وِٛیت اِٚسزٚس یه ثیٕبری اِتٟبثی  ٚذ٘ٛزیشی زٙٞس ٜاست

ایٗ ثیٕبری ٌبٞی ٕٞزا ٜثب ٔطىالت زیٍز ٔثُ ثثٛرات

ثزٚس اسٟبَ ضٛز ،ا٘زصی السْ را تأٔیٗ وٙس  ٚر٘ٚس ثٟجٛز سذٓ ٞب را

و ٝزیٛار ٜرٚز ٜثشري  ٚراست رٚز ٜرا زرٌیز ٔیىٙس .زر

پٛستی (زاٟٟ٘بی پٛستی) ،اِتٟبة ٔفبغُ ،ثیٕبریٟبی

تسزیغ ثرطس .ثىبر ٌزفتٗ تٛغیٞ ٝبی غذایی سیز ث ٝوٙتزَ اسٟبَ

وِٛیت اِٚسزٚس زیٛار ٜرٚز ٜزچبر اِتٟبة  ٚسذٓ ٔیطٛز ٚ

وجسی  ٚاِتٟبة چطٓ ٔیجبضس.

وٕه ٔی وٙس.

ٔٙبطك سذٓ ضس ٜضزٚع ث ٝذ٘ٛزیشی ٔیىٙٙس ،ػال ٜٚثز ایٗ

تشخیص

 غذاٞبیی و ٝثبػث تحزیه  ٚافشایص حزوبت رٚزٔ ٜیطٛز ٔثُ

ٕٔىٗ است زر ایٗ ٔحّٟب آثس٘ ٝیش تطىیُ ضٛزٕٞ .چٙیٗ

 آسٔبیص ذٖٛ؛ وٓ ذ٘ٛی را ٔطرع

فزآٚرزٞ ٜبی ِجٙی  ،غذاٞبی سزخ ضس ٚ ٜازٚیٟسارٔ ،ی ٜٛجبت،

زر ٘تیج ٝایٗ تغییزات جذة ٔٛاز غذایی ثب اذتالَ رٚثزٔ ٚی

ٔیىٙس.

سجشیجبت  ٚغالت سجٛسسار (٘بٖ ٔؼِٕٛی) اس ثز٘بٔ ٝغذایی ثبیس

ٌززز  ٚثبػث سٛء تغذیٔ ٝی ضٛز .ثیٕبری اس روت (ْٛا٘تٟبی

 وِٛ٘ٛٛسىٛپی؛ زر ایٗ رٚش پشضه یه ِ ِٝٛثبریه ٚ

حذف ٌزز٘س.
ٚ یتبٔیٟٙبی تجٛیش ضس ٜتٛسط پشضه را ٔػزف وٙیس.

رٚز ) ٜضزٚع  ٚتب و ِٖٛٛپیطزفت ٔی وٙس .ایٗ ثیٕبری زٚر- ٜ

لبثُ ا٘ؼطبف ٔجٟش ث ٝزٚرثیجٗ را اس طزیك ٔمؼس ٚارز رٚزٜ

ٞبی ػٛز (ثبسٌطت)  ٚثٟجٛز زارز .حساوثز ضیٛع آٖ زر

ثشري ٔیىٙس  ٚرٚز ٜثشري را ثطٛر ٔستمیٓ  ٚاس ٘شزیه

سٙیٗ 20-40سبٍِی ٔیجبضس .

ٔؼبی ٚ ٝٙثزرسی ٔیىٙسٌ .بٞی یه ٕ٘ ٝ٘ٛاس رٚز ٜثشري

علل کولیت اولسروز

٘یش ثززاضتٔ ٝیطٛز  ٚجٟت لطؼی ضسٖ تطریع

ػّت ٚالؼی آٖ ٛٙٞس ضٙبذت٘ ٝطس ٜاست سبثم ٝذب٘ٛازٌی یه

ث ٝآسٔبیطٍب ٜفزستبزٔ ٜیطٛز.

ػبُٔ ٔ ٟٓاست ِٚی اذتالالت ذٛزایٕٙی ٕٔىٗ است ٘مص

 ػىس رازیِٛٛصی؛ و ٝپس اس تٙمی ٝثب ٔبز ٜحبجت ا٘جبْ

ٚ ػسٟٞبی غذایی وٛچه ثبضس ِٚی زفؼبت غذاذٛرزٖ را ثیطتز
وٙیس.

 اس ٘ٛضیسٖ ٘ٛضبثٟٟبی ٌبسزار ،وبفئیٙسار ٔثُ ل ٚ ٜٟٛچبی ٚ
اِىُ اجتٙبة وٙیس.


اس ذٛرزٖ غذاٞبیی و ٝثسیبر زاؽ  ٚیب سزز ٔیجبضٙس اجتٙبة

وٙیس سیزا ثبػث تِٛیس ٌبس ٔیطٛز.

زاضت ٝثبضٙس.

ٔیطٛز.

زر ایٗ ٘ٛع اذتالالت سیستٓ ایٕٙی ثسٖ ثزػّی ٝذٛزش ٔٛاز

 آسٔبیص ٔسفٛع؛ ٔسفٛع اس ِحبظ ٚجٛز ذٛٔ ٖٛرز

 اس غذاٞبیی و ٝزٚست زاریس ث ٝػٛٙاٖ ٔیبٖ ٚػس ٜاستفبزٜ

زفبػی (آ٘تیجبزی) تِٛیس ٔیىٙس.

ثزرسی لزار ٔیٍیزز.

وٙیس.

استزس ػّت ثیٕبری ٘یست أب ٞزٌ ٝ٘ٛاستزس ثیٕبری را

 سیتیبسىٗ ضىٓ

ٚذیٕتز ٔیىٙس .

درمان

عالئم

تالش ثز ایٗ است و ٝثب وبٞص فؼبِیت ،رصیٓ غذایی

 اٌز ثیبضتٟب ٞستیس ٔیش یب سفز ٜغذایی سیجب ثبػث تحزیه

 ذ٘ٛزیشی اس روت (ْٛا٘تٟبی رٚز) ٜ

ٔٙبست  ٚتجٛیش زار ٚثیٕبری وٙتزَ ضٛز وٞ ٝز وساْ ثٝ

اضتٟب ٔیطٛز.

 زفغ ٔٛوٛس(ثّغٓ)  ٚچزن

تفػیُ زر سیز تٛضیح زاز ٜضس ٜاست .زر غٛرت وٙتزَ

 اٌز اسٟبَ ضسیس ثٛز ٔبیؼبت ٔثُ آة ،آة ٔی ، ٜٛآثٍٛضت ثسٖٚ

 اسٟبَ  ٚاستفزاؽ

٘طسٖ ثیٕبری ثب ایٗ رٚضٟب ػُٕ جزاحی ضزٚرت پیسا

چزثی  ،چبی وٕزً٘ ثٛٙضیس ثبیس ٔزالت ثبضیس و ٝزچبر وٕأثی

 ا٘مجبؼ ضسیس  ٚزرز٘بن ٘بحیٔ ٝمؼس ٘ ٚیبس ث ٝزفغ فٛری

ٔیىٙس .

٘طٛیس ٔ ٚبیؼبت زفغ ضس ٜرا ثب ٘ٛضیسٖ ثیطتز ٔبیؼبت ججزاٖ وٙیس.

ٔسفٛع

 کاهش فعالیت

 رٍ٘پزیسٌی؛ ذ٘ٛزیشی ثبػث وٕر٘ٛی  ٚزر ٘تیج ٝرً٘

زر سٔبٖ حّٕٟٟبی وِٛیت ،استزاحت وبفی ثبػث وبٞص

پزیسٌی ٔیطٛز.

حزوبت رٚز ،ٜوبٞص اسٟبَ  ٚوبٞص ٔػزف ا٘زصی

 زرز ضىٓ؛ وٌ ٝبٞی ثػٛرت زرز ٔتٙبٚة  ٚضسیس است.
 ثیبضتٟبیی
 وبٞص ٚسٖ
 تت
 ذستٍی

ٔیطٛز ثٙبثزایٗ زر ایٗ سٔبٖ ثبیس استزاحت ثیطتزی
زاضت ٝثبضیس.
 رصیم غذایی
 زر غٛرت ثزٚس ػالئٓ ( زر سٔبٖ ػٛز  ٚفؼبَ ضسٖ
ثیٕبری) رصیٓ غذایی ثبیس طٛری تٙظیٓ ضٛز ؤ ٝب٘غ اس

 ثٟساضت زٞبٖ را رػبیت وٙیس .حسالُ زٚثبر ٔسٛان ثش٘یس ٚ
ٞزضت ٘د ز٘ساٖ ثىطیس.



ٕٔىٗ است غذای جبٔس ثبػث زرزٞبی ضسیس ضىٓ ضٛز زر

ایٗ غٛرت اس ذٛرزٖ ایٗ غذاٞب اجتٙبة وٙیس.
 تٛغیٞ ٝبی سیز را جٟت پیطٍیزی اس سذٓ ضسٖ ٘بحیٔ ٝمؼس ثٝ
ػّت اسٟبَ ثىبر ثجٙسیس .ثؼس اس ٞز ثبر اجبثت ٔشاج ذٛز را ثطٛییس ٚ
اس جّ ٛث ٝػمت ذطه وٙیس .زرغٛرت ٚجٛز ٞزٌٔ ٝ٘ٛطىُ زر أز
ٔزالجت اس پٛست ثب پشضه ٔطٛرت وٙیس.
 داريدرماوی

زارٞٚبی تجٛیش ضس ٜثبػث وبٞص اِتٟبة  ٚزر ٘تیج ٝتسىیٗ

تتٌّٛ ،زرز سٛسش ازرار  ٚذ٘ٛزیشی غیز ٔؼٕ َٛثٝ

ػالئٕی ٔثُ اسٟبَ ،زرز  ٚذ٘ٛزیشی ٔی ض٘ٛسٕٔ .ىٗ است

پشضه ٔزاجؼ ٝوٙیس.

یه یب چٙس زارٚی سیز ثزای ضٕب تجٛیش ضٛز.

کاهش اضطراب

پزدویشلًن

ٌزچ ٝاضطزاة ػّت ثزٚس ایٗ ثیٕبری ٘یست ،أب

ایٗ زار ٚاس زست« ٝاستزٚئیس ٞب » ٔی ثبضس  ٚثبػث وبٞص

استزس ثبػث ثستز ضسٖ ػالئٓ ٔیطٛز .ثٙبثزایٗ ثىبر

اِتٟبة  ٚزر ٘تیج ٝتسىیٗ اسٟبَ ،ذ٘ٛزیشی  ٚزرز ٔیطٛز

ٌزفتٗ راٟٞبی وبٞص اضطزاة ٔثُ تىٙیىٟبی آراْ

ثبیس ث ٝذبطز زاضت ٝثبضیس و٘ ٝجبیس آٖ را یه زفؼ ٝلطغ

سبسی  ٚیٌٛب ثبػث وبٞص ػالئٓ ٔیطٛز .

وٙیس.ایٗ زار ٚزر فبس حبز تٛسط پشضه تجٛیش ٔیطٛز

درمان جراحی

سًلفاساالسیه

زر ٔٛارزی و ٝزرٔبٖ ٞبی فٛق ٔٛثز ٘جبضس  ٚوِٛیت

ایٗ زار ٚاس زست« ٝسِٛف ٖٛآٔیس ٞب » ٔی ثبضس  ٚثبػث وبٞص

اِٚسزٚس ضسیس ٚػبرض ٝزار ثبضس ،جزاحی ا٘جبْ ذٛاٞس

اِتٟبة  ٚػالئٓ ٔیطٛز .ثبیس ثؼس اس غذا ٕٞ ٚزا ٜثب یه ِیٛاٖ

ضس زر ایٗ ٌٛٔ ٝ٘ٛارز رٚز ٜثشري ثػٛرت وبُٔ  ٚیب

پز آة ٔػزف ضٛز .لزظ را ثػٛرت وبُٔ ثجّؼیس؛ ٘جبیس آٖ را

لسٕتی اس آٖ ثززاضتٔ ٝیطٛز  ٚزر ثؼضی ٔٛارز زٞب٘- ٝ

ذزز یب ٘ػف وٙیس .تب  4سبػت ثؼس اس ٔػزف زار ٚاس ذٛرزٖ

ی رٚز ٜث ٝسطح ضىٓ آٚرزٔ ٜیطٛز  ٚیه سٛراخ

آ٘تی اسیس ،آ ٚ ٗٞفِٛیه اسیس پزٞیش وٙیسٕٔ .ىٗ است رً٘

جٟت ذزٚج ٔسفٛع ایجبز ٔیطٛز و ٝث ٝآٖ

اضه ،ازرار ٚ ،ػزق سرز تب ٘بر٘جی ضٛز و ٝطجیؼی ٔی ثبضس.

ایّئٛستٔٛی یب وِٛٛستٔٛی ٔیٍٛیٙس .

زر ٔؼزؼ ٘ٛر ٔستمیٓ آفتبة لزار ٍ٘یزیس سیزا ثبػث آفتبة

پیش آگهی:

سٛذتٍی ٔی ضٛز

ثؼضی اس ثیٕبراٖ یه حّٕ ٝوِٛیت اِٚسزٚس زار٘س  ٚثٝ

ػالئٓ سیز را ث ٝپشضه ٌشارش زٞیس:

ز٘جبَ آٖ ثزای ٔبٟٞب یب سبِٟب ٞیچ ػالٔتی ٘سار٘س أب زر

وٟیز ،ثثٛرات پٛستی ،ذبرش ،سرز ضسٖ پٛست ،لزٔشضسٖ

ثیطتز ٔٛارز ،احتٕبَ ػٛز ٔجسز ٚجٛز زارزٔ .ؼٕٛالً ایٗ

رً٘ ازرار ،وجٛزی  ٚیب ذ٘ٛزیشی غیز ٔؼٕ. َٛ

ثیٕبری ثب رصیٓ غذایی  ٚزارٚئی وٙتزَ ٔیطٛز .احتٕبَ

آساکل (  Asacolیا ) Mesalamine

ثزٚس سزطبٖ و ِٖٛٛزر ایٗ ثیٕبراٖ ثیص اس سبیز افزاز

ایٗ زار ٚاس زست« ٝآٔی ٛٙسبِسیّیه اسیس» ٔی ثبضس  ٚزارٚی

ٔی ثبضس.

ضساِتٟبة است و ٝثػٛرت ذٛراوی یب ضیبف یب تٙمی ٝتجٛیش

نکته
در صورت بروز عالئم ،برنامه درمانی و ویسیت با
پسشک را به طور دقیق پیگیری کنیذ

ٔی ضٛزٛ٘ .ع ذٛراوی ثبیس ثػٛرت وبُٔ ثّؼیس ٜضٛز .اس ذزز
وززٖ یب ٘ػف وززٖ آٖ پزٞیش وٙیسٛ٘ .ع ضیبف آٖ ثبیس ثزای
ٔست  3سبػت زر ٔمؼس ثبلی ثٕب٘سٌ .بٞی زارٞٚبی زیٍزٔثُ
آساتیٛپزیٗ  ٚسیىّٛسپٛریٗ ثزای ضٕب تجٛیش ٔیطٛز .ایٗ
زارٞٚب ثبػث سزوٛة ضسٖ سیستٓ ایٕٙی ٔیط٘ٛس.
آساتیٛپزیٗ زر طٛال٘ی ٔست ث ٝجبی پزز٘یش ِٖٛٚتجٛیش ٔی
ضٛز .اس ػٛارؼ ایٗ زارٞٚب افشایص احتٕبَ ثزٚس ػف٘ٛت ٚ
ذ٘ٛزیشی ٔی ثبضس ،ثٙبثزایٗ زر غٛرت ثزٚس ػالئٓ ػف٘ٛت ٔثُ

-
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