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 مطالب موجود در این دانشنامه

 

 مقدمه

 ایدز

 هپاتیت

 سلولیت

 ترمبوفلبیت

 جذام

 آندوکاردیت

 پنومونی

 ماالریا

 سوء تغذیه

 میلیت
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 مقدمه

 

 تواند می که هستند مرتبط بهداشتی مسئله چند یا یک دارای اغلب اعتیاد به مبتال افراد

. باشد روانی سالمت شرایط یا سرطان مغزی، سکته قلبی، یماریب یا ریه بیماری شامل

 مضر اثرات تواند می خون آزمایش و سینه قفسه ایکس اشعه تصویربرداری، اسکن

.دهد نشان بدن سراسر در را مخدر مواد مدت طوالنی استفاده  

 

 شکالتم تواند می متامفتامین کند؛ ایجاد را ها سرطان از بسیاری تواند می تنباکو دود

 به منجر تواند می امر این و آورد وجود به را" متفورم دهان" نام به شدید، دندانپزشکی

. شود مرگ و مصرف سوء  

 در را عصبی های سلول است ممکن مجاز، داروهای مانند داروها، از بعضی این، بر عالوه

 یا برسانند آسیب( نخاع و مغز از خارج عصبی سیستم) محیطی عصبی سیستم یا مغز

ببرند بین از را آنها  

 

. دهد افزایش را عفونت به ابتال خطر تواند می همچنین مخدر مواد از استفاده  

بدن ایمنی نقص ویروس (HIV)   

C هپاتیت و   

 تزریقو تجهیزات گذاری اشتراک به طریق از تواند می عفونت کبدی جدی بیماری یک 

و فعالیت نادرست جنسی منتقل شود دارو  

 از پس تواند می( سلولیت) پوست عفونت و( اندوکاردیت) آن های دریچه و قلب عفونت

ناشی از تزریق دارو بروز کند. یها باکتری معرض در گرفتن قرار  
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 اختالالت موارد، بعضی در. هستند همسو اغلب روانی های بیماری و مخدر مواد مصرف

. آید وجود به اعتیاد از قبل است ممکن اسکیزوفرنی یا افسردگی اضطراب، مانند روانی  

 

 روحی شرایط این تشدید یا ایجاد موجب است ممکن مخدر مواد از استفاده دیگر، موارد در

.شود خاصی پذیری آسیب دارای افراد در بویژه روانی و  

 

آلوده است و  هستند شده شناخته که شیمیایی ماده 250 حداقل ثانویه، تنباکو دود

  کودکان برای  ویژه بهبسیار خطرناک می باشد 

 در را ریه سرطان و قلبی های بیماری به ابتال خطر ،دود  دست دوم معرض در گرفتن قرار 

.دهد می افزایش نکشید، سیگار هرگز که افرادی  

 دود معرض در گرفتن قرار معرض در شده شناخته یبهداشت خطرات این، بر عالوه  

 خطر معرض در جوانا ماری دود معرض در نگرفت قرار آیا اینکه درباره را سواالتی تنباکو،

.کند می مطرح است، مشابه  

 

 رانندگی تواند می تجویزی داروهای از استفاده سوء یا و مجاز غیر مخدر مواد از استفاده

 مخدر مواد با رانندگی. الکل نوشیدن از پس رانندگی مثل درست کند، امن نا را خودرو

در  معرض خطر قرار بگیرند دیگران و مسافر راننده، شود می باعث  
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 ناشی که است زندگی کننده تهدید بالقوه و مزمن بیماری یک( ایدز) ایمنی کمبود سندرم

انسان بدن ایمنی نقص ویروس از   

 با مبارزه برای شما بدن توانایی با بدن، ایمنی سیستم به رساندن آسیب با. است 

.کند می تداخل شود، می بیماری باعث که هایی رگانیسما  

 

HIV  

.شود می منتقل جنسی است که با تماس  عفونت یک  

 مادر از یا آلوده خون با تماس با شیردهی یا زایمان بارداری، هنگام در تواند می همچنین 

.یابد گسترش کودک به  

 تضعیف ایدز بیماری واخرا تا شما بدن ایمنی سیستم ، است ممکن دارو، مصرف بدون 

 شود

 

HIV / AIDS برای درمان هیچ   

 را بیماری پیشرفت چشمگیری طور به تواند می که دارد وجود داروهایی اما ندارد، وجود 

نماید کند  
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است داده کاهش یافته توسعه کشورهای از بسیاری در را ایدز میرهای و مرگ داروها این  

 

از عبارتند ایدز احتمالی های نشانه و عالئم  

 

 تب

 سردرد

مفاصل درد و عضالت درد  

 راش

دردناک دهان های زخم و درد گلو  

  متورم، لنفاوی غدد

 

مانند مزمن های نشانه یا خفیف های عفونت است ممکن  

 

 تب

 خستگی

ایدز عفونت های نشانه اولین از یکی اغلب - شده متورم لنفاوی غدد   

 اسهال
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وزن کاهش  

(مو شریز) دهان مخمر عفونت  

(زوستر هرپس) تبخال  

 

. است دیده آسیب شدت به شما بدن ایمنی سیستم دهد، می رخ ایدز که هنگامی

 - کنید ایجاد را فرصتطلبانه های سرطان یا فرصتطلبانه های عفونت دارد احتمال بیشتر

.کند نمی مشکل دچار را سالم ایمنی سیستم یک با فرد یک معموال که هایی بیماری  
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 تواند می عالئم اما دارد، وجود مختلف انواع. دارد اشاره کبد به آسیب و کبدی های سلول التهاب به هپاتیت 

باشد مشابه  

  از عبارتند در بدن انسان کبد اعمال 

خون، از زدایی سم  

ها ویتامین ذخیره   

. ها هورمون تولید و   

کند ایجاد بدن سراسر در را شدید بهداشتی مشکالت و کند مختل را ها پروسه این تواند می هپاتیت  

.کنند ایجاد هپاتیت توانند می ویروس پنج داقلح  

هپاتیت های ویروس ترین شایع سه  

A ، B و C 

شود مرگ به منجر تواند می بیماری سه این از یک هر با عفونت. است   

. شود حاصل ایمنی خود وضعیت یا الکل حد از بیش مصرف از است ممکن هپاتیت دیگر انواع  
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 A هپاتیت

 

 رو این از و ایمنی آنها آن از پس ابند،ی می بهبود کامل طور به افراد اکثر و است خفیف اغلب نوع هپاتیت این

.شود می محافظت ویروس از آینده در  

.باشند زندگی کننده تهدید یا شدید توانند می عالئم کند، پیشرفت اگر حال، این با   

 

 هپاتیت آخطر معرض در خصوص به هستند ضعیف سالمت و بهداشت با جهان از هایی بخش در که افرادی

 هستند

 

کنند می محافظت ویروس این از که دارند وجود موثر و نام های واکسن  

 

 هپاتیت ب

 

شود  منتقل فرد انتقال هنگام تواند هپاتیت می B 

آلوده فرد با نشده محافظت جنسی رابطه  

است مجاز غیر استروئید یا مخدر مواد مصرف برای اغلب آلوده، فرد یک با سوزن  
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است شده ایجاد شده استریل غیر های سوزن با کوبی خال یک  

کنند می برخورد تیز اشیای باکه   بهداشتی کارکنان مثال، طور به  

آلوده فرد یک شرت، تی یا مسواک یک مانند شخصی، اقالم  

است گرفته گاز است شده آلوده که کسی توسطیا   

HCV 

به  مبتال نفر 4 در 1 حدود. شود سیروز کبدی  کبدی تورم و آسیب به منجر تواند می

شود کبد سرطان به منجر تواند می سیهپاتیت   

برای حاضر حال در شده اهدا خون  

HCV  

 کرده دریافت تست از قبل را خون اهدای یا اعضاء پیوند که افرادی اما شود، می آزمایش

باشند خطر معرض در است ممکن خون اهدای فرآیند از بخشی اند،  

 

هستند بهداشتی های مراقبت کارکنان شامل خطر معرض در های گروه سایر  

  وریدی داروهای کنندگان مصرف 

به ایدز مبتال مادران در شده متولد نوزادان و  
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 و هستند مضر آنفلوآنزای به شبیه عالئم. شود می نامیده حاد فاز هپاتیت اولیه مرحله

باشند زیر موارد شامل است ممکن   

 

زرد هپاتیت  

است هپاتیت از عالمتی زردی . 

 اسهال

 خستگی

اشتها دادن دست از  

خفیف تب  

مفصلی یا عضله درد  

تهوع حالت  

کم شکمی درد  

 استفراغ

وزن کاهش  

 زردی

 

www.takbook.com



 

 

 دانشنامه اختالالت ناشی از مصرف مواد در انسان

P a g e  13 | 53 

 

 

کند گیری اندازه را سرطان احتمال و کبد آسیب میزان تواند می این: کبدی بیوپسی  

 

 A هپاتیت

هپاتیت ویروس به آلوده آب یا غذایی مواد مصرف بوسیله   خارج، به سفر هنگام در اغلب 

 رابطه طول در دهان و مقعد تماس طریق از تواند می همچنین ویروس. شود می ایجاد

شود منتقل داروها تزریق یا جنسی  

 

هپاتیت ویروس بوسیله B هپاتیت  B (HBV)  

  آلوده، خون با تماس طریق از و شود می ایجاد

 راه از منتقله بیماری یک تواند می این. یابد می گسترش بدن مایعات دیگر برخی و اسپرم

باشد جنسی  (STD) 

 

 C HCV هپاتیت

 

 عمدتا از طریق  انتقال خون رابطه جنس محافظت نشده و پیوند عضو منتقل میشود
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 زیر های بافت همچنین و پوست عمیق الیه - است درم باکتریایی عفونتسلولیت 

را در گیر میکند هستند پوست زیر که نرم بافت های الیه و چربی جلدی،  

 چهی معمول طور به و دارند وجود پوست روی بر طبیعی طور به ها باکتری انواع از بعضی

.بینند نمی آسیبی  

. شوند عفونت باعث توانند می کنند، نفوذ پوست داخل به ها باکتری اگر حال، این با 

شوند وارد گزش یا ها، برش طریق از توانند می ها باکتری  

 

  افزایش را سلولیت به ابتال احتمال پسوریازیس یا اگزما مانند بیماری به مبتال افراد

دهند می  

 

 زخم یک طریق از پوست عمیق های الیه در ها باکتری که دهد می خر هنگامی سلولیت

شوند وارد  

گیرند می قرار تاثیر تحت اغلب پاها   

است چاقی و ایمنی پاسخ کاهش شامل خطر عوامل    
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است آسان نسبتا خارجی عالئم مشاهده به نسبت سلولیت تشخیص   

  

دهد می پاسخ بیوتیک آنتی داروهای به همیشه تقریبا سلولیت  

 

 ناگهان تواند می این. است پوست عمیق های الیه از باکتریایی عفونت یک سلولیت 

باشد جدی تواند می نشود، درمان اگر و شود، شروع  

 

باشد زندگی کننده تهدید تواند مییابد  گسترش بدن به تر عمیق را آن اگر  

 

 خانه در توان می را ردمم اکثر. است آمیز موفقیت معموال بیوتیک آنتی با اولیه درمان

است بیمارستان در وقت گذراندن به نیاز اوقات گاهی اما کرد، درمان  

 

 پاهای در زیاد احتمال به اما بگذارد، تاثیر بدن از قسمت هر روی بر تواند می سلولیت

است دردناک وضعیت یک این. شود می ظاهر تر پایین  

 

 شروع در افراد از برخی. دهد می پاسخ بیوتیک آنتی داروهای به همیشه تقریبا سلولیت

 عرض در معموال که کنند می تجربه را پوست قرمزی شدن ضعیف بیوتیک آنتی با درمان

.یابد می کاهش روز چند  
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 عالئم شدن بدتر گونه هر یا استفراغ ، تب در صورت  بروز درمان شروع از پس حال، این با

. بگیرد تماس پزشک با بالفاصله خود،  

. شود می استفاده سلولیت درمان برای ها بیوتیک آنتی انواع از ریبسیا  

 

 موارد بعضی در اما شوند، می مصرف روز 10-5 برای معمول طور به ها بیوتیک آنتی

یابد ادامه بیشتر یا روز 14 مدت به درمان است ممکن  

 

 عالئم

 

 گرم

 مناقصه

 ملتهب

 متورم

 سرخ

 دردناک
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خطر عوامل  

.شوند می سلولیت احتمال افزایش باعث زیر خطر عوامل  

 

شود می سلولیت احتمال افزایش باعث این(: ادم) پا تورم  

 ، دارند قرار پرتودرمانی یا درمانی شیمی تحت که افرادی جمله از: ضعیف ایمنی سیستم

مسن افراد و ، ایدز یا وی آی اچ به مبتال افراد  

 تواند می بدن ایمنی سیستم نشود، رلکنت یا نشود درمان درستی به دیابت اگر: دیابت

 به منجر تواند می که باشد داشته خون گردش مشکالت است ممکن یا و باشد ضعیف

شود پوستی های زخم . 

 های عفونت است ممکن خون گردش به مربوط مسائل دارای افراد: خون گردش مشکالت

کنند ایجاد را پوستی  

 لک بروز موجب است ممکن زونا و رغانم ریه مانند شرایطی: پوستی های عفونت سایر

.شود پوست های  

Lymphedema: 

. شود شکسته که دارد احتمال بیشتر که است پوستی تورم ایجاد موجب بیماری این 

کنند تبدیل را ها باکتری برای کامل ورود های راه است ممکن پوست های ترک  

 دیگران از بیشتر رطانس به ابتال خطر است، داشته سلولیت که فردی: پیشین سلولیت

 دارد
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  مخدر مواد کنندگان مصرف
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ترومبوفلبیت عالئم  

(افتد می اتفاق ناگهانی اتفاق این اوقات گاهی) بازو یا پا تورم  

لخته ناحیه در حساسیت یا درد  

لخته ناحیه در حد از بیش گرمای احساس  

لخته ناحیه در رنگ تغییر یا قرمز پوست  

 های گزینه درباره خود پزشک با شود، می شما روزانه های فعالیت با تداخل یا درد باعث ترومبوفلبیت اگر

.کنید صحبت درمان  

 

 در آن یافتن جریان و لخته رهاشدن باعث ندرت به عمقی وریدی ترومبوز برخالف التهاب نوعترمبوفلبیت 

  خون گردش

در ولی کند می مبتال را سنین تمامی. گردد می   

است تر یعشا زنان و بزرگساالن  
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شایع عالیم  

 

  سطحی وریدهای تصلب

مبتال ناحیه در درد و لمس به حساسیت ، قرمزی  

(اوقات گاهی) تب   

اثر در ورید یک در قرمز لهای گلبو شدن لخته و ن فیبری افزایش: علل  

وریدی داخل تزریق یا تزریق ، ضربه اثر در ورید پوشاننده غشای به آسیب  

بدخیم خونی سرطان یک گسترش  

بستر در طوالنی استراحت یا جراحی دنبال به خون شدن جمع  

بیماری کننده تشدید عوامل  

بستر در طوالنی اقامت با همراه بیماری  

کشیدن سیگار  

 را خطر زیادی میزان به ، کشیدن سیگار و بارداری ضد های قرص ترکیب.  بارداری ضد های قرص از استفاده

دهد می افزایش  

 چاقی

واریسی وریدهای  
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بارداری عفونت ، سوختگی ، آسیب ، جراحی  

وریدی داخل داروهای سوءمصرف  

خونی عروق اختالالت  

 

نکشید سیگار ، بارداری ضد های قرص از استفاده صورت در. پیشگیری  

 از تا دهید حرکت را پاها حدامکان تا هستید، بستر در مدت طوالنی استراحت به مجبور دلیل هر به که صورتی در

کنید جلوگیری وریدها در خون معتج  

.نکنید استفاده وریدی داخل داروهای گونه هیچ از امکان صورت در  
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است جدی باکتریایی عفونت یکتتانی   

 

 یک با پانکراس زخم که فردی. دارند وجود محیطی عوامل سایر و کود، خاک، در ها باکتری

 تاثیر بدن تمام بر واندت می که کند ایجاد را عفونت تواند می کند، می تجربه را آلوده شی

باشد مرگبار تواند می این. بگذارد  

 

 حال، این با. شود می ظاهر اولیه عفونت از پس روز 10 تا 7 حدود در معموال تتانی عالئم

 چند است ممکن موارد بعضی در و باشد، متفاوت هفته 3 حدود تا روز 4 از تواند می این

.بکشد طول ماه  

 

است. مرکزی عصبی سیستم از دیدگی سیبآ محل بیشتر کلی، طور به  

 

 آغاز جویدن عضالت با معموال استحکام. است سفتی و اسپاسم شامل عضالنی عالئم 

  شود، می
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  مشکالت بلعیدن باعث و یابد می گسترش گلو و گردن به سپس عضالنی اسپاسم

دارند اسپاسم خود صورت عضالت در اغلب بیماران. شود می  

 

 افراد، برخی در. شود ایجاد سینه و گردن عضله سفتی از است مکنم تنفسی مشکالت

.گیرند می قرار تاثیر تحت نیز اندام و شکمی عضالت  

 

 تاثیر تحت پشت عضالت عنوان به افتد می عقب عقب به فقرات ستون شدید، موارد در

میگیرندقرار  

 

دارند را زیر عالئم نیز تتانی به مبتال افراد اکثر  

خونین مدفوع  

 اسهال

 تب

 سردرد

لمس به حساسیت  

درد گلو  

 تعریق

سریع قلب ضربان  
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شود می تعریف زیر صورت به تانیت رشد برای احتماال زخم یک  

است افتاده تأخیر به ساعت 6 از بیش که دارد جراحی مداخله به نیاز که سوزش یا زخم  

دارد شده برداشته بافت از توجهی قابل مقدار که است سوختگی یا زخم یک  

است بوده خاک یا کود با تماس در که آسیب هر  

 مانند گیرد، می قرار عفونت معرض در استخوان آن در که جدی های شکستگی

شده ترکیب های شکستگی  

سیستمیک سپسیس به مبتال بیماران در سوختگی یا زخم  

 

شوند تجویز است ممکن بیماران سفتی، و عضالت اسپاسم درمان در  

 

  اضطراب کاهش اسپاسم، از جلوگیری برای را عضالت ،(والیم) یازپامد مانند ،اسپاسم ضد

بخش، آرام یک عنوان به و  

 می نخاع به مغز از را عصبی های سیگنال باکلوفن، مانند عضالنی، های کننده شل

شوند می عضالت فشار کاهش موجب و کشند  

  ضالنیع فیبرهای به را عصبی های سیگنال عضالنی عصبی کننده مسدود عوامل

 و پانکورونیوم از عبارتند آنها. هستند مفید عضله اسپاسم کنترل در و رسانند می

 استوورونیم

 

دارد روزانه مصرفی کالری به نیاز عضالنی فعالیت افزایش دلیل به اسپاسم به مبتال بیمار  
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 کلستریدیوم تتانی 

زنده بدن از خارج در طوالنی مدت برای توانند می  

 در عمال است ممکن اما شوند، می یافت آلوده خاک و حیوانی کود در بیشتر اآنه. بمانند 

باشد داشته وجود کجا هر  

 

 Clostridium tetani وقتی

و است افزایش حال در سرعت به شود، می بدن وارد   

 جریان وارد اسپاسمین تانتانو که هنگامی. کند می آزاد را نوروکسین تتانوسپاسمین، 

  اسپاسم عالئم موجب و یابد می گسترش بدن اطراف در سرعت به شود، می خون

شود می  

 

 سپس و شود، می وارد نخاعی طناب اعصاب به مغز از که سیگنالهایی با تتانوسپاسمین

.شود می سفتی و عضالت اسپاسم باعث عضالت، به  

 

است زیر موارد شامل دهانی پاتوژن معمول راههای  

 

اند شده آلوده مدفوع یا بزاق با که هایی زخم  
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کردن خرد جراحات  

شوند می مرده بافت شامل که هایی زخم  

سوراخ های زخم  

 

از عبارتند است ممکن عوارض  

 

 به منجر تواند می تشنج و عضالنی اسپاسم شدید، موارد در اوقات، گاهی: شکستگی

شود استخوان شکستگی  

 گیرند، قرار شاقاستن معرض در معده محتوی یا ترشحات اگر: آسپیراسیون پنومونی

شود پنومونی ایجاد باعث تواند می تر پایین تنفسی دستگاه عفونت   

 طول دقیقه یک تا تواند می که انجامد می اسپاسم یک به صدا جعبه: الرنگوسپاسم

شود خفه تواند می بیمار شدید، موارد در. شود تنفسی مشکالت باعث و بکشد  

  کند، پیدا گسترش مغز به عفونت اگر: تتانی تشنجهای

 اثر خون گردش و تنفس بر و شود مسدود تواند می ریه در خون رگ یک: ریوی آمبولی

دارد انعقادی ضد داروهای و درمانی اکسیژن به نیاز بیمار. بگذارد  

(کلیه حاد نارسایی) کلیه شدید نارسایی  
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شود می قلب های دریچه و قلب عضالت قلب، التهاب شامل که است نادر بیماری یک اندوکاردیت  

 

 انواع آندوکاردیت

 

(IE) همچنین باکتریایی آندوکاردیت ،  (BE) عفونی اندوکاردیت   

قارچی اندوکاردیت   

 

. شود می اندوکاردیت ایجاد باعث اندوکاردی عفونت  

.شود می ایجاد استافیلوکوک یا استرپتوکوک های باکتری توسط معموال عفونت  

شود ایجاد عفونی های ارگانیسم میکرو دیگر یا و ها قارچ توسط تواند می این ندرت، به   

 

 طریق از وریدی داخل صورت به ها این. کرد خواهند دریافت بیوتیک آنتی اندوکاردیت به مبتال بیماران اکثر

.بماند بیمارستان در باید بیمار بنابراین شود، می تزریق ای قطره  

کند می کنترل را دارو اثربخشی خون منظم های آزمایش   

 

 و شود ازگرداندهب طبیعی حالت به آنها حرارت درجه که زمانی بازگردند، خانه به توانند می معموال بیماران

داد خواهند ادامه خانه در را ها بیوتیک آنتی اکثر اما کنند، فروکش ها نشانه  

 

 این بروز از جانبی عوارض و است موثر درمان که شود مطمئن تا کند برقرار ارتباط خود دکتر با باید بیمار

کند نمی جلوگیری بیماری  
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 است ممکن آلرژیک سیلین پني به مبتال بیماران. نتامایسینج و ینسیل پنی از عبارتند ها بیوتیک آنتی ترین شایع

.شوند داده وانکوماسین  

 

 که وقتی یا شوند، بدن وارد عفونت علت به ها قارچ یا ها باکتری که افتد می اتفاق زمانی تواند می اندوکاردیت

 به کنند، می زندگی بدن های قسمت سایر یا فوقانی تنفسی دستگاه دهان، در که ضرر بی معمولی های باکتری

.کنند می حمله قلب های بافت  

 

 شامل است ممکن این. شود بدن وارد باکتری اگر دهد، افزایش را اندوکاردیت به ابتال خطر تواند می قلب نقص

 دارای مصنوعی قلب سوپاپ دارای افراد. باشد دیده آسیب قلب بافت یا غیرطبیعی قلب شیر یک تولد، از نقص

.هستند تریباال خطر  

 

باشد زیر موارد شامل است ممکن عالئم   

 

است خستگی و سینه قفسه درد تب، شامل عالئم  

تب یا باال دمای  

متفاوت یا جدید قلب صدای و سر  

عضالنی درد  

پا ناخن یا ناخن زیر در خونریزی  

پوست یا چشم در خونی خونی های رگ  
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سینه قفسه درد  

 سرفه

 سردرد

تنفس یا نفس تنگی  

 

باشد داشته تاخیر درمان اگر یا بماند باقی درمان بدون اندوکاردیت که دارد احتمال بیشتر رضعوا  

 

دهند می افزایش را قلبی نارسایی به ابتال خطر قلب دیده آسیب های دریچه  

دهد رخ نامنظم قلب ضربان یا آریتمی است ممکن ببیند، آسیب قلب ریتم اگر  

یابد گسترش مغز و ها ریه ها، کلیه مانند ها اندام رسای و قلب داخل در تواند می عفونت  

 

در آندوکاردیت خطر عوامل  

باشد اندوکاردیت به ابتال خطر معرض در است ممکن فرد  

 

باشید داشته موجود قلبی بیماری  

اید کرده دریافت مصنوعی قلب شیر یک یا اید کرده جایگزین را قلب جراحی  

  روماتیسمی تب

در قلب  ساز ضربان دستگاه یک  

اند کرده دریافت وریدی داخل را داروها منظم طور به  

  پنومونی، یا مننژیت مانند جدی، باکتریایی بیماری یک از پس
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 فرد مبتال به ضعف سیستم ایمنی و ایدز
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 بیماری یک تواند می این. است احتمالی علل از وسیعی طیف با ها ریه عفونت پنومونی

باشد زندگی کننده تهدید و جدی  

شود می شروع قارچی یا ویروسی باکتریایی، عفونت یک با معموال این  

 

 می پر مایع با ها ریه داخل آلوئول یا کوچک هوایی های کیسه و شوند می ملتهب ها ریه

 شوند

 به مبتال افراد نوزادان، مسن، افراد برای اما دهد، می رخ سالم و جوان افراد در پنومونی

است خطرناک هستند، ایمنی سیستم اختالل به مبتال که کسانی و دیگر های بیماری

 تا خفیف بیماری سبب مختلف سنین افراد در تواند می که است ها ریه عفونت پنومونی

شود شدید  

است جهان سراسر در سال 5 زیر کودکان در عفونت از ناشی مرگ اصلی علت این   

شوند می محسوب متحده ایاالت در مرگ علت هشتمین عنوان به آنفلوآنزا و پنومونی   

 افراد و جوان مسن، افراد شامل هستند، پنومونی به ابتال خطر معرض در که افرادی 

میباشند بهداشتی مشکالت به مبتال  
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از عبارتند معمول عالئم   

 

کردن سرفه  

ها ریه از سرفه خلط، یا سبز، یا زده زنگ زنگ خلط  

 تب

نفس تنگی و سریع تنفس  

لرز دادن تکان  

شناخته ملتحمه درد عنوان به عمیق، نفس هنگام در معموال که سینه قفسه درد  

شود می بدتر شود، می   

سریع قلب ضربان  

ضعف و خستگی  

استفراغ و تهوع  

 اسهال

 تعریق

 سردرد

عضالنی درد  
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 پنومونی ایجاد باعث میکروبهای. هستند پنومونی اصلی عامل ها ویروس و ها باکتری

شود ضرب کشد، می نفس را آنها فردی آنکه از پس و شوند حل ها آلوئول در توانند می  

 

  پنومونی ایجاد باعث که هایی ویروس و ها باکتری. باشد مسری تواند می پنومونی

هستند استنشاق معرض در معموال شوند، می  

 

 پخش مشترک اشیاء روی بر لمس طریق از یا عطسه، و سرفه طریق از توانند می آنها

 شوند

 

که شوند می افرادی شامل دارند را خطر بیشترین که کسانی  

 

دارند سال 65 از بیش یا سال 5 از کمتر سن  

دو هر یا کند می مصرف الکل زیادی مقدار دودی، دخانیات مصرف  

ریوی مزمن انسداد اختالل ، کیستیک فیبروز مانند ای زمینه شرایط  یا آسم 

گذارد می تاثیر کبد و قلب ها، کلیه بر که شرایطی  

 ایمنی سیستم دارای سرطان یا وی آی اچ ، ایدز علت به مثال، عنوان به

است ضعیف یا ضعیف  
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معده ریفالکس داروهای  ( GERD ) 

کنید مصرف را   

است یافته رهایی آنفلوانزا یا سرماخوردگی عفونت از اخیرا  

تغذیه سوء تجربه  
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.  

 

است پالسمودیوم انگل یک از ناشی میر و مرگ خطر معرض در دهنده خونریزی بیماری یک ماالریا  

پشه زدن نیش طریق از  

 Anopheles 

شود می منتقل انسان به   

 

 میزبان کبد در قرمز گلبولهای تخریب و آلودهسازی از قبل انگلها ،گزدمی را انسان آلوده پشه یک که هنگامی

میشوند شتهاک  

ماالریاعالئم   

 

لرزش با سرماخوردگی احساس  

استفراغ و ، سردرد ، تب  

دهد می رخ بیماری این به مبتال جوان افراد در اغلب تشنج  

خستگی با طبیعی، دمای به بازگشت از پس عرق،  
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 به کشورها از بعضی حال، این با. شود می کنترل و درمان زودهنگام تشخیص با ماالریا نقاط، از بعضی در

.ندارند منابع کار این انجام برای کافی اندازه  

 

 واکسیناسیون

 برای واکسن یک که است، انجام حال در ماالریا برای جهانی موثر و سالم های واکسن ایجاد برای تحقیقات

دندار مجوز متحده ایاالت در هنوز واکسن. دارد مجوز اروپا در استفاده  
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 مغذی مواد مصرف که افتد می زمانی اتفاق این. است غذا کمبود یا ضعیف غذایی رژیم یک از ناشی تغذیه سوء

است ضعیف یا و پایین خیلی ، انرژی یا و  

 را حد از بیش غذای که غذایی رژیم که حالی در شود، رفتن هدر یا تاخیری رشد به منجر تواند می ناکارآمدی

شود می چاقی به منجر متعادل، لزوما نه اما کند، می فراهم   

 

 الکل نوشیدن موارد، بعضی در حال، این با. است غذا فقدان از ناشی غذایی کمبود جهان، نقاط از بسیاری در

 مواد جذب از که کند جلوگیری مزمن بیماری یا خوردن اختالالت جمله از سالمتی، وضعیت یک از است ممکن

می کند. جلوگیری مغذی  

 

شود ضروری مواد سایر و معدنی مواد ، ها ویتامین کمبود به منجر است ممکن نامناسب غذایی رژیم  

 

 های چالش به همچنین بلکه درازمدت سالمتی مشکالت به تنها نه تواند می کودکی دوران در تغذیه سوء

 نوزادان تولد هنگام اغلب تغذیه سوء به مبتال کودکان. شود منجر آینده در کار محدود های فرصت و آموزشی

دارند کوچکتر  
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از عبارتند غذایی کمبود های نشانه و عالئم   

 

نوشیدنی یا غذا به عالقه و اشتها عدم  

پذیری تحریک و خستگی  

تمرکز در ناتوانی  

کنی می سردی احساس همیشه  

بدن بافت و عضالنی توده چربی، دادن دست از  

بهبودی برای شدن طوالنی و شدن بیمار برای بیشتری خطر  

زخم برای بهبودی زمان مدت  

جراحی از پس عوارض بیشتر خطر  

 افسردگی

باروری مشکالت و جنسی میل کاهش  
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.است مرکزی عصبي سیستم از اي عمده بخش نخاعي، التهابي عرضي ملیت  

 هر از که دهد می گسترش مغز طریق از و مغز به را عصبی های سیگنال نخاعی طناب 

.شود می متصل بدن در دیگر اعصاب به و یابد می گسترش نخاعی طرف  

دارد؛ اشاره نخاعی التهاب به یلیتم اصطالح   

 

  شامل عرضي مايلیت علل

ها، عفونت  

ايمني سیستم اختالالت   

 کند، می متوقف را بدن بقیه و نخاع در عصبی فیبرهای بین ارتباطات نخاعی درون التهاب 

.گیرد می قرار آسیب معرض در عصبی های نشانه و احساس که  
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  شامل عالئم 

 درد،

حسی، مشکالت   

پاها در ضعف   

  بازوها احتماال و 

. است روده و مثانه مشکالت و  

 هفته چند یا روز چند از بیش یا( ساعت یک از بیش) ناگهانی طور به است ممکن عالئم

.شوند ایجاد  

 

 بسیاری در نخاعی عصبی الیاف به گسترده آسیب و عرضی یلیتم دقیق علت

است ناشناخته موارد از  

 

میشوند عبارتند از تیمیل باعث رسد می نظر به شرایط از تعدادی : 

 

ایمنی سیستم اختالالت  

اسکلروزیس مولتیپل  
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  بادی آنتیتولید افزون  شرایط

ویروسی های عفونت  

  هرپس ویروس

زوستر واریسال   

سیمپلکس هرپس  

 

 

  شامل معموال اولیه عالئم

  کمر درد

پارستزی تواند می عرضی تیمیل حسی تغییرات  

 سوزن یا سردی حسی، بی خارش، خارش، سوزش، مانند غیرطبیعی احساسات) 

. کند ایجاد حسی دادن دست از و پاها در( شدن  

.است شایع تنه و تناسلی ناحیه در طبیعی غیر احساسات  

شود می خم جلو به گردن که دهند می رخ زمانی تیراندازی احساسات اوقات گاهی   

 از استفاده به تمایل یا و فرکانس افزایش از عبارتند معمول عالئم.  مثانه و روده اختالالت

یبوست و سخت، اسهال اختیاری، بی توالت،  
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