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سخنمترجم 
انسان همواره در طول تاريخ با بیماریهاا دسات باه گريباان باوده اسات
بطوريکه بیماریها مرگ انسانهای بیشماری را رقم زدهاند و هزينههاای
جانی و اقتصادی زيادی را هر ساله به بار میآورند .همچنانکه علم پزشکی
پیشرفت میکند و داروها و درمانهای جديدی از سوی پژوهشگران بارای
بیماریهای مختلاف کشاف مایشاود ،عوامال بیمااریزا نیاز همگاام باا
پیشرفتها خودشان را با شرايط جديد وفق میدهند و در پی بقاای خاود
هستند .بیماریها به لحاظ دوره ،شدت ،روش درمان ،عامل ايجادکنناده و
ساير ابعاد با يکديگر فرق دارند .برخی بیماریها مثل سرماخوردگی خیلی
زود رفع میشود و فرد طی چند روز با اساتفاده از درماانهاای سااده باه
زندگی عادی باز میگاردد ،و برخای ديگار مثال بیمااریهاای مقااربتی،
بخصوص ايدز ،میتوانند العالج و مادامالعمر باشند و همهی ابعاد زنادگی
انسان را شديداً تحت تأثیر قرار دهند .به جارات مایتاوان گفات يکای از
مهلکترين و پیچیدهترين بیماریهايی که بشر تاکنون به خود ديده است
همین بیماریهای مقاربتی هستند.
بیماریهای مقاربتی گروهی از بیماریها هستند کاه اساسااً از طرياق
تماس جنسی انتقال پیدا میکنند .افزون بر اين ،اين بیماریها میتوانناد
به واسطهی روش هاای غیرجنسای مثال اساتفاده از سارنت مشاترک در
معتادان تزريقی ،در طی زايماان و حتای در طای شایردهی انتقاال پیادا
کنند .همچنین ،برخی ديگر صرفاً از طريق تماس نزدياک باا فارد آلاوده
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انتقال پیدا میکنند .برخی از اين بیماریها عالئام و نشاانههاای خاود را
بروز میدهند و برخی ديگر نهفته باقی میمانند بطوريکه فرد بدون اطالع
از ابتالی خود به آنها میتواند آنها را به ديگران منتقال ساازد .افازون بار
اين ،عوامل بیماریزای مختلفی مثل بااکتریهاا ،وياروسهاا ،و قاار هاا
میتوانند منجر به بیماریهای مقاربتی شوند .همهی اين ويژگیهاا باعا
شدهاند تاا بیمااریهاای مقااربتی جاز پیچیادهتارين و خطرنااکتارين
بیماریهای تاريخ بشر به حساب بیايند ،بطوريکه ابتال باه آنهاا مایتواناد
جنبه های گوناگون زندگی فرد -فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،اقتصاادی ،و
روانی -را تحتالشعاع قرار دهد.
هر زمان که بیماری جديدی ظهور پیدا کرده اسات ،پژوهشاگران بالفاصاله
در جهت يافتن درمان برای آن به پا خاستهاند .بیماریهای مقاربتی نیاز از ايان
قاعده مستثنی نبودهاند و درمانهايی برای هر کادام از ايان بیمااریهاای ارائاه
شده است .با اين وجود ،با توجاه باه اينکاه بیمااریهاای مقااربتی حاد و مارز
جغرافیايی نمیشناساند و بسارعت در هماه جاای جهاان در حاال گساترش
هستند و همهی اقشار و گاروههاای سانی جامعاه را تهدياد مایکنناد ،بنظار
میرسد که صرف تالش ،زمان ،و هزينههای هنگفت برای ياافتن درماان ديگار
چندان مؤثر نیست .بنابراين ،میتوان گفت که يگانه راه مقابلاه باا بیمااریهاای
مقاربتی گزينهی "پیشگیری" است ،شیوهای بیدردسار و ارزان کاه باا تقويات
فرهنت آن در جامعه و آموزش به همگان میتوان بخاش قابالتاوجهی از ايان
معضل را مرتفع کرد .هماه و هماه ،از ياک پزشاک گرفتاه تاا نهادهاايی مثال
آموزش و پرورش و رسانههای اجتمااعی ،مایتوانناد در امار آگااهی افزايای در
خصوص بیماریهای مقاربتی نقش داشته باشند و با ارائاهی دساتورالعملهاا و
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دانش مناسب و معرفای مناابع مارتبط در ايان خصاوص باه ساالمت فاردی،
اجتماعی و روانی و همچنین کاهش هزينههای درمانی در کشور عزيزمان اياران
کمک کنند .کتابی که پیش روی شما قرار دارد کتابی است مختصار و مفیاد در
زمینهی تشخیص ،درمان ،و پیشاگیری از بیمااریهاای مقااربتی کاه متارجم
افتخار دارد آن را تقديم نگاه مخاطبان عزيز کند با اين امید که بتواناد حتای باه
میزان ناچیزی به افزايش آگاهی و نهايتاً به پیشگیری از بیمااریهاای مقااربتی
کمک کند .مشتاقانه پذيرای پیشانهادات و نقطاه نظارات ارزشامندتان در بااب
اين کتاب هستیم ()azad.nader0133@gmail.com
سید نادر آزادصفت

پیشگفتار 
"پیچیدهترین معماهایی که تاکنون وجود داشتهاند"
چارلز بِست ،1يکای از پیشاگامان در زمیناهی ياافتن درماانی بارای بیمااری
ديابت ،روزگاری توضیح داد آنچه را که در رابطه با پژوهشهاای پزشاکی او را
کنجکاو میکرد .او بیان داشت که " شناختن شما باه عناوان کسای کاه باه
ديگران کمک میکند تنها چیزی نیست کاه ماياهی خشانودی را باه هماراه
میآورد ،هرچند چنین چیزی میتواند يک انگیزه باه حسااب بیاياد .باا ايان
وجود ،آنچه برای من از همه چیز بیشتر ارزش دارد پایش رفاتن پاا باه پاای
طبیعت ،و حل کردن دشوارترين معماهايی است کاه تااکنون طراحای شاده
است .جوابها در جايی تعبیه شدهاناد ،و کلیادهايی وجاود دارد کاه معماا را
حل میکنند و بیمار را بهبود میبخشند .اما چگونه بايد به اين کلیدها دسات
پیدا کرد؟
از زمان پیدايش تمدن ،هیچ چیز به اندازهی شیوع يک بیماری در بدن ياا
ذهن باع سردرگمی و وحشت مردم نشده است .نااتوانی جهات برگردانادن
وضعیتهايی مثال صارع ،مشاکل قلاب جهات پمپااژ خاون ،از باین رفاتن
کشیدگی طبیعی عضالت در يک کودک ،و غیره يا حتی ناتوانی فهام چرايای
رخداد آنها بدون شک مايهی ناکامی و ياس برای درمانگران بوده است .حتای
قبل از ارائهی نامهايی برای چنین وضعیتهايی ،حتی قبال از اينکاه در واقاع
نسبت به آنها آگاهی پیدا شود ،هر کدام از آنها يادآور پیچیدگی بدن انساان و
همچنین آسیبپذيری آن بود.
1. Charles Best
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تالشها جهت فهم بیماریها گاهی اوقات ياس آور بودهاناد ،اماا در عاین
حال منجر به برخی دساتاوردهای چشامگیر نیاز شادهاناد .کشاف تصاادفی
پنیسیلین از سوی الکساندر فلمینت در سال  19۲8منجر به نجاات زنادگی
میلیونها انسان شد .جداسازی آنزيم انسولین باع برگرداندن آن چیزی شاد
که بیماران ديابتی را محکوم به مرگ میکرد .تالشهای قابلتاوجهی صاورت
پذيرفته است در راستای مبارزه با بیماریهايی کاه هناوز درماانی بارای آنهاا
پیدا نشده است .داروها میتوانند به بیماران مبتال به ايدز کماک کنناد مادت
طوالنیتری زناده بمانناد ،ابزارهاای تشخیصای مثال مااموگرافی و فراصاوت
میتوانند به پزشکان کمک کنند تومورها را شناساايی کنناد ،و تکنیاکهاای
جراحی با لیز امکان ظريفترين و کوچکترين جراحیها را فراهم آوردهاند.
اين رقابت "پا به پا" با بیماریهاا و اخاتالالت برجساتگی بیشاتری پیادا
میکند وقتی از دريچهی گذر تاريخ به آن مینگريم .پیشرفت قابلتاوجهی در
دورهی خیلی کوتاهی حاصل شده است .درست در حدود  ۲۰۰سال پایش ،از
اينکه میکروبها عامل ايجاد بیماریهاا هساتند اطالعای در دسات نباود .در
واقع ،کمتر از  1۵۰سال پیش يک جراح انگلیسی باه ناام جاوزف لیساتر باه
سختی توانست همکاران خود را متقاعد کند که شستن دساتهاا قبال از باه
دنیا آوردن نوزاد میتواند احتمال وضع حمل سالم را باال ببرد.
ناکامی و ناامیدی هنوز هم بخشی از حوزهی پزشکی به حسااب مایآياد،
چراکه نمیتوان هر بیماری يا وضعیتی را درمان کرد يا از باروز آن پیشاگیری
بعمل آورد .با اين وجود ،مرزهای دانش بطور پیوسته در حال گسترش ياافتن
هستند ،و "دشوارترين معماهاای تااريخ" هار روز رقباايی را در مقابال خاود
میبینند.

مقدمه 
بیماریهای مقاربتی :بیماریهای همهگیر در سراسر جهان
بیماریهای مقااربتی ،)STDs( 1کاه بیمااریهاای آمیزشای نیاز نامیاده
میشوند ،شامل بیش از بیست بیماری هساتند کاه در ياک طبقاه جاای
میگیرند چون اساساً از راه تماس جنسی از يک فرد به فرد ديگار منتقال
می شوند .برخی از اين بیمااریهاا ،مثال سایفلی  ۲و ساوزاک ،3قادمت
زيادی دارند .برخای ديگار /HIV ،ايادز در دهاههاای اخیار ظهاور پیادا
کردهاند .برخی منجر به نشانههای خفیف میشوند و برخی زنادگی را باه
خطر میاندازند .اين بیماری ها به موجب ارگانیسمهای بیماریزای بسایار
متنوعی بروز پیدا میکنند و به شیوههای متفاوتی تأثیرات خود را اعماال
میکنند .با اين وجود ،روی هم رفته آنها جز متداولترين بیمااریهاا در
اياالت متحاده باه شامار مایآيناد .از ساال  ،199۵از میاان ده بیمااری
متداول ،پنج مورد از آنها بیماریهای مقاربتی بودهاند ،بطوريکه  8۷درصد
کل موارد گازارششاده را باه خاود اختصااص دادهاناد .افازون بار ايان،
بیماریهای مقاربتی يکی از علتهای عمادهی افازايش نگرانای در میاان
جامعه پزشکی و بهداشت عمومی است ،نه تنها به دلیل عاوار و اثارات
جدی بلکه به اين دلیل که با سرعت سرسامآور در سراسر جهان در حاال

1 . sexually transmitted diseases
2 . syphilis
3 . gonorrhea
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گسترش هستند ،بطوريکه اين امر آنها را در حال حاضر از کنتارل خاارج
کرده است.
همه گیر بودن بیماری مقاربتی پديدهی نسبتاً جديدی است ،اما ظهور
آنها موضوع جديدی نیسات .ساابقهی ارجاعاات باه بیمااری هاايی مثال
سیفلی و سوزاک ،يعنی تنها بیماریهای مقااربتی عماده قبال از ساال
 ،19۶۰به پنج هزار ساال پایش برمایگاردد .ايان دو بیمااری در مقابال
تالشهای بسیار جهت درمان مقاومت کردند تا اينکه کشاف پنایسایلین
در سال  19۲8منجار باه آغااز عصار آنتای بیوتیاکهاا شاد" ،داروهاای
معجزهآسايی" که بطور چشمگیری خطر سایفلی و ساوزاک را کااهش
دادند و باع شدند که در سالهای  19۵۰بسیاری از مردم باه ايان بااور
برسند که مسئلهی بیماریهای مقاربتی حل شده است.
بیماریهای مقاربتی بیمارهایی همهگیر بوده و بهه سهر ت رو بهه
گسترش هستند
در آغاز سالهای  ،19۶۰ياک جهاش ناگهاانی در گزارشاات مرباو باه
بیماریهای مقاربتی مشاهده شد .تا ساال  ،198۰تعاداد هشات بیمااری
مقاربتی جديد در اياالت متحده تشخیص داده شده بود .کالمیديا1يکای از
اين بیماریها بود که از آن زمان به عنوان شايعترين عفونت باکتريايی در
اياالت متحده شناخته شده است ،بطوريکه هر ساله حدود  3میلیون

1 . chlamydia

مقدمه 1۵ 

یک پوستر مربوط به سالهای  1930که قدرت درمانی پنیسهیلین در
مقابل سوزاک ،یک بیماری مقاربتی متداول ،را تبلیغ میکند.

نفر را مبتال می ساازد؛ تبخاال دساتگاه تناسالی 1يکای ديگار از ايان
بیماریها بود که يک بیماری ويروسی العالج بوده کاه طباق برآوردهاا از
هر چهار آمريکايی يک نفر را در طول عمر مبتال میکند .پژوهشگران نیاز
شروع به شناساايی بیمااری هاای مقااربتی از جملاه وياروس پاپیلوماای
1 . genital herpes
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انسانی )HPV( 1کردند که نشانههای آن بالفاصله پ از ابتالی فرد ظاهر
نمیشوند و در نتیجه میتواند سالها پنهان و در عین حال عفاونی بااقی
بماند .تا سال  ،۲۰۰3بیش از  1۵میلیون آمريکاايی ،از جملاه  3میلیاون
نوجوان ،هر ساله به يک بیماری مقاربتی مبتال میشدند.

یک پرستار در کشور زامبیا که از یک بیمار مبتال بهه ایهدز مراقبهت
میکند .بیماری ایدز امید به زندگی را تا حد چشمگیری در کشورهای
آفریقایی پایین آورده است.

1 . human papillomavirus

مقدمه 1۷ 

به دلیل محدود بودن گزينههای درمانی ،سازمانهای بهداشت عمومی
برنامههاای پیشاگیری و اطالعاات در زمیناهی بیمااریهاای مقااربتی را
افزايش دادند اما افراد همچنان بیشتر نگران رفع نشانههای آنی بودناد تاا
اجتناب از خود بیماری .با اين وجود ،پژوهشگران بطاور روز افازون زنات
هشدار را به صدا درآوردند مبنی بر اينکه پیامدهای درازمدت بیماریهای
مقاربتی خیلی خطرناک تر از نشانههای حاد هستند .به عنوان مثالHIV ،
وقوع سرطان گردن رحم در زنان را افزايش میدهد ،کالمیديا با نابااروری
در ارتبا است ،و هپاتیت 1Cمیتواند به سرطان کبد منجر شود.
در سال  ،1981بیماری های مقاربتی مورد توجه خاص قرار گرفتناد و
اهمیت تازهای پیدا کردند وقتی دانشمندان  HIVرا به عنوان عامال باروز
بیماری ايدز کشف کردند .بیماری ايدز يک بیماری العالج و مرگبار باود،
بطوريکه افراد را وادار کرد خطارات رابطاهی جنسای محافظات نشاده را
بیش از پیش جدی بگیرند ،بخصوص پ از اينکه مطالعات نشاان دادناد
که آلوده شدن به تقريباً هر بیماری مقاربتی متعاقباً خطر اباتال ياا انتقاال
 HIVرا افزايش میدهد.
۲
در سال  ،۲۰۰۲نويسنده ای به نام مايکل اسپکتور گزارش داد که ۶۵
میلیون نفر در سراسر جهان مبتال به  HIVهستند ،که بیشاتر آنهاا اهال
آفريقا هستند ،و  ۲۵میلیون نفر به موجب ابتال به اين بیماری جان خاود
را از دست دادهاند .بیماری ايدز ثبات سیاسی و وضعیت اقتصادی آفريقای
سیاه را تضعیف کرده است و در طی دهاهی گذشاته ياک تناه امیاد باه
1 . hepatitis C
2 . Michael Specter

  18بیماریهای مقاربتی

زندگی را از شصت و شش به چهل و هشت سال کاهش داده است .کوفی
عنان 1دبیر کل وقت سازمان ملل هزينهی مبارزه با ايدز در سراسر جهاان
را در هر سال رقمی حدود  ۷تا  1۰میلیارد دالر برآورد کرد.
بیماریهای مقاربتی قابل پیشگیری هستند
گستره و شدت بیماریهای همهگیر يک پیام را بیش از هر زمان ديگاری
حائز اهمیت کرده است :بیماریهای مقاربتی قابل پیشاگیری هساتند .باا
اين وجود ،پیشگیری به داناش ،آماوزش ،و تغییارات داوطلباناه در رفتاار
انسان بستگی دارد .محدود کردن فعالیت جنسی و تعداد شرکای جنسای،
استفادهی صحیح و منظم از کانادوم ،و تان دادن باه غرباالگری پزشاکی
منظم جهت تشخیص عفونت همگی راهبردهای کمهزينه و خیلی مؤثری
بااه حساااب ماایآينااد .بااا اياان وجااود ،رک و راساات بااودن در خصااوص
بیماریهای مقاربتی کلید موفقیت اين راهبردها به شامار مایرود ،بادين
معنی که جهت اثربخش واقع شدن اين راهبردها ،غلبه بار دا اجتمااعی
نیرومندی که با بیماریهای مقاربتی همراه است ضروری مینمايد.
نظر به اينکه پرداختن بصاورت آشاکار باه ساالمت جنسای و اعماال
جنسی در بسیاری از فرهنتهاا باا ماوانعی مواجاه اسات ،بیمااریهاای
مقاربتی تحت عنوان بیماریهای همهگیرِ "خاموش" يا "پنهان" شاناخته
شدهاند؛ اما تأثیرات مخرب بیماریهای مقاربتی در سالهای اخیار باعا
شده است که اين بیماریها قابلانکار نباشند .با اين وجود ،انکار همچناان
1 . Kofi Annan

مقدمه 19 

شايع است؛ در ژانويه سال  ،۲۰۰3طبق گازارش مختصاری کاه از ساوی
انجمن دانشگاهها و کالجهای آمريکا 1ارائه شد ۵۰ ،درصد از افاراد پاانزده
تا بیست و چهار ساله در کشورهای در حال توسعه در حاوزهی کارائیاب،
آسیای مرکزی ،اروپای شرقی ،و آسیای شرقی هیچ اطالعاتی در خصاوص
 HIVبه گوششان نخورده بود .کنترل کردن بیماریهای مقاربتی مساتلزم
آموزش دادن ،بخصوص به افراد جوان ،راجع به اين بیمااریهاا و ترغیاب
کردن آنها به عهدهدار شدن مسؤلیت بهداشت و بهزيستی خود است.

1 . Association of American Colleges and Universities

