
 : تعریف 

 یم یروده متورم، ملتهب و زخم وارهیها، د یماریب نیدر ا 

 شود. یم یشود و موجب مشکالت گوارش

 یدر مجرا ریبه قسمت درگ یبستگ یماریب نیا عالئم

 دارد. یگوارش

 لئومیاز  بیماری التهابی مزمن ا است کرون عبارت یماریب

 نقاط ریو سا بزرگ (، رودهکوچک روده ینییپا )قسمت

و  یلنفاو یهاگره التهاب زی؛ و نگوارش دستگاهانتهایی 

که قسمت های مختلف دستگاه  هاروده پوشاننده پرده

گوارش از دهان تا مقعد را درگیر می کند و باعث التهاب و 

زخم شدید مخاط روده می شود که گاه به انسداد کامل یا 

 نسبی روده منجر می شود.

 

 :عالئم 
 از  خصوصاً پس چهیپ با دل همراه یدرد شکم

 در سمت شکم ینییپا در قسمت یغذا. درد گاه

 اشتباه است ممکن تیسیبا آپاند که است راست

 شود.

 اشتها و وزن کاهش 

 ؛ وجود تودهلمس هنگام به شکم بودن حساس 

 شود. لمس دیشا که یشکم

 آلود خون مزاج اجابت یگاه 

 رشد در کودکان یماندگعقب 

 علل: 
 با بروز عفونت تواندیم یماریب نیهستند. ا ناشناخته

 شود. دیتشد ییایباکتر

 ی:ماریکننده ب دیعوامل تشد

 ییغذا یآلرژ سابقه 

 کرون یماریب یخانوادگ سابقه 

 خطر  از عوامل یکی هم دنیکش گاریس دیشا

 شد.با

 مورد انتظار عواقب 
 و ممکن شوندیآغاز م یسالگ 20 لیمعموالً در اوا حمالت

از چند  حمالت نیب . فواصلابندی ها ادامهسال یبرا است

 ای کیتنها  فقط میعال ی. گاهاست ریمتغ تا چند سال ماه

 . شودیم دیناپد یماریب و بعد از آن کنندیدو بار بروز م

کار  نیشود، ا دایپ ازین یجراح شما به درمان یبرا اگر

 شرفتیشما را بهبود ببخشد و پ تیوضع است ممکن

 توجه دیاندازد. اما با قیتعو ها بهسال یرا برا یماریب

 عیشا یماریعود ب ،یجراح انجام رغمیعل که دیباش داشته

 . است

با کار، درآمد،  یعیطب یزندگ کی یدارا مارانیب تیاکثر

 .هستند کامل یماریب نیدر زمان ابتال به ا تی، و فعالبچه

 یاحتمال عوارض 
 ( غیر طبیعییارتباط ری)مس ستولیف شیدایپ

 و مثانه روده نیب

 لئومیا سرطان استعداد ابتال به شیافزا 

 چشم ؛ التهابمفاصل و التهاب درد 

 روده انسداد 

 ملتهب روده نشد سوراخ 

 یخونو کم یزیخونر 

 روده راست اطراف آبسه 

 12ب نیتامیو کمبود 

 یویکل اختالالت 

 هیسوءتغذ 

 

 

 درمان 
 یکل اصول 

 باشد: ریموارد ز شامل یصیتشخ دارد اقدامات امکان

و  هرود راست دنیاز د است عبارت یدوسکوپیگموئیس -1

 مخصوص یالهیبا وس از داخل بزرگ روده ینییپا قسمت

 نور قرار دارد،  منبع سر آن هک

با  بزرگ روده داخل دنیاز د است عبارتیکولونوسکوپ-2

نور قرار دارد(؛  منبع سر آن که ریپذانعطاف  لهیوس کی

 درمان کسیا با اشعه و بزرگ کوچک از روده یبردارعکس

 .ردیگیم صورت میبهبود عال با هدف



 نیا یکرد. برا از گرما استفاده توانیم میعال فیتخف یبرا

 یرو گرم کمپرس ای کنندهگرم یهابالشتک کار گذاشتن

 .است مناسب شکم

 کند. کمک یناراحت کردن کم به تواندیم زین گرم آب حمام

 ظر وجود خون چک کنید.مدفوع خود را از ن

 .دیببر شگاهیآزما به یبررس یرا برا مشکوک نمونه هرگونه

 ملتهب هیناح در آوردن ی( برایلئوستومی)ا یجراح یگاه

 دارد. تیارجح یرجراحیغ اما درمان رد،یگیم انجام روده

 داروها 
 ضددرد یداروها*

  ینیتامیو یهامکمل ضداسهال یداروها*

  یمنیا کنندهو سرکوب دالتهابض یداروها*

در موارد  دییاسترو با عفونت مبارزه یبرا هاکیوتیبی*آنت

 دحا

 یماریب نیدر زمان ابتال به ا تیفعال 
 یصندل ای تحت یرو ،یماریحاد ب حمله هنگام به

از جا  خوردن ای، ، حمامتوالت ی. تنها برادیکن استراحت

 .دیزیبرخ

 نیدر زمان ابتال به ا تی، فعالحمالت نیب فواصل هنگام به

 .دیریاز سر گ خود را تا حدامکان یها یماریب

 ییغذا میرژ 

 وجود ندارد. آن یبرا یتیمحدود معموالً*

 است ممکن ییغذا میدر رژ یمقدار چرب کاهش*

 باشد. کنندهکمک

، گندم ر،یش د،یدار ییمواد غذا به یاحتمال یآلرژ اگر*

 ییغذا میرا از رژ مشکوک یغذاها ریو سا لی، آجمرغ تخم

 یکوتاه مدت یرا برا ر،ی، خصوصاً ش. هر کدامدیکن حذف

 را امتحان مجدداً آن از چند هفته پس سپس د،ینخور

 .دیکن

 را کاهش ییغذا بریمقدار ف د،یدار اسهال مشکل اگر

 .دیده

 به پزشک مراجعه  دیبا یطیراش درچه

 نمود؟
 یماریب میتان عال خانواده یاز اعضا یکی ایشما  اگر-

 .دیرا دار کرون

 خون در آن ای است یریو ق اهیشما س مزاج اجابت اگر-

 وجود دارد.

 .است شده شما متورم شکم اگر-

 د.برو گرادیسانت درجه 3/38 یباال بدن حرارت درجه اگر-

 درد شکم مداوم که ظرف چند ساعت بهبود نیابد.-

 نکات قابل توجه:

 قطع  داروهای خودرا بدون اطالع پزشک هرگز

 نکنید.

  در مراجعه به هر مرکز درمانی پزشکان و کادر

به این بیماری و داروهای درمان را از ابتال 

 .ود مطلع نمایید مصرفی خ
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