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چکیده

 خانواده مايکوپالسماتاسه باکتري  هاي بدون ديواره سلولي  اند که در ميزبان  هاي مختلف مثل انسان، حيوانات، گياهان و حشرات يافت 
مجراي  فلور طبيعي  اغلب  بوده،  آزاد  زندگي  داراي  که  هايي هستند  باکتري   ساده  ترين  و  ترين  از کوچک   مايکوپالسماها  شوند.  مي  
ادراري– تناسلي مردان و زنان مي  باشند و گونه هاي بالقوه پاتوژنند. عفونت  هاي ناشي از مايکوپالسما و اوره  آپالسماي تناسلي مي  تواند 
به ناباروري و نازايي منتهي شوند. توانايي و قابليت چسبيدن اين ميکروارگانيسم  ها به سلول  هاي پوششي مجراي ادراري - تناسلي، 
اسپرم و اريتروسيت آن ها را قادر به ايجاد عفونت در دستگاه ادراري تناسلي انسان نموده است. اين عفونت  ها اغلب بدون عالمت بوده 
و تاثيرات منفي بر سالمت تناسلي خواهند داشت. تاثير عفونت بر حجم، pH، تحرک، مورفولوژي و تعداد اسپرم در مردان و عبور آن 
 ها از کانال زايمان در زنان از عوامل مرتبط با ناباروري محسوب  شود. امروزه آمارهاي مختلفي از نواحي گوناگون جهان در مورد نقش 
عفونت  ها در ايجاد ناباروري موجود است که از 39 درصد در کشورهاي پيشرفته تا 85 درصد در کشورهاي آفريقايي متغير مي  باشد. 
همچنين ميزان فراواني اوره  آپالسما در زوج  هاي نابارور )42 تا 95 درصد( بيشتر از زوج  هاي بارور )23 الي 25 درصد( گزارش شده است. 
 در صورت عدم تشخيص، پيشگيري و درمان مناسب اين عفونت  ها مي  توانند به طور مستمر باقي مانده و منجر به عواقب خطرناکي مثل 
اهميت  از  باليني،  عالئم  فاقد  نابارور  زنان  و  مردان  در  ها  باکتري   اين  شناسايي  لذا  گردند.  ناباروري  و  لگن  التهابي  هاي  بيماري  
رسد. مي   نظر  به  ضروري  جواني  سنين  در  خصوص  به  نابارور  هاي  زوج   براي  ميکروبي  غربال گري  و  است  برخوردار   بااليي 
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مقدمه

ناباروري از عوامل مهم ايجاد نگراني در زوجين مي  باشد. اين 
مسئله نااميد کننده و ويرانگر بوده که در تکامل شخصيت مردانه 
يا زنانه و تضمين هويت آنان موثر است )68(. ناباروري در مردان 
به معني عدم توانايي در  باردار نمودن زوجه پس از يک سال 
آميزش مي  باشد و در زنان عدم بارداري پس از اين مدت است. 

به عالوه اگر زني نتواند جنين را در رحم خود نگه دارد و آن را 
نابارور به شمار مي آيد. گاهي در زنان واژه  نازايي  سقط نمايد، 
را به جاي ناباروري به کار مي برند که تقريبا 10 الي 15 درصد  
زوجين را در طول سنين باروري مبتال مي  کند )14(. در يک 
بررسي که توسط سازمان بهداشت جهاني انجام گرديده نشان 
مردان  از  زنان و30/7 درصد  از  است که 43 درصد  داده شده 
در دنيا از ناباروري رنج مي  برند. در کشور هاي صنعتي از جمله 
اياالت متحده در طي سال هاي اخير کاهش در باروري رخ داده 
است که علل آن را تغيير نقش زنان در فعاليت  هاي اجتماعي، 
افزايش  فرزند،  داشتن  سن  در  تغيير  ازدواج،  سن  در  تأخير 
سقط  شدن  آزاد  باروري،  از  پيشگيري  هاي  روش   از  استفاده 
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جنين و وضعيت اقتصادي نامطلوب ذکر مي  کنند )29(. ناباروري 
و نازايي فقط به يک عامل وابسته نيست و عوامل بسياري در 
آن دخالت دارند. اين عوامل به 3 دسته کلي تقسيم مي  شوند 
عفوني  عوامل  و  ژنتيکي  عوامل  محيطي،  عوامل  شامل   که 
مراحل  توان  مي  ساده  زبان  61(. به   ،19  ،20 باشد)3،  مي  
بايد  زن  تخمدان هاي  نمود:  عنوان  صورت  بدين  را  باروري 
لوله هاي  از  بتواند  که  کنند  آزاد  سالمي  تخمک   بتوانند 
اسپرم  بتواند  بايد  مرد  شوند،  جا  جابه   رحم  به سوي  بر1  تخم 
خود را در مجراي تناسلي زن تخليه نموده و اين اسپرم ها بايد 
با  بايد  تخمک  و  اسپرم  برسانند،  بر  تخم  لوله هاي  به  را  خود 
آيد،  به وجود  بارور شده )سلول تخم(  تا تخمک  هم درآميزند 
سلول تخم بايد بتواند خود را به ديواره ي رحم پيوند دهد و از 
گونه  هر  يابد.  نمو  جنين  تا  نمايد  تغذيه  موجود  خوني  عروق 
نارسايي در هر کدام از اين مراحل مي تواند باعث ناباروري شود. 
بنابراين، علت ناباروري مي تواند در کارکرد دستگاه تناسلي مرد 
مطالعه   عوامل  اين  از  برخي  که  باشد  نهفته  دو(  هر  )يا  زن  يا 
شده  و برخي هنوز ناشناخته اند. اين عوامل مي توانند خاستگاه 
ژنتيکي، محيطي و يا عفوني داشته باشند )76،20(. عوامل موثر 
بر ناباروري در زنان شامل نارسايي هايي در تخمک گذاري، بسته 
شدن لوله هاي تخم بر در پي رشد نابجاي بافت رحم2، بيماري 
ديواره ي  در  فيزيکي  نارسايي هايي  جراحي،  يا  لگن  التهابي 
رحم، رشد بيش از اندازه ي بافت ديواره  رحم3، شيوه ي زندگي 
نازايي  زمينه ي  که  افرادي  بر  مي توانند  نيز  محيطي  عوامل  و 
باال،  سن  از:  عبارتند  آن ها  از  برخي  که  بگذارند  اثر  دارند،  را 
تنش)استرس(، غذاي نامناسب، بيش وزني يا کم وزني، مصرف 
سيگار، مواد مخدر و الکل برخي داروها، مواد زهرآگين محيطي، 
بيماري هاي مقاربتي، برخي بيماري هاي ژنتيکي، مانند نشانگان 
باشند موثر  نازايي  در  مي تواند  نيز  ايکس شکننده4،   کروموزوم 

گروه   5 به  زنان  باروري،  تاريخچه  براساس   .)61  ،76  ،20 ،3(
ناباروري ثانويه  ناباروري اوليه به تنهايي،  بدون مشکل باروري، 
به  تمايل  عدم  و  ثانويه  همراه  به  اوليه  ناباروري  تنهايي،  به 
داشتن فرزند تقسيم مي شوند )29(. ناباروري اوليه يعني هرگز 
يعني حداقل يک  ثانويه  ناباروري  و  است  نشده  ايجاد  حاملگي 
حاملگي قبلي رخ داده است )29، 19(. ناباروي در مردان مانند 
نازايي در زنان ممکن است از نارسايي هاي فيزيکي )مانند اين 

مشکالت  نسازند(،  کافي  ميزان  به  را  عادي  اسپرم  بيضه ها  که 
هورموني و شيوه ي زندگي و عوامل محيطي ناشي شود برخي از 
باال، تنش)استرس(، قرار گرفتن  عوامل محيطي عبارتند ازسن 
بيضه ها در دماي باال که بر توانايي اسپرم ها در رفتن به سوي 
به طور معمول  نهان بيضگي5 که  مانند  اثر منفي دارد  تخمک 
درون شکم  باالي  دماي  اما  ندارد،  اثري  تناسلي  آلت  نعوظ  بر 
لباس  پوشيدن  مردان  برخي  در  مي رساند.  آسيب  بيضه ها  به 
شود بيضه ها  دماي  افزايش  باعث  است  ممکن  نيز  تنگ   زير 

تعداد  کاهش   سبب  سيگار   ،)49  ،9  ،7  ،30  ،28  ،11  ،4(
که  الکل  و  مخدر  مواد  شود،  مي  آنها  ضعيف  تحرک  و  اسپرم 
سبب کاهش توليد اسپرم سالم توسط مردان مي شود، برخي 
داروها که سبب کاهش تعداد و تحرک اسپرم  ها مي شود )مثل 
رانيتيدين، اريترومايسين و نيتروفورانتوئين()18(، مواد زهرآگين 
محيطي، بيماري هاي مقاربتي، برخي بيماري هاي ژنتيکي، مانند 
 نشانگان کالين فلتر6، تماس با حشره کش  ها، سموم آفت کش، 
مواد  و  سنگين  فلزات  يونيزه،  تشعشعات  آلي،  هاي  حالل  
ضروري  غذاهاي  ناکافي  مصرف  و  سوءتغذيه  سمي،  شيميايي 
واريکوسل  شود،  مي  اسپرم  ها  کار  و  توليد  در  اختالل  سبب 
مي  را  بر  مني  لوله  هاي  دور  که  اضافي  وريدهاي  از  )کالفي 
رساني  آسيب  و  حد  از  بيش  گرمي  سبب  مي تواند  گيرند( 
هاي  کانال  به  وارده  صدمات  شود،  اسپرم  ها  کشتن  و 
تناسلي  دستگاه  هاي  عفونت   علت  به  بيضه  در  اسپرماتيک 
ومايکوپالسماها  کالميدياها  با  عفونت  يا  سوزاک  بيماري   نظير 
)18و19(.   باشند  موثر  مردان   ناباروري  در  مي تواند  نيز   ...  و 
که  کنند  نمي   باور  مردم  از  بسياري  عفوني:  ناباروري  هاي 
برخي از عفونت  ها مي  توانند بر قابليت باروري شخص آسيب 
 برسانند. برخي عفونت  ها هم  در زن و هم در مرد باعث ناباروري 
مختل  را  رحم  داخل  در  رويان  کاشته شدن  برخي  شوند.  مي  
باعث سقط مي شوند. در مردها عفونت در  مي کنند و برخي 
بر  تواند  مي   خاصي  هاي  راه   از  پروستات،  غده  يا  مني   کيسه 
شناگري  توانايي  عفوني  هاي  سلول   کند.  اثر  ها  اسپرم  

1391بررسي مروري.... تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره دوم، شماره هشتم، پاییز 

1-Fallopian tubes
2-Endometrios
3-Uterine fibrosis
4-Klaynf ltrSyndrom
5-Cryptorchidism
6-Fragil X Syndrom
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باعث مسدود  ها   عفونت   بعضي  راکاهش مي  دهند.  ها  اسپرم  
به  منجر  شده  مرد  تناسلي  دستگاه  در  ها  اسپرم   مسير  شدن 
عفونت  ها  اين  انواع  از  شوند)4و1(.  مي   اسپرم  انتقال  توقف 
تماس جنسي  راه  از  که  است  باکتري  يک  که  کالميديا  مانند 
ايجاد  اينکه عالمت خاصي  بدون  و در زن  ها  منتقل مي  شود 
کند باعث ناباروري مي گردد. اين عفونت به عنوان يک بيماري 
مبتال  هاي  خانم   از  کمي  تعداد  و  شود  مي   شناخته  خاموش 
دهند.  مي   بروز  خود  از  چرکي  ترشحات  مثل  عالئمي  آن،  به 
عالمت  که  شوند  مبتال  عفونت  اين  به  توانند  مي   هم  مردان 
مي  بروز  ادرار  دفع  مجراي  در  سوزش  احساس  صورت  به  آن 
 کند. اين عفونت مي  تواند روي قابليت باروري مرد اثرکند. در 
زنان، کالميديا مي  تواند چند ماه نهفته بماند و سپس از طريق 
 گردن رحم وارد رحم و لوله  هاي تخم بر شده و منجر به ايجاد 
درمان  عدم  صورت  در  و  گردد  لگن  التهابي  هاي   بيماري  
مي  تواند باعث انسداد و ضايعه در لوله تخم بر و در نتيجه ايجاد 
نازايي يا حاملگي نابجا شود و در مردان هم مي  تواند باعث التهاب 
بيضه و لوله  هاي اطراف1 آن شود )21(. باکتري  هاي ديگر شامل 
مايکوپالسماها و اوره  پالسماها مي  باشد که از ميان اين گروه، 
مايکوپالسما هومينيس و اوره  پالسما اوره  ليتيکوم ميکروب  هاي 
ادراري-  مجاري  هاي  عفونت   باعث  که  هستند  شايعي  خيلي 
 تناسلي در مرد و زن مي  شوند)76، 60، 47، 38، 36، 49(. اين 
عفونت  ها در مردان باعث کاهش تعداد اسپرم و کاهش قابليت 
حرکت اسپرم  ها شده و درصد اسپرم  هاي غير طبيعي را افزايش 
مي  دهد. همچنين رابط ه اي بين اين عفونت  ها با سقط جنين 

هم وجود دارد )60، 47، 38، 36، 49، 11، 19(.

مايکوپالسماها و نقش آن ها در ناباروري

در  و  هستند  سلولي  ديواره  بدون  هاي  باکتري   مايکوپالسماها 
انسان، حيوانات، گياهان و حشرات  ميزبان  هاي مختلفي مثل 
از  و  دارند  کوچکي  ژنوم  ها  باکتري  اين  مي  شوند.   يافت 
در  توانند  مي   که  هستند  هايي  ميکروارگانيسم   ترين  کوچک  
 .)27  ،26  ،12  ،4  ،25( يابند  رشد  آزمايشگاهي  هاي  محيط  
نداشتن ديواره  به علت  باکتري  ها در ميان پروکاريوت  ها  اين 
سلولي، منحصر به فرد بوده و اين خاصيت در حقيقت مسئول 
بسياري از خواص بيولوژيک آن ها مثل عدم رنگ پذيري با رنگ  

هاي  بيوتيک   آنتي  از  بسياري  به  حساسيت  عدم  گرم،  آميزي 
معمول مثل بتاالکتام  ها مي  باشد. بعضي از آنها بخشي از فلور 
بيماري  هاي  در  نيز  تعدادي  و  نواحي مخاطي هستند  طبيعي 
انسان نقش دارند)76، 60،  تناسلي  ادراري-  دستگاه تنفسي و 
47، 38، 36، 49(. با توجه به گرايش آن ها به مخاط، معموال 
يافت  تناسلي  و  تنفسي  دستگاه  هاي  سلول   خارجي  در سطح 
به  ايمني،  سيستم  تضعيف  مانند  خاص  موارد  در  و  شوند  مي  
گردش خون و بافت  ها حمله ور مي شوند. از 17 گونه جدا شده 
از انسان و در ميان جنس  هاي مايکوپالسما و اوره پالسما، سه 
گونه مهم به نام  هاي مايکوپالسما هومينيس، اوره پالسما اوره 
ليتيکوم و مايکوپالسما جنيتاليوم از دستگاه تناسلي انسان جدا 
شده اند )2(. توانايي چسبيدن به سلول  هاي محل رشد، شرط 
الزم براي بيماري  زايي بسياري از ميکروارگانيسم  هاست که اين 
باکتري ها به بهترين نحو از اين توانايي برخوردارند وتوانايي و 
قابليت چسبندگي اين ميکروارگانسيم  ها به سلول هاي پوششي 
مجراي ادراري - تناسلي، اسپرم و اريتروسيت آن ها را قادر به 
است  نموده  انسان  تناسلي   - ادراري  دستگاه  در  عفونت  ايجاد 
)2(. مايکوپالسما هومينيس يکي از مهم ترين مايکوپالسماهايي 
جدا  انسان  تناسلي  ادراري-   و  تنفسي  دستگاه  از  که   است 
زنان  تناسلي   - ادراري  دستگاه  در  باکتري  اين  مي گردد 
شود  مي   ديده  درصد   13 تا   4 مردان  در  و  درصد   54 تا   21 
دستگاه  در  هومينيس  مايکوپالسما  وجود   .)1  ،26  ،25(
هاي  عفونت   اکثر  در  که  است  شده  سبب  تناسلي    - ادراري 
در  ميکروارگانسيم  ها  اين  باشد.  داشته  دخالت  ناحيه   اين 
باکتريائي  عفونت  هاي  مهبل2،  باکتريائي   عفونت  هاي 
عفونت  جنين،  سقط  و  زايمان  از  بعد  تب  تخم  بر3،  هاي  لوله  
اورتريت5  و  پيلونفريت4  لگن،  التهابي  بيماري  سزارين،  زخم 
از  عبور  طي  هومينيس  مايکوپالسما  اکتساب  دارند.  نقش 
عفونت خون، چشم  مننژيت،  است سبب  ممکن  زايمان  کانال 
 و آبسه  هاي مغزي در نوزادان گردد )25، 4، 5، 26، 24، 1( از 
اول  درجه  در  ناباروري  و  ژنيتال  عفونت  عامل  باکتري  هاي 

، بابک خيرخواه و همکاران تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره دوم، شماره هشتم 

1-Epididumis
2-Bacterial Vaginosis
3-Salpingitis
4-Pyelonephritis
5-Urethritis
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اشاره  پالسماها  اوره  و  مايکوپالسماها  کالميدياها،  به  توان  مي  
استرپتوکوک،  انتروباکتر،  گنوکوک،  گروه،  اين  از  بعد  و  کرد 
انتروکوک، گاردنرال واژيناليس و غيره هستند که 4 مورد آخر 
مايکوپالسما   .)36،49،66،54،40،65( دارند  کمتري  شيوع 
هومينيس از باکتري  هايي است که انتقال جنسي دارد و نقش 
آن در ناباروري انسان از سال ها پيش مورد مطالعه قرار گرفته 
عيوب  از  ناشي  ناباروري  در  آن  نقش  بر  دال  شواهدي   است. 
لوله  اي در زنان و اثرات منفي باروري مردان وجود دارد )25، 
از مهم ترين  5(. عفونت مجراي ادراري - تناسلي مردان يکي 
عوامل ناباروري مردهاست. به طوري که 8 الي 35 درصد موارد 
ناباروري مردان در سراسر جهان مربوط به عفونت  هاي مجراي 
باکتري  ها  اين  از  ناشي  عفونت  هاي  است.  تناسلي   - ادراري 
بر  منفي  تأثيرات  مي تواند  امر  اين  که  بوده  عالمت  بدون  اغلب 
منفي  تأثيرات  شامل  که  باشد  داشته  مردان  تناسلي  سالمت 
حياتي  قابليت  و  تعداد  مورفولوژي،  تحرک،   ،pH حجم،   بر 
هومينيس  مايکوپالسما   .)1  ،11  ،4( باشد  مي    اسپرم  ها 
اسپرم  ها جهت  مياني  بخش  و  دم  سر،  به  اتصال  با  مي  تواند 
شدن  حرکت  بي   سبب  نيازخود  مورد  استروئيدهاي   کسب 
آن ها و حتي نفوذ به داخل اسپرم  ها گردد )1، 4(. اين باکتري 
با توليد O2 وH2O2 موجب آسيب غشاي سلولي شده و با آزاد 
ها  اسپرم   نابودي  و  آمونياک  توليد  باعث  آز،  اوره  آنزيم   کردن 
مي  گردد)30(. در نتيجه اتصال اين باکتري به اسپرم و يا سموم 
اسپرم،  عليه  ايمني  سيستم  تحريک  طريق  از  يا  و  آنزيم  ها  و 
آسيب به تمام نواحي دستگاه ادراري - تناسلي ايجاد شده و در 
نتيجه منجر به آسيب عملکرد اسپرم و تخريب آن و سپس تنگي 
 1STD مجاري سمينال مي گردد )36(. مرداني که سابقه ابتال به
)بيماري هاي انتقالي از راه هاي جنسي( را دارند و يا مبتال به 
يا عفونت  و  يا تحت حاد هستند  اورتريت غيرگنوکوکي مزمن 
بدون عالمت گروه 2CMU را دارند ممکن است دچار ناباروري 
شوند. نکته قابل توجه در اين مردان آن است که عوامل عفوني 
در غدد جنسي آنها تجمع کرده و با اتصال به سر و بخش مياني 
اسپرم  ها قادرند به همسران اين افراد منتقل شده و سپس ايجاد 
عفونت نمايند و نهايتا باعث سقط تکراري و توليد نوزاد نارس 
شوند. به عالوه بايد امکان انتقال عفونت از اين مادران به نوزادان 
داشت.  نظر  در  را  غيره  و  تنفسي  مغزي،  هاي  عفونت   ايجاد  و 

اهميت عفونت  هاي بدون عالمت ژنيتال تا حدي است که حتي 
همسرش  گاه  و  مرد  باروري  قدرت  بر  آزمايشگاهي  شرايط  در 
اثر مي  گذارد به طوري که در استفاده از روش  هاي نوين لقاح 
ها  باکتري   اين  به  اسپرم  بودن  آلوده  در صورت  خارج رحمي، 
ميزان موفقيت لقاح بسيار کاهش يافته، امکان آلودگي جنين و 
يا ناتوانايي اسپرم براي لقاح با تخمک به وجود مي آيد )11(. 
محسوب  ناباروري  علل  ترين  مهم  از  اي  لوله   فاکتور  زنان،   در 
و  درد  ايجاد  بر  عالوه  تخم  بر3  هاي  لوله   عفونت  شود  مي 
يا  و  ناباروري  به  توانند  مي   بيمار،  براي  متعدد  هاي  ناراحتي  
شوند.  منجر  رحمي  خارج  حاملگي  به  بارداري  صورت  در 
اغلب اوقات اين عفونت  ها با مايکوپالسماها و اوره پالسماها و 
کالميديا تراکوماتيس ايجاد مي شوند که باعث درگيري، تخريب 
و ايجاد اختالل در عملکرد لوله هاي تخم بر شده که با هر بار 
 .)8( شود  مي   افزوده  ناباروري  خطر  بر  ها،  عفونت   اين  تکرار 
مايکوپالسما هومينيس با توليد نورآمينيداز از مرحله النه گزيني 
نيز  بالستوسيت ممانعت مي کند و موجب مسموميت تخمک 
موجب سقط  مهبل  ناحيه   pH تغيير  با  اين  بر  عالوه  مي گردد. 
جنين و يا کاهش تعداد و کارايي اسپرم و اختالل خصوصيات 
روش  شود.  مي   اسپرم  نفوذپذيري  و  مهبلي  مايع  فيزيولوژيک 
تقسيم  دو دسته  به  توان  مي   را  مايکوپالسماها  تشخيص   هاي 
کرد: روش  هاي برپايه کشت، روش هاي مولکولي مانند واکنش 
و  گران  سخت،  باکتري  کشت   .)PCR( پليمراز  زنجيرهاي 
بوده  رشد  سخت  باکتري  اين  زيرا  است  همراه  وقت  اتالف  با 
غذايي  مکمل  هاي  و  اختصاصي  کشت  محيط  هاي  به  نياز  و 
طول  روز   5 الي   2 و  دارد  کافي  تجربه  و  مهارت   مخصوص، 
مي  کشد تا نتيجه کشت معلوم گردد که گاهي اين زمان تا 7 
بدليل  نيز  سرولوژيک  تشخيص  انجامد.  مي   به طول  نيز  هفته 
است.  همراه  مشکالتي  با  متقاطع  هاي  واکنش   و   هتروژني 
تشخيص  در  انقالبي   PCR نظير  مولکولي  هاي   روش  
عامل  که  هايي  بيماري   خصوصأ  عفوني  هاي  بيماري  
ايجاد  است  کشت  قابل  غير  يا  و  رشد  سخت  آنها   سببي 
کرده اند. حساسيت زياد و سادگي انجام PCR سبب شده که در 

1391بررسي مروري.... تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره دوم، شماره هشتم، پاییز 

1-Sexually Transmitted Disease

2-Chlamydia Mycoplasma Ureaplasma
3-Salpingitis
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شود  گرفته  بکار  رشد  سخت  مايکوپالسماهاي  تشخيص 
بسيار  سريع،  آسان،  روشي   PCR )25و11و12و26و28(. 
مايکوپالسماهااز  تشخيص  براي  که  است  اختصاصي  و   حساس 
اينکه  با  مي گيرد.  قرار  استفاده  مورد  باليني  نمونه  هاي 
مايکوپالسما هومينيس نسبت به ساير مايکوپالسماهاي انساني  
 آسان تر در شرايط آزمايشگاهي رشد مي يابند ولي در مقايسه با 
شرايط  به  سلولي  ديواره  نداشتن  دليل  به  ديگر  هاي  باکتري  
محيطي نظير pH، دما و ترکيبات موجود در محيط کشت بسيار 
حساس است و به هنگام نمونه برداري و يا انتقال به آزمايشگاه 
در محيط  هاي  و  برود  ازبين  يا  و  باکتري ضعيف  است  ممکن 
کشت قابل بازيابي نباشد. در حالي که در روش PCR براي انجام 
آزمايش نيازي به باکتري زنده نيست بنابراين نتايج  کمتر تحت 
تأثير نمونه برداري و انتقال قرار مي  گيرد. همچنين مي توان در 
عرض چند ساعت چندين نمونه را بطور همزمان مورد آزمايش 

قرار داد و نتايج را منعکس کرد )25، 26، 24(.

ناباروري هاي  خصوص  در  ايران  در  تحقیقاتي  پیشینه 
مايکوپالسمائي

مقايسه  جهت  ياسين  آل  و  نجارپيرايه  توسط  که  تحقيقي  در 
مايکوپالسما  فراواني  بررسي  براي   PCR  و کشت  روش  دو 
انجام شد،  نابارور  زنان  اندوسرويکال  هاي  نمونه   در  هومينيس 
مايکوپالسما هومينيس در 17/3 درصد نمونه  ها با مجموع دو 
روش کشت و  PCR تشخيص داده شد،5/1 درصد نمونه ها با 
هر دوروش مثبت شدند،6/4 درصد فقط با کشت مثبت شد و 
  PCR مثبت گرديد. همچنين حساسيت PCR  16 درصد فقط با
92/5 درصد و کشت 37 درصد تعيين شد )25(. در تحقيقي که 
توسط موسويان و همکاران جهت مقايسه فراواني مايکوپالسما 
به  مبتال  زنان  در  ليتيکوم  اوره  پالسما  اوره  و   هومينيس 
  Multiplex PCR عفونت  هاي اوروژنيتال با استفاده از تکنيک
سازي  جدا  ميزان  گرفت،  انجام  باکتريايي  کشت  هاي  روش   و 
ادراري(مورد  و  )واژينال  نمونه  از 245  هومينيس  مايکوپالسما 
 ،Multiplex PCR روش  با  )17/3درصد(  مورد   46 آزمايش، 
مايکوپالسما هومينيس در 7/1 درصد و اوره پالسما اوره ليتيکوم 
در 8/4 درصد از آن ها تشخيص داده شدند. اين در حالي است 
اين  با روش کشت، ميزان وفور مايکوپالسما هومينيس در  که 

زنان 3/2 درصد بوده ولي اوره پالسما اوره ليتيکوم در هيچکدام 
از آن ها مشاهده نگرديد. عالوه بر اين بين حضور مايکوپالسما 
هومينيس و اوره پالسما اوره ليتيکوم در افراد بيمار داراي سابقه 
سقط جنين و افراد بيمار فاقد سابقه سقط اختالف معني  داري 
مشاهده گرديد )P<0.001) و بر اساس تست مک نمار در مقايسه 
دو روش، نتايج نشان داد که روش Multiplex PCR دقيق تر بوده 
است )24(. در تحقيقي که توسط وطني و همکاران بر بررسي 
واژينوز  به  مبتال  زنان  در  ژنيتال  مايکوپالسماهاي  با  آلودگي 
مبتال  بيمار   174 روي   ،PCR روش  با  منفي  کشت  باکتريايي 
آزمايشگاه  هاي  از  به يکي  باکتريايي مراجعه کننده  واژينوز  به 
نمونه   71 نمونه،   174 از  گرفت  صورت  تهران  طبي  تشخيص 
استفاده  با  پالسما  اوره  يا  و  مايکوپالسما  نظر  از  )40.8درصد( 
نمونه )52/2 درصد(منفي شدند.  از کشت مثبت شده و 103 
روي اين 103 نمونه، PCR انجام شد که با استفاده از تکنيک 
 PCR،89 نمونه )86/4 درصد( منفي و 14 نمونه )13/6درصد( 

پيرايه  نجار  توسط  که  ديگري  تحقيقي  در   .)31( مثبت شدند 
اوره  تشخيص  براي  کشت  با   PCR  مقايسه روي  همکاران  و 
پالسما اوره ليتيکوم در نمونه  هاي تناسلي مردان نابارور انجام 
افراد  گرفت، از 100 نمونه مايع مني، در 12 نمونه مايع مني 
با  ليتيکوم   اوره  پالسما  اوره  سالم،  افراد  نمونه   3 در  و  نابارور 
روش PCR تشخيص داده شد. نتيجه کشت در 5 نمونه بيماران 
نابارور و يک نمونه افراد سالم مثبت بود. همچنين حجم مايع 
با  اسپرم  هاي  سلول   درصد  و  اسپرم  سلول  هاي  تعداد  مني، 
کاهش  دار  معني   به طور  نابارور  مردان  در  مورفولوژي طبيعي 
 ،PCR مثبت  نتيجه  با  نابارور  مردان  در  اين 3مشخصه  داشت. 
  PCR نتيجه  بود که  ناباروري  از مقادير مشابه در مردان  کمتر 
منفي داشتند )28(. در تحقيقي که توسط نجار پيرايه و صميمي 
جهت تشخيص مايکوپالسما هومينيس با  PCR در نمونه  هاي 
اندوسرويکس زنان نابارور انجام شد، از 377 بيمار، 141 نمونه 
)37/4 درصد( مايکوپالسما مثبت تشخيص داده شدند که از اين 
پرايمراختصاصي ژن  با  نمونه )14/85 درصد(  نمونه، 56   141
16S rRNA مايکوپالسما هومينيس نتيجه مثبت نشان دادند. 

همچنين ارتباط معني دار آماري بين مايکوپالسما هومينيس و 
بيماران داراي سرويسيت مشاهده گرديد )26(. در تحقيقي که 
توسط قاضي سعيدي و همکاران روي مقايسه دو روش ماساژ 
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پروستات و نمونه قطرات اوليه ادرار در جداسازي مايکوپالسما 
هومينيس و اوره پالسما اوره ليتيکوم در مجاري ادراري از 75 
بيمار صورت گرفت، 19 مورد )25/3درصد( از نظر آلودگي با اوره 
پالسما و 11 مورد )14/6درصد( از نظر آلودگي با مايکوپالسما 
نمونه  از 75  اورگانيسم  هاي جدا شده  مثبت شدند. همچنين 
قطرات اوليه ادرار شامل 17 مورد )22/6 درصد( اوره پالسما و 9 
مورد )12 درصد( مايکوپالسما بود. با توجه به نتايج، در صورت 
عدم امکان گرفتن نمونه ترشحات مجرا در مردان مي  توان نمونه 
قطرات اوليه ادرار را براي تشخيص ارگانيسم  هاي مايکوپالسما 
و اوره پالسما در بيماران مرد جايگزين نمود )17(. درتحقيقي 
مايکوپالسما  شناسايي  روي  همکاران  و  احمدي  توسط  که 
هومينيس و اوره پالسما اوره ليتيکوم در مايع مني مردان نابارور 
مراجعه کننده به پژوهشگاه رويان توسط  PCR روي 220 نمونه 
و  مايکوپالسما هومينيس  به طور کلي 15/5 درصد  انجام شد 
40/5 درصد اوره پالسما اوره ليتيکوم از نمونه  ها جدا شد. در 
بررسي پارامترهاي مربوط به اسپرم و pH مايع مني در دو گروه 
"فقط اوره پالسما اوره ليتيکوم مثبت" و "هر دو باکتري مثبت" 
نسبت به گروه "هردو باکتري منفي" پايين تر بود که به ترتيب 
قدرت  ميانگين  همچنين  باشد.  مي    )P=)0.000و  )P=0.007(
تحرک اسپرم  ها در گروه "هر دو باکتري مثبت" نسبت به گروه 
)P=0.009( فقط اوره پالسما اوره ليتيکوم مثبت" پايين تر بود"

)1(. در تحقيقي که توسط نياکان و همکاران روي بررسي اوره 
پالسما اوره ليتيکوم نزد مردان نابارور در مقايسه با گروه کنترل 
روي 40 مرد نابارور با مايع مني غير طبيعي انجام شد 40 مرد 
سالم نيز به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. ميانگين سن افراد 
گروه مورد 31/87 سال و گروه شاهد 31/45 سال بودند. ميزان 
جداسازي اوره پالسما اوره ليتيکوم در گروه هاي مورد و شاهد 
به ترتيب 11 نفر )27/5درصد( و 4 نفر)10 درصد( بود. نتايج  
اوره  با  عفونت  به  ابتال  و  ناباروري  بين  معني دار  ارتباط  بيانگر 

(30).)P<0.045( پالسما اوره ليتيکوم بود

بحث 

از آنجايی که  مايکوپالسما هومينيس از عوامل اصلي عفوني در 
ايجاد ناباروري در زنان و مردان محسوب مي شود، لذا تشخيص 
ناباروري آنها  به موقع آن جهت درمان مبتاليان و رفع مشکل 

ضروري به نظر مي رسد. مايکوپالسما هومينيس نسبت به ساير 
رشد  آزمايشگاهي  شرايط  در  آسانتر  انساني   مايکوپالسماهاي 
مي يابد ولي در مقايسه با باکتري  هاي ديگر به دليل نداشتن 
ديواره سلولي به شرايط محيطي مثل pH، دما و ترکيبات موجود 
در محيط کشت بسيار حساس است و امکان دارد در هنگام نمونه 
برداري يا انتقال به آزمايشگاه باکتري ضعيف شده از بين برود 
و در محيط کشت قابل بازيابي نباشد. لذا در خصوص مقايسه 
اين عفونت پژوهش  هاي  باليني  براي تشخيص   PCR و  کشت 
زيادي انجام شد و همه آنها روش PCR را براي تشخيص بهتر 
از کشت دانسته اند  به دليل اينکه در روش هاي مولکولي براي 
نتايج کمتر تحت  و  نيست  زنده  باکتري  به  نياز  آزمايش  انجام 
تأثير نمونه  برداري و شرايط انتقال قرار مي گيرد. از طرف ديگر 
نتايج کشت در شرايط بسيار مطلوب بيش از چندين روز طول 
مي  کشد و به محيط  هاي کشت اختصاصي و پرهزينه نياز دارد 
)25، 11، 12، 26، 24، 31، 28، 1(. مايکوپالسماهاي تناسلي 
بر پارامترهاي اسپرم تأثير گذار بوده و در خصوص نقش آنها در 
ايجاد تغييرات آندرولوژي مايع مني و ايجاد ناباروري در مردان 
ديدگاه  هاي متفاوت و متناقضي وجود دارد. به عنوان مثال نتايج 
مايکوپالسماها  از آن است که حضور  برخي پژوهش  ها حاکي 
تأثيرات  ايجاد  سبب  مي تواند  مني،  مايع  در  پالسماها  اوره  و 
 منفي بر حجم، pH، تحرک، مورفولوژي، تعداد و قابليت حياتي 
اسپرم  ها گردد )5و4(. در حالي که برخي از محققان هيچ گونه 
ايجاد  و  مني  مايع  در  باکتري  ها  اين  حضور  بين  را  ارتباطي 
تغييرات در پارامترهاي اسپرم نيافته  اند )33، 75، 43، 37، 63(. 
در مورد آلودگي مايع مني با مايکوپالسما هومينيس، در برخي 
 از مطالعات تأثيراتي بر روي تعداد، مورفولوژي و قدرت تحرک 
اسپرم  ها گزارش شده است )72، 48(. علت گزارشات متناقض 
در مورد تأثيرات مايکوپالسماهاي تناسلي بر پارامترهاي اسپرم 
بيماران،  انتخاب  نحوه  همچون  عواملي  واسطه  به  تواند  مي  
تعداد نمونه  هاي مورد مطالعه، استفاده از روش  هاي تشخيصي 
ميزان  wها،  جمعيت   جغرافيايي  توزيع  در  تفاوت  متفاوت، 
و  ادراري-تناسلي  مجاري  در  باکتري  کلونيزاسيون  شدت  و 
شيوع  ميزان  مورد  در   .)4( باشد  ژنتيکي  فاکتورهاي  دخالت 
وجود  متفاوتي  آمارهاي  و  گزارشات  تناسلي  مايکوپالسماهاي 
نمونه   در  ليتيکوم  اوره  پالسما  اوره  شيوع  که  طوري  به  دارد 

1391بررسي مروري.... تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره دوم، شماره هشتم، پاییز 
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 42 تا   5 از  مختلف  مقاالت  در  نابارور  مردان  مني  مايع  هاي 
درصد متغير بوده است )41، 33، 75، 55، 68(. اين محدوده 
وسيع مربوط به روش  ها و تست  هاي تشخيصي متفاوتي است 
که جهت بررسي جمعيت  هاي مختلف به کار رفته است )48(. 
به  بيماران مراجعه کننده  از  نفر  بر روي 205  در تحقيقي که 
بيمارستان علوم پزشکي ايران صورت گرفت، 92 بيمار در گروه 
ارگانسيم  هاي  موارد  بيشتر  در  که  داشتند  قرار  سني 29-39 
جدا شده در اين گروه سني مشاهده گرديد. اين مطالعه مشابه 
مطالعه انجام شده در اهواز در سال 1382 مي باشد که نتايج 
 )38( داشتند  قرار  سني  گروه  اين  در  هم  پژوهش  اين  مثبت 
انجام گرفته در آمريکا و  اين مطالعات بر خالف مطالعات  ولي 
يونان و کانادا مي باشد )71، 64، 57( که ميزان کل جداسازي 
اين ارگانيسم  ها با روش کشت باالي 50 درصد بوده است. اين 
آزمايشگاهي،  هاي  روش  در  اختالف  از  ناشي  تواند  مي   تفاوت 
خصوصيات جغرافيايي وفرهنگي اين کشو رها در مقايسه با ايران 
باشد وهمچنين با توجه به اينکه ميزان شيوع اين ارگانيسم  ها 
در افرادي که داراي شرکاي جنسي متعددي مي باشند باالست 
لذا باال بودن ميزان شيوع در کشورهاي توسعه يافته که آزادي 
جنسي وجود دارد دور از انتظار نيست )5(. همچنين در تحقيق 
ديگري ميزان جداسازي مايکوپالسما هومينيس و اوره پالسما 
که  بود  درصد   7/76 و  درصد   31/18 ترتيب  به  ليتيکوم  اوره 
کشور هاي  در  گرفته  صورت  مطالعات  مشابه  تقريبا  نتايج  اين 
هند و ترکيه مي باشد )56، 42( که مي تواند ناشي از نزديکي 
اين  شيوع  ميزان  ولي  باشد)5(.  ايران  با  کشورها  اين   فرهنگ 
ارگانيسم  ها در اين مطالعات بر خالف مطالعات انجام گرفته در 
آمريکا )مايکوپالسما هومينيس برابر 26 درصد و اوره پالسما اوره 
)مايکوپالسما هومينيس  بود  يونان  و  برابر 54 درصد(  ليتيکوم 
درصد(   48 برابر  ليتيکوم  اوره  پالسما  اوره  و  درصد   18 برابر 
الذکر  فوق  داليل  به  تواند  نيزمي  اختالفات  اين  که   )64 ،71(
مايکوپالسما  ارگانيسم  دو  هر  همزمان  جداسازي  ميزان  باشد. 
هومينيس و اوره پالسما اوره ليتيکوم در اين مطالعه 4/36 درصد 
بود که اين نتيجه تقريبا برخالف مطالعه انجام گرفته در ترکيه 
است )24 درصد( که مي تواند به دليل اختالف در نوع نمونه 
به کار رفته باشد )53(. همچنين ميزان شيوع اين ارگانيسم  ها 
در زنان حامله )16/66 درصد اوره پالسما اوره ليتيکوم و عدم 

جداسازي مايکوپالسما هومينيس( به دليل مصرف آنتي بيوتيک 
طبق تجويز پزشک متخصص جهت پيشگيري از آلودگي جنين 
درماني  هاي  کلينيک   به  مداوم  مراجعه  و  ها  ارگانيسم  اين  به 
زنان  هاي  نمونه   از  آمده  دست  به  نتايج   .)5( است  شده  ذکر 
آماري  دار  معني  ارتباط  صميمي  و  پيرايه  نجار  توسط  نابارور 
اين  را نشان مي  دهد.  التهاب گردن رحم1  با  باکتري  اين  بين 
 ،39  ،77( است  گرديده  گزارش  هم  سايرين  توسط  همراهي 
اوروژينتال  مايکوپالسماهاي  ارتباط حضور   .)44 ،52 ،46 ،62
اشاره شده که  و همکاران  تحقيق موسويان  در  و سقط جنين 
 15 تناسلي  عفونت  به  مبتال  افراد  در  حاصل  نتايج  اساس  بر 
نفر و مبتال به عفونت ادراري 10 نفر داراي سابقه سقط جنين 
و  هومينيس  مايکوپالسما  حضور  بين  ميان  اين  در  که  بودند 
اختالف  داراي سابقه سقط،  افراد  ليتيکوم در  اوره  اوره پالسما 
از  برخي  مطالعات   .)24((p<0.001( گرديد  معني داري مشاهده 
 محققين ديگر نيز نشان دهنده ارتباط معني داري بين حضور 
مي  باشد  جنين  سقط  و  مذکور   ميکروارگانيسم  هاي 
)36، 60(. اگر چه چنين ارتباطي در مواردي نيز حاصل نگرديده 
است )34، 69(. ميزان کلونيزاسيون مايکوپالسما هومينيس در 
در  و  درصد  الي 13   4 بين  مردان  در  ادراري-تناسلي  دستگاه 
بيماران  در  و  است  شده  گزارش  درصد   54 الي   21 بين  زنان 
درصد   2-84 بين   2)NGU( گنوکوکي  غير  اورتريت  به   مبتال 
مي باشد )53(. در مطالعه نجارپيرايه و صميمي در سال 2008 
 52/9   PCR بر روي اندوسرويکس زنان نابارور )61( در روش
درصد از نمونه  ها فقط از نظر اوره پالسما اوره ليتيکوم، 27/4 
درصد فقط از نظر مايکوپالسما هومينيس و 19/6 درصد از نظر 
هر دو باکتري مثبت بودند که آمار باالتري را در زنان نسبت به 

مردان در مطالعه احمدي و همکاران نشان مي دهد )1(. 

نتیجه گیری

با توجه به لزوم تشخيص به موقع عفونت  هاي مايکوپالسمايي 
نابارور، بررسي باکتريولوژيک مردان  افراد  جهت درمان آنها در 
و زنان نابارور امري ضروري به نظر می رسد. در صورت ابتالي 
با  طرفين  کامل  و  همزمان  درمان  تناسلی،  عفونت  به  زوجين 

، بابک خيرخواه و همکاران تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره دوم، شماره هشتم 

1-Cervicitis

2-Non Gonococcal Urethritis
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استفاده ازآنتي بيوتيک  هاي مناسب انجام شود. همچنين باتوجه 

به مشکالتي چون زمان طوالني و دقت پايين و ... در روش کشت 
و نيز محدوديت روش  هاي ايمونولوژيک، لزوم تشخيص سريع 
و دقيق آلودگي اسپرم مردان و نمونه  هاي اندوسرويکس زنان با 
استفاده از روش هاي نوين مولکولي مثل  PCR محرز مي  گردد.

لذا آموزش همگاني در زمينه توجه بيشتر به بهداشت جنسي و 
پيشگيري  هاي الزم امري ضروري می باشد.

تشکر و قدردانی

از جناب آقای دکتر تورج رضا مير شکاری و خانم دکتر اشرف 

کريمی نيک خانم سميرا وثوقی سپاس گزاری می  شود.

      

       

  

1391بررسي مروري.... تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره دوم، شماره هشتم، پاییز 

16

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
85

45
8.

13
91

.2
.8

.1
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

cm
bj

pi
au

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285458.1391.2.8.1.0
https://ncmbjpiau.ir/article-1-250-fa.html


منابع
)1( احمدی م، امير مظفری ن، کاظمی ب، صديقی گيالنی م، مسجديان جزی ف. شناسايی مايکوپالسما هومينيس و اوره آپالسما اوره 
آليتيکوم در مايع منی مردان نابارور مراجعه کننده به پژوهشگاه رويان توسط روش PCR در سال 1388. فصلنامه پزشکی ياخته،1389؛ 

سال دوازدهم، شماره سوم: 380-371.
اورتريت غير گنوکوکی مردان. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  آليتيکوم در  اوره  اوره آپالسما  ابراهيمی ع. نقش  )2( اخی م.ت، 

تبريز،1388؛ سال سی و يکم، شماره دوم: 10-7.
)3( اکبری س، وهابی س، کاظمی الف.ه. آگاهی زنان شاغل در بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان نسبت به تأثير 

استعمال دخانيات بر باروری. فصلنامه باروری و ناباروری،1381؛ 59- 64.
)4( اميرمظفری ن، احمدی م، صديقی گيالنی م، کاظمی ب، مسجديان جزی ف. بررسی وجود مايکوپالسما هومينيس و اوره آپالسما 
اوره آليتيکوم در مايع منی مردان نابارور مراجعه کننده به پژوهشکده رويان در سال 1387.مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران،1389؛ 

سال هفدهم، شماره هفتاد و يکم: 25-14.
)5( امير مظفری ن، جدی ف، مسجديان ف، حقيقی ل. بررسی ميزان شيوع مايکوپالسما هومينيس و اوره آپالسما اوره آليتيکوم در 

عفونت های دستگاه تناسلی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران، 1387؛ سال پانزدهم، شماره شصتم و شصت و يکم: 24-19.
)6( جوبفروش زاده الف، کالنتری م، مولوی ح. اثر بخشی درمان شناختی مديريت استرس بر کيفيت زندگی زنان نابارور. 1389؛ 21-14.

)7( جهانيان م، خادم ن، موسوی فر ن، ترابی زاده ع، وحيد رودسری ف، يوسفی ز، جاللی م، شفيقی ف. ارتباط بين تعداد کل اسپرم 
های متحرک طبيعی و ميزان موفقيت تلقيح داخل رحمی. فصلنامه باروری و ناباروری، 1380؛ 53-49.

)8( چمنی ل. عفونت ها و ناباروری لوله ای. فصلنامه باروری و ناباروری،1379؛ شماره دوم: 11-5.
)9( حسنی بافرانی ح، عابدزاده م، فروزان فرد ف، طبسی ز. بررسی اثرات سن،مدت و علت ناباروری و تعداد فوليکول ها بر ميزان موفقيت 

تلقيح داخل رحمی اسپرم. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 1389؛ سال دوازدهم، شماره اول: 59-65.
)10( خليلی م. بررسی عفونت باکتريايی بر روی کيفيت اسپرماتوزوئيد در مردان نابارور، خالصه مقاالت چهارمين کنگره ميکروبشناسی 

دانشگاه شاهد ،دانشکده پزشکی، 49. 1380.
)11( سليمانی رهبر ع، گلشنی م، فياض ف، رفيعی طباطبايی ص، مرادی الف. شناسايی ژنوم مايکوپالسما در اسپرم مردان نابارور به 

روش PCR. مجله ميکروب شناسی پزشکی ايران،1386؛ شماره سيزدهم: 42-32.
)12( شاه حسينی م.ح، حسينی ز، تبرائی ب، اخالقی ف، شکرگذار م.ح، مسلمی الف. تشخيص آلودگی مايکوپالسمايی در کشت سلول 

به روش PCR. مجله ميکروب شناسی پزشکی ايران،1387؛  شماره دوم: 25-15.
)13( صادق مقدم ل، مسلم ع، قرچه م، چمنزاری ح. شيوع ناباروری در زنان شهرستان گناباد. مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی-درمانی گناباد،1387؛  سال سيزدهم، شماره چهارم: 85-82.
)14( صفدريان. اثر فيبروم رحم بر النه گزينی و سقط در سيکل های ART .فصلنامه باروری و ناباروری،1383؛  شماره اول: 169-160.

)15( عباسی موليد ح، قمرانی الف، فاتحی زاده م. آسيب شناسی زندگی زوج های نابارور ايرانی. فصلنامه علمی_پژوهشی،1388؛ شماره 
هفتاد و دوم و هفتاد و سوم: 20-8.

)16( قاضی سعيدی ک، وطنی ش، فاطمی نسب ف، دهقان زاده ن، محمدی م. بررسی ارزش قطرات اوليه ادرار در جداسازی اوره 
آپالسما اوره آليتيکوم و مايکوپالسما هومينيس در مجاری ادراری مردان و زنان مبتال به اورتريت های غير گنوکوکی و اورتريت های 
غير اختصاصی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی_درمانی شهيد صدوقی يزد،1386؛ سال پانزدهم، شماره دوم:  70-64.

)17( قاضی سعيدی ک، فاطمی نسب ف، وطنی ش، عظيمی ی، بخشنده نصرت س، محمدی م. مقايسه دو روش ماساژ پروستات و 
نمونه قطرات اوليه ادرار در جداسازی مايکوپالسما هومينيس و اوره آپالسما اوره آليتيکوم در مجاری ادراری. مجله علوم آزمايشگاهی، 

1387؛ سال دوم، شماره اول: 18-15.
)18( قهرمانی ف، قائم ه. عوامل موثر بر ناباروری مردان-يک مطالعه مورد شاهدی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان،1384؛ 

سال هفتم، شماره دوم: 45-42.
)19( کريمپور ع، نژادمقدم الف.الف، مسلمی زاده ن، موسی نژاد ن، پيوندی س، جهاندار م. فراوانی علل مختلف نازايی در بيماران 
مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری بيمارستان امام ساری 1383-1380. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران،1384؛ سال پانزدهم، 

شماره چهل و نهم: 53-48.
)20( کمالی م، کشفی ف، باغستانی الف.ر، کاشانی ح، توجهی ش، امير چقماقی الف. بررسی اپيدميولوژيک علل ناباروری در بيماران 

مراجعه کننده به پژوهشکده رويان. 1385؛ سال بيست و هشتم، شماره اول: 105-103.
کالميديا  از  ناشی  ای  لوله  عامل  با  نازايی  تشخيص  در   ELISA روش  قدرت  بررسی  ای ک.  حمزه  ن،  اسفندياری  ل،  کچگار   )21(

تراکوماتيس. مجله پژوهشی دانشکده پزشکی،1381؛ سال بيست و ششم، شماره سوم: 203-199.
)22( مظفری نور الف، حريری ع، سيفی م. بررسی آلودگی مايکوپالسمايی دستگاه ادراری_تناسلی آقايان. خالصه مقاالت چهارمين 

، بابک خيرخواه و همکاران تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره دوم، شماره هشتم 

17

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
85

45
8.

13
91

.2
.8

.1
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

cm
bj

pi
au

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285458.1391.2.8.1.0
https://ncmbjpiau.ir/article-1-250-fa.html


کنگره ميکروبشناسی دانشگاه شاهد، دانشکده پزشکی، 57 . 1380.
)23(  موسويان س م، پردلی ح الف. بررسی عفونت های مايکوپالسمايی دستگاه های تنفسی و ادراری_تناسلی در بيماران مراجعه کننده 

به بيمارستان امام خمينی اهواز. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1382؛ شماره چهارم: 192-185.
)24(  موسويان س.م، معتمدی ح، ملکی س، شهبازيان ن. مقايسه فراوانی مايکوپالسما هومينيس و اوره آپالسما اوره آليتيکوم در زنان 
مبتال به عفونت های اوروژينتال با استفاده از تکنيک Multiplex PCR و روش های کشت باکتريايی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

تبريز،1390؛ سال سی و سوم، شماره پنجم:91 -97.
)25( نجار پيرايه ش، آل ياسين الف. مقايسه  PCRبا کشت برای تشخيص مايکوپالسما هومينيس در زنان نابارور. مجله پزشکی کوثر، 

1384؛ سال دهم، شماره سوم: 190-183.
)26( نجار پيرايه ش، صميمی ر.تشخيص مايکوپالسما هومينيس با PCR در نمونه های اندوسرويکس زنان نابارور. 1385؛ شماره شصت 

و ششم: 68-63.
)27( نجار پيرايه ش، صميمی ر، رازقی م. اوره آپالسما اوره آليتيکوم در نمونه سرويکس زنان نابارور.فصلنامه علمی پژوهشی فيض،1385؛ 

سال دهم، شماره دوم: 25-21.
)28( نجار پيرايه ش، ضيغمی ح، فرشچيان م، عطوفی ج. مقايسه PCR با کشت برای تشخيص اوره آپالسما اوره ليتيکوم در نمونه های 

تناسلی مردان نابارور. مجله پژوهشی حکيم،1386؛ سال دهم، شماره سوم:48 -53.
)29( نجومی م، اشرفی م، کوهپايه زاده ج. بررسی شيوع ناباروری زوج ها در غرب تهران در سال 1379. مجله دانشگاه علوم پزشکی 

ايران،1380؛ سال هشتم، شماره بيست و يکم: 640-633.
)30( نياکان م، مرادی ب، راغب ش. بررسی اوره آپالسما اوره آليتيکوم نزد مردان نابارور در مقايسه با گروه کنترل. مجله ميکروب 

شناسی پزشکی ايران،1388؛ سال سوم، شماره اول: 35-31.
)31( وطنی ش، قاضی سعيدی ک، محمدی م، ناجی ع، فاطمی نسب ف، زراعتی ح، محرز م. بررسی آلودگی با مايکوپالسماهای ژنيتال 
در زنان مبتال به واژينوز باکتريايی کشت منفی با روش PCR. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان،1385؛ سال هشتم، شماره اول: 

.50-45

(32) AL-Daghistani HI , Abdel-Dayem M . Clinical Significance of Asymptomatic Urogenital Mycoplasma Hominis 
And Ureaplasma Urealyticum in Relation to Seminal Fluid Parameters Among Infertile Jordanian Males. Middle East 
Fertil Soc J, 2010;  29-34.
(33) Andrade-Rocha FT . Ureaplasma Urealyticum And Mycoplasma Hominis In Men Attending For Routine Semen 
Analysis. Prevalence, Incidence By Age And Clinical Setting, Influence On Sperm Characteristics, Relationship With 
The Leukocyte Count And Clinical Value. Urol Int, 2003; 81-377.
(34) Bayoumi FS , Ibtessam MRH , Hind MG . The Role Of Mycoplasmal Infection And Anticardiolipin Antibodies As 
Autoimmune Parameters In Pregnancy Loss. J Med Sci, 2006; 585-590.
(35)Bayraktar MR , Ozerol IH , Gucluer N , Celik O. Prevalence And Antibiotic Susceptibility Of Mycoplasma 
Hominis And Ureaplasma Urealyticum In Pregnant Women. IJID , 2010;  90-95.
(36) Boivin J , Bunting L , A Collins J , G Nygren K . International Estimates Of Infertility Prevalence And Treatment-
Seeking: Potential Need And Demand For Infertility Medical Care, 2007; 1506-1512.
(37) Bornman MS , Mahmed MF , Boomker D , Schulenburg GW , Reif  S , Crewe-Brown H. Microbial Flora In 
Semen Of Infertile African Men At Garankuwa Hospital. Andrologia, 1990; 21-118.
(38) Bryan L ,Hwang J . Mycoplasma, Ureaplasma, And Adverse Pregnancy Outcomes: A Fresh Look. Infect Dis Obstet 
Gynecol , 2010. 
(39) Chua KB , Ngeow YF , Ng KB , Chye JK , Lim CT . Ureaplasma Urealyticum And Mycoplasma Hominis Isolation 
From Cervical Secretions Of Pregnant Women And NasopHaryngeal Secretion Of Their Babies At Delivery . Singapore 
Med J, 1998; 300-302. 
(40) Corradi G , Molnar G , Panovics J , Lindeis ZF . Significant Bacteriospermia Value And Limits Of Sperm Count In 
Andrology . Orv Hetil, 1992; 2759-2762, 2765-2766.
(41) De Jong Z , Pontonnier F , Plante P , Perie N , Talazac N , Mansat A , et al. Comparison Of The Incidence Of 
Ureaplasma Urealyticum In Infertile Men and In Donors Of Semen . Eur Urol, 1990;13-127.
(42) Dhawan B , Gupta V , Khanna N , Singh M , Chaudhry R . Evaluation Of The Diagnostic Efficacy Of PCR For 
Ureaplasma Urealyticum Infection in Indian Adults With Symptoms Of Genital Discharge .Jpn J Infect Dis,  2006; 57-
58.
(43) Diaz-Garcia FJ , Herrera-Mendoza AP , Giono-Cerezo S , Guerra-Infante FM . Mycoplasma Hominis Attaches To 

1391بررسي مروري.... تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره دوم، شماره هشتم، پاییز 

18

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
85

45
8.

13
91

.2
.8

.1
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

cm
bj

pi
au

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285458.1391.2.8.1.0
https://ncmbjpiau.ir/article-1-250-fa.html


And Locates Intracellularly In Human Spermatozoa. Hum Reprod , 2006; 598-1591.
(44) Domingues D , Tavira LT , Duarte A . Genital Mycoplasmas In Women Attending a Aamily Planning Clinic In 
Guine-Bissau And Their Susceptibility To Antimicrobial Agents. Acta Tropica ,2003; 19-24. 
(45) Doung LQ , Debpuur C , Kahn K .  Prevalence And Detection Of Ureaplasma Urealyticum And Mycoplasma 
Hominis In Endocervical Specimens From Women With Genitourinary Tract Diseases In Iran. International Congress 
On Infectious Diseases Abstracts Poster Presentation.  Doi: 10.1016/j.ijid. 2008.05.445.
(46) Fourmaux S , Bebear C. Urogenital infection Linked To Chlamydia And Mycoplasma. Prog. Urol ,1997; 132-136.
(47) Gdoura R , Kchaou W , Ammar keskes L , Chakronn N , Sellemi A , Znazen A , Rebai T , Hammami A .Assessment 
Of Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma Urealyticum,Ureaplasma Pravum,Mycoplasma Hominis And Mycoplasma 
Genitalium In Semen And First Void Urine Specimens Of Asymptomatic Male Partners Of Infertile Couples . J Androl 
,2008;198-206.
(48) Gdoura R , Kchaou W , Chaari C , Znazen A , Keskes L , Rebai T , et al. Ureaplasma Urealyticum, Ureaplasma 
Parvum, Mycoplasma Hominis And Mycoplasma Genitalium Infections And Semen Quality Of Infertile men. BMC 
Infect Dis , 2007; 7:120.
(49) Hunter JM, Young H , Harris AB . Genitourinary Infection With Ureaplasma Urealyticum In Women Attending a 
Sexually Transmitted Diseases Clinic. . 1981; 4-338.
(50) Jakiel G , Robak CD , Wieczorek P , Bokiniec M . Evaluation Of Some Parameters Of Human Semen With 
Positive Chlamydial Reaction. Ann Univ Mariae Curie Sklodowska , 2004; 644.
(51) Karamastji A , Badami N , Salari MH . Prevalence Study Of Genital Mycoplasma And Chlamydia Trachomatis In 
Women With Abortion. MSc Thesis, Health school, The Univ Med Sci. 1998.
(52) Keane FE , Thomas BJ , Gilroy CB.The Association Of Mycoplasma Hominis, Ureaplasma Urealyticum, And 
Mycoplasma Genitalium With Bacterial Vaginosis: Observation On Heterosexual Women And Their Male Partners . 
Int.J.STD.AIDS , 2000;356-360.
(53) Kilic D , Basar MM , Kaygusuz S , Yilmaz E , Basar H , Batislam E. Prevalence And Treatment Of Chlamydia 
Trachomatis, Ureaplasma Urealyticum, And Mycoplasma Hominis In Patients With Nongonococdal Urethritis. Jpn J 
Infect Dis , 2004; 17-20.
(54) Kjaergaard N , Kristensen B , Hansen ES , Farholt S , Schonheyder HC , Uldbjerg N , Madsen H . Microbiology Of 
Semen Specimens From Males Attending a Fertility Clinic. APMIS. . 1997; 566-570.
(55) Knox  CL , Allan JA , Allan JM , Edirisinghe WR , Stenze DL , Lawrence FL , et al . Ureaplasma Parvum And 
Ureaplasma Urealyticum Are Detected In Semen After Washing Before Assisted Reproductive Technology Procedures. 
Fertil Steril , 2003; 29-921.
(56) Lemcke RM , Csonka GV . Antibodies Against Pleuropneumobia-Like Organisms In Patients With Salpingitis. Br J 
Vener Dis , 1962; 212.
(57) Luki N , Label P , Boucher M , Doray B , Turgeon J , Brousseau R . Comparision Of Polymerase Chin Reaction 
Assay With Cultur For Detection Of Genital Mycoplasma In Perinatal Infections. Eur J Clin Microbial Infect Dis , 
1998; 255-263.
(58) Lu MG , Shi JL , Xu C. Establishment And Application Of The Approach To Detecting Two Biovars Of 
Ureaplasma Urealyticum In Human Semen. Natl J Androl , 2005;78-175.
(59) Mackenzie CR , Nischik N , Kram R , Krauspe R , Jager M , Henrich B . Fatal Outcome Of a Disseminated Dual 
Infection With Drug-Resistant Mycoplasma Hominis And Ureaplasma Parvum Originating From a Septic Arthritis In 
An Immunocompromised Patient . IJID . 2010; 307-309.
(60) Mihai M , Vaneltin N , Anton G , Coralia B , Nora M , Demetra S . High Prevalence Of Flouroquinolones 
Resistance In Ureaplasma And Mycoplasma Strain Isolated From Infertile Women Under Initial Evaluation In North-
East Romania. Romanian Biotechnological Letters ,  (2011; 5858-5862.
(61) Najar peerayeh Sh , Samimi R . Comparision Of Culture With The Polymerase Chain Reaction For Detection Of 
Genital Mycoplasma, Eur J Gen Med ,2008; 107-111.(Persian in text full).
(62) Odendaal HJ , Popov I, Schoeman J, Grore D. (2002). Preterm Labour-Is Mycoplasma Hominis Involved? S. Afr. 
Med. J. 92: 235-237.
(63) Ochsendorf FR , Ozdemir K , Rabennou H , Fenner T , Oremek R , Milbradt R , et al . Chlamydia Trachomatis And 
Male Infertility: Chlamydia- IgA Antibodies In Seminal Plasma are C. Trachomatis Specific And Associated With An 
Inflammatory Response. J Eur Acad Dermatol Venereol ,1999; 52-143.

، بابک خيرخواه و همکاران تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره دوم، شماره هشتم 

19

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
85

45
8.

13
91

.2
.8

.1
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

cm
bj

pi
au

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285458.1391.2.8.1.0
https://ncmbjpiau.ir/article-1-250-fa.html


(64) Petrikkos GL , Hadjisoteriou M , Daikos GL . PCR Versus Cultur In The Detection Of Vaginal Ureaplasma 
Urealyticum And Mycoplasma Hominis. Int J Gynecol Obstet  , 2007; 1-2. 
(65) Purvis K , Christiansen E . Infection In The Male Reproductive Tract, Impact Diagnosis And Treatment In Relation 
To Male Infertility. Int J Androl , 1993; 1-13. 
(66)  Qin KG , Hou YX , Zhang LY , Li MH , Yang SX , Ma Y. A Case Control Study On The Risk Factor Of Male’s 
Infertility. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zha  , 2003;30-32.
(67) Rose BI , Scott B . Sperm Motility, MorpHology, Hyperactivation And IonopHore- Induced Acrosome Reactions 
After Overnight Incubation With Mycoplasma. Fertil Steril , 1994; 46-341.
(68) Rosemond A , Lanotte P , Watt S , Sauget AS , Guerif F , Royere D , et al . Systematic Screening Tests For 
Chlamydia Trachomatis , Mycoplasma Hominis and Ureaplasma Urealyticum In Urogenital Specimens Of Infertile 
Couples. Pathol Biol , 2006; 29-125.
(69) Samimi R .Survey Of Genital Mycoplasma In Women With Abortion Frequency And Infertile In Comparison With 
Control Group. Msc Thesis, Tehran Tarbiat Modarres Univ , 1994.(Persian in text full).
(70) Siam E.M  , Hefzy E.M . The Relationship Between Antisperm Antibodies Prevalence And Genital 
Chlamydia Trachomatis Infection In Women With Unexplained Infertility. Middle East Fertil Soc J. Doi:10.1016/j.
mefs.2011.09.003.
(71)Schlicht MJ , Lovrich SD , Sartin JS , Karpinsky P , Callister SM , Agger WA . High Prevalence Of Genital 
Mycoplasma Among Sexually Active Young Adults With Urethritis Or Cervicitis Symputoms In La Crosse, Wisconsin. 
J Clin Microbial , 2004; 40-4636.
(72) Svenstrup HF , Fedder J , Abraham-Peskir J , Birkelund S , Christiansen G. Mycoplasma Genitalium Attaches To 
Human Spermatozoa. Hum Reprod , 2003;109-2103.
(73) Veznik Z , Pospisil L , Svecova D , Zajicova A , Unzeitig V. Chlamydiae In The Ejaculate: Their Influence On The 
Quality And MorpHology Of Sperm. Acta Obstet Gynecol Scand , 2004;60-656.
(74) Wang Y , Han XD , Hou YY , Chen JX . Ureaplasma Urealyticum Infection Related To Seminal Plasma 
Immunosuppressive Factors, Semen PH And Liquefaction Duration. Arch Androl , 2005; 70-267.
(75) Wang Y , Liang CL , Wu JQ , Xu C , Qin SX , Gao ES . Do Ureaplasma Urealyticum Infections In The Genital 
Tract Semen Quality? Asian J Androl , 2006; 68-562.
(76) Zhang ZH , Zhang HG , Dong Y , Han R-R , Dai R-L , Liu R-Z . Ureaplasma Urealyticum In Male Infertility In 
Jilin Province,North-East China,And Its Relationship With Sperm MorpHology . J Int Med Res , 2011; 33-40.
(77) Zheng X , Olson DA , Tully JG , Watson HL , Cassell HG , Gustafson DR , Svien KA , 
Smith TH . Isolation Of Mycoplasma Hominis From a Brain Abscess. J Clin. Microbial , 1997; 992-994.

1391بررسي مروري.... تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره دوم، شماره هشتم، پاییز 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
85

45
8.

13
91

.2
.8

.1
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

cm
bj

pi
au

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285458.1391.2.8.1.0
https://ncmbjpiau.ir/article-1-250-fa.html
http://www.tcpdf.org

