
 سمانه جعفری
 امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، برای تمام محققان 
عرصه ناباروری معلوم شده که نازایی تنها یک مشکل 
زنانه نیست، بلکه فاکتورهای مردانه نیز در این امر دخالت 
دارند و با وجود آنکه در گذشته عنوان می شد که بخش 
عمده ای از علل ناباروری را باید در زنان جستجو کرد، 
پزشکان امروز اذعان دارند که نقش زوجین در این امر 
یکسان است و زن و مرد هر دو حدود 35 تا 40 درصد 
از علل ناباروری را شامل می شوند. اگر زوجی طی تالش 
یک ساله خود برای فرزندآوری، موفق به این امر نشوند، 
باید قدری جدی تر مشکل خود را پیگیری کنند و برای 
پی بردن به علت نازایی الزم است هر دو فرد )زن و مرد( 
از نظر وجود عوامل احتمالی نازایی مورد بررسی قرار 
گیرند. پژوهش ها نشان می دهد، استرس، شرایط محیط 
و شیوه زندگی در ناباروری مردان تاثیر مستقیم دارد. 
تولید اسپرم، تولید تخمک، سیکل قاعدگی در خانم ها، 
بسیار تحت تأثیر استرس قرار می گیرد و زنانی که دارای 
استرس هستند، بیشتر مواقع دچارعادت ماهانه های نا منظم 
می شوند. ثابت شده در مردان هم به این صورت است و 
همان طور که عوامل استرس زا در زنان موجب اختالل 

می شود، در مردان هم در ناباروری تأثیرگذاربوده و تولید 
اسپرم و تعداد اسپرم وقتی تحت تأثیر استرس قرار می گیرد، 
باعث ناباروری می شود. همچنین ثابت شده استرس و 
اضطراب و عوامل محیطی در مردان بر روابط زناشویی 
تأثیر گذار است و باعث کاهش اسپرم می شود و برخی 
از مردانی که در معرض استرس روانی قرار می گیرند، 
نابارور هستند. سبک زندگی، تغذیه مناسب، آب و هوا، 
انواع استرس های روانی که روزانه با آنها مواجه هستیم و 
در معرض انواع و اقسام آنها قرار داریم، باید در مواجهه 
با آنها مدیریت خوبی داشته باشیم، تا درصد ناباروری 
در مردان را کاهش دهیم. بعضی از بیماران روانی که 
بیماری آنها حاد است، به خاطر عوامل ژنتیک خیلی 
راحت بیماری خود را از طریق ژن به نسل بعدی منتقل 
می کنند و نزدیک به 50 درصد ممکن است، بیماری خود 
را به فرزندان شان منتقل کنند و به همین دلیل از لحاظ 
بهداشت روانی اگر مزدوج شدند، حتی االمکان نباید بچه 
دار شوند و باید حتما قبل از ازدواج مشاوره داشته باشند 
تا در صورت بچه دار شدن کودکی با کمترین عارضه 
متولد شود. متاسفانه جامعه اصال توصیه های بهداشتی 
و روانی را جدی نمی گیرد و فرهنگ سازی نشده و 

خانواده ها به خیال اینکه اگر ازدواج صورت گیرد با 
این  به  اقدام  دار شدن مشکل حل خواهد شد،  بچه 
کار می کنند در صورتی که ژن معیوب را منتقل کرده و 
کودکی با اختالالت روانی متولد می شود که این به ضرر 

خانواده و جامعه است. 
محمداسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، 
خانواده و مدارس وزارت بهداشت، در رابطه با باروری 
می گوید: »بهترین روش پیشگیری از ناباروری را تغییر 
سبک زندگی، محیط زیست و تغذیه است. دلیل بروز 
ناباروری در مردان بیشتر به خاطر مصرف سیگار و الکل، 
بیماری های تب دار طوالنی، کم کاری و پرکاری تیرویید، 
سابقه انجام جراحی های لگنی و سابقه ابتال به عدم نزول 
یک یا هر دو بیضه است. البته مصرف فست فودها تاثیر بسیار 
زیادی بر ناباروری دارد.« وی درخصوص مراکز ناباروری 
گفت، در تمام مراکز استان ها مرکز ناباروری وجود دارد 
و ۸0 درصد هزینه ها در مراکز دولتی تحت پوشش قرار 
می گیرد. در مناطق محروم نیز همکاری نزدیکی با بنیاد 
برکت که زیر نظر ستاد فرمان امام است، شروع کرده ایم و 
خوشبختانه تعداد زیادی از کسانی که نابارور هستند تحت 
پوشش قرار گرفته اند و منجر به فرزندآوری شده است.« 

البته این حقیقت دارد که مردان برای چکاب سالمتی خود 
کمتر به پزشک مراجعه می کنند. مطلق دراین خصوص 
می گوید: »وقتی زن و مردی که در سن باروری هستند، پس 
از گذشت یک سال از ازدواج با وجود انجام فعالیت های 
جنسی منظم و صحیح و بدون استفاده از روش های پیشگیری، 
بچه دار نشوند باید به مراکز ناباروری مراجعه کنند تا علت 
این موضوع بررسی شود. یکی از اشکاالتی که در کشور 
ما وجود دارد، این است که زوجین با گذشت سه سال از 
ازدواج نمی خواهند، بچه دار شوند و همین موضوع باعث 
 ناباروری می شود. اگر فاصله فرزند اول تا دوم بیش از 
5 سال باشد هم ممکن است به ناباروری ثانویه منجر شود؛ 
در واقع این فاصله باید بین 3 تا 5 سال باشد.« گذشته از 
فرهنگسازی و اطالع رسانی عمومی آموزش در مدارس 
هم از جایگاه ویژه خود برخوردار است. مطلق در رابطه 
با کارهای انجام شده در مدارس نیز می گوید: » بحث 
سفیران سالمت هم در دانش آموزان و هم در دانشجویان 
در حال انجام است. همچنین بحث خود مراقبتی و مراقبت 
توسط خانواده ها در حال انجام است. یکی از بحث هایی 
که در این موارد مطرح می شود،  بحث بلوغ است که به 

دانش آموزان آموزش داده می شود.« 

گزارش روز

برای تمام محققان عرصه ناباروری
 معلوم شده که نازایی فقط 
یک مشکل زنانه نیست 

مردان
 عامل 50 درصد 
ناباروری ها

نگاه متخصص

علیرضا خردمند، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی 
شاپور اهواز و اورولوژیست در گفت و گو با سپید از عوامل مختلفی 
که در ناباروری مردان نقش دارد، می گوید که در ادامه می خوانید. 

سپید:چه عواملی در ناباروری مردان نقش دارد؟
اینکه فقط زنان در ناباروری نقش دارند، یک تفکر سنتی است. درحالیکه 
مردان در 50 درصد موارد عامل ناباروری هستند. اما سوالی که مطرح 
است، اینکه چه عواملی منجر به ناباروری مردان می شود؟ دالیلی که 
برای ناباروری مردان وجود دارد، دو دسته است، یک دسته دالیل سرشتی 
است که در ایجاد آنها عوامل بیرونی دخالت ندارد. اما دسته دوم دالیلی 
هستند که هر فرد در جامعه با آنها درگیر بوده و شاید همان ها دلیل 
ناباروری شخص را تشکیل داده است. از مهم ترین عوامل محیطی، سبک 
زندگی فرد است. ما در جامعه ای صنعتی زندگی می کنیم که آلودگی های 
زیادی در اطراف وجود دارد، گرما و کار در محیط گرم یا استفاده بیش 
از حد از سونا، استفاده از لباس های نامناسب و چسبان و فعالیت با آنها، 
همگی می توانند، در تولید اسپرم در مردان موثر باشند. اعتیاد به هرگونه 
مواد می تواند، اختالل در ساخت اسپرم و به دنبال آن ناباروری منجر 
شود. مقوله ناباروری مولتی فاکتوریال است، یعنی چندین عامل دست 

به دست هم می دهند. 
سپید:کدام مواد مخدر در ایجاد ناباروری در مردان تاثیر بیشتری دارد؟
هرنوع ماده مخدری می تواند، در ساخت اسپرم اختالل ایجاد کند، عاملی 
که در مقوله اعتیاد تاثیر بیشتری داشته و در جامعه با فراوانی بیشتری 
یافت می شود، سیگار است. سیگار به طور مشخصی باعث تغییر در 
تعداد اسپرم، حرکت اسپرم و شکل طبیعی آن می شود. انواع مختلف مواد 
روانگردان ها نیز موثر بوده و همچنین مشروبات الکلی هم در ساخت 
اسپرم اختالل ایجاد کرده و هم اینکه توان جنسی آنها را کاهش می دهد. 
عوامل محیطی از جمله آلودگی هوا و آلودگی های شیمیایی که وجود 
دارد، محیط کاری آلوده و استفاده بیش از حد از موبایل یا قرار دادن آن 
در جیب کنار دستگاه تناسل مردان نیز موثر هستند. مساله بعدی تغذیه 
است. دیده شده که استفاده از مواد سالم و غیر فناوری شده و فاقد مواد 

نگهدارنده به میزان زیادی در کاهش میزان ناباروری نقش دارد. 
سپید: آلودگی هوا از چه نوعی در مقوله ناباروری مردان موثر است؟
وقتی عنوان آلودگی به کار می رود، نوع آن جدا نمی شود. کلیه عوامل 
محیطی غیرسالم در اسپرماتوژنز نقش دارد اما امکان دارد، آلودگی با 

فلزات سنگین و مواد رادیواکتیو اثرات بیشتری داشته باشد.  
سپید: خواب و استرس هم در این میان نقش دارد؟

استرس های روانی در اسپرماتوژنز موثر بوده که یکی از ابعاد آن خواب 
است. کم خوابی و بی خوابی می تواند، در راستای کاهش باروری کمک 
کننده باشد. از جمله عوامل سرشتی واریکوسل است، واریکوسل شناخته 
شده ترین علت ناباروری قابل اصالح توسط جراحی است. نمی توان گفت، 
شایع ترین است، درواقع شایع ترین علت ناباروری شناخته نشده است اما 
مسائل ژنتیکی، ضربه ها و عفونت های بیضه فرد را مستعد ناباروری می کند. 

سپید: فاکتور سن هم موثر است؟
در زنان بله. تا جایی که زنان بعداز 35 سالگی به طور مشخص از لحاظ 
توانایی باروری کاهش پیدا می کنند. مسلما با افزایش سن در مردان 
تغییراتی در تولید اسپرم ایجاد خواهد شد، اما اینکه این تغییر در چه 
سنی بوده و تا چه میزانی فرد را درگیر می کند، در افراد مختلف متفاوت 
است. لذا با توجه به اینکه سن فاکتور مهمی در باروری است، اما عدد 
مشخصی برای آن نمی توان درنظر گرفت. اما با افزایش سن پدر احتمال 
مشکالت ژنتیک، بیماری های ژنتیک و احتمال سقط هم بیشتر است. 
سپید: باروری در بیمارانی که مبتال به سرطان بوده اند، چگونه است؟
باید قبول کرد که در جامعه صنعتی شده امروزی، عوامل مرگ و میر آن 
همان عوامل قدیمی نیست. درحال حاضر آنچه بهداشت دنیا را به مخاطره 
می اندازد، بیماری های قلبی عروقی و بیماری های سرطان است. به طوری که 
در آمارهای موارد جدید رخداد سرطان ها 14 تا 15 میلیون نفر در دنیا 
مبتال به سرطان می شوند. در سال های اخیر با پیشرفت هایی که حاصل 
شده خیلی از آنها به حیات خود ادامه می دهند. به طوری که در دهه 70 از 
هر 4 نفر یک نفر می توانست از سرطان نجات پیدا کند و درحال حاضر 
به بیش از دو نفر رسیده و امید است در سال های آینده 
این میزان به سه نفر از چهارنفر برسد که 75 درصد از 
بیماران بعداز سرطان زندگی خواهند کرد. اما یک چهارم 
افرادی که به سرطان مبتال می شوند، جوان هستند. این 
افراد یا بچه نداشته یا مجرد هستند. حفظ باروری در 
افرادی که سرطان داشته و از آن عبور می کنند، مهم 
است. بسیاری از درمان های سرطان تاثیر ضدباروری 
داشته و فرد را از بچه دار شدن محروم می کند. لذا 
روش های متعددی وجود دارد، تا افراد قبل از اینکه 
درمان سرطان را آغاز کنند، اسپرم شان فریز شود. یعنی 

اسپرم فریز شده و بعداز آن استفاده کرد.  
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   سعید نمکی
معاون توسعه امور 
اجتماعی و عمومی 
سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور  

اگرچه در کشورهای جهان سوم با وجود اقدامات بسیاری که انجام شده و می شود 
هنوز هم سالمت زنان به خوبی مورد توجه قرار نمی گیرد، اما سالمت مردان نیز 
به شدت مورد غفلت واقع شده است و توجه به آن ضرورت جدی دارد. همواره 
زنان محور سالمت در جوامع متعدد بودند که البته این مسئله صحیح هم است اما 
این روند، سبب بی توجهی به سالمت مردان شده که با توجه به مشکالتی که این 
 مسئله ایجاد کرده و هنوز هم می تواند به وجود بیاورد، باید نگرش ها تغییر پیدا کند. 
در حوزه سالمت مردان در کشورهای جهان سوم چالش هایی در نظام سالمت وجود 
دارد. به عنوان مثال مردان به عنوان نان آوران خانواده همواره کارهای زمخت و سختی را 
متقبل می شوند. همچنین شرایط کاری اغلب مردان نامناسب است و همین مسئله باعث 
بروز و ابتالی آنها به بیماری های ناشی از کار می شود. این مسئله در کنار چالش های 
اقتصادی جامعه سالمت مردان را تهدید می کند.مصرف سیگار و اعتیاد به مواد مخدر نیز چالش دیگری در 
حوزه سالمت مردان است که گرچه گرایش زنان به مصرف این مواد اخیراً زیاد شده است اما هنوز این مردان 
هستند که بیشترین میزان مصرف مواد دخانی را دارند و بیشتر افرادی هم هستند که از این طریق آسیب می بینند.
همچنین بیماری ایدز به دلیل روابط نامتعارف جنسی، افزایش سرطان ها به ویژه سرطان ریه، معده و پروستات و 
 نیز بروز عوارض بیماری های غیرواگیر مانند دیابت از دیگر چالش های حوزه سالمت مردان به شمار می روند.
معاینات  و  می کنند  مراجعه  درمان  برای  دیرتر  مردان  که  کرد  توجه  باید  نکته  این  به  دیگر  سوی  از 
دوره ای پزشکی را انجام نمی دهند. وضعیت بهداشت روان مناسبی نیز ندارند و میزان ابتال به افسردگی 
پیری  دچار  زنان  از  بیشتر  آنها  و  است  بیشتر  اقتصادی  فشارهای  مانند  مختلف  دالیل  به  مردان  در 
از  نیز  مردان  ناباروری  و  ناتوانی های جنسی  آن می شوند.  از  ناشی  ناتوانی های  و  زودرس و عوارض 
در کشورهای جهان  بیشتری  نمود  مسئله  این  است.  مردان  و چالش های حوزه سالمت  عوامل  دیگر 
بگیرد.   آن صورت  به  بیشتری  توجه  تا  دارد  نیاز  علت  همین  به  و  می کند  پیدا  ایران  جمله  از   سوم 

    عدم توجه مسئولین به سالمت مردان  

عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز

 امکان فریز اسپرم
 برای باروری بیماران سرطانی 

40 درصد ناباروری مربوط به مردان است   
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی می گوید: »در سال گذشته نرخ رشد جمعیت 
کشور 1/3 و نرخ باروری کل 1/۸ و در حال کاهش بود که اگر به همین منوال پیش 
می رفت، در آینده ای نزدیک جامعه بسیار پیری داشتیم.« وی با بیان اینکه 25 درصد 
جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند، افزود: »باید زیرساخت های افزایش جمعیتی 
مورد توجه ویژه قرار گیرد. سالمت مردان و مساله باروری آنان یکی از شاخص های مهم 
سالمت کشورها به شمار می رود که عدم توجه به آن عواقب سنگینی برای خانواده ها و جامعه به دنبال خواهد داشت.« 
وی گفت:» ۸0 میلیون زوج در کل دنیا نابارور هستند که بیشتر آنها به دلیل هزینه های باالی درمانی، اقدامات درمانی را 
انجام نمی دهند. به طورکلی میزان ناباروری در دنیا 50 درصد افزایش یافته است، به طوری که شیوع ناباروری 10 تا 1۸ 
درصد جمعیت جهان را درگیر کرده و در ایران نیز همین آمار وجود دارد.« پیوندی اظهار کرد:» 40 درصد علت ناباروری ها 
مربوط به زنان، 40 درصد مربوط به مردان و 20 درصد بین زن و مرد مشترک است و اگر سازمان های بیمه گر هزینه های 

درمانی زوجین نابارور را به درستی پوشش دهند، بسیاری از مشکالت آنها برطرف خواهد شد.  

جمعیت کشور رشد داشته است
معاون بهداشتی وزارت بهداشت می گوید: »تعداد فرزندانی که 
یک زن در دوران باروری می تواند به دنیا بیاورد، نرخ باروری 
کلی به حساب می آید. اگر تعداد فرزندی که یک زن در طول 
دوران باروری به دنیا بیاورد 2/1 باشد، جمعیت آن جامعه روبه 
افزایش است و اگر کمتر از این باشد نرخ رشد منفی دارد.« وی 
 افزود: »بین سال های 1395 تا 1366 نرخ باروری هر زن ایرانی بین 
6 تا 7 فرزند بود که با شیب تندی در دهه 70 کاهش یافت و به 1.۸ فرزند رسید. در سال 1392 تعداد 
یک میلیون و 471 هزار نفر در کشور متولد شدند که این مساله نشان از رشد جمعیت کشور داشت.« 
سیاری با بیان اینکه در سال گذشته یک میلیون و 570 هزار موالید داشتیم که اگر میزان مرگ و میر را 
از آن کم کنیم یک میلیون و 120 نفر به جمعیت کشور اضافه شدند، ادامه داد: »درحال حاضر فاصله 
بین اولین فرزند و ازدواج 3 سال و نیم است و فاصله متوسط بین فرزند اول و دوم 4/5 است.« 

گفته ها

ازهر6 تا 7 زوج درایران یکی نابارور است
محمدعلی صدیقی، متخصص اورلوژی، می گوید : 
»ازهر6 تا 7 زوج درایران یکی نابارور است و در این 
میان 50 درصد ناباروری ها علت مردانه دارد. بیشتر 
مردانی که دچار ناباروری می شوند، در سن باروری 
قرار دارند و فعاالن جامعه هستند و درگیرشدن آنها با 
مشکالت ناباروری می تواند، مسائل جدی در زندگی 
آنها ایجاد کرده و حتی این مسائل می تواند منجر به طالق شود. امروزه روش های درمانی 
زیادی برای کمک به این افراد وجود دارد، اما این روش ها با عوارض متعددی همراه 
هستند .یکی از مهم ترین این روش ها این است که مجموعه اختالالت کروموزومی این 
مردان به نسل بعد نیز منتقل می شود و نسل های بعدی ممکن است از نظر کروموزومی 

از وضعیت خوبی برخوردار نباشند.« 

 آنچه بسیاری از عموم مردم از آن مطلع نیستند این است که بیش از 90 درصد ناباروری ها 

   جلیل حسینی  
عضو هیئت علمی 

دانشگاه شهید بهشتی، 
فلوشیپ تخصصی 
ارولوژی ترمیمی، 

رئیس مرکز تحقیقات 
بهداشت باروری  و 

ناباروری  

قابل درمان هستند. برخی از این درمان ها در مراحل اولیه بدون دارو، برخی با داروهای 
 ART ساده و سری دیگر با جراحی و نهایتاً تنها حدود 30 درصد آنها با روش های
قابل درمان هستند. تنها 5 درصد از زوجین نابارور کامل هستند. برای آنها هم اهدا گزینه 
مناسبی است. به همین علت به جرات می توان گفت قابلیت فرزندآوری در زوج های 
نابارور 100 درصد است.به همین علت کنگره های سالیانه باروری و ناباروری به مدت 
9 سال است با موضوعات بهداشت باروری برگزار می شود. اهمیت این مسئله از آنجا 
است که به جمعیت کشور ارتباط پیدا می کند. بهداشت باروری همچنین به شعار و 
هدف کلی فرزند سالم، خانواده سالم متصل است و در سخنرانی های گردهمایی امسال 
نیز به دلیل پر اهمیت بودن، به دو مبحث جمعیت و جمعیت سالم پرداخته شده است. 
علت تمرکز امسال روی ناباروی مردان نیز از سیاست های کشوری در این حوزه نشأت 
می گیرد و تالش شده است از دیدگاه های مختلف مردمی، علمی و اجتماعی به این 
مسئله نگاه شود.متأسفانه در کشور ما هنوز یک نگاه سنتی وجود دارد و همیشه تقصیر 
ناباروری برگردن زنان انداخته می شود. در صورتی که ناباروری در زوجین 50 در 50 است و ما باید این نگرش 
منفی به سمت زنان را اصالح کنیم. همچنین بسیاری از بیماری های سیستمیک مانند دیابت،  رماتیسم و غیره نقش 
مهمی در ناباروری مردان دارند که به این مسئله نیز بی توجهی زیادی شده است. موضوع دیگر بحث شیوع انواع 
سرطان ها است که طی سال های اخیر افزایش بسیار چشمگیری داشته است. بیماران نیز برای درمان اغلب تحت 
درمان های شیمیایی و رادیوتراپی قرار می گیرند که منجر به ناباروری می شود و در نتیجه باید برای حفظ باروری 
آنها از فریز کردن تخمک و اسپرم استفاده کرد که در آینده بتوانند صاحب فرزند شوند.چالش های  مالحظات 
اخالقی اجتماعی این حوزه نیز در این است که زمانی که زوج و به خصوص مرد نابارور است، چه دیدگاهی نسبت 
به ناباروری دارد و ما باید به چه افرادی اجازه دهیم که برای فرزندآوری اقدام کنند. همچنین نقش آقایان در 

حاملگی هایی که منجر به سقط جنین می شود، چیست و مرز اختیارات تا کجا است. 

90 درصد ناباروری ها قابل درمان هستند         


