نازایی و ناباروری
یىی اس هْوتزیي اّذاف ٍ ثوزات هْن سًذگی سًبؽَیی ًؼوت داؽتي فزسًذ ٍثمبی ًغل اعت وِ در ّوِ خَاهغ ٍ فزٌّگ ّب ّذف پغٌذیذُ ٍ
ارسؽوٌذی هحغَة هی ؽَد ٍ عجت اعتحىبم خبًَادُ ّب هی گزدد،گزچِ ایي خٌجِ اس توبیل سٍخیي درسًذگی هؾتزن ثِ ػلت ؽزایظ خبؿ
سًذگی خَاهغ اهزٍسی دعتخَػ تغییزاتی ؽذُ ٍ اٍلَیتْبی دیگزی هبًٌذ:هَفمیت ّبی ؽغلی ،تحقیلی ٍالتقبدی در سًذگی سٍخیي خَاى
ًمؼ هْوی پیذا وزدُ اعت اهب ّوچٌبى هبدر ٍ پذر ؽذى اس آرهبًْبی ٍاالی سًذگی هؾتزن ثحغبة هی آیذ ٍ ًبثبرٍری هغئلِ آساردٌّذُ
هحغَة هیؾَد .ثبرٍری یىی اسهْوتزیي اتفبلبت سًذگی هؾتزن ثزای ّز سٍج اعت ٍ داؽتي فزسًذ ثزاعتحىبم خبًَادُ ّب هی افشایذ.تَخِ ثِ
سهبى فزسًذآٍری ًیش یىی اس ًىبت هْن در ثبرٍری عبلن اعت
تعزیف کلی :
ثِ سٍخی ًبثبرٍر گفتِ هیؾَد وِ پظ اسگذؽت یىغبل اس اسدٍاج ٍ داؽتي توبط خٌغی ثذٍى اعتفبدُ اس ّزگًَِ ٍعیلِ خلَگیزی اس ثبرداری
ًتَاًذ فبحت فزسًذ ؽَد.ؽیَع ًبثبرٍری درسٍخیي  %۲۱-۰۲هیجبؽذ.ثْتزیي عي ثزای ثبرداری عٌیي %۱-۰۲عبلگی اعت ٍلذرت ثبرٍری ثب
افشایؼ عي ثتذریح وبّؼ هی یبثذ .عي ثبالًٍیش عَل هذت ًبسایی احتوبل درهبى هَفمیت آهیش را ووتز هی وٌذ.در سًبى سیز  ۰۳عبل در
فَرتیىِ پظ اس یىغبل اسهمبرثت هحبفظت ًؾذُ ثبرداری اتفبق ًیفتذ ٍسًبى عٌیي ۰۳تب ۰۳عبل در فَرت ػذم ثبرداری پظ اس  ۶هبُ ٍ در
خبًوْبی ثبالی  ۰۲عبل ثالفبفلِ پظ اس اسدٍاج تَفیِ هیؾَد خْت ارسیبثی تَاى ثبرٍری ثِ پشؽه هزاخؼِ وٌٌذ.تبخیز در فزسًذآٍری در -۰۲
 %۲عبل گذؽتِ افشایؼ یبفتِ اعت ٍ ایي هْن ثب افشایؼ خغز ًبثبرٍری ٍ ػَارك حبهلگی ٍ خٌیٌی ّوزاُ اعتً.بثبرٍری دالیل هتفبٍت دارد.
.هزداى ٍ سًبى ّزوذام هغئَل  ۰۲۱اس هَارد ًبثبرٍری ّغتٌذٍ ّ %۲۱زدٍ سٍج ػبهل ًبثبرٍری ثَدُ ٍدر %۲۱ثبلی هبًذُ ّیچ ػلتی یبفت ًویؾَد
علل ناباروری در زنان:
سه مادر :یىی اس ػَاهل هْن در ثزٍس ثبرٍری هَفك اعت ٍاحتوبل هؾىالت عالهت هبدر ٍ خٌیي ٍهؾىالت دٍراى ثبرداری ثب افشایؼ عي
افشایؼ خَاّذ یبفت .پیزؽذى دعتگبُ تَلیذ هثل ثخقَؿ تخوذاًْب ًمؼ ػوذُ ای درًبثبرٍری دارد ثِ ػالٍُ افشایؼ عي خغز عمظ را ّن
.افشایؼ هیذّذ.اوثز عمغْبی اٍلیِ خَدثخَد پظ اس  ۰۳عبلگی ثِ دالیل صًتیىی اتفبق هی افتذ
اختالل تخمک گذاریً:یوی اس هَارد ًبسایی ثِ ػلت اختالل در وبر تخوه گذاری تخوذاًْبعت ٍلبػذگی ًبهٌظن ًؾبى دٌّذُ ٍضؼیت
عالهت َّرهًَْبی داخلی ٍ ػولىزد تخوذاًْبعت ٍ ایي ػالهت اس ّزآسهبیؼ گزاى لیوت دیگزی ثْتز اعت
اوسذاد لوله های رحمی:لَلِ ّبی رحوی عجت اًتمبل اعپزم اسرحن ثِ عوت تخوذاى هی ؽًَذٍعلَل تخن ثبرٍر ؽذُ را ثِ داخل رحن هٌتمل
هی وٌٌذ .اختالل دروبرٍ ؽىل آًْب عجت ًبثبرٍری هی گزدد .ؽبیؼتزیي ػلت ثغتِ ؽذى لَلِ ّبی رحوی ػفًَت ٍ اًغذاد دعتگبُ تٌبعلی
.اعت
تغییز شکل فضای داخل رحم به دالیل سیز :تَهَرّبی خَػ خین رحن هثل فیجزٍهْب ،اؽىبل غیزػبدی رحن ،چغجٌذگیْبی فضبی داخل
.رحن وِ ثِ دلیل دعتىبری رحن ٍ ػفًَتْبی درهبى ًؾذُ ایدبد هیؾَد

هؾىالت عبختوبًی ،تغییزات فیشیىی ٍ ؽیویبیی دّبًِ رحن ٍ ػللی ّوچَى ػفًَتْب ،تزؽحبت غیزعجیؼی ٍ التْبة ّبی هشهي دّبًِ رحن،
ٍخَد هَاد ضذ اعپزم وِ در تزؽحبت دّبًِ رحن عجت ثی حزوت ؽذى اعپزهْب ٍ خلَگیزی اس اًتمبل آًْب ثِ لغوت ثبالیی رحن هیؾَد
علل هردانه ناباروری
اختالل درعبخت ،تَلیذ ٍاًتمبل اعپزم عجت ًبثبرٍری هیؾَد.اختالل درعبخت اعپزم یب وبّؼ ویفیت آى ،اختالل تزؽح َّرهًَْبی هزداًِ
ٍ،.اریىَعل ،ػَاهل فیشیىی ثِ ٍیضُ افزایؼ حزارت هَضؼی ثیضِ ّب در اثز هؾبغلی هثل :راًٌذگی ً ،بًَایی  ،ریختِ گزی ٍعًَب
ػَاهل ؽیویبیی هبًٌذ :وبر ثب رًگْب ،گبسّبی ثیَْؽی۲حؾزُ وؾْب ٍآفت وؾْب ،آالیٌذُ ّبی هحیغی ،افشایؼ عزة در َّا،التْبة ثیضِ ّب در
 .اثز اثتال ثِ ػفًَتْبی تٌبعلی ٍ اٍریَى
اختالل در اًتمبل اعپزم :اًغذاد درلَلِ ّبی هٌی ثز هدبری اپیذیذین وِ ٍظیفِ ًگْذاری ٍ تىبهل اعپزم ّب را ثؼْذُ دارًذ هَخت ًمقبى اعپزم
.ائز هبیغ هٌی خَاّذ ؽذ

سایر علل ناباروری
عواهل هحیطی
الف)مواد شیمیایی :هَاد آرایؾی ًبهزغَة  ،آالیٌذُ ّبی َّا ،حؾزُ وؾْب،وبر ثب گبسّبی ثیَْؽی،وبر ثب خیَُ ٍ دارٍّبی عیتَتَوغیه
ب)عوامل فیشیکی :اهَاج الىتزٍهغٌبعیظ،اهَاج هبوزٍٍیَ،اؽؼِ ایىظ ٍ هَاد رادیَاوتیَ
ج)فشارهای رواوی :اعتزط درهذت سهبى عَالًی هیتَاًذ ػَارضی هبًٌذ ًبثبرٍری ،سایوبى سٍدرط ٍ عمظ خٌیي ایدبد هی وٌذ .اعتزط ػبهل
.هذاخلِ گز در ػولىزد َّرهًَْبی هحزن تَلیذ اعپزم اعت
د)بیماریهای مشمه :دیبثت،ثیوبریْبی تیزٍئیذ،ایذس،عٌذرم وَؽیٌگ،آًوی،حوالت للجی،اختالالت وجذی ٍ ولیِ ثب ًبثبرٍری هزتجظ
ّ.غتذ.عزعبى ٍ ؽیَُ ّبی درهبى آى هبًٌذ رادیَتزاپی ،ؽیوی درهبًی عجت اختالل در تَلیذ اعپزم هیؾَد
ه)شیوه سوذگی :چبلی  ،الغزی ،ووجَد هَاد غذایی هَرد ًیبس ،هَاد غذایی هضز،سًذگی هبؽیٌی،ون تحزوی ٍ افشایؼ ٍسى غیز عجیؼی در ثزٍس
ًبثبرٍری هَثزًذ .سًبى ثب ؽبخـ تَدُ ثذًی ثیي  ۰۳تب  ۰۳عبل دٍ ثزاثز ثیؼ اس عبیزیي در هؼزك اثتال ثِ ًبثبرٍری لزار دارًذّ .وچٌیي احتوبل
ً.بثبرٍری در سًبى ثب ؽبخـ تَدُ ثذًی ووتز اس  %۳در دٍرُ لجل اس ثبردار  ۰۳۱ثیؾتز اعت
ی)استعمال دخاویات :عیگبر یىی اس ػَاهل دیگزی اعت وِ ؽبًظ ًبثبرٍری را افشایؼ هیذّذ .خغزات هقزف دخبًیبت ثب افشایؼ عي ثیؾتز
هیؾَد .ثیي تؼذاد عیگبر هقزفی ٍ ًبسایی راثغِ هغتمین ٍخَد دارد ٍتزن عیگبر یىغبل لجل اس ثبردار ؽذى احتوبل ثبرٍری را ثِ هیشاى لبثل
.تَخْی افشایؼ دادُ ٍ درفذ سایوبى سٍدرط یب عمظ خٌیي ًبؽی اس اعتؼوبل عیگبر را وبّؼ هی دّذ
ٍرسػ یىی اس هَارد لبثل تَخِ در پیؾگیزی اس ًبثبرٍری اعت .تحزن وبفی ٍ ٍرسػ ًمؼ ٍیضُ ای در ولیِ هزاحل هزثَط ثِ ثبرداری ،تغییزات
.خبؿ عي ثلَؽ ٍ ػَارك هزثَط ثِ دٍراى ثبرداری دارد

ناباروری به دلیل ناهعلوم :گبُ ػلیزغن ثزرعیْبی دلیك ٍ عالهت سٍج ّیچ ػلتی ثزای ًبثبرٍری تؾخیـ دادُ ًویؾَد
درهان ناباروری
.ثب تَخِ ثِ عْن هغبٍی ػلل هزداًِ ٍ سًبًِ در ایدبد ًبثبرٍری  ،هزاخؼِ ّز دٍ سٍج ثزای تؾخیـ ٍ پیگیزی ػلت ًبثبرٍری ضزٍرت دارد
حضَر هزد ٍ اًدبم تغت آًبلیش هٌی در سهبى تؼییي ؽذُ هْن اعتحوبیت خبًَادُ ّب خقَفب حوبیت ػبعفی ثزای وبّؼ اعتزط سٍج حبئش اّوت اعت .هؾبٍرُ ٍارتجبط ثب سٍخیي دارای هؾىالت هؾبثِ ثِ
.عزدرگوی ٍ ًَهیذی ووه هیىٌذ .پیبدُ رٍی ،ؽٌب،یَگب،عجت وبّؼ اعتزط ؽذُ ٍ وبّؼ ٍسى ،اثزات هثجت هضبػفی ثز ثبرٍری دارد
ًَع ثزخَرد ثب دالیل ٍ ػَاهل هٌدز ثِ ًبثبرٍری هتفبٍت اعت .ایدبد تغیییزدر سًذگی ،تغییز رصین غذایی ،ػذم اعتفبدُ اس عیگبر ،الىل ٍ هَاد
هخذر ثی ؽه اٍلیي گبهْبی حل هؾىالت ثحغبة هی آیذ .درهبى دراوثز هَالغ ثب رٍؽْبی عبدُ ٍلی گبُ گزاى لیوت اهىبى پذیز اعت .هثال
درخبًوْبی دچبر اختالل دروبروزد تخوذاى ثب دارٍّبی خبؿ در ػوذُ هَارد هؾىل حل هیؾَد.در فَرت گزفتگی ٍاًغذادلَلِ ّبی رحن
هؼوَال اثتذا ثب ووه خزاحی الذام ثِ ثبسوزدى لَلِ ّب هیؾَدٍ.لی درهبًْبی فَق در %۳تب ۰۲درفذ سٍخْبی ًبثبرٍر ،هَفك ًجَدُ اعت

وبؽت ) (IVFاعتفبدُ اسرٍؽْبی آسهبیؾگبّی ثزای درهبى ًبثبرٍری ضزٍرت پیذا هیىٌذ.وِ در ایي سهیٌِ هیتَاى اس رٍؽْبی :لمبح هقٌَػی
ًبم ثزد.در هزداى ّن در هَارد هؾىالت وَچىتز اس دارٍ یب خزاحی ) (GIFIیب اًتمبل علَل خٌغی اس عزیك لَلِ ّبی رحوی )(IUIداخل رحوی
اعتفبدُ هیؾَد ٍ در فَرت ػذم حقَل ًتیدِ اس ثزداؽت علَلْبی خٌغی(اعپزم) اس ثبفت ثیضِ ٍ تلمیح داخل تخوه در آسهبیؾگبُ اعتفبدُ
هی ؽَد.

تهیه و تنظین :
شبکه بهذاشت و درمان شهزستان خور و بیاباوک(واحذ خذمات باروری سالم)
هنبع:
وتبثچِ عي ٍ ًبثبرٍریٍ،سارت ثْذاؽت ٍ درهبى ٍ آهَسػ پشؽىی عبل %۰۳۰
خشٍات ثب هَضَع ًبسایی ،ارعبلی اس هزوش ثْذاؽت اعتبى

