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 پیشگفتار

کتاب حاضررر ترجمه چاد دوم خودآموز فرآیند پرسررتاری  

جراحی برونر و سرررودار :    –کتراب مرجع پرسرررتراری داخلی  

اسرت. این   آندوکرینبخش فرآیند پرسرتاری اختالالت سریسرتم 

جلد کتاب تشرکیل شرده اسرت، توسرط   18مجموعه کتاب از 

دکتر محمد ذوالعدل، دکترای روان پرسررتاری و مروت گیوی  

 د پرستاری ترجمه و تکمیل شده است.کارشناس ارش

کلیه جلدهای کتاب در انتشارات ترجمک عرضه شده است و می توانید برای دانلود کتاب 

 مراجعه نمایید. وبسایت انتشارات ترجمکهای دیگر به 

، پرسرتاری در چاد جدید کتاب عالوه بر اضرافه شردن سره فصرل پرسرتاری سرالمندان

اختالالت مصرر  مواد و تسرت های تشرخیصری و آزمایشرگاهی، فصرول یبلی نیز تکمیل تر  

 شده و اطالعات بیشتری به آنها اضافه شده است.

هر گونه استفاده آکادمیک و پژوهشی از این کتاب مجاز است و استفاده ایتصادی از این 

 وز از مدیریت وبسایت است. کتاب یا درج کتاب در وبسایت های دیگر منوط به کسب مج

 :بیس
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Demystified, New York: McGraw-Hill. 
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 ساختار کتاب

زمرانی کره انسررران بره درد و نراراحتی غیریرابرل تحمرل مبتال می شرررود می دانرد کره برایرد بره دنبرال 
ائه کنندگان خدمات درمانی چگونه متوجه می شررروند که مشرررکل از  خدمات درمانی باشرررد، اما ار

وور سرالمت بیمار را برگردانند، یا از درد و ناراحتی وی کم چکجاسرت و چوور مشرکل را رفع کنند،  
کنند. پاسر  این سراواالت به عالئم و نشرانه های بیمار و نتایس تسرت های تشرخیصری بسرتگی دارد.  

تالش می شرود که این عالئم و نشرانه ها معرفی شروند، نتایس تسرت های تشرخیصی   کتاب هادر این  
ی شرده و به رفع مشرکل یا تسرکین درد و آالم بیمار کمک تفسریر شرود، مداخالت پرسرتاری طراح

 شود.

بخش ارائه می شرود و هر بخش یکی از سریسرتم  18)فرآیند پرسرتاری( در   یسرمتموالب این  
های اصرلی بدن را پوشرش می دهد. در هر بخش بیماری ها و اختالالت هر بخش از بدن بررسری 

 تقسیم بندی می شود:می شود. شرح هر بیماری یا اختالل به صورت زیر  

 مشکل چیست؟ 

 پیش آگهی 

 عالئم و نشانه های اصلی 

 تفسیر تست های تشخیصی 

 درمان 

 تشخیص های پرستاری 

 مداخالت پرستاری 

 تست های تشخیصی حیاتی 

در بخش مشرکل چیسرت، شررح مختصرری از طریقه ابتالی بدن به آن بیماری یا اختالل خا  
درمان بیماری و احتمال ویوع آسریب دائمی به سریسرتم مورد آمده اسرت. بخش پیش آگهی احتمال  

نظر بررسی می شود. باییمانده بخش ها نیز اطالعاتی به صورت لیست عالئم و نشانه ها، تشخیص  
ها و غیره ارائه می کنند. این تقسریم بندی به شریوه ای انجام شرده اسرت که یادگیری آنها سراده تر  

 سریع در دسترس پرستاران باشد.شده و همچنین به عنوان یک منبع  

  



 

iii 

 

 

 تقسیم بندی مطالب 
موالب بخش فرآیند پرستاری به صورت زیر تقسیم بندی شده است، تا پرستاران بتوانند  

 براساس تخصص و حوزه فعالیت خود سریعتر به موالب مورد نظر دسترسی پیدا کنند.

 سیستم یلب و عروق -  1فصل 
 سیستم تنفسی -  2فصل 
 تم ایمنیسیس -  3فصل 
 سیستم هماتولوژیک -  4فصل 
 سیستم عصبی -  5فصل 
 اسکلتی -سیستم عضالنی   -  6فصل 
 سیستم گوارشی -  7فصل 
 ریز سیستم غدد درون -  8فصل 
 تناسلی -سیستم ادراری  -  9فصل 
 سیستم پوششی -  10فصل 
 مایعات و الکترولیت ها -  11فصل 
 بهداشت روانی -  12فصل 
 اتاق عملجراحی و  -  13فصل 
 بیماری های زنان -  14فصل 
 درمان درد -  15فصل 
 پرستاری سالمندان  -16فصل 
 اختالالت مصر  مواد  -17فصل 
 تست های تشخیصی و آزمایشگاهی  -18فصل 
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 مقدمه 

 سیستم قلب و عروق – 1فصل  

( بره زبران می آیرد، افکرار مختلفی  Cardiovascular Systemهمین کره نرام یلرب و عروق )

ن می رسررد، هرچند این افکار با توجه به تجربه بیماران می تواند متفاوت باشررد. نگاه به ذه

مرایبین بهداشرتی به عالئم و نشرانه های این سریسرتم متنوع اسرت، زیرا سریسرتم یلب و عروق  

به عنوان شاهراه توزیع مواد غذایی و اکسیژن در سراسر بدن و جمع آوری و دفع دی اکسید  

ی جنبی متابولیک از ارگان های مختلف بدن نگریسته می شود. نارسایی  کربن و فرآورده ها

سرریسررتم یلب و عروق دارای تاثیر مرکبی بر بدن اس، زیرا با سررایر سرریسررتم های بدن در  

تعامل مسررتقیم اسررت و زنجیره ای از واکنش ها را بوجود می آورد. مرایبت دهنده بایسررتی  

شرد، تا بتواند علت مشرکل بیمار را تعیین کند.  درک جامعی از سریسرتم یلب و عروق داشرته با

در این فصررل از فرآیند پرسررتاری شررناسررایی اختالالت یلب و عروق و اجرای مداخالت  

پرسرتاری متناظر با مشرکالت که به برگردان عملکرد نرمال آن کمک کند؛ آموزش داده می 

 شود.

 سیستم تنفسی – 2فصل  

مامی سرلول های بدن برای تبادل اکسریژن ( با تRespiratory Systemسریسرتم تنفسری )

و دی اکسرید کربن در تعامل اسرت، اکسریژن رسرانی تمامی سرلول های موجود در بدن را  

انجام می دهد. در این فصررل بیماری ها و اختالالت سرریسررتم تنفسرری معرفی می شرروند،  

مشرکالت تنفسری، طریقه شرناسرایی این مشرکالت و مراحل رفع مشرکل و کمک به بهبود  

  ستم تنفسی بحث می شوند.سی
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 سیستم ایمنی – 3فصل  

آخرین باری که دسررت خود را بریده اید، یا زخمی برداشررته اید را بخاطر بیاورید. محل 

زخم متورم و یرمز می شرود و ممکن اسرت احسراس گرمی کنید. این بخاطر تالش سریسرتم  

میکروارگرانیسرررم هرایی کره  ( برای بهبود زخم از طریق حملره بره  Immune Systemایمنی )

احتمراال بره بردن حملره کرده انرد؛ رد می دهرد. هرچنرد توانرایی نبرد برا بیمراری هرا و ترمیم زخم  

در نقص عملکرد سریسرتم ایمنی به مخاطره می افتد. در این فصرل اختالالت سریسرتم ایمنی، 

  شوند.عالئم و نشانه های آنها و ایدامات پرستاری در کمک به بهبودی بیمار بحث می 

 سیستم خونی – 4فصل  

( سرلول های خونی را تولید و در سرراسرر  Hematologic Systemسریسرتم هماتولوژیک ) 

بدن به گردش در می آورد. هر گونه اختالل این سریسرتم می تواند عملکرد تمامی ارگان های 

اختالالت شرایع آن  بدن را به مخاطره بیاندازد. در این فصرل به بررسری سریسرتم هماتولوژیک و  

  پرداخته، مرایبت از بیماران مبتال به مشکالت هماتولوژیک مورد بحث یرار می گیرد. 

 سیستم عصبی – 5فصل  

( مرکز فرمان بدن اسرت و تکانه های عصربی را Nervous Systemسریسرتم عصربی )

دریافت کرده و پاسر  صرحیب بر می گرداند. در این فصرل اختالالت سریسرتم عصربی که  

ب نقص عملکرد این سریسرتم می شروند، بحث شرده و مداخالت پرسرتاری الزم برای  موج

  تسکین و تخفیف مشکالت عصبی بیماران معرفی می شوند.

 سیستم عضالنی اسکلتی – 6فصل  

( یک فرا سراختار در بدن اسرت Musculoskeletal Systemسریسرتم عضرالنی اسرکلتی )

د. در این فصرل اختالالت سریسرتم عضرالنی که یدرت و حرکت را برای انسران فراهم می کن

  اسکلتی و درمان و بازیافت عملکرد آنها را بحث می کنیم.
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 سیستم گوارشی - 7فصل  

( اسرت. Gastrointestinal Systemتغذیه و دفع فضروالت بدن وظیفه سریسرتم گوارشری )

ها، چربی    هر گونه اختالل عملکرد این سریسرتم می تواند توانایی بدن در ذخیره کربوهیدرات

ها و پروتاین ها را مختل کند، که همگی برای انرژی بخشریدن به بدن الزم هسرتند. در این  

  فصل اختالالت و راهکارهای مبارزه با آنها را بحث می کنیم.

 سیستم آندوکرین – 8فصل  

( پیغام رسران بدن هسرتند. این Endocrine Systemسریسرتم آندوکرین یا غدد درونریز )

هایی را خاموش و روشرن می کند که اعمال احشرای بدن را کنترل می کنند.  سریسرتم پیام

اختالل غدد درونریز با هرج و مرج بدن همراه اسرت، پیام ها در مسریر غلط ارسرال و یوع و 

  وصل می شوند. در این فصل اختالالت سیستم غدد درونریز بحث و بررسی می شوند.

 سیستم ادراری تناسلی – 9فصل  

ی تناسرلی و سریسرتم ادراری از یک منشرا جنینی هسرتند، به همین خاطر تحت ارگان ها

( مورح می شروند. اختالل سریسرتم  Genitourinary Systemعنوان سریسرتم ادراری تناسرلی )

ادراری تناسرلی منجر به اختالالت زیادی می شرود که بعضری در یک جنس دیده می شروند.  

  د پرستاری آنها بحث می شود.در این فصل این اختالالت و درمان و فرآین

 سیستم پوششی – 10فصل  

( موجب می شرود که Integumentary Systemبیماری ها و اختالالت سریسرتم پوشرشری )

بدن در معرض هجوم ویروس ها، باکتری ها و سایر میکروارگانیسم ها یرار گیرد، زیرا اولین 

نگاهی به بیماری ها و سرد دفاعی بدن )پوسرت( دچار گسرسرتگی می شرود. در این فصرل  

  اختالالت سیستم پوششی و راه های رفع و تسکین آنها می اندازیم.
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 مایعات و الکترولیت ها – 11فصل  

برای عملکرد (  Fluid and Electrolyte Balance)حفظ تعرادل مرایعرات و الکترولیرت هرا  

ز جاهای صرحیب بدن ضرروری اسرت. عدم تعادل آنها موجب می شرود که بدن نیاز خود را ا

دیگر جبران کند، که اثر ریپلی در سرایر ارگان ها و سریسرتم های بدن خواهد داشرت. در این  

فصرررل مایعرات و الکترولیت ها، اختالل و عدم تعادل آنها، راه های بازیافت تعادل مایعات و 

  الکترولیت های بدن بحث می شود.

 بهداشت روانی – 12فصل  

یر دارند، بر فعالیت های روزمره تاثیر گذاشررته و منجر  اختالالتی که روی ذهن و روان تاث 

(   Mental Healthبه رفتارهای خود تخریبی می شروند. در این فصرل اختالالت بهداشرت روان ) 

  بحث، سازماندهی و راه های کمینه سازی تاثیر آنها بر بدن بیمار بحث می شوند. 

 مراقبت حین عمل – 13فصل  

ن رادیکال اما ضرروری برای وضرعیت ها و بیماری های درمان جراحی معموال یک درما

خا  است. هرچند جراحی بیمار را در معرض مجموعه ای از اختالالت یرار می دهد که در  

صررورت عدم جراحی رد نمی دهند، اما ضرررورت جراحی بیشررتر اسررت. در این بخش این  

  ها را بحث می کنیم.و راه های مقابله با آن( Prioperative Careحین جراحی )اختالالت 

 بهداشت زنان – 14فصل  

دامنره ای از بیماری ها را بحث می کنیم که زنان را   (Women Health)  در این فصرررل

مبتال می کند. تشرخیص، درمان دارویی، مداخالت پرسرتاری و راه های رفع و تسرکین این  

  مشکالت بحث خواهد شد.
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 درمان درد – 15فصل  

ت دیده می شود و برای جلوگیری از اثرات سوء آن بر سالمت  درد در بسیاری از اختالال 

 Pain)و به زیسرتی بیماران، بایسرتی درد کنترل شرود. در این فصرل تکنیک های درمان درد 

Management ).بحث می شوند  

 پرستاری سالمندان -16فصل  

د. ( روی بیماری و اختالالت شررایع سررالمندان تمرکز دارGeriatricsبخش سررالمندان )

درمان و مرایبت بیماران سرالمند یک چالش بزر  است زیرا ذخیره فیزیولوژیک این بیماران 

کراهش یرافتره و بنرابراین پیچیردگی درمران و مرایبرت از آنهرا افزایش می یرابرد. در این فصرررل  

 تکنیک های مدیریت و مرایبت اختالالت سالمندان بحث می شود.

 مصرف موادپرستاری اختالالت سوء   -17فصل  

( همه سررنین و دموگرافیک ها را  Substance Abuse Disordersاختالالت مصررر  مواد ) 

درگیر می کند. در این فصرل اثرات پاتوفیزیولوژیک مواد اعتیادآور شرایع بحث می شرود. همچنین  

طریقه شررناخت عالئم و نشررانه های اختالل مصررر  مواد و درمان آن آموزش داده می شررود.  

 مدیریت بیماران دارای تشخیص اختالالت مصر  مواد نیز بحث می شود. تکنیک های  

 تست های تشخیصی و آزمایشگاهی رایج -18فصل  

( اختصراصرار روی معرفی تسرت های Laboratory and Diagnostic Testsدر این فصرل )

آزمایشرگاهی و تشرخیصری خاصری تمرکز می شرود که بوور روتین انجام شرده و پرسرتاران  

بایسرتی از آنها اطالع داشرته باشرند. این بحث شرامل آموزش بیمار و طریقه انجام مرایبت  

 ایمن و موثر یبل، حین و پس از انجام تست می باشد.
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 1  فهرست مندرجات کتاب 

 

 

 

 

 

 

 اهداف یادگیری

 در پایان این کتاب فراگیران یادر خواهند بود:

  را بشناسند آندوکرینآناتومی و فیزیولوژی نرمال سیستم 

   ایجاد می کنند را آندوکرین  بیماری هایی که تغییرات پاتولوژیک در سریسرتم
 نام ببرند

  را آندوکرین  عالئم یا نشرانه های مخصرو  بیماری ها یا آسریب های سریسرتم
 لیست کنند

  درمان های طبی و مداخالت پرسرتاری مورد انتظار در بیماری یا آسریب های
 را تشخیص دهند.آندوکرین سیستم 
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 کلمات کلیدی یم کلیدیمفاه

 بیماری آدیسون  .1

 سندرم کوشینگ  .2

 دیابت بی مزه  .3

 دیابت ملیتوس  .4

 گواتر  .5

 پرکاری پاراتیروئید  .6

 کم کاری پاراتیروئید  .7

 پرکاری هیپوفیز  .8

 کم کاری هیپوفیز  .9

 پرکاری تیروئید  .10

 کم کاری تیروئید  .11

 هیپرپروالکتینمی  .12

 سندرم متابولیک  .13

 فاوکروموسیتوم  .14

 آلدسترونیسم اولیه  .15

 ADHسندرم ترشب نامناسب  .16

o کآ( رومگالیAcromegaly ) 
o ( آلدسترونAldosterone ) 
o ( هورمون ضد ادراریAntidiuretic hormone ) 
o ( کاته کوالمین هاCatecholamines ) 
o نشانه چوستک (Chvostek's sign ) 
o ( کورتیزولCortisol ) 
o ( کورتیزونCortisone ) 
o ( اپی نفرینEpinephrine ) 
o ژیگانتیسم  (Gigantism ) 
o  ( کورتیکواستروئیدهاGlucocorticoids ) 
o بیماری گریوز (Graves' disease ) 
o ( هیدروکورتیزونHydrocortisone ) 
o ( انسولینInsulin) 
o ( مینرالوکورتیکوئیدهاmineralocorticoids) 
o میکزودم (Myxoedema ) 
o ( نور اپی نفرینNorepinephrine ) 
o هور ( مون پاراتیروئیدParathyroid hormone (PTH) ) 
o RAIU 
o ( تری یدوتیرونینTriiodothyronine (T3) ) 
o ( هورمون محرک تیروئیدThyroid-stimulating 

hormone (TSH)) 
o ( تیروکسینThyroxine (T 4) ) 
o ( هورمون آزاد کننده تیروتروپینThyrotropin-

releasing hormone (TRH) ) 
o ( نشانه تروسوTrousseau's sign ) 
o (اسید وانیلیل ماندلیکVanillylmandelic acid 

(VMA) ) 
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 ( آندوکرین)مقدمه ای بر سیستم غدد درون ریز 
است که در از چندین غده تشکیل شده  یا سیستم غدد درون ریز    1آندوکرین سیستم

که   ، موادیاین غدد هورمون ها را ترشرب می کنند. (1)شرکل    سرراسرر بدن پراکنده هسرتند

پیام رسران های شریمیایی هسرتند، موادی که فعالیت سرلول ها و احشراء و ارگان های هد   

خود را کنترل و تنظیم می کننرد. این هورمون هرا در مجموع روی رشرررد، تکرامرل، هضرررم،  

تولیرد ملرل تراثیر دارنرد. این غردد عمومرا هورمون هرای خود را در اثر یک  تنظیم مترابولیسرررم و  

تحریک، یک هورمون دیگر یا یک آسرررتانه خا  در جریان خون آزاد می کنند. سررریگنال  

تنظیم می شرود. بازخورد   2مستتقیم  بازخوردتویف تولید هورمون توسرط فرآیندی به نام 

سرتاز بدن ضرروری اسرت. بدن بازخورد مربوط به تغییرات سروب  مسرتقیم جهت حفظ همو

هورمون ها را دریافت کرده و بر ارگان ها یا سرریسررتم های بدن که مسرراول تولید هورمون  

هسررتند تاثیر گذاشررته و بدن را به هموسررتاز معمول بر می گرداند. ویتی غلظت ماده ای به  

یف یا خاموش می شررود. غدد،  یک آسررتانه مشررخص برسررد، غدد و تولید محصررول آن متو

هورمون هرایی کره تولیرد می کننرد و تراثیر هر یرک از آنهرا در ادامره این بخش بحرث خواهنرد  

 شد.

 
1 Endocrine System 
2 Direct Feedback 
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آناتومی سیستم آندوکرین. ارگان های آندوکرین در سراسر بدن  - 1شکل 

پخش شده اند و عملکرد آنها توسط هورمون های موجود در جریان خون 

ایی که بصورت موضعی یا توسط تحریک مستقیم کنترل می شود، هورمون ه

عصبی آندوکرین تولید می شوند. تلفیق تولید هورمون از غدد درون ریز تحت  

 کنترل هیپوتاالموس است. 



 5  ( نی)آندوکر  زیغدد درون ر  ستمیبر س یمقدمه ا

 

غده تیروئید در یدام گردن و بر روی تراشره وایع شرده اسرت. تیروئید سره هورمون تولید  

؛ کره روی 3کلستتی تونینو    2(T3) تری یتدوتیرونین، 1(T4)  تیروکستتینمی کنرد:  

کلسرریم خون و آزاد شرردن فسررفات از اسررتخوان ها تاثیر دارند. هورمون های تیروئید روی 

متابولیسرم، عضرالت، یلب و ارگان ها و سریسرتم های زیادی از بدن تاثیر دارند. این هورمون  

به تنظیم متابولیسررم کربوهیدرات ها، چربی ها، پروتاین ها و رشررد و تکامل بدن کمک  ها 

و از   االموسهورمون های تولید شرررده از هیپوت  توسرررط  4غدد هیپوفیز قدامیمی کنند. 

  هورمون محرک تیروئیتدهیپوفیز یردامی  طریق برازخورد مسرررتقیم کنترل می شرررونرد.  

(TSH)5  ،فتولتیتکتول متحترک  کتنتنتده،  6(FSH)  هتورمتون  لتئتوتتیتنتیتزه  ،  7( LH)  هتورمتون 

را ترشب    10آدرنوکورتیکوتروپیکهورمون  و   9هورمون پروالکتین،  8هورمون رشد

نرامیرده می شرررونرد، بزرگترین هورمورن هرایی   11. این هورمون هرا کره گلیکوپروتاینمی کنرد

و    13توستین اکستی  12خلفی هیپوفیز. هسررتند که تا به امروز شررناسررایی شررده اسررت

یا فوق کلیوی غدد دو طرفه ای هسرتند که   15آدرنال  غددترشرب می کند.   14وازوپرستین

در باالی هر یک از کلیه ها وایع شرده اند. این غدد در پشرت صرفاق وایع شرده اند. آدرنال از  

 
1 Thyroxine 
2 Triiodothyronine 
3 Calcitonin 
4 Anterior Pituitary Glands 
5 Thyroid-Stimulating Hormone 
6 Follicle-Stimulating Hormone 
7 Luteinizing Hormone 
8 Growth Hormone 
9 Prolactin 
10 Adrenocorticotropic Hormone 
11 Glycoprotein 
12 Posterior Pituitary 
13 Oxytocin 
14 Vasopressin 
15 Adrenal Glands 
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دو بخش تشرکیل شرده اسرت: کورتکس یا یشرر آدرنال و مدوالی آدرنال. کورتکس هورمون  

: 2کورتیزول(  2: مسرراول بازجذب کلیوی سرردیم و دفع پتاسرریم؛ )1آلدستترون(  1های )

مسراول حفظ کنترل گلوکز، افزایش گلوکوناوژنز کبدی )سراخت کلوگز( و مدیریت پاس  بدن  

: هورمون های جنسری؛ را ترشرب می کند. 3(تستتوستترون) ( آندروژن ها3به اسرترس؛ و )

را تولیرد، ذخیره و آزاد می کنرد، هورمون    5نور اپی نفرینو    4اپی نفرینل  مردوالی آدرنرا

نامیده می شروند. زمانی که این هورمون ها آزاد می شروند، ریت   6کاته کوالمینهایی که 

رود، راه های هوایی گشراد می شروند، و   یلبی و تنفسری افزایش می یابد، فشرار خون باال می

 ریت متابولیسم افزایش می یابد.

معموال از چهار و گاهی از شرش غده کوچک یا بیشرتر تشرکیل شرده   7پاراتیروئید غدد

  پاراتیروئید  هورموناند و در بخش تحتانی غده تیروئید وایع شرده اند. عملکرد آنها تولید  

(PTH)8   .اسرتPTH   م  نیز نامیده می شرود، مسراول حفظ سروب کلسری   9پاراتورمونکه

خون اسرت. همچنین سروب فسرفر بدن را نیز تنظیم می کند. اگر سروب کلسریم سررم کاهش  

آزاد می شرود، که موجب تجزیه اسرتخوان و آزاد شردن کلسریم به داخل گردش    PTHیابد، 

خون می شررود. همچنین کلیه ها را وادار می کنند که دفع ادراری کلسرریم را کاهش داده و 

 دفع فسفات را افزایش دهند.

  

 
1 Aldosterone 
2 Cortisol 
3 Testosterone 
4 Epinephrine 
5 Norepinephrine 
6 Catecholamines 
7 Parathyroid Glands 
8 Parathyroid Hormone 
9 Parathormone 


