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 اندومتریوز و ناباروری 

 اندومتریوز چیست ؟

ام این ن اندومتریوز بیماری است که در تعداد نسبتا زیادی از خانم هایی که در سن باروری هستند ، دیده می شود .

اندومتر یعنی بافتی که سطح داخلی رحم را می پوشاند و هر ماه در دوره قاعدگی رشد کرده و سپس بیماری از واژه 

، متریوز در اندو گرفته شده است . در واقع بافت اندومتر باید فقط در درون رحم وجود داشته باشد.ریزش می کند، 

پوشاننده داخل  که بافتری زمانی اتفاق می افتد بنابراین این بیمابافتی شبیه اندومتر در خارج از رحم دیده می شود. 

در بعضی دیگر از اعضای بدن که بیشتر در شکم و لگن قرار دارند نیز به وجود آمده و شروع به رشد رحم )اندومتر( 

این بیماری در برخی از اعضای بدن بیشتر دیده می شود. این اعضا عبارتند از : تخمدان ها ، سطح بیرونی  نماید.

بافت های لگنی و فضایی که بین روده ها ، مثانه و رحم وجود دارد. این بیماری در محل ، لوله های رحمی ، رحم 

یشود. به ندرت ممکن است این بیماری چک و آپاندیس کمتر دیده مهایی مانند روده بزرگ ، مثانه ، روده ی کو

بافت اندومتر در هر قسمت از بدن که باشد مانند اندومتر درون رحم  در جاهایی دورتر از دستگاه تناسلی دیده شود.

هورمون هایی که ماهیانه باعث قاعدگی می شوند حساس خواهد بود. بنابراین این بافت در طول دوره ی نسبت به 

 ردر شرایط طبیعی خون قاعدگی از راهی که دقاعدگی رشد کرده و در پایان دوره ، ریزش و خونریزی می کند.

مسیر وازن وجود دارد خارج می شود در حالی که در اندومتریوز، به دلیل اینکه بافت هایی خارج از رحم قرار دارند 

 می شود. مسیری برای خروج خون قاعدگی و بافت های همراه آن وجود ندارد و این خون در داخل بدن ریخته ،

ف ، درد و چسبندگی می گردد و کم کم باعث ه داخل بدن ریخته شود ، باعث تحریک بافت اطراوقتی خون ب



حدود ده درصد از زنان در سنین  افزایش درد قاعدگی و حتی درد هنگام تماس جنسی یا اجابت مزاج می شود .

باروری ممکن است اندومتریوز داشته باشند. عده ای از زنان مبتال به اندومتریوز ممکن است مشکالت کمی را 

، دردهای شدید قاعدگی ، دردهای طوالنی مدت لگن و  خانم های مبتال به اندومتریوزاحساس کنند ولی برخی از 

ریوز ابتالی به اندومتدر برخی افراد ممکن است ناباروری تنها عالمت رابطه ی جنسی دردناک را تجربه می نمایند.

رر یا دالیل تخمدان مککه بیمار به دلیل دیگری مثل کیست باشد. گاهی اندومتریوز وقتی تشخیص داده می شود 

موال از سنین نوجوانی و جوانی شروع شده و بعد از چند اندومتریوز مع دیگر مورد عمل جراحی لگنی قرار می گیرد.

که تاکنون خود را نشان می دهد . بیماری اندومتریوز هم در زنان دارای فرزند و هم در زنانی سال( 2-8سال)حدود 

 . باردار نشده اند ، دیده می شود

 عواملی که می توانند با اندومتریوز در ارتباط باشند کدامند؟

  عوامل زیر احتمال اندومتریوز را افزایش می دهد :

 سن :  -1

ساله  04-04در خانم های هر چند که این بیماری خانم ها در تمام سنین در معرض ابتالی به اندومتریوز هستند ، 

 بیشتر است .

 نداشتن فرزند : -2

 بارداری می تواند از زن در برابر اندومتریوز محافظت نماید. نداشتن فرزند احتمال اندومتریوز را افزایش می دهد .

 روز :  7خونریزی بیش از  -0

 هایی که دوره خونریزی قاعدگی آن ها بیشتر از هفت روز طول می کشد ، بیشتر دیده می شود.این بیماری در خانم 



 روز : 28از دوره قاعدگی کمتر  -0

روز  28احتمال اندومتریوز در خانم هایی که فاصله زمانی شروع یک قاعدگی تا شروع قاعدگی بعدی کمتر از 

 است ، بیشتر است .

 وجود لکه بینی بین قاعدگی ها :  -5

 لکه بینی بین خونریزی های قاعدگی می تواند یکی از عالیم اندومتریوز باشد.

 سن اولین قاعدگی :  -6

 وع شده است .سالگی شر 12وال قاعدگی در افراد مبتال به اندومتریوز در سنین کمتر از معم

 :سابقه ی خانوادگی  -7

اندومتریوز در افرادی که خواهر یا مادر آن ها مبتال به این بیماری باشند ، بیشتر دیده می شود . اگر یکی از اعضای 

 با پزشک در این مورد مشورت گردد.خانواده مبتال به اندومتریوز باشد ، بهتر است 

 :عالیم اندومتریوز 

 الف ( درد :

خفیفی را تجربه می کنند که طبیعی است . به دردهای شدیدتر از  دردها یخیلی از خانم ها در هنگام قاعدگی 

 ،ممکن است دیسمنوره عالمتی از اندومتریوز یا مشکالت لگنی دیگر باشد  دردهای عادی دیسمنوره می گویند.

معموال  ت .دیگر لگنی نیسالبته وجود دیسمنوره در یک خانم حتما به مفهوم مبتال بودن به اندومتریوز یا مشکالت 

در سال های اول قاعدگی وجود نداشته باشد و در سنین باالتر اتفاق بیفتد، اگر دردهای شدید قاعدگی )دیسمنوره( 



گاهی اوقات این دردهای شدید ممکن است با تهوع ، باشد. اندومتریوز ممکن است یک عالمت هشداردهنده 

استفراغ یا اسهال همراه شود. البته باید به یاد داشت که ممکن است برخی زنان مبتال به اندومتریوز هیچ درد و 

عالمتی نداشته باشد ولی در هر هیچ  همچنین ممکن است اندومتریوز اسپاسم شدیدی را هرگز احساس نکنند.

 ت اصلی این بیماری است که ممکن است به صورت های زیر باشد : صورت درد عالم

  قاعدگی بسیار دردناک 

  درد زیر شکم ، قبل و در طول قاعدگی 

 )دردهای اواسط دوره قاعدگی )ناشی از تخمک گذاری 

 درد در هنگام تماس جنسی یا پس از آن 

  درد همزمان با حرکات روده 

 می افتد. درد کمر یا لگن که در هر زمانی اتفاق 

اندومتریوز شدید اصال دردی را احساس نکنند درد همیشه عالمت شدید بیماری نیست . ممکن است برخی زنان با 

 زنان با بیماری خفیف تر ، درد شدیدتری داشته باشند.ولی برخی 

 ب( خونریزی قاعدگی :

 : خونریزی قاعدگی در بین زنان مبتال به اندومتریوز بسیار متغیر است و شامل

  خونریزی شدید 

  قاعدگی طوالنی مدت 

  خونریزی نامنظم 



 .لکه بینی می باشد 

 نشانه های دیگر شامل :

  عالیم گوارشی یا ادراری مثل خونریزی 

  فعالیت نامنظم روده ها مثل اسهال 

  نفخ ، سیری زودرس ، تهوع و استفراغ 

  خستگی 

  ناباروری 

  مشکالت احساسی مثل افسردگی و اضطراب 

 اندومتریوز ناباروری و 

احتمال بارداری در  درصد از زنان نابارور دیده می شود. 04-54اندومتریوز یکی از عوامل مهم ناباروری است و در 

خواهان فرزندی زوج 144درصد است یعنی این که از هر   24هر ماه در یک خانم در محدوده ی سی سالگی حدود 

داری استفاده نمی کنند ، تماس جنسی مرتب داشته و مشکل ناباروری ندارند که از روش های فاصله گذاری بین بار

این احتمال در بیماران ناباروری که اندومتریوز خفیف درمان نشده  زوج در هر ماه باردار می شوند. 24، حدود 

 یزان باروری ماهیانهدرصد در هر ماه کاهش می یابد. بیماران نابارور با اندومتریوز متوسط تا شدید م 2-0دارند به 

هر قدر درجه اندومتریوز بیشتر باشد درمان های ناباروری پیشرفته تری را نیاز خواهد داشت  درصد دارند. 2کمتر از 

 در واقع درجه بندی بیماری اندومتریوز با موفقیت درمان های ناباروری در ارتباط است . .

 



 اندومتریوز چگونه تشخیص داده می شود ؟

پزشک ممکن است در موارد زیر به اندومتریوز  اندومتریوز به تنهایی از روی عالیم قابل تشخیص قطعی نیست .

 مشکوک شود :

  وجود مشکالت باروری 

  دردهای شدید قاعدگی ناشی از گرفتگ ی های عضالنی 

  وجود درد هنگام تماس جنسی 

  دردهای مزمن لگنی 

 ..... کیست تخمدانی طوالنی مدت و 

ر ه اندومتریوز مشکوک شود.ک در صورت یافتن برخی عالمت ها در هنگام معاینه لگن ، ممکن است به پزش

خانمی می تواند با پاسخ دادن به پرسشنامه ای ساده که برای این بیماری طراحی شده است خود را ارزیابی نموده و 

تلقی نماید و یا این که با شک به وجود این  خود را سالمبر اساس نمره ای که از این پرسشنامه به دست می آورد ، 

بیماری برای بررسی بیشتر به پزشک مراجعه نماید. یک نمونه از پرسشنامه در پایان همین متن برای استفاده شما 

بیمار درباره ی تاریخچه ی بیماری نیز می تواند با توجه به صحبت های پزشک به جز معاینه ، آورده شده است . 

تشخیص قطعی این بیماری ، بعد از استفاده از روش های جراحی مورد نیاز مانند  احتمال این بیماری شود.متوجه 

الپاروسکوپی یک عمل جراحی سرپایی است که به پزشک در دیدن و جستجوی  الپاروسکوپی خواهد بود.

توجه  خص می شود. البته بایددر داخل لگن کمک می کند. شدت بیماری اندومتریوز نیز با این عمل مش اندومتریوز

ه ببیماری فرد شدید نباشد ، ولی او درد زیادی را احساس کند و یا مبتال به ناباروری باشد. داشت که ممکن است 



 ،غیر از این روش ، ممکن است برای تشخیص و به دست آوردن اطالعات بیشتر از روش هایی مانند سونوگرافی 

 شود. هم استفاده   MRIسی تی اسکن یا 

توجه کنید : یکی از اساسی ترین اصول در روبه رو شدن با اندومتریوز ، جلوگیری از پیشرفت آن است. برای این 

و یا سرعت آن را به حداقل ممکن کاهش داد ، باید این که بتوان از روند پیشرفت این بیماری پیشگیری کرد 

سریع تر و دقیق تر اندومتریوز در نوجوانان برای  شناخته شده و تشخیص داده شود. تشخیص هر چبیماری زودتر 

جلوگیری از پیشرفت بیماری و درمان درد مزمن لگنی و ناباروری احتمالی آینده ضرورت دارد. بنابراین افرادی که 

مواجه می شوند و یا دردهای گفته شده را احساس می کنند ، نباید نسبت به آن مکررا با عالمت هایی که گفته شد 

به این افراد تاکید می شود که برای اطمینان از عدم وجود بیماری و یا آغاز درمان آن )درصورت فاوت باشند.بی ت

 وجود بیماری( در اولین فرصت ممکن به پزشک مراجعه نموده و همه مشکالت خود را با او در میان بگذارند.

 درمان 

بیماری ، شدت بیماری ، تمایل به فرزندآوری در  چگونگی درمان اندومتریوز به عواملی مانند سن ، شدت عالیم

  گی دارد . به طور کلی درمان برای هر فرد متناسب با شدت بیماری متفاوت می باشد.بست آینده و ....

 تسکین دهنده های درد:

نده و ینوع درمان اندومتریوز به عواملی مانند سن ، شدت عالیم بیماری ، شدت بیماری ، تمایل به فرزندآوری در آ

 به طور کلی درمان برای هر فرد متناسب با شدت بیماری متفاوت می باشد. .... بستگی دارد. 

 

 



 سبک زندگی :

برای کاهش اندومتریوز ورزش ، رژیم غذایی سالم و استراحت کافی به کاهش درد کمک می کند. در درمان 

امل میوه ، شعالیم یبوست ناشی از اندومتریوز ، توصیه به نوشیدن مایعات زیاد و استفاده از رژیم غذایی با فیبر زیاد 

سبزی ، حبوبات و غالت می شود. درد در برخی خانم ها با ورزش و تکنیک های استراحت بهتر می شود که ممکن 

 های مزمن باشد.است به دلیل کاهش فشار روانی ناشی از درد

 درمان جراحی :

اگر اندومتریوز هنگام جراحی تشخیص داده شود ، پزشک ممکن است بافت اندومتریوز را از بین برده و یا 

 چسبندگی های ایجاد شده را بردارد. 

 بارداری :

تریوز نشده است که بارداری موجب درمان اندومتریوز باشد ، ولی در طول بارداری شدت اندوماگر چه ثابت 

 کاهش می یابد. البته ممکن است مدتی پس از بارداری اندومتریوز برگشت نماید.

 شیوه زندگی سالم و اندومتریوز :

خته علل آن کامال شنا اندومتریوز در سنین نوجوانی شروع شده و به آهستگی در طول زندگی گسترش می یابد.

شده نیست و عقیده بر این است که علل ژنتیکی و ارثی در ایجاد این بیماری نقش دارند. از نظر عملی هنوز مدارکی 

در هر صورت برخی از شیوه های وجود ندارد که راه های پیشگیری از اندومتریوز را به طور کامل نشان دهد. 

ن بیماری کمک کننده است . مانند بیشتر مشکالت سالمتی در رابطه با در کاهش خطر ابتالی فرد به ایزندگی 

ناباروری ، تغییر شیوه ی زندگی نقش مهمی را در کنترل و درمان اندومتریوز ایفا می کند. این تغییر شیوه ی زندگی 



ده ی های ثابت شاثر خواهد داشت . برای مثال در برخی بررسهم بر بارداری فرد و هم بر کاهش عالیم اندومتریوز 

برخی مطالعات نشان داده است که رژیم غذایی است که ورزش منظم خطر اندومتریوز را کاهش می دهد. همچنین 

در صورت ابتالی به اندومتریوز ، باید از  با گوشت قرمز زیاد و میوه و سبزی کم ، اندومتریوز را افزایش می دهد.

 ، شکر ، گندم و چربی های اشباع پرهیز گردد. خوردن الکل ، کافیین ، لبنیات ، گوشت قرمز

 نکته :

در سالیان اخیر ، به کارگیری روش های مختلف در صنایع و تولید فرآورده های مختلف ، تحولی عظیم در زندگی 

البته باید به این مساله توجه داشت که در برخی از موارد این فرآورده ها و مواد مشکالتی بشر به وجود آروده است .

مواد صنعتی فعال در ساخت ترکیبات شیمیایی صنعتی ، آفت کش ها ،  را برای سالمت انسان ایجاد نموده است .

موجب آزادی ترکیبی به نام دیوکسین می حشره کش ها و قارچ کش ها پس از آن که سوزانده و دفن می شوند 

ارد محیط تلف یا سوزاندن زباله ها وگردند. دیوکسین گروهی از ترکیبات بسیار سمی هستند که توسط صنایع مخ

نه تنها سرطان زا می باشند ، بلکه می گردند. این مواد سمی در چربی حیوانات تجمع می یابند. این عوامل زیست 

ی ایجاد شده توسط این مواد ، اندومتریوز ممشکالتی در سیر باروری نیز ایجاد می نمایند. یکی از مشکالت باروری 

باشد. بنابراین مصرف چربی های حیوانی باید به حداقل رسانده شود . دیوکسین ، در پالستیک های ظروف یکبار 

مصرف و در پدهای بهداشتی که پوشش داخلی آن از مواد پتروشیمی غیراستاندارد تهیه شده باشد نیز به میزان 

ه در ارث ک این سموم بالفاصله پس از ورود به بدن در سیستم غددی و سلولی و ترکیب هایی .آزاد می شود باالیی 

جه به نسل های بعد هم منتقل گردد. لذا تو و ژنتیک نقش دارند وارد شده و تغییراتی را ایجاد می کنند که می تواند

 یه می گردد.یکبار مصرف بهداشتی استاندارد توصو تاکید به استفاده از پدها و لوازم 

 



 خالصه :

میلیون ها زن در سراسر دنیا مبتال به اندومتریوز هستند. اندومتریوز به خصوص زمانی که باروری با اختالل موجه 

 ه دارد.قرار می دهد نیاز به توجه ویژ شده و یا درد ناشی از آن زندگی را تحت تاثیر

قاعدگی است . این درد ممکن است به صورت های زیر شایع ترین عالمت این بیماری درد لگنی به خصوص هنگام 

 باشد :

  درست قبل یا در طول قاعدگی 

  بین دوره های خونریزی قاعدگی که در طول قاعدگی بدتر شود 

  در طول مدت یا بعد از تماس جنسی 

  با حرکات روده و در طول ادرار کردن 

این نوع مشکالت آسیبی را برای بارداری فرد به وجود عالمت دیگر این بیماری مشکل در بارداری فرد است ، البته 

  نمی آورد.

این امکان وجود دارد که درد این بیماری مکررا درد اندومتریوز ممکن است در تمام زندگی فرد ادامه داشته باشد. 

رهای روحی فشا و عاملبعد از درمان هم عود نماید. بنابراین این بیماری کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار داده 

 آن در درمان وو روانی برای او خواهد بود. به دلیل تاثیر این بیماری در ابعاد مختلف زندگی تشخیص زودرس 

 پیشگیری از عوارض آن از اهمیتی ویژه برخوردار است .

 حدود ده درصد از زنان در سنین باروری ممکن است اندومتریوز داشته باشند. 

 



 

 ناباروریتخمدان پلی کیستیک و 

 مقدمه :

سال( می باشد. در این بیماری  15تا  05بیماری تخمدان پلی کیستیک بیماری نسبتا شایع خانم ها در سن باروری )

اختالالت هورمونی موجب تغییراتی می گردد که به دنبال آن قاعدگی ، وضعیت و توانایی باروری و شکل ظاهری 

اری اگر بدون درمان برای مدت طوالنی ادامه پیدا کند می تواند بر خانم ها تحت تاثیر قرار می گیرد. این بیم

سالمت فرد اثر بگذارد. بیماری تخمدان پلی کیستیک یکی از شایع ترین اختالل غده های داخلی است و حدود 

 تخمدان خانم در سنین باروری ، یک نفر مبتال به بیماری 14-24درصد خانم ها به آن مبتال هستند. یعنی از هر  14-5

درصد گزارش شده  12-15پلی کیستیک است . با مطالعاتی که در ایران انجام شده شیوع این بیماری تا حدود 

است. به نظر می رسد امروزه با تغییر شیوه زندگی ، کاهش فعالیت فیزیکی و افزایش وزن شیوع این بیماری در 

است که همزمان با هم اتفاق می افتند، البته همه خانم  جامعه بیشتر شده باشد. این بیماری مجموعه ای از مشکالتی

های مبتال به این بیماری ممکن است تمام عالیم را با هم نداشته باشند. یکی از نشانه های استرس زای بیماری 

 تخمدان پلی کیستیک ، ناباروری میباشد. البته این بدان معنی نیست که فرد مبتال اصال باردار نخواهد شد ، بلکه

ممکن است دیرتر باردار شود یا برای بارداری نیاز به تنظیم قاعدگی و درمان کمکی داشته باشد. در واقع روش های 

 مختلفی برای درمان ناباروری این افراد وجود دار د و تعداد زیادی از این افراد باردار خواهند شد.

 عالمت های بیماری تخمدان پلی کیستیک:



تخمدان پلی کیستیک اختالالت قاعدگی است. ممکن است بسیاری از موارد این بیماری  شایع ترین عالمت بیماری

روز( نشان دهد. البته امروزه مشخص شده  05در نوجوانان خود را با قاعدگی نامنظم و با فواصل طوالنی )بیش از 

ن شروع شده ولی عالیم آ است که این بیماری قبل از بلوغ با اختالل در تنظیم هورمون ها و افزایش تدریجی وزن

در دوران بلوغ نمایان می شود. گاهی ممکن است پیشرفت این بیماری به علت عدم توجه به نظم قاعدگی توسط 

فرد یا والدین وی منجر به بروز دیگر عالیم دیررس از جمله ناباروری گردد و در این صورت تشخیص این مساله 

 د.معموال تا پس از ازدواج با تاخیر می افت

 عالیم شایع بیماری تخمدان پلی کیستیک عبارتند از :

 قاعدگی نامنظم یا عدم قاعدگی :-1

در فرد مبتالی به بیماری تخمدان پلی کیستیک ، اختالل هورمونی ناشی از تخمک گذاری سبب بی نظمی قاعدگی 

 می گردد که از خانمی به خانم دیگر متفاوت و شامل موارد زیر است :

  روز( 05نامنظم )فاصله قاعدگی بیش از قاعدگی 

 قاعدگی با حجم خونریزی زیاد 

  ماه( می باشد. 6عدم قاعدگی )به مدت بیش از 

 رشد موهای زاید:-2

 افزایش هورمون های مردانه در خانم های مبتال ی به این بیماری موجب افزایش رشد وتعداد موهای زاید 

، شکم ، نوک پستان ها و ران ها دیده می شود. افزایش رشد مو در  می گردد. این افزایش در ناحیه صورت ، پشت

 12-16تعداد زیادی از خانم های مبتال به بیماری تخمدان پلی کیستیک دیده می شود. معموال این عالمت در فاصله 



فا به صر سالگی شروع می شود. ممکن است افراد و خانواده به جای مراجعه به پزشک و درمان بیماری برای مدت ها

 حذف موهای زاید بپردازند و بدین گونه درمان بیماری با تاخیر همراه باشد.

 نازک شدن و ریزش موهای سر : -0

درصد از افراد مبتالی به بیماری تخمدان پلی کیستیک اتفاق می  74تا  04نازک شدن و ریزش موهای سر در حدود 

مشکل ناشی از افزایش هورمون های مردانه است . البته باید به افتد و موجب اضطراب و ناراحتی بیمار می شود. این 

تار موی سر در روز طبیعی بوده و ریزش بیشتر از آن که معموال پس از شستن یا هنگام  144-154یاد داشت ریزش 

 شانه زدن موی سر دیده می شود می تواند از عالیم این بیماری باشد.

 چرب بودن پوست و جوش صورت )آکنه( :-0

این عالمت نیز ناشی از افزایش هورمون های مردانه می باشد. جوش ها )آکنه( روی صورت ، سایر نقاط بدن ظاهر 

میگردند. هر چند جوش صورت در سن بلوغ دیده می شود ولی در مبتالیان به بیماری تخمدان پلی کیستیک آکنه 

جوش های معمولی به راحتی به درمان پاسخ در هر سنی حتی غیر از سن بلوغ شایع است. این جوش ها بر خالف 

نمیدهند. در برخی موارد به علت افزایش هورمون ها ی مردانه پوست گردن ، کشاله ران ، زیر بغل و اندام تناسلی به 

 رنگ تیره در می آید.

 افزایش وزن و افزایش چربی شکمی :-5

است ، نسبت به  27نی نمایه توده بدنی آنهابیش از بیماری تخمدان پلی کیستیک در خانم هایی که وزن باال دارند یع

خانم های دارای وزن طبیعی بیشتر دیده می شود. باالتر بودن هورمون های مردانه سبب تغییراتی در بافت چربی 



شکم می گردد که باعث بیشتر شدن چاقی شکمی در این افراد میشود. معموال افراد مبتال خیلی راحت افزایش وزن 

 نند ولی با وجود رژیم ها ی غذایی به سختی وزن آنها کاهش پیدا می کند.پیدا می ک

 تاخیر یا مشکل در باردارشدن : -6

به علت نامنظم شدن فاصله قاعدگی ها معموال زمان تخمک گذاری در این بیماران نامشخص است. چون این افراد 

ی داشته باشند ، ممکن است احتمال بارور شدن نمی توانند برای زمان تماس جنسی با همسر خود برنامه ریزی دقیق

تخمک آزاد شده کاهش یابد. در حالت طبیعی در هر دوره قاعدگی از یک یاز تخمدان ها ، یک تخمک آزاد 

روز است . بنابراین تخمک گذاری در افرادی  10میشود. معموال فاصله تخمک گذاری تا قاعدگی بعدی ثابت و 

روز قبل از شروع قاعدگی بعدی  10)روزه( دارند ، در حوالی روز چهاردهم یعنی  28که دوره های قاعدگی منظم 

اتفاق می افتد ولی در خانم های مبتال  به این بیماری به علت نامنظم بودن فواصل قاعدگی نمیتوان زمان تخمک 

 گذاری را حدس زد و در زمان مناسب برای بارداری اقدام نمود. 

خونریزی قاعدگی اتفاق بیفتد ولی به خاطر اختالالتی که در تنظیم هورمون ها وجود در موارد زیادی ممکن است 

دارد قاعدگی با تخمک گذاری همراه نباشد. در واقع در این افراد قاعدگی بدون تخمک گذاری است. تاخیر یا 

 .مشکل در بارداری از جمله عالیمی است که باعث اضطراب شدید و برخی اوقات ناامیدی می گردد

 علل بیماری تخمدان پلی کیستیک :

علت این بیماری ناشناخته است. این بیماری گاهی در برخی خانواده ها بیشتر دیده می شود و به همین خاطر امروزه 

احتمال ارثی بودن این بیماری نیز مطرح است . اگرهر یک از وابستگان فرد مانند مادر ، خاله و یا خواهر او مبتال به 

دان پلی کیستیک باشند احتمال ابتالی فرد به این بیماری بیشتر می شود. هورمون ها مواد شیمیایی هستند بیماری تخم



که بخ شهای مختلفی از بدن را کنترل می کنند و اختالل در هورمون ها ، عملکرد تخمدان ها را تحت تاثیر قرار می 

استروژن و پروژسترون را به عهده دارند. همچنین دهد. تخمدان ها وظیفه تخمک گذاری و تولید دو هورمون زنانه 

تخمدان ها یک هورمون مردانه به نام تستوسترون نیز تولید می کنند که ترشح بیش از حد این هورمون باعث به 

وجود آمدن برخی از عالمت های این بیماری میشود. یکی از این موارد ایجاد کیست های کوچک در یک یا هر 

 ال است .دو تخمدان فرد مبت

این بیماری گاهی در برخی خانواده ها بیشتر دیده می شود و به همین خاطر امروزه احتمال ارثی بودن این بیماری نیز 

 مطرح است.

کیست ها همان فولیکول های کوچکی هستند که در طی یک دوره معمول قاعدگی به تدریج بزرگتر شده و منجر 

اد تعداد فولیکول شروع به رشد م یکنند اما به علت اختالل هورمونی به تخمک گذاری می شوند ولی در این افر

رشد آنها متوقف شده و همانطور کوچک باقی می مانند و در سونوگرافی مثل گردن بند دور تا دور تخمدان را می 

کرد لگیرند. یکی دیگر از مشکالتی که در افراد مبتالی به این بیماری ممکن است دیده شود غیرطبیعی شدن عم

هورمون انسولین )هورمونی که قندخون بدن را تنظیم می کند( است. در واقع بدن این افراد نسبت به هورمون 

انسولین مقاوم شده و نیاز آن ها به این هورمون بیشتر می شود. بیشتر شدن ترشح این هورمون در بدن خود باعث 

ی کیستیک مانند افزایش وزن ، قاعدگی نامنظم و بیشتر شدن هورمون های مردانه شده و عالمت های بیماری پل

 ناباروری را تشدید می کند.

 

 



 تشخیص بیماری تخمدان پلی کیستیک :

بیماری تخمدان پلی کیستیک را نمی توان با یک آزمایش تشخیص داد. پزشک با توجه به عالیم مختلف این 

 آزمایش خون تشخیص خواهد داد.بیماری و با پرسیدن سابقه بیماری ، معاینه سونوگرافی و 

 تاریخچه پزشکی :-1

در بررسی سوابق پزشکی ، پزشک در باره ی الگوی قاعدگی ، تغییرات وزن و عالیم دیگر بیماری تخمدان پلی 

 کیستیک مانند رشد موهای زائی سوال خواهد کرد.

 معاینه کلی : -2

ک اندازه گیری می شود. چگونگی رشد مو در قسمت فشارخون، وزن ، قد ، نمایه توده بدنی و دور کمر توسط پزش

های مختلف بدن مثل زیر چانه ، صورت ، پشت ، شکم ، ران و سینه بررسی می گردد. بدیهی است که بررسی رشد 

مو در صورتی به درستی انجام خواهد شد که در فاصله چند روز گذشته موهای بدن کوتاه نشده باشد. همچنین 

 سر نیز بررسی خواهدشد. نازک شدن و ریزش موی

 آزمایش خون :  -0

آزمایش خون برای اندازه گیری هورمون ها بویژه هورمون های جنسی و مردانه انجام می شود. همچنین میزان 

 کلسترول ، چربی ها و قند خون هم اندازه گیری می شود.

 

 



 سونوگرافی : -0

د زیادی کیست میشوند، انجام سونوگرافی برای بررسی با توجه به اینکه در این بیماری ، تخمدان ها دچار تعدا

وضعیت تخمدان ها و وجود کیست در آن ، تعداد و اندازه کیست ها بسیار کمک کننده است . باید توجه داشت 

که در خانم های مبتال به بیماری تخمدان پلی کیستیک تعداد کیست ها خیلی زیادتر از تعداد کیست هایی است که 

سالم دیده می شود. این فولیکول ها یا کیست های ریز نیازی به جراحی ندارند. همچنین با سونوگرافی  در خانم های

پوشش داخلی رحم هم بررسی می شود. به دلیل طبیعی نبودن وضع هورمون ها و با توجه به نامنظم بودن قاعدگی ، 

 ممکن است پوشش داخل رحم از حالت طبیعی خارج شده و ضخیم شود.

 یماری تخمدان پلی کیستیک در دراز مدت فرد مبتال را در معرض مشکالت سالمتی قرار می دهد ؟آیا ب

خانم هایی که مبتال به بیماری تخمدان پلی کیستیک هستند، در معرض خطر بیشتری از نظر افزایش مشکالت 

 سالمتی خواهند بود. برخی از این موارد به شرح زیر هستند:

فراد مبتال به بیماری تخمدان پلی کیستیک ، از ناباروری رنج می برند. این افراد برای باردار .درصد قابل توجهی از ا1

 شدن نیاز به درمان دارند.

درصد از  54سالگی دیده می شود. بیش از  04.احتمال ابتال به دیابت در این افراد بیشتر است و معموال پیش از 2

 ، به بیماری دیابت مبتال خواهند شد.افراد مبتال به بیماری تخمدان پلی کیستیک 

برابر خانم های غیرمبتال  0-7. خطر مشکالت و حمله قلبی در خانم های مبتال به بیماری تخمدان پلی کیستیک 0

 است. 

 . این افراد در خطر افزایش فشارخون هستند.0



مشکالت مختلفی در مقدار . خانم های مبتال به این بیماری ، دچار اختالل در چربی خون شده و ممکن است 5

 چربی های خون پیدا کنند.

 . این افراد در صورت چاقی زیاد در معرض برخی مشکالت تنفسی ، به ویژه در زمان خواب هستند.6

. اضطراب و افسردگی در افراد مبتال به بیماری تخمدان پلی کیستیک بیشتر است . این امر ناشی از نگرانی از تاخیر 7

 رانی از ظاهر فرد و .... می باشد.در بارداری ، نگ

. به دلیل قاعدگی نامنظم ، عدم تخمک گذاری و هومورن استروژن ، پوشش داخلی رحم ضخیم می شود. ضخیم 8

 شدن پوشش درونی رحم در مدت طوالنی می توااند باعث بیماری های بدخیم رحمی شود. 

ه بارداری نیاز به مراقبت های دقیق تری دارند. این مسال .خانم های مبتال به بیماری تخمدان پلی کیستیک در دوران9

 به دلیل احتمال بیشتر بوجود آمدن برخی از عوارض مانند دیابت و فشارخون است .

 پیشگیری :

بیماری تخمدان پلی کیستیک قابل پیشگیری نیست ولی تشخیص زودرس و درمان آن از عوارض طوالنی مدت 

متابولیک ، چاقی ، دیابت و بیماری قلبی جلوگیری می کند. شیوه زندگی سالم ضمن بهبود مانند ناباروری ، سندرم 

 مشکالت هورمونی به کاهش عالمت های بیماری کمک نموده و تخمک گذاری را بهبود می بخشد.

 توصیه های پزشکی به بیماران 

د کرد. برخی از این اصول به رعایت برخی اصول خودمراقبتی توسط فرد به درمان و کنترل عالیم کمک خواه

 شرح زیر هستند :



 داشتن رژیم غذایی متعادل :-1

رژیم غذایی مناسب شامل میوه ، سبزی ، دانه های کامل )گندم کامل، برنج قهوه ای ، جو دوسر، ذرت و ...( و 

های محصوالت کم چرب )شیر و ماست و پنیر کم چرب ، پرهیز از مصرف سس های چرب ، استفاده از روغن 

سالم تر و ....( که نیازهای تغذیه ای را تامین میکند. استفاده مناسب از این مواد غذایی ضمن کاهش میزان گرسنگی 

 و اشتها با ایجاد یک احساس خوب ، انرژی فرد را افزایش می دهد .

 فعالیت فیزیکی منظم : -2

ند که به انجام آن ها تمایل دارد و یا اینکه توصیه می شود آن دسته از ورزش ها و فعالیت های فیزیکی انتخاب شو

فکر می کند به آن عالقمند خواهد شد. پیاده روی یکی از بهترین فعالیت های فیزیکی است. روش مناسب برای 

تداوم ورزش و فعالیت فیزیکی این است که این فعالیت با همراهی یکی از اعضای خانواده یا دوستان نزدیک انجام 

 شود.

 و کاهش وزن :کنترل  -0

همه افراد باید سعی کنند که وزن خود را در محدوده مناسب نگه دارند. افراد مبتال به بیماری تخمدان پلی کیستیک 

می توانند با کنترل وزن و کم کردن آن ، عالمت های بیماری را کاهش دهند. ضمن اینکه کاهش وزن در این افراد 

درصد وزن  5-7شارخون باال و کلسترول باال کمک می کند. کاهش به کاهش خطرات خطرات ناشی از دیابت و ف

درصد از خانم  75در طول شش ماه می تواند هورمون های مردانه را کم نموده و تخمک گذاری و باروری را در 

های مبتال به شکل طبیعی برگرداند. نباید فکر کرد که کم کردن وزن کار سختی است .با کاهش دریافت مواد 



پرکالری و فعالیت بیشتر می توان آن را آغاز کرد. کمک گرفتن از یک مشاوره تغذیه که از بیماری فرد غذایی 

 آگاه باشد ، می تواند در این زمینه کمک کننده باشد.

 ترک سیگار :-0

نم اافراد سیگاری الزم است سیگار را ترک کنند. معموال هورمون های مردانه در خانم های سیگاری در مقایسه با خ

 های غیرسیگاری بیشتر است. این مساله می تواند باعث مشکالتی مانند ناباروری شود.

 مراقبت از پوست و مو :  -5

درمان جوش های صورت )آکنه( ممکن است دارویی یا غیردارویی ، موضعی یا خوراکی باشد. جوش های صورت 

الحظه ای پیدا می کنند و پس از قطع آن مجددا برخی خانم ها در طی درمان با قرص های هورمونی بهبو د قابل م

عود می نماید. مشکل افزایش رشد موهای زائی با کاهش ترشح هورمون های مردانه بهبود می یابد. البته روش های 

دیگری مثل لیزر و الکترولیز که با برداشتن موهای زائد بطور موقت باعث بهبودی می شود ، باید با درمان طبی 

هر روش درمانی هزینه و تاثیرپذیری خاص خود را دارد. باید قبل از شروع هر نوع درمان بر ای بر طرف همراه شود. 

 کردن موهای زائد ، با پزشک مشورت شود.

 خانم مبتال به بیماری تخمدان پلی کیستیک که باردار می گردد به چه نکاتی باید توجه نماید؟

 رار دارند : این خانم ها در معرض خطرات و مشکالت زیر ق

 .سقط خودبخودی 1

 . دیابت بارداری 2



 . افزایش فشارخون بارداری )پره اکالمپسی( 0

 . زایمان زودرس 0

 . افزایش احتمال بستری نوزادان مادران مبتال به بیماری در بخش مراقبت ها ی ویژه 5

 . افزایش احتمال مرگ نوزادی 6

 ی قبل و در طول بارداری تحت مراقبت مناسب و دقیق باشند.بنابراین نیاز است افراد مبتال به این بیمار

 درمان بیماری تخمدان پلی کیستیک :

بیماری تخمدان پلی کیستیک درمان قطعی ندارد ولی عالیم آن قابل درمان و کنترل است. اهداف درمانی این 

یابت و .... ه بیماری های قلبی و دبیماری شامل کنترل عالیم بیماری ، حل مشکالت ناباروری ، پیشگیری از ابتالی ب

می باشد. برای کاهش مشکالت ناشی از بیماری تخمدان پلی کیستیک از رو شهای درمانی متفاوتی استفاده می 

 شود. برخی از این موارد به شرح زیر هستند : 

متر کند. کاهش در صورت باال بودن وزن ، کاهش آن و رژیم غذایی سالم می تواند برخی از عالیم بیماری را ک

درصد کاهش وزن( ممکن است باعث  شود  که تخمدان ها عملکرد طبیعی خود را پیدا  5چند کیلو از وزن )حتی 

کنند و مشکل ناباروری نیز برطرف گردد. ضمن اینکه کاهش وزن خطر دیابت را نیز در تعدادی از زنان مبتال 

دقیقه سه بار در هفته( به دست می آید. برای  04رزش )کاهش می دهد. کاهش وزن با یک برنامه غذایی سالم و و

بهبود عالیمی مانند رشد موهای زائد ، قاعدگی نامنظم و مشکالت باروری از درمان طبی و داروها استفاده می شود. 

د. نالبته الزم به ذکر است که تمامی افراد مبتال به بیماری تخمدان پلی کیستیک به درمان های دارویی پاسخ نمی ده



در این موارد درمان های جراحی کمک کننده خواهد بود. همچنین در برخی موارد مقاوم به کاهش وزن روش 

 های جراحی چاقی می تواند در برگشت عالیم و افزایش شانس بارداری سالم کمک کننده باشد.

 درمان خانم های مبتال به بیماری تخمدان پلی کیستیک که نمی خواهند باردار شوند :

اگر خانم مبتالی به این بیماری ازدواج نکرده است و یا در حال فاصله گذاری بارداری می باشد ، استفاده از قرص 

های ترکیبی که توسط پزشک تجویز می شود )به جای سایر روش های غیرهورمونی( م یتواند در بهبود عالیم 

 می دهند و قاعدگی را منظم تر کمک کننده باشد. این قرص ها اغلب موهای زائد و آکنه را کاهش 

 می کنند. 

 خالصه :

بیماری تخمدان پلی کیستیک به مجموعه ای از عالیم و نشانه ها گفته می شود که شامل بی نظمی یا عدم قاعدگی ، 

چاقی ،آکنه و افزایش موهای زائد بدن ، نازک شدن و کاهش موی سر میباشد. یکی از عوارض مهم و آزاردهنده 

تاخیر در بارداری و ناباروری است. درزنان مبتال به بیماری تخمدان پلی کیستیک احتمال چاقی ، دیابت  این بیماری

، فشارخون باال و بیماری قلبی بیشتر است . از آنجا که عالیم و عوارض این بیماری وابسته به اختالل قاعدگی و 

فته شود. با دران ها یخاص خطر عوارض به افزایش هورمون های مردانه است پس بی نظمی قاعدگی باید جدی گر

 حداقل کاهش پیدا م ینماید. بهترین درمان مستقیما با عالئم تخمدان پلی کیستیک در ارتباط است .

 

 

 



 

 سن و ناباروری

 مقدمه : 

 باروری یکی از مهمترین اتفاقات زندگی مشترک برای هر زوج است و داشتن فرزند بر استحکام خانواده می افزاید.

توجه به زمان فرزندآوری یکی از نکات مهم در باروری سالم است . سن مادر یکی از مهمترین عوامل باروری سالم 

بوده و با افزایش سن عالوه بر کاهش شانس باروری موفق ، احتمال مشکالت سالمت مادر و جنین و مشکالت 

سال گذشته افزایش یافته  24تا  14رزندآوری در دوران بارداری و هنگام زایمان خواهد داشت. متاسفانه تاخیر در ف

 است و این مسئله با افزایش خطر ناباروری ، عوارض حاملگی و عوارض جنینی همراه است .

هر چند امروزه استفاده از روش های کمک باروری می تواند به بسیاری از زوجین برای فرزنددار شدن کمک کند، 

میزان موفقیت و محدودیت های روش های کمک باروری و افزایش خطرات ولی هنوز هم بسیاری از خانم ها از 

ناشی از تاخیر در فرزندآوری آگاهی ندارند. برخی از این عوارض عبارتند از : چند قلویی ، زایمان زودرس ، مرده 

راههای  وری  وزایی و سزارین . هدف از تهیه ی این متن بیان اطالعاتی درباره اهمیت پیشگیری از تاخیر در فرزندآ

کاهش عوارض ناشی از تاخیر در بارداری برای شما است . میزان باروری خانم ها با سن ارتباط نزدیک دارد و 

معموال قدرت باروری با افزایش سن کاهش می یابد. دوران باروری دختران با اولین تخمک گذاری و قاعدگی 

نامنظمی دارند که ناشی از تخمک گذاری نامنظم است .  شروع می شود. دختران در ابتدای نوجوانی اغلب قاعدگی

سالگی ، با منظم شدن تخمک گذاری تثبیت می شود . دوره های قاعدگی یک خانم از  16قاعدگی از حدود سن 

سالگی تقریبا ثابت می ماند. زنان با افزایش سن به تدریج تاخیر در قاعدگی را به دلیل عدم تخمک  05تا  26سن 



ه خواهند نمود . در نهایت قاعدگی ها به طور فزاینده ای نامنظم و در نهایت پس از گذشت زمانی به گذاری تجرب

سالگی( ذخیره تخمک کاهش می  04تا  05طور کامل متوقف می شوند. همچنین به تدریج در این دوره ) از سنین 

که خانم ها در حوال سن یائسگی و  سالگی به حداکثر خود می رسد، به نحوی 05تا  04یابد. این کاهش در حد ود 

پس از آن دیگر قادر به بارداری نخواهند بود. امروزه ناباروری وابسته به سن بع دالیل مختلف دیده می شود. 

سالگی به تاخیر می اندازند. این مساله همراه با تاخیر در تولد  04تا  25بسیاری از خانم ها ازدواج خود را تا حدود 

ب کاهش در تعداد فرزندانی می شود که هر خانواده می خواهد و بنابراین تعداد فرزند دلخواه یک اولین فرزند موج

خانواده تحت تاثیر قرار خواهد گرفت . اگر چه وضعیت بهداشت ، سالمت و مراقبت دوران بارداری امروزه بهبود 

اهش ش سن ندارد. مهم است که بدانیم کیافته است ولی این امر تاثیری بر روند کاهش توان باروری مرتبط با افزای

باروری مرتبط با سن  ناشی از کاهش تعداد تخمک باقیمانده در تخمدان های یک خانم است . البته ممکن است در 

 برخی موارد این کاهش به علت تاثیر عوامل خارجی و جراحی ها زودتر از زمان مورد انتظار باشد.

 تخمک گذاری و قاعدگی : 

طی سال های باروری دوره هایی از خونریزی قاعدگی دارند که نشان دهنده تخمک گذاری مداوم و  خانم ها در

ماهیانه است . در شروع هر دوره قاعدگی زمانی که خانم خونریزی دارد ترشحاتی از غده ی هیپوفیز تولید می شود 

ر دو تخمدان رشد نمایند. در هر دوره روز در ه 10تا  14که تعدادی از فولیکول ها را تحریک می نماید تا در طی 

قاعدگی تخمک در داخل یک کره پرشده از مایع که فولیکول نامیده می شود رشد نموده و به حد بلوغ می رسد. 

از میان چند فولیکول معموال یک فولیکول بالغ شده و تخمک از آن آزاد می شود که به آن تخمک گذاری گفته 

فولیکول ها متوقف شده و از بین می روند. تخمک در زمان تخمک گذاری پس از  می شود. با این کار رشد بقیه

 پاره شدن جدار کره به داخل لوله رحمی رانده شده در آنجا در صورت تماس با اسپرم بارور خواهد شد. 



عموال باروری مالبته الزم به ذکر است که تنها وجود قاعدگی دلیل بر توان باروری نخواهد بود زیرا در اواخر دوران 

دوره های قاعدگی بدون تخمک گذاری است . زمانی که یک خانم به مدت یک سال قاعده نشود ، یائسه خواهد 

بود. افراد سیگاری حدود یک سال زودتر از افراد غیرسیگاری یائسه می شوند.  کاهش باروری با افزایش سن به 

افتد. از فولیکول های باقیمانده در زمان بلوغ یک خانم ،  دنبال تغییرات طبیعی است که در تخمدان ها  اتفاق می

 عدد تخمک در طول سال های باروری آزاد می گردد.  044حدود 

 باروری و افزایش سن باروری : 

سالگی است . با افزایش سن  04تا  24سالگی سن مناسب برای بارداری و ایده آل ترین سن برای بارداری  05تا  18

سالگی کاهش  05سالگی شروع می شود ولی بعد از  04توان باروری به تدریج کاهش می یابد این مساله از سن 

 24ساله که تمایل به بارداری داشته باشد  04نم باروری بیشتر است . به طوری که در یک ماه شانس بارداری یک خا

ساله بارور که تمایل به بارداری دارند ) در یک دوره یا  04زن  144درصد است این بدان معنا است که از هر 

خانم باید مجددا برای بارداری تالش نمایند. شانس بارداری در هر  84خانم در آن دوره باردار شده و  24سیکل( 

درصد کاهش می یابد. باید به یاد داشت که زنان تا یائسگی بارور باقی نمی  5سالگی به کمتر از  04 سیکل در سن

سالگی نمی توانند بارداری  05سالگی است ولی بیشتر زنان بعد از حدود  51مانند. سن متوسط یائسگی حدود 

 موفقیت آمیزی داشته باشند. 

 کیفیت تخمک :

هش باروری به دنبال افزایش سن ناشی از کاهش تعداد و کیفیت تخمک ها ذکر این نکته ضروری است که کا

است . ممکن است توان کم باروری یا سقط مکرر در یک خانم ناشی از کیفیت پایین تخمک به دلیل افزایش سن 

بنابراین  .باشد. این تغییرات به ویژه زمانی که سن خانم به میانه تا انتهای دهه چهارم زندگی می رسد دیده می شود



سن خانم یکی از دقیق ترین راهنماها برای بررسی کیفیت تخمک است . وقتی که سن زن افزایش می یابد تعداد 

تخمک های با کروموزوم بیشتر )تخمک های غیرعادی( زیاد شده و این بدان معناست که احتمال تشکیل سلول 

ی ر ود . شاید برخی خانواده هایی را کودک منگل تخم با تعداد کروموزوم بیشتر )جنین های غیرطبیعی( باال م

)مبتال به سندرم داون( دارند دیده باشید. البته بسیاری از جنین هایی که کروموزوم اضافه دارند دچار سقط خودبه 

 خودی شده یا اصال تشکیل نمی شوند.

 شرایط جسمانی مادر :

روری بسیاری از مسایل و مشکالت مرتبط با ناباروری همانطور که قبال بیان شد با استفاده از روش ها ی کمک با

حل و این زنان باردار خواهند شد . اما نکته ی اساسی این است که باید بر نامه ریزی های الزم به شکلی انجام شود 

ات رکه بارداری موفق بوده و به زایمان و فرزند سالم منتهی شود. در موارد بارداری با سن باالی مادر به علت تغیی

فیریولوژیک در کلیه و قلب و بروز برخی بیماری های مزمن مانند فشارخون و بیماری قند ، حاملگی های پرخطر 

افزایش می یابد. زیرا بارداری موجب تشدید بیماری های مزمن و حتی نهفته می گردد که در برخی موارد به منظور 

ت این مخاطرات در بارداری های چند قلویی افزایش حفظ سالمت مادر خاتمه دادن به بارداری ضروری است . شد

 می یابد. 

 تعداد تخمک ها :

گفته می شود . قبل از کاهش  "کاهش ذخیره تخمدانی"به کاهش تعداد فولیکول ها ی حاوی تخمک در تخوان ها 

نان جوان قاعدگی های منظم و از دست دادن باروری از دست دادن ذخیره ی تخمدانی شروع می گردد. در برخی ز

ممکن است بنا به دالیلی از قبیل کشیدن سیگار ، سابقه یائسگی زودرس و عمل جراحی قبلی روی تخمدان ، ذخیره 

 تخمدانی زودتر کاهش یابد.



 باروری و افزایش سن در مردان :

نظر شواهدی وجود دارد که نشان می دهد با افزایش سن آقایان از حجم مایع منی و همچنین کیفیت اسپرم از 

حرکت و شکل طبیعی و قدرت باروری کاسته می شود . به نحوی که زمان مورد نیاز برای بارداری همسر در مردان 

ساله است . همچنین افزایش سن مردان با افزایش مشکالت کروموزومی اسپر م  25برابر مردان  5سال  05باالی 

 )مانند اسکیزوفرنی( و اوتیسم را در فرزندان بیشتر میهمراه بوده و شانس ابتالی به برخی بیماری های شدید روانی 

کند . همچنین مطالعات نشان داده است که احتمال مشکالت قلبی ، ناهنجاری های اندام و باز بودن انتهای سیستم 

م رعصبی )اسپینابیفیدا( در فرزندان این آقایان افزایش می یابد. با افزایش سن مرد بیضه ها کوچکتر شده ، شکل اسپ

تغییر یافته و حرکت آن کاهش می یابد. همچنین با افزایش سن مرد خطر بیشتری از نقض ژنی در اسپرم ایجاد می 

گردد. از طرف دیگر افزایش سن مردان سبب بیماری هایی می شود که روی عملکرد جنسی و باروری مرد اثرگذار 

تالل در نعوظ را داشته باشد نیازمند مراجعه به ارائه خواهد بود . اگر مردی مشکالتی از قبیل کاهش میل جنسی یا اخ

 کنندگان خدمات بهداشتی یا متخصص اورولوژی است .

 توصیه ها :

با توجه به اهمیت بارداری در زمان مناسب برای خانواده و برای پیشگیری و کاهش مشکالت ناشی از به تاخیر 

 انداختن آن موارد زیر را مدنظر قرار دهید :

 05ایی که تولد فرزند را به تاخیر می اندازد در خطر ناباروری هستند و توان باروری در خانم ها از سن خانم ه-1

 سالگی به طور مشخص کاهش پیدا می کند.



در زوجینی که به مدت یکسال خواهان فرزند بوده و نزدیکی منظم بدون استفاده از روش پیشگیری از بارداری  -2

سال این بررسی  05اند بایستی بررسی از نظر ناباروری صورت گیرد. در خانم های باالتر از داشته اند و باردار نشده 

 ماه صورت گیرد. 6باید بعد از 

زوجین باید آگاهی داشته باشند که با افزایش سن آقایان کیفیت نطفه ی مرد و توان باروری کاهش و خطر  -0

 اختالالت ژنتیکی افزایش می یابد. 

زندآوری با عوارض بارداری و زایمان همراه است و خانواده هایی که در سنین باال اقدام به تاخیر در فر -0

 فرزندآوری می کنند باید به این مسایل دقت داشته باشند و از مراقبت های الزم برخوردار شوند. 

د تا سن آگاه باشهر فردی که در سنین باروری است بایستی در زمینه ی عوارض بارداری ناشی از باال رفتن  -5

 آگاهانه در زمینه زمان فرزندآوری تصمیم بگیرد.

 

 

 

 

 

 

 



 شیوه زندگی و ناباروری

 مقدمه :

 ناباروری معموالً به عدم باروری پس از یک سال تماس جنسی منظم و بدون پیشگیری از بارداری تعریف می شود.

زندگی تحت تاثیر قرار می دهد. در زوج باروری که درصد از زوج ها را در طول  15به طور معمول ناباروری تقریبا 

درصد شانس بارداری وجود دارد. به  24-25سال کمتر باشد ، در طول یک دوره قاعدگی حدود   04سن زن از 

-25عبارت دیگر در هر ماه از هر صد زوج جوان دارای تماس جنسی منظم و بدون پیشگیری از بارداری ، حدود  

درصد ناباروری ها ناشی از عوامل مرتبط با زنان ، نظیر بسته بودن لوله  04ر شدن دارند. تقریبا زوج احتمال باردا 24

عوامل مردانه نظیر کاهش تعداد یا نیز ناشی از  درصد ناباروری ها 04ها ی ا نداشتن تخمک گذاری است . حدود

. به عبارت دیگر علیرغم طبیعی  درصد موارد علت ناباروری نامشخص است 24تا  15حرکت اسپرم است .در حدود 

بودن آزمایش ها ، دلیل قطعی برای باردار نشدن وجود ندارد. عوامل متعددی وجود دارد که باروری زوجین تحت 

تاثیر قرار می دهد. برخی از این عوامل شامل سن ، سیگار ، فشار روحی ، وزن ، ورزش سنگین ، الکل ، تعداد 

، بیماری ها و شرایط زمینه ای است . تعدادی از این عوامل خارج از کنترل تخمک های موجود در تخمدان ها 

انسان ها هستند. اگر چه برخی عوامل در طول زمان تغییر می کنند. باید به این نکته توجه داشت که شیوه زندگی 

 ذاییسالم برای همسران یک گام مهم برای رسیدن به هدف مشترک یعنی داشتن کودک سالم است . رژیم غ

خوب ، ورزش منظم و استراحت به زوجین کمک خواهد کرد تا آمادگی رویارویی با مشکالت احتمالی را داشته 

 باشند. 

 



 بررسی علل ناباروری :

ناباروری مشکل زن و شوهر است و الزم است که هر دو با هم بررسی شوند. برای بررسی و تعیین علل ناباروری نیاز 

 ی است .به انجام آزمایش های خاص

 آزمایش های مورد نیاز خانم ها :

شامل آزمایش خون برای بررسی تخمک گذاری و تعداد تخمک موجود در تخمدان ها ، تصویربرداری لز رحم و 

 لوله های رحمی ، سونوگرافی رحم برای بررسی حفره رحمی و لوله ها  و برخی روش های تخصصی دیگر است .

 آزمایش های مورد نیاز مردان :

زمایش نمونه مایع منی به پزشک اجازه می دهد تا تعداد اسپرم ، حرکت و شکل آن ها را بررسی نماید. برخی آ

آزمایش های اضافی بر پایه ی نتایج بررسی های بیشتر مایع منی انجام می گیرد. در برخی موارد الزم است شوهر به 

از مردان در تحریک جنسی یا ارگاسم )اوج لذت متخصص کلیه و مجاری ادرار مراجعه نماید. ممکن است بسیاری 

 جنسی( مشکل د اشته باشند. این مساله بسیار مهمی است و بایستی با پزشک در این زمینه مشورت شود.

 سن : 

سالگی  05تا  18با باال رفتن سن در زن ها ، باردار شدن دشوار می گردد . شایان ذکر است که سن مناسب بارداری 

سالگی به تاخیر بیفتد. این رخداد یکی از  04و حتی  04است . بارداری خانم ها به دالیل مختلف ممکن است تا 

میلیون دارد.  7دان های هر دختر پیش از تولد حدود دالیل افزایش شیوع ناباروری در سال های گذشته است . تخم

هزار عدد می  044-044میلیون کاهش می یابد. تعداد تخمک ها تا دوران بلوغ به  1-2در زمان تولد این تعداد به 

رسد . از آن پس هر ماه تعدادی از تخمک ها شروع به رشد می کنند ، ولی معموال فقط یکی از آن ها آزاد می شود 



زان از دست رفتن تخمک ها در برخی از زنان ممکن است بیش از دیگران باشد و باعث کاهش بیشتر دخیره . می

 دوره قاعدگی به پیش بینی ذخیره تخمدانی کمک  2-0تخمدانی گردد. آزمایش هورمونی خون در روزهای 

 می نماید. 

 سیگار کشیدن : 

مان الزم برای باردار شدن یک خانم سیگاری دو برابر یک سیگار اثر منفی زیادی بر سالمت باروری دارد. مدت ز

خانم غیرسیگاری است . سیگار احتمال سقط خودبخودی و دیگر عوارض بارداری از جمله زایمان زودرس ، تاخیر 

رشد داخل رحمی جنین ، مشکالت سالمت شیرخواران و سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار را افزایش می دهد . 

ن و زنان )هردو( اثر قابل توجهی روی باردار شدن خانم دارد . تاثیر مواد شیمیایی موجود در سیگار کشیدن مردا

 تنباکو روی باروری شامل موارد زیر است : 

 *کاهش اسپرم 

 * کاهش حرکت و کیفیت اسپرم 

 * کاهش حرکت و کیفیت تخمک 

 * کاهش خون رسانی به رحم و تخمدان ها 

 * افزایش خطر بیماری های لوله های رحمی و بارداری خارج از رحم 

 * افزایش میزان سقط خود به خودی 



همچنین سیگار شانس موفقیت درمان های ناباروری را کاهش می دهد . این اثرات حتی زمانی که خود بیمار سیگار 

ار( نیز ایجاد می شود . بررسی ها نشان نمی کشد ولی مکرراً در معرض دود سیگار قرار دارد )دود دست دوم سیگ

( ، احتمال موفقیت آن را افزایش می دهد. IVFداده است که ترک سیگار حداقل دو ماه قبل از لقاح خارج رحمی )

حتی اگر سیگار قبل از شروع درمان قطع شود ممکن است تاثیر طوالنی مدت آن روی تخمدان و اسپرم تا حدی 

سیگار می کشند ؛ مهم ترین مساله ای که می تواند روی باروری ان ها اثر بگذارد و آن  باقی بماند.اگر زن و شوهر

 را بهبود بخشد قطع سیگار است . بهتر است برای ترک سیگار با پزشک مشورت شود.

 وزن و باروری :

ه و  امنظم بودوزن بر باروری موثر است . تخمک گذاری در خانم هایی که وزن خیلی زیاد یا وزن خیلی کم دارند ن

کیلوگرم افزایش وزن در خانم های با  5تا  5/2این افراد ممکن است با مشکل عدم تخمک گذاری روبه رو شوند. 

وزن خیلی کم و دارای مشکل تخمک گذاری ممکن است منجر به تخمک گذاری طبیعی شود. چاقی می تواند اثر 

ی کیسیتیک در برخی خانم ها منجر به ناباروری می شود. قابل توجهی بر باروری د اشته باشد. بیماری تخمدان پل

درصد خانم ها با بیماری تخمدان پلی کیسیتیک دارای وزن بیش از مقدار عادی هستند. چاقی باعث  64حداقل 

سیکل های نامنظم قاعدگی ، افزایش احتمال ناباروری ، افزایش خطر جراحی های ناباروری ، افز ایش خطر سقط 

و کاهش موفقیت درمان های ناباروری خواهد شد .همچنین چاقی افزایش خطر عوارض بارداری  خود به خودی

شامل : افزایش فشارخون ، دیابت دوران بارداری ، وزن زیاد کودک در هنگام تولد و سزارین را در پی خواهد 

را به طور قابل درصد وزن بدن ممکن است میزان تخمک گذ اری و بارداری  14تا  5داشت . کاهش متعادل 

مالحظه ای بهبود بخشد. کلید کاهش وزن داشتن یک رژیم متعادل و سالم ، افزایش فعالیت فیزیکی و ورزش است 

. کاهش وزن در زمینه ی سالمت عمومی فواید بسیاری از جمله کاهش خطر ابتال به دیابت ، فشارخون باال و بیماری 



اس روانی بهتر را به دنبال خواهد داشت . در صورت زیاد بودن وزن قلبی و همچنین افزایش اعتماد به نفس و احس

 یک خانم باردار ، کاهش آن ممکن است یکی از مهم ترین عوامل در دستیابی به باروری باشد .

 تغذیه :

اردار بمعموال زمانی که زوجین تمایل به باردار یدارند نیاز به رژیم غذایی خاصی ندارند، مگر این که پزشک برای 

شدن رژیم غذایی خاصی را تجویز نماید. رژیم غذایی متعادل ترکیبی از انواع ویتامین ها ، مواد معدنی و دیگر مواد 

،  Cمغذی مورد نیاز بدن را تامین خواهد کرد. بررسی ها نشان داده اند که مکمل ها و ویتامین ها مانند ویتامین

کلسیم کیفیت اسپرم را افزایش می دهد. غذاهای دریایی همواره یکی از ، سلنیوم ، روی ، اسید فولیک و   Eویتامین

منابع بسیار مناسب و غنی برای تغذیه به شمار می آیند اما در هنگام استفاده از این غذاها باید از آلوده نبودن آن ها 

اده در قهوه ، چای ، اطمینان حاصل نمود. توصیه می گردد که خانم ها استفاده ار کافئین را کاهش دهند. این م

شکالت و شیر شکالت دیده می شود. کافئین می تواند جذب آهن و کلسیم ) که دو ماده معدنی مورد نیاز برای 

بارداری و لقاح می باشند( کاهش دهد. همچنین مصرف زیاد کافئین ممکن است خطر سقط خود به خودی را 

  افزایش دهد. 

 ورزش :

ی دارد. ورزش احساس خوبی ایجاد می کند ، خواب را بهبود می بخشد، ورزش نقش مهمی در سالمت عموم

سوخت و ساز بدن را افزایش می دهد ، به کنترل وزن کمک کرده و بیماری های مزمن مانند حمالت قلبی ، سکته 

ه دقیقه ای متوسط در هفت 24-04های مغزی ، بیماری قند و برخی سرطان ها را کاهش می دهد. چهار جلسه ورزش 

می تواند وزن را در محدوده ی خاص نگه داشته و باروری را به حداکثر برساند. با توجه به اینکه ورزش های خیلی 



شدید و بدن سازی در فرایند تخمک گذاری در خانم ها و تولید اسپرم در مردان مداخله می کند ، باید از آن پرهیز 

 ندی از تمام فواید ورزش کافی است . دقیقه پیاده روی تند برای بهره م 04نمود. روزانه 

 مواد محرک و مکمل ها :

مواد محرکی مانند ماری جوانا و کوکایین می توانند روی باروری زنان و مردان )هردو( تاثیرگذار باشند. همچنین 

ت ساین مواد روی سالمت جنین اثر می گذارند. برخی از مکمل هایی که برای بدنسازی استفاده می گردند ممکن ا

حاوی مقادیر زیادی از هورمون های مردانه )تستوسترون و مشتقات آن( باشند. این ترکیبات روی تولید اسپرم سالم 

 به طور قابل مالحظه ای اثر گذاشته و همچنین ممکن است روی تولید هورمون زنانه نیز تاثیر داشته باشند.

 فتن در معرض مواد شیمیائی ، مواد آالینده و دمای باال میبدن سازی و استفاده از استرویید یا تستوسترون ، قرار گر

 تواند تاثیر منفی در تولید و کیفیت اسپرم داشته باشد.

 باروری مردان :

رانندگی طوالنی مدت با وسایل نقلیه سنگین ، کیفیت اسپرم را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر شغل مرد به گونه ای 

یی بنشیند ، در محل کار و محل نشستن او باید جریان هوا برقرار باشد. کار و است که باید به مدت طوالنی در جا

نشستن طوالنی مدت به شکلی که سبب گرم شدن بیضه ها شود سبب آسیب به بافت بیضه خواهد شد. با توجه به 

اروری پی شز ر سنین باین که برخی از داروها می توانند تاثیر منفی در تولید اسپرم داشته باشند ، الزم است آقایان د

مصرف خودسرانه هر دارویی با پزشک مشورت کنند. چون بیهوشی یا عفونت ممکن است تعداد اسپرم های سالم 

متحرک را کاهش دهد در صورت نیاز به عمل جراحی یا وجود بیماری جدی بایستی درمان های باروری را به 

از مواد نفتی ، وازلین و رنگ های شیمیایی حاوی سرب و تعویق انداخت. برخی از مواد نظیر ژل های تولید شده 



..... برای اسپرم سمی هستند و توصیه می شود تا حد امکان از تماس با آن ها پرهیز گردد. حمام داغ طوالنی مدت ، 

 سونا ، وان داغ ، استفاده از لپ تاپ و لباس زیر تنگ ممکن است تولید اسپرم سالم را با مشکل مواجه سازد.

 استرس :

ناباروری سبب ایجاد استرس می شود. فشار روحی ناباروری تقریبا معادل ابتال به سرطان یا مرگ یکی از نزدیکان 

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

به این نکته توجه داشت که صحبت با دوستان و یا زوجینی که در ارتباط با یکدیگر دچار مشکل خواهند شد. باید

 تجربه ی ناباروری داشته اند ، ممکن است به دلیل این که احساس مشابه یکدیگر داشته باشند مفید باشد. 

 ارتباط بین زوجین در مورد ناباروری بایستی راحت و باز باشد . بین زنان و مردان از نظر تجربه و نوع بر خورد با

استرس ناشی از ناباروری اختالف وجود دارد. زنان بیشتر دوست دارند تا استرس خود را به راحتی بیان نمایند، در 

حالی که مردان تمایل دارند که خود را مشغول نموده و احساسات خود را پنهان کنند. دیده شد ه است که مدیریت 

 های ناباروری را بهبود می بخشد. باید به خاطر داشت استرس و استفاده از روش های تمدد اعصاب نتایج درمان 

نمی توان همه ی فشارهای روحی را حذف نمود اما می توان زمانی را برای آرامش اعصاب اختصاص داد . افراد در 

هر شغل و مسئولیتی باید زمانی را برای زندگی خود اختصاص دهند. مطالعه ، قدم زدن ، عبادت ، گوش دادن به 

 الیم ، صحبت و تبادل پیام با دوستان ارز راه های دستیابی به آرامش اعصاب است .موزیک م

 آلودگی محیطی و ناباروری :

سیگار ، گازوئیل ، بخار ناشی از رنگ ها و اگزوز اتومبیل جزء مواد آلوده کننده هستند. با توجه با تاثیر این مواد 

ردار تا حد امکان از آن ها پرهیز نمایند. خانم هایی که هنوز روی رشد و تکامل جنین توصیه می گردد خانم های با



باردار نشده اند هم تحت تاثیر آلودگی محیطی قرار می گیرند. سموم موجود در دود سیگار در خانم هایی که یا 

 دخود سیگاری بوده و یا در معرض تنفس دود سیگار می باشند ، سبب بروز میزان های باالتری از ناباروری خواه

شد. در معرض دود سیگار قرار گرفتن زمان انتظار برای باردار شدن را افزایش داده و افزایش احتمال جهش در 

سلول تخم را نیز می تواند به دنبال داشته باشد. مردان نیز باید نگران هوایی که تنفس می نمایند باشند. فلزات سنگین 

 دی در خون می شود که کیفیت اسپرم را کاهش می دهد.موجود در دود اگزوز وسایل نقلیه سبب افزایش موا

 سفیدکننده های حاوی کلر و دیوکسین :

اغلب موادی که برای سفید کردن لباس ها و سطوح در خانه ها مورد استفاده قرار می گیرند کلر دارند. سفید کننده 

 آلودگی طوالنی مدت با مواد های کلردار برای سالمت انسان مضر هستند و سبب آلودگی محیطی نیز می شوند.

کلردار می تواند سبب مشکالت هورمونی ، ناباروری ، کاهش تعداد اسپرم ، تضعیف سیستم ایمنی ، اختالالت 

یادگیری ، تغییرات رفتاری ، صدمه به پوست ، کبد و کلیه ها گردد. نوزادان ، شیرخواران ، کودکان ، زنان زایمان 

ین در معرض آسیب بیشتری در برابر عوارض این مواد می باشند. با توجه به تاثیر کرده و سالمندان نسبت به سایر

سفیدکننده های حاوی کلر بر سالمت ، نباید برای تمیز نمودن لباس زیر از آن ها استفاده کرد چون تاثیر قابل 

ر د سفیدکننده به طومالحظه ای بر سالمت داشته و باعث صدمه به محیط نیز خواهد گردید. خانم هایی که از موا

مکرر استفاده می کنند بیشتر در معرض مشکل ناباروری و مخاطرات دیگر قرار می گیرند. ماده دیگری که در سال 

های اخیر توجه د انشمندان را به خود جلب کرده و سبب بروز برخی مشکالت باروری می شود ، دیوکسین است . 

جمله سوزاندن ناقص زباله های بیمارستانی و شهری ، ساخت پالستیک دیوکسین در بسیاری از فرایندهای صنعتی از 

، مواد شیمیایی ،حشره کش ها ، علف کش ها و .... به صورت تصادفی تولید می شود. دیوکسین از ظروف 

پالستیکی یکبار مصرف و در پدهای بهداشتی که پوشش داخلی آن از مواد پتروشیمی غیراستاندارد تهیه می شود به 



وارد شده و تغییراتی   DNAان باالیی آزاد می شود. این سموم بالفاصله پس از ورود به بدن در سیستم غددی و میز

را ایجاد می کنند که به نسل های بعد هم منتقل می گردد. لذا توجه به استفاده از وسایل بهداشتی شخصی و مواد 

 یکبار مصرف استاندارد توصیه می گردد.

 


