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مروری بر اسباب و عالئم ناباروری مردان از دیدگاه
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استادیار گروه طب سنتی ،دانشکده طب سنتی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
استاد گروه زنان و زایمان ،مرکز تحقیقات ناباروری ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
متخصص طب سنتی ،مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی ،دانشکده طب سنتی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
شیراز ،ایران.
استادیار گروه طب سنتی ،مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی ،دانشکده طب سنتی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
شیراز ،ایران.
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تاریخ پذیرش1394/11/24 :

تاریخ دریافت1394/9/11 :

مقدمه :ناباروری به خصوص ناباروری مردان از جمله مشکالتی است که در حال حاضر با وجود پیشرفتهای قابل
توجه پزشکی ،همچنان به عنوان یک معضل بهداشتی درمانی محسوب میشود .بررسی این موضوع از منظری متفاوت
از طب رایج میتواند در رفع مجهوالت پزشکی پیش رو کمک کننده باشد؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی علل و
عالئم مطرح در بحث ناباروری مردان در متون طب سنتی ایران انجام شد.
روش کار :در این مطالعه علل ناباروری مردان از منابع معتبر طب سنتی ایران شامل کتاب قانون در طب ،ذخیره
خوارزمشاهی ،شرح االسباب و عالمات ،طب اکبری ،معالجات عقیلی و اکسیر اعظم جمعآوری و موارد مطرح شده از
لحاظ وجود شواهد علمی اخیر در پایگاههای اطالعاتی  Scopus ،Medlineو Google Scholarمورد بررسی قرار
گرفت.
یافته ها :پزشکان ایرانی علل ،عالئم و درمانهای متفاوتی را برای ناباروری مردان مطرح کردهاندد .ایدن علدل در پدنج
دسته علل عمومی ،اختالالت دستگاه تناسلی ،علل خارج از دستگاه تناسلی شامل آسیب مغدزی ،گوارشدی و کلیدوی،
علل روحی  -روانی و رفتاری و علل ناشناخته قابل طبقدهبنددی اسدت .در بخدش علدل تناسدلی عدالوه بدر مشدکالت
ساختاری ،اختالالت عملکردی دستگاه تناسلی در قالب سوء مزاجهای گرم ،سدرد ،خشدک و تدر سیسدتم تناسدلی بدا
شاخصههای متفاوت منی بیان شده است.
نتیجه گیری :برای عللهای متفاوت ناباروری مردان درمانهای متفاوتی در طب سنتی ایدران مطدرح اسدت .توجده و
بررسی این رویکرد تشخیصی درمانی ممکن است باعث گشوده شدن دریچههای تحقیقاتی جدیدی در بحث نابداروری
مردان شود.
کلمات کلیدی :طب سنتی ایران ،ناباروری مردان ،علیت ،منی
* نویسنده مسئول مکاتبات :امیرمحمد جالدت؛ مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی ،دانشکده طب سنتی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،ایران .تلفن:
 44132345144؛ پست الکترونیکdrjaladat@gmail.com :
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 14و  11مدددیالدی) ،ذخیدددره خوارزمشددداهی نوشدددته
سیداسماعیل جرجانی (قرن  11و  12مدیالدی) ،شدرح
االسباب و عالمات نوشته نفی بن عوض کرمانی (قرن
 15میالدی) ،طب اکبری نوشته اکبر ارزاندی (قدرن 18
میالدی) ،معالجات عقیلی نوشته محمد حسین عقیلدی
شیرازی (قرن  18میالدی) و اکسیر اعظم نوشته محمد
اعظم خان (قرن  19میالدی) انجام شد .مطالب مربدو
به نازایی و اسدباب و عالئدم آن از نسدخههدای عربدی و
فارسی طب ایرانی استخراج و پد از تجزیده و تحلیدل
محتوایی از لحاظ اختالفها و اشتراکها بررسی و جمع
بندی شد.
یافتههای حاصله از لحاظ وجود شواهد علمی اخیر در
پایگاههای اطالعاتی  Scopus ،Medlineو Google
 Scholarمورد بررسی قرار گرفت.

مقدمه
 دکتر مژگان تن ساز و همکاران

باروری در جوامع مختلف از جمله ایدران پدیدده بسدیار
مهمی است که بر عملکرد اجتماعی زوجدین تثییرگدذار
است ( .)1ناباروری به معنای عدم حاملگی پد از یدک
سال نزدیکی محافظت نشده و برای زنان باالی  35سال
بعد از  1ماه نزدیکی می باشد (.)3 ،2
شیوع ناباروری در کشورهای مختلف قابل توجده و بدین
 14-15درصددد متغیددر اسددت ( .)4حدددود یددک مهددارم
زوجددین ایرانددی نابدداروری اولیدده را در طددول زندددگی
مشترکشان تجربه میکنندد کده ایدن مشدکل در %3/4
آنها باقی است ( .)5میزان متوسد نابداروری اولیده در
ایران  %14/1و ناباروری یانویه  %2/4است و  %34از این
ناباروریها ناشی از عوامل مردانه است (.)1
در سالهای اخیدر رو هدای تشخیصدی درمدانی ندازایی
دستخو تحوالت و پیشرفتهای بسدیاری شدده اسدت؛
اما عوامل متعددی بر موفقیدت رو هدای کمدک کنندده
باروری ( 1)ARTتثییرگذار است ( )4و تکرار آنها کمتدر
پذیرفتدده مددیشددود ( .)9 ،8از طرفددی بسددیاری از زوایددای
ناباروری همچنان پنهان است و علت در  %15-25مدوارد
مشخص نیسدت؛ لدذا بدازبینی علدل ندازایی از دیددگاهی
متفاوت ممکدن اسدت دریچدهای ندو در برخدورد بدا ایدن
مشکل بگشاید.
در طب سنتی ایران از نازایی تحت عندوان عقدر یدا عقدم
(آبستن نشدن) و عسرالحبل (دشواری آبستنی) نام بدرده
شده است .حکمای ایرانی با دقت بسیاری علدل و عوامدل
نازایی را مورد بررسی قرار داده و علل نازایی را به صدورت
کلی و به تفکیک در مرد و زن مطرح کردهاند (.)14
مطالعه حاضر با هدف سیری در اسدباب و علدل ندازایی
مردان از دیددگاه طدب سدنتی ایدران انجدام شدد تدا بدا
شناخت رویکرد تشخیصی درمدانی پزشدکان ایراندی در
این حوزه ،زمینه طراحی پروژههای تحقیقاتی جدیدد در
بحث ناباروری مردان فراهم شود.

یافتهها
در کتب معالجدات طدب سدنتی ایدران نابداروری مدردان
ذیددل سرفصددل "نقصددان بدداه" در بخددش بیمدداریهددای
مخصدددوص بددده مدددردان مطدددرح شدددده اسدددت .بدددرای
تشددخیص نابدداروری مرداندده آزمددایشهددایی نیددز توس د
حکما طراحی شده اسدت کده بدا وجدود مسدجل نبدودن
ارز علمددی آنهددا بددرای ابددن سددینا ،پزشددکان بعددد از
وی از آنهددا اسددتفاده مددیکددردهانددد .عقیلددی خراسددانی
شددیرازی از حکمددای برجسددته قددرن یددازدهم هجددری در
ایددن خصددوص بیددان مددیکنددد کدده در مسددثله نابدداروری
نخست باید قابلیدت بداروری مندی مدرد را بررسدی کدرد؛
بدددین صددورت کدده منددی وی در آب ریختدده شددود ،پد
اگر روی آب ایستاد و تدهنشدین نشدد ،عقدر یدا نابداروری
از جانب مرد است (.)14
علل شمرده شده برای ناباروری مدردان بده پدنج دسدته
علل عمومی ،اختالالت دستگاه تناسدلی ،علدل خدارج از
دستگاه تناسلی ،علل روحی  -رواندی و رفتداری و علدل
ناشناخته قابل طبقهبندی است که در ادامه به شرح هر
یک پرداخته میشود.

روش کار

الف) علل عمومی و تغذیهای

این مطالعه به رو کیفی و با بررسی متون معتبر طب
سنتی ایران شامل قانون در طب نوشته ابن سینا (قدرن
Assisted Reproductive Technology

در طب سنتی ایران منی ،فضله یا ترشح دفعی دستگاه
تناسلی و محصول هضم مهارم یعنی حلقه آخر از
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زنجیره متابولیسمی مواد غذایی در بدن است که پ از
ورود به سیستم گرد خون و حصول تغییرات الزم با
گذر از کنار اعضای مختلف و دریافت فوایدی از هر یک
از آنها در نهایت در دستگاه تناسلی به منی تبدیل
میشود .به عبارتی در طب سنتی ایران برای هضم
مهار مرحله معدی ،کبدی ،داخل عروقی و داخل
عضوی مطرح است که اختالل در هر مرحله میتواند
باعث ضعف در مرحله بعدی شود؛ یعنی ضعف در هضم
گوارشی میتواند بر تولیدات داخل عضوی از جمله
تولید منی تثییرگذار باشد (.)11
در گذشته این اعتقاد وجود داشته است که انزال معادل
از دست رفتن انرژی بدنی است و کیفیت و کمیت منی
در هر دو جن به نوع غذایی که فرد مصرف مدیکندد،
بستگی دارد .ابن سینا در این رابطه بیان مدیکندد کده
"غذاهایی که از لحاظ مزاجی گرم و تر هسدتند مندی را
نیرو میدهند و زیاد میکنند" (.)13 ،12
کمبود غذا و کیفیت نامناسب آن میتواند مسدبب ضدعف
یا بروز بیتعادلی در بدن و در نتیجه عامل ناباروری باشد.
بر همین اساس اصالح رژیم غذایی و تقویت هضم ،نقدش
مهمی در درمدان نابداروری دارد .دوری از تخَمده (ضدعف
هضددم ناشددی از رو هددم خددوری و سددایر آداب نادرسددت
تغذیهای) ،عدم نوشیدن آب زیاد ،پرهیدز از مصدرف زیداد
ادویههای گرم و خشک مانند مرزنجو  ،زیره و بزر پدنج
انگشت و مواد سردی مانند عدس ،ترشیها ،مواد مخدر و
کافور از توصیههای اولیه پزشکان ایرانی به مردان نابدارور
است .ابن سینا تثکید مدیکندد کده مهدمتدرین عامدل در
تقویت نیروی جنسی ،نوع غذاست که ماده مندی و تدوان
جنسی را افزایش میدهدد و پزشدکان بایدد بدا توجده بده
خصوصیات و نیازهای درمانی هر فدرد دسدتورات غدذایی

ب) مشکالت مربوط به دستگاه تناسلی
حکما قائل به وجود منی (تخمک ،اسپرم و ترشحات و
ترکیبات همراه آنها) در مرد و زن بوده و معتقدند
اختالل در کمیت و یا کیفیت منی منجر به بروز
ناباروری میشود .آسیب بیضهها و ضربه به آنها ،قطع
شدن اعصاب در عمل جراحی مثانه و مشکالت قضیب
یا آلت جنسی از جمله علل نازایی مطرح در منابع طب
سنتی ایران هستند .همچنین بیان شده است که
کوتاهی و بزرگی بیش از حد قضیب ،کجی آلت و ماقی
مرد یا زن ،باعث دوری مجرای منی از مقابل دهانه رحم
و مانع رسیدن منی به قعر رحم و کاهش دهنده کیفیت
منی محسوب میشوند ( .)14از دیدگاه حکما
ورز های سنگین ،مصرف تریاک یا سایر مخدرات
مانند بنگ و کوکنار ( ،)14گرفتن رژیم یا کاهش
مصرف غذا و ضعف بدنی می تواند باعث کاهش مقدار
منی شود .کاهش مقدار منی ممکن است توس خود
فرد ح شود ( )15و عالمت آن خروج مقدار کم منی
با سختی و معموالً بعد از حرکات زیاد است (.)14 ،11
هرگونه خروج از اعتدال دستگاه تناسلی عالوه بر تثییر بر
کمیت منی ،باعث اختالل در کیفیت منی نیز می شود.
بیتعادلی یا سوء مزاج گرم ،سرد ،خشک یا تر منی،
قدرت باروری را کاهش میدهد .میزان حرارت ،قوام،
مقدار ،رنگ و بوی منی نشان دهنده مزاج آن است و این
شاخصههای مزاجی در جدول  1ارائه شده اند.

جدول  -1نشانههای بیتعادلی یا سوء مزاج منی
انواع منی
فاکتورهای بررسی شونده

معتدل

گرم

سرد

تر

دما
قوام
مقدار
رنگ
بو

معتدل
لزج
معتدل
سفید درخشان
بوی شکوفههای تازه خرما یا یاسمین

گرم
غلیظ
اندک
زرد
تند بو

سرد
غلیظ
زیاد
کبود یا سفید
کم بو

رقیق
زیاد
سفید
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خشک

غلیظ و لزج
کم

 ناباروری مردان در طب سنتی ایران

خاصی را متناسب با او و بیماریا تنظیم کنند و اصدل
درمان را بدر پایده تددابیر غدذایی بگذارندد و از افدرا در
مصرف دارو برحذر باشند که میتواند با عدوارض دارویدی
همراه باشد (.)14

 دکتر مژگان تن ساز و همکاران

از نگاه کلنگر طب ایرانی ارتبا بین ارگانهای مختلف
و فعالیت جنسی دوطرفه است .ابن سدینا و شداگردانش
معتقدند که جماع یا نزدیکی بده اعتددال مدیتواندد بدر
عملکرد سیستمهای مختلف به خصوص سیستم عصبی
تثییر بگدذارد و حداالت روحدی و عصدبی مانندد خشدم،
افسددردگی ،سددرگیچه ،تدداری دیددد را اصددالح و برخددی
بیمدداریهددای کلیددوی ،ورمهددای اطددراف ران و بیضدده و
سندرم ناشی از غلبده خلد بلغدم را بهبدود ببخشدد .از
طرفی افرا در جماع به واسطه تحرک بدنی ،دفع ماده
و هیجانات روحی میتواند باعث ضعف و ناتوانی شدود و
اگر شخصی بیش از حد به فعالیتهای جنسی بپدردازد،
دمار ضعف شنوایی ،بینایی ،سرگیچه ،احساس مورمدور
شدن بدن و حتی یبوست مزاج و فساد دهدان و دنددان
مددیشددود .بنددابراین فعالیددت جنسددی و دفددع منددی بددر
ارگانهای مختلف تثییرگذار است و بده صدورت متقابدل
اختالالت سداختاری یدا عملکدردی اعضدای مختلدف از
توانایی تولید مثل میکاهند .منی کودکان ،افراد مسدن،
مسددت ،آنهددا کدده ب دیش از حددد نزدیکددی م دیکنن دد و
مبتالیان به تخمه (سدوء هاضدمه) شددید مولدد نیسدت
(.)14
ابن سینا و سایر حکما معتقدند که منی از غذا و
ترشحات اعضای مختلف خصوصاً اعضای رئیسه یعنی
مغز ،قلب و کبد شکل میگیرد؛ بنابراین برای تولید
منی سالم باید اعضای هضم و اعضای رئیسه صحیح
عمل کنند .از این منظر هرگونه اختالل در عملکرد
سیستمهای مختلف و آسیب به مبادی تولید کننده
منی میتواند منجر به ناباروری شود.
در بسیاری مواقع مشکل کیفی اسپرمها ربطی به خود
بیضهها به عنوان محل تولید نهایی آن ندارد؛ بلکه به
اختالل در اعضای دیگری مانند کبد و کلیه مربو
میشود؛ البته در این موارد عالئم دیگری نیز در فرد
قابل جستجو است که این عالئم در جدول  2نشان داده
شدهاند.

ممکن است مزاج منی زن یا مرد به تنهدایی هدم منددان
مشکلی نداشته باشند ،اما با هم جفت نشوند .نفدی بدن
عوض معتقد است منی رطدب بده دلیدل رقدتش قددرت
مسبندگی کافی ندارد و منی خشک بده دلیدل غلظدت و
متانتش قابلیت شکلپذیری خوبی ندارد؛ حدال اگدر ایدن
بیتعادلی در منی همسر فرد نیز باشد ،مشکل دومنددان
شده و قدرت باروری بسیار کداهش مدییابدد؛ مدثالً مندی
رقیق در رحم با رطوبت باال قدرت ماندگاری ندارد (.)13
علی بن ربن طبری از حکمای سده مهارم معتقد اسدت
که اگر مزاج منی زن و مرد با هم سازگار باشدند؛ یعندی
منی گرم با سرد و منی خشک با تر ممزوج شود ،قدرت
تولید مثل زیاد خواهد شد و در غیر این صورت بداروری
کاهش مییابد که بر اساس نظر ابن سینا در این مدوارد
بدا اندددک تغییدری در مددزاج یکدی از زوجددین ،بددارداری
حاصل میشود (.)14
ج) مشکالت خارج از دستگاه تناسلی
از نظر حکما فردی که بدن سالمی ندارد ،قدرت باروری
خوبی نیز ندارد؛ مرا که اعضای مختلف بددن در تولیدد
منی نقش دارند .در واقع از منظدر طدب سدنتی ایدران،
بقای نسل در گروی عملکرد صحیح مهار عضدو رئیسده
بدن یعنی مغز ،قلب ،کبد و انثیین است.
نظریه دخیل بودن سیستمهای مختلف بدنی در تولید
منی در اصل به بقرا برمیگردد .وی معتقد بود که
قسمت اعظم منی از مغز تراو میشود و سپ از
طریق دو رگ پشت گو به نخاع و کلیهها و سرانجام
به دستگاه تناسلی میرسد .وی در تثیید این نظریه به
مشاهداتی از افراد مقطوع النسلی که برای دور شدن از
خبایتها رگ پشت گو شان را قطع میکردند استناد
میکند؛ البته جالینوس این مشاهدات را تثیید نمیکند.
ابن سینا این نظریه را بدین شکل تغییر میدهد که
اگرمه خمیرمایه منی از دماغ (مغز) است ،اما از دیگر
اعضاء نیز ترشحاتی به آن میرسد که اختالل در آنها
میتواند باعث ناباروری شود (.)11-13

جدول  -2علل و عالئم ناباروری مردان در طب سنتی ایران
نوع اختالل

زیر مجموعه اختالل

عالئم اصلی

علل عمومی

ضعف و علل تغذیهای

الغری ،ضعف ،کاهش میل و توان جنسی

اختالل دستگاه
تناسلی

اختالالت ساختاری

مشکالت ساختاری ناشی از ضربه یا جراحی ،کوتاهی ،بزرگی و کجی بیش از حد آلت و ماقی مرد

اختالل عملکردی

عدم اعتدال منی (جدول  ،)1سایز غیرطبیعی بیضهها و اختالل در میل و توان جنسی
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عصبی (دماغی)
قلب و عروقی

ضعف در نعوظ ،نبض نرم و ضعیف ،افت حرارت بدن ،غلبهی حیا و ترس در رفتار ،احساس تپش
قلب و عطش بعد از نزدیکی ،سابقه فشار کاری سنگین و طوالنی

گوارشی و کبدی

کاهش اشتها ،ضعف در هضم ،احساس سنگینی و زیاد ماندن غذا در معده ،نفخ و آروغ زیاد ،کم
خونی ،کمی منی ،احساس سنگینی زیر دندهها مدتی پ از صرف غذا

کلیوی

کاهش اشتها ،ضعف در هضم ،کم خونی ،سابقه ضربه ،فشار ممتد به موضع کلیه (رانندگی) یا سابقه
اختالالت کلیوی ،کاهش میل جنسی و عالئم کومکی کلیه
غضب شدید ،فزع و ترس ناگهانی ،حزن یا هم مفر

روحی روانی

علل روحی ،روانی و
رفتاری

رفتاری

نزدیکی بیش از حد و یا ترک طوالنی مدت رابطه جنسی و در نتیجه عدم اهتمام بدن به تولید
منی ،اعتیاد به مواد مخدر

عقر حقیقی

علل ناشناخته

نبود قابلیت انعقاد در منی با علت نامشخص

رفتارهای خاص مانندد مصدرف زیداد کدافور و اسدتفاده
موضعی یا خوراکی از داروهای مخدری مانند شدوکران،
بنگ و کوکنار باعدث آسدیب بده اعضدای تولیدد مندی و
ناباروری مدیشدوند .عدادتهدای ورزشدی خداص مانندد
سوارکاری هرمند میتواند برای افرادی که غلبه سردی
و رطوبت دارند مفید باشد ،ولی ممکن است در کسدانی
که کلیه گرمی دارند ،باعدث افدزایش حدرارت موضدعی،
ضعف نعوظ و کاهش قدرت باروری شود (.)24
گدداه در یددک زوج سددالم رعایددت نشدددن آداب جنسددی
عامددل نددازایی اسددت .ارضددای جنسددی همزمددان زن و
مددرد بددا بدده حرکددت درآوردن دیددوارههددای رحمددی
(لولددههددای رحمددی) مددیتوانددد باعددث پددیشبددرد بهتددر
تخمآبدههدا یدا اسدپرم و تخمدک بده سدمت یکددیگر و
افدددزایش احتمدددال بددداروری باشدددد و بدددرعک عددددم
ارضددای جنسددی هددمزمددان زوجددین قدددرت بدداروری را
کاهش می دهدد .برخاسدتن سدریع زن بالفاصدله پد
از نزدیکددی نیددز بددا بیددرون ریخددتن منددی احتمددال
بددارداری را کدداهش مددیدهددد .پزشددکان ایرانددی رعایددت
رژیم غذایی مناسب فدرد ،روغدن مدالی پدا و انددامهدای
وابسددته بدده جمدداع را بددا روغددنهددای مناسددب ماننددد
روغن زنبدق ،سوسدن و ندرگ از جملده آداب جنسدی
الزم در حفددظ قددوای جنسددی شددمرده و ایددن مددوارد را
بر قدرت باروری فرد مؤیر میدانند (.)21

ضعف در هدر عضدو بدا بدروز آفدت در تمدام یدا برخدی از
افعال آن عضو همدراه اسدت ،بده عندوان مثدال در ضدعف
دمدداغ یددا مغددز تفکددر ،تخیددل و تددذکر یددا حافظدده کدده از
افعددال دمدداغ هسددتند ،مختددل مددیشددود و میددل و لددذت
جنسی کاهش مدییابدد .ممکدن اسدت فدرد بدا کومدک
تددرین سددببی ماننددد سروصدددا ،اسددترس ،خوشددحالی،
گرما یا سدرما دمدار سدردرد شدود و بیندایی ،حدواس یدا
حرکات او ضدعیف و دشدوار شدوند .در شدرح حدال ایدن
افددراد ممکددن اسددت سددابقه آسددیب و ضددربه بدده سددر یددا
بیداری مفر وجود داشته باشد (.)11 ،14
اختالل در معدده ،کبدد یدا کلیده بده جدز اینکده باعدث
افت کیفیت و کمیدت مندی و میدل جنسدی مدیشدود،
اشتهای خوراک و قددرت هضدم را کداهش مدیدهدد و
با کم خونی همدراه اسدت .در آسدیب قلبدی نیدز ندبض
فددرد ضددعیف و حددرارت بدددن و قدددرت نعددوظ کددم
میشدود و ممکدن اسدت اندزال بددون نعدوظ ر دهدد
(.)14
د ) علل روحی ،روانی و رفتاری
علل روحدی  -رواندی از دیگدر عللدی اسدت کده حکمدا
در بحددث نابدداروری توجدده ویددژهای بدده آن کددرده انددد
( .)18 ،14وهددم و پندددار انسددان بددر توانددایی جنسددی او
تثییرگددذار اسددت .تددثلم از امددور نفسددانی ماننددد غضددب
شدددید ،فددزع و تددرس ناگهددانی ،حددزن یددا هددم مفددر
مددانع بدداروری آسددان اسددت .ممکددن اسددت خشددم و
خجالددت مددانعی در عمددل جنسددی باشددند و تددرک
طدددوالنی مددددت نزدیکدددی ،خدددود از جملددده عوامدددل
تضعیف کننده قوای جنسی است (.)19 ،14

ه) عدم قابلیت انعقاد در منی یا عقر حقیقی
در طبقددهبندددی پزشددکی ایرانددی مددواردی از نابدداروری
مردان است که در قالدب علدل ناشدناخته و مندی فاقدد
قابلیدت انعقدداد مطددرح مددیشددوند .حکمددا ایددن مددورد را
عقددر حقیقددی مددینامنددد و سددبب آن را مجهددول ذکددر
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اختالالت خارج از
دستگاه تناسلی

عدم ح

حرکت منی ،کاهش میل جنسی ،لذت نبردن از نزدیکی ،کاهش حواس به ویژه بینایی،
کندی حرکات و سابقه ضربه به سر

 دکتر مژگان تن ساز و همکاران

درمانی خود را تدابیر غذایی متناسب بدا هدر فدرد قدرار
دادهاند .در پزشدکی ایراندی غدذاهایی کده بده اصدطالح
تخصصی غذائیت زیادی دارند و گرم و تدر هسدتند ،بدر
کمیت و کیفیت منی تثییرگذار معرفی شدهاند و بررسی
این غدذاها مدیتواندد بداب مطالعداتی گسدتردهای را در
زمینه ناباروری به روی محققین بگشاید.
در طب سنتی ایران به وضعیت انزال و ارگاسدم و حداالت
روحی و بدنی حین نزدیکی توجده شدده و آداب خاصدی
برای حفظ توانایی جنسی و سالمت باروری الزم دانسدته
شده که اگرمه برگرفته از مکتوبات قرنهای پیش اسدت،
ولی موضوع جدید مقاالت روز محسوب میشود (.)21
امروزه علل مختلفی از جملده غلظدت مندی و مداقی از
دالیل ناباروری مردانه محسوب میشوند .غلظت منی بدا
شددیوع  12تددا  29درصدددی بددر قدددرت بدداروری مددردان
تثییرگذار است ( .)14مدردان مدا و دارای اضدافه وزن
 %54بیشتر از سایر مردها به درجاتی از ناباروری مبدتال
هستند و ماقی کیفیت و کمیت منی را تضعیف میکند
( .)24از طرفی برخی مردان نابارور نیز ممکدن اسدت از
مکملهای غذایی و ویتدامینهدا نتدایج درمدانی بگیرندد
( .)28این تفاوتها مدیتواندد تثییددی بدر طبقدهبنددی
تشخیصی درمانی ناباروری مدردان در پزشدکی ایدران و
مطرح کننده لزوم بازنگری این منابع در بحث نابداروری
مردان باشد.

عقددر حقیقددی مددینامنددد و سددبب آن را مجهددول ذکددر
میکنند .با ایدن حدال بدرای ایدن مدوارد نیدز معتقدندد
که نبایدد فدرد را ناامیدد کدرد ،بندابراین داروهدایی کده
بدده خاصددیت در بدداروری مؤیرنددد (ماننددد بددزر انجدددان)
تجویز مدیشدوند ،شداید کده بده حسدب مشدیت الهدی
نافع افتد (.)24 ،14

بحث
از منظر طب ایرانی ،نازایی مدیتواندد از طدرف مدرد یدا
زن باشدد .در نابدداروری مرداندده غیدر از اخددتالالت خددود
اعضدددای تناسدددلی شدددامل سدددوء مدددزاج و اخدددتالالت
سدداختاری اعضددای تناسددلی ،علددل دیگددری از جملدده
آسددیبهددای مغددزی و کلیددوی مطددرح هسددتند .شدداید
نشددثت گددرفتن منددی از مغددز و مسددیری را کدده حکمددا
در شکل گیری منی بده آن اشداره کدردهاندد ،بدا محدور
شددناخته شددده هیپوتدداالموس هیپددوفیز گنادهددا قابددل
تطبیدق باشدد ( ،)22امدا ارتبددا ایدن مسدیر بدا عددرو
یددا مجدداری پشددت گددو  ،نخدداع و کلیددههددا مندددان
مشخص نیست.
در طب ایرانی توجه بده عملکدرد صدحیح قلدب ،کبدد و
معددده در بحددث نابدداروری مهددم اسددت؛ البتدده از نگدداه
فیزیولوژیک امروز نیز سالمتی باروری بستگی به تعدادل
و هموستاز کل بدن و مشارکت هورمدونهدای بسدیاری
دارد و ترشح گونادوتروپهدا از فاکتورهدای مختلفدی از
جملدده اسددترسهددای محیطددی ،تغذیدده و ورز تددثییر
میپذیرند ،با این حال نکات بالینی که در امدر نابداروری
از نگاه کل نگر طب ایرانی منشث گرفتده اسدت ،حدداقل
میتوانند به طراحی سؤاالت پژوهشی جدیددی در ایدن
زمینه منجر شوند.
ارتبا غذاها بدر کیفیدت و کمیدت مندی از موضدوعات
مطالعاتی به روزی اسدت کده مقداالت متعدددی بده آن
پرداختهاندد ( .)25-23مشدخص شدده اسدت کده بدین
وضعیت تغذیهای و تواندایی بداروری ارتبدا تنگداتنگی
وجود دارد ( )21و اصالح رژیم غذایی ،اولین مداخلدهای
است که باید برای بیماران نابدارور صدورت گیدرد (.)25
بازنگری منابع پزشکی ایراندی نیدز نشدان مدیدهدد کده
حکما توجه زیادی به این موضوع داشتهاندد و قددم اول

نتیجه گیری
نظر به ناشناخته ماندن بخشی از علل نابداروری مدردان
بررسی این معضل از دیددگاهی متفداوت از طدب رایدج
ضروری به نظر میرسد .بررسی منابع طب سنتی ایدران
در علل ناباروری مردان گویای رویکرد منطقی حکمدای
ایرانی به این معضل است و انجدام تحقیقدات بیشدتر در
این حوزه میتواند در پاسخ به ابهامات پدیش رو کمدک
کننده باشد.

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ طب
و دانشگاه علوم پزشکی شیراز که از پژوهشگران طب
سنتی ایران حمایت میکند ،تشکر و قدردانی می شود.
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