
 
 

 های مزمن پیچیدهبیماری

ها طول های مزمن پیچیده مدتبیماری. قرار دارند( CCD)های مزمن پیچیده ها تحت تاثیر بیماریبسیاری از کانادایی

ها با عنوان برخی از این بیماری. کنندخود بهبود پیدا نمی کشند، نیاز به درمان و مدیریت دارند و اغلب به خودیمی
گیرد که گروه مشخصی از عالئم باعث ایجاد بیماری و ناتوانی یک سندروم، زمانی شکل می. شوندشناخته می« سندروم»

شود، دو مورد نیز خوانده می( CFS)، که سندروم خستگی مزمن (ME)و آنسفالومیلیت میالژیک ( FM)فیبرومیالژیا . شود

های آزمایشگاهی قابل تشخیص هیچ یک از این دو سندروم از طریق آزمایش خون یا تست. شوندسندروم محسوب می
 . نیستند

 

  فیبرومیالژیا

فیبرومیالژیا . توسط کالج روماتولوژی آمریکا به عنوان یک سندروم واقعی شناسایی شد 1990در سال ( FM)فیبرومیالژیا 

ای برای این شدههیچ علت شناخته. شونددر مردان و هم در زنان رخ دهد، اما زنان بیشتر به آن دچار میتواند هم می
 .تواند در اجتناب از عوارض بیشتر و مدیریت بهتر عالئم به شما کمک کندتشخیص زودهنگام می. بیماری وجود ندارد

  

با گذشت زمان، درد پایدارتر . ماه است 3کم به مدت دن دستهای باحساس درد در تمام قسمت عالمت اصلی فیبرومیالژیا،

ممکن است محل درد و شدت درد نیز شروع به . تان را تحت تاثیر قرار دهدهای بیشتری از بدنتواند قسمتشود و میمی
 :سایر عالئم فیبرومیالژیا عبارتند از. تغییر کند

  

  ( کوفتگی)خستگی 

  مشکل خواب 

  مشکالت حافظه یا ناتوانی در واضح فکر کردن 

  اختالالت خلقی مانند افسردگی 
 

های دیگری مانند اگر دچار فیبرومیالژیا هستید، ممکن است بیماری. عالئم و شدت عالئم از فرد به فرد متفاوت است
بیشتر، از پیوندهای زیر دیدن  برای اطالعات. ، سردرد میگرنی و غیره نیز داشته باشید(IBS)پذیر سندروم روده تحریک

 کنید:
 

  فیبرومیالژیا -انجمن آرتروز و  فیبرومیالژیا -بیمارستان + مرکز بهداشت زنان بریتیش کلمبیا 

 فیبرومیالژیا: انجمن آرتروز 
  فیبرومیالژیا در بزرگساالنراهنمای کانادا برای تشخیص و کنترل سندروم 

 

  آنسفالومیلیت میالژیک

شناخته  شود، اکنون به عنوان یک بیمارینیز خوانده می( CFS)، که سندروم خستگی مزمن (ME)آنسفالومیلیت میالژیک 

معموالً پس از عفونت و غالباً پس از یک . ندارد آنسفالومیلیت میالژیک یا سندروم خستگی مزمن، علت واحدی. شودمی
در حال حاضر، تشخیص این . پژوهش بیشتر درباره این بیماری همچنان در حال انجام است. دهدعفونت ویروسی رخ می

های کنید و با حذف بیماریدرمانی خود توصیف می-های بهداشتیدهنده مراقبتبیماری بر اساس عالئمی که برای ارائه
برای تشخیص آنسفالومیلیت میالژیک یا سندروم . گیردصورت می توانند باعث ایجاد این عالئم شوند،گری که میدی

 . ماه در کودکان وجود داشته باشد 3ماه در بزرگساالن و  6کم به مدت خستگی مزمن، عالئم باید دست

 

بعد از فعالیت جسمی ( کوفتگی)عالمت اصلی آنسفالومیلیت میالژیک یا سندروم خستگی مزمن عبارت است از خستگی 
ها و روابط فرد با قدر شدید باشد که فعالیتتواند آنخستگی می. یا خستگی تا سرحد ناتوانی( ضعف پس از فعالیت)

 : زیر باشد تواند شامل مواردسایر عالئم می. دیگران را متوقف کند
 

http://www.bcwomens.ca/health-info/living-with-illness/fibromyalgia
http://arthritis.ca/understand-arthritis/types-of-arthritis/fibromyalgia
https://arthritis.ca/about-arthritis/arthritis-types-(a-z)/types/fibromyalgia
https://arthritis.ca/about-arthritis/arthritis-types-(a-z)/types/fibromyalgia
http://fmguidelines.ca/


، یا واحد بهداشت همگانی محل www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت بیلینکرسانی هلثهای آگاهیبرای دیگر پرونده

دیدن کنید یا با  www.HealthLinkBC.caهای بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت زندگی خود دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه  7-1-1شنوایان، با ماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم)به رایگان( ت 8-1-1شماره 

 گردد.زبان ارائه می 130به بیش از 

  ( احساس ناخوشی عمومی)ضعف 

 عالئم مشابه آنفلوآنزا 

 مشکالت خواب 

  درد 

  مشکالت حافظه یا دیگر مشکالت شناختی 

  عدم تحمل یا حساسیت به مواد شیمیایی 

  عملکرد غیرعادی بدن 
 

تواند در برخی افراد می آنسفالومیلیت میالژیک یا سندروم خستگی مزمن. عالئم و شدت عالئم از فرد به فرد متفاوت است
 از پیوندهای زیر دیدن کنید:. کامالً بهبود پیدا کند و در برخی دیگر نه

 
 سندروم خستگی مزمن/آنسفالومیلیت میالژیک - بیمارستان  + مرکز بهداشت زنان بریتیش کلمبیا 
 آنسفالومیلیت میالژیک()سندروم خستگی مزمن : سازمان بهداشت کانادا 

 

 مدیریت عالئم 

های مدیریتی از آنجا که فیبرومیالژیا و آنسفالومیلیت میالژیک یا سندروم خستگی مزمن عالئم مشابهی دارند، درمان
هایی مانند افسردگی است که ممکن هدف درمان، رفع عالئمی مانند درد و خستگی، و همچنین بیماری. مشابهی نیز دارند

برای اطالعات بیشتر، و جستجوی خدمات و منابع جهت دریافت کمک، از . یجاد شودها ای این سندروماست در نتیجه
 (CCDP) پیچیده مزمن هایبیماری  یبرنامه – سیبی زنان بیمارستان: پیوند زیر دیدن کنید

 

 بیماری الیم مزمن

 تواند در اثر نیش کنه به انسان مبتال شود. مشهورترین آن بیماری الیم است.میچندین بیماری 

 

سال  15شود. در کنند که باعث بیماری الیم میهای بسیاری از مناطق بریتیش کلمبیا موجودی به نام بوریلیا برگدورفری منتقل میکنه

ند، اند به خارج از بریتیش کلمبیا سفر نکردهشناسایی شده است. بسیاری از کسانی که بیماری الیم گرفتهها مورد بیماری الیم گذشته ده
 و احتمال دارد که آنها این بیماری را در بی.سی. گرفته باشند.

 
شما منتقل شود. اما از آنجا که ها ناقل باکتری بیماری الیم نیستند، و احتمال خیلی کمی وجود دارد که این باکتری از کنه به ی کنههمه

 هایی انجام دهید تا از نیش کنه جلوگیری کنید.بیماری الیم بیماریی جدی است، ارزش آن را دارد که اقدام
 

مه گرفتگی »اند ممکن است عوارضی مانند خستگی، عالیم مشکالت ادراکی مانند برخی از کسانی که به بیماری الیم حاد مبتال شده
 اختالل خواب و سایر عالیم ناشناخته مبتال شوند. برای اطالعات بیشتر، از پیوندهای زیر دیدن کنید:، «مغز

 

 عالیم منتسب به بیماری مزمن الیم –سی بیمارستان زنان بی 

 (بوریلیا برگدورفریسی: بیماری الیم )عفونت مرکز کنترل بیماریهای بی 

 اسازمان بهداشت کانا 

 
 

  2019آوریل : آخرین بازبینی

 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bcwomens.ca/health-info/living-with-illness/chronic-fatigue-syndrome-(me-cfs)
https://www.canada.ca/en/public-health/services/chronic-diseases/chronic-fatique-syndrome-myaligic-encephalomyelitis.html
http://www.bcwomens.ca/our-services/specialized-services/complex-chronic-diseases-program
http://www.bcwomens.ca/health-info/living-with-illness/symptoms-attributed-to-chronic-lyme-disease
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/lyme-disease-borrelia-burgdorferi-infection
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/lyme-disease.html

