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 مقدمه

از  شیب ای یف ناکافکه به علت مصر دیآیشمار م به یماریب ینوع هیسوءتغذ

.کندیبروز م ییچند مادهٔ غذا ای کیاندازه   

مشکالت مربوط به  نیتراز بزرگ یکیدر حال توسعه  یاز کشورها یاریدر بس 

وساز بدن است.سوخت یالزم برا ییو کمبود مواد غذا یقحط هیتغذ  

 ،یاقگوناگون چون چ یجهان با نمودها یدر همٔه کشورها هیوجود، سوءتغذ نیبا ا 

.شودیم دهید یخورکم ای یبدخور  

 ریومعامل مرگ نیتربزرگ هیسوءتغذ ،یآمار سازمان بهداشت جهان هیپا بر

 کودکان است

. دیآ یبه وجود م ییچند ماده غذا ای کی یادیز ایدر اثر کمبود  هیپس سوءتغذ

شده است یمشکل دو دسته علل معرف نیا یبرا  

 

 

هیسوء تغذ هیاول علل  

که  یو در واقع مجموعه عوامل یطیو مح یفرهنگ ،یاجتماع ،یصاداقت عوامل

موثر است. به  یمواد مغذ یناکاف افتیدهد، در در یم لیجامعه را تشک یها انیبن

ها در  یو ناآگاه یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیمجموعه مسائل س گرید انیب

.ردیگ یقرار م هیمجموعه عوامل اول ریز  
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فرد را در  ییتوانا یکیموثر است،  هیبه در کاهش سوءتغذسواد از دو جن سطح

 نیرا اصالح و به ا یو هیکه فرهنگ تغذ نیا گریدهد و د یم شیکسب درآمد افزا

.کند یاستفاده م حیبه شکل صح ییفرد از مواد غذا بیترت  

 

هیسوء تغذ هیعلل ثانو  

فرد  اریدر اختغذا  یعنیاست که غذا وارد بدن فرد شده است.  یزمان هیثانو علل

و در  یو بدخور یو... فرد دچار پرخور یماریمانند ب یعوامل لیهست اما به دل

آن  یکه فرد برا یماریب ژهیمزمن و به و یماریشود. ب یم هیدچار سوءتغذ تینها

مثال یشود، برا یمحسوب م هیکند از عوامل ثانو یدارو مصرف م  

 

دهد یرا کاهش م یس نیتامیجذب و نیمصرف آسپر  

جذب  یمواد مغذ یکیولوژیزیمشکل ف لیبه دل ریپذ کیروده تحر یماریدر ب -

شود.  یبدن نم  

 یشود و بدن و یم یبدخور ای یفرد دچار پرخور یروان طیشرا لیبه دل نیهمچن

است اما سلول ها  ریس یاز نظر شکم یعنیها کمبود دارد  یزمغذیاز نظر ر

.گرسنه هستند  
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در بدن  یمشکل کیهر  یناکاف افتیشناخته شده است که در بدن یبرا ینوع ماده مغذ 45

کدام ماده  یعنیمتفاوت است ) ییبسته به انواع کمبود مواد غذا هیسوءتغذ میکند؛ عال یم جادیا

شود یها را سبب م یماریدر بدن شما کم است( و انواع ب یمغذ  

 

 یالغر یافراد بچه ها نیاباشد، نمونه  یو انرژ نیاز کمبود پروتئ یناش هیاست سوءتغذ ممکن

رفته است. لیو عضالت آن ها تحل یهستند که چرب  

که نان  یباشد مانند موارد یکالر افتیاز در یناش هیاز سوءتغذ شتریب نیاگر کمبود پروتئ

کودک  یدر موارد ایشود  یم جادیا ورکوری*کواش یماریاست، ب نیاز پروتئ شتریب یمصرف

 یاشته باشد اما ورم در چشم ها و دست و پاها مشاهده مممکن است مشکل ند یاز نظر وزن

.شود  

 

 نیرا انجام داده به ا یخاص یهاشیو آزما ناتیمشکل، پزشکان معا نیا صیبه منظور تشخ

ستیو علت آن چ ریخ ای بردیرنج م هیاز سوء تغذ ماریب ایمنظور که متوجه شوند که آ  

رندیگیقرار م یابیدر وهله اول مورد ارز یارمیب نیا یبرا یلیبه عنوان دل یمشکالت روان •  

شودیادرار و خون گرفته م شیآزما • . 

شوندیم یکاهش وزن بررس یعلتها • . 

ردیگیقرار م یمورد بررس شود،یم هیکه باعث سوء تغذ یانهیزم یماریهر ب • . 

شودیم نییبدن تع یچرب عیتوز • . 

شودیبدن محاسبه م یشاخص توده ای  BMI. 

تراکم استخوان گرفته شده است یابیارز یابر •  X اشعه 
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 X اشعه

• به آنها یبیهرگونه آس ایتا مشخص شود آ شودیگرفته م هاهیقلب و ر یبرا زین   

ریخ ای دهیرس   

 یاهیتغذ میرژ کیرا تحت  ماریکامل، به منظور جبران مواد از دست رفته، ب یابیاز ارز پس

.دهندیقرار م  

و به دقت مراقب خواهد بود  دهندیقرار م یاو را مورد بررس ،یبهبود یبه منظور مشاهده 

ریخ ایبوده که توسط خود شخص به وجود آمده است  یعلت هیسوء تغذ ایکه آ  
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 آنژین 

 آنژین از اختالالت زمینه ساز سوء تغذیه است.

 

غنی از خون دازه کافی درد قفسه سینه یا ناراحتی ناشی از آن است که عضله قلب شما به ان

 اکسیژن غنی نیست

 .ممکن است احساس فشار یا فشار در قفسه سینه شما باشد .

  بادرد  ناراحتی نیز ممکن است شانه ها، بازوها، گردن، فک رخ دهد

حتی ممکن است باعث سوء هاضمه شود درد آنژین .  

 

 انواع مختلف آنژین، 

از جمله آنژین صدری میکرروکولیک،   

پریزمتال، آنژین   

آنژین پایدار،    

 آنژین صدری ناپایدار

و آنژین انسدادی وجود دارد    

 

معموال به این دلیل اتفاق می افتد که یک یا چند عروق کرونر ضعیف شده یا  آنژین انسدادی

   مسدود شده باشند
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اساس نوع متفاوت است.عالئم نیز بر بسته به نوع آنژین صدری   

عروق کرونرلبی وعوامل اصلی بیماری ق   

 ناسالم سطوح کلسترول 

 فشار خون باال 

 سیگار کشیدن 

 دیابت 

 اضافه وزن یا چاقی 

 سندرم متابولیک 

 عدم فعالیت 

 رژیم ناسالم 

  سال افزایش  55سال و برای زنان بعد از  45سن سالمند )خطر برای مردان بعد از 

 ).می یابد 

 بیماری های قلبی اولیه سابقه خانوادگی 

  

 

میشودیشات و روش های زیر را توصیه آزمادر آنژین صدری   

 

 
 

 EKG )الکتروکاردیوگرام( 

 تست استرس 

 تست خون 

  قفسه سینهRays-X 

 کاتتر قلب آنژیوگرافی کرونر و 

 آنژیوگرافی توموگرافی کامپیوتری 
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 بی اشتهایی عصبی

 بی اشتهایی عصبی از اختالالت زمینه ساز سوء تغذیه است

 

Anorexia Nervosa ک اختالل در غذا خوردن روانشناختی و بالقوه در معرض خطر ی

  مرگ است.

کسانی که از این اختالل خوردن رنج می برند، به طور معمول از وزن بسیار کم وزن نسبت 

 به قد و نوع بدنشان رنج می برند.

)شاخص توده بدن( نامیده می شود، ابزاری است که ارائه دهندگان  BMIاغلب به عنوان 

ان اغلب برای ارزیابی مناسب بودن وزن بدن برای یک فرد درگیر با اختالل خوردن درم

  استفاده می کنند.

عالوه بر این، مشاهدات الگوهای غذا خوردن، ورزش و صفات شخصیتی ممکن است نشانه 

  هایی از تشخیص زودرس را نشان دهد.

 

ش وزن و از دست دادن تصویر کسانی که با بی نظمی در حال مبارزه هستند، اغلب از افزای

  بدن محو می شوند.

 اغلب آنها معتقدند که آنها بسیار سنگین تر از آنچه هستند نشان می دهند.

عالوه بر این، زنان و مردان که از این اختالالت خوردن رنج می برند، یک تکه تکه شدن با 

 شکل نازک و الگوهای خوردن غیر طبیعی را نشان می دهد.

Anorexia nervosa 

  

 قابل تعویض است که به گرسنگی و عدم اشتها اشاره دارد. anorexiaبا اصطالح 
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 نمونه هایی از عوامل محیطی که باعث وقوع این اختالل خوردن می شوند عبارتند از:

  اثرات فرهنگ ضعیف در رسانه ها، که به طور مداوم مردم نازک را به عنوان کلیشه

 دهای ایده آل تقویت می کن

  حرفه ها و حرفه ای که باعث نازک شدن و کاهش وزن می شود، مانند باله و مدل

 سازی

  آسیب های خانوادگی و دوران کودکی: سوء استفاده جنسی از دوران

 شدید آسیب کودکی،

  یا سکسی باشد.فشار همساالن در میان دوستان و همکاران نازک 

 

 

 درمان بی اشتهایی

به دنبال آنورکسیا از یک تیم محرمانه از متخصصان اختالالت خوردن که شامل یک 

موثر و  خوردندرمان اختالالت  درمانگر، پزشک و متخصص تغذیه هستند، توصیه می شود.

 کامل، شامل سه مورد ضروری می شود:

  پزشکی: باالترین اولویت در درمان آنورکسیا عصبی، مقابله با هر گونه مسائل بهداشتی

جدی است که ممکن است ناشی از رفتارهای ناخوشایند خوردن، مانند سوء تغذیه، عدم 

 تعادل الکترولیتی، آمنوره و ضربان قلب ناپایدار باشد.

 یه: این جزء شامل بازسازی وزن، پیاده سازی و نظارت بر یک برنامه غذای تغذ

 مناسب و آموزش در مورد الگوهای غذا خوردن طبیعی است.

  ،درمان: هدف این بخش از درمان، شناسایی مسائل اساسی مربوط به اختالل خوردن

مقابله  برخورد و درمان زودهنگام از حوادث زندگی تروماتیک، یادگیری مهارت های

 ای سالم و افزایش توانایی بیان و مقابله با احساسات است.

www.takbook.com

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.addictionhope.com/trauma/&xid=17259,15700022,15700043,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhijVIO16mRAr2BHcZ_gOFGiICH_UQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.addictionhope.com/trauma/&xid=17259,15700022,15700043,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhijVIO16mRAr2BHcZ_gOFGiICH_UQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ae&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.eatingdisorderhope.com/treatment-for-eating-disorders&xid=17259,15700022,15700043,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhhULB9Wx0kaQeO2FHmdgeu6UZVaPQ


 دانشنامه اختالالت پزشکی زمینه ساز سوء تغذیه

 

. pg. 13 

 

 

 

 

REFERENCES: 

1.Maltby JR, Pytka S, Watson NC, Cowan RA, Fick GH. 

Drinking 300ml of clear fluid two hours before 

surgery has no effect on gastric fluid volume and PH in fasting 

and non-fasting obese patients. Can J 

Anaesth 2004; 51: 111-5. 

www.takbook.com



 دانشنامه اختالالت پزشکی زمینه ساز سوء تغذیه

 

. pg. 14 

2.Brady M, Kinn S, Stuart P. Preoperative fasting for adults to 

prevent perioperative complications. Cochrane Database Syst 

Rev 2003; 4:4423. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 دانشنامه اختالالت پزشکی زمینه ساز سوء تغذیه

 

. pg. 15 

 

 رزکسیون روده

ساز سوء تغذیه است.رزکسیون روده از اختالالت زمینه   

 

Resection  یک نام دیگر برای هر عملیاتی است که بافت یا بخشی از یک عضو را از بین

  می برد.

سمت آسیب دیده یا آسیب دیده روده ، همچنین به نام کولکتومی جزئی، یک ق رزکسیون روده

 بزرگ یا راست روده را از بین می برد.

 رزکسیون روده ای می تواند برای بسیاری از بیماری هایی که بر روی روده بزرگ اثر 

 . ام شودبیماری کرون انج یا دیورتیکولیت ، سرطان کولورکتال می گذارد مانند 

 

هدف از برداشتن روده، برداشتن بخشی از روده بزرگ یا راست روده است که در آن مشکل 

  است.

اطراف خارج می شوند و  گره های لنفاوی اگر پزشک سرطان را از کولون برداشته باشد،

  برای سرطان آزمایش می شوند.

رزکسیون روده ای یا با  سپس قسمتهای سالم روده بزرگ یا رکتوم به همدیگر دوخته می شوند.

 .الپاراسکوپی انجام می شود باز کردن شکم )برش باز( و یا توسط

 

قطع بسیار کوچک به جای یک بزرگ  6تا  3الپاروسکوپی برای برداشتن روده معموال شامل 

 زمان بازیابی سریعتر است است.
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 7تا  4شما ممکن است در بیمارستان به مدت  دارد. بیهوشی عمومی رزکسیون روده نیاز به

 هفته بعد از عمل بمانید. 2روز یا تا 

گاهی اوقات دو قسمت کولون یا رکتوم را نمی توان دوباره وصل کرد، بنابراین 

 انجام می دهد. کولوستومی را جراح

این یک افتخار است که به نام استوما نامیده می شود، در خارج از بدن برای مدفوع، یا مدفوع،  

  به عبور از یک کیسه کالوستومی.

اگر قسمت پایینی رکتوم  معموال کلستومی موقت است، تا زمانی که کولون یا رکتوم بهبود یابد.

 ئمی است.برداشته شود، کلستومی دا

 هفته است. 12تا  6می شود، زمان بین عملیات معموال  عملیات دو مرحلهای انجام هنگامی که

احی دو مرحله زمان بهبودی پس از یک مرحله یک مرحله یا بعد از عمل نهایی یک عمل جر

 هفته است. 8تا  6معموال 

 

رزکسیون روده ممکن است برای از بین بردن سرطان یا زمانی که روده بزرگ نمی تواند به 

 اگر شما داروی رزکسیون روده دارید: طور طبیعی به علت آسیب یا بیماری عمل کند.

 انسداد روده 

 .سرطان کولون 

 .بیماری کرون 

 دیورتیکولیت 
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عوارض ناشی از بیهوشی  ها دارای برخی خطرات عفونت، خونریزی شدید یاتمام جراحی 

 . عمومی هستند

 مشکالت احتمالی بعد از برداشتن روده عبارتند از:

 ( چسبندگی بافت اسکار .) 

 .نشتی بین بخشهای متصل به روده بزرگ 

 آسیب به مثانه، رگهای خونی یا رگهای خونی 
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 پرخوری عصبی

 پرخوری عصبی از اختالالت زمینه ساز سوء تغذیه است.

 

Bulimia nervosa 

یک اختالل خوردن است که معموال با دوره های پرخوری بیش از حد، و سپس استفراغ  

 کردن مشخص می شود

 افراد مبتال به بولیمیا ترس از به دست آوردن وزن دارند؛  .

 بیماری جدی روانی است که نیاز به درمان شدید داردر این اختالل خوردن می دهد.

 سپس و بخورد نشسته یک در کالری 2000 از بیش است ممکن Bulimia به مبتال فرد یک

  نیست. کردن تمیز روش تنها حال، این با استفراغ، شود. استفراغ باعث

 ایگزینج کردن، پاک های روش از ترکیبی یا و داری روزه ملین، مصرف حد، از بیش ورزش

  هستند. استفراغ برای رایج های

 باعث است ممکن که است  استرس  بروز ساز زمینه استفراغ. روزانه یا و ملین مصرف

 شود. مرگ یا قلبی حمله قلب، ضربان دالیل آریتمی،

  میرساند آسیب شما های دندان مینای به  تکراری استفراغ

 کند بروزباروری. مشکالت شود می باعث اغلب

 میگردد معده اسید رفالکس ساز زمینه مکرر راغاستف
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 شده ایجاد bulimia از نتیجه یک عنوان به را معده دردناک و مزمن مشکالت است ممکن شما

 کنید تجربه

 

 است. Bulimia به مبتال افراد برای رایج مشکل یک معده مزمن ریفالکس

 

 جزئی پاراالیزی ،گاستروپارس است ممکن Bulimia است. معمول نیز مری التهاب 

  کند. ایجاد را شکم عضالت
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 سوختگی

 سوختگی از اختالالت زمینه ساز سوء تغذیه است.

اصطالح "سوختگی"  نگی است، به ویژه در کودکان. یکی از شایع ترین صدمات خا سوختگی

با آسیب شدید پوست  سوختگی به معنی بیشتر از احساس سوزش در ارتباط با این آسیب است. 

 مشخص می شود که باعث می شود سلول های آسیب دیده از بین بروند. 

اقب جدی بهداشتی، بسته به علت و درجه آسیب، اکثر مردم می توانند از سوختگی بدون عو 

سوختگی های جدی تر نیاز به مراقبت های اورژانسی فوری برای جلوگیری از  بهبود یابند. 

 عوارض و مرگ دارند. 

هر درجه مبتنی بر شدت آسیب  وجود دارد: اول، دوم و سوم درجه.  سه نوع اصلی سوختگی

 آسیب شامل:  ترین. به پوست است، درجه اول که جزئی ترین و درجه سوم است که شدید 

 : قرمز، پوست بدون لکه  سوختگی درجه اول  

 سوختگی های درجه دوم: بولدر ها و ضخیم شدن پوست   

 ه با ظاهر سفید و چرمی سوختگی های درجه سوم: ضخامت گسترد  

 این نوع سوختگی شامل تمام عالئم همچنین سوختگی درجه چهار درجه وجود دارد.  

 سوختگی درجه سوم می شود و از پوست به تاندون ها و استخوان ها نیز گسترش می یابد. 

سوزاندن می تواند باعث ایجاد هر سه برای مثال،  نوع سوختگی بر اساس علت آن نیست. 

سوختگی شود، بسته به اینکه چقدر مایع است و چقدر طول می کشد تا در تماس با پوست 

 قرار گیرد. 

سوختگیهای شیمیایی و الکتریسیته، مراقبت فوری پزشکی را تأمین می کنند زیرا ممکن است  

 در داخل بدن تاثیر بگذارد، حتی اگر آسیب پوستی جزئی باشد. 
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 سوختگی درجه اول  

 سوختگی درجه اول  

آنها همچنین "سوختگی های  سوختگی های درجه اول موجب آسیب کمتری می شود.  

عالئم سوختگی  سطحی" نامیده می شوند، زیرا آنها بر الیه های پوستی تاثیر می گذارند. 

 درجه اول عبارتند از: 

 قرمزی   

 التهاب جزئی یا تورم   

 درد   

 خشک، پوست پوستی به عنوان سوختگی بهبود می یابد   

از آنجایی که این سوختگی بر الیه باالی پوست تاثیر می گذارد، عالئم و نشانه ها پس از  

روز  10تا  7سوختگی های درجه اول معموال  تخریب سلول های پوست از بین می روند. 

 بدون زخم درمان می شوند. 

اگر ریه بر روی یک ناحیه بزرگ پوست، بیش از سه  شما باید همچنان پزشک خود را ببینید 

 اینچ، و اگر روی صورت و یا یک مفصل بزرگ باشد، شامل: 

 زانو   

 مچ پا   

 پا   

 ستون فقرات   

 شانه   

 آرنج   

 ساعد   

www.takbook.com
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زمان بهبودی ممکن  .  مراقبت از خانه درمان می شودسوختگی های درجه اول معموال با  

درمان برای سوختگی درجه  است سریعتر باشد، هرچه زودتر از سوختگی رنج می برید. 

 اول عبارتند از: 

 دقیقه یا بیشتر  5خنک شدن زخم را در آب سرد   

 برای تسکین درد  ایبوپروفنیا  استامینوفنمصرف   

 یا کرم برای تسکین پوست  آرواره)بی حس کننده( با ژل  لیدوکائیناستفاده از   

 برای حفاظت از منطقه آسیب دیده  گاز پانسمانو  پماد آنتی بیوتیکبا استفاده از   

هرگز توپ  اطمینان حاصل کنید که از یخ استفاده نکنید، زیرا ممکن است آسیب بدتر شود.  

پنبه را به سوزش نرسانید زیرا الیاف کوچک می توانند به آسیب برسند و خطر عفونت را 

مانند کره و تخم مرغ اجتناب کنید زیرا این کار همچنین از داروهای خانگی  افزایش دهند. 

 اثبات نشده است.

 سوختگی درجه دوم 

این  سوختگی های درجه دوم جدی تر هستند زیرا آسیب بیش از الیه باالی پوست می باشد.  

 و بسیار قرمز و ناراحت شود.  تلقیح شودنوع سوختگی موجب می شود که پوست 

با گذشت  ه کنند. بعضی از پالکتها باز میشوند و باعث میشوند که ظاهر مرطوب یا گری 

 زمان، بافتی ضخیم، نرم و شبه مانند به نام فریبون اگزودا ممکن است در زخم ایجاد شود. 

با توجه به ماهیت ظریف این زخم ها، نگه داشتن منطقه تمیز و باندینگ آن به درستی برای  

 این همچنین سریعتر بهبود می یابند.  جلوگیری از عفونت مورد نیاز است. 

بعضی از سوختگی های درجه دوم طول می کشد تا بیش از سه هفته طول بکشد، اما در  

ن زخم بیشتر بهبود می یابد، اما اغلب با تغییرات رنگ پوست به طول دو تا سه هفته بدو

 پوست می انجامد. 
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در بعضی  بدتر از بولدر ها، طوالنی تر می شود که سوختگی برای بهبودی ایجاد می شود.  

پیوند پوست پوست سالم را از منطقه  الزم است برای رفع آسیب.  پیوند پوستموارد شدید، 

 از بدن می برد و آن را به محل پوست سوخته منتقل می کند.  دیگری

همانطور که با سوختگی درجه اول، از توپ های پنبه ای و داروهای خانگی محروم می  

 درمان برای سوختگی درجه دوم خفیف به طور کلی عبارتند از:  شوید. 

 دقیقه یا بیشتر  15در حال اجرا پوست زیر آب سرد برای مدت   

 استفاده از داروهای ضد درد )استامینوفن یا ایبوپروفن(   

 به بولدر ها  کرم آنتی بیوتیکاستفاده از   

با این حال، در صورتی که سوختگی ناشی از یک ناحیه گسترده، مانند هر یک از موارد  

 زیر باشد، به دنبال درمان اورژانسی باشید: 

 صورت   

 دست ها   

 باسن   

 کشاله ران   

 پا   

 سوختگی درجه سوم  

  سوختگی درجه سوم 

آنها باعث آسیب  بجز سوختگی درجه چهار، سوختگی های درجه سوم بسیار شدید است.  

 بیشتر میشوند و از طریق هر الیه پوست گسترش مییابند. 
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با این وجود، با این نوع  تصور غلطی وجود دارد که سوختگیهای درجه سوم دردناكتر است.  

 سوختگی آسیب بسیار وسیع است، زیرا آسیب عصبی ممکن نیست. 

 سوم سوختگی عبارتند از:  بسته به علت، عالئم سوختگی درجه 

 رنگ موی و سفید   

 کاراکتر   

 رنگ قهوه ای تیره   

 بافت بالدار و چرمی   

 پلیر هایی که توسعه نیافته اند   

هیچ جدول زمانی برای  شدید و انقباضات بهبود می یابد.  زخم هایبدون جراحی، این زخم با  

 رجه سوم وجود ندارد. بهبود کامل خودبخودی برای سوختگی های د

 

 عوارض جانبی 

در مقایسه با سوختگی های درجه اول و دوم، سوختگی های درجه سوم بیشترین خطر را  

که اغلب می تواند منجر  شوک می گذارد، از دست دادن خون و  عفونتبرای عوارض مانند 

  به مرگ شود. 

در عین حال، همه سوختگی ها خطر ابتال به عفونت ها را افزایش می دهند، زیرا باکتری ها 

 ند. می توانند وارد پوست شکسته شو

این بر سیستم عصبی تاثیر می گذارد و در نهایت منجر به  ، عفونت باکتریایی است.  سپسیس 

به عنوان یک قاعده کلی، هر یک از اعضای خانواده  مشکالت انقباض عضالنی می شود. 
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سال یکبار عکس های تئانوس را برای جلوگیری از این نوع عفونت دریافت  10شما باید هر 

 کند. 

دمای بدن خطرناک  .  هیپوولمی را دارندو  هیپوترمیسوختگی های شدید نیز خطر ابتال به  

 پایین بدن را مشخص می کند. 

در حالی که این ممکن است به عنوان یک عواقب غیر منتظره از سوزش به نظر می رسد،  

هیپوولمی یا  این شرایط در واقع باعث از دست دادن بیش از حد حرارت بدن از آسیب است. 

 حجم خون کم وقتی رخ می دهد که بدن شما بیش از حد از سوختگی از دست می رود. 
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 سلیاک 

 

 سلیاک از اختالالت زمینه ساز سوء تغذیه است.

 

  واکنش غیرطبیعی ایمنی به گلوتن است. بیماری سلیاک یک اختالل گوارشی ناشی از 

گلوتن یک پروتئین است که در غذاهای ساخته شده از گندم، جو، چاودار و تریتیکاله یافت  

 ه می شود. 

مچنین در گوسفند که در گیاهان فرآوری شده است که سایر دانه ها را اداره می کنند، یافت می 

 شود. 

،  عدم تحمل گلوتن ز داروها، ویتامین ها و رژ لب یافت می شود. گلوتن حتی در بعضی ا 

همچنین به عنوان حساسیت گلوتن شناخته شده است، توسط ناتوانی بدن برای هضم یا تجزیه 

 گلوتن مشخص می شود. 

برخی از افراد مبتال به عدم تحمل گلوتن دارای حساسیت مالیم به گلوتن هستند، در حالی که  

 است.  autoimmuneدیگران دارای بیماری سلیاک هستند که یک اختالل 

 به سوء تغذیه و سایر عوارض جدی سالمت، از جمله آسیب دائمی منجر می تواند بیماری این 

 

 روده منجر شود. 
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 عالئم بیماری سلیاک در کودکان 

آنها ممکن است  مکن است احساس خستگی و تحریک پذیری کنند. کودکان مبتال به سلیاک م 

 سایر عالئم رایج عبارتند از:  کوچکتر از حد طبیعی باشند و بلوغ را تاخیر اندازند. 

 کاهش وزن   

  استفراغ  

  نفخ شکم  

  درد شکم  

  یبوستمداوم یا  اسهال  

 مدفوع خفیف، چرب و مضطرب   

 عالئم بیماری سلیاک در بزرگساالن  

ر در اکث بزرگساالن مبتال به بیماری سلیاک ممکن است عالئم گوارشی را تجربه کنند.  

این عالئم ممکن است  موارد، با این حال، عالئم نیز در دیگر مناطق بدن تاثیر می گذارد. 

 عبارتند از: 

  نارسایی کمبود آهن  

  سفتیو  درد مفاصل  

 ضعیف، استخوان ترد   

  خستگی  

  تشنج  

 اختالالت پوستی   

 بیخوابی و سوزش در دست و پا   

 ان تغییر رنگ دندان یا از دست دادن مینای دند  
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 زخم های خفیف داخل دهان   

 دوره های قاعدگی نامنظم   

 ناباروری و سقط جنین   

این به   تنها راه درمان بیماری سلیاک این است که گلوتن را از رژیم غذایی خود حذف کنید.

 ورزشکاران روده اجازه می دهد تا بهبود یابد و مواد مغذی را به طور مناسب جذب کنند.
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 بیماری کرون 

 ری کرون از اختالالت زمینه ساز سوء تغذیه استبیما

 

برخی عالئم ممکن است در طول زمان  عالئم بیماری کرون اغلب به تدریج توسعه می یابد. 

 نیز بدتر شوند. 

 اگر چه ممکن است، عالئم ناگهانی و چشمگیر رشد کند.  

 اولین عالئم بیماری کرون عبارتند از:  

 اسهال   

 گرفتگی شکمی   

 خون در مدفوع شما   

 تب   

 خستگی   

 از دست دادن اشتها   

 کاهش وزن   

 احساس می کنید که روده های شما پس از یک حرکت روده خالی نیست   

 به حرکات روده  احساس نیاز مکرر  

گاهی اوقات ممکن است این عالئم را برای عالئم دیگری از جمله مسمومیت غذایی، ناراحتی  

اگر این عالئم همچنان ادامه داشته باشد، باید پزشک خود را  ت اشتباه بگیرند. معده یا حساسی

 ببینید. 
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 این عالئم عبارتند از:  عالئم بیماری می تواند شدیدتر شود.  

 که باعث درد و زهکشی در نزدیکی عصبی می شود  perianalیک فیستول   

 آنزیم رخ دهد زخم هایی که ممکن است در هر کجا از دهان به   

 التهاب مفاصل و پوست   

 

این بیماری می تواند به  بیماری کرون اغلب در روده کوچک و روده بزرگ اتفاق می افتد. 

 (، از دهان خود را به انسداد شما برساند. GIش از دستگاه گوارش شما )هر بخ

این بیماری می تواند برخی از بخش های دستگاه گوارش را شامل شود و سایر قسمت ها را  

 از بین ببرد. 

چه چیزی ممکن است برای برخی خفیف یا تحریک کننده باشد برای دیگران دردناك و ناتوان  

  کننده است. 

 در برخی افراد این بیماری  عالئم متفاوت هستند و می توانند در طول زمان تغییر کنند. 

 می تواند منجر به عوارض تهدید کننده زندگی شود. 

 بیماری کرون می تواند توانایی روده شما را در جذب مواد مغذی از مواد غذایی شما به طور 

 خوردن مواد غذایی با مواد مغذی زیاد ممکن نیست.  مناسب تحت تاثیر قرار دهد.
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اگر درمانهای کمتر تهاجمی و تغییر سبک زندگی عالئم شما را تغییر و بهبود ندهند، ممکن 

 است جراحی ضروری باشد. 

در طول جراحی، پزشک بخش بخش های آسیب دیده دستگاه گوارش شما را حذف می کند و  

 قسمت های سالم را دوباره وصل می کند. 

 درمان های جایگزین برای بیماری کرون عبارتند از: 

ها باکتری زنده هستند که می توانند به جای جایگزینی و بازسازی  پروبیوتیک  

  باکتری های خوب در بدن شما کمک کنند. 

روبیوتیک ها همچنین می توانند باعث جلوگیری از ایجاد اختالالت طبیعی روده پ 

 در بدن و ایجاد بروز کرون شوند. 

ها باکتری های مفید موجود در گیاهان مانند اسپارگ، آرتیشو و پیاز  پری بیوتیک  

اینها همچنین ممکن است باعث افزایش عرضه باکتری های خوب در  هستند. 

 روده شما شوند. 

است، و نتایج برخی از امیدوار کننده را به عنوان  3غنی از امگا  روغن ماهی  

 یک درمان احتمالی برای افرادی که بیماری کرون دارند، نشان داده است. 

بسیاری از مردم معتقدند که گیاهان خاص، ویتامین ها، و مواد معدنی، عالئم   

 بیماری های مختلف مانند بیماری کرون را درمان می کنند و یا از بین می برند. 

 

همچنین می تواند باعث  و زندگی شخصی شما را مختل کند. بیماری کرون می تواند کار 

  ایجاد استرس مالی شود. 

بیمه درمانی ندارید و گاهی حتی اگر انجام دهید، هزینه های غیر جیب شما می تواند اگر شما 

 چندین هزار دالر در سال باشد. 
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به اندازه کافی شدید باشد که به طور قابل توجهی بر زندگی روزمره شما تأثیر اگر بیماری  

 می گذارد، باید در خصوص ثبت نام معلولیت مشورت کنید. 

 

اگر شما می توانید ثابت کنید که وضعیت شما از کار شما جلوگیری می کند یا مانع کار شما  

بیمه  در سال گذشته شده است، شما ممکن است واجد شرایط دریافت درآمد معلولیت باشید. 

 معلولیت اجتماعی یا درآمد تامین اجتماعی ممکن است این نوع کمک را ارائه دهد. 

این نیاز به تعداد زیادی  درخواست ناتوانی می تواند یک روند طوالنی و خسته کننده باشد.  

اگر شما بیمه ندارید، مجبور هستید برای چندین  از مالقات ها و بررسی ها با پزشکان دارد. 

  بازدید از پزشکان هزینه کنید. 
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 ایدز 

 ایدز از اختالالت زمینه ساز سوء تغذیه است.

 

  HIVایدز )سندرم نقص ایمنی بدست آمده( یک سندروم ناشی از یک ویروس به نام 

این بیماری سیستم ایمنی بدن را تغییر می دهد و  ایمنی بدن انسان( است.  )ویروس نقص

اگر این سندرم پیشرفت  موجب ایجاد آسیب بیشتر افراد به عفونت ها و بیماری ها می شود. 

 کند، این حساسیت بدتر می شود. 

ر سراسر بافت های بدن یافت می شود اما از طریق مایعات بدن یک فرد آلوده اچ آی وی د 

 )اسپرم، مایعات واژینال، خون و شیر مادر( منتقل می شود.

اچ آی وی یک رتروویروس است که اندام های حیاتی و سلول های سیستم ایمنی بدن را آلوده 

 می کند. 

درمان  -( پیشرفت می کند ARTویروس به علت عدم وجود درمان ضد رتروویروسی ) 

 دارویی که باعث کند شدن یا جلوگیری از گسترش ویروس می شود. 
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میزان پیشرفت ویروس به طور وسیعی بین افراد متفاوت است و بستگی به عوامل بسیاری  

 دارد. 

این عوامل عبارتند از سن فرد، توانایی بدن برای دفاع از اچ آی وی، دسترسی به مراقبت  

در برابر سویه های  های بهداشتی، وجود عفونت های دیگر، ارثی ژنتیکی فرد، مقاومت

 دیگرو موارد  HIVخاص 

این می تواند رخ دهد زمانی که تماس با مایعات جنسی آلوده )رکتوم، تناسلی، یا  - انتقال جنسی

 غشاهای مخاطی دهان( وجود دارد. 

این می تواند در حالی که داشتن رابطه جنسی بدون کاندوم، از جمله واژینال، دهان و رابطه  

جنسی مقعد، و یا اشتراک گذاری اسباب بازی های جنسی با کسی که مثبت اچ آی وی باشد، اتفاق 

 می افتد. 

مادر می تواند در طول زایمان، بارداری و همچنین از طریق تغذیه با شیر مادر  - انتقال پریناتال 

 اچ آی وی را به کودک خود انتقال دهد. 

از طریق انتقال خون در کشورهای پیشرفته بسیار کم است، به  HIVخطر انتقال  - انتقال خون 

 دلیل غربالگری دقیق و اقدامات احتیاطی. 
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با این حال، در میان افرادی که تزریق مواد مخدر، به اشتراک گذاری و استفاده مجدد از سرنگ  

 . بسیار خطرناک است HIVآلوده به خون آلوده به 

 اولیه ممکن است شامل موارد زیر باشد:  HIVعالئم عفونت 

  تب  

   لرز 

   درد مفصلی 

   دردهای عضالنی 

  گلو درد  

   )عرق کردن )به ویژه در شب 

   غدد بزاقی 

   یک بثورات قرمز 

  خستگی  

   ضعف 

   کاهش وزن ناخواسته 

   ریزش مو 
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 انسداد ریوی 

 انسداد ریوی از علل زمینه ساز سوء تغذیه است.

 

  ، یک گروه از بیماری های پیشرفته ریه است.COPDبیماری مزمن انسدادی ریه یا 

 شایعترین آنها آمفیزم و برونشیت مزمن است. 

 هر دو این شرایط را دارند.  COPDبسیاری از افراد مبتال به  

 Emfysema  آهسته کیسه هوا در ریه های خود را از بین می برد، که مانع جریان هوای

  خارجی می شود. 

گ شدن لوله های برونش می شود، که باعث می شود مخاط بیشتر برونشیت سبب التهاب و تن

 شود. 

 COPD  .در ابتدا عالئم ممکن است خفیف باشد و از سرفه  دشواری برای نفس کشیدن است

 نفس شروع شود.  و تنگی

 به عنوان پیشرفت، می تواند به طور فزاینده ای دشوار برای نفس کشیدن.  

برخی از افراد مبتال به  ید. ممکن است در قفسه سینه احساس خستگی و تنگی داشته باش 

COPD  .دچار تشدید عالئم شدید هستند 

قرار گرفتن در معرض مواد آروماتیک شیمیایی  سیگار کشیدن است.  COPDعلت اصلی  

  شود.  COPDدرازمدت می تواند منجر به 
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، آزمایش خون و آزمایشهای عملکرد ریه تشخیص معموال شامل آزمایشهای تصویربرداری 

 است. 

ل وجود ندارد، اما درمان می تواند به کاهش عالئم، کاهش احتما COPDهیچ درمان برای  

داروها، درمان با اکسیژن و جراحی برخی از انواع  عوارض و بهبود کلی زندگی کمک کند. 

 درمان است. 

 می تواند منجر به مشکالت قلبی و بدتر شدن عفونت های تنفسی شود.  COPD ندرمان نشد 

همانطور که بسیاری از آنها  هستند.  COPDنفر در ایاالت متحده دارای  میلیون 24حدود  

 نمی دانند که آنها آن را دارند. 

هر  سال دارند و حداقل سابقه سیگار کشیدن دارند.  40ز بیش ا COPDاکثر افراد مبتال به 

وه بر سیگار سیگار، عال بیشتر است.  COPDچه دیگر سیگار می کشید، خطر ابتال به 

 را ایجاد کند.  COPDسیگار سیگار، دود لوله و دود سیگنال می تواند 

 حتی اگر شما دچار آسم و دود می شوید بیشتر است.  COPDخطر ابتال به  

را  COPDاگر شما در معرض مواد شیمیایی و بخار در محل کار هستید، همچنین می توانید  

ض طوالنی مدت می قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا و گرد و غبار در معر توسعه دهید. 

 شود.  COPDتواند باعث 

نظر تهویه در کشورهای در حال توسعه، همراه با سیگار کشیدن دود، خانه ها اغلب از  

مناسب، خانواده ها را مجبور می کنند تنفس بخورند تا از پخت و پز و گرمایش سوخت نفوذ 

 کنند. 
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افراد  درصد 5تا  وجود داشته باشد.  COPDممکن است یک بیماری ژنتیکی برای توسعه  

این کمبود باعث می شود که  آنتی تیپسین دارند.  1-آلفاکمبود پروتئینی به نام  COPDمبتال به 

 یگر ممکن است عوامل د ریه ها خراب شوند و همچنین می توانند بر کبد تاثیر بگذارند. 

 ژنتیکی در بازی وجود داشته باشد. 
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 تیروئید بیش فعال

 سوء تغذیه استفعال از اختالالت زمینه ساز تیروئید بیش 

 

هیپرتیروئیدیسم وضعیت غیر معمولی است که غده تیروئید شما )که در گردن است( به 

"overdrive.همه ما یک  این تولید بیش از حد از یک شیمیایی به نام تیروکسین. " می رود

درستی در سطح انرژی  مقدار مشخصی از تریروکسین را در بدن ما داریم تا بتوانیم کار

اگر تیروكسین بیش از حد ساخته شود، میتواند به شدت با خستگي، ضربان قلب و  داشته باشیم.

 كاهش وزن همراه باشد.

با این حال، تشخیص معموال با  در ابتدا عالئم میتوانند بسیاری از شرایط دیگر را تقلید کنند.

روش های درمانی وجود دارد که باعث می تعدادی از  یک آزمایش خون ساده انجام می شود.

شود که هیپرتیروئیدیسم نسبت به درمان آسان باشد: قرص ها عامل اصلی درمان، و سپس 

 گاهی اوقات جراحی مورد نیاز است رادیوتراپی است.
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 عالئم پرکاری تیروئید 

 ( است:hyperthyroidismدر زیر عالئم داشتن غده تیروئید بیش از حد )

  بی قرار بودن، عصبی، احساسی، تحریک پذیر، خواب ضعیف و بودن همیشه در در حال

 حال حرکت است.

 .لرزش دستان شما 

 .از دست دادن وزن با وجود افزایش اشتها 

 .)احساس داشتن یک "قلب تند" )تپش قلب 

 .عرق کردن، نداشتن گرما و تشنگی بیشتر 

  عبور مدفوع بیشتر از حد طبیعی مدفوع خفیف )اسهال( یا نیاز به رفتن به توالت برای

 است.

 .تنگی نفس 

 .مشکالت پوستی مانند ریزش مو و خارش 

  دوره های شما ممکن است خیلی سبک یا نادر باشد. -تغییرات قاعدگی 

 .خستگی و ضعف عضالنی ممکن است یک ویژگی باشد 

 .ممکن است تورم غده تیروئید )قوزک( در گردن ایجاد شود 

هیپرتیروئیدیسم تمام عالئم را ندارند، اما ترکیبی از دو یا چند مورد رایج اکثر افراد مبتال به 

تمام عالئم می تواند به علت سایر  عالئم معموال طی چندین هفته به آرامی رشد می کنند. است.
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عالئم ممکن است شروع به  مشکالت ایجاد شود و بنابراین تشخیص در ابتدا ممکن نیست.

 ود چون سطح تریروکسین در خون شما به تدریج افزایش می یابد.خفیف کند اما بدتر می ش

 ندول تیروئید

ندول تیروئید توده هایی است که می تواند در  این یکی از علل شایع پرکاری تیروئید است.

آنها معموال غیر  روشن نیست که چرا آنها توسعه می یابند. غده تیروئید شما ایجاد شود.

 اما دارای بافت غیر طبیعی تیروئید هستند.سرطانی )خوش خیم( هستند 

بافت تیروئید غیر طبیعی در گره های تیروئید شما به سیستم کنترل عادی پاسخ نمی دهد که 

بنابراین، اگر شما یک گره  تضمین می کند که فقط مقدار مناسب تریروکسین را ایجاد کنید.

 اد کنید.تیروئید داشته باشید، ممکن است بیش از حد تیروکسین ایج

  

 .تیروئید ممکن است به طور کلی یکنواخت یا گره خورده باشد   
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 پانکراتیت 

 التهاب پانکراس از علل زمینه ساز سوء تغذیه است.

 

 

این   ردپانکراس شما در پشت شکم شما قرار دا  پانکراتیت التهاب پاتوژن پانکراس است.

آنزیم هایی که به شما غذا هضم می کنند را ترشح می کند و همچنین تنظیم می کند که چگونه 

  می کند. گلوکز را کنترلبدن شما 

درمان بستگی   پانکراتیت می تواند به سرعت برود و یا می تواند یک مشکل مزمن باشد. 

  دارد به اینکه آیا پانکراتیت شما حاد یا مزمن است یا خیر.

التهاب معموال چند روز پس از شروع   شروع پانکراتیت حاد اغلب بسیار ناگهانی است.

موسسه ملی دیابت و بیماری های دستگاه گوارش و کبد طبق گفته   درمان خالی می شود.

(NIDDK)  هزار بزرگسال آمریکایی در هر سال به پانکراتیت حاد بستری  210، حدود 

  می شوند.

سنگهای صفراوی کوچک و جامد   شایعترین علت پانکراتیت حاد هستند. سنگ های قارچی 

سنگ صفراوی به اندازه کافی بزرگ می تواند در محل   هستند که از صفرا تشکیل می شوند.

اتصال که در آن کانال پانکراس اصلی و کانال مجرای صفراوی مشترک می آیند تشکیل یک 
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این کانال ها به دوازدهه خلفی، قسمت اول روده کوچک   . واتر ampullaمجرای به نام 

  خالی می شوند.

مجرای صفراوی   را از پانکراس حمل می کند. مجرای لوزالمعده آنزیم های گوارشی 

هنگامی که یک   معمولی صفرا یا سایر مواد صفراوی را از کبد و کیسه صفرا حمل می کند.

این می تواند   سنگ صفرا در اینجا گیر می آید، می تواند یک پشتیبان از این مواد ایجاد کند.

  منجر به التهاب در مجرای صفراوی و پانکراس شود.

التهاب لوزالمعده است که به طور مداوم در طول مسیر طوالنی رخ می  پانکراتیت مزمن 

  کن است آسیب دائمی به لوزالمعده خود داشته باشند.افراد مبتال به پانکراتیت مزمن مم  دهد.

  بافت زخم از این التهاب طوالنی مدت شروع می شود.

بافت اسکار گسترده ممکن است پانکراس شما را مجبور کند که مقدار عادی آنزیم های  

به عنوان یک نتیجه، شما به   گوارشی یا هورمون های تنظیم کننده گلوکز را متوقف کند.

احتمال زیاد مشکل هضم چربی )که الزم است قادر به جذب این آنزیم ها(، و شما ممکن است 

  دیابت را توسعه دهد.

سوء مصرف   بات الکلی یک علت شایع پانکراتیت حاد و مزمن در بزرگساالن است.مشرو 

بیماری های   طوالنی مدت الکل شایع ترین علت پانکراتیت مزمن در بزرگساالن است.
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اتوایمیون و ژنتیکی، مانند فیبروز کیستیک، ممکن است در برخی افراد باعث ایجاد پانکراتیت 

  مزمن شود.

  عالئم پانکراتیت ممکن است عبارتند از:

درد که در اطراف بدن فوقانی قرار دارد و پشت آن را در یک الگوی باند مشابه   

  قرار می دهد

  سوء هاضمه  

  ا استفراغحالت تهوع ی  

  حساسیت شکم  

  کاهش وزن ناخواسته  

  با شکسته شدن )متورم( شکم نفخ می کند  

  سکسکه  

  تب  

 

 

پانکراس یک عامل کلیدی   درمان پانکراتیت حاد یا مزمن اغلب شامل بستری شدن است.

  برای فرآیندهای گوارش شما است و نیاز به استراحت برای بهبودی دارد.

( یا از IVبه همین علت ممکن است مایعات مخصوص و تغذیه به صورت داخل وریدی ) 

ه این یک لول  طریق لوله ای که از بینی شما به داخل شکم شما منتقل می شود، دریافت کنید.

  تغذیه بینی است.
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برخی از افراد بعد از چند   راه اندازی مجدد رژیم غذایی شام بستگی به وضعیت شما دارد. 

دیگران به اندازه کافی باید به مدت یک یا دو هفته نیاز داشته   روز احساس بهتر می شوند.

 باشند
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