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 این یک  احساس احساس است که محیط شما در حال چرخش است. سرگیجه عریفت

 . سرگیجه استنوع

 ناشی از مشکالت مغز یا گوش داخلی است، از جمله حرکات ناگهانی سر،  سرگیجه

داخلی ویروسی یا باکتریایی، بیماری  عفونت گوش التهاب داخل گوش داخلی به علت

آسیب  سر و آسیب ، مولتیپل اسکلروز ن خون به پایه مغز،منیر، تومور، کاهش جریا

 . دیابت یا عوارض میگرنی سردرد ، گردن

  عالئم سرگیجه شامل احساس تخلیه یا حرکت است که ممکن است

سایر عالئم  یا حرکات غیر طبیعی چشم باشد. عرق کردن ، استفراغ یا تهوع همراه

و حساسیت زنگ در گوش، اختالالت دید،  کم شنوایی سرگیجه ممکن است شامل

 مشکل باشد. راه رفتن ضعف، مشکل صحبت کردن، کاهش سطح آگاهی و

 .با  سرگیجه توسط یک تاریخچه پزشکی و معاینه فیزیکی تشخیص داده می شود

تصویربرداری  اسکن، آزمایش خون، CTتوجه به علت مشکوک، ممکن است 

 ( نیز انجام شود. ECG ) الکتروکاردیوگرام( و MRI ) طیسیرزونانس مغنا

 مقدمه
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  درمان سرگیجه شامل داروهای خانگی خانگی، داروها و مانورهای فیزیوتراپی می

 باشد.

 .برخی از موارد سرگیجه خود محدود کننده  پیش آگهی سرگیجه بستگی به علت دارد

 هستند و می توانند با دارو و خود مراقبتی به همراه درمان فیزیکی درمان شوند.

 

 سرگیجه موقعیت جسمی پراکسیاسمی خوش خیم ( BPPV  شایع ترین شکل )

ثانیه به چند دقیقه مشخص می  15سرگیجه است و با احساس کوتاه مدت حرکت 

این ممکن  اگهانی سرگیجه توصیف شود.این ممکن است به عنوان یک حمله ن شود.

است با حرکت ناگهانی سر یا حرکت سر در یک جهت خاص، مانند چرخش در 

 این نوع سرگیجه به ندرت جدی است و می تواند درمان شود. رختخواب آغاز شود.

 ( یا  الرژنتیت سرگیجه نیز ممکن است ناشی از التهاب درون گوش داخلی

نوریتوزی وستیبولیس( باشد که با ناگهانی ناگهانی سرگیجه مشخص می شود و 

عفونت  همراه باشد.شایعترین علت لیگرینتیت یک افت شنوایی ممکن است با

طول مدت عالئم می تواند تا چندین روز طول بکشد  . است داخلي یا باکتریایي گوش

هایی که ممکن است لرژنین یا ورید وریدی را ایجاد  ویروس تا التهاب کاهش یابد.

فلج  ، اوریون ، سرخجه ، سرخک ، آنفلوآنزا ، هرپس کنند، شامل ویروس

 ( می باشدEBV) شتین بارویروس اپ و هپاتیت ، اطفال
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/slideshow_anatomy_of_an_ear_infection/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhioK0r2N-QA1kMAmaxsy9VPOt5pqA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/slideshow_anatomy_of_an_ear_infection/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhioK0r2N-QA1kMAmaxsy9VPOt5pqA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/slideshow_anatomy_of_an_ear_infection/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhioK0r2N-QA1kMAmaxsy9VPOt5pqA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/slideshow_anatomy_of_an_ear_infection/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhioK0r2N-QA1kMAmaxsy9VPOt5pqA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/slideshow_anatomy_of_an_ear_infection/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhioK0r2N-QA1kMAmaxsy9VPOt5pqA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/slideshow_pictures_viral_infections/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhjyEwKysGReoaqyAGKopAlV_ZVUEg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/slideshow_pictures_viral_infections/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhjyEwKysGReoaqyAGKopAlV_ZVUEg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/slideshow_pictures_and_facts_about_stds/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhhD0KPtScxpcjajd2Sp_txvRty_og
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/slideshow_pictures_and_facts_about_stds/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhhD0KPtScxpcjajd2Sp_txvRty_og
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/flu_in_adults/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhiFckagpr9iHhRBYbe5zuifM8y3tg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/flu_in_adults/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhiFckagpr9iHhRBYbe5zuifM8y3tg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/measles/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhiKYl2BgMpGx5gSguUv9QM_ETrpfw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/measles/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhiKYl2BgMpGx5gSguUv9QM_ETrpfw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/measles/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhiKYl2BgMpGx5gSguUv9QM_ETrpfw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/measles/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhiKYl2BgMpGx5gSguUv9QM_ETrpfw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/mumps/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhjvLYK_j4kNPoxnd189Eg3XT5x_vg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/mumps/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhjvLYK_j4kNPoxnd189Eg3XT5x_vg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/polio/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhi5tIlmAEMATs7Pu942xYcW5IVKXw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/polio/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhi5tIlmAEMATs7Pu942xYcW5IVKXw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/polio/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhi5tIlmAEMATs7Pu942xYcW5IVKXw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/slideshow_hepatitis_pictures/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhjDDAY0wDZSJioIyw8M8XmCX5Z3tg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/slideshow_hepatitis_pictures/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhjDDAY0wDZSJioIyw8M8XmCX5Z3tg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/epstein-barr_virus_infection/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhiPE_JX7ZHaGm15G0U1jUqAFt_C4g
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 گر سرگیجه واقعی وجود داشته باشد، عالئم شامل احساس تخلیه یا حرکت ا

 عالوه بر این، فرد ممکن است هر کدام از این عالئم را نیز داشته باشد: است.

o تهوع یا استفراغ 

o و / یا عرق کردن ، 

o .حرکات چشم غیر طبیعی 

  مدت زمان عالئم می تواند از چند دقیقه تا چند ساعت باشد و عالئم می تواند ثابت

شروع ممکن است به دلیل حرکت یا تغییر موقعیت  )مزمن( یا اپیزودیک باشد.

و  صدا مهم است که پزشک در مورد هر گونه آسیب سر و یا ضربه به سر و باشد.

 همچنین هر گونه داروهای جدید مصرف شده توسط فرد مبتال به آن بگویید.

 .این فرد ممکن است از دست دادن شنوایی و زنگ زدن در گوش داشته باشد 

  این فرد ممکن است اختالالت بینایی، ضعف، مشکل صحبت کردن، سطح پایین

 آگاهی و راه رفتن را داشته باشد.

 

 ص بستگی دارد.انتخاب درمان به تشخی

www.takbook.com

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/sweating_perspiration_quiz_iq/quiz.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhhxFRLyHkL4Xby4FV-utpR6-5LPrw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/whiplash/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhhEHjbXFsX8YkA_49nc9JihvRWjfg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/whiplash/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhhEHjbXFsX8YkA_49nc9JihvRWjfg
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  سرگیجه را می توان با دارو گرفته شده از طریق دهان، از طریق پزشکی قرار داده

 IVشده بر روی پوست )یک پچ(، شیاف، و یا داروهای دریافت شده از طریق 

 درمان می شود.

 :انواع خاص سرگیجه ممکن است نیاز به درمان و ارجاع بیشتر داشته باشند 

o آنتی بیوتیک دارد نیاز به گوش میانی عفونت باکتریایی . 

o کم  رژیم برای بیماری منیر، عالوه بر درمان عالئم، افراد ممکن است روی

 و ممکن است دارو برای افزایش تولید ادرار نیاز باشد. شوند نمک قرار داده

o اع یک سوراخ در گوش داخلی که باعث عفونت مجدد می شود، نیاز به ارج

 ( برای عمل جراحی دارد.ENTبه متخصص گوش، بینی و گلو )

  عالوه بر داروهایی که برای سرگیجه موضعی خوش خیم پراکسیسالمال استفاده می

 شود، می توان از چندین مانور فیزیکی برای درمان بیماری استفاده کرد.

o  مانورهای افسانه ای»تمرینات توانبخشی ویستیبوالر، همچنین به عنوان »

اشاره می شود که قبال ذکر شد، شامل داشتن بیمار در لبه میز و قرار دادن 

در یک طرف تا زمانی که سرگیجه حل شود و سپس نشستن و دراز کشیدن 

از طرف دیگر، دوباره تا سرگیجه متوقف می شوداین تا زمانی که سرگیجه 

 دیگر اتفاق نیفتد تکرار می شود.

o رمان مبتنی بر این ایده است که این شرایط مانور تغییر مکان ذره ای یک د

ناشی از جابجایی سنگ های کوچک در مرکز توازن )سیستم ویستیبوالر( 

سر به حرکت سنگ به موقعیت نرمال خود منتقل می  گوش داخلی است.

این مانور تا زمانی که حرکات غیر طبیعی چشم دیگر قابل مشاهده  شود.

 نیست تکرار می شود.

www.takbook.com

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/slideshow_anatomy_of_an_ear_infection/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhioK0r2N-QA1kMAmaxsy9VPOt5pqA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/slideshow_anatomy_of_an_ear_infection/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhioK0r2N-QA1kMAmaxsy9VPOt5pqA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/antibiotics/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhgoam-ofBmnAh_oBoEzBEi0DRr97A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/antibiotics/article_em.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhgoam-ofBmnAh_oBoEzBEi0DRr97A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/diet_and_nutrition_quiz_iq/quiz.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhgf4h9q-Euq5lJW2Vwxa5JviTOuAg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/diet_and_nutrition_quiz_iq/quiz.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhgf4h9q-Euq5lJW2Vwxa5JviTOuAg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/diet_and_nutrition_quiz_iq/quiz.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhgf4h9q-Euq5lJW2Vwxa5JviTOuAg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.emedicinehealth.com/diet_and_nutrition_quiz_iq/quiz.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhgf4h9q-Euq5lJW2Vwxa5JviTOuAg
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 الکل حد از بیش الکل حد از بیش الگوی این. است جدی مشکل یک الکل مصرف سوء

 حد از بیش یا بار یک حد از بیش الکل اگر. کند می تداخل روزمره زندگی با را آن. است

 نیز این. ببرید رنج الکل مصرف سوء از است ممکن شود، مصرف هفته طول در اغلب

 می خطر به را خود روابط و کنید متوقف ار نوشیدن توانید نمی شما اگر است مشکل

 زندگی های زمینه دیگر در و کار محل در کار به قادر شما که شود می باعث این. اندازد

.نباشید خود  

 ، سیروز باعث تواند می این. گذارد می تاثیر دیگر های شیوه به نیز شما سالمت بر الکل

 طول در اگر. است حوادث از شینا و میر و مرگ مهم علت یک این. شود کبد بیماری

روز سرگیجه استمصرف الکل از علل زمینه ساز بسوء   

www.takbook.com
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 زخم تواند می این. برساند آسیب را شما کودک سالمت تواند می بنوشید، الکل بارداری

 افزایش موجب تواند می همچنین الکل. شود شما معده تخریب باعث و کند ایجاد خونریزی

 می اعثب و روید می بد نفس به شما که دلیل این به شود، سرگیجه یا و درد احساس وزن،

.بیاید بیرون شما پوست که شود  

بسیاری از افرادی که از الکل استفاده می کنند از خانواده و دوستانشان می گویند که 

 به طور کلی، پزشکان معتقدند که فرد از الکل استفاده می کند: مشکلی دارند.

 ه می استفاده مجدد از الکل با مسئولیت های خود در محل کار، خانه یا مدرسه مواج

 شود.

  استفاده مجدد از الکل باعث می شود شما یا فرد دیگری در معرض خطر فیزیکی

 )رانندگی، ماشینکاری، مخلوط کردن الکل و دارو، مصرف الکل در دوران بارداری(.

 .مصرف الکل تکراری موجب مشکالت قانونی می شود 

 .مصرف الکل تکرار روابط شما را آسیب می زند 

 

ستفاده از الکل رنج می برید، اولین قدم به رسمیت شناختن شما به کمک اگر شما از سوء ا

مطالعات بسیاری نشان می دهد که افرادی که در معرض سوء مصرف الکل  نیاز دارید.

همه  با این حال، همه متفاوتند قرار دارند می توانند به نوعی از درمان برخوردار شوند.

ر چه زودتر یک نفر به دنبال درمان باشد، نتیجه ه درمانها برای هر فرد یکسان نیستند.

 بهتر است.

www.takbook.com
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درمان میتواند به  رفتار رفتاری می تواند برای درمان سوء مصرف الکل استفاده شود.

داروهای  بعضی از صورت گروههای حمایت، مشاوره یا ترکیبی از دو گروه باشد.

مواد مخدر یا مصرف  می توانند سوء مصرف الکل را با کمک افراد به مصرف تجویزی

 همانند سایر داروها، برخی ممکن است عوارض جانبی ایجاد کنند. آنها کاهش دهند.

یکی از شما یک درمان برای موثر برای شما پیدا کرده است، مهم است که به این درمان 

 همچنین، برای جلوگیری از شرایطی که شامل الکل زیاد است مفید است بپیوندید.

مصرف الکل به معنی تشخیص عوامل است که شما می خواهید برای زندگی با سوء 

به عنوان مثال، حلق آویز کردن با دیگران که نوشیدنی را برای شما دشوار می  نوشیدن.

یا ناراحتی در زندگی تان شوید و مشاوره یا دوستی با آنها  استرس ممکن است دچار کند.

 تبدیل کند تا به شما کمک کند. این می تواند شما را به الکل نداشته باشید.

زندگی کردن با سوء استفاده از الکل اگر به رسمیت شناختن این که به کمک نیاز دارید، 

شما همچنان به خطر افتادن امنیت، شغل یا مدرسه و روابط شما ادامه  ادامه می دهیم.

 خواهید داد.

www.takbook.com
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این چهار  ثانيه سخت کار می کند، پمپاژ مقدار الزم خون در سراسر بدن خود. 2قلب شما هر 

دریچه است که نقش مهمی در این فرایند بازی می کنند، یکی از آنها شير دریچه آئورت 

 ناميده می شود.

نازک بافتی است که هنگام قلب برای تنظيم جریان خون باز و  ورقهای دارای دریچه آئورت

گاهی اوقات برگه های دریچه آئورت سخت می شود، که سبب ایجاد  بسته می شود.

این به این معنی است که دریچه نمی تواند به  .محدودیت در باز شدن دریچه آئورت می شود

همانطور که باز شدن کوچکتر می شود، قلب به خون پمپ می  طور کامل باز و بسته شود.

 ناميده می شود  ورتتنگی آئ این وضعيت، کند که می تواند بر سالمت شما تأثير بگذارد.

 )همچنين به نام تنگی دریچه آئورت یا تنگی آئورت ناميده می شود(.

 

 

 علل اصلی تنگی آئورت وجود دارد 4

 ساخت کلسيم 

 تنگی درچه آئورت از اختالال زمینه ساز  بروز سرگیحه است

www.takbook.com
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در اکثر سالمندان، تنگی آئورت به علت ایجاد کلسيم )معدنی موجود در خون شما( 

می شود که برگه ها با گذشت زمان، این باعث  ایجاد می شود.بر روی جزوات شير 

 سفت و سخت شوند و توانایی خود را به طور کامل باز و بسته شوند.

 نقائص هنگام تولد 

اما گاهی اوقات مردم با یک شير  یک شير آئورت طبيعی حاوی سه جزوه است.

هنگامی که نقص وجود  آئورت متولد ميشوند که دارای یک، دو یا چهار جزوه است.

 شود.ن است نشت کند و این می تواند باعث مشکالت شير دارد، دریچه آئورت ممک

 تب روماتيسمی 

که می تواند  تب روماتيسمی شود بعضی اوقات گلودرد گاستریت می تواند منجر به

این اتفاق می افتد، دریچه آئورت هنگامی که  باعث ایجاد بافت اسکار در قلب شود.

 ممکن است قادر به باز کردن و بستن آن به طور معمول نيست.

 پرتو درمانی 

برخی از افراد پس از دریافت پرتودرمانی ممکن است التهاب و بافت اسکار ایجاد 

 این می تواند دریچه آئورت را سفت و قادر به کارکردن درست کند. کنند.

 

ری پيشرونده است که بدان معنی است که در طول زمان بدتر می تنگی آئورت یک بيما

یا شدید آئورت به همين دليل، پزشکان معموال آن را به عنوان تنگی خفيف، متوسط  شود.

مرحله تنگی آئورت بستگی به اینکه چقدر شير آئورت شما آسيب دیده  اندازه گيری می کنند.

 است.

www.takbook.com
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ت، کاهش جریان خون معموال به اندازه کافی برای تنگ آئوردر مراحل خفيف و متوسط 

در حقيقت، بسياری از افراد بی اطالع هستند که شرایط را  ایجاد نشانه های بيرونی نيست.

 . شک و تردید دارند دارند یا ممکن است گفته شود که آنها در طول یک نظرسنجی روزمره

کالج آمریکایی قلب و انجمن قلب آمریکا توصيه می کند که افراد مبتال به تنگی آئورت 

ت دریافت کنند و افراد مبتال به تنگی آئور اکوکاردیوگرام را خفيف، هر سه سال یک بار

 5 سال یک قرص اکوکاردیوگرام دریافت می کنند. 2تا  2متوسط، هر 

همانطور که جزوات بيشتر آسيب می بينند، باز شدن دریچه آئورت تنگ تر می شود و عضله 

هنگامی که تنگی آئورت شما شدید می شود، ممکن است  قلب شما ضعيف تر می شود.

 هنگامی که این اتفاق می افتد،  ستگی خراحت کننده ای مانند تنگی نفس یانشانه های نا

می تواند تهدید کننده زندگی باشد، بنابراین مهم است که به زودی به فکر پزشک باشيد و 

 عالئم خود را بدتر کنيد.
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این یک  بلوک قلب یک بيماری است که قلب آن به آرامی یا با ریتم غير طبيعی تغيير می کند.

 مشکل با پالس های الکتریکی است که ریتم و ميزان قلب را کنترل می کنند.

بلوک قلبی درجه اول، حداقل نوع جدی، ممکن  عالئم مربوط به نوع بلوک قلب شما است.

 هی نشود.است باعث نشانه های قابل توج

بلوک قلب ثانویه گاهی اوقات عالئم ناراحت کننده ای را که نياز به درمان دارند، ایجاد می 

جدی ترین نوع ممکن است بعنوان یک اورژانس پزشکی  -کند، و بلوک قلب درجه سوم 

 باشد.

 عالئم بلوک قلب

 بلوک قلبی درجه اول

اکثر افراد تنها می  ایجاد نمی کند. بلوک قلبی درجه اول معموال نشانه های قابل توجهی را

دانند که وقتی آنها برای یک وضعيت پزشکی غير مرتبط مورد آزمایش قرار می گيرند، آن 

 را دارند.

 بلوک قلب درجه دوم

ک قلبی از اختالالت زمینه ساز بروز سرگیجه است.بلو  
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، هيچ عالمتی Mobitz Type 1اکثر افراد مبتال به نوع کمتر بلوک قلب درجه دوم، به نام 

 را تجربه نمی کنند.

 ممکن است تجربه کنند: اما برخی افراد

 سرگيجه خفيف یا سرگيجه 

 غفلت 

 Mobitzافراد مبتال به نوع جدی تر بلوک قلب درجه دوم، که به عنوان بلوک قلب بلوک 

 ال را تجربه می کنند.شناخته می شوند، به احتمال زیاد عالئم با

 آنها همچنين ممکن است تجربه کنند:

 درد قفسه سينه 

 تنگی نفس 

 س احساس ناگهانی در هنگام ایستادن از موقعيت دروغ و یا نشسته ناگهان سرگيجه را احسا

 )افت فشار خون( فشار خون پایين این به دليل -می کنيد 

 بلوک قلبی سوم درجه

 نشانه های بلوک قلب سوم و یا کامل عبارتند از:

  شی برسداین باعث می شود فرد به فروپا -خستگی 

 تنفس 

www.takbook.com
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 خستگی شدید )خستگی(، گاهی اوقات با سردرگمی 

 درد قفسه سينه 

  داشتن ضربان قلب كوچك )برادی كاردیا(، یا احساس سوزش، لرزش یا تپش در سينه )تپش

 قلب(

همه انواع بلوک قلب، خطر ابتال به انواع دیگر مشکالت ریتم قلب را افزایش می دهد، 

 )ضربان قلب نامنظم و غير طبيعی(. فيبریالسيون دهليزیمانند

 

 علل بلوک قلب

برخی افراد متولد شده با بلوک قلب هستند که به عنوان بلوک قلب مادرزادی شناخته می 

 شوند.

این به عنوان  اما بيشتر به طور معمول، بلوک قلبی بعد از آن در زندگی پيشرفت می کند.

 اخته شده است و می تواند ناشی از:بلوک قلبی به دست آمده شن

 حمله قلبی سایر بيماری های قلبی، مانند 

 مصرف داروهای خاص 

 بيماری های دیگر مانند بيماری ليم 

www.takbook.com
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 داشتن جراحی قلب 

 . علل بلوک قلبی و کسانی که در معرض خطر قرار دارند اطالعات بيشتر در مورد

 درمان بلوک قلب

 اگر عالئم ایجاد نشود، به طور معمول فقط باید درمان شود.

قلب شما ممکن است نياز به تثبيت شدن با استفاده از یک روش به نام پراکندگی بينایی 

(TCPداشته باشد، جایی که پد به قفسه سينه شما متصل می شو ) د و پالس های الکتریکی

 از طریق آنها تحویل داده می شوند تا به ضربان قلب شما بازگردند.

این روش می تواند ناراحت کننده باشد، بنابراین شما ممکن است یک آرام بخش داشته 

این دارو موجب خواب آلودگی می شود، بنابراین شما آگاهی کمی از آنچه که در  باشيد.

 افتد، کم می شود. اطراف شما اتفاق می

هنگامی که ضربان قلب شما تثبيت شده، ممکن است نياز به تنظيم ضربان ساز دائمی داشته 

باشيد.یک دستگاه ضربان ساز دستگاه کوچک باتری است که زیر پوست سينه شما قرار 

 این پالس های مکرر الکتریکی را می فرستد تا مرتبا قلب شما را خاموش کند. دارد.

 بيشتر بخوانيد. چگونگی نصب یک ضربان ساز در مورد

 مرگ ناشی از بلوک قلبی نادر است. درمان بلوک قلب معموال به خوبی کار می کند.

 تشخيص بلوک قلب
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به استثنای در معرض عالئم، بلوک قلبی اغلب در طول آزمایش های معمول برای سایر 

 شرایط تشخيص داده می شود.

این  آزمون اصلی مورد استفاده برای تشخيص بلوک قلبی است. (ECGالکتروکاردیوگرام )

 فعاليت الکتریکی قلب شما را اندازه گيری می کند.

ECG .پزشک شما ممکن است از  را می توان در حالت استراحت یا در حال تمرین انجام داد

واندن در طول زمان داشته شما بخواهد یک مانيتور الکترومغناطيسی قابل حمل برای خ

 این یک ارزیابی کلی درمورد چگونگی کار قلب شما است. باشيد.

 همچنين می تواند گاهی اوقات نوع بلوک قلبی شما را نشان می دهد. ECGنتایج یک 
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در عوض،  یک کمبود کلسيم واقعی یا هيپوکلسمی معموال با رژیم غذایی ارتباطی ندارد.

 سطح کلسيم خون در نتيجه مصرف برخی داروها و شرایط پزشکی کاهش می یابد 

زمانی که شما از کلسيم کافی از مواد غذایی و نوشيدنی  -کمبود کلسيم در رژیم غذایی 

  استفاده نکنيد بسيار نادر است.

 ." کنند می توانند کلسيم کافی دریافت غذاهای غنی از کلسيم کثر مردم با خوردن انواع

کلسيم شایع تر است، زمانی که مصرف غذای فردی از مواد معدنی کمتر از  سازگارینا

این می تواند به مشکالت بهداشتی مانند پوکی استخوان در طول زمان  توصيه شده است.

 منجر شود.

 برخی از شرایط سالمتی ممکن است خطر شما را افزایش دهد

در گردن قرار دارد می تواند سطح کلسيم مشکالت با غده پاراتيروئيد که بر روی تيروئيد 

  خون را تحت تاثير قرار دهد.

 ( می شود که به بدن شما کمک PTHاین چهار غده باعث توليد هورمون پاراتيرویيد )

 کمبود کلسیم از اختالالت زمینه ساز بروز سرگیجه است.
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اگر به اندازه کافی  می کند تعادل مناسب کلسيم و فسفر را در خون حفظ کنيد.

است به علت آسيب به غدد، یک بيماری  توليد نکنيد، ممکن PTHهيپوپاراتيرویيدی به نام 

از طرف دیگر، اگر شما بيش از  کلسيم کاهش یابد. -ژنتيکی یا یک اختالل غدد درون ریز 

 دارید، کلسيم خون شما افزایش می یابد. PTHحد 

کلسيم بيش از حد در ادرار  اختالل عملکرد کليه همچنين می تواند سطح کلسيم را کاهش دهد.

 تاثير می گذارد. Dبر توانایی کليه ها برای فعال سازی ویتامين  دفع می شود، که

 چهار گروه وجود دارد که بيشتر در معرض خطر ناکافی بودن کلسيم قرار دارند:

، زنان کمتر توليد استروژن می کنند، که به  یائسگی در طی و بعد از : یائسگی بعد از زنان

نوبه خود جذب کلسيم را کاهش می دهد و جذب استخوان را افزایش می دهد )شکستگی 

.در صورت بروز  پوکی استخوان شود این می تواند منجر به استخوان های قدیمی(.

ا پزشک خود درمورد اینکه آیا باید ميزان غذای غنی از کلسيم را در رژیم غذایی یائسگی، ب

ميلی گرم  1000سالگی  50برای زنان بالغ از سن  RDA خود افزایش دهيد، صحبت کنيد.

 ميلی گرم بعد از آن است. 1200و 
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ن وزن آمنوره یک بيماری است که دوره های قاعدگی به علت کم بود زنان مبتال به آمنوره:

 بدن، عدم تعادل هورمونی، استرس یا علل دیگری متوقف می شود 

زناني که مدت زماني را دریافت نمي کنند، سطوح هورموني  )یا هرگز شروع نمی شود(.

 استروژن را کاهش مي دهند که مي توانند با تعادل کلسيم آشنا شوند.

کثر رژیم ها منبع کلسيم کلسيم لبنيات در ا وانسان و افرادی که الکتوز را تحمل می کنند:

است، بنابراین اگر شما از این محصوالت اجتناب کنيد، ممکن است به اندازه کافی از مواد 

بزیجات گردویی و ، مانند س منابع کلسيم غير لبنی بارگيری در مقدار زیادی از معدنی نمانيد.

 کلم بروکلی، ممکن است به جبران این امر کمک کند.

اگر غذاهای غنی از کلسیم مصرف نکنید و ناکافی بودن کلسیم داشته باشید، هیچ عالئمی 

با توجه به بنیاد ملی پوکی استخوان، نشانه های هیپوکلسمی، از  .از خود نشان نخواهید داد

و بستگی به چه چیزی باعث کمبود، چقدر شدید و  سوی دیگر، می تواند متفاوت باشد

برخی افراد نشانه ای ندارند، در حالی که دیگران ممکن است  .سایر عوامل فردی باشد

نشانه هایی از قبیل سرگیجه عضالنی یا اسپاسم، بی حسی، احساس سوزن شدن، اشتها و 

  .یا تشنج را تجربه کنند

 می تواند شامل درد  D ویتامینعالوه بر این، عالئم مربوط به کمبود 

www.takbook.com

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.health.com/health/gallery/0,,20845429,00.html&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhhGFVUlyp35vhFggWNadSPCJqEFbA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.health.com/health/gallery/0,,20845429,00.html&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhhGFVUlyp35vhFggWNadSPCJqEFbA


 

 

 

 

 

سرگیجه ساز زمینه پزشکی واختالالت سرگیجه دانشنامه  

 

 

27 

  

 .یا حساسیت در استخوان باشد
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  یست؟سنکوپ چ

این  انسداد تخلیه موقت از آگاهی است که معموال به جریان خون ناکافی مغز مرتبط است.

 نیز نامیده می شود و یا "بیرون رفتن".

)افت فشار خون( و قلب اکسیژن  فشار خون پایین است این اغلب اتفاق می افتد زمانی که

این می تواند خوش خیم یا نشانه ای از یک وضعیت  به اندازه کافی به مغز پمپ نیست.

 پزشکی اساسی باشد.

 علت انسداد بینی 

وپ یک عالمت است که می تواند به علت چندین علت، از شرایط خوش خیم و تهدید نکس

بسیاری از عوامل تهدید کننده زندگی مانند گرمای بیش از حد، کم آبی،  کننده زندگی باشد.

عرق شدگی، خستگی یا جمع شدن خون در پاها به علت تغییرات ناگهانی در وضعیت بدن، 

مهم است که علت انسداد بینی و هر شرایط اساسی را تعیین  .می توانند منافذ ایجاد کنند

 کنید.

 سنکوپ از اختالالت زمینه ساز بروز سرگیجه است
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یا انسداد جریان  تاکی کاردی ، دیبرادی کار با این حال، چندین بیماری جدی قلبی، مانند

 خون، همچنین می توانند منافذ ایجاد کنند.

 

 

 

 

ایط مختلف قلب مانند برادی كاردیا، تاكیکاردی یا سنكوپ قلب یا قلب و عروق به علت شر

را افزایش  مرگ ناگهانی قلب این می تواند خطر انواع خاصی از فشار خون ایجاد می شود.

 دهد.

افرادی که مشکوک به سینوكوك قلب هستند اما افرادی كه بیماری های جدی نداشته باشند 

اگر شرایط جدی پزشکی وجود دارد، ارزیابی  ممكن است به عنوان سرپایی مدیریت شوند.

شرایطی که ممکن است ارزیابی و درمان بیمار را ارزیابی کند  بیشتر بیماران بستری است.

اگر  ایط آریتمی قلبی، ایسکمی قلبی، تنگی آئورت شدید و آمبولی ریه.عبارتند از: شر

ارزیابی عالئم اختالالت عروق قلب را نشان می دهد، ممکن است یک مانیتور قلبی خارجی 

  یا ایمپلنت تجویز شود.
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سال بیشتر در معرض خطر بستری شدن و  80معمول است، اما بزرگساالن باالی نکوب س

 مرگ هستند.

جوانتر بدون بیماری قلبی اما کسانی که سنکوپ را تجربه کرده اند در حالی که  افراد

ایستاده اند یا دارای استرس یا موقعیت خاص هستند، به احتمال زیاد سونوپوئید قلبی را 

 تجربه نمی کنند.

حضور بیماری های قلبی  مردان؛ سال است. 60سنکوپ قلبي در افراد مسن باالتر از 

غم  خفگی در طول اعمال پش قلب کوتاه یا ناگهانی از دست دادن هوشیاری؛ت شناخته شده

یا سابقه خانوادگی شرایط  یک آزمون قلب غیرطبیعی و اندوه در حالی که در خواب؛

 سایر شرایط موجود و داروهای مورد استفاده در بیماران مسن بسیار مهم هستند ارثی.
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علل متعددی وجود دارد، اما رایج  ( التهاب مغز است.tis-LIE-uh-sef-enانسفالیت )

 ترین عفونت ویروسی است.

و نشانه هایی مانند آنفوالنزای مضر مثل تب و سردرد می شود  انسفالیت اغلب باعث عالئم

انسفالیت همچنین می  و یا نشانه های بیماری ندارد.گاهی عالئم آنفلوانزا شدیدتر است.

 تواند تفکر اشتباه، تشنج و یا مشکالت با حواس و یا حرکت را ایجاد کند.

تشخیص و درمان به موقع مهم  به ندرت، آنسفالیت می تواند تهدید کننده زندگی باشد.

است، زیرا پیش بینی می شود که چگونه انسفالیت بر روی هر فرد تاثیر می گذارد، دشوار 

 .است

 عالئم

 اکثر افراد مبتال به آنسفالیت ویروسی عالئم خفیف آنفوالنزا دارند مانند:

 سردرد 

 تب 

 درد در عضالت یا مفاصل است 

 خستگی یا ضعف 

 آنسفالیت از اختالالت زمینه ساز بروز سرگیجه است.
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 شدیدتر هستند و ممکن است شامل موارد زیر باشند: گاهی عالئم و نشانه ها

 سردرگمی، تحریک یا توهم 

 تشنج 

 از دست دادن احساس یا فلج در مناطق خاص صورت یا بدن 

 ضعف عضالنی 

 مشکل با سخنرانی یا شنیدن 

 از دست دادن هوشیاری 

 عالئم و نشانه ها ممکن است در نوزادان و کودکان نیز شامل موارد زیر باشند:

 ع و استفراغتهو 

 سختی بدن 

 تغذیه ضعیف یا بیداری برای تغذیه 

 تحریک پذیری 

 

اما هنگامی که علت شناخته شده است، شایع  علت دقیق آنسفالیت اغلب ناشناخته است.

عفونت های باکتریایی و شرایط التهابی غیر عفونی همچنین  ترین عفونت ویروسی است.

 می توانند باعث ایجاد آنسفالیت شوند.

 نوع اصلی از آنسفالیت وجود دارد: دو

www.takbook.com
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 این وضعیت زمانی اتفاق می افتد که یک ویروس یا عامل دیگر به  آنسفالیت اولیه

عفونت ممکن است در یک منطقه متمرکز باشد و  طور مستقیم مغز را آلوده می کند.

عفونت اولیه ممکن است یک واکنش مجدد از یک ویروس است که  یا گسترده شود.

 بیماری قبلی غیر فعال بوده است. پس از یک

 این وضعیت ناشی از یک واکنش سیستم ایمنی بدن به یک عفونت  آنسفالیت ثانویه

به جای حمله به سلول هایی که باعث عفونت می شوند،  در جاهای دیگر بدن است.

همچنین به  سیستم ایمنی بدن نیز اشتباه به سلول های سالم مغز منتقل می شود.

پس از عفونت شناخته شده، آنسفالیت ثانویه معموال دو تا  encephalitisعنوان 

 سه هفته پس از ابتال به عفونت رخ می دهد

 

 عوامل خطر

عواملي كه ممكن است باعث افزایش خطر  هر کسی می تواند انسفالیت را توسعه دهد.

 شوند عبارتند از:

 .به  یا شدیدتر هستند.برخی از انواع آنسفالیت در گروه های سنی خاص بیشتر  سن

طور کلی، کودکان جوان و سالخوردگان بیشتر در معرض خطر بیشتر انواع آنسفالیت 

 ویروسی هستند.

 .افرادی که اچ آی وی / ایدز دارند، داروهای سرکوب کننده  سیستم ایمنی ضعیف

ایمنی یا وضعیت دیگری را ایجاد می کنند که سیستم ایمنی ضعیف دارند، در معرض 

 بتال به آنسفالیت هستند.خطر ا

 ویروس های پشه یا تیک در مناطق خاص جغرافیایی رایج هستند. مناطق جغرافیایی 
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 .بیماری های پشه و تیک در تابستان در بسیاری از مناطق ایاالت متحده  فصل سال 

 .شایع تر هستند 

 

ویروس هایی بهترین راه برای جلوگیری از آنسفالیت ویروسی، احتیاط است تا از ابتال به 

 سعی کنید: که می توانند این بیماری را ایجاد کنند جلوگیری کنند.

 .دست ها را بطور مرتب و با آب و صابون بشویید،  بهداشت خوب را تمرین کنید

 بخصوص پس از استفاده از توالت و قبل و بعد از غذا.

 گذاریدمواد غذایی و نوشیدنی ها را به اشتراک ن ظروف را به اشتراک نگذارید 

 .اطمینان حاصل کنید که آنها بهداشت خوب  عادت های خوب کودکان را آموزش دهید

 را انجام می دهند و اجناس دست دوم را در خانه و مدرسه اجتناب می کنند.

 قبل از  واکسیناسیون خود و واکسیناسیون فرزندان خود را حفظ کنید. واکسینا کنید

ه شده برای مقصد های مختلف صحبت سفر، با پزشک خود درباره واکسن توصی

 کنید.
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 که  فشار داخل چشم همراه است یک بیماری چشم است که اغلب با افزایش گلوکوم

کوری  و حتی از بین رفتن بینایی آسیب به عصب چشم )چشم( می تواند منجر به

 . شود

 .گلوکوم عامل اصلی کوری غیر قابل برگشت در جهان است 

  گلوکوم معموال در ابتدای دوره خود عالیم دیگری را نشان نمی دهد، که در آن

ر اساس زمان می توان از طریق معاینه منظم چشم )تشخیص با فرکانس معاینه ب

 سن و حضور سایر عوامل خطر( تشخیص داده شد.

 افزایش می یابد در حالیکه بیش از حد مایع در چشم تولید می  داخل چرکی فشار

 کانال های تخلیه یا خروج )مشبک تربکوالر( چشم مسدود می شود. شود و یا

  در حالی که هر کسی می تواند گلوکوم را ایجاد کند، برخی افراد در معرض خطر

 بیشتری هستند.

 که دارای چندین نوع است  از: گلوکوم زاویه باز دو نوع اصلی از گلوکوم عبارتند ،

مکن است که م گلوکوم بسته شدن زاویه ای و وضعیت طوالنی مدت )مزمن( و

 است وضعیت ناگهانی )حاد( یا بیماری مزمن باشد.

 و آسیب دیدگی از گلوکوم غیر قابل برگشت است. عصب بینایی آسیب به 

 گلوکوم از اختالالت زمینه ساز بروز سرگیجه است.
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 ن درد که فشار داخل چشم را تعیین می کنند، وضعیت عصب چندین آزمایش بدو

بینایی و زاویه زهکشی و زمینه های بصری برای تشخیص حضور گلوکوم و 

 نظارت بر پیشرفت آن استفاده می شود.

  گلوکوم معموال با چشمان بینی عمل می کند، اگر چه درمان لیزر و جراحی نیز  

 ر موارد را می توان با این درمان ها کنترل می تواند مورد استفاده قرار گیرد.اکث

 کرد، در نتیجه جلوگیری از از دست دادن بینایی بیشتر.

 .تحقیقات زیادی در مورد علل و درمان گلوکوم انجام شده در سراسر جهان است 

 تشخیص و درمان اولیه برای حفظ چشم در افراد مبتال به گلوکوم ضروری است 

 

لی آسیب به چشم )عینک چشم( استفشار باال در چشم عوامل اص گلوکوم با فشار داخل  .

عصب بینایی که در  .چشمی طبیعی در بخش های مختلف گلوکوم شرح داده شده است

این عصب تصاویری را که ما  .پشت چشم قرار دارد، عصب اصلی چشم برای چشم است

انند یک چشم منظم و جامد است م .برای تفسیر به مغز می فرستیم منتقل می کنیم

تن و شکل آن با فشار داخل چشم حفظ می شود )فشار داخل چشم( که معموال  .بسکتبال

 بین 8 میلیمتر و 22 میلی متر جیوه است.
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هنگامی که فشار بیش از حد کم است، چشم نرمتر می شود، در حالی که فشار باال باعث  

ه فشار باال می عصب بینایی بخش مهمی از چشم را ب .می شود که چشم سخت تر شود

بخشد زیرا فیبرهای ظریف در این عصب به راحتی توسط فشار مستقیم بر عصب و یا 

.کاهش جریان خون به عصب آسیب می رساند  

 عوامل خطر عمده برای گلوکوم عبارتند از:

  سال 45سن بیش از 

 سابقه خانوادگی گلوکوم 

 نژاد سیاه نژاد 

 دیابت 

 تاریخچه افزایش فشار داخل چشم 

 کاهش ضخامت قرنیه و سفتی 
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فشار خون باال یک وضعیت شایع است که نیروی طوالنی مدت خون در برابر دیواره های 

شرایین شما به اندازه کافی باال است که ممکن است در نهایت باعث مشکالت بهداشتی 

 مانند بیماری های قلبی شود.

مپ ضربان قلب و مقدار مقاومت در برابر جریان خون در فشار خون توسط مقدار خون پ

خون بیشتر قلب شما را پمپ می کند و شریان های شما باریک  شریان ها تعیین می شود.

 تر است، فشار خون باال.

شما می توانید فشار خون باال )فشار خون باال( را برای سال ها بدون هیچ گونه نشانه ای 

ئم، آسیب به عروق خونی و قلب شما همچنان ادامه دارد و می حتی بدون عال داشته باشید.

فشار خون باال کنترل نشده باعث افزایش خطر ابتال به مشکالت جدی  تواند تشخیص دهد.

 سالمت، از جمله حمله قلبی و سکته مغزی می شود.

الت زمینه ساز بروز سرگیجه است.فشار خون از اختال  
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ها را فشار خون باال به طور کلی در طول سال ها توسعه می یابد و در نهایت تقریبا همه آن

و  تحت تاثیر قرار می دهد.خوشبختانه، فشار خون باال می تواند به راحتی شناسایی شود.

هنگامی که شما می دانید که فشار خون باال دارید، می توانید با پزشک خود برای کنترل آن 

 کار کنید

ون پایین اکثر افراد مبتال به فشار خون باال عالئم و نشانه ها ندارند، حتی اگر میزان قند خ

 بیاید.

بعضی افراد مبتال به فشار خون باال ممکن است سردرد، تنگی نفس یا خونریزی بینی 

داشته باشند، اما این عالئم و نشانه ها خاص نیستند و معموال اتفاق نمی افتد، تا زمانی که 

 فشار خون باال به حالت تهدید کننده یا شدید رسیده باشد.

این نوع فشار خون باال، به  ناشی از یک وضعیت اساسی دارند.بعضی افراد فشار خون باال 

نام فشارخون ثانویه، به طور ناگهانی ظاهر می شود و باعث فشار خون باال نسبت به فشار 

شرایط و داروهای مختلف می تواند به پرفشاری خون ثانویه منجر  خون باال می شود.

 شود، از جمله:

 آپنه انسدادی خواب 

 مشکالت کلیوی 
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 تومورهای غده آدرنال 

 مشکالت تیروئید 

 نقص های خاصی که در رگهای خونی )مادرزادی( متولد شده اید 

  ،برخی از داروها، مانند قرصهای ضد بارداری، داروهای ضد سرما، ضد انعقاد

 داروهای ضد درد و بعضی از داروهای تجویزی

 مواد مخدر غیر قانونی مانند کوکائین و آمفتامین 

ز حد بر روی دیواره های شریانی که ناشی از فشار خون باال است، می تواند فشار بیش ا

فشار خون باال و طوالنی  به رگ های خونی و همچنین اندام های بدن شما آسیب برساند.

 شدن آن کنترل نشده است، بیشتر آسیب است.

 فشار خون باال کنترل نشده می تواند منجر به عوارض از جمله:

  فشار خون باال می تواند سخت شدن و ضخیم شدن شریان  سکته مغزیحمله قلبی یا

ها )آترواسکلروز( را ایجاد کند که می تواند منجر به حمله قلبی، سکته مغزی یا 

 سایر عوارض شود.
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 افزایش فشار خون می تواند رگ های خونی شما را تضعیف کرده و  بی خوابی

 آنوریسم می تواند خطرناک باشد. باقیمانده، آنوریسم را تشکیل دهد.اگر انقباض

 .برای خنک کردن فشار خون در عروق خونی، قلب باید سخت تر کار  نارسایی قلبی

این باعث می شود دیواره های اتاق پمپاژ قلب به ضخامت )هیپرتروفی بطن  کند.

در نهایت، عضله ضخیم ممکن است زمان سختی را برای پمپاژ  چپ( تبدیل شود.

فع نیازمندی های بدن خود داشته باشد که می تواند منجر به خون کافی برای ر

 نارسایی قلبی شود.

 .این می تواند این اندام ها را از  رگهای خونی را در کلیه های شما کم می کند

 عملکرد طبیعی جلوگیری کند.

 .این می تواند منجر به از  رگ های خونی دچار ضخیم شدن و یا پاره شده در چشم

 ایی شود.دست دادن بین
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پایين را نام برد، هنگامی رخ می دهد که  قند خون پایين یا گلوکز خون هيپوگليسمی، همچنين

برای بسياری از افراد مبتال به دیابت، این  شد.خون شما پایين تر از حد نرمال با گلوکز سطح

اعداد شما ممکن  ( یا کمتر است.mg / dLميلی گرم در دسی ليتر ) 70به معنای سطح 

است متفاوت باشد، بنابراین با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود را بررسی کنيد تا 

 سطح پایين برای شما کم شود.

 عالئم هیپوگلیسمی چیست؟

های هيپوگليسمی به سرعت در می آیند و می توانند از فرد به فرد متفاوت  نشانه

را که در جدول زیر ذکر شده اند ممکن است یکی یا بيشتر عالئم مالیم و یا متوسط  باشند.

 گاهی اوقات مردم عالئم را احساس نمی کنند. داشته باشيد.

 ن شما کم می شود و شما هيپوگليسمی شدید هنگامی اتفاق می افتد که سطح قند خو

هيپوگليسمی شدید  نمی توانيد خود را درمان کنيد و از فرد دیگری به کمک نياز داشته باشيد.

شایع تر  1این بيماری در افراد مبتال به دیابت نوع  خطرناک است و نياز به درمان دارد.

 است.

 کاهش قند خون از اختالالت زمینه ساز سرگیجه است.
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 برخی عالئم هيپوگليسمی در طول خواب هستند

 بوسگریه کردن یا داشتن کا 

 عرق کردن به اندازه کافی برای ایجاد لباس خواب یا ورق های خود را مرطوب 

 احساس خستگی، تحریک پذیر، و یا اشتباه پس از بيدار شدن از خواب 

 چه چیزی باعث هیپوگلیسمی در دیابت می شود

ن هيپوگليسمی می تواند یک اثر جانبی انسولين یا انواع دیگر داروهای دیابت باشد که به بد

  کمک می کند تا انسولين بيشتری توليد کند.

گرچه سایر داروهای دیابت باعث ایجاد هيپوگليسمی توسط خودشان نمی شوند، در صورت 

 تزریق انسولين، سولفونيل اوره یا مگليتينيد، احتمال ابتال به هيپوگليسمی نيز افزایش 

 می یابد.

ر را انجام دهيد، سطح قند خون شما اگر تزریق انسولين یا بعضی از داروهای دیابت دیگ  

 می تواند خيلی پایين باشد
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 هیپوگلیسمی در دیابت کمک می کند چه عوامل دیگری به

اگر شما داروهای انسولين یا دیابت مصرف کنيد که باعث افزایش مقدار انسولين بدن شما 

د، شما می توانيد می شود، اما با دارو یا فعاليت بدنی خود ترکيبات خود را مطابقت ندهي

 عوامل زیر می توانند باعث ایجاد هيپوگليسمی شوند: هيپوگليسمی را ایجاد کنيد.

 خوردن کربوهیدرات کافی )کربوهیدرات(

را می خورید، سيستم گوارش شما قندها و  کربوهيدرات ها هنگامی که غذاهای حاوی

  نشاسته را به گلوکز می شکند.

اگر  گلوکز سپس وارد جریان خون می شود و سطح قند خون شما را افزایش می دهد.

خون قندهای کربوهيدرات کافی نداشته باشيد تا با داروهایتان منطبق نداشته باشند، گلوکز 

 شما ممکن است خيلی کم شود.

 رد یا تأخیر یک وعده غذایی

  اگر غذا را از بين ببرید یا به تأخير اندازید، گلوکز خون شما می تواند خيلی پایين بياید.
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 هيپوگليسمی همچنين می تواند زمانی رخ دهد که شما خوابيد و چندین ساعت خورده اید.

 افزایش فعالیت بدنی

ل می تواند سطح قند خون خود را تا فراتر از معمول معمو را خود سطح فعاليت بدنی افزایش

 ساعت بعد از فعاليت کاهش دهد. 24

 نوشیدن الکل زیاد بدون غذای کافی

الکل باعث می شود که بدن شما ميزان قند خون خود را ثابت نگه دارد، به خصوص اگر در 

ئم اثرات الکل همچنين می تواند شما را از احساس عال مدت زمان کوتاهی غذا نداشته باشيد.

 هيپوگليسمی جلوگيری کند، که ممکن است به هيپوگليسمی شدید منجر شود.

 مریض شدن

هنگامی که بيمار هستيد، ممکن است قادر نباشيد به اندازه کافی بخورید یا غذا را کاهش 

بيشتر  بيماری دیابت خود در مورد دهيد، که می تواند باعث کاهش گلوکز خون شما شود.

 بدانيد.

 چگونه می توانم در صورت ابتال به دیابت دچار هیپوگلیسمی باشم
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در صورت استفاده از انسولين، سولفونيل اوره یا مگليتينيد، با استفاده از برنامه مدیریت 

ابت خود و همکاری با تيم مراقبت های بهداشتی خود برای تنظيم برنامه خود به صورت دی

اقدامات زیر می تواند به  مورد نياز، می تواند به شما در جلوگيری از هيپوگليسمی کمک کند.

 جلوگيری از هيپوگليسمی کمک کند:

 سطح گلوکز خون را بررسی کنید

شما کمک کند تصميم بگيرید که چقدر دارو مصرف دانستن سطح قند خون شما می تواند به 

برای پيدا کردن سطح قند خون خود، اغلب به  کند، چه غذا بخورد و چه از نظر جسمی.

 کنيد. قند خون گشاد عنوان پزشک توصيه می کنيد خود را با یک

گاهی اوقات افرادی که مبتال به دیابت هستند عالئم هيپوگليسمی را  خوابی هيپوگليسمیبی 

اگر بدون هيچ  احساس نمی کنند یا تشخيص نمی دهند، مشکل ناخودآگاه هيپوگليسمی است.

نشانه اي هيپوگليسمي داشته اید ممکن است نياز داشته باشيد که قند خون خود را بيشتر 

د هنگامي که شما نياز به درمان هيپوگليسمي خود را داشته باشيد یا اقدام کنترل کنيد تا بداني

  به جلوگيري از آن کنيد.
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 اطمينان حاصل کنيد که قبل از رانندگی قند خون خود را چک کنيد.

اگر ناخودآگاه هيپوگليسمی دارید یا اغلب هيپوگليسمی دارید، از ارائه کننده مراقبت های 

 ( بپرسيد.CGM) مانيتورینگ قند خون مداوم بهداشتی خود درمورد

 CGM .ميزان قند خون خود را به طور منظم در طول روز و شبانه بررسی می کند  

CGM به شما بگویند که اگر گلوکز خون شما به سرعت در حال سقوط باشد  ها می توانند

هشدارهای  و صدای زنگ هشدار را به صدا در می آورد اگر گلوکز خون شما کم می شود.

CGM  ممکن است شما را بيدار کنند در صورتی که در طول خواب خواب هيپوگليسمی

 داشته باشيد.

 تخوردن وعده های غذایی معمولی و تنقال

خوردن وعده های غذایی منظم  طرح تغذیه شما برای جلوگيری از هيپوگليسمی کليدی است.

و تنقالت با مقدار مناسب کربوهيدرات برای کمک به نگه داشتن سطح قند خون خود را از 

همچنين، اگر شما نوشيدنی های الکل مصرف می کنيد، بهتر است  رفتن بيش از حد کم است.

 یک بار غذا بخورید.
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خون خود را بررسی  قند ، کنيد اگر شروع به احساس یک یا چند عالیم هيپوگليسمی

گرم  15باشد،  70اگر ميزان گلوکز خون شما زیر هدف شما باشد یا کمتر از  . کنيد

 مثالها شامل دقيقه بخورید یا نوشيدنی کنيد. 15کربوهيدرات را به مدت 

 ژل گلوکز لهیا یک لو قرص گلوکز چهار 

 1/2 ( آب ميوه  4فنجان )کم کالری یا کاهش قند * -اونس 

 1/2 ( نوشابه یا قند کم کالری یا کاهش یابد 6تا  4می تواند )اونس 

 1 قاشق غذاخوری شکر، عسل یا شربت ذرت 

 2 قاشق غذاخوری کشمش 

اگر ميزان گلوکز شما کم است،  قيقه صبر کنيد و دوباره قند خون خود را بررسی کنيد.د 15

دقيقه  15گرم گلوکز یا کربوهيدرات دیگر بخورید یا نوشيد.گلوکز خون خود را پس از  15

 این گام ها را تکرار کنيد تا سطح گلوکز شما به حالت طبيعی برسد. دوباره بررسی کنيد.

بيش از یک ساعت است، یک ميان وعده داشته باشيد تا سطح گلوکز  اگر غذای بعدی شما

 سعی کنيد کراکر یا یک تکه ميوه. خون خود را در محدوده هدف خود حفظ کنيد.
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گرم کربوهيدرات برای آب پرتقال استفاده کنند،  15* افراد مبتال به بيماری کليوی نباید از 

 اپل، انگور، و یا آب آلبالو گزینه های خوبی هستند. . پتاسيم هستند زیرا حاوی مقدار زیادی
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 Meniereبیماری 

یک اختالل گوش داخلی است که موجب اپیتی های سرگیجه، زنگ زدن در گوش )وزوز 

 گوش(، احساس پریشانی یا فشار در گوش و نوسان شنوائی می شود.

نوسانات شنوایی یا  .یک حمله معمول از بیماری منیر قبل از پر شدن در یک گوش است

ه باشدتغییرات وزوز گوش ممکن است پیش از حمل قسمت منیئر یا "حمله" عموما شامل  .

سرگیجه شدید )چرخش(، عدم تعادل، حالت تهوع و استفراغ و نیز کاهش حاد شنوایی 

پس از یک حمله شدید، اکثر مردم  .حمله متوسط دو تا چهار ساعت طول می کشد . است

در طول مدت عالئم، مقدار زیادی  .متوجه شدند که خسته هستند و باید چند ساعت بخوابند

 از تغییرات وجود دارد.

Meniere  از جمعيت را تحت تاثير قرار می دهد 0.2تقریبا ٪ 

ما، که در آن ما برای تعداد زیادی از بيماران مينير مراقبت می کنيم، شایع  عمل بالينی در

 ترین سن ارائه دهه شصت است.

بيماری منير معموال به یک گوش محدود می شود، اما اغلب اوقات به هر دو گوش می رسد  

٪ بيماران مبتال به منير دارای بيماری 50سال،  30ری که پس از تا در طول زمان، به طو

 دوگانه 

منیر  از علل زمینه ساز بروز سرگیجه استری بیما  
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 با این حال، برخی از بحث ها در مورد این آمار وجود دارد. 
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