
  
  
  

  انجمن اورولوژي ايران
  كميته علمي

  
  ناباروري

اگر شما داراي مشكل بچه دار شدن هستيد، بدانيد كه تنها 
. درصد زوجها از ناباروري در رنج هستند 10-15حدود . نيستيد

بنابراين . زن و شوهر به يك ميزان در ناباروري دخيل هستند
شدن را به هاي ايراني كه مشكل بچه دار ن قسمت اعظم خانواده

در بعضي از نواحي . گردن خانمها مي اندازند، درست نيست
ناباروري تبعات منفي زيادي براي خانمها دارد، از جمله  كشور،

خود . طالق، چند همسري مردان، سرزنش اطرافيان و غيره
. اوليه و ثانويه: ناباروري به دو دستة بزرگ تقسيم مي شود

زوج از بدو ازدواج در بچه  ناباروري اوليه بدين معني است كه
زوج  دارشدن مشكل دارند و ناباروري ثانويه بدين معني است

داراي فرزند هستند، و بعد از چند سال كه مي خواهند صاحب 
  . شوند، دچار مشكل مي شوندي فرزند ديگر 

ما به زوجي نابارور مي . ناباروري تعريف علمي خاص خود را دارد
ديكي مرتب و بدون پيشگيري صاحب ماه نز 12 گوئيم كه پس از

مشاهده مي  گاهاً. ماه توجه كنيد 12به عدد  لطفاً. فرزند نشوند
ماه پس از ازدواج  6يا  3شود كه زوجهاي جوان بطور مثال 

بايد به اين زوجها . جهت درمان ناباروري مراجعه مي كنند
گوشزد كرد كه هرگونه اقدام تشخيصي و درماني پس از يكسال 

تشخيص و درمان ناباروري بخصوص در خانمها پر . بودخواهد 
سال باشد،  35اگر سن خانم بيش از . هزينه و پر عارضه است

چون خانمها پس از . ماه تقليل پيدا مي كند 6ماه به  12عدد 
سالگي به سختي حامله مي شوند، بنابراين تشخيص و  35سن 
پيشرفت علم  خوشبختانه امروزه با. خير بيفتدمان نبايد به تأدر

. پزشكي بسياري از موارد ناباروري به راحتي قابل درمان هستند
يكي از موارديكه به والدين توصيه مي شود اين است كه فرزند 

هم دختر . دختر و پسر خود را از نزديك تحت نظر داشته باشند
بلوغ : و هم پسر با افزايش سن بايد دو نوع بلوغ كسب كنند

پدر و مادر بايد آگاه باشند كه عالئم . فيزيكي و بلوغ باروري
و دختر كي شروع مي شوند، توالي اين  فيزيكي بلوغ در پسر

هر . به بلوغ كامل مي رسند نهاعالئم چگونه است و كي فرزند آ
خير و تغيير در اين روند ممكن است سبب ايجاد مشكالت نوع تأ

  . زناشوئي و باروري در آينده شود
فرزند شود و هيچكدام نيز داراي  اگر زوجي بخواهد صاحب

. ماه مي افتد 6ظرف در  مشكل نباشند، اين اتفاق معموالً
درصد  90، ماه نزديكي بدون پيشگيري 12رويهرفته پس از 

 ،درصد باقيمانده 10و اكثر اين . زوجها صاحب فرزند خواهند شد
ناباروري عالئم . بعدها با يا بدون درمان صاحب فرزند خواهند شد

 بودني ندارد، يكي از عالئم مهم آن در خانمها نامنظم خاص
انه مي باشد ولي آن دليل بر اين نيست كه يت ماهاپريودها يا عاد

خانمي كه داراي عادات ماهيانه نامنظم است، نابارور مي هر 
ت جنسي و اختالل در طرز انتشار موهاي در آقايان اختالال. باشد

  . اشدبدن مي تواند از عالئم ناباروي ب
  كي بايد به پزشك مراجعه بكنيد؟

ماه از نزديكي بدون پيشگيري شما نگذشته است، در مورد  12تا 
يك خانم با خصوصيات زير بهتر . بچه دارشدن نگران نباشيد

  :ماه با پزشك معالج خود مشورت نمايد 12است زودتر از 
ماه از نزديكي بدون پيشگيري  6سال باشد و  34سن بيش از  •

 .باشدگذشته 
 .عادت ماهيانه نامنظم باشد و يا بطور كلي قطع شده باشد •
 .عادت ماهيانه همراه با دردهاي شديد باشد •
وز و يا بيماري تشخيص بيماري آندومتري داراي سابقةاگر  •

 .دالتهابي لگني باش
 .دبقه بيش از يك بار سقط داشته باشاگر سا •

مشكالت  بيماري بيضه، پروستات و يا مردانيكه داراي سابقة
   .جنسي هستند بايد با پزشك خود مشورت نمايند

  علل ناباروري
علت يك سوم موارد ناباروي بعلت وجود مشكالت در خانم، علت 
يك سوم ديگر وجود مشكل در مرد، و علت يك سوم باقيمانده 

  .وجود مشكل هم در مرد و هم در زن مي باشد
  :تندر زير هسرين علل ناباروري در مردان به قرامهمت

علل آن بسيار زياد است : توليد و عملكرد غير طبيعي اسپرم •
اي نزول نكرده، بيماريهاي هاز علل شايع مي توان از بيضه 

بيضه ها در جنين پسر ابتدا . ژنتيك و عفونتهاي بيضه نام برد
در  ، بيضه هاحاملگي سن در داخل شكم قرار دارند، با پيشرفت
تولد در داخل كيسة بيضه  يك مسير خاصي نزول كرده و هنگام

نزول بيضه ها در اين مسير ممكن است در هر . قرار مي گيرند
قسمتي متوقف شود كه به آن بيضة نزول نكرده مي گويند و 

ماهگي پس از تولد صبر كنيم، اگر تا پايان يك  12بايد تا 
كودك بايد تحت  بيضه وارد كيسة مربوطه نشد، حتماًسالگي 

اگر بيضه دچار عفونت شديد شود، . دعمل جراحي قرار گير
ممكن است بدنبال عفونت تحليل رفته و كار خود را از دست 

يكي از علل شايع عفونت بيضه ها، عفونت ادراري و . بدهد
اگر . اوريون استبيماري علت ديگر . بيماريهاي مقاربتي است

پسر بچه اي دچار اوريون شود، در يك سوم موارد يكي از بيضه 
سفانه حاصل آن ار عفونت ارويوني خواهد شد كه متأدچها نيز 

اگر گرفتاري بيضه ها دو  .از بين رفتن بيضة مبتال مي باشد
 .طرفه باشد، براي هميشه ناباروري ايجاد مي شود

مثل  :مشكل در رساندن اسپرم به دستگاه تناسلي زن •
انزال قبل از برقراري رابطة (وجود انزال زودرس خيلي شديد 

، انزال پسگرد كه در آن مني بداخل مثانه مي ريزد، و )زناشوئي
انسداد در مسير عبور اسپرم مثل انسداد اپيديديم و يا انسداد 

 .لوله هاي مني
مثل چاقي  :مشكالت بهداشت عمومي و سبك زندگي •

مفرط، كشيدن سيگار، اعتياد به الكل، سوء تغذيه و مصرف 



بعضي از داروها مثل داروهاي شيمي درماني، هورمونهاي 
 .مردانه و غيره

بعضي از  :مواجهة بيش از حد با بعضي از عوامل محيطي •
عوامل محيطي توليد و عملكرد اسپرم را مختل مي كنند از 

و مواد  اهان و درختاني گيجمله مي توان به ضد آفتها
سبب آسيب  ،درجه حرارت بيش از حد. شيميائي اشاره كرد

رم و عملكرد آن مي شود، مثل استفادة بيش از پبه توليد اس
مرد با گرماي  در بعضي از مشاغل كه. حد از سونا و جكوزي

ممكن است توليد و عملكرد اسپرم  ،بيش از حد سروكار دارد
 .نگري، شاطري، و غيرهمختل شود، مثل كوره هاي آه

بـرق  (هم راديوتراپي  :آسيبهاي ناشي از سرطان و درمان آن •
و هم شيمي درماني توليد اسپرم را بشدت آسيب مـي  ) دادن
سال پس از خاتمة شيمي درماني توليد اسپرم  5تا  گاهاً. زنند

طبيعـي   توليد اسپرم تا آخر عمر نيز طبيعي نمي شود و گاهاً
. ضـه هـا مـي شـود    يز سبب آسيب به بني Xاشعة . نمي گردد

بدنبال خود بيماريهاي بيضه الزم مي شود كه بيضـه هـا    گاهاً
يكي از موارد شايع آسـيب بـه بيضـه هـا وارد     . برداشته شوند

بيضـه  . شدن ضربه حين ورزش و يا شوخي كردن مـي باشـد  
 .بايد برداشته شود ،ند محل پاره شوداگر از چ

واريكوسل  در مردان اباروريدرصد علت ن 30حدود  :واريكوسل •
درصد  15واريكوسل بيماري خيلي شايع است و حدود . است

 .مردان به آن مبتال هستند
سالگي قدرت باروري به مقـدار زيـادي    40در مردان باالي  •

 .كاهش مي يابد
  علل نا باروري در خانمها

  :شايعترين علل ناباروري در خانمها به قرار زير هستند
علـت آن   :ي رحمي و يـا انسـداد آن  آسيب به لوله ها •

يكـي از  . معموالً عفونت و التهاب لوله هاي رحمي مي باشد
ــاربتي ــا كالميــديا اســت  ،بيماريهــاي شــايع مق . عفونــت ب

با شايعترين علت عفونت و انسداد لوله هاي رحمي، عفونت 
 .است كه از طريق مقاربت منتقل مي شود كالميديا

از آن در هر قسـمت از   اگر مخاط رحم خارج :آندومتريوز •
داخل لگـن كاشـته شـده و رشـد نمايـد بـه آن        بدن، مثالً

آنـدومتريوز سـبب اخـتالل در    . آندومتريوز گفته مي شـود 
عملكرد اسپرم، تخمك، تخمدانها، رحم و لوله هاي رحمـي  

 .مي شود
كه در آن بدليل عدم تخمـك   اختالل در تخمك گذاري •

آن، بيماريهــاي از علــل . خــانم نابــارور مــي شــود ،گــذاري
تخمـدان، آسـيب بـه تخمـدان، مصـرف بعضـي از داروهــا،       

 .سرطان، ورزش حرفه اي و سوء تغذية شديد مي باشد
هورمـون پـروالكتين    :افزايش هورمون پروالكتين خون •

اگـر خـانمي حاملـه    . شـود  سبب ترشح شير در خانمها مي
بچه شير ندهد ولي هورمون پـروالكتين خـون    نباشد و نيز

ش پيدا كند، مي تواند تخمـك گـذاري را آسـيب    وي افزاي
يكي از عالئم بـاال رفـتن هورمـون پـروالكتين خـون،      . بزند

 .ترشح شير از سينه ها است
كيست تخمـدان در   :سندرم تخمدانهاي پلي كيستيك •

كيست ساده تخمدان شايع است  خانمها يك بيماري نسبتاً
در . با سـندرم تخمـدانهاي پلـي كيسـتيك متفـاوت اسـت      

درم تخمدانهاي پلي كيسـتيك، هـر دو تخمـدان پـر از     سن
در اين سندرم، تخمـدانها  . كيستهاي ريز و درشت مي شود

شروع به ترشح هورمونهـاي مردانـه كـرده و سـبب ايجـاد      
. پرموئي در خانمها و آسيب به تخمـك گـذاري مـي گـردد    

سندرم تخمدانهاي پلي كيستيك سـبب مقاومـت بـدن در    
 .مي شودنيز جر به چاقي خانم برابر انسولين شده و من

طع شدن عادات ماهيانه و خالي شدن ق :يائسگي زودرس •
سالگي را يائسـگي زودرس   40تخمدانها از فوليكول قبل از 

اگرچه علت آن هنوز نامشخص است ولي بعضي . مي گويند
ــوتراپي، شــيمي   مــوارد مثــل بيماريهــاي خــودايمني، رادي

يجاد كنندة يائسگي درماني و سيگاركشيدن را جزو عوامل ا
 .زودرس مي دانند

آنها توده هاي خوش خـيم هسـتند كـه در     :فيبروم رحم •
سـوم   در دهة را جدار رحم ايجاد مي شوند و بيشتر خانمها

اين تـوده هـا بـزرگ     گاهاً. دو چهارم زندگي مبتال مي ساز
ولي . شده و سبب مسدود شدن لوله هاي رحمي مي شوند

ولـي بعلـت وجـود تـوده در      تفاق مي افتـد ااغلب حاملگي 
 .داخل رحم، النه گزيني جنين با مشكل مواجه مي شود

ت، و هر يپس از عفونت لگني، آپانديس :چسبندگي لگني •
نوع جراحي در داخل لگن، ممكن است چسـبندگي لگنـي   

سيب بـه بـاروري زن   سبب آ چسبندگي لگني. اتفاق بيفتد
 .مي شود

سـبب نابـاروري   بعضي از داروها بطور موقت  :مصرف دارو •
پس از قطـع كـردن دارو، مشـكل     معموالً. در زن مي شوند

 . نيز برطرف مي شود
هم كم كاري تيروئيد و هم پر كـاري   :بيماريهاي تيروئيد •

تيروئيـد مـي تواننـد سـبب قطـع شـدن عـادت ماهيانـه و         
 .ناباروري شوند

بعضي از سرطانها، بخصوص سرطان  :سرطان و درمان آن •
در خانمها بشدت سبب آسيب به قدرت دستگاه توليد مثل 

مثـل مـردان، شـيمي درمـاني و     . باروري خانمها مي شـوند 
 .راديوتراپي سبب آسيب به باروري خانمها نيز مي شود

هر بيماري كه سبب تأخير در بلوغ و قطع  :ساير بيماريها •
شدن عادت ماهيانه شود، مي تواند منجر به ناباروري شود، 

وي، بيماري قند يـا ديابـت، كـم    مثل پركاري غدة فوق كلي
 .خوني و بيماريهاي كليوي

بايد به خـاطر داشـته باشـيم كـه تشـخيص و درمـان بـه موقـع         
بيماريها، مثل عفونت لگني در پيشگيري از ايجاد ناباروري خيلي 

   .خواهد بودكمك كننده 


