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بررسی تأثیر عفونتهای کالمیدیا تراکوماتیس و مایکوپالسما
ژنیتالیوم بر نتیجه  IVFدر زنان مراجعهکننده به بیمارستان
رضوی و مرکز ناباروری میالد مشهد
هادی صفدری ،*1دکتر نیره خادم ،2سحر تحققی ،3مهدی حسینی بافقی،4
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مربی گروه علوم آزمایشگاهی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استاد گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات سالمت زنان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
کارشناس ارشد ایمونولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
کارشناس ارشد میکروبیولوژی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
کارشناس علوم آزمایشگاهی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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مقدمه :کالمیدیا تراکوماتیس و مایکوپالسما ژنیتالیوم ،از عوامل اصلی بیماریهای دستگاه تناسلی در جهان میباشند.
این دو باکتری با ایجاد اورتریت ،سرویسیت و بیماری التهابی لگن ،موجب نازایی در زنان میشوند .مطالعه حاضر با هدف
تعیین میزان شیوع این دو عفونت در زنان نابارور و تأثیر آن در شکست درمان  IVFانجام شد.
روشکار :در این مطالعه از  100زن مراجعهکننده جهت  IVFبه مرکز درمان ناباروری بیمارستان رضوی و مرکز
ناباروری میالد مشهد ،نمونه گیری از دهانه سرویکس با سواب استریل انجام شد .سپس سوابها بالفاصله در لوله درب
پیچدار حاوی محیط تایوگلیکوالت مایع قرار داده شد و به آزمایشگاه منتقل گردید .در ادامه انکوباسیون در دمای 37
درجه بهمدت  18ساعت انجام و سپس لوله ها سانتریفوژ گردیدند .رسوب حاصل به داخل میکروتیوب منتقل و پس از
 3بار شستشو ،استخراج  DNAبهروش جوشاندن انجام شد .در نهایت نمونهها بهروش  PCRبهطور جداگانه برای
هرکدام از باکتریها ،مورد بررسی مولکولی قرار گرفتند.
یافتهها :بر اساس نتایج 23 ،بیمار از نظر کالمیدیا تراکوماتیس مثبت بوده و اغلب موارد شکست درمان  IVFمتعلق به
این گروه بود ( 17مورد) .تنها یک مورد از نمونه ها از نظر مایکوپالسما ژنیتالیوم مثبت بود که همان مورد نیز مربوط به
یک بیمار با شکست درمان  IVFبود.
نتیجهگیری :با توجه به شیوع عفونت کالمیدیا تراکوماتیس و مایکوپالسما ژنیتالیوم ،غرباگری در زنان نابارور که
متحمل شرایط نسبتاً سخت و هزینههای باالی درمانهای ناباروری از جمله  IVFمیشوند ،حائز اهمیت است .بنابراین
پیشنهاد میشود که قبل از هرگونه اقدام برای درمان ناباروری ،بیماران از نظر وجود این باکتریها پایش شده و در
صورت مثبت بودن ،تحت درمان آنتیبیوتیکی قرار گیرند.
کلماتکلیدی :کالمیدیا تراکوماتیس ،مایکوپالسما ژنیتالیوم ،ناباروریIVF ،PCR ،
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توانایی انجام واکنشهای بیوشیمیایی و تقسیم سلولی را
دارد.

مقدمه
واژن زنان علیرغم داشتن مکانیسمها دفاعی همچون
پپتیدهای ضدمیکروبی و  pHاسیدی ،باز هم مکان
مناسبی برای رشد و تکثیر برخی گروههای باکتریایی
میباشد ( .)2 ،1در میان میکروارگانیسمهایی که در
مجرای تناسلی زنان باعث آلودگی میشوند،
مایکوپالسماها و کالمیدیاها از اهمیت زیادی برخوردار
بوده و قادر به ایجاد انواع بیماریها در واژن زنان هستند
(.)4 ،3
کالمیدیا ،باکتری گرم منفی و داخل سلولی اجباری
تقریباً کروی است ،ولی در رنگآمیزی گرم بهخوبی
مشاهده نمیشود .این باکتریها فاقد کپسول ،فالژل،
پیلی و اسپور میباشند .دیواره سلولی در کالمیدیا فاقد

سروتایپهای  L2 ،L1و  L3کالمیدیا تراکوماتیس عامل
عفونت مقاربتی ( LGVلنفوگرانولوم ونروم و یا بیماری
نیکالفاور) میباشد ( .)8هرچند شیوع عفونت کالمیدیا
تراکوماتیس در مردان با زنان برابر است ،اما در حال
حاضر بهدلیل بارِ بیماری و عواقب ناباروری در زنان،
رویکردهای تحقیقاتی و بالینی بیشتر بر روی زنان
متمرکز میباشد که بهنظر میرسد اهمیت بیشتری
داشته باشد .این باکتری در مایع واژن حضور یافته و
گاهی اوقات آن را بیماری خاموش مینامند ،زیرا در -80
 %50موارد بدون عالمت میباشد ( .)9مشکل دیگری که

پپتیدوگلیکان بوده و دارای برجستگی در سطح باکتری
میباشد که احتماالً در چسبندگی باکتری به سطح
سلول میزبان نقش دارد .از آنجاییکه این ارگانیسمها
قادر به سنتز  ATPمورد نیاز خود نیست ،بنابراین خارج
از سلول میزبان توانایی رشد و تکثیر ندارند و مشابه با
ویروسها هستند ،لذا برای کشت آن باید ارگانیسم روی
سلولهای زنده و فعال مانند ردههای تکالیه کشت
سلولی  HEP-2 ،Vero ،McCoyو  Helaکشت داده
شود که بعد از  48ساعت میتوان سلولهای محیط
کشت را از نظر وجود انکلوزیون مورد بررسی قرار داد.
فیفان تانگ در سال  1957برای اولین بار این باکتری را
در کیسه زرده تخممرغ کشت داد ( .)5این باکتریها
حاوی اسیدنوکلئیک  RNAو  DNAبهطور همزمان
هستند و نسبت به آنتیبیوتیکها حساس میباشند.
کالمیدیاها دارای سه گونه مطرح به نامهای کالمیدیا
تراکوماتیس ،کالمیدیا پنومونیه و کالمیدیا پسی تاسی
میباشند .کالمیدیا تراکوماتیس ،انکلوزیونهای داخل
سیتوپالسمی حاوی گلیکوژن تولید میکند و توسط
سولفانامیدها مهار میشود .این ارگانیسمها در دو شکل
مورفولوژیک وجود دارند.
 -1جسم اصلی یا جسم ابتدایی :این فرم شکل عفونتزا
و خارج سلولی است  -2جسم مشبک یا رتیکوله :این
فرم به شکل فعال متابولیک و درون سلولی است که

اخیراً جامعه بشری را تحت تأثیر قرار داده است ،ظهور
مقاومت آنتیبیوتیکی در پاتوژنهای انسانی است (،10
 .)11کالمیدیا تراکوماتیس نیز از جمله پاتوژنهایی است
که شاهد بروز روزافزون مقاومت در ایزولههای بالینی آن
هستیم .زنانی که بیماری در آنها به شکل عالمتدار بروز
میکند ،ممکن است شاهد یک ترشح غیرطبیعی
موکوس یا چرک از مهبل باشند و یا در هنگام ادرار
احساس درد و سوزش کنند .درصورتیکه عفونت به
درستی درمان نشود ،ممکن است باکتری در اثر تکثیر
باعث آلودگی در مدخل رحم ،لولههای تخمدانی و کانال
ادراری گردد که در نهایت منجر به بیماری التهابی لگنی
میشود ( .)12از طرفی با گسترش افراد آلوده درمان
نشده ،مخزنی را برای گسترش عفونت از طریق تماس

Nongonococcal urethritis
Pelvic inflammatory disease
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 اثرات منفی کالمیدیا تراکوماتیس و مایکوپالسما ژنیتالیوم درIVF

ارگانیسمهای جنس کالمیدیا در خارج از سلول در
طبیعت یافت نشده و باعث بیماریزایی در حیوانات
بهویژه در پرندگان ،پستانداران و انسان میشوند .انسان
میزبان طبیعی آن میباشد .این باکتری %30-50
اورتریتهای غیرگنوکوکی ( 1)NGUرا باعث میشود
( .)6سروتایپهای  Dتا  Kعامل بیماریهای مختلف
آمیزشی از جمله اورتریت غیر گنوکوکی ،پروستاتیت و
گاهی اپیدیدیمیت در مردان و اورتریت ،سرویسیت و
بیماری التهابی لگنی ( 2)PIDدر زنان میباشند که
میتواند منجر به حاملگی خارج رحمی و نازایی شود (.)7

جنسی فراهم میآورند .همچنین ممکن است زنان
متعاقب تلقیح مصنوعی ( 1)AIDبه عفونت کالمیدیا

روشکار

 هادی صفدری و همکاران

در این مطالعه مقطعی که بهمدت  6ماه ،از اول مهر ماه

تراکوماتیس مبتال شوند (.)13
مایکوپالسما از جمله کوچکترین میکروارگانیسمهایی
است که بهصورت آزاد در طبیعت زندگی میکند .فاقد
دیواره سلولی و شدیداً انعطافپذیر بوده و به اشکال
مختلف گالبی شکل ،باسیل شاخهدار ،کروی ،کوکوئیدی
و جوانهدار در زیر میکروسکوپ مشاهده میشود.
همچنین عدم وجود دیواره سلولی در این باکتری باعث
مقاوم بودن مایکوپالسما نسبت به آنتی بیوتیکهای مؤثر
بر دیواره باکتریها مانند پنیسیلینها میگردد (.)14
این باکتریها دارای غشاء سه الیهاند و بهوسیله

تا انتهای اسفند ماه سال  1397انجام شد ،از بین زنان
مراجعهکننده به مرکز  IVFجهت درمان ناباروری در
بیمارستان رضوی و مرکز ناباروری میالد مشهد،
نمونهگیری بهصورت آگاهانه و با دریافت رضایتنامه
انجام شد .طبق تعریف ناباروری ،این زنان کسانی بودند
که بعد از یکسال نزدیکی منظم و طبیعی بدون
جلوگیری باردار نشده بودند ( .)16این افراد تا یکسال
تحت نظر قرار گرفته و نتیجه درمان آنان ثبت شد تا در
انتها با نتایج شیوع عفونت مورد مقایسه و آنالیز قرار داد.
نمونهگیری از سلولهای اپیتلیال سطح مخاط دهانه
رحم با سواپ استریل انجام شد و در محیط تیوگلیکوالت

رنگآمیزی گرم قابل تشخیص نیستند ،بنابراین از
رنگآمیزی  DNAبهوسیله مواد فلئورسنت میتوان
استفاده کرد .همچنین بر روی محیطهای سنتتیک
 PPLOآگار و براث و همچنین  SP-4آگار و براث
حاوی سرم اسب و گلوکز در دمای  37درجه و  %5گاز
کربنیک به آهستگی پس از  7روز رشد میکنند (.)15
این باکتریها بیهوازی اختیاریاند و بخشی از فلور
طبیعی دهان هستند .فاقد فالژل ،کپسول و اسپور
میباشند و به غشاهای سلولی پستانداران گرایش دارند.
گونههای بیماریزا از آنها که در انسان دارای اهمیت

جایگزین گردید .سپس نمونه بهصورت روزانه جهت انجام
تست تشخیصی به آزمایشگاه تحقیقاتی بیمارستان قائم
مشهد ارسال گردید .انکوباسیون نمونهها در دمای 37
درجه بهمدت  24ساعت انجام شد.
جهت استخراج  ،DNAلوله محیط کشت انتقالی حاوی
نمونه با دور  3000بهمدت  10دقیقه سانتریفیوژ شده و
رسوب آن به داخل میکروتیوب منتقل گردید .سپس
رسوب حاصله بهوسیله میکروسانتریفیوژ با دور باال
( )13000 RPMبهمدت  5دقیقه سانتریفوژ شده و با
استفاده از آب مقطر شستشو انجام شد ( 3مرتبه
شستشو) .مقدار  100میکرولیتر از رسوبات نهایی به
داخل میکروتیوب  1/5میلیلیتر منتقل شد و در حرارت
آب جوش بهمدت  15دقیقه قرار داده شد .سپس
سانتریفوژ با دور  RPM 13000بهمدت  5دقیقه انجام
گردید .سوپرناتانت مربوطه در شرایط استریل در یک
میکروتیوب جدا ریخته شد و جهت اندازهگیری محتوای
 ،DNAنمونه بهوسیله نانودراپ تأیید و بهعنوان الگو
برای  PCRمورد استفاده قرار گرفت و تا زمان انجام
 PCRدر دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شد
(.)18 ،17

است به نامهای مایکوپالسما پنومونیه ،مایکوپالسما
ژنیتالیوم و اوره آپالسما اوره آلیتیکوم و تا حدودی
مایکوپالسما هومینیس میباشند .مایکوپالسما ژنیتالیوم
ارتباط نزدیکی با مایکوپالسما پنومونیه داشته و عوامل
مهم عفونت غیرکالمیدیایی و غیرگنوکوکی
( 2)NCNGUحاد و مزمن دستگاه ادراری تناسلی
میباشد و در زنان بهطور مستقیم با ایجاد سرویسیت،
اندومتریت ،بیماری التهابی لگن و در نتیجه ناباروری
مرتبط است (.)16
مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شیوع این دو
باکتری در زنان دارای مشکل ناباروری در شهر مشهد و
تعیین ارتباط بین این دو عفونت با شکست  IVFانجام
شد.

Artificial Insemination by Donor
non-chlamydial non-gonococcal urethritis

تست  :PCRدر این مرحله از کیتهای (ایرانیان ژن
فناور)  IGFبرای هر کدام از این دو میکروارگانیسم
بهصورت جداگانه استفاده شد .مخلوط واکنش  PCRبا
حجم کلی  25میکرولیتر شامل  20میکرولیتر از
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بهعنوان الگو بود .برنامه تنظیمی ترموسایکلر برای PCR
کالمیدیا تراکوماتیس بدینصورت بود که مرحله
واسرشت اولیه بهمدت  5دقیقه در دمای  94درجه
سانتیگراد انجام شد .سپس  40سیکل با مشخصات زیر
انجام شد :مرحله واسرشت در دمای  94درجه
سانتیگراد بهمدت  30ثانیه ،مرحله اتصال پرایمر در
دمای  54درجه سانتیگراد بهمدت  45ثانیه و مرحله
طویل شدن در دمای  72درجه سانتیگراد بهمدت 60
ثانیه انجام شد .در پایان بهمدت  5دقیقه واکنش در
دمای  72درجه سانتیگراد ادامه یافت .همچنین برنامه

طویل شدن در دمای  72درجه سانتیگراد بهمدت 30
ثانیه انجام شد و پس از  40سیکل ،بهمدت  5دقیقه
واکنش در دمای  72درجه سانتیگراد ادامه یافت.
محصوالت تکثیر شده  PCRبا استفاده از الکتروفورز
توسط ژل آگاروز  %2حاوی اتیدیوم بروماید ردیابی شد و
باندهای تکثیر شده  DNAدر کنار نمونه کنترل مثبت
و منفی و سایز مارکر با عکسبرداری توسط دستگاه ژل
داک مشاهده و خوانش گردید .انتظار میرفت که
کالمیدیا تراکوماتیس و مایکوپالسما ژنیتالیوم پس از
انجام  ،PCRبهترتیب قطعاتی بهطول  517و  280جفت

ترموسایکلر برای انجام  PCRمایکوپالسما ژنیتالیوم نیز
با واسرشت اولیه بهمدت  5دقیقه در دمای  94درجه
سانتیگراد آغاز شد .سپس  40سیکل با این مشخصات
انجام شد :مرحله واسرشت در دمای  93درجه

باز ایجاد کنند .پرایمرهای استفاده شده در تست PCR
برای تشخیص ژن کالمیدیا تراکوماتیس و مایکوپالسما
ژنیتالیوم دارای توالی زیر بودند (جدول .)1

جدول  -1توالی پرایمرهای استفاده شده برای PCR
نام

توالی

پرایمر فوروارد برای تشخیص کالمیدیا تراکوماتیس
پرایمر ریورس برای تشخیص کالمیدیا تراکوماتیس
پرایمر فوروارد برای تشخیص مایکوپالسما ژنیتالیوم
پرایمر ریورس برای تشخیص مایکوپالسما ژنیتالیوم

'5' ACA TTA GGA GCC ACC AGT GGA TAT C 3
'5' ATC CTT AGT TCC TGT CGC AGC ATC T 3
'5' AGTTGATGAAACCTTAACCCCTTGG 3
'5' GACCATCAAGGTATTTCTCAACAGC 3

موفقیتآمیز بود .این افراد کماکان تا  8ماه باروری خود
را حفظ کرده بودند (جدول .)2

یافتهها
در  6ماه زمان این مطالعه ،از  100بیمار نمونهگیری
انجام شد که  26بیمار ( )%26بارور شدند و درمانشان

جدول -2اطالعات بهدست آمده از بیماران
جمعیت مورد مطالعه

تعداد

تعداد کل بیماران  IVFشده
تعداد بیماران بارور بعد از IVF
تعداد بیماران نابارور بعد از IVF
تعداد بیماران دارای عفونت کالمیدیا تراکوماتیس
تعداد بیماران ناباروردارای عفونت کالمیدیا تراکوماتیس
تعداد بیماران بارور دارای عفونت کالمیدیا تراکوماتیس
تعداد بیماران دارای عفونت مایکوپالسما ژنیتالیوم
تعداد بیماران نابارور دارای عفونت مایکوپالسما ژنیتالیوم
تعداد بیماران بارور دارای عفونت مایکوپالسما ژنیتالیوم

100
26
74
23
17
6
1
1
0
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مسترمیکس ،به همراه  0/3میکرولیتر TaqDNA
 polymeraseو  5میکرولیتر از  DNAاستخراج شده

سانتیگراد بهمدت  20ثانیه ،مرحله اتصال پرایمر در
دمای  60درجه سانتیگراد بهمدت 20ثانیه و مرحله

( )%76از این عفونتها مربوط به افرادی بود که بعد از
انجام  IVFنیز نتوانستند بارور شوند (شکل .)1

از میان  100بیمار مورد بررسی 23 ،مورد ()%23
عفونت به کالمیدیا تراکوماتیس شناسایی شد 17 .مورد
 هادی صفدری و همکاران

شکل  -1ژل آگاروز محصول  PCRکالمیدیا تراکوماتیس.
ردیف  :1مارکر وزنی  ،100 bp DNAردیف  :2کنترل منفی ،ردیف  :3کنترل مثبت ،ردیفهای  :4-7برخی نمونههای مثبت

نیز منفی بود (شکل .)2

تنها یک نفر ( )%1از زنان مورد آزمایش از نظر
مایکوپالسما ژنیتالیوم مثبت بودند که از نظر حاملگی

شکل  -1ژل آگاروز محصول  PCRمایکوپالسما ژنیتالیوم.
ردیف  :1مارکر وزنی  ،100 bp DNAردیف  :2کنترل منفی ،ردیف  :3کنترل مثبت ،ردیفهای  :4-7برخی نمونههای مثبت
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 33/75±7/1سال بود .شایان ذکر است که عفونت
همزمان 1هیچ کدام از بیماران با هر دو باکتری مشاهده
نشد .از طرفی شرایط سنی و میانگین سن زنان نابارور
که آلوده به این عفونتها بودند ،از نظر آماری معنیدار
نبود.

سواپ واژینال  65بیمار نابارور انجام شد ،در نتایج
 ،PCRشیوع کالمیدیا تراکوماتیس  %13/8و
مایکوپالسما ژنیتالیوم  %16/9بود ( .)23در مطالعه
چمنی و همکاران ( ،)2007فراوانی نتایج مثبت PCR
برای کالمیدیا تراکوماتیس در زنان نابارور  %11/2بود
( .)24همچنین در مطالعه گرزسکو و همکاران ()2008
در لهستان با روش  %19/6 ،PCRاز زنان نابارور آلوده
به مایکوپالسما ژنیتالیوم بودند ( .)25در مطالعه نیکان و
همکاران ( %5/7 ،)2009از جامعه مورد مطالعه به
مایکوپالسما ژنیتالیوم آلوده بودند ( .)26وطنی و

بحث
ناباروری ،یکی از مشکالت شایع جوامع بشری است .بر
اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ،ناباروری در
حدود  70میلیون زوج را در سراسر دنیا که معادل -15
 %10از زوجین را شامل میشود ،تحت تأثیر قرار داده که
در ایران نیز بیش از  1/5میلیون زوج گرفتار این موضوع
میباشند ( .)19از سوییدیگر بنا بر همین گزارشات،
سالیانه  90میلیون عفونت کالمیدیایی در سطح جهان
اتفاق میافتد که این میزان شیوع در نقاط مختلف
متفاوت است ( .)20این اختالفها میتواند ناشی از
تفاوت نژاد ،فرهنگ ،سطح بهداشت فردی و اجتماعی،
نحوه زندگی و حجم نمونه مورد بررسی باشد (.)21
شایان ذکر است که  %70-80موارد ابتالء بدون عالمت
است و بههمین دلیل درمان آنتیبیوتیکی خاصی برای
بیماران و شریک جنسی آنها پیشنهاد نمیشود ( ،)22لذا
با توجه به فراوانی موارد بدون عالمت بیماری و عوارض
خطرناک آن ،غربالگری بیماری بهخصوص در زنان دارای
اهمیت خاصی بهعنوان بخشی از برنامههای بهداشتی
کشورها خواهد بود و پیامدهای مهم سالمت عمومی را
در پی خواهد داشت .در مطالعه حاضر نیز با توجه به
نتایج بهدست آمده و همچنین نظر به اینکه این عفونتها
توسط این دو باکتری در اکثر افراد مبتال عالمت بالینی
ایجاد نمیکنند ،مشخص گردید که تفاوت ظاهری
معنیداری میان افراد دارای عفونت و افراد عاری از آن
وجود ندارد .در مطالعه حاضر  %23از افراد مورد مطالعه
مبتال به عفونت کالمیدیا تراکوماتیس و تنها  %1زنان
نابارور دارای عفونت مایکوپالسما ژنیتالیوم بودند.
مطالعات اپیدمیولوژیکی مختلفی در ارتباط با این دو
Co-infection

همکاران ( )2006به جداسازی مایکوپالسما ژنیتالیوم از
افراد دچار عفونتهای تناسلی پرداختند که میزان شیوع
این باکتری فقط حدود  %2گزارش شد ( .)27در مطالعه
وانکو و همکاران ( )2014در نیجریه میزان شیوع
کالمیدیا تراکوماتیس در زنان نابارور  %9/6بود ( .)28از
طرفی در مطالعه ژو و همکاران ( )2010در چین که بر
روی  416نفر از زنان نابارور صورت گرفت %25/7 ،دارای
عفونت کالمیدیا تراکوماتیس بودند که نشاندهنده شیوع
باالی این میکروارگانیسم در منطقه مورد مطالعه میباشد
( .)29در مطالعه صفدری و همکاران ( )2015که بر روی
زنان مراجعهکننده به بیمارستان قائم مشهد انجام شد،
میزان شیوع عفونت کالمیدیا در بین زنان حدود %10
بود (.)30

نتیجهگیری
با توجه به اینکه در مطالعه حاضر و نیز مطالعات دیگر
میزان شیوع کالمیدیا تراکوماتیس در بین زنان نابارور
(نسبت به زنان بارور) بیشتر میباشد ،میتوان این نظر را
عنوان کرد که احتماالً یکی از علتهای ناباروری در بین
زنان ،عفونت کالمیدیایی میباشد ،بنابراین پیشنهاد
میشود که قبل از هرگونه اقدام برای درمان ناباروری،
بیماران از نظر وجود این باکتریها پایش شده و در
صورت مثبت بودن ،تحت درمان آنتیبیوتیکی برای این
عفونتها قرار گیرند.
در مطالعه حاضر ،ارتباط معناداری بین تحصیالت،
شغل ،سن زنان نابارور ،پیشینه خانوادگی در ناباروری،

1
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در این مطالعه میانگین سنی زنان نابارور شرکتکننده
 34/11±5/3سال و میانگین سنی زنان مبتال به عفونت

باکتری در سراسر جهان انجام شده است .بهطور مثال در
مطالعه ثامنی و همکاران ( )2017در تهران که بر روی

960891 این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی با کد

گزارش ارائه شده توسط شرکتکنندگان انجام شد که
از دقت کافی برخوردار نمیباشد و ممکن است
شرکت کنندگان از اظهار برخی اطالعات خودداری
.نموده باشند

مصوب شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 بدینوسیله از معاونت پژوهشی و تمام پرسنل.میباشد
 بیمارستان رضوی و مرکز ناباروری میالدIVF مرکز
.تشکر و قدردانی میشود
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