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هــدف از ارزیابــی مــردان ،شناســایی مــواردی اســت کــه مــی توانــد

مکــرر داشــته انــد( )2≥(Rp )Repeated pregnancy lossارزیابــی

بــر ســامت بیمــار یــا فرزندانــش اثــر بگــذارد.

مــرد بایــد توصیــه شــود.

اهداف ارزیابی مردان نابارور شامل موارد زیر است:

نازائــی ممکــن اســت بــه دالیــل نازایــی مردانــه -نازایــی بــا فاکتــور

در زوج هایــی کــه عــدم موفقیــت در  ARTیــا ســقط

•

شناسایی موارد قابل اصالح

زنانــه یــا ترکیبــی از هــر دو باشــد ،پــس بایــد هــر دو را ارزیابــی

•

مــوارد غیــر قابــل برگشــتی کــه بــا  ARTمیتــوان بــه

کــرد ســن خانــم (مــادر) قــوی تریــن پیشــگویی کننــده موفقیــت

نتیجــه رســید.
•

مــوارد غیــر قابــل برگشــت کــه نیازمنــد اســپرم اهدایــی

یــا گزینههایــی مثــل فرزندخواندگــی هســتند.

بــاروری در زوجیــن نابــارور اســت.
ارزیابــی اولیــه در یــک مــرد شــامل شــرح حــال کامــل و بــاروری
و  SAمــی باشــد .در شــهر حــال ،نکاتــی مثــل عملکــرد جنســی،

شناســایی وضعیــت هایــی کــه مــی تواننــد ســبب آســیب

ســبک زندگــی ،داروهــای مصرفــی اهمیــت دارنــد .پارامترهــای

بــه ســامت فــرد شــوند و نیازمنــد درمانهــای دارویــی هســتند.

باالتــر یــا پایینتــر از محــدوده نرمــال  SAنمــی تواننــد دلیــل بــر

•
•

اختــاالت ژنتیکــی یــا ســبک زندگــی و ســن ،کــه

بــاروری و نابــاروری باشــند.

ســامت مــرد یــا فرزندانــش را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد حتــی

و از آنجایــی کــه از فاکتورهــای زیــادی اثــر میپذیــرد بایــد

زمانــی کــه  ARTبــه کار گرفتــه شــود

حداقــل دو  SAبــرای ارزیابــی داشــته باشــیم کــه حداقــل یــک مــاه

Guide Line Statements

باشــد .ارزیابــی و درمــان مــردان مــی توانــد گاه ســبب بهبــود

ارزیابی ها
-1

ی اولیــه نازایــی بایــد هــر دو فــرد بررســی
در ارزیابــ 

شــوند (زن و مــرد)

فاصلــه داشــته باشــند ،خصوصــاً وقتــی اولیــن نمونــه غیرطبیعــی
بــاروری و  SAشــده و افــراد بتواننــد بــه صــورت طبیعــی یــا
درمانهــای حداقلــی بــه بــاروری دســت یابنــد .در  1تــا  ۶درصــد
مردانــی کــه بــرای نازایــی بررســی میشــوند ،پاتولــوژی مدیــکال

ارزیابــی اولیــه مــردان شــامل شــرح حــال کامــل بــاروری

مهــم تشــخیص داده نشــده یــا بدخیمــی هــا یافــت میشــود حتــی

مــی باشــد و حداقــل بایــد یــک یــا بیشــتر از یکــی ،آزمایــش آنالیــز

زمانــی کــه بــه نظــر آنالیــز مایــع منــی نرمــال هــم بــوده اســت .پــس

مایــع منــی را داشــته باشــیم)B-6( .

یــک ارزیابــی کامــل توســط یــک فــرد متبحــر در ایــن زمینــه الزم

-2
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مــردان کــه در یــک یــا بیشــتر از یکــی از پارامترهــای

مایــع منــی اختــال دارنــد ،بایــد توســط یــک فــرد متبحــر در زمینــه

اســت.
ارتباط میان روش زندگی و ناباروری و سالمت

نابــاروری مــردان بــا شــرح حــال کامــل و معاینــه فیزیکــی و ســایر

-5

تســتهای الزم ارزیابــی شــوند.

را کــه مــی توانــد ســبب آســیب بــه ســامت فــرد یــا اســپرم غیــر

.1جراح و متخصص زنان و زایمان،فلوشیپ ناباروری

پزشــکان و مشــاوران بایــد آگاهــی رســانی مــواردی

71

طبیعــی شــود را در مــورد مــردان نابــارور داشــته باشــند.
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مــردان مبتــا بــه نابــاروری بایــد در مــورد ارتبــاط میــان

ســامت فــردی و نابــاروری مطلــع شــوند.
-7

پزشــکان بایــد بــه زوج هایــی کــه ســن بیشــتر و مســاوی

ژنــی ،آنوپلوئیــدی اســپرم ،اختــاالت ســاختاری کرومــوزوم
هــا و فراگمانتاســیون  DNAاســپرم ،نقایــص تولــد و غیــره
(کندرودیســپالزی ،شــیزوفرنی ،اوتیســم) در فرزنــدان شــود.
بهتــر اســت کــه مشــاوره ژنتیــک در والدیــن دارای ســن بــاال انجــام

 ۴۰ســال دارنــد اطالعرســانی کننــد کــه خطــر عــوارض ســامت

شــود تــا ایــن خطــرات ،اگرچــه انــدک هســتند ولــی بداننــد.

در فرزندانشــان وجــود دارد.

اگرچــه مــی دانیــم فاکتورهــای ژنــی متعــددی در مــواردی مثــل
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پزشــک بایــد عوامــل خطــرزای مرتبــط بــا نازایــی

اوتیســم یــا شــیزوفرنی نقــش دارنــد.

مردانــه را توضیــح دهــد مثــل ســبک زندگــی ،داروهــای مصرفــی،

در حــال حاضــر یافتــه هــا در مــورد ریســک فاکتورهــای ســبک

تمــاس هــای شــغلی و محیطــی و البتــه بایــد بیمــار بدانــد کــه

زندگــی کــه بــر بــاروری مــردان اثــر مــی گذارنــد کامــل و قطعــی

دادههــای فعلــی در مــورد اکثــر عوامــل خطــر محــدود مــی باشــد.

نیســتند .شــواهدی (بــا کیفیــت پاییــن) در ارتبــاط بــا تغذیــه و

مشــخص شــده کــه ســامت و بــاروری مــردان بــه هــم مرتبــط

نابــاروری مــردان موجــود اســت .اغلــب آنهــا نشــان داده انــد

اســت مثــ ً
ا مــردان دارای پارامترهــای غیرطبیعــی مایــع منــی ۶

کــه رژیــم غذایــی کــه حــاوی چربــی و گوشــت کمتــری (بیشــتر

تــا  ۹برابــر احتمــال ابتــا بــه کانســر بیضــه را نســبت بــه مــردان

حــاوی میــوه هــا و ســبزیجات) باشــند ،نســبت بــه رژیــم هــای

بــارور ،دارنــد کــه در مــردان مبتــا بــه آزواســپرمی ایــن بیشــتر هــم

پرچــرب ارجــح هســتند .بــه عــاوه شــواهدی (نــه چنــدان قــوی)

میشــود.

بیــان میکننــد کــه ســیگار کشــیدن میتوانــد بــر غلظــت ،حرکــت

در بیــش از  ۵۰درصــد مواقــع علــت نازایــی یــک مــرد مــی توانــد

و مورفولــوژی اســپرم اثــر بگــذارد .مصــرف مــداوم اســتروئیدهای

وابســته بــه یکــی از چنــد علتــی باشــد کــه مشــکالت ســامتی

آنابولیــک ســبب ســرکوب اســپرماتوژنزیس شــده و نازایــی ایجــاد

بــرای فــرد ایجــاد کردهانــد و ســبب نازایــی هــم شــده انــد .پــس

میکنــد.

پزشــک بایــد عوامــل دخیــل و موثــر را بــه خوبــی بشناســد تــا
بتوانــد راهنمایــی الزم را بکنــد( .جــدول  )۲یافتــه هــا داللــت
بــر ایــن دارنــد کــه ســن بــاال مــی توانــد ســبب موتاســیون هــای
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تشخیص ،درمان و ارزیابی
-9

اختــاالت نتایــج آنالیــز اســپرم را بایــد جــدی تلقــی

کــرد.
-10

کاریوتیــپ و  DFIمیباشــد( .فراگمانتاســیون  DNAاســپرم)

-20

بیوپســی تشــخیصی بیضــه نبایــد بــه صــورت روتیــن

بــرای افتــراق میــان آزواســپرمی انســدادی از نــوع غیــر انســدادی
پزشــک مــردان نابــارور کــه اختــال میــل جنســی یــا

انجــام شــود.

عملکــرد جنســی ،الیگواســپرمی یــا آزواســپرمی و یــا شــواهد
اختــال هورمونــی را در معاینــه فیزیکــی دارنــد بایــد ارزیابــی

شــرح حــال و  S/Aدر همــه زوجیــن نابــارور الزامــی اســت .هــر

یــک از پارامترهــای اســپرم مــی تواننــد در بــاروری موثــر باشــند و

هــای هورمونــی مثــل  FSHو تستســترون را انجــام دهــد.

ســبب نابــاروری شــوند؛ و اگــر چنــد فاکتــور مختــل شــوند احتمال

در مــوارد آزواســپرمی بایــد انســداد مجــاری را از

نازایــی بیشــتر میشــود .بــه صــورت روتیــن در همــه مــردان
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اختــاالت تولیــد اســپرم بــر اســاس معاینــه ،حجــم مایــع منــی و

نابــارور انــدازه گیــری  FSHو تستســترون توصیــه نمیشــود امــا

ســطح  FSHتــا حــدودی تشــخیص داد.
-12

بررســی

کاریوتیــپ

و

ریزحــذف

هــای

( )microdeletionکروموزومــی  yدر مــردان مبتــا بــه

آزواســپرمی و اولیگوزواســپرمی شــدید (کمتراز ۵۰۰۰۰۰۰درمیلی
لیتــر) انجــام داد خصوص ـاً اگــر آتروفــی بیضــه هــا یــا  FSHبــاال

یافــت شــود.
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اگــر الیگواســپرمی (>10میلیــون در میلــی لیتــر) باشــد حتمـاً بایــد
انجــام شــود.
ســایر ارزیابــی هــا مثــل  PRL/LHو در مردانــی کــه ســطح
تستســترون بــه کمتــر از  300 ng/dlاســت و یــا در مــردان مبتــا

بــه کاهــش میــل جنســی یــا هیپوگنادیســم و هیپوگنادوتروپیــک
توصیــه مــی شــود.

در مــردان مبتــا بــه آزواســپرمی انســدادی ایدیوپاتیــک

شــرح حــال ،معاینــه فیزیکــی و بررســی هــای هورمونــی مــی تواند

یــا آژنــزی وازال بایــد تســت هــای ارزیابــی ( CFTRناقــل

آزواســپرمی انســدادی را از نــوع غیــر انســدادی مشــخص کنــد.

موتاســیون سیســتیک فیبروزیــس) را انجــام داد.
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در مــردان مبتــا بــه موتاســیون  ،CFTRارزیابــی

ژنتیکــی همســر بایــد صــورت گیــرد.
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بــاال و حجــم طبیعــی مایــع منــی دارنــد بــه نــوع غیــر انســدادی
(ازواســپرمی بــه دلیــل اختــال درتولیــد اســپرم) مبتــا هســتند؛

بررســی DFAاســپرم در ارزیابیهــای اولیــه یــک زوج

و مردانــی کــه حجــم بیضــه هایشــان طبیعــی (طــول بیضــه>

مردانــی کــه در آنالیــز اســپرم آنهــا ســلول هــای گــرد

<  1 – 0/5میلــی لیتــر دارنــد احتمــاال بــه انــواع انســدادی میتــا

نابــارور توصیــه نمــی شــود)G-C( .
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مــردان مبتــا بــه آزواســپرمی کــه بیضههــای کوچــک و FSH

بیــش از یــک میلیــون در میلــی لیتــر گــزارش شــده اســت ،بایــد بــا

4/6ســانتی متــر و )7/6 <FSHدارنــد و یــا حجــم مایــع منــی آنهــا
هســتند ،خصوص ـاً اگــر پروگزیمــال اپیدیدیــم در معاینــه بــزرگ

بررســی هــای بعــدی افتــراق داده شــود کــه اینهــا  WBCهســتند

در مــردان مبتــا بــه الیگواســپرمی شــدید( )m/mg>5از

در مبتالیــان بــه پیواســپرمی ،بایــد عفونتهــا را ارزیابــی

نــوع غیــر انســدادی ،بایــد کاریوتیــپ و بررســی حــذف هــای

یــا ژرم ســل هــا !
-17
کــرد.
-18

بررســی آنتــی بــادی هــای ضــد اســپرم ( )ASAدر

ارزیابیهــای اولیــه مردانــه ،نیــاز نیســتند.
-19

در زوجیــن مبتــا بــه  ،RPLارزیابــی مــردان شــامل:

بــوده و یــا نمیتــوان وازدفــران را لمــس کــرد.

 microdeletion Yرا انجــام داد .شــایعترین اختــال

کاریوتیپــی یافــت شــده ،ســندروم کالیــن فلتــر (یــک کرومــوزوم
 Xاضافــه) اســت .گاه در  ۵۰تــا  ۶۰درصــد مبتالیــان بــه  ،XXYدر

نمونههــای  TESEدر جــای از اســپرماتوژنزیس یافــت مــی شــود.
73

 microdeletionهــای کرومــوزوم ،Yدومیــن علــت شــیوع

ژنتیکــی نابــاروری مــردان اســت .اگرچــه امــکان دارد کــه اســپرم
در  ۵۰درصــد نمونــه حاصــل از TESEیــا نمونــه ejaculated

مــردان مبتــا بــه  A2FCدیــده شــود ،امــا اســپرم در نمونــه TESE

آمیزیهــای اختصاصــی نیــاز اســت.
 WBCدر مایــع منــی ممکــن اســت بــه دلیــل عفونــت یــا التهــاب

پروگزیمــال یــا دیســتال دســتگاه تناســلی باشــد .کشــت مایــع
منــی بــه صــورت روتیــن فایــده ای در زوجیــن نابــارور ندارنــد

مــردان مبتــا بــه  bو  A2Fa microdeletionیافــت نمیشــود

نابــارور صــورت نمــی گیــرد مگــر پیواســپرمی رخ داده باشــد.

در مــردان مبتــا بــه آزواســپرمی انســدادی مــادرزادی ،مثــل فقــدان

آنتیبادیهــای ضــد اســپرم نیــز ،فقــط اگــر بتوانــد بــر اداره بیمــار

دو طرفــه وازدفــران مــادرزادی بایــد از نظــر ( CFسیســتیک

اثــر بگــذارد مثــل انســداد مجــاری بایــد انجــام شــود.
پزشــکان بایــد در مــوارد ســقط مکــرر بــرای مــرد درخواســت

بیــش از  ۸۰درصــد ایــن افــراد و  ۲۰درصــد مــردان مبتــا بــه

کاریوتیــپ بدهنــد و میدانیــم کــه در مــردان مبتــا بــه اختــال

پــس مداخــات جراحــی توصیــه نمــی شــود.

فیبروزیــس) بررســی شــوند .موتاســیون هــای ژن  CFTRدر

و اغلــب بــه صــورت روتیــن غربالگــری عفونــت در زوجیــن

فقــدان یکطرفــه وازدفــران و  ۲۱درصــد مــردان مبتــا بــه انســداد
ایدیوپاتیــک اپیدیدیــم یافــت مــی شــود .هــدف از بررســی

 DFIهــم خطــر ســقط افزایــش مــی یابــد و بایــد در ایــن مــوارد
درخواســت شــوند .همانطــور کــه گفتــه شــد اغلــب بــرای افتــراق

ژنتیکــی ،یافتــن علــت و مشــاوره در مــورد احتمــال اتصــال

آزواســپرمی انســدادی و غیــر انســدادی نیــاز بــه روشهــای

بــه فرزنــدان میباشــد .در مــواردی کــه بیمــار مــرد مبتــا بــه

جراحــی نیســت و بیوپســی تشــخیصی تنهــا در مــوارد نــادری

موتاســیون ژن  CFTRو همســرش ناقــل ایــن ژن باشــد ،احتمــال

کــه حجــم مایــع منــی وحجــم بیضههــا طبیعــی هســتند ولــی
 6/7≤FSHبــوده و شــواهدی از التهــاب و بزرگــی اپیدیدیــم در

از نظــر ایــن ژن در مشــاوره هــای قبــل از بــارداری بایــد صــورت

معاینــه ندیدیــم ،انجــام میشــود کــه در ایــن مــوارد اگــر اســپرمی

گیــرد.

حاصــل شــد ،بهتــر اســت کــه اگــر قصــد  ARTوجــود دارد ،فریــز

ابتــای فرزنــدان وجــود دارد .بنابرایــن غربالگــری همســران آنهــا

فراگمانتاســیون  DNAاســپرم ممکــن اســت بــر نتایــج درمانهــای

 ARTو بــاروری طبیعــی اثــر بگــذارد یــا ســبب ســقط مکــرر

شــود .از آنجایــی کــه مطالعــات آیندهنگــری کــه مســتقیماً بــه

شــود.

Imaging
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ســونوگرافی اســکروتال بــه صــورت روتیــن در ارزیابــی

ارزیابــی  DFIو نتایــج کلینیکــی آن بــر بــاروری زوجیــن بپــردازد،
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ارزیابیهــای اولیــه یــک مــرد نابــارور انجــام نمیدهیــم.

مردانــی کــه شــک بــه انســداد مجــاری (آزواســپرمی ،حجــم

اگــر چــه برخــی مــوارد ایجــاد کننــده فراگمانتاســیون( DNAمثــل

کمتراز۵/۱ســی ســی تستســترون ســرمنرمــال و مجــرای وازدفــران

در دســترس نیســت ،پــس ایــن ارزیابــی را بــه صــورت روتیــن در

مصــرف آنتــی دپرســان ها یــا عفونتهــای دســتگاه تناســلی ادراری)

اولیــه یــک مــرد نابــارور توصیــه نمیشــود.
ســونوگرافی ترانــس رکتــال ( )TRUSفقــط در

قابــل لمــس) توصیــه میشــود.

را بــه راحتــی میتــوان برطــرف کــرد ،امــا گاه در برخــی مــوارد
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ممکــن اســت حتــی نیــاز بــه  TESEهــم باشــد.

کوچــک یــا متوســط واریکوســل ســمت راســت یــک طــرف

افزایــش ســلولهای گــرد در نمونــه مایــع منــی ممکــن اســت بــه

دلیــل مشــکالت اســپرماتوژنزیس یــا افزایــش ســلولهای WBC
(پیواســپرمی) باشــد و بــرای افتــراق ایــن دو از یکدیگــر بــه رنــگ
74

انجــام روتیــن تصویربــرداری هــای تکمیلــی در مــورد

توصیــه نمــی شــود.
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ســونوگرافی کلیــه را در بیمــاران مبتــا بــه آژنــزی وازال

بایــد توصیــه کــرد تــا بتــوان اختــاالت کلیــوی را رد کــرد.

معاینــه اســکروتوم گاهــی ســخت اســت مث ـ ً
ا در بیمــاران چــاق
یــا وقتــی کــه عضلــه دارتــوس حتــی در اتــاق گــرم نیــز منقبــض
باقــی میمانــد .در ایــن مــوارد نــادر ســونوگرافی داپلــر رنگــی
ممکــن اســت کــه بــرای بررســی وریدهــای اســپرماتیک بــه کار
گرفتــه شــوند کــه ســونو روتیــن در مــوارد واریکوســل هــای
ســاب کلینیــکال توصیــه نشــده و درمــان ایــن مــوارد هــم بــه نظــر
میرســد کــه ســودی نداشــته باشــد.
در مــوارد واریکوســل ســمت راســت بــه نظــر نمــی رســد کــه
انجــام  CTSو ســایر ارزیابیهــا الزم باشــد و بیشــتر در معــرض
بدخیمــی هــا و غیــره نیســتند مگــر واریکوســل ناگهانــی بــزرگ

شــده باشــد و ســایز بــزرگ داشــته باشــد.
در مردانــی دارای حجــم مایــع منــی کــم ( )1/5 ccبایــد بــه
انســداد دیســتال شــک کــرد و بــرای ایــن مــردان  TRUSبــرای
رد آنومــال هــای آناتومیــک توصیــه میشــود .در مــردان مبتــا

بــه  CBAVD، TRUSنمــی توانــد بــه تشــخیص و درمــان کمــک

بکنــد.

در  26تــا  75درصــد مردانــی کــه مبتــا بــه فقــدان یــک طرفــه
و وازدفــران هســتند ،آنومالــی هــای کلیــوی در همــان طــرف
مــی باشــند .در مردانــی کــه آژنــزی دوطرفــه وازال دارنــد بــه ۱۰
درصــد کاهــش مییابــد.
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