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و اختالالت روانیبارورينا

و عاطفه سورتیجیام البنین زارع

کارشناسی ارشد مامایی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل

مقدمه و هدف :

میلیون برآورد شد. در کشورهاي 2میلیون با رشد ساالنه حدود 60- 80حدود 2005در سراسر جهان در سال نازا تعداد افراد 
زوجین در سنین باروري تشخیص داده می شود.%17-26نازایی در پیشرفته 

مواد و روشها :

Pubو Up-to-dateجهت ارائه مقاله مروري حاضر ،جستجو در سایتهاي  med انجام شد. واژه هاي انتخابی براي جستجو
مقاله بود که پس از 15ل ) و نتیجه شامPsychological Disturbances(روانیاختالالت ) و Infertility(بارورينا

مقاله که بیشتر به موضوع پرداخته و روش کار مناسبتري داشتند انتخاب و از داده هایشان براي نگارش 5بررسی آنها تعداد 
مقاله حاضر استفاده شد.

یافته هاي پژوهش :

نازایی را کمتر کند. روان درمانی زوجین اختالالت خلقی ممکن است اختالالت هورمونی را بدتر کند و اثربخشی برنامه درمانی 
وکورتکس آدرنال- هیپوفیز-تاالموسنازا اضطراب و افسردگی را کاهش می دهد که منجر به بهبود عملکرد محور هیپو

افزایش احتمال حاملگی می شود. همچنین مشاهده شده است که مداخالت روانی میزان بارداري را افزایش می دهد. حاملگی 
شده است.کمتر گزارش آمیز در زنان با سابقه نازایی که با میزان زیادي از افسردگی و اضطراب ادامه می یابد موفقیت 

نتیجه گیري :

بنابراین نتایج این مطالعه مراقبت روانی را در این گروه از زنان حامله ضروري می سازد.  

.و اختالالت روانیباروري نا: کلمات کلیدي

mahyazare@yahoo.comایمیل :

09113275642تلفن : 
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BACKGROUND and OBJECTIVE:

The number of infertile subjects worldwide in 2005 year was estimated at 60-80 million with
their annual growth on about 2 million. In developed countries infertility is diagnosed in 17-
26% of reproductive age couples.

MATERIAL and METHOD:

To present this review article, researcher used Infertility and Psychological Disturbances as
key words and searched the Google scholar, Cochrane library, Up-to-date and Pubmed sites,
and the result was 15 articles, that after study all of them carefully we selected 5 of them, and
use their data in this article.

Findings:

The mood disorders may exacerbate the hormonal disturbances and worsen the effectiveness
of infertility management. Psychotherapy of infertile couples decreases anxiety and
depression resulting in improvement of hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis function
and increases the likelihood of conception. It has also been shown that isolated psychological
interventions increase the rate of pregnancy. Successful conception is reported to be lower in
women with the history of infertility if followed by a high rate of depression and anxiety
during pregnancy.

Discussion and Conclusions:

Thus , the results of this study necessitate psychological care in this group of pregnant
women.
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