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چکیده

ناباروری مردان از اثرات مهم و برجسته عفونتهای باکتریایی مجاری ادراری-تناسلی است .عفونت باکتریایی مجاری ادراری-تناسلی مردان سبب اختالل در فرآیند اسپرماتوژنز،
عملکردها ،ساختار اسپرم ( تحرک ،قابلیت بقاء ،واکنش آکروزومی ،اتصال اسپرم به تخمک ،آسیب به  DNAو غشاء اسپرم) و حتی انسداد مجاری تناسلی میشودو ناباروری یا کاهش
سطح باروری را به دنبال دارد .مهمترين باكتريهاي مرتبط با عفونتهای مجاری ادراری-تناسلی مردان شامل كالميديا تراكوماتيس ،نايسريا گونوره و برخي گونههاي تناسلي
مايكوپالسماميباشند.
درمان دیر هنگام و نامناسب عفونتهای باکتریایی مجاری ادراری-تناسلی مردان منجر به کاهش توانایی باروری و در موارد شدید به ناباروری منتهی میشود .از سوی دیگر ،دانستن
نحوه تداخل عفونتهای باکتریایی با فرآیندهای فیزیولوژیک سیستم تولید مثل ،نقش مهمی در درمان مردان نابارور در اثر عفونت باکتریایی مجاری ادراری-تناسلی دارد .بنابراین،
در این مقاله مروری در مورد یافته های آزمایشگاهی و بالینی در رابطه با اثرات عفونت های باکتریایی مجاری ادراری-تناسلی مردان بر توانایی باروری بحث خواهیم نمود.
کلمات کلیدی :ناباروری مردان ،عفونت باکتریایی ،اسپرم ،گونههای واکنشگر اکسیژن.

مقدمه

ناباروری ،يکی از مشکالت مهم در زندگی حدود  25درصد از زوج
ها است و اين در حالی است که تقريبًا علت  60درصد از موارد ناباروری
مربوط به مرد و باقی موارد مربوط به زن يا هر دو است ( .)1از عوامل
عمده مربوط به مردان میتوان به آسیبهای اندام تناسلی ،عفونتهای
مایع منی ،بیضهها ،مجاری تناسلی و غدد تناسلی ضمیمه ،واریکوسل،
انسداد مجاری تناسلی ،بیماریهای اندوکرین و متابولیک اشاره نمود
( .)6-2در این میان ،عفونت های باکتریایی سیستم تناسلی از عوامل
شایع میباشند و طیف وسیعی از باکتریها ،با درجات مختلف ،در
ایجاد ناباروری در مردان نقش دارند.عفونتها ،با مکانیسمهای مختلفی
باعث اختالل در فرآیند باروری می شوند .این مکانیسمها شامل آسیب
به فرآیند اسپرماتوژنز ،اختالل در عملکرد اسپرم و انسداد مجاری
تناسلی هستند (.)5-4
آسیب به اسپرماتوژنز و اختالل در فعالیت (عملکرد) اسپرم
مطالعات نشان دادهاند که فرآیند اسپرماتوژنز در  60درصد بیماران
با التهاب حاد اپی دیدیم به طور موقت مختل می شود و درمان آنتی
بیوتیکی ،پارامترهای مایع منی را به مقادیر نرمال باز میگرداند (.)7 ،4
چنانچه فرآیند عفونت باعث تخریب سد خونی-بیضه ای شود ،منجر به
تشکیل مقـادیر قـابل تـوجهی آنتیبـادی ضد اسپرم میگرددکـه در
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* نويسنده مسئول :حامد فنائی ،گروه فیزیولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان،
Email: fanaeih@yahoo.com
ایران .تلفن09151402123 :

سرم و مایع منی قابل شناساییاند( .)8با این وجود ،تاکنون مشخص
نشده آنتی بادی های سرم بر توانایی باروری بیماران اثر قابل توجهای
دارند یا خیر .این در حالی است که آنتی بادی ضد اسپرم در مایع منی
باعث اختالل در عملکرد اسپرم میشود ( .)12-8بعضی از باکتریها
نیز توسط چسبیدن یا آگلوتیناسیون باعث بی حرکت شدن سلولهای
اسپرم میشوند و این اثر ،وابسته به تراکم باکتریها در مایع منی دارد.
باکتریهای اشریشیاکلی و کالمیدیا تراکوماتیس باعث آگلوتیناسیون
اسپرمها میشوند و از سوی دیگر ،اتصال باکتریها به غشای سلولی
اسپرم منجر به کاهش اتصال اسپرم به تخمک میگردد (.)15-13
اثرات عفونت باکتریایی بر غدد ضمیمه تناسلی
در گذشته ،بیماری سوزاک شایعترین عامل انسداد مجاری
تناسلی در مردان بود که البته امروزه به ندرت مواردی از انسداد در
اثر سوزاک دیده میشود .بعضی از مطالعات نشان دادهاند که عفونت
مجاری تناسلی ،منجر به انسداد نسبی مجاری منی ساز نیز میشود
و حاالت شدید الیگوزواسپرمیا ( )Oligozoospermiaرا ایجاد مینماید
( .)4از سوی دیگر ،انسداد این مجاری باعث اختالل در عملکرد غدد
تناسلی ضمیمه میشود و بدین طریق موجب تغییر در ترکیب و غلظت
مواد تشکیل دهنده منی میگردد .بررسی ترکیب مایع منی نشان
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داده است که عفونت مجاری تناسلی باعث کاهش معنیدار غلظت
گلیسروفسفوکولین ،ال-کارنیتین و اسید سیتریک در مایع منی
میشود (.)17-16 ،4
لکوسیتواسپرمیا
در شرایط فیزیولوژیک ،لکوسیتها در سراسر مجاری تناسلی مردان
حضور دارند و تقریبا در هر نمونه منی یافت میشوند .مطالعات نشان
دادهاند که افزایش تعداد لکوسیتها در مایع منی (لکوسیتواسپرمیا)،
نقش مهمی در ایجاد ناباروری به دنبال عفونتهای سیستم تناسلی در
مردان ایفا میکند (.)18
بر اساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی ،به غلظت بیش از یک
میلیون لکوسیت در هر میلی لیتر مایع منی ،لکوسیتواسپرمیا گفته
میشود( .)19در این میان ،لکوسیتهای پلی مورفونوکلئر  50تا 60
درصد و ماکروفاژها  20تا  30درصد از لکوسیتهای پراکسیداز مثبت مایع
منی را تشکیل میدهند .لکوسیتها یکی از منابع مهم گونههای واکنشگر
اکسیژن در مایع منی به شمار میروند .اینکه این سلولها چگونه وارد
توبولهای سمینفر می شوند ،به خوبی شناخته نشده است ،اما مطالعات
نشان داده اند که به دنبال عفونت ،اتصاالت محکم بین سلولهای سرتولی
از بین رفته و یا مقاومت آنها کم میشود و لکوسیتها به داخل توبولهای
منی ساز هجوم میآورند (.)19-18 ،4
گونههای واکنشگراکسیژن()ROS
آنزیم  NADPHاکسیداز لکوسیتی ،یکی از شناخته شدهترین
اکسیدازها است که نقش مهمی در دفاع در برابر باکتریها بر عهده
دارد .اکنون مشخص شده که اکثر سلولها در غشای پالسمایی خود
حاوی آنزیم  NADPHاکسیداز (خانواده  )NOXمیباشند و سطوح
پائین و کنترل شدهای از ROSرا در زمان انجام فرآیندهای فیزیولوژیک
تولید میکنند .از این رو ،مقادیر اندک  ROSبه طور فیزیولوژیک تولید
میشود و جالب اینکه  ROSها در مقادیر پایین به عنوان پیامآور
ثانویه عمل میکنند و سبب تنظیم آپوپتوز ،فعال کردن فاکتورهای
نسخه برداری و تنظیم بیان ژنهای مربوط به آنزیمهای آنتی اکسیدان
میشوند .در هر صورت ،بایستی مقادیر  ROSدر شرایط فیزیولوژیک
در حد اندک باقی بماند .در بدن ،به طور طبیعی آنتی اکسیدانهایی
وجود دارند که رادیکالهای آزاد را از بین میبرند .سیستمهای دفاعی
آنتی اکسیدانی به دو دسته کلی آنزیمی ( گلوتاتیون پراکسیداز ،سوپر
اکسید دیسموتاز و کاتاالز) و ویتامینی ( ویتامین  ،A، Eو  )Cتقسیم
می شوند (.)20 ،3
علیرغم وجود این سیستمهای آنتیاکسیدانی در اسپرم ،در
شرایط ابتال به عفونت ،تولید  ROSتوسط لکوسیت ها افزایش مییابد
( .)18در این شرایط ،تعادل بین اکسیدانها و آنتی اکسیدانها از
بین رفته و مقدار اکسیدانها بیش از آنتی اکسیدانها میشود و این
حالتی است که «استرس اکسیداتیو» نامیده میشود .در این وضعیت
است که اثرات مضر اکسیدانها ظاهر میگردد .از جمله این اثرات
مضر میتوان به ایجاد مرگ سلولی در سلولهای سالم ،افزایش تولید
سایتوکاینهای التهابی ،شکست ،DNAغیر فعال کردن پروتئینها و
آنزیمها ،اکسید کردن قندها و چربیها به خصوص اسیدهای چرب
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غیراشباع و لیپوپروتئینهای غشاء سلولی اشاره نمود (.)23-20
استرس اکسیداتیو دراسپرم
از آنجاییکه میزان سیتوپالسم اسپرم بالغ اندک است و غلظت
آنتی اکسیدان های از بین برندهی  ROSنیز در اسپرم کم میباشد،
اسپرم بیش از هر سلول دیگری مستعد ایجاد استرس اکسیداتیو بوده
و در ضمن به این علت که غشای اسپرم حاوی مقادیر زیادی اسیدهای
چرب غیراشباع میباشد ،آسیبپذیری آن در برابر استرس اکسیداتیو
زیاد است .از این گذشته به علت شکل خاص اسپرم ،آنزیمهای
آنتیاکسیدان داخل سلولی نمیتوانند غشاء پالسمایی احاطه کنند ه
آکروزوم و دم را حفاظت نمایند .اسپرم بخشی از دفاع آنتیاکسیدانی
خود را مدیون مایع منی است (.)22-20 ،3
مکانیسم حفاظت آنتی اکسیدانی در مایع منی
مایع منی حاوی مواد آنتی اکسیدانی است که اسپرماتوزوآ را در
برابر استرس اکسیداتیو حفاظت میکنند( .)24این آنتی اکسیدانها
کمبود آنزیمهای سیتوپالسمی در اسپرم را جبران میکنند .مایع منی
حاوی گروهی از آنتیاکسیدان آنزیمی نظیر سوپراکسید دیسموتاز،
ن غیر آنزیمی از
کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیدازو تعدادی آنتیاکسیدا 
قبیل تورین ،پیروویت ،یورات ،آسکوربیت و آلفا-توکوفرول میباشد.
مطالعات نشان داده است که مایع منی مردان بارور ظرفیت آنتی
اکسیدانی باالیی نسبت به مایع منی مردان نابارور دارد ( .)3بخش
عمده افزایش بیش از حد  ROSدر منی مردان نابارور ناشی از افزایش
تولید  ROSتوسط لکوسیت ها است و ارتباطی با کاهش ظرفیت آنتی
اکسیدانی مایع منی ندارد (.)3
زمانی که تولید  ROSاز سطوح بحرانی تجاوز کند ،میتواند بر
تمامی استراتژیهای دفاع آنتی اکسیدانی اسپرماتوزوآ و مایع منی
غلبه کند و سبب استرس اکسیداتیو شود .تمامی اجزای سلولی از قبیل
لیپیدها ،پروتئینها ،اسیدهای نوکلئیک و قندها ممکن است تحت
تاثیر رادیکالهای آزاد قرار گیرند (.)20
اختالل در تحرک اسپرم
افزایش تشکیل  ROSبا کاهش تحرک اسپرم مرتبط است.
این احتمال وجود دارد که افزایش تولید  ROSدر نهایت سبب کاهش
فسفوریالسیون پروتئینهای آکسونمال و عدم تحرک اسپرم شود .این
حالت منجر به کاهش سیالیت غشا،که به نوبه خود برای ترکیب
اسپرم -اووسیت الزم است ،نیز میشود ( .)25فرضیه دیگر این است
که  H2O2از عرض غشا به داخل سلول انتشار مییابد و فعالیت برخی
آنزیمها نظیر گلوکز -6-فسفات-دهیدروژناز( )G6PDرا مهار میکند
( .)26 ،22 ،20 ،3این آنزیم میزان انتقال گلوکز از طریق شنت
هگزوز مونوفسفات را کنترل میکند که آن نیز به نوبه خود غلظت
داخل سلولی نیکوتین آمید آدنین دینوکلئوتید فسفات ()NADPH
را کنترل مینماید NADPH .به عنوان منبع الکترون جهت تولید
 ROSتوسط سیستم آنزیمی  NADPH oxidaseمورد استفاده قرار
میگیرد .مهار  G6PDمنجر به کاهش  NADPHو تجمع گلوتاتیون
اکسیده میشود که میتواند دفاع آنتی اکسیدانی اسپرماتوزوآ را کاهش
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و پراکسیداسیون فسفولیپیدهای غشا را افزایش دهد (.)22 ،3
آسیب به  DNAالقاء شده توسط استرس اکسیداتیو :فشرده
بودن  DNAو حضور آنتی اکسیدانها در مایع منی DNA ،اسپرم را
از آسیب اکسیداتیو محافظت مینماید .اما به هر حال ،آسیب به DNA
اسپرمی که در معرض مقادیر زیاد  ROSقرار داشته ،مشاهده شده است.
به عالوه استرس اکسیداتیو سبب افزایش شکستگی در رشتههای DNA
میشود .شواهد محکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قطعه قطعه شدن
( DNAکه به طور شایع در اسپرماتوزوآ افراد نابارور مشاهده میشود) به
دلیل غلظت باالی  ROSایجاد میشود (.)29-27 ،22 ،20
به نظر میرسد که بسیاری از ارگانیسمها به شیوهها و درجات
مختلفی در نقص تولید مثلی مردان نقش دارند .تصور بر این است
که عفونتهای مجرای تناسلی تحتانی در این زمینه دارای اهمیت
اندکی باشند .با این وجود ،این قبیل عفونتها همانند عفونتهایی که
دیگر بخشهای مجرای ادراری-تناسلی را درگیر میکنند ،ممکن است
سبب کلونیزاسیون میکروبی گردند.
باکتریها
مایکوپالسماهای تناسلی :این میکروارگانیسمها به فراوانی در
مجرای تناسلی و منی هر دو گروه مردان (افراد دارای قدرت باروری و
افراد فاقد قدرت باروری) حضور دارند .این موضوع به ویژه در مورد اوره
آپالسما آوره آلیتیکوم و به میزان کمی در مورد مایکوپالسما هومینیس
و مایکوپالسما جنیتالیوم صادق است ( .)30به طور واضح مشخص نشده
است که مایکوپالسما هومینیس و اوره آپالسما آوره آلیتیکوم مسببین
واقعی بیماریهای تناسلی (اورتریت ،پروستاتیت و در موارد نادری
اورکیت) باشند ،اما با آنها مرتبط میباشند ( .)31با این وجود ،نتایج
مطالعات بر روی حیوانات و انسانها نشان میدهد که اوره آپالسماها
عاملین ایجاد کننده اورتریت غیرکالمیدیایی ،غیرگونوکوکی ()NGU
در مردان میباشند ( .)32بر اساس یک مطالعه ،انکوباسیون همزمان
مایکوپالسما هومینیس و اسپرماتوزوآ به مدت یک شبانه روز از نظر
آماری اثر واضحی روی حرکت ،مورفولوژی و قدرت باروری آنها دارد
( .)33عالوه براین اوره آپالسما آوره آلیتیکوم با تولید انواعی از گونههای
واکنشگر اکسیژن ( )ROSحتی در عدم حضور لوکوسیتواسپرمیا،
مرتبط است و مایکوپالسما جنیتالیوم میتواند به اسپرماتوزوآ انسانی
متصل گردد و از این رو میتواند توسط اسپرم متحرک حمل گردد
( .)31این توانایی ارگانیسم ممکن است در فرآیند ایجاد بیماریهای
تناسلی در زنان و ناباروری دارای اهمیت باشد .اورتریت گونوکوکی در
مردان بالغ اغلب به وسیل ه مشاهد ه دیپلوکوکهای گرم منفی در درون
یا بر روی سلول های چند هستهای ( )PMNایمنی در رنگ آمیزی گرم
اسمیر تهیه شده از ترشحات اورترال تشخیص داده میشود (.)34
اوره آپالسما اوره آلیتیکوم :مایکوپالسماها باکتریهای منتقل
شونده از طریق جنسی هستند که به فراوانی در اورترای مردان فعال از
نظر جنسی (که از نظر ابتال به عفونت فاقد عالمت می باشند) کلونیزه
میشوند ( .)17چهار گون ه مختلف مایکوپالسما شناخته شدهاند که
در این میان ،اوره آپالسما اوره آلیتیکوم دارای اهمیت ویژهای می
باشد .این ارگانیسم ممکن است مسئول  25درصد از موارد اورتریت
غیرگونوکوکی یا فاقد عالمت باشد ( .)11مایکوپالسماها دارای  RNAو
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 DNAهستند .آنها به طور واضحی با باکتریهای معمول و ویروسها
متفاوت میباشند و جهت کشت آنها نیاز به محیطهای خاصی میباشد.
مطالعات انجام گرفته بر روی وقوع و شیوع مایکوپالسماها در ایاالت
متحده آمریکا نشان داده است که میزان شیوع آن به طور معنی داری
در جمعیت سیاه پوست ،مردم فقیر و افرادی که از کاندوم استفاده
نمیکنند ،باالتر است)1987( Megory .و همکارانش دریافتند که اوره
آپالسما اوره آلیتیکوم در  40درصد از بیماران نابارور یافت می شود ،در
حالیکه تنها در کشت  28درصد دهندگان اسپرم بارور ،وجود داشت.
کالمیدیا تراکوماتیس :کالمیدیا تراکوماتیس ،یک باکتری گرم
منفی ،فاقد اسپور و درون سلولی اجباری است که کشت آن نیازمند
سلولهای زنده میباشد .بیماری ناشی از کالمیدیا تراکوماتیس،
فراوانترین بیماری باکتریایی منتقل شونده از طریق جنسی در
کشورهای صنعتی میباشد و تخمین زده میشود که ساالنه در ایاالت
متحده آمریکا در حدود  4×106مورد بیماری رخ دهد ( .)35کالمیدیا
تراکوماتیس باکتری است که فرم عفونی آن ،یعنی اجسام ابتدایی
( ،)EBبه سطوح سلولی متصل میگردند ،سپس به وسیل ه اندوسیتوز
بلعیده شده و به صورت درون سلولی تکثیر می یابد و به فرم مشبک
( )RBتبدیل میشود .عفونتهای مجرای تناسلی مردان و زنان اغلب
به صورت فاقد عالمت بروز مییابند .عفونتهای ناشی از کالمیدیا
تراکوماتیس برای مدت طوالنی باقی میمانند .با این وجود ،میزان
شیوع عفونتهای کالمیدیا تراکوماتیس به دلیل تفاوت در جمعیتهای
بیماران مورد مطالعه ،دارای اختالف معنی داری میباشد .کالمیدیا
تراکوماتیس را می توان در  70درصد ازبیماران مبتال به اورتریت حاد
و مزمن شناسایی نمود (.)36کالمیدیا تراکوماتیس دارای انتشار جهانی
است و هر دو جنس را درگیر میکند اما روی خانمها اثر بیشتری
نسبت به مردان دارد .عفونتهای کالمیدیایی در بسیاری از از موارد ب ه
صورت خاموش باقی میمانند .این پاتوژن ،به ویژه زنان جوان و بالغین
فعال از نظر جنسی را درگیر مینماید ( .)37سرووارهای  ،A، B، Baو
 Cمرتبط با تراخم اندمیک هستند ،در حالی که سرووارهایL1، L2،
 L3مرتبط با بیماری لنفوگرانولوما ونروم ( )LGVهستند .سرووارهای
 Dتا  Kعوامل اصلی ایجاد کننده اورتریت غیرگونوکوکی و اپیدیدیمیت
در مردان بوده و ممکن است سندروم رایتر ،پروکتیت و کونژونکتیویت
را هم در مردان و هم در زنان ایجاد کنند و سبب سرویسیت ،اورتریت،
اندومتریت ،سالپنژیت و پری هپاتیت در زنان گردند ( .)38کالمیدیا
تراکوماتیس شایعترین عامل ایجاد کننده اورتریت غیر گونوکوکی بوده
و ممکن است سبب اپیدیدیمیت ،اورکیت ،پروستاتیت و انسداد مجرای
اسپرم گردد و در نتیجه منجر به اختالل باروری مردان گردد .با این
وجود ،بسیاری از مردان آلوده ،به صورت فاقد عالمت باقی می مانند
( .)39به نظر میرسد هنگامی که کالمیدیا تراکوماتیس با اسپرماتوزوآ
انسانی ،به صورت همزمان ،در محیط آزمایشگاه انکوبه میشوند ،سبب
اختالل در حرکت اسپرم شده و در نتیجه مرگ پیش از بلوغ اسپرم
را رقم میزنند که این عمل احتماال ناشی از لیپوپلی ساکارید ()LPS
کالمیدیایی میباشد ( .)40مطالعات انجام شده در شرایط ،In vivo
هیچ گونه ارتباطی را بین وجود آنتی بادی  IgAو  IgGضد کالمیدیا
تراکوماتیس در منی و تغییرات پارامترهای اسپرم نشان نداده است
( .)42-41به نظر نمیرسد که آنتی بادیهای ضدپروتئین  60کیلو
http://journal.fums.ac.ir
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مروری بر نقش عفونتهای باکتریایی درناباروری مردان

دالتونی شوک حرارتی ،کیفیت اسپرم را تحت تاثیر قرار دهند (.)43
شواهد نشان میدهد که عفونت ناشی از کالمیدیا تراکوماتیس با تولید
آنتی بادیهای ضد اسپرمی ( )ASAمرتبط می باشد ،اما اینکه تا
چه میزان باروری را تحت تاثیر قرار میدهند ،مشخص نیست (.)44
انواعی از آنزیم ایمونواسیها و آزمونهای پروب اسید نوکلئیک به
منظور غربالگری افراد دچار عفونت کالمیدیایی مورد استفاده قرار می
گیرند .این روشها متداول ترین روشهایی هستند که جهت شناسایی
آنتی ژنهای کالمیدیایی استفاده میشوند و به کمک آنها می توان
تعداد زیادی از نمونهها را مورد ارزیابی قرار داد .تستهای تکثیر اسید
نوکلئیک برای کالمیدیا شامل واکنش زنجیرهای پلی مراز (،)PCR
واکنش زنجیرهای لیگاز ( )LCRو آزمونهای تکثیری به واسطه نسخه
برداری ،بسیار حساس هستند و از اختصاصیت باالتری برخوردار
میباشند .اگر چه استاندارد طالیی مطلقی برای تستهای کالمیدیا
وجود ندارد ،اما آزمون های تکثیری دارای حساسیت حداقلی 90
درصد ،در مقایسه با حساسیت  60تا  70درصد برای کشت و 60
درصد برای آزمونهای آنتی ژنی میباشند (.)34
آنتی ژن کالمیدیا تراکوماتیس به وسیله کشت سلولی ،االیزا و
روشهای تکثیر ملکولی نظیر واکنش زنجیرهای پلی مراز و واکنش
زنجیرهای لیگاز قابل شناسایی است ( .)45کشت مثبت سلول با
استفاده از سواب های اورترال عفونت کالمیدیا تراکوماتیس ،در 15
درصد از بیماران نابارور فاقد عالمت گزارش شده است ( .)46برخی
از محققین با بهره گیری از پروبهای ،DNAکالمیدیا تراکوماتیس را
در  20درصد از نمونههای منی مشاهده نمودهاند .برای شناسایی آنتی
بادیها در نمونههای بیماران ،بایستی از آزمونهای خاصی بهره گرفت
که به طور اختصاصی آنتی بادی ضد کالمیدیا تراکوماتیس را شناسایی
میکنند .به عبارت دیگر ،واکنش متقاطع آنتی بادیهای تولید شده
علیه استرپتوکوکوس پنومونیه میتواند سبب نتایج مثبت کاذب گردد.
در هنگام استفاده از تستهای اختصاصی کالمیدیا تراکوماتیس 15،تا
 25درصد از بیماران نابارور ،تیترهای آنتی بادی مثبت را نشان دادهاند
در حالیکه در جمعیت بارور نرمال ،در حدود  10درصد دارای تیترهای
مثبت میباشند (.)4
نایسریا گونوره :نایسریا گونوره یا گونوکوک ،یک باکتری گرم
منفی ،غیرمتحرک ،فاقد اسپور ،اکسیداز و کاتاالز مثبت است که در زیر
میکروسکوپ به صورت کوکسی های گرم منفی جفت (دیپلوکوکوک)
با کنارههای پهن شبیه به دانههای قهوهای یا کلیه دیده میشود .گونوره
یا سوزاک ،به عنوان یکی از شایعترین و قدیمیترین بیماریهای منتقل
شونده از طریق جنسی ( )STDsشناخته شده است .سوزاک یک عفونت
چرکی سطوح غشای مخاطی ایجاد شونده به وسیله نایسریا گونوره
میباشد .عفونت ناشی از نایسریا گونوره سبب اورتریت ،سرویسیت،
اپییدیمیت ،فارنژیت ،پروکتیت و بیماری التهابی لگن ( )PIDمیگردد
و میتواند در تمام بدن منتشر شده و سبب بیماریهای موضعی و
منتشر گردد .عوارضی نظیر آبستنی اکتوپیک و افزایش حساسیت به
عفونت ویروس نقص ایمنی ( )HIVرا نیز به این باکتری نسبت می
دهند .واژه گونوره عمدتا به اورتریت و یا سرویسیت در فرد فعال از
نظر جنسی نسبت داده می شود .عفونت گونوکوکی بهدنبال انتقال
جنسی و مادرزادی ،به عنوان یک منبع عمدهی نقصها در سراسر دنیا
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میباشد .در کشورهای توسعه یافتهای که پیشگیری از عفونت چشمی
نوزادی ،استانداردسازی شده است ،طیف وسیعی از عفونتها به دنبال
تماس مخاطی تناسلی-ادراری رخ میدهد .سالیانه در حدود 718000
هزار مورد سوزاک در ایاالت متحده رخ می دهد .گونوکوک به رشد بر روی
غشاهای مخاطی عادت نموده و توانایی تحمل خشکی را ندارد .حساسیت
و شکنندگی آن انتقال به وسیله تماس مستقیم بین غشاهای مخاطی یا
تماس با ترشحات عفونی را محدود مینماید .عفونت گونوکوکی سبب
تغییر در کیفیت اسپرم شده و عفونت مزمن ناشی از آن میتواند منجر به
مسدود شدن وازودفرنس و یا وزیکولهای مایع منی گردد که ناباروری را
ب ه دنبال خواهد داشت (.)47
کوکسیهای گرم مثبت :انتروکوکوسها و استافیلوکوکوسها به
طور معمول ،مجرای ادراری مردان را کلونیزه مینمایند در حالیکه به
نظر میرسد که انتروکوکوس ها نسبت به انتروباکتریاسیه به میزان
بیشتری در مجرای منی حضور دارند ( .)48به نظر میرسد تمام این
جنسهای باکتریایی در التهاب پروستات و اپیدیدیمیت نقش دارند
و از این رو ممکن است باروری را مختل نمایند .انتروکوکوسها
اغلب در منی مردان نابارور وجود دارند و حضور آنها با اختالل در
پارامترهای مایع منی مرتبط است .همچنین استرپتوکوکوسها و
استافیلوکوکوسها اغلب در مجرای ادراری مردان نابارور حضور دارند،
اما بر خالف انتروکوکوسها به نظر نمیرسد در اختالل کیفیت اسپرم
نقش داشته باشند ( .)50-49در یک مطالعه عنوان شده که بین وجود
انتروکوکوس و الیگواسپرمی و تراتوزواسپرمی ارتباط وجود دارد (.)51
گاردنرال واژینالیس :گاردنرال واژینالیس در مجرای تناسلی
مردان نابارور و همسران آنها فراوان میباشد با این وجود از آنجایی که
این باکتری بین افراد نرمال از نظر باروری نیز شایع میباشد ،اهمیت
این داده ها هنوز مشخص نیست ( .)50میکروارگانیسمهای مرتبط
با واژینیت باکتریایی عالوه بر مایکوپالسما هومینیس و اوره آپالسما
اوره آلیتیکوم شامل گاردنرال واژینالیس ،گونههای موبیلونکوس،
گونههای باکتروئیدس ( به استثناء باکتروئیدس فراژیلیس) و گونههای
پپتواسترپتوکوکوس میباشند و ممکن است از راههای مختلف به
مجرای تناسلی راه یابند .خود شرایط دارای تظاهرات بالینی اندکی
میباشد ،اما انتشار صعودی گونههای درگیر کننده ممکن است منجر
به ناباروری فاکتور لولهای گردد (.)52
هلیکوباکتر پیلوری :هلیکوباکتر پیلوری ممکن است تنها
میکروارگانیسمی باشد که بدون عفونی نمودن مجرای تناسلی یا اعصاب
مرتبط یا ساختارهای گالندوالر به باروری صدمه بزند .هلیکوباکتر پیلوری به
طور معنی داری بین مردان و زنان نابارور نسبت به گروههای کنترل سالم
شایع تر میباشد و آنتی بادیهای ضد این باکتری در مایعات تناسلی بیماران
نابارور یافت شدهاند ( 100درصد مایعات فولیکوالر 50 ،درصد نمونههای
اسپرم و میزان اندکی از ترشحات واژینال) .آنتی بادیهای ضد هلیکوباکتر
با دم و ناحیه دور سانتریولی اسپرماتوزوآ انسانی واکنش میدهند .این در
نتیجه این واقعیت است که این نواحی غنی از توبولین بوده و توبولین انسانی،
همولوژی واضحی با پروتئین های باکتریایی دارد (.)53
باکتریهای رودهای
باکتریهای هوازی :اشریشیاکلی و انتروکوکوس ،از باکتریهای
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شایع مجرای رودهای به شمار میروند .برخی محققین ،هر دو ارگانیسم
را در  13درصد از بیماران خود شناسایی نمودهاند ( .)54در مطالعهای
در  6.1درصد موارد انتروکوکوس و در  1.7درصد موارد اشریشیاکلی
از بیماران گزارش نمودهاند ( .)55فراوانی شناسایی هر دو باکتری
در بیماران بستگی به روش مورد استفاده جهت شناسایی دارد (.)4
اشریشیاکلی شایعترین عامل ایجاد کننده اپیدیدیمیت-اورکیت منتقل
شونده از طریق غیرجنسی است و در  65تا  80درصد موارد حاد یا
مزمن پروستاتیت نقش دارند .بنابراین اشریشیاکلی ممکن است در
ایجاد ناباروری دخیل باشد و همینطور این موضوع ممکن است برای
دیگر اعضای خانواده انتروباکتریاسیه متعلق به جنسهای کلبسیال،
سالمونال و پروتئوس نیز صادق باشد .پسودوموناس آئروژینوزا میتواند
سبب اپیدیدیمیت و پروستاتیت گردد و از این طریق در باروری مردان
تداخل ایجاد نماید (.)52
باکتریهای بی هوازی :شناسایی باکتریهای بی هوازی در مایع
منی به دلیل شرایط هوازی در جمع آوری نمونه منی مشکل است.
عالوه بر این ،باکتریهای بی هوازی را تنها میتوان در محیطهای
اختصاصی کشت داد و نیاز به شرایط اپتیمم جهت شناسایی دارند.
برخی محققین میزان شناسایی باکتریهای بی هوازی را در بیماران
 23درصد و برخی دیگر  66درصد گزارش نمودهاند ( .)4در مطالع ه
دیگری که به طور اختصاصی به شناسایی بی هوازیها پرداخته ،در
نمونه منی انسانی باکتری هوازی در  99درصد نمونهها قابل شناسایی
بودهاند ( .)56این بدان مفهوم است که بیهوازیها به طور نرمال
در پیشابراه مردان دیده می شوند ،بنابراین به طور حتم علت عمده
ناباروری در مردان نیستند ( .)4جدول  1رژیمهای دارویی مورد استفاده
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جهت درمان عفونتهای تناسلی ناشی از باکتریها شایع مرتبط با این
بیماریها را ارائه مینماید.

نتیجه گیری

بر اساس مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته است ،عفونتهای
باکتریایی و پاسخهای متعاقب سیستم ایمنی یکی از عوامل مهم
ایجاد ناباروری در مردان است .این عفونتها بر قسمتهای مختلف
سیستم تولید مثل مردان مثل بیضهها ،اپیدیدیم ،و غدد تناسلی
ضمیمه اثر میگذارند .بنابراین ،این عفونتها در مراحل مختلف
تکامل ،بلوغ و انتقال بر کیفیت اسپرمها اثرات سوء بر جای گذاشته
و از این طریق منجر به کاهش توانایی باروری و در نتیجه ،افزایش
احتمال ناباروری می شوند .باکتریهای مختلفی در ناباروری مردان
دخیل میباشند که شایعترین این ارگانیسمها شامل کالمیدیا
تراکوماتیس ،نایسریا گونوره ،و مایکوپالسماهای تناسلی میباشند.
اگر چه باکتریهای دیگری نظیر هلیکوباکتر پیلوری ،باکتریهای
رودهای هوازی و بی هوازی به طور مستقیم و غیر مستقیم در
ناباروری مردان نقش دارند .عالوه بر این ،عفونت باکتریایی منجر
به افزایش حضور لکوسیتها در مایع منی میشود و این لکوسیتها
با آزاد سازی مقادیر زیاد گونههای واکنشگر اکسیژن باعث افزایش
مرگ و میر و آسیب به  DNAو کاهش تحرک و واکنش آکروزومی
در اسپرمها میشوند .بنابراین ،درمان همزمان با آنتی بیوتیکها و
آنتیاکسیدانها میتواند استراتژی مناسبی برای درمان ناباروری
مردان در اثر عفونت باکتریایی باشد.

میکروارگانیسم

درمان

کالمیدیا تراکوماتیس

آزیترومایسین  1گرم به صورت تک دوز خوراکی/داکسی سایکلین  100میلی گرم خوراکی دو بار در روز برای
مدت  7روز .به عنوان جایگزین میتوان از اریترومایسین (روکسی ترومایسین) یا اوفلوکساسین (لووفلوکساسین)
استفاده نمود.

نایسریا گونوره

سفتریاکسون 125میلی گرم داخل عضالنی به صورت تک دوز/فلوروکینولون ها (سیپروفلوکساسین  500میلی
گرم ،اوفلوکساسین  400میلی گرم ،لووفلوکساسین)

گونههای مایکوپالسما

معموال ماکرولیدها (اریترومایسین/روکسیترومایسین) آنتی بیوتیکهای انتخابی هستند .همچنین بیشتر گونهها
به تتراسایکلین و فلوروکینولونها حساس می باشند.
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Abstract

An important cause of male infertility is the bacterial infections of the genitourinary tract. These infections affect sperm cell
function and whole spermatogenesis and also cause deterioration in spermatogenesis, obstruction of the seminal tract, and
impairment of spermatozoa function. The most important bacteria associated with genitourinary tract infections include chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, and genital mycoplasma species.
Inappropriate or delayed therapy of the bacterial infections of the genitourinary tract will lead to reduced fertility and, subsequently in severe cases, infertility. In other words, a good understanding of the interaction between bacterial infections and the
reproductive system plays an important role in the treatment of infertile men. In this review article, we will discuss clinical and
laboratory findings related to the bacterial infection of the genitourinary tract and its effects on male infertility.
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