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سخنمترجم 
 

دسات باه گريباان باوده اسات       هاا  یماریبانسان همواره در طول تاريخ با 

 هاای  ينههزو  اند زدهرا رقم  شماری یب یها انسانمرگ  ها یماریببطوريکه 

. همچنانکه علم پزشکی آورند یمجانی و اقتصادی زيادی را هر ساله به بار 

جديدی از سوی پژوهشگران بارای   یها درمانو داروها و  کند یمپیشرفت 

نیاز همگاام باا     زا یمااری بل ، عواما شاود  یما مختلاف کشاف    های یماریب

و در پی بقاای خاود    دهند یمخودشان را با شرايط جديد وفق  ها یشرفتپ

و  يجادکنناده ابه لحاظ دوره، شدت، روش درمان، عامل  ها یماریب هستند.

مثل سرماخوردگی خیلی  ها یماریبساير ابعاد با يکديگر فرق دارند. برخی 

سااده باه    یهاا  درماان و فرد طی چند روز با اساتفاده از   شود یمزود رفع 

مقااربتی،   هاای  یمااری بمثال  برخای ديگار   ، و گاردد  یمزندگی عادی باز 

ابعاد زنادگی   ی همهالعمر باشند و العالج و مادام توانند یمبخصوص ايدز، 

گفات يکای از    تاوان  یما . به جارات  قرار دهند یرتأثانسان را شديداً تحت 

 که بشر تاکنون به خود ديده است هايی یماریب ترين یچیدهپو  ينتر مهلک

 .مقاربتی هستند های یماریب همین

هستند کاه اساسااً از طرياق     ها یماریبمقاربتی گروهی از  های یماریب

 توانناد  یم ها یماریبافزون بر اين، اين  .کنند یمانتقال پیدا  جنسی تماس

غیرجنسای مثال اساتفاده از سارنت مشاترک در       یهاا  روش ی واسطه به

معتادان تزريقی، در طی زايماان و حتای در طای شایردهی انتقاال پیادا       

از طريق تماس نزدياک باا فارد آلاوده      صرفاًهمچنین، برخی ديگر  کنند.
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خاود را   یهاا  نشاانه عالئام و   ها یماریب. برخی از اين کنند یمانتقال پیدا 

بطوريکه فرد بدون اطالع  مانند یمو برخی ديگر نهفته باقی  دهند یمبروز 

آنها را به ديگران منتقال ساازد. افازون بار      تواند یماز ابتالی خود به آنها 

 هاا  قاار  ، و هاا  ياروس و، هاا  یبااکتر مختلفی مثل  زای یماریباين، عوامل 

 باعا   هاا  يژگیواين  ی همهمقاربتی شوند.  های یماریبمنجر به  توانند یم

 ينتار  خطرنااک و  تارين  یچیاده پمقااربتی جاز     هاای  یمااری بتاا   اند شده

 تواناد  یما تاريخ بشر به حساب بیايند، بطوريکه ابتال باه آنهاا    های یماریب

فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصاادی، و   -ندگی فردگوناگون ز یها جنبه

 قرار دهد. الشعاع تحترا  -روانی

ا کرده اسات، پژوهشاگران بالفاصاله    هر زمان که بیماری جديدی ظهور پید

مقاربتی نیاز از ايان    های یماریب. اند خاستهدر جهت يافتن درمان برای آن به پا 

ارائاه   هاای  یمااری ببرای هر کادام از ايان    يیها درمانو  اند نبودهقاعده مستثنی 

مقااربتی حاد و مارز     هاای  یمااری بشده است. با اين وجود، با توجاه باه اينکاه    

و بسارعت در هماه جاای جهاان در حاال گساترش        شناساند  ینمجغرافیايی 

بنظار   ،کنناد  یما سانی جامعاه را تهدياد     یهاا  گاروه اقشار و  ی همهو  هستند

هنگفت برای ياافتن درماان ديگار     های ينههزکه صرف تالش، زمان، و  رسد یم

 هاای  یمااری بگفت که يگانه راه مقابلاه باا    توان یمنیست. بنابراين،  مؤثرچندان 

و ارزان کاه باا تقويات     دردسار  یب ای یوهشاست،  "یشگیریپ"ی تی گزينهمقارب

از ايان   یتاوجه  قابال بخاش   توان یمفرهنت آن در جامعه و آموزش به همگان 

هماه و هماه، از ياک پزشاک گرفتاه تاا نهادهاايی مثال         معضل را مرتفع کرد. 

امار آگااهی افزايای در    در  توانناد ، مای اجتمااعی  یها رسانهآموزش و پرورش و 

و  هاا  دساتورالعمل  ی ارائاه د و با نمقاربتی نقش داشته باش های یماریبخصوص 



  9سخن مترجم  

 

دی، مارتبط در ايان خصاوص باه ساالمت فار      معرفای مناابع   دانش مناسب و 

درمانی در کشور عزيزمان اياران   های ينههزاجتماعی و روانی و همچنین کاهش 

در  دارد کتابی است مختصار و مفیاد   رکتابی که پیش روی شما قراند. نکمک ک

کاه متارجم    مقااربتی  هاای  یمااری بتشخیص، درمان، و پیشاگیری از   ی ینهزم

افتخار دارد آن را تقديم نگاه مخاطبان عزيز کند با اين امید که بتواناد حتای باه    

مقااربتی   هاای  یمااری باز  یشگیریپبه  يتاًنهامیزان ناچیزی به افزايش آگاهی و 

انه پذيرای پیشانهادات و نقطاه نظارات ارزشامندتان در بااب      کمک کند. مشتاق

 (azad.nader0133@gmail.com) اين کتاب هستیم

 

سید نادر آزادصفت



 



 

پیشگفتار 
 

 "اند داشتهوجود کنون معماهایی که تا ترین یچیدهپ"
ياافتن درماانی بارای بیمااری      ی یناه زم، يکای از پیشاگامان در   1چارلز بِست

پزشاکی او را   یهاا  پژوهشديابت، روزگاری توضیح داد آنچه را که در رابطه با 
شناختن شما باه عناوان کسای کاه باه       ". او بیان داشت که کرد یم کنجکاو

دی را باه هماراه   خشانو  ی ياه ماتنها چیزی نیست کاه   کند یمديگران کمک 
يک انگیزه باه حسااب بیاياد. باا ايان       تواند یم، هرچند چنین چیزی آورد یم

 وجود، آنچه برای من از همه چیز بیشتر ارزش دارد پایش رفاتن پاا باه پاای     
کاه تااکنون طراحای شاده      است معماهايی طبیعت، و حل کردن دشوارترين

، و کلیادهايی وجاود دارد کاه معماا را     اناد  شدهدر جايی تعبیه  ها جواب است.
. اما چگونه بايد به اين کلیدها دسات  بخشند یمو بیمار را بهبود  کنند یمحل 

 پیدا کرد؟
ی در بدن ياا  ری شیوع يک بیماپیدايش تمدن، هیچ چیز به اندازه از زمان

نااتوانی جهات برگردانادن    ذهن باع  سردرگمی و وحشت مردم نشده است. 
از باین رفاتن   قلاب جهات پمپااژ خاون،      مشاکل صارع،  مثال   هايی یتوضع

و غیره يا حتی ناتوانی فهام چرايای   يک کودک،  درکشیدگی طبیعی عضالت 
ن بوده است. حتای  ناکامی و ياس برای درمانگرا ی يهمارخداد آنها بدون شک 

، حتی قبال از اينکاه در واقاع    هايی یتوضعبرای چنین  يیها نام ی ارائهقبل از 
نسبت به آنها آگاهی پیدا شود، هر کدام از آنها يادآور پیچیدگی بدن انساان و  

 آن بود. پذيری یبآسنین همچ

                                                           
1. Charles Best 
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، اماا در عاین   اناد  بودهگاهی اوقات ياس آور  ها یماریبجهت فهم  ها تالش
. کشاف تصاادفی   اناد  شاده حال منجر به برخی دساتاوردهای چشامگیر نیاز    

منجر به نجاات زنادگی    19۲8از سوی الکساندر فلمینت در سال  سیلین یپن
داندن آن چیزی شاد  انسان شد. جداسازی آنزيم انسولین باع  برگر ها یلیونم

صاورت   یتاوجه  قابل یها تالش. کرد یمکه بیماران ديابتی را محکوم به مرگ 
کاه هناوز درماانی بارای آنهاا       هايی یماریبپذيرفته است در راستای مبارزه با 

کنناد مادت   به بیماران مبتال به ايدز کماک   توانند یمپیدا نشده است. داروها 
 زناده بمانناد، ابزارهاای تشخیصای مثال مااموگرافی و فراصاوت        تری یطوالن

 هاای  یاک تکنبه پزشکان کمک کنند تومورها را شناساايی کنناد، و    توانند یم
 .اند آوردهرا فراهم  ها یجراحو کوچکترين  ترين يفظرجراحی با لیز امکان 

تگی بیشاتری پیادا   و اخاتالالت برجسا   هاا  یماریببا  "پا به پا"اين رقابت 
در  یتاوجه  قابل. پیشرفت نگريم یمگذر تاريخ به آن  ی يچهدروقتی از  کند یم

سال پایش، از   ۲۰۰خیلی کوتاهی حاصل شده است. درست در حدود  ی دوره
هساتند اطالعای در دسات نباود. در      هاا  یماریبعامل ايجاد  ها یکروبماينکه 

باه   سال پیش يک جراح انگلیسی باه ناام جاوزف لیساتر     1۵۰واقع، کمتر از 
قبال از باه    هاا  دسات سختی توانست همکاران خود را متقاعد کند که شستن 

 احتمال وضع حمل سالم را باال ببرد. تواند یمدنیا آوردن نوزاد 
، آياد  یما پزشکی به حسااب   ی حوزهناکامی و ناامیدی هنوز هم بخشی از 

هر بیماری يا وضعیتی را درمان کرد يا از باروز آن پیشاگیری    توان ینمچراکه 
بعمل آورد. با اين وجود، مرزهای دانش بطور پیوسته در حال گسترش ياافتن  

هار روز رقباايی را در مقابال خاود      "معماهاای تااريخ   يندشوارتر"هستند، و 
 .  بینند یم



 

مقدمه 
 

 در سراسر جهان یرگ همه های بیماریمقاربتی:  های بیماری

نامیاده   نیاز  آمیزشای  هاای  بیمااری (، کاه  STDs) 1مقااربتی  های بیماری

، شامل بیش از بیست بیماری هساتند کاه در ياک طبقاه جاای      شوند می

از راه تماس جنسی از يک فرد به فرد ديگار منتقال    اساساًچون  گیرند می

، قادمت  3و ساوزاک  ۲، مثال سایفلی   هاا  بیمااری . برخی از اين شوند می

اخیار ظهاور پیادا     هاای  دهاه در  / ايادز HIVزيادی دارند. برخای ديگار،   

و برخی زنادگی را باه    شوند میخفیف  های نشانه. برخی منجر به اند کرده

بسایار   زایبیماری های ارگانیسمبه موجب  ها بیماری. اين اندازند میخطر 

خود را اعماال  متفاوتی تأثیرات  های شیوهو به  کنند میمتنوعی بروز پیدا 

در  هاا  بیمااری  ينتر متداول. با اين وجود، روی هم رفته آنها جز  کنند می

، از میاان ده بیمااری   199۵. از ساال  آيناد  مای اياالت متحاده باه شامار    

درصد  8۷، بطوريکه اند بودهمقاربتی  های بیماریمورد از آنها  متداول، پنج

. افازون بار ايان،    اناد  دادهرا باه خاود اختصااص     شاده  گازارش کل موارد 

افازايش نگرانای در میاان     یعماده  های علتاز  يکی مقاربتی های بیماری

جامعه پزشکی و بهداشت عمومی است، نه تنها به دلیل عاوار  و اثارات   

در سراسر جهان در حاال   آور سرساماين دلیل که با سرعت جدی بلکه به 

                                                           
1 . sexually transmitted diseases 

2 . syphilis 

3 . gonorrhea 
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بطوريکه اين امر آنها را در حال حاضر از کنتارل خاارج    ،گسترش هستند

 کرده است.

اما ظهور جديدی است،  نسبتاً ی پديدهمقاربتی  یماریببودن  گیر همه

ی مثال  هااي  بیمااری ارجاعاات باه    ی ساابقه آنها موضوع جديدی نیسات.  

مقااربتی عماده قبال از ساال      های بیماریتنها يعنی سیفلی  و سوزاک، 

در مقابال   ی. ايان دو بیماار  گاردد  یبرما ، به پنج هزار ساال پایش   19۶۰

سایلین  بسیار جهت درمان مقاومت کردند تا اينکه کشاف پنای   های تالش

 یداروهاا "شاد،   هاا  بیوتیاک  آنتای منجار باه آغااز عصار      19۲8در سال 

که بطور چشمگیری خطر سایفلی  و ساوزاک را کااهش     "يیآسا معجزه

بسیاری از مردم باه ايان بااور     19۵۰ های سالو باع  شدند که در  دادند

 مقاربتی  حل شده است. های بیماری ی مسئلهبرسند که 

 

رو بهه  بهه سهر ت   و بوده  گیر همهمقاربتی بیمارهایی  های بیماری

 گسترش هستند

، ياک جهاش ناگهاانی  در گزارشاات مرباو  باه       19۶۰ های سالدر آغاز 

، تعاداد هشات بیمااری    198۰مشاهده شد. تا ساال  مقاربتی  های بیماری

يکای از  1متحده تشخیص داده شده بود. کالمیديامقاربتی جديد در اياالت 

عفونت باکتريايی در  ترين يعشابود که از آن زمان به عنوان  ها بیماریاين 

 میلیون 3اياالت متحده شناخته شده است، بطوريکه هر ساله حدود 

                                                           
1 . chlamydia 
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سهیلین در  که قدرت درمانی پنی 1930 های سالیک پوستر مربوط به 

 کند.اری مقاربتی متداول، را تبلیغ میمقابل سوزاک، یک بیم

 

يکای ديگار از ايان     1؛ تبخاال دساتگاه تناسالی   ساازد  مینفر را مبتال 

از  برآوردهاا بود که يک بیماری ويروسی العالج بوده کاه طباق    ها بیماری

. پژوهشگران نیاز  کند میيک نفر را در طول عمر مبتال هر چهار آمريکايی 

 وياروس پاپیلوماای  مقااربتی از جملاه    هاای  بیمااری شروع به شناساايی  

                                                           
1 . genital herpes 



1۶    های مقاربتی بیماری 

 

آن بالفاصله پ  از ابتالی فرد ظاهر  های نشانه( کردند که HPV) 1انسانی

و در عین حال عفاونی بااقی   پنهان  ها سالد توان یمدر نتیجه  و شوند ینم

میلیاون   3میلیون آمريکاايی، از جملاه    1۵، بیش از ۲۰۰3بماند. تا سال 

 .شدند میبه يک بیماری مقاربتی مبتال نوجوان، هر ساله 

 

 
یک پرستار در کشور زامبیا که از یک بیمار مبتال بهه ایهدز مراقبهت    

. بیماری ایدز امید به زندگی را تا حد چشمگیری در کشورهای کند می

 آفریقایی پایین آورده است.

 

                                                           
1 . human papillomavirus 



  1۷  مقدمه

 

بهداشت عمومی  های سازماندرمانی،  های گزينهبه دلیل محدود بودن 

مقااربتی را   هاای  بیمااری  ی یناه زمپیشاگیری و اطالعاات در    هاای  برنامه

آنی بودناد تاا    های نشانهافزايش دادند اما افراد همچنان بیشتر نگران رفع 

زنات  بطاور روز افازون    پژوهشگران. با اين وجود، بیماریاجتناب از خود 

 های بیماریدرازمدت  یامدهایپهشدار را به صدا درآوردند مبنی بر اينکه 

 HIVبه عنوان مثال،  حاد هستند. یها نشانهاز  تر خطرناکمقاربتی خیلی 

، کالمیديا با نابااروری  دهد میرا افزايش وقوع سرطان گردن رحم در زنان 

Cدر ارتبا  است، و هپاتیت
 به سرطان کبد منجر شود. تواند می 1

مقاربتی مورد توجه خاص قرار گرفتناد و   های بیماری، 1981در سال 

را به عنوان عامال باروز    HIVپیدا کردند وقتی دانشمندان  یا تازهاهمیت 

بیماری العالج و مرگبار باود،  بیماری ايدز کشف کردند. بیماری ايدز يک 

جنسای محافظات نشاده را     ی رابطاه بطوريکه افراد را وادار کرد خطارات  

بیش از پیش جدی بگیرند، بخصوص پ  از اينکه مطالعات نشاان دادناد   

خطر اباتال ياا انتقاال     متعاقباًهر بیماری مقاربتی  تقريباًکه آلوده شدن به 

HIV  دهد میرا افزايش. 

 ۶۵گزارش داد که  ۲به نام مايکل اسپکتور ای نويسنده، ۲۰۰۲در سال 

هستند، که بیشاتر آنهاا اهال     HIVمیلیون نفر در سراسر جهان مبتال به 

اری جان خاود  میلیون نفر به موجب ابتال به اين بیم ۲۵آفريقا هستند، و 

بیماری ايدز ثبات سیاسی و وضعیت اقتصادی آفريقای . اند دادهرا از دست 

گذشاته ياک تناه امیاد باه       ی دهاه سیاه را تضعیف کرده است و در طی 

                                                           
1 . hepatitis C 

2 . Michael Specter 



18    های مقاربتی بیماری 

 

زندگی را از شصت و شش به چهل و هشت سال کاهش داده است. کوفی 

مبارزه با ايدز در سراسر جهاان   ی هزينهسازمان ملل  وقت دبیر کل 1عنان

 میلیارد دالر برآورد کرد. 1۰تا  ۷را در هر سال رقمی حدود 

 

 مقاربتی قابل پیشگیری هستند های بیماری

يک پیام را بیش از هر زمان ديگاری   گیر همه های بیماریگستره و شدت 

مقاربتی قابل پیشاگیری هساتند. باا     های یماریب حائز اهمیت کرده است:

اين وجود، پیشگیری به داناش، آماوزش، و تغییارات داوطلباناه در رفتاار      

انسان بستگی دارد. محدود کردن فعالیت جنسی و تعداد شرکای جنسای،  

گری پزشاکی  نظم از کانادوم، و تان دادن باه غرباال    صحیح و م ی استفاده

و خیلی مؤثری  ينههز کم یراهبردهامنظم جهت تشخیص عفونت همگی 

. بااا اياان وجااود، رک و راساات بااودن در خصااوص آينااد ماایبااه حساااب 

، بادين  رود مای به شامار   راهبردهامقاربتی کلید موفقیت اين  های بیماری

، غلبه بار دا  اجتمااعی   راهبردهاواقع شدن اين  اثربخشمعنی که جهت 

   .دنمايمیمقاربتی همراه است ضروری  های بیمارینیرومندی که با 

نظر به اينکه پرداختن بصاورت آشاکار باه ساالمت جنسای و اعماال       

 هاای  بیمااری باا ماوانعی مواجاه اسات،      هاا  فرهنتجنسی در بسیاری از 

شاناخته   "پنهان"يا  "خاموش" گیرِ همه های بیماریمقاربتی تحت عنوان 

اخیار باعا     های سالمقاربتی در  های بیماری؛ اما تأثیرات مخرب اند شده

نباشند. با اين وجود، انکار همچناان   انکار قابل ها بیماریشده است که اين 

                                                           
1 . Kofi Annan 
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، طبق گازارش مختصاری کاه از ساوی     ۲۰۰3شايع است؛ در ژانويه سال 

درصد از افاراد پاانزده    ۵۰ارائه شد،  1آمريکا هایها و کالجدانشگاهانجمن 

، کارائیاب  ی وزهحا ی در حال توسعه در تا بیست و چهار ساله در کشورها

آسیای مرکزی، اروپای شرقی، و آسیای شرقی هیچ اطالعاتی در خصاوص  

HIV  مقاربتی مساتلزم   های بیماری. کنترل کردن بودبه گوششان نخورده

و ترغیاب   هاا  بیمااری آموزش دادن، بخصوص به افراد جوان، راجع به اين 

 خود است. يستیبهزشدن مسؤلیت بهداشت و  دار عهدهکردن آنها به 

                                                           
1 . Association of American Colleges and Universities 


