مجله دنیای میکروبها
سال هفتم شماره سوم (پیاپی  )02پاییز 3131
صفحات 011-042

جداسازی و بررسی هویت مولکولی مایکوپالسما هومینیس دستگاه تناسلی زنان
و مردان نابارور در کرمان
4

سمانه جمالیزاده بهاآبادی ،3بابک خیرخواه* ،0علیرضا فارسی نژاد ،1ویکتوریا حبیب زاده

 1کارشناس ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات سيرجان ،گروه ميکروب شناسي 2 ،استاديار ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات
کرمان ،گروه ميکروب شناسي 3 ،استاديار ،دانشگاه علوم پزشکي کرمان ،گروه علوم پايه 4 ،استاديار ،دانشگاه علوم پزشکي کرمان ،گروه زنان و مامايي.

چکیده
سابقه و هدف :مايکوپالسماها يکي از عوامل ميکروبي ناباروري در انسان مي باشند .مايکوپالسمماهاي تناسملي ارمرات مبربمي بمر
اندام هاي تناسلي داشته و موجب اختالالت باروري و مرگ نوزادان مي گردنمد .ايمم ملاه مه بما همدف ت ييمم هويمل موهکوهمي
مايکوپالسما هومينيس جدا شده از دستگاه تناسلي زنان و مردان نابارور در کرمان انجام شد.
مواد و روش ها :ايم ملاه ه به صورت توصيفي بر روي  111زن و  111مرد نابارور مراج ه کننده به مرکز ناباروري کرمان به ممدت
 6ماه به صورت هدف دار انجام شد .نمونه هاي مايع مني و سواپ واژينال براي بررسي وجمود مايکوپالسمما همومينيس بما روش
واکنش زنجيره اي پلي مراز مورد آزمايش قرار گرفتند .محصول  PCRنمونه هماي مبتمل بمراي ت ييمم هويمل موهکوهمي انتبماب
گرديدند .همرديف کردن تواهي نمونه ها با استفاده از نرم افزار  MEGA 5و با روش  Neighbor-joiningانجام گرفل.

يافته ها :در ايم ملاه ه  44درصد از نمونه هاي مردان آهوده به جنس مايکوپالسما بودند .از ايم ميمان فراوانمي گونمه مايکوپالسمما
هومينيس  33درصد بود .همچنيم  43درصد از نمونه هاي زنان آهوده به جنمس مايکوپالسمما بودنمد .از ايمم ميمان فراوانمي گونمه
مايکوپالسما هومينيس  4114درصد بود .آناهيز تواهي هاي مايکوپالسما هومينيس هاي جدا شده نشان داد که جدايه ها در  4دودممان
کامالً مجزا قرار مي گيرند.
نتيجه گيري :در ايم پژوهش مايکوپالسما هومينيس به عنوان مهم تريم عامل ميکروبي مايکوپالسمايي نابماروري در جام مه آمماري
مورد ملاه ه ملرح بود .تجزيه و تحليل تواهي نوکلئوتيدي جدايه ها ،تشابه ژنوتيپي بسيار ناچيزي را بيم برخي از جدايمه هما نمشان
داد .در نتيجه مي توان ايم جدايه ها را در گروه هاي متفاوت به عنوان سويه بومي ايران طتقه بندي نمود.
واژگان کليدي :مايکوپالسما هومينيس ،ناباروري ،هويل موهکوهي.16S rRNA ،
دريافل مقاهه :آذر ماه 22

پذيرش براي چاپ :اسفند ماه 22

م دمه

گاهي در زنان واژه نازايي را به جاي ناباروري به کار ميبرند که

ناباروري در مردان به م ني عدم توانايي در باردار نمودن

تقريتاً  11تا  14درصد زوجيم را در طول سنيم باروري متتال

زوجه پس از يک سال آميزش و در زنان عدم بارداري پس از

مي کند  .)1عوامل دخيل در ناباروري انسان عفونل هاي

ايم مدت مي باشد .همچنيم اگر زني نتواند جنيم را در رحم

ميکروبي  ،) 24عوامل هورموني ،ژنتيکي و محيلي  ) 41و

نمايد ،نابارور به شمار ميآيد.

عوامل ناشناخته  ) 24مي باشند  .)2عوامل عفوني قادرند با

*) آدرس براي مکاتته :کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تمحمقميمقمات کمرممان ،گمروه

درگير نمودن مستقيم ببش هاي مبتلف دستگاه تناسلي بر

خود نگه دارد و آن را سق
ميکروب شناسي.

تلفم12133444040 :

پسل اهکترونيکb.kheirkhah@srbiau.ac.ir :
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عملکرد و توانايي هاي ايم دستگاه ت ريرگذاشته و مانع باروري

هدف از ايم ملاه ه جداسازي و ت ييم هويل موهکوهي

آن شوند و يا با اهقا اررات سيستميک خود

مايکوپالسما هومينيس از دستگاه تناسلي زنان و مردان نابارور

يا ادامه موف

قدرت باروري را کاهش دهند .پس از ابتالي به عفونل ،خلر

مراج ه کننده به مرکز ناباروري کرمان در سال  1322بود.

ناباروري به طور مستقيم به سم بيمار ،ت داد دف ات قتلي
عفونل ،شدت بيماري در هنگام شرو درمان و فاصل زماني

مواد و رو

از شرو عال م تا شرو درمان بستگي دارد .با هر بار تکرار

اهف) جمع آوري نمونه :در ايم ملاه ه توصيفي  211نمونه به

عفونل ،بر ايم خلر افزوده مي شود .)3

صورت هدفمند از زنان و مردان مراج ه کننده به مرکز

اهميل و نقش مايکوپالسماهاي تناسلي در بروز عفونل هاي

ناباروري کرمان در شش ماهه اول سال  1322به صورت زير

دستگاه تناسلي زنان و عوار
اسل

شده

حاصل از آنها مشب

جمع آوري گرديد:

 .)4باکتري هايي مانند مايکوپالسما هومينيس
)
r

ها

 111 -1نمونه مايع مني با م يارهاي يرطتي ي اسپرموگرام بر

و اوره آ پالسما اوره آ هيتيکوم

اساس استانداردهاي سازمان بهداشل جهاني

 ) rميکروب هاي بسيار شاي ي

به مردان نابارور اخذ و تا زمان استبرا

) ،مربو
NA

در دماي

هستند که موجب بروز عفونل هاي مجاري ادراري-تناسلي

 -21درجه سيليسيوس نگهداري شدند.

در مردان و زنان مي گردند  .)4ايم عفونل ها در مردان

 -2ت داد  111نمونه از سواپ واژينال زنان نابارور توس ماما

کاهش ت داد اسپرم و کاهش قابليل حرکل اسپرم ها

جهل انجام آزمايشات م مول ناباروري جمع آوري شد.

شده و درصد اسپرم هاي ير طتي ي را افزايش مي دهند.

 Pبه صورت کامل حل شدند و تا زمان

باع

نمونه ها در محلول
NA

همچنيم ايم عفونل ها ستب سق جنيم نيز مي گردند .)6

استبرا

ملاه ات نشان داده اند که روش  PCRبراي تشبي

شدند.

مايکوپالسما هومينيس در نمونه هاي تناسلي ،حساس،

ب) استبرا  : NAمقدار  111ميکروهيتر از هر يک از نمونه

اختصاصي ،آسان و سريع مي باشد  0و  .)4همچنيم درصد

به درون ميکروتيوب ا افه و به مدت  11دقيقه در دور

نستتاً بااليي از مردان نابارور به مايکوپالسما هومينيس و اوره آ

 13111 gسانتريفوژ گرديدند .رسوب حاصل براي استبرا

پالسما اوره آ هيتيکوم آهوده بوده اند  2و  .)11در حال حا ر

 NAنگه داشته شد .به من ور استبرا  NAباکتري از کيل

در دماي -21درجه سيليسيوس نگهداري

مربو به شرکل سيناژن  )CinnaPure- NAو ملاب

درمان ناباروري از هزينه بااليي برخوردار اسل و مصرف

تبلي

داروهاي هورموني براي تبمک گذاري و فرآيندهاي ديگر

با دستوراه مل شرکل سازنده استفاده گرديد.

روش هاي کمک باروري عوار

جانتي را در بردارند.

بنابرايم در ناباروري هاي عفوني مي توان با تشبي

شده در دماي  -21درجه سيليسيوس قرار گرفل.

و درمان

) واکنش زنجيره اي پلي مراز

جدول  :1تواهي آ ازگرهاي مورد استفاده در تشبي
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AGA ACCC -3

’AACC C -3

ژن هدف
’

F: 5 -GGGAGCAAACAGGA
’

R: 5 - GCACCA C G CAC C G

’F: 5’-CAA GGC AA GCCGGA ACGC -3
’R:5’-GG ACCG CAG C GCAA -3

234

erase

مايکوپالسما هومينيس .)11

توالی ’5’--1

اندازه (جفت باز)

R

) :براي ايم من ور از

 Mas er iشرکل سيناژن که حاوي آنزيم

آنتي بيوتيکي به موقع از ايم موارد نيز جلوگيري نمود.

’

NA

تبلي

16S rRNA

16S rRNA

پرایمر
GSO
MGSO
RNA H1
RNA H2

o

a
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نمايش داده شد .با استفاده از نرم افزار  MEGA 5بر اساس

 114واحد بيم اهمللي بر هيتر) 4 MgC ،ميلي مول بر هيتر) و
 N Pها  4ميلي مول بر هيتر) بود استفاده گرديد .به من ور

روش  Neighbor-joiningو با

شناسايي جنس مايکوپالسما و گونه مايکوپالسما هومينيس از

فيلوژنتيک نمونه ها رسم و تجزيه و تحليل گرديد .در ادامه

آ ازگرهاي اختصاصي که در جدول  1نشان داده شده اسل

تواهي به دسل آمده براي حصول اطمينان از اختصاصي بودن با

استفاده شد .در ايم پژوهش از آب مقلر به عنوان کنترل منفي

ساير تواهي هاي مايکوپالسما هومينيس موجود در بانک ژن

 A CC 3به عنوان کنترل مبتل

 NCمقايسه گرديدند .با استفاده از نرم افزارهاي ياد

و از سويه استاندارد

سايل

oo s ra

درخل

استفاده گرديد.

شده ماتريکس شتاهل جدايه ايم پژوهش با جدايه هاي ساير

در ادامه واکنش  PCRدر دستگاه ترموسايکلر مستر سايکلر

نقا جهان رتل شده در بانک ژن ترسيم گرديد .سپس درخل

گراديانل اپندرف ،آهمان) با شراي دمايي  6دقيقه واسرشل

فيلوژنتيک نمونه ها رسم شد.

شدن ابتدايي در دماي  24درجه سيليسيوس و در ادامه
 33چرخه شامل واسرشل شدن در دماي  24درجه

یافته ها

سيليسيوس به مدت يک دقيقه ،اتصال در دماي  44درجه

ابتدا نمونه هايي که از ن ر جنس مايکوپالسما مبتل بودند

سيليسيوس به مدت يک دقيقه ،طويل شدن در دماي  01درجه

جداسازي گرديدند .براي ت ييم گونه مايکوپالسما هومينيس

سيليسيوس به مدت يک دقيقه و در نهايل طويل شدن نهايي

نمونه هاي مبتل تحل واکنش  PCRقرار گرفتند .تشکيل باند

در دماي  02درجه سيليسيوس به مدت  0دقيقه انجام

 344 bبر روي ژل آگاروز نشان دهنده گونه هاي مبتل

شد .)11

مايکوپالسما هومينيس بود .در ايم ملاه ه از مجمو  111نمونه

د) ت ييم تواهي :به من ور ت ييم تواهي نوکلئوتيدي ،محصوالت

به دسل آمده از مردان نابارور ،در  44مورد  ) 44جنس

کشور کره

مايکوپالسما ت ييد گرديد .از ايم ت داد  14مورد  33درصد)

 PCRخاه

سازي شده به شرکل

ioneer

جنوبي ارسال گرديدند .ت ييم تواهي دو طرفه

) i irec iona

آهوده به مايکوپالسما هومينيس بودند .همچنيم از مجمو

با آ ازگرهاي جلودار و برگشتي براي نمونه انجام شد .در

 111نمونه به دسل آمده از زنان نابارور ،در  43مورد ) 43

پايان براي هر نمونه دو تواهي به دسل آمد .هم رديف کردن

جنس مايکوپالسما ت ييد گرديد .از ايم ت داد  14مورد

چندگانه

 )Mu i e A ign enتواهي ها با استفاده از
 C us aصورت گرفل.

با استفاده از تواهي هاي موجود ،درخل فيلوژنيک بر اساس

تواهي هاي نوکلئوتيدي نمونه ها با استفاده از نرم افزار

روش  Neighbor-joiningو با به کارگيري نرم افزار

MEGA5

 MEGA 5با يکديگر مقايسه گرديدند.

تهيه گرديد .نتاي مربو به هم رديف سازي که بر اساس تواهي

نرم افزار

io E i

 4114درصد) آهوده به گونه مايکوپالسما هومينيس بودند.

به روش

با استفاده از هميم نرم افزار ،ماتريکس شتاهل ها در

E ce

سويه

 A CC 3تن يم شده اسل ،نشان مي دهد که

جدول  :2مشبصات مايکوپالسما هومينيس هاي انتباب شده از بانک جهاني ژن به من ور آناهيز فيلوژنتيک.
شماره دسترسی

نام کشور

95 6, JN93587

ایاالت متحده آمریکا

65

دانمارک
روسیه

36 8

66, AJ

36 9 ،EU

،EU

JN673565, JQ96 9 , GU
67, AJ
،EU 36

69, AJ
, EU 36

انگلستان

FJ9999 9, FJ9999 6, FJ9999

چین

M9666

ژاپن

A 68 68
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مايکوپالسماهومينيس هاي جدا شده در ايم پژوهش از ن ر

 134 ،164 ،42هر کدام به صورت جداگانه و مستقل از تمامي

ژنتيکي در  4دودمان کامالً مجزا واقع شده اند .همچنيم ميان

جدايه هاي ايم پژوهش و جدايه هاي موجود در بانک ژن قرار

جدايه هاي هر  4دودمان باکتري ،تشابه ناچيزي وجود دارد.

گرفته اند .بنابرايم مي توانند به عنوان سويه بومي ايران در بانک

جدايه هاي  121 ،162با جدايه هاي موجود در بانک ژن که از

جهاني ژن رتل شوند.

هحا

ج رافيايي در کشورهاي ژاپم ،دانمار  ،روسيه و

انگليس جدا شده اند تشابه ژنتيکي بااليي داشته و در يک

بح

دودمان قرار مي گيرند جدول  2و شکل .)1

در پژوهش حا ر براي اوهيم بار در ايران آهودگي

جدايه هاي  142 ،101 ،141 ،130 ،24 ،21 ،14تشابه ژنتيکي

مايکوپالسمايي تناسلي مردان و زنان مورد ملاه ه فيلوژنتيک

بااليي با هم دارند .اما تشابه چنداني با ساير جدايه هاي

قرار گرفل .تحقيقات زيادي در مورد مايکوپالسماها در ايران و

موجود در بانک ژن و ساير جدايه هاي جدا شده در ايم

جهان انجام شده اما چنيم پژوهشي تاکنون در ايران صورت

ندارند .جدايه هاي ديگر ايم پژوهش شامل

مي تواند به عنوان شاخصه

تحقي

نگرفته اسل .نتاي

تحقي

شکل  :1درخل فيلوژنتيک مايکوپالسماهومينيس جدا شده در ايم تحقي و مقايسه آنها با ساير جدايه هاي رتل شده در بانک ژن.
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عفونل هاي مايکوپالسمايي تناسلي در ايران ملرح باشد.

مورد ارزيابي قرار گرفته بود .از طرفي نمونه هاي مورد استفاده

مايکوپالسما هومينيس به عنوان يکي از عوامل عفوني

در پژوهش حا ر از مردان بارور متتال به عفونل ادراري جمع

ترشحات تناسلي جداسازي و ت ييم هويل گرديد .به طور

آوري شده بود.

کلي ت ييم هويل مايکوپالسماها به در

همچنيم ميزان آهودگي به مايکوپالسما هومينيس در تحقي

پراکندگي و

اپيدميوهوژي ايم عامل عفوني کمک مي کند  4 ،3و .)6

اميرم فري  )A ir o a ariو همکاران که بر روي مايع مني

با توجه به اوهويل اول ايم تحقي که ت ييم هويل موهکوهي

مردان نابارور با روش کشل انجام گرفل ،برابر  312درصد

مايکوپالسما هومينيس به عنوان عامل عفونل هاي تناسلي

گزارش گرديد .ايم ميزان بسيار پاييم تر از نتاي تحقي حا ر

بود ،به من ور جداسازي ايم عامل از روش  PCRاستفاده

اسل  .)14دهيل ايم تفاوت را مي توان در روش ارزيابي

گرديد .از آنجايي که روش  PCRيک روش اختصاصي و

عفونل جهل جداسازي مايکوپالسما دانسل .زيرا در ملاه ه

سريع جهل جداسازي عامل مي باشد ،در ايم ملاه ه نمونه ها

حا ر از روش  PCRاستفاده شد که دقي تر و حساس تر از

ني سازي نشدند .احمدي  )Ah a iو همکاران نيز در

روش کشل مي باشد.

ملاه ه خود در سال  2111عنوان نمودند که  PCRاز

در ملاه ه احمدي  )Ah a iو همکاران نيز ،که بر روي مايع

روش هاي م مول شناسايي سريع تر اسل و مي تواند به

مني مردان نابارور با روش  PCRصورت گرفل ميزان آهودگي

عنوان يک روش قابل اعتماد در جداسازي مايکوپالسماهاي

به مايکوپالسما هومينيس برابر با  1414درصد به دسل آمد .)2

تناسلي به کار رود .)2

ميزان آهودگي به مايکوپالسماهاي تناسلي ،در بررسي انجام
هوکي  ) ukiو همکاران در کشور کانادا ،که با

عوامل مت ددي ممکم اسل در ناباروري مردان و زنان دخاهل

گرفته توس

داشته باشند که عفونل باکتريايي يکي از علل عمده ايم

روش کشل انجام گرفل بيش از  41درصد ت ييم گرديد .)14

بيماري به شمار مي رود .عوامل باکتريايي مبتلفي در

ايم ميزان از نتاي تحقي حا ر  44درصد) باالتر بود .علل

ناباروري دخاهل دارند که شايع تريم و مهم تريم آنها

ايم اختالف را مي توان به عوامل فرهنگي و اجتماعي راي

مايکوپالسماهايي مانند مايکوپالسما هومينيس مي باشند .ايم

کشورهاي ديگر و تفاوت ايم عوامل با ايران ،مانند آزادي در

گروه با ايجاد عفونل هايي که فاقد عاليم باهيني هستند

رواب جنسي و ت دد شرکاي جنسي در ايم کشورها نستل داد
 16و .)10

موجب عدم مراج ه بيمار به پزشک و پيشرفل بيماري
مي گردند .بنابرايم نقش مهمي را در ايجاد ناباروري ايفا

همچنيم در تحقي وطني  ) a aniو همکاران که بر روي زنان

مي نمايند .)13

متتال به عفونل واژن ،با روش  PCRصورت گرفل ،ميزان

قا ي س يدي  )Gha isaee iو همکاران در سال 2114

جداسازي مايکوپالسماهاي تناسلي برابر با  4114درصد بود

ميزان شيو مايکوپالسماها را در قلرات اوهيه ادرار مردان

 .)14ايم يافته با نتاي به دسل آمده در ملاه ه حا ر ملابقل

 12درصد و در ترشحات پروستات  1416درصد گزارش

دارد .ببشنده نصرت  ) akhshan ehnosraو همکاران در

نمودند  .)13ايم نتيجه از ن ر فراواني کمتر از ميزان آهودگي

سال  2112در گرگان فراواني مايکوپالسماهاي تناسلي در

به مايکوپالسما  44درصد) در پژوهش حا ر مي باشد .دهيل

عفونل هاي تناسلي زنان را برابر  1214درصد و فراواني

ايم مساهه را مي توان به تفاوت در نو نمونه هاي به کار رفته

مايکوپالسما هومينيس را م ادل  010درصد گزارش نمودند.

براي آزمايش نستل داد  .)1زيرا نمونه هاي به کارگرفته شده

ميزان فراواني مايکوپالسماهاي تناسلي در زنان گرگان کمتر از

در تحقي حا ر مايع مني و سواپ واژينال بودند .در حاهي

حد انت ار اسل .شايد بتوان دهيل ايم تفاوت را به شراي آب و

که در ملاه ه آنها ترشحات پروستات و قلرات اوهيه ادرار

هوايي محل زندگي ايم افراد نستل داد .)12
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با توجه به نتاي ايم پژوهش پيشنهاد مي گردد که در صورت

ناباروري در جام ه آماري مورد ملاه ه ملرح مي باشد.

ابتال به عفونل مايکوپالسمايي تناسلي ،درمان هم زمان و کامل

همچنيم ت ييم هويل جدايه ها حاکي از آن اسل که از ن ر

زوجيم با استفاده از آنتي بيوتيک هاي مناسب انجام شود.

موهکوهي و تواهي نوکلئوتيدي ،جدايه هاي کرمان را مي توان به

همچنيم آموزش همگاني در زمينه توجه بيشتر به اصول

دو دسته تقسيم نمود .دسته اول که با ساير جدايه هاي ايران و

بهداشتي و پيشگيري هاي الزم همواره مدن ر باشد .در افرادي

جهان در بانک ژن قرابل دارند و دسته دوم که به صورت

که به عفونل تناسلي و ناباروري دچار نيستند نيز ميزان

دودمان هاي مستقل ملرح بوده و با هي يک از جدايه هاي

مايکوپالسماهاي موجود در ادرار و دستگاه تناسلي سنجيده

رتل شده در بانک ژن قرابل فيلوژنتيک ندارند.

شده و هويل موهکوهي آنها مشب

گردد و از ن ر فلور

طتي ي ايم باکتري ها مورد سنجش قرار گيرند.

تشکر و دردانی
نويسندگان ايم مقاهه از حوزه پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي

نتیجه یری
در مجمو

واحد سيرجان ،جناب آقاي دکتر مجيد فصيحي هرندي و آقاي
نتاي

ايم پژوهش نشان داد که مايکوپالسما

محمدي به دهيل حمايل هاي علمي و آزمايشگاهي کمال

هومينيس به عنوان مهم تريم عامل ميکروبي مايکوپالسمايي

امتنان را دارند.
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Abstract
Background & Objectives: Mycoplasmas are one of the causative aetiologies of infertility in
human beings. Genital Mycoplasmal infections can damage reproductive systems and lead to
infertility infant mortalities. The aim of this study was molecular identification of Mycoplasma
hominis isolated from genital system of infertile men and women in Kerman.
Materials & Methods: This descriptive study was performed on 100 infertile men and 100 infertile
women with a six month purposive sampling from the patients who referred to Infertility Center
of Kerman. Semen and vaginal swab were tested by PCR assay for the presence of M. hominis.
PCR product of positive samples were selected for sequencing. Sequence alignment was
performed using MEGA 5 software and Neighbor-joining method.
Results: In this study 45% of the samples taken from men were infected to Mycoplasma. Among
them, 33% of the isolates belonged to M. hominis. Furthermore, 43% samples taken from women
were infected to Mycoplasma, among them 41.8% belonged to M. hominis. Based on sequencing
analysis, these M. hominis isolated from the patients were categorized into 5 different strains.
Conclusion: In this study, M. hominis was indicated as the main microbial reason of infertility in
this group. Sequence analysis of different M. hominis showed significant variability among the
isolates. Therefore, these isolates can be reported as the local strains of Iran.
Keywords: Mycoplasma hominis, Infertility, Molecular identification, 16S rRNA.
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