اهداف آموزشی

ناباروری
و عوامل مستعدکننده آن

ترتیب نویسندگان از راست به چپ

مریم الساداتهاشمی پور
کارشناس مسؤول آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رؤیا منتظری
مدیر مرکز آموزش بهورزی تنکابن
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
فاطمه مهرگان
مربی مرکز آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
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امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه:
ناباروری را تعریف کنند.
علل ناباروری در مردان و زنان را بیان کنند.
عوامل مستعد کننده ناباروری را توضیح دهند.
مقدمه
ناباروری یکیاز مشکالت شایع جوامع بشری است .توانایی
داشتن فرزند و موفقیت در تولید مثل ،آغاز تولدی دوباره
برای زوجها است و در مقابل آن ناباروری بهعنوان پدیدهای
گاه قابل درمان وگاه غیرقابل درمان ،پیامدهای متعددی را
ناخواسته پیش روی زوجها قرار خواهد داد .ناباروری یکیاز
مشکالت پزشکی در دنیای امروزی و از دالیل طالق به شمار
میرود .در ایران با توجه به سیاستهای کلی جمعییت
وفرمایشات رهبر معظم انقالب مبنی برافزایش جمعیت و نرخ
باروری ،لزوم شناسایی عوامل مستعدکننده ناباروری ،از سوی
ارایه دهندگان خدمات سالمت ضروری است.
ناباروری در 10تا  15درصد از زوجها دیده میشود .علل ناباروری
میتواند مربوط به زن یا مرد یا هر دو باشد .حدود 40درصد از
مشكالت ناباروری مربوط به مردان40 ،درصد مربوط به زنان

و حدود10درصد مربوط به هر دو است .در حدود 10درصد از
زوجها نیز عامل ناباروری مشخص نیست .به عبارت دیگر در
این زوجها هر دو نفر با توجه به انجام آزمایشهای موجود
مشكلی ندارند ولی به علل نامشخصی بچهدار نمیشوند .طی
دو دهه اخیر گامهای بلندی در رابطه با تشخیص و درمان
ناباروری برداشته شده است و حدود  65درصد از زوجهای
نابارور با استفاده از روشهای موجود صاحب فرزند شدهاند.
تعریف ناباروری :باردارنشدن تا یکسال ،باوجود
استفادهنکردن از روشهای پیشگیری از بارداری همراه با
داشتن تماس جنسی منظم برای باردارشدن را میگویند که
به دودسته اولیه و ثانویه تقسیم میشود.
ناباروری اولیه :هنگامی که زوجها پس از ازدواج تجربه بارداری
وزایمان را نداشته باشند و فرزندی ندارند.
ً
ناباروری ثانویه  :هنگامی که زوجها قبال تجربه بارداری و زایمان
را داشتهاند و فرزند نیز دارند ،و در حال حاضر با وجود تمایل
به فرزندآوری با مشکل ناباروری رو به رو هستند.
علل ناباروری در زنان
اختالل در تخمكگذاری :اختالل در تخمكگذاری ،علت
عمده ناباروری در زنان است .بهطوری كه 39درصد علل
ناباروری زنان مربوط به این مسأله است .بدون عمل
تخمكگذاری لقاح انجام نمیشود و بنابراین زن باردار
نمیشود .بعضی از زنها ممكن است تخمكگذاری نكنند یا
بهطور نامنظم و كم تخمكگذاری كنند.
اختالل در لولههای رحمی :در بعضی زنان ،لولههای رحمی
بهطور كامل یا ناقص بسته است .در نتیجه اسپرم به تخمك
نمیرسد .بسته بودن لولههای رحمی میتواند به دلیل
عفونت ،آندومتریوز یا چسبندگیهای پس ازعمل جراحی
باشد .همچنین ممكن است این لولهها پس از یك حاملگی
خارج رحمی بسته شوند .بهطور كلی 30درصد علل ناباروری
زنها مربوط به اختالل در لولههای رحمی است.

آندومتریــوز :آندومتریــوز ،حالتــی اســت كــه در آن ســنگفرش
رح ــم (آندومت ــر ) رش ــد میکن ــد و از رح ــم ه ــم فراتـــر مـــیرود
و لولههـــای رحم ــی را نی ــز میپوش ــاند و حتـــی آنهـــا را مـــی
بن ــدد و در عم ــل تخمكگ ــذاری اخت ــال ب ــه وج ــود مـ ـیآورد.
آندومتری ــوز عل ــت 13درص ــد م ــوارد ناب ــاروری اس ــت و ح ــدود
70درص ــد زن ــان دارای آندومتری ــوز ،ناب ــارور هس ــتند.
اختــال درگــردن رحــم یــا رحــم :ناهنجاریهــای گــردن رحــم
میتوان ــد س ــبب ناب ــاروری ش ــود ك ــه از آن جمل ــه میت ــوان ب ــه
مش ــكالت مرب ــوط ب ــه س ــاختمان ب ــدن ،عفونته ــای گ ــردن
رح ــم ی ــا كیفی ــت نامناس ــب ترش ــحات رح ــم اشـــاره كـــرد .از
طرف ــی توموره ــای بدخی ــم رح ــم ی ــا بعض ــی زخمه ــای موج ــود
در دی ــواره رح ــم عام ــل ناب ــاروری اس ــت.
مش ــكالت دس ــتگاه ایمن ــی ب ــدن :مشـــكالت مربـــوط
بهدس ــتگاه ایمن ــی ب ــدن و عوام ــل ایمونولوژی ــك نق ــش مهم ــی
در ایجـــاد ناب ــاروری دارن ــد .تش ــخیص و درمـــان اینگونـــه
بیمــاران مشــكل اســت .در بعضــی خانمهــا  ،علیــه اســپرم مــرد
م ــاده ای بهن ــام آنتیب ــادی ترش ــح میش ــود كـــه اســـپرمها را
از بی ــن م ــی ب ــرد ی ــا آنه ــا را غیرفع ــال م ــی كن ــد و حت ــی س ــبب
س ــقط خ ــود ب ــه خ ــود در بعض ــی از آبس ــتنیها میشـــود.
علل ناباروری در مردان

اختالله ــای مرب ــوط ب ــه اس ــپرم :بهط ــور طبیع ــی ،در بیض ــه
م ــرد اس ــپرم تولی ــد میش ــود و ب ــه هن ــگام ان ــزال از وی خ ــارج
میش ــود .ا گ ــر م ــوارد زی ــر وج ــود داش ــته باش ــد ،ش ــانس لق ــاح
كــم شــده و مــرد نابــارور محســوب میشــود :تعــداد كــم اســپرم،
بل ــوغ نا کام ــل اس ــپرم ،ش ــكل غیرطبیع ــی اســـپرم ،ناتوانـــی
حرك ــت مناس ــب اس ــپرم.
عوامل ــی ك ــه ب ــر تع ــداد ،ش ــكل  ،بل ــوغ و حرك ــت اس ــپرم تأثی ــر
منف ــی دارن ــد عبارتن ــد از :بیماریه ــای عفون ــی مث ــل اوری ــون،
اختالله ــای هورمون ــی و مش ــکالت مرب ــوط بهدس ــتگاه ایمن ــی
ب ــدن
ناهنجاریهــای مربــوط بــه ســاختمان بــدن :بعضــی عوامــل
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نظیــر بســته بــودن لولههــای خــروج اســپرم (دفــران ،اپیدیدیــم )
س ــبب ناب ــاروری در م ــردان میش ــود .بس ــته ش ــدن لولهه ــای
خ ــروج اس ــپرم میتوان ــد ب ــه عل ــل م ــادرزادی ،نق ــص ژنتیك ــی،
عفونته ــا ی ــا التهابه ــای دس ــتگاه ادراری و تناس ــلی باش ــد.
عوامـل دیگـر :عوامـل دیگـری نظیـر ناتوانـی جنسـی یـا انـزال
زودرس نیـز میتوانـد عامـل نابـاروری در مـردان باشـد .دالیلـی
کـه باعـث ایجـاد اشـکال در هریـک از مراحـل بـاال میشـود
شـــــامل :واریکوسـل ،عف ـ ــونت ،مشــکل انزال برگش ـ ـتکننده،
آنتیبیوتیکهایـی کـه بـه اسـپرم حملـه میکننـد ،تومورهـای
سـرطانی ،بیضههـای نـزول نکـرده ،اختاللهـای هورمونـی،
نقـص مجـرای اسـپرم ،نقـص کرومـوزوم ،مشـکل در رابطـه
جنسـی همچـون اختلال نعـوظ و انـزال زودرس ،بعضـی از انواع
داروهـا ماننـد اسـتفاده از داروهـای تستوسـتروندار ،داروهـای
درمـان سرطان(شـیمیدرمانی) ،بعضـی از داروهای ضدقارچی
خـاص و بعضـی دیگـر از انـواع داروهـا میتواننـد باعـث نابـاروری
شـوند .همچنیـن عوامـل محیطـی تاثیرگـذار ،موادشـیمیایی
صنعتـی ،آلودهشـدن بـه فلـزات سـنگین همچون سـرب ،اشـعه
ایکـس ،گرمشـدن بیضههـا ماننـد گذاشـتن لـپ تـاپ روی
پـا ،نشسـتن طوالنیمـدت ،لباسهـای تنـگ در مدتهـای
طوالنـی میتواننـد خطـر ابتلا بـه نابـاروری را افزایـش دهنـد.
عوام ــل مرب ــوط ب ــه س ــبک زندگ ــی :مانن ــد اس ــتفاده از
موادمخ ــدر و داروه ــای غیرمج ــاز ،مص ــرف مش ــروبات الکل ــی،
اس ــتعمال دخانی ــات ،مش ــکالت و فش ــارهای روح ــی ،اضاف ــه
وزن ،چاق ــی و دوچرخ ــه س ــواری طوالن ــی م ــدت
عل ــل ناب ــاروری ژنتیک ــی :عل ــل ناب ــاروری اع ــم از مش ــکالت
هورمون ــی و چاق ــی ت ــا غیرطبیعیب ــودن س ــلولهای جنس ــی
(تخم ــک و اس ــپرم) همگ ــی میتوان ــد ب ــه نوع ــی تح ــت تاثی ــر
عوام ــل ژنتیک ــی باش ــد .ب ــرای مث ــال اس ــتعداد چاق ــی ،ابت ــا ب ــه
عفون ــت و حت ــی ل ــزوم انج ــام ی ــک جراح ــی ک ــه ب ــه ناب ــاروری
میانجام ــد ،همگ ــی ه ــر چن ــد کوچ ــک میتوانن ــد ب ــه عوام ــل
ژنتیک ــی مرب ــوط باش ــند.

ای ــن زوجه ــا برداش ــت.
ه ــم چنی ــن ب ــا رعای ــت برخ ــی ن ــکات و ارای ــه برخ ــی آموزشه ــا
میت ــوان از ناب ــاروری بهوی ــژه ناب ــاروری ثانوی ــه جلوگی ــری ک ــرد؛
ل ــذا پرداخت ــن ب ــه ای ــن موض ــوع از برنامهه ــای ب ــاروری س ــالم
میتوان ــد نق ــش زی ــادی در بح ــث س ــامت جمعی ــت داش ــته
باش ــد.
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