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 مقدمٍ

 زَعط 1894عٌسرم آؽزهي تزای اٍلیي تار زر عال 

ایي عٌسرم زر ًسیجِ ززٍها تِ الیِ  (.1) گشارػ ؽس فزیسش

ای آًسٍهسز ٍ اًغساز ًغثی ٍ واهل حفزُ رحن ایجاز  لاػسُ

زًثال وَرزاص،  ززٍها تِ الیِ تاسال آًسٍهسز تِ (.2) ؽَز هی

ّیغسزٍزَهی، هیَهىسَهی، هیَهىسَهی ّیغسزٍعىَخیه 

تیواراى تا عٌسرم  (.3) ؽَز ٍ یا عشاریي هؾاّسُ هی

زَاًٌس تسٍى ػالهر تاؽٌس ٍ یا تا اذسالالذ  آؽزهي هی

لاػسگی )آهٌَرُ، ّیدَهٌَرُ ٍ زیغوٌَرُ(، ًاتارٍری ٍ یا 

ایجاز چغثٌسگی زاذل  (.4)ؼِ وٌٌس عمط هىزر هزاج

رحوی تؼس اس عشاریي هؼوَالً ؽایغ ًیغر ٍ هیشاى آى 

% گشارػ ؽسُ اعر وِ هوىي اعر زر اثز 2-2/8حسٍز 

وَریَآهٌیًَیر، اًسٍهسزیر تؼس اس سایواى، وَرزاص تؼس اس 

سایواى ٍ یا عَچَرّای فؾارًسُ رحوی تزای وٌسزل 

تزای زرهاى  (.5) ذًَزیشی تؼس اس سایواى ایجاز ؽًَس

ّا تا  عاسی چغثٌسگی اس آساز عٌسرم آؽزهي،

ؽَز. اگزچِ هیشاى جفر  ّیغسزٍعىَج اعسفازُ هی

یاتس، ٍلی  آوززا تؼس اس زرهاى ّیغسزٍعىَخی افشایؼ هی

 (.5) آهار زلیك زر زعسزط ًیغر

ّای ؽسیس زاذل رحوی )عٌسرم  ؽیَع چغثٌسگی

زلیل  آؽزهي( ٍ چغثٌسگی جفر )عٌسرم آوززا( تِ

افشایؼ رٍسافشٍى عشاریي رٍ تِ افشایؼ اعر ٍ اس طزفی 

زٌّس جفر آوززا تا افشایؼ ػَارض زر  ؽَاّس ًؾاى هی

طی تارزاری هاًٌس ذًَزیشی زْسیس وٌٌسُ هازر، 

ززاًغفَسیَى ذَى ٍ ّیغسزوسَهی حیي سایواى ّوزاُ 

 (.6) تاؽس هی

رتا ؽَز وِ تیواری، تؼس اس یه زر ایي هطالؼِ گشارػ هی

عشاریي تسٍى ػارضِ، زچار چغثٌسگی ؽسیس حفزُ  

آهیش  رحن، آهٌَرُ ٍ ًاسایی گززیس ٍ خظ اس زرهاى هَفمیر

اها زر  ،ذَز تارزار ؽس طَر ذَزتِ ّیغسزٍعىَخیه، تِ

تارزاری، جفر آوززا تَز وِ زر حیي عشاریي حاهلگی 

ػلر جفر آوززا ٍ ذًَزیشی، تیوار زحر  ززم، تِ

 ر.ّیغسزوسَهی لزار گزف
  

 معزفی بیمبر
تا  1390زر عال  عالِ، تارزاری اٍل ززم 34تیوار ذاًن 

ؽزٍع زرزّای سایواى تِ تیوارعساى حىین ًیؾاتَر 

هسز، عاًسی 5 هزاجؼِ وزز. زر تسٍ تغسزی زیالزاعیَى

% ٍ ویغِ آب عالن تَز. تیوار زة ًساؽر ٍ 50افاعواى 

هسز  عاًسی 8ػالئن حیازی خایسار تَز. تیوار زر زیالزاعَى 

ػلر ػسم خیؾزفر سایواى، زحر عشاریي اٍرصاًظ لزار  تِ

ای زیگزی اس جولِ للة،  گزفر. ٍی عاتمِ تیواری سهیٌِ

ی ریِ، زیزٍئیس ٍ ... ًساؽر. ّوچٌیي عاتمِ ػول جزاح

رحوی هاًٌس وَرزاص ٍ ... ًساؽر. تیوار یه رٍس تؼس اس 

ذاصی تا حال ػوَهی ذَب تغسزی، تسٍى هؾىل 

عال خظ اس عشاریي خزیَز ًؾس ٍ  4تیوار ززذیص ؽس. 

آهٌَرُ ٍ ًاسایی ثاًَیِ، زحر آسهایؾاذ زىویلی تِ ػلر 

زؾریصی لزار گزفر. آسهایؾاذ َّرهًَی ًزهال تَزًس. 

تا زجَیش  صعسزٍى زٌْا ٍ ّوچٌیيتیوار تا زجَیش خزٍ

ّوشهاى اعسزٍصى ٍ خزٍصعسزٍى ذًَزیشی ًساؽر. زر 

 22/10/94ّیغسزٍعالدٌگَگزافی اًجام ؽسُ زر زارید 

زز اس ًزهال ٍ تا حسٍز ًاهؾرص  واٍیسِ رحن وَچه

 وٌٌسُ چغثٌسگی رحوی تَز )ؽىل گشارػ ؽس وِ هطزح

1 ٍ 2). 
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 تصًيز َیستزيسبلپىگًگزافی -2شکل 

 

زحر ػول الخارٍعىَخی  23/08/95تیوار زر زارید 

زؾریصی ٍ ّیغسزٍعىَخی ّوشهاى جْر زرهاى 

آؽزهي لزار گزفر. زر الخاراعىَخی، رحن ٍ ضوائن ًزهال 

غسزٍعىَخی چغثٌسگی رحوی ؽسیس گزیس تَزًس. زر ّی

ّا لاتل هؾاّسُ  وِ اعسیَمطَری زؾریص زازُ ؽس؛ تِ 3

ّا زا حس اهىاى آساز ؽسُ ٍ عًَس فَلی  ًثَزًس. چغثٌسگی

عی آب همطز زاذل رحن گذاؽسِ ؽس. تِ  عی 3اطفال یا 

گزم هیلی 5/2رٍس اعسزٍصى وًَضٍگِ  40هسذ  تیوار تِ

رٍس آذز ّوشهاى تا اعسزٍصى،  10رٍساًِ زجَیش ؽس ٍ زر 

گزم هسرٍوغی خزٍصعسزٍى ًیش زجَیش  هیلی 10رٍساًِ 

ؽس. خظ اس ازوام زارٍ، تیوار هٌظ ًؾس. عدظ هجسزاً زر 

 4ػول ؽس. عایش رحن تا ّیغسزٍهسز  25/10/95زارید 

 3هسز تَز. ّیغسزٍعىَخی اًجام ؽس. آؽزهي گزیس  عاًسی

ٌسگی فًَسٍط ٍ لسزال راعر رحن ٍجَز زاؽر ٍ تا چغث

طَر واهل آساز  ّا تِ اعسیَم چح هؾَْز تَز. چغثٌسگی

عی آب همطز زاذل رحن  عی 3ؽس. عًَس فَلی اطفال یا 

رٍس اعسزٍصى وًَضٍگِ  40گذاؽسِ ؽس. عدظ هجسزاً 

رٍس آذز ّوشهاى تا  10گزم زجَیش ٍ زر  هیلی 5/2رٍساًِ 

گزم هسرٍوغی خزٍصعسزٍى ًیش  لیهی 10اعسزٍصى، رٍساًِ 

زجَیش ؽس. خظ اس ازوام زارٍ، تیوار هٌظ ؽس. تیوار تزای 

ّیغسزٍعىَخی ؽس وِ  6/12/95تار عَم زر زارید 

طَر  چغثٌسگی ذفیف لسزال راعر ٍجَز زاؽر وِ تِ

واهل آساز ٍ عًَس فَلی اطفال گذاؽسِ ؽس. خظ اس ػول، 

 5/2ضٍگِ رٍساًِ تیوار زحر زرهاى زارٍیی تا اعسزٍصى وًَ

رٍس آذز ّوشهاى تا  10گزم لزار گزفر ٍ زر هیلی

گزم هسرٍوغی خزٍصعسزٍى  هیلی 10اعسزٍصى، رٍساًِ 

طَر هززة  زجَیش ؽس. تیوار تؼس اس عَهیي ًَتر ػول تِ

صَرذ  هاُ تؼس اس ػول تِ 9ؽس. تیوار  خزیَز هی

ذَزی تارزار گززیس. زر طی تارزاری زحر وٌسزل  تِ ذَز

ّا، غزتالگزی عِ هاِّ اٍل ٍ زٍم  گزفسِ ٍ زر تزرعیلزار 

ًزهال ٍ جفر لساهی گشارػ ؽس. تیوار زر عِ هاِّ زٍم 

ًَتر( ؽس وِ زر  3ٍ عَم زچار ذًَزیشی هىزر ٍاصیٌال )

، 03/04/97عًََگزافی والز زاخلز اًجام ؽسُ زر زارید 

ّای هسؼسز زاذل جفر رؤیر ؽس وِ تزذی زصَیز الوَى

َرتَالًر تَزًس. ّوچٌیي هیَهسز زر زارای فلَی ز

ّای زحساًی جفر ًاسن ؽسُ تَز ٍ احسوال  لغور

 .(3 چغثٌسگی تاال گشارػ گززیس )ؽىل
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ّفسِ  37عایز هؼایٌاذ ًزهال تَز. تیوار زر عي تارزاری 

ّفسِ( تا آهازگی واهل  13رٍس )تز اعاط عًََگزافی  2ٍ 

زر  20/4/97زین جزاحی ٍ رسرٍ ذَى زر زارید 

تیوارعساى لائن هؾْس زحر عشاریي لزار گزفر. خظ اس 

صَرذ هاوزٍعىَخی تِ عگواى  ذزٍج جٌیي، جفر تِ

زلیل  غثٌسگی زاؽر. تِزحساًی رحن ٍ عزٍیىظ چ

ذًَزیشی ؽسیس زر حیي جساعاسی جفر، زصوین تِ 

ٍاحس  3ّیغسزوسَهی گزفسِ ؽس. تیوار زر حیي ػول 

زریافر ًوَز. تیوار  FFPٍاحس  3گلثَل لزهش فؾززُ ٍ 

رٍس تا حال ػوَهی ذَب ززذیص گززیس. زر  5خظ اس 

ّای وَریال  ّای هسؼسز رحن، ٍیلَسیسِ ؽٌاعی ًوًَِ تافر

خَؽؼ ززٍفَتالعسیه، تزذی ًىزٍسُ هسصل تِ عطح  تا

 هیَهسز )جفر آوززا( ًوایاى تَز.
 

 بحث
ؽَز وِ تِ ًَػی  عٌسرم آؽزهي زر سًاًی هؾاّسُ هی

زؾریص ٍ زرهاى  (2، 1) اًس ززٍها تِ آًسٍهسز زاؽسِ

آؽزهي زر هزاحل اٍلیِ تِ راحسی تا ّیغسزٍعىَج ٍ 

خذیز اعر. زرهاى تا  ززاخی اهىاى زًثال آى َّرهَى تِ

اعسزٍصى تؼس اس زرهاى ّیغسزٍعىَخی تزای جلَگیزی اس 

ّای جسیس السم اعر. زر تزذی هَارز  زؾىیل چغثٌسگی

ؽسیس هاًٌس تیوار گشارػ حاضز، هوىي اعر ًیاس تِ 

ار ػول جزاحی تزای تزطزف وززى چغثٌسگی رحن زىز

 تاؽس.

تٌسی  ّای رحن را زمغین ّای هرسلفی چغثٌسگی عیغسن

تٌسی اًجوي  حاضز تز طثك زمغین اًس. تیوار وززُ

زاؽر  3آًسٍعىَخی ٍ صًیىَلَصی ارٍخا چغثٌسگی گزیس 

(11 .) 

زًثال وَرزاص زر  % هَارز ت90ِعٌسرم آؽزهي زر تیؼ اس 

زًثال  افسس، اها هوىي اعر تِ اق هیتارزاری ازف

(. اگزچِ 9هیَهىسَهی ٍ حسی عشاریي رٍی زّس )

عشاریي یه ػلر ًاؽایغ تزای چغثٌسگی زاذل رحن 

اعر، اها عٌسرم آؽزهي تایس زر زوام تیواراى تا عاتمِ 

عشاریي ٍ اذسالالذ لاػسگی هاًٌس آهٌَرُ، ّیدَهٌَرُ ٍ 

تا عاتمِ آؽزهي وِ  زیغوٌَرُ هسًظز تاؽس. تیواراى تارزار

اًس، زحر  زحر زرهاى تا ّیغسزٍعىَخی لزار گزفسِ

وٌسزل زلیك لزار گیزًس ٍ عًََگزافی زلیك اس ًظز هحل 

 لزارگیزی جفر اًجام ؽَز.

( هیشاى تارزاری خظ اس 2017زر هطالؼِ چي ٍ ّوىاراى )

%، زر 4/60زرهاى ّیغسزٍعىَخی زر ًَع ذفیف آؽزهي 

 % گشارػ ؽس25َع ؽسیس % ٍ زر 4/53ًًَع هسَعط 

(2.)  

خظ اس ّیغسزٍعىَخی ٍ زرهاى چغثٌسگی رحن، احسوال 

تزٍس ػَارضی ًظیز سایواى سٍزرط، ذًَزیشی عِ هاِّ 

عَم، زوَلواى جفر ٍ جفر آوززا زر تارزاری تؼسی 

صَرذ هَرزی،  یاتس. زؼسازی اس هطالؼاذ تِ افشایؼ هی

لی آؽزهي ػَارض هاهایی را زر سًاى تارزار تا عاتمِ لث

(، ؽیَع جفر 1982اًس. چٌىز ٍ ّوىار ) تزرعی وززُ

% گشارػ 13-14آوززا را زر تیواراى تا عٌسرم آؽزهي 

  (.7) وززًس

% ٍ 4/9( هیشاى عمط 2017زر هطالؼِ چي ٍ ّوىاراى )

ػلر جفر  % تَز وِ ت9/7ِهیشاى ذًَزیشی تؼس اس سایواى 

ًَتر  3ز زر تیوار گشارػ حاض .(2) آوززا ایجاز ؽسُ تَز

 .هسَالی ذًَزیشی ٍاصیٌال زر تارزاری ایجاز ؽسُ تَز

( وِ زر 2015زر هطالؼِ اًگلثزچغي ٍ ّوىاراى )

عالِ هؼزفی ؽس وِ  38زاًوارن اًجام ؽسُ تَز، تیواری 

زًثال عمط، هثسال تِ عٌسرم  تار عشاریي ٍ وَرزاص تِ تا یه

زًثال ػول  آؽزهي ؽسیس ؽسُ تَز. تیوار تِ

 4ٍ زرهاى تا اعسزازیَل، خظ اس طی  ّیغسزٍعىَخی

ّفسِ زرهاى ؽسُ تَز. زر تارزاری زچار چغثٌسگی جفر 

گززیس. زر ایي تیوار زر حیي عشاریي جفر تا زعر 

ذارج ؽسُ تَز ٍ ذًَزیشی تیوار تا گذاؽسي عًَس 

bakeri (.8) زاذل رحوی وٌسزل گززیسُ تَز 

ًن ( زر ززویِ، ذا2013زر هطالؼِ وٌىغَی ٍ ّوىاراى )

تار عشاریي لثلی زر  ای هؼزفی گززیس وِ تا یه عالِ 34

عال لثل ٍ آهٌَرُ ثاًَیِ ٍ آؽزهي، زرهاى جزاحی  11

ّیغسزٍعىَخی اًجام ؽسُ ٍ عدظ تارزاری هَفك تا 

IVF اگزچِ زر تیوار هَرز ًظز  (.9) گشارػ ؽس

تار ػول جزاحی تْثَز  چغثٌسگی زاذل رحن تیوار تا یه

 رخ زازُ تَز.  IVFگی تا یافسِ تَز، اها حاهل

 40( زر صاخي، تیوار 2018زر هطالؼِ عًَاى ٍ ّوىاراى )

زًثال ػول  عالِ خزایوی گزاٍیس هؼزفی گززیس وِ تِ

ّیغسزٍعىَخی هیَهىسَهی زچار عٌسرم آؽزهي گززیس. 

تارزار ؽسُ تَز. زر  IVFهاُ تؼس اس ػول اس طزیك  6تیوار 

غثٌسگی جفر ّفسِ چ 19طی تارزاری، زر عًََگزافی 
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زلیل چغثٌسگی ؽسیس ٍ ذًَزیشی  گشارػ ؽسُ تَز ٍ تِ

 زر سهاى ززم، زحر عشاریي ّیغسزوسَهی لزار گزفسِ تَز

زًثال یه عشاریي تسٍى  تیوار گشارػ حاضز تِ (.10)

ػارضِ تا آهٌَرُ ٍ ًاسایی ثاًَیِ هزاجؼِ وززُ وِ زر 

ّای خزؽسگی  ّیغسزٍعالدٌگَگزافی اًجام ؽسُ، ًمص

گززیس. زر ّیغسزٍعىَخی اًجام ؽسُ، چغثٌسگی گشارػ 

تار ػول  3هسؼسز زاذل رحن هؾاّسُ گززیس وِ خظ اس 

ّیغسزٍعىَخی، چغثٌسگی رحن واهالً تزطزف ؽسُ؛ 

، ذَز تارزار ؽس طَر ذَزتِ هاُ تؼس تِ 9وِ تیوار  طَری تِ

ّای اًجام ؽسُ، جفر زارای چغثٌسگی  ٍلی زر تزرعی

یىی اس ذطزاذ ػوسُ جفر آوززا، ذًَزیشی  تَز ٍ چَى

تاؽس وِ ؽَاّس حاوی اس آى اعر  حیي ػول عشاریي هی

گیزی چٌسزرصصی تا السام اًسراتی  وِ ٍجَز زین زصوین

زَاًس عثة واّؼ  هَلغ هی ٍ جزاحی هٌاعة ٍ تِ

هیز هازری ٍ ًَسازی ٍ  ذًَزیشی ٍ زر ًْایر واّؼ هزي

 گززز. 

 گیزي وتیجٍ
زًثال یه عشاریي  وىي اعر حسی تِعٌسرم آؽزهي ه

ٍجَز آیس، حسی اگز ّیچ هؾىلی اس  تسٍى ػارضِ تِ

زًثال عشاریي رٍی  جولِ ػفًَر، ذًَزیشی ٍ وَرزاص تِ

ًسازُ تاؽس. ّوچٌیي چغثٌسگی جفر تا جزاحی لثلی 

رحن ٍ عشاریي هززثط اعر. عاتمِ آؽزهي ٍ ّوچٌیي 

م ؽسُ ّای اًجا ّا زر طی ّیغسزٍعىَخی لیش چغثٌسگی

ػٌَاى فاوسَر ذطز  تزای زرهاى عٌسرم آؽزهي ًیش تِ

ؽَز وِ تایس زر تارزاری تؼسی زر ًظز گزفسِ  اضافِ هی

رعس عشاریي تسٍى ػارضِ زر یه سى  ًظز هی ؽَز. تِ

زَاًس ػَارض ذطزًاوی اس جولِ آؽزهي ٍ آوززا ٍ زر  هی

ًْایر ذًَزیشی ٍ ّیغسزوسَهی ٍ ػَالة ًاؽی اس آى را 

 .ؽسِ تاؽسزر خی زا
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