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    بسمه تعالي

 

اي از متون پزشكي و  با تشكر به درگاه ايزد يكتا مجموعه

برداري پزشكان، پرستاران و بيماران در  رهبهداشتي جهت به

جهت ارائه خدمت هر چه بيشتر و بهتر به جانبازان عزيز را به 

اين مجموعه كه حاصل تالش و همكاري . پايان رسانديم

مثبت و سازنده پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان 

و مركز تحقيقات بيماريهاي كليوي و مجاري ادراري وابسته 

باشد، در بر گيرنده  شگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ميبه دان

نظرات و پيشرفتهاي علمي در زمينه بيماران با  آخرين نقطه 

ضايعات نخاعي بوده و تالش فراواني در جهت ارائه روشهاي 

اميد است ضمن . قابل اجرا در شرايط كشور ما، داشته است

م هر شفاي عاجل همه جانبازان عزيز ميهن اسالمي، بتواني

چه بيشتر در خدمت اين عزيزان و همه مردم عزيز و شريف 

باشد  كشورمان بوده و در جهاد علمي كه در پيش روي ما مي

موفق باشيم و در شأن يك مسلمان ايراني پرچمدار علم و 

  . تحقيق و خردورزي باشيم

 
 
  

           دكتر عباس بصيري          

  رئيس مركز تحقيقات بيماريهاي          

        كليوي و مجاري ادراري            



 



  

  

 بنام خدا 

  

معاونت بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران 

بعنوان متولي ارائه خدمات بهداشتي و درماني به جانبازان و 

هاي محترم آنان همواره ارتقاء سطح سالمت جانبازان  خانواده

. سترا به عنوان يكي از اهداف راهبردي خود مد نظر داشته ا

ريزي كالن بهداشتي  دستيابي به اين هدف واال مستلزم برنامه

ها در سطوح مختلف سازمان  و اجراي دقيق اين برنامه

هاي اين  ترين برنامه در اين ميان يكي از اساسي. باشد مي

هاي علمي اساتيد و جامعه پزشكي   از قابليت معاونت استفاده

مراكز پژوهشي  اعم از دانشگاههاي علوم پزشكي و –كشور 

  .باشد هاي ايشان مي در جهت آموزش جانبازان و خانواده

آسيب هاي نخاعي با ايجاد اختالل در چندين دستگاه بدن، 

تواند  روند طبيعي زندگي فرد را تحت تأثير قرار داده كه مي 

افراد مبتال به اين نوع ضايعات پس . فرد را زمين گير نمايند

 بيماريهاي مختلف را تجربه از ابتال به ضايعه، عوارض و

كنند كه يكي از مهمترين آنها مشكالت و عوارض كليه و  مي

از اين رو با توجه به اثر . باشد دستگاه ادراري اين بيماران مي

عميقي كه آسيبهاي نخاعي د رايجاد اختالل در دستگاههاي 

مختلف بدن داشته و بيماريهاي كليه و مجاري ادراري نيز در 

أثير عظيمي در روند زندگي اين جانبازان دارند، اين ميان ت

در اين مجموعه تالش شده است به منظور آشنايي بيشتر با 

هاي باليني و درماني عوارض ناشي از آسيب نخاعي  جنبه

برروي دستگاه كليه و مجاري ادراري، اطالعات الزم و 

ضروري در زمينه اپيدميولوژي، اتيولوژي، عالئم باليني و 



تر  درماني اين بيماريها را جهت دسترسي آسانروشهاي 

 در  پزشكان و كارشناسان مرتبط با جانبازان نخاعي،

اي تفكيك شده و خالصه فراهم آورده و در اختيار  مجموعه

  . اين عزيزان قرار دهيم

پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان در اين راستا با 

ري دانشگاه علوم همكاري مركز تحقيقات كليه و مجاري ادرا

پزشكي شهيد بهشتي و جناب آقاي دكتر بصيري، اقدام به 

 عنوان كتابچه آموزشي در زمينه مهمترين عوارض 10تهيه 

 . كليه و مجاري ادراري ناشي از آسيب نخاعي گرديده است

اي ارزشمند در زمينة اتيولوژي، عالئم  ها مجموعه اين كتابچه

هاي كليه و مجاري ادراري در  باليني و درمانهاي رايج بيماري

  .  است  شدهتهيهجانبازان نخاعي 

هاي آموزشي بتوانيم گامي  اميد است با انجام اين قبيل برنامه

مهم در جهت نيل به هدف اساسي ارتقاء سطح سالمت 

ترديد راهنمايي و نظرات ارزشمند شما  بي. جانبازان برداريم

مه راه ياري خواهد خوانندگان محترم اين مجموعه ما را در ادا

  .نمود

  

  

  

  دكتر حسن عراقي زاده

  بنياد شهيد وامور ايثارگران معاون بهداشت و درمان
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  مقدمه

  

 1SCI/D  مورد10000تا  8000در اياالت متحده، ساالنه  

 45 تا 15 اكثر اين موارد مرداني در سنين .اتفاق مي افتد

 متأسفانه .ه مي باشند كه در سنين توليد مثلي قرار دارندسال

در كشور ما نيز به علت ميزان باالي تصادفات جاده اي و 

 ساله جنگ تحميلي موارد 8درون شهري و همچنين سابقه 

در اين افراد . زيادي ضايعات نخاعي به چشم مي خورد

 مشكالت ناباروري و حتي ناتواني جنسي نيز مي تواند زندگي

در زمينه ناباروري دو مشكل اساسي . شخص را درگير نمايد

  .  اتفاق مي افتدSCI/Dدر افراد 

 مي باشد SCI/D عدم انزال در افراد ، مشكل مهميناول  

حالت ، عدم انزال. بيماران با اين مشكل روبرو هستند% 90كه

ناتواني در انزال در طول تماس جنسي مي باشد كه يكي از 

  . اين افراد مي باشدعلل ناباروري در

. است اسپرم  كيفيت بد،علت دوم ناباروري در اين افراد  

رسيده اند كه تعداد اسپرم در انزال   به اين مطلب محققان

اين افراد مي تواند نرمال باشد ولي بيشتر اسپرم ها از حركت 

همين مطلب نيز  تجربيات ما در مركز كوثر .برخوردار نيستند

 SCI در اسپرمهاي افراد تحركتوسط  م.كند را تأييد مي

% 70در مقايسه با افراد نرمال كه حدودأ است كه % 20حدود

حاملگي با درصد كم . بسيار كمتر مي باشدمي باشد، 

به همين دليل . اسپرمهاي متحرك معموالً اتفاق نمي افتد

                                                 
1 Spinal Cord Injury/Dysfunction 
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 بوده و بطور طبيعي پدر شده اند نادر SCIتعداد مرداني كه 

  .%)5حدود  (است

 SCI آنجائي كه عدم انزال و كيفيت بد اسپرم در مردان از

 ، كننده مي باشدكه آرزوي پدر شدن دارند از عوامل تهديد

لذا بايستي تمهيداتي در جهت كمك به اين افراد در نظر 

اين تمهيدات شامل اقداماتي . گرفت تا به اين هدف نائل آيند

  . باشد توانائي تماس جنسي ميعملكرددر باروري و بهبود 

در اين كتاب، ما در جهت كمك به مراكز درماني و   

 ،دارندط اتبرا SCIكلينيك هائي كه با بيماران و مردان 

  . قرار مي دهيمبررسيمتذكر شده و مورد نكاتي را 

  

  .با مطالعه اين كتاب به سؤاالت ذيل مي توانيد پاسخ دهيد

  ؟ اتفاق مي افتدErectionبه چه صورت  -1

 Erectionه نخاعي تغيير در چرا بعد از ضايع -2

 اتفاق مي افتد؟

  مفيد مي باشد؟Erectionچه درماني در بهبود  -3

 ؟ دچار تغيير مي شودSCIچرا انزال در مردان  -4

 چه فرايندي باعث تحريك مي شود؟ -5

 چه راههائي براي اسپرم گيري وجود دارد؟ -6

آيا ريسك خطر جهت فرايندهاي اسپرم گيري  -7

 وجود دارد؟

8- Antegrade Ejaculationچيست؟  

9- Retrograde Ejaculationچيست؟  

 PVS چطور مي توانند خودشان از SCIمردان  -10

 استفاده كنند؟

  چيست؟PVSنتايج  -11
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ضايعه نخاعي داشته  آيا فرزند زوجهائي كه مرد -12

  سالمند؟،باشد

 با خطر (ART)آيا تكنيك هاي كمكي باروري  -13

 همراهند؟

 IUI و يا ARTچه تغييراتي در زناني كه توسط  -14

 باردار شده اند اتفاق مي افتد؟ 

 ي براي گرفتن تخمك مفيد است؟روشچه  -15

 SCI/Dتغييرات اسپرم و كيفيت آن پس از  -16

 چيست؟

 چه زماني كيفيت اسپرم تغيير مي كند؟ -17

  كرد؟منجمدآيا مي توان اسپرم را  -18

آيا مي توان كيفيت اسپرم را توسط چيزهائي بهبود  -19

 داد؟
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  ي نابارورتعريف

 اطالق مي گردد كه حداقل يكسال نابارور زماني به زوجي

ميزان . از تماس جنسي بدون جلوگيري آنها گذشته باشد

 تخمين زده  15 -20%باروري ماهانه در عموم مردم بين 

زوجها براي رسيدن به حاملگي به ه مي شود ولي مي توان ب

  . اميداوري داد86 -94%ازاء يكسال حدوداً 

 ماهه اول بعد از تالش 6 حاملگي ها در 73 -80%تقريباً 

توان به  براي باروري اتفاق مي افتد و ارزيابي اين افراد را مي

 فاكتور ،20%گذاري  فاكتور تخمك، 30%فاكتورهاي مردانه 

 و فاكتور 20%اي صفاقي  فاكتور لوله، 5%رحم و گردن رحم 

  .)به شكل توجه نمائيد(  اشاره كرد25%ناشناخته 

 

30

25

20

5

20

Male factor 30%

Unexplained 25%

Tubal/peritoneal 20%

Uterine/cervical 5%

Ovulatory 20%

  

  

  

  

  علل ناباروري–1شكل
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   SCIعملكرد توانائي جنسي در مردان 

زيولوژي جنسي مي تواند يك صدمه به بافت نخاع در في 

 نعوظتداخل ايجاد كند و اين تداخل بصورت اختالل در 

)Erection ( نمود ، در طول زمان مقاربتآنماندن نو باقي 

ه نخاع متغير اين ضايعات بسته به محل ضايع. پيدا مي كند

. اين ضايعات مي تواند باعث عدم انزال نيز شود. خواهد بود

 باعث رضايت زوجين SCIدر مردان  نعوظي درمان اختالل

  .نقشي نداردميزان تحرك اسپرم شده ولي در

  :دايجاد مي شو نعوظنوع سه در مردان بطور نرمال 

  

Psychogenic Erection/ Erotic:  

بينائي، ق تفكر، حس بويائي،  از طرينعوظاين نوع  يا 

مغز از طريق . شنوائي و احساسات جنسي انجام مي شود

. فرستد  ميT10-L2نخاعي پيامهاي خود را از طريق  سيستم

  . مي گرددErection رسيده و باعث penisاين پيامها به 

  

Reflexogenic Erection :  

در اثر تماس . در مردان مي باشد نعوظري از يگنوع د

 به قسمتهاي تحريك كننده بدن همچون  آلتممستقي

 نعوظ  اين نوع.گوش، گردن، نوك پستان ايجاد مي شود

.  كنترل مي شود(S2-S4) ل سالمتوسط عصب شبكه ساكرا

 صدمه نديده S2-S4 بوده و SCIدر خيلي از بيماراني كه 

  .  ديده مي شودنعوظ رفلكسي باشد
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Nocturnal Penile Tumiscence )NPT(:   

معموالً از دوران .  نوع شبانه استنعوظ نوع ديگر  

    شيرخوارگي تا دهه هشتم زندگي در طول خواب اتفاق 

 REMدر طول خواب  نعوظ هشتاد درصد اين نوع. افتد مي

Rapid Eye Movement ًبه طور  اتفاق افتاده و معموال

در طول خواب اتفاق  نعوظ پديده 5 تا 3متوسط در مردان 

 60 تا 30ول هر پديده بطور متوسط حدوداً ط. مي افتد

،  اتفاق مي افتدNPTهنگامي كه در شخصي. دقيقه مي باشد

و  و عروق آن سالم بوده  آلت آوران Corticospinalاعصاب

در خيلي از بيماران با . از فونكسيون كافي برخوردار است

علت صدمه اعصاب كورتيكو اسپاينال ضايعات نخاعي به 

NPTدليل فعاليت ه  ب نوع نعوظاين .اشد مختل مي ب  

هاي قائده مغز در خواب و غيرفعال شدن قشر پيشاني  هسته

و آهيانه مغز مي باشد و مكانيسم فعال شدن مربوط به 

  .تشكيالت مشبك مغز مي باشد

 در افراد با ضايعات نخاعي مي تواند متغير اين اختالالت  

مقدار كافي سفت  ولي به ، باشندنعوظ قادر به و اينهاباشد 

 اين حالت را ؛طلوب برخوردار نباشدنبوده و از كيفيت م

ED1ي متفاوت براي درمان يدرمانها.  گويندED وجود 

 كمك SCIداشته كه الزم است با ارزيابي و مشاوره افراد 

  .شاياني به آنها كرد

  

 اغلب اوقات اتفاق مي افتد ولي از SCIدر مردان نعوظ 

  .ربت برخوردار نيستكيفيت مناسب براي مقا

                                                 
1
  

Erection Dysfunction    
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  SCIاقدامات كمكي درماني در افراد 

  درمان دارويي. الف

يكي از اقدامات اوليه درماني براي اين افراد استفاده از  

Viagra )توسط 1998مي باشد كه در سال ) سيلدنافيل 

FDAتهاجمي بوده و از طريق  درمان غير.  تأييد شد

 استفاده شده  دقيقه قبل از تماس جنسي60 الي 20خوراكي

تحقيقات نشان . و بخوبي قابل تحمل براي مردان مي باشد

 . مي تواند باعث بهبودي گرددSCIافراد % 65 -75داده در 

، SCI در افراد ED مورد 178در يك تحقيق دوسوكور از 

در مقايسه با ( مشاهده شد viagraبا  نعوظبهبود % 83

 با جنسيموفق به تماس % 59در  اًو حدود) پالسبو% 12

  ).پالسبو% 13در مقايسه با (رضايت طرفين شد 

ه عمل آمده نشان داده شده است كه در بررسي هاي ب 

 را بهبود نعوظسيلدنافيل خوراكي در صورت مصرف، كيفيت 

 دارند L5 تا T6بخشيده و در مرداني كه ضايعه در سطح 

الزم به ذكر است كه اين . رضايت جنسي را فراهم كرده است

  .براي مصرف بيش از روزي يكبار توصيه نمي شوددارو 

 ،)%15 (گرفتگي گر ،)%16( سردرد از عوارض دارو

 و ، احتقان بيني اختالالت بينائي،)%7( مشكالت گوارشي

خون  اين دارو باعث افت فشار. مي توان نام برد تهوع را 

در . شده بنابراين با داروهاي قلبي و عروقي تداخل دارد

كج اين بيماران آلت  پروستات و بيماران با بيماران كانسر

مصرف دارو با الكل و يا . مفيد نبوده و نبايستي استفاده شود

  .همراه غذا اثربخشي دارو را كم مي كند

با تصويب  2001 در سال ،با توجه به عوارض سيلدنافيل 

FDA داروي VARDENAFIL )دش عرضه )واردنافيل .
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 و اثربخشي باال،  جدي عدم عوارضدارو با توجه بهاين 

 انقالبي در داروهاي ، ايمني باالوقيمت مناسب و سرعت اثر 

  .خوراكي مؤثر در ناتواني جنسي بوجود آورده است

 TADALAFILبيشترين تعجب در درمان، داروي  

طبق   مي باشد كه داروئي طوالني اثر بوده و بر)تاداالفيل(

د مي كند تا گزارشات اين دارو موقعيتي براي مردان ايجا

 Erection  Rigid ساعت توانائي48بتوانند براي بيش از 

طوالني مدت مؤثر براي از آنجائي كه اين دارو . داشته باشند

 و با توجه به اثرش ظاهر مي شودبوده و با مصرف يك قرص 

اين . بود صرفه خواهد به ، مقرونزمان  در طيكمتر دارو مصرف

بنابراين  .كمي برخوردار استدارو شبيه واردنافيل از عوارض 

از كساني كه به علت عوارض وياگرا قادر به استفاده از آن 

نيستند و يا در آنها اين دارو مؤثر نبوده، توصيه به استفاده از 

  . دشو ميمؤثر مي باشند، جنسي اين دو دارو كه در ناتواني 

 Uprima  مي تواناز ديگر داروهاي مؤثر خوراكي 

(Apomorphine) كه به شكل ا نام برد رperl زيرزباني 

 برخالف وياگرا، از طريق سيستم مركزي عصبي پاسخ بوده و

  . مي انگيزاند جنسي را بر
  

  

  داروهاي قابل تزريق. ب

 تزريق يك يا تركيب چند ،يكي ديگر از روشهاي درماني

موضع شدن خون   به داخل آلت مي باشد كه باعث پرييدارو

دوز .  ساعت مي شود1-2ت  به مد نعوظو باعث شده

مصرفي اين داروها بايستي دقيق توسط پزشك تعيين و 

 نعوظ چرا كه مصرف بيشتر از دوز مربوطه باعث ،دوتزريق ش

     خود  پرياپيسم.مي شود periapismطوالني مدت و 

  .تواند باعث تخريب بافت آلت گردد مي
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     papaverinيكي از داروهاي مصرفي از اين دسته  

اين دارو براي مصرف بيش از يكبار در هفته . باشد مي

دليل اينكه توسط خود ه ب داروها ينا. توصيه نمي شود

 كه محدوديت SCI در بيماران ،شخص تزريق مي شود

حركتي در دستها دارند مشكل آفرين بوده و بايستي توسط 

از عوارض تزريق دارو  .همسر و يا شخص ديگري تزريق گردد

و  اتوم، عفونت موضع، اسكار، متورم شدنمي توان به هم

  .دردناك شدن محل تزريق اشاره كرد
  

   (MUSE) 1داروهاي داخل يورترا. ج

يك روش درماني جديد در درمان ناتواني جنسي  

 pellet داروها توسط .دن مي باشurethraداروهاي داخل 

 سپس دارو به بافتهاي اطراف ،گذاشته شده يورتراداخل 

 بنابراين ،شدن عروق مي گرددگشاد عث جذب شده و با

 يكي از شايعترين Alprostadil. موضع پرخون مي گردد

عوارض آن شامل عفونت، . ي اين دسته مي باشدهادارو

  .التهاب و احساس گرمي، كاهش فشارخون و شوك مي باشد

  

  )تنگ كننده جريان وريدي(حلقه هاي كششي . د

 جريان خون  از حلقه هاي كششي كه نعوظجهت ايجاد 

 مي توان استفاده ،دن مي شونعوظ وريدي را بسته و باعث

اين حلقه ها از جنس الستيك يا سيليكون بوده و در . كرد

  كردن خون در آلت  قاعده آلت قرار مي گيرد و باعث گير

  .دنشو مي

  

                                                 
1 Medicated Urethral System Erection 
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  دستگاه واكيوم. هـ

 دستگاه ، مي شودنعوظ يكي ديگر از وسايلي كه باعث 

 كه براست اين دستگاه شامل سيلندري . دواكيوم مي باش

پمپي كمك با  و هواي داخل سيلندر  گرفتهروي آلت قرار

خارج مي گردد و فشار منفي ايجاد مي شود و باعث جريان 

 حلقه كششي از روي سيلندر بر ؛دوشمي خون به داخل آلت 

. روي قاعده آلت قرار گرفته سپس سيلندر برداشته مي شود

.  تا زمان دلخواه مي گرددنعوظاقي ماندن اين حلقه باعث ب

اين حلقه ها همچنين باعث جلوگيري از نشت ادرار در افراد 

SCIلذا در افراد ، مي شود SCI استفاده از آن توصيه    

پس از مقاربت با برداشتن حلقه بايستي از آسيب . شود مي

 زمان ناشي ازدليل اعمال فشار و قرمزي ناحيه ه به بافت ب

  .  جلوگيري كرد،يطوالن

پمپ اين دستگاهها به سه صورت باطري دار، دستي و 

 تعبيه شده كه مكانيسم كاري ،ساكشني با سرنگ مخصوص

    مشابه هم بوده و با ايجاد فشار منفي كار خود را انجام 

  .دهد و بايستي توسط پزشك مربوطه تجويز گردد مي

 كششي از عوارض استفاده از دستگاه واكيوم و حلقه هاي

مي توان به كبودي آلت به دليل مصرف به مدت طوالني 

 دقيقه بر روي آلت 30اگر بيش از  دستگاهاين  .اشاره كرد

 باعث آسيب غيرقابل برگشت به بافت و پوست ،باقي بماند

 چون حس كاملي از ناحيه SCIدر مردان . دن مي شوآلت

دستگاه  لذا در مورد استفاده از حلقه كششي و ،ژنتيال ندارند

  .عمل آورده  دقت بيشتري ب بايستيواكيوم
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   به طريقه جراحيپيوند پروتز. و

 پروتز  وجود بوده و به دليلEDآخرين اقدام درماني در 

 در . از اقدامات اوليه درماني محسوب نمي شودآلت دائم در

 آلت را در بافت قابل ارتجاعپروتز طي يك پروسه جراحي، 

 قابل دسترسي در بازار وجود روتزپ  نوعچند. قرار مي دهند

  :دارد

1( Semi-Rigid يا Malleable Implant : اين نوع

 به نعوظكه هنگام است  خم شونده  ايميلهپروتز در واقع 

  .باشد مي ير با دستي و قابل تغكردهطرف باال حركت 

2( Inflatable Implants :قابل اتساع  پروتز، نوعاين 

در هنگام  .روتومي مي باشدبا دو نوع مخزن شكمي و يا اسك

 . مخزن را از آب پر مي كنند،استفاده

و آسيب   پروتزهااحتمال خطر و شكست درماني در اين 

دليل حس كم در ه  بSCIدر افراد . به پوست وجود دارد

 خوبي آنرا دركه  ب،شكسته شودپروتز ناحيه ژنتياليا، اگر 

م انواع تما. كنند و باعث ضايعه پوستي ناحيه مي شود نمي

 همچنين اسكار زخم و ، ريسك عفونت باالئي داشتههاپروتز

erosion مي تواند باعث نشت و آلت، در پروتز  اطراف

 اكثراً هزينه گزافي دارند و بيمه ها نيز. خرابي دستگاه شود

   . را تحت پوشش قرار نمي دهندآنها

  

  .قبل از هرگونه درمان با پزشك مشورت كنيد

 دارند الزم است قبل از EDشكل  كه مSCIبيماران  

رولوژيست خانوادگي خود مشورت وهرگونه اقدام درماني با ا

سطح ضايعه، عوارض احتمالي، اقدامات درماني در . كنند

  .جهت بهترين روش درماني الزم است مدنظر گرفته شود
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 (AD) بايستي SCIدر تمام انواع درمانها، در مردان  

Autonomic Dysreflexiaمي تواند تهديد كننده  را كه 

 مي توان به ADاز عالئم . نظر داشتدر  ،حيات باشد

 اختالل ديد اشاره  وفالشينگ صورت، سردرد، احتقان بيني

  . در مورد اين مشكل هم به تفصيل بحث خواهيم كرد. كرد

  

   1 انزاليعملكرد

 فرامين رفلكسي  سريانزال و يا خروج مني نتيجه يك 

ن صدمه نديده و سالم هر دو راه در مردا. پيچيده است

  .عصبي نخاعي در فرايند انزال نقش دارند

 خلشدن مني و دا سئول آزادم T10-T12راه عصبي  

 نيز S2-S4شدن آن به يورترا مي باشد و راه عصبي 

اين .  از يورترا را به عهده دارند و انزالمسئوليت خروج مني

هم در دو فرايند توسط سيستم عصبي مركزي و مغز با 

ارتباط و همكاري بوده و با فكر و صدا و بوئيدن در ارتباط 

مغز همچنين پيامهائي از طريق نخاع در هنگامي . مي باشد

و يا بدن لمس مي شود از طريق سيستم حسي آلت كه 

مركز هماهنگي در مغز باعث پيدايش  .كند دريافت مي

  و سپس انزال  نعوظي از طريق نخاع شده و باعثيپيامها

   .شود مي

  

 انزال  نمي توانند در طول آميزشSCIبسياري از مردان 

 الزم است اسپرم بنابراين جهت گرفتن ،داشته باشند

  .بكار رودخاصي روشهاي 

                                                 
1   Ejaculatory Function 
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قطع شده باشد ممكن است  ارتباط مغزي ،SCIدر افراد  

 .باشدكه مي تواند دليلي بر عدم انزال در هنگام نزديكي 

سخ نرمال تحريكات جنسي و تواند در پا ميصدمه نخاعي 

   .انزال دخالت نمايد

صدمه د بعد از ناز آنجائيكه رفلكسهاي عصبي مي توان 

مكن  بنابراين روشهاي مصنوعي م،دن هنوز سالم باشنخاعي

  .دن شودر نهايت انزال و  نعوظباعث تحريك و سپساست 

  

    1عمليات اسپرم گيري

گرفتن در عارضه  اساسي ترين 2ديس رفلكسي اتونوميك

  در افرادي كهاين عارضه.  مي باشدSCIافراد از مني 

سيستم  بيش از حددليل تحريك   به، دارندT6ضايعات باالتر 

  و بطور ديده نخاع بوجود مي آيدهضايعسطح عصبي در زير 

 تشديد پيدا مي كند و همراه با عالئمي ،قابل كنترل غير

 ين عالئما. شود مي ظاهرهمچون تعريق، تب و لرز، سردرد 

مرگ  و قلبي، تشنج حمالتخون،  فشارتواند باعث باالرفتن  مي

فرايندهاي   و3فعاليت جنسي، خودارضائي. ناگهاني گردد

 توانند باعث تحريك سيستم عصبي اسپرم گيري همگي مي

اقدامات  خون، فشاراست در جهت كنترل   بنابراين الزم.دونش

كننده   تهديدADينكه به ا توجه با   .درماني از قبل انجام شود

 SCI توصيه مي شود در تمامي بيماران ،حيات مي باشد

 اقدامات ، و باالتر را دارندT6مخصوصاً كساني كه ضايعه 

  .شود  درماني قبل از عمليات اسپرم گيري انجامكمكي

                                                 
1 Semen Retrieval 
2 Autonomic Dysreflexia (AD) 
3 Masturbation 
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Autonomic Dysreflexia يكي از خطرات مهم در 

  .فرايندهاي اسپرم گيري محسوب مي شود

 
 خودارضائي SCIدر بعضي از مردان  :خودارضائي •

  . گرددانزالبا دست و يا وسائل ديگر مي تواند باعث 

• PVS 1 : اساس تحريك سر  ي است كه برروش

 دانستن اين انزال  جهت انجام.شود مي انزال باعث لت،آ

 پايين و يا  باالAmplitude با لرزاندنمطلب مهم است كه 

 ميليمتر 5/2 در حد PVS صفحه لرزاننده  وانجام مي شود

  .  حركت مي كند(Amplitude)باال و پايين 

High Amplitude افراد انزال باالترين قدرت را در 

SCIمطالعات نشان داده كه افراد  . داردSCI30-%40 در %

         به% 55-%85 در و low Amplitudeبه موارد 

High Amplitudeجواب داده اند  .  

 جنسي و يا خودارضائي انزال در زماني كه هنگام تماس 

 روش مناسب و خوبي جهت انزال PVS صورت نگيرد،

تهاجمي  محسوب مي شود و اكثر بيماران با توجه به غير

 راحت بودن و كم هزينه بودن و هم به علت قابل ،بودن

  . را ترجيح مي دهند PVS،در منزلبودن انجام 

  

• RPEE 

2
  

 ندهد از  پاسخ مثبتSCI در افراد PVSهنگامي كه  

RPEEدر طول . مي توان استفاده كرد RPEE، پزشك 

به ميزان تحريك الكتريكي را  و  وارد كردهپروپ را از ركتوم

                                                 
1 Penile Vibratory Stimulation 
2 Rectal Probe Electroejaculation 



  آسيب نخاعيدر بيماران مبتال به ناباروري و اختالالت نعوظي  

 

 15 

. صورت گيردانزال كنترل شده افزايش مي دهد تا صورت 

خوبي در افراد ه  ب وبودهدقيقه  10اين كار طول زمان انجام 

  يهوشي  نيازمند به بSCIافراد % 51 در .مي شودتحمل 

  .باشد مي

  

  روشهاي ديگر اسپرم گيري ●

روشهاي آلترناتيو اسپرم گيري زماني توصيه مي شود كه  

PVS و RPEEپاسخ ندهد .  

و سپس قبل از خروج از شده اسپرم در بيضه ها ساخته  

رسيده و از آنجا به بيرون انتقال واز دفران بدن به اپيديديم و 

 بيضه بطور مستقيم اسپرم را مي توان از طريق. مي يابد

 يك نمونه اسكروتومبا يك برش كوچك از . بدست آورد

 از آن اسپرم رادر آزمايشگاه كوچك از بيضه برداشته شده و 

  .مي توان استخراج كرد

 . مي باشدسيستم بسته به صورت يك روش آلترناتيو ديگر

از طريق سوزن و از روي پوست اسكروتوم و داخل شدن آن 

وه بر آن اپيديديم و وازدفران مي توان به بيضه ها و عال

اسپرم بدست آمده را مي توان جهت (اسپرم را بدست آورد 

ICSIبكار برد (.  

  

  

 بايستي PVS, EEجهت جلوگيري از هرگونه عوارض 

  .قبل از عمل با پزشك خانواده مشورت كرد
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  مشكالت و عوارض اسپرم گيري 

با قدرت از پرم اسبسته شده و  گردن مثانه  انزالدر طول 

   Antegrade انزال خارج مي شود به اين عمل آلت سر

 در بعضي افراد اين عمل انجام نشده و اسپرم .گويندمي 

 خارج نمي شود و به علت آسيب سيستم عصبي در هنگام

   بنابراين اسپرم وارد مثانه ،گردن مثانه باز مي باشدانزال 

ع مي توان  در اين موق).Retrogradeانزال  (شود مي

اسپرم را از طريق كاتتر از طريق مثانه خارج كرد كه معموالً 

با ادرار همراه مي باشد، از آنجائيكه ادرار مي تواند به اسپرم 

تر از   بنابراين كيفيت اسپرم در رتروگريد پائين،دآسيب برسان

  .باشدمي آنته گريد 

در افراد عوارض  رينتكاناز خطرديس رفلكسي اتونوميك 

SCI با ضايعه T6و يا باالتر مي باشد .  

 نيز ممكن است وجود  PVS و يا EEدرد در هنگام  

، ميزان شكايت بستگي به محل ضايعه دارد و داشته باشد

  . احساسي شبيه پري مثانه و يا ركتوم دارد

 در ناحيه شكم اسپاسمهمچنين تحريك توسط دستگاه،  

  . و پاها ايجاد مي كند

PVS قرمزي، تورم و خونريزي در پوست  مي تواند باعث

زمان آلت  جهت كاهش اين عارضه بايستي .شودآلت 

  .  باشدPVS در تماس با صفحه لرزاننده كمتري

  

Retrograde Ejaculation از شايعترين عوارضي 

  . اتفاق مي افتدSCIاست كه در مردان 
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   توسط شخص بيمار PVSاستفاده از 

 استفاده در منزل به  را جهتPVSمي توان استفاده از 

  .بيمار آموزش داد

 توسط بيمار بايستي با PVSجهت استفاده از  •

  :مراحل ذيل اقدام كرد

 مثانه بايستي PVSقبل از استفاده از : آماده سازي )1

 بايستي ، وجود داشته باشدA.Dخالي شود و اگر سابقه 

  . آماده گرددPVS سپس جهت ، چك شودفشار خونابتدا 

 طاق بازبه صورت  ب وضعيت مناسبيمار در: وضعيت )2

  .گيرد مي كشيده و يا برروي صندلي مناسب قرار دراز بستردر 

 را طوري بايستي گرفت كه مسير آلتبا يك دست  )3

  ، نعوظ نشود مناسب تر پاسخ آلت اگر ؛شودنيورترا بسته 

  .مي دهد

 و قرار دادن آن بر روي سر vibratorروشن كردن  )4

    احساس  آلت خود  را رويبعضي بيماران دستگاهآلت؛ 

  . ولي بعضي احساس آنرا ندارندمي كنند،

:  دقيقه5 با فشار محكم تا vibratorنگاه داشتن  )5

ي ي بايستي كافي باشد تا رفلكسها آلت،مقدار فشار بر روي

در هنگام انزال، اسپاسم شكم و پا اغلب . در بدن ظاهر شود

 2انزال  ترسيدن به حال  در بعضي مردان.اتفاق مي افتد

 توجه داشت AD بايستي به . يا كمتر طول مي كشددقيقه

و به احساس سردرد، فالشينگ در پوست باالي محل ضايعه 

و گرفتگي بيني و بيقراري بايستي توجه كرد و با شروع اين 

  .عالمت بايستي عمليات را متوقف كرد
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. رف جمع آوري شودظوقتي انزال اتفاق افتاد در يك  )6

يك ظرف عاري از آلودگي  ردبايستي پرم نمونه هاي اس

  .دنوجمع آوري ش

  آلت بايستي با يك تأمل ابتدا،اتفاق نيفتد انزال اگر )7

 خونريزي بررسي شود و اگر  و تورم،از نظر آسيب پوستي

 . تكرار شودPVSداشت مجدداً نمشكل خاصي وجود 

را طي يك  PVS دقيقه اي مجدداً 1با يك فاصله  )8

  آلتهاگر آثار آسيب ب. رار مي كنيم دقيقه اي تك5دوره 

 . عمليات متوقف مي شود،وجود داشت

 عمليات را ، دقيقه اتفاق نيفتاد20-30 تا انزالاگر  )9

سپس اگر دستگاه نياز . متوقف و موكول به روز بعد مي كنيم

 . دقيقه شارژ مي كنيم20-30به شارژ داشت به مدت 

  

   PVSحقايقي در مورد 

  :  نتايج بدست آمده استPVSطي تحقيقاتي در مورد 

• PVS يك سيستم وابسته نبوده و مي توان بدون 

  .كمك ديگران انجام شود

 .غير مهاجم است •

 به آن T10 و ضايعه باالي SCIمردان % 80-60 •

 .بخوبي پاسخ مي دهند

 است موفقيت پاسخ بيشتر  High Amplitudeبا  •

 .)Low Amplitudeنسبت به (

  پاسخ مثبت PVSبه  ي نخاعي بهترئ باالضايعات •

 .دهند مي

 دهند  را بهتر ترجيح ميPVS ، بيمارانEEبرخالف  •

 .بهتر استدر آن  كيفيت اسپرم و
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 PVS تعداد تكرار ،از آنجائيكه افراد با هم متفاوت هستند

روز انزال داشته  قادر هستند هربعضي افراد . متغير مي باشد

زالها داشته باشند، تعدادي نيز بايستي فاصله طوالني بين ان

   .)شايد يك هفته يا بيشتر(باشند 

با انزالهاي بيشتر كيفيت اسپرم بهتر نخواهد شد و احتمال 

رود و ممكن  مي )روز1-3هر (مكرر PVSاشتباه در انجام 

است نياز به تعيين بهترين زمان جهت تست و فاصله بين 

  .انزالها باشد
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  متدهائي جهت حاملگي

حاملگي، لقاح اسپرم مرد و تخمك زن و پيدايش جهت  

بطور . سلول تخم و سپس جايگزيني آن در رحم الزم است

 واژن در طول نزديكي درطبيعي حاملگي از انزال اسپرم 

 ، رحمگردن رحم از  آلت اسپرم انزال شده از.بوجود مي آيد

 شدن تخمك آزاد  لوله هاي فالوپ عبور كرده و باعث بارورو

از  بعضي .السيون در زن مي شودوطي مراحل اوشده در 

د انزال ن در طول تماس جنسي مي توانSCIمبتال به مردان 

 ؛داشته باشند و نتيجه منجر به حاملگي همسرشان گردد

اساس برنامه  ولي اگر حاملگي اتفاق نيفتاد بايستي بر

  . اقدام كرد،مشخص درماني

  Male Factor ظ، ون اختالالت نعوچ با عوارضي

   اختالالت انزالي، كيفيت بد اسپرم، تركيب هر سه مورد 

بنابراين جهت حاملگي بايستي . مي تواند همراه باشد

  .نظر داشت ي غير از تماس جنسي را مديهاروش

، نباشد بطور طبيعي قادر به انزال SCIوقتي كه مردي  

 RPEE و يا PVS و يا خود ارضاييممكن است نياز به 

همچنين روشهاي . باشدداشته سپرم جهت جمع آوري ا

  ,ICSI1, I.V.I2, I.U.I3, IVF4, GIFT5شامل باروري 

   .را مي توان براي اين افراد بكار برد

                                                 
1 Intracytoplasmic Sperm Injection 
2 Intravaginal Insemination  
3 Intrauterine Insemination  
4 In vitro feritilization 
5 Gamete intrafallopian tranfer  
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 ذكر شده  تمامي روشهايجهت باروري، در مراكز درماني 

 كه گاهي I.V.I. دن قابل اجرا مي باشI.V.I بجز در باال

 توسط ، ناميده شودIn home Inseminationاوقات 

  .همسر شخص در منزل انجام مي شود

  

 In-home Insemination 
كانديد اين روش در منزل، زناني هستند كه سيستم  

توليد مثلي سالم داشته و مرداني كه اسپرم با كيفيت خوب 

  . در منزل باشندPVSداشته و قادر به انجام 

وقتي حاملگي در تماس جنسي معمولي امكان پذير  

جمع آوري كرده و به  است بتوان اسپرم راشد ممكن نبا

اين كار را مي توان با استمنا و يا تماس . واژن انتقال داد

 در تمام اين روشها . انجام دادPVSجنسي دهاني و يا 

لذا الزم است  ، وجود داردAD، احتمال PVSمخصوصاً 

 آلترناتيو تست يكار ابتدا توسط پزشك روشها قبل از هر

 و SCIاوره با پزشك خانواده در بيمار شود و همچنين مش

  . در منزل از اهميت ويژه اي برخوردار استPVSقبل از 

  :اين كار را مي توان طي مراحل زير انجام داد

 در PVSاستمنا، تماس دهاني و يا اسپرم از طريق ) 1

  .ع آوري شودميك ظرف تميز ج

سوزن اسپرم به داخل سرنگ  سراستفاده از بدون ) 2

  .ودكشيده ش

  .كردسرنگ را داخل واژن همچون تامپون وارد ) 3 

با فشار اسپرم را از سرنگ خارج و به داخل واژن و ) 4 

   .كردنزديك به سرويكس وارد 
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   در منزل Inseminationزمان 

I.V.Iبايستي در زمان نزديك به اووالسيون انجام شود  .

در اكثر خانمها ). روز آزاد شدن تخمك از تخمدان(

 اتفاق مي افتد، روز شروع 13-15السيون در روزهاي ووا

السيون را و بوده و خانمها مي توانند عالئم او1خونريزي روز 

يكي از عالئم وجود ترشحات رقيق . در خود جستجو كنند

شفاف و آبكي واژن و ديگري درد شكمي نزديك به زمان 

از ديگر عالئم اندازه گيري دماي پايه . السيون مي باشدواو

السيون قابل پيشگوئي وبدن است و براساس اين شواهد او

  .است

  شانس موفقيت 

هنوز محققان آمار دقيقي از موفقيت حاملگي در  

Insemination در خانه در افرادي كه همسرشان SCI 

 موفقيت بستگي به سن همسر و سالمت . را ندارندهستند،

رم  و كيفيت اسپInseminationمثلي، زمان  دستگاه توليد

تحقيقات نشان داده كه مقدار اسپرم متحرك . مرد دارد

  .شانس حاملگي را باال مي برد

  

  تكنولوژي كمكي پيشرفته باروري

 يا    ART بـــاني باروري اغلـــاي درمـــبه فراينده 

Assisted Reproductive Technology هنگامي .گويند 

ا علت كه به علت كيفيت بد اسپرم و يا به علت ناباروري ب

 مثبت انتقال اسپرم به داخل واژن در منزل جواب ،زنانه

همچنين در زماني كه .  از اين روشها استفاده مي كنند،ندهد

 بكار ، اين اصطالحجهت گرفتن اسپرم نياز به پزشك باشد

  .مي رود



  آسيب نخاعيدر بيماران مبتال به ناباروري و اختالالت نعوظي  

 

 23 

از آنجائي كه زنان در فرايند آماده سازي اووالسيون در 

ا تهاي خوني بيك سيكل چند تخمك آزاد مي كنند، تس

ي ذارسونوگرافي زمان دقيق تخمك گ با دقت رديابي شده و

سوزن هاي طويل   توسط سر ها تخمك.دنرا مشخص مي كن

 از تخمدان ،دنراهنما، كه با سونوگرافي هدايت مي شو

    آمادهART  در محيط آزمايشگاه جهته وشدبرداشته 

  .دنشو مي

  

  )IUI( انتقال اسپرم به داخل رحم

جمع آوري شده از مرد طي پروسه اي در  اسپرم 

  جدا ، جمع آوري شده در كلينيكآزمايشگاه از مايع مني

اي  نمونهاز اسپرم جمع آوري شده در كلينيك البته  .شود مي

 چون ،كه در منزل گرفته شود مطلوب تر محسوب مي شود

.  شود ميي در آزمايشگاه تفكيكيبالفاصله طي فرايندها

ه واژن در زمان خاص بايستي انجام چون تلقيح اسپرم ب

السيون از اهميت ويژه اي برخوردار و لذا دانستن او،شود

 تعييناست و طي سونوگرافي و يا تست ادراري بايستي 

 آموزش ديده اسپرم را از طريق پرستارپزشك و يا . شود

 هم در IUI. دهد كي به داخل رحم انتقال ميچكاتتر كو

السيوني كه توسط داروها ور اوالسيون طبيعي و هم دويك او

  . قابل انجام مي باشد،تحريك شده باشد

  

IUI ًرا در زماني كه تعداد اسپرم متحرك و فعال حدودا 

 ميليون و يا بيشتر داشته باشد و همسر از نظر سيستم 20

  .باروري نرمال باشد مي توان توصيه كرد
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  )IVF( باروري داخل آزمايشگاه

 استخراج از تخمدان زن را ايتخمك هاسپرم از مرد و  

با هم مخلوط كرده و پس از  Dishدر در محيط آزمايشگاه 

 را توسط لوله هاي كوچك از هبارور شد سلولهاي ، روز2

 حاملگي زماني اتفاق .طريق واژن به رحم انتقال مي دهند

  .دالنه گزيني نمايرحم در مي افتد كه سلول تخم 

  

    (GIFT)انتقال گامت به لوله فالوپ 

 در همان. يك جراحي كوچك در زنان محسوب مي شود 

وز تخمك گيري، تخمك گرفته شده با اسپرم بدست آمده ر

از مرد مخلوط شده و تحت يك بيهوشي سبك به لوله هاي 

حاملگي زماني كه تخم يا . فالوپ انتقال داده مي شود

  .افتد  اتفاق مي، شوندگزين النه رحم درتخمهاي بوجود آمده 

  

  (ICSI)ريق اسپرم به داخل سيتوپالسمتز

توسط جنين شناس يك اسپرم به داخل يك تخمك  

معموالً چند تخمك را مي توان از اين طريق . مي شود تلقيح

 در يك سري سلولهاي تلقيح شده چند روز .تلقيح كرد

Dish هاي آزمايشگاهي در انكوباتور باقي مانده تا شروع به 

 از ،)جنين(شده  ي بارورها د، سپس تخمكنباروري كن

   طريق واژن و از طريق لوله هاي كوچك به رحم انتقال 

  .دنياب مي

  

  

  

  



  آسيب نخاعيدر بيماران مبتال به ناباروري و اختالالت نعوظي  

 

 25 

  ) Blastocyst Transfer(انتقال بالستوسيت 

 انجام شده و آن IVF و يا ICSIيري در يتغاخيراً يك   

 آزمايشگاهي كه به مرحله ةهاي بارور شدك انتقال تخم

انتقال . مي باشدد به رحم نبالستوسيت رسيده باش

 در انكوباتورنمونه  ماندن روز بيشتر 4-5مستلزم  بالستوسيت

. مي باشد) است روز 2كه  (ICSI و IVFنسبت به 

انتقال  تحقيقات نشان داده است كه آمار حاملگي در

 روز سن 2 زماني كه جنين بيش از ،بالستوسيت به رحم

فقيت اين  شايد علت باالتر بودن مو.داشته باشد باالتر است

باشد كه در اين مدت جنيني كه بيشترين قدرت حيات و 

  .شودمي فعال تر باشد انتخاب 

  

     ARTخطرات 

     آيا اين است كه اولين سؤالي كه زوجها مي پرسند   

 تولد بچه هائي كه خطربچه هايشان سالم خواهند بود؟ 

 SCI در زوجهائي كه مردانشان ،مشكالت جنيني دارند

  . از عموم افراد جامعه نيستد بيشترهستن

 مخصوصاً وقتي ؛ بيشتر استARTدر شانس چندقلوزائي 

 .كه بيش از يك تخم يا جنين به رحم انتقال داده شود

و  مشكالت چندقلوزائي شامل سقط، زايمان زودرس

 الزم به ذكر است .مي باشداستراحت طوالني مدت در بستر 

 ARTت حاملگي چندقلوئي در هر زني كه تحخطر كه 

حامله شده است وجود دارد، نه فقط كساني كه همسرشان 

  . باشندSCIمبتال به 

 ART ،Hyperstimulation يهاخطراز ديگر  

Syndrome  مصرف داروهائي كه در آن كه است
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 باعث جمع شدن مايع در ،السيون را تحريك مي كندواو

 عوارضي و دكنايجاد درد و تورم مي شده، شكم و تخمدان 

به را ونريزي، عفونت و يا آسيب به ارگانهاي داخلي خ چون

  .دارددنبال 

  شانس موفقيت

 پيشرفته در جديد با فناوري ،ASRM1طبق نظريه  بر 

 به  بيش از نيمي از زوجهاي نابارور موفق،درمان نازائي

مبتال به آسيب طناب موفقيت در افراد    . مي شوندباروري

جامعه كه داراي تعداد افراد سالم در مشابه موفقيت نخاعي 

 بنابراين پتانسيل ،باشد مي مناسب اسپرم متحرك هستند

 SCIي كه مشكل ي و زوجهاSCIباروري و حاملگي در افراد 

  .ستا مشابه ،ندارند

  

 در طول تماس جنسي SCIدليل اينكه اكثر مردان ه ب

آن را به تعريف  كردن همسرشان نيستند بنا قادر به باردار

  .گويند )Male Factor( مردانه نازائي با عامل

  

  السيونوتعيين او

السيون از نظر تلقيح اسپرم در منزل و يا وتعيين زمان او 

 در مراكز درماني در زمان مناسب از ARTكارهاي انجام 

السيون وروشهاي تعيين او. اهميت ويژه اي برخوردار است

هاي تشامل جدول اندازه گيري درجه حرارت بدن، كيس

  سونوگرافي  والسيون، تستهاي خونيوننده اوپيشگوئي ك

  .باشد مي

  

                                                 
1American Society for Reproductive Medicine  
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  درجه حرارت بدن. الف

زن مي تواند از روي تنظيم جدولي كه براساس درجه 

 از نوسان درجه ،حرارت بدن بطور روزانه تهيه مي كند

السيون در اواسط دوره ورفتن آن پي به او حرارت و باالتر

ن در اواسط سيكل حرارت بدكه از آنجائي . پريود خود ببرد

 اندازه گيري آن تا چند ،السيون مقداري باال خواهد رفتواو

  .السيون نيز مي باشدو كننده روز اوييماه الزم بوده و پيشگو

  

و اهميت ويژه اي بوده  اساسي اقداميالسيون وتعيين او

  .در تالش براي حاملگي دارد

  

  السيونوكيت پيشگوئي كننده او. ب

 (LH)السيون ويين هورمونهاي اواساس تع اين كيت بر 

السيون نشان و را در هنگام اوLHدر ادرار زنان كه باالرفتن 

 LH surgeاين باالرفتن، نام .  تنظيم شده است،مي دهد

 تا 12السيون و معموالً اوLH باالرفتن  با.ناميده مي شود

 ساعت بعد اتفاق مي افتد، كيتهاي ادراري در نشان دادن 44

LH surgeاين . ندستهالسيون مؤثر وشگوئي زمان او و پي

خانم . مي باشندو خريداري كيتها از داروخانه قابل ابتياع 

 سيكل تست را شروع نمايد و هر روز تكرار 11بايستي از روز 

 زمان ،كند تا تست مثبت شود و وقتي كه تست مثبت شد

 تعيين LH surgeدقيق تلقيح اسپرم را مي توان بعد از 

  .كرد
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  تست خوني. ج

 ادرار LH خون، همچون افزايش LHتست افزايش  

   .السيون مي باشدوتعيين كننده زمان او

  

  سونوگرافي. د

 تواند رشد  پزشك مي،توسط رديابي با سونوگرافي 

  تخمك در داخل.السيون را مشخص كندوتخمكها جهت او

 فوليكول نيز با سونوگرافي فوليكولها رشد مي كند و رشد

 اندازهالسيون هنگامي كه ومعموالً او. ي مي شوداندازه گير

  همچنين رشد. اتفاق مي افتد، باشدcm2فوليكولها حدوداً 

  .دهد مي پزشك به السيونواو در مورد زمان فوليكولها اطالعاتي

  

  شايعترين سواالتي كه پيش مي آيد؟

  ؟ براي من و همسرم مناسب تر استARTچه نوع  .1

در . فيت اسپرم مي باشديكي از مهمترين فاكتورها كي

مي باشد كم   اسپرم حركت كيفيتSCIاغلب مردان 

 اين افراد مي توانند جهت .)اسپرم هاي شناور متحرك(

I.V.I در منزل اقدام كنند، بطور كلي محققان بر اين 

هاي فعال و متحرك در نمونه  اعتقادند كه تعداد اسپرم

فاكتورهاي گر دي از . را باال مي بردI.U.I و يا I.V.I نسشا

  . مي باشدمهم جهت باروري، سالمت و سن باروري

  

  : مؤثر استARTچند فاكتور براي يك زوج در انتخاب 

فاكتور كيفيت اسپرم مرد، فاكتور سالمت و سن همسرش، 

  فاكتور بودجه، فاكتور احساسات و خواسته ها و عواطف زوج
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 به شرايط بستگي ، انجام شده براي يك زوجARTنوع  

 در بعضي ها كه نتوانند .رم گيري از مرد نيز دارداسپ

ارضائي و يا تست  خود خودشان در تماس جنسي و يا

 بايستي توسط پزشك ،ويبراتور در منزل نمونه اسپرم بدهند

 اسپرم ه اي از بافتكبرداشت ت و يا PVS, EEاز طريق 

 و IUI بنابراين وقتي كه كيفيت اسپرم جهت .گرفته شود

IVIاز روشهاي پيشرفته تر جهت باروري ،اشد مناسب نب 

  .زوج بايستي استفاده كرد
  

   چه مدت براي حاملگي بايستي صبر كنيم؟-2

پاسخ به اين سؤال كمي مشكل است زيرا فاكتورهاي  

اين فاكتورها شامل . دنزيادي در حاملگي دخيل مي باش

 انجام ARTكيفيت اسپرم، سن و سالمت باروري زن، نوع 

بعد از ارزيابي زوج، متخصص نازائي در مورد . دنشده مي باش

كلي اگر بعد از  بطور؛ زمان توانائي باروري قضاوت مي كند

 جلسه 4يكسال حاملگي براي زوج اتفاق نيفتد و يا بعد از 

IUIبايستي از روشهاي پيشرفته تر ، حاملگي اتفاق نيفتاد 

ARTاستفاده كرد  .  
  

  ؟ چه هزينه اي بايستي پرداخت كنيم-3

  يكي از،تعيين هزينه كل پرداختي جهت حاملگي 

  قيمت.مهمترين مالحظات ارزيابي باروري محسوب مي شود

 پرداختي از هر كلينيك به كلينيك ديگر مي تواند متفاوت

  در خيلي و بيمه پوششي دارد،ARTباشد و بستگي به نوع 

 پيچيده تر شانس حاملگي را باال  ARTاز موارد انتخاب 

 بار 4 ممكن است ارزانتر از ICSIبراي مثال انتخاب  برد مي

IUI و سپس IVFدرآيد .  
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   SCI/Dكيفيت اسپرم بدنبال  

با توجه به تغييراتي كه در كيفيت اسپرم پس از ضايعات   

در جهت ناباروري  بايستي زوج را ، اتفاق مي افتدSCIنخاعي

 شده SCIبطور مثال مردي كه دچار . كمك اساسي كرد

تحرك  ولي ،واند تعداد نرمالي اسپرم داشته باشدت است مي

رك اسپرم حبطور مثال ت. معموالً كمتر از نرمال مي باشدآنها 

در مقايسه با افراد نرمال (مي باشد % 20در اين افراد حدوداً 

كه يكي از مهمترين علل ناباروري ) مي باشد% 70كه حدوداً 

  .در اين افراد محسوب مي شود

  

طور شايع ديده شده كه تعداد اسپرم  بSCIدر مردان 

نرمال داشته ولي كيفيت حركت اسپرم غيرطبيعي بوده 

  .است

  

  :محققان واقعياتي را پيدا كرده اند

  اكثر اسپرم ها غير متحرك مرده اند) 1 

سرعت قدرت شناوري خود ه اسپرمها شكننده بوده و ب) 2 

  را از دست مي دهند

 ضايعه، سن، كاهش تحرك اسپرم بستگي به سطح) 3

  .زمان بعد از ضايعه و دفعات انزال ندارد

پس از ضايعه با گذشت ) تحرك -تعداد(كيفيت اسپرم ) 4

  .سال كاهش پيدا نمي كند

 ديده مي شود SCI نوع اختاللي كه در اسپرم افراد) 5

  .ديده نمي شود بطور شايع در ديگر مردان نابارور
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 است  ممكنSCIعلل كاهش حركت اسپرم در افراد 

  .فاكتورهاي پالسماي مني باشد

  

  علل احتمالي اختالل و كاهش كيفيت اسپرم

 اسپرم در  تحركمحققان در مورد بررسي علل كاهش 

SCI ،مطالعاتي انجام داده اند و اگر اين علل مشخص شود 

. درمان جديدي در بهبود كيفيت اسپرم ايجاد خواهد شد

ه شد و در كيفيت فاكتورهائي كه در اين بررسي در نظر گرفت

حرارت ، فاكتور پالسمائي مني  شامل،اسپرم دخيل مي باشد

 فاكتور  و تعداد دفعات انزال،روش تخليه مثانه، اسكروتوم

  .سطح هورموني مي باشد

ي مني كه اخيراً مورد تحقيق قرار يبجز فاكتور پالسما 

 بقيه فاكتورها توضيح دهنده كاهش كيفيت مني در ،گرفته

  .يستند نSCIمردان 

  

  ي منييفاكتورهاي پالسما -1

 در ،ي منييمحققان براين باورند كه فاكتورهاي پالسما 

تنها عامل كاهش ) تتراپلژيو چه پاراپلژي چه  (SCIافراد 

  .نمي باشد تحرك اسپرم

 اسپرم در بيضه ها ساخته و در موقع انزال به همراه مايع  

 ،پيديديماز طريق لوله هاي ا است، مني كه در آن شناور

يك مطالعه در در .  از بدن خارج مي شود يورترا ووازدفران

 بدست آمده از هاياسپرم شده كه نشان داده SCIافراد 

 در حالي كه وقتي با ،تقريباً نرمال داشتندتحرك وازدفران 

 كاهش پيدا كرده ها حركت آن،دنمايع مني مخلوط مي شو

كتورهايي در محققان به اين نتيجه رسيده اند كه فا .است
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 تا نرمال متغير بوده و سمينها از آ  اثرمني وجود داشته كه

 آنها ثابت كردند كه بعد از .در كاهش تحرك اسپرم دخيلند

د كه باعث يآمي ي بوجود يضايعات نخاعي تغييراتي بيوشيما

  . مي گرددSCIكاهش تحرك اسپرم در افراد 

اشي تحقيقات ديگر نشان داد كه كاهش كيفيت اسپرم ن 

 افراد Seminal Vesicleاز تجمع غيرعادي اسپرم در 

SCIمي باشد .  

  

  تغييرات فيزيكي و روش زندگي -2

مي تواند در فيزيك  SCIآسيب و ضايعه نخاعي در افراد  

  .و روش زندگي آنها تغيير ايجاد كند

 شامل درجه SCIعالوه بر تغييرات فيزيكي شخص  

و تعداد دفعات انزال حرارت اسكروتوم، روش تخليه مثانه، 

تغييرات هورموني نيز مي تواند باعث اختالل در كار حركتي 

  .اسپرم شود
  

  حرارت اسكروتوم -3

جهت اسپرم سازي در بيضه، به دماي كمتري از دماي  

روي   زمان طوالني را برSCIمردان . بدن نياز مي باشد

 حدوداً(رفتن  ويلچر مي گذرانند كه مي تواند خود باعث باال

دماي اسكروتوم گردد كه خود يكي ) يك درجه سانتي گراد

  .از علل كاهش كيفيت اسپرم مي باشد

 SCIاين اعتقادند كه در مردان  بسياري از محققان بر 

درجه حرارت بيضه باال نبوده و درجه حرارت نيز با كيفيت 

همچنين ثابت شده كه كيفيت پائين . اسپرم ارتباطي ندارد

مي روند و يا از   بوده ولي راهSCI/D كه اسپرم در بيماراني

بودن درجه حرارت   ارتباطي با باال،ويلچر استفاده نمي كنند
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عمل آمده ديده ه حتي در بررسي هاي ب .اسكروتوم ندارد

 خيلي سريعتر از SCI اسپرم در افراد  است كه تحركشده

 37اين خاصيت در دماي . افراد معمولي كاهش پيدا مي كند

لذا در اين افراد دماي . يگراد تشديد پيدا مي كنددرجه سانت

الزم  با اين حال .اطاق براي نگاهداري اسپرم توصيه مي شود

كننده در جهت كاهش  است به عنوان يك فاكتور مستعد

  .كيفيت اسپرم به حرارت اسكروتوم و دماي بدن اشاره كرد

  

 . متوالي كيفيت اسپرم را بهبود نمي بخشدانزالهاي

  

   تخليه مثانهروش -4

  به نياز،به علت اختالل در كار مثانه SCIمردان 

 سوند متمكن ، سوند سوپراپوبيك مكرر مثانه،كاتترگذاري

  محققان به اين نتيجه .و كنترل دفع ادرار دارندمثانه 

رسيده اند كه نوع تخليه مثانه ارتباطي با تحرك اسپرم 

ري تميز كاتتر گذا ولي ديده شده است مرداني كه ،ندارد

 تحرك اسپرم بهتري نسبت به افراد ،مي شوندمتناوب 

 . دارند،ديگري كه به روشهاي ديگر مثانه شان خالي مي شود

 كه SCI مي تواند بهترين انتخاب براي افراد CICبنابراين 

ولي الزم به . نياز بيشتري به كيفيت بهتر اسپرم دارند باشد

 را تا حد نرمال  كيفيت اسپرمCICذكر است كه استفاده از 

  .بهبود نمي بخشد

   اما ، عفونت ادراري شايع مي باشدSCI/Dدر افراد  

       مصرف . تواند علت كاهش كيفيت اسپرم باشد نمي

 نمي تواند باعث بهبود در كيفيت UTIها در  بيوتيك آنتي

  .اسپرم شود
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  تعداد دفعات انزال -5

د تأثيرگذار مي تواننكيفيت اسپرم  تعداد دفعات انزال در 

 بدون اقدامات كمكي قادر به SCI/D مردان %90. باشد

 مطالعات اخير نشان داده است كه تحرك .انزال نيستند

  .اسپرم با تكرر انزال بهبود پيدا نمي كند

  

  بستر مناسب هورموني -6

اسپرم سازي نيازمند به بستر مناسب و طبيعي هورموني  

 مردانه شامل هورمونهاي. باشد در سيستم باروري مي

 دخيل در كار FSH و LHتستوسترون، پروالكتين، 

بسياري از مطالعات تغييرات . دنسيستم باروري مي باش

نظر ه  ولي ب، نشان مي دهدSCI/Dهورموني را در مردان 

   .مي رسد نمي تواند باعث كيفيت پائين اسپرم شود

 سؤاالتي كه در زمينه كيفيت اسپرم پيش مي آيديكي از 

جهت فريز مناسب  SCIمرد آيا نمونه اسپرم ست كه اين ا

كنند  است؟ اين سؤاالت از آنجائي ايجاد مي شود كه فكر مي

 .كند بعد از آسيب نخاعي كيفيت اسپرم سير كاهنده پيدا مي

كيفيت كه تحقيقات نشان مي دهد كه بعد از آسيب نخاعي 

  بنابراين مرداني كه تصميم پدر.اسپرم كاهش پيدا نمي كند

 .شدن را دارند نبايستي نگران زمان صدمه نخاعي باشند

از صدمه ديدن كمتر از يكسال كه مردان صدمه ديده نخاعي 

احتياج به اقدامات كمكي جهت انزال همانند  ،آنها مي گذرد

 تحقيقات .دارندنافرادي كه سالهاي قبل صدمه ديده اند 

يب نشان داده است كه كيفيت اسپرم در سال اول پس از آس

نخاعي خيلي متغير مي باشد كه علت آن احتياج به تحقيق 

  .بيشتر دارد
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فريز اسپرم خودش به تنهائي مي تواند از علل كاهش  

 نمونه motilityاگر . تحرك اسپرم تا حدود نصف باشد

. مي باشد% 10باشد نمونه اسپرم ذوب شده % 20اسپرم تازه 

يت بيشتري در بيشتر موارد نمونه اسپرم تازه شانس موفق

بنابراين، فريز . نسبت به نمونه فريز شده و ذوب شده را دارد

  .اسپرم معموالً توصيه نمي شود

  

  آيا چيزي وجود دارد تا كيفيت اسپرم را بهبود بخشد؟

 مشخص شود، SCI/Dاگر علت اختالل اسپرم افراد 

  چيزهاي كمي باعث رساندن كيفيت اسپرم تا حد نرمال 

  : و مشاهدات بدست آمدهشود، در تحقيقات مي

 High Amplitudeاز وقتي كه ويبراتورهاي با   •

مرداني كه % 80 و حدوداً SCIمردان % 55تكامل پيدا كرد 

از .  دارند بخوبي به آن پاسخ مثبت دادندT10ضايعه باالي 

 بهتر از PVSآنجائي كه كيفيت اسپرم بدست آمده در 

 بنابراين ،باشدقيمت آن نيز ارزانتر مي بوده و  EEنمونه 

 انجام PVS، حتماً EEتوصيه ما اين است كه قبل از انجام 

  .گردد

استفاده مكرر از كاتترهاي ادراري ممكن است  •

 .باعث بهبود كيفيت شود

 

 از كيفيت بهتري نسبت به PVSاسپرم بدست آمده از 

  . برخوردار استEEاسپرم بدست آمده از 

  

  

  



مراقبتهاي پرستاري                                                                        

 

 36

   رنگ قهوه اي مني

. كنند مي به رنگ قهوه اي انزال  مني،SCIگاهي مردان  

در تحقيقات ديده شده كه اين مايع انزال شده شامل همان 

 مي باشد كه در مقدار تحركمقدار اسپرم و با همان ميزان 

مردان % 27تحقيقات نشان داده است كه . نرمال وجود دارد

SCI كه در هنگام انزال مايع قهوه اي رنگ دفع مي كنند 

 همچنين . قهوه اي نباشدمكن است م، انزالتكرار صورت در

 شده است كه اين رنگ مي تواند در تمامي افرادي مشخص

و شده  ضايعه نخاعيدچار يا در هر سطحي  يكه در هر سن

 اولين فكر اين . ديده شودقبلي،انزال با هر فاصله زماني از 

 ،است كه شايد رنگ قهوه اي مربوط به تركيبات خوني باشد

 ديده RBCقيقات بررسي شده در نيمي از موارد ولي در تح

  . هنوز علتش پيدا نشده استمنيرنگ قهوه اي . نشده است

  

 مي باشد مني رنگ قهوه اي SCI/Dشايعترين اتفاق در 

و علت آن نامشخص بوده و موجب اختالل در اسپرم نخواهد 

  .شد

 
 در ARTدر فرايندهاي جداسازي اسپرم جهت  •

اسپرم مردان كه اي باروري ديده شده آزمايشگاه در كلينيكه

SCI/D خود تحرك سرعت ه ب ،در مقايسه با مردان نرمال

به تكنيكهاي جداسازي اسپرم  كه با توجه دهد را از دست مي

تواند باعث تخريب و كاهش كيفيت  مي، و گذشت زمان

لذا توصيه به اين است كه تا جاي ممكن در . اسپرم شود

ز اسپرم در آزمايشگاه زمان از  جهت استفاده اSCIافراد 

  .دست نرود



  آسيب نخاعيدر بيماران مبتال به ناباروري و اختالالت نعوظي  

 

 37 

نگاهداري نمونه اسپرم در دماي بدن نسبت به  •

  .شود اتاق باعث كاهش بيشتر سرعت حركت اسپرم مي دماي

  

بدون توجه به جمع بندي كلي مي توان گفت كه يك در 

 تعداد اسپرم SCIسطح و وسعت ضايعه، اغلب بيماران 

ي همچون دماي يرها فاكتو. پائين دارندتحركنرمال و 

تخليه مثانه، تعداد دفعات انزال، تغييرات  اسكروتوم، روش

 هورموني و گذشت زمان بعد از ضايعه  وزيست محيطي

نخاعي، توضيح دهنده و توجيه كننده كيفيت پائين اسپرم 

  .نيستند

مطالعات اخير نشان داده است كه مايع مني مي تواند در  

سؤاالتي از .  داشته باشد نقشSCIكيفيت اسپرم در افراد 

قبيل چه تغييراتي در مايع مني باعث كاهش كيفيت اسپرم 

مي شود؟ و همچنين چه اتفاقي بعد از قطع عصب در افراد 

SCIو چه ارتباطي بين فاصله انزالها و كيفيت  رخ مي دهد؟ 

    اسپرم وجود دارد؟ و كساني كه كاتتر ادراري استفاده 

دچار تغييرات در كيفيت اسپرم كنند بعد از چه مدت  نمي

  SCIمي شوند؟ و چه علتي باعث رنگ قهوه اي مني در 

 نياز به مطالعات آينده نگر دارد و بستگي به اين باشد؟ مي

 و SCIوجود آمده بدنبال ه دارد كه درك بهتر از اختالالت ب

 انجام SCIحتي درمانهاي انجام شده براي باروري در افراد 

  .يد بوجود آ،مي گيرد
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