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استفاده ا کمک یک مشا ر یا ر انشناس متوص در
طول د ره درمان کمک می کند تا فرد با مهحهد دیهت
هایی ک این سندرم برای ی بوجود آ رده مقابل کند
همچنین تغییر افکار احساسات منهفهی به سهمهت
احساسات مثبت اقع گرایان نماید.
* بهتر است افرادی ک ب این سندرم مبتال هسهتهنهد
فعالیت های خود را مانی آغا کنند دارای بیشهتهریهن
سط انرژی هستند.
* با کمک ب ساعت بهدنهی
خود در یک مان مشوه
اقدام ب خوابیدن نمایند.
این بیماری در نان  4برابر مردان مشاهده شده غالبهاً
در سنین  44تا  95سالگی ظاهر می شود.
ال م است بدانیم بدن همانند یک ماشین پهیهچهیهده
دقیق است ک درصورتی عدم استفاده منهاسهب ا آن
دنار مشکل خواهد شد.
انجام فعالیت های شدید طاقت فرسا بهد ن امهادگهی
بدنی ،بی تحرکی بی توجهی ب عالئم بیمهاری ههای
ر انی ،تغذی غلط نامناسب ،عدم توجه به عهالئهم
جسمی استفاده بیش ا حد ا توان ذهنی جسمی

مهیهنه بهر
موجب فرسودگی این ماشین شده
بسیاری ا مشکالت جسمی ر انی را فراهم می آ رد.
باید ب این نکت توج داشت بیماری های جسمهی
ر انی غالباً رابط د سوی دارند .بدین معنی بیهمهاری
ها مشکالت ر انی می تواند مین سا بر مشکالت
جسمی گردد همچنین مشکالت جسمی می تهوانهد
در بر برخی بیماری های ر انی موير باشد .بهعهنهوان
نمون افراد ناق غالباً بعلت فشارهای ر انی تهرشه
هورمون های مرتبط با با افسردگی دنار مشهکهالتهی
مانند افسردگی ،اضطراب عدم اعتماد ب نفس ...
می شوند ا سوی مقابل پرخوری های عصبهی مهی
تواند در بر ناقی بسیار موير باشد.
سندرم خستگی مزمن بعنوان یک بیماری ر ان-تهنهی
شناخت شده ک عالئم جسمی ر انی همراه با هم در
آن دخیل است .ا سوی دیگر نیز این بیماری با بهر
نشان های جسمی ر انی همراه اسهت .ا ایهن ر
بهداشت جسم ر ان در پیشگیری بهههبهود ایهن
بیماری بسیار موير است.

دانشگاه امام صادق(علیه السالم) پردیس خواهران
معاونت دانشجویی و فرهنگی
کاری ا  :احد تربیت بدنی
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سند ر م خستگی مهز مههن

یک اختالل ناتوان کننده همراه با خستگی شدید که
با خوابیدن درمان نمی شود .فعالیت های جسمهی
ر انی ممکن است این عالئم را بدتر کند .علت سندرم
خستگی مزمن ناشناخت است .محققان بر این با رنهد
ک یر س ها ،افت فشار خون ،اختالل در سیهسهتهم
ایمنی بدن شکالت هورمونی می تواند موجب بهر
این سندرم باشد .آنچ ا مفهوم ”سندرم خسهتهگهی
مزمن“ می تواند فهمید ،خستگهی اسهت .امها ایهن
خستگی بعد ا کار یاد ،اضطراب یا بی خهوابهی ر
نمی دهد ،بلک این خستگی ا نوع شدید خطرنها
می باشد با استراحت داشتن فعالیهت بهدنهی
ذهنی ا بین نمی ر د .این خستگی تهمهام بهدن را
احاط کرده فعالیت بدنی توان فرد را کم می کند.
هنو مشو نیست ک نرا این سندرم ب جود می
آید .اما ممکن است در اير ت عیا سیستم ایمنی یها
انتقال یر س باشد.
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در بع ی مقاالت آمده ک این سندرم می تواند بعد ا
یک بیماری مثال سرماخوردگی یا بعد ا یهک فشهار
عصبی شدید بوجود آید .بطور کلی افراد مبتال ب این
سندرم ا افراد بیمار کمتر فعالیت می کهنهنهد .ایهن
بیماری موجب کاهش فعالیت های موتلا شهغهلهی،
شوصی ،اجتماعی تحصیلی می شود عمالً فرد را
منز ی می سا د.

 -1خستگی مزمن شدید حداقل ب مدت  6مهاه بها
طوالنی تر ک با استراحت توفیا نمی یابد.
 -2داشتن نهار یا نند مورد ا عالئم یر:
 فراموشی یا مشکل در تمرکز
 گلو درد
 نرم شدن گره های لنفا ی گردن یا یر بغل
 درد ع النی یا درد در مفاصل بد ن تورم
 انواع جدید سردرد
 عدم تجدید قوا پس ا خواب حسهی مهبهههم ا
بیماری یا افسردگی
 خستگی طوالنی ب مدت بیش ا  24ساعت
هر کدام ا نشان های فوق ک ب خستگی مربوط باشنهد
باید حداقل  6ماه یا بیشتر بطور متوالی ظههور یهابهنهد.
خستگی مدا م ا لین نشان مشو این بیماری اسهت.
سایر عالئم ممکن است شامل تب خفیا ،تهاری دیهد،
لر ش ،عرق شبان  ،اسهال نوسان اشتهاء ن شود.

ا آنجایی ک نشان های این سندرم مبهم است ا
فردی ب فرد دیگر بسیار متفا ت ،تعاریا مهعهد دی
برای پزشکلن جهت تشوی این سنهدرم مهوجهود
است .طبق این تعاریا فردی این سندرم را دارد که
حتما ً د نشان را دارا باشد:
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درمان:
تا کنون هیچ درمان يابت شده ای برای این بهیهمهاری
شناسایی نشده است ،اما مطالعات نشهان داده افهرادی
ک فعالیتهای یر را انجام میدهند شانس بیهشهتهری
برای بهبودی دارند.
کارشناسان می گویند تغییرات یر در سبک ندگی می
تواند کمک کننده باشد:
 ر ش منظم برنام ریزی شده انرژی فرد را بهاال
برده حس خوبی ب ا می دهد .ر ش نهبهایهد
سنگین طاقت فرسا باشد.
 استفاده ا تکنیک های کاهش کنترل اسهتهرس
برای غلب بر برخی ا جنب های این بیمهاری مهی
تواند مفید باشد.
 رژیم غذایی مناسب ک نشان ها ناراحتی کلی فرد
را کاهش دهد .غذاهای سنگین ،کافئیهن فسهت
فودها تشدید کننده عالئم این بیماری هستند.
 ماساژ تن آرامی کمک یادی ب بههبهود عهالئهم
سندرم می کند.

تشوی این بیماری بسیار مشکل است یرا ک آ مایش
مشوصی برای آن جود ندارد پزشک باید ا ل میهنه
تمام بیماری هایی همچون مشکالت خونهی ،عهفهونهت
یر سی ،بیماری قلبی ،افسردگی ،بیماری کهلهیهوی
مشکالت هورمونی را بررسی نماید تا اطمینان حهاصهل
شود ک عالئم مربوط ب این بیماری ها نباشد.
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