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)عدد باالتر( نیرویی است که قلب شما فشار سیستولیک  فشار خون با دو عدد ثبت می شود.
 خون را در اطراف بدن شما قرار می دهد.

فشار دیاستولیک )تعداد کمتر( مقاومت در برابر جریان خون در رگ های خونی 

 ( اندازه گیری می شود.mmHgآنها هر دو در میلی متر جیوه ) است.

 به عنوان یک راهنمای عمومی:

 01/  041 فشار خون باالmmHg یا باالتر است 

 01/01بین  فشار خون ایده آل mmHg  021/01و mmHg  در نظر گرفته شده

 است

 01/  01 فشار خون پایینmmHg یا کمتر در نظر گرفته می شود 

میلیمتر جیوه ممکن است به این معنی  041/01میلیمتر و  021/01فشارخون بین 

تید اگر قدمی برای کنترل باشد که شما در معرض خطر ابتال به فشار خون باال هس

 فشار خون خود نداشته باشید.

 خطرات فشار خون باال

اگر فشار خون شما بیش از حد باال باشد، عضله خونی، قلب و سایر اندامها مانند 

 مغز، کلیه ها و چشم ها فشار بیشتری می زند.
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د تهدی فشار خون پایدار می تواند خطر ابتال به برخی از بیماری های جدی و بالقوه

 کننده زندگی را افزایش دهد، از قبیل:

 بیماری قلبی 

 حمله قلبی 

 سکته مغزی 

 نارسایی قلبی 

 بیماری شریانی محیطی 

 آنوریسم آئورت 

 بیماری کلیوی 

 دمانس عروقی 

اگر فشار خون باال دارید، حتی اگر مقدار کمی از آن را کاهش دهید، می تواند خطر 

 ابتال به این بیماری را کاهش دهد.

 

 علل فشار خون باال

تواند همیشه مشخص نیست که علت فشار خون باال چیست، اما موارد خاص می 

 خطر شما را افزایش دهد.

 شما در معرض خطر افزایش فشار خون هستید اگر شما:
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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.nhs.uk/conditions/coronary-heart-disease/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhiI5x0MXFd786FoqhtZYN9OjStE0Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.nhs.uk/conditions/heart-attack/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhieBP5WBdUwGet_4lJwCU2fvVcs-w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.nhs.uk/conditions/stroke/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhj5S8MDNGPxCPUBmz-QYaswIibMwQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.nhs.uk/conditions/heart-failure/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhjy5bH_K-G1OIs61hnV31tAOjHZWg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.nhs.uk/conditions/peripheral-arterial-disease-pad/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhjY2LPJE_OMM51tfJyOgYHR5EFfvQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.nhs.uk/conditions/abdominal-aortic-aneurysm/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhjRJVUhFmRd6fSxzyxGg9PNEjYeVA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.nhs.uk/conditions/kidney-disease/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhie9gR9SnORbhneVax3SjeHWmuGDQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.nhs.uk/conditions/vascular-dementia/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhiviqH4rQ2y3LUDwJ8z2uPCYPgmjw


پزشکی اختالالت در تشخیصی های تست دانشنامه   

 

PAGE 5 

  سال سن دارند 06بیش از 

 چاق هستند اضافه وزن یا 

 از تبار آفریقایی یا کارائیب هستند 

 داشتن یک رابطه با فشار خون باال 

  و خوردن میوه و سبزیجات کافی نیستخوردن نمک بیش از حد 

 ورزش نکنید 

 )نوشیدن بیش از حد الکل یا قهوه )و یا دیگر نوشیدنی های مبتنی بر کافئین 

 دود 

 خواب زیادی نداشته باشید و یا خواب راحت نداشته باشید 

تغییرات در شیوه زندگی سالم می تواند باعث کاهش احتمال ابتال به فشار خون شما 

 خون شما شود. و کاهش فشار

 

 تغییرات شیوه زندگی زیر می تواند به جلوگیری و کاهش فشار خون باال کمک کند:

 مقدار نمک شما که می خورید را کاهش دهید و رژیم غذایی سالم داشته باشید 

 ،کنید الکل را قطع اگر بیش از حد نوشیدن می کنید 

 دهید از دست دادن وزن خود را کاهش اگر اضافه وزن دارید 

 منظم ورزش 

 کاهش کافئین 
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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.nhs.uk/live-well/alcohol-support/tips-on-cutting-down-alcohol/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhh5IHjDWijATGn6ZIkSAn264buMIQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.nhs.uk/live-well/alcohol-support/tips-on-cutting-down-alcohol/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhh5IHjDWijATGn6ZIkSAn264buMIQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.nhs.uk/live-well/healthy-weight/start-the-nhs-weight-loss-plan/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhh6EEF6VoQZ4H7ron1Vusgw5qtLCA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.nhs.uk/live-well/healthy-weight/start-the-nhs-weight-loss-plan/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhh6EEF6VoQZ4H7ron1Vusgw5qtLCA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.nhs.uk/live-well/exercise/free-fitness-ideas/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhg8eIVYf65zawTcZSWMi3TvgmwOhQ
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 سیگار نکش 

 سعی کنید حداقل شش ساعت در شب بخوابید 

ممکن است نیاز به مصرف یک یا برخی از افراد مبتال به فشار خون باال همچنین 

 چند دارو برای جلوگیری از فشار خونشان داشته باشند.
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 آلدسترونیسم اختالالت آلدسترون

 

ولیه  یک نوع از اختالالت هورمونی است که منجر به فشار خون باال سم آلدسترونی

یکی از این  شما هورمون های ضروری را تولید می کنند. فوق کلیوی غده می شود.

 ها آلدوسترون است که سدیم و پتاسیم را در خون شما تعادل می کند.

 در آلدسترونیزیم اولیه، غده آدرنال شما آلدسترون فراوان را تولید می کند، باعث 

آب  حد بهسدیم بیش از  می شود شما پتاسیم را از دست بدهید و سدیم را حفظ کنید.

 ادامه می دهد، حجم خون و فشار خون شما افزایش می یابد.

م اولیه مهم است، زیرا افراد مبتال به این نوع فشار ستشخیص و درمان آلدوسترونی

ار خون باال همراه با همچنین فش خون باال دارای بیماری قلبی و سکته مغزی هستند.

 اولیه ممکن است درمان شود. سمآلدوسترونی

 معالئ

 عالئم اصلی آلدوسترونیزیم اولیه عبارتند از:

  تا شدیدفشار خون متوسط 

 )فشار خون باال که برای کنترل چندین دارو مصرف می کند )فشار خون باال 

 )فشار خون باال همراه با سطح پتاسیم کم )هیپوکالمی 
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 علل

 شرایط مشترک که باعث تولید بیش از حد آلدوسترون می شود عبارتند از:

  )یک  -رشد خوش خیم یک غده فوق کلیه )آدرنال تولید کننده آلدوسترون

 بیماری همچنین به عنوان سندرم کان

 )بیش از حد فعالیت غده های غده فوق کلیه )هیداالسترونیز ایدیوپاتیک 

 در موارد نادر، آلدسترونیزیم اولیه ممکن است بواسطه:

  )غده فوق کلیه )کارسینوم رشد سرطانی )بدخیم( الیه بیرونی )قشر مغزی

 قارچی فوقانی(
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 آترواسکلروز

 

این پالک ها باعث می شود که شریان ها سخت و تنگ شوند، محدودیت جریان خون 

که می  لخته شدن خون و تامین اکسیژن را به ارگان های حیاتی، و افزایش خطر

 جریان خون را به قلب یا مغز متصل کند.تواند 

آترواسکلروز در ابتدا تمایل به داشتن نشانه ای از عالئم ندارد و بسیاری از افراد 

ممکن است متوجه این موضوع نباشند اما در نهایت می تواند مشکالت تهدید کننده 

 را بدتر کند.سکته مغزی و بیحمالت قل زندگی مثل

با این حال، این شرایط عمدتا قابل پیشگیری با شیوه زندگی سالم است و درمان می 

 تواند به کاهش خطر ابتال به مشکالت جدی کمک کند.

 

 خطرات بهداشتی آترواسکلروز

به طور بالقوه منجر به تعدادی از اگر چاقی به بدتر شدن برسد، آترواسکلروز 

 CVDتا زمانی که  . ( می شودCVDبیماری قلبی عروقی )بیماری های جدی به نام

 پیشرفت نداشته باشد، عالئم وجود ندارد.

 

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.nhs.uk/conditions/blood-clots/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhiTtB6zhGynYzyhNZ9KlTawlbPNZQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.nhs.uk/conditions/blood-clots/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhiTtB6zhGynYzyhNZ9KlTawlbPNZQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.nhs.uk/conditions/heart-attack/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhjF2zVHyCvkeFHZXhCIrJgdrpi4kw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.nhs.uk/conditions/stroke/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhjJp3cHhGy1G0JMDmW9zoa8XwRBmg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.nhs.uk/conditions/stroke/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhjJp3cHhGy1G0JMDmW9zoa8XwRBmg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.nhs.uk/conditions/cardiovascular-disease/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhgZh3Lr7YoLYk0hm-D3g_nzJi0rjQ


پزشکی اختالالت در تشخیصی های تست دانشنامه   

 

PAGE 15 

 

 عبارتند از: CVDانواع 

 شریان های اصلی که قلب شما را تامین می کنند )عروق  - بیماری های قلبی عروقی

 کرونر( با پالک ها مسدود می شوند

 تنگ، کسل کننده یا شدید ناشی از  درد قفسه سینه مدت کوتاهی از - آنژین صدری

 بیماری قلبی عروقی، که ممکن است پیش از حمله قلبی باشد

 که در آن خون به قلب شما مسدود شده است، باعث خرد شدن ناگهانی و  - حمله قلبی

مانند درد قفسه سینه است که می تواند به مناطق نزدیک، و  سوء هاضمه یا

 سرگیجهو تنگی نفس همچنین

 که در آن خونریزی مغزی شما قطع شده است، باعث می شود که  - سکته مغزی

 صورت به سمت یک طرف حرکت کند، ضعف در یک طرف بدن و واکنش خفیف

  حمالت ایسکمیک( گذراTIAs) - که در آن عالئم موقت سکته مغزی وجود دارد 

 که در آن خون به پاهای شما مسدود شده است، باعث درد  - بیماری شریان محیطی

 پا در هنگام راه رفتن
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 آترواسکلروز قرار دارد؟چه کسی در معرض ابتال به 

 افزایش سن 

 سیگار کشیدن 

 یک نوشیدنی و رژیم غذایی با چربی باال 

 تمرین عدم 

 چاق بودن ااضافه وزن ی 

 الکل زیاد است به طور مرتب مصرف 

 دیابت و کلسترول باال ، ون باالفشار خ شرایط دیگر، از جمله 

  سابقه خانوادگی آترواسکلروز وCVD 

 

 

 راه های اصلی که می توانید خطر خود را کاهش دهید عبارتند از:

 توقف سیگار کشیدن  

  داشته باشیدیک رژیم غذایی سالم  

 ورزش منظم  

 حفظ وزن سالم  

  کنترل کنیدمصرف الکل خود را 
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 سیروز کبدی

 

ار بافت اسک سیروز در معرض آسیب زدن به کبد ناشی از آسیب بلند مدت کبد است.

 مانع از کارکرد کبد می شود.

سیروز ممکن است در نهایت منجر به نارسایی کبدی شود، جایی که کبد شما کماکان 

 کار را متوقف می کند، که می تواند مرگبار باشد.

سالها طول می کشد تا شرایط به این مرحله برسد و درمان می تواند به  اما معموال

 پیشرفت آن کمک کند.

 

 عالئم

ه همانطور ک ممکن است در مراحل اولیه ابتال به سیروز هیچ نشانه ای نداشته باشید.

 کبد شما آسیب می بیند، ممکن است:

 احساس خستگی و ضعف کنید 

 حالت تهوع 

  

  بدهاشتهای خود را از دست 
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 همانطور که شرایط بدتر می شود عالئم بیشتر می توانند شامل موارد زیر باشند:

 زردی( زرد شدن پوست و سفید پوستان( 

 استفراغ خون 

 پوست خارش دار 

 تیره 

 تمایل به خونریزی یا کبودی راحت تر 

 یا شکم )آسیت( از ایجاد مایع )ادم( تورم پاها 

 

 :تست ها عبارتند از داشته باشید.شما ممکن است آزمایش هایی برای تایید تشخیص 

 آزمایش خون 

 اسکن  یا سی تی اسکن االستیسیته گذرا، اسکن ، اولتراسوند اسکن - اسکنMRI 

 یک سوزن خوب برای حذف یک نمونه از سلول های کبدی استفاده  - کبدی بیوپسی

 می شود تا بتوان آنها را تحت یک میکروسکوپ بررسی کرد

 یک لوله نازک و انعطاف پذیر با نور و دوربین در انتها )یک  - آندوسکوپی

 تصاویر مری ود و به معده شما منتقل می شود.آندوسکوپ( به گلویتان منتقل می ش

 و معده شما می توانند رگهای تورم )واریس( را نشان دهند که نشانه سیروز
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 درمان سیروز

اما ممکن است عالئم و  در حال حاضر هیچ درمان برای سیروز وجود ندارد.

 عوارض را مدیریت کند و پیشرفت آن را کند کند.

برای درمان عفونت  داروهای ضد ویروسی استفاده ازدرمان علت اصلی، مانند 

 ، همچنین می تواند باعث تشدید سیروز شود.Cهپاتیت 

نید یا کممکن است به شما توصیه شود که نوشیدن الکل را قطع کنید یا از آن متوقف 

  اگر اضافه وزن دارید، وزن خود را کاهش دهید.

ن در ای اگر کبد شما شدیدا آسیب دیده باشد، می تواند عملکرد شما را متوقف کند.

 تنها گزینه درمان است. پیوند کبد مورد

 

 عبارتند از:در انگلستان، شایع ترین علل سیروز 

 مصرف بیش از حد الکل بیش از چندین سال 

 هپاتیت  هپاتیت به مدت طوالنی آلوده است، به ویژهC 

  جایی  بیماری کبد چرب غیر الکلی شکل شدیدتری از -استاتو هپاتیت غیر الکلی ،

 که کبد به علت افزایش چربی بیش از حد افزایش می یابد
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 مصرف الکل

 مصرف الکل بیش از حد می تواند به سلول های کبدی آسیب برساند.

 یا بیشتر سال نوشیدن سنگین رشد می کند. 01سیروز ناشی از الکل معموال پس از 

به شدت نوشیدن هستند بیشتر احتمال دارد كه آسیب كبدي نسبت به مردان زناني كه 

 داشته باشند، به دلیل اندازه و ساخت آنها متفاوت است.

 جلوگیری از سیروز

 محدود کردن الکل

بهترین روش پیشگیری از سیروز مرتبط با الکل، این است که در حد توصیه شده 

 نوشیدنی ها را مصرف کنید:

  واحد الکل در هفته مصرف کنند 04زنان نباید بیش از مردان و 

  واحد در هفته بنوشید 04نوشیدن بیش از سه روز و یا بیشتر، اگر شما به اندازه 

اگر شما سیروز ناشی از الکل دارید، باید بالفاصله نوشیدن الکل را متوقف 

 هد.الکل، بدون در نظر گرفتن علت، سرعت رشد سیروز را افزایش می د کنید.
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 آمفیزم 

 

Emphysema .در افراد  یک بیماری ریه است که باعث ضعف نفس می شود

با گذشت زمان  مبتال به آمفیزم، کیسه های هوا در ریه ها )آلوئول( آسیب دیده اند.

ایجاد فضاهای بزرگتر  -دیوارهای داخلی کیسه های هوا تضعیف و پارگی می کنند 

ها و به نوبه خود این باعث کاهش سطح ریه  هوا به جای بسیاری از آن ها کوچک.

 میزان اکسیژن می شود که به جریان خون شما می رسد.

هنگامی که شما بیرون میروید، آلوئولهای آسیب دیده به درستی کار نمیکنند و هوای 

قدیمی به دام افتاده است و هوا را برای ورود تازه و هوای غنی از اکسیژن وارد 

 نمی کند.

برونشیت مزمن التهاب لوله  برونشیت مزمن دارند.اکثر افراد مبتال به آمفیزم نیز 

هایی است که هوا را به ریه ها )لوله های برونشیت( حمل می کنند، که منجر به 

 سرفه مداوم می شود.

Emphysema  و برونشیت مزمن دو بیماری هستند که بیماری مزمن انسدادی

 COPD(.سیگار کشیدن عامل اصلی COPDریوی را تشکیل می دهند )

 را کند کند، اما نمیتواند آسیب را  COPDدرمان ممکن است پیشرفت  است.

 معکوس کند.
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 عالئم

شما می توانید سالها بدون آگاهی از عالئم و نشانه های آن آسم را داشته 

 عالمت اصلی آمفیزم، تنگی نفس است که معموال به تدریج شروع می شود. باشید.

هایی کنید که موجب ضعف نفس می شوند، ممکن است شروع به اجتناب از فعالیت 

بنابراین عالمت تا زمانی که شروع به دخالت در کارهای روزانه نمی کند، مشکلی 

در نهایت سبب ضعف تنفس حتی در حالت استراحت  Emphysema ایجاد نشود.

 شما می شود.

 علل

علت اصلی آمفیزم در معرض قرار گرفتن در معرض عوامل مضر هوا در طوالنی 
 مدت است، از جمله:

 سیگار کشیدن دود 

 ماریجوانا دود می کند 

 آلودگی هوا 

 بخار و گرد و غبار شیمیایی 

به ندرت، آمفیزم ناشی از کمبود ارثی یک پروتئین است که از ساختارهای االستیک 
 در ریه ها محافظت می کند.
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 نارسایی قلبی

 

اوقات به عنوان نارسایی احتقانی قلب شناخته می شود، زمانی نارسایی قلب، گاهی 

شرایط  رخ می دهد که عضله قلب شما خون را پمپ نمی کند و همچنین باید باشد.

خاصی مانند سرخرگهای تنگ شده در قلب )بیماری عروق کرونر( و یا فشار خون 

 باال، قلب شما را به آرامی خیس می کند یا خفیف می شود.

یطی که منجر به نارسایی قلبی می شوند، نمی توانند معکوس شوند، اما همه شرا

درمان می تواند عالئم و نشانه های نارسایی قلبی را بهبود بخشد و به شما کمک کند 

مانند تمرین، کاهش سدیم در رژیم  -تغییر سبک زندگی  که طوالنی تر زندگی کنید.

تواند کیفیت زندگی شما را بهبود  می -غذایی، کنترل استرس و از دست دادن وزن 

 بخشد.

یکی از راه های جلوگیری از نارسایی قلب، پیشگیری و کنترل شرایطی است که 

باعث نارسایی قلب مانند بیماری عروق کرونر، فشار خون باال، دیابت یا چاقی می 

 شود.
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 عالئم

  

 نارسایی قلبی

ممکن است وضعیت شما به طور نارسایی قلبی می تواند مداوم باشد )مزمن(، یا 

 ناگهانی )حاد( شروع شود.

 عالئم و نشانه های نارسایی قلبی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

  ضعف نفس )گلودرد( هنگامی که شما خودتان اعمال می کنید و یا زمانی که

 دراز می کشید

 خستگی و ضعف 

 تورم )ادم( در پاها، مچ پا و پاها 

 نظمضربان قلب سریع یا نام 

 کاهش توانایی در ورزش 

 سرفه مداوم یا خلط با خلط سفید یا صورتی خون خالص 

 افزایش نیاز به ادرار کردن در شب 

 )تورم شکم شما )آسیت 

 افزایش وزن بسیار زیاد از احتباس مایعات 

 عدم اشتها و تهوع 
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 دشواری تمرکز یا کاهش هوشیاری 

  ،اسفنج فومناگهان، شدید تنگی نفس و سرفه کردن تا صورتی 

 درد قفسه سینه اگر نارسایی قلبی شما از طریق حمله قلبی ایجاد شود 

اگر فکر می کنید ممکن است عالئم یا نشانه های نارسایی قلبی را تجربه کنید، 

در صورتی که یکی از موارد زیر را تجربه کنید، درمان  پزشک خود را ببینید.

 اضطراری را دنبال کنید:

 درد قفسه سینه 

 انی یا ضعف شدیدناتو 

  ضربان قلب سریع یا نامنظم که همراه با تنگی نفس، درد قفسه سینه یا خستگی

 است

 ناگهان، شدید تنگی نفس و سرفه کردن تا صورتی، اسفنج فوم 

اگر تشخیص نارسایی قلب دارید و اگر هر کدام از این عالئم به طور ناگهانی بدتر 

، ممکن است به این معناست که نارسایی شود یا عالئم یا عالمت جدیدی ایجاد شود

این نیز ممکن است  قلبی موجود در حال بدتر شدن است یا به درمان پاسخ نمی دهد.

کیلوگرم( یا بیشتر به دست  3.2پوند ) 5در صورتی باشد که در عرض چند روز 

  آورید.
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 علل

 قلب بزرگ، در نارسایی قلبی

دیگر آسیب و یا تضعیف قلب شما ایجاد می نارسایی قلبی اغلب بعد از اینکه شرایط 

همچنین می  با این حال، ضربان قلب به علت نارسایی قلب ضروری نیست. شود.

 تواند رخ دهد اگر قلب بیش از حد سفت شود.

در نارسایی قلب، اتاق های اصلی پمپاژ قلب )بطن( ممکن است خفیف باشند و بین 

ارسایی قلبی، عضله قلب شما آسیب در بعضی موارد ن ضربات به درستی نباشند.

دیده و ضعیف می شود و بطن های بطنی تا جایی که قلب نمی تواند به طور موثر 

 در سراسر بدن شما پمپ کند.

با گذشت زمان، قلب دیگر نمیتواند با خواستههای عادی که بر روی آن قرار گرفته 

 است، به پمپ خون به بقیه بدن شما برسد.

ازه گیری مهم این است که قلب شما پمپاژ می شود و برای کمک یک کسر تخلیه اند

در یک قلب سالم،  به طبقه بندی نارسایی قلبی و راهنمای درمان استفاده می شود.

به این معنی که بیش از نیمی از خون که  -درصد یا بیشتر است  55میزان تخلیه 

 بطن را پر می کند با هر ضرب و شتم پمپ می شود.

 این اتفاق می یی قلب حتی با یک کسر تخلیه طبیعی ممکن است رخ دهد.اما نارسا

 افتد اگر عضله قلب از شرایطی مانند فشار خون باال خشونت یابد.
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شکستگی قلب می تواند شامل سمت چپ )بطن چپ(، سمت راست )بطن راست( یا 

به طور کلی، نارسایی قلب با سمت چپ شروع می  هر دو طرف قلب شما باشد.

 محفظه پمپاژ اصلی قلب شما. -د، بویژه بطن چپ شو

هر یک از موارد زیر می تواند قلب شما را آسیب یا تضعیف کند و می تواند باعث 

 برخی از این ها بدون دانستن آن می توانند باشند نارسایی قلبی شود.

 .بیماری عروق کرونر شایع ترین شکل  بیماری عروق کرونر و حمله قلبی

این بیماری ناشی از  و شایع ترین علت نارسایی قلبی است.بیماری قلبی 

افزایش ذخایر چربی )پالک( در شریان ها شما است که جریان خون را کاهش 

 می دهد و می تواند منجر به حمله قلبی شود.

 .)اگر فشار خون شما باال باشد، قلب شما باید  فشار خون باال )فشار خون باال

 با گذشت ر سراسر بدن شما جریان یابد، کار کند.سخت تر از آنچه که باید د

زمان، این اعمال اضافی می تواند عضله قلب شما را بیش از حد سفت و یا 

 ضعیف برای به طور موثر پمپ خون.

 دریچه قلب شما، از طریق قلب، جریان خون را در  دریچه های قلب دروغین

ص قلب، بیماری به علت نق -شیر آسیب دیده  مسیر صحیح جریان می دهد.

قلب شما را به سختی کار می کند، که می تواند  -عروق کرونر یا عفونت قلب 

 در طول زمان آن را تضعیف کند.

 .)آسیب عضالنی قلب  آسیب به عضله قلب )كاردیومیوپاتي

(Cardiomyopathy می تواند علل زیادی داشته باشد، از جمله بیماری )

لکل و اثرات سمی داروها مانند های مختلف، عفونت ها، سوء مصرف ا
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عوامل ژنتیکی همچنین می توانند  کوکائین و برخی داروهای شیمی درمانی.

 نقش داشته باشند.

 این بیشتر از یک ویروس  میوکاردیت یک التهاب عضله قلب است. میوکاردیت

 ایجاد می شود و می تواند منجر به نارسایی قلبی چپ شود.

  اگر قلب و اتاق  مادرزادی قلب( متولد شده اید.نقص های قلبی که با )نقص

های آن به درستی شکل نداشته باشند، قسمت های سالم قلب شما باید از طریق 

 قلب خود پمپ کنید، که به نوبه خود باعث نارسایی قلبی می شود.

 .)ریتم های غیر طبیعی قلب ممکن  ریتم های قلب غیر طبیعی )آریتمی قلبی

از حد سریع ضرب و شتم، ایجاد کار اضافی برای قلب  است قلب شما را بیش

 ضربان قلب نیز ممکن است منجر به نارسایی قلبی شود. شما.

علل نارسایی قلبی حاد شامل ویروس هایی هستند که عضالت قلب، عفونت 

های شدید، واکنش های آلرژیک، لخته شدن خون در ریه، استفاده از داروهای 

 م بدن تاثیر می گذارد، حمله می کنند.خاص یا بیماری که بر تما

 عوامل خطر

یک عامل خطر واحد ممکن است به اندازه کافی برای ایجاد نارسایی قلبی باشد، اما 

 ترکیبی از عوامل نیز خطر شما را افزایش می دهد.
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 عوامل خطر عبارتند از:

 .باالقلب شما کار سخت تر از آن است که اگر فشار خون شما  فشار خون باال 

 است.

 شریان های محدود می توانند قلب شما خون غنی از  بیماری عروق کرونر

 اکسیژن را محدود کند و موجب ضعف عضالت قلب شود.

 حمله قلبی نوعی از بیماری عروق کرونری است که ناگهان اتفاق  حمله قلبی

آسیب به عضله قلب شما از یک حمله قلبی ممکن است به این معنی  می افتد.

 باشد که قلب شما دیگر نمیتواند پمپ شود و باید آن را داشته باشد.

 .داشتن دیابت خطر ابتال به فشار خون باال و بیماری عروق کرونر را  دیابت

 افزایش می دهد.

 .3داروهای دیابت نوع  برخی از داروهای دیابت ( روشیگلیتازونAvandia )

نارسایی قلبی در برخی ( در معرض خطر ابتال به Actosو پیوگلیتازون )

اگر شما آنها را  هر چند این داروها را به تنهایی خود متوقف نکنید. افراد است.

مصرف می کنید، با پزشک خود مشورت کنید که آیا شما باید هر گونه تغییری 

 را انجام دهید.

 بعضی از داروها ممکن است به نارسایی قلب یا مشکالت قلبی  بعضی داروها

داروهایی که ممکن است خطر ابتال به مشکالت قلبی را افزایش  منجر شوند.

(؛داروهای NSAIDsدهند عبارتند از: داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی )
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برخی داروهای مورد استفاده  برخی از داروهای ضد آرتریت خاص بیهوشی

برای درمان فشار خون باال، سرطان، وضعیت خون، شرایط عصبی، شرایط 

ایر و س ، شرایط ریه، شرایط اورولوژی، شرایط التهابی و عفونت؛روانپزشکی

 داروهای تجویزی و بدون نسخه.

اگر درمورد داروهایی که مصرف می  مصرف داروهای خود را متوقف نکنید.

کنید سؤال کنید، با پزشک خود مشورت کنید که آیا هر گونه تغییری را توصیه 

 می کند.

 کشیدن در شب هنگام خواب باعث کاهش سطح عدم توانایی نفس  آپنه خواب

هر  اکسیژن خون و افزایش خطر ابتال به ریتم های غیر طبیعی قلب می شود.

 دو این مشکالت می توانند قلب را تضعیف کنند.

 .بعضی از افرادی که نارسایی قلبی ایجاد می کنند با نقص  نقص مادرزادی قلب

 های قلب ساختاری متولد شده اند.

 لبی بیماری قValvular.  افراد مبتال به بیماری قلبی دریچه خطر ابتال به

 نارسایی قلبی دارند.

 عفونت ویروسی ممكن است عضله قلب شما آسیب ببیند. ویروس ها 

 مصرف الکل بیش از حد می تواند عضله قلب را تضعیف کند و  مصرف الکل

 منجر به نارسایی قلبی شود.

 .نباکو می تواند خطر ابتال به نارسایی قلبی را استفاده از ت استفاده از تنباکو

 افزایش دهد.

 افرادی که چاق هستند خطر ابتال به نارسایی قلبی را افزایش می دهند. چاقی 
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 این ریتم های غیر طبیعی، به ویژه اگر آنها بسیار مکرر و  ضربان قلب نامنظم

لب ی قسریع هستند، می توانند عضالت قلب را تضعیف کنند و باعث نارسای

 شوند.

 عوارض جانبی

اگر نارسایی قلبی دارید، چشم انداز شما بستگی به علت و شدت، سالمت کلی و سایر 

 عوارض می تواند شامل موارد زیر باشد: عوامل مانند سن شما دارد.

 نارسایی قلبی می تواند جریان خون را به کلیه ها کاهش  آسیب یا نارسایی کلیه

آسیب کلیه از نارسایی  تواند باعث نارسایی کلیه شود.دهد، که در نهایت می 

 قلبی می تواند برای درمان به دیالیز نیاز داشته باشد.

  دریچه های قلب شما که از طریق قلب شما جریان خون را  قلبمشکالت شیر

به سمت راست هدایت می کند ممکن است اگر قلب شما بزرگ شود یا فشار 

لبی بسیار زیاد باشد، ممکن است به درستی عمل قلب شما به علت نارسایی ق

 نکند.

 مشکالت ریتم قلب )آریتمی( می تواند یک عارضه بالقوه  مشکالت ریتم قلب

 نارسایی قلبی باشد.

 .نارسایی قلبی می تواند منجر به ایجاد مایع شود که باعث فشار  آسیب کبدی

ث ه زخم شود، که باعاین پشتیبان مایع می تواند منجر ب زیادی بر کبد می شود.

 می شود که کبد شما به درستی کار کند.
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با این  نشانه های برخی از افراد و عملکرد قلب با درمان مناسب بهبود می یابند.

ی افراد مبتال به نارسایی قلب حال، نارسایی قلبی می تواند تهدید کننده زندگی باشد.

ن است نیاز به پیوند قلب یا ممکن است نشانه های شدید داشته باشند، و برخی ممک

 پشتیبانی از دستگاه کمک بطنی داشته باشند.

 جلوگیری

 شما می توانید بسیاری کلید پیشگیری از نارسایی قلب، کاهش عوامل خطر شماست.

فشار خون باال و بیماری های عروق  -از عوامل خطر برای بیماری های قلبی 

ایجاد تغییرات شیوه زندگی همراه با کمک کرونر را کنترل یا از بین ببرید، از جمله 

 هر دارو مورد نیاز.

تغییرات شیوه زندگی که می توانید برای جلوگیری از نارسایی قلب ایجاد کنید 

 عبارتند از:

 سیگار نکشید 

 کنترل برخی شرایط، مانند فشار خون باال و دیابت 

 فعال بودن جسمی 

 خوردن غذاهای سالم 

 حفظ وزن سالم 

  مدیریت استرسکاهش و 
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 سرطان کبد

 

 سرطان اولیه کبد نوعی سرطان کالسیک است که در کبد آغاز می شود.

این وضعیت جداگانه از سرطان ثانویه کبد است، که سرطان در بخش دیگری از بدن 

 گسترش یافته و به کبد گسترش می یابد.

 عالئم سرطان کبد

سرطان کبد اغلب مبهم هستند و به نظر نمی رسد تا زمانی که سرطان در عالئم 

 مرحله پیشرفته است.آنها می توانند عبارتند از:

 کاهش وزن ناخواسته 

 از دست دادن اشتها 

 احساس خیلی بعد از خوردن غذا، حتی اگر غذا کوچک بود 

 احساس درد و استفراغ 

 )درد یا تورم در شکم )شکم 

 زرد شدن پوست و سفید پوستان شما( زردی( 

 پوست خارش دار 
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 احساس بسیار خسته و ضعیف 

اگر در معرض هر کدام از عالئم ذکر شده در باال، پزشک خانواده خود را 

آنها بیشتر احتمال دارد که نتیجه یک بیماری شایع تر از قبیل عفونت باشند،  ببینید.

 ت آنها را بررسی کنید.اما بهتر اس

اگر قبال با یک بیماری شناخته شده ای که روی کبد تأثیر می گذارید، 

، شما همچنین باید با پزشک خود مشورت کنید، و Cعفونت هپاتیت  یا سیروز مانند

 سالمتی شما ناگهان از بین می رود.

 علل سرطان کبد

علت دقیق سرطان کبد ناشناخته است، اما اغلب موارد با آسیب و زخم کبدی شناخته 

 . سیروز ارتباط داردعنوانشده به 

 سیروز می تواند علل مختلفی داشته باشد، از جمله:

  سوء  اطالعات بیشتر در مورد -مصرف بیش از حد الکل بیش از چندین سال

 بیشتر بخوانیداستفاده از الکل

 هپاتیت  داشتن عفونت ویروسیB هپاتیت  یاC درازمدت 

 Haemochromatosis -  یک اختالل ارثی است که در آن سطوح آهن در بدن به

 آرامی در طول سال ها ایجاد می شود
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 طوالنی مدت کبدی است که در آن مجاری  بیماری یک - سیروز اولیه صفراوی

 یب دیده استصفراوی در کبد آس

همچنین بر این باور است که چاقی و رژیم ناسالم خطر ابتال به سرطان کبد را 

 . بیماری کبدی چرب غیر الکلی شود افزایش می دهند زیرا این می تواند منجر به

شانس ابتال به سرطان کبد را به میزان قابل توجهی کاهش شما ممکن است بتوانید 

 دهید:

 جلوگیری یا کاهش الکل 

 خوردن سالمتی 

 ورزش منظم 

  اقدام به کاهش خطر ابتال به هپاتیتB  وC کنید 

 

 درمان سرطان کبد

اگر در اوایل تشخیص داده  درمان سرطان کبد بستگی به مرحله ای که وضعیت در آن است.

 طور کامل حذف شود.شود ممکن است سرطان به 

 گزینه های درمان در مراحل اولیه سرطان کبد عبارتند از:

  جراحی برای حذف بخش کبد -برداشت جراحی 

 جایی که کبد جایگزین کبد کمک کننده می شود - پیوند کبد 
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 که در آن میکروویو یا امواج رادیویی برای از بین بردن  -رکانس تخلیه مایکروویو یا رادیوف

 سلول های سرطانی استفاده می شود

با این حال، فقط یک بخش کوچک از سرطان کبد در مرحله ای که این درمان ها مناسب 

اکثر مردم تشخیص داده می شوند وقتی که سرطان بسیار دورتر از  هستند شناسایی می شوند.

 برداشته شده یا به طور کامل تخریب شده است. همه

برای کاهش سرعت گسترش سرطان و از  شیمی درمانی در این موارد، درمان هایی مانند

 بین بردن عالئم مانند درد و ناراحتی استفاده می شود.
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www.takbook.com



پزشکی اختالالت در تشخیصی های تست دانشنامه   

 

PAGE 49 

 

 نارسایی کلیوی

 

هنگامی که کلیه های شما به طور ناگهانی قادر به فیلتر کردن مواد زائد از خون شما 

هنگامی که کلیه های شما توانایی فیلتر  می شوند، نارسایی حاد کلیه رخ می دهد.

دهند، سطوح خطرناکی از مواد زائد می توانند جمع شوند کردن خود را از دست می 

 و آرایش شیمیایی خون شما ممکن است از تعادل خارج شود.

عت به سر -همچنین به نام نارسایی حاد کلیه یا آسیب حاد کلیه  -نارسایی حاد کلیه 

نارسایی حاد کلیه در افرادی که  در حال رشد است، معموال کمتر از چند روز است.

حال حاضر در بیمارستان بستری هستند، به ویژه در افرادی که به شدت بیمار  در

 هستند و نیاز به مراقبت های ویژه دارند، رایج است.

با این وجود،  نارسایی حاد کلیه می تواند کشنده باشد و نیاز به درمان شدید دارد.

رت در اگر در غیر این صو نارسایی حاد کلیه ممکن است برگشت پذیر باشد.

 سالمت هستید، ممکن است عملکرد نرمال یا نزدیک به کلیه کلیه را بهبود ببخشید.

 عالئم

 عالئم و نشانه های نارسایی حاد کلیه ممکن است شامل موارد زیر باشد:

  خروجی ادرار کاهش یافته است، هرچند گاهی اوقات خروجی ادرار باقی می

 ماند
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  پا و پاها می شوداحتباس سیال، باعث تورم در پاها، مچ 

 تنگی نفس 

 خستگی 

 گیجی 

 حالت تهوع 

 ضعف 

 ضربان قلب نامنظم 

 درد قفسه سینه یا فشار 

 تشنج یا کم کاری در موارد شدید 

 علل

 نارسایی حاد کلیه ممکن است رخ دهد:

 شما شرایطی دارید که جریان خون را به کلیه ها کاهش می دهد 

  می کنیدشما آسیب مستقیم به کلیه های خود را تجربه 

  لوله های زهکشی کلیه شما )کبد( مسدود می شوند و زباله ها نمی توانند بدن

 شما را از طریق ادرار خارج کنند
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 ضعیف جریان خون به کلیه ها

بیماری ها و شرایطی که ممکن است خون را به کلیه ها آهسته و منجر به آسیب کلیه 

 شود عبارتند از:

 از دست دادن خون یا مایع 

 داروهای فشار خون 

 حمله قلبی 

 بیماری قلبی 

 عفونت 

 شکست کبد 

 ( استفاده از آسپرین، ایبوپروفنAdvil ،Motrin IB ناپروکسن سدیم ،)دیگران ،

(Aleveیا داروهای مرتبط )دیگران ، 

 )واکنش آلرژیک شدید )آنافیالکسی 

 سوختگی شدید 

 کم آبی بدن شدید 
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 آسیب به کلیه ها

و عوامل ممکن است به کلیه ها آسیب برساند و منجر به این بیماری ها، شرایط 

 نارسایی حاد کلیه شود:

 لخته های خون در رگ ها و عروق در داخل و اطراف کلیه ها 

 رسوبات کلسترول که جریان خون را در کلیه ها متوقف می کند 

 ( گلومرولونفریتglove-mer-u-loe-nuh-FRY-tis التهاب فیلترهای ،)

 )گلومرول ها( کوچک در کلیه ها

  سندرم اورمیک همولیتیک، یک بیماری که ناشی از تخریب زودرس سلول

 های قرمز خون است

 عفونت 

 لوپوس، اختالل سیستم ایمنی بدن باعث گلومرولونفریت می شود 

  داروها، مانند برخی از داروهای شیمی درمانی، آنتی بیوتیک ها و رنگ های

 تصویربرداریمورد استفاده در آزمایشات 

  اسکلرودرمی، یک گروه از بیماری های نادر که بر روی پوست و بافت همبند

 تاثیر می گذارد

 تومور ترومبوتیک ترومبوسیتوپنی، یک بیماری نادر خون است 

 سموم مانند الکل، فلزات سنگین و کوکائین 
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  شکستگی بافت عضالنی )رابدومیولیز( که منجر به آسیب کلیه ناشی از سموم

 تخریب بافت ماهیچه می شود از

  تجزیه سلول های تومور )سندرم لیزینگ تومور(، که منجر به انتشار سموم می

 شود که می تواند باعث آسیب کلیه شود

 

بیماری ها و شرایطی که مانع عبور ادرار از بدن )انسداد ادرار( می شود و می 

 تواند منجر به آسیب شدید کلیه شود عبارتند از:

  مثانهسرطان 

 لخته های خون در دستگاه ادراری 

 سرطان دهانه رحم 

 سرطان کولون 

 پروستات بزرگ 

 سنگ کلیه 

 خسارت عصبی مربوط به عصب هایی است که مثانه را کنترل می کنند 

 سرطان پروستات 
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 عوامل خطر

نارسایی حاد کلیه تقریبا همیشه در ارتباط با یک بیماری یا رویداد دیگر پزشکی 

شرایطی که خطر ابتال به نارسایی حاد کلیه را افزایش می دهد  افتد.اتفاق می 

 عبارتند از:

  بستری شدن در بیمارستان، به ویژه برای یک وضعیت جدی که نیاز به مراقبت

 های ویژه دارد

 سن پیشرفته 

 )مسدود شدن عروق خونی در دست یا پاها )بیماری شریانی محیطی 

 دیابت 

 فشار خون باال 

 ینارسایی قلب 

 بیماری های کلیه 

 بیماری های کبدی 

 برخی از سرطان ها و درمان های آنها 

 عوارض جانبی

 عوارض احتمالی نارسایی حاد کلیه عبارتند از:
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 نارسایی حاد کلیه ممکن است منجر به ایجاد مایع در ریه ها شود که  ایجاد سیال

 می تواند باعث تنگی نفس شود.

 ما را می پوشاند )پریکارد( ملتهب شود، اگر پوششی که قلب ش درد قفسه سینه

 ممکن است درد قفسه سینه را تجربه کنید.

 .شیمی درمانی بدن  -هنگامی که مایعات بدن و الکترولیت ها  ضعف عضالنی

 از تعادل خارج می شوند، ضعف عضالت می تواند منجر شود. -شما 

 د رفتن کارکرگاهی اوقات نارسایی حاد کلیه باعث از دست  آسیب دائمی کلیه

 افراد مبتال به بیماری کلیوی کلیه یا بیماری کلیوی در مرحله پایانی می شود.

یک فرایند فیلتراسیون مکانیکی که  -در مرحله پایانی نیاز به دیالیز دائمی 

یا پیوند کلیه برای زنده  -برای حذف سموم و زباله از بدن استفاده می شود 

 ماندن.

 .تواند منجر به از دست دادن عملکرد کلیه و در نهایت نقص حاد کلیه می  مرگ

 .مرگ شود
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 Chronic kidney disease, Australian Institute of Health and 

Welfare.  
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 فصل نهم آنفارکتوس میوکارد
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 آنفارکتوس میوکارد

انسداد اغلب  حمله قلبی هنگامی رخ می دهد که جریان خون به قلب مسدود شود.

باعث ایجاد چربی، کلسترول و سایر مواد می شود که پالک را در شریان هایی که 

 کرونر(. قلب را می خورند تشکیل می دهند )عروق

جریان خون متوقف  پالک در نهایت از بین می رود و یک لخته تشکیل می شود.

 شده می تواند بخشی از عضله قلب را از بین ببرد.

حمله قلبی، همچنین به نام انفارکتوس میوکارد، می تواند مرگبار باشد، اما درمان در 

کنید ممکن است اگر فکر می  طول سال ها به طور چشمگیری بهبود یافته است.

 یا کمک های اورژانسی ضروری است. 199دچار حمله قلبی هستید، تماس 

 عالئم

 عالئم و نشانه های حمله مشترک قلب عبارتند از:

  فشار، تنگی، درد، یا احساس فشار یا خستگی در قفسه سینه یا بازوهایتان که

 ممکن است به گردن، فک و یا پشت

 یا درد شکمی تهوع، سوء هاضمه، سوزش سر دل و 

 تنگی نفس 

 عرق سرد 
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 خستگی 

 سرگیجه یا سرگیجه ناگهانی 

 عالئم حمله قلبی متفاوت است

ی برخ همه افراد مبتال به حمله قلبی عالئم مشابهی ندارند و یا عالئم مشابهی دارند.

برخی از افراد نشانه ای  دیگران درد شدیدتری دارند. افراد درد کمتری دارند

 با این حال، عالئم ، اولین عالمت ممكن است ناگهانی قلبی باشد.برای دیگران ندارند

 و نشانه های بیشتری از خود، احتمال ابتال به حمله قلبی بیشتر است.

برخی از حمالت قلبی به طور ناگهانی حمله می کنند، اما بسیاری از مردم عالئم و 

اولین هشدار  برند. نشانه های هشدار دهنده را ساعت ها، روزها یا هفته ها پیش می

ممکن است درد یا فشار قفسه سینه )آنژین( باشد که به وسیله استرس ایجاد می شود 

 آنژین ناشی از کاهش موقت جریان خون به قلب است. و با استراحت کاهش می یابد.

بعضی از مردم طوالنی مدت صبر می کنند زیرا عالئم و نشانه  بالفاصله عمل کنید

 این مراحل را انجام دهید: ناسند.های مهم را نمی ش

تنها در صورتی که گزینه های دیگری وجود نداشته باشد، خود را رانندگی 

از آنجا که وضعیت شما می تواند بدتر شود، رانندگی خود شما و دیگران  کنید.

 را در معرض خطر قرار می دهد.

 .ه در حالی کدر  در صورت تجویز یک پزشک از نیتروگلیسیرین استفاده کنید

 انتظار کمک اضطراری به عنوان دستورالعمل آن را می خوانید.
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 .مصرف آسپیرین در طی حمله قلبی  اگر توصیه شود، آسپرین را مصرف کنید

می تواند با کمک به حفظ خون شما از لخته شدن، آسیب های قلبی را کاهش 

 دهد.

براین آسپرین را آسپرین می تواند با سایر داروها ارتباط برقرار کند، بنا

مصرف نکنید، مگر اینکه پزشک یا پرسنل پزشکی اضطراری آن را توصیه 

 . کنند.

 اگر فردی را دیدید که ممکن است دچار حمله قلبی باشد چه باید بکنید؟

اگر فردی را که ناخودآگاه را می بینید و فکر می کنید حمله قلبی است، ابتدا برای 

سپس بررسی کنید که آیا فرد تنفس می کند یا  کمک به اورژانس تماس بگیرید.

را شروع کنید  CPRاگر فرد تنفس نمی کند یا پالس را پیدا نمی کنید، فقط باید  خیر.

 تا جریان خون را حفظ کند.

تا  955در حدود  -در یک سینه شخصی سخت و سریع در یک ریتم نسبتا سریع 

 فشرده سازی یک دقیقه فشار دهید. 935

آموزش دیده اید، پزشکان توصیه می کنند فقط فشرده سازی قفسه  CPRاگر شما در 

آموزش دیده اید، می توانید راه هوایی را باز کنید و  CPRاگر در  سینه انجام شود.

 تنفس را نجات دهید.
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 علل

یک حمله قلبی رخ می دهد زمانی که یک یا چند شرط عروق کرونر شما مسدود می 

عروق کرونر می تواند از ایجاد مواد مختلف از جمله با گذشت زمان، یک  شوند.

این بیماری که به عنوان بیماری عروق  کلسترول )آترواسکلروز( محدود شود.

 کرونر شناخته می شود، باعث بیشتر حمالت قلبی می شود.

در طی حمله قلبی، یکی از این پالکها میتواند کلسترول و مواد دیگر را به جریان 

به اندازه کافی  لخته خون در محل پارگی ایجاد می شود. زیه کند.خون تجزیه و تج

بزرگ، لخته می تواند جریان خون را از طریق عروق کرونر، گرسنگی عضله قلب 

 اکسیژن و مواد مغذی )ایسکمی( را متوقف کند.

انسداد کامل به این معنی است که  شما ممکن است انسداد کامل یا جزئی داشته باشید.

یک انسداد  افزایش داده اید. ST( دارای STEMIنفارکتوس میوکارد )شما یک ا

افزایش داده  ST( بدون STIجزئی به این معنی است که شما انفارکتوس میوکارد )

 گام های تشخیصی و درمان ممکن است بسته به آنچه که داشته اید متفاوت باشد. اید.

نر است که جریان خون را به یکی دیگر از دالیل حمله قلبی، اسپاسم یک عروق کرو

بخشی از عضله قلب خاموش می کند.استفاده از تنباکو و مواد مخدر غیر مجاز، 

 مانند کوکائین، می تواند موجب اسپاسم تهدید کننده زندگی شود.
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 عوامل خطر

بعضی از عوامل باعث ایجاد ناخواسته ذخایر چربی )آترواسکلروز( می شوند که 

شما می توانید بسیاری از این  بدن شما متورم می کند. سرخرگها را در سراسر

عوامل خطر را بهبود بخشد یا از بین ببرید تا شانس ابتال به اولین حمله قلبی شما 

 کاهش یابد.

 عوامل خطر حمله قلبی عبارتند از:

 .ساله یا باالتر احتمال دارد که  55سال یا باالتر و زنان  55مردان باالی  سن

 بیشتر از مردان و زنان جوان باشد.حمله قلبی 

 این شامل سیگار کشیدن و در معرض دراز مدت دود دوم  توتون و تنباکو

 است.

 .با گذشت زمان، فشار خون باال می تواند به شریان هایی که  فشار خون باال

قلب شما را تغذیه می کند آسیب برساند.فشار خون باال که با سایر شرایط مانند 

 باال یا دیابت رخ می دهد خطر بیشتری را افزایش می دهد. چاقی، کلسترول

 .سطح باالی کلسترول  سطح کلسترول خون یا سطح تری گلیسریدLDL 

( )کلسترول "بد"( به احتمال زیاد به شریان ها محدود می LDL)کلسترول 

سطح باالی تری گلیسیرید، نوعی از چربی خون مرتبط با رژیم غذایی  شود.

با این حال، سطح  طر ابتال به حمله قلبی را افزایش می دهد.شما، همچنین خ

)کلسترول خوب( خطر ابتال به حمله  HDLباالی کلسترول چربی لیپوپروتئین 

 قلبی را کاهش می دهد.
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 چاقی با سطح کلسترول باال، سطح تری گلیسیرید باال، فشار خون باال و  چاقی

ز وزن بدن شما می تواند این درصد ا 95از دست دادن فقط  دیابت همراه است.

 خطر را کاهش دهد.

 .به اندازه کافی تولید هورمون تنگ شده توسط پانکراس شما )انسولین( یا  دیابت

عدم پاسخ به انسولین به درستی باعث افزایش سطح قند خون بدن شما می شود، 

 و خطر ابتال به حمله قلبی را افزایش می دهد.

 .می افتد زمانی که شما چاقی، فشار خون باال و قند این اتفاق  سندرم متابولیک

داشتن سندرم متابولیک شما را دو برابر احتمال بیماری قلبی  خون باال دارید.

 را افزایش می دهد، اگر شما آن را ندارید.

 اگر خواهر و برادران شما، والدین یا پدربزرگ و  سابقه خانوادگی حمله قلبی

 55سالگی برای بستگان مرد و  55ب )به سن مادربزرگ شما حمالت اولیه قل

 ساله برای بستگان زن(، شما ممکن است در معرض خطر افزایش یابد.

 فعال شدن غیر فعال باعث افزایش سطح کلسترول خون و  کمبود فعالیت بدنی

افرادی که ورزش منظم دارند، آمادگی قلبی عروقی را بهتر می  چاقی می شود.

 پایین. کنند، از جمله فشار خون

 .شما ممکن است به استرس هایی که می توانید خطر ابتال به حمله قلبی  فشار

 را افزایش دهید، به استرس پاسخ دهید.

 استفاده از داروهای محرک مانند کوکائین یا  استفاده غیرقانونی مواد مخدر

آمفتامین می تواند باعث ایجاد اسپاسم عروق کرونر شما شود که می تواند 

 له قلبی شود.باعث حم
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 این وضعیت موجب فشار خون باال در دوران بارداری  سابقه پره اکالمپسی

 می شود و خطر ابتال به بیماری های قلبی را افزایش می دهد.

  یک وضعیتautoimmune  داشتن بیماری مانند آرتریت روماتوئید یا

 لوپوس می تواند خطر ابتال به حمله قلبی را افزایش دهد.

 یعوارض جانب

 عوارض ناشی از آسیب به قلب شما در طی یک حمله، که می تواند منجر به:

 .)مدارهای کوتاه" برق می توانند توسعه  ریتم های غیر طبیعی قلب )آریتمی"

یابند و موجب ریتم های غیر طبیعی قلب شوند، که بعضی از آنها می توانند 

 جدی و حتی کشنده باشند.

 .به بافت های بسیار قلب آسیب برساند که حمله ممکن است  نارسایی قلبی

عضله قلب باقی مانده نمی تواند به اندازه کافی خون خود را از قلب شما پمپ 

نارسایی قلبی می تواند موقت باشد، یا این می تواند یک بیماری مزمن  کند.

 باشد که از آسیب گسترده و دائمی به قلب شما می رسد.

 .ار، به دلیل اختالالت الکتریکی که باعث بدون هشد دستگیری قلب ناگهانی

حمالت قلبی خطر ابتال به  ایجاد آریتمی می شود، قلب شما متوقف می شود.

 سرقت قلبی را افزایش می دهد که بدون درمان فوری می تواند مرگبار باشد.

 جلوگیری

 حتی اگر قبال -هیچ وقت دیر نیست که اقدامات الزم برای جلوگیری از حمله قلبی 

 در اینجا راه هایی برای جلوگیری از حمله قلبی وجود دارد. اشته باشید.د
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 مصرف داروها می تواند خطر ابتال به حمله قلبی را کاهش دهد و به  داروها

ادامه دهید آنچه را که دکتر شما  بهبود عملکرد قلب آسیب دیده کمک کند.

باید نظارت تجویز می کند، و از پزشک خود بپرسید که چگونه اغلب شما 

 داشته باشید.

 شما می دانید تمرین: حفظ وزن سالم با رژیم غذایی  فاکتورهای شیوه زندگی

سالم قلب، سیگار نکشید، ورزش منظم، مدیریت استرس و کنترل شرایطی که 

 می تواند منجر به حمله قلبی، مانند فشار خون باال، کلسترول و دیابت.
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 التهاب پانکراس

 

پانکراس یک غده بلند و صاف است که پشت  پانکراس است. پانکراتیت التهاب در

پانکراس آنزیم هایی را تولید می کند که به هضم و  شکم در شکم فوقانی قرار دارد.

 هورمون ها کمک می کند تا تنظیم کننده نحوه عملکرد بدن در قند )گلوکز( باشد.

ن معنی ناگهانی ظاهر به ای -پانکراتیت می تواند به عنوان پانکراتیت حاد رخ دهد 

یا پانکراتیت می تواند به عنوان پانکراتیت  می شود و طول می کشد برای روز.

 مزمن رخ دهد، که پانکراتیت است که در طول سال ها اتفاق می افتد.

موارد خفیف پانکراتیت ممکن است بدون درمان کنار بیفتند، اما موارد شدید می 

 دگی شود.تواند موجب عوارض تهدید کننده زن

 عالئم

عالئم و نشانه های پانکراتیت ممکن است بسته به نوعی که تجربه می کنید متفاوت 

 باشد.

 عالئم و نشانه های پانکراتیت حاد عبارتند از:

 درد شکمی باال 

 درد شکم که به پشت شما می رسد 
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 درد شکم که پس از خوردن احساس بدتر می شود 

 تب 

 پالس سریع 

 حالت تهوع 

 استفراغ 

 تفاوتی هنگام لمس شکم بی 

 عالئم و نشانه های مزمن پانکراتیت عبارتند از:

 درد شکمی باال 

 از دست دادن وزن بدون تالش 

 ( مدفوع روغنیsteatorrhea) 

اگر درد شكم شما خیلی شدید  اگر درد مداوم شکم دارید، با پزشک خود مالقات کنید.

باعث راحتی شما می شود، از باشد، اگر به جای نشستن یا پیدا كردن موقعیتی كه 

 كمك های پزشکی فوری استفاده كنید.

 علل

پانکراتیت اتفاق می افتد زمانی که آنزیم های گوارشی در حالی که هنوز در 

 پانکراس فعال شده اند، باعث تحریک سلول های پانکراس شما و ایجاد التهاب 

 می شوند.
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می تواند رخ دهد و منجر به با تکرار وقوع پانکراتیت حاد، آسیب به پانکراس 

بافت اسکار ممکن است در پانکراس شکل بگیرد، باعث از  پانکراتیت مزمن شود.

پانکراس با عملکرد ضعیف می تواند مشکالت هضم و  دست دادن عملکرد می شود.

 دیابت را ایجاد کند.

 شرایطی که می تواند منجر به پانکراتیت شود عبارتند از:

 الکل 

 سنگ کلیه 

 ی شکمجراح 

 بعضی داروها 

 سیگار کشیدن 

 فیبروز کیستیک 

 تاریخچه خانوادگی پانکراتیت 

  سطح کلسیم باال در خون )هیپرکلسمی(، که ممکن است ناشی از غده

 ( باشدhyperparathyroidismپاراتیرویید بیش از حد )

 )سطوح باالی تری گلیسیرید در خون )هیپرتگریلرستی 

 عفونت 

 آسیب به شکم 
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  پانکراسسرطان 

Cholangiopankreatography  رتروگرادEndoscopic ERCP روش

مورد استفاده برای درمان سنگ های صفراوی، همچنین می تواند منجر به 

 پانکراتیت شود.

 گاهی اوقات علت پانکراتیتی هرگز پیدا نمی شود.

 عوارض جانبی

 پانکراتیت می تواند عوارض جدی را ایجاد کند، از جمله:

 یت حاد می تواند مایع و باقی مانده را در جیب های سیستولی در پانکرات

یک بزرگ که پارگی می تواند باعث عوارض  پانکراس شما جمع آوری کند.

 مانند خونریزی داخلی و عفونت شود.

 پانکراتیت حاد می تواند پانکراس شما را به علت باکتری و عفونت  عفونت

هستند و نیاز به درمان سنگین دارند،  عفونتهای پانکراس جدی آسیب پذیر کند.

 مانند جراحی برای برداشتن بافت آلوده.

 .پانکراتیت حاد ممکن است باعث نارسایی کلیه شود، که اگر  نارسایی کلیه

 نارسایی کلیه شدید و مداوم باشد، می تواند با دیالیز درمان شود.

 .شما  شیمیایی در بدنپانکراتیت حاد می تواند باعث تغییرات  مشکالت تنفسی

شود که بر عملکرد ریه تاثیر می گذارد، و باعث می شود سطح اکسیژن خون 

 شما به سطح خطرناکی پایین بیاید.
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 .آسیب به سلولهای تولید کننده انسولین در پانکراس شما از پانکراتیت  دیابت

 یمزمن می تواند به دیابت منجر شود، بیماری ای که بر روی بدن شما تاثیر م

 گذارد.

 هر دو پانکراتیت حاد و مزمن می تواند باعث ایجاد پانکراس شما  سوء تغذیه

شود که کمتر از آنزیم هایی که نیاز به تجزیه و پردازش مواد مغذی از مواد 

این امر می تواند به سوء تغذیه، اسهال و  غذایی که می خورید را تولید کنید.

ابه یا همان مقدار غذا را مصرف کاهش وزن منجر شود، حتی اگر غذاهای مش

 کنید.

 .التهاب طوالنی مدت در پانکراس شما ناشی از پانکراتیت  سرطان پانکراس

 مزمن یک عامل خطر برای ایجاد سرطان پانکراس است.
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