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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

 مقدمه

 

اهش را هوا كيفيت كه است ذراتى و گازها،قطرات با هوا شدن مخلوط معناى به هوا آلودگى دهند مى ك  

ها ها، اتوبوس و ها ماشين شهرها، در  هوا آلودگى باعث است ممكن سازى ساختمان و صنايع نيز و هواپيما

 شوند

ها از خارج در ها، وسيله به زمين زدن شخم از حاصل غبار شهر  در كه هايى كاميون و ها ماشين تراكتور

 باعث مزارع و ها بيشه سوزى آتش از حاصل دود و كوه ريزش رانند، مى خاكى يا شنى هاى جاده

شود می هوا آلودگی  

هم ملعا يك رهاى اغلب در هوا آلودگى ديگر م  سطح در ازن. است زمين سطح در ازن گاز بزرگ شه

هاى كه شود می تشکيل هنگامی زمين  مصرف سوخت كه وسائلى ساير و  ها اتومبيل از حاصل آالينده گاز

است سمى انسان براى كه آيد    می وجود به ازنی گاز نتيجه در کند؛ مى واكنش خورشيد نور با کنند  مى  
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هوای آب و خورشيد نور درخشندگى هوا، بودن ساكن  شرايط در ازن گاز اين  وجود به بيشتر گرم و

. آيد  می  

 قرار زمين  جو فوقانى قسمت در باالتر كيلومترها كه" خوب ازن" نبايدبا را زمين سطح در ازن اين

گرفت اشتباه کند می جذب را خورشيد مضر بنفش ماوراء اشعه و دارد  

 

 اكسيد دی مونوکسيدکربن، جمله از کند مى خارج خود از را متعددى های آالينده شهرها در اتومبيل اگزوز

 فرمالوئيد، ميكرومتر،بنزن، ٠١ كوچكتر ذرات جمله از معلق ذرات گوگرد، اکسيد دى نيتروژن،

ای چندحلقه های هيدروكربن  

 اما. شود مى برطرف هم آن از ناشى عالئم اهو آلودگى شدن برطرف با سالم افراد اغلب در خوشبختانه

هند نشان هوا آلودگى اثرات به بيشترى حساسيت افراد برخى د  

 

 داراى مناطق در كودكان. كنند ناراحتى احساس هوا آلودگى كمتر ميزان با است ممكن كودكان هاى ريه

شوند مى درد گوش و برونشيت دچار بيشتر آلوده هواى  
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 طول در افراد اين.دهند مى نشان واكنش آلوده هواى به بيشترى شدت با ريوى يا لبىق بيمارى به مبتاليان

 بيشترى پزشكى  هاى مراقبت و كنند محدود خانه بيرون در را خود هاى فعاليت بايد هوا شديد آلودگى دوره

شوند خواستار را  

 

هاى و مرگ از غير به  بيشتر و بيشتر روز هر مدت، كوتاه در هوا شديد بسيار آلودگى از ناشى مير

 ها انسان روی بر آوری  زيان اثرات تواند می درازمدت در كم مقدار به هوا آلودگى كه شود می مشخص

باشد داشته  
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 فهرست مطالب اين کتاب

 

بيماريهای انسداد ريهفصل اول   

سرطان ريه فصل دوم  

 فصل سوم مزوتليوما

 فصل چهارم آزبستوزيس

 فصل پنجم پنومونی 

 صل ششم لوسمیف

 فصل هفتم سکته مغزی 

سرطان کبد هشتمفصل   

گرفتگی قلبفصل  نهم   

 

 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 Page 6 بیماریهای ناشی از آلودگی هوا
 

 

 فصل اول بيماری انسداد ريه 

COPD 

هوای آلوده است.  بيماری انسداد مزمن ريوی از عوارض 

 

الحي  مزمن  ريوي انسداد  بيماري  ، آمفيزم از  ناشي  هوايي  مجاري  مزمن انسداد  براي  كه  است  اص

.رود مي كار  به  اتالالت  اين از  تركيبي يا ، آسم ، مزمن  يتبرونش  

.  است  افزايش  حال در مرتباً   بيماري  اين بروز.  است  آمفيزم و  برونشيت  شامل  تركيب غالبًا،   

  شوند مي  بيماري  اين دچار  زنان از بيشتر  مردان

 

  علل  

از  ناشي  اي نايژه  تحريك و  التهاب  علت  به ها ريه  به  آسيب  

 ( (ارثي  آمفيزم  يك)  تريپسين آنتي كمبود

   ويروسي  عفونت شايد
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ه ( نشانان آتش مورد در مثالً )  كننده تحريك مواد با  شغلي  مواجه  

   كشيدن سيگار

هوا  آلودگي  

 

  شايع  اليم   

اهر  ميانسالي  سنين تا  اليم دارد  امكان   اوايل  همان از  بيماري  كه  است  اين بر  عقيده  كه  اين با نشوند، ظ

شود مي آغاز  بزرگسالي  دوران  

الت يا مكرر  سرفه:  برونشيت   است دار خلط معموالً   كه  قطاري  سرفه  ح

شود مي  افزوده  آن  شدت بر  سال  چندين  طي  كه  نفس  تنگي:  نفس  تنگي  

  برحسب  خلط  خصوصيات و  رنگ. كرد  خارج را  آن  توان مي  سختي  به و  است  ضخيم  كه  خلطي وجود

  است متغير ، نه يا باشد  داشته وجود  عفونت  كه  اين

ندارد وجود  عالمتي  اوليه  مراحل در غالباً : آمفيزم  

اهي    اي نايژه  هاي لوله يا ها ريه در مكرر  هاي عفونت بروز  گ

   كم حد در  سرفه يا  خس  خس

   كم  خيلي حد در  خلط

اهش   وزن  ك
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سرطان ريه مفصل دو  

Pulmonary cancer 

 سرطان ريه از اتالالت ناشی از آلودگی هوا است

 هر به که است شده تشکيل قسمت 3 از راست رية. هستند سينه قفسة در شکل اسفنجی عضو دو ها يهر

.است شده ساخته لوب 2 از چپ رية. شود مي گفته لوب قسمت  

 بدن خارج و وارد را هوا ها ريه. است کوچکتر ينهس قفسة چپ نيمة در قلب وجود دليل به چپ رية 

. کنند مي دفع را است زائد مادة يک که اکسيدکربن دی و جذب را هوا اکسيژن آنها. کند مي  

 دهد مي اجازه آنها به و کند مي محافظت ها ريه از که شود مي گفته جنب پردة ها، ريه اطراف پوشش به

.کنند حرکت تنفس، حين  

 نام به باريکی هاي لوله به نای. کند مي ها ريه وارد خارج محيط از را هوا و هواست بورع مجرای نای، 

 يا نايژک به تبديل و شوند مي تقسيم تر بيش شکل همين به هم آنها که شود مي تقسيم برونش يا نايژه

. شوند مي برونشيول  

دارند قرار آلوئول نام به نازکی هوايی هاي کيسه کوچک، انشعابات اين انتهای در  
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 شروع هم ريه هاي قسمت ساير از تواند مي ولی. شوند مي آغاز ها برونش جدار از ريه هاي سرطان اکثر

 شود

 در سرطانی پيش نواحی ابتدا، در. يابد گسترش و رشد تا کشد مي طول سال چندين اغلب ريه، سرطان

. شود مي ايجاد ها ريه  

. ندنيست تومور يا توده صورت به تغييرات اين  

هاشع توسط آنها  پيش نواحی اين زمان، گذشت با. کنند نمي ايجاد نيز عالمتی و نيستند تشخيص قابل 

.شوند مي تبديل واقعی سرطان به سرطانی  

 اين. شوند مي اطراف در جديد خونی عروق ايجاد باعث که کند مي توليد شيميايی مواد سرطان، اين 

 اين در. گردند مي تومور تشکيل به منجر و کنند مي تغذيه را یسرطان هاي سلول شده، تشکيل تازه عروق

ه ايکساشع با که شود مي بزرگ حدی به تومور زمان،   

شود تشخيص قابل   

. شوند پخش متاستاز فرآيند در بدن ديگر هاي قسمت به و شوند شکسته توانند مي سرطانی هاي سلول اين

شود مي پخش بدن در تشخيص قبل معموالً  چون است، زندگی تهديدکنندة بيماری يک ريه سرطان  
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لنفاوی سيستم  

 به که هستند وريدها مثل لنفاوی عروق. است لنفاوی سيستم راه از ريه سرطان انتشار هاي راه از يکی

. هستند لنف مايع حاوی خون جای  

. است عفونت با کننده مقابله ايمنی هاي سلول و بافتی زياد محصوالت حاوی که است شفاف مايع يک لنف

 فضای و برونش اطراف لنفاوی هاي گره در و شوند لنفاوی عروق وارد توانند مي ريه سرطانی هاي سلول

.کنند رشد ها ريه اطراف  

اند يافته انتشار هم بدن های بافت ساير به تقريباً  رسند، مي لنفاوی غدد به سرطانی هاي سلول وقتی   

 و زنان در مرگ به منجر شايع علت يک ،(کوچک لغيرسلو و کوچک سلول نوع هر) ريه سرطان

.است مردان  

 سرطان اين. است پروستات و پستان بزرگ، رودة سرطان از تر بيش ريه سرطان از ناشی ومير مرگ 

. است نادر سال 54 زير افراد در  

 و. است مرد ٠3 هر از نفر ٠ صورت به ريه سرطان به زندگی طول در مرد يک ابتالی متوسط شانس

 و سيگاری گروه 2 هر ارقام و اعداد اين. است نفر ٠1 هر از نفر ٠ صورت به احتمال اين زنان در

.شود مي شامل را غيرسيگاری  
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است باالتر ابتال ريسک مسلماً  سيگاری، افراد برای   

ريه سرطان شايع بالينی الئم و ها نشانه  

 در بايد شما ولی. کنند نمي ايجاد عالمتی اند، نشده منتشر بدن در که زمانی تا ريه هاي سرطان اکثر

الت از کدام هر داشتن صورت الع پزشکتان به سريعاً  زير، مش هيد ا الت اين اغلب،. د  اثر در مش

.شوند مي ايجاد هم سرطان جز به ديگری علل  

 ندرما قابل که است اين معنی به فوری و سريع درمان شود، داده تشخيص برايتان ريه سرطان اگر ولی 

هيد هيد زندگی بهتر کيفيت با تری طالنی مدت يا و بود خوا . کرد خوا  

هستند زير موارد ريه سرطان بالينی عالئم ترين شايع  

شود نمي برطرف که مزمن و مداوم سرفة  

شود مي تشديد خنديدن سرفه، عميق، نفس با اغلب که سينه قفسة درد  

صدا خشونت  

اهش اشتهايی بی يا وزن ک  

رنگ صورتی و آجری يا خونی خلط  
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نفس تنگی  

کنند مي عود و شوند مي تکرار مرتباً  که پنومونی و برونشيت مثل تنفسی هاي عفونت  

تازه سينة خس خس شروع  

 ها دست حسی بی و ضعف استخوان، درد مثل  عالئمي يابد انتشار دوردست اعضای به ريه سرطان وقتی

ها، و  انتشار اثر در پوستی زير هاي توده چشم، فيدیس و پوست زردی تشنج، و سرگيجه و سردرد پا

 ايجاد( شانه کمربند باالی لنفاوی غدد) سوپراکالويکوالر يا و گردنی لنفاوی غدد يا پوست به تومور

شوند مي  
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 فصل سوم مزوتليوما

Mesothelioma 

هوا است  مزوتليوما از عوارض آلودگی 

. شود می ناشی آزبست معرض در گرفتن قرار از که ريه است  سرطان از خاصی نوع بدخيم مزوتليوما  

شامل است ممکن کند،ولی می فرق داريد که سرطانی خاص نوع به بسته الئم  

 

نشود برطرف که ای سرفه                 

 

خون همراه سرفه                

 

نفس تنگی                

 

خس خس              
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سينه درد                 

 

اشتهايی بی           

 

اهش              دليل بی وزن ک  

 

 خستگی           

 

باشد ريه سرطان همراه است ممکن که عالئم ساير    

 

 ضعف           
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بلع اشکال             

 

الت            ناخن مش  

 

مفاصل درد            

 

صدا تغيير يا خشونت       

 

صورت تورم            

 

صورتی فلج     

 

پلک افتادگی         
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استخوان حساسيت يا درد          

 

کنيد صحبت خود پزشك با است مهم باشد،لذا ديگری خطر کم مسائل علت به است ممکن عالئم اين    

 

اتآزمايش و معاينه   

اهد انجام بالينی معاينه يک پزشك   هد تان طبی سابقه درباره سؤالتی و داد خو  سًوال شما از.پرسيد خوا

واهد کشيد می سيگار وقت ،چند است اينطور اگر کشيد،و می سيگار آيا شد خ  

 

هی پزشکی، گوشی با ريه سمع موقع پزشك    می شنود،که می را ها ريه اطراف مايع صدای گا

باشد سرطان دليل(هميشه نه یول)تواند  

از عبارتند شود انجام است ممکن که آزمايشاتی    

اشعه عکسبرداری                 X سينه قفسه  

خلط سيتولوژی تست                  
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خون تستهای             

سينه قفسه اسکن تی سی            

به دارد بستگی بيمار يک بهبودی ميزان         

ريه سرطان نوع               

سرطان انتشار                 

بيمار سن               

بيمار عمومي سالمت               

درمان به پاسخ ميزان          
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 فصل چهارم آزبستوزيس

Asbestosis 

هوای آلوده است  ازبستوزيس از عوارض 

 اما  است  مزمن  ختالل  يک  اين.  آزبست  ذرات  استنشاق  علت  به ها ريه  بالتها از  است  عبارت آزبستوز

.  نيست  مسری  

(. شود می بيشتر بسيار  کشيدن سيگار با بروز خطر) شود  ريه  سرطان  به منجر  است  ممکن آزبستوز

. شوند می  بيماری  اين دچار  بيشتری  احتمال با اند بوده  آزبست  ذرات  معرض در  که  سالی 5١  باالی  مردان

باشد کار از  ناشی  ريوی  بيماری  مهمترين شايد آزبستوز  

  اوليه  اليم

   نفس  تنگی

دارد  کمی  خلط يا  است  خلط  بدون يا  که  ای سرفه  

عمومی  کسالت  احساس  
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  بعدی  اليم

   خواب  نامنظمی

   اشتهايی بی

   سينه  قفسه درد

صدا  خشونت   

   خونی  سرفه

   قلب  احتقانی  نارسايی  اليم

ها ناخن  شدن  آبی  

ه  اثر در ها ريه  محيطی  قسمت. ديگر  منابع از يا کار  هنگام  به  آزبست رير  ذرات با  مدت  طوالنی  مواجه

اهی  بافت  تشکيل و  شدگی ضخيم ، التهاب نهايتاً   که شوند، می  آزردگی دچار  آزبست  فيبرهای  در  جوشگ

اهد  دنبال  به را(  ريوی فيبروز)  ريوی  بافت . داشت خو  

شوند ظاهر  بيماری  اليم  سپس و بگذرد  آزبست با  مواجهه  زمان از  سال 2١ تا دارد  امکان   
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خطر  دهنده  افزايش  عوامل      

هستند  آزبست با  ارتباط در  که  مشاغلی  

   نامناسب  تغذيه

   کشيدن سيگار

  الکل  مصرف در سوء

  درمان

 

کنيد  متوقف را  کشيدن سيگار  

کنيد  مراجعه  پزشک  به ، سرماخوردگی  حتی ، تنفسی  عفونت  هرگونه بروز  صورت در  

باشيد  خشک و  گرم  جای  يک  به  مکان  نقل فکر  به باشد،  پيشرفته  بيماری اگر  

   آن  های روش  يادگيری و  تنفسی  فيزيوتراپی

بنديد کار  به و گيريد فرا را  ای نايژه  هتخلي  های روش  
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  تخليه تر راحت  ترشحات  اين تا کنيد  استفاده  ای نايژه  ترشحات  کردن  نرم  برای  خنک بخور  دستگاه از

 شوند

داريد  نگاه روز  به را(  الريه ذات)  پنوموکک و آنفلوانزا  واکسيناسيون  

کنيد  دوری هستند  عفونت دچار  که  افرادی از  
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 فصل پنجم پنومونی

Pneumonia 

هوا است  پنومونی از عوارض آلودگی 

 شود، مي ايجاد عفونت اثر در معموال و كند مي درگير را سينه قفسه طرف دو يا يك كه ريه بافت التهاب

. شود مي گفته ريه عفونت يا پنوموني  

 عفونت به منجر خون جريان طريق از و باشد بدن از ديگري نقطه در يهر عفونت منبع است، ممكن

.شود ها ريه  

است خطرناك سن، كم كودكان و مسن افراد در خصوص به بيماري اين   

پنوموني علل  

شود مي ايجاد ها انگل و ها قارچ ها، باكتري ها، ويروس شامل مختلفي هاي ارگانيسم اثر در -  

هاي مانند يمياييش مواد استنشاق اثر در - شود مي ايجاد ريه التهاب نيز سمي بخار  

شود مي ايجاد زا حساسيت مواد استشاق اثر در ريه التهاب -  
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 ريه بافت در التهاب ايجاد باعث دارند، وجود ديگر هاي محيط يا كار محيط در كه موادي با مواجهه -

دهد مي رخ ريه هابالت گردوغبار، تنفس اثر در كشاورزان برخي در ثال شود، مي  

است ريه باكتريايي عفونت مسئول استرپتوكوك نوعي موارد، بيشتر در -  

گردد مي ها ريه التهاب موجب و شود مي ها ريه وارد معده محتويات از بخشي استفراغ، اثر در -  

بيماري كننده تشديد عوامل  

   شيرخوارگي و  نوزادي  دوره

   سال 1١  باالي  سن

   آسم

   يستيكك فيبروز

   ريه  داخل  به  خارجي  جسم  استنشاق

دخانيات  استعمال  
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  غيربهداشتي يا  پرجمعيت  شرايط در  زندگي

باشد  سينه  قفسه  ساده  عكس و  خلط  كشت ، خون  هاي آزمايش  شامل  است  ممكن  تشخيصي  هاي بررسي  

گيرد مي  انجام  منزل در  عفونت  اين  درمان  بيماران اكثر در  

  درون دارو  ريختن. كنيد  استفاده هوا  كردن  مرطوب  براي سرد بخار با  كننده  مرطوب  دستگاه  يك از

اهد سودمند احتماالً  بخور  جهت  كننده  مرطوب  دستگاه  تميز روز هر را  كننده  مرطوب  دستگاه. بود نخو

 كنيد

كنيد  استفاده  سينه درد  تخفيف  براي  سينه  سهقف  روي بر  گرم  كمپرس يا  كننده  گرم  بالشتك  يك از  

  تخليه. گردد مي  توصيه  ريوي  ترشحات  تخليه  به  كمك  جهت  عميق  تنفس و  كردن  سرفه  به بيمار  تشويق

شود  انجام  دقت با بايد  ترشحات  

وها     دار

هاي از  است  ممكن شود  استفاده  ويروس ضد  دارو  

شود تجويز  است  ممكن آسيكلووير ، مرغان  آبله يا  هرپس  يروسو با  عفونت موارد در  

با  عفونت موارد در  RSV 

شود تجويز  است  ممكن  ريباويرين بخور  ب يا آ  آنفلوانزاي شديد موارد يا   
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وهاي از  است  ممكن  احتقان و  تب ، خفيف درد  براي  ، بيني  هاي قطره يا  استامينوفن نظير ، نسخه  بدون  دار

شود  استفاده  ضداحتقان  هاي قرص يا ها اسپري  

شود تجويز( وجود  صورت در)  ثانويه  باكتريايي  عفونت با  مقابله  براي ها بيوتيك آنتي  
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 فصل ششم لوسمی

Leukemia 

هوا است  سرطان خون از عوارض آلودگی 

 سرطان بيماری در دارد سفيد خون معنای به التين زبان در ريشه( لوکمی)  لوسمی يا خون سرطان

.کند می توليد غيرعادی خون سفيد سلولهای از زيادی بسيار مقدار استخوان مغز خون،  

.کنند نمی عمل درست و هستند متفاوت ادیع و نرمال خون سلولهای با سلولها اين   

 از ها بيماری با مقابله در را فرد توانايی و کرده متوقف را طبيعی خون سفيد های سلول توليد درنتيجه، 

.برند می بين  

 از شود می ساخته استخوان مغز توسط که خونی های سلول انواع ساير توليد بر همچنين لوکمی های سلول 

 که خونی های پالکت همچنين و رسانند، می بدن های بافت به را اکسيژن که خون قرمز های گلوبول جمله

.آورد می فشار نيز کنند، می جلوگيری خون شدن لخته از  

است کودکان شايع سرطان چهار از يکی خون سرطان   

 به جرمن و شده سلولها تغييرات موجب متعددی مستقل و ناشناخته متغيرهای توسط خون سرطان بيماری

. شود می استخوان مغز سلولهای تکثير سيستم در تداخل  
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 سلولی تقسيم نظم خوردن هم به ديگری سرطان هر مانند خون سرطان تظاهر در پيشتاز و مستعد عامل

دهند می ارتباط عوامل اين به را خون سرطان بيماری بدخيمی روند تحقيقات. است : 

اهر بيشتر مردان در لوسمی -جنس کند می تظ  

سرطان به اتال قبلی سابقه يا و خونی های بيماری از برخی به اتال قبلی سابقه  

معيوب ژن انتقال و ها کروموزوم در نقايصی جمله از ژنتيکی عوامل: ميزبان استعداد و ژنتيکی عوامل   

اند گرفته قرار سرطانزا و ای هسته تشعشعات تابش معرض در که افرادی -تشعشع   

اتدخاني به اعتياد  

 مانند سمی شيميايی و صنعتی مواد ، يونيزه مواد)  کار محل و زيست محيط هوای در موجود های آالينده

(آن ومشتقات بنزين  

بدن طبيعی ايمنی مکانيسم نارسايی   

 سال 44 باالی افراد. دارد مستقيم ارتباط سن افزايش با لوسمی به ابتال استعداد بزرگساالن، ميان در -سن

باشند بيماری اين دهنده هشدار عالئم مراقب بيشتر بايد  

 

 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 Page 40 بیماریهای ناشی از آلودگی هوا
 

ههای خون سرطان تشخيص را  

 و خونی، کم از ناشی پريدگی رنگ مثل سرطان جسمی و فيزيکی های نشانه شناسايی: فيزيکی معاينات

طحال يا کبد لنفاوی، های غده ورم   

خون های الکت يا سفيد های گلوبول تعداد شمارش: خون آزمايش   

مغزاستخوان از گيری نمونه   

سنوگرافی و برداری عکس  

درمان  

وهای بکارگيری علت به  افزايش گذشته سال چند در خونی سرطان بيماران بقای جديد ضدسرطان دار

وها اين. است داشته  و شود نمی بدتر بيماری درمان جريان و شود  می ها نشانه کردن فروکش به منجر دار

.شوند می درمان ای اندازه تا بيماران حتی  

 و عمومی سالمت سن، درمان، شروع در بيماری وضعيت لوسمی، نوع به بستگی لوسمی درمان 

شود می استفاده زير روشهای از خون سرطان درمان برای. دارد درمان نوع به بيمار واکنش چگونگی  
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درمانی شيمی   

درمانی پرتو   

بنيادی های سلول پيوند و استخوان مغز پيوند  
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 فصل ششم سکته مغزی

Stroke 

 سکته مغزی از عوارض آلودگی هوا است

 محروم غذا و اکسيژن از مغز های بافت شود، بسته يا پاره ليلید بهر مغز به رسان خون رگهای زمانيکه

 سکته دچار فرد  وضعيت اين در کنند، می مردن به شروع مغز های سلول دقيقه چند از بعد و شود می

 (stroke) مغزی

.است شده   

ودهنگام عملکرد و بوده ضروری فوری درمان است، اورژانسی وضعيت يک مغزی سکته   تواند می ز

.بگيرد را مغزی سکته بلقوه و شديد عوارض و بيشتر آسيب ویجل  

الت دچار داده، دست از را زدن حرف توانايی است ممکن شده مغزی سکته دچار فرد   شده حافظه مش

. شود فلج بدنش يکطرف يا  

 راستينه مقاله اين در و امروز. شود درمان و پيشگيری تواند می مغزی سکته که است اين خبرخوب

هيم می  و آن های نشانه و داليل مغزی، سکته خطر در افراد مغزی، سکته نوع دو به راجع اطالعاتی خوا

بپردازيم مغزی سکته از پيشگيری و درمان شيوه از ای الصه  
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 هايی نشانه و اليم اين به اند، شده مغزی سکته دچار اطرافيانتان از يکی يا شما کنيد می فکر درصورتيکه

دامه در که  سکته عوارض و خطرات توان می مغزی سکته از بموقع اطالع با. نماييد دقت کنيم می انبي ا

اهش را شامل عاليم اين. داد ک  

 

 از را تعادلتان يا و باشيد داشته ناگهانی سرگيجه خورده، تلوتلو است ممکن شما. رفتن راه در مشکل

دهيد دست  

 کلماتی زدن حرف موقع است ممکن شما. دشوي گيجی دچار است ممکن شما. ادراک و صحبت در مشکل

باشيد داشته مشکل ديگران صحبت فهميدن در يا و کرده حذف را  

 يا و دستها صورت، در ناگهانی بصورت است ممکن. پا يا و دست صورت، حسی بی يا و شدن فلج

اهای . نماييد شدن، فلج يا و ضعف حسی، بی دچار خود پ  

 است ممکن شما افتاد ها دست از يکی اگر ببريد، سرتان باالی زمانهم باالی را خود هردودست کنيد سعی

. باشيد شده سکته دچار  

هان از طرف يک خنده موقع است ممکن همچنين شود افتادگی دچار شما د  
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الت اهی يا و تاری دچار ناگهانی بصورت است ممکن. چشم هردو يا و يکی در بينايی مش  شويد ديد سي

گرديد دوبينی دچار يا و  

الت يا و سرگيجه استفراغ، با است ممکن که سر در شديد و ناگهانی دردی. سردرد  همراه هشياری مش

باشد شما در مغزی سکته دهنده نشان است ممکن باشد،  

 بودند کم يا و رفتند بين از اليم ولواينکه شديد، سکته عاليم از يکی از بيشتر يا يکی دچار زمانيکه

.بگيريد ستما اورژانس با بايست می  

 بيشترين برای. نشويد اليم رفتن بين از منتظر پس است مهم ايد، شده سکته دچار زمانيکه دقيقه هر 

اهر از بعد ساعت سه تا بايد شما درمان، در وری بهره نماييد مراجعه بيمارستان به نشانه اولين شدن ظ  

 افراديکه  شوند، می تقسيم تغيير غيرقابل و تغيير قابل دسته دو به گذارند می تاثير مغزی برسکته عوامليکه

 مغزی سکته به ابتال برای بيشتری خطر در است ممکن باشند، داشته را عوامل اين از بيشتری تعداد

 باشند
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شامل تغيير قابل عوامل  

باال خون فشار  (hypertension) 

  ديابت

ديگران سيگار دود استشمام يا و کشيدن سيگار  

خون باالی کلسترول  

الکل مصرف  

وزن اضافه يا و چاقی  

جسمی فعاليت فقدان  

قلبی های بيماری سابقه  

استروژن حاوی های قرص با درمانی هورمون يا بارداری از پيشگيری های قرص از استفاده  

  و مغز در خون فقدان زمان مدت به بسته دائمی يا و موقتی های ناتوانی باعث تواند می مغزی سکته

شامل عوارض اين .شد ديده آسيب بخش  
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ضالت افتادن کار از يا و شدن فلج  

مايعات و غذا فرودادن يا و کردن صحبت در مشکل  

فکرکردن در مشکل يا و حافظه دادن ازدست  

الت احساسی مش  

اند گرفته قرار سکته تاثير تحت که بدن از هايی قسمت در غيرمعمول احساسات ساير يا درد  

دخو به اهميت و رفتار در تغيير  
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 فصل هفتم سرطان کبد

Liver cancer 

هوای آلوده است  سرطان کبد از عوارض 

 معده باالی و ديافراگم زير,  مشک راست فوقانی قسمت در که است فوتبال توپ اندازه به عضو يک کبد

.  دارد قرار  

است جهان در سرطان انواع ترين شايع از يکی و شود می شروع کبد های سلول در کبد سرطان  

 

 از ديگری ناحيه در که سرطانی. نيست کبد سرطان دهد قرار تاثير تحت را کبد که هايی سرطان همه

 سرطان يابد می گسترش کبد تا سپس سينه،و يا و ريه بزرگ، روده جمله از شود می شروع بدن

. شود می ناميده متاستاتيک  

 متاستاز مانند. گردد می  نامگذاری شده آغاز آن در که عضوی شناختن از پس سرطان از نوع اين 

يابد می گسترش کبد تا شودو می آغاز بزرگ روده در که بزرگ روده سرطان  
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الئم  

 نشانه و الئم که هنگامی.  ندارد وجود کبد سرطان اوليه مرحله در ای نشانه و عالئم هيچ دراکثرموارد

اهر ها باشند زير موارد شامل است ممکن شوند، می ظ  

 

الش هيچگونه بدون و ناگهانی  وزن دادن دست از  

اشتها دادن دست از  

شکم باالی ناحيه درد  

استفراغ و تهوع  

خستگی و عمومی ضعف  

کبد شدن بزرگ  

شکم تورم  

(يرقان)چشم سفيدی و پوست زردی  

مدفوع شدن گچی يا سفيد  

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 Page 53 بیماریهای ناشی از آلودگی هوا
 

التوکسين توليد باعث قارچ به آلوده غذاهای مصرف. ها آفالتوکسين معرض در گرفتن قرار  می ها آ

.دهد می افزايش را کبد سرطان به اتال خطر زيادی حد تا که شود  

 متحده، اياالت در. باشند فالتوکسينآ به  آلوده توانند می زمينی بادام و ذرت مانند کشاورزی محصوالت 

التوکسين آلودگی کردن محدود خصوص در ايمنی مقررات  بخش در آفالتوکسين آلودگی. دارد وجود آ

است تر شايع آسيا و آفريقا از خاصی های  

 می سال چندين  طول در روزانه الکل متوسط مقدار يک از بيشتر مصرف: حد از بيش الکل مصرف

شود کبد سرطان به اتال خطر افزايش و ناپذير برگشت کبدی سيبآ به منجر تواند  

دهد می افزايش را کبد سرطان به اتال خطر ناسالم، بدن شاخص يک داشتن: چاقی بيماری  

.است  

هپاتيت ويروس با مزمن عفونت  

 B(HBV 

C (HCV) 

دهد می افزايش را کبد سرطان به ابتال خطر   
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باشد زير موارد شامل است ممکن کبد سرطان درمان های گزينه  

 

 است ممکن پزشک باشد خوب  کبد عملکرد و کوچک  تومور اگر:  کبد از بخشی برداشتن برای جراحی

 کرده احاطه را آن که سالم بافت از کوچکی بخش و کبد سرطان برداشتن برای را جزئی هپاتکتومی

نمايد توصيه  

 يک از سالم کبد يک با و برداشته بيمار کبد د،کب پيوند جراحی عمل طول در. کبد پيوند جراحی عمل

. گردد می جايگزين ديگر اهداکننده  

باشد اوليه مراحل در کبد سرطان به متال افراد برخی برای گزينه است ممکن کبد پيوند جراحی عمل  

 سرطانی های سلول بردن بين از برای شديد سرمای از(:   کرايوتراپی) سرطانی های سلول انجماد

.گردد می فادهاست  

 الکتريکی جريان دارد، نام راديويی بسامد فرسايش  که روش اين در. سرطانی های سلول کردن گرم

.شود می استفاده سرطانی های سلول بردن بين از و کردن گرم برای  

هنما يک عنوان به که اسکن تی سی يا سونوگرافی از استفاده با   سوزن چند يا يک ميباشد،جراح را

.کند می وارد شکم در کوچک های برش دررا نازک  
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 سلول بردن بين از به منجر  که شوند می گرم الکتريکی جريان با توموررسيد، به سوزن که هنگامی 

گردد می سرطانی های  

 در يا و پوست طريق از تومور داخل به مستقيما, خالص الکل روش اين در.تومور داخل به الکل تزريق

شود می تومور های سلول  مرگ باعث الکل. شود می قتزري  جراحی عمل يک طول  

وهای تزريق  که است درمانی شيمی  نوع يک امبوليزاسيون کمو روش. کبد به  درمانی شيمی دار

های  می بوجود کبد سرطان آن از که شريانی)کبدی شريان به مستقيم طور به را قوی سرطان ضد دارو

هش باعث اقدام اين. شود می ريانش شدن مسدود باعث که کنند می تزريق(  آيد  سلول به خون جريان کا

وهای ونيز شده سرطانی های رساند می سرطانی سلولهای به را درمانی شيمی دار  

های از استفاده با درمان اين. درمانی پرتو  و سرطانی های سلول رفتن بين از باعث پرقدرت انرژی پرتو

 و داده قرار ميز يک روی را بيمار درمانی، هاشع با درمان طول در. شود می تومور شدن کوچک

.شود می معطوف بدن روی بر دقيق نقطه يک در انرژی پرتوهای دستگاه يک بوسيله  

 به که استريوتاکتيک تشعشعی جراحی نام به روشی شامل است ممکن کبد سرطان برای درمانی اشعه 

مزمان طور های از زيادی تعداد ه  جانبی عوارض. باشد است متمرکز بدن از نقطه يک در اشعه پرتو

باشد استفراغ و تهوع خستگی، شامل است ممکن اشعه  
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 فصل نهم گرفتگی قلبی

Heart attack 

 گرفتگی قلب از عوارض آلودگی هوا است

 اما باشد سينهمي  قفسه در ناراحتي احساس قلبف عروق سرخرگي تنگي الئم ترين مهم از يكي اگرچه

. نيست قلبي مسائل از ناشي الزاما سينه قفسه در ناراحتي هرگونه  

طالحا باشد، قلب هاي سرخرگ تنگي از ناشي كه صورتي در سينه قفسه ناراحتي      ا

اينست آن مشخصات و داشته نام «صدري قفسه آنژين»   

باشد مي جناغ پشت ناحيه در و فشارنده  بصورت موارد اغلب در -  

يابد  مي تخفيف استراحت با و افزايش فعاليت با  

اها و چپ دست بازو به است ممكن يابد انتشار فك و گردن به گ  

شود مي قطع دقيقه4الي3 طي در نيتروگليسيرين زيرزباني هاي قرص  رفمص با  

 با  همراه سينه شديدقفسه درد كه صورتي در. ندارد( نشستن يا خوابيدن)بدن وضعيت با  ارتباطي معموال

باشد استفراغ و تهوع سرد، تعريق نظير الئمي  
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 سريع مراجعه قلبي حمله احتمال به توجه با بكشد طول( دقيقه3١ از بيشتر)مدتطالني به يا و 

است الزامي بهاورژانس  

 هاي حمله احتمالبروز  شود مي ايجاد استراحت حالت در و متناوب بصورت آنژيني درد كه صورتي در 

شود مي توصيه اورژانس به فوري مراجعه و بوده زياد قلبي  

هاي - سينه قفسه غيرآنژيني درد  

 تغييري زيرزبانينيتروگليسيرين قرص با باشد،  نداشته فعاليت با ارتباطي سينه قفسه درد كه صورتي در

 مي كم بيمار درد بودن قلبي احتمال دراينصورت شود تشديد  وضعيت تغيير يا و سرفه و تنفس با و نكند

باشد مي مطرح استخواني مسائل عضالنيو اسپاسم نظير  غيرقلبي عامل و باشد  

 تغيير با و تشديدشده شدن خم و خوابيدن با و شده ايجاد غذا مصرف از  بعد كه جناغ پشت سوزشي درد

اهش نظيررانيتيدين هايي قرص يا و ضداسيدي هاي شربت مصرف با و ترش بصورت دهان مزه   مي ك

ميباشد( رفالكس)مري به معده محتويات برگشت كننده مطرح يابد  

 صورتي مخصوصادر  باشد مي …و سرگيجه نفس تنگي همراه و شده تشديد تنفس با كه سينه قفسه درد

 قلب هاي پرده التهاب يا و آمبوليريه قبيل  از مهمي علل از ناشي است ممكن يابد مي تشديد خوابيدن با كه

شود مي حتماتوصيه متخصص  پزشك به مراجعه موارد اين در و بوده  
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زودرس پذيري خستگي و ضعف  

 متابوليسمي،  غدديو هاي بيماري نظير غيرقلبي و قلبي هاي بيماري از بسياري در شايع الئم از يكي

الت و(  پايينقلب ضربان)براديكاردي قلب، نارسايي. باشد مي رواني ومسائل ريوي  قلب اي دريچه مش

باشند مي همراه زودرس پذيري خستگي و ضعف با  

الت  ،(دردقيقه بار1١ از كمتر ضربان)نبض كندي سرفه، نفس، تنگي قبيل از همراه الئم  وجود  ح

 پزشك توسط دقيق معاينه. است  كننده كمك قلبي مسائل تشخيص در سرگيجه و سرد تعريق( سنكوپ)غش

 به منجر معموال خون آزمايش و قفسهسينه عكس  اكوكارديوگرافي، قلبي، الكتروگرام لزوم صورت در و

شود مي قلبي مسائل سريع تشخيص  

نفس تنگي  

 با نفس كهتنگي صورتي در. باشد  غيرقلبي ويا قلبي علل از شينا تواند مي تنفس در دشواري احساس

 همراه كه صورتي در ومخصوصا يابد افزايش نشسته حالت  به نسبت خوابيده حالت در شده تشديد فعاليت

ها تورم الت و قلب نارسايي نظير عللقلبي باشد، شبانه نفس تنگي حمالت  با همراه و پا   اي دريچه مش

است تشخيص براحتيقابل اكوكارديوگرافي با و بوده مطرح  
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 فراوان خلط و سرفه  موارد اين در. باشند مي نفس تنگي شايع علل از ريوي انسدادي هاي بيماري و آسم

 احتمال با دخانيات مدت مصرفطوالني حال  شرح. شود مي ديده شايع بصورت سينه خس خس احساس و

است همراه مزمن برونشيت و آمفيزم   

 به فرد كه صورتي  در; باشد ريه آمبولي قبيل از خطرناك علل از ناشي است ممكن ناگهاني نفس تنگي

 مورد بايد و بوده مطرح ريه آمبولي  باشد بوده بستري بيمارستان در يا و بوده حركت بي طوالني مدت

.گيرند قرار بررسي  

. شود مي نفس تنگي به منجر نيز اي حمله هاي كاردي تاكي يا و براديكاردي  بصورت قلبي هاي آريتمي

هان توسط گرفتننبض  با كه باشد مي تشخيص قابل بيمار همرا  

اها. باشند همراه  نفسشديد تنگي با توانند مي نيز متابوليك هاي بيماري و رواني مسائل كليوي نارسايي  گ

 مي عالمت تنها گهانينا نفس تنگي  و بوده بدوندرد يا خفيف درد با قلبي حمله ديابتي افراد و سالمندان در

است الزامي  اورژانس بيمارانبه اين فوري ارجاع بنابراين. باشد  

 سرگيجه-

 يا و متابوليك ،عصبي، قلبي علل از ناشي تواند مي كه است جامعه افراد در شايع عالئم از يكي سرگيجه

 باشد سرد تعريق با همراه اگر مخصوصا  تعادل عدم و ديد تاري سر، سبكي احساس. باشد رواني مسائل

باشد خون فشار افت يا و قلب  پايين ضربان قلبي، آريتمي از ناشي تواند مي  

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 Page 63 بیماریهای ناشی از آلودگی هوا
 

 فشارخون شودافت سرگيجه دچار ايستاده به  نشسته حالت از وضعيت تغيير هنگام فرد كه صورتي در

روهاي از ناشي اتواستاتيك  اندازه با و بوده مطرح درسالمندان اتونوم اختالل يا و آبي كم  فشارخون، دا

ميشود بررسي ايستاده و خوابيده حالت  در فشارخون گيري  

الت هي صورت در مخصوصا  مدت كوتاه صورت به سرگيجه ح  قلبمطرح طپش يا و تعريق با همرا

 حركت يا محيطو در چرخش احساس بصورت سرگيجه كه صورتي در. باشد مي  قلبي هاي آريتمي كننده

باشد مي اطراف   

هي ورتص در مخصوصا  عصبي علل كننده مطرح گوش  ووزوز استفراغ و تهوع نظير عالئمي با همرا

شود مي توصيه اعصاب متخصص به مراجعه و بوده  

 مي قندخون آورنده  پايين هاي قرص يا و انسولين با درمان تحت كه ديابت به مبتال بيمار كه صورتي در

هش سرگيجه، دچار باشد،  و بوده مطرح كاهشقندخون احتمال  ودش تعريق يا و هوشياري سطح كا

 اورژانس به رسيدن از تاقبل شود مي توصيه موارد  اين در. شود مي توصيه اورژانس به مراجعه

شود مصرف  قند يا و عسل قبيل از موادقندي  
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قلب طپش  

 تيصور در. فعاليتباشد  و اضطراب از ناشي يا و باشد قلبي آريتمي بعلت است ممكن قلب طپش احساس

 بررسي لزوم صورت در و معاينهقلبي  و پزشك به مراجعه شود قلب طپش دچار كم فعاليت با فرد كه

شود مي توصيه قلبي هاي  

 طپش چنددقيقه از پس و شده قلب طپش دچار ناگهاني بصورت استراحت حالت  در فرد كه صورتي در

.است داشته وجود قلبي آريتمي احتماال شود قطع دفعتا و خودبخود بصورت  قلب  

است  كننده كمك بسيار قلب طپش علت تشخيص در قلب ضربان شمارش و نبض گرفتن موارد  اين در   

 وجود هنگامطپش  در قلب الكتروگرام ثبت و پزشكي مركز به فوري مراجعه امكان كه صورتي در

. شود مي آسان بسيار قلبي آريتمي تشخيص باشد داشته  

اها فرد  است ممكن   اين در. نمايد قوي ضربان يك احساس يا و سينه قفسه داخل ريزي سدچاراحسا گ

قلبي نابجاي ضربان استيك ممكن موارد (PVC  ،PAC   )  

باشد داشته وجود  
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 قابل( نوار  ثبت هنگام در وجود صورت در)قلبي الكتروگرام توسط براحتي نابجا هاي ضربان اين 

الت. باشند مي تشخيص الت يا و قلب نارسايي  نظير قلبي ختالالت به مبتاليان در قلب طپش ح  مش

قبيل از هايي آريتمي كننده مطرح اي دريچه AF   توجه با و بوده بطني كاردي تاكي يا و دهليزي  فلوتر 

است الزامي مناسب درمان و دقيق  بررسي ها آريتمي اين مهم عوارض به  

اها  در( الكتروگرام ويا معاينه توسط شده تاييد)اردند آريتمي  هيچگونه قلب طپش احساس هنگام در فرد گ

. است كافي بيمار  به بخشي اطمينان موارد اين  

الت درهنگام كه صورتي در  روش از يكي نباشد قلبي الكتروگرام  ثبت يا و معاينه امكان قلب طپش ح

 ساعت5۴تا25براي قلب نوار ثبت امكان روش اين  توسط; باشد مي قلب مونيتورينگ هولتر هايتشخيص

الت كه صورتي در و داشته وجود  ثبت امكان( بار يك روزي مثال)باشد فراوان قلب طپش  ح

دارد وجود  قلب طپش هنگام در الكتروگرام  

 تعريق-

الت شايع الئم از يكي سرد تعريق  در البته كه باشد  قلبمي نارسايي و براديكاردي ها، آريتمي قلبي، ح

.شود مي ديده الئم ساير همراه موارد اغلب  

ستا مطرح قلبي هاي حمله احتمال باشد سينه قفسه آنژيني درد همراه  تعريقسرد كه صورتي در   
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  قلبي آريتميهاي احتمال باشد، بيحالي و ضعف سرگيجه قلب طپش همراه سرد تعريق  كه صورتي در

شود مي ايجاد  خستگي احساس و نفس تنگي همراه سرد تعريق قلبي شديد نارسايي در. است مطرح  

اهش از ناشي سرد تعريق است ممكن  واردم دراين كه باشد درمان  تحت ديابتي افراد در قندخون ك

هش معموال باشد  همراه الئم از گيجي و هوشياري سطح كا  

الت است ممكن نادر موارد در  مسئله اين  كه باشد قلبي حمله از ناشي تنهايي به سرد تعريق ح

 افراد اين در نشانه بهاين ويژه توجه لزوم و شود مي ديده ديابت به مبتاليان و سالمندان در مخصوصا

سازد مي نشان راخاطر                            

 از كهكداميك كرد مشخص سپس و شناخت را خطر عوامل بايد ابتدا عروقي قلبي بيماريهاي برايكنترل

داد قرار اولويت بايددر را كداميك تقيير قابل عوامل ميان از و داد تغيير توان مي را عوامل  

 

 پيشگيری قابل اما ميکند پيشرفت سرعت به که است بيماری شرايين تصلب شرايين تصلب از جلوگيری

.است  

الت٪ ٠١ در خطر فاکتور 1 مثال برای  -3 باال کلسترول-2 سيگار کشيدن-٠:  اند شده مشخص قلبی ح

استرس-1 شکم اطراف چاقی-4 ديابت-5 باال خون فشار  
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