خالصه کتابچه های پیشگیری از ناباروری

تهیه و تنظیم:
هنگامه رحمانی  :کارشناس باروری سالم مرکز بهداشت تاکستان
نوشین جنتی فر :کارشناس مسئول باروری سالم مرکز بهداشت استان

زیر نظر :خانم دکتر ناهیدیزدی مدیر گروه سالمت خانواده و جمعیت

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مهرماه 8931

گروه هدف کتابچه های پیشگیری از ناباروری
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زنان  51-03ساله(همسردار یا مجرد)

زنان  51-03ساله(همسردار یا مجرد)
دختران در سنين بلوغ یا والدین آنها و زنان در آستانه ازدواج

+
+
+

+

خانواده هاي داراي یک فرزند كه سن فرزند آنها حداقل  40ماه مي
باشد.

+

خانواده هاي داراي دو فرزند كه سن آخرین فرزند آنها بيش از 03
ماه است

+

زوجين در آستانه ازدواج كه سن خانم در هنگام ازدواج بيشتر از 51
سال است

+

خانواده هاي بي فرزندي كه در مشاوره تصميمي براي فرزندآوري
ندارند و یا براي گرفتن سایر خدمات مراجعه نموده اند.
زوجين در آستانه ازدواج

+

زوجين بي فرزند مراجعه كننده به واحدهاي ارایه خدمت

+

گروه هاي شغلي مرتبط با محتواي كتابچه

+

سن و ناباروري
هدف کتابچه :پیشگیری از تاخیر در فرزندآوری
 میزان باروری خانم ها با سن ارتباط نزدیک دارد ومعموال قدرت باروری با افزایش سن کاهش می یابد. دوران باروری دختران با اولین تخمک گذاری و قاعدگی شروع می شود. قاعدگی ازحدودسن 61سالگی ،با منظم شدن تخمک گذاری تثبیت می شود. زنان با افزایش سن به دلیل عدم تخمک گذاری ،تاخیر در قاعدگی را تجربه خواهند کرد. ازسنین  53تا 04سالگی ذخیره تخمک کاهش می یابد.باروری و افزایش سن مادر
-

 61تا 53سالگی سن مناسب برای بارداری است( بهترین وایده ال ترین سن برای بارداری 04تا54سالگی)
شانس بارداری در هر سیکل در سن  04سالگی به کمتر از  3درصد کاهش می یابد.
سن متوسط یائسگی  36سالگی است ،ولی بیشتر زنان بعد از حدود  03سالگی نمی توانندد بدارداری موفقیدت آمیدزی
داشته باشند.
افزایش سن :کاهش تعداد وکیفیت تخمک ها :کاهش باروری
افزایش سن :افزایش تعداد تخمک های غیر عادی :افزایش احتمال تشکیل جنین های غیر طبیعی( جنین منگدل) یدا
سقط خودبخودی یا عدم تشکیل تخم
سن باالی مادر :افزایش بیمارهای مزمن مانند فشارخون-دیابت وحاملگی پرخطر
در برخی زنان جوان ممکن است بنا به دالیلی از قبیل کشیدن سیگار و عمدل جراحدی قبلدی روی تخمددان ،ذخیدره
تخمدانی(کاهش تعداد فولیکول های حاوی تخمک در تخمدان ها) زودتر کاهش یابد.

باروری و افزایش سن در مردان
-

کاهش حجم مایع منی وکیفیت اسپرم
افزایش مشکالت کروموزومی اسپرم
شانس ابتالی به بیماری های شدید روانی(اسکیزوفرنی) و اوتیسم ،مشکالت قلبی ،ناهنجاری هدای انددام و بدازبودن
انتهای سیستم عصبی(اسپاینابیفیدا) در فرزندان
کوچکتر شدن بیضه ها ،تغییر شکل و کاهش حرکت اسپرم و افزایش نقص ژنی در اسپرم

توصیه ها:
-

خانم هایی که تولد فرزند را به تاخیرمی اندازند در خطر ناباروری هستند و توان باروری در خانم ها از سن 53سالگی به
طور مشخص کاهش پیدا می کند.
در زوجینی که به مدت یک سال خواهان فرزند بوده و نزدیکی مدنظم بددون اسدتفاده از روی پیشدگیری از بدارداری
داشته اند و باردار نشده اند بایستی بررسی از نظر ناباروری صورت گیرد.
در خانم های باالتر از53سال ،این بررسی باید بعد از 1ماه صورت گیرد.
تاخیر در فرزندآوری با عوارض بارداری وزایمان همراه است.

شيوه زندگي و ناباروري
عوامل تاثیر گذار بر باروری زوجین:
سن /سیگار /وزن /تغذیه  /ورزی سنگین /مواد محرک و مکمل ها /آلودگی محیطی و ناباروری /سفیدکننده های حاوی
کلر و دیوکسین /فشار روحی /الکل /تعداد تخمک های موجود در تخمدان ها /بیماری ها و شدرایط زمینده ای /عوامدل
موثر بر باروری مردان
سن:
سن مناسب بارداری  61تا  53سالگی است .با گذشت زمان تعداد تخمک های زن کم شده و شیوع ناباروری افزایش
می یابد.
سیگار کشیدن
مدت زمان الزم برای باردارشدن یک خانم سیگاری دو برابر یک خانم غیر سیگاری است.
-

احتمال عوارض زیر با سیگار افزایش می یابد:
سقط خودبه خودی
زایمان زودرس
تاخیر رشد داخل رحمی جنین
مشکالت سالمت شیرخواران و سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار

-

تاثیر مواد شیمیایی موجود در تنباکو در باروری:
کاهش تعداد ،حرکت و کیفیت اسپرم
کاهش تعداد وکیفیت تخمک
کاهش خون رسانی به رحم وتخمدان ها
افزایش خطر بیماری های لوله های رحمی و بارداری خارج از رحم
افزایش میزان سقط خودبه خودی

 سیگار شانس موفقیت درمان های ناباروری را کاهش می دهد(.دود دست دوم)
 در معرض بودن دود سیگار :افزایش زمان انتظار برای باردار شدن /افزایش احتمال جهش سلول تخم
وزن و باروری
وزن خیلی زیاد یا خیلی کم  :تخمک گذاری نامنظم یا عدم تخمک گذاری
عوارض چاقی :


بیماری تخمدان پلی کیستک :ناباروری
سیکل های نامنظم قاعدگی ،افزایش احتمال ناباروری ،افزایش خطر جراحی های ناباروری ،افزایش خطر سقط
خودبخودی وکاهش موفقیت درمان های ناباروری
افزایش خطر عوارض بارداری :افزایش فشارخون ،دیابت دوران بارداری ،وزن زیاد کودک در هنگام تولد و سزارین
کلید کاهش وزن :رژیم متعادل و سالم ،افزای فعالیت فیزیکی و ورزی

-

تغذیه
داشتن رژیم غذایی متعادل :تامین ترکیبی از ویتامین ها ،مواد معدنی ودیگر مواد مغذی
مصرف ویتامین ،cویتامین ،Eسلنیوم ،روی ،اسید فولیک وکلسیم :افزایش کیفیت اسپرم
مصرف کافئین( قهوه،چای ،شکالت ،شیر ،شکالت) :کاهش جذب آهن و کلسیم
مصرف زیاد کافئین  :افزایش خطر سقط خود به خودی

ورزش
-

ورزی نقش مهمی در سالمت عمومی دارد.
چهار جلسه ورزی04-54دقیقه ای متوسط در هفته می تواند وزن را درمحدوده ی خاص نگه داشته و باروری را به
حداکثر برساند.
روزانه  54دقیقه پیاده روی تند برای بهره مندی ازتمام فواید ورزی کافی است.
ورزی خیلی شدید و بدن سازی درفرایند تخمک گذاری در خانم ها و تولید اسپرم در مردان مداخله می کند.

مواد محرک و مکمل ها :اثر بر باروری زنان و مردان و اثر بر سالمتی جنین
 ماری جواناوکوکایین بدن سازی واستفاده از استرویید یا تستوسترون قرارگرفتن در معرض مواد شیمیایی مواد آالینده دمای باالآلودگی محیطی  :دود سیگار ،گازوئیل ،بخار ناشی از رنگ ها و اگزوز اتومبیل
سفیدکننده های حاوی کلر و دیوکسین(سوزاندن ناقص زباله های بیمارستانی وشهری ،ساخت پالستیک ،مواد شیمیایی،
حشره کش ها ،علف کش ها ،ظروف پالستیکی یک بار مصرف ،پدهای بهداشتی)
عوامل موثر برباروری مردان
-

رانندگی طوالنی مدت با وسایل نقلیه سنگین :کاهش کیفیت اسپرم
نشستن طوالنی مدت  :گرم شدن بیضه و آسیب به بافت آن
بیهوشی یا عفونت :کاهش تعداد اسپرم های سالم ( درصورت نیاز به جراحی یا وجود بیماری جدی :تعویق درمان
های باروری )
داروهایی نظیر استرویید ،داروهای زخم معده ،بیماری قلبی وآنتی بیوتیک ها :تداخل در تولید اسپرم
موادنفتی ،وازلین و رنگ های شیمیایی حاوی سرب :برای اسپرم سمی هستند
حمام داغ طوالنی مدت ،سونا ،وان داغ ،استفاده از لپ تاپ و لباس زیر تنگ :احتمال ایجاد مشکل در تولید اسپرم
استرس :از عوارض ناباروری است.
مدیرت استرس:
 صحبت با دوستان یا زوجینی که تجربه ناباروری داشته اند ارتباط راحت زوجین در مورد ناباروری -مطالعه /قدم زدن /موسیقی مالیم /صحبت و تبادل پیام با دوست

آندومتریوز و ناباروري
این بیماری از واژه ی اندومتر یعنی بافتی که سطح داخلی رحم را می پوشاند و هرماه در دوره ی قاعدگی رشد کرده و سپس
ریزی می کند،گرفته شده است.
بافت اندومتر باید فقط در درون رحم وجود داشته باشد .دراندومتریوز این بافت در خارج از رحم دیده می شود.
اعضاء درگیر :تخمدان ها ،سطح بیرونی رحم ،لوله های رحمی ،بافت لگنی وفضایی که بین روده ها ،مثانه ورحم
بافت اندومتر در هرقسمت ازبدن که باشد مانند اندومتر درون رحم ،نسبت به هورمون هایی که ماهیانه باعث قاعدگی
می شوند ،حساس خواهدبود و در طول دوره ی قاعدگی رشد کرده و در پایان دوره ،ریزی و خونریزی می کند .عددم خدروج
خون باعث تحریک بافت های اطراف ،درد وچسبندگی می گردد :افزایش درد قاعدگی وحتی درد هنگدام تمداس جنسدی یدا
اجابت مزاج.
شروع ابتال :از سن نوجوانی و جوانی .بروز  :پس از چند سال(0-1سال)
ابتال در زنان دارای فرزند و زنانی که تاکنون باردار نشده اند.
شیوع :حدود 64درصد از زنان در سنین باروری
علت :ناشناخته ،علل ژنتیک وارثی
آندومتریوز یکی از عوامل مهم ناباروری است .در 54-34درصد از زنان ناباروردیده می شود.
-

ریسک فاکتورهای آندومتریوز
سن54-04:ساله
نداشتن فرزند
خونریزی بیش از7روز
دوره قاعدگی کمتر از 01روز
وجود لکه بینی بین قاعدگی ها
سن اولین قاعدگی در کمتر از  60سالگی
سابقه خانوادگی
عالیم اندومتریوز

 درد لگنی(عالمت اصلی و شایع ترین)-

قاعدگی های بسیار دردناک /درد زیرشکم ،قبل و در طول قاعدگی /دردهای اواسط قاعدگی(ناشی از تخمک گذاری)
درد در هنگام تماس جنسی
درد همزمان با حرکات روده  /درد کمر
خونریزی قاعدگی :خونریزی شدید/قاعدگی طوالنی مدت/خونریزی نامنظم /لکه بینی
سایر عالیم :عالیم گوارشی یا ادراری مثل خونریزی /فعالیت نامنظم روده ها مثل اسهال /نفخ ،سیری زودرس ،تهوع
و استفراغ  /خستگی /ناباروری /مشکالت احساسی مثل افسردگی و اضطراب
یک عالمت هشداردهنده آندومتریوز :دردهای شدید قاعدگی(دیسمنوره) در سال های اول قاعدگی
وجود ندشته باشد و در سنین باالتر اتفاق بیفتد.

تشخیص آندومتریوز:
 به تنهایی از روی عالیم ،قابل تشخیص قطعی نیست. -خود ارزیابی با تکمیل پرسشنامه(در انتهای کتابچه)

 تشخیص قطعی :الپاروسکوپی سونوگرافی ،سی تی اسکن یا MRIموارد مشکوک به اندومتریوز :وجود مشکالت باروری  /دردهای شدید قاعدگی ناشی از گرفتگی
عضالنی /وجود درد هنگام تماس جنسسی ،در دهای مزمن لگنی  /کیست تخمدان طوالنی مدت

درمان آندومتریوز
به سن ،شدت عالیم بیماری ،شدت بیماری ،تمایل به فرزند آوری در آینده و ...بستگی دارد.
 تسکین دهنده های درد /درمان هورمونی /درمان جراحی سبک زندگی :ورزی ،رژیم غذایی سالم ،استراحت کافی بارداریشیوه زندگی سالم وآندومتریوز
 ورزی منظم:کاهش خطر اندومتریوز رژیم غذایی با گوشت قرمز زیاد ومیوه وسبزی کم :افزایش خطر اندومتریوز دیوکسین :افزایش خطر اندومتریوز .مصرف چربی های حیوانی به حداقل برسد .استفاده از پدها و لوازم یکبار مصرفبهداشتی استاندارد
 -درصورت ابتال به اندومتریو :پرهیز از خوردن الکل،کافیین ،لبنیات ،گوشت قرمز ،شکر ،گندم و چربی های اشباع

تخمدان پلي كيستيک و ناباروري
به مجموعه ای از عالئم و نشانه ها گفته میشود که شامل بی نظمی یا عدم قاعدگی ،چاقی ،آکنه و افزایش موهای
زائد بدن ،نازک شدن و کاهش موی سر می باشد.
 بیماری نسبتا شایع درسن باروری(63-03سال) از هر64-04خانم در سنین باروری ،یک نفر مبتال به این بیماری می باشد3-64(.درصد) یکی از عوارض مهم و آزار دهنده این بیماری تاخیر در بارداری و ناباروری است. در زنان مبتال ،احتمال چاقی ،دیابت ،فشارخون باالو بیماری قلبی بیشتر است.شایعترین عالمت :اختالالت قاعدگی
عالیم شایع بیماری تخمدان پلی کیستیک:
 قاعدگی نامنظم یا عدم قاعدگی :بعلت اختالل هورمونی ناشی ازعدم تخمک گذاری قاعدگی نامنظم(فاصله قاعدگی های بیش از 53روز)
 قاعدگی با حجم خونریزی زیاد
 عدم قاعدگی (به مدت بیش از1ماه)
 رشد موهای زاید( بدلیل افزایش هورمون های مردانه) :معموالً در فاصله 60-61سالگی شروع می شود. نازک شدن و ریزی موهای سر (افزایش هورمون های مردانه) چرب بودن پوست وجوی صورت (آکنه) افزایش وزن و افزایش چربی شکمی()BMI < 07 تاخیر یا مشکل در باردار شدن (بعلت نامنظم شدن فاصله قاعدگی ها و نامشخص بودن زمان تخمک گذاری :عدمامکان برنامه ریزی صحیح برای تماس جنسی)

-

علل بیماری تخمدان پلی کیستیک
ناشناخته
ارث
ترشح بیش از حد هورمون مردانه
افزایش هورمون انسولین
تشخیص بیماری

-

تاریخچه پزشکی ( الگوی قاعدگی -تغییرات ورن -رشد موهای زائد و )...
معاینه کلی ( فشار خون -وزن -قد -نمایه توده بدنی -نحوه رشد مو در زیرچانه ،صورت ،پشت ،شکم ،ران و سینه-
نازک شدن و ریزی موی سر))
آزمایش قندخون ( اندازه گیری هورمون های جنسی و مردانه -میزان کلسترول ،چربی ها و قند خون)
سونوگرافی( بررسی وضعیت تخمدان و وجود کیست ها و تعداد و اندازه آنها -بررسی ضخامت پوشش داخلی رحم)

مشکالت سالمتی ایجادشده توسط تخمدان پلی کیستیک

 ناباروری احتمال ابتال به دیابت :در بیش از  % 34افراد مبتال به بیماری تخمدان پلی کیستیک (عموالً پیش از  04سالگی). خطر مشکالت و حمله قلبی (  0برابر خانم های غیر مبتال) افزایش فشارخون اختالل در چربی خون چاقی زیاد  :مشکالت تنفسی بویژه در زمان خواب اضطراب و افسردگی ( ناشی از نگرانی از تاخیر در بارداری ،نگرانی از ظاهر فرد و )... بیماری های بدخیم رحمی (بعلت ضخیم شدن پوشش داخلی رحم در طوالنی مدت ناشی از قاعدگی نامنظم ،عدمتخمک گذاری و هورمون استروژن)
پیشگیری
قابل پیشگیری نیست( .ولی تشخیص زودرس و درمان آن از عوارض طوالنی مدت مانند ناباروری ،سندرم متابولیک،
چاقی ،دیابت و بیماری قلبی جلوگیری میکند)
توصیه های پزشکی به بیماران
-

-

داشتن رژیم غذایی متعادل ( کمک گرفتن از یک مشاور تغذیه)
فعالیت فیزیکی منظم(پیاده روی)
کنترل وکاهش وزن( کاهش  3-7درصدوزن در طول شش ماه :کاهش هورمون های مردانه و برگشت طبیعی
تخمک گذاری و باروری در  73درصد خانم های مبتال)
ترک سیگار
مراقبت از پوست و مو ( با مشورت پزشک)
مشکالت خانم باردار مبتال به بیماری تخمدان پلی کیستیک
سقط خودبخودی
دیابت بارداری
پره اکالمپسی(افزایش فشارخون)
زایمان زودرس
افزایش احتمال بستری نوزادان /افزایش احتمال مرگ نوزادی

 افراد مبتال ،قبل و در طول بارداری تحت مراقبت ویژه باشند.

-

درمان بیماری تخمدان پلی کیستیک
درمان قطعی ندارد (عالیم قابل کنترل ودرمان هستند) .اهداف درمانی این بیماری :کنترل عالئم بیماری ،حل
مشکالت ناباروری ،پیشگیی از ابتالی به بیماری های قلبی و دیابت و ......
کاهش وزن با یک برنامه غذایی سالم و ورزی(04دقیقه سه بار درهفته)
درمان طبی و دارویی :برای بهبود عالئمی مانند رشد موهای زائد ،قاعدگی نامنظم و مشکالت باروری
درمان های جراحی (کیست های تخمدان مضر نبوده و نیازی به جراحی ندارند).
قرص های ترکیبی :در خانم هایی که نمی خواهند باردار شوند.
بهترین درمان :مستقیماً با عالئم تخمدان پلی کیستیک در ارتباط است

سواالت خود ارزیابی بیماری آندومتریوز:
پاسخ مثبت به  3مورد یا بیشتر از  60موارد زیر :مراجعه به پزشک برای مشاوره بیشتر
-6دردهای قاعدگی شدیددر طول  1ماه گذشته که مانع کار و فعالیت های روزانه شود
 -0درد لگنی در مواقع غیر از هنگام قاعدگی در طول  1ماه گذشته
 -5تجربه درد تماس جنسی در طول  1ماه گذشته
 -0دوره قاعدگی بیش از  1روز
-3خونریزی سنگین در زمان سیکل قاعدگی در طول  1ماه گذشته
 -1نامنظم بودن قاعدگی
 -7تجربه دردهای روده ای در حین اجابت مزاج(بخصوص هنگام قاعدگی)
 -1یبوست و اسهال که بخصوص در قاعدگی بدتر میشود
 -9باردارنشدن به رغم تالی برای بارداری مدت یکسال
 -64تجربه درد هنگام ادرار کردن
 -66سابقه خانوادگی آندومتریوز
 -60افسردگی یا خستگی غیر معمول.

-6
-0
-5
-0
-3

سواالت خود ارزیابی بیماری تخمدان پلی کیستیک:
پاسخ مثبت به دو مورد یا بیشتر از  3موارد زیر :احتمال بیماری تخمدان پلی کیستیک
فاصله بین دو قاعدگی :باالی  53روز
رشد موهای ضخیم و تیره ( در طی سال های قاعدگی غیر از زمان حاملگی) :در حداقل سه بخش از بدن و
صورت ( باالی لب -چانه – سینه -یسن دو پستان -پشت -باسن -باالی بازو – باالی ران)
سابقه وزن باال یا چاقی زیاد
سابقه ناباروری
ترشح شیری از نوک سینه ها( بجز زمان بارداری یا شیردهی)

