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چکیده:
مقدمه :عوامل متعددی در بروز ناباروری مردان موثر می باشد که ازآن جمله می توان به عفونت های تناسلی اشاره نمود .عفونت
های تناسلی می توانند در اثر آلودگی های میکروبی ،قارچی و ویروسی به وجود آیند .فاکتورهای مردانه مسئول  11درصد ناباروریها
است .با توجه به اینکه در کشور ما کمتر مطالعه ای روی علل ناباروری مردانه انجام شده است بر آن شدیم که علل ناباروری را در
موارد عفونت های مختلف درمقاالت جستجو کنیم .ناباروری مردان از اثرات مهم و برجسته عفونت های باکتریایی مجاری ادراری -
تناسلی است.
روش کار:برای انجام این تحقیق پایگاه اطالعاتی google scholar,pubmed,science direct,update,….باکلمات کلیدی
مایع منی ،ناباروری مردان ،عفونت و....جستجوراانجام دادیم.
یافته ها:دراین تحقیق مروری  31مقاله پیداشد  4تای آن اورجینال است که نتیجه آن با وجود شیوع باالی باکتری ای.کلی در
مایع منی مردان نابارور در مقایسه با مردان بارور ،به نظر می رسد این باکتری مسئول تغییرات ایجاد شده در مورفولوژی و ویژگی
های حرکتی اسپرم ها نبوده و ارتباطی با بروز ناباروری در مردان ندارد.
 کالمیدیا تراکوماتیس شایع ترین عفونت مقاربتی باکتریایی در جهان است ،اما اثر این عفونت بر باروری مردان هم چنان مورد290 | I r h r c 2 0 1 6 . I r
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بحث می باشد .در این مطالعه فراوانی عفونت کالمیدیا تراکوماتیس و مایکوپالسما ژنیتالیوم در مردان نابارور مورد بررسی قرار
گرفت .بنابر نتایج تحقیق موردی شاهدی عفونت سیتومگال نقش قابل توجهی در ناباروری مردان نشان نداد .بنابر نتایج تحقیق
دیگری  ،ارتباطی بین ناباروری در مردان و پاپیلوما ویروس مشاهده نشد .عواملی نظیر ختنه شدن مردان ،فقدان رفتارهای
همجنس گرایانه و عدم تعدد شرکای جنسی از جمله فاکتورهای موثر در کاهش شیوع ویروس در جمعیت مردان مورد مطالعه به
شمار می روند ..مهمترین باکتری های مرتبط با عفونت های مجاری ادراری-تناسلی مردان شامل کالمیدیا تراکوماتیس ،نایسریا
گونوره و برخی گونه های تناسلی مایکوپالسما می باشند.
بحث ونتیجه گیری :با توجه به فراوانی افزایش یافته عفونت کالمیدیا تراکوماتیس در مقایسه با تنها مطالعه مشابه در کشور و شیوع
باالی عفونت مایکوپالسما ژنیتالیوم در مردان نابارور به عنوان نتایج حاصل از اولین ارزیابی در کشور ،غربالگری مردان نابارور از نظر
عفونت کالمیدیا تراکوماتیس و مایکوپالسما ژنیتالیوم از ارزش باالیی برخوردار می باشد.
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