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 مقدمه

هدرکههستندناقصالکترونیپوستهباهاییمولکولآزادهایادیکالر کنیم،میتنفسکههواییجا،هم

وبدنهایسلولتخریبباتوانندمیودارنددوجومابدنداخلدروهستندمااطرافدرکهموادیدر

کنندمیواردبدنبهناپذیریجبرانخساراتخوداطرافهایبافتبهسمیموادانتشار  

داشتهنشدهجفتالکترونیککهناپایداریهایاتمیامولکولیعنیآزادهایرادیکالساده،زبانبه

 باشند

 

.شوندمیایجادپایدارمولکولیکازپیوندیکشکستگیاثردرآزادهایرادیکال  

شودمیآنهاشیمیاییهایواکنشافزایشباعثویژگیهمین  

همانساندر استرس،مختلف،تشعشعاتمعرضدراکسیژنمولکول.استاکسیژنآزادرادیکالترینم

های ودخانیاتاستعمالازناشیدود تخریبکاربهدستا،همولکولدیگرازالکترونیکگرفتنبا...

شودمیایاندیوهاسلولها،مولکولدیگر  
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مغزی،هایآسیبقلبی،هاینارساییدیابت،سرطان،انواعبدندرآزادهایرادیکالفعالیتحاصل

الت استبدنایمنیسیستمضعفکلدروچشمیهایآسیبزودرس،پیریعضالنی،مش  

مبارزهراهتریناصلیعنوانبههااکسیدانآنتیآید،میمیانبهآزادهایرادیکالازنامیکهجاهردر

.شوندمیمطرحشدهتخریبهایسلولبازسازیوآنهابا  

هابیماریانواعمقابلدربدنایمنیافزایشوآزادهایرادیکالبردنبینازباعثهااکسیدانآنتیزیرا

شوندمی  

هایتامینویکافیمقداربهومناسبمصرف  

 E و C  

انار،بنفش،انگورمانندغذاهاییوسبزیجاتوهامیوهدرفراوانیبهکهاکسیداسیونضدموادو

فلفلسیر،فرنگی،گوجهاسفناج،کدو،بروکلی،کلمکلم،ها،توتطالبی،زردآلو،هلو،کیوی،هندوانه،

وهاآجیلوحبوباتمرغ،تخمقرمز،گوشتسبز، هایشیوهترینمناسبازیکیشوند،مییافت...  

استآزادهایرادیکالبامبارزه  
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کتاب این در موجود  مطالب

 5صفحه 01تاصفحه اس  ام اول  فصل

00صفحه 01تاصفحه دومپارکینسون   فصل

 01صفحه 10تاصفحه مآمفیزم   فصلسو

11صفحه 11تاصفحه ناباروری  چهارم  فصل

 11صفحه 12تاصفحه مو  پنجمریزش  فصل

10صفحه 11تاصفحه بیماریکرون   فصلششم

 11صفحه 21تاصفحه هفتمکلهسیستیت   فصل

21صفحه صفحه 21تا پانکراتیت  هشتم  فصل

 24صفحه 51تاصفحه کولیت  نهم  فصل

51صفحه 54تاصفحه دهمکاتاراکت   فصل

 52صفحه 11تاصفحه آلزایمر  هم یازد  فصل

11تاصفحه11صفحه آرتریت  ازدهم دو  فصل
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اس ام اول فصل  

 بیماری ام اس از بیماریهای ناشی از رادیکالهای آزاد است

 

اسامیماری  (Multiple sclerosis) 

دید،کنترل،دادندستازباعثوقراردادهتاثیرتحترانخاعومغزکهاستکنندهناتوانبیمارییک 

.شودمی(حسیبی)حواسوتعادل  

بیماریختاللاینبهکهبینند،میآسیببدنایمنیسیستمسطتونخاعومغزاعصاباسامبیماریدر

.گویندمیخودایمنی  

وبدنازحفاظتشانوظیفهکهبدنایمنیسیستمهاآندرکههستندهاییبیماریخودایمنیهایبیماری

اهاهاست،باکتریهمچونخارجیهایرسانآسیبنابودکردن نبدهایبافتبهحملهبهشروعاشتب

.نمایندمی  

سیستمکهمهماجزاءازدوتانخاعومغزبهحملهبهشروعبدنایمنیسیستماس،امبیماریدر

شودمیآنهاکارافتادگیازوشدنفلجباعثوکردهکنند،میکنترلرااعصابمرکزی  
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رابدناجزایومغزبینهاپیامانتقالوظیفهکهشدهتشکیلعصبهامیلیونازاعصابمرکزیسیستم

بناممحافظایالیهازپوشیدهاعصاباین.دارندبرعهده  

 myelin 

هماعصابتداخلازکهچربینوعی  انجامالکتریکیهایسیممحافظالیهکهکاری)نمایدمیجلوگیریبا

(.دهدمی  

باعثکاراینباوکردههاجربیاینبهرساندنآسیببهشروعبدنایمنیسیستماسامبیماریدر

در.دهددستازرابربدنخودکنترلیقدرتمغزوشدهمختلاعصاباینتوسطپیامانتقالشود،می

الدچاربدنشرایطاین شودمیناتوانوفلجکا  

 

التتوانمیمراقبتودرمانبااماوجودندارد،اسامبیماریبرایشفاییکههرچند واسیامح

اهشرابیماریپیشرفتسرعت .دادک  

بینبیماریاینوهستندمتالبیماریاینبهآمریکایی211111حدودآمریکااسامملیانجمنبرطبق

.استمردانازترشایعبرابرسهتادوزنان  

باشدمیسالگی51سنونوجوانیبینبیماریاینبهابالخطربیشترینهمچنین  
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متفاوتمختلفهایزماندروتاثیرتحتاعصابمکانمختلف،افرادینباسامبهاتالعالیموهاشانه

شاملاسامعالیمیابند،تغییرتوانندمیوبوده  

بدناعضایازتعدادییایکیبحسییاوضعف  

عصباختالل)چشمدادنحرکتدردردبعالوهچشمیکدربیناییمعموالکاملیاونسبیدادنازدست

(بینایی  

دیدتاریایدوبینی  

بدنهایبخشازبعضیدردردیاوشدنسوزنسوزن  

سرخاصحرکاتبعضیهنگامالکتریکیشک  

هنگیعدمیاوبدنلرزش بدنهما  

زبانلکنت  

 خستگی

 گیجی
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یاومحرکتواندمیبدندمایافزایشکمیوبودهعادیاسامبهمبتالافراددرگرمابهحساسیت

باشدساامبیماریبدترکننده  

راالیماینموقتیشدنناپدیدسپسوالیماینگاهگهعودکردنبیماریبهابتالابتدایدرافراد

.کنندمیاحساس  

ونشدهدیگریحملهدچاراولیهحملهازبعدوبودهبیماریاینخیمخوشنوعبهمبتالافرادازبعضی

کندنمیپیشرفتشانبیماری  

هستندخطربیشتریندردارندقرارسالگی21ات11سنیندرافردیکه  

قراردارنداسامبیماریبهاتالخطردرمردانازبیشتربرابردوزنان  

واهروبرادریاووالدیناگر 1تا0بیناسامبهشماابتالیخطرباشند،متالاسامبیماریبهشماخ

یابدمیافزایشدرصد  

افزایشرابیماریاینبهابتالخطرتواندمیبارابشتاینویروسجملهازخاصهایویرسوهاعفونت

دهد  

بیماریاینبهابتالخطربیشتریندرشمالیاروپایساکنهایخانوادهبخصوصسفیدپوست،افراد

.قراردارند  
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ژادهای ژادهاسایربیندرآمریکابومییاآفریقاییآسیایی،ن بیماریاینبهابتالخطرترینکمدرن

 هستند

هادر ونیوزلندشمالی،آمریکایجنوبی،کانادایاروپا،جملهازخاصجغرافیاییمناطقوکشور

استجهانمناطقسایرازبیشتراسامبیماریبهابتالخطرجنوبیاسترالیای  
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پارکینسون دوم فصل  

 پارکینسون از بیماریهای ناشی از رادیکالهای آزاد است

 

تاثیربدنهایحرکتبرتواندمیکهاستعصبیسیستمروندهپیشبیمارییکپارکینسونبیماری

.گذارد  

هیوکندمیپیداتوسعهانسانبدندرتدریجبهپارکینسونبیماری قطفآشکارلرزشایجادبااوقاتگا

.گرددمیآغازدستیکدر  

همچنینبیماریایناست،پارکینسونبیماریالئمترینشدهشناختهازیکیلرزشکهوجودیبااما

.بشودنیزفردحرکتکندیوضالتشدنسفتباعثتواندمی  

اهناراحتیوخوشحالیهمچونصورتاحساسیهایحالت،پارکینسونببیماریاولیهمراحلدر شک

.کندنمیحرکترفتنراهزماندرفردهایدستیارودمیبینازیایافته  

.شودختاللدچاراستممکننیزفردکردنصحبتحالتایندر  

شودمیتشدیدزمانگذردربیماریپیشرفتباپارکینسونبیماریالئم  
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تجزیهتدریجبهمغزدر(هانورون)خاصعصبیهایسلول،پارکینسونبیماریبهاتالموارددر

روندمیبینازیاشده  

هندهانتقالیککهاستهایینورونرفتنبینازخاطربهالئماینازبسیاری دوپامیننامبهشیمیایید

.کنندمیتولیدرا  

اهشمغزدرمادهاینسطحکههنگامی عالئمنهایتدروشدهعادیغیرمغزفعالیتیابد،میک

اهدهفرددرپارکینسونبیماری شودمیمش  

پارکینسونبیماریعوارض  

الت خوابختالالتومش  

الت مثانهمش  

 یبوست

الت عقلیمش  

احساسیتغییراتوافسردگی  

الت غذابلعمش  
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متخصصباشد،داشتهمختلفتاثیراتفردهربرتواندمیپارکینسونبیماریاینکهخاطربه

الئماینآتیوضعیتدراحتمالیپیشرفتوشدهایجادفعلیشرایطدیریتمبرایشمابافیزیوتراپی

.نمایدمیهمکاری  

اهدتنهابیمارزمانایندرخاطرهمینبه ارزیابیازپسبایددرمانیبرنامهحالتایندر!بودنخو

.شودتجویزوتهیهفیزیوتراپیمتخصصتوسطبیماروضعیتگسترده  

زندگیبرپارکینسونبیماریتاثیرگذارینحوهدربارهمتعددسواالتکردنطرحمشاملارزیابیاین

.استبیمارروزمره  

انعطافنیرومندی،وضعیت،بررسیبرایمناسبهایآزمایشازفیزیوتراپیمتخصصاینبرعالوه

اهدتفادهاسبیمارشرایطبهترتشخیصبرایآنمانندمسائلسایروتعادل،رفتن،راهنحوهپذیری، خو

.کرد  

.نماییدحفظممکنحدتاراخودعادیفعالیتسطحکندکمکشمابهتواندمیفیزیوتراپیمتخصص

هاانجامباکهشودمیدادهآموزشخاصهایتکنیکوحرکتیهایتمرینشمابهرابطهایندر میآن

کردمقابلهپارکینسونبیماریازناشیعالئمباتوان  
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.استبرخوردارپارکینسونبیماریعالئمکنترلبرایخاصاهمیتاززشورتمرینات  

هایمصرفازپسوروزانهصورتبههاتمرینایناستالزمآلایدهحالتدر شدهتجویزدارو

باشیدداشتهتوجهزیرنکاتبهاستالزمرابطهایندر.شودانجامپارکینسونبیماریدرمانبرای  

مکشمابدنوضعیتحفظبهتواندمیتنهانهورزش توجهقابلنقشاینبرالوهبلکهنماید،موثرک

اهنگی،پذیری،انعطافبهبوددر روشطبآسانگزارشبه.داردهااندامتحملقدرتوتقویتهم

هشباعثهمچنینتواندمیفیزیوتراپیهای احساسوشدهبیماراندیشیمثبتبهکمکوفشارسطحکا

.داردنگهزندهبیماردرارامید  

صورتبهاستالزمگردد،تجویزشمابرایبیماریتشخیصازقبلاستممکنکهحرکتیهایتمرین

دامهامکانحدتامداوم ورزشانجامنحوهنیازصورتدراستممکنهمچنینحالتایندر.کندپیداا

.شودصالحوکردهتغییربیماریشرایطدرپیشرفتباها  

یکیاثابتدوچرخهیکازعادیدوچرخهیکجایبهشودخواستهبیمارازاستممکنمثالبرای

دربازوحرکتیهایتمرینبرایتواندمیهمچنینهاپدالاین.نمایداستفادههاپدالازمجموعه

باشنداستفادهقابلمیزیکرویبرگرفتنقرارصورت  
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آمفیزم سوم فصل  

 آمفیزم از اختالالت ناشی از رادیکالهای آزاد است

 

خودارتجاعیحالتوآمدنکشقابلیت،هاریههواییهایحباچهدیوارهآندرکهاستحالتیآمفیزم

.دهندمیدستازرا  

هواافتادنامدبهمنجرورفتهبینازهاریهکشسانیقابلیت.شوندمیتخریبوشدهضعیفهاحبابچه

.شودمیمختلکربناکسیددیواکسیژنتبادلنتیجهوشودمیهواییهایحبابچهدر  

شودمیمسدودهواجریانورفتهبینازهواییمجاریبودنبازحالتدیگرطرفاز  

اهشوسرفهنفس،تنگیشاملآمفیزمالئم          ویزمآمف،اغلبمیباشد،بدنیهایفعالیتتحملک

اختاللیبهمنجرهمدیگرباوبودههمباهمراه(نایژکهامزمنالتهاب)مزمنبرونشیت   

ریویانسدادمزمنبیماریاصطالحا کهشوندمی  

( COPD ) 

.شوندمینامیده   
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نیستآسمنظیرانسدادیبیماریهایسایرشاملبیماریاین  

41-21بروزمسوؤلکشیدنسیگارکلیبطور.آیدمیحساببهآمفیزمعلتشایعترینسیگارکشیدن

استریویانسدادمزمنبیماریبعلتمرگهایدرصد  

الوه          پروتئیننوعیکمبودختاللبهمبتالنفرهزار011آمریکادرکهشودمیبرآوردب

معیوبژنیکتنهانیزنفرمیلیون15حدودوبودهتریپیسینآنتی-0-آلفابنامهاریهازکنندهمحافظت

داردرافرزندانشانبهانتقالقابلیتکنندکهمیحملرابیماریایناز  

پروتئیناینکمبودبهثانویهکهشودمیایجادآمفیزمازخاصیفرمپروتئیناینحضورعدمدر         

.باشدمیناپذیراجتنابفرماینبروزواست  

اینکشیدنسیگاردرصورت.یابدمیبروزسالگی20تا11بینال معموبیماریازشکلاینعالئم

واهدبیشترآنهابیندرآمفیزمشدتافراد، بودخ        

سنآنهادرصد20کهاستشدهدادهتشخیصآمریکایینفرمیلیون0/1بربالغدربیماریاین             

.یابدمیبروزسال25ازکمترافراددرندرتبهبیماریدارند،باالتروسال25  

هاکهرسدمیبنظر .شوندمیدچاربیماریاینبهزنانازبیشترمرد  
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هادرآمفیزمشیوعمیزان1111سالدر هادرشیوعمقدارازمیزاناینکهبوددرصد51مرد زن

بودبیشتر  

انسدادیمزمنبیماریآسم،ظیرنریویمزمنبیماریهایسایرومزمنبرونشیتباهمراهآمفیزم         

آیدمیحساببهمتحدهایاالتدرمرگشایععلتچهارمینریوی،  

وبیرونهوایبینتنفسیگازهایتبادلمحلکههاریهدرموجودهوائیهایحبابچهازمعموال مفیزمآ

.شودمیآغازاست،خون  

هدایجا.هستندشکنندهونازکبسیارهاحبابچهایندیواره هااینبهصدم ناپذیربرگشتمعموال ساختار

.شودمیریهبافتتحتانیقسمتهایدردائمیحفراتایجادبهمنجروبوده  

کنندمیخونوارداکسیژنکمتروکمتربتدریجهاریهشوند،میتخریبهواییهایحبابچههمچنانکه

.شودمینفستنگیبهمنجرامرهمینو  

ههاینگهداشتنبازبرایراخودارتجاعیاصیتخهاریهبعالوه ازباشندمیحیاتی،بسیارهواییرا

هندمیدست شودمیمواجهمشکلباخودهایریهدرموجودهوایدادنبیروندربیمارود  

.گرددمیایجادبتدریجوشودنمیایجادیکبارهعموال آمفیزم           

هایطیدرسیگارباتماسصورتدرمعموال  پذیردمیصورتتخریبفرآیندمتمادیسال  
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درمان،هدف.کنندناراحتیاحساسکمترتاکنندکمکآمفیزمبهمبتالبیمارانبهتوانندمیپزشکان

.باشدمیجانبیاثراتحداقلبهوبیماریپیشرفتازجلوگیریوالئمتسکین  

شاملپزشکاندرمانهایوهاتوصیه  

هموتریناصلی:سیگارترک     هاریهسالمتحفظبرایعاملترینم  

وهای     درهواییمجاریشدنبازوشدنشلبهمنجرکهداروهایی)هواییمجاریکنندهگشاددار

باشند،داشتهشدنسفتوتنگیبهتمایلهواییمجاریآمفیزمفرآیندطیدراگر(شوندمیهاریه  

وهااینازتوانمی هااین.نموددهاستفادار میموجودخوارکییااستنشاقیهایاسپریفرمبهدارو

 باشند

روهااینازبایدپنوموکوکیالریهذاتنظیرباکتریاییعفونتهایوجودصورتدر:بیوتیکهاآنتی     دا

کرداستفاده  

وهاایناز:استروئیدها       نمودهاستفادتوانمیالئمحادتشدیدیاعودموارددردار  
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ناباروری چهارم فصل  

 ناباروری از اختالالت ناشی از رادیکالهای آزاد است

 

صورتبه(شماسنبهبسته)سالیکتاماهششمدتبهشماکهشودمیگفتهحالتیبهناباروری

نشویدباردارولیباشیدداشتهجنسیرابطهنشدهمحافظت  

هیچعالمتاینبرعالوهشمااستممکنواستنشدنباردارهماناباروریناصلیعالمتواقعدر

اهدهرادیگریعالئمیانشانهگونه نکنیدمش  

باردارتوانندمیسالمتیوپزشکیشرایطازبسیاری.داردبستگیناباروریعللبهناباروریالئم

دادهتشخیصفردناباروریبرایمشخصیعلتهیچگونهمواردبرخیدرالبته.کننددشوارراشدن

شودنمی  

زناندرناباروریالئم  

باکهباشدبیمارییکازاینشانهتواندمیگذاریتخمکوقاعدگیدورهدرتغییرزنان،در

باشدزیرمواردشاملتواندمیآنالئم.باشدداشتهارتباطنیزفردناباروری  
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معمولحدازترخفیفیاشدیدترهایخونریزی.طبیعیغیرقاعدگیهایدوره  

استمتفاوتهمبادورههرهایروزتعداد.نامنظمقاعدگیهایدوره  

میمتوقفناگهانیطورتبهشماشدنپریوداینکهیاوشویدنمیپریودکلیطوربهشما.قاعدگیعدم

 شود

باشیدداشتهدرداحساسخودشکمولگنپشت،درقاعدگیهنگامدرشمااستممکن.دردناکقاعدگی  

 

توانندمیالئمموردایندر.شودمیمربوطهورمونیمشکلیکبهزنانناباروریمواردبرخیدر

باشندزیرمواردشامل  

الت آکنهجملهازپوستیمش  

جنسیمیلیاوتواناییدرتغییر  

هایرشد چانهوسینهقفسهها،لبپشتتیرهمو  

آنهادنشنازکیاوموریزش  

وزنافزایش  
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ازعبارتندزناندرناباروریالئمسایر  

هیمرحلهدرشمااینکهبدونهاپستاننوکازرنگشیریترشحات باشیدشیرد  

جنسیرابطههنگامدردرد  

مرداندرناباروریالئم  

بارداریبرایمردکهزمانیتاعالئمایناستممکن.باشدمبهمتواندمیمرداندرناباروریالئم

نشونددادهتشخیصنکنداقدام  

باشندزیرمواردشاملتوانندمیآنها.داردبستگیآنهاناباروریعلتبهمرداندرناباروریالئم  

موهارشددرتغییر  

جنسیمیلدرتغییر  

هابیضهدرتودهیاورموجودیادرد  

انزالیاونعوظاختالل  

هابیضهبودنکوچک  
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مو ریزش پنجم فصل  

 ریزش مو از اختالالت ناشی از رادیکال آزاد است

عمدتاكهدهند،ميدستازراسرشانمويتار051تا11بینروزانهمردماكثر  شستشو،حیندر

استسرمويبستنیاوزدنشانه  

قابلوقتيشدنموكم.باشدمورویشازبیشترموریزشكهاستهنگاميسرمويشدنكممعموال 

روددستازسرمويچگالياز%21حدودكهاستتوجه  

موریزشعمدهعلل  

آرایشازبخشيموریزشدیگر،عبارتبه.استژنتیكياستعدادهاشدگيطاساكثرعلت:موروثي

.استفردژنتیكي  

هشعلتمعمولترینواستمردانگيطاسيصفتفرديژنتیكيصفتاین كمیاتیكيژنطاسيمو،كا

داردنامژنتیكيشدنمو  

تیروئید،بیمارياال،تبشاملمورداین:بیماریهاازبعضيمعالجهیافیزیكيخاصشرایطبیماري،

هن،كمبودغذا،درناكافيپروتئینزایمان، روهايازاستفادهسرطاني،معالجاتآ دیگرعللوخاصدا  

استطریقدوازموریزش  
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كافيپوششیكسرپوستباقيكهحاليدركندميریزشموازمشخصينواحي:تدریجيمويریزش

كندميحفظرامواز  

اهش:كليمويریزش شوددیدهمومعمولرشداینكهبدونسرتمامدرمویكنواختك  

ازاندعبارتكهداردوجودطاسيازمتفاوتيهايبنديدسته  

1نشوددرماناگرمعموال .شودميطاسايتكهشكلبهمشخصينواحيكهاستبیماري:آراتاطاسي

شودميطاسكاملبطوربیماريازپسماه01تا  

استناشناختهبیمارياینعلت.كندميریزشسرمويكلكهعاديغیروضعیتیك:توتالیسطاسي  

مهدرموكليریزش:یونیورسالیسطاسي استبدنبخشهايه  

زنومردبرتأثیرگذارتواندميعاملاین.استژنتیكيعلتبهكهاستطاسي:طاسيآندروژنتیك

.ندارندراطاسيكاملبردنارثبهاستعدادزناناگرچهباشد،  

باشدسالگي11یا11نوجواني،سنیندرتواندميوضعیتاین  

نوعاینبهکهمداریتولدوشدیدهایتبجراحی،خونریزی،زایمان،ازبعدراموریزشازنوعیک

نیزبعدماه1تاوپدیدارشدهواقعه،آنازبعدماه5تا1ازبعدکهگوییممیمو،تلوژنریزشاز

شودمیخوبخودخودبه  
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هاییتلوژنمرحلهدروداردریزشوتوقفرشد،مراحلو ریزندمیهستنداستراحتحالدرکهمو

اختالالت:افزودودانستموریزشنادرعللازنیزراسوءتغذیهوسرطانمثلمزمنیهاییماری

.نیستتأثیربیامرایندرنیزتیروئیدپرکاریوکاریکمجملهازتیروئید  

وهاییآناژنمرحلهدراما شودمیدیدهواضحآنریزشنتیجهدرکهریزندمیرشدندحالدرکهم  

المثنیهمانبیماریاین:گفتودانستنتیکآندروژبیماریدلیلبهراموریزشترینشایعسیطا

استهاخانمدرمردانهمویریزش  
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کرون بیماری ششم فصل  

آزاداست رادیکال از ناشی زاختالالت نا  بیماریکرو

مقعدتادهانازگوارشدستگاهمختلفهایقسمتکهباشد،میمزمنهایبیماریجزءکرونبیماری

شود،میرودهزخموالتهابباعثودهد،قرارتاثیرتحتتواندمیرا  

یاباریکرودهبرکرون،بیماری.شودجزئییاطوربهودهرانسدادبهمنجراستممکنحتیکه

کندمیاثردوهریاوبزرگروده  

حاویغذاییرژیموایرودههایباکتریعصبی،سیستماتالالتمحیطی،عواملژنتیکی،عوامل

باشدموثربیماریاینبروزدرتواندنیباالپروتئین  

بیشخصوداردوجودفردبدندرتشخیصازقبلهاسالحتیایهاماهمواقعاکثردرکرونبیماری

الع استآنازا  

داشتهعالئمیبیمارآنکهبدونباشد،داشهوجودهاسالحتییاوهاماهبرایتواندمیکرونبیماری

.باشد  
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اهش وزن،ک  

متناوب،تب  

،آبکیمزمناسهال  

های ،(کنندنمیپیداتسکینمزاجاجابتباکه)شکمیدرد  

الت پوستی،مش  

مفاصل،درد  

چشمالتهاب  

باشدمیکرونبیماریهاینشانهوالئمازکبدیاتالالتو  

بیماريعالئموهانشانهبگذارد،تاثیرهارودهازقسمتيهردرتواندميکرونبیماريکهآنجازا

.باشدمتفاوتاستممکنزیاديحدتابیمارانبینکرون  

اهشتب،اسهال،شکم،دردها،رودهانسدادشاملبیمارياینرایجئمال .استنفخووزن،ک  

هاينشانهوالئماستممکنبرخيدروشود،تجربهالئماینهمهاستممکنبیمارانتمامدر

ــرشحـاتیامقعددردردمــاننـددیگري دردوشقاق،مقعدي،آبسهپــوستي،ضـایـعـاتمقعدي،تـ

آرتروز)مفاصل  نمایدبروزنیز(  
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افرادوجــوانانبیماراناکثرامابگیرند،قراربیماريتاثیراینتحتافراداستممکنسنيگروههردر

01بینبالغ .هستندساله21تا  

ميرخکنندميزندگيشمالــيهــوايوآبدرکهافراديدربیشترمعمولطوربهکرونبیماري

.دهد  

استممکنهاخانوادهازبرخيدرورسدمينظربهمساوينسبتبهمردانوزناندرآنبهابتالي

.باشدمشترکخانوادهاعضايبین  

یکمثلهستندخانوادهیکاعضايازنسبيطوربهکرونبیماريبهمبتالافرادازدرصد11حدود

واهر،یکوبرادر هيوخ هايبیماريازنوعيبهابتالسابقهباکودکیاومادروپدراوقاتگا

.رودهالتهابي  

التهابيبیماریهايعنوانبهاغلب"اولسراتیوکولیت"نامبهدیگرمشابهبیماريیکوکرونبیماري

.شوندميبنديگروههمباروده  

.هستندمبتالبیماريدواینبهمتحدهایاالتدرنفرمیلیوندوحدود  

.استنـشدهشنـاختهبـیـماريایـنبهابـتالیــقدقـعلت  
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راباکتریایيعلت(بدندفاعيسیستم)ایمونولوژیکتئوریهايمــرکـزحـاضـرحـالدرحـال،ایــنبـا

ژنتیکيمسائلبهتمایلکميامانیستمسريبیمارياین.میداندکرونبیماريعاملحدوديتا  

.دارد(وراثتي)  

استممکنکرونبیماريتشخیصبرايکوچکرودهازایکساشعهبابرداريعکسروشبامطالعه

گیردقراراستفادهمورد  

 

 

 

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

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 Page 35 بیماری های ناشی از راد یکال آزاد
 

References 

 

Crohn's disease. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. 

http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/crohns/. Accessed June 2, 2014. 

Management of Crohn's disease in adults. Bethesda, Md.: American College of 

Gastroenterology. http://gi.org/guideline/management-of-crohn%e2%80%99s-

disease-in-adults/. Accessed June 2, 2014. 

Ferri FF. Ferri's Clinical Advisor 2014: 5 Books in 1. Philadelphia, Pa.: Mosby 

Elsevier; 2014. https://www.clinicalkey.com. Accessed June 2, 2014. 

Crohn's disease. The Merck Manual for Healthcare Professionals. 

http://www.merckmanuals.com/professional/gastrointestinal_disorders/inflamm

atory_bowel_disease_ibd/crohn_disease.html. Accessed June 2, 2014. 

Peppercorn MA, et al. Clinical manifestations, diagnosis and prognosis of Crohn's 

disease in adults. http://www.uptodate.com/home. Accessed June 2, 2014. 

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

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 Page 36 بیماری های ناشی از راد یکال آزاد
 

Smoking and your digestive system. National Institute of Diabetes and Digestive 

and Kidney Diseases. http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/smoking/. 

Accessed June 2, 2014. 

What is Crohn's disease? Crohn's and Colitis Foundation of America. 

http://www.ccfa.org/what-are-crohns-and-colitis/what-is-crohns-disease/. 

Accessed June 2, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 Page 37 بیماری های ناشی از راد یکال آزاد
 

سیستیت کله هفتم فصل  

 کله سیستیت از اختالالت ناشی از رادیکالهای آزاد است

صفراویمجراییا(سیستیتكله)صفراكیسهالتهابیاعفونتازاستعبارتكالنژیتیاسیستیتكله

(.كالنژیت)دهندمیانتقالكوچكرودهبهصفراكیسهازراصفراكه  

ههزخمیا(لوزالعمدهالتهاب)پانكرآتیت،هپاتیتباداردامكانوضعیتاین این.شوداشتباهدوازد

دهدرخنوجوانانیاكودكاندراستممكنندرتا وضعیت  

شایعالیم  

شكمفوقانیناحیهلمسهنگامبهدرداحساس  

استفراغوتهوع  

زدنآروغ  

اهی زردیگ  

اهی مدفوعبودنرنگكمگ  

اهی پوستخارشگ  
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داردوجودباكتریاییعفونتیكباشد،داشتهوجودباالتبهمراهلرزاگر.خفیفتب  

.شودمیحسراستسمتدرشكمفوقانیقسمتدروگیردمییكبارهبهكهپیچهدلشبیهدردی  

.شودحسنیزراستشانهیاپشتفوقانیقسمت،(قلبیحملهمشابه)صدریقفسهدردردداردامكان

دهندمیرخپرچربغذاهایمصرفازپسغالبا عالیماین  

بیماریعلل  

دهدمیرخصفراویاریمجانسدادوسنگتشكیلاثردرمعموال كه،باكتریاییعفونتیاالتهاب  

خطردهندهافزایشعوامل  

فیبركموپرچربغذاییرژیم  

لوزالعمدهمزمنیاحادالتهاب  

قلبیهایسرخرگبیماری  

صفراكیسهبیماریخانوادگیسابقه  

ساله21-51)میانسالهایخانمدر (  

حاملگیضدهایقرصمصرف  
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چاقی  

اهش یعسروزنك  

سیروزیادیابت  

كندمیدریافتاستروژنوداشتهصفراكیسهسنگسابقهكهخانمی  

پیشگیریـ  

كنیدپرهیزخطرعواملاز،امكانصورتدر  

انتظارموردعواقبـ  

در.كنندمیفروكشروز0-2عرضدرخودبهخود،عارضهبدونوخفیفمواردازبعضیدرالیم

.گیردقراردرمانتحتوشودبستریبیماربایدمواردالبغ  

الت.استشایعبیماریعود شوندمیمتوقفجراحیباكیسهبرداشتنازپسبیماریح  

درمان  

باصفراكیسهازبرداریعكس،خونآزمایش:باشندزیرمواردشاملتشخیصیآزمایشاتداردامكان

كسایاشعه  
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درمان.رادیوایزوتوپكمكبهلوزالعمدهوكبدبررسی،صفراویمجاریوصفراكیسهسونوگرافی

متفاوت،عمومیالمتوضعیتو،سنگاندازه،عفونتوجود،بیماریشدتبرحسباختصاصی

.است  

كمكبهشكنیسنگیاهاسنگردنكحلبرایدارودادنازعبارتندغیرجراحیدرمانیهایروش

.بدنازخارجازارسالیامواجشوك  

الپاروسكپیروشبه(صفراكیسهبرداشتن)سیستكتومیكلهازاستعبارتمعموال جراحیدرمان  

وها  دار

هایداردامكان درها،جملهازضددرد،دارو مصرفداردامكان.شوندتجویزدردتخفیفبرایمخ

.شودتوصیهصفراویهایسنگكردنحلبرایاورسودیول  

ممكنحادموارددر.افتدمیواقعمؤثربیماران%51دروشودمصرفسالدومدتبهدارواینباید

شودتجویزبیوتیكآنتیاست  
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پانکراتیت هشتم فصل  

 پانکراتیت از اختالالت ناشی از رادیکالهای آزاد است

بهزیردر.میکندبروزمزمنیاحادصورتبهکهمیشودگفتهپانکراسبافتلتهابابهپانکراتیت

پردازیممیانبهراجعکلیاتیوانواعتوصیف  

حادپانکراتیت   

.داردمتفاوتیعللمختلفمناطقاپیدمیولوژیکخصوصیاتبهبسته  

ورهایازتعدادیوامریکاکشوردر الکلمصرفدنبالبهحادپانکراتیتموارداکثراروپاییکش

.استصفراویسنگهایازناشیحادپانکراتیت(موارد۰۵٪)موارداغلبایراندراست،  

.است۴۰۵حدودحادپانکراتیتمیرومرگ.استسال۱۴-۰٪سنیگروهدرسنیشیوعبیشترین

نفخوتورمضالنی،دردتعریق،استفراغ،تهوع،شدید،شکمیدردازعبارتندحادپانکراتیتالئم

شوکحتیوفشارخونافتتب،حالی،بیشکم،  

مزمنپانکراتیت   

التپیدرمعموال مزمنپانکراتیت التبیندرلوزالمعدهزیراکندمیبروزحادپانکراتیتمکررح ح

یابدنمیبهبودکامال   
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ضروریهایهورمونوگوارشیهایآنزیمتولیدتواناییتدریجبهعارضه،اینجریاندرلوزالمعده

دهدمیدستازراانسولینمانند ..  

عالیم.باشدمیتریپسینویژهبهپانکراسهایآنزیمتوسطآنبافتخودهضمیازناشیپانکراسالتهاب

.شونداحساسشکمفوقانیناحیهدرمتناوبیامداومدردهایصورتبهاستممکنپانکراتیت  

.کشدمیطولهفتهیکگاهدردهایدورهوشودمیتشدیدغذاخوردنباالیم  

اهشوچرباسهال،(یرقان)زردیشکم،اتساعاستفراغ،تهوع، باشدمیعارضهاینالیمازوزنک  

پانکراتیتعلل   

رها،صفرا،کیسهسنگصفراوی،مجاریهایبیماریمزمن،الکلیسم شکم،جراحییاضربهتومو

هادارازبعضیمصرف هاییاکلروتیازیدسولفا،گروهمانند)و هاعفونتازبعضی،(کورتونیدارو

متعاقبهیپرکلسمی،واسکولیت،هیپرپاراتیروئیدی،هیپرلیپیدمی،اوریون،ویروسیعفونتمانند   

.ودیالیزوکلیهمزمننارسایی بردنامپانکراتیتبروزعللازمیتوانرا...  
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  تشخیص

اهشسرم،آمیالزافزایشاستممکنآزمایشگاهدرینی،بالالئمبجز پروتئینوری،لکوسیتوز،کلسیم،ک

فسفولیپازلیپاز،رفتنباالهیپرگلیسمی،   

.باشیمداشتهراخونواورهو    

صفراویحادپانکراتیتدرخصوصبه)باالستپانکراتیتدرهمیشهنهولیمعموال سرمآمیالز . )

برنرمالحدبهروز۳-۴۰ازبعدویافتهافزایشآمیالزحاد،پانکراتیتشروعزابعدساعت۳-۲

باشندباالبیشتریزمانمدتومیزانبااستممکنصفاقیمایعوادرارآمیالزگردد،می  

اهی مفیدآندوسکوپیولوزالمعدهسونوگرافییااسکنتیسیشکم،رادیوگرافیرادیوایزوتوپ،اسکنگ

باشدمی   

درمان  

هیچنخوردن)گوارشلولهبهکاملاستراحتدادنازعبارتستصفراویغیرحادپانکراتیتدرمان

.احتمالیعفونتکنترلوبیمارستاندربستریوریدی،تغذیهبرقراریاغلب،(مایعاتوغذاگونه

.استکشندهوندادهپاسخدرمانبهموارد۴۰۵درحادپانکراتیت  

 

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

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 Page 46 بیماری های ناشی از راد یکال آزاد
 

هایومسکنندادمعموال  استضروریاسیدآنتیدارو   

هایمصرفرژیمبیمار،درتهوعودردکنترلازبعد .شودمیشروعچربکموهضمزودغذا

واهندترتحملقابلمتعددوحجمکمهایوعده .بودخ  

اندرمبرایپانکراسهایآنزیمباغذاییمکملاستممکنیافت،خوردنغذااجازهبیمارفردوقتی

شودقطعبایدالکلمصرف.باشدضروریچرباسهال  
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کولیت نهم فصل  

 کولیت از اختالالت ناشی از رادیکالهای آزاد است

است،معروفنیز(رودهآماسیاوورم)رودهولیتک  

دستگاهازبخشیدرمدتطوالنیالتهابباعثکهاسترودهالتهابیهایبیماریانواعازیکی

.شودمیگوارش  

مینیزرودهکولیتباشد،میدهروالتهابیهایبیماریانواعازدیگریکیکهکرونبیماریهمانند

.باشدخطرناکوکنندهناتوانتواند  

کولیت.شودمیبدترزمانگذردرآنشدتوالیماست،مزمنیبیماریرودهکولیتآنجاییکهاز

.دهدمیقرارتاثیرتحترا(رکتوم)رودهراستو(کولون)بزرگرودهسطحترینداخلیعموماروده

اهشبرایهاییدرماناماندارد،وجودرودهکولیتبیماریایبرکاملیدرمان شدتوالیمشدیدک

باشدمیموجودرودهکولیتبیماری  

یاوکمکمراخوداستممکنوبودهمتفاوتآنشدتبهبستهرودهکولیتبیماریهاینشانهوالیم

.دهندنشانناگهانی  

شدیدالیمدیگربعضینمایند،میحسمعمولیومعتدلمیالیبیماریبهمبتالافرادنصفتقریبا

.کنندمیحسبیشتریزمانیهایدورهدروتری  
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التباعثتوانندمیجسمیهایاسترسیاوتنفسیهایعفونتجملهازعواملازخیلی بیماریح

التوبیماریاینالیم.شوندرودهکولیت رودهکولیت:شاملآنح  

دردشکم  

شکمدادنصدا  

مدفوعدرونچرکخون  

 اسهال

 تب

(رودهراستیارکتومدرد)تنسموس  

اهش وزنک  

اهش کودکاندررشدک  

شاملتواندمیبیماریالیمسایر  

گوارشدستگاهخونریزی  

مفصلتورمودرد  

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

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 Page 50 بیماری های ناشی از راد یکال آزاد
 

هانزخم د  

استفراغوتهوع  

پوستزخموپوستیهایتوده  

کههرچندشود،میرودهدرزخموالتهابباعث،(لسراتیواوکولیت)رودهکولیتکرون،بیماریمانند

دهد،میقرارتاثیرتحترارودهمختلفهایقسمتکهکرونبیماریبرخالف  

ایناصلیعلتدربارهکسهیچ.دهدمیقرارتاثیرتحترامتوالیبخشیکبرفقطبیماریاین

.داردوجوداجماعنیستند،بیماریاینبهالابتمحرککهچیزهاییدربارهامانیست،مطمئنبیماری

تفکر.نمایدبدترراآنشدتتواندمیولینبودهبیماریاینبهابتالاصلیعاملاسترسمعتقداندمحققان

باشندبیماریاینعاملتوانند،میزیرمواردکههستایندانشمنداناخیر  

 

بهاتالباعثتواندمیباکتری،یاویروسنوعکیمعتقدانددانشمندانازبعضی–بدنایمنیسیستم

.شودرودهکولیتبیماری  
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.شودمیملتهبگوارشدستگاهاست،باکترییاوویروسبامبارزهدرحالبدنایمنیدستگاهزمانیکه

حتیشمابدنایمنیسیستمآندرکهباشدخودایمنیواکنشازناشیالتهاباست،ممکنضمندر

نمایدفعالیتوواکنشبهاقدامخاصیویروسیاوباکتریوجودعدمدرصورت  

داشتهوجودآنسابقهشماخانوادهدردرصورتیکهبیماریاینبهابتالخطرآنجاییکهاز–ارثیعوامل

ازخیلیاینحالبا.باشندموثرزمینهایندرتوانندمیژنتیکیعواملمعتقداندمحققاناست،بیشترباشد،

ندارندرابیماریاینبهخانوادگیاتالیسابقهبیماریاینبهمتالدافرا  
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کاتاراکت دهم فصل  

کاتاراکت از اختالالت ناشی از رادیکالهای آزاد است بیماری  

 

التبهمنجركهاستچشمعدسيشدنكدرمروارید،آب .شودميبینایيمش  

اما.كندميكمتررامرواریدآبازناشيبینایيمشكالتعینك،وقوينورازاستفادهاولیه،مراحلدر

.استضروريبینایيبودبهبرايجراحيانجامبیماري،بعديمراحلدر  

استموثربسیاروخطركممرواریدآبجراحيعملامروزه  

قسمتدركهاستمترمیلي2ضخامتومترمیلي2حدودقطربارگبدونوشفافساختمانعدسي

.شودميشبكیهرويبرنورتمركزباعثوگرفتهقرارچشمكرهمیاني  

كندميدریافترابینایيهايپیامكهتاسچشمدرنوربهحساسالیهشبكیه  

تصویریكایجادبراي.شودميمتمركزشبكیهرويوكردهعبورعدسيازنورطبیعيچشمیكدر

باشدشفافبایدعدسيدقیق،  
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اهي.كندعبورآنازبتواندنورتااستشفافوشدهساختهپروتئینوآبازعدسي ازبخشياوقاتگ

.شوندميعدسيازهایيقسمتكدورتبهمنجرویافتهتغییرهاپروتئیناین  

مرواریدآبراپدیدهاینكهشودميایجادبینایياختاللورسدنميشبكیهبهخوبيبهنورنتیجهدر

نامندمي  

امانكند،ایجادمشكليمرواریدآبشایداستشدهكدرعدسيازكوچكيبخشتنهاكهاولیهمراحلدر

دامهرونداینمواقعتربیشدر .سازدميمختلرابینایيوشودميكدرعدسيازبزرگيبخشویابدميا

.استمتفاوتمختلفافرادبیندرمرواریدآبپیشرفتسرعت  

جوانافراددرمرواریدآب.نمایدميپیشرفتسالچندطيوتدریجبهسنافزایشازناشيمرواریدآب

درمرواریدآبپیشرفتسرعتولينمایدپیشرفتماهچندطيوسرعتبهاستممكندیابتيافرادو

كردپیشگویيدقیقاتواننميرافردهر  

دوهردرمرواریدآببهمبتالزیاديافراداگرچهكندنميسرایتدیگرچشمبهچشميازمرواریدآب

.ستنییكسانچشمدودربیماريپیشرفتسرعتهمیشهوليهستند،چشم  

آنبرايقطعيعلتهیچهنوزامااست،شدهروشنسنازناشيمرورایدآبمورددرزیاديمطالب

.استنگردیدهمشخص  
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بهابتالبرايراخورشیدنوربازیادتماسوقندبیماريكشیدن،سیگارجملهازمتعدديعللدانشمندان

كنندميذكرآن  

مرورایدآبمختلفنواع  

بهزندگيطولدربدن،هايقسمتسایرهمانندنیزعدسي:سنافزایشازناشيرایدمروآب–الف

دامهخودرشد سختلنززمانگذشتباكهشودمياضافهآنخارجيسطحبههایيالیهودهدميا

دهدميدستازراخودشفافیتوشودمي  

 

51سالگي،12تا15سنینبینوتاسمرواریدآبنوعترینشایعسنافزایشازناشيمرواریدآب

بهسالگي15ازتواندمياماشوند،ميمبتالآنبهافراددرصد11سالگي،15سنبااليوافراددرصد

شودشروعبعد  

مشخصهايبیماريكهافراديدرمرواریدآبنوعاین:هابیماريسایرازناشيمرواریدآب–ب

اهي.شودميدیدهدارند(ندقبیماري)دیابتجملهازدیگري مصرفبارابطهدرمرواریدآببروزگ

هاي استداركورتوندارو  
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اهي:ضربهازناشيمرواریدآب-پ اهيوچشميصدماتازپسالفاصلهگ دیدهآنازبعدسالهاگ

شودمي  

مبتالآنبهكودكيردكهاینیاآیندميدنیابهمرورایدآبباهابچهبرخي:مادرزاديمرواریدآب-ت

امانكند،ایجاداختاللبینایيدراستممكنمرواریدآباین.استچشمدوهردرمعموالكهشوندمي

شودجراحيبایدحتمااختاللایجادصورتدر  

ازاندعبارتبیمارياینعالئمترینشایع  

بینایيشدنمحویاشدنتار–الف  

وهاچراغنورپخشوخیرگيشب،درهااتومبیلنورزیادگيدرخشند:روشنایيبهشدنحساس-ب

هاچراغاطرافهالهدیدنآفتاب،نور  

هارنگشدنمحویاشدنرنگكم-پ  

شبدركمدید–ت  

شودميبدتروضعیتمرواریدآبشدتافزایشباكهبینيچندیابینيدو-ث  

تماسيلنزایوعینكشمارهمداومتغییرنزدیك،دیدافزایش-ج  
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آلزایمر یازدهم فصل  

آزاداست رادیکالهال از ناشی یمرازاختاللت  آلزا

 

وحافظهتدریجبهکهاستمداومپیشرفتیوتدریجیشروعیبادمانسنوعرینتشایعآلزایمربیماری

هنیتواناییهای انجامدراوودهدمیقرارتأثیرتحترافردقضاوتواستداللتفکر،ماننددیگرذ

شودمیمواجهمشکلبازندگیروزانهوظایف  

 

آلزایمربیماریشناسیآسیب  

.گرددمیایجادآمیلوئیدهایالکنامبهپروتئینیرسوباترانبیمااینمغزیهایسلولبین  

هایسلولتخریبباعثبلکهشود،میعصبیهایسلولبینارتباطازمانعتنهانههاالکاین

.شودمینیزخوداطراف  

هایولسلدرنوروفیبریلریهایالفهنامبادیگریپیچیدههایکالفهآمیلوئید،هایپالکبرالوه

آیدمیوجودبهمغزعصبی  
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.شودمیمغزیهایسلولشدنمعدومباعثنیزترکیباینرشدوازدیاد  

اهش بینازباعثنیزکندمیمنتقلعصبیهایسلولبینراهاپیامکهموادشیمیاییازبعضیسطحک

شودمیمغزیآتروفوشدنکوچکباعثموارداینتمام.گرددمیهاسلولبینارتباطرفتن  

آلزایمربیماریتشخیصروشهای  

/جسمانیمعایناتبرخیانجاموبیمارسالمتتاریخچهبررسیباوپزشکتوسطبیماریاینتشخیص

آزمونیاونخاعمایعآزمایشنوارمغزی،مغز،آیآراماسکن،تیسیچون،هاییآزمایشوروانی

پذیردمیانجامحافظهتستروانیهای  

آلزایمربیماریبروزدرخطرسازلعوام  

هایبررسیدراما.استنگردیدهمشخصدقیقطوربهآلزایمربیماریبروزدرخطرسازعوامل

اندشدهشناختهگوناگونیعواملگرفتهصورت  

سال،15ازباالترسن  

خانوادگی،سابقه  

مغزی،سکته  

سر،بهشدیدضربهسابقه  
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کرونر،عروقبیماریهای  

فکری،فعالیتهایمبودک  

مونث،جنس  

چونهاییویتامینکمبود  

A 

E 

  C 

B12 

 B1 

 اسیدفولیک

ورزش،وبدنیفعالیتهایکمبود  

افسردگی،سابقه  

بازنشستگی،وهمسرفوتماننداجتماعی-روانیهایاسترس  
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خون،کلسترولافزایش  

دخانیات،مصرف  

وزیستمحیطدرموجودسموم هستندلعلایناز...  

 

آلزایمربیمارياثرات  

شدندرگیرباسپسوشودمیشروعمدتکوتاهحافظهازبیماريایندرمغزآسیبروندمعموال 

كليگروهسهدرراآنهاتوانميكهشودمیایجادمتفاوتالئمازوسیعيطیفمغز،مختلفقسمتهای

نمودبنديطبقه  

 

شناختیختالالت : 

مطالبنمودنفراموشوحافظهدرضعف  

 

کلماتدرکیاوبیانزباندراختالل  
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(انتزاعیتفکردرآسیبهذیان،بروز)تفكردراختالل  

 

اللوقضاوتدرناتوانی است  

مكانوزمانبهوقوفویابيجهتدراختالل  

مسئلهحلوگیريتصمیمدراختالل  

جدیدمطالبیادگیريدراختالل  

اهش زتمركوتوجهك  

محاسبهونوشتنخواندن،اختالل  

روانی/خلقیختالالت  

پذیريتحریكوخلقثباتيبيوآشفتگي  

دلمردگيیاوافسردگياضطراب،وترس  
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گذشته،عالئقلذتهادادندستاز  

عواطفتدریجیضعیف  

اعتماديبيوبدبینيسوءظن،شكاكي،  

خوابآشفتگيوخوابيبي  

دلیلبيورهیكباگریستنوخندیدن  

درمان  

دازهایچشماخیرهایسالدرخصوصا جدیدتحقیقاتوپزشکیعلمهایپیشرفتموازاتبه تازهان

.استآمدهوجودبهامیدازای  

والئمکنترلوبیماریپیشرفتازجلوگیریمعنایبهبیشتردرمانفرآیندحاضرحالدراما

باشدمیآنازناشیرفتاریوروانیختالالت  

روانپزشکوداروییدرماندریافتجهت(نورولوژیست)اعصابومغزمتخصصپزشکبهمراجعه

.گرددمیتوصیهرفتاریاتالالتکنترلجهت(روانواعصاب)  

روانهمچونغیرداروییهایروشوتکمیلیدرمانهایازداروییدرمانکناردرتوانمیالوهبه

گفتاردرمانیدرمانی،  
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آرتریت دوازدهم فصل  

از بیماریهای  ناشی از رادیکال آزاد استآرتریت   

  Arthritis آرتریت

ازایمجموعهبهبلکهنیستخاصبیمارییکناممفصلورمیاآرتریت.استمفصلالتهابمعنایبه

.استمفصلشدنملتهبشدهگفتهکههمانطورآنهاهمهمشخصهکهمیشودگفتهبیمارییکصدازبیش

میگویندهممفصلساییدگییاآرتروزآنبهکهاستاستئوآرتریتآرتریت،نوعشایعترین  

عمدهعلتچهاربهغضروفآسیب.میشودآسیبدچارمفصلغضروفآرتریتمختلفانواعدر

ازعبارتندکهمیایدبوجود  

مهاجمعواملبهاینکهبجایبدنایمنیدفاعسیستمآنهادرکهاتوایمیونیاایمنیخودهایبیماری

هندقرارتهاجمموردرابدنخودهایبافتکنندحملهخارجی .مید  

میگیرندقراردستهایندرهاروماتیسمانواع  

مفصلمحلدراستخوانشدنشکسته  

سنرفتنباالیاوآنازکشیدنکارزیادعلتبهمفصلغضروفشدنخراب  

مفصلیعفونت  
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آرتریتالئم  

هدرتقریباکهمشترکیالئمولیاستمتغیرآنعالئمآرتریتنوعبرحسب وجودهاآرتریتانواعهم

دارد  

 درد،

.استمفصلدرحرکتیمحدودیتوخشکیوتورم  

رویبرموضعیدردمفصلی،مایعافزایشمیتواندآرتریتانواعازبعضیدرمفصلیمعاینهدر

راآنشکلتغییرومفصلورموقرمزیوگرمیآن،دادنحرکتیاودادنفشارهنگامدرمفصل

اهده کردمش  

بعضیدرواستهمراهاشتهاییبیوبیحالیوضعفوتبمانندسیستمیکعالئمباهاآرتریتبعضی

دیگریاوچشمپوست،گوارش،دستگاهمانندبدنهایسیستمدیگردرگیریعالئمهاآرتریتازدیگر

داردوجودهاارگان  

مختلفافراددرالئمایناستنامشخصابتدادردیگرهایبیماریهمانندروماتوئیدآرتریتالئم

مواردشاملمفصلیروماتیسمعالئمشدهانجاممطالعاتاساسبراستخیزوافتدچارواستمتفاوت

استزیر  

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

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 Page 69 بیماری های ناشی از راد یکال آزاد
 

 

مفصلومزمنحادشدید،درد    

مفصلدرحرارتایجاد    

مفصلورم    

متورمهایغدهایجاد  

ضعفوخستگی    

دستکردنپفوشدنقرمز    

صبحهنگامدرمفصلشدنسخت    

 تب  

وزنشدنکمواشتهاییکم    

بازوناحیهپوستزیردرمحکموسختهایبرآمدگیایجاد  
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های وهایونسخهبدوندارو درمانباعثتواندمیکهداردوجودزیادیپزشکتجویزباهمراهدار

آنمصرفهنگامبایدکهاستجانبیعوارضدارایآنهاازتعدادیوشودمفصلیروماتیسمبیماری

.شوددقت  

وهااینبیمارانمعموال وهاییانجاممطالعاتاساسبرکنند،میمصرفترکیبیصورتبهرادار دار

استزیرمواردشاملشوندمیمصرفروماتوئیدآرتریتبیماریدرمانبرایکه  

های اهشباعثمیتواندناپروکسینوایبوپروفنمانند:استروئیدبدونضدالتهابدارو التهاباتودردک

.شودروماتوئیدآرتریتازناشی  

وهای شودمصرفپزشکتجویزبابایدکهدارددوجوهمتریقویضدالتهابدار  

متیلوپردنیزولونشاملشودمصرفپزشکتجویزبابایدکهکورتیکواستروئیدداروی:استروئید

دررامفاصلدیدگیآسیببدنایمنیسیستمتقویتباوشودمیالتهاباتکنترلباعثپردنیزولون

اهشروماتوئیدآرتریتبیماری میدهدک  

وهای   وهای:ضدروماتیسمدار آسیبازهابافتومفاصلحفظباعثکهمفصلیروماتیسمضددار

هیدروکسیلفلونومید،متوتریکسیت،شاملشودمیروماتوئیدآرتریتبیماریدردائمیدیدگی

روهایوکلروکویین استدیگردا  
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هااین:بدنایمنیسیستمسرکوببرایداروهایی وشودمیبدنایمنیسیستمعملکردبهبودباعثدارو

استسیکلوفسفامید،سیتوکسانسیکلوسپورین،آزاتیوپرین،شامل  
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