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 مقدمه
هــدف از ارزیابــی مــردان، شناســایی مــواردی اســت کــه مــی توانــد 

بــر ســامت بیمــار یــا فرزندانــش اثــر بگــذارد.
اهداف ارزیابی مردان نابارور شامل موارد زیر است:

شناسایی موارد قابل اصاح  •
ــه  ــوان ب ــا ART می ت ــه ب ــتی ک ــل برگش ــر قاب ــوارد غی م  •

رســید. نتیجــه 
مــوارد غیــر قابــل برگشــت کــه نیازمنــد اســپرم اهدایــی   •

هســتند. فرزندخواندگــی  مثــل  گزینه هایــی  یــا 
شناســایی وضعیــت هایــی کــه مــی تواننــد ســبب آســیب   •
ــتند. ــی هس ــای داروی ــد درمان ه ــوند و نیازمن ــرد ش ــامت ف ــه س ب
اختــاالت ژنتیکــی یــا ســبک زندگــی و ســن، کــه   •
ســامت مــرد یــا فرزندانــش را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد حتــی 

بــه کار گرفتــه شــود  ART زمانــی کــه 

Guide Line Statements

ارزیابی ها
در ارزیابــی  اولیــه نازایــی بایــد هــر دو فــرد بررســی   -1

مــرد( و  )زن  شــوند 
ارزیابــی اولیــه مــردان شــامل شــرح حــال کامــل بــاروری   -2
مــی باشــد و حداقــل بایــد یــک یــا بیشــتر از یکــی، آزمایــش آنالیــز 

)B-6( .ــیم ــته باش ــی را داش ــع من مای
ــای  ــی از پارامتره ــتر از یک ــا بیش ــک ی ــه در ی ــردان ک م  -3
مایــع منــی اختــال دارنــد، بایــد توســط یــک فــرد متبحــر در زمینــه 
نابــاروری مــردان بــا شــرح حــال کامــل و معاینــه فیزیکــی و ســایر 

ــوند. ــی ش ــتهای الزم ارزیاب تس

ــقط  ــا س ــت در ART ی ــدم موفقی ــه ع ــی ک در زوج های  -4
Rp)≤2( ارزیابــی   )Repeated pregnancy loss(مکــرر داشــته انــد

مــرد بایــد توصیــه شــود. 
نازائــی ممکــن اســت بــه دالیــل نازایــی مردانــه- نازایــی بــا فاکتــور 
ــی  ــر دو را ارزیاب ــد ه ــس بای ــر دو باشــد، پ ــی از ه ــا ترکیب ــه ی زنان
ــده موفقیــت  ــن پیشــگویی کنن ــادر( قــوی تری ــم )م کــرد ســن خان

ــارور اســت. ــاروری در زوجیــن ناب ب
ارزیابــی اولیــه در یــک مــرد شــامل شــرح حــال کامــل و بــاروری 
ــی،  ــرد جنس ــل عملک ــی مث ــال، نکات ــهر ح ــد. در ش ــی باش و SA م
ــای  ــد. پارامتره ــت دارن ــی اهمی ــای مصرف ــی، داروه ــبک زندگ س
ــر  ــل ب ــد دلی ــی توانن ــال SA نم ــدوده نرم ــر از مح ــا پایین ت ــر ی باالت

ــند. ــاروری باش ــاروری و ناب ب
و از آنجایــی کــه از فاکتورهــای زیــادی اثــر می پذیــرد بایــد 
حداقــل دو SA بــرای ارزیابــی داشــته باشــیم کــه حداقــل یــک مــاه 
ــی  ــه غیرطبیع ــن نمون ــی اولی ــاً وقت ــند، خصوص ــته باش ــه داش فاصل
باشــد. ارزیابــی و درمــان مــردان مــی توانــد گاه ســبب بهبــود 
بــاروری و SA شــده و افــراد بتواننــد بــه صــورت طبیعــی یــا 
ــاروری دســت یابنــد. در 1 تــا 6 درصــد  ــه ب درمان هــای حداقلــی ب
مردانــی کــه بــرای نازایــی بررســی می شــوند، پاتولــوژی مدیــکال 
ــا بدخیمــی هــا یافــت می شــود حتــی  مهــم تشــخیص داده نشــده ی
زمانــی کــه بــه نظــر آنالیــز مایــع منــی نرمــال هــم بــوده اســت. پــس 
یــک ارزیابــی کامــل توســط یــک فــرد متبحــر در ایــن زمینــه الزم 

اســت.
ارتباط میان روش زندگی و ناباروری و سامت

پزشــکان و مشــاوران بایــد آگاهــی رســانی مــواردی   -5
ــر  ــا اســپرم غی ــه ســامت فــرد ی ــد ســبب آســیب ب را کــه مــی توان

تشــخیص و درمــان نازایــی مــردان ) قســمت اول 
)AUA/ASFM ــن گایدالی
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طبیعــی شــود را در مــورد مــردان نابــارور داشــته باشــند.
مــردان مبتــا بــه نابــاروری بایــد در مــورد ارتبــاط میــان   -6

شــوند. مطلــع  نابــاروری  و  فــردی  ســامت 
پزشــکان بایــد بــه زوج هایــی کــه ســن بیشــتر و مســاوی   -7
4۰ ســال دارنــد اطاع رســانی کننــد کــه خطــر عــوارض ســامت 

در فرزندانشــان وجــود دارد.
پزشــک بایــد عوامــل خطــرزای مرتبــط بــا نازایــی   -8
مردانــه را توضیــح دهــد مثــل ســبک زندگــی، داروهــای مصرفــی، 
ــه  ــد ک ــار بدان ــد بیم ــه بای ــی و البت ــغلی و محیط ــای ش ــاس ه تم
داده هــای فعلــی در مــورد اکثــر عوامــل خطــر محــدود مــی باشــد.

ــط  ــم مرتب ــه ه ــردان ب ــاروری م ــامت و ب ــه س ــده ک ــخص ش  مش
ــی 6  ــع من ــی مای ــای غیرطبیع ــردان دارای پارامتره ــًا م ــت مث اس
ــردان  ــه م ــبت ب ــه را نس ــر بیض ــه کانس ــا ب ــال ابت ــر احتم ــا ۹ براب ت
بــارور، دارنــد کــه در مــردان مبتــا بــه آزواســپرمی ایــن بیشــتر هــم 

می شــود.
در بیــش از 5۰ درصــد مواقــع علــت نازایــی یــک مــرد مــی توانــد 
ــامتی  ــکات س ــه مش ــد ک ــی باش ــد علت ــی از چن ــه یک ــته ب وابس
ــد. پــس  ــد و ســبب نازایــی هــم شــده ان ــرای فــرد ایجــاد کرده ان ب
ــا  ــد ت ــی بشناس ــه خوب ــر را ب ــل و موث ــل دخی ــد عوام ــک بای پزش
بتوانــد راهنمایــی الزم را بکنــد. )جــدول 2( یافتــه هــا داللــت 
ــد ســبب موتاســیون هــای  ــاال مــی توان ــد کــه ســن ب ــن دارن ــر ای ب

ژنــی، آنوپلوئیــدی اســپرم، اختــاالت ســاختاری کرومــوزوم 
غیــره  و  تولــد  نقایــص  اســپرم،   DNA فراگمانتاســیون  و  هــا 

)کندرودیســپازی، شــیزوفرنی، اوتیســم( در فرزنــدان شــود.
بهتــر اســت کــه مشــاوره ژنتیــک در والدیــن دارای ســن بــاال انجــام 

شــود تــا ایــن خطــرات، اگرچــه انــدک هســتند ولــی بداننــد.
ــل  ــواردی مث ــی متعــددی در م ــم فاکتورهــای ژن اگرچــه مــی دانی

ــد. ــا شــیزوفرنی نقــش دارن اوتیســم ی
ــه هــا در مــورد ریســک فاکتورهــای ســبک  در حــال حاضــر یافت
زندگــی کــه بــر بــاروری مــردان اثــر مــی گذارنــد کامــل و قطعــی 
ــه و  ــا تغذی ــاط ب ــن( در ارتب ــت پایی ــا کیفی ــواهدی )ب ــتند. ش نیس
نابــاروری مــردان موجــود اســت. اغلــب آنهــا نشــان داده انــد 
کــه رژیــم غذایــی کــه حــاوی چربــی و گوشــت کمتــری )بیشــتر 
ــای  ــم ه ــه رژی ــبت ب ــند، نس ــبزیجات( باش ــا و س ــوه ه ــاوی می ح
پرچــرب ارجــح هســتند. بــه عــاوه شــواهدی )نــه چنــدان قــوی( 
بیــان می کننــد کــه ســیگار کشــیدن می توانــد بــر غلظــت، حرکــت 
و مورفولــوژی اســپرم اثــر بگــذارد. مصــرف مــداوم اســتروئیدهای 
آنابولیــک ســبب ســرکوب اســپرماتوژنزیس شــده و نازایــی ایجــاد 

می کنــد.
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تشخیص، درمان و ارزیابی
ــی  ــدی تلق ــد ج ــپرم را بای ــز اس ــج آنالی ــاالت نتای اخت  -۹

کــرد.
ــا  ــی ی ــل جنس ــال می ــه اخت ــارور ک ــردان ناب ــک م پزش  -1۰
ــواهد  ــا ش ــپرمی  و ی ــا آزواس ــپرمی ی ــی، الیگواس ــرد جنس عملک
ــی  ــد ارزیاب ــد بای ــی دارن ــه فیزیک ــی را در معاین ــال هورمون اخت

هــای هورمونــی مثــل FSH و تستســترون را انجــام دهــد.
از  را  مجــاری  انســداد  بایــد  آزواســپرمی  مــوارد  در   -11
ــی و  ــع من ــه، حجــم مای ــر اســاس معاین ــد اســپرم ب ــاالت تولی اخت

داد. تشــخیص  حــدودی  تــا   FSH ســطح 
هــای  ریزحــذف  و  کاریوتیــپ  بررســی   -12
بــه  مبتــا  مــردان  در   y کروموزومــی   )microdeletion(
آزواســپرمی و اولیگوزواســپرمی شــدید )کمتراز5۰۰۰۰۰۰ درمیلی 
ــاال  ــا FSH ب لیتــر( انجــام داد خصوصــاً اگــر آتروفــی بیضــه هــا ی

شــود. یافــت 
در مــردان مبتــا بــه آزواســپرمی انســدادی ایدیوپاتیــک   -13
CFTR )ناقــل  بایــد تســت هــای ارزیابــی  یــا آژنــزی وازال 

داد. انجــام  را  فیبروزیــس(  سیســتیک  موتاســیون 
ارزیابــی   ،CFTR موتاســیون  بــه  مبتــا  مــردان  در   -14

گیــرد. صــورت  بایــد  همســر  ژنتیکــی 
بررســی  DFAاســپرم در ارزیابی هــای اولیــه یــک زوج   -15

 )G-C( .نابــارور توصیــه نمــی شــود
ــا ســلول هــای گــرد  ــز اســپرم آنه ــی کــه در آنالی مردان  -16
بیــش از یــک میلیــون در میلــی لیتــر گــزارش شــده اســت، بایــد بــا 
بررســی هــای بعــدی افتــراق داده شــود کــه اینهــا WBC هســتند 

ــا !  ــا ژرم ســل ه ی
در مبتایــان بــه پیواســپرمی، بایــد عفونت هــا را ارزیابــی   -17

ــرد. ک
بررســی آنتــی بــادی هــای ضــد اســپرم )ASA( در   -18

نیســتند. نیــاز  مردانــه،  اولیــه  ارزیابی هــای 
ــامل:  ــردان ش ــی م ــه RPL، ارزیاب ــا ب ــن مبت در زوجی  -1۹

اســپرم(  DNA )فراگمانتاســیون  میباشــد.   DFI و  کاریوتیــپ 
ــن  ــورت روتی ــه ص ــد ب ــه نبای ــخیصی بیض ــی تش بیوپس  -2۰
ــر انســدادی  ــوع غی ــرای افتــراق میــان آزواســپرمی انســدادی از ن ب

ــود. ــام ش انج
ــر  ــی اســت. ه ــارور الزام ــن ناب شــرح حــال و S/A در همــه زوجی
یــک از پارامترهــای اســپرم مــی تواننــد در بــاروری موثــر باشــند و 
ســبب نابــاروری شــوند؛ و اگــر چنــد فاکتــور مختــل شــوند احتمال 
نازایــی بیشــتر می شــود. بــه صــورت روتیــن در همــه مــردان 
ــا  ــه نمی شــود ام ــری FSH و تستســترون توصی ــدازه گی ــارور ان ناب
اگــر الیگواســپرمی )1۰<میلیــون در میلــی لیتــر( باشــد حتمــاً بایــد 

انجــام شــود. 
ســایر ارزیابــی هــا مثــل PRL/LH  و در مردانــی کــه ســطح 
تستســترون بــه کمتــر از  ng/dl 3۰۰ اســت و یــا در مــردان مبتــا 
ــک  ــا هیپوگنادیســم و هیپوگنادوتروپی ــل جنســی ی ــه کاهــش می ب

ــه مــی شــود. توصی
 شــرح حــال، معاینــه فیزیکــی و بررســی هــای هورمونــی مــی تواند 
ــد.  ــخص کن ــدادی مش ــر انس ــوع غی ــدادی را از ن ــپرمی انس آزواس
 FSH ــک و ــای کوچ ــه بیضه ه ــپرمی ک ــه آزواس ــا ب ــردان مبت م
ــدادی  ــر انس ــوع غی ــه ن ــد ب ــی دارن ــع من ــی مای ــم طبیع ــاال و حج ب
ــتند؛  ــا هس ــپرم( مبت ــد اس ــال درتولی ــل اخت ــه دلی ــپرمی ب )ازواس
و مردانــی کــه حجــم بیضــه هایشــان طبیعــی )طــول بیضــه< 
4/6ســانتی متــر وFSH> 7/6( دارنــد و یــا حجــم مایــع منــی آنهــا 
ــا  ــواع انســدادی میت ــه ان ــد احتمــاال ب ــر دارن ــی لیت > ۰/5 – 1 میل
ــزرگ  ــه ب ــم در معاین هســتند، خصوصــاً اگــر پروگزیمــال اپیدیدی

ــرد. ــس ک ــران را لم ــوان وازدف ــا نمی ت ــوده و ی ب
از   )m/mg>5(شــدید الیگواســپرمی  بــه  مبتــا  مــردان  در   
ــای  ــذف ه ــی ح ــپ و بررس ــد کاریوتی ــدادی، بای ــر انس ــوع غی ن
اختــال  شــایع ترین  داد.  انجــام  را   microdeletion Y

کاریوتیپــی یافــت شــده، ســندروم کایــن فلتــر )یــک کرومــوزوم 
X اضافــه( اســت. گاه در 5۰ تــا 6۰ درصــد مبتایــان بــه XXY، در 
نمونه هــای TESE در جــای از اســپرماتوژنزیس یافــت مــی شــود. 
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ــیوع  ــت ش ــن عل ــوزومY، دومی ــای کروم microdeletion ه

ژنتیکــی نابــاروری مــردان اســت. اگرچــه امــکان دارد کــه اســپرم 
 ejaculated یــا نمونــهTESE در 5۰ درصــد نمونــه حاصــل از
 TESE دیــده شــود، امــا اســپرم در نمونــه A2FC مــردان مبتــا بــه
مــردان مبتــا بــه b و A2Fa microdeletion یافــت نمیشــود 

ــه نمــی شــود. ــس مداخــات جراحــی توصی پ
در مــردان مبتــا بــه آزواســپرمی انســدادی مــادرزادی، مثــل فقــدان 
دو طرفــه وازدفــران مــادرزادی بایــد از نظــر CF )سیســتیک 
CFTR در  فیبروزیــس( بررســی شــوند. موتاســیون هــای ژن 
بیــش از 8۰ درصــد ایــن افــراد و 2۰ درصــد مــردان مبتــا بــه 
ــه انســداد  فقــدان یکطرفــه وازدفــران و 21 درصــد مــردان مبتــا ب
از بررســی  اپیدیدیــم یافــت مــی شــود. هــدف  ایدیوپاتیــک 
ژنتیکــی، یافتــن علــت و مشــاوره در مــورد احتمــال اتصــال 
بــه فرزنــدان می باشــد. در مــواردی کــه بیمــار مــرد مبتــا بــه 
موتاســیون ژن CFTR و همســرش ناقــل ایــن ژن باشــد، احتمــال 
ابتــای فرزنــدان وجــود دارد. بنابرایــن غربالگــری همســران آنهــا 
از نظــر ایــن ژن در مشــاوره هــای قبــل از بــارداری بایــد صــورت 

ــرد. گی
فراگمانتاســیون DNA اســپرم ممکــن اســت بــر نتایــج درمان هــای 
ــرر  ــقط مک ــبب س ــا س ــذارد ی ــر بگ ــی اث ــاروری طبیع ART و ب

ــه  ــتقیماً ب ــه مس ــری ک ــات آینده نگ ــه مطالع ــی ک ــود. از آنجای ش
ارزیابــی DFI و نتایــج کلینیکــی آن بــر بــاروری زوجیــن بپــردازد، 
در دســترس نیســت، پــس ایــن ارزیابــی را بــه صــورت روتیــن در 

ــم. ــام نمی دهی ــارور انج ــرد ناب ــک م ــه ی ــای اولی ارزیابی ه
اگــر چــه برخــی مــوارد ایجــاد کننــده فراگمانتاســیونDNA )مثــل 
مصــرف آنتــی دپرســان ها یــا عفونتهــای دســتگاه تناســلی ادراری( 
ــوارد  ــا گاه در برخــی م ــوان برطــرف کــرد، ام ــی می ت ــه راحت را ب

ممکــن اســت حتــی نیــاز بــه TESE هــم باشــد.
ــه  ــت ب ــن اس ــی ممک ــع من ــه مای ــرد در نمون ــلولهای گ ــش س افزای
 WBC ــا افزایــش ســلول های ــل مشــکات اســپرماتوژنزیس ی دلی
)پیواســپرمی( باشــد و بــرای افتــراق ایــن دو از یکدیگــر بــه رنــگ 

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

ــع  ــت مای ــد. کش ــلی باش ــتگاه تناس ــتال دس ــا دیس ــال ی پروگزیم
ــد  ــارور ندارن ــن ناب ــده ای در  زوجی ــن فای ــورت روتی ــه ص ــی ب من
و اغلــب بــه صــورت روتیــن غربالگــری عفونــت در زوجیــن 
ــد.  ــپرمی رخ داده باش ــر پیواس ــرد مگ ــی گی ــورت نم ــارور ص ناب
آنتی بادی هــای ضــد اســپرم نیــز، فقــط اگــر بتوانــد بــر اداره بیمــار 

ــد انجــام شــود. ــل انســداد مجــاری بای ــر بگــذارد مث اث
ــت  ــرد درخواس ــرای م ــرر ب ــقط مک ــوارد س ــد در م ــکان بای پزش
ــال  ــه اخت ــا ب ــردان مبت ــه در م ــم ک ــد و می دانی ــپ بدهن کاریوتی
DFI هــم خطــر  ســقط افزایــش مــی یابــد و بایــد در ایــن مــوارد 

درخواســت شــوند. همانطــور کــه گفتــه شــد اغلــب بــرای افتــراق 
بــه روش هــای  نیــاز  انســدادی  انســدادی و غیــر  آزواســپرمی 
جراحــی نیســت و بیوپســی تشــخیصی تنهــا در مــوارد نــادری 
کــه حجــم مایــع منــی وحجــم بیضه هــا طبیعــی هســتند ولــی 
FSH≥6/7 بــوده و شــواهدی از التهــاب و بزرگــی اپیدیدیــم در 

معاینــه ندیدیــم، انجــام می شــود کــه در ایــن مــوارد اگــر اســپرمی 
حاصــل شــد، بهتــر اســت کــه اگــر قصــد ART وجــود دارد، فریــز 

شــود.
Imaging

ســونوگرافی اســکروتال بــه صــورت روتیــن در ارزیابــی   -21
اولیــه یــک مــرد نابــارور توصیــه نمی شــود.

در  فقــط   )TRUS( رکتــال  ترانــس  ســونوگرافی   -22
مردانــی کــه شــک بــه انســداد مجــاری )آزواســپرمی، حجــم 
کمتراز5/1ســی ســی تستســترون ســرم  نرمــال و مجــرای وازدفــران 

می شــود. توصیــه  لمــس(  قابــل 
ــورد  ــی در م ــرداری هــای تکمیل ــن تصویرب انجــام روتی  -23
ــرف  ــک ط ــت ی ــمت راس ــل س ــط واریکوس ــا متوس ــک ی کوچ

ــود. ــی ش ــه نم توصی
ســونوگرافی کلیــه را در بیمــاران مبتــا بــه آژنــزی وازال   -24

ــرد. ــوی را رد ک ــاالت کلی ــوان اخت ــا بت ــرد ت ــه ک ــد توصی بای
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ــًا در بیمــاران چــاق  ــه اســکروتوم گاهــی ســخت اســت مث  معاین
یــا وقتــی کــه عضلــه دارتــوس حتــی در اتــاق گــرم نیــز منقبــض 
ــی  ــر رنگ ــونوگرافی داپل ــادر س ــوارد ن ــن م ــد. در ای ــی می مان باق
ــه کار  ــرای بررســی وریدهــای اســپرماتیک ب ممکــن اســت کــه ب
ــای  ــل ه ــوارد واریکوس ــن در م ــونو روتی ــه س ــوند ک ــه ش گرفت
ســاب کلینیــکال توصیــه نشــده و درمــان ایــن مــوارد هــم بــه نظــر 

ــد. ــته باش ــودی نداش ــه س ــد ک می رس
ــه  ــد ک ــی رس ــر نم ــه نظ ــت ب ــمت راس ــل س ــوارد واریکوس در م
ــرض  ــتر در مع ــد و بیش ــا الزم باش ــایر ارزیابی ه ــام CTS و س انج
ــزرگ  ــی ب ــره نیســتند مگــر واریکوســل ناگهان بدخیمــی هــا و غی

ــزرگ داشــته باشــد. شــده باشــد و ســایز ب
در مردانــی دارای حجــم مایــع منــی کــم )cc 1/5(  بایــد بــه 
ــرای  ــن مــردان TRUS ب ــرای ای انســداد دیســتال شــک کــرد و ب
ــا  ــردان مبت ــود. در م ــه می ش ــک توصی ــای آناتومی ــال ه رد آنوم
بــه CBAVD، TRUS نمــی توانــد بــه تشــخیص و درمــان کمــک 

ــد. بکن
ــه  ــک طرف ــدان ی ــه فق ــا ب ــه مبت ــی ک ــد مردان ــا 75 درص در 26 ت
ــان طــرف  ــوی در هم ــای کلی ــی ه و وازدفــران هســتند، آنومال
مــی باشــند. در مردانــی کــه آژنــزی دوطرفــه وازال دارنــد بــه 1۰ 

درصــد کاهــش می یابــد.
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