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مقدمه
ناباروری یکی از مشکالت شایع جوامع بشری است. توانایی 
دوباره  تولدی  آغاز  مثل،  تولید  در  موفقیت  و  فرزند  داشتن 
برای زوج ها است و در مقابل آن ناباروری به عنوان پدیده ای 
گاه قابل درمان وگاه غیرقابل درمان، پیامدهای متعددی را 
ناخواسته پیش روی زوج ها قرار خواهد داد. ناباروری یکی از 
مشکالت پزشکی در دنیای امروزی و از دالیل طالق به شمار 
جمعییت  کلی  سیاست های  به  توجه  با  ایران  در  می رود. 
وفرمایشات رهبر معظم انقالب مبنی برافزایش جمعیت و نرخ 
باروری، لزوم شناسایی عوامل مستعدکننده ناباروری، از سوی 

ارایه دهندگان خدمات سالمت ضروری است.
ناباروری در10 تا 15 درصد از زوج ها دیده می شود. علل ناباروری 
می تواند مربوط به زن یا مرد یا هر دو باشد. حدود 40درصد از 
مشکالت ناباروری مربوط به مردان، 40درصد مربوط به زنان 
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از  و حدود10درصد مربوط به هر دو است. در حدود 10درصد 
زوج ها نیز عامل ناباروری مشخص نیست. به عبارت دیگر در 
موجود  آزمایش های  انجام  به  توجه  با  نفر  دو  هر  زوج ها  این 
مشکلی ندارند ولی به علل نامشخصی بچه دار نمی شوند. طی 
با تشخیص و درمان  گام های بلندی در رابطه  دو دهه اخیر 
زوج های  از  و حدود 65 درصد  برداشته شده است  ناباروری 
نابارور با استفاده از روش های موجود صاحب فرزند شده اند. 

باوجود  یک سال،  تا  باردارنشدن  ناباروری:  تعریف 
با  همراه  بارداری  از  پیشگیری  روش های  از  استفاده نکردن 
که  داشتن تماس جنسی منظم برای باردارشدن را می گویند 

به دودسته اولیه و ثانویه تقسیم می شود.
که زوج ها پس از ازدواج تجربه بارداری  ناباروری اولیه: هنگامی 

وزایمان را نداشته باشند و فرزندی ندارند.
ناباروری ثانویه : هنگامی که زوج ها قباًل تجربه بارداری و زایمان 
را داشته اند و فرزند نیز دارند، و در حال حاضر با وجود تمایل 

به فرزندآوری با مشکل ناباروری رو به رو هستند.

علل ناباروری در زنان
علت  تخمك گذاری،  در  اختالل  تخمك گذاری:  در  اختالل 
علل  39درصد  که  به طوری  است.  زنان  در  ناباروری  عمده 
عمل  بدون  است.  مسأله  این  به  مربوط  زنان  ناباروری 
باردار  زن  بنابراین  و  نمی شود  انجام  لقاح  تخمك گذاری 
نمی شود. بعضی از زن ها ممکن است تخمك گذاری نکنند یا 

کنند. کم تخمك گذاری  به طور نامنظم و 
اختالل در لوله های رحمی: در بعضی زنان، لوله های رحمی 
کامل یا ناقص بسته است. در نتیجه اسپرم به تخمك  به طور 
دلیل  به  می تواند  رحمی  لوله های  بودن  بسته  نمی رسد. 
جراحی  ازعمل  پس  چسبندگی های  یا  آندومتریوز  عفونت، 
باشد. هم چنین ممکن است این لوله ها پس از یك حاملگی 
کلی 30درصد علل ناباروری  ج رحمی بسته شوند. به طور  خار

زن ها مربوط به اختالل در لوله های رحمی است. 

کـــه در آن ســـنگفرش  آندومتریـــوز: آندومتریـــوز، حالتـــی اســـت 
رحـــم )آندومتـــر(  رشـــد می کنـــد و از رحـــم هـــم فراتـــر مـــی رود 
و لوله هـــای رحمـــی را نیـــز می پوشـــاند و حتـــی آن هـــا را مـــی 
بنـــدد و در عمـــل تخمك گـــذاری اختـــالل بـــه وجـــود مـــی آورد. 
آندومتریـــوز علـــت 13درصـــد مـــوارد نابـــاروری اســـت و حـــدود 

70درصـــد زنـــان دارای آندومتریـــوز، نابـــارور هســـتند.
گـــردن رحـــم  اختـــالل درگـــردن رحـــم یـــا رحـــم: ناهنجاری هـــای 
کـــه از آن جملـــه می تـــوان بـــه  می توانـــد ســـبب نابـــاروری شـــود 
ــردن  گـ ــای  ــاختمان بـــدن، عفونت هـ ــه سـ مشـــکالت مربـــوط بـ
کـــرد. از  کیفیـــت نامناســـب ترشـــحات رحـــم اشـــاره  رحـــم یـــا 
ـــا بعضـــی زخم هـــای موجـــود  طرفـــی تومورهـــای بدخیـــم رحـــم ی

در دیـــواره رحـــم عامـــل نابـــاروری اســـت.
مربـــوط  مشـــکالت  بـــدن:  ایمنـــی  دســـتگاه  مشـــکالت 
به دســـتگاه ایمنـــی بـــدن و عوامـــل ایمونولوژیـــك نقـــش مهمـــی 
این گونـــه  درمـــان  و  تشـــخیص  دارنـــد.  نابـــاروری  ایجـــاد  در 
بیمـــاران مشـــکل اســـت. در بعضـــی خانم هـــا،  علیـــه اســـپرم مـــرد 
کـــه اســـپرم ها را  مـــاده ای به نـــام آنتی بـــادی ترشـــح می شـــود 
کنـــد و حتـــی ســـبب  از بیـــن مـــی بـــرد یـــا آن هـــا را غیرفعـــال مـــی 

ســـقط خـــود بـــه خـــود در بعضـــی از آبســـتنی ها می شـــود.

علل ناباروری در مردان

ــه  ــی، در بیضـ ــور طبیعـ ــپرم: به طـ ــه اسـ ــوط بـ ــای مربـ  اختالل هـ
ج  ــار ــزال از وی خـ ــگام انـ ــه هنـ ــود و بـ ــد می شـ ــپرم تولیـ ــرد اسـ مـ
گـــر مـــوارد زیـــر وجـــود داشـــته باشـــد، شـــانس لقـــاح  می شـــود. ا
کـــم اســـپرم،  کـــم شـــده و مـــرد نابـــارور محســـوب می شـــود: تعـــداد 
ناتوانـــی  کامـــل اســـپرم، شـــکل غیرطبیعـــی اســـپرم،  نا بلـــوغ 

حرکـــت مناســـب اســـپرم. 
کـــه بـــر تعـــداد، شـــکل،  بلـــوغ و حرکـــت اســـپرم تأثیـــر  عواملـــی 
منفـــی دارنـــد عبارتنـــد از: بیماری هـــای عفونـــی مثـــل اوریـــون، 
اختالل هـــای هورمونـــی و مشـــکالت مربـــوط به دســـتگاه ایمنـــی 

بـــدن 
ناهنجاری هـــای مربـــوط بـــه ســـاختمان بـــدن: بعضـــی عوامـــل 
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نظیـــر بســـته بـــودن لوله هـــای خـــروج اســـپرم )دفـــران، اپیدیدیـــم(  
ــته شـــدن لوله هـــای  ــود. بسـ ــردان می شـ ــاروری در مـ ســـبب نابـ
خـــروج اســـپرم می توانـــد بـــه علـــل مـــادرزادی، نقـــص ژنتیکـــی، 
عفونت هـــا یـــا التهاب هـــای دســـتگاه ادراری و تناســـلی باشـــد. 

عوامـل دیگـر: عوامـل دیگـری نظیـر ناتوانـی جنسـی یـا انـزال 
زودرس نیـز می توانـد عامـل نابـاروری در مـردان باشـد. دالیلـی 
می شـود  بـاال  مراحـل  از  هریـک  در  اشـکال  ایجـاد  باعـث  کـه 
شـــــامل: واریکوسـل، عفـــــونت، مشــکل انزال برگشــــت کننده، 
بـه اسـپرم حملـه می کننـد، تومورهـای  کـه  آنتی بیوتیک هایـی 
هورمونـی،  اختالل هـای  نکـرده،  نـزول  بیضه هـای  سـرطانی، 
رابطـه  در  مشـکل  کرومـوزوم،  نقـص  اسـپرم،  مجـرای  نقـص 
جنسـی همچـون اختـالل نعـوظ و انـزال زودرس، بعضـی از انواع 
داروهـا ماننـد اسـتفاده از داروهـای تستوسـترون دار، داروهـای 
درمـان سرطان)شـیمی درمانی(، بعضـی از داروهای ضدقارچی 
خـاص و بعضـی دیگـر از انـواع داروهـا می تواننـد باعـث نابـاروری 
موادشـیمیایی  تاثیر گـذار،  محیطـی  عوامـل  همچنیـن  شـوند. 
صنعتـی، آلوده شـدن بـه فلـزات سـنگین همچون سـرب، اشـعه 
روی  تـاپ  لـپ  گذاشـتن  ماننـد  بیضه هـا  گرم شـدن  ایکـس، 
مدت هـای  در  تنـگ  لباس هـای  طوالنی مـدت،  نشسـتن  پـا، 

طوالنـی می تواننـد خطـر ابتـال بـه نابـاروری را افزایـش دهنـد.
از  اســـتفاده  ماننـــد  زندگـــی:  ســـبک  بـــه  مربـــوط  عوامـــل 
ــی،  ــروبات الکلـ ــرف مشـ ــاز، مصـ ــای غیرمجـ ــدر و داروهـ موادمخـ
اســـتعمال دخانیـــات، مشـــکالت و فشـــارهای روحـــی، اضافـــه 

وزن، چاقـــی و دوچرخـــه ســـواری طوالنـــی مـــدت 
علـــل نابـــاروری ژنتیکـــی: علـــل نابـــاروری اعـــم از مشـــکالت 
هورمونـــی و چاقـــی تـــا غیرطبیعی بـــودن ســـلول های جنســـی 
)تخمـــک و اســـپرم( همگـــی می توانـــد بـــه نوعـــی تحـــت تاثیـــر 
عوامـــل ژنتیکـــی باشـــد. بـــرای مثـــال اســـتعداد چاقـــی، ابتـــال بـــه 
کـــه بـــه نابـــاروری  عفونـــت و حتـــی لـــزوم انجـــام یـــک جراحـــی 
کوچـــک می تواننـــد بـــه عوامـــل  می انجامـــد، همگـــی هـــر چنـــد 

ــند.  ــوط باشـ ــی مربـ ژنتیکـ

نتیجه گیری
باتوجـــه بـــه اینکـــه نابـــاروری یکـــی از مهم تریـــن، بحران هـــای 
کـــه منجربـــه بـــروز مشـــکالت روانـــی و ســـبب  دوران زندگـــی اســـت 
ـــی  ـــی اساس ـــود، بررس ـــا می ش ـــرای زوج ه ـــترس زا ب ـــای اس تجربه ه
بـــرای زوج هـــای نابـــارور را بایـــد یک ســـال پـــس از قطـــع روش هـــای 
کـــرد و بـــا مشـــاوره درســـت و راهنمایـــی زوج هـــا بـــه  جلوگیـــری آغـــاز 
گامـــی مؤثـــر در جهـــت درمـــان نابـــاروری  کلینیک هـــای نازایـــی 
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ایـــن زوج هـــا برداشـــت.
هـــم چنیـــن بـــا رعایـــت برخـــی نـــکات و ارایـــه برخـــی آموزش هـــا 
کـــرد؛  می تـــوان از نابـــاروری به ویـــژه نابـــاروری ثانویـــه جلوگیـــری 
ــالم  ــاروری سـ ــای بـ ــوع از برنامه هـ ــه ایـــن موضـ ــن بـ ــذا پرداختـ لـ
می توانـــد نقـــش زیـــادی در بحـــث ســـالمت جمعیـــت داشـــته 

باشـــد. 
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