سوءمصزف الکل افزاط در اطتفادٍ اس
ًْػیذًیُای الکلی اطت کَ هیتْاًذ
سیاىُایی را تزای تذى تَ ُوزاٍ داػتَ
تاػذ.

هذاّم ّ سیاد الکل هوکي اطت تَ ًارطایی
احتماًی للة ،اختالالت هشهي ریتن ّ حتی
هزگ هٌجز ػْد.

عوارض گوارشی :
هصزف تیغ اس حذ الکل هیتْاًذ تاػث تیواری
ریفالکض ،التِاب هؼذٍ ّ سخن در پْػغ
داخلی هخاط هؼذٍ ػْد .ػالئن آى ػاهل
طْسع در گلْ ّ یا هؼذٍ ّ یا ػکایت اس هذفْع
تیزٍ (هلٌا) هیتاػذ .هصزف هشهي تیغ اس حذ
الکل تاػث ّاریض هزی ّ هؼذٍ هیػْدّ .لتی
ّاریض پارٍ ػْد ،فزد هوکي اطت تا اطتفزاؽ
خًْی لزهش رّػي هزاجؼَ کٌذّ .اریضُای
خًْزیشی دٌُذٍ تِذیذ کٌٌذٍ سًذگی ُظتٌذ.

عوارض کبدی :

عوارض مصزف الکل

تیؼتزیي ػارضَ در ارتثاط تا طْءهصزف
الکل  ،ػْارض کثذی اطت .تیواری کثذ
چزب  ،طیزّس ّ ُوچٌیي خطز اتتال تَ
طزطاى کثذ در افزاد الکلی افشایغ هی
یاتذ.

واحد پیشگیزی و ارتقاء سالمت

عوارض قلبی و عزوقی :

سهزا اسکندری

تزای افزادی کَ الکل سیادی هصزف هیکٌٌذ،
خطزات اتتال تَ تیواریُای ػزّق کزًّز ،فؼار
خْى تاال ،تی ًظوی درضزتاى للة
ّکاردیْهیْپاتی (تا للة تشرگ ّاًمثاض ضؼیف
هؼخص هیػْد) افشایغ هی یاتذ .هصزف

سیستم غدد درون ریش و متابولیسم:
ًارطایی پاًکزاص ّ یا طْء جذب  ،دیاتت
ًْع ّ Iدیاتت ًْع ُ ،IIیپْگٌادیظن ّ پْکی
اطتخْاى ّ تیواری تیزّئیذ هیتْاًذ
اسػْالة هصزف تیغ اس حذ الکل تاػذ .
سیستم ایمنی وروماتیسمی:
هصزف هشهي تیغ اس حذ الکل هزتثط تا
افشایغ تیواری ّ هزگ ّ هیز ًاػی اس
تیواریُای ػفًْی ُوزاٍ اطت .تا تْجَ
تَ اثزات طزکْب کٌٌذٍ طیظتن ایوٌی،
افشایغ حظاطیت تَ ػفًْت  ،طل ریْی ّ
ُپاتیت ّ Cجْد دارد .احتوال خطز افشایغ

اتتال تَ ػفًْت اچ آی ّی  HIVتَ ػلت
کاُغ پاطخ ایوٌی تذى ُظتٌذً .مزص اس
ػْارض هصزف هشهي تیغ اس حذ الکل
اطت.
سیستم خونساس:
احتوال ایجاد کن خًْی اس ًْع هیکزّطیتیک
ّ هاکزّطیتیک ّجْد دارد.
سیستم عصبی مزکشی و محیطی:
هیتْاًذ هٌجز تَ اختالل حافظَ ّ
فزاهْػی ّ ُوچٌیي تغییز در هْلؼیت ّ
احظاص لزسع ػًْذ.
وضعیت تغذیهای:
در هیاى افزاد تا ّاتظتگی تَ الکل ػذیذ
ططْح پاییي پتاطین ،هٌیشین ّ ،فظفز
ػایغ ُظتٌذ کَ هیتْاًذ هٌجز تَ فلج
دیافزاگن ّ ًارطایی تٌفظی ػْد.
سزطان شناسی:
ًْػیذى الکل خطز اتتال تَ طزطاىُای
دُاى ،حلك  ،هزی ،هؼذٍ ،پاًکزاص ّ رکتْم
طزطاى پظتاى را افشایغ هی دُذ.

عوارض روانی :
ًْػیذى الکل در همادیز سیاد توایل تَ تذتز
ػذى تیواری سهیٌَای رّاًی دارد.
اختالالت دّ لطثی ّطایزاختالالت کٌتزل
تکاًَای درارتثاط تا هیشاى تاالی ّاتظتگی
تَ الکل اطت.
تیواریُا ی دهاًض ،هاًٌذ آلشایوز
هیتْاًذ ًاػی اس الکل تاػذ یا در اثز
ًْػیذى الکل تذتز ػْد.
طْء هصزف الکل ّ ّاتظتگی تَ آى در
افزاد هثتال تَ اطکیشّفزًی ػایغ ُظتٌذ ّ
ػالئن تیواری را تذتز هیکٌذ.

