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همکاران ما در بخش چکاپ آزمایشگاه تصمیم گرفتند که در مورد بیماریهایی که با گرم شدن  فصل گرمابا آغاز 

شدید  سراغمان می آیند، مقاله ای تهیه کنند. گرمای  سی را تحت تاثیر قرار دهد. افرادی هوا به  می تواند هر ک

نه ای  های زمی با بیماری  ند، افراد مستتت ، کودکان خردستتتاا ب افرادی  که بیشتتتتر در م رط خهر هستتتت

سترس گرمایی یا بیماری های مرتبط با گرما، زمانی اتفاق می ستند.ا افتد که بدن ما نتواند به اندازه کافی خود ه

ن را حفظ کند. به طور م موا، بدن با ت ریق خود را خنک می کند، اما گاهی ابقات را خنک کند تا دمای بد

 ت ریق کافی نیست ب دمای بدن همچنان باال می ربد.

سیار  شرایط ب ضالت تا  ستی یا گرفتگی ع شرایط خفیف مانند بثورات پو بیماری های مرتبط با گرما می تواند از 

 به مرگ شود، متغیر باشد.جدی مانند گرمازدگی که می تواند منجر 

ف الیت بیش از حد در هوای گرم، قرار گرفت  در م رط نور خورشتتید یا آتش ستتوزی، ب برز  یا کار در مناطق 

گرم، تهویه ضتتت یف یا محدبد می تواند خهر بیماریهای مرتبط با هوای گرم را افشایش دهد. گرما همچنی  می 

سالیانهبدتر کند. با انجام  تواند برخی بیماریها مانند بیماری قلبی را شات چکاپ  می توانید از ستتالمت  آزمای

 خود در برابر ای  دست از بیماری ها مراقبت کنید.

 افرادی که بیشتر در معرض خطر بیماری های مرتبط با گرما هستند:

ند هر کستتی ممک  استتت از بیماری های مرتبط با گرما رنر ببرد، اما کستتانی که بیشتتتر در م رط خهر هستتت

 عبارتند از:

  سالمندانی که  65افراد باالی ساا، به بیژه آنهایی که به تنهایی یا بدبن تهویه مهبوع زندگی می کنند)

 آزمایشات چکاپ سالیانه را نادیده می گیرند.(

 نوزادان ب کودکان خردساا 

 ).مادران باردار ب شیرده )مادرانی که آزمایشات چکاپ سالیانه را نادیده می گیرند 

 رادی که از نظر جسمی ناسالم هستند، به خصوص مبتالیان به بیماری قلبی، فشار خون باال یا بیماری اف

 ریوی که آزمایشات چکاپ سالمتی غافل هستند.

 .افرادی که برای بیماری های ربانی دارب مصرف می کنند 

 ستند ز ست د بیماری های مرتبط با گرما ه شتر م سبت به افراد جوان بی س  ن یرا بدن آنها ممک  افراد م

شد. همچنی  احتماا ابتال به  شته با سازگاری ندا ست به خوبی با تغییرات ناگهانی یا طوالنی مدت دما  ا

یک بیماری مشم  ب مصرف داربهایی که ممک  است با توانایی بدن در تنظیم دما تداخل داشته باشند، 

 بیشتر است.
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 علل بیماری های مرتبط با گرما چیست؟

 ادی بجود دارد که می تواند باعث بیماری های مربوط به گرما شود، از جمله:عوامل زی

سانتیگراد بماند. بدن خود را با ت ریق خنک می  37کم آبی: برای حفظ سالمتی، دمای بدن ما باید حدبد  درجه 

شکیل می دهد. اگر فردی دچار کم آ 80تا  70کند، که م موالً  ست دادن گرمای بدن را ت صد از د شود، در بی 

 زیاد عرق نمی کند ب دمای بدنش مدام باال می ربد.

 فقدان جریان هوا: کار در مناطق گرم، تهویه ض یف یا محدبد.

 ب د از ظهر. 3صبح تا  11قرار گرفت  در م رط نور خورشید: به بیژه در ربزهای گرم، بی  ساعت 

سرت، مهما شلوغ: افرادی که در ربیدادهای بشرگ )کن شرایط گرم یا شرایط گرم ب  شی( در  نی یا ربیدادهای برز

 شلوغ شرکت می کنند، ممک  است استرس گرمایی را نیش تجربه کنند که می تواند منجر به بیماری شود.

سریع ب بیماری  سوزی می تواند باعث کم آبی  شی از آتش  شی نا سوزی: قرار گرفت  در م رط گرمای تاب آتش 

 های مرتبط با گرما شود. 

 اری های مرتبط با گرماعالئم بیم

سته به نوع  ست. عالئم ب سیار مهم ا شما ب شانه های قرار گرفت  در م رط گرما ب نحوه باکنش  ست  عالئم ب ن دان

بیماری مربوط به گرما متفابت استتت. نوزادان ب کودکان خردستتاا ممک  استتت عالئمی از بی قراری یا تحریک 

شند. افراد مس  ممک  است سبک سر، گیر، ض یف یا غش پذیری نشان دهند ب پوشک خیس کمتری داشته با

 شوند.

 برخی از بیماری های مرتبط با گرما و عالئم رایج آنها عبارتند از:

 ای  شایع تری  مشکل بهداشتی ناشی از گرما است. -بدتر شدن شرایط بیماری موجود 

ایجاد می شتتود ب می تواند در هر  ای  یک تحریک پوستتتی استتت که در اثر ت ریق بیش از حد -بثورات حرارتی 

سنی رخ دهد، اما بیشتر در کودکان خردساا دیده می شود. یک دسته قرمش از جو  ها یا تابا های کوچک در 

 گردن ب باالی قفسه سینه، در کشاله ران، زیر سینه ها ب در چی  های آرنر پدید می آید.
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عضالنی، م موالً در شکم، بازبها یا پاها است. ممک   شامل درد یا اسپاسم –کرامپ گرماییگرفتگی عضالت  یا 

است پس از ف الیت شدید در یک محیط گرم، زمانی که نمک ب آب بدن کم می شود، رخ دهد. همچنی  ممک  

 است نشانه ای از گرمازدگی باشند.

ست. گرما باعث -سرگیجه ب غش  شی از کاهش جریان خون به مغش ا شی از گرما نا افشایش  سرگیجه ب غش نا

جریان خون در پوست ب تجمع خون در پاها می شود که می تواند منجر به افت ناگهانی فشار خون شود. ممک  

 است قبل از غش احساس سبکی سر بجود داشته باشد.

ای  یک بضتتت یت جدی استتتت. زمانی اتفاق می افتد که ت ریق بیش از حد در محیط گرم باعث  -گرمازدگی 

شود سریع، کاهش حجم خون می  ضربان قلب  شامل رنگ پریدگی ب ت ریق،  ست  شدار دهنده ممک  ا . عالئم ه

 گرفتگی عضالت )م موالً در شکم، بازبها یا پاها(، سردرد، حالت تهوع ب استفراغ، سرگیجه یا غش باشد.

ست ب نیاز به توجه فوری دارد. گرمازدگی زمانی رخ می دهد که دمای  شکی ا مرکشی گرمازدگی یک ابرژانس پش

درجه سانتی گراد برسد ب سیستم های داخلی بدن شربع به خامو  شدن کنند. بسیاری از  40.5بدن به باالی 

اعضتتای بدن آستتیب می بینند ب دمای بدن باید به ستترعت کاهش یابد. اکثر افراد تغییرات عمیقی در ستتیستتتم 

لو تلو بخورد، گیر به نظر برسد، دچار عصبی مرکشی مانند هذیان، کما ب تشنر خواهند داشت. فرد ممک  است ت

سیب کبد، کلیه،  صبی، می تواند آ ستم ع سی شود. عالبه بر تأثیرات ربی  سقوط کند ب بیهو   شود یا  سب  تنا

 عضله ب قلب نیش داشته باشد.

 درمان بیماری های مرتبط با گرما

یا کسی که با اب هستید، عالئمی از  گشینه های درمانی بسته به نوع بیماری مربوط به گرما متفابت است. اگر شما

 گرمازدگی را نشان داد، فوراً به کمک پششکی مراج ه کنید.

 درمان راش حرارتی شامل موارد زیر است:

 .فرد را به محیط خنک تر ب مرطوب تر منتقل کنید 

 .ناحیه آسیب دیده را خشک نگه دارید 

 اده کنید.س ی کنید از پودر بچه بدبن عهر برای افشایش راحتی استف 

  از استفاده از پمادها یا کرم ها خودداری کنید، زیرا پوست را گرم ب مرطوب نگه می دارند ب ممک  است

 بض یت را بدتر کنند.

 درمان کرامپ گرمایی:



 

 146 پالک - هشتم بوستان خیابان - پاسداران خیابان - تهران

www.nikoolab.com 

 کوین یولوژیپاتوب شگاهیآزما

 
 

 .ف الیت را متوقف کنید ب آرام در یک مکان خنک بنشینید 

 .مصرف مای ات را افشایش دهید 

 استراحت کنید. قبل از بازگشت به ف الیت چند ساعت 

 .در صورت عدم بهبودی به دنباا کمک پششکی باشید 

 : درمان سرگیجه و غش

 .فرد را به یک منهقه خنک ببرید ب دراز بکشید 

 .در صورت هوشیاری کامل، مصرف مای ات را افشایش دهید 

 : درمان گرمازدگی

 .فرد را به یک منهقه خنک ببرید ب دراز بکشید 

 رج کنید.لباس ها را از تنش را خا 

 .پوست را با آب خنک یا پارچه مرطوب خیس کنید 

  شیاری از دادن مای ات صورت عدم هو صرف مای ات را افشایش دهید  ب در  شیاری کامل م صورت هو در 

 اجتناب کنید.

 .در صورت لشبم فورا با ابرژانس تماس بگیرید 

 پیشگیری از بیماری های مرتبط با گرما

در هوای گرم باید بیشتتر مای ات بنوشتید، صترف نظر از اینکه چقدر ف اا هستتید،  –مقدار زیادی آب بنوشتید 

حتی اگر احستتاس تشتتنگی نمی کنید، آب بنوشتتید. از الکل یا نوشتتیدنی هایی که حابی قند زیادی هستتتند 

 خودداری کنید. مای ات بسیار سرد مصرف نکنید، زیرا ممک  است باعث گرفتگی م ده شوند.

 ر م رط گرما خودداری کنید از قرار گرفت  د

اگر مجبور هستید در خارج از منشا باشید، به یاد داشته باشید که از  –در بیربن از منشا از خود محافظت کنید 

های ضتتد آفتاب ب های ستتبک ، استتتفاده از کرمبا پوشتتیدن لباس –خود در برابر نور خورشتتید محافظت کنید 

 استفاده از کاله، عینک آفتابی.

 الیت های فیشیکی مانند برز  ب باغبانی خودداری کنید.از ف 
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حتی در ربزهای خنک، ماشتتی  ها می توانند  -بچه ها، افراد مستت  یا حیوانات خانگی را در ماشتتی  رها نکنید 

خیلی ستتتریع تا دمای خهرناک گرم شتتتوند. افراد یا حیوانات خانگی که حتی برای چند دقیقه در اتومبیل های 

مراقبت رها می شوند در م رط بیماری های جدی ناشی از گرما ب احتماالً مرگ هستند. هرگش  پارک شده بدبن

بچه ها، افراد مستت  یا حیوانات خانگی را در ماشتتی  پارک شتتده رها نکنید، حتی اگر شتتیشتته ها کمی باز مانده 

 باشند.

 سرد مانند ساالد بخورید. بعده های غذایی کم حجم تر ب بعده های غذایی -سهح انرژی خود را حفظ کنید 

 

 

 منابع:

https://www.betterhealth.vic.gov.au/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

 

A8%AA%D8%D3%B8%D8%A8%D7%A8%AA%D8%https://fa.wikipedia.org/wiki/%D

9%86D7% 

rmiahyperthe-22111https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/ 

 

 

 

 

https://www.betterhealth.vic.gov.au/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22111-hyperthermia

