
 کن خوًی چَ عالئوی دارد و چگوًَ ایجاد و درهاى هی ػود؟

 

اکسیژى  خًْی بیواری ای است کَ در آى ضوار گلبْل قزهش خْى سالن ّ کافی بزای رساًذى کن 

احساص خستگی در ضوا  ذًتاى ًذاریذ. ابتال بَ کن خًْی هوکي است باعثبَ سایز بافت ُای ب
هوکي است هتعادل ّ یا ضذیذ  کن خًْی هی تْاًذ دائوی ّ یا هْقتی باضذ ّ ضذت آى  ضْد.
.باضذ  

هبتال ُستیذ، بَ پشضک هزاجعَ ًواییذ چزا کَ کن خًْی  کٌیذ بَ کن خًْی اگز احساص هی
تْاًذ ضاهل دریافت  ی ّ سخت باضذ. درهاى کن خًْی هیبیواری جذ هوکي است ًطاًَ یک

 دریافت هزاقبت پشضکی باضذ. پیطگیزی اس بعضی اس اًْاع کن خًْی با یک رژین هکول ّ یا
ذ.باض غذایی سالن ّ هتٌْع هوکي هی   

:عالین و ًؼاًَ ُای ابتال بَ کن خوًی عبارتٌد اس   

خظتگی و احظاص 
 فزطودگی

 رخوت و بی حالی

 بی قزاری و ًاراحتی
تٌگی ًفض و یا هؼکل در 

 تٌفض

 تپغ قلب توزکش ضعیف

 حظاطیت بَ ُوای طزد حظاطیت بَ ُوای طزد

 وسوس گوع ُا درد قفظَ طیٌَ

 تاثیز بز حض چؼایی طزدرد

 هؼکل در بلعیدى غذا خؼکی سباى

 طٌدرم پای بی قزار
ًاخي ُای خؼک و پوطتَ 

 پوطتَ



 چزا کن خوى هی ػوین؟

گلبْل ُای  ضْیذ، کَ خْى ضوا گلبْل قزهش کافی ًذارد. سهاًی سهاًی دچار کن خًْی هی  ضوا
یا گلبْل تْلیذ ضذٍ  کٌذ ّ  ضْد کَ بذى ضوا گلبْل قزهش کافی تْلیذ ًوی  قزهش ضوا کن هی

کٌذ، در ایي حالت کَ  ضذٍ را ًابْد هی  ُای قزهش تْلیذکٌذ. بذى ضوا گلبْل   بذرستی عول ًوی
دُذ، عوز گلبْل قزهش تْلیذ ضذٍ کن تز اس حذ السم   رخ هی هعوْال بذلیل سایز بیواری ُا ّ عْاهل

ضْد. خًْزیشی باعث اس دست دادى گلبْل ُای  گلبْل، بذى دچار کن خًْی هی  بْدٍ ّ با هزگ
خًْزیشی ُا  ضْد. ایي  کن ضذى تعذاد گلبْل قزهش خْى هیخْى ّ ُوْگلْبیي ضذٍ ّ باعث  قزهش

هعذٍ، سزطاى، بعضی اس اًْاع  هوکي است بذلیل هْاردی اس جولَ سخن هعذٍ، ُوْرّئیذ، التِاب
ذ.بارداری، قاعذگی، جزاحی ّ اُذای خْى باض دارُّا، بعضی اس اًْاع دارُّای پیطگیزی اس  

 د؟دُ خطز کن خوًی را افشایغ هی  چَ عواهلی

 b رژین ُای غذایی کَ هیشاى کوی آُي ّیتاهیي :رژین غذایی فاقد ویتاهیي ُای هورد ًیاس
 .دُذ ّ فْلیک اسیذ در آًِا هْجْد است، خطز ابتال بَ کن خًْی را افشایص هی  12

ای کَ بز جذب هْاد هغذی تْسط بذى ضوا تاثیز  ابتال بَ اختالالت رّدٍ :اختالالت رودٍ ای
 .تْاًذ خطز ابتالی ضوا بَ کن خًْی را افشایص دُذ گذارد، هی  هی

عوْها سًاى در سٌیي قاعذگی بیطتز اس هزداى ّ سًاى یائسَ دچار کن خًْی  :قاعدگی
 .ضًْذ هی 

 .یابذ ن خًْی در ضوا افشایص هی اگز ضوا باردار ُستیذ، خطز ابتال بَ ک :بارداری

بیواری ُای ُوچْى سزطاى، ًارسایی کبذ یا کلیَ یا سایز بیواری ُای  :بیواری ُای هشهي
 .دٌُذ هشهي خطز ابتال بَ کن خًْی را افشایص هی 

 آیا پیؼگیزی اس ابتال بَ کن خوًی اهکاًپذیز اطت؟

اس جولَ کن  حال بعضی اس اًْاع دیگزباضٌذ. باایٌ اس اًْاع کن خًْی قابل پیطگیزی ًوی  خیلی
ّیتاهیي قابل پیطگیزی  خًْی بستَ بَ فقز آُي ّ کوبْد ّیتاهیي، با یک رژین غذایی پز

 :باضذ، ایي ّیتاهیي ُا ّ هکول ُا ضاهل هی 

لْبیا،  غذاُای سزضار اس آُي ُوچْى سبشیجات سبش تیزٍ بزگذار، کٌگز فزًگی، سرد آلْ، :آُي
غذایی گٌجاًذٍ  ْضت، آجیل، آلْ بخارا ّ کطوص هی بایست در رژینعذص، ًخْد، سْیا، گ

 .ضْد

ضْیذ، کَ خْى ضوا گلبْل قزهش کافی ًذارد. سهاًی گلبْل ُای   ضوا سهاًی دچار کن خًْی هی
 کٌذ ّ یا گلبْل تْلیذ ضذٍ  ضْد کَ بذى ضوا گلبْل قزهش کافی تْلیذ ًوی  قزهش ضوا کن هی

  .کٌذ  بذرستی عول ًوی

فْالت ّ ُن خاًْادٍ اش فْلیک اسیذ در هزکبات، هْس، سبشیجات تیزٍ ّ بزگذار،  :ک اطیدفولی
 .باضذ حبْبات ّ غذاُای غٌی ضذٍ هْجْد هی 



باضذ. ُوچٌیي ایي  ایي ّیتاهیي بصْرت طبیعی در گْضت ّ لبٌیات هْجْد هی  b-12 :ویتاهیي
 .ّیتاهیي در بعضی اس ضیزُای سْیا ُن هْجْد است

اس جولَ هزکبات، خزبشٍ ّ ٌُذّاًَ ّ اًْاع تْت ُا بَ  C خْراکی ُای حاّی ّیتاهیي C: ویتاهیي
 .ًوایٌذ جذب آُي کوک هی 

 چگوًَ کن خوًی را درهاى کٌین؟

 :درهاى کن خًْی بستَ بَ علت آى هتفاّت است، بعضی اس اًْاع درهاى بیواری هزبْطَ ضاهل

پشضک ضوا اس هکول ُای حاّی آُي در ایي ضزایط  :درهاى کن خوًی هزبوط بَ فقزآُي
 .کٌذ  بزای تٌظین سطح گلیْل قزهش خْى استفادٍ هی

بیواراًی کَ کن خًْی آًِا بَ دلیل رژین غذایی  :درهاى کن خوًی هزبوط بَ رژین غذایی
باضذ، بایذ اقذام بَ گٌجاًذى   آًِا فاقذ آُي است ّ یا کن آُي هی ًاسالن آًِاست ّ رژین غذایی

ًخْد،  آُي ُوچْى سبشیجات سبش تیزٍ بزگذار، کٌگز فزًگی، سردآلْ، لْبیا، عذص، حاّی غذاُای
 .سْیا، گْضت، آجیل، آلْ بخارا ّ کطوص در رژین غذایی ضاى ًوایٌذ

اگز کن خًْی بَ علت ابتال بَ سایز بیواری ُا  :درهاى کن خوًی هزبوط بَ بیواری ُای دیگز
اری هزبْطَ را درهاى ًوْد. ُوچٌیي اگز علت کن کن خًْی بیو بایست بزای درهاى باضذ، هی 

باضذ،  (NSAIDs) دارُّا اس جولَ دارُّای ضذ التِابی غیز استزّئیذی خًْی بعلت هصزف
 .دارّیتاى را با دارّیی هطابَ ّ بذّى عارضَ جایگشیي ًواییذ بایست هی

 


