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Abstract
Background and Objectives: Mycoplasmas hominis is one of the
important causes of bacterial infections of the reproductive system,
which through changes in the volume, pH, motility, morphology, and
sperm count in men, can lead to reduction in the level of fertility or
infertility and sterility. In this research, the frequency of Mycoplasma
hominis, was assessed by PCR method, and biological parameters,
were investigated in the semen samples of infertile men referred to
Qom jihad daneshgahi infertility treatment center.
Methods: In this descriptive-analytic study, a total of 187 semen
samples were collected from infertile men referred to Qom jihad
daneshgahi infertility treatment center from April to September 2016.
Semen analysis was performed according to the guideline of World
Health Organization. After the extraction of genomic DNA, detection
of Mycoplasma hominis, was performed by PCR method using 16S
rRNA specific primers. Data were analyzed using dependent and
independent t-test.
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Results: Among 187 semen samples studied by PCR, 71 samples
(38%), were positive for Mycoplasma hominis. In the assessment of
parameters, there was a significant association between bacterial
infection and C class mean difference (in situ sperm motility(
(p=0.008).
Conclusion: The results of the present study showed that high
percentage of infertile men are infected with Mycoplasma hominis,
which may lead to pelvic inflammatory diseases, urethritis, and
infertility. PCR method is a rapid and efficient technique for detection
of mycoplasma, which can be useful in the control of sexual
transmitted diseases.
Keywords: Mycoplasma hominis; Infertility; Polymerase chain
reaction.
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بررسی فراوانی مایکوپالسما هومینیس و مطالعه شاخصهای بیولوژیک در مایع منی
مردان نابارور مراجعهکننده به مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم ،سال 1395
1

علی عسگری ،1راضیه نظری ،*1سیدمحمدحسین رضویان
1گروه میکروبشناسی ،واحد قم،

چکیده

دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران.

زمینه و هدف :مایکوپالسما هومینیس ،از عوامل مهم عفونتهای باکتریایی دستگاه تناسلی
بوده که با ایجاد تغییرات در حجم ،pH ،تحرک ،شکل و تعداد اسپرم در مردان میتواند باعث
کاهش سطح باروری یا ناباروری و نازایی گردد .در این تحقیق ،فراوانی مایکوپالسما هومینیس به
روش  PCRو شاخصهای بیولوژیک در نمونههای مایع منی مردان نابارور مراجعهکننده به مرکز
درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم بررسی گردید.
روش بررسی :در این مطالعه توصیفی  -تحلیلی 187 ،نمونه مایع منی از مردان نابارور
مراجعهکننده به مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم از فروردینماه تا شهریورماه سال 1395
جمعآوری شد .بررسی اسپرمها طبق دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی انجام گرفت .پس از
استخراج  ،DNAبرای شناسایی مایکوپالسما هومینیس ،از پرایمرهای

اختصاصی ژن 16SrRNA

در روش  PCRاستفاده گردید .دادهها به کمک آزمونهای تیتست وابسته و مستقل تجریه و
تحلیل شدند.
یافتهها :از مجموع  187نمونه مایع منی بررسیشده با استفاده از روش  71 ،PCRنمونه ()%38
*

نویسنده مسئول مکاتبات:

ازنظر مایکوپالسما هومینیس مثبت بود .در بررسی شاخصها ،بین آلودگی باکتریایی و اختالف

راضیه نظری ،گروه میکروبشناسی،

میانگین کالس ( Cحرکت اسپرم درجا) ،رابطه معنیداری وجود داشت (.)p=0/008

واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم،

نتیجهگیری :نتایج تحقیق حاضر نشان داد درصد باالیی از مردان نابارور ،آلوده به مایکوپالسما

ایران؛

هومینیس میباشند که ممکن است منجر به بیماریهای التهابی لگن ،اورتریت و نازایی گردد.

آدرس پست الکترونیکی:
nazari1102002@yahoo.com
تاریخ دریافت96/1/27:
تاریخ پذیرش96/4/25 :
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همچنین روش  PCRدر تشخیص مایکوپالسما ،یک تکنیک کارآمد و سریع بوده که میتواند در
کنترل بیماریهای مقاربتی مفید باشد.
کلید واژهها :مایکوپالسما هومینیس؛ ناباروری؛ واکنش زنجیرهای پلیمراز.

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Asgari A, Nazari R, Razavian SMH. Investigation of frequency of Mycoplasma
hominis and biological parameters in semen sample of men referred to Qom
jihad daneshgahi infertility treatment center in 2016 (Iran).
]Qom Univ Med Sci J 2018;12(4):81-88. [Full Text in Persian
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مقدمه

نمونههای مایع منی مردان نابارور مراجعهکننده به پژوهشکده

مایکوپالسماها ،کوچکترین پروکاریوتهایی هستند که ویژگی

رویان ،با استفاده از روش  PCRمیزان آلودگی را  %15/5اعالم

شاخص آنها ،فقدان دیواره سلولی است ( .)2،1مایکوپالسماهای

کردند ( .)2گرچه عفونت ناشی از مایکوپالسما هومینیس اغلب

تناسلی به فراوانی در مجرای تناسلی و مایع منی هر دو گروه مردان

بیعالمت است ،اما بر سالمت دستگاه تناسلی تأثیر منفی

(افراد با قدرت باروری و افراد فاقد قدرت باروری) یافت میشوند

میگذارد .تحقیق حاضر با هدف بررسی فراوانی مایکوپالسما

( .)4،3مایکوپالسما هومینیس بههمراه کالمیدیا تراکوماتیس ،جزء

هومینیس و شاخصهای بیولوژیک در نمونههای مایع منی مردان

شایعترین عوامل ایجادکننده اورتریت غیرگونوکوکی است

نابارور مراجعهکننده به مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم

( ،)2،1که در بیماریهای التهابی لگن ،واژنوز باکتریایی ،تب پس

انجام شد.

از زایمان و تب پس از سقط نیز نقش دارند ( .)6،5،2مایکوپالسما
هومینیس یکی از مهمترین مایکوپالسماهایی است که از دستگاه
تنفسی و ادراری  -تناسلی جدا میشود .عفونت ناشی از این
باکتری اغلب بیعالمت بوده ،اما تأثیراتی منفی بر سالمت دستگاه
تناسلی مردان مانند تأثیر بر حجم ،pH ،تحرک ،شکل ،تعداد و
قابلیت حیاتی اسپرم میگذارد .این باکتری با اتصال به سر ،دُم و
بخش میانی اسپرمها جهت کسب آستروئیدهای مورد نظر خود
سبب بیحرکتشدن آنها و حتی نفوذ به داخل اسپرم میگردد،
همچنین این باکتری با تولید یونهای سوپراکسید و پراکسید
هیدروژن موجب آسیب غشایی سلولی و با آزادکردن آنزیم
اورهآز باعث تولید آمونیاک و نابودی اسپرمها میشود .در اثر
سموم ،آنزیمها ،یا اتصال باکتری به اسپرم و یا از طریق تحریک
سیستم ایمنی علیه اسپرم ،آسیب به تمام نواحی دستگاه تناسلی
ادراری میتواند وارد شود که در نتیجه منجر به آسیب عملکرد
اسپرم و تخریب آن ،سپس تنگی مجاری سمینال میگردد .این
باکتری با تولید نورآمینیداز ،از مرحله النه گزینی بالستوسیت نیز
ممانعت میکند .عالوه بر این ،با تغییر  pHناحیه مهبل موجب
سقط جنین ،اختالل در خصوصیات فیزیولوژیک مایع مهبلی و
نفوذپذیری اسپرم میشود .از آنجاییکه کشت مایکوپالسما
دشوار بوده و هزینه باالیی نیز دارد؛ بنابراین روش  PCRدر
تشخیص این باکتری بهعنوان روشی حساس ،سریع ،آسان و کامالً
اختصاصی بسیار مورد توجه است ( .)7گلشنی و همکاران در

تهران (سال  )1386با روش  PCRبه بررسی آلودگی مایکوپالسما
هومینیس در نمونههای مایع منی مردان نابارور پرداخته و میزان
آلودگی با مایکوپالسما هومینیس را  %11گزارش کردند (.)8

احمدی و همکاران نیز در بررسی آلودگی مایکوپالسما هومینیس

روش بررسی
در این مطالعه توصیفی  -تحلیلی ،مقطعی ،تعداد  187نمونه مایع
منی مردان نابارور مراجعهکننده به مرکز فوقتخصصی درمانی
ناباروری جهاد دانشگاهی قم ،انتخاب و بررسی شدند .حجم نمونه
با توجه به درصد شیوع متوسط این باکتری ( )2به روش زیر
محاسبه گردید.
n 4pq/d2 (4 0.02 0.08) (0.06)2≈178

در این فرمول:
 :Pفراوانی وجود باکتری ()%20؛
 :qفراوانی عدم وجود باکتری ()%80؛
 :dسطح دقت (دقت مطلوب جهت تعمیم نتایج نمونه به جامعه
میباشد ).که 0/06در نظر گرفته شد.
در ابتدا اطالعات مربوط به بیماران طی یک پرسشنامه به همراه
رضایتنامه آنها گردآوری شد ،سپس نمونههای مایع منی در
ظرفهای مخصوص جمعآوری و برای هر نمونه در مرحله اول،
تست اسپرموگرام (طبق دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی در
سال  )2010انجام گرفت ( .)9در بررسی شاخصهای بیولوژیک
در نمونههای مایع منی جمعآوریشده درآزمایش اسپرموگرام،
شاخصهایی مانند حجم ،تعداد ،pH ،شکل و حرکت اسپرم
سنجیده شد ( .)9بررسی حرکت اسپرم براساس معیار سازمان
بهداشت جهانی ،در چهار کالس ( )d ،c ،b ،aتقسیمبندی شده
است ( .)10اسپرمها در کالس  aحرکت مستقیم روبه جلو؛ در
کالس  bحرکت مستقیم رو به جلو ،نه مستقیم؛ در کالس

c

حرکت درجا و در کالس  dفاقد حرکت و مرده میباشند (.)10
برای ردیابی و شناسایی مایکوپالسما هومینیس از نمونههای مایع
منی جمعآوریشده ،روش  PCRبه کار برده شد.
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برای این منظور ابتدا از مایع منی DNA ،به روش فنل – کلروفرم

جهت شناسایی مایکوپالسما هومینیس ،از توالیهای پرایمر

استخراج شد ( ،)11سپس نمونههای  DNAاستخراجشده در دمای

اختصاصی مربوط به ژن  16 SrRNAاستفاده گردید (جدول

 -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

شماره .)12( )1
جدول شماره  :1توالی پرایمرهای اختصاصی ژ ن16 SrRNA
ژن هدف پرایمر توالی پرایمر (' )5' 3محصول (bp) PCR

334 F: CAATGGCTAATGCCGGATACGC RNA H1 16SrRNA
R: GGTACCGTCAGTCTGCAAT

جهت انجام  DNA ،PCRاستخراجشده از نمونههای مایع منی

 54درجه سانتیگراد به مدت  40ثانیه ،تکثیر در  72درجه

بههمراه پرایمرهای مربوطه در واکنش PCRوارد شدند (جدول

سانتیگراد به مدت  1دقیقه با  37بار تکرار و تکثیر نهایی در 72

شماره  .)2در مرحله بعد از برنامه  PCRشامل :دناتوراسیون اولیه

درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه با یک تکرار انجام گرفت .در

 95درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه با یک تکرار و دناتوراسیون

نهایت ،جهت بررسی نتیجه  ،PCRاز روش الکتروفورز در ژل

در  95درجـه سـانتیگـراد به مـدت  25ثانیه ،اتصـال پـرایمـرهـا در

آگارز  %1/5استفاده گردید.

جدول شماره :2مواد واکنش PCR
Negative control
21.5µl
1µl
1µl
0
1µl
0.25µl

در این تحقیق ،از

DNA

Sample
21.5µl
1µl
1µl
15ng
0
0.25µl

سویه استاندارد مایکوپالسما هومینیس

Material
Buffer PCR
Forward primer
Reverse primer
DNA
H2O
))Taq DNA Polymerase 5Unit/µl

یافتهها

) )ATCC 23114تهیهشده از مؤسسه تحقیقات واکسن و

نتایج ردیابی و شناسایی مایکوپالسما هومینیس در نمونههای منی

سرمسازی رازی ،بهعنوان کنترل مثبت استفاده شد .دادهها با

مردان نابارور نشان داد از  187نمونه مایع منی 71 ،نمونه ( )%38به

استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  ،22آزمون تیتست وابسته و

مایکوپالسما هومینیس آلودهاند که در واکنش  ،PCRباندی در

مستقل تحلیل شدند .سطح معنیداری p<0/05 ،در نظر گرفته شد.

محدوده  334جفت باز ایجاد شده بود (شکل) 116 .نمونه ()%62
نیز فاقد آلودگی با مایکوپالسما هومینیس بودند.

شکل :نتایج الکتروفورزمحصول .PCR
ستون  1،6مارکر ) ،)100bpستون  2سویه استاندارد مایکوپالسما هومینیس ))ATCC 23114؛ ستون  4 ،3نمونه آلوده با مایکوپالسما هومینیس؛ ستون  5کنترل منفی.
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میانگین حجم مایع منی در مردان آلوده با مایکوپالسما هومینیس،

مایکوپالسما هومینیس در عفونتهای باکتریایی مهبل و لولههای

 ،3/5±1/6تعداد اسپرم  79/7±45/6) 106(/mlو میزان درصد

تخمبر ،عفونت زخم سزارین ،پیلونفریت ،همچنین اورتریت نقش

تحرک  50/2±19/6بود.

دارد ( ،)7که درصورت عدم درمان ،به ناباروری و نازایی منتهی

میانگین حجم مایع منی در مردان فاقد آلودگی با مایکوپالسما

میشود (.)15،14

هومینیس ،3/9±1/6 ،تعداد اسپرم  67/5±49/9 ) 106(/mlو

در مطالعات مختلف گزارش شده است برای شناسایی

میزان درصد تحرک  44/8±22/4برآورد شد.

مایکوپالسماهای تناسلی ،روش  PCRدر مقایسه با روش کشت،

و  cدر مردان آلوده با مایکوپالسما

روش تشخیصی کارآمدتری است؛ زیرا مایکوپالسماها به دلیل

هومینیس ،میانگین حرکت اسپرمها در کالس 5/7±1/8 ،a؛

فقدان دیواره سلولی در برابر شرایط محیطی ( ،pHخشکی ،دما)

میانگین حرکت اسپرمها در کالس  24/4±11/9 ،bو میانگین

بسیار حساس هستند .همچنین مایکوپالسماها سخت رشد بوده و

حرکت اسپرمها در کالس  30±8/4 ،cبود .بین آلودگی

نیازمند محیطهای کشت اختصاصی با مکملهای غذایی میباشند؛

باکتریایی و اختالف میانگین مشاهدهشده در حرکت کالس ،c

بنابراین ممکن است در مراحل نمونهبرداری ،انتقال به آزمایشگاه

رابطه معنیداری وجود داشت ( .)p=0/008در مردان فاقد

و کشت دادن ،باکتریها از دست رفته و نتیجه کشت منفی کاذب

آلودگی با مایکوپالسما هومینیس ،میانگین حرکت اسپرمها در

ایجاد کنند .از طرف دیگر ،کشت مایکوپالسما هومینیس در

کالس 8/5±5/9 ،a؛ میانگین حرکت اسپرمها در کالس ،b

شرایط مطلوب به  2-5روز زمان نیاز دارد ،درحالیکه با روش

 25/2±12/6و میانگین حرکت اسپرمها در کالس 26/1±10/7 ،c

 PCRمیتوان در چند ساعت با حساسیت باال ،چندین نمونه را

برآورد شد .فقط درکالس  cاین دو گروه با هم اختالف

مورد بررسی قرار داد و نتایج را منعکس کرد که به دالیل فوق در

معنیداری داشتند (.)p=0/007

تحقیق حاضر ،از روش  PCRبرای شناسایی این باکتری استفاده

میانگین  pHدر مردان آلوده با مایکوپالسما هومینیس7/7±0/06 ،

شد (.)16

و در مردان فاقد آلودگی با مایکوپالسما هومینیس7/7±0/05 ،

در مطالعهای توسط  Gadouraو همکاران در کشور تونس با

بود.

بررسی آلودگی مایکوپالسما هومینیس در مایع منی مردان نابارور

بررسی شکل اسپرمها نشان داد در مردان آلوده با مایکوپالسما

با روش  ،PCRمیزان شیوع مایکوپالسما هومینیس%10/8 ،

هومینیس ،بهطور میانگین درصد شکل طبیعی 4/1±3/6 ،و شکل

گزارش شد ( .)17از آنجاییکه در تحقیق حاضر میزان شیوع

غیرطبیعی  94/7±11/6بوده است .در مردان فاقد آلودگی با

مایکوپالسما هومینیس %38 ،بود؛ لذا مقایسه نتایج با مطالعات فوق

مایکوپالسما هومینیس ،بهطور میانگین درصد شکل طبیعی،

نشان داد میزان آلودگی در شهر قم باالتر از کشور تونس بوده

 4/2±4/3و شکل غیرطبیعی 94/8±9/7 ،به دست آمد.

است .گلشنی و همکاران نیز در تهران در بررسی آلودگی

براساس نتایج کالس

b ،a

مایکوپالسما هومینیس در نمونههای مایع منی مردان نابارور با

بحث

روش  ،PCRمیزان آلودگی را  %11گزارش کردند ( ،)8که در

عفونت مجرای ادراری  -تناسلی مردان ،یکی از مهمترین عوامل

مقایسه با مطالعه حاضر پایینتر بود .در تحقیق دیگری توسط

ناباروری در مردان است ،بهطوریکه  %8-35موارد ناباروری

نیاکان و همکاران در تهران (سال  )1386بر روی نمونههای مایع

مردان در سراسر جهان ناشی از این نوع عفونتها میباشد.

منی  40مرد نابارور ،فراوانی مایکوپالسما هومینیس %17/5 ،اعالم

مایکوپالسماها همراه با کالمیدیا بهعنوان مهمترین عوامل

شد ،اما این یافته بهعلت محدودبودن تعداد افراد مورد بررسی،

بیماریزای فرصتطلب در دستگاه تناسلی شناخته شدهاند که از راه

نمیتواند آمار صحیحی از شیوع این ارگانیسم را دربرداشته باشد

تماس جنسی منتقل و باعث ایجاد بیماری در دستگاه تناسلی

(.)18

میشوند (.)13
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علی عسگری و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

احمدی و همکاران در تهران با بررسی آلودگی مایکوپالسما

مطالعات آزمایشگاهی نشان میدهند گرماگذاری اسپرمها با

هومینیس در نمونههای مایع منی مردان نابارور با استفاده از روش

مایکوپالسماها میتواند با آسیب رساندن به فیزیولوژی اسپرمها،

 ،PCRمیزان آلودگی مایکوپالسما هومینیس را  %15/5گزارش

باعث تأثیرات منفی بر روی قدرت تحرک ،شکل و قابلیت حیاتی

کردند ( .)2از آنجاییکه در تحقیق حاضر ،میزان شیوع

آنها گردد ( .)2براساس یک مطالعه ،گرماگذاری همزمان

مایکوپالسما هومینیس %38 ،بود؛ بنابراین ،مقایسه این یافته با نتایج

مایکوپالسما هومینیس و اسپرمها به مدت یکشبانهروز از نظر

مطالعات فوق نشان داد میزان آلودگی در شهر قم باالتر از تهران

آماری ،اثر واضحی روی حرکت ،شکل و قدرت باروری آنها

بوده است.

دارد ( .)23،4در مطالعه احمدی و همکاران در تهران نشان داده

در مطالعه دیگری که توسط جمالیزاده و همکاران در سیرجان

شد بین آلودگی مایکوپالسما هومینیس در مایع منی ،شاخصهای

انجام گرفت ،در بررسی آلودگی مایکوپالسما هومینیس با روش

 pHو قدرت تحرک اسپرم ،ارتباط معنیداری وجود دارد ( .)2در

 ،PCRمیزان آلودگی مایکوپالسما هومینیس %37/5 ،اعالم شد

تحقیق حاضر با توجه به نتایج آنالیز آماری مشخص گردید بین

( ،)19که این یافته با نتیجه تحقیق حاضر همخوانی داشت .از

آلودگی باکتریایی و اختالف میانگین در کالس ( cحرکت

طرف دیگر ،با مقایسه نتایج محققان در سالهای مختلف میتوان

درجا) ،رابطه معنیداری وجود دارد.

به این نکته اشاره کرد که آلودگی با مایکوپالسما هومینیس در
افراد نابارور در سالهای اخیر بهطور قابلتوجهی افزایش یافته

نتیجهگیری

است .همچنین تأکید میگردد کلونیزه شدن مایکوپالسما

با توجه به نتایج این تحقیق ،درصد نسبتاً باالیی از مردان نابارور در

هومینیس در دستگاه ادراری  -تناسلی و آلودگی با آن ،ارتباط

شهر قم به این باکتری آلودهاند که درصورت عدم تشخیص و

معنیداری با عواملی نظیر شرایط اجتماعی  -اقتصادی پایین ،فقر،

درمان میتواند باعث عفونت دستگاه تناسلی – ادراری و ناباروری

عفونتهای باکتریایی دیگر و تفاوت در توزیع جغرافیایی

گردد .لذا درمان آنتیبیوتیک و تستهای میکروبی برای مردان

جمعیتها دارد (.)20

نابارور ،ضروری بهنظر میرسد.

در مورد تأثیر مایکوپالسماهای تناسلی بر شاخصهای اسپرم و
نقش آنها در ایجاد تغییرات آندرولوژی مایع منی و ایجاد

تشکر و قدردانی

ناباروری در مردان ،دیدگاههای متفاوت و بعضاً متناقضی وجود

بدین وسیله از کارکنان مرکز درمان فوقتخصصی ناباروری جهاد

دارد ()22،21؛ بهعنوان مثال ،برخی گزارشها حاکی از آن است

دانشگاهی قم ،بهویژه جناب آقای مهندس کلهر ،مؤسسه تحقیقات

که حضور مایکوپالسماها در مایع منی میتواند سبب ایجاد

واکسن و سرمسازی رازی که ما را در انجام این پژوهش یاری

تأثیرات منفی بر حجم ،pH ،تحرک ،شکل ،تعداد و قابلیت حیاتی

رساندند ،تشکر و قدرانی مینماییم.

اسپرمها شود ( ،)23درحالیکه برخی از محققان هیچگونه ارتباطی
را بین حضور این باکتریها در مایع منی و ایجاد تغییرات در
شاخصهای اسپرم نیافتهاند (.)2
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علی عسگری و همکاران
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