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  cataractآب مروارید یا  -1

گوناگون است که با تار شدن عدسی چشم آغاز شده و با افزایش تیرگی و کدر شدن عدسی، بینایی نوعی بیماری چشم با دالیل 

گویند با می "زمان رسیدن  "شود. خوشبختانه بیماری چشمی آب مروارید در بیشتر موارد در زمانی که به آن چشم مختل می

 شود.ای برطرف میجراحی ساده

 
 کند:این بیماری به دالیل زیر بروز می

 ترین علت(کهولت سن )شایع

 شودضربه به سر که موجب اخالل در تغذیه عدسی می

 های قدیمی(، اشعه گامای ناشی از تلویزیونxهای یونیزه )اشعه اشعه

 تماس طوالنی با نور آفتاب )پرتو فرابنفش(

 دیابت

 ضربه به چشم و عدسی

 های مادرزادینقصان

 سوءتغذیه

 هاز داروها مثل کورتونمصرف طوالنی مدت بعضی ا

 

 (Chickenpoxآبله مُرغان )به انگلیسی:  -2

 
 شود.تر است، توسط ویروس هرپس زوستر ایجاد میهای خفیف و بسیار واگیردار است. این بیماری که در کودکان شایعاز بیماری 

 های زیر بیشتر در کودکان، خفیف بوده اما در بزرگساالن، شدید هستند:نشانه

 ی پس از یک روزخارش سطح

 تب

 کشد.روز به درازا می ۱-۲درد شکمی یا احساس ناخوشی همگانی که 

 تواند پدید آید مانند روی پوست سر، آلت تناسلی، داخل دهان، بینی، گلو، یا بثورات پوستی که کم و بیش در هر جای بدن می
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ها شوند. تاولشده باشند اما در دست و پا کمتر ظاهر می ای از پوست گستردهها ممکن است در نواحی بسیار گستردهمهبل. تاول

آیند. های جدید به وجود میهایی از تاولروز مجموعه ۳-۴شود. هر ها دلمه پایه ریزی میترکند و در محل آنساعت می ۲۴در 

ول بتدا پاپولند وسپس به وزیکشوند. بثورات ابثورات ابتدا روی تنه، سپس سر و صورت و با شیوع کمتری روی دست و پا ظاهر می

ای اریتماتوز قرار دارند. از خصوصیات بثورات آبله ها در زمینهها و وزیکولشوند. پاپولو پوستول و در نهایت به پوسته تبدیل می

همه بیماران باشد. خارش به طور تقریبی در زمان پاپول، وزیکول و پوسته در یک زمان میها و نیز وجود هممرغان، ظهور سریع آن

 های مخاطی وجود داشته باشد.تواند در تمامی قسمتوجود دارد. وزیکول می

 در بزرگساالن یک سری نشانه همانند آنفلوآنزا نیز وجود دارد.

 
 

  (Appendicitisآپاندیسیت )به انگلیسی: -3

عب بزرگ منش ٔ  شکل است که از رودهانگشتیای کوچک و شود. آپاندیس زائدهیا آویزآماس به التهاب ناگهانی آپاندیس گفته می

 ترین عمل اورژانسی شکم است.شود و این عمل شایعنفر، یک نفر دچار آپاندیسیت می ۵۰۰شود. هر سال از هر می

 
تواند این بیماری پیشگیری ندارد و در صورت بروز آپاندیسیت و تاخیر در تشخیص و جراحی به دلیل احتمال پارگی آپاندیس می

 گبار باشد.مر

 عالیم بالینی آپاندیسیت حاد:

 گردد. درد اولیه مبهم است. درد شکم: درد شکمی از عالیم اولیه بیماری است که در ساعات اولیه پس از شروع بیماری، آغاز می
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اندیس گشاد شدن آپ ارتباط با فعالیت یا وضعیت بیمار ندارد. اغلب کولیکی و اطراف ناف است که ناشی از التهاب احشا و به دلیل

شود. سپس )سمت راست و پایین شکم( متمرکز می R.L.Qساعت، درد در ناحیه  ۱۲-۲۴باشد. با پیشرفت روند التهابی در طی می

 یابد.شود و با حرکت افزایش میبه مرور درد بسیار شدید و پایدار می

و اغلب به دنبال آن درد شکمی در عرض چند ساعت ایجاد  دهدبیماران رخ می %۵۰تهوع و استفراغ: تهوع و استفراغ در بیش از 

 شود.می

 بی اشتهایی: بی اشتهایی یک یافته کالسیک در آپاندیسیت حاد است.

 شود.اسهال و عالیم ادراری: بخصوص در موارد پرفوراسیون آپاندیس یا احتمال آبسه داخل لگنی دیده می

 رفوراسیون رخ داده باشد.تب: تب در آپاندیسیت خفیف است، مگر این که پ

 شود.تاکی کاردی خفیف نیز در اغلب بیماران دیده می

پیشرفت بیماری از درد خفیف و مبهم، کسالت، بی اشتهایی تا درد شدید شکمی و تب و تهوع به طور سریع در اغلب موارد در عرض 

شود. موارد می %۶۵یش ریسک پرفوراسیون در ساعت منجر به افزا ۳۶-۴۸دهد. تأخیر در تشخیص بیشتر از ساعت رخ می ۴۸-۲۴

و  sepsisگردد: کودک دچار درد شکمی منتشر و توکسیسیتی شدید و عالیم در مواردی که پرفوراسیون سبب پریتونیت می

 باشد.گردد، که شامل افت فشار خون، کاهش حجم ادرار، اسیدوز و تب شدید میدهیدراتاسیون می

 

 (eczemaاِگْزِما )به انگلیسی: -4

 ریزی و... شود.تواند منجر به خارش، قرمزی، تورم، پوستهبه صورت درماتیت یا التهاب اپیدرم پوست است که می 

 
 اگزما از یک کلمه یونانی به معنای جوش باالآمده است.

 انواع اگزما:

 التهاب تماسی پوست )درماتیت تماسی( -

 درماتیت آتوپی )بدون علت( -

 زیاد( ٔ  ک )تورم و قرمزی پوست سر و صورت همراه با شورهدرماتیت سبورئی -

 درماتیت نوموالر -
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 ریزی(درماتیت اکسفولیاتیوژنرالیزه )اریترودرمی( )تورم و قرمزی شدید پوستِ سرتاسر بدن همراه با پوسته -

 ها(درماتیت ناشی از استاز )ماندن خون در رگ -

 درماتیت موضعی ناشی از خاراندن -

 اورال(یت دور دهانی )درماتیت پریدرمات -

 درماتیت:

 

 

شود ولی معموالً در مواردی که عامل خارجی مسبب التهاب وجود داشته از دو کلمه درماتیت و اگزما به جای همدیگر استفاده می

 ود.شمه اگزما استفاده میباشد از کلمه درماتیت و در مواردی که عامل خارجی وجود نداشته و به اصطالح بیماری اندوژن باشد از کل

 

 جوش یا جوش غرور جوانی :( یا رُخAcne vulgarisآکنه)به انگلیسی: -5

ه ترین علت مراجعترین بیماری های پوستی و شایعشناسند یکی از شایعهای ناشی از غرور جوانی میکه مردم آن را با عنوان جوش

 بیماران به پزشکان متخصص پوست است.

 
 هایهای زائدهبندی بیماری های پوستی، آکنه جزو یکی از بیماریشود. در تقسیممعموالً همزمان با بلوغ شروع میاین بیماری 

کند. از طرف دیگر، غدد چربی به مانندی به اسم فولیکولِ مو قرار گرفته و رشد میپوست یعنی مو است. ریشه مو در فضای کانال

 کنند که به سمت باال حرکت کرده و روی سطح ات خود را داخل فولیکول مو تخلیه میعنوان یکی دیگر از زوائد پوستی، ترشح
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 شوند.پوست پخش می

گیرند، به آهستگی به سمت باال سازنده منشأ می ٔ  های پوستی که از الیهپوست، الیه شاخی نام دارد و سلول ٔ  ترین الیهسطحی

 گویند.آورند. این روند را روند شاخی شدن میبه وجود می حرکت کرده و در نهایت از بین رفته، الیه شاخی را

 اساس ایجاد آکنه، اختالل در ترکیب و شدت چربی ترشح شده از غدد چربی و همچنین اختالل در روند و شدت شاخی شدن است.

 علل از نظر علمی:

 تر از حد معمول چربی توسط غدد چربی پوستتولید بیش

 افزایش شاخی شدن پوست

 ز نظر عملی:علل ا

باشد. ثابت شده است که هورمون آندروژن یا بلوغ مهمترین عامل آغازکننده آکنه است و علت آن هم افزایش هورمون آندروژن می

 کننده عبارتند از:شود. سایر عوامل شروعهورمن مردانه باعث افزایش تولید چربی و همچنین افزایش روند شاخی شدن پوست می

 حاملگی

 رمونی؛تغییرات هو

 کننده پوست؛مواد پاک

 رطوبت بیش از حد؛

 تعریق زیاد؛

 وراثت؛

 گیرد(؛سازان قرار میهای آنابولیک )فراگَشتی()که مورد استفاده بدناستفاده از هورمون

 تحریک پوست با خاراندن و همچنین ایجاد زمینه التهاب و عفونت؛

 دن دهانه فولیکول مو؛های مرده و ایجاد زمینه مناسب برای بسته شتجمع سلول

 ها هم در آن وجود دارند؛های فوق کلیوی که آندروژناسترس با مکانیزم افزایش هورمون

 ها و غیره؛داروهای دارای هالوژن )ید، کلرید، برومید( مثل لیتیوم، باربیتورات

 غذاهای دریایی که حاوی ید زیاد هستند؛

 غذاهای حاوی قند و چربی زیاد؛

 وتئین کم؛غذاهای حاوی پر

 .Aو ویتامین  Eکاهش مصرف ویتامین 

 

 Diaper rash/ادرار سوختگی کودکان-6

 که ، مقعد، و شکمتناسلی اندام نواحیپوست در آن ازیک نوع حساسیت  حاد و گذرا که است عبارت پوشک از بستن ناشی بثورات

 جوش وتاول  -خارش –دردناک وگاها همراه باپوسته ریزی  -ر قرمزپوشاند دچار ضایعه می شوند ناحیه درگیآنها را می پوشک
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 وسایر آسیبهای پوستی می باشد وهمه اینها راحتی وآرامش را از کودک سلب می کند.

 

زمانیکه به کودک غذاهای جامد داده شود این ضایعات بیشتر دیده می شود. یکی از شایعترین عوارض ادرار سوختگی، عفونتهای 

یی و قارچی موضع است که آنهم از رطوبت، گرما و قلیایی بودن محیط، ناشی میشود و عوارض جدیتری بدنبال خواهد داشت. باکتریا

 ظاهر شود. تناسلی آلت نوک آلود دراطرافخون ، و گاهیقرمز، زخمی ناحیه دارد یک پسر، امکان در شیرخواران

  علل ایجاد کننده:

شود ولی گاها ممکن است به علت ایجاد می از مواد موجود در ادرار یا مدفوع ناشی پوست در اثر تحریک وشکپ از بستن بثور ناشی

 امیلیف سابقه -و مرطوب گرم و هوای حساسیت به خود مواد تشکیل دهنده پوشک ویا صابون مورد استفاده برای شستن باشد. آب

محکم بستن کهنه بچه از عوامل تشدید کننده است در  -دیر هنگام پوشک کردن وضع -پوشک ناکافی شستن -حساسیت پوستی

صورتی که شیر خوار به اسهال ویروسی مبتال شود، به علت اسیدی بودن مدفوع دچار سوختگی شدید در ناحیه پوشک می شود که 

لج ضروری می گردد زمانیکه کودک یا مادر کودک گاه برای درمان آن استفاده از کرمها و پماد های کورتون دار با نظر پزشک معا

شیرخوار آنتی بیوتیک مصرف می کنند باعث از بین رفتن باکتری می شود ولی از طرفی باعث افزایش قارچ که بطور معمول در سطح 

 پوست زندگی می کند می گردد و قارچ در محیط گرم و مرطوب بخوبی رشد کرده و باعث ایجاد بثورات می شود

 
مترین عامل در درمان این بثورات خشک و تمیز نگه داشتن ناحیه پوشیده شده با کهنه می باشد . فقط در زمانی از کرم های مه

استروئیدی استفاده کنید که توسط پزشک توصیه شده باشند زیرا استفاده مکرر از کرم های استروئیدی قوی می تواند باعث تشدید 

ات با درمانهای معمولی در خانه درمان می شوند . اگر درمانهای معمول مثل تعویض مکرر کهنه و ضایعات شود. در اکثر موارد بثور

استفاده از پمادهایی که نیاز به تجویز پزشک ندارند بی نتیجه باشد و اگر همراه با عالئمی مثل تب ، تاول یا کورک ، خونریزی ، 

یک ناحیه قرمز سفت همراه با حاشیه نامنظم را می دهند و چرک یا  نواحی دلمه دار ، نقاط قرمز روشن که با یکدیگر تشکیل

 هفته اول زندگى بروز کندبا پزشک مشورت کنید. ۶ترشحات باشد یا اگر بثورات پوشک در 
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  آسم-7

یی است یک بیماری التهابی رایج مزمن مجاری هوا«( نفس نفس زدن»یا « آسما»به معنی  ἅσθμα)برگرفته شده از واژه یونانی 

ارتند های رایج آن عبهای آن عبارتند از عالئم متغیر و عودکننده، انسداد برگشت پذیر جریان هوا و اسپاسم برونش. نشانهکه ویژگی

 .ی آسم معروف استگانهاز خس خس، سرفه و تنگی نفس که به سه

 
شود.تشخیص آن معموالً بر اساس الگوی عالئم، می تصور بر این است که آسم از ترکیبی از عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی ایجاد

گیرد. این بیماری از نظر بالینی با توجه به دفعات عالئم، حجم بازدمی با فشار پاسخ به درمان در طول زمان و اسپیرومتری صورت می

اساس آتوپیک )بیرونی( یا  توان برشود  آسم را همچنین میبندی می( و بیشینه میزان جریان بازدمی طبقهFEV1در یک ثانیه )

  اشاره دارد. ۱های حساسیت نوع بندی کرد که در اینجا آتوپی اشاره به استعداد بروز واکنشغیرآتوپیک )درونی( بودن عامل آن طبقه

 ها :عالئم و نشانه

ید شود ریه خلط تول باشد. ممکن است در اثر سرفه ازمشخصه آسم بروز مکرر خس خس، تنگی نفس، تنگی قفسه سینه و سرفه می

رسد و علت آن اما باال آوردن آن اغلب دشوار است. در هنگام بهبودی پس از حمله ممکن است این خلط چرک مانند به نظر می

باشد. عالئم معموالً در شب و در صبح زود و یا در هنگام ورزش یا های سفید خون موسوم به ائوزینوفیل میوجود میزان زیاد سلول

کنند و معموالً در واکنش به عوامل محرک این شود. برخی از افراد مبتال به آسم به ندرت عالئم را تجربه میسرد بدتر میدر هوای 

 دهند، در حالی که ممکن دیگران عالئم آشکار و مداومی داشته باشند.عالئم را از خود نشان می

 

 روی روش یا شکماِسهال، شکم -8

 شود.گرم در روز )در کودکان( گفته می ۲۰۰فوع آبکی و یا شل در شبانه روز یا دفع مدفوع به بیش از به دفع سه بار یا بیشتر مد

ود، مدفوع شگویند. شیرخواری که فقط از شیر مادر تغذیه میبه دفع سه بار یا بیشتر مدفوع آبکی و یا شل در شبانه روز اسهال می

ین بار مدفوع نرم و نیمه آبکی دفع نماید که طبیعی است. در این شیر خواران، نرمتر از حد عادی دارد و ممکن است روزانه، چند

ن گروه شود. شایعتریاسهال به افزایش تعداد دفعات دفع و آبکی بودن مدفوع، بطوری که با دیگر مواقع فرق داشته باشد، گفته می

 است.سالگی بوده ۵تا  ۲سنی 

باشد. مهمترین علّت مرگ ومیر ناشی از اسهال سال می ۵مهم مرگ و میر کودکان زیر اسهال بیماری خطرناکی است و یکی از عوامل 

 از دست دادن آب و امالح بدن است. اسهال همچنین یکی از عوامل مهم تأخیر رشد جسمی در کودکان، سوء تغذیه و مستعد شدن
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 در برابر سایر بیماریها است. 

 

 (Cardiac arrhythmiaآریتمی قلبی )به انگلیسی:  -9

بطنی در -به معنی غیرطبیعی بودن ریتم قلب است. ریتم طبیعی قلب از گره سینوسی آغاز شده و پس از انتقال به گره دهلیزی 

د. ریتم طبیعی شونها منقبض میشود. در نتیجه این نحو هدایت تحریک الکتریکی، ابتدا دهلیز و با فاصله کمی بطنبطنها منتشر می

 است.صد ضربان در دقیقهقلب بین شصت تا 

گویند. برادیکاردی گاه فیزیولوژیک است مانند افراد به کندی ریتم قلب برادی کاردی و به تندی ریتم قلب تاکی کاردی می

ورزشکار و گاه پاتولوژیک است مانند برادیکاردی ناشی از سکته قلبی.تاکیکاردی نیز همینگونه است. همچنین ممکن است موج 

دیگری از  ٔ  گویند. گاه ممکن است نقطهای از مسیر کند یا متوقف شود که به آن بلوک قلبی مییکی قلب در نقطهتحریک الکتر

 نامند.قلب جای گره سینوسی را به عنوان کانون شروع کننده موج تحریک الکتریکی قلب بگیرد که آن را ضربان اکتوپیک می

 گری از آریتمی قلبی هستند که تحریک الکتریکی مسیر مشخصی را در قلب طیفیبریالسیون دهلیزی و فیبریالسیون بطنی انوع دی

شوند. در نوع دیگری از آریتمی قلبی، ضربان دهلیز و بطن از هم کند و سلولهای دهلیز یا بطن به صورت نامنظم تحریک مینمی

 ک دهلیزی بطنی(.شوند )انفکااند و هر کدام با ریتمهای مجزا و از مراکز مجزا تحریک میمنفک شده

گاهی آریتمی بر اثر مصرف مشروبات الکلی، استفاده زیاد از سیگار یا ورزش های سنگین رخ می دهد.پزشک در این مورد با سواالتی 

به تشخیص خود می پردازدهمچنین ممکن است پزشک ازآزمایش ها و تست هایی کمک بگیرد مثل نوار قلب. تست های فیزیکی 

 احتماال به پزشک در تشخیص آریتمی کمک می کند. از دیگر تست ها می توان به الکتروفیزیولوژیک یاد کرد. هم در حین نوار قلب

 

 ( Alzheimer's diseaseبیماری آلزایمر )به انگلیسی:  -10

. رودمی های ذهنی بیمار تحلیلشود، یک نوع اختالل عملکرد مغزی است که بتدریج تواناییکه به اختصار آلزایمر خوانده می

کند. در ابتدا اختالل حافظه است. اختالل حافظه معموالً بتدریج ایجاد شده و پیشرفت میبارزترین تظاهر زوال عقل اختالل حافظه

بینند. بیمار پاسخ سئوالی را که چند لحظه شود ولی بتدریج خاطرات قدیمی هم آسیب میهای اخیر محدود میبه وقایع و آموخته

 است. درداند کجا گذاشتهکند و نمیپرسد. بیمار وسایلش را گم میکند و مجدداً همان سؤال را میت فراموش میاسقبل پرسیده

تواند حساب دارائیش را نگه دارد. بتدریج در شناخت دوستان و آشنایان و نام شود و نمیخرید و پرداخت پول دچار مشکل می

کم مشکل مسیر یابی پیدا شده و اگر تنها از منزل بیرون برود ممکن است گم شود. شود. کمبردن اسامی آنها نیز مشکل ایجاد می

کند. بروز اختالل در موارد شدیدتر حتی در تشخیص اتاق خواب، آشپزخانه، دستشویی و حمام در منزل خودش هم مشکل پیدا می

نتیجه ممکن است سبب افسردگی، عصبانیت در حافظه و روند تفکر سبب آسیب عملکردهای اجتماعی و شخصی بیمار شده و در 

 و پرخاشگری بیمار شود.

است و یا همسایگان و یکی از مشکالت زوال عقل بروز توهم و هذیان است. مثالً بیمار فکر کند همسرش به وی خیانت کرده

ا اهی اوقات بیمار افرادی رپرستارش قصد آسیب رساندن و توطئه علیه وی را دارند. بیمار ممکن است به فرزندانش بدبین شود. گ

 بیند مثالً والدین فوت شده یا اقوام دیگر.که نیستند می

 کند و ممکن است توانایی کنترل ادرار و مدفوع را هم در موارد شدید بیمار برای انجام کارهای اولیه شخصی نیاز به کمک پیدا می
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ن کلمات مناسب مشکل پیدا کند و در نتیجه کم حرف و گوشه گیر از دست دهد. بیمار دچار زوال عقل ممکن است در تکلم و یافت

داند دچار ناتوانی در انجام برخی کارها است و شود. در موارد پیشرفته تر بیمار آگاهیش را نسبت به بیماری از دست داده و نمی

آسیب شده و مکرراً تعادلش را از ممکن است کارهای خطر ساز انجام دهد. بتدریج ممکن است توانایی حرکتی بیمار هم دستخوش 

 دست داده زمین بخورد.

موقت در دوران  ٔ  ترین شکل زوال عقل است. عالئم این بیماری با از دست دادن قدرت حفظ اطالعات بخصوص حافظهآلزایمر رایج

گیری و سرانجام هتدریج با از دست دادن قدرت تشخیص زمان، افسردگی، از دست دادن قدرت تکلم، گوشپیری آغاز شده و به

افتد؛ اما بیماری حدود بیست رسد. مرگ پس از پنج تا ده سال از بروز عالئم اتفاق میهای تنفسی به پایان میمرگ در اثر ناراحتی

است. این بیماری با از دست رفتن سیناپسهای نورونها در برخی مناطق مغز، نکروزه شدن سال قبل از ظهور عالئم آغاز شده

( در خارج SPهای پیری )مغز در مناطق مختلف سیستم عصبی، ایجاد ساختارهای پروتئینی کروی شکلی به نام پالکهای سلول

 شود.ها، مشخص میدر جسم سلولی نورون NFTهای به نام های برخی مناطق مغز و ساختارهای پروتئینی رشتهنورون

میالدی معرفی کرد. غالباً این بیماری در  ۱۹۰۶نام آلویز آلزایمر در سال  ناپذیر را اولین بار روانپزشک آلمانی بهاین بیماری عالج

 یابد؛ گر چه آلزایمر زودرس )با شیوع کمتر( ممکن است زودتر از این سن رخ دهدسال بروز می۶۵افراد باالی 

 

 ( allergyآلِرژی یا حَسّاسیَت، )به انگلیسی:  -11

وامل گوناگون است. کسانی که دچار حساسیت هستند، دارای دستگاه ایمنی فوق واکنش افراطی سیستم ایمنی بدن نسبت به ع

 دهند.هوشیار هستند که نسبت به مواد ظاهراً بی ضرر موجود در محل زندگیشان، واکنشی بیش از حد معمول نشان می

است. یک خطر جدی روبرو شدهتواند سیستم ایمنی شخص آلرژیک را طوری تحریک کند که گویی با برای مثال گرده گیاهان، می

 حساسیت یک مشکل بسیار شایع است و تقریباً از هر ده نفر، دو نفر به نوعی از آن مبتال هستند.

 توان به سه دسته خفیف، متوسط و حاد تقسیم نمود.های آلرژی را مینشانه

د، مانند التهاب، خارش و آبریزش از چشم. دههایی است که یک ناحیه از بدن را تحت تأثیر قرار میواکنش خفیف، شامل نشانه

 شوند.های دیگر بدن منتقل نمیعالیم خفیف به بخش

شوند و خارش چشم ممکن است به خارش گلو و تنگی نفس هم منجر های مختلف بدن منتشر مینشانه واکنش متوسط، در بخش

 شود.

و یک موقعیت خطرناک و از جمله مواردی است که درمیان  ( نام دارد، نادر استanaphylaxisعکس العمل حاد که آنافیالکسی )

ای از شود. این حالت ممکن است با مجموعههای پزشکی قرار دارند. در چنین مواردی، آلرژی در تمام بدن منتشر میفوریت

چون درد تری حمالت خارش چشم و صورت آغاز شود و در عرض چند دقیقه، به سرعت در تمام بدن پخش شود و عالیم جدی

معده، گرفتگی عضالت، تهوع و اسهال را به دنبال داشته و در عین حال درجه التهاب مجاری تنفسی و گوارشی به حدی برسد که 

 تنفس و بلع بسیار مشکل شود.

 شود.آشفتگی ذهنی و سرگیجه نیز از جمله عالیم حساسیت هستند زیرا مشکل آنافیالکسی باعث کاهش شدید فشار خون نیز می

ها و نوع حساسیت در بدن وجود دارند:آزمایش از طریق پوست و آزمایش خون که دو روش متفاوت برای تشخیص وجود آنتی بادی

شوند. این دو روش مقرون به صرفه و اقتصادی هستند. تشخیص زود هنگام و دقیق هر دوی این روشها معتبرهستند و توصیه می

 گردد. حساسیت از مراقبتهای ثانویه، تشخیص اشتباه و پیشامدهای حاد و اورژانسی میهای مشاوره، جلوگیری موجب کاهش هزینه
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های منظم در رابطه با آلرژنها، اطالعاتی را در خصوص تغییرات بیماری و مدیریت آن و درنتیجه کند. تستبا گذشت زمان تغییر می

این که آیا حساسیت به مواد غدایی چون شیر، تخم مرغ، سویا  دهد. معموالً برای تشخیصبهبود وضعیت زندگی و سالمت بیمار می

شود و برای ارزیابی میزان تشدید حساسیت، عواملی چون، بادم های سالیانه استفاده میو گندم تشدید شده است یا خیر از تست

 شوند.هایی با فاصله زمانی دو تا سه ساله انجام میزمینی، مغزیات، ماهی و صدفها، آزمایش

 

  افسردگی -12

 . همراه عالیم عالوه روز، به ساعات روزها و اغلب در اغلب هفته 2 حداقل مدت به ، یا ناامیدی، دلسردیغم از احساس است عبارت

 :شایع عالیم

  بردن از لذت ؛ ناتوانیزدگیو دل حوصلگی؛ بیعالقه دادن از دست

  و خستگی حالی؛ بیناامیدی احساس

  زیاد یا ناراحت ؛ خوابخوابیبی

  ومورد نیاز نبودن بودن ارزشبی ؛ احساساجتماعی گیریگوشه

  ؛ یبوستیا پرخوری اشتهاییبی

  جنسی میل دادن از دست

 در تمرکز  داشتن ؛ مشکلگیریدر تصمیم داشتن مشکل

  مشخص توضیح بدون افتادن گریه به یکباره

  یا خیالی اهمیتبی خاطر وقایع شدید به گناه احساس

  ؛ افکار خودکشیقراری؛ بیپذیریتحریک

 جسمی از بیماری شواهدی بدون سینه سردرد، درد قفسه ، مثلمختلف دردهای

 علل:

 هایبیماری مثل شناختیزیست از عوامل د. بعضیمتصور بو تواننمی و روشنی یگانه علت هیچ واقعی افسردگی بیماری برای

 باشند.  داشته توانند نقشداروها می ، یا بعضیهورمونی ، اختالالتجسمی

 باشند.  داشته توانند نقشنیز می و روانی اجتماعی عوامل

 توانند مؤثر باشند. نیز می ارثی اختالالت

 باشد.  داشته فرد ارتباط زندگی کنندهناراحت داد وقایعبا تع است ممکن حالت بروز این
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 آفت دهان-13

( یک Canker Sores( در اصطالح عامیانه انگلیسی کنکر سورز )به انگلیسی: Aphthous stomatitisآفْت )به انگلیسی: 

 به بار می آورد. بیماری شایع در دهان است که ضایعات دردناک نکروتیک در مخاط دهان، زبان و لثه 

علت آن ناشناخته است ولی ممکن است خودایمنی باشد. دوره آن حدود یک هفته است و اغلب پس از آن بدون درمان هم بهبود 

 شود.یابد. درمان آن اغلب عالمتی است و برای رفع آن بیشتر از دهانشویه یا قطره استفاده میمی

 

اند؛ مانند زمینه خص نیست اما مواردی به عنوان علل زمینه ساز برای آن معرفی شدهاتیولوژی آفت عود کننده دهانی، دقیقاً مش

 ای و نقایص خونی، سیگار و حساسیتهای غذایی.ارثی، استرس، اختالالت ایمونولوژیک، عوامل هورمونی، کمبودهای تغذیه

ت اصلی درد یا سوزش در محل آفت است. ممکن عالئم آفت محدود به دهان هستند و بیمار عالئم عمومی )مانند تب( ندارد. عالم

 است درد با بعضی غذاها و آشامیدنی ها )مانند اسیدها ( تشدید شود. با بهبود زخم درد نیز کاهش مییابد

 
 علت های محتملی که باعث ایجاد آفت در دهان می شوند:

 ماهانه از این دسته عوامل می باشند. استرس های عاطفی یا جسمانی، اضطراب یا ناراحتی و عصبی بودن پیش از عادت

 آسیب به مخاط دهان در اثر خشن بودن دندان های مصنوعی، غذا های داغ، مسواک زدن یا کار دندانپزشکی

آزردگی و تحریک ناشی از غذاهایی مثل شکالت، غذاهای ترش و اسیدی )سرکه، غذاهای دودی(، آجیل ها یا چیپس های نمک 

 این بیماری موثر می باشند.زده شده نیز در ایجاد 

 عفونت های ویروسی نیز می تواند باعث ایجاد آفت شوند.

شود و معموالً نیازی به درمان ندارد. برای آفت اگر درمانی صورت بگیرد معموالً به دو منظور زیر خواهد آفت خودبخود خوب می

 بود:

 کاستن از درد و التهاب و استرس – ۱

 

 ن عفونت ثانویه به آنجلوگیری از اضافه شد – 2

هایی مانند بنزیدامین، دیفن هیدرامین، میرتوپلکس و در درمان آفت عود کننده موثر باشد. دهانشویه ۱۲رسد ویتامین ببه نظر می

 تواند مفید باشد.کلرهگزیدین نیز ممکن است به کار روند. تغییر خمیردندان و قطع مصرف سیگار نیز می
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 شود شامل موارد زیر هستند:ی که در این خصوص توصیه میهایترین درمانرایج

 رعایت بهداشت دهان -۱

یا  Flucinolone( حاوی استروئیدهای موضعی همچون تریامسینولون یا Orabaseاستفاده از مواد محافظ موضعی) -۲

Clobetasol. 

 بیوتیک موضعی همچون کلرهگزیدین، بنزیدآمین یا پرسیکااستفاده از آنتی -۳

سرم فیزیولوژی حل شده به صورت  cc۵میلی گرمی تتراسایکلین در  ۲۵۰های بیوتیک موضعی مانند کپسولاستفاده از آنتی -۴

 شویهدهان

 ، آهن و اسید فولیک و پرهیز از غذاهای آلرژی زاB۱۲رفع کمبودهای ویتامینی و امالح سرمی همچون ویتامین  -۵

 ضعی همچون لیدوکائین و یا دیفن هیدرامینحس کننده مواستفاده از داروهای بی -۶

 شود زود خوب شود یعنی دو روزمالیدن ویکس به روی آن باعث می-۸

 

 آنژین صدری-14

 
 علت شود و بهمی حس جناغ باشد. درد معموالً زیر استخوان از قلب برخاسته که سینه از درد قفسه است عبارت صدری آنرژین

 هک در فردی سنگین ، یا غذاهایعاطفی ، هیجاناتورزش چون دهد. عواملیمی روی قلب عضله به مقدار کافی به اکسیژن نرسیدن

زیاد  کسیژنا به نیاز قلب ، وقتیعادی درد شوند. در حالت نوع این شدن برانگیخته توانند باعثمی است داشته قبلی مشکل از قبل

 باشد، باال بیمار باشند، یا فشارخون قلبی هاینیاز برآیند. اما اگر رگ این برآوردن توانند از پسمی قلب خونرسان هایشود، رگمی

اند سر گذاشته را پشت یائسگی که هاییو خانم سال 35 باالی درد معموالً در مردان شود. اینمحدود می قلب عضله به خونرسانی

 شود.یم دیده

 :شایع عالیم

 صدری ، فشار، یا درد در قفسهشدن ، فشردهسفتی احساس

 ()گاهی در تنفس مشکل بروز ناگهانی

 سوءهاضمه مشابه صدری درد قفسه
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 در گردن خفگی حالت

 کشدتیر می ها، یا گوش، دندانآرواره به که صدری درد قفسه

 چپ ، معموالً در سمت، یا دست، آرنج، بازو، شانهصدری یا درد در قفسه شدن وزنس ، سوزن، کرختیسنگینی

 دو کتف درد در بین

 :علل

 کنند.می خونرسانی قلب به که هاییسرخرگ انسداد یا انقباض عبارتی ، بهقلبی هایسرخرگ بیماری

 خونیکم

 پرکاری تیرویید

 قلب ضربان تندشدن

 ری دریچه قلببیما

 

 ایدز-15

(، Acquired immune deficiency syndrome( یا سندرم نقص ایمنی اکتسابی )به انگلیسی: AIDSایدز )به انگلیسی: 

دارای  HIVشود. بیماری ناشی از ویروس ( ایجاد میHIVنوعی بیماری است که در دستگاه ایمنی و توسط ویروس نقص ایمنی )

رحله اول )عفونت حاد( فرد ممکن است برای مدت کوتاهی بیماری شبه آنفلوآنزایی را تجربه کند. به سه مرحله اصلی است. در م

شود که به این مرحله از بیماری، دوره نهفتگی همین دلیل معموالً این بیماری تا یک دوره طوالنی بدون هیچ عالئمی دنبال می

ه افراد به شود ککند و باعث مییشتری با دستگاه ایمنی بدن پیدا میشود. هر چقدر که بیماری پیشرفت یابد، تداخل بگفته می

ند کطلب و تومور دچار شوند، البته معموالً در افرادی که دستگاه ایمنی آنها به خوبی عمل میهایی مانند عفونت فرصتعفونت

سلول  ۲۰۰به کمتر از  CD4+ Tهای سلول تاثیرگذار نیست. در نهایت بیماری زمانی وارد مرحله سوم یا ایدز خواهد شد که شمار

 در هر میکرولیتر برسد.

 



HIV  عمدتاً از طریق آمیزش جنسی )از جمله مقعدی و حتی دهانی( محافظت نشده، انتقال خون آلوده و سرسوزن آلوده و از مادر

نیستند.  HIVبزاق و اشک قادر به انتقال گردد. بعضی از مایعات بدن مانند به فرزند در طول بارداری، زایمان یا شیردهی منتقل می

، عمدتاً از طریق آمیزش جنسی امن و برنامه تعویض سرنگ، راه حلی برای جلوگیری از گسترش این بیماری HIVپیشگیری از عفونت 

و امید به تواند باعث کاهش دوره بیماری گونه درمان یا واکسن وجود ندارد؛ اگر چه درمان ضدویروسی میشوند. هیچمحسوب می

دهد، اما زندگی نزدیک به طبیعی گردد. با وجود این که درمان ضدویروسی خطر مرگ و عوارض ناشی از این بیماری را کاهش می

 قیمت هستند و ممکن است با عوارض جانبی همراه باشند.این داروها گران

 

 بلفاریت-16

ها بویژه در لبه آنهاست. این بیماری شایع بوده و ممکن است بر اثر ( التهاب پلکBlepharitisآماس یا بلفاریت )به انگلیسی: پلک

 یک عفونت خفیف میکروبی و یا بیماری پوستی منتشر ایجاد شود.

دهد: بلفاریت قدامی و بلفاریت خلفی. در بلفاریت قدامی قسمت جلویی و خارجی پلک که محل اتصال بلفاریت به دو شکل رخ می

های میکروبی )مانند استافیلوکوک( و سبوره هستند. در بلفاریت دو علت شایع بلفاریت قدامی عفونتشود. مژه هاست درگیر می

شود. دو بیماری پوستی ( است قسمت داخلی پلک گرفتار میmeibomianخلفی که ناشی از مشکالت غدد چربی پلک )غدد 

 سر. شوند عبارتند از: آکنه روزاسه و شورهشایعی که سبب بلفاریت خلفی می

 
 ها:عالئم و نشانه

ها و صرف نظر از نوع بلفاریت، عالئم عبارتند از: خارش، سوزش، اشکریزش، احساس جسم خارجی، پوسته پوسته شدن )روی مژه

 شود.های پلک. ممکن است با کونژنکتیویت اشتباه میدر گوشه چشم و یا روی پلک(، خشکی و قرمزی لبه

رشد ها، تریکیازیس )های پلک، متسع شدن مویرگتواند سبب ضخیم شدن لبهد، در دراز مدت میدر صورتی که بلفاریت درمان نشو

رف ها به طها، اکتروپیون )برگشتن پلک به طرف خارج( و انتروپیون )برگشتن پلکها به طرف داخل چشم(، ریزش مژهمعکوس مژه

 گردد. داخل( شود. همچنین ممکن است منجر به عوارضی در ملتحمه و قرنیه

 درمان:

ها، تمیز کردن آنها، استفاده کند. درمان شامل کمپرس گرم روی پلکدرمان بلفاریت ممکن است مشکل باشد زیرا معموالً عود می

از آنتی بیوتیک و ماساژ پلک است. اگر بلفاریت سبب خشکی چشم شود ممکن است استفاده از قطره اشک مصنوعی یا پمادهای 

شود( مفید باشد. گاهی برای کنترل التهاب از کورتون موضعی هم م شدن اصطکاک پلک با سطح چشم میلوبریکانت )که سبب ک

 شود.استفاده کوتاه مدت می
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ها راحت تر جدا شود و به این ترتیب هنگام تمیز کردن پلک این پوستههای روی چشم میکمپرس گرم سبب شل شدن پوسته

ای کنند. از حولهشود که غدد چربی پلک را مسدود میهایی میم شدن و شل شدن پالکشوند. کمپرس گرم همچنین سبب گرمی

دقیقه  ۵شود. در ابتدای دوره درمان شایداین کار چند بار در روز هر بار بمدت که با آب گرم مرطوب شده برای این کار استفاده می

 چند دقیقه کافی باشد. تجویز شود، پس از آن کمپرس گرم ممکن است یک بار در روز و بمدت

ها با شامپو بچه رقیق شده )به کمک گاز یا حوله تمیز( ها برای درمان بلفاریت ضروری است. این کار با ماساژ پلکتمیز کردن پلک

 شود. سپس با آب ولرم کامالً بشویید.انجام می

 ضروری است. در بعضی از موارد تجویز آنتی بیوتیک به صورت پماد موضعی و یا درمان خوراکی

از آنجا که بلفاریت تمایل به مزمن شدن دارد درمان ممکن است برای مدتی طوالنی ادامه یابد. در صورتیکه بیمار از لنز تماسی 

کند ممکن است الزم باشد در طول درمان بلفاریت از لنز استفاده نشود. برای بعضی از این بیماران لنزهای با نفوذ استفاده می

 شود.جویز میپذیری باال ت

د. های مو مفیدنشود ولی حالت دهندهبهتر است از مواد آرایشی چشم نیز استفاده نشود زیرا ممکن است مانع شستشوی پلک می

شود. در صورت وجود آکنه صورت، درمان آکنه با داروهایی نظیر گاه استفاده از شامپوهای ضد شوره برای سر و ابروها توصیه می

 ری است.داکسی سیکلین ضرو

 

 پارکینسون           -17

، برای اولین بار توسط دانشمند بریتانیایی دکتر جیمز PD( یا Parkinson’s Diseaseبیماری پارکینسون )به انگلیسی:  

 میالدی توصیف شد و بنابراین نام این بیماری به او تعلق یافت. ۱۸۱۷( در سال James Parkinsonپارکینسون )

ع شود شیولرزش در وضعیت استراحت است که شیوع آن بیشتر در سنین پیری است اما در جوانان هم دیده میاین بیماری همان 

ر اثر کند بطور کلی این بیماری بآن در تمام مناطق دنیا یکسان است یعنی درصد شیوع بیماری با تغییر در منطقه خیلی فرق نمی

 دهد. افزایش نسبت استیلدوپامین )که یک انتقال دهنده عصبی( است رخ می ای به نامهای ترشح کننده مادهاز بین رفتن سلول

 کولین به دوپامین در عقده های قاعده ای مغز موجب عالئم ترمور، سفتی عضالت و کندی حرکات میشود.

 

 عالئم پارکینسون:

اش و لرزش دست و پا در حالت شود. ارتعپارکینسون بر اساس دو عالمت یا بیشتر از چهار عالمت اصلی بیماری مشخص می

 دهند.استراحت، کندی حرکات، سختی و خشک شدن دست و پا و بدن و نداشتن تعادل این چهار عالمت اصلی را تشکیل می

در مراحل اولیه بیماری، ارتعاش اندام مالیم و معموالً در یک طرف بدن وجود دارد و احتیاجی نیز به درمان ندارد اما با پیشرفت 

، گیردکند یا چیزی را برای کنترل ارتعاش مدام در دست میفردی که دست لرزان خود را در جیب یا پشت خود پنهان می بیماری

 خواهد تمرکز بیشتری به خود دهد نیست.دیگر قادر به پنهان کردن لرزشهای شدید اندام به ویژه به هنگامی که می

استراحت )لرزش بیمار همزمان با ارتعاش دست و پا در حالت استراحت(  چهار عالمت شایع بیماری ارتعاش دست و پا در حالت

( سختی حرکت )و خشک شدن( دست و پا یا بدن تعادل بد )تعادل ضعیف( در Bradykinesiaآرام شدن حرکت )برادیکینسیا / 

 ص سمت دیگر پدیدار شود، تشخی حالی که دو یا بیشتر از این عالیم در بیمار دیده شود، مخصوصاً وقتی که در یک سمت بیشتر از
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شود مگر اینکه عالیم دیگری همزمان وجود داشته باشد که بیماری دیگری را نمایان کند. بیمار ممکن است در پارکینسن داده می

 ولاوایل، بیماری را با لرزش دست و پا یا با ضعیف شدن حرکت احساس کند و دریابد که انجام هر کاری بیشتر از حد معمول ط

ای های پارکینسون مجموعهکند. اولین نشانیکشد و یا اینکه سختی و خشک شدن حرکت دست و ضعف تعادل را تجربه میمی

متفاوت از ارتعاش، برادیکنسیا، سفت شدن عضالت و تعادل ضعیف هستند. معموالً عالیم پارکینسون ابتدا در یک سمت بدن 

 کنند.یگر هم راه پیدا میشوند و با گذشت زمان به سمت دپدیدار می

 
( حالت صورت )ظاهراً احساسات کمی بر چهره نمایان fixationدهد، از جمله ثابت شدن )تغییراتی در حالت صورت و چهره روی می

ها، خشک شدن شانه یا لنگیدن پا در سمت تحت تاثیر شود( و یا حالت خیرگی چشم )به دلیل کاهش پلک زدن(. عالوه بر اینمی

 های پارکینسون را بهرگرفته عوارض دیگر )عادی( این بیماری است. افراد مسن ممکن است نمایان شدن یک به یک این نشانهقرا

ه و سفت شدن عضالت را ب” آرام شدن عادی“بدانند، برادیکنسیا را به ” لرزش“تغییرات افزایش سن ربط بدهند، ارتعاش را به عنوان 

( ربط osteoporosis( این بیماری را هم خیلی از این افراد به سن یا پوکی استخوان )stooped) ربط بدهند. حالت قوز” آرتروز“

اند برای تشخیص به دهند. هم بیماران مسن و هم بیماران جوان ممکن است بعد از بیش از یک سال که با این عوارض روبرو بودهمی

 پزشک مراجعه کنند.

 

 پانکراتیت-18

 کند یا مزمن.لوزالمعده )پانکراس(. پانکراتیت یا به صورت حاد بروز می انکراتیت یعنی التهاب
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 پانکراتیت حاد:

بسته به خصوصیات اپیدمیولوژیک مناطق مختلف علل متفاوتی دارد. در کشور امریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی اکثر موارد 

های صفراوی است. موارد( پانکراتیت حاد ناشی از سنگ ٪۵۰رد )پانکراتیت حاد به دنبال مصرف الکل است، در ایران اغلب موا

است. عالئم پانکراتیت حاد عبارتند از  ٪۱۰سال است. مرگ و میر پانکراتیت حاد حدود  ۴۱-۵۰بیشترین شیوع سنی در گروه سنی 

 خون و حتی شوک.درد شکمی شدید، تهوع، استفراغ، تعریق، درد عضالنی، تورم و نفخ شکم، بی حالی، تب، افت فشار

 پانکراتیت مزمن:

. لوزالمعده یابدکند زیرا لوزالمعده در بین حمالت کامالً بهبود نمیانکراتیت مزمن معموالً در پی حمالت مکرر پانکراتیت حاد بروز میپ

دهد. التهاب دست می های ضروری مانند انسولین را ازهای گوارشی و هورموندر جریان این عارضه، به تدریج توانایی تولید آنزیم

 باشد. عالیم پانکراتیت ممکن است به صورتهای پانکراس به ویژه تریپسین میپانکراس ناشی از خودهضمی بافت آن توسط آنزیم

های درد گاه یک هفته شود و دورهدردهای مداوم یا متناوب در ناحیه فوقانی شکم احساس شوند )عالیم با غذاخوردن تشدید می

 (. تهوع، استفراغ، اتساع شکم، زردی )یرقان(، اسهال چرب و کاهش وزن.کشدطول می

 

 پوکی استخوان-19

پوکی استخوان یا استئوپروز طبق تعریف انجمن ملی بهداشت )هیات ایجاد اتفاق نظر برای پیشگیری از استئوپروز(، یک اختالل 

آن کاهش استحکام استخوان بوده و فرد را در معرض خطر  کند و ویژگی بارزاسکلتی است که بیشتر در دوران کهنسالی بروز می

 دهد.شکستگی قرار می

 
 علل بیماری:

 شود. همچنین کمبوداین بیماری در دوران یائسگی زنان بسیار شایع است زیرا در این دوران استروژن بسیار در بدن زنان کم می

مبود شود. در شرایط کخانیات مانند سیگار باعث پوکی استخوان میمواد معدنی مانند کلسیم، پروتئین و ویتامین دی و استعمال د

 ها از لحاظگیرد و این کار در طول زمان باعث فقر استخوانهای استخوانی میمواد معدنی در رژیم غذایی، بدن این کمبود را از بافت

ود و با شافت استخوانی بیش از ساخت آن میگردد. همچنین با باال رفتن سن تخریب بمواد معدنی و در نتیجه پوکی استخوان می

 کاری غدد جنسی، آرتریت ها مثل پرکاری تیروئید، کمکند. برخی از بیماریگذشت زمان و در دوران کهنسالی این عارضه بروز می
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یتوئین نیز در طول فن٬فورزماید، هپارین ٬روماتوئید، بیماری کوشینگ و دیابت و مصرف برخی داروها مثل کورتن و لووتیروکسین 

نسبت به وزن دوران جوانی یا  ٪۱۰گردند. عوامل دیگری نیز مثل کم تحرکی یا کمبود وزن بیش از زمان باعث پوکی استخوان می

عوامل وراثتی و اعتیاد به الکل باعث پوکی استخوان هستند. باور بر این بود که مصرف بیش از اندازه کافئین از ٬ ۱۹آی کمتر از امبی

 دهد ارتباط زیادی بین استئوپروزی و مصرف کافئین وجود ندارد.اکتورهای خطر است اما تحقیقات تازه نشان میف

 عالیم:

های متعددی دارند، استئوپروز یک بیماری خاموش و بدون عالمت است های مزمن دیگر که عالئم و نشانهبرخالف بسیاری از بیماری

ها، دویست و پنجاه هزار مورد در استخوان رادیوس، دویست که هفتصدهزار مورد آن در مهرهتا زمانی که یک شکستگی ایجاد شود. 

ترین عارضه استئوپروز بوده های لگن وخیمدهند. شکستگیها رخ میو پنجاه هزار مورد در لگن و سیصدهزار مورد در سایر استخوان

هایی هستند که به طور معمول ی ناشی از استئوپروز، شکستگیهااست. شکستگی ٪۲۰و میزان مرگ ومیر آن در سال اول بیش از 

ها به عنوان شکستگی ناشی از شکنندگی در نظر دهد. که این شکستگیها در افراد سالم شکستگی استخوان رخ نمیدر آن موقعیت

رت خاموش بوده و با یک ای به صوهای مهرهدهند، اما دو سوم شکستگیهای لگن پس از سقوط رخ میشوند. شکستگیگرفته می

 دهند.فشار مختصر مانند بلند کردن یک جسم، عطسه کردن و خم شدن رخ می

 تب-20

تر شده و نقطه ثبت دمایی گرم از مقدار طبیعی آن بیشتب از عالئم بیماری بوده و حالتی است که در آن دمای بدن جانوران خون

زا است و گاهی نیز پاسخ دمایی دستگاه ایمنی بدن در برابر عوامل بیماری ٔ  رزهمبا ٔ  شود. تب نشانه( جابجا میset-pointدر مغز )

شود. در واقع در گرمای حاصل از تب بسیاری از میکروبها توانایی رشد ندارند. البته بحث و بدن نسبت به عفونتهای داخلی تلقی می

انجام گرفت و  ۱۸۶۸دمای بدن در سال  ٔ  درباره فایده بودن تب در جریان است. نخستین پژوهشجدلهای زیادی در مورد بی

تر است، دمای برابر یا بیش C°۳۷پژوهشگر آن، یک پزشک آلمانی به نام کارل وندریش بود. در انسان که میانگین دمای طبیعی بدن 

شود، چرا که عملکرد میتهدید بزرگی برای جان انسان محسوب  C°۴۰آید. تب بیش از شمار می)در حالت استراحت( تب به C°۳۸از 

شود. ذکر گردید که تب تب خفیف گفته می C°۳۷٫۹تا  C°۳۷٫۵کند. به تب آنزیمها و سایر پروتئینهای بدن را دچار اختالل می

 سلول های زیستی مهم درونشود، آنزیمها کاتالیزور یا کاتالیزگرهایی هستند که در واکنشباعث اختالل در فعالیت آنزیمهای بدن می

ها، روند، تب باال با از بین بردن این آنزیمها در دمای معینی فعالیت دارند و در دمای باال از بین میو در بدن مؤثرند. چون این آنزیم

درجه و بیشتر، به ویژه در کودکان، نیازمند  ۴۰کند. تشنج از نتایج تب باالست. تب های زیستی بدن اختالل ایجاد میدر واکنش

 برسد، مرگ او حتمی است. ۴۵٫۵تا  ۴۴٫۴ان سریع است. هنگامی که دمای بدن شخص به توجه و درم

 عوامل ایجاد کننده تب:

 هاست:ها و برخی از بیماریتب نتیجه پاسخ دمایی در برابر عفونت

 ها( و مونونوکلئوز عفونیهای عفونی چون آنفلوآنزا، سرماخوردگی، ایدز، ماالریا، گاستروآنتریت )التهاب ویروسی معده و رودهبیماری

 التهابهای پوستی چون کورک، آکنه و آبسه

 های نقص ایمنی چون سارکوئیدوز و لوپوس منتشربیماری

 های یک بافت به علتهای قرمز(، انفارکتوس )مرگ ناگهانی همه یا بخشی از سلولتخریب بافتها، همچون همولیز )تخریب گلبول

 رابدومیولیز و خونریزی مغزیشدگی، کمبود اکسیژن(، سندرم له

 های حاصل از مصرف برخی داروها به درمانی؛ تبهای حاصل از مصرف داروهایی چون الموتریژین، پروژسترون و نیز شیمیتب
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 های حاصل از قطع برخی داروها چون هروئین و فنتانیلبیوتیک(؛ و تبعنوان اثر جانبی دارو )همچون آنتی

 ان خون، سرطان لنف و سرطان کلیهخصوص سرطسرطانها، به

 برخی اختالالت متابولیسم چون نقرس و پورفیری

 

 تشنج-21

تواند به صورت تغییر ( نشانه بروز یک فعالیت نورونی همزمان، غیر طبیعی و زیاده در مغز است که میseizureتشنج )به انگلیسی: 

 یابد.در وضعیت روانی، حرکات تونیک و کلونیک بروز می

 

رود )به انگلیسی: ها یا عالئم بیماری است، این اصطالح به خصوص در مورد صرع به کار میه تشنج بروز ناگهانی نشانهحمل

epileptic seizure( ،البته تشنج علل غیر صرعی نیز دارد مانند هیپوگلیسمی، تب و تشنج، افت فشار خون .)Convulsion 

febrile...میگرن و ،) 

 
 

شود. شود. در مواردی بدن بیمار منقبض میکند که قبل از تشنج متوجه میل از حالت تشنج عالئمی را احساس میمعموالً بیمار قب

در صورتی که فرد دچار حمله شد بیمار را به پهلو خوابانیده تا راه تنفس او باز شود و دچار خفگی نشود. بر خالف تصور رایج نیازی 

چرا که فردی که دچار تشنج شده است زبانش را نخواهد خورد !و فقط در صورتیکه دهان فرد به بیرون آوردن زبان از دهان نیست! 

دچار تشنج باز است بهتر است جهت جلوگیری از گاز زدن زبان یک تکه دستمال بین دندانها قرار دهید. در صورتی که بیمار در 

کشد. در مواقعی رنگ دقیقه طول می ۳تا  ۲بیهوشی فرد بین حالت بیهوشی قرار دارد به اجبار به او دارو ندهید، معموالً حالت 

 پریدگی، کبودی و... امکان دارد.
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 تیروئید-22

 ( )تلفظ: هیپرتیروئیدیسم( Hyperthyroidismپرکاری تیروئید)به انگلیسی: 

 تیروئید تیروکسین ٔ  های غدّهنکند. هورموبیماری غدّه تیروئید است که در آن تیروئید بیش از مقدار طبیعی، هورمون ترشّح می

(T4 و )T3  هستند. در این حالت عالئمی از بیماری از جمله تپش تند قلب، کاهش وزن، تعریق، عدم تحمّل گرما، لرزش و بیقراری

 شوند بیماری گریوز یا بیماری بازدو است.هایی که موجب پرکاری تیروئید میشود. از جمله بیمارینمایان می

 

گیرد و در موارد خواص از طریق تست ید رادیواکتیو. های غده تیروئید صورت میگیری سطح خونی هورموندازهتشخیص با ان

 یابد.می)هورمون محرکه تیروئید( کاهش TSHهای تیروئید بر هیپوفیز سطح خونی دلیل فیدبک منفی هورمونچنین اغلب بههم

 

 

 تشخیص و عالئم:

 های کلینیکال همه عالئم را نشان ندهده امکان دارد بیمار در آزمایشبیماری عالئم مختلفی دارد البت

 . افزایش تعداد ضربان قلب به دنبال انجام کارهای معمول1

 . افزایش خفیف فشار خون2

 . تحریک پذیر بودن و بی قراری و تحریک پذیری شدید3

 . افزایش تعریق و حساس شدن به گرما4

 هاشانه، لگن و ران . ضعف عضالت به خصوص در ناحیه5

 های غیرارادی ترمور)خصوصاً در دستان و انگشتان(. لرزش و تنش6

 رغم اشتهای خوب. کاهش وزن علی7

 
 . ریزش مو8

 . جدا شدن ناخن از بستر9

 . تورم نوک انگشتان )چماقی شدن(10



 . کشیده شدن پلک باال به سمت پایین11

 . تغییر در ضخامت پوست12

 ت دستگاه گوارش. افزایش حرکا13

 . گواتر یا بزرگی تیروئید14

 . کاهش تعداد دفعات قاعدگی یا کاهش حجم خونریزی15

 . بزرگ شدن پستان در آقایان16

 . ضخیم شدن پوست در جلوی استخوان ساق پا17

 ها. برجسته شدن چشم18

 درمان جداگانه نیاز دارند.ها به شوند و سایر نشانهبیشتر این عالئم با درمان پر کاری تیروئید طبیعی می

 

های غدد درون ریز در بین بیماری کاری غده تیروئیدیا کم Hypothyroidismهیپو تیروئیدی 

 شود که غده تیروئید نتواند به اندازه نیاز بدنباشد. به زبان ساده این بیماری هنگامی ایجاد میترین بیماری پس از دیابت میشایع

( است. این هورمونها وظیفه تنظیم مصرف انرژی، T۴( و تیروکسین )T۳ن غده تیروئید تری یدوتیرونین )هورمون تولید کند. هورمو

 تر از مردان است.تولید گرما و تسهیل رشد در بدن را برعهده دارند. بیماری در زنان سه برابر شایع

 عالئم بالینی:

ه سرما، کاهش تعریق، برادی کاردی یا کندتپشی، زبان آلودگی، پوست خشک، خشن و سرد، عدم تحمل بضعف و خستگی، خواب

بزرگ، ادم )ورم( صورت )میکسدم(، فراموشکاری، یبوست، افزایش وزن، اختالالت قاعدگی، سقطهای مکرر، تاخیر در رفلکسها، 

 خونی و درد مفاصل و عضالت. بیماری در بالغین سیر کندی دارد و تدریجی است.کم

ماندگی رشد جسمی یا آسیب ذهنی ان نوزادی به سرعت تشخیص و درمان نشود ممکن است عقباگر هیپوتیروئیدی در دور

)کرتینیسم( اتفاق بیفتد. معروفترین عالمت هیپوتیروئیدی در نوزادی بزرگی زبان، هیپوتونی )کم بودن فعالیت و تحرک( و دیر بسته 

 باشد.شدن فونتانلها )مالج سر( می

 تواند باعث سایر مشکالت از جمله:می تیروئید کم کار درمان نشده

 گواتر )بزرگ شدن غده تیروئید(.

 های قلبی.بیماری

 مشکالت روحی روانی.

 نوروپاتی محیطی.

 ناباروری. 

 های مادرزادی.نقص
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 تصلب شرایین-23

و نوعی آرتریواسکلروزیس است  هاها، نام یک بیماری در رگ( یا سختی رگatherosclerosisتَصَل ّبِ شَرایین یا آترواسکلروزیس )

گردد. نتیجه این مشخص می ٬های با قطر متوسط و بزرگرگچگال بر روی دیواره داخلی سرخکه با رسوب لیپید و کلسترول کم

( و یابد و موجب تنگی رگ )استنوزیسچربی )آتروما( بوده که با افزایش سن رفته رفته ازدیاد می-های فیبریفرایند تشکیل پالک

 گردد.ا دیگر عواقب میی

 
تصلب شرایین یکی از دالیل عمده مرگ و میر در بزرگساالن در جوامع پیشرفته و نیز کشورهای با میزان باالی استرس است، بطوریکه 

نده می دههای ایسکتصلب شرایین علت اصلی بروز بیماری بتنهایی ساالنه حدود سیصدهزار مرگ قلبی مرتبط در بر دارد. ٬برای ایران

 رود:های قلب و مغز به شمار میرگ

 (Ischemiaایسکِمی )به انگلیسی: 

 شود.میای از بدن گفتهرسیدن خون، به اندام یا ناحیهدر اصطالح پزشکی به کم

ها یا سوءکارکرد اندام شود و این امر باعث آسیب به بافتهایی از بدن میایسکمی باعث کمبود اکسیژن و مواد مغذی به بخش

  گردد.می

 

 یه را نام بندی و ایسکمی کلتوان ایسکمی مغزی، ایسکمی قلبی، ایسکمی روده، ایسکمی پوستی و رودهترین انواع ایسکمی میاز مهم

 برد.
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 خالتب-24

( یک بیماری ویروسی است که توسط ویروسی به همین نام ایجاد Herpes simplexخال یا هرپس سیمپلکس)به انگلیسی: تب

ر خال دشود. ویروس هرپس سیمپلکس عامل بیماری تبهای ریز نمایان میتاولد و موضع درگیر به صورت التهاب و مجموعهشومی

خال هنوز درمان قطعی وجود ندارد و اگر گردد. برای تبصورت، آالت تناسلی هر دو جنس، مغز، چشم و گاهی حتی فلج بل نیز می

نماید. اگرچه در برخی بیماران و راه شخص خواهد ماند و در هنگام ضعف دفاعی بدن بروز میویروس وارد بدن شود تا پایان عمر هم

 چنان ناقل ویروس به دیگران خواهند بود.رود اما همخال از بین میپس از چندین سال عود بیماری، به ناگهان تظاهر مجدد تب

 
 دکنحالتی شدیدتر از هرپس لب که لثه را درگیر می تبخال لثه:

تب خال ناحیه تناسلی عبارت است از یک عفونت ویروسی ناحیه تناسلی که از راه آمیزش : تبخال تناسلی)هرپس ژنیتال(

تواند رخ دهد. از جمله نواحی که امکان درگیری آنها وجود دارد عبارتند از مجرای یابد. این عفونت در مردان و زنان میانتقال می

 دهد.های آمیزشی رخ میآلت تناسلی. تب خال تناسلی معموالً همراه با سایر بیماریها، و رحم، رانتناسلی، گردن

 احساس درد هنگام بلعیدن غذاتبخال مری:

 بند انگشتانخالی دردناک در ورمتب: Herpetic whitlowیا  تبخال انگشت

ری است. این بیمایروس تبخال سادهتبخال چشمی یک عفونت عود کننده ویروسی است که ناشی از آلودگی با و تبخال چشمی:

ای در آمریکاست در حالیکه در کشورهای جهان سوم و از جمله ایران شایع ترین های قرنیهشایع ترین علت کوری ناشی از بیماری

بار کای، بیماری تراخم است؛ گرچه تبخال چشمی در ایران نیز شایع است. بر اساس مطالعات موجود، اگر فردی یعلت کوری قرنیه

ها یا حتی سالها پس از گرفتاری شانس عود دارد. این گرفتاری مجدد ممکن است هفته ٪۵۰دچار تبخال چشمی شود، به احتمال 

 اولیه بروز کند.

تواند تولید یک زخم دردناک روی پلک و یا سطح چشم کند و باعث التهاب و ورم قرنیه شود. درمان سریع با تبخال چشمی می

ر حال کند. بهوس از تکثیر ویروس و تخریب سلولهای اپیتلیال قرنیه )الیه سلولهای سطح قرنیه( جلوگیری میداروهای ضد ویر

های عمقی تر قرنیه منتشر شده و باعث گرفتاری شدید تر یعنی گرفتاری استرومای قرنیه )بستر قرنیه( یا در تواند به الیهعفونت می

قرنیه  های استرومایه فعال شدن سیستم ایمنی بدن و تهاجم آن به قرنیه و انهدام سلولاصطالح کراتیت استرومایی شود که منجر ب

شود. درمان کراتیت استرومایی )عفونت بستر قرنیه( نسبت به گرفتاری سطحی قرنیه مشکل تر است. حمالت عود کراتیت می

 .شودقرنیه، کاهش بینائی و حتی کوری می تواند منجر به اسکار )نسج جوشگاه( قرنیه شود که باعث کدورتاسترومایی می
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 تهوع و استفراغ-25

احساس باال آوردن غذا و به هم خوردن دل. نوعی احساس است همراه با حرکت معکوس اندامهای گوارشی که معده برای تَهَوُّع 

 شود.یدهد. در این حالت انسان وادار به استفراغ مراندن چیزی که در داخل آن است، انجام میبیرون

های شود مانند مشکالت گوارشی، مسمومیت، عفونتها به خصوص عفونتهای بدن دیده میها و ناراحتیهوع در بسیاری از بیماریت

 های کبد، اختالالت مغز و دستگاه عصبی مرکزی.ای، عارضه جانبی بسیاری از داروها، مشکالت گوش میانی و سرگیجه، بیماریروده

واند تروج با فشار محتویات درون معده جانداران از راه دهان و گاه از راه بینی به بیرون است. این محتویات میخ  استفراغ یا هَراش

غذای خورده شده و یا دیگر مواد درون دستگاه گوارش مانند زردآب)صفرا( باشد. هراش یا استفراغ ممکن است به دلیل نوع ماده 

های عصبی و غیره باشد. به حالتی که پیش از ش مغز به علت وجود تومور،حاملگی،استرسبلعیده شده )مثالً غذای فاسد( و یا واکن

گویند. اگر هراش )استفراغ( ادامه داشته باشد، برای جلوگیری از شود تهوع )باال آوردن( میاستفراغ )هراش( در بیمار ایجاد می

 د.پیامدهایی همچون دهیدراسیون)ازدست دادن آب بدن( باید درمان گرد

 علل استفراغ:

 استفراغ دو علت دارد یکی مرکزی و دیگری محیطی )رفلکسی(

 از علل مرکزی

 هاداروهای کموتراپی و نارکوتیک

 هاهای حاد خصوصاً در بچهعفونت

 ، هایپرکلسمیDKAها(، اورمی،علل متابولیک:حاملگی )اول صبح

 از علل رفلکسی

 GIالتهاب و تحریک 

 آپاندیسیت

 کوله سیستیت

 نکراتیتپا

 هاگاستریت حاد یا پریتونئت

 های ویروسی یا باکتریاییگاستروانتریت

 مواد استفراغ آور مثل ایپکاک

 زخم گوارشی )بالفاصله بعد از خوردن غذا(

 انسداد

 کوچک یا بزرگ )در شرح حال بیمار استفراغ با بوی مدفوع دارد( ٔ  انسداد روده

 های هضم نشده(اعت بعد غذا و حاوی تکهتنگی پیلور یا آشاالزی و..)استفراغ چند س

 مرکزی-علل عصبی
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 ICPافزایش فشار داخل مغز

 البیرنتینیت گوش داخلی

 آسیب سر

 میگرن

 بیماری حرکت

 علل سایکوژنیک

 تصاویر و بوهای زننده

 آنورکسی و بولیمی

 سایر علل

MI 

 هادرد شدید مثل تورشن بیضه

 های وسیعبدخیمی

 

 جرب یا گال-26

 

 

( یک بیماری انگلی خارش دار و عامل آن بندپایی از گروه هیرهها به نام هیره خارشی است. Scabiesا گال )به انگلیسی: جَرَب ی

میلی متر  ۰٫۳تا  ۰٫۴۵های آنها با طولی در حدود های خارشی موجوداتی شبیه کنه اما بسیار کوچکتر و میکروسکوپی و مادههیره

 هستند .

 است.گرفته شده نام گال از زبان فرانسوی

ای ههای بدن انگل است . انگل تونلترین بیماریهای پوستی خارشدار در جهان است . خارش به دلیل تراوشاین بیماری از شایع

کند . انگل همه جای پوست را می تواند درگیر سازد ولی متعددی در داخل پوست حفر می نماید و در آنها زندگی و تخمگذاری می

حی پشت و کف دستها، فضاهای بین انگشتان، مچ، آرنج، زیر بغل، کشاله ران و نوک سینه هستند . خارش معموالً شایعترین نوا

 شبها شدیدتر است .
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 هانتقال معموالً از راه تماس مستقیم پوست فرد بیمار با پوست فرد سالم است، البته از راه استفاده از لباس زیر آلوده یا رختخواب آلود

 شود .منتقل مینیز بیماری 

 درمان:

باشد . معموالً همه اعضای خانواده باید درمان با پماد پرمترین، شامپو لیندان پماد کروتامیتون و محلول گامابنزن هگزاکلراید می

 همزمان درمان شوند .

 

 جرم گوش-27

ر واقع از ترشحات طبیعی و شود آلوده و کثیف نیستند. این ترشحات، دگوش خارجی که به آن جرم یا واکس گوش گفته می

 کنند.ضروری بدن هستند که از گوش مراقبت می

جرم گوش زرد رنگ و چرب بوده و دارای حالت چسبندگی است. وجود این جرم برای نرم نگهداشتن و حفظ سالمت مجرای گوش 

 شود.خارجی ضروری است. عالوه بر این، اسیدیته این ترشحات مانع از رشد باکتری و قارچ می

شود بنابراین نیازی به دستکاری خود به سمت بیرون حرکت کرده و از مجرای گوش خارج میطور طبیعی و خودبهجرم گوش به

خصوص در افراد مستعد موجب انسداد گوش و کاهش برای خروج آن وجود ندارد. البته در برخی از موارد، ترشح بیش از حد به

 های الزم به پزشک مراجعه کند.بیمار جهت شستشوی گوش و اقدامشود که در این صورت بایستی شنوایی می

 

 خشکی چشم-28

شود. این وضعیت ممکن است سبب تحریک و خشکی چشم به علت کاهش یا فقدان مزمن اشک و رطوبت سطح چشم ایجاد می

 ناراحتی خفیف ولی دائمی و یا التهاب قسمت قدامی چشم شود.

شود( از عالئم خشکی چشم اهش دید گذرا )معموالً با چند بار پلک زدن برطرف میاحساس خشکی، سوزش، خراشیدگی و ک

 گیری کند.هستند. پزشک ممکن است برای تائید بیماری میزان اشک را اندازه

 شود. گاهی نیزدر بعضی بیماران گاهی خشکی زیاد چشم باعث تحریک بیش از حد جزء آبکی اشک شده و منجر به آبریزش می

 کند.حساس وجود جسم خارجی در چشم میبیمار ا

 دلیل:

شود. همچنین ممکن است به دلیل وضعیت غیر طبیعی در این بیماری اشک به میزان کافی و یا با ترکیب مناسب تولید نمی

 ها و یا ترکیب نامناسب اشک به سرعت تبخیر شود.پلک

ها( میزان ترشح اشک کم شده و عالئم خی افراد )بویژه خانمعلل خشکی چشم متفاوت است. بسیاری از اوقات با افزایش سن در بر

 هیستامین، ضد افسردگی، ضد فشار خون و... باشد.شود. گاهی ممکن است از عوارض داروها مثل ترکیبات آنتیایجاد می

 این بیماری ممکن است در جاهای گرم و خشک، بادخیز و پر گرد و غبار نیز ایجاد شود.

 توان به کم پلک زدن نیز اشاره کرد مثالً به هنگام کار مداوم با رایانه و یا بیماران دچار پارکینسون که تعداد از دیگر دالیل می

 شود.زدنشان کم است، اشک به مقدار زیادی تبخیر شده و سطح چشم خشک میدفعات پلک
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 یا سندروم شوگرن است. خشکی چشم گاهی یک عالمت بیماری سیتمیک مثل لوپوس، آرتریت روماتوئید، روزاسه و

 استفاده طوالنی از لنز تماسی نیز از علل دیگر است.

 در مطالعات اخیر استعمال دخانیات نیز جزء عوامل موثر در خشکی چشم شناخته شده است.

 

 پوست خشک-29

با استفاده از دستگاه پوششی است که در اکثر موارد به راحتی  ٔ  ( شامل شرایط ویژهXerodermaپوست خشک )به انگلیسی: 

وها بروز ها و بازهایی از بدن مانند پوست سر، بند انگشتان، رانباشد. خشکی پوست بیشتر در بخشکننده ها قابل درمان میمرطوب

 باشد.هایی چون ترک خوردن پوست و خارش میکند. پوست خشک شامل نشانهمی

 دالیل:

ن آ هایی همچویش از حد پوست، گرما، سابیدگی پوست، کمبود ویتامینتواند در اثر مواردی چون سرما، شستن بپوست خشک می

سوختگی و مواد شیمیایی چون آنتی کولینرژیک، شوینده مصنوعی، پودرهای شوینده، مواد اسیدی های همستی، آفتابو د، بیماری

 و بازی و غیره پدید آید.

 

 چاقی -30

واند با تشکی که چربی بدن اضافی به صورت وسیعی انباشته شده و می( عبارت است از یک سری شرایط پزObesityمرض چاقی )

ه دانند زمانی کاثری زیان بار بر سالمتی، موجب کاهش میانگین طول عمر ویا افزایش مشکالت مربوط به سالمتی گردد. مردم می

 ۳۰وی بر حسب متر، از  (، شاخصی که با تقسیم کردن وزن شخص بر حسب کیلوگرم بر توان دوم قدBMIشاخص جرم بدن )

(kg/m^۲ ،بیشتر شود )۳۰ kg/m۲شود.، آن فرد چاق محسوب می 

های قلبی، دیابت نوع دوم، آپنه مسدود کننده خواب، انواع های گوناگون، به خصوص بیماریمرض چاقی احتمال ابتال به بیماری

یشتر به وسیله ترکیب بیش از اندازه انرژی غذایی دهد. مرض چاقی بمشخصی از سرطان، آرتروز استخوان و آسم را افزایش می

شود. هرچند اندک مواردی در ابتدا به وسیله ژن، اختالالت غدد درون ریز، ورودی، تحرکات بدنی کم، و استعداد ژنتیکی، ایجاد می

کم غذا خوردن، به دلیل محدود شوند. به عنوان شاهدی بر این نظریه، برخی از افراد چاق با وجود داروها یا امراض روانی ایجاد می

گردند. به طور میانگین، افراد چاق میزان مصرف انرژی بیشتری نسبت به همتایان بودن متابولیسم کند بدن، دچار افزایش وزن می

 رژیم غذاییباشد. . الغر خود دارند که این امر به دلیل میزان انرژی الزم برای نگهداری کردن از بدنی که دارای اضافه وزن است، می

توان با کاهش مصرف غذاهای پرانرژی، مانند باشند. کیفیت رژیم غذایی را میهای اصلی مرض چاقی میو تمرینات ورزشی راه حل

غذاهای پرچرب و شیرین، و همچنین استفاده بیشتر از غذاهای گیاهی رژیمی، افزایش داد. داروهای ضد چاقی ممکن است جهت 

از جذب چربی، در کنار یک رژیم غذایی مناسب استفاده شوند. اگر رژیم غذایی، ورزش و دارو مؤثر نباشند، کاهش اشتها یا جلوگیری 

تواند به کاهش وزن کمک کند؛ یا ممکن است جراحی برای کاهش حجم شکم و یا طول روده، به جهت ایجاد سیری بالن شکمی می

 زودرس و کاهش توانایی جذب مواد مغزی، انجام گیرد.
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 دیابت-31

دیابت یا بیماری قند، یک اختالل متابولیک )سوخت و سازی( در بدن است. در این بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین 

تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد. نقش اصلی رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمیمی

های مختلفی است. دیابت دو نوع اصلی دارد. در دیابت نوع یک تخریب سلولهای بتا آوردن قند خون توسط مکانیزمانسولین پایین 

شود و در نوع دو مقاوت پیشرونده بدن به انسولین وجود دارد که در نهایت ممکن در پانکراس منجر به نقص تولید انسولین می

کامل تولید انسولین منجر شود. در دیابت نوع دو مشخص است که عوامل ژنتیکی، های بتای پانکراس و نقص است به تخریب سلول

 تحرکی نقش مهمی در ابتالی فرد دارند.چاقی و کم

درمراحل ابتدایی ممکن است دیابت بدون عالمت باشد. بسیاری از بیماران به طور اتفاقی در یک آزمایش یا در   ها:عالئم و نشانه

 شوند. پرادراری، پرنوشی، پرخوری، کاهش وزنشوند. با باالتر رفتن قند خون، عالئم دیابت آشکارتر میمیحین غربالگری شناسایی 

با وجود اشتهای زیاد، خستگی و تاری دید از عالیم اولیه شایع دیابت است. بسیاری از بیماران در هنگام تشخیص بیماری چندین 

ن شوند، ایاند. در کودکان دچار دیابت نوع یک عالیم معموالً ناگهانی بارز میدهاند و حتی دچار عوارض دیابت شسال دیابت داشته

تواند به شوند. عارضه کتواسیدوز میتر بارز میاند. در بزرگساالن این عالیم معموالً تدریجیافراد معموالً قبالً سالم بوده و چاق نبوده

ها بدون عالمت است. عالیم ارز شود. در دیابت نوع دو معموالً فرد تا سالعنوان عالمت شروع کننده بیماری هم در دیابت نوع یک ب

شوند. در نهایت فرد دچار خستگی مفرط و تاری دید شده و ممکن است دچار معموالً خفیف هستند و به طور تدریجی بدتر می

شود. با این حال قند خون ر دیده میدهیدراتاسیون شود. در این بیماران عارضه کتواسیدوز به علت تولید انسولین اندک کمت

 توانید به مقادیر بسیار باالیی افزایش یابد و فرد دچار عارضه شوک هایپراوسموالر شود.می

رو میزان قند خون افزایش یافته که یابد از ایندر دیابت، سرعت و توانایی بدن در استفاده و سوخت و ساز کامل گلوکز کاهش می

گویند. وقتی این افزایش قند در دراز مدت در بدن وجود داشته باشد عوارض میکروواسکوالر دیابت یا تخریب آن هایپرگلیسمی میبه

توانند اعضای مختلف بدن همچون کلیه، چشم و اعصاب را درگیر کنند. همچنین شوند که میهای بسیار ریز در بدن ایجاد میرگ

تباط مستقیمی دارد. لذا غربالگری و تشخیص زودرس این بیماری در افراد با های قلبی عروقی اردیابت با افزایش ریسک بیماری

تواند در پیشگیری از این عوارض موثر باشد. تشخیص و همچنین غربالگری دیابت با انجام آزمایش قند خون میسر ریسک باال می

 است.

 درد-32

 باشد. درد احساسییا آسیبی به نوعی دیگر از بافت میای احساسی همراه با آسیب بافتی واقعی درد حسی ناخوشایند و تجربه

ای هزدن استخوان آرنج و دیگر حالتتجربه رایج مانند نیشگون گرفتن انگشت، سوزش انگشت، قرار دادن نمک در زخم و ضربه

 باشد.ممکن می

کند و شده بدن تا هنگام بهبود مراقبت میدهدیدارد، از بخش آسیبدرد ما را به این انگیزه وامیدارد که از شرایط بالقوه مخرب برمی

کند. درد تحریکی از ناسیسپتور در سیستم عصبی پیرامونی و یا آسیب یا خرابی سیستم از شرایط یادشده در آینده پیشگیری می

 باشد.عصبی مرکزی یا پیرامونی می
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 انواع درد:

 درد حاد

ها به طول تواند یک لحظه ادامه داشته باشد مثل نیش حشره ویا هفتهمیدرد حاد معموالً با بیماری وزخم همراه است. درد حاد 

است. لغت حاد از داند که چه محلی آسیب دیدهشود، دقیقاً میبینجامد مثل سوختگی. هنگامی که شخصی به درد حاد مبتال می

 کند.کلمه یونانی اقتباس شده که به معنای سوزن که این موضوع به درد شدید اشاره می

 درد مزمن

ماه از زمان آن گذشته وپایان آن قابل پیش بینی نبوده وبه جز اینکه به  ۶درد مزمن معموالً بیان کننده دردی است که بیش از 

ها، یا مرگ. دیگر خصوصیات درد مزمن آنست که هویت علت آن مشخص باشد، اغلب طور خیلی آهسته التیام یابد مانند سوختگی

خاصیت وبدون کارایی کرده وبرای فرد زندگی با چنین شرایطی مشکل است. بیماران تجارب مدامی نسبت به درد مزمن، فرد را بی 

 کند.درد دارند یا به طور مداوم درد مزمن آنها عود کرده که اغلب بیماریشان به طور فزونی وقتشان را اشغال می

 درد سطحی و عمیق

شود، مانند درد سوزن ودرد نیشگون. درد سطحی پس از )مثالً( نامیده می چنانچه درد از نواحی سطح پوست باشد، درد سطحی

 معروف "درد اول"رود. این درد، به شود و با متوقف کردن تحریک، بالفاصله از بین میوضوح احساس میتماس سوزن با دست، به

کند. این فرد دردی مبهم و سوزشی احساس میکه تحریک، بیشتر و شدیدتر باشد، معموالً پس از نیم تا یک ثانیه، است. درصورتی

 است.معروف "درد دوم"شود و به آهستگی محو میدرد با متوقف کردن تحریک به

ای وسردرد از شود. تشنج ماهیچهنامیده می "درد عمیق"ها، بافت پیوندی و مفاصل باشد، ها، استخوانچنانچه درد از نواحی ماهیچه

 است.درد عمیق با طبیعت مبهم و سوزش همراه این نوع درد هستند. معموالً

  درد قاعدگی

( به معنی احساس درد غیرمعمول در قسمت شکم Dysmenorrheaقاعدگی دردناک، دش دشتانی یا دیسمنوره )به انگلیسی: 

ولی اگر این درد  شوندها هنگام قاعدگی دچار درد نواحی تحتانی شکم و رحم میدرصد زن ۷۰تا  ۵۰هنگام قاعدگی است. معموالً 

 نامند.بیش از اندازه باشد که موجب توقف فعالیتهای روزانه فرد شود آن را دیسمنوره یا قاعدگی دردناک می

 باشد.تواند ناشی از عفونت، اختالالت هورمونی، استرس و ... میعلل دیسمنوره بسیار متنوع است و بسته به اولیه یا ثانویه بودن آن می

 

 زخم معده -33

باشد . معموالً ( به معنی نوعی آسیب خوش خیم به مخاط و زیرمخاط دستگاه گوارش میpeptic ulcer diseaseاولسر پپتیک )

بین ترشح اسید معده و این آسیب ارتباط وجود دارد ولی امروزه عامل اصلی این زخمها را وجود و تکثیر باکتری هلیکوباکتر 

شود، لذا درمان ی از جمله آسیب به الیه محافظ مخاط معده موجب ایجاد اولسر پپتیک میدانند که از راههای مختلفپیلوری می

 است. %۱۵تا  ۶اصلی یک درمان آنتی بیوتیکی است.شیوع این بیماری 

بسته به محل آسیب مخاطی ما زخم معده یا دوازدهه را داریم . زخم معده اغلب همراه با زخم دوازدهه است و در مردان سیگاری، 

شود.زخمهای معده با سرعت کمتری از زخم اثنی عشر التیام وپراسترس بیشتر دیده می Oمیانسال یا مسن، با گروه خونی 

 یابند، بیشتر احتمال بدخیمی دارند و اغلب همراه با التهاب معده ) گاستریت ( هستند.می
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باشد .معموال درد مدت مه، و وجود خون در مدفوع میعالیم بیماری درد ناحیه فوقانی شکم )اپی گاستر( و سوزش سردل، سوء هاض

شود . عکس رادیوگرافی پس از بلع باریم و آندوسکوپی در تشخیص ممکن کوتاهی پس از مصرف غذا یا در زمان گرسنگی ایجاد می

والً در آنتر )ابتدای سانتیمتر( .پراکندگی زخمهای پپتیک معده معم ۲است مفید باشد .اکثر زخمها کوچک هستند )با قطر کمتر از 

 معده( است.

 است و بیشتر تاکید بر عدم مصرفزخم پپتیک بدون درمان تمایل به عود دارد. در خصوص رژیم غذایی سختگیری کمتر از گذشته

مصرف باشد . همچنین در خصوص های گازدار و... میمواد اسیدی و ترش، مواد داغ و سوزاننده، ترشیجات، ادویه تند، الکل، نوشابه

برخی داروها به خصوص داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و کورتون باید احتیاط کرد. داروهای آنتی اسید مانند هیدروکسید 

منیزیوم و آلومینیوم، بلوک کننده ترشح اسید مانند امپرازول، بلوک کننده گیرنده نوع دو هیستامین مانند رانیتیدین، سایمتدین و 

شود . از عوارض زخم معده رود. ترک سیگار و الکل توصیه میالفیت و بیسموت در درمان زخم معده به کار میداروهایی مانند سوکر

(، سوراخ شدن معده و راه یافتن اسید و ترشحات به حفره صفاق، انسداد گوارشی و بروز بدخیمی )سرطان  GIBخونریزی گوارشی ) 

 است. ترک سیگار ضروری است. معده( در زمینه زخم است . به ندرت جراحی ضروری

 

 زخم بستر -34

 
اپیدرم و ماهیچه( در اثر ایجاد فشار درازمدت بر یک  ٬درم ٬( به آسیب بافت بدن )شامل پوستbed soreزَخم بَستر )به انگلیسی: 

ی با و یا کشیدگمدت در یک وضعیت ثابت، سائیدگی در صندلی یا بستر، شود. خوابیدن طوالنییا چند نقطه از بدن گفته می

 تواند به بخشی از پوست یا بافت بدن آسیب بزند.ملحفه می

 دار از افراد در معرض خطر ابتال به زخم بستر هستند.شده یا متحرک با صندلی چرخشده یا در حال کما، افراد فلجبیماران بستری

 مراحلِ پیدایش:

 کند.ن نقطه رنگ آن تغییر نمیمرحله اول. رنگِ پوست قرمز میشود و با فشار آوردن روی آ

 مرحله دوم. قسمتهایی از سطحِ پوست از بین میرود،چیزی شبیه تاول.

های پوست و های پوست،در این مرحله زخم باز است.مرحله چهارم. از بین رفتنِ تمامی بافتمرحله سوم. از بین رفتنِ تمامی بافت

 های زیرینِ آن حتا عضالت تا استخوان.الیه

 متری شود و چربی کها فشار بیشتری بر پوست وارد میشود زیرا در این قسمتهای استخوانی بدن ایجاد میر اغلب در بخشزخم بست
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 برای محافظت از این ناحیه وجود دارد.

 

 نیدردناک شدن اطراف زخم، بد بو شدن زخم، عفونت زرد رنگ یا سبز رنگ ضخیم و تورم در اطراف ظرف از عالیم و نشانه های عفو

 شدن زخم بستر می باشد و تب، گیجی، افزایش ضربان قلب و ضعف جسمانی نیز از نشانه های پخش شدن عفونت در بدن می باشد

 

 زگیل -35

کند، اما ممکن است بر روی تمام ای گوشتی است که انواع آن بر روی دست و پاها رشد می(، غدهVerrucaزگیل )نام علمی: 

 کنند.ها را با داروهای سوزاننده از قبیل اسید ازتیک )بمقدار کم( و جز آن برطرف میغدهنقاط بدن رشد کند، و این 

 

مومی ها عتواند به گل کلم یا یک تاول سفت و سخت شباهت داشته باشد. زگیلزگیل معموالً یک تومور کوچک و زبر است که می

(، ایجاد شوند و وقتی با پوست شخص آلوده تماس ایجاد HPVویروس ورم انسانی ) ٔ  هستند، و به سبب ویروس، به ویژه خانواده

توانند بر روی پوست، در داخل دهان شما، بر روی گونه ویروس ورم انسانی وجود دارد، آنها می ۱۰۰شود واگیردار هستند. بیش از 

را دارد )مانند دست و  آلت تناسلی و نواحی مقعد رشد کنند. نوع معمول ویروس ورم انسانی گرایش برای رشد بر روی پوست

 انگشتان(، در حالی که انواع دیگر ویروس ورم انسانی تمایل برای زدن زگیل بر روی آلت تناسلی را دارند.

 
 اند:ها تا به حال شناسایی شده که از نظره شکل و محل مورده اثر به انواع زیر طبقه بندی شدهانواع مختلفی از زگیل

 آید.ها و زانوها پدید میه با سطحی زبر و خشن که معموالً بر روی دستیک زگیل برآمد زگیل معمولی،

تواند به تعداد زیادی و معموالً بر روی ای مایل به زرد که مییک زگیل کوچک با سطحی پهن و صاف به رنگ قهوه زگیل پهن،

 ها و زانوها ایجاد شود.ها، مچصورت، گردن، دست

ر ها پدیداها و لبای یا انگشت مانند، که به طور معمول بر روی صورت به ویژه پلکرشته زگیلی،ای، ای یا پنجهزگیل رشته

 شود.می

ا پ ٔ  سیاه در مرکز آن؛ معموالً فقط در پاشنه ٔ  ، یک توده سخت و بعضی مواقع دردناک، اغلب همراه با چندین لکهزگیل پاشنه

 آیند.ها و کف پا پدید میبه طور معمول بر روی دستخانه، گروهی سخت از زگیل کف پا، شود.زگیل خانهپیدا می
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 شود.زگیلی که بر روی آلت تناسلی ایجاد می زگیل تناسلی،

ها ها از سایر زگیلهای ناحیه تناسلی )شامل مجرای ادرار، آلت تناسلی و مقعد(. این زگیلهای مقاربتی عبارت است از زگیلزگیل

های تناسلی نیز همراه هستند. آنها شوند، با بدخیمیهای مقاربتی میها که باعث ایجاد زگیلتر هستند. برخی از انواع ویروسمسری

 نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسی را از هر دو جنس مبتال میکنند.

 

 سوختگی -36

آید. وجود می سوختگی نوعی آسیب به گوشت یا پوست است که بر اثر گرما، برق، مواد شیمیایی، اصطکاک یا پرتو به

نامند. سوختگی با های درجه اول میهای سطحی یا سوختگیگذارند را سوختگیهایی که تنها بر سطح پوست اثر میسوختگی

بینند. در سوختگی با ضخامت های زیرین پوست آسیب میافتد که الیهضخامت نسبی یا سوختگی درجه دوم هنگامی اتفاق می

های عمیق تر مانند عضالت یا رسد. در سوختگی نوع چهارم بافتهای پوست آسیب میهمه الیه کامل یا سوختگی درجه سوم به

 بینند.استخوان آسیب می

توان به وسیله مسکن درمان کرد، در حالیکه های سطحی را میدرمان مورد نیاز به شدت سوختگی بستگی دارد. سوختگی

ه تواند بباشند. قرار دادن محل سوختگی زیر شیر آب میز سوختگی ویژه میهای شدیدتر نیازمند درمان مداوم در مراکسوختگی

تسکین درد کمک کند و آسیب را کاهش دهد؛ با این وجود تماس طوالنی با آب ممکن است باعث سرمازدگی شود. در سوختگی با 

ا باید همشخص نیست در مورد آبلهوشو داد و سپس پانسمان کرد. ضخامت نسبی الزم است محل سوختگی را با آب و صابون شست

های های نوع سوم به درمانها دست نزنیم. معموالً در سوختگیچه اقدامی انجام داد ولی احتماالً کار منطقی این است که به آن

هابی تهای وسیع نیازمند چندین مرحله تزریق وریدی هستند زیرا واکنش الجراحی مانند پیوند پوست نیاز است. معموالً سوختگی

 شود. رایج ترین مشکل در رابطه با سوختگی مربوط به عفونت است.متعاقب باعث کم شدن محسوس جریان مویرگ و خیز می

 

 سینوزیت -37

 مخاطی در یک یا چند حفره اطراف بینی است ( آماس حاد یا مزمن الیهSinusitisآماس یا سینوزیت )کاوک

ها توسط های جمجمه و صورت هستند. هر عاملی که موجب پرشدن و گرفتگی آناستخوانهای مملو از هوا در ها حفرهسینوس

موکوس یا چرک شود، سینوزیت ایجاد خواهد کرد. سرماخوردگی، حساسیت و انحراف تیغه بینی از عوامل این بیماری هستند. 

گاهی در زمان بیدار شدن د. سردردهای صبحها از عالئم این بیماری هستندرد، تب خفیف، ترشحات بینی و حلق خصوصاً در صبح

های پیشانی از خواب به صورت کامالً مشخص به وجود مشکلی در سینوس اشاره دارد. همچنین درد در پیشانی، در محل سینوس

(، تورم یا های فک باالکردن )در اثر عفونت سینوسها در زمان لمسهای باالیی و دردناکی گونهدر زمان لمس، درد در فک و دندان

 های بیماری هستند.های بینی، اختالل در حس بویایی و گرفتگی بینی از دیگر نشانهها یا کنارهدرد بافت اطراف چشم

کشند و یا کسانی که در محیطی با آلودگی هوای شدید های ریز حلق و بینی در افرادی که سیگار میهمچنین آسیب فعالیت مژک

ر زدن دشود. شنا کردن و خصوصاً شیرجهها و در نهایت عفونت سینوس میاط بینی و سینوسکنند موجب خشکی مخزندگی می

ها شود. سینوزیت هوایی ها شود ممکن است منجر به عفونت سینوساستخرهای آلوده که آب آلوده با فشار وارد حفرات سینوس

ها و ایجاد فشار منفی و ترشح در های سینوسب انسداد سوراختواند موجدنبال تغییرات فشار هوا در پروازهای با ارتفاع زیاد میبه

 ها و باالخره سینوزیت شود.سینوس
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در بسیاری از موارد ممکن است سینوزیت ناشی از آلرژی با سینوزیت عفونی اشتباه شود. به طور معمول گرفتگی ناشی از آلرژی را 

کنند. همچنین گاه میگرن با سردردهای سینوزیتی اشتباه آن دوری مینامند و پزشکان از نامیدن سینوزیت بر رینیت آلرژیک می

های شبیه انهتر بیشتر نشهای متفاوتی ایجاد کند.کودکان کم سنتواند در کودکان با سنین مختلف، نشانهگرفته شود. سینوزیت می

                        شود.    به سرماخوردگی دارند که شامل آبریزش و گرفتگی بینی و تب مالیم می

 

های مشترک شامل درد صورت، سردرد، و تب در پی بیماری پیشین ویروسی دستگاه تنفس باالیی هستند. در معاینات نشانه   

واند توسط تمعاینه می ٔ  ها هستند. نتیجهفیزیکی، افراد مبتال به سینوزیت، معموالً دارای تب، ترشح بینی، و حساس شدن سینوس

 ها تأیید شود.آمده از سینوسدستها و کشت مواد بهاکس از سینوس ٔ  اشعهبرداری عکس

 

 سوزش سر دل -38

عبارت است از احساس ناراحتی در قسمت فوقانی دستگاه گوارش، سوزش سر دل که با نام برگشت محتویات معده « سوزش سردل

 به مری نیز شناخته می شود یک عالمت است نه یک بیماری.

سال شایع تر است و عالیم آن  ۶۰طی به قلب ندارد. این مشکل می تواند در هر سنی رخ دهد، اما در افراد باالی سوزش سر دل رب

 غالبا با حمله قلبی اشتباه گرفته می شوند.

 



 عالیم شایع سوزش سر دل عبارتند از:

 آروغ زدن یا برگشت مختصر محتویات معده به دهان، که باعث ترش کردن می شود.

 سنگینی، سوزش یا ناراحتی در قفسه سینه احساس

 مشکل در بلع

 درد خفیف یا احساس نفخ

 ندرتا استفراغ

 علل سوزش سردل: ●

سوزش سر دل، همان طور که گفته شد ربطی به قلب ندارد. این حالت به دلیل برگشت اسید از معده به مری رخ می دهد. عضالتی 

د و به این ترتیب، مقداری از محتویات معده وارد مری شده و پوشش مخاطی آن که قسمت باالیی معده را می بندند شل می شون

 را آزرده می کند.

 

 سرماخوردگی -39

(، رینوفارنژیت nasopharyngitisهای نازوفارنژیت )( که با نامcommon coldسرماخوردگی )به انگلیسی: 

(rhinopharyngitis( و زکام حاد )acute coryzaنیز شناخته می ) شود، بیماری واگیر مربوط به دستگاه تنفسی فوقانی است

شود و با دهد. سرماخوردگی معموالً با خستگی، احساس سرما، عطسه و سردرد آغاز میکه عمدتاً بینی را تحت تأثیر قرار می

شود و برخی عالئم ممکن یابد و معموالً هفت تا ده روز بعد برطرف میعالئمی چون سرفه، گلودرد، آبریزش بینی و تب ادامه می

ها )که خود است تا سه هفته طول بکشد. بیش از دویست نوع ویروس عامل سرماخوردگی وجود دارد، با این حال راینو ویروس

توانند تا مدت های عامل بیماری میترین عامل این بیماری هستند. ویروسشده هستند( متدوالنوع مختلف شناخته ۹۹بیش از 

ساعت( در محیط زنده بمانند و ممکن است از دستان به چشمان و بینی که محل  ۱۸)برای راینو ویروس تا بیش از زمانی طوالنی 

عفونت هستند، منتقل شوند. ویروس از طریق عطسه، سرفه و تماس با افراد یا اشیاء آلوده قابل انتقال به بدن است. برخی معتقدند 

شود و همین باعث شده که این نام را برای بیماری انتخاب کنند که البته ردگی میکه در معرض سرما قرار گرفتن باعث سرماخو

 این مطلب به اثبات نرسیده و رد شده است.

ترین عالئم سرماخوردگی شامل سرفه، آبریزش بینی، گرفتگی بینی و گلودرد است و عالئم دیگر شامل درد عضالت، متداول

های ناشی از کند، سرفهافراد بروز می %۵۰افراد و سرفه تقریباً در  %۴۰تقریباً در اشتهایی. گلودرد خستگی، سردرد، و بی

دهد. تب در بزرگساالن غیرمعمول، اما در سرماخوردگی معموالً خشک و پشت سر هم هستند. نیمی از موارد درد عضالنی رخ می

هایی که موجب سرماخوردگی شود. بعضی از ویروسدرجه مشاهده  ۳۸٫۹نوزادان و کودکان رایج است و ممکن است تب خفیفی تا 

 رنگ یا زرد و یا سبز باشد و اینکه آیاشوند، ممکن است بدون عالمت باشند. رنگ خلط سینه یا ترشحات بینی ممکن است بیمی

 کند.است یا ویروس را مشخص نمیعفونت ناشی از باکتری بوده

شود و تا دو روز پس از آن ادامه دارد و با عالئم دیگر از ه و سردرد آغاز میسرماخوردگی معموالً با خستگی، احساس سرما، عطس

شوند و معموالً دو تا ساعت پس از در معرض ویروس قرار گرفتن آغاز می ۱۶شود. این عالئم جمله آبریزش بینی و سرفه دنبال می

شوند، اما بعضی عالئم ظرف هفت تا ده روز بعد برطرف می رسند. عالئم معموالًچهار روز پس از آغاز بیماری به بیشترین حد خود می

 از  %۱۰درصد موارد تا بیش از ده روز و در  ۴۰تا  ۳۵مانند سرفه خشک ممکن است تا سه هفته باقی بمانند. در کودکان، سرفه در 
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 یابد.روز ادامه می ۲۵موارد تا بیش از 

 

 سرطان -40

 

 

 ها جداهای سرطانی از سازوکارهای عادی تقسیم و رشد سلولهای بدن. سلولسیم نامتقارن سلولسَرَطان یا سرتان یا چَنگار:تق

ها افتند. علت دقیق این پدیده نامشخص است ولی احتمال دارد عوامل ژنتیکی یا مواردی که موجب اختالل در فعالیت سلولمی

د نور هایی ماننیو، مواد شیمیایی و سمی یا تابش بیش از حد اشعهشوند در هسته سلول اشکال وارد کنند، مانند مواد رادیو اکتمی

 آفتاب. در یک جاندار سالم، همیشه بین میزان تقسیم سلول، مرگ طبیعی سلولی و تمایز، یک تعادل وجود دارد.

لول وقتی که یکی از سشناسند. شود که در پزشکی آنها را بیشتر با نام نئوپالسم میسرطان شامل همه انواع تومورهای بدخیم می

های بدن توسط عوامل مختلف رشدی غیر طبیعی می کند و باعث رشد غیر عادی سلول های دیگر می شود و در نهایت منجربه 

تولید تومر میشود که آن قسمت را از کار می اندازد وبه قسمت های دیگر نیز سرایت می کند. احتمال بروز سرطان در سنین مختلف 

 شوداحتمال بروز سرطان با افزایش سن زیادتر میوجود دارد ولی 

 

 سردرد -41

خیم دارد و نیاز به درمان خاصی جز عالمت درمانی ترین شکایتهای بیماریها است که در بیشتر موارد عللی خوشسردرد یکی از شایع

نند تومور مغزی است. درمان سردرد ندارد، ولی در بعضی از موارد بسیار شدید و غیرقابل تحمل یا نشانه بیماریهای خطرناک ما

 شود.بستگی به عامل ایجادکننده سردرد دارد، اما در اغلب موارد با مسکن سردرد رفع می

 میگرن -42

ی باشد و غالباً با عالیمی در سیستم عصبمیگرن یکی از اختالالت شدید است که ویژگی آن سردردهای مالیم یا شدید پی در پی می

(گرفته شده است، این نوع از سردرد در یک طرفه hemikrania) ἡμικρανία. این واژه از زبان یونان/یونان آتونومس همراه است

تواند شامل ساعت ادامه دارد. عالیم همراه با آن می ۷۲ساعت تا  ۲دار است و از گذارد( و ماهیتا ضرباناست )بر نیمی از سر تاثیر می

ش حساسیت به نور(، صدا ترسی )افزایش حساسیت به صدا( باشد و درد به طور کلی با باال حالت تهوع، استفراغ، نورگریزی )افزای

 یابد.رفتن فعالیت بدنی افزایش می
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افراد مبتال  %30-15شود که با عالیم خودکارهمراه است.حدود میگرن نوعاً با سردردهای شدید خود محدود، و پی در پی ظاهر می

کنند نسبت به کسانی که فاقد این دارند و کسانی که این عالیم پیش درآمدی میگرن را دریافت میبه میگرن تجربه درک اورا را 

ها در افراد مختلف متفاوت است.میگرنی شوند. شدت درد، طول مدت سردرد و تناوب حملهعالیم هستند بیشتر مبتال به میگرن می

 نامند.یساعت طول بکشد را در اصطالح وضعیت میگرنی م ۷۲که بیش از 

 

 آنفلوآنزا -43

شود. ایجاد می Orthomyxoviridaeای از خانواده ( بیماری واگیردار است که توسط نوعی ویروس آرانGrippeآنفلوآنزا یا گریپ )

اگهانی، شود که با سردرد نگذارند. این بیماری باعث عفونت حاد دستگاه تنفسی میها در پرندگان و پستانداران اثر میاین نوع ویروس

شود. این بیماری در موارد حاد به خصوص در خردساالن ممکن است باعث حالی شدید نمایان میدرد ماهیچه، تب و ضعف و بی

 روز است. ۴تا  ۳بیماری  ٔ  وجود دارد. در حالت معمولی دوره A B Cپهلو شود. سه گونه ویروس آنفلوآنزا به نامهای سینه

 
 عالئم بیماری:

رد، دردهای عضالنی از جمله کمردرد، خستگی، سرفه )که ممکن است با خلط همراه باشد(، گلودرد، خشونت صدا، تب و لرز، سرد

 شود. استفراغ. گلودرد خارش بدن کوفتگی از عالیم شایع بیماری هستند. آنفلوآنزا در تمام سنین به غیر از دوران شیرخوارگی دیده می
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 دهد و شدت آنها متفاوت است. همچنین کسانی که قبالً دچار این قریباً هر زمستان رخ میشیوع ناگهانی انواع مختلف آنفلوآنزا ت

 

 اند امکان بروز این بیماری دربدن انان بیشتراست.بیماری نشده

د. دهنهایی چون قلبی، ریوی، کلیوی، دیابت، آسم، بارداری و کهنسالی امکان مبتال شدن افراد به آنفلوآنزا را افزایش میبیماری

های شوند. چون این بیماری واگیر دار است در مکانهمچنین کودکان به علت سیستم دفاعی ضعیف بیشتر به این بیماری مبتال می

 باشد.عمومی امکان انتقال این بیماری زیاد می

 

 صرع -44

بلند مدت که با حمله |زشکیای از اختالالت عصبی مزمن پ( عبارت است از مجموعهepilepsyلپسی)به انگلیسی: صَرع یا اپی

شود. این حمالت ممکن است بسیار خفیف و تقریبا غیر قابل شناسایی بوده یا برعکس طوالنی مدت و با لرزش صرعی مشخص می

شدید همراه باشد. در صرع حمالت به طور مکرر روی می دهندو هیچ دلیل ثابت و مشخصی ندارند، در حالیکه حمالتی که به 

 دهند را نباید به عنوان حمله صرعی تلقی کرد.میدالیل خاص روی 

در بیشتر موارد دلیل نامشخص است، اما صرع در برخی افراد به دلیل آسیب مغزی، سرطان مغز، و سوء مصرف دارو و الکل، و 

ت. در مغز اسشود. حمالت صرعی نتیجه فعالیت سلولی بیش از حد و غیر عادی عصب کورتیکال یا غشایی دالیل دیگر ایجاد می

فرایند تشخیص معموال شامل حذف تمام شرایطی است که ممکن است عالئم مشابهی نظیر سنکوپ را ایجاد کند، و نیز بررسی 

توان با گرفتن نوار مغزی یا الکتروانسفالوگرافی نیز تایید ای دیگری وجود داشته است یا خیر. صرع را میاینکه آیا هیچ دلیل لحظه

 کرد.
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درصد موارد کنترل کرد. در افرادی که حمالت به دارو پاسخ  ۷۰توان با دارو تا حدود توان درمان کرد، اما حمالت را میصرع را نمی

های صرع مادام العمر نیستند و توان در نظر گرفت. تمامی سندرمدهند،جراحی، تحریک عصبی یا تغییر در رژیم غذایی را مینمی

 بند که دیگر نیازی به دارو ندارند.یااکثر افراد تا جایی بهبود می

 

 

 فشار خون باال -45

شود، یک بیماری ( که گاهی به آن پرفشاری شریانیدیابن گفته میHypertentionفشار خون باال یا پرفشاری خون )به انگلیسی: 

های ی حفظ گردش خون در رگرود. به دنبال این افزایش فشار، قلب باید براها باال میمزمن است که در آن فشار خون در شریان

خونی شدیدتر از حالت طبیعی فعالیت کند. فشار خون شامل دو مقیاس سیستولی و دیاستولی است که وابسته به انقباض )سیستول( 

باشند. در حالت استراحت، فشار خون طبیعیِ سیستولی )یا حداکثر فشار ها مییا شل شدن )دیاستول( ماهیچه قلب بین ضربان

متر جیوه است. در میلی ۹۰تا  ۶۰متر جیوه و فشار خون طبیعی دیاستولی )یا حداقل فشار خون( بین میلی ۱۴۰تا  ۱۰۰ن خون( بی

 .بردمتر جیوه باشد، فرد از فشار خون باال رنج میمیلی ۹۰بر روی  ۱۴۰صورتی که فشار خون بطور مزمن برابر یا بیش از 
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شود. پرفشاری خون عامل خطر عمده در سکته مغزی، سکته قلبی ریزی مغزی میاعث خوندر برخی موارد باال رفتن فشار خون ب

های های پیرامونی و دلیل بیماریهای شریانی )به عنوان مثال، آنوریسم آئورت(، بیماری شریان)حمالت قلبی(، نارسایی قلب، آنوریسم

امید به زندگی مرتبط است. تغییر رژیم غذایی و روش زندگی  مزمن کلیه است. حتی افزایش خفیف فشار خون شریانی نیز با کاهش

تواند در کنترل فشار خون موثر بوده و خطر عوارض ناشی از آن را بر سالمتی کاهش دهد. با این حال، درمان دارویی غالباً برای می

د.پرفشاری خون به ندرت عالئمی از خود باشافرادی که تغییر روش زندگی در آنها بی تاثیر بوده و یا کافی نبوده است، ضروری می

گیرد. برخی افراد مبتال به فشار دهد و تشخیص آن معموالً از طریق آزمایش، یا در حین درمان یک بیماری دیگر صورت مینشان می

گوش  خون باال، دارای عالئمی نظیر سردرد )به ویژه در پشت سر و در هنگام صبح( و همچنین احساس سبکی سر، تهوع، وزوز

 باشند.)بصورت همهمه یا سوت کشیدن(، تاری دید یا غش کردن می

 

46-COPD بیماری مزمن انسدادی ریه 

شود. این بیماری به مرور نوعی بیماری انسدادی ریوی است که با محدود بودن عالمت مسیر هوایی به صورت مزمن شناسایی می

شامل مواردی همچون تنگی نفس، سرفه و ایجاد خلط سینه است. بیشتر  های این بیماریترین نشانهشود. اصلیزمان بدتر می

 شوند.مبتال می COPDدارند، به  ""برونشیت مزمن""افرادی که 

 
استعمال دخانیات است، البته عوامل دیگری همچون آلودگی هوا و وراثت نیز نقش کمتری در  COPDترین عامل ایجاد معمول

 هایی است که تهویهپزی و بخاریهای خوراکدر حال توسعه، یکی از منابع اصلی آلودگی هوا، آتشایجاد آن دارند. در کشورهای 



های آنها دچار التهاب و واکنش کننده باشند، ریهمناسبی ندارند. در صورتی که افراد به صورت مداوم در معرض این عوامل تحریک

ایی کوچک و بافت ریوی موسوم به آمفیزم است. تشخیص این بیماری شود که ناشی از تنگ شدن مسیرهای هوهمراه با آماس می

شود. بر خالف بیماری آسم، تنگی گیری میهای عملکرد ریه اندازهگیرد که میزان آن با آزمایشبر اساس تنگی نفس صورت می

 یابد.نفس در این بیماری با استفاده از دارو کاهش نمی

ها به مدتی طوالنی همراه تولید خلط سینه دشواری تنفس و ایجاد سرفه است. . این نشانه COPDهای بیماری ترین نشانهمعمول

وجود دارد یا خیر. در حالی که در گذشته، این بیماری  COPDبیمار خواهند بود.هنوز مشخص نیست که انواع مختلفی از بیماری 

آید وصیف تغییرات ریوی است و خودش بیماری به حساب نمیشد، اما آمفیزم تنها تبه دو نوع آمفیزم و برونشیت مزمن تقسیم می

 ظاهر شود و یا این که نشود. COPDتواند همراه با ای است که میو برونشیت مزمن نیز توصیف نشانه

ای رهایی بتوان از آن جلوگیری کرد. این امر با تالشبا کم کردن میزان قرار گرفتن در معرض عوامل شناخته شده این بیماری می

شامل این  COPDهای بیماری های داخلی و خارجی نیز همراه است. درمانکاهش سیگار کشیدن و افزایش کیفیت هوای محیط

مدت شود: ترک سیگار، واکسیناسیون، توانبخشی و مواد استنشاقی گشادکننده برونش و کورتیکواستروئیدها. درمان طوالنیموارد می

ارند، ای دند برای برخی افراد مناسب باشد. برای آنهایی که بدتر شدن و حاد شدن را به صورت دورهتوابا اکسیژن یا پیوند ریه می

 ممکن است به استفاده از داروهای متعدد و بستری شدن در بیمارستان نیاز باشد.

 

 سرفه -47

سم حات در هنگام بیماری است. مکانیسرفه نوعی واکنش دفاعی بدن )رفلکس( به مواد محرک تنفسی یا آلودگی هوا یا برای دفع ترش

 سرفه خروج سریع هوای بازدمی بر اثر انقباض عضالت تنفسی است.

برخی از علل سرفه عبارتند از : عفونت ، ریفالکس معده ای مروی ، آلودگی هوا ، سینوزیت ، حساسیت ، جسم خارجی ، علل روانی 

. 

 کهیر -48

های گرد سرخ بر روی پوست که با خارش شدید دانهژیک حاد یا مزمن به شکل ورم( واکنش آلرurticariaکَهیر )به انگلیسی: 

 همراه است .

 
 آید.کهیر آماس و ورمی است در پوست بدن که شبیه به آماسی که از برخورد گزنه پدید می



های پوستی به صورت دانهمدتی است که با سرخی پوست و خارش بسیار در تمام بدن همراه است. این عارضه کهیر بیماری کوتاه

 شود و با خارش شدید همراه است.های وسیعتر و گاهی به صورت تاول دیده میرنگ یا به شکل برجستگیکوچک صورتی

ویژه های تازه بههای غذایی و میوهموادی از قبیل آجیل، شکالت، ماهی، گوجه فرنگی، تخم مرغ، توت فرنگی، شیر و افزودنی

ها مثل آسپیرین، کدئین، ایندومتاسین، سیلین، مسکنها( مانند پنیبیوتیکها )آنتیاز قبیل پادزیستمرکبات و داروهایی 

 تواند ایجاد کهیر مزمن بکند.تواند ایجاد کهیر کند. مصرف مداوم آسپیرین میآورها، ویتامینها و تقریباً هر نوع دارویی میخواب

 تواند باعث پدید آمدن کهیر بشود.ها میزاها هستند که خوردن آنرین حساسیتحلزون، ماهی، آجیل، تخم مرغ و شیر از شایعت

 تشخیص کهیر:

کهیر ناشی از عوامل محیطی مانند سرما، آب سرد و آفتاب جزو این گروه ;شوند بعضی از کهیرها بر اساس دالیل ثانویه ایجاد می

ای برای تشخیص این نوع خارش دار شدن سطح پوست. روش سادههای این کهیر عبارتند از:قرمزی پوست، تورم و هستند. نشانه

ود. ششود و سفتی قابل لمس حس نمیمعموالً با فشار مالیم توسط نوک انگشتان قرمزی پوست برطرف می ;کهیرها وجود دارد 

شوند و کمتر ف میساعت برطر ۴۸های کهیر پس از شود. معموالً ضایعههمچنین به محض کاهش فشار، دوباره قرمزی ظاهر می

رای ب ;آیند کهیری وجود دارد که در یک نقطه ثابت بیش از چند روز باقی بماند. نوع دیگری از کهیرها در اثر فشارها به وجود می

های تنگ شود. اگر کهیر در اثر فشار ایجاد شده است از پوشیدن لباسمثال فشار کش جوراب موجب ایجاد کهیر در زیر آن می

اییخ را برای مدتی روی پوست قرار دهید، سپس آن را ای دارد. تکهنید کهیر ناشی از سرما نیز آزمایش آسان و سادهخودداری ک

اید. به طور کلی درمان این کهیرها جلوگیری از رویارویی با عامل ایجاد های کهیر ظاهر شد به کهیر مبتال شدهبردارید. اگر نشانه

 در برابر سرما از خود محافظت کنید.یعنی باید کامالً  ;کننده است 

 آید.کهیر معموالً بر اثر واکنش بدن در برابرآزاد شدن مواد هیستامینی یا ترکیباتی نزدیک به هیستامین پدید می

 

 کلسترول -49

کربنه  ۲۷ل ها )لیپیدها( است. این مولکوهای زیستی و از دسته چربی(، یکی از مولکولCholesterolک لِستِرول )به انگلیسی: 

 بخشی به غشا سلولها است.ای دارد. نقش عمده آن استحکام و انعطافساختار چندحلقه

شود: کلسترول نوعی چربی و از مواد مهم غشا است. کلسترول در خون هم وجود دارد. کلسترول خون از دو منبع اصلی تامین می

 رژیم غذایی و تولید در کبد.

 رسد. غذاهایی گیاهی کلسترول ندارند.ه از گوشت، جگر، مغز، تخم مرغ و غذاهای لبنی به بدن میکلسترول رژیم غذایی به طور عمد

 گیرد.شود و همان چیزی است که پزشک اندازه میکلسترول خون: این نوع کلسترول در کبد ساخته می

. به ر یکسان بودن آنها در هر مورد نیستکلسترول خون و کلسترول غذایی، با اینکه از نظر شیمیایی یکسان هستند، اما این بیانگ

تواند تا حد بسیار زیادی متفاوت از پیامدهای داشتنِ کلسترول همین دلیل است که تاثیر خوردن کلسترول غذایی بر سالمت می

 گیرد( باشد.خون باال )آنچه پزشک اندازه می

 ال:دیال و اچدیتفاوت ال

 ال دیگویند. لیپوپروتئین ال« کلسترول بد»های کرونری قلب در ارتباط است و به آن یال با بیماردیمقدار زیاد کلسترول ال
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 شود. با گیری ماده سخت و ضخیمی که همان پالک کلسترول است میها نشانده و موجب شکلکلسترول را روی دیواره رگ

شود. این فرایند تصلب شرائین می شدن مجرای عبور خونشدن دیواره رگ و نازکگذشت زمان پالک کلسترول موجب ضخیم

 شود.)آترواسکلروسیس( نامیده می

کلسترول »، کندال با برداشتن کلسترول از دیواره شریان و بردن آن به کبد از تشکیل پالک جلوگیری میدیچون لیپوپروتئین اچ

ای خطر ایجاد تصلب شریان است در حالی که ال پایین، از فاکتورهدیال باال و اچدیشود؛ بنابراین مقدار النامیده می« خوب

 ال برای بدن بسیار سودمند است.دیال به اچدینسبت پایین ال

تواند آن را از گردش خون بردارد. ریزد؛ بلکه میرود کبد نه تنها کلسترول را تولید و به داخل خون میال باال میدیهنگامی که ال

 های کبدی مرتبط است.های فعال روی سطح سلولکاهش آن، با تعداد گیرندهال از خون و دیحذف سریع کلسترول ال

 ال و کلسترول فرد دارند.دیال و اچدیگیری بر الدو عامل ارث و رژیم غذایی تأثیر چشم

 

 کولیت -50

ری التهابی روده است فرمی از بیما (Ulcerative colitisآماس زخمی )به انگلیسی: رودهکولیت زخمی یا کولیت اولسروز یا پس

آماس )کولیت( رودهکند و نوعی پسروده )رکتوم( را درگیر میروده )کولون( و راستها به خصوص روده بزرگ شامل پسکه روده

ای باعث بروز آن های ناشناختهرسد باکتری و ویروسباشد اما به نظر میاست. علت اصلی و دقیق این بیماری مشخص نمی

 گردد.استرس و زندگی در محیط شهری باعث تشدید این بیماری می شود. همچنینمی

 
شود. عالمت ویژه نیز شناخته می UCهای رکتوکولیت هموراژیک یا التهاب زخمی شونده روده بزرگ و به اختصار این بیماری با نام

( یا سندرم IBS(، اغلب با نام )IBDاد )خاطر نمشود. گاه نام بیماری بهبیماری اسهال خونی است که به طور تدریجی بیشتر می

روده شباهت به بیماری کرون شود، که یک بیماری مشکل ساز ولی خفیف است. التهاب زخمی پسپذیر اشتباه میروده تحریک

ی اههای تشدید عالئم و دورهدارد که شکل دیگری از بیماری التهابی روده است. کولیت زخمی یک بیماری متناوب است، با دوره

ود ختواند خودبهروده گاهی میشود. با وجودی که عالئم التهاب زخمی پسگونه عالمتی دیده نمیها تقریباً هیچبهبودی که در آن

  بهبود یابد، ولی این بیماری معموالً نیازمند درمان است.

 ها:عالیم و نشانه 

 اجابت مزاج مکرر به صورت دفع مدفوع شل
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 دفع خون و چرک در مدفوع

 خونریزی از مقعد

 احساس دفع ناقص و باقی ماندن مدفوع در شکم

 احساس فوریت برای دفع

 دردهای شدید شکمی همزمان با حرکات روده

 گذارد و منجر بهها چراکه کولیت زخمی گاه عالوه بر دستگاه گوارش بر سایر اعضای بدن نیز تاثیر میدرد در مفصل

 شود.التهاب مفاصل و مشکالت پوستی می

 درد مقعد به صورت منقطع

 رسد.این بیماری درمان قطعی ندارد و تنها بوسیله داروها کنترل می شود.نکته: طول ابتال به بیماری به بیش از پنج سال می

 

 کرون -51

شود ( یکی از بیماریهای التهابی روده است که با التهاب دیواره روده مشخص میCrohn's diseaseبیماری کرون)به انگلیسی: 

ده را های روتواند تمام الیهتواند هر قسمتی از لوله گوارش را درگیر کند هرچند بیشتر روده باریک درگیر است. بیماری میکه می

 درگیر سازد و حتی موجب فیبروز شود.

 
رد ای نیز داخارج روده ترین ناحیه درگیر ایلئوسکال است. بین ضایعات معموالً نواحی سالم وجود دارد. این بیماری تظاهراتشایع

 مانند آرتریت و ضایعات پوستی.

 ها:نشانه

تواند با آبسه، فیستول، تنگی و انسداد روده عالیم و سمپتوم بیماری شامل اسهال مزمن، کاهش وزن و درد شکم است. بیماری می

اه تواند همراه با خونریزی همربیماری می باشد. اینهمراه باشد و گاهی برای تشخیص، نیاز به آزمایش سرولوژی و کولونوسکوپی می

های خون روی مدفوع همراه باشد. از دیگر عالئم این بیماری )بی اشتهایی(، )نفخ(، با مدفوع یا بطور جدا از مدفوع یا همراه با رگه

 توان برشمرد.اختیاری در آن را می)دفع ناقص( و دفعات زیاد اجابت مزاج و بی
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های تواند درگیر کند. ورم چشم و ورم مفاصل یا ماهیچههای دیگر را نیز میرفتار کردن معده و روده، انداماین بیماری عالوه بر گ

تواند از عواقب این بیماری باشد. در این بیماری پوست، خون و غدد دست یا پا از این دست هستند. نازکی یا پوکی استخوان می

ه های سرخ حملخونی همولوتیک خود ایمنی که در آن سیستم ایمنی به گویچهکم توانند درگیر شوند. بیماریدرون ریز نیز می

 ود.خونی شهای شایع در کمتواند باعث خستگی، رنگ پریدگی و دیگر نشانهکند بیشتر در بیماری کرون شایع است و میمی

 

 IBDبیماری التهابی روده -52

( به بیماریهایی که موجب التهاب جدار IBD( یا )Inflammatory bowel diseaseهای التهابی روده)به انگلیسی: یماری

شود. مهمترین این بیماریها دو بیماری کولیت اولسروز و کرون که از جهاتی دارای شباهتهایی هستند شوند اطالق میها میروده

 باشد.می

 
ورد مناطق درگیر و عمق التهاب بین این دو بیماری شوند البته تفاوتهای زیادی در مها میهر دو بیماری موجب التهاب جدار روده

 وجود دارد.درمان دو بیماری نیز مشابهت هایی دارد.

 

 IBSپذیر سندرم روده تحریک -53

( نوعی اختالل در عملکرد روده است که با درد مزمن در ناحیه شکم، احساس ناراحتی، IBSاِس )بیپذیر یا آیسندرم روده تحریک

توانند عالمت غالب شود. اسهال یا یبوست میای، بدون هرگونه علت ارگانیک دیگری، مشخص میدر عادات روده نفخ و تغییرات

 باشند که ممکن است به صورت متناوب ظاهر شوند.

 

، نامیده و IBS-Cو نوعی که یبوست عالمت غالب را تشکیل دهد  IBS-Dنوعی از این بیماری که در آن اسهال عالمت غالب باشد 

اس ممکن است پس از یک عفونت به وجود آید که آن را بیگویند. آیمی IBS-Aبه نوعی که این دو عالمت متناوباً ظاهر شوند 

 نامند. IBS-PIاس پس از عفونت، یا بیآی
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از  مختلفی هایاس باشد. حالتبیتواند بدون علت پزشکی دیگری، آغازگر آیزا در زندگی و یا شروع بلوغ، مییک واقعه استرس

ه، های التهابی رودهای انگلی مانند ژیاردیازیس، انواع بیماریهای خفیف و عفونتجمله عدم جذب فروکتوز، بیماری سلیاک، عفونت

اس، بیاس تظاهر کنند. در آیبییبوست مزمن عملکردی، و دردهای عملکردی مزمن در ناحیه شکم ممکن است به صورت آی

ها ممکن است حساسیت بیشتری نسبت به برخی دهند، هر چند رودهگونه اختاللی را نشان نمینی هیچهای معمول بالیآزمایش

 های خاص مانند تست عبور بالون نشان دهند.محرک

 

های مکرر و نیز پذیر عبارتند از: درد یا احساس ناراحتی در ناحیه شکم همراه با اسهال و یبوستعالئم اولیه سندرم روده تحریک

ای.همچنین ممکن است احساس ضرورت برای اجابت مزاج، احساس تخلیه ناقص یا زورپیچ، نفخ و گشادگی یر در عادات رودهتغی

ای مروی، عالئم مربوط به دستگاه اس اغلب بیش از دیگران دچار ریفالکس معدهبیشکم نیز وجود داشته باشد. افراد مبتال به آی

 شوند.یل افسردگی و اضطراب، فیبرومیالژیا، سندرم خستگی مزمن، سردرد و کمردرد میادراری، عالئم روانی از قب -تناسلی

 

 
 انواع:

 (Dاس نوع بی)آی« اسهال غالب»نوع 

 (Cاس نوع بی)آی« یبوست غالب»نوع 

 یا درد غالب( Aاس نوعبیاس با الگوی متناوب مدفوع )آیبیآی

اس ممکن است شروع حادی داشته و پس از یک بیماری عفونی توسعه پیدا کند، بییاس بعد از عفونت: در برخی از افراد، آبیآی

 شود: تب، استفراغ، اسهال، یا کشت مثبت مدفوع.که این نوع با دو یا چند عالمت از این عالیم مشخص می
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 کچلی -54

با حدود کامال مشخص و پوسته کچلی نوعی عفونت پوست و ریزش موی ناشی از عامل قارچی است. در کچلی سر این ضایعات 

دهنده باعث ریزش مو به صورت لکه و پوسته ریزی سر، تغییر رنگ، شکنندگی و سست شدن موها در محل زخم، ریزش و طاسی 

شود. اما خود طاسی متفاوت با کچلی است. انواع کچلی که ناشی از قارچها هستند مانند کچلی سر، کچلی ریش، کچلی موقتی می

نتقال آیند. روش ابدن، کچلی ناخن و... از انواع قارچها مانند میکروسپورومها، تریکوفیتونها، اپیدرموفیتونها به وجود میعانه، کچلی 

های خاک دوست( یا وسایل آلوده مشترک مانند شانه، روسری، حوله و دمپایی کچلی تماس مستقیم فرد به فرد، از محیط )قارچ

 است.

 

ه گردد. ضایعات بباشد که توسط میکروسپوروم و ترایکوفیتون ایجاد میها میوی سر، ابرو و مژهکچلی عفونت قارچی پوست و م

شوند. کچلی موی سر بیماری های گرد منظم و یا نامنظم در پوست سر همراه با شوره، التهاب، خارش و ریزش مو ایجاد میصورت لکه

شود. عوامل بیماری از انسان به انسان، از خاک به انسان، از حیوان به ده میها و بندرت در بالغین دیمسری بوده که معموالً در بچه

 شوند.انسان و حتی گاهی از انسان به حیوان منتقل می

 

 گاز روده -55

 همیشه در طول مجرای گوارشی )از معده تا مقعد( این گاز وجود دارد. تنها در صورت درد بیش از حد متوجه این گاز می شویم.

 از حد روده ای در معده و قسمت باالی روده می تواند به صورت آروغ دیده شود. گاز بیش

 گاز بیش از حد روده ای در قسمت پایین روده می تواند به شکل گازی که از مقعد دفع می شود، بروز کند.

 گاز بیش از حد در دیگر قسمت های مجرای گوارشی می تواند باعث درد  و گرفتگی عضالت گردد. 

 دهنده نوعی اختالالت گوارشی باشد.ی مواقع، افزایش گاز روده ای می تواند نشانبرخ

 علل گاز روده ای:

 گاز بیش از حد روده ممکن است در اثر بلع هوای زیاد در حین غذا خوردن، نوشیدن مایعات و یا جویدن آدامس ایجاد شود.

د می شود. اگر مواد غذایی که به روده بزرگ می رسند، تجزیه نشده گاز پایین روده در اثر عمل باکتری ها روی مواد غذایی ایجا

 باشند، گاز روده ای رخ می دهد. 

 اگر باکتری ها باعث گاز روده ای شوند، این گاز از هیدروژن، دی اکسید کربن و گاهی اوقات متان ساخته شده است.

 

 گزش حشرات -56

ان گزش حشرات است. حشرات نیز از نظر انتقال بیماری بسیار اهمیت دارند و یکی از آزارهای شایع و دردناک مخصوصا برای کودک

گزیدن آنها ممکن است سبب انتقال عامل بیماریهای مختلف گردد، ولی هدف در این قسمت فقط آزاری است که در نتیجه گزش 

 آید.بوجود می
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کنند هنگام گزیدن مایع بزاقی خود را داخل پوست حشراتی مانند پشه ، کک ، شپش و حشرات دیگر که از خون انسان تجزیه می

مکند. بنابراین داخل شدن مایع بزاقی در پوست ایجاد خارش در محل گزش و کنند و برای تغذیه خود خون بدن را میتزریق می

 شود که ممکن است با خاراندن عفونت پیدا نماید. برجستگیهایی کوچک ایجاد می

 رد؟بعد از گزش حشرات چه باید ک

برای جلوگیری از عفونت ، باید محل گزیدگی را با ماده ضدعفونی یا با صابون شستشو داد. برای رهایی از خارش محل گزیدگی ، 

خمیری از نشاسته و جوش شیرین تهیه نمایید و روی محل گزیدگی قرار دهید یا محلول طبی کاالمین به محل گزیدگی بمالید. 

کند که اثر ضد خارش دارد. پدر و مادر د پزشک معموال داروی آنتی هیستامین تجویز میدر صورتی که گزیدگی متعدد باش

 توانند قبل از خوابیدن کودک خود یک قاشق از شربت آنتی هیستامین به او بدهند. می

 گزش حشرات خطرناک

که فرد در محل گزیدگی احساس درد شود های سمی سبب میگزش زنبورها )زنبورعسل ، زنبور قرمز و زنبور زرد( یا کنه و مورچه

، سوزش و تیرکشیدگی کند و محل گزیدگی متورم گردد. گزیدن بعضی از سوسکها سبب پیدایش تاول و گزیدگی بعضی از 

کشد تا بهبود یابد عنکبوتها ایجاد خونریزی در محل گزیدگی نماید. شدت خارش و ورم محل گزیدگی و مدت زمانی که طول می

 ل زیر دارد:بستگی به عوام

 نوع و مقدار سمی که آن حشره هنگام گزش در داخل پوست تزریق کرده است.

 محل گزیدگی

 سن فرد و حساسیت بدن )خصوصا کودکان( به سم آن حشره.

آید. اگر محل گزیدگی در اطراف چشم ، گوش ، انگشتان پا و دست یا ناحیه تناسلی باشد، ورم شدیدی در محل گزیدگی بوجود می

محل گزیدگی دست و پا باشد، ورم هنگام شب زیادتر و صبح روز بعد کمتر خواهد شد. برعکس ورم محل گزیدگی اطراف اگر 

چشم در شب کمتر ولی صبح روز بعد زیادتر خواهد بود. ولی نباید از پیدایش ورم محل گزیدگی و کم و زیادشدن آن نگران بود 

 دایش خطر نیست.زیرا کم و زیاد شدن ورم دلیل بدتر شدن یا پی

د. چون گرداگر محل گزیدگی در ناحیه پوست سر باشد، غدد لنفاوی ناحیه پشت گوش و ناحیه پشت سر و گردن بزرگ و متورم می

باشد. بنابراین موقعی که این غدد متورم این غدد مستقیما روی استخوان سر قرار دارد و منبع چربی زیر جلد و اطراف غد کم می

 شخص بوده و بزرگ جلوه خواهد کرد. بزرگ شدن و تورم این غدد بعد از گزیدن اهمیت ندارد.شود کامال ممی

 

 میخچه -57

 



شکل از پوست مرده است که معموال در سطوح نازک و بدون موی پوست به خصوص در قسمت پشتی ایای پینهمیخچه ضایعه

 شود.د میتر پوست کف دست و پا ایجاپنجه پا یا انگشتان یا در قسمت ضخیم

آید که فشار وارده بر پوست حالتی بیضوی یا شبیه بیضی در پوست ایجاد کند که مرکز آن کانون فشار میخچه زمانی به وجود می

های تولیدکننده میخچه ادامه یابد، حتی پس از حذف شود. اگر تحریک به طور مستمر روی بافتاست و به مرور زمان گسترده می

 کند.لید میخچه میآن، پوست مجددا تو

 شود.کنند، تبدیل به میخچه میهای مرده پوست تجمع میزمانی که پینه گسترده شده و در مرکز آن سلول

 

 نفخ -58

پری و فشار در شکم پس از غذاخوردن و آروغ زدن نفخ تجمع گاز در دستگاه گوارش است که با آماسیدن و بادکردن شکم، احساس

 آید.آورند پدید میهای سوء هاضمه است و معموالً بر اثر خوردن برخی غذاها که بادزا و نفخنهشود. نفخ از نشامشخص می

 علل ایجاد نفخ:

دو مورد در تولید نفخ موثر می باشند.یکی بلعیدن هوا و دیگری گاز ناشی از تجزیه غذای هضم نشده. در مورد اول بلعیدن هوا باعث 

تواند به خاطر تند غذا خوردن و یا نجویدن درست غذا رخ دهد و در حالت دوم بدن بعضی جمع شدن گاز درون معده می شود و می

از قندها را در روده کوچک هضم نمی کند و این مواد در روده بزرگ با برخی باکتری های بی ضرر واکنش داده و باعث ایجاد گاز 

 می شوند.

 چاقی -59

تواند با اثری زیان بار بر اضافی به صورت وسیعی انباشته شده و می عبارت است از یک سری شرایط پزشکی که چربی بدن 

دانند زمانی که شاخص جرم بدن سالمتی، موجب کاهش میانگین طول عمر و/یا افزایش مشکالت مربوط به سالمتی گردد.مردم می

(BMI،شاخصی که با تقسیم کردن وزن شخص بر حسب کیلوگرم بر توان دوم قد وی بر حسب متر ،)  ۳۰از (kg/m^۲ بیشتر )

 شود.، آن فرد چاق محسوب میkg/m۲ ۳۰شود، 

 

 الغری -60

 باشد ، ان وقت  فرد الغر محسوب میشود و درمان الزم است .  20اگر نسبت وزن بر مجذور قد ) شاخص توده بدنی ( کمتر از 

 

 گلوکوم-61

های متفاوت ولی اثری گروهی از اختالالت چشمی با علت( اصطالحی برای توصیف glaucomaسیاه یا گلوکوما )به انگلیسی: آب

 است.وابسته به فشار نوروپاتی ٬بالینی و مشترک بر روی چشم و بینایی
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تواند به بینایی چشم مبتال بصورت ماندگار آسیب برساند و درصورت عدم درمان حتی منجر به کوری شود. بزبانی این مشکل می

طور کلی اشکال در خروج این مایع از منافذ بسیار ار زاللیه یا همان مایع درون چشم است. بهعلت آن افزایش شدید فش ساده

کوچکی در پیرامون عنبیه )دایره رنگی چشم( است. در برخی موارد بطور مادرزادی منافذ تنگ هستند. در موارد دیگر جلو آمدن 

های خون پس از خونریزی داخل چشم مسیر تخلیه مایع داخل ههای عنبیه یا یاختعنبیه یا مسدود شدن این منافذ با رنگدانه

آرام و در  های آن بسیاراند و دلیلش اینست که تمامی اثرات و سمپتومشود.گلوکوم را دزد بینایی نیز نامیدهچشم تقریباً مسدود می

مروارید دومین دلیل از آبطول سالیان بروز کرده بطوریکه درک و تشخیص آن توسط فرد مشکل است و گلوکوم جنرال پس 

 کاهش بینایی در جهان است.

 

 ریزش مو)آلوپسی(-62

( یک واژه عمومی به معنی کاهش موی سر یا هر قسمتی از بدن به هر علتی است. آلوپسی علل متفاوتی Alopecia)به انگلیسی:  

 خونی و دیگر عوامل دارد.مانند هورمونی، خودایمنی، عوارض داروها، کم

 طاسی:

کند به خصوص در سر، اطالق ای که مو در آن نواحی اغلب رشد میسی به وضعیت نداشتن مو و یا از دست دادن آن در نواحیطا

 شود. کچلی نوعی عفونت پوست و ریزش موی ناشی از عامل قارچی است.می

 انواع آلوپسی

شود و در وژنتیک، و آلوپسی آندروژنتیکا نیز نامیده میانواع آلوپسی از طاسی با الگوی مردانه )که آلوپسی آندروژنیک، آلوپسی آندر

توان آن را به طاسی وابسته به هورمون مردانه و یا کچلی آندروژنیک نیز ترجمه کرد( گرفته، تا مواردی همچون طاسی فارسی می

دن است، و همینطور طاسی ای مو در برخی از نواحی سر یا بای یا همان آلوپسی آره آتا، که شامل از دست دادن منطقهمنطقه

گردد، و نیز ریزش موی سرتاسری یا کامل یا همان آلوپسی توتالیس، که به از دست دادن تمامی موی سر به طور کامل اطالق می

 گیرد.باشد را، در بر میهمان آلوپسی یونیورسالیس، که شامل از دست دادن تمام موهای سر و بدن می
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 طاسی مردانه

 
توان یک بیماری محسوب نمود. این وضعیت به طور معمول یک مردانه یا طاسی مردانه ریزش مو تیپ مردانه را نمیآلوپسی آندروژن

ها یا افتد و در واقع نوعی پاسخ فیزیولوژیک بدن آنها به آندروژندر مردانی که از نظر ژنتیکی مستعد این وضعیت هستند اتفاق می

ی ناحیه سر در انسان با وجودیکه رشد غیر وابسته به هورمون جنسی مردانه )آندروژن( باشد.موهاهای مردانه میهمان هورمون

توانند بر ریزش مو موثر باشند. در باشند و به همین دلیل این هورمونها میخاص هورمونهای جنسی می ٔ  دارند، امّا دارای گیرنده

دارای گیرنده هورمونی هستند امّا در زنان تمام موهای ناحیه  های فرونتوتمپورال یعنی نواحی جلو و اطراف و مرکز سرمردان بخش

باشند. به همین دلیل در مردان اول ناحیه جلوی سر کاهش مو داریم و بعد ناحیه مرکزی و سپس سر دارای گیرنده آندروژنی می

 رسند.این دو ناحیه بهم می

 طاسی زنانه

 



خوانند، چرا که در برخی از این زنان سطح لوپسی آندروژنیک آدرنال زنانه هم میآلوپسی آندروژنیک زنانه یا طاسی زنانه را گاهی آ

باشد. ( که نوعی آندروژن غده فوق کلیه )آدرنال( است، باال میDHEASسرمی دهیدرواپی آندروسترون سولفات )با نماد اختصاری 

آید ولی دز زنان کاهش مو در تمام ورال پدید میدر این زنان طرح مشخصی از آلوپسی مرکزی اسکالپ بدون فرورفتگی فرونتوتمپ

 شوند.آید و زنان مانند مردان دچار طاسی سر نمیسر بطور یکسان پدید می

 

 آلوپسی آره آتا

 

ای بیماری است که با آغاز سریع ریزش مو در یک منطقه کامالً مشخص و معموالً مدور تشخیص آلوپسی آره آتا یا طاسی منطقه

تواند اختالالت سال سن دارند و هیچ یافته دیگری به همراه ندارند. علت این بیماری می ۶۰اکثریت بیماران زیر شود. داده می

د ای در یک سوم موارد خودبخوسیستم ایمنی مانند کم خونی ایمنی، التهاب تیروئید، دیابت و... باشد.مبتالیان به طاسی منطقه

توان از داروهای کورتون )موضعی یا تزریق داخل جلدی(، ولی در موارد شدید می یابند و نیازی به درمان ندارندبهبود می

 ماینوکسیدیل، پووا تراپی و... استفاده کرد.

 کورتون موضعی مانند تریامسینولون را نباید به مقدار زیاد استفاده کرد چون کاهش بافت پوست و آتروفی آنرا بدنبال دارد. اگر م

ها و ابروها درگیر باشند، و همچنین اگر با حساسیت همراه باشد و... وخامت یا درگیری منتشر باشد، یا مژه این بیماری زیاد باشند،

 این بیماری بیشتر خواهد داشت.
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 آلوپسی توتالیس

 
، باشدهای رشد و ریزش مو میشود. این بیماری دارای دورهطاسی کامل یا آلوپسی توتالیس به ریزش تمام موی سر اطالق می

 هرچند که پروگنوز یا پیش آگهی رشد طوالنی مدت مو در آن ضعیف است.

 آلوپسی یونیورسالیس

  شود، که بسیار نادر است.طاسی سرتاسری یا آلوپسی یونیورسالیس به ریزش تمام موی بدن اطالق می

 

 

  کم خونی یا آنمی-63

 هایین کافی در خون وجود ندارد.هموگلوبینی که در گلبولهای قرمز و یا هموگلوباختالل خونی شایعی است که در آن گلبول

 های مختلف بدن برسد. ها به بافتشود تا اکسیژن به گلبول قرمز متصل شده و توسط مویرگقرمز خون وجود دارد باعث می
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سیعی از و ٔ  سی شده و گسترهاند، کمبود آن باعث هیپوکهای بدن انسان برای زنده ماندن به اکسیژن وابستهازآنجاییکه تمام سلول

های گوناگونی همراه دارد.کم خونی انواع گوناگونی دارد که هر یک علت خاص خود را دارند. این بیماری بر اساسمشکالت را به

اصلی عبارتند از: ازدست  ٔ  های اتیولوژیک و غیره. سه دستههای قرمز، مکانیسمشناسی گلبولشود، مثل ریختبندی میطبقه

 های خونی.های خونی )همولیز( و کمبود تولید سلولرفتن سلولهای حاد یا مزمن(، ازبینریزیحجم زیادی از خون )خونرفتن 

 

 

 

 Myasthenia Gravis (MG)بیماری میاستنی گراویس: -64

ن در اییک بیماری خودایمنی مزمن عصبی عضالنی می باشد.بیماری میاستنی گراویس درجات مختلفی از ضعف عضالت بدن 

بیماری وجود دارد. در طول فعالیت، ضعف ماهیچه ای مشخص است. غالبا عضالت خاصی همانند: عضالت کنترل کننده حرکات 

 پلک، صورت، جویدن، حرف زدن و بلعیدن را درگیر می کند. عضالت کنترل کننده بیماری قرار گیرند.

 
نی گراویس رخ می دهد.هنگامی که ارتباط طبیعی بین عصب و عضله علت:در اثر نقص در انتقال پیام اعصاب به عضالت، میاست 

 قطع می شود، این بیماری بروز می کند.پیام های عصبی در طول عصب حرکت می کنند تا به عضله برسند. فیبرهای عصبی به 
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 ت.کولین پر کرده اسعضالنی به نام استیل -فیبرهای عضالنی متصل نیست. فضای ما بین این دو را ماده انتقال دهنده عصبی

 عضالنی حرکت می کند و به گیرنده های استیل کولین متصل می شود. -استیل کولین در طول اتصال عصبی

 

 عضالنی تخریب می شوند و-در بیشتر بیماران مبتال به میاستنی گراویس، گیرنده های استیل کولین در محل اتصال عصبی

میاستنی گراویس، یک بیماری خودایمنی است، زیرا سیستم ایمنی اشتباها به  جلوگیری از انقباض عضالنی می کنند.بنابراین

خودش حمله می کندگرفتگی شبانه عضالت پا عبارتست از اسپاسم غیرارادی و انقباص دردناک ماهیچه ی پا در خواب شب. در 

قسمت های پا و از جمله ماهیچه ران  نیز بیشتر موارد، عضالت ساق پا می گیرند، ولی این گرفتگی می تواند در ماهیچه های سایر 

 اتفاق بیفتد.

 

 گرفتگی عضالت پا در خواب-65

 علل:بیشتر اوقات، دلیل مشخصی برای گرفتگی عضالت پا در هنگام خواب وجود ندارد و معموال این گرفتگی بی خطر است.

ن ز می کند.با افزایش سن، خطر ابتال به ایبه طور کلی، گرفتگی شبانه عضالت پا در اثر خستگی عضالت و مشکالت عصبی برو 

مشکل هم زیاد می شود.زنان باردار نیز بیشتر از بقیه افراد دچار این نوع گرفتگی عضالت می شوند. به ندرت گرفتگی عضالت پا در 

می خواب، در اثر یک بیماری مثل بیماری سرخرگ محیطی )تنگ شدن سرخرگ ها، باعث کاهش جریان خون به اعضای بدن 

شود(، دیابت و تنگی کانال نخاع رخ می دهد. برخی داروها به خصوص آهن تزریقی، استروژن ها و ناپروکسن نیز باعث گرفتگی 

عضالت پا در خواب شب می شوند. سندرم پای بی قرار گاهی اوقات با گرفتگی عضالت پا در خواب اشتباه گرفته می شود، در 

ای است. به طور کلی، درد از ویژگی های اصلی سندرم پای بی قرار نیست، ولی این سندرم که این سندرم اختالل جداگانه حالی

می تواند باعث گرفتگی عضالت پا شود.در بیشتر افراد، گرفتگی عضالت در خواب فقط آزاردهنده است و باعث بیدار شدن مکرر 

 فرد از خواب می شود. اما در برخی موارد، نیاز به درمان پزشکی دارد.

 

 سایر دالیل گرفتگی عضالت پا در خواب شب عبارتند از:

 تنگی کانال نخاع  -بیماری عروق محیطی -اختالالت ساختمانی -1

دیابت نوع  -نارسایی مزمن کلیه -کم کاری تیروئید -پرکاری تیروئید -سیروز کبدی -بیماری آدیسون -مشکالت متابولیکی: -2

 یک و دو

 قرص های جلوگیری از بارداری -داروهای ادرارآور )دیورتیک ها( -داروهای فشار خون باال -داروها و روش های درمانی:-3

 دیالیز کلیه -داروهای کاهش دهنده کلسترول خون )استاتین ها( -4

 استئوآرتریت -آسیب اعصاب مثال در اثر درمان سرطان -خستگی عضالت -اسهال  -کم آبی بدن -سایر مشکالت و شرایط: -5

 بارداری -پارکینسون بیماری -6
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 چه موقع نزد پزشک برویم؟ 

در بیشتر افراد، گرفتگی عضالت در خواب فقط آزاردهنده است و باعث بیدار شدن مکرر فرد از خواب می شود. اما در برخی موارد، 

 نیاز به درمان پزشکی دارد.در شرایط زیر فورا نزد پزشک بروید:

 شبانه عضالت بعد از تماس با یک ماده سمی مثل سرب گرفتگی -گرفتگی شدید و دائمی عضالت -

 در موارد زیر یک وقت مالقات با پزشک بگیرید:

 کاهش کارآیی فرد و انجام فعالیت های روزانه به سختی، زیرا گرفتگی عضالت پا باعث پریدن مکرر از خواب شب می شود. -

 مشاهده ضعف و تحلیل عضالت پا همراه با گرفتگی آن ها -

 های خود مراقبتیروش 

 کارهای زیر به پیشگیری از عضالت پا در هنگام خواب کمک می کند:

کشش عضالت پا با تمرین ورزشی و یا پا زدن با دوچرخه  -2نوشیدن مقادیر زیادی آب و مایعات برای جلوگیری از کم آبی بدن -1

خم کردن  -21:تگی شبانه عضالت پا را کاهش دهندثابت برای مدت چند دقیقه قبل از خوابیدن فعالیت های زیر ممکن است گرف

 پاها به سمت سر

 راه رفتن و یا آهسته تکان دادن پاها -3مالیدن عضله گرفته شده با دست ها و یا کیسه یخ -2

 حمام کردن با آب گرم3-

 

  هایپرپالزی-66

 ی بهنجار در بافت یا عضو است.هارویش و یا هایپرجنزی افزایش تعداد یاخته( یا بیشHyperplasia)به انگلیسی: 

رویش به معنی افزایش در تکثیر سلول و در نتیجه افزایش تعداد آن است. در هایپرپالزی ممکن است شاهد بزرگ شدن عمده بیش

نامند.هایپرپالزی اغلب پاسخی اولیه به خیم )تومور خوش خیم( میرا نئوپالزی خوشاندام بوده و گاهی آن ٔ  و فاحش در اندازه

تحریک غیرطبیعی در روند تکثیر سلولی است و در آن شکل میکروسکوپی سلول طبیعی بوده اما میزان تکثیر بیشتر از حد نیاز 

 گیرد.در اندازه سلول اتفاق بیفتدهایپرتروفی نام می ٬جای تعداد سلولاست. اگر رشد غیر طبیعی به

 هایپرپالزی خوش خیم پروستات 

 
 ترین علت انسداد ادراری است که در میان ( شایعBenign prostatic hyperplasia)به انگلیسی:  BPHیا در اصطالح پزشکی 
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شود. البته چون واژه هایپرپالزی، افزایش تعداد دهد. این بیماری هایپرتروفی خوش خیم پروستات نیز نامیده میمردان رخ می

کند، کاربرد واژه هایپرتروفی خوش خیم پروستات د توصیف میشوسلولهای اپیتلیال را که در آزمایش میکروسکوپی مشاهده می

را خواهند داشت که ممکن است عالیم ادراری  BPHمردان درجاتی از  ٪۸۰سالگی، قریب به  ۷۰بهتر است.با رسیدن به سن 

 متر است.سانتی  ۳×۲×۴گرم و اندازه آن  ۲۵-۲۰ای را ایجاد کند. وزن پروستات در فرد بالغ سالم حدود آزاردهنده

 

 ناتوانی جنسی  -67

تواند نعوظ پیدا کرده و قادر نیست که نعوظ خود را به مدت کافی جهت انجام ناتوانی جنسی وضعیتی است که در آن مرد نمی

گردد ولی قابل درمان نیز هست.ناتوانی در بسیاری از مردان نزدیکی حفظ نماید.اگر چه مشکل شایعی برای یک زوج محسوب می

های تواند به صورت دایمی و مزمن باقی بماند. مواردی مثل بیماریشود ولی میت نعوظ ناقص و یا اشکال دیگر آن دیده میبه صور

مزمن، داروها، افسردگی، هیجان و تشویش باعث بروز انواع زودگذر آن شده و مطمئن باشید که در صورت ابتال به آن مجبور 

د.کمک پزشک معالج همیشه قابل دسترسی است. پس از مالقات با جراح کلیه و مجاری نیستید تا آخر عمر با آن زندگی نمایی

شود. مجدداً به های الزم در اختیار شما گذاشته میادراری که در اغلب موارد، آموزش الزم در اینگونه موارد را دیده است، توصیه

 خاطر داشته باشید که ناتوانی جنسی با موفقیت قابل درمان است.
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