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 مقدمه

 

 و شود می شروع بدنی های بیماری های نشانه با که شود می گفته مشکالتی به( سایکوسوماتیک)تنی روان های بیماری

.است روانی مشکالت آنها اصلی منشا اما کند می درگیر را جسم  

. ماست کشور در تنی روان مشکالت ترین شایع از... و نفخ احساس سردرد، احساس کردن، ترش گوارشی، های بیماری 

 شود می رو روبه بدنی جدی تظاهرات با معموال باشد، شده جسمی های بیماری گرفتار روانی مشکالت دلیل به که بیماری

 تشخیص تواند نمی او در را ای جسمی جدی مشکل هیچ متخصص کند، می مراجعه دکتر به مشکل بررسی برای وقتی و

.کند برطرف را او مشکالت تواند نمی بیماری جسمی درمان و دهد  

.دارد را رواج بیشترین سال، ۰۲ تا ۰۲ افراد در تنی روان های بیماری  

 خانواده، یک در مثال برای. باشد ها بیماری این به ابتال دالیل ترین اصلی از یکی تواند می خانوادگی سابقه و ژنتیک 

.گیرند می درد معده شوند، می مضطرب که زمانی افراد اغلب  

 پیدا بروز شکل این به خانواده افراد همه در که است تنی روان مشکل بلکه نیست خانوادگی بیماری یک درد، معده این 

.کند می  

.شود می نتیجه بی و مدت طوالنی های درمان باعث اطرافیانش و فرد ناآگاهی موارد برخی در اما   

 کودک یعنی گیرد، می جای تمارض گروه در باشد مربوط تنی روان های بیماری به آنکه از بیشتر کودکان، در رفتار این

. کند می تقلید را ها بیماری رخیب اطرافیانش توجه جلب برای  
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 این در. کند می تقلید را عالئمش کند، نمی تجربه را دردی چنین که درحالی و دارد سردرد گوید می مدام مثال برای

. کند حل را مشکل تواند می مادر و پدر درست واکنش و است رفتار این اصلی دلیل کافی توجه نکردن دریافت کودکان

 پیش جایی تا و کند می بازسازی را است دیده بستگان از یکی در که ای بیماری مدل ناخودآگاه، طور به کودک هم گاهی

.داند می بیمار واقعا را خودش که رود می  

گیرد می شکل ناخودآگاه طور به و ها کمبود برخی به پاسخ در که است تمارض از دیگری شکل هم بازسازی این  . 

 عوامل از دیگر بسیاری و اقتصادی مشکالت صنعتی، و شهری جوامع در ویژه به است شده بیشتر جوامع در استرس

. اند کرده پذیرتر آسیب را افراد و شده تنی روان های بیماری بیشتر بروز باعث زا استرس  

 خالی و سرگیجه شدید، های سردرد مثل عالئمی و هستند مغزی و قلبی گوارشی، مشکالت ها، بیماری این ترین شایع

.دارند آنها از زیادی شکایت بیماران که است مواردی از سر داخل نشد  
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 فشار خون

 فشار خون از اختالالت روان تنی می باشد

 

 رنج باال خون فشار از نفر چهار هر از نفر یک حدود در تقریبا  .است شایع بسیار مسن افراد در خصوصا   باال خون فشار

.برند می  

.شود می دیده مردان از بیشتر زنان در باالتر سنین در ولی است شایعتر مردان در جوانتر بیماران در   

 به هنوز بیماری این بروز علل چیست؟ باال خون فشار ایجاد علت. یابد می افزایش ابتال خطر سن افزایش با کلی طور به 

.  است نشده شناخته کامل طور  

دارد متفاوتی علل خود که است خون فشار افزایش ولمسئ عروق محیطی مقاومت افزایش موارد بیشتر در  

  کننده مستعد عوامل

 یافت آن برای مشخصی علت که برند می رنج خون فشار افزایش نوعی از( آنها درصد پنج و نود به نزدیک) مردم بیشتر

 موثر خون فشار ایشافز نوع این بروز در زیر عوامل. شود می گفته اولیه خون فشار افزایش فرم، این به. است نشده

 هستند

دارد ارتباط سن افزایش با خون فشار افزایش پیشرونده سیر که است شده داده نشان مختلف مطالعات در:  سن  

دارند ارتباط خون فشار افزایش با رسند می ارث به که ژنتیکی عوامل که است شده اثبات خوبی به:  ژنتیک  

شوند می خون فشار افزایش دچار شتربی هندواروپایی ونژاد پوستان سفید:  نژاد  
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 خون فشار به مبتالیان مانده باقی درصد پنج. هستند موثر نیز استرس و زیاد نمک الکل، چاقی، مانند:  محیطی عوامل

.دارند خود بیماری برای مشخصی علت یافته افزایش  

.هستند موثر خون فشار افزایش نوع این بروز در زیر عوامل. شود می گفته ثانویه خون فشار افزایش نوع، این به   

 تواند می خود افزایش، این. شود می خون فشار رفتن باال موجب بدن در نمک و آب احتباس دلیل به:  کلیوی بیماری

. کند بدتر را آن یا و شود کلیوی بیماری ایجاد باعث  

(.سایتوما روموفئوک و آدرنال هایپرپالزی کوشینگ، سندرم مانند: ) ریز درون غدد بیماریهای  

 اریتروپوئیتین و سیکلوسپورین کوکائین، الکل، استروئیدها، جانبی عارضه تواند می خون فشار افزایش:  سموم و داروها 

.باشد  

 کنند می استفاده خاصی افسردگی ضد داروهای از که افرادی در پنیرها از برخی مانند تیروزین حاوی مواد مصرف 

.شود افراد این در خون فشار ایشافز حمله به منجر است ممکن  

 

.است بیشتر کنند، می استفاده بارداری ضد قرصهای از که زنانی در خون فشار افزایش خطر  

(. آنژیوتانسین رنین)  کلیه هورمونی سیستم یا و خودکار عصبی سیستم در اشکال   

.باشد اولیه خون فشار ایشافز دهنده نشان است ممکن بارداری اوایل در باال فشار انسولین به مقاومت   
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 می بین از زایمان از پس شود، کنترل اگر معموال   که شود می نامیده اکالمپسی پره حاملگی دوم نیمه در باال خون فشار

.کند نمی ایجاد جدی مشکل و رود  

 عروق مشکالت کلیه، نارسایی موجب تواند می همچنین. است قلبی نارسایی ایجاد در مهم خطر عامل یک باال خون فشار

. است مهم بسیار آن درمان و پیشگیری دلیل همین به شود قلبی حمله و مغزی سکته چشم، شبکیه عروق تخریب محیطی،

 زیادی آسیب که شود می گفته بدخیم خون فشار آن به برسد ٣١/۰۲۲ حدود به و رفته باال سرعت به خون فشار میزان اگر

.دشو می میر و مرگ موجب و کند می ایجاد  

. شود می گیری اندازه استاندارد شرایط در و نوبت چند در خون فشار:  خون فشار میزان  

. دهد نشان را قلب شدن بزرگ و قلبی نارسایی عالئم است ممکن:  سینه قفسه عکس  

.دهد نشان را( ایسکمی) موضعی خونی کم یا چپ بطن بزرگی است ممکن:  قلب نوار  

.خون قند و چربی همچنین و کلیه عملکرد بررسی برای یتهاالکترول و اوره:  خون آزمایش   

کلیوی بیماری یافتن برای:  ادرار آزمایش   

 بیماری به مبتال بیماران در ٥٨/٣١۲از کمتر و معمولی افراد در ٠۲/٣٤۲از کمتر به خون فشار رساندن درمان از هدف

.است دیابت یا کلیوی  

. کند پیدا کاهش شد گفته که خیمیو عوارض خطر مدت دراز در که هدف این با   
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. گردد کمتر عروقی آسیب تا شود ترک سیگار: *است بهتر عوارض کاهش به کمک برای  

. شوند می تهیه شور که غذاهایی مصرف از اجتناب و نمک مصرف کاهش. * ورزش یا و غذایی رژیم با وزن کاهش* 

 مختلفی داروهای است ممکن پزشک خون فشار کنترل برای. استرس از کاستن. *منظم ورزش و بدنی فعالیت افزایش*

.دارند متفاوتی مکانیسمهای که کند تجویز  

 نباشد موثر کافی اندازه به اگر. رود می کار به شد گفته که صورتی به زندگی شیوه تغییر همراه دارو نوع یک معموال   

.دارد بستگی فرد جسمانی شرایط جمله از متعددی عوامل به دارو انتخاب. شوند می اضافه دیگری داروهای  
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 درماتیت

 درماتیت از اختالالت روان تنی است

 انواع و اتوایمیون، بیماریهای ویروسی، های عفونت درماتیت. است پوست خارش و شدن قرمز التهاب، یعنی درماتیت

.کند منعکس را سرطان از خاصی  

 عامل یک رسد می رنظ به  که است درماتیت انواع از یکی اتوپیک درماتیت.باشد مزمن یا  حاد است ممکن درماتیت 

.است تر شایع آلرژیک رینیت مانند حساسیت ارثی،یا  

 اشکال به و دارد مختلفی علل درماتیت. شود می اطالق پوست خارش و قرمزی پوستی، التهاب به اگزما یا درماتیت

.كند می بروز گوناگونی  

 داروها و شخصی های مراقبت از ای همجموع. نیست حیات تهدیدکننده و مسری ولی است، شایع مشکل یک بیماري، این 

كنند درمان را آن توانند می  

 درماتیت و تورم از ناشی درماتیت ای، شوره درماتیت عصبی، درماتیت تماسی، درماتیت: از عبارتند درماتیت انواع

دارند متفاوتی های نشانه و عالئم ها درماتیت این از کدام هر. آلرژیک  

بیماري علل  

: از عبارتند شایع های محرک. باشد زا آلرژی یا و محرک عامل یک با مستقیم تماس نتیجه در است ممكن بیماري این

شوینده و معمولـی های صابون لباس، شوی و شست های صابون  
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 هرز های علف مو، رنگ آرایشی، مواد عطر، جواهرات، نیکل، نظیر فلزاتی ابریشم،: از عبارتند احتمالی های آلرژن

(موضعی بیوتیکی آنتی های کرم در شایع جزء یک) نئومایسن و یسم پیچک: نظیر  

 آلرژن یک به شما اگر. شوند درماتیت ایجاد باعث تا دارند نیاز ها آلرژن به نسبت را بیشتری مقادیر و زمان محرک مواد

شود درماتیت بروز به منجر تا است کافی مقدارکم یک با مختصر تماس یک فقط باشید، حساس  

عصبی درماتیت  

 خود پوست سائیدن تکرار به را شما تحریک این. شود می درماتیت نوع این بروز به منجر پوست خاراندن و تنگ لباس

گردن پشت و بازو و ساعد خارجی قسمت مچ، پا، قوزک: از عبارتند ها مکان ترین شایع. كند مي وادار  

ای شوره درماتیت  

 فصول به توجه با است ممکن و است شایع چرب موی یا پوست با رادیاف بین در. است وراثتی تمایل یک دارای اغلب

دهد رخ پارکینسون بیماری نظیری نورلوژیک مشکالت برخی یا استرس زمان در بیماری دارد امكان. یابد شدت سال  

تورم از ناشی درماتیت  

 سلولی خارج مایع. دهد مي رخ تیتدرما نوع این دهد، قرار فشار تحت را شما پوست بافتی، درون مایع تجمع که هنگامی

 شرایط دیگر و واریسی وریدهای. كند می ایجاد تداخل پوست مغذی خون جریان با و نازک را شما پوست اولیه صورت به

شود مایع تجمع به منجر تواند می پاها در مزمن  
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آتوپیک درماتیت  

 اغلب. شود می دیده هستند، یونجه تب یا آسم به مبتال آن اعضای دیگر که هایی ه خانواد در و است همراه ها آلرژی با اغلب

.بینیم می بلوغ و طفولیت در را بیماری از مختلفی شدت و شروع کودکی دوران در  

باشید تماس در آلرژن و محرک مواد با خود کار محل در شما اینکه مگر كند، مي ایجاد کمتری مشکل بالغین در   

 این تواند می استرس. باشد بدن ایمنی سیستم عملکرد دلیل به است ممکن اما ده،نش شناخته اختالل، این اصلی علت

نیست آتوپیک درماتیت علت ولی كند، تشدید را وضعیت  

 هیدروکورتیزون حاوی های کرم اوقات گاهی. است کننده تحریک مواد از اجتناب و شناسایی اولیه، درمان: تماسی درماتیت

 چهار تا دو است ممکن ضایعات بهبود. شود می آن قرمزی و خارش باعث پوست کردن مرطوب با خیس های پانسمان و

بکشد طول هفته  

 مدت برای تنگ های لباس پوشیدن از. است درمانی اول قدم مورد بی های درمان و خارش از اجتناب: عصبی درماتیت

شود می شما پوست شدن نرم باعث ها کرم و هیدروکورتیزون های لوسیون. كنید خودداری بیشتر یا هفته یک  

 باید اما است، کننده کمک خارش بهبود در بخش آرام داروهای. كند می کمک بهبودی به خیس فشاری های پانسمان همچنین

شوند مي دارویی اعتیاد به منجر زیرا شوند، مصرف پزشک نظر تحت  

 روی، تار، حاوی مصرفی شامپوهای اغلب. بشوئید دقت با را خود سر پوست مخصوص شامپوهای با: دار شوره درماتیت

.است کتوکانازول یا اسید سالیسیلیک پریتیون،  

 است نیاز اوقات برخی. شود می خارش بهبود باعث و كند مي نرم را شما پوست هیدروکورتیزون های لوسیون و ها کرم 

شوند درمان نیز ثانویه های عفونت  
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 پوشیدن طریق از عمل این. است الزم پا قوزک در مایع جمعت عامل تصحیح و درمان: تورم از ناشی درماتیت

 جهت مرطوب های پانسمان کاربرد همچنین. گیرد می صورت واریسی عروق جراحی و محافظتی االستیک هاي جوراب

رسد می نظر به ضروری نیز عفونت کنترل درمان و پوست کردن نرم  
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 پسوریازیس

 پسوریازیس از اختالالت روان تنی است

 شده شناخته یمقد های سال از که است پوستی های بیماری ترین شایع از یکی صدف یا سوریازیس پسوریازیس، بیماری

. است  

 در واقع در. شود می پوست های سلول رشد تسریع موجب معیوب های سیگنال ارسال با ایمنی سیستم بیماری این طی در

 از را خود های هسته آنجا در کرده، حرکت سطح طرف به زیرین های الیه از دائم طور به پوست های سلول عادی حالت

.شوند می دفع بدن از ردهم های پوسته صورت به و داده دست  

 اثر بر پوست های سلول حیات چرخه پسوریازیس، جریان در اما انجامد، می طول به ماه یک حدود معمول بطور روند این

 همان که کنند می پیدا تجمع پوست سطح در مرده سلول الیه چندین نتیجه در یافته سرعت ایمنی، سیستم اشکاالت همان

.دهند می تشکیل را پسوریازیس های پوسته  

 وجود فرد در ژنتیکی زمینه باید بیماری این بروز برای و نیست مسری پسوریازیس بیماری که است ذکر قابل همچنین

.شوند نمی مبتال بیماری این به کمتری احتمال با ندارند، را زمینه این که افرادی و باشد داشته  

 02 باالی افراد و سال 02 حدود سنی طیف دو در اغلب بیماری این. تنیس بینی پیش قابل خیلی سوریازیس بیماری به ابتال

.شود می دیده سال  

 به ابتال در نیز خانوادگی عوامل شد گفته كه طور همان. است شده گزارش بیماری این هم مختلف های سن در حال این با 

.شود می دیده بیشتر هستند مبتال آنها مادر یا پدر كه فرزندانی در است موثر بیماری این  
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شود می مبتال بیماری این به خانواده در نفر اولین عنوان به فرد خود مواقع بعضی در اما   

 سریع خیلی اند دیده  کافی آموزش که پوست متخصصین. شود می داده تشخیص بالینی معاینه با پسوریازیس بیماری اغلب

.بدهند تشخیص را بیماری توانند می پوست کامل معاینه با  

 از کوچک برداری تکه با که طوری به کرد استفاده پوست بیوپسی از توان می هستند مشکوک ضایعات که مواردی در اما

كرد تایید را بیماری تشخیص توان می آن کامل بررسی و پوست  

 از یكی .است انجام حال در زمینه این در تحقیقات از بسیاری اما نیست، معلوم هنوز پسوریازیس به ابتال بارز علت

.است ژنتیكی عوامل شود می آن سرعت افزایش و سلولی تقسیم تنظیم در اختالل باعث كه عواملی  

 شناسایی بیماری این بروز در ثابتی ارثی الگوی حال  این با اما است، شده شناسایی بیماری این بروز در متعددی های ژن 

.است نشده تایید و  

 عوامل ژنتیکی، عوامل بر  عالوه. است باالتر باشند  مبتال والدینشان از یكی كه نوزادنی در بیماری این بروز احتمال 

نیستند تاثیر بی نیز محیطی  

: مانند میکروبی های عفونت با آن همراهی است شده شناخته پسوریازیس الگوهای از بعضی در كه محیطی عوامل از یكی

. کنند می پیدا تشدید و بروز ها عفونت این ریازیسپسو انواع از بعضی در كه طوری به است چرکی گلودردهای  

 باعث و شده ایجاد دارند را آن ژنتیکی زمینه که افرادی در بیماری این که شود  می باعث ها دارو برخی مصرف همچنین

. شود می هستند مبتال كه افرادی در بیماری این شدت  
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  نخستین برای بیماری این بروز سبب که است عواملی دیگر از نیز ها عفونت برخی و ها استرس بروز دخانیات، مصرف

.شود می بیماری این به مبتالیان در آن مجدد عود شد گفته كه همانطور و بار  

 در حال این با. کند می پیدا تغییر آن بعد یا قبل بارداری، دوره مثل عمومی وضعیت برحسب  بیماری این شدت همچنین

شود نمی پیدا پسوریازیس بیماری رایب مشخصی علت هیچ مواقع بیشتر  

 نیز دیگر های بیماری از بسیاری و خون فشار قند، بیماری اینكه كما. ندارد قطعی درمان بیماری این حاضر حال در

.ندارند قطعی درمان  

 از عاری ها دتم تا بیمار گاه. شود می كنترل پسوریازیس بیماری آنها، از استفاده با كه دارند وجود بسیاری داروهای اما 

.ماند می باقی ضایعه هرگونه  

 فرد پوست یا بدن در عمر همه شاید مزمن بیماری این شد گفته که همانطور دارد وجود اصلی نكته چند درمان مورد در 

. باشد داشته وجود  

 سالم پوست ظاهر و شده خارج پوست از بدشكل ضایعات آن یعنی كنیم كنترل را بیماری ابتدا در باید درمان شروع برای

 شود

 موارد اكثر در. شوند می تر وخیم ضایعات كند قطع را داروها مصرف زود خیلی یعنی دهد انجام ناقص را درمان فرد اگر

 را درمان جهت الزم های آزمایش و شود بستری بیمارستان در که است الزم بیمار پسوریازیس های درمان شروع برای 

. شود  شروع اندرم آن اساس بر تا دهد انجام  

 ارزیابی و خون فشار گیری اندازه وزن، نظر از الزم های پیگیری انجام داروها مدت طوالنی مصرف و درمان طول در

است الزم ها آزمایش مجدد  
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 آکنه

 آکنه از اختالالت روان تنی است

 یا و پوست در ُپررنگ هاي دانه یا قرمزرنگ هاي لکه صورت به که است پوستي ضایعات از متنوعي طیف آکنه، یا جوش

.شود مي مشاهده صورت و ها اندام و تنه در چرکي ضایعات با همراه و شدیدتر پوست زیر هاي دانه  

  جوش کننده ایجاد عوامل

باشند مي صورت جوش یا آکنه ایجاد عوامل از یکي چرب هاي پوست: پوست سطح چربي    

کنند مي زندگي پوست روي که هایي میکروب از گروهي  

مواقع بعضي در) پوست روي شده ایجاد التهابات (  

پوستيزیر غددي مجاري انسداد  

کدامند آکنه ایجاد کننده مستعد یا مؤثر عوامل  

مانند دارد وجود دیگر عوامل یکسري ها آن کنار در و هستند اي زمینه عوامل عامل، ترین مهم  

پوست سطح زیر چربي افزایش  

دارند زیادي چربي که آرایشي هاي کرم از استفاده  

 گرم هاي محیط و ها آشپزخانه در بیشتر که افرادي مانند باشد؛ مي گرم زیاد محیط آن هواي که هایي محیط در کردن کار

کنند مي کار کارخانه داخل  
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قلبي داروهاي از بعضي مصرف  

شود تجویز نادرست صورت به که کورتوني داروهاي از استفاده  

ورزشکاران آقایان در( عضالت حجم دهنده افزایش داروهاي) آنابولیزان استروئیدهاي از استفاده  

 و یابند بهبود خود به خود ها آن از یکسري است ممکن. شوند مي دیده میانسالي و بلوغ سن حوالي در ها جوش این معموال  

. باشند نداشته خاصي درمان به نیاز  

 ژنتیک عامل ایجاد ساز زمینه نوعي به مختلف عوامل ولي باشند، نمي آکنه ایجاد در مؤثري علت تنهایي به ژنتیکي عوامل

باشد تواند مي  

 به یا جوش آیند می بوجود سینه و ها شانه پشت، گردن، صورت، در چربی غدد مجاری شدن بسته اثر در که ضایعاتی

 توانند می ندول و کیست چرکی، جوش سفید، سر سیاه، سر های جوش بصورت ضایعات این. گویند می آکنه اصطالح

.کنند بروز  

 از بعد معموالا  جوش. شود دیده هم سال سی باالی حتی و جوانی پایان تا اندتو می و میشود دیده نوجوانان اکثر در آکنه 

 تا آمده بوجود جوشگاه جوشها، از بعضی بهبود با چون گذاشت خود حال به را آن نمیتوان ولی یابد می بهبود سال چند

.هستند ساز مشکل زیبائی نظر از و ماند می باقی عمر پایان  

 نظر از ها جوشگاه مواقع بعضی در. شوند نمی ندیده صدمه پوست مانند ولی هستند ترمیم قابل ها جوشگاه این گرچه 

.دهند می آزار را فرد روحی  

 هم کار نتیجه و است سریعتر و تر راحت درمان چون را؛ جوشگاه تا نمود درمان را جوش که است این عاقالنه بنابراین 

است تر بخش رضایت  
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جوش نندهک تشدید و کننده ایجاد عوامل  

. کنند می کمک جوش تشدید در ولی نیستند جوش ایجاد علت بدن و صورت بودن کثیف و آلودگی چه گر: فردی بهداشت

.کند می کمک جوش بهبودی در شامپو یا و صابون با دوبار روزی صورت شستن  

 منافذ تواند می نیز دسر آب همچنین و دهد می افزایش را چربی ترشح گرما چون شست، را صورت نباید گرم آب با 

شست را صورت ولرم آب با است بهتر پس. نماید کمک منافذ این شدن بسته به و کنند تر خشک را مجاری  

غذائی رژیم  

 این ولی کنند می بدتر را جوشها افراد بعضی در شیرین و چرب غذاهای گرچه. نمیشود جوش ایجاد باعث غذا معموالا 

 برخی در پوست به آن رسیدن و خون در انسولین زیادی ترشح. ندارند غذائی رژیم هب نیاز افراد بقیه و نیست عمومی

.یابد می افزایش انسولین ترشح چرب و شیرین غذاهای خوردن با. شود می جوش ایجاد باعث افراد  

 البته. نندک پرهیز غذاها این خوردن از که است نیاز شوند می جوش دچار شیرینی و چربی خوردن با که افرادی فقط پس 

.هستند سهیم جوش تشدید و ایجاد در نیز دیگری عوامل که داشت توجه باید  

 از. شود بدتر جوش آنها مصرف بار هر با که شوند می جوش تشدید باعث غذاها این که کرد قضاوت موقعی باید پس 

  دریایي محصوالت کشمش، خرما، تنقالت، چرب، غذاهای: شامل میشوند علت این باعث که خوراکیهایي و غذا جمله

 و غذایي مواد از پرهیز راهکار بهـترین. غیـره و(  خرمالو ، کیوي ، موز)  جات میوه از بعضي ،( میگو و ماهي) 

میشود بدتر صورتش جوش آنها خوردن با میکند اظهار فرد که است خوراکیهایي  
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خورشید نور  

 است بهتر پس. شود می منافذ شدن خشک باعث طرفی زا و چربی ترشح تحریک باعث خورشید نور از حاصل گرمای

کرد اجتناب آفتاب مستقیم تابش در گرفتن قرار از  

آرایشی های فراورده  

 که کنند استفاده هایی آفتاب ضد حتی و کننده مرطوب و پودر کرم از باید هستند جوش دارای و چرب پوست که افرادی

.باشد چربی فاقد  

 یا و آب با خود صورت از دوبار روزی باید را آرایشی موااد. باشند زا کومدون غیر و زا هآکن غیر باید محصوالت این 

.کنید پاک چرب پوست با سازگار و چربی فاقد های پاکن شیر  

 استفاده مارکی از لزوم صورت در. کنند مخفی نظر از را شما پوست قرمزی توانند می چربی فاقد رنگی پودرهای کرم 

 سالمت از توانید می بازو داخل در کردن تست با که باشید نداشته حساسیت آن به شما) نگردد پوستی هابالت باعث که شود

(شوید مطمئن آن  

ماهیانه عادات و بارداري دوران  

میگردد تشدید آكنه هورموني نوسانات خاطر به قاعدگي از پیش روز چند و بارداري نخست ماهه 3 در  

 قرص مصرف یا و تزریق كورتیكواستروئیدها، و استروئیدها مانند كند آكنه ایجاد واندمیت داروها برخي مصرف: داروها

دانازول و لیتیوم تستوسترون،  
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غذایي رژیم   

دارد وجود دریایي غذاهاي و مارچوبه نمك، در ید. میگردد آكنه تشدید سبب ید حد از بیش مصرف  

 پارافین، روغن سنگ، زغال قطران و قیر كشها، علف انندم میكنند آكنه ایجاد شیمیایي مواد برخي: شیمیایي مواد

آشپزي حین خوراكي هاي روغن و كننده روان روغنهاي  

 مدت طوالني دادن قرار از. كنید خودداري جوش زدن  مستعد نواحي در سایش ایجاد و فشار اعمال از: پوستي تحریكات

كنید خودداري چانه بزیر دستان  

هوا و آب   

مدت طوالني سوناي از پس همچنین.میگردد تشدید مرطوب و گرم وايه و آب در آكنه   

سال فصول   

یابد مي افزایش زمستان و پاییز فصول در آكنه شیوع  

محیطي محركهاي و آلودگیها   

میباشد جدید جوشهاي ایجاد عامل: جوشها كندن و تركاندن فشار، اعمال   
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 کهیر

 کهیر از اختالالت  روان تنی است

 صورت به گاهی و وسیعتر های برجستگی شکل به یا رنگ صورتی کوچک های دانه صورت به کهیر، پوستی عارضه

است همراه شدید خارش با و کرده تظاهر تاول  

 می بین از اثر گذاشتن قیبا بدون ساعت چند تا دقیقه چند از بعد کهیر ضایعه هر. است مدت کوتاه و گذرا بیماریی کهیر

. آید می وجود به جدید های محل یا قبلی های محل در جدید ضایعات سپس و رود  

 و باشد پیوسته هم به ضایعات است ممکن. است متغیر بشقاب یک بزرگی تا عدس یک کوچکی از کهیر ضایعات اندازه

. بپوشاند را پوست از وسیعی نواحی  

باشد داشته وجود نیز درد ندرت به یا سوزش است ممکن ولی دارد، وجود شدید خارش معموال    

. شوند می کهیر به مبتال عمر طول در بار یک حداقل افراد درصد 02 - 02 حدود و است شایع بسیار کلی طور به کهیر

 به ها هده حتی و ها سال است ممکن هم مواردی در ولی یابد، می بهبود هفته چند تا روز چند ظرف معمول طور به کهیر

شود تکرار آن حمالت مرتبا   و انجامد طول  

 بیمار نگرانی باعث است ممکن که شود می تورم سبب کند، بروز ها لب و ها پلک مثل خاصی نواحی در کهیر چنانچه

.شود می برطرف ساعت 02 تا 00 ظرف تورم این ولی شود،  

گیرد قرار درمان تحت ژانساور طور به باید شود، بلع یا تنفسی مشکل دچار بیمار اگر ولی   
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کهیر علت  

. شود می زدن کهیر باعث پوست در بافتی میان فضای به ها رگ درون از خون پالسمای مایع تراوش  

 ها رگ پیرامون در که ها سل ماست بنام پوست در ای ویژه های یاخته از شود می نامیده هیستامین که شیمیایی عامل یک 

 از مایع خروج آن دنبال به و ها آن در ای یاخته میان فضاهای شدن باز و ها رگ شدن گشاد باعث و شود می ترشح دارند قرار

شود می ها رگ درون  

 تازه های میوه و غذایی های افزودنی و شیر فرنگی، توت مرغ، تخم فرنگی، گوجه ماهی، شکالت، آجیل، قبیل از موادی

 کدئین، آسپیرین، مثل ها مسکن سیلین، پنی مانند( ها بیوتیک آنتی) ها پادزیست قبیل از داروهایی و مرکبات ویژه به

 تواند می آسپیرین مداوم مصرف. کند کهیر ایجاد تواند می دارویی نوع هر تقریبا   و ها ویتامین آورها، خواب ایندومتاسین،

.بکند مزمن کهیر ایجاد  

 کهیر آمدن پدید باعث تواند می ها آن خوردن که ندهست زاها حساسیت شایعترین از شیر و مرغ تخم آجیل، ماهی، حلزون،

.بشود  

 مسکن ها، بیوتیک آنتی: از اند عبارت داروها این از برخی. شود کهیر بروز سبب تواند می نیز داروها از برخی مصرف

 ها شیاف و ها ملّین و چشمی های قطره و ها ویتامین. اسیدها آنتی غذایی، های مکمل آورها، خواب و ها بخش آرام ها،

.کنند می کهیر ایجاد نیز  

 تعیین در تا داد اطالع پزشک به را اخیر های هفته در حتی شده، مصرف داروهای تمامی باید کهیر، به ابتال صورت در

.باشد راهنما علت،  
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 خیبر ولی شوند، کهیر بروز سبب توانند می کودکان در گلو های عفونت و سرماخوردگی قبیل از ها عفونت از بعضی

.هستند مهم کهیر ایجاد علت عنوان به نیز ها آبسه برخی یا سینوزیت شکل به هایی عفونت گاه و مزمن های عفونت  

 در تواند می آب با تماس و ورزش تعریق، شدید، ارتعاشات فشار، سرما، خورشید، نور مثل فیزیکی عوامل از برخی

.شود کهیر بروز سبب افراد بعضی  

 ساعت چند ظرف و کنند می بروز هستند آفتاب تابش معرض در که هایی محل در ضایعات ب،آفتا از ناشی کهیر در

.شوند می برطرف  

.شود می پیدا بوده سرما معرض در که عضوی در سرما از ناشی کهیرهای  

 و کند می بروز اضطراب یا ورزش دنبال به معموال   که شود می دار خارش کوچک کهیرهای باعث جوان افراد در تعریق

. گردد می برطرف دقیقه 02 - 01 ظرف  

 صرف آب با تماس. شود می کهیر بروز باعث آن گرفتن قرار فشار تحت یا پوست شدید خارانیدن افراد، بعضی در گاه

.هستند فیزیکی کهیرهای دیگر علل از باشد، گرم یا سرد که این از نظر  

کهیر انواع  

دشو می بندی طبقه مزمن و حاد نوع دو به کهیر  

 

 

 

www.takbook.com



 دانشنامه اختالالت روان تنی 31

 

حاد کهیر  

 کهیر نوع این در. شوند می بندی طبقه «حاد کهیر» عنوان تحت گذرد، می آنها ایجاد از هفته 0 از کمتر که کهیرهایی

 می نیز حشرات نیش. هستند ها عفونت و داروها غذاها، حاد کهیر علل ترین شایع. شود می داده تشخیص معموال   علت

شود کهیر بروز سبب تواند  

مزمن کهیر  

 اغلب کهیر، نوع این علت تعیین. شوند می نامیده «مزمن کهیر» گذرد، می آنها بروز از هفته 0 از بیش که کهیرهایی

 سؤاالت باید کهیر، علت تعیین برای پزشک. داد تشخیص را علت توان می بیماران از کمی تعداد در و است مشکل بسیار

 بیماران این سوم دو از بیش در زیاد های بررسی وجود با ولی دهد، مانجا را متعددی معاینات و بپرسد بیمار از زیادی

.کرد پیدا را کهیر علت توان نمی  

 

کهیر درمان  

 مواد و های خوراکی از باید چیز هر از قبل شده کهیر دچار که شخصی. است آن حذف و علت تعیین کهیر، درمان بهترین

ندهد نشان العملی عکس بدن دیگر و بسازد را الزم کور آنتی و ودش تقویت بدن تا کند خودداری حساسیت کننده ایجاد . 

 عوامل یا دارو غذا، عفونت، قبیل از عللی که مواردی در ولی نیست، میسر اغلب مزمن کهیر در بخصوص امر این اما

.شود می درمان نیز کهیر عامل آن حذف با باشند، کهیر عامل فیزیکی  
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 علت امکان صورت در تا شود انجام تکمیلی های آزمایش که است الزم بیمار، کامل اتمعاین از پس موارد از بسیاری در

.شود نمی حاصل توفیق این همیشه البته که شود، تعیین کهیر  

 طور به کهیر نشود، پیدا علت که مواردی در ولی. شد خواهد کهیر حذف باعث طبعا   درمان شود، پیدا علت چنانچه

 از صورتی در ها هیستامین آنتی. هستند کهیر های درمان رأس در هیستامین آنتی اروهاید که شود می درمان عالمتی

 خیلی تأثیر کهیر پیدایش زمان در صرفا   آنها مصرف و شوند مصرف منظم طور به که کنند می جلوگیری کهیر بروز

.ندارد زیادی  

 

 

 

 

www.takbook.com



 دانشنامه اختالالت روان تنی 33

 

 

 

Reference 

Hives (urticaria). (2015, October). Retrieved from http://www.aafa.org/page/hives.aspx 

Hives (urticaria). (2014). Retrieved from http://acaai.org/allergies/types/skin-allergies/hives-

urticaria 

Mayo Clinic Staff. (2014, June 13). Chronic hives (urticaria). Retrieved from 

http://www.mayoclinic.com/health/chronic-hives/DS00980 

www.takbook.com



 دانشنامه اختالالت روان تنی 34

 

Urticaria/Hives. (n.d.). Retrieved from 

http://www.hopkinsmedicine.org/healthlibrary/conditions/adult/allergy_and_asthma/urtica

ria_hives_85,P00041/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 دانشنامه اختالالت روان تنی 35

 

 سردرد

 سردرد از اختالالت  روان تنی است

 ایجاد علت به اغلب سردرد.کند مي مختل را او اطرافیان حتي و بیمار زندگي باشد، شدید اگر و دارد متفاوتي انواع سردرد

آید مي وجود به عصبي هاي سلول از پروتئین شدن رها اثر بر خون شیمیایي ماده ترکیب در تغییر  

سر طرف دو در درد   

شود مي وارد سر به شدیدي فشار که طوري به سر طرف دو در روزانه درد: یمعال  

 مصرف. آید مي وجود به دارو ترک از ناشي عالیم و گردد برمي سردرد مسکن، مصرف گذاشتن کنار با: احتمالي علت

 ٣۲ از بیش ايبر «تن تریپ» نام به میگرن مخصوص داروي یا هفته در بار ۰ از بیش «آسپرین» و «پاراسیتامول»

.دهد مي افزایش فرد در را شدید سردردهاي بروز خطر ماه، در روز  

 را درد تحمل آستانه که کند مي تجویز صرع ضد و افسردگي ضد داروي پزشک باشد، تحمل غیرقابل سردرد اگر: درمان

.کرد کم زمان مرور به توان مي را داروها این مصرف برد، مي باال  

 

جمجمه باالي قسمت در فشار احساس با همراه درد  

 دچار بار یک ماهي مردم درصد ۰۲ تا ۰۲ و است شایع است، اضطراب و استرس به مربوط احتماال که سردرد نوع این

.شوند مي سردرد نوع این  
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سر کنار یا باال قسمت در فشار احساس با همراه درد: عالیم  

اضطراب و استرس: احتمالي علت  

 عضله شدن سفت به که شب هنگام قروچه دندان رسد مي نظر به اما نیست مشخص سردرد نوع این اصلي علت هرچند

.باشد تاثیرگذار سردرد نوع این بروز در شود، مي منجر فک  

 را سر اعصاب و کند مي وارد فشار شانه و گردن عضله به که تلویزیوني برنامه تماشاي هنگام نادرست نشستن حالت 

.باشد سردرد نوع این دیگر علت ستا ممکن گذارد، مي فشار تحت  

 

 مدت کوتاه مصرف و تازه هواي در گرفتن قرار کند، مي پیشگیري قروچه ازدندان که دندان محافظ از استفاده: درمان

.است مفید داغ حمام یک و ماساژ یوگا، انجام مسکن،  

انفجاري سردرد  

.تب و ها چشم شدن قرمز و آبریزش سر، روي شارف احساس سر، جلوي قسمت در گنگي و کردن ُزق ُزق احساس: عالیم  

.ها گونه و بیني چشم، پشت شده ملتهب یا مسدود سینوزیت: احتمالي علت  

 

 تخلیه از مانع متورم مجراي. شود متورم است ممکن سرما فصل در اغلب ویروسي یا باکتري عفونت اثر بر ها سینوس

.کند مي درد احساس باال هاي دندان و سر ناحیه رد فرد ها سینوس شدن عفوني صورت در و شود مي خلط  
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 التهاب کاهش در پاراسیتامول یا ایبوبروفن مانند داروهایي. رود مي بین از روز چند طي سینوزیت اثر بر سردرد: درمان

 درمان براي است ممکن زیرا شود مراجعه پزشک به روز، ٣۰ تا ٣۲ از بیش مدت به درد ادامه صورت در. است موثر

.باشد نیاز بیوتیک آنتي  مصرف به  

درسر سبکي احساس  

 کافئین هاي نوشیدني مصرف کاهش: احتمالي علت: اضطراب و تهوع حالت با همراه گاهي سبکي احساس درد،: عالیم

.کوکا یا قهوه مانند دار  

 صورت در. کند مي پیدا تداخل کند، مي گشاد را خون هاي رگ که شیمیایي هاي رسان پیام عملکرد در کافئین مصرف

.نیست کردن جبران به قادر بدن کافئین، میزان ناگهاني افت  

 کوال قوطي یک هر. نکنید مصرف چاي فنجان ۰ یا( قهوه فنجان ١)گرم میلي ١۲۲ از بیش روزي کنید سعي: درمان

.است کافئین گرم میلي ۰۲ حدود حاوي  

چشم پشت سردردهاي  

چشم حدقه پشت مداوم گنگ درد: عالیم  

کند مي ایجاد سردرد که چشم روي وارده فشار: احتمالي تعل  

 تشخیص زودتر هرچه باید باشد، سیاه آب بیماري یا سرطان مانند حادتري بیماري است ممکن آن علت که سردرد نوع این

. است عینک از نکردن استفاده سردرد، نوع این عمده علل از یکي. شود درمان و داده  
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 عدسي داشتن نگه براي است، شفاف دور دید ایجاد و عدسي کردن صاف آن نقش که چشم لهعض به سردرد نوع این در

 یا تلویزیون مدت طوالني تماشاي. شود مي مزمن سردرد باعث امر این که شود مي وارد شدیدي فشار صحیح، حالت در

.شود مي منجر سردرد به نباشد، نیاز عینک به اگر حتي رایانه  صفحه  

کند استراحت چشم عضله تا بردارید رایانه یا تلویزیون صفحه از را خود نگاه قیقهد ۰۲ هر: درمان  

کننده فلج سردرد  

 تجویز «تریپتیلین آمي» نام به پایین دوز با افسردگي ضد داروي پزشک نشود، برطرف دارو با هفتگي هاي میگرن اگر

کند مي  

 

نور به حساسیت با همراه شدید درد: عالیم  

کند مي درگیر را جمعیت درصد ٣۰ حدود میگرن: احتمالي علت  

 نور در گرفتن قرار و وهوا آب و غذایي رژیم تغییر چون عواملي با که دارند میگرن به ابتال زمینه مردم از بعضي

 ها ساعت و شود مي شروع صورت در اصلي عصب قلو، سه عصب از تحمل غیرقابل درد این.کند مي بروز مصنوعي

.کند مي پیدا ادامه روز چندین نشدن، درمان ورتص در و کشد مي طول  

 ۰۲ مدت به بار ١ اي هفته کردن ورزش. شوند آرام عصبي هاي سلول تا تاریک و ساکت اتاق در کشیدن دراز: درمان

.است موثر درد کاهش در دقیقه  
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شدن خم هنگام سردرد -  

شود مي آغاز یگرد جهت به جهت یک از سر دادن تکان یا شدن خم هنگام سردرد: عالیم  

 به منجر پتاسیم، و کلراید سدیم، مانند الکترولیت و بدن آب میزان حفظ براي کافي مایعات نکردن مصرف: احتمالي علت

 و خون جریان نتیجه در و شود مي خوني هاي رگ شدن تنگ باعث بدن آبي کم معتقدند، متخصصان. شود مي آبي کم

.کند مي ایجاد را درد آن، جداره هاي گیرنده ندارد، درد گیرنده مغز که آنجا از. کند مي پیدا کاهش مغز به اکسیژن  

.بنوشید آب لیوان ٥ تا ۶ روزي: درمان  

ماهانه سردردهاي  

کند مي بروز بار یک ماهي که کننده ُزق ُزق درد: عالیم  

 در. شوند مي سردرد دچار ست،ا پایین ها آن بدن استروژن میزان که قاعدگي هنگام زنان موارد بیشتر در: احتمالي علت

.صداست و نور به حساسیت و استفراغ تهوع، حالت با همراه سردرد این موارد برخي  

 دچار خوني هاي رگ و کند مي حساس مغز در را خون هاي رگ استروژن، میزان در تغییر دهد مي نشان تحقیقات نتایج 

.شوند مي بیشتري ردردهايس دچار استروژن کاهش علت به یائسه زنان. شود مي اسپاسم  

.است مفید بابونه مانند گیاهي داروهاي و مسکن مصرف: درمان  
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 واژینیسموس

 واژینیسموس از اختالالت روان تنی است

 از ناشی مشکل این. کنند می توصیف نزدیکی، هنگام در ناگهانی، درد و انقباض صورت به را واژینیسموس زنان، اغلب

.ندارد نقشی آن در فرد اراده و است لگن کف عضالت غیرارادی و خود به خود انقباض  

.شود واژن داخل به – داخلی معاینه وسیله – اسپکولوم ورود مانع و ظاهر نیز زنانه معاینه در است ممکن واکنش این   

 مانع که است واژن خارجی سوم یک عضالت مکرر یا مداوم غیرارادی گرفتگی نتیجه وضعیت این پزشکی، نظر از

. شود می جنسی مقاربت  

 حتی یا ابراز را خود موافقت زن اینکه وجود با. دهد رخ دخول برای پایدار مشکل صورت به است ممکن وضعیت این

 منجر و سازد غیرممکن را دخول و نزدیکی تواند می حالت شدیدترین در واژینیسموس، کند، می تالش دخول، انجام برای

.شود شدید درد به  

 افزایش بدن، همه شدید انقباض و پاها خود به خود شدن بسته باعث که است شدید حدی به انقباض این موارد برخی در

 شخصم واژینیسموس برای را واضحی دالیل علمی منابع حاضر حال در. شود خون فشار افت و تنفس قلب، ضربان

.اند نکرده  

 دخول درباره منفی انتظارات و دردناک تجربه رسد می نظر به. است روانی علل اختالل، این علت ترین عمده گفت باید 

 ترس آن، دنبال به که شود می فرد ذهن در ترسناکی افکار بروز موجب شدید، خونریزی و پارگی از ترس مثال واژینال،

 دخول به مربوط که هایی فعالیت همه از ترس، این با مقابله برای زن و شود می ایجاد مقاربت با همراه درد و دخول از

.کند می پرهیز است واژینال  
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 دخول مانع که شود می روبرو لگن عضالت واکنشی انقباضات با واژینال، دخول برای همسرش و زن گهگاه های تالش

 برای تالش چه هر معموال. شود می منفی انتظارات و افکار تشدید باعث خود نوبه به دخول، توانایی عدم و شد خواهد

.شود می تشدید سفتی و درد و یابد می بیشتری شدت واکنشی پاسخ باشد، بیشتر جنسی فعالیت ادامه  

واژینیسموس علل  

 واکنش جنسی فعالیت انجام به واژینیسموس با زنان برخی بدن و است بوده متفاوت گوناگون، افراد برای زندگی تجربیات

.دهد می نشان  

 تناسلی دستگاه عملکرد و آناتومی از ناآگاهی مسئله، این از ناشی دردناک تجربه و ازدواج اول شب در شتابزده مقاربت 

. شوند می اختالل این بروز باعث که هستند هایی علت ترین عمده از جنسی، فعالیت های روش با ناآشنایی نیز و زن

است آمده زیر در وسواژینیسم های علت از بعضی  

پزشکی مداخالت و جراحی بیماری، سابقه  

جنسی روابط درباره شوهر و زن فرهنگی های تفاوت  

نزدیکی طی در شدید صدمه و آسیب از ترس  

مورد این در گناه احساس یا جنسی فعالیت درباره ناآگاهی و غلط اطالعات  

جنسی فعالیت و روابط درباره همساالن و والدین از غلط اطالعات دریافت  

جنسی استفاده سوء و خشونت سابقه  

ناموفق دخول سابقه  
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عفونت از ترس  

  بارداری از ترس

واژینیسموس بروز در لگن کف عضالت نقش  

 گروه به که هستند لگن کف عضالت از ای دسته کنند، می ایفا کلیدی نقشی عارضه این بروز در که عضالتی

.معروفند پوبوکوکسیژیوس  

 واژینیسموس، در. دارند ای عمده نقش زنان، در مدفوع خروج و ادراری دستگاه و جنسی عملکرد در عضالت این 

 از را لگن ها، ماهیچه این انقباض با بدن و شود می عضالت شرطی پاسخ ایجاد موجب یکدیگر، با بدن و ذهن همراهی

کند می حفظ نزدیکی از ناشی فرضی آسیب  

واژینیسموس انواع  

 شروع زمان براساس عارضه این. کنند تجربه را واژینیسموس شان، زندگی از ای مرحله و سن هر در است ممکن زنان

. شود می بندیی تقسیم ثانویه و اولیه عمده گروه و درد بروز و  

 هنگام در مرد و شود واژن انقباض دچار جنسی تجربه اولین در زن شودکه می اطالق مواردی به اولیه واژینیسموس

.شود می مواجه مانع با دخول  

 زنان. اند نشده نزدیکی به موفق هرگز زوج آن طی در که است نرسیده وصال به ازدواج نام به مشکلی علت عارضه، این

.شوند مشابهی انقباضات دچار نیز واژینال معاینه هنگام در است ممکن عارضه این دچار  
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 پس است ممکن زن و شود می گفته موفق جنسی رابطه دوره یک از بعد واژن انقباضات تجربه به ثانویه، واژینیسموس 

 درد دچار جنسی، فعالیت و همسر به روانینسبت های واکنش و عفونت مانند مشکلی اثر بر جنسی رابطه انجام ها سال از

. شود دخول هنگام در انقباض و  

 یا دردناک را دخول و بماند باقی چنانهم آن از ناشی واژینیسموس اما یابد بهبود یا شود درمان اولیه علت است ممکن

.کند ایجاد اختالل ارگاسم، به فرد رسیدن در حتی یا سازد غیرممکن  

واژینیسموس درمان  

 از ناشی بیشتر امر این. شود نمی ارائه اختالل این برای اصولی های درمان موارد، از بسیاری در ما، کشور در متاسفانه

. است اختالل این درمان روش و علت از مردم ناآگاهی  

 درمان برای و دهند می نسبت زوج شدن طلسم به را نزدیکی و دخول توانایی عدم عامیانه، عقاید براساس مردم از برخی

.شوند می غریب و عجیب خرافی های روش به متوسل آن  

 می اختالل این رماند عنوان به را هایمنکتومی یا بکارت پرده کردن باز و پرده، هفت وجود مانند عللی دیگر برخی

 هیچ عمل، طی در بکارت پرده کردن باز نداردو بکارت پرده ضخامت به ارتباطی هیچ مشکل این که حالی در شناسند

 نمی درمان به کمکی معموال نیز کننده لغزنده های کرم و ها ژل از استفاده. داشت نخواهد اختالل این درمان در تاثیری

.شوند می توصیه فرادا از بسیاری توسط گرچه کنند؛  

 به مبتالیان برای خوب خبر و است مقاربت انجام برای آمادگی و فرد در شناختی تغییرات ایجاد درمان، در اساسی کلید

 ٠٠ از بیش درمانی، جدید های روش با و است جنسی اختالل پذیرترین درمان اختالل، این که است این واژینیسموس

.یابند می بهبود بیماران درصد  
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.شوند می زده شگفت آید، می پدید شان زندگی در آن از پس و درمان طی در که تغییری از بیماران اغلب   

واژینیسموس درمان در همسران نقش  

 اساسی بسیار مردان نقش و ضروری مطب و مشاوره مرکز در اختالل این درمان برای یکدیگر با همراه زوج حضور

. است  

 فقهی، و علمی منابع براساس اختالل این بدانند باید آنها. بشتابند خود همسر کمک به توانند یم موارد از بسیاری در مردان

 می رخ شخصی اراده به نه و غیرارادی صورت به انقباضات این بلکه نیست، زن تمکین عدم برای دلیلی وجه هیچ به

.ببرد لذت همسرش با جنسی لیتفعا از راحتی به تواند می همسر حمیات با درمان دوره یک از پس زن و دهد  

 گاهی و عضالت انقباض تشدید باعث تهدیدها این. کنند تهدید دادن طالق به را همسرشان نباید وجه هیچ به مردان بنابراین

 واژینیسموس درمان از تر پیچیده و تر مشکل بسیار آن درمان که شود می زن در جنسی بیزاری بروز حتی یا میل اختالل

.است  

 نه ندهد، نشان جنسی فعالیت انجام به تمایلی همسرش آزار از ترس دلیل به یا بکشد کنار را خود جنسی رابطه از دمر اگر

 اختالالت از انواعی دچار زمان مرور به نیز خودش بلکه داشت، نخواهد کافی انگیزه درمان ادامه برای همسرش تنها

 فعالیت بدون زندگی ادامه زیرا کند تشویق مرحله هر در را زن درمان، ادامه بر تاکید با باید مرد بنابراین. شود می نعوظ

.شد خواهد زناشویی اختالفات بروز به منجر مدت طوالنی در جنسی  
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 آلرژی

 آلرژی از اختالالت روان تنی است

. است مختلف عوامل به نسبت بدن ایمنی سیستم افراطی واکنش آلرژی،  

 محل در موجود آزار بی ظاهرا مواد به نسبت که هستند هوشیار فوق ایمنی سیستم دارای هستند، حساسیت دچار که کسانی

.دهند می نشان معمول حد از بیش واکنشی زندگیشان،  

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

. است شده  

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

دهد  می رخ ریه و بینی چشمها، در ِژیکآلر العمل عکس باشد، هوا در زا  حساسیت ماده اگر  

 گاهی. کند  می بروز گوارش دستگاه های بخش سایر و معده دهان، در آلرژیک العمل عکس شود، خورده ماده این اگر و 

 بیهوشی یا شوک خون، فشار کاهش کهیر، نظیر حادی بسیار عالیم که است زیاد قدری به بدن در شده تولید شیمیایی مواد

.آیند  می بوجود نیز( افیالکسیآن شوک)  

کنند می عمل چطور آلرژیها  

 ربـطی و باشند ضرر  بی کامال   اسـت مـمـکن حـتـی کـه هستـنـد موادی بـرابر در حسـاس هـایـی الـعـمـل عـکس آلـرژیهـا

.ندارد نژاد و سن و جنسیت به هم  
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 تبدیل آلرژی به که سازد می پادتــن خاص ماده یک بلمقا در فرد بدن شود، می نـامیـده سـازی حـساس که عملیاتی در 

. شود  می  

 ضد. کند  می ایجاد منفی واکنش آن مقابل در دفـاعی سیـستم این یابد،  می تماس خاص ماده آن با فرد هرگاه نـتـیـجه در

.دارد جانبی مسائل هم آن که کنند  می آزاد هیستامین بدن خون در ها آلرژی  

 و رنگ سفید هایی  آماس همچنین. کند  می آور خارش و آبدار را ها چشم و بینی مخاطی غشای امینهیست مثال، بطور 

.گردد  می ایجاد بدن در شوند  می نامیده کهیر که آور خارش  

 ایجاد بدن، یا چشمها پوست، خارش قبیل از مختلفی عالئم است، آن درگیر که بدن از قسمتی و آلرژی نوع به توجه با

.شود  می ایجاد استفراغ و تهوع حالت دار، صدا تنفس سرفه، عطسه، ، پوستی جوشهای و کهیر  

 اتفاق هم شوند  می نامیده آنافیالکسیز که نیز مرگ کننده تهدید و خطرناک بسیار های آلرژی حتی نادر هایی  نمونه در 

افتد می  

نمود تقسیم حاد و متوسط خفیف، دسته سه به توان می را آلرژی های نشانه  

 و خارش التهاب، مانند دهد،  می قرار تاثیر تحت را بدن از ناحیه یک که است هایی  نشانه شامل خفیف، العمل عکس

شوند  نمی منتقل بدن دیگر بخشهای به خفیف عالیم. چشم از آبریزش  

 تنگی و گلو شخار به است ممکن چشم خارش و شوند  می منتشر بدن مختلف های بخش در متوسط، العمل عکس نشانه 

شود منجر هم نفس  
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آنافیالکسیس که حاد العمل عکس  (anaphylaxis) 

 در. دارند قرار پزشکی های فوریت میان در که است مواردی جمله از و خطرناک موقعیت یک و است نادر ، دارد نام 

.شود  می منتشر بدن تمام در آلرژی مواردی، چنین  

 در سرعت به دقیقه، چند عرض در و شود آغاز صورت و چشم خارش حمالت زا ای مجموعه با است ممکن حالت این 

 حال عین در و داشته دنبال به را اسهال و تهوع عضالت، گرفتگی معده، درد چون تری  جدی عالیم و شود پخش بدن تمام

.شود مشکل بسیار بلع و تنفس که برسد حدی به گوارشی و تنفسی مجاری التهاب درجه  

 نیز خون فشار شدید کاهش باعث آنافیالکسیس مشکل زیرا هستند حساسیت عالیم جمله از نیز سرگیجه و ذهنی اغتشاش

.شود  می  

 و معده در و( اگزما و کهیر) خارش و قرمزى صورت به پوست در ،(آسم) نفس تنگى صورت به ها  ریه در آلرژى عالئم

.باشد  می( غذایى آلرژى) دردشکم و استفراغ و اسهال صورت به ها روده  

 را فرد سال طول تمام در آلرژی و دهد نمی پاسخ عالمتی درمانهای به که شدید موارد در زدایی حساسیت یا واکسیناسیون

.شود می توصیه میدهد رنج  

 آلرژی تخصصی های کلینیک در و دارد درصد 02 تا 02 موفقیت و کشد می طول سال پنج تا سه بین درمانی روش این 

.دشو می انجام  
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 اشخاص. شوند  می منتقل فرزندان به والدین از و هستند ارثی ها، حساسیت اکثر البته. نیستند آلرژی دارای همه لزوما

 انتقال نقش فقط و نباشند حساس خاصی ماده هیچ به حال عین در و ببرند ارث نیز را آلرژی به ابتال توانایی توانند می

. کنند بازی را دهنده  

 باشند، آلژیک آنها دو هر اگر و% 12 او فرزند ابتالی شانس باشد، مبتال حساسیت از نوعی به والدین از ییک که هنگامی

.رسد  می% 01 به مقدار این  

 بعضی هرچند،. است درصد 00 تا 9 بین تقریبا   آمریکا در آلرژی شیوع. شود آلرژی دچار زمانی هر تواند  می کسی هر

.یابد توسعه شدن بزرگتر با است ممکن( مرکبات یا مرغ تخم ثلم) کودکی در غذایی های حساسیت  

 خوردن مثل) زا  آلرژی مواد بعضی هنگام زود استفاده اند، نشده تغذیه مادر شیر از که کودکانی توارث، قبیل از عواملی 

.خیر یا شوید می آلرژی دچار شما آیا اینکه برای باشد بینی پیش تواند  می( سال 0 زیر کودکان برای هندی بادام  

آلرژی آزمایش   

 022 ولی خیر یا هستید آلرژی دچار شما آیا که شود متوجه پوستی آلرژی های تست انجام با سادگی به تواند  می پزشک

.نیستند اطمینان قابل درصد  

 به تپوس روی آلرژی آن از کمی بسیار مقدار تزریق سوزن با پوست از کوچکی قسمت دادن خراش با همچنین پزشک 

 استفاده تر  کشنده و پرخطر آلرژیهای شناسایی برای تواند می هم خون آزمایشات موارد بعضی در. شود می واقف نکته این

.شود  
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متداول آلرژی  

خاک و گرد  

 لباسهای در ها کرم این. باشد می خاکی های کرم وجود خاطر به شما حساسیت احتماال   دارید، آلرژی خاک و گرد به اگر

 وجود از آلرژیها این همچنین. کنند  می رشد شود،  می سبب را منزلتان خاک و گرد که مصرف بی و شده نداختها دور

.شود  می ایجاد اند نشده ساخته درست که هایی  حمام یا زمین زیر مثل نمور و تاریک های مکان در خاک زیادی مقدار  

  

 درمان

كرد ترلكن را آن میتوان فقط. ندارد قطعی درمان آلرژی  

زا  وحساسیت آلرژیك عوامل با مواجهه از اجتناب  

  آلرژی ایجاد مدت طول در زا آلرژی غذایی مواد مصرف عدم

  كه  غذاهایی. شود  آلرژیك  واكنش بروز  باعث تواند می شود، می  بلعیده  كه  ای ماده زا آلرژی غذایی مواد یا غذا  هرگونه)

 و گردو  مثل آجیل ،  ماهی ، زمینی  بادام سویا، ، گندم ، مرغ تخم ، گاو شیر: از عبارتند شوند، می  حالت  این  باعث بیشتر

(شكالت و  گردان  آفتاب ی تخمه ، كنجد ، خربزه فندق،   

شوند  می ترشح از مانع ها اسپری این كرومولین، اسپری مانند بینی های اسپری از استفاده  

نمكی سرم با بینی مرتب شستشوی  
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پزشك نظر با موجود هیستامینهای آنتی از یكی مصرف  
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 آسم

 آسم از اختالالت روان تنی است

را ریه داخل به هوا حمل وظیفه که هوا جریان مسیر بر که بوده ریه بیماریهای از نوعیآسم   

 مبتال فرد تنفس و دهد می افزایش را ناحیه این مخاط شده، مسیر این تورم و شدن نازک باعث گذاشته، تاثیر دارد برعهده 

.نماید می سرفه و خس خس نفس، تنگی دچار را وی و کرده سخت را  

 را آنها و بوده شدید بیماری این افراد دیگر در حالیکه در شود می آنها ناراحتی باعث کمی فقط آسم افراد از بعضی در

.کند می آسم شدید حمالت همچنین و جدی مشکالت دچار  

 کم را آن شدت و کردن کنترل را بیماری این راههایی با شود می اما ستا نشده کشف آسم بیماری کامل درمان هرچند 

.نمود  

 

آسمی حمله  asthma attack 

.است شده همیشه از بیشتر آسم بیماری شدت که است زمانی   

شوند می مسیر این شدن باریک باعث و شده سفت هوا جریان مسیر دور عضالت   

کند می پیدا جریان هوایی مسیرهای در تری کم هوای 0 مرحله نتیجه در  

گردد می مسیر این بیشتر شدن باریک باعث و یافته افزایش هوا جریان مسیرهای التهاب  
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کند می تر نازک پیش از بیش را مسیرها این شده، ترشح هوایی مسیرهای در بیشتری مخاط  

 و مراقبت. شود می بسته کامال هوایی مسیر موارد از بعضی در یا و شده سخت بسیار فرد تنفس حمله این نتیجه در

باشد می الزم آسمی حمالت هنگام در فوری رسیدگی  

 

آسم عالیم  

 فقط شما است ممکن. است متفاوت افراد بین در عالیم شکل نظر از هم و شدت نظر از هم آسم بیماری های نشانه و عالیم

 حمالت و بیماری های نشانه و عالیم. یدباش حمالت این خطر در همیشه یا و شده آسمی حمالت دچار ورزش هنگام در

شامل آسم  

نفس تنگی  

سینه قفسه در درد یا و سینه قفسه شدن سفت  

خس خس یا و سرفه نفس، بدلیلتنگی خوابیدن در مشکل  

(بازدم) هوا دادن بیرون هنگام خس خس یا سوت صدای  

شوند می تر شدید تنفسی های ویروس بوسیله و آنفلوانزا سرماخوردگی، هنگام در که خس خس و سرفه حمالت  

شود می تر شدید و تر پیشرفته شما آُم که دهند می نشان که عالیمی  
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شود همیشگی و تر متداول باال در شده ذکر عالیم زمانیکه  

بنام ای وسیله با مشکل این میزان) شدیدتر نفس تنگی و تنفس در مشکل افزایش   

شود می گیری اندازه (  

استنشاقی دستگاههای زا بیشتر مصرف به نیاز  

رسد می خود حد بیشترین به زیر شرایط در آسمی حمله افراد از بعضی در  

ورزش از ناشی آسم  

کار از ناشی آسم  

حساسیت از ناشی آسم  

 مدیریت و کنترل برای پزشکتان با حمالت این به شدن دچار از قبل کند، تهدید را شما زندگی تواند می آسم شدید حمالت

بگیرید تماس اورژانس با سریعا شدید خطر هنگام و کرده صحبت حمالت این  

آسمی حمالت و آسم دالیل  

 حدث دانشمندان شوند، نمی مبتال مشکل این به دیگر بعضی و شده آسم دچار افراد از بعضی چرا که نیست معلوم هنوز

 و آسم به ابتال باعث بتوانند است مکنم که عواملی. باشند بیماری این عامل وراثتی و محیطی عوامل از ترکیبی زنند می

شامل شوند، آسمی حمالت  
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هوا در موجود زای آلرژی مواد  

و سرماخوردگی قبیل از تنفسی های عفونت   

(ورزش از ناشی های آسم در) جسمانی های فعالیت  

سرد هوای  

دود پر و آلوده هوای  

ناپروسکن و وفنبر آسپیرین، بتا، های کننده مسدود همچون خاص داروهای از بعضی  

استرس و روحی های ناراحتی  

غذاها از بعضی در موجو دارنده نگه مواد و سولیفیتها  

مری و معده ریفالکس بیماری  (GERD) 

زنان از بعضی در قاعدگی چرخه  

دهند می افزایش را آسم خطر که عواملی  

شامل عوامل این دهد، می افزایش را آسم به افراد ابتالی خطر مختلف عوامل از بعضی رسد، می بنظر  

آسم به خونی بستگان از یکی حداقل ابتالی  

آلرژیکی های بیماری به ابتال  

وزن اضافه و بودن چاق  
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دیگران سیگار دود معرض در گرفتن قرار یا و کشیدن سیگار  

کشیدند می سیگار بارداری هنگام در که مادرانی فرزندان  

هوا های ودگیآل سایر و ها ماشین دود برابر در گرفتن قرار  

ها شغل از بعضی در استفاده مورد شیمیایی مواد و شغلی های آلودگی برابر در گرفتن قرار  

آسم بیماری عوارض  

 پی در پی شدن بستری باعث تواند می آسم بعالوه. گردد شما تفریح و کار خوابیدن، در مشکل باعث تواند می آسم بیماری

 سالمتی برروی اثراتی توانند می بلندمدت در آسم درمان داروهای همچنین و شده بیمارستان در شما مدت طوالنی و

.بگذارند  
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 زخم پپتیک

 زخم پپتیک از اختالالت روان تنی است

 درگیر را معده یا دوازدهه مخاط تواند می که است بیشتر یا میلیمتر ١ عمق به مخاط در شکستگی یک پپتیک زخم

از هستند،عبارتند دخیل آن ایجاد در که فاکتورهائی.کند  

هلیکوباکترپیلوری به آلودگی  

غیراستروئیدی ضدالتهاب داروهای  

معده پپسین و اسید  

،شامل دهستن مهم که فاکتورهائی سایر  

 سیگار

 الکل

صفراوی اسیدهای  

 آسپیرین

استروئیدی داروهای  

میباشند استرس  
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از عبارتند زخم این ایجاد برابر در بدن دفاعی فاکتورهای  

بیکربنات و ها مخاط روی بر موکوسی الیهُ  وجود  

زیرمخاط در خون جریان  

قلیایی عوامل  

 پروستاگلندین

مخاطی بازسازی  

 در بیماری،یک این میر و مرگ میزان. شود می ایجاد برود،زخم بین از تدافعی و تهاجمی عوامل بین تعادل هرگاه

 ١۲بیماری، این علت به بیمارستان در بستری میزان.است داشته واضحی کاهش دهه چند دراین که است نفر ٣۲۲۲۲۲

 شایعتر دوازدهه زخم صورت به بخصوص جوانی سنین در و مردان در بیماری این.میباشد مورد ٣۲۲۲۲۲ در بیمار

 است

 عالئم

 ممکن درد این.میکند پیدا اسیدبهبود آنتی یا غذا مصرف با و آید می وجود به غذا از پس ساعت ٣-١ معموال که سردل درد

کند پیدا انتشار هم پشت به و آید وجود به شب در است  

 تهوع

 استفراغ

 سوءهاضمه
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دل سر سوزش  

صدری قفسۀ در ناراحتی  

وزن اهشک و اشتهایی بی  

رنگ تیره مدفوع یا خونی استفراغ  

بیماری کنندهُ  ایجاد علل ●  

است ارتباط در دوازدهه زخمهای با بیشتر و است علت شایعترین که هلیکوباکترپیلوری به آلودگی  

هستند شایع علت دومین که غیراستروییدی ضدالتهاب داروهای  

شدید بیماریهای و سوختگی،جراحی،تصادفات مثل فیزیولوژیک شدید های استرس  

شود معده اسید ترشح افزایش باعث که عاملی هر  

علل سایر  

کبد سیروز  

مزمن ریوی بیماریهای  

کلیوی نارسایی  

درمانی اشعه  

درمانی شیمی  
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آزمایشگاهی های یافته  

 آندوسکوپی و رادیولوژیک های یافته با اغلب بیماری اثبات و نیستند کننده کمک موارد اکثر در آزمایشگاهی بررسیهای

 است

 سود هم لیپاز و کبدی،آمیالز آنزیمهای ،بررسی خون سلولهای کامل شمارش از توان نبود،می قطعی بیماری تشخیص اگر

 جست

 جهت نمونه تهیۀ امکان همچنین و دهد تشخیص را کوچک زخمهای تواند می که است هایی مزیت دارای آندوسکوپی

باشد می دارا را یبدخیم و هلیکوباکترپیلوری نظر از بررسی  

رادیولوژیک بررسیهای  

 خون در آن های پادتن تعیین همچنین و آز اوره تست بررسی و نمونه کشت طریق از که هلیکوباکتر به آلودگی بررسی

است میسر  

 باکتری ژن آنتی بررسی و اسید ترشح افزایش علت بررسی برای سرم گاسترین بررسی مثل تشخیصی های تست سایر (۶

وعمدف در  

 درمان

 غیر ضدالتهاب داروهای مصرف قطع یا هلیکوباکترپیلوری به آلودگی درمان طریق از مبتال بیماران اکثر

 است نادر خیلی جراحی درمان.است متفاوت عالیم و آزمایشگاهی های یافته اساس بر درمان. میکنند پیدا استروییدی،بهبود

باشد داشته وجود بیماری عوارض یا درمان به مقاوم زخم که شود می انجام مواردی در فقط و  
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کرد درمان دارویی چهار یا دارویی سه درمانهای با توان می را باکتری به آلودگی  

 یا و کرد خودداری آنها مصرف از حدامکان تا باشد،باید استروییدی غیر های ضدالتهاب علت به بیماری که مواردی در

.کرد استفاده پمپ های مهارکننده یا ۰ نوع هیستامینی های گیرنده های مهارکننده از  

دارویی های دسته  

 این از نوع دو.شود می استفاده باکتری کنی ریشه برای روز ٣۰ مدت به درمان این:باکتری برای دارویی سه درمان

دارد وجود درمان  

بیوتیک آنتی و پمپ های مهارکننده ـ  

بیوتیک آنتی و سالیسیالت ساب بیسموت  

پمپ یها کننده مهار  

 امپرازول

 النزوپرازول

مخاطی و سلولی های کننده محافظت  

(پروستاگلندین مقلد)میزوپروستول  

سالیسیالت ساب بیسموت  

اسید آنتی  
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۰ نوع هیستامینی های گیرنده های مهارکننده  

 سایمتیدین

 رانیتیدین

 فاموتیدین

بیوتیک آنتی  

سیلین آموکسی ـ  

کالریترومایسین ـ  

مترونیدازول ـ  

یکلینتتراس ـ  

 عوارض

شدگی سوراخ  

 انسداد

 خونریزی
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پیشگیری و بررسی  

شود می توصیه درمان شروع و تشخیص از پس هفته ۶-٥آندوسکوپی،  

اختصاصی های مهارکننده با آن جایگزینی یا استروییدی غیر های ضدالتهاب مورد بی مصرف عدم  

الکل و سیگار مصرف قطع  

هوازی ورزشهای انجام و استرس کاهش  
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 سندرم روده تحریک پذیر

 سندرم روده تحریک پذیر از اختالالت روتن تنی است

پذیر تحریک روده سندرم  (IBS) 

.دهد می رخ بزرگ روده در که بوده معمول بیماری یک   

 بیماری این بااینکه. دارد یبوست و اسهال شکم، نفخ شکم، گرفتگی و درد همچون عالیمی پذیر تحریک روده سندرم 

بزرگ روده به دائمی آسیبی اما کند، می ایجاد فرد برای آزاردهنده مشکالت  (colon) 

رساند نمی   

 دهد، نمی آزارشانزیاد بیماری و یافته بهبود آن کنترل های روش یادگیری با پذیر تحریک روده سندرم به مبتال افراد اکثر

.شود افتادگی کار از باعث است ممکن بندرت خیلی بیماری این  

 این ملتهب، روده سندرم و اولسراتیو کولیت کرون، بیماری همچون ای روده جدی های بیماری بیشتر برخالف خوشبختانه

 بزرگ روده سرطان به ابتال رخط پذیرافزایش تحریک روده سندرم یا و روده های الیه در تغییر التهاب، باعث بیماری

.شود نمی( کولون سرطان)  

 درمان و کنترل را پذیر تحریک روده سندرم شود، می استرس و زندگی سبک غذایی، رژیم مدیریت با موارد بیشتر در 

.نمود  
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پذیر تحریک روده سندرم عالیم  

 ها بیماری سایر با آن عالیم اوقتا بعضی و بوده متفاوت مختلف افراد بین پذیر، تحریک روده سندرم عالیم و ها نشانه

شامل عالیم این ترین معمول. شود می گرفته اشتباه  

شکم پایین ناحیه در درد  

شکم باد و نفخ  

آنها دو هر یا و یبوست یا اسهال  

مدفوع در مخاط و بلغم وجود  

غذا از بعد یا و ها صبح مدفوع به سریع نیاز احساس  

مزاج اجابت از بعد درد تسکین  

است نشده خالی مدفوع همه اینکه احساس  

 هم اضطراب افسردگی، همچون ذهنی و روانی مشکالت دچار پذیر، تحریک روده سندرم به مبتال افراد درصد 02 باالی

.دارند خود بدن در سروتونین کمی میزان پذیر تحریک روده سندرم به مبتال افراد از بعضی. شوند می  

 این به مبتال افراد است ممکن دلیل بهمین گذارد، می تاثیر بدن توسط مغذی مواد ذبج بر پذیر تحریک روده سندرم

.ننمایند دریافت را بدنشان الزم مغذی مواد همه بیماری  
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 می تر ضعیف یا و تر شدید آن عالیم اوقات گاهی ولی بوده مزمن ای بیماری پذیر تحریک روده سندرم افراد بیشتر برای

.شود  

 نوع کردن مشخص برای پزشک به مراجعه است، مشترک خطرنام های بیماری سایر با سندرم این الیمع آنجاییکه از 

.است ضروری بیماری  

 

پذیر تحریک روده سندرم به ابتال دالیل  

 به فرد ابتالی محرک که عواملی اینحال با. دانند نمی را پذیر ترحیک روده سندرم به افراد ابتالی اصلی دلیل محققان

 تغییرات و استرس ،… و شکالت شیر، همچون غذاها بعضی شامل شوند، می افزایش را پذیر تحریک روده سندرم

 دستگاه در عفونت هها، بیوتیک آنتی انواع از بعضی ،(آن از بعد و قبل یا و قاعدگی دوران در) زنان در هورمونی

.باشند می ژنتیکی عوامل و گوارش  

 در افرادیکه و زنان ،(سال 31 زیر) جوان افراد اما شوند، پذیر تحریک روده سندرم به مبتال است ممکن افراد همه

.باشند می بیشتری خطر در دارد، وجود بیماری این سابقه شان خانواده  

پذیر تحریک روده سندرم درمان  

 برای. داردن وجود آن برای کاملی درمان وگرنه است، آن شدت و عالیم بهبود پذیر تحریک روده سندرم درمان از هدف

.شود می غذایی رژیم در تغییر شامل درمان این افراد از بعضی  
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 کاهش. باشند می غذایی رژیم تغییرات جمله از کافئین همچون ها محرک مصرف کاهش و فیبرها بیشتر مصرف 

.باشد می درمان مفید راههای از دیگر یکی نیز اضطراب  

 

Reference 

Irritable bowel syndrome.(2011).PubMed Health. Retrieved June 28, 2012, 

fromhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0001292/ 

Irritable bowel syndrome. (2012). National Digestive Diseases Information Clearinghouse. 

Retrieved June 28, 2012, from http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/ibs/ 

www.takbook.com



 دانشنامه اختالالت روان تنی 73

 

Irritable bowel syndrome: Alternative medicine. (2011). Mayo Clinic. Retrieved June 28, 2012, 

fromhttp://www.mayoclinic.com/health/irritable-bowel-

syndrome/DS00106/DSECTION=alternative%2Dmedicine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 دانشنامه اختالالت روان تنی 74

 

 انزال زودرس

 انزال زودرس از اختالالت روان تنی است

 انزال زمان از فرد آن طبق بر كه گویند رس زود انزال را میگرد انجام او كنترل بدون و شخص میل خالف بر كه نزاليا

 از فرد جنسي شریك اگر حتي طوریكه باشد،به طرفه دو یا طرفه یك میتواند نارضایتي این و است ناراضي رابطه وكیفیت

. گویند رس زود را باشد،انزال ناراضي انزال زمان  

 ارضاء دقیقه ۰۲ در مرد اگر اما گویند رس زود را انزال ، دقیقه ٣۲ در زن و میشود ارضاء دقیقه ٥ در مرد اگر مثال)  

 كه دقیقه دو از كمتر انزال پزشكي، علم نظر از( نمیدانند رس زود انزال به مربوط را مورد ، دقیقه ٣۲ در زن و شود

.گویند رس زود انزال را ردگی انجام شخص كنترل بدون  

  

مردان در رس زود انزال ایجاد دالیل   

 موجب میتوانند گي افسرده یا گناه احساس ، زناشویی عمل حین در اضطراب مانند عواملي)  بازدارنده رواني عوامل

(شوند رس زود انزال   

  

 سخت آنها باره یك كنترل معموال ، شودمی متراكم زوجین بین جنسي احساسات كه وقتي)  جنسي روابط بین زیاد فاصله

(میشود رس زود انزال به منجر و میشود  
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 مشكل بیشتر تجربه با زمان مرور به و میشوند مشكل این دچار زناشویي زندگي اوایل در افراد بیشتر)  كم جنسي تجربه

(میگردد رفع زودرس انزال   

 مشكالت و ها بیماري بعضي درمان هنگام در دارویي اخالتتد ، جسمي آسیب نظیر عواملي)  بازدارنده پزشكي عوامل

(میشود رس زود انزال به منجر كه هستند پزشكي عوامل جمله از هورموني   

رس زود انزال درمان   

رس زود انزال درمان هاي روش  

 و ۰۲ وكابینلید ژل مانند كننده بیحس هاي كرم از استفاده زودرس انزال درمان روشهای از یکی: موضعي هاي درمان

 انزال زمان افزایش باعث كاندوم از استفاده+  ۰۵۰۲ كابین پریلو كرم+  لیدوكابین ۰۲ ژل.) است كننده بیحس هاي اسپري

.نمیشود توصیه زیاد مصرف از بعد تكرر حالت ایجاد دلیل به كننده بیحس هاي اسپري از استفاده و میشود  

  

 بر ، اند موثر رس زود انزال درمان در گي افسرده ضد و سرتونین بازجذب كننده مهار هاي دارو: دارویي هاي درمان

 سرتالین و پاروكستین ، فلوكستین ، داپوكستین شامل كه كرد اشاره ، آي آر اس اس خانواده داروهاي به میتوان مثال فرض

. میكنند توصیه را ویاگرا داروي گاه گه همچنین و میباشند  

 مشكالت موجبات و شده شدید رواني فاز وارد پزشكي فاز از بیماري كه بیماري حاد مراحل در را دارویي هاي درمان  

 آور اعتیاد هاي ماهیت دالیل به داروها این از پزشك نظر بدون استفاده و میشوند تجویز ، است شده فرد روابط در عدیده

 توصیه ، گي افسرده ضد داروهاي از استفاده اثر در خودكشي باالي آمار همچنین و جنسي تكرر گاه گه و كننده شرطي و

، نمیشود  
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كنید مشورت روانكاو یا سایكوتراپ متخصص یك با قبال حتما روش این از استفاده به تمایل صورت در لذا    

 بر و میباشند درمانها نوع ترین عارضه بدون و سالم و ترین موثر از زودرس انزال درمان نوع این:رفتاري هاي درمان

 و رفتار كه میكند سعي ، رفتاري آموزشي هاي روش از استفاده با مصنوعي مواد یا دارو از استفاده جاي به فرد نهاآ طبق

 انزال درمان روشهای این ،(  میباشند درمان براي پیشنهاد اولین روشها این مواقع بیشتر در)  كند كنترل را خود احساسات

شامل كه میشوند تقسیم بخش هفت به زودرس   

زودرس انزال درمان  

 كه است رفتارهایي و احساسات كنترل و یادگیري،تشخیص شامل زودرس انزال درمان روش این:جانسون و ماستر تكنیك

 جمله از اما ، دارد زیاد تمرین و اراده به نیاز روش این ، گیرد صورت انزال و برسد لذت نقطه اوج به فرد میشود منجر

 توسط ابتدا در فرد آن طبق بر ، است شده شناخته رس زود انزال درمان براي تاكنون كه است درماني روشهاي موثرترین

 چند از بعد و متوقف را تحریك عمل ، میرسند لذت اوج نقطه نزدیكي به كه بار هر و میشود تحریك ، شریكش یا خود

 مرد كه روشي به زناشویی عمل ، ولیها تمرین روز چند از بعد ، مینمایند اقدام دوباره ، كرد فروكش احساسات كه لحظه

 با لذت نقطه اوج به شدن نزدیك زمان در مرد كه صورت این به میشود تكرار عمل میگیرد قرار باال در زن و زیر در

 طبق بر ، كند كنترل را رابطه تا میسازد باخبر را او ، گرفته دست در را زناشویی عمل كنترل اینجا در كه زن كردن آگاه

 كه میرسد اي مرحله به ، ممارست و تمرین هفته چندین از بعد فرد ، است درماني روشهاي بهترین جمله از كه روش این

 هم و كند زیاد را اش رابطه زمان هم ، خود احساسات كنترل با میتواند و میشود شرطي برایش جنسي رابطه كنترل

 بهترین جمله از لذا ، میباشد لذت اوج نقطه از قبل توقف و تحریك پایه بر روش این اصول كلیه. )  كند ارضاء را شریكش

(میشود محسوب مهارت افزایش براي روشها   
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 انزال از ، انزال از قبل تناسلي آلت سر یا انتها دادن فشار با زودرس انزال درمان روش این طبق بر:  فشار تكنیك

 و میشود كم نقاط این در خون فشار نقاط این به آوردن فشار با كه است این آن كردن جلوگیري دلیل كه میشود جلوگیري

.پزیرد مي انجام دیر انزال و میشود كم اركیسون یا نعوظ درنتیجه   

 ، نمیكند رس زود انزال درمان به زیادي خیلي كمك(  باال در مرد)  معمول هاي روش:مقاربت هنگام خوب پوزسیون

 كنترل زیاد فعالیت با را زناشویی عمل رو در زن و خوابیده پشت به مرد آن در كه روشهایی از میبایست درمان براي

.میباشند زودرس انزال درمان براي روشها بهترین جمله از میكند  

 به كند کمک زودرس انزال مان در به میتواند روز و هفته طول در زناشویی عمل تعداد كردن زیاد:  مقاربت تعدد

 مشكل هفته چند از بعد ، برسانید بار ۶ الي ۰ اي هفته به تبدیل را آن و دارید شوییزنا عمل بار دو اي هفته اگر طوریكه

.میشود رفع حدودي تا انزالیتان زود   

  

 از بخصوص و كاندوم از استفاده است، کاندوم از استفاده زودرس انزال درمان روشهای از دیگر یکی: كاندوم از استفاده

 رفع باعث ، مردانه آلت تماس میزان كردن كمتر دلیل به میتواند ، است موجود فرواني به بازار در كه آن كننده بیحس نوع

.شود انزالي زود   

 در لذت افزایش و رس زود انزال درمان براي روشها موثرترین و ها بهترین از یكي:  عاطفي – رواني هاي درمان

 جنسي رابطه در بازي عشق زمانیكه در كه است بدیهي ، است زناشویی عمل در بازي عشق جایگزیني ، زناشویي روابط

میدهد دست از را خود معني انزالي زود اند،دیگر بایكدیگر بازي عشق حال در طرف دو و باشد برقرار  
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 در مرد به قدرت احساس دادن و توجه مانند كارهایي و دخول از قبل زن بدني و كالمي تحریك ، نوازش مثل كارهایي

.  كنند كمك مهم نای به رابطه،میتوانند  

 دو هر جنسي رضایت اینكه دلیل به باشند بازي عشق مشغول زناشویی عمل هنگام در مرد و زن اگر خالصه طور به) 

(میشود برطرف كلي طور به انزالي زود ، میشود ایجاد طرف   

 گل دمكرده.است گیاهی و سنتی های درمان زودرس انزال درمان روشهای از دیگر یکی:گیاهي و سنتي هاي درمان

میشود كمر سفتي اصطالح به یا انزالي دیر باعث زیتون روغن در سنجد بخته و دانه سیاه همچنین و دارچین و شقایق  
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 تعریق فراوان

 تعریق فراوان از اختالالت روان تنی است 

 و نگرانـی برای دلیلی هیچ دلیل همین به است رایج کنید می تصور شما که چیزی آن از بیشتر خیلی اندازه از بیش تعرق

. کنـد می عـرق که هـستید فردی تنها دنیا در که کنید تصور نباید و ندارد وجود ناامیدی  

 کند، می کمک سطحی دمــای کاهش در بـدن بـه و شود مـی محسوب بدن طبیعی های اکنشو از یکی تعرق که حالی در

 به. شوید تر دقیق مسئله روی قدری باید هستید، کردن عرق حال در اطراف دمای به توجه بـدون همیشـه شما اگر اما

 تا 0 گریبانگیر که دارد وجود( یعرق غدد بیماری) هایپرهیدروسیس نام با بیماری نوعی مردمان، اینترنتی سایت گزارش

.دهد می نشان را خود پــا و دست کف طریق از بیشتر و آمریکاست کل جـمعیت ااز درصد 3  

 قابل بعد به نوجوانی دوران از معموال  . شود ظاهر نیز بدن نقاط سایر یا و بغل زیر در تــواند مـی همچنـین بیماری این 

.بود خواهد مشهود کامال   بیماران در بعد به سالگی 03 سن از پا و دست اندازه از بیش تعرق و بوده تشخیص  

 وجود احتمال این و کند می سر بیماری این وجود با را خود عمر بقی ما فرد نگیرد، قرار درمان تحت بیماری این اگر 

.آید بوجود برایش نیز دیگری شمار بی های ناراحتی که دارد  

 می مشکل دچار نیز ماشین فرمان گرفتن در حتی هستند، بیماری این یافته تشدید انواع ردچا که افرادی مثال عنوان به 

.شوند  
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 در بدون حال هر به. شد خواهند مشکل دچار مهم کاری جلسه یک از پس افراد با دادن دست هنگام در هم اوقات گاهی 

 به اعتماد و کرده ایجاد بیماران زندگی در ار ای عدیده مشکالت تواند می اختالل این افراد، فردی موقعیت گرفتن نظر

.دهد کاهش زیادی بسیار حد تا را آنها نفس  

ندارند عادی افراد با تفاوتی قرارگیری محل و تعداد اندازه، نظر از  عرق میزان ی كننده كنترل مركز كه میرسد نظر به 

.میكند صادر مشخصی ی نقطه از را شدید ریزی عرق فرمان مغز، در دما تعادل ایجاد برای بدن  

افراد از نیمی حدود. نیست معلوم میشود، صادر فرمان این چرا اینكه   

 Hyperhidrosis 

.باشد ژنتیكی ی مولفه نوعی آن عامل میرود احتمال دلیل همین به كه دارند، را بیماری این ی سابقه خود ی خانواده در   

 پدیده این بروز باعث تشویش و اضطراب چه اگر. ندارد یروشن دلیل افراد این كردن عرق اغلب میگویند پزشكان

.است ریزی عرق تشدید یا و شروع سبب خود حالت، این بروز برای فرد نگرانی ولی نمیشود،  

 عالئم از بیمار كردن عرق آیا كه میكند توجه بیماری، این درمان به پرداختن از پیش: میگوید آتالنتا در پوست متخصص

مواد مصرف از ناشی میتواند فرد كردن عرق. نه یا است تیروئید غده پركاری یا دیابت لمث بیماریها دیگر  

.باشد( درمانی یا مخدر)   

 این و است مشهود کامال   آن عالئم که چرا ندارند، آن تشخیص در مشکلی شوند می بیماری این دچار که کسانی معموال  

.هستند تعرق حال در همواره بدن، حرارات درجه گرفتن نظر در بدون افراد  
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 مراحل. کرد اشاره نشاسته و ید تست به توان می آن جمله از که دارد وجود زمینه این در نیز تخصصی های آزمایش 

 نظر مورد محل روی بر و کرده مخلوط پذیر انحالل نشاسته گرم 122 با را ید گرم 0 مقدار که است شرح این به آزمایش

.است اندازه از بیش تعرق دچار فرد که شود می معلوم شد سیاه یا و تیره بیآ محلول این رنگ اگر. زنند می  

بیماری ایجاد دالیل  

 آغاز نوزادی زمان از آن اولیه انواع. کرد بندی طبقه ثانویه و اولیه هایپرهیدروسیس نوع دو به توان می را بیماری این

. دهد می نشان را خود دیرتر قدری ثانویه نوع و شده  

 می ایجاد دارند، بر در را خاصی ژنتیکی خصیصیه که ارثی های کروموزوم انتقال دلیل به اولیه، هیدروسیس هایپر

.کرد اشاره سیستماتیک و متابولیک نرولوژیک، دالیل به توان می اختالل نوع این ایجاد دیگر فاکتورهای از. شوند  

 وجود پی در که شود ایجاد تیروئید و هیپوفیز غده ترشحات لیلد به تواند می کند، می بروز باالتر سنین در که ثانویه نوع

.شوند می ایجاد نقرس و تومور دیابت، نظیر هایی بیماری  

 که چرا کنید مراجعه پزشک به حتما   باید گیرید، می قرار گروهی چنین یک در که کنید می تصور اگر دلیل همین به 

(دیابت: مثال عنوان به)  باشید نداشته اطالع آن وجود از که باشید شده ای بیماری دچار است ممکن  

 

 های نوشیدنی و غذایی مواد مصرف اضطراب، افزایش به توان می اندازه از بیش تعرق ایجاد دالیل دیگر از همچنین

.کرد اشاره زا آلرژی بوهای برخی حتی و کافئین نیکوتین، خاص،  
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بیماری درمان طریقه  

 افراد از زیادی بسیار درصد خوشبختانه. کنید درمان را بیماری این آنها از استفاده با وانیدت می که هستند مختلفی متدهای

 که درمانی تکنیک چند قسمت این در. دهند ادامه خود عادی زندگی به توانند می و شده موفق بیماری درمان در که هستند

کنیم می معرفی شما به را رسیده اثبات به آنها بودن بخش ثمر  

 

ها تعرق ضد  

 انواعی دنبال به باید. هستند دسترس در که اند محصوالتی انواع از و شود می تجویز ابتدایی مراحل در بیماران به معموال  

 به مقرون و بوده تومان 0222 تا 0122 حدود در آنها از شیشه هر.هستند آلومینیوم کلرید حاوی که باشید ها تعرق ضد از

.هستند صرفه  

 

باال اثر با ها تعرق ضد  

 برای. دارند قبلی محصول به نسبت باالتری گذاری تاثیر که هستند هگزاهیدرات کلرید آلومینیوم حاوی ها تعرق ضد این

 بار دو ای هفته تا توانید می را آن استعمال میزان بعدا   اما کنید، استفاده آن از دائمی طور به هفته یک مدت به باید شروع

. است باالتر قدری نیز آن قیمت باشد، می پذیر امکان پزشک تجویز با فقط دارو این فروش که جاییآن از. دهید کاهش نیز

.شود می یافت بازار در آن تومانی هزار 1 تا 0 انواع حال هر به  
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زدا یون  

 داشته خاطر به. شود می استفاده رسانا عنوان به آب شیر از و کند می وارد پوست به را الکتریکی بار مقداری دستگاه این

 جراحتی یا و زخم نظر مورد محل در اگر خاطر همین به اند کرده گزارش دردناک را مورد این افراد از برخی که باشید

.کنید خودداری آن استعمال از باید دارد، وجود  

 بیشتر در. دارد رب در هزینه تومان هزار 01 تا 0 حدود در دستگاه خرید و بوده تر هزینه پر قدری قبلی موارد به نسبت 

.است برخوردار نامناسبی و موقتی گذاری تاثیر از هم موارد  

 

خوراکی داروهای  

 این ترین معروف جمله از. دارند وجود نیز خوراکی داروهای زیاد، تعرق درمان برای موجود، های کرم بر عالوه

 دلیل به تعرقشان مشکل که هم افرادی برای. کاجنتین روبینول، دیتروپان،: کرد اشاره زیر موارد به توان می داروها

.شود می پیشنهاد افسردگی ضد داروهای از استفاده است، استرس  
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