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خواننده گرامی،
کتاااب "سااالم زيسااتن آمااوختنی اساات!" باارای اولااين بااار در سااال ١٣٩٠
خورشيدی از سوی انتشارات زانکو در اياران بارخال

انتااار نگارناده باا

کيفيتی بسيار نازل و اشتباهات و صفحهبندی بسيار مبتادی باه چااپ رسايد.
اکنون پس از رفع اين کمبودها ،همچنين تغييرات و افازود هاايی چناد ،باه
روز شد  ،در اختيار عالقمندان به مسائل پزشکی و اجتماعی قرار میگيرد.
دکترکامران امين آوه
آلمان ،اکتبر ٢٠١٦

بيماري قند
علل پيدايش ,عوارض و درمان آن
به افزايش غيرطبيعي گلوكز خون ,بيماري قند گفته مي شود .ميازان طبيعاي
قند خون صبحها درحالت ناشتا از 70تا 110ميلي گرم در دسيليتراست .قند
خون پس ازصر

غذا افزايش يافته ،معموال  2ساعت بعاد از آن باه ميازان

طبيعي خود برميگردد.
هورمون انسولين كه در لوزالمعده توليد ميشود مسئول حفظ ميزان طبيعاي
قند خون ب وده ,اجازه حمل گلوكز را به سلولها جهات تولياد انار ي و ياا
ذخيره شدن درآنها مايدهاد .بعاد از صار

صابحانه افازايش قناد خاون،

لوزالمعده را تحريك به توليد و ترشح انسولين و جلوگيري از افزايش بيش
از حد قند خون و كاستن تدريجي آن ميكند .ازآنجاا كاه عتاالت باراي
توليد انر ي ازگلوكز استفاده ميكنند ،ميزان آن بعد ازفعاليتهاي فيزيكاي
كاهش مييابد .فشارهاي روحي ،بيماريها و از جمله سرماخوردگي جزئي
و كندي كارمعده كه با عدم هتم كامل و ماندگارشدن چند ساعته غذا در
معده همراه است موجب افزايش قند خون ميگردند.
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علل و انواع ديابت قندي
ديابت قندي زماني بوجود ميآيد كه لوزالمعده قادر به توليد انسولين نبوده,
يا سلولهاي بدن به انسولين جاواب نمايدهناد .ناشاي از هماين ,ديابات باه
ترتيب به ناو وابسته به انسولين يا نوع  1و غير وابسته به انسولين ي ا ن وع 2

تقسيم ميشود.
دانشمندان معتقدند كه در ديابت وابسته به انسولين عوامال محيطاي احتمااال
عفونتهاي ويروسي وعامل تغذيه دركودكي و نوجاواني موجاب تخرياب
سلولهاي مولد انسولين توسط سيستم معيوب ايمني ميشوند .احتماال داشتن
زمينه مستعد نتيكي ازشرايط الزم براي رشد اين روند است .اين نو ديابت
معموال در سنين قبل از 30سالگي مشاهده ميشود.
در ديابت غيروابسته به انسولين كه سلولهاي بدن به انسولين خودي مقاومت
نشان ميدهند ,لوزالمعده براي جبران آن به تولياد بايش از انادازه انساولين
روي ميآورد .اين روند سرانجام به نارسايي انسولين منجر ميشود .ديابات
غير وابسته به انسولين شايعترين نو بيماري قند است كه معموال بعاد از 30
سالگي مشاهده ميشود .چاقي يكي ازعوامال اصالي ريساك آن اسات .باه
گفتهاي  80تا  90درصد افراد مبتال به اين نو ديابت چاق ميباشاند .شايو
ديابت در بين سياه پوستان ,اسپانياييها و پرتقاليها  2تا  3بار بيشتر از نژادها
و گرو هاي ديگراسات .در ايااالت متحاده آمريكاا  16ميلياون نفارمبتال باه
ديابت هستند كه  30درصد آنان را افراد بااالي  60ساال تشاكيل مايدهناد.
شي و آن در مرد و زن برابراست.
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اشکال ديگر ديابت
ديابت نوع سوم در اثر موارد زير ايجاد ميشود:
 نقص نتيکي فونکسيون سلولهاي بتا در لوزالمعد
 نقص نتيکي تاثير انسولين
 بيماريهاي برونريزيي لوزلمعد  ١مانند التهااب مازمن لوزالمعاد
(پانکراتيت مزمن)٢
 بيماريهاي غدد درونريز ٣مانند :دُرُشتپاياانَکي (آکرومگاالي)،4
سندرم يان نشانگان کوشينگ ،٥پرکاريي غد تيروئيد
 تاثير سمي داروهايي چون کورتيزونها ،هورمونهاي غد تيروئيد،
تيازيد
 عفونتها مانند سرخچه ،و بيماريهاي ناشي از سيتومگالوويروس

٦

ديابت نوع چهارم يا ديابت بارداري .اين حالت در دور حاملگي ديد
شد  ،معموال با پايان دوران آبستني تمام ميشود .ديابت بارداري ،حالت
عدم تحمل گلوکز است .در اين حالت قند خون باال است ،ولي به حدي
باال نيست که بتوان آن را ديابت در نار گرفت .به اين حالت مرحله قبل از
ديابت گفته ،قند خون وريدي فرد ناشتا بين  ٩٥تا  ١٠٩ميليگرم در دسيليتر
1

Pancreas exocrine diseases
Chronic pancreatitis
3
Endocrinopathy
4
Acromegaly
5
Cushing's syndrome
بيماری که در اثر افزايش ترشح غد فوق کليوی ايجاد میشود.
2

Cytomegalovirus

6
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و در آزمايش تحمل گلوکز  ٢ساعت پس از خوردن  ٧٥گرم بين  ١4٠تا
 ١٩٩ميلي گرم در دسي ليتر ميباشد.
در حاملگي بعدي تا  ٥٠درصد احتمال بروز آن وجود دارد .عدم تشخيص
ديابت حاملگي ميتواند عواقب سختي براي مادر و جنين در پي داشته باشد.
در افراد زير احتمال بروز بيماري ديابت باال است:
 شاخص تود بدني ٧بيش از  ٢٧است.
 والدين يا خواهر و برادر دچار بيماري ديابت شد باشند.
 سابقه ديابت در حاملگي قبلي داشته باشد.
 سابقه تولد نوزادي با وزن باالي  4٥٠٠گرم داشته باشد.
 سابقه تولد نوزاده مرده در گذشته داشته باشد.
 سابقه سقط مکرر داشته باشد.
 سابقه تولد نوزاد با ناهنجاري مادرزادي داشته باشد.
نشانههاي بيماري قند
نشانههاي اوليه ديابت ناشي از باال رفتن ميزان قند خون اسات .هنگاامي كاه
قند خون به بيش از 160تا  180ميلي گرم در دسي ليتار برساد گلاوكز وارد
ادرار مي شود .افزايش بيشاتر گلاوکز كلياههاا را مجباور باه تولياد هار چاه

7

)Body mass index (BMI
محاسبهی قد و وزن فرد بود  ،از طريق تقسيم وزن فرد به کيلوگرم بر توان دوم )(x²قدش به متر بدست

می آيد .ب ،ام ای از  ١٨،٥تا  ٢٥طبيعی بود  ،زير  ١٨،٥نشانه کمبود وزن و باالی  ٢٥نشانهی افزايش وزن
است.
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بيشترادرارجهت رقيق كردن و دفع گلوكز كرده ،بيماردچار پ رادراري ٨و
از دست دادن آب بيشتري از بدن ميشود ,درنتيجه پرنوشي ٩بوجود ميآيد.
وزن بيمار در اثر دفع بيش ازحد كالري با ادراركاهش مي يابد ,براي جبران
اين حالت در بيمارحالت پرخوري ١٠رشد ميكناد .نشاانه هااي ديگرشاامل
تيرگي ديد ،خواب آلودگي ،تهو ،كاهش نيروي استقامت بادن درهنگاام
فعاليت هاي بدني است .قبل ازشرو معالجه در ديابتيهاي نو اول ،به علت
نارسايي شديد انسولين كاهش وزن ديده مي شود ولي در دياابتيهااي ناو
دوم ايااان حالااات مشااااهده نمااايشاااود .در
ديابتيهاي وابسته به انسولين ايان نشاانههاا باه
طور ناگهااني شارو شاده ,ممكان اسات باه
ساارعت بااه كتواساايدوز ديااابتي ١١بينجامااد.
سلولهاي بدن به علت نبود انساولين قاادر باه
استفاده از قند زياد خون نبوده ،در نتيجه براي
توليااد اناار ي بااه چربااي روي ماايآورنااد.
دراثرتخريب سلول هاي چربي ,كتاون ١٢مااده
سمي واسيدي كننده خون تولياد مايشاود .نش انهه اي اص لي كتواس يدوز

ديابتي عبارتند از:

Polyuria
Polydipsia
Polyphagia
)Diabetic ketoacidosis (DKA
Keton

8
9
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پرنوشي ،پارادراري  ،كااهش وزن ،تهاو  ،اساتفراا ،احسااس واع

و در

بعتي ازكودكان شكم درد است .دراين افراد تنفس عميق بوده ،بوي استون
(ماده پاك كننده الك ناخن) مايدهاد .گااهي اوقاات كتواسايدوز دياابتي
ميتواند درعرض چند ساعت به اغما ١٣ختم شود.
كتواسيدوز در ديابتيهاي نو اول حتاا پاس از شارو معالجاه باا انساولين
درصورت تاخير در تزريق انساولين ياا فشاارهاي روحاي ناشاي ازعفونات،
تصاد

و يا ساير بيماري هاي سخت بوجود ميآيد .دربيماران غيروابسته به

انسولي ن ممكن است تا هنگام رشد نارسايي انسولين هيچ نشانهاي ديده نشود.
پرادراري و تشنگي در اوايل خفي

است ولي بتدريج پس از چند هفتاه ياا

چند ماه وخيمتر ماي شاود .كتواسايدوز در دياابتيهااي ناو  2كمتار دياده
مي شود .افزايش قند خون (تا بيش از  1000ميلي گرم در دسي ليتر به علات
فشارهاي بيش ازحد روحي  ،عفونت) موجب از دست رفتن آب بدن شده،
ميتواند به اختالالت ذهني خواب آلودگي ،تشنج ١4و اغماي

هيپراسموالر –

هيپرگليسيميک غيركتوني ١٥بينجامد.
عوارض بيماري قند
بااا گذشاات زمااان ،مي ازان زي ااد قنااد خااون بااه عااروق خااوني ،اعصاااب و
سايرساختارهاي داخلي بادن آسايب ماي رسااند .انباشاته شادن ماواد قنادي
درعروق كوچك موجب واخيم شادن و تارك برداشاتن آنهاا مايشاود.
Coma

13

Seizures

14

)Hyperosmolar hyperglycemic nonketotic coma (HHNC
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وخيم شدن عروق بويژه كاهش خونرساني به پوسات واعصااب را در پاي
دارد .عدم كنترل قند خون موجب افرايش چربي خون و تسريع روند رشاد
تصلب عروق ميشود .شي و تصلب عروق(آتروسكلروز) در ديابتيها  2تا 6
بار بيشتر از ديگران است .نارسايي گردش خون در عروق كوچك و بزرگ
موجب آسيب ديدن قلب،كليهها ،مغز ،چشم ،اعصاب و پوسات ماي شاود.
درنتيجه ،در ديابتيها حمله مغزي و قلبي ،كوري در اثر آسيب ديدن عروق
چشم ،نارسايي كليهها ،وع

يك دست يا پاا (منونوروپااتي) ودساتهاا و

پاها (پلي نوروپاتي ) ،ترك برداشتن و ايجاد زخم بويژه در پوست پا ،رشاد
عفونت ،ترميم بد زخمها مشاهده ميشود.
تشخيص بيماري قند
 وجود نشانههاي کلينيکي
 گلوکز خون وري دي در حالات ناشاتا بايش از  ١٢٦ميلايگارم در
دساي ليتار اسات .در ايان حالاات بيماار در طاي  ٨سااعت قباال از
آزمايش خون نبايد چيزي بخورد.
 ميزان هموگل وبين گليکوزيل ه ( ١٦)HbA1cبايش از  ٪٦,٥اسات.
وابسته به روش آزمايشگاهي ميزان  HbA1cتا  ٪٦طبيعي اسات.
در هنگام کوتااه شادن طاول عمار گويچاههااي سار (در هنگاام
هموليز)کاهش کاذب  HbA1و در نارسايي کليه افزايش کااذب

Glycated hemoglobin

16
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آن مشااهده مايشاود .طبااق مطالعاات آينااد نگار دياباات بريتانيااا

١٧

افزايش  ٧درصدي هموگلوبين گليکوزيله ( ٥٣ميلي ماول در ليتار)
ريسک بروز سکته قلبي را تاا  4٠درصاد و در صاورت افازايش ٨
درصدي ( ٦4ميلي مول در ليتر) تا  ٨٠درصد باال ميبارد .کااهش ١
درصد آن موجب کاهش بروز عوارض ديابت تا  ٪٢٠ميشود.

 گلوکز خون در زم ان ه اي دلخ واه در طاي روز بادون در ناار
گرفتن وعد هاي غذا بيش از  ٢٠٠ميليگرم در دسيليتر است.
 در آزمايش تحمل گلوکز ١٨ميازان گلاوکز خاون  ٢سااعت بعاد از
خااوردن  ٧٥ميلايگاارم کربوهياادرات باايش از  ٢٠٠ميلايگاارم در
دسيليتر (بيش از  ١١,١ميليمول در ليتر) است .در اين حالت بيمار
 ٣روز قبل از آزمايش روزاناه باياد  ١٥٠ميلايگارم کربوهيادرات
بخورد ١٢ .تا  ١4ساعت قبل از آزماايش نباياد چيازي بخاورد .در
هنگام يا قبل از انجام اين آزمايش اجاز سيگار کشيدن نادارد .در
طي آزمايش ،بيمار در حالت نشساته ياا خوابياد مايماناد .بعاد از
آزمايش خون اول ،بيمار  ٧٥گرم گلوکز را با  ٢٥٠تا  ٣٠٠ميليليتر
آب در طي  ٥دقيقه خواهد خورد .آزمايش دوم خون  ١٢٠دقيقه و
در زنان حامله  ٦٠دقيقه پس از خوردن گلوکز خواهد بود.

United Kingdom Prospective Diabetes Study
Glucose tolerance test
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ارزيابي سنجش گلوکز خون
پارامتر
قند خون در حالت ناشتا

ارزيابي

يافت

کمتر از  ٩٥ميلاي گارم در مبتال باه بيمااري قناد
دسيليتر

نيست.

 ٩٥تااا  ١٠٩ميل ايگاارم در گلوکز غيرطبيعي اسات و
دسيليتر

بايساات آزمااايش تحماال
گلوکز انجام بگيرد.

باايش از  ١١٠ميلاايگاارم مباتال باه بيماااري قنااد
است

است.

قند خون در زم ان ه اي کمتر از  ١4٠ميلي گرم در مبتال به بيماري قند نيست.

دلخواه

دسي ليتر است
 ١4٠تا  ١٩٩ميلايگارم در اخااتالل تحماال گلااوکز
دسي ليتر

وجاااود دارد .الزم اسااات
آزمااايش تحماال گلااوکز
انجام بگيرد.

بيش از  ٢٠٠ميلي گارم در مبتال به بيماري قند است.
دسي ليتر است
قن د خ ون در آزم ايش
تحمل گلوکز

کمتاار از  ١4٠ميل ايگاارم مباتال باه بيماااري قنااد
در دسي ليتر است

نيست.

 ١4٠تا  ١٩٩ميلايگارم در اخااتالل تحماال گلااوکز
دسي ليتر است

وجود دارد.

سالم زيستن آموختني است!
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بيش از  ٢٠٠ميلي گارم در مباتال باه بيماااري قنااد
دسي ليتر است.

است.

درمان
درمان غير دارويي

تغيير شيوه زندگي ميتواناد نقاش بسايار مهماي درحفاظ ساالمتي بيمااران
ديابتي و جلوگيري از رشد اين بيماري وعوارض آن داشته باشد .به بيماران
ديابتي پيشنهاد ميشود موارد زير را رعايت كنند تا فعاالنه در رقص زندگي
شركت داشته باشند:

 خوردن غذاهاي سالم  ،ميوه و سبزيجات
 ورزش منام روزانه

 رسيدن به وزن مناسب
 كنترل ميزان گلوكز خون در خانه

 رعايت بهداشت فردي بويژه بهداشت پا
رژيم غذايي

براي پيشگيري از عوارض عروقي الزم است درمان بيمار در مرحله اخاتالل
تحمل گلوکز شرو شود .در اين راستا کاهش وزن بيمار نقش بسيار مهمي
داشته ،هد

رساندن شاخص توده بدني به کمتر از  ٢٥است .کااهش وزن

نقش اساسي در جلوگيري و يا به تاخير انداختن زمان بروز نشانههاي بيمار ي
قند دارد .نياز روزانه بدن به انر ي بر حسب کيلوکالري( )Kcalبدين شکل
است:

19

بيماري قند

با داشتن کار بدني سبک :وزن طبيعي بدن وربدر ٣٢
با داشتن کار بدني متعادل :وزن طبيعي بدن وربدر 4٠
با داشتن کار بدني سنگين :وزن طبيعي بدن وربدر 4٨
وزن طبيعي بدن طبق محاسبه "بروکا"  19در کيلوگرم:
 قد در سانتيمتر منهاي ( ١٠٠در خانمها منهاي )٪١٠
توجه:

 ١کيلو کالري معادل  4,٢کيلو ول است.
 ١گرم کربوهيدرات معادل  4,١کيلوکالري يا  ١٧,٢کيلو ول است.
 ١گرم پروتئين معادل  4,١کيلوکالري يا  ١٧,٢کيلو ول است.
 ١گرم چربي معادل  ٩,٣کيلوکالري يا  ٣٨,٩کيلو ول است.
 ١گرم الکل معادل  ٧،١کيلوکالري يا  ٢٩،٣کيلو ول است.
داشتن برنامه درست غذايي يكي ازموارد بسيار مهمي است كه در پيشگيري
از رشد اين بيماري وعوارض آن نقش جدي دارد .در برنامه غذاي ،بايستي
پروتئين  ١٠تا ٢٠درصد ( گوشت کم چربي ،ماهي ،پروتئين گياهي) ،چربي
 ٣٥درصد(در چاقها  ٣٠درصد) و کربوهيادرات  4٥تاا  ٦٠درصاد از کال
کالري روزانه را تشکيل دهد .در افرادي که دچار نفروپاتي ديابتي (بيمااري
کليااوي ثانويااه بااه بيماااري دياباات) ٢٠و وجااود پااروتئين در ادرار هسااتند
محدوديت در خوردن مواد پروتئيني وجود دارد( ٠,٨گرم پروتئين براي هار

Broca
Diabetic nephropathy

19
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کيلو وزن بيمار در روز) .افرادي که مشروبات الکي مينوشند بايستي آن را
با کربوهيدرات مصر

کنند .الکل روند گلوکونئوژنزي ٢١را در کبد مهاار

کرده ،موجب کاهش غيرطبيعي قند خون ميشود.
پيشنهاد ميشود موارد زير در برنامه غذايي گنجانده شوند:

 خوردن ميوه ها و سبزيجاتي چون كاهو ،اسفناج ،بوالا اوتي(شاهي
آبي) هرروز،
 گوشاات كاام چربااي (گوشاات سااينه ماارا و بوقلمااون ازجملااه
گوشتهاي كم چربي ميباشند)،
 ماهي (گوشت ماهي چربي وكالري كمي دارد ،بهتر است با بخار يا
به شكل آب پز يا كباب شده مصر

شود)،

 دانه غالت،
 تخم مرا (غذاي بسيار كاملي است)،
 ميوههاي مغزدار( مانند :گردو،پسته و ،)...
 استفاده ازروغن زيتون براي پختن غذا (خوردن چربي درمقداركم
ورر نادارد) .ساالم تارين ناو چرباي در روغان زيتاون و روغان
ميوههاي مغزدار يافت ماي شاود .روغان ذرت در درجاه دوم قارار
دارد .چربي موجود در ميوههاي مغزدار ،دانه سالم غالت و آوكادو
به کار طبيعي قلب کمک كرده ،سالمتي شخص را حفظ ميكند)،

Gluconeogenesis

21
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 نوشيدن  6تا  8ليوان آب در روز (باال رفتن قند خون با پرادراري و
دفع باي ش ازحاد آب بادن هماراه اسات .نوشايدن آب زيااد باراي
جااايگزيني آب از دساات رفتااه اساات .قهااوه و چاااي كااوفيندار
ادرارآور بوده ,بهتر است آب معمولي غيرگازدار نوشيده شود)،
 مصر

رستنيها (چون :آويشن ،جعفري ,پيازچاه ،مارزه ،شاويت،

نعنا و… ) و ادويهها در غذا به جاي نمك و چربي،
 ترك سيگار ،بويژه براي بهتر نمودن حس چشايي و بويايي،
 خوردن فيبر " ٢٢گياهان ليفي ،سلولزدار" (خوردن دانه سالم غالت،
لوبياي سبز ،ميوه و سبزي ،نخود فرنگي ،جاو دو سار و جاو ,كاار
بدن و عمل هتم را بهترنموده ،ازيبوست جلوگيري ميكنند)،
 اجتناب از خوردن غذاهاي عمل آورده شده،

٢٣

 خوردن غذا در وعده هاي كوچك 5 -6 ،بار در روز،
 خوردن بلغورجو دوسر.

٢4

ورزش و ساير فعاليتهاي فيزيكي

داشتن شكل فعال زندگي و باويژه ورزش مانام موجاب مصار

گلاوكز

درماهيچهها جهت توليد انر ي وكاهش قند خون ميشود .ورزش منام بايد
حداقل  3تا  4بار در هفته انجام بگيرد .ورزشهاي ايروبياک ٢٥بهتارين ناو

22

Fiber
Processed Food
24
Oatmeal
25
Aerobic
23
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تمرينات بدني ميباشند .تمرينهاي ايروبيک موجب بهتر شدن شدن جريان
خون ،كاهش فشارخون ،پايي ن آوردن كلساترول خاون ،افازايش اساتقامت
بدن ،كاهش فشارهاي روحي  ،خواب بهتر و بهترنمودن عمل دستگاه تنفسي
و قلبي – عروقي ميشوند .جلسات آن مي تواند از  20تا  60دقيقه باشاد .باه
افرادي كه قبال هيچوقت ورزش نكردهاند توصيه مي شود از  5دقيقه شارو
كنند.
نمونههايي از تمرينهاي ايروبيک

 شركت در كالس هاي ايروبيک يا استفاده از ويديوكاستها.

 دوچرخه سواري ،رقص ،آهسته دويدن ،طناب باازي كاردن ،پاارو
زدن در هنگام قايقراني ،اسكي ،اسكيت بازي ،شنا ،قدم زدن.
انجام يوگا نيز 2بار درهفتاه انعطاا

پاذيري ،قادرت اساتقامت ،مشااركت

وتعادل انسان را افزايش داده ،از فشار روحي ميكاهد و موجب كاهش قند
خون مي شود .فعاليتهاي ديگري چون ،باغباني ،استفاده ازپلاههاا باه جااي
آسانسور نيز نقش مهمي دركاهش قند خون دارند.
به افرادي كه اختالل بينايي دارند توصيه ميشود از تمرينهايي كه با پريدن
و سر و صدا همراهند و همچنين حمل و بلند كردن وسايل و بارهاي سنگين
پرهيزكنند .افرادي كه حس المسه پاهاي آنان دچار اشكال شده بايد مراقب
باشند به پاهايشان آسيب نرسد .براي آنها شناكاردن بهتار ازآهساته دويادن
است.
به افراد ديابتي كه داراي يكي از موارد ذيل مي باشند پيشنهاد ميشاود قبال
از شرو هرگونه ورزشي با پزشك خود مشورت كنند :

23
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 افراد باالي  35سال،
 آنهايي كه بيش از 10سال مبتال به ديابت نو دوم و يا بيش از 15
سال به ديابت نو اول هستند،
 آنهايي كه به علت ديابت دچار اختالالت بينايي و كليوي شدهاند،
 آنهايي كه فشار خون باال دارند،
 سيگاريها.
درمان دارويي

هد

از درمان ,جلوگيري از کاهش کيفيت زندگي ،طبيعاي نگاه داشاتن

ميزان قند خون [ در ديابت نو اول کاهش  HbA1cبه زيار  ٧،٥درصاد و
در ديابت ناو دوم باه  ٦،٥تاا  ٧،٥درصاد اسات  ،از باين باردن نشاانههاا،
کندکردن پيشرفت و پيشگيري از عوارض بيماري ديابات اسات .در ديابات
نو اول انسولين تجويز مي شود .در ديابت نو دوم (غيروابسته به انساولين)
قرصهاي ود ديابت خوراكي تجويز ميشود كه :
 تحريك كننده لوزالمعده براي توليد انسولين هستند:

پرادين ٢٦،گلپيزيد ٢٧،گليبوريد ٢٨،سيتاگليپتين

٢٩

 به جذب گلوكز و مصرف آن در سلول كمك ميكنند:

ميتفورمين ٣٠،پيوگليتازون ٣١،روزيگليتازون

٣٢

26

Pradin
Glipizide
28
Glyburide
29
Sitagliptin
30
Metformin
31
Pioglitazone
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 يا قرص هايي كه جذب كربوهيدرات ها را در روده سد م يكنن د:
آکاربوز ٣٣،ميگليت

٣4

داروهاي دو گروه اول موجب كاهش گلوكز خون ميشوند ولي داروهااي
گروه سوم به تنهايي قادر به چنين كاري نمي باشند .درآن دسته ازبيماران غير
وابسته به انسولين كه قرص ود ديابت خوراكي به آنها كماك نماي كناد
(40درصد آنان) انسولين تجويز ميشود.
كنترل گلوكز خون
كنترل ميزان قند خون در وقتهاي معيني از روز ميتواند در حفظ سالمتي
سودمند واقع شود .براي نمونه كنترل قند خون  1يا  2ساعت بعاد از صار
غذا اين امكان را به بيمار ميدهد تا به مقدار افزايش قند خون بعد ازخوردن
نو مشخصي ازغذا پي ببرد .كنترل قند خون درسااعت  2ياا  3بعاد ازنيماه
شب ميتواند نشان دهنده باال ياا پاايين باودن گلاوكز خاون درشاب باشاد.
كنترل قند خون درمنزل امكان آگااهي هرچاه بيشاتر از ميازان قناد خاون و
آمادگي در انجام عكس العملهاي الزم براي حفظ سطح طبيعي آن ميدهد.
پيشنهاد ميشود :

32

Rosiglitazone
Acarbose
34
Miglit
33
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 در بيماراني که با انسولين معمولي ٣٥درمان ميشوند  ،تقريبا  ١٠باار
در هفته و در زمانهاي مختل

يا  ٣بار در هفته پاايش روزاناه قناد

خون انجام شود .معموال اين پايش بدين شکل ميباشد:
 ناشتا قبل از صر
 قبل از صر

صبحانه

يک وعده اصلي غذا

 ٢ ساعت پس از صر

يک وعده اصلي غذا

 قبل از خواب

 در بيماراني که تحت انسولين درماني شديد ٣٦هستند ،قناد خاون ٣
بار در روز ،قبل از غذا و قبل از خواب کنترل شود.
 در آنهايي که از طريق پمپ انسولين ٣٧با قابليت برنامهريزي درماان
ميشوند قند خون قبل از اواافه کاردن ياک مقادار انساولين کاه
تحت عنوان تصحيح انساولين محاسابه ماي شاود و قبال از خاواب
کنترل شود.

 در بيماراني که فقط از طريق ر يم غذايي درمان ميشوند قند خون
 ٢بار در ماه ،در طي روز کنترل شود.
 در بيماااراني غيروابسااته بااه انسااولين كااه قاارصهاااي وااد دياباات
خوراكي مصر
پس از صر

مي كنند ،قند خون  ٢تا  ٣باار در هفتاه ،ناشاتا و
غذا کنترل شود.

35

Conventional insulinotherapy
Intensive insulin therapy
37
Insulin pumps
36
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 در بيماراني ديابتي نو  ٢که از طريق ترکيب درمااني قارصهااي
ود ديابت خوراکي و انسولين درمان مي شاوند ،تقريباا  ١٠باار در
هفته در زمانهاي مختل

يا  ٣بار در هفته پايش روزانه قناد خاون

انجام شود.
جدول دامنه قند خون براي بيماران ديابت ي در منزل
زمان گلوكز(ميليگرم در دسي ليتر)

صبح ،قبل از صر

صبحانه

 80تا 120

قبل ازغذا

 80تا 120

 1تا  2ساعت بعد از غذا كمتر از

180

موقع خواب

 100تا 140

در ساعت  3بعد از نيمه شب

باالي80

يادآوري

پيشنهاد مي شود در صورت تغيير برنامه غاذايي و ورزشاي ،مصار

داروي

جديد براي كنترل قند خون ،درصورت بيماري ،حاملگي ،قبل از رانندگي،
قبل از فعاليتهايي كه با تمركز حاواس زياادي هماراه هساتند ،قبال و بعاد
ازتمرينات بدني (در حين تمرين; اگر اين تمرينات درحدود يك سااعت و
يا بيش از آن طول بكشد) و درصورت شك كردن به باال يا پايين بودن قند
خون ،ميزان گلوكز خون به طور فوق العاده كنترل شود .

27
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بهداشت پا
ديابت ميتواند موجب آسيب ديدن اعصاب محيطي (نوروپاتي محيطي) در
پا ،تغيير شكل اساتخوانهاا و مفاصال ،كااهش خونرسااني وعفونات شاود.
پيشنهاد ميشود:


از راه رفتن با پاي برهنه حتا در منزل خودداري شود.



كفشهاي پاشنه كوتاه چرمي و راحت پوشيده شود.



هر روزبايد پاها را با آب ولرم كفي شده با صابون شسته ،پاها و
بخصوص ميان انگشتان را بخوبي خشك نمود .ازسائيدن محكم
آنان خودداري شود تا منجر به ترك برداشتن زخم پوست و رشد
عفونت نشود.



بعد از دوش و حمام گرفتن ,يا شستشو و خشك كردن پاها ،پوست
پاها با روغن گياهي (چون روغن زيتون ،روغن بادام ) چرب شود.



در صورت نرم وحساس شدن بيش ازحد پوست پاها ،يك بار در
هفته الكل به آنها ماليده شود.



از انجام هرگونه عمل جراحي ابتكاري درمنزل چون كندن پوست
پا خوداري شود چون اين عمل ميتواند به ايجاد زخم و رشد
عفونت بينجامد.

كاهش قند خون

38

Hypoglycemia

38
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بعتي وقت ها در اثر تزريق انسولين زياد ،مصر
ديابت خوراكي ،حذ

دوز باالي داروهايي ود

يك وعده غذايي ،كمخوري ،نخوردن مواد حاوي

كربوهيادرات بااه اناادازه كااافي ،ورزش ساخت و بايش از حااد ،بيماااري و
نوشيدن مشروبات الكلي با معاده خاالي ،ميازان گلاوكز خاون پاايين آماده
ودرصورت برطر

نكردن آن ميتواند به تشنج ،اغما وحتا مرگ بينجاماد.

در صورتيكه ميزان قند خون به كمتراز 60-70ميليگرم در دسي ليتر برسد
معموال نشانه هاي زير مشاهده ميشود :
 اوطراب
 تعريق
 سر درد
 احساس گرسنگي
 افزايش طپش قلب
 وع
 لرز
در صورت مشاهده شدن اين عالئم بايد بالفاصله مواد قندي خاورده شاود.
براي خارج شدن از اين حالت بايد غذا يا مايع نوشيدني كه حاوي  15گارم
ماده قندي باشد ميل شود .براي نمونه يكي از اين موارد انتخاب شود :
 4 اونس ٣٩عصاره ميوه يا نوشابه معمولي غير الكلي( حاوي شکر)
 4 قاشق چاي خوري شكر

 يك قاشق غذاخوري عسل يا شربت
 39يك اونس( ) Ounceبرابر با  28٫349523125گرم میشود
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 8 اونس شير بدون چربي
 ٢ قاشق غذاخوري كشمش
بعد از 15دقيقه مقدارگلوكزخون كنترل شود ,در صورت پاايين باودن قناد
خون مجددا  15گرم ماده قندي ميل شود ،مجددا بعد از  15-20دقيقاه قناد
خون كنترل شود .اين عمل بايد تا زماني كه ميزان قند خون به  70ميليگرم
در دسي ليترميرسد تكرار شود .در صورتي كه بيش از يك ساعت به وعده
غذاي بعدي مانده باشد ،بهتراست سطح مطلوب گلوكز خون با خوردن پنير
با بيسكويت و يا ساندويج كوچكي كه حاوي پروتئين و مواد قنادي اسات,
حفظ شود.
بيماري قند و عمل جنسي
ديابت و عوارض آن ميتوانند به زندگي جنسي افراد مبتال به ديابت آسايب
برساند .اختالل در عمل جنسي ميتواند علل جسماني يا روحي داشته باشد.
باال بودن قند خون موجب احساس خستگي زياد و نااتواني درعمال جنساي
مي شود .كنترل ميزان قند خون به رفع آن كمك ميكناد .افارادي كاه قناد
خون آن ها باال است بيشتر مستعد به بيمااري هااي عفاوني دساتگاه ادراري
ميباشند .عمل جنسي براي اين افراد ميتواند توام با درد و آزاردهنده باشاد.
در زنان ديابتي آسيب اعصاب اعتاء تناسلي ميتواند منجر به بياحساسي و
عدم رسيدن به ارگازم شاود .تغييار وواعيت در هنگاام معاشاقه و تحرياك
مستقيم اعتا تناسلي زن ميتواند نقش كمكي براي رفع ايان حالات داشاته
باشد.
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درومن زنان ديابتي به نسبت ساير زنان بيشتر مستعد باه رشاد عفوناتهااي
قارچي مهبلي ميباشند .قند باالي خون به رشاد قاار هاا كماك مايكناد.
نشانههاي آن عبارتند از :ترشحات غليظ سفيد رنگ ،خارش مهبل ،سوزش،
قرمزي و تورم .اين حالت موجب آزردگي ،ناراحتي و درد در هنگام عمال
جنسي مي شود .كنترل قند خون و استفاده از كرمهاي ود قار ميتواند باه
رفع اين حالت ياري رساند .آسيب ديدن عصبرساني سلولهاي مهبال نياز
منجر به خشكي مهبل ,احساس درد در هنگام عمال جنساي و ياا بعاد ازآن
مي شود .استفاده از مواد چرب كننده 4٠ميتواند نقش كمك كننده اي باراي
رفع آن داشته باشد .كنترل قند خون ميتواند روند آسيب ديدن اعصااب را
به تاخير انداخته و يا كند نمايد.
در رابطه با مردان ديابتي ميتوان گفت كه نزديك به نصا

آناان ازنااتواني

جنسي رنج ميبرند که علل شايع آن عبارتند از:
 آسيب ديدن اعصاب آلت جنسي

 آسيب ديدن عروق خوني آلت جنسي
 عدم كنترل گلوكز خون
ناتواني جنسي در اين افراد بتدريج شرو شده ,به مرور بدتر ميشود .افاراد
ديابتي بايد گلوكز خون را به خاوبي كنتارل كارده و باا پزشاك معالجشاان
مشورت كنند.
معموال يكي از موارد زير از عوامل پسيكولو يك يا رواني نااتواني جنساي
در افراد ديابتي و غير ديابتي است:
Lubricants

40
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 ناتواني در گفتگو با همسر در رابطه با آميزش جنسي
 جر و بحث در بين دو جنس در رابطه با مساائلي چاون پاول ،كاار و
كودكان
 تحت فشارهاي روحي ،نگراني ،اوطراب و تشويش بودن
 ترس ازناتواني جنسي
 ترس ازحاملگي

 افسرده ،ناراحت و عصباني بودن
 نداستن آموزش كافي درمورد سكس
 تربيت محدود و دست و پاگير

 سابقه تحت سوء استفادههاي جنسي قرار گرفتن!

!سالم زيستن آموختني است
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اختالل تبادل چربي!
چگونه با تغذي ه و ورزش كلسترول خون را كنترل كنيم؟
سالم زيستن آموختنی است!

يکي از معتالت شايع ،بويژه در سنين باال اختالل تبادل چرباي بادن و
افزايش کلسترول و تريگليسيريد خاون اسات .در کشاورهاي صانعتي
غربي در  ٥٠درصد مردم پس از  4٠سالگي کلسترول خون بااالي ٢٠٠
ميليگرم در دسيليتر ( ٥،٢ميلي مول در ليتر) است .اختالل تبادل چربي
ميتواند نتيجه عوامل زير باشد:
 در  ٣درصد مردم فاکتور نتيکي علت اصلي ميباشاد .بعتاي
ازمردم فاقد گيرندههاي سلولي براي دفاع ال دي ال از خاون

سالم زيستن آموختني است!
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هساتند .باه چناين حااالتي افازايش ماادرزادي کلساترول خااون
مي گويند .در افرادي که اين حالات نتيجاه انتقاال دو ن باوده
باشد در اوان نوجواني و جواني سکته قلباي و مارگ مشااهده
ميشود.
 تقريبا در  ٢٠مردم اختالل تبادل چربي ميتواند نتيجه يک سري
بيماريها (مانند :چاقي ،بيماري قند ،بيماري کوشينک ،سندرم
متابوليااک) ياااا تااااثير داروهاااا (مانناااد :تيازياااد ،اساااترو ن و
کورتيکوئيدها) باشد.

 در برخااي افااراد اخااتالل تبااادل چربااي يااک نااو واکاانش
فيزيولو يک در پي مصر
مصر

مواد پرکالري و پرچربي ،همچنين

الکل ميباشد .کلساترول موجاود درغاذاهاي حياواني

ماننااد گوشاات قرمااز ،تخاام ماارا ،گوشاات ماارا و خااروس،
فرآوردهاي شيري (لبنيات) و چربيهااي اشابا شاده موجاب
افازايش ساطح کلسااترول خاون ماايشاوند .ورزش نکااردن و
نداشتن فعاليتهااي مناساب بادني موجاب کااهش کلساترول
خوب ميشود.
 سيگار کشيدن هم موجب آسيب ديدن ديواره عاروق و ايجااد
زمينااه مناسااب بااراي رسااوب و انباشااته شاادن چربااي درآنهااا
مي شود .سيگار كشيدن سطح کلسترول خوب را تا  15درصاد
پايين ميآورد.

اختالل تبادل چربي!
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نشانه هاي افزايش کلسترول خون
در اکثر افرادي که کلسترول بااال دارناد تاا زمااني کاه تصالب شارائين
موجب تنگي عروق و نارسايي خاون رسااني نشاود ,نشاانه اي مشااهده
نمي شود .بنابرگزارش انجمن قلب آمريکا هر سال  1ميلياون آمريکاايي
دراثر بيماري هاي قلبي جان خود را از دست ميدهند .اين ميزان بيشاتر
از مرگ هاي ناشي ازتمام سرطانها اسات .بيشاتر ايان مارگهاا نتيجاه
انباشته شدن چربي (پالک) درديواره سارخرگهااي کروناري قلاب و
مسدود شدن جريان خون به قلب است .کلسترول نقش اصلي را در اين
روند بازي ميکند .دراياالت متحده سطح کلسترول بيش از  65ميلياون
نفرباالتر ازحالات طبيعاي باوده ,نزدياک باه  37ميلياون يعناي از هار 5
نفريک نفرجهت کاهش کلسترول خون تحت معالجه است.
چنانکه قبال نيز گفته شد افازايش کلساترول خاون باه اختالالتاي چاون
تصلبشرائين (تنگي سرخرگها که موجاب کااهش جرياان خاون باه
ارگانها ي اصلي چاون قلاب و مغاز ماي شاود) ،ساکته قلباي و مغازي
مي انجامد .در اين افراد معموال درد در قفساه ساينه و حماالت گاذراي
مغزي به علت کاهش خونرساني مشاهده ميشود .افزايش چرباي خاون
همچنين يکي از عوامل ريساک باراي بيمااري هااي کبد(کباد چارب،
هيپاتيت کبد چرب) و از اين قبيل ميشاود .در التهااب حااد لوزالمعاده
تريگليسيريد خون به باالي  ٥٠٠ميليگرم در دسيليتر ميرسد.
افزايش چربي خون با رسوب آن در ارگانهاي چاون پوسات ،چشام،
عااروق و تاناادون و غيااره همااراه بااوده ،موجااب بااروز چرب اي پلااک

سالم زيستن آموختني است!

36

(گزانتالسما) ،4١قوس قرنيه اي ،4٢آتروما 4٣و گزانتاوم 44باويژه آشايل پاا
ميشود.

چربي پلک

قوس قرنيهاي

هيپرليپيديمي يا افزايش چربي خون به گونههاي زير تقسيم ميشود:

 هيپرکلسترولمي(افزايش کلسترول خون)

 هيپرتريگلسيريديمي (افزايش تريگليسيريد خون)

 هيپرليپيديمي ترکيبي(افزايش همزمان کلسترول تري گليساريد
خون)
براي آگاهي يافتن بيشتر از اختالل تبادل چرباي نگااهي باه مشخصاات
کلسترول ،سااختمان و نقاش فيزيولو ياک و پاتولو ياک آن خاواهيم
داشت.
***
کلسترول مادهاي است نرم و چربيدار ,که بطور طبيعي در بادن انساان
( 80درصد در کبد) توليد شده ,يکي ازماواد بسايار مهام باراي حياات
41

Xanthelasma
Arcus senilis
43
تجمع مواد رسوبی در اليه داخلی سرخگ Atheroma
42

تومور خوش خيم بافت نرم Xantoma

44
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انسااان اساات .کلسااترول در ساااخت و تاارميم غشاااهاي ساالولي وتولي اد
هورمااونهاااي اسااتروئيدي (ماننااد هورمااونهاااي جنسااي اسااترو ن و
تستوسترون) ،اسيد صفرا (که به هتم غذا کمک مي کند) نقش بسايار
اساسي دارد .مقدار توليد روزانه آن در بزرگساالن سالم  1گرم ،ميازان
مصر

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

ميلي گرم در دسي ليتراست .کلسترول درمغاز و بافاتهااي عصابي نياز
يافت ميشود.
کلسترول در آب حل نمي شود ،لذا براي حرکات درجرياان خاون کاه
بخش عمده آن را آب تشکيل ميدهد با پروتئين ترکيب شده ،ماادهاي
به نام ليپاوپروتئين ايجااد مايکناد .ليپاوپروتئين حامال و انتقاال دهناده
کلسااترول در باادن اساات .تااريگليس ايريد (نااو ديگااري از چرب اي) و
کلسترول در مرکز ليپوپروتئي ن قرارداشته ،ازخارج توسط فسافو ليپياد و
پروتئين پوشيده شدهاند .در بدن انسان  4نو ليپوپروتئين وجود دارد که
اختال

ساختاري آنان درنسبت کلسترول و تريگلسايريد باه پاروتئين

است .مهمترين ليپوپروتئين هااي بادن" ،ال دي ال " ياا ليپاوپروتئين باا
چگالي پايين 4٥و"اچ دي ال يا ليپوپروتئين با چگالي باال 4٦است.
ال دي ال عمده تري ن حامل و انتقال دهنده کلساترول درخاون باوده،
درترميم سلولها و ايجااد هورماونهاا نقاش اساساي دارد .افازايش آن
درخون موجب رسوب تدريجي کلساترول در سارخرگهاا و افازايش
Low density lipoprotein – LDL
High density lipoprotein –HDL

45
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ريسک گرفتگي آنها مي شود .کلسترول همراه با ماوادي ديگرموجاب
تشکيل پالک (مواد فيبر مانند يا چرب) و تنگي سرخرگها ميشود .به
اين حالت آترواسکلروز يا تصلب عروق ميگويند .ايجاد لخته درجوار
پالک به مسدود شدن سرخرگ و نرسيدن خاون باه بخشاي از ماهيچاه
قلب و يا بافت مغز انجاميده ,موجب سکته قلبي ويا مغزي ميشود .بااال
بودن ساطح ال دي ال خاون (  160ميلايگارم در دسايليتار و بيشاتر)
موجب افزايش ريسک بيماريهاي قلبي مي شود ،به همين جهت آن را
کلسترول باد ماينامناد .ساطح اياده آل ال دي ال بادن کمتار از100
ميليگرم در دسيليتر است.
اچ دي ال حمل کننده يک سوم تا يک چهارم کلسترول خاون اسات.
چون سطح باالي آن در خون موجب کاهش ريسک بيماريهاي قلباي
م ايشااود بااه آن کلسااترول خااوب م ايگوينااد .در اچ دي ال مقاادار
پروتئينها بر خال

ال دي ال بيشتر ازکلسترول و تريگليسيريد است.

محققين بر اين عقيدهاند که اچ دي ال با دور کردن کلسترول ازجداره
سرخرگها و انتقال آن از سلولهاي بادن باه کباد ,باه دفاع آن ازبادن
کماک کاارده ،موجااب کااهش ريسااک بيماااريهااي قلباي مايشااود.
کلسترول در کبد تبديل باه اسايد صافرا شاده ،در کيساه صافرا ذخياره
ميشود تا درعمل هتم غذا شرکت کند .پايين آمدن سطح اچ دي ال

خون باعث افزايش ريسک بيماريهاي قلبي ميشود .اچ دي ال خاون
بايد بيش از  40ميليگرم در دسيليتر باشد ،مقدار بسيار مطلوب اچ دي

ال در خون  60ميليگرم در دسيليتر است.
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تريگليسيريدها نيز نو ديگري ازچربي هستند که درکبد و بافاتهااي
چربي تشکيل شده ,همچنين با مواد غذايي وارد بدن ميگردند .معموال
در افرادي که سطح تريگليسيريد آنان باال است ميزان کل کلسترول و
ال دي ال هم باال بوده ،مقدار اچ دي ال پاايين اسات .ميازان طبيعاي
تريگليسيريد خون کمتر از  150ميليگرم در دسيليتراست.
هيئت کارشناسان آموزش ملي کلسترول آمريکاا ساطوح مختلا
مواد را بدين شکل طبقه بندي کردهاند:
ال دي ال () LDL
کمتر از  100ميليگرم در دسيليتر -دلخواه
 100تا  129ميليگرم در دسيليتر -نزديک به دلخواه
 130تا  159ميليگرم در دسيليتر -باالي سرحد
 160تا  189ميليگرم در دسيليتر -باال
 190و بيشتر ميليگرم در دسيليتر -بسيار باال
کل کلسترول
کمتراز  200ميليگرم در دسيليتر -مطلوب
 200تا  239ميليگرم در دسيليتر -باالي سرحد
 240ميليگرم در دسيليتر و بيشتر -باال
اچ دي ال ()HDL
کمتر از  40ميليگرم در دسيليتر -کم
 60ميليگرم در دسي ليتر و بيشتر -باال
تريگليسيريد
کمتر از  150ميليگرم در دسيليتر -دلخواه

ايان
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درمان کلسترول
تغييرسبک زندگي در افرادي که کلسترول باال و يا ناراحتيهاي قلباي
دارند نقش بسيار مهمي در کاهش سطح کلسترول خون وعوارض ناشي
از آن دارد .رعايت نکات زير به تمام افرادي که چربي خون باال دارناد
و همچنين آنهايي که ميخواهند از گزند اين بيمااري مصاون بمانناد,
توصيه ميشود.
 داشتن ر يم غذايي مناسب
 داشتن فعاليتهاي مستمر بدني
 کنترل وزن
 ترک سيگار
 کنترل فشار خون
 کنترل قند خون
 کنترل استرس
 مصر

داروهاي کاهنده کلسترول

کلسترول و رژيم غذايي

بدن انساان تماام کلساترول ماورد نياازخود را تولياد کارده ،نياازي باه
دريافت اوافي آن ندارد .مواد غذايي حيواني بويژه گوشت قرمز ،زرده
تخم مرا ،شير ،خامه ،کره ،چربيهاي حيواني ،بستني ،نارگيل ،هسته و
روغن نخل ،جگر ،قلوه ،کليه ،کلاهپاچاه حااوي کلساترول مايباشاند.
غذاهاي گياهي (ميوه ،سابزيجات ،رساتنيهاا ،مياوههااي مغازدارچاون
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گردو ،پساته ,غاالت) حااوي کلساترول نيساتند .انجمان قلاب آمريکاا
پيشنهاد ميکند که ميزان مصر

روزانه کلسترول درافراد سالم کمتر از

 300ميليگرم ،در بيماران قلباي کمتاراز 200ميلايگارم و افارادي کاه
کلسترول خونشان بسيار باال اسات مقادار مصرفشاان باياد خيلاي کمتار
باشد .با توجه به اين که تمام غذاهاي حيواني حااوي کلساترول هساتند
نبايد در روز به طور متوسط بيشتر از  6اونس گوشت لخم (کم چربي)،
ماهي و مرا خورده شود .چربيها بايد فقط  30درصد ازکل کالري غذا
را تشکيل دهند .يعناي در صاورتي کاه غاذاي شاخص در روز حااوي
 2000کالري باشد 30 ،درصد آن برابر با  65گرم چربي خواهد بود.
برنامه آموزش ملي کلس ترول آمريک ا رژي م غ ذايي زي ر را پيش نهاد
ميکند :

 چربي اشبا شده 4٧کمتر از  7درصد از کالري روزانه.
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چربي اشباع شده  .چربيهايي که درترکيب شيميايي آنان هيچگونه پيوند دوگانه يا سه گاناه
وجود ندارد .اين نو چربي درچربيهاي گوشت قرمز ،گوشت مرا ،روغن هساته نخال ،روغان
نارگيل و چربي لبنيات يافت ميشود .مصار چربايهااي اشابا شاده مهمتارين علات افازايش
کلسترول خون است.
چربي اشباع نشده .چربيهايي که در آن ها  2اتم يا بيشتر ازطريق پيوندهاي  2و  3گانه بهام
وصل شدهاند.
چربي اشباع نشده چند پيوندي  .چربيهايي که درترکيب شيميايي آن ها  2و يا بيشتر از2
پيوند دو گانه و  3گاناه وجاود دارد مانناد :روغان آفتاابگردان ،ساويا ،ذرت ،مااهيهااي چارب
آبهاي سرد مانند ماهي آزاد ،اوزون برون ،ساردين ،روغن کا يره ،کنجد.

سالم زيستن آموختني است!
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 چربي اشبا نشده يک پيوندي در حدود  20درصد از کاالري
روزانه.
 چربي اشبا نشده چند پيوندي در حدود  10درصد از کاالري
روزانه.
 پروتئين در حدود  15درصد از کالري روزانه.
 کربوهيدرات ها در حدود  50درصد از کالري روزانه.
 فيبر(سلولز) در حدود  25گرم در روز.
 کلسترول کمتراز 200ميليگرم در روز.
با توجه به نکات باال پيشنهاد ميشود:



ر يم غذايي حاوي کمترين ميزان چربي باشد .ازخوردن ماواد
غذايي حاوي کلسترول و چربي هاي اشبا شاده پرهياز شاود.
شير و فرآوردهاي کم چربي و يا بدون چربي را مصر

کارد.

از روغنهاي گياهي و باويژه روغان زيتاون و ياا روغان ذرت
استفاده شود.




خوردن ميوه و سبزيجات بسيار مفيد است.
چربي گوشت قرمز و پوست مرا قبل ازپخت جدا شود.
مصر

ميوه هاي مغزدار( گردو ،پساته ) اثرمفيادي درکااهش

ال دي ال دارند.


خوردن غذاهاي سلولزدار مانند لوبياا ،نخاود فرنگاي ،سابوس
برنج ،جو ،سبوس جو ،لپه ،ميوه هاي توتي ،انوا مرکبات ،جو
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دو سر ,لوبيا و تمام غالت منبع خاوبي باراي دريافات پاروتئين
هستند.


آواکادو حاوي چربي غيراشبا شاده اسات و ماي تواناد تااثير
خوبي برسطح کلسترول داشته باشد.



چاي سياه .بعتي ازتحقيقات انجاام گرفتاه نشاان ميدهناد کاه
نوش ايدن چاااي س اياه سااطح کلسااترول را تااا  8درصااد پااايين
ميآورد.



خوردن گوشت مااهي آبهااي سارد مانناد :مااهي آزاد ،شااه
ماهي ،ماکرل .گوشت اين ماهيها حاوي مقدار زياادي چرباي
منحصر به فرد و اشبا نشدهاي بنام امگا 3 -اسيد چرب است و
ميتواند نقش بسايار مهماي در کااهش تاريگليسايريد داشاته
باشد .انجمن قلب آمريکا خوردن يک بار مااهي در روز را باه
بيماران قلبي پيشنهاد ميکند .البته به زنان حامله و يا خانمهاايي
که قصد حامله شدن دريکي دو ساال آيناده را دارناد پيشانهاد
مي شود خوردن هفتگي ماهي آبهاي سرد را به علات قابليات
آلودگي آنان به جيوه کاهش دهند.



پروتئين موجود درسويا موجاب کااهش ک ل کلس ترول و ال

دي ال و افزايش اچ دي ال مي شود.


کاهش مصار

ماواد قنادي .يکاي از راههااي کااهش ميازان

تريگليسيريد است.


خوردن غذا درچند وعده و درحجم کم.

سالم زيستن آموختني است!
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در هفته بيش از 2يا  3تخم مرا خورده نشود.
نان هاي سبوسدارمصر

شود.

بهتاار اساات ازساار کااردن مااواد
غذايي حتاا االمکاان خاودداري
شده ،مواد غذايي به صورت آب
پز ،کبابي ،تنوري تهيه شوند.

ورزش و داشتن فعاليت هاي مستمر بدني

انجاام مانام ورزشهااايي چاون شانا ،دوچرخااه ساواري ،پيااده روي،
آهسته دويدن و اسکي موجاب افازايش اچ دي ال و کااهش ريساک
بيماريهاي قلبي مي شود .پيشنهاد ميشود  3روز در هفته وهر باار 30تاا
 45دقيقه ورزش کنيد .از ورزشهااي ساخت کاه موجاب آسايبهااي
عتااااالني ,درد و کشاااايدگيهااااا و
کوفتگيهاي ماهيچه ماي شاود اجتنااب
ورزيد .افراد باالي  40سال ويا آنهاايي
که بيمااري قلباي دارناد قبال از شارو
ورزش با پزشک معالج خاود مشاورت
کنند.
کنترل وزن

چاقي موجب افزايش کلساترول خاون ،تاريگليسايريد ،فشاار خاون و
ريسک رشد بيماري قند ميشود.
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ترک سيگار

سيگارموجب کاهش اچ دي ال و افزايش ريسک بيماري هاي قلبي اا
عروقي مي شود .بنابراين ترک سيگار ميتواند نقش مهماي در کااهش
اين بيماريها داشته باشد.
دارو درماني

به غير از نکات نامبرده ،مصر

داروهاي پايين آورنده کلسترول خاون

با تجويز پزشک نقاش مهماي در پاايي ن آوردن ساطح کلساترول خاون
دارد .به بيماراني که از گرفتگاي سارخرگ رناج مايبرناد س تاتين و
داروهاي ديگري تجويز مي شود که کاهنده ميزان کلسترول ال دي ال

در بدن آنها اسات .آزمايشاات انجاام گرفتاه در کلينياک کليولناد در
اوهايو نشان داده است که تزريق ليپوپروتئين چگاالي (اچ دي ال) بااال
نيز ميتواند به کاهش رسوبات چربي در سرخرگها منجرشود.
تحقيقات انجام گرفته نشان مايدهاد کاه ک ل کلس ترول و ال دي ال

ممکن است  2تا  3هفته بعد از آغاز کاهش مصر

چربي و کلساترول

شرو به پايين آمدن کند .تااثير ر يام غاذايي در افاراد مختلا

متغيار

است .به طورمتوسط ر يم غذايي  10تا  15درصد و داروها از 20تاا 50
درصد سطح ال دي ال را پايين ميآورند .اين نکته را خوانندگان عزيز
در نار داشته باشند که کااهش  1درصاد کلساترول ريساک بيمارهااي
قلب را تا  2درصد پايين مي آورد.

سالم زيستن آموختني است!
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کنترل کلسترول خون

يکي از راههاي اصلي پيشگيري ازعوارض وعواقب افزايش کلسترول،
کنترل ميزان کلسترول خون است .انستيتو ملي سالمت آمريکاا () NIH
پيشنهاد ميکند که در افراد باالي  20سال هر  5سال ياک بارکلساترول
خون کنترل شود .افرادي که کل کلسترول آنها بيشتراز  200ميليگرم
در دسيليتر است و يکي از عوامل ريسک زير را براي بيماري کرونري
قلب دارند ،بايد به دفعات بيشتري سطح کلسترول خود را کنترل کنند.
 مردها بعد از 45سالگي وخانم ها بعد از  55سالگي،

 تاريخچه فاميلي سکته قلبي (در پدر و برادر قبل از  55سالگي و در
مادر وخواهر قبل از  65سالگي )،

 باال بودن فشار خون،.

 سيگاري بودن ( کشيدن  10نخ سيگار و يا بيشتر درروز)،
 مبتال به بيماري قند بودن،

 و پايين بودن سطح اچ دي ال (در مردها پايينتر از  35ميلايگارم
در دسيليتر و خانمها کمتر از  45ميليگرم در دسيليتر).

پروستات  -قلب دوم مرد
كمتر كسي در اهميت نقش رابطه جنسي درزندگي شخصي و زناشويي
انسان ترديد دارد ولي متاسفانه تعداد افرادي كه به نقش و اهميت ارگانها ي
جنسي و بيماريهاي مربوط به آنها توجه وآگاهي داشته باشند بسيار كم
است و معموال تا زماني كه نشانههاي آن به نقطهاي حساس و بحراني نرسد
از مراجعه به دكتر متخصص خودداري ميورزند .بيتوجهي وشرم و حياي
بيش ازحد در اين مورد,
چه بسا در سنين متوسط
حيات ميتواند به فاجعهاي
دردناك و بازگشت ناپذير
بينجامد  .يكي از ارگانهاي
حساس و مهم جنسي مردان
كه بنابر اهميت آن به حق
قلب دوم مرد ناميده شده
است ،پروستات است .بنابر
گزارش سازمان بهداشت جهاني تا  10درصد مردان در سنين باالي 50

سالم زيستن آموختني است!
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سالگي از بيماريهاي مختل

پروستات رنج ميبرند .التهاب پروستات

شايعترين بيماري ادراري – تناسلي است که به طورعمده درمردان  20تا 45
سال ,كه بيشترين قابليت كاري و جنسي را دارند ،مشاهده ميشود .معذالك
با افزايش طول عمر مردان در كشورهاي رشد يافته و تغيير ساختار
بيماريهاي اعتاء تناسلي درچند دهه اخير ,اين بيماري در مردان  55ساله و
مسنتر نيزمشاهده ميشود .در اياالت متحده ساالنه  1ميليون نفر به علت
التهاب پروستات به اورولو يست ( متخصص بيماري هاي ادراري -
تناسلي) مراجعه مي کنند .طبق برآوردهاي انجام گرفته  50درصد مردان
زماني درطي زندگيشان اين بيماري را تجربه ميکنند .اين بيماري از نقطه
نار جغرافياي پزشكي درتمام نقاط كره زمين مشاهده ميشود با اين تفاوت
كه شيو آن در نقاطي كه حرارت پايين و رطوبت باال دارند بيشتر از نقاطي
است كه آب وهواي گرم و خشك دارند.
هيپ رپالزي (ب زرد ش دن) خ وش خ يم پروس تات 4٨شاااايعترين
تومورخوشخيم در مردان باالي  50سال است .شيو اين بيماري با توجه به
مسنترشدن جمعيت درکشورهاي پيشرفتهاي چاون ايااالت متحاده درحاال
افزايش است .مطالعات اخير نشان داده اند کاه  80درصاد ماردان بااالي 80
سال در آمريکا مبتال به BPAهستند .اندازه پروستات مردان در 60ساالگي
تقريبا دو برابرشده ,نشانههاي  BPAدرنص

مردان مشاهده ميشود .باروز

اين بيماري و سرطان پروستات در آسياييها در مقايسه با کشاورهاي غرباي
کمتر است .محققين مصر

زياد سويا (نوعي گياه يکسال زي که لوبيا مانند
BPA-Benign Prostatic Hyperplasia
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پروستات  -قلب دوم مرد

بوده ,درخوراکهاي چيني و غيره کاربرد دارد) در غذاي روزانه آسياييها
راعلت اين امر ميدانند.
شيو سرطان پروستات درمردان بعد از پنجمين دهه زندگي شان از 14تا 46
درصد در نوسان است .سرطان پروستات در ميان بيماريهاي سرطاني مردان
آمريکايي جاي دوم و در ميان انگليسيها جاي پنجم را دارد .اين سرطان در
افراد زير 40سال بندرت مشاهده مي شاود و تقريباا درتماام ماردان  90سااله
ديده ميشود .هرسال  10هزار نفردرآلمان در اثر اين بيماري جان خود را از
دست ميدهند .دراياالت متحده آمريكا سرطان پروستات  18درصد ازكال
سرطانهاي جديد را تشكيل ميدهد.
مراجعه مردها بخصوص بعد از 40سالگي براي معاينه و كنتارل پروستاتشاان
به اورولو يستها يكاي ازراههااي عماده شناساايي باه هنگاام باراي انجاام
اقدامات اوليه و فوري جهت درماان بيمااريهااي بادخيم وخاوشخايم آن
است .متاسفانه چنين عملي در بيشاتر كشاورهاي جهاان انجاام نمايگيارد و
ماردان نياز ميلاي بااه كنتاارل وواعيت پروسااتات خااود ,حتاا در كشااورهاي
اروپايي ,نشان نميدهند .در كشوري چاون آلماان فقاط  17درصاد ماردان
براي كنترل ساالنه پروستات به پزشك مراجعه ميكنند.
ما در اين جا اجماال به تشاريح سااختار و کاارطبيعي پروساتات وبرخاي از
بيماريهاي آن خواهيم پرداخت تا بعتي از نكات حياتي و حساس زندگي
مردان را مد نار قرار داده باشيم .

***
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کالبد شناسي پروستات

پروستات عتو غده اي  -عتله اي به وزن  15تا  25گرم است كه به شكل
مخروط ناقص و يا شاه بلوط است .برخي از اورولو يستها آن را باه قلاب
تشبيه ميكنند .از نار ساختاري طول آن  3سانتي متر ،عرض آن  4سانتيمتر
و وخامت آن  2و نيم سانتيمتر بوده 2 ,قسمت جنبي و يك قسامت ميااني
كه تنگه نام دارد در آن متمايز ميشود .پروستات در بين سطح خلفي قسمت
پروستاتي پيشابراه (ازطريق اين مجرا ادرار از مثانه خارج مي شود) ،قعر مثانه
و مجراهاي وابران مني (مجراي برنده اسپرم از بيته به پيشابراه اسات) قارار
دارد .پروستات از 30تا  50آسينوس(حفره يا کيسههاي کوچک درون غدد)
تشكيل شده كه مجاري دفعاي آناان باديواره عقباي پيشاابراه بااز مايشاود.
پروستات داراي ترشحات وعي

قليايي و شيري رنگي است كه  25تاا 35

درصد مايع مني را در هنگام انزال تشكيل ميدهد.

پروستات  -قلب دوم مرد

التهاب پروستات
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ساز و کارعفوني شدن پروستات کامال روشن نشده است .باکتريهايي چون
اشريشا کُلي ،٥٠کليبسيال ٥١وانتروکوکهاي ٥٢ادرار يا راسات روده ازطرياق
پيشابراه و مجراي وابران مني به طور پاسساويي درپروساتات وکيساههااي
منوي رسو کرده موجب التهاب آن ميگردند (اين کيسههاا در دو طار
مثانه قرار دارند و حاوي  2تا  5ميلاي ليتار ماايع مترشاحه هساتند .ترشاحات
آنها همراه با پروستات و مجراي وابران مني درتشاکيل ماايع مناي دخالات
دارد و منبع اصلي انر ي براي حرکت اسپرمها ميباشاند .همچناين بيمااري
آنها موجب کاهش حجم اسپرم مي شود) .گاهي اوقات عوامال باكترياايي
چون استافيالكوك طاليي نيز موجب التهاب ميزناي (مجرايي که مابين کليه
و مثانه قرار دارد و ادرار از طريق آن وارد مثانه ميشود) و پيشابراه و بدنبال
آن پروستات ميشوند .قاار هاا و وياروسهاا نياز ازعوامال ملتهاب کنناده
پروستات ميباشند .التهاب ويروسي پروستات ممكن است بعد ازهمهگياري
آنفلونزاي  A2و ويروس هرپس بوجود آيد .بيمااريهااي مقااربتي ازقبيال
كالمياديا ،اوروپالسااما ,سااوزاك و تريكوموناااد نياز موجااب ايان بيماااري
ميشوند.
دومين گروه بيماريزا عوامل غيرعفوني هستند كه باا زنادگي جنساي مارد
ارتباط مستقيم دارند .اختالالت مختل

ريتم عمل جنسي (قطع و ياا ناتماام
Prostatitis
Escherichi Coli
Klebsiella
Enterococci
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ماندن عمل جنساي  ،افاراط درعمال جماا  ،انحرافاات جنساي ،خاودداري
طوالني ،فقدان نام و هماهنگي درعمل جنساي) مايتوانناد موجاب ركاود
ترشح در پروستات و كيسههاي منوي و ايستايي جريان خاون در وريادهاي
لگن شوند.
ناتمام ماندن عمل جنسي و پسنشيني و قطع نزديكي قبل از رسيدن به اوج
لذت جنسي مرد ,جهت جلوگيري ازآبستني زن صورت ميگيرد .در چناين
مواردي انازال در اوج لحااه تحرياك جنساي درخاارج از مهبال صاورت
ميگيرد و قطع ناگهاني عمل جنسي موجب تجمع حاد خاون در وريادهاي
لگن چون "فشارسنج" جنسي انسان و گاها درد درمياناه دوراه (فاصاله مياان
مقعد و آلت تناسلي ) و باالي عانه (پاايين شاکم و بااال شارمگاه ياا موهااي
زهاري) مي شود .دراين حالت اوج لذت جنسي ( ارگاازم ) قطاع و حاصال
نمي شود .تكرار اين عمل وهمچني ن استمناء کاردن موجاب ركاود مازمن و
مستعد ساختن شخص به التهاب پروستات مي شود .افراط در عمال جنساي،
خودداري و يا فقدان مقاربت جنساي ،عاادي شادن رواباط جنساي زوجاين
بدون آمادگي رواني ،عدم نام وهماهنگي دررابطاه جنساي زن و مارد نياز
نقش مهمي در ايجااد التهااب پروساتات دارناد .برخاي از اورولو يساتهاا
معتقدند كه افراط در مصر

الكل ،نيكوتين و اوطراب درمقاربت جنساي

موجااب اناازال ناکاماال من اي و ركااود ماازمن و تجمااع خااون در وري ادهاي
پروستات ميشود .
ناهنجاريي چون تنگي غيرطبيعي پيشابراه ،تغييرات جوشگاهي (جااي زخام
بعد از التيام ) در پروستات و بويژه در مجاري خروجي آسينوسها ،كااهش
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عمل مقاربت جنسي ،كاهش ميزان هورمونهااي جنساي مرداناه و افازايش
هورمون جنسي زنانه درخون ،هيپوپالزي (كوچك شدن) دو طرفه بيتهها،
اتسا وريدهاي هموروئيدي (بواسير) كوليات مازمن ( التهااب مازمن روده
بزرگ) ،سل و عفونتهاي قارچي ,آسايب ديادن ناحياه مقعاد ,ساکس از
طري ق مقعد و دهان ,گذاشتن کاتتر درمجاراي ادراري باا اهادا

پزشاکي,

بيماري خود ايمني (واکنش غير طبيعي بدن باه بافات پروساتات) و عفونات
تازه مثانه ازعوامل مستعد كننده التهاب پروستات ميباشند.
انواع التهاب پروستات وعاليم کلينيکي آن
اين بيماري ,بسته به عواملي که موجب التهاب پروستات ميشاوند ,باه ساه
نو اصلي تقسيم ميشود :
 .1التهاب باکتريايي حاد پروستات .اين حالت به طور ناگهاني شارو شاده
وعمدتا در مردان جوان مشاهد ميشود .نشاانههااي کلينيکاي آن شاامل
موارد زير است:
 تب و لرز

 کسالت و بي حالي
 درد مفاصل و عتالت
 کمردرد

 تكرر ادرار ( دفع ادراربا دفعات بيش ازحد معمول)

 احساس فوريت در دفع ادرار(يك تمايل فوري و به طورمعمول
شديد براي ادراركردن)

سالم زيستن آموختني است!
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 درد درناحيه مقعد

 دفع دردناک ادرار

 نشانههاي انسداد مجراي ادرار بدرجات مختل
 انزال درد دار
در معاي نه پروستات که با وارد نمودن انگشت پزشک به راست روده انجاام
ميگيرد چنانچه پروساتات بازرگ ,ورم کارده و سافت باشاد باراي درماان،
آنتيبيوتيکهايي چون باکتريم ،٥٣نوروکسين ٥4و سيپروفوالکسين ٥٥به مدت
 7تا  14روز تجويز ميشود.
 .٢التهاب باکتريايي مزمن پروستات با نشانه هاي زير مشخص ميشود:
 عفونت هاي مکرر راجعه دستگاه اداراري – تناسلي
 درد درناحيه مقعد و يا باالي عانه
 کمردرد

 درد بيته يا آلت تناسلي
 اختالل درادرارکردن.

 هماتوسپرمي ادواري( ٥٦انزال خوني ،وجود خون در اسپرم)
پروستات درهنگام معاينه معموال طبيعي و بيدرد است هرچند گاهي اوقات
ميتواند بزرگ وحساس باشد .براي درمان ,آنتي بيوتياک بمادت  16هفتاه
تجويزمي شود.
53

Bactrim
Noroxin
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Ciprofloxacin
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 .3التهاب غير باکتريايي مزمن پروستات شايعتري ن نو التهااب پروساتات باا
علت نامعلوم است .اين مورد درمقايسه با نو باکتريايي  8باار بيشترمشااهده
مي شود .نشانههاي اين حالت شبيه نو باکتريايي مزمن است باا ايان تفااوت
که نشانههاي عفونات دساتگاه ادراري – تناسالي در آن مشااهده نماي شاود.
نشانههااي آزردگاي ياا آمااس پروساتات باا تجاويز داروهااي وادالتهاابي
غيراستروئيدي درمان مي شود .به اين افراد پيشنهاد ميشود که موارد زيار را
رعايت کنند:
 گرفتن حمام نشسته گرم (نشستن در  6-4سانتي مترآب گرم )
 داشتن فعاليت هاي طبيعي جنسي
 تمرين هاي سبک و منام بدني

 اجتناب کردن ازخوردن غذاهاي پرادويه و تند و کافئيندار
 اجتناب از نوشيدن مشروبات الکلي
درمان اي ن نو بر اساس نشانه هاي بيماري است.
هيپرپالزي خوش خيم پروستات
به بزرگ شدن پروستات هيپرپالزي خوشخايم پروساتات گفتاه مايشاود.
هيپرپالزي خوش خيم پروستات به طور عمده در مردان باالي  50سال شايع
است ولي در بعتي از منابع پزشكي به موارد نادري در سنين  30سالگي نيز
اشاره شده است.
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تغييرات ساختار بافتي غده پروستات در 40ساالگي شارو و رشاد کارده و
در 70سالگي نشانه هاي آن دراکثرمردان مشاهده ميشود.
هرچند رشد اين بيماري را باا تغييارات ساني  -هورماوني مارتبط مايدانناد
معذالك علت آن مجهول مانده و به همين دليل پزشكان قادر به پيشگيري از
رشد و پيدايش اين بيماري نيستند .اگر بزرگ شدن پروستات موجب تنگي
ميزراه و عوارض بعدي آن چون مشكل ادرار كردن ،تخلياه ناكامال ادرار،
ايجاد زمينه مساعد براي رشد عفونت مثانه و ايجاد سنگ مثانه و بيماريهاي
كليه نميشد چاه بساا نياازي باه
دارودرماني يا جراحي نبود.
باا توجاه باه ايان کاه پروساتات
پيشااابراه را احاطاااه ماايکناااد،
بزرگ شدن پروساتات موجاب
تنگي پيشابراه و درنتيجه اختالل
درعمااال شاشا ايدن ما ايشاااود.
ازسااوي ديگاار باازرگ شاادن
پروستات موجب کلفت شدن ديواره مثاناه شاده و مثاناه باراي وارد کاردن
ادرار به پيشابراه نياز به انقباض بسيار قوي پيدا مايکناد .افازايش واخامت
ديواره مثانه ميتواند موجب کاهش ذخيره ادرار در آن و در نتيجه احساس
فوري به دفع ادرار ميشود.
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عاليم باليني هيپرپالزي خوش خيم پروستات

 تاخير در شرو ادرار

 فشار آوردن براي براي دفع ادرار
 انسداد نسبي يا كامل و احتباس ادرار

 تكرر ادرار و احساس عدم تخليه كامل ادرار
 كاهش قطر و فشارجريان ادرار
 جريان وعي

يا منقطع ادرار

 چكه كردن ادرار در هنگام تالش براي كامال كاردن روناد تخلياه
ادرار
 تكرر شب هنگام ادرار(شب ادراري)

 هماتوري يا مشاهده شدن خون در ادرار كه معموال به علت پارگي
وريدهاي كوچك ميزراه و درنتيجه فشاار بايش ازحاد باراي دفاع
ادرار بروز مي کند.

 احساس سوزش د رهنگام ادرار درصورت عفونت مثانه
اورولو يست براي تشخيص دقيقتار ياک ساري تساتهاا و آزماايشهااي
اختصاصي را انجام ميدهد که عبارتند از :
 اندازه گيري سرعت جريان ادرار

 اندازه گيري ادرار باقيمانده درمثانه پس ازدفع ادرار
 تست و کشت ادرار
 اولتراسونوگرافي

سالم زيستن آموختني است!
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 تست پادگن ( ٥٧آنتي ن ) اختصاصي پروستات ٥٨باراي رد کاردن
احتمال سرطان پروستات .اين پادگن در تمام مردها يافت ميشاود
و اندازه طبيعي آن مطابقت با سن مرد به شرح زير دارد :
 در مردان  50تا  54ساله

3.7 ml/ng

 در مردان  55تا  59ساله

4,0 ml/ng

 در مردان  60تا  64ساله

5.4 ml/ng

 در مردان  65تا  69ساله

6.2 ml/ng

 در مردان  70تا  74ساله

6.6 ml/ng

افزايش ميزان  PSAبه  10 ng/mlدرخون يکاي از عالئام اصالي سارطان
پروستات است .انجمن اورولو يستهاي آمريکا پيشنهاد ميکند در ماردان
باالي  50سال تست  PSAسالي يک بار و در مرداني که تاريخچه فااميلي

57

پادگن – مولکولهايي (ميکروب ,زهرآبه ,آنزيم و )....هستند که موجب ايجاد پادتن ميشوند .پادتنها
(آنتي باديها ) پروتئينهايي هستند که وظيفه دفاعي داشته و در واکنش به پادگنها ايجاد شده ,وارد
کنش با آنها ميشوند.
58

)Prostate Specific Antigen (PSA
گليکوپروتئيني است که در سيتوپالسم سلولهاي اپيتليال پروستات يافت میشود .گليکوپروتئينها

ترکيباتي هستند که در آن ها پروتئين ومواد قندي (کربوهيدراتها) آميخته است.
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سرطان پروستات دارند و همچنين آمريکاييهاي آفريقاايي تباار ايان تسات
بعد از  40سالگي انجام گيرد.
درمان
درمان هيپرپالزي خوشخيم پروستات با تو جه به نشانههاا و سان بيماار از
مراقبت و کنترل تا عمل جراحي متغيراسات .افارادي کاه داراي نشاانههااي
خفي

بيماري هستند کافي است تحت مراقبت قرارگيرند و نيازي به درمان

ندارند .به بيشتر اين افراد پيشانهاد ماي شاود از مصار

مشاروبات الکلاي و

نوشيدن زياد مايعات درشب اجتناب ورزند.
مطالعات انجام گرفته اخير نشان ميدهاد کاه تجاويز نخال ارهاي ٥٩موجاب
کاهش اندازه پروستات و رفع نشانه هاي آن ميشود .عاوارض جاانبي ايان
داروي گياهي کمتر از  3درصد است و ممکن اسات باا سار درد خفيا

و

ناراحتي گوارشي همراه شود.
دارو درماني

پزشکان معالج داروهايي را تجويز ميکنند کاه موجاب کااهش کشايدگي
عتله صا

پروستات ميشوند ]مسدود کنندههاي آلفا مانند فلومااکس, ٦٠

فيناستئريد ,٦١پرازوساين . [٦٢ايا ن داروهاا باه سارعت موجاب بهباود عالئام
بيماري ميشوند ولي اکثر آنان داراي عوارض جانبي برگشاتپاذير بعاد از
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قطع مصر

دارو چون گيجي ,خستگي و بيحوصلگي ,انازال پاسگارا و

افت ووعيتي فشارخون هستند.
جراحي
٦٣

الف .برداشتن پروستات ازراه پيشابراه شايعترين ناو جراحاي از طرياق
آندسکوپي است .اين عمل ميتواند با عواروي چون انزال پسگرا
و ناتواني جنسي همراه باشد.
ب .پروستاتکتومي باز ٦4اين عمل در افارادي کاه پروساتات بسايار بازرگ
دارند صورت ميگيرد ,بخش مرکزي پروستات از طريق برش فاوق
عانه برداشته ميشود.
حرارت درماني

با گسيل ريز موج از راه پيشابراه در يک جلسه انجام ميگيرد .اين عمل نياز
به بيهوشي عمومي يا بيحسي نخااعي نادارد و درطاي ياک سااعت انجاام
ميگيرد ولي بعد از  2سال درحدود  70درصد بيماران نياز به درمان مجادد
پيدا ميکنند.
غير از موارد ياد شده اورولو يستها ازروشهاي جديدتري چون تخرياب
بافت پروستات با ليزر ,الکترود و يا سوزنهاي گسايلکنناده فرکاانسهااي
راديويي استفاده ميکنند.

)Transurethral resection of the prostate (TURP
Open Prostatectomy

63
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سرطان پروستات
چنانكه پيشتر نيز يادآور شاديم سارطان پروساتات دوماين سارطان شاايع و
دومين علت اصلي مرگ در بين مردان آمريكايي است .در ساال  ,2000در
اياالت متحده  180هزار و 400مورد سرطان پروساتات تشاخيص داده شاد
كه  31هزار و  900مورد آن به مرگ منتهي شد .سرطان پروستات که در50
درصد مردان باالي  70سال و تقريبا درتمام مردان  90ساله مشاهده ميشاود
مجهول مانده است .در بعتي از تحقيقات انجام گرفته اشاره به زمينه مستعد
رشد آن در افرادي كه گروه خون  Oدارند و شيو پايين آن در اپنيها و
مهاجران اپني تباار شاده اسات .ميازان باروز آن درساياه پوساتان بيشاتر از
سفيدپوستان و درسفيد پوستان بيشتر از آسياييها اسات .بعتاي ازمطالعاات
انجام گرفته ارتباط بسيار قوي بين مصر

روغن حيواني در ر يم غذايي و

بروزسرطان پروستات را تائيد ميکنند .ويتامين  Aموجود درگياهان احتمال
رشد سرطان پروستات را کاهش ميدهد و اين در حالي اسات کاه ويتاامين
 Aموجود درروغن حياواني نتيجاه عکاس د اشاته و احتماال رشاد سارطان
پروستات را افزايش ميدهد .افزايش هورمون تستوسترون خون نيز از عوامل
باال برنده بروز سرطان پروستات است (هورمون تستوسترون در بيتهها توليد
مي شود و پيدايش نشانههاي ثانويه مردانه مثل روياش رياش ,رشاد موهااي
بدن ,تکامل عتالني – اساکلتي ,بازرگ شادن حنجاره و پيادايش صاداي
مردان در اثر تحريک آن است).
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عاليم کلينيکي سرطان پروستات .درمراحل اوليه به علت رشد آهسته
سرطان نشانه خاصي ديده نمي شود اما در مراحل پيشرفته عالئم هيپارپالزي
(بزرگ شدن) پروستات و استخوان درد به علت فراپخشي سارطان مشااهده
مي شود .چنان كه ياادآور شاديم كنتارل مانام پروساتات باويژه بعاد از 40
سالگي ميتواند نقش بارزي درتشخيص به موقع و درماان آن داشاته باشاد.
انجمن سرطان شناسي آمريکا پيشنهاد ميکند پروستات مردان  40 – 50ساله
به طور منام هرسال يک بار از طريق راست روده معايناه شاود .در ماردان
باالي  50سال عالوه بر آن انجام تست  PSAنيز پيشنهاد ميشود.
شي وه معالجه وابسته به مرحلاه رشاد سارطان اسات و شاامل ماواردي چاون
پرتودرماني ,هورمون تراپي با استرو ن ,بيتاهبارداري و پروساتاتبارداري
است.
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بيماريهای معدە و نقش
هليکوباکتر پيلوري

٦٥

همه گيرشناسي
در سطح جهان تقريبا  ٥٠درصد مردم آلود به هليکاو بااکتر هساتند .در ٩٠
درصد بيماران زخم معده و دوازده اين باکتری يافت میشود.
انتشار عفونت از طريق دهان صورت گرفته ,آلودگي از شخصي به شاخص
ديگر انتقال داده ماي شاود .رشاد زخام معاده و دوازده در افاراد خاانواده,
گروههاي بسته در ارتش ,پرورشگاهها ,آسايشگاههااي رواناي و در مراکاز
Helicobacter Pylori
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شغلي مانند کشتارگاه حيوانات ,دامداريها و همچناين در باين متخصصاين
بيماااري هاااي سيسااتم گوارشااي گااواهي بااراين اماار اساات .درصااد انتقااال
هليکوباکتر پيلوري در بين افراد خانواده و بويژه همساران بيشاتر ازديگاران
است .استخراج هليکوباکتر پيلوري ازجرم دندان بيماران تائيادي بار نارياه
مارشال مبني برانتقال عفونات ازطرياق بوساه اسات .در باين افاراد خاانواده
شرايط الزم براي انتقال عفونت بخصوص در صورت عدم رعايات ماوازين
بهداشتي فراهم است .تحقيقات انجام گرفته در مورد افراد خانواده هايي که
مبتال به زخم معده و دوازدهه يا التهاب مزمن معده از ناو  Bهساتند نشاان
ميدهد که هليکوباکتر پيلوري آنهاا از ياک ساويه اسات .کساب عفونات
ممکن است در هنگام عمل آندسکوپي معده نيز صورت گيرد .موارد انتقال
عفونت هليکوباکتر پيلوري از سگ به انسان نيز مشاهده شده است.
نشانههای بيماری
در بيمارهای آلود شد به هليکوباکتر پيلوری معماوال نشاانه خاصای دياده
نشده ،بروز نشانههای عفونت آن در ارتباط با بيمارهای مرتبط باا آن اسات.
در  ٣٠تا  ٣٥درصد بيمارها نشانهای ديده نمیشود .احتمال بروز اين نشانههاا
در بيمارها وجود دارد :تهو  ،استفراا ،شکم درد ،ساوزش معاد  ،احسااس
گرسنگی در صبح  ،تنفس بد بو واسهال .در رابطه باا عفوناتهاای ناشای از
هليکوباکتر پلوری سيستم مرحله بندی مشخصی وجود ندارد ،باا ايان حاال
مراحل زير در رابطه با روند بيماری تاکنون تشريح شده است:

بيماريهای معد و نقش هليکوباکتر پيلوري

 گاستريت مزمن
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٦٦

 گاستريت آتروفيک

٦٧

 متاپالزی(دگربااااافتی) رودهای ٦٨،ممکاااان اساااات تبااااديل بااااه
ديسپالزی٦٩شود

 آدنوکارسينوم معده

٧٠

عوارض عفونت های هليکوباکتريايی عبارتند از :آدنوکارسينوم معده،
ليمفوم معد  ،سرطان سلول سنگفرشی مری ٧١است .هليکوباکتر نقش مهمی
در بروز بيماری پورپورای ترومبوسيتوپنيک با علت نامعلوم که نوعی از
اختالالت خونريزی دهنده بعلت تخريب پالکتها است ،دارد.
ميکروب شناسي
درسااال 1983

محققااين اسااتراليايي ب .مارش

ال و ج .وارن جداگانااه باااکتري

مارپيچي شکلي را از مخاط بيماران مبتال به التهااب مازمن معاده اساتخراج
کردند که درآغااز باه علات شاباهتهااي ظااهري ,آن را باه کامپليوبااکتر
منسوب داشتند ولي بعدها آن را در طبقه بندي جدياد هليکوبااکتر پيلاوري
قاارار دادنااد .هليکوباااکتر پيلااوري – گاارم منفااي اساات و شااکل آن در
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Chronic gastritis
Atrophic gastritis
68
Intestinal metaplasia
69
Dysplasia
70
Gastric adenocarcinoma
71
squamous cell esophageal cancer
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نمونهبرداريهاي که ازطريق آندسکوپي برداشته ميشود مارپيچي است .اما
در محيط کشت ,شکل آن کروي يا  Vمانند است .طول آن  2,6ميکرومتار
و عاارض آن از  0,5تااا  0,6ميکرومتراساات .اياان باااکتري بااه علاات شااکل
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
بيوپوليمرهااي حاااوي هيادروکربن درگليکوکاااليس نقاش تعيااينکنناادهاي
درايجاد خاصيت چسبندگي هليکوباکتر به سلولها داشته باشند.
تکوين بيماري
هليکوباکتر پيلوري بعد از استقرار درمعده به زيرمخاط آنتروپيلوري که PH
محيطي آن نزديک به خنثي است نفوذ کرده و به ياختهها ميچسابد .بعاد از
رسو در فتاي بين سلولي و ياختههاي جداري (پاريتال) با ترشح زهرآبه,
آمونياک و آنزيم هاي فسفوليپاز ,A, Cاورياز ,کاتاالز ,پروتئيناز ,ليپاز و ...
فعاليت حياتي سلول ها را مختل کرده ,آن ها را متالشي ميکند .هليکوباکتر
پيلوري با ترشح فسفوليپاز  A, Cاليه آبگرياز ٧٢حااوي فسافوليپيد مخااط
وغشاهاي سطح اپيتلي را تخريب ميکند .با ترشح آمونياک سيستم فيادبک
منفاي تناايم ترشااح اسايد هياادروکلريک را مختال کاارده ,موجاب ترشااح
الينقطع آن چون يکي از عوامل عمده پيدايش زخم دوازدهه ميشود.

Hydrophobe
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نقش هليکوباکترپيلوري دربيماري زخم معده و دوازدهه

زخم پپتيک که از شايعترين بيماري هاي دستگاه گوارشاي اسات باه زخام
معده و دوازدهه گفته مي شود 5 .تا 10درصاد افاراد درطاول زنادگي خاود
دچار آن ميشوند .در رابطه با علت بيمااري نقطاه ناارات مختلفاي وجاود
دارد ,ما در اينجا بدون پرداختن به نارات راياج و کالسايک شاکلگياري
اولسر سعي برآن داريم بيشتر برنقش و اهميت هليکوباکتر تاکيد کنيم.

در رابطه با نقش اين باکتري چهار نار اساسي وجود دارد:
 .1هليکوباکتر پيلوري عامل اصلي بيماري زخم پپتيک است.
 .2هليکوباکتر پيلوري هيچ نقشي در تکاوين و شاکل گياري بيمااري
زخم پپتياک نادارد وسااپروفيت ٧٣اسات .سااپروفيتهاا ،قاار هاا و
باکتري هايي هستند که از گياهان و حيوانات مرده و درحاال تجزياه,
تغذيه ميکنند.
 .3هليکوباکتر پيلوري عامل بيماري نيست ,اما روند ترميم زخم را کند
ميکند.
Saprophyte
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 .4هليکوباکتر پيلوري علت التهاب مزمن معده از ناو  Bاسات و در
صورت وجود زمينه نتيکي درتبديل التهاب مزمن به زخم معاده ياا
دوازدهه شرکت ميکند.
طبق يافته هااي هيساتولو يکي در  95درصاد بيمااران زخام دوازدهاه70 ,
درصاااد زخااام معاااده 95 ,تاااا  100درصاااد گاساااتريت مااازمن ناااو ,B
هليکوباکترپيلوري ديده مي شاود .در کشاورهاي در حاال رشاد  50درصاد
کودکان مبتال به پانگاستريت هليکوباکتريايي هستند که بعد از  20ساالگي
ماااي تواناااد باااه آتروفاااي فونااادوس معاااده(تحليل رفاااتن بااان معاااده),
متاپالزي(دگربافتي) روده و در بعتي از بيمااران باه سارطان تباديل شاود.
درکشورهاي پيشرفته  10درصد ازافراد  20ساله و  50درصد افراد  60ساله به
هليکوباکترپيلوري آلوده هستند .شيو اين عفونت بسته به منطقه جغرافيايي,
سن ,جنس ,نژاد متغيير است .با توجه به تحقيقات علمي وسيعي که درمورد
نقااش هليکوباااکترپيلوري در بيماااري زخاام پپتيااک انجااام گرفتااه اساات
کوچکترين ترديادي در ماورد نقاش تعياينکنناده آن وجاود نادارد .اصال
کالسيک نبودن اسيد ,نبودن زخم که براي اولين بار در سال  1833توساط
بيامونت ٧4طرح شد و از آن به بعد مقبوليت عام يافات باا فرماول پيشانهادي
گراهام نبودن هليکوباکترپيلوري ,نبودن زخم تکميل شده است.

Beaumont
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درمان زخم معده و دوازده
طبق پيشنهاد سازمان غذا و وداروی اياالت متحده وسازمانهای بينالمللی
پزشکی يکسری تراپی  ٣دارويی برای درمان عفونت هليکوباکتريايی در
بيماران مبتال به زخم معده و زخم دوازدهه پيشنهاد میشود:
 امپرازول ٧٥،آموکسیسيلين ٧٦و کالريتروميسين ٧٧بمدر  ١٠روز
 بيسموت سوبسالسيالت ٧٨،مترونيدازول ٧٩و تتراسيکلين ٨٠بمدت
 ١4روز
 النزوپرازول ٨١،آموکسیسيلين و کالريتروميسين بمدت  ١٠يا ١4
روز
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Omeprazole
Amoxicillin
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Clarithromycin
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Bismuth subsalicylate
Metronidazole
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Tetracycline
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Lansoprazole
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هموروئيد

(بواسير)

هموروئيد ازجمله بيماريهاي بسيار شايعي اسات کاه تقريباا در  70درصاد
افراد باالي سي سال دياده ماي شاود .هموروئياد حااد درهار ساني مشااهده
مي شود اما درصد پيدايش آن در ميان جواناان و افاراد مياناه ساال بيشاتر از
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
باه اتساا وريادها ي انتهاايي راسات روده کاه باا ايجااد گاره هماراه اساات
هموروئيد گفته مي شود .اين بيماري براي اولين بار توسط بقراط پادر علام
پزشکي هموروئيد -خونريزي ناميده شد اما با توجه به اينکه خونريزي فقط
در  28تااا  48درصااد بيماااران مشاااهده ماايشااود اصااطالح هموروئيااد تنهااا
دربرگيرنده بخشي ازحقيقت مربوط به اين بيمااري اسات .افازايش فشاار و
اخاتالل درخاروج خااون ازگاره هااي هموروئياادي موجاب احتقاان شاابکه
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هموروئياادي وايجاااد بيماااري ماايشااود .مکانيساام اصاالي آن را ماايتااوان
دردودسته گروه بندي نمود:
 .1کاهش ظرفيت انتقالي وريدهاي شبکه همورئيدي.
 .2افزايش ورود خون شرياني باه گارههااي هموروئيادي کاه هماهناگ باا
ظرفيت خروجي و طبيعي سياهرگها نيست.

جريان خون وريدي در بافتها نه تنها در اثر انقباض عتالت صا

ديواره

سياهرگها ( باه شاکل غيار ارادي) بلکاه بيشاتر درنتيجاه انقبااض عتاالت
مخطط ( به گونه ارادي) است .در افرادي که غير فعال و کم تحرک هساتند
بازگشت خون وريدي به قلاب باه ساختي جرياان داشاته ,عتاالت صاا
ديواره سياهرگها متحمل فشار و بار فيزيکي بيشتري ميشوند .اين روند در
نهايات منجار باه نارساايي عمال ساياهرگهاا ,کنادشادن جرياان خااون در
بافتهاي هموروئيدي راست روده و ايجاد لخته ميشاود .لختاههااي ايجااد
شده نيز ظرفيت انتقالي وريدها را کمتر ميکنند .گرههااي هموروئيادي در
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هموروئيد (بواسير)

نتيجه اختالل درخروج خون بزرگ شاده ,موجاب ايجااد برجساتگيهاايي
دراليه مخاطي راست روده ميشوند .اين گرهها بسته به محل ايجادشاان باه
گرههاي خارجي ,داخلي و يا مختلط تقسيم ميشوند .همورئيدهاي داخلاي
درباالي خط دندانهدار

٨٢

راسات روده قارار گرفتاه ,فاقاد اعصااب حساي

هستند ولي هموروئيدهاي خارجي در پايين خط نامبرده قرار گرفته ,توساط
اعصاب تحتاني راست روده عصب رساني ميشوند (شکل شماره .) ١

شکل ١
انتشار لخته ازگرهها باه ساياهرگهااي مخااط راسات روده باعاث تشاکيل
کانونهاي نکروزي (بافت مرده) و جدا شدن مخاط ميشوند .در پي نازک
شدن ديواره ,گرههاي هموروئيادي باه راحتاي دچاار پاارگي و خاونريزي
مي شوند .دراوايل خونريزي معموال با زور زدن درهنگام دفاع مادفو روي
ميدهد اما با رشد بيماري ,هر گونه حرکت مانند نشست و برخاسات کاردن
نيز مي تواند باعث خونريزي شود .غالبا بيماران دراثر خونريزي مزمن مکارر
دچارکم خوني ميشوند .عدم تعادل رواني – عصبي و فشاارهاي روحاي از
Dentate line
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جمله عواملي هستند که در اثرتحريک سيساتم اعصااب سامپاتيک موجاب
انقباض ديواره عروق برنده خون از گرههااي هموروئيادي و احتقاان خاون
درآنها مي شوند .کارهاي سخت و طوالني ,مصر

مستمرمشروبات الکلي

و افراط در انجام عمل جنسي نياز باعاث افازايش جرياان خاون شارياني باه
گرههاي هموروئيدي و ايجاد هموروئيد مايشاوند .ايساتادن و نشساتنهااي
طوالني ,حاملگي و يبوست مزمن نيز از عوامل افزايش فشار در شابکههااي
هموروئيدي و احتقان خون در آن هستند.
نشانههاي اصلي هموروئيد
اين بيماري از نار روند و ظهور به انوا زير تقسيم ميشود:
 هموروئيد بدون نشانه مشخص
 هموروئيد حاد
 هموروئيد مزمن
نشانه هاي اوليه هموروئيد حاد عبارتند از
 درد در مقعد و اطرا

آن

 خارش
 خونريزي
درد از نشانه هاي اصلي و ثابت بيماري است و تقريبا در 40درصد بيمااران,
بخصوص در هنگام دفع مدفو مشاهده ميشود .حاشيه مقعد به علت التهاب
مخاط راست روده و پوست به راحتي صادمه مايبيناد .در موقاع زور زدن,
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حرکاات ماادفو در روده ,انجااام تنقيااه وگاهااا مصاار

شاايا هاااي وااد

هموروئيدي نيز مخاط راست روده به آساني آسيب ديده ,ديوار پسين کانال
مقعد ترک برميدارد.
در  35درصد موارد خونريزي به علت حرکت جرم سفت مدفو درهنگاام
اجابت مزاج است .گرههاي خارج شده ازمقعد درنتيجه اصطکاک با لباس و
يا جا انداختن با دست ,آسيب ديده و دچارخونريزي ميشوند.
سوزش و خارش مقعد و اطرا

آن در نتيجه تاثير ترشاحات غاده مخااطي

روده بزرگ بر اعصاب حسي اين منطقه است .در پي پايينافتادگي طوالني
مدت گرهها ,کشيدگي اسفنکتر (ماهيچه تنگ کننده) مقعاد کااهش يافتاه,
گاز و مدفو آبکي بگونه غير ارادي خارج مايشاوند .ايان روناد موجاب
تحريک و التهاب مزمن پوست و گاها پوسته دادن اليه فوقاني آن ميشود.
عوارض
پروالپس ( پايين افتادگي هموروئيد ازمقعد) ,خونريزي و پيدايش کانونهاي
نکروزي در گارههااي هموروئياد ازجملاه عاوارض هموروئياد مايباشاند.
لختهشدگي گرههاي هموروئيد يکي از بدترين عوارض آن است .اين روند
ميتواند به سياهرگهاي غشاء مخاط راست روده نيز گسترش يابد .تورم و
التهاب ممکن است به ديواره خروجي راست روده ,اسفنکتر مقعد ,اطارا
مقعد و حتا اعتاء تناسلي انتشار يابد .فشار بافتهاي ملتهب و ورم کرده باه
شاخههاي متعدد اعصاب و پايانههاي آنان موجب دردهاي شديد در مقعد و
پيرامون آن مي شود .بيمار قادر به نشستن و حرکت دلخواه نيسات و مجباور

سالم زيستن آموختني است!
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به درازکشيدن اجباري ميشود .تب بيمار ممکن اسات باه  37 / 5تاا 38/ 8
درجه برسد .آنمي فقر آهن نيز از جمله عوارض خونريزي مزمن هموروئيد
است.
درمان
درما ن موضعي هموروئيد حاد

 شستن گرههاي پاايين افتااده از کاناال مقعاد  3تاا  4باار در روز باا
گرفتن دوش آبگرم.
 در صورتي که نشانههاي التهاب حاد وجود نداشته باشد بايد پس از
چرب نمودن گرهها با امولسيون سنتوميسين يا روغن گياهي ,آنها
را با احتياط وارد مجراي راست روده کرد .اطرا

مقعد را بايد باا

دسااتمال ناارم ,خشااک و تميااز پوشااانده ,بااراي نگااه داشااتن آن
ازمايوهاي  Tشکل استفاده کرد .هر بار بعاد از توالات رفاتن ايان
عمل بايد تکرار شود.
 با شرو خونريزي بايد اطرا

مقعد وگرههااي هموروئيادي را باا

گرفتن دوش آب گرم شسته ,گارههاا را باا امولسايون سنتوميساين
چرب کرد 2 .بار در روز از شيا

هاي ود هموروئيد استفاده کرد

و با محلول فوراسيلين ياا ريواناول اطارا

مقعاد را وادعفوني و

پانسمان کارد .درصورت خونريزي نبايد گ رهه ا را وارد مج راي
راست روده کرد ,چراکه اين عمل موجب آس يب دي دن بيش تر,
خونريزي مجدد و عفوني شدن آن ها مي شود.
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جراحي

افرادي تحت عمل جراحي قرار ميگيرند که دچار پايين افتادگي گرههااي
هموروئيدي شده ,در طي يکسال دچار ايجاد لخته شدگي حاد و خاونريزي
از گرههاي هموروئيد شدهاند.
تزريق ماده اسکلروزان

تزريق الکل ,محلاول ياد و اسايد فناول درگارههااي هموروئيادي موجاب
تغييرات تدريجي گرههاا باه بافات جوشاگاهي ماي شاود .گاره زدن سافت
گاره هاااي همورئياد بااا ناوار السااتيکي در افارادي کااه بخصاوص بااه مااواد
اسکلروزان جواب نميدهناد موجاب خشاک شادن و افتاادن بايدرد گاره
ميشود.
تخريب با ليزر

83

نوربندايش ماوراءقرمز
بندايش الکتريکي

هد

84

8٥

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

جراحي و دوره بعاد از عمال اسات و شاامل پرهياز درمااني ,جلاوگيري از
يبوست با استفاده ازنرم کنندههاي مدفو است.
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Laser destruction
Infrared Photocoagulation
85
Electrocoagulation
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پيشگيري از عوارض هموروئيد
 تغذيه مناسب .خوردن غذاهاي فيبردار و اوافه نمودن  1تاا  2قاشاق
غذا خوري پودر سبوس به غذا و يا حل آن در 80اونس آب.
 جلوگيري ازچاق شدن
 ورزش منام

 داشتن شيوه فعال و پر تحرک زندگي
 حمام نشسته درآب گرم

 پمادهاي بيحس کننده مووعي

 رعايت جدي بهداشت و ناافت فردي .به علت عدم رعايات ناافات
شخصي ,ازهر 2بيمار يکي از آن ها دچار حدت بيمااري ماي شاود.
الزم به توجه است که در 1mm3مدفو انساان ساالم در حادود 17
ميليون ميکروب وجود دارد .اگر بيمار بعاد ازتوالات رفاتن مقعاد و
اطرا

آن را نشورد درحدود  3-4mm3از جرم مادفو در حاشايه

مقعد مانده ,موجب حدت دائم و رشد عفونت در آن ميشود.
منابع:
 .1کمک به بيماران مبتال به هموروئيد  .پروفسور ک .ان .تارون( متن روسي)
 .2تشخيص جراحي و درمان  .هموروئيد  ( Thomas R.Russell,MD .متن انگليسي)
 .3تشخيص پزشکي و درمان .هموروئيد (Kenneth R . McQaid, MD.متن انگليسي)

www.mayoclinic.com/.4

كمر درد
نرمش هاي درمان ي بدن ي

متاسفانه كمتر كسي عليرغم احساس درد ،باه اهميات آن در زنادگي خاود
توجه ميکند .اكثر قريب به اتفاق مردم فقط جنبه منفي درد را در نارگرفته,
آن را مايه رنج و عذاب ميدانند .براستي نيز تحمل درد هماواره تاوام باا از
سرگذراندن لحااتي رنج آور و طاقات فرساا اسات .درد درهنگاام زخماي
شدن ،دندان درد ،كمردرد ،درد زايمان و…  .با اين حال نگاهي به جوانب
متتاد درد نشان ميدهد كه احساس درد يك واكنش دفاعي بدن براي حفظ
سالمتي و بقاء او و مبارزه براي ادامه حياتش ميباشد.

سالم زيستن آموختني است!
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نوربرت وينر پايه گذارعلم سيبرنتيك ميگويد ":براي ف رد ه يچ سرنوش تي
اسفناکتراز فقدان احساس درد نيست ".

اهميت سرنوشت ساز درد زماني بيشتر به چشم ميخورد كه بودن و يا نبودن
اي ن احساس در موجودات زنده مورد مقايسه قرارگيرد .درمنابع پزشاكي باه
بيش از 100مورد از افرادي اشاره شده است كه به علت فقدان احساس درد
متحمل آسيبها ،بيماريها و بالياي کوچک و بزرگ و حتا مرگ شدهاند.
ما دراين جا به نمونهاي ازآن اشاره ميكنيم :
يك دختر جوان كانادايي ،دانشجوي دانشگاه مونتريال ,درطول زندگياش
هيچگاه احساس درد نكرده بود .او در دوران كودكي دچار سوختگي درجه
 3شده ,بارها به علت آسيبهاي مختل  ,در بخش اورتوپدي تحات عمال
جراحي قرار گرفته بود .هيچ نو محركي حتا جريان برق ،آب داا موجب
پيدايش واكنشي در او نميشد .او هي چگاه سرفه نكرده ,عطساه نازده باود و
بهنگام افتادن جسم خاارجي در چشام ,احسااس ناخوشاايندي باه او دسات
نداده بود .در يك كالم او فاقد بساياري از واكانشهااي دفااعي بادن باود.
سرانجام در سن  29سالگي درنتيجه رشد عفونت درگذشت.
بدين ترتيب درد داراي مشخصه وحدت و تباين اوداد اسات .از ياك ساو
پديده اي است فيزيولو يك ,که به علت داشتن وظيفه دفاعي ومحفوظ نگه
داشتن ارگانيسم ازخطرات مختل

نقاش مفيادي را درزنادگي انساان ايفاا

ميكند و ازسوي ديگر ،درد و بخصوص درد طوالني و مزمن موجب رنج و
عذاب فرد شده ,حالت پاتولو يك ( مروي ) داشته ,نياز باه درماان فاوري
دارد.
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تقري با اكثر بزرگسااالن باا احسااس كماردرد آشانا هساتند .کماردرد باويژه
درکشورهاي رشديافته صنعتي فوقالعاده شايع است .طبق آمارهاي موجاود
بيش از  80درصد مردم به شکلي آن را تجربه ميکنند.
کمر درد دومين علت تل

شدن وقت کاري و عدم حتور افاراد درمحال

کار است .درد ممكن است پس ازكارهاي دراز مدت در حالت خميده ،راه
رفتنهاي طوالني مدت ،بلند كردن اشاياء سانگين و سارماخاوردگي ظااهر
شود .چنين دردهايي گذرا اسات و موجاب مراجعاه ايان افاراد باه پزشاك
نمي شود .دردهاي مختصر كمر ،دستها و پاها معموال بعد از خساتگيهااي
بدني بوجود ميآيد .معذالك اكثر اوقات كمردرد به صورت شديد و حااد
شرو شده ،فرد مجبور به اساتراحت درتخات مايشاود .هرگوناه حركات،
ايستادن و نشستن براي او مشكل ميشاود .هرگوناه حركات جزئاي ،تانفس
عميق ،سرفه و عطسه موجب تشديد آن شده ,شخص مجبور باه مراجعاه باه
پزشك ميشود.
شيوه هاي درماني كمر درد بسته به علت آن متفااوت اسات و دربرگيرناده
درمان کنسرواتيو (غير جراحي) تا عمل جراحي اسات .يكاي از شايوههااي
درماني براي كاهش نشانه هاي کلينيکي كمر درد انجام نرمش هاي درماني
 -بدني است .هد

چنين نرمشهاايي كااهش فشاار بار ديساكهااي باين

مهرهاي ،بهبود خونرسااني و تباادل ماواد و جلاوگيري از رشاد بايحركتاي
(آدينامي) آنها است .چنين نارمشهاايي معماوال درحالات خوابياده انجاام
ميگيرد ,در نتيجه فشار بر ديسك هاي بين مهرهاي تا  2بار كااهش مياباد.
نرمشهايي كه توام با خم شدن به جلو ميباشند موجب اتسا فاصله پساين

سالم زيستن آموختني است!
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بين مهرهها و افزايش اندازه سورا بين مهرهاي ميشوند .در نتيجه ،فشار بر
ريشههاي عصبي كمري كااهش يافتاه ,ديساك برآماده ,ثابات (فيكسايون)
مي شود .درحال حاور مجموعههاي مختلفاي از نارمشهااي درمااني بادني
براي كمر درد وجود دارد .در اينجا برگردان يکسري از نرمش هاي مفيد از
کتاب کمر درد نوشته آنتونف و شانکو ارائه مي شود .الزم به تذكر است كه
بايد از انجام نرمشهايي كه موجب افزايش و ي ا تش ديد درد م يگردن د

اجتناب ورزيد.
حالت :بايد روي پشت دراز كشيد.

 .1به آرامي پا را در قسمت زانو خم كرده ,در صورت ممكن آن را به طر
سينه ببريد (اين حركت در هنگام بازدم انجام ميگيرد) .بعد پا را به حالت
اوليه برگردانيد (درهنگام دم) ,اين حركت را با پاي ديگر تكراركنيد .اين
حركت را ميتوان  6تا  8بار تكرارکرد.
 .2پاهاي راست نگه داشته شده را به نوبت و به آرامي در هنگام باازدم بااال
ببريد و درهنگام دم پايين آوريد ( اين حركت را ميتوان  8تا  10بار تكرار
نمود).
 .3پاها را به نوبت درحالتي كه در قسمت زانو و لگن خم شدهاند در هنگام
بازدم به طر

خارج و در هنگام دم به طر

داخل بكشيد (اين حركت را

ميتوان  8تا  10بار تكرار نمود).
 .4پاي راست نگه داشته شده را به نوبت درهنگام دم باال ببريد تا زماني كه
احساس درد بکني د ،بعد آن را به طار

چاپ و راسات حركات دهياد و
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درهنگام بازدم پايين آوريد .اين حركت را با پاي ديگر هام انجاام دهياد
(اين حركت را ميتوان  4تا  6بار انجام داد).
 .5پاي راست نگه داشته شده را به طر

باال ببريد ,بعد ازحركات دوراناي

 360درجه آن به چپ و راست ،آن را پايين آوريد .اين حركت را با پاي
ديگر نيز انجام دهيد (اين حركت را ميتوان  3تا  4بار انجام داد).
حالت :روي پهلوي چپ دراز بكشيد .دست چ پ را زي ر س ر ق رار داده,
دست راست را به حالت تكيه گاه در مقابل سينه قرار دهي د .س پ
اين عمل را هنگام انجام تمرين برپهلوي راست تكرار نمائيد.

 . 6پاي راست نگه داشته شاده را هنگاام دم باالببرياد و در هنگاام باازدم باه
حالت اوليه درآوريد .اين حركت را باا پااي ديگار نياز تكراركنياد (ايان
حركت را ميتوان  3تا  4بار تكرار كرد).
 . ٧پاي راست نگه داشته شده را تا آنجايي که برايتان مقدور است باه طار
جلو بكشيد به طوري كه سر انگشتان پا با ك

اتاق تماس حاصل نماياد.

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

عقاب

بك شيد .سپس آن را به حالت اوليه برگردانيد .اين حركت را با پاي ديگار
نيز تكراركنيد (اين حركت را ميتوان  4تا 6بارانجام داد).
توجه :تمرين هاي  6و  7را ميتوان همزمان با هام انجاام داده ,بعاد ازاتماام
آن ها در يك پا بر روي پهلوي مخال
انجام بدهيد.

پيچيده و آن را با پاي ديگار

سالم زيستن آموختني است!

86

حالت :روي پشت دراز بكشيد.
 .8دستها را در امتداد ستون فقرات به صورتي كه ك

آنها به طر

ك

اتاق باشد قرار دهيد و پاهاي راسات نگاه داشاته شاده را تاا آنجاايي كاه
مقدور است به طر

جلو بكشيد (اين عمل را ميتوان  8تاا  10باار تكارار

نمود).
 .9يك پا را در قسمت ز انو و لگن خم کنياد و كا

پاا را روي زماين قارار

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
انجام دهيد(اين حركت را ميتوان  8تا  10بارانجام داد).
حالت :روي شكم دراز كشيد ه دست ها را در حالتي قرار دهيد ك ه ك ف
آن ها زير چانه قرار گيرد.

 .10در هنگام دم پاي راست نگه داشته شده را باه آراماي بااال ببرساد و در
بازدم پايين آوريد .اين حرکت را باا پااي ديگار نياز انجاام دهياد (ايان
حرکت را مي توان  6تا  8بار انجام داد).
 .11پا را درمفصل زانو درزاويه  90درجه خم كرده ,به آرامي بااال بكشايد.
اين حركت را با پاي ديگر نيز تكرار نمائيد (اين حركت را ميتوان  4تا 6
بار انجام داد ) .اين تمرين را ميتوان همزمان با هردو پا انجام داد.
 .12دستهاي كشيده شده به طر

عقب را در حالتي که ك

باال باشد ،رو ي پشت قرار دهيد .به آرامي ك

آنها رو به

دسات هاا را خام كنياد

( بدون به کار بردن هرگونه نيروي زياد و اوافي ) تا همزمان قسمتفوقاني

كمر درد
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و تحتاني بدن در هنگام بازدم ,باال كشيده شوند .آن هاا را درهنگاام دم
پائين آوريد (اين حركت را ميتوان  4تا  6بار انجام داد).
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حالت  :روي پشت دراز بكشيد .
 . 13پاها را در قسمت زانو خم كرده ,آن ها را بهم جفت كنيد .دساتهاا را
به طوري كه ك

آن ها به طر

ك

اتاق باشاد در امتاداد بادن قارار

دهيد .درهنگام بازدم  2زانو را همزمان به طر

راست خم کنيد و در دم

به حالت اوليه برگردانيد .اين حركت را ايان باار باه طار

چاپ انجاام

دهيد (اين حركات را ميتاوان  6تاا  8باار انجاام داد)" .در چناين حاالتي
مي توان لگن را درهنگام بازدم باال برده و در هنگام دم پاائين آورد (ايان
حركت را ميتوان  4تا  6بار انجام داد) ".
 .14دستها را پشت سر گذاشته ,سعي كنيد بدون آنكه پاشانه پاا از كا
اتاق جدا شود به حالت نشسته در بيائيد ( اين حركت را ميتوان  3تا  4بار
انجام داد ).
 .15يك پا را راست نگه داشته  ,قسمت باالي ساق ديگر را در حالي كه در
زانو و مفصل لگن خم شده است با دسات گرفتاه ,ران پاا را باه طار
شكم بكشيد .اين حركت را در هنگام بازدم انجام دهيد .در هنگام دم پا
را به حالت اوليه درآوريد و اين حركت را با پاي ديگرنيز تكارار كنياد
(اين حركت را ميتوان  4تا  6بار انجام داد).
 .16دست ها را زيرسر قراردهيد .پاها را در حالي كه درمفصل لگن و زاناو
خم شدهاند در زاويه قائمه نگه داشاته ,حالات دوچرخاه ساواري بخاود
بگيريد .حرکت را اول در يك جهات و بعاد در جهات مخاال
دهيد .اين حركت تا زماني انجام ميگيرد كه حالت خستگي خفيا
شما دست دهد.

انجاام
باه

كمر درد
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آنها به طر

پايين است در امتداد بادن

قرار دهيد .پاهاي راست نگه داشته شده را باال ببريد و آن ها را تا ايجااد
احساس خستگي به آرامي از هم دور و بهم نزديك كنيد.
 .18پاهاي راست نگه داشته شده را روي هم قرار دهيد .درچناين حاالتي باا
اتکا برپاشنه پا ,از يك طر

به طر

ديگر بپيچيد .حالت پا را به نوبت

تغييرداده ,تمرين را تكرار كنيد (اين حركت را ميتوان  3تا  4بار تكارار
نمود).
توجه
از انجام تمرين هايي که موجب افزايش درد مي شوند ,خوداري کنيد.

سود و زيان سيگار کشيدن

مزاياي سيگار كشيدن !
براستي آنهايي كه سالهاي متمادي با عشق فاراوان باه زنادگي و ساالمتي
خود و خانوادههايشان سيگار ميكشند ،ميدانند كاه چاه كاار بازرگ و باا
ارزشي كردهاند؟ آيا تا بحال عليارغم ايان هماه تبليغاات ساوء و واعي

و

محدود براي ترك سيگار ميدانند درصورتي كه كشيدن سيگار را ترك و يا
تعداد روزانه آن را كم كنند ،اين كاار چاه پيامادهاي خطرنااك و خانماان
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براندازي را ميتواند در پي داشته باشد؟ يك لحاه اين مساله ساده را در نار
بگيريم كه فقط در آمريكا كه بيش از 30درصد جمعيت آن سيگار كشايده
و هر روز  3تا  5دالر هزينه آن ميكنند يك دفعه دل نازكشان به حال خود
و اطرافيانشان سوخته ،تصميم به ترك و يا كاهش آن بگيرند و اين عمل به
ساير نقاط جهان نيز گسترش يابد .به راستي چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آيا اين
عمل با كاهش ميليارد دالري سود اين كمپاانيهاا ازفاروش سايگار ،بيكاار
شدن هزاران كارگر ،كاهش درآمد ماليات دولت برفروش سيگار ،كاهش و
يا عدم خرياد وفاروش توتاون و ورشكساتگي زارعاان توتاون و در وامن
كاهش درآمد شركت هاي تبليغاتي مواجه نخواهد شد؟
از طر

ديگر اگركسي سيگار نكشد و به بيماريهاي رنگارنگ وابسته باه

سيگار مبتال نشود ،تكلي

مطاب دكترهاا و مياز عمال و تخاتهااي خاالي

بيمارستان چه خواهد شد؟ عالوه براين اگر سيگار كشيدن كار بدي اسات،
پس اين همه تبليغ سايگار باويژه در كشاورهايي چاون آلماان باا تابلوهااي
رنگارنگ از زنان زيبا ومردان ورزشكار و تنومند و كابوهاي سيگار به لب با
زير نوي س مسخره وزارت بهداشت مبني بر ضرر سيگار براي سالمتي انس ان

براي چيست؟
با اين حال ميبينيم كه سيگاريها چه خدمت بزرگي باه بودجاه دولاتهاا،
درآمد كمپانيهاي فروش سيگار ،آ انسهاي تبليغاتي ،مباارزه باا بيكااري
كارگران كمپانيهاي توليد سيگار و زارعان كشات توتاون ،پرشادن تخات
بيمارستانها ،مطب دكترها و كارگوركنها ميكنند.
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حاال كه يك كمي در مورد نقش مثبت سيگار كشيدن صاحبت كارديم باد
نيست كمي هم به عوارض نه چندان كم اهميت آن بپردازيم.
چرا نبايد سيگار كشيد ؟
امروزسيگار كشيدن مهمترين عامل بروز سرطان ،افزايش مرگ و مير و يك
معتل بزرگ اجتماعي است كه نه تنها سالمتي سيگاريها بلكه افاراد غيار
سيگاري را نيز تهديد ميكند .ذرات دود سيگار به علت داشاتن قطار بسايار
كوچك خود ( 3دهم ميكرومتر) به آساني استنشاق شده و از تماام سادهاي
دفاعي درمجراي تنفسي عبور كرده و به حبابچههاي هوايي ميرساند .بادين
ترتيب دود سيگار به راحتي نه تنها وارد ريه سيگاريها ،بلكه غير سيگاريها
هم شده ,تاثير مخرب خود را بر سالمتي آن ها ميگذارد .مهندساين آ اناس
حفظ محيط زيست نشان دادهاند كه حتا با وجود استفاده از بهتارين وساايل
تهويه و جريان هوا ،براي افراد غير سيگاري كه باا افاراد سايگاري زنادگي
ميكنند امكان كاهش خطر سرطانزايي هواي آلوده تا سطح مطلوب وجود
ندارد .لذا جداسازي كامل فرد استعمال كننده دخانيات به هنگام انجام ايان
عمل وروري است چرا كه عوارض ناشي از مصر

سيگار زندگي وكاار

نزديك به  70درصد افراد غير سيگاري را تحت الشعا قرار ميدهد.
سيگار كشيدن علت اصلي بسياري از سرطانها و افزايش سطح مرگ و مير
است .بنابر برآوردهاي مركزكنترل وپيشگيري بيمااريهاا ،فقاط در ايااالت
متحده آمريكا ساالنه  420هزار نفر بخاطر مصار

سايگار فاوت مايكنناد.

سالم زيستن آموختني است!
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اطالعات جمعيت شناسي نشان داده است كه احتمال مرگ افاراد سايگاري
قبل از 70سالگي  9 – 10بار بيشتراز افراد غيرسيگاري است.
طبق برآوردهاي ر .پتو 86سيگار در 50سال آينده عامل مارگ  450ميلياون
نفر درجهان خواهد باود .كااهش سايگار كشايدن تاا  50درصاد مايتواناد
ازمرگ قبل ازموعد  20تاا  30ميلياون نفار در رباع اول قارن جدياد و 150
ميليون نفردر ربع دوم آن جلوگيري كند.
ميزان مرگ و مير ساالنه ناشي ازاساتعمال دخانياات  4باار بيشاتر ازمجماو
مرگ و مير ناشي از مصر

تمام داروهاا و الكال و ده باار بيشاتراز تماامي

مرگ و ميرهاي ناشي از تصادفات درهرسال و  12بار بيشتر ازسندرم نقاص
ايمني و بيشتر از مجمو تلفات جنگهاي ناامي آمريكا در قرن بيستم بوده
است .
امروزه سرطان ريه اصليترين سرطان كشندهاي است كاه هام در ماردان و
هم درزنان ديده مي شود .ميزان سرطان خانم ها نيز با توجاه باه تغيياري كاه
درعادت سيگار كشيدن آنها بوجود آمده با سرعت زياادي رو باه افازايش
است .براي نمونه در ميان  87كشور جهان كه سيگار كشيدن زنان باه ثبات
رسيده است زنان دانماركي ركورد دار بوده ,احتمال عمر باقيماناده ٨٧آناان
در ميان ساير كشورهاي اروپايي كمتر ازهمه است .زنان دانماركي در اروپا
باالترين سطح مرگ و مير را به علت سرطان ريه و بيماري انسداد ريه دارند.

Peto.R
Life Expectancy
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بررسي هاي وسيع وجالبي كه بويژه در اياالت متحده آمريكا (توسط جامعه
آمريكايي سرطان و هيراياما ) و در سوئد انجام گرفته ،جملگي به اين نتيجه
رسيدهاناد كاه دركشاورهايي كاه تعاداد زياادي از افاراد سايگاري آن ,باه
طورمنام سيگار ميكشند ،سرطان ريه در اين افراد  10تا  15باار شاايعتر از
آنهايي است كه در طول عمر خاود سايگار نكشايدهاناد و در كسااني كاه
سيگار ميكشند اين نسبت تا  40بار بيشتر است.
دربريتانيا دخانيات سبب ساز بيش از 90درصد سارطان رياه اسات .در ساال
 1998حدود  178هزار مورد سرطان ريه دراياالت متحده برآورد شده است.
اين سرطان باعث  32درصد مرگ ناشي از سرطان درمردان و  25درصد در
زنان مي شاود .سايگار كشايدن علات اصالي سارطان رياه درماردان و زناان
آمريكايي است.
بسياري از مرگهااي وابساته باه سايگار در بيمااران قلباي دياده مايشاود.
مطالعات فرامينگهام ٨٨نشاان ميدهاد كاه ميازان باروز بيمااريهااي قلباي در
سيگاريها  65درصد و غير سايگاريهاا  23درصاد اسات .در افارادي كاه
بيماري ايسكمي قلب دارند ،سايگار كشايدن يكاي از ريساك هااي عماده
افزايش مرگ در نتيجه اثرات نامسااعد سايگار بار جرياان خاون كروناري،
اكسيژن رساني ميوكارد و ريسك انعقاد خون است.
درافراد سيگاري احتمال رشد بيماري ايسكمي خون دراثار تصالب عاروق
كرونر 60باار بيشاتر از افاراد غيرسايگاري اسات .سايگار باا افازايش كاربن

Framingham
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مونوكسيد خون به اندوتليوم عروق كرونرآسيب زده و با افزايش چسبندگي
پالكت ها احتمال انسداد كرونرها توسط لخته هاي خون را باال ميبرد.
نيكوتين و كربن مونوكسيد باعث افزاي ش وربان قلب و فشارخون و كاهش
اكسيژن رساني به ميوكارد شده ،به اندوتليوم عروق صدمه مايزنناد .كاربن
مونوكسيد نفوذپذيري جدار عروق را به ليپيدها زيااد كارده ,ميازان چرباي
آزاد خون را باال ميبرد.
افزايش ريسك و ارتباط علت و معلولي بين استعمال تنباكو و كانسر دهاان،
زبان ،حلق ،حنجره و مري كامال به اثبات رسيده است .علت اصلي سارطان
لب ،سم موجود درتوتون است .سرطان حنجره ،زبان ،دهاان ،حلاق و ماري
رابطه نزديكي با مصر

توتون و الكل دارند .الكل و توتون اثر يكديگر را

تقويت ميكنند ،بطوري كاه در غيااب هار ياك از آنهاا بروزسارطان ساه
چهارم تقليل مييابد .الزم به توجه است كه دخانيات در بريتانيا سبب  80تاا
 90درصد سرطان دهان و حلق و حنجره و مري است.
سرطان لوزالمعده نيز درافراد سيگاري  2تا  3بار شايعتر از افرادي است كاه
در تمام عمر خود سيگار نكشيدهاند .اطالعات همهگيرشناسي نشانگر وجود
ارتباطي بين زخم معده و اثنيعشر و التهاب آنان ميباشاد .مصار

سايگار

موجب طوالنيتر شدن دوره ترميم زخم معده و اثنيعشر و عود زخم معدي
در سيگاريها ميشود.
سيگار يكي ازعوامل ريسك در ايجاد سرطان مثانه است .دود سيگارحاوي
مواد جهش زاي متعددي است كه به جريان خون وکليهها راه يافته و از آن

سود و زيان سيگار کشيدن
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جا ازطريق ادرار به مثانه ميرسند .در بريتانيا و آمريكاي شمالي سيگار سابب
نيمي ازموارد ابتالء به سرطان مثانه است.
سيگار كشيدن زن حامله موجب محدوديت رشاد جناين ،زايماان زودرس،
جدا شدن جفت ،مرگ جنين ،سقط خودبخودي ،كاهش وزن نوزاد درموقع
تولد ميشود .در زنان سيگاري ريسك مرگ ناگهاني نوزاد و بيمااريهااي
تنفسي بسيار باال است .در تحقيقاتي که در اونتاري و انجام شاده ,دو دساته از
زنان سيگاري مورد مطالعه قرار گرفتند .گروه اول آنهايي بودند كه كمتار
از يك بسته سيگار در روز ميكشيدند ،گروه دوم آنهايي بودند كه بيش از
يك بسته سيگار در روز ميكشيدند .در گروه اول افزايش مارگ جناين تاا
 20درصد و در گروه دوم تا  35درصد بود.
درومن درتحقيقاتي كه انجام گرفته ،ريسك بيماري مننژيت در بچههاايي
كه والدين آنها سيگاري هستند  8بار بيشتر از بچههاايي اسات كاه والادين
آنها سيگار نميكشند.
آيا با توجه به همه اين فاكت ها باز هم بايد به سيگار كشيدن ادامه داد؟
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الکل
پيامدهاي اجتماعي – پزشک ي
مصرف ب يش از اندازه آن

شراب انگور هديه خدايان فري ب خورده به زمين است.

گيلگميش پهلوان نامدار بابل
مقدمه :
نوشيدن مشاروبات الکلاي از ديربااز در تماام جواماع بشاري اماري راياج و
معمول بوده است .تنها تمايز در اين بوده که برخاي آن را آشاکار و آزاد و
عده اي آن را درخفا و به طور پنهاان نوشايده و ماينوشاند و ياا بار اسااس
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فرهنگ و آيين و رسوم جامعه نوشيدن ناو مشخصاي از مشاروبات الکلاي
بيشتر شايع بوده است.
در اديان جهاني نياز نوشايدن شاراب جااي مخصوصاي دارد .شاراب باراي
مسيحيان سمبل خون عيسي مسيح است و يهوديان نيز در بيشتر مراسامهااي
مذهبي شراب مينوشند .در اسالم نيز نوشيدن شاراب از روز نخسات حارام
نبوده بلکه درطي دوران مشخصي مراحل حالل ,مکروه و حرام را طي کرده
اساات .در قاارآن -کتاااب دين اي مساالمانان -بااه کاارات بااه نوش ايدن شااراب
طهور( ناب) دربهشت ,که مست کنناده نباوده و عوارواي چاون ساردرد و
بيهودهگويي وگناه را به دنبال ندارد ,اشاره شده است .توصي

بهشتي که به

پرهيزگاران وعده داده شده چنين است:
در آن نهرهايي از آب صاف و خالص که ب دبو نش ده ,و نهره ايي از ش ير
که طعم آن دگرگون نگشته و نهرهايي از ش راب (طه ور) ک ه ماي ه ل ذت

نوشندگان است ....
سوره محمد ,آيه 15
 ....و حورياني بسي ار جوان و هم سن وسال ,و جام هايي لبريز و پياپي ( از
شراب طهور)

سوره النباء  ,آيات 34-33
درسوره هاي الواقعه ,الصافات ,الطور ,االنساان نياز وعاده نوشايدن شاراب
بهشتي به بندگان پرهيزکار داده شاده و در ساوره يوسا  ,آياات  36و 41
نيزخواب يک زنداني در رابطه با فشردن انگور براي شراب باا آزادي او از
زندان و رهايي از مرگ تعبيرشده است.
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اما در سوره هاي الحج ,البقره ,المائده از مردم به دوري وپرهيز از نوشايدن
شراب زميني ميشود که پليد و کار شيطان است و ايجاد عاداوت و کيناه و
بازداشتن از ياد خدا و نماز خواندن ميکند ,دعوت شده است.
بهر حال هزاران سال است که الکل چون آب حيات شاناخته شاده ،چاه در
هنگااام شااادي و خوشااي (عروسااي ,تولااد ,تحوياال سااال ,مهماااني  -در
کشورهاي اروپايي وآمريکا) و چه در هنگام ناراحتي و افساردگي (مراسام
ترحيم بااالخص در اروپااي شارقي ,باروز مشاکالت خاانوادگي و شاغلي,
طالق ,شکست و )...جايگاه ويژهاي در زندگي و فرهنگ مردم داشته است.
در ادبيات فارسي و بخصوص در آثار شاعراني چون حافظ ,خي ام و  ...نياز
به کرات به کلمه مي ,ساقي ,باده و شراب پرداخته شده است:
تلقي ن ز شراب ناب گوييد مرا

چون فوت شوم به باده شويي د مرا

از خاک در م يکده بوييد مرا

خواهيد به روز حشر يابيد مرا

خيام
من و انکار شراب اي ن چه حکايت باشد
غالبا اين قدرم عقل و کفايت باشد
تا بغايت ره ميخانه نميدانستم
ورنه مستور ي ما تا به چه غايت باشد
حافظ
باده برگيرم و سي ر گالن شم

کنار سبزه و آب روان شم

دو سه جامي خورم با شادکام ي

دايم مست و سير لوليان شم
بابا طاهر
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درمورد تاريخ پيدايش و يافت اوليه
آن هنوز اطاال کاافي در دساترس
نيساات .باسااتانشناسااان در ايااران و
باينالنهاارين باقيماناادههاااي آبجاو و
نساااااخه درسااااات کاااااردن آن را
درخمرههاي سفالي مربوط به سالهاي  3500 – 5400قبل از ميالد يافتاهاناد.
بنابر اعتقاد بسياري از باستانشناسان ,خاورميانه و باينالنهارين مرکاز اصالي
پيدايش و يافت الکل به گونهاي تصادفي باوده اسات .درساالهااي -6000
 4000قبل ازميالد در منطقه اي مابين درياي سياه و خزرکه ارمنستان کنوني
در آن واقع است ,کشت انگور براي توليد شراب معمول بوده است.
داستان و افسانههاي مربوط به شيوه يافت شراب نيز کم نيست .آمده است
که نزديک به  5هزار سال پيش در زمان پادشاهي جمشيد شاه شراب براي
نخستي ن بار ,تصادفا ,در ايران درست شده است .طبق اين افسانه جمشيد

شاه ,که عالقه بسياري به خوردن انگور داشته از نوکران خود ميخواهد تا
انگور زيادي را درخمرهها انبار کنند تا هر لحاه که امر کرد مقداري از آن
را برايش بياورند .پس از گذشت چند ماهي خدمتکاران به اطال شاه
ميرسانند که انگورها تبديل به مايعي غليظ و تيره رنگ شدهاند .همزمان
يکي از زنان حرم ,که ساليان متوالي از سردردي مزمن و طاقت فرسا
درعذاب بوده ,قصد خودکشي داشته و با ديدن عالمت زهرين بر خمرهها
شرو به نوشيدن اين زهرگوارا ميکند ,و به جاي مرگ ,خوشي و مستي
نصيب او گشته ,سردردش نيز برطر

ميشود .اين بانو خبر يافت خود را

الکل ،پيامدهاي اجتماعي – پزشکي

103

براي شاه برده و جمشيد شاه پس از نوشيدن شراب نام پزشکي شاهنشاهي

برآن مينهد.
يونانيان  700سال پيش از ميالد براي توليد شراب ازانگوراستفاده ميکردند.
چينيها نيز با مخلوط کردن برنج و ارزن آبجو درست کرده و نام کيو ٨٩بار
آن گذاشته بودند 4 .هازار ساال پايش در مصار باساتان غناي و فقيار آبجاو
مينوشيدند ,همزمان نويسندگان مصري در نوشتههاي خود به تااثير مخارب
آبجو و شراب بر سالمتي انسان اشاره کردهاناد 4 .هزارساال پايش در شاهر
باستاني بابل که درمرکزعراق کنوني واقاع اسات ,نوشايدن الکال باه علات
تاثيرمخرب آن در جامعه ممنو شده بود.
انواع مشروبات الکلي و شيوه توليد
مشروبات الکلي بر اساس شيوه توليدشان به  3گروه :آبجو ,شراب و ليک ور

(ودکا ,ويسکي ,جين و براندي) ,تقسيم ميشوند .آبجاو و شاراب ازطرياق
وزاندن (تخمير کردن) و ليکورها از طرياق چک انش(تقطيرکاردن) درسات
ميشوند .در روند وزيده شدن ,قار ها موجب تبديل قند حبوبات و ميوه و
برخي از سبزيجات به ا لکل و دياکسيد کربن ميشوند .دراکثار کشاورها,
براساس کشت و زراعت متداول درآنها ,از موارد زير براي توليد مشروبات
الکلي استفاده ميشود .براي نمونه در چين از ارزن و برنج ,درآفريقا از موز,
عسل ,ذرت و ارزن ,در ي ونان  ,گرجستان ,ارمنستان ,آذربايجان از انگور و
سر پوستان آمريکاي شمالي از کاکتوس استفاده ميکنند.
kio
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درروند چکانش ,بخاري را که حاصل جوشاندن حبوبات و ميوههاي وزيده
شده است سرد کرده ,ليکورتوليد ميکنناد .باراي تولياد ليکاور در روسايه
ازسيب زميني ,گندم و جاو ,در چاين از بارنج و در مکزياک از کااکتوس
استفاده ميکنند.
اندازه الکل تمام مشروبات الکلي بدون در نارگرفتن نو شان ,برابار باوده،
تنها تمايز آنان در مقدار آب مخلوط شده است .چنان که :اونس آبجو برابر
با  5اونس شراب برابر با يک و چهاريکم ليکوراسات (ياک اوناس معاادل
 31,1گرم است).
مشروبات الکلي حاوي قناد و کاالري زياادي هساتند و در آنهاايي کاه باه
طورمستمر مشروب ميخورند ميتواند موجب افزايش وزن و چااقي شاود.
چنان که 12 :اونس آبجو حاوي  170کالري 5 ,اوناس شاراب حااوي 150
کالري و ليکورهااي مخلاوط باا عصااره مياوه حااوي بايش از  300کاالري
هستند.
جذب و دفع الکل
 20درصد الکل ازطريق معده و 75درصد ازروده باريک جذب ميشود و5
درصد باقيمانده بدون هيچ گونه تغييري با ادرار دفع ميشود .الکل از طريق
جريان خون به مغز و ساير اعتاء بدن رسايده و آنهاا را تحات تااثير خاود
ميگذارد .الکل براي بدن نقش زهرآبه داشته ،به هماين جهات بادن انساان
تالش ميکند تا هر چه سريعترآن را دفع کند .بدن انساان باراي ساوخت و
سازکردن(تجزيه الکل به آب و دي اکسيد کربن) ياک دوم تاا ياک ساوم
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اونس الکل به يک ساعت وقت نيازدارد 90 .درصد اين روند در کبد انجام
گرفته و  10درصد باقيمانده از طريق ادرار ,تانفس و تعرياق دفاع مايشاود.
بسياري از مردم فکر ميکنند با نوشيدن قهاوه ,دوش آب سارد و ياا ورزش
ميتوان اثر الکل را ازبين برد و به حالت طبيعي بازگشت .هماين تفکارغلط
گاها ميتواند عواقب جبران ناپذيري چاون ساوانح وتصاادفات راننادگي و
مرگ را در پي داشته باشد .نوشيدن قهوه نه تنها اثر الکل را ازبين نمايبارد
بلکه خوردن آن پس از نوشيدن يک پيک الکل ,توانايي رانندگي فرد را 2
تا  3بار کاهش ميدهد .بدن انسان براي بازگشت باه حالات طبيعاي نيااز باه
زمان دارد و بايد اي ن امکان به آن داده شود تا وظيفه خود را باراي پاااليش
انجام دهد( .يک پيک مساوي است با  12اوناس آبجاو ,مسااوي اسات باا5
اونس شراب و مساوي است با يک و نيم اونس ليکور ).
پيامدهاي اجتماعي الکل
مصر

بيش از اندازه الکل تاثير بسيارمخربي برزندگي دهها ميلياون انساان

درجهان داشته است .الکل يکي ازعوامل باال برنده درصاد طاالق ,کااهش
حد مياانگين طاول عمرانساان تاا  15ساال ,افازايش هزيناههااي سرساامآور
پزشکي ,کاهش بازدهي کاري ,افزايش تصادفات و بيماريهااي مارتبط باا
الکل وهمچنين افزايش جنايات و تجاوز به زنان و کودکان بوده است.
توليد و مصر

الکل درسالهاي اخيرنه تنها کاهش نيافته بلکه بااالخص در

کشااورهاي توسااعه نيافتااه سيرصااعودي داشااته اساات .بااراي مثااال مصاار
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مشروبات الکلي در  15سال گذشته در هند  171درصاد و درانادونزي 500
درصد افزايش يافته است.

الکل سااالنه موجاب مارگ بايش از  2ميلياون انساان و  10درصاد تماامي
بيماريها وآسيبها در دنيا مي شود .تنها در اياالت متحده هرسال  200هزار
نفر به بيماريهاي مرتبط با مصر

بي ش از اندازه الکل مباتال مايشاوند .در

آمريکا تعاداد افارادي کاه در اثار مساتي دچاار ساوانح راننادگي و مارگ
ميشوند بالغ بر  25هزار نفر(هر سال  50هزار نفر در ايااالت متحاده در اثار
تصادفات رانندگي کشته ميشوند) و هزينه مشکالت مربوط به الکل بيش از
 300بيليون دالر است.
طبق آمار و ارقام موجود  50درصد بد رفتاريهاي زن و شوهر با هم و يا با
کودکان در اثر مصر

الکل است .در اياالت متحاده  50درصاد جناياات,

 60درصد تجاوزات جنسي به زنان و کودکان 50 ,درصد مرگ و مير در اثر
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الکل دارد .بنابر گفته دکتار آقاخ اني

مديرگروه پزشک قانوني و مساموميت هااي علاوم پزشاکي اياران فقاط در

تهران " هر سال  150نفر بر اثر مصر مشروبات الکلي دست ساز جان خود
را از دست مي دهند ".
پيامدهاي پزشکي مصرف بيش از اندازه الکل
مصار

باي روياه و باي ش از انادازه الکاال ماي توانااد موجاب بيماااريهااا

واختالالت جسمي و روحي بسياري شود که ما در اينجا باه اختصاار باه آن
مي پردازيم:
 اتانل موجب انهدام بخشي ازسلول هاي مغز ,کاهش فعاليت هاي فکري ,
فراموشکاري ,دپرسيون ,عصبانيت مفرط و ايجاد وهم و خيال ميشود.

 اتاناال موجااب اخااتالل در رونااد جااذب ويتااامينهااا در روده باري اک و
همچنين ذخيره آنها در کبد ميشود.
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 اتانل با کااهش پتاسايم ,کلسايم ,فسافر ,منيازيم و اسايد فولياک خاون
موجب کمخوني ,ريزش مو ,بيماريهاي پوستي ,بيماريهاي استخوان
و عتالت و بي نامي در وربان قلب ميشود.
 نوشيدن الکل در حالت ناشتا ميتواند موجب کاهش قند خون بمدت 6
تا  36ساعت شود.
 نوشيدن  3تا  4پيک الکل در روزريسک سرطانهاي دهان ,گلو و مري
را  3بار باال ميبرد.
 40 درصد بيماريهاي لوزالمعده نتيجه نوشيدن بيش از  3پيک الکل باه
طور روزانه است.
 در  15تا  30درصاد الکلاي هاا بيمااريهااي کباد و بخصاوص سايروز
مشاهده ميشود.

 انوا سرطانها درافراد الکلي  10بار بيشتر ازافرادي است که الکل کام
خورده و يا اصال نمينوشند.
 مصر

بيش ازحد الکل موجب افزايش فشارخون ,بي نامي در وربان

قلب و بزرگ شدن غير طبيعي قلب (کارديوميوپاتي) ميشود.
 مصر

بي ش از اندازه الکل موجب کاهش تاوان جنساي مارد ,کااهش

تعداد اسپرماتوزوئيدها و عقيمي ميشود.
 مصر

بي رويه و زياد الکل ميتواند موجب مسموميت و مارگ افاراد

شود .براي نمونه طبق گزارشي درروسيه بيش از  4000مورد مسموميت و
مرگ الکلي درطي يک سال ثبت شده است.
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 الکل و توتون موجب تشديد و افزايش اثرهم ميشوند .درهنگام نبود هر
کدام از آنها درصد ريسک بيماري هااي سارطاني  75درصاد کااهش
مييابد.

 الکل همچنان تاثيرات مخربي برکارکليهها و سايراعتاء بدن دارد.

 الزم به ياادآوري اسات کاه نوشايدن مشاروبات الکلاي درحالات ناشاتا
ميتواند موجب اسپاسم اسفنکتر پلوري (گرفتگي عتلهي تناگکنناده
دهانهي معده ) و درنتيجه باعث استفراا شود.
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بارش باران مرد
(سانحه اتمي چرنوبيل)

عصر بخير رفقا ,
چنانکه مي دانيد حادثهاي ب اورنکردني در نيروگ اه اتم ي چرنوبي ل روي
داده است .اين حادثه بهطور دردن اکي م ردم ش وروي را مت اثر س اخته و
جامعه جهاني را شوکه کرده است .م ا ب راي اول ين ب ار ب ا ني روي واقع ي
انرژي هستهاي مواجه هستيم که خارج ازکنترل ما است.
ميخائيل گورباچوف,
رئي

جمهور اتحاد شوروي
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چند روزپس از واقعه اتماي چرنوبيال ,هنگاامي کاه ميخائي ل گورب اچوف

دبيرکل حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق به دنباال
افشاگري کارشناسان اتماي ساوئد و تحات فشاار افکاارعمومي جهاان ايان
سخنان را باه زباان راناد ,هازاران نفار از شاهروندان اتحااد شاوروي ساابق
زيربارشهاي اتمي قارار گرفتاه بودناد و بايش از 800هازار نفرباراي مهاار
انفجارهاي پي در پي ايستگاه اتمي چرنوبيل وارد عمل شده و ميليونها نفار
بيخبر از وقو چنين واقعاهاي در هاواي گارم و آفتاابي بهااري ,درمنااطق
آلوده به مواد راديو آکتيو ,خود را براي برپايي جشن اول ماه مه روزجهاني
کارگر و نهم مااه ماه روز پياروزي برفاشيسام درجناگ جهااني دوم آمااده
ميکردند .به خيابان کشاندن تودههاي مردم براي اجراي نمايشهاي سااالنه
درحالي بود که مقدار زيادي از ايزوتوپهاي پلوتونيم ,سزيوم ,استرنسيم و
بويژه ايزوتوپ يد 131 -که عامل اصلي سرطان تيروئيد است و اثر منفي آن
بويژه در  8 – 16روز اول پس ازانتشار آن است در تماام باالروس (روسايه
سفيد) و بخش وسيعي از اراوي اوکراين و روسيه بهطاور وسايعي درحاال
پخش شدن بود.
بنابرگزارش محرمانه آندروپوف رئيس وقت کا.گ .ب در  21فوريه 1979
به شماره  A -346به کميته مرکزي حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي
سوسياليستي ,اشکاالت فناي راکتورهااي اتماي چرنوبيال باه اواخردهاه 70
برمايگشاات .کاام انگاشااتن زناادگي انسااانهااا ,فقاادان مساائوليتپااذيري و
بيمباالتي مسئوالن امر و عدم رسيدگي درست به اشکاالت فني راکتورهاي
اتمي چرنوبيل در نهايات باه بزرگتارين فاجعاه اتماي قارن بيساتم انجامياد,
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فاجعهاي که با گذشت نزديک به دو دهه از وقو آن ,هنوز هازاران انساان
بي گنااه را بااه کااام ماارگ کشااانده ,موجاب ناهنجاااريهاااي و بيماااريهاااي
انسانهاي بيگناهي مي شود کاه باالجباار درمنااطق دور و نزدياک باه ايان
نيروگاهها زندگي ميکنند .اين انسانها که قرباني حوادثي ميشوند که خود
و خانوادههايشان در ايجاد آن کوچکترين نقشاي نداشاتهاناد .متاسافانه بناابر
گفته دانشامند اوکرايناي دميت ري هروژنس کي ،کاه محال فاجعاه هساتهاي
چرنوبيال را زيار ناار دارد" :محفاااه سايماني کاه باقيمانااده رآکتااور درآن
قرارداده شده ،درحاال ازدسات دادن کاارايي خاود اسات و بايش از ياک
کي لومتر سورا و شکا

در محفاه وجاود دارد ".چاه بساا ايان مشاکالت

جدي جديد در صورت عدم کمکهاي جهاني و اقدام به موقع براي مرمت
آن باز به فاجعهاي ديگر منتهي شود .فاجعهاي که نه تنها زنادگي ميلياونهاا
انساان را در پيراماون ايسااتگاه اتماي چرنوبيال مجاددا بااه مخااطره خواهااد
انداخت بلکه خطري جدي براي زندگي و سالمتي تماام بشاريت و محايط
زيست خواهدشد.
درساعت  1,23بعد از نيمه شب  26آوريل  1986بزرگترين سانحه اتمي قرن
بيستم با تخريب رآکتور چهارمين واحد انر ي نيروگااه اتماي چرنوبيال باه
وقو پيوست .اين نيروگاه اتمي درجمهاوري اوکاراين و در  12کيلاومتري
مرز جمهوري بالروس و  130کيلومتري کي

پايتخت اوکراين واقع شاده

است .بعد از وقو انفجار به مناور کااهش پراکنادگي ماواد رادياو آکتياو
ازطري ق هوا ,هزاران تن خاک ,سرب و ...بر فراز سالن ويران شده اين واحد
ريخته شد ولي افزايش ناگهاني درجه حرارت و غلات عاايم ماواد رادياو
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آکتيو موجب تخريب و آلودهشدن آنها به مواد راديو آکتيو شاد .پراکناده
شدن مکانيکي اين مواد به صورت ثانويه باعث آلودگي بيشتر محيط زيست
و تشکيل گرد و غبار و ابرهاي چرنوبيلي و ب ارش رادي و آکتي و در منطقاه
وسيعي از اروپا شد .در فاصله روزهاي  26و  27آوريل ابرهاي چرنوبيلي از
شمال غربي تا فنالند ,سوئد و نرو و ازغارب تاا آلماان ,فرانساه و بلژياک
پيشروي کردند.

منطقه تحت تاثي ر مواد راد يو آکتي و با رنگ سبز نشان داده شده است.
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در اثر اين واقعه بيش از 155هزارکيلومترمربع از اراوي اوکراين ,بالروس و
روسيه و از جمله  52هزار کيلومترمربع از زمينهاي کشاورزي اين کشورها
به مواد راديو آکتيو از قبيل يد ,131 -پلوتونيم ,سازيوم137 -و استرنسايم-
 90آلوده شد ,نيمه عمر دو عنصرآخري به ترتيب  30و  28سال است .در اثر
وزش بادهاي چرنوبيلي نزديک به  70درصد مواد رادياو آکتياو در اراواي
بالروس 20 ,درصد درخاک اوکراين و  10درصد در روسيه نشست کرد.
بنابر گزارش سازمان ملل متحد حداقل  9ميليون از ساکنان اتحااد شاوروي
سابق تحت تاثيرات منفي اي ن انفجار قرار گرفتند .ازاين تعاداد 2,5 ,ميلياون
در بالروس ( 500هزارآن را کودکان تشاکيل ماي دادناد) 3,5 ,ميلياون در
اوکراين ( 1,5ميليون آن را کودکان تشکيل مي دادند) و  3ميليون در روسيه
زندگي ميکردند .به دنبال اين انفجار بيش از 404هزارنفرمجباو رباه تخلياه
اماکن خود شدند ولي هنوز ميليونها نفر درآنجا زندگي مي کنند.

روستايي در حوزه  30کيلومتري چرنوبيل
عده اي از مردم به خصوص پيرها به خانههايشان برميگردند.

سالم زيستن آموختني است!

116

دسامبر 1995
بارش راديو آکتيو بيش از  46هزارکيلومترمربع از اراواي باالروس را کاه
برابر با يک چهاارم مسااحت آن اسات و ازجملاه  20درصاد از زماينهااي
کشاااورزي و  23درصااد ازجنگاالهاااي آن را آلااوده کاارده اساات .طبااق
برآوردهاي دولت بالروس خسارات اقتصادي اين کشور در فاصله سالهاي
 1986 - 2015بالغ بر  235ميليارد دالرخواهد بود.
بايش از  50هزارکيلااومتر از اراواي شاامالي اوکااراين ني از آلااوده بااه مااواد
راديوآکتيو شده است .در حال حاور بيش از  2,3ميليون اوکرايني درمناطق
آلوده زندگي ميکنند .خسارات اقتصادي اوکراين در فاصله سالهاي 2015
–  1986بالغ بر  201ميليارد دالر برآورد شده بود .در جرياان ساانحه اتماي
چرنوبيل  2,7ميليون شهروند روسيه تحت تاثير عوارض ناشي از اين انفجار
قرارگرفتند .بيش از 57هزار کيلومتر مربع از اراوي روسايه باه ماواد رادياو
آکتي و آلوده شده اسات .اکناون بايش از ياک ميلياون و هشصات هزارنفار
درمناطق آلوده زندگي ميکنند.
حادثه اتمي چرنوبيل درمقايسه با  295ساانحه اتماي ديگاري کاه در فاصاله
سالهاي  1944 – 1988درجهان روي داده است بزرگترين تلفات انسااني را
درپي داشته است .بناابر اظهاار ويکت ور پوي ارکف رئايس مرکاز تحقيقاات
راديولو ي اوکراين رقم واقعي کشتهشدگان حادثه چرنوبيل بايش از2500
نفر بوده است .طبق برآوردهاي انجام گرفته ,مقدارراديو آکتيوي که در اثر
انفجار چرنوبيل وارد اتمسفر شد  200بار بيشتر از مجمو بمابهااي اتماي
آمريکا در بمباران شهرهاي هيروشيما و ناکازاکي بوده است .ساانحه اتماي
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چرنوبيال موجاب تغييارات جادي محايط زيسات و کااهش قادرت ايمناي
ساکنان مناطق آلوده به راديوآکتيو و درنتيجه تغييرات جادي در حساسايت
ارگانيسم اين افراد به عوامل محيطي شده است .آمارهاي رسمي ارائه شاده
در منابع علمي – دولتي ايان کشاورها گويااي رشاد صاعودي بيمااريهااي
سرطاني ,غدد داخلي ,تنفسي ,گوارشي و بويژه بيماريهاي کودکان و زنان
حامله و انوا ناهنجاريهاي مادرزادي نوزادان است .تنهاا در طاي  10ساال
اول بعد از حادثه چرنوبيل افزايش بيماريهاي سارطاني در ماردان بايش از
 24,1درصد و در زنان  22,6درصد بوده است.
قبل از انفجار اتمي چرنوبيل ,سرطان تيروئيد کودکان جزو بيماريهاي نادر
در سطح بالروس بود ( 1مورد در هر  100هزارنفر) .اما بعد از فاجعاه اتماي
چرنوبيل سرطان تيروئيد در بالروس  100برابر شد و از  0,3در يک ميلياون
نفر در سالهاي  1981- 1985به  30,6در يک ميليون نفر در ساالهاي 91-94
رسيد .آمارهاي رسمي دولت باالروس حااکي از افازايش سارطان تيروئياد
افراد زير  15سال از دو هزارمورد درسال  1990باه  10هازار ماورد در ساال
 2001است .پيش بيني مي شود که  50سال بعد از ايان فاجعاه تعاداد افاراد
مبتال به سرطان تيروئيد در بالروس باه  15هزارماورد برساد .بناابر گازارش
يونيسا

نياز در فاصااله سااالهاي  90-94درباالروس بيماااريهاااي دسااتگاه

عصبي ,دستگاه گوارشي ,دستگاه استخواني – عتله اي و بافتهاي پيوندي
و بيماري هاي سرطاني از  30تا 60درصد افزايش يافته است.
درجمهاوري اوکاراين و روسايه نياز رشاد بيمااريهااي سارطاني باويژه در
کودکان و نوجواني که سن آنها در هنگام انفجار اتمي چرنوبيل مابين  3تا
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 12سال بوده است بيشتر بوده است .معاينات پزشکي يکي از منااطق آلاوده
روساايه بنااام کالوگااا درفاصااله سااالهاي  1985 -2000حاااکي ازافاازايش
بيماريهاي سرطاني است .در اين منطقه سرطان پستان  121درصد ,سارطان
ريه  58درصد ,سرطان مري  12درصد ,سرطان رحام  88درصاد و سارطان
بافتهاي لن

و خونساز  59درصد افازايش يافتاه اسات .سارطان تيروئياد

درروسيه  10برابر شده است.

کودک بيمار در بخش هماتولو ي
بيمارستان شماره  14کودکان کي

 -اوکراين

در اوکراين نيز بيماريهاي سرطاني رشد صعودي داشتهاند .در  5سال قبل
ازانفجار حدميانگين سرطان درافراد زير 15سال  4-6مورد در ياک ميلياون
بوده است .اين رقم در فاصله سالهاي  1986 – 1997به  45نفر درهر ياک
ميليون رسيده است 64 .درصد مبتاليان به سرطان تيروئياد درمنااطق آلاوده
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زندگي ميکنند .در اوکراين تعداد معلولين دائماي حادثاه چرنوبيال از200
مااورد درسااال  1991بااه  91219نفاار در سااال  2001رس ايده اساات .شاايو
بيماريهاي مختل

در افرادي که از مناطق آلوده به راديوآکتياو باه کيا

منتقل و تحت مراقبت و کنتارل پزشاکي قارار گرفتناد باه شارح زيراسات :
بيماريهاي سيستم غدد داخلي بعد از فاجعه چرنوبيل  10برابر ,بيماريهااي
دستگاه تنفسي  6برابار و بيمااريهااي سيساتم عصابي ,خاون و بافات هااي
خونساز  5برابر شده است .طبق گزارش وزارت چرنوبيال اوکاراين درصاد
مرگ و مير در مناطق آلوده به راديو آکتيو اين جمهوري  2برابر شده است.
يکي ازپيامدهاي مخرب انفجاراتمي چرنوبيل که سرنوشت نسل هاي آينده
مناطق آلوده به مواد راديو آکتيو را رقم مي زند تاثير منفي آن درزنان حامله
و نوزادان و کودکان است .بعد از فاجعه چرنوبيل بيماري هاي زناان حاملاه
به طور چشمگيري افزايش يافت .ميانگين رشد ساالنه کم خوني زنان باردار
 1,7بار و بيماريهاي غده تيروئيد  5,8درصد افزايش يافته است.
اگر در سال  1986عوارض دوره زايمان فقط در يک سوم زنان ديده ميشد
اي ن رقم اکنون به دو سوم رسيده است .درزنان بارداري که در مناطق آلوده
زندگي ميکنند بيماريهاي سيستم قلب و عاروق  2باار ,سيساتم ادراري

–

تناسلي  7بار و ناباروري  5,5بار و اختالالت هورموني زنان درمجمو  3بار
بيشتر شده است .بيماريهاي نوزدان ارتباط مساتقيم باا عوامال بيمااريزاي
دوره حاملگي دارد .بعد ازسال  1986بيماريهاي مختلا

ناوزادان درشاهر

مينسک پايتخت بالروس  6,5درصد ,در استان گومل  6,3درصد و دراستان
ماگلي

 5,5درصد افزايش يافته است .جهش هااي کروماوزومي  1,5تاا 2
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بار بيشتر شده ،درصد ناهنجاريهاي تکااملي ماادرزادي رشاد تصااعدي را
طي نموده است .افزايش گرسنگي اکسيژن جنين و نوزادان نيز از پيامدهاي
اي ن فاجعه است .درمجمو کاهش قدرت ايمني کودکاان موجاب افازايش
انوا بيماريهاي سرطاني (بويژه تيروئياد) ,عفاوني ,التهاابي و ايمناي شاده
است .طباق تحقيقاات انجاام گرفتاه ,گاروه بزرگاي از کودکاان بالروساي
دراثرتشعشعات راديوآکتيو مبتال به سندرم کمبود ايمني اکتسابي شدهاند.

کودک مبتال به سرطان از منطقه چرنوبيل،
در مرکز ملي پرتودرماني اوکراين  -کي

فاجعه محيط زيستي ناشي از انفجار نيروگاه هستهاي چرنوبيل  ,پخش ماواد
سمي در فتاي بالروس(تنها در شهر مينسک روزانه در حدود  150تن ماده
سمي وارد هوا مي شود) وافزايش تراکم فلزات سنگين و باالخص سرب در
اتمسفر توام با بحران هاي اجتماعي – اقتصادي تاثير بسايار مخرباي بار تماام

بارش باران مرگ (سانحه اتمي چرنوبيل)
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جوانب زندگي ساکني ن بالروس گذاشته و سرنوشت نسالهااي آيناده ايان
سرزمي ن را به مخاطره انداخته اسات .ازساال  1993درصاد مارگ و ميار در
بالروس بيش از زاد ولد شده است و ساالنه  90هزار نفر ازاين جمعيت کم
ميشود ,اگر درسال  1985در بالروس  165هزار کودک بدنيا آمد اين رقم
در سال  1993به  117هزار نفر و در سال  1996باه  96هازار رسايد .در ايان
فاصله زماني تعداد متولدين  42درصد کاهش يافتاه اسات .اکناون جمعيات
بااالروس  10ميلي اون و  400هزارنفراساات .طبااق محاساابات تيالوفس کي در
صورت ادامه اين روند بعد از  111سال يعني در سال  2105آخرين ساکنان
اين کشور از بين خواهند رفت.
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متاسفانه اکثر والدين خواهان پاسخگويي به سواالت بسيار ابتدايي فرزنادان
خود د ر رابطه با سکس و سکسواليتي (ميل جنسي) نيستند و غالبا به گونهاي
از پاسخ به آنان طفره ميروند .بعتيها به طور سنتي مقوله سکس را مرزي
ميدانند که با وارد شدن به آن چشم و گوش بچهها پيش از موقع باز شده,
آنها براحتي از خط شرم و حيا عبور ميکنند و اين خود ميتواند بگونهاي
مساله ساز باشد .برخي ديگر اگر مايل هم باشند به داليلي مختلا

قاادر باه

پاسخگويي علمي و صحيح نبوده و به همين دليل باا ساکوت و ياا موکاول
کردن آن به موقعي مناسبترخود را از شر پاساخگويي رهاا مايساازند .باه
هرحال درصد افرادي که بتوانند و ياا بخواهناد باا فرزنادان خاود باه بحاث
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سازنده وتشريح چنين مسائلي بپردازند نه تنها در بين ايرانايهااي مهااجر باه
کشورهاي پيشرفته سرمايه داري  ،بلکه طبق محاسبات انجاام گرفتاه در باين
مردم اين کشورها نيز بسيار قليل و اندک است.
به هرحال اکثر ما واق

به اين مساله هستيم که خواهي نخاواهي در دنياايي

سکسي زندگي مي کنيم ]مناورنگارنده کشورهاي اروپايي و آمريکا است[
وهر روزه به شکلي به مساله سکس در پيرامون خود در راديو و تلويزياون,
سينما ,نشريات مختل  ,موسيقي و حتا تبليغات انتخاباتي برخاي از احازاب
قدرتمند اروپايي نيز برخورد ميکنيم .امروزه براي تبليغ و فروش بسياري از
کاالها از صابون گرفته تا ماشينهاي آخرين مادل از عکاس زناان لخات و
صحنههاي بسيار سکسي استفاده مي شود .ناگفته نماند که گاها اخبار مربوط
به ماجراهاي سکسي بلند پايگان سياساي – دولتاي و ماذهبي در کشاورهاي
غربي ماه ها و شايد ساالهاا خاوراک تبليغااتي رساانههااي گروهاي شاده،
بگونهاي افکار عمومي جهانيان را به خود مشاغول مايدارد .باا ايان وصا
ميبينيم که کودکان نيزهمراه با بزرگان همواره مواجه با مسالهي بنام سکس
بوده و خواهند بود.
اما عليرغم تمام اين ها آيا کودکان و نوجوانان پاسخ سواالت متعادد خاود
را در رابطه با سکس و سکسواليتي و دنياي بيرحم پيرامون خود به درستي
دريافت ميکنند؟ آيا آن ها مجبور نميشوند باراي گارفتن پاساخ ساواالت
خود به جاي پدر و مادر پناه به افراد بيگانه وگاها ناصالح ببرناد؟ آياا هماين
موجب افتادن بخشي ازاين بچه هاي کنجکااو باه دام اعتيااد ,ساکس پايش
هنگام و بيماريهاي متنو آميزشي چاون سافليس و ساوزاک و حتاا ايادز
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نمي شود؟ آيا همين موجب حاملگي ناخواسته دختران جواني نميشاود کاه
به جاي نشساتن در پشات مياز مادارس باياد تماام زنادگي خاود را صار
کودکان بيگناهي کنند که کسي مقدم آن ها را گرامي نميدارد؟
طبق آمارهاي موجود  72درصد پسران و  66درصد دختران امريکايي باراي
اولين بار از طريق افرادي غير از والدي ن خاود دررابطاه باا مساائل جنساي و
سکس قرار ميگيرند و تنها  10درصاد داناش آماوزان در رابطاه باا مسااله
سکس به شيوهاي درست در مدارس آموزش ميبينناد .گزارشاي از گاروه
ميانهرو مجلس بريتانياا نياز حااکي از آن اسات کاه"انگليس از نارساالمت
جنسي در مخاطره است زيرا هنوز افراد قادر نيستند آزادانه با فرزندانشان در
مورد روابط جنسي و يا بهداشت جنسي صحبت کنند ,بنابر گازارش کميتاه
سالمت انگليس ,اين کشاور بيشاترين نار حااملگي در مياان نوجواناان را
دارد".
در پايان نامه دکتري دکتر اکبر محمودي که درمورد رابطه تعلايم و تربيات
سنتي با معلومات جنسي تحقيق کارده ،اطالعاات جالاب تاوجهي باه چشام
ميخورد .تحقيقات ايشان نشان ميدهد که منبع روشنگري درمسائل جنساي
گروهي از ايرانيان که درخارج از کشور زندگي ميکنند به ترتيب زير بوده
است 2/4 :درصد پدر 4/4 ،درصد ماادر 3/9 ،درصاد خاواهران و بارادران،
 6/8درصد توسط معلمان 49/6 ،درصد از طريق دوساتان و  32/9درصاد از
راه مطالعه کتابها .بنابراين تقريبا نيمي از افراد اطالعاات خاود را منحصارا
توسط دوستان و در مدرسه و کوچه و بازار به دست آورده و والدين و ناام
آموزشي کمترين نقش را در اين مورد دارند.
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به راستي ,ما که در کشوري دنيا آمدهاي م که سخن راندن در رابطه با سکس
به طور آشکار (البته نه نهان) گناهي کبيره بوده و است و حتا اگار پادران و
مادران ما نيز مي خواستند بهگونهاي به طرح و تووايح آن بپردازناد بخااطر
عدم آگاهي کافي ,ع دم وجود فرهنگ گفتگاو باا فرزناد ,و نباود شاناخت
علمي در رابطه با کار بدن انسان و سکس و سکسواليتي خود قاصر از جواب
دادن به سواالت ما بودند ,چطور ميتوانيم تا زماني کاه ايان مارز را پشات
سرنگذاشته و پناه به آغوش گرم مطالعه و خواندن کتابها و نشريات علمي
نبريم و از بخشي از آداب و سنن دست و پا گير صرفنار و عدول نکنيم ,از
جنبه هاي مثبت دنياي پيرامون خود بهره نگيريم ,کودکان را تربيت و آماده
مواجه شدن با دنيايي متفاوت از آنچه خود داشتيم ,بکنيم.
بسياري اوقاات درجماع دوساتان باودن و گفاتن جاوکهااي سکساي و ياا
خواندن شعرها و هزليات جلوه خاصي باه آن محفالهاا مايدهاد و قااه قااه
خندهها خود مويد آن است ،ولي هنگامي که نوبت بچه ها ميرسد و آنهاا
سوالي راجع به سکس ميپرسند ،معموال يکي از موارد زير پيش ميآيد:
 .1عصبي شدن :فرد با خود ميانديشاد کاه جاواب ايان ساوال چاه
تاثيري ميتواند بر کودک بگذارد؟
 .2بي اعتمادي به خود :اگر نتوانم پاسخ اين ساوال را باه درساتي
بدهم چه پيش خواهد آمد؟
 .3معذب بودن :آيا بچه من به سني رسيده است که در مورد سکس
با او سخن گويم؟
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طرح چنين سواالتي در مخي له آدم درست و بجا است ,اما کودکي که سوال
ميکند به اقتتاي سن خود منتار جوابي درست از والدينش است .پاسخ و
برخورد درست والدين با اين مساله موجب موارد زير ميشود:
.1کودک ميبيند که مورد توجه والدين خود قرارگرفته است وآنها
مشتاق شنيدن حر هاي او بوده و به سواالت او پاسخ ميگويند.
.2آن ها نياز نميبيند براي دريافت پاسخ سواالت خود پناه به افرادي
بيگانه و گاها ناصالح و خطرناک ببرند.
 .3احترام والدي ن در مقابل آنان دو چندان مي شود.
 .4والدي ن را نه تنها چون بزرگ خانه بلکه چون کسي مايبينناد کاه
هرگاه مشکل و سوالي پيش آيد مايتوانناد بادون هايچ مشاکل و
محدوديتي به آنها مراجعه کنند.
 .5از افتادن بچهها در دام انحرافات مختل  ,اعتياد باه ماواد مخادر,
ارتباطااات جنس اي غيربهداشااتي تااا حااد بس ايار زي اادي جلااوگيري
ميشود.
اين نکتاه باياد در ناار گرفتاه شاود کاه باراي نموناه  53درصاد بچاههااي
دبيرستاني آمريکا قبل ازگرفتن ديپلم ,تجربه آميزش جنسي دارند و سااالنه
نزدي اک بااه  3ميلي اون جااوان و نوجااوان  15تااا  24ساااله مبااتال بااه يک اي از
بيماااريهاااي مقاااربتي مايشااوند .طبااق آماااري ديگاار سااه چهااارم جوانااان
آمريکايي در سنين  19 – 18سالگي با افراد همجنس يا غير همجنس رابطاه
جنسي برقرار ميکنناد .فعاليات جنساي همجانسگراياان معماوال زودتار از
غيرهمجنسگرايان ,در سنين  16 -13سالگي شرو ميشود .به طورعماوم,
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گرايشات همجنسگرايي در اواخر نوجواني و اوايلي جواني شکل ميگيرد.
برهمي ن اساس ,اگر بااز کاردن بااب گفتگاو دررابطاه باا ساکس و مساائل
مختل

آن با کودکان و نوجوانان دير نباشد هيچگاه زود نخواهد بود .ديرتر

بحث مختصري در رابطه با پديده همجنسگرايي نيزخواهيم داشت.
پرسشهاي عمومي در رابطه با سکسواليتي
چنانکه قبال يادآور شديم سکسواليتي مفهومي بس وسيعتر نسبت به آميازش
جنسي دارد و نقش بزرگي در زندگي و درک انسان از چگونگي زنادگي
پي رامااون آن ,ازخااود ,فرزناادان ,عشااق و دلاادادگي ,خوش اي و ناااراحتي و
همچنين همدردي و دلسوزي بازي ميکند .سکسواليتي بخشي ازسرشات و
شخصيت هر انساني است .تمام انسانها موجوداتي سکسوال(جنسي)هساتند.
اين حالت شامل موارد زير است:
 اندام انساان و چگاونگي کاربادن او (تماايز کاار بادن زن و مارد,
اعتاي جنسي – تناسلي ,زايمان و.)...

 مذکر يا مونث بودن (چگونگي نقش هرکدام درجامعه و خانواده).
 سمتگيري جنسي ]هتروسکسوال (داشتن گرايش جنساي باه جانس
مخال ) ,هموسکسوال (داشتن گرايش جنساي باه همجانس) و ياا
بايسکسوال(گرايش جنسي به هردو جنس)[.
 ارزش قائل بودن به زندگي و افرادي کاه باه گوناهاي در پيوناد باا
آنها هستيم ودرک ما از زيبايي.
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هنگامي که افراد به سن بلوا ميرسند احساس و ميال جنساي آنهاا شادت
مييابد .بويژه در اين مرحله باب گفتگوي جدي در رابطه دوسات داشاتن,
عشق و دلدادگي و پيوند و تمايز اين احساس با آميزش جنسي بايد باز شود.
براي نمونه آنها بايد بدانند که «عشق» و «دوسات داشاتن» احساساي بسايار
انساني و پاک است ,تا آنجا که عاشق از فرط عشاق باه معشاوق حاوار باه
چشم پوشي از بسياري ازخواست ها وعاليق خود ميشود .اين عشق وعالقه
ميتواند احساس فرد به يک دختار ياا پسار ,خاانواده ,فرزنادان ,همنوعاان,
ميهن ,جهانبيني ,حزب و يا سازماني باشاد .باراي تشاريح هار چاه بيشاتر و
وسيعتر اي ن احساس در ابعاد خاص وعام آن ميتوان از داستانها و رمانهاي
کالسيک و معاصر ملي و جهاني به اقتتااي سان بچاههاا و نوجواناان بهاره
گرفت.
بچهها بايد به اي ن مساله واق

گردند که عشاق جنساي ياک ناو تحرياک

شديد جنسي است که گاها بسيار رويايي ,تخيلي و شيدايي ،و گاها ميتواند
تنها يک عشوهگري ساده باشد .آنها بايد بدانند کاه عشاق و رابطاه جنساي
يکسان نيستند ,چرا که دلدادگي ميتواند بادون تمايال جنساي و باه هماان
ترتيب رابطه جنسي بي عشق و دوست داشتن ,و تنهاا بار پاياه غريازه باشاد.
بيشک آنهايي که همزمان عشق و ميل جنسي را دارند از زندگي و روابط
دلدادگي خود بهره بيشتري ميبرند تاا آنهاايي کاه تنهاا يکاي از آنهاا را
دارند .درهنگام بلوا ,جوانان بخااطر تغييارات هورماوني ,کشاش و تمايال
جنسي شديدي به افراد دور و نزديک خود مانند دوستان ,معلمها ,خاواهر و
برادر دوستان خود پيدا ميکنند .در اين مرحله والدين نبايد منتار پيش قدم
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شدن فرزندان باشند ,بهتر است والدين به اقتتاي سن فرزندان خود و سطح
خواستهاي روحي و مادي آنها ,سواالت و موووعاتي را طارح و ماورد
بحث قرار دهند که بتواند تاثيرمثبتي برآنها داشته باشد و ايان باه مطالعاه و
آگاهي يافتن از تغييرات ساختاري وعملکردي بدن انسان نياز دارد .اين گام
هر چه زودتر و آگاهانهتر برداشته شود به هماان نسابت تااثير مثبات آن نياز
بيشترخواهد بود .براي نمونه کودکان درسنين  10تا  14سالگي بايد آگاه باه
موارد زيرشوند:
 توليد مثل انسان ،تغييرات عملکردي و ساختاري بدن انسان.

 آگاهي حاصل کردن از شيوه هاي آزار و سوء استفاده جنسي.
 آگاهي از بيماري هاي مقاربتي و شيوه پيشگيري از آن.
نقش تلويزيون ,اينترنت در زندگي جنسي کودکان و نوجوانان
برنامههاي تلويزيون ,سينما که در چارچوب سن بچههاا نمايباشاند و بيشاتر
اوقات کودکان همگام با والدين خود به تماشاي آنها مي نشينند تاثير بسيار
مخربي در زندگي و اخالق بچهها دارد .فيلمهاي تلويزيوني کشش و جاذبه
بسياري براي بچهها دارند و متاسفانه نمايش صحنههاي جنسي زن و مرد فکر
و انديشه کودکان را به مسيري مياندازند که درخور سن آنها نيست .طبق
محاسبات بنياد خانوادگي کايزر  90در ساعات پربيننده تلويزيون(درآمريکا),
حداقل  8بار رابطه عشقي زوجاين نماايش داده ماي شاود کاه دو ساوم آن
نشانده آميزش جنسي آنها است .کودکان نه تنها با ديدن چنين صحنههاايي
Kaiser Family Fundation
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پيش از وقت ,از زندگي واقعي کودکانه خود خارج ميشوند بلکه به جاي
پرداختن به درس ,ورزش و بازي با کودکان هم سن و سال خود و کماک
در کارهاي خانه ,با نشستن در پاي تلويزيون بيشاتر اوقاات مفياد و ساازنده
خود را به هدر ميدهند .طبق آمارهاي موجود ,کودکان آمريکايي هر هفتاه
حداقل  24ساعت به تماشاي تلويزيون مينشينند و از دوره مهد کاودک تاا
اتمام دوره دبيرستان حداقل  18هزار ساعت به تماشاي تلويزيون نشساتهاناد.
اين در حالي است که دراين فاصله آن ها فقط  13هزار سااعت باه مدرساه
ميروند .ايان رقام در کشاورهاي اروپاايي چاون آلماان ,کاه زماان باودن
دانشآموزان درمدارس تا کالس ششم خيلي کمتر از آمريکا است به نسبت
بيشتر است .براي محدود کردن چناين وواعيتي پيشانهاد مايشاود :سااعات
تماشاي تلويزيون کودکان محدود شود و از تماشاي فيلمهايي که در خاور
سن آنها نيسات جلاوگيري باه عمال آياد .ايان محادوديت ناه تنهاا باراي
پيشگيري از مسائل نامبرده مفيد است بلکه اين امکان را به بچه مايدهاد تاا
بيشتر در دنياي واقعي خود غوطهور شاود و از اوقاات فراغات خاود بهتار و
بيشتر بهره گيرد و وقت آزاد خود را با بازي باا کودکاان هام سان و ساال,
دوچرخه سواري ,گردش با والادين ,کتااب خوانادن و نقاشاي کاردن و....
بگذراند.
در دنياي پيشرفته کنوني اينترنت در جوار روزناماه هاا ,مجاالت و رادياو و
تلويزيون يکي از بزرگترين ,قدرتمنترين و سريعترين منبع کسب اطالعات و
پيوند مردم است .اينترنت با شکستن مرزهاي سياساي و جغرافياايي جهااني,
جاي خود را در بيشتر خانهها در  4گوشه دنيا باز کرده است.
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به گزارش وبسايت  ، pcworldحدود  3,9ميلياارد نفار معاادل  53درصاد
ساکنان کره زمين تا پاياان ساال  2016مايالدي آفاليان خواهناد باود .طباق
آمارهاي ارائه شده چهار نفر از هر پنج فردي که ساکن کشاورهاي توساعه
يافته هستند به اينترنت دسترسي دارناد ،ايان رقام باراي کشاورهاي درحاال
توسعه  40درصد گزارش شده است .در ايران بر اساس گزارش هااي ارائاه
شاده،در کال کشاور حادود  47/52درصاد خانوارهاا تاا پاياان سااال 1393
صاحب رايانه بودهاند و با وريب نفوذ  35/39درصدي ،باالغ بار  25ميلياون
کاربر اينترنت در اين کشور وجود داشته است.
گروه پژوهشاي بنيااد جهااني وب باا همکااري بخاش اقتصاادي آکسافورد
دادههايي را از منابع مختل

به مدت پنج سال گردآوري و يک سال صر

نارسنجيهاي متعدد کرد است .براساس پژوهشهاي انجام شده ،سوئد در
صدر جادول اساتفاده از اينترنات قارار داشاته ،مقاام دوم را ايااالت متحاده
آمريکا احراز کرده است 90 .درصد مردم سوئد و  75درصاد آمريکااييهاا
به استفاده از اينترنت عادت دارند .بيش از نصا

جمعيات کشاوري چاون

آلمان دسترسي به اينترنت دارند .طباق پاژوهشهااي  SRD-ZDFدر ساال
 ٢٠١٣حدود  ٧٧،٢درصد مردم آلمان از  ١4سالگي رو خط انترنت بود اناد
که معادل  ٥4،٢ميليون ميباشد.
اينترنت هر چند که منبع خاوبي باراي کساب اطالعاات باا ارزش خباري و
علمي و ايجاد پيوندهاي سريع افراد در  4گوشه جهان است ،در عاين حاال
ميتواند يک عامل مشکلساز براي زندگي بسياري از کودکان و نوجواناني
شود که بدون کنترل بزرگان به آن دسترسي دارند و وقت خود را بيهوده با

سخني کوتاه در رابطه با اهميت تعليم و تربيت جنسي کودکان و نوجوان

133

چت کردن( گفت و گو از طرياق اينترنات) و ساايتهااي گونااگون و باي
ارزش ميگذرانند .کافي است آنها فقط در قسمت "جستجو" کلمه سکس
را بنويسند تا وارد دنياي سرسامآور سکس شوند .تنها در بخاش جساتجوي
 Googleباايش از  3.330.000.000مااورد و آدرس اينترنتااي سااايتهاااي
مختل

سکسي مشاهده شده است .بغير از اين اتاق هاي چت اينترنت مرکز

خوبي براي به دام انداختن کودکان و نوجواناان کام سان و ساال از ساوي
بچه بازان و افراد نابکار شده است .براي نمونه تنها در فاصله سالهاي  1993تا
 1999ا  .بي .آي در اياالت متحد ه موفق به کشا

و دساتگيري  179نفار

شد که ميخواستند با استفاده از اينترنت کودکان را باه دام خاود بيندازناد.
گزارشها و رپورتا هاي تکان دهنده راجاع باه چگاونگي باه دام اناداختن
کودکان از سوي بچه بازان و منحرفان و استفاده ازايان کودکاان حتاا باراي
تهيه فيلمهاي پورنوگرافي و يا سر درآوردن آنها در کشاورهاي ديگارکم
نبوده است.
دراينجا به نقل از بي بي سي به مواردي از راه هاي حفاظت از کودکان که
ميتواند تا حد زيادي براي گزينش شيوه برخورد درست با کودکاان مفياد
باشد ,اشاره ميشود :
 نميتوان از بچهها خواست وارد اينترنت نشوند .نوجوانان ازجملاه
کاربران اصلي اينترنت هستند و عالقه زيادي دارند ازطرياق "چات
روم" در اينترنت با ديگران مکالمه کنند.
 به جاي ممانعت از استفاده از اينترنت ،با فرزندان خود درباره آنچه
در اينترنت انجام مي دهند صحبت کنيد .آنها را تشاويق کنياد باه

سالم زيستن آموختني است!

134

هنگااام گشاات و گااذار در اينترناات ،پاادر و مااادر ،آموزگااار يااا
سرپرست خود را در جريان بگذارند .کارشناسان توصيه مايکنناد
که رايانهاي که کودک از آن استفاده ميکند باياد در نشايمنگااه
خانه ،جايي که والدي ن و سرپرستان بر آن ناارت دارناد قارار داده
شود .اين اقدام کودکان را تشويق ميکند وقتاي باه مسااله نگاران
کنندهاي برخورد کردند بزرگترها را در جريان بگذارند .همچنين
استفاده از نرم افزارهايي که به والدين امکاان ماي دهاد محتوياات
اينترنت را کنترل کنند ميتواند مفيد باشد .با اين حال برخي فيلترها
پيش پا افتاده است و سايت هاي مفيد را نيز مسدود ميکند.
 بسياري از والدين بيش از پيش نگران پيامهاي نامناسبي هستند کاه
به صندوق اي ميل کودکان ارسال ميشود .اين پديده ناشي از اين
واقعيت است که محصوالت پورنوگرافي از جمله شايعترين انوا
اي ميلهاي تبليغاتي است.

 يکي از راه هاي پرهيز از اين دردسر ،ايجاد دو آدرس اي ميل براي
کودکان است .يکي از آنها يک آدرس اي ميل خصوصي اسات
که براي ارسال پيام با آشنايان و دوستان کودک مورد استفاده قرار
ميگيرد و ديگري ياک آدرس عماومي باراي گشات و گاذار در
اينترناات و ثباات در وب سااايتهاااي مختلا  .بااه ايان ترتي اب اي
ميلهاي ناخواساته ،وارد صاندوق عماومي خواهاد شاد و والادين
ميتوانند آن را کنترل کنند.

سخني کوتاه در رابطه با اهميت تعليم و تربيت جنسي کودکان و نوجوان

135

" چت روم"ها محلي عالي براي مالقات و گفتگو با سااير کودکاان
در سراسرجهان است .اما کودک بايد احتياط زيادي به خرج دهاد
و هر بار پيش از ورود به آن از والدين خود اجازه بگيرد.

 حتا اگر يک "چت روم" تنها مختص ورود کودکان باشد ،درحاال
حاور هيچ راهي براي جلوگيري از ورود بزرگساالن بدان وجاود
ندارد .ممکن است کسي براي اغفال کودک وارد آن شود.

 کودکان هرگزنبايد آدرس خانه ،شماره تلفن يا نام مدرسه خاود را
در اختيار کساني بگذارند که در اينترنت مالقاات مايکنناد ،مگار
آنکه به طور مشخص از پدر و مادر يا آموزگاراجازه داشته باشند.

 همچنين نبايد بدون اجازه پدر و مادر ياا سرپرسات ،عکاس خاود،
مشخصات کارت اعتباري يا اطالعات بانکي خاود را باراي کساي
ارسال کنند .همچنين کودک بايد کلمات گذر ٩١را کاامال مخفاي
نگاه دارد و حتا در اختيار نزديکترين دوست خود قرار ندهد.
 کودکان نبايد از نام خانوادگي يا حيوانات خانگي به عناوان کلماه
گذر استفاده کنند چون حدس زدن آن آسان است .در عوض بايد
از ترکيبي از حرو

و ارقام استفاده شود.

 هرگز به کودک اجازه ندهيد بدون اجازه شما شخصا با کسي کاه
در اينترنت آشنا شده است مالقات کند .حتا در آن صورت نيز بايد
با يک بزرگسال هماراه باشاد و در امااکن عماومي مالقاات کناد.

Password
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کساني که در اينترنت با کودکان تمااس مايگيرناد هميشاه هماان
کساني نيستند که ادعا ميکنند.
پديده سوءاستفاده جنسي از کودکان و نوجوانان
سوءاستفاده جنسي ازکودکان يکي ازمواردي است که زندگي کودکاان را
از نار بدني و رواني به طور جدي به مخاطره مي اندازد .متاسفانه اين پديده
جدياادي در دنياااي امااروز ني ساات و قاادمت آن بااه دوران جهااان باسااتان
برمي گردد .ايان پدياده در تماام کشاورها صارفنار از تماايزات فرهنگاي
اقتصادي عمومي ت دارد و تنها اختال

–

در شکل برخورد خانواده ,جامعاه و

قانون جزايي کشاور باا آن اسات .ايان پدياده حتاا در کشاورهاي پيشارفته
سرمايهداري تا اواسط دهه  70سده گذشته مورد توجه جدي قرار نگرفت.
در برخي از کشورهاي آسيايي و آفريقايي که هنوز سيستم فکاري فئاودالي
شکلدهنده شيوه برخورد با مسائل مبرم زندگي است با اين مساله نه تنها باه
طور جدي برخورد نشده است بلکه کودک م ورد تجاوز قرارگرفته ,به بهانه
"دفا از حيثيت و شر " خانواده و براي سرپوش نهادن به ايان عمال شانيع
چه بسا به قتل ميرسد .ارگان ها و نهادهاي دولتي نيز با عدم برخورد جدي
قانوني و يا سکوت ,مهر تائيد بر قتل هاي به اصطالح ناموسي مينهند.
اگر درکشورهاي رشديافته به علت وجود نهادها و ارگانهاي رسمي دولتي
و غيردولتي ,آمارهااي رسامي ايان حاواد نااگوار و شاکل برخوردهااي
قانوني با آن دراختيار افکارعمومي قارار مايگيارد ,در کشاورهاي درحاال
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رشد براي پاکيزه نشان دادن آن جوامع از ارائه آمار واقعي اين گونه پديدهها
طفره ميروند.
طبق تحقيقاات انجمان حمايات ازکودکاان اياران 50 ,درصاد از کودکاان
خياباني که تعداد آنها تنها در تهران به بيش از  25هزار نفر ميرسد ,ماورد
سوء استفاده جنسي قرارگرفتهاند.
به گفته جاويد سبحاني ،عتو «انجمن حمايت از حقوق کودکان در اياران»
در سال  ٢٠١٥در رابطه باا آزار جنساي دختاران راهنماايي و دبيرساتاني در
ايران " 32درصد دختران راهنمايي و دبيرستان تجربه آزار جنسي را داشتهاند
و به طور کل تاکنون نيمي از جمعيت دختران تجربه آزار جنسي را داشتهاند
که در مکانهايي مانند پل هوايي ،اتوبوس و به طور کل در فتاهاي بيدفا
شهري اغلب توسط يک مرد غريبه صورت گرفته است".
در سطح جهاني نيز بنابر يکي از پيامهاي کوفي عنان دبيرکل وقت ساازمان
ملل متحد بمناسب  4آذر روز جهاني حاذ

خشاونت علياه زناان در ساال

 ,٢٠٠٣ساالنه  700هزار نفر که عمدتا زن و کودک هستند در جهاان باراي
سوء استفاده جنسي قاچاق ميشوند .طبق فراخوان سازمان ملل متحد در سال
 ٢٠١٥براي منع خشونت عليه زنان35 ،درصد زناان جهاان تجرباه خشاونت
جسمي يا جنسي را دارند و  700ميليون نفر از زنان جهان در سنين کاودکي
ازدواج کرده اند .در گزارش ساالنه باکي مون دبير کل سازمان ملال متحاد
خرداد ماه  ١٣٩٥از ابعاد گستردگي خشاونت فزايناده علياه کودکاان اباراز
شگفت شده است" .در گزارش دبيرکل سازمان ملل از  9کشور و  51گروه
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که در سال گذشته مايالدي[ ٢٠١4مرتکاب نقاح حقاوق و

کشتار و سوء استفاده از کودکان شده اند ،نام برده شده است.
ائتال منطقهاي تحت رهبري عربستان و شورشيان حوثي دريمن براي حمله
بيمارستان ها و مدارس و بکارگيري کودکان در جناگ ،و نيروهااي دولات
سودان جنوبي به دليال ساوء اساتفاده جنساي از کودکاان ،از جملاه اساامي
هستند که در گزارش آقاي بان به آنها اشاره شده است".
در اياالت متحده براي اولين بار در سال  1964آزار و تنبيه بادني کودکاان
مورد توجه قرار گرفت ,اما تا سال  1975هيچگاه باه طاور جادي باا پدياده
سوءاستفاده جنسي از کودکان برخورد جدي و قانوني نشد .بنابرارزيابيهاي
کميته ملي پيشگيري از سوء استفاده جنسي کودکان آمريکا در سال ,1982
ساالنه نزديک به يک ميليون کودک آمريکاايي باه اشاکال مختلا

ماورد

آزار و سوء استفاده جنسي قرارگرفتهاند .طبق آمارهاي جديد ,درساالهااي
اخير درآمريکا ,ساالنه بيش از  200هزار کودک مورد تعرض و سوءاستفاده
جنسي قرار گرفتهاند .بيشک برخوردهاي جدي نهادهاي دولتي – قتايي با
اين مساله نقش مهمي در کاهش آن داشته است اما با اين حاال ايان پدياده
چون يکي از معتالت اجتماعي همچناان پابرجاا ماناده و زنادگي هازاران
کودک را درمخاطره مياندازد.
طبق گزارش ها و آمارهاي بدست آمده ,دختران قربانيان اصلي سوءاستفاده
هاي جنسي هستند .در آمريکا  27درصد دختران و  16درصد پسران زيار12
سال مورد سوء استفاده جنسي قرار ميگيرناد .در آلماان ايان رقام  15تاا 25
درصد دختران و  5تا 10درصاد پساران را در بار مايگيارد .البتاه برخاي از
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محققين فکر ميکنند ,درصد دختران و پسران مورد تجاوز قرارگرفته تقريبا
يکسان است و آمار واقعي پسر بچههاي مورد تعرض جنسي قارار گرفتاه از
سوي خانوادههاي آنها گزارش نميشود.
در 90درصد موارد ,شخص تجاوزگر يکي از افراد خانواده و ياا بساتگان و
دوستان نزديک کودک و خانواده اوست که مورد اعتماد و عالقه کاودک
است .در آلمان  60درصد موارد تجاوز ازسوي يکي از افاراد خاانواده (50
درصد ازسوي پدر)  30درصد از سوي دوستان و آشنايان نزديک و همسايه
و  6تا  7درصد ازساوي افاراد ناشاناخته باوده اسات .طباق گازارش سااالنه
سازمان حقوق کودکان در جامعه -سوئد ٩٢که در رابطه با حقوق کودکاان
فعاليت مي کند در سال  2002درصد موارد سوء استفاده جنسي ازکودکاان
سوئدي در مقايسه باا ساال  2001بايش از  30درصاد افازايش يافتاه اسات.
شخص تجاوزگر در  6مورد از  10مورد پدر بيولو يک کودک بوده است
و قربانيان در  9مورد از  10مورد دختران بوده اند .چنانکه گفته شد در بايش
از  90درصد موارد ,تجاوز جنسي از سوي يکي از افراد خانواده مانند پدر,
برادر بزرگتر ,پدر خوانده ,عمو و دايي انجام ميگيرد و بعتي اوقاات ايان
عمل ماهها و سالها و معموال در دوره نوجواني به طور مکرر تکرار ميشود.
 97درصد متجاوزين مرد هستند و عاده کثياري از آناان در کاودکي ,خاود
مورد تعرض جنسي و فيزيکي قرار گرفتهاند .بساياري از ايان افاراد معماوال
متاهل و به اصطالح شاهروندهايي محتارم ,و باا ظاواهري آراساته و مهرباان
ميباشند .متجاوزين معماوال از قادرت و اختياار خاود باه عناوان بزرگساال
Children's Rights in Society
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سوءاستفاده ميکنند .کودکاني که از ناار تربيتاي معتقاد باه اطاعات و بجاا
آوردن خواست بزرگترها صرفنار ازخواست و اهدافشاان هساتند بيشاتر در
دام اين افراد ميافتند .در بسياري از ماوارد تجااوزگران از حرباههااي نايار
دادن شکالت ,اجازه بازي با حيوانات خانگي و يا انوا مختل

باازيهااي

کامپيوتري و مورد عالقه کودکان و همچنين ايجااد تارس ,تهدياد و اناوا
حقهها و فريبکاريها براي رسيدن به اميال خود استفاده ميکنند و با مهارت
در طي ماهها و سالهاا بساياري از کودکاان را درخفاا ماورد ساوء اساتفاده
جنسي قرار ميدهند .کودکان در موارد زير بيشتر درمعرض خطار تجااوز و
سوء استفاده جنسي ميباشند:
 فقدان سرپرست و مراقبت درست
 الکلي و يا معتاد بودن والدين

 تنهايي کودک و نياز روحي او به مهر و محبت بزرگساالن
 عدم اتکا به نفس در کودک

 عدم آگاهي به شيوه عمل متجاوزين و خنثي کردن اهدا

آنان

اشکال سوءاستفاده جنسي و شيوه شناسايي تجاوزگر
به هرگونه عمل بزرگساالن جهت استفاده کودکان براي ارواي جنسي خود
سوء استفاده جنسي گفته ميشود .اين موارد ميتواند شامل نکات زير باشد:
 مقاربت جنسي از طريق مقعد ,مهبل و دهان

 دست ماليکردن اندامهاي تناسلي ,سينه و يا مقعد کودک
 گرفتن عکس و فيلمهاي پورنوگرافيک
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 هرگونه عمل و رفتاري که موجاب آزار ,تهدياد و تارس کاودک
بخاطر پسر يا دختر بودنش شود.
در بيشترموارد کودکاني که مورد سوء اساتفاده جنساي قارار مايگيرناد در
اثرترس ,احساس گناه و شرم قادر به آشکار سااختن ايان فاجعاه و شاخص
تجاوزگر در نزد والدين نيستند .به همين دليل ,توجه و مراقباتهااي الزم از
سوي خانواده ميتواند در پيشگيري ,آشکارسازي و جلوگيري و قطاع ايان
عمل نقش تعيين کنندهاي داشته باشد.
برخي از نشانه هاي رفتاري مورد سوء استفاده جنسي قرارگرفتن کاودک و
يا برخي ناهنجاري ها و مشکالت روحي  -رواني با منشاء کاامال متفااوت از
آن به شرح زيراست:
 کاهش و يا افزايش غير طبيعي اشتها

 گريههاي بيمورد ,مکرر و گاها طوالني
 لجاجتهاي بياساس

 تغيير شکل خوابيدن و شب ادراري
 گوشهگيري

 کابوسهاي شبانه

 عدم رغبت به رفتن با افراد خاص به مکان مشخص
 دوري گزيدن از يکي از والدين و يا افراد خانواده

 بروز عالقه غيرطبيعي و نامعمول به ارگانهاي تناسلي انسان و حيوان
 سر زدن يکسري حرکات غير معمول از کودک مانند دست زدن باه
اندام تناسلي بزرگسال
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 بازگشت به رفتارهاي کودکانه مانند مکيدن انگشت

 سخنان نامعمول و غير قابل انتاار(مانناد درخواسات لخات شادن از
يک بزرگسال و يا اشاره مکرر به ارگانهاي جنسي انسان).
نشانه هاي بدني کودکان نيز که گاها از سوي والدين ياا پزشاکان مشااهده
مي شود نيز ميتواند دال بر تائيد سوءاستفاده جنسي ازکودکاان باشاد .ايان
نشانهها ميتواند شامل موارد زير باشند:
 خونريزي مقعد يا مهبل
 ورم اعتاي تناسلي

 شکايت از درد و يا آسيب اعتاي تناسلي
 عفونت و ترشحات مهبلي

 بوي نامطبو پيرامون اعتاي تناسلي
 پارگي لباس زيار کاودک و ياا دياده شادن لکاه هااي کثيا

در

شورت بچه
 مبتال شدن به بيماري هاي آميزشي مانند سوزاک (آکادمي پزشکي
اطفال آمري کا معتقد است که تمام کودکان مبتال به سوزاک و ساير
بيماريهاي آميزشي بايد به عنوان کودکاني که درگير رابطه جنسي
و سااوء اسااتفاده جنس اي بااودهانااد مااورد توجااه و مراقباات جاادي
قرارگيرند).
در کودکااني کاه ماورد سااوءاساتفاده جنساي قارار گرفتااهاناد ياک سااري
ناهنجاريها و مشکالت دراز مدت عاطفي – رواناي مشااهده مايشاود کاه
برخي از آنان به شرح زير ميباشند:
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 احساس گناه و تقصير
 افسردگي

 مشکالت رفتاري و يادگيري درمدرسه
 حمالت متعدد هستريايي
 الکليسم و اعتياد

 عدم توانايي در ايجاد و حفظ رابطه و پيوند دوستي با کودکان هام
سن و سال
 سوءاستفاده جنسي از افراد جوانتر از خود
 بي بند وباري جنسي
 هرزگي

 فرار از خانه
 اختالالت شخصيتي
شيوه برخورد با کودکاني که قرباني سوءاستفاده جنسي شدهاند:

درصورت مشاهده و يا سوءظن به سوءاستفاده جنسي از کودکاان پيشانهاد
مي شود موارد زير رعايت شاود تاا از آسايب و عاوارض روحاي کودکاان
جلوگيري به عمل آيد:
 حفظ آرامش و خونسردي در حتور کودک.

 اعتماد و باور به سخن کودک (متاسافانه در بساياري ازکشاورها
درصورت مورد تجاوز قرارگرفتن کودکان و يا دختران نوجواني
که قرباني دستدرازي و تعرض بزرگساالن ميشوند ناه تنهاا باه
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سخنان آن ها باور نميکنند بلکه با سرزنش آنان و گاهاا همگاام
با شاخص تجااوزگر باراي حفاظ "شار

و نااموس" خاانواده و

شستن" لکه ننگ ازدامن خاانواده " دسات باه قتالهااي ناموساي
ميزنند).
 عدم سرزنش و گناهکار دانستن کودک.

 ابراز پشتيباني و عشق و عالقه کامل به کودک و تحسين او براي
ابراز و گفتن واقعه روي داده به شما.

 کسااب اعتماااد کااودک و ابرازحماي ات افااراد خااانواده از او در
بدترين شرايط.
 برداشتن گامهاي جدي براي جلاوگيري از تکارار احتماالي ايان
عمل و جلوگيري از آسيبها و عوارض آتي آن.
 مراجعااه بااه آ انااسهاااي اجتماااعي و دولتاي ماننااد انجماانهااا و
جمعيتهاي حمايت از کودکان و يا پليس براي شرو رسيدگي
و تحقيق .بهتر است والدين شخصا درگير اين مساله نشوند.
 اطمينان حاصل کردن از قطع فوري و ادامه سوء استفاده جنسي

 مراجعه به سازمان ها و ادارات تخصصي حمايت و درمان قربانيان
ساوءاساتفاده جنساي مانناد بيمارسااتان کودکاان ,اداره بهزيسااتي
کودکان.
 مراجعه به پزشک متخصص جهت انجاام آزمايشاات اختصاصاي
ماننااد کشاات ترشااحات مهباال ,پيشااابراه ,مقعااد ,گلااو و تساات
بيماريهاي آميزشي.
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 کمک روحي به کودکان و همراهي آنان در طي انجام معايناات
پزشکي براي جلوگيري از اوطراب آنان در روند اين معاينات.
 مراجعه به دکتر روانشناس جهت کمک هاي روحي به کودکان.
شيوههاي پيشگيري

اي جاد اعتماد و رابطه دوستانه با کودک و دادن اطالعات کافي در رابطاه باا
پديده سوءاستفاده جنسي و اشکال آن و افرادي که ميتوانند عامل اجراياي
آن باشند ,درسنين  5تا  11سالگي ميتواند نقش بسيار مهمي در پيشگيري از
وقو چنين حواد

ناگواري داشته باشد .بهتراست والدين با يافتن مووو

هاي" طبيعي" در هنگام مشاهده رپرتا هاي تلويزيوني و يا اخبارهاي مختل
درج شده در نشريات در رابطه با اي ن موارد ,سرسخن را با کودکان بازکنند
و به ايجاد زمينه واقعي و طبيعي بحث و گفتگو بپردازند.
بايد به کودکان آموخت که تنها عده کمي از بزرگساالن مايتوانناد منشااء
خطر باشند و اکثر بزرگساالن هيچگاه دست به چنين اقداماتي نخواهناد زد,
اما در صورت چنين پيشامدهاي باي د بدانند که چگونه با آن برخورد کنند تا
جلوي اهدا متجاوزين را بگيرند .آنها بايد بدانند که بدن آنها تنها و تنها
تعلق به خود آنها دارد و نقاط ويژهاي مانند ارگانهاي تناسلي ,مقعد ,سينه
و يا نواحي پوشانده شده با لباس زيار جازو" ناحياه خصوصاي – شخصاي "
آنها محسوب مي شود و کسي حق لماسکاردن و دسات زدن باه آنهاا را
ندارد (به استثناي مواردي که والدين يا معلمان به لباس پوشيدن آنها کمک
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ماايکننااد و دکتاار متخصااص درحتااور والاادين ,آنهااا را مااورد معاينااه
قرارميدهد).
به آن ها بايد تمايز تماسهاي خوب (مانناد در آغاوشگارفتن و بوسايدن
همااديگر درهنگااام خيرمقاادم گفااتن و خااداحافاي کااردن ,دساات دادن بااا
دوستان و آشنايان) و تماسهاي بد و آزار دهنده (مانناد دساتماالي کاردن
قسمتهاي محرم و خصوصاي بادن و ياا غلغلاک دادن بايش از انادازه) را
آموخت .هيچگاه نبايد کودک را براي احتراز از بوسيدن و بغلکردن مورد
شماتت و فشار و سرزنش قرار داد .آنها بايد بياموزند تا در صورت احساس
هرگونه فشار و برخورد ناخوشايند ساري عا باه شاما اطاال دهناد و درمقابال
هرگونه عملي که موجب احساس ناخوشايند و آزار آنها ميشود کلمه ن ه
و ب

کن را بکار ببرند ,حتا اگر آن شاخص فارد ماورد اعتمااد او و شاما

باشد.
با ايجاد و تقويت روحيه اتکاء به نفاس در کودکاان و جلاب اعتمااد آنهاا
ميتوان آنها را در فراگيري شيوه برخورد با پيشامدهاي غير منتااره يااري
داد.
فرجام سخن
با توجه به مواردي که در اي ن نوشته به آن پرداخته شد ,ميبينيم کاه تربيات
جنسي کودکان بويژه در کشورهاي غربي يکي از معتاالتي اسات کاه در
وهله اول نياز به بازشناخت ,آگااهي و تجديادنارهاي کارداري و اخالقاي
والدين دارد .هد

از اين نوشته کوتاه نه دادن نسخههاي از پيش آماده شده
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براي گزينش شي وه برخورد با کودکان و نوجوانان ,بلکه پيشگفتهاي باراي
نشان دادن اهميت حياتي اين مساله و انتخاب شايوه درسات برخاورد باا آن
است .شي وه برخورد با کودکان و نوجوانان وابسته به سطح آگااهي ,درصاد
پذيرش ,و خصوصيات اخالقي و کرداري آنان و ميزان شاناخت و آگااهي
علمي والدين با مسائل جنساي کودکاان و نوجواناان و درک واقعياتهااي
پيرامون آنان در کشاور ميزباان متغيار اسات .باي شاک مطالعاه کتاابهااي
مختلفي که در اين رابطه نوشته شده اند و اجتناب ازهرگونه تعصب سانتي -
مذهبي و احتراز از گزينش برخوردهاي کليشاهاي مايتواناد نقاش کمکاي
داشته باشد و ديد کلي براي انتخاب شي وه برخورد با فرزندان بدهد.
نکته مورد توجه اين است که تتاد فرهنگي مهاجران در کشورهاي ميزباان
نه تنها بين آنان با مردم کشور ميزبان ,بلکه بين بزرگساالن مهاجر با فرزنداني
است که در اين کشورها دنيا آمده ,يا بزرگ شاده و در بارز دو فرهناگ
متفاوت قرار ميگيرند کاه گاهاا باا ظهاور خشاونتهاا و حتاا قتالهااي باه
اصطالح ناموسي همراه ميشود .در ايان جاا باار گاران مسائوليت بار دوش
والدين است که بتوانند از ميان انبوه تتادها و ناهنجاريهاي و بهنجاريهاي
اخالقي و فرهنگي ,شيوه جديد و درست برخورد با کودکان را برگزينند تا
کودکان امروز و والدين فردا بدور از آسايبهااي اخالقاي و جسامي وارد
دنياي کار و پيکار فردا شوند .دنيايي کاه زندگي در ک ار ب راي آفري دن و

پيکار براي پيروزي تجلي پيدا ميکند .
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بازتاب رواني فيلم موزيک و بازيهاي
خشن ويديويي در انديشه و رفتارکودکان و
نوجوانان

پيشرفتها و دستاوردهاي شگفتانگيز تکنولو ي در چند دهه اخير جهان
را کامال دگرگون ساخته ،رنگ و نمايي نو به شيوه زندگي مردم داده است.
بيشک هرگونه تغيير ،تحول و دستاوردهاي جديد علمي – فني ،وابسته به
شيوه کاربرد و بهرهگيري از آن ميتواند تاثيرات متتادي در زندگي
روزمره مردم داشته باشد .همچنانکه دسترسي همگاني به کامپيوتر و
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پيوندهاي اينترنتي مرزهاي جغرافيايي ا سياسي را در هم شکسته ،پيوند
انسانها و امکان دسترسي به آخرين نتايج دستاوردهاي علمي و تحوالت
سياسي ا اجتماعي و فرهنگي را درکوتاهترين زمان ميسر ساخته است،
همزمان و به موازات آن ،موجب ظهور خطرات غيرقابل پيش بيني شده
براي کودکان و نوجوانان در عرصههاي سالمتي روحي ،رفتارهاي
اجتماعي ،تحصيل و آموزش و  ...شده است.
تاثيرمخرب فيلمهاي خشن تلويزيوني ،بازيهاي متنو اينترنتيا ويديويي و
آهنگهاي راک متال در کودکان و نوجوانان و اختالالت رواني ا بدني
مولد آن ،منجر به پيدايش بيماريهاي جديد شده ،که امروزه از آنها به
عنوان سندرم اينترنت و سندرم جهان خبيث ياد ميکنند.
فيلمهاي خشن تلويزيوني ،بازيهاي ويديويي و آهنگهاي راک متال نقش
برجستهيي در تغييرات رفتاري کودکان و نوجوانان ،کشاندن آنها به
پاسيفيسم ،گوشهگيري ،گسترش جنايت و بزهکاري ،خشونت،
پرخاشگري ،تنشهاي خانوادگي ،بياحترامي به قوانين اجتماعي،
بياحترامي به حقوق ديگران و بويژه زنان ،عقب ماندن از تحصيل و
پايينآمدن سطح نمرات درسي ،پوچگرايي ،از دست دادن تمرکز حواس و
کاهش شعور اجتماعي ا علمي و عدم تمايل به شرکت در هرگونه فعاليت
مفيد اجتماعي ،علمي ،هنري ،ورزشي و ديدار و معاشرت با دوستان و افراد
خانواده و  ...داشته است.
هر چند که گسترش دامنه اين بيماري مهلک و مولد پيشرفتهاي علمي پايانه
سده بيستم و آغازين سده ٢١ا م هر روز زندگي کودکان و نوجوانان
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بيشتري را در چهار گوشه جهان به خطر مي اندازد ،معذالک به غير از موارد
پراکندهيي در اياالت متحده آمريکا و برخي از کشورهاي پيشرفته اروپايي
بهاي چنداني به اين معتل بزرگ اجتماعي داده نشده است ،در مقابل،
تبليغات وسيع و فراگستر فيلمهاي خشن هاليودي ،بازيهاي متنو ويديويي
ا اينترنتي ،توليدات روزافزون دستگاههاي مختل
هر چه بيشتر  CDگروههاي مختل

پليستيشن و  ،...عروه

راک ،رپ ،متال سنگين ،متال مرگ،

آلترناتيو و  ...با پشتيباني مالي کمپانيهاي بزرگ و دکترين توجيهکننده
تاثيرات مثبت آنها در پرورش فکري کودکان و نوجوانان از طريق
رسانههاي گروهي ،هر چه بيشتر به ترويج ،توزيع و رسو اين طاعون سده
 ٢١در ميان نوجوانان ياري ميرساند.
تاثيرات مخرب و خانمان براندازموارد ياد شده به حق موجب آشفته
خاطري ،آزردگي و نگراني بسياري از خانوادهها در رابطه با سالمتي روحي
ا رواني و جسمي و آينده تاريک و نه چندان روشن فرزندانشان شده است.
در اين مقاله با استناد به برخي از بررسيها و تحقيقات محققين آمريکايي ،
آمارها و نمونههايي مشخص از تاثير فيلم هاي خشن تلويزيوني ،بازيها ي
اينترنتي ا ويديويي و آهنگهاي گروههاي مختل

راک متال ،اشاراتي به

تاثير مخرب آنها در زندگي کودکان و نوجوانان خواهيم داشت.
خشونت و تفريح
کشاندن مردم به نمايشهاي خشن تفريحي ،تاريخي ديرينه دارد .در روم
قديم يکي از تفريحهاي عمومي مردم مشاهده رزم گالديوتورها با هم يا با
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حيوانات درنده بود .گالدي وتورها در مقابل شور و شع
ميبايست به رزم خود و سرگرم کردن مردم تا قتل حري

تماشاگران

ادامه دهند.

امروز سرگرميهاي خشن به شيوهيي مدرن از طريق سينما ،تلويزيون و
بازيهاي ويديويي به خانههاي مردم کشانده شده ،مردم صرفناراز سن،
جنس و موقعيتهاي شغلي و اجتماعيشان به گونهيي پاسي

تحت تاثير آن

قرار ميگيرند .به اعتقاد جورج گئربنر محقق آمريکايي "هيچگاه فرهنگ
جامعه چنين سرشار از صحنههاي تمام رنگي خشونت نبوده است".
خشونت و فيلم
اکثر فيلمهاي خشن تلويزيوني تصويري تحري

شده و کاذب از جامعه،

ماهيت انساني ،توانايي انسان و مناسبات اجتماعي نشان مي دهند .تا زماني
که فرد به اين کذب آگاه نشود ،زندگي و آيندهاش دستخوش تالطمات و
حواد غير قابل پيش بيني خواهد بود.
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کودکان و نوجوانان تحت تاثير مداوم فيلمهاي خشن و تحري
واقعيتهاي زندگي که توام با بزرگنمايي حواد

شده از
زندگي و

ماجراجوييهاي غيرواقعبينانه است به درک و سنجشي نادرست از آن
رسيده ،مقايسه آن با زندگي واقعي موجب کشاندن آنها به خيالبافي،
برجسته کردن غير واقعي مشکالت اجتماعي ،پرخاشگري ،عدم درک
واقعيتهاي فردي ،خانواده و دوستان شده ،با پذيرش صحنههاي کاذب،
هرگونه توهم را واقعيت مي پندارند .فيلم هاي خشن موجب رشد خشونت
و پرخاشگري ،حساسيتزدايي از خشونت و ترس از جهان پيرامون
ميشوند .طبق تحقيقات محققيني چون روبرت ليبرت ،٩٣جوي

سپرافکي ن

٩4

تماشاي مداوم صحنههاي خشونت در تلويزيون تاثير وداجتماعي در تمام
افراد دارد ،خشونت و پرخاشگري اولين شکل واکنش آنها درمقابله با
مسائل غيردلخواه بوده ،موجب افزايش خشونت و ناهنجاري در سطح جامعه
ميشود .براي نمونه دو سال پس از ورود تلويزيون به شهر دور افتاده نوتل

٩٥

در کانادا ،پرخاشگري و تعروهاي فيزيکي ١٦٠درصد افزايش يافت.
به اعتقاد براندون اس ٩٦اپيديمولو يست ازدانشگاه واشنگتن ،در نبود فروي
تکنولو ي تلويزيون "آدمکشي  ١٠هزار بار ،تجاوز  ٧٠هزار بار و آسيبها ي
و صدمات ناشي از ورب و شتم  700هزار بار در سال کمتر ر ميداد".
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طبق تحقيقات گئربنر"کودکان آمريکايي در طي سالهاي حتورشان در
مدارس ابتدايي شاهد بيش از  ٨هزار صحنه قتل و  ١٠٠هزار مورد خشونت
در فيلم هاي تلويزيوني هستند" .شاگرد کالس هشتم بطور متوسط  4ساعت
در روز به تلويزيون نگاه ميکند که  ٦٠درصد آن شامل صحنههاي سرشار
از خشونت است .تحقيقايي که در دهه  ٦٠بر روي  ٦٠٠نفر در سنين  ٨تا ١٨
سال انجام گرفت ،نشان داده است که پسر بچههاي  ٨ساله که بيشتر از
بچههاي ديگر به فيلمهاي خشن نگاه کردهاند به نسبت بچههاي ديگر خشنتر
بوده و با روحيه پرخاشگرانه رشد کردهاند.
در دهه گذشته اتحاديه پزشکي آمريکا ،آکادمي طب اطفال آمريکا،
آکادمي روانشناسي کودکان آمريکا و انستيتو ملي سالمتي روان ،بسياري از
تحقيقات انجام شده را بطور مجزا بررسي کرده  ،همگي به نتيجه واحدي در
رابطه با تاثير و تبديل خشونتهاي تلويزيوني به خشونت هاي واقعي و
افزايش رفتارهاي پرخاشگرانه در بين کودکان و نوجوانان رسيدند.
اکثر محققين علمي ا اجتماعي ا رفتاري در رابطه با چند نقطه عمده
متفقند:
 .١مشاهده منام و مداوم صحنههاي خشن در فيلم تاثير منفي بر
رفتار ،برخورد و رويکردهاي انسان دارد.
 .٢خشونتهاي تلويزيون موجب ترويج اشکال مختل

رفتارهاي

خشن و پرخاشگرانه شده ،ارزشهاي اخالقي و اجتماعي را تحت
االشعا قرا داده ،بروز خشونت در زندگي روزمره را به امري
طبيعي تبديل مي کند.
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 .٣احتمال بروز رفتارهاي خشن و پرخاشگرانه در کودکاني که به
فيلمهاي خشن نگاه ميکنند بيشتر است.
 .4خشونتهاي تلويزيوني بر تمام بينندگان صرفنار از سن ،جنس،
سطوح مختل

هوش و اقتصادي ا اجتماعي اثر دارد.

 .٥بينندگاني که به تعداد قابل توجهي از فيلمهاي خشن نگاه
ميکنند به درک بدبينانهاي از جهان پيرامون و ارزيابيها ي
غيرواقعبينانه قرباني شدن در مقابل خشونت ميرسند.
بسياري از محققين همچنين اشاره به ارتباط مستقيم و درازمدت چندين
مساله ناشي از تاثير فيلمهاي تلويزيوني در پيدايش خشونت بينندگان
ميکنند که ميتوان آن را در  4مورد جمعبندي کرد:
تقليد کردن
در سالهاي دهه  ١٩٢٠منتقدان اجتماعي در اياالت متحده آمريکا هشدار
دادند که نوجوانان از داستانهاي حاوي خشونت در روزنامهها تقليد
کرده ،آن را در زندگي واقعي خود تکرار ميکنند .معذالک تحقيقات
جدي در اين مورد پس از سال  ١٩٦٨شرو شده ،رابطه صحنههاي خشن
در فيلمهاي تلويزيوني و ظهور ناهنجاريهاي رفتاري و پرخاشگري
کودکان بيشتر مورد توجه قرار گرفت .اعتراض جامعه عليه خشونت در
رسانههاي گروهي و تاثير آن در افزايش صعودي ميزان جنايت و
پرخاشگري و خشونت نوجوانان و جوانان بويژه از سال  ١٩٩٥به بعد،
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همراه با افزايش روزافزون تيراندازي درمدارس آمريکا و کشته شدن
دانش آموزان و معلمين به نقطه اوج خود رسيد.
به آتش کشيده شدن خانه متحرکي در سال  ١٩٩٣توسط پسر بچه ٥
سالهيي که بطور منام به فيلم "بئويس و بات هئد" ٩٧نگاه ميکرد و کشته
شدن خواهر بزرگ او در جريان آتشسوزي ،تيراندازي دونوجوان
آمريکايي به ترني در نيويورک در دسامبر  ١٩٩٥به تقليد از فيلم"ترن
٩٨

پول"  ،قتل  ٣دانش آموز و زخمي شدن  ٨نفر توسط مايکل کارني ل

٩٩

 ١4ساله در مدرسهاي در پادوکاي غربي ١٠٠در ايالت کنتاکي به تقليد از"
خاطرات روزانه يک بسکتباليست"١٠١به بازيگري لئوناردو ديکاپريو در
يک دسامبر سال  ، ١٩٩٧زير ماشين گرفتن چند نفر در جادهيي در
کنتاکي توسط سه جوان به تقليد از "ام تي ويس جئکئس" ١٠٢توجه و
حساسيت جامعه را بيشتر به اين معتل بزرگ اجتماعي معطو

داشت.

حساسيت زدايي
بيشک يکي از تاثيرات تخريبي و فراگستر خشونتهاي تلويزيون
حساسيتزدايي به شکل کاهش آستانه ترس بينندگان از تکرار خشونت در
زندگي واقعي است .بيننده تا حد زيادي به صحنههاي خشن عادت کرده،
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تنها خشونتي برتر از آن چيزي که او ديده ،ميتواند براي او شوکزا و
تکاندهنده باشد .در بعتيها ممکن است حالت عابر تماشاچي(شاهد
واقعه) رشد کرده ،در نار آنها خشونتهاي واقعي غير حقيقي به نار برسد.
تحقيقات انجام گرفته نشان ميدهد بچههايي که بيننده ثابت برنامههاي خشن
تلويزيوني هستند در هنگام درگيري مستقيم يا مشاهده آن در ميان افراد
ديگر ،به نسبت آنهايي که کمتر ناارهگر چنين فيلمهايي هستند ،کمتر
درخواست کمک و مداخله از والدين و ديگران کرده ،از نقطه نار آنها
وجود چنين برخوردهايي در خانواده ،مدرسه و جامعه کامال طبيعي ميباشد.
احساس قرباني شدن

103

اليزابت تومال ن ١٠4از مرکز آموزشي رسانههاي گروهي ١٠٥توويح ميدهد
که نمايش مداوم خشونت در رسانههاي گروهي موجب اعتقاد بر وجود
خشونت در همه جا و در نتيجه ايجاد احساس ترس و بزرگنمايي آن در
افراد ميشود.
تماشاگران ثابت فيلمهاي خشن بيشتر از ديگران معتقد به خطرناک بودن
جهان پيرامون و و تهديد از سوي ديگران هستند .طبق تحقيقات گئربنر

"سندرم جهان خبيث" در افرادي که روزانه بيش از  ٦ساعت (به نسبت
آنهاي که روزانه  ٣ساعت) به فيلمهاي خشن تلويزيون نگاه ميکنند بيشتر
رشدکرده ،احساس مي کنند بايد بيشتر مواظب خود بوده ،اسلحه بيشتر،
103

Victim Effect
Elizabeth Thomlan
105
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سگ نگهبان ،سيستم ايمني و حفاظت خانه و قفلهاي مکانيکي و
الکترونيکي (اثر انگشتي ،کارتي) بيشتري بخرند.
بازيهاي ويديويي اينترنتي
اعتياد
امروزه بازيهاي ويديويي ا اينترنتي به يکي ازعمدهترين سرگرميها ي
کودکان و نوجوانان تبديل شده است .کشش به اين بازيها و بويژه نو M
(براي بزرگساالن) موجب ايجاد حالت اعتياد ،رشد پرخاشگري ،آسيبها ي
مغزي و اختالالت شديد رفتاري در بخش عمدهاي از عالقمندان به اين
بازيها شدهاست تا آنجا که گروه بزرگي از پزشکان اين گونه رفتارها را
در رده بيماريهاي رواني طبقه بندي کرده ،تاثير مخرب آن را بر روح و
روان کودکان بدتر از اعتياد به مواد مخدري از قبيل هروئين ميدانند .به باور
آنان کوشش براي درمان اختالالت روحي ا رواني اين افراد هيچ تفاوتي با
ترک اعتياد يا الکل نداشته ،گاها ميزان مقاومت اين افراد بيشتر از معتادان به
مواد مخدر و الکليها در هنگام تراپي است.
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در اياالت متحده آمريکا بيش از٢٠ميليون از افراد زير  ١٨سال سرگرم
بازيهاي ويديويي هستند ازاي ن تعداد طبق گزارش اتحاديه پزشکي آمريکا
بيش از  ٥ميليون کودک و نوجوان معتاد به بازيهاي ويديويي شدهاند.
حالت اعتياد بيشتر در آنهايي ديده ميشود که در سنين پايين شرو به اين
بازيها مي کنند.
آسيب هاي مغزي
تحقيقات و مطالعات بسياري ازمحققين در رابطه با تاثير بازيهاي منام
ويديويي در کودکان نشان ازکاهش فعاليتهاي مغزي اين افراد و
آسيبهاي جدي و گاها برگشتناپذير در قسمت پيشين مغز ،يعني بخش
مربوط به احساسات و خالقيت دارد.
تحقيقات دکتر وينسنت ماتيوس ١٠٦پروفسور راديولو ي و رئيس دپارتمان
راديولو ي اعصاب دانشکده پزشکي دانشگاه اينديانا در شهر ايندياناپالي س
آمريکا نشان ميدهد که بازيهاي ويديويي منام ،مداوم و روزانه و بويژه
نو خشن و جيمزباندي آن موجب تغييرات فيزيولو يک وفونکسيوني مغز
مي شود .به گفته او اين بازيها موجب افزايش فعاليت
آميگداال ١٠٧در مغز ،ناحيه مربوط به تحريک واکنشهاي هيجاني وهمزمان
موجب کاهش فعاليتهاي بخش فرونتال (پيشاني) مغز که در رابطه با
خويشتنداري ،کنترل تصميمگيري و رفتار و همچنين دقت و هواس جمعي

Dr. Vincent Mathews
Amygdala
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و ديگر اعمال مختل
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معرفتي است ،ميشود .اين تحقيقات برمبنا ي

اندازهگيري فعاليتهاي مغزي  44نوجوان انجام گرفت که از نار سن،
جنس و بهره هوشي ازهم متمايز نميشدند .از اين افراد خواسته شد به
دلخواه مشغول بازيهاي خشن يا غير خشن ويديويي به مدت نيم ساعت
شوند .در افرادي که مشغول بازيهاي خشن ويديويي بودند برخال
بازيگران بازيهاي غيرخشن ،افزايش فعاليت قسمت آميگداال و کاهش
فعاليت قسمت پيشاني مغز ديده شد .فعاليتهاي مغزي اين افراد با استفاده
از" تصويرنگاري بازآواي مغناطيسي عملي ١٠٨اندازهگيري شد.

تحقيقات آکي و موري109پروفسور عصبشناس در دانشگاه نيهون

١١٠

اپن

نيز نشان دهنده کاهش فعاليت امواج بتا درآنهايي است که روزانه  ٢تا ٧
108

 fMRIـ Magnetic Resonance Imaging) functional
Akio Mori
110
Nihon
109
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ساعت مشغول بازيهاي ويديويي ميشوند .اين امواج در رابطه با اعمال
احساسي ا عاطفي ،بازي و خويشتن داري انسان هستند.
به گفته پروفسور موري"بازيهاي ويديويي باعث نا آرامي ،عصباني شدن
سريع ،واحساس ترس و اوطراب در کودکان شده ،تاثير مستقيم و منفي بر
کارکرد اعصاب خودمختارآنها دارند".
خشونت و پرخاشگري
مطالعات و بررسيهاي بيشمار رابطه محکم ومستقيم بازيهاي خشن
ويديويي ا اينترنتي را در رشد پرخاشگري ،خشونت و جنايت افراد زير ١٨
سال نشان داده است .به اعتقاد بسياري ازمتخصصين ،در دنياي پرشمار
کامپيوترها ،کشتن به نوعي ورزش تبديل شده ،خشونتهاي تخيلي
(فانتزي) موجب هدايت کودکان و نوجوانان به خشونتهاي واقعي ميشود.
ايفاي نقش کودکان بعنوان يکي از بازيگران اصلي در نبرد با دشمنان،
استفاده از سالحهاي مرگبار تخيلي ،داشتن نقش تيرانداز ،قاتل ،متجاوز و
گرفتن امتيازات بيشتر با انجام هر چه بهتر و بيشتر موارد ياد شده ،نه تنها
موجب آموزش قتل و تجاوز به حريم ديگران ميشود بلکه به آنان
ميآموزد تا از انجام اين حرکات نيز لذت برده ،در نار آنها ورب و شتم،
کشتن ،تجاوز به زنان و پناه بردن به خشونت در زندگي روزمره به امري
عادي و طبيعي تبديل شود.

سالم زيستن آموختني است!
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بازيهاي "آن نقطه هد
هد

و تيراندازي"

١١١

در واقع نقش آموزشي براي

گيري و کشتن هدفهاي انساني و تربيت قاتل دارد .طبق تحقيقات

انجام گرفته بازيهاي از قبيل رستاخيز،

١١٢

ولفنشتاين سهبعد ي

١١٣

و نبرد

مرگبار ١١4تاثير بسياري در افزايش پرخاشگري ،تغييرات رفتاري و به اجرا
درآوردن بازيهاي خشن تخيلي در زندگي واقعي کودکان داشته است.
اين امر بويژه زماني توجه افکار عمومي را در آمريکا به خود جلب کرد که
آشکار گرديد اکثرجواناني که در مدارس آمريکايي اقدام به تيراندازي و
قتل دانشآموزان و معلمين کردند از بازيگران ثابت بازيهاي خشن
ويديويي بودند.

براي نمونه مايکلکارنيل  ١4ساله که که در اول دسامبر ١٩٩٧
درمدرسهيي در پادوکاي غربي در ايالت کنتاکي  ٣همکالسي خود را به
قتل رسانده ٨ ،نفر ديگر را نيز زخمي کرد ،و اريک هاري

 ١٨ساله و

111
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Doom
113
Wolfenstein 3D
114
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دايالن کلئبولد  ١٧ساله که در  ٢٠آوريل  ١٩٩٩در دبيرستان کلمبين در
ليتليتون ١١٥در ايالت کلورادو با استفاده از اسلحه نيمه اتومات و مواد منفجره
قبل از خودکشي  ١٣نفر را به قتل رساندند از بازيگران پروپا قرص بازي
ويديويي فرا خشونت رستاخيز بودند.
بازيهاي خشن ويديويي با توجه به ايجاد هيجانهاي بيش از حد ،بيشتر
مورد توجه کودکان و نوجوانان است .تبليغات گسترده اين بازيها بويژه
نو  Mآن در رسانههاي گروهي که متاسفانه حتا در مجالت کودکان نيز
انعکاس مييابد و فروش کنترل نشده آن به افراد غير بزرگسال ،نقش بسيار
مخربي در کشاندن کودکان به اين نو بازيهاي خشن ايفا ميکند.

نگاهي کوتاه به عناوين تبليغ اين بازيها در مجالت کودکان گوياي بدون
شرح نقش منفي آنها در رشد و عادي سازي پرخاشگري و خشونت در
ومير ناخودآگاه کودکان و نوجوانان است:
Littleton

115
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 بدون احساس گناه دوستانت را بکش!
 جالب تر از کشتن گربه همسايه!

 در تبليغ براي بازي ديستريگا ١١٦:بگذار قتل عام را شرو کنيم!
 در تبليغ براي بازيکاراماگدون ١١٧:به همان سادگي کشتن بچه با
تبر است!
 در تبليغ براي بازي لرزش ١١٨:تکه شدن دوستانتان در اثر حمالت
موشکي تنها سر آغاز است!
دکترين وابسته به کمپانيهاي توليدکننده بازيهاي ويديويي و دستگاهها ي
پليستيشن و ننتئندو با توجه به سود سرشار ساالنه از فروش بازيها ي
ويديويي که بالغ به  ١٠ميليارد دالر ميشود سعي در انکار تاثيرات منفي اين
بازيها و يافتن جنبههاي مثبت اين بازيها در رشد فکري کودکان دارند .به
باور آنها جنايات انجام گرفته از سوي نوجوانان آمريکايي ارتباطي به اين
بازيها ندارد وگرنه تمام بازيگران بايد جاني و قاتل ميشدند .در گزارش
پروفسور ال .روول هويسمن به کميته مجلس سناي آمريکا در اوايل سال
 ١٩٩٨در جواب به چنين سخناني آمده است " :نه هر بچهيي با نگاه کردن
به صحنههاي خشن يا بازيهاي خشن ويديويي حتما خشن مي شود .عوامل
ديگري نيز بايد به آن کمک کنند ،چنانکه جديدا در کلورادو شد اما
همچنانکه هر نخ سيگار شانس ابتالء به سرطان را باال مي برد ،قرار گرفتن
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در معرض چنين فيلمهاي ،احتمال بروز رفتارهاي خشن اين کودکان را به
نسبت ديگران باال مي برد".
موزيک و آوازهاي خشونت زا
فقط موس يق ي ميتواند حق يقت جوهر وجود اراده مطلق جبر غمانگي ز و
هويت اساس ي ما و جهان را آشکار سازد.
شوپنهاور

کمتر کسي در مورد تاثير موزيک بر روح و روان انسان ترديد دارد .به باور
افالطون " نغمه و وزن موسيقي تاثير فوق العادهاي در روح انسان دارد و
اگر درست به کار رود ،ميتواند زيبايي را در روياهاي روح جايگزين
کند" .او در تعري

موسيقي مي گويد  :موسيقي يک ناموس اخالقي است

که روح به جهانيان ،بال به تفکر ،جهش به تصور ،ربايش به غم و شادي و
حيات به همه چيز ميبخشد".
موزيک همواره بخش جدايي ناپذير زندگي بشريت بوده است ،انسانها در
هنگام درد و حرمان ،شادي و خوشي به آن پناه ميبرند ،با آن به وجد در
آمده ،ميرقصند و گاها تحت تاثير سوز آن به گريه در ميآيند .امروز
موسيقي بويژه جاي خاصي را در فکر و زندگي روزمره نوجوانان اشغال
کرده است .طبق تحقيقات انجام گرفته در اياالت متحده آمريکا افراد  14تا
 16ساله هر هفته  40ساعت به موزيک گوش ميکنند.
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اما موسيقي عليرغم اثرات مثبت خود ،مي تواند نقش کامال متتادي نيز
داشته باشد .طبق تحقيقات انجام گرفته از سوي اتحاديه پسيکولو ي آمريکا
موزيکهايي که حاوي اشعار خشن هستند"موجب افزايش خشونتها ي
باورکنفوسيون،

رفتاري ا عاطفي در کودکان و نوجوانان ميشوند" .برخال

در چنين مواردي موسيقي به جاي آنکه "بهترين عامل اصالح آداب و رسوم
و اخالق جامعه و موجي از دوستي و نيکخواهي" شود به ود آن تبديل
شده ،مشوق کودکان و نوجوانان به پرخاشگري ،خودکشي ،خشونت ،اعتياد
به مواد مخدر ،توجه نامعمول به سکس پيش از وقت ،حاملگي در نوجوانان،
بياحترامي و رفتار خشن با زنان ميشود.
متاسفانه تاثير آواز و موزيکهاي خشونتزا بر کودکان کمتر مورد
توجه قرار گرفته ،بسياري از آهنگهاي گروههايي از قبيل ناين اينچ

نيلز١١٩و مرلين مانسون ١٢٠که مبلغ خشونتهاي فيزيکي و جنسي با زنان و
کودکان ،قتل و کشتار ،پناه بردن به مواد مخدر و خودکشي هستند بدون
هيچگونه محدوديتي نه تنها بطوري فراگستر تبليغ و به فروش ميرسند بلکه
به عنوان بهترين خوانندههاي سال به دريافت جايزه گرمي

١٢١

از سوي کانال

مشهور و پر بيننده ( MTVبه ترتيب در سالهاي  ١٩٩٨و  )١٩٩٩نيز نائل
ميگردند.
نگاهي کوتاه به عناوين و متمون برخي از اين آهنگها نشاندهنده حد
غير قابل تصور اين به اصطالح هنرمندان مدرن در ترويج و گسترش
119
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خشونت و رفتارهاي وداجتماعي و زيرپا نهادن قوانين اجتماعي و انساني در
جامعه و خانواده است ،نمونههايي از آهنگها ي مرلين مانسون:

 چه کسي مي گويد تجاوز (جنسي) در راندهوو فرحبخش نيست!
 بيائيد همه را بکشيم و خداي شما آنها را دستهبندي کند!
 در رپ قساوت را تمرين کن! ( از آلبوم جواز مرگ)

 وقتي براي تبعيح نمانده ،از هر مادر جندهيي که سر راهت قرار
بگيرد نفرت داشته باش!

 و .................................

يا گروه موسيقي ناين اينچ نيلز سي دي خود را به نام مرد بزرد با تفنگ با
اي ن اشعار وارد بازار فروش کردند:
من يک مرد بزرگ هستم (بله هستم)
و تفنگ بزرگي دارم
آلت بزرگي برام بيار
ميخواهم خوش باشم،
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آنرا جلوي پيشانيت نگهدار
مجبورت مي کنم آنرا بمکي
ممکن است کلهات را سورا کنم
ميداني
تنها بخاطر کردن آن،
من هر اينچ يک انسانم
و بنوعي به تو نشان خواهم داد
خود و تفنگ کونيم را،
حاال ديگر هيچ چيزي نمي تواند مرا متو کند
آتش کن ،آتش ،آتش ،آتش!
به باور بسياري از محققين تاثير موسيقي بر رفتار و کردار نوجوانان خيلي
بيشتر از تلويزيون است ،طبق آمارهاي بدست آمده ،نوجوانان آمريکايي در
فاصله کالس هاي  ٧تا  ١٢بطور متوسط  ١٠،٥٠٠ساعت به موزيک راک
گوش مي کنند .درتحقيقات کارشناسان و پژوهشگران دانشگاههاي معتبر
آمريکايي تاثير موزيک خشن بر کردار و رفتار نوجوانان به اثبات رسيده
است .تحقيقاتي که در دانشگاه دولتي لووا ١٢٢در اياالت متحده آمريکا در
رابطه با تاثير موزيک بر رفتار دانشجويان انجام گرفت نشان داده،
پرخاشگري و خشونت در دانشجوياني که به موزيکهاي خشن گوش
ميکنند بيشتر از آنهايي است که به اين قبيل موزيکها گوش نميکنند.

Lowa State University
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تحقيقاتي که در رابطه با قتلهاي مکرر و در حال افزايش نوجوانان در
مدارس آمريکايي انجام گرفته است نشان ميدهد که اکثر اين نوجوانان
مانند اريک هاري

و دايالن کلئبولد عامالن کشتار  ١٢تن از همساالن و

يک معلم دردبيرستان کلمبين ،مايکل کارنيل قاتل  ٣همکالسي در
مدرسهيي در پدوکاي غربي کنتاکي ،کيپ کينکل ١٢٣قاتل والدين خود و ٢
دانش آموز در دبيرستان ترستون

1٢4

در سپرينگفلد ايالت اوريگن

آندريو وورست ١٢٦قاتل يک معلم در ايدنبورن

١٢٧

١٢٥

،

در ايالت پنسلوانيا ،لوک

وودهام 1٢8قاتل والدين خود و  ٢هم مدرسهيي اش در دبيرستان پيرل

١٢٩

درمي سي سي پي و  ...از شنوندگان هميشگي آوازهاي مرلين مانسون و
بازيهاي خشن ويديويي مانند رستاخيز بودند .بيل اووي ن

١٣٠

فرماندار

ايالت کلورادو چند روز پس از کشتار در مدرسه کلمبين به حق از چنين
آهنگهايي به عنوان ويروس فرهنگي ياد کرد ،او هشدار داد":ويروس وارد
فرهنگ ما شده است  ...برخي از موزيکهاي پرطرفدار ,بخشي از اين
ويروس فرهنگي هستند که مي توانند موجب کشاندن برخي از نوجوانان ما
به سوي خشونت شوند".
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بيشک شيوه مقابله با تاثيرات مخرب فيلمهاي خشن ،بازيهاي فراخشن
ويديويي و موزيکهاي خشونت زاي گروههاي مختل

متال ،متال سنگين

و  ...نه تنها نياز به کنترل و مراقبت و روشنگري از سوي والدين دارد ،بلکه
اين امرمستلزم همکاري و کنترل قانوني از سوي نهادهاي قانوني و مدني
جامعه است .جامعهيي که سرشار از ويروسهاي فرهنگي با پشتيباني عايم
مالي از سوي کمپانيهاي مولد آنها باشد فتاي طبيعي جامعه را آلوده
ساخته ،مبارزه با آن را بسيار دشوار ميسازد .در جامعهيي که والدين
بطورعمده گرفتار تامين معاش روزانه هستند و فرصت اندکي براي معاشرت
با فرزندانشان دارند و کودکان و نوجوانان بطور دائم در معرض و تحت
تاثير تبليغات سرسامآور رسانههاي گروهي هستند ،مبارزه با اين طاعون
فکري که حال و آينده کودکان و نوجوانان امروز و سازندگان فردا را در
مخاطره جدي مياندازد نياز به دخالت مستقيم نهادهاي دولتي ،اجتماعي ا
مدني و کنترل شديد توليد ،پخش و فروش آن و همچنين پيشگيري از
فروش آزاد سالح گرم در کشورهايي چون اياالت متحده آمريکا دارد.
در پايان ،به اختصار بخشي از پيشنهادات آکادمي پزشکان اطفال آمريکا
براي مقابله و کاهش تاثير منفي موارد ياد شده بر کودکان نيز ارائه
ميگردد:
 تحقيقات بيشتري در رابطه با تاثير موسيقي و ويديو کليپ ها بر
رفتار نوجوانان وکودکان انجام گيرد.
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 صنايع توليد کننده ويديو ا موزيک

١٣١
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بايد سعي در توليد

ويديوهايي کنند که پيام آور موووعات مثبت در عرصه مناسبات
اجتماعي ،هماهنگي نژادي ،دوري از مواد مخدر ،احتراز از
خشونت ،رفع نزا  ،پرهيز جنسي ،پيشگيري از حاملگي و اجتناب
از بيماريهاي قابل انتقال آميزشي باشند.
 توليد کنندگان ويديو ا موزيک بايد سعي در پرورش حساسيت و
خويشتنداري بينندگان و شنوندگان آن داشته باشند.
 صنايع توليد کننده بايد موزيکهاي به بازارعروه کنند که حاو ي
الگوهايي مثبت براي کودکان و نوجوانان باشند.

 پزشکان اطفال بايد در همکاري و همياري با آموزگاران و والدين
در گردهمايهاي منطقهيي و سرتاسري ،مسائل مربوط به تاثير
موزيک بر کودکان و نوجوانان را مورد بحث و بررسي قرار دهند.

 والدين بايد نقش فعالي در کنترل موزيکهايي داشته باشند که
کودکانشان تحت تاثير آنها قرار داشته ،سي دي يا ويديوها ي
آنها را مي خرند.

 پزشکان اطفال بايد با دادن رهنمودهاي درست به والدين ،آنها را
در فراگيري نقش رسانههاي گروهي ياري رسانند .والدين بايد
سعي کنند به همراه فرزندانشان به تلويزيون نگاه کرده ،محتويات
فيلمها را با آنها مورد بحث و بررسي قرار دهند.

The music video industry
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پيامدهاي پزشکي همجن

گرايي

در دو دهه اخير همجنس گرايان در کشورهاي غربي با توجه باه پااره شادن
برخي از قيد و بنادهاي قاانوني و اجتمااعي هار چاه بيشاتر در ساطح افکاار
عمومي مطرح شدهاند .فيلمها و رپرتا هاي تلويزياوني ,نشاريات مختلا
برخي از احزاب سياسي نيز با اهدا

و

مختل  ,هر چه بيشتر به مطارح شادن

آنها دامن ميزنند .طبيعتا بچهها نيز خواهي نخواهي در مکانهاي مختل

با

اين افراد مواجه خواهند شد و در مغاز جساتجوگارآنهاا ساواالت بساياري
نسبت به اين افراد شکل خواهد گرفت .يکي از وظاي

والدين تشريح علت

رشد و پيامدهاي پزشکي و اجتماعي چنين گرايشااتي باراي فرزنادان خاود
است تا آنها حداقل دانش الزم را به اقتتاي سن خود در مورد اين مسائل
داشااته باشااند .در اينجااا بااراي روشاان شاادن برخااي نکااات مربااوط بااه
هموسکسواليساام (همجاانسگرايااي) اشاااره اي کوتاااه و گااذرا بااه ناريااات
مختل

در اين مورد و برخي از بيماريهاي آنها خواهيم داشت.

مدتها است که در کتابهاي روانشناسي از همجنسگرايي نه باه عناوان ياک
بيماري يا اختالل روحي و شخصايتي بلکاه باه عناوان شاکلي از گرايشاات
جنسي ياد ميشود .برخي از مدافعان ايراني اين تفکر نيز همجنسگراياي را
نوعي پرخاشگري جنسي! ميدانناد و ماالک طبيعاي باودن آن را وجاود و
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افزايش اين افراد و سطح پذيرش افکارعمومي جهان ميدانند .معاذالک بار
همگان روشن است عليرغم برداشته شادن بساياري از سادهاي اجتمااعي و
قانوني در کشورهاي سرمايه داري و صنعتي هنوز موانع اجتماعي و اخالقي
بسياري موجب عدم پذيرش آنها در بين اکثريت قابال مالحااه افاراد ايان
جوامع مي شود و همجنسبازاني که از نار جنسي فعالاند باه نااگزير راهاي
شهرهاي بزرگ مي گردند تا در پناه گمنامي بسر برند.
طبق آمارهاي مختلفي که بدست آمده است  6تا  10در صد بزرگسااالن باه
شکلي درگير چنين روابطي هستند و  1درصاد زناان و  3درصاد ماردان باه
همجنسباز بودن خود اعتارا

کارده اناد .شايو آن در ماردان از  3تاا 10

درصد و در زنان از  1تا  5درصد در نوساان اسات .طباق آمااري ديگار 50
درصد مردان قبل از رسيدن به مرحله بلوا ,ايان شاکل از رابطاه جنساي را
تجربه ميکنند.
دررابطه باا علات همجانس گراياي هنوزتئاوري و درک واحادي باه چشام
نمي خورد و به داليل مختلفي چون داشتن زمينه نيتکي (با اتکا به مشااهده
شدن آن در بعتي از دو قلوهايي که در  2خانواده مختل

بزرگ شدهاند),

تغييرات هورموني (کمبود ترشح هورمون آندرو ن ]هورمون جنسي مردانه[
در پسران و فزوني ترشح آن در دختران قبل از تولد) و ويژگيهاي اعتاي
تناسلي (کوچک بودن بيتهها و يا بزرگ بودن آلات جنساي در بعتاي از
هموسکسوالها) ,ويژگيهاي ساختار مغزي و عصبي (بزرگتر باودن بخاش
پيشين هيپوتاالموس همجنسبازاني که در اثر ايدز مردهاند در مقايسه با غير
همجنسبازاني که به همان علت درگذشاتهاناد ]هيپوتااالموس ياا زيارنهنج,
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قسمتي از مغز است که تنايم کننده حرارت بدن ,خوردن خوراک و آب و
بسياري از فعاليت هاي حياتي انساان اسات[) ,پايش زميناه هااي

اجتمااعي –

رواني (طالق گر فتن والدين ,نبود پدر در خانواده ,وجود روابط ناساالم در
خانواده ,تحت تجااوزات جنساي قارار گارفتن کودکاان از ساوي بساتگان
نزديک و يا افراد غريبه ,شکست در روابط جنساي باا جانس مخاال

و)....

اشاره مي شود .هريک از اين ناريهها متکاي باه تحقيقاات انجاام گرفتاه در
گروه محدودي است و از سوي طرفداران و منتقدين آن با داليل بسيار تائيد
و يا رد شدهاند و عليرغم تحقيقات بسياری که در اين مورد صورت گرفتاه
است هنوز هيچ کدام نتوانسته اند نشان دهند کدام يک از ايان فاکتورهاا در
شکلگيري گرايشات همجنس بازي و يا گرايش جنسي به جنس مخاال

و

يا هر دو نقش اساسي دارند.
برهمگان روشن است که هر عتوي در بدن وظيفه مشخصي به عهاده دارد
و اختالل عمال طبيعاي آن دراثار مداخلاه محارکهااي مختلا
خارجي ميتواند به پيدايش بيماريهاي مختل

داخلاي و

آن عتو و يا کال سيساتم

بدني منجر شود .بکار بردن شيوههاي غيرطبيعي جنسي و استفاده از مقعاد و
دهان درجريان آميزش جنسي ,درصد بيماريهاي مختل

اين ارگاانهاا را

باال مي برد .براي نمونه درصد سرطان مقعد که 1تا  2درصد کل سرطان ها را
تشکيل ميدهد در بين همجنسبازان رشد تصاعدي را طي ميکناد .شايو
بيماريهاي مقاربتي چون سيفليس ,سوزاک و ايدز در بين همجنسگراياان
چندين برابر افراد غيرهمجنسگرا است .مرکز مبارزه باا سايفليس گازارش
ميدهد که در اياالت متحده آمريکا  70درصد مردان مباتال باه سايفليس از
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طريق تماس جنسي با افراد همجنسباز و يا دو جنسباز گرفتار اين بيمااري
ميشوند .بيماريهايي از قبيل التهااب مثاناه ,التهااب اپيدياديم (برجساتگي
کوچک در سطح فرازين – پشتي بيته کاه حااوي مجااري مناي اسات) نياز
درهمجنس بازان بيشتر به علات انتقاال عفونات از طرياق آميازش جنساي از
طريق مقعد است.
درمردان همجنس گرا بيماري مرگبار ايدز بسيار شايع است ,طباق آمارهااي
متعدد در کشورهاي اروپايي ,آمريکاي التين و اياالت متحده بعد ازمشاهده
شدن اولين مورد ايدز در سال  1981در آمريکا ,غالبترين شکل انتقال اين
بيماري بويژه درکشورهاي پيشرفته صنعتي از طريق رابطه جنسي بوده است.
مردان همجنس باز بيشتر در معرض خطر مبتال به اين بيماري هستند.
درسال  1985درآمريکاي شمالي ماردان همجانسبااز و دو جانسبااز ساه
چهارم موارد ايدز را تشکيل ميدادند .در سال  1999ايادز چهاارمين علات
مرگ در سطح جهان بود .طبق برآوردهايي تعداد مبتاليان به ساندرم نقاص
ايمني اکتسابي در سال 1999در اياالت متحده آمريکا رقمي مابين  650هزار
تا  900هزار نفر است که  75تا  85درصاد ماوارد انتقاال آن طرياق آميازش
جنسي بوده است .بنابر آماري ديگر 42 ,درصد موارد جديد مبتاليان به ايدز
در اياالت متحده در سال  2001در ميان همجنسبازان مشاهده شاده اسات.
در آلمان فدرال  66درصد ازموارد ايدز در ميان مردان همجنسباز مشاهده
شااده اساات 59 .درصااد مبتاليااان آلماااني در شااهرهاي بزرگااي چااون
فرانکفورت – ماين ,مونيخ ,برلن (غرباي) ,کلان ,دوسالدور

و هاامبورگ

زندگي ميکنند .هر سال در آلمان  2هزار مورد جديد ايدز مشاهده ميشود.
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طبق تحقيقات انستيتو کو  66تا  67درصد اين رقم را مردان همجانسبااز
تشکيل ميدهند .درصد مبتاليا ن به ايدز در ايران نياز در باين هار دو جانس
پيوسته در حال افزايش است ,يکي از عوامل اصلي انتقال آن داشاتن رابطاه
جنسي از طريق مقعد است .بنابر گفتاه دکتار گ الره مستش اري روانپزشاک
درايران " ,باکره بودن دختران در ايران پيش از ازدواج موووعي مهم است
که باعث شده بيشتر تماسهاي جنسي ،مانند آن چه در مردان همجنسگارا
ديده مي شود  ،از مقعد صورت گيرد و اين خود بيشترين خطار را در انتقاال
ويروس ا آي وي (ايدز) ايجاد ميکند" .متاسفانه هنوز آمار و ارقام دقيقي
که نشان دهنده درصد انتقال ايدز از طريق جنسي در ايران باشد منتشر نشاده
است چرا که بنابر گفته دکتر محبوبه حاج عبدالباقي ،متخصص بيماريهاي
عفوني در ايران " :درحالي که کارشناسان ايدز درايران اجازه دارند در مورد
نقش معتادان تزريقي در گسترش ايدز توويح دهناد ،اماا در حيطاه رواباط
جنسي و نحوه انتقال بيماريهاي آميزشي ،از دادن جزئيات منع مايشاوند".
به گفته دکتر مستشاري نيز" ,روابط جنساي و بيمااريهااي مارتبط باا آن در
ايران به طورعلني مطرح نميشود و حوزه اي غدغن قلمداد ميشود" .آمار و
ارقام مختلفي که گاها از سوي برخي از نهادها و افراد مختل

در رابطاه باا

تعداد مبتاليان به ايدز منتشر مايشاود بسايار متفااوت اسات و در برگيرناده
رقمي مابين  5تا  3هزارنفر است .به گفته دکتر مينو محرز ,استاد دانشاگاه و
متخصص بيماري ايدز 80",درصد مبتاليان به ايدز ازطريق آميازش جنساي
آلوده شده اند و اين موارد رو به افزايش است".
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درميان مردان همجنسگرا ريسک بيماريها و اخاتالالت مختلا

دساتگاه

گ وارشي نيز باال رفته است .برخي ازعفونت هاي روده اي در ارتباط مستقيم
با عمل جنسي از طريق تماس زبان با مقعد يا آلت تناسلي آلاوده باه مادفو
صورت ميگيرد .درصد شيو اين بيماريها در ميان همجنسبازان درحاال
افزايش است .مقايسه مردان همجنسباز و غير همجانسبااز کاه در شارايط
سني و اجتماعي – اقتصادي مشابهي قراردارند نشان ميدهد که درگروه اول
شيو پادتن ١٣٢ود ويروسي هپاتيت ( Aيکاي از اشاکال التهااب کباد) باه
وووح بيشتر ازگروه دوم است .وياروس هپاتيات  Aاز راه مقعاد باه دهاان
منتقل مي شود و همانند ديگر عفوناتهااي روده اي ممکان اسات از طرياق
آميازش جنسااي ساارايت کناد .مااردان همجاانسبااز در معاارض خطاار زياااد
آلودگي به هپاتيت نيز قرار دارند (اين ناو از التهااب کباد بيشاتر از طرياق
انتقال خون ,سوزنهاي آلوده ,و همچنين رابطه جنسي انتقال داده ميشود).
دراياان افااراد عفوناات ازطريااق پااارگي مخاااط ظرياا

راساات روده و

خونريزيهاي که معموال در جريان مقاربات مقعادي ر مايدهاد سارايت
ميکند.
بيماااري آميبياااز کااه سااومين علاات ماارگ در ميااان بيماااريهاااي عفااوني
درکشورهاي گرمسيري آفريقا ,آسيا ,آمريکاي مرکزي و آمريکاي جناوبي
و مکزيک است در کشورهاي پيشرفته در ميان همجانسباازان ,مساافران و
132

پادتنها (آنتيباديها) پروتيئن هايي هستند که وظيفه دفاعي دارند و در واکنش به پادگنها ايجاد
شده ,وارد کنش با آنها ميگردند ,پادگنها (آنتي نها) – مولکولهايي(ميکروب ,زهرآبه ,آنزيم
و )...هستند که موجب ايجاد پادتن ميشوند.

179

پيامدهاي پزشکي همجنسگرايي

مهاجران جديد ديده مي شود( .عامال ايان بيمااري موجاود تاک سالولي -
آميب است و ارگانهايي چون روده بزرگ ,کبد ,مغز آسيب ميبينند).
آنتي بادي ويروس سيتومگال نيز در نزديک باه  100درصاد زناان فاحشاه و
مردان همجنس باز که از نار روابط جنسي فعال هساتند ,مشااهده مايشاود.
(اين ويروس موجب ناهنجاريها و نقايص شديد زمان تولد و طي

وسيعي

از اختالالت در کودکان بزرگتر و بالغين ميشود .انتقال آن از طريق آميزش
جنسي ,مادرزادي ,فرآوردهااي خاوني و از فارد باه فارد اسات .نشاانههااي
بيماري بسته به ووعيت ايمني – دفاعي بدن شامل :نااراحتي ,درد عتاالت,
بزرگ شدن کبد – طحال ,آمااس شابکيه چشام ,ذاتالرياه ,تاب طاوالني,
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,
کبودي پوست و ناهنجاريهاي تکاملي مانند نقص سيساتم عصابي مرکازي
همراه است).
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فاجعه جهاني ايدز
بمناسبت اول دسامبر ,روز جهاني ايدز

ايدز -١٣٣سندرم نقص ايمني اکتسابي  ,يک بيمااري پيشارونده و غيار قابال
درمان است که علت آن وياروس نقاص ايمناي ١٣4اسات .ايادز باا تخرياب
سلولهاي دفاعي بدن موجب اختالل سيستم ايمني بدن شده ,فرد را مساتعد
به بيماري هاي عفوني و فرصت طلب و سرطان ميکند.
هنگامي که براي اولين بار بيماري ايدز درسال  1981در بين همجنسباازان
کاليفرنيايي مشاهده شد کسي فکر نميکرد که اين بيماري در فاصله کوتااه
 3دهه تبديل به يکي از فجايع بزرگ جهاني خواهد شد .بيماري ايدز دراين
AIDS
HIV-1
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فاصله عامل مرگ بيش از  25ميليون انسان و چهارمين علت مرگ و مير در
دنيا بوده است .طبق گزارش برناماه مشاترک ساازمان ملال متحاد در زميناه
ايدز /سازمان بهداشت جهاني در سال  2005بيش از  5ميليون ماورد جدياد
بيماران آلوده به ا .آي .وي در جهان مشاهده شده است 3,2 .ميلياون ايان
بيماران ساکن زيرصحراي آفريقا (بخشي از آفريقا در جنوب صحراي کبير)
هسااتند 700 .هاازار نفااراز اي ان مجموعااه را کودکااان زي ار 15سااال تشااکيل
ميدهند .اکنون تعداد بيماران ا .آي .وي باه  40ميلياون و  300هازار نفار
رسيده است ,که ازاين تعداد  2ميليون و  300هزارنفر کودکان زير  15ساال
هستند.
الزم به توجه است که تعداد بيماران مبتال به ا .آي .وي در ساال  1995در
جهان بالغ بر  19,9ميليون باود و درفاصاله کمتار از  10ساال ايان تعاداد دو
برابر شده است .ازنقطه نار جغرافيايي بيشترين تعدادبيماران مبتال به ا .آي
 .وي که بالغ بر  25,8ميليون ( دو سوم از کل بيماران ) است در زيرصحراي
آفريقا زندگي ميکنند .جنوب و جنوب شرقي آسيا با  7,4ميليون بيمار ا .
آي .وي دومااين منطقااه پرشاامار را تشااکيل ماايدهنااد .در سااال  2005در
حدود 2,4ميليون نفر در زيار صاحراي آفريقاا  40 ,هازار نفار در جناوب و
جنوب شرقي آسيا  18 ,هزار نفردر اياالت متحده آمريکا و  12هزاردر اروپا
نفر در اثر ايدز جان خود را از دست دادند .در مجمو در سال  2005بيش
از  3ميليون و  100هازار نفار قربااني ايادز شادند کاه  570هازار نفار آن را
کودکان زير  15سال تشکيل ميدادند.
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طبق آمار صندوق سازمان ملل متحد درهر 14ثانيه يک جوان ,و روزاناه 14
هزارنفرکه ميانگين سن آن ها بين  14تا  24سال است مبتال باه ا .آي  .وي
ميشوند .در حال حاور بيش از  13ميلياون کاودک زيار 13ساال يکاي از
والدين و يا هردوي آنها را به علت ايدز از دست دادهاند.

چنانکه در باال يادآور شديم آفريقا با
بايش از 25ميلياون بيمااار مبااتال بااه ا
.آي .وي رکاااورد دار اسااات .طباااق
پيشبيني برنامه مشترک سازمان ملال
متحد در زمينه ايدز /سازمان بهداشت
جهاني تا سال  2020بيش از  25درصد
کارگران بازار کار آفريقا جان خود را
در نتيجه بيماري ايدز از دست خواهند
داد.
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ايدز درمقايسه با قارههاي ديگر ديرتر به آسيا رسيد .باا ايان حاال در فاصاله
کوتاهي در اين منطقه به يکي از بالياي انساني تبديل شد .تنها در هند بايش
از 4ميلياون بيمااار ا  .آی  .وي وجااود دارد .هنااد بعااد از آفريقاااي جنااوبي
دومين کشور را ازنار باال بودن آمار بيماران ا  .آي .وي تشکيل ميدهاد.
تعداد بيماران ايدز در آسياي مرکزي در فاصله سال هاي  1999تا  2003تا 3
بار افزايش يافته است.
اکنون اباتال باه ا .آي  .وي چاون
بيمااااري کشاااورهاي جهاااان دوم و
باالخص جهاان ساوم شاناخته شاده
است .پيشبيني ميشود که تا ساال
 2010در  126کشور کم درآماد ياا
باااا درآماااد متوساااط 45 ,ميلياااون
نفرآلاااوده باااه ا  .آي .وي شاااوند.
تعداد اين بيماران در اروپاا و باويژه
در اروپاي شرقي همچنان رشد تصاعدي را طي مي کند .در اروپاي شرقي,
آسياي مرکزي و شرقي در سال  2005درمقايسه باساال  ,2003تعاداد افاراد
مبتال به ا  .آي .وي  25درصد افزايش يافته و سطح مارگ و ميار باه علات
ايدز نيز دو برابرشده است( تا  1,6ميليون نفر).
متاسفانه در رابطه با ايران هنوز آمار قابل اعتماد و درستي وجود ندارد .طبق
گفته رئيس اداره کنترل ايدز وزارت بهداشت و درمان تعاداد مبتالياان باه
ايدز در کشور به  11هزار و  930نفر رسيده اسات و از ايان تعاداد تااکنون
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1377نفر فوت کردهاند و  539نفر نيز وارد مرحله بيمااري شادهاناد کاه در
مجمو از بين مبتاليان  95درصد مرد و پنج درصد زن هساتند" .بنابرعقياده
بسياري از کارشناساان و متخصصاين بيمااري ايادز و هماه گيرشناساي در
ايران ,براي بدست آوردن رقم واقعي ايدز در کشور باياد آمارهااي اعاالم
شده را  6تا  7برابر کرد .تخمين زده ميشود بيش از  100هزار نفر در کشور
به ا  .آي .وي مثبت مبتال باشند .الزم به گفتن اسات اولاين ماورد ايادز در
ايران در سال  1366در يك كودك هموفيل  6ساله كه باراي معالجاه او از
فرآورده هاي خوني وارداتي آلوده به ويروس ا  .آي .وي استفاده مي شد,
مشاهده گرديد.
راههاي انتقال ايدز به طور عمده عبارتند از:

 رابطه جنسي با فرد مبتال.
 فرآوردهاي خوني.

 سوزنهاي آلوده .اي ن مورد به طور عمده درمعتادان ديده ميشود.
 انتقال ازمادر به نوزاد ,قبل يا بعد اززايمان.
تاکنون آميزش جنسي علت عمده انتقال ويروس ايدز در جهان بوده اسات.
اين ريسک در افراد همجنسباز و دوجنسباز به مراتب بيشتر ازافراد ديگار
است .البته درايران با توجه به محدوديتهاي قانوني و ممنو بودن مباحاث
مربوط به روابط جنسي و بيماريهاي مرباوط باه آن بيشاتر بار شايوه انتقاال
تزريقي ويروس ايدز درمعتادان تاکيد ميشاود و آماار واقعاي شايوه انتقاال
جنسي همچنان در پرده ابهام باقي مانده است.
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انتخاب شيوه درست رابطه جنسي و داشتن و گسترش فرهنگ سکس سالم
ميتواند نقش قابل مالحاهاي درحفظ سالمتي فارد ,جامعاه و پيشاگيري از
رشد ,شدت و وخامت چنين بيماريهايي داشاته باشاد .ايان حالات مساتلزم
وجود آزاديهاي اجتماعي – سياسي  ,رشد فرهنگي و اقتصادي جامعه بادور
از هرگونه تابوي ايدئولو يک ,احتارام باه نقاش فارد در جامعاه وهمچناين
اهميت و ارزش زندگي براي خود و ديگران است.
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