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 شزح بیماری: 

ایي . یکبختاللطبیؼشٍدُ است (IBS)سٌذسم سٍدُ تحشیک پزیش 

هی تَاًذ ثبػث دل دسد، دسد هؼذُ، گبص، ًفخ ٍ تغییش دس اختالل 

ثشخی اص افشاد ثب سٌذسم سٍدُ تحشیک پزیش . ای ضَد ػبدات سٍدُ

 ٍ ثؼضی دیگش اسْبل ٍ دس ثشخی افشاد یجَست ٍ اسْبل یجَست

 . تَأم دس ثیوبسی دیذُ هی ضَد

 
 

 عالئم 

 ی فشدّبی هضاج تغییش دس ػبدت 

 ػذ اص سفتي ثِ دستطَیی ةدسد ضکوی ٍ گشفتگی ضکن 

 ًیبص ضشٍسی ٍ اٍسطاًسی ثِ دستطَیی 

 تَسم یب ًفخ دس ضکن 

 تکشس ادساس 

 خستگی دائن 

 دسد ثِ ٌّگبم ثشقشاسی ساثطِ جٌسی 

 ػبدت هبّیبًِ ًبهٌظن 

 علل شایع 

  غزاییػَاهل 

  هحیطی ّوچَى استشسػَاهل 

  طًتیکیػَاهل 

 ّب َّسهَى 

  سیستن ػػجی هشکضی کِ ثِ دسستی سیستن گَاسش سا

 کٌذ کٌتشل ًوی

 پبسخ غیش هؼوَل ثِ ػفًَت 

 تَاًذ ًقص ثضسگی دس سٌذسم  هیکِ  سٍاًی ٍ ػبطفی ػَاهل

 .سٍدُ تحشیک پزیش داضتِ ثبضذ

 عوارض احتمالی: 

سٌذسم سٍدُ تحشیک پزیش ثبایٌکِ سبل ّبی سبل ثیوبس سا 

ایي سٌذسم . کٌذ، ٍلی ػبسضِ خطشًبکی ًذاسد اریت هی

گبّی ثِ ػلت . ضخع سا هستؼذ سشطبى سٍدُ ًوی کٌذ

یجَست ضذیذ ٍ طَالًی ثیوبس دچبس ثَاسیش یب ضقبق 

ضبیبى رکش است کِ ثیوبساى هجتالثِ سٌذسم . هی ضَد

تحشیک پزیش هػًَیت خبغی ًسجت ثِ ثیوبسی ّبی دیگش 

ِ اًذىگَاسضی ًذاس  .د ٍ اص ایي ًظش هبًٌذ افشاد سبلن جبهؼ

 تشخیص: 

 پضضک اثتذا یک ظ سٌذسم سٍدُ تحشیک پزیشثشای تطخی ،

ِ ی پضضکی ثیوبس تْیِ کشدُ ٍ  ضشح حبل کبهل اص سبثق

ِ ی  ِ ی .  الصم سا اًجبم هی دّذجسویسپس هؼبیٌ سبثق

ِ ی ػال ِ ی ئپضضکی ضبهل سؤاالتی دس صهیٌ م ثیوبس، سبثق

، ػفًَت ّبی اخیش، (GI) خبًَادگی اختالالت گَاسضی

داسٍّبی هػشفی ٍ سٍیذادّبی سٍاًی هشتجط ثب ضشٍع 

ِ ّبی ثیوبسی هی ضَد  .ًطبً

 درمان 

ثْتشیي ساُ ثشای دسهبى ایي ثیوبسی سػبیت سطین غزایی 

اص هػشف هَاد غزایی . سبلن هتٌبست ثب ًَع ثیوبسی است

. کِ ثبػث ثذتش ضذى ػالئن ضوب هی ضًَذ اجتٌبة کٌیذ

ّوچٌیي ثْتش است اص هَقؼیت ّبی پش تٌص ٍ پش استشس 

 .دٍسی ًوبییذ

 فعالیت 

کِ توشیٌبت ٍسصضی ثِ ثشخی اص ثیوبساى هوکي است دسیبثٌذ 

ایي دس حبلیست کِ . کٌذ ّبی هَجَد کوک هی تسکیي ًطبًِ

 .دس ثشخی اص افشاد چٌیي ًیست

  ّبی  تکٌیک ثب استفبدُ اص اضطشاة ٍ استشسکبّص

 هی تَاًٌذ سبصی ّوچَى ٍسصش ٍ هذیتیطي آسام

 .کوک کٌٌذُ ثبضٌذ

 رژیم غذایی و تغذیه: 

ی ّب تَاًذ ثِ کٌتشل ًطبًِ  هییی غزا تاتغییش دس ػبد

ی ایي هتبسفبًِ سطین غزایی خبغی ثشا. کٌذکوک ثیوبسی

ثیوبس . ٍجَد ًذاسد کِ ثشای ّوِ افشاد کبسسبص ثبضذثیوبسی 

ثبیذ خَد آصهَى ٍ خطب کٌذ تب ثِ سطین هٌبست خَد دست 

 .یبثذ

  سًج ص ایي ثیوبسی ثشخی اص افشادی کِ ا: فیجشهػشف

ثشًذ هوکي است ًیبص داضتِ ثبضٌذ فیجش ثیطتشی  هی

ایي دس حبلیست کِ ثشخی اص افشاد ثبیذ . هػشف ًوبیٌذ

سطح هتؼبدلی اص فیجش دس . ثشػکس ایي هَضَع ػول کٌٌذ

تَاًذ ثِ سالهت سیستن گَاسش کوک  سطین غزایی هی

 .کٌذ

 است ثِ ّبیی کِ داسای کبفئیي ٍ الکل اص غزاّب ٍ ًَضیذًی 

 .دلیل ثشٍص اسْبل خَدداسی کٌیذ
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  دس ثشخی هَاقغ کبّص هػشف هَاد غزایی حبٍی

هی تَاًذ ... کشثَّیذسات اص جولِ غالت، هحػَالت لجٌی ٍ 

 .هٌجش ثِ کبّص ػالئن ثیوبسی ضَد

 دارو 

  صهبًی کِ تغییش دس سجک صًذگی یب هذاخالت دسهبًی

ٍ ثخَسًذ هػشف داسٍّبیی هبًٌذآلَستشٍىضکست 

 .لَثی پشٍستَى تجَیض هی ضَد

  ّبی فیجشی  هکولثب پضضک هؼبلج دس هَسد استفبدُ اص

 .هطَست ًوبییذ

  در چه شزایطی به پزشک معالج مزاجعه

 نمائیذ؟

دسغَست هطبّذُ ّش یک اص ػالئن رکش ضذُ ٍ ّوچٌیي 

دس صهبى ّبی هطخع ضذُ ثشای هؼبیٌِ ثِ پضضک هشاجؼِ 

 .کٌیذ

 


