
 

 بنام آنكه جان را فكرت آموخت 

 سخني با خوانندگان 

  قابل توجه همكاران محترم
 

امه با توجه به اخذ امتياز انتشار فصلن      
علمـي پژوهشـي باروري وناباروري      

 خواهشمنداست BIBتوسط پژوهشكده 
درصـورت تمـايل مقاالت تحقيقاتي      
خـود را در زميـنه هـاي علوم پايه و           
بالينـي توليدمثل و نازايي براي انتشار       

ــلنامه  ــاروري"در فص ــاروري وناب " ب
بزودي جهت فراخوان   . آمـاده فرمائيد  

 .مقاله اقدام خواهد شد

  باروري وناباروري ژورنال كالب

مايكوپالسما و  "عنوان    با   اول مرداد   هفته   كالب  ژورنال  
آقاي دكتر محمد نياكان متخصص     توسـط   " نابـاروري 

ميكروبـيولوژي و عضـو هيئـت علمـي جهـاد علوم            
پزشـكي شـهيد بهشـتي و دانشـگاه شـاهد در محل             

مطالــب   خالصــه  برگزارگــرديد كـه  BIBپژوهشـكده  
 :استايشان به شرح ذيل 

مايكوپالسـما يكـي از عوامـل عفوني است كه موجب          
صـدمه به لوله ها ، مجاري دستگاه تناسلي زنان ، مردان            

مايكوپالســماهومينيس . و ايجــاد نابــاروري مــيگردد  
(M.hominis) واوراپالســمااوراليتيكوم urealyticum.U 

ازگونـه هـاي مهـم ايـن خـانواده مي باشند كه با ميزان            
رصد موجب بيماري هاي مقاربتي      د ۳۷شـيوع بـيش از      

 ، سالپنژيت، tubo-ovarian بخصـوص واژينيت ، آبسه  
 . اورتريت هاي غيرگنوكوكي و پروستاتيت مي شوند

ايـن ارگانيسـم كوچك كه جزء باكتريها بوده و داراي            
 ميباشد، (Triple - Layer)ديـوارة ليپوپروتئينـي سه اليه   

لونيزه و موجب   در دستگاه تنفس و اوروژنيتال ك     " عمدتا
گونه هاي مهمي كه از     . عفونـت هـاي مخفـي مـيگردد       

  ، M.hominis : ناحـيه ژنيـتال جـدا مـي شوند شامل     
M.fermentans ، M,genitalium ،  U.urealyticum 

ــي در  . هســتند ــن مايكوپالســماها موجــب تغييرات  اي
Semen            ، كـاهش قـدرت مهاجـرت و تحرك اسپرم ، 

غيرطبيعـي و تغييرات    كـاهش تعـداد، افـزايش اشـكال         
ــن     ــال اي ــا اتص ــوند، ب ــپرم ميش ــي روي دم اس گرانول

  كـاهش كيفيت  Spermatozoaميكروارگانيسـمها بـه   
Semen  ــيه ــامل اول ــاروري واخــتالل در تك ــدم ب  و ع

 .زيگوت بوجود مي آيد
مايكوپالسـماها بـا اثـر در لوـله رحـم موجـب آماس              
 .سـلولي درمـژكهاي آندوتليوم لوله هاي فالوپ ميشوند        

ــه گزينــي   ــانع الن ــيداز م ــيد نورامين ــا تول ايــن اجــرام ب
 و (blastocystotoxic) بالستوسيست وباعث مسمويت 

 . در نهايت موجب عقيمي و سقطهاي  عادتي ميگردند
U.urealiticum  ــايع ــيزيولوژيك م ــيات ف  در خصوص

واژن ، موكـوس سرويكس و نفوذ پذيري اسپرم دخالت   
ن ميكروارگانيسم ها   ساير بيماري هايي كه اي    . مـي كـند   

 ,PID, arthritis amnionitis :ايجاد مي كنند عبارتند از
nongonococca lurethritis, prinatal disorders 

Pyelonephritis, Premature birth,و sepsisبعد از  
 
 

 
 . گزارش شده است(Infertility) زايمان و ناباروري 

 نمونـه بـرداري ، كشت روي         بـه طـرق    :شـخيص  ت
محيطهاي  اختصاصي و تشخيص ميكروبيولوژي ميتوان       

 .ميكروب را شناسايي نمود
 :  بر اساس استفاده از آنتي بيوتيك هايي مانند:درمان 

Tetracycline  ،  Erythromycin،  Cephalosporin ، 
Rifampicin سـاير راههـا شامل  . ميباشـد Intermitent. 

cours.therapy   توصـيه هاي بهداشتي برا ي خانم و         و
 .آقا مي باشد

 Infertility "عنوان   با هفته سوم مرداد   كالب  ژورنال 
in men with spinal cord injury (S.C.I)"  توسـط 

آقاي دكترسيداميرمحسن ضيايي متخصص اورولوژي     
و ناباروري مردان و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد         

اباروري كوثر در محل    بهشتي و تيم تخصصي مركز ن     
مطالب   خالصـه   برگزارگـرديد كـه   BIB پژوهشـكده  

 :ايشان به شرح ذيل است

 ضايعات تروماتيك نخاع يكي از مهمترين عوامل ايجاد
كننده معلوليت ميباشد و با توسعه صنعتي جوامع شيوع         
آن نيز بخصوص در سنين جوان و متوسط افزايش يافته          

 حوادث فوق يك جنگ     دركشور ما نيز عالوه بر    . اسـت 
هفـت ساله، تعداد قابل توجهي از اين نوع بيماران براي    
مـا بـه بـار آورده اسـت كه سرنوشت آنها براي مردم و               

بـا بهـبود كيفيت مراقبتهاي      . نظـام اهميـت زيـادي دارد      
پزشكي وكاهش ميزان مرگ و مير در اين بيماران بعلت          

ها عواملـي نظـير سپتي سمي مسئله كيفيت زندگي در آن          
 . اهميت ويژه اي يافته است 

  و Potency دو شـاخص مهـم  در كيفيـت زندگـي     

Fertility            اسـت كـه در سـالهاي اخـير پيشرفتهاي قابل 
دو علت  .توجهـي در ايفـاد و بهبود آن ايجاد شده است          

 poor)  كيفيت بد اسپرم S.C.I مهم ناباروري در مردان 

semen Quality)   اليل د. و اخـتالالت انـزال مـي باشد
مختلفـي براي كيفيت بد اسپرم در اين افراد عنوان شده           
ــتهاي ادراري و لكواســپرمي،  كــه مهمتريــن آنهــا  عفون
اخـتالالت هيستولوژيك بيضه، هيپرترمي بيضه ، تماس        
اسـپرم بـا ادرار، تغييرات احتمالي در محور هورموني ،           
آنتـي بـادي ضـد اسـپرم و مصـرف داروهاي خاص و              

 .مداوم ميباشد
نين بعلت صدمه سيستم عصبي اتونوم فقط تعداد         همچ

% ۹۵طبيعي دارند و حدود " كمـي از آنهـا انـزال تقريـبا     
بسـته به سطح ضايعه و كامل يا        . آزواسـپرم مـي باشـند     

ــزال و     ــوي انـ ــاع الگـ ــدمه نخـ ــودن صـ ــامل بـ ناكـ
با .  در ايـن بـيماران مـتفاوت است        Erection همچنيـن 

ي بهبود  امـيدهاي زيادي برا    ARTتوسـعه روش هـاي        
روش هايي كه  . بـاروري در اين افراد بوجود آمده است       

 ، بكار   S.C.Iامـروزه براي بدست آوردن مني در افراد           
 Electroejacolation، Penile vibratoryميرود، شامل 

Stimulation         ،و در مـواردي آسپيراسيون وازواپيديديم  
 .  مي باشدTESE " بيضه و يا نهايتا

 كيفيت اسپرم بدست آمده مناسب      بـراي بيمارانـي كـه     
 و Self intravaginal insemination باشد مي توان از 

 Processing  و بــراي بيمارانــي كــه بعــد ازI.U.I يــا 
 .  استفاده كردICSI  يا IVF ،اسپرم خوبي ندارند از 

 درحال ART  درهـرحال بـا استفاده از روشهاي جديد      
بچه دار شدن   حاضـر بسـياري از ايـن بـيماران قادر به            

هسـتند كه اين امر مي تواند در استحكام خانواده و اميد    
 .به زندگي بسيارموثر باشد

 در اين شماره مي  خوانيم
 سخني با خوانندگان

 ژورنال كالب باروري و ناباروري
 ARTدرامدي بر مسائل فقهي وحقوقي 

 اخبار علمي
 معرفي ژورنال 

 تقويم كنفرانس  ها

 



 

 برگزاري گردهمايي ويژه
  ESHRE 99تازه هاي 

 ۲۱/۵/۷۸ويـژه پنجشنبه  ) ژورنـال كـالب  (گردهمايـي   
 ۱۲ تا   ۹ از ساعت     "ESHREتازه هاي   "تحـت عـنوان     

دهمايي در محـل پژوهشـكده برگـزار گرديد در اين گر         
خـانم دكـتر سـاغر صالحپور متخصص زنان و فوق           

ــي و  ــي  IVFتخصــص نازاي ــوراي علم  ، عضــو ش
پژوهشـكده و اسـتاديار دانشگاه علوم پزشكي شهيد         
بهشـتي و آقاي دكتر مجتبي رضازاده جنين شناس و          

، گزارشي از آخرين    عضو تيم تخصصي مؤسسه رويان    
 ESHRE 99يافـته ها و مطالب ارائه شده در كنفرانس  

را )  روز در فرانسه برگزار شد     ۵كـه اخـيراً بـه مـدت         (
از جمله مطالب مهم مطرح شده به عناوين   . ارائه نمودند 

 ،  HIV و عفونت    ARTتكنيكهاي  : زيرميتوان اشاره نمود  
ذخـيره تخمدانـي در درمان نازايي و نقش اندازه گيري           

FSH   پايـه مهـم و پروگنوز  ART اندومتريوز و ،IVF ، 
فـته ها در جراحي لوله رحم و الپاراسكوپي،         آخريـن يا  

oocyto Maturatron   الپاراسـكوپي در آبسه لوله اي ، 
 تخمدانـي، آخريـن روشهاي تجويز گونادوتروپين در         -

ART   ، ICSI         و تحـريك تخمـك گذاري در PCOو  ...
در اين جلسه كه با استقبال خوب همكاران برگزار شد،          

ر موارد مطرح شده    سؤاالت و نظرات همكاران محترم د     
 .مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

  درآمدي بر مسائل فقهي حقوقي
ِِART 

 دكتر ميرقاسم جعفرزاده

 ART  حقوقي -درآمدي بر مسائل فقهي 
  وضعيت شرعي بكارگيري تكنيك ها  -۳

 GIFT وIVF 
ــيري    ــي بكارگ ــاي پيشــين وضــعيت فقه ــماره ه درش

هان مخــالف و  از ديدگــاه فقــيGIFT و IUI تكنــيكهاي 
همچنين به مناسبت   . موافـق مـورد بررسـي قرار گرفت       

 بـه اختصار  ICSI وضـعيت شـرعي اسـتعمال تكنـيك     
ايـنك شايسـته است درادامه بررسي جنبه        .بررسـي شـد   
ــاي فقهــي  ــن  -ه ــيكهاي نوي ــيري تكن ــي بكارگ  حقوق

بـاروري، وضـعيت شـرعي سـاير تكنيكهاي معمول در           
 عني تكنيك هاي عرصه درمانهاي عقيمي و ناباروري ي

ZIFT   و IVF   ابتداء تكنيك نخست مورد    .   بررسي گردد
 بررسي IVFتحقيق قرار خواهد گرفت و سپس تكنيك         

 .خواهد شد
 Zigote Intra يـا  ZIFT  توصـيف تكنـيك   - ۱/۳

Fallopian Tube Transfer   
متفاوت و جديدي   " تكنيك مزبور يك نوع روش نسبتا     

 تخمـك هـا بـه    در ايـن روش .  اسـت GIFT از روش 
مقـدار مناسـب از طريق الپارسكوپي از تخمدان و يا از           

آنگاه . طـريق سـونوگرافي از راه واژن بدسـت مـي آيد           
تخمكهاي مزبور با مقداري اسپرم به روش آزمايشگاهي        

تخمكهـاي بـارور شده به مقدار كافي        . بـارور ميشـوند   

توسط سوزنهاي هدايت شونده به لوله هاي رحم انتقال         
 شـوند تـا در آنجـا مـراحل رشد خود را طي              داده مـي  
تخمك باورر شده اي كه به كمك تكنيك مزبور         . نمايند

 ناميده Zigote بـه لوله رحم انتقال داده ميشود زايگوت  
 .ميشود

  Zigote  وضعيت شرعي انتقال - ۲/۳
 GIFT  و IUI به لحاظ فقهي تكنيكهاي : طـرح بحـث   

 مشترك آن دو در     وجه. ازجهاتي با يكديگر تشابه دارند    
ايـن اسـت كه در هر دو تكنيك عنصر ژنتيكي متعلق به      
غـير بـدون هـيچ تغيير و تحولي به رحم زن انتقال داده          

  اسـپرم و در تكنيك  IUI ميشـود، الـنهايه در تكنـيك    

GIFT    اما در .  تخمـك و اسپرم لقاح نيافته منتقل ميگردد
آنچـه بـه كمـك اين    .  ايـنگونه نيسـت   ZIFT تكنـيك  

ـ  يك بـه رحـم انـتقال داده ميشـود اسپرم و تخمك             تكن
زايگـوت انتقالـي در واقـع تخمـك لقاح يافته           . نيسـت 
يك موجود سلولي است كه ديگر به لحاظ علمي         . است

وضعيت . نـه نـام اسپرم بر آن صادق است و نه تخمك      
مـزبور ايـن پرسش را برمي انگيزد كه آيا ادله و مدارك           

 مورد GIFT  و IUI ي پيشـيني كـه در رابطه با تكنيكها  
بحـث قـرار گرفت نسبت به تكنيك مزبور قابل انطباق           
اسـت يـا خير؟ قبل از ورود در بحث اصلي الزم است             
فـروض بحـث انگيز از فرضهايي كه كمتر محل مناقشه           

در اين خصوص، چنانچه زايگوت     . است، تفكيك گردد  
موضـوع بحـث محصول لقاح اسپرم و تخمك متعلق به      

اضي درمان باشد، بحث چنداني مطرح      زن و شـوهر متق    
نيسـت ، زيـرا دليلي براي تحريم تزريق و انتقال اجزاء            
ژنتيكـي متعلق به زن و شوهر قانوني به خود زن به نظر       

همـان دليلـي كـه تـزريق اسپرم شوهر و           . نمـي رسـد     
تخمـك زن بـه خـودش را تجويز مي كند مجوز انتقال            

زن و  زايگـوت حاصـل از اسـپرم و تخمـك مـتعلق به              
در صورت ترديد در    . شـوهر متقاضـي درمـان مي باشد       

عليهذا به  . وحـدت موضـوع الاقـل مـالك واحد دارند         
حكـم وحدت مالك انتقال زايگوت حاصل از اسپرم  و      
. تخمك متعلق به زن و مرد متقاضي درمان بالمانع است        

فـروض بحـث انگـيز آنجايـي است كه موجود سلولي            
ك متعلق به زن و شوهر      مزبور نتيجه لقاح اسپرم و تخم     

فرض مزبور ممكن است به يكي      . متقاضي درمان نباشد  
زايگــوت محصــول تخمــك ) ۱: (از صــور زيــر باشــد 

اهدايي همسر دوم مرد متقاضي و اسپرم خودش باشد ،          
محصول اسپرم مردي بيگانه و تخمك خود صاحب       ) ۲(

محصول اسپرم وتخمك زن و مردي      ) ۳(رحـم باشد و     
ه بـا يكديگـر رابطه زوجيت قانوني   ديگـر باشـد ، خـوا      

همانند تكنيك هاي سابق،    . داشـته باشـند و يـا فاقد آن        
داليـل ممنوعيـت احتمالي فروض مزبور طرح و         " بـدوا 

 .سپس ديدگاه موافقان مورد بررسي قرار ميگيرد
   داليل ممنوعيت- ۱/۲/۳

در نوشـته هـاي پيشـين نحـوه انطباق داليل و مدارك             
 اسپرم مرد بيگانه و تخمك اهدايي       قابل استناد بر تزريق   

آيا ادله  : ايـنك اين پرسش مطرح ميگردد     . بررسـي شـد   
مـزبور شـامل انتقال تخمك لقاح شده مي شود يا خير؟        
آنچـه مسـلم اسـت اين است كه موضوع احكام در اين        

دانش پزشكي  " اساسا. ادـله نـه اسپرم است و نه تخمك        
كي آشنايي  زمان صدور ادله مزبور با اين موجودات ژنتي       

آنچـه در ايـن ادله به عنوان موضوع         . چندانـي نداشـت   

، " حفظ فروج   "احكـام قـرار گرفـته اند، عناويني چون          
بديـن ترتيـب ، اساسي ترين       . اسـت   " مـاء   "و  " نطفـه "

 كه Embryo آيا زايگوت و يا حتي : پرسـش اين است 
 مورد IVF در فصـل بعـدي بـه هنگام بحث از تكنيك    

گرفت، مشمول احكام مندرج در     بررسـي قـرار خواهد      
ايـن ادـله ميباشـد يا خير؟ به منظور يافتن پاسخ روشن             
شايسـته است دوباره ادله پيشين را با نگاهي ديگر مورد       

 .بازنگري قرار دهيم
  عمومات قرآني - ۱/۲/۳

آيـات كـريمه اي كـه در نوشـته هاي پيشين به كرات              
 مـورد اشـاره قـرار گرفـت، عـنوان خاصـي را به منزله              

مطرح نمي كند تا زمينه " حفظ فروج "موضـوع وجـوب     
آيـا موضـوع مـزبور مشمول عنوان        : سـاز ايـن پرسـش     

توضيح " سابقا. مـندرج در آيات مي شود يا خير؟ گردد        
 سوره  ۷- ۵داده شـد كـه آيـات مـورد ادعا نظير آيات             

 معارج  ۳۱- ۲۹ احزاب و    ۳۶- ۳۵ نـور    ۳۱- ۳۰مؤمـن   
" حفظ فروج " به   بـه مـردان و زنـان مومـن تـنها توصيه           

ميـنمايد بـدون ايـنكه بـه نحوة حفظ و آن چيزهايي كه      
اين نحوه بيان   . بـايد از آن حفـظ شـود اشاره اي بنمايد          

عـده اي را بـر آن داشـت تاچنيـن تصور كنند كه آيات         
مـزبور از يك عموميت فراگير برخوردار بوده و بايد از           

 اگر. هـر آنچـه را كه مربوط به فروج است احتراز نمود        
بايد " چنيـن قرائتـي از آيـات مزبور پذيرفته شود طبيعتا        

انـتقال زايگـوت مـتعلق به غير ممنوع اعالم شود، زيرا            
مخـالف لزوم حفظ فروج از غير آن اموري است كه به             

به . موجـب ذيـل برخـي از اين آيات استثناء شده است          
عـبارت ديگر اطالق و عموم آيات مزبور حاكي از لزوم    

حبان فروج از هر آنچه كه متعلق به      حفـظ و مراقبت صا    
غير است بوده و تنها مصاديق مندرج در ذيل پاره اي از            

" مضافا. آن آيات مشمول حكم وجوبي مزبور نمي شود       
برايـن چـنانچه پذيرفـته شود كه به موجب آيات مزبور      
تـزريق اسپرم متعلق به بيگانه و يا تخمك متعلق به زني        

الصول بايد زايگوت ديگـر بـه رحم زن نارواست علي ا     
حاصـل از اجـزاء ژنتيكـي مـتعلق به ديگران هم ممنوع          
شود ، زيرا همان مالكي كه در اجزاء ژنتيكي لقاح نشده           
موجـب تحـريم تـزريق اسـت در رابطه با تخمك لقاح      

بدين معني،   . شـده مـتعلق بـه بـيگانه قـابل درك است           
همانطوريكـه تـزريق اسـپرم مـتعلق بـه مرد بيگانه و يا              

 زنـي بـيگانه بـه زحـم زني خالف لزوم حفظ             تخمـك 
فـروج از بيگانه است ، انتقال زايگوت حاصل از اسپرم           

يـا تخمـك بيگانه خالف لزوم حفظ فروج از غير است           
ومجـرد لقـاح تخمك با اسپرم تغيير خاصي در موضوع           

 .حكم مزبور ايجاد نمي كند
  اطالقات روايي - ۲/۱/۲/۳

وعيت استعمال  رواياتـي كـه ممكـن اسـت مبـناي ممن          
تكنـيكهاي جديد باروري در پاره اي فروض قرار گيرد          
در شـماره هـاي پيشين مورد اشاره قرار گرفت ، عليهذا    

به هنگام  . نـيازي به ذكر مجدد آنها در اين بخش نيست         
بحـث از شـمول روايات مزبور مالحظه شد كه پاره اي       
از فقيهان روايات مزبور را مبناي حرمت تزريق اسپرم و          

. خمـك مـتعلق بـه مـرد و زن بيگانه قلمداد مي نمايند      ت
آيا روايات مزبور شامل    : ايـنك اين پرسش مطرح است     

زايگوت حاصل از اسپرم و تخمك زن و مرد بيگانه مي           
شـود يـا خير؟ بررسي روايات مزبور نشان مي دهد كه            



 

" اقـرار نطفـه در رحم بيگانه        " در پـاره اي از روايـات        
ت و در پاره اي ديگر از روايات ممـنوع  اعالم  شده اس     

در . ممـنوع شد " افـراغ مـاء در رحـم بـه نحـو حـرام       " 
تضـييع نطفه و وضع آن در غير        "روايـات ديگـري هـم       

اين " بنابرايـن الزم است بدوا    . تحـريم شـد   " موضـعش 
مندرج در " ماء"يا " نطفه"پرسـش پاسخ داده شود كه آيا        

 لحاظ  ايـن روايات شامل زايگوت مي شود يا خير ؟ به          
در " تكنـيكهاي تفسـير مـتون شـرعي ممكن است بدوا          

نخست آنكه  . شـمول ايـن عناوين ازجهاتي ترديد شود       
آمده است ) ع(در روايـت علـي بن سالم از امام صادق          

اقـدام يك مرد به اقرار نطقه متعلق به خود در رحم زن             
نظير همين بيان در روايت اسحاق بن  . بيگانه حرام است  

به موجب . وارد شـده اسـت  ) ع(دق عمـار از امـام صـا      
روايـات مـزبور هـيچ مـردي حـق ندارد نطفه متعلق به       

نطفه در اينجا   . خودش را به رحم زني بيگانه جاي دهد       
" مخصوصا. تـنها اجزاء ژنتيكي مرد است نه زن    " مسـلما 

كـه در روايـت اولي بنابر نسخه اي ، واژه نطفه به خود             
" اساس ، مسلما  براين  . اضافه شده است  " نطفـته   " مـرد   

روايات مزبور شامل موضوع بحث نمي شود، زيرا آنچه         
در فـروض مـورد بحث موضوع انتقال است اسپرم تنها           

تخمك " نيسـت ، بلكـه تخمـك لقاح شده است و يقينا          
براين كه در پاره اي     " مضافا. لقاح شده غيرازاسپرم است   

از فـروض اسـپرم از آن شوهر است و در واقع تخمك             
 با اسپرم شوهر تركيب شده وپس از لقاح و          زنـي بيگانه  

در نوشته هاي آتي ادامه     .بـاروري انـتقال داده مـي شود       
 .بحث بر اساس روايات دنبال خواهد شد

 اخبار علمي

اثردرمان آزواسپرمياي انسدادي برشيوع 
 سيستيك فيبروزيس  

براسـاس تحقيقات پژوهشگران كانادايي احتمال وجود       
ــنده ق ابليــت هدايــت غشــايي در جهــش ژن تنظــيم كن

 در مردان نابارور آزواسپرم C.F) (سيسـتيك فيـبروزيس  
 و همكارانش از بيمارستان K.A.Jarvi دكتر . باال ميباشد

 Mount Sinai  در تورنـتو چگونگي رخداد جهش هاي 
 بـيمار با مشكل آزواسپرمي انسدادي       ۱۹۸ را در    CFژن  

نترل  مرد گروه ك   ۴۹ نفـر بـدون مشكل انسداد و         ۱۴۹،  
 فرد دچار فقدان دو طرفه مادرزادي       ۶۴. بررسي نمودند 

 نفر فقدان يكطرفه مادرزادي وازودفران      ۱۰وازودفران ،   
 نفر از آنها بطور     ۵۶ مرد دچار انسداد اپيديديم كه       ۷۵و  

ايـن گـروه بـه منظور تعيين        . ايديوپاتـيك مبـتال بودنـد     
 DNA  از آزمايشـات روتيـن و تجـزيه    C.Fموتاسـيون  
 CF   جهش DNA ، ۷۲ در روش تجزيه . فتندكمك گر
 نفـر كـه دچـار فقدان دو طرفه وازودفران    ۶۴ در مـيان  

بودنـد، تشـخيص داده شـد درحاليكه آزمايشات روتين          
 .  را مشخص كردCF  جهش در۳۹فقط 

درمـيان عده اي كه داراي وازودفران يكطرفه هستند و          
گروهـي كـه انسـداد ايديوپاتـيك اپيديديم دارند روش           

 بيشتري را نسبت به CF  تعـداد جهـش   DNA تجـزيه  
 . آزمايشات روتين مشخص نمود

 و همكـارانش ايـنگونه اظهـار ميكنند كه    Jarvi دكـتر  
انجـام آزمايشات روتين در تعيين جهش هاي ژن تنظيم          

كننده قابليت هدايت در غشاء ممكن است موجب عدم         
 . تشخيص تغييرات ژني خفيف يا نادرگردد

 معـتقد اسـت مرداني كه به منظور درمان   Jarvi دكـتر  
نابـاروري مـراجعه نمـوده و سـابقه عفونت هاي ريوي          
راجعـه ، پانكراتيـت، پوليـپ بيني وسينوزيت راجعه را            

 داشته CF مـي دهند ممكن است موتاسيون خفيف ژن  
بـه اعـتقاد وي الزم اسـت از روشهاي پيشرفته            . باشـند 

 در ايـن  DNA تشخيصـي موتاسـيون از جملـه تجـزيه     
گـروه از بـيماران بـه منظور تعيين احتمال انتقال ژنهاي            

 . كمك گرفتCF موتاسيون يافته 

 درمان ICSI مردان ناباروري كه با روش 
شده اند ممكن است ناباروري را به پسران 

 .خود منتقل كنند
از David.C محققـان آمريكايـي بــه سرپرسـتي دكـتر     

دان ناباروري كه   دانشـگاه كمـبريج ثابت كرده اند كه مر        
 Yكروموزوم AZFc دچـار حـذف شدگي ژن در ناحيه   

ميباشـند، ميتوانـند اين نقص ژنتيكي را به فرزندان پسر           
اگرچه روش ميكرواينجكشن ميتواند    . خود منتقل نمايند  

افـراد عقـيم را به سمت باروري سوق دهد، اما اين نوع     
به تمامي فرزندان   " حـذف شـدگي كـروموزوم احـتماال       

ــر م ــود پس ــتقل ميش ــيه  . ن ــدگي ناح ــذف ش  AZFcح
 شايعترين علت مشخص شده در شكست       Yكروموزوم  

براي ارزيابي انتقال حذف شدگي   . اسـپرماتوژنز ميباشـد   

 بـه نسل ديگر ،محققان چهار فرزند پسر  Y كـروموزوم  
ــه    ــديد را ك ــپرم ش ــا اوليگواس ــپرم ي ــرد  آزواس ــه م س

مي اين  تما. خويشـاوند نـبودند، مورد معاينه قرار دادند       
محققان با .  درمان گرديده بودندICSI مـردان بـه روش   

 Y به بررسي كروموزوم هاي PCR اسـتفاده از آزمايش  
ايـن پسـران پرداخـته و متوجه انتقال حذف شدگي در            

به احتمال قوي اين پسران .  آنهـا شـدند  Y كـروموزوم  
همانـند والديـن خـود نابارور ميباشند واين احتمال مي           

ه زوجيـن بعلـت نابـاروري مـرد بر اثر        بايسـت زمانـيك   
اولـيگو اسـپرمي شـديد و يـا آزواسـپرمي غيرانسدادي            

 مـراجعه مي كنند در نظر گرفته  ICSI جهـت مشـاوره   
 .شود

Ref: Human Rep.Oupjournals. org 

 تأثيرطول مدت سيكل قاعدگي بر باروري 

 N.H.Hjollond گروهي از پژوهشگران به رهبري دكتر 
ارش نمـوده اند كه استرس هاي رواني     از دانمـارك گـز    

مـي توانـد در نابـاروري زنان با سيكل قاعدگي طوالني       
 .ايفاگر نقش باشد 

 زوج را كـه از باروري خود        ۳۹۳ايـن تـيم دانماركـي       
اطالعي نداشته و براي نخستين حاملگي تالش       مي         

هر ماه در   . نمودنـد مـورد بررسي و پيگيري قرار دادند          
اعدگـي هر دو زوج پرسشنامة عمومي     سـيكل ق   ۲۱روز  

را در خصوص حداقل معيار كيفيت زندگي خود پر مي          
زنان .  ماه ادامه داشت   ۶ايـن رونـد بـه مـدت         . نمودنـد 

 هـر سـيكل جمـع    ۱- ۱۰نمونـه ادرار خـود را در روز   
 .آوري مي نمودند

 ماه حاملگي ۶زنـان مـورد پيگـيري ، در طـي       % ۵۹در  
يكه نمره استرس بيش از     اتفاق افتاد شانس حاملگي زنان    

دريافت نمودند و سيكلهاي قاعدگي طوالني تر از         % ۸۰
 روز داشـند نسـبت به افراديكه نمره استرس كمتر و        ۳۴

براساس نظر  . سـيكل قاعدگي كوتاهتر داشتند كمتر بود        
دكـتر واكـنش مطـرح  شده بين طول سيكل قاعدگي و             
اسـترس اساس فرضيه ما نمي باشد و مي بايست توسط   

 .يگر همكاران به تأييد و اثبات برسدد
Ref: Fertility & Sterility. 72:47-53,1999  

ژل واژينال پروژسترون درمان ناباروري را 
 آسان ميكند

اعالم كرد كه موافقت Ares - Serono شركت دارويي 
نامـه اي را مبنـي بـر دسـتيابي بـه بـازار انحصاري ژل                

 كه  Crinon. واژيـنال پروژسـترون امضـاء نمـوده است        
توسط البراتوار كلمبيا توسعه يافته است در حال حاضر         

يـك واحد   (Wyeth-Ayerst توسـط شـركت دارويـي    
 .به بازار عرضه شده است) توليدات داخلي آمريكايي

ــه در    ــتروني اســت ك ــنها محصــول پروژس ــنون ت كري
ــان    ــراي درم ــريكا ب ــان، انگلســتان ، آم كشــورهاي آلم

بعالوه اين فرآورده در    . تنابـاروري بـه تأييد رسيده اس      
آمـريكا در شـرايط مختلفـي كـه بـا كمبود پروژسترون             

 .مرتبط است استفاده مي شود
 در انگلسـتان و ديگر كشورهاي اروپايي كرينون براي         
درمـان سـندرم پـيش از قاعدگي ، بي نظمي قاعدگي ،             
خونريـزي هـاي غيرطبيعـي واژينال و هورمون درماني          

ــد  ــيد ميباش ــه   روش . موردتأي ــراي ارائ ــده ب ــاي عم ه
پروژسترون در درمانهاي ناباروري تزريق هاي عضالني       
، شـياف يـا كـرم هـاي واژيـنال بود كه بصورت دستي            

امـا بـر اساس بروشور كرينون اين        . اسـتعمال مـيگرديد   
دارو روزانـه يك الي دو بار توسط اپليكا تورهاي يكبار           
. مصرف پر شده از ژل توسط كارخانه استفاده مي گردد         

در بسـياري از كشـورها مانـند آمريكا مصرف اين دارو            
بـراي ناباروري توسط مسئوالن نظارت مورد تأييد نمي         

كريـنون امكـان دريافـت آسان پروژسترون را به          . باشـد 
جـاي تـزريق عضـالني در بـيماران مصـرف كننده اين             

 .تركيب فراهم مي سازد

   ART نقش حجم تخمدان درموفقيت 
پژوهشـگران امريكايـي تأثير حجم      بدنـبال مطالعـه اي      

تخمـدان و ديگـر فاكتورهايـي كه در موفقيت روشهاي           
ART       اين گروه طي   .  سـهيم مي باشند را بررسي نمودند



 

 بيمار را كه داراي ضوابط      ۲۶۱ ،   ۱۹۹۳ - ۱۹۹۵سالهاي  
پروتكل . و معـيارهاي مـورد نظـر بودنـد، معاينه كردند          

شابه و هـاي تحريك تخمك گذاري در تمامي سيكلها م    
حجم . عوامل مداخله گر قبل از درمان نيز حذف گرديد        
ــون     ــت هورم ــان، غلظ ــبل از درم ــدان ق  FSH تخم

واســتراديول روز ســوم قاعدگــي ، وضــعيت اســتعمال  
سـيگار و سن فرد با افزايش بعدي غلظتهاي استراديول،        
تعـداد اووسـيتهاي حاصـل شـده ، تعـداد سـيكل هاي              

 . كي مقايسه گرديدمتوقف شده و رخداد حاملگي كليني
ارقـام بدسـت آمـده مؤيد آن است كه باالبودن  سن و              
حجـم كـم تخمـدان بـا جمـع آوري تعـداد كمتري از               
تخمك بالغ از تخمدان همراه است و از طرف ديگر مي       
تـوان عـنوان نمـود كـه شكسـت در حاملگـي باليني با               

 .سيگار كشيدن وحجم كم تخمدان در ارتباط است
دن تأثير سن مادر ، وضعيت      بنابرايـن بـا مشـخص شـ       

اسـتعمال سـيگار و حجـم تخمدان از ارزش پيشگويي           
ميتوان .  روز سـوم قاعدگـي كاسته ميگردد   FSH كنـنده   

چنيـن نتيجه گيري نمود كه عواملي همچون سن مادر ،           
وضـعيت سيگار كشيدن و حجم تخمدان كه از شاخص      

 هـاي كلينيكي مهم در موفقيت باروري است نسبت به  

FSH ز سـوم سيكل قاعدگي يا غلظت استراديول در          رو
 .تعيين ذخيره تخمداني ارجح است

 

     معرفي ژورنال

 انتشار نخستين شماره از مجله كلونينگ

 
ــه   كلونيــنگ Peer-reviewed اوليــن شــماره از مجل

 Ian سردبير اين مجله  آقاي  دكتر . منتشر گرديده است

wilmut از موسسه   Roslin حل تولد داليم( اسكاتلند (
مـي باشد اظهار مي دارند كه تكنولوژي جديد كلونينگ          
كـه مـنجر بـه تولـد دالـي گرديد تحولي شگرف را در               

وي هم چنين . درمانهـاي پزشـكي ايجـاد نمـوده اسـت        
معـتقد اسـت كـه بـا اسـتفاده از ايـن شـيوه بيماريهاي                
همچـون پاركنيسـون و ديابت و بطوركلي بيماري هاي          

سـيون و آنتي بادي كه تاكنون درمان        حاصـل از ايمونيزا   
. قطعي براي آنها ارائه نشده است قابل درمان خواهدبود        
ــتر    ــه دك ــن مجل ــد اي ــتار ارش ــر ويراس ــاس نظ  براس

Dominko,D.V.M        تـا زمـان دريافت ژورنال تخصصي 
پژوهشـگران در زميـنه كلونيـنگ پستانداران، ما ميتوانيم     

نيسم هاي  پيشـرفتهاي انجـام شـده را به منظور فهم مكا          
 .تمايز سلولي و مولكولي پايه استحكام بخشيم

ايـن مجلـه شامل مقاالتي در زمينه مهندسي ژنتيك در           
رده سـلول هـاي زايا، رژنراسيون بافت، ترانس ژنيك ،           
انتقال هسته اي و بلوغ اووسيت و ديگر جنبه هاي ديگر    

 .كلونينگ ميباشد
 

 اخبار كنفرانسها

  درون ريز درون ريز درون ريز درون ريزپنجمين كنگره بين المللي غددپنجمين كنگره بين المللي غددپنجمين كنگره بين المللي غددپنجمين كنگره بين المللي غدد

 ١٨/۶/٧٨ لغايت ١۴/۶/٧٨ :زمان 

مرآ%%ز هم%%ايش ه%%اي بي%%ن الملل%%ي رازي      :مك%%ان 
 دانشگاه علوم پزشكي ايران

ضمناً به اطالع ميرساند كه پژوهشكده بيولوژي و        
بيوتكنولوژي توليدمثل و نازايي در بخش توليدمثل       

 برگزار ميشود با ۱۸/۵/۷۸ايـن كـنگره كـه در روز      
 . مايدبرنامه ذيل شركت مين

 ارائ%%%%ه س%%%%خنراني و ش%%%%رآت در پ%%%%انل غ%%%%دد  -١
 دق%%%%يقه ٣٠/١١ ال%%%%ي ٣٠/٨توليدم%%%%ثل از س%%%%اعت 

توسط آقاي دآتر آريم نيرنيا مسئول گروه ژنتيك         
  : پژوهشكده تحت عنوان

Leydig Cell Insolin Like Hormone (Ins13): 

Genetic Structure and Function in Male 

Reproduction 

تر محمدعل%%%%ي ص%%%%ديقي   ش%%%%رآت آق%%%%اي دآ%%%%  -٢
و ) اورولوژيس%%%ت و متخص%%%ص عقيم%%%ي م%%%ردان(

زن%ان و زايمان و     (خ%انم دآ%تر س%اغر ص%الحپور،         
از ش%%%%%وراي علم%%%%%ي ) ف%%%%%وق تخص%%%%%ص نازاي%%%%%ي 

  در پانل تخصصيBIBپژوهشكده 

  Case-Presentation in Reproductive Endocrinology 

    بعدازظهر همان روز٣٠/۵ الي ٣٠/٣٠از ساعت 

 »عفونت وناباروري«صيسمپوزيوم تخص
با كمال مسرت به اطالع ميرساند طبق مصوبه اداره كل          
آمـوزش مـداوم جامعـه پزشـكي بـه متخصصـين زنان،        
ــي     ــيماريهاي عفون ــوژي ، ب ــي ، اورول ــان ونازاي زايم

 امتياز و ۶ شركت كننده ART وگرمسـيري ، توليدمثل و 
بــه متخصصــين داخلــي، دكــتراي علــوم آزمايشــگاهي،  

يكروبـيولوژي وپزشـكان عمومـي شركت       بيوشـيمي ، م   
 .  امتياز تعلق مي گيرد۴كننده 
  ۳۰/۱۷ تا ۸ ساعت ۱۳۷۸ آبان ۶ پنجشنبه :زمان
 دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي - تهران:مكان

بدينوسـيله ضـمن تجديـد فراخوان مقاله محورهاي         
 سمپوزيوم ذكر ميشود

  عوامل عفوني در ناباروري مردان و زنان -۱
 يص آزمايشگاهي  تشخ-۲
   وسيع الطيف، بيوتيكهاي ، آنتي   درمان جراحي-۳
  ART    
 وروشهاي بهبود ART  نقش عفونت درنتايج-۴
    آن 

 ۴۰۰۰۰عالقمـندان جهت ثبت نام مي توانند مبلغ        
به حساب شماره   ) بابـت ثبت نام وپذيرايي    (ريـال   

 بانك تجارت شعبه ارديبهشت تهران      ۱۳۵۸۵۱۱۴۰
ده واريـز نمـوده و اصـل فيش         دروجـه پژوهشـك   

بانكي را به همراه فرم تكميل شده ثبت نام و كپي            
كـارت نظـام پزشكي يا آخرين مدرك تحصيلي به       

ــيرخانه ســمپوزيوم : آدرس ــران (دب  صــندوق -ته
 .ارسال نمايند ) ۱۹۳۹۵ - ۴۶۳۱پستي

 

سمپوزيوم تخصصي   مقاله چهارمين فراخوان
  و ناباروري  باروري

  » و نابارو ريريز  غدد درون«
 توسـط   سـمپوزيوم غـدد درون ريز و ناباروري       

 و بـا همكاري مركز تحقيقات       BIBپژوهشـكده   
غــدد درون ريــز و متابوليســم دانشــگاه علــوم 

 ۷۸دوم زمستان    پزشـكي شـهيد بهشـتي در نيمه       
گردد تا   از عالقمندان دعوت مي   . گردد برگـزار مـي   

خالصـه مقاالت و تحقيقات خود را در محورهاي         
 بـــه آدرس ۳۱/۹/۷۸ل حداكــثر تـــا تــاريخ   ذيــ 

پژوهشـكده بيولوژي و بيوتكنولوژي توليدممثل و       
 .نازايي جهاد دانشگاهي ارسال فرمايند

 : محورهاي پيشنهادي سمپوزيوم 

  اصول آندوكرينولوژي توليدمثل -۱
 بـيماريهاي عمـده غـدد درون ريـز زنان و         -۲

 مردان در ناباروري
 ن و زنان  هيپرپروالكتينمي در مردا-۳
  سندروم تخمدان پلي كيستيك-۴
 هيپوگناديسـم هيـپو گنادوتروپيك در مردان         -۵

 و زنان
 

 
 بولتن توليد مثل و نازايي

 پژوهشكده بيولوژي و بيوتكنولوژي 
 توليد  مثل و نازايي، جهاد دانشگاهي

تهران، بزرگراه شهيد چمران، دانشگاه 
 شهيد بهشتي، انتهاي بلوار

 ۱۹۳۹۵-۴۶۳۱: صندوق پستي

 ۲۴۰۳۶۴۱، ۲۴۰۲۰۱۱: تلفن
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