اﺧﺘﻼل در ﺗﻌﺎدل ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اﺧﺘﻼل در ﺗﻌﺎدل ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺮا اﺛﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺗﻌﺎدل ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ دﭼﺎر اﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺪن ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮاری
ﺗﻌﺎدل را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل اﻧﺴﺎن اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .در اداﻣﻪ در
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

دﯾﺎﺑﺖ
دﯾﺎﺑﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﻗﺎدر اﺳﺖ اﻧﺪامﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن را درﮔﯿﺮ ﮐﺮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت دﻫﺎن و دﻧﺪان ،آﺳﯿﺐ ﻋﺼﺒﯽ و اﺧﺘﻼل در ﺣﻔﻆ
ﺗﻌﺎدل ﺷﻮد .اﺧﺘﻼل در ﺗﻌﺎدل ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﯿﺐ ﻋﺼﺒﯽ،
ﻓﻘﺪان ﺣﻮاس و ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﭘﺎﻫﺎ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،دﯾﺎﺑﺖ
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه آﺳﯿﺐ ﺷﺪﯾﺪ رگﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﻋﺼﺒﯽ را در ﭘﯽ دارد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮد ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺎ و ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮش داﺧﻠﯽ
دﺳﺘﮕﺎه دﻫﻠﯿﺰی ،ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ در ﮔﻮش ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺗﻌﺎدل اﻧﺴﺎن
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﺧﺘﻼﻻت دﻫﻠﯿﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دﺳﺘﮕﺎه دﻫﻠﯿﺰی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺗﻌﺎدل و ﺟﻬﺖﯾﺎﺑﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ،ﯾﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﺳﺎده ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد.
ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﻮش داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﺗﻌﺎدل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ-ﺣﻤﻠﻪای
ﺧﻮش ﺧﯿﻢ ) (BPPVﻧﺎم دارد .وﻗﺘﯽ ﺑﻠﻮرﻫﺎی ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﮔﻮش داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﺎدل
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﮔﻮش داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﺎﯾﻮ ،اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
اﺳﺖ.

ﻣﯿﮕﺮن
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﮕﺮن دﭼﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺳﺮدرد ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر و ﺻﺪا را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدهاﯾﺪ .اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ و اﺧﺘﻼل در ﺗﻌﺎدل را در ﻓﺮد
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد .ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﺪاری ﺑﺪن در
ﭘﺮدازش درﺳﺖ ﻣﺤﺮکﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻐﺰ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل درﺳﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ،
ﻧﺎﺗﻮان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ  Journal of Vestibular Researchﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺤﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﺮن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻞ ﺷﺪن رگﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ،اﺳﭙﺎﺳﻢ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﺮن ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻌﺎدل در
ﻣﻐﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﺗﻌﺎدل ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺎدرد و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎ

ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼل در ﺗﻌﺎدل را ﺑﺮای ﻓﺮد ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﻨﻪ و ﻣﯿﺨﭽﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﭘﺎ و ﭘﺎدرد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﻌﺎدل اﻧﺴﺎن را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ارﺗﻮاﺳﺘﺎﺗﯿﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
و اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در ﺷﺮﯾﺎنﻫﺎ ﺷﺪه
و ﻣﻐﺰ را از درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮن ﺳﺮﺷﺎر از اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻋﻮارض زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
• آﮔﺎﻫﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه
• ﺳﺒﮑﯽ ﺳﺮ
• ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ و ﺣﺘﯽ ﻏﺶ در ﺻﻮرت ﻧﺸﺴﺘﻦ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ
اﻏﻠﺐ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﮐﻤﺘﺮ از  90روی  60دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد دارای ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﯿﻤﺎری ام اس
ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮداﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺨﺎع
و ﻣﻐﺰ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻋﺼﺎب )ﻣﯿﻠﯿﻦ( ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و
اﻟﺘﻬﺎب و آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻦ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
اﻟﯿﺎف ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯿﻠﯿﻦ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﺑﺰرﮔﯽ
ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﺎورد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﻣﺨﭽﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در ﺗﻌﺎدل
ﺷﺪه و ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺪام ﻫﺎ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯽ ﺣﺴﯽ در ﯾﮏ
ﺳﻤﺖ از ﺑﺪن ﯾﺎ از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری ام اس اﺳﺖ..
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری اماس وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ آﮔﺎﻫﯽ درﺑﺎره آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ روز ﺑﻪ روز راه ﺣﻞﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺸﺨﯿﺺ
زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﻤﺎری ام اس ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻼﺋﻢ آن اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از داروﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺎﺻﯿﺖﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ در ﺗﻌﺎدل ﺑﺪن ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﺑﯿﻤﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از داروﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،آرام ﺑﺨﺶ ،آﻧﺘﯽ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
• ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ
• ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
• ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ
• آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ ﮔﻮش داﺧﻠﯽ )ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﺎدل ﻣﺎ(

ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﭼﺸﻢ

ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺎﺑﺖ ﻗﺎدرﻧﺪ در ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد
آورده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،در ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪن
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدرﻧﺪ اﺧﺘﻼﻻت ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل را در ﻓﺮد ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺑﯿﺎورﻧﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد
را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﮔﺎﻫﯽ راه ﺣﻞ ﺳﺎده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﯿﻨﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ،ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺟﺪیﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﺸﻢ
اﺳﺖ .آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﺴﺌﻠﻪﺳﺎز ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آب ﺳﯿﺎه و آب ﻣﺮوارﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم،
درﻣﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.

آﺳﯿﺐ ﻋﺼﺒﯽ
ﻧﻮروﭘﺎﺗﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻮﻋﯽ آﺳﯿﺐ ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﻟﮑﻞ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ ﻋﺼﺒﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺒﺐ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎ ﯾﺎ اﻋﺼﺎب
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد ﺑﺎ اﺧﺘﻼل در ﺗﻌﺎدل و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺪن
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮروﭘﺎﺗﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ
• درد ﺗﯿﺰ
• ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﺪه
• ﺿﻌﻒ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪای
• ﺑﯽﺣﺴﯽ در دﺳﺖ ﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ
• ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﻟﻤﺲ
• ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن آﺳﯿﺐ ﻋﺼﺒﯽ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﺮای
ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎری را ﮐﻨﺪ ﮐﺮده و ﻋﻼﺋﻢ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن

ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎً دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت
ﺗﻌﺎدﻟﯽ و وﺿﻊ اﻧﺪاﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی  ،ﺑﯿﻤﺎری اماس ،ﯾﺎ
اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺗﺎﮐﺴﯽ )آﺗﺮوﻓﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺨﭽﻪ ﻣﻐﺰ( اﻏﻠﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ
در ﭘﺎﻫﺎ و دﺳﺖﻫﺎ را ﺑﺮای ﻓﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺮ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
• دﺷﻮاری در راه رﻓﺘﻦ
• از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻌﺎدل
• ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻧﺴﺎن اﺛﺮ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی دارد زﯾﺮا ﻃﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ﻧﺎﺣﯿﻪای از ﻣﻐﺰ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دوﭘﺎﻣﯿﻦ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت روان و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺎﻫﯿﭽﻪای را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ

ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻐﺰ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح دوﭘﺎﻣﯿﻦ در ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﺖ  60ﺗﺎ  80درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ دوﭘﺎﻣﯿﻦ،
ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ اوﻟﯿﻪی ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ دارای ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺴﯿﺎر راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻐﺰی
ﻣﻐﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪام ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ از ﻣﻐﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺣﺮﮐﺖ را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻮﻣﻮر در اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺗﻌﺎدل ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﻨﺪرم رﻣﺰی ﻫﺎﻧﺖ
ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻨﺪرم رﻣﺰی ﻫﺎﻧﺖ )ﻫﺮﭘﺲ زوﺳﺘﺮ اﺗﯿﮑﻮس( ﺑﻪ زوﻧﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻪ و ﻋﻼﺋﻢ زﯾﺮ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه دارد:
• ﺿﻌﻒ
• راشﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ
• ﮔﻮشدرد
• اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﯾﯽ
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ،اﻋﺼﺎب ﺻﻮرت و دﻫﻠﯿﺰی در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ از ﮔﻮشﻫﺎی ﺷﻤﺎ را
درﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺳﻨﺪرم رﻣﺰی ﻫﺎﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل اﻧﺴﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺮوز ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﯾﺎ وزوز ﮔﻮش ﺷﻮد.

