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 مقدمه

 

شود یداربتواند از خواب  یماند و نم یپاسخ م یفرد ب یکناخودآگاه است که در آن  یتکما وضع  

 

ممکن است کم  ینباشد. همچن یسکته مغز یا یدشد یببه مغز، مانند آس یبتواند از آس یم این

( باشدیت)انسفال یعفونت مغز یاالکل  یدشد یتاز مسموم یناش یکار  

 

آمدن سطح قند خون  یینپا یاکم و  یزانشوند، ممکن است به م یم یابتکه مبتال به د یافراد  

شوند یل( تبد یپرگلیسمیباال ) ه یاربس ای(  یپوگلیسمی) ه  

 یدارب یتوانندمغز کم است. آنها زنده هستند، اما نم یتکه در کما است، ناخودآگاه است و فعال یکس

ندارند یاز آگاه ییها شوند و نشانه  

. آنها معموال به یستندپاسخگو ن یطشانرسد که به مح یشود و به نظر م یفرد بسته م چشمان

 یاساس یکنند و رفلکس ها یحرکت م یاو  یقادر به ارتباط دائم یادهند  یرد پاسخ نمد یاصدا و 

یابد یکاهش م یارمانند سرفه و بلع بس  

 یدستگاه برا یکبه  یازاز مردم ن ینفس بکشند، اگر چه برخ ییممکن است بتوانند به تنها آنها

دارند یدننفس کش یکمک به آنها برا  
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معموال عبارتند از کما یعالئم و نشانه ها  

 

بسته یها چشم  

دهند یافسرده، مانند دانش آموزان که به نور پاسخ نم یمغز رفلکس  

حرکات رفلکس یپاسخ اندام، به جز برا بدون  

رفلکس یدردناک، به جز جنبه ها یبه محرک ها یپاسخ هیچ  

 تنفس نامنظم

 

 علل

از نمونه ها عبارتند از یشود. برخ یاز انواع مشکالت ممکن است باعث کم کار یاریبس  

 

 یا یکیاز حمالت تراف یکه اغلب ناش یده،د یبآس یمغز یها یب. آسیدهد یبآس یمغز یها آسیب

کما هستند یعهستند، علل شا یزاعمال خشونت آم  

از  ی( که ممکن است ناشیقطع آن به مغز )سکته مغز یا یافتهکاهش  یزیخونر یمغز سکته

شود یتواند منجر به کم کار یپشت سرهم باشد، م یرگ خون یک یاعروق مسدود شده   

شود یتواند باعث کم کار یمغز م یاتومور در مغز  تومورها  
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 یشب یا( یپرگلیسمی)ه یروداز حد باال م یشسطح قند خون که ب یابت،. در افراد مبتال به ددیابت

کما شود یجادتواند باعث ا ی( میپوگلیسمیاز حد )ه  

شده  یااح یکه پس از حمله قلب یافراد یااند  یافتهکه از غرق شدن نجات  ی. افرادیژناکس کمبود

شوند یداربه مغز ب یژناند ممکن است به علت عدم اکس  

 ییبافت ها یاموجب تورم )التهاب( مغز، نخاع  یتو مننژ یتمانند انسفال ییها عفونت ها عفونت

 یکم کار یا یمغز یبواند منجر به آست یعفونت ها م ینا یدکه مغز را احاطه کرده اند. موارد شد

 شود

شود یمداوم ممکن است منجر به کم کار یتشنج ها تشنج  

 یبتواند موجب آس یسرب، م یاکربن  یدقرار گرفتن در معرض سموم، مانند مونوکس سموم

شود یو کم کار یمغز  

شود یالکل ممکن است باعث کم کار یااز حد مواد مخدر  یشب یزمخدر و الکل تجو مواد  
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 نارسایی آدرنال

 نارسایی آدرنال از علل زمینه ساز کوما است.

 

 یدتول یکمتر یزولشما قرار دارد، کورت یهکل یباال یقاکه دق یه،غده فوق کل یسون،آد یماریدر ب

کند و اغلب آلدوسترون کم است یم  

 

کننده  یدتواند تهد یافتد و م یو هر دو جنس اتفاق م یسن یدر تمام گروه ها یسونآد بیماری

است که از دست رفته اند یکسان یگزینیجا یباشد. درمان شامل مصرف هورمون ها برا یزندگ  

 

 عالئم

ها  یماریکنند. اغلب ب یچند ماه رشد م یاغلب ط ی،معموال به آرام یسونآد یماریب یها نشانه

استرس، مانند  یککه  یانشوند تا زم یگرفته م یدهکنند که عالئم آن ها ناد یم یشرفتپ یبه آرام

شود. نشانه ها و عالئم ممکن است عبارتند از یدهد و عالئم بدتر م یرخ م یب،آس یا یماریب  

یدشد یخستگ  

 کاهش وزن و کاهش اشتها

شدن پوست  تیره  

یکم خون یحت یین،خون پا فشار  

(یپوگلیسمی)ه یینخون پا قند  
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(یاستفراغ )عالئم گوارش یااسهال  تهوع،  

 درد شکم

یمفصل یا یعضالن درد  

یریپذ تحریک  

یعالئم رفتار یرسا یا افسردگی  

در زنان یاختالل عملکرد جنس یامو  ریزش  

 

شود. نقص آدرنال حاد یناگهان ظاهر م یسونآد یماریب یعالئم و نشانه ها یگاه  

 یرز یشود. اگر عالئم و نشانه ها یکننده زندگ یدتواند منجر به شوک تهد ی( می)بحران افزونها 

یداستفاده کن یاضطرار یپزشک یاز درمان ها ید،کن یرا تجربه م  

 

یدشد ضعف  

 گیجی

پاها یادر پشت  درد  

شود یبدن م یاستفراغ و اسهال، منجر به کم آب ی،شکم یدشد درد  

کمایا یآگاه کاهش  
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 یب،مانند آس یزیکیاسترس ف یلممکن است به دل ید،را درمان نکن یسونآد یماریاگر شما ب

. یدکن یجادا یبحران اضاف یک یماری،ونت و بعف  

در پاسخ به  یزولمعمول کورت یزانبرابر م 3تا  2 یزانبه م یهبه طور معمول، غده فوق کل

با استرس  یزولکورت یدتول یشدر افزا یآدرنال، ناتوان ییشود. با نارسا یم یدتول یزیکیاسترس ف

شود یتواند منجر به بحران اضاف یم  

 

سطح  یین،است که منجر به فشار خون پا یکننده زندگ یدتهد یتوضع یک یطراربحران اض یک

یددار یفور یبه مراقبت پزشک یازشود. شما ن یخون م یمپتاس یباال یزانقند خون و م یباال  
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 نارسای قلبی 

 نارسایی قلبی از اختالالت زمینه ساز بروز کوما است.

 

کند.  یم یفدهد توص یقرار م یررا که قلب شما را تحت تاث یطیاز شرا یعیوس یفط یقلب یماریب

عروق کرونر  یماریخون، مانند ب یهر یها یماریقلب شامل ب یماریتحت چرخه ب یها یماریب

قلب( متولد  یکه شما با )نقص مادرزاد یقلب ی(؛ و نقص هایتمیلب )آرق یتمباشد. مشکالت ر یم

 شده اید

 یقلب یماریشود. ب یم یض" تعویعروق یقلب یماری"ب ی" اغلب به معنایقلب یماری"ب اصطالح

مسدود شده  یاکوچک  یخون یشود که شامل رگ ها یاطالق م یطیبه شرا یبه طور کل یعروق

شود.  یسکته مغز یا( یصدر ین)آنژ ینهدرد قفسه س ی،حمله قلب تواند منجر به یشود که م یم

 یقرار م یرشما را تحت تأث یتمر یاها  یچهکه عضله قلب، در یمانند کسان ی،قلب یها یماریب یرسا

شوند یشناخته م یقلب یها یماریبه عنوان شکل ب یزدهند ن  

 

برد ینسالم از ب یزندگ هیوتوان با انتخاب ش یرا م یقلب یها یماریاز انواع ب بسیاری  

 

 

 

www.takbook.com



 اختالالت متابولیک و آندوکرینی عامل کوما
1
3 

 

 

شما دارد یقلب یماریبه نوع ب یقلب بستگ یماریعالئم ب  

 

(آترواسکلروز یماریشما )ب یخون یدر رگ ها یقلب یماریب عالئم  

مردان و زنان متفاوت باشد. به عنوان مثال، مردان  یممکن است برا یعروق یقلب یماریب عالئم

را  یگریاحتمال دارد عالئم د یشترداشته باشند. زنان ب هیناحتمال دارد که درد قفسه س یشترب

داشته باشند یدشد ینفس، حالت تهوع و خستگ یمانند تنگ ینهقفسه س یهمراه با ناراحت  

 

 عالئم عبارتند از

 

(ین)آنژ ینهقفسه س یو ناراحت ینهفشار قفسه س ینه،قفسه س یتنگ ینه،قفسه س درد  

نفس تنگی  

قسمت از  یندر ا یخون یخود را اگر رگ ها یها ینهس یادر پاها  یسرد یاضعف  ی،حس یب درد،

 بدن تنگ شوند

پشت یاو  یدر گردن، فک، گلو، شکم فوقان درد  
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کند  یلیخ یع،از حد سر یشاست. قلب شما ممکن است ب یعیطب یرضربان قلب غ یک یقلب یتمیآر

باشد یرامل موارد زتواند ش یقلب م یتمینامنظم ضرب و شتم باشد. عالئم آر یاو   

 

شما ینهدر قفسه س لرزش  

(یکاردیقلب مسابقه )تاک ضربان  

(یکارد یقلب کم )براد ضربان  

یناراحت یا ینهقفسه س درد  

نفس تنگی  

 سرگیجه

 سرماخوردگی

  کمردرد

 

کاردیومیوپاتی یفاز عضله قلب ضع یناش یقلب یماریب   

بدتر یت. همانطور که وضعیداشته باششما ممکن است عالئم د ی،قلب یماریب یهمراحل اول در  

شود، عالئم ممکن است عبارتند از یم   
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استراحت یابا فشار  تنفس  

 تورم پاها، مچ پا و پاها

 خستگی

لرزان است یاتپش  یع،کند سر یقلب نامنظم است که احساس م ضربان  

یو خستگ یجهسرگ سرماخوردگی،  

 

از عفونت قلب یقلب ناش یماریعالئم ب  

قلب  یها یچهگذارد که اتاق ها و در یم یرتاث یداخل یاست که بر غشا یعفون تاندوکاردی

باشد یم یرکند. عالئم عفونت قلب شامل موارد ز ی( را جدا ماردیت)اندوک  

 

 تب

نفس تنگی  

یخستگ یا ضعف  

شکم شما یادر پاها  تورم  

قلب شما یتمدر ر تغییرات  

مداوم یاخشک  سرفه  

معمول ریغ یلکه ها یا یپوست بثورات  
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راه  یکدهند، فقط  یدر قلب خود، خون خود را در حال حرکت به سمت راست راه م یچهچهار در

شکل گرفته باشد،  یبه درست یدبا یرکارکردن درست، ش یدارند. برا یازکه آنها ن یو تنها زمان

از عبارتند یچهنباشد. چهار در یمحکم بسته شود تا نشت یدتمام راه را باز کند و با یدبا  

 

 تریکوسپید

 میترال

 ریه

 آئورت

 

یقلب یتمیعلل آر  

شوند  یتمیتوانند منجر به آر یکه م یطیشرا یا( یتمیقلب )آر یعیطب یرغ یها یتمر یعشا علل

 عبارتند از

یدقلب( متولد شده ا یکه با )نقص مادرزاد یقلب یها نقص  

عروق کرونر بیماری  

 فشار خون باال

یدنکش دیابت سیگار  
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عبارتند از یقلب یها یماریتوسعه ب یبرا عوامل خطر  

 

را  یفضع یا یفو تنگ شده و عضله قلب ضع یدهد یبآس یخطر ابتال به سرطان ها یری. پسن

دهد یم یشافزا  

وجود،  ینهستند. با ا یقلب یها یماریدر معرض خطر ابتال به ب ی. مردان به طور کلیجنس ارتباط

دیاب یم یشخطر زنان افزا یائسگی،پس از   

 یشعروق کرونر را افزا یماریخطر ابتال به ب یقلب یها یماریب ی. سابقه خانوادگیخانوادگ سابقه

نسل مرد  یک یبرا یسالگ 55)قبل از  یمانآن را در سن زا ینوالد یکدهد، به خصوص اگر  یم

(خواهر یانسل زن مانند شما مادر  یک یساله برا 55پدر خود و  یامانند برادر   

 یتواند بر رو یکربن م یددهد و مونوکس یشما را کاهش م یعروق خون یکوتین. نیدنکش سیگار

آترواسکلروز مبتال  یماریبه ب یشترشود که آنها ب یبرساند و باعث م یبآنها آس یپوشش داخل

است یگاریس یراز افراد غ یشترب یگاریدر افراد س یشوند. حمالت قلب  

و  یدرمان یمیش یاز داروها یسرطان. برخ یبرا یو پرتودرمان یدرمان یمیش یداروها برخی

دهند یشرا افزا یعروق یقلب یماریممکن است خطر ب یپرتودرمان  

تواند به  ینمک، قند و کلسترول است، م یاد،ز یچرب یکه دارا ییغذا یمکم رژ ییغذا رژیم

کمک کند یقلب یها یماریب یشرفتپ  

ها  یانشدن شر یماند به سخت شدن و ضختو یخون باال. فشار خون باال کنترل نشده م فشار

یابد یم یانخون جر یانآن جر یقکه از طر ییمنجر شود، تنگ شدن عروق ها  
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پالک ها و  یجادتواند خطر ا یکلسترول خون شما م یکلسترول خون باال. سطح باال سطح

دهد یشآترواسکلروز را افزا  

 یعوامل خطر مشابه یطدهد. هر دو شرا یم یشرا افزا یقلب یماریخطر ابتال به ب یابت. ددیابت

و فشار خون باال را دارند یمانند چاق  

 

یریجلوگ  

 یحال، شما م ینتوانند مانع شوند. با ا یمانند نقص قلب، نم ی،قلب یها یماریاز انواع ب برخی

 یوهش ییرتغ یک یجادبا ا ید،کن یریجلوگ یقلب یها یماریب یگراز انواع د یاریاز بس یدتوان

شما را بهبود بخشد، مانند یقلب یماریتواند ب یکه م ،یزندگ  

 

یگارس ترک  

یابتمانند فشار خون باال، کلسترول باال و د یبهداشت یطشرا یرسا کنترل  

هفته یدر روز در اکثر روزها یقهدق 33حداقل  تمرین  

نمک و اشباع یکم چرب ییغذا یمرژ خوردن  

 حفظ وزن سالم

 کاهش و کنترل استرس

یدکن ینخوب را تمر بهداشت  
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 سکته قلبی

 سکته قلبی ازاختالالت زمینه ساز بروز کوما است.

 

 یجادخون به قلب مسدود شود. انسداد اغلب باعث ا یاندهد که جر یرخ م یهنگام یحمله قلب

که قلب )عروق کرونر( را  ییها یانشود که پالک را در شر یمواد م یرکلسترول و سا ی،چرب

دهند یم یلند تشککن یم یهتغذ  

 

تواند  یخون متوقف شده م یان. جریردگ یلخته شکل م یکرود و  یم یناز ب یتدر نها پالک

ببرد یناز عضله قلب را از ب یبخش  

 

تواند مرگبار باشد، اما درمان در طول سال  یم یوکارد،به نام انفارکتوس م ینهمچن ی،قلب حمله

است یافتهبهبود  یریها به طور چشمگ  

 

ئمعال  

معمول عبارتند از یحمله قلب یو نشانه ها عالئم  

 

بازوها که ممکن است به گردن،  یا ینهاحساس درد در قفسه س یافشار دادن  یادرد،  ی،تنگ فشار،

پشت یافک و   
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یدرد شکم یاسوء هاضمه، سوزش سر دل و  تهوع،  

نفس تنگی  

 عرق سرد

 خستگی

یناگهان یجهسرگ یا سرگیجه  

 

افراد درد  یدارند. برخ یعالئم مشابه یاندارند و  یعالئم مشابه یبه حمله قلب همه افراد مبتال

دارند. یدتریدرد شد یگراندارند د یکمتر  

باشد. با  یقلب یعالمت ممکن است ناگهان یناول یگران،د یندارند برا یاز مردم نشانه ا یبعض 

است یشترب یبه حمله قلب شما احتمال ابتال یشترحال، عالئم و عالئم ب ینا  

 

 یاز افراد عالئم و نشانه ها یاریکنند، اما بس یحمله م یبه طور ناگهان یاز حمالت قلب برخی

.یرندگ یم یشهفته ها پ یاهشدار دهنده را ساعت ها، روزها   

  یجاداسترس ا یله( باشد که به وسین)آنژ ینهفشار قفسه س یاهشدار ممکن است درد  یناول 

خون به قلب است یاناز کاهش موقت جر یناش نژین. آیابد یاهش مشود و با استراحت ک یم  
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شوند. با  یچند شرط عروق کرونر شما مسدود م یا یککه  یدهد زمان یرخ م یحمله قلب یک

مواد مختلف از جمله کلسترول )آترواسکلروز(  یجادتواند از ا یعروق کرونر م یکگذشت زمان، 

 یشترشود، باعث ب یعروق کرونر شناخته م یماریب که به عنوان یماریب ینمحدود شود. ا

شود یم یحمالت قلب  

 

 یانمواد در جر یرتواند باعث کج شدن کلسترول و سا یپالک ها م یناز ا یکی ی،حمله قلب یط در

 یانتواند جر یبزرگ، لخته م یشود. به اندازه کاف یم یجادا یخون شود. لخته خون در محل پارگ

( را متوقف یسکمی)ا یو مواد مغذ یژنعضله قلب اکس یکرونر، گرسنگعروق  یقخون را از طر

 کند

 

عبارتند از یعوامل خطرساز حمله قلب  

 

را  یاحتمال دارد که حمله قلب یشترساله ب 55 یباالتر و زنان باال یاسال  55 ی. مردان باالسن

 نسبت به مردان و زنان جوانتر داشته باشند

و در معرض دراز مدت دود دوم است یدنکش ریگاشامل س ینو تنباکو ا توتون  

ها شود که قلب  یانبه شر یبتواند باعث آس یخون باال. با گذشت زمان، فشار خون باال م فشار

رخ  یابتد یاکلسترول باال  ی،مانند چاق یط،شرا یرکند. فشار خون باال که با سا یم یهشما را تغذ

دهد یم یشرا افزا یشتریدهد، خطر ب یم  

 

www.takbook.com



 اختالالت متابولیک و آندوکرینی عامل کوما
2
5 

 

 

یپوپروتئینل یچرب ی. سطح باالیسریدگل یسطح تر یاکلسترول خون  سطح  (LDL)  کلسترول

 یتر یکند. سطح باال یها کمک م یانبه محدود کردن شر یاد)کلسترول بد( به احتمال ز یینپا

را  یخطر ابتال به حمله قلب ینشما، همچن ییغذا یمخون مرتبط با رژ یاز چرب ینوع یسیرید،گل

یپوپروتئینل یچرب یحال، سطح باال ینبا ا. هدد یم یشافزا  HDL ( خطر ابتال )کلسترول خوب

دهد یرا کاهش م یبه حمله قلب  

 یابتباال، فشار خون باال و د یسیریدگل یبا سطوح کلسترول خون باال، سطوح تر یچاق چاقی

  خطر را کاهش دهد، ینتواند ا یدرصد از وزن بدن شما م 03همراه است. از دست دادن فقط 

شود، و  یسطح قند خون در بدن شما م یشباعث افزا یبه درست ینعدم پاسخ به انسول یا. دیابت

دهد یم یشرا افزا یخطر ابتال به حمله قلب  

. یدفشار خون باال و قند خون باال دار ی،که شما چاق یافتد زمان یاتفاق م ین. ایکمتابول سندرم

دهد، اگر شما آن را  یم یشرا افزا یقلب یماریال بشما را دو برابر احتم یکداشتن سندرم متابول

یدندار  

پدربزرگ و مادربزرگ شما  یا ین. اگر خواهر و برادرانتان، والدیحمله قلب یخانوادگ سابقه

بستگان زن( داشته  یساله برا 55بستگان مرد و  یبرا یسالگ 55قلب )به سن  یهحمالت اول

یدقرار داشته باش یشتریباشند، ممکن است شما در معرض خطر ب  

شود.  یم یسطح کلسترول خون و چاق یشفعال باعث افزا یرفعال شدن غ یبدن یتفعال کمبود

آوردن فشار  یینکنند، از جمله پا یرا بهتر م یعروق یقلب یکه ورزش منظم دارند، آمادگ یافراد

 خون باال

دهد، به  یشرا افزا یلبتواند خطر ابتال به حمله ق یکه م یی. شما ممکن است به استرس هافشار

یداسترس پاسخ ده  
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تواند  یم ینآمفتام یا ینمحرک مانند کوکائ ی. استفاده از داروهایرقانونیمواد مخدر غ مصرف

شود یتواند باعث حمله قلب یاسپاسم عروق کرونر شما شود که م یجادباعث ا  
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 افزایش دی اکسید کربن

 

 افزایش دی اکسید کربن ازاختالالت زمینه ساز کوما اسا.

 

کربن یداکس ید  (CO2) 

شود و به طور معمول  یم یددر سلول ها تول یکمتابول یندهایفرآ یعیفرآورده طب یکبه عنوان 

ها خارج شود. یها از رشود ت یخون منتشر م یاندر جر  

به نام یطیشود، شرا یجادتواند ا یم یمقدار اضاف یک یکهحال، زمان ینبا ا    

Hypercapnia 

کربن )احتباس یداکس یاحتباس د یاکربن و  یعنوان مقدار اضاف هب ینوجود دارد، که همچن   

شود.  یم یدهنام  

یاز علل احتمال یاریبس )مانند عفونت  یشترکربن ب یداکس ید یدکه منجر به تول یطیاز جمله شرا 

( یویر یها یماریاز ب یها )مانند برخ یهکه باعث کاهش گاز خروج از ر یتروما( و کسان یاها 

شود یم  

 

 علل

کند. یم یمکربن در خون را تنظ یداکس یبه طور معمول، بدن دقت مقدار د  
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را  یشوجود دارند که افزا یخاص یها یرندهرود، گ یکربن باال م یداکس یکه سطح د یهنگام 

تر نفس بکشند و  یقکنند تا عم یرا به مغز ارسال م ییها یامدهند و به نوبه خود پ یم یصتشخ

مردم در شب هنگام دهان  یلدل ینرود )به هم ینم ینهوا از ب جریانکه  یحرکت کنند به طور یا

(شود یبا پتو پوشانده م ینیو ب  

 

  یعصب یها یماریب

 

میتواند سبب تجمع دی اکسید کربن گردداز حد مواد مخدر  یشاز مصرف ب یناش یتنفساختالل   

 

ها عبارتند از ینگران یناز ا ییها نمونه  

 

 یا یاسکلروز جانب ی،عضالن یستروفید یت،مانند انسفال یعصب یا یعصب یستماختالالت س برخی

یسگراو یاستنیم  

یمغز سکته  
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کربن افزایش دی اکسید عالئم و نشانه ها  

 خستگی

یتفکر به روشن یاتمرکز  ناتوانی  

 سردرد

 فالشینگ

 سرماخوردگی

نفس )ضعف نفس( تنگی  

فشار خون افزایش  
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رمازدگیگ  

نه ساز کوما است.از اختالالت زمیرمازدگی گ  

 یعیطب یرکند که با درجه حرارت غ یمرتبط با حرارت اشاره م یطگروه از شرا یکبه گرمازدگی 

سرمازدگی استمخالف  یگربه عبارت د -شود  یبدن شناخته م  

 

خسته شده و  یحرارت بدن توسط عوامل خارج یمتنظ یستمدهد که س یرخ م یزمان یتوضع ینا

شود یفرد م یداخل یدما یشباعث افزا  

 

 یا یجانب یگرما و واکنش ها یممانند عفونت، مشکالت تنظ است  یطیجدا از شرا هیپرترمی

شوند یبدن م یدما یشز حد دارو باعث افزاا یشمصرف ب  

 

گرمازدگی عالئم  

  

 یشاز حد گرم شده است. عالئم ب یشچقدر بدن ب ینکها یااست  یدهکه رس یبه مرحله ا یبستگ 

یابدروز توسعه  یادر طول ساعت  یااز حد گرم شدن ممکن است به سرعت و   
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مهم  یق با استفاده از آن آب و نمک هاخنک، عر یقکند خود را با تعر یعنوان بدن تالش م به

بدن است یها، باعث کم آب یتبه نام الکترول   

 

شود یم یعضالن یمانند سردرد و گرفتگ یعوارض جزئ یجادباعث ا یفبدن خف یآب کم  

 

تواند  یم ینآن را خنک کند. بدون درمان، ا ییتواند بدن توانا یم یدبدن شد یوجود، کم آب ینا با

 ییاز جمله نارسا ی،کننده زندگ یدتهد یطدرجه حرارت بدن و شرا ینبه طور بالقوه خطرناک تر

بدن و مرگ باشد یها  

 

گرما عبارتند از یعالئم خستگ  

 

پوست مرطوب یده،رنگ پر سرد،  

یدشد یا یافراط عرق  

یفاما ضربان ضع سریع  

 تهوع، استفراغ، و اسهال

 سردرد

عضالت گرفتگی  

 خستگی
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فضع  

یدشد تشنگی  

 سرگیجه

یرهمکرر و ادرار ت ادرار  

تمرکز یاتوجه  مشکل  

انگشتان دست یاپا و مچ پا  یفخف تورم  

یاز دست دادن آگاه یاطور موقت نادان  به  

 

 

عبارتند ازتا متوسط  یفخف یپرترمیدرمان ه  

آب نوشیدن  

کردن لباس اضافی از بدنخارج   

استراحت یتالش برا  

سردحمام  گرفتن  

یشانیپ یپارچه خنک و مرطوب بر رو یکدادن  قرار  

ندست و کشاله را یرز بسته یخدادن  قرار  

سرد کردن پوست یفن برا یکاستفاده از   

www.takbook.com



 اختالالت متابولیک و آندوکرینی عامل کوما
3
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 اختالالت متابولیک و آندوکرینی عامل کوما
3
8 

 

 

 

REFERENCES 

 

Fever and hyperthermia (revised). (2003).  

medicine.ucsf.edu/education/resed/Chiefs_cover_sheets/april11_f

ever_hyperthermia.pdf 

Heat-related illnesses (heat cramps, heat exhaustion, heat stroke). 

(n.d.).  

hopkinsmedicine.org/healthlibrary/conditions/pediatrics/heat-

related_illnesses_heat_cramps_heat_exhaustion_heat_stroke_90,

P01611/ 

Heat stress. (2016).  

cdc.gov/niosh/topics/heatstress/ 

Heat stress. (2008).  

ehs.columbia.edu/HeatStress.html 

Hyperthermia: Too hot for your health. (2012).  

nih.gov/news-events/news-releases/hyperthermia-too-hot-your-

health-1 

www.takbook.com



 اختالالت متابولیک و آندوکرینی عامل کوما
3
9 

 

Hyperthermia: Too hot for your health. (2017).  

nia.nih.gov/health/publication/hyperthermia 

Mayo Clinic Staff. (2017). Hypothermia.  

mayoclinic.org/diseases-conditions/hypothermia/home/ovc-

20318119 

Stave GM, et al. (2016). Physical and biological hazards of the 

workplace. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 اختالالت متابولیک و آندوکرینی عامل کوما
4
0 

 

 

 سرمازدگی 

از اختالالت زمینه ساز بروز کوما است.سرمازدگی   

 

تر از  یعتد که بدن شما گرما را سراف یاتفاق م یاست که زمان یاورژانس پزشک یکسرمازدگی 

بدن خطرناک کم است یعلت دما ینکند، به هم یم یدگرما تول  

توانند به طور  یاندام ها م یرو سا یعصب یستمقلب، س یابد، یبدن شما کاهش م یکه دما یهنگام

کار نکنند.  یعیطب  

شود یمرگ م یتو در نها یتنفس یستمکامل قلب و س ییمنجر به نارسا یتدر نها یپوترمیه  

 

Hypothermia 

در آب سرد است. درمان  یغوطه ور یاسرد و  یاز قرار گرفتن در معرض هوا یاغلب ناش 

یعیطب یماگرم کردن بدن به د یاست برا ییروش ها یپوترمیه یبرا یهاول  

عبارتند از یپوترمیه یعالئم و نشانه ها  

 لرز

یلیم یب یا یرنظ یب سخنرانی  

 آهسته، تنفس کم عمق

فضع  
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یعدم هماهنگ یا چالش  

کم یانرژ یا یآلودگ خواب  

از دست دادن حافظه یا سردرگمی  

یاریدست دادن هوش از  

 

کند گرما را از دست  یم یداز آنکه آن را تول یعتردهد که بدن شما سر یرخ م یهنگام یپوترمیه

سرد است. یسرد و آب و هوا یطدر معرض شرا یپوترمیعلل ه ینتر یعدهد. شا یم  

که از بدن شما سردتر است، اگر  یطیمدت هر مح یاما در معرض قرار گرفتن در معرض طوالن 

منجر به  ید،را کنترل کن یطشرا یدتوان ینم یا یدشنداشته با شیدگیبه طور مناسب لباس پو

شود یم یپوترمیه  

عبارتند از یپوترمیخاص منجر به ه یطشرا  

 

یستندمناسب ن ییآب و هوا یطشرا یکه برا ییها لباس  

یشدن در سرماخوردگ طوالنی  

حرکت به مکان گرم و خشک یامرطوب  یشدن از لباس ها ناتوان  

یقرانیبه آب، همانطور که در حادثه قا سقوط  

است یادز یارمطبوع بس یهتهو یااز گرما و  یاسرد است  یلیکه خ یدر خانه ا زندگی  
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کاری تیروئید کم   

 

کوما استساز بروز  کاری تیروئید از اختالالت زمینهکم   

 

نکند. با گذشت زمان، کم  یجادا یهدر مراحل اول یممکن است عالئم قابل توجه یپوتیروئیدیه

درد  ی،مانند چاق یت سالمتاز مشکال یبدون درمان ممکن است باعث بروز برخ یروئیدت یکار

شود یقلب یماریو ب یمفاصل، نابارور  

 

موجود است. درمان با هورمون  یروئیدت یکم کار یصتشخ یبرا یقدق یعملکرد یها تست

دوز  یکه شما و دکتر خود را برا یو موثر است هنگام یمنمعموال ساده، ا یروئیدت یمصنوع

یدکن یداشما پ یمناسب برا  

بسته به شدت کمبود هورمون ها متفاوت است. مشکالت،  یپوتیروئیدیسمه یو نشانه ها عالئم

سال یناغلب در طول چند ی،به توسعه به آرام یلتما  

متوجه  یوزن، به سخت یشو افزا یمانند خستگ یروئید،ت یابتدا، ممکن است عالئم کم کار در

. اما به علت متوقف شدن سوخت و یدآنها را به سن باالتر برسان یممکن است به سادگ یا. یدشو

یدرا به وجود آور یشتریساز بدن شما، ممکن است مشكالت ب  
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عبارتند از یپوتیروئیدیه یو نشانه ها عالئم  

 

 خستگی

به سرما یتحساس افزایش  

 یبوست

 پوست خشک

وزن افزایش  

 چهره پف

 خستگی

یعضالن ضعف  

است یافته یشکلسترول خون افزا سطح  

یو سفت یتحساس ی،عضالن درد  

تورم در مفاصل شما یا یسفت درد،  

مو ریزش  

 سرعت ضربان قلب

 افسردگی

یفضع حافظه  
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(بزرگ )گواتر یروئیدت غده  

 

 

در نوزادان یپوتیروئیدیه  

 یم یدهد، هر کس یقرار م یررا تحت تاث یاغلب زنان واسطه و سالم یروئیدت یکم کار گرچه

را از جمله نوزادان را توسعه دهد.  یماریتواند ب  

کند،  یکار نم یغده که به درست یکبا  یامتولد شده اند  یروئیدکه بدون غده ت یدر ابتدا، نوزادان

مشکل  یروئیدت یان با کم کارکه نوزاد ی. هنگاماشدداشته ب یکم یممکن است عالئم و نشانه ها

 دارند، مشکالت ممکن است عبارتند از

 

کبد  یککه  یافتد زمان یاتفاق م ین(. در اغلب موارد ایپوستان )زرد یدپوست و سف قرمزی

 یکه بدن سلول ها یکند، که معموال وقت یزهرا متابول ینروب یلیماده به نام ب یکتواند  یکودک نم

کند یم یافترا باز یدهد یبآس یا یمیقرمز قد  

یفزبان بزرگ و ظر یک  

 تنفس دشوار

سرد گریه  
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کاهش اکسیژن  هیپوکسی   

اکسیژن از اختالالت زمینه ساز بروز کوما است.کاهش   

بدن  یکه به بافتها یژنن کمبود مقدار اکسکم" است، اما به عنوا یژن"اکس یبه معنا یپوکسیه

 یژنمقدار کم اکس یمتفاوت است، که به معن یپوکسمیاز ه ینشود. ا یم یفشود تعر یم یمنته

 در خون است

 

به عنوان مثال، اگر مقدار اکسیژن ناکافي به بافتها رسیده باشد، ممکن است هیپوکسي ناشي از 

افي در خون وجود دارد، یا ممکن است به دلیل علل هیپوکسمي باشد، زیرا مقدار اکسیژن ناک

 دیگر باشد

 

 یژنشود. اگر کمبود اکس یشناخته م «یژناکس یگرسنگ»به عنوان  یزدر بافت ن یژناکس فقدان

شود یم یدهنام یاکامل در بافت ها رخ دهد، آنوکس  

 

افراد مختلف متفاوت باشد و تا چه مدت عالئم  ینممکن است ب یپوکسیه یالئم و نشانه هاع

از آنها عبارتند از یوجود داشته باشد. برخ  

 

() سنکوپ یخستگ یا سرگیجه   

(نفس ینفس ) تنگ ضعف   

عدم قضاوت یاآرامش و /  سردرگمی،  
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 سردرد

(یکاردی)تاک یعقلب سر ضربان  

س تنف یزانم افزایش  

(فشار خون باال )فشار خون باال  

یهماهنگ عدم  

تونل یدمانند د یبصر تغییرات  

مزمن یپوکسی( در افراد مبتال به ه یتمیس یقرمز ) پل یتعداد گلبولها افزایش  

(یانوزبه لب ها و اندام ها ) س یآب رنگ  

 

 یطاز شرا یعیوس یفدارد. همان طور که قبال ذکر شد، ط یبستگ یبه علت اصل یپوکسیدرمان ه

گذارد.  یم یرافراد مختلف تأث ینب یطآن شرا یوجود دارد که بر رو ییها یزمو مکان  

 

 یژنممکن است اکس ید،کن یینکنند تا علت را تع یکه شما و دکتر شما با هم کار م یحال در

 یدشد یامتوسط  یپوکسیاز ه یگرید یداشتن نشانه ها یااگر دچار تنفس  ندکن یهرا توص یدرمان

فن باشد یکبا  یکیمکان یهبه تهو یازباشد، ممکن است ن یدنشود. اگر عالئم شما شد  
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شود یاستفاده م یظیغل یژناکس ید،شد یبافت یپوکسیدرمان ه برای  
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کلیوینارسایی   

کلیوی از اختالالت زمینه ساز بروز کوما است.نارسایی   

 

کردن مواد  یلترقادر به ف یشما به طور ناگهان یها یهافتد که کل یاتفاق م یزمان یهحاد کل یینارسا

 یکردن خود را از دست م یلترف ییشما توانا یها یهکه کل ی. هنگامیستندزائد از خون شما ن

خون شما ممکن  یمیاییش یشممکن است جمع شوند و آرا یعاتاز ضا یدهند، سطوح خطرناک

 است از تعادل خارج شود

 

به سرعت در حال رشد  - یهحاد کل یبآس یا یهحاد کل ییبه نام نارسا ینهمچن - یهحاد کل نارسایی

که در حال حاضر در  یدر افراد یهحاد کل ییاست، معموال کمتر از چند روز است. نارسا

 یبه مراقبت ها یازهستند و ن یمارکه به شدت ب یدر افراد یژههستند، به و یبستر یمارستانب

است یجرا ارند،د یژهو  

 

 عالئم

باشد یرممکن است شامل موارد ز یهحاد کل یینارسا یعالئم و نشانه ها  

 

است یعیادرار همچنان طب یاوقات خروج یاست، هرچند گاه یافتهادرار کاهش  خروجی  

شود یباعث تورم در پاها، مچ پا و پاها م یال،س احتباس  
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نفس تنگی  

 خستگی

 گیجی

 حالت تهوع

 ضعف

 ضربان قلب نامنظم

فشار یا ینهقفسه س درد  

یددر موارد شد یکم کار یاو  تشنج  

 یقشود و از طر یاز عالئم و نشانه ها نم یحاد باعث نشانه ا یهکل ییاوقات نارسا گاهی

شود یداده م یصتشخ یگرید یلانجام شده به دل یشگاهیآزما یشاتآزما  

 

  یهحاد کل یینارسا علل

 

دهد یها کاهش م یهخون را به کل یانکه جر یددار یطیشرا شما  

یدکن یخود را تجربه م یها یهبه کل یممستق یبآس شما  

ها یهخون به کل یانجر ضعف  
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یعما یادست دادن خون  از  

فشار خون داروهای  

یقلب حمله  

یقلب بیماری  

 عفونت

یدشد سوختگی  

یدبدن شد یآب کم  

دهد عبارتند از یم یشرا افزا یهحاد کل ییکه خطر ابتال به نارسا یطیشرا  

دارد یدبه مراقبت شد یازکه ن یجد یتوضع یک یمخصوصا برا یمارستان،شدن در ب بستری  

یشرفتهپ سن  

(یطیمح یانشر یماریپاها )ب یادر دست  یخون یشدن در رگ ها مسدود  

 دیابت

 فشار خون باال

یقلب نارسایی  

یهکل یها بیماری  
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