
     

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



  درمان کاربردی بیماریهای داخلی

  
 

 2    

 

 

 مطالب موجود دراین دانشنامه 

 

 مقدمه
 آسیت  کبدی

 بیماری آدیسون
 آسم 

 بیماری آلزایمر
 آکنه 

 آندومتریوز
 اگزما

 انزال زودرس

 توهم

 

 پارکینسون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



  درمان کاربردی بیماریهای داخلی

  
 

 3    

 

 

 مقدمه

 

 دارندپزشکان طب داخلی تمرکز بر روی پزشکی جامع 

در حالی که نام طب داخلی ممکن است منجر به این شود که معتقد باشیم که پزشکان داخلی تنها با  

 فرد را درمان می کنند، بیماریهای داخلی    مشکالت داخلی روبرو می شوند،.پزشکان داخلی تمام

 و درمان دارندمراقبت  بزرگسالی متدهایوجوانان تا سالهای آنها برای بیماران خود از سال های ن

در حالی که یک متخصص داخلی اغلب با یک متخصص عمومی یا خانواده اشتباه گرفته می شود،  

  تفاوت های متفاوتی بین این دو وجود دارد.

به عنوان مثال، یک متخصص داخلی، سه سال آموزش برای مطالعه طب بالینی اختصاص داده 

است، به طور خاص یادگیری نحوه جلوگیری، تشخیص و درمان بیماری هایی که بر بزرگساالن اثر 

 می گذارد.

با این حال دانش گسترده ای در زمینه بیماری های پیچیده ای که بر بزرگساالن تاثیر می گذارد، 

  داریم.

، اما برای متخصصان داخلی به ویژه برای تشخیص و درمان بیماری آموزش داده می شوند

شناسایی و کنترل عوامل خطر مانند فشار خون باال و کلسترول، پیشگیری از ابتال به این بیماری ها 

 تالش میکنند
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برای تشخیص و درمان بیماری مزمن آموزش داده میشوند و به طور خاص شرایطی که در آن 

 درا بررسی میکننچندین بیماری مختلف ممکن است در همان زمان حمله کنند

 شرایط درمان شده

 داروی عمومی 

 بیماری تنفسی 

 عروق و بیماری قلبی 

 مشکالت خون 

 مشکالت کلیوی 

 مشکالت مشترک و روماتولوژیک 

 مشکالت گوارشی 

 مشکالت غدد درون ریز و هورمونی 

 مشکالت ادراری 

 مشکالت عصبی 

 بیماری عفونی 

 سالمت روان 

 دیابت 
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 فصل اول آسیت کبدی

 

است شکم در مایع تشکیل آسیتیت  

فقط است ممکن گرچه کند، می رشد هفته چند طی معموال که شود می تورم موجب سیال این ایجاد  

بیافتد اتفاق روز چند   

 

.شود می شدن پر احساس و نفس ، خستگی تهوع، باعث و است کننده ناراحت بسیار سیتآ  

 

قلبی نارسایی و سرطان: از عبارتند دیگر علل. است آسمیت علت ترین شایع کبد بیماری  

 

 ،باشند بسیاری از بیماری های زمینه ای ممکن است مسئول ایجاد آسیت

  باشد. کارو تیروئید کم  پانکراتیت ، بیماری کلیوی، سل از جمله 

 و سرطان است. سیروز با این حال، علل اولیه آسیت، نارسایی قلبی،

 اگر سرطان بر روی:

 پریتون 

 کبد 
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 سیستم لنفاوی 

 تخمدانها 

 پستان 

 روده 

 معده 

 پانکراس 

 ریه 

 رحم 
 

 بروز کند آسیت نمایان میگردد.

 

 عالئم آسیت 

 معمول شخص را احساس می کند:آسیت اغلب دردناک است و به طور 

 تهوع 

 کمتر از حد معمول گرسنه است 

 گی مزمنخست 

 تند نفس کشیدن 
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  اضطراب ادراری 

 یبوست و 

 

 

نتزپاراس  

  مدیریت روش یک تواند می زپارسنت باشد، داشته وجود حد از بیش مایع از توجهی قابل میزان اگر

باشد وثرم  

 می کمتر ناراحتی احساس فرد بنابراین دهد، کاهش را شکمی خون فشار که است این پاراسنتز هدف

.کند  

 از شدید موارد برخی در اما باشد، مایع لیتر 5 حدود حاوی است ممکن فرد شکم موارد، برخی در 

اند کرده تخلیه را شکم از مایع لیتر 10 از بیش پزشکان آسیت،  

 

 و مدیریت توان می را عالئم. دارد اساسی شرایط به بستگی ها آسیت از انداز چشم و آگهی یشپ

کند می تعیین را نتیجه که است آسیت علت درمان اما داد، کاهش  

 

 آسیت، از نوع یک همچنین و دارند سیروز که افرادی برای بخش رضایت درمان هیچ حاضر حال در

.ندارد وجود ها دیورتیک برابر در مقاوم  
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 فصل دوم بیماری آدیسون

بیماری آدیسون یا نارسایی باالی آدرنال هنگامی رخ می دهد که الیه بیرونی غده فوق کلیه آسیب 

 ببیند

 حمله به غدد به وجود می آید، وتوسط سیستم ایمنی بدن  بیماریاین به طور معمول، 

آنها  غدد فوقانی، که بخشی از سیستم غدد درون ریز هستند، درست باالی هر کلیه قرار دارند.

غدد فوق کلیه  هورمون هایی تولید می کنند که بر روی هر عضو و بافت در بدن ما تاثیر می گذارد.

 هورمون های آدرنالین تولید  Medulla ی( و قشر )الیه بیرونی( است.الیه، مدوال )داخل 2شامل 

 .میکند، در حالی که کورتکس کورتیکواستروئیدها را ترشح می کند

 کورتیکواستروئیدها طبیعی ترشحات از جلوگیری و فوقانی غده در اختالل علت به آدیسون بیماری

 است

 سرطان جمله از شرایط، سایر یا ژنتیکی نقص ایمنی، سیستم پاسخ از ناشی است ممکن اختالالت 

 باشد

است بدن ایمنی سیستم پاسخ علت ترین شایع   

www.takbook.com



  درمان کاربردی بیماریهای داخلی

  
 

 11    

 

 تواند می اختالل این. شود می آدیسون بیماری ایجاد باعث کلیه فوق غده هورمون تولید در اختالل

جمله از عوامل، از تعدادی از ناشی  

 بیماری موارد درصد 80 تقریبا حال، این با. باشد ژنتیکی نقص یک یا ، سل ایمنی، خود اختالل 

.شود می ایجاد ایمنی خود های بیماری علت به صنعتی کشورهای در آدیسون  

 های هورمون تولید شود، می تخریب کلیه فوق غده قشر درصد 90 که زمانی کلیه فوق غده

 این سطح اینکه محض به. کند نمی تولید کافی میزان به( آلدوسترون و کورتیزول) استروئید

.کنند می ظهور به شروع آدیسون بیماری های نشانه و عالئم کنند، می کاهش به شروع ها هورمون  

 که دارند بیشتری احتمال خاص های ژن به مبتال افراد از برخی که است داده نشان اخیر مطالعات

باشند داشته ایمنی خود بیماری  

 

 هستند، مرتبط شرایط این با اغلب که هایی ژن شود، نمی درک کامل طور به آدیسون ژنتیک گرچه

انسانی لوکوسیت ژن آنتی پیچیده های ژن از خانواده یک به متعلق  (HLA) به مجموعه این.  است 

 ها باکتری و ها ویروس با که آنهایی و خود بدن های پروتئین بین کند می کمک بدن ایمنی سیستم

.دهد تشخیص را اند شده ساخته  
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 خودایمنی اختالالت از دیگر یکی حداقل دارای آدیسون اتوایمیون بیماری به مبتال بیماران از بسیاری

هستند ویتیلیگو یا 1 نوع دیابت ، هیپوتیروئیدی مانند   

شود ایجاد گذارد، می تأثیر آدرنال غدد بر که دیگری عوامل توسط است ممکن نیز آدیسون بیماری  

نمیکند رشد درستی به کلیه فوق غدد آن در که است ژنتیکی نقص یک  

 خونریزی

کلیوی فوق غده جراحی حذف - آدرنالکتومی  

 آمیلوئیدوز

مانند عفونت، یک  HIV منتشر قارچی عفونت یک یا  

شود می متاستاز کلیه فوق غدد به که سرطان  
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 به ابتال خطر است ممکن بدنسازان، مانند کنند، می استفاده آنابولیک استروئیدهای از که افراد رخیب

 طول در ویژه به ها، استروئید مصرف از ناشی های هورمون تولید. دهند افزایش را آدیسون بیماری

 بین از سالم های هورمون سطح تولید برای را کلیه فوق غده توانایی تواند می طوالنی، زمانی مدت

دهد افزایش را بیماری به ابتال خطر تواند می امر این. ببرد  

 مانند دگزامتازون و پردنیزولون پردنیزون، هیدروكورتیزون، كورتیزون، مانند لوكوكورتیكوئیدهاگ

. كنند مي عمل كورتیزول  

خارجی زمینه ساز نارسایی آدرنال میگردد کورتیزول دیگرافزایش عبارت به  

 التهابی بیماری یا لوپوس مانند شرایطی برای را خوراکی کورتیکواستروئیدهای که افرادی همچنین

 غده باالی نارسایی است ممکن میکنند، جلوگیری آنها مصرف از ناگهانی طور به و میگیرند روده

.کنند تجربه را کلیوی فوق  
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 فصل سوم آسم

 

 عالئم و نشانه های معمول آسم عبارتند از: 

  آسم اغلب در شب و یا در اوایل صبح بدتر می شود، و خواب آن سخت است.  سرفه   سرفه 

   صدای سوت زدن یا صدای جیر جیر که در هنگام نفس کشیدن اتفاق می افتد.  خستگی 

   .ممکن است احساس کنید چیزی است که فشردن یا نشستن بر روی سینه  تنگی قفسه سینه

 شماست. 

   .برخی افراد مبتال به آسم می گویند که نمی توانند نفس خود را بگیرند و یا از  تنگی نفس

شما ممکن است احساس کنید که نمی توانید هوا را از ریه های خود دریافت  نفس بیفتند. 

 کنید. 

ترتیب، داشتن این عالئم همیشه به این معنی به همین  همه افراد مبتال به آسم این عالئم را ندارند.  

  نیست که شما آسم دارید. 

، سابقه پزشکی )شامل  تست عملکرد ریهبهترین روش تشخیص آسم برای موارد خاص، استفاده از 

 نوع و فراوانی عالئم( و یک معاینه فیزیکی است. 

اع عالئم آسم، چگونگی وقوع آنها و چگونگی شدت آنها در طول زمان ممکن است متفاوت انو 

ممکن است به اندازه کافی بار دیگر، آنها  گاهی عالئم شما ممکن است شما را آزار دهد.  باشد. 

 دشوار به منظور محدود کردن روزانه خود را. 
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ابتدا آنها را متوجه  مهم است که عالئم را درمان کنید زمانی که عالئم شدید می تواند کشنده باشد.  

 شوید تا شدید نشوید. 

ب، با درمان مناسب، اکثر افراد مبتال به آسم می توانند انتظار داشته باشند که در طول روز یا ش 

 نشانه های کمتری داشته باشند. 

 علل عالئم آسم چیست؟  

دکتر شما به شما کمک خواهد  بسیاری از چیزها می توانند عالئم آسم را مهار کنند یا بدتر کنند.  

( ممکن است باعث ایجاد آسم شما در triggersکرد تا بفهمید که چه چیزهایی )گاهی اوقات به نام 

 عوامل ممکن عبارتند از:  صورت تماس با آنها شوند. 

   آلرژن ها از گرد و غبار، خز حیوانات، سوسک ها، قالب و گرده از درختان، گیاهان و گل ها 

   ،مواد شیمیایي مانند دود سیگار، آلودگي هوا، مواد شیمیایي یا گرد و غبار در محل کار

 مواد مصرفي در منزل و اسپري ها )مانند اسپري موي( 

   داروهایی نظیر آسپیرین یا سایر داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی و بتا بلوکرهای غیر

 اختصاصی 

   سولفات ها در غذاها و نوشیدنی ها 

   عفونت های ویروسی تنفسی فوقانی مانند سرماخوردگی 

   فعالیت فیزیکی، از جمله ورزش 

  سخت تر کند. آسم راسایر شرایط سالمت می تواند مدیریت  

www.takbook.com



  درمان کاربردی بیماریهای داخلی

  
 

 18    

 

نمونه هایی از این شرایط عبارتند از: آبریزش بینی، عفونت های سینوسی، بیماری ریفالکس، 

این شرایط به عنوان بخشی از طرح کلی مراقبت از آسم نیاز به  .  آپنه خواباسترس روانی و 

 درمان دارد. 

برخی از عوامل ذکر شده در باال ممکن است بر شما تأثیری نداشته  آسم برای هر فرد متفاوت است.  

با پزشک  سایر عوامل که بر شما تأثیر می گذارند ممکن است در لیست قرار نداشته باشند.  باشند. 

 خود درباره چیزهایی که به نظر می آیند آسم شما را بدتر می کند صحبت کنید. 

محققان بر این باورند که برخی از عوامل ژنتیکی و محیطی باعث  علت دقیق آسم مشخص نیست. 

  ایجاد آسم، اغلب در اوایل زندگی می شوند. 

 این عوامل عبارتند از: 

  گرایش ارثی به ایجاد آلرژی، به نام ا( توپیAT-o-pe ) 

   والدین مبتال به آسم 

   برخی از عفونت های تنفسی در دوران کودکی 

   تماس با برخی از آلرژن های هوائی و یا قرار گرفتن در معرض برخی از عفونت های

 ویروسی در دوران کودکی و یا در اوایل کودکی زمانی که سیستم ایمنی در حال توسعه است 

اگر آسم آتوپیک در خانواده شما اتفاق می افتد، قرار گرفتن در معرض آلودگی )به عنوان مثال،  

 سیگار کشیدن دود سیگار( ممکن است هواپیما را به مواد موجود در هوا واکنش نشان دهد. 

  بعضی از عوامل ممکن است در بعضی از افراد باعث ایجاد آسم بیشتر از دیگران شود.  
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حتی زمانی که احساس خوبی دارید، هنوز بیماری دارید و می توانید در هر  آسم هیچ درمان ندارد  

 زمان آن را بسوزانید. 

آنها  با این حال، با دانش و درمان امروز، اکثر افراد مبتال به آسم قادر به کنترل بیماری هستند.  

آنها می توانند زندگی عادی، فعال و زندگی را بدون وقفه  عالئم کمی دارند، اگر وجود داشته باشد. 

 انجام دهند.  روزاز آسم طی 
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 فصل چهارم بیماری آلزایمر

بیماری آلزایمر یک اختالل عصبی است که در آن مرگ سلول های مغزی باعث کاهش حافظه و 

 کاهش شناختی می شود

 ت متحده را تشکیل موارد دمانس در ایاال درصد 80تا  60 که زوال عقل است این شایع ترین نوع

 می دهد

 5از این تعداد،  در ایاالت متحده با زوال عقل تشخیص داده شده اند. میلیون نفر 6.8 ،2013در سال 

 ، دو برابر شود.2050میلیون مبتال به آلزایمر بودند.انتظار می رود که تا سال 

م خفیف هستند، اما در طول زمان آنها در ابتدا عالئ آلزایمر یک بیماری عصبی تولید مثل است.

 شدیدتر می شوند.

است عقل زوال نوع ترین شایع آلزایمر بیماری  

باشد مغز در آمیلوئید بتا شکل حاوی هایی پالک که زمانی افتد می اتفاق این   
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 افرادی تشخیص و دلیل به اخیر، رویدادهای یادآوری برای افراد شود، می بدتر عالئم که همانطور 

شود می تر سخت شناسند، می که  

است وقت تمام کمک نیازمند احتماال آلزایمر به مبتال فرد نهایت، در   

 برای دریافت تشخیص آلزایمر، فرد باید

  کاهش عملکرد و عملکرد شناختی یا رفتاری را در مقایسه با آنچه قبال داشت، تجربه کند

 ذکر شده در زیر ذکر شده باشد: حداقل در دو ناحیه از پنج عالمت کاهش شناختی باید

 . توانایی کمتری در برداشتن و به یاد آوردن اطالعات جدید1

 . اختالالت در استدالل، وظایف پیچیده و انجام قضاوت، 2

  ت توانایی فضایی که به عنوان مثال، به علت مشکالت بینایی چشم وجود ندارد.. اختالال3

 . اختالل در صحبت کردن، خواندن و نوشتن، 4

 . تغییرات در شخصیت و رفتار، 5

 

 قرار تأثیر تحت بیماری خانوادگی سابقه با را جوانان است ممکن خانوادگی آلزایمر به ابتال بیماری

.دارد سن سال 60 تا 30 بین معموال دهد،  
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 .شود می شامل را آلزایمر موارد درصد 5 از کمتر موارد این

بیماری یک بیماری این.  است مغزی های سلول مرگ علت به عقل، زوال انواع تمام مانند آلزایمر  

افتد می اتفاق زمان طول در که مغزی مرگ که است معنی این به که است عصبی   

دارد کمتری ارتباطات عصبی های سلول بافت، آلزایمر، به مبتال فرد در  

 کوچک های رسوب دارای آلزایمر به مبتال فرد یک مغز در عصبی بافت که اند داده نشان ها اتساع

شود می ایجاد ها بافت در که شود می شناختهیی  ها پالک عنوان به که است  

خطر عوامل  

از عبارتند بیماری توسعه برای ناپذیر اجتناب خطرساز عوامل   

 

 سالخورده

آلزایمر خانوادگی سابقه  

ها ژن از برخی حمل  
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کند کمک آلزایمر از جلوگیری به است ممکن که است تغییر قابل عوامل  

 

دهید انجام منظم ورزش  

سالم عروقی قلبی سیستم یک حفظ  

باال خون فشار و کشیدن سیگار ، چاقی ، دیابت عروقی، قلبی های بیماری خطر مدیریت  

کنید دنبال را متنوع و متنوع غذایی رژیم  

شناختی آموزش و العمر مادام آموزش در شرکت  

 کاهش را آلزایمر خطر است ممکن ذهنی و عموم دید معرض در که دهد می نشان مطالعات برخی

.دهد  
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 فصل پنجم آکنه

 

 در ویژه به ها، جوش و ها لکه ایجاد باعث که است التهابی و مزمن پوستی بیماری یک آکنه

شود می سینه و گردن، پشت، شانه، صورت،  

 ،Whiteheadsجوش سرسیاه

جوش سر سفید  blackheads 

.است آکنه از مختلفی انواع ها گره و ها کیست  

 

 تاثیر تحت را آمریکایی میلیون 50 تا ساالنه و است متحده ایاالت در پوست بیماری ترین شایع این

دهد می قرار  

 

 هر در تواند می اما شوند، می فعال سباسه غدد که زمانی افتد، می اتفاق بلوغ دوران در معموال این

ایجادکند.را پوستی های زخم تواند می اما نیست، خطرناک آکنه. دهد رخ سنی  

 

 در کلیه فوق غدد توسط شده تولید مردانه های هورمون توسط و شوند می روغن تولید باعث غدد

شوند می تحریک زنان و مردان  

 

کنند می تجربه سالگی 24 تا 12 بین را آکنه متحده، ایاالت در افراد از درصد 85 حداقل  
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 ویتامین E و A احتمال خطر آکنه شدید را کمتر می کنند

 

 متصل ها حفره به را غدد فولیکولها. است متصل لنفاوی غدد پوست به که دارد پوستی انسان پوست

کنند می ترشح و کنند می تولید را مایع که هستند کوچک های کیسه فولیکولها. کنند می  

ایجاد پوست زیر روغن و کنند می رشد ها جوش شوند، می مسدود ها فولیکول این که هنگامی  

شود می   

 با پالگین این. شوند چسبیده پالگین یک به هم با توانند می مو و پوست چربی پوستی، های سلول

 کند، می شکست به شروع پالگین که هنگامی. دهد می را تورم های نتیجه و شود می آلوده باکتری

کند می رشد به شروع جوش  

است آندروژن سطح افزایش اصلی علت اما شود، می آکنه باعث عوامل از وسیعی طیف  

 

 به را آن زنان، در. شود می شروع تولد هنگام آن سطح که است هورمون نوع یک آندروژن

شود می تبدیل استروژن  

 

 عضالنی تولید بزرگ غده. کنند رشد پوست زیر چربی غدد که شود می باعث آندروژن سطح افزایش

 رشد سبب و بریزد منافذ در را سلولی های دیواره تواند می حد از بیش سبوس. کند می بیشتری

.شود ها باکتری  
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از عبارتند دیگر علل   

 

  داروها برخی

چرب آرایشی لوازم  

هورمونی تغییرات  

عاطفی استرس  

 قاعدگی

 

شود زخم به منجر تواند می این.  یابد پارگی است ممکن شود، ملتهب شدت به آکنه کیست اگر  

 

کند درمان را ملتهب کیست رقیق، کورتیکواستروئید یک تزریق با است ممکن متخصص یک  

 

 از روز چند طی کیست. شود زخم بهبود و التهاب کاهش زخم، از جلوگیری به کمک تواند می این

.رفت خواهد بین  

 

شود می تجویز ماه 6 تا شدید تا متوسط آکنه به مبتال بیماران برای خوراکی های بیوتیک آنتی   
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 فصل ششم آندومتریوز

است کنترل قابل اما درمان قابل غیر بیماری یک آندومتریوز  

 شود می یافت رحم داخل در معموال که است بافتی شامل آندومترکه که دهد می رخ زمانی اتفاق این

.دارد وجود بدن دیگر های قسمت در  

گذارد می تاثیر جهان سراسر در باروری سن زنان درصد 10 تا 6 بین اندومتریوز  

 استروژن میزان اما باشد، داشته وجود رشد حال در جنین یک در وضعیت این که رسد می نظر به 

شود عالئم ایجاد باعث رسد می نظر به بلوغ دوران در  

دارد وجود باروری های سال طول در معموال عالئم   

 تا بکشد طول سال 10 حدود است ممکن متحده ایاالت در و اند نشده داده تشخیص زنان اکثر 

دهد تشخیص  

 ، فیبرومیالژیا ، مزمن خستگی سندرم ایمنی، خود های بیماری شیمیایی، حساسیت ، آسم آلرژی، 

دارد ارتباط اندومتریوز به مبتال های خانواده و زنان با تخمدان سرطان و پستان سرطان  
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از عبارتند اندومتریوز عالئم   

 

  قاعدگی، شدید گرفتگی

لگن و کمر درد  

روز 7 از تر طوالنی های دوره  

دارد ساعت 2 تا 1 هر تغییر به نیاز تامپون یا پد آن در که قاعدگی شدید خونریزی  

نفخ و یبوست ، اسهال درد، شامل ادراری و ای روده مشکالت  

خونیادرار یا خون مدفوع  

استفراغ و تهوع  

 خستگی

مقاربت هنگام در درد  

ها دوره بین خونریزی یا ظهور  
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 طول در و قاعدگی، چرخه های هورمون به پاسخ شکستن، ضخامت، به همچنان بافت که همانطور

است شده تشکیل بدن داخل در اندومتریوز خونریزی، قاعدگی دوره  

 آناتومیک تغییرات و اندام هماهنگی باعث تواند می این و گیرد می شکل چسبندگی و اسکار بافت

 شود

.گذارد می تاثیر ساله 44 تا 15 بین متحده ایاالت در زنان از درصد 11 حدود در اندومتریوز  

 

از عبارتند عوارض  

 

دهد قرار تاثیر تحت را بیماری این به مبتال افراد از درصد 50 تواند می که ، ناباروری  

اندومتریوز با مرتبط آدنوکارسینوم و تخمدان سرطان به ابتال خطر افزایش  

تخمدان های کیست  

 التهاب

چسبندگی توسعه و اسکار بافت  

مثانه و روده عوارض  
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است نشده درک کامال هنوز اندومتریوز دقیق علت  

 

از عبارتند احتمالی توضیحات  

 

 های لوله به معمول طور به بدن از خروج جای به قاعدگی خون: قاعدگی جریان به مربوط مشکالت

شود می وارد لگن و فالوپ  

 

 داخل به دهند، می پوشش را لگن و شکم که جنینی های سلول اوقات گاهی:  جنینی های سلول رشد

شوند می ایجاد ها حفره داخل در اندومتری بافت  

  منتقل بدن مختلف های قسمت به را اندومتر های سلول لنفاوی سیستم:  اندومتر سلول انتقال

کند می  
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 مبتال که نزدیک خانواده عضو یک با زن یک. باشد داشته وجود ارثی اجزای است ممکن:  ژنتیک

کند اندومتریوز به مبتال را خود دارد احتمال بیشتر است آندومتریوز به  

 

شود می تحریک استروژن هورمون توسط اندومتریوز:  ها هورمون  
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 فصل هفتم اگزما

 

میشوند خشن و خورده ترک قرمز، ،دار خارش ملتهب، پوست های لکه که است طیایشر اگزما  

دهند می قرار تاثیر تحت را متحده ایاالت در مردم از درصد 31.6 اگزما مختلف انواع و اگزما  

 

 اگزما نوع ترین شایع آتوپیک، درماتیت مورد در صحبت برای خاص طور به نیز" اگزما" کلمه

گیرد می قرار استفاده مورد  

 

دهند می ادامه خود زندگی طول در دیگران که حالی در برند، می بین از را شرایط افراد از بعضی  

 

 پوستی، های پالک حاوی آنها اغلب اما است، متفاوت اگزما به مبتال افراد سن اساس بر عالئم

است دار خارش  

 یک اگزما حال، این با. شود انجام گرده و دود مانند محیطی عوامل توسط تواند می همچنین اگزما 

نیست درمان قابل بیماری  

 ندارد، وجود اگزما برای کامل درمان هنوز. دارد تمرکز عالئم کاهش و دیده آسیب پوست بر درمان 

کرد مدیریت توان می را عالئم اما  

نیست مسری بیماری یک اگزما   

www.takbook.com



  درمان کاربردی بیماریهای داخلی

  
 

 40    

 

 

باشد متفاوت است ممکن بیماری به مبتال فرد سن به بسته آتوپیک درماتیت عالئم  

 

ظاهر پوست روی جامد و خشک های لکه با افتد، می اتفاق نوزادان در معموال آتوپیک درماتیت  

شوند می خارش دچار اغلب ها تکه این. شود می   

 

 دوران در را شرایط که کسانی از نیمی. کنند می ایجاد آتوپیک درماتیت سالگی 5 از قبل افراد اکثر

تجربه میکنند کودکی  

 

است متفاوت شوند می تجربه کودکان مواردی کهبا اغلبدر بزرگسالی   عالئم حال، این با  

 

  بدتر یا فشرده آنها عالئم که کنند می تجربه را زمانی های دوره اغلب بیماری این به مبتال افراد

شود می روشن یا یابد می بهبود آنها عالئم که زمانی های دوره آن از پس و شود، می  

 

 نشانه باید و است التهابی ضد داروهای از نوع این:  پماد و کورتیکواستروئید موضعی های کرم

 اعمال پوست به مستقیم طور به آنها. ببرد بین از را خارش و پوست التهاب مانند اگزما، اصلی های

. شوند می  
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 کورتیکواستروئیدهای نباشد، موثر موضعی های درمان اگر:  سیستمیک کورتیکواستروئید

 کوتاهی مدت برای فقط و است دهان داخل تزریق یا تزریقی اینها. شوند تجویز توانند می سیستمیک

شوند می استفاده  

دهد می رخ باکتریایی عفونت یک کنار در اگزما اگر شود می تجویز موارد این:  ها بیوتیک آنتی  

 دهد می رخ که ویروسی و قارچی های عفونت تواند می این:  قارچی ضد و ویروسی ضد داروهای

کند درمان را  

 

موثر در اگزما محیطی عوامل  

شود منجر اگزما به تواند میگیاهان  گرده، خانگی، حیوانات هرز، های علف:  ها آلرژن  

 خاص های قارچ و ها ویروس ، اورئوس استافیلوکوک نظیر هایی باکتری شامل این:  ها میکروب

 است

 از کردن عرق و پایین، و باال رطوبت سرد، یا و گرم بسیار هوای و آب: سرد و گرم هوای دمای

کند می ایجاد را اگزما تمرین،  

 اگزما بروز باعث توانند می گندم و سویا محصوالت دانه، و آجیل مرغ، تخم لبنی، محصوالت:  غذاها

 شوند

کند بدتر عالئم تواند می اما نیست، اگزما مستقیم علت این:  استرس  

 است، تغییر حال در آنها هورمون تغییرات که زمانی در را اگزما عالئم توانند می زنان:  ها هورمون

کنند تجربه قاعدگی، چرخه از خاصی نقاط در و بارداری هنگام مثال  
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 فصل هشتم  انزال  زودرس

 مرد یک جنسی زندگی کیفیت بر تواند می که است جنسی عملکرد اختالل نوع یک زودرس انزال

دهد انزال زودرس است زودرت از موعد رخ "  اوج"  یا ارگاسم یک که زمانی. بگذارد تاثیر  

زودرس انزال اما باشد، داشته وجود مثل تولید عواقب اوقات گاهی است ممکن  

بگذارد تاثیر نیز جنسی رضایت بر تواند می همچنین  

 درستی درک و است یافته بهبود مردان در جنسی عملکرد اختالل درک و شناخت اخیر های سال در

دارند شود ناشی آن از تواند می که است مشکالت از  

است خوب آگهی پیش و دارد، وجود روانی علت یک موارد، بیشتر در . 

 

 زیرا شود، می فصل و حل اغلب مشکالت بیفتد، اتفاق جدید جنسی مشارکت ابتدای در مشکل این اگر

یابد می ادامه رابطه  

 

 در متخصص درمانگر یک از مشاوره است ممکن پزشکان است، ماندگارتر مشکل حال، این با اگر،

کنند توصیه" زوجین درمان" یا جنسی روابط  

 

 آن بدون یا کاندوم با جنسی رابطه از قبل تناسلی آلت به است ممکن موضعی های درمان از برخی

.دهد می کاهش را تحریک موضعی کننده حس بی های کرم این. شود اعمال  
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.بخشد بهبود را انزال از قبل زمان تواند می که پریلوکائین، یا لیدوکائین مثال  

 

 نعوظ رفتن دست از و حسی بی باعث تواند می هاکننده  بیهوشی از مدت طوالنی استفاده حال، این با

. شود  

 

زمینه ساز انزال زودرس علل  

 

جنسی بودن تجربه بی  

بدن تصویر به مربوط مسائل  

رابطه یک تازگی  

حد از بیش تحریک یا تحریک حد از بیش  

ارتباطی استرس  

 اضطراب
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 انزال زودرس علل پزشکی

 دیابت 

 مولتیپل اسکلروزیس 

 بیماری پروستات 

 ت تیروئیدمشکال 

 مصرف غیر قانونی مواد مخدر 

 مصرف الکل بیش از حد 
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 فصل نهم توهم

 

.هستند واقعی بسیار که است احساساتی هیپنوگرافی توهم  

  شناخته خواب های توهم عنوان به همچنین و بیند می خواب فرد که دهند می رخ هنگامی آنها 

شود می  

 صدای یا بینایی مزه، و طعم بوی،. نیست واقعی اما شود احساس تواند می که است چیزی هر توهم

شود می تجربه دیگران مورد در نه و فرد ذهن در تنها تلخ  

 

زمینه ساز بروز توهم علل  

 

 نارکولپسی،

  پارکینسون بیماری 

  اسکیزوفرنی یا

کند، مصرف الکل یا مخدر مواد فردی اگر  

است مرتبط خوابی بی و اضطراب به همچنین وضعیت این. شوند مبتال توهم به بیشتر است ممکن    

. است شده شناخته اپاراسومنی عنوان به مشابه تجربیات و خواب فلج کابوس، خواب، در رفتن راه  

 

www.takbook.com



  درمان کاربردی بیماریهای داخلی

  
 

 50    

 

 

بصری های توهم  

 

 اجسام یا و حیوانات افراد، از تصاویری شامل است ممکن آنها. است بصری هاتوهم شایعترین

باشند متحرک  

 

.باشند نداشته حسابی هیچ است ممکن و باشند دقیق و پیچیده کامال توانند می تصاویر  

 

دیگر عالئم  

 

 چند است ممکن احساسات سایر یا صداها تصاویر،. است بیدار که داند می فرد توهم یک طول در

شود فرد خوابیدن از مانع است ممکن آنها. بکشد طول دقیقه  

 

.دهد رخ خواب فلج با همزمان است ممکن ها توهم این  
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 فصل دهم بیماری پارکینسون

 

پارکینسونیسم یک بیماری است که وقتی فرد عالئم و اختالل عملکرد مغزی را به طور معمول با 

بیماری پارکینسون مرتبط می کند، اما عالئم دیگری نیز در ارتباط با یک بیماری یا علت دیگر وجود 

 دارد

زوال  فرد مبتال به پارکینسون نیز اختالل دیگری دارد که موجب عالئم عصبی اضافی می شود، از دالیل

 عدم توانایی نگاه کردن به باال و پایین.به  عقل

پامین را تولید می کند وخود را به اختالل عملکرد و مرگ سلولی قسمت مغز که د بیماری پارکینسون

  اشاره می کند.

ه سیگنال های بین مغز و سلول های عصبی را شیمیایی ک -دوپامین یک انتقال دهنده عصبی است 

  انتقال می دهد.

 این امر به طور جزئی مسئول ساخت حرکات کنترل شده در بدن است.

 قرار تاثیر تحت توجهی قابل طور به آنها حرکات است، پارکینسون بیماری به مبتال فرد که هنگامی

گیرد می  

  اسپاستیک و خفیف عضالت داشتن و روی پیاده مشکل در دچار فرد بیماری، بعد مراحل در 

شود می  

بود خواهد همراه اختالل درمان با همراه پارکینسون عالئم کاهش هدف با درمان   
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شامل است ممکن پکینسونیسم با مرتبط عالئم  

باشد دمانس و گفتاری تغییرات عضالنی، سفتی   

 تا 50 از را عالئم معموال پارکینسونی به مبتال فرد غربی، جنوب تگزاس دانشگاه پزشکی مرکز طبق

کند می شروع سالگی 80  

 

 شایع از برخی. کند ایجاد خود دوره طول در را پیشرفته و مختلف عالئم تواند می پارکینسون بیماری

از عبارتند بیماری این با مرتبط عالئم ترین  

 

صورت در عبارات نمایش مشکل  

ماهیچه سختی  

شده متاثر حرکات آهسته،  

گفتاری تغییرات  

بدنطرف یک از خصوص به لرزش،  

. همه نه اما باشد، داشته را باال در شده ذکر های نشانه از برخی است ممکن پارکینسون به مبتال فرد

گذارد می تأثیر مغز عملکرد بر که دارند اضافی اختاللی همچنین آنها که است دلیل این به این  

 

 به مربوط دارو این. است لوودوپا پارکینسون، درمان برای شده تجویز رایج داروهای از یکی

.دهد افزایش را مغز در موجود دوپامین مقدار تواند می و است دوپامین  
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 که را هایی سلول بلکه دارند، دوپامین تولید مشکالت تنها نه پارکینسون به مبتال افراد حال، این با

میکنند  نابود یا رساندندمی آسیب دهند، پاسخ دوپامین به توانند نمی  

باشد مفید نیز عالئم کاهش برای لوودوپا است ممکن نتیجه، در  

 

. دارد فرد که دارد همراه پارکینسون  بیماری به بستگی پارکینسونیسم برای درمان نتیجه، در  

 ممکن پزشک باشد، آن با مرتبط عضالنی اسپاسم و کورتوبوبال انقباض دچار فرد اگر مثال، برای

بوتولینوم تزریق و افسردگی ضد داروهای تزریق است   

کند تجویز را  

 

 حال، این با. است پارکینسون بیماری از سریعتر تنهایی به پارکینسونی عالمت پیشرفت و شروع

 کیفیت بهبود امید در پارکینسونی و پارکینسون بیماری برای درمان کردن پیدا برای روز هر محققان

.کنند می کار عالئم کاهش و زندگی  
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 بیماری به مبتال افراد از بسیاری که دستی لرزش اغلب پارکینسون به مبتال افراد مثال، عنوان به

ندارد دهد می قرار تاثیر تحت را پارکینسون  

از عبارتند پارکینسونیسم با مرتبط عالئم سایر  

 

عقل زوال  

اسپاسم یا شده کنترل حرکات با مشکالت مانند اتونومیک، عصبی سیستم به مربوط مسائل  

تعادل با اولیه مشکالت  

عالئم پیشرفت و سریع شروع  

 عالئم از ای مجموعه دارای لووی، های بدن با التهاب مانند پارکینسونیسم، از ای زمینه علت هر

است خود خاص  
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