
 

 بنام آنكه جان را فكرت آموخت

 سخني با خوانندگان 

عيد سعيد فطر و ايام دهه  ضمن تبريك فرا رسيدن     
فجـر انقالب اسالمي و با آرزوي قبولي طاعات و          
عـبادات، به اطالع مخاطبين ارجمند مي رساند، به         
احـتمال زياد آدرس و تلفنهاي پژوهشكده بزودي        

جزئيات بيشتر و نحوه ارتباط     . تغيـير خواهـد كرد    
شـما عزيـزان در شـماره بعـدي بولتـن بـه اطالع              

، به )اسفند(بـراي ماه آينده    ضـمناً   . خواهـد رسـيد   
ياري خداوند ويژه نامه نخستين سمپوزيوم مسائل       

 .فقهي وحقوقي انتقال جنين منتشر خواهد شد
همچـون هميشه آماده شنيدن نظرات و پيشنهادات        

 .سازنده شما هستيم
 

 ژورنال كالب باروري وناباروري 

باروري و  ) ژورنـال كـالب   (پنجميـن گردهمايـي     
نقش «بـا عـنوان    ۷/۱۰/۷۷شـنبه  نابـاروري روز دو   

 .برگزار شد»آالينده هاي محيطي در بروز ناباروري

در ايـن جلسـه آقـاي دكتر منصور ابراهيمي عضو           
هيئـت علمي دانشگاه شيراز و عضو شوراي علمي        
پژوهشـكده بـيولوژي و بيوتكنولوژي توليد مثل و         
نازايـي در خصوص آالينده هاي محيطي به بحث         

الب ايشان به شرح زير مي      خالصـه مط  . پرداختـند 
  جذب به بدن   زاباشـد آاليـنده هـاي محيطي پس         

همانـند هورمونهـاي طبيعي موجود در بدن انسان         
عمـل كرده و از اين طريق باعث بروز مشكالت و      

: وي اظهار داشت. مـي گـردند  ي  امسـائل عديـده   
مـواد فرق مي توانند در بافتهاي چربي بدن ذخيره          

بـا اين مواد ادامه     شـده و در صـورتي كـه تمـاس           
داشـته باشد، مي توانند به مرحله خطرناكي رسيده         
و عوارضـي همچـون افـزايش ميزان نازايي، بروز          
برخــي ســرطانها مانــند ســرطان ســينه و ســرطان  
تخمـدان در خانمهـا، سرطان بيضه و پروستات در    
ــتالالت      ــپرم در مــردان، اخ ــاهش اس ــان، ك  آقاي

ي بدن را   يادگـيري و رفتاري و ضعف سيستم ايمن       
با  عنايت به اينكه تا كنون هيچگونه       . ايجـاد نمايند  

مطالعـه اي در ايـن زمينه در ايران انجام نشده و با        
توجـه بـه مصـرف زيـاد سـموم در ايران و توليد              
بسـياري از مـواد شـيميايي كـه مـي توانـند مشابه             

 عمل كنند، ايشان خواستار حمايت همه      مونهـا هور
اسايي عوامل آالينده   جانـبه مسـئولين در زميـنه شن       

محيطـي فـوق و نـيز تعييـن رابطـه آنهـا بـا ميزان             
نابـاروري و سـاير اخـتالالت دستگاه توليد مثل و           
ــن    ــراي يافت ــي ب ــتهاي كل ــن سياس ــن تعيي همچني
 .راهكارهايي جهت كاهش خطرات حاصله شدند

              همچنيـــن ششـــمين ژورنـــال كـــالب بـــاروري 

ــنوان   ــاروري تحــت ع  تحــريك روشــهاي« و ناب
 ۲۱/۱۰/۷۷در تاريخ    » PCOSتخمـك گذاري در     

در ايـن جلسـه خـانم دكتر ساغر         . برگـزار گـرديد   
صـالح پور متخصص زنان، زايمان ونازايي و عضو     
تـيم تخصصـي مراكـز نابـاروري مهديه و الوند به         
ارائـه آخريـن يافـته هـا در اين مورد پرداختند كه             

 .ر مي شودصه مطالب ايشان ذيالً ذكخال

ــا ت ــنكه ب ــه اي  يكــي از علــل شــايع PCOوجــه ب
نابـاروري در جهـان و بخصوص ايران مي باشد و       

 بـا مشكالت    PCOتحـريك تخمـك گـذاري در        
مـتعدد همراه است، الزم است روش هاي مختلف      

   بويژه در افراد    PCOتحـريك تخمـك گذاري در       
 يا پاسخ زياد (Low Responders)بـا پاسـخ كم   

(High Responders)مورد   نازايي بيشتر در محافل

 و ۹۷در مجالت سال  . مطالعـه و بحـث قرار گيرد      
مت مصرف   تمـايل مؤلفين مقاالت بيشتر به س       ۹۸

باشد و  ميPCOحي در داروهاي ضد انسولين وجرا
 آنالوگ هايبه درمانهـاي قبلـي مـثل تجويـز        كمـتر 

GnRHو كورتيكو استروئيدها توجه شده است . 

 از  ۹۸ و   ۹۷سالهاي  در مقـاالت مجـالت مختلف       
 step up خالص با دوز كم بصورت FSHتجويـز  

 روز بعـنوان يك روش      ۵ تـا    ۳و افـزايش آن هـر       
موفـق بـا ميزان تخمك گذاري و حاملگي باال ياد           

 ۹۸ و ۹۷ در چندين مقاله در سالهاي       .ه اسـت  دشـ 
 روز ۳۵كه بمدت  troglitazonو Metforminاز 
راي  ماه تجويز مي شود، بعنوان روشي موفق ب        ۳تا  

تحـريك تخمـك گـذاري و ايجاد حاملگي و بهتر      
 نام  PCOكـردن وضـعيت هورموني افراد مبتال به         

بـرده شـده اسـت در مقـاالت اخـير روش جديد             
، كوتر تخمدانها   PCOدر  يك تخمك گذاري    تحـر 

مـي باشـد موفقيـت اين روش بيش از روش ليزر            
، درمانـي تخمـدان وسـاير روشهاي  جراحي است     

چسبندگي پس از آن كمتر بوده      به نحوي كه ميزان     
وميزان % ۷۰-۸۸ن تخمـك گـذاري حدود       ازو مـي  

ــدود  ــي ح ــده  % ۵۰-۶۰حاملگ ــر ش ــراي آن ذك    ب
است و بطور كلي مطابق يافته هاي جديد، جراحي 

 در اين شماره مي  خوانيم
 سخني با خوانندگان

 ژورنال كالب باروري و ناباروري
 ARTدرامدي بر مسائل فقهي وحقوقي 

 اخبار علمي
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الپاراسـكوپي تخمـدان، روشـي موفق و كم خطر          
 . استPCOبراي تحريك تخمك گذاري در 

 درآمدي بر مسائل فقهي حقوقي

 ART 

 ميرقاسم جعفرزادهدكتر 
در لقاح ART  حقوقي –وضعيت فقهي 

 ) سومقسمت (اسپرم و تخمك 
 

 IUIداليل منع بكارگيري تكنيك 
پـاره اي از داليل مخالفين      در شـماره پيشـين بـه        
 و چگونگي داللت آن  IUIجواز بكارگيري تكنيك    

اينك ضمن تكميل   . ادـله بـر ايـن ادعـا اشاره شد         
ل نطفه، به ساير ادله    تحريم انتقا ناظـر بـر      روايـات 

 .مورد اتكاء آنان اشاره خواهيم نمود
گناهي پـس  از شـرك بـه خدا     « : روايـت چهـارم   

بزرگـتر از ايـن نزد خداوند وجود ندارد كه مردي           
» .نطفـه حرامـي را در حـم زنـي بـيگانه قرار دهد             

مطـابق ايـن روايت     ). ۳۳۵، ص   ۱۴مسـتدرك ج    (
بر او هـم قـرار دادن نطفـه مردي در رحم زني كه        

از آنجا كه   . حـالل نيسـت ممنوع اعالم شده است       
نحـوه قـرار دادن بـيان نشـده ، علـيهذا اطالق آن              
. شـامل وضع نقطه با ابزار آالت طبي هم مي شود          

نظـير هميـن روايـات با اندك تفاوتي در الفاظ، از            
 منبع فوق آمده    ۳۳۶در صفحه   ) ص(پيامـبر اكـرم     

 .است
  مقتضاي قاعده احتياط-ج

 كـه فـروج مـردان و زنـان منشـاء تكون             از آنجـا  
اطفالند و بي مباالتي در حفظ آنها منجر به اختالط         
نسـب اشخاص ميگردد، قانونگذار اسالم به تنظيم        
. احكـام ناظـر بـر آن توجـه خاصـي داشـته است             

فقـيهان امامـيه هم با آنكه عمدتاً به هنگام شك در     
وجـوب يـا حرمت امري بر اجراي اصل برائت و           

ــ  اي مــي فشـارند،  مــع ذلــك در پــاره اي  اباحـه پ
عدول  قاعده   نمواضـع از جمله حفظ فروج، از اي       

واز لـزوم احتـياط و دوري كردن از امور مشكوك           
اين اهتمام را مي توان در . الحرمه حمايت مي كنند

مباحث مربوط به داليل نكاح، طالق، عده ، فرزند         
. ناشـي از شـبهه و حدود به روشني مشاهده  نمود   

 ديدگاهـي ريشه در رواياتي دارد كه از ائمه        چنيـن 
ذيالً به پاره اي از آنها      . بـر جـاي مـانده است      ) ع(

 .اشاره مي شود
در داوري پيرامون   ) ع(در روايتـي، امام صادق     -۱

قضـيه اي كـه در آن مردي از ياران ايشان تصميم     
بـه ازدواج با زني داشت كه به روش مقبول شيعه           

 در قضيه مزبور فرج «:طـالق نگرفـته بـود، فرمود      
مطـرح است و موضوع فرج      ) مسـائل آميزشـي     (

     .مسـاله مهمـي اسـت و از طفـل متولد مي گردد            

و مــا احتــياط مــي كنــيم، پــس بــا آن زن ازدواج 
 ).۲۵۹،ص ۲۰وسائل ، ج : رك(».نكند
در ) ع( در روايـت ديگــري هـم امــام صــادق   -۲

خصوص زني كه به مردي وكالت داده بودتا او را          
     نكــاح « : رد ديگــري تــزوج نمــايد، فــرموده مــبــ

امـر مهمي است و سزاوار است كه در آن احتياط           
شود زير در نكاح مسئله فرج مطرح است و از ان          

ص  ،۱۹ج وسائل،: رك(:فـرزند بوجـود مـي آيد      
 )۱۵۹،ص ۲۷ همچنين ج ۱۶۳

طالق و چـه نص خاص و ا      گـر    ،قـاعده بنابرايـن   
حرمت بـر   مين  عمومـي از قـرآن و سـنت معصـو         

 به نظر نمي آيد،     IUIاسـتفاده از بكارگيري تكنيك      
ولـي مقتضـاي قـاعده احتياط لزوم ترك كاربردآن          

 سيد صادق روحاني، المسائل     …آيت ا : رك(است
 محسن حرم پناهي،    … و آيت ا   ۹المستحدثه، ص   

 )۱۴۸، ص ۹مجله فقه اهل بيت، سال سوم شماره 
  مغايرت با اغراض تشريع ازدواج-د

ز فقيهان با اعتراف بر اينكه هيچ نص و         ا يپـاره ا  
عمـوم و اطـالق قرآني و روائي بر منع بكارگيري           
 ايـن تكنـيك وجـود نـدارد، مع ذلك با تجويز آن            

 …، مرحوم آيت ابه عنوان نمونه  . ورزيدند مخالفت
از ظواهر آيات و روايات درباره   « .ميالني مي گويد  
چيزي به نظر نرسيده    ) مصـنوعي (لقـاح اختـياري     

ولي از لحن الخطاب و ذوق فقهي مي توان         ،اسـت 
 …نقل از دكتر اسد ا    (» .گفت كه يقيناً جائز نيست    

 ). ۳۶۷، ص ۱۳۴۹امامـي، مطالعـه تطبيقـي نسب،        
ــن حضــرت ــتآ  همچني ــافي…ا ي ــيگل ص  پايگان

اغـــراض باپذيـــرش ايـــن روش مغاير :مـــيگويد
ــرار  ــانونگذار اســالم در تشــريع ازدواج و برق ي ق

انواده و موجب از كف     روابـط زناشـويي وبقاي خ     
 كه در تشريع   رفتـن مصـالح مهمـه ديگـري است        

ازدواج و برقـراري روابـط زناشويي بين رن و مرد      
ايشان همچنين . مد نظر قانونگذار اسالم بوده است    

اســتدالل مــي كنــند پذيــرش ايــن روش مســتلزم 
. نتائجـي است كه كمتر كسي آنرا خواهد پذيرفت        

 غير زوج به زني     بديـن معنـي كه اگر انتقال اسپرم       
ر دروا باشـد، الزمه آن پذيرش جواز انتقال نطفه پ         

دخـتر و پسـر به مادر و برادر به خواهر وساير       بـه   
محـارم اسـت، زيـرا اگـر اصـل اولي در اين گونه           
مـوارد اباحـه و حليت باشد هيچ تفاوتي بين نطفه           

در حاليكه شامه   . محـارم وغـيرمحارم وجود ندارد     
: رك.(ذيرش آن اكراه دارد   فقيهيم از پ  فقاهتـي هـر     

سـوال سردبير مجله   صـافي بـه      …جوابـيه آيـت ا    
 ص  ۱۳۷۱مجله رهنمون، رهـنمون چـاپ شـده در      

عالمه استاد محمد تقي    :  درهميـن مـورد رك     ۲۲۲
جعفري رسائل فقهي، ج اول، مؤسسه نشر كرامت، 

 ).۳۰۸-۳۰۷ ، ص ۱۳۷۷
 
 AID يا IUI داليل جواز بكارگيري تكنيك ۲-۱

تصار با داليل مخالفين بكارگيري بـه اخ  تـا كـنون     
 در انـتقال اسـپرم مرد بيگانه به رحم          IUIتكنـيك   

زنـي كـه بـا او رابطـه زوجيـت قانوني ندارد آشنا              
شـديم ايـنك ادـله موافقيـن جـواز بكارگيري اين            
تكنـيك بـه اختصار مورد بحث قرار مي گيرد ذيالً     
نخسـت ادله مورد استناد مخالفين از منظر موافقين         

و سپس داليل جواز از نگاه آنان را يادآور         بررسي    
 .مي شويم

 پاسخ به عمومات قرآني -١
 سوره نور كه با بيان عام زنان        ۳۱درخصـوص آيه    

گفته . مومـن را بـه حفـظ فروج توصيح مي نمايد          
  شـده اسـت كـه اساسـاً آيـه مـزبور ناظر به زنا و                
روابـط نامشروع با مردان بيگانه است بدين ترتيب         

  ر بر حفظ فروج از ديگران است و        آيـه مـزبور ناظ    
ـ  ه حفـظ از هر چيزي از جمله ورود نطفه اجنبي           ن

ــكي    ــزارهاي پزش ــا اب ــو ب ــنه   . ول ــر اي ــافاً ب        مض
همانطور كه در پاره اي روايات ذكر شده ، احتمال         
دارد مقصـود از حفـظ درآيـه مزبور، حفظ از نگاه            

 استفاده تنها آيه    آيات مورد  ديگـران باشـد از ميان     
بقيه . زبور بطـور خـاص ناظـر بر زنان مي باشد          مـ 

. آيات يا بطور عام و يا خاص ناظر بر مردان است          
، مردان هم موظف به حفظ      آيات بـه موجـب ايـن     

  فـروج خويـش از غـير همسـران خـود شـده اند              
 ۲۳ و ۲۲ معارج و ۲۹ مومنون، ۵ نـور،  ۳۰آيـات   (

 )نساء
در ارتـباط باايـن دسـته از آيات هم گفته شده كه             

» نگهـداري فروج از غير همسران     «معـناي قطعـي     
حفـظ از زنـان بيگانه با انگيزه بهره برداري جنسي         

» نگهـداري فـروج از زنان بيگانه      «علـيهذا،   . اسـت 
ــنايه ــن ك ــان   از اي ــيله از آن ــدان وس ــرد، ب ــه م           ك

لـذت نـبرد، ولـي ورود نطفـه اي كه از الت او به               
ام تناسلي  طـريق حالل بيرون مي آيد، به داخل اند        
آيت :رك(زن به كمك ابزار طبي را شامل نميشود         

 ۱۳۷-۸ محسـن حرم پناهي، مرجع سابق ص         …ا
 مومـن ، كلمـات سـديده فـي مسائل           …و آيـت ا   
) ۵۷-۵۸ص،۱۴۱۵موسسه نشر اسالمي قم،   جديده،

 سوره نساء هم اظهار ۲۳ و ۲۲در خصوص دو آيه 
شـده اسـت كـه اوالً اراده عمـوم اينچنين مستلزم            

  قرائن چندي در    ثانـياً .  شـود  مـي  اكـثر    تخصـيص 
خود اين آيات و آيات ما بعد و ما قبل وجود دارد            
كـه حاكـي از انصراف اين آيات به ازدواج با زنان            
مذكـور در آيات مزبور است و شامل ادخال نطفه           
مردان به كمك ابزار پزشكي به اندام تناسلي زناني         

    : رك. (كـه بـا آنـان رابطـه زوجيـت نـدارد نيست            
 )۵۸-۵۹ مؤمن، مرجع فوق، ص …آيت ا

 
از آنچه  گفته شد، دانستيم كه بر طبق قرائني ديگر           
از آيـات فـوق الذكـر، اساسـاً آيات مزبور ناظر به             
موضـوع بحـث نـبوده و لـذا از ناحـيه قرآن كريم             

توليد   براي بارور سازي و    IUIمنعـي در بكارگـير      



 

زيابي در شماره هاي آتي به ار     . فرزند وجود ندارد    
 از  IUIسـايرادله مخالفين جواز بكارگيري تكنيك       

 از فقها و داليل جواز بكارگيري        گروه   نمـنظر ايـ   
 .تكنيك مزبور از ديدگاه آنان خواهيم پرداخت

 

 اخبار علمي 

 
      روش جديد انجماد جنين و تخمك 

 .را افزايش دهد ARTمي تواند موفقيت 
پيشرفتهپژوهشگران روش   

ó

نجمادي نگهداري ا اي از 
(Cryopreservation)      رده انـد كه     تخمـك ابـداع كـ

 را كه در    (ART)ن باروري   نـتايج فـن آوريهاي نوي     
 از جنيـن مـنجمد اسـتفاده مـي شـود، بهبود             آنهـا 

بخشــيده و يــم توانــد اســتفاده از ســلول تخمــك 
مطالعه اثرات  . مـنجمد انسـاني را نيز افزايش دهد       

به زيـان آور سـديم در نگهداري انجمادي تخمك       
عـنوان مقاله برگزيده در شانزدهمين كنگره جهاني        

 و پـنجاه و چهارمين      (IFFS)بـاروري و نابـاروري      
نشسـت سـاالنه انجمـن طـب تولـيد مـثل امريكا             

(ASRM)      انـتخاب شد، كه توسط      ۱۹۹۸  در سـال 
 وهمكــــارانش از James J.Stacheckeدكـــتر  

 .نيوجرسي ارائه گرديد
 

     ي تقريــباً اگــر چــه تكــنولوژي نگهــداري انجمــاد
 سـال اسـت كه براي حفظ و نگهداري          ۵۰مـدت   

نگهـداري جنين استفاده    ل بـراي    اسـ  ۱۵اسـپرم و    
گـرديده، اما مدت زيادي نيست كه براي نگهداري     

بـا وجود چند    . تخمـك انسـان بكـار رفـته اسـت         
گزارش معدود از حاملگي موفق به تخمك منجمد      

ــرد آن ــده، كارب ــت ش ــم در ذوب بعل ــت ك  موفقي
ــت تخمــك ــترش نياف ــنجمد، گس ــاي م           ه اســت  ه

در روشهاي انجمادي مرسوم از محيط هاي كشت        
 با غلظت باالي نمك سديم استفاده مي كنند كه به         

فرآيند . ، آسيب مي رساند   مكه تخ دشـكنن سـلول   
انجمـاد همچنيـن بعلـت امكان تشكيل مقدار زياد          

ــلولي،   ــخ درون س ــتالهاي ي ــيب  موجبكريس آس
ــيگردد  ــك مـ ــيط   در .تخمـ ــه محـ ــن مطالعـ          ايـ

ــادي كولينـــي  ــن (Cholin-Based)انجمـ     جايگزيـ
محـيط انجمـادي معمـول سـديمي شـده و سپس            
تخمـك هـاي مـوش وانسـان هـر و جمع آوري،             

در نتيجه بقاء باروري و     .منجمد و بعد ذوب گرديد    
مـيزان رشد و نمو تخمكهاي نگهداري شده انسان         

سديمي و مـوش در محـيط كوليني بيش از محيط           
آنهـا نتـيجه گرفتند كه كاهش يا حذف نمك      . بـود 

سـديم در روند انجماد، مي تواند شانس نگهداري         
جنيــن ، تخمــك و ديگــر ســلولها را بــراي آيــنده 

 Benjamin youngerبـه نظـر دكتر   . افـزايش دهـد  
 چنين تحقيقاتي براي آينده     ASRMمديـر اجرايـي     

ART   بـا ادامه  : وي مـي گويـد  .  بسـيار حياتـي اس
هـبود روشهاي ذخيره جنين، تخمك و اسپرم، مي         ب

توانيم شانس بچه دار شدن بيماران خود را افرايش  
 .دهيم

 
 )قسمت دوم(كلونينگ 

 هسـته يـك سلول فيبروبالست       Roblگـروه دكـتر     
حاوي تمام ژن هاي الزم     كـه   ( ا  پوسـت انسـان ر    

وارد سلول  ) براي ساخت بدن يك انسان مي باشد      
بود، كرده  ه شده   تبرداشتخمك گاوي كه هسته آن      

ين ا. كردندو با كمك جريان الكتريكي آن را فعال         
و تقسيم تخمك همانند    فرآيند، موجب شروع رشد   

سلول . وضـعيت پـس از لقاح توسط اسپرم گرديد        
اما بعد  حاصـل در آغاز شبيه يك جنين رشد كرد،          
 .بصورت توده اي از سلولهاي بنيادي درآمد

  پژوهشـــگران ، گروهـــي از۹۸اوايـــل دســـامبر 
دانشگاه ويسكانسين موفق شده بودند با استفاده از        
جنيـن هـاي انسـاني اهـداء شده توسط زوج هاي        

، سلولهاي بنيادي   )تحـت درمـان نازايي    ( نابـارور   
ايـن سـلول ها طبق برنامه       . انسـان را رشـد دهـند      

ـ (خودشـان    بـه غضروف، استخوان،  ) خـود ه خودب
  البته هتند ك عضـله و ديگـر انـواع سلولها تمايز ياف         

سلولهاي حاصل  . هنوز هم در حال رشد مي باشند      
دريافت كننده پيوند بيگانه خواهند نسـبت به بيمار     

بـود، چـرا كه حاوي مواد ژنتيكي از انسان ديگري       
ــود     ــيوند وج ــع پ ــكل دف ــذا مش ــند و ل ــي باش م

رد در حالــيكه ايــن مشــكل در مــو. داشــتخواهد
د بيمار وجو سـلولهاي حاصـل از كلونيـنگ خـود          

سـلولهاي هيــبريد  :  مـي گويـد  Robl دكـتر  .نـدارد 
وي مي  .  گـاوي پـس از دو هفـته مردند         -انسـاني 

افـزايد اگـر سـلولها بتوانـند ايـن مرحله سخت را        
 پشـت سـر بگذارنـد از نظـر تئوري ميتوان از آنها             
مـثل سـلولهاي بنيادي طبيعي جنين انسان استفاده         

ه عمالً ژن هاي انساني هستند ك     : افـزود  وي. كـرد 
پـس از ايـن اقـدام، سـلول را كنـترل كرده و فقط           

.  گاوي باقي مي ماند    DNAمقـدار بسـيار كمـي از        
ــي      ــر اخالق ــار از نظ ــن ك ــت، اي ــتقد اس    وي مع

 .مي باشديرفتني تر از كاربرد جنين انسان پذ

شناسايي ژن جهش يافته اي كه از 
 .اسپرماتوژنز در موش جلوگيري مي كند

ايـي، يـك جهش     گروهـي از پژوهشـگران امريك     
 را  morc يا   Microchidiaاتوزومـي مغلـوب بـا نام        

كه موجب توقف اسپرماتوژنز در     شناسايي كرده اند  
 .مي گرددهاموشدر)۱(مراحل اوليه پروفاز ميوز 

پژوهشـگران فـوق در مقاله منتشر شده در بولتن          
فرهنگستان ملي علوم امريكا، مي گويند اين جهش 

:  گونه از موشها   خودبخود و طي نمو يك    ژني بطور 
:  و همكارانشAndrew zinnدكـتر  . رخ داده اسـت 

از مركز پزشكي دانشگاه تكزاس كه اين مطالعه را         
در رخداد جهش ژني فوق     :مي گويند انجام داده اند  

عمده در توده موش هاي نر،نابارور و دچار كاهش 

اين . بيضـه بودند در حالي كه ماده ها طبيعي بودند  
 بطـور اختصاصي فقط     Morcژن  امـر نشـان دهـد       

 .روي گامت سازي در نرها عمل مي كند

نويسـندگان مقاله گزارش كرده اند كه در بررسي         
زيادي تعداد بسياري   اين نوع جهش،  موشهاي دچار 

 مشاهده شد،  Apoptosisاز سلولهاي بيضه در حال      
غير طبيعي ديگري بجز    در حالـي كه هيچ فتوتيپ       

 ترانس ژنتيك   ت بروز كه بعل ( پيگمانتاسيون چشم   
 .، ديده نشد)شبكيه چشم آنها بوددر

گـر چـه روشـن نيست كه آيا چنين جهش هايي            
 تواند درانســان هــم وجــود داشــته باشــد ولــي ميــ

مؤلفيـن معـتقدند كـه ايـن يافته ها مي تواند براي           
 .درمان ناباروري انسان نيز كارايي داشته باشد

پژوهشـگران در حال حاضر سرگرم فعاليتي براي        
با سابقه فاميلي ( تـن و تعييـن بـيماران نابـارور         ياف

 كه ممكن است ناشي    ) نازايـي بـا علت نامشخص     
 . باشد، هستندmorcاز جهش ژني مغلوب در ژن 
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 عامل جنسي: باروري در زن
ــتر   ــانم دك ــگريJ.Boivinخ ــگاه  پژوهش  از دانش

رابطه زناني كه از    : كـارديف انگلسـتان مـي گويـد       
جنسـي خـود لـذت مـي بـرند، احتماالً از شانس             

اين نظريه  . بيشتري براي بارداري برخوردار هستند    
 زن  ۷۱بـر اسـاس مطالعـه اي اسـت كه در آن از              

خواسـته شـد ميزان التداذ جنسي خود را مشخص          
ي  زنان مطالعـه فوق نشان داد، در سرويكس      . كنـند 
از رابطـه جنسـي لذت نمي برند در مقايسه با           كـه   

زنانـي كـه تحريك جنسي باالتري داشته اند تعداد      
  J.Boivinبه نظر دكتر    . كمـتري يافـت شـد     اسـپرم   

ايـن يافته مهم است، چرا كه اگر مقدار اسپرم درر           
 پيشگو يا عالمتي از باروري آتي    مخـاط سرويكس  

مان زوج هاي   زن باشـد، ايـن امـر مي تواند در در          
وي مي افزايد   . نابـارور كاربردهايـي داشـته باشـد       

 بر اهميت روابط جنسي نـيز ،اغلـب    ايـن  پـيش از  
ولي متاسفانه به    زوجهاي نابارور تاكيد شده است،    

دلـيل ناتواني در حامله شدن زن، زمان بندي رابطه      
جنسي زوجين نابارور اغلب از روي دوره باروري        

و نه از روي تمايالت   ) در يـك سيكل ماهانه    ( زن  
وي معتقد است، نتايج    . جنسـي وي تعييـن ميشود     

كه كيفيت احساس جنسي     اين مطالعه نشان ميدهد   
زن مي تواند تسهيل كننده مهاجرت اسپرم از محل         
 .ذخيره در واژن به محيط سرويكس و رحم باشد

 
روشي مؤثر وبي خطر براي حفاظت تخمدانها 

 در برابر پرتوتايي
 و همكــارانش از فرانســه Philippe Moriceدكــتر 

سكوپي و بكارگيري موفـق شده ا ند با كمك الپارا    
  Ovarian Transpositionروش جديدي بنام 



 

در زنــان جــوان مبــتال بــه ) جابجايــي تخمدانهــا(
سـرطان لگـن كه تحت پرتو درماني قرار ميگيرند،          

كنند تخمدان ها را از دسترس پرتوهاي زيانبار دور       
ب كاركرد تخمدانها و باروري زنان    و بـه ايـن ترتي     

 تكنيك فوق در شماره     .نمايند  حفظ راجوان مبتال   
 .شده است  توصيفFertility & Sterilityنوامبر مجله

ساله مبتال به كانسر     ۱۵– ۴۰ بيمار   ۲۴وي بر روي    
        لگنــي تكنــيك جابجايــي تخمدانهــا را انجــام     

 دوطرفه موفق به جابجايي نفر از آنها ۲۲داد كه در  
در ايـن روش يــك يـا هــر دو   . تخمدانهـا گــرديد 

دور از بخش   ( تخمـدان بـه بخـش فوقانـي شكم          
. رانده شد )سرطاني لگن كه تحت پرتو درماني بود      

از مـيان تمـام بيماراني كه اين روش در آنها انجام            
ــده،  ــ۱۹ش ــرطان تحــت   نف ــبال جراحــي س         ر بدن

 .پرتو درماني قرار گرفته بودند
ــيريپ ــه در   يگ ــان داد ك ــتايج نش ــيماران % ۷۹ن ب

عملكــرد تخمــدان هــا حفــظ شــده و ســه نفــر از 
مؤلفين اظهار . بيماران پس از مدتي باردار گرديدند   

مـيدارند كـه گـر چه اغلب بيماران مورد آزمايش،           
 در سرويكس، clear cellبه آدنوكارسينوم نوع مبتال

 مهاجم  نومواژن فوقانـي، يـا هـر دو، و يـا كارسـي            
س بـوده انـد، اما اين روش را در بيماران           سـرويك 

مبــتال بــه لــنفوم هوچكيــن، ســاركوم واپــانديموم 
(Ependymoma)           رشـته هـاي دم اسـب نخـاع هم 

 .ميتوان مورد استفاده قرار داد
بهـر حـال از آنجا كه حفاظت از تخمدان در زنان            
مسن شانس موفقيت كمتري دارد، روش جابجايي       

ــيماران   ــايد فقـــط در بـ ــدان بـ ــتر از تخمـ             جوانـ
 . سال بكار رود۴۰
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 معرفي كتاب

 
 لقاح خارج رحمي

  تكنيك هاي آزمايشگاهي در درمان نازايي
ــتر      ــاي دك ــط آق ــه توس ــت ك ــي اس ــنوان كتاب ع
محمدمهدي آخوندي و خانم ليال كريميان به رشته   
تألــيف درآمــده اســت كــه بــه شــرح اقدامــات و  

اي آزمايشـگاهي در طي فرآيند لقاح خارج        روشـه 
 ۱۶ مشتمل به    كتاب ايـن . رحمـي پرداخـته اسـت     

فصـل مـي باشد كه از جمله مي توان به چگونگي        
ــراي     ــك ب ــپرم و تخم ــازي اس ــاده س  و ARTآم

در بخش ضمائم .  اشاره نمودICSIراهنمايـي براي    
ــگاهي و    ــات آزمايش ــيات اقدام ــيه جزئ ــتاب كل ك

  درآزمايشـگاه مطرح  دسـتورالعمل هـاي بهداشـتي     
    نتشــارات ناشــر كــتاب مؤسســه ا. گــرديده اســت 

 و  ۱۳۷۵در بهمـن ماه     ) مـاجد (جهـاد دانشـگاهي     
 . تومان مي باشد۴۰۰قيمت آن 

 
 

 اخبار كنفرانس  ها

مسائل «نخستين سمپوزيوم باروري وناباروري 
  »انتقال جنين  حقوقي –فقهي 

 پژوهشكده بيولوژي و    تبـه همـ   ايـن سـمپوزيوم     
وتكـنولوژي تولـيد مـثل و نازايـي و با همكاري            بي

 ۱۵انجمــن اورولــوژي ايــران در تــاريخ پنجشــنبه 
ــاالر شــيخ انصــاري دانشــكده  ۱۳۷۷بهمــن    در ت

ــران     ــگاه تهـ ــي دانشـ ــوم سياسـ ــوق و علـ            حقـ
بـا توجه به حضور جمع قابل    . برگـزار مـي گـردد     

توجهي از فقيهان عاليقدر و نيز حقوقدانان برجسته   
 و ارائــه مباحــث موضــوع شناســي توســط كشـور 

نابــاروري، حضــور همكــاران بويــژه متخصصــين 
ــين  ــترم زنان،متخصصـ ــي،  محـ ــان و نازايـ زايمـ

 و عموم   شـگاهي ياورولـوژي، ژنتـيك، علـوم آزما      
ــندان     ــاير عالقم ــاوري و س ــز ناب ــاران مراك   همك

 وضعيتفرصت مغتنمي است تا از آخرين 

 بولتن توليد مثل و نازايي

 ولوژي و بيوتكنولوژي پژوهشكده بي
 توليد  مثل و نازايي، جهاد دانشگاهي

               خيابان انقالب، مقابل سازمان تهران، 
          ، ۳۱۰مركزي دانشگاه تهران، ساختمان 

  ۱۱۰طبقه سوم، شماره 
 ۱۹۳۹۵-۴۶۳۱: صندوق پستي

 ۲۴۰۳۶۴۱، ۲۴۰۲۰۱۱: تلفن
 ۲۴۰۳۶۴: فاكس

Email: RBIBR@yahoo.com 
 

 
شرعي و حقوقي مسائل اهداء و انتقال جنين مطلع         

بـا توجـه بـه اسـتقبال گـرم عالقمندان از       . گـردند 
همكـاران محـترم دعـوت مـي گـردد، در صورت           
تمـايل نسـبت بـه تكميل و ارسال هر چه سريعتر            

 . مدارك جهت ثبت نام اقدام فرمايند
همــزمان بــا ايــن گردهمايــي، نمايشــگاه يكــروزه 

مايشگاهي در همان مكان    تجهـيزات پزشـكي و آز     
متخصصين محترم  ه براي عموم    كبرگزار مي گردد    

 .قابل استفاده خواهد بود

  برگزاري سومين سمينار روشهاي پيشرفته 
 در درمان نازايي

امـيز اين سمينار كه به همت       بـا اختـتام موفقيـت       
جهـاد دانشـگاهي علـوم پزشكي  ايران و مؤسسه           

نظر خواهي  رويـان برگـزار شـد، نـتايج حاصل از           
ــاطالع     ــال ب ــورت اجم ــندگان را بص ــركت كن       ش

 نفر  ۳۲ مقاله توسط    ۳۵مـي رسانيم در اين سمينار       
 متخصـص لقــاح خـارج رحمــي، زنـان ، زايمــان،    

 نفر در   ۱۸۶. ورولوژي ارائه شد  جنيـن شناسـي و ا     
 :مي باشدينار ثبت نام نمودند كه به تفكيك زيرسم
لوژيست اورو% ۴متخصـص زنان و زايمان ،    % ۳۵
ــي ،  % ۸ ــك عموم ــوم  % ۳۸پزش ــاي عل ــته ه رش

 رشته هاي علوم پايه پزشكي % ۱۵آزمايشگاهي و 
 :قيت برنامه از نظرموف
 %۲/۹۶        تحكيم اطالعات علمي قبل افراد -۱
 %۴/۹۲        مديريت و برقراري نظم جلسات-۲
 %۲/۸۸  تخصصيمطالعه  ميزان ايجاد عالقه به -۳
 %۲/۸۲امه با نيازهاي شغلي  تناسب محتواي برن-۴
 %۵/۸۶                  ارائه مطالب جديد علمي-۵
 %۹/۶۲   مشاركت شركت كنندگان در بحث ها-۶

 


