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پیشگفتار

ــمانی و روانی از دیرباز مورد توجه آدمی بوده و  ــالمت جس برخورداری از یک زندگی توام با س
یافتن راهی که وی را به زندگی طوالنی در این دنیا هدایت کند، جزیی از تصورات دست نیافتنی اش 

به شمار می آید که تاکنون در رسیدن به آن از هیچ کوششی دریغ نکرده است. 

ــی در حفظ کیفیت زندگی انسان  ــی اساس ــت فردی و اجتماعی نقش در این میان، رعایت بهداش
بازی می کند. محققان، بهداشت را این گونه تعریف کرده اند: 

ــگیری از بیماریها، افزایش طول عمر، ارتقای سطح  ــت از علم و هنر پیش ــت عبارت اس »بهداش
سالمتی در انسان از طریق فعالیتهای جمعی در جهت مهار بیماریهای واگیر، بهسازی محیط، آموزش 
ــخیص و درمان به موقع بیماری ها و  ــکی و پرستاری برای تش ــت فردی، تامین خدمات پزش بهداش
ــتم شبکه تندرستی و تدوین نظام اجتماعی که هر فردی از جامعه از استانداردهای الزم  ایجاد سیس

برای تامین بهداشت خود بهره مند شود«. 

بی تردید، یکی از گامهای اساسی برای دستیابی به اهداف عالیه مطرح شده در تعریف فوق الذکر 
ــایل بهداشتی در نزد  ــی، آگاهی و بهره مندی از دانش و تجربه در خصوص مس در محیط های ورزش
مدیران، مربیان، معلمان، ورزشکاران و سایر ذی نفعان این حیطه می باشد. در واقع، آموزش بهداشت 
ــت از مجموعه تجربیاتی که به نحو مطلوبی در آگاهی و نحوه رفتار انفرادی و اجتماعی  عبارت اس
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افراد جامعه موثر است و موجب سالمت جسمی و روانی آنها می شود. 

این کتاب با هدف ارایه نکات کاربردی در زمینه بیماری های ورزشی با زمینه بیولوژیکی تهیه و 
تدوین گردیده است. مطالعه این اثر به دانشجویان رشته تربیت بدنی و نیز معلمان و مربیان ورزشی 

سراسر کشور توصیه می گردد. 



'

'

بخش اول: 

واژه  شناسی تخصصی
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۱ـ۱ـ عوامل بیماری زای بیولوژیک 

ــان را مبتال می کند، بدون علت ب وجود نمی آیند؛ اما برخی از  هیچ یک از بیماری هایی که انس
ــیاری دیگر بر ما مجهول است. بروز هر بیماری نیازمند پدید آمدن  ــناخته شده و بس آنها برای ما ش
ــود. به این ترتیب شناخت عوامل و شرایط  ــرایط، بیماری آشکار ش ــرایط الزم است که در آن ش ش
بیماری یکی از گامهای مهم و موثر در جهت اشاعه بهداشت است که در این مبحث به آن پرداخته 

می شود. 

عوامل بیماری زا موجودات، مواد یا شرایطی را می گویند که اگر فردی با زمینه مساعد در معرض 
ــی از عوامل بیماری زا در اصل  ــود. برخ ــا قرار گیرد، به یکی از انواع مختلف بیماری مبتال می ش آنه

نوعی از موجوات زنده هستند که به آنها عوامل بیماری زای زنده یا بیولوژیک می گویند. 

ــات زندگی خود تن آدمی را انتخاب و در یکی از اعضای  ــی از این موجودات برای ادامه حی برخ
بدن نفوذ می کنند و تغییراتی در آن به وجود می آورند که باعث بروز بیماری در انسان می شود. 

این عوامل را برحسب اندازه و خواص حیاتی آنها می توان به چند نوع تقسیم کرد که عبارتند از: 
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1-1-1- ویروس ها: 

ــتند که اندازه آنها بین 2 تا 400 میلی   ــده عفونت زا هس ــناخته ش ریزترین عوامل بیولوژیک ش
میکرون بوده و با میکروسکوپ معمولی قابل مشاهده نمی باشند و تنها به وسیله میکروسکوپ های 

الکترونی قابل مشاهده هستند. آنها سه خاصیت کلی زیر را دارند. 

الف( از صافی ها می گذرند. 

ب( زندگی داخل سلولی دارند. 

پ( برای رشد و تکثیر خود به بافت زنده احتیاج دارند. 

ــده که به وسیله پوششی از  ــته مرکزی اسید نوکلییک تشکیل ش ــاختمان ویروس از یک هس س
 RNA و یا DNA جنس پروتیین محافظت و محصور می شود. اسید نوکلییک هسته مرکزی یا از نوع
می باشد که ویروس ها را برحسب نوع این اسید نوکلییک و همچنین شکل و اندازه انها تقسیم بندی 

می کنند. در بین ویروس های پاتوژن برای انسان نوع RNA فراوان تر است. 

از آنجا که در زندگی ویروس ها تولید انرژی و مکانیزم بیوسنتز وجود ندارد، بنابراین به ناچار برای 
تکثیر احتیاج به شرکت فعال سلول میزبان دارند و به صورت وابسته به حیات خود ادامه می دهند. 

قطر کوچک ترین ویروس ها که از آن جمله ویروس RNA و ویروس فلج اطفال می باشد، حدود 
20 میکرون یا نانومتر )هر نانومتر یک میلیاردونیم متر یا 109 متر است( که در مقام مقایسه با گلبول 

قرمز انسانی با قطر هسته 7500 نانومتر، کوچکی آن مشخص تر می شود. 

ــش ویروس که غشا لیپوپروتیینی است برای چسبیدن و نفوذ ویروس به داخل  خارجی ترین پوش
ــته نازک خارجی در بردارنده آنتی ژن های  ــی دارد و عالوه بر آن این پوس ــلول میزبان نقش اساس س

مهم ویروس نیز می باشد. 

ــوند ممکن است تا آخر  ــان می ش از نظر بیماری زایی، برخی از ویروس ها زمانی که وارد بدن انس
عمر در بدن میزبان باقی بمانند که این نوع ویروس ها جزو دسته ویروس های DNA بوده و از نظر 
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 .B ساختمان به ویروس های دونواری موسوم هستند. همانند هپاتیت

ــت می توان به دو  ــان میزبان طبیعی یا تصادفی آنها اس همچنین ویروس ها را از نظر اینکه انس
گروه تقسیم کرد. برخی از این ویروس ها همانند ویروس هاری، انسان را به طور تصادفی به بیماری 
ــگیری از ابتال را به عهده دارد و  مبتال میکنند. لذا اجتناب از تماس با حیوان آلوده نقش اصلی پیش

به راحتی میتواند انسان را از خطر آلودگی به بیماری محافظت نماید. 

شکل )1(: ساختار یک ویروس

شکل )2(: نمایی از یک ویروس در زیر میکروسکوپ
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1-1-2- باکتری ها: 

ــتند که اندازه آنها بین 0.2 تا 5 میکرون بوده و به اشکال مختلفی  عوامل بیماری زای ریزی هس
مثل گرد یا Cocci دراز یا Bacil خمیده یا Vibrion و مارپیچی یا Spril دیده می شوند. 

چهار مرحله اولیه در عفونت های باکتریایی وجود دارد، که در شکل زیر نشان داده شده است:

شکل )3(: مراحل اولیه در عفونت های باکتریایی

ـــیاری از  ــک از ایـن مراحـل عمـل کـرده و بس ــای دفاعی میزبان در هر یـ ــی مکانیزم ه برخ
باکتری ها چندین مرحله از این مراحل را به کار می گیرند.

ــا را در اتصـال بـه  ــطحی دارند که توانـایی آنهـ ــاختارها یا مولکول های س برخی باکتری ها س
ــلول های میزبان افزایش می دهند. به عنوان مثال، برخی از باکتری های گـرم منفـی دارای پیلی  س

بوده که آنها را قادر ساخته تا به غشا دستگاه گوارشـی یـا ادرار تناسـلی متصـل شوند.

ــتم ایمنی اختصاصی به  ــط سیس عمومًا پاتوژن ها راههای مختلفی را جهت فرار از تخریب توس
ــد در سلول های میزبان، در زمـان حملـه ایمنی در  ــیاری از پاتوژنها به واسطه رش کار می گیرند. بس
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ــود را کـاهش می دهند.  ـــیته خـ ــایی خـود، آنتـی ژنیس ــان بوده و یا با ریزش آنتی ژن های غش ام
پاتوژن های دیگر با تقلید از سطوح سلول های میزبان خود را از دید سیستم ایمنـی پنهان می سازند. 
ــرکوب ساخته و یا آن را سرکوب کنند  ــخ ایمنی را به طور انتخابی س ــیاری از پاتوژنها قادرند پاس بس
ــتم ایمنی فعال می شود که بر ضد پاتوژن مؤثر نمی باشد. تغییرپذیری  به گونه ای که بازویی از سیس
ــازند تا از  ــت که یـک پاتوژن را قادر می س ــطحی از دیگر راهکارهایی اس مکرر در آنتی ژن های س

سیستم ایمنی فرار کند. 

ــازگار  ــان ها و حیوانات س ــایر میکروارگانیزم ها با محیط اطراف خود از جمله انس باکتری ها و س
شده اند و قادرند در میزبان به طور طبیعی ساکن گردند و زیست نمایند. به این دلیل بقای باکتری ها 
ــا نیز افزایش می یابد. با ایجاد عفونت بدون عالمت بالینی یا  ــن می گردد واحتمال انتقال آن ه تضمی
بیماری خفیف به جای نابودی میزبان میکروارگانیزم هایی که به طور طبیعی در بدن انسان ها زیست 

می نمایند توانایی انتقال خود از یک فرد به فرد دیگر را افزایش می دهند. 

ــاری ایجاد می کنند به طور اولیه در حیوانات  ــان بیم برخی از باکتری ها که به طور معمول در انس
ــالمونال و  ــه عنوان مثال گونه های س ــازند. ب ــان ها را به طور اتفاقی آلوده می س ــد و انس ــود دارن وج
ــق فراورده های غذایی آن ها به  ــازند و از طری ــخصی حیوانات را آلوده می س کمپیلوباکتر به طور مش
انسان قابل انتقال می باشند. سایر باکتری ها در اثر تصادفی و بروز اشتباه قادر به ایجاد عفونت شدید 

در انسان می باشند. 

ــتیس عامل طاعون دارای چرخه حیاتی است که به خوبی با جوندگان  به عنوان مثال یرسینیاپس
ــان از طریق کک ها اتفاقی است .باسیلوس  ــت و انتقال آن به انس و کک های آن ها تطابق یافته  اس
ــت می نماید وگاهی موجب عفونت حیوانات می شود و  ــیاه زخم در محیط زیس ــیس عامل س آنتراس

همچنین از طریق فراورده هایی مانند پشم فرآوری نشده آن ها قابل انتقال به انسان است. 

گونه های کلستریدیوم در محیط به صورت پراکنده وجود دارند و از طریق گوارشی یا آلوده شدن 
ــی از کلستریدیوم پرفرینجس و کزاز ناشی از کلستریدیوم  زخم ها با خاک مانند قانقاریای گازی ناش

تتانی به انسان منتقل می گردد. 
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ــهال سرفه و ترشحات تناسلی حاصل از میکروارگانیزم ها اغلب  تظاهرات بالینی بیماری مانند اس
موجب تسهیل انتقال آن ها می شوند. 

ــیرین را آلوده نماید. آب  ــت و می تواند آب شور و ش ــدید اس ــهال ش ویبریوکلرا قادر به ایجاد اس
ــت آلوده گردند. بلع آب و غذاهای  ــامیدنی و اغذیه دریایی مانند صدف وخرچنگ نیز ممکن اس آش

دریایی آلوده می تواند منجر به ایجاد عفونت و بیماری شود. 

ــیاری از باکتری ها از طریق دست بین افراد منتقل می شوند. شایع ترین مسیر ورود باکتری ها  بس
به بدن مناطقی هستند مانند دستگاههای تنفس گوارش تناسلی و ادراری که در آن ها غشا غشاهای 
ــاهای مخاطی و پوست مانند  ــیب دیده غش ــت قرار می گیرند. مناطق آس مخاطی در مجاورت پوس
ــایع ورود عوامل بیماری زا می باشند. پوست و  ــایر آسیب ها نیز مکان های ش ــوختگی و س بریدگی س
سطوح مخاطی طبیعی و سالم به عنوان سددفاعی اولیه علیه عفونت می باشند و باکتری ها بیماری زا 

جهت ایجاد بیماری باید بر این سد دفاعی غلبه نمایند. 

شکل )4(: ساختار باکتری 
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شکل )5(: نمایی از یک باکتری در زیر میکروسکوپ

ــیوه تنفس آنها است. مثاًل آنها که در هوا زندگی  ــیم بندی انواع باکتری ها گاهی به اعتبار ش تقس
ــد می کنند، بی هوازی نامیده می شوند.  ــیژن رش ــرایط بدون اکس می کنند، هوازی و آنهایی که در ش

باکتری ها را از لحاظ بیماری زایی برای انسان می توان به سه دسته تقسیم نمود: 

ساپروفیت ها، کومانسال ها و بیماریزاها 

• س�اپروفیت ها: باکتری هایی هستند که در طبیعت وجود دارند. اکثراً برای انسان بیماریزا 	
ــتند و تنها روی گیاهان زندگی می کنند. این دسته باکتریها را ساپروفیت یا فاسد کننده  نیس

گیاهان می نامند. 

• ــت و مخاط انسان )مانند مخاط دهان، 	 کومانس�ال ها: این دسته از باکتریها در روی پوس
ــی از آنها نه فقط  ــدون ضرر زندگی می کنند. برخ ــتگاه تنفس و گوارش( ب ــی، گلو، دس بین
بیماری تولید نمی کنند، بلکه برای بدن مفید هم هستند )مانند باکتری های موجود در روده 

که ویتامین K مورد نیاز بدن را تهیه می کنند(. 

• ــوند، بیماری تولید 	 ــت و هرگاه وارد بدن ش ــبتًا کم اس بیماری زاها: تعداد این باکتریها نس
می کنند. قدرت بیماری زایی این باکتریها نیز متفاوت است. برخی از آنها باعث بیماری های 
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خفیف و برخی موجب امراض شدید و خطرناک می شوند. هر قدر مقدار باکتری های مهاجم 
بیشتر باشد، بیماری انسان نیز به همان نسبت شدیدتر خواهد بود. راه ورود باکتری به بدن 
نیز حایز اهمیت است. مثاًل باکتری وبا از راه دستگاه گوارش وارد بدن و موجب بروز بیماری 
وبا می شود، اما اگر همین باکتری از راه پوست وارد شود، عارضه بسیار خفیفی ایجاد می  کند. 

چند نوع باکتری مهم چرک زا به قرار زیر وجود دارد: 

جدول )1( : باکتری های ایجاد کننده بیماری ها در انسان 

بیماری / پیامدنام باکتریردیف

پدید آورنده چرک ها، دملها، پوسیدگی ها و نوعی زرد زخماستافیلوکک1

پدید آورنده بیماری باد سرخ و بعضی گلودردها و چرک و دملاسترپتوکک2

پدید اورنده بیماری سوزاکگونوکک3

پدید آورنده چرک در مایع نخاع و مننژیتمننگوکک4

پدید آورنده چرک در مایع نخاع و مننژیتپنموکک5

پدید آورنده بیماری سیاه زخمباسیل سیاه زخم6

عامل بیماری سلباسیل کخ7

پدید آورنده بیماری حصبه یا تیفوییدباسیل ابرت8

مولد بیماری اسهال و عفونت رودهکولی باسیل9

مولد بیماری کزازباسیل نیکالیر10
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1-1-3- رکیتزیاها1 و کالمیدیاها2 : 

ــن ویروس ها و باکتری ها قرار  ــتند که از نظر اندازه در حدفاصل بی ــودات حیاتی ریزی هس موج
ــیله بندپایان منتقل می شوند. نسبت  ــت. اکثراً به وس دارند. طول آنها بین 0.3 تا 1 میکرون متغیر اس

به عوامل فیزیکی و شیمیایی در خارج بدن حساس بوده و از بین می روند. 

کالمیدیاها و ریکتزیاها 2 گروه از باکتری های گرم منفی هستند که جزء انگل های )پارازیت ها( 
اجباری داخل سلولی محسوب می شوند. یعنی تنها در صورت مسکن گزیدن در داخل سلول قادر به 
ادامه حیات می باشند. آنها برای انجام فعالیت های سلولی خود به ATP میزبان به عنوان منبع انرژی 
نیاز دارند. بنابراین پارازیت با استفاده از یک سیستم انتقال غشایی ATP را از سلول میزبان برداشته 

و یک ADP به جای آن بیرون می اندازد.

ــت  ــا هر دو این ناقل ATP/ ADP را دارند. تفاوت میان این دو آن اس ــا و ریکتزیاه کالمیدیاه
ــیده نموده و ATP بسازند )بوسیله فسفریالسون  که ریکتزیاها می توانند مولکول های خاصی را اکس
اکسیداتیو ( در حالی که کالمیدیاها فاقد این سیسیتم سیتوکروم هستند و در حقیقت هیچ مکانیزمی 

برای تولید ATP ندارند.

شکل )6(: چرخه بیماری زایی توسط ریکتزیا

1. Rickettsia
2. Chlamydia
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شکل )7(: چرخه زندگی کالمیدیا

شکل )8(:  نقشه پراکنش بیماری های ناشی از کالمیدیا در سطح جهان و تعداد افراد بیمار


