
 

 

 1صفحه  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر -تهیه شده در واحد فناوری اطالعات پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس 

 فاکتورهای نازایی در مردان 
 

 فاکتورهای خطر مربوط به مردان در ارتباط با نازایی چیست؟

 در نیز مردانه فاکتورهای بلکه و نیست زنانه مشکل یک تنها نازایی

. شوند می شامل را موارد درصد 05 حدود و دارند دخالت امر این

جمله فاکتورهای خطر در ارتباط با نازایی مردان می  از زیر عوامل

 باشند. 

 تناسلی ناحیه یا پروستات عفونت سابقه وجود

 یا زودرس بلوغ سابقه ها، بیضه چرخش یا ها بیضه به ضربه سابقه

 دیررس

 جیوه، و کادمیوم مس، نظیر کار حین در سمی مواد با تماس

 اشعه و اکتیو رادیو مواد وینیل، کلرید اتیلن، اکسید

 دخانیات مصرف

 زیاد مقدار به الکل مصرف

 باال دماهای با تناسلی های ناحیه تماس

 فتق ترمیم

 نکرده نزول بیضه

 پسویازیس یا زخمها دوران در استفاده مورد داروهای

 بلوغ از بعد اوریون به ابتال سابقه و بارداری حین در مادر توسط بسترول استیل دی مصرف سابقه
 

 علل نازایی مردانه چیست ؟

 :داد قرار اصلی گروه چند در توان می را مردانه نازایی اصلی علل

 یا عفونی بیماریهای نظیر. شود ایجاد مختلف علل به ثانویه تواند می اختالالت این تالالت مربوط به اسپرم :اخ -1

 بیماریهای و زندگی شیوه و محیطی فاکتورهای ایمونولوژی، اختالالت هورمونی، اختالالت اوریون، نظیر التهابی

 ژنتیکی

نوعی بیماری ارثی است که در در آن تعداد اسپرمها بسیار کم بوده و گاهی با عدم  یماری سیستیک فیبروزس :ب -2

 تشکیل لوله ها ی منی بر همراه می باشد.

 کم خونی سلول داسی شکل -3

 اختالالت ساختاری دستگاه تناسلی -4

 بیماریهای کبدی، کلیوی  -0

 دریافت داروهای ضد تشنج  -6

  



 

 

 2صفحه  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر -تهیه شده در واحد فناوری اطالعات پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس 

 علل نازایی مردانه چگونه قابل تشخیص می باشد؟

ح حال کامل از فرد و خانواده و انجام شر اخذ بر عالوه

معاینات کامل جهت تشخیص علت نازایی در مرد باید 

 آزمایشات خاصی را نیز انجام داد که شامل :

حداقل دو نمونه در دو آزمایش منی چند گانه : -1

 نوبت مختلف زمانی مختلف باید گرفته شود.

و از لحاظ فاکتورهای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد 

که این نوع فاکتورها شامل حجم منی، قوام، تعداد 

 اسپرمها و شکل و حرکت آنها می باشد.

از این آزمایشات جهت تعیین  سایر آزمایش ها : -2

علت اختالالت اسپرمها یا بیماریهای سیستم تناسلی 

 شود. مردانه استفاده می 
 

 درمان نازایی مردان

 ، بیماری وسعت ، وی پزشکی سابقه و عمومی سالمت بیمار، سن اساس بر پزشک توسط درمانی روش انتخاب

 خود ارجحیت و بیماری دوره از انتظار نحوه ، مختلف جراحی و درمانی روشهای داروها، برابر در فرد تحمل قابلیت

 تگی دارد. بس بیمار

در حال حاضر روشهای درمانی بسیار زیادی وجود دارد که می توان به روشهای آزمایشگاهی و استفاده از داروهای 

 خاص و روشهای جراحی مخصوص جهت بر طرف نمودن بیماری زمینه ای اشاره کرد.
 

 


