
چندی پیش، خبری مبنی 
تغذیه  پررنگ  نقش  بر 
بر  غذایی  الگوهای  و 
ناباروری منتشر  درمان 
شد و در این خبر تاکید شده بود یکی 
از مهم ترین عوامل ناباروری حال حاضر، 
نادرست  الگوهای  و  تغذیه ای  عوامل 
غذایی است که البته توجه کمی نیز به 
آن می شود. برای پی بردن به کم و کیف 
این خبر، در صفحه »سفره سالم« این شماره 
با دکتر شیرین نیرومنش، متخصص زنان و 
زایمان و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران 

در همین رابطه گفت وگو کرده ایم.

درباره  کوتاهی  توضیح  لطفا   :
باروری سالم و نقش تغذیه مناسب در آن 

بدهید.
باروری، نتیجه برخورداری از سالمت کامل در 
سیستم جسمانی بدن زن )و حتی مرد( است 
که روند آن از تولید تخمک و عبور آن از 
لوله رحمی شروع و به لقاح تخمک با اسپرم 

و کاشته شدن نطفه در رحم ختم می شود.
: ظاهرا نقش عوامل تغذیه ای در 

این میان چندان مشهود نیست!
البته که هست! این نقش، نقشی پنهان اما بسیار 
تاثیرگذار است که برای پی بردن به آن، به 
توضیحات کامل تری در این زمینه نیاز داریم. 
عملکرد درست سیستم تناسلی، تخمک گذاری، 
چرخه عادت ماهیانه و مکانیسم باروری در 
نتیجه نظم و ترتیب بسیار دقیق و  خانم ها، 

پیچیده بین عوامل محیطی و مغزی است.
: کمی بیشتر در این مورد توضیح 

می دهید؟
بله، مراکز حساس و خاصی در مغز وجود دارند 
که هورمون های محرک تخمدان ها را ترشح 
می کنند. با رسیدن این هورمون ها به تخمدان، 
ایجاد می شود و  آنها  در  تغییرات هورمونی 
و  رشد  به  منجر  هورمونی،  تغییرات  همین 
تکامل تخمک ها خواهند شد. در مرحله بعدی، 
تخمک های رشدیافته با آزاد شدن و عبور از 
لوله رحمی، با اسپرم ترکیب می شوند و به این 
ترتیب، عمل لقاح در رحم انجام می گیرد و 
درست، همین جاست که می توان پای عوامل 

تغذیه ای را به میان آورد.
: به چه صورت؟

به این صورت که هر مشکل یا اختالل در 
نظم این سیستمی که توضیح دادیم، می تواند 
با ایجاد مانع بر سر راه تولید هورمون ها و 
تخمک ها، کل چرخه باروری را تحت تاثیر قرار 
دهد. متاسفانه تغییر شیوه زندگی و الگوهای 
غذایی در سال های اخیر، یکی از بزرگ ترین 

این اختالل ها محسوب می شود.
: الگوهای غذایی و شیوه زندگی، 
چطور می توانند باعث ایجاد ناباروری شوند؟
باعث  اخیر  دهه های  در  زندگی  شیوه  تغییر 
و  بی تحرکی دختربچه ها  کم تحرکی و حتی 
از طرف دیگر،  خانم های جوان شده است. 

امروز  ماشینی  دنیای 
که  جایی  تا  هم 
توانسته، همه ما را به 
انواع  سمت مصرف 
فست فودها و غذاهای 
چرب و شور، سوق 

این  همه  است.  داده 
عوامل می توانند در کنار 

یکدیگر، پدیده روزافزون 
چاقی را بین خانم ها و دختران 

باروری  سن  در  که  جوانی 
هستند، ایجاد کنند. از آنجایی که 

در  محلول  بدن،  هورمون های  بیشتر 
چربی هستند، افزایش وزن و چاقی خانم ها با 
اختالل های هورمونی و تغییرات تخمک گذاری 
در آنها همراه است و همین مساله می تواند 

باروری آنها را با مشکالتی مواجه کند.
: آیا ابتال به تخمدان پلی کیستیک 
هم می تواند در اثر چاقی باشد یا تاثیری بر 

ناباروری داشته باشد؟
صددرصد. اختالالت هورمونی که در اثر تجمع 
بیش از اندازه چربی در بدن خانم ها ایجاد می شود، 
می تواند ابتال به شایع ترین اختالل هورمونی و 
تخمک گذاری، یعنی تخمدان پلی کیستیک را 
برای خانم ها در پی داشته باشد. متاسفانه این 
روزها، حتی تعداد زیادی از دختران نوجوان 
ما هم به تخمدان پلی کیستیک مبتال هستند که 
می توان این مساله را ناشی از گرایش و تمایل 
فراوان به مصرف انواع فست فودها، غذاهای 
سرخ کردنی، اسنک های شور و شیرین یا سس ها 
و نوشابه های سرشار از قند و چربی دانست 
که همگی آنها با افزایش کالری دریافتی در 
مصرف کننده، زمینه ابتال به اضافه وزن و عوارض 
ناشی از آن را در او ایجاد می کنند. معموال خود 
تخمدان پلی کیستیک هم عاملی برای تشدید 
چاقی و تجمع چربی در بدن خانم ها محسوب 
می شود. در نتیجه، این چاقی ها و توده های چربی 
غیرطبیعی در بدن، با ایجاد اختالل در ترشح 
هورمون ها، رشد و تکامل تخمک ها و به هم 
زدن نظم تخمک گذاری ماهیانه، باعث بروز 
مشکالتی مانند از بین رفتن عادت های منظم 
ماهیانه، افزایش ترشح هورمون های مردانه در 
بدن زنان و باال رفتن شانس ناباروری شوند. 

تخمدان  به  مبتال  خانم های  از  برخی 
پلی کیستیک، هر 3-2 ماه یکبار و آن 
هم به کمک داروهای تزریقی یا خوراکی، 
به هم  ماهیانه می شوند و همین  عادت 
خوردن نظم طبیعی تخمک گذاری است که 

آنها را با چالش ناباروری مواجه می کند.
: یعنی افرادی که با اختالل عادت 
ماهیانه مواجه هستند، احتمال بروز تخمدان  
پلی کیستیک دارند و باید وزنشان را پایین 

بیاورند؟
معموال یک پوسته نسبتا ضخیم روی سطح 
تخمدان این افراد را می پوشاند و به  همین 
دلیل هم در سونوگرافی ها، تخمک های ریزی 
به صورت پراکنده در سطح تخمدان آنها دیده 
می شود ولی این افراد، تخمک گذاری و آزاد 
کردن تخمک ها به داخل رحم را ندارند. از این 
رو، دچار ناباروری می شوند. با این حساب، 
ما باید بعد از آزمایش و سونوگرافی، حتما 
توصیه هایی برای کاهش وزن کنار دارودرمانی 
برای درمان ناباروری این افراد داشته باشیم. 
البته، این نوع ناباروری های حاصل از چاقی و 
تغییرات هورمونی، در بسیاری از موارد و تنها 
با کاهش وزن، درمان می شوند یعنی کاهش 
خودبه خود  افراد،  این  بدن  چربی های  توده 
روند تخمک گذاری را به حالت طبیعی اش 
دارودرمانی  به  نیازی  دیگر  و  برمی گرداند 

ایجاد نمی کند.
: آیا کمبود ریزمغذی های خاصی 
ناباروری خانم ها  به  ابتال  هم می تواند در 

موثر باشد؟
نه چندان. در واقع، هرچند برخی از محققان 
نقشی برای ویتامین D در باروری قائل شده اند، 
اما این نقش به اندازه ای پررنگ نیست که بتوان 

ناباروری های زنانه را به کمبود ویتامین D یا 
سایر ویتامین ها در بدن آنها ربط داد. 

: توصیه آخر؟
مادران عزیز باید توجه داشته باشند برای 
حفظ سالمت باروری دختران خود، ذائقه آنها 

را از 

به  کودکی 
و  شیرین  شور،  چرب،  غذاهای  مصرف 

پرکالری عادت ندهند. آنها را به خوردن 
حداقل روزی 5 وعده میوه و سبزی 
تشویق کنند و خودشان ساندویچ های 
برای  خانگی و خوراکی های سالمی 

کیف مدرسه یا حتی دانشگاه دختران 
نوجوان یا جوانشان در نظر بگیرند تا آنها 
به دلیل موضوع پیش پاافتاده ای مانند چاقی 
و اضافه وزن، رنج ناباروری و مراحل درمان 

آن را پشت سر نگذارند.

گفت وگو با دکتر شیرین نیرومنش متخصص زنان و زایمان

رابطه اضافه وزن و ناباروری  زنان
 ندا احمدلو

چاقی می تواند به طور مستقیم روی 
بگذارد.  تاثیر  مردانه  ناباروری های 
البته از نظر علمی، ما آن نوع از چاقی 
به  فرد  بدنی  توده  نمایه  که  مردانه 
باالی 30 برسد را عامل ناباروری او 
می دانیم وگرنه اضافه وزن های معمول 
نمی توانند منجر به ناباروری مردانه 

شوند. 
بدانید  نیست  بد 
درصد   10 حدود 
هورمون های  از 
بافت  در  مردانه 
بدن  چربی 
مردان، تبدیل به 

هورمون های 
یا  زنانه 

استروژن ها 
عاملی  و 
تشدید  برای 

ناباروری های 
می شوند.  مردانه 
چاقی های  یعنی 
نمی توانند  مردانه 
عامل  خودی خود  به 
فقط  و  باشند  ناباروری 
تشدید  باعث  می توانند 
بیماری هایی  اثر  در  ناباروری های 
این  در  شوند.  واریکوسل  مانند 
درمان  برای  باید  صورت 
ناباروری های مردان مبتال به 
چاقی، کاهش وزن هم کنار 
سایر برنامه های درمانی جا 
بگیرد. گاهی کاهش وزن 
مانند  زندگی  تغییر شیوه  و 
یا  روزانه  بدنی  فعالیت  افزایش 
ترک سیگار می تواند با افزایش کیفیت 
اسپرم ها،  مشکل ناباروری مردان را 

حل کند.

رابطه اضافه وزن و 
ناباروری  مردان

نگاه اورولوژیست
 دکتر محمدرضا 

صفری نژاد
عضو هیات علمی 

دانشگاه ارتش

نقش مکمل ها در درمان ناباروری

یکی از مهم ترین عوامل تغذیه ای که در باروری یا ناباروری نقش دارد، نوع چربی های موجود 
در رژیم های غذایی خانم هاست. به طور کلی، افرادی که قصد بارداری دارند باید چربی های 
اشباع و ترانس را از برنامه غذایی شان کنار بگذارند و بیشتر از چربی های غیراشباع استفاده کنند. 
روغن های گیاهی مانند زیتون، کنجد و...، غنی از ویتامین E هم هستند. عالوه بر روغن های 
یادشده، مغزهایی مانند بادام، بادام زمینی، گردو یا خود دانه کنجد هم سرشار از این ویتامین هستند. مصرف خوراکی های حاوی 
ویتامین E می تواند با تخریب اثر رادیکال های آزاد، باعث تحریک تخمک گذاری و افزایش قدرت باروری در خانم ها  شود. این نقش 
را ریزمغذی دیگری به نام سلنیوم هم در بدن خانم ها بازی می کند. البته خانم ها می توانند برای افزایش تخمک گذاری و باال بردن 
توان باروری خود، عالوه بر مغزها و 
دانه های خام، غذاهای دریایی یا 
مکمل های این ماده معدنی را هم زیر 
نظر متخصص در برنامه غذایی شان 
داشته باشند. اسیدفولیک، منیزیم، 
ویتامین B 12 و B6 هم می توانند در 
تخمک گذاری نقش داشته باشند. 
ما نمی توانیم نقش برجسته روی 
نادیده  را هم در تخمک گذاری 
بگیریم. مکمل یا غذاهای حاوی 
رشد  باعث  هم  می توانند  روی 
دیواره رحم در خانم ها شوند و 
هم از چسبندگی اسپرم ها در بدن 
آقایان پیشگیری کنند. از این رو، 
اگر خانم ها و آقایانی که قصد 
باروری دارند، اقدام به مصرف 
زینک+ویتامین  مکمل های 
توان  می توانند  بکنند،   C

باروری شان را باالتر ببرند.

 دکتر حسین ایمانی
متخصص تغذیه

عضو هیات علمی 
دانشگاه آزاد اسالمی
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افزایش وزن و چاقی 
خانم ها با اختالل های 
هورمونی و تغییرات 
تخمک گذاری در آنها 
همراه است و همین مساله می تواند 
باروری آنها را با مشکالتی مواجه کند


