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  به نام هستي بخش يگانه   

 )اي وي اف( سن و موفقيت در لقاح رحمي 

 دكتر محمد مهدي آخوندي

 
بسياري از زنان باالي چهل سال بر اين باورند         
كه چون سيكل قاعدگي مرتبي دارند، به آساني 
حاملـه مي شوند اگر چه واقعيت اين است كه          
زنـان بـاالي چهـل سـال نيز مي توانند حامله            

ـ    ي حاملگـي آنهـا در مقايسه با زنان       شـوند، ول
جـوان بسـيار مشكلتر و داراي تفاوتهاي عمده         
اي اسـت سـن زن بستگي عمده اي با كيفيت           
تخمك دارد و تاثير سن همزمان با فاكتورهاي        
مهمـي از قبيل كيفيت جنين و همچنين كيفيت         
اليـه پوشـش داخلي رحم نقش بسزايي را در          

. ندموفقيـت لقـاح خـارج رحمـي بازي مي ك          
قريـب الوقـوع بـودن و نـزديك شدن به زمان            
يائسـگي نيز تاثير عمده اي در ارتباط با ميزان          

هـر چه سن به زمان      . موفقيـت نشـان مـيدهد     
يائسـگي نزديكتر باشد، شانس تخمك گذاري       

مناسـب بـا داروهـاي بـاروري كاهش بيشتري        
بعنوان مثال زني كه در حوالي      . پـيدا مـي كـند     

ــگي زودر   ــالگي يائس ــل س ــربه       چه س را تج
همانـند يك زن مسن به عدم توانايي    . ميـنمايد 

 عكس العمل   (IVF)وموفقيـت در آي وي اف       
نشـان مــيدهد از آنجايــي كـه بيشــتر زنــان در   
حوالـي سـن پـنجاه سـالگي يائسـه مي شوند،       
توانايــي حاملگــي آنهــا بــه مــيزان محسوســي 
كاهش آمار نشان ميدهد كه در زنان زير چهل         

لگي تقريباً دو برابر زنان باالي      سال شانس حام  
بنابراين گذشت عمر و . چهـل سـال مـي باشد     

سن تاثير عمده اي را بر ميزان موفقيت در آي          
 داشـته و اثـرات فـوق ناشي از          (IVF)وي اف   

 :تغيير در سه معيار زير مي باشد
رشد تعداد  ) ۲تحريك با داروهاي باروري     ) ۱

همراه كافي از فوليكول هاي سالم تخمداني به        
تولـيد تخمك هاي سالم و قابل       ) ۳تخمـك و    

 .باروري
زوج هـاي نابـارور بـايد توجـه نمايـند كـه با              

ــاروري از   ــان ناب ــز مناســب درم ــتخاب مرك ان
گذشـت بـيهوده سـن پرهـيز نمايند و هر چه            

آنها بايد متوجه   .زودتر جهت درمان اقدام كنند    
باشند كه چيزي حدود چهار تخمك از هر پنج 

 سـال توليد    ۳۵ك زن كمـتر از      عـدد كـه از يـ      
ميشـود توانايي تبديل شدن به يك فرزند سالم    
را دارد، تقريـباً نصف ميزان تخمك هاي توليد   

در مقـابل در چهـل و پنج        . شـده سـالم اسـت     
سـالگي بيشـتر تخمك هاي زن، توانايي بارور         

ــتالالت    ــار اخ ــت داده و دچ ــدن را از دس ش
كاهش تدريجي كيفيت   . ژنتيكـي خواهـد بـود     

خمـك هـا پـس از سـن چهل و پنج سالگي             ت
در اين موقعيت فرد بايد از      . سـرعت مي گردد   

روشـهاي ديگـري، در درمـان نابـاروري خود          
استفاده نمايد و در اين ارتباط اهداء تخمك و         

 .يا اهداء جنين توصيه مي شود
 در آينده بحثهاي بيشتري در ارتبا ط        …انشاء ا 

 . شدبا سن و درمان ناباروري ارائه خواهد
 

 فاكتورهاي موثر در باروري

 خانم دكتر مهناز اشرفي
 متخصص زنان و  زايمان و نازايي

قدرت و توان   باروري در تعريف تحت عنون      
آمـده است و متاثر از عوامل       بچـه دار شـدن      

چنانچه يك زوج بعد از   . گونـاگون مـي باشـد     
ــايل    ــتفاده از وس ــدون اس ــت ب ــال مقارب يكس

ه بچه دار شدن    جلوگـيري از حاملگـي قـادر ب       
كالً . نباشـد نابـارور و يـا نازا خوانده مي شود          

% ۱۳-۱۵شـيوع نازايـي در اكثر مراكز دنيا بين          
 زوج  ۸گـزارش شـده اسـت كه حدوداً از هر           

عوامل زير را در    . يـك زوج را شامل مي شود      
 .ميزان باروري موثر مي دانند

 :تاثير زمان در باروري -١
ــاروري يــك زوج،  در تعييــن چگونگــي  ب
تعـداد ماههاي زندگي زناشويي نقش عمده       

 بطـوري كـه زن و شوهر طبيعي در          . اي دارد 
ــداوم     ــويي م ــي زناش ــتن زندگ ــورت داش        ص

 ماه  ۶ درصد بعد از   ۷۲ ماه،   ۳ درصد بعد از     ۵۰

 درصد در   ۵ ماه و حدود     ۱۲ درصـد بعداز     ۸۵
حدود      . طـول يكسـال بعـد بـاردار مـي شوند          

انده نازا تلقي شده    از زوج هاي باقيم   % ۱۵-۱۰
 .كه بايد پيگيري گردند

 تاثـير تعـداد مقاربت جنسي در هفته بر          -۲
 :روي باروري

در مطالعـات مخـتلف مشاهده شده زوجهايي        
ــد،  ۳كــه بــيش از  ــار درهفــته مقاربــت دارن  ب

بيشـترين شـانس باروري را در طي آن سيكل          
 روز  ۳بهتريـن زمان مقاربت     . خواهـند داشـت   

 تا  روز بعد از آن مي        قـبل از تخمـك گذاري     
باشـد كه در اين زمان بهتر است اين عمل يك     

 .روز در ميان انجام شود
الزم بـه ذكـر اسـت كـه در يـك دوره ماهيانه              

ــي  ــذاري در روز  ۲۸قاعدگ ــك گ  روزه، تخم
 .چهاردهم اتفاق مي افتد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : تاثير سن زن در باروري-۳

ــده اي دارد   ــش عم ــاروري نق ــن زن در ب . س
ري كـه در يك بررسي كلي ميزان قدرت         بطـو 

% ۴۲ سال،   ۳۵-۳۹بـاروري زنان در بين سنين       
 . سال بوده است۲۰-۲۴كمتر از سنين 

 : تاثير سن مرد در باروري-۴
 و Macleadدر يــك بررســي كــه توســط    

همكـارانش انجـام گرفته است  ميزان باروري         
 سال داشته اند    ۳۵همسران مرداني كه سن زير      

البته چون  . ذكر شده است  % ۷۵ ماه   ۶در مدت   
سـن زن در ايـن بررسي دقيقاً معين نشده آمار       
 .بدست آمده از اعتبار بااليي برخوردار نيست

 : مدت ناباروري-۵
مـدت ناباروري هم در نتيجه گيري بيمار تاثير         

) سال۳حدود  ( ماه   ۴۰بطوريكـه بعـد از      . دارد
شانس % ۲نازايي، به ازاء گذشت هر ماه حدود   

 .طبيعي مردكاهش مي يابدباروري 
 : تاثير سيگار در ناباروري-۶

در مطالعـات مخـتلف ارتباط سيگار با نازايي،         
حاملگـي خـارج از رحـم، سقط خودبخودي،         
پاييـن آمـدن سـن يائسـگي، اشـكال در رشد            

 رطان دهانه رحم در زنان ـنين و سـي جـرحم

 

ــداد ــن، تع ــا س ــاروري ب ــوان ب ت
مقاربت در هفته و سيگار ارتباطي
مستقيم دارد و عوامل ديگر مطرح
شـده باعـث تشديد اثبر و كاهش

 .ميزان باروري مي گردد
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 .نشان داده شده است

بخصـوص در امـر بـاروري سيگار كشدن زن          
عـث كـاهش تحرك لوله هاي رحمي شده و      با

همچنيـن عمـر تخمدان را كاهش مي دهد در          
نتـيجه اوالً باعـث افـزايش حاملگـي خارج از           
رحـم شـده  واز طرف ديگر يائسگي زودرس          

تاثير سوء ناشي از سيگار حتي     . را بدنـبال دارد   
بـا مصـرف يـك عدد سيگار در روز هم بروز            

ير بيشتر    مـي نمـايد و بـا افـزايش تعداد آن تاث           
 .مي شود

 
 
 
 
 
 
 
 

نكــته جالــب ايــنكه فــرزندان مادرانــي كــه در 
دوران حاملگـي سـيگار مـي كشيده اند ممكن        
است در دوران بلوغ و بعد از آن دچار اشكال          

بدين ترتيب مي توان تاثير     . در بـارروي گردند   
 .سيگار را در آينده توليد مثل فرزند ثابت كرد

ش رشد  سـيگار باعـث افـزايش سـقط و كـاه          
در مراكزي كه از    . داخل رحمي جنين مي شود    

ــي   ــان نازاي  (ART)روش هــاي پيشــرفته درم
اسـتفاده مـي كنند، ميزان تشكيل و رشد جنين          

در آزمايشــگاه در افــراد ســيگاري بــه مراتــب 
سيگار . كمـتر از افـراد غيرسـيگاري مـي باشد         

كشـيدن مـردان با تغييراتي در مايع مني همراه          
در .  را كاهش مي دهد    بـوده و مـدت بـاروري      

ايـن افـراد بخصـوص وقتـي تعـداد سيگار به            
 عدد روزانه مي رسد تحرك اسپرم       ۲۰حـدود   

بـه مـيزان زيـادي كـاهش مـي يابد بطور كلي             
خـوردن قهـوه زياد مشروبات الكلي و كشيدن         

) اسپرم( سيگار تاثير زيادي روي تحرك نطفه       
بنابرايـن سـيگار از طـريق صدمه به لوله          . دارد

حمي، تخمك گذاري و كاهش تحرك      هـاي ر  
به . اسـپرم ميـتواند باعـث كاهش باروري شود        

نظـر مي رسد با ترك سيگارهمانطور كه ديگر         
اثرات سيگار از جمله تاثير آن بر روي سيستم         
قلب و عروق برطرف مي شود و يا كاهش مي          
يـابد، قـدرت بـاروري هم به حد طبيعي خود           

 .برميگردد
يـي و تغييرات    تاثـير ورزش، رژيـم غذا      -۷

 :وزن برباروري
در رابطه با ورزش هاي حرفه اي وتاثير آن بر          

در . قدرت باروري مطالعات زيادي شده است     
بررسـي بـر روي زنان ورزشكار مشاهده شده         
كـه ايـن زنـان نسـبت بـه موارد معمول بيشتر             
دچـار نامرتبي پريود مي باشند البته ديده شده          

هش وزن  در ايـن زنان بدنبال شروع روزش كا       
مساله قـابل توجهـي نـيز داشته اند كه احتماالً           

كـاهش وزن عـامل مهمتري نسبت به خود          
ــه  ــريودهاي ماهانـ ــي پـ ورزش در نامرتبـ

در قهرمانان ورزشي در برخي از موارد       .ميباشد
قطع پريود مشاهده مي شود تا كنون در مطالعه     
هـاي معتـبر تاثيري از ورزش بر روي باروري          

 .ستآقايان بيان نشده ا
در بـيماران    و كم خوني     B12كمبود ويتامين   

اكثراً با ناباروري   ) لك وپيس (دچـار ويتيلـيگو     
ــي و     ــا چاق ــه ب ــت در رابط ــوده اس ــراه ب هم
بخصـوص افـزايش سـريع وزن بايد ذكر شود        
كـه نقـش آن در نظـم قاعدگـي و بـاروري به             

افزايش وزن موجب تغيير    . اثبات رسيده است  
تبديل مـيزان ترشـح هورمونهـا بخصـوص         

ــه   ــلي زنان ــون اص ــتروژن(هورم ــه ) اس ب
 .ميگردد) آندروژنها( هورمونهاي مردانه 

از آنجايي كه اين مساله از اهميت بسيار زيادي 
بـرخوردار اسـت، خـانم هـاي چاق نسبت به           
افـراد بـا تناسـب وزن درخطـر بيشـتري براي            

در صـورت پايين آوردن     . نازايـي قـرار دارنـد     
ظــم قاعدگــي و وزن بســياري از ايــن افــراد ن

 .باروري خود را بدست خواهند آورد
 
 روانـي وتاثـير آن بر       - عوامـل روحـي    -۸

 :باروري
كلمـه اسـترس و فشـار امـرزه در اكثر جوامع            
بصــورت يــك لغــت معمــول در فرهــنگ آن  

ــت   ــده اس ــه درآم ــارها و  . جامع ــر فش بخاط
استرسـهايي كه روزانه از طريق خانه، خانواده،        

ــار و   ــيط كـ ــا …محـ ــر روي انسـ ن وارد  بـ
ــواع     ــه ان ــيماريها از جمل ــياري از ب ميشودبس
سـردردها و بـيماري هاي گوارشي براي بيمار         

اين عوامل به طور مستقيم     . عـارض مـي گردد    
بر روي باروري فرد تاثير ميگذارند بطوري كه        

در بسـياري از زوجهـا بـا برطـرف شـدن اين             
عوامـل بـاروري بـه حـد طبيعي بازگشت مي           

ميزان بروز ناراحتي هاي    در افـراد نازا     . نمـايد 
روانـي و فشـارهاي روحي بيشتر بوه و نياز به           

 .كمك وحمايت رواني مراكز ناباروي دارند
 
 تاثـير بـيماريهاي داخلـي و جراحي بر          -۹

 :روي باروري
يكـي از علـل مهـم ناباروري چسبندگيهاي         
لگنـي بدنـبال اعمال جراحي قبلي مي باشد         
كـه اغلـب درآپـانديس، كيست تخمدان و         
سـزارين قبلي و حتي بدنبال اعمال جراحي        

 اين موارد   .روي روده هـا ايجـاد مـي شـود         
بخصـوص در افـرادي ديده ميشود كه بيماري         
هـاي التهاب روده مثل كوليت اولسرو دارند و         
عفونـت هـاي لگنـي وبـيماري هـاي آميزشي           
. ارتـباط مستقيم با ناباروري در زن و مرد دارد         

تواند در  عفونـت هـاي معمـول لگني هم مي          
صــورت تكــرار باعــث ايجــاد چســبندگي در  
 ارگان هاي لگني وباعث ناباروري گردد كه از 

 
 
 
 
 
 
 

طـريق ايجاد چسبندگي و انسداد در لوله هاي         
در افرادي هم   . رحمـي زن اعمـال اثر مي كند       

كـه دچـار عفـوت هاي مكرر لگني مي شوند           
شـانس ابتال به حاملگي خارج از رحم افزايش      

 .مي يابد
 
 

در ايــن مــوارد پيشــگيري بــه مراتــب بهــتر از 
توان باروري با   : درمـان مي باشد بطور خالصه     

سـن، تعداد مقاربت در هفته و سيگار ارتباطي         
مسـتقيم دارد و عوامل ديگر مطرح شده باعث         

 .تشديد اثر و كاهش ميزان باروري مي گردد
 
تغيير در محيط   :  داروها و مواد شيميايي    -۱۰

نظر مواد غذايي، آب و مواد    افراد بخصوص از    
         شـــيميايي از قـــبل از تولـــد بـــروي انســـان 

ــه زمــان يائســگي هــر چــه ســن ب
يكتر باشد، شانس تخمك گذارينزد

مناسـب با داروهاي باروري كاهش
 .بيشتري پيدا مي كند

كيفيـت جنين و همچنين كيفيت اليه
اندومـتر رحمي نقش عمده اي را در
ــاح خــارج رحمــي زوج موفقيــت لق

 .نابارور ايفا مي كند

فـــرزندان مادرانـــي كـــه در دوران
حاملگي سيگار مي كشيده اند ممكن
اســت در دوران بلــوغ و بعــد از آن

 . دچار اشكال در باروري گردند
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تاثـير ميگذارد و امروزه تاثير آن بروي باروري         

در بعضي از مطالعات مصرف . ثابت شده است
بـيش از يـك فـنجان قهـوه در روز را يكي از              

مصرف داروهايي  . علـل نابـاروري دانسـته اند      
ــت  ــتيل بس ــيل اس ــير دي ات   در (DES)رول نظ

دوران بـارداري باعـث نابـاروري فرزندان مي         
داروهايي كه جهت شيمي درماني براي      . شـود 

درمـان اكـثر سرطانها بكار مي رود از طريق از       
ــردن ســلول هــاي جنســي در بيضــه و   بيــن ب
تخمـدان تاثـير مسـتقيم بر روي ميزان باروري     

ــاهش  . دارد ــواع داروهــاي مخــدر باعــث ك ان
ازايي مي گردد و در مردان      قـدرت باروري و ن    

مصرف مورفين يا كوكائين باعث كاهش توليد       
اسـپرم و تحـرك آن مـي شود در معرض قرار      
گرفتـن با مواد شيميايي در محيط كار و همين          

 در سطح باال موجب اشكال در       N20طور گاز   
بعضــي از داروهــا مانــند . بـاروري مــي گــردد 

ــاهش     ــث ك ــتامين باع ــي هيس ــاي آنت داروه
اژن مـي شـود داروهاي ضد فشار     ترشـحات و  

خـون باعـث كاهش ميل جنسي در مردان مي          
داروهـاي خواب آور مانند باربيتوراتها      . گـردد 

ــاي جنســي و   ــيد هورمونه ــار تول موجــب مه
داروهـاي ضد التهابي غير استروئيدي منجر به        

 .آزاد نشدن تخمك ميگردند
 

 آزمايشات هورموني
هورموني مطالعـات هورموني به شناخت عدم تعادل        

كـه ممكـن است در باروري شما اختالل ايجاد كند           
 .كمك مي كند

هورمونهـا، تمام مراحل حاملگي را از تحريك        
رشـد تخمك گرفته تا تخمك گذاري و كاشته     
شـدن تخمـك بـارور شده در رحم كنترل مي           

 .كنند
هـر هورمونـي كه به نحوي در ايجاد حاملگي          
 نقـش دارد بايستي به يك ميزان مشخص و در      

يـك زمـان معيـن در سـيكل قاعدگـي ساخته            

مطالعــات هورمونــي مــيزان ســطح    . شــود
هورمونهائــي كــه در ســيكل ماهــيانه شــما در 
بدنـتان توليدمـي شـود بررسي مي كند ممكن          
اسـت آزمايشـهاي خونـي سـاده اي بـه داليل            
مـتعدد در طـول سـيكل قاعدگـي خود داشته           

آزمايشـهائي كه پزشك درخواست مي      . باشـيد 
شخيص بيماري شما و انتخاب بهترين      كند به ت  

 .روش درماني كمك مي كند
 

هورمون هائي كه تخمك گذاري و كاشته 
 :شدن تخمك بارور شده را كنترل مي كنند

 
هورمونـي اسـت كـه رشد و نمو      : اسـتراديول 

ــم را     ــه رح ــاط دهان ــيد مخ ــيكولها و تول فول
تحــريك نمــوده و بســتر رحــم را بــراي النــه 

 .ه آماده مي كندگزيني تخمك بارور شد
 : (FSH)هورمـون محـرك رشـد فوليكول        

. موجب تحريك رشد و نمو تخمك مي گردد       
تثبيـت بســتر رحــم بــراي النــه  : پروژســترون

گزينـي تخمك بارور شده و حمايت حاملگي        
 .در مراحل اوليه از وظايف اين هورمون است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ساير هورمونهاي دخيل در تخمك گذاري
ــدروژن ــدار كمــي   در ح: آن الــت طبيعــي مق

ــي    ــترون و  دهيدرواپـ ــدروژن و تستوسـ آنـ
 در خانم ها    (DHEAS)آندرسـتنديون سـولفات     

افزايش توليد اين هورمونها    . تولـيد مـي شـود     
ممكـن اسـت در رشد و نمو فوليكول تخمك          
گـذاري و تولـيد مخـاط دهانـه رحـم اختالل            

 .ايجاد كند
محـرك تولـيد شـير است سطح        : پروالكتيـن 

هورمون در بعضي اختالالت و با      خونـي ايـن     
مصـرف بعضـي داروهـا ممكـن اسـت از حد            

پـركاري تيروئـيد در اثر      . طبيعـي بيشـتر شـود     
 .افزايش اين هورمون ممكن است رخ دهد

آيا بايستي براي انجام اين آزمايشهاي خون     -
 ناشتا بود؟

معمـوالً غـذا در نتـيجه آزمايشـهاي هورموني          
. بحانه خورد تاثـيري نـدارد بنابرايـن ميتوان ص       

مگـر اينكه بيمار بخواهد آزمايش هاي ديگري        
 .را همزمان انجام دهد

ــا بايســتي در يــك روز بخصــوص از -  آي
 سيكل قاعدگي اين آزمايشها انجام شود؟

سـطح هورمونها در طول سيكل قاعدگي       . بلـه 
ــند  ــي ك ــير م ــراي  . تغي ــن الزم اســت ب بنابراي

تشــخيص اخــتالل، در زمــان مشخصــي ايــن  
پزشـك يا ماما زمان     . انجـام شـود   آزمايشـات   

دقـيق انجـام اين آزمايشات را توضيح خواهند      
 .داد
 سطح طبيعي هورمون چيست؟ -

معــيار ســنجش هورمونهــا در آزمايشــگاههاي 
به همين علت هيچگاه    . مخـتلف فـرق مي كند     

نبايد خود در مورد نتيجه آن قضاوت نماييد و         
 .تصميم گيري را به عهده پزشك بگذاريد

ه مدت جواب اين آزمايش آماده      پس از چ  -
 مي شود؟

نتـيجه برخـي آزمايشـات در همـان روز آماده           
است ولي جواب ساير آزمايشات ممكن است       

 .يك هفته يا بيشتر طول بكشد
 ورزش هاي بي خطر در دوران حاملگي

بـراي خانم هاي حامله كه مايلند ورزش كنند         
شـنا ورزش مناسـبي است البته بايستي قبل از          

زش بـا ماما يا پزشك خود مشورت      شـروع ور  
خانمهائي كه قبل از حاملگي خود بطور       . كنـند 

مـداوم شـنا مـي كـرده اند مي توانند در طول             
حاملگي نيز به ورزش خود ادامه دهند و حتي         
اگـر قـبل از حاملگـي هم شنا نمي كرده اند تا        
قـبل از نـيمه دوم حاملگـي مـي توانند شنا را             

دوم حاملگي  اگـر در سـه ماهه       . شـروع كنـند   
باشند الزم است ورزش شنا را به آرامي شروع       

در اينصـورت بهـتر است قبل و بعد از          . كنـند 
ورزش دراز بكشند بتدريج بدن خود را گرم و        
سـرد كـرده و زيـاد خـود را خسته نكنند اين             
خانمهـا به مرور ياد خواهند گرفت كه چگونه         
و چه زماني با توجه به وضعيت بدني دست از   

ند دليل اينكه در اين ورزش دو گروه        شنا بكش 
به ) عضله بازو و پاها   (از عضـالت بزرگ بدن      

كـار گرفته مي شوند شنا ورزش بسيار مناسب         
و مفـيدي اسـت  اين ورزش اثرات مفيد ولي           

ــي    ــرد سيســتم قلب ــر روي علمك  –ناچــيزي ب
عروقـي دارد و باعث مي شود كه خانم حامله          

 از طـرف ديگر   . احسـاس كـاهش وزن نمـايد      
بدلـيل ايـنكه در شـنا احـتمال صدمه و آسيب           
بسـيار كـم اسـت ورزش بسيار بي خطري در           

هر نوع  .طـول حاملگـي محسـوب مـي گـردد         
ورزش از جملـه بـدن سـازي به افزايش توان           
بدنـي و افـزايش مصرف اكسيژن وجذب بهتر         
آن كمـك مـي كـند كـه اين مساله براي خانم             
حاملـه و همچنيــن جنيــن هـاي آنهــا اهميــت   

زوج هاي نابارور بايد توجه نمايند
كـه بـا انتخاب مركز مناسب درمان
نابــاروري از گذشــت بــيهوده ســن
پرهـيز نمايند و هر چه زودتر جهت

 .درمان اقدام كنند
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ــيار ــث  . ي داردبس ــن ورزش باع ــن اي همچني

تسريع جريان خون، افزايش قدرت عضالني و     
خانم هاي حامله اي    . اسـتقامت آنهـا مي گردد     

كـه شـنا مي كنند احساس مي كنند با مصرف           
كالـري و بـدن توده چربي آنها كاهش پيدا مي       
كـند، بهـتر مي خوابند و بهتر قادر خواهندبود          

ملگي را  تغييرات روحي و جسمي ناشي از حا      
طـبق نظـر متخصصين زنان و       . تحمـل نمايـند   

زايمـان انجمن امريكا، ورزشهائي كه ادامه آنها        

 :در طول حاملگي بي خطر است عبارتنداز 
 دقيقه  ۱۵-۱۲ پـياده روي سـريع در حدود         -۱

در طـول و بعـد از حاملگـي مفيد است و اگر             
خانمـي در دوران حاملگـي بخواهد فعاليتهاي        

د، ايـن ورزش انتخاب     ورزشـي را شـروع كـن      
 .مناسبي خواهد بود

 شنا ورزش بسيار مناسبي است بدليل آنكه        -۲
عضـالت بـزرگ بـدن از جملـه دستها و پاها            

همچنين اثرات مفيدي روي    . فعـال مـي شوند    
نكته قابل توجه اين    . سيستم قلبي، عروقي دارد   

اسـت كـه خانمهـاي حاملـه بايسـتي حــتماً از      
 .نندشيرجه رفتن به آب خودداري ك

اگر .  دويـدن در حـد مـتعادل خوب است          -۳
خانمـي قـبل از حاملگـي اين ورزش را دنبال           
ميكرده بدليل اينكه در اين ورزش خطر افتادن        
ــند  . وجــود دارد، بايســتي احتــياط بيشــتري ك

همچنيـن در ضـمن فعاليت ورزشي بايستي از         

بــراي . تحـرك بـيش از حــد خـودداري شـود    
 از بدن   جـبران آبـي كـه از طـريق عرق كردن          

 .خارج ميشود الزم است آب بيشتري بنوشند
 از ديگـر بازيهـا، تنيس ورزش قابل قبولي          -۴

در دوران حاملگـي اسـت بشرط آنكه فرد قبل      
از حاملـه شدن هم اين ورزش را انجام ميداده          

ــت ــن ورزش   . اس ــت اي ــتر اس ــمن به در ض
البته خانم حامله   . بصورت دو نفري انجام شود    

 رابطه با حفظ تعادل     ممكن است مشكالتي در   
و توقـف ناگهاني داشته باشد، لذا بايد مواظب         

 .حركات خود باشد
 در مـورد اسكي بايد  اشاره شود كه بدليل           -۵

ايـنكه اسكي درسراشيبي خطر صدمات جدي       
و زمين خوردگي را بدنبال دارد بهتر است دي         

هر چند بعضي از    . يك شيب ماليم انجام شود    
مي توانند تعادلشان اسـكي بازهـا خيلي خوب    

را حفـظ كنـند ولـي در دوران حاملگي ممكن      
. است مشكالتي در حفظ تعادل خود پيدا كنند       

بـراي خانمهـاي حامله اسكي در سطح هموار         
بي خطرتر بوده و فوايد سيستم قلبي و عروقي         
آن نيز بيشتر است اسكي در ارتفاعات باالتر از      

 پـا و يـا سراشـيبي هاي شديد توصيه           ۱۰۰۰۰
 .مي شودن
 بـازي گلـف و بوليـنگ بعنوان يك تفريح،      -۶

خـوب است ولي اثر مفيدي روي سيستم قلبي    
عالوه بر اين ممكن است در ماه    . عروقي ندارد 

هـاي آخـر حاملگـي مشـكالتي از نظـر حفظ           
 .تعادل بدنبال داشته باشد

 اسـكي روي آب و موج سواري بطور كلي       -۷
كن زيرا مم . در دوران بـارداري ممـنوع اسـت       

اسـت خانم حامله تعادل خود را از دست داده         
و بــا ســرعت زيــاد درآب بيفــتد وهميــن امــر 
خطـرات زيـادي را براي خانم حامله و جنين          

 .بدنبال خواهد داشت
 
 
 
 

با توجه به انبوه پرسشها و نكات ابهام در روند 
تشـخيص و درمـان شـما خوانـندگان گرامي،          

 مثل  پژوهشـكده بيولوژي وبيوتكنولوژي توليد    
و نازايـي آمادگـي پاسخگويي به سواالت شما         

لـذا خواهشـمند است هر گونه سوال        . را دارد 
ويـا پرسشـي كه در زمينه باروري و ناباروري          
داريـد بـه آدرس پژوهشـكده ارسال تا توسط          
متخصصين مربوطه مورد بررسي قرار گرفته و       
پاسـخ آن مسـتقيماً جهت اطالع شما ارسال و          

ي آتي در ستون مزبور     همچنيـن در شـماره ها     
 .منتشر گردد

خانمـي كـه قبالً براي حامله شدن مشكلي      -
نداشـته اسـت آيـا در آينده هم براي حامله           

 شدن مشكلي نخواهد داشت؟
 
 هـيچ دليلـي وجـود نـدارد كـه داشـتن يك              -

حاملگـي در گذشـته باروري بعدي را تضمين         
كند فاكتورهاي زيادي وجود دارد كه مي تواند        

بـاروري خانمهـا جهـت حاملگي       بـر توانائـي     
 ســالگي ۳۵بعــد از ســن . بعــدي اثــر بگــذارد

همــزمان بــا تغيـــيرات هورمونــي توانائـــي    
همچنين ممكن  . بارورشدن نيز كاهش مي يابد    

اسـت خانمـي دچـار اندومـتريوز، فيـبروم ويا       
عفونـت شـود كه همه اينها در توانائي او براي      

اضافه بر آن تعداد    . حاملـه شدن اثر مي گذارد     

اسـپرم پـدري بدنـبال تماس با مواد شيميايي،          
 .حرارت و شغلهاي مختلف تغيير خواهد كرد

 
 آيـا عفـوت هـاي قارچي ميتواند موجب          -

 اختالل در حاملگي شود؟
عفونـت هــاي قارچـي عــامل نابـاروري نمــي    

اگـر چـه بيشـتر خانمهائـي كه از اين            . باشـند 
آلودگـي رنـج مي برند تا پايان دورهدرمان از          

ممكن است مصرف   . پرهـيز مي كنند   نزديكـي   
برخـي داروهائــي كــه جهـت درمــان عفونــت   
قارچـي تجويـز مـي شود در خانمي كه قصد            

بنابراين به . حاملـه شدن دارد ممنوع شده باشد   
ايـن افـراد توصـيه مـي شود كه قبل از حامله             
شـدن سعي كنند هر گونه عفونت مشكوكي را        

 .درمان نمايند
مثل (رات هورموني   بخاطر داشته باشيد كه تغيي    

مصـرف قـرص هـاي ضد حاملگي، حاملگي،         
ــيكها و بعضــي داروهــاي   ــي بيوت مصــرف آنت

ــندخون، نزديكــي و  –اســتروئيدي  ــزايش ق  اف
همگي مي توانند زمينه را براي      ) دوش واژينال 

بهتريـن درمان   . ايجـاد عفونـت مسـاعد كنـند       
شستن و خشك كردن ناحيه     . پيشـگيري است  

ن ناحيه تناسلي   واژن بطـور مرتب، خشك كرد     
از جلــو بــه عقــب بعــد ازشستشــو، پوشــيدن  
لباسـهاي زيـر كـتان، همچنين تغذيه صحيح و       
مناسـب مـثل عـدم مصرف زياد مواد قندي و           
مصـرف فـراوان ماسـت تـرش و استراحت به       
ميزان كافي ميتواند مقاومت بدن را در مقابله با         

 .عفونت باال ببرد
  فرزند حاصل از تخمك اهدائي چه رابطه       -

 شرعي با زن و شوهر متقاضي تخمك دارد؟
پرسـش مـزبور همانـند بسـياري از پرسشهاي          
ناشـي از بكارگيري تكنيك هاي نوين پزشكي        
در امـر توليد فرزند توسط قانونگذار ايراني به         

بنابراين پاسخ  . صراحت پاسخ داده نشده است    

سـيگار در زنان سبب حاملگي خارج از
رحـم، سـقط خودبخـودي، پايين آمدن
سـن يائسـگي، اشـكال در رشـد رحمي

 . گرددجنين و سرطان دهانه رحم مي 

سـيگار در مردان باعث تغييرات در مايع
 .مني شده و باروري را كاهش مي دهد

ه قبل از حامله شدنتوصيه مي شود ك   
سـعي كنـند هر گونه عفونت مشكوكي

 . را درمان نمايند
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پرسش را بايد بر اساس تفسير و تحليل اصول         

. قهي  استخراج نمود ف–و قواعـد كلي حقوقي     
بـه لحاظ تحليلي، رابطه كودك مزبور از چندد         

زن و مرد متقاضي    . جهـت قـابل توجـه اسـت       
ــياناً   ــنده و اح ــداء كن ــي، زن اه تخمــك اهدائ

در خصوص .شوهرش، چنانچه شوهر دار باشد
ارتـباط بـا زن پذيـرنده تخمك فقها و مراجع           

به نظر . عظـام نظـارات متفاوتي ابراز داشته اند    
.  صاحب رحم متفاوتي ابراز داشته اند        برخـي 

به نظر برخي صاحب رحم مادر شرعي كودك        
اســت و همــه آثــار مــادر و فــرزند بــر آن دو 

ــادر  . مترتــب اســت گــروه ديگــر هــم او را م
رضـاعي پنداشـته و آثار مادر رضاعي بر رابطه      

در خصوص شوهر   . كودك وزن مرتب نمودند   
هـم چـنانچه كـودك محصـول لقـاح تخمك           

ي با اسپرم خودش باشد مشكلي متصور       اهدايـ 
اما اگر اسپرم   . زيرا كودك فرزند اوست   . نيست

ــه لحــاظ نســبي هــيچ   از آن ديگــري باشــد ب
گر چه پاره اي از    . ارتباطي با طفل مزبور ندارد    

فقهــا و مــراجع احــتمال وجــود نوعــي رابطــه 
محرميـت را فـيما بيـن كـودك متولد چنانچه           

ر اساس  دخـتر باشـد با شوهر صاحب رحم، ب        
به اين  . تقويـت نمودنـد   » ربيـبه « نهادحقوقـي   

معنـي كه كودك متولد در حكم فرزند صاحب    
از نظر ارتباط با    . رحـم وربيـبه شوهرش است     

زن اهـداء كنـنده تخمـك هـم جمع كثيري از            
فقهـا و مراجع او را مادر واقعي دانسته و گروه   
ديگـر هـم او را فاقد هر نوع ارتباط حقوقي با           

نسـبت بـه شـوهر زن اهداء        . دكـودك دانسـتن   
كنـنده چـنانچه كودك محصول اسپرم او باشد         

در صورتي كه   . فرزندش محسوب خواهد شد   
اسـپرم از ان ديگـري باشد رابطه كودك مزبور          
بـا شوهر اهداء كننده مبهم است، ممكن است         
بـه نظـر آن گـروه از فقهـا كه كودك را فرزند             

با اهـداء كننده مي دانند نوعي رابطه محرميت         
او درصـورتي كـه دخـتر باشـد بر اساس نهاد            

 .توجيه نمود» ربيبه « حقوقي 

 پنجمين جنين
پژوهشكده بيولوژي و بيوتكنولوژي توليد مثل      
و نازايـــي در نظـــر دارد بمـــنظور انعكـــاس 
مشـكالت ناشي از درمان وتهيه دارو، تاثيرات        
سـوء ناشـي از نابـاروري يـا خاطـرات تلخ و             

زحماتي كه زوجها براي    شيرين ناباروري و يا     
حصـول بـاروري مـتحمل شـده انـد، هـر بار             
ماجـراي زوجي نابارور را كه براي دفتر مجله          
ارسـال مـي شـود، منتشـر نمايـند تاشايد تاثير          
روانـي مثبتي بر ديگر زوجها ويا نحوه برخورد   

 .پزشكان محترم داشته باشد
 
مــن و همســرم چهــار ســال اســت كــه  …

ال پس از   ازدواج كـرده ايـم درسـت يكسـ        
ازدواج تصـميم گرفتـيم كه بچه دار شويم         
در طـي سـال اول علـيرغم ايـنكه هيچ نوع       
جلوگـيري نداشتيم ولي موفق به بارداري       
ــا   نگــرديدم بنابرايــن بعــد از شــش مــاه ب
تالشــي جــدي و مصــمم بــه يــك پزشــك  
ــي مـــراجعه نمـــودم     ــص نازايـ متخصـ
آزمايشـات شوهرم خوب بود بنابراين به       

 ناباروري مربوط به    نظر مي رسيد مسئله   
پـس از انجام اين عكس رازي       . مـن باشـد   

هر دو لوله هاي رحمي     . مهـم بـر مـال شد      
مـن بسته بود و تا آن زمان هيچكس نمي          
دانسـت كـه اصـالً اسـپرمهاي شوهرم به          

 .تخمك من دسترسي ندارند
 

ــد  ــه » آي وي اف« در آن روز واژه جدي ب
بـا توضـيح پزشك متوجه      . گوشـم رسـيد   

ور از اين عبارت لقاح نطفه      شـدم كـه مـنظ     
ــم و در محــيط آزمايشــگاه   ــارج از رح خ

تصـور ايـنكه بچـه اي را در محيط        . اسـت 
ــپس درون   ــند و س ــگاهي بپروران آزمايش

بـرايم خيلي ثقيل بود و در  . رحـم بگذارنـد   
نهايـت بـا توضيحات فراوان متقاعد شدم        

داروهــاي . كــه تحــت درمــان قــرار بگــيرم
د و هر   تجويـز شـده همگـي تزريقـي بودن        

شـب شـوهرم موظـف بـه تـزريق داروها           
درد نابــاروري از يــك ســو و زجــر . بــود

تـزريق داروهـا از سـوي ديگـر مرا كالفه           
 .كرده بود

 
خالصـه روز تخمك گيري فرارسيد و من        
بـا شـكمي كه از تحريك دارويي تخمدانها         
بســيار ســنگين و حســاس شــده بــود بــه 

 تخمــك ازتخمدانهــا ۱۵. بيمارســتان رفــتم
پــس از لقــاح بــا اســپرم در . شــدكشــيده 

 جنيـن خوب نيز تشكيل و       ۱۴آزمايشـگاه   
 ۱۰ جنيـن منـتقل گرديد و        ۴از ايـن تعـداد      

تاي ديگر فريز شدند، در روز انتقال جنين        
خوشحال بودن، چون فكر مي كردم ديگر       
داروهــايم تمــام شــده اســت امــا پــس از  
توصـيه هـاي پزشك معالجم متوجه شدم        

روژسترون بايد   عدد آمپول پ   ۲كـه روزي    

همه چيز را اميدوارانه تحمل     . تـرزيق كـنم   
نمـودم اما پس از دو هفته جواب آزمايش         
بـارداريم منفي شد هنوز شانس باقي بود        

) مــنجمد( جنيــن فريــز شــده ۱۰چــرا كــه 
داشـتم سـه مـاه بعد مجدداً تصميم گرفتم       

 ۴دوبـاره اين عمل را تكرار كنم و اين بار           
ــد      ــه مــن منــتقل ش ــن ديگــر ب  كــه جني

ديگر سراز  . خوشـبختانه جواب مثبت شد    
پـا نميشـناختم و چون در اين مدت آنقدر          
ناراحتـي هـاي روحـي و روانـي به من و            
شـوهرم فشــار آورده بـود كــه عـزم يــك    
مسافرت تفريحي نموديم غافل از آنكه اين       
خوشـي ديـري نميپايد و جنين كوچك من         

 .سقط گرديد
 
 
 
 
 
 
 
 

ــار جهــت انــتقال ال  باقــي بــراي ســومين ب
جنينـيهايم درمان را شروع كردم ولي اين        

تمام دستورات  .  جنين منتقل گرديد   ۳دفعه  
پزشـك را اجـرا نمـودم امـا دو هفـته بعد             
جـواب آزمايش بارداري منفي شد از همه        
ــتوقف   ــان را م ــودم و درم چــيز خســته ب
ــه تــنها روحــيه خــوي   نمــودم چــرا كــه ن
نداشـتيم بلكـه هزينه هاي سنگين درماني         

 ماه گذشت و ۶. ز مـا گرفـته بود  رمـق را ا   
هـر روز در اين ترديد به سر مي بردم كه           

سه جنين هنوز در    . عاقبـت چه خواهد شد    
وضـعيت انجماد باقي مانده بود دلم براي        

احسـاس عجيبـي داشتم     . آنهـا ميسـوخت   
باالخـره عزم را جزم كردم كه يكبار ديگر         
انجـام دهم، باز هم جواب منفي بود و اين          

ك فرزند خوانده را با شوهرم      بار مسئله ي  
مطرح نمودم با استطاعت مالي اندك سبب       
شـد تـا از ايـن تصـميم منصرف شويم و            

 را از صفر شروع IVFدوبـاره تمام مراحل     
كـردم بـا ايـن توجـيه كه اگر موفق نشدم            
الاقـــل تمـــام ســـعي خـــود را نمـــوده ام 
خوشـبختانه نتـيجه تـزريق داروهـا خوب        

 تا از انها    ۱۵ جنيـن داشـتم كـه        ۲۲بـود و    
روز پراضـطراب انتقال    . قـابل انـتقال بـود     

جنيـن خانم دكتر با مهرباني تمام در كنار         
 :من نشست و گفت

ــا تحــت  « ــه مدته ــيماري هســتيد ك شــما ب
درمـان بـوده ايـد و واقعـاً سـعي و تالش             

به نظر برخي صاحب رحم مادر شرعي
كـودك اسـت و همه آثار مادر  و فرزند

 . بر آن دو مترتب است
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درست است كه تا   . شما قابل تحسين است   

بحـال نتـيجه نگرفـته ايـد امـا ايـن بار مي          
در . ل موفقيت آميز باشد   خواهم كه اين عم   

 جنين در اين ظرف داريم   ۵حال حاضر ما    
 تا بيشتر را انتقال نمي دهيم       ۴كـه معموالً    

از آنجـا كه من مايلم شما را اين بار موفق   
ــورد    ــم نظــرتان را در م ــنم مــي خواه ببي

 »!!انتقال جنين پنجم بدانم
 

لحظـه بسـيار پراضـطرابي بـود و من بي           
چ كس نمي   هـي . اختـيار اشـك مـي ريخـتم       

توانســـت مـــرا در انـــتقال جنيـــن پـــنجم 
راهنمايي كند اما در يك لحظه نظر خود را         
. اعالم نمودم جنين پنجم را هم منتقل كنيد       

دكتر در حاليكه در اتاق قدم مي زد باخود         
» نمي دانم چكاركنم؟  « زيـر لـب مـي گفت        

 جنين را منتقل كرد و دو     ۵ولي باالخره او    
مـن مثبت بود    هفـته بعـد نتـيجه بـارداري         

اوليـن سـونوگرافي را سه هفته بعد انجام         
 حاملگـي ديـده شـد كه تنها يكي از           ۲دادم  

آنها ضربان قلب داشت و همان يكي براي        
 ماه بعد صاحب دختري     ۹مـن كافـي بـود       

شـدم بـنام فاطمه وقوياً معتقدم كه فاطمه         
 .همان پنجمين جنين است

 

 :افقي
كه  يكـي از اخـتالالت عملكـرد تخمـدان           -۱

 مجلسي كه به    -۲منجر به نازائي نيز مي گردد       
 تهوع  -مناسـبت بزرگداشت كسي بر پا ميشود      

اشاره به  -۳واسـتفراغ سـه ماهـه اول بارداري         
مرتع -۴ مشـخص و آشـكار       – شـكننده    -دور

 شايسته و سزاوار – جوهر بدن   –وزمين هموار   
 امر  -۶فـرمان به هم ريخته      -خـرما فـروش   -۵

 جنس  -سمتي از پا   ق -پسـنديده نـزد خداونـد     
 تركيب اسپرم و    - مجـازات شـرعي    -۷مذكـر   

 -تخمـك كـه منجر به تشكيل جنين مي گردد         
-۸سياه و تاريك كه به معني نو هم آمده است         

 شهر  -۹نـار بـه ريخـته       –جمـع مكسـر نيـت       
-۱۰سالح كاشتني -بشـارت -خاسـتگاه اسـالم   

 –رمق و توان    -۱۱ نوعي شيريني    –حساسـيت   
كه از او -۱۲ه  نهي شد–نشـت بـه هـم ريخته        

  شهر قديمي نزديك تهران-وطن
 
 

 

 :عمودي
 فردي كه   -۲ رنج و الم     – مالقـات بـيمار      -۱۱

 -از لحـاظ علمـي به درجات باال رسيده باشد         
بعضـي هـا تابع آن      -۳قـريه اي نـزديك كـرج      

 ميوه -۴ جوي آب    – درخـت انگـور      -هسـتند 
 -۵ مسـابقات اتومبيل راني      –شـيرين درختـي     

 كننده نفت درجنوب    مهمتريـن جزيـره صـادر     
 شمع  – جمع عربي مرد     -۶ حق داشتن    –ايران  

 حس  –از حـروف ربـط فارسـي        -۷دم بـريده    
 –عالمت مفعول بيواسطه    -۸ خشكي –وارونـه   

 نام شمشير حضرت علي     -۹همنشين مونست   
نام -۱۱ كشـور عزيزمان     -۱۰ نمـك وارونـه      –

گياهـي داروئـي كـه حـاوي هورمـون زنانه از            
د و درگذشته براي    جملـه اسـتروژن مـي باشـ       

برطـرف كـردن اخـتالالت قاعدگـي بكار مي          
 . ماه مصنوعي–مساوي -۱۲رفته است
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 رژيم غذائي و فيبروم
نـتايج حاصـل از يـك مطالعه در حال اجرا و            
كنـترل شـده در ايتالـيا درخصوص ارتباط بين        

يـم غذائي و ميوم رحم، نشان داده است كه          رژ
مصـرف بـاالي گوشت قرمز در صورتي كه با          
مصرف كم سبزيجات و ميوه همراه باشد خطر        
بـروز مـيوم رحم را در خانمها افزايش ميدهد          
اين در حاليست كه مصرف باالي سبزيجات و        
. مـيوه رحم را در مقابل ميوم محافظت مي كند  

ــيالن در يــك بررســي   ــي پزشــكان م تحقيقات
 خانم كه فيبروم داشته     ۸۴۳مقايسـه اي را بين      

.  خـانم سـالم مـورد مطالعـه قرار دادند          ۵۵۷و  
آنهاگـزارش كـردند، در خانمهائـي كـه فيبروم          
داشـته اند، مصرف گوشت گاو وساير گوشت        
هاي قرمز و ژامبون خيلي باال بوده، در حاليكه         
از مـيوه و سـبزيجات و ماهـي كمتري استفاده          

د بر اساس اين مطالعات اين احتمال       مـي كردن  
خطـر براي گوشت قرمز ، ژامبون، سبزي هاي         

ــوده ۷/۱،۳/۱،۵/۰،۷/۰تــازه و مــيوه بترتيــب   ب
همچنين الزم به ذكر است اين محققين     . اسـت 

در مطالعـات ديگر خود ارتباط مشابهي را بين         
رژيـم غذايـي و خطـر ابـتالي سرطان سينه و            

. هده كرده اند  آندومتر را در همان جمعيت مشا     
بنابراين به نظر مي رسد نوع رژيم غذايي نقش     
مشـتركي در سـرطان سـينه و اندومـتر و ميوم            

از آنجائي كه ميوم رحم وابسته به       . رحـم دارد  
هورمونهـا اسـت به نظر مي رسد سبزيجات با          
كـاهش سطح استروژن در خانم ها ميتواند در         

 .كاهش خطر بروز ميوم موثر باشد
  كاهش گرگرفتگياثرات سويا در

در گزارشـي كـه در دهميـن كـنفرانس ساالنه           
انجمـن يائسگي امريكاي شمالي اعالم گرديد       

دكـتر ديويد در يك بررسي كنترل شده متوجه             
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۸ صفحه                                                                                 ۱۳۷۸آذرماه _ ۵پيام باروري و ناباروري ـ سال اول شماره 
گـرديد كـه قرصـهاي سـاخته شـده از عصاره            
سـويا مي تواند اثرات مفيدي در كاهش شدت      
و فعاليـت گرگرفتگـي ناشي از يائسگي داشته         

 مركز مختلف با متوسط     ۱۶زن از    ۱۷۷. باشـد 
 ســال در ايــن بررســي شــركت داده ۵۵ســني 
 بـار يـا بيشتر در روز        ۵همگـي زنـان     . شـدند 

سـپس به اين    . دچـار گرگرفتگـي مـي شـدند       
 قرص حاوي سويا داده شد و       ۲بيماران روزي   

در مقـابل بـه گـروه دوم قرص هاي مشابه بي            
 عدد براي مدت سه ماه تجويز گرديد        ۲روزي  

جه به اينكه قرصهاي سويا تمايل شديدي       با تو 
در اتصـال بـه گـيرنده هاي استروژن دارند در           
ــر    ــي موث ــت گرگرفتگ ــدت وفعالي ــاهش ش ك
خواهـند بود واثرات سوئي از آن تا بحال ديده      

 .نشده است
 هفــته اول بــه مــيزان ۱۲در هــر دو گــروه در 

زيـادي گرگرفتگـي كـاهش پـيدا كـرد كه اين            
رواني بر روي اين    مسـاله نشـان دهـنده تاثـير         

ولي دفعات تعريق شبانه در گروه      . مساله است 
۳۰و در گروه ديگر     % ۶۰تحت درمان با سويا     

ايـن در حالي است كه      . كـاهش پـيدا نمـود     % 
آزمايشــات جالبــي مــثل ســونوگرافي واژيــنال 
تغيـيري را در نظـر اندومـتر داخل رحم ايجاد           

 .نكرده بود

 در پاســخ بــه نوشــتار چگونــه جهــت درمــان
موضوع سرمقاله بولتن   (نابـاروري اقـدام كنيم      

 پيام باروري و ناباروري، نامه ذيل از        ۲شـماره   
جـناب آقاي دكتر جالل مجيبيان واصل گرديد        

 :كه عيناً درج مي گردد
توفـيق انتشـار پـيام باروري و ناباروري را به شما            

بـا اين اقدام قدم بزرگي در آگاه        . تـبريك مـيگويم   
رور برداشـته ايد كه نتيجه آن       نمـودن بـيماران نابـا     

جلوگيري از ضايع شدن پول، وقت و اميد آنان در          
. اثـر بـي اطالعـي و نتايج بدحاصله ازآن مي باشد           

ايـن وظـيفه مراكـز باروري و ناباروري را شما به            
جـاي مـا انجـام داده ا يـد كه از اين بابت از شما                

 .ممنونيم
د  پـيام نابـاروري آمـاري درباره تعدا        ۲در شـماره    

 ايرانـي نوشته شده كه من را واداشت         IVFنـوزادان   
من و .   در ايـران را مرور كنم IVFتاگذشـته كوتـاه     

همكـاران ايـن افـتخار را داريم كه موسس دومين           
ــز  ــوزاد  IVFمركـ ــن نـ ــوده و دوميـ ــران بـ  در ايـ

 ۸آزمايشـگاهي نـيز از مركز ما مي باشد كه اكنون            
اين در  . سـاله بـوده و در اصـفهان زندگي مي كند          

 IVFمقالـه نويسنده محترم تعداد نوزادان حاصل از         
ذكر )  درصد آمار جهان ۶/۰( نفر   ۱۸۰۰در ايران را    
 .كرده است

 سال ۱ شماره ۱۱مراجعه به آمار مندرج در صفحه   
 ۱۸اول مجلـه نبض و سپس مقايسه با آمار صفحه      

 همـان مجلـه و نيز بررسي آمار         ۳ سـال    ۴شـماره   
ره باروري وناباروري در    ارائه شده در هفتمين كنگ    

يـزد كه به مناسبت تولد پانصدمين نوزاد حاصل از   
IVF           درمركـز بـاروري و نابـاروري دانشـگاه علوم 

 بر  ۶/۱۲/۷۵پزشـكي شهيد صدوقي يزد در تاريخ        
پـا شـده بـود و ايـن موضوع طي اعالميه ها و بر               
روي پارچـه در مـيدان وروديـه شهر و نقاط ديگر     

 قرار گرفته بود تا تاريخ      نيز در معرض ديد همگان    
  نوزاد متولد شده ۵۰۰ در اين مركز ۶/۱۲/۷۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بـا يك محاسبه ساده مالحظه مي شود        . بودنـد 
كـه ايـن مركـز در زمان اعالم اين رقم قاعدتاً            

 نوزاد  ۱۱۷چشـم بـراه بدنـيا آمـدن دست كم           
ديگـر بـوده اسـت و هـر گـاه قـبول كنـيم كه           

ــي   ــز تحقيقات ــك مرك ــت ي ــي طبيع  و آموزش
بـا اين محاسبه تنها در مركز   . پيشـرفت اسـت     

نابـاروري يـزد تـا كنون بايستي تعداد نوزادان          
 خيلـي بـيش از تعدادي       ARTحاصـل شـده از      

. باشـد كـه شـما براي همه ايران ذكر كرده ايد           
سـوال آن اسـت كـه آيـا فعاليـت بقـيه مراكز              
موجـود بدون نتيجه بوده است و پول و وقت          

ن به آن مركز به هدر رفته است        مراجعه كنندگا 
و يـا در رونـد رشد و فعاليت مركز باروري و            
نابـاروري يـزد پس از ارائه آمار درخشان ذكر          
شـده در بـاال، بـه داليلي كندي و فترت ايجاد            
شـده استأ شق سوم مي تواند ميتواند آن باشد           
كـه بسـياري از آمارهـا مـورد قـبول جنابعالي            

د ذهن حقير و    امـيدوارم بـا پاسخ خو     . نيسـت 
 .خوانندگان ديگر را روشن فرمائيد

ــاروري الزم   ــاروري ناب ــيام ب ــن پ بولت
مــيداند كــه ايــن توضــيح را بــه اطــالع 
خوانـندگان محـترم برسـاند كه اگر چه         

طبيعت فعاليت يك مركز درمان باروري      
و نابـــاروري آموزشـــي و تحقيقاتـــي 
پيشـرفت اسـت ولي متاسفانه پيشرفت       

ه مراكــز بجهــت را در برخــي از ايــنگون
مشـكالت اجرايـي وبـرنامه ريزي شاهد      

از طــرف ديگــر ايــن تعــداد . نــبوده ايــم
تخمينـي اسـت كـه با بررسيهاي  اوليه          

انتظار . صـورت گرفته بدست آمده است   
داشـتيم كـه جـناب آقاي دكتر مجيبيان         
ضـمن ذكـر آمـار موفقـت خـود در طـي       
فعاليـت دهه ساله فعاليت مركز خود، ما        

 بررسي انجام شده  را در صـحت وسـقم     
يـاري مـي نمودند اگر چه برخي نيز به          
 .شق سوم نظرات جنابعالي تاكيد دارند

 
 بولتن پيام باروري و ناباروري

 .مشترك مي پذيرد
ــبلغ   ــند م ــي توان ــندان م ــال ۱۵۰۰۰عالقم  ري

به حساب جاري   ) معادل هزار و پانصد تومان    (
 بـانك تجـارت شعبه ارديبهشت       ۱۳۵۸۵۱۱۴۰

 ۱۲(ده بابت اشتراك يكسال     در وجـه پژوهشك   
كپي (واريـز نموده، اصل فيش بانكي       ) شـماره 

و فرم تكميل شده    ) فيش رانزد خود نگهداريد   
 .اشتراك را به آدرس زير ارسال فرمائيد

ــران : آدرس پژوهشــكده  ــراه شــهيد –ته  بزرگ
 انتهاي  – اويـن دانشگاه شهيد بهشتي       –چمـران   

تلفن، ۱۹۸۳۵-۱۷۷تهران  :  صندوق پستي  –بلوار  
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عالقمـندان مي توانند نقطه نظرات
 :خود را به نشاني زير ارسال نمايند
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