
 هوالشافي

  
 دار شد؟آيا بعد از سرطان ميتوان بچه

  
 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع

  
هايي نو شته شده زياد و پمفلتها داراي موارد از سازمان اميد به باروري که در نوشتن اين نقش سودمند بوده است، متشکرم. آن

هاي باروري به بيماري سرطاني توانند در ياديگري نگرانيباشند و ميگيرند ميکه به عنوان منبع اطالعات مورد استفاده قرار مي

 کمک کنند.

المللي است که اميد به باروري توسط دو بازمانده از سرطان جوان تأسيس شده است. اميد به باروري يک سازمان غيرسودي بين

خودش را وقف فراهم کردن اطلعات توليد مثلي، حمايتي و اميدواري براي بيماران و بازماندگان سرطاني کرده است. از طريق 

کند تا روياهاي هاي مالي، تحقيقاتي و حمايتي، سازمان اميد به بازماندگان از سرطان کمک ميهاي آگاهي، آموزشي، کمکبرنامه

 تکميل کنند. والديني خود را 
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تان که توانايي شما در تواند بر باروريهاي سرطان مياگر در شما اخيراً سرطان تشخيص داده شده است، بايد بدانيد که درمان

شهاي پدر شناس و يا پرستار شما بايد برايتان توضيح دهد که چگونه باروري و روداشتن فرزند است تأثير بگذارد. پزشک سرطان

 توانيد تصميمي آگاهانه بگيريد. تواند تحت تأثير درمان سرطان قرار گيرد. با درک روشها شما ميو مادر شدن مي

اند و اين بدين معناست هاي اخير بسيار تغيير کرده است. افراد بيشتري از سرطان زنده ماندههاي سرطان در طول سالدرمان

 توانند اميدوار به بهبود وضعيت زندگي و پدر و مادر شدن بعد از سرطان باشند.  به سرطان ميکه بسياري از زنان و مردان مبتال

هاي جديد ممکن است شانس شمار را براي داشتن فرزند افزايش دهد. گفتگوي صادقانه با تيم درمانگر، نه تنها به شما درمان

بيني کنيد. تعدادي توانيد مشکالت باروري احتمالي را نيز پيشميريزي کنيد، بلکه کند که درمان سرطان خود را برنامهکمک مي

از کساني که قادرند به شما کمک کنند شامل پزشک سرطان )انکولوژيست( جراح، متخصص زنان و مامايي و يا متخصص 

است مشورت هاي حفظ بارداري که تحت پوشش آن شرکت تان در مورد روشباشند. با شرکت بيمهغددشناس توليد مثلي مي

 کنند. مي

البته شما ممکن است با تمامي تصميمات مهمي که مجبور به گرفتن آن هستيد احساس در هم شکستگي کنيد. نه تنها بايد با 

تان نيز کنار بياييد. اين يک دوره ي باروري آيندهتشخيص سرطان و برنامه درمان کنار بياييد. بلکه همچنين بايد با تفکر درباره

توانند از لحاظ حمايتي، هاي حمايتي و مبلغين مذهبي نيز مير استرس و نگران کننده است. مشاوران اجتماعي، گروهزماني پ

 راهنمايي و راحتي شما را حمايت کنند. 
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، يک خانم ديگر قادر به حامله ترناباروري قادر نبوده به حاملگي و يا اتمام حاملگي در طول نه ماه است. با استفاده از کلمات ساده

هاي توليد مثلي )مثل استروژن و پروژسترون( بيست و يا رحم قادر باشد، زيرا تخمدان او ديگر قادر به توليد هورمونشدن نمي

 باشد.داري و حفظ جنين در طول دوره حاملگي نميبه نگه

تخمک تکامل يافته نباشد و يا زماني که سيستم توليد مثلي شوند که تخمدانشان قادر به توليد زنان زماني نابارور محسوب مي

 از لقاح تخم جلوگيري کند يا تخم نتواند درون رحم رشد کند. 

تواند موقتي بوده و يا بقيه عمر زن طول بکشد. براي مثال، فردي که شيمي درماني دريافت کرده است ممکن است ناباروري مي

تواند هم بر مردان و هم بر زنان تأثير اره بعد از تمام شدن درمانش، بارور گردد. ناباروري ميدر طول درمان نابارور باشد ولي دوب

 بگذارد. 



تواند بر ناباروري تأثير بگذارد، دانستن مطالبي در مورد سيستم توليد مثلي براي درک بهتر اين که چگونه، سرطان و درمانش مي

 کننده خواهد بود. زنان کمک

هايي که تخمک ها )ارگانهاي رحمي، تخمداننان شامل رحم، سرويکس )دهانه رحم در قسمت باالي مهبل )لولهارگان تناسلي ز

شوند شامل استروژن و پروژسترون است. هاي زنانه که در سيکل قاعدگي ترشح ميباشد. هورمونکنند )ميو هورمون توليد مي

 کنند. ند و در ايجاد سيکلهاي قاعدگي ماهانه شرکت ميکهاي بالغ کمک ميها به تخمدان و تخمکاين هورمون

کنند. کنند، توليد ميهاي رحمي به طرف رحم حرکت ميها را که از لولههاي زن تخمکهاي توليد مثل، تخمداندر طول سال

اگر النه گزيني اتفاق  شود.ي اسپرم مرد لقاح يابد و در رحم کاشته شود حاملگي ايجاد مياگر تخمک بالغ )رشد يافته( بوسيله

 شود. يابد و به عنوان خون قادگي از بدن خارج مينيفتد اليه داخلي رحم )آندومتر( تخريب شده و ريزش مي

 است؟  دار شوم؟ آيا حاملگي بعد از سرطان ايمنتوانم بچه. آيا بعد از سرطان مي80

کنند که و بيماري سرطاني، تعدادي از پزشکان تصور ميبه گفته کتابچه اطالعات جديد انجمن سرطان آمريکايي، باروري 

 تواند ايمن باشد ولي ديگر پزشکان موافق نيستند. حاملگي بعد از سرطان مي

زيرا هر سرطان متفاوت است، يک بيانيه کلي براي ايمن بودن حاملگي براي تمامي بازماندگان از سرطان مشکل است. اگر شما 

تواند درابره حامله شويد، درباره تصميمتان با تيم معالجه کننده مشورت نماييد. پزشک شما مي خواهيد که بعد از سرطانمي

تان، احتمال بازگشت تومور و تاثير حاملگي و پدر و مادر شدن بر مراقبت و توجه از سرطانتان با شما صحبت هاي سالمتريسک

 کند. 

پرسند توانند داراي فرزند شوند. بسياري از زناني که سراطن دارند ميکنند که ميزيادي فکر مي بعد از تشخيص سرطان، عده

 شود. ها سرطان بگيرند و آيا اين عوامل )عامل سرطان( به فرزندان منتقل ميشود آنکه آيا يک عامل ژنتيکي است که باعث مي

هاي هاي پزشکي و مراقبتا نگرانيها در مورد بازگشت سرطان و سالمتي و تحميل مالي بزرگ کردن فرزند همراه بنگراني

 اند. گينرد با آن مواجهپزشکي تعدادي از موارد بحراني است که بازماندگان سرطان زماني که تصميم به داشتن فرزند مي

گيري درست در موردش انس تواند ظرفيت افراد براي تصميمهاي فکري مثل شکايت از افسردگي، نگراني و استرس ميبيماري

تان به تيم کنيد مثالً با همسر و يا همراهمثل را محدود کند. اين سؤاالت جدي را بايد با کساني که احساس راحتي ميتوليد 

 شناختي، خانواده و ياحتي دوستان يا مبلغين مذهبي صحبت کنيد. تان، متخصصين روانپزشکي شامل مختصص سرطان و جراح

ي، بر باروري و توليد مثل در کساني که سرطان دارند، نيز وجود دارند )به هاي حمايتي مثل متخصصين سالمتهمچنين گروه

 پيوست مراجعه نماييد(. 

 گذارد؟ . چگونه درمان سرطان بر باروري من تأثير مي81

درمان بر باروري بسته به نوع گذارد. تأثير دار شدن تأثير ميها بر توانايي شما براي بچهتعدادي، ولي مطئناً نه تمامي درمان

هاي هاي مختلف پاسخکنيد، متفاوت است. البته، افراد مختلف به درمانسراطن شما، مرحله سرطان و درماني که دريافت مي

 دهند. بعضي خصوصيات فردي مثل سن شما و سالمت عمومي نيز بسيار مهم است. متفاوت مي

هاي تقسيم شونده را در بدن سريعاً مورد هدف قرار اده از داروهايي است که سلولشيمي درماني و باروري: شيمي درماني، استف

هاي تناسلي هاي سالم در ارگانروند. سلولاند نيز از بين ميهايي که سرطاني نشدهبرد همراه با آن سلولداده و از بين مي

 ي شيمي درماني از بين بروند.توانند بوسيلهمي

ها را کاهش دهد. ها را نيز از بين ببرد و يا توانايي حرکتي آني بيضه را از بين رده و ممکن است اسپرمدر مردان، شميي درمان

تواند باعث بيماري شود که شکست ها را از بين ببرد. اين از بين رفتن ميو تخمک در زنان، شيمي درماني ميتواند تخمدان

 شود.تخمداني نابهنگام ناميده مي

ان قادر به توليد هورمون يا تخمک رشد يافته نيست( و منجر به عالئم يائسگي مثل گر گرفتگي و خشکي واژن )زماني که تخمد

شان هاي قابليت اباروريگردد. با توجه به انمجمن سرطان آمريکايي و کتابچه باروري بيمار سرطاني، زناني که در طول سال

 شوند.درصد نابارور مي 80تا  40سرطان دارند، به احتمال 



سالگي درمان شده است. معموالً داراي بهترين شانس براي باروري بعد از تکميل شيمي  30زناني که سرطانشان قبل از 

اند قادر به حامله شان هستند. اگر چه، زنان و يا دختران نوجواني که به علت شيمي درماني، قبل از موعد يائسه شدهدرماني

 باشند.شدن نمي

درماني، مقدار، دوره درمان و سن همگي بر نوع و شدت خرابي تخمک تأثيرگذار است. اگر پزشکتان شيمي درماني نوع شيمي 

 را به عنوان درماني براي شما توصيه کرده است، بپرسيد که آيا شيمي درماني بر کيفيت و يا کميت تخمک، اثر گذار است يا نه؟ 

رسيدند، ممکن ان که در طول درمان و يا بالفاصله بعد از درمان نابارور به نظر مياخبار دلگرم کننده اين است که تعدادي از زن

 شان دوباره بارور گردند. است پيشرفت کرده، و بعد از کامل شدن شيمي درماني

خمک شود که در سال اول بعد از دريافت شيمي درماني حامله شوند زيرا که دارو ممکن است به تبسيار کم به زنان توصيه مي

 تواند باعث سقط جنين و يا مشکالت ژنتيکي فرزندان گردد.ها صدمه زده باشد. با توجه به تعدادي از تحقيقات، اين ميآن

کنند. ماه رفع گردد. ديگر پزشکان از صبر بيشتري قبل از تالش براي باروري حمايت مي 6رسد بعد از اين مشکل به نظر مي

 ن و يا گروه پزشکي صحبت کنيد. درباره وضعيت خود با متخصص سرطا

تواند کند. پرتوردرماني لگن ميهاي سرطاني استفاده ميپرتودرماني و باروري: پرتودرماني از انرژي باال براي از بين بردن سلول

يرد. زماني که گها اثر گذارد. فقط تومور و اطراف آن بوسيله اين نوع درمان تحت تاثير قرار ميها يا فوليکولبر تخمدان و تخمک

 ها نيز ممکن است مقداري از پرتو را جذب کنند. شود، تخمدانپرتو به داخل واژن تابانده مي

پرتودرماني رحم، ممکن است باعث افزايش خطر سقط جنين يا زايمان زودرس گردد. اگر شما پرتودرماني در ناحيه لگن و يا 

ها براي ساخت تواند غده هيپوفيز که سيگنال به تخمداند. پرتو به سر ميايد ممکن است باروري تحت تأثير قرار گيرسر داشته

 فرستد، را از بين ببرد. گذاري ميهورمون جهت تخمک

جراحي سرطان و باروري: جراحي يکي از راههاي معمول درمان سرطان است که به عنوان بزرگترين شانس براي درمان انواع 

 اند. ها که هنوز به ديگر نقاط بدن منتشر نشدهخصوص آنشود بمختلف سرطا در نظر گرفته مي

هاي خاص زنان تواند بر باروري تاثير گذارد. براي سرطانهاي رحمي، مهبل ميها، رحم، لولهدر زنان، خارج کردن تخمدان

رکتومي ها خارج شدند، اووفوهيسترکتومي )خارج کردن رحم( ممکن است قسمتي از درمان باشد. زماني که تخمدان

 شود. برداري( ناميده مي)تخمدان

تواند در طول همان جراحي براي خارج کردن رحم خرج شوند. زماني که براي جراحي انجام شد، زن يک يا هر دو تخمدان مي

انه رحم، ده تواند فرزند را در رحمش نگه دارد. در تعدادي از موارد انتخابي سرطان تخمدان و يا تعدادي موارد قبلي سرطاننمي

 داري نوزاد کمک کند.تواند، برنامه جراحي کمتر تهاجمي ارائه دهد تا به زن در حفظ توانايي نگهجراح مي

تواند بر باروري تاثير گذارد. اسکار يا فيبروز که باعث مسدود شدن ها ميگاهي اوقات، عوارض بعد از جراحي مثل چسبندگي

 تخمک يا تخم به رحم اثر گذارد. تواند بر روي شود ميهاي رحمي ميلوله

تواند منجر به يائسگي دائمي نيز باشد و من قادر نخواهم بود و بچه عدم باروري حادثه بزرگ ديگري است که شيمي درماني مي

دار نشوم. اگر اين مسئله براي کردم که نمي توانم بچهداشته باشم. تحمل اين مسئله سخت است. من هزاران سال هم فکر نمي

 شما مهم است قبل از اين درمان را شروع کنيد خود را در مورد اين مسئله توجيه کنيد. 

تواند کردم، درمان سرطان ميمن اين کار را نکردم و هنوز در اين مورد خشمگين هستم. همچني نبايد اضافه کنم که فکر نمي

 شدم.ين مسئله آگاه ميبر باروري من اثر بگذارد و من تمايل دارم بيشتر از اينها نسبت به ا

 ام چيست؟ هاي ديگر براي حفظ باروري. گزينه82

هم  84دهد. سؤال کند را توضيح ميهاي اثبات شده که به حفظ باروي کمک ميهاي موجود در اين سؤال تعدادي گزينهروش

تند و ممکن است مانند ديگر هاي آزمايشي است. روشهاي آزمايشي تحت مطالعه در تحقيقات کلينيکي هسيک مرور بر گزينه

ها مؤثر نباشند. هميشه مشورت با پزشک يا تيم پزشکيتان در مورد اني که کدام روش حفظ باروري براي شما مناسب گزينه

 باشد. است، الزم مي



دايت هاي بالغ که از تخمدان خارج شده معموالً با هفريز کردن آمبريو يک اثبات شده براي حفظ باروري زن است. تخمک

آوري شود، جمعهدايت مي شود و بعد به سمت تخمدانسونوگرافي و با استفاده از يک سوزن که از باالي مهبل و رحم وارد مي

 شوند. مي

شود. هاي بعدي فريز ميشوند و در نتيجه تخم ايجاد شده که رشد کرده، براي استفادههاي بالغ يا اسپرم لقاح داده ميتخمک

 گذاري کمک شود. هاي رشد يافته و تحريک تخمککنند تا به روند تخمکهورمون دريافت مي تعدادي از زنان

اهي حساس هايي که با سرطانتحريک هومورني قبل از درمان سرطان براي کمک به رشد تخم نياز است، اما اين روش براي خانم

 باشد. اند مناسب نميهاي سينه مواجهبه هورمون مثل سرطان

کنند. هايي که در وضعيت ثابت هستند از اين روش براي آينده استفاده ميز کردن تخم نياز به اسپرم دارد، بسيار از زوجچون فري

 شان استفاده کنند. بعضي زنان ممکن است از اسپرم اهدايي فرد ناشناخته و يا يک دوست براي فريز تخمک

ي که همسر ندارد مطمئن نيست که آيا تخمک خود را با اسپرم اهدايي شود. زناين روش براي کساني که همسر ندارند توصيه مي

افتد اگر او فردي را ببيند يا بخواهد ازدواج کند، اما همسرش از کاري فرد ناشناخته و يا دوست فريز کند يا خير؟ چه اتفاقي مي

 که او کرده ناراحت باشد. 

تخمي که ذخيره شده است. اين روند ممکن است چند هفته طول  درصد از هر 20تا  10هاي آب شده ميزان حاملگي با تخم

 باشد. بکشد و اگر نياز به درمان سريع حيات بخش سرطان هستيد، روش مناسبي نمي

تواند در زناني که داراي سرطان تخمدان در حد مرزي، احتمال بدخيمي کم مانند تومورهاي ژرم سل، ، هاي جراحي ميروش

ها که سرطاني شده است بوسيله جراح تخمدان هستند به کار روند. گاهي اوقات فقط يکي از تخمدان تومور سلول استروماي

 کند. گذاري و احتماالً حامله شدن ميگردد. حضور يک تخمدان شما را قادر به تخمکخارج مي

با اين روش، تنها دهانه رحم جراحي راديکال يک روش جديد جراحي حفظ باروي براي زنان با سرطان دهانه رحم اوليه است. 

 گردد. )نه رحم( براي درمان سرطان دهانه رحم اوليه خارج مي

کنند. تنها يک جراح ماهي در دپارتمان سرطان مرکز سرطان مختلفي در دنيا وجود دارند که هم اکنون اين روش را پيشنهاد مي

اند، گزارش شده است. اما زناني که تحت اين عمل جديد قرار گرفتهتواند اين جراحي را انجام دهد. جنين زنده در زنان مي

هاي قبل از تولد اغلب پرمخاطره بوده و در نتيجه نياز است که بوسيله يک متخصص مامايي تحت مراقبت ها و مراقبتزايمان آن

 قرار گيرند. 

اي با درمان سرطان شما ندارند. اگر ا، مداخلهههاي خاص باروري روش خوبي براي بعضي از بيماران هستند اين جراحيجراحي

شناسي زنان مشورت کنيد. در مورد خطر، فوايد، احتمال شما تصميم به انجام جراحي جهت باروري داريد با متخصص سرطان

 باروري و حاملگي اين روش با تيم پزشکي سرطان صحبت کنيد. 

 کند؟ تواند به حفظ باروري کمک هاي آزمايشي مي. چه روش83

کند. شايد فريز کردن تخمک يک روش آزمايشي است که تخمک بالغ را از تخمدان خارج کرده و براي استفاده در آينده فريز مي

کند، هاي فريز شده آب شده و با اسپرم براي توليد تخم لقاح يابند. تخم در رحم زن، آن جا که رشد ميزماني در آينده، تخمک

 شود. کاشته مي

ها را قبل از آب شدن و دوباره استفاه کردن فريز کرد. براي بدست آوردن توان تخمکت که چه مدت زماني ميمشخص نيس

هاي بيمه بيشترين موفقيت، بيش از يک تخمک بايد فريز گردد. براي فريز کردن تخمک هزينه ذخيره الزم است و اغلب شرکت

 پردازند. اين هزينه را نمي

ها بالغ تخمک بالغ توليد کند ممکن است هورموني بنام گونادوتروپين دريافت کنيد. زماني که تخمکبراي کمک به تخمدان تا 

گردد و نيم ساعت طول خواهد کشيد و شوند. اين روش در مطب پزشکان انجام ميشدند از طريق جراحي از تخمدان خارج مي

خواهد کشيد و معموالً به وسيله يک سوزن که وارد لگن گردد و نيم ساعت طول معمالً به وسيله يک سوزن که وارد لگن مي

گردد. فريز کردن تخمک روش مناسبي است اما ممکن است شما درمان سرطان را سريعاً شود تا تخمک را بيابد، انجام ميمي

 تا تخک توليد کند.  توانيد هورمون دريافت کنيد تا تخمدان را تحريک کردهخواهيد يا نميآغاز کرده و يا به داليل پزشکي نمي



درصد  3روند فريز کردن آزمايشي است و با توجه به موسسه اميد به باروري، ميزان حاملگي از هر تخمک ذخيره شده تقريباً 

 درصد است(.  25تا  10است )ميزان حاملگي تخم فريز شده از هر تخم ذخيره شده 

نوزاد در دنيا از اين  100ن روش هنوز شناخته شده نيست، تقريباً بدين ميزان کم موفقيت تخمک فريز شده، ايمني و کارايي اي

ها در دهند و تعدادي از آنهاي تخصصي وجود دارند که اين روش را انجام مياند. تعداد بسيار کمي کلينيکروش به دنيا آمده

 اند. پيوست ليس شده

کنند باروري خود را حفظ کنند. با اين است که تالش ميفريز بافت تخمدان و پيوند، آن يک روش آزمايشي ديگر براي زناني 

 گردد. روش، بافت تخمدان از طريق جراحي با برشي کوچک بر روي شکم از تخمدان خارج مي

کنند. بافت تخمدان به قطعات شود، استفاده مياي بسيار کوچک و همراه با ويديو که الپارسکوپ ناميده ميدر اين روش از وسيله

 گردد. يم شده و سپس فريز ميکوچک تقس

تواند شود(. بافت تخمدان ميتواند آب شده و پيوند زده شود )به بدن زن باز گردانده ميمعموالً بعد از درمان سرطان بافت مي

 هاي مختلفي نزديک لوله رحمي و يا در قسمت ديگري از بدن مثل شکم يا بازو قرار داده شود. در مکان

هاي باروري مورد نياز نيست، فريز بافت تخمدان روش خوبي براي زناني است که سريعاً نياز به شروع درمان به اين علت که دارو

سرطان دارند. اگر چه اين روش جديد بسيار بار بازماندگان سرطان دلگرم کننده است اما تنها يک مورد تولد زنده توسط فريز 

 بافت تخمدان و پيوند آن اخيراً انجام شده است.

اند. از ابجايي تخمدان يا محافظ تخمدان روش جراحي ديگر براي زناني است که پرتودرماني را در محدوده لگني دريافت کردهج

کنند. کارايي اين روش شناخته شده ها از قسمت پرتو خارج شده و در نتيجه پرتو مستقيم دريافت نميطريق جراحي تخمدان

 نيست. 

مراجعه  6شود )مقدمه بخش ائسگي موقت ميکنند و منجر به ياست که زنان دريافت ميدارويي  GnRHدرمان با آنالوگ 

هاي جوان که پيوند مغز استخوان شوند تا در خانمها مکرراً تجويز ميتوانند با شيمي درماني تجويز شوند. آنشود.( اين داروها مي

 اند يائسگي ايجاد شود. در نتيجه سرطان شده

شوند توانند ماهانه تجويز گردند. معتقديم اين داروها با ايجاد يائسگي باعث مياند و ميريقاتي با اثر طوالني مدتاين داروها، ، تز

هاي تواند، صدمه به تخمکهاي سرطان صدمه ببينند. اين يائسگي کوتاه مدت ميتر بوده و کمتر از درمانها آرامکه تخمدان

ناباروري را کاهش دهد. اين نوع درما آزمايشي است و مطالعات علمي بسياري، اثر اين  ها را کم کرده و خطرنارس در تخمدان

 دهد. داروها را روي ميزان باروري نشان نمي

 هاي دگيري براي پدر يا مادر شدن وجود دارد؟ . آيا گزينه84

رمان سرطان، قبل از اقدام به در مورد حاملگي طبيعي چطور؟ بهترين روش اين است که در مورد مدت صبر کردن بعد از د

آگهي هر زن متفاوت را مالحظه نماييد(. درمان، تشخيص و پيش 81حاملگي، با جراح و متخصص سرطان مشورت نماييد )سؤال 

 است. 

باشيد. يک متخصص غدد تناسلي ممکن است ماه بعد از تالش حامله نشديد، آن گاه داراي مشکل باروري مي 12اگر در طول 

ايش خون خاص انجام دهد تا تعيين کند که آيا شما قابليت باروري داريد يا نه؟ متخصص ممکن است چندين ارزيابي چند آزم

 برداري و يا اسکن از ناحيه لگن انجام دهد. هورموني، عکس

بل از سال ق 2کنند که حداقل در انجمن سرطان آمريکا، بسياري از جراحان و متخصص سرطان به بيماران خود توصيه مي

دهد تا صدمه اساسي که ممکن است در طول درمان ها زمان زيادي را ميتالش براي حامله شدن صبر کنند. دو سال به تخمک

 رخ داده باشد را بهبود بخشد. با پزشک خود در مورد وضعيت خاص خود مشورت کنيد. 

ن و يا کامل شدن حاملگي بعد از پايان درمان اي چطور؟ تعدادي از زنان ممکن است قادر به حامله شددر مورد رحم کرايه

هاي لگني، نباشند. بعضي زنان نيز ممکن است خودشان نخواهند که حامله شوند و رحم سرطان، به علت صدمه جدي به ارگان

 ي خود برگزينند. اي را به عنوان يک روش براي کامل کردن خانوادهکرايه

گيزنند. اگر اي را برمييا هيستر کتومي از ديگر داليلي است که زنان رحم کرايه هاي پزشکي، ترس از دريافت هورموننگراني

 اي داشته باشند. توانند فرزند بيولوژيکي با استفاده از رحم کرايهچه اين زنان ممکن است قادر به حاملگي طبيعي نباشند، اما مي



شامل استفاده از رحم و تخمک زني ديگر و يا فقط رحم او براي حمل جنين است. رحم کرايه، استفاده از رحم اي رحم کرايه

 آورد. زن سالمي است که بچه را حمل کرده و براي فرد ديگري به دنيا مي

اي در ايران حم کرايهگردد بارور شود. ربعنوان مثال، مادر جانشين ممکن است با اسپرم مردي که به صورت مصنوعي تلقيح مي

هاي آيد. در اين حالت نوزاد داراي ژندهد به عقد موقت صاحب اسپرم درميشود فط فردي که رحم خود را اجاره ميانجام مي

 مرد و مادر جانشين است. 

ر اين مثال شود. دهاي ديگر تخمک بازمانده سرطان و اسپرم همسرش لقاح يافته و تخم در رحم زن ديگر، کاشته ميدر حالت

اي با زن ميزبان ندارد. در آمبريوي توليد شده با استفاده از تخمک و اسپرم پدر و مادر بيولوژيکي، هيچ ارتباط ژنتيکي رابطه

 گردد. انتهاي حاملگي و زمان توليد بچه به پدر و مادر بيولوژيکي تحويل مي

متغير است. بنابراين مهم است که وکيلي داشته باشيد تا به اي اي روشي گران و پيچيده است. قوانين رحم کرايهرحم کرايه

 تان کمکتان کند. اجراي قرارداي قانوني و مناسب با جانشين

 هاي اهدايي چه هستند؟ آيا يک گزينه آزمايشي براي من است؟ تخم

است که به يک زوج کمک دارد که اهداي تخم روش جديد انجمن سرطان آمريکا در کتابچه باروري بيمار سرطاني، بيان مي

هاي ي ژنتيکي با فرزند نداشته باشند. تخمرا با هم تجربه کنند. حتي اگر هيچ کدام از پدر يا مادر رابطه کند تا حاملگي و تولدمي

هاي باشند و تخمهاي تکنولوژيکي توليد مثلي کمک گرفته و داراي فرزند مياهدايي معموالً از زوج ديگري است که از روش

 ها فريز شده است. ضافي آنا

ها را اهدا کرده و يا کنند، ممکن است آنهاي اضافي استفاده نميزماني که آن زوج قباًل حامله شده و يا به داليلي از ديگر تخم

 اجازه دهند به جاي اين که خراب گردند مورد استفاده قرار گيرند و يا براي تحقيقات سلولي بنيادي پزشکي به کار روند. 

تواند از درمان باروري با تخم اهدايي استفاده کند. بيشتر زناني کند، ميهر خانمي که رحم سالمي دارد و حاملگي را تحمل مي

کنند تا اليه داخلي رحم )آندومتر( را رشد داده و از هاي هورموني دريافت ميکنند، درمانکه روش تخم اهدايي را امتحان مي

 انتقال تخم مطمئن شوند. بهترين زمان 

سازي رحمش دارد. در اين باشد او نياز به دريافت استروژن و پروژسترون براي آمادهاگر تخمدان زن قادر به توليد تخممک، نمي

شوند. بعد از انتقال تخم، خانم تا زماني که آزمايش خونش نشان دهد ها آب شده و به زن براي حامله شدن منتقل ميروند، تخم

 کند. هفته هورمون دريافت مي 10تا  8کند، معموالً ه جفت به خوبي کار ميک

تحقيقات چاپ شده و معتبري که ميزان موفقيت تخم اهدايي را نشان دهد وجود نارد، پس مهم است که شما ميزان موفقيت 

(invitro fertilization)IVF جو کند. ميانگين تولد زنده در باروري آزمايشگاهي را در مراکز توليد مثلي محل خود، جست

 درصد است.  30درصد در حاليکه تولد زنده با تخم تازه  19انتقال تخم فريز شده تقريباً 

ها تنها راه داشتن آيا قبول فرزند خوانده جوابي است که براي کامل کردن روياي من تا خانواده داشته باشم؟ براي تعدادي از زوج

المللي( وجود دارند که به شما براي قبول يک فرزند کمک مؤسسات زيادي )محلي، ملي و بينخواندگي است. فرزند، فرزند

 کنند. مي

اي را که مناسب ها با توجه به نيازهايشان تخصص دارند. شما بايد موسسهبعضي از موسسات در انتخاب مناسب خانواده براي بچه

 بيابيد.  است و تجربه در کار کردن با بازماندگان سرطان دارد،

ي سني خاصي را براي ي پزشکي از دکتر شما دارند و بسياري نيز محدودهبسياري از موسسات فرزند خواندگي، نياز به نامه

آگهي خوب شما از سرطان مورد نياز است. تعدادي از گيرند. نامه از طرف متخصص سرطان جهت پيشوالدين در نظر مي

شان گذشته باشد که درخواست فرزند خوانده سال از بهبودي 5زماندگان سرطان حداقل موسسات نيز ممکن است بخواهند که با

 کنند. 

 کنيد متفاوت است. اي که شما انتخاب ميهاي فرزند خواندگي با توجه به فرزند خواندههزينه

است. بسياري از کشورها به کننده در طي روند فرزند خواندگي کارهاي اداري زيادي وجود دارد که بايد انجام شود، که خسته

دهند که از کشوري خارجي فرزند قبول کنند. قوانين فرزند خواندگي در کشورهاي مختلف، شهروندهاي آمريکايي اجازه مي

 کند. رساني تغيير ميمتفاوت است و اغلب بدون اطالع



يد. قواعد و قوانين کشوري را که از آن المللي متخصص است مشورت کندر اين مورد با وکيلي که در قبول فرزند در سطح بين

 کنيد بدانيد. فرزند قبول مي

هاي ها و برنامهکنيد، دقت کنيد، که بتواند به شما در اين روند کمک کند. در مورد سياستاي که انتخاب ميدر مورد موسسه

کنيد. بعضي از والدين شرکت در هايشان قبل از شروع درخواست و روند فرزند خواندگي اطالع کسب ها همانند هزينهآن

 دانند. هاي والدين و فرزند خواندگي را قبل از قبول فرزندشان کمک کننده ميکالس

کند تا روند فرزند خواندگي را درک کرده و با زوجين مشابه خود مشورت کنيد و روند قبول فرزند ها به شما کمک مياين کالس

گيرد. بيشتر روندهاي فرزند خواندگي يک يا دو سال کنيد. زماني متفاوتي ميخاب ميبسته به نوع فرزند خواندگي که شما انت

 باشد. دالر مي 40000دالر تا حداکثر  3000اند. تقريباً از هاي مالي نيز بسيار متفاوتکشند. هزينهطول مي
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ر مورد باروري داريد با پزشک و تيم درمانگر خود در مود آن صحبت کنيد. در اين جا تعدادي از سؤاالتي که براي اگر نگراني د

 شروع به شما کمک خواهند کرد آورده شده است. 

 هاي سرطاني به او منتقل خواهد شد؟ اگر من تصميم به داشتن فرزند داشته باشم آيا سلول        ·

 گذارد؟ ام بر باروري تأثير مين من بر تواناييچگونه درما        ·

 شود؟ آيا درمان سرطان نوعًا باعث ناباروري مي        ·

 چگونه متوجه شوم که بعد از درمان نابارور هستم يا نه؟         ·

 آيا روشهايي وجود دارد که به من کمک کند تا در آينده باروري خود را حفظ کنم؟         ·

 هترين روش براي حفظ باروري از نظر شما )پزشک( چيست؟ ب        ·

 ترين روش است. کدام روش براي من ايمن        ·

 توان درمان من را تغيير داد و يا به تأخير انداخت تا باروري من حفظ گردد؟ آيا مي        ·

 گذارد؟ هاي حفظ باروري بر بقاي من در کل تأثير ميآيا روش        ·

 چه مدت بعد از درمان سرطان بايد صبر کنم، قبل از اين که تالشي براي حامله شدن بکنم؟         ·

 هاي آن براي من ايمن است؟ آيا حاملگي بعد از سرطان و درمان        ·

 دهند بيابم؟ ام پيشنهاد ميهايي را که روشهايي براي حفظ باروريتوانم مؤسسهکجا مي        ·

 يگر در مورد باروري، که بعد از سرطان بايد به آن فکر کنم چيست؟ . مالحظات د86

هاي توليد مثلي مانند فريز کردن اسپرم يا تخمک، اسپرم يا تخمک اهدايي و يا رحم هاي قانوني: با توجه به تکنيکنگراني

ند در مورد مسائل حقوقي همانند تواناي بهتر است که با وکيل متخصص در مسائل توليد مثل مشورت کنيد. اين وکال ميکرايه

 حقوقي مالي و قانوني و بايدها و نبايدها به شما کمک کنند. 

چون شما با موارد پزشکي و پيچيده درگير هستيد، پس عاقالنه است با وکيلي مشورت کنيد که با قراردادهاي مرتبط با تکنولوژي 

ها کنند نيز هستند. آنهاي فرزند خواندگي کار ميد سرويستوليد مثل آشناست. همچنين وکالي متخصص که منحصراً در مور

 توانند حقوق قانوين والدين فرزند متولد شده را تکميل کرده و روند فرزند خواندگي را تسهيل کنند. مي

هاي درمان تحت هزينههاي مالي: اگر چه بسياري از آزمايشات تشخيص باروري تحت پوشش بيمه هستند. اما بسياري از نگراني

را تحت پوشش  IVFهاي مکان داراي قوانيني هستند که مقادير مختلف براي ناباروري و درمان 12باشند. فقط پوشش بيمه نمي

گيرد ها تعلق نميکنند که يا بيمه به آندارند. بسياري از بيماران تحت پوشش اين قوانين نيستند و ديگران در جايي زندگي مي

 گيرد. نه بسيار کمي تعلق ميو يا هزي

با توجه به انجمن سرطان آمريکا، اولين قدم اين است که تحقيق کنيد و تصميم بگيريد که کدام روش درمان براي شما مناسب 

هاي بهترين درمان چيست. بعضي از مؤسسات مشاوران مالي در ارتباط با توانيد آن را بدست آوريد و هزينهاست، از کجا مي

 هاي باروري دارند. کلينکي

هايي که نياز توانند شما را در مورد جزئيات هر نوع درمان، مخارج آن و حتي کدهاي بيمه خاص براي سرويساين افراد ماهر مي

 دارند راهنمايي کنند. 



کمک کارت هاي بازنشستگي، هر نوع گاهي اوقات عاقالنه است که نشسته و اموالتان را وارسي کنيد. پول در بانک و حساب

هاي خصوصي در طرح کمک مالي ها و عملاعتباري يا کمک مالي از طرف اعضاء خانواده را در نظر بگيريد. بعضي بيمارستان

 شود )به پيوست مراجعه کنيد(. کنند که باعث کاهش هزينه حفظ باروري براي بيماران مياميدواري باروري، شرکت مي

تان هاي ديگر مرتبط با سرطاناي باروري زماني که هنوز درگير پرداخت صورت حسابفکر هزينه کردن مقدار زيادي پول بر

هستيد، سخت است. مسئله مهم ديگر اين است که شما بايد بالفاصله براي حفظ باروري خود قبل از اين که درمان سرطان 

 شروع گردد اقدام کنيد. 

خواهد کرد تا احساس تنهايي کمتري کنيد آن چنان که براي  دريافت کمک مالي و مشاوره اولين قدم است که به شما کمک

 کنيد. ريزي ميآينده بدون سرطان برنامه

هاي سالمت روان چه؟ تفکر در مورد سرطان و يا باروري ممکن است باعث افسردگي و ناراحتي شما گردد. اين در مورد سرويس

شما کمک کند که با تشخيص سرطان و با احساساتتان در  تواند بهنوع احساسات طبيعي است. متخصص سالمت و روان مي

 مورد باروري کنار آييد.

کند. درمانگر شما بايد يک متخصص همچنين به شما براي کنار آمدن با احساس گناه، خشم از دست دادن و ناتواني کمک مي

 در شدن کمک کند. هاي پدر و مااثر سرطان بر باروري را درک کرده و به شما براي تفکر در مورد روش

 اند. و ديگر منابع مهم در پيوست ليست شده (fertile Help)سازمان کمک باروري 
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