام شده توسـط انمـو و همکـارانش در سـال ،2111

ادهزینهای

حدود

باکتری

%16/68

بوده

باکتری

که

به

،E.coli

باکتری

%55/55

 220نمون ـه  semenاز مــردان نابــارور تهیــه گردیــد و از نظــر

نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد ،کـه میـزان کـل گونـههـای

میکروب شناسی و ارتباط آن با پارامترهای اسپرم مورد بررسی

میکروبــی ایزولــه شــده از  %35 semenو میــزان ســویههــای

قرار گرفتند .شیوع باکتریهای  E.coliایزوله شـده در مطالعـه

 E.coliجداســازی شــده از  35نمونــه %11 ،مــیباشــد و ایــن

نــام بــرده  % 12/3و تحــرک اســپرمی مشــاهده شــده % 51/3
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ویروالنس متعددی دارد که در روند بیمارزایی باکتری نقش

گــزارش بــا شــیوع  E.coliایزولــه شــده از  ،semenدر ســایر

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -بهار ، 1397الهام سیاسی و همکاران

شیوع باکتری و تحرک اسپرمها کمـابیش مطابقـت دارد (.)13

خصوص بررسی میزان جداسـازی اسـتافیلوکوکهـا ،در کشـور

در کشور ایران ،نیز در سال  2111مطالعهای تحت عنوان تأثیر

عـــــراق ( %26/12اســـــتافیلوکوکوس اورئـــــوس -%15/50

عفونتهای باکتریایی بر روی اسپرماتوزوای انسانی در شهر یزد

استافیلوکوکوس کوآگوالز منفی  ،) %15/35در کشـور نیجریـه

انجام شده است ،که در این مطالعـه بـا آزمـایش بـر روی 181

در سال  ) %23/2( 2116و در کشورایتالیا  %0/2گـزارش شـده

نمونه  ،semenمشخص گردید  % 55/5آنها آلوده به گونههای

است ( .)2،15،16در ایران نیز طی مطالعه انجـام شـده میـزان

مختلــف باکتریــایی بودنــد و از ایــن تعــداد  % 25/11بــاکتری

جداســـازی اســـتافیلوکوکهـــا (اســـتافیلوکوکوس اورئـــوس-

 % 22/35 ، E.coliباکتری استرپتوکوکوس پایوژن و % 56/10

استافیلوکوکوس کوآگوالز منفـی) از نمونـههـای  semenبـه-

باکتریهای استافیلوکوک بودند ( .)12در سـال  ،2118نیـز در

ترتیب  % 11/58و  % 10/56گـزارش شـده اسـت ( ،)0کـه در

شهر تهران مطالعهای بر روی عفونت دسـتگاه ادراری -تناسـلی

مقایسه با مطالعه حاضر که استافیلوکوکها  %12/88جداسـازی

در مــردان نابــارور ب ـدون عالمــت و تــأثیر آن بــر روی semen

شدهاند ،این میزان کمـابیش مطابقـت دارد .بـا بررسـی میـزان

صورت گرفت و نتیجه آن بدین صـورت گـزارش گردیـد کـه از

تحرک و مورفولوژی نرمال اسـپرمهـا در نمونـههـای آلـوده بـه

میــان  66نمونــه  %11/22 ،semenبــاکتری  E.coliو %8/61

استافیلوکوکهـا ،درصـد تحـرک اسـپرمهـا  %55/85و میـزان

باکتری استرپتوکوکوس گروه  % 1/15 ،Bکلبسـیال و % 11/21

مورفولوژی آنها  %12/05مشاهده شـد .طـی مقایسـه صـورت

باکتری های استافیلوکوک ها ایزوله گردید ( .)8تفاوتهـایی در

گرفته بین نمونههای آلوده به باکتریهـای اسـتافیلوکوکهـا و

نتایج مطالعههای انجام گرفته طی سالهای اخیر بـا آنچـه در

نمونههای غیر آلوده ،تأثیر بـاکتریهـای اسـتافیلوکوک در ایـن

این مطالعه مشاهده گردیده ،وجود دارد و این تفاوت آمـاری در

پـژوهش بــر روی پارامترهـای ( semenتحــرک و مورفولــوژی)

بین گونههای میکروبـی ایزولـه شـده مـیتوانـد ناشـی از سـن

تفاوت قابل توجهی مشاهده نگردید .همچنین در مقایسه میـان

بیماران ،موقعیت اجتماعی آنان ،سطح آگـاهی و مکـان زنـدگی

باکتریهای ایزوله شده ،اسپرمهای نمونههای  semenآلوده بـه

مراجعه کنندگان باشد.

باکتریهای استافیلوکوک نسبت به سـایر بـاکتریهـا بـاالترین

در این تحقیق از  35نمونه باکتریهای جدا شده هدف بررسـی
گونههای باکتری  )%11( E.coliبود .اما سایر باکتریها کـه در
میــان  35نمونــه باکتریــایی حضــور داشــتند شــامل % 12/88
باکتری استافیلوکوک % 25/60 ،باکتری اسـترپتوکوک و %5/1
باکتری کلبسـیال بودنـد. .در میـان بـاکتری اسـترپتوکوک هـا،
 %25/60سویه های آگاالکتیه α-همولیتیك ایزوله گردیـد کـه
در مقایسه با تحقیقی در کشور ایتالیا میـزان  % 22/2بـود و در
مطالعات صورت گرفته در ایـران توسـط خلیلـی و همکـارانش،
 %22/35گــزارش شــده بــود ،بســیار مطابقــت داشــته اســت
( .)12،15هــمچنــین در ایــن بررســی نمونــههــای آلــوده بــه
استرپتوکوک هـا میـزان تحـرک اسـپرمهـا  % 55/26و میـزان
موفولوژی نرمال آن ها  % 11/83مشاهده شـد ،در صـورتیکـه
این میزان در نمونههای غیر آلوده به باکتریها ،میـزان تحـرک

مورفولوژی نرمال را دارا بودند .در بررسی نمونههـای آلـوده بـه
کلبسیال نیز ،شیوع این باکتری با  ،%5/1در مقایسه با مطالعـه-
های انجام شده درکشور نیجریه ( )2( )%2/5و در پژوهشهـای
قبلی در ایران  ،)0( % 1/15میتوان مطابقت این گـزارشهـا را
مشاهده نمود .همچنین طی بررسی میزان تحـرک اسـپرمهـا و

میزان مورفولوژی نرمال آنها ،در نمونـههـای حـاوی کلبسـیال
تحرک اسپرمها با  %58/88و مورفولوژی آنها با  % 2/88نسبت
به نمونههای غیر آلوده تشابههایی مشـاهده مـیگـردد .تحـرک
اسپرمها در نمونههـای حـاوی کلبسـیال ( )58/88%نسـبت بـه
نمونههای غیر آلـوده ( )52/25%بـا تفـاوت انـدکی بـاالتر بـوده
است ،که از این مشاهده مـیتـوان نتیجـه گرفـت کـه بـاکتری
کلبسیال بر روی تحرک اسپرمها تأثیر قابل مالحظهای ندارد .در
مقایسه میان گونههای میکروبی ایزوله شده ،نمونههای آلوده به
باکتری کلبسیال باالترین تحرک اسپرمی و کمترین مورفولـوژی
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گزارش گردیده است که این میـزان بـا بررسـی حاضـر از نظـر

اسپرمها  % 52/25و میزان موفولـوژی نرمـال  % 0/13بـود .در

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -ارتباط ژن ها ...

نرمال را دارا بودند .این احتمال وجود دارد که باکتری کلبسـیال

مذکور بعد از ژن  ،fim Hبیشترین میزان فراوانی ژنها را در بر

میتواند از طریق تغییرهای مورفولـوژی در اسـپرمهـا در رونـد

میگرفت و در مطالعه حاضر نیز این ژن با شیوع  %111در

ناباروری و بیماریهـای دسـتگاه تناسـلی در مـردان تأثیرگـذار

کنار ژن  fim Hقرار دارد .در طی مقایسه بعدی ،ژن  afaدر

باشد.

مطالعه نام برده با  %8/2کمترین شیوع را در بین ژنهای

در سالهای اخیر پیشرفت تکنولوژی مولکولی باعث توسعه

تری نسبت به سویههای جداشده از عفونتهای ادراری دارند و

روشهای شناسایی فاکتورهای بیماریزا در عفونتهای

در این فراوانی کم ،حضور ژن کمیابی چون  afaبه سختی

گوناگون شده است .این تکنیكها دارای حساسیت و

حاصل میگردد (.)10

اختصاصیت باال و کاهش زمان آنالیز در تعیین موقعیت ژنهای
پاتوژنها میباشد .در این تحقیق از معمولترین این تکنیكها

همچنین در مطالعههای دیگری در ایران و سایر نقاط جهان،

یعنی  PCRبرای بررسی حضور و فراوانی ژنها به کار گرفته

شیوع ژنهای ویروالنس باکتری  E.coliدر بیماران مبتال به

شده است .از این رو ،سه ژن کدکننده ادهزینهای باکتری به

عفونت دستگاه ادراری بررسی شده است .در این مطالعههایی

نامهای  pap ،fim Hو  ،afaمورد بررسی قرار گرفتند که در

روی سویههای باکتری  E.coliکه از بیماران مبتال به عفونت

افزایش ویروالنس و بیماریزایی باکتری  E.coliایجادکننده

ادراری ایزوله گردیده تحقیق بهعملآمده و توسط تکنیك

عفونت ادراری نقش داشتند و میتواند بهعنوان عاملی در

مولکولی  PCRاز نظر حضور ژنهایfim H, pap , tsh, cnf-

ناباروری مردان مطرح باشد.

 1 hly A, afa ompTبررسی شدند .نتایج حاصل از این
پژوهشها به این صورت گزارش گردیده که ژن  fim Hبا

بر اساس مطالعههایی که تاکنون صورت گرفته است ،مشخص

 % 80/82باالترین شیوع را در باکتریهای مورد بررسی داشته

شده است که ژنهای  fim Hپیلی اصلی باکتری و ژن pap

است .پس از آن ژنهای  pap ,cnf-1و  hlyAبا  % 31/5بیش-

دومین فاکتور ویروالنس رایج در  E.coliمیباشند و نقش

ترین فراوانی و ژنهای afa ,tshو  ompTبهترتیب با ،%1

مهمی در بیماریزایی عفونت ادراری و عفونت کلیه در انسان

 % 6/51و  % 5/62کمترین شیوع را در بین ژنهای مورد

دارند ( .)1،21در بررسیهای بعدی نیز شیوع این ژن ها در

آزمایش نشان دادند که ژن  fim Hبا باالترین شیوع و پس از

باکتری  E.coliکه سبب عفونتهای ادراری شده است،

آن ژن  papو در نهایت ژن  afaبا کمترین شیوع در سویههای

مشخص گردیده است .در مطالعه انجام گرفته توسط ریبیرو

مختلف  E.coliمشاهده گردیدهاند ( )5،0و نتایج حاصل از این

تیبا و همکارانش بر روی ویژگیهای ژنتیکی فاکتورهای

مطالعهها نیز با آنچه در مطالعه حاضر مشاهده شد همخوانی

ویروالنس در سویههای  E.coliایزوله شده از بیماران مبتال به

داشت.

عفونت مثانه در سال  ،2116حدود  182سویه از باکتری
 E.coliاز نظر حضور ژنهای pap, sfa , afa , fim H ,α-

از اینرو میتوان چنین نتیجه گرفت که ژن  fim Hو ژنpap

 hemolysin ,cnf-1توسط تکنیك  multiplex PCRبررسی

در سویههای متفاوت باکتری  E.coliباالترین شیوع را در ژنوم

شدند .در این مطالعه شیوع ژنهای  pap ،fim Hو  ،afaبه-

باکتری دارد و با بیان فاکتورهای ویروالنس وادهزینهای بسیار

ترتیب  % 52/2 ،%02/3و  % 8/2گزارش گردید .در طی مقایسه

چسبنده به بیماریزایی باکتری و افزایش التهاب و عفونت

شیوع ژنهای مذکور در مطالعه حاضر با مطالعه صورت گرفته

کمك میکند .بنابراین میتوانند در ایجاد ناباروری از طریق

توسط ریبیرو تیبا ،تشابهاتی مشاهده میگردد ( .)10در مطالعه

تأثیر مخرب بر روند اسپرماتوژنز مؤثر باشند و در نتیجه به-

حاضر نیز ژن fim Hبا شیوع  %111باالترین شیوع را در

عنوان عاملی به ناباروری در مردان منجر گردند.

باکتریهای ایزوله شده از  semenدارد .ژن  papدر مطالعه
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بررسی شده داشته است که در نمونههای  semenفراوانی کم-

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -بهار ، 1397الهام سیاسی و همکاران

نتیجه گیری
با توجه به روند رو به افزایش ناباروری در کشور و تأثیر قابل
توجه آن در مسائل روحی و عاطفی خانوادهها ،تحقیق و بررسی

عفونت ادراری باشند و همچنین با افزایش احتمال که در
عفونت دستگاه ادراری -تناسلی ایجاد مینمایند و تأثیری که بر
تخریب روند اسپرماتوژنز دارند (همچنین در  semenمردان
نابارور مشاهده شدهاند) میتوانند بهعنوان یك عاملی برای

کمك شایانی در جهت افزایش آگاهی مردم ،افزایش سطح

سپاسگزاری

بهداشت در جامعه و پیشگیری و درمان زود هنگام عفونتها

از کلیه مسئولین محترم در دانشکده علوم زیستی و کارکنان

باشد و در نهایت سبب کاهش هزینههای درمانی برای بهبود

آزمایشگاه محمودیه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال،

ناباروری گردد .از آنجایی که باکتری  E.coliبهعنوان پاتوژنی

بیمارستان امام خمینی و بیمارستان بهمن که در انجام کارهای

شناخته شده در  semenافراد نابارور است ،میتوان با افزایش

آزمایشگاهی این تحقیق کمال همکاری را مبذول فرمودهاند،

بررسیها و تحقیق پیرامون مکانیسم بیماریزایی باکتری و

سپاسگزاری و تشکر میگردد.

درمان در ایجاد اختاللهای بزرگی مانند ناباروری ،میتواند

شناسایی تأثیر آن در اختاللهای پارامترهای اسپرم از جمله
تحرک ،مورفولوژی و حجم اسپرمها در مایع  ،semenدر
کنترل و درمان به موقع عفونتهای  semenاقدامات پیشگیری
به عمل آورد .بهطوریکه با شناسایی و بررسی پیرامون ژنهای
کدکننده فاکتورهای ویروالنس باکتری  E.coliاز جمله
ادهزینهای سطحی باکتری و با کنترل آنها شاید بتوان سبب
کاهش مکانیسم بیماریزایی گردید .از اینرو ،در مطالعه حاضر
سه ژن کدکننده ادهزینهای باکتری به نامهای  pap ،fim Hو
 ،afaمورد بررسی قرار گرفتند که با افزایش چسبندگی در
میزبان میتوانند سبب بیماریزایی باکتری  E.coliدر ایجاد
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پیرامون علتهای ناباروری و تأثیرهای عفونتهای ساده و قابل

ناباروری مردان در نظر گرفته شوند.
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