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درد هفاغل ، چَى کَلیت سخوی گاُ  -

عالٍُ بز دستگاُ گَارش بِ سایز اعضای 

بذى ًیش تاثیز هی گذارد ٍ هٌجز بِ 

التْاب هفاغل ٍ هطکالت پَستی هی 

 .ضَد

 :تطخیص بیوبسی

 هعایٌِ هقعذی  -

 هعایٌِ کاهل ضکن -

 هعایٌِ هفاغل -

 آسهایص خَى ٍ هذفَع -

 :کَلًََسکَپی

کَلًََسکَپی بِ پشضک اجاسُ هی 

دّذبزرسی هستقین بزرٍی رٍدُ بشرگ 

ٍ راست رٍدُ اًجام دّذ ٍ ًوًَِ بزداری 

 اًجام گیزد ٍ ((Biopsyیا بیَپسی  

ایي کار بِ تطخیع دقیق بز بیواری 

غزبالگزی ًٍظارت بز . کوک هی کٌذ

بیوارجْت پیطگیزی ٍ تطخیع سٍد 

 ٌّگام سزطاى رٍدُ بشرگ
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کَلیت سخوی یک بیواری هتٌاٍب است، با 

دٍرُ ّای تطذیذ عالین ٍ دٍرُ ّای 

بْبَدی کِ در آى تقزیبا ّیچ گًَِ عالهتی 

 .دیذُ ًوی ضَد

با ٍجَد آًکِ عالین التْاب سخوی کَلَى 

گاّا هی تَاًذ خَد بِ خَد بْبَد یابذ، ٍلی 

 .ایي بیواری هعوَال ًیاس بِ درهاى دارد
 عاِلئم

 دسدیبًبساحتی 

 خَى دسدستطَیی 

 هذفَع خًَی ٍیب سًگی 

 اسْبل 

 َهذفَع بذب 

 ًیبص هکشس بِ اجببت هضاج 

 تبٍل پَستی 

 بشجستگی پَستی 

  غیش اسادی)اص دست دادى ٍصى( 

 پَست صسد 

 تغییشدسهذفَع 

 دسدهفصل 

 دّبى دسدًبک 

 چطن ّبی صسد 

 هعذُ (گشفتگی)کشاهپ 

 

کىلیت زخمی یا کىلیت اولسروز 

فزهی اس بیواری التْابی رٍدُ است کِ رٍدُ 

ّا بِ خػَظ رٍدُ بشرگ ضاهل کَلَى ٍ 

علت اغلی ٍ دقیق . رکتَم را درگیز هی کٌذ

ایي بیواری هطخع ًوی باضذ، اها بِ ًظز 

هی رسذ باکتزی ٍ یا ٍیزٍسْای ًاضٌاختِ 

ّوچٌیي استزط . ای باعث بزٍس آى هی ضَد

 .باعث تطذیذ ایي بیواری هی ضَد

ایي بیواری با ًام رکتَکَلیت ّوَراصیک یا 

. التْاب سخوی رٍدُ بشرگ ضٌاختِ هی ضَد

عالهت ٍیضُ بیواراى اسْال خًَی است کِ 

گاُ ایي بیواری با . بِ تذریج بیطتز هی ضَد

IBS  یا سٌذرم رٍدُ تحزیکپذیز اضتباُ هی 

ضَد ، کِ یک بیواری آسار دٌّذُ ٍلی 

التْاب سخوی کَلًَطباّت بِ . خفیف است

بیواری کزٍى دارد ، کِ هطکل دیگزی اس 

 .بیواری ّای التْابی رٍدُ است
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V 
 عَاهل تطذیذ کٌٌذُ کَلیت اٍلسشاتیَ

استفبدُ اص آسپیشیي،داسٍّب ی ضذ دسد ٍضذ 

التْببْبی غیشاستشٍئیذی،استشس،فیبش صیبد 

غزاّبی چشة،کبفئیي،ًَضیذًی ّبی گبصداس 

 .ٍضعیت سا بذتش هی کٌذ

 :دسهبى 

ایي بیوبسی هضهي بَدُ ٍ داسای دسهبى قطعی 

ًوی ببضذ ، بٌببشایي آهَصش ًحَُ صًذگی بب 

هصشف کبهل ٍ بِ .ایي بیوبسی هْن است

هَقع داسٍّبی تجَیض ضذُ هٌجش بِ ببصیببی 

سالهتی ضذُ ٍ اص عَاسض بعذی جلَگیشی 

 .هی کٌذ

هوکي است داسٍّبی گشٍُ 

کَستیکَاستشٍئیذ بِ صَست خَساکی ٍ یب 

 .ٍسیذی ًیض بشای کبّص التْبة تجَیض ضَد

دسهبى تَسط سشکَة سیستن ایوٌی بذى 

ًیض سٍضی است کِ هٌجش بِ کبّص التْبة 

 .هی ضَد
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 خَد هشاقبتی دس کَلیت اٍلسشاتیَ

  سعی کٌیذ کِ غزاّبی چشة ٍغزاّبی

پش فیبش اص قبیل آجیل ،داًِ ّب ٍرست یب 

 . غزاّبیی کِ عالین ضوب سا بذتش هی کٌذ 

  اص خَسدى ّشگًَِ غزاّب یب ًَضیذًی

ّبیی کِ ببعث تحشیک عالین هی ضَد 

 .اجتٌبة کٌیذ

  افشاد بب عذم تحول ًسبت بِ الکتَص ببیذ

 .هصشف فشاٍسدُ ّبی لبٌی سا قطع کٌٌذ

 ٍعذُ ّبی غزایی کَچک بخَسیذ. 

 سا هصشف کٌیذ3سیذّبی چشة اهگب ا . 

بِ عٌَاى بخطی اص یک سطین غزایی سبلن 

، چشبی ّبی سبلن 3اسیذّبی چشة اهگب 

هَجَد دس غزاّبیی هبًٌذ هبّی هوکي است 

التْبة سا اص بیي ببشد ٍ عالئن کَلیت 

 .اٍلسشاتیَ سا تسکیي دّذ

  سعی کٌیذ استشس سا بب تکٌیک ّبی

اص توشیٌبت . آسام سبصی کبّص دّیذ

 .تٌفسی ٍ هذیتیطي استفبدُ کٌیذ

 ٍسصش ّبی سبک اًجبم دّیذ. 
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: تهیو و تنظیم

  بیمارستان مهراد ارتقای سالمتوگروه آمىزش بو بیمار

 1401دي ماه :تاریخ بازنگری
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 کىلیت زخمی یا کىلیت اولسروز 


