
  

  :تعریف

و نقطه  استزندگی مشترك براي همه زوجین ترین اتفاقات یکی از مهم وري،آفرزندموفقیت در و  داشتن فرزند باروري یا توانایی

مقابل آن یعنی ناباروري با ایجاد اختالل در تولید مثل، همواره پیامدهاي متعدد و اغلب ناخوشایندي را براي زوجین ایجاد می نماید. 

احتمال ناباروري زمانی قوت می گیرد که زوجین به مدت یک سال یا بیشتر مقاربت داشته باشند و از هیچ روش ، کلیبه طور 

سال و باالتر دارند به  35توصیه می شود خانم هایی که سن در این میان، اري استفاده نکنند، ولی باردار نشوند. پیشگیري از بارد

  .براي بررسی بیشتر به پزشک/ ماما مراجعه نمایند، ماه پس از مقاربتی که منجر به بارداري نشده 6جاي یک سال، 

  :شیوع

بررسی هاي کشوري نشان می درصد زوجین مشاهده می شود.  15تا  10ناباروري یک مشکل نسبتاً شایع جهانی است و معموال در 

در  یرانیزوج ا 3268115در کل کشور می توان گفت و  می باشددرصد  3/20دهد در کشور ما شیوع عمري ناباروري در زوج ها 

 .کنند یرا تجربه م هیثانو ایو  هیاول ياز نابارور یطول عمر خود هر نوع

، میزان شیوع عمري ناباروري اولیه و ثانویه در زنان ایرانی در هر ازدواج 1398در سال انجام شده در ایران  هبراساس آخرین مطالع

 است.درصد  3/15و 9/11در کل کشور به ترتیب 

  :علل

عوامل متعددي به عنوان عوامل خطر ابتال به ناباروري شناسایی شده اند. عواملی همچون اندومتریوز، سندرم تخمدان پلی کیستیک، 

فیبروم رحم، پولیپ هاي اندومتریال و یائسگی زودرس در زنان می توانند ناباروري ایجاد کنند. در مردان نیز مواردي همچون 

به عنوان عوامل خطر ناباروري مطرح هستند. از طرفی عواملی نظیر سن، چاقی، مصرف دخانیات و  واریکوسل، بیضه نزول نیافته

  بی تاثیر نیستند.و ... نیز مواجهات شغلی 

عوامل مربوط به هر یک از زوجین، یا هر دو ممکن است بر اشکال در باردار شدن تاثیر بگذارند. که  استذکر این نکته ضروري 

و شوهر، هر دو می باشد و نمی توان ناباروري را فقط ناشی از علل زنانه دانست در واقع وقتی که زوجین با مشکل ناباروري مشکل زن 

  معاینه و آزمایش الزم قرار گیرند.  ،ناباروري مواجه می شوند هر دو باید مورد بررسی

  سبک زندگی:

باید به این نکته توجه داشت  در طول زمان تغییر می کنند اماتعدادي از این عوامل خارج از کنترل انسان هستند و برخی از عوامل 

خوشبختانه بیشتر این عوامل از طریق مراقبت از خود و بهبود شیوه زندگی قابل کنترل هستند و منجر به کاهش خطر ناباروري  که

  ادامه توضیح داده می شوند:برخی از این عوامل مهم در و در عین حال افزایش موفقیت روش هاي درمان ناباروري می شوند. 

 الزم است بدانید احتمال ناباروري با افزایش سن افزایش می یابد. این مسئله به ویژه در خانم ها با کاهش تعداد و : سن

کیفیت تخمک و در آقایان با کاهش کیفیت اسپرم (نطفه مرد) نمایان می شود. با افزایش سن خانم ها عملکرد تخمدان 

زنان عدم تخمک گذاري و تاخیر در قاعدگی را تجربه می  ،کاهش می یابد به طوریکه در سنین باالتر ها و قدرت باروري

کنند. همچنین شواهدي وجود دارد که نشان می دهد با افزایش سن آقایان از قدرت باروري شان کاسته می شود. به 

  ساله است. 25رابر مردان ب 5سال  45نحویکه زمان مورد نیاز براي بارداري همسر در مردان باالي 

 ناباروري



 برخی خانم هایی که وزن خیلی زیاد یا وزن خیلی کم دارند ممکن است با مشکل عدم تخمک گذاري و اختالل وزن :

درصد بیمارارن مبتال به بیماري تخمدان پلی کیستیک نیز  60 قاعدگی مواجه شده و باروري آنها تحت تاثیر قرار گیرد.

ند. همچنین چاقی، افزایش فشارخون، دیابت دوران بارداري، وزن زیاد کودك در هنگام تولد داراي اضافه وزن و چاقی هست

و سزارین را در پی خواهد داشت. کاهش وزن عالوه بر اینکه خطر ابتال به دیابت، فشارخون باال و بیماري قلبی را کاهش 

کاهش متعادل  به نفس باالتري برخوردار شود. می دهد، سبب می گردد که فرد تصور خوبی از بدن خود داشته و از اعتماد

درصد وزن بدن احتمال تخمک گذاري و امکان بارداري را افزایش می دهد. از سوي دیگر، افزایش وزن در حد  10تا  5

  کیلوگرم در خانم هایی که وزن خیلی کم دارند ممکن است منجر به تخمک گذاري طبیعی شود. 5تا  5/2

 معموال زمانی که زوجین تمایل به بارداري دارند نیاز به رزیم غذایی خاصی ندارند. مگر اینکه بنا بر تجویز پزشک تغذیه :

بررسی ها نشان داده اند که امالح، مواد معدنی و ویتامین ها براي باردار شدن نیاز به رژیم غذایی مشخصی داشته باشند. 

روي، اسید فولیک و کلسیم کیفیت اسپرم را افزایش می دهد. توصیه می گردد ، سلنیوم، E، ویتامین  Cمانند ویتامین 

ي مورد نیاز براي بارداري اند جذب آهن و کلسیم (دو ماده مغذخانم ها استفاده زیاد از کافئین را کاهش دهند چراکه می تو

چربی هاي سالم براي افزایش باروري  شکالت دیده می شود. خوردن روزانه و و لقاح) را کاهش دهد. این ماده در قهوه، چاي

  مهم است و افزایش چربی هاي مضر (چربی هاي ترانس) خطر ناباروري را افزایش می دهد.

 ورزش احساس خوبی را در فرد ایجاد می کند، خواب را بهبود می دهد، به کنترل وزن کمک کرده و : فعالیت فیزیکی

دهد. به یاد داشته باشید ورزش خیلی زیاد و سنگین می تواند تاثیر  بیماري هاي مزمن مانند حمالت قلبی را کاهش می

  منفی بر باروري داشته باشد.

 سیگار کشیدن زنان و  : مدت زمان الزم براي باردار شدن یک خانم سیگاري دو برابر یک خانم غیرسیگاري است.سیگار

احتمال سقط خود به خودي و دیگر عوارض مردان، هر دو باعث کاهش باروري می گردد. همچنین سیگار سبب افزایش 

رخواران و مرگ ناگهانی شیرخوار نیز می یبارداري از جمله زایمان زودرس، تاخیر رشد داخل رحمی، مشکالت سالمت ش

شود. این اثرات حتی زمانی که خود بیمار سیگار نمی کشد ولی مکررا در معرض دود سیگار قرار دارد (دود دست دوم 

ایجاد می شود. بررسی ها نشان می دهد ترك سیگار حداقل دو ماه قبل از لقاح خارج رحمی احتمال موفقیت سیگار) نیز 

  آن را افزایش می دهد.

 استفاده از الکل در دین اسالم به دلیل اثرات منفی بر سالمت فردي و اجتماعی حرام و ممنوع است. الکل باعث الکل :

ونی زنان و مردان می شود. عالوه بر این مصرف الکل در زنان باعث متعادل هور اختالل در سوخت و ساز کبد و برهم زدن

  ایش احتمال سقط می شود.زتاخیر در بلوغ تخمک و کاهش کیفیت آن و اف

 مواد محرکی مانند ماري جوانا و کوکائین می توانند روي باروري زنان و مواد محرك اعتیادآور و مکمل هاي بدنسازي :

ممکن است ثیرگذار باشند. همچنین این مواد روي سالمت جنین اثر می گذارند. مکمل هاي بدنسازي نیز مردان، هر دو تا

حاوي مقادیر زیادي هورمون هاي مردانه (تستوسترون و مشتقات آن) باشند که این ترکیبات روي تولید اسپرم سالم اثر 

  یر داشته باشند.گذاشته و همچنین ممکن است روي تولید هورمون هاي زنانه نیز تاث

 عوامل شغلی و محیطی منجر به خطر ناباروري می شود لذا الزم است از تماس مستقیم و محیطی مواجهات زیان آور شغلی :

ز کنید. رانندگی طوالنی مدت با وسایل نقلیه سنگین، کیفیت اسپرم را یبا مواد شیمیایی و الوده کننده هاي محیطی پره



به شکلی که سبب گرم شده بیضه ها شود سبب آسیب به بافت بیضه  و نشستن طوالنی مدت تحت تاثیر قرار می دهد. کار

خواهد شد. لذا اگر شغل مرد به گونه اي است که باید به مدت طوالنی در جایی بنشیند، در محل کار و محل نشستن او 

تنگ ممکن است تولید اسپرم سالم را با  حمام داغ طوالنی مدت، سونا، استفاده از لباس زیر باید جریان هوا برقرار باشد.

برخی از مواد نظیر وازلین و رنگ هاي شیمیایی حاوي سرب و ... براي اسپرم سمی هستند و توصیه  مشکل مواجه سازد.

می شود تا جایی که امکان دارد از تماس با آنها پرهیز گردد. گازوئیل، بخار ناشی از رنگ ها و اگزوز اتومبیل، مواد آلوده 

ننده هستند و با توجه به تاثیر این مواد روي رشد و تکامل جنین توصیه می گردد خانم هاي باردار تا حد امکان از آنها ک

پرهیز نمایند. همچنین فلزات سنگین موجود در دود اگزوز سبب افزایش موادي در خون می شود که کیفیت اسپرم را 

  سئله توجه داشته باشند.کاهش می دهد. بنابراین مردان نیز باید به این م

 اغلب موادي که براي سفید کردن لباس ها و سطوح در خانه ها مورد استفاده قرار : سفیدکننده هاي حاوي کلر و دیوکسین

کلردار براي سالمت انسان مضر هستند و سبب آلودگی محیطی نیز می شوند.  هايمی گیرند، کلر دارند. سفید کننده 

د کلردار می تواند سبب مشکالت هورمونی، ناباروري، کاهش تعداد اسپرم، تضعیف سیستم آلودگی طوالنی مدت با موا

ایمنی، اختالالت یادگیري، تغییرات رفتاري، صدمه به پوست، کبد و کلیه ها گردد. نوزادان، شیرخواران، کودکان، زنان 

  رض این مواد می باشند.زایمان کرده و سالمندان نسبت به سایرین در معرض آسیب بیشتري در برابر عوا

با توجه به تاثیر سفید کننده هاي حاوي کلر بر سالمت، نباید براي تمیز نمودن لباس زیر از آن ها استفاده کرد چون تاثیر 

قابل مالحظه اي بر سالمت داشته و باعث صدمه به محیط نیز خواهد گردید. خانم هایی که از مواد سفیدکننده به طور 

  نند، بیشتر در  معرض خطر ناباروري و عوارض آن قرار می گیرند.مکرراستفاده می ک

دیوکسین در بسیاري از  ماده دیگري که در سالهاي اخیر توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است، دیوکسین است.

شده، ساخت فرایندهاي صنعتی به صورت تصادفی تولید می شود: از جمله در زباله هاي بیمارستانی و شهري سوزانده 

دیوکسین در پالستیک هاي ظروف یک بار مصرف و در  و.... علف کش ها، حشره کش ها  پالستیک و مواد شیمیایی،

پدهاي بهداشتی که پوشش داخلی آن از مواد پتروشیمی غیر استاندارد تهیه می شود، به میزان باالیی آزاد می شود. این 

وارد شده و تغییراتی را ایجاد می کنند که به نسل هاي بعد  DNAغددي و سموم بالفاصله پس از ورود به بدن درسیستم 

  هم منتقل می گردد. لذا توجه به استفاده از وسایل بهداشتی شخصی و مواد یکبار مصرف استاندارد توصیه می گردد

 ا مرگ یکی از نزدیکان ناباروري سبب ایجاد استرس می شود. فشار روحی ناباروري تقریبا معادل ابتال به سرطان ی: استرس

در نظر گرفته می شود. همسرانی که استرس و مشکالت روحی ناشی از ناباروري را تجربه می نمایند، گاهی اوقات در 

  ارتباط با یکدیگر دچار مشکل خواهند شد.

به این  برخی از زوجین ناباروري را موضوعی خصوصی می دانند و ترجیح می دهند که در مورد آن صحبت نکنند. باید

و یا زوجینی که ناباروري را تجربه کرده اند، به دلیل اینکه ممکن است  دوستاننکته توجه داشت که صحبت با خانواده ها، 

  احساس مشابه یکدیگر داشته باشند، می تواند مفید باشد.

به و سر و کار داشتن با استرس ارتباط بین زوجین در مورد ناباروري بایستی راحت و باز باشد. بین زنان و مردان از نظر تجر

ناشی از ناباروري اختالف وجود دارد. زنان بیشتر دوست دارند تا استرس خود را به راحتی بیان نمایند در حالیکه مردان 

  تمایل دارند که خود را مشغول نموده و احساسات خود را پنهان کنند. 



د اعصاب نتایج درمان هاي ناباروري را بهبود می بخشد. دیده شده است که مدیریت استرس و استفاده از روش هاي تمد

باید به خاطر داشت نمی توان همه فشارهاي روحی را حذف نمود اما می توان زمانی را براي آرامش اختصاص داد. افراد در 

موزیک هر شغل و مسوولیتی باید زمانی را براي زندگی خود اختصاص دهند. مطالعه، قدم زدن، عبادت، گوش دادن به 

  مالیم، صحبت و تبادل پیام با دوستان از راه هاي دستیابی به آرامش است.

مراجعه زودتر براي بررسی مشکل باروري است. می توان گفت هرچه مشکل باروري زودتر شناسایی شود تشخیص آن  آخرنکته مهم 

   سریعتر و درمان آن آسانتر خواهد بود.

  :پوشش بیمهو  درمان

در  .ترس و دلهره گردند ابل درمان می باشند و زوجین نابارور نباید دچارق ، اغلب موارد ناباروري،پیشرفت هاي علمیبا وشبختانه خ

کشور ما نیز درمان ناباروري همپاي علم روز جهان نسبت به دهه هاي گذشته پیشرفت چشمگیري داشته است و دسترسی به خدمات 

در تمام استان هاي کشور مراکز امروزه  درمان ناباروري از طریق مراکز تخصصی درمان ناباروري در سراسر کشور میسر شده است.

انات و روش هاي پیشرفته درمان ناباروري وجود دارد و زوجین نابارو می توانند از خدمات درمانی تخصصی درمان ناباروري با امک

ناباروري با پوشش بیمه اي استفاده نمایند. اغلب مراکز ناباروري با بیمه هاي تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهاي مسلح براي 

  ارائه خدمات ناباروري قرارداد دارند.

بررسی پس از دیگر و  ي زن یا مرد امکانپذیر است در برخی از مواردبرا ري ساده بوده و از طریق تجویز دارومان هاي ناباروبرخی از در

 .امکانپذیر است )IVf( یا روش هایی نظیر لقاح مصنوعی مانند )IUI(حمیداخل رلقاح بارداري از طریق روش هایی مانند  ،زوجین

دارو زیر نظر متخصصین  و مصرف منظم ، اصالح سبک زندگی، رعایت دستورات درمانیصبر و حوصلهازمند نی موفقیت در این روش ها

   .این حوزه می باشد

اقدام زودتر به بارداري باعث می شود مشکالت باروري زودتر شناسایی و سریعتر درمان شود تا فرصت هاي  توجه داشته باشید

  وجین بعد از شروع زندگی مشترك اقدام به فرزندآوري نمایند.فرزندآوري از دست نروند. لذا توصیه می شود ز

  

 


