
 

 :تعریف

و نقطه مقابل آن يعني ناباروري  استزندگي مشترک براي همه زوجين ترين اتفاقات يکي از مهم وري،آفرزندموفقيت در و  داشتن فرزند باروري يا توانايي

احتمال ناباروري زماني قوت ، کليبه طور با ايجاد اختالل در توليد مثل، همواره پيامدهاي متعدد و اغلب ناخوشايندي را براي زوجين ايجاد مي نمايد. 

در اين ميان، اري استفاده نکنند، ولي باردار نشوند. مي گيرد که زوجين به مدت يک سال يا بيشتر مقاربت داشته باشند و از هيچ روش پيشگيري از بارد

براي بررسي بيشتر به ، ماه پس از مقاربتي که منجر به بارداري نشده 6سال و باالتر دارند به جاي يک سال،  35توصيه مي شود خانم هايي که سن 

 .پزشک/ ماما مراجعه نمايند

 :شیوع

بررسي هاي کشوري نشان مي دهد در کشور ما درصد زوجين مشاهده مي شود.  15تا  10ناباروري يک مشکل نسبتًا شايع جهاني است و معموال در 

 هياول ياز نابارور يدر طول عمر خود هر نوع يرانيزوج ا 3268115در کل کشور مي توان گفت و  مي باشددرصد  3/20شيوع عمري ناباروري در زوج ها 

 .کنند يرا تجربه م هيثانو ايو 

، ميزان شيوع عمري ناباروري اوليه و ثانويه در زنان ايراني در هر ازدواج در کل کشور به ترتيب 1398در سال انجام شده در ايران  هبراساس آخرين مطالع

 است.درصد  3/15و 9/11

 :علل

حم، پوليپ عوامل متعددي به عنوان عوامل خطر ابتال به ناباروري شناسايي شده اند. عواملي همچون اندومتريوز، سندرم تخمدان پلي کيستيک، فيبروم ر

به عنوان عوامل  هاي اندومتريال و يائسگي زودرس در زنان مي توانند ناباروري ايجاد کنند. در مردان نيز مواردي همچون واريکوسل، بيضه نزول نيافته

 بي تاثير نيستند.و ... نيز خطر ناباروري مطرح هستند. از طرفي عواملي نظير سن، چاقي، مصرف دخانيات و مواجهات شغلي 

و ناباروري مشکل زن عوامل مربوط به هر يک از زوجين، يا هر دو ممکن است بر اشکال در باردار شدن تاثير بگذارند. که  استذکر اين نکته ضروري 

ر دو بايد شوهر، هر دو مي باشد و نمي توان ناباروري را فقط ناشي از علل زنانه دانست در واقع وقتي که زوجين با مشکل ناباروري مواجه مي شوند ه

 معاينه و آزمايش الزم قرار گيرند.  ،مورد بررسي

 سبک زندگی:

خوشبختانه بيشتر  بايد به اين نکته توجه داشت که در طول زمان تغيير مي کنند اماتعدادي از اين عوامل خارج از کنترل انسان هستند و برخي از عوامل 

ش هاي اين عوامل از طريق مراقبت از خود و بهبود شيوه زندگي قابل کنترل هستند و منجر به کاهش خطر ناباروري و در عين حال افزايش موفقيت رو

 ادامه توضيح داده مي شوند:برخي از اين عوامل مهم در درمان ناباروري مي شوند. 

 الزم است بدانيد احتمال ناباروري با افزايش سن افزايش مي يابد. اين مسئله به ويژه در خانم ها با کاهش تعداد و کيفيت تخمک و در : سن

کاهش مي يابد به  آقايان با کاهش کيفيت اسپرم )نطفه مرد( نمايان مي شود. با افزايش سن خانم ها عملکرد تخمدان ها و قدرت باروري

زنان عدم تخمک گذاري و تاخير در قاعدگي را تجربه مي کنند. همچنين شواهدي وجود دارد که نشان مي دهد با  ،طوريکه در سنين باالتر

رابر مردان ب 5سال  45افزايش سن آقايان از قدرت باروري شان کاسته مي شود. به نحويکه زمان مورد نياز براي بارداري همسر در مردان باالي 

 ساله است. 25

 برخي خانم هايي که وزن خيلي زياد يا وزن خيلي کم دارند ممکن است با مشکل عدم تخمک گذاري و اختالل قاعدگي مواجه شده و وزن :

ند. همچنين درصد بيمارارن مبتال به بيماري تخمدان پلي کيستيک نيز داراي اضافه وزن و چاقي هست 60 باروري آنها تحت تاثير قرار گيرد.

چاقي، افزايش فشارخون، ديابت دوران بارداري، وزن زياد کودک در هنگام تولد و سزارين را در پي خواهد داشت. کاهش وزن عالوه بر اينکه 

به  خطر ابتال به ديابت، فشارخون باال و بيماري قلبي را کاهش مي دهد، سبب مي گردد که فرد تصور خوبي از بدن خود داشته و از اعتماد

 ناباروری



درصد وزن بدن احتمال تخمک گذاري و امکان بارداري را افزايش مي دهد. از سوي ديگر،  10تا  5کاهش متعادل  نفس باالتري برخوردار شود.

 کيلوگرم در خانم هايي که وزن خيلي کم دارند ممکن است منجر به تخمک گذاري طبيعي شود. 5تا  5/2افزايش وزن در حد 

 از : معموال زماني که زوجين تمايل به بارداري دارند نياز به رزيم غذايي خاصي ندارند. مگر اينکه بنا بر تجويز پزشک براي باردار شدن نيتغذيه

، سلنيوم، E، ويتامين  Cبررسي ها نشان داده اند که امالح، مواد معدني و ويتامين ها مانند ويتامين به رژيم غذايي مشخصي داشته باشند. 

اند روي، اسيد فوليک و کلسيم کيفيت اسپرم را افزايش مي دهد. توصيه مي گردد خانم ها استفاده زياد از کافئين را کاهش دهند چراکه مي تو

شکالت ديده مي شود. خوردن  و ي مورد نياز براي بارداري و لقاح( را کاهش دهد. اين ماده در قهوه، چايجذب آهن و کلسيم )دو ماده مغذ

 چربي هاي سالم براي افزايش باروري مهم است و افزايش چربي هاي مضر )چربي هاي ترانس( خطر ناباروري را افزايش مي دهد. روزانه

 ورزش احساس خوبي را در فرد ايجاد مي کند، خواب را بهبود مي دهد، به کنترل وزن کمک کرده و بيماري هاي مزمن مانند : فعاليت فيزيکي

 دهد. به ياد داشته باشيد ورزش خيلي زياد و سنگين مي تواند تاثير منفي بر باروري داشته باشد. حمالت قلبي را کاهش مي

 سيگار کشيدن زنان و مردان، هر دو باعث  : مدت زمان الزم براي باردار شدن يک خانم سيگاري دو برابر يک خانم غيرسيگاري است.سيگار

احتمال سقط خود به خودي و ديگر عوارض بارداري از جمله زايمان زودرس، تاخير کاهش باروري مي گردد. همچنين سيگار سبب افزايش 

رخواران و مرگ ناگهاني شيرخوار نيز مي شود. اين اثرات حتي زماني که خود بيمار سيگار نمي کشد يرشد داخل رحمي، مشکالت سالمت ش

ايجاد مي شود. بررسي ها نشان مي دهد ترک سيگار حداقل دو ماه قبل ولي مکررا در معرض دود سيگار قرار دارد )دود دست دوم سيگار( نيز 

 از لقاح خارج رحمي احتمال موفقيت آن را افزايش مي دهد.

 استفاده از الکل در دين اسالم به دليل اثرات منفي بر سالمت فردي و اجتماعي حرام و ممنوع است. الکل باعث اختالل در سوخت و ساز الکل :

وني زنان و مردان مي شود. عالوه بر اين مصرف الکل در زنان باعث تاخير در بلوغ تخمک و کاهش کيفيت آن و متعادل هور کبد و برهم زدن

 ايش احتمال سقط مي شود.زاف

 ثيرگذار : مواد محرکي مانند ماري جوانا و کوکائين مي توانند روي باروري زنان و مردان، هر دو تامواد محرک اعتيادآور و مکمل هاي بدنسازي

ممکن است حاوي مقادير زيادي هورمون هاي مردانه باشند. همچنين اين مواد روي سالمت جنين اثر مي گذارند. مکمل هاي بدنسازي نيز 

)تستوسترون و مشتقات آن( باشند که اين ترکيبات روي توليد اسپرم سالم اثر گذاشته و همچنين ممکن است روي توليد هورمون هاي زنانه 

 ير داشته باشند.نيز تاث

 عوامل شغلي و محيطي منجر به خطر ناباروري مي شود لذا الزم است از تماس مستقيم با مواد شيميايي و محيطي مواجهات زيان آور شغلي :

و نشستن  ز کنيد. رانندگي طوالني مدت با وسايل نقليه سنگين، کيفيت اسپرم را تحت تاثير قرار مي دهد. کاريو الوده کننده هاي محيطي پره

به شکلي که سبب گرم شده بيضه ها شود سبب آسيب به بافت بيضه خواهد شد. لذا اگر شغل مرد به گونه اي است که بايد به  طوالني مدت

 حمام داغ طوالني مدت، سونا، استفاده از لباس زير مدت طوالني در جايي بنشيند، در محل کار و محل نشستن او بايد جريان هوا برقرار باشد.

برخي از مواد نظير وازلين و رنگ هاي شيميايي حاوي سرب و ... براي اسپرم  تنگ ممکن است توليد اسپرم سالم را با مشکل مواجه سازد.

آلوده  سمي هستند و توصيه مي شود تا جايي که امکان دارد از تماس با آنها پرهيز گردد. گازوئيل، بخار ناشي از رنگ ها و اگزوز اتومبيل، مواد

مچنين ننده هستند و با توجه به تاثير اين مواد روي رشد و تکامل جنين توصيه مي گردد خانم هاي باردار تا حد امکان از آنها پرهيز نمايند. هک

فلزات سنگين موجود در دود اگزوز سبب افزايش موادي در خون مي شود که کيفيت اسپرم را کاهش مي دهد. بنابراين مردان نيز بايد به اين 

 سئله توجه داشته باشند.م

 اغلب موادي که براي سفيد کردن لباس ها و سطوح در خانه ها مورد استفاده قرار مي گيرند، کلر : سفيدکننده هاي حاوي کلر و ديوکسين

د کلردار مي کلردار براي سالمت انسان مضر هستند و سبب آلودگي محيطي نيز مي شوند. آلودگي طوالني مدت با موا هايدارند. سفيد کننده 

تواند سبب مشکالت هورموني، ناباروري، کاهش تعداد اسپرم، تضعيف سيستم ايمني، اختالالت يادگيري، تغييرات رفتاري، صدمه به پوست، 

رض کبد و کليه ها گردد. نوزادان، شيرخواران، کودکان، زنان زايمان کرده و سالمندان نسبت به سايرين در معرض آسيب بيشتري در برابر عوا

 اين مواد مي باشند.



اي بر با توجه به تاثير سفيد کننده هاي حاوي کلر بر سالمت، نبايد براي تميز نمودن لباس زير از آن ها استفاده کرد چون تاثير قابل مالحظه 

نند، بيشتر در  معرض سالمت داشته و باعث صدمه به محيط نيز خواهد گرديد. خانم هايي که از مواد سفيدکننده به طور مکرراستفاده مي ک

 خطر ناباروري و عوارض آن قرار مي گيرند.

ديوکسين در بسياري از فرايندهاي صنعتي به  ماده ديگري که در سالهاي اخير توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است، ديوکسين است.

، حشره کش ها  شده، ساخت پالستيک و مواد شيميايي،صورت تصادفي توليد مي شود: از جمله در زباله هاي بيمارستاني و شهري سوزانده 

ديوکسين در پالستيک هاي ظروف يک بار مصرف و در پدهاي بهداشتي که پوشش داخلي آن از مواد پتروشيمي غير استاندارد  و.... علف کش ها

وارد شده و تغييراتي را ايجاد  DNAغددي و تهيه مي شود، به ميزان بااليي آزاد مي شود. اين سموم بالفاصله پس از ورود به بدن درسيستم 

مي کنند که به نسل هاي بعد هم منتقل مي گردد. لذا توجه به استفاده از وسايل بهداشتي شخصي و مواد يکبار مصرف استاندارد توصيه مي 

 گردد

 ا مرگ يکي از نزديکان در نظر گرفته مي ناباروري سبب ايجاد استرس مي شود. فشار روحي ناباروري تقريبا معادل ابتال به سرطان ي: استرس

 شود. همسراني که استرس و مشکالت روحي ناشي از ناباروري را تجربه مي نمايند، گاهي اوقات در ارتباط با يکديگر دچار مشکل خواهند شد.

به اين نکته توجه داشت که  برخي از زوجين ناباروري را موضوعي خصوصي مي دانند و ترجيح مي دهند که در مورد آن صحبت نکنند. بايد

و يا زوجيني که ناباروري را تجربه کرده اند، به دليل اينکه ممکن است احساس مشابه يکديگر داشته باشند، مي  دوستانصحبت با خانواده ها، 

 تواند مفيد باشد.

به و سر و کار داشتن با استرس ناشي از ناباروري ارتباط بين زوجين در مورد ناباروري بايستي راحت و باز باشد. بين زنان و مردان از نظر تجر

ه و اختالف وجود دارد. زنان بيشتر دوست دارند تا استرس خود را به راحتي بيان نمايند در حاليکه مردان تمايل دارند که خود را مشغول نمود

 احساسات خود را پنهان کنند. 

د اعصاب نتايج درمان هاي ناباروري را بهبود مي بخشد. بايد به خاطر داشت ديده شده است که مديريت استرس و استفاده از روش هاي تمد

اي نمي توان همه فشارهاي روحي را حذف نمود اما مي توان زماني را براي آرامش اختصاص داد. افراد در هر شغل و مسووليتي بايد زماني را بر

موزيک ماليم، صحبت و تبادل پيام با دوستان از راه هاي دستيابي به زندگي خود اختصاص دهند. مطالعه، قدم زدن، عبادت، گوش دادن به 

 آرامش است.

مراجعه زودتر براي بررسي مشکل باروري است. مي توان گفت هرچه مشکل باروري زودتر شناسايي شود تشخيص آن سريعتر و درمان آن  آخرنکته مهم 

  آسانتر خواهد بود.

 :پوشش بیمهو  درمان

در کشور ما نيز درمان  .ترس و دلهره گردند ابل درمان مي باشند و زوجين نابارور نبايد دچارق ، اغلب موارد ناباروري،پيشرفت هاي علميبا وشبختانه خ

صي ناباروري همپاي علم روز جهان نسبت به دهه هاي گذشته پيشرفت چشمگيري داشته است و دسترسي به خدمات درمان ناباروري از طريق مراکز تخص

انات و روش هاي پيشرفته درمان در تمام استان هاي کشور مراکز تخصصي درمان ناباروري با امکامروزه  درمان ناباروري در سراسر کشور ميسر شده است.

يمه هاي تامين ناباروري وجود دارد و زوجين نابارو مي توانند از خدمات درماني ناباروري با پوشش بيمه اي استفاده نمايند. اغلب مراکز ناباروري با ب

 اجتماعي، خدمات درماني و نيروهاي مسلح براي ارائه خدمات ناباروري قرارداد دارند.

بارداري از  ،بررسي زوجينپس از ديگر و  ي زن يا مرد امکانپذير است در برخي از مواردبرا ري ساده بوده و از طريق تجويز دارومان هاي ناباروبرخي از در

صبر و ازمند ني موفقيت در اين روش ها .امکانپذير است (IVf) يا روش هايي نظير لقاح مصنوعي مانند (IUI)حميداخل رلقاح طريق روش هايي مانند 

  .دارو زير نظر متخصصين اين حوزه مي باشد و مصرف منظم ، اصالح سبک زندگي، رعايت دستورات درمانيحوصله

اقدام زودتر به بارداري باعث مي شود مشکالت باروري زودتر شناسايي و سريعتر درمان شود تا فرصت هاي فرزندآوري از دست نروند.  توجه داشته باشيد

 وجين بعد از شروع زندگي مشترک اقدام به فرزندآوري نمايند.لذا توصيه مي شود ز

 


