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دخانیات در باردارياستعمال

ام البنین زارع

کارشناسی ارشد مامایی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل

مقدمه و هدف :

در مورد پیامد باروري در فرزندي که در معرض سیگار در دوران قبل از تولد است و احتماال کیفیت سمن ک اپیدمیولوژیمطالعات
و شروع تکامل بلوغ تحت تاثیر قرار می گیرد در حال افزایش است. هدف این مطالعه بررسی ارتباط در معرض قرار گرفتن سیگار 

. قبل از تولد با بهداشت باروري مختل شده در مردان بود

مواد و روشها :

انجام شد. واژه هاي انتخابی براي جستجو Pubmedو Up-to-dateجهت ارائه مقاله مروري حاضر ،جستجو در سایتهاي 
مقاله که 5مقاله بود که پس از بررسی آنها تعداد 10) و نتیجه شامل Pregnancy) و بارداري (Smoking(استعمال دخانیات

بیشتر به موضوع پرداخته و روش کار مناسبتري داشتند انتخاب و از داده هایشان براي نگارش مقاله حاضر استفاده شد.

یافته هاي پژوهش :

بیشتر در دوران BMIدر معرض قرار گرفتن تنباکو منجر به تکامل بلوغی سریعتر که سبب ترشح تستوسترون آزاد بیشتر و 
یافته ها ممکن است ارتباط بالینی به صورت فردي را نشان ندهد اما  اهمیت ب عملکرد بیضه ها می گردد. بزرگسالی و آسی

بهداشت عمومی را نشان می دهد و به آگاهی از اثرات مصرف تنباکو را می افزاید.

نتیجه گیري :

خوب دیگري است که مادران مصرف سیگار را اثرات جانبی مصرف سیگار مادر بر روي ظرفیت تولید اسپرم فرزند پسر هنوز دلیل 
قبل از بارداري ترك کنند.
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BACKGROUND and OBJECTIVE:

Epidemiological studies have raised concern about the reproductive consequences of pubertal
development of the offspring. The objective of this study was to assess whether prenatal
exposure to smoking is associated with impaired reproductive health in exposed men.

MATERIAL and METHOD:

To present this review article, researcher used smoking and Pregnancy as key words and
searched the Google scholar, Cochrane library, Up-to-date and Pubmed sites, and the result was
10 articles, that after study all of them carefully we selected 5 of them, and use their data in this
article.

Findings:

Prenatal exposure to tobacco may lead to faster pubertal development possibly caused by a
higher free-T, and to higher adult BMI and impairment of testicular function. The finding may
not be clinical relevant for the individual but are of public health importance, and add to the
knowledge of effects of tobacco smoking.

Discussion and Conclusions:

Adverse effect of maternal smoking on sperm production capacity of their son is yet another
good reason for women to quit smoking before pregnancy.
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