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روش های طبیعی مؤثر بر انتخاب جنسیت جنین و
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مقدمه :از دیرباز زوجین به دنبال روشهایی برای اثرگذاری بر جنسیت فرزند بوده اند .اگرچه برخی از این روشها
برگرفته از عقاید خرافی بوده و هیچگونه پایه علمی نداشتند ،اما امروزه شواهد مستند علمی وجود دارند که
نشاندهنده تأثیر برخی از آنها بر انتخاب جنسیت میباشند .روشهای انتخاب جنسیت جنین به دو دسته کلی
روشهای پیش از بارداری (تکنولوژیک و طبیعی) و پس از بارداری تقسیم میشوند .مطالعه حاضر با هدف بررسی
روشهای طبیعی مؤثر بر انتخاب جنسیت جنین و مالحظات اخالقی آن انجام شد.
روش کار :در این مطالعه مروری روایتی ،مروری جامع با استفاده از پایگاههای بین المللی Science ،Pubmed
 Google Scholar ،Directو  SIDاز سال  1940تا  2015انجام گرفت و تنها مقاالت فارسی و انگلیسی بررسی
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فارسی شامل انتخاب جنسیت پیش از بارداری و نسبت جنسیت و انتخاب جنسیت بود.
یافته ها :یافته های مطالعه حاضر نشان داد که روشهای طبیعی انتخاب جنسیت جنین بر پایه زمانبندی نزدیکی،
 PHواژن و دوش های واژینال ،وضعیت دخول ،ارگاسم ،فواصل نزدیکی و امتناع از آن و رژیم غذایی مادر میباشند،
اگرچه عوامل اثرگذار دیگری نیز وجود دارند .نظرات اخالق شناسان زیستی ،مذاهب و سازمان های پزشکی تخصصی
در زمینه انتخاب جنسیت جنین بسیار متفاوت میباشد.
نتیجه گیری :روشهای طبیعی انتخاب جنسیت جنین پیش از بارداری به عنوان روشهایی ساده و ارزان ،میتوانند
بر جنسیت جنین تأثیرگذار باشند .ادغام این روشها یقینا میتواند راهکاری مناسب برای افزایش احتمال داشتن
فرزندی با جنسیت دلخواه شود .با این وجود ،مطالعات کارآزمایی بالینی وسیع تر می تواند شواهد کامل تری را ارائه
کند.
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وابسته به جنس نظیر هموفیلی میباشد (-11 ،5 ،3 ،1
.)9
بررسیهای انجام شده در ایاالت متحده در سال ،1930
نشاندهنده تمایل پایدار برای فرزند مذکر و از سال
 1930تا  2006تمایل پایدار برای داشتن فرزند اول
مذکر یا تک فرزند مذکر و یا در صورت تمایل به 2
فرزند ،داشتن هر دو جنس ،است ( .)12 ،9در چین و
هند نیز از لحاظ فرهنگی و اقتصادی ،جنسیت مذکر
ارزش بیشتری از مؤنث دارد؛ به طوری که به ازای هر
 100زن ،بیش از  120مرد متولد میشوند که این
اختالف بسیار بیشتر از احتمال طبیعی داشتن یک پسر
به نسبت دختر میباشد و به احتمال بسیار قوی ناشی
از سقطهای انتخابی و جنسیتی و نوزادکشی است .در
چین ،بنیانگذاری سیاستهای تک فرزندی برای محدود
کردن جمعیت ( )1979به دلیل تمایل به پسر داشتن،
منجر به نامتوازن شدن جمعیت مذکر شد .در هند،
اگرچه تبعیض نسبت به دختران قرن ها است که وجود
دارد ،اما کشتن نوزاد مؤنث در سالهای اولیه زندگی،
برای اولین بار در اوایل قرن  18مستند شده و نسبت
جنسیت در مذهب های مختلف آن متفاوت است (.)9
کان و وینر ( )1970 ،1960ایجاد تکنولوژیهای مؤثر
بر انتخاب جنسیت را پیشگویی و ادعا کردند این
تکنولوژیها قبل از قرن  20در دسترس قرار خواهند
گرفت .پیش از اتمام قرن بیستم 3 ،روش نسبتاً قابل
اعتماد انتخاب جنسیت پیش از تولد در دسترس قرار
گرفت که شامل :سقط مبتنی بر انتخاب جنسیت،
تشخیص ژنتیکی پیش از النهگزینی ( 5)PGDو
جداسازی فلوسیتومتری اسپرم ( 6)FCSSبود (.)12
به طور کلی روشهای انتخاب جنسیت جنین به  2دو
دسته تقسیم میشوند :دسته اول شامل روشهای
انتخاب جنسیت پیش از بارداری است که خود شامل
روشهای تکنولوژیک و روشهای طبیعی میباشند.
دسته دوم شامل روشهای انتخاب جنسیت جنین پس
از بارداری است.

مقدمه
 معصومه یزدانی علی آبادی و همكاران

انسان موجودی انتخابگر آفریده شده است تا با توانایی
انتخاب و اختیار ،مسیر زندگی و سرنوشت خود را
تعیین کند .روند تکاملی انسان و پیشرفتهای علمی او،
بیانگر آن است که انسان همواره درصدد این بوده است
که هر چه بیشتر سرنوشت زندگی خود را در دست
گیرد و بر آن کنترل داشته باشد .یکی از جذابترین
حیطههای قدرت انتخاب انسان ،انتخاب جنسیت فرزند
است ( .)1انتخاب جنسیت به معنای روشهایی است
که برای کنترل جنسیت ژنتیکی جنین آینده استفاده
میشود (.)2
تمایل و جستجوی زوجین برای دستیابی به روشی
مطمئن جهت اثرگذاری بر جنسیت فرزند ،به قدمت
تاریخ بشر میباشد ( .)4 ،3در روند باروری ،روشهای
طبیعی انتخاب جنسیت که نیازمند مداخله پزشکی
نباشند ،همواره شدیداً مورد عالقه اندیشمندان و حتی
عوام بوده است ( .)5توانایی انسان برای تأثیر بر
جنسیت جنین ،گسترهای از عقاید خرافی (عقاید
ارسطو 1و پیشنهادات بقراط 2و یا برخی عقاید قومی که
در برخی مناطق دنیا تا به امروز مورد استفاده قرار
میگیرند) تا شواهد مستند علمی را شامل میشود (،6
 .)7اگرچه فیزیولوژیست های باروری تأکید بر نقش
اسپرم در تعیین جنسیت جنین دارند ،اما نمیتوان
نقش فاکتورهای مادری را نادیده گرفت (.)8
اهمیت انتخاب جنسیت جنین از جهات مختلف ،منجر
به تشویق زوجین در بکارگیری روشهای سنتی یا
درمانی جدید برای انتخاب جنسیت فرزند شده است.
برخی از این دالیل شامل :تعادل خانواده ،3جلوگیری از
کشتار جنسیتی ،4کمک به زوجین امروزی که تمایل به
داشتن خانوادهای کوچک تر و فرزندانی با جنسیت
مورد نظر دارند ،وجود تبعیض علیه دختران و به طور
کلی عوامل متعددی همچون مسائل اجتماعی ،مذهبی،
اقتصادی ،فرهنگی و طبی مانند بیماری های وراثتی
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روشهای تکنولوژیک اثبات شده رایج شامل تکنیک
 )12( FCSSو یا  MicroSortاست که با توجه به
این ویژگی جداسازی میشوند که میزان DNA
کروموزوم  %28 ،Xبیشتر از کروموزوم  Yاست و یا به
کمک تلقیح داخل رحمی مصنوعی با نمونههایی از
اسپرم است که حامل تعداد بیشتری از کروموزوم
جنسی مورد نظر بوده و یا لقاح داخل آزمایشگاهی
( 1)IVFبا کمک تشخیص ژنتیکی پیش از تولد
( )PGDو انتقال جنسیت مورد نظر به داخل رحم
میباشد ( .)13در  PGDچندین جنین تولید میشود
ولی تنها جنینی که از نظر ژنتیکی نرمال باشد ،به رحم
انتقال داده میشود .کاربرد جدید این روش ،تعیین
جنسیت با هدف ایجاد توازن جنسیتی در خانواده
میباشد که گروهی موافق و گروهی مخالف آن هستند
( .)14روشهای تهاجمیتر شامل تزریق آنتی بادیهایی
بر علیه اسپرم آندروژنیک (تعیین کننده جنسیت مذکر
و حامل  )Yو اسپرم ژنیوژنیک (تعیین کننده جنسیت
مؤنث و حامل  )Xمی باشد (.)10
هزینه و ماهیت بالینی روشهای تکنولوژیک (روشهای
تشخیصی پیش از النهگزینی 2و  )IVFباعث محدودیت
کاربرد آنها شده است .از این رو تمایل پایداری در
استفاده از روشهای طبیعی انتخاب جنسیت که ساده
و ارزان بوده و بیشتر تحت کنترل زوجین باشند ،وجود
دارد (.)15
دسته دوم شامل روشهای انتخاب جنسیت پس از
بارداری است که بر پایه تشخیص پره ناتال از طریق
تست ادرار خانگی و سپس سقط جنین با جنسیت
ناخواسته میباشد .تست ادرار خانگی با نام
 IntelliGenderدر سال  2009وارد بازار شد و
امروزه در داروخانهها موجود بوده و تنها  30دالر قیمت
دارد و گفته میشود که حتی در  10هفته بارداری هم
میتواند جنسیت جنین را به طور صحیح تشخیص دهد
(آمنیوسنتز ،اولتراسوند ( )13و یا بررسی DNA
جنینی موجود در نمونه خون مادر باردار (که وجود
کروموزوم  Yمیتواند نشاندهنده وجود حداقل یک

روش کار
در مطالعه مروری روایتی حاضر ،مروری جامع با استفاده
از پایگاههای بین المللی Science ،Pubmed
 Google Scholar ،Directو  SIDاز سال  1940تا
 2015انجام گرفت .در این مطالعه تنها مقاالت فارسی و
انگلیسی بررسی شده و کلمات کلیدی برای جستجو بر
طبق  MeSHانتخاب شدند .کلمات کلیدی انگلیسی
شامل  Sex Ratio ،Sex Preselectionو Sex
 Selectionو کلمات کلیدی فارسی شامل انتخاب
جنسیت پیش از بارداری و نسبت جنسیت و انتخاب
جنسیت بود .معیارهای ورود شامل :مطالعات بالینی،
تجربی ،کوهورت ،مقطعی ،مروری و فرضیات مطرح شده
در زمینه جنسیت جنین و معیارهای خروج شامل
تکراری بودن و عدم تناسب متن مقاالت با عنوان مربوطه
بود که در دیاگرام  1که بر اساس دیاگرام PRISMA3
( )2009رسم شد ،به آن ها اشاره شده است .ارزیابی
مقاالت توسط  2نفر انجام شد.
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 روش های طبیعی مؤثر بر انتخاب جنسیت جنین

جنین مذکر در مادر باردار بوده و این روش میتواند در
زمانهایی بسیار زودتر از سایر روشها استفاده شود)
( .)12این روشها نسبت به روشهای تکنولوژیک
انتخاب جنسیت پیش از بارداری ،دارای زمینه اخالقی
ضعیفتری بوده و از لحاظ اخالقی بسیار مورد اعتراض
واقع میشوند (.)13
بر اساس مطالب ذکر شده و با توجه به عدم وجود
مطالعهای که تمامی روشهای طبیعی را مورد بررسی
قرار دهد ،مقاله مروری حاضر تنها به روشهای پیش از
بارداری طبیعی غیر تکنولوژیک و مالحظات اخالقی
روشهای انتخاب جنسیت جنین پرداخته است.

مقاالت و کتب مرتبط در مرحله
اول
 معصومه یزدانی علی آبادی و همكاران

(تعداد=)162
مطالعات خارج شده به دنبال بررسی
عنوان و چکیده و متن کامل
(تعداد=)54
مطالعات باقیمانده جهت ارزیابی
دقیق تر
(تعداد= )108
مطالعات خارج شده به دنبال بررسی
(
متن کامل
تعداد:
(تعداد=) 42
مطالعات مرتبط نهایی
(تعداد=) 66

دیاگرام  -1روند انتخاب مقاالت و کتب برای مطالعه مروری روایتی حاضر

نزدیکی در موکوس سرویکس وجود خواهند داشت
(.)17
یکی از علل ارتباط میان زمانبندی نزدیکی و نسبت
جنسیت میتواند ناشی از تفاوت سطوح گلوکز در
گردش خون ،طی چرخه قاعدگی باشد که در بخش
مربوط به گلوکز به آن پرداخته شده است (.)20
اختالل نفوذ اسپرم در موکوس سرویکس بیشتر به
اسپرم مرتبط است تا خود موکوس ( .)21اسپرمهای
دارای کروموزوم  Yیا آندروژنیک ،1جنبش بیشتر،
محدوده سطح کوچکتر ،سایز کوچکتر ،عمر کوتاهتر و
گرایش بیشتری به تعدد داشته ،سبک تر ،شکنندهتر و
دارای حرکت سریعتر نسبت به اسپرمهای دارای
کروموزوم  Xیا ژینوژنیک 2هستند ( .)22-24 ،7میزان
موفقیت روش شتل برای داشتن دختر  %75-80موارد
و برای داشتن پسر  %80-90موارد است ( .)7اگرچه
برخی مطالعات این ارتباط را تأیید نکرده و یا نظرات
متناقضی ارائه داده اند (( )29-25 ،15جدول .)1
در طب سنتی ایرانی نیز تأثیر زمانبندی نزدیکی بر
جنسیت جنین بیان شده است ،اما به گونهای متفاوت

یافته ها
الف) روشهای طبیعی مؤثر بر انتخاب جنسیت
جنین پیش از بارداری:
خالصه ای از نتایج مرتبط با روشهای طبیعی انتخاب
جنسیت جنین در جدول  1ارائه شده است.
 .1زمانبندی نزدیكی:
مطالعات آزمایشگاهی و بالینی زیادی در زمینه ارتباط
میان زمانبندی نزدیکی و جنسیت جنین آینده انجام
گرفته است .نخستین ادعا مبنی بر اینکه زمانبندی
نزدیکی میتواند بر نسبت جنسیت تأثیر بگذارد ،به
فیلسوف یونانی ،امپدوکلس بر میگردد (.)17 ،16 ،11
این تئوری در ابتدا توسط کلیگمن ( )1966مطرح و
سپس توسط شتل ( )1970معروف و مشهور شد (،5
 .)11بر اساس این تئوری ،داشتن نزدیکی چندین روز
پیش از تخمکگذاری ،برای یک بارداری مؤنث و در
زمانی نزدیک به تخمکگذاری ،برای یک بارداری مذکر
مناسبتر است ( .)18 ،7پس از تخمکگذاری ،داشتن
نزدیکی به نفع بارداری مؤنث است ( .)19تخمک پس از
آزاد شدن از تخمدان حداکثر تا  24ساعت فرصت
حیات دارد و اسپرمهای متحرک تا چندین روز پس از
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از روش شتل؛ بدین ترتیب که اگر مقاربت در روز اول تا
پنجم بعد از اتمام خونریزی زن باشد ،احتمال پسر شدن
و از روز ششم تا هشتم ،احتمال دختر شدن و از روز نهم
تا پانزدهم ،مجدد احتمال پسر شدن جنسیت فرزند
بیشتر است و از روز شانزدهم تا شروع دوره بعدی ،این
احتمال به یک نسبت مساوی میباشد (.)31 ،30
 .2فراهم کردن محیط اسیدی یا قلیایی برای اسپرم:
نخستین بار اونتر برگر بیان کرد که محیط قلیایی باعث
غیر فعال شدن اسپرم حامل کروموزوم  Xمیشود (،11
 .)32 ،17اثربخشی انتخابی  PHبر اسپرماتوزوئید و
نسبت جنسیت مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام در
سال  1930معزول شد .اما سال ها بعد مجدداً
مطالعاتی در این زمینه انجام گرفت (.)34 ،33
ررویک و شتل ( )1970پیشنهاد کردند که درست قبل
از نزدیکی ،استفاده از دوشهای اسیدی ،شانس
حاملگی با جنسیت مؤنث و دوش های قلیایی ،شانس
حاملگی با جنسیت مذکر را افزایش می دهند .بر این
اساس استفاده از دوش رقیق شده سرکه سفید برای
بارداری مؤنث و استفاده از جوش شیرین برای بارداری
مذکر مناسب است ( .)18 ،7در وضعیت نرمال،
ترشحات واژینال در حول و حوش تخمکگذاری بیشتر
به سمت قلیایی (یکی از روشهای طبیعت برای افزایش
شانس باروری) و با فاصله گرفتن از آن ،چه قبل و چه
بعد از تخمکگذاری به سمت اسیدی میباشد ( )35که
با روش زمانبندی شتل همخوانی دارد .اما در مورد
 PHموکوس سرویکس دقیقاً عکس این اتفاق رخ
میدهد ( )17که توجیه کننده ارتباط میان میزان
دخول و جنسیت جنین میباشد .اگرچه برخی از
مطالعات این ارتباط را تأیید نکرده و یا نظرات متناقضی
ارائه داده اند (( )34 ،33جدول .)1

 .4میل جنسی و ارگاسم:
چنین بیان شده است که تمایالت جنسی باال در مردان
میتواند باعث افزایش متولدین دختر و احساس رضایت
از روابط جنسی در زنان باعث افزایش متولدین پسر شود
( ،)37با این توجیه که ارگاسم در زنان باعث افزایش
کمیت و جریان ترشحات قلیایی طبیعی که در زمان
نزدیک به تخمکگذاری افزایش می یابند ،میشود (.)7
در زنانی که به راحتی به ارگاسم چندگانه دست می
یابند ،نسبت فرزند مذکر بیشتر است ( .)38رسیدن به
ارگاسم در زن ،خصوصاً پیش از مرد ،میتواند باعث

 .3وضعیت دخول:
بر اساس مطالعات موجود ،دخول عمیق باعث افزایش
احتمال بارداری مذکر میشود ،زیرا اسپرمها در محلی
نزدیکتر به سرویکس قرار گرفته و از آنجا که به نظر
می رسد ترشحات سرویکس نسبت به واژن قلیاییتر
هستند ،لذا قرار گرفتن اسپرمها در محیط قلیاییتر
سرویکس ،محیط را برای بارداری مذکر مناسبتر

Culdesac
Posterior Fornix
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میسازد .بر اساس تئوری شتل ،داشتن نزدیکی از پشت
باعث قرار گرفتن اسپرمها در محلی نزدیک به سوراخ
سرویکس (در مقایسه با قرار گرفتن در کولدوساک 1و یا
یا فورنیکس خلفی )2و افزایش شانس بارداری مذکر
شده و داشتن نزدیکی در وضعیت ( Missionaryکه
در آن زن در وضعیت دراز کشیده به پشت و مرد در
باال و مقابل او) باعث افزایش شانس بارداری مؤنث
میشود .د ر نزدیکی کم عمق ،ترشحات اسیدیتر واژن
بوده و اینکه اسپرم باید از کانال واژینال عبور کند برای
بارداری مؤنث مناسبتر است (.)7
بر اساس طب سنتی ایران ،هرگاه مایع منی بیشتر از
بیضه راست بوده و به سمت راست رحم بریزد ،فرزند
مذکر و اگر از بیضه چپ بوده و به سمت چپ رحم فرزند
مؤنث میشود ( )36و اگر تخمک از طرف تخمدان راست
آزاد شود (که گرم تر از آن آب پشت است که از طرف
چپ بدن می آید و در قوام نیز پرمایه تر است و از کلیه
راست می تراود ،زیرا کلیه راست گرم تر و باالتر از کلیه
چپ است و به کبد نزدیک تر است) و همچنین اگر
اسپرم مرد (که خمیر مایه جنین میشود) به طرف
راست رحم بریزد ،احتمال به وجود آمدن جنین نر بیشتر
میشود ( .)31برای ایجاد جنین مذکر ،قبل از نزدیکی
جهت افزایش میل جنسی ،معاشقه داشته باشند و سپس
نزدیکی داشته و تا زمانی که انقباضات رحم از بین برود
صبر کنند .پس از نزدیکی ،زن ران هایش را نگه دارد و
مدتی در همان وضعیت بماند (( )36 ،30جدول .)1
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در طب سنتی ایرانی ،برای داشتن فرزند پسر باید رژیم
غذایی پدر و مادر گرمیبخش و نیروبخش باشد .عالوه
بر آن جهت ایجاد جنین نر ،زن و شوهر نباید زیاد آب
بنوشند و اگر نوشیدند ،جرعه جرعه بنوشند ( .)31از
عطرهاى خوش مانند مثلث که از مشک و زعفران و
عود خام یا مشک و عنبر و عود و مقداری زعفران
استفاده کرده و از بوى کافور دوری کنند .از ترشىها و
از مستى دور باشند و آب سرد بسیار نخورند (.)36 ،30
بر اساس طب سنتی ایرانی خوردن برخی غذاها مانند
کاهو ،توت فرنگی ،خرما ،هل ،زعفران ،کاسنی در هنگام
باردار شدن به پسر شدن و مصرف ماست ،ترشی ،تخم
مرغ ،شوید و رازیانه به دختر شدن جنین منجر میشود
(( )10جدول .)1

افزایش شانس پسردار شدن شود ( ،)37 ،7زیرا ارگاسم
در زنان باعث قلیاییتر شدن ترشحات می شود .عالوه بر
آن ،انقباضات ارگاسمیک زنان به انتقال هرچه سریعتر
اسپرم به سرویکس کمک میکند ،یعنی جایی که
ترشحات برای اسپرم ایجاد کننده مذکر مناسبتر است و
از طرف دیگر اگر زن بتواند از ارگاسم جلوگیری کند،
احتمال بارداری مؤنث افزایش مییابد (( )7جدول .)1
 .5تعداد و فاصله گذاری میان نزدیكی:
تعداد نزدیکیها ،با در نظر گرفتن طول فاز فولیکوالر و
نفوذپذیری موکوس سرویکس ،بر نسبت جنسیت
تأثیرگذار است ( .)39بر اساس نظریه شتل و مطالعات
اخیر ،تعداد کمتر و فاصله بیشتر میان نزدیکیها را
باعث افزایش بارداری مذکر به دلیل افزایش تعداد
اسپرم میدانند ( .)40 ،37 ،18فاز فولیکوالر کوتاه با
جنسیت مذکر و فاز فولیکوالر طوالنیتر با جنسیت
مؤنث در ارتباط است (.)41
مطابق طب سنتی ایران ،جهت تکوین جنین نر ،باید
سلول جنسی مرد گرم و در اندازه زیاد باشد و زن و مرد
باید از نزدیکی اجتناب کنند ،اما نباید این فاصله زمانی
چندان باشد که در نتیجه آن سلول تخم از اثر بیافتد و
یا مایع منی آسیب ببیند (( )36 ،31 ،30جدول .)1

 6-1مواد معدنی:
مطالعات کارآزمایی بالینی انجام شده نشان دادند که
تعادل معدنی داخلی یک زن میتواند بر غلظت موکوس
سرویکس و برخی دیگر از وضعیتهای محیطی در
دستگاه تولید مثلی او مؤثر بوده و آن را برای نوع
خاصی از اسپرم مهماننوازتر کند .سطح باالی یون های
سدیم و پتاسیم و سطح پایین کلسیم و منیزیم ،سوخت
و ساز تخمک و به ویژه الیه خارجی آن را طوری تغییر
میدهد که اسپرمهای حاوی کروموزوم  Yبه طرف
تخمک جذب میشوند و در حالت عکس برای جذب
اسپرمهای حاوی کروموزوم  Xالزم است سطح کلسیم
و منیزیم خون باال رود و سطح پتاسیم و سطح سدیم
خون پایین بیاید ( .)45 ،44 ،10مطالعات انجام شده
روی موش صحرایی ،احشام لبنیاتی و خوک ماده نیز
نتایج مشابهی را نشان داده است (.)46 ،5
به منظور دختردار شدن به مادران توصیه میشود از
مواد غذایی حاوی کلسیم و منیزیم باال استفاده شود و
مصرف سدیم و پتاسیم محدود شود .استفاده از مواد
غذایی مانند پنیر سفید بدون نمک ،ماست ،شیر ،تخم
مرغ ،بادام ،بادام زمینی بدون نمک ،گردو ،لوبیا سبز،
کاهو سبز ،ماکارونی ،گوشت ،ماهی بخار پز میتواند
مفید باشد .استفاده از رژیم دخترزایی در موارد
اختالالت عصبی ،باال بودن بودن کلسیم خون و
نارسایی های کلیوی ممنوع است .برای پسردار شدن

 .6رژیم غذایی مادر:
تأثیر رژیم غذایی بر جنسیت جنین برای اولین بار توسط
تئوری مشهور تریورس و ویالرد ( )1973مطرح شد .بر
اساس این نظریه ،در شرایط طبیعی که استرس خاصی
بر زندگی والدین حاکم نباشد ،از لحاظ آماری در بسیاری
از گونهها ،تعداد نوزادان نر متولد شده بیشتر از نوزادان
ماده میباشد ،اما تحت شرایط نامناسب تغذیهای ،تعداد
نوزادان ماده افزایش مییابد ( .)42تأثیر رژیم غذایی در
مورد انسان ،موش صحرایی ،آهو ،گوسفند ،گوزن ،خوک
اهلی و موش سوری و تعداد دیگری از گونه ها به اثبات
رسیده است ،ولی سازوکار و عملکرد آن تا حد زیادی
ناشناخته باقی مانده است ( .)43پس از بررسیهای
حیوانی ( ،)1935اولین نظریهها در مورد انسان توسط
بی شاپ و لیستر ( )1965مطرح شد و از سال 1975
مداخالت عملی روی انسان به وسیله فورنیر و
استولکوسکی آغاز شد (.)10
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نیز توصیه میشود از مواد غذایی حاوی سدیم و پتاسیم
باال استفاده شود و مصرف کلسیم و منیزیم محدود
شود .به این منظور مصرف مواد غذایی شامل مرکبات،
زردآلو ،آناناس ،موز ،هلو ،گالبی ،سیب ،گوجه سبز ،آلو،
خیار ،خرما ،گیالس ،تمشک ،توت فرنگی ،انجیر ،خربزه،
آب میوه و سبزی ،حبوبات ،گوجه فرنگی ،پیاز ،چغندر
قرمز ،زیتون ،قارچ ،کلم ،ذرت ،نخود سبز ،سیب زمینی،
سبوس گندم ،شاه بلوط ،تره شاهی،کره ،ماءالشعیر،
نقل ،قهوه ،چای توصیه میشود .استفاده از رژیم غذایی
پسرزایی در موارد فشار خون باال ،ناراحتیهای قلبی و
نارساییهای کلیوی ممنوع است .ادعا شده است که
الزم است رژیم غذایی تنها توسط زن اجرا شود ،زیرا
تغییرات منحصر به فرد تخمک است که اسپرماتوزوئید
مورد نظر را انتخاب میکند .به مادر توصیه میشود که
به مدت  2ماه قبل از بارداری تا هنگام بارداری به رژیم
غذایی توصیه شده عمل نماید .الزم به یادآوری است
که در صورت عدم وقوع حاملگی ،رژیم غذایی نباید
بیش از  6ماه ادامه یابد ،زیرا در آینده زن را با
کمبودهای تغذیه ای روبرو خواهد کرد ( .)10رعایت
این رژیم به تنهایی و به صورت درست ،تا  %73اثرگذار
گزارش شده است (.)5

 6-3چربی:
گزارش شده است که رژیم غذایی با چربی باال در زمان
باروری در مقایسه با رژیم غذایی با چربی کم منجر به
افزایش ایجاد جنین مذکر میشود ( .)20در موشهای
بالغ آزمایشگاهی ،رژیم غنی از چربی اشباع ،اما با
کربوهیدرات پایین ،به طور معناداری پسرها و در رژیم
غنی از کربوهیدرات اما با چربی اشباع پایین ،دخترها
غالب خواهند بود ( .)48مقدار چربی رژیم غذایی
موشهای ماده ،در فازهای early disestrus
( )conceptionو conceptus after( mid-estrus
 )implantationمیتواند بر غلظت استروئیدهای
جنسی ،اسیدهای چرب آزاد (به ویژه از نوع چند غیر
اشباع یا  PUFAمنجر به افزایش جنسیت مذکر
میشود) و  PHواژینال در موشها که تحت رژیم
غذایی بسیار پرچرب قرار گرفته اند ،تأثیر بگذارد (.)49
 .7سایر عوامل اثرگذار بر جنسیت جنین:
خالصه ای از نتایج مرتبط با سایر عوامل اثرگذار بر
جنسیت جنین در جدول  2ارائه شده است.

 6-2گلوکز:
به نظر می رسد نوسانات گلوکز به همراهی سایر
ساکاروزها ممکن است نقش واسطهای در تعیین
جنسیت نوزاد داشته باشد .پژوهش ها نشان داده اند که
از طرفی با افزایش سطح گلوکز در گردش خون مادر،
تکامل بالستوسیتهای جنینهای مؤنث مهار شده ()20
و از طرف دیگر ،افزایش مقدار گلوکز در ترشحات
مخاطی دهانه رحم در موقع تخمکگذاری به جذب
اسپرماتوزوئیدها کمک میکند و از آنجا که
اسپرماتوزوئید  Yاز قدرت تحرک باالتری برخوردار است،
مناسب بودن ترشحات دهانه رحم ،بیشتر به نفع
اسپرماتوزوئید  Yمیباشد ( .)10اضافه شدن گلوکز به
محیط کشت آزمایشگاهی اغلب منجر به افزایش ایجاد
جنین مذکر میشود اما در مؤنث خیر (.)47 ،4
مواد غذایی مانند گلوکز ،ساکاروز (قند ساده یا شکر)،
شربت ذرت ،عسل ،آب نبات ،غالت صبحانه شیرین

استرس :به طور کلی استرس های روانی در انسان،
باعث ایجاد فرزندی با جنسی مخالف والد میشود که
میتواند ناشی از سطوح تستوسترون باشد که در قسمت
مربوطه توضیح داده شده است ( .)50استرسهای
اجتماعی در حیوانات به طور معمول باعث افزایش تولد
فرزند پسر نسبت به دختر میشود که احتماالً به دلیل
افزایش گلوکز در گردش به دنبال استرس میباشد (.)20
مشاهده شده است که نسبت جنسیت در زمان جنگ و
بالفاصله بعد از آن افزایش مییابد (.)41
غلظت هورمونی و نوسانات غدد درون ریز و
متابولیسم آنها :فینچ و رز ( )1995بیان کردند که
هورمونهای جنسی میتوانند عالوه بر فعال کردن
برانگیختگی و رفتارهای جنسی ،باعث تعدیل مکانیسم
تنظیمکننده جنسیت فرزند نیز شوند .بر اساس تئوری
جیمز ( )1980غلظت گنادوتروپین مادری در زمان
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شده ،هویج ،بیسکوئیت ،سیب زمینی پخته ،کشمش،
نان گندم سفید ،نوشابههای دارای شکر و یا پلیمرازهای
گلوکز برای افزایش کالری مصرفی توصیه شده است
(.)10

 معصومه یزدانی علی آبادی و همكاران

نزدیکی ،مستقیماً بر جنسیت تخم بارور اثرگذار بوده و
سطوح باالی آن با بارداری مؤنث ( )35و سطح باالتر
استروژن و آندروژن به نفع بارداری مذکر است .مشاهده
شده که در زنان مبتال به آندومتریوز تحت درمان با
دانازول ،که منجر به القای سطح باالتر اندروژنها
میشود ،تعداد بارداری مذکر بیشتر است ( .)38به عالوه
مشاهده شده که هم در نزدیکی طبیعی و هم در لقاح
مصنوعی ،در زنانی که جهت القای تخمکگذاری از
گنادوتروپینها ( )33و یا کلومیفن سیترات استفاده
میکنند ،تعداد تولد مؤنث بیشتر است که علت آن
تفاوت در میزان مرگ و میر داخل رحمی نمیباشد ،بلکه
ناشی از تغییرات محیط شیمیایی مجرای تناسلی زنان
است (.)51
جیمز ( )2006نشان داد که سطح پایین تستوسترون
والدی ،میتواند منجر به نسبت جنسیت سوگیرانه
مؤنث شود ( .)54سطح تستوسترون در طول زمان در
پاسخ به اتفاقات محیطی تغییر میکند .تستوسترون در
مردان از بیضهها ،اما در زنان غالباً از قشر غده فوق کلیه
ترشح میشود ،یعنی از جایی که مسئول افزایش سطح
کورتیزول در پاسخ به استرس است .تحت شرایطی
مانند استرس مزمن ،سطوح تستوسترون در مردان
کاهش مییابد ،اما در زنان (همزمان با سطح کورتیزول
القا شده توسط استرس) افزایش مییابد که به دلیل
این است که قشر غده فوق کلیه منبع اولیه هر دو
هورمون در زنان است .با در نظر گرفتن اینکه سطح
تستوسترون مادری با نسبت جنسیت اوالد مرتبط
است ،در مادران با سطح باالتر (باالتر از متوسط)
تستوسترون ،احتمال بارداری مذکر و در مادران با
سطح پایین تا متوسط تستوسترون ،احتمال بارداری
مؤنث بیشتر است ( .)50 ،47 ،4مطالعه انجام شده روی
جنین گاو نیز نشان دهنده ارتباط سطوح باالی
تستوسترون فولیکولی و جنسیت مذکر بود ( .)52اما در
طول بارداری ،اختالف معناداری در سطح تستوسترون
سرم مادر در بارداری مذکر و مؤنث مشاهده نشده است
و تنها سطح  B-HCGدر بارداری مؤنث بیش از مذکر
گزارش شده است (.)53

دمای محیط و آالیندههای زیست محیطی :در
شرایط استرس زا مانند گرما و مواد شیمیایی سمی،
اسپرمهای تولید کننده جنسیت مؤنث ،مقاومتر
میباشند ( .)54 ،35بر اساس پژوهشهای انجام شده
اخیر مشخص شده است که آلودگی هوا باعث کاهش
تحرک اسپرم ( )55و تماس مردان با مواد شیمیایی
مانند سرب منجر به اختالل در ساختار فیزیکی و
کاهش میزان و تحرک اسپرم ها و کاهش قدرت باروری
()56؛ تماس با دی برومو کلروپروپان 1منجر به کاهش
تعداد اسپرم؛ و تماس با دیوکسین ،2د.د.ت 3و قارچ
کشها منجر به کاهش سطوح تستوسترون شده و در
نهایت همگی منجر به افزایش تعداد فرزندان دختر
میشود (.)54
نسبت دور کمر به دور لگن ( :4)WHRدر مطالعه
ای که اخیراً بر روی زنان انجام شد ،یکی از پیشگویی
کنندههای مثبت برای تعداد فرزندان مذکر WHR
گزارش شده است که این ارتباط مستقل از تعداد کل
فرزندان ،تعداد نزدیکیها و متغیرهای فردی و
دموگرافیک است .در زنانی که  WHRبیشتری دارند،
تعداد فرزند پسر بیشتر است .توزیع سلول های چربی،
بر سطح هورمونهای جنسی تأثیرگذار بوده و پروفایل
هورمون های آندروژنیک نیز احتمال بارداری مذکر را
افزایش و بارداری مؤنث را کاهش میدهد ( .)38اگرچه
برخی مطالعات این ارتباط را تأیید نکردهاند (.)57
نفوذپذیری موکوس سرویكس :طول فاز فولیکوالر به
دلیل اختالف در زمانبندی اوج 5هورمون لوتئیزان،
متفاوت است .ویسکوزیته موکوس سرویکس در اواخر فاز
فولیکوالر کاهش و نفوذپذیری آن افزایش مییابد .از
طرفی ،انتخاب کروموزوم  Yنیز با افزایش نفوذپذیری
سرویکس کاهش مییابد ( ،)39بنابراین فازهای
فولیکوالر طوالنیتر با افزایش بارداری مؤنث همراه است
( .)41 ،39پذیرش اسپرماتوزوئید  Yحول و حوش  4روز
قبل از تخمکگذاری ،در باالترین نقطه بوده و به دنبال
1

)The Nematocide Dibromo Chloropropane(DBCP
Dioxin(TCDD) and Dioxin-like Chemicals
3
D.D.T.
4
Waist-to-Hip Ratio
5
Surge
2
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افزایش نفوذپذیری موکوس حول و حوش روز
تخمکگذاری یا دو روز مانده به آن ،سریعاً کاهش
مییابد ( .)39اگرچه در برخی مطالعات این ارتباط تأیید
نشده است (.)15

 .1اخالق شناسان زیستی و جامعه شناسان:

توانایی سرشتی برای جنسیت :بر اساس طب سنتی

مخالفان تعیین جنسیت معتقد هستند بزرگترین
اثرات اجتماعی انتخاب جنسیت زمانی به وجود می آید
که جنسیت فرزند اول انتخاب شود ،زیرا اغلب به نفع
مردان خواهد بود ،خصوصاً اگر سیاست تک فرزندی در
جامعهای اعمال شود و اگر در مقیاس بزرگ به اجرا در
آید ،به عدم توازن جنسی و تبعیض جنسیتی منجر
میگردد ،مانند چین و هند .اما در زمینه تبعیض
جنسیتی ،مخالفان معتقدند که استفاده از این روش
برای انتخاب جنسیت فرزندی مخالف با فرزند قبلی ،به
مراتب کمتر در معرض این اتهام قرار می گیرد (.)1
بر اساس نظر فتاال ( ،)1994امروزه کشتن جنسیتی
جنین مؤنث منسوخ نشده است ،بلکه شکل جدیدی به
خود گرفته است .با بکارگیری تکنولوژی های جدید،
این امر در زمانی بسیار زود هنگامتر و به شکل سقط
جنین مؤنث انجام میگیرد .به روشنی پیدا است که
استفاده از این تکنیکها باعث مختل شدن حقوق زنان
خصوصاً حق حیات است و تنها راه حل ممکن ،محدود
کردن شدید استفاده از این تکنیکها و اجرای
دستورالعملهایی اجباری جهت جلوگیری از استفاده از
این تکنیکها تنها برای داشتن فرزندی با جنسیت
دلخواه است (.)58
در سال  ،1968جامعه شناس آمریکایی ،آمیتای
اتزیونی ،پیشبینی کرد که اگر روشهای انتخاب
جنسیت پیش از بارداری در دسترس قرار گیرند ،منجر
به عدم توازن شدید در دو جنس خواهد شد .او عقیده
داشت که میلیونها مرد وجود خواهند داشت که
توانایی یافتن همسر را ندارند و این مسئله در نتیجه
باعث تجاوزات جنسی و آزار ،سود بردن از روسپی گری
و هم جنسگرایی و یا محکوم بودن به داشتن زندگی
که مجبور به حفظ عفت و پاکدامنی باشد ،میگردد
( .)6از طرفی ،برخی مانند گیتا سن و راشل اسنو ،در

ایران ،اگر زن و شوهر از نظر مزاج جنسی و جسمی
گرم و قوی باشند ،شرایط برای به وجود آمدن جنین
پسر فراهم است .مردانی که پسرزا هستند از اندامی
نیرومند ،ماهیچههایی میانه ،سرخ رنگ ،بیضههایی
بزرگ و رگ هایی برجسته و نمایان برخوردارند و
تمایالت جنسی باالیی دارند .زنان پسرزا نیز از اندام
معتدل ،طبعی چابک و شاد و معدهای قوی برخوردارند.
چرخه قاعدگی این زنان به موقع و کامل و فواصل بین
قاعدگی های آنان  21تا  22روز و منظم و آغاز
قاعدگیشان زودتر از زنان دیگر است و خون قاعدگی
بسیار غلیظ سیاه و یا بسیار رقیق نیست (.)36
ب) مالحظات اخالقی مرتبط با روشهای انتخاب
جنسیت جنین:
اصوالً متقاضیان انتخاب جنسیت جنین به دالیل
غیرطبی دو گروه هستند :گروه اول کسانی هستند که
انتخاب جنسیت اولین فرزند خود را در نظر دارند که
معموالً این گروه (به دالیل اجتماعی فرهنگی) جنین
پسر را انتخاب می کنند .گروه دوم افرادی هستند که
دارای فرزند هستند و خواهان فرزندی با جنس مخالف
با فرزند قبلی خودند (.)14
اخالق شناسان زیستی ،1مذاهب و سازمانهای پزشکی
تخصصی ،عقاید بسیار متفاوتی در زمینه انتخاب
جنسیت دارند ( .)7بحث در زمینه استفاده از
تکنیکهای انتخاب جنسیت به  2دسته تقسیم میشود:
دسته اول کامالً مخالف هر نوع استفاده از تکنیکهای
انتخاب جنسیت هستند ،چون به اعتقاد آنها این کار
منجر به تقویت تبعیض و کلیشههای جنسیتی میشود
که منجر به محکومیت 2کودکان با تأکید بر جنسیت
آنها میگردد ،نه بر اساس ارزش ذاتی آنها .دسته دوم
بحثها بیشتر بر جنبههای منفی درک شده روشهای
Bioethicists
Commodification

1
2
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 روش های طبیعی مؤثر بر انتخاب جنسیت جنین

خاص انتخاب جنسیت تمرکز میکند تا خود انتخاب
جنسیت به نفسه که البته این بحث با بحث قبلی نهایتاً
ارتباط پیدا میکند (.)12

 معصومه یزدانی علی آبادی و همكاران

کتاب خود 1اظهار کردند که کاهش تعداد زنان به دنبال
تمایل خانوادهها جهت داشتن فرزند مذکر ،نه تنها
باعث تجاوز جنسی و تحقیر زنان نمیشود ،بلکه منجر
به افزایش ارزشگذاری و احترام گذاشتن نسبت به
آنها میگردد ( .)7برخی نیز معتقدند همان گونه که از
"حقوق باروری زن" برای داشتن سقط طرفداری
میشود ،برای "حقوق باروری زوجین" برای تعیین
جنسیت فرزند بعدی خود نیز باید مبارزه شود و
دولتها باید تنها نسبت به مسائلی که منجر به آسیب
غیر قانونی به دیگران میشود (مانند دزدی) ،واکنش
نشان داده و نسبت به انتخاب جنسیت بعدی زوجین
که منجر به تعادل خانواده میشود ،واکنشی نشان
ندهند .)3( .موافقان بکارگیری روش  PGDبر این
عقیده اند که انتخاب جنسیت جزء حقوق والدین و
تحکیم کننده خودمختاری و شأن انسانی است و از آن
جا که این روش دربردارنده خطری برای دیگران نیست،
با اصول اخالقی نیز مغایر نیست (.)14

هدف جلوگیری از بیماریهای ارثی وابسته به جنس،
مناسب است" .همزمان با آن این شورا ادامه داد که:
"پزشکان نباید در انتخاب جنسیت به دالیل ترجیح
(اولویت) جنسیت خاص ،مشارکت داشته باشند" ،اما"
باید والد یا والدین آینده را برای در نظر گرفتن ارزش
هر دو جنس ،ترغیب کنند" (.)12
5
کمیته اخالق انجمن آمریکایی طب تولیدمثل توصیه
میکند که در صورت اثبات مؤثر و ایمن بودن
تکنیکهای جداسازی اسپرم ،6متخصصین بالینی باید
اجازه پیشنهاد دادن آنها را به والدینی که در آرزوی
داشتن خانوادهای با تعداد فرزند با جنسیت مورد نظر
دارند ،داشته باشند.
سایر کمیتههای اخالق مشابه هم مسیر انتخاب جنسیت
را به دالیل دیگر باز گذاشته و اظهار می کنند که اگر
تأثیرات اجتماعی ،روانی و آماری انتخاب جنسیت در حد
قابل قبولی تنزل پیدا کند ،در این زمان سایر کاربردهای
غیر پزشکی انتخاب جنسیت میتواند در نظر گرفته شود
و والدین در اینجا میتوانند انتخاب کنند که چند فرزند
دختر یا پسر داشته باشند (.)59

 .2سازمان های پزشكی تخصصی:
سازمان غذا و داروی آمریکا ،2از کلینیکهای باروری
درخواست کرده که از پیشنهاد دادن تکنولوژیهای
انتخاب جنسیت جنین به والدین خودداری کنند ،زیرا
این مسأله هیچ نوع فایدهای برای سالمت عمومی ندارد
( .)59این قضیه به عنوان "لبه باریک تیغ" در نظر
گرفته شده و ممکن است منجر به مهندسی ژنتیک
نامطلوب در آینده شود ( .)3استفاده رایج از این
تکنیکها در کوتاه مدت منجر به افزایش تعداد باروری
خواهد شد ،اما در دراز مدت به طور چشمگیری منجر
به کاهش باروری خواهد شد ،زیرا والدین صریحاً ترکیب
جنسیت خانواده خود را بدون "تالش مجدد" با شانس
 50/50برای داشتن جنسیت درست خواهند داشت
( .)12بر اساس موضعگیری شورای امور قضایی و
اخالقی 3و انجمن پزشکی آمریکا 4در ارتباط با انتخاب
جنسیت پیش از بارداری" ،انتخاب جنسیت اسپرم با

 .3مذاهب و کشورها:
روش  PGDاز حساسیت باالیی برخوردار است ،اما
بسیار پرهزینه و دارای تکنیک پیچیده ای میباشد .به
عالوه احتمال بارداری با این روش پایین میباشد .این
روش در برخی کشورها نظیر انگلستان ،استرالیا ،کانادا،
دانمارک ،ایتالیا ،نیوزیلند و اسپانیا تنها جهت جلوگیری
از بیماریهای ژنتیکی مرتبط با جنسیتی خاص محدود
شده ( )12و در برخی فرقه های مسیحیت انجام این
روش به منطور تعیین جنسیت به دالیل اجتماعی
ممنوع شده است (.)10
بررسیهای انجام شده در زمینه استفاده از روشهای
انتخاب جنسیت بر پایه جداسازی اسپرم در  4کشور
آلمان ،انگلستان ،هلند و آمریکا نشان داد که اکثریت
قریب به اتفاق افراد مخالف استفاده از این روش ها به
منظور تعادل خانواده و انتخاب جنسیت به دلیل هزینه و
سختی آن میباشند .به طور مثال میزان تمایل به

1

Power and Decision: The Social Control of
Reproduction
2
)The Food and Drug Administration(FDA
3
)The Council on Ethical and Judicial Affairs (CEJA
4
)The American Medical Association (AMA

5

The Ethics Committee of the American Society of
Reproductive Medicine
6
Sperm Sorting
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استفاده از تکنیک های انتخاب جنسیت پیش از بارداری
در آلمان  %6و در آمریکا  %8و در دو کشور دیگر نیز در
همین محدوده میباشد .بر اساس نتایج به دست آمده در
این  4کشور ،استفاده از این تکنیک ها در زمینه پزشکی
بیشتر مورد پذیرش است (.)6
تاکنون در ایران در زمینه تعیین جنسیت جنین ،قانونی
وضع نشده است .هرچند برخی از فقها بر اساس

جدول  -1خالصه ای از روشهای طبیعی مؤثر بر انتخاب جنسیت جنین
روش

زمانبندی نزدیکی

نام محقق

سال

هدف

نوع مطالعه

نتیجه

کلیگمن

1966

اثر زمانبندی نزدیکی بر جنسیت
جنین

طرح فرضیه

داشتن نزدیکی چندین روز پیش از تخمکگذاری و
پس از تخمکگذاری ،برای یک بارداری مؤنث و در
زمانی نزدیک به تخمکگذاری ،برای یک بارداری
مذکر مناسب است.

ررویک

1970

عوامل تأثیرگذار بر جنسیت جنین

طرح فرضیه

نزدیکی در زمانی هرچه نزدیک تر به تخمکگذاری به
نفع بارداری مذکر و  2تا  3روز پیش از تخمکگذاری
به نفع بارداری مؤنث است .همچنین استفاده از دوش
های واژینال جوش شیرین و یا سرکه بر جنسیت
جنین اثرگذار است.

رودریگو
گوارو

1974

بررسی ارتباط زمانبندی لقاح با
نسبت جنسیت ثانویه در انسان

کوهورت آینده نگر

ارتباط معنادار میان زمانبندی نزدیکی و نسبت
جنسیت وجود دارد .با نزدیک شدن به روز
تخمکگذاری ،تعداد بارداری مذکر کاهش مییابد.

رودریگو
گوارو

1975

اثر زمانبندی نزدیکی بر نسبت
جنسیت

مروری

زمانبندی نزدیکی بر نسبت جنسیت تأثیرگذار است.

لوییس
جی ورمی

1981

ارتباط میان نسبت جنسیت و چرخه
جنسی در آهوی کوهی دم سفید

تجربی

هرچه جفت گیری در زمانی زودتر طی چرخه جنسی
 24ساعته انجام گیرد ،نسبت جنسی کمتر خواهد بود.

جان تی
فرنس

1984

اثر زمانبندی نزدیکی بر اساس
تخمکگذاری بر انتخاب جنسیت
جنین

کوهورت آینده نگر

سینتیا
هدریک

1990

ارتباط زمانبندی نزدیکی و نسبت
جنسیت ثانویه در لقاح طبیعی در
موش صحرایی نروژی

نیمه تجربی

زمانبندی نزدیکی با نسبت جنسیت ثانویه ارتباط
معنادار دارد.

آلن جی
ویلکاکس

1995

اثر زمانبندی نزدیکی مرتبط با
تخمکگذاری بر جنسیت جنین

کوهورت آینده نگر

عدم وجود ارتباط میان زمانبندی نزدیکی مرتبط با
تخمکگذاری و جنسیت جنین

ویلیام اچ
جیمز

1995

ارتباط طول فاز فولیکوالر و روز
نزدیکی با نسبت جنسیت

مروری

فاز فولیکوالر کوتاه با جنسیت مذکر و فاز فولیکوالر
طوالنی تر با جنسیت مؤنث در ارتباط است .زمانبندی
نزدیکی نیز بر نسبت جنسیت اثرگذار است.

رونالد اچ
گری

1998

ارتباط نسبت جنسیت با زمانبندی
نزدیکی و طول فاز فولیکوالر و
بارداری برنامه ریزی شده یا نشده

کوهورت آینده نگر

1999

ارتباط نسبت جنسیت و زمانبندی
لقاح بر اساس تخمکگذاری در گاو
و گوسفند

کارآزمایی بالینی

گوییترز
ادن

21

داشتن نزدیکی چندین روز قبل از تخمک گذاری به
نفع بارداری مذکر است.

عدم مشاهده ارتباط معنادار میان نسبت جنسیت و
زمانبندی نزدیکی بر اساس روز تخمکگذاری و طول
فاز فولیکوالر و بارداری برنامه ریزی شده یا نشده
در آزمایش اول بر روی گاو ،زمانی که  IVFبا تأخیر
(پس از  8ساعت از زمان تشکیل جسم قطبی) انجام
شد ،مرحله بلوغ سلول تخم و نسبت جنسیت افزایش

 روش های طبیعی مؤثر بر انتخاب جنسیت جنین

استفتائاتی که از آنها شده است ،به جواز چنین عملی
(در صورتی که مفسده و خطری برای جامعه و فرد به
همراه نداشته باشد) حکم داده اند ( .)1در ایران ،سقط
القایی تنها در صورتی مجاز است که سالمت مادر در
خطر باشد و یا جنین با سن کمتر از  4ماه دچار تأخیر
رشدی شدید ،دفورماسیون و یا مالفورماسیون باشد
(.)60

2010

اثر ترکیبی رژیم غذایی مادری و
زمانبندی نزدیکی بر انتخاب
جنسیت جنین مؤنث

کوهورت آینده نگر

1940

بررسی تأثیر استفاده از دوش های
قلیایی و اسیدی بر نسبت جنسیت
در موش صحرایی و خرگوش

تجربی

1987

ارتباط میان نسبت جنسیت جنین
همستر و  PHمحیط واژن در
زمانهای خاص جفتگیری

تجربی

وجود ارتباط منفی معنادار میان  PHمحیط واژن و
نسبت جنسیت  +زمانی که  PHواژینال به طور غیر
معمول باال یا پایین باشد (یعنی روزهای مختلف
سیکل) از طریق اثرگذاری بر توانایی باروری اسپرم X
و  Yهنگام عبور از دستگاه تناسلی زن ،در نسبت
جنسیت نقش دارد.

جان اف
مارتین

1997

ارتباط بین تعداد نزدیکی و طول فاز
فولیکوالر و زمانبندی نزدیکی با
نسبت جنسیت ثانویه

مروری

نسبت جنسیت در فازهای فولیکوالر طوالنیتر و
نزدیک تر شدن زمان نزدیکی به زمان تخمکگذاری
کاهش مییابد .افزایش تعداد نزدیکی به دلیل کاهش
نفوذپذیری موکوس سرویکس ،منجر به افزایش
بارداری مذکر می شود.

زهره
بلوریان
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ارتباط بین جنس نوزاد با الگوی
روابط جنسی

تحلیلی -مقطعی

رضایت زوجین از روابط جنسی باعث افزایش موارد
پسرزایی ،تمالیالت جنسی زیاد در مردان و موارد
ارگاسم کمتر در زنان سبب افزایش موارد دخترزایی شد.

تریورز

1973

تأثیر رژیم غذایی بر جنسیت جنین

طرح فرضیه

در شرایط طبیعی که استرس خاصی بر زندگی والدین
حاکم نباشد ،از لحاظ آماری در بسیاری از گونه ها،
تعداد نوزادان نر متولد شده بیشتر از نوزادان ماده
میباشد ،اما تحت شرایط نامناسب تغذیه ای ،تعداد
نوزادان ماده افزایش مییابد.

الیسا زد
کامرون

2004

بررسی نقش گلوکز در الگوهای مؤثر
بر انتخاب جنسیت (در تأیید نظریه
تریورز و ویالرد)

مروری سیستماتیک

افزایش سطح گلوکز در گردش خون مادر ،مانع تکامل
بالستوسیتهای جنین های مؤنث شده و نتیجتا به
نفع جنین مذکر میباشد.
سطح گلوکز طی استرس های اجتماعی (تأیید اثر
استرس بر نسبت جنسیت) و روزهای مختلف سیکل
(تأیید اثر زمانبندی نزدیکی بر نسبت جنسیت) تغییر
کرده و بر سطوح گنادوتروپین ها و ( GnRHتأیید اثر
سطح هورمون ها بر نسبت جنسیت) اثرگذار است.

چریل اس
رزنفلد

2004

اثر رژیم غذایی و سایر عوامل اثرگذار
بر جنسیت جنین

مروری

در موشهای بالغ آزمایشگاهی ،رژیم غنی از چربی
اشباع اما با کربوهیدرات پایین ،به طور معناداری
پسرها و در رژیم غنی از کربوهیدرات اما با چربی
اشباع پایین ،دخترها غالب خواهند بود.

نورلندر

لئون جی
کل
 PHمحیط واژن

 معصومه یزدانی علی آبادی و همكاران

یافت و در  IVFفوری ،تعداد نوزادان مؤنث افزایش
یافت .در آزمایش دوم بر روی گوسفند ،در بارداری
هایی که  5ساعت قبل از تخمکگذاری رخ داده بود
تعداد نوزاد مؤنث و در بارداری هایی که بعد از 5
ساعت رخ داده بود بارداری های مذکر بیشتر بود.

نانسی
سی پرات

الگوی روابط جنسی
رژیم غذایی مادر

22

ترکیب رژیم غذایی مادری و زمانبندی نزدیکی باعث
افزایش احتمال بارداری مؤنث میشود.

عدم تایید تأثیر نسبی  PHبر نسبت جنسیت

جی جی
وایت

2007

اثر ترکیب رژیم غذایی مادر بر
غلظت سرمی استروئید و اسید چرب
آزاد و  PHواژن در موشها (مقایسه
 3گروه با رژیم بسیار پرچرب،کم
چرب و گروه کنترل)

کارآزمایی بالینی

وحیدی

2007

ارتباط رژیم سدیم و پتاسیم در
مقایسه با رژیم منیزیم و کلسیم بر
جنسیت جنین موش صحرایی

کارآزمایی بالینی

سطح باالی یون های سدیم و پتاسیم خون برای
اسپرمهای حاوی کروموزوم  Yو سطح کلسیم و
منیزیم خون برای جذب اسپرمهای حاوی کروموزوم
 Xمناسب است.

فیونا متیو

2008

اثر رژیم غذایی پیش از بارداری مادر
بر جنسیت جنین در انسان

کوهورت

تحت شرایط نامناسب تغذیه ای ،تعداد نوزادان ماده
افزایش مییابد.

جواد
گنجلو
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اثر یون های سدیم ،پتاسیم ،کلسیم
و منیزیم مادر بر جنسیت جنین
قبل از لقاح

کارآزمایی بالینی

نقش رژیم غذایی مادر در انتخاب
جنسیت جنین

مروری نقلی

منیژه
سرشتی

1393

سطح باالی یون های سدیم و پتاسیم و سطح پایین
کلسیم و منیزیم برای اسپرمهای حاوی کروموزوم  Yو
سطح باالی کلسیم و منیزیم خون و سطح پایین
پتاسیم و سطح سدیم خون پایین برای جذب
اسپرمهای حاوی کروموزوم  Xمناسب است.

 روش های طبیعی مؤثر بر انتخاب جنسیت جنین

مقدار چربی رژیم غذایی موشهای ماده ،در ابتدای فاز
جنسی (لقاح) و میانه فاز (پس از النه گزنی جنین)
میتواند بر غلظت استروئیدهای جنسی ،اسیدهای
چرب آزاد (به ویژه از نوع چند غیر اشباع یا PUFA
منجر به افزایش جنسیت مذکر میشود) و PH
واژینال در موشها که تحت رژیم غذایی بسیار پرچرب
قرار گرفتهاند اثر بگذارد.

باالبردن نسبت یون های دریافتی سدیم و پتاسیم نسبت
به کلسیم و منیزیم دریافتی در رژیم غذایی و رژیم های
حاوی کالری باال باعث افزایش متولدین پسر میشود.

جدول  -2خالصه ای از عوامل تأثیرگذار بر جنسیت جنین
روش

هورمون ها

نام محقق

سال

هدف

نوع مطالعه

نتیجه

ویلیام اچ جیمز

1980

گنادوتروپین و نسبت جنسیت ثانویه
در انسان

مروری

غلظت گنادوتروپین مادری در زمان لقاح ،مستقیماً
بر جنسیت تخم زیگوت تأثیرگذار است.

ویلیام اچ جیمز

1987

اثر سطح هورمون ها بر نسبت
جنسیت

طرح فرضیه

سطح باالی استروژن و تستوسترون در زمان
باروری باعث افزایش بارداری مذکر و سطح باالی
گنادوتروپین باعث کاهش بارداری مذکر می شود.

ویلیام اچ جیمز

1996

مرور مطالعات موجود در زمینه تأثیر
سطح هورمون های والدی بر نسبت
جنسیت ثانویه

مروری

تنها دلیل تفاوت در نسبت جنسیت ثانویه ،مرگ و
میر مرتبط با جنسیت نیست و فرضیه هورمونی هم
احتماالً در آن دخیل است.

والری جی گرنت

2007

اثر سطح تستوسترون مادری بر
نسبت جنسیت در پستانداران

مروری

سطح پایین تستوسترون والدی ،میتواند منجر به
نسبت جنسیت سوگیرانه مؤنث شود.

ویلیام اچ جیمز

2008

اثر سطح هورمون های والدی بر
نسبت جنسیت ثانویه

مروری

سطح هورمون های والدی و عوامل تأثیرگذار بر
آنها ،بر نسبت جنسیت ثانویه تأثیرگذار است.

والری جی گرنت

2008

ارتباط تستوسترون فولیکولی پیش از
تخمکگذاری بر جنسیت جنین گاو

مقطعی

سطوح باالی تستوسترون فولیکولی با افزایش
احتمال جنسیت مذکر همراه است.

1387

تأثیر جنسیت جنین بر روی
گنادوتروپین کوریونی انسانی و
تستوسترون سرم

مقطعی

2010

ارتباط سطح گلوکز و تستوسترون
مادری با جنسیت جنین در
پستانداران

مروری

ناهید لرزاده

والری جی گرنت

23

در طول بارداری ،اختالف معناداری در سطح
تستوسترون سرم مادر در بارداری مذکر و مؤنث
مشاهده نشد و تنها سطح  B-HCGدر بارداری
مؤنث بیش از مذکر گزارش شد.
اضافه شدن گلوکز به محیط کشت آزمایشگاهی
اغلب منجر به افزایش ایجاد جنین مذکر میشود.
در مادران با سطح باالتر (باالتر از متوسط)
تستوسترون ،احتمال بارداری مذکر افزایش مییابد.

لگن

نسبت دور کمر به دور

 معصومه یزدانی علی آبادی و همكاران

آالینده های زیست محیطی

مورد -شاهدی

تماس مردان با مواد شیمیایی مانند سرب منجر به
اختالل در ساختار فیزیکی و کاهش میزان و
تحرک اسپرم ها و کاهش قدرت باروری می شود.
در گروه هایی که در معرض تماس با سرب بودند،
فرزندان مراتب آخر ،بیشتر دارای جنسیت مؤنث
بودند.

حاجیعلی یارتیره

1392

اثر آلودگی با سرب بر جنسیت فرزند

طاهره فتحی نجفی

2015

اثر آلودگی هوا بر کیفیت اسپرم

مرور سیستماتیک

ام جی توی

2001

ارتباط نسبت دور کمر به دور لگن
مادر با جنسیت فرزند آینده

کوهورت آینده نگر

عدم وجود ارتباط معنادار

دوندرا سینگ

2013

نسبت جنسیت فرزند در زنان با
توزیع چربی بدنی آندروئید

تحلیلی -مقطعی

در زنانی که  WHRبیشتری دارند و یا در زنانی
که به راحتی به ارگاسم چندگانه دست می یابند،
نسبت فرزند مذکر بیشتر است.

آلودگی هوا باعث کاهش تحرک اسپرم

برای بررسی اینکه "آیا شیوههای انتخاب جنسیت در
جمعیتی استفاده میشوند یا نه" ،از نسبت جنسیت در
جمعیت استفاده میشود ( .)9نسبت جنسیت به نسبت
میان مذکرها به مؤنثها در یک جمعیت گفته میشود.
«نسبت جنسیت اولیه »1نسبتی است که در زمان لقاح
وجود دارد و «نسبت جنسیت ثانویه »2نسبتی است که
در زمان تولد وجود دارد ( )65 ،64و «نسبت جنسیت
ثالثیه »3نسبتی است که میان بالغین وجود دارد (.)65
نسبت جنسیت ثانویه یکی از مهمترین جنبه های
ساختار جمعیتی هر گونه است ( .)66اگرچه تئوری
4
تخصیص جنسیت در درجه اول ،بر پایه مدل فیشر
( )1958میباشد ،اما فرضیه تریورز و ویالرد)1973( 5
نقطه آغازی را برای تحقیق و تفسیر دادههایی که
نشاندهنده نسبت جنسیت غیر معمول 6در پستانداران
بود ،ایجاد کرد (.)59
7
بر اساس تئوری فیشر ،تا زمانی که ارزش باروری کلی
در هر دو جنس برابر باشد ،نسبت جنسیت باید به طور
اتوماتیک در جهت حفظ تعداد مساوی از دو جنس در
بلوغ تنظیم شده باشد (نسبت جنسیت ثانویه  .)1:1از
آنجا که جنسیت مذکر در پرورش آسیب پذیرتر است
تا زایش و میزان مرگ و میر باالتری نسبت به جنسیت
مؤنث دارند ،باید جنسیت مذکر در هنگام تولد بیشتر

بحث
مطالعه مروری حاضر اولین مطالعهای بود که به طور
جامع تمامی روشهای طبیعی انتخاب جنسیت جنین،
عوامل اثرگذار بر جنسیت جنین و مالحظالت اخالقی
مرتبط با روشهای انتخاب جنسیت را مورد ارزیابی قرار
داد.
در مجموع ،به عنوان روشی ادغامی از روشهای طبیعی
انتخاب جنسیت جنین ،برای دختردار شدن توصیه به
داشتن نزدیکی  2تا  3روز قبل از تخمکگذاری ،سریعاً
پس از استفاده از دوش اسیدی آب و سرکه سفید و
سپس امتناع از داشتن نزدیکی طی تخمکگذاری،
نزدیکی بدون دستیابی به ارگاسم در زن ،نزدیکی کم
عمق ( )62 ،61و مصرف مواد غذایی حاوی کلسیم و
منیزیم باال ( )10و برای پسردار شدن ،داشتن نزدیکی
در زمانی هر چه نزدیکتر به تخمکگذاری ،امتناع
قبلی از داشتن نزدیکی طی چرخه قاعدگی (امتناع
قبلی باعث افزایش تعداد کلی اسپرم مایع منی و
متعاقباً اسپرم  Yمیشود) ،سریعاً پس از استفاده از
دوش قلیایی آب و جوش شیرین ،نزدیکی با دستیابی
به ارگاسم در زن ،نزدیکی عمیق ( )62 ،61و مصرف
مواد غذایی حاوی سدیم و پتاسیم باال مناسب است
( .)10به طور کلی ،تخمک تازه و اسپرم تازه در زمانی
هرچه نزدیکتر به تخمکگذاری منجر به افزایش
احتمال مذکر شدن و تخمک تازه و اسپرم قدیمی تر
منجر به افزایش احتمال مؤنث شدن میشود (.)62 ،61
از دیدگاه شتل ،رایج ترین علت شکست روشهای
طبیعی ،ناشکیبایی است (.)63
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نتیجه گیری
روشهای طبیعی انتخاب جنسیت جنین پیش از
بارداری به عنوان روشهایی ساده و ارزان ،میتوانند بر
جنسیت جنین تأثیرگذار باشند .بنابراین برای افزایش
احتمال داشتن فرزندی با جنسیت دلخواه ،ادغادم این
روشها میتواند راهکاری مناسب باشد .انجام کارآزمایی
های بالینی وسیعتر و مرور سیستماتیک میتواند
شواهد کاملتری را ارائه کند.

تشكر و قدردانی
نویسندگان مراتب سپاس خویش را از دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور اهواز به جهت فراهم سازی امکان
دستیابی به منابع الکترونیک و بانکهای اطالعاتی
گوناگون ،اعالم می دارند.

1
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باشد تا تعداد دو جنس در دوره بلوغ برابر بماند (.)67
امروزه قوانین فیشر به کمک یافتههای معاصر در مورد
آسیب پذیری مردان و عالوه بر آن به کمک تحقیقاتی
که نشان میدهد نسبت جنسیت اولیه حتی از نسبت
جنسیت ثانویه نیز بیشتر است ،مورد حمایت قرار
میگیرد (.)4
نسبت نرمال جنسیت مذکر به مؤنث باید به محدوده
باریک  104تا  107پسر نسبت به هر  100دختر تنزل
پیدا کند .زمانی که این نسبت در جمعیتی نامتوازن
شود ،اغلب نشان دهنده استفاده از سقطهای انتخابی بر
مبنای جنسیت یا سایر روشهای انتخاب جنسیت
خواهد بود .ساالنه در جهان ،حدود  4میلیون "زن از
دست رفته" تنها به عنوان پیامد سقط انتخابی مرتبط
با جنسیت و میزان باالی مرگ و میر زنان و حذف
 1/43میلیون دختر به علت کشتار جنسیتی 1وجود
دارد .کشتن جنسیتی به یکی از روشهای سقط
انتخابی مرتبط با جنسیت ،کشتن نوزاد و یا مرگ در اثر
غفلت اطالق میگردد (.)9
در بحث انتخاب جنسیت  3عامل جداگانه وجود دارند
که گاهاً تمایالت متناقضی دارند :زوجین و فرزندی که
قرار است ایجاد شود .بنابراین پرسشها در  3الیه قرار
می گیرند .پرسش اول :آیا انتخاب جنسیت اولیه
( )preselectionبرای جنین آینده مضر است؟ بر
اساس مطالعات انجام شده ،جواب این سؤال به طور
واضح "نه" است .پرسش دوم :آیا انتخاب جنسیت اولیه
میتواند برای زوجینی که در خانوادههایشان به طور
واضح ،اختالل ژنتیکی مرتبط با جنسیت وجود دارد،
سودمند باشد؟ جواب این سؤال به طور واضح "بله"
است .بنابراین به نظر می رسد از نقطه نظر فردی که
قرار است تشکیل شود (جنین) و نقطه نظر زوجین
متقاضی به دالیل صرفاً پزشکی ،انتخاب جنسیت اولیه،
از لحاظ اخالقی مانعی وجود ندارد .البته این تنها
بخشی از مسئله است .سؤال سوم :مسئله اخالقیتر و
مهمتر ،درخواست زوجین صرفاً به دلیل داشتن کودکی
با جنسیتی خاص است که ممکن است باعث ایجاد بی
عدالتی ،تبعیض و سوگیری در سطح یک جامعه ،کشور
Gendercide

و یا به طور کلی جهان شود .در اینجا وضعیت متفاوت
بوده و تاریخ به ما می آموزد که در بخشهای زیادی از
جهان ،نتیجه انتخاب جنسیت اولیه ،تبعیض نسبت به
تولد نوزاد مؤنث خواهد بود .چون زوجین برای نداشتن
فرزند دختر ،از این تکنولوژیهای جدید استفاده
خواهند کرد ( .)58تعیین جنسیت به دالیل غیر
پزشکی را نمیتوان نوعی تبعیض جنسیتی و عملی
جنس گرایانه تلقی کرد ،زیرا والدینی که جنس خاصی
را انتخاب می کنند ،ضرورتاً بر این باور نیستند که
جنسیتی بر جنسیت دیگر برتری دارد ،بلکه انتخاب
آنها به دلیل تفاوت بین تجارب تربیتی فرزند دختر و
پسر است و در جوامع جنس گرایی مانند چین و هند
که به عدم توازن جنسی و ترجیح جنسیتی در این
گونه کشورها منجر شد ،بیشتر نشانهای از تبعیض
جنسی و جنس گرایی است تا اینکه معلول آن باشد.
عالوه بر آن در جوامعی که ترجیح جنسیتی رایج
نیست ،تعیین جنسیت به دالیل غیر پزشکی به
استثنای فرزند اول ،به نوعی به امنیت اجتماعی می
انجامد و خطرات مطرح شده برای تضعیف موقعیت
اجتماعی زنان و نیز نسبت جنسی نامتعادل در این
جوامع به طور چشمگیری کاهش مییابد (.)1
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