
یک بیماری التهابی و خونریزی دهنده استت   کولیت اولسروز

در  .کنتد روده بزرگ و راستت روده را درییتر  تی    هکه دیوار

شتود و  کولیت اولسروز دیواره روده دچار التهاب و زخت   تی  

کنند، عالوه بتر ایت     ناطق زخ  شده شروع به خونریزی  ی

ی  همچنت تشکیل شود.  ها آبسه نیز مک  است در ای   حل

 غذایی با اختالل روبرو  ی جذب  واد  در نتیجه ای  تغییرات

رکتوم) انتهتای  بیماری از   شود. ی باعث سوء تغذیه  و دیرد

-ای  بیماری دوره شروع و تا کولون پیشرفت  ی کند. روده (

حتداکرر شتیوع آن در   . های عتود )بازیشتت( و بهدتود دارد   

 . باشدسالگی  ی 20-40سنی 

 سروزکولیت اول لعل

علت واقعی آن هنوز شناخته نشده است سابقه خانوادیی یک 

 مک  استت نقت    اختالالت خودایمنی  لیعا ل  ه  است و

 داشته باشند. 

در ای  نوع اختالالت سیست  ایمنی بدن برعلیه خودش  تواد  

 کند.بادی( تولید  یدفاعی )آنتی

استرس علت بیماری نیست ا ا هریونته استترس بیمتاری را    

 .کندتر  ی وخی

 عالئم 

  ( رودهرکتوم) انتهای خونریزی از 

 دفع  وکوس)بلغ ( و چرک 

  اسهال و استفراغ 

    انقداض شدید و دردناک ناحیه  قعد و نیاز به دفتع فتوری

  دفوع 

 خونی و در نتیجته رنتگ   خونریزی باعث ک  پریدیی؛رنگ

 شود.پریدیی  ی

  که یاهی بصورت درد  تناوب و شدید است ؛درد شک . 

 اشتهاییبی 

 کاه  وزن 

  تب 

 خستگی 

ای  بیماری یاهی همراه با  شکالت دیگر  رتل برتورات   

های پوستی(، التهتاب  فالتل، بیماریهتای    پوستی )دانه

 باشد. کددی و التهاب چش   ی

 تشخیص

  کتتت  ختتتونی را  شتتت     ؛آز تتتای  ختتتون  

 کند.  ی

 در ای  روش پزشک یک لوله باریک و  ؛کولونوسکوپی

را از طریق  قعد وارد روده  جهز به دوربید  ف قابل انعطا

کند و روده بزرگ را بطور  ستقی  و از نزدیتک  بزرگ  ی

کند. یاهی یک نمونه از روده بتزرگ   عاینه و بررسی  ی

 شتود و جهتت قطعتی شتدن تشت ی       نیز برداشته  ی

  شود.به آز ایشگاه فرستاده  ی 

 جب انجام که پس از تنقیه با  اده حا ؛عکس رادیولوژی

 شود.  ی

 از لحاظ وجتود ختون  تورد     دفوع  ؛ آز ای   دفوع

 ییرد. بررسی قرار  ی

 شک اسک  تیسی 

 درمان

تالش بر ای  است که با کتاه  فعالیتت، رژیت  غتذایی     

که هر کدام بته    ناسب و تجویز دارو بیماری کنترل شود

در لورت کنتترل   تفصیل در زیر توضیح داده شده است.

ها عمل جراحی ضترورت پیتدا   ی با ای  روشنشدن بیمار

 .کند  ی

  کاهش فعالیت 

های کولیت، استراحت کافی باعث کتاه   در ز ان حمله 

کتاه  استهال و کتاه   صترف انترژی      حرکات روده، 

بایتد استتراحت بیشتتری    در ای  ز تان  شود بنابرای   ی

 د.شته باشیدا

 رژیم غذایی 

   ال شتدن  در لورت بروز عالئ  ) در ز ان عتود و فعت

رژی  غذایی باید طوری تنظی  شود که  تانع از   بیماری( 

هتا را   بروز اسهال شود، انرژی الزم را تأ ی  کند و روند بهدود زخ 

 استهال های غذایی زیر به کنترل  بکار یرفت  تولیهتسریع ب شد. 

  ی کند.کمک 

 شود  رل غذاهایی که باعث تحریک و افزای  حرکات روده  ی

، جتات  ،  یتوه دارشده و ادویته  خلدنی ، غذاهای سرهای  فرآورده

بایتد  دار )نان  عمولی( از برنا ه غتذایی  سدزیجات و غالت سدوس

 .  یردندحذف 

  های تجویز شده توسط پزشک را  صرف کنید. ویتا ی 

 دار  رل قهتوه و چتای و   های یازدار، کافئی از نوشیدن نوشابه

 .الکل اجتناب کنید

   باشند اجتنتاب  که بسیار داغ و یا سرد  یاز خوردن غذاهایی

 شود. کنید زیرا باعث تولید یاز  ی

 های غذایی کوچک باشد ولی دفعات غذاخوردن را بیشتر وعده

 کنید. 

      از غذاهایی که دوست دارید به عنتوان  یتان وعتده استتفاده

 کنید. 

  .حداقل دوبار  ستواک بزنیتد و   بهداشت دهان را رعایت کنید

  .ن بکشیدهرشب نخ دندا

 اشتها هستید  یز یا سفره غذایی زیدتا باعتث تحریتک    ایر بی

 شود. اشتها  ی

  ایر اسهال شدید بود  ایعات  رل آب، آب  یوه ، آبگوشت بدون

آبتی  رنگ بنوشید باید  راقب باشید که دچتار کت   چربی ، چای ک 

 نشوید و  ایعات دفع شده را با نوشیدن بیشتر  ایعات جدران کنید.

  است غذای جا د باعث دردهای شدید شتک  شتود در    مک  

 ای  لورت از خوردن ای  غذاها اجتناب کنید. 

 زیر را جهت پیشگیری از زخ  شدن ناحیه  قعد به  تولیه های

بعد از هر بار اجابت  زاج خود را بشویید و  .علت اسهال بکار بدندید

ب خشک کنید. درلورت وجود هریونه  شکل در ا ر از جلو به عق

 .  شورت کنید راقدت از پوست با پزشک 

 درمانیدارو  



تسکی  در نتیجه داروهای تجویز شده باعث کاه  التهاب و 

 مکت  استت    .شوند عالئمی  رل اسهال، درد و خونریزی  ی

  برای شما تجویز شود.یک یا چند داروی زیر 

 پردنیزلون

کتاه   باعتث   و  ی باشتد « استروئید ها»دسته از  ای  دارو

شتود  تسکی  اسهال، خونریزی و درد  تی التهاب و در نتیجه 

باید به خاطر داشته باشید که ندایتد آن را یتک دفعته قطتع     

 ای  دارو در فاز حاد توسط پزشک تجویز  یشودکنید.

 سولفاساالزین

 باعث کاه   ی باشد و «سولفون آ ید ها»ای  دارو از دسته 

باید بعد از غذا و همراه با یک لیتوان   .شود یو عالئ  التهاب 

 صرف شود. قرص را بصورت کا ل بدلعید؛ ندایتد آن را  پر آب 

از ختوردن   رف داروساعت بعد از  ص 4تا  .خرد یا نصف کنید

آنتی اسید، آه  و فولیک اسید پرهیز کنید.  مک  است رنگ 

که طدیعی  ی باشتد.   اشک، ادرار، و عرق زرد تا نارنجی شود

ستقی  آفتاب قرار نگیرید زیرا باعتث آفتتاب    در  عرض نور 

 سوختگی  ی شود

 :عالئ  زیر را به پزشک یزارش دهید

قر زشتدن  خارش، زرد شدن پوست،  برورات پوستی،  کهیر، 

 . عمول  کدودی و یا خونریزی غیردرار، ارنگ 

  ( Mesalamineیا   Asacol )آساکل 

داروی  ی باشد و « آ ینو سالسیلیک اسید»سته ای  دارو از د

تجتویز   یا تنقیه بصورت خوراکی یا شیافضدالتهاب است که 

از خترد   نوع خوراکی باید بصورت کا ل بلعیده شود.  ی شود.

نوع شیاف آن باید برای  آن پرهیز کنید. نصف کردنکردن یا 

یاهی داروهای دیگر رتل   باقی بماند.  قعدساعت در  3 دت 

شتود. ایت    برای شما تجویز  یسیکلوسپوری   و اتیوپری زآ

. شتوند باعتث سترکوب شتدن سیستت  ایمنتی  تی      داروها 

به جای پردنیزولون تجتویز  تی   زاتیوپری  در طوالنی  دت آ

احتمتال بتروز عفونتت و    افزای   از عوارض ای  داروها شود.

بنابرای  در لورت بروز عالئ  عفونت  رل باشد،  خونریزی  ی

بته  و خونریزی غیتر  عمتول   یلودرد سوزش ادرار تب، 

 پزشک  راجعه کنید.

 کاهش اضطراب 

یرچه اضطراب علت بتروز ایت  بیمتاری نیستت، ا تا      

شود. بنابرای  بکتار  استرس باعث بدتر شدن عالئ   ی

-هتای آرام تکنیک ضطراب  رلا یرفت  راههای کاه 

 . شودسازی و یویا باعث کاه  عالئ   ی

  درمان جراحی

فوق  وثر نداشتد و کولیتت    های در  واردی که در ان

باشد، جراحی انجام خواهد  و عارضه داراولسروز شدید

شد در ای  یونه  وارد روده بزرگ بصورت کا تل و یتا   

-دهانهدر بعضی  وارد شود و قسمتی از آن برداشته  ی

شتود و یتک ستوراخ    به سطح شک  آورده  ی  هی رود

شتتود کتته بتته آن جهتتت ختتروج  تتدفوع ایجتتاد  تتی

 . یویند ییا کولوستو ی ایلئوستو ی 

 پیش آگهی: 

بعضی از بیماران یک حمله کولیت اولسروز دارند و بته  

دندال آن برای  اهها یا سالها هیچ عال تی ندارند ا ا در 

 عموالً ای   .داردوجود عود  جدد  احتمال ،بیشتر  وارد

مال حتا د.شوبیماری با رژی  غذایی و داروئی کنترل  ی

بی  از سایر افتراد   انبروز سرطان کولون در ای  بیمار

   ی باشد.

 نکته
عالئم، برنامه درماانی و وزیزات باا     بروزدر صورت 

 پیشک را به طور دقیق پیگیری کنید
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