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هدف :استافیلوکوکوس اورئوس عامل عفونتهای مختلفی در انسان است .عفونت باکتریایی دهانه رحم میتواند در تغییر

پارامترهای اسپرماتوزوا نقش داشته باشد و ممکن است منجر به ناباروری در زنان شود .هدف این تحقیق بررسی حضور سوپر آنتی-
��ه� آزاد� ا����� وا��� ������ �-وه� �����ژ�� ������ و�
ژنهای
ی�ر�دا����ه����م����������ان��-دا����ه�دارو��ز��استافیلوکوکوس اورئوس در زنان نابارور با علت ناشناخته بود.
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روشها :صد نمونه واژینال از زنان نابارور بدون علت مشخص جمعآوری شد .نمونههای مثبت استافیلوکوکوس اورئوس با

���ل�����سه مقاومت آنتیبیوتیکی ،بهوسیله
حداقل
�������رس�������� �-زی���و� ������
����ه�����ز������������-ژ����
�آزاد�ا�����وا��������ر�������-ژی��اسپرم با سویههای دارای یکی از ژنهای

ا�����وا��������������-ژی��
��ه�آزاد�ا�����وا���ارد����������-ژ������������
��ه�آزاد�ا�����وا���ز���ن�������-ژ������������

یافتهها:

بررسی شدند .جهت بررسی تأثیر عفونت بر ناباروری ،پس از انکوباسیون نمونههای تازه
و یا  ، Tsst-1پارامترهای اسپرم اندازهگیری شد.

باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از  2۳نمونه جدا شد .پس از انجام تست آنتیبیوگرام ۰/ ،نمونه استافیلوکوکوس اورئوس

��ع����������������������:و����دا����ه�آزاد�ا����
��ی��دا����:د�������داد������زاده
آنتیبیوتیک ،شناسایی شدند .فراوانی ژنهای  sei ،Tsst-1و  segبه ترتیب  %۳۰۹۰ ،%۳۷۹۲و  %۰۱۹2بود .در ۰۰
تر
مقاوم به سه یا بیش
وی�ا���ر�ا�������:د���������ذا�������ن�آ��د
��ر���س�د��������–�وی�ا���ر���ر�����������������:ون�آ��د segو یا  Tsst-1حضور داشتند .همچنین در  ٪۰۱۹2نمونهها ،هر دو ژن  seiو  segوجود داشت .یک
سویه ( ، )%2۶۹/ژنهای , sei
������ا���و���ا�������:آزاده�����،رض����ر����
سویه ( )%2۹۲دارای هر
سه ژن  seg , seiو  ،Tsst-1توانایی اگلوتیناسیون  ٪2۱اسپرمهای تازه را بدون تغییر قابل مالحظهای در
��������:و�����و����دا����ه�آزاد�ا�����وا�������
���ژ��������������������ا��س������ ��������ن���ر���و��أی������ی�ت������دا����ه�آزاد�ا������������ز�
���ره����87/296188رخ�����1389/07/22ز�ا����ر�ی���.داشت.
حرکت و قابلیت زنده ماندن
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نتایج نشان داد استافیلوکوکوس اورئوس عامل عفونت واژ ینال میتواند سبب آسیب به مورفولوژی و تحرک اسپرم
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نتیجهگیری:

شود .در نتیجه ،درمان واژینوز باکتریال جهت پیشگیری از ناباروریها با علل ناشناخته در زوجین نابارور میتواند نقش مؤثری ایفا نماید.

واژههای کلیدی:

استافیلوکوکوس اورئوس ،سوپر آنتیژن ،ناباروری.PCR ،

مقدمه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نویسنده مسئول:

گروه میکروبیولوژی،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران
شمال ،تهران ،ایران.
پست الکترونیکیemi_biotech2006@yahoo.ca :
تاریخ دریافت۰۲/۷۹۶۹۳۱ :
تاریخ پذیرش۰۲/۷۹۰۰۹۲ :

از نظر پزشکی ناباروری عدم توانایی یک زوج در باردار شدن
یک جنین است و برای یک زوج اگر پس از یک سال مقاربت
جنسی منظم و بدون استفاده از روشهای جلوگیری از
بارداری ،حاملگی صورت نپذیرد ،به این زوج نابارور اطالق می
شود .در حدود  %0۱موارد ناباروری بهعلت مشکالت و اختالل-
های مربوط به مردان %0۱ ،بهعلت مشکلهای زنان و %۳۱
نتیجه مشکلهای مربوط به زوجین است ( .)۳2 ، ۳0ناباروری
بهعلل متفاوتی میتواند بهوجود آیدکه در برخی موارد علت آن
نامشخص است .فاکتورهایی که میتواند در مردان و زنان به
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است ( .)۳2تحقیقات مختلف نشان میدهد که  ۰2-2۱درصد
سویههای استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از منابع مختلف،
خانوادهای از توکسینهای پیروژنیک شامل انتروتوکسینها
( ، )seتوکسین سندرم شوک سمی و توکسین اکسفولیاتیو را

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

پپتواسترپتوکوکوس ،گاردنال واژینالیس و مایکوپالسما
هومینیس ایجاد میشود ( .)۳۷در میان سویههای مختلف،
استافیلوکوکوس اورئوس در حال حاضر ارگانیسم غالب در
واژینال شناخته شده است و شیوع باالی استافیلوکوکوس
اورئوس (در  ٪/۱موارد) در عفونت گردن رحم گزارش شده
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یک میزان نازایی ایجاد نماید شامل آسیب به ،DNA
فاکتورهای ژنتیکی ،بیماریهای عمومی نظیر دیابت ملیتوس و
اختاللهای تیروئید ،فاکتورهای محیطی و عادات رفتاری مانند
سیگار کشیدن ،افزایش ناباروری را موجب میگردد .برخی
دالیل ناباروری تنها در زنان یافت میشود .از علل رایج ناباروری
در زنان ،آندومتریوز ،مشکلهای تخمک گذاری ،فاکتورهای
مرتبط با سن ،انسداد لولههای فالوپ ،بیماری التهاب لگن،
بیماریهای رحمی ،بستن لولههای رحمی در گذشته و واژنیت
است ( .)۳2 ، ۳0واژینیت عبارت استاز التهاب واژن که در
حدود یک سوم زنان در طول زندگی خود گاهی به عالئم آن
دچار میشوند .زنان در هر سنی ممکن است به واژینیت مبتال
شوند ولی بیشتر از همه در سن باروری شایع است .تغییر در
تعادل باکتریها و مخمرهایی که بهطور طبیعی در محیط واژن
زندگی میکنند ،میتواند باعث ایجاد واژینیت گردد (.)۲۱
عفونتهای واژینال در صورت عدم درمان عالوهبر این که می-
توانند منجر به ناباروری زوجین (باعث ناباروری زنان و با اثر بر
اسپرم سبب ناباروری مردان) شوند ،سبب افزایش ریسک ابتال
به بیماریهایی همچون ایدز و تبخال هرپس ویروسی نوع ۳
هستند ( .)۰۰ ، ۰طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی سه
عامل کاندیدا ،تریکوموناس و باکتریها عوامل اصلی ایجاد
کننده واژنیت محسوب شده و در حدود  ٪/۱علل عفونتهای
واژینال را تشکیل میدهند ( .)۲۱واژینوز باکتریال شایعترین
علت واژینیت در زنان در سنین باروری است و عوارضی چون
ناباروری ،افزایش میزان سقط جنین و زایمان زودرس،
اندومتریوز و پارگی زودرس غشاء اندومتر را بهدنبال دارد (.)۳/
واژینوزیس باکتریایی عالوهبر گونههای الکتوباسیلوس ها توسط
کوکسیهای گرم مثبت و باسیلهای گرم منفی نظیر گونه های
استافیلوکوکوسها و استرپتوکوکوسها ،برخی انتروباکتریاسهها
بهخصوص اشریشیاکلی و برخی از گونههای بیهوازی نظیر
ویلونال،
بیفیدوباکتریوم،
باکتریوئیدس،
گونههای

ترشح میکنند ( .)۳۶هر دو توکسین استافیلوکوکی
(انتروتوکسین و توکسین شوک سمی) بهعنوان سوپر آنتیژن
) (SAgsعمل میکنند و مقاوم به حرارت هستند ( . )۶سوپر
آنتیژنها با فعالسازی ناحیه زنجیره متغیر بتا در گیرنده
سلولهای  Tو  MHCکالس دو خارج از جایگاه اتصالشان
متصل میشوند در نهایت باعث ایجاد پاسخهای شبه اتو ایمیون
تهدید کننده حیات میشوند ( .)۰۷ایجاد عفونت واژینال توسط
دستهایی از استافیلوکوکوس اورئوسها که توکسین شوک سمی
را ایجاد میکنند در  ۰تا  ۲مورد از  ۰۱۱۱۱۱خانم گزارش
شده است (.)/
استافیلوکوکوسهای بیماریزا عالوهبر اطالعات ژنتیک بر روی
کروموزوم میتوانند واجد پالسمیدها و باکتریوفاژها باشند.
ژنهای رمز کننده انتروتوکسین استافیلوکوکوسی توسط عناصر
ژنتیکی متحرک مثل باکتریوفاژها ) (sea, see, sepو یا توسط
جزیرههای بیماریزائی بر روی قطعات کروموزومی
استافیلوکوکوس اورئوس )(seb, sec,she,sei,sek,sel,sem

رمز میشوند ( .)۲سویههای استافیلوکوکوسی با کسب ژنهای
مقاوم جدید (بهطور معمول با ترانسداکشن فاژی) مقاومتبه
دارو ها پیدا میکنند .ژنهای مقاومت یا مارکرها گاهی روی
کروموزوم باکتری قرار دارند ولی بیشتر با پالسمیدها یا عناصر
خارج کروموزومی کد میشوند .مقاومت نسبت به چند دارو یا
مقاومت چندگانه بهطور معمول بهعلت وجود ژنهای مقاومت
چند دارو روی یک پالسمید ایجاد میشود ( .)۲۰بنابراین
امروزه پیدایش سویههای استافیلوکوکوس اورئوس مقاومبه دارو
که در ایجاد واژنیت باکتریال شایع باشد بهعنوان یک معزل
مطرح است که میتواند عواقبی همچون ناباروری زنان را به-
دلیل تأثیر مخرب عامل باکتریایی به پارامترهای اسپرم و
کاهش حرکت اسپرم یا آگلوتیناسیون اسپرم بهوجود آورد
( .)۰۳اسپرمهای غیر متحرک قادر به عبور از مجاری تناسلی و
فعالسازی تخمک نبوده و میتوانند بهعنوان عاملی در ناباروری
خانمها با عفونت واژینوزیز مطرح باشند ( .)۰2 ، ۰0 ، ۰۲هم-
چنین سویههای استافیلوکوکوس اورئوس عالوهبر اثر بر عملکرد
اسپرم میتوانند سبب عفونتهای مایع سمن شده و در روند
اسپرماتوزنز و ناباروری مردان دخالت داشته باشند که منجر به
ایجاد زوجهای نابارور میگردد (.)۳۲ ، 2
هدف از این مطالعه بررسی ارتباط حضور سوپر آنتیژنهای
سویههای استافیلوکوکوس اورئوس در زنان نابارور و تأثیر آن بر
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روش کار
-۰نمونهگیری -نمونهها ،باکتریهای ناحیه سرویکس زنان

نابارور با علل ناشناخته بود که در مدت  ۷ماه از فروردین تا
شهریور  ۰۲/۷به کلینیکهای خصوصی و مراکز درمانی
مراحعه نموده بودند .پس از نمونهگیری ،سوابهای واژینال در
سرم فیزیولوژی استریل و در مواقع الزم در محیطهای انتقالی
قرار داده شدند و پس از درج شماره و تاریخ به محل آزمایشگاه
انتقال داده شدند .نمونهگیری از تمامی افراد مورد مطالعه ،با
کسب اجازه و دریافت رضایتنامه کتبی انجام شد.

-2جداسازی باکتری -سوابهای جمعآوری شده در سرم

فیزیولوژی استریل پس از انتقال به آزمایشگاه ابتدا رنگ آمیزی
گرم و سپس در محیطهای افتراقی کشت داده شدند.
نمونههای کوکسی گرم مثبت روی محیط کشت مانیتول سالت
آگار (شرکت مرک آلمان) کشت داده و بهمدت  ۳0ساعت در
انکوباتور نگهداری شد .از نمونههای مثبت در مانیتول سالت
آگار با انجام ساب کالچر ،نمونههای تک کلون استافیلوکوکوس
اورئوس خالصسازی شدند و با استفاده از روشهای استاندارد
میکروبیولوژی (تستهای بیوشیمیایی کاتاالز ،اکسیداز،
کواگوالز و کشت در محیطهای کشت بالد آگار (شرکت مرک
آلمان) و  DNaseآگار (شرکت مرک آلمان) شناسائی و تأیید
کلنیهای استافیلوکوکوس اورئوس انجام گرفت.

 -4استخراج  DNAاز باکتری مقاوم -نمونههای

استافیلوکوکوس اورئوسهای مقاوم به سه آنتیبیوتیک و بیش-
تر دوباره در محیط مایع )Brain Heart Infusion (BHI
(شرکت مرک آلمان) کشت داده شدند و  DNAآنها با
استفاده از روش فنل -کلروفورم استخراج شدDNA .
نمونههای مقاوم پس از تعیین غلظت در  ۳۷۱نانومتر ،برای
بررسی حضور ژنهای سوپر آنتیژنی مورد استفاده قرار گرفتند.
 -5انجام  PCRبرای تکثیر ژنهای سوپر آنتی ژنی -برای

بررسی حضور سوپرآنتیژنها ،ژنهای  sei، segو  Tsst-1با
استفاده از پرایمرهای اختصاصی با واکنش  PCRتکثیر شدند.
مشخصههای پرایمرها و مواد مورد استفاده و برنامه دستگاه
 PCRبهترتیب در جدولهای  ۰و  ۳و  ۲آورده شده است.
جدول  -۰توالی نوکلئوتیدی پرایمرها برای تکثیر  ۲ژن  sei، segو
)۳( tsst-1

طول محصول PCR
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توالی پرایمر )'(5'→3
F- ACGTCTCCACCTGTTGAAGG

)0۱۱bp (۰

seg

R- TGAGCCAGTGTCTTGCTTTG
F- TTGATACTGGAACAGGACAAG

)۳2۱ bp (۰

sei

R- ACACCAATATCACCTTGAGC
F- ATGGCAGCATCAGCTTGATA

)۲2۱ bp (۰

R- TTTCCAATAACCACCCGTTT

جدول  -۳مواد مورد نیاز برای واکنش PCR

-3بررسی مقاومت به آنتیبیوتیکها -برای بررسی الگوی

مقاومت آنتیبیوتیکی آزمایش آنتیبیوگرام با روش انتشار
دیسک برای نمونههای استافیلوکوکوس اورئوس انجام گرفت.
به این ترتیب که از سوسپانسیون باکتری برابر با استاندارد
 ۱۹2مکفارلند روی محیط کشت مولر هینتون آگار (شرکت
مرک آلمان) کشت متراکم انجام گرفت و سپس دیسکهای
آنتیبیوتیکی روی سطح محیط قرار داده شدند .پس از آن
پلیتها بهمدت  ۳0ساعت در دمای  ۲۶درجه سانتی گراد
سانتیگراد انکوبه شدند .پس از انکوباسیون پلیتها مورد
بررسی قرار گرفتند و نتایج بررسی هاله عدم رشد باکتری در
اطراف دیسکهای آنتیبیوتیکها با استفاده از معیارهای
 CLSIتفسیر شدند .دیسکهای آنتیبیوتیکی استفاده شده

نام ژن

مواد مورد استفاده در واکنش PCR

حجم مواد

آب

 ۰۶میکرولیتر

بافر PCR

 ۳۹2میکرولیتر

dNTP

 ۰میکرولیتر

پرایمر چپ (غلظت )۱۹2 ng/µl

 ۰میکرولیتر

پرایمر راست (غلظت )۱۹2 ng/µl

 ۰میکرولیتر

 DNAژنومی (غلظت )۰۱۱ ng/µl

 ۰میکرولیتر

آنزیم  Taqپلیمراز

 ۱۹2میکرولیتر

حجم نهایی

 ۳2میکرولیتر

Tsst-1
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آگلوتیناسیون و کاهش تحرک اسپرم ،بهعنوان عاملی در ایجاد
ناباروری زوج ها بود.

در این تحقیق ونکومایسین ،پنیسیلین ،جنتامایسین،
آمپیسیلین ،اریترومایسین ،سفازولین و استرپتومایسین بودند.

نام ژن

واسرشت

واسرشت

اتصال

اولیه

sei
Tsst-1

شدن

شدن

چرخه

محصول

نهایی

PCR

/2 ˚C

/2 ˚C

2۳˚ C

۶۳˚C

۶۳ ˚C

bp 0۱۱

بهمدت 2

بهمدت

بهمدت

بهمدت

بهمدت

دقیقه

 ۲۱ثانیه

۲۱

2۱

2

ثانیه

ثانیه

دقیقه

۳۶

bp ۳2۱

bp ۲2۱

جدول -0کالس بندی درجات تحرک اسپرم

کالس

توصیف

نمره

Class A

اسپرمهایی که با سرعت یک میدان میکروسکوپی را بهطور

خوب

مستقیم طی میکنند.

Class B

اسپرمهایی که در میدان میکروسکوپی حرکت رو به جلو

معمولی

اسپرمهایی که حرکت رو به جلو ندارند یا بهصورت لرزشی

ضعیف

دارند ولی یک میدان را بهطور مستقیم طی نمیکنند.

-6الکتروفورز بر روی ژل آگاروز  -%1نمونههای ژنوم

استخراج شده و نمونههای  PCRشده با استفاده از سیستم
الکتروفورز افقی بر روی ژل آگاروز  %۰درون بافر TAE
 1Xدر  ۰۱۱ولت ،الکتروفورز گردید و از حضور ژنوم و صحت
استخراج  DNAو انجام واکنش زنجیرهای پلیمراز اطمینان
حاصل شد .برای الکتروفورز از مارکر مولکولی  ،۳2۱ bpنمونه
کنترل مثبت استافیلوکوکوس اورئوس  GCSC/4469و نمونه
کنترل منفی ویال حاوی آب مقطر به جای نمونه DNA
استفاده شد.

-7تأثیر نمونههای استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم دارای
ژنهای سوپر آنتیژنی بر اسپرم نرمال -از طریق آنالیز

اسپرم تعداد ،میزان تحرک ،مورفولوژی و غلظت اسپرم ،برای
بارور سازی تخمک مورد ارزیابی قرار میگیرد .غیر طبیعی
بودن آنالیز اسپرم به سادگی احتمال کاهش باروری را مطرح
میکند .از بین حداقل مقادیر شاخصهای کیفیت اسپرم مقادیر
حرکت اسپرم بیش از بقیه با میزان باروری مرتبط است و از
اهمیت بیشتری برخوردار است .برای این منظور پس از جمع-
آوری نمونههای استافیلوکوکوس اورئوس که برای یک ژن ،دو
ژن بهصورت همزمان و یا هر سه ژن  sei، segو  Tsst-1مثبت
بودند ،دوباره در محیط ) Brain Heart Infusion (BHIبه
مدت  02ساعت کشت داده شدند و کشت  02ساعته در
مجاورت نمونه تازه سمن با غلظت مشخص و شسته شده در
دمای  ۲۶درجه سانتیگراد بهمدت  ۳ساعت انکوبه شد و
فاکتورهای غلظت اسپرمهای زنده در واحد حجم (میلی لیتر)،
درصد اسپرمهای متحرک ،تعداد اسپرمهای دارای حرکت
پیشرونده ،چسبندگی اسپرمها به هم (سر به دم ،سر به سر،
دم به دم) در زمانهای  /۱ ،۷۱ ،۲۱و  ۰۳۱دقیقه پس از

Class C

حرکت داشته و یا بهصورت حرکت دورانی یا رفت و

برگشتی دارند .
Class D

اسپرمهایی که هیچگونه حرکتی ندارند.

بد

روش کار برای این مرحله ۳۱۱ -میکرولیتر از محیط کشت

مایع باکتریهای ایزوله شده (که در باال ذکر شده) در ۰۱
میلیلیتر محیط ) Brain Heart Infusion (BHIدر فالسک
کشت سلول با درب فیلتردار استریل بهمدت  02ساعت در
انکوباتور با دمای  ۲2درجه سانتیگراد روی شیکر با
سرعت  ۰2۱ rpmکشت داده شد .نمونه اسپرم در محیط
کشت ) Brain Heart Infusion (BHIبهعنوان کنترل
محیط کشت در نظر گرفته شد ( .)۰۶نمونه کشت اسپرم با
کشت  02ساعته باکتری استافیلوکوکوس کواگوالز منفی به-
عنوان کنترل منفی باکتری در نظر گرفته شد (یک نمونه).
نمونه کشت اسپرم با کشت  02ساعته باکتری استافیلوکوکوس
اورئوس که در مورد هر سه ژن  sei، segو  Tsst-1منفی است
برای کنترل منفی ژن استفاده شد (یک نمونه) .برای بررسی اثر
سینرژیسم ژنها کشت بقیه نمونهها که حداقل برای یک ژن
مثبت بودند با اسپرم مجاورت داده شد (از هر کدام  ۳نمونه).
حجم مساوی از نمونه اسپرم حاوی  0۱ × ۰۱۷ /mlو کشت 02
ساعته باکتریها ،مخلوط شد (نسبت  )۰:۰و برای  ۳ساعت در
دمای  ۲۶درجه سانتیگراد در انکوباسیون قرار داده شد (.)۰۲
بر اساس مطالعه اولیه بهترین زمان سنجش فاکتورهای اسپرم
 ۳ساعت بعد از انکوباسیون است و بعد از آن زمان ،فاکتورهای
سنجش نمونههای اسپرم شاهد بهشدت افت میکند .نمونهها
پس از گذشت دو ساعت جمعآوری شده و فاکتورهای حرکت
)، (immobilizationاگلوتیناسیون ) (agglutinationو زنده
ماندن ) (viabilityبا درشتنمایی  ۰۱۱مشاهده شد.
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جدول  -۲برنامه دستگاه  PCRبرای هر سه ژن  sei، segو Tsst-1

مجاورت بین گروه شاهد و کنترل در روی الم نئوبار شمارش و
اندازهگیری شد .در جدول  0کالسبندی درجات تحرک اسپرم
آورده شده است .در نمونه اسپرموگرام نرمال باید  2۱تا ۷۱
درصد اسپرمها ،متحرک و با حداقل سرعتی برابر با کالس ۲
باشند.
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آزمایشها بهصورت دوتایی بوده و با سه نمونه اسپرم سالم
تکرار شد و میانگین نتایج گزارش شد.
نرمافزار  SPSS16انجام شد .آنالیزهای آماری شامل two-

 tailed chi square test ,fisher`s exact testبود .در آنالیز
دادهها مقادیر ) (P<0.05معنادار در نظر گرفته شد.

نتایج
-1جداسازی و شناسایی باکتری استافیلوکوکوس

اورئوس از نمونهها -از  ۰۱۱نمونه بالینی جداشده از زنان

نابارور مشکوک به واژینوز باکتریال 2۳ ،نمونه با روشهای
کشت و تستهای بیوشیمیائی ،استافیلوکوک اورئوس
تشخیص داده شد.

-1-1نتایج رنگ آمیزی گرم -با رنگ آمیزی گرم و استفاده

سواب واژینال به آنتیبیوتیکهای مختلف
آنتیبیوتیک

قطر هاله

قطر هاله

قطر هاله

غلظت

عالمت

مقاوم

نیمه حساس

حساس

دیسک

اختصاری

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

میکروگرم

()mm

()mm

()mm

()µg

2

-

00

۲۱

V

0۲

-

/

۰۱

P

Penicillin

۳

-

2۱

۰۱

GM

Gentamici

۰2

0

۲۲

۰۱

AM

۲/

-

۰۲

۰۱

Vancomici
n

n
Erytromici
n
E

Ampicillin

-

0۷

۷

۲۱

CZ

Cefazolin

۶

0۲

۳

۲۱۱

S

Streptomyc
in

از درشتنمایی  ۰۱۱میکروسکوپ نوری کوکسیهای گرم
مثبت بنفش رنگ مشاهده شد.

-2-1نتایج کشت تشخیصی باکتریایی درمحیطهای

 -3نتایج تکثیر ژنهای  sei، segو  tsst-1با انجام

استافیلوکوکوس اورئوس از سایر باکتریها بهخصوص
کوکسیهای گرم مثبت را تأیید نمود.

تمامی محصولهای  PCRروی ژل آگارز برده شد و با استفاده
از مارکر مولکولی و کنترل مثبت و کنترل منفی ،نمونههای
مثبت شناسایی شدند .نتایج فراوانی حضور سه ژن مورد مطالعه
بعد از انجام  PCRدر جدول  ۷و نمونههایی از محصول تکثیر
ژنهای  sei، segو  Tsst-1با واکنش  PCRدر شکلهای ۰و
 ۳و  ۲آورده شده است.

افتراقی – نتایج تستهای بیوشیمیایی جداسازی

-2نتایج سنجش حساسیت به آنتی بیوتیک ها به روش

انتشار از دیسک -نتایج تست آنتیبیوگرام روی  2۳نمونه

64

استافیلوکوکوس اورئوس نشان داد  ۰/نمونه به سه
آنتیبیوتیک و یا بیشتر مقاومت دارویی داشتند .با توجه به
جدول  CLSIنتایج آزمون آنتیبیوگرام در جدول  2آمده است.
باالترین مقامت آنتیبیوتیکی به پنیسیلین و کمترین مقامت
دارویی به جنتامایسین دیده شد و باالترین حساسیت دارویی
به جنتامایسین و کمترین حساسیت دارویی به استرپتومایسین
بهدست آمد .یک نمونه کواگوالز مثبت حساس به تمام
آنتیبیوتیکها دیده شد .حداکثر مقاومت به پنج آنتیبیوتیک و
حداقل به دو آنتیبیوتیک (آمپیسیلین و پنیسیلین) دیده شد.
 ۰/نمونه به سه آنتیبیوتیک و بیشتر مقامت نشان دادند که
در تمام آنها مقاومت به آمپیسیلین و پنیسیلین دیده شد.
بعد از جنتامایسین کمترین مقاومت دارویی نسبتبه
وانکومایسین مشاهده شد.

واکنش  -PCRپس از تکثیر سه ژن مذکور با واکنش PCR

جدول  -۷پروفایل ژنوتایپیک سویههای استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده
از زنان نابارور
پروفایل ژنوتایپیک

تعداد سویهها

Sei

)%۳۰۹۰( 0

Seg

)%۰۱۹2 (۳

Tsst

)%۳۷۹۲( 2

seg+sei

)%۰۱۹2( ۳

seg+sei+Tsst

)%2۹۲( ۰

هیچ ژنی جدا نشده است

)%۳۷۹۲( 2

تعداد کل نمونه های مقاوم (دارا و فاقد حضور ژن

)%۰۱۱( ۰/

ها)

*مطابق جدول باال  ۰۰سویه ( 2۶۹/درصد) حداقل دارای یکی از ژنهای
 sei، segو  Tsst-1هستند .فقط یک سویه هر سه ژن را دارد.
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 -8آنالیز آماری -تجزیه و تحلیل آماری نتایج با استفاده از

جدول-2حساسیت و مقاومت استافیلوکوکوس اورئوسهای جدا شده از

۰

۲

۳

0

2

۷

۶

2

نمونه مثبت
ژن
Seg

کنترل مثبت

کنترل منفی

400bp

Tsst
350bp

مارکر مولکولی ۳2۱ bp
bp

شکل  -۰نتایج حاصل از تکثیر ژن  segقطعهایی بهطول  .0۱۱ bpاز سمت
راست به چپ بهترتیب خانه  :۰مارکر مولکولی  ،۳2۱ bpخانه  :۳کنترل
منفی ،خانه  :2کنترل مثبت ،خانه  :۶نمونه دارای ژن  segبا طول .0۱۱ bp

-5نتایج آنالیز فاکتورهای اسپرم -نتایج حاصل از آنالیز

کنترل منفی
کنترل مثبت

شکل-۲نتایج حاصل از تکثیر ژن  Tsst-1قطعهایی بهطول  .۲2۱ bpاز
سمت راست به چپ بهترتیب خانه  :۰مارکر مولکولی  ،۳2۱ bpخانه :۳
نمونه کنترل مثبت ،خانه  :۲نمونه کنترل منفی ،خانههای  0تا  :2نمونههای
دارای ژن  Tsst-1با طول .۲2۱ bp

نمونههای
مثبت ژن
Sei
250bp

مارکر مولکولی ۳2۱ bp

شکل  -۳نتایج حاصل از تکثیر ژن  seiقطعهایی بهطول  .۳2۱ bpاز سمت
راست به چپ بهترتیب خانه  :۰مارکر مولکولی  ،۳2۱ bpخانه  :۳کنترل
منفی ،خانه  :۲کنترل مثبت ،خانه  2و  ۷و  :۶نمونه دارای ژن  seiبا طول
.۳2۱ bp

اسپرم و نمونههای کشت باکتریال که شامل سنجش تحرک،
قابلیت حیات و اگلوتیناسیون است در جدول  ۶آورده شده
است .آنالیز آماری نشان داد در هیچ کدام از متغیرهای
فاکتورهای اسپرم سالم و اسپرم کشت داده شده در کشت
باکتری همبستگی معنیدار آماری مشاهده نشد و در تمام
موارد  p> 0.05بود .میزان آگلوتیناسیون فقط در نمونه مثبت
برای هر سه ژن با شدت  2۱درصد در اسپرمهای متحرک
مشاهده شد.
جدول  -۶میانگین آنالیز اسپرم سالم شسته شده پس از  ۳ساعت انکوباسیون در
کشت  02ساعته باکتری
نمونه اسپرم

حرکت پیشرونده
(درصد)

حرکت درجا (درصد)

بدون حرکت
(درصد)

قابلیت حیات

اسپرم BHI +

02۹/۲±۰/۹20

۰۰۹۱۲±۳۹2۶

0۲۹2/±۰۷۹۳۰

۷۶۹۲0±۰۰۹20

منفی

اسپرم +باکتری
استافیلوکوکوس
کواگوالز منفی

0۲۹۶±۰۱۹۲

۰۰۹2/±۲۹۲۳

2۱۹۱2±۰2۹۷

۷۱±۰۱۹۶۶

منفی

اسپرم  +باکتری
استافیلوکوکوس
اورئوس منفی برای
ژن های
SEG/SEI/TSST1
اسپرم  +باکتری
استافیلوکوکوس
اورئوس مثبت SEI

0۳۹۷۷±۰۰۹۳۰

۰۳۹۷۶±۳۹/

0۶۹۷2±۰۱۹2۶

۷۰۹/۳±۰۳۹02

منفی

02۹۷2±۰۷۹2۶

۰۳۹۱2±۰۹2

0/۹00±۰۳۹20

22۹۶۷±/۹0۲

منفی

اگلوتیناسیون

۰

۳

۲

0

2

۷

۶

مارکر مولکولی ۳2۱ bp
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کنترل منفی

نمونه های دارای ژن
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۰

۳

۲

0

2

۷

۶

65

0۲۹2۷±۰۷۹0۲

۰۲۹2۶±۳۹۱/

0/۹2۶±۰۲۹۷2

۷۱۹2۶±۰۱۹/2

منفی

02۹2۰±۰۷۹۲0

۰۳۹0۲±۰۹/

00۹20±۰۱۹/2

2/۹۷2±0۲

مثبت

بحث
واژینوز باکتریایی نوعی تغییر در فلور باکتریایی طبیعی واژن
است که به از بین رفتن الکتوباسیلهای مولد پراکسید
هیدروژن و رشد بیش از حد باکتریها با غلبه بیهوازیها
میانجامد که میتواند دلیلی بر ناباروری زنان باشد ( .)۷در
بررسی عوامل ناباروری زوجین فاکتورهایی که سبب میگردد
شانس لقاح کم شود تعداد کم اسپرم ،عدم بلوغ اسپرم ،شکل
غیرطبیعی اسپرم ،عدم توانایی حرکت مناسب اسپرم است.
بعضی از مکانیسمهای پاتوفیزیولوژیک در مردان نابارور با
عفونت نمونه اسپرم (باکتریواسپرمی) ارتباط دارد .در بیشتر
موارد ،این عفونتها باعث اختالل در پارامترها (مانند تعداد،
تحرک ،قابلیت حیات و مورفولوژی) و عملکرد اسپرم ،همچنین
ایجاد التهاب اپیدیدیم و پروستات میشود که در نتیجه قدرت
باروری را کاهش میدهد .عفونتهای باکتریال در زنان باعث
بههم چسیبدن اسپرم (اگلوتیناسیون) میشوند ،که این امر
میتواند باعث بیتحرکی اسپرمها گردد و میزان بیتحرکی به
تجمع باکتریها در نمونه اسپرم بستگی دارد که تمامی این
موارد می تواند در ناباروری زوجین مطرح باشند (.)۰۳ ، 0
حضور باکتریهایی همچون استافیلوکوکوس اورئوس،
مایکوپالسما هومینیس ،کالمیدیا تراکوماتیس و اشریشیاکلی در
ازمایشگاه مانع عملکرد اسپرم میشود و میتوانند در عفونت-
های مایع سمن نیز دخالت داشته باشند ( .)2براساس
تحقیقات انجام شده ،حضور باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
بهعنوان باکتری غالب در  %۲2۹۶از سواپهای واژینال خانمها و
 %۶2از کشت میکروبی مایع سمن آقایان در نمونههای حاصل
از زوج های نابارور گزارش شده است ( .)۳۲بنابراین تستهای
آزمایشگاهی در زوجین نابارور که بتواند عالئم عفونت را
مشخص نماید ،میتواند از هر دو جنبه (ناباروری زنان و
ناباروری مردان) در تشخیص علل ناباروری زوجین مؤثر باشند.
بنابراین تحقیق حاضر به بررسی ارتباط عفونت واژینوزیز در
زنان نابارور و تأثیر آن بر روی پارامترهای حیاتی اسپرم نرمال

از نتایج تحقیقات انجام گرفته در خصوص واژینوزیز باکتریال و
مقایسه آنها با مطالعه حاضر می توان به موارد زیر اشاره نمود.
 Ranjitو همکارانش در تحقیقی که بر روی عوامل ایجاد
کننده واژینوزیس و تأثیر ان بر ناباروری زنان انجام دادند
مشخص نمودند عوامل اصلی در ایجاد وازینیت باکتریهای

سودوموناس ،اشریشیاکلی ،اسینتوباکتر ،پروتئوس ،کلبسیال،
نایسریا گونورواه ،انتروباکتر ،سیتروباکتر ،استافیلوکوکوس
اورئوس و استافیلوکوکوسهای کواگوالز منفی و
استرپتوکوکوس اگاالکتیا در ایجاد عفونت واژینیت باکتریایی
بهطور معنیداری دخالت دارند و میتوانند در صورت عدم
درمان منجر به سقط جنین ،تولد نوزاد مرده و ناباروری در
زنان شوند ( .)۳۷در مطالعهایی که  Prabhaو همکارانش روی
نمونههای واژینال زنان نابارور بدون علت بالینی انجام دادند
مشخص شده است استافیلوکوکوس اورئوس شایعترین میکرو
ارگانیسم بوده و اشرشیاکلی ،سودوموناس ،استرپتوکوکوس،
میکروکوکوس و باسیلوس در رتبههای بعدی قرار دارد (.)۳2
 ۷۲درصد سویهها پس از  02ساعت کشت حرکت اسپرم را
کاهش میدهند ٪۰2 .سویهها قادر به اگلوتیناسیون اسپرم
بودند .اگرچه  Prabhaو همکارانش بر روی تمام ایزولههای جدا
شده از ناحیه سرویکس کار کردند و نتایج مختص به
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اسپرم  +باکتری
استافیلوکوکوس
اورئوس مثبت
TSST1
اسپرم  +باکتری
استافیلوکوکوس
اورئوس مثبت
SEG/SEI
اسپرم  +باکتری
مثبت
استافیلوکوکوس
اورئوس مثبت
SEG/SEI/TSST1

0۶۹2۲±۰2۹۳۰

۰۰۹/۱±۳۹2

02۹۲۲±۰۰۹۱2

۷۱۹0۳±2۹۱2

منفی

پرداخته است .در این مطالعه ،از بین  ۰۱۱نمونه سواب واژن
جمعآوری شده از زنان نابارور بدون علت بالینی که بهنظر
میرسد بر اساس عالئم کلینیکی دارای واژینوز باکتریال
هستند /2 ،نمونه ( )٪/2دارای کشت مثبت باکتریال در روی
محیط مانیتول سالت آگار بودند 2۳ .نمونه ( )٪2۳نمونهها با
کمک تستهای تشخیصی و بیوشیمیایی استافیلوکوکوس
اورئوس تشخیص داده شدند .پس از انجام آنتیبیوگرام۰/ ،
نمونه ( )٪۲۷۹2حداقل به  ۲دارو مقامت آنتیبیوتیکی نشان
دادند .پس از انجام واکنش  PCRبرای بررسی حضور ژنهای
سوپر آنتیژنی در سویههای مقاوم ،از  ۰/نمونه دارای مقامت
آنتیبیوتیکی۰۰ ،نمونه ( )%2۶۹/حداقل یکی از ژنهای
انترتوکسین  sei/segو یا  Tsst1را دارا بودند .پس از مجاورت
این  ۰۰نمونه با نمونه اسپرم نرمال و بررسی تغییرهای
فاکتورهای حرکت ،قابلیت حیات و اگلوتیناسیون اسپرم ،تنها
یک نمونه که واجد هر سه ژن  Tsst1+sei+segبود قدرت
اگلوتیناسیون  %2۱اسپرم سالم را داشت و در بقیه نمونهها
اگرچه میزان حرکت و قدرت حیات کاهش پیدا کرده بود ولی
در مقایسه با گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نشد.

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

 Mc lauchlinو همکاران نشان دادند که در بین سوپر آنتی-
ژنها ،ژنهای  sea, seg, sehو  seiدارای فراوانی بیشتری
بوده و اغلب در ایزولههایی که منشأ مسمومیت غذایی دارند با
هم جدا میشوند ( .)۰/بر اساس یافتههای تحقیق انجام گرفته
در سویههای جدا شده از ناحیه سرویکس ژن  Tsst-1باالترین
شیوع را داشته ( )٪۳۷۹۲و ژن  segتنها در دو ایزوله مشاهده
شد و کمترین فراوانی را داشت .به نظر میرسد منشأ جداسازی
سویه (واژن و مواد غذایی) بر روی حضور ژنها تأثیر دارد ،لذا
نمیتوان این دو فراوانی را با هم مقایسه نمود Jarraud .و
همکارانش گزارش کردند از  ۰۳سویه استافیلوکوکوس اورئوس
که از بیماران با سندرم شوک توکسیک جمعآوری شدهاند فقط
ژنهای  seiو  segجداسازی شدهاند .آنها همچنین توزیع
ژنهای  seiو  segدر  ۳۲۱نمونه جدا شده از منابع بالینی
مختلف را مورد بررسی قرار دادند ،نتایج آنان نشان داد این
ژنها اغلب از ناقلین مثبت بینی و بیماران مبتال به مسمومیت

Downloaded from ncmbjpiau.ir at 1:49 +0430 on Thursday June 17th 2021

استافیلوکوکوس اورئوس نبود ،ولی از آنجائیکه  2۳درصد
سویههای جداشده آنها استافیلوکوکوس اورئوس بودند (،)۳2
با مطالعه حاضر همخوانی داشت و از نظر کاهش حرکت اسپرم
و اگلوتیناسیون اسپرم در راستای این تحقیقات انجام شد .در
مطالعهای که قیاسی و همکارانش در سال  ۳۱۰0در شهر قم
روی نمونههای واژن زنان نابارور انجام دادند ،نتیجه گرفتند که
شیوع واژینوز باکتریال  ۶۱۹۲0درصد است .آنها همچنین
گزارش دادند شیوع باکتریهای گرم مثبت بهطور قابل
مالحظهای باالتر از باکتریهای گرم منفی بودهاند .بهطوریکه
استافیلوکوکوس اورئوس باالترین شیوع را در بین باکتریهای
پاتوژن گرم مثبت واژینال داشته ( 2۶۹۲۲درصد) و اشریشیاکلی
در خانواده باکتریهای پاتوژن گرم منفی  ۳2۹۲۲درصد را
تشکیل داده است .همچنین استافیلوکوکوس اورئوس حداکثر
حساسیت را به پنیسیلین و جنتامایسین نشان داده است و
هیچ سویه جدا شدهای مقاومت به پنیسیلین را کسب نکرده
است ( .)۶در تحقیقات رمضانی و همکاران که بر روی ۰۰۱۱
زن از مناطق جغرافیایی مختلف ایران انتخاب شده بودند،
شیوع واژینوز باکتریال در جامعه برابر  ۰۲۹۶درصد بوده است
( .)۷مطالعه حاضر با یافتههای رمضانی و همکاران در استفاده
از عالیم بالینی در تشخیص اولیه واژینوز همخوانی دارد .هم-
چنین مطالعهای که در سال  ۰۲2۱در اردبیل انجام گرفته،
نشان داد که طبق معاینات بالینی شیوع واژینوز باکتریال ۰۲۹0
درصد بوده است (.)۰۷

جدا میشوند ( .)۰۱در ایران بهعلت عدم استفاده از تامپون
موارد سندرم شوک توکسیک بسیار ناچیز است ،با این وجود
همراهی ژن  Tsst1+sei+segدر یکی از ایزولهها دیده شده
است که میتواند زنگ خطری برای در نظر گرفتن احتمال
شوک سپتیک باشد Omoe .و همکاران نشان دادند ۶۶۹0
درصد سویههای استافیلوکوکوس اورئوس حداقل برای یک ژن
 seمثبت هستند .ژنهای  seiو  segاغلب در سویهها بهصورت
همزمان وجود داشته و بیشتر سویههایی که  segو در حدود
 ۷۱درصد سویههایی که  seiرا دارند سطوح قابل اندازهگیری از
 segو  seiرا با روش االیزا نمیتوان جدا کرد .این در حالی-
استکه  RT-PCRنشاندهنده  mRNAژنهای  seiو  segدر
این سویهها است ( .)۳۳در تحقیق انجام گرفته شده نیز ٪۲۰۹۷
نمونهها برای ژنهای  seمثبت بودند و همراهی دو ژن  seiو
 segدر  ۰۱۹2درصد نمونهها مشاهده شد .در مطالعهای که
 Banksو همکارانش روی نمونههای بالینی مختلف انجام
دادند ،نتیجه گرفتند که انتروتوکسینهای  segو  seiبهطور
انحصاری از سویههای ژنیتال جدا میشوند .سطح
آنتیبادیهای سرم این دو ژن در زنان سالم باالتر از مردان
سالم است و بهنظر میرسد ،میزان تیتر آنتیبادی  IGgفاکتور
مستقلی از حضور  sei/segدر زنان دارای واژینوز باکتریال با
استافیلوکوکوس اورئوس است .به نظر میرسد حضور ژنهای
 sei/segبهعنوان فاکتوری برای سازش باکتری با موکوس
ژنیتال است ( .)۳در تحقیق انجام گرفته تنها در  ۰۱۹2درصد
نمونهها همراهی دو ژن دیده شده است که نشان دهنده عدم
سازگار شدن بقیه سویهها با محیط واژن است .با مراجعهبه
اطالعات بیماران در سویههای بدون همراهی ژنهای ،sei/seg
مدت زمان عفونت کوتاه (در حدود چند هفته) گزارش شد و
هیچ کدام سابقه عفونت مزمن در گذشته که نیاز به درمان
داشته باشد را نداشتند و بهنظر میرسد این سویهها هنوز با
محیط واژن سازش پیدا نکردهاند.
همچنین در خصوص ارتباط عفونت واژینوزیز در زنان با
ناباروری در زوجین که میتواند با تاثیر عامل عفونت باکتریالی
بر کاهش حرکت و آگلوتیناسیون اسپرم صورت گرفته باشد،
میتوان به مطالعات زیر اشاره نمود.
در تحقیقی که اسماعیل خانی و همکاران روی عفونت با
باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در مردان نابارور انجام دادهاند
مشخص شده است که عفونت باکتریایی بهعنوان عامل با
اهمیتی در ناباروری مردان محسوب میشود و در مطالعه آنان
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اشریشیاکلی ،باسیلوس سوبتی لیس ،مایکوپالسما ،سودوموناس
ائروژینوزا ،کاندیدا آلبیکانس ،میکسوویروس و گونوکوکها در
اگلوتیناسیون اسپرم گزارش شده است ( Ohri .)۰۲و
همکارانش از بین ده نمونه استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از
ناحیه سرویک زنان تنها در یک نمونه توانستند فاکتور اگلوتینه
کننده اسپرم Spermatozoal Agglutinating Factor
) (SAFرا جدا کنند ( .)۳۰بررسی با میکروسکوپ الکترونی

نتیجه گیری

نتایج این تحقیق و سایر مطالعات در این زمینه نشان داد سوپر
آنتیژنهای استافیلوکوکوس اورئوسهای مقاومبه دارو به عنوان
باکتری شایع در واژنیت زنان مطرح است و با تأثیری که بر
دستگاه تناسلی و سلول جنسی بانوان و آقایان دارد میتواند
بهعنوان عاملی برای ناباروری مطرح باشد و لذا میبایست
نسبت به درمان آن توجه بیشتری معطوف گردد.
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حضور باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بهعنوان باکتری غالب
در کشت میکروبی مایع سمن مردان نابارور گزارش شده است
که میتواند بر تخریب روند اسپرماتوژنز و عملکرد اسپرم مؤثر
باشد ( Papava .)2و همکارانش بر روی عفونت با باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس در مردان نابارور و ارتباط آن بر روی
کیفیت و کمیت اسپرم مطالعهایی را انجام دادند .نتایج آنان
مشخص نمود که در  %2۳از نمونههای مردان اولیگو اسپرم و
 %۰2از نمونههای مردان ازواسپرم باکتری استافیلوکوکوس
اورئوس وجود دارد و پس از  ۲تا  0هفته درمان با آنتیبیوتیک
آنالیز نمونههای سمن این بیماران روند بسیار معنیداری را در
بهبود کیفیت و کمیت و مورفولوزی نمونههای اسپرم آنان
مشخص نمود ( Kaur .)۳۲و  Prabhaدر مطالعهایی که روی
عفونت باکتریال دستگاه ادراری -تناسلی مردان انجام داده
بودند گزارش نمودند چنانچه تعداد اشرشیاکلی از  ۰۱2عدد در
مایع سمن تجاوز کند باعث تخریب پارامترهای اسپرم میشود
این نتایج حاکی از آن است که بار میکروبی واژن و مایع سمن
در نتایج فاکتورهای اسپرم تأثیرگذار است و احتمال آن میرود
در عفونتهای سنگین بر باروری فرد نیز اثرگذار باشد (.)۰0
خلیلی و همکارانش مردان نابارور با علت نامشخص را مورد
بررسی قراردادند ،بیشترین شیوع با  ۰۷۹/درصد مربوطبه
استافیلوکوکوس اورئوس و کمترین شیوع مربوطبه سودوموناس
و انتروکوک با  ۰۹2درصد بود .آنالیز پارامترهای حجم ،تعداد،
حرکت ،موفولوژی و قابلیت حیات در نمونه اسپرم مردان آلوده
به عفونت میکروبی و بدون آلودگی اختالف آماری معنیداری
نداشت ( .)۰2با وجودی که مطالعه حاضر در شرایط in vitro
انجام گرفته است ،نتایج آن با مطالعه خلیلی و همکارانش هم-
راستا بود .همچنین تحقیقات نشان داده است مواد مختلفی
میتوانند حرکت اسپرم را متوقف و یا کند کنند .در این میان
میکروارگانیسمها میتوانند حرکت اسپرم را بهطور مستقیم از
طریق اگلوتیناسیون و یا بهصورت غیر مستقیم از طریق
ترشحات خارج سلولی تحت تأثیر قرار داده و حرکت آن را
متوقف کنند .نقش میکرو ارگانیسمهایی مختلفی مانند

حاکی از چسبیدن استافیلوکوکوس اورئوس فقط به ناحیه دم
اسپرم بود .تستهای  ،in vitroدر بررسی اثرهای بازدارندگی
قندهای مختلف نشان داد هیچ اثری روی مهار اگلوتیناسیون
اسپرم ندارند .آنها توانستند پروتئین  SAFرا به کمک
سونیکاسیون باکتری و کروماتوگرافی تعویض یونی جدا کنند.
آنها همچنین پیشنهاد کردند از آنجاییکه پروتئین SAF
میتواند سبب اگلوتیناسیون  ۰۱۱درصد اسپرمهای متحرک
شود ،بهنظر میرسد میتواند فعالیت ضد باروری داشته باشد
( .)۳۰بررسیهای بیشتر نشان داد پروتئین  SAFهیچیک از
خصوصیتهای مربوط به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مانند
کاتاالز ،فسفولیپاز  ،Cنوکلئاز ،پروتئاز و همولیزین را ندارد .در
ادامه سایر تحقیقات نشان داد پروتئین  SAFدر روی اسپرم
رسپتور داشته و باعث اتصال مستقیم باکتری به ناحیه دم
اسپرم میشود ( .)۰0نتایج تحقیقات  Kaurو  Prabhaروی
موشهای بالب سی نشان داد اگر ناحیه ژنیتال موشهای ماده
با سویه استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس که توانایی اگلوتینه
کردن و بیحرکت کردن اسپرم را داشته باشد ،آلوده شوند
میتوانند  ٪۰۱۱در روی باروری موشها در مقایسه با گروه
کنترل اثرگذار باشد ( .)۰۲بر اساس نتایج کسب شده در
تحقیق ما هم بعضی از سویههای استافیلوکوکوس اورئوس می
توانند حرکت اسپرم را کمتر کرده و در بعضی موارد باعث
اگلوتیناسیون آن شود و در این راستا چگونگی ارتباط ژنهای
اندوتوکسین با اگلوتیناسیون اسپرم نیازمند تحقیقات بیشتر
است .همچنین لزوم بررسی روی بیان ژنهای سوپر آنتیژنها
نیز در مطالعات بعدی مشخص است.
بنابراین با توجه به این نکته که گام اصلی در تولید مثل انسان
جابجائی اسپرم از واژن به جایگاه لقاح و برخورد با تخمک
است .اسپرمها در ناحیه سرویکس ذخیره شده و بهطور مداوم
به قسمت فوقانی رحم منتشر میشوند .بنابراین اختالالت
سرویکس و ترشحات آن میتواند بهعنوان یک فاکتور مهم در
ناباروریهای بدون علت بالینی مطرح باشد.

از کلیه مسئوالن و همکاران محترم گروه میکروبیولوژی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال و بهخصوص آزمایشگاه
بیواکستریم که ما را در انجام مراحل این پروژه یاری رساندند
تشکر و قدردانی میگردد.
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