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 مقدمه

 

 ناراحتی ایجاد باعث رفتار و تفکر بر تأثیر با که شودمی گفته بیماریها از گروهی به روانی اریبیم

. شوندمی وی در ناتوانی ایجاد یا مبتال فرد برای  

 عوامل که است این است مسلم آنچه ولی نیست شده شناخته خوبی به روانی هایبیماری علت

. است مؤثر هاآن بروز یا ایجاد در دیگران با فرد تعامل نوع و مختلف هایاسترس ژنتیک،  

هستند اختالالت این جمله از اسکیزوفرنیا و دوقطبی اختالل وسواس، اضطراب، افسردگی،  

نشان میدهندرو عالئم سری یک دارن روانی اختالل که دماییآ  

  هر در رو متفاوتی عالئم ممکنه روانی اختالالت انواع به مبتال افراد

دکنن تجربه رفتارها و هیجانی تنظیم فکر،ت یحیطه سه  

 حواس با رو چیزهایی حتی یا بشه، ضعیف شحافظه بده، دست از رو تمرکزش ممکنه مبتال فرد

دندارن واقعیت که کنه ادراک شپنجگانه  

  نمیان کوتاه رقمههیچ شواهد، وجود علیرغم که کننمی پیدا نادرستی باورهای هم هابعضی

 از ایدوره باشه، نداشته رو کاری هیچ حال و حس طوالنی مدت بشه، مضطرب اشدید فرد ممکنه

  کنه، تجربه رو شدید ناامیدی و غمگینی

 مرتب یا باشه عصبی خیلی شاید بده، خودش دست کاری حتی یا بمیره باشه داشته دوست ممکنه

. کنه پیدا غریبیعجیب و غیرطبیعی دلیل،بی سرخوشی یا کنه، پرخاش  

ظاهرش اهمیت نده به اصال یا کنه، تغییر اشتهاش بشه، مختل خوابش مکنهم فرد  
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 تشنج

 تشنج از اختالالت طب عمومی با عوارض روانپزشکی است.

 

اختالل سیستم عصبی مرکزی )عصبی( است که در آن فعالیت مغز غیر طبیعی می شود و باعث صرع یک 

 و گاهی اوقات از دست دادن آگاهی می شود.تشنج یا دوره های رفتار غیر معمول، احساسات 

 صرع بر مردان و زنان همه نژادها، قومیت ها و سنین تاثیر می گذارد.

  عالئم تشنج ممکن است به طور گسترده ای متفاوت باشد.

برخی از افراد مبتال به صرع به راحتی به مدت چند ثانیه در طول تشنج خیره می شوند، در حالی که دیگران 

 داشتن یک تشنج تنها به معنای صرع نیست. و بارها دست و پا خود را تکان می دهند. بارها

 حداقل دو تشنج غیرقابل تشخیص به طور کلی برای تشخیص صرع مورد نیاز است. 

 درمان با داروها یا گاهی اوقات جراحی میتواند تشنج را برای اکثر افراد مبتال به صرع کنترل کند.

کنترل تشنج ها نیاز به درمان مادام العمر دارند، اما برای دیگران، تشنج ها در نهایت از بین بعضی افراد برای  

  می روند.

 برخی از کودکان مبتال به صرع ممکن است شرایط را با سن رشد دهند
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 عالئم

ز شما از آنجا که صرع ناشی از فعالیت غیر طبیعی در مغز است، تشنج می تواند بر هر فرایند مختصات مغ

 تأثیر بگذارد.نشانه ها و نشانه های تشنج ممکن است شامل موارد زیر باشند:

 سردرگمی موقت 

 طلسم خیره کننده 

 حرکات حرکات غیرقابل کنترل حرکات دست و پا 

 از دست دادن هوشیاری یا آگاهی 

 عالئم روانی مانند ترس، اضطراب یا دیا وو 

ب موارد، فرد مبتال به صرع، هر بار تشنج مشابهی دارد، در اغل عالئم بسته به نوع تشنج متفاوت است.

 بنابراین عالئم از یک قسمت تا قسمت مشابه خواهد بود.

پزشکان معموال تشنج را به عنوان کانونی یا عمومی تعریف می کنند، که بر اساس فعالیت مغز غیر طبیعی 

 آغاز می شود.

 تشنج متمرکز

الیت غیر طبیعی در یک ناحیه مغز شما ناشی می شود، آنها تشنج های هنگامی که تشنج به نظر می رسد از فع

 این تشنجها به دو دسته تقسیم می شوند: کانونی )جزئی( را تشخیص می دهند.

 .پس از تشنج های جزئی جزئی، این تشنج ها باعث از  تشنج های کانونی بدون از دست دادن هوشیاری

  دست دادن هوشیاری نمی شوند.
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 کن است احساسات را عوض کنند و یا تغییر شیوه، بوی، احساس، طعم یا صدا را تغییر آنها مم

آنها همچنین ممکن است به حرکات ناخواسته یک قسمت بدن مانند بازو یا پایه و عالئم حسی  دهند.

 خودبخود مانند سوزن شدن، سرگیجه و چشمک زدن چشم منجر شوند.

 .صورت تشخیص تشنجی جزئی، این تشنج شامل تغییر یا از دست در  تشنج های کانونی با آگاهی کمرنگ

در طی یک تشنج پیچیده جزئی، شما ممکن است در فضای خیره نشوید و به  دادن آگاهی یا آگاهی است.

محیط طبیعی خود پاسخ ندهید یا حرکات تکراری را انجام ندهید، مانند دست دادن، جویدن، بلعیدن و یا 

 پیاده روی در حلقه ها.

عالئم تشنج های کانونی ممکن است با سایر اختالالت عصبی مانند میگرن، نارکولپسی یا بیماری روحی اشتباه 

 معاینه و آزمایش کامل برای تشخیص صرع از اختالالت دیگر مورد نیاز است.گرفته شود.

شش  میدهند. تشنجهایی که به نظر میرسد همه قسمتهای مغز را شامل میشوند، تشنجهای عمومی را تشخیص

 نوع تشنج عمومی وجود دارد.

 تشنجهای عدم وجود، قبال به عنوان تشنجهای ملتهب، اغلب در کودکان ظاهر میشوند و با  تشنج ها

  تماشای فضا یا حرکت بدن ظریف مانند چشم چشمک زدن یا لبخند لبخند مشخص میشوند.

 هی کوتاهی شود.این تشنج ممکن است در خوشه رخ دهد و موجب از دست دادن آگا 

 این تشنج معموال روی عضالت  تشنجهای تونیک سبب استحکام عضالت شما می شود. تشنجهای تونیک

 پشت، دستها و پاها تاثیر می گذارد و ممکن است شما را به زمین بکشاند.

 تشنج اتون، همچنین به عنوان تشنج قطره، باعث از دست دادن کنترل عضالت، که ممکن  تشنج اتون

 به شما ناگهانی سقوط یا سقوط.است 

 وال این تشنج معم تشنج های کلنی با حرکات عضالنی تکراری یا ریتمیک همراه هستند. تشنجهای کلونی

 روی گردن، صورت و سمبل تاثیر می گذارد.

 .تشنج های مونوکلونیک به طور معمول به صورت ناگهانی فشردگی یا تکان های  تشنج مایوکلونیک

 اهر می شود.دست و پا شما ظ
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 کلونیک، که قبال به عنوان تشنجهای بزرگ مال شناخته شدهاند، -تشنجهای تونیک کلونیک.-تشنج تونیک

نوعی تشخیصی از تشنجهای صرعی هستند و میتوانند باعث آلودگی ناگهانی، سفت شدن و تکان دادن 

 دبدن و گاهی اوقات از دست رفتن کنترل مثانه یا خوردن زبان شما شون

 

 امل خطرعو

 برخی عوامل ممکن است خطر ابتال به صرع را افزایش دهند:

 .شروع بیماری صرع در کودکان و افراد مسن بیشتر است، اما این بیماری در هر سنی ممکن است  سن

 رخ دهد.

 .اگر سابقه خانوادگی صرع دارید، ممکن است در معرض خطر ابتال به اختالل تشنج  سابقه خانوادگی

 هستید.

 شما می توانید با پوشیدن یک  آسیب های سر و صورت مسئول برخی موارد صرع هستند. سر. جراحت

کمربند ایمنی هنگام سوار شدن در یک ماشین و با پوشیدن کاله دوچرخه سواری، اسکی، سوار شدن با 

 موتورسیکلت یا مشغول کردن فعالیت های دیگر با خطر باالی آسیب سر.

 سکته مغزی و سایر بیماریهای خون )عروقی( می تواند منجر  ای عروقی.سکته مغزی و سایر بیماری ه

شما می توانید تعدادی از مراحل را برای کاهش  به آسیب مغزی شود که ممکن است باعث صرع شود.

خطر ابتال به این بیماری ها از جمله محدود کردن مصرف الکل و اجتناب از سیگار، خوردن یک رژیم 

 منظم انجام دهید.غذایی سالم و ورزش 
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 می تواند خطر ابتال به صرع را در افراد مسن افزایش دهد.  کم خونی 

 .عفونت هایی مانند مننژیت که موجب التهاب مغز یا نخاع می شود، خطر شما را افزایش  عفونت مغزی

 می دهد.

 مراه تبهای شدید در دوران کودکی گاهی اوقات ممکن است با تشنج ه تشنج در دوران کودکی

 خطر صرع افزایش کودکان مبتال به تشنج به علت تب باال به طور کلی صرع را تجربه نمی کنند. باشد.

 می یابد اگر یک کودک تشنج طوالنی، یک سیستم عصبی دیگر یا سابقه خانوادگی صرع داشته باشد.
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 پرکاری پاراتیروئید 

 پرکاری پاراتیروئید از اختالالت طب عمومی با عوارض روانپزشکی است.

 

Hyperparathyroidism  بیش از حد از هورمون پاراتیروئید در جریان خون به علت 

overactivity 

و در گردن شما این غده ها در مورد اندازه دانه ی برنج هستند  یک یا چند غدد پاراتیرویید چهار بدن است. 

 قرار دارند.

غدد پاراتیرویید هورمون پاراتیرویید را تولید می کنند که به حفظ تعادل مناسب کلسیم در جریان خون و در 

 بافت هایی که برای عملکرد مناسب برای کلسیم وابسته هستند کمک می کند.

  وجود دارد. hyperparathyroidismدو نوع 

یه، بزرگ شدن یک یا چند غدد پاراتیرویید باعث تولید بیش از حد از اول hyperparathyroidismدر 

هورمون می شود، که منجر به افزایش سطح کلسیم در خون )هیپرکلسمی( می شود، که می تواند منجر به 

 اولیه است. hyperparathyroidismمشکالت مختلف سالمتی شود.جراحی شایع ترین درمان برای 

Hyperparathyroidism انویه به عنوان یک نتیجه از یک بیماری دیگر است که در ابتدا باعث کاهش ث

 سطح کلسیم در بدن و در طول زمان، افزایش سطح هورمون پاراتیرویید رخ می دهد.

 عالئم

Hyperparathyroidism  اغلب تشخیص داده می شود قبل از عالئم یا نشانه های اختالل آشکار

دهد، آنها به علت سطوح کلسیم باال در خون و ادرار یا کمبود کلسیم در هنگامی که عالئم رخ می  است.

 استخوان ها باعث آسیب یا اختالل در سایر اندام ها یا بافت ها می شوند.
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عالئم ممکن است بسیار خفیف و غیر اختصاصی باشند که به نظر نمی رسد که به عملکرد پاراتیروئید وابسته 

 دامنه عالئم و نشانه ها عبارتند از: ند.باشند یا ممکن است شدید باش

 )استخوان های شکننده که به راحتی شکستگی )پوکی استخوان 

 سنگ کلیه 

 ادرار بیش از حد 

 درد شکم 

 به راحتی و یا ضعف 

 افسردگی یا فراموشی 

 درد استخوانی و مفصلی 

 شکایت های مکرر از بیماری بدون علت ظاهری 

 اتهوع، استفراغ یا از دست دادن اشته 

 

 علل

Hyperparathyroidism .توسط عوامل ایجاد کننده هورمون پاراتیروئید افزایش می یابد 

( یا خاموش کردن آن، سطح کلسیم و فسفر را PTHغده پاراتیرویید با تغییر دادن ترشح هورمون پاراتیروئید )

 در بدن شما حفظ می کند، 

 نیز در تنظیم میزان کلسیم  Dویتامین  ای ثابت هوا.مانند یک ترموستات کنترل سیستم گرمایشی برای حفظ دم

 در خون شما دخیل است.
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  به طور معمول این عمل متعادل سازی به خوبی کار می کند.

را برای تراز تعادل  PTHهنگامی که سطح کلسیم خون شما کم می شود، غدد پاراتیروئید شما به اندازه کافی 

از استخوان ها و افزایش میزان کلسیم جذب شده از روده کوچک شما  با افزایش کلسیم PTH نگه می دارند.

 باعث افزایش کلسیم می شود.

اما گاهی اوقات  کمتر تولید می کنند. PTHهنگامی که سطح خون کلسیم بیش از حد باال است، غدد پاراتیرویید 

میزان غیر طبیعی باالیی از  یکی یا بیشتر از این غدد باعث تولید بیش از حد هورمون می شود، که منجر به

 کلسیم )هیپرکلسمی( و سطح پایین فسفر در خون شما می شود.

اما کلسیم دارای  کلسیم معدنی به دلیل نقش آن در حفظ دندان ها و استخوان های سالم شما شناخته شده است.

قباض عضله دخیل آن را در انتقال سیگنال ها در سلول های عصبی کمک می کند و در ان توابع دیگر است.

 فسفر، یکی دیگر از مواد معدنی، در ارتباط با کلسیم در این مناطق کار می کند. است.

 اختالل به طور کلی می تواند به دو نوع تقسیم بر علت تقسیم شود.

 Hyperparathyroidism  ممکن است به علت مشکل خود غددparathyroid  خود

(hyperparathyroidism و یا به )علت بیماری دیگری که بر عملکرد غدد  اولیه

(hyperparathyroidism .تاثیر می گذارد )ثانویه 

 

 عوامل خطر

 شما ممکن است در معرض خطر ابتال به هیپپاراتیروییدی اولیه باشید اگر شما:

 آیا یک زن است که از یائسگی گذشت 

  کمبود کلسیم و یا ویتامینD طوالنی مدت داشته است 
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 وجود دارد که معموال بر روی غدد  1، ارثی مانند چند نوع نئوپالسم غدد درون ریز، نوع یک اختالل نادر

 چندگانه تأثیر می گذارد

 درمان سرطان برای سرطان که گردن شما را در معرض تابش قرار داده است 

 لیتیوم مصرفی است که اغلب برای درمان اختالل دوقطبی استفاده می شود 
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 بیماری هانتیگتون

همراه با عوارض روانپزشکی است.اختالالت بیماری هانتیگتون از   

 

بیماری هانتینگتون یک بیماری ارثی است که باعث تخریب پیشرفته )دژنراسیون( سلول های عصبی در مغز 

می شود.بیماری هانتینگتون دارای تأثیر گسترده ای بر توانایی های فردی فرد است و معموال در حرکات 

 می دهد. حرکتی، تفکر )شناختی( و اختالالت روانی رخ

اما بیماری ممکن  سالگی خود دارند. 03یا  03اکثر افراد مبتال به بیماری هانتینگتون عالئم و نشانه ها را در 

 است زودتر یا بعدا در زندگی ظاهر شود.

سالگی رشد می کند، این بیماری به نام بیماری هانتینگتون نوجوان  03هنگامی که این بیماری پیش از سن 

  است.

 ودتر از این بیماری اغلب به مجموعه ای از عالئم مختلف و پیشرفت بیماری می انجامد.ظهور ز

داروها برای کمک به درمان عالئم بیماری هانتینگتون در دسترس هستند، اما درمان ها نمی توانند مانع از 

 کاهش فیزیکی، روانی و رفتاری مرتبط با این بیماری شوند.

 عالئم

موال باعث اختالالت حرکتی، شناختی و روانی می شود با طیف وسیعی از عالئم و نشانه بیماری هانتینگتون مع

  کدام عالیم به نظر می رسد در ابتدا بسیار متفاوت از افراد متاثر است. ها.

در طول دوره بیماری، برخی از اختالالت به نظر می رسد که غالب تر و یا تاثیر بیشتری بر توانایی های 

 ته باشند.عملکردی داش
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حرکتی اختالالت  

 حرکات در اختالالت و ناخواسته حرکتی مشکالت شامل تواند می هانتینگتون بیماری با همراه حرکتی اختالالت

مانند داوطلبانه  

 

تیز و تند حرکات ناخوشایند حرکات  (chorea) 

(دیستونی) عضالنی انقباض یا سفتی مانند عضالنی مشکالت  

طبیعی غیر یا آهسته های حرکت  

ناکافی تعادل و استقامت رفتن، راه  

 بلعیدن یا سخنرانی فیزیکی تولید دشواری

 اختالالت شناختی

 اختالالت شناختی که اغلب با بیماری هانتینگتون مرتبط می شوند عبارتند از:

 سازماندهی دشواری، اولویت دادن یا تمرکز بر روی وظایف 

 فقدان انعطاف پذیری یا تمایل به گیر دادن ( به یک فکر، رفتار یا عملperseverance) 

 فقدان کنترل ضربه ای که می تواند منجر به انفجار، اقدام بدون تفکر و جنایات جنسی شود 

 عدم آگاهی از رفتار و توانایی های خود 

 کند شدن در پردازش افکار یا یافتن کلمات 

 دشواری در یادگیری اطالعات جدید 
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ي كه مشکالت ینگتون در افراد جوان ممکن است کمی متفاوت از بزرگساالن باشد.شروع و پیشرفت بیماری هانت

 اغلب در مراحل ابتدایي بیماري وجود دارد عبارتند از:

 تغییرات رفتاری

 از دست دادن مهارت های علمی یا فیزیکی قبال آموخته شده 

 کاهش سریع و سریع عملکرد مدرسه در کل 

 مشکالت رفتاری 

 تغییرات فیزیکی

 ضالت قراردادی و سفت و سخت که بر راه رفتن تاثیر می گذارند )مخصوصا در کودکان جوان(ع 

 تغییرات در مهارت های حرکتی خوب که ممکن است در مهارت هایی مانند نوشتن نامه قابل توجه باشد 

 لرزش یا حرکات ناخواسته جزئی 

 تشنج 

 

می شود.بیماری هانتینگتون یک اختالل غالب  بیماری هانتینگتون توسط یک نقص ارثی در یک ژن تک ایجاد

 در اتواسوم است که به این معنی است که یک فرد فقط یک نسخه از ژن معیوب برای توسعه اختالل نیاز دارد.

یک نسخه از هر پدر و  -به استثنای ژن های کروموزوم جنسی، فرد به دو کپی از هر ژن می پردازد 

بنابراین، هر کودک در  انند همراه نسخه کپی ژن یا نسخه سالم عبور کنند.والدین با ژن معیوب می تو مادر.

 درصد به ارث بردن ژن است که موجب اختالل ژنتیکی می شود. 03خانواده دارای احتمال 

 عوارض جانبی

پس از شروع بیماری هانتینگتون، توانایی های عملکردی یک فرد به تدریج در طول زمان بدتر می 

 03تا  13زمان وقوع بیماری تا مرگ معموال حدود  یشرفت و طول مدت بیماری متفاوت است.میزان پ شود.

 سال پس از عالئم ایجاد می شود. 13بیماری هانتینگتون نوجوانان معموال در عرض  سال است.
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یقات قبرخی تح افسردگی بالینی همراه با بیماری هانتینگتون ممکن است خطر ابتال به خودکشی را افزایش دهد.

نشان می دهد که خطر ابتال به خودکشی قبل از اینکه تشخیص داده شود و در مراحل میانی بیماری زمانی 

 اتفاق می افتد که فرد شروع به از دست دادن استقالل می کند.

در نهایت، فرد مبتال به بیماری هانتینگتون نیاز به کمک به تمام فعالیت های زندگی روزانه و مراقبت های 

با این حال،  به زودی در این بیماری، احتماال به تخت بستگی دارد و قادر به صحبت کردن نیست. زانه دارد.رو

 او عموما قادر به درک زبان و آگاهی از خانواده و دوستان است.

 علل رایج مرگ عبارتند از:

 پنومونی یا عفونت های دیگر 

 آسیب های مربوط به سقوط 

 بلع عوارض ناشی از عدم توانایی 
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 پرکاری تیروئید

 پرکاری تیروئید از اختالالت همراه با عوارض روانپزشکی است.

 

 

فعال( یک بیماری است که در آن غده تیروئید شما بیش از حد تریروکسین هورمون  یروئیدهیپرتیروئیدیسم )ت

عث کاهش د، باهیپرتیروئیدیسم میتواند به میزان قابل توجهی متابولیسم بدن شما را سرعت بخش تولید می کند.

 ناگهانی وزن، ضربان قلب سریع یا نامنظم، عرق کردن و نگرانی یا تحریک پذیری شود.

پزشکان از داروهای ضد تیروئید  اگر در معرض پرکاری تیروئید هستید، گزینه های مختلف درمان وجود دارد.

هی اوقات درمان پرکاری تیروئید گا و ید رادیواکتیو برای کاهش تولید هورمون های تیروئید استفاده می کنند.

اگرچه هپاتیتروئیدیسم می تواند جدی باشد اگر  شامل جراحی برای حذف تمام یا بخشی از غده تیروئید است.

 شما آن را نادیده بگیرید، اکثر افراد پس از تشخیص و درمان بیماری هیپوتیروئیدی تشخیص داده می شوند.

 عالئم

مشکالت سالمتی را تقلید کند، که ممکن است پزشک شما برای تشخیص آن  هیپرتیروئیدیسم می تواند سایر

 دشوار باشد.همچنین می تواند عالئم و نشانه هایی از جمله:

  کاهش وزن ناگهانی، حتی زمانی که اشتهای شما و مقدار و نوع مواد غذایی که می خورید، باقی می

 مانند یا حتی افزایش می یابند

 ضربان قلب نامنظم )آریتمی(  -ضربه در دقیقه  133معموال بیش از  -کاردی(  ضربان قلب سریع )تاکی

 یا تپش قلب )ضربان قلب(

 افزایش اشتها 

 عصبی، اضطراب و تحریک پذیری 

  معموال یک لرزش خوب در دست و انگشتانتان است -لرزش 
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 تعریق 

 تغییرات در الگوهای قاعدگی 

 افزایش حساسیت به گرما 

  روده، به ویژه در حرکات مکرر رودهتغییرات در الگوهای 

 یک غده تیروئید بزرگ )گواتر( که ممکن است به عنوان تورم در پایه گردن شما ظاهر شود 

 خستگی، ضعف عضالنی 

 سختی خوابیدن 

 ریزش پوست 

 موهای زیبا و شکننده 

ل ربان قلب، عدم تحمبزرگساالن سالخورده بیشتر احتمال دارد بدون عالئم یا عالئم و یا ظریف، مانند افزایش ض

داروهای به نام بتا بلوکرها، که برای درمان  گرما و تمایل به خسته شدن در فعالیت های عادی، بیشتر است.

 فشار خون باال و سایر شرایط استفاده می شوند، می توانند بسیاری از عالئم پرکاری تیروئید را مسدود کنند

 

ممکن است روی چشم شما تاثیر بگذارد، به  Gravesپزشک  گاهی اوقات یک مشکل غیر معمول به نام چشم

در این اختالل، چشمها شما در زمانی که بافتها و عضالت پشت چشم شما متورم  خصوص اگر سیگار کشیدید.

این باعث می شود که چشم ها به سمت جلو حرکت کنند  میشوند، فراتر از مدارهای محافظتی محافظتی هستند.

الت مشک این می تواند سطح جلویی چشم شما را بسیار خشک کند. از مدار خود بیرون بیایند.تا به راستی آنها 

 چشم اغلب بدون درمان بهبود می یابند.

 عبارتند از: Gravesنشانه ها و عالئم چشم پزشکان 

 چشمهای پیشانی 

 چشمهای قرمز یا متورم شده 
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 بیش از حد پاره شدن یا ناراحتی در یک یا هر دو چشم 

 سیت نور، تاری دید یا بینایی دوگانه، التهاب یا کاهش حرکت چشمحسا 

 چه وقت برای دیدن یک دکتر

اگر دچار کمبود وزن غیر قابل توضیح هستید، ضربان قلب سریع، عرق کردن غیرمعمول، تورم در پای گردن 

اهده تغییراتی را که مش مهم است که یا سایر نشانه های مرتبط با هیپرتیروئیدیسم، به پزشک خود مراجعه کنید.

کرده اید به طور کامل توصیف کنید، زیرا عالئم و نشانه های بسیاری از هیپرتیروئیدیسم ممکن است با تعدادی 

 از شرایط دیگر مرتبط باشد.

اگر شما برای هیپرتیروئیدیسم درمان شده یا در حال درمان هستید، به طور منظم به پزشک خود مراجعه کنید 

 وضعیتتان را کنترل کنید. تا بتوانید

 علل

 غده تیروئید 

تعدادی از بیماری ها، از جمله بیماری گریوز، آدنوم سمی، بیماری پلمر )گواتر چند قسمتی سمی( و تیروئیدیت 

 می توانند باعث بروز هیپرتیروئیدیسم شوند.

گرچه وزن آن کمتر از  تیروئید شما یک غده پروانه ای است که در پای گردن خود درست زیر سعد آدم است.

هر جنبه متابولیسم شما توسط هورمون های  یک اونس است، غده تیروئید تاثیر زیادی بر سالمت شما دارد.

 تیروئید تنظیم می شود.

( تولید می کند که هر سلول T-3( و تریوتی تریرونین )T-4غده تیروئید شما دو هورمون اصلی، تیروکسین )

آنها میزان چربی و کربوهیدرات بدن خود را حفظ می کنند، به کنترل دمای بدن  دهد.بدن را تحت تاثیر قرار می 

خود کمک می کنند، بر ضربان قلب تاثیر می گذارند و به تنظیم تولید پروتئین کمک می کنند.تیروئید شما 

 .همچنین کلسیتونین، یک هورمون است که به تنظیم مقدار کلسیم در خون کمک می کند
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 نبیعوارض جا

 هیپرتیروئیدیسم می تواند به تعدادی عوارض منجر شود:

 این شامل ضربان قلب  برخی از جدی ترین عوارض پرکاری تیروئید شامل قلب می شوند. مشکالت قلب

سریع، اختالل ریتم قلب، فیبریالسیون دهلیزی و نارسایی احتقانی قلب می باشد. این وضعیتی است که 

این  شما نمی تواند به اندازه کافی خون را برای برآورده ساختن نیازهای بدن شما هدایت کند. قلب

 عوارض به طور کلی با درمان مناسب برگشت پذیر است.

 .پرکاری تیروئیدی بدون درمان ممکن است به استخوان های ضعیف و شکننده  استخوان های شکننده

خوان های شما به میزان کافی بستگی به میزان کلسیم و دیگر استحکام است )پوکی استخوان( منجر شود.

بیش از حد هورمون تیروئید با توانایی بدن شما در ترکیب کلسیم در  مواد معدنی موجود در آن دارد.

 استخوان های شما تاثیر می گذارد.

 مز یا متورم، افراد مبتال به چشم های گریوز، مشکالت چشم، از جمله چشمان پرتغالی، قر مشکالت چشم

مشکالت ناخوشایند و شدید چشم می تواند  حساسیت به نور و تار شدن یا دو چشم را ایجاد می کنند.

 منجر به از دست دادن بینایی شود.

 .در موارد نادر، افرادی که مبتال به بیماری  قرمز و تورم پوستGraves  هستند، ایجاد می شوند که بر

 ایجاد قرمزی و تورم، اغلب بر روی ساق پا و پاها می شود. روی پوست تاثیر می گذارد، باعث

 هیپرتیروئیدیسم همچنین شما را در معرض خطر ابتال به بیماری تیروئید قرار می  یکوزتیروتوکس بحران

اگر این اتفاق می افتد،  شدت ناگهانی عالئم شما، منجر به تب، پالس سریع و حتی خفیف می شود. -دهد 

 شکی فوری مراجعه کنید.به مراقبت های پز
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 هیپوکسی

اکسیژن از اختالالت همراه با عوارض روانپزشکی است.کاهش   

 

هنگامی که مغز به  . مغز است خاص شامل( است، به طور  اکسیژن )کاهش هیپوکسی نوعی از هیپوکسی مغزی

چهار دسته هیپوکسی مغزی وجود  نامیده می شود. آنوکسیا مغزی طور کامل از اکسیژن محروم می شود،

و  انفارکتوس مغزی (، ایسکمی کانونی مغزی،DCHآنها به ترتیب شدت: هیپوکسی سفتی مغزی ) دارد:

  ایسکمی جهانی مغزی است.

و موجب آسیب مغزی به  می شودآپوپتوز  از طریق عصبی هیپوکسی طوالنی مدت باعث مرگ سلول های

   هیپوکسی می شود.

"، که می تواند در اصل منشاء )کمبود اکسیژن( یا anoxiaنامیده می شود " محرومیت اکسیژن موارد کل

  ن به دلیل اختالل در جریان خون( می شود.ایسکمیک در مبدا )محرومیت از اکسیژ

یب آس آسیب مغزی به علت محرومیت اکسیژن یا به علت مکانیسم های هیپوکسیک یا آنوکسی، به طور کلی "

  ( نامیده می شود. HAI ) های هیپوکسیک / آنوکسی"

مغز از عرضه اکسیژن ( یک بیماری است که زمانی اتفاق می افتد که کل  HIE) آنسفالوپاتی ایسکمی هیپوکسی

  کافی محروم شود، اما محرومیت در کل نیست.

،  آسفیکسی زودرس همراه است در بیشتر موارد با محرومیت اکسیژن در نوزادان به علت HIEدر حالی که 

 .  توقف قلب است د و اغلب عارضه ای ازممکن است در تمام گروههای سنی رخ ده
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حرکت در ابتدا بدن با  در هر دقیقه دارد. بافت مغزی گرم 011میلی لیتر اکسیژن در هر  3/3مغز نیاز به تقریبا 

  هدایت خون به مغز و افزایش جریان خون مغزی، به کاهش اکسیژن خون پاسخ می دهد.

اگر جریان خون افزایش یافته برای  جریان خون ممکن است تا دو برابر جریان عادی افزایش یابد اما نه بیشتر.

   تامین نیازهای اکسیژن مغز کافی باشد، پس هیچ نشانه ای ایجاد نخواهد شد.

ن حال، اگر جریان خون نمی تواند افزایش یابد و یا اگر جریان خون دو برابر شده مشکل را حل نکنند، عالئم با ای

  هیپوکسمی مغزی شروع به ظاهر می شود.

اگر محرومیت اكسیژن  . حافظه کوتاه مدت عالئم خفیف عبارتند از مشکالت با وظایف پیچیده یادگیری و کاهش

  ادامه یابد، اختالالت شناختی و كاهش كنترل موتور منجر خواهد شد.

محرومیت از اکسیژن ادامه می  ( و ضربان قلب افزایش یابد. سینوسیپوست همچنین ممکن است سایه روشن ) 

   . مرگ مغزی است و مغز استخوان مغز رفلکس ، تشنج، کما ، از دست دادن طول عمر آگاهی، غفلت ،دهد

اشباع اکسیژن خون ممکن است  اندازه گیری هدف از شدت هیپوکسی مغزی بستگی به علت دارد.

 مورد استفاده قرار گیرد،  وکسی هیپوکسیکهیپ برای

-50 طبیعی است. ٪011-59در هیپوکسی هیپوکسی، اشباع  ، عموما بی معنی است. هیپوکسی اما در سایر انواع

 [6] بسیار شدید است.باشد  ٪68هر چیزی که زیر  است.متوسط  ٪51-68خفیف و  59٪

اکسیژناسیون  الزم به ذکر است که هیپوکسی مغزی به سطوح اکسیژن در بافت مغزی اطالق می شود، نه خون.

  ود.خون معموال در موارد هیپوكسي مغزي، ایسكمیك و هیپوكسیك مغزي عادي ظاهر مي ش

سطح اکسیژن در بافت  حتی در موارد هیپوکسی هیپوکسی، اندازه گیری خون تنها یک راهنمای تقریبی است؛

 مغزی بستگی دارد که بدن چگونه با کاهش مقدار اکسیژن خون مواجه است
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می دهد در حال حاضر نوزادانی که از نظر اکسیژن در هنگام تولد گرسنگی دارند، شواهدی وجود دارد که نشان 

ساعت بعد از هیپوکسی مغزی به طور موثری موجب  8در طی  درمان هیپوترمی برای انسفالوپاتی نوزادان که

  بهبود بقای و نتایج عصبی می شود.

در بزرگساالن، با این حال، شواهد کمتر قانع کننده است و اولین هدف درمان است برای بازگرداندن اکسیژن به  

 روش بازسازی بستگی به علت هیپوکسی دارد. مغز.

ز اکسیژن استنشاق نی از هیپوکسی، حذف علت هیپوکسی ممکن است کافی باشد.برای موارد خفیف تا متوسط  

 در موارد شدید، درمان ممکن است شامل حمایت از زندگی و اقدامات کنترل صدمه شود. ود.ممکن است فراهم ش

یک کاما عمیق با رفلکس تنفسی بدن تداخل می کند حتی پس از اینکه علت اولیه هیپوکسیا مورد رسیدگی قرار 

  ممکن است مورد نیاز باشد. تهویه مکانیکی گرفته است؛

و در موارد شدید ممکن است قلب  ضربان قلب می شود عالوه بر این، هیپوکسی سفتی مغزی باعث افزایش

  تانک کند و پمپاژ شود.

CPR ، defibrillation ، اژممکن است همه تالش خود را برای قلب برای بازگرداندن پمپ آتروپین و اپینفرین 

  انجام شود.

، که بیمار را در معرض خطر آسیب خود قرار می دهد  تشنج شود هیپوکسی شدید مغزی همچنین می تواند باعث 

 مصرف شود. جنین ضد سقط و ممکن است قبل از درمان داروهای
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کبدنارسایی   

کبد از اختالالت همراه با عوارض روانپزشکی است.نارسایی   

 

معموال  -ز دست دادن عملکرد کبدی است که به سرعت یا در روزها یا هفته ها رخ می دهد نقص حاد کبدی ا

شکست حاد کبد کمتر از شکست مزمن کبدی است که به  .در فردی که بیماری کبدی پیش از آن وجود ندارد

 .آرامی رشد می کند

شکست حاد کبد، همچنین به عنوان شکستگی کبدی فلوامینانت شناخته می شود، می تواند عوارض جدی را 

این یک اورژانس پزشکی است که مستلزم  .ایجاد کند، از جمله خونریزی بیش از حد و افزایش فشار در مغز

 .بستری شدن است

در بسیاری از موارد،  .مان معکوس شودبسته به علت، گاهی اوقات ممکن است با شکستگی حاد کبدی با در

 .پیوند کبد ممکن است تنها درمان باشد

 عالئم

 عالئم و نشانه های نارسایی حاد کبدی ممکن است عبارتند از:

 )قرمزی پوست و چشم ها )زردی 

 درد در شکم باال سمت راست شما 

 تورم شکم 

 حالت تهوع 

 استفراغ 

 احساس عمومی احساس ناراحتی 

 بی نظمی یا سردرگمی 

 خواب آلودگی 
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شکستگی حاد کبدی زمانی رخ می دهد که سلول های کبدی به طور قابل توجهی آسیب دیده و دیگر قادر به 

 عملکرد نیستند.علل احتمالی عبارتند از:

 رین علت مصرف بیش از حد استامینوفن )تیلنول، دیگران( شایع ت استامینوفن مصرف بیش از حد

نارسایی حاد کبدی ممکن است بعد از یک دوز شدید  نارسایی حاد کبدی در ایاالت متحده است.

 استامینوفن یا بعد از دوزهای باالتر از هر روز برای چند روز اتفاق بیفتد.

اگر شما یا کسی که شما می دانید بیش از حد استامینوفن مصرف کرده اید، به سرعت در معرض توجه 

 برای عالئم نارسایی کبد صبر کنید. قرار بگیرید.پزشکی 

 .بعضی از داروهای تجویزی، از جمله آنتی بیوتیک ها، داروهای ضد التهاب غیر  داروهای تجویزی

 استروئیدی و ضد انسولین، می توانند باعث نارسایی حاد کبدی شوند.

 حاد کبد مرتبط است.نارسایی با داروهای گیاهی و مکملهای غذایی،  مکمل های گیاهی 

 .هپاتیت  هپاتیت و سایر ویروس هاA هپاتیت ،B  و هپاتیتE  می تواند باعث نارسایی حاد کبدی

ویروس های دیگر که می توانند باعث نارسایی حاد کبدی شوند شامل ویروس اپشتاین بار،  شود.

 س سیمپلکس می باشد.ویروس سیتومگالوویروس و ویروس هرپ

 

 عوارض جانبی

 نقص حاد کبدی اغلب باعث عوارض می شود از جمله:

 .)بیش از حد مایع باعث فشار در مغز شما می شود. سیال بیش از حد در مغز )ادم مغزی 
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 یک کبد ناکافی می تواند فاکتورهای لخته شدن را نداشته باشد، که به  خونریزی و اختالالت خونریزی

کنترل ممکن  خونریزی در دستگاه گوارش شایع است با این شرایط. خون کمک می کند تا لخته شود.

 است دشوار باشد.

 گاه ستافراد مبتال به نارسایی حاد کبدی بیشتر احتمال دارد که عفونت، به ویژه در خون و در د عفونت ها

 تنفسی و ادراری ایجاد شود.

 .نارسایی کلیه اغلب بعد از ناتوانی کبد رخ می دهد، به خصوص اگر شما مصرف بیش از  نارسایی کلیه

 حد استامینوفن داشته باشید، که به کبد و کلیه ها آسیب می رساند.
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قند خون کاهش   

فند خون از اختالالت همراه با عوارض روانپزشکی است.کاهش   

 

" نامیده می شود، میزان قند )قند خون( hypoیا " hypoglycemiaپایین، همچنین به نام قند خون  یک

 خون شما کم است.

 تحت تاثیر قرار می دهد، به خصوص اگر شما انسولین را مصرف کنید. مبتال به دیابت را این به طور کلی افراد

یک قند خون پایین ممکن است خطرناک باشد اگر به سرعت درمان نشود، اما معموال می توانید آن را به 

 راحتی خودتان درمان کنید.

 عالئم کم قند خون

شما یاد خواهید گرفت که چگونه آن را احساس کنید،  قند خون پایین باعث عالئم مختلف برای همه می شود.

 هرچند ممکن است عالئم شما در طول زمان تغییر کند.

 نشانه های اولیه قند خون پایین عبارتند از:

 احساس گرسنگی 

 تعریق 

 لبهای سوزش 

 احساس تنگی یا لرزش 

 سرگیجه 

 احساس خستگی 
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 ( تشنگی ضربان قلب سریع یا تپش دهنده ) 

 تبدیل شدن به راحتی تحریک شده، پریشانی، وحشیانه یا مودبانه 

 رنگ پریده 

 اگر درمان نشود، ممکن است عالئم دیگری مانند:

 ضعف 

 تاری دید 

 تمرکز دشواری است 

 گیجی 

 )رفتار غیرمعمول، سخنرانی بی نظیر و یا دست و پا چلفتی )مانند مست بودن 

 احساس خواب آلودگی 

 )تشنج )متناسب 

 فرو می ریزد یا می رود 

ا را بیدار کند یا همچنین می تواند در هنگام خواب رخ دهد، که ممکن است در طول شب شمقند خون کاهش 

 ، خستگی یا ورقهای مرطوب شود. سردرد صبح باعث ایجاد

میلی مول در لیتر خیلی پایین  4اگر دستگاهی برای کنترل سطح قند خون خود داشته باشید، خواندن کمتر از 

 است و باید درمان شود.
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 درمان قند خون پایین

 درمان یک قند خون پایین خودتان

 میلی مول / لیتر است یا عالئم هیپوفیز دارید، این مراحل را دنبال کنید: 4اگر قند خون شما کمتر از 

 

سعی کنید چیزی شبیه یک لیوان کوچک از نوشیدنی نوشابه  - یک نوشیدنی شیرین یا میان وعده داشته باشید .1

 رینی یا چهار یا پنج قرص دگزواستروزی داشته باشید.یا آبمیوه نوشیدنی، یک شمع کوچک از شی

میلی مول یا بیشتر باشد و احساس خوبی داشته  4اگر آن  - دقیقه تست کنید 11-11قند خون خود را پس از  .2

میلی مول است، دوباره با نوشیدنی قند یا میان وعده تمرین  4بروید. اگر هنوز کمتر از  3باشید، به مرحله 

 دقیقه دیگر را بخوانید. 11-11کنید و 

خوردن وعده غذایی اصلی )حاوی کربوهیدرات( اگر بخواهید آن را داشته باشید یا یک میان وعده حاوی  .3

 این می تواند یک تکه تست با گسترش، یک بیسکویت یا یک لیوان شیر باشد. - کربوهیدرات داشته باشید

ساس می کنید بهتر است که فقط چند مورد هیپوفیز شما معموال نیازی به کمک پزشکی ندارید، هنگامی که اح

داشته باشید، اما اگر به آنها ادامه دهید، یا اگر دچار عالئم نشوید که قند خون شما پایین می آید، به گروه 

 دیابت خود بگویید.
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 درمان یک فرد مبتال به تشنج )مناسب(

 در صورت تشنج به علت قند خون پایین، این مراحل را دنبال کنید:

ا از آنها را روی چیزی نرم نگه دارید و آنها ر - با آنها بمانید و آنها را از صدمه زدن به خودتان متوقف کنید .1

 خطرناکی )مانند جاده یا اجاق گاز گرم( دور کنید.

آنها را یک میان وعده شیرینی می  ، اگر یک تشنج در چند دقیقه متوقف شود، پس از اینکه تشنج متوقف شد .2

 اینکه توانستید، خود را با خود فشار دهید. خورانید، پس از

 آمبوالنی خبر کنییداگر تشنج بیش از پنج دقیقه طول بکشد،  .3

اگر شما تا به حال یک هیپوگلیسمی شدید داشته اید که باعث تشنج شده اید، به تیم مراقبت از دیابت خود 

 بگویید.

 علل قند خون پایین

 در افراد مبتال به دیابت، علل اصلی قند خون پایین عبارتند از:

  داروهای سولفونیل اوره به خصوص انسولین بیش از حد،  -با مصرف داروهای دیابتی بیش از حد        

 (بنکالمید یگل)مانند 

 صرف وقت و یا تأخیر یک وعده غذایی 

 خوردن غذاهای حاوی کربوهیدرات کمتر از حد معمول، مانند نان، غالت، ماکارونی، سیب زمینی و میوه 

 ورزش یا فعالیت، به ویژه اگر آن شدید و یا برنامه ریزی نشده است 

 استیا نوشیدن الکل در معده خالی  نوشیدن 
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 گاهی اوقات هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا قند خون پایین اتفاق می افتد.

در مورد قند خون پایین بدون دیابت  گاهی اوقات، این می تواند در افراد مبتال به دیابت وجود داشته باشد.

 بیشتر بدانید.

 جلوگیری از قند خون پایین

 ش شانس گرفتن قند خون کمک کند.اگر دچار دیابت هستید، این نکات می تواند به کاه

  قند خون خود را به طور منظم بررسی کنید و از عالئم یک قند خون پایین مطلع شوید تا بتوانید به سرعت آنها

 را درمان کنید.

  همیشه یک میان وعده شیرینی یا نوشیدنی با خود بگذارید، مانند قرصهای دگزستروز، کارتن آب میوه یا برخی

 اگر کیت تزریق گلوکاگون را دارید، همیشه آن را با شما حفظ کنید. از شیرینی ها.

 غذا را از دست ندهید 

 مقدار زیادی از غذا را در یک فواصل کوتاه نوشیدنی نکنید و از نوشیدن در  مراقب باشید. الکل هنگام نوشیدن

 معده خالی جلوگیری کنید.

 خوردن میان وعده های حاوی کربوهیدرات قبل از ورزش می تواند به کاهش خطر  ب باشید هنگام ورزش.مراق

اگر شما انسولین را مصرف می کنید، ممکن است توصیه شود که دوز پایین تر قبل  ابتال به هیپوفیز کمک کند.

 یا بعد از انجام تمرین های شدید مصرف کنید.

 یک میان وعده حاوی کربوهیدرات مانند بیسکویت یا نان تست داشته باشید تا  قبل از رفتن به رختخواب باید

 سطح قند خون خود را در هنگام خواب کاهش دهید.

اگر قند خون پایین دارید، به تیم مراقبت از دیابت خود در مورد چیزهایی که می توانید برای جلوگیری از آن 

 اقدام کنید صحبت کنید.
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 یابتقند خون پایین بدون د

 افراد مبتال به دیابت دچار کمبود قند خون هستند.

 علل احتمالی عبارتند از:

  این "هیپوگلیسمی واکنشی" نامیده می شود -خوردن وعده های بزرگ بر اساس کربوهیدرات 

 زیاده روی در نوشیدن 

 سوء تغذیه یا روزه داری 

 ( جراحی از دست دادن وزن داشتن یک بای پس معده )یک نوع 

  یا مشکل با  طانی در پانکراس )انسولینوما(؛رشد غیر سر ؛ بیماری آدیسون از جمله -سایر شرایط پزشکی

 کبد، کلیه یا قلب

 ( ماالریا برخی از داروها، از جمله کوینین )برای 
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 Why is my blood glucose sometimes low after physical activity? (n.d.).  
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.html 
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 لوپوس

از اختالالت همراه  عوارض روانپزشکی است.لوپوس   

 

لوپوس بیماری سیستم ایمنی خود ایمنی است که زمانی که سیستم ایمنی بدن شما به بافت ها و اندام های خود 

  حمله می کند، رخ می دهد.

از جمله مفاصل،  -التهاب ناشی از لوپوس می تواند بر بسیاری از سیستم های مختلف بدن تاثیر بگذارد 

 ریه ها.پوست، کلیه ها، سلول های خونی، مغز، قلب و 

لوپوس می تواند دشوار است به دلیل تشخیص، به دلیل عالئم و نشانه های آن اغلب از بیماری های دیگر 

  تقلید.

 -یک بثورات صورت که شبیه بال های پروانه ای است که در هر دو گونه رخ می دهد  -عالئم متمایز لوپوس 

 تد.در بسیاری موارد اما نه در همه موارد لوپوس اتفاق می اف

بعضی از مردم با تمایل به ایجاد لوپوس متولد می شوند که ممکن است به علت عفونت، داروهای خاص یا 

در حالی که هیچ درمان برای لوپوس وجود ندارد، درمان می تواند به کنترل  حتی نور خورشید ایجاد شود.

 عالئم کمک کند.

 عالئم

 بثورات صورت لوپوس 

عالئم و نشانه ها ممکن است ناگهان یا به آرامی ظاهر شوند، ممکن  دو مورد از لوپوس کامال مشابه نیست.

اکثر افراد مبتال به لوپوس دارای بیماری  است خفیف یا شدید باشند، و ممکن است موقت یا دائمی باشند.

 زمانی که عالئم و نشانه ها برای مدت زمان  -به نام انفجار  -مشخص می شوند  خفیف هستند که با وقایع

 کوتاهی بدتر می شوند، و سپس بهبود یا حتی ناپدید می شوند به طور کامل برای یک زمان.
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عالئم و نشانه های لوپوس که شما تجربه می کنید به این بستگی دارد که سیستم های بدن تحت تاثیر بیماری 

 شایع ترین عالئم و نشانه ها عبارتند از: ارند.قرار د

 خستگی 

 تب 

 درد مشترک، سفتی و تورم 

  بثورات پروانه ای شکل بر روی صورت که گونه ها و پل بینی یا بثورات در جاهای دیگر بدن را پوشش

 می دهد

  (نورضایعات پوستی که با قرار گرفتن در معرض آفتاب ظاهر می شود یا بدتر می شود )حساسیت به 

  انگشتان دست و پا که در هنگام سرد شدن و یا در طول دوره استرس زا به صورت سفید یا آبی روشن

 می شوند )پدیده رینود(

 تنگی نفس 

 درد قفسه سینه 

 چشم های خشک 

 سردرد، سردرگمی و از دست دادن حافظه 

 

 علل

 لوپوس زمانی اتفاق می افتد که سیستم ایمنی بدن شما به بافت سالم در بدن شما حمله می کند 

 شود.)بیماری های خود ایمنی(.احتمال دارد که لوپوس از ترکیبی از ژنتیک و محیط شما حاصل 

به نظر می رسد افرادی که دارای مزیت ارثی برای لوپوس هستند، ممکن است بیماری را هنگامی که با چیزی 

  در محیطی که می تواند موجب تخفیف شود، در معرض بیماری قرار می دهد.
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 برخی از عوامل بالقوه عبارتند از: علت لوپوس در اغلب موارد، با این حال، ناشناخته است.

 قرار گرفتن در معرض آفتاب میتواند بر ضایعات پوستی لوپوس ایجاد کند یا موجب پاسخ  شید.نور خور

 داخلی در افراد حساس شود.

 داشتن عفونت می تواند لوپوس را شروع کند یا در بعضی افراد عود کند. عفونت ها 

 لوپوس می تواند توسط انواع خاصی از داروهای فشار خون، داروهای ضد تشنج و آنتی بیوتیک  داروها

  ها ایجاد شود.

 افرادی که لوپوس ناشی از مواد مخدر دارند معموال هنگامی که مصرف دارو را قطع می کنند بهتر 

  .به ندرت، عالئم ممکن است حتی پس از قطع دارو ادامه یابد.می شوند 

 

 التهاب ناشی از لوپوس می تواند روی بسیاری از مناطق بدن شما تاثیر بگذارد، از جمله:

 .لوپوس می تواند آسیب جدی کلیه را ایجاد کند و نارسایی کلیه یکی از علل اصلی مرگ در افراد  کلیه ها

 مبتال به لوپوس است.

 .اگر مغز شما توسط لوپوس آسیب دیده باشد، ممکن است سردرد،  مغز و سیستم عصبی مرکزی

 سرگیجه، تغییرات رفتاری، مشکالت بینایی و حتی سکته یا تشنج را تجربه کنید.

  .بسیاری از افراد مبتال به لوپوس مشکالت حافظه دارند و ممکن است افکار خود را بیان کنند 

 لوپوس ممکن است منجر به مشکالت خون، از جمله کم خون و افزایش خطر  خون و رگ های خونی

 همچنین می تواند باعث التهاب رگ های خونی )واسکولیت( شود. خونریزی یا لخته شدن خون شود.

  داشتن لوپوس باعث افزایش شانس ایجاد التهاب حفره قفسه سینه )پلوری( می شود که باعث  هاریه 

 .خونریزی به ریه ها و پنومونی نیز امکان پذیر است. می شود تنفس دردناک باشد 
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 .خطر  لوپوس می تواند باعث التهاب عضالت قلب، شریان ها یا غشاء قلب )پریکاردیت( شود. قلب

 قی و حمالت قلبی نیز به شدت افزایش می یابد.بیماری قلبی عرو

 

 

 

 

References 

1. Ferri FF. Systemic lupus erythematosus. In: Ferri's Clinical Advisor 

2018. Philadelphia, Pa.: Elsevier; 2018. https://www.clinicalkey.com. 

Accessed Sept. 2, 2017. 

2. Handout on health: Systemic lupus erythematosus. National Institute of 

Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases. 

https://www.niams.nih.gov/health-topics/lupus . Accessed Sept. 7, 

2017. 

www.takbook.com

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/lupus/symptoms-causes/syc-20365789#!


 

Page 49 

 دانشنامه  اختالالت طب عمومی  با عوارض روانپزشکی

3. Goldman L, et al., eds. Systemic lupus erythematosus. In: Goldman-

Cecil Medicine. 25th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders Elsevier; 2016. 

https://www.clinicalkey.com. Accessed Sept. 2, 2017. 

4. Gladman DD. Overview of the clinical manifestations of systemic lupus 

erythematosus in adults. https://www.uptodate.com/contents/search. 

Accessed Sept. 2, 2017. 

5. Wallace DJ. Overview of the management and prognosis of systemic 

lupus erythematosus in adults. 

https://www.uptodate.com/contents/search. Accessed Sept. 2, 2017. 

6. Chowdhary VR. Broad concepts in management of systemic lupus 

erythematosus. Mayo Clinic Proceedings. 2017;92:744. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

Page 50 

 دانشنامه  اختالالت طب عمومی  با عوارض روانپزشکی

 

کاری پاراتیروئیدکم   

 

کاری پاراتیروئید از اختالالت همراه با عوارض روانپزشکی است.کم   

 

یک پزشک که مشکوک به هیپوپاراتیروئیدیسم است، یک سابقه پزشکی و یک معاینه فیزیکی را انجام خواهد 

 داد.

 آزمایش خون

 ها در مورد آزمایش خون ممکن است به علت هیپوپاراتیروئیدیسم باشد: این یافته

 سطح خون پایین کلسیم 

 سطح هورمون پاراتیروئید پایین است 

 سطح خون فسفر باال 

 سطح خون پایین منیزیم 

پزشک شما همچنین می تواند آزمایش ادرار را برای تعیین اینکه آیا بدن شما بیش از حد کلسیم را دفع می 

 کند، سفارش می دهد.

 هدف درمان این است که از بین بردن عالئم و عادی شدن سطح کلسیم و فسفر در بدن شما باشد.

 یر است:رژیم درمان معموال شامل موارد ز 

 مکمل های کلسیم خوراکی می توانند سطح کلسیم را در خون خود افزایش  قرص کربنات کلسیم خوراکی

با این حال، در دوزهای باال، مکمل های کلسیم می توانند برخی از عوارض گوارشی مانند یبوست  دهند.

 را در برخی افراد ایجاد کنند.
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  ویتامینD.  دوزهای باال ویتامینDکلی به شکل کلسیتیرول، می تواند بدن شما جذب کلسیم و  ، به طور

 فسفر را از بین ببرد.

 ( هورمون پاراتیروئیدNatpara.)  اداره غذا و داروی این تزریق یک بار در روز برای درمان کلسیم کم

  خون به علت کم کاری تیروئیدیسم را تایید کرده است.

 وم(، حداقل در مطالعات حیوانی، این دارو تنها از به علت خطر بالقوه سرطان استخوان )استئوسارک

قابل کنترل  Dطریق یک برنامه محدود به افرادی که سطح کلسیم آنها با مکمل های کلسیم و ویتامین 

 می کنند، در دسترس است.نیست و کسانی که خطرات را درک 

  

 رژیم غذایی

کنید، که احتماال به رژیم غذایی پزشک شما ممکن است توصیه کند که شما یک متخصص تغذیه مشورت 

 توصیه می کند:

 .این شامل محصوالت لبنی، سبزیجات برگ سبز، کلم بروکلی و غذاهای حاوی کلسیم  غنی از کلسیم

 اضافه شده است، مانند برخی آب پرتقال و غالت صبحانه.

 این به معنی اجتناب از نوشیدنی های گازدار گازدار است که حاوی فسفر در فرم اسید  کم در فسفر

 فسفریک و محدود کردن گوشت، پنیر های سخت و دانه های کامل است.

 تزریق داخل وریدی

اگر شما نیاز به تسکین عالئم فوری دارید، پزشک شما ممکن است بستری را پیشنهاد کند تا بتوانید از طریق 

بعد از تخلیه بیمار، شما  ( و قرص های کلسیم خوراکی دریافت کلسیم دریافت کنید.IVق داخل وریدی )تزری

 .را به صورت خوراکی ادامه دهید Dهمچنان کالسی و ویتامین 
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