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Abstract 
Marine medicine is one of the medical fields that deals with the health and safety of people related to the sea. 

However, it is an isolated profession which, despite its importance, has received less attention and the skills and 

competencies required are still debated. By searching and gathering information in published papers in this field, 

three main areas of marine medicine including marine therapeutic applications, diseases and health problems 

caused by the marine environment and diseases and health problems caused by marine occupations were 

identified. Therapeutic applications of the sea include the two main areas of thalassotherapy and marine 

therapeutic products. In addition to the direct use of climate and sea environment in the treatment of diseases, a 

variety of products obtained from the sea also have unique properties and can be used to treat many diseases. 

Diseases and health problems caused by the marine environment include animals related issues, scuba diving 

related issues and toxins related issues. Animal-related illnesses and health problems include marine animals that 

cause serious injuries, marine animals that cause severe electric shocks, marine animals that are poisonous, and 

marine animals that have venomous stings. The most important diseases and health problems related to diving 

include oxygen poisoning, carbon dioxide poisoning, pulmonary barotrauma, barotrauma of the ear and sinuses, 

and decompression sickness. Toxins-related diseases and health problems include neurotoxic shellfish poisoning, 

paralytic shellfish poisoning, amnesic shellfish poisoning and diarrhetic shellfish poisoning, ciguatera fish 

poisoning, edible crab poisoning and mercury poisoning. Also, diseases and health problems caused by marine 

occupations include health problems and diseases related to safety, physical and mental health. Therefore, in the 

marine medicine education, the three main areas of marine medicine and the topics related to each of them should 

be considered. 
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 .رانیالله، تهران، ا هیبق یدانشگاه علوم پزشک ،یتروما، دانشکده پرستار قاتیمرکز تحق آدرس: 

 

 

 چیستی، کاربردها، فرصت ها ؛طب دریا
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 1ینیموراند یکامل ی، مرتض5یعباس عباد
 

 رانیالله، تهران، ا هیبق یدانشگاه علوم پزشک ،طب دریا قاتیمرکز تحق 1
 رانیالله، تهران، ا هیبق یدانشگاه علوم پزشک ،یتروما، دانشکده پرستار قاتیمرکز تحق 2

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام قات،یهمگرا، واحد علوم و تحق یدانشکده علوم و فناور ران،یا یاسلام یارتش جمهور یراهبرد ییایدر یروین  3
 رانیالله، تهران، ا هیبق یدانشگاه علوم پزشک ،یآترواسکلروز و دانشکده پرستار قاتیمرکز تحق 4

 رانیالله، تهران، ا هیبق یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پرستار ،یموسسه سبک زندگ ،یعلوم رفتار قاتیمرکز تحق 5

 

 26/60/1461 پذیرش مقاله:     31/60/1466 دریافت مقاله:

   دهکیچ
با این حال یکی از حرفه های منزوی  ،طب دریا یکی از حوزه های پزشکی است که با سلامت و ایمنی افراد مرتبط با دریا سر و کار دارد

مورد بحث است. با جستجو و ان همچنهای مورد نیاز آن، ها و شایستگیو مهارت کمتر به آن توجه شده است ،که علیرغم اهمیت است

 و مشکلات هابیماریچاپ شده در این زمینه، سه حوزه اصلی طب دریا شامل کاربردهای درمانی دریا، و منابع آوری اطلاعات در مقالات جمع

ا شامل دو نی دری. کاربردهای درماگردیددریایی شناسایی  مشاغلو مشکلات سلامتی ناشی از  هابیماریسلامتی ناشی از محیط دریایی و  

توان به شکل مستقیم از آب و هوا و محیط دریا در درمان دریا است. علاوه بر اینکه می داروییهای درمانی و فرآورده حوزه اصلی دریا

ی هابیماریتوانند برای درمان نظیری بوده و میهای بیهای متنوع بدست آمده از دریا نیز دارای ویژگیها استفاده کرد، فرآوردهبیماری

و مشکلات سلامتی ناشی از محیط دریایی شامل موارد مرتبط با جانوران، موارد مرتبط با غواصی  هابیماریبسیاری مورد استفاده قرار گیرد. 

 یجد جراحات جادیکه باعث ا ییایجانوران درمرتبط با جانوران شامل  یها و مشکلات سلامتیماریاسکوبا و موارد مرتبط با سموم است. ب

 نیزهرآگ شیکه ن ییایجانوران درو  هستند یکه سم ییایجانوران درکنند، یم جادیا یقو یکیالکتر هایکه شوک ییایجانوران در ،دشونیم

 یربن، باروتروماکدیاکسید تیمسموم ژن،یاکس تیمسموم ها و مشکلات سلامتی مربوط به غواصی نیز شاملترین بیماریمهم .شوندمی، دارند

 یعصب تیممسموها و مشکلات سلامتی مرتبط با سموم شامل بیماریهستند. فشار برداشت  یماریو ب هانوسیگوش و س یباروتروما ،یویر

سمومیت با م، گواترایس یهبا ما تیمسموم ،با صدف یاسهال تیبا صدف و مسموم یفراموش تیبا صدف، مسموم یفلج تیبا صدف، مسموم

ی و دریایی شامل مشکلات سلامت مشاغلها و مشکلات سلامتی ناشی از همچنین بیماریهستند.  جیوه با مسمومیت و خوراکی هایخرچنگ

است. بنابراین در آموزش های مربوط به طب دریا باید سه حوزه اصلی طب  روانیهای مربوط به ایمنی، سلامت فیزیکی و سلامت بیماری

 ته شود. دریا و موضوعات مربوط به هر کدام از آنها درنظر گرف

  

 .ی دریاهابیماری، دریایی طب دریا، پزشکی :هاکلیدواژه
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 مقدمه
ها به وجود دریا مهد زندگی است و زندگی از دریاها و اقیانوس

ترین ترین و بزرگها یکی از مهم. اقیانوس(1) آمده است
یاز ن نیمی از اکسیژن مورد ا هستند که تقریباًهای سیاره ممحیط

. محیط دریایی یک بخش (2) کنندحیات را فراهم می
درصد سطح سیاره را پوشانده  06انگیزی است که بیش از شگفت

دود ح هبردارنددرصد از فضای زنده سیاره را تشکیل داده و در 99و 
. اقیانوس با (3) های موجود در کره زمین استدرصد از گونه 56

گیرد، موتورخانه کره زمین است، منبع نیرویی که از خورشید می
زندگی است، مبدل عظیم گرماست که آب و هوای کره زمین را 

کند، منبعی برای غذا، مواد کانی و انرژی است و کنترل می
نفر در  اردیلیاز سه م شی. ب(4) ترین راه حمل و نقل استارزان

 ندها وابسته هستای تامین معیشت خود به دریا و اقیانوسجهان بر
ترین خطرناکبعنوان ها، دریاها و اقیانوس از طرفی همین. (5)

 .(0)شوند تلقی میزمین  محیط کاری در سیاره
سفر به دریاها همیشه با مخاطرات، مشکلات دریانوردی و 

ها و انتقال عفونت همراه بوده است. از ها، آسیبسلامتی، بیماری
ها و بیشترین خدمه مربوط ترین کشتیمیلادی، بزرگ 1566سال 

های جنگی بودند که باید سفرهای طولانی را انجام به کشتی
د و تقال، هلنهای مربوط به اسپانیا، پردادند؛ مخصوصا کشتیمی

انگلستان که مستعمرات دور داشتند که برخی از آنها در نواحی 
جدید  هایشد خدمه با بیماریاستوایی واقع شده بودند که باعث می

توانست باعث تلفات مانند مالاریا و تب زرد مواجه شوند که می
های زیادی ها در مدت کوتاهی در جنگزیادی گردد. این ناوگان

شد؛ دند که باعث ایجاد صدمات جدی زیادی میکرشرکت می
همچنین شرایط زندگی و تنفسی بد و محیط بسته، به انتشار عفونت 

گوشت نمک سود شده و غلات  شامل کرد و رژیم غذاییکمک می
های ناشی از کمبود مواد غذایی و حبوبات خشک شده باعث بیماری

مه به خد یگردید. این عوامل رفته رفته باعث شد که پزشکمی
. امروزه، طب دریایی به هر گونه (0) ناوگان دریایی اضافه شود

فعالیت پزشکی مرتبط با استخدام، شرایط کاری، شرایط زندگی، 
گردد. افراد شاغل و ایمنی افراد شاغل در دریا اطلاق میبهداشت 

در دریا شامل افراد شاغل در ناوگان تجاری، نیروی دریایی، 
های دریایی، تاسیسات دریایی، گیری، ملوانهای ماهیکشتی

. با (0) های تفریحی استهای دریایی و قایقدانشجویان دانشکده
توجه به مشکلات و موارد متنوع مرتبط با سلامتی، پزشکان دریایی 

ش کاملی بر پایه طب عمومی از طب کار و طب محیطی باید دان
منزوی های . با این حال طب دریایی یکی از حرفه(9) داشته باشند

و مهارتها  (9) است که در دنیای پزشکی نیز کمتر شناخته شده است
یی همچنان مورد بحث دریا کینیاز پزشهای مورد و شایستگی

و موضوعات تدریس شده طب دریا نیز در کشورهای  (9) است
نظر روی موضوعات اتفاق بنابراین. (13-16) مختلف یکسان نیست

مطالعه حاضر مطالعه  وجود ندارد. با توجه به این موضوع، طب دریا

گسترده و  یاست که به منظور جستجو یتیمرور روا کیحاضر 
فت. انجام گر ایو موضوعات مرتبط با طب در میمفاه یساز کپارچهی

های حاصل از مطالعات مختلف در سه طبقه اصلی شامل فواید یافته
 وسلامتی ناشی از محیط دریایی لات و مشک هابیماریدرمانی دریا، 

 دریایی تنظیم و مشاغلو مشکلات سلامتی ناشی از  هابیماری
 یکپارچه شدند که در ادامه شرح داده شده است. 

 

 درمانی دریا کاربردهای
 دریا درمانی

دریا درمانی شامل استفاده درمانی از آب دریا به دلیل مواد 
دیم، شیمیایی غنی از نظر کلر، سمعدنی بالا، چگالی بالا و ترکیبات 

منیزیم، کلسیم، پتاسیم، ید و غیره و همچنین استفاده از محیط، 
. دریا درمانی علاوه بر (14) نور خورشید و آب و هوای دریایی است

ولای و رسوبات دریا موسوم مل استفاده از گلاستفاده از آب دریا شا
، Helio therapy، نور خورشید موسوم به Mud Therapyبه 

یا  Ammotherapyاستفاده از حمام شن داغ موسوم به 
Psammotherapy  ،و آب و هوای دریایی شامل اتمسفر، دما

 Climatotherapyرطوبت، باد، فشار بارومتریک و غیره موسوم به 
تواند برای مشکلات زیادی از جمله . دریا درمانی می(15) است

مشکلات پوستی، استخوانی مفصلی، روانی و روان تنی، خون و 
د استفاده ورسرطان، فیبرومیالژی، پارکینسون و اسکلروز چندگانه م

 .(10) قرار گیرد

 

 فرآورده های درمانی دریا
های تواند برای درمان بیماریمحصولات بدست آمده از دریا می

 مثل پارکینسون (10) های دژنراتیو مغزیزیادی از جمله بیماری
، اسکلروز (21) ادی ریهبیماری مزمن انسد ، (19،26) و آلزایمر (10)

مورد  (25) ، آرتریت روماتوئید(24) ، نقرس(23) ، ایدز(22) چندگانه
استفاده قرار گیرد. مطالعات زیادی خواص محصولات دریایی را 

ند. از جمله خواص مورد گزارش، شامل ابررسی و گزارش کرده
، ضد (20-20)، ضد ویروسی (20-20) خواص ضد باکتریایی

 یاکسیدان، آنتی(30-20) ، ضد سرطان(20،20) قارچی
 ، ضد دیابتی(33) ، محافظت کننده قلب(20،20،33،34،30،30)
، ضد (33) ، ضد فشار خون(21،33،34) ، ضد چاقی(20،33،34)

، ضد (20،34) ، ضد مالاریا(20) ضد تک یاخته، (20) انعقاد خون
کننده کبد،  محافظت، (20) کننده ایمنی، تنظیم(20،34،39) التهابی

کننده عروق  زایی، محافظتکننده پوست، ضد رگ محافظت
 (34) کننده بینایی کننده استخوان و محافظت مغزی، محافظت

 .است
های ماهی نیز دارای خواص فراوانی هستند. روغن ماهی روغن

ی قلبی )پیشگیری و درمان افزایش هابیماریدارای خواص ضد 
فشار خون و آترواسکلروز(، ضد التهابی، پیشگیری از اختلال فعالیت 

های اسکلتی و یتوکندری، مقاومت به انسولین در ماهیچهم
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 و همکاران حیدری بنی/  0

 1041 بهار، 1 ، شماره5 دوره                                 دریامجله طب 

های عصبی، کاهش تجمع چربی احشایی، ضد دیابت، سلول
کننده ایمنی، ضد استئومالاسی و ضد راشیتیسم است. ماهی تنظیم

سالمون نیز دارای خواصی از جمله کاهش کلسترول و 
ی قلبی هابیماری، کاهش خطر VLDLو  LDLگلیسیرید و تری

عروقی، ارتقا عملکرد مغز، ضد فشار خون و پیشگیری از بیمار 
 دننده ایمنی، ضد استئومالاسی و ضآدرنولکودیستروفی، تنظیم ک

راشیتیسم است. ماهی ساردین دارای خواصی از جمله 
، ضد دیابت، ضد سرطان، ضد التهاب، ضد تومور، ضد یاکسیدانآنتی

د ترول خون، بهبوهای قلبی عروقی، تنظیم کننده کلسبیماری
سلامت قلب، محافظت از دیواره های شریان ها، محافظت کننده 
نوری، پیشگیری از قرمزی و اریتم پوست، ضد چاقی، ضد 

 . (46) استئومالاسی و ضد راشیتیسم است
های ماهی، اسیدهای چرب امگا ترین عناصر روغنیکی از مهم

های اخیر شود و در سالاست که در غذاهای دریایی دیده می 3
 3. مکمل امگا (41) ب نموده استتوجهات بسیاری را به خود جل

و دیده شده خطر  (42) دریایی فواید قلبی عروقی زیادی دارد
، مرگ ناشی از بیماری شریان کرونر، (44, 43) انفارکتوس قلبی

های قلبی یماریهای قلبی عروقی و ببیماری شریان کرونر، مرگ
را  (45, 31) های شریان محیطی، خطر بروز بیماری(44) عروقی
سد به صورت خطی با دوز ردهد. این کاهش به نظر میمیکاهش 

. این روغن دریایی، اثرات قلبی خود را از (43) مصرفی ارتباط دارد
خون، فشار خون، ضربان قلب و  ینمودن چرب میتنظ قیطر
اندوتلیال  کرد و التهابعمل و یپلاکت تجمع قلب، ضربان یریرپذییتغ

نیز  (40) مغز سلامت بهبود در 3 امگا نی. همچن(40) دهدانجام می
ل از جمله اختلا یاختلالات مغز یموثر بوده و بر رفتار، خلق و برخ

 ،یمرز تیاختلال شخص سم،یاوت ،یافسردگ ،یفعال شیتمرکز و ب
 ،یصلف یاختلال عاطف ،یاضطراب، اختلالات دوقطب ا،یزوفرنیاسک
 .(40) مثبت دارد ریتاث یو افکار خودکش یزگیست

 های آمینهدارای موجوداتی است که حاوی اسیدهمچنین دریا 
مهمی هستند. چند مورد از اسیدهای آمینه، شامل موارد زیر است. 

ای عروس دریایی جعبهو آرژنین که در برخی ماهی ها، صدف، 
 میتنظ و یدانیاکس یخواص ضد فشارخون، آنت یوجود دارد، دارا

 در نقش ،یعصب لانتقا و یسلول میتقس رشد، یارتقا ،یمنیا کننده
 و یاکلامپس پره اضطراب، مانند یاختلالات درمان هورمون، ترشح
قش کننده بافت، نرمیم. هیستیدین دارای خواص تاست سیسپس

های میلین، حذف فلزات مضر از بدن، در رشد و محافظت از غلاف
 و ضد التهاب، پیشگیری از عوامل خطر پیش دیابتی، یآنتی اکسیدان

ها، های نورولوژیک، آرتریت روماتوئید، زخمدرمان بیماری
های سیستم بینایی، ها، آنمی، درماتیت آتوپیک و بیماریبدخیمی

های روده است. لیزین نیز تنظیم کننده متابولیک و تنظیم سلول
کننده ایمنی، ضد تومور، دارای خواص نقش در رشد و تکامل، تنظیم

ز جمله دارای فوایدی ا است. متیونین یضد میکروب و آنتی اکسیدان
های کبدی، افسردگی، آسم، آلرژی، الکلیسم، درمان بیماری

مسمومیت با جیوه، پارکینسون، اسکیزوفرنی و بهبود ترمیم زخم 
است. فنیل آلانین نیز دارای خواص تنظیم دیابت، تکامل عضلات 

است. تریپتوفان دارای خواص تنظیم سیستم  یو آنتی اکسیدان
های عصبی مانند ی در عملکرد انتقال دهندهعصبی، نقش مهم

خوابی، افسردگی، درد، اختلال نوردوپامین و دوپامین، درمان بی
فعالی و بدخلقی است. گلیسین نیز دارای عاطفی فصلی، بیش

های کننده عملکرد سیستم عصبی، مکانیسمخواص تنظیم
 بمتابولیسم و تظاهر ژنی، آنتی اکسیدانت، ضد سرطان، ضد التها

و ضد چاقی، نقش مهم در سنتز پروتئین، بهبود سیستم ایمنی، 
های متابولیک و دیابت و پیشگیری از اختلالات قلبی درمان بیماری
 . (46) عروقی است

 

محیط  و مشکلات سلامتی ناشی از هابیماری

 دریایی

 موارد مرتبط با جانوران
توانند باعث بروز جانوران زیادی در دریا وجود دارند که می

جانوران  ،شوند. بر اساس نوع آسیب مشکلات سلامتی برای انسان
  :شونددسته می 4خطرناک دریایی شامل 

شوند. این جانوران دریایی که باعث ایجاد جراحات جدی می .1
های ها و خارهایشان باعث ایجاد زخمجانوران بوسیله دندان
ها و های بارکودا، کوسهشوند. ماهیجدی در قربانی می

 گیرند. در این دسته قرار می خزندگان مثل تمساح و کروکودیل

کنند. های الکتریکی قوی ایجاد میجانوران دریایی که شوک .2
های الکتریکی بافتهایی ها و ماهیها مانند مارماهیبرخی ماهی

در بدن خود دارند که بار الکتریکی زیادی تولید و ذخیره 
نمایند و در مواقع مواجهه با خطر، به صورت ناگهانی شوک می

 نمایند. یکی با قدرت چند صد ولت را به قربانی وارد میالکتر

جانوران دریایی که سمی هستند. این جانوران ترکیبات  .3
های خود دارند که در صورت ای را در بافتمتابولیکی  ثانویه

های شدید خورده شدن توسط قربانی، باعث ایجاد مسمومیت
در های بادکنکی دارای سم تترودوکسین شوند. ماهیمی

تواند ها میهای خود هستند که مصرف آنها توسط انسانبافت
 کشنده باشد. 

جانوران دریایی که نیش زهرآگین دارند. این جانوران دارای  .4
عضو تیزی مانند دندان یا خار هستند که از طریق آن سم را از 

کنند. مارهای دریایی، کیسه حاوی زهر به بدن قربانی تزریق می
شامل سفره ماهی، گربه ماهی، عقرب ماهی های زهری ماهی

ها، توتیای های مخروطی، مرجانصدف، هاو سنگ ماهی
های تنان دریایی مثل اختاپوس حلقه آبی، صدفدریایی، نرم

ترین آنها شامل های دریایی که خطرناکمخروطی و عروس
ای یا زنبور دریایی، مردجنگی پرتقالی عروس دریایی جعبه

(Portuguese man-of-war) و عروس دریایی اورکندجی 
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(Irukandji Jellyfish) جز این دسته از جانوران دریایی هستند 
(49-53) . 

خطر مرگ وجود  این دسته از جانوران دریاییدر مواقع گزش با 
درمان آغاز گردد. درمان گزش با عروس دریایی  دارد و باید سریعاً

ای شامل شستشوی محل با سرکه، دوش آب گرم تا حد جعبه
، مدیریت درد شامل استفاده از کیسه هدقیق 26تا  16تحمل برای 

مخدر و مراقبت حمایتی است و باید توجه یخ و سرد و استفاده از 
شود که از بانداژ فشاری استفاده نشود. در مواقع آسیب با عروس 
دریایی اورکندجی درمان شامل دوش آب گرم تا حد تحمل برای 

دقیقه، شستشو با سرکه، درمان ضد فشارخون، تزریق  26تا  16
ه یخ و سوریدی منیزیم سولفات و مدیریت درد شامل استفاده از کی

سرد و مخدرها است. باید توجه شود که از بانداژ فشاری استفاده 
نشود. درمان آسیب با مرد جنگی پرتقالی شامل پاک کردن 

با فورسپس و دستکش، اجتناب از شستشو با  ها ترجیحاًشاخک
درجه برای  45سرکه یا الکل صنعتی، غوطه وری عضو در آب گرم 

کیسه یخ برای کنترل درد و استفاده دقیقه و استفاده از  26تا  16
های حس کننده موضعی است. درمان آسیب با صدفاز بی

های گذاری داخل تراشه اورژانسی و مراقبتمخروطی شامل لوله
ویژه و درمان آسیب با اختاپوس حلقه آبی نیز شامل درمان حمایتی 

 . (56) از جمله تهویه مکانیکی است
 

 موارد مرتبط با غواصی اسکوبا
واند تغواصی اسکوبا یک فعالیت محبوب است که گاهی می

موجب آسیب جدی و مرگ گردد. میزان مرگ به دلیل غواصی از 
بوده است. در دنیا نفر  126تا  06سالانه بین  2664تا  1906سال 

اسکوبا یک محفظه تنفس زیر آب و یک ذخیره قابل حمل هواست 
که در پشت افراد حمل شده و هوای کافی در زیر آب به غواص 

رساند. اولین محدودیت اسکوبا محدودیت ذخیره هوایی است می
ربه عالیت و تجساعت کافی است ولی به میزان ف 1که برای کمتر از 

 46غواص نیز بستگی دارد. عمق توصیه شده برای این غواصی 
ترین نوع غواصی تفریحی در متر است. این نوع غواصی، شایع

یت دی اکسید ومسممیت اکسیژن، ومسمم. (54) سراسر جهان است
ها و بیماری ریوی، باروترومای گوش و سینوسکربن، باروترومای 

ترین صدمات ( مهمDecompression Sickness) برداشت فشار
های احتمالی ناشی از غواصی هستند. چندین اختلال و بیماری

تواند با انجام غواصی در تعارض هستند. پزشکی وجود دارد که می
ی باز خ بیضاین اختلالات عبارتند از بیماری شریان کرونری، سورا

دیواره بین دهلیزی، آسم، دیابت، پنوموتوراکس خود به خودی و 
 .(55) سن بالا که قبل از غواصی باید درنظر گرفته شوند

 

 هابیماریموارد مرتبط با سموم و 
بیماری و مرگ پس از مصرف غذاهای دریایی بسیار شایع 

ترین مشکلات سلامت انسان با مصرف صدف و . شدید(49) است

های آلوده به سموم شکوفه جلبکی زیان آور رخ می دهد. این ماهی
ها تجمع پیدا کرده و در صورت مصرف های صدفسموم در بافت
ای متنوعی شامل مسمومیت هتوانند سندرمها میتوسط انسان

، (Neurotoxic Shellfish Poisoning (NSP))عصبی با صدف 
 paralytic shellfish poisoning)مسمومیت فلجی با صدف 

(PSP))مسمومیت فراموشی با صدف ، (Amnesic Shellfish 

Poisoning (ASP)( و مسمومیت اسهالی با صدف )Diarrhetic 

Shellfish Poisoning (DSP) ) و مسمومیت با ماهی سیگواترا
های خوراکی و مسمومیت . مسمومیت با خرچنگ(50) ایجاد نمایند

 های ناشی از غذاهای دریایی استبا جیوه نیز از دیگر مسمومیت
شی از مصرف یک سم عصبی . مسمومیت فراموشی با صدف نا(50)

با نام دوموئیک اسید است که علامت عمده آن از دست دادن حافظه 
. مسمومیت فلجی با صدف ناشی از (50) کوتاه یا بلند مدت است

ی دینوفلاژلاتاهامصرف سم نوروتوکسین ساخته شده بوسیله 
ندگی م تهدیدکننده زوسکوپی است. این مسمومیت یک سندرمیکر

است که علائم عصبی شامل بی حسی، کرختی، خواب آلودگی و 
. مسمومیت اسهالی (50) کندت تنفسی ایجاد میدر موارد شدید ایس

با صدف یک سندروم با علائم گوارشی از جمله تهوع، استفراغ، 
سفتی شکم است که حدود چهار ساعت پس از اسهال، درد و 

مصرف غذای آلوده رخ داده و بهبود به صورت خودبخودی و در 
گردد. مسمومیت عصبی با صدف ناشی عرض سه روز حاصل می
( است که باعث تحریک brevetoxin) از مصرف سم بروتوکسین

چشم، بینی و گلو و درینتیجه سرفه، عطسه و مشکل در تنفسی 
. مسمومیت سیگواترا در اثر مصرف گوشت ماهی (59) گرددمی

دهد که هزاربرابر مرگبارتر از آلوده به سم سیگواتوکسین رخ می
 مو سرما نیز مقاوم است. این سندر آرسنیک است و در برابر گرما

د یبا نشانه های مشکلات گوارشی، کاهش ضربان قلب، تشنج و د
شود. اختلالات شدید عصبی شامل دلیریوم، درگیری مات شناخته می

اعصاب مغز، عدم هماهنگی و آتاکسی، اختلالات اکستراپیرامیدال، 
 اند رخ دهدتوتشنج، کما و حتی مرگ نیز در اثر نارسایی تنفسی می

(50) . 
هایی های ساحلی و آب رودخانههای دریاها، آبآلودگی در آب

ذار گسلامت مردم تاثیرشدت بر ه توانند بریزند میکه به دریا می
ای ههای آب دریا عبارتند از آلوده کنندهترین آلوده کنندهباشد. مهم

های فاضلاب منازل که به دریاها شیمیایی، بیولوژیک، سیستم
مدفوعات حیوانی و مواد زاید های صنعتی، ریزند، فاضلابمی

ای. طبق آماری که در آمریکا منتشر شده فقط در ساحل هسته
یلیون گالن فاضلاب مدفوعی م566ایالت فلوریدا به تنهایی هر ساله 

 5میزان  شود. در یک مطالعه نشان داده شده کهوارد آب دریا می
م، های چشهای تنفسی، عفونتبیماری گاستروآنتریت، عفونت

های پوستی در کسانی که در هوای های گوش و عفونتعفونت
 .(06) تاسبوده  دیگراناند به مراتب بیشتر از کردهساحلی شنا می
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 و همکاران حیدری بنی/  0

 1041 بهار، 1 ، شماره5 دوره                                 دریامجله طب 

 غلمشاناشی از  سلامتیت و مشکلا هابیماری

 دریایی
مطالعات نشان داده است که وضعیت سلامتی دریانوردان 

نیست و با مشکلات زیادی روبرو هستند که در ادامه  مساعدچندان 
. مشکلات مرتبط با ایمنی، سلامت فیزیکی (01) پردازیمبه آن می

 ترین مشکلات سلامتی در دریانوردان استو سلامت ذهنی از مهم
(02) . 

 

 مربوط به ایمنیو مشکلات سلامتی  هابیماری

 ارک مشخصات شغلی دریانوردان مانند شیفت گردشی، محیط
با دما و سروصدای زیاد، حرکات طولانی کشتی، نزدیک بودن 
محیط کار و استراحت و سایر موارد از موارد متمایز کننده دریانوردی 

تواند موجب استرس و است. همه این عوامل می مشاغلاز سایر 
. سقوط در کشتی و (03) بروز مشکلات ایمنی در این افراد گردد

سقوط در دریا، تماس با مواد مضر، برخورد با طناب و زنجیر، برخورد 
دمای  با مواجههیا گیرکردن بین اجسام، لغزش، لیز خورن و سقوط، 

ننده، کا وسایل الکتریکی، برخورد با اجسام سقوطبسیار بالا، تماس ب
های در حال کار از تماس با آتش و انفجار و تماس با ماشین

 . (04) ترین حوادث شغلی در دریانوردان هستندشایع
ترین خطرات محیطی تهدیدکننده سلامت دریانوردان شایع

شامل خطرات فیزیکی و شیمیایی است. خطرات فیزیکی شامل 
د. ش و عوامل دمایی هستنتابش غیریونیزه، سروصدا، اشعه فرابنف

یته و کشی الکتریسیونیزه روی عرشه از تنظیمات سیمتابش غیر
همچنین از پروتوهای منبع ارتعاش مانند تاسیسات رادارای قدرتمند 

گیرد. در معرض سر و صدا های جنگی منشا میبه ویژه در کشتی
قرار گرفتن نیز یکی دیگر از خطراتی است که در دریانوردان 

کنند، دیده آنهایی که در فضاهای ماشینی کار می مخصوصاً
کننده سلامتی در دریا، در معرض اشعه شود. خطر دیگر تهدیدمی

فرابنفش قرار گرفتن است. در معرض عوامل دمایی قرار گرفتن نیز 
ممکن است بخاطر در معرض دمای خیلی بالا یا خیلی پایین رخ 

های شایع برای در مکان دهد و دریانوردان را با خطر مواجه سازد.
معرض عوامل شیمیایی قرار گرفتن شامل فضای موتور جایی که 

ها و تواند استنشاق شود یا آلودگی پوست با روغنغبار روغن می
تواند ها میعرشه ماشین تواند رخ دهد.مواد حاصل از اشتعال می

سطوح بالایی از گازهای خروجی از وسایل نقلیه را داشته باشد و 
های دریایی نیز از عوامل خطرزا مانند اپوکسیدها و مینطور رنگه

کنند که خطر تحریک و حساسیت به ایزوسیانات ها استفاده میدی
آنها به خوبی شناخته شده است. مواد شوینده و ضدعفونی کننده به 

-دیدهتوانند مشکلات پوستی عشوند که میطور گسترده استفاده می

کند که کاری نیز ذرات و غباری ایجاد میای ایجاد نمایند. جوش
زا باشد. تواند شامل ذرات بسیارریز فلزات و مواد حساسیتمی

ها و محصولات ها، حلالمایعات فله به خصوص هیدروکربن
ه شوند کشیمیایی نیز که به عنوان محموله در روی دریا حمل می

ند، وشهای مدرن نگهداری میبه خوبی و در شرایط بد روی کشتی
ست کنند بلکه ممکن اهای زیست محیطی ایجاد مینه فقط نگرانی

  .(05) رها شوند و موجب آسیب گردند
 

 زیکیسلامت فیو مشکلات سلامتی مربوط به  هابیماری
رین تترین عوارض سفرهای دریایی و مهمخستگی یکی از مهم

عوامل خطر حوادث شغلی روی عرشه است. مشکلات خواب یکی 
ترین دلایل خستگی در سفرهای دریایی است. خستگی در از مهم

و در  یتواند منجر به خواب آلودگمیان نیروهای کاری دریا می
رین تگردد. خواب آلودگی یکی از مهمنهایت خواب رفتن حین کار 

حوادث کاری است. برای پرهیز از خستگی، دریانوردان باید  علل
تلاش کنند تا با خوابیدن و زود بیدار شدن در افراد صبح گاهی و 

بیدار شدن در افراد عصرگاهی بر طبق ریتم سیرکادین خود،  دیر
ین و محل خواب نیز از نظر میزان نور و دما باید فعالیت کنند. کاب

متعادل و تنظیم گردد. تلفن و زنگ در باید خاموش گردد. دو ساعت 
قبل از رفتن به رختخواب نیز باید از ورزش های سنگین، مصرف 

ساعت قبل از  0نیکوتین و الکل پرهیز نمود. از مصرف کافئین نیز 
خواب باید اجتناب نمود. کابین های تک نفره برای پیشگیری از 

  .(00) گردداختلال خواب توصیه می
میزان بروز سرطان های مختلف در دریانوردان در حال افزایش 

های ریه، کلیه، پانکراس، لوسمی، مزوتلیا و لنفوم در است. سرطان
های . آزبستوز، هیدروکربن(00) دریانوردان شناسایی شده است

ترین های فسیلی و بنزن از مهمای، سوختمعطر چندحلقه
. همچنین عوامل (00) ها هستندهای موجود در کشتیکارسینوژن

دیگری مانند استرس، تابش، ویروس، باکتری، شب کاری، کم 
توانند دیگر عوامل تحرکی و رژیم غذایی پر کربوهیدرات می

 .(00،00) ایجادکننده سرطان در این جمعیت باشند
کی از ها و یترین بیمارییکی از شایعنیز های گوارشی بیماری

های ترین دلایل مرگ و میر در دریانوردان است. در کشتیعمده
ان نترین دلیل بیماری خدمه و جداسازی آکروز، گاستروانتریت شایع

های دندانی عامل بیشترین ارجاع که اورژانسدر حالی .بوده است
یل ترین دلبه متخصص و درد حاد شکم و آپاندیسیت نیز شایع

. در میان مشکلات حاد، گاستروانتریت استاد بستری شدن افر
، یشیوع بالاتری میان خدمه و مسافران دارد. کنترل در نقاط ورود

ای هترین جنبهو جداسازی افراد مبتلا از کلیدی مناسببهداشت 
 کنترل است. 

مرگ در  عواملترین شایعنیز از های قلبی عروقی بیماری
ها پس از تروما، دومین دلیل دریانوردان است. همچنین این بیماری

انند م خطر های پزشکی روی دریا هستند. فاکتورهایشایع اورژانس
افزایش فشارخون و تری گلیسیرید در دریانوردان شایع است و 

های منظم و ترک مصرف دخانیات از بهبود کیفیت تغذیه، ورزش
اذ توانند اتخکننده هستند که در روی دریا میعوامل پیشگیری

د در تواندند. وجود دستگاه دفیبریلاتور خودکار در کشتی میگر

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
49

1/
5.

1.
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jm
ar

m
ed

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 10

http://dx.doi.org/10.30491/5.1.3
http://jmarmed.ir/article-1-322-en.html


 9/  طب دریا: چیستی، کاربردها، فرصت ها   

J Mar Med                          Spring 2023, Vol. 5, No. 1 

اند تودهنده زندگی باشد و همچنین میحوادث قلبی کوچک نجات
 . (05) ریتم قلبی را به گروه پزشکی ساحل انتقال و اطلاع دهد

دریازدگی ارتباط مستقیمی با حرکت کشتی دارد. دریازدگی 
تواند موجب ناراحتی افراد، عدم توانایی انجام وظایف، مختل می

ساختن قضاوت، تداخل با مصرف دارو و اشتباه در تشخیص 
علامت آنهاست گردد. علاوه بر های دیگری که استفراغ بیماری

توانند دریازدگی را حرکت کشتی، اضطراب، بوها و خستگی می
تحریک نمایند. دریا زدگی علائم سرگیجه، تهوع و استفراغ را ایجاد 

اید. تواند از دریا زدگی پیشگیری نمها نیز مینماید. شکل کشتیمی
یع چرخش آهسته خطر دریا زدگی را کاهش داده ولی چرخش سر

ای ههای زیادی برای طراحی کشتینماید. تلاشآن را تحریک می
مسافربری برای پیشگیری از دریازدگی انجام شده ولی خیلی موثر 
نبوده اند. مواد زیادی از جمله شامپاین و کافئین تا آنتی هیستامین 
و آنتی موسکارین برای درمان دریازدگی پیشنهاد گردیده است. دو 

های . درماندانشدهیب باعث گیجی و اختلال بینایی دسته آخر به ترت
کل، ال پرهیز از مصرفدیگر مانند گرم و پر آب نگه داشتن بدن، 

توانند به تنباکو و بوهای قوی و دریافت غذاهای سبک می
  .(05) پیشگیری از دریازدگی کمک کنند

ها از محل خواب، غذا، منبع آب، به دلیل اینکه خدمه کشتی
کنند ای مشترک استفاده میبهداشت و سیستم تهویه هو

یابد. این های قابل انتشار در آنها به سرعت شیوع میبیماری
، H1N1، آنفولانزای Bو  Aها مثل نوووویروس، آنفولانزای بیماری

و کرونا  C ،HIVو  Bسرخک، سرخجه، آبله مرغان، سل، هپاتیت 
 . (09،06) هستند

شدگی به صورت خفه شدن در اثر زیر سطح بودن غرق
 مرگ گردد. غرق شدگی سومین عاملدر آب تعریف می مخصوصاً

وی موثرترین . احیا قلبی ری(01) تصادفی در جمعیت عمومی است
درمان غرق شدگی است. هدف اولیه درمان خارج از بیمارستان 
بهبود هایپوکسی، بازگرداندن ثبات قلبی عروقی، پیشگیری از دست 

ر غرق . د(02) دادن بیشتر گرما و انتقال سریع به بیمارستان است
شدگی، زمان زیر آب بودن و دمای آب دو عاملی هستند که بر زنده 

دقیقه زیر  36گذارند. به ندرت مصدومانی که زیر ماندن تاثیر می
دقیقه، به عنوان نقطه  16مانند. به طور کلی آب بودند، زنده می

 16شوند. این زمان، با زمان غیرقابل بازگشت در نظر گرفته می
های مغزی غیرقابل بازگشت ی که باعث آسیبدقیقه هایپوکس

شود، مرتبط است و هر دقیقه اضافی باعث حرکت سریع به می
گردد. در موارد پیچیده، برخلاف مصدومات ایست سمت کما می

قلبی، مصدومان غرق شدگی پس از اختلال تنفسی، جریان خون 
مان ودهند و بنابراین در این مصدتر از دست میمغزی خود را آهسته

کننده معتبری برای بینیتواند پیشزمان زیرآب ماندن نمی
درجه  36تواند در آب با دمای پیامدهای عصبی باشد. هایپوترمی می
گردد که احیا قلبی ریوی در یا سردتر رخ دهد. چنین تصور می

 تواندمصدومان غرق شده در آب سرد پس از زمان طولانی تری می

رد در نروژ گزارش شده است که پس از موفقیت آمیز باشد. یک مو
درجه سانتی گراد و پس از  3/3غرق شدن در آب دریای با دمای 

س پ فردساعته، گردش خون بیمار برگشته است و  3ایست قلبی 
. درمان (03) روز و بدون آسیب عصبی مرخص گردیده است 32از 

غرق شدگی در دو فاز مدیریت پیش بیمارستانی شامل احیای سریع 
 .(04) مادهی مجدد استو مدیریت بیمارستانی شامل احیا و گر

های شکلات سلامتی متنوع در دریا، کمکها و مبا وجود بیماری
ممکن است که  پیچیده است. اولاً دلیل کاملاً 4پزشکی در دریا به 

های زیادی وجود داشته باشند که یا از خدمه یا از مسافران قربانی
 اً ثانی اند.باشند که به طور ناگهانی با شرایط اضطراری روبرو شده

 اً الثثناکافی است.  ظرفیت مراقبت بهداشتی در روی دریا معمولاً
جایگاه کشتی که در آب و بسیار دورتر از ساحل است در حالی که 
در شرایط اضطراری نیاز است که امکانات خدمات سلامتی و تیم 
بهداشتی به سرعت در محل حاضر شوند و بیماران را پایدار نموده 

 بینامناسهای انها مککشتی اًرابعو به بیمارستان انتقال دهند. 
 . (05) مردم هستندبرای درمان بیماران و 

 

 وانیرسلامت و مشکلات سلامتی مربوط به  هابیماری
 به دلیل اینکه دریانوردان مدت زیادی را به تنهایی در روی 

های شغلی در سراسر ترین گروهگذرانند، یکی از منزویدریا می
 هستند. دریانوردان با استرسورهای زیادی مواجه (09) جهان هستند

طولانی مدت از خانه و خانواده و خستگی ترین آنها جدایی که مهم
به علت فشار کاری بالا و ساعات کاری طولانی است. کار و زندگی 
در یک محیط کاری ایزوله، استرسورهای محیطی مانند رفاه پائین، 
سر و صدا و لرزش، محرومیت از نیازهای فیزیکی و روانی اجتماعی 

 های کم برایمانند تاثیر کم روی کمیت و کیفیت غذا، فرصت
تفریح و زندگی اجتماعی، فقدان یا کاهش دسترسی به اینترنت و 

ترین استورسورهای تاثیرگذار بر کاهش روابط بین فردی از مهم
توان به اینها تنهایی، . می(00) سلامت روانی دریانوردان است

برگشت سریع کشتی، عدم مرخصی ساحلی و حتی خطر دزدان 
توانند منجر به افسردگی و در دریایی را اضافه نمود. این عوامل می

موارد شدیدتر خودکشی شوند. بنابراین دیده شده که مشکلات 
ان مشکلات سلامتی دریانورد تریننیز یکی از شایع روانیسلامت 

 تخمیناست و خودکشی در این جمعیت بیش از جمعیت عمومی 
 .(00)زده شده است 

 

 گیرینتیجه
طب دریا بر پایه طب عمومی، طب شغلی و طب محیطی 

گردد. دانش طب دریا علاوه بر دانش مربوط به گذاری میپایه
ی سلامتو مشکلات  هابیماریکاربردهای درمانی دریا باید شامل 

 لمشاغو مشکلات سلامتی ناشی از  هابیماریمرتبط با دریا و  
و  هاماریبیدریایی باشد. مشکلات و سلامتی مرتبط با دریا شامل 

مشکلات ناشی از محیط دریایی شامل موارد مرتبط با جانوران، 
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 و همکاران حیدری بنی/  16

 1041 بهار، 1 ، شماره5 دوره                                 دریامجله طب 

موارد مرتبط با غواصی اسکوبا و موارد مرتبط با سموم و همچنین 
دریایی شامل  مشاغلت سلامتی ناشی از و مشکلا هابیماری

 ی مربوط به ایمنی، سلامت فیزیکی وهابیماریمشکلات سلامتی و 
 .است روانیسلامت 
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