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نشانگان خستگی مزمن را بشناسید

عالئمکمبودپتاسیمچیست؟
پتاسیم ماده معدنی حیاتی برای بدن است که به عملکرد صحیح
ماهیچه قلب کمک میکند .نیاز بدن به این ماده معدنی را میتوان با
مصرف خوراکیهای متعدد تأمین کرد .همچنین پایین بودن سطح
آن در بدن به یبوست ،گرفتگی عضالت شکمی و احساس ضعف
منجر میشود.
پتاسیمدرعملکردصحیحماهیچههایبدنازجملهقلبمهماست.
همچنین این ماده معدنی به تنظیم فشار خون کمک میکند .همچنین
پتاسیم در عملکرد سیستم عصبی و قدرت ماهیچهای تاثیرگذار است.
اغلب عالئم پایین بودن سطح پتاسیم با دیگر مشکالت جسمی اشتباه
گرفته میشود.
به گفته پزشکان از جمله عالئم پایین بودن سطح پتاسیم در بدن
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
احساس ضعف ماهیچهای :پتاسیم در تبدیل قند خون به گلیکوژن
مهم است بنابراین ،زمانی که سطح آن پایین باشد فرد در طول روز یا
هنگام فعالیت روزمره احساس ضعف ماهیچهای میکند.
عالوه بر این ،پایین بودن سطح پتاسیم باعث میشود مقدار زیادی
کلسیم از طریق ادرار از بدن دفع شود که بر سالمت استخوانها تأثیر
میگذارد.
احساس گرفتگی ماهیچهای :پتاسیم برای عملکرد صحیح
ماهیچهها ضروری است به همین دلیل زمانی که سطح این ماده معدنی
پایین باشد فرد دچار درد و حتی اسپاسم میشود.
احساس خستگی همیشگی :زمانی که ذخیره گلیکوژن در کبد
و ماهیچهها به دلیل پایین بودن سطح پتاسیم به خطر افتد ،خستگی
میتواند نشانهای از کمبود این ماده معدنی باشد.
یبوست :بدن برای حفظ تعادل ترشحات سیستم گوارشی به
پتاسیم نیاز دارد .زمانیکه سطح آن پایین باشد خاصیت اسیدی اسید
معدهکاهشپیداکردهوبدنمقدارکافیازموادمغذیراجذبنمیکند
و به یبوست ،نفخ و گرفتگی عضالت شکمی منجر میشود.
MedicalXpress

نشانگان خستگی مزمن اختاللی است که باعث بروز
خستگیغیرقابلتوضیح،مداوم،وگاهیاوقاتناتوانکننده
در فرد میشود .زندگی با نشانگان خستگی مزمن میتواند
خسته کننده باشد ،زیرا اکثر مردم از جمله ارائهدهندگان
مراقبتهای بهداشتی ،نمیدانند چرا و چگونه این مشکل
بوجودمیآید.عالوهبراین،گزینههایدرمانیمحدودینیز
برای این اختالل وجود دارد .اگرچه این نشانگان به احتمال
زیاد از عمر بیمار کم نمیکند ،اما میتواند تاثیر عمیقی
بر کیفیت زندگی فرد مبتال داشته باشد .خستگی مداوم،
مشخصهاصلیایننشانگاناست.بهطورمعمول،خستگی
بهصورت ناگهانی به سراغ فرد میآید و به دنبال آن ،عفونتی
مانندعفونتدستگاهتنفسفوقانیبروزمیکند.پسازآنکه
عالئم بیماری اولیه بهتر شد ،خستگی طاقتفرسا و عالئم
دیگراضافهمیشوند.فعالیتفیزیکیعالیمرابدترمیکند.
بهطور کلی ،بیمارانی که به نشانگان خستگی مزمن مبتال
میشوند ،کسانی هستند که قبل از این اختالل بسیار فعال
بوده و سابقهای را از بیماریهای مختلف ذکر نمیکنند .به
عبارتدیگر،آنهاشکایتهایجسمانیمختلفماننددردر
کمر ،سردرد مزمن و عالیم مشابه را نداشتهاند .در بسیاری
از این افراد ،معاینات بالینی یا تستهای آزمایشگاهی علت
خاصی را برای بروز عالئم فیزیکی پیدا نمیکنند .عالوه بر
خستگی ،یک عالمت یا بیشتر از موارد زیر نیز ممکن است
در فرد وجود داشته باشد :درد گلو ،مشکالت حافظه و
تمرکز ،درد عمومی در بدن ،سردرد ،اختالل خواب و غدد
لنفاوی دردناک در گردن یا زیر بغل .گسترده بودن عالئم و
نبود علت قابل شناسایی ،مقابله و درمان این وضعیت را با
مشکلمواجهمیکند.بعضیفکرمیکنندکهبیمارتمارض
میکند و خود فرد مبتال هم دوست دارند بداند واقعا مشکل
اصلیکجاست؟بههمیندلیل،احساسخشم،سرخوردگی
وافسردگیشایعاست.عالئمونشانههاینشانگانخستگی
مزمن ،میتواند با بیماریهای دیگر نیز دیده شود .بنابراین
الزم است بیماریهای جدی در این بیماران کنار گذاشته
شوند و به بیمار این اطمینان داده شود که بیماری شدیدی
ندارد .علت اصلی بروز نشانگان خستگی مزمن ناشناخته
است.قبالمواردیمانندعفونتمزمنباویروساپشتاینبار،
بیماریالیم،سندرمآلرژیها،نشانگانحساسیتچندگانه
شیمیایی ،عفونت قارچی کل بدن ،و بعضی ویروسها به
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عفونت مجاری ادراری و تنفسی
خطر سکته را دو برابر میکند
محققان هشدار میدهند افراد مبتال به عفونت دستگاه تنفس یا
مجاری ادرار در مقایسه با افراد چاق حدود دو برابر بیشتر در معرض
خطر حمله قلبی و سکته قرار دارند.
محققان دریافتند در صورتیکه تعداد دفعات ابتال به این عفونتها
همراه با بستری شدن در بیمارستان ،برای مدت طوالنیتری ادامه یابد،
ممکن است منجر به مرگ شود.
به گفته محققان ،بیماران مبتال به هر یک از این عفونتهای شایع در
صورت ابتال به بیماری قلبی سه برابر بیشتر در معرض مرگ هستند و
در صورت سکته ،احتمال مرگشان دو برابر بیشتر است.
«راهول پاتلوری» از دانشگاه آستون بریتانیا میگوید« :این اعداد
و ارقام بیانگر این است که افرادی که به دلیل عفونت مجاری ادرار
یا دستگاه تنفسی در بیمارستان بستری میشوند  ۴۰درصد بیشتر در
معرض حمله قلی متعاقب آن هستند و  ۲.۵برابر بیشتر دچار سکته
میشوند و همچنین نجاتشان از مرگ در این شرایط به شدت کمتر
است».
به گفته محققان ،تأثیر عفونتهای شایع در بین افراد مبتال به دیابت،
فشارخون باال و کلسترول به اندازه مشابه باالست.
این مطالعه بر روی بالغ بر
 ۳۴,۰۲۷بیماری که به خاطر عفونت
مجاری ادراری یا دستگاه تنفسی در
بیمارستان پذیرش شده بودند انجام
شد .این گروه از افراد با گروه کنترل
بدون عفونت مقایسه شدند.
Medical Daily

خستگی یک بیماری است

عنوان علل ایجاد کننده این بیماری مطرح بودهاند .اما در
نهایت،اتهامهیچیکازآنهادربررسیهاثابتنشد.
البتهموارددیگرنیزبهعنوانایجادکنندهایناختاللبررسی
شدهاند.بعضیپیشنهادمیکنندکهنشانگانخستگیمزمن
یکاختاللایمنیاستکهدرآنسیستمدفاعیبدنعملکرد
درستی ندارد .البته این موضوع به این معنا نیست که سیستم
ایمنیبدنضعیفاست.گروهدیگریازدانشمندان،فرضیه
کم فشاری مزمن خون را مطرح میکنند که باعث اختالل
درسیستمعصبیمیشود.بهنظرمیرسدبعضیافرادبیشتر
درمعرضابتالبهنشانگانخستگیمزمنهستند.بهعبارت
دیگر،نشانگانخستگیمزمنبیشتردربزرگساالنجوانیا
میانسالدیدهمیشود،تاکودکانیاافرادمسن.همچنین،زنان
 2برابربیشترازمردانباایناختاللمواجهمیشوند.
نشانگان خستگی مزمن اغلب براساس سابقه قبلی
و معاینات بالینی تشخیص داده میشود .ممکن است
تست خون یا ادرار نیز انجام شود تا علل احتمالی دیگر
کنار گذاشته شوند ،اما برای تشخیص نشانگان خستگی
مزمن الزم نیستند .برای تشخیص این اختالل ،باید بیمار
خستگی غیرقابل توضیح ،دائمی یا عودکننده داشته باشد،
همراه با تعدادی عالئم اضافی دیگر که در باال ذکر شد .اگر
شما خستگی غیرقابل توضیح مزمن ،اما تعداد کمی از این
نشانههایاضافیراداشتهباشد،ممکناستخستگیمزمن

باعلتناشناختهداشتهباشیدودیگرنشانگاننامیدهنمیشود.
این اختالل به عنوان یک مشکل دیگر در نظر گرفته شده و
مدیریتآنمتفاوتازنشانگانخستگیمزمناست.
متاسفانه درمان قطعی برای این وضعیت وجود ندارد.
هدف اصلی درمان نیز کاهش عالئم خستگی و مقابله با
آنها است .بسیاری برای درمان این وضعیت تالش کردهاند،
اما کمتر با موفقیت روبرو شدهاند .رفتار درمانی شناختی و
ورزش درجهبندی شده شاید موثرترین درمانها برای این
وضعیت باشد .رفتار درمانی شناختی :نوعی درمان است
که به کاهش عالئم نشانگان خستگی مزمن کمک میکند.
در این نوع درمان ،فرد مبتال در جلسات یکساعته تحت
رواندرمانی قرار میگیرد .در این جلسات سعی میشود بر
باورهاورفتارهاییتمرکزشودکهمانعیبرسرراهدرمانفرد
هستند .رفتار درمانی شناختی باعث درمان قطعی نشانگان
خستگیمزمننمیشود،اماکمکمیکندتافردمبتالبهتربا
شرایطخودکناربیایدوبهمقابلهباآنهابپردازد.
ورزش درجهبندی شده :هرچند ورزش گاهی باعث
بدتر شدن عالئم نشانگان خستگی مزمن میشود ،ورزش
نکردن طوالنیمدت نیز خود نشانگان خستگی مزمن را
بدتر میکند .متخصصان پیشنهاد میکنند شروع ورزش
با نرمشهای مالیم و افزایش تدریجی شدت آن ،بیشتر به
بیمارانکمکمیکند.کاربایکفردحرفهایکهبهمشکالت

نشانگان خستگی مزمن نیز آگاهی داشته باشد ،بیشترین
منفعترابهبیمارمیرساند.
آنتیبیوتیکها:اگرتستهایآزمایشگاهیبیماریالیم
را تایید کرده باشند ،تجویز آنتیبیوتیکها ضروری است.
البتهتستمثبتازنظربیماریالیمتنهابهاینمعنیاستکه
شماباباکتریایجادکنندهاینبیماریدرتماسبودهایدولی
عالئم نشانگان خستگی مزمن را توجیه نمیکند .تاکنون،
شواهدیمبنیبرموثربودنتجویزآنتیبیوتیکهادردرمان
نشانگانخستگیمزمنبهدستنیامدهاست.
درمان فیبرومیالژی :فیبرومیالژی ،وضعیتی است که
عضالت و مفاصل بدون اینکه دلیل قابل تشخیصی داشته
باشد ،درد میکنند .از آنجا که شباهتهایی میان این بیماری
و نشانگان خستگی مزمن وجود دارد ،بسیاری از پزشکان
معتقدند که این دو بیماری ،درواقع یکی هستند که عالئم
اولیهمتفاوتیدارند.بنابراینبعضیپزشکانهردوراهمزمان
درمانمیکنند،یعنیهمآموزشوهمدرماندارویی.
درمانهای تایید نشده :درمانهایی که البته برای بهبود
عالئم نشانگان خستگی مزمن تایید نشدهاند ،شامل موارد
زیرهستند:
 )1درمان دارویی :ضدافسردگیها ،آنتیبیوتیکها و
داروهای ضدویروسی ،مانند داکسیسیکلین ،آمانتادین و
آسیکلوویر .داروهایی که سیستم ایمنی بدن را تحت تاثیر
قرار میدهند ،مانند استروئیدها .سایمتیدین و رانیتیدین نیز
جزوداروهایبهبوددهندههستند.
 )2ویتامین ،مواد معدنی یا مکملهای گیاهی ،مانند
منیزیم،ویتامین.B12
 )3رژیمهای غذایی خاص که در آنها بعضی مواد حذف
شدهیابهحداقلرسیدهاست.
)4برداشتپرکردگیهایدندانی
)5داروهاییکهبرایدرمانویروسنقصایمنیانسانی
مورداستفادهقرارمیگیرد.
نکته مهم آنکه اغلب بیماران مبتال به نشانگان خستگی
مزمن دچار درجاتی از افسردگی هم هستند .افسردگی
میتواند درمان شود و این بهبود به بیماران کمک میکند تا
احساسبهتریداشتهباشند.

خبــر

چاقی و خطر آسیب خاموش به قلب
مطالعات جدید نشان میدهد که
اضافه وزن حتی بدون داشتن هیچ
نشانهای موجب آسیب زدن به دستگاه
قلبی-عروقیمیشود.
یک بررسی جدید حاکی از آن است
آسیب قلبی میتواند در افراد چاق
بدون بروز عالئم و وجود سایر عوامل
خطرساز قلبی نظیر دیابت ،فشار خون
و کلسترول باال رخ دهد.
پژوهشگران میگویند ،یافتههای
آنها درباره این آسیب خاموش قلبی،
باورهای معمول را که معتقدند خطر
بیماریقلبیدرافرادچاقعمدت ًابهعلت
دیابت و فشار خون باال است را به چالش
میکشد.
دکتر چیادی ندومله ،استادیار مرکز پیشگیری از
بیماریهای قلبی جان هاپکینز ،پژوهشگر ارشد در این
بررسی میگوید« :چاقی یک عامل شناخته شده در پیشرفت
بیماریهای قلبی است ،اما یافتههای ما نشان میدهد که
چاقی ممکن است به صورت یک عامل منفرد و بهطور
مستقل از سایر عواملی که اغلب همرا ه با اضافه وزن
هستند ،موجب بروز نارسایی قلبی شود.
مطالعه انجام شده شامل بیش از  ۹۵۰۰فرد  ۵۳تا ۷۵
ساله و فاقد بیماری قلبی را در ایالتهای مریلند ،مینهسوتا،
میسیسیپی و کالیفرنیای شمالی بود که برای بیش از ۱۲

@sepidonline

سال تحتنظر قرار گرفته بودند .در طی این زمان  ۸۶۹نفر از
این افراد دچار نارسایی قلبی شدند.
پژوهشگران دریافتند که در افراد دارای چاقی شدید
نسبت به افراد دارای وزن طبیعی احتمال بروز نارسایی قلبی
نسبت به افراد دارای وزن طبیعی ،بیش از  2برابر بیشتر است
هر چه فرد چاقتر بود ،خطر بیشتری برای ابتال به نارسایی
قلبی وجود داشت.
براساس این بررسی که نتایج آن در ژورنال کالج
کاردیولوژی آمریکا منتشر شده ،وضعیت حاال این گونه
است :چاقی بهطور مستقل خطر آسیب به عضله قلب و بروز
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نارسایی قلبی را افزایش داده است.
نارسایی قلب به ناتوانی قلب در
پمپاژ صحیح خون برمیگردد.
ندومله در این باره گفت« :رابطه
مستقیمی که ما بین چاقی و آسیب قلبی
پیدا کردیم ،کام ً
ال قوی بود و این رابطه در
واقع از دیدگاه سالمت عمومی با توجه
تعداد روبهرشد افراد چاق در آمریکا و
سراسر دنیا نگرانکننده است».
کارشناس دیگری نیز با این نظر
موافق است .دکتر راجر بلومنتال،
رئیس «مرکز پیشگیری از بیماریهای
قلبی سیکارونه» هاپکینز میگوید« :این
نتایج زنگ خطری است مبنی بر اینکه
چاقی ممکن است موجب افزایش میزان
نارساییهای قلبی شود .پزشکانی که مراقبت از افراد چاق را
به عهده دارند ،نباید معضل چاقی را به علت یک احساس
امنیت کاذب ناشی از عدم حضور عوامل خطرآفرین سنتی
نظیر کلسترول باال ،دیابت و فشار خون باال نادیده بگیرند».
او توصیه میکند که افراد چاق حتی اگر هیچ شکایت
قلبی -عروقی ندارند ،باید از لحاظ اولین نشانههای نارسایی
قلبی تحت بررسی قرار گیرند و مشورتهای الزم در مورد
راههای مناسب برای ارتقای عادتهای مرتبط با سبک
زندگیشان به آنها داده شود.
HealthDay

شیوع بیماریهای
عفونی عالجناپذیر در
آمریکا
طبق گزارش کارشناسان مرکز کنترل
و پیشگیری از امراض آمریکا (،)CDC
سال گذشته  ۲۲۱مورد جدید ابتال به
بیماریهای عفونی ناشی از باکتریهای
مقاوم در برابر همه آنتیبیوتیکها یا اکثر
آنها مشاهده شده است.
در گزارش « »Vital Signsگفته
میشود در درمانگاههایی که در آنها
میکروبهای مقاوم در برابر آنتی
بیوتیکها پیدا شده ،حدود  ۱۰درصد از
افراد فاقد عالیم بیماری ،حامل دستکم
یکی از این میکروبهای مقاوم بودهاند.
در همین رابطه به پزشکان توصیه
میشود که میکروبهای مقاوم در برابر
آنتی بیوتیکها را به سرعت مورد بررسی
و شناسایی قرار دهند.
عالوه بر این کسانی که میتوانند
میکروبهای مقاوم در برابر آنتی
بیوتیکها را منتقل کنند ،باید شناسایی
شده و وضعیت بیماران منتقل شده به دیگر
بیمارستانها نیز پیگیری شود.
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