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  مقدمه 
درمان ناباروري بستگی به علت ناباروري، مدت زمان نابارور بودن، 
سن والدين و الويت هاي فردي دارد. برخی علت هاي ناابااروري    
قابل درمان نيستند. اما با پيشرفت هاي به دست آماده، اماکاان       
باردار شدن يک خانم از طريق تکنولوژي و فرايندهاي مربوط باه  

 .توليد مثل وجود دارد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درمان برای زوج ها 
 :شونديا مرد و يا هر دوي آن ها استفاده می زن زير براي هايروش

 هاي خود را افزايش دهند.معموالً توصيه می شود تعداد آميزش
 دهد.بار آميزش جنسی در هفته احتمال باروري را افزايش می 1

ها نيز  تواند از تعداد اسپرم   هاي بيشتر می  به هر جهت تعداد انزال    
كند ساعت مقاومت می    47بکاهد. اسپرم در دستگاه تناسلی زن تا        

ساعت بعد از تخمک گذاري        77تواند تا   و يک تخمک نيز می     
 .بارور باقی بماند

 

  درمان های مربوط به زنان 
اصلی ترين درمان براي زنان نابارور كه به دليل اختالل در                 

دچار ناباروري هستند، مصرف داروهاي باروري         تخمک گذاري 
می باشد. اين داروها تخمک گذاري را تنظيم يا تحريک می كنند. 

 FSH و LH هاي طبيعی مثل  ها مشابه هورمون  به طور كلی آن   
  .كنند و روند تخمک گذاري را فعال می نمايندعمل می
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 داروهای باروری عبارتند از : 

 کلومیفن
اين دارو به صورت خوراكی استفاده می شود و در زنانی كه دچار              

و يا ديگر نارسايی تخمدانی هستند،       سندرم تخمدان پلی كيستيک 
 شود.گذاري میباعث تحريک تخمک

از غده   FSH و LH هاياين دارو منجر به رهاسازي هورمون      
شود و اين دو هورمون نيز باعث رشد فوليکول               هيپوفيز می 

 .گردندتخمدانی، يعنی فوليکولی كه حاوي تخمک است، می

 HMG  گنادوتروپین های انسانی یا

شود كه به دليل    اين داروي تزريقی براي خانم هايی استفاده می        
 گذاري ندارند. ي هيپوفيز، تخمکنارسايی غده

 كند، اين بر خالف داروي كلوميفن كه غده هيپوفيز را تحريک می
ها را تحريک   ها به طور مستقيم تخمدان    دارو و ديگر گنادوتروپين   

 .می باشد FSH و LH می كنند. اين دارو شامل هورمون هاي

  FSH هورمون تحریک کننده فولیکول یا

تکامل   و  رشد  منظور  به  هاتخمدان  تحريک  ، FSHعملکرد
 .هاي حاوي تخمک استفوليکول

  HCG گنادوتروپین های جنین انسانی یا

شود. استفاده می  FSH و   HMGاين دارو در تركيب با كلوميفن،     
 .اين دارو باعث تحريک فوليکول براي رهاسازي تخمک می شود

 (GnRH) آنالوگ هورمون آزاد کننده گنادوتروپین

نامنظم تخمدانی  هايسيکل كه شودمی استفاده زنانی براي اين درمان
 .كامل فوليکول دارند گذاري نابالغی را قبل از رسيدنو يا تخمک
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 مهار کننده های آروماتاز
را به تركيب     تستوسترون   آروماتاز آنزيمی است كه تبديل           

 .كندآروماتيک استراديول تسريع می
 .روندمی كار به سينهجيسرطان پيشرفته درمان در داروها  اين دسته از

گذاري گاهی اوقات پزشکان اين دارو را براي زنانی كه تخمک            
ندارند و به درمان كلوميفن سيترات نيز پاسخ نداده اند، استفاده              

 می كنند.
از كشورها    خيلی  در  كه دارند،  عوارض جانبی دليل به داروها از گروه اين

 باشند. اين عوارض جانبی عبارت هستند از: مورد تاييد نمی
  ناهنجاري هاي هاي مادرزادي 
 سقط جنين 

 متفورمین )گلوکوفاژ)
گذاري می شود.   اين داروي خواركی باعث افزايش ميزان تخمک       

گردد كه مقاومت به انسولين، علت        اين دارو زمانی استفاده می     
ناباروري باشد. مقاومت به انسولين در ايجاد سندروم تخمدان             

 .كيستيک نقش داردپلی

 بروموکریپتین
شود كه به دليل داشتن پروالكتين اين دارو براي زنانی استفاده می

گذاري نامنظمی دارند. پروالكتين هورمونی هاي تخمکسيکل باال،
شود. بروموكريپتين  است كه در زنان شيرده باعث توليد شير می          

 .توليد هورمون پروالكتين را مهار می كند
 

 :داروهای باروری و خطر حاملگی های چند قلویی 
دهند، داروهاي تزريقی باروري، احتمال چند قلوزايی را افزايش می        

ولی داروهاي خوراكی باروري مانند كلوميفن، احتمال چند قلوزايی    
دهند. استفاده از اين داروها نياز به        را در حد كمتري افزايش می      

كنترل دقيق از طريق آزمايشات خون، آزمايشات هورمونی و              
 .هاي اولتراسوند سايز فوليکول تخمدان داردگيرياندازه
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نوزاد ها بيشتر باشد، خطر تولد       به طور كلی، هر چه تعداد جنين       
نوزادان نارس در معرض    .و درد زايمانی زودرس بيشتر است نارس

هاي مختلف هستند. به مشکالت و بيماري ابتال براي خطر بيشتري
هاي تک  اين خطرات براي سه قلوها بيشتر از دو قلوها و حاملگی          

 .نوزادي است
زمانی كه چندين جنين در يک بارداري به وجود می آيند، برداشت 

تواند می)كاهش بارداري چندقلويی(    ها  يک يا تعداد بيشتري از جنين     
 .شرايط بهتري را براي بقاي جنين ايجاد كند

اي را براي بسياري از افراد به        اين كار مشکالت احساسی جدي     
بايستی تحت درمان   وجود می آورد. چنان چه شما و همسرتان می        

با داروهاي باروري قرار گيريد، بهتر است قبل از شروع درمان، در            
 .رابطه با امکان فوق الذكر با پزشک خود مشورت كنيد

 

 جراحی 
 تواند يکی از راه هاي درمان ناباروري باشد.جراحی نيز می

مسدود شدن لوله هاي فالوپ رحم و يا ديگر مشکالت مربوط به             
توان از طريق جراحی برطرف نمود. از          لوله هاي فالوپ را می      

هاي الپاراسکوپی می توان عمل هاي بسيار ظريف و         طريق روش 
در حال حاضر اين       .حساس را روي لوله هاي فالوپ انجام داد         

 داده اند.  IVFروش ها جاي خود را به 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باشد، كار دشواري    آندومتريوزمعموالً درمان ناباروري كه علت آن       
يافت هاي ضد بارداري    قرصهايی كه در    است. اگر چه هورمون   

ي رحم( و از بين بردن      شوند، در درمان التهاب آندومتر )ديواره     می
 .درد موثر هستند، ولی در درمان ناباروري كاربردي نداشته اند
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هايی تان از درمانچه شما مبتال به آندومتريوز هستيد، پزشکچنان
  .براي تحريک تخمک گذاري استفاده خواهد كرد

 تکنولوژی تولید مثل کمکی (ART) 

ART          ،انقالبی در درمان ناباروري است. پيشرفت هاي پزشکی ،
ها را قادر به داشتن كودک بيولوژيک خودشان           بسياري از زوج  

  :عبارت هستند از ART كرده است. معمول ترين اشکال

 باروری خارج از رحم (IVF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVFاشکال يکی از موثرين ART در اين فرايند، تخمک  باشدمی
بالغ را از بدن خانم برداشته و آن را با اسپرم مرد در ظرفی در                   

روز بعد از بارور      5تا    1آزمايشگاه بارور می كنند و جنين حاصله را   
 شدن، در رحم مادر جايگذاري می كنند. 

پيشنهاد  IVFزمانی كه هر دو لوله فالوپ مسدود شده باشند،            
شود، در بسياري از شرايط ديگر نيز استفاده می    شود. اين درمانمی

از جمله آندومتريوز، ناباروري با علت نامشخص، ناباروي به علت           
 .هاي تخمک گذاريفاكتورهايی از طرف مرد و نارسايی

IVF       دهد، زيرا معموالً چندين    احتمال چند قلوزايی را افزايش می
 شوند همچنين در  تخم بارور شده در بافت رحم جايگذاري می         

IVF  ها هاي مکرر خون و تزريق روزانه هورمون        نياز به آزمايش
 باشد.می

ART  در شرایط زیر بهتر عمل می کند: 
زمانی كه خانم رحم سالمی دارد؛ به خوبی به داروهاي باروري              

تواند به خوبی از گذاري طبيعی دارد و يا میپاسخ می دهد؛ تخمک
مرد بايد سالم    اسپرمتخمک اهدا شده استفاده كند. در اين روش،         

 .يابدكاهش می سالگی 15بعد از سن  ART باشد. درصد موفقيت
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 عوارض درمان های ناباروری 
 :هاي ناباروري، عوراض خاصی دارند كه عبارتند ازدرمان

 حاملگی چند قلویی

، حاملگی چند    ARTترين عارضه در درمان با    بيشترين و معمول  
ها و  قلويی است. تعداد جنين هاي نگه داشته شده و بالغ شدن آن           

شود. ها گرفته می  نهايتًا تولدشان، تصميمی است كه توسط زوج        
چه چندين جنين در طی لقاح به وجود آمده باشند، برداشت            چنان
پذير است )كاهش بارداري چندقلويی(. ها امکانيا چند تا از آن يک

 .يابدمانده افزايش می باقی هايبدين ترتيب احتمال بقا براي جنين
  (OHSS) سندرم تحریک بیش از حد تخمدان

شوند و منجر   ها بزرگ می  در صورت تحريک بيش از حد، تخمدان
گردند. معموالً عالئم خفيف و متوسط اين سندرم     به درد و نفخ می

تواند روند، اگر چه بارداري می     نياز به درمان ندارند و از بين می         
حفره   آب در   بهبودي اين عالئم را به تاخير بيندازد. ندرتًا تجمع          

شود. اين  می تنگی نفس شکمی و قفسه سينه باعث تورم شکم و         
را كاهش داده و فشار خون كاهش  تواند حجم خونیتجمع آب می

 يابد. موارد شديد اين سندرم نياز به درمان فوري دارند.
كيستيک كه مبتال به سندرم تخمدان پلی         زنان جوان و كسانی    

هستند، نسبت به بقيه در معرض خطر بيشتري براي ابتال به                
 .سندرم تحريک بيش از حد تخمدان می باشند

 خونریزی یا عفونت

-و تکنولوژي   ناباروري  هايدرمان  در  ديگري،  تهاجمیفرايند    هر  مانند
 .مربوط به آن نيز خطر خونريزي و عفونت وجود دارد هاي

 وزن کم هنگام تولد

هااي  باالترين درصد خطر وزن كم هنگام تولد، مربوط به حاملگی
در حاملگی تک قلويی نيز باالترين خطر وزن كم  است. چند قلويی

 .است ART هنگام تولد، مربوط به درمان از طريق
 نارسایی های مادرزادی

مادرزادي همراه باشد.   هايبا ناهنجاري ART ممکن است درمان
 تحقيقات بيشتري براي تاييد دارد.  به موضوع نياز ولی اين
خواهيد از اين روش درمانی استفاده كنيد، بهتر است بدانيد          اگر می 

 .بوده است ناباروري درمان براي روش ترينموفق  ARTكه تاكنون،
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