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این پروتئین ها همان آنتی ژن ها هستند)10(. این آنتی 
ژن ها به طور اختصاصی عمل می کنند و با هدف قرار 
دادن به آنتی بادی بدن انسان متصل و باعث ایجاد عفونت 

می شوند)9(.
بیوتیک  β‑lactamو  آنتی  برابر  در  مایکوپالسماها 
Vancomycin بی اثرند چون دیواره سلولی ندارند)11(. 

مایکوپالسما و اوره پالسما به عواملی که در سنتز پروتئین 
 ،tetracycline :دخالت می کند حساس هستند که شامل
 chloramphenicol  ،aminoglycosides  ،macrolides

مهار  را  توپوایزومراز  که   fluoroquinolones و 
عوامل  این  به  مقاومت  حال،  این  با  کند)11و12(.  می 
در حال افزایش است، چون ژنtetM باعث مقاومت به 
به  باکتری  مقاومت  مقدار  شود)13(.  می   tetracycline

موقعیت جغرافیایی، استفاده از آنتی بیوتیک های مختلف 
های  جمعیت  میان  در  میکروبی  ضد  قبلی  تاریخچه  و 

مختلف بستگی دارد)14(. 
ادراری  تناسلی  های  عفونت  دارای  که  کسانی 
مایکوپالسمایی هستند، نشانگانی همسان با دیگر عفونت 
های جنسی دارند و بدین روی  تشخیص دشوار می شود 
و چه بسا پزشکانی با این عفونت مایکوپالسمایی 
و عفونت های جنسی آشنایی ندارند. همچنین 
نیز  آزمایش  ی  بایسته  امکانات  کمبود 
تشخیص را دشوار می کند. تشخیص آن 
باآزمونPCR و محیط کشت انجام شدنی 
است. در خیلی از مواقع درمان با آنتی 
بیوتیک روی آن ها جواب نمی دهد. از 
میان نشانه ها و پیامدهای مایکوپالسما 
مثانه،  التهاب  پیلونفریت،  به:  توان  می 
لگن،  التهابی  بیماری  گردن رحم،  عفونت 

مایکوپالسما 
 کالمیدیاها، مایکوپالسماها و اوره پالسماها، باعث ایجاد عفونت تناسلی 

و ناباروري می شوند)1(. مایکوپالسماها که جزو کوچک ترین باکتری ها 
است، دیواره سلولی ندارد و در محیط کشت که سلول زنده ندارد رشد می 
کند. این باکتری را می توان در انسان، گیاهان و حشرات مشاهده کرد. در 

انسان بیشتر در دستگاه تنفسی و دستگاه تناسلی یافت می شوند)2(.

مایکوپالسما هومینیس 
ایــن گونه از مایکوپالسما در انسان در دستگاه تناسلی و 
تنفسی یافت می شود و در فرد می تواند بی نشانه باشد. این 
باکتری در زنان بیشتر دیه می شود)3( و از راه تماس جنسی 
هم می تواند منتقل شود. بیشتر در دستگاه تناسلی وجود دارد 
از کانال زایمان  باکتری  این  و باعث سقط جنین می شود. 
می گذرد و می تواند در جنین هم  مننژیت و عفونت خون 
اسپرم  به  تواند  می  هومینیس  مایکوپالسما  کند)4(.   ایجاد 
بچسبد و یا به درون آن رخنه  کند و مایه ی بی حرکتی آن 
شود)5(. بودن این باکتری در دستگاه تناسلی زنان و مردان 

می تواند بارداری را کاهش دهد)6(.
دارای  و  دارند)7(  میزبان  با  ساپروفیتی  و  انگلی  زندگی 

کروموزوم حلقوی هستند. ژنوم آن حدود 445 
 A تا 665 جفت باز دارد که 72.9% باز

 G ،  C باز ، T و حدود 27.1% را 
تواند  می  دهد)8(.  می  تشکیل 
مسیرهای  از  را  خود  انرژی 
EMP ، آرژنین دی هیدروالز 

و متابولیسم ریبوفالوین تامین 
کند)7(.

هومینیس  مایکوپالسما 
دارای پروتئین های غشایی در 

که  است)9(  خود  خارجی  الیه 
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مایکوپالسما هومینیس درناباروری زنان و مردان
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اندومتریت، کوریوآمنیونیت، آرتریت عفونی، باکتریمی، ذات 
الریه و مننژیت اشاره کرد)15(.

تشخیص عفونت های مایکوپالسما 
مایکوپالسما دشوار، گران و وقت گیر است چون  کشت 
این باکتري نیاز به محیط اختصاصي و مکمل هاي غذایي ویژه 
دارد. تشخیص سرولوژیک به دلیل هتروژني بودن وواکنش هاي 
متقاطع دشوار است)16(. برای تشخیص مایکوپالسما هومینیس 
می توان از PCR استفاده کرد. چون نسبت به روش کشت سلول 
بهتراست)17(. برای بررسی این باکتری می توان از پرایمرهای 

RNAH1 و RNAH2 استفاده کرد)18(. 
برای تشخیص مایکوپالسما هومینیس از سطوح مخاطی 
آلت تناسلی، واژن و قطعات گردن رحم زنان نمونه برداری 
می شود)19(. این نمونه ها را می توان هم از زنان و هم از 

مردان جدا کرد)20(.
همه ی  اگرچه  کند.  می  رشد  زنان  در  بیشتر  باکتری  این 
زنانی  بیشتر  اما  آلوده شوند  باکتری  این  به  توانند  زنان می 
که دارای رابطه جنسی هستند در خطر هستند که علت آن 
اختالف در سطح pH واژن، کاهش پاسخ سیستم ایمنی بدن، 
استفاده از دوش مهبل، برخی از وسایل پیشگیری از بارداری 
و  شامل خارش  آن  های  نشانه  است.  تامپون  از  استفاده  و 
یا  و  ماهی  بو  داشتن  همچنین  آن،  دراطراف  واژن  سوزش 

دریا مانند است. )21(.
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