تیواری ىای التياتی رًده
تیواری ىای التياتی رًده یا )ً Inflammatory Bowel Disease (IBDاتستو تو شزایط هشهنی
است کو هٌجة التياب در تزخی قسوت ىای رًده هی شٌد.
زر ایي ثیوبری ُب ،زیْارٍ رّزٍ هتْرم ،هلتِت ّ سذوی هی ضْز ّ هْجت هطکالت گْارضی هی ضْز .
عالئن ایي ثیوبری ثستگی ثَ قسوت زرگیز زر هجزای گْارضی زارز.
تیواری کٌرًى (کزًى)
ایي ثیوبری هی تْاًس زر توبم قسوت ُبی لْلَ گْارش اس زُبى تب هقعس ،رخ زُس.
ایي ثیوبری ثز الیَ ُبی عویق پْضص لْلَ گْارش اثز هی گذارز ّ هی تْاًس ثبعث ضبیعبت ثبال ّ پبییي زر ثیي هٌبعق
سبلن ضْز.
اغلت ایي ثیوبری ،ثز رّزٍ کْچک ّ رّزٍ ثشرگ ّ یب ُز زّ اثز هی کٌس .
ثبفت رّزٍ ای هوکي است تجسیل ثَ هٌبعق کن عوق ،زُبًَ هبًٌس ّ یب سذن ُبی عویق ّ سٌگ فزش هبًٌس گززز.
کٌلیت اًلسزاتیٌ (کٌلیت سخوی)
ثز ذالف ثیوبری کْرّى ،هٌبعق زرگیز زر کْلیت اّلسزاتیْ فقط ضبهل رّزٍ ثشرگ (کْلْى) ّ رکتْم (راست رّزٍ)
است.
التِبة ّ سذن ،تٌِب ثز پْضص سغحی ایي هٌبعق اثز زارز  .زر حبلی کَ ثیوبری کْرّى ثز عویقتزیي پْضص اثز هی
کٌس.
کْلیت اّلسزاتیْ ،اغلت فقظ سیگوْئیس را هجتال هی کٌس ،اهب هٌبعق ثبالتز را ًیش هی تْاًس زرگیز کٌس .
سیگن ّئیس ،ثرص اًتِبیی رّزٍ ثشرگ است کَ ًشزیک راست رّزٍ ّ هقعس قزار زارز ّ حسّز  40سبًتیوتز است.
ُز چَ ثیطتز کْلْى تحت تبثیز قزار گیزز ،ثَ ُوبى ًسجت زارای عالئن ثستزی ذْاُس ثْز.

عالئن تیواری ىای التياتی رًده
زرز ّ یب گزفتگی عضالت ضکناسِبل ،چٌسیي ثبر زر رّسهسفْع ذًْیکبُص ّسىسذن زُبىهطکالت پْستیآرتزیت-هطکالت چطوی

علت تیواری ىای التياتی رًده
پشضکبى ٌُْس علت ّاقعی ثیوبری ُبی التِبثی رّزٍ را زرًیبفتَ اًس.
ثزذی ثز ایي ثبّرًس کَ سیستن ایوٌی ثسى تْصط چیشی تحزیک ضسٍ ّ ثبعث تْلیس یک ّاکٌص التِبثی زر لْلَ گْارش
هی ضْز.
پژُّص ُبی جسیس ،ژىُبی ذبصی را زر ثزّس ثیوبری ُبی التِبثی رّزٍ هْثز هی زاًٌس.
تیواراى دچار تیواری التياتی رًده دارای التياب ،سخن ً دیگز آسیة ىای آشکار در داخل دستگاه گٌارش هی تاشنذ .
ًلی بیواراى دچار سنذرًم رًده تحزیک پذیز ،ىیچ گٌنو آسیثی نذارنذ ،تلکو دچار عالئوی اس قثیل گزفتگی رًده ىا
(دل درد) ،اسيال ً یثٌست هی شٌنذ
افزاد در هعزض خطز
ثیوبری ُبی التِبثی رّزٍ زر هززاى ّ سًبى ثَ عْر هسبّی ثزّس هی کٌس.
ایي ثیوبری اغلت زر ضزّع سي ًْجْاًی ّ جْاًی رخ هی زُس.
افزاز زارای سبثقَ ذبًْازگی اثتال ثَ ثیوبری ُبی التِبثی رّزٍ ،زٍ ثزاثز احتوبل ثیطتزی زارز کَ ثَ
ایي ثیوبری زچبر ضًْس.
تیواری التياتی رًده ) (IBDىواى سنذرًم رًده تحزیک پذیز ) (IBSنیست!
گبُی  IBDثب  IBSاضتجبٍ گزفتَ هی ضْز.
ُز زّی ایي ثیوبری ُب ثبعث ثزّس هطکالت گْارضی هشهي هی ضًْس.
ثیوبراى زچبر ثیوبری التِبثی رّزٍ زارای التِبة ،سذن ّ زیگز آسیت ُبی آضکبر زر زاذل زستگبٍ گْارش هی ثبضٌس.
ّلی ثیوبراى زچبر سٌسرّم رّزٍ تحزیک پذیزُ ،یچ گًَْ آسیجی ًسارًس ،ثلکَ زچبر عالئوی اس قجیل گزفتگی رّزٍ ُب
(زل زرز) ،اسِبل ّ یجْست هی ضًْس.
IBSثسیبر ضبیع است ّ ذغز کوتزی ًسجت ثَ  IBDزارز.
تیواری ىای شثیو تیواری ىای التياتی رًده
زیْرتیکْلیت  :عالئن زیْرتیکْلیت عجبرت است اس زرز ضکنً ،فد ّ اسِبل (هبًٌس) ، IBDاهب زر ایي ثیوبری زراهتساز زیْارٍ رّزٍ ثشرگ ،کیسَ ُب هلتِت ّ عفًْی هی ضًْس .
ثیوبری سلیبک  :سلیبک ثب عالئن زل زرز ّ اسِبل هکزر ضٌبختَ هی ضْز .علت ثزّس آى پزّتئیي هْجْز زر گٌسم(گلْتي) هی ثبضس.
ثب آسهبیص هی تْاى ثیوبری ُبی رّزٍ ای را اس ُن تطریص زاز.
راه ىای تشخیص تیواری ىای التياتی رًده
آسهبیص ذْىاضعَ  Xثبریْم  :ثبریْم ،هبیع گچی است کَ یب اس عزیق زُبى ّ یب اس عزیق تٌقیَ ثَ ثین ار هی زٌُس .ایي عول کوکهی کٌس تب پشضکبى ًقبط هطکل زار ،هبًٌس سذنّ ،رم ،ثبریک ضسى ّ یب اًسساز رّزٍ را ثجیٌٌس.
سی تی اسکيکْلًْْسکْپی (تصْیز کٌبری)-ثیْپسی (ًوًَْ ثززاری)

