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 ديابت

 ديابت چيست؟

  .بدن است) متابوليسم(سازديابت يك اختالل در سوخت و 

قند از معده وارد . در حالت طبيعي، غذا در معده تبديل به گلوكز يا قند خون مي شود

هورمون انسولين را ترشح مي كند و اين ) پانكراس(لوزالمعده . جريان خون مي شود

در نتيجه مقدار قند . هورمون باعث مي شود قند از جريان خون وارد سلول هاي بدن شود

 .خون در حد نرمال و متعادل باقي مي ماند

ولي در بيماري ديابت، انسولين به ميزان كافي در بدن وجود ندارد و يا انسولين موجود 

قادر نيست تا وظايف خود را به درستي انجام دهد، در نتيجه به علت وجود مقاومت در 

شود و مقدار آن باال مي برابر آن، قند خون نمي تواند به طور موثري وارد سلول هاي بدن 

 .رود 

شود و  واقع در پانكراس ترشح مي  "بتا"هاي  انسولين هورموني است كه توسط سلول

  .وظيفه ي اصلي آن كاهش قند خون است
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باال بودن قند . ر داردنيز يكي از غدد دستگاه گوارش است كه در پشت معده قرا پانكراس

ها، چشم و سلسله ي  خون در دراز مدت باعث بروز عوارضي در سيستم قلب و عروق، كليه

 .گردد اعصاب مي 

 انواع بيماري ديابت

، ديابت حاملگي و ديابت به 2، ديابت نوع 1به طور كلي ديابت به چهار گروه ديابت نوع 

 .بندي مي شود  علل متفرقه تقسيم

 :1 ديابت نوع -

دهد، توليد انسولين از  درصد كل موارد ديابت را تشكيل مي 10 -15كه  1در ديابت نوع 

به همين . شود هاي سازنده ي انسولين، متوقف مي  پانكراس به علت از بين رفتن سلول

دليل افراد مبتال به اين نوع ديابت بايد از بدو تشخيص، انسولين مورد نياز بدن را به 

نيز  "ديابت وابسته به انسولين"به همين دليل به آن . نه تأمين كنندصورت تزريقات روزا

 .مي گويند

نيز  "ديابت جواني"آيد، لذا به آن   سال به وجود مي 30اغلب در سنين زير  1ديابت نوع 

 .مي گويند
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 :  2ع ديابت نو -

كل درصد  85 -90شود كه  سال و چاق ديده مي  30بيشتر در بالغين باالي  2ديابت نوع 

موارد ديابت را شامل مي گردد و انسولين توليد شده از پانكراس در اين افراد به خوبي 

كند و يا اين كه   در واقع يا پانكراس به اندازه ي كافي انسولين ترشح نمي. كند عمل نمي 

انسولين ترشح شده، به علت وجود مقاومت سلول ها به انسولين مخصوصاً در افراد چاق، 

 .الزم است فاقد كارآيي

 .نيز مي گويند "ديابت بزرگساالن"يا  "ديابت غير وابسته به انسولين"به اين نوع ديابت، 

 :ديابت حاملگي -

شود كه براي اولين بار در طول حاملگي تشخيص داده  ديابت حاملگي به ديابتي گفته مي 

هاي  خانم. دياب اين نوع ديابت معموالً گذراست و بعد از اتمام حاملگي بهبود مي . شود

 .هستند 2مبتال به ديابت حاملگي بعداً در معرض خطر ابتال به ديابت نوع 

 :ديابت با علل متفرقه -

، سوء تغذيه )مثل كورتيكواستروئيدها(توان به جراحي، داروها  از علل متفرقه ي ديابت مي 

  .و عفونت اشاره كرد
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، سالمت و با عضويت در خبرنامه سايت طب روم از آخرين اخبار و مقاالت پزشكي
 ؛بهرمند شويد تمالس و يكشزپ بتك رياس دولناد وروانشناسي 
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 عالئم اوليه ي ديابت چيست؟

سر و صدايي دارد و با عالئمي چون تشنگي، پر ادراري، پر معموالً شروع پر 1ديابت نوع 

  .كند  نوشي، كاهش وزن، گرسنگي و خستگي شديد تظاهر پيدا مي

بي "ترين عالمت اوليه ي آن در واقع  تري دارد و شايع  شروع خيلي آهسته  2ديابت نوع 

از ) درصد آنها 50تقريباً ( 2درصد قابل توجهي از مبتاليان به ديابت نوع . است "عالمتي

توان بيماري آنها را  بيماري خود اطالعي ندارند و تنها با انجام آزمايش قند خون مي 

با اين وجود در صورت عدم كنترل مطلوب، ممكن است عالئمي مشابه به . تشخيص داد

  .نيز بروز كند 1ديابت نوع 

عفونت دستگاه ادراري  هاي مكرر، مخصوصاً توان به عفونت مي 2از ديگر عالئم ديابت نوع 

ها، احساس سوزش و بي حسي در انگشتان پا  و پوست، تاري ديد، بهبودي ديررس زخم

 .اشاره كرد
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  آيا ديابت درمان دارد؟

هاي جديدي مثل پيوند  حتي روش. هنوز درمان قطعي براي ديابت پيدا نشده است

ت مصرف داروي ضد َرد نيز، به علت ضرور 1هاي بتا به افراد مبتال به ديابت نوع  سلول

العمر و عوارض احتمالي ناشي از آنها، براي اكثريت افراد مناسب نمي  پيوند به صورت مادام

اصل كنترل ديابت كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد باعث  5با اين وجود رعايت . باشد 

ديابتي داشته  شود تا افراد ديابتي بتوانند يك زندگي سالم در مقايسه با افراد غير مي 

  .باشند و از پيدايش عوارض ديابت جلوگيري كنند

آموزش، كنترل روزانه، تغذيه ي صحيح، فعاليت جسماني و مصرف : اصل عبارتند از 5اين 

ها سست باشد،  در صورتي كه هر يك از اين پايه). قرص يا تزريق انسولين(منظم داروها 

 .وردتعادل و در واقع كنترل ديابت بر هم خواهد خ

 چه كساني در معرض خطر ابتال به ديابت هستند؟

 3هستند و بايد هر 2سال در معرض خطر ابتال به ديابت نوع  40تمامي افراد باالي  -

  .بار تحت آزمايش قند خون قرار بگيرند  سال يك



 www.tebroom.com                                                  )   طب روم(خانه پزشکی و سالمت ايرانيان 
 
 
 

 
 

  ٥٠از   ٩ صفحهترين بيماريها و روش هاي پيشگيري و درمان آن                                                              هكشند

و حداقل يكي از شرايط زير را دارند، نيز در  مي باشند اضافه وزن افرادي كه دچار  -

نها بايد در  هستند و انجام آزمايشات مكرر قند خون در آ2معرض ابتال به ديابت نوع 

  .سال يك بار انجام شود1- 2سال يا با فواصل كوتاه تر، يعني هر  40سنين زير 

  : اين شرايط عبارتند از

  درجه ي اولوجود سابقه ي ابتال به ديابت در بستگان  -

 )مرحله ي پيش از ديابت(سابقه ي ابتالي فرد به ديابت پنهان -

 سابقه ي ابتال به ديابت حاملگي -

هاي  كيلوگرم يا تولد نوزاد با ناهنجاري 4سابقه ي تولد نوزاد با وزن بيشتر از  -

 مادرزادي

 90و يا مينيمم بيشتر از  140فشارخون ماكزيمم بيشتر از ) ونباال بودن فشارخ -

 )متر جيوه ميلي 

لسترول ك و يا 250گليسيريد باالتر از  يعني تري   اختالالت چربي خون؛ وجود -

 ليتر گرم در دسي  ميلي  35كمتر از   (HDL) خوب
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تنگي ) عروقي - قلبي(هاي  بيماري هاي متعدد تخمدان و يا سابقه ي ابتال به كيست -

  سكته ي مغزي هاي قلب، انفاركتوس قلبي يا رگ

 آيا ديابت قابل پيشگيري است؟

هاي مختلف پيشگيري  با وجودي كه تحقيقات زيادي در مورد روش 1در مورد ديابت نوع 

از آن در حال انجام است، ولي هنوز راه حل قطعي براي پيشگيري از آن به دست نيامده 

اند كه تغذيه ي صحيح و  روشني نشان دادهتحقيقات به  2ولي در مورد ديابت نوع . است

 150(درصد وزن فعلي و نيز انجام مرتب فعاليت ورزشي  5 -7كاهش وزن به ميزان 

در پيشگيري از ابتال به ديابت، در افراد در معرض خطر بسيار مؤثر ) دقيقه در طول هفته

  .است

 

، سالمت و با عضويت در خبرنامه سايت طب روم از آخرين اخبار و مقاالت پزشكي
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 سرطان معده

تواند از طريق ديواره خود معده به  مي. يابد سرطان معده از طرق مختلف گسترش مي

تواند از طريق غدد عروق لنفاوي گسترش  همچنين مي. ها و اعضاي مجاور راه يابد بافت

 .تواند از طريق خون، ساير اندام و اعضا را درگير كند در مراحل پيشرفته نيز مي. يابد

اين سرطان . است معده در  بدخيم  هاي سلول  سرطان معده ناشي از رشد خارج از كنترل 

كند، ولي قبل از اين كه  رشد مي هايي است كه طي ساليان و به آرامي  از دسته سرطان

 .شود هاي معده ايجاد مي سرطان به معناي واقعي ايجاد شود، تغييراتي در اليه

همين دليل، سرطان  شود و شايد به متاسفانه در مراحل ابتدايي عالئم چنداني ديده نمي 

برابر  2سرطان معده در مردان . شود معده در مراحل ابتدايي به سختي تشخيص داده مي

 .يابد سال بشدت افزايش مي 50شود و در سنين باالتر از  زنان ديده مي

تواند از طريق ديواره خود معده به  مي. يابد رش ميسرطان معده از طرق مختلف گست 

تواند از طريق غدد عروق لنفاوي گسترش  همچنين مي. ها و اعضاي مجاور راه يابد بافت

  .تواند از طريق خون، ساير اندام و اعضا را درگير كند در مراحل پيشرفته نيز مي. يابد
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همي در ابتال اين بيماري باشد و سابقه عفونت هاي هليكو باكتر پيلوري مي تواند علت م

  .همچنين زمينه ژنتيك نيز مي تواند سبب ايجاد سرطان در افراد جوان و ميانسال باشد

سرطان معده اغلب در كشورهاي جهان سوم شايع تر از كشورهاي اروپايي و آمريكايي مي 

قي باشد و در بعضي از كشورهاي خط ساحلي درياي خزر و نواحي از چين و آسياي شر

  .نيز شيوع بااليي دارد

 سرطان معدههاي  نشانه 

درد در ناحيه خوني،  توان به كاهش اشتها، كاهش وزن، كم از عالئم شايع سرطان معده مي

كه از عاليم ( و احساس توده در شكم ) قسمت فوقاني، مياني شكم و اپي گاستريك(شكم 

هاضمه مانند آروغ زدن،  ، عالئم مبهم سوء)ديررس و پيشرفته اين بيماري مي باشد

  سياه،  احساس پري معده حتي پس از خوردن مقادير اندك غذا، مدفوع   خوني،  استفراغ

همچنين بي اشتهايي، به ويژه بي اشتهايي به غذاهاي تهوع و استفراغ،  سوزش سردل 

همراه ) جمع شدن آب در شكم(گوشتي و كاهش وزن كه گاهي با اتساع شكم و آسيت 

  .اشاره كرد مي شود
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گاهي نيز بيماران با عاليم متاستاتيك به پزشك مراجعه مي كنند مانند درگيري غدد 

لنفاوي ناحيه گردن كه باعث بزرگي در اين ناحيه مي شود و يا عاليم ديگر متاستاز مانند 

  .زردي و برآمدگي شكم كه نشانه درگيري كبد است

 .امل درد شكمي و الغري مي باشدشايع ترين عاليم سرطان معده ش

  سرطان معدهراه هاي تشخيص 

 سالگي به بعد از اسكرينيگ 40براي تشخيص اين بيماري در كشوري مانند ژاپن از سن 

(Screening)  استفاده مي كنند، يعني بيماران را به طور دوره اي بررسي مي كنند و

تشخيص مي دهند و نمونه برداري مي با فلورسنت، محل هايي را كه دچار ديسپالزي اند، 

مجموعه اين بررسي ها باعث تشخيص زودرس بيماري مي شود، ولي در ساير . كنند

كشورها اين روش انجام نمي شود و وقتي بيمار عالمت دار مي شود، به پزشك مراجعه 

  .مي كند

ه عمل آيد الزم است از سنين متوسط به باال، بررسي آندوسكوپي دوره اي در ناحيه معده ب

و در صورت مشاهده ضايعات برجسته و تومورال يا ضايعات زخمي، از سطح مخاط معده 

نكته مهم در نمونه برداري اين است كه جهت تاييد قطعي الزم . نمونه برداري انجام شود
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بار نمونه برداري به عمل آيد تا با اطمينان بيشتري  9الي  6است از ضايعه مشكوك حدود 

 .تشخيص داده شودسرطان معده 

ماندن (از راديوگرافي با ماده حاجب، در مواردي كه شخص تحمل آندوسكوپي را ندارد

 .استفاده مي شود) افراد پير و كساني كه داراي مشكالت رواني مي باشند

شكم و سونوگرافي شكم  CT و CT scan  جهت تشخيص گسترش بيماري مي توان از

 .و كبد استفاده كرد

 ساز سرطان معدهعوامل زمينه 

، )به هر علتي كه باشد(عوامل زمينه ساز اين بيماري عبارتند از سابقه راديوتراپي معده 

مصرف زياد و طوالني مدت غذاهاي كنسرو شده، غذاهاي دودي و غذاهايي كه مواد 

مصرف غذاهاي مانده مي تواند زمينه ابتال به . نگهدارنده در آن به كار برده شده است

سرطان معده با توجه به پيشرفت بهداشت در كشورهاي غربي . معده را بيشتر كندسرطان 

، ولي در كشورهاي جهان سوم نه )به جز سرطان كارديا و فوندوس معده(كاهش پيدا كرده

  .تنها كاهش پيدا نكرده، بلكه در بعضي از نقاط افزايش نيز يافته است
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 سرطان معده درمان

در اين شرايط . شود دير تشخيص داده مي بسيار سرطان معده مواردمتاسفانه در بيشتر 

در مراحل ابتدايي، جراحي و  . است  ، پايين درمان  در صورت  حتي  ساله 5  بقاي  ميزان

توان  زماني كه سرطان گسترش يافته باشد مي. موثر باشدتواند  برداشتن تومور اوليه مي

. هاي طوالني و انسداد معده از روش جراحي استفاده كرد براي جلوگيري از خونريزي

درماني نيز ممكن است در افرادي كه سرطان در آنها گسترش يافته باشد، استفاده  شيمي

 .شود و موثر باشد

درماني ممكن است برحسب صالحديد  با شيمياستفاده از راديوتراپي بخصوص همراه  

با وجود اين كه شانس معالجه اين بيماري در مراحل پيشرفته كم . پزشك استفاده شود

تواند ميزان بهبودي و پاسخ هر فرد را به درمان  است بايد توجه داشت كه هيچ كس نمي

ن هر فرد به فرد بيني كند چراكه نوع سرطان و نحوه پاسخ بدن به درما به طور دقيق پيش

تواند در درمان  در اين بين حاالت روحي و رواني مناسب مي. تواند متفاوت باشد ديگر مي

 .بسيار موثر باشد
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 از سرطان معده پيشگيري

  .ز كشيدن سيگار خودداري كنيدا -

 .هاي غذايي شامل غذاهاي دودي، گوشتي و نمك اندود را كمتر مصرف كنيد رژيم -

 .كنيد  توجه بكشند،   از چند روز طول  بيش  كه  سوءهاضمه  عالئم  به -

 .كنيد  را استفاده  و متعادل  مغذي  غذايي  رژيم -

  انجام  شده  توصيه  پزشك  توسط  را كه  غربالگري  ساالنه  هاي در صورت لزوم آزمايش -

 .دهيد

ابتال به كه احتمال  Cو  A ستفاده از ماهي و سبزيجات تازه محتوي ويتامينا -

 .دهند فراموش نكنيد سرطان معده را كاهش مي

بار در  13استفاده از گوشت قرمز بيش از . گوشت قرمز را به اندازه مصرف كنيد- 

كند بخصوص اگر گوشت به صورت كبابي،  برابر مي 2هفته احتمال سرطان معده را 

 .پخته شود
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را بسيار محدود كنيد و براي پخت غذا از  غذاهاي سرخ كردهمصرف نمك و-

 .هايي نظير بخارپز كردن و پخت در ماكروويو استفاده كنيد روش

اكسيدان نظير كلم بروكلي، هويج و گوجه فرنگي استفاده  از مواد غذايي حاوي آنتي -

 .كنيد

  .دهد پياز و سير، خطر سرطان معده را كاهش ميمصرف  -

، سالمت و با عضويت در خبرنامه سايت طب روم از آخرين اخبار و مقاالت پزشكي
 ؛بهرمند شويد تمالس و يكشزپ بتك رياس دولناد وروانشناسي 

rettelswen/moc.moorbet.www 
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 فشار خون

در ابتدا بايد بدانيد كه اين امكان وجود دارد كه فرد بدون داشتن هيچ عالئمي سال هاي 

فشار خون بااليِ كنترل نشده، خطر . باشد) هيپرتانسيون(سال مبتال به فشار خون باال 

 .سكته و حمله قلبي را افزايش مي دهدابتال به بيماري هاي جدي مانند 

 
فشار خون با ميزان خوني كه توسط قلب پمپ مي شود و مقدار مقاومت ايجاد شده در  

هرچه ميزان خون بيشتري توسط . برابر جريان خون توسط شريان ها  تعريف مي شود

 .قلب پمپ شود و هرچه شريان ها باريك تر و تنگ تر باشند فشار خون باالتر خواهد بود

ال هاي طوالني زندگي ايجاد مي شود و در نهايت تقريباً معموالً فشار خون باال بعد از س

خوشبختانه فشار خون باال را مي توان به آساني تشخيص . همه به آن مبتال خواهند شد

داد و بعد از اين كه فرد متوجه شد دچار فشارخون باال است مي تواند با پزشك خود در 

 .جهت كنترل آن همكاري كند

 فشار خون عالئم 

فراد مبتال به فشار خون باال حتي زماني كه فشار سنج، ميزان خطرناكي را نشان بيشتر ا

گرچه تعداد كمي از افراد . مي دهد، هيچ نوع عالئم و يا نشانه اي از اين بيماري ندارند
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مبتال به فشار خون باال دچار سردرد، سرگيجه و يا مقدار كمي خون دماغ مي شوند 

فشار خون باال به سطح پيشرفته و يا حتي تهديد كننده  وليكن اين عالئم تا زماني كه

 .نرسد، ظاهر نمي شوند

 چه زماني بايد به پزشك مراجعه كرد؟

خيلي از افراد تصور مي نمايند كه تا زماني كه دچار عالئم فشار خون باال نشده اند نيازي 

بعد از سن توصيه آن است كه . به مراجعه به پزشك جهت چك كردن فشار خون، ندارند

سالگي از پزشك خود بخواهيد كه فشار خون شما را هر دو سال يك بار اندازه گيري  20

در صورتي كه قبالً مبتال به فشار خون باال و يا ساير فاكتورهاي خطر بيماري قلب و . كند

فشار . عروق بوده ايد، پزشك شما دفعات بيشتري از اندازه گيري را توصيه خواهد كرد

سال به باال نيز معموالً به عنوان قسمتي از بررسي هاي ساالنه اندازه  3ن خون كودكا

 .گيري مي شود

چنان چه پزشك خود را به طور منظم مالقات نمي كنيد ولي در عين حال نگران ميزان 

فشار خون خود هستيد، مي توانيد جهت پايش آن به مراكز بهداشتي موجود در سطح 

تگاه هاي موجود در مراكز مختلف شهري استفاده نماييد ولي شهر مراجعه كنيد و يا از دس

 .معموالً اين دستگاه ها دقيق عمل نمي كنند و ممكن است نتايج دقيقي را به شما ندهند
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 فشار خون باال علل

 :دو نوع فشار خون باال وجود دارد

علت مشخصي درصد از بزرگساالن مبتال به فشار خون باال،  95تا  90در : فشار خون اوليه

اين نوع فشار خون را فشار خون اوليه مي نامند كه به صورت تدريجي بعد از . وجود ندارد

 .چندين سال به وجود مي آيد

درصد بقيه ي موارد فشار خون باال تحت شرايط و علل زير  10تا  5: فشار خون ثانويه

نامند كه ناگهاني ايجاد  اين نوع از فشار خون باال را فشار خون ثانويه مي. ايجاد مي گردند

شرايط گوناگون و . مي شود و نسبت به نوع اوليه، فشار خون شديدتري را سبب مي شود

  :مصرف داروهاي مختلف مي توانند منتهي به فشار خون باال شوند كه عبارت هستند از

 مشكالت كليوي  - 

 تومور غده فوق كليه -

 نقص مادرزادي قلب -

روهاي جلوگيري از بارداري، داروهاي ضد احتقان، داروهاي داروهاي خاصي مانند دا -

 .مسكني كه به صورت آزاد فروخته مي شوند و برخي داروهاي تجويزي ديگر
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 .داروهاي غير قانوني مانند كوكايين و آمفتامين -

 ناك در فشار خونعوامل خطر

ن ها را شما نمي برخي از آ .فاكتورهاي خطر بسيار زيادي براي فشار خون باال وجود دارد

 :فاكتورهاي خطر اين بيماري عبارت هستند از. توانيد كنترل كنيد

در اوايل سن ميانسالي . خطر فشار خون باال با افزايش سن ارتباط مستقيم دارد: سن -1

در زنان نيز اين بيماري بعد از يائسگي معمول مي . فشار خون باال در مردان معمول است

 .شود

خون باال در سياه پوستان رايج تر است و در آن ها در سنين پايين تري از فشار : نژاد -2

عوارض جدي فشار خون باال نيز مانند سكته و حمله . سفيد پوستان گسترش مي يابد

 .قلبي در سياه پوستان معمول تر است

فشار خون باال بيشتر در اعضاء يك خانواده و به صورت خانوادگي : سابقه خانوادگي -3

 .يان مي شودنما

هرچه شما بيشتر دچار اضافه وزن باشيد، به خون بيشتري براي : چاقي يا اضافه وزن  -4

رساندن اكسيژن و مواد مغذي به بافت هاي بدن تان نياز داريد و هنگامي كه حجم خون 
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گردشي در رگ هاي شما افزايش مي يابد فشار وارده بر ديواره هاي عروقي نيز افزايش 

 .مي يابد

هرچه ضربان قلب . افرادي كه تحرك ندارند ضربان قلب بيشتري دارند: عدم تحرك -5

بيشتر باشد يعني در هر انقباض، قلب سخت تر كار مي كند و فشار قوي تر بر شريان ها 

 .كمبود فعاليت بدني خطر چاقي و اضافه وزن را نيز افزايش مي دهد. اعمال مي شود

عمال دخانيات بالفاصله پس از مصرف به صورت موقتي نه تنها است: استعمال دخانيات -6

فشار خون را باال مي برد بلكه مواد شيميايي موجود در دخانيات به  سطوح ديواره شرياني 

 .آسيب وارد مي كنند و منجر به باريك شدن شريان ها و افزايش فشار خون مي شوند

داري مايعات در بدن مي  مصرف زياد سديم باعث نگه: فراوان در غذاها) سديم(نمك -6

 .شود كه منجر به افزايش فشار خون مي گردد

. پتاسيم به حفظ تعادل سديم در سلول هاي بدن كمك مي كند: پتاسيم كم در غذاها -7

 .چنان چه پتاسيم كافي دريافت نكنيد، سديم بااليي در خون انباشته مي شود
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در رژيم غذايي مي تواند  D مصرف كم ويتامين :D مصرف بسيار پايين ويتامين -8

در توليد آنزيمي توسط كليه كه فشار خون را  D ويتامين. منتهي به فشار خون باال شود

 .تحت تاثير قرار مي دهد نقش دارد

مصرف گاه به . نوشيدن الكل به صورت مداوم به قلب آسيب مي رساند: مصرف الكل -9

مي دهد چرا كه منجر به ترشح  گاه الكل نيز به صورت موقتي فشار خون را افزايش

 .هورمن هايي مي شود كه جريان خون و ضربان قلب را افزايش مي دهد

سطح باالي استرس مي تواند به صورت ناگهاني و موقتي فشار خون را : استرس - 10

چنان چه سعي داريد با پرخوري، مصرف الكل و يا استعمال دخانيات بر . افزايش دهد

 .، تنها مشكالت خود را با فشار خون باال افزايش خواهيد داداسترس خود غلبه كنيد

برخي شرايط مزمن نيز خطر فشار خون باال را افزايش مي : بيماري ها و شرايط خاص - 11

  .دهد مانند كلسترول باال، ديابت، بيماري كليه و تنگي نفس هنگام خواب

 .شودگاهي اوقات بارداري نيز مي تواند منجر به فشار خون باال 

اگر چه فشار خون باال در بين بزرگساالن رايج است ولي كودكان نيز در معرض اين 

در برخي كودكان فشار خون باال نيز به دليل مشكالتي مانند بيماري . بيماري قرار دارند
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در تعداد رو به افزايشي از كودكان، شيوه . قلبي و يا بيماري هاي كليوي به وجود مي آيد

د رژيم غذايي ناسالم و عدم فعاليت بدني منجر به فشار خون باال مي زندگي غلط مانن

  .شود

 فشار خون درمان هاي جايگزين

اگر چه رژيم غذايي و فعاليت بدني بهترين روش در كاهش فشار خون به شمار مي آيند 

 :ولي برخي مكمل ها نيز در اين امر كمك كننده هستند و عبارت هستند از

 )ALA(نام آلفا لينولنيك اسيدنوعي اسيد چرب به  -

 نوعي فيبر به نام پسيليوم -

 كلسيم -

 روغن كبد ماهي -

 Q10كوآنزيم  -

 3اسيدهاي چرب امگا  -

 سير -
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گرچه بهترين حالت استفاده از اين مكمل ها به صورت طبيعي و به شكل غذا در رژيم 

. نيز استفاده نماييدغذايي است ولي مي توانيد از اين مكمل ها به صورت قرص يا كپسول 

پيش از وارد كردن هر يك از اين مكمل ها به برنامه ي درمان خود حتماً با پزشك خود 

 .مشورت كنيد

، سالمت و با عضويت در خبرنامه سايت طب روم از آخرين اخبار و مقاالت پزشكي
 ؛بهرمند شويد تمالس و يكشزپ بتك رياس دولناد وروانشناسي 

rettelswen/moc.moorbet.www 
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 سكته قلبي

 در برگشت غيرقابل و دائم سلولي مرگ و انهدام از عبارت ،قلبي حمله يا و قلبي سكته

 يك وقوع و خون جريان رفتن ازبين علت به كه است )ميوكارد( قلب عضله از بخشي

  . دهد مي روي قلب از قسمت آن در شديد ايسكمي

 پس يا گردد نمايان قبلي عالئم هيچ بدون و ناگهاني است ممكن خون گردش توقف اين

 شدن بسته سكته دليل ترين عمده. يابد نمود) سينه قفسه درد( آنژيني حمله چند از

 باز قلب جراحي و بالن از دارو، از غير انسداد رفع براي. است قلب كننده تغذيه هاي رگ

 كه است فراگير عارضة نوعي قلبي سكته. شود مي استفاده) شده مسدود رگ تعويض(

  .گردد مي تن هزاران درگذشتن باعث هرساله

  عالئم سكته قلبي

فشردگي و درد قفسه سينه و درد قسمت باالي بدن مهم ترين عالئم سكته قلبي هستند، 

شناخت عالئم سكته  .سكته قلبي عالئم ديگري نيز دارد كه بايد آن ها را بشناسيداما 

 .قلبي و مراجعه فوري به پزشك،  فرد را از خطر مرگ حفظ مي كند

 .مطلب زير را بخوانيد تا عالئمي را كه بايد مراقب آن ها باشيد، ياد بگيريد
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 .به درد قفسه سينه توجه كنيد -1

اغلب . دن عالمت سكته قلبي است، چه تند و تيز باشد و چه كندرد قفسه سينه، رايج تري

كساني كه دچار حمله قلبي مي شوند، موقع سكته قلبي احساس مي كنند كسي مركز 

احساس فشردگي قفسه سينه چند دقيقه يا بيشتر . قفسه سينه شان را فشار مي دهد

  .گرددطول مي كشد، و يا اينكه مدتي از بين مي رود و دوباره بر مي 

 در اين خصوص به نكات ذيل توجه نماييد؛

درد قفسه سينه هنگام سكته قلبي هميشه با احساس فشردگي همراه نيست، بلكه  -الف 

لذا . برخي افراد احساس سنگيني در ناحيه قفسه سينه مي كنند كه كامال ضعيف است

 .هيچ نوع دردي در ناحيه قفسه سينه را نبايد ناديده گرفت

دچار سكته قلبي شويد و جان سالم به در بريد، احتمال ابتالي شما به سكته  اگر يك بار

 پس مراقب باشيد. دوم زياد است

 .معموال هنگام سكته قلبي، درد پشت استخوان سينه يا جناغ سينه احساس مي شود - ب
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برخي افراد . البته بايد گفت هميشه هنگام سكته قلبي، درد قفسه سينه رخ نمي دهد - ج 

ولي با اين همه، وقتي ضربه اي به . هنگام حمله قلبي دچار درد قفسه سينه نمي شوند

  .قفسه سينه شما وارد نشده است، نبايد احتمال سكته قلبي را ناديده بگيريد

 .رد قسمت باالي بدن خود را بررسي كنيدد  -2

رد گردن، گاهي اوقات درد ناشي از سكته قلبي، خارج از ناحيه قفسه سينه است و باعث د

 .درد اين قسمت ها كند و خسته كننده است. شانه، درد پشت و حتي دست ها مي شود

اگر اخيرا كار شديدي انجام نداده ايد و يا كاري انجام نداده ايد كه باعث درد قسمت  

 .بااليي بدن شما شود، در اين صورت اين نوع دردها مي تواند نشانه سكته قلبي باشد

 .احساس سبكي سر و غش كردن باشيداقب سرگيجه، مر -3

سرگيجه، احساس سبكي سر و غش نيز از عالئم شايع سكته قلبي هستند، هر چند كه در 

 .هر فرد دچار حمله قلبي بروز نمي كنند

همانند ساير عالئم سكته قلبي، اين عالئم نيز مي توانند در اثر ساير بيماري ها رخ ) الف 

ولي اين عالئم را جدي بگيريد، مخصوصا . واقع شوندلذا ممكن است مورد غفلت . دهند

 .اگر درد قفسه سينه هم داريد
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زنان بيشتر از مردان دچار اين عالئم مي شوند، هر چند كه همه زنان هم اين عالئم ) ب 

 .را تجربه نمي كنند

 .تنفس خودتان را بررسي كنيد -4

اين نوع . ني ايجاد مي شودتنگي نفس نيز يكي از عالئم سكته قلبي است كه به طور ناگها

تنگي نفس با تنگي نفس ناشي از ساير بيماري ها متفاوت است، زيرا به نظر مي رسد از 

 .جايي بيرون نمي آيد

افرادي كه قبل از حمله قلبي دچار تنگي نفس مي شوند، مي گويند مثل اين است كه  

 .مي كنندآن ها به سختي ورزش كرده اند، با اينكه نشسته اند و استراحت 

 .مراقب عالئم حالت تهوع باشيد  -5

اگر اين عالئم را   .حالت تهوع ممكن است منجر به ايجاد عرق سرد و استفراغ شود

مشاهده كرديد، به خصوص اگر همراه با ساير عالئم سكته قلبي بود، ممكن است دچار 

 .حمله قلبي شويد

 .نگراني و اضطراب خودتان را بررسي كنيد -6
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اين   .در معرض خطر سكته قلبي، خيلي مضطرب و دلواپس مي شوندخيلي از افراد 

در چنين حالتي فورا به . احساس اضطراب و نگراني زياد به طور ناگهاني ايجاد مي شود

 .اورژانس زنگ بزنيد

 درد معده -7

برخي مواقع افراد درد معده ناشي از حمله قلبي را با سوزش سردل و يا زخم معده 

هي زنان فشار شديدي را در شكم خود احساس مي كنند و مي گا .اشتباه مي گيرند

 .آنقدر فشار زياد است كه احساس مي كنم يك فيل روي شكمم نشسته است: گويند

 

 درد بازوها، پشت، گردن و يا فك -8

اين نوع درد در زنان شايع تر است و به همين خاطر زنان ممكن است گيج شوند، 

قلبي، بازوها و قفسه سينه درد مي گيرد، نه  چراكه آنها مي دانستند هنگام حمله

 .پشت و يا فك شان

اين درد شما را از . اين درد مي تواند به صورت تدريجي و يا به طور ناگهاني رخ دهد

 .خواب مي پراند

 

 تنگي نفس، تهوع، سرگيجه و احساس سبكي سر -9
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حالت اگر بدون هيچ دليلي دچار تنگي نفس شديد و مخصوصا عالمت هايي مانند 

اين عالئم  .تهوع و سبكي سر را داشتيد، ممكن است دچار حمله قلبي شده باشيد

مانند اين است كه شما فكر كنيد در مسابقه دوي ماراتون هستيد، اما هيچ حركتي 

 .نمي كنيد

 عرق سرد - 10

اين . عرق كردن سرد در بين زناني كه دچار حمله قلبي مي شوند، شايع است - 11

گرماي هوا نيست، بلكه به دليل فشار ناشي از حمله قلبي  تعريق به علت ورزش و يا

 .مي باشد

 

 خستگي - 12

برخي زناني كه دچار حمله قلبي مي شوند، حتي اگر براي مدتي نشسته باشند، 

بيماران دچار حمله قلبي غالبا از خستگي  .احساس خستگي بيش از حد مي كنند

فعاليت هاي ساده اي همانند زياد شكايت مي كنند و اين افراد حتي نمي توانند 

 .استحمام را انجام دهند
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اما اين نكته را فراموش نكنيد كه همه افراد مبتال به حمله قلبي، دچار تمام اين  - 13

عالئم نمي شوند، بنابراين اگر درد و ناراحتي در قفسه سينه داريد، ، فورا با اورژانس 

 .تماس بگيريد

 چيست؟بيماري آنژين  

اين درد به شكل فشار ناچيز، . سينه است كه در مركز آن رخ مي دهدآنژين، درد قفسه 

سوزش و يا سنگيني قفسه سينه احساس مي شود و اغلب با درد ناشي از سوزش سر دل 

 .اشتباه گرفته مي شود) ترش كردن غذا(

. آنژين مي تواند عالمت بيماري كرونر قلبي باشد كه شايع ترين علت سكته قلبي است 

ر نوع دردي در ناحيه قفسه سينه خود احساس كرديد، فورا به پزشك مراجعه لذا اگر ه

 .كنيد و يا به اورژانس زنگ بزنيد

برخي افراد بعد از ورزش، دچار . آنژين هميشه عالمت بيماري يا حمله قلبي نيست  

بروز تغيير در روال طبيعي بدن مهم ترين چيزي است كه بايد مراقب آن . آنژين مي شوند

 .يدباش
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اگر فكر مي كنيد درد ناحيه قفسه سينه شما در اثر سوء هاضمه و سوزش سردل است، 

لذا به پزشك متخصص مراجعه كنيد تا علت اين درد . شايد اين درد ها در اثر آنژين باشد

 .را تشخيص دهد

 آيا دچار آريتمي هستيد؟ 

ادي كه دچار درصد افر 90آريتمي شامل ضربان غيرطبيعي قلب است كه حداقل در 

اگر شما دچار ضربان تند قلب، احساس لرزش در   .سكته قلبي مي شوند، وجود دارد

لذا به   .قفسه سينه و يا ضربان كند قلب باشيد، ممكن است مبتال به آريتمي باشيد

پزشك متخصص مراجعه كنيد تا با تجويز آزمايش هاي مختلف، علت اين مشكل شما را 

  .پيدا كند

 :نكات مهم

 .اگر درمان طي يك ساعت بعد از شروع عالئم سكته قلبي انجام شود، موثر است -1

 .دقيقه از بين رفتند، باز هم به پزشك مراجعه كنيد 5اگر همه عالئم شما طي  -2

اگر يك بار دچار سكته قلبي شويد و جان سالم به در بريد، احتمال ابتالي شما  -3

 .پس مراقب باشيد. به سكته دوم زياد است
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قلبي خاموش كه ايسكمي خاموش نيز ناميده مي شود، ممكن است بدون  سكته  -4

  .هيچ عالمت هشدار دهنده اي رخ دهد

 هاي كاهش بروز حمله قلبيراه 

 .سيگار نكشيد -

 .فشار خون باال و كلسترول باالي خون را كنترل كنيد -

 .ديابت و چاقي را كنترل كنيد -

 .برنامه غذايي سالم داشته باشيد -

 .بيشتر فعال باشيد -

 ورزش بعد از حمله قلبي -

اما در حقيقت، . بيشتر افرادي كه دچار حمله قلبي مي شوند، از ورزش كردن مي ترسند

ورزش منظم به  .ورزش براي تقويت قلب و كاهش خطر بيماري هاي قلبي الزم مي باشد

بهبود سالمتي بدن  دقيقه به تقويت قلب و 35تا  30بار در هفته و هر بار  5تا  3مقدار 

 .كمك مي كند
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 سكته مغزي 

سكته مغزي، . سكته مغزي يكي از عوامل اصلي مرگ و مير در اياالت متحده آمريكا است

بدون درمان، سلول  .زماني اتفاق مي افتد كه رگي خوني در مغز مسدود يا منفجر شود

. بدن يا مرگ باشد نتيجه مي تواند ناتواني جدي اندام هاي. هاي مغز به سرعت مي ميرند

اگر فردي كه دوست داريد، عاليم و نشانه هاي سكته مغزي را بروز داد بايد بالفاصله با 

  .اورژانس تماس بگيريد و كمك بخواهيد

وقتي اكسيژن به مغز نمي رسد، مرگ . در درمان سكته مغزي، ثانيه ها نيز اهميت دارند

ط مصرف داروهاي متالشي كننده به شر. سلول هاي مغز در چند دقيقه آغاز مي شود

لخته خون در سه ساعت ابتدايي پس از بروز سكته مغزي، مي توان از گسترش آسيب 

وقتي بخشي از بافت مغز از ميان مي رود، اندام هايي از بدن كه توسط . ديدن مغز كاست

به عبارت ديگر سكته مغزي . بافت از ميان رفته مغز كنترل مي شدند از كار مي افتند

  .سبب ناتواني بلند مدت جسمي مي شود

 علت بروز سكته مغزي چيست؟

. يكي از علل متداول سكته مغزي ضخيم و سخت شدن ديواره رگ هاي خوني است

انعطاف رگ هاي خوني را از ... پالكت هاي ساخته شده از چربي، كلسيم، كلسترول و 
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ير قابل انعطاف و لخته خون ممكن است سبب مسدود شدن رگ خوني غ. ميان مي برند

عامل اصلي سكته مغزي هموراژيك در اكثر موارد عدم . بروز سكته مغزي ايسكميك شود

 درمان فشار خون باال است كه سبب انفجار رگ خوني ضعيف مي شود

 سكته مغزي ايسكميك

مورد  9سكته مغزي  10تقريبا از هر . متداول ترين نوع سكته مغزي، ايسكميك، نام دارد

عامل بروز سكته مغزي، لخته خوني است كه در رگ درون . گروه قرار مي گيرنددر اين 

لخته خون ممكن است در نقطه اي خاص گسترش يافته يا از ساير . مغز ايجاد شده است

 .نقاط بدن به مغز رسيده باشد

 سكته مغزي هموراژيك

وز مي كند كه اين نوع سكته وقتي بر. سكته مغزي هموراژيك بسيار نادر و مرگ بار است

نتيجه اين نوع سكته، خونريزي شديد درون . يك رگ خوني ضعيف در مغز منفجر شود

 .مغز است كه متوقف كردن اش بسيار دشوار است



 www.tebroom.com                                                  )   طب روم(خانه پزشکی و سالمت ايرانيان 
 
 
 

 
 

  ٥٠از   ٣٧ صفحهترين بيماريها و روش هاي پيشگيري و درمان آن                                                              هكشند

 (TIA) سكته مغزي كوتاه

لخته خون قسمتي از مغز را . حمله ايسكميك گذرا را اغلب سكته مغزي كوتاه مي نامند

به گزارش . عاليمي شبيه سكته مغزي نمايان مي شود به طور موقت از كار مي اندازد و

سالمت نيوز وقتي جريان خون دوباره برقرار شود، عاليم و نشانه هاي سكته مغزي از ميان 

سكته مغزي كوتاه، نشان دهنده آن است كه سكته مغزي اصلي به زودي به . مي روند

سر گذاشته ايد بايد اگر فكر مي كنيد سكته مغزي كوتاهي را پشت . وقوع مي پيوند

 .بالفاصله به پزشك مراجعه كنيد تا او احتمال بروز سكته مغزي اصلي را به حداقل برساند

  عوامل خطر زا در سكته مغزي

 بيماري هاي مزمن  -1

بيماري هاي مزمن . بيماري هاي مزمن سبب افزايش احتمال بروز سكته مغزي مي شوند

 :عبارتند از

 فشار خون باال -

 باالكلسترول  -
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 ديابت -

 چاقي -

 .كنترل و درمان بيماري هاي فوق احتمال بروز سكته مغزي را به شدت كاهش مي دهد

 داليل سكته مغزي, عاليم سكته مغزي

 رفتارها -2

رفتارهاي نامناسب و خطر زايي كه در ادامه مي خوانيد خطر بروز سكته مغزي را به شدت 

 :افزايش مي دهند

 دود كردن سيگار -

 نكردنورزش  -

 نوشيدن الكل -

 داليل سكته مغزي, عاليم سكته مغزي

 تغذيه -3
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. پيروي كردن از رژيم غذايي نامناسب مي تواند خطر بروز سكته مغزي را افزايش دهد

. مصرف بيش از اندازه چربي و كلسترول مي تواند سبب ضخيم شدن رگ هاي خوني شود

مصرف بيش از . فشار خون شودمصرف بيش از اندازه نمك ممكن است سبب بروز بيماري 

با پيروي كردن از رژيم غذايي حاوي . اندازه كالري سبب بروز اضافه وزن و چاقي مي شود

 .سبزيجات، ميوه، غالت و ماهي مي توان از بروز سكته مغزي جلوگيري كرد

 عوامل خطر زا سكته مغزي كه خارج از كنترل است

كه در بروز  -بقه سكته مغزي در خانواده كهنسالي و وجود سا - برخي از عوامل خطر زا 

. جنسيت، نقش مهمي ايفاء مي كند. سكته مغزي موثرند خارج از كنترل انسان قرار دارند

با اين وجود، زنان در اكثر . سكته مغزي مردان را بسيار بيشتر از زنان تهديد مي كند

كته مغزي، س. مواردي كه سكته مغزي بروز مي كند جان شان را از دست مي دهند

آفريقايي آمريكايي تبارها، سرخ پوست ها و اسكيموها را بيشتر از ساير نژاد ها تهديد مي 

  .كند

، سالمت و با عضويت در خبرنامه سايت طب روم از آخرين اخبار و مقاالت پزشكي
 ؛بهرمند شويد تمالس و يكشزپ بتك رياس دولناد وروانشناسي 

rettelswen/moc.moorbet.www 
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 درمان اورژانسي سكته مغزي

داروهاي . براي سكته مغزي ايسكميك، درمان اورژانس، تجويز داروي ضد لخته خون است

پس از بروز سكته  از ميان برنده لخته خون زماني موثر هستند كه حداكثر سه ساعت

. مديريت سكته مغزي خون ريزي دهنده بسيار دشوار است. مغزي تجويز و مصرف شوند

  كنترل فشار خون باال، خون ريزي و تورم مغز: درمان عبارتند از

  صدمات بلند مدت سكته مغزي

ميزان صدمات وارده به افراد و از دست رفتن توانايي آنها به شدت سكته مغزي و سرعت 

نوع صدمه و آسيب ديدن بستگي به مكان آسيب ديده مغز . در درمان بستگي داردعمل 

 :مشكالت متداول پس از بروز سكته مغزي عبارتند از. دارد

 بي حس شدن -

 از كار افتادن دست ها و پاها -

 از ميان رفتن توانايي راه رفتن -

 از ميان رفتن ديد چشم ها -
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 ناتواني در بلع غذا -

 سخن گفتن و برقراري ارتباط ناتواني در -

مشكالت مي توانند دائمي و ماندگار باشند، اما تعدادي از افراد مي توانند بسياري از 

 .توانايي هاي شان را بازيابند

  پيشگيري كردن از بروز سكته مغزي

 سبك زندگي -1

افرادي كه بازمانده سكته مغزي هستند براي پيشگيري كردن از بروز دوباره سكته مغزي 

 :بايد موارد زير را رعايت كنند

 پرهيز از دخانيات -

 ورزش كردن و كنترل وزن -

 پرهيز كردن از الكل و نمك -

 مصرف مواد غذايي سالم مانند ماهي، سبزيجات و غالت -

 داليل سكته مغزي, عاليم سكته مغزي
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 داروها -2

كنند تا  پزشكان براي افرادي كه احتمال دارد سكته مغزي كنند داروهايي تجويز مي

داروهاي ضد لخته خون، مثل آسپرين، پالكت هاي . احتمال بروز سكته را كاهش دهند

داروهاي ضد لخته خون، مانند . خون را حفظ مي كنند كه سبب ايجاد لخته مي شوند

وارفارين، براي بازماندگان سكته مغزي تجويز مي شوند تا به بيداري بخش خاموش 

از فشار خون باال رنج مي برند براي درمان اين بيماري افرادي كه . مغزشان كمك كنند

 .بايد به پزشك مراجعه كنند

 جراحي -3

. در برخي از موارد، سكته مغزي در نتيجه تنگ شدن شريان كاروتيد ايجاد مي شود

كرده اند را جراحي مي  ( TIA) پزشكان، افرادي را كه سكته مغزي خفيف يا زود گذر

 .اره اين شريان پاك مي كنندكنند و پالكت ها را از ديو

 بالون و استند -4

در برخي موارد، پزشكان براي باز كردن شريان كاروتيد از آنژيو پالسي براي قرار دادن 

 .بالون و استند استفاده مي كنند
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 زندگي پس از سكته مغزي

 كساني. بيش از نيمي از افرادي كه سكته مغزي كرده اند توانايي هاي خود را باز مي يابند

كه به اندازه كافي داروهاي متالشي كننده لخته خون مصرف مي كنند ممكن است به 

  .طور كامل بهبود يابند و كساني كه دچار ناتواني شده اند ياد مي گيرند مستقل باشند

  عالئم و نشانه هاي سكته مغزي

  از دست دادن كارايي اندام هاي بدن -1

ناگهاني عملكردهاي اعضاي بدن مانند مهم ترين عالمت سكته مغزي از دست دادن 

در اين صورت عملكرد . قابليت بعضي از سلول هاي عصبي براي انقباض عضالت مي باشد

حركتي نيمي از بدن به خطر افتاده و فلج يا نيمه فلج مي شود؛ به عنوان مثال دست ها 

ي شود قدرت خود را از دست مي دهند، دهان فرد كج مي شود، تكلم فرد دچار مشكل م

و قدرت حركتي پاهاي فرد كاهش پيدا كرده و به طور كلي، عملكرد نيمي از اعضاي بدن 

 .تمام اين عالئم به طور ناگهاني رخ مي دهند. ضعيف يا فلج مي شود
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هر يك دقيقه تاخير در كمك رساني به فرد دچار سكته مغزي باعث نابودي دو ميليون 

دن عالئم در فرد با حفظ خونسردي، با در نتيجه به محض دي. سلول عصبي مي شود

 اورژانس تماس بگيريد

 از دست دادن ميدان ديد -2

ممكن است فردي كه دچار سكته ي مغزي مي شود، به طور ناگهاني تمام يا نيمي از 

 .در نتيجه، بينايي فرد دچار مشكل مي شود. ميدان ديد خود را از دست بدهد

  

 مشكل تكلم -3

چار مشكل صحبت كردن شود، به طوري كه نتواند جمالت را اگر فردي به طور ناگهاني د

به درستي ادا كند و يا كلمات مورد نظرش را پيدا كند، بايد احتمال سكته ي مغزي را 

 .به احتمال زياد اين فرد در حال سكته است. داد

 از دست دادن تعادل بدن -4

تلو تلو بخورد و نتواند  اگر به طور ناگهاني فردي تعادل خود را از دست بدهد، به طوري كه

 .سرپا بايستد، احتمال سكته ي مغزي دور از ذهن نيست
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 اختالل در حس ها -5

در بين ساير عالئم سكته ي مغزي مي توان به بروز اختالل در حس فرد اشاره كرد؛ به 

عنوان مثال نيمي از بدن فردي كه دچار سكته ي مغزي شده است، دچار بي حسي شده 

 .و غيره را در اندام هاي خود نداردو حس درد يا سوزش 

 هر نوع سردردي -6

البته خود سردرد به خودي خود . معموال اولين عالمت خطر سكته مغزي سردرد است

) سردردهاي سفاله(در واقع سردردهاي . نمي تواند نشان دهنده ي سكته ي مغزي باشد

مي تواند نشان دهنده ي خيلي شديد و ناگهاني يا به همراه ديگر عالئم اشاره شده در باال 

 .سكته ي مغزي باشد

 تشخيص سكته مغزي 

وقتي فردي با عاليم و نشانه هاي سكته مغزي به بخش اورژانس مراجعه مي كند، در ابتدا 

دو نوع سكته مغزي اصلي وجود دارد كه روش هاي . بايد نوع سكته مغزي را مشخص كرد

پزشكان مي توانند از عكس برداري اورژانسي براي شناسايي نوع . درمان شان متفاوت است
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نتايج آزمايش . استفاده كنند - يا منفجر شدن رگ خوني مسدود شدن  - سكته مغزي 

 .هاي اضافي محل خونريزي درون مغز را مشخص مي كند

 چه بايد كرد؟در هنگام سكته مغزي 

هر يك دقيقه تاخير در كمك رساني به فرد دچار سكته مغزي باعث نابودي دو ميليون 

ده در فرد با حفظ در نتيجه به محض ديدن عالئم اشاره ش. سلول عصبي مي شود

 :خونسردي اقدامات فوري زير را انجام دهيد

 خوردن و آشاميدن ممنوع -1

فردي كه دچار سكته ي مغزي شده است، نبايد چيزي بخورد يا بياشامد، چون امكان 

در نتيجه چيزي براي خوردن يا . مشكل در بلع و بروز عفونت هاي ريوي زياد است

 .آشاميدن به بيمار ندهيد

 دن بهترين گزينهدراز كشي -2

اگر خداي نكرده تصور مي كنيد خودتان سكته ي مغزي كرده ايد و يا يكي از اطرافيان 

به خاطر اينكه اين . تان دچار اين مشكل شده است، حتما دراز بكشيد و يا فرد را بخوابانيد
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در حاليكه اگر فرد سرپا باشد، فشار خون او . كار مانع از افت زياد فشار خون مي شود

 .بيش از اندازه پايين مي آيد

 تماس بگيريد) 115(بالفاصله با اورژانس  -3

اگر مشكوك به سكته ي مغزي در فردي هستيد، به جاي اينكه بخواهيد فرد را شخصا به 

توصيه مي كنيم با مشاهده ي عالئمي كه به  .بيمارستان برسانيد با اورژانس تماس بگيريد

گوشي تلفن را برداشته و بدون فوت وقت با اورژانس طور ناگهاني در فردي بروز مي كند، 

 .تماس بگيريد

امكان دارد فرد بيهوش شده باشد، در اينصورت حركت دادن وي توسط خودتان به او  

بهترين كار اين است كه خونسردي تان را حفظ كنيد، بيمار را بخوابانيد  .آسيب خواهد زد

 .و منتظر باشيد تا اورژانس از راه برسد

دقيقه ادامه داشته باشد و سپس همه چيز به  15تا  10ه داشته باشيد اگر اين عالئم توج

حالت طبيعي برگردد نشانه ي اين نيست كه مشكل رفع شده است؛ برعكس اين مسئله 

 .نشان دهنده ي خطر جدي است، چون احتمال سكته ي مغزي مجدد باال است
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در . برخي از افراد به تصور اينكه عالئم رفع شده است فرد را به حال خود رها مي كنند 

 .حاليكه هر نوع سكته مغزي بايد به سرعت تحت مراقبت و درمان پزشكي قرار بگيرد

زماني كه با اورژانس تماس مي گيريد، با دقت و با حفظ خونسردي به سواالت كارشناس  

كارشناس اورژانس را در جريان . عالئم فرد را توضيح دهيد مربوطه پاسخ دهيد و تمام

 .بيماري هاي فرد يا داروهايي كه مصرف مي كند قرار دهيد

سعي كنيد در مقابل بيمار آرامش تان را حفظ كرده و به حفظ آرامش وي نيز كمك 

  .كنيد

، سالمت و با عضويت در خبرنامه سايت طب روم از آخرين اخبار و مقاالت پزشكي
 ؛بهرمند شويد تمالس و يكشزپ بتك رياس دولناد وروانشناسي 

rettelswen/moc.moorbet.www 
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  :اطالعات تماس
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  
  

، سالمت و روانشناسي با عضويت در خبرنامه سايت طب روم از آخرين اخبار و مقاالت پزشكي
.بهرمند شويد

؛ديوش دراو ريز كنيل قيرط زابراي دريافت خبرنامه، 

www.tebroom.com/newsletter

نماييد؛ اقدامبراي تماس با ما و يا ارسال سئواالت و نقطه نظرات از طريق ذيل 

info@tebroom.com

tebroom.com@gmail.com

www.tebroom.com

به شرح ذيل ) طب روم(آدرس شبكه هاي اجتماعي سايت خانه پزشكي و سالمت ايرانيان 
ميباشد؛

www.facebook.com/tebroomsite

www.instagram.com/tebroom

www.twitter.com/teb_room
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  ٥٠از   ٥٠ صفحهترين بيماريها و روش هاي پيشگيري و درمان آن                                                              هكشند

  :منابع
  روزنامه همشهري

  روزنامه ايران
  سايت اينترنتي سيمرغ
  سايت اينترنتي تبيان

  سايت اينترنتي ويكي پديا
 webmd.comسايت اينترنتي 

 
  

 


