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اًساى اص تؼذاد تسیاس صیادی سلَلتطکیلطذّاست تذى 

اگش .کْغییک فشآیٌذ هٌظن ٍ کٌتشل ضذُ تکثیش هی یاتٌذ

تحت ّش ضشایغی ایي فشآیٌذ، غیش قاتل کٌتشل ضَدٍ 

سلَل ّا صیادضًَذ،تَدُ ای اصسلَل ّادستذًتطکیل هی ضَد کِ 

 کِ دستگاُ گَاسش.دس اغغالح تِ آى تَهَس گفتِ هی ضَد

 اص لَلِ گَاسش ٍ اػضایوشتثظ کاس ّضن غزا سا تشػْذُ داسد،

ایي لَلِ ضاهل دّاى، حلق، . تا آى تطکیل هی ضَد

هشی،هؼذُ،سٍدُ ّای کَچک ٍ تضسگ، ساست سٍدُ ٍ هقؼذ 

ُ تش اص سٍدُ کَچک . است سٍدُ تضسگیک لَلِ ضخین تش اها کَتا

سٍدُ تضسگ ضاهل . است کِ تقشیثاً یک هتش ٍ ًین عَل داسد

سشعاى سٍدُ تضسگ . کَلَى، ساست سٍدُ ٍ هقؼذ هی تاضذ

تیواسی است کِ دس آى سلَل ّای تذخین سشعاًی دس تافت 

 .سٍدُ تضسگ تطکیل هی ضًَذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هراحل توهور روده بزرگ 

. ّش هشحلِ اص سشعاى ًطاًِ سضذ ٍ خیطشفت تَهَس هی تاضذ

اعالع اص هشاحل سشعاى سٍدُ هَجة هی ضَد تا خضضک 

 .دسهاى غحیح سا اًتخاب ًوایذ

 دس ایي هشحلِ سشعاى فقظ دس سغحی تشیي : هرحله صفر

 سلَلْای خَضطی سٍدُ تضسگ یافت هی ضَد 

 ّای :هرحله یک ِ  دس ایي هشحلِ اًتطاس سشعاى تِ جضء الی

خَضطی سغحی تِ الیِ دٍم ٍ سَم سٍدُ تضسگ ًیض اًتطاس 

سٍدُ ًیض دسگیش ضذُ است ٍلی  خیذا کشدُ ٍ دیَاسُ داخلی

سشعاى تِ خاسج اص دیَاسُ سٍدُ تضسگ یا خاسج اص سٍدُ تضسگ 

 .اًتطاس ًیافتِ است

 دس ایي هشحلِ سشعاى اص دیَاسُ سٍدُ تضسگ :هرحله دو 

 . تقشیثا خاسج ضذُ ٍلی غذد لٌفاٍی سا گشفتاس ًکشدُ است

 دس ایي هشحلِ سشعاى غذد لٌفاٍی سا دسگیش :هرحله سوم 

 .کشدُ است ٍلی تِ سایش ًقاط تذى گستشش ًیافتِ است

 دس ایي هشحلِ سشعاى تِ ًقاط دیگش تذى :هرحله چهارم 

 .هثل کثذ ی یا سیِ گستشش خیذا کشدُ است

 عالئن 

ضایغ تشیي ػالهت اتتال تِ ایي تَهَسّا خًَشیضی  ّوشاُ 

 .هذ  فَع ٍ تغییش د  س اجاتت هضاج است

اص دیگش ػالئوی کِ دس هَقغ تَهَس سٍدُ هوکي است تشٍص 

 :ًوایذ ضاهل

 خَى قشهض یا خَى تیشُ دس هذفَع 

  ُاسْال، یثَست ٍ یا احساس ػذم تخلیِ کاهل دستگا

 گَاسش

 کاّص قغش هذفَع 

  ، ًاساحتی ػوَهی ضکن هاًٌذ دفغ دسدًاک گاص ضکن ، ًفخ

 احساس خشیَ یا دسدّای دل خیچِ ای 

 کاّص ٍصى تذٍى ػلت 

 خستگی ٍ ضؼف 

 تَْع ٍ استفشاؽ 

 علل و عواهل خطر 

اص ػللی کِ دس ایجاد تَهَس سٍدُ دخیل هی تاضٌذ تِ ػَاهل 

 : صیش هی تَاى اضاسُ ًوَد

  سال۵۰سي تاالی  

 ُساتقِ سشعاى سٍدُ تضسگ یا ساست سٍدُ دس خاًَاد 

  ،ساتقِ اتتال تِ سشعاى سٍدُ تضسگ ٍ ساست سٍدُ، تخوذاى

 سحن ٍ سشعاى خستاى 

 ساتقِ اتتالء تِ خَلیح دس سٍدُ تضسگ 

  ّای هتؼذد دس  صخن)ساتقِ اتتالء تِ کَلیت السشٍص

 (ّای خَضطی سٍدُ تضسگ سلَل

 هػشف غزاّای چشب، الکل ٍ سیگاس 

 عوارض 

تِ دًثال تَهَس سٍدُ هوکي است ػَاسؼ صیش دس فشد ایجاد 

 :ضَد

 ػَد هجذد تَهَس 

 هتاستاص یا اًتطاس تَهَس تِ اػضاء دیگش تذى 

 ػَاسؼ ضیوی دسهاًی ٍ خشتَدسهاًی 

 پیشگیری 

 :جْت خیطگیشی اص تَهَس سٍدُ اقذاهات صیش سا اًجام دّیذ
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 ُخَى سیضی تِ ّوشاُ هذ  فَع اًٌذػالئوی مدس غَست هطاّذ 

 تغییش د  س اجاتت هضاج سشیؼاً تِ خضضک هشاجؼِ ًوَد  ُ د  س ٍ

 .خی کطف د  لیل خًَشیضی تاضین

  ِتا ٍجَد   ساتقِ اتتال تِ خَلیح ّای سٍد  ُ د  س خاًَاد  ُ ٍ یا ساتق

اتتال تِ تَهَسّای سٍد  ُ تضسگ تایستی د  س صهاى تٌذ  ی ّای 

 د  سهاى ٍ .هطخع تحت ًظش هتخػع گَاسش قشاس گشفت

 ٍ ضایؼات التْاتی سٍد  ُ تضسگ ساُ اسثیجشاحی خَلیح ّای 

 .هٌاسة تشای خیطگیشی اص تَهَسّای سٍد  ُ تضسگ است

 ٍی تا کالشی تاال ٍ سشضاس اص چشتی ٍ الکلیهػشف سطین ّا  

سیگاس ٍ چاقی اص ػَاهل خغشصا ّستٌذ   کِ تایستی تِ آًْا 

 .تَجِ کافی د  اضتِ تاضین

  ٍ ُهػشف سطین ّای سشضاس اص سثضیجات ٍ هیَُ ّای تاص

ّا ٍ خشّیض اص غزاّای د  ٍد  ی ٍ حاٍی گَضت  آًتیاکسیذ  اى

قشهض د  س جلَگیشی اص تَهَسّای سٍد  ُ تضسگ ًقص هْوی ایفا 

 .  هی کٌٌذ

 

 تشخیص 

جْت تطخیع تَهَس سٍدُ خضضک هوکي است اقذاهات صیش 

 :سا اًجام دّذ

  هؼایٌِ هقؼذ تا اًگطت دست تَسظ خضضک خس اص خَضیذى

دستکص ٍ آغطتي آى تِ طل هخػَظ اًگطت سا داخل 

هقؼذ تیواس کشدُ ٍ تذًثال تَدُ یا ًقاط غیش عثیؼی 

هی گشدًذ ٍ اص هذفَع تذست آهذُ آصهایص خَى ًْفتِ تؼول 

 .هی آٍسًذ

 ایي آصهایص خَى ًْفتِ دس هذفَع سا :خَى ًْفتِ دس هذفَع

 .تشسسی هی کٌذ

  سٍضی کِ دس آى تاسین هایغ تِ داخل سٍدُ :تٌقیِ تاسین

تاسین یک فلضسفیذًقشُ . تضسگ اص عشیق هقؼذ تٌقیِ هیگشدد

 ایاستکْذس 

تػَیش دستگاُ گَاسش خائیٌی تَسظ اضؼِ ایکس کوک 

 .کٌٌذُ است

 دستگاّیاست کِ تَسظ آى : سیگوَئیذٍسکَخی

خضضکثالَلٌْاصک ًَسی،اًتْای سٍدّثضسگ ساتشای یافتي 

خَلیح، تَهَس ٍ یا ًقاط غیش عثیؼی هَسد آصهایص قشاس 

 .هی دّذ

  اگشدسحیي آصهایص خَلیح ٍیاتافتغیش عثیؼی یافت ضَد

خضضک هی تَاًذ آًْا سا تشداسد ٍ جْتأصهایطثْتش 

 .اصهیکشٍسکَج استفادُ ًوایذ 

 تشسسی سشاسشیذاخلیشٍدّثضسگ تَسظ لَلِ : کَلًََسکَخی

اگشدس عَل آصهایص . ًاصک ًَسی کِ اصهقؼذٍاسد هی ضَد

خَلیح ٍ یا ًقاط غیش عثیؼی یافت ضَد خضضک آى سا جْت 

 .آصهایص تَسظ هیکشٍسکَج تش هی داسد 

  تشداضتي سلَلْا ٍ یا تافت ّا   :(تیَخسی  )ًوًَِ تشداسی

 جْت آصهایص دس صیش هیکشٍسکَج

 درهاى 

تَهَسّای سٍدُ تضسگ دس هشاحل اٍلیِ تطخیع، یؼٌی دس 

یک ٍ دٍ، تِ عَس قغؼی دسهاى هی ضًَذ ٍ فشد هشحلِ 

 سِ ًَع دسهاى .هی تَاًذ صًذگی ػادی خَد سا داضتِ تاضذ

 :استاًذاسد هَسد استفادُ قشاس هی گیشد ػثاستٌذ اص 

 تشداضتي سشعاى تَسظ ػول جشاحی ضایغ تشیي : جشاحی

. ًَع دسهاى است کِ دس ّوِ هشاحل تَهَس سٍدُ تکاس هی سٍد

اگش سشعاى دسهشحلِ تسیاس اٍلیِ تطخیع دادُ ضَد هوکي 

است ػول جشاحی تذٍى تاص کشدى ضکن ٍ اص عشیق ػثَس 

لَلِ اص ساُ هقؼذ تِ داخل سٍدُ تضسگ تَسظ خضضک اًجام 

 . ضَد

اگش اًذاصُ سشعاى تضسگتش تاضذ خضضک ػول تشداضتي 

سشعاى تِ ّوشاُ هقادیشی اص تاقت سالن اعشاف آى سا اًجام 

هی دّذ ٍ دٍ عشف سالن سٍدُ تضسگ تِ یکذیگش دٍختِ 

اگش خضضک قادس تِ دٍختي دٍ سش سٍدُ تضسگ تِ . هی ضَد

یکذیگش ًثاضذ هٌفزیثِ خاسج اص تذى تؼثیِ کشدّتا هَاد صائذ 

 . اصآى دفغ گشدد ایي سٍش کلستَهی  ًاهیذُ هی ضَد

 اگش چِ خضضک سشعاى سا تاجایی کِ اهکاى : ضیوی دسهاًی

داسد ٍ دسدیذ اٍ قشاس گشفتِ تیشٍى خَاّذ آٍسد ٍلی گاّی تِ 

تیواساى خیطٌْاد ضیوی دسهاًی خس اص ػول جشاحی دادُ 

. هی ضَد تا اگش سلَل سشعاًی تاقیواًذُ اص تیي تشدُ ضَد

 .ایي سٍش دسهاى هکول ًاهیذُ هی ضَد 

 خشتَ دسهاًی اصعشیق استفادُ اص :سادیَتشاخی یا خشتَدسهاًی

َ ّا جْت کطتي ٍ یا کَچک کشدى  اضؼِ ایکس ٍ سایش خشت

 . تَدُ ّای سشعاًی تکاس هی سًٍذ 

 دارو 

خضضک اص داسٍّای صیش جْت دسهاى داسٍیی استفادُ 

 :هی ًوایذ

  دس غَست تجَیض آًتی تیَتیک، عثق دستَس خضضک دس

 . فَاغل هؼیي ٍ یک دٍسُ کاهل هػشف کٌیذ 

 هػشفوسکٌشاعثقتجَیضخضضکوػشف ًوائیذ. 

 در چه شرایطی به پزشک هراجعه کنیذ؟ 

 .دسغَست هطاّذُ ػالئن رکش ضذُ تِ خضضک هشاجؼِ کٌیذ
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