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ﻧﺎﺑﺎروری ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ زوج ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮﺗﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎرداری اﺗﻔﺎق
ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ .ﻧﺎزاﯾﯽ دارای ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮداﻧﻪ ،اﺧﺘﻼﻻت ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاری ،ﻋﻮاﻣﻞ رﺣﻤﯽ ،ﻋﻮاﻣﻞ
ﻟﻮﻟﻪ ای ،آﻧﺪوﻣﺘﺮوز و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻟﮕﻨﯽ و ﻧﺎﺑﺎروری ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺳﺎرا ﻣﺨﺘﺎر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﯿﻮع ﻧﺎﺑﺎروری در ﺣﺪود  ۰۲درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻣﺎر  ۲۱ﺗﺎ  ۵۱درﺻﺪی ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،آﻣﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۰۸ﺗﺎ  ۰۹درﺻﺪ زوج ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرور ﺑﻮده و ﻧﺮﻣﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ از زﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ
از آن ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﺗﻨﻬﺎ  ۵ﺗﺎ  ۵۱درﺻﺪ زوج ﻫﺎی ﺑﺎرور و ﻧﺮﻣﺎل وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل در ﺟﻬﺖ
ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻠﻮﺷﯿﭗ ﻧﺎﺑﺎروری در اداﻣﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺳﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﺎرداری و ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن زوج اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن
ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﯾﮏ زن ،ذﺧﯿﺮه ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در وی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ زﻧﺎن ،ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺑﺎروری در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ،درﺻﺪ ﺳﻘﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﯿﻦ از ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﯿﮑﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻی  ۵۳ﺳﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎرداری دارﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن ،ﺑﺎرداری ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺨﺘﺎر ،ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاری ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در ﺑﺎرداری ﻣﯽ ﺷﻮد ،داﻧﺴﺖ و در اداﻣﻪ
اﻓﺰود :روﻧﺪ ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاری ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼل
در اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاری ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻧﺎز ﻓﺎﻃﻤﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،ﺗﻨﺒﻠﯽ ﺗﺨﻤﺪان را از ﺟﻤﻠﻪ راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز
ﻧﺎﺑﺎروری در زﻧﺎن داﻧﺴﺖ و ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻼﯾﻢ آن اﻓﺰود PCO :ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻨﺒﻠﯽ ﺗﺨﻤﺪان ﻋﻼﯾﻤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺧﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ،ﭘﺮﻣﻮﯾﯽ ،ﻋﺪم
ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاری و ﻧﺎﺑﺎروری را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ در واﻗﻊ  PCOﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻌﺎدل ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﻫﻮرﻣﻮن
ﻣﺮداﻧﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آﻧﭽﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻣﺮاﺟﻌﮥ ﻫﻤﺰﻣﺎن زوج )زن و ﻣﺮد( ﺑﻪ
ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ زوﺟﯿﻦ درﺑﺎره ﻧﺎﺑﺎروری ،ﺣﻔﻆ ﺑﺎروری و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی درﻣﺎن در ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼﯽ
درﻣﺎن و ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﻠﻂ در درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻞ ﻧﺎﺑﺎروری در زﻧﺎن ،ﮔﻔﺖ :اﺧﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ،ﺳﺎﺑﻘﮥ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ،ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ زودرس ،ﻣﺼﺮف
ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ،ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ ،رﺣﻢ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﻟﻮپ و… ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ﻧﺎﺑﺎروری در زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و آﻏﺎز درﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺮوز ﻧﺎﺑﺎروری در ﻣﺮدان ﺷﻮد اﻓﺰود:
ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻀﻪ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اورﯾﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ وﺟﻮد ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ
اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت اﺳﭙﺮﻣﯽ در ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ:ﻣﻬﺮ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺑﺎره ی ﺳﺰارﯾﻦ )(۱

راﺑﻄﻪ ﻋﻄﺮ زدن ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﭙﺮم...
ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎزاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟...
ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﻮزاد ﺗﻮﺳﻂ زوﺟﯿﻦ...
ﺑﺎروری و ﻧﺎﺑﺎروری ﭼﯿﺴﺖ؟
آﻣﭙﻮل ﺿﺪﺑﺎرداری ﭼﻪ ﻋﻮارﺿﯽ دارد؟...
ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ زﻧﺎن از آیﯾﻮدی ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ؟...
ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﻪ زاﯾﻤﺎن زودرس ﺑﺎﺷﺪ...

