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 گرامی، هخوانند

 ١٣٩٠باارای اولااين بااار در سااال   اساات!" سااالم زيسااتن آمااوختنی "کتاااب 

 باا  هنگارناد بارخال  انتااار   در اياران  از سوی انتشارات زانکو خورشيدی 

 چااپ رسايد.   هی با بندی بسيار مبتاد  هکيفيتی بسيار نازل و اشتباهات و صفح

 هبا  ،هاايی چناد   ين کمبودها، همچنين تغييرات و افازود  اکنون پس از رفع ا

  گيرد. مسائل پزشکی و اجتماعی قرار می هعالقمندان ب روز شد ، در اختيار

 

 هدکترکامران امين آو

 ٢٠١٦اکتبر  ،آلمان

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 قند يماريب
 ش, عوارض و درمان آنيدايعلل پ

 

 يعا يزان طبيا . مشود يمقند گفته  يماريگلوكز خون, ب يعيرطبيش غيبه افزا

تراست. قند يل يگرم در دس يليم 110تا 70ها درحالت ناشتا از قند خون صبح

زان يا مساعت بعاد از آن باه    2معموال  ،افتهيش يخون پس ازصر  غذا افزا

 د.گرد يبرمخود  يعيطب

 يعا يزان طبيمسئول حفظ م شود يمد ين كه در لوزالمعده توليهورمون انسول

ا يا  و يد انار  يا ها جهات تول  وده, اجازه حمل گلوكز را به سلولقند خون ب

 ،ش قناد خاون  يدهاد. بعاد از صار  صابحانه افازا      يها ما  ره شدن درآنيذخ

ش يش بيافزا از يرين و جلوگيولد و ترشح انسيك به توليلوزالمعده را تحر

 يكند. ازآنجاا كاه عتاالت بارا     يآن م يجياز حد قند خون و كاستن تدر

 يكا يزيف يها  فعاليتزان آن بعد ازيكنند، م ياستفاده م ازگلوكز يد انر يتول

 يجزئ ياز جمله سرماخوردگ ها و يماري، بيروح يابد. فشارهاي يكاهش م

مل و ماندگارشدن چند ساعته غذا در كارمعده كه با عدم هتم كا يو كند

 گردند. يش قند خون ميمعده همراه است موجب افزا
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 يابت قنديعلل و انواع د
ن نبوده, يد انسوليبه تول د كه لوزالمعده قادريآ يبوجود م يزمان يابت قنديد

ابات باه   ين, ديهما  از يدهناد. ناشا   ين جاواب نما  يبدن به انسول يها سلولا ي

 2ا ن وع  ي  ن يوابسته به انسول ريغ و 1 ا نوعين يته به انسولوابسب به ناو   يترت

 .شود يمم يتقس

احتمااال   يطا ين عوامال مح يابت وابسته به انسوليد دانشمندان معتقدند كه در

ب يا موجاب تخر  ينوجاوان  و يه دركودكيوعامل تغذ يروسيو يها عفونت

 داشتن الاشوند. احتم يم يمنيوب ايستم معين توسط سيمولد انسول يها سلول

ابت ين نو  دين روند است. ايرشد ا يط الزم برايازشرا يكينه مستعد  نتيزم

 .شود يممشاهده  يسالگ 30ن قبل ازيمعموال در سن

مقاومت  ين خوديبدن به انسول يها سلولن كه يروابسته به انسوليابت غيد در

ن يلش از انادازه انساو  يد با يا جبران آن به تول يدهند, لوزالمعده برا ينشان م

ابات  ي. دشود يم ن منجريانسول يين روند سرانجام  به نارسايآورد. ا يم يرو

 30قند است كه معموال بعاد از   يمارين نو  بيعترين شاير وابسته به انسوليغ

اسات. باه    ساك آن ير يازعوامال اصال   يكي ي. چاقشود يممشاهده  يسالگ

و  يباشاند. شا   يم ابت چاقين نو  ديدرصد افراد مبتال به ا 90تا  80 يا گفته

نژادها  از شتريبار ب 3تا  2ها  يها و پرتقال يياياه پوستان, اسپانين سيب ابت دريد

ون نفارمبتال باه   يا ليم 16كاا  ياالت متحاده آمر يا گراسات. در ا يد يها  و گرو

دهناد.   يل ما يساال تشاك   60 يدرصد آنان را افراد بااال  30ابت هستند كه يد

  و  آن در مرد و زن برابراست.يش
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 اشکال ديگر ديابت
 :شود يمدر اثر موارد زير ايجاد  ديابت نوع سوم

 بتا در لوزالمعد  يها سلول فونکسيون ينقص  نتيک 

 تاثير انسولين ينقص  نتيک 

 لوزالمعاد  مانند التهااب مازمن    ١لوزلمعد  يريزي  برون يها بيماري 

 (٢)پانکراتيت مزمن

 4(يآکرومگاال ) ياَنکيا پا ُدُرشت  :مانند ٣ريز غدد درون يها بيماري ،

 غد  تيروئيد ي، پرکاري٥يان نشانگان کوشينگسندرم 

 غد  تيروئيد،  يها ها، هورمون چون کورتيزون يداروهاي يتاثير سم

 تيازيد

 ٦از سيتومگالوويروس يناش يها ي ، و بيمارهمانند سرخچ ها عفونت 

 
د  دي ي.  اين حالت در دور  حاملگيباردارديابت  يا ديابت نوع چهارم

، حالت يابت بارداريد .شود يمتمام  يشد ، معموال با پايان دوران آبستن

 يبه حد يباال است، ولقند خون  حالتن يدر ا . عدم تحمل گلوکز است

از  قبلن حالت مرحله يابت در نار گرفت. به ايست که بتوان آن را ديباال ن

ليتر  يگرم در دس يميل ١٠٩تا  ٩٥فرد ناشتا بين  ي، قند خون وريدابت گفتهيد

                                                   
1
 Pancreas exocrine diseases 

2
 Chronic pancreatitis 

3
 Endocrinopathy 

4
 Acromegaly 

5
 Cushing's syndrome          شود. ترشح غد  فوق کليوی ايجاد می افزايش بيماری که در اثر

6
 Cytomegalovirus 
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تا  ١4٠گرم بين  ٧٥ساعت پس از خوردن  ٢و در آزمايش تحمل گلوکز 

 باشد. يمليتر  يگرم در دس يميل ١٩٩

عدم تشخيص  د.درصد احتمال بروز آن وجود دار ٥٠تا  يبعد يگدر حامل 

 باشد.  هداشت يمادر و جنين در پ يبرا يميتواند عواقب سخت يديابت حاملگ

 ست:ا ديابت باال يتمال بروز بيماردر افراد زير اح

 است. ٢٧بيش از  ٧يشاخص تود  بدن 

 د.نوالدين يا خواهر و برادر دچار بيماري ديابت شد  باش 

 باشد.  هداشت يقبل يدر حاملگديابت  هسابق 

 باشد. هگرم داشت 4٥٠٠تولد نوزادي با وزن باالي  هسابق 

 باشد هداشت سابقه تولد نوزاده مرده در گذشته. 

 باشد. هسقط مکرر داشت هقساب 

 باشد. هداشت يمادرزاد يتولد نوزاد با ناهنجار هسابق 

 

  قند يماريب يها نشانه
كاه   يزان قند خون اسات. هنگاام  يباال رفتن م از يابت ناشيه دياول يها نشانه

برساد گلاوكز وارد    تار يل يدس گرم در يليم 180تا  160ش ازيقند خون به ب

چاه   د هار يا هاا را مجباور باه تول    هيا ر گلاوکز كل شات يش بي. افزاشود يم ادرار

                                                   
7
 Body mass index (BMI) 

قدش به متر بدست  (x²)لوگرم بر توان دوميم وزن فرد به کيق تقسياز طر ی قد و وزن فرد بود ،  همحاسب 

وزن  شی افزاي نشانه ٢٥بود وزن و باالی کم هنشان ١٨،٥طبيعی بود ، زير  ٢٥تا  ١٨،٥از   . ب، ام ایديمی آ

 است. 
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 و  ٨يپ رادرار ماردچار يق كردن و دفع گلوكز كرده، بيشترادرارجهت رقيب

د. يآ يبوجود م ٩يپرنوشجه ي, درنتشود يمبدن  از يشتريدست دادن آب ب از

جبران  يابد, براي يبا ادراركاهش م يش ازحد كالريدفع ب اثر در ماريوزن ب

گرشاامل  يد ينشاانه هاا   كناد.  يرشد م ١٠يپرخورارحالت ميب ن حالت دريا

استقامت بادن درهنگاام    يروي، تهو  ،كاهش نيد، خواب آلودگيد يرگيت

نو  اول، به علت  يها يابتياست. قبل ازشرو  معالجه در د يبدن يها  فعاليت

ناو    يهاا  يابتيا در د يول شود يمده ين كاهش وزن ديد انسوليشد يينارسا

در  .شاااود يمااااهده نن حالااات مشااا يااادوم ا

هاا باه    نشاانه  نيا ن ايوابسته به انسول يها يابتيد

 هشارو  شاده, ممكان اسات با      يناگهاان  طور

نجامااد. يب ١١يابتيااد دوزيساارعت بااه كتواساا  

باه   ن قاادر يبدن به علت نبود انساول  يها سلول

 يجه براينت اد خون نبوده، دريقند ز استفاده از

ورنااد. آ يماا يرو يبااه چرباا  يد اناار يااتول

مااده   ١٢, كتاون يچرب يها سلولب يرتخردراث

 دوزيكتواس   ياص ل  يه ا  نش انه . شاود  يما د يا كننده خون تول يديواس يسم

  عبارتند از: يابتيد

                                                   
8

   Polyuria 
9
   Polydipsia 

10
  Polyphagia 

11
  Diabetic ketoacidosis (DKA) 

12
  Keton 
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 در ، كااهش وزن، تهاو ، اساتفراا، احسااس واع  و     ي، پارادرار يپرنوش

 استون يق بوده، بوين افراد تنفس عمي. درااست ازكودكان شكم درد يبعت

 يابتيا د دوزياوقاات كتواسا   يدهاد. گااه   يناخن( ما )ماده پاك كننده الك 

 ختم شود. ١٣تواند درعرض چند ساعت به اغما يم

ن يشارو  معالجاه باا انساول     پاس از  انو  اول حتا  يها يابتيد در دوزيكتواس

ازعفونات،   يناشا  يروحا  يا فشاارها يا ن يق انساول يدر تزر ريدرصورت تاخ

روابسته به يماران غيبد. دريآ يسخت بوجود م يها يمارير بيا سايتصاد  و 

ده نشود. يد يا هناچ نشين هيانسول يين ممكن است تا هنگام رشد نارسايانسول

ا يا ج پس از چند هفتاه  يبتدر ي  است وليل خفياوا در يو تشنگ يپرادرار

 دهيا د كمتار  2ناو    يهاا  يابتيا د در دوزي. كتواسا شاود  يما  تر ميچند ماه وخ

به علات   تريل يدس گرم در يليم 1000ش از يش قند خون )تا بي. افزاشود يم

، عفونت( موجب از دست رفتن آب بدن شده، يش ازحد روحيب يفشارها

 – هيپراسموالر ياغما و ١4، تشنجيخواب آلودگ يتواند به اختالالت ذهن يم

 نجامد.يب ١٥يركتونيغهيپرگليسيميک 

 

 قند يبيمار عوارض
اب و ، اعصااياد قنااد خااون بااه عااروق خااون ياازان زياابااا گذشاات زمااان، م 

 يرسااند. انباشاته شادن ماواد قناد      يب ما يبادن آسا   يداخل يرساختارهايسا

. شاود  يما هاا   م شادن و تارك برداشاتن آن   يدرعروق كوچك موجب واخ 

                                                   
13

 Coma 
14

 Seizures 
15

 Hyperosmolar hyperglycemic nonketotic coma (HHNC) 
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 يپا  به پوسات واعصااب را در   يژه كاهش خونرسانيم شدن عروق بويوخ

ع روند رشاد  يخون و تسر يش چربيدارد. عدم كنترل قند خون موجب افرا

 6تا  2ها  يابتيو  تصلب عروق)آتروسكلروز( در دي. ششود يمتصلب عروق 

عروق كوچك و بزرگ  گردش خون در ييگران است. نارسايد از شتريب بار

. شاود  يما   چشم، اعصاب و پوسات  ها، مغز، هيكلدن قلب،يب ديموجب آس

دن عروق يب دياثر آس در ي، كوريو قلب يها حمله مغز يابتيد جه، دريدرنت

هاا و   ( ودسات ي)منونوروپاات  ا پاا يك دست يها، وع   هيكل ييچشم، نارسا

پوست پا، رشاد   ژه دريجاد زخم بويا (، ترك برداشتن و ينوروپات يپاها )پل

 .شود يمها مشاهده  بد زخم ميعفونت، ترم

 

 قند يتشخيص بيمار
 يکلينيک يها هوجود نشان 

  گارم در   يميلا  ١٢٦در حالات ناشاتا بايش از     يگلوکز خون وري د

سااعت قباال از   ٨ يطا ت. در ايان حالاات بيماار  در   ليتار اسا   يدسا 

 بخورد. يچيزآزمايش خون نبايد 

  هل  يزهموگل وبين گليکو ميزان (HbA1c)اسات.  ٦,٥بايش از   ١٦ ٪

 .اسات  يطبيع٪ ٦تا  HbA1cميزان  يروش آزمايشگاه هب هوابست

)در هنگاام   سار   يهاا  هشادن طاول عمار گويچا     هدر هنگام کوتاا 

افزايش کااذب   کليه ينارسايو در   HbA1هموليز(کاهش کاذب 

                                                   
16

 Glycated hemoglobin  
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 ١٧نگار دياباات بريتانيااا   طبااق مطالعاات آينااد . شاود  يماا هآن مشااهد 

 ماول در ليتار(   يميل ٥٣) ههموگلوبين گليکوزيل يدرصد ٧افزايش 

 ٨درصاد و در صاورت افازايش     4٠را تاا   يقلب هريسک بروز سکت

 ١بارد. کااهش    يدرصد باال م ٨٠مول در ليتر( تا  يميل ٦4) يدرصد

 .شود يم٪ ٢٠ب کاهش بروز عوارض ديابت تا ن موجدرصد آ

  روز بادون در ناار    يدر طا  هدلخ وا  يه ا  گلوکز خون در زم ان

   ليتر است. يگرم در دس يميل ٢٠٠غذا بيش از  يها گرفتن وعد 

  سااعت بعاد از    ٢ميازان گلاوکز خاون     ١٨يش تحمل گلوکزآزمادر

 در گاارم يميلاا ٢٠٠ش از گاارم کربوهياادرات بااي يميلاا ٧٥خااوردن 

مول در ليتر( است. در اين حالت بيمار  يميل ١١,١يش از ليتر )ب يدس

گارم کربوهيادرات    يميلا  ١٥٠ باياد  هوزانا روز قبل از آزمايش ر ٣

بخاورد. در   يچياز نباياد   قبل از آزماايش ساعت  ١4تا  ١٢بخورد. 

 هنگام يا قبل از انجام اين آزمايش اجاز  سيگار کشيدن نادارد. در 

ماناد. بعاد از    ا خوابياد  ماي  يا  هحالت نشسات  بيمار در ،آزمايش يط

ليتر  يميل ٣٠٠تا  ٢٥٠گرم گلوکز را با  ٧٥آزمايش خون اول، بيمار 

و  هدقيق ١٢٠. آزمايش دوم خون خواهد خورد هدقيق ٥ يآب در ط

  دقيقه پس از خوردن گلوکز خواهد بود. ٦٠ هدر زنان حامل

 
 

                                                   
17

 United Kingdom Prospective Diabetes Study 
18

 Glucose tolerance test 
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 سنجش گلوکز خون يارزياب

 يارزياب يافت پارامتر
گارم در   يميلا  ٩٥کمتر از  قند خون در حالت ناشتا

 ليتر يدس
قناد    يبيماار  همبتال با 

 نيست.

گاارم در  يميلاا ١٠٩تااا  ٩٥

 ليتر يدس

اسات و   يگلوکز غيرطبيع

آزمااايش تحماال   بايساات

 گلوکز انجام بگيرد.

گاارم  يميلاا ١١٠باايش از 

 است
قنااد  يبيمااار همباتال باا 

 است.
 يه ا  قند خون در زم ان 

 هدلخوا
گرم در  يميل ١4٠از  کمتر

 ليتر است يدس

 قند نيست. يبيمار همبتال ب

گارم در   يميلا  ١٩٩تا  ١4٠

 ليتر   يدس

اخااتالل تحماال گلااوکز    

وجاااود دارد. الزم اسااات 

آزمااايش تحماال گلااوکز  

 انجام بگيرد.

گارم در   يميل ٢٠٠بيش از 

 ليتر است يدس

 قند است. يبيمار همبتال ب

 

قن  د خ  ون در آزم  ايش  
 تحمل گلوکز

گاارم  يميلاا ١4٠کمتاار از  

 ليتر است يدر دس

قنااد  يبيمااار همباتال باا 

 نيست.

گارم در   يميلا  ١٩٩تا  ١4٠

 ليتر است يدس

 اخااتالل تحماال گلااوکز   

 وجود دارد.
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گارم در   يميل ٢٠٠بيش از 

 ليتر است. يدس
قنااد  يبيمااار همباتال باا 

 است.

 
 درمان
 يير دارويدرمان غ

مااران  يب يدرحفاظ ساالمت   يمهما  اريتواناد نقاش بسا    يم يوه زندگير شييتغ

ماران يوعوارض آن داشته باشد. به ب يمارين بيرشد ا از يريو جلوگ يابتيد

 يرقص زندگ ت كنند تا فعاالنه درير را رعايموارد ز شود يمشنهاد يپ يابتيد

 شركت داشته باشند:

 جاتيوه و سبزيسالم ،  م يخوردن غذاها 

 ورزش منام روزانه 

 دن به وزن مناسبيرس 

 زان گلوكز خون در خانهينترل مك 

 ژه بهداشت پايبو يت بهداشت فرديرعا 

   ييم غذايرژ

اخاتالل   هدرمان بيمار در مرحلالزم است  ياز عوارض عروق يپيشگير يبرا

 يار مهمنقش بسيبيمار در اين راستا کاهش وزن شود. تحمل گلوکز شرو  

کااهش وزن  است.  ٢٥کمتر از  هب يبدن هشاخص تودهد  رساندن  ،هداشت

 يبيمار يها هتاخير انداختن زمان بروز نشان هو يا ب يدر جلوگير ينقش اساس

( بدين شکل Kcal)يبر حسب کيلوکالر يانر  هبدن ب ه.  نياز روزانداردقند 

 است:
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 ٣٢بدن وربدر  يوزن طبيع :سبک يبا داشتن کار بدن

 4٠بدن وربدر  يوزن طبيع :متعادل يبا داشتن کار بدن

 4٨بدن وربدر  يوزن طبيع :سنگين يکار بدنبا داشتن 

  

 :در کيلوگرم 19"بروکا" هبدن  طبق محاسب يوزن طبيع

 (١٠ يها منها )در خانم ١٠٠ يمتر منها يقد در سانت٪ 

  :هتوج

 کيلو ول است. 4,٢معادل  يکيلو کالر ١

  ول است.کيلو  ١٧,٢يا  يکيلوکالر 4,١معادل  گرم کربوهيدرات ١

  ول است.کيلو  ١٧,٢يا  يکيلوکالر 4,١دل گرم پروتئين معا ١

 کيلو  ول است.  ٣٨,٩ يا يکيلوکالر ٩,٣معادل  يگرم چرب ١

 کيلو  ول است. ٢٩،٣ يا يکيلوکالر  ٧،١گرم الکل معادل  ١

 يريشگياست كه در پ يار مهميازموارد بس يكي ييداشتن برنامه درست غذا

 يبايست ،يغذا هر برنامد دارد.  يوعوارض آن نقش جد يمارين بيرشد ا از

 ي(، چربي، پروتئين گياهي، ماهيدرصد ) گوشت کم چرب٢٠تا  ١٠پروتئين 

درصاد از کال    ٦٠تاا   4٥و کربوهيادرات   (درصد ٣٠ ها درصد)در چاق ٣٥

 ي)بيماار  يديابت ينفروپات دچار هک يافراددر  را تشکيل دهد. هانزرو يکالر

تئين در ادرار هسااتند و وجااود پاارو  ٢٠دياباات( يبيمااار هباا هثانوياا يکليااو

هار   يگرم پروتئين برا ٠,٨وجود دارد) يدر خوردن مواد پروتئينمحدوديت 

                                                   
19

 Broca 
20

 Diabetic nephropathy 
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آن را  ينوشند بايست يم يمشروبات الک هک يافراد .(بيمار در روزکيلو وزن 

را در کبد مهاار   ٢١يگلوکونئوژنز با کربوهيدرات مصر  کنند. الکل روند

 . دشو يمقند خون  ي، موجب کاهش غيرطبيعهکرد

 

 گنجانده شوند: ييدر برنامه غذا ريموارد ز شود يمشنهاد يپ

 ي)شاهيچون كاهو، اسفناج، بوالا اوت يجاتيوه ها و سبزيخوردن م 

 ،( هرروزيآب

   نه ماارا و بوقلمااون ازجملااه   يگوشاات ساا ) يگوشاات كاام چرباا

 ،باشند( يم يكم چرب يها گوشت

 ا ي اراست با بخ دارد، بهتر يكم يوكالر يچرب ي)گوشت ماه يماه

  ،ا كباب شده مصر  شود(ي به شكل آب پز

 دانه غالت، 

 است( يار كامليبس يتخم مرا )غذا، 

 مغزدار) مانند :گردو،پسته و ...( يها وهيم، 

 درمقداركم  يپختن غذا )خوردن چرب يتون براياستفاده ازروغن ز

روغان   تاون و يروغان ز  در ين ناو  چربا  ي. ساالم تار  (نادارد  ورر

. روغان ذرت در درجاه دوم قارار    شاود  يما  تافي مغزدار يها وهيم

مغزدار، دانه سالم غالت و آوكادو  يها وهيم موجود در يدارد. چرب

 ،كند( يشخص را حفظ م يقلب کمک كرده، سالمت يعيبه کار طب

                                                   
21

 Gluconeogenesis 
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 و يرفتن قند خون با پرادرار)باال روز وان آب دريل 8تا  6دن ينوش 

 ياد بارا يا دن آب زيش ازحاد آب بادن هماراه اسات. نوشا     يدفع با 

 دار نيكااوف يآب از دساات رفتااه اساات. قهااوه و چااا   ينيگزيجااا

 ،ده شود(ينوش رگازداريغ ياست آب معمول بوده, بهتر ادرارآور

 ت، يازچاه، مارزه، شاو   ي, پيشن، جعفريچون: آوها ) يمصر  رستن

 ،ينمك و چرب يغذا به جا در ها هيادوو … ( نعنا   و

 ييايو بو ييابهتر نمودن حس چش يژه برايگار، بويترك س، 

 سلولزدار" )خوردن دانه سالم غالت،  ،يفياهان ليگ " ٢٢بريخوردن ف

، جاو دو سار و جاو, كاار     ي، نخود فرنگيوه  و سبزيسبز، م ي ايلوب

 ،كنند( يم يريبوست جلوگيعمل هتم را بهترنموده، از بدن و

 ٢٣،عمل آورده شده ياجتناب از خوردن غذاها 

 بار در روز 5 -6كوچك،  يخوردن غذا در وعده ها، 

 ٢4.خوردن بلغورجو دوسر  

 

 يكيزيف يها  فعاليتر يورزش و سا

ژه ورزش مانام موجاب مصار  گلاوكز     يو باو  يداشتن شكل فعال زندگ 

د ي. ورزش منام باشود يموكاهش قند خون  يد انر يها جهت تول چهيدرماه

ن ناو   يبهتار  ٢٥ايروبياک  يها رد. ورزشيهفته انجام بگ در بار 4تا  3حداقل 

                                                   
22

  Fiber 
23

  Processed Food   
24

  Oatmeal 
25

 Aerobic 
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ان يشدن جرشدن موجب بهتر ايروبيک  يها نيباشند. تمر يم ينات بدنيتمر

ش اساتقامت  ين آوردن كلساترول خاون، افازا   ييخون، كاهش فشارخون، پا

 ي، خواب بهتر و بهترنمودن عمل دستگاه تنفسيروح يبدن، كاهش فشارها

قه باشاد. باه   يدق 60تا  20تواند از  يشوند. جلسات آن م يم يعروق – يو قلب

قه شارو   يدق 5 از شود يمه ياند توص چوقت ورزش نكردهيكه قبال ه يافراد

 كنند.

 ايروبيک  يها نياز تمر ييها نمونه

  ها. وكاستيديا استفاده از وي ايروبيک يشركت در كالس ها 

 كاردن، پاارو   يدن، طناب بااز ي، رقص، آهسته دويدوچرخه سوار 

 ، قدم زدن.، شنايت بازي، اسكياسك ،يقرانيهنگام قا زدن در

، قادرت اساتقامت، مشااركت    يريدرهفتاه انعطاا  پاذ    بار 2زيوگا نيانجام 

كاهد و موجب كاهش قند  يم يروح فشار ش داده، ازيرا افزا انسانوتعادل 

 يهاا باه جاا    ، استفاده ازپلاه يچون، باغبان يگريد يها  فعاليت. شود يمخون 

 دركاهش قند خون دارند.  ينقش مهم زين آسانسور

دن يكه با پر ييها نيتمر از شود يمه يدارند توص يينايكه اختالل ب يرادبه اف

ن يسنگ يل و بارهاين حمل و بلند كردن وسايو سر و صدا همراهند و همچن

د مراقب ياشكال شده با آنان دچار يكه حس المسه پاها يزكنند. افراديپره

دن يا هساته دو كاردن بهتار ازآ   شنا ها آن يب نرسد. برايشان آسيباشند به پاها

 است. 

قبال   شاود  يمشنهاد يباشند پ يل مياز موارد ذ يكي يكه دارا يابتيبه افراد د

 با پزشك خود مشورت كنند : ياز شرو  هرگونه ورزش
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 سال 35 يافراد باال، 

 15 ش ازيا بيدوم و  ابت نو  يسال مبتال به د 10ش ازيكه ب ييها آن 

 ،ابت نو  اول هستنديسال به د

 اند شده يويو كل ييناياختالالت ب ابت دچاريه علت دكه ب ييها آن، 

 خون باال دارند كه فشار ييها آن،  

 ها. يگاريس 

 
 درمان دارويي

طبيعاي نگاه داشاتن    ، ياز کاهش کيفيت زندگ يجلوگيردرمان,  هد  از 

درصاد و   ٧،٥زيار   هب HbA1c] در ديابت نو  اول کاهش  ميزان قند خون

 هاا،  هنشاان از باين باردن    ، درصاد اسات    ٧،٥ تاا  ٦،٥ هدر ديابت ناو  دوم با  

در ديابات   ديابات اسات.   ياز عوارض بيمار يپيشگير کندکردن پيشرفت و

ن( ديابت نو  دوم )غيروابسته به انساولي  . درشود يم انسولين تجويز اول  نو

 كه :   شود يمهاي ود ديابت خوراكي تجويز  قرص

 ستند:تحريك كننده لوزالمعده براي توليد انسولين ه 

 ٢٩سيتاگليپتين ٢٨گليبوريد، ٢٧گلپيزيد، ٢٦پرادين،

 كنند: به جذب گلوكز و مصرف آن در سلول كمك مي 

 ٣٢روزيگليتازون ٣١پيوگليتازون، ٣٠ميتفورمين،
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 Pradin 
27

 Glipizide 
28

 Glyburide 
29

 Sitagliptin  
30

 Metformin 
31

 Pioglitazone 
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  كنن د  يا قرص هايي كه جذب كربوهيدرات ها را در روده سد م ي: 

 ٣4ميگليت ٣٣آکاربوز،

لي داروهااي  شوند و داروهاي دو گروه اول موجب كاهش گلوكز خون مي

باشند. درآن دسته ازبيماران غير  به چنين كاري نمي گروه سوم به تنهايي قادر

    كماك نماي كناد    ها به آن وابسته به انسولين كه قرص ود ديابت خوراكي

 .شود يمدرصد آنان( انسولين تجويز 40) 

 
 كنترل گلوكز خون

 ير حفظ سالمتتواند د ياز روز م ينيمع يها زان قند خون در وقتيكنترل م

ساعت بعاد از صار     2ا ي 1نمونه كنترل قند خون  يسودمند واقع شود. برا

بعد ازخوردن  ش قند خون يافزا دهد تا به مقدار يممار ين امكان را به بيغذا ا

ماه  يبعاد ازن  3ا يا  2ببرد. كنترل قند خون درسااعت   يازغذا پ ينو  مشخص

گلاوكز خاون درشاب باشاد.      ن باودن ييا پاا يا تواند نشان دهنده باال  يشب م

 زان قناد خاون و  يا م از شاتر يهرچاه ب  يكنترل قند خون درمنزل امكان آگااه 

 دهد. يآن م يعيحفظ سطح طب يالزم برا يها در انجام عكس العمل يآمادگ

 : شود يمشنهاد يپ

                                                                                                            
32

 Rosiglitazone  
33

 Acarbose 
34

 Miglit  
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 باار   ١٠تقريبا ، شوند  يدرمان م ٣٥يبا انسولين معمول هک يمارانيدر ب

قناد   هپاايش روزانا   هبار در هفت ٣تل  يا مخ يها  در زمانو  هدر هفت

 :باشد يخون انجام شود. معموال اين پايش بدين شکل م

 هناشتا قبل از صر  صبحان 

 غذا ياصل هقبل از صر  يک وعد 

 غذا ياصل هساعت پس از صر  يک وعد ٢ 

 قبل از خواب 

 ٣هستند، قناد خاون    ٣٦شديد يتحت انسولين درمان هک يدر بيماران 

 از غذا و قبل از خواب کنترل شود. بار در روز، قبل

 درماان   يريز هبا قابليت برنام ٣٧از طريق پمپ انسولين هک يدر آنهاي

 هاواافه کاردن ياک مقادار انساولين کا        شوند قند خون قبل از يم

و قبال از خاواب    شاود  يما  هتحت عنوان تصحيح انساولين محاساب  

 کنترل شود.

 قند خون شوند  يم درمان يفقط از طريق ر يم غذاي هک يدر بيماران

 روز کنترل شود. يدر ط ،هبار در ما ٢

 اباات يوااد د يهااا ن كااه قاارصيروابسااته بااه انسااوليغ يمااارانيدر ب

، ناشاتا و  هدر هفتا باار   ٣ تا ٢خون  قند كنند،  يمصر  م يخوراك

 پس از صر  غذا کنترل شود.

                                                   
35

 Conventional insulinotherapy 
36

 Intensive insulin therapy 
37

 Insulin pumps  
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 يهاا  قارص  ياز طريق ترکيب درماان   هک ٢نو   يديابت يدر بيماران 

باار در   ١٠شاوند، تقريباا    يو انسولين درمان م يوراکود ديابت خ

قناد خاون    هپايش روزان هبار در هفت ٣مختل  يا  ياه  در زمان ههفت

 انجام شود. 

 در منزل يابتيماران ديب يجدول دامنه قند خون برا

 تر(يل يگرم در دس يليزمان گلوكز)م

 

 120تا  80 نهقبل از صر  صبحا صبح،

 120تا  80 قبل ازغذا

 180 ساعت بعد از غذا كمتر از 2تا  1

 140تا  100 موقع خواب

80باالي بعد از نيمه شب 3در ساعت   

 
 يادآوري  

برنامه غاذايي و ورزشاي، مصار  داروي     در صورت تغيير شود يمپيشنهاد 

رانندگي،  جديد براي كنترل قند خون، درصورت بيماري، حاملگي، قبل از

ركز حاواس زياادي هماراه هساتند، قبال و بعاد       هايي كه با تم تفعالي قبل از

اين تمرينات درحدود يك سااعت و   اگر ;حين تمرين ازتمرينات بدني )در

باال يا پايين بودن قند  طول بكشد( و درصورت شك كردن به يا بيش از آن

 خون، ميزان گلوكز خون به طور فوق العاده كنترل شود .
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 بهداشت پا
( در  يطيمح ينوروپات) يطيدن اعصاب محيب ديتواند موجب آس يابت ميد

وعفونات شاود.    يو مفاصال، كااهش خونرساان    هاا  نار شكل اساتخو ييپا، تغ

 :شود يمپيشنهاد 

 شود. يدر منزل خوددار ابرهنه حت ياز راه رفتن با پا 

 ده شود.يو راحت پوش يپاشنه كوتاه چرم يها كفش 

 و  ته، پاهاشده با صابون شس يد پاها را با آب ولرم كفيهر روزبا

دن محكم يخشك نمود. ازسائ يرا بخوب انگشتانن ايبخصوص م

پوست و رشد زخم  به ترك برداشتن د تا منجرشو يآنان خوددار

      عفونت نشود.

 ا شستشو و خشك كردن پاها، پوست يعد از دوش و حمام گرفتن, ب

 .روغن بادام ( چرب شود  ،توني)چون روغن ز ياهيپاها با روغن گ

 در ك باريش ازحد پوست پاها، يت نرم وحساس شدن بر صورد 

 ده شود.يمال ها آنهفته الكل به 

 درمنزل چون كندن پوست  يابتكار يانجام هرگونه عمل جراح از

جاد زخم و رشد يتواند به ا يعمل م نيشود چون ا يپا خودار

 نجامد.يعفونت ب

 

  38كاهش قند خون

                                                   
38

  Hypoglycemia 
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ود  ييداروها يباال مصر  دوزاد، ين زيق انسوليوقت ها در اثر تزر يبعت

 ي، نخوردن مواد حاويخور ، كمييك وعده غذاي، حذ  يابت خوراكيد

 و يماااريحااد، ب ش ازي، ورزش ساخت و باا يدرات بااه اناادازه كااافيا كربوه

ن آماده  ييزان گلاوكز خاون پاا   يا ، ميبا معاده خاال   يدن مشروبات الكلينوش

نجاماد.  يمرگ ب اتواند به تشنج، اغما وحت  يودرصورت برطر  نكردن آن م

برسد  تريل يدس گرم در يليم 60-70زان قند خون به كمترازيكه م يدر صورت

 : شود يمر مشاهده يز يمعموال نشانه ها

 اوطراب 

 قيتعر 

 سر درد 

 ياحساس گرسنگ 

 ش طپش قلبيافزا 

  وع 

 لرز 

خاورده شاود.    يد بالفاصله مواد قندين عالئم بايدر صورت مشاهده شدن ا

گارم   15 يكه حاو يدنيع نوشيا مايد غذا ين حالت بايا خارج شدن از يبرا

 ن موارد انتخاب شود :يا از يكينمونه  يل شود. برايباشد م يماده قند

 4 شکر( ي) حاوير الكليغ يا نوشابه معموليوه يعصاره م ٣٩اونس 

 4 شكر يخور يقاشق چا 

 ا شربتيعسل  يك قاشق غذاخوري 

                                                   
39
 شود می گرم 28٫349523125برابر با   (Ounce يك اونس) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85_(%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85_(%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
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 8 ير بدون چربياونس ش 

 شمشك يقاشق غذاخور ٢ 

ن باودن قناد   ييقه مقدارگلوكزخون كنترل شود, در صورت پاا يدق 15بعد از

قاه قناد   يدق 15-20ل شود، مجددا بعد از يم يگرم ماده قند 15خون مجددا 

گرم  يليم 70زان قند خون به يكه م يد تا زمانين عمل بايا خون كنترل شود.

ت به وعده ساع  كي ش ازيكه ب يصورت شود. در رسد تكرار يترميل يدس در

 ريخون با خوردن پن بهتراست سطح مطلوب گلوكز ،مانده باشد يبعد يغذا

اسات,   ين و مواد قناد يپروتئ يكه حاو يج كوچكيا ساندوي ت ويسكويبا ب

 حفظ شود. 

 

 يعمل جنس قند و يماريب
ب يابت آسا يافراد مبتال به د يجنس يتوانند به زندگ يابت و عوارض آن ميد

داشته باشد.  يا روحي يتواند علل جسمان يم يمل جنسبرساند. اختالل در ع

 يدرعمال جنسا   ياد و نااتوان يز يباال بودن قند خون موجب احساس خستگ

كاه قناد    يكناد. افاراد   يزان قند خون به رفع آن كمك مي. كنترل مشود يم

 يدساتگاه ادرار  يعفاون  يهاا  يماار يشتر مستعد به بيخون آن ها باال است ب

تواند توام با درد و آزاردهنده باشاد.  ين افراد ميا يبرا يباشند. عمل جنس يم

و  ياحساس يتواند منجر به بيم ياعتاء تناسل  ب اعصابيآس يابتيزنان د در

ك يا ت در هنگاام معاشاقه و تحر  يوواع  رييا دن به ارگازم شاود. تغ يعدم رس

ن حالات داشاته   يا رفع ا يبرا يتواند نقش كمك يزن م يم اعتا تناسليمستق

 باشد.
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 يهاا  مستعد باه رشاد عفونات    شتريزنان ب ريبه نسبت سا يابتيمن زنان ددرو

كناد.   يهاا كماك ما    خون به رشاد قاار    ياشند. قند باالب  يم يمهبل يقارچ

د رنگ، خارش مهبل، سوزش، يظ سفيآن عبارتند از: ترشحات غل يها نشانه

هنگام عمال   و درد در ي، ناراحتين حالت موجب آزردگيو تورم. ا يقرمز

تواند باه   يود قار  م يها استفاده از كرم . كنترل قند خون وشود يم يجنس

 زيا مهبال ن  يها سلول يرسان دن عصبيب ديرساند. آس يارين حالت يرفع ا

ا بعاد ازآن  يا و  يهنگام عمال جنسا   مهبل, احساس درد در يبه خشك منجر

 يبارا  يتواند نقش كمك كننده ايم 4٠. استفاده از مواد چرب كنندهشود يم

دن اعصااب را  يب ديتواند روند آس يع آن داشته باشد. كنترل قند خون مرف

 د.يا كند نماي ر انداخته ويبه تاخ

 يك به نصا  آناان ازنااتوان   يتوان گفت كه نزديم يابتيدر رابطه با مردان د

 ع آن عبارتند از: يبرند که علل شا يرنج م يجنس

 يدن اعصاب آلت جنسيب ديآس 

 يت جنسآل يدن عروق خونيب ديآس 

 عدم كنترل گلوكز خون 

فاراد   . اشود يم بدتر ج شرو  شده, به مرورين افراد بتدريدر ا يجنس يناتوان

باا پزشاك معالجشاان     كنتارل كارده و   يد گلوكز خون را به خاوب يبا يابتيد

 مشورت كنند.

 يجنسا  ينااتوان  يا روانيك يكولو يعوامل پس از رياز موارد ز يكيمعموال 

 :است يابتير ديغ و يابتيدر افراد د

                                                   
40

 Lubricants 
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 يزش جنسيرابطه با آم در در گفتگو با همسر يناتوان 

 چاون پاول، كاار و     يرابطه با مساائل  ن دو جنس دريب بحث در و جر

  كودكان

 ش بودني، اوطراب و تشوي، نگرانيروح يتحت فشارها 

 يجنس يترس ازناتوان 

 يترس ازحاملگ 

 بودن يافسرده، ناراحت و عصبان 

 رمورد سكسد ينداستن آموزش كاف 

 ريگت محدود و دست و پايترب 

 قرار گرفتن يجنس يها تحت سوء استفاده هسابق! 
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 !ياختالل تبادل چرب
 كلسترول خون را كنترل كنيم؟ ه و ورزشيبا تغذ هچگون

 

 سالم زيستن آموختنی است!
 

 
بادن و   يچربا باال اختالل تبادل در سنين  هبويژ ،از معتالت شايع ييک

 يصانعت  يريد خاون اسات. در کشاورها   يسيگل يافزايش کلسترول و تر

 ٢٠٠ يکلسترول خون بااال  يسالگ 4٠درصد مردم پس از  ٥٠در  يغرب

 يمول در ليتر( است. اختالل تبادل چرب يميل ٥،٢ليتر ) يگرم در دس يميل

 عوامل زير باشد: هتواند نتيج يم

  بعتاي   باشاد.  يم يعلت اصل يفاکتور  نتيکدرصد مردم  ٣در

از خاون   ال دي ال دفاع   هاي سلولي براي رندهازمردم فاقد گي
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هساتند. باه چناين حااالتي افازايش ماادرزادي کلساترول خااون       

گويند. در افرادي که اين حالات نتيجاه انتقاال دو  ن باوده      مي

اوان نوجواني و جواني سکته قلباي و مارگ مشااهده     باشد در

 .شود يم

  ييک سر هميتواند نتيج يمردم اختالل تبادل چرب ٢٠تقريبا در 

کوشينک، سندرم  يقند، بيمار ي، بيماريمانند: چاقها ) بيماري

متابوليااک( ياااا تااااثير داروهاااا )مانناااد: تيازياااد، اساااترو ن و   

 .کورتيکوئيدها( باشد

 يااک نااو  واکاانش    يافااراد اخااتالل تبااادل چرباا   يدر برخاا

همچنين  ،يو پرچرب يواد پرکالرمصر  م ير پفيزيولو يک د

کلساترول موجاود درغاذاهاي حياواني      باشد. يمصر  الکل م

ماننااد گوشاات قرمااز، تخاام ماارا، گوشاات ماارا و خااروس،   

هااي اشابا  شاده موجاب      فرآوردهاي شيري )لبنيات( و چربي

 ورزش نکااردن و  شاوند.  افازايش ساطح کلسااترول خاون مااي   

کلساترول  هااي مناساب بادني موجاب کااهش       تنداشتن فعالي

  .شود يمخوب 

  موجب آسيب ديدن ديواره عاروق و ايجااد   کشيدن هم سيگار

 هااا درآن زمينااه مناسااب بااراي رسااوب و انباشااته شاادن چربااي

درصاد   15. سيگار كشيدن سطح کلسترول خوب را تا شود يم

 آورد. پايين مي
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 هاي افزايش کلسترول خون  نشانه
زمااني کاه تصالب شارائين     افرادي که کلسترول بااال دارناد تاا     در اکثر

موجب تنگي عروق و نارسايي خاون رسااني نشاود, نشاانه اي مشااهده      

ميلياون آمريکاايي    1. بنابرگزارش انجمن قلب آمريکا هر سال شود يمن

دهند. اين ميزان بيشاتر   دست مي بيماري هاي قلبي جان خود را از دراثر

هاا نتيجاه    ن مارگ ايا  اسات. بيشاتر   ها انازتمام سرط از مرگ هاي ناشي

هااي کروناري قلاب و     واره سارخرگ انباشته شدن چربي )پالک( دردي

اين  مسدود شدن جريان خون به قلب است. کلسترول نقش اصلي را در

ميلياون   65کند. دراياالت متحده سطح کلسترول بيش از  روند بازي مي

  5 هار  ميلياون يعناي از   37ازحالات طبيعاي باوده, نزدياک باه       نفرباالتر

 رجهت کاهش کلسترول خون تحت معالجه است.نفريک نف

چاون   چنانکه قبال نيز گفته شد افازايش کلساترول خاون باه اختالالتاي     

ها که موجاب کااهش جرياان خاون باه       سرخرگ تنگين )شرائي تصلب

ي اصلي چاون قلاب و مغاز ماي شاود(، ساکته قلباي و مغازي         ها ارگان

حماالت گاذراي   انجامد. در اين افراد معموال درد در قفساه ساينه و    مي

خاون   يافزايش چربا  .شود يمرساني مشاهده به علت کاهش خون مغزي

کبد)کباد چارب،    يهاا   يبيماار  ياز عوامل ريساک بارا   يهمچنين يک

 هشاود. در التهااب حااد لوزالمعاد     يهيپاتيت کبد چرب( و از اين قبيل م

 . ليتر ميرسد يگرم در دس يميل ٥٠٠ يباال هگليسيريد خون ب يتر

چاون پوسات، چشام،     يها ارگانبا رسوب آن در خون  يافزايش چرب

پلااک  يچربااموجااب بااروز ، هبااود ههماارا هعااروق  و تاناادون  و غياار 
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آشايل پاا    هباويژ  44و گزانتاوم 4٣، آتروما 4٢يا قوس قرنيه، 4١(گزانتالسما)

 .                                                  شود يم

 
 يا قوس قرنيه                     پلک يچرب                 
 

 شود: يزير تقسيم م يها هگون هخون ب ييا افزايش چرب يهيپرليپيديم

 افزايش کلسترول خون(يمولکلسترهيپر( 

 گليسيريد خون( ي)افزايش تر يگلسيريديم يهيپرتر 

 گليساريد   ي)افزايش همزمان کلسترول تريترکيب يهيپرليپيديم

 خون(

مشخصاات   هبا  ينگااه  ييافتن بيشتر از اختالل تبادل چربا  يآگاه يابر

کلسترول، سااختمان و نقاش فيزيولو ياک و پاتولو ياک آن خاواهيم      

 داشت.

*** 

 انساان در بادن   يعيطور طبدار, که ب ياست نرم و چرب يا ماده کلسترول

ات يا ح يار مهام بارا  يازماواد بسا   يکيد شده, يدرصد در کبد( تول 80)

                                                   
41

 Xanthelasma 
42

 Arcus senilis 
43

 Atheroma     تجمع مواد رسوبی در اليه داخلی سرخگ 
44

 Xantoma  تومور خوش خيم بافت نرم     
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د يااوتول يساالول يم غشاااهايکلسااترول در ساااخت و تاارم اساات. انسااان

اسااترو ن و  يجنساا يهااا )ماننااد هورمااون يدياسااتروئ يهااا هورمااون

ار يکند( نقش بسا  يکه به هتم غذا کمک م د صفرا )يتستوسترون(، اس

زان يا گرم، م 1د روزانه آن در بزرگساالن سالم يدارد. مقدار تول ياساس

 200تا  150آن در خون معادل سطح مناسب  گرم و 0,3مصر  روزانه 

ز يا ن يعصاب  يهاا  بافات  و تراست. کلسترول درمغاز يل يدس گرم در يليم

 . شود يمافت ي

ان خاون کاه   يا حرکات درجر  ي، لذا براشود يمکلسترول در آب حل ن

 يا ب شده، مااده ين ترکيدهد با پروتئ يل ميبخش عمده آن را آب تشک

ن حامال و انتقاال دهناده    يتئپاوپرو يکناد. ل  يجااد ما  ين ايپاوپروتئ يبه نام ل

( و ياز چرباا يگااريد )نااو  ديريساايگل يکلسااترول در باادن اساات. تاار 

د و يا پين قرارداشته، ازخارج توسط فسافو ل يپروتئپويکلسترول در مرکز ل

ن وجود دارد که يپوپروتئينو  ل 4 انساناند. در بدن  ده شدهين پوشيپروتئ

ن يد باه پاروتئ  يريگلسا  يدرنسبت کلسترول و تر آنان ياختال  ساختار

ن باا  يپروتئپاو يا ليا "  ال يال دبادن، "  ين هاا يپروتئ پوين لياست. مهمتر

 است.  4٦باال ين با چگاليپروتئپويا ليال  ياچ دو" 4٥نييپا يچگال

ن حامل و انتقال دهنده کلساترول درخاون باوده،    يعمده تر ال يال د 

ش آن يدارد. افازا  يهاا نقاش اساسا    جااد هورماون  يها و ا م سلوليدرترم

ش يهاا و افازا   در سارخرگ  کلساترول  يجيدرخون موجب رسوب تدر
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 Low density lipoprotein – LDL   
46

 High density lipoprotein –HDL   
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گرموجاب  يد ي. کلسترول همراه با ماواد شود يم ها آن يسک گرفتگير

. به شود يمها  سرخرگ يا چرب( و تنگيبر مانند يل پالک )مواد فيتشک

جاد لخته درجوار يند. ايگو يا تصلب عروق مي ن حالت آترواسکلروزيا

چاه  يماه از يدن خاون باه بخشا   ين سرخرگ و نرسپالک به مسدود شد

. بااال  شود يم يمغز ايو يده, موجب سکته قلبيا بافت مغز انجاميقلب و 

شاتر(  يو ب تار يل يگارم در دسا   يلا يم 160خاون )   ال يال دبودن ساطح  

ن جهت آن را ي، به همشود يم يقلب يها يماريسک بيش ريموجب افزا

 100بادن کمتار از   ال يل داده آل يا نامناد. ساطح  ا   يکلسترول باد ما  

 تر است. يل يدس گرم در يليم

ک چهارم کلسترول خاون اسات.   يک سوم تا يحمل کننده  ال ياچ د

 يقلبا  يها يماريسک بيخون موجب کاهش ر آن در يچون سطح باال

مقاادار  ال يد  اچ نااد. دريگو يبااه آن کلسااترول خااوب ماا  شااود يماا

د است. يريسيگل يل و ترشتر ازکلسترويب ال يال د ها بر خال  نيپروتئ

ور کردن کلسترول ازجداره با د  ال ياچ داند که  دهين عقين بر ايمحقق

بادن باه کباد, باه دفاع آن ازبادن        يها سلول ها و انتقال آن از سرخرگ

. شااود يماا يقلباا يهاا  يماااريسااک بيکماک کاارده، موجااب کااهش ر  

ره يا ساه صافرا ذخ  يد صافرا شاده، در ک  يل باه اسا  يکبد تبد کلسترول در

 ال ياچ دن آمدن سطح ييتا  درعمل هتم غذا شرکت کند. پا شود يم

خاون   ال ياچ د .شود يم يقلب يها يماريسک بيش ريخون باعث افزا

 ياچ دار مطلوب يتر باشد، مقدار بسيل يگرم در دس يليم 40ش از يد بيبا

 تر است.يل يدس گرم در يليم 60در خون  ال
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 يهاا  هستند که درکبد و بافات  يازچرب يگريز نو  ديدها نيريسيگل يتر

گردند. معموال  يوارد بدن م يين با مواد غذايل شده, همچنيتشک يچرب

 زان کل کلسترول ويد آنان باال است ميريسيگل يکه سطح تر يافراد در

 يعا يزان طبيا ن اسات. م ييپاا  ال ياچ د هم باال بوده، مقدار ال يال د

 تراست.يل يسد گرم در يليم 150د خون کمتر از يريسيگل يتر

ن يا کاا ساطوح مختلا  ا   يکلسترول آمر يئت کارشناسان آموزش مليه

 اند: کرده ين شکل طبقه بنديمواد را بد

 ( LDL) ال يال د

 دلخواه -تريل يدس گرم در يليم 100کمتر از 

 ک به دلخواهينزد -تريل يدس گرم در يليم 129تا  100

 سرحد يباال -تريل يدس گرم در يليم 159تا  130

 باال -تريل يدس گرم در يليم 189تا  160

 ار بااليبس -تريل يدس گرم در يليشتر ميو ب 190

 کل کلسترول

 مطلوب -تريل يدس گرم در يليم 200کمتراز 

 سرحد يباال -تريل يدس گرم در يليم 239تا  200

 باال -شتريو ب تريل يدس گرم در يليم 240

 (HDL) ال ياچ د

 کم -تريل يدس گرم در يليم 40کمتر از 

 باال -شتريب و تريل يدس گرم در يليم 60

 ديريسيگل يتر

 دلخواه -تريل يدس گرم در يليم 150کمتر از 
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 کلسترول درمان
 يقلبا  يها يا ناراحتيکه کلسترول باال و  يافراد در يرسبک زندگييتغ  

 يدر کاهش سطح کلسترول خون وعوارض ناش يار مهميدارند نقش بس

خون باال دارناد   يکه چرب ير به تمام افراديکات زت نيآن دارد. رعا از

مصاون بمانناد,    يماار ين بيخواهند از گزند ا يکه م ييها آنن يو همچن

 . شود يمه يتوص

  مناسب ييم غذايداشتن ر 

 يمستمر بدن يها تيداشتن فعال 

  کنترل وزن 

 گاريترک س 

  کنترل فشار خون 

  کنترل قند خون 

 کنترل استرس 

 ه کلسترول کاهند يمصر  داروها 

 
 ييم غذايکلسترول و رژ

باه   يازيا د کارده، ن يا ازخود را توليا تماام کلساترول ماورد ن    انساان بدن  

ژه گوشت قرمز، زرده يبو يوانيح ييآن ندارد. مواد غذا يافت اوافيدر

ل، هسته و ي، نارگي، بستنيوانيح يها ير، خامه، کره، چربيتخم مرا، ش

باشاند.   يما  کلساترول  يحااو  پاچاه  ه، کلاه يروغن نخل، جگر، قلوه، کل

دارچاون   مغاز  يهاا  وهيا هاا، م  يجات، رساتن يوه، سابز يم) ياهيگ يغذاها
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کاا  يساتند. انجمان قلاب آمر   يکلساترول ن  ي( حااو گردو، پساته, غاالت  

 از زان مصر  روزانه کلسترول درافراد سالم کمتريکند که م يشنهاد ميپ

کاه   يفاراد گارم و ا  يلا يم 200کمتاراز  يماران قلبا يگرم، در ب يليم 300

 کمتار  يلا يد خيا ار باال اسات مقادار مصرفشاان با   يکلسترول خونشان بس

کلساترول هساتند    يحااو  يوانيح ين که تمام غذاهايباشد. با توجه به ا

(، يکم چربنس گوشت لخم )او 6 از شتريمتوسط ب به طور د در روزينبا

غذا  يزکل کالرا درصد 30د فقط يها با يو مرا خورده شود. چرب يماه

 يحااو  شاخص در روز  يکاه غاذا   يدر صاورت  يعنا يل دهند. يتشک را

 خواهد بود. يگرم چرب 65با  درصد آن برابر 30 ،باشد يکالر 2000

 
ش نهاد  ير را پي  ز ييم غ ذا ي  ک ا   رژ يکلس ترول آمر  يبرنامه آموزش مل

 کند : يم

 روزانه. يدرصد از کالر 7کمتر از  4٧اشبا  شده يچرب 
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درترکيب شيميايي آنان هيچگونه پيوند دوگانه يا سه گاناه  هايي که  چربي.  چربي اشباع شده  

هاي گوشت قرمز، گوشت مرا، روغن هساته نخال، روغان     وجود ندارد. اين نو  چربي درچربي

هااي اشابا  شاده مهمتارين علات افازايش        شود. مصار  چرباي   نارگيل و چربي لبنيات يافت مي

 کلسترول خون است.

گانه بهام   3و  2اتم يا بيشتر ازطريق پيوندهاي  2ر آن ها هايي که د چربي . چربي اشباع نشده

 اند. وصل شده

 2و يا بيشتر از 2هايي که درترکيب شيميايي آن ها  چربي.  چربي اشباع نشده چند پيوندي

هااي چارب    گاناه وجاود دارد مانناد: روغان آفتاابگردان، ساويا، ذرت، مااهي        3پيوند دو گانه و 

 اوزون برون، ساردين، روغن کا يره، کنجد.  هاي سرد مانند ماهي آزاد، آب
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 يدرصد از کاالر  20ر حدود د يونديک پياشبا  نشده  يچرب 

 روزانه. 

 يدرصد از کاالر  10در حدود  يوندياشبا  نشده چند پ يچرب 

 روزانه.

 روزانه. يدرصد از کالر 15ن در حدود يپروتئ 

 روزانه.  يدرصد از کالر 50درات ها در حدود يکربوه 

 گرم در روز.  25بر)سلولز( در حدود يف 

 گرم در روز.  يليم 200کلسترول کمتراز 

 
  شود: يشنهاد ميا توجه به نکات باال پب

  باشد. ازخوردن ماواد   يزان چربين ميکمتر يحاو ييم غذاير

ز شاود.  يا اشبا  شاده پره  يها يکلسترول و چرب يحاو ييغذا

را مصر  کارد.   يا بدون چربيو  يکم چرب ير و فرآوردهايش

ا روغان ذرت  يا تاون و  يژه روغان ز يو باو  ياهيگ يها روغن از

  استفاده شود.

 د است.يار مفيجات بسيوه و سبزيخوردن م 

 و پوست مرا قبل ازپخت جدا شود.  گوشت قرمز يچرب 

 درکااهش  يديا مغزدار) گردو، پساته ( اثرمف  يوه هايمصر  م 

 دارند. ال يال د

 سابوس  يا، نخاود فرنگا  يا سلولزدار مانند لوب يخوردن غذاها ،

جو  ، انوا  مرکبات،يتوت يوه هايبرنج، جو، سبوس جو، لپه، م
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ن يافات پاروتئ  يدر يبارا  يا و تمام غالت منبع خاوب يدو سر, لوب

 هستند. 

 ر يتواناد تااث   يراشبا  شاده اسات و ما   يغ يچرب يآواکادو حاو

 برسطح کلسترول داشته باشد. يخوب

 دهناد کاه   يقات انجاام گرفتاه نشاان م   يازتحق ياه. بعتيس يچا

ن ييدرصااد  پااا 8اه سااطح کلسااترول را تااا يساا يدن چاااينوشاا

 د. آور يم

  آزاد، شااه   يسارد مانناد: مااه    يهاا  آب يخوردن گوشت مااه

 يچربا  ياديا ز مقدار يها حاو ين ماهي، ماکرل. گوشت ايماه

د چرب است و ياس 3 -بنام امگا يا به فرد و اشبا  نشده منحصر

د داشاته  يريسا يگل يدر کااهش تار   يار مهما يتواند نقش بسا  يم

روز را باه   در يک بار مااه يکا خوردن يباشد. انجمن قلب آمر

 ييهاا  ا خانميکند. البته به زنان حامله و  يشنهاد ميپ يماران قلبيب

شانهاد  يناده را دارناد پ  يدو ساال آ  يکيکه قصد حامله شدن در

ت يا سرد را به علات قابل  يها آب يماه يخوردن هفتگ شود يم

 وه کاهش دهند. يآنان به ج يآلودگ

 ال  و ک ل کلس ترول  ا موجاب کااهش   ين موجود درسويپروتئ

 شود. يم ال ياچ د شيو افزا ال يد

    زان يا کااهش م  يهاا  هاز را يکا ي. يکاهش مصار  ماواد قناد

 د است.يريسيگل يتر

  .خوردن غذا درچند وعده و درحجم کم 
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 تخم مرا خورده نشود. 3ا ي 2ش ازيدر هفته ب 

 دارمصر  شود. سبوس ينان ها 

  کااردن مااواد  بهتاار اساات ازساار

 ياالمکاان خاوددار   تاا ح ييغذا

به صورت آب  ييمواد غذا شده،

 ه شوند.يته ي، تنوريپز، کباب

 
 يمستمر بدن يت هايورزش و داشتن فعال

، ياده روياا، پيچاون شانا، دوچرخااه ساوار    ييهااا انجاام مانام ورزش   

ساک  يو کااهش ر  ال ياچ د شيموجاب افازا   ياسک دن ويآهسته دو

تاا   30باار  هفته وهر در روز 3 شود يمشنهاد ي. پشود يم يقلب يها يماريب

 يهاا  بيساخت کاه موجاب آسا     يهاا  د. از ورزشيقه ورزش کنيدق 45

هااااا و   يدگي, درد و کشاااا يعتااااالن

اجتنااب   شاود  يما چه يماه يها يکوفتگ

 ييهاا  آنا يسال و 40 يد. افراد بااليورز

دارناد قبال از شارو      يقلبا  يماار يکه ب

ورزش با پزشک معالج خاود مشاورت   

  کنند.
 کنترل وزن

د، فشاار خاون و   يريسا يگل يرول خاون، تار  ش کلسات يموجب افزا يچاق

 .شود يمقند   يماريسک رشد بير
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 گاريترک س

اا  يقلب يها يماريسک بيش ريو افزا ال ياچ د گارموجب کاهش يس

در کااهش   يتواند نقش مهما  يگار مين ترک سيشود. بنابرا يم يعروق

 ها داشته باشد. يمارين بيا

 
 يدارو درمان

ن آورنده کلسترول خاون  ييپا ي  داروهانکات نامبرده، مصر از ريبه غ

ن آوردن ساطح کلساترول خاون    ييپاا  در يز پزشک نقاش مهما  يبا تجو

و  نيس تات  برناد   يسارخرگ رناج ما    يکه از گرفتگا  يمارانيدارد. به ب

 ال يال د  زان کلستروليکه کاهنده م شود يم زيتجو يگريد يداروها

 ولناد در يک کليا نيشاات انجاام گرفتاه در کل   يآزمااسات.   ها آندر بدن 

( بااال  ال ياچ د) ين چگاال يپروتئپويق ليو نشان داده است که تزرياوها

 ها منجرشود.  در سرخرگ يتواند به کاهش رسوبات چرب يز مين

 ال يال د و ک ل کلس ترول  دهاد کاه    يقات انجام گرفته نشان ما يتحق

و کلساترول   يکاهش مصر  چرب آغاز هفته بعد از 3تا  2ممکن است 

ر يا در افاراد مختلا  متغ   ييم غاذا يا ر ر ين آمدن کند. تااث يياشرو  به پ

 50تاا   20و داروها از درصد 15تا  10 ييم غذاياست. به طورمتوسط ر 

ز ين نکته را خوانندگان عزيآورند. ا ين مييرا پا ال يال ددرصد سطح 

 يمارهاا يساک ب يدرصاد کلساترول ر   1 در نار داشته باشند که کااهش 

 آورد. ين مييدرصد پا 2قلب را تا 
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 کنترل کلسترول خون

ش کلسترول، يازعوارض وعواقب افزا يريشگيپ ياصل يها راه از يکي 

 ( NIHکاا ) يسالمت آمر يتو مليزان کلسترول خون است. انستيکنترل م

بارکلساترول   کيا سال  5سال هر  20 يکند که در افراد باال يشنهاد ميپ

گرم  يليم 200شتراز يب ها آنکه کل کلسترول  يخون کنترل شود. افراد

 يکرونر يماريب ير را برايسک زيعوامل ر از يکي است و تريل يدس در

 سطح کلسترول خود را کنترل کنند. يشتريد به دفعات بيبا ،قلب دارند

 يسالگ 55وخانم ها بعد از  يسالگ 45مردها بعد از، 

 و در  يسالگ 55در پدر و برادر قبل از ) يسکته قلب يليخچه فاميتار

 ،( يسالگ 65ادر وخواهر قبل از م

 .باال بودن فشار خون، 

 شتر درروز(يا بيگار و ينخ س 10دن يبودن ) کش يگاريس، 

 قند بودن يماريمبتال به ب، 

  گارم   يلا يم 35 از تر نيي)در مردها پا ال ياچ دن بودن سطح ييپاو

 تر(.يل يدس گرم در يليم 45 از ها کمتر تر و خانميل يدس در



 

 

 

 

 قلب دوم مرد - پروستات
 

 ييو زناشو يشخص يدرزندگ يت نقش رابطه جنسياهم در يكمتر كس

 يها ت ارگانيكه به نقش و اهم يمتاسفانه تعداد افراد يد دارد وليترد انسان

ار كم يداشته باشند بس يتوجه وآگاه ها آنمربوط به  يها يماريو ب يجنس

نرسد  يحساس و بحران يا آن به نقطه يها كه نشانه ياست و معموال تا زمان

 يايوشرم و ح يتوجه يورزند. ب يم ياز مراجعه به دكتر متخصص خوددار

ن مورد, يش ازحد در ايب

ن متوسط يچه بسا در سن

 يا تواند به فاجعه يات ميح

ر يدردناك و بازگشت ناپذ

 يها ارگان از يكينجامد . يب

مردان  يحساس و مهم جنس

 ت آن به حقيكه بنابر اهم

ده شده ينام م مردقلب دو

 پروستات است. بنابر، است

 50 ين بااليدرصد مردان در سن 10تا  يگزارش سازمان بهداشت جهان
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برند. التهاب پروستات يمختل  پروستات رنج م يها يمارياز ب يسالگ

 45تا  20است که  به طورعمده درمردان  يتناسل – يادرار يمارين بيعتريشا

. معذالك شود يمرا دارند، مشاهده  يو جنس يت كارين قابليشتريسال, كه ب

 ساختار رييافته و تغيرشد  يش طول عمر مردان در كشورهايبا افزا

ساله و  55در مردان  يمارين بير, ايدرچند دهه اخ ياعتاء تناسل يها يماريب

به علت  ون نفريليم 1االت متحده ساالنه ي. در اشود يمزمشاهده ين تر مسن

  - يادرار يها يماري) متخصص ب ستياورولو  التهاب پروستات به

درصد مردان  50انجام گرفته  يکنند. طبق برآوردها ي( مراجعه م يتناسل

از نقطه  يمارين بيکنند. ا يرا تجربه م يمارين بيشان ا يزندگ يدرط يزمان

ن تفاوت يبا ا شود يمن مشاهده يدرتمام نقاط كره زم يپزشك ياينار جغراف

 ياز نقاط شترين و رطوبت باال دارند بييكه حرارت پا ينقاط و  آن دريكه ش

 گرم و خشك دارند. ياست كه آب وهوا

ن يعتريشاااا 4٨م پروس   تاتي)ب   زرد ش   دن( خ   وش خ     يپ   رپالزيه 

 با توجه به  يمارين بيو  ايسال است. ش 50 يمردان باال م دريخ تومورخوش

ه درحاال  االت متحاد يا چاون ا  يا تهشرفيپ يت درکشورهايترشدن جمع مسن

 80 يدرصاد ماردان بااال    80ر نشان داده اند کاه  يش است. مطالعات اخيافزا

 يساالگ  60هستند. اندازه پروستات مردان در  BPAکا مبتال بهيسال در آمر

 شود. باروز  يدرنص  مردان مشاهده م BPA يها با دو برابرشده, نشانهيتقر

 يغربا  يا کشاورها سه بيها در مقا ييايو سرطان پروستات در آس يمارين بيا

ا مانند يکه لوب يکسال زياه يگ ينوعا )ياد سوين مصر  زيکمتر است. محقق

                                                   
48

 BPA-Benign Prostatic Hyperplasia   
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ها  ييايروزانه آس يغذا ( درره کاربرد دارديو غ ينيچ يها بوده, درخوراک

 دانند. يم ن امريراعلت ا

 46تا  14شان از ين دهه زندگيدرمردان بعد از پنجم سرطان پروستاتو  يش

مردان  يسرطان يها يماريان بيت. سرطان پروستات در مدرصد در نوسان اس

 ن سرطان دريپنجم را دارد. ا يها جا يسيان انگليدوم و در م يجا ييکايآمر

سااله   90باا درتماام ماردان    يتقر و شاود  يمسال بندرت مشاهده  40ريافراد ز

 جان خود را از يمارين بيا اثر نفردرآلمان در هزار 10. هرسال شود يمده يد

درصد ازكال   18سرطان پروستات  كاياالت متحده آمريدهند. درا يت مدس

 دهد.  يل ميد را تشكيجد يها ناطسر

نه و كنتارل پروستاتشاان   يمعا يبرا يسالگ 40مراجعه مردها بخصوص بعد از

 انجاام  يباه هنگاام بارا    ييعماده شناساا   يهاا  ازراه يكا يها  ستيبه اورولو 

م آن يخا  م وخاوش يبادخ  يهاا  يارما يجهت درماان ب  يه و فورياقدامات اول

رد و يا گ يجهاان انجاام نما    يشاتر كشاورها  يدر ب ين عملياست. متاسفانه چن

 يدر كشااورها ات پروسااتات خااود, حتاايبااه كنتاارل وواع  يلاايز ميااماردان ن 

درصاد ماردان    17چاون آلماان فقاط     يدهند. در كشور ي, نشان نميياروپا

 . كنند يكنترل ساالنه پروستات به پزشك مراجعه م يبرا

از  يپروساتات وبرخا   يعيو کاارطب  ح سااختار ين جا اجماال به تشار يما در ا 

 يو حساس زندگ ياتينكات ح از يم پرداخت تا بعتيآن خواه يها يماريب

 م .يداده باش قرار مردان را مد نار

 

* * * 
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 پروستات يکالبد شناس

 
 گرم است كه به شكل 25تا  15به وزن  يعتله ا - يپروستات عتو غده ا

ها آن را باه قلاب    ستياز اورولو  يا شاه بلوط است. برخيمخروط ناقص و 

متر  يسانت 4متر، عرض آن  يسانت 3طول آن  يكنند. از نار ساختار يه ميتشب

 يانيا ك قسامت م يو  يقسمت جنب 2متر بوده,  يم سانتيو ن 2 و وخامت آن

قسمت  يلفن سطح خي. پروستات در بشود يمز يدر آن متما نام داردكه تنگه 

(، قعر مثانه شود يمثانه خارج م از ن مجرا ادراريق ايازطرشابراه )يپ يپروستات

( قارار  شابراه اسات يته به پيبرنده اسپرم از ب يمجرا) يوابران من يو مجراها

( کوچک درون غدد يها سهيا کيحفره نوس)يآس 50تا  30دارد. پروستات از

. شاود  يما شاابراه بااز   يپ يبا واره عقيآناان باد   يدفعا  يل شده كه مجاريتشك

 35تاا   25است كه  يرنگ يريو ش يياي  قليترشحات وع يپروستات دارا

 دهد. يل ميهنگام انزال تشك را در يع منيدرصد ما
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 49التهاب پروستات
 ن التهاب پروستاتيو تكو يسبب شناس

چون  ييها يشدن پروستات کامال روشن نشده است. باکتر يساز و کارعفون

ق يا ا راسات روده ازطر يادرار  ٥٢يها وانتروکوک ٥١اليبسيکل، ٥٠يشا ُکلياشر

 يهاا  ساه يدرپروساتات وک  ييساو  به طور پاس  يوابران من يمجرا شابراه ويپ

طار    هاا در دو  سهين کيا گردند ) يرسو  کرده موجب التهاب آن م يمنو

ع مترشاحه هساتند. ترشاحات    يتار ماا  يل يلا يم 5تا  2 يمثانه قرار دارند و حاو

دخالات   يع منا يل ماا يدرتشاک  يوابران من يمجرا ه با پروستات وهمرا ها آن

 يماار ين بيباشاند. همچنا   يها م حرکت اسپرم يبرا يانر  يدارد و منبع اصل

 ييايا اوقات عوامال باكتر  ي(. گاهشود يمموجب کاهش حجم اسپرم  ها آن

ه ين کليکه ماب ييمجرا) يزنايموجب التهاب م زين ييالكوك طاليچون استاف

شابراه و بدنبال ي( و پشود يمق آن وارد مثانه يطر از ه قرار دارد و ادرارو مثان

ز ازعوامال ملتهاب کنناده    يا هاا ن  روسيا هاا و و  شوند. قاار   يآن پروستات م

 يريا گ پروستات ممكن است بعد ازهمه يروسيباشند. التهاب و يپروستات م

ل يا قباز يمقااربت  يهاا  يماار يد. بيروس هرپس بوجود آيو و  2A يآنفلونزا

 يمااارين بيااموجااب ا زياان كوموناااديا، اوروپالسااما, سااوزاك و تريديااكالم

 شوند.  يم

مارد   يجنسا  يهستند كه باا زنادگ   يرعفونيزا عوامل غ يمارين گروه بيدوم

ا ناتماام  يا قطع و ) يتم عمل جنسيم دارند. اختالالت مختل  ريارتباط مستق
                                                   

49
  Prostatitis 

50
  Escherichi Coli 

51
  Klebsiella    

52
  Enterococci 
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 يوددار، خا ي، افاراط درعمال جماا ، انحرافاات جنسا     يماندن عمل جنسا 

توانناد موجاب ركاود     ي( ما يدرعمل جنسا  ي، فقدان نام و هماهنگيطوالن

 يدهايا ان خاون در ور يجر ييستايا و يمنو يها سهيپروستات و ك ترشح در

 لگن شوند. 

دن به اوج يرس قبل از يكيو قطع نزد ينينش و پس يناتمام ماندن عمل جنس 

ن يرد. در چنا يگ يزن صورت م يازآبستن يريمرد, جهت جلوگ يلذت جنس

مهبال صاورت    درخاارج از  يك جنسا يا اوج لحااه تحر  انازال در  يموارد

 يدهايا موجب تجمع حاد خاون در ور  يعمل جنس يرد و قطع ناگهانيگ يم

ان يا فاصاله م ) اناه دوراه يو گاها درد درم انسان ي" جنسلگن چون "فشارسنج

 يوهاا ا ميا ن شاکم و بااال شارمگاه    ييعانه )پاا  ي( و باال يمقعد و آلت تناسل

) ارگاازم ( قطاع و حاصال     ين حالت اوج لذت جنسي. دراشود يم( يزهار

ن استمناء کاردن موجاب ركاود مازمن و     ين عمل وهمچنيا . تكرارشود يمن

، ي. افراط در عمال جنسا  شود يممستعد ساختن شخص به التهاب پروستات 

ن يزوجا  يشادن رواباط جنسا    ي، عااد يا فقدان مقاربت جنسا ي و يخوددار

ز يا زن و مارد ن  يدررابطاه جنسا   ي، عدم نام وهماهنگيروان يبدون آمادگ

هاا   سات ياورولو  از يجااد التهااب پروساتات دارناد. برخا     يدر ا ينقش مهم

 ين و اوطراب درمقاربت جنسا يكوتيمعتقدند كه افراط در مصر  الكل، ن

 يدهايااور و ركااود ماازمن و تجمااع خااون در  يموجااب اناازال ناکاماال مناا 

 .  شود يمپروستات 

زخام   يجاا ) يرات جوشگاهييشابراه، تغيپ يعيرطبيغ يچون تنگ ييرناهنجا

ها، كااهش   نوسيآس يخروج يمجار ژه دريپروستات و بو ام ( دريبعد از الت
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ش يمرداناه و افازا   يجنسا  يهاا  مونزان هوري، كاهش ميعمل مقاربت جنس

ها،  تهي( دو طرفه ب)كوچك شدن يپوپالزيزنانه درخون، ه يهورمون جنس

ت مازمن ) التهااب مازمن روده    يا ( كولريبواس) يديهموروئ يهادياتسا  ور

 ه مقعاد, ساکس از  يا دن ناحيا ب دي, آسا يقارچ يها بزرگ(، سل و عفونت

, يباا اهادا  پزشاک    يادرار يق مقعد و دهان, گذاشتن کاتتر درمجارا يطر

بدن باه بافات پروساتات( و عفونات      يعير طبي)واکنش غ يمنيخود ا يماريب

 باشند.  يمستعد كننده التهاب پروستات مل متازه مثانه ازعوا

 

 آن  يکينيم کليانواع التهاب پروستات وعال
شاوند, باه ساه     يکه موجب التهاب پروستات م ي, بسته به عوامليمارين بيا 

 : شود يمم يتقس ينو  اصل

شارو  شاده    ين حالت به طور ناگهانيا . حاد پروستات ييايالتهاب باکتر  .1

آن شاامل   يکا ينيکل يهاا  . نشاانه شود يممشاهد  وعمدتا در مردان جوان

 ر است:يموارد ز

 تب و لرز 

 يحال يکسالت و ب 

 درد مفاصل و عتالت 

 کمردرد 

 ش ازحد معمول(يادرار ) دفع ادراربا دفعات ب تكرر 

 و به طورمعمول  يل فوريك تمايدفع ادرار) ت درياحساس فور

 (ادراركردن يد برايشد
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 ه مقعديدرد درناح 

 دراردفع دردناک ا 

 ادرار بدرجات مختل  يانسداد مجرا يها نشانه 

 انزال درد دار 

نه پروستات که با وارد نمودن انگشت پزشک به راست روده انجاام  يدر معا 

 ،درماان  يرد چنانچه پروساتات بازرگ, ورم کارده و سافت باشاد بارا      يگيم

به مدت  ٥٥و سيپروفوالکسين ٥4، نوروکسين٥٣ن باکتريمچو ييها کيوتيب يآنت

 شود. يز مي روز تجو 14 تا 7

 :شود ير مشخص ميز ينشانه ها با مزمن پروستات ييايالتهاب باکتر  .٢

 يتناسل – يراجعه دستگاه ادارار مکرر يعفونت ها 

 عانه يا بااليه مقعد و يدرد درناح 

 کمردرد 

 يا آلت تناسليته يدرد ب 

 .اختالل درادرارکردن 

 (در اسپرموجود خون ، يانزال خون) ٥٦يادوار يهماتوسپرم 

اوقات  يدرد است هرچند گاه يو ب يعينه معموال طبيپروستات درهنگام معا

هفتاه   16ک بمادت  يا وتيب يدرمان, آنت يتواند بزرگ وحساس باشد. برا يم

 شود. يزميتجو

                                                   
53

 Bactrim 
54

 Noroxin 
55

Ciprofloxacin  
56

 Hematospermia 
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ن نو  التهااب پروساتات باا    يعتريشا مزمن پروستات يياير باکتريالتهاب غ  .3

شترمشااهده  يباار ب  8 ييايبا نو  باکترسه ين مورد درمقايعلت نامعلوم است. ا

ن تفااوت  يا مزمن است باا ا  ييايه نو  باکترين حالت شبيا يها . نشانهشود يم

 .شاود  يما آن مشااهده ن  در يتناسال  –يعفونات دساتگاه ادرار   يها که نشانه

 يالتهااب  واد  يز داروهاا يا آمااس پروساتات باا تجاو    يا  يآزردگا  يهاا  نشانه

ر را يا که موارد ز شود يمشنهاد ين افراد پيا . بهشود يمدرمان  يديراستروئيغ

 ت کنند:يرعا

  مترآب گرم ( يسانت  6-4گرفتن حمام نشسته گرم )نشستن در 

 يجنس يعيطب يت هايداشتن فعال 

 يسبک و منام بدن ين هايتمر 

 دار نيه و تند و کافئيپرادو ياجتناب کردن ازخوردن غذاها 

 يدن مشروبات الکلياجتناب از نوش 

 

 است. يماريب ين نو  بر اساس نشانه هايدرمان ا 

 
 م پروستاتيخوش خ يپرپالزيه

. شاود  يما گفتاه  م پروساتات  خاي  خوش به بزرگ شدن پروستات هيپرپالزي

سال شايع  50به طور عمده در مردان باالي خوش خيم پروستات  يهيپرپالز

سالگي نيز  30است ولي در بعتي از منابع پزشكي به موارد نادري در سنين 

 شاره شده است.ا
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شارو  و رشاد کارده و     يساالگ  40غده پروستات در يرات ساختار بافتييتغ

 . شود يمآن دراکثرمردان مشاهده  ينشانه ها يسالگ 70در

دانناد   يمارتبط ما   يهورماون  - يرات سان ييا را باا تغ  يمارين بيهرچند رشد ا

از  يريشگيبه پ ل پزشكان قادرين دليمعذالك علت آن مجهول مانده و به هم

 يستند. اگر بزرگ شدن پروستات موجب تنگين يمارين بيش ايدايرشد و پ

ه ناكامال ادرار،  يا آن چون مشكل ادرار كردن، تخل يزراه و عوارض بعديم

 يها يماريجاد سنگ مثانه و بيرشد عفونت مثانه و ا ينه مساعد برايجاد زميا

باه   يازيا شد چاه بساا ن   يه نميكل

 نبود.  يا جراحي يدارودرمان

ن کاه پروساتات   يا باا توجاه باه ا   

 ،کناااد يشااابراه را احاطاااه ماا  يپ

بزرگ شدن پروساتات موجاب   

جه اختالل يشابراه و درنتيپ يتنگ

. شاااود يمااادن يدرعمااال شاشااا

باازرگ شاادن   گااريد يازسااو

وارد کاردن   يواره مثاناه شاده و مثاناه بارا    يپروستات موجب کلفت شدن د

ش واخامت  يکناد. افازا   يما دا يپ يار قوياز به انقباض بسيشابراه نيبه پ ادرار

جه احساس ينت ره ادرار در آن و دريتواند موجب کاهش ذخ يواره مثانه ميد

 .شود يم به دفع ادرار يفور
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   م پروستاتيخوش خ يپرپالزيه ينيم باليعال

 ر در شرو  ادراريتاخ 

 ردفع ادرا يبرا يفشار آوردن برا 

 احتباس ادرار ا كامل وي يانسداد نسب 

 ه كامل ادراريحساس عدم تخلتكرر ادرار و ا 

 ان ادراريكاهش قطر و فشارجر 

 اررا منقطع ادي  يان وعيجر 

 ه يا كامال كاردن روناد تخل    يهنگام تالش برا در چكه كردن ادرار

 ادرار

 (يشب ادرارتكرر شب هنگام ادرار) 

 يادرار كه معموال به علت پارگ ا مشاهده شدن خون دري يهماتور 

دفاع   يش ازحاد بارا  يبا  جه فشاار يزراه و درنتيكوچك م يدهايور

 .کند يبروز م ادرار

 رهنگام ادرار درصورت عفونت مثانهاحساس سوزش د  

 يهاا  شيهاا و آزماا   تسات  يک سار يا تار   قيص دقيتشخ يست براياورولو 

 دهد که عبارتند از : يرا انجام م ياختصاص

 ان ادراريسرعت جر يرياندازه گ 

 زدفع ادرارنه پس امانده درمثايباق ادرار يرياندازه گ 

 تست و کشت ادرار 

 ياولتراسونوگراف 
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 رد کاردن   يبارا  ٥٨پروستات ي ن ( اختصاص ي) آنت ٥٧تست پادگن

 شاود  يمافت يتمام مردها  ن پادگن دريا  .احتمال سرطان پروستات

 ر دارد :يآن مطابقت با سن مرد به شرح ز يعياندازه طب و

 

  ساله        54تا  50در مردان ml/ng   3.7 

 ساله 59تا  55دان در مر ml/ng    4,0   

  ساله        64تا  60در مردانml/ng    5.4  

  ساله        69تا  65در مردانml/ng   6.2  

  ساله        74تا  70در مردانml/ng   6.6  

 

سارطان   يعالئام اصال   از يکا يدرخون  ng/ml 10 به PSAزان يش ميافزا

ماردان   کند در يشنهاد ميکا پيرآم يها ستيانجمن اورولو  است. پروستات

 يليخچه فاام يکه تار يبار و در مردان  کي يسال PSAسال تست  50 يباال

                                                   
57
ها  شوند. پادتن موجب ايجاد  پادتن ميهايي )ميکروب, زهرآبه, آنزيم و....( هستند که  مولکول –پادگن 

ها ايجاد شده, وارد  واکنش به پادگن هايي هستند که وظيفه دفاعي داشته و در ها ( پروتئين )آنتي بادي

 .دشون ها مي کنش با آن
 

58
 Prostate Specific Antigen (PSA) 

ها  شود. گليکوپروتئين هاي اپيتليال پروستات يافت می گليکوپروتئيني است که در سيتوپالسم سلول

 .ها( آميخته است ترکيباتي هستند که در آن ها پروتئين ومواد قندي )کربوهيدرات
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ن تسات  يا تباار ا  ييقاا يآفر يها ييکاين آمريسرطان پروستات دارند و همچن

 رد.يانجام گ يسالگ 40بعد از 

 درمان
 از ماار يسان ب  هاا  و  م پروستات با تو جه به نشانهيخ خوش يپرپالزيدرمان ه 

 يهاا  نشاانه  يکاه دارا  يراسات. افاراد  يمتغ يحمراقبت و کنترل تا عمل جرا

به درمان  يازيرند و نياست تحت مراقبت قرارگ يهستند کاف يماري  بيخف

 و يمصار  مشاروبات الکلا    از شاود  يما شانهاد  ين افراد پيشتر ايندارند. به ب

 عات درشب اجتناب ورزند. ياد مايدن زينوش

موجاب   ٥٩يا ز نخال اره يدهاد کاه تجاو    ير نشان ميه اخمطالعات انجام گرفت

ن يا ا ي. عاوارض جاانب  شود يمآن  يکاهش اندازه پروستات و رفع نشانه ها

  و يا درصد است و ممکن اسات باا سار درد خف    3از  کمتر ياهيگ يدارو

 همراه شود. يگوارش يناراحت

 

  يدارو درمان

 يدگيهش کشا کنند کاه موجاب کاا    يز ميرا تجو ييپزشکان معالج داروها

,  ٦٠آلفا مانند فلومااکس  يها مسدود کننده[شوند  يعتله صا  پروستات م

ن داروهاا باه سارعت موجاب بهباود عالئام       يا . ا ]٦٢ني, پرازوسا ٦١ديناستئريف

 ر بعاد از يپاذ  برگشات  يعوارض جانب ياکثر آنان دارا يشوند ول يم يماريب

                                                   
59

 Sereonoa repens    
60

 Flomax 
61

 Finasteride 
62

 Minipress 
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 و گارا  , انازال پاس  يحوصلگ يو ب ي, خستگيجيقطع مصر  دارو چون گ

 فشارخون هستند. يتيافت ووع

 

 يجراح

٦٣شابراهيبرداشتن پروستات ازراه پ   .الف  
ق يا طر از ين ناو  جراحا  يعتريشا 

گرا  چون انزال پس يتواند با عوارو ين عمل مياست. ا يآندسکوپ

 همراه باشد. يجنس يو ناتوان

ار بازرگ  يکاه پروساتات بسا    يافاراد  ن عمل دريا ٦4باز يپروستاتکتوم   .ب

ق برش فاوق  يپروستات از طر يرد, بخش مرکزيگ يد صورت مدارن

 .شود يم عانه برداشته

 

 يحرارت درمان

 ازين عمل نيرد. ايگ يک جلسه انجام ميشابراه در يز موج از راه پيل ريبا گس 

ک سااعت انجاام   يا  ينادارد و درطا   ينخااع  يحس يا بي يعموم يهوشيبه ب

از به درمان مجادد  يماران نيبدرصد  70سال درحدود  2بعد از  يرد وليگ يم

 کنند. يدا ميپ

ب يا چون تخر يدتريجد يها ها ازروش ستياد شده اورولو يموارد  ر ازيغ

 يهاا  کنناده فرکاانس   ليگسا  يها ا سوزنيزر, الکترود و يبافت پروستات با ل

 کنند. ياستفاده م ييويراد
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 سرطان پروستات
ع و ين سارطان شاا  يما م سارطان پروساتات دو  يادآور شاد يز يشتر نيچنانكه پ 

, در 2000است .در ساال   ييكاين مردان آمريمرگ در ب ين علت اصليدوم

ص داده شاد  يمورد  سرطان پروساتات تشاخ   400و هزار 180االت متحده يا

 50شد. سرطان پروستات که در يمورد آن به مرگ منته 900هزار و  31كه 

 شاود  يمه مشاهده سال 90درتمام مردان با يسال و تقر 70 يدرصد مردان باال

نه مستعد يقات انجام گرفته اشاره به زمياز تحق يبعت مجهول مانده است. در

ها و  ين آن در  اپنييو  پايو ش دارند  Oكه گروه خون يرشد آن در افراد

 از شاتر ياه پوساتان ب يآن درسا  زان باروز يا تباار شاده اسات. م    يمهاجران  اپن

ازمطالعاات   يها اسات. بعتا   ييايآس از شتريد پوستان بيدپوستان و درسفيسف

و  ييم غذايدر ر  يوانين مصر  روغن حيب يار قويانجام گرفته ارتباط بس

اهان احتمال يموجود درگ Aن يتاميکنند. و يد ميبروزسرطان پروستات را تائ

ن يتاام ياسات کاه و   ين در حاليدهد و ا يرشد سرطان پروستات را کاهش م

A اشاته و احتماال رشاد سارطان     جاه عکاس د  ينت يوانيا موجود درروغن ح

عوامل  از زيش هورمون تستوسترون خون نيدهد. افزا يش ميپروستات را افزا

د يها تول تهيب باال برنده بروز سرطان پروستات است )هورمون تستوسترون در

 يش, رشاد موهاا  يا ش ريا ه مردانه مثل رويثانو يها ش نشانهيدايو پ شود يم

 يش صادا يدايا شادن حنجاره و پ   , بازرگ ياساکلت  – يبدن, تکامل عتالن

 (. ک آن استيمردان در اثر تحر
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ه به علت رشد آهسته يدرمراحل اول  .سرطان پروستات يکينيم کليعال

 يپارپالز يشرفته عالئم هياما در مراحل پ شود يمده نيد يسرطان نشانه خاص

سارطان مشااهده    ياستخوان درد به علت فراپخش پروستات و )بزرگ شدن(

 40ژه بعاد از  يم كنتارل مانام پروساتات باو    يشاد  ادآوريا كه  . چنانشود يم

درماان آن داشاته باشاد.     ص به موقع ويدرتشخ يتواند نقش بارز يم يسالگ

ساله  40 – 50کند پروستات مردان  يشنهاد ميکا پيآمر يانجمن سرطان شناس

ناه شاود. در ماردان    يق راست روده  معايطر از ک باريمنام هرسال  به طور

 .شود يمشنهاد يز پين PSAسال عالوه بر آن انجام تست   50 يباال

چاون   يوه معالجه وابسته به مرحلاه رشاد سارطان اسات و شاامل ماوارد      يش

 يباردار  و پروساتات  يباردار  تاه يبا استرو ن, ب ي, هورمون تراپيپرتودرمان

 است.
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و نقش بيماريهای معدە 
 ٦٥هليکوباکتر پيلوري

 

 همه گيرشناسي
 ٩٠هساتند. در   هليکاو بااکتر   هدرصد مردم آلود  ب ٥٠در سطح جهان تقريبا 

 شود. اين باکتری يافت می هو دوازد هدرصد بيماران زخم معد

عفونت از طريق دهان صورت گرفته, آلودگي از شخصي به شاخص   انتشار

در افاراد خاانواده,    هو دوازد  همعاد . رشاد زخام   شاود  ماي ديگر انتقال داده 

راکاز  هااي رواناي و در م   شگاهها, آساي ارتش, پرورشگاه درهاي بسته  گروه
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ها و همچناين در باين متخصصاين     شغلي مانند کشتارگاه حيوانات, دامداري

هاااي سيسااتم گوارشااي گااواهي بااراين اماار اساات. درصااد انتقااال    بيماااري

بين افراد خانواده و بويژه همساران بيشاتر ازديگاران     هليکوباکتر پيلوري در

نارياه  است. استخراج هليکوباکتر پيلوري ازجرم دندان بيماران تائيادي بار   

مبني برانتقال عفونات ازطرياق بوساه اسات. در باين افاراد خاانواده         مارشال

شرايط الزم براي انتقال عفونت بخصوص در صورت عدم رعايات ماوازين   

بهداشتي فراهم است. تحقيقات انجام گرفته در مورد افراد خانواده هايي که 

هساتند نشاان    Bاز ناو    همعد مزمنالتهاب مبتال به زخم معده و دوازدهه يا 

ياک ساويه اسات. کساب عفونات       هاا از  آن دهد که هليکوباکتر پيلوري مي

ممکن است در هنگام عمل آندسکوپي معده نيز صورت گيرد. موارد انتقال 

 نيز مشاهده شده است. انسانعفونت هليکوباکتر پيلوري از سگ به 

 
 های بيماری هنشان

 هخاصای دياد   هاننشا معماوال  هليکوباکتر پيلوری  هدر بيمارهای آلود  شد  ب

های مرتبط باا آن اسات.     در ارتباط با بيمار های عفونت آن ه، بروز نشانهنشد

هاا   هشود. احتمال بروز اين نشان نمی های ديد هدرصد بيمارها نشان ٣٥تا  ٣٠در 

در بيمارها وجود دارد: تهو ، استفراا، شکم درد، ساوزش معاد ، احسااس    

هاای ناشای از    باا عفونات   هواسهال. در رابط ، تنفس بد بو گرسنگی در صبح

 بندی مشخصی وجود ندارد، باا ايان حاال    ههليکوباکتر پلوری سيستم مرحل

 است: هند بيماری تاکنون تشريح شدوبا ر همراحل زير در رابط
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 ٦٦گاستريت مزمن 

 ٦٧گاستريت آتروفيک 

 هممکاااان اساااات تبااااديل باااا  ٦٨ای، هرود )دگربااااافتی(متاپالزی 

 شود٦٩ديسپالزی

 ٧٠هسينوم معدآدنوکار 

 

، هآدنوکارسينوم معدهای هليکوباکتريايی عبارتند از:  عفونت عوارض

است. هليکوباکتر نقش مهمی  ٧١سرطان سلول سنگفرشی مریليمفوم معد ، 

نوعی از  هدر بروز بيماری پورپورای ترومبوسيتوپنيک با علت نامعلوم ک

  ها است، دارد. بعلت تخريب پالکت هاختالالت خونريزی دهند

 

  ميکروب شناسي
جداگانااه باااکتري  ج. وارنو ب. مارش  ال محققااين اسااتراليايي  1983درسااال 

 مخاط بيماران مبتال به التهااب مازمن معاده اساتخراج     مارپيچي شکلي را از

 هااي ظااهري, آن را باه کامپليوبااکتر     کردند که درآغااز باه علات شاباهت    

 ليکوبااکتر پيلاوري  منسوب داشتند ولي بعدها آن را در طبقه بندي جدياد ه 

 شااکل آن در گاارم منفااي اساات و   – دادنااد. هليکوباااکتر پيلااوري   قاارار
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مارپيچي است. اما  شود ميهاي که ازطريق آندسکوپي برداشته  برداري نمونه

ميکرومتار   2,6مانند است. طول آن  Vدر محيط کشت, شکل آن کروي يا 

شااکل  ميکرومتراساات. اياان باااکتري بااه علاات  0,6تااا  0,5و عاارض آن از 

 مارپيچي و داشتن تا ک در يکي از قطب هاي خود قادر به حرکات اسات.  

 سطح رويين آن توسط گليکوکاليس پوشيده شده اسات و تصاور ماي رود    

اي  کننااده نبيوپوليمرهااي حاااوي هيادروکربن درگليکوکاااليس نقاش تعيااي   

 ها داشته باشند. به سلول درايجاد خاصيت چسبندگي هليکوباکتر

 
 تکوين بيماري

 PH هليکوباکتر پيلوري بعد از استقرار درمعده به زيرمخاط آنتروپيلوري که

چسابد. بعاد از    ها مي اختهمحيطي آن نزديک به خنثي است نفوذ کرده و به ي

هاي جداري )پاريتال( با ترشح زهرآبه,  اختهفتاي بين سلولي و ي رسو  در

روتئيناز, ليپاز و ... , اورياز, کاتاالز, پA, Cآمونياک و آنزيم هاي فسفوليپاز

کند. هليکوباکتر  فعاليت حياتي سلول ها را مختل کرده, آن ها را متالشي مي

حااوي فسافوليپيد مخااط     ٧٢گرياز  ه آبالي A, C پيلوري با ترشح فسفوليپاز

کند. با ترشح آمونياک سيستم فيادبک   وغشاهاي سطح اپيتلي را تخريب مي

ختال کاارده, موجاب ترشااح   را م کمنفاي تناايم ترشااح اسايد هياادروکلري   

 .شود ميالينقطع آن چون يکي از عوامل عمده پيدايش زخم دوازدهه 
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 هو دوازده همعدنقش هليکوباکترپيلوري دربيماري زخم 

زخم پپتيک که از شايعترين بيماري هاي دستگاه گوارشاي اسات باه زخام     

درصاد افاراد درطاول زنادگي خاود      10تا  5. شود ميمعده و دوازدهه گفته 

رابطه با علت بيمااري نقطاه ناارات مختلفاي وجاود       شوند. در ار آن ميدچ

گياري   ک شاکل دارد, ما در اينجا بدون پرداختن به نارات راياج و کالساي  

 تاکيد کنيم. اولسر سعي برآن داريم بيشتر برنقش و اهميت هليکوباکتر

         

 در رابطه با نقش اين باکتري چهار نار اساسي وجود دارد:

 پيلوري عامل اصلي بيماري زخم پپتيک است. . هليکوباکتر1

هليکوباکتر پيلوري هيچ نقشي در تکاوين و شاکل گياري بيمااري      .2

هاا و   قاار   ،هاا  تاسات. سااپروفي   ٧٣زخم پپتياک نادارد وسااپروفيت   

هايي هستند که از گياهان و حيوانات مرده و درحاال تجزياه,    باکتري

 کنند. تغذيه مي

ماري نيست, اما روند ترميم زخم را کند هليکوباکتر پيلوري عامل بي .3

 کند. مي
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اسات و در   Bناو   از  همعدمزمن  التهابهليکوباکتر پيلوري علت  .4

ياا   ل التهاب مزمن به زخم معاده صورت وجود زمينه  نتيکي درتبدي

 کند. دوازدهه شرکت مي

 70درصاد بيمااران زخام دوازدهاه,      95طبق يافته هااي هيساتولو يکي در    

, Bدرصاااد گاساااتريت مااازمن ناااو    100تاااا  95عاااده, درصاااد زخااام م

درصاد   50رشاد  . در کشاورهاي در حاال   شاود  ميهليکوباکترپيلوري ديده 

ساالگي   20گاستريت هليکوباکتريايي هستند که بعد از  کودکان مبتال به پان

تواناااد باااه آتروفاااي فونااادوس معاااده)تحليل رفاااتن بااان معاااده(,      ماااي

بيمااران باه سارطان تباديل شاود.       متاپالزي)دگربافتي( روده و در بعتي از

ساله به  60درصد افراد  50ساله و  20درصد ازافراد  10درکشورهاي پيشرفته 

شيو  اين عفونت بسته به منطقه جغرافيايي,  هليکوباکترپيلوري آلوده هستند.

است. با توجه به تحقيقات علمي وسيعي که درمورد  سن, جنس, نژاد متغيير

بيماااري زخاام پپتيااک انجااام گرفتااه اساات     رنقااش هليکوباااکترپيلوري د 

کنناده آن وجاود نادارد. اصال      نکوچکترين ترديادي در ماورد نقاش تعياي    

توساط   1833که براي اولين بار در سال  نبودن اسيد, نبودن زخم کالسيک

طرح شد و از آن به بعد مقبوليت عام يافات باا فرماول پيشانهادي      ٧4بيامونت

 تکميل شده است. بودن زخمنبودن هليکوباکترپيلوري, ن گراهام
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  هو دوازد همعددرمان زخم 
المللی  های بين وسازمان هو وداروی اياالت متحد طبق پيشنهاد سازمان غذا

دارويی برای درمان عفونت هليکوباکتريايی در  ٣پزشکی يکسری تراپی 

 شود: پيشنهاد می هو زخم دوازده هزخم معد هبيماران مبتال ب

 ،روز ١٠بمدر  ٧٧و کالريتروميسين ٧٦سيلين آموکسی ٧٥امپرازول 

 بمدت  ٨٠و تتراسيکلين ٧٩مترونيدازول ٧٨سالسيالت، بيسموت سوب

 روز ١4

 ،١4يا  ١٠سيلين و کالريتروميسين بمدت  آموکسی ٨١النزوپرازول 

 روز
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 )بواسير(هموروئيد 

 

درصاد   70هاي بسيار شايعي اسات کاه تقريباا در     هموروئيد ازجمله بيماري

. هموروئياد حااد درهار ساني مشااهده      شاود  ماي افراد باالي سي سال دياده  

اناه ساال بيشاتر از    اما درصد پيدايش آن در ميان جواناان و افاراد مي   شود مي

پيرها و در بين سفيد پوستان و افرادي کاه کاه متعلاق باه اقشاارمرفه جامعاه       

هستند بيشتر ازرنگ پوستان و اقشار ديگر جامعه اسات. بساياري از بيمااران    

 هموروئيدي داراي منشاء ارثي از طر  خانواده مادري هستند.

 

 هموروئيد, سازوکار و علل پيدايش آن
ي انتهاايي راسات روده کاه باا ايجااد گاره هماراه اساات        باه اتساا  وريادها   

پادر علام    بقراط . اين بيماري براي اولين بار توسطشود مي د گفتههموروئي

خونريزي ناميده شد اما با توجه به اينکه خونريزي فقط  -هموروئيدپزشکي 

اصااطالح هموروئيااد تنهااا  شااود ماايدرصااد بيماااران مشاااهده  48تااا  28در 

 و ازحقيقت مربوط به اين بيمااري اسات. افازايش فشاار    دربرگيرنده بخشي 

اخاتالل درخاروج خااون ازگاره هااي هموروئياادي موجاب احتقاان شاابکه       
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تااوان  . مکانيساام اصاالي آن را مااي شااود ماايهموروئياادي وايجاااد بيماااري 

 گروه بندي نمود: دردودسته

 . کاهش ظرفيت انتقالي وريدهاي شبکه همورئيدي.1

هااي هموروئيادي کاه هماهناگ باا       باه گاره   . افزايش ورود خون شرياني2

 ها نيست. ظرفيت خروجي و طبيعي سياهرگ

 
انقباض عتالت صا  ديواره  اثر ها نه تنها در بافت جريان خون وريدي در

انقبااض عتاالت    باه شاکل غيار ارادي( بلکاه بيشاتر درنتيجاه      ها ) سياهرگ

دي که غير فعال و کم تحرک هساتند  به گونه ارادي( است. در افرامخطط )

بازگشت خون وريدي به قلاب باه ساختي جرياان داشاته, عتاالت صاا         

شوند. اين روند در  ها متحمل فشار و بار فيزيکي بيشتري مي ديواره سياهرگ

 شادن جرياان خااون در   هاا, کناد   اهرگنهايات منجار باه نارساايي عمال ساي      

 جااد هااي اي  شاود. لختاه   يمهاي هموروئيدي راست روده و ايجاد لخته  بافت

هااي هموروئيادي در    کنند. گره مي تر دها را کمشده نيز ظرفيت انتقالي وري
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هاايي   نتيجه اختالل درخروج خون بزرگ شاده, موجاب ايجااد برجساتگي    

ان باه  ها بسته به محل ايجادشا  ن گرهشوند. اي دراليه مخاطي راست روده مي

شوند. همورئيدهاي داخلاي   هاي خارجي, داخلي و يا مختلط تقسيم مي گره

راسات روده قارار گرفتاه, فاقاد اعصااب حساي         ٨٢ دار خط دندانه درباالي

هستند ولي هموروئيدهاي خارجي در پايين خط نامبرده قرار گرفته, توساط  

   (. ١شکل شماره )شوند  اعصاب تحتاني راست روده عصب رساني مي

 
 ١شکل 

ل هااي مخااط راسات روده باعاث تشاکي      اهرگها باه ساي   هلخته ازگر انتشار

شوند. در پي نازک  ( و جدا شدن مخاط ميهاي نکروزي )بافت مرده کانون

هاي هموروئيادي باه راحتاي دچاار پاارگي و خاونريزي        واره, گرهشدن دي

شوند. دراوايل خونريزي معموال با زور زدن درهنگام دفاع مادفو  روي    مي

گونه حرکت مانند نشست و برخاسات کاردن   هر ري,دهد اما با رشد بيما مي

 تواند باعث خونريزي شود. غالبا بيماران دراثر خونريزي مزمن مکارر  نيز مي

عصبي و فشاارهاي روحاي از    –عدم تعادل رواني  شوند. دچارکم خوني مي

                                                   
82

Dentate line  
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جمله عواملي هستند که در اثرتحريک سيساتم اعصااب سامپاتيک موجاب     

و احتقاان خاون    هااي هموروئيادي   ون از گرهواره عروق برنده خانقباض دي

شوند. کارهاي سخت و طوالني, مصر  مستمرمشروبات الکلي  ها مي درآن

باه   باعاث افازايش جرياان خاون شارياني      و افراط در انجام عمل جنسي نياز 

هااي   ساتادن و نشساتن  شاوند. اي  هاي هموروئيدي و ايجاد هموروئيد ماي  گره

هااي   ش فشار در شابکه عوامل افزاي از يبوست مزمن نيز طوالني, حاملگي و

 هموروئيدي و احتقان خون در آن هستند.

 
 هاي اصلي هموروئيد نشانه

 : شود ميبه انوا  زير تقسيم  از نار روند و ظهوراين بيماري 

 د بدون نشانه مشخصهموروئي 

 د حادهموروئي 

 د مزمنهموروئي 

 

 حاد عبارتند از هاي اوليه هموروئيد نشانه

 د و اطرا  آندرد در مقع  

 خارش 

 خونريزي 

درصد بيمااران,   40از نشانه هاي اصلي و ثابت بيماري است و تقريبا در درد

. حاشيه مقعد به علت التهاب شود ميبخصوص در هنگام دفع مدفو  مشاهده 

بيناد. در موقاع زور زدن,    مخاط راست روده و پوست به راحتي صادمه ماي  
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  وااد هاااي ا اهااا مصاار  شااي حرکاات ماادفو  در روده, انجااام تنقيااه وگ 

پسين کانال  مخاط راست روده به آساني آسيب ديده, ديوار هموروئيدي نيز

 دارد. مقعد ترک برمي

فو  درهنگاام  به علت حرکت جرم سفت مد خونريزيدرصد موارد  35 در

 هاي خارج شده ازمقعد درنتيجه اصطکاک با لباس و اجابت مزاج است. گره

 شوند. يب ديده و دچارخونريزي مييا جا انداختن با دست, آس

نتيجه تاثير ترشاحات غاده مخااطي     و اطرا  آن در سوزش و خارش مقعد 

افتادگي طوالني  نپي پايي اعصاب حسي اين منطقه است. در روده بزرگ بر

ها, کشيدگي اسفنکتر )ماهيچه تنگ کننده( مقعاد کااهش يافتاه,     رهمدت گ

شاوند. ايان روناد موجاب      ج ماي گاز و مدفو  آبکي بگونه غير ارادي خار

 .شود ميتحريک و التهاب مزمن پوست و گاها پوسته دادن اليه فوقاني آن 

 

 عوارض
هاي  کانون پايين افتادگي هموروئيد ازمقعد(, خونريزي و پيدايشپروالپس )

باشاند.   هااي هموروئياد ازجملاه عاوارض هموروئياد ماي       در گاره  نکروزي

از بدترين عوارض آن است. اين روند هاي هموروئيد يکي  گره شدگي لخته

 هاي غشاء مخاط راست روده نيز گسترش يابد. تورم و تواند به سياهرگ مي

التهاب ممکن است به ديواره خروجي راست روده, اسفنکتر مقعد, اطارا   

ملتهب و ورم کرده باه   هاي ابد. فشار بافتمقعد و حتا اعتاء تناسلي انتشار ي

مقعد و  هاي آنان موجب دردهاي شديد در انهپايهاي متعدد اعصاب و  شاخه

  به نشستن و حرکت دلخواه نيسات و مجباور   . بيمار قادرشود ميپيرامون آن 
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 38/ 8تاا   37/  5. تب بيمار ممکن اسات باه    شود ميبه درازکشيدن اجباري 

درجه برسد. آنمي فقر آهن نيز از جمله عوارض خونريزي مزمن هموروئيد 

 است.

 

 درمان
 ن موضعي هموروئيد حاددرما

 باار در روز باا    4تاا   3هاي پاايين افتااده از کاناال مقعاد      شستن گره

 گرم. گرفتن دوش آب

 هاي التهاب حاد وجود نداشته باشد بايد پس از  که نشانه در صورتي

ها  , آنها با امولسيون سنتوميسين يا روغن گياهي رب نمودن گرهچ

رد. اطرا  مقعد را بايد باا  را با احتياط وارد مجراي راست روده ک

دسااتمال ناارم, خشااک و تميااز پوشااانده, بااراي نگااه داشااتن آن     

بعاد از توالات رفاتن ايان      شکل استفاده کرد. هر بار Tازمايوهاي 

 عمل بايد تکرار شود.

 ا باا  هااي هموروئيادي ر   د اطرا  مقعد وگرهبا شرو  خونريزي باي

سنتوميساين  هاا را باا امولسايون     گرفتن دوش آب گرم شسته, گاره 

بار در روز از شيا  هاي ود هموروئيد استفاده کرد  2چرب کرد. 

و با محلول فوراسيلين ياا ريواناول اطارا  مقعاد را وادعفوني و      

ه ا را وارد مج راي    درصورت خونريزي نبايد گ ره پانسمان کارد.  

راست روده کرد, چراکه اين عمل موجب آس يب دي دن بيش تر,    
 ن ها مي شود.خونريزي مجدد و عفوني شدن آ
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 جراحي

هااي   گره افتادگي  نگيرند که دچار پايي مي افرادي تحت عمل جراحي قرار

هموروئيدي شده, در طي يکسال دچار ايجاد لخته شدگي حاد و خاونريزي  

 اند. د شدههاي هموروئي از گره

 
 تزريق ماده اسکلروزان

ب هااي هموروئيادي موجا    د فناول درگاره  تزريق الکل, محلاول ياد و اساي    

شاود. گاره زدن سافت     ماي هاا باه بافات جوشاگاهي      گره تغييرات تدريجي

هاااي همورئياد بااا ناوار السااتيکي در افارادي کااه بخصاوص بااه مااواد      گاره 

درد گاره   دهناد موجاب خشاک شادن و افتاادن باي       اسکلروزان جواب نمي

 .شود مي
 83تخريب با ليزر

 84قرمز ش ماوراءنوربنداي

 8٥بندايش الکتريکي

اتيو رفع موقتي حدت بيماري, آماده کردن بيمار براي هد  ازدرمان کنسرو

عمال اسات و شاامل پرهياز درمااني, جلاوگيري از        جراحي و دوره بعاد از 

 هاي مدفو  است. بوست با استفاده ازنرم کنندهي
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 Laser destruction 
84

 Infrared Photocoagulation 
85

 Electrocoagulation 
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 پيشگيري از عوارض هموروئيد
   قاشاق   2تاا   1تغذيه مناسب. خوردن غذاهاي فيبردار و اوافه نمودن

 .اونس آب 80ا حل آن درسبوس به غذا و ي غذا خوري پودر

  ازچاق شدن جلوگيري 

  ورزش منام 

  داشتن شيوه فعال و پر تحرک زندگي 

  حمام نشسته درآب گرم 

  حس کننده مووعي  هاي بي پماد 

    رعايت جدي بهداشت و ناافت فردي. به علت عدم رعايات ناافات

ود. بيمار يکي از آن ها دچار حدت بيمااري ماي شا    2شخصي, ازهر

1mmالزم به توجه است که در
 17ساالم در حادود    انساان مدفو   3

ميليون ميکروب وجود دارد. اگر بيمار بعاد ازتوالات رفاتن مقعاد و     

4mm-3اطرا  آن را نشورد درحدود 
از جرم مادفو  در حاشايه     3

 .شود ميمقعد مانده, موجب حدت دائم و رشد عفونت در آن 

 
 منابع:
 به هموروئيد . پروفسور ک. ان. تارون) متن روسي( . کمک به بيماران مبتال1

 ) متن انگليسي( Thomas R.Russell,MD. تشخيص جراحي و درمان . هموروئيد . 2

 ) متن انگليسي(Kenneth R . McQaid, MD. تشخيص پزشکي و درمان. هموروئيد.3

4/.www.mayoclinic.com 



 
 

 

 كمر درد
 يبدن يدرمان ينرمش ها

 

 
 

خاود   يزنادگ  ت آن دريا رغم احساس درد، باه اهم يعل يكمتر كسمتاسفانه 

درد را در نارگرفته,  يب به اتفاق مردم فقط جنبه منفيکند. اكثر قر يتوجه م

ز تحمل درد هماواره تاوام باا از    ين يدانند. براست يه رنج و عذاب ميآن را ما

 يدرد درهنگاام زخما    و طاقات فرساا اسات.    رنج آور يسرگذراندن لحاات

به جوانب  ين حال نگاهيبا ا… . مان وي، دندان درد، كمردرد، درد  زاشدن

حفظ  يبدن برا يك واكنش دفاعيدهد كه احساس درد يمتتاد درد نشان م

 باشد.  ياتش ميادامه ح يو بقاء او و مبارزه برا يسالمت
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 يچ سرنوش ت يف رد ه    يبرا"د :يگويك ميبرنتيه گذارعلم سيپا نرينوربرت و

  ." ستيدان احساس درد ناسفناکتراز فق

ا نبودن ي خورد كه بودن و يبه چشم م شتريب يزمان دردت سرنوشت ساز ياهم

باه   يرد. درمنابع پزشاك يسه قرارگين احساس در موجودات زنده مورد مقايا

اشاره شده است كه به علت فقدان احساس درد  يمورد از افراد 100ش ازيب

اند.  مرگ شده اچک و بزرگ و حتکو يايها و بال يماريها، ب بيمتحمل آس

 م :يكن يازآن اشاره م يا ن جا به نمونهيما درا

اش  يال, درطول زندگيدانشگاه مونتر ي، دانشجوييك دختر جوان كاناداي

درجه  يدچار سوختگ يدوران كودك چگاه احساس درد نكرده بود. او دريه

عمال   تحات  يمختل , در بخش اورتوپد يها بيشده, بارها به علت آس 3

ان برق، آب داا  موجب يجر احت يچ نو  محركيقرار گرفته بود. ه يجراح

 چگاه سرفه نكرده, عطساه نازده باود و   يشد. او ه ياو نم در يش واكنشيدايپ

باه او دسات    ينديدر چشام, احسااس ناخوشاا    يبهنگام افتادن جسم خاارج 

د. بادن باو   يدفااع  يهاا  واكانش  از ياريك كالم او فاقد بسا ينداده بود. در 

 جه رشد عفونت درگذشت. يدرنت يسالگ 29سرانجام در سن 

ك ساو  يا ن اوداد اسات. از  يمشخصه وحدت و تبا يب درد داراين ترتيبد

ومحفوظ نگه  يفه دفاعيك, که به علت داشتن وظيولو يزياست ف يده ايپد

فاا  يا انساان  يرا درزنادگ  يديا سم ازخطرات مختل  نقاش مف يارگانداشتن 

موجب رنج و و مزمن  ير، درد و بخصوص درد طوالنگيد يكند و ازسو يم

 ياز باه درماان فاور   ي( داشته, ن يك ) مرويعذاب فرد شده, حالت پاتولو 

 دارد. 
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ژه يبا اكثر بزرگسااالن باا احسااس كماردرد آشانا هساتند. کماردرد باو        يتقر

موجاود   يع است. طبق آمارهايالعاده شا فوق يافته صنعتيرشد يدرکشورها

 کنند. يآن را تجربه م يمردم به شکل درصد 80ش از يب

و عدم حتور افاراد درمحال    ين علت تل  شدن وقت کاريکمر درد دوم 

ده، راه يدراز مدت در حالت خم ياست. درد ممكن است پس ازكارها کار

ظااهر   يخاوردگ  ن و سارما ياء سانگ يمدت، بلند كردن اشا  يطوالن يها رفتن

ن افاراد باه پزشاك    يا عاه ا گذرا اسات و موجاب مراج   يين دردهايشود. چن

 يهاا  يها و پاها معموال بعد از خساتگ  مختصر كمر، دست ي. دردهاشود يمن

د و حااد  يد. معذالك اكثر اوقات كمردرد به صورت شديآ يبوجود م يبدن

. هرگوناه حركات،   شاود  يما به اساتراحت درتخات    فرد مجبور ،هشدشرو  

، تانفس  يجزئا . هرگوناه حركات   شاود  يماو مشكل  يستادن و نشستن برايا

باه مراجعاه باه     د آن شده, شخص مجبوريق، سرفه و عطسه موجب تشديعم

 .شود يمپزشك 

رناده  يكمر درد بسته به علت آن متفااوت اسات و دربرگ   يدرمان يوه هايش 

 يهاا  وهياز شا  يكا ياسات.   ي( تا عمل جراحير جراحيغو )يدرمان کنسروات

 يدرمان يام نرمش هادرد انج كمر يکينيکل يكاهش نشانه ها يبرا يدرمان

ن يبا  يهاا  ساك يكااهش فشاار بار د    ييهاا  ن نرمشياست. هد  چن يبدن -

 يحركتا  ياز رشاد با   يريو تباادل ماواد و جلاوگ    ي، بهبود خونرساان يا مهره

ده انجاام   يا معماوال درحالات خواب   ييهاا  ن نارمش ياست. چن ها آن( يناميآد)

اباد.  يبار كااهش م  2تا  يا ن مهرهيب يسك هايد بر جه  فشارينت رد, دريگ يم

ن يباشند موجب اتسا  فاصله پسا  يمجلو  هكه توام با خم شدن ب ييها نرمش
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 جه، فشار بريشوند. در نت يم يا مهرهن يش اندازه سورا  بيها و افزا ن مهرهيب

( ونيكسا يفساك برآماده, ثابات )   يافتاه, د يكااهش   يكمر يعصب يها شهير

 يبادن  يدرماان  يهاا  رمشنا  از يمختلفا  يها . درحال حاور مجموعهشود يم

د از يمف ياز نرمش ها يکسرينجا برگردان يكمر درد وجود دارد. در ا يبرا

الزم به تذكر است كه . شود يمارائه  شانکوو  آنتونفنوشته  کمر دردکتاب 

گردن د    يد درد م  يا تش د ي   ش ويكه موجب افزا ييها د از انجام نرمشيبا

  .دياجتناب ورز
 

 د.ياز كشپشت در يد رويحالت: با

پا را در قسمت زانو خم كرده, در صورت ممكن آن را به طر   ي. به آرام1

حالت  هرد(. بعد پا را بيگ ين حركت در هنگام بازدم انجام مياد )ينه ببريس

ن يد. ايگر تكراركنيد ين حركت را با پاي(, اد )درهنگام دميه برگردانياول

 بار تكرارکرد.  8تا  6توان يحركت را م

در هنگام باازدم بااال    يراست نگه داشته شده را به نوبت و به آرام يها. پا2

بار تكرار  10تا  8توان ين حركت را ميد ) اين آورييد و درهنگام دم پايببر

 (. نمود

اند در هنگام  كه در قسمت زانو و لگن خم شده ي. پاها را به نوبت درحالت3

ن حركت را يد )ايبكشبازدم به طر  خارج و در هنگام دم به طر  داخل 

 (. بار تكرار نمود 10تا  8توان يم

كه  يد تا زمانيراست نگه داشته شده را به نوبت درهنگام دم باال ببر ي. پا4

 د ويا د، بعد آن را به طار  چاپ و راسات حركات ده    ياحساس درد بکن
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د يا گر هام انجاام ده  يد ين حركت را با پايد. اين آورييدرهنگام بازدم پا

 بار انجام داد(. 6تا  4توان يم ن حركت رايا)

 يد, بعد ازحركات دورانا  يراست نگه داشته شده را به طر  باال ببر ي. پا5

 ين حركت را با پايد. اين آورييدرجه آن به چپ و راست، آن را پا 360

 . بار انجام داد( 4تا  3توان ين حركت را مياد )يز انجام دهيگر نيد

 

ر س ر ق رار داده,   ي  دست چ پ را ز  د.يچپ دراز بكش يپهلو يحالت: رو

د. س پ   ي  نه قرار دهيه گاه در مقابل سيدست راست را به حالت تك
 نمائيد.راست تكرار  ين برپهلوين عمل را هنگام انجام تمريا

هنگاام باازدم باه     پاي راست نگه داشته شاده را هنگاام دم باالببرياد و در    . 6

ايان  نياز تكراركنياد )  را باا پااي ديگار     حالت اوليه درآوريد. اين حركت

 (.  بار تكرار كرد 4تا  3را ميتوان  حركت

است باه طار     . پاي راست نگه داشته شده را تا آنجايي که برايتان مقدور ٧

انگشتان پا با ك  اتاق تماس حاصل نماياد.   جلو بكشيد به طوري كه سر

امکاان باه طار  عقاب      بعد پا را به حالت اوليه برگردانده,آن را حداكثر

شيد. سپس آن را به حالت اوليه برگردانيد. اين حركت را با پاي ديگار  بك

 . بارانجام داد( 6تا 4)اين حركت را ميتوان  نيز تكراركنيد

ا هام انجاام داده, بعاد ازاتماام     را ميتوان همزمان ب 7و  6: تمرين هاي توجه

 با پاي ديگار  ها در يك پا بر روي پهلوي مخال  پيچيده و آن را آن

 . بدهيدانجام 
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 حالت: روي پشت دراز بكشيد.
به طر  ك   ها آنكه ك   ها را در امتداد ستون فقرات به صورتي . دست8

اتاق باشد قرار دهيد و پاهاي راسات نگاه داشاته شاده را تاا آنجاايي كاه        

باار تكارار    10تاا   8توان اين عمل را ميد )است به طر  جلو بكشي مقدور

 . نمود(

انو و لگن خم کنياد و كا  پاا را روي زماين قارار      . يك پا را در قسمت ز9

دهيد. پاي راست نگه داشته شده ديگررا به طر  باال برده, در قسمت زانو 

راست و خم نمائيد. بعد آن را پائين آوريد. اين حركت را با پاي ديگر نيز 

 بارانجام داد(. 10تا  8انجام دهيد)اين حركت را ميتوان 

 

دهيد ك ه ك ف    ه  دست ها را در حالتي قرار حالت: روي شكم دراز كشيد

 آن ها زير چانه قرار گيرد.

 در هنگام دم پاي راست نگه داشته شده را باه آراماي بااال ببرساد و در     .10

ايان  ) انجاام دهياد   بازدم پايين آوريد. اين حرکت را باا پااي ديگار نياز    

 بار انجام داد(. 8تا  6حرکت را مي توان 

درجه خم كرده, به آرامي بااال بكشايد.    90درزاويه . پا را درمفصل زانو 11

 6تا  4توان اين حركت را ميد )اين حركت را با پاي ديگر نيز تكرار نمائي

 (. اين تمرين را ميتوان همزمان با هردو پا انجام داد. بار انجام داد

ها رو به  که ك  آن هاي كشيده شده به طر  عقب را در حالتي . دست12

د ي پشت قرار دهيد. به آرامي ك  دسات هاا را خام كنيا    باال باشد، رو

بدون به کار بردن هرگونه نيروي زياد و اوافي ( تا همزمان قسمتفوقاني  )
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و تحتاني بدن در هنگام بازدم, باال كشيده شوند. آن هاا را درهنگاام دم   

 . بار انجام داد( 6تا  4توان اين حركت را ميد )پائين آوري
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 د .ياز بكشپشت در يحالت : رو
هاا را   د. دسات ي. پاها را در قسمت زانو خم كرده, آن ها را بهم جفت كن13

 كه ك  آن ها به طر  ك  اتاق باشاد در امتاداد بادن قارار     يبه طور

د و در دم يزانو را همزمان به طر  راست خم کن 2د. درهنگام بازدم يده

انجاام   ن باار باه طار  چاپ    يا ن حركت را ايد. ايه برگردانيبه حالت اول

 ين حاالت يدر چنا باار انجاام داد(. "   8تاا   6تاوان  ين حركات را م ياد )يده

ن يا ن آورد )ايتوان لگن را درهنگام بازدم باال برده و در هنگام دم پاائ يم

 .بار انجام داد( " 6تا  4توان يحركت را م

كه پاشانه پاا از كا      د بدون آنيكن يها را پشت سر گذاشته, سع . دست14

بار  4تا  3توان ين حركت را ميد ) ايائيه حالت نشسته در باتاق جدا شود ب

 انجام داد (. 

كه در  يگر را در حاليساق د يك پا را راست نگه داشته , قسمت باالي. 15

گرفتاه, ران پاا را باه طار       مفصل لگن خم شده است با دسات  زانو و

پا د. در هنگام دم يهنگام بازدم انجام ده ن حركت را دريد. ايشكم بكش

د يا ز تكارار كن يگرنيد ين حركت را با پايد و ايه درآوريرا به حالت اول

 (. بار انجام داد 6تا  4توان ين حركت را مي)ا

كه درمفصل لگن و زاناو   يد. پاها را در حاليرسر قراردهي. دست ها را ز16

بخاود   يه قائمه نگه داشاته, حالات دوچرخاه ساوار    ياند در زاو خم شده

ك جهات و بعاد در جهات مخاال  انجاام      يول در د. حرکت را ايريبگ

  باه  يا خف يرد كه حالت خستگيگ يانجام م ين حركت تا زمانيد. ايده

 شما دست دهد. 
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ن است در امتداد بادن  ييبه طر  پا ها آنكه ك   ي. دست ها را در حال17

جااد  يد و آن ها را تا ايراست نگه داشته شده را باال ببر يد. پاهايقرار ده

 د.يك كنياز هم دور و بهم نزد يبه آرام يگاحساس خست

باا   ين حاالت يد. درچنا يهم قرار ده يراست نگه داشته شده را رو ي. پاها18

د. حالت پا را به نوبت يچيگر بپيك طر  به طر  دياتکا برپاشنه پا, از 

بار تكارار   4تا  3توان ين حركت را مياد )ين را تكرار كنيرداده, تمرييتغ

 (. نمود

 
 توجه
 د.يکن يشوند, خودار يش درد ميکه موجب افزا يين هايانجام تمر زا 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دنيگار کشيس  انيسود و ز
 

 
 

 دن !يگار كشيس يايمزا
 يو ساالمت  يبا عشق فاراوان باه زنادگ    يمتماد يها كه سال ييها آن يبراست

بازرگ و باا    كاار دانند كاه چاه    يكشند، م يگار ميشان سيها خود و خانواده

  و يغاات ساوء و واع   ين هماه تبل يا رغم ايا ا تا بحال علياند؟ آ كرده يارزش

ا يرا ترك و  گاريدن سيكه كش يدانند درصورتيگار ميترك س يمحدود برا

خطرنااك و خانماان    يامادها ين كاار چاه پ  يتعداد روزانه آن را كم كنند، ا
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مساله ساده را در نار ن يك لحاه ايداشته باشد؟  يتواند در پيرا م يبرانداز

ده يگار كشا يت آن سيدرصد جمع 30ش ازيكا كه بيم كه فقط در آمريريبگ

ك دفعه دل نازكشان به حال خود يكنند  يم نه آن يدالر هز  5تا  3و هر روز 

ن عمل به يرند و ايا كاهش آن بگي م به ترك ويتصم ،انشان سوختهيو اطراف

ن يا ايخواهد افتاد؟ آ يچه اتفاق يستابد. به رايز گسترش ير نقاط جهان نيسا

 كاار يگار، بيهاا ازفاروش سا    ين كمپاان يسود ا يارد دالريليعمل با كاهش م

گار، كاهش و يات دولت برفروش سيشدن هزاران كارگر، كاهش درآمد مال

زارعاان توتاون و در وامن     يد وفاروش توتاون و ورشكساتگ   يا ا عدم خري

 اهد شد؟مواجه نخو يغاتيتبل يكاهش درآمد شركت ها

رنگارنگ وابسته باه   يها يماريگار نكشد و به بيس ياگركس گرياز طر  د 

 يخاال  يهاا  عمال و تخات   زيا   مطاب دكترهاا و م  يگار مبتال نشود، تكليس

اسات،   يبد دن كاريگار كشيس ن اگريمارستان چه خواهد شد؟ عالوه برايب

 يهاا چاون آلماان باا تابلو    ييژه در كشاورها يباو  گاريغ سا ين همه تبليپس ا

گار به لب با يس يبا ومردان ورزشكار و تنومند و كابوهايرنگارنگ از زنان ز

 انس ان  يسالمت يگار برايضرر سبر  يس مسخره وزارت بهداشت مبنير نويز

 ست؟يچ يبرا

هاا،   باه بودجاه دولات    يها چه خدمت بزرگ يگاريم كه سينيب ين حال ميبا ا

 يكاار ي، مباارزه باا ب  يغاتيلتب يها گار، آ انسيفروش س  يها يدرآمد كمپان

و زارعان كشات توتاون، پرشادن تخات      گاريد سيتول يها يكارگران كمپان

 . كنند يها م ، مطب دكترها و كارگوركنها نامارستيب
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م باد  يدن صاحبت كارد  يگار كشيدر مورد نقش مثبت س يك كميحاال كه 

 .ميت آن بپردازيهم به عوارض نه چندان كم اهم يست كمين

 
 د ؟يگار كشيسد يچرا نبا
ك ير و يش مرگ و مين عامل بروز سرطان، افزايدن مهمتريگار كشيامروزس

ر يا ها بلكه افاراد غ  يگاريس ياست كه نه تنها سالمت يمعتل بزرگ اجتماع

ار يگار به علت داشاتن قطار بسا   يكند. ذرات دود س يمد يز تهديرا ن يگاريس

 يو از تماام سادها  استنشاق شده  يكرومتر( به آسانيدهم م 3 كوچك خود )

ن يرساند. باد  يم ييهوا  يها عبور كرده و به حبابچه يتنفس يدرمجرا يدفاع

ها  يگارير سيها، بلكه غ يگاريه سينه تنها وارد ر يگار به راحتيب دود سيترت

ن آ اناس  يگذارد. مهندسا يآن ها م ير مخرب خود را بر سالمتيهم شده, تاث

ل ين وساا يوجود استفاده از بهتار  با ااند كه حت ست نشان دادهيط زيحفظ مح

 يزنادگ  يگاريكه باا افاراد سا    يگارير سيافراد غ يان هوا، برايه و جريتهو

آلوده تا سطح مطلوب وجود  يهوا ييزا كنند امكان كاهش خطر سرطان يم

ن يا ات به هنگام انجام ايكامل فرد استعمال كننده دخان يندارد. لذا جداساز

 وكاار  يزندگ گارياز مصر  س ياشكه عوارض ن است چرا يعمل ورور

 دهد. يتحت الشعا  قرار م را يگارير سيدرصد افراد غ 70ك به ينزد

ر يش سطح مرگ و ميو افزا ها نطااز سر ياريبس يدن علت اصليگار كشيس 

االت يا هاا، فقاط در ا   يماار يب يريشگيمركزكنترل وپ ياست. بنابر برآوردها

كنناد.   يگار فاوت ما  ير مصار  سا  هزار نفر بخاط 420كا ساالنه يمتحده آمر
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 يگارينشان داده است كه احتمال مرگ افاراد سا   يت شناسياطالعات جمع

 است. يگاريرسيشتراز افراد غيبار ب 9 – 10 يسالگ 70قبل از

ون يا ليم 450نده عامل مارگ  يسال آ 50گار دريس 86ر. پتو  يطبق برآوردها

تواناد   يما درصاد   50دن تاا  يگار كشا ينفر درجهان خواهد باود. كااهش سا   

 150د و يا رباع اول قارن جد   ون نفار در يا ليم 30تاا   20ازمرگ قبل ازموعد 

 كند.  يريون نفردر ربع دوم آن جلوگيليم

شاتر ازمجماو    يباار ب  4ات يا ازاساتعمال دخان  ير ساالنه ناشيزان مرگ و ميم

 يشاتراز تماام  ياز مصر  تمام داروهاا و الكال و ده باار ب    ير ناشيمرگ و م

شتر ازسندرم نقاص  يبار ب 12از تصادفات درهرسال و  يشنا يرهايمرگ و م

ستم بوده يكا در قرن بيآمر يناام يها مجمو  تلفات جنگ از شتريو ب يمنيا

 است . 

ماردان و   است كاه هام در   يا ن سرطان كشندهيتر يه اصليامروزه سرطان ر 

كاه   يرييا ز با توجاه باه تغ  يزان سرطان خانم ها ني. مشود يمده يهم درزنان د

ش يرو باه افازا   ياديا ها بوجود آمده با سرعت ز دن آنيگار كشيدرعادت س

دن زنان باه ثبات   يگار كشيكشور جهان كه س 87ان ينمونه  در م ياست. برا

آناان   ٨٧ماناده يبوده, احتمال عمر باق ركورد دار يده است زنان دانماركيرس

اروپا  در يكمتر ازهمه است. زنان دانمارك يياروپا ير كشورهايان سايدر م

 دارند.  هيانسداد ر يماريه و بير را به علت سرطان رين سطح مرگ و ميباالتر
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توسط جامعه  كا )ياالت متحده آمريا ژه دريكه بو يع وجالبيوس يها يبررس

جه ين نتيبه ا يسوئد انجام گرفته، جملگ اما ( و دريرايه سرطان و ييكايآمر

آن, باه   يگاريافاراد سا   از ياديا كاه تعاداد ز   يياناد كاه دركشاورها    دهيرس

 از عتريشاا  باار  15تا  10ن افراد يا ه دريكشند، سرطان ر يگار ميطورمنام س

كاه   ياناد و در كساان   دهيگار نكشا ياست كه در طول عمر خاود سا   ييها آن

 است. شتريبار ب 40ن نسبت تا يكشند ا يگار ميس

ل ه اسات. در ساا  يا درصد سارطان ر  90ش ازيات سبب ساز بيا دخانيتانيدربر

االت متحده برآورد شده است. يه درايمورد سرطان ر هزار 178حدود  1998

درصد در  25از سرطان درمردان و  يدرصد مرگ ناش 32ن سرطان باعث يا

ه درماردان و زناان   يا سارطان ر  يدن علات اصال  يگار كشا ي. سا شاود  يمزنان 

 است.  ييكايآمر

شاود.   يده ما يا د يمااران قلبا  يگار در بيوابساته باه سا    يهاا  از مرگ ياريبس 

در  يقلبا  يهاا  يماار يزان باروز ب يا دهاد كاه م  ينشاان م  ٨٨فرامينگهام مطالعات

كاه   يدرصاد اسات. در افاراد    23هاا   يگارير سا يغ درصد و 65ها  يگاريس

عماده   يساك هاا  ياز ر يكا يدن يگار كشا يقلب دارند، سا  يسكميا يماريب

، يان خاون كرونار  يا گار بار جر يجه اثرات نامسااعد سا  يش مرگ در نتيافزا

 سك انعقاد خون است.يوكارد و ريم يژن رسانيساك

تصالب عاروق    خون دراثار  يسكميا يمارياحتمال رشد ب يگاريدرافراد س 

ش كاربن  يباا افازا   گارياسات. سا   يگاريرسا يافاراد غ  شاتر از يباار ب  60كرونر
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 يش چسبندگيب زده و با افزايوم عروق كرونرآسيد خون به اندوتليمونوكس

 برد.يخون را باال م يونرها توسط لخته هاپالكت ها احتمال انسداد كر

ش وربان قلب و فشارخون و كاهش يد باعث افزاين و كربن مونوكسيكوتين

زنناد. كاربن    يوم عروق صدمه ما يبه اندوتل ،وكارد شدهيبه م يژن رسانياكس

 يزان چربا يا اد كارده,  م يا دها زيپيجدار عروق را به ل يريد نفوذپذيمونوكس

 د. بر يآزاد خون را باال م

دهاان،   ن استعمال تنباكو و كانسريب يسك و ارتباط علت و معلوليش ريافزا

سارطان   يده است. علت اصليكامال به اثبات رس ي، حنجره و مرزبان، حلق

 يمار  سرطان حنجره، زبان، دهاان، حلاق و   لب، سم موجود درتوتون است.

را  گريدكيبا مصر  توتون و الكل دارند. الكل و توتون اثر  يكيرابطه نزد

بروزسارطان ساه    هاا  آن ك ازيا  اب هار يا غ كاه در  يطوركنند، ب يت ميتقو

تاا   80ا سبب يتانيات در بريابد. الزم به توجه است كه دخاني يل ميچهارم تقل

 است.  يدرصد سرطان دهان و حلق و حنجره و مر 90

است كاه   يافراد از تر عيبار شا 3تا  2 يگاريز درافراد سيسرطان لوزالمعده ن

نشانگر وجود  يرشناسيگ اند. اطالعات همه دهيگار نكشير تمام عمر خود سد

گار يباشاد. مصار  سا    يالتهاب آنان م و عشر ين زخم معده و اثنيب يارتباط

 يعشر و عود زخم معد يم زخم معده و اثنيتر شدن دوره ترم يموجب طوالن

 . شود يمها  يگاريس در

 يگارحاويمثانه است. دود س جاد سرطانيا سك دريازعوامل ر يكيگار يس

آن  افته و ازيها راه  هيان خون وکلياست كه به جر يمتعدد يمواد جهش زا
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گار سابب  يس يشمال يكايا و آمريتانيبر رسند. دريم ق ادرار به مثانهيجا ازطر

 ازموارد ابتالء به سرطان مثانه است. يمين

رس،  ودماان ز ين، زايت رشاد جنا  يدن زن حامله موجب محدوديگار كشيس

، كاهش وزن نوزاد درموقع ين، سقط خودبخوديشدن جفت، مرگ جن جدا

 يهاا  يماار ينوزاد و ب يسك مرگ ناگهانير يگاريزنان س . درشود يمتولد 

 و انجام شاده, دو دساته از  ياونتار که در يقاتيتحق ار باال است. دريبس يتنفس

ودند كه كمتار  ب ييها آنمطالعه قرار گرفتند. گروه اول مورد  يگاريزنان س

 ش ازيبودند كه ب ييها آنم دند، گروه دويكش يم گار در روزيك بسته سي از

ن تاا  يش مارگ جنا  يدند. در گروه اول افزايكش يم گار در روزيك بسته سي

 درصد بود. 35درصد و در گروه دوم تا  20

 ييهاا  در بچه  مننژيت  يماريسك بيكه انجام گرفته، ر يقاتيدرومن درتحق

ن ياسات كاه والاد    ييهاا  بچه از شتريبار ب 8هستند  يگاريس ها آنن يكه والد

 كشند. يگار نميها س آن

 دن  ادامه  داد؟ يگار كشيد به سين فاكت ها باز هم بايا با توجه به همه ايآ
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 يپزشک – ياجتماع يمدهاايپ

 ش از اندازه آنيمصرف ب

 

 
     

  .ن استيب خورده به زميفر انيه خدايشراب انگور هد

 پهلوان نامدار بابل شيلگميگ                                      

 

  مقدمه :
ج و يا را يامار  يدر تماام جواماع بشار    ربااز يد از يدن مشاروبات الکلا  ينوش

آن را آشاکار و آزاد و   ين بوده که برخا يا در زيمعمول بوده است. تنها تما

ا بار اسااس   يا نوشاند و   يما  ده وينهاان نوشا  آن را درخفا و به طور پ يعده ا
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 ياز مشاروبات الکلا   يدن ناو  مشخصا  ين و رسوم جامعه نوشييفرهنگ و آ

 ع بوده است.يشتر شايب

 يدارد. شاراب بارا   يمخصوصا  يدن شاراب جاا  ينوشا  زيا ن يان جهانياد در

 يهاا  مراسام  شتريز در بيان نيهوديح است و يمس يسيان سمبل خون عيحيمس

روز نخسات حارام    دن شاراب از يز نوشيند. در اسالم ننوش يشراب م يمذهب

کرده  يمراحل حالل, مکروه و حرام را ط يدوران مشخص ينبوده بلکه درط

دن شااراب يبااه کاارات بااه نوشاا -مساالمانان يناايکتاااب د -اساات. در قاارآن

چاون ساردرد و    يناب( دربهشت, که مست کنناده نباوده و عواروا    )طهور

که به  ي  بهشتيتوص .ندارد, اشاره شده استبه دنبال  وگناه را ييگو هودهيب

 ن است:يزگاران وعده داده شده چنيپره
ر ياز ش   يياز آب صاف و خالص که ب دبو نش ده, و نهره ا    ييدر آن نهرها 

ه ل ذت  ي  از ش راب )طه ور( ک ه ما    ييکه طعم آن دگرگون نگشته و نهرها

      .... نوشندگان است

 15ه يسوره محمد, آ                                                   
) از  ياپيز و پيلبر ييار جوان و هم سن وسال, و جام هايبس ياني.... و حور
 شراب طهور(

   34-33ات يسوره النباء , آ                                                            

 

دن شاراب  ينوشا وعاده   زيا ن نساان الواقعه, الصافات, الطور, اال يدرسوره ها

 41و  36ات يا وسا , آ يساوره   زکار داده شاده و در يبه بندگان پره يبهشت

 او از يشراب باا آزاد  يرابطه با فشردن انگور برا در يک زندانيزخواب ين

 رشده است.يمرگ تعب از ييزندان و رها
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دن ينوشا  از زيوپره يالحج, البقره, المائده از مردم به دور ياما در سوره ها

ناه و  يجاد عاداوت و ک يطان است و ايد و کار شيکه پل شود يم ينيشراب زم

 کند, دعوت شده است. ياد خدا و نماز خواندن مي بازداشتن از

چاه در  ، شاناخته شاده  ات يبهر حال هزاران سال است که الکل چون آب ح

در  - يل سااال, مهمااان ياا, تولااد, تحويعروساا) يو خوشاا يهنگااام شاااد

)مراسام   يو افساردگ  يچه در هنگام ناراحت( و کايوآمر يياروپا يکشورها

, يو شاغل  ي, باروز مشاکالت خاانوادگ   يشارق  يم بااالخص در اروپاا  يترح

و فرهنگ مردم داشته است.  يدر زندگ يا ژهيگاه ويطالق, شکست و...( جا

ز يا و ... ن امي  خ, حافظ چون يو بخصوص در آثار شاعران يات فارسيادب در

 و شراب پرداخته شده است:, باده ي, ساقيبه کرات به کلمه م

 

 د مرايين ز شراب ناب گويتلق       د مراييچون فوت شوم به باده شو
 د مراييکده بوياز خاک در م                د مرايابيد به روز حشر يخواه

     خيام                                                            

   اشدبت ين چه حکايمن و انکار شراب ا
 ت باشدين قدرم عقل و کفايغالبا ا

     انستمديخانه نميت ره ميتا بغا
  ت باشديما تا به چه غا يورنه مستور 

 حافظ        

 

 کنار سبزه و آب روان شم                    ر گالن شميرم و سيباده برگ

 ان شمير لوليم مست و سيدا               يخورم با شادکام يدو سه جام

 بابا طاهر                                                                                      
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ه يافت اوليش و يدايخ پيدرمورد تار

در دساترس   ياطاال  کااف   آن هنوز

ران و يااشناسااان در ا ساات. باسااتان ين

و و آبجاا يهااا ماناادهين باقيالنهاار نيبا 

نساااااخه درسااااات کاااااردن آن را 

اناد.   افتاه يالد يقبل از م 3500 – 5400 يمربوط به سالها يسفال يها درخمره

 ياصال  ن مرکاز يالنهار  نيانه و با يشناسان, خاورم از باستان ياريبنابر اعتقاد بس

-6000 يهاا  باوده اسات. درساال    يتصادف يا افت الکل به گونهيش و يدايپ

 ياه و خزرکه ارمنستان کنونيس ياين دريماب يمنطقه ا الد دريقبل ازم 4000

 د شراب معمول بوده است.يتول يدر آن واقع است, کشت انگور برا

ست. آمده است يز کم نيافت شراب نيوه يمربوط به ش يها داستان و افسانه

 يشراب برا د شاهيجمش يزمان پادشاه ش دريسال پ هزار 5ک به يکه نزد

د يجمشن افسانه يران درست شده است. طبق اين بار, تصادفا, در اينخست

خواهد تا  يبه خوردن انگور داشته از نوکران خود م ياري, که عالقه بسشاه

از آن  يها انبار کنند تا هر لحاه که امر کرد مقدار را درخمره ياديانگور ز

خدمتکاران به اطال  شاه  ياورند. پس از گذشت چند ماهيش بيرا برا

. همزمان اند ره رنگ شدهيظ و تيغل يعيل به مايرسانند که انگورها تبد يم

مزمن و طاقت فرسا  ياز سردرد يان متوالياز زنان حرم, که سال يکي

ها  بر خمره نيزهر دن عالمتيداشته و با د يدرعذاب بوده, قصد خودکش

 يو مست يمرگ, خوش يکند, و به جا ين زهرگوارا ميدن ايشرو  به نوش

را افت خود ين بانو خبر ي. اشود يمز برطر  يب او گشته, سردردش نينص
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 يشاهنشاه يپزشکدن شراب نام ينوش پس از د شاهيجمششاه برده و  يبرا

 نهد. يبرآن م

کردند.  يد شراب ازانگوراستفاده ميتول يالد برايش از ميسال پ 700ان يوناني

بار   ٨٩ويک ز با مخلوط کردن برنج و ارزن آبجو درست کرده و ناميها ن ينيچ

 ر آبجاو يا و فق يباساتان غنا  مصار   ش دريهازار ساال پا    4آن گذاشته بودند. 

ر مخارب  يخود به تااث  يها در نوشته يسندگان مصريدند, همزمان نوينوش يم

ش در شاهر  يهزارساال پا   4اناد.   اشاره کرده انسان يآبجو و شراب بر سالمت

دن الکال باه علات    يواقاع اسات, نوشا    يبابل که درمرکزعراق کنون يباستان

 رمخرب آن در جامعه ممنو  شده بود.يتاث

 

 ديوه توليو ش ياع مشروبات الکلانو
 ک ور يلو  شراب, آبجوگروه:  3شان به  ديوه توليبر اساس ش يمشروبات الکل

ق يا شاراب ازطر  شوند. آبجاو و  يم مي(, تقسين و براندي, جيسکي)ودکا, و

رکاردن( درسات   يتقط )چک انش ق يا کورها از طرير کردن( و ليتخم)وزاندن 

وه و يل قند حبوبات و ميموجب تبد ها ده شدن, قار يروند وز شوند. در يم

شوند. دراکثار کشاورها,    يد کربن مياکس يجات به ا لکل و دياز سبز يبرخ

د مشروبات يتول ير برايها, از موارد ز براساس کشت و زراعت متداول درآن

قا از موز, ين از ارزن و برنج, درآفرينمونه در چ ي. براشود يماستفاده  يالکل

و  انگور جان ازيونان , گرجستان, ارمنستان, آذرباي ارزن, در عسل, ذرت و

 کنند. ياز کاکتوس استفاده م يشمال يکايسر  پوستان آمر
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ده يوز يها وهيرا که حاصل جوشاندن حبوبات و م يدرروند چکانش, بخار

ه يروسا  کاور در يد ليا تول يکنناد. بارا   يد ميکورتوليشده است سرد کرده, ل

ک از کااکتوس  يا مکز ن از بارنج و در ي, گندم و جاو, در چا  ينيب زميازس

 کنند.  ياستفاده م

 ،شان, برابار باوده   نارگرفتن نو  بدون در ياندازه الکل تمام مشروبات الکل

:  اونس آبجو برابر مقدار آب مخلوط شده است. چنان کهز آنان در يتنها تما

ک اوناس معاادل   يا کوراسات ) يکم ليک و چهارياونس شراب برابر با  5با 

 م است(.گر 31,1

کاه باه    ييهاا  آندر  هساتند و  ياديا ز يقناد و کاالر   يحاو يمشروبات الکل

شاود.   يش وزن و چااق يتواند موجب افزا يخورند م يم مشروب طورمستمر

 150 ياوناس شاراب حااو    5, يکالر 170 ياونس آبجو حاو 12: چنان که

 يکاالر  300ش از يبا  يوه حااو يا مخلاوط باا عصااره م    يکورهاا يو ل يکالر

 هستند.

 
 جذب و دفع الکل

 5و شود يمک جذب يدرصد ازروده بار 75ق معده ويدرصد الکل ازطر 20 

ق يطر . الکل ازشود يمبا ادرار دفع  يرييچ گونه تغيمانده بدون هيدرصد باق

ر خاود  يرا تحات تااث   هاا  آنده و ير اعتاء بدن رسا يو سا ان خون به مغزيجر

 انساان ن جهات بادن   يه هما ب، بدن نقش زهرآبه داشته يگذارد. الکل برا يم

ساوخت و   يبارا  انساان ترآن را دفع کند. بدن  عيکند تا هر چه سر يتالش م

ک ساوم  يا ک دوم تاا  يا د کربن( ياکس يه الکل به آب و ديسازکردن)تجز
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ن روند در کبد انجام يدرصد ا  90ازدارد. يک ساعت وقت نيالکل به  اونس

. شاود  يما ق دفاع  يا و تعر ق ادرار, تانفس يمانده از طريدرصد باق 10گرفته و 

ا ورزش يا دن قهاوه, دوش آب سارد و   يکنند با نوش يمردم فکر م از ياريبس

ن تفکارغلط  يبازگشت. هما  يعين برد و به حالت طبيتوان اثر الکل را ازب يم

و  يچاون ساوانح وتصاادفات راننادگ     يريتواند عواقب جبران ناپذ يگاها م

بارد   ين نما ينها اثر الکل را ازبدن قهوه نه تيداشته باشد. نوش يمرگ را در پ

 2فرد را  يرانندگ ييک الکل, توانايک پيدن يپس از نوش بلکه خوردن آن

از باه  يا ن يعا يبازگشت باه حالات طب   يبرا انساندهد. بدن  يبار کاهش م 3تا 

ش يپااال  يفه خود را بارا ين امکان به آن داده شود تا وظيد ايزمان دارد و با

 5اسات باا   ياوناس آبجاو, مسااو    12است با  يک مساويک پيانجام دهد. )

 .کور (يم اونس ليک و نياست با  ياونس شراب و مساو

 
 الکل ياجتماع يامدهايپ

 انساان ون يا ليها م ده يبرزندگ يارمخربير بسياندازه الکل تاث ش ازيمصر  ب

ازعوامل باال برنده درصاد طاالق, کااهش     يکيدرجهان داشته است. الکل 

آور  سرساام  يهاا  ناه يش هزيساال, افازا   15تاا   ساان انن طاول عمر يانگيا حد م

 مارتبط باا   يهاا  يماريش تصادفات و بي, افزايکار ي, کاهش بازدهيپزشک

 ات و تجاوز به زنان و کودکان بوده است. يش جناين افزايالکل وهمچن

بااالخص در   افته بلکهيرنه تنها کاهش نياخ يها  د و مصر  الکل درساليتول

مثااال مصاار   يداشااته اساات. باارا يرصااعوديس افتااهيتوسااعه ن يکشااورها
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 500 يدرصاد و درانادونز   171سال گذشته در هند  15 در يمشروبات الکل

 .افته استيش يدرصد افزا

 
 يرصاد تماام  د 10و  انساان ون يا ليم 2ش از يالکل سااالنه موجاب مارگ با    

 هزار 200االت متحده هرسال ي. تنها در اشود يما يدن ها در بيها وآس يماريب

 شاوند. در  يش از اندازه الکل مباتال ما  يمرتبط با مصر  ب يها يماريبه ب نفر

و مارگ   يدچاار ساوانح راننادگ    يکاه در اثار مسات    يکا تعاداد افاراد  يآمر

 اثار  االت متحاده در يا در ا نفر هزار 50هر سال هزار نفر) 25شوند بالغ بر  يم

ش از ينه مشکالت مربوط به الکل بيشوند( و هز يکشته م يتصادفات رانندگ

 ون دالر است.يليب 300

ا با يبا هم و  زن و شوهر يها يدرصد بد رفتار 50ارقام موجود  و طبق آمار 

ات, يا درصاد جنا  50االت متحاده  يا اثر مصر  الکل است. در کودکان در

 اثر در ريدرصد مرگ و م 50به زنان و کودکان,  يت جنسدرصد تجاوزا 60
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 يآقاخ ان م با مصر  الکل دارد. بنابر گفته دکتار  يارتباط مستق يسوز آتش

ران فقاط در  يا ا يعلاوم پزشاک   يت هاا يو مساموم  يرگروه پزشک قانونيمد

دست ساز جان خود  ينفر بر اثر مصر  مشروبات الکل 150هر سال  تهران "

 ". ددهن يرا از دست م

 

 ش از اندازه الکليمصرف ب يپزشک يامدهايپ
هااا  يماااريتوانااد موجاب ب  يش از انادازه الکاال ما  يه و باايا رو يمصار  باا  

نجا باه اختصاار باه آن    يا شود که ما در ياريبس يو روح يالت جسمواختال

 :ميپرداز يم

 يفکر يت هايمغز, کاهش فعال يازسلول ها ياتانل موجب انهدام بخش ,

 .شود يمال يجاد وهم و خيت مفرط و ايون, عصبانيس, دپريفراموشکار

 
 ک و يااروده بار هااا در نيتااامياتاناال موجااب اخااتالل در رونااد جااذب و

 .شود يمدر کبد  ها آنره ين ذخيهمچن
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   ک خاون  يا د فوليم و اسا يزيا م, فسافر, من يم, کلسا ياتانل با کااهش پتاسا

ان استخو يها يماري,  بيپوست يها يماريزش مو, بي, ريخون موجب کم

 .شود يمدر وربان قلب  ينام يو عتالت و ب

 6تواند موجب کاهش قند خون بمدت  يدن الکل در حالت ناشتا مينوش 

 ساعت شود. 36تا 

 يدهان, گلو و مر يها ناسک سرطيک الکل در روزريپ 4تا  3دن ينوش 

 برد. يبار باال م 3را 

 40 الکل باه   کيپ 3ش از يدن بيجه نوشيلوزالمعده نت يها يماريدرصد ب

 است. طور روزانه

  روزيکباد و بخصاوص سا    يهاا  يماار يهاا ب  يدرصاد الکلا   30تا  15در 

 .شود يممشاهده 

 است که الکل کام   يشتر ازافراديبار ب 10 يدرافراد الکل ها ناانوا  سرط

 نوشند. يا اصال نميخورده و 

 در وربان  ينام يش فشارخون, بيش ازحد الکل موجب افزايمصر  ب

 .شود يم( يوپاتيوميقلب )کارد يعير طبيشدن غقلب و بزرگ 

 مارد, کااهش    يش از اندازه الکل موجب کاهش تاوان جنسا  يمصر  ب

 .شود يم يميدها و عقيتعداد اسپرماتوزوئ

 ت و مارگ افاراد   يتواند موجب مسموم ياد الکل ميه و زيرو يمصر  ب

ت و يمورد مسموم 4000ش از يه بيدرروس ينمونه طبق گزارش يشود. برا

 ک سال ثبت شده است.ي يدرط يرگ الکلم
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 وند. درهنگام نبود هر ش يش اثرهم ميد و افزايالکل و توتون موجب تشد

درصاد کااهش    75 يسارطان  يهاا  يماريسک بيدرصد ر ها آنکدام از 

 ابد.ي يم

 راعتاء بدن دارد.يها و سا هيبرکارکل يرات مخربيالکل همچنان تاث 

 
 

  درحالات ناشاتا    يدن مشاروبات الکلا  ياسات کاه نوشا    يادآوريا الزم به

کنناده   تناگ  ي عتله يگرفتگ) يتواند موجب اسپاسم اسفنکتر پلور يم

 جه باعث استفراا شود.يو درنتمعده (  ي هدهان
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 ر رفقا ,يعصر بخ  

 يل روي  چرنوب يروگ اه اتم   ين در يب اورنکردن  يا د حادثهيدان يچنانکه م
را مت اثر س اخته و    يم ردم ش ورو   يدردن اک  طور ن حادثه بهيداده است. ا

 يواقع   يروي  ب ا ن  ن ب ار ياول   يرا شوکه کرده است. م ا ب را   يجامعه جهان

 م که خارج ازکنترل ما است.  يمواجه هست يا هسته يانرژ
 

 ل گورباچوف,يخائيم                                                                       
 ي  جمهور اتحاد شورويرئ                            
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 ل گورب اچوف ي  خائيمکاه   يل, هنگاام يا چرنوب يواقعه اتما  چند روزپس از

سابق به دنباال   يستياليسوس ير شورويست اتحاد جماهيرکل حزب کمونيدب

ن يا جهاان ا  يساوئد و تحات فشاار افکاارعموم     يکارشناسان اتما  يافشاگر

ساابق   يزباان راناد, هازاران نفار از شاهروندان اتحااد شاورو        سخنان را باه 

 مهاار  ينفربارا  هازار  800ش ازيقارار گرفتاه بودناد و با     ياتم يها ربارشيز

ها نفار   ونيليل وارد عمل شده و ميچرنوب يستگاه اتميا يدر پ يپ يانفجارها

, درمنااطق  يبهاار  يگارم و آفتااب   يدر هاوا  يا ن واقعاه يوقو  چن خبر از يب

 يجشن اول ماه مه روزجهان ييبرپا يو, خود را برايو آکتيبه مواد رادآلوده 

دوم آمااده   يسام درجناگ جهاان   يبرفاش يروزيا کارگر و نهم مااه ماه روز پ  

سااالنه   يها نمايش ياجرا يمردم برا يها ابان کشاندن تودهيکردند. به خ يم

م و ينسوم, استريم, سزيپلوتون يها زوتوپيا از ياديبود که مقدار ز يدرحال

آن  يد است و اثر منفيروئيسرطان ت يکه عامل اصل 131 -ديزوتوپ يژه ايبو

ه يآن است در تماام باالروس )روسا    روز اول پس ازانتشار 8 – 16ژه در يبو

درحاال   يعيطاور وسا   ه بهين و روسياوکرا ياراو از يعيد( و بخش وسيسف

 پخش شدن بود.

 1979ه يفور 21ب در  س وقت کا.گ.يرئ آندروپوف بنابرگزارش محرمانه

 ير شورويست اتحاد جماهيحزب کمون يته مرکزيبه کم A -346به شماره 

 70ل باه اواخردهاه   يا چرنوب ياتما  يراکتورهاا  ي, اشکاالت فنا يستياليسوس

و  يريپااذ تي, فقاادان مساائولهااا انسااان ي. کاام انگاشااتن زناادگگشاات يبرماا

 يراکتورها يندرست به اشکاالت ف يدگيمسئوالن امر و عدم رس يمباالت يب

د, يا ساتم انجام يقارن ب  ين فاجعاه اتما  يت باه بزرگتار  يا ل در نهايچرنوب ياتم
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 انساان وقو  آن, هنوز هازاران   ک به دو دهه ازيکه با گذشت نزد يا عهفاج

 يهااا يماااريو ب يهااا يگنااه را بااه کااام ماارگ کشااانده, موجاب ناهنجااار  يب

ن يا ک باه ا يا زدکاه باالجباار درمنااطق دور و ن    شود يم يگناه يب يها انسان

د شوند که خو يم يحوادث يکه قربان ها انسانن يکنند. ا يم يها زندگ روگاهين

اناد. متاسافانه بناابر     نداشاته  ين نقشا يجاد آن کوچکتريشان در ايها و خانواده

 يا ، کاه محال فاجعاه هساته    يهروژنس ک  يت ر يدم ينا يگفته دانشامند اوکرا 

مانااده رآکتااور درآن ياقکاه ب  يمانير ناار دارد: "محفاااه ساا ياال را زيا چرنوب

ک يا ش از يخاود اسات و با    ييقرارداده شده، درحاال ازدسات دادن کاارا   

ن مشاکالت  يا لومتر سورا  و شکا  در محفاه وجاود دارد." چاه بساا ا   يک

مرمت  يو اقدام به موقع برا يجهان يها د در صورت عدم کمکيجد يجد

هاا   ونيا ليم ينادگ که نه تنها ز يا شود. فاجعه يگر منتهيد يا آن باز به فاجعه

ل مجاددا بااه مخااطره خواهااد   يااچرنوب يسااتگاه اتما يراماون ا يپ را در انساان 

ط يت و محا يتماام بشار   يو سالمت يزندگ يبرا يجد يانداخت بلکه خطر

 ست خواهدشد.يز

قرن  ين سانحه اتميبزرگتر 1986ل يآور 26مه شب يبعد از ن 1,23درساعت 

ل باه  يا چرنوب يروگااه اتما  ين ين واحد انر يچهارم ب رآکتوريستم با تخريب

 يلاومتر يک 12ن و در ياوکارا  يدرجمهاور  يروگاه اتمين نيوست. ايوقو  پ

ن واقع شاده  يتخت اوکراي  پايک يلومتريک 130بالروس و  يمرز جمهور

و يا و آکتيا ماواد راد  يوقو  انفجار به مناور کااهش پراکنادگ   است. بعد از

ن واحد يران شده ايسالن و ق هوا, هزاران تن خاک, سرب و... بر فرازيازطر

و يا م ماواد راد يغلات عاا  درجه حرارت و يش ناگهانيافزا يخته شد ولير



 سالم زيستن آموختني است!                                                                                 114 
  

 

و شاد. پراکناده   يو آکتيبه مواد راد ها آنشدن  ب و آلودهيو موجب تخريآکت

ست يط زيشتر محيب يه باعث آلودگين مواد به صورت ثانويا يکيشدن مکان

در منطقاه   وي  و آکتي  ب ارش راد  و يليچرنوب يو غبار و ابرها گردل يو تشک

از  يليچرنوب يابرهال يآور 27و  26 ياروپا شد. در فاصله روزها از يعيوس

ک يا تا فنالند, سوئد و نرو  و ازغارب تاا آلماان, فرانساه و بلژ     يشمال غرب

 کردند. يشرويپ

 
 .و با رنگ سبز نشان داده شده استيو آکتير مواد راديمنطقه تحت تاث
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ن, بالروس و ياوکرا ياراو لومترمربع ازيهزارک 155ش ازين واقعه بيا اثر در

ن کشورها يا يکشاورز يها نيلومترمربع از زميهزار ک 52ه و از جمله يروس

 -ميو استرنسا 137 -وميم, ساز ي, پلوتون131 -ديل يقب و ازيو آکتيبه مواد راد

اثر  سال است. در 28و  30ب يبه ترت يدو عنصرآخر مه عمريآلوده شد, ن 90

 يو در اراوا يا و آکتيا درصد مواد راد 70ک به ينزد يليچرنوب يوزش بادها

 ه نشست کرد. يدرصد در روس 10ن و يدرصد درخاک اوکرا 20 بالروس,

 يساکنان اتحااد شاورو   ون ازيليم 9بنابر گزارش سازمان ملل متحد حداقل 

ون يا ليم 2,5تعاداد,   نين انفجار قرار گرفتند. ازايا يرات منفيسابق تحت تاث

 ون دريا ليم 3,5دادناد(,   يل ما يهزارآن را کودکان تشاک  500بالروس ) در

ه يون در روسيليم 3دادند( و  يل ميون آن را کودکان تشکيليم 1,5ن )ياوکرا

ه يا رباه تخل  هزارنفرمجباو  404ش ازين انفجار بيکردند. به دنبال ا يم يزندگ

 کنند. يم يدرآنجا زندگ ها نفر ونيليهنوز م ياماکن خود شدند ول

 
 ليچرنوب يلومتريک 30در حوزه  ييروستا

 گردند.  يمشان بريها رها به خانهياز مردم به خصوص پ يعده ا
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 1995دسامبر 

باالروس را کاه    ياراوا  لومترمربع ازيهزارک 46 ش ازيو بيو آکتيبارش راد

 يهاا  نيرصاد از زما  د 20ک چهاارم مسااحت آن اسات و ازجملاه     يبرابر با 

آن را آلااوده کاارده اساات. طبااق    يهااا درصااد ازجنگاال  23و  يکشاااورز

 يها ن کشور در فاصله ساليا يدولت بالروس خسارات اقتصاد يبرآوردها

 ارد دالرخواهد بود. يليم 235بالغ بر  1986 - 2015

ز آلااوده بااه مااواد ياان نياوکاارا يشاامال ياراواا از لااومتريهزارک 50ش از يباا

درمناطق  ينيون اوکرايليم 2,3ش از يشده است. در حال حاور ب ويآکت ويراد

 2015 ين در فاصله سالهاياوکرا يکنند. خسارات اقتصاد يم يآلوده زندگ

 يان ساانحه اتما  يا در جر بود. هبرآورد شدارد دالر يليم 201بالغ بر  1986 –

 ن انفجارياز ا ير عوارض ناشيه تحت تاثيون شهروند روسيليم 2,7ل يچرنوب

و يا ه باه ماواد راد  يروسا  يلومتر مربع از اراويهزار ک 57ش ازيقرارگرفتند. ب

ون و هشصات هزارنفار   يا ليک ميا ش از يو آلوده شده اسات. اکناون با   يآکت

 کنند. يم يدرمناطق آلوده زندگ

کاه در فاصاله    يگار يد يساانحه اتما   295سه با يل درمقايچرنوب يحادثه اتم

را  يانساان ن تلفات ياست بزرگترداده  يدرجهان رو 1944 – 1988 يسالها

قاات  يس مرکاز تحق يرئا  ارکفي  کت ور پو يواظهاار   داشته است. بناابر  يدرپ

 2500ش ازيل با يشدگان حادثه چرنوب کشته ين رقم واقعياوکرا يولو يراد

که در اثر  يويو آکتيانجام گرفته, مقدارراد ينفر بوده است. طبق برآوردها

 ياتما  يهاا  شتر از مجمو  بماب يبار ب 200ل وارد اتمسفر شد يچرنوب انفجار

 يساانحه اتما    بوده است. يما و ناکازاکيروشيه يکا در بمباران شهرهايآمر
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 يمناايسات و کااهش قادرت ا   يط زيمحا  يرات جاد ييا ل موجاب تغ يا چرنوب

ت يدر حساسا  يرات جاد ييجه تغيو و درنتيآکت ويساکنان مناطق آلوده به راد

ارائه شاده   يرسم ياست. آمارها شده يطين افراد به عوامل محيسم ايارگان

 يهاا  يماار يب يرشاد صاعود   يايا ن کشاورها گو يا ا يدولت  – يدر منابع علم

کودکان و زنان  يها يماريژه بيو بو ي, گوارشي, تنفسي, غدد داخليسرطان

ساال   10 ينوزادان است. تنهاا در طا   يمادرزاد يها يحامله و انوا  ناهنجار

ش از يدر ماردان با   يسارطان  يها يماريش بيل افزاياول بعد از حادثه چرنوب

 درصد بوده است.  22,6زنان  درصد و در 24,1

نادر  يها يماريد کودکان جزو بيروئيل, سرطان تيچرنوب يقبل از انفجار اتم

 يهزارنفر(. اما بعد از فاجعاه اتما   100مورد در هر  1در سطح بالروس بود )

ون يا ليک ميدر  0,3و از برابر شد  100د در بالروس يروئيل سرطان تيچرنوب

 91-94 يون نفر در ساالها يليک ميدر  30,6به  1981- 1985 ينفر در سالها

د يا روئيش سارطان ت ياز افازا  يدولت باالروس حااک   يرسم يد. آمارهايرس

هازار ماورد در ساال     10باه   1990سال از دو هزارمورد درسال  15ر يافراد ز

ن فاجعاه تعاداد افاراد    يا ا سال بعد از 50شود که  يم ينيش بياست. پ 2001

هزارماورد برساد. بناابر گازارش      15د در بالروس باه  يروئيمبتال به سرطان ت

دسااتگاه  يهااا يماااريدرباالروس ب  90-94 يفاصااله سااالها در زيااسا  ن يوني

 يونديپ يها و بافت يعتله ا – ي, دستگاه استخواني, دستگاه گوارشيعصب

  افته است.ي شيدرصد افزا60تا  30از  يسرطان يها يماريو ب

هااي سارطاني باويژه در     درجمهاوري اوکاراين و روسايه نياز رشاد بيمااري      

تا  3در هنگام انفجار اتمي چرنوبيل مابين  ها که سن آن کودکان و نوجواني
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سال بوده است بيشتر بوده است. معاينات پزشکي يکي از منااطق آلاوده    12

ازافاازايش حاااکي  1985 -2000روساايه بنااام کالوگااا درفاصااله سااالهاي    

درصد, سارطان   121پستان هاي سرطاني است. در اين منطقه سرطان  بيماري

درصاد و سارطان    88سرطان رحام   درصد, 12درصد, سرطان مري  58ريه 

درصد افازايش يافتاه اسات. سارطان تيروئياد       59 ساز لن  و خون هاي بافت

 برابر شده است. 10درروسيه 

 
 يهماتولو مار در بخش يکودک ب

 نياوکرا -  يکودکان ک 14مارستان شماره يب

 

سال قبل   5 اند. در داشته يرشد صعود يسرطان يها يماريز بين نياوکرا در 

ون يا ليک ميا  مورد در 4-6سال  15رين سرطان درافراد زيانگيم حد ازانفجار

ک يا نفر درهر  45به  1986 – 1997 يها ن رقم در فاصله ساليبوده است. ا

د درمنااطق آلاوده   يا روئيان به سرطان تيدرصد مبتال 64ده است. ين رسويليم
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 200ل ازيا حادثاه چرنوب  ين دائما ين تعداد معلوليکنند. در اوکرا يم يزندگ

و  يده اساات. شاايرساا 2001سااال  در نفاار 91219بااه  1991مااورد درسااال 

  يا و باه ک يا وآکتيکه از مناطق آلوده به راد يمختل  در افراد يها يماريب

راسات :  يقارار گرفتناد باه شارح ز     يو تحت مراقبت و کنتارل پزشاک  منتقل 

 يهاا  يماريبرابر, ب 10ل يبعد از فاجعه چرنوب يستم غدد داخليس يها يماريب

 ي, خاون و بافات هاا   يساتم عصاب  يس يهاا  يماار يبرابار و ب  6 يدستگاه تنفس

ن درصاد  يل اوکارا يا برابر شده است. طبق گزارش وزارت چرنوب 5خونساز 

 برابر شده است. 2 ين جمهوريو ايو آکتيدر مناطق آلوده به رادر يمرگ و م

نده يآ يل که سرنوشت نسل هايچرنوب يمخرب انفجاراتم يامدهايازپ يکي 

آن درزنان حامله  ير منفيزند تاث يو را رقم ميو آکتيمناطق آلوده به مواد راد

حاملاه  زناان   يها يماريل بيو نوزادان و کودکان است. بعد از فاجعه چرنوب

زنان باردار  ين رشد ساالنه کم خونيانگيافت. ميش يافزا يريبه طور چشمگ

 افته است. يش يدرصد افزا 5,8د يروئيغده ت يها يماريبار و ب  1,7

شد  يده ميک سوم زنان ديمان فقط در يعوارض دوره زا 1986اگر در سال 

ناطق آلوده که در م يده است. درزنان باردارين رقم اکنون به دو سوم رسيا

 – يساتم ادرار يباار, س  2ستم قلب و عاروق  يس يها يماريکنند ب يم يزندگ

بار  3زنان درمجمو   يبار و اختالالت هورمون 5,5 يبار و نابارور 7 يتناسل

 يزا يماار يم باا عوامال ب  ينوزدان ارتباط مساتق  يها يماريشتر شده است. بيب

مختلا  ناوزادان درشاهر     يها يماريب 1986دارد. بعد ازسال  يدوره حاملگ

درصد و دراستان  6,3درصد, در استان گومل  6,5تخت بالروس ينسک پايم

 2تاا   1,5 يکروماوزوم  يافته است. جهش هاا يش يدرصد افزا 5,5  يماگل
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را  يرشاد تصااعد   يماادرزاد  يتکاامل  يها يدرصد ناهنجار، شتر شدهيب بار

 يامدهاياز پ زين ن و نوزادانيژن جنياکس يش گرسنگينموده است. افزا يط

ش يکودکاان موجاب افازا    يمنين فاجعه است. درمجمو  کاهش قدرت ايا

شاده   يمنا يو ا ي, التهااب يد(, عفاون يا روئيژه تي)بو يسرطان يها يماريانوا  ب

 ياز کودکاان بالروسا   يقاات انجاام گرفتاه, گاروه بزرگا     ياست. طباق تحق 

 اند. شده يساباکت يمنيو مبتال به سندرم کمبود ايوآکتيدراثرتشعشعات راد

  

 
 ل،يکودک مبتال به سرطان از منطقه چرنوب

 کي  -اوکراين  يپرتودرمان يدر مرکز مل

 

ل , پخش ماواد  يچرنوب يا روگاه هستهياز انفجار ن يناش يستيط زيفاجعه مح

تن ماده  150نسک روزانه در حدود ي)تنها در شهر مبالروس يدر فتا يسم

االخص سرب در ن و بيش تراکم فلزات سنگيشود( وافزا يوارد هوا م يسم

بار تماام    يار مخربا ير بسا يتاث ياقتصاد  –ياجتماع ين هاااتمسفر توام با بحر
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ن يا ناده ا يآ يهاا  ن بالروس گذاشته و سرنوشت نسال يساکن يجوانب زندگ

ر در يا درصاد مارگ و م   1993ن را به مخاطره انداخته اسات. ازساال   يسرزم

ت کم ين جمعيهزار نفر ازا 90ولد شده است و ساالنه  ش از زاديبالروس ب

ن رقم يا آمد ايهزار کودک بدن 165در بالروس  1985, اگر درسال شود يم

ن يا د. در ايهازار رسا   96باه   1996هزار نفر و در سال  117به  1993در سال 

ت يا افتاه اسات. اکناون جمع   يدرصد کاهش  42ن يتعداد متولد يفاصله زمان

در  يالوفس  کيتهزارنفراساات. طبااق محاساابات  400ون و يااليم 10بااالروس 

ن ساکنان يآخر 2105در سال  يعنيسال  111ن روند بعد از يصورت ادامه ا

 ن خواهند رفت.يب از ن کشوريا
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و  يان پزشااکيپزشاکان و دانشااجو  يخباار – يه علماايه پزشااک )نشار ي. نشاار يمحماد طاااهر محماد  

1377در بااااااااااااالروس ( شااااااااااااماره دوم, بهااااااااااااار    يراناااااااااااايدندانپزشااااااااااااکان ا



 

 

 

 

م و يتعل تيکوتاه در رابطه با اهم يسخن
 کودکان و نوجوان يت جنسيترب

 
 

فرزنادان   ييار ابتدايبه سواالت بس يين خواهان پاسخگويمتاسفانه اکثر والد

 يا غالبا به گونهستند و ي( نيل جنسي)م يتير رابطه با سکس و سکسوالد دخو

 يمقوله سکس را مرز يها به طور سنت يروند. بعت ياز پاسخ به آنان طفره  م

موقع باز شده,  ش ازيها پ با وارد شدن به آن چشم و گوش بچهدانند که  يم

 يا تواند بگونه ين خود ميکنند و ا يم ا عبورياز خط شرم و ح يبراحت ها آن

مختلا  قاادر باه     يليل هم باشند به داليگر اگر مايد يمساله ساز باشد. برخ

ا موکاول  يا ل باا ساکوت و   ين دليح نبوده و به هميو صح يعلم ييپاسخگو

ساازند. باه    يما  رهاا  ييپاساخگو  ترخود را از شر مناسب يکردن آن به موقع

نادان خاود باه بحاث     ا بخواهناد باا فرز  يا که بتوانند و  يهرحال درصد افراد
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مهااجر باه    يهاا  يرانا ين ايبپردازند نه تنها در ب ين مسائليح چنيسازنده وتشر

ن ي، بلکه طبق محاسبات انجاام گرفتاه در با   يه داريشرفته سرمايپ يکشورها

 ل و اندک است. يار قليز بسين کشورها نيمردم ا

 ييايا ندر د ينخاواه  يم که خواهين مساله هستيبه هرحال اکثر ما واق  به ا

 ]کا استيو آمر يياروپا يمناورنگارنده کشورها[م يکن يم يزندگ يسکس

ون, يا زيو و تلويراد رامون خود دريبه مساله سکس در پ يوهر روزه به شکل

از احازاب   يبرخا  يغات انتخاباتيو حتا تبل يقيات مختل , موسينما, نشريس

از  ياريفروش بس غ ويتبل يم. امروزه برايکن يز برخورد مين ييقدرتمند اروپا

عکاس زناان لخات و     ن مادل از يآخر يها نيکاالها از صابون گرفته تا ماش

مربوط  . ناگفته نماند که گاها اخبارشود يماستفاده  يار سکسيبس يها صحنه

 يدر کشاورها  يو ماذهب  يدولتا  – ياسا يگان سيبلند پا يسکس يبه ماجراها

 ،شاده  يگروها  يهاا  رساانه  يغاات يهاا خاوراک تبل   د ساال يماه ها و شا يغرب

ن وصا   يا دارد. باا ا  يان را به خود مشاغول ما  يجهان يافکار عموم يا بگونه

بنام سکس  ي با بزرگان همواره مواجه با مسالهزهمراه يم که کودکان نينيب يم

 بوده و خواهند بود.

خاود   ا کودکان و نوجوانان پاسخ سواالت متعادد ين ها آيرغم تمام اياما عل 

 يرامون خود به درستيرحم پ يب يايو دن يتيس و سکسوالرا در رابطه با سک

گارفتن پاساخ ساواالت     يشوند بارا  يا آن ها مجبور نميکنند؟ آ يافت ميدر

ن يا هما يا گانه وگاها ناصالح ببرناد؟ آ يپدر و مادر پناه به افراد ب يخود به جا

ش ياد, ساکس پا  يا کنجکااو باه دام اعت   ين بچه هايازا يموجب افتادن بخش

دز يا س و ساوزاک و حتاا ا  يچاون سافل   يزشيمتنو  آم يها يماريهنگام و ب
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کاه   شاود  يمن يناخواسته دختران جوان ين موجب حاملگيا همي؟ آشود يمن

خاود را صار     يد تماام زنادگ  يا مادارس با  زيا نشساتن در پشات م   يبه جا

 دارد؟  ينم يمقدم آن ها را گرام يکنند که کس يگناه يکودکان ب

 يبارا  ييکايدرصد دختران امر 66پسران و  درصد 72موجود  يطبق آمارها

و  ين خاود دررابطاه باا مساائل جنسا     يوالد از ريغ يق افرادين بار از طرياول

درصاد داناش آماوزان در رابطاه باا مسااله        10رند و تنها يگ يم سکس قرار

از گاروه   ينناد. گزارشا  يب يدرست در مدارس آموزش م يا وهيسکس به ش

نارساالمت   س ازيانگلاز آن اسات کاه"   ياکز حا يا ا نيا تانيرو مجلس بر انهيم

ستند آزادانه با فرزندانشان در يرا هنوز افراد قادر نيدر مخاطره است ز يجنس

تاه  يصحبت کنند, بنابر گازارش کم  يا بهداشت جنسيو  يمورد روابط جنس

ان نوجواناان را  يا در م ين نار  حااملگ  يشاتر ين کشاور ب يس, ايسالمت انگل

 ".دارد

ت يا م و تربيکه درمورد رابطه تعلا  يمحمود اکبر دکتر يران نامه دکتيدر پا

باه چشام    يق کارده، اطالعاات جالاب تاوجه    يتحق يبا معلومات جنس يسنت

 يدرمسائل جنسا  يدهد که منبع روشنگر يشان نشان ميقات ايخورد. تحق يم

ر بوده يب زيکنند به ترت يم يان که درخارج از کشور زندگيرانياز ا يگروه

درصاد خاواهران و بارادران،     9/3درصد ماادر،   4/4در، درصد پ 4/2است: 

درصاد از   9/32ق دوساتان و  يدرصد از طر 6/49درصد توسط معلمان،  8/6

از افراد اطالعاات خاود را منحصارا     يميبا نين تقريها. بنابرا راه مطالعه کتاب

ن و ناام يتوسط دوستان و در مدرسه و کوچه و بازار به دست آورده و والد

 ن مورد دارند.ين نقش را در ايمترک يآموزش



 سالم زيستن آموختني است!                                                                                 126 
  

 

م که سخن راندن در رابطه با سکس يا ا آمدهيدن ي, ما که در کشوريبه راست

ره بوده و است و حتا اگار پادران و   يکب يبه طور آشکار )البته نه نهان( گناه

ح آن بپردازناد بخااطر   يبه طرح و تووا  يا گونه خواستند به يز ميمادران ما ن

دم وجود فرهنگ گفتگاو باا فرزناد, و نباود شاناخت      , عيکاف يعدم آگاه

خود قاصر از جواب  يتيو سکس و سکسوال انساندر رابطه با کار بدن  يعلم

ن مارز را پشات   يا کاه ا  يم تا زمانيتوان يدادن به سواالت ما بودند, چطور م

 يات علميها و نشر ه آغوش گرم مطالعه و خواندن کتابپناه ب سرنگذاشته و

م, از ير صرفنار و عدول نکنياز آداب و سنن دست و پا گ يشم و از بخينبر

ت و آماده يم, کودکان را تربيريرامون خود بهره نگيپ يايمثبت دن يجنبه ها

 م. يم, بکنيمتفاوت از آنچه خود داشت ييايمواجه شدن با دن

ا يا و  يسکسا  يهاا  ات درجماع دوساتان باودن و گفاتن جاوک     اوقا  ياريبس

دهاد و قااه قااه     يهاا ما   باه آن محفال   يجلوه خاصات يخواندن شعرها و هزل

 هاا  آنرسد و  يکه نوبت بچه ها م يهنگام يول، د آن استيها خود مو خنده

 د:يآ يش مير پياز موارد ز يکيپرسند، معموال  يراجع به سکس م يسوال

ن ساوال چاه   يا شاد کاه جاواب ا   ياند ي: فرد با خود مشدن يعصب. 1

 تواند بر کودک بگذارد؟ يم يريتاث

 ين ساوال را باه درسات   ينتوانم پاسخ ا : اگربه خود ياعتماد يب. 2

 ش خواهد آمد؟يبدهم چه پ

مورد سکس  ده است که دريرس يا بچه من به سني: آمعذب بودن. 3

 م؟يبا او سخن گو
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که سوال  يله آدم درست و بجا است, اما کودکيمخ در ين سواالتيطرح چن

نش است. پاسخ و يدرست از والد يسن خود منتار جواب يکند به اقتتا يم

 :شود يمر ين مساله موجب موارد زين با ايبرخورد درست والد

 ها آنن خود قرارگرفته است ويند که مورد توجه والديب ي.کودک م1

 ند.يگو ياو بوده و به سواالت او پاسخ م يها دن حر يمشتاق شن

 يبه افرادافت پاسخ سواالت خود پناه يدر يند برايب ياز نمي.آن ها ن2

 گانه و گاها ناصالح و خطرناک ببرند.يب

 شود. ين در مقابل آنان دو چندان مي. احترام والد3

نناد کاه   يب يما  ين را نه تنها چون بزرگ خانه بلکه چون کسي. والد4

چ مشاکل و  يتوانناد بادون ها    يد ما يش آيپ يهرگاه مشکل و سوال

 مراجعه کنند.  ها آنبه  يتيمحدود

اد باه ماواد مخادر,    يها در دام انحرافات مختل , اعت . از افتادن بچه5

 يريجلااوگ ياديااار زيتااا حااد بساا يربهداشااتيغ يارتباطااات جنساا

 . شود يم

 يهاا  درصاد بچاه   53نموناه   يد در ناار گرفتاه شاود کاه بارا     يا ن نکتاه با يا

دارند و سااالنه   يزش جنسيپلم, تجربه آميکا  قبل ازگرفتن ديآمر يرستانيدب

از  يکاايساااله مبااتال بااه  24تااا  15جااوان و نوجااوان ون يااليم 3ک بااه ياانزد

گاار سااه چهااارم جوانااان يد يشااوند. طبااق آمااار يماا يمقاااربت يهااا يماااريب

ر همجنس رابطاه  يا غيبا افراد همجنس  يسالگ 19 – 18ن يدر سن ييکايآمر

 از ان معماوال زودتار  يا گرا همجانس  يت جنسا يا کنناد. فعال  يبرقرار م يجنس

. به طورعماوم,  شود يمشرو   يسالگ 16 -13ن يان, در سنيگرا رهمجنسيغ
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رد. يگ يشکل م يجوان يليو اوا يدر اواخر نوجوان ييگرا شات همجنسيگرا

ن اساس, اگر بااز کاردن بااب گفتگاو دررابطاه باا ساکس و مساائل         يبرهم

رتر يچگاه زود نخواهد بود. دير نباشد هيمختل  آن با کودکان و نوجوانان د

 م داشت.يزخواهين ييگرا ده همجنسيدر رابطه با پد يبحث مختصر

 
 يتيدر رابطه با سکسوال يعموم يها پرسش

زش يا عتر نسبت به آميبس وس يمفهوم يتيم سکسواليادآور شديچنانکه قبال 

 يزنادگ  ياز چگونگ انسانو درک  يزندگ در يدارد و نقش بزرگ يجنس

و  يو ناااراحت ي, خوشاايرامااون آن, ازخااود, فرزناادان, عشااق و دلاادادگ يپ

ازسرشات و   يبخش يتيکند. سکسوال يم يباز يو دلسوز ين همدردينهمچ

هساتند.  (ي)جنسسکسوال يموجودات ها انساناست. تمام  يانسان ت هريشخص

 :ر استين حالت شامل موارد زيا

  بادن زن و مارد,    کاار  زيکاربادن او )تماا   يو چگاونگ  انساان اندام

 مان و...(.ي, زايتناسل – يجنس ياعتا

  نقش هرکدام درجامعه و خانواده(. ين )چگونگا مونث بوديمذکر 

 باه جانس    يش جنسا يهتروسکسوال )داشتن گرا[ يجنس يريسمتگ

ا يا باه همجانس( و    يش جنسا يمخال (, هموسکسوال )داشتن گرا

 .]به هردو جنس( يش جنسي)گراسکسواليبا

 وناد باا   يدر پ يا کاه باه گوناه    يو افراد يارزش قائل بودن به زندگ

 .ييباياز ز م ودرک مايها هست آن
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شادت   هاا  آن يل جنسا يا رسند احساس و م يکه افراد به سن بلوا م يهنگام

در رابطه دوسات داشاتن,    يجد ين مرحله باب گفتگويژه در ايابد. بوي يم

د باز شود. يبا يزش جنسين احساس با آميز ايوند و تمايو پ يعشق و دلدادگ

ار يبسا  ياحساسا « ندوسات داشات  »و « عشق»د بدانند که يبا ها آننمونه  يبرا

و پاک است, تا آنجا که عاشق از فرط عشاق باه معشاوق حاوار باه       يانسان

ن عشق وعالقه ي. اشود يمق خود يازخواست ها وعال يارياز بس يچشم پوش

ا پسار, خاانواده, فرزنادان, همنوعاان,     يا ک دختار  يتواند احساس فرد به  يم

شاتر و  يح هار چاه ب  يتشار  يباشاد. بارا   يا سازماني, حزب و ينيب هن, جهانيم

 يها ناو رم ها ناتوان از داست يم ن احساس در ابعاد خاص وعام آنيا عتريوس

هاا و نوجواناان بهاره     سان بچاه   يبه اقتتاا  يو جهان يک و معاصر مليکالس

 گرفت. 

ک يا ک ناو  تحر يا  ين مساله واق  گردند که عشاق جنسا  يد به ايها با بچه

تواند  يو گاها م ،ييدايو ش يلي, تخييايار روياست که گاها بس يد جنسيشد

 يد بدانند کاه عشاق و رابطاه جنسا    يبا ها آنساده باشد.  يگر ک عشوهيتنها 

و باه هماان    يل جنسا يا تواند بادون تما  يم يستند, چرا که دلدادگيکسان ني

زه باشاد.  يا ه غريا پا عشق و دوست داشتن, و تنهاا بار   يب يب رابطه جنسيترت

و روابط  يزندگ را دارند از يل جنسيکه همزمان عشق و م ييها آنشک  يب

را  هاا  آناز  يکا يکاه تنهاا    ييهاا  آنرند تاا  ب يم يشتريخود بهره ب يدلدادگ

ل يا , کشاش و تما يرات هورماون ييا درهنگام بلوا, جوانان بخااطر تغ  دارند.

ها, خاواهر و   ک خود مانند دوستان, معلميبه افراد دور و نزد يديشد يجنس

ش قدم يپ د منتارين نباين مرحله والديا نند. درک يدا ميدوستان خود پ برادر
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سن فرزندان خود و سطح  ين به اقتتاياست والد شدن فرزندان باشند, بهتر

را طارح و ماورد    يها, سواالت و موووعات آن يو ماد يروح يها خواست

ن باه مطالعاه و   يا داشته باشد و ا ها آنبر يرمثبتيبحث قرار دهند که بتواند تاث

ن گام ياز دارد. اين انسانبدن  يوعملکرد يرات ساختاريياز تغافتن ي يآگاه

 زيا ر مثبات آن ن يتر برداشته شود به هماان نسابت تااث    هر چه زودتر و آگاهانه

د آگاه باه  يبا يسالگ 14تا  10ن ينمونه کودکان درسن يشترخواهد بود. برايب

 :رشونديموارد ز

 انسانبدن  يو ساختار يرات عملکردييتغ، انساند مثل يتول. 

 يآزار و سوء استفاده جنس يوه هايحاصل کردن از ش يآگاه. 

 از آن. يريشگيوه پيو ش يمقاربت يها يمارياز ب يآگاه 

 

 کودکان و نوجوانان يجنس ينترنت در زندگي, اونيزينقش تلو
 شاتر يباشاند و ب  يهاا نما   نما که در چارچوب سن بچهيون, سيزيتلو يها برنامه

ار ير بسينند تاثينش يم ها آن ين خود به تماشايالداوقات کودکان همگام با و

کشش و جاذبه  يونيزيتلو يها فيلمها دارد.  و اخالق بچه يدر زندگ يمخرب

زن و مرد فکر  يجنس يها ش صحنهيها دارند و متاسفانه نما بچه يبرا ياريبس

ست. طبق ين ها آنسن   اندازند که درخور يم يريشه کودکان را به مسيو اند

کا(, يون)درآمريزيننده تلويدر ساعات پرب 90زريکا ياد خانوادگيبنبات محاس

کاه دو ساوم آن    شاود  يما ش داده ين نماا يزوجا  يرابطه عشق بار  8حداقل 

 ييهاا  ن صحنهيدن چنياست. کودکان نه تنها با د ها آن يزش جنسينشانده آم

                                                   
90

 Kaiser Family Fundation 
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 يشوند بلکه به جا يکودکانه خود خارج م يواقع يش از وقت, از زندگيپ

با کودکان هم سن و سال خود و کماک   يپرداختن به درس, ورزش و باز

د و ساازنده  يا شاتر اوقاات مف  يون بيزيتلو يخانه, با نشستن در پا يدر کارها

هفتاه   هر ييکايموجود, کودکان آمر يدهند. طبق آمارها يم به هدر خود را

ا دوره مهد کاودک تا   نند و ازينش يون ميزيتلو يساعت به تماشا 24حداقل 

اناد.   ون نشساته يزيتلو يهزار ساعت به تماشا 18رستان حداقل ياتمام دوره دب

سااعت باه مدرساه     هزار 13ن فاصله آن ها فقط ياست که درا ين در حاليا

چاون آلماان, کاه زماان باودن       يياروپاا  ين رقام در کشاورها  يا روند. ا يم

ت کا است به نسبياز آمر کمتر يليآموزان درمدارس تا کالس ششم خ دانش

: سااعات  شاود  يما شانهاد  يپ يتين وواع يمحدود کردن چنا  يشتر است. برايب

که در خاور   ييها فيلم ياز تماشا ون کودکان محدود شود ويزيتلو يتماشا

 يت ناه تنهاا بارا   ين محادود يا د. ايا باه عمال آ   يريسات جلاوگ  يها ن سن آن

دهاد تاا    ين امکان را به بچه ما يد است بلکه اياز مسائل نامبرده مف يريشگيپ

و  اوقاات فراغات خاود بهتار     ور شاود و از  خود غوطه يواقع يايشتر در دنيب

باا کودکاان هام سان و ساال,       يرد و وقت آزاد خود را با بازيشتر بهره گيب

کاردن و....   ين, کتااب خوانادن و نقاشا   ي, گردش با والاد يدوچرخه سوار

 بگذراند. 

و و يا راد ت ونترنت در جوار روزناماه هاا, مجاال   يا يشرفته کنونيپ يايدر دن

ن منبع کسب اطالعات و يعترين و سرين, قدرتمنترياز بزرگتر يکيون يزيتلو

, يجهاان  ييايا و جغراف ياسا يس ينترنت با شکستن مرزهايوند مردم است. ايپ

 ا باز کرده است. يگوشه دن 4ها در  شتر خانهيخود را در ب يجا
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درصاد   53نفار معاادل   ارد يا ليم 3,9، حدود pcworld  تيوبسابه گزارش 

. طباق  ن خواهناد باود  يا آفال يالديما  2016ان ساال  يا ن تا پايساکنان کره زم

توساعه   يکه ساکن کشاورها  يچهار نفر از هر پنج فرد هشد هارائ يآمارها

درحاال   يکشاورها  ين رقام بارا  يا دارناد، ا  يرنت دسترسنتيافته هستند به اي

ارائاه   يبر اساس گزارش هاا در ايران درصد گزارش شده است.  40توسعه 

 1393ان سااال يا درصاد خانوارهاا تاا پا    52/47شاده،در کال کشاور حادود     

ون يا ليم 25، باالغ بار   يدرصد 39/35نفوذ  بياند و با ور انه بودهيصاحب را

 .ر وجود داشته استکشواين  نترنت دريکاربر ا

آکسافورد   يبخاش اقتصااد   يوب باا همکاار   ياد جهاان يا بن يگروه پژوهشا 

ک سال صر  يو  يرا از منابع مختل  به مدت پنج سال گردآور ييها داده

انجام شده، سوئد در  يها براساس پژوهش .   استمتعدد کرد يها ينارسنج

االت متحاده  يا امقاام دوم را   ،هشات نترنات قارار دا  يصدر جادول اساتفاده از ا  

هاا   ييکاا يدرصاد آمر  75درصد مردم سوئد و  90کا احراز کرده است. يآمر

چاون   يت کشاور يا نصا  جمع بيش از . نترنت عادت دارنديبه استفاده از ا

در ساال   SRD-ZDF يهاا  طباق پاژوهش   . نترنت دارنديبه ا يآلمان دسترس

اناد   د رو خط انترنت بو يسالگ ١4درصد مردم آلمان از  ٧٧،٢حدود  ٢٠١٣

 باشد.  يميليون م ٥4،٢معادل  هک

و  يکساب اطالعاات باا ارزش خبار     يبارا  ينترنت هر چند که منبع خاوب يا

ن حاال  يدر عا  ،گوشه جهان است 4ع افراد در يسر يوندهايجاد پيو ا يعلم

 ياز کودکان و نوجوانان ياريبس يزندگ يساز برا ک عامل مشکليتواند  يم

هوده با يدارند و وقت خود را ب يآن دسترسشود که بدون کنترل بزرگان به 

http://www.pcworld.com/article/3099196/more-than-half-the-world-is-still-offline.html
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 يگونااگون و با   يهاا  تينترنات( و ساا  يق ايا چت کردن) گفت و گو از طر

فقط در قسمت "جستجو" کلمه سکس  ها آناست  يگذرانند. کاف يارزش م

 يآور سکس شوند. تنها در بخاش جساتجو   سرسام يايسند تا وارد دنيرا بنو

Google يهااا تيسااا ينترنتاايو آدرس ا مااورد 3.330.000.000 ش از يباا 

نترنت مرکز يچت ا ين اتاق هايا از ريمشاهده شده است. بغ يمختل  سکس

 يبه دام انداختن کودکان و نوجواناان کام سان و ساال از ساو      يبرا يخوب

تا  1993 ينمونه تنها در فاصله سالها يبازان و افراد نابکار شده است. برا بچه

نفار   179 يريه موفق به کشا  و دساتگ  االت متحديدر ا يآ .يب .ا  1999

ندازناد.  ينترنت کودکان را باه دام خاود ب  يخواستند با استفاده از ا يشد که م

باه دام اناداختن    يتکان دهنده راجاع باه چگاونگ    يها و رپورتا ها گزارش

 ين کودکاان حتاا بارا   يا بازان و منحرفان و استفاده ازا بچه يکودکان از سو

گارکم  يد يدر کشاورها  ها آنآوردن ا سر دريو  يپورنوگراف يها لميه فيته

 نبوده است.

حفاظت از کودکان که  ياز راه ها يبه موارد يس يب ينجا به نقل از بيدرا 

د يا وه برخورد درست با کودکاان مف ينش شيگز يبرا ياديتواند تا حد ز يم

 شود : يباشد, اشاره م

  ان ازجملاه  نترنت نشوند. نوجوانيها خواست وارد ا توان از بچه ينم

ق "چات  يا دارند ازطر يادينترنت هستند و عالقه زيا يکاربران اصل

 گران مکالمه کنند.ينترنت با ديروم" در ا

 نترنت، با فرزندان خود درباره آنچه يممانعت از استفاده از ا يبه جا

د باه  يا ق کنيرا تشاو  ها آند. يدهند صحبت کن ينترنت انجام ميدر ا
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ا ياات، پاادر و مااادر، آموزگااار  نترناايا در هنگااام گشاات و گااذار 

کنناد   يه ما يان بگذارند. کارشناسان توصيسرپرست خود را در جر

گااه   منينشا  د دريا کند با يکه کودک از آن استفاده م يا انهيکه را

ن و سرپرستان بر آن ناارت دارناد قارار داده   يکه والد ييخانه، جا

ران باه مسااله نگا    يکند وقتا  يق مين اقدام کودکان را تشويشود. ا

ن يان بگذارند. همچنيترها را در جر برخورد کردند بزرگ يا کننده

ات يا دهاد محتو  ين امکاان ما  يکه به والد يياستفاده از نرم افزارها

لترها يف ين حال برخيد باشد. با ايتواند مف ينترنت را کنترل کنند ميا

 کند. يز مسدود ميد را نيمف يت هايش پا افتاده است و سايپ

 هستند کاه   ينامناسب يها اميش نگران پيش از پين بيلداز وا ياريبس

ن ياز ا يده ناشين پدي. اشود يمل کودکان ارسال يم  يبه صندوق ا

ن انوا  يتر عياز جمله شا يت است که محصوالت پورنوگرافيواقع

 است. يغاتيتبل يها ليم  يا

 يل برايم يجاد دو آدرس اين دردسر، ايز از ايپره ياز راه ها يکي 

اسات   يل خصوصيم يک آدرس اي ها آناز  يکيکان است. کود

ان و دوستان کودک مورد استفاده قرار يام با آشنايارسال پ يکه برا

گشات و گاذار در    يبارا  يک آدرس عماوم يا  يگريرد و ديگ يم

 يب اياان ترتياامختلاا . بااه ا يهااا تينترناات و ثباات در وب سااايا

ن يوالاد خواهاد شاد و    يناخواساته، وارد صاندوق عماوم    يها ليم

 توانند آن را کنترل کنند. يم
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 ر کودکاان  يمالقات و گفتگو با ساا  يبرا يعال ي"چت روم"ها محل

به خرج دهاد   يادياط زيد احتيسراسرجهان است. اما کودک با در

 رد.ين خود اجازه بگيش از ورود به آن از والديو هر بار پ

 ک "چت روم" تنها مختص ورود کودکان باشد، درحاال  ياگر  احت

از ورود بزرگساالن بدان وجاود   يريجلوگ يبرا يچ راهياور هح

 اغفال کودک وارد آن شود. يبرا يندارد. ممکن است کس

 ا نام مدرسه خاود را  يد آدرس خانه، شماره تلفن يکودکان هرگزنبا

کنناد، مگار    ينترنت مالقاات ما  يبگذارند که در ا يار کسانيدر اخت

 وزگاراجازه داشته باشند.ا آميآنکه به طور مشخص از پدر و مادر 

 ا سرپرسات، عکاس خاود،    يا د بدون اجازه پدر و مادر ين نبايهمچن

 يکسا  يخاود را بارا   يا اطالعات بانکي يمشخصات کارت اعتبار

 يرا کاامال مخفا   ٩١د کلمات گذرين کودک بايارسال کنند. همچن

 ن دوست خود قرار ندهد.يکترينزد ارياخت در انگاه دارد و حت

 به عناوان کلماه    يوانات خانگيا حي يز نام خانوادگد ايکودکان نبا

د يگذر استفاده کنند چون حدس زدن آن آسان است. در عوض با

 از حرو  و ارقام استفاده شود. يبياز ترک

 کاه   يد بدون اجازه شما شخصا با کسيهرگز به کودک اجازه نده

د يز بايدر آن صورت ن انترنت آشنا شده است مالقات کند. حتيدر ا

مالقاات کناد.    يک بزرگسال هماراه باشاد و در امااکن عماوم    ي با
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شاه هماان   يرناد هم يگ ينترنت با کودکان تمااس ما  يکه در ا يکسان

 کنند. يستند که ادعا مين يکسان

 

 نوجوانان از کودکان و ياستفاده جنس ده سوءيپد
کودکاان را   ياست که زندگ يازموارد يکيازکودکان  يسوءاستفاده جنس

ده ين پدياندازد. متاسفانه ا يبه مخاطره م يبه طور جد يروان و ياز نار بدن

ساات و قاادمت آن بااه دوران جهااان باسااتان    يامااروز ن ياياادر دن يديااجد

 – يزات فرهنگا يده در تماام کشاورها صارفنار از تماا    يا ن پديا . اگردد يبرم

ت دارد و تنها اختال  در شکل برخورد خانواده, جامعاه و  يعموم ياقتصاد

شارفته  يپ يده حتاا در کشاورها  يا ن پديا باا آن اسات. ا   شاور ک ييقانون جزا

 نگرفت.  قرار يسده گذشته مورد توجه جد 70تا اواسط دهه  يدار هيسرما

 يفئاودال  يستم فکار يکه هنوز س ييقايو آفر ييايآس ياز کشورها يبرخ در

ن مساله نه تنها باه  ياست با ا يوه برخورد با مسائل مبرم زندگيدهنده ش شکل

ورد تجاوز قرارگرفته, به بهانه رخورد نشده است بلکه کودک مب يطور جد

ع ين عمال شان  يا سرپوش نهادن به ا يت و شر " خانواده و برايثيدفا  از ح"

 يز با عدم برخورد جدين يدولت يها و نهادها ارگانرسد.   يچه بسا به قتل م

 نهند. يم يبه اصطالح ناموس يد بر قتل هايا سکوت, مهر تائيو  يقانون

 يدولت يرسم يها ارگانافته به علت وجود نهادها و يرشد ياگر درکشورها

 يشاکل برخوردهاا   و ن حاواد  نااگوار  يا ا يرسام  ي, آمارهاا يردولتيو غ

درحاال   يرد, در کشاورها يا گ يقارار ما   يار افکارعموميبا آن دراخت يقانون
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ها  دهين گونه پديا يواقع ارائه آمار زه نشان دادن آن جوامع ازيپاک يرشد برا

 روند.  يطفره م

درصاد از کودکاان    50ران, يا ت ازکودکاان ا يا قاات انجمان حما  يطبق تحق

رسد, ماورد   يهزار نفر م 25ش از يتنها در تهران به ب ها آنکه تعداد  يابانيخ

 ند. ا قرارگرفته يسوء استفاده جنس

« در اياران  ت از حقوق کودکانيانجمن حما»، عتو جاويد سبحاني هگفت هب

در  يرساتان يو دب ييدختاران راهنماا   يآزار جنسا  باا  هدر رابط ٢٠١٥در سال 

اند  را داشته يرستان تجربه آزار جنسيو دب ييدرصد دختران راهنما 32" رانيا

اند  را داشته يت دختران تجربه آزار جنسياز جمع يميو به طور کل تاکنون ن

دفا   يب ي، اتوبوس و به طور کل در فتاهاييمانند پل هوا ييها که در مکان

 ". به صورت گرفته استيک مرد غرياغلب توسط  يشهر

ساازمان  وقت رکل يدب عنان يکوف يها  اميپاز  ييکز بنابر ين يدر سطح جهان

در ساال   ه زناان يا حاذ  خشاونت عل   يآذر روز جهان 4ملل متحد بمناسب 

 يهزار نفر که عمدتا زن و کودک هستند در جهاان بارا   700, ساالنه ٢٠٠٣

طبق فراخوان سازمان ملل متحد در سال  شوند. يقاچاق م يجنس سوء استفاده

درصد زناان جهاان تجرباه خشاونت      35منع خشونت عليه زنان،  يبرا ٢٠١٥

 ين کاودک يون نفر از زنان جهان در سنيليم 700را دارند و  يا جنسي يجسم

دبير کل سازمان ملال متحاد   مون  يباک هدر گزارش ساالن .اند ازدواج کرده

علياه کودکاان اباراز     هخشاونت فزايناد   ياز ابعاد گستردگ ١٣٩٥ هاخرداد م

وه گر 51کشور و  9رکل سازمان ملل از يدر گزارش دب"است.  هشگفت شد
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مرتکاب نقاح حقاوق و      ٢٠١4]يالديما  هگذشت مسلح مختل  که در سال

 اند، نام برده شده است. کشتار و سوء استفاده از کودکان شده

حمله  يمن برايدر يان حوثيعربستان و شورش يرتحت رهب يا ائتال  منطقه

دولات   يروهاا يکودکان در جناگ، و ن  يريها و مدارس و بکارگ مارستانيب

 ياز کودکاان، از جملاه اساام    يل ساوء اساتفاده جنسا   يا به دل يسودان جنوب

 "به آنها اشاره شده است. بان يهستند که در گزارش آقا

کودکاان   يه بادن يو تنب آزار 1964ن بار در سال ياول ياالت متحده برايدر ا 

ده يا باا پد  يچگاه باه طاور جاد   يه 1975مورد توجه قرار گرفت, اما تا سال 

 يها يابينشد. بنابرارز يو قانون ياز کودکان برخورد جد ياستفاده جنس سوء

, 1982کا در سال يکودکان آمر ياز سوء استفاده جنس يريشگيپ يته مليکم

باه اشاکال مختلا  ماورد      ييکاا يدک آمرون کويليک ميک به يساالنه نزد

 يهاا  د, درساال يجد ياند. طبق آمارها قرارگرفته يآزار و سوء استفاده جنس

استفاده  هزار کودک مورد تعرض و سوء 200ز ش ايکا, ساالنه بير درآمرياخ

با  ييقتا – يدولت ينهادها يجد يشک برخوردها ياند. ب قرار گرفته يجنس

ده يا ن پديا ن حاال ا يهش آن داشته است اما با ادر کا ين مساله نقش مهميا

هازاران   يهمچناان پابرجاا ماناده و زنادگ     ياز معتالت اجتماع يکيچون 

 اندازد. يکودک را درمخاطره م

استفاده  سوء يان اصليبدست آمده, دختران قربان يطبق گزارش ها و آمارها

 12ريا درصد پسران ز 16درصد دختران و  27کا يهستند. در آمر يجنس يها

 25تاا   15ن رقام  يا رناد. در آلماان ا  يگيقرار م يسال مورد سوء استفاده جنس

از  يرد. البتاه برخا  يا گ يما  درصاد پساران را در بار   10تا  5ان و درصد دختر
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با يگرفته تقردختران و پسران مورد تجاوز قرار کنند, درصد ين فکر ميمحقق

گرفتاه از   قارار  يمورد تعرض جنس يها پسر بچه يکسان است و آمار واقعي

 .شود يمگزارش ن ها آن يها خانواده يسو

ا بساتگان و  يا از افراد خانواده و  يکيدرصد موارد, شخص تجاوزگر  90در

ک کودک و خانواده اوست که مورد اعتماد و عالقه کاودک  يدوستان نزد

 50افاراد خاانواده )   از يکي يدرصد موارد تجاوز ازسو 60است. در آلمان 

ه يک و همسايان نزديدوستان و آشنا يسو درصد از 30پدر(  يدرصد ازسو

افاراد ناشاناخته باوده اسات. طباق گازارش سااالنه         يدرصد ازساو  7تا  6و 

که در رابطه با حقوق کودکاان    ٩٢سوئد -هحقوق کودکان در جامعسازمان 

ازکودکاان   يدرصد موارد سوء استفاده جنس 2002کند در سال  يت ميفعال

افتاه اسات.   يش يدرصاد افازا   30ش از يبا  2001سه باا ساال   يدر مقا يسوئد

ک کودک بوده است يولو يمورد پدر ب 10مورد از  6شخص تجاوزگر در 

ش ياند. چنانکه گفته شد در با  مورد دختران بوده 10ورد از م 9ان در يو قربان

از افراد خانواده مانند پدر,  يکي ياز سو يدرصد موارد, تجاوز جنس 90از 

ن يا اوقاات ا  يرد و بعتيگ يانجام م ييانده, عمو و دابرادر بزرگتر, پدر خو

. شود يمبه طور مکرر تکرار  يها و معموال در دوره نوجوان ها و سال عمل ماه

, خاود  ياز آناان در کاودک   يريا عاده کث  ن مرد هستند ويدرصد متجاوز 97

ن افاراد معماوال   يا از ا يارياند. بسا  قرار گرفته يکيزيو ف يمورد تعرض جنس

آراساته و مهرباان    يمحتارم, و باا ظاواهر    ييه اصطالح شاهروندها متاهل و ب

ار خاود باه عناوان بزرگساال     يا ن معماوال از قادرت و اخت  يباشند. متجاوز يم
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معتقاد باه اطاعات و بجاا      يتا يکه از ناار ترب  يکنند. کودکان ياستفاده م سوء

شاتر در  يآوردن خواست بزرگترها صرفنار ازخواست و اهدافشاان هساتند ب  

ر يا نا يهاا  از ماوارد تجااوزگران از حرباه    ياريافتند. در بس يافراد من يدام ا

 يهاا  يبااز ا انوا  مختل  يو  يوانات خانگيبا ح يدادن شکالت, اجازه باز

د و اناوا   يا جااد تارس, تهد  ين ايو مورد عالقه کودکان و همچن يوتريکامپ

ا مهارت کنند و ب يال خود استفاده ميدن به اميرس يها برا يبکاريها و فر حقه

از کودکاان را درخفاا ماورد ساوء اساتفاده       ياريهاا بسا   ها و سال ماه يدر ط

شتر درمعرض خطار تجااوز و   ير بيدهند. کودکان در موارد ز يقرار م يجنس

 باشند: يم يسوء استفاده جنس

 فقدان سرپرست و مراقبت درست 

 نيا معتاد بودن والديو  يالکل 

 محبت بزرگساالناو به مهر و  ياز روحيکودک و ن ييتنها 

 عدم اتکا به نفس در کودک 

 کردن اهدا  آنان ين و خنثيوه عمل متجاوزيبه ش يعدم آگاه 

 

 تجاوزگر ييوه شناسايو ش ياشکال سوءاستفاده جنس
خود  يجنس ياروا يبه هرگونه عمل بزرگساالن جهت استفاده کودکان برا

 ر باشد:ينکات زتواند شامل  ين موارد مي. اشود يمگفته  يسوء استفاده جنس

 ق مقعد, مهبل و دهانياز طر يمقاربت جنس 

 ا مقعد کودکينه و ي, سيتناسل يها کردن اندام يدست مال 

  کيپورنوگراف يها فيلمگرفتن عکس و 
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 د و تارس کاودک   يا که موجاب آزار, تهد  يهرگونه عمل و رفتار

 ا دختر بودنش شود. يبخاطر پسر 

 رناد در يگ يقارار ما   يفاده جنسا که مورد سوء اسات  يشترموارد کودکانيب در

ن فاجعاه و شاخص   يا به آشکار سااختن ا  اثرترس, احساس گناه و شرم قادر

الزم از  يهاا  ل, توجه و مراقبات ين دليستند. به همين نينزد والد در تجاوزگر

ن يا و قطاع ا  يريو جلوگ ي, آشکارسازيريشگيتواند در پ يخانواده م يسو

 داشته باشد. يا ن کنندهييعمل نقش تع

قرارگرفتن کاودک و   يمورد سوء استفاده جنس يرفتار ياز نشانه ها يبرخ

با منشاء کاامال متفااوت از    يروان - يها و مشکالت روح يناهنجار يا برخي

 راست:يآن به شرح ز

  اشتها يعير طبيش غيا افزايکاهش و 

 يمورد, مکرر و گاها طوالن يب يها هيگر 

 اساس يب يها لجاجت 

 يشب ادرار دن وير شکل خوابييتغ 

 يريگ گوشه 

 شبانه يها کابوس 

 د خاص به مکان مشخصعدم رغبت به رفتن با افرا 

 ا افراد خانوادهين و ياز والد يکيدن از يگز يدور 

 وانيو ح انسان يتناسل يها ارگانو نامعمول به  يعيطبريبروز عالقه غ 

  ر معمول از کودک مانند دست زدن باه  يحرکات غ يکسريسر زدن

 بزرگسال ياندام تناسل
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 ن انگشتديکودکانه مانند مک يبازگشت به رفتارها 

 ر قابل انتاار)مانناد درخواسات لخات شادن از     يسخنان نامعمول و غ

 (.انسان يجنس يها ارگانا اشاره مکرر به يک بزرگسال و ي

ا پزشاکان مشااهده   يا ن يوالد يز که گاها از سويکودکان ن يبدن ينشانه ها

ن يا ازکودکاان باشاد. ا   ياستفاده جنس د سوءيتائ تواند دال بر يمز ين شود يم

 ر باشند:يتواند شامل موارد ز يها م نشانه

 ا مهبليمقعد  يزيخونر 

 يتناسل يورم اعتا 

 يتناسل يب اعتايا آسيت از درد و يشکا 

 يعفونت و ترشحات مهبل 

 يتناسل يرامون اعتاينامطبو  پ يبو 

 در يا کث يده شادن لکاه هاا   يا ا ديا ر کاودک و  يا لباس ز يپارگ  

 شورت بچه

 يپزشک يمانند سوزاک )آکادم يزشيآم يها يماريمبتال شدن به ب 

 ريکا معتقد است که تمام کودکان مبتال به سوزاک و ساياطفال آمر

 ير رابطه جنسيکه درگ يد به عنوان کودکانيبا يزشيآم يها يماريب

 يانااد مااورد توجااه و مراقباات جااد  بااوده يو سااوء اسااتفاده جنساا 

 رند(.يقرارگ

 يساار کيا اناد   قارار گرفتااه  ياساتفاده جنسا   کاه ماورد سااوء   يکودکاان  در

کاه   شاود  يما مشااهده   يروانا  – يها و مشکالت دراز مدت عاطف يناهنجار

 باشند: ير مياز آنان به شرح ز يبرخ
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 رياحساس گناه و تقص 

 يافسردگ 

 درمدرسه يريادگيو  يمشکالت رفتار 

 ييايحمالت متعدد هستر 

 اديسم و اعتيالکل 

 با کودکان هام   يوند دوستيجاد و حفظ رابطه و پيدر ا يياعدم توان

 سن و سال

 از افراد جوانتر از خود ياستفاده جنس سوء 

 يجنس يبند وبار يب 

 يهرزگ 

 فرار از خانه 

 يتياختالالت شخص 

 

 اند: شده ياستفاده جنس سوء يکه قربان يوه برخورد با کودکانيش

شانهاد  ياز کودکاان پ  يجنساستفاده  ظن به سوء ا سوءيدرصورت مشاهده و  

کودکاان   يب و عاوارض روحا  يآسا  ت شاود تاا از  ير رعايموارد ز شود يم

 د:يبه عمل آ يريجلوگ

 در حتور کودک يحفظ آرامش و خونسرد. 

 ازکشاورها   ياريبه سخن کودک )متاسافانه در بسا   اعتماد و باور

 يا دختران نوجوانيدرصورت مورد تجاوز قرارگرفتن کودکان و 

شوند ناه تنهاا باه     يو تعرض بزرگساالن م يدراز ستد يکه قربان
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کنند بلکه با سرزنش آنان و گاهاا همگاام    يسخنان آن ها باور نم

حفاظ "شار  و نااموس" خاانواده و      يبا شاخص تجااوزگر بارا   

 يناموسا  يهاا  ننگ ازدامن خاانواده " دسات باه قتال    شستن" لکه 

 زنند(. يم

 ار دانستن کودکعدم سرزنش و گناهک. 

 ين او برايو عشق و عالقه کامل به کودک و تحس يبانيابراز پشت 

 .داده به شما يابراز و گفتن واقعه رو

  ت افااراد خااانواده از او در يااکسااب اعتماااد کااودک و ابرازحما

 .طين شرايبدتر

 ن يا ا ياز تکارار احتماال   يريجلاوگ  يبرا يجد يها برداشتن گام

 .آن يها و عوارض آت بياز آس يريعمل و جلوگ

  هااا و  ماننااد انجماان يو دولتاا ياجتماااع يهااا آ انااسمراجعااه بااه

 يدگيشرو  رس يس برايا پليت از کودکان و يحما يها تيجمع

 ن مساله نشوند.ير اين شخصا درگيق. بهتر است والديو تحق

 يو ادامه سوء استفاده جنس يقطع فور نان حاصل کردن ازياطم 

 ان يانت و درمان قربيحما يمراجعه به سازمان ها و ادارات تخصص

 يسااتيمارسااتان کودکاان, اداره بهز يمانناد ب  ياساتفاده جنساا  ساوء 

 .کودکان

  يشاات اختصاصا  يمراجعه به پزشک متخصص جهت انجاام آزما 

شااابراه, مقعااد, گلااو و تساات  يماننااد کشاات ترشااحات مهباال, پ 

 .يزشيآم يها يماريب
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 ناات  يانجام معا يآنان در ط يبه کودکان و همراه يکمک روح

 .ناتين معاياز اوطراب آنان در روند ا يريجلوگ يبرا يپزشک

 به کودکان يروح يمراجعه به دکتر روانشناس جهت کمک ها. 

 

 يريشگيپ يها وهيش

رابطاه باا    در يجاد اعتماد و رابطه دوستانه با کودک و دادن اطالعات کافيا

 ياي توانند عامل اجرا يکه م يو اشکال آن و افراد ياستفاده جنس ده سوءيپد

از  يريشگيدر پ يار مهميتواند نقش بس يم يسالگ 11تا  5ن يسنآن باشند, در

افتن مووو  ين با يداشته باشد. بهتراست والد ين حواد  ناگواريوقو  چن

مختل   يا اخبارهايو  يونيزيتلو ي" در هنگام مشاهده رپرتا هايعي" طبيها

ند ن موارد, سرسخن را با کودکان بازکنيرابطه با ا ات درينشر درج شده در

 بحث و گفتگو بپردازند. يعيو طب ينه واقعيجاد زميو به ا

 ءتوانناد منشاا   يبزرگساالن ما  از يد به کودکان آموخت که تنها عده کميبا

نخواهناد زد,   ين اقداماتيچگاه دست به چنيخطر باشند و اکثر بزرگساالن ه

ا د بدانند که چگونه با آن برخورد کنند تيبا يشامدهاين پياما در صورت چن

تنها و تنها  ها آند بدانند که بدن يبا ها آنرند. ين را بگياهدا  متجاوز يجلو

نه ي, مقعد, سيتناسل يها ارگانمانند  يا ژهيدارد و نقاط و ها آنتعلق به خود 

"  يشخصا  – يه خصوصا يا ر جازو" ناح يا پوشانده شده با لباس ز يا نواحيو 

را  هاا  آنباه   کاردن و دسات زدن   حق لماس  يو کس شود يممحسوب  ها آن

کمک  ها آندن يا معلمان به لباس پوشين يکه والد يموارد يندارد )به استثنا
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نااه يرا مااورد معا هااا آنن, يکننااد و دکتاار متخصااص درحتااور والااد   يماا

 دهد(. يقرارم

دن يگارفتن و بوسا   خوب )مانناد در آغاوش   يها ز تماسيد تمايبه آن ها با  

کااردن, دساات دادن بااا  يرمقاادم گفااتن و خااداحافايگر درهنگااام خيهمااد

کاردن   يماال  بد و آزار دهنده )مانناد دسات   يها ان( و تماسيدوستان و آشنا

ش از انادازه( را  يا غلغلاک دادن با  يا بادن و   يمحرم و خصوصا  يها قسمت

کردن مورد  دن و بغلياحتراز از بوس يد کودک را برايچگاه نبايآموخت. ه

موزند تا در صورت احساس ايد بيبا ها آناتت و فشار و سرزنش قرار داد. شم

عا باه شاما اطاال  دهناد و درمقابال      يند سار يهرگونه فشار و برخورد ناخوشا

  ن ه کلمه  شود يم ها آنند و آزار يکه موجب احساس ناخوشا يهرگونه عمل

را بکار ببرند, حتا اگر آن شاخص فارد ماورد اعتمااد او و شاما       ب  کنو  

 باشد.

 هاا  آنفاس در کودکاان و جلاب اعتمااد     ه نب ءه اتکايت روحيجاد و تقويبا ا

 ياريا ر منتااره  يغ يشامدهايوه برخورد با پيش يريرا در فراگ ها آنتوان  يم

 داد.

 

 فرجام سخن
ت يا م کاه ترب ينيب ين نوشته به آن پرداخته شد, ميکه در ا يبا توجه به موارد

اسات کاه در    ياز معتاالت  يکي يغرب يژه در کشورهايکودکان بو يجنس

 يو اخالقا  يکاردار  يدنارهايا و تجد ياز به بازشناخت, آگااه يوهله اول ن

ش آماده شده ياز پ يها ن نوشته کوتاه نه دادن نسخهين دارد. هد  از ايوالد
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 يبارا  يا گفته شيوه برخورد با کودکان و نوجوانان, بلکه پينش شيگز يبرا

وه درسات برخاورد باا آن    ين مساله و انتخاب شا يا ياتيت حينشان دادن اهم

, درصاد  يوه برخورد با کودکان و نوجوانان وابسته به سطح آگااه يت. شاس

 يزان شاناخت و آگااه  يآنان و م يو کردار يات اخالقيرش, و خصوصيپذ

 يهاا  تيا کودکاان و نوجواناان و درک واقع   ين با مسائل جنسا يوالد يعلم

 يهاا  شاک مطالعاه کتااب    ير اسات. با  يا زباان متغ يرامون آنان در کشاور م يپ

 - ياند و اجتناب ازهرگونه تعصب سانت  ن رابطه نوشته شدهيا که در يمختلف

 يتواناد نقاش کمکا    يما  يا شاه يکل ينش برخوردهايو احتراز از گز يمذهب

 وه برخورد با فرزندان بدهد. يانتخاب ش يبرا يد کليداشته باشد و د

زباان  يم يمهاجران در کشورها ين است که تتاد فرهنگينکته مورد توجه ا

 ين بزرگساالن مهاجر با فرزندانيزبان, بلکه بينان با مردم کشور من آينه تنها ب

ا بزرگ شاده و در بارز  دو فرهناگ    يا آمده, ين کشورها دنياست که در ا

باه   يهاا  قتال  اهاا و حتا   رند کاه گاهاا باا ظهاور خشاونت     يگ يمتفاوت قرار م

ت بار دوش  يگاران مسائول   ن جاا باار  يا شود. در ا يهمراه م ياصطالح ناموس

 يها يو بهنجار يها يان انبوه تتادها و ناهنجارياست که بتوانند از م نيوالد

نند تا يد و درست برخورد با کودکان را برگزيوه جدي, شيو فرهنگ ياخالق

وارد  يو جسام  ياخالقا  يهاا  بين فردا بدور از آسا يکودکان امروز و والد

دن و ي  آفر يدر ک ار ب را   يزندگ کاه  ييايکار فردا شوند. دنيکار و پ يايدن

 کند . يدا ميپ يتجل يروزيپ يکار برايپ
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 يها يبازک و يلم  موزيف يبازتاب روان
و رفتارکودکان و   شهيدر اند ييويديخشن و

 ناننوجوا
                                  

 
 

جهان  رياخ  در چند دهه يز تکنولو يانگ شگفت يها و دستاوردها شرفتيپ

است.   مردم داده يزندگ  وهيش  به نو يي، رنگ و نما را کامال دگرگون ساخته

  به  ، وابستهيفن – يد علميجد ير، تحول و دستاوردهاييتغ  شک هرگونه يب

 يدر زندگ يرات متتاديتواند تاث ياز آن م يريگ د و بهرهکاربر  وهيش

وتر و يکامپ  به يهمگان يدسترس  باشد. همچنانکه  مردم داشته  روزمره
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وند ي، پ را در هم شکسته ياسيا س ييايجغراف يمرزها ينترنتيا يوندهايپ

تحوالت  و يعلم يج دستاوردهاين نتايآخر  به يها و امکان دسترس انسان

است،   سر ساختهين زمان ميتر کوتاهرا در يو فرهنگ ياجتماع ا ياسيس

  شده ينيش بيرقابل پيخطرات غ موازات آن، موجب ظهور  همزمان و به

 ي، رفتارهايروح يسالمت يها کودکان و نوجوانان در عرصه يبرا

 است.   ل و آموزش و ... شدهي، تحصياجتماع

و  ييويديا و ينترنتيمتنو  ا يها يباز، يونيزيخشن تلو يها فيلمرمخرب يتاث

 يا بدن يراک متال در کودکان و نوجوانان و اختالالت روان يها آهنگ

  به ها آناز   امروزه  که،  د شدهيجد يها يماريش بيدايپ  مولد آن، منجر به

 کنند. ياد مي ثيسندرم جهان خبو  نترنتيسندرم ا عنوان 

راک متال نقش  يها آهنگو  ييويديو يها يباز، يونيزيخشن تلو يها فيلم

  به ها آنکودکان و نوجوانان، کشاندن  يرات رفتارييدر تغ يي برجسته

، خشونت، يت و بزهکاري، گسترش جنايريگ سم، گوشهيفيپاس

، ين اجتماعيقوان  به ياحترام ي، بيخانوادگ يها ، تنشيپرخاشگر

ل و يصزنان، عقب ماندن از تح  ژهيگران و بويحقوق د  به ياحترام يب

، از دست دادن تمرکز حواس و يي، پوچگرايآمدن سطح نمرات درس نييپا

ت يفعال  گونهشرکت در هر  ل بهيو عدم تما يا علم يکاهش شعور اجتماع

دار و معاشرت با دوستان و افراد يو د ي، ورزشي، هنري، علميد اجتماعيمف

 است.  و  ... داشته  خانواده

  انهيپا يعلم يشرفتهايمهلک و مولد پ يمارين بيا  گسترش دامنه  هر چند که

کودکان و نوجوانان  يا م هر روز زندگ٢١  ن سدهيستم و آغازيب  سده
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ر از موارد يغ  اندازد، معذالک به يخطر م  جهان به  را در چهار گوشه يشتريب

 يياروپا  شرفتهيپ ياز کشورها يکا و برخيآمر  االت متحدهيدر ا يي پراکنده

است، در مقابل،   نشده  داده ين معتل بزرگ اجتماعيا  به يچندان يبها

 ييويديمتنو  و يها يباز، يوديخشن هال يها فيلمع و فراگستر يغات وسيتبل

  ، عروهشن و ...يست يمختل  پل يها دات روزافزون دستگاهي، تولينترنتيا ا

ن، متال مرگ، يمختل  راک، رپ، متال سنگ يها گروه CDشتر يب  هر چه

  کننده  هين توجيبزرگ و دکتر يها يکمپان يمال يبانيو و ...  با پشتيرناتآلت

ق يکودکان و نوجوانان از طر يدر پرورش فکر ها آنرات مثبت يتاث

  ن طاعون سدهيع و رسو  ايج، توزيترو  به شتريب  ،  هر چهيگروه يها رسانه

 رساند.  يم يارينان اان نوجويدر م ٢١

  حق موجب آشفته  به  اد شدهيبراندازموارد  رات مخرب و خانمانيتاث

 يروح يبا سالمت  ها  در رابطه از خانواده ياريبس يو نگران ي، آزردگيخاطر

است.   چندان روشن فرزندانشان شده  ک و نهيتار  ندهيو آ  يو جسم يا روان

، ييکاين آمريقات محققيها و تحق ياز بررس يبرخ  با استناد به  ن مقالهيدر ا

 يها يباز، يونيزيخشن تلو يلم هاير فيمشخص از تاث ييها رها و نمونهآما

  به يمختل  راک متال، اشارات يها گروه يها آهنگو  ييويديا و ينترنتيا

 م داشت. يکودکان و نوجوانان خواه يدر زندگ ها آنر مخرب يتاث

 

 حيخشونت  و تفر
دارد. در روم   نهيريد يخي، تاريحيخشن تفر يها نمايش  کشاندن مردم به

ا با يوتورها با هم يرزم گالد  مردم مشاهده يعموم يها تفريحاز  يکيم يقد
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وتورها در مقابل شور و شع  تماشاگران يبود. گالد  وانات درندهيح

 دهند.    ادامهيرزم  خود و سرگرم کردن مردم تا قتل حر  ست بهيبا يم

ون و يزينما، تلويس قيمدرن از طر يي وهيش  به خشن  يها يسرگرم امروز

، مردم صرفناراز سن،  شده  مردم کشانده يها خانه  به ييويديو يها يباز

ر آن ي  تحت تاثيپاس يي گونه  شان به يو اجتماع يشغل يها تيجنس و موقع

فرهنگ   چگاهيه" ييکايمحقق آمر جورج گئربنراعتقاد   رند. بهيگيقرار م

 است".  خشونت نبوده يگتمام رن يها ن سرشار از صحنهيچن  جامعه

 
 لميخشونت و ف

،  از جامعه    شده و کاذبيتحر يريتصو يونيزيخشن تلو يها لمياکثر ف

 يدهند. تا زمان ينشان م يو مناسبات اجتماع انسان يي، توانايانسانت يماه

اش دستخوش تالطمات و  ندهيو آ ينشود، زندگ  ن کذب آگاهيا  فرد به  که

 خواهد بود. ينيش بير قابل پيحواد  غ
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از     شدهيخشن و تحر يها لمير مداوم فيکودکان و نوجوانان تحت تاث

و  يحواد  زندگ يينما توام با بزرگ  که يزندگ يها تيواقع

نادرست از آن  يدرک و سنجش   است به  نانهيرواقعبيغ يها ييماجراجو

، يبافاليخ  به ها آنموجب کشاندن  يواقع يآن با زندگ  سهي، مقا دهيرس

، عدم درک ي، پرخاشگريمشکالت اجتماع يواقع ريکردن غ  برجسته

کاذب،  يها رش صحنهي، با پذ دوستان شده  ، خانواده ويفرد يها تيواقع

خشن موجب رشد خشونت  يلم هايپندارند. ف يت ميتوهم را واقع  هرگونه

رامون ياز خشونت و ترس از جهان پ ييزدا تي، حساسيو پرخاشگر

 ٩4ني  سپرافکيجو، ٩٣برتيروبرت ل چون ينيقات محققيطبق تحقشوند.  يم

در تمام  ير وداجتماعيون تاثيزيخشونت در تلو يها مداوم صحنه يتماشا

با   درمقابله ها آنن شکل واکنش ياول يافراد دارد، خشونت و پرخاشگر

  در سطح جامعه يش خشونت و ناهنجاري، موجب افزا بوده  دلخواه ريمسائل غ

 ٩٥نوتل  شهر دور افتاده  ون بهيزيدو سال پس از ورود تلو  نمونه يبرا .شود يم

 افت.يش يدرصد افزا١٦٠ يکيزيف يو تعروها يدر کانادا، پرخاشگر

 يواشنگتن، در نبود فرو  ست ازدانشگاهيمولو يدياپ ٩٦براندون اساعتقاد   به

 يها بيهزار بار و آس ٧٠هزار بار، تجاوز  ١٠ يآدمکشون "يزيتلو يتکنولو 

 داد". يدر سال کمتر ر  م هزار بار 700از ورب و شتم   يو صدمات ناش
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حتورشان در  يسالها يدر ط ييکايکودکان آمر"گئربنرقات يطبق تحق

هزار مورد خشونت  ١٠٠قتل و   هزار صحنه ٨ش از يشاهد ب ييابتدا  مدارس

اعت س 4هستند".  شاگرد کالس هشتم بطور متوسط  يونيزيتلو يلم هايدر ف

سرشار  يها درصد آن شامل صحنه ٦٠  کند که يم  ون نگاهيزيتلو  در روز به

 ١٨تا  ٨ن ينفر در سن ٦٠٠ يبر رو ٦٠  در دهه  که ييقايخشونت است. تحق از

شتر از يب  که  ساله ٨ يها پسر بچه  است که  سال انجام گرفت، نشان داده

گر خشنتر يد يها نسبت بچه  اند به کرده  خشن نگاه يها فيلم  گر بهيد يها بچه

 اند. رشد کرده  پرخاشگرانه  هيو با روح  بوده

کا، يطب اطفال آمر يکا، آکادميآمر يپزشک  هياتحاد  گذشته  در دهه

از  ياريروان، بس يسالمت يتو مليکا و انستيکودکان آمر يروانشناس يآکادم

در  يواحد  جهيتن  به ي، همگ  کرده يرا بطور مجزا بررس  قات انجام شدهيتحق

و  يواقع يخشونت ها  به يونيزيتلو يها ل خشونتير و تبديبا تاث  رابطه

 دند.ين کودکان و نوجوانان رسيدر ب  پرخاشگرانه يش رفتارهايافزا

  عمده  با چند نقطه  در رابطه يا رفتار يا اجتماع ين علمياکثر محقق

 متفقند:

بر  ير منفيتاث لميخشن در ف يها منام و مداوم صحنه  مشاهده .١

 دارد. انسان يکردهايرفتار، برخورد و رو

 يج اشکال مختل  رفتارهايون موجب ترويزيتلو يها خشونت .٢

را تحت  يو اجتماع ياخالق ي، ارزشها شده  خشن و پرخاشگرانه

 يامر  را به  روزمره ي، بروز خشونت در زندگ االشعا  قرا داده

 کند. يل ميتبد يعيطب
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  به  که يدر کودکان  خشن و پرخاشگرانه يهااحتمال بروز رفتار .٣

 شتر است.يکنند ب يم  خشن نگاه يها فيلم

نندگان صرفنار از سن، جنس، يبر تمام ب يونيزيتلو يها خشونت .4

 اثر دارد. يا اجتماع يسطوح مختل  هوش و اقتصاد

  خشن نگاه يها فيلماز  يتعداد قابل توجه  به  که ينندگانيب .٥

 يها يابيرامون و ارزياز جهان پ يا هنانيدرک بدب  کنند به يم

 رسند.يشدن در مقابل خشونت م يقربان  نانهيرواقعبيغ

ن يم و درازمدت چنديارتباط مستق  به  ن اشارهين همچنياز محقق ياريبس

نندگان يش خشونت بيدايدر پ يونيزيتلو يها فيلمر ياز تاث يناش  مساله

 کرد: يبند عمورد جم 4توان آن را در  يم  کنند که يم

 

  د کردنيتقل
کا هشدار يآمر  االت متحدهيدر ا يمنتقدان اجتماع ١٩٢٠  دهه يها در سال

د يها تقل خشونت در روزنامه يحاو  يها نانوجوانان از داست  دادند که

قات يکنند. معذالک تحق يخود تکرار م يواقع ي، آن را در زندگ کرده

خشن  يها صحنه  ، رابطه دهشرو  ش ١٩٦٨ن مورد پس از سال يدر ا يجد

 يو پرخاشگر يرفتار يها يو ظهور ناهنجار يونيزيتلو يها فيلمدر 

خشونت در   هيعل  قرار گرفت. اعتراض جامعه  شتر مورد توجهيکودکان ب

ت و يزان جنايم يش صعودير آن در افزايو تاث يگروه يها رسانه

بعد،   به ١٩٩٥از سال   ژهيو خشونت نوجوانان و جوانان بو يپرخاشگر
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شدن   کا و کشتهيدرمدارس آمر يراندازيش روزافزون تيافزا با  همراه

 د. ياوج خود رس  نقطه  ن بهيدانش آموزان و معلم

 ٥  توسط پسر بچه ١٩٩٣در سال  يمتحرک  شدن خانه  دهيآتش کش  به

  کرد و کشتهيم  نگاه ٩٧"س و بات هئديبئولم "يف  بطور منام به  که يي ساله

دونوجوان  يراندازي، تيسوز ان آتشيخواهر بزرگ او در جرشدن 

ترن "لميد از فيتقل  به ١٩٩٥ورک در دسامبر يويدر ن يترن  به ييکايآمر

 ٩٩ليکل کارنيمانفر توسط  ٨شدن  يدانش آموز و زخم ٣،  قتل ٩٨"پول

د از" يتقل  به  يالت کنتاکيدر ا ١٠٠يغرب يدر پادوکا يا در مدرسه ساله  ١4

در  ويکاپر يلئوناردو د  يگريباز  به١٠١"ستيک بسکتبالي  زانهخاطرات رو

در  يي ن گرفتن چند نفر در جادهير ماشي، ز ١٩٩٧ک دسامبر سال ي

و   توجه ١٠٢س جئکئس"يو يام تد از "يتقل  جوان به  توسط سه يکنتاک

 معطو  داشت. ين معتل بزرگ اجتماعيا  شتر بهيرا ب  ت جامعهيحساس

 
 ييت زدايحساس
ون يزيتلو يها و فراگستر خشونت يبيرات تخرياز تاث يکيک ش يب 

نندگان از تکرار خشونت در يترس ب  شکل کاهش آستانه  به ييزدا تيحساس

،  خشن عادت کرده يها صحنه  به ياديتا حد ز  نندهياست. ب يواقع يزندگ
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زا و  او شوک يتواند برا ي، م دهياو د  که يزيبرتر از آن چ يتنها خشونت

شاهد )يها ممکن است حالت عابر تماشاچ يباشد. در بعت  دهنده تکان

 نار برسد.  به يقير حقيغ يواقع يها خشونت ها آن، در نار  ( رشد کرده واقعه

خشن  يها ثابت برنامه  نندهيب  که ييها دهد بچه ينشان م  قات انجام گرفتهيتحق

ان افراد ين در مآ  ا مشاهدهيم يمستق يريدرگ  هستند در هنگام  يونيزيتلو

هستند، کمتر  ييها فيلمن يگر چن کمتر نااره  که ييها آننسبت   گر، بهيد

 ها آننار   ، از نقطه گران کردهين و دياز والد  درخواست کمک و مداخله

 باشد. يم يعيکامال طب  و جامعه  ، مدرسه در خانواده يين برخوردهايوجود چن

 

  103شدن ياحساس قربان
دهد يح ميتوو ١٠٥يگروه يها رسانه ياز مرکز آموزش ١٠4نزابت توماليال 

موجب اعتقاد بر وجود  يگروه يها ش مداوم خشونت در رسانهينما  که

آن در  يينما جاد احساس ترس و بزرگيجه ايجا و در نت  خشونت در همه

 .شود يمافراد 

خطرناک بودن   گران معتقد بهيشتر از ديخشن ب يها فيلمتماشاگران ثابت 

گئربنر قات يگران هستند. طبق تحقيد يد از سويرامون و و تهديپجهان 

نسبت   به) ساعت ٦ش از يب  روزانه  که يث" در افرادي"سندرم جهان خب

شتر يکنند ب يم  ون نگاهيزيخشن تلو يها فيلم  ساعت( به ٣  روزانه  که يها آن

شتر، يب  ، اسلحه شتر مواظب خود بودهيد بيکنند با ي، احساس م کردهرشد
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 و يکيمکان يها و قفل  و حفاظت خانه يمنيستم ايسگ نگهبان، س

 .بخرند يشتري( بي، کارتيانگشت )اثر يکيالکترون

 

 ينترنتي  ا ييويديو يها يباز
 ادياعت

 يها ين سرگرميتر ازعمده يکي  به ينترنتيا ا ييويديو يها يباز  امروزه

 Mنو    ژهيو بو ها يباز نيا  است. کشش به  ل شدهيدکان و نوجوانان تبد کو

 يها بي، آسياد، رشد پرخاشگريجاد حالت اعتيبزرگساالن( موجب ا ي)برا

ن يا  از عالقمندان به يا در بخش عمده يد رفتاريو اختالالت شد يمغز

رفتارها را   نه ن گوياز پزشکان ا يبزرگ  گروه  است تا آنجا که شده ها يباز

ر مخرب آن را بر روح و ي، تاث کرده يندب  طبقه يروان يها يماريب  در رده

باور   دانند. به ين ميل هروئياز قب يمواد مخدر  اد بهيروان کودکان بدتر از اعت

با  يچ تفاوتين افراد هيا يا روان يدرمان اختالالت روح يآنان کوشش برا

  شتر از معتادان بهين افراد بيزان مقاومت اي، گاها م ا الکل نداشتهياد يترک اعت

 است.  يها در هنگام تراپ يلمواد مخدر و الک
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سال سرگرم  ١٨ر يون از افراد زيليم٢٠ش ازيکا بيآمر  االت متحدهيدر ا

کا يآمر يپزشک  هين تعداد طبق گزارش اتحاديهستند ازا ييويديو يها يباز

اند.  شده ييويديو يها يباز  ون کودک و نوجوان معتاد بهيليم ٥ش از يب

ن يا  ن شرو  بهيين پايدر سن  که شود يم  دهيد ييها آنشتر در يباد يحالت اعت

 کنند.  يم ها يباز

 

 يمغز يب هايآس
منام  يها يبازر يبا تاث   رابطه ن دريازمحقق ياريقات و مطالعات بسيتحق

ن افراد و يا يمغز يها  فعاليتدر کودکان نشان ازکاهش  ييويديو

بخش  يعنين مغز، يشيقسمت پ در ريناپذ و گاها برگشت يجد يها بيآس

 ت دارد.ياحساسات و خالق  مربوط به

س دپارتمان يو رئ يولو يپروفسور راد ١٠٦وسينسنت ماتيوقات دکتر يتحق

س ياناپالينديانا در شهر اينديا  دانشگاه يپزشک  اعصاب دانشکده يولو يراد

  ژهيوو ب  منام، مداوم و روزانه ييويديو يها يباز  دهد که يکا نشان ميآمر

مغز  يونيک وفونکسيولو يزيرات فييتغآن موجب  يمزباندينو  خشن و ج

 ت يش فعاليموجب افزا ها يبازن ياو ا  گفته  شود. به يم

وهمزمان  يجانيه يها واکنشتحريک   مربوط به  ناحيه در مغز، ١٠٧آميگداال

با   در رابطه  مغز که( يشانيبخش فرونتال )پ يها  فعاليتموجب کاهش 

 ين دقت و هواس جمعيو رفتار و همچن يريگ ميکنترل تصم ،يندارشتيخو
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 يقات برمبناين تحقي. اشود يماست،  ياعمال مختل  معرفت گريدو 

از نار سن،   نوجوان انجام گرفت که 44 يمغز يها  فعاليت يريگ اندازه

  شد به  ن افراد خواستهيشدند. از ا ينمز يازهم متما يهوش  جنس و بهره

م ساعت يمدت ن  به ييويدير خشن ويا غيخشن  يها يبازمشغول   دلخواه

بودند برخال   ييويديخشن و يها يبازمشغول   که يشوند. در افراد

گداال و کاهش يت قسمت آميش فعاليرخشن، افزايغ يها يبازگران يباز

  ن افراد با استفادهيا يمغز يها  فعاليتشد.   دهيمغز د يشانيت قسمت پيفعال

      شد. يريگ اندازه ١٠٨يعمل يمغناطيس يآواباز يرنگاراز" تصوي

 
 اپن  ١١٠هونين  شناس در دانشگاه پروفسور عصب109يمور و يآکقات يتحق

 ٧تا  ٢  روزانه  است که ييها آنت امواج بتا دريکاهش فعال  ز نشان دهندهين
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با اعمال   در رابطه  ن امواجيشوند. ا يم ييويديو يها يبازساعت مشغول 

   هستند.  انسان يشتن داريخو و يباز ،يا عاطف ياحساس

شدن  ي، عصبانيباعث نا آرام ييويديو يها يباز"يمور گفته پروفسور  به

بر  ينفم و مير مستقي، تاث ع، واحساس ترس و اوطراب در کودکان شدهيسر

 دارند". ها آنکارکرد اعصاب خودمختار

 

 يخشونت و پرخاشگر
خشن  يها يبازم يمحکم ومستق  شمار رابطهيب يها يمطالعات و بررس

 ١٨ر يت افراد زي، خشونت و جنايرشد پرخاشگر را در ينترنتيا ا ييويديو

پرشمار  ياين، در دنيازمتخصص يارياعتقاد بس  است. به  سال نشان داده

 يليتخ يها ، خشونت ل شدهيورزش تبد ينوع  وترها، کشتن بهيکامپ

. شود يم يواقع يها خشونت  ت کودکان و نوجوانان بهي( موجب هداي)فانتز

در نبرد با دشمنان،  يگران اصلياز باز يکينقش کودکان بعنوان  يفايا

رانداز، قاتل، متجاوز و ي، داشتن نقش تيليمرگبار تخ يها از سالح  استفاده

تنها   ، نه اد شدهيشتر موارد يبهتر و ب  چه انجام هر با شتريازات بيفتن امتگر

آنان   به  بلکه شود يمگران يم ديحر  تجاوز به  موجب آموزش قتل و

ورب و شتم،  ها آندر نار  ، ز لذت بردهين حرکات نيانجام ا آموزد تا از يم

 يامر  به  روزمره يخشونت در زندگ  بردن به  زنان و پناه  کشتن، تجاوز به

 ل  شود.يتبد يعيو طب يعاد
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 يبرا يدر واقع نقش آموزش ١١١"يراندازيهد  و ت  "آن نقطه يها يباز

قات يت قاتل دارد. طبق تحقيو ترب يانسان يو کشتن هدفها يريهد  گ

نبرد و  ١١٣يبعد ن سهيشتانولف  ١١٢،رستاخيز ليقب از يها يباز  انجام گرفته

اجرا   و به يرات رفتاريي، تغيش پرخاشگريافزا در يارير بسيتاث ١١4مرگبار

 است.  کودکان داشته يواقع يدر زندگ يليخشن تخ يها يبازدرآوردن 

  خود جلب کرد که  کا بهيرا در آمر يافکار عموم  توجه يزمان  ژهين امر بويا

و  يراندازيت  اقدام به ييکايدر مدارس آمر  که يد اکثرجوانانيآشکار گرد

خشن  يها يبازگران ثابت ين کردند از بازيوزان و معلمآم قتل دانش

  بودند.   ييويديو

 
 ١٩٩٧در اول دسامبر   که  که  ساله ١4 ليکارن کليما  نمونه يبرا

  خود را به يهمکالس ٣   يالت کنتاکيدر ا يغرب يدر پادوکا يي درمدرسه

و   لهسا ١٨  يک هاريارکرد، و  يزخم زيگر را نينفر د ٨،  قتل رسانده
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ن در يرستان کلمبيدر دب ١٩٩٩ل يآور ٢٠در   که  ساله ١٧ الن کلئبولديدا

  اتومات و مواد منفجره  مهين  از اسلحه  الت کلورادو با استفادهيدر ا ١١٥تونيتليل

 يگران پروپا قرص بازيقتل رساندند از باز  نفر را به ١٣ يقبل از خودکش

  بودند. رستاخيزفرا خشونت  ييويديو

ي بيش از حد، بيشتر ها ناايجاد هيج  به  ي خشن ويديويي با توجهها يباز

  بويژه ها يبازاين   کودکان و نوجوانان است. تبليغات گسترده  مورد توجه

حتا در مجالت کودکان نيز   متاسفانه  هاي گروهي که آن در رسانه Mنو  

نقش بسيار   افراد غير بزرگسال،  آن به  يابد و فروش کنترل نشده انعکاس مي

 .کند ي خشن ايفا ميها يبازاين نو    مخربي در کشاندن کودکان به

 
 

بدون  يايدر مجالت کودکان گو ها يبازن يغ اين تبليعناو  به  کوتاه ينگاه

و خشونت در  يپرخاشگر يساز يدر رشد و عاد ها آن يشرح نقش منف

 کودکان و نوجوانان است:  ر ناخودآگاهيوم
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 دوستانت را بکش!  اهبدون احساس گن 

 هيهمسا  جالب تر از کشتن گربه ! 

 ميکن شرو بگذار قتل عام را  ١١٦:ديستريگا يباز يغ برايدر تبل! 

 با   کشتن بچه يهمان سادگ  به ١١٧:کاراماگدونيباز يغ برايدر تبل

 تبر است!

 شدن دوستانتان در اثر حمالت   تکه ١١٨:لرزش يباز يغ برايدر تبل

 ت!تنها سر آغاز اس يموشک

 يها و دستگاه ييويديو يها يباز  کننده ديتول يها يکمپان  به  ن وابستهيدکتر

 يها يبازاز فروش   سود سرشار ساالنه  به  شن و ننتئندو با توجهيست يپل

ن يا يرات منفيدر انکار تاث يسع شود يمارد دالر يليم ١٠  بالغ به  که ييويديو

  کودکان دارند. به يدر رشد فکر ها يبازن يمثبت ا يها افتن جنبهيو  ها يباز

ن يا  به يارتباط ييکاينوجوانان آمر ياز سو  ات انجام گرفتهيجنا ها آنباور 

شدند. در گزارش  يو قاتل م يد جانيگران بايتمام باز  ندارد وگرنه ها يباز

ل سال يکا در اوايآمر يمجلس سنا  تهيکم  به سمنيال. روول هوپروفسور 

کردن   با نگاه يي هر بچه  است: " نه  آمده ين سخنانيچن  به در جواب ١٩٩٨

شود. عوامل  يحتما خشن م ييويديخشن و يها يبازا يخشن  يها صحنه  به

دا در کلورادو شد اما يجد  آن کمک کنند، چنانکه  د بهيز باين يگريد

برد، قرار گرفتن   يسرطان را باال م  گار شانس ابتالء بهيهر نخ س  همچنانکه
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  ن کودکان را بهيخشن ا ي، احتمال بروز رفتارهايها فيلمن  ير معرض چند

 برد." يگران باال مينسبت د

  

 خشونت زا يک و آوازهايموز
 

ز و يانگ جبر غم مطلق   قت جوهر وجود  ارادهيتواند حق يم يقيفقط موس
   .ما و جهان را آشکار سازد يت اساسيهو

شوپنهاور              
               

باور   د دارد. بهيترد انسانک بر روح و روان ير موزيدر مورد تاث يکمتر کس

دارد و  انساندر روح  يا ر فوق العادهيتاث يقي" نغمه و وزن موس افالطون 

ن يگزيروح جا ياهايرا در رو ييبايتواند ز ياگر درست به کار رود، م

است  ياخالق ک ناموسي يقيد : موسيگو يم يقي  موسيکند". او در تعر

و   يش به غم و شاديان، بال به تفکر،  جهش به تصور،  ربايکه روح به جهان

 بخشد". يز ميات به همه چيح

در  ها انساناست،   ت بودهيبشر ير زندگيناپذ ييبخش جدا   ک هموارهيموز

وجد در   برند، با آن به يم  آن پناه  به يو خوش يهنگام درد و حرمان، شاد

ند. امروز يآ يدر م  هيگر  ر سوز آن بهيصند و گاها تحت تاثرق ي، م آمده

نوجوانان اشغال   روزمره يرا در فکر و زندگ يخاص يجا  ژهيبو   يقيموس

تا  14کا افراد يآمر  االت متحدهيدر ا  قات انجام گرفتهياست. طبق تحق  کرده

 کنند. يک گوش ميموز  ساعت به 40  هر هفته  ساله 16
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 زين يتواند نقش کامال متتاد يرغم اثرات مثبت خود، ميعل يقياما موس

کا يآمر يکولو يپس  هياتحاد ياز سو  قات انجام گرفتهيباشد. طبق تحق  داشته

 يها ش خشونتيموجب افزااشعار خشن هستند" يحاو  که ييها موزيک

، ونيکنفوسخال  باورشوند". بر يدر کودکان و نوجوانان م يعاطفا  يرفتار

ن عامل اصالح آداب و رسوم يبهتر"  آنکه يجا  به يقيموس يواردن ميدر چن

ل يود آن تبد  " شود بهيکخواهيو ن ياز دوست يو موج  و اخالق جامعه

اد ي، خشونت، اعتي، خودکشيپرخاشگر  ، مشوق کودکان و نوجوانان به شده

در نوجوانان،  يش از وقت، حاملگيسکس پ  نامعمول به  مواد مخدر، توجه  به

 .شود يمزنان   و رفتار خشن با  ياحترام يب

زا بر کودکان کمتر مورد  خشونت يها موزيکر آواز و يتاث  متاسفانه

 نچين اينال ياز قب ييها گروه يها آهنگاز  ياري، بس توجه قرار گرفته

با زنان و  يو جنس يکيزيف يها مبلغ خشونت  که ١٢٠ن مانسونيمرل و ١١٩لزين

هستند بدون  يمواد مخدر و خودکش  بردن به  هکودکان، قتل و کشتار، پنا

  رسند بلکه يم فروش  غ و بهيفراگستر تبل يتنها بطور  نه يتيمحدود  چگونهيه

کانال  ياز سو  ١٢١يگرم  زهيافت جايدر  سال به يها ن خوانندهيعنوان بهتر  به

ز نائل ي( ن١٩٩٩و  ١٩٩٨ يب در سالهايترت  به) MTV  نندهيمشهور و پر ب

 دند.گر يم

حد   دهنده نشان ها آهنگن ياز ا ين و متمون برخيعناو  به  کوتاه  ينگاه

ج و گسترش ياصطالح هنرمندان مدرن در ترو  ن بهير قابل تصور ايغ
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در  يانسانو  ين اجتماعيرپا نهادن قوانيو ز يوداجتماع يخشونت و رفتارها

 :سونن مانيمرل يها آهنگاز  ييها است، نمونه  و خانواده  جامعه

  ست!يوو فرحبخش ن ( در راندهيد تجاوز )جنسيگو يم يکس  چه 

  کند! يبند را دسته ها آنشما  يم و خدايرا بکش  د همهيائيب 

 ن کن! ) از آلبوم جواز مرگ(يدر رپ قساوت را تمر 

 سر راهت قرار   که يي ، از هر مادر جنده ح نماندهيتبع يبرا يوقت

 باش!  رد نفرت داشتهيبگ

 ....... و.......................... 

 
 

با  مرد بزرد با تفنگنام   خود را به يد يس لزينچ نين اينا يقيموس  ا گروهي

 ن اشعار وارد بازار فروش کردند:يا

 هستم(  ک مرد بزرگ هستم )بلهيمن 

 دارم يو تفنگ بزرگ

 اريبرام ب يآلت بزرگ

 خواهم خوش باشم،يم
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 ت نگهداريشانيپ يآنرا جلو

 يکنم آنرا بمک يمجبورت م

 ات را سورا  کنم ممکن است کله

  يدانيم

 تنها بخاطر کردن آن،

 مانسانک ينچ يمن هر ا

 تو نشان خواهم داد  به يو بنوع

 م را،يخود و تفنگ کون

 تواند مرا متو  کند ينم يزيچ چيگر هيحاال د

 آتش کن، آتش، آتش،  آتش! 

 يليفتار و کردار نوجوانان خبر ر  يقير موسين تاثياز محقق ياريباور بس  به

در  ييکاي، نوجوانان آمر بدست آمده يون است، طبق آمارهايزيشتر از تلويب

ک راک يموز  ساعت به ١٠،٥٠٠بطور متوسط  ١٢تا  ٧ يکالس ها  فاصله

معتبر  يها قات کارشناسان و پژوهشگران دانشگاهيکنند. درتحق يگوش م

  دهياثبات رس  فتار نوجوانان بهک خشن بر کردار و رير موزيتاث ييکايآمر

١٢٢لووا يدولت  در دانشگاه  که يقاتياست. تحق
کا در يآمر  االت متحدهيدر ا 

،  ان انجام گرفت نشان دادهيک بر رفتار دانشجوير موزيبا تاث  رابطه

خشن گوش  يها موزيک  به  که يانيو خشونت در دانشجو يپرخاشگر

 کنند. يگوش  نم ها موزيکل ين قبيا  به  است که ييها آنشتر از يکنند ب يم
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ش نوجوانان در يمکرر و در حال افزا يها با قتل  در رابطه  که يقاتيتحق

ن نوجوانان ياکثر ا  دهد که ياست نشان م  انجام گرفته ييکايمدارس آمر

تن از همساالن و  ١٢عامالن کشتار  الن کلئبولديداو   يک هاريارمانند 

در  يهمکالس ٣قاتل  ليکل کارنيما، نيمبکل رستانيک معلم  دردبي

 ٢ن خود و يقاتل والد ١٢٣نکليپ کيک، يکنتاک يغرب يپدوکادر  يي مدرسه

،  ١٢٥گنيالت اورينگفلد ايدر سپر 1٢4ترستونرستان يدانش آموز در دب

لوک  ا،يالت پنسلوانيدر ا ١٢٧دنبورنيک معلم در ايقاتل  ١٢٦وورست و يآندر

 ١٢٩رليرستان پياش در دب يي درسههم م ٢ن خود و يقاتل والد 1٢8وودهام

و  ن مانسونيمرل يآوازها يشگيو ... از شنوندگان هم يپ يس يس يدرم

فرماندار  ١٣٠ن يل اوويببودند.  رستاخيز مانند ييويديخشن و يها يباز

ن يحق از چن  ن بهيکلمب  الت کلورادو چند روز پس از کشتار در مدرسهيا

روس وارد يو:" کرد، او هشدار داد ادي يروس فرهنگيعنوان و  به ييها آهنگ

ن ياز ا يبخش ,پرطرفدار يها موزيکاز  ياست ... برخ  فرهنگ ما شده

از نوجوانان ما  يتوانند موجب کشاندن برخ يم  هستند که يروس فرهنگيو

 خشونت شوند". يسو  به
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فراخشن  يها يبازخشن،  يها فيلمرات مخرب يبا تاث  مقابله  وهيشک ش يب

ن يمختل  متال، متال سنگ يها گروه يخشونت زا يها موزيکو  ييويديو

  ن دارد، بلکهيوالد ياز سو يکنترل و مراقبت و روشنگر  از بهيتنها ن  و ... نه

 يو مدن يقانون ينهادها ياز سو يو کنترل قانون ين امرمستلزم همکاريا

م ياع يبانيبا پشت يفرهنگ يها روسيسرشار از و  که يي است. جامعه  جامعه

  را آلوده  جامعه يعيطب يباشد فتا ها آنمولد  يها يکمپان ياز سو يمال

ن يوالد  که يي سازد. در جامعه يار دشوار ميبا آن را بس  ، مبارزه ساخته

معاشرت  يبرا يهستند و فرصت اندک  ن معاش روزانهيگرفتار تام  بطورعمده

  در معرض و تحت وجوانان بطور دائمبا فرزندانشان دارند و کودکان و ن

ن طاعون يبا ا  هستند، مبارزه يگروه يها آور رسانه غات سرسامير تبليتاث

کودکان و نوجوانان امروز و سازندگان فردا را در   ندهيحال و آ  که يفکر

ا  ي، اجتماعيدولت يم نهادهايدخالت مستق  از بهياندازد ن يم يجد  مخاطره

از  يريشگين پيآن و همچن د، پخش و فروشيد توليو کنترل شد يمدن

 کا دارد.  يآمر  االت متحدهيچون ا ييفروش آزاد سالح گرم در کشورها

کا يپزشکان اطفال آمر يشنهادات آکادمياز پ ياختصار بخش  ان، بهيدر پا

  ز ارائهيبر کودکان ن  اد شدهيموارد  ير منفيو کاهش تاث  مقابله يبرا

 گردد: يم

 پ ها بر يو کليديو و يقير موسيا تاثب  در رابطه يشتريقات بيتحق

 رد.يرفتار نوجوانان وکودکان انجام گ
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 د يدر تول يد سعيبا ١٣١کيو ا موزيديو   د کنندهيع توليصنا

مناسبات   ام آور موووعات مثبت در عرصهيپ  کنند که ييوهايديو

از مواد مخدر، احتراز از  ي، دورينژاد ي، هماهنگياجتماع

و اجتناب  ياز حاملگ يريشگي، پيجنس زيخشونت،  رفع نزا ، پره

 باشند. يزشيقابل انتقال آم يها يمارياز ب

 ت و يدر پرورش حساس يد سعيک بايو ا موزيديد کنندگان ويتول

 باشند.  نندگان و شنوندگان آن داشتهيب يشتنداريخو

 يحاو  کنند که  بازارعروه  به يها موزيکد يبا  د کنندهيع توليصنا  

 کودکان و نوجوانان باشند. يبرامثبت   ييالگوها

 ن يبا آموزگاران و والد ياريو هم يد در همکاريپزشکان اطفال با

ر يتاث  ، مسائل مربوط بهيو سرتاسر يي منطقه يها يدر گردهما

 قرار دهند. يک بر کودکان و نوجوانان را مورد بحث و بررسيموز

  شند کهبا  داشته ييها موزيکدر کنترل  يد نقش فعالين بايوالد  

 يوهايديا وي يد ي، س قرار داشته ها آنر يکودکانشان تحت تاث

 خرند. يرا م ها آن

 را  ها آنن، يوالد   درست به يد با دادن رهنمودهايپزشکان اطفال با

د ين بايرسانند. والد ياري يگروه يها نقش رسانه يريفراگ  در

ات ي، محتو دهکر  ن نگاه ويزيتلو  فرزندانشان به  همراه  کنند به يسع

 .قرار دهند يمورد بحث و بررس  ها آنرا با  ها فيلم
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 يگراي پيامدهاي پزشکي همجن 
  

گرايان در کشورهاي غربي با توجه باه پااره شادن     ر همجنسدو دهه اخي در

برخي از قيد و بنادهاي قاانوني و اجتمااعي هار چاه بيشاتر در ساطح افکاار         

هاي تلويزياوني, نشاريات مختلا  و     و رپرتا  ها فيلماند.  مطرح شده وميعم

شتر به مطارح شادن   برخي از احزاب سياسي نيز با اهدا  مختل , هر چه بي

ي مختل  با ها نار مکها نيز خواهي نخواهي د عتا بچهزنند. طبي دامن مي ها آن

بساياري   ساواالت  هاا  آنگار  ند شد و در مغاز جساتجو  هن افراد مواجه خوااي

نسبت به اين افراد شکل خواهد گرفت. يکي از وظاي  والدين تشريح علت 

فرزنادان خاود    رشد و پيامدهاي پزشکي و اجتماعي چنين گرايشااتي باراي  

اين مسائل  مورد به اقتتاي سن خود در حداقل دانش الزم را ها آناست تا 

داشااته باشااند. در اينجااا بااراي روشاان شاادن برخااي نکااات مربااوط بااه        

اي کوتاااه و گااذرا بااه ناريااات  ( اشااارهگرايااي ساام )همجاانسهموسکسوالي

 خواهيم داشت. ها آن هاي مختل  در اين مورد و برخي از بيماري

گرايي نه باه عناوان ياک     از همجنس مدتها است که در کتابهاي روانشناسي

بيماري يا اختالل روحي و شخصايتي بلکاه باه عناوان شاکلي از گرايشاات       

گراياي را   ز همجنسد. برخي از مدافعان ايراني اين تفکر نيشو جنسي ياد مي

دانناد و ماالک طبيعاي باودن آن را وجاود و       نوعي پرخاشگري جنسي! مي
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دانند. معاذالک بار    افزايش اين افراد و سطح پذيرش افکارعمومي جهان مي

همگان روشن است عليرغم برداشته شادن بساياري از سادهاي اجتمااعي و     

سرمايه داري و صنعتي هنوز موانع اجتماعي و اخالقي  قانوني در کشورهاي

در بين اکثريت قابال مالحااه افاراد ايان      ها آنرش بسياري موجب عدم پذي

اند باه نااگزير راهاي     فعال بازاني که از نار جنسي و همجنس شود يمجوامع 

 گردند تا در پناه گمنامي بسر برند. شهرهاي بزرگ مي

در صد بزرگسااالن باه    10تا  6آمده است طبق آمارهاي مختلفي که بدست 

درصاد ماردان باه     3صاد زناان و   در 1شکلي درگير چنين روابطي هستند و 

 10تاا   3اناد. شايو  آن در ماردان از     باز بودن خود اعتارا  کارده   همجنس

 50درصد در نوساان اسات. طباق آمااري ديگار       5تا  1درصد و در زنان از 

بلوا, ايان شاکل از رابطاه جنساي را     درصد مردان قبل از رسيدن به مرحله 

 کنند. تجربه مي

گراياي هنوزتئاوري و درک واحادي باه چشام       لات همجانس  دررابطه باا ع 

خورد و به داليل مختلفي چون داشتن زمينه  نيتکي )با اتکا به مشااهده   نمي

اند(,  خانواده مختل  بزرگ شده 2که در  هايي از دو قلو شدن آن در بعتي

 ]هورمون جنسي مردانه[مبود ترشح هورمون آندرو ن تغييرات هورموني )ک

هاي اعتاي  در پسران و فزوني ترشح آن در دختران قبل از تولد( و ويژگي

از  ها و يا بزرگ بودن آلات جنساي در بعتاي    تهتناسلي )کوچک بودن بي

باودن بخاش    هاي ساختار مغزي و عصبي )بزرگتر ها(, ويژگي هموسکسوال

ر اند در مقايسه با غي دز مردهبازاني که در اثر اي سپوتاالموس همجنهي پيشين

هيپوتااالموس ياا زيارنهنج,    [اناد   که به همان علت درگذشاته  بازاني همجنس
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قسمتي از مغز است که تنايم کننده حرارت بدن, خوردن خوراک و آب و 

 – (, پايش زميناه هااي اجتمااعي    ]اسات  انساان ي حياتي ها  فعاليتبسياري از 

فتن والدين, نبود پدر در خانواده, وجود روابط ناساالم در  رواني )طالق گر

خانواده, تحت تجااوزات جنساي قارار گارفتن کودکاان از ساوي بساتگان        

نزديک و يا افراد غريبه, شکست در روابط جنساي باا جانس مخاال  و....(     

ها متکاي باه تحقيقاات انجاام گرفتاه در       ه. هريک از اين ناريشود يماشاره 

يد ئو از سوي طرفداران و منتقدين آن با داليل بسيار تا گروه محدودي است

که در اين مورد صورت گرفتاه  بسياری اند و عليرغم تحقيقات  د شدهو يا ر

ا در اند نشان دهند کدام يک از ايان فاکتورها   چ کدام نتوانستهاست هنوز هي

بازي و يا گرايش جنسي به جنس مخاال  و   شات همجنسگيري گراي شکل

 قش اساسي دارند.يا هر دو ن

برهمگان روشن است که هر عتوي در بدن وظيفه مشخصي به عهاده دارد  

هااي مختلا  داخلاي و     آن دراثار مداخلاه محارک    و اختالل عمال طبيعاي  

تم سا هاي مختل  آن عتو و يا کال سي  تواند به پيدايش بيماري خارجي مي

 ز مقعاد و هاي غيرطبيعي جنسي و استفاده ا وهبدني منجر شود. بکار بردن شي

را  هاا  ارگاان ن هاي مختل  اي دهان درجريان آميزش جنسي, درصد بيماري

درصد کل سرطان ها را  2تا 1برد. براي نمونه درصد سرطان مقعد که  باال مي

کناد. شايو     بازان رشد تصاعدي را طي مي ن همجنسدهد در بي ميل تشکي

گراياان   جنسن همفليس, سوزاک و ايدز در بييهاي مقاربتي چون س بيماري

فليس گازارش  يگرا است. مرکز مبارزه باا سا   رهمجنسچندين برابر افراد غي

فليس از يدرصد مردان مباتال باه سا    70دهد که در اياالت متحده آمريکا  مي
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باز گرفتار اين بيمااري   ا دو جنسباز و ي با افراد همجنس طريق تماس جنسي

اب اپيدياديم )برجساتگي   هايي از قبيل التهااب مثاناه, التها    شوند. بيماري مي

ز پشتي بيته کاه حااوي مجااري مناي اسات( نيا       –کوچک در سطح فرازين

بازان بيشتر به علات انتقاال عفونات از طرياق آميازش جنساي از        درهمجنس

 طريق مقعد است. 

گرا بيماري مرگبار ايدز بسيار شايع است, طباق آمارهااي    درمردان همجنس

تين و اياالت متحده بعد ازمشاهده متعدد در کشورهاي اروپايي, آمريکاي ال

ترين شکل انتقال اين  کا, غالبدر آمري 1981سال  در شدن اولين مورد ايدز

بوده است.  بيماري بويژه درکشورهاي پيشرفته صنعتي از طريق رابطه جنسي

 باز بيشتر در معرض خطر مبتال به اين بيماري هستند. مردان همجنس

بااز ساه    بااز و دو جانس   ماردان همجانس   درآمريکاي شمالي 1985درسال  

ايادز چهاارمين علات     1999دادند. در سال  چهارم موارد ايدز را تشکيل مي

مرگ در سطح جهان بود. طبق برآوردهايي تعداد مبتاليان به ساندرم نقاص   

هزار  650در اياالت متحده آمريکا رقمي مابين  1999ايمني اکتسابي در سال

درصاد ماوارد انتقاال آن طرياق آميازش       85ا ت 75است که  نفر هزار 900تا 

درصد موارد جديد مبتاليان به ايدز  42جنسي بوده است. بنابر آماري ديگر, 

بازان مشاهده شاده اسات.    ان همجنسدر مي 2001در اياالت متحده در سال 

باز مشاهده  ان مردان همجنسدرصد ازموارد ايدز در مي 66در آلمان فدرال 

تاليااان آلماااني در شااهرهاي بزرگااي چااون     درصااد مب  59شااده اساات.  

برلن )غرباي(, کلان, دوسالدور  و هاامبورگ      ماين, مونيخ, – فرانکفورت

. شود يممورد جديد ايدز مشاهده  هزار 2کنند. هر سال در آلمان  زندگي مي
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بااز   ن رقم را مردان همجانس درصد اي 67تا  66طبق تحقيقات انستيتو کو  

ن به ايدز در ايران نياز در باين هار دو جانس     دهند. درصد مبتاليا تشکيل مي

پيوسته در حال افزايش است, يکي از عوامل اصلي انتقال آن داشاتن رابطاه   

پزشاک  روان گ الره مستش اري  جنسي از طريق مقعد است. بنابر گفتاه دکتار   

باکره بودن دختران در ايران پيش از ازدواج موووعي مهم است ران, "دراي

گارا   ، مانند آن چه در مردان همجنسهاي جنسي که باعث شده بيشتر تماس

، از مقعد صورت گيرد و اين خود بيشترين خطار را در انتقاال   شود يمديده 

قام دقيقي ". متاسفانه هنوز آمار و ارکند ويروس ا  آي وي )ايدز( ايجاد مي

دهنده درصد انتقال ايدز از طريق جنسي در ايران باشد منتشر نشاده   که نشان

هاي  ، متخصص بيماريمحبوبه حاج عبدالباقيه بنابر گفته دکتر است چرا ک

درحالي که کارشناسان ايدز درايران اجازه دارند در مورد ران: "عفوني در اي

نقش معتادان تزريقي در گسترش ايدز توويح دهناد، اماا در حيطاه رواباط     

 ".شاوند  هاي آميزشي، از دادن جزئيات منع ماي  جنسي و نحوه انتقال بيماري

هااي مارتبط باا آن در     روابط جنساي و بيمااري  ز, "ني مستشاريبه گفته دکتر 

". آمار و شود يمو حوزه اي غدغن قلمداد  شود يمايران به طورعلني مطرح ن

ارقام مختلفي که گاها از سوي برخي از نهادها و افراد مختل  در رابطاه باا   

و در برگيرناده   بسايار متفااوت اسات    شاود  يما تعداد مبتاليان به ايدز منتشر 

, استاد دانشاگاه و  مينو محرزهزارنفر است. به گفته دکتر  3تا  5رقمي مابين 

 درصد مبتاليان به ايدز ازطريق آميازش جنساي   80"دز,متخصص بيماري اي

 اند و اين موارد رو به افزايش است". آلوده شده
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ها و اخاتالالت مختلا  دساتگاه     گرا ريسک بيماري ان مردان همجنسدرمي

وارشي نيز باال رفته است. برخي ازعفونت هاي روده اي در ارتباط مستقيم گ

با عمل جنسي از طريق تماس زبان با مقعد يا آلت تناسلي آلاوده باه مادفو     

بازان درحاال   ان همجنسها در مي گيرد. درصد شيو  اين بيماري صورت مي

رايط بااز کاه در شا    ر همجانس باز و غي سه مردان همجنسافزايش است. مقاي

دهد که درگروه اول  اقتصادي مشابهي قراردارند نشان مي –سني و اجتماعي 

)يکاي از اشاکال التهااب کباد( باه       A ود ويروسي هپاتيت ١٣٢شيو  پادتن

از راه مقعاد باه دهاان     Aوووح بيشتر ازگروه دوم است. وياروس هپاتيات   

اي ممکان اسات از طرياق     روده هااي  گر عفونات و همانند دي شود يممنتقل 

بااز در معاارض خطاار زياااد   آميازش جنسااي ساارايت کناد. مااردان همجاانس  

ق آلودگي به هپاتيت نيز قرار دارند )اين ناو  از التهااب کباد بيشاتر از طريا     

(. شود يمهاي آلوده, و همچنين رابطه جنسي انتقال داده  انتقال خون, سوزن

دراياان افااراد عفوناات ازطريااق پااارگي مخاااط ظرياا  راساات روده و        

دهاد سارايت    ي که معموال در جريان مقاربات مقعادي ر  ماي   ها خونريزي

 کند. مي

هاااي عفااوني  بيماااري آميبياااز کااه سااومين علاات ماارگ در ميااان بيماااري  

درکشورهاي گرمسيري آفريقا, آسيا, آمريکاي مرکزي و آمريکاي جناوبي  

باازان, مساافران و    ان همجانس و مکزيک است در کشورهاي پيشرفته در مي

                                                   
132

ها ايجاد  هايي هستند که وظيفه دفاعي دارند و در واکنش به پادگن ها( پروتيئن بادي ها )آنتي پادتن 

به, آنزيم هايي)ميکروب, زهرآ مولکول –ها(  ها )آنتي  ن ها ميگردند, پادگن شده, وارد کنش با آن

 شوند. و...( هستند که موجب ايجاد پادتن مي
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 -. )عامال ايان بيمااري موجاود تاک سالولي       شود يم مهاجران جديد ديده

 بينند(. , مغز آسيب ميکبديي چون روده بزرگ, ها ارگاناست و آميب 

درصاد زناان فاحشاه و     100بادي ويروس سيتومگال نيز در نزديک باه   آنتي

. شاود  يما باز که از نار روابط جنسي فعال هساتند, مشااهده    مردان همجنس

ها و نقايص شديد زمان تولد و طي  وسيعي  )اين ويروس موجب ناهنجاري

. انتقال آن از طريق آميزش شود يماز اختالالت در کودکان بزرگتر و بالغين 

هااي   و از فارد باه فارد اسات. نشاانه      جنسي, مادرزادي, فرآوردهااي خاوني  

دفاعي بدن شامل: نااراحتي, درد عتاالت,    –بيماري بسته به ووعيت ايمني 

الرياه, تاب طاوالني,     ه چشام, ذات آمااس شابکي   طحال, –بزرگ شدن کبد 

اسهال مزمن و غيره است. در نوزادان عفونت سيتومگالو ويروسي با بازرگ  

شدن غير طبيعي کبد و طحال, زردي, بزرگ شدن غدد لنفي, تنگي نفاس,  

هاي تکاملي مانند نقص سيساتم عصابي مرکازي     کبودي پوست و ناهنجاري

 همراه است(.
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 منابع
1- HIV-Erkrankung,AIDS und Assoziierte Erkkrankung.H.Jabloski 

2- Infektionsprophylaxe bei der Pflege und Betreuung von Patienten mit 

HIV und AIDS in der intensivepflege 
 درباره ايدز و ميزان شيو  آن در ايران چه می دانيد؟. ٣

http://www.bbc.com/persian/forum/story/2003/11/printable/031108_shr-

aidsforum1.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دزيا يفاجعه جهان
 دزيا يبمناسبت اول دسامبر, روز جهان

 

 

   

ر قابال  يا شارونده و غ يپ يماار يک بي,  ياکتساب يمنيسندرم نقص ا -١٣٣دزيا

ب يا باا تخر  دزيا اسات. ا  ١٣4يمنا يروس نقاص ا يا درمان است که علت آن و

رد را مساتعد  بدن شده, ف يمنيستم ايبدن موجب اختالل س يدفاع يها سلول

 کند. يو فرصت طلب و سرطان م يعفون يها يماريبه ب

باازان   ن همجنسيدر ب 1981دز درسال يا يمارين بار بياول يکه برا يهنگام

در فاصله کوتااه   يمارين بيکرد که ا يفکر نم يمشاهده شد کس ييايفرنيکال

ن يادز دريا يماريخواهد شد. ب يع بزرگ جهانياز فجا يکيل به يدهه تبد 3

                                                   
133

 AIDS 
134

 HIV-1 
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ر در ين علت مرگ و ميو چهارم انسانون يليم 25ش از يفاصله عامل مرگ ب

ناه  ياماه مشاترک ساازمان ملال متحاد در زم     برنا بوده است. طبق گزارش يدن

د يا ون ماورد جد يليم 5ش از يب 2005در سال  يسازمان بهداشت جهان /دزيا

ن يا ون ايا ليم 3,2در جهان مشاهده شده است.  ي. ويماران آلوده به ا  .آيب

ر( يکب يقا در جنوب صحراياز آفر يقا )بخشيآفر يرصحرايماران ساکن زيب

ل يسااال تشااک15ر ياان مجموعااه را کودکااان زيااهاازار نفااراز ا 700هسااتند. 

هازار نفار    300ون و يا ليم 40باه    ي. ويماران ا  .آيدهند. اکنون تعداد ب يم

ساال   15ر يزهزارنفر کودکان  300ون و يليم 2ن تعداد يده است, که ازايرس

 هستند.

در  1995در ساال   ي. ويماران مبتال به ا  .آيالزم به توجه است که تعداد ب

ن تعاداد دو  يا ساال ا  10ون باود و درفاصاله کمتار از    يليم 19,9جهان بالغ بر 

 يماران مبتال به ا  .آين تعدادبيشتريب ييايبرابر شده است. ازنقطه نار جغراف

 يرصحرايماران ( است در زيدو سوم از کل ب ون )يليم 25,8که بالغ بر  يو .

مار ا  . يون بيليم 7,4ا با يآس يکنند. جنوب و جنوب شرق يم يقا زندگيآفر

در  2005دهنااد. در سااال   يل مااين منطقااه پرشاامار را تشااک يدوماا ي. ويآ

هازار نفار در جناوب و     40قاا ,  يآفر ير صاحرا يا ون نفر در زيليم 2,4حدود

هزاردر اروپا  12کا و ياالت متحده آمرينفردر اهزار  18ا , يآس يجنوب شرق

ش يب 2005دست دادند. در مجمو  در سال  از  دز جان خود راينفر در اثر ا

هازار نفار آن را    570شادند کاه    دزيا ا يهازار نفار قرباان    100ون و يليم 3از 

 دادند. يل ميسال تشک 15ر يکودکان ز



   183                                                                                                 فاجعه جهاني ايدز
   

 

 14ک جوان, و روزاناه  ثانيه ي 14طبق آمار صندوق سازمان ملل متحد درهر

وي  سال است مبتال باه ا  .آي .  24تا  14هزارنفرکه ميانگين سن آن ها بين 

ساال يکاي از    13ميلياون کاودک زيار    13شوند. در حال حاور بيش از  مي

 .اند دست داده ها را به علت ايدز از آن والدين و يا هردوي

 
 

قا با يم آفريشد ادآوريچنانکه در باال  

مااار مبااتال بااه ا  يون بيااليم 25ش ازيبا 

رکاااورد دار اسااات.  طباااق   ي. وي.آ

برنامه مشترک سازمان ملال    ينيب شيپ

متحد در زمينه ايدز/ سازمان بهداشت 

درصد  25ش از يب 2020تا سال  يجهان

قا جان خود را ير کار آفرکارگران بازا

دز از دست خواهند يا يماريجه بيدر نت

 داد.
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ن حاال در فاصاله   يا د. باا ا يا رسيرتر به آسيگر ديد يها سه با قارهيدرمقا دزيا

ش يل شد. تنها در هند با يتبد يانسان ياياز بال يکين منطقه به يدر ا يکوتاه

 يجنااوب يقااايآفر وجااود دارد. هنااد بعااد از يو . یآ .مااار ا يون بيا ليم 4از

دهاد.   يل ميتشک  ي. ويآ ماران ا .يرا ازنار باال بودن آمار ب ن کشوريدوم

 3تا  2003تا  1999 يدر فاصله سال ها يمرکز يايدز در آسيماران ايتعداد ب

 افته است.يش يافزا بار

چاون   يو . ياکنون اباتال باه ا  .آ   

جهاااان دوم و  يکشاااورها يمااااريب

شاده  باالخص جهاان ساوم شاناخته    

شود که تا ساال   يم ينيب شياست.  پ

ا يا کشور کم درآماد   126در  2010

ون ياااليم 45 باااا درآماااد متوساااط, 

شاااوند.  يو .يآ .نفرآلاااوده باااه ا 

ژه يماران در اروپاا و باو  ين بيتعداد ا

, يشرق يکند. در اروپا يم يرا ط يهمچنان رشد تصاعد يشرق يدر اروپا

د , تعاداد افارا  2003ه باساال  سيدرمقا 2005در سال  يو شرق يمرکز يايآس

ر باه علات   يا افته و سطح مارگ و م يش يدرصد افزا 25 ي. ويآ .مبتال به ا 

 ون نفر(. يليم 1,6دو برابرشده است) تا  زيدز نيا

وجود ندارد. طبق  يران هنوز آمار قابل اعتماد و درستيمتاسفانه در رابطه با ا

ان باه  يا ن  تعاداد مبتال دز وزارت بهداشت و درمايس اداره کنترل ايئگفته ر

ن تعاداد تااکنون   يا ده اسات و از ا ينفر رس 930هزار و  11دز در کشور به يا
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اناد کاه در     شاده  يماار يز وارد مرحله بينفر ن 539اند و  نفر فوت کرده1377

ده يا درصد زن هساتند". بنابرعق   درصد مرد و پنج 95ان ين مبتاليمجمو  از ب

در   يرشناسا يدز و هماه گ يا ا يارما ين بياز کارشناساان و متخصصا   ياريبس

اعاالم   يد آمارهاا يا دز در کشور بايا يبدست آوردن رقم واقع يران, برايا

هزار نفر در کشور  100ش از يب شود يمن زده يتخم برابر کرد. 7تا  6شده را 

دز در يا ن ماورد ا يمثبت مبتال باشند. الزم به گفتن اسات اولا   ي. ويبه ا . آ

معالجاه او از   يساله كه بارا  6ل يودك هموفك كيدر  1366ران در سال يا

شد,  ياستفاده م يو .يآ .روس ا يآلوده به و يواردات يخون يفرآورده ها

 د. يمشاهده گرد

 

 دز به طور عمده عبارتند از:يانتقال ا يها راه

 با فرد مبتال. يرابطه جنس 

 يخون يفرآوردها. 

 شود يمه دين مورد به طور عمده درمعتادان ديآلوده. ا يها سوزن. 

  مان. يا بعد اززايانتقال ازمادر به نوزاد, قبل 

 .جهان بوده اسات  در دزيروس ايعلت عمده انتقال و يزش جنسيتاکنون آم

 گار يشتر ازافراد ديباز به مراتب ب باز و دوجنس سک در افراد همجنسين ريا

ممنو  بودن مباحاث   و يقانون يها تيران با توجه به محدودياست. البته درا

وه انتقاال  يشاتر بار شا   يمرباوط باه آن ب   يها يماريو ب يربوط به روابط جنسم

وه انتقاال  يشا  يو آماار واقعا   شاود  يمد يدز درمعتادان تاکيروس ايو يقيتزر

 مانده است. يهمچنان در پرده ابهام باق يجنس
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سالم و داشتن و گسترش فرهنگ سکس  يوه درست رابطه جنسيانتخاب ش 

 از يريشاگ يفارد, جامعاه و پ   يدرحفظ سالمت يا هتواند نقش قابل مالحا يم

ن حالات مساتلزم   يا داشاته باشاد. ا   ييها يمارين بيرشد, شدت و وخامت چن

 جامعه بادور  يو اقتصاد ي, رشد فرهنگ ياسيس – ياجتماع يهايوجود آزاد

ن يک, احتارام باه نقاش فارد در جامعاه وهمچنا      يدئولو يا يهرگونه تابو از

 گران است.يود و دخ يبرا يت و ارزش زندگياهم
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