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 مطالب موجود در این دانشنامه

 

 مقدمه

 بی اشتهایی عصبی
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 گرفتگی قلبی
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 آمبولی ریوی

 تشنج

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

 

3 

یساز سنکوپ قلب ینهدانشنامه اختالالت زم   

 

 

 مقدمه

 

. ممکن است توسط شودیگفته م یاریهوش یغش، به از دست دادن ناگهان یاسنکوپ 

رودیبه شمار نم یجد یبیوالً آسشود، اما معم یجادمختلف ا هاییسممکان  

در مغز  یژن. کاهش اکسشودیم یجاددر مغز ا یژنکمبود اکس یلغش به دل یا سنکوپ

که  یگریها و هر عامل دانبساط رگ یا ییندارد، از جمله فشار خون پا یمختلف یلدال

است.  یزغش با تشنج متما یا.سنکوپ گرددیبه مغز م یکاف یژناکس یدنمانع رس

به حالت  یماربوده که بعد از آن ب یاریاز دست دادن هوش یموقت یتوضع سنکوپ

گرددیخود باز م یشاداب  

فراهم  یقسمت از بدن برا ینا یجهمخچه و مغز است. در نت یمکره،دو ن یمغز دارا

به  یازن یات،حفظ ح یتخود و در نها یهاسلول یازو گلوکز مورد ن یژنکردن اکس

خون دارد. یانجر  

همراه خواهد بود. که  ینگردد مسلماً با عوارض ینبدن تأم یازن ینکه ا یتدر صور 

شودیبدن م یعیطب یتموجب اختالل در وضع شد،نبا یفشار خون اگر کاف  
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 یماری،ب یکاوقات در اثر  یندارد. اما گاه یبه درمان پزشک یازیحالت ن ینا اغلب

حالت  یکبه عنوان  یدرا با ی. هر ناهنجارآیدیبه وجود م یاختالل جد یا یتوضع

آن حالت را  یهاشود و عالئم و نشانه ییدر نظر گرفت، تا علت آن شناسا یاورژانس

 درمان نمود

 

غش یاسنکوپ  یماریعلت ب  

از حد یشب گرمای  

یآب کم  

یدشد عرق  

 خستگی

بدن یتدر وضع یناگهان ییراتشدن خون در پاها به علت تغ جمع  

غش هستند از جمله  یاسنکوپ  یجادوجود دارند که عامل ا هم یقلب هایییماریب البته

خون یانانسداد جر  
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را داشته باشد یرغش عالئم ز یاشخص ممکن است به هنگام سنکوپ   

 

 سرگیجه

یناییشدن ب تار  

ییحس شنوا اختالل  

 سوزن سوزن شدن بدن

 تهوع

 عرق

 ضعف

گرفته شود. فرد بعد از  عالئم با عالئم مربوط به تشنج اشتباه ینا یاست گاه ممکن

حل شود یعمشکل سر ینا یدباشد اما با یدچار سردرگم یشدن تا لحظات یدارب  
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کننده سنکوپ یجادعوامل ا تشخیص  

 یدبا یمارب ینصورتمشکل است. در ا یگاه یستچ یماریب یقعلت دق ینکها تشخیص

که شاهد  اریمب یاناز اطراف توانیم یپزشک عالئم خود را شرح دهد. حت یبرا

غش بودن پرس و جو کرد یاسنکوپ   

 

برد. پزشک ممکن است فشار  یبه علت غش پ یتا حدود توانیم یزیکی،ف ینهمعا با

قلب و  ی،عصب یستمس یکند. بررس یریو نشسته اندازه گ یستادهخون را در حالت ا

کند یدابودن حالت غش پ یرطبیعیعلت بالقوه را در صورت غ تواندیم یهر  

 

غش یاعلت سنکوپ  یهاول یصتشخ یهاتست  

 الکتروکاردیوگرام

خون یغربالگر آزمایش  

 اکوکاردیوگرافی

 هولتر قلب

 تست قند

یهعملکرد کل آزمایش  
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یروئیدت تست  

 

غش یااز بروز مجدد سنکوپ  یریجلوگ یبرا هایییهتوص  

یکاف یعاتما استفاده  

عوارض غش هستند یکه دارا ییاستفاده از داروها عدم  

ترل فشار خونکن  

مدت یطوالن یستادنو ا یادز یاز خستگ جلوگیری  

بدن یتوضع یناگهان ییرتغ عدم  
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 بی اشتهایی عصبی از اختالالت زمینه ساز سنکوپ است.

 

 

 بی اشتهایی عصبی

 یکاختالل در خوردن است که با  ینوع -شود  یگفته م ییاشتها یکه معموالً به آن ب

وزن مشخص یفوزن و درک تحر یشاز افزا یدرس شدبدن ، ت یعیطب یروزن غ  

 یلکه تما یدشد یهستند ، با استفاده از تالشها ییاشتها یکه دچار ب یشود. افراد یم 

آنها دخالت داشته باشند ، در کنترل وزن و شکل  یدر زندگ یبه طور قابل توجه دارند

دارند ییآنها ارزش باال  

 ییاشتها یه کاهش وزن ، افراد مبتال به بادام یاوزن  یشاز افزا یریجلوگ یبرا

 یکنند. آنها ممکن است کالر یخورند را به شدت محدود م یکه م ییغذا یزانمعموالً م

ها ،  یناستفاده نادرست از مل یااستفراغ بعد از خوردن غذا  یقرا از طر یمصرف

است با  ممکن ینکنترل کنند. همچن یدهاا کاندیادرارآور  ی، داروها ییغذا یکمکها

از حد وزن خود را کاهش دهند. هر چقدر هم وزن کم شود ، فرد همچنان  یشورزش ب

وزن ترس دارد یشاز افزا  
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 ییاشتها یاست. ب یمربوط به گرسنگ یعصب ییاشتها یب یجسم یعالئم و نشانه ها

از وزن بدن و  یواقع یراست که شامل درک غ یو رفتار یشامل مسائل عاطف ینهمچن

شود یچاق شدن م یاوزن  یشاز افزا یدشد یارسترس ب  

 

آنچه که از نظر وزن کم بدن  یرااست توجه به عالئم و نشانه ها دشوار باشد ز ممکن

از افراد  یهر شخص متفاوت است و ممکن است برخ یشود برا یدر نظر گرفته م

بودن ،  اغلب نازک ییاشتها ی، افراد مبتال به ب یننازک به نظر نرسند. همچن یاربس

دهند یم ییرتغ راخود  یمشکالت جسم یاعادات غذا خوردن   

 

یجسم عالئم  

باشد یرممکن است شامل موارد ز ییاشتها یو عالئم ب یجسم عالئم  

 

وزن مورد انتظار رشد یشعدم افزا یاوزن  یدشد کاهش  

 ظاهر نازک

است یعیطب یرخون غ شمارش  

 خستگی

www.takbook.com



 

 

10 

یساز سنکوپ قلب ینهدانشنامه اختالالت زم   

 

 بیخوابی

غش یا سرگیجه  

انگشتان یدرنگ کبو تغییر  

روند یم یناز ب یاشکنند  یشوند ، م یکه نازک م موهایی  

پوشاند یکه بدن را م یرنرم و دلپذ موهای  

یوجود قاعدگ عدم  

و درد شکم یبوست  

زرد یاخشک  پوست  

 عدم تحمل سرما

 ضربان قلب نامنظم است

یینخون پا فشار  

یآب کم  

پاها یابازوها  تورم  
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که مبتال به  یبه افراد یهکنند ، شب یم یدارند و پاکساز ییاشتها یاز افراد که ب بعضی

 یعیطب یربا وزن غ یبه طور کل ییاشتها یهستند. اما افراد مبتال به ب پرخوری عصبی 

به طور معمول نسبت  پرخوری عصبی  که افراد مبتال به یکنند ، در حال یبدن مقابله م

هستندنرمال  یعیبه وزن طب  

 

یرو رفتا یعاطف عالئم  

 یرکاهش وزن توسط موارد ز یممکن است شامل تالش برا ییاشتها یب یرفتار عالئم

 باشد

 

روزه گرفتن یا ییغذا یها یمرژ یقاز طر ییمصرف مواد غذا یزانکردن م محدود  

از حد یشب ورزش  

، كه ممكن  ییخالص شدن از شر مواد غذا یاز بدن و استفراغ خود به خود برا پرهیز

باشد یاهیمحصوالت گ یا ییغذا یلها ، وسا ینه از ملاست شامل استفاد  
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باشد یرممکن است شامل موارد ز یو رفتار یعاطف یو نشانه ها عالئم  

 

 یبرا یقدق ییغذا یاوقات شامل پختن وعده ها یکردن با غذا ، که بعض مشروط

یستاست اما خوردن آنها ن یگراند  

یدورز یمتناع ماز خوردن ا یامیگذرند  یاز وعده ها غالباً   

عدم خوردن غذا یبرا یبهانه ا یا یگرسنگ انکار  

یستبه خوردن در مالء عام ن مایل  

 

دهد ، از جمله یم یشرا افزا ییاشتها یاز عوامل خطر ب یبرخ  

 

را در معرض خطر یخاص ممکن است افراد خاص یدر ژن ها ییرتغ ژنتیک  

قرار دهد.  ییاشتها یب   

 -فرزند هستند  یاخواهر و برادر ،  ینوالد - یکدرجه  ندیشاوخو یک یکه دارا یکسان

دارند یادیز ییاشتها یاختالل را تجربه کرده بودند ، خطر ب ینکه ا  
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اختالل در خوردن  یجادا یعامل خطر برا یک ییغذا یم. رژیو گرسنگ ییغذا رژیم

در واقع  ییاشتها یاز عالئم ب یاریبس ینکهبر ا یوجود دارد مبن یاست. شواهد قو

است. یعالئم گرسنگ  

در تفکر ، اضطراب و  ی، سفت یخلق ییراتگذارد و بر تغ یم یرمغز تأث یرو یگرسنگ 

گذارد. یم یرکاهش اشتها تأث  

 ییررا تغ یرپذ یبو کاهش وزن ممکن است نحوه عملکرد مغز در افراد آس یگرسنگ 

بخشد و بازگشت به  محدود کننده خوردن را تداوم یدهد ، که ممکن است رفتارها

را دشوار کند ییغذا یعاد یعادتها  

 یامرگ  یاروابط؛  یهباشد. تجز یدشغل جد یامدرسه ، خانه  یک ین. خواه اانتقال

را به همراه داشته باشد و  یتواند استرس عاطف یم ییر، تغ یزدوست عز یک یماریب

دهد یشرا افزا ییاشتها یخطر ب  
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ی دارویی از علل زمینه ساز سنکوپ است.آلرژ  

 

دارو است. هر  یکبدن شما به  یمنیا یستمس یعیطب یربه دارو واکنش غ یتحساس

به دارو  یتحساس یجادقادر به ا - ییدارو یاهانگ یابدون نسخه ، نسخه و  - ییدارو

است یشترخاص ب یبه دارو نسبت به داروها یحال ، آلرژ یناست. با ا  

 

به  یتب است. آلرژ یا، بثورات  یربه داروها که یآلرژ یعالئم و نشانه ها ینتر شایع

 یدتهد یتوضع یکشود ، از جمله  یجد یمواد مخدر ممکن است باعث بروز واکنشها

(یالکسیگذارد )آناف یم یرمختلف بدن تأث یها یستمس یکه بر رو یکننده زندگ  

 

شناخته شده در  یواکنش احتمال یک،  یستن ییبه دارو همان عارضه دارو آلرژی

از حد  یشاز مصرف ب یناش ییدارو یتبا سم یزبه دارو ن یبرچسب دارو است. آلرژ

 دارو متفاوت است
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ساعت پس از مصرف دارو  یک یبه دارو اغلب در ط یجد یآلرژ یعالئم و نشانه ها

هفته ها  یاواکنش ها ، بخصوص بثورات ، ساعت ها ، روزها  یرشود. سا یظاهر م

 ممکن است رخ دهد

 

باشد یربه دارو ممکن است شامل موارد ز یو عالئم آلرژ عالئم  

 

یپوست بثورات  

 کندوها

 خارش

 تب

 ورم

نفس تنگی  

 خس خس

ینیب آبریزش  
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یخارش دار ، آبک یها چشم  

 

به دارو است که باعث اختالل  یواکنش نادر و خطرناک در برابر آلرژ یک یالکسیآناف

عبارتند از یالکسیآناف یشود. عالئم و نشانه ها یبدن م یها یستمسدر عملکرد   

 

شود یو گلو ، باعث تنفس م ییهوا یشدن راه ها سفت  

شکم یگرفتگ یاتهوع  حالت  

اسهال یا استفراغ  

یجهسرگ یا سرگیجه  

یع، نبض سر ضعف  

 افت فشار خون

 تصرف

یاریدست دادن هوش از  
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دارو را به  یکبدن به اشتباه  یمنیا یستمفتد که سا یاتفاق م یبه دارو هنگام یآلرژ

 یمنیا یستمکه س یدهد. هنگام یصتشخ یباکتر یا یروسماده مضر مانند و یکعنوان 

 یبرا یاختصاص یباد یداد ، آنت یصماده مضر تشخ یکبدن شما دارو را به عنوان 

کند. یم یجادآن دارو ا  

 یاوقات آلرژ ی، اما گاه یدکن یم باشد که دارو مصرف یبار یناول تممکن اس ینا 

مجدد آن دارو قرار بگیریدشود تا در معرض  ینم یجادا  

 

مرتبط هستند یکه معموالً با آلرژ ییداروها  

 یشتراز داروها ب یکند ، اما برخ یجادا یکواکنش آلرژ یکتواند  یم ییهر دارو اگرچه

شامل ینهمراه هستند. ا یبا آلرژ  

 

یلینس ینها مانند پ یوتیکب آنتی  

یمناپروکسن سد یبوپروفن، ا ینمانند آسپر دهنده درد  تسکین داروهای   

یدروماتوئ یتمانند آرتر یمنیخود ا یها یماریب یبرا داروهایی  

مشابه  یباً را تقر یتواند عالئم و عالئم یدارو م یکواکنش به  یکاوقات  یبعض

کند ،  یجادبه دارو ا یآلرژ  
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 یکحالت  ینشود. ا ینم یجادبدن ا یمنیا یستمس یتالتوسط فع ییاما واکنش دارو

شود یم یدهنام یکشبه آلرژ ییواکنش دارو یا یتیحساس یرغ یتواکنش حساس  

 

همراه هستند عبارتند از یماریب ینبا ا یشترکه ب داروهایی  

 

 آسپرین

(کنتراست یو)رسانه راد یربرداریتصو یها یشمورد استفاده در آزما رنگهای  

درمان درد یبرامخدر  مواد  

یموضع یحس بی  

 

دارو داشته باشد ، چند  یکبه  یکواکنش آلرژ یکتواند  یم یکه هر کس یدر حال

شامل یندهد. ا یشتواند خطر شما را افزا یعامل م  
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یونجهتب  یا ییغذا یمانند آلرژ یگرد یها یآلرژ سابقه  

به مواد مخدر یآلرژ یخانوادگ یا یشخص سابقه  

مصرف  یامکرر  ی، استفاده ها یادز یدوزها یلر معرض دارو به دلگرفتن د قرار

است یافته یشمدت ، افزا یطوالن  

ویروس ایدز ، مانند عفونت با یکآلرژ ییدارو یمعموالً با واکنشها یماریهایاز ب برخی

بار ، همراه هستند ینتشاپ یروسو یا  
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 آلرژی غذایی از علل زمینه ساز سنکوپ است.

 

ماده  یکبعد از خوردن  یبدن است که به زود یمنیا یستمواکنش س یک ییغذا یآلرژ

  یحساس به آلرژ ییاز مواد غذا یمقدار کم یشود. حت یم یجادخاص ا ییغذا

 یجادمتورم را ا ییراه هوا یا یر، که یمانند مشکالت گوارش یتواند عالئم و عالئم یم

 کند.

واکنش  یک یحت یا یدتواند باعث عالئم شد یم ییغذا یاز افراد ، آلرژ یدر برخ 

معروف است یالکسیشود که به آناف یکننده زندگ یدتهد  

درصد از بزرگساالن  3سال و تا  3 یردرصد از کودکان ز 8تا  6حدود  ییغذا یآلرژ

از کودکان با  یوجود ندارد ، برخ یدرمان یچکه ه یدر حالدهد.  یقرار م یررا تحت تأث

یرندگ یم یشیخود پ ییغذا یتبزرگتر شدن از حساس  

 

تر معروف به عدم  یجرا یارواکنش بس یکرا با  ییغذا یتتوان حساس یم یراحت به

 ییآزار دهنده است ، عدم تحمل مواد غذا یارکه بس یاشتباه کرد. در حال ییتحمل غذا

کند ینم یربدن را درگ یمنیا یستمدارد که س یترکم یطشرا  
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است یرشامل موارد ز ییغذا یعالئم و عالئم آلرژ ینتر یعشا  

 

خارش دهان یاسوزن شدن  سوزن  

اگزما یا، خارش  کهیر  

بدن یقسمت ها یرسا یالب ها ، صورت ، زبان و گلو  تورم  

دارد یتنفس مشکل یا ینیب ی، گرفتگ ینهخس س خس  

استفراغ یا، اسهال ، حالت تهوع شکم  درد  

غش کردن یا ی، سبک سرگیجه  

 

را  یالکسیبه نام آناف یدشد یکواکنش آلرژ یکتواند  یم ییغذا یافراد ، آلرژ یدر برخ

شود ، از جمله یکننده زندگ یدتهد یتواند باعث عالئم و نشانه ها یم ینکند. ا یجادا  

 

ییهوا یو سفت شدن راهها تنگی  

کند یدر گلو شما که تنفس را دشوار م یاحساس توده ا یاگلو  تورم  

فشار خون یدبا افت شد شوک  
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یعسر نبض  

یاریرفتن هوش یناز ب یا ی، سبک سرگیجه  

 

 یردر موارد ز یخاص یها ینتوسط پروتئ ییغذا یها یآلرژ یشتردر بزرگساالن ، ب

شود یم یجادا : 

، خرچنگ و خرچنگ یگومانند م صدف  

ینیزم بادام  

مانند گردو و گردو یدرخت آجیل  

 ماهی

 

شوند یم یجادها ا ینمعموالً توسط پروتئ ییغذا یها یدر کودکان ، آلرژ  

ینیزم بادام  

درخت آجیل  

 تخم مرغ
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گاو شیر  

 گندم

 سویا

 

واکنش  یکتواند  یم ییبا مواد غذا یتاوقات مسموم ی. بعضییغذا یتمسموم

  یزها ن یماه یرفاسد شده و سا ین ماهموجود در ت یهایکند. باکتر یدرا تقل یکآلرژ

یزدمضر را برانگ یکنند که واکنشها یجادرا ا یتوانند سم یم  

 ییغذا یاز افراد بعد از خوردن مواد افزودن ی. برخییغذا یبه مواد افزودن حساسیت

هستند.  یگرو عالئم د یگوارش یواکنش ها یخاص ، دارا  

خشک ، کنسرو و شراب  یها یوهظ محف یکه برا ییها یتبه عنوان مثال ، سولف

کنند یجادتوانند حمالت آسم را در افراد حساس ا یشوند م یاستفاده م  

 

 یالکسیشود ، منجر به آناف یگلوتن گفته م یبه آلرژ یگاه یاکسل یماریکه ب یدر حال

 ینشود ، اما ا یبدن را شامل م یمنیا یستم، پاسخ س ییغذا یشود. مانند آلرژ ینم

ساده است ییغذا یتحساس یکتر از  یچیدهمنحصر به فرد است که پواکنش  یک  
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است  ییاز غذاها یری، شناختن و جلوگ یکاز واکنش آلرژ یریجلوگ یراه برا ینبهتر

صرف  یناراحت یک یناز افراد ، ا یبرخ یشوند. برا یکه باعث عالئم و نشانه ها م

ند. دان یمشکل بزرگتر م یکآن را  یگرد یاست ، اما برخ  

 یدر ظروف خاص یهکه به عنوان مواد اول یهنگام - ییاز مواد غذا ی، برخ ینهمچن

در رستوران  یژهامر به و ینپنهان شوند. ا یممکن است به خوب -شوند  یاستفاده م

صادق است یاجتماع یمکان ها یرها و سا  
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www.takbook.com



 

 

32 

یساز سنکوپ قلب ینهدانشنامه اختالالت زم   

 

References 

Luyt D, et al. Diagnosis and management of food allergy in 

children. Paediatrics and Child Health. 2016;26:7. 

Boyce JA, et al. Guidelines for the diagnosis and 

management of food allergy in the United States: Report 

of the NIAID-sponsored expert panel. Bethesda, Md.: 

National Institute of Allergy and Infectious Diseases. 

http://www.niaid.nih.gov/topics/foodallergy/clinical/Pages/

default.aspx. Accessed Sept. 19, 2016. 

Food allergy. American College of Allergy, Asthma, and 

Immunology. http://acaai.org/allergies/types/food-

allergies. Accessed Sept. 19, 2016. 

Feldweg AM. Exercise-induced anaphylaxis: Clinical 

manifestations, epidemiology, pathogenesis, and 

diagnosis. http://www.uptodate.com/home. Accessed 

Sept. 19, 2016. 

 

www.takbook.com



 

 

33 

یساز سنکوپ قلب ینهدانشنامه اختالالت زم   

 

Nowak-Wegrzyn A. Clinical manifestations and diagnosis 

of oral allergy syndrome (pollen-food allergy syndrome). 

http://www.uptodate.com/home. Accessed Sept. 19, 2016. 

Food allergy. American Academy of Allergy, Asthma, and 

Immunology. https://www.aaaai.org/conditions-and-

treatments/library/at-a-glance/food-allergy. Accessed Sept. 

19, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

 

34 

یساز سنکوپ قلب ینهدانشنامه اختالالت زم   

 

 گرفتگی قلبی از علل زمینه ساز بروز سنکوپ است.

 

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

که  ییها یانشود ، که در شر یم یلمواد تشک یر، کلسترول و سا یبه صورت چرب

کنند یم یجادکنند ، پالک ا یم یهقلب را تغذ  

 

تواند  یخون قطع شده م یاندهد. جر یم یلشکند و لخته تشک یسرانجام از هم م پالک

ببرد یناز ب یارسانده  یباز عضله قلب را آس یبخش  

 

عبارتند از یجرا یحمله قلب یعالئم و نشانه ها  

 

که ممکن  ییبازوها یا ینهسوزش در قفسه س یااحساس فشار  یا، درد  ی، سفت فشار

یابدپشت شما گسترش  یافک  است به گردن ،  

درد شکم یاتهوع ، سوء هاضمه ، سوزش قلب  حالت  

نفس تنگی  
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 عرق سرد

 خستگی

یناگهان یجهسرگ یا سرگیجه  

 

است.  یکسانعالئم آن  یاندارند  یکسانیدارند عالئم  یکه حمالت قلب یهمه افراد

 یچاز افراد ه یدارند. برخ یدتریدرد شد یگراندارند. د یفاز افراد درد خف یبرخ

باشد. با  یناگهان یقلب یستعالمت ممکن است ا ین، اول یگراند یندارند. برا یعالمت

 یشترب ی، احتمال حمله قلب یدداشته باش یشتریب هایوجود ، هر چه عالئم و نشانه ینا

 خواهد شد

 

از افراد ساعت  یاریکنند ، اما بس یاعتصاب م یبه طور ناگهان یاز حمالت قلب برخی

هشدار ممکن  ینهفته ها قبل از عالئم و عالئم هشدار دهنده دارند. اول یاها ، روزها 

شود و با  ی( باشد که با فشار وارد مین)آنژ ینهفشار قفسه س یااست درد مکرر 

 یم یجادخون به قلب ا یانجر یاثر کاهش موقت در ین. آنژیابد یم یناستراحت تسک

 شود
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کرونر شما مسدود شود. با  یانچند شر یا یکدهد که  یرخ م یهنگام یحمله قلب

تواند از ساختن مواد مختلف از جمله کلسترول  یکرونر م یانشر یکگذشت زمان ، 

عروق کرونر معروف است ،  یماریکه به ب یتوضع ینشود. ا یک)آترواسکلروز( بار

کند یم یجادرا ا یحمالت قلب یشترب  

 

كلسترول و  یختنو ر یتواند باعث پارگ یپالكها م یناز ا یكی،  یهنگام سكته قلب در

شود. یم یللخته خون تشک یخون شود. در محل پارگ یانمواد در جر یرسا  

کرونر  یانشر یقخون را از طر یانتواند جر یبزرگ باشد ، لخته م یاگر به اندازه کاف

(مییسک)ا یو مواد مغذ یژناز عضله قلب اکس یمسدود کند ، گرسنگ  

 

است یرشامل موارد ز یعوامل خطر حمله قلب  

 

 یسهسال و باالتر احتماالً در مقا 44سال و باالتر و خانمها از  54. مردان در سن سن

شوند یم یجوان احتماالً دچار حمله قلب یبا مردان و خانمها  
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مدت در معرض دود دست دوم  یو قرار گرفتن طوالن یدنکش یگارشامل س ینا تنباکو

 است

که قلب شما  ییها یانتواند به شر یخون باال. با گذشت زمان ، فشار خون باال م فشار

،  یمانند چاق یگرد یطبرساند. فشار خون باال که با شرا یبکنند آس یم یهرا تغذ

کند یم یشترب یدهد ، خطر شما را حت یرخ م یابتد یاکلسترول باال   

 

باال است.  خون یسیریدگل یتر یاکلسترول خون  میزان  

کم یبا چگال یپوپروتئیناز کلسترول ل ییسطح باال  یادکلسترول "بد"به احتمال ز 

خون مرتبط با  یچرب ی، نوع یسیریدهاگل یتر یاست. سطح باال یکبار یها یانشر

کلسترول با  ی، سطح باال الح ینبرد. با ا یباال م یزرا ن ی، خطر حمله قلب ییغذا یمرژ

دهد یرا کاهش م ی"خوب"( خطر حمله قلب باال )کلسترول یچگال  

، فشار خون باال  یسیریدگل یتر یباال یزانبا سطح کلسترول خون باال ، م یچاق چاقی

خطر را  ینتواند ا یدرصد از وزن بدن م 01همراه است. از دست دادن تنها  یابتو د

 کاهش دهد

عدم پاسخ  یاشما ( ینبه واسطه لوزالمعده )انسول یهورمون کاف ید. عدم تولدیابت

 یشرا افزا یشود و خطر حمله قلب یباعث باال رفتن قند خون بدن م ینبه انسول یحصح

دهد یم  
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، فشار خون و قند خون  یافتد که چاق یاتفاق م یحالت هنگام ین. ایکمتابول سندرم

شود که شما دو برابر احتمال  یباعث م یک. ابتال به سندرم متابولیدداشته باش یادز

یدنداشته باش یماریب ینرا نسبت به ا یقلب یها یماریال به بابت  

یحمله قلب یخانوادگ سابقه  

 یکمک م یتحرک بودن به باال بودن سطح کلسترول خون و چاق ی. بیبدن یتفعال عدم

، از جمله فشار  یعروق یقلب یجسم یکنند ، از آمادگ یکه مرتباً ورزش م یکند. افراد

دبرخوردار هستن یینخون پا  
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 نوروپاتی از علل زمینه ساز بروز سنکوپ است

 

( یطیبه اعصاب خارج از مغز و نخاع )اعصاب مح یبآس یجه، در نت یطیمح ینوروپات

  ینشود ، معموالً در دست و پا. همچن یو درد م یحس یمعموالً باعث ضعف ، ب

قرار دهد یربدن شما را تحت تأث ریگتواند مناطق د یم  

زا ، عفونت ها ، مشکالت  یباز صدمات آس یتواند ناش یم یطیمح ینوروپات

 یلدال ینتر یعاز شا یکیو قرار گرفتن در معرض سموم باشد.  یارث یل، دال یکیمتابول

است یابتد یماریب  

و شتم ،  درد را به عنوان ضرب یندارند ، عموماً ا یطیمح یکه نوروپات یافراد

،  یابد یاز موارد ، عالئم بهبود م یاریکنند. در بس یم یفسوزن زدن توص یاسوزش 

 یطیمح یتوانند درد نوروپات یقابل درمان باشد. داروها م یماریاز ب یاگر ناش یژهبه و

 را کاهش دهند
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است یرشامل موارد ز یطیمح ینوروپات یعالئم و نشانه ها  

 

تواند به  یدست ها ، که م یاسوزن شدن در پاها  یالرزاندن  ، یحس یب یجیتدر شروع

 سمت باال در پاها و بازوها پخش شود

، ضرب و شتم ، احساس لرز و سوزش یناگهان درد  

به لمس یدشد حساسیت  

شما هنگام  یدرد شوند ، مانند درد در پاها یجادباعث ا یدکه نبا یتهاییفعال یندر ح درد

پتو هستند قرار دارند یرکه در ز یوقت یاآنها  یقرار دادن وزنه بر رو  

و سقوط یهماهنگ عدم  

یعضالن ضعف  

یدپوش یجوراب م یادستکش  یستیدن یوقت یدکن یم احساس  

شود ی، فلج م یردقرار گ یرتحت تأث یعصب حرکت اگر  

 

 یطاز شرا یاز تعداد یناش یعصب یبآس یطیمح ی، نوروپات یستمنفرد ن یماریب یک

است یرشود شامل موارد ز یطیمح یتواند باعث نوروپات یکه م یهداشتب یطاست. شرا  
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 یتموارد شامل سندرم سوژرن ، لوپوس ، آرتر ین. ایمنیخود ا یها بیماری

 یتو واسکول یالتهاب مزمن التهاب یونوروپات یباره ، پل یلین، سندرم گ یدروماتوئ

 است

شوند یم ینوروپات یوعدچار ن یابتبه د یاناز مبتال یمیاز ن یش. بدیابت  

 یمال یماری، از جمله ب یاییباکتر یا یروسیو یعفونت ها یشامل برخ ینهاها ا عفونت

دیفتری استجذام و یتزونا هپات  

ختالالت مغز استخوانا  

 

ب یها یتامین. ویتامینکمبود و  

B-1 از جمله -   ، B-6 و B-12 

مهم هستند یاراعصاب بس یسالمت یبرا یاسینو ن  
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www.takbook.com



 

 

46 

یساز سنکوپ قلب ینهدانشنامه اختالالت زم   

 

References 

Peripheral neuropathy fact sheet. National Institute of 

Neurological Disorders and Stroke. 

http://www.ninds.nih.gov/disorders/peripheralneuropathy/

detail_peripheralneuropathy.htm. Accessed March 25, 

2019. 

What is peripheral neuropathy. The Foundation for 

Peripheral Neuropathy. 

https://www.foundationforpn.org/what-is-peripheral-

neuropathy/. Accessed March 25, 2019. 

Rutkove SB. Overview of polyneuropathy. 

https://www.uptodate.com/contents/search. Accessed 

March 25, 2019. 

Feldman EL, et al. Treatment of diabetic neuropathy. 

https://www.uptodate.com/contents/search. Accessed 

April 3, 2016. 

 

www.takbook.com



 

 

47 

یساز سنکوپ قلب ینهدانشنامه اختالالت زم   

 

Riggin EA. Allscripts EPSi. Mayo Clinic, Rochester, Minn. 

April 29, 2019. 

Symptoms of peripheral neuropathy. The Foundation for 

Peripheral Neuropathy. 

https://www.foundationforpn.org/what-is-peripheral-

neuropathy/symptoms/. Accessed March 25, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

 

48 

یساز سنکوپ قلب ینهدانشنامه اختالالت زم   

 

 حمالت پانیک از اختالالت عامل سنکوپ است.

 

است که در صورت عدم وجود خطر  یداز ترس شد یقسمت ناگهان یکحمله هراس 

را به دنبال دارد.  دیشد یجسم ی، واکنش ها یعلت ظاهر یا یواقع  

دهد ،  یکه حمالت هراس رخ م یترسناک باشد. هنگام یارتواند بس یحمالت هراس م

در  یحت یا یقلب ه، دچار حمل یدده یکه کنترل خود را از دست م یدممکن است فکر کن

یدشو یحال مرگ م  

 دو حمله وحشت دارند و مشکل از یا یکخود فقط  یاز افراد در طول زندگ بسیاری

 یراسترس زا تمام شود. اما اگر حمالت مکرر ، غ یتوضع یوقت یدرود ، شا یم ینب

 یگررا در ترس مداوم از حمله د یو مدت طوالن یداز هراس داشته ا یمنتظره ا

یدهراس داشته باش لبه نام اختال یطی، ممکن است شرا یدگذرانده ا  

 

توانند در هر  یها مشود. آن یحمالت هراس به طور معمول بدون هشدار شروع م

جلسه  یانهدر م یا، بازار ، صدا در خواب  یلاتومب یهنگام رانندگ -زمان اعتصاب کنند 

ممکن است به  یا،  ید. ممکن است شما حمالت هراس گاه به گاه داشته باشیکار

یفتددفعات اتفاق ب  
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به اوج خود  یقهدارد ، اما عالئم معموالً در عرض چند دق یادیز ییراتهراس تغ حمالت

 یو فرسودگ یحمله وحشت ، احساس خستگ یرسد. ممکن است بعد از فروپاش یم

یدکن  

 

عالئم است یاعالئم  یناز ا یهراس به طور معمول شامل برخ حمالت  

مرگ یااز دست دادن کنترل  ترس  

 ضربان قلب تند

 تعریق

یدنلرز یا لرزیدن  

در گلو شما یتنگ یانفس  تنگی  

 لرز

 گرگرفتگی

تهوعحالت   

شکم گرفتگی  

ینهقفسه س درد  
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. حمالت ید، در اسرع وقت به پزشک معالج مراجعه کن یداگر عالئم حمله هراس دار

. اما حمالت هراس به یستندهراس ، گرچه به شدت ناراحت کننده هستند ، خطرناک ن

خود سخت است و ممکن است بدون درمان بدتر شوند یخود  

مانند  یجد یمشکالت سالمت یرعالئم سا یهند شبتوا یم ینحمله هراس همچن عالئم

عالئم شما یجادباعث ا یکه چه عامل یستیداگر مطمئن ن ینباشد ، بنابرا یحمله قلب  

یدکن یابیارز یهاول یاز طرف ارائه دهنده مراقبت ها یدشود ، با یم   

 

 ینشود ، اما ا یاختالل هراس م یاباعث حمالت هراس  یچه عوامل یستمشخص ن

داشته باشند یل ممکن است نقشعوام  

 

 ژنتیک

 استرس عمده

است یمستعد احساسات منف یاکه نسبت به استرس حساس تر است  یو خو خلق  

کند یم ییرمغز شما تغ یدر نحوه عملکرد قسمت ها ییراتاز تغ برخی  

هراس در ابتدا ممکن است ناگهان و بدون هشدار انجام شود ، اما با گذشت  حمالت

شوند یم یختهخاص برانگ یتهایمعموالً توسط موقع زمان ، آنها  
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 عوامل خطر

شود و  یشروع م یبزرگسال یلاوا یا یعالئم اختالل هراس اغلب در اواخر نوجوان

کند یم یراز مردان را درگ یشترب  

 

دهند  یشاختالل هراس را افزا یاکه ممکن است خطر بروز حمالت هراس  عواملی

 عبارتند از

 

اختالل هراس یاحمالت هراس  یخانوادگ سابقه  

فرد محبوب یک یجد یماریب یامانند مرگ  یعمده زندگ استرس  

یتصادف جد یک یا یزا مانند تجاوز جنس یبواقعه آس یک  

اضافه شدن کودک یاشما ، مانند طالق  یعمده در زندگ تغییرات  

ینکافئ یادمصرف ز یا یدنکش سیگار  

یوران کودکدر د یجنس یا یسوء استفاده جسم سابقه  
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 آمبولی ریوی از اختالالت زمینه ساز سنکوپ است.

 

، موارد یشترشما است. در ب یها یهدر ر یویر یانهایراز ش یکیانسداد  یویر یآمبول

بدن  یگرد یبه ندرت قسمتها یااز لخته شدن خون است که از پاها  یناش یویر یآمبول

(یعمق یدروند )ترومبوز ور یها م یهبه ر  

 

تواند  یم یویر یکنند ، آمبول یها را مسدود م یهخون به ر یاناز آنجا که لخته ها جر

دهد. انجام  یخطر مرگ را کاهش م یعحال ، درمان سر ینباشد. با ا یندگکننده ز یدتهد

 یاز لخته شدن خون در پاها به شما در محافظت در برابر آمبول یشگیریاقدامات پ

کمک خواهد کرد یویر  

 

متداول عبارتند از یعالئم و نشانه ها  

 

ا اعمال فشار ب یشهشود و هم یعالمت به طور معمول ناگهان ظاهر م یننفس. ا تنگی

شود یبدتر م  
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. ممکن است درد یدهست یکه دچار حمله قلب یدممکن است احساس کن ینهقفسه س درد

خم شدن.  یاتر شود )پلور( ، سرفه ، غذا خوردن ، خم شدن  یقعم یدنهنگام نفس کش

رود ینم ینشود اما هنگام استراحت از ب یدرد با وخامت بدتر م  

کند یجادا یخون یاخلط خون آلود  کردن. سرفه ممکن است سرفه  

 

کند عبارتند از یبروز م یویر یکه با آمبول یگریو عالئم د عالئم  

 

هر دو معموالً در گوساله وجود دارد یاتورم  یاپا  درد  

(یانوز)س یپوسته پوسته پوسته پوست یابدون پوست  پوست  

 تب

از حد یشب تعریق  

نامنظم یا یعقلب سر ضربان  

جهیسرگ یا سرگیجه  
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از مواد ، که اغلب لخته خون است ،  یافتد که توده ا یاتفاق م یوقت یویر یآمبول

 یقعم یخون معموالً از رگ ها یلخته ها ینشود. ا یشما م یها یهدر ر یانوارد شر

یعمق یدبه عنوان ترومبوز ور یماریب ینشوند. ا یم یجادشما ا یپاها  (DVT) 

شود یشناخته م  

. بخش یستندن یکجاهستند اما لزوماً همه  یرمتعدد درگ یلخته هاموارد ،  یشترب در

شده و  یدهشود ، از خون دزد یمسدود شده خدمت م یانکه توسط هر شر یهاز ر ییها

شود که  یکار باعث م ینمعروف است. ا یویبه انفارکتوس ر ین. ایردممکن است بم

بدن شما برساند یهرا به بق یژنشما مشکل اکس یها یهر  

 

از  یاریو بس یهلوزالمعده ، تخمدان و ر یبخصوص سرطانها -از سرطانها  یرخب

دهند که به لخته شدن خون  یشرا افزا یتوانند سطح مواد یم -متاستاز  یسرطانها

 یدهد. زنان با سابقه شخص یم یشخطر را افزا یشترب یدرمان یمیکند و ش یکمک م

در  یزکنند ن یمصرف م لوکسیفنار یا یفنسرطان پستان که تاموکس یخانوادگ یا

 معرض خطر لخته شدن خون هستند

 

مدت یتحرک طوالن یب  

، مانند یرندگ یشکل م یشتربودن ب یرفعالغ یخون در دوره ها یها لخته  
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  ی، حمله قلب یدشو یبعد از عمل ، در رختخواب محصور م یمدت طوالن استراحت

ر معرض لخته شدن خون قرارشما را د یجد یماریهر ب یاپا ، تروما  یشکستگ  

کند  یدیخون ور یانباشد ، جر یافق یمدت طوالن یبرا یاندام تحتان یدهد. وقت یم 

تواند در پاها جمع شود یشود و خون م یم  

از  یبرخ یاتدرک نشده است ، مصرف دخان یکه به خوب یلی. به دالیدنکش یگارس

عوامل  یرکه با سا یهنگام ژهیدهد ، به و یلخته خون اختصاص م یلافراد را به تشک

شود یبخطر ترک  

 

 یگزینیو در جا یضد باردار یاستروژن مکمل. استروژن موجود در قرص ها

دهد ، به خصوص اگر  یشتواند عوامل لخته شدن خون را افزا یم یهورمون درمان

یداضافه وزن دار یا یدکش یم یگارس  

 

که در آن  یتینجر شود ، وضعم یویتواند به فشار خون ر یم ینهمچن یویر یآمبول

که در عروق  یاست. هنگام یادز یارها و در سمت راست قلب بس یهفشار خون در ر

فشار خون در آن عروق سخت  یبرا ید، قلب شما با یدشما انسداد دار یها یهداخل ر

شود  یرگ ها و سمت راست قلب م ینا رفشار خون د یشباعث افزا ینتر تالش کند. ا

کند یفقلب شما را تضعتواند  یکه م  
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ه ساز بروز سنکوپ است.از اختالالت زمینتشنج   

تواند باعث عالئم  یم ییراتتغ ینمغز است. ا یکیالکتر یتدر فعال ییراتیتشنج تغ

بدون عالئم شود یگردر موارد د یا، قابل توجه  ریچشمگ  

حال ، تشنج  ینو از دست دادن کنترل است. با ا یدشامل لرزش شد یدتشنج شد عالئم

شناختن  ینقابل توجه باشد ، بنابرا یمشکل پزشک یکتواند نشانه  یم یزن یفخف یها

 آنها مهم است

 یرز یپزشک یمارینشانه ب یاتواند منجر به صدمه  یاز تشنج ها م یآنجا که برخ از

درمان مهم است یشود ، در صورت تجربه آنها در جستجو ییبنا  

 

شدند. آنها  یگفته م یشروع جزئ یکه قبالً به آن تشنج ها یشروع کانون یتشنج ها

دهند یاز مغز رخ م یهناح یکدر   

 

نامند. اگر از وقوع  یم یکانون تشنج آگاهانه یک، آن را  یدکه تشنج دار یددان یم اگر

از اختالل در کانون شناخته شده است ی، به عنوان ضبط آگاه یدتشنج غافل باش  
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شود .  یشناخته م به عنوان تشنج بزرگ ینموارد همچن ین: ا یککلون-یکتون

تشنج  ین" به حرکات بازو و پا در حیکعضله اشاره دارد. "کلون یت" به تقویک"تون

طول بکشد ،  یقهتواند چند دق یتشنج که م ینا یدر ط یاداشاره دارد. به احتمال ز

داد یدخود را از دست خواه یاریهوش  

توانند باعث شوند که شما  یادامه دارد. آنها م یهچند ثان یفقط برا ین، اکوچکتشنج 

به اشتباه فکر کنند  یگر. ممکن است افراد دیدوش یرهبه فضا خ یا یدمرتبا چشمک بزن

یدکن یم یاپردازیشما رو  

شود ،  یشناخته م یزن یتشنج ها ، که به عنوان حمالت قطره ا ینا ی: در طآتونیک

گیح برودشود. ممکن است سر شما  یعضالت شما ناگهان لمس م  

انجامند یبه طول م یهثان 04و در حدود مختصر هستند  یکآتون یتشنج ها  

 

است یرکه نشان دهنده تشنج در حال انجام است شامل موارد ز یعالئم  

 

یو به دنبال آن سردرگم یاریدست دادن هوش از  

کنترل یرقابلغ یعضالن اسپاسم  

دهان یپارگ یا افتادگی  
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 افتادن

در دهان شما یبو غر یبطعم عج داشتن  

 

 یزبگذارد ن یربدن تأث یکه رو یزیهر چ موارد خاصی باشد از  یتواند ناش یتشنج م

از نمونه ها عبارتند از یممکن است مغز را مختل کرده و منجر به تشنج شود. برخ  

 

 ترک الکل

یتمانند مننژ یمغز عفونت  

یمانهنگام زا یمغز آسیب  

که در بدو تولد وجود دارد یمغز نقص  

 خفگی

درسوء مصرف مواد مخ  

 ترک دارو

یتتعادل الکترول عدم  

یکیالکتر شوک  
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از بروز  یدتوان یدارد. با درمان علت تشنج ، شما م یدرمان تشنج به علت بستگ

است یراز صرع شامل موارد ز ی. درمان تشنج ناشیدکن یریجلوگ یبعد یتشنج ها  

 

 داروها

یمغز یهایاصالح ناهنجار یبرا جراحی  

عصب تحریک  

یککتوژن یمرژ یکخاص ، معروف به  یمرژ یک  

یدمتوقف کن یاعالئم تشنج را کاهش داده  یدتوان یدرمان منظم م با  

 صرع

باال یارخون بس فشار  

 تب

یمغز ضربه  

کبد یا یهکل نارسایی  

است یینقند خون پا سطح  
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یمغز سکته  

یمغز تومور  
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