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 چکیده

حالی که مابقی آن به مشکالت عفونی، آناتومیک و  یک سوم از علل ناباروری، غیر قابل توضیح و ناشناخته باقی مانده است، درحدود 

 گزارش شده عفونت های دستگاه تناسلی یکی از علل عمده تشکیل آنتی بادی ضد اسپرم در مردان. فیزیولوژیک نسبت داده شده است

باروری با واسطه ایمنی در است. بطور مشابه، عفونت های دستگاه تناسلی و تشکیل آنتی بادی ضد اسپرم در مردان می تواند منجر به نا

ورم بیضه حاصل از اوریون، سل،  شود عبارتند از: عفونتهای دستگاه تناسلی که ممکن است منجر به عقیم شدن مردان .زنان شود.

ت های سودوموناس، کلی فرم، و دیگر عفون اوره پالسما اورئولیتیکوم،کالمیدیا، اپیدیدیمیت حاصل از سوزاک، سل،   ;سیفلیس، پانکراتیت

 .، اوره پالسما اورئولیتیکوم، تریکوموناکالمیدیاسوزاک، حاصل از اورتریت  وسل، تریکومونا،  حاصل از منی عفونت کیسه ;باکتریایی

 ) .U، اوره پالسما اورئولیتیکوم , )E. coli( ، اشریشیا کلی )E. faecalisگزارشات محققین نشان داده شده است که، ای. فکالیس )

 murealyticu ام. مورگانال ) ( و M. morganii(  تأثیر منفی بر روی کیفیت اسپرم مردان نابارور دارند . اطالعات نشان می دهد که

حضور باکتری در نمونه مایع منی  و تاثیر بر کیفیت اسپرم ممکن است، به طور عمده توسط القای آپوپتوز و نکروز اعمال شود، و یا 

، و axonemeک تقلید آنتی ژنی بین برخی از ساختار فالزالی اسپرم مانند توبولین، یکی از اجزاء مهم احتمال دارد به دلیل ایجاد ی

بیمار مرد  246در  Spermioculture)آزمایش تشخیص ناباروری ) پروتئین باکتریایی باشد، که موجب کاهش تحرک اسپرم می شوند.

 ٪20.3نمونه ) 50در  E. coliنفر آزواسپرم بودند(،  9مردان  ٪32.1)نشان داده است که  E. faecalis))نمونه ای. فکالیس  79در 

 .U، هیچ کس آزواسپرم نبود (، ٪13.4نمونه ) 33در  (S. agalactiae)نفر  آزواسپرم بودند(، استرپتوکوک آگاالکتیه  4مردان 

urealyiticum  هیچ کس آزواسپرم ٪9.7نمونه ) 24وکوکوس اپیدرمیدیس ، یک مرد آزواسپرم بود(، استافیل٪11.8نمونه ) 29در ،

، هیچ کس آزواسپرم ٪3.2مرد آزواسپرم بودند( و مورگانال در هشت نمونه )2.، ٪9.3نمونه ) 23در  S. anginosusنبود(، استرپتوکوک 

زئیات مفیدی را در زمینه فرایند لقاح کمیاب نیست، و  مطالعات ناباروری بینش و جنیزتخم  -نبود(. عدم موفقیت فرایند باروری اسپرم 

. عفونت با ( نیز گزارش شده استIVFفراهم اورده است. یک ارتباط بین میکروب های قابل کشت و نتایج حاصل از لقاح آزمایشگاهی )

برای   IgAانتی بادی درصد سرویکال  17زن  با نتیجه لقاح آزمایشگاهی بدون بارداری،  99کالمیدیا تراکوماتیس در زنان نشان داد، در 

نفر نتیجه لقاح آزمایشگاهی به  10، در   IgAدرصد سرویکال آنتی بادی 4نفر با بارداری )تست مثبت(  21کالمیدیا مشاهده شد، در 

 نفر لقاح آزمایشگاهی منتج به تولد نوزاد شد که درصد 68بودند و در IgA درصد آنها دارای سرویکال آنتی بادی  3سقط منجر شد که 

 نقش به در منابع علمی اختالف نظرهایی راجعهنوز البته  درصد گزارش شده است.1در مقابل کالمیدیا تراکوماتیس  IgAآنتی بادی 

 که در این نوشتار به توضیح برخی از آنها پرداخته ایم.   دارد وجود ناباروری در باکتریایی عفونت

 

 لقاح، ناباروری، باکتریایی عفونت واژگان کلیدی: 
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