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یافته های نوین درمان ناباروری اعجاب انگیز و امیدوار کننده 
هستند. پروتوکل های تکنیک های آزمایشگاهی و روش های 
محرک باروری تغییر کرده  و متحول شده اند. تا کنون ما با روش 
مینی IVF و جایگزینی جنین در رحم سروکار داشته ایم. پس 
از این چه پیش روی ما قرار دارد؟ در زیر می پردازیم به چند 

مورد از جدیدترین پیشرفت ها.
پروتکل های جایگزین روش های تحریکی

نخستین عمل موفقیت آمیز IVF با شبیه سازی و پیروی 
از چرخه طبیعی انجام شد. به سبب ناکارآمدی روال کار 
آزمایشگاهی، برای عبور از ناباروری تحریک تخمدان، برای 
تخمک گذاری به عنوان مناسب ترین روش انتخاب شد. در 
نتیجه موفق شدیم که اووسیت های بالغ بیشتری را از تخمدان ها 
جمع آوری و لقاح دهیم. درنتیجه آن، تعداد جنین های قابل 
کاشت در رحم هم بیشتر شد و نهایتا نرخ حاملگی با افزایش 
روبرو شده و تعداد باروری های شکست خورده هم کاهش 
داشت.  روش تحریک تخمدان، در کنار مزایای غیر قابل 
انکاری که دارد، باید معترف بود که فارغ از عیب نیست. 
تحریک بیش از حد زیاد تخمدان و حاملگی چندقلویی از 
این جمله اند. بیمار متحمل هزینه و زحمت زیاد می شود و در 
نتیجه آن درصد افرادی که در نیمه راه منصرف می شوند زیاد 
است. از دیگر مشکالت، تحریک تخمدان ها با دوز باالی دارو 
می تواند روی توانایی النه گزینی رحم و آنیوپلوئیدی جنین 
تاثیر معکوس بگذارد. در طول زمان کارشناسان و متخصصان 
ناباروری در جستجوی روش هایی بودند که برای بیمار آزار و 
اذیت کمتر داشته و عوارض نامطلوب آن نیز کمتر باشد و هدف 
اصلی خود را روی تولد یک نوزاد سالم به جای چندقلوها 
متمرکز کردند. از دهه 1990 به بعد پروتکل های انجام تحریک 
تغییر زیادی یافته و ماهیت تهاجمی آن کمتر شده است. به مدد 
تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی به تعداد کمتری از اووسیت ها 
نیازاست: چرخه های طبیعی )بدون تحریک تخمدان(، چرخه 
طبیعی تعدیل شده )استفاده ازهورمون Gnhr یا hCG( در 
مراحل انتهایی تخمک گذاری یا استفاده از دوز پایین سیترات 
کلومیفن برای تحریک جزئی تخمدان ها. روش های گفته 
شده با روش های مرسوم تحریک تخمدان تحت سناریوهای 

گوناگون مقایسه شدند.
تحریک خفیف تخمدان در مقایسه با روش های رایج 

پیشین
نرخ تولد با به کارگیری تحریک خفیف در بازه زمانی 
یکساله در مقایسه با روش استاندارد مرسوم یکی است. استفاده 
از سیترات کلومیفن در حین عمل IVF پس از جایگزینی 
جنین تازه یا منجمد با نرخ 70 درصدی چندقلوزایی همراه 
بوده است. IVF همراه با تحریک خفیف و کاشت یک جنین، 
نرخ تولد را نسبت به روش مرسوم کاهش می دهد. بازخوانی 
اطالعات به دست آمده حاکی از نبودن تفاوت بین تحریک 
خفیف یا چرخه طبیعی بدون تحریک با روش استاندارد در 

ارتباط با نرخ تولد است.
استفاده از IVF با تحریک خفیف برای افرادی که 

کمتر به درمان پاسخ می دهند

آیا استفاده از تحریک خفیف برای افرادی که علیرغم 
استفاده از دوز باالی هورمون ها جنسی تعدادکمی اووسیت 
تولید می کنند کارساز است؟ چندین گزارش مختلف نشان 
می دهد که نرخ تولد در این روش در مقایسه با تحریک 

استاندارد تفاوتی ندارد.
عقب نشینی از به کارگیری تحریک خفیف

کم بودن تعداد فولیکول های فعال احتمال سترون شدن 
چرخه طبیعی را افزایش می دهد. در روش IVF خفیف بیمار 
باید آمادگی پذیرش این واقعیت را داشته باشد که الزم است 
تعدادچرخه های بیشتری را طی کند و امکان وقوع بارداری 
در زمان کوتاه میسر نباشد. به اضافه آنکه در این روش امکان 
منجمد کردن تخمک لقاح یافته وجود ندارد. همچنین 
متخصص باروری باید نسبت به امکان انصراف بیمار بر اثر 

تاخیر در وقوع بارداری آگاه باشد.
چه کسانی کاندیدای مناسب انجام IVF خفیف 

هستند؟
این روش جایگزین مناسبی است برای افراد مسن تر و 
افرادی که به درمان تحریکی با دوز باالی دارو جواب نداده اند. 
همچنین بیماران جوان تر که اووسیت های سالم و فراوان دارند 
نیز از این روش که خاصیت تهاجمی کمتری دارد سود می برند.

پالسمای غنی شده با پالکت
مدت زیادی است که ثابت شده آندومتر با دیواره نازک 
مناسب کاشت جنین نیست. برای تقویت دیواره رحم باید برای 
بیمار مقدار زیادی استروژن تجویز شود. همچنین ترشحات 
رحم نیز باید با استفاده از پروژسترون تنظیم شود. صدها ژن 
گوناگون هنگام کاشت جنین بیان می شوند و سیستم دفاعی بدن 
مادر در میان تاثیرات دوجانبه جنین – آندومتر، نقش عمده ای 
ایفا می کنند. هرکدام از این عوامل که در زمان و کارکرد خود 
قرار نگیرد موفقیت کاشت جنین را کاهش می دهد. معموال در 
بیشتر موارد تجویز استرادیول های سوپرافیزیولوژیکی که برای 
تحریک تخمدان به کار می رود برای تنظیم ضخامت مناسب 
آندومتر کافی است. ولی گاهی دیده می شود که علیرغم باال 

بودن سطح استرادیول خون جدار آندومتر نازک باقی می ماند. 
علت این رخداد می تواند به علت به اصطالح ترس رحم از 
جراحی ها یا التهابات پیشین باشد. هیستروسکوپی گاه می تواند 
چسبندگی الزم را بوجود آورد، اما گاهی فعالیت نرمال رحم 
برنمی گردد. معموال برای چنین بیمارانی آسپرین، استرادیول با 
دوز باال، هپارین یا سیلدنافیل تجویز می شود، اما تعداد افرادی 
که درمان می شوند کم شمار هستند و بسیاری در صدد پیدا 
کردن رحم میزبان برمی آیند. پالکت ها از منابع بسیار خوب 
فاکتورهای رشد هستند و بازسازی و ترمیم را ارتقا می بخشند. 
PRP یا استفاده از پالسمای غنی از پالکت بازسازی و ترمیم 
بافت ها را افزایش می دهد. پیش از این، از PRP در موارد 
درمان دهانی-صورتی، ارتوپدیک وچشم پزشکی با موفقیت 

استفاده شده است.
آیا انجام PRP می تواند ثمربخش باشد؟

اطالعات جمع آوری شده در باره نتایج استفاده از PRP در 
ضخیم کردن دیواره رحم انسان بسیار محدود است. نتایج یک 
تحقیق با جامعه آماری کوچک نشان می دهد که روش های 
استاندارد جایگزین کردن هورمون و تزریق داخل رحمی 
PRP سبب افزایش ضخامت رحم شده و بیمار پس از کاشت 
جنین منجمد شده باردار شده است. با وجود تشویق آمیزبودن 
این نتایج نمی توان امکان جایگیری جنین را در رحم بدون انجام
PRP یا استفاده بیشتر از استرادیول ها به کلی کنار گذاشت. 
امروز فقط می توانیم امیدوار باشیم که به کارگیری این روش 
برای کسانی که با چند بار سابقه شکست کاشت جنین روبرو 

بوده اند امکان و امید به باروری را به وجود می آورد.
پیوند رحم

نقش نارسایی رحم در بوجود آمدن ناباروری بسیار 
برجسته است. امکان پیوند رحم مدت زیادی است که توجه 
دانشمندان را به خود جلب کرده ولی اولین عمل پیوند در سال 
2000 انجام شد. اخیرا نیز یک تیم سوئدی گزارش داده اند که 
اولین پیوند رحم توسط آنها انجام شده و بیمار پس از آن موفق 

به زایمان یک فرزند پسر سالم شده است.

چگونگی پیوند رحم
پیوند رحم از منظر اخالق پزشکی سواالت زیادی به 
همراه دارد. نه تنها بیمار، بلکه اهداکننده عضو نیز باید با 
وسواس و دقت زیادی انتخاب شود. انتخاب اهداکننده از میان 
خویشاوندان احتمال پس زده شدن عضو را توسط سیستم 
ایمنی کاهش می دهد. اهدای عضو بایست از فرد زنده صورت 
بگیرد چون سالمت رحم بیشتر است و عمل برداشتن رحم 
برای پیوند طبق گزارشات متعدد به چند ساعت زمان نیاز دارد 

و نباید سالمت اهدا کننده را در خطر بیاندازیم.
خطرات احتمالی که مادر و کودک را تهدید 

می کند
گیرنده عضو باید در هنگام پیوند، پس از آن و حتی در زمان 
بارداری برای پیشگیری از خطر پس زده شدن رحم پیوندی 
داروهای کاهش سیستم ایمنی بدن مصرف کند. بنابراین کلیه 
احتماالت خطر مرگ جنین باید در نظر گرفته شود. سقط 
جنین، توقف رشد جنین درون رحم و زایمان زودرس که از 
عوارض مصرف داروهای کاهنده اثر سیستم ایمنی هستند، از 
این دست هسنتد. ترجیح داده می شود که برای جلوگیری از 
مصرف بیش از حد داروهای کاهنده سیستم ایمنی هنگام تولد 

نوزاد رحم پیوندی نیز از بدن مادر خارج شود.
امید نوینی که باید بیشتر در مورد آن بیاموزیم

پیوند رحم برای کسانی که ناباروری ناشی از نارسایی رحم 
دارند پنجره امیدواری را گشوده، اما هنوز در ابتدای راه هستیم 
و باید تحقیق بیشتری روی این کار انجام شود. چندین گروه 
در نقاط مختلف جهان اقدام به آزمون بالینی این عمل کرده اند 
که متاسفانه موفقیت آمیز نبوده است. همان اندازه که سالمت 
جنین در حال رشد باید زیر نظر گرفته شود باید مراقب بروز 
تاثیرات معکوس پیوند نیز باشیم. خوشبختانه در نتیجه تعدیل 
پروتوکل های پژوهشی- درمانی می توانیم در آینده نزدیک 

منتظر نتیجه آزمون های بیشتر و دقق تر باشیم.
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 آتوسا آرمین

درمان ناباروری، اعجاب انگیز و امیدوار کننده

محققین ژاپنی توانسته اند به کمک سلول های بنیادی 
تخریب نورون های حرکتی را در موش های مبتال 
به ALS آهسته کنند. این دستاورد می تواند راه 
را برای درمان انسان های مبتال به این بیماری ها 

هموار کند.
در این مطالعه محققین ژاپنی در دانشگاه های 
کیوتو و کیئو سلول های بنیادی را به موش های 
مدل شده برای اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک 
)ALS( پیوند زدند. در گزارشی که چندی پیش 
این محققین منتشر کرده اند، عنوان شده که میزان 
تخریب عصبی در این موجودات حدود 8 درصد 

کاهش یافته است.
بیماری ALS، بیماری مربوط به نورون های 
حرکتی است که در کنترل حرکات نقش دارند و 
تخریب آنها موجب می شود که فرد کنترلی روی 

عضالتش نداشته و به مرور زمان این عضالت آتروفی 
می شوند. هرچند به نظر می رسد که این بیماری اثری روی 

عملکرد روانی و شناختی نداشته باشد پیشرفت آن روی 
اغلب عضالت بدن از جمله عضالت تنفسی و عضالت 
مربوط به بلع اثر می گذارد. از جمله مشهورترین اشخاصی 

که به این بیماری مبتال است، استفان هاوکینگ 
به  که  است  بریتانیایی  مشهور  فیزیک دان 
دلیل ابتال به این عارضه به طور کامل فلج 

شده است.
از  ژاپنی  محققین  مذکور،  مطالعه  در 
 )iPSCs( سلول های بنیادی پرتوان القایی
استفاده کردند و آنها را به سلول های پیش ساز 
عصبی و در نهایت به نورون های حرکتی 
تبدیل کردند و ناحیه کمری طناب نخاعی 
موش های مدل برای ALS پیوند کردند. 

همان طور که گفته شد این سلول درمانی 
عملکرد  در  محسوسی  بهبودی  موجب 
حرکتی موش ها شد. این محققین امیدوارند با 
برطرف کردن نواقص و افزایش کارایی آنها، 
در آینده ای نزدیک از این سلول درمانی ها در 

مطالعات بالینی برای انسان نیز استفاده کنند.
 Stem Cell News, May 2017

کاهش تخریب نورون های حرکتی به کمک سلول های بنیادی

محققین پروتئینی را شناسایی کرده اند که در خون بند ناف به فراوانی وجود 
دارد اما با افزایش سن میزان آن کاهش می یابد و زمانی که به جانوران تزریق 
شد، اثر مشابهی را نشان داد. این یافته می تواند منجر به ایجاد درمان های جدید 

برای کاهش توانایی ذهنی مربوط به پیری شود.
متخصصین علوم و اعصاب براین باورند که آن چه در خون وجود دارد 
روی طرز تفکر شما نیز اثر می گذارد! پیش از این محققین نشان داد بودند که 
تزریق پالسمای خون موش های جوان برای موش های پیر سودمند است. این 
مزایا فراتر از فیزیولوژی و بیوشیمی است و در تست های انجام شده نشان داده 

که می تواند روی یادگیری و حافظه این جانوران اثر بگذارد.
مقایسه پالسمای خون افراد 19 تا 24 ساله، 61 تا 82 ساله و خون بند ناف 
به محققین نشان داد که تغییرات مربوط به سن در برخی از پروتئین ها اتفاق 

می افتد. به نظر می رسد که این تغییرات روی هیپوکامپ مغز اثر می گذارد که 
در عملکرد شناختی و حافظه انسان و موش موثر است. یکی از ویژگی های 

به شکل گیری  نقش آن در کمک  خاص هیپوکامپ، 
حافظه فضایی است. بنابه دالیل ناشناخته ای، هیپوکامپ 
شدیدا به پیری آسیب پذیر است و با افزایش سن، این 
بخش تحلیل رفته و سلول های عصبی اش را از دست 

می دهد و کوچکتر می شود.
برای شناسایی اثر خون مربوط به افراد پیر، جوان و 
خیلی جوان )نوزاد(، روی عملکرد هیپوکامپ، محققین 
از موش های آزمایشگاهی ناقص برای ایمنی استفاده 
کردند که می توان آن را طی تزریقات مکرر به آنها 
تزریق کرد و هیچ واکنش ایمنی نیز اتفاق نمی افتد. 
قبل از تزریق پالسما به این موش ها، محققین طی 
فعالیت  دادند که  نشان  دادند  انجام  تست هایی که 

افزایش سن  با  آنها  کنندگی  بازسازی  و ظرفیت  یکپارچگی  آنها،  هیپوکامپی 
موش شدیدا افت می کند.

موش های پیر ناقص از نظر ایمنی، در مقایسه با موش های 
جوان از نظر یادگیری و حافظه ضعیف تر بودند. 
زمانی که محققین پالسمای خون بند ناف انسان را 
هر چهار روز یک بار و برای دو هفته به موش های 
پیر تزریق کردند، عملکرد حافظه ای آنها به طور 
قابل توجهی بهبود یافت. پالسمای افراد پیر به 
طور کلی کمک کننده نبود و این در حالی بود 
که پالسمای بالغین جوان یک اثر متوسط داشت. 
در این میان پالسمای خون بند ناف به میزان قابل 
توجهی عملکردهای شناختی و حافظه ای را در 

موش ها بهبود بخشید.
Stem Cell News, May 2017   

احیای حافظه پیر با پروتئین خون بند ناف

نگاهی به بدیع ترین راه های درمان ناباروری

به  تستوسترون  که هورمون  سالهاست 
عنوان علت اصلی ریزش موی مردان مطرح 
می شود. نتایج پژوهشی جدید نشان می دهد 
که این هورمون جنسی مردانه بر رشد، 

ضخامت و ریزش مو تاثیر نمی گذارد.
تا کنون اغلب کارشناسان به دلیل محدود 
بودن دامنه  تحقیقات در این زمینه تصور 
می کردند که عامل تعیین کننده  ریزش مو 
و طاسی سر مردان، این هورمون یا اختالل 
در تولید آن است. پژوهشگران دانشگاه 
گرایفزوالد آلمان، چندی پیش پس از انجام 
تحقیقاتی گسترده به  این نتیجه رسیده اند 
که میزان ترشح تستوسترون در بدن، هیچ 
رابطه ای با ریزش مو در مردان ندارد. گروه 
تحقیق دانشکده  پزشکی این دانشگاه که در 
ایالت مکلنبورگـ  فورپومرن واقع است، 
برای دستیابی به این نتیجه، مو و وضعیت 
جسمانی 373 مرد را در سنین گوناگون 
مورد آزمایش قرار داده اند. نتایج پژوهش 
 JAMA تحقیقاتی  مجله ی  در  یادشده 
Dermatology منتشر شده است. در 
چارچوب این تحقیق، عالوه بر عوامل 
هیدروتستوسترون  دی  ماده ی  ژنیتکی، 
آلفا  آنزیم  تاثیر  اثر  در  که  هم   DHT
رداکتاز ۵ بر تستوسترون تولید می شود، 
و نیز هورمون رشد نسوج پروستاگالندین 

D2 مورد بررسی قرار گرفتند.
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عدم ارتباط تستوسترون 
و طاسی مردانه

تـازه هـا

تحقیقات متعدد نشان می دهد که کودکان نوپا و شیرخواران 
حداقل روزی دوساعت و کودکان هشت تا هجده سال نیز 
حداقل روزی چهار ساعت تلویزیون تماشا می کنند. حتی 
در برخی کشورهای توسعه یافته در بیش از نیمی از موارد در 
اتاق خواب کودک وسایل دیجیتالی و تلویزیون وجود دارد.

 تماشای تلویزیون در کودکان چه فوایدی دارد؟
تماشای وسایل دیجیتالی و تلویزیون در یادگیری حروف 
اطالعات عمومی  افزایش  و  با حیات وحش  آشنایی  الفبا، 
کودکان می تواند بسیار مفید باشد. کودک از طریق این برنامه ها 
با شناخت فرهنگ های مختلف دید بهتری از دنیای پهناور 
اطراف خود پیدا خواهد کرد که اگر محتوای مطالب مثبت 

باشد موجب ارتقای سبک زندگی او خواهد شد.
 تماشای تلویزیون در کودکان از چه سنی توصیه می شود؟
که  می کنند  توصیه  کودکان  اعصاب  و  مغز  معتبر  مراکز 
یا  تلویزیون، ویدئو  به تماشای  نباید  کودکان زیر سه سال 
کامپیوتر تشویق شوند. دوسال اول زندگی کودک برهه ای 
حیاتی و مهم در رشد مغزی و تکامل روحی او است و محققان 
توصیه می کنند در دوسال اول عمر تماشای وسایل دیجیتالی و 
تلویزیون بهتر است انجام نشود. وقتی کودک بزرگتر می شود، 
تماشای وسایل دیجیتالی و تلویزیون مانع رشد ذهنی کودک 
در تمرین ارتباط با دوستان، بازی های بدنی، مطالعه کتاب، 
صحبت با والدین و یادگیری روابط اجتماعی می شود. در 
بررسی های متعدد گزارشاتی مبنی بر وجود اختاللت خواب 
در اثر تماشای وسایل دیجیتالی و تلویزیون وجود دارد. دکتر 
دیوید هیل، نویسنده و متخصص کودکان در کتاب »والدین 
مثبت«، با توجه به تحقیقات انجام شده، تماشای تلویزیون را 

برای کودکان زیر دو سال زیان بار توصیف می کند.
تلویزیون  تماشای  برای  زیاد  وقت  صرف  عوارض   

در کودکان 
وقتی کودک به مدت طوالنی، بیشتر از چهار ساعت، وقت 
خود را صرف تماشای وسایل دیجیتالی و تلویزیون می کند، 
به احتمال بیشتری مبتال به افزایش وزن، چاقی و در نهایت 

بلوغ زودرس می شود.
نکته خطرناک و بسیار مضر در تماشای وسایل دیجیتالی 
و تلویزیون این است که دیدن برنامه های خشن و ترسناک 
موجب تهییج احساسات خشونت بار در کودک شده و زمینه ساز 
انجام فعالیت های خشن در کودک می شود. محققان دانشگاه 
کورنل گزارش می دهند که رابطه آماری کافی بین تماشای 
تلویزیون در کودکان زیر سه سال و بیماری اوتیسم وجود 
دارد. این تحقیقات به این معنی نیست که دلیل ابتال به اوتیسم 
پیدا شده، اما تحقیقات نشان می دهد که تماشای تلویزیون 

می تواند باعث تحریک این بیماری در کودکی شود.
نشان  آمریکا  در  کودکان  پزشکی  موسسه  در  تحقیقات 
می دهد که تماشای تلویزیون در کودکی خطر ابتالی کودکان 
را به بیش فعالی و عدم توجه و تمرکز در سال های بعدی 

زندگی افزایش می دهد.
 دکتر دیمیتری کریستاکسی با تحقیق روی 2000 کودک 
نشان داد کودکان به ازای هر ساعت تماشای تلویزیون، ده 
درصد بیشتر مبتال به بیش فعالی شده اند. طبق تحقیقات دکتر 
دیمیتری، حرکت سریع و نور و نقطه ها در صفحه دیجیتالی 
تلویزیون باعث تحریکات شدید و سریع مغز می شود و این 
تحریکات باعث صدمه به مغز کودک و عوارض بعد از آن 
مانند کمبود توجه کودک در کتاب خواندن و درس خواندن 

خواهد شد.
 Medical News Today, May 2017
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