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دوکتور سید لعل شاه لنگر  دویپوهن:  تحقیق کننده  

 

نا مشخصعقامت با علت در مایع منوی  هاموجودیت باکتریبررسی   

: خالصه  

باعث انتانات است . در بیشتر موارد ، این انتان سیستم بولی تناسلی در مردان ،  نابارورییکی از عوامل مهم ایجاد 

، همچنین  آن و عملکرد ، قابلیت حیات و مورفولوژی ( یت)تعداد ، تحرکمانند مایع منوی  یاختالل در پارامتر ها

نتی بیوتیک او تجویز  این انتاناتباکتریایی عوامل ایجاد التهاب اپیدیدیم و پروستات می شود . بنا برین ، شناسایی 

 موجودیتو در نتیجه باروری شود . این مطالعه با هدف تعیین  مایع منویمناسب می تواند منجر به بهبود پارامتر های 

.  ه استبا علت نا مشخص انجام شد نابارور افراد  منویباکتریایی در مایع  انتانات  

با علت نا مشخص ، مراجعه کننده به نا بارورمرد  65 منویتحلیلی ، مایع  در این مطالعه توصیفی، سی :رروش بر

 طبق دستور العمل سازمان منوینالیز مایع امورد بررسی قرار گرفت . در ابتدا  مزار شریفشهرشفاخانه صحت خانواده 

 Blood، از دو محیط کشت  منویمایع  اییباکتری  انتاناتسی ر( انجام شد ، سپس برای بر WHO)  صحی جهان   

Agar  و      EMB  (استفاده گردید . برای تشخیص ئ ا ) ت های تکمیلی میکروبیتری تسباک نوعوزین متلین بلو 

 .داده شده است انجام د کتالز ، کواگوالز و اکسیداز  نمان

در این  باکتری نوع 7 جمعاًباکتری بودند . آلوده به نمونه  40 به تعداد نمونه، 65از جمله  کهیافته ها : در این مطالعه 

و کمترین شیوع مربوط به  استافیلوکوکهای طالییفیصد مربوط به  16.9با  نمونه ها مشاهده شد که بیشترین شیوع

 بود . فیصد  1.5با  هانتروکوکاپسودوموناس و 

در مردان نا بارور ، گذاشتن تست های میکروبی برای مردان  مایع منویانتان  سیار زیادجه گیری : با توجه به شیوع بنتی

 شنهاد میشود .یپعلت نا شناخته و تالش برای تداوی انتانات طرق بولی تناسلی نا بارور با 

 ، ناباروری .  امراض باکتریایی،  منوی: مایع یکلیدواژه های 
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 :مقدمه 

ها  عقامت% این  60از هر چهار زوج یک زوج نا بارور است که حدود  قرار مطالعاتی که تا بحال صورت گرفته

 (.1)علت های نا شناخته می باشد  با خانمهاو بقیه مربوط به  انمربوط به مرد

مجاری تناسلی است . بعضی  منویمایع  موجودیت انتانات درمردان ،  عقامتیکی از مهم ترین علت های  

بطور  انتانارتباط دارد .   )باکتریواسپرمی ( منویمایع  انتانیم های پاتوفیزیولوژیک در مردان نا بارور با یزکانیاز م

و تغییرات مورفولوژی  در اسپرم  یت، کاهش تحرک منویمستقیم موجب کاهش غیر طبیعی تعداد اسپرماتوزوئید مایع 

، آسیب انتاناتمی شود و در نتیجه قدرت باروری را کاهش می دهد و همچنین به طور غیر مستقیم می تواند موجب 

اسپر می  –ن های خودی همراه با لکوسیتو جنتی ابر علیه  یمعافیت، التهاب و در پی آن تحریک سیستم  خصیه هابه 

مختلف ، طیف وسیعی از باکتری ها با درجات ،کنند  عقامت شکلشود که همه این عوامل می توانند مرد را دچار م

  ( .2)مردان نقش دارند عقامتدر ایجاد 

در مردان می شود در آفریقا و کمترین میزان مربوط به  عقامتکه باعث  منویمایع  موجودیت انتانبیشترین میزان 

 (. 5)کشور های صنعتی بوده است 

می تواند باعث بی تحرکی اسپرم ن ( می شوند ، که این امر یشتیناسپرم ) اگلو نیی باعث به هم چسپیدباکتریا انتانات

 اگلوتینیشنی از باکتری های که ایجاد بستگی دارد . یک منویگردد . میزان بی تحرکی به تجمع باکتری ها در مایع 

باکتریایی ، در بیشتر  انتاند التهاب حاد اپیدیدم در اثر همچنین ایجا .(6-8)ی می باشد الوشرشیا کایمی کند باکتری 

نتی بیوتیک بهبود یافته و اتجویز صحیح  نز می شود که در اکثر موارد باجیتواسپرما پروسهموارد باعث مختل شدن 

 .(3،9)رمال خود می رسند وهای اسپرم به حد نپارامتر 

 – دمویمانعه م می شود تخریب وریو س منوینتی بادی ضد اسپرم در مایع ایکی از عواملی که باعث پدیدار شدن 

 .(14)نتی بادی های ضد اسپرم در اختالل عملکرد اسپرم نقش دارند ااست که این  انتان در اثر خصیه ها

این جنس   .(10)نسبت به انتروباکتریا سه به میزان بیشتری وجود دارند  منویهمچنین انترو کو کوس ها در مجرای  

سی های انتروکوکوس ها که جز کوکباکتری ها باعث ایجاد التهاب در مجاری اپیدیدیم و پروستات می شوند . 
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رمال می ویافت شده و معموآل باعث پایین آوردن پارامتر های اسپرم به حالت ن منویم مثبت هستند اغلب در مایع اگر

  .(11)شوند 

خنثی مردان یافت شده و می توانند باعث  بولیدر مجرای  اًاستافیلو کوک ها نیز جرء باکتری هایی هستند که اغلب

  (.12)شوند  شدن مایع منوی

شرشیا یا باکتریر مستقیم بر روی باروری مردان تاثیر می گذارند . ی به طوالوشرشیا کیبعضی از باکتری ها مانند ا

  (.13)می شود   عقامتی در مردان با ایجاد عواملی مانند بی تحرکی اسپرم ، التهاب اپیدیدیم و پروستات ، باعث الوک

این  .(14)در پارامتر های اسپرم گردد  ث اختاللعپسودوموناس نیز می تواند با ایجاد التهاب اپیدیدیم و پروستات با

 .افراد نا بارور با علت نا مشخص انجام شد منویباکتریایی در مایع  انتاناتمطالعه با هدف تعیین میزان شیوع 

 میتود تحقیق:

 24الی  55سنین  مردان نابارور بطور تصادفی ازمیان منویاز نمونه  65تعداد به  تحلیلی ،-در این مطالعه  توصیفی

الی    1395 برج ثور از  شهر مزار شریف شفاخانه صحت خانوادهنا شناخته ، مراجعه کننده به  عقامتسال ، با علت 

 تکنیشن های مربوطهانتخاب و مورد بررسی قرار گرفت . بعد از آموزش نمونه گیری صحیح به     1396 برج سنبله 

 37تور یانکوب اخلدقیقه د 20الی  30د . سپس برای مایع  شدن به مد ت نمونه ها در ظروف استریل جمع آوری ش

برای ارزیابی قابلیت انجام شد  2010سال  صحی جهاننالیز مایع طبق دستور العمل  سازمان ادرجه قرار گرفت . 

برای  .(15)مورفولوژی اسپرم  بررسی شد سالید مستقیم با استفاده از و   هآمیزی ائوزین استفاده گردیدحیات از رنگ 

گار برای ا) بالد استریل به دو محیط کشت  لوپبا  منویمایع میکرولیتر از نمونه  10باکتریایی مقدار  انتاناتبررسی 

م منفی (  انتقال ا) ائوزین متلین بلو ( برای بررسی باکتری های گر EMBم مثبت و منفی ، اهای گر سی باکتر ی ربر

ساعت کشت ها  24درجه سانتیگراد قرار گرفت ، بعد از  37تور اخل انکوبیساعت د 24شد . سپس به مدت داده 

ها رنگ  کالونیهای مشاهده شده  ، برای  کالونیی بررسی شدند . جهت تشخیص هویت باکترنی های ولاجهت ک

 کالونیسی مورفولوژی آن برای رنگ آمیزی شده و برر سالیدم انجام شد . در ادامه ، پس از مشاهده اآمیزی گر

م مثبت تست کاتاالز اگر هایو باسیل بودن تست های تشخیصی و برای کوکسی کوکبر حسب  نفیم ماهای گر

منفی استرپتو کوک در نظر گرفته شدند های کاتاالز مثبت استافیلو کوک و کاتاالز  کالونی صورت گرفت،گذاشته 

م مثبت با تست اکوکسی های گر. صورت گرفتگوالز  ات های کوتس انواع مختلف باکتریها . برای تشخیص 



4 
 

، استافیلوکوکوس مثبت با تست کوآگوالز منفی م اکوآگوالز مثبت استافیلو کو کوس اروئوس کوکسی های گر

  Blood agarهایی که روی  کالونیکوکوکس ساپروفیتیکوس در نظر گرفته شدند . همچنین استافیلواپیدرمس و 

 انتروکوک در نظر گرفته شدند.کرده  بودند ایجاد تایمولیز بیه

 :یافته ها

باکتری در این نمونه ها  نوع 7نمونه آلوده به  باکتری بوده اند .  همچنین  40نمونه ،  65 جمله از که نتایج نشان داد

مربوط به  فیصد1.5آنها و کمترین طالیی هایمربوط به استافیلو کوکفیصد  16.9 آنها  مشاهده گردید که بیشترین

 .(1بود ) جدول شماره   پسودوموناس و انترو کوک

، بیش از یک نوع  باقیمانده %  30، تنها یک نوع باکتری و در  منوی مایع % از نمونه های 70کشت پروسه  در 

وستافیلوکوکس اپیدرمیس  یالوشرشیاکیافیصد 13.4اروئوس و اپیدرمیس  هایباکتری رشد کرد و استافیلو کوک

های ی ، انتروکوک و استافیلو کوکوالشرشیاکیا،  فیصد  5.6 فیصد ، استافیلوکوکس  وایشریشیا کوالی 8.7

 رشد کردند . فیصد  2.3طالیی

 مردان نا بارور منوی( انواع نمونه های باکتریایی در مایع 1جدول شماره )
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 پیشینه:

جمهوری مالدیف ، جمهوری ترکیه مطالعاتی که در کشور های مختلف جهان چون جمهوری خلق چین ، 

وجمهوری اسالمی ایران در ین خصوص صورت گرفته نشان میدهد که ناباروری مردان در کشور های متذکره نیز 

های دقیق این  زهیلل وانگیک پرابلم عمده  اجتماعی بوده   ومحقیقن در کشور های مختلف تالش نموده اند تا ع

 مشکل اجتماعی را دریابند 

مردان مراجعه کننده به  منویمایع  پروسه انتانیدر ایجاد  ییباکتریاانتان  نوع هفتکه  نشان داد حاضر نتایج مطالعه  

شرشیا یو ا نوع استافیلو کوکهاینقش داشته اند که بیشترین شیوع مربوط به  شفاخانه صحت خانواده شهر مزار شریف

در مردان به شمار می آیند که این نتایج با  عقامتوامل ایجاد کننده ی بوده است ، این باکتری ها از مهم ترین عالوک

ی یکی از مهم ترین الوشرشیاکیهمخوانی داشت . آنها گزارش کردند ا شو همکاران Holmes یافته های مطالعه 

و  یتبوده و می تواند پارامتر های اسپرم مانند تحرک سیستم بولی تناسلیعالمت عالمت دار و یا بدون  انتانات

  .(8) زم را تغییر دهدمتابولی

 یت ، مورفولوژی و قابلیتنمونه های مورد نظر که شامل حجم ، تعداد ، تحرک منویاز آنالیز مایع  هنتایج حاصل 

ونه ، میزان حرکت پیشرونده ، باکتریایی و حجم نم انتاناتآورده شده است . بین  2حیات می باشد در جدول شماره 

انجام شد مشخص  McGowanدر مطالعه ای مشابه که توسط   .میزان قابلیت حیات مشاهده شد ومورفولوژی 

  ( .2)% افراد نا بارور دارای عفونت باکتریایی است  36% از مردان بارور و  15 منویگردید مایع 

عدد در  810از  ایشریشیا کوالیدر گزارش خود اعالم کردند چنانچه تعداد  شان و همکاران Kesslerهمچنین    

انجام گرفته بود ،  in vitro تجاوز کند باعث تخریب پارامتر های اسپرم می شود . البته این آزمایشها در  مایع منوی

 منوینیز  مایع شان  مکارانو ه Merino ( .12)نمی تواند توجیه پذیر باشد  in vivo بنا براین ارتباط دادن آن به 

به کلینیک آندرولوژی مراجعه کرده بودند مورد آزمایش میکروبی قرار دادند ، نتایج  عقامتمردان را که به دلیل 

%( ، استرپتوکوکوس 64استافیلوکوک اپیدرمیس )بیشترین باکتری ها نشان داد در بین باکتری های هوازی ،

%( ، 5%( ، استرپتوکوکوس فکالیس )4%( ، استافیلوکوک اورئوس )9) ایشریشیا کوالی%( ، 28ویریدانس )

%( بوده است . این محققین در مقاله خود تاکید داشتند وجود 4%( و استرپتوکوکوس بتا هموالیتیک )4انتروباکتر )
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را پیش بینی یم بر روی کیفیت اسپرم داشته و احتمال سوق بیمار به آزواسپرمی تقاثر نا مطلوب مس منویباکتری در 

  .(10)می کند 

بنا براین ، یکی از دالیلی که باعث گردید بین پارامتر های اسپرم شامل حجم ، حرکت پیشرونده ، مورفولوژی و 

رمال باشد ، فاکتور های نا ون انتاندارای  یمیکروبی همبستگی وجود نداشته و پارامتر اسپرم ها انتاناتقابلیت حیات با 

   .( 11، 12)مشخص باروری بود 

مانهای کتور های نا مشخص ناباروری بر روی ساختیایی در اشخاص به دلیل فباکتر انتاناتهمچنین احتمال دارد 

 (.12)اسپرم تاثیر گذار باشد   DNAبر روی  داخل حجروی و

اسپرم افراد با علت نا مشخص بررسی   DNAباکتریایی بر روی  انتاناتلذا پیشنهاد میگردد در مطالعات بعدی اثر   

نمونه از  44، تعداد  در کشور ایران  رازی شان  در انستیتوت گردد . در یک مطالعه دیگر توسط اخالقی و همکاران

،  ایشریشیا کوالیما بوویس ، زمردان نا بارور مورد آزمایش قرار گرفت . در این بررسی ، مایکوپال منویمایع 

نمونه ها جدا شده . نکته  منویباکتریایی از اسپرم مایع س و پروتئوس آگوالز منفی ،میکروکوکهای کواستافیلوکوک

ما جدا شده بر خالف گزارشهای کشور های صنعتی که زجالب توجه در این مطالعه این بود که نوع مایکوپال

 (. 15)یتیکوم می باشد نوع بوویس بود وروالیما زوروپالی

مردانی که به دلیل  منوییع انمونه م 58بر روی شان  ریحانی و همکاران داکتر  نتایج مطالعه دیگری که توسط 

نمونه دارای کشت  25مراجعه کرده بودند نشان داد از این تعداد شهر یزد ایران   IVFمشکل باروری به کلینیک 

، استرپتوکوکوس بتا هموالیتیک ،  ایشریشیا کوالیشده عبارت بودند از  :  که باکتری های تجریدمثبت بوده اند 

  .(11)ورولیتیکوم یما زوروپالیما هو مینیس و زمایکوپال

  :نتیجه گیری 

گی ه آلود مردان نا بارور باعلت نا مشخص ، دارای  منوینتایج مطالعه حاضر نشان داد بیشتر نمونه های مایع 

گی را داشتند که می تواند عامل ه بیشترین میزان آلود ایشریشیا کوالیو  هااستافیلوکوکانواع باکتریایی است . 

میکرو بی و برگشت  انتانو رفع انتی بیوتیک مناسب با علت نا شناخته در این افراد باشد . بنابراین ، تجویز  عقامت

 می تواند باعث باروری این مردان گردد .پارامتر های اسپرم به حالت طبیعی 
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 پیشنهادات :

با توجه به شیوع باالی  ینکه مطالعه حاضر یک بخش کوچکی از امور باکتریولوژیک در یک ساحه کشور بوده از

 در کشور موارد ذیل پیشنهاد میگردد :در مردان نا بارور  ویمایع من انتان در

با علل نا نا بارور مردان برای  مایع منوی معاینات باکتریولوژیک و انجام پروسه کلچر وانتی بیوگرام اجرای-1

 مشخص.

 تجویز انتی بیوتیک معین جهت تداوی افراد بعد از انجام پروسه انتی بیوگرام .  -2

 

 

References 

Ahmad MK, Mahdi AA, Shukla KK, Islam N, Jaiswar SP, Ahmad S. Effect of  

Auroux M, Jacques L, Mathieu D, Auer J. Is the sperm bacterial ratio a determining factor in 

impairment of spe rmmotility: An in‐vitro study in man with Escherichia coli. Int J Androl 2009 

Aug; 14(4):264-70. 

Cates W, Farley TM, Rowe PJ. Worldwide patterns of infertility: Is Africa different? Lancet 1985 

Sep 14;2(8455):596-8. 

epididymitis using ofloxacin. II. Andrological findings. Urologe A 2004 Sep; 29(5):277-80. 

Hillier SL, Rabe LK, Muller CH, Zarutskie P, Kuzan FB, Stenchever MA. Relationship of 

bacteriologic characteristicsto semen indices in men attending an infertility clinic. Obstet Gynecol 

2001 May; 75(5):800-4. 

Keck C, Gerber-Schäfer C, Clad A, Wilhelm C, Breckwoldt M. Seminal tract infections: Impact 

on male fertility andtreatment options. Hum Reprod Update 1998;4(6):891-903. 

Lauper U, Schlatter C. Adnexitis und pelvic inflammatory disease. Gynakol Geburtshilfliche 

Rundsch 2005 Jan;45(1):14-8. 

McGowan M, Burger H, Baker H, Kretser D, Kovacs G. The incidence of non‐specific infection 

in the semen in fertileand sub‐fertile males. Int J Androl 1981 Dec; 4(6):657-62. 

Monga M, Roberts JA. Spermagglutination by Bacteria: Receptor‐specific Interactions. J Androl 

1994;15(2):151-6.8. Wølner-Hanssen P, Mårdh P. In vitro tests of the adherence of Chlamydia 

trachomatis to human spermatozoa. FertilSteril 2001 Jul; 42(1):102-7. 



8 
 

Mucuna pruriens on semen profile and biochemical parameters in seminal plasma of infertile 

men. Fertile Sterile 2012 Sep; 90(3):627-35. 

Nabi A, Khalili M, Halvaei I, Roodbari F. Prolonged incubation of processed human spermatozoa 

will increase DNAfragmentation. Andrologia 2014 May; 46(4):374-9. 

Rodin DM, Larone D, Goldstein M. Relationship between semen cultures, leukospermia, and 

semen analysis in menundergoing fertility evaluation. Fertil Steril 2009 Jun; 79(Suppl 3):1555-8. 

Skakkebaek NE, Giwercman A, De Kretser D. Pathogenesis and management of male infertility. 

Lancet 1994 Jun11;343(8911):1473-9. 

Svenstrup HF, Fedder J, Kristoffersen SE, Trolle B, Birkelund S, Christiansen G. Mycoplasma 

genitalium, chlamydiatrachomatis, and tubal factor infertility-a prospective study. Fertil Steril 

2008 Sep; 90(3):513-20. 

Virecoulon F, Wallet F, Fruchart‐Flamenbaum A, Rigot JM, Peers MC, Mitchell V, et al. 

Bacterial flora of the lowmale genital tract in patients consulting for infertility. Andrologia 2005 

Oct; 37(5):160-5. 

Weidner W, Garbe C, Weissbach L, Harbrecht J, Kleinschmidt K, Schiefer H, et al. Initial therapy 

of acute unilateral 

 

 



9 
 

 

   
 

Abstract 

One  of  the main cause or  infertility in men is  UTI  in many cases these infections 

became  cause of some disorder in semen fluid ( count ,Motility , Mortality .etc.) so 

it  became  cause of Prostatitis ,Epididymitis..etc. 

So the investigation of this infections and prescription of suitable antibiotics is one 

of the main points for treatment of the infertility of the patients. 

Method: 

This study is done on 65 sample of semen of infertility men who are respect in  

Sehat-e-Khanwada hospital in Mazar –i-Sharif city.after sampling and some 

necessary investigations, the samples cultured in Blood agar, Mac Conkey agar and 

chocolate agar Medias and incubated for 24 hours in 37 C after 24 hours growth 

petridishes test by catalase and coagulase and after test became antibiogram 

Findings: 

In this study 40 samples of semen were contaminated with bacteria as following: 

16, 9% staphylococcus aurous  

1, 5% Enterococcus  
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Seminal Fluid, Bacterial diseases, Infertility  
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