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Background and Aims: Infertility rate has increased by 50% during the last two decades
in Iran. There are several factors affecting infertility among women and men, amongst which
infections have gained a lot of attentions recently. Given the high percentage of infertility in
Iran, the present study has aimed to investigate the prevalence of Chlamydia trachomatis,
Mycoplasma genitalium and Neisseria gonorrhea amongst infertile women referring to a
hospital in Tehran, Iran.
Materials and Methods: In the current descriptive study, 65 infertile women referring to
Mahdieh Hospital in Tehran during 2016-2017 were included and two vaginal swabs and a
questionnaire were taken for each patient. In the laboratory, DNA extraction using kit and PCR
using specific primers were carried out.
Results: Of the 65 vaginal swab specimens, 21 (32%) had bacterial infection and 44
(68%) had no bacterial infections, and 2 (3%) had the mixed infection. The prevalence of C.
trachomatis, M. genitalium and N. gonorrhea were 9 (13.8%), 11 (16.9%) and 4 (6.2%) isolates,
respectively. There was no relationship between history of abortion, use of oral contraceptive
pills, education or age, with the prevalence of bacterial infections.
Conclusions: Based on the results of this study, M. genitalium, N.gonorrhea, and
C.trachomatis were quite prevalent among infertile females and it can, therefore, be concluded
that on-time control and treatment of infections caused by these organisms, together with other
factors, could be important in prevention and treatment of women's infertility and the
community’s health.
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مراجع کننده به بیمارستان مهدیة تهران
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چکیده
زمینه و اهداف :متأسفانه ناباروری در دو دهة گذشته،در ایران،حدود  %09افزایش یافته است .فاکتورهای متعددی در ناباروری
زنان و مردان نقش دارند؛ سابقة عفونت یکی از فاکتورهای خطر ناباروری است که اخیراً بسیار بدان توجه شده است .با توجه به درصد
باالی ناباروری در ایران ،هدف از این مطالعه بررسی باکتریهای کالمیدیا تراکوماتیس ،مایکوپالسماژنیتالیوم و نایسریا گنوره آ در زنان
نابارور است.

مواد و روش کار:

در این مطالعه سوآب واژینال  50بیمار نابارور مراجعهکننده به بیمارستان مهدیة تهران در سال 09-00

بررسی شد .از هر بیمار نمونههای پرسشنامه و  2سوآب واژینال تهیه شد و پس از انتقال به آزمایشگاه ،استخراج  DNAبا استفاده از
کیت و  PCRبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی هر گونة باکتریایی صورت گرفت.

یافتهها:

درمجموع تعداد  29نمونه ( )%32دارای عفونت باکتریایی ،و  99نمونه ( )%56بدون عفونت باکتریایی بودند و در 2

نمونه ( )%3عفونت توأم نیز دیده شد .شیوع کالمیدیا تراکوماتیس ،مایکوپالسما ژنیتالیوم و نایسریا گنوره آ به ترتیب 99 ،)%93/6( 0
( ،)%95/0و  )%5/2( 9بود .رابطهای بین سابقة سقط ،مصرف قرص ناباروری ،تحصیالت ،سن افراد با میزان شیوع عفونتهای باکتریایی
دیده نشد.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج بهدستآمده از این مطالعه ،مایکوپالسماژنیتالیوم ،نایسریا گنوره آ و کالمیدیاتراکوماتیس در زنان
نابارور شیوع داشت و میتوان نتیجه گرفت که کنترل و درمان بهموقع عفونتهای ایجادشده به وسیلة این ارگانیسمها به همراه سایر
عوامل ،میتوانند در پیشگیری و درمان ناباروری زنان و سالمت بهداشت جامعه مطرح شوند.

پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
تلفن221-23002331 :

پست الکترونیک:
hodabiri@gmail.com

کلمات کلیدی :کالمیدیا تراکوماتیس ،مایکوپالسماژنیتالیوم ،نایسریا گنوره آ ،ناباروری زنان

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
ناباروری یکی از مشکالت عمده پزشکی در دنیای امروز
است .ناباروری به معنای یک سال رابطة جنسی بدون استفاده از
هیچگونه روش جلوگیری است که منجر به بارداری نشود .مطالعه
بر روی ناباروری زنان همواره مورد تأکید سازمان بهداشت جهانی
است .ناباروری یکی از مهمترین بحرانهای دوران زندگی است که
در زندگی مردان و زنان تأثیر به سزایی دارد و منجر به بروز
مشکالت روانی و تجربیات استرسزای جدی برای افراد مبتال
میشود ( .)1میزان بروز ناباروری در دو دهه گذشته حدود %09
افزایش یافته است ،بهطوریکه امروزه در سراسر جهان از هر 5
زوج ،یک زوج در سنین باروری دچار ناباروری است .بنا بر گزارش

سازمان جهانی بهداشت بیش از  09میلیون زوج در سراسر دنیا و
بیش از  9/0میلیون زوج در ایران از این مشکل رنج میبرند .بر
پایة آمار جهانی %99-90 ،از زوجین نابارور هستند (،)3
درحالیکه که شیوع ناباروری در ایران  %22گزارش شده است
(.)0
شیوع ناباروری در مناطق مختلف جهان متفاوت است ()2
در کشورهای صنعتی ازجمله ایاالتمتحده ،کاهش باروری را در
طی سال های اخیر ،بیشتر به دلیل تغییر در نقش زنان در
فعالیتهای اجتماعی ،تأخیر در سن ازدواج ،تغییر در سن داشتن
فرزند ،افزایش استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری ،آزاد
09
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ثامنی و همکاران | بررسی فراوانی کالمیدیا در زنان نابارور

ناباروری از بزرگترین بحرانهای دوران زندگی است که در
زندگی مردان و زنان تأثیر فراوانی دارد و منجر به بروز مشکالت
روانی و تجربیات استرسزای جدی برای افراد مبتال میشود (.)1
بهطورکلی  30درصد مشکالت ناباروری بهطور اختصاصی به زنان،
 30درصد به مردان 29 ،درصد بهطور مشترک بین زن و مرد ،و
 99درصد باقیمانده به علل ناشناخته مربوط میشود (.)3 ،0
عوامل بسیاری در ناباروری زنان و مردان دخالت دارند .این عوامل
به  3دستة کلیِ عوامل محیطی ،فیزیولوژیک و عوامل ژنتیکی
بخش میشوند ( .)12دالیل اصلی ناباروری در زنان بیماریهای
غدد درونریز (اندوکرین) ،اختالل در تخمکگذاری و بیماریهای
صفاقی و لولهای است .نیز تعداد زیادی از موارد ناباروری هنوز
غیرقابل توضیح هستند (.)12 ،11
دستگاه تناسلی زنان محیطی مناسب برای رشد بسیاری از
میکروارگانیسمهای پاتوژن و غیر پاتوژن است .نقش این
میکروارگانیسمها روی علت ناباروری ،بسیار بحثبرانگیز است (،11
 .)13میکروارگانیسمها ممکن است با مکانیسمهای مختلفی
همچون انسداد و ایجاد ضایعه و یا التهاب در دستگاه تولیدمثل
باعث اختالل در هر مرحلهای از تشکیل ،النهگزینی و یا رشد
جنین گردند و باعث ناباروی اولیه و عدم تشکیل جنین و یا سقط
و مردهزایی شوند .از مهمترین میکروارگانیسمها که در ناباروری
بدانها توجه شده است ،میتوان به کالمیدیا تراکوماتیس ،نایسریا
گنوره آ ،مایکوپالسما هومینیس و اوره آپالسما اوره آلیتیکوم
اشاره کرد .اگرچه مطالعات انجامشده نقش عفونتهای میکروبی را
در ناباروری زنان اثبات کرده است ،ولی نقش هر میکروارگانیسم
بهطور کامل مشخص نیست ،ضمن اینکه فاکتورهای جمعیتی در

مواد و روشها
این مطالعه از نوع توصیفی -تشخیصی بوده و جامعة
بررسیشده شامل نمونههای سوآب واژینال  50بیمار نابارور
مراجعهکننده به بخش ناباروریِ بیمارستان مهدیة تهران در سال
 9309 -9300بود .مراحل کار به این صورت انجام گرفت :پر
کردن فرم پرسشنامة تهیهشده و تأییدشده توسط پزشک؛ گرفتن
 2سوآب واژینال از هر بیمار و قرار دادن آنها در میکروتیوبهای
استریل حاوی بافر PBS؛ قرار دادن میکروتیوبها در دمای -29
درجه سلسیوس برای نگهداری آنها؛ انتقال این میکروتیوبها
روی یخ خشک به بخش میکروبشناسی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی و نگهداری آنها در دمای  -29درجه سلسیوس تا
زمان انجام آزمایش.
در این مطالعه از تمامی بیماران شرکتکننده ،رضایتنامة
کتبی مبنی بر موافقت آنها برای شرکت در مطالعه گرفته شد.
برای استخراج  DNAاز سوآب واژینال ،از کیت CinnaPure-
 DNAمحصول شرکت )Kat.number:PR881613( SinaClon
استفاده شد و در شناسایی سویهها برای سکانسهای اختصاصی
( DNAژن  ،)23SrRNAاز پرایمر اختصاصی که در جدول شمارة
 9آمده است ،بهره برده شد.
واکنش  PCRدر حجم  20 µLو بدین شرح انجام گرفت:
بافر  (Amplicon,Iran) Master Mix 1xبه مقدار، 92/0 µL
پرایمرهای  forwardو  reverseبا غلضت 99 mMبه میزان 9 µL
و  DNAبا غلظت  3µL ،399ngr/ Lو آب مقطر دیونیزه استفاده
شد .پس از تهیه و آمادهسازی ،میکروتیوبها در دستگاه
ترموسایکلر ( )Bio Intellectica, Canadaقرار داده شد .برنامة
تکثیر ژن موردنظر برای هرکدام از سویهها در جدول  2خالصه
شده است.
02
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شدن سقطجنین و وضعیت اقتصادی نامطلوب ذکر میکنند.
بخش اعظم ناباروری در کشورهای درحالتوسعه دیده شده است
()2؛ برای نمونه طبق آمار بهدستآمده 6% ،از زوجین در انگلیس
دچار نوعی از ناباروری هستند ،درحالیکه در کشورهای Sub-
 ،saharanمیانگین شیوع ناباروری بین  92/0تا  95درصد است.
مناطق مرکزی و جنوبی آفریقا دارای شیوع باالیی به میزان %32
در  Namibaهستند( .)3دیگر مطالعات ،میزان ناباروری در
نیجریه را بسیار باال و تا  %29-39مطرح میکنند .در هند 99-6
میلیون زوج بدون فرزند هستند .طبق گزارش سازمان مرکزیِ
بارداری در دهلی ،ناباروری در هند شامل یک زوج از هر  5زوج
میشود ( .)1شیوع کلی ناباروری اولیه در هند بین  % 3/0و
 %95/6گزارش شده است (.)0

مناطق مختلف نیز در وضعیت عفونت بسیار اثرگذار است؛ ازاینرو
نیاز به بررسی وجود میکروارگانیسمها در زنان نابارور برای تعیین
نقش آنها در هر جمعیتی است .با توجه به اینکه درصد باالیی از
جمعیتِ در سن باروری ایران ،نابارور هستند ،الزم است در
هرگونه مداخلهای برای پیشگیری و درمان بیماران ،وضعیت
عوامل میکروبی در این جمعیتها مشخص شود .متأسفانه
مطالعات بسیار محدودی در این رابطه در ایران صورت گرفته
است .لذا به همین منظور این مطالعه با هدف بررسی فراوانی
باکتریهای کالمیدیا تراکوماتیس ،مایکوپالسماژنیتالیوم و نایسریا
گنوره آ در زنان نابارور مراجعهکننده به مراکز درمانی تهران انجام
گرفته است.

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  99شماره  ▐ 0اذر-دی 9305
جدول شمارة  .1پرایمرهای اختصاصی برای ژنهای کالمیدیا تراکوماتیس ،مایکوپالسما ژنیتالیوم و نایسریا گنوره آی بیماران نابارورِ مراجعهکننده
به بیمارستان مهدیة تهران در سال 1333-1330
منبع
99

99

GAAGTTTGAATTGCCTGATGC
GGCTTAGGACCGAAAACAATC
GCCTCGCGGCTTGGCTA
GGCGCAGACGGTTACTTAAGCAGGA
AGTTGATGAAACCTTAACCCTTGG
CCGTTGAGGGGTTTTCCATTTTTGC

CT-F
CT-R
NG-F
NG-R
MG-F
MG-R

کالمیدیا تراکوماتیس
نایسریا گنوره آ
مایکوپالسما ژنیتالیوم

جدول شمارة  .2برنامة اجرایی تکثیر و شناسایی سویههای کالمیدیا تراکوماتیس ،نایسریا گنوره آ و مایکوپالسما ژنیتالیوم (با استفاده از دستگاه
 )Bio Intellecticaدر بیماران نابارورِ مراجعهکننده به بیمارستان مهدیة تهران در سال 1333-1330
چرخه
1

مایکوپالسما ژنیتالیوم
زمان
 0دقیقه

32

1

دما

()co

نایسریا گنوره آ
زمان

کالمیدیا تراکوماتیس

دما

()co

زمان

دما

()co

مراحل

09

 0دقیقه

09

 0دقیقه

09

دناتوراسیون اولیه

 9دقیقه

09

 9دقیقه

09

 9دقیقه

09

دناتوراسیون

 90ثانیه

00

 90ثانیه

00

 39ثانیه

09

اتصال

 9دقیقه

02

 39ثانیه

02

 39ثانیه

02

طویلسازی

 0دقیقه

02

 0دقیقه

02

 0دقیقه

02

طویلسازی نهایی

در تمام مراحل آزمایش ،برای اطمینان یافتن از درستی
روند کار آزمایشگاهی ،کنترلهای مثبت و منفی مناسب به کار
رفت .برای مشاهده و آنالیز نتایج  ،PCRمحصول  PCRروی ژل
اگارز  %9حاوی  safe stainingبا ولتاژ  999حدود  90دقیقه
الکتروفورز شد و با استفاده از دستگاه Gel Documentation
نتایج به ثبت رسیدند .تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از
نرمافزار  SPSSنسخه  23صورت گرفت .از آزمونهای آماری t-
 testبرای دادههای کمّی و از  chi-squareبرای دادههای کیفی
استفاده شد و مقادیر  P>9/90بهعنوان معنادار در نظر گرفته
شد.
یافتهها
در مطالعة انجامگرفته بر روی  50نمونة سوآب واژینال زنان
نابارورِ مراجعهکننده به بیمارستان مهدیة تهران در سالهای
 ،9309 -9300تعداد  29نمونه ( )%32عفونت باکتریایی داشتند
و  99نمونه ( )%56فاقد عفونت باکتریایی بودند و در  2نمونه
( )%3عفونت توأم نیز مشاهده شد .اطالعات بیماران برای
بررسیهای احتمالیِ نقشِ عوامل عفونی در ناباروری زنان تحلیل
و بررسی آماری شد .در بررسی شیوع عفونتهای باکتریایی در
این زنان نابارور ،با استفاده از روش مولکولی  ،PCRشیوع
کالمیدیا تراکوماتیس ،مایکوپالسما ژنیتالیوم و نایسریا گنوره آ به

ترتیب  )%95/0(99 ،)%93/6( 0و  )%5/2( 9بود .همچنین در
بیماران نابارور ارتباط بین سابقة سقط با میزان شیوع عفونتهای
باکتریایی نیز بررسی شد .کالمیدیا تراکوماتیس در  2نفر از افراد
با سابقة سقط دیده نشد ،ولی ارتباطی آماریای وجود نداشت
(P<9/90؛ جدول شمارة .)3
همچنین عفونت زنان با وضعیت مصرف قرصهای
پیشگیری از بارداری ) (OCPبررسی شد و روشن شد که درصد
زنان با سابقة مصرف قرصهای پیشگیری از بارداری که دچار
عفونت باکتریایی شده بودند (با  )%20نسبت به درصد زنانی که
قرص مصرف نکرده بودند و باز هم دچار این بیماری شده بودند
(با  )%20بیشتر است ،اما این اختالف ازلحاظ آماری معنادار
نیست (P=9/00؛ جدول شمارة .)9
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جدول شمارة  .3رابطة بین عفونتهای باکتریایی کالمیدیا تراکوماتیس ،نایسریا گنوره آ و مایکوپالسما ژنیتالیوم ،با سابقة سقط زنان نابارور
مجموع

مایکوپالسما ژنیتالیوم

کالمیدیا تراکوماتیس

نایسریا گنوره آ

سابقة سقط

منفی

مثبت

منفی

مثبت

منفی

مثبت

3

6

9

0

9

0

2

دارد

31

95

99

02

9

90

0

ندارد

-

9

09

13

59

99

05

9

مجموع

0

جدول شمارة  .0رابطة بین عفونتهای باکتریایی کالمیدیا تراکوماتیس ،نایسریا گنوره آ ،و مایکوپالسما ژنیتالیوم با سابقة مصرف قرصهای
پیشگیری از بارداری ()OCP
وضعیت عفونت

کل

مصرف قرص

منفی

مثبت

(10 )%21

(99 )%20

(5)%20

بله

(00 )%00

(33 )%00

(90)%09

خیر

(13 )%122

(99 )%56

(29)%32

کل

9/00

-

P value

زنان خانهدار بیشتر بود ،ولی هیچ ارتباط معناداری بین شیوع
عفونت باکتریایی با موقعیت شغلی زنان دیده نشد ( P<9/90؛
جدول شمارة .)0

در بررسی شغل افراد آلوده به میکروارگانیسمهای
مطالعهشده ،از مجموع  29نفر )%00( 29 ،نفر خانهدار و )%0( 9
نفر شاغل بودند؛ درحالیکه در جمعیت غیرآلوده )%60( 30 ،نفر
خانهدار و  )%99( 0نفر شاغل بودند .اگرچه شیوع عفونتها در

جدول شمارة  .3رابطة بین عفونتهای باکتریایی کالمیدیا تراکوماتیس ،نایسریا گنوره آ ،و مایکوپالسما ژنیتالیوم با موقعیت شغلی زنان نابارور
مجموع

مایکوپالسما ژنیتالیوم

کالمیدیا تراکوماتیس

نایسریا گنوره آ

وضعیت اشتغال

منفی

مثبت

منفی

مثبت

منفی

مثبت

33

90

99

00

9

09

0

خانهدار

1

0

9

5

9

5

9

شاغل

13

09

99

59

9

05

(0 )%99

مجموع

در بررسی ارتباط سن زنان با وضعیت عفونتهای
باکتریایی ،بیشترین درصد افراد مبتال به عفونت ( 93از  39نفر)،
محدودة سنی بین  39تا  99داشتند .در گروه سنی  39-99سال
عفونت کالمیدیایی با  %90شایعترین عفونتها بودند ،درحالیکه
در گروه سنی  39-29سال مایکوپالسما ژنیتالیوم با %23
شایعترین ارگانیسم در این ردة سنی جداسازی شد؛ اما درمجموع
در بررسی نوع میکروارگانیسمها با سن گروههای مطالعهشده،
ارتباط آماری معناداری یافت نشد ( P<9/90؛ جدول شمارة .)5

در بررسی میزان تحصیالت زنان نابارور و میزان شیوع
عفونت ،نتایج نشان میدهد بیشترین میزان کالمیدیا در افراد با
تحصیالت دیپلم دیده شده است که  0نفر ( )%0/0از  0نفر را
شامل میشود ،ولی بااینحال ارتباطی بین شیوع این باکتری و
دیگر باکتریها و میزان تحصیل افراد دیده نشد (.)P<9/90

09
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9/5

P value

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  99شماره  ▐ 0اذر-دی 9305
جدول شمارة  .1رابطة بین عفونتهای باکتریایی کالمیدیا تراکوماتیس ،نایسریا گنوره آ و مایکوپالسما ژنیتالیوم با گروه سنی زنان نابارور
مجموع

مایکوپالسما ژنیتالیوم

کالمیدیا تراکوماتیس

نایسریا گنوره آ

(1 )%2

(9)%9

(9 )%999

(9 )%999

(9 )%9

(9 )%999

(9 )%9

<29

(22 )%30

(90 )%00

(0 )%23

(29 )%00

(9 )%0

(90 )%65

(3 )%99

39-29

(33 )%12

(39 )%60

(0 )%93

(35 )%03

(3 )%0

(33 )%60

(5 )%90

99-39

(3 )%0

(3 )%999

(9 )%9

(3 )%999

(9 )%9

(3 )%999

(9 )%9

09-99

(13 )%122

(09 )%63

(99 )%90

(59 )%09

(9 )%5

(05 )%65

(0 )%99

-

گروه سنی

مجموع

شکل  .1نتایج ژل الکتروفورز حاصل از  PCRکالمیدیا تراکوماتیس

شکل  .3نتایج ژل الکتروفورز حاصل از  PCRنایسریا گنوره آ

) (255 bpبه همراه کنترل مثبت ( )Ct+و منترل منفی ()Ct-

) (694bpبه همراه کنترل مثبت ( )Nig+و منترل منفی ()Nig-

بحث

شکل .2نتایج ژل الکتروفورز حاصل از  PCRمایکوپالسما ژنیتالیوم
) (281bpبه همراه کنترل مثبت ( )MG+و منترل منفی ()MG-

ناباروری یکی از مشکالت شایع جوامع بشری است.
ناباروری ،باردار نشدن زن پس از یک سال انجام مقاربت منظم و
بدون استفاده از روشهای جلوگیری از بارداری است .مطالعات
متعدد در سراسر جهان میزان شیوع ناباروری را در جوامع مختلف
بررسی کرده و نتایج متفاوتی را گزارش کردهاند .این میزان در
چین  %3و در شفیلد انگلیس  %39گزارش شده است ( .)10برخی
از تفاوتهای موجود در برآورد شیوع ،به تعاریف متفاوت ارائهشده
از ناباروری مربوط است .بر پایة گزارش مقایسهای WHO-DHS
در سال 2999م ،حدود  59 -69میلیون زوج در سراسر جهان
نابارور هستند ( )13، 0و تخمین زده شده است که ناباروری  6تا
 92درصد از زوجین در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار میدهد
(.)11
مطالعات مختلف انجامشده در ایران نیز نتایج متفاوتی را
نشان دادهاند ( .)13 -10در پژوهش پیش رو 50 ،نمونه سوآب
واژینال زنان نابارور از لحاظ عفونت با کالمیدیا تراکوماتیس،
مایکوپالسما ژنیتالیوم و نایسریا گنوره آ موردنظر ،ارزیابی شدند
که درمجموع  %32افراد نابارور بدان مبتال بودند و این میزان
00
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منفی

مثبت

منفی

مثبت

منفی

مثبت ()%

-
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تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله از همکاری بخش میکروبشناسی پزشکی
و بخش زنان و زایمان بیمارستان مهدیة تهران،سپاسگزارند.
تعارض منافع
بین نویسندگان و مجله میکروبشناسی پزشکی ایران
هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
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نسبت به پراکندگی این عفونتها در جمعیت بارور باالتر بود.
نتایج  PCRنشان داد که شیوع کالمیدیا تراکوماتیس ،%93/6
مایکوپالسما ژنیتالیوم  %95/0و نایسریا گنوره آ  %5/2بود.
در مطالعة نایسریا گنوره آ توسط  Okonofuaو همکاران در
سال  9000در نیجریه بر روی  59زن نابارور و  03زن بارور،
 %25/0از زنان نابارور دارای آنتیبادی ضد گنوکوک در سرم خود
بودند ،درحالیکه میزان آن در بارداران  %0/0بود که در مقایسه
با تحقیق ما میزان باالتری از گنوره آ را در جمعیت ناباروران به
خود اختصاص داده است ( .)22همچنین در بررسی  Anthonyو
همکاران در سال  2990در امریکا بر روی  999نمونه سوآب
بیماران نابارور ،میزان اوره آپالسما اوره آلیتیکوم ،%29/9
مایکوپالسما هومینیس  ،%9/3کالمیدیا تراکوماتیس  ،%2/2و
میزان نایسریا گنوره آ  9%9/9بود ( )21که در مقایسه با نتایج
پژوهش حاضر ،میزان شیوع کالمیدیا تراکوماتیس و
نایسریا گنوره آ کمتر بود .همچنین در بررسی  Grzeskoو
همکاران در سال  2996در لهستان با روش  %90/5 ،PCRاز زنانِ
نابارور و  %9/9از بیمارانِ بارور ،آلوده به مایکوپالسما ژنیتالیوم
بودند که شیوع این پاتوژن مشابه یافتة ما بود (.)22
در بررسی  XU junو همکاران در چین در سال  2999از
 995نمونة زنان نابارور %20/0 ،دارای کالمیدیا تراکوماتیس بودند
( )23که این آمار نشاندهندة شیوع باالی این ارگانیسمها و
احتماالً نقش بیشتر این میکروارگانیسمها در منطقة مطالعهشدة
چین است .همچنین در سال  2992در هند 99 ،زن نابارور و 99
زن باردار با استفاده از روشهای الیزا و PCRازنظر عفونت
کالمیدیا تراکوماتیس بررسی شدند که میزان  IgGدر سرم افراد
نابارور بسیار باالتر بود ( %90در مقایسه با  ،)%9ولی با  PCRتنها
 %2/0از زنان نابارور و باردار دارای کالمیدیا تراکوماتیس بودند
( .)13با توجه به اینکه سرولوژی سابقة عفونت را نشان میدهد،
بنابراین شاید بتوان گفت که داشتن سابقة عفونتِ پابرجا و یا
عفونت مزمن از عفونت حاد نقش مهمتری در ناباروری زنان
داشته باشد .براساس یافتة ما ،نایسریا گنوره آ در  %5/2از زنان
نابارور یافت شد که در مقایسه با دیگر میکروارگانیسمها شیوع
پایینتری را نشان داد .این یافتة ما در راستای مطالعات دیگری از
ایران است؛ مثالً در بررسی  Hassanzadehو همکاران در سال

 2992در ایران با استفاده از روش  PCRاز  9999نمونه،
اندوسرویکال  93نمونه ( )%9/96برای نایسریا گنوره آ مثبت بود
( Mousavi .)20و همکاران نیز در بررسی  999نمونة سوآب
سرویکال زن نابارور ،با روش  ،mPCRدر سال  2993در
کردستان ایران نشان دادند که  %30/0از بیماران دارای اوره
آپالسما اوره آلیتیکوم %2/0 ،دارای مایکوپالسما هومینیس و
 %3/6دارای عفونت توأم بودند ( .)11ازلحاظ سن افراد ،گرچه
ارتباط معنیداری با وضعیت عفونت یافت نشد ،ولی شیوع باالتر
کالمیدیا در جمعیت باالی  39سال قابلتوجه بود .همچنین
مطالعة ما نشان داد که بیشترین افراد مراجعهکننده به مراکز
ناباروری ،در فاصلة سنی بین  39تا  99سال جای دارند .نتایج
مطالعة کالمیدیا تراکوماتیس در زنان نابارور توسط Nwankwoو
همکاران در نیجریه در سال 2999م ،نشان داد که میزان شیوع
کلی این ارگانیسم  %0/5در زنان نابارور بود .بیشترین این شیوع،
در گروه سنی  29 -20سال ( )%90/9و پس از آن در گروه سنی
 29 -29سال ( )%95/0و سپس  90 -90سال ( )%92/0و سپس
 90سال ( )%0بود ( .)23در پژوهش پیش رو ،بیشترین شیوع
کالمیدیا تراکوماتیس در گروه سنی  39 -99سال ( )%0/2و
سپس  29 -39سال ( )%9/5بود.
براساس نتایج بهدستآمده از این مطالعه ،مایکوپالسما
ژنیتالیوم ،نایسریا گنوره آ و کالمیدیاتراکوماتیس در زنان نابارور
شایع است ،ولی ارتباط معناداری رابطهای بین سابقة سقط،
مصرف قرص ناباروری ،تحصیالت ،و سن افراد با میزان شیوع
عفونتهای باکتریایی دیده نشد؛ بنابراین پیشگیری ،کنترل و
درمان بهموقع عفونتهای منتقله از راه تماس جنسی میتواند
فاکتور مهمی در پیشگیری و درمان ناباروری زنان و سالمت
بهداشت جامعه باشد.

9305 دی- ▐ اذر0  شماره99 مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال
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