


بلوغ چیست؟



آیا بلوغ همان دوران نوجوانی است؟

دیهی ب. بلوغ در لغت به معنی رسيدگی و پختگی است
مانی، است با توجه به تعریف سالمت، بلوغ  در ابعاد جس

ی روانی عاطفی، معنوي و اجتماعی و در سنين نوجوانی پ
.  ریزي می شود



ان ها دنياي امروز، نوجوانان بيشتري نسبت به ساير زم
دارد

 جمعيت كشور ایران را % 25;1375طبق سرشماري سال
ر این تعداد افزون ب. سال تشكيل می دهند10ـ19افراد 

.ميليون نفر جمعيت می باشد16

چرا بهداشت نوجوانان اهميت دارد ؟



تاثير دوره جوانی بر بقيه سال هاي زندگی 
حياتی است

فرد در مدت نه ماه اعضا و . ، دوره جنينی فرد استولين دوره مهما
ین توانایی هایی را براي بقيه سال هاي عمر به دست می آورد و اگر در ا

و یا مدت نتواند آن كفایت ها را كسب نماید چه بسا در مرحله جنينی
مثل فردي. دوران خارج از رحم، زندگی سختی را در پيش خواهد داشت

.ودكه در دوران جنينی نتواند از قلب سالم یا پاي سالمی  برخوردار ش



تاثير دوره جوانی بر بقيه سال هاي زندگی 
حياتی است

در زمان . ، زمان تولد و اولين سال زندگی استدومين دوره مهم
، زایمان، تنفس در خالل دقایق اول، از اهميت ویژه اي برخوردار است

طوالنی شدن این زمان موجب آسيب هاي طوالنی مدت براي فرد 
خواهد شد و لذا همگی افراد یاري دهنده براي زایمان، سعی وافر بر

فرد در طی نه ماه از یك نوزاد . تنفس نوزاد در لحظات اول را دارند
ت از حدود سه كيلویی به شيرخوار حدود نه كيلو می رسد و در این مد

وان حركت نوزادي كه ت. نظر كيفی، توانایی هاي بيشتري پيدا می كند
.نداشت، در پایان سال اول می ایستد، راه می رود و حرف می زند



تاثير دوره جوانی بر بقيه سال هاي زندگی 
حياتی است

فرد، دوره نوجوانی سومين مرحله و دوره مهم
ه است كه فرد از طریق گذر از آن از كودكی ب

ایت و توانایی ها و كف. بزرگسالی وارد می شود
الی هایی را كسب می كند كه در زندگی بزرگس
از آن ها استفاده كند و اگر نتواند، دوران 

.بزرگسالی راحتی نخواهد داشت



بسياري از مشكالت جسمانی، روانی، اجتماعی
و رفتار هاي ناسالم ریشه در زمان نوجوانی 

دارند

 ،ازدواج هاي ناموفق، حاملگی هاي پرخطر
مرگ و مير ها، عادات و رفتار هاي ناسالم از 

ان تحقيقات نش. این زمان نشات می گيرند
سيگار می دهند كه بيشتر افراد سيگاري اولين

.را در زمان بلوغ تجربه كرده اند



بلوغ چگونه اتفاق می افتد ؟



Among the most 

important 

changes to take 

place in the 

adolescence brain 

are those in the 

prefrontal cortex

and limbic 

system.





The hormonal changes brought on by puberty can affect The 

hormonal changes brought on by puberty can affect the 

adolescent’s behavior in at least three ways.



عوامل موثر بر زمان شروع بلوغ 
سال است8ـ18در دختران سن متوسط بلوغ  .

معرفه عمده، وراثت است ولی تعدادي عوامل 
وضعيت . دیگر در شروع و روند آن موثرند

تغذیه، سالمت كلی، محل جغرافيایی، در 
معرض نور بودن، وضعيت روانی، از آن جمله 

وع بلوغ در دختران چاق نسبتا زودتر شر. اند
.  می شود



عوامل موثر بر زمان شروع بلوغ 
ر سكونت د. در دختران دچار سوء تغذیه شدید دیرتر آغاز می گردد

ریع روستا ها و مناطق نزدیك به استوا و ارتفاعات كم، بلوغ را تس
می كند 

جربه دختران ساكن  مناطق دور از  استوا و ارتفاعات، بلوغ را دیرتر ت
.  می كنند

است در مجموع، نسبت به چند دهه قبل سن بلوغ قدري كاهش یافته
گی سالم كه تصور می شود به دليل بهبود وضعيت تغذیه و شرایط زند

.  تر باشد
ورزشكار گاهی بلوغ در دختران خيلی چاق یا مبتال به دیابت یا دختران

.دیرتر اتفاق می افتد



صفات ثانویه جنسی كدامند ؟
 زهدان یا بچه)هر نوزاد دختري با صفات اوليه جنسی كه شامل رحم

، دو عدد لوله رحمی، دو عدد تخمدان، واژن و دستگاه تناسلی (دان
انویه چنانكه قبال اشاره شد، رشد صفات ث. خارجی است، متولد می شود

يز، تخمدان جنسی بستگی به شروع و فعاليت محور هيپوتاالموس، هيپوف
.دارد



عالیم بلوغ جسمانی دختران
رشد پستان ها
· پيدایش مو هاي تناسلی و زیر بغل
· تبدیل شكل كودكی بدن به بزرگسالی
· تبدیل صداي كودكانه به زنانه
· تغييرات و تحوالت اسكلتی
· رشد و تحول در غدد عرق و چربی
· رشد و جهش سریع در قد و وزن
· تغيير پراكندگی چربی در بدن
· جوش جوانی
· تمایل به جنس مخالف
· (  منارك)قاعدگی



 سانتی متر 25جهش قد و افزایش سریع در قد، باعث افزایش
این افزایش تا زمان قاعدگی،. به قد دختر نوجوان می شود

سریع است ولی وقتی اپی فيز استخوان هاي دراز در اثر
ز آن هورمون هاي جنسی و مخصوصا استروژن بسته شد، بعد ا

.  سرعت افزایش قد خيلی كند و تدریجی می شود
 نند، سالگی نيز اضافه قد و رشد جثه پيدا می ك25دختران تا

این امر در مورد رشد و تكامل لگن كه بعد ها نقش مهمی در
.امر زایمان ایفاء خواهد كرد

قاعدگی معموال آخرین عالمت بلوغ در دختران است .
ط در در دختران ایرانی بطور متوس( سن اولين قاعدگی)منارك 

ب، سالگی می باشد و داشتن آگاهی هاي الزم در زمان مناس13
. سازدفرایند بلوغ را در فرد راحت تر، دلپذیرتر و سالم تر می



زمان دادن اطالعات به دختران نوجوان
 بهترین زمان براي دادن اطالعات در مورد هر

ور تحولی زمانی نه چندان نزدیك و نه چندان د
از آن رخداد  باشد، در مورد قاعدگی بهترین

ه وقت، زمان جهش قد در دختران می باشد كه ب
فاصله چند ماه پدیده قاعدگی اتفاق خواهد

.افتاد



لزوم مراجعه به پزشك
 شروع نشده باشد16اگر قاعدگی تا سن.
·مو هاي چنانچه صفات ثانویه جنسی مثل جوانه زدن پستان، رویش

سالگی شروع نشده باشد14زهار تا سن 
·تدچنانچه سه سال بعد از جوانه زدن پستان قاعدگی اتفاق نيف
· ی سال از شروع اولين عالمت بلوغ بگذرد ولی هنوز قاعدگ5اگر

اتفاق نيفتد



لزوم مراجعه به پزشك
·اشداگر بين قد و وزن با سن همزمان، اختالف زیادي وجود داشته ب
·و اگر بعد از برقراري قاعدگی هاي منظم بطور ناگهانی رویش م

یـد، هاي زبر در ناحيه صورت، زیر چانه یا سایر قسمت هاي بدن پيش آ
مخصوصا اگر این عالمت با نامنظم شدن قاعدگی و چاقی همراه شود

·اضطراب و سواالت نوجوان و یا والدین.





مشكالت اندام هاي تناسلي در دختران
خارش، شايع ترين مشكالت مربوط به اندام هاي تناسلي دردخترهاي كم سن و سال ،

ي است كه التهاب نواحي خارجي دستگاه تناسلي و به ميزان كمتر ترشحات غير طبيع
ت اين عاليم ممكن اس. احتماالً با درد و سوزش در هنگام ادرار كردن هم همراه هستند

در . نددر اثر عفونت هاي خفيف يا تحريك مواد بهداشتي يا شوينده ايجاد شده باش
 .نيدصورت اظهار ناراحتي فرزندتان از هر يك از اين عاليم،  از اين نمودار استفاده ك



زودرسبلوغ
در از جهت فيزيکي و هورمونيبلوغظاهر شدن عالئمبه :تعريف

بلوغسالگي۹قبل از سن پسرانسالگي و در۸دختران قبل از سن 

در ابتدا اين کودکان بلندتر از همسن هاي خود  .زودرس اطالق مي گردد

در نهايت قد کوتاهتري در،زودرس استخوانهابلوغولي بدليل. هستند 

با بزرگ شدن پستانها شروع پريود دردختران. خواهند داشت بلوغ

بصورت اختالالت رفتاري تظاهر مي کندپسرانماهانه ظاهر شده و در

.



زودرس مهم است ؟بلوغچرا *
جنبه اهميت زيادي دارد ، زودرس از دوبلوغ
جنبه اول علت ايجاد کننده آن است که پزشک متخصص با انجام

مدت آزمايشات الزم و پيگيريهاي منظم و دقيق نوجوانان مبتال ، در طي
.علت ايجاد آن مي گردد طوالني بدنبال

رواني نوجوان استزودرس روي رشد قدي وبلوغجنبه دوم اثر.



زودرس كدامند ؟بلوغایجاد كننده عالئمعلل

 ( . مادر يا خواهران ) جنبه خانوادگي و سابقه در ساير افراد خانواده
مختلف ، عفونت و التهاب بيماريهاي مهم دستگاه عصبي مرکزي مثل تومورهاي

مغز يا ضربه به جمجمه
 کيست هاي تخمداني با توليد هورمون هاي جنسي زنانه
پسرها حالت سرشتي کمتر ديده مي شود و بيماريهاي زمينه اي مثل در

. مرکزي بيشتر شايع است تومورهاي سيستم عصبي

 بررسي مغز با( پسر يا دختر ) لذا در اين کودکانMRI  حتماً انجام مي شود  .
آزمايشگاهي هورمون هاي مختلف و نيز سونوگرافي از تخمدانها و شکم و بررسي

بودن معاينات و آزمايش در صورت طبيعي. تعيين سن استخواني انجام مي شود 
.ماه يک بار توسط پزشک بررسي انجام شود۶ها ، حتماً بايد هر 



 :زودرسبلوغعوارض
دانند چه کودکان در مقابل استرسهاي زمان جواني قرار مي گيرند و نمي

را دارند ولي بلوغاين کودکان از نظر جسمي تظاهرات. کار بايد بکنند 

.  را ندارند تجربه کافي

روحي مشکالتدختران با ظاهر شدن عالئم پريود ممکن است دچار

.  گردند 

جنس رفتارهاي ناهنجار شيوع دارددر هر دو. 








