
پانکراس يا لوزالعمده عضوي حياتي است که در 

قسمت باال و عقب شکم واقع شده و متشکل از سه 

ترشحات خود را همراه  قسمت سر، تنه و دم است. و 

ترشحات صفرا)که از کبد به وسيله مجراي صفراوي 

روده کوچک  يابتداشود(، به داخل دوازدهه  خارج مي

 ريزدمي 

 
 

 انجام می دهددو کار مهم لوزالمعده 

 غذايي هاي الزم براي هضم موادآنزيم ترشح   

 گلوکاگون  ن،انسولي رمون هايوه ترشح

 وسوماتواستاتين که قند خون را تنظيم مي

 . کنند

هاي الزم براي هضم مواد غذايي، به صورت آنزيم 

هايي ميکروسکوپي در غيرفعال و داخل کيسه

ن غذا به  لوزالمعده ذخيره شده اند که پس از خورد

فعال مي شوند داخل دوازدهه مي ريزند. سپس در آنجا 

اگر اين   .کنند شروع به هضم مواد غذايي ميو 

فعال  لوزالمعده خود زدهه، در داخلاها به جاي دوآنزيم

شوند، شروع به از بين بردن و هضم بافت خود 

التهاب  "يا  "پانکراتيت"پانکراس کرده که به اصطالح 

 .شودناميده مي  "لوزالمعده

بر حسب عامل ايجاد کننده و شدت آن ممکن است 

، مزمن و التهاب لوزالمعده خفيف و گذرا و يا شديد 

  .کشنده باشد

: پانکراتيت حاد و  دو نوع التهاب لوزالمعده داريم

 .پانکراتيت مزمن
 

 :پانکراتيت حاد

شوند عواملي که التهاب حاد لوزالمعده را موجب مي 

استفاده دراز مدت از الکل،  صفراوي، ايسنگه شامل

هاي هاي ويروسي، ضربهمادرزادي، عفونتبيماريهاي 

 مي باشند.، بعضي داروها  چربي خونافزايش و شکمي

درد شکم،تهوع و  شامل:اد عاليم اوليه پانکراتيت حاز 

که با خوردن غذا بويژه غذاهاي باشد  مي استفراغ

شود ودرد بين دو کتف و شانه  چرب وسنگين بدتر مي

شود و درد بيمار با تهوع واستفراغ  راست کشيده مي

 . بهبود پيدا نمي کند معموالً

 پانکراتيت مزمن

، مصرف طوالني مدت در مواردي که اشکاالت آناتومي

تهاب عامل ايجاد ال مکررهاي صفراوي الکل و يا سنگ

پانکراس به تدريج از بين رفته و بافت  باشند،

شود که بر اساس شدت آن، پانکراتيت مزمن ايجاد مي 

 چون درد شکم پس از خوردن غذا،موجب عاليمي 

طوالني مدت ناشي  ل اسها و )اکثر مواقع درد ندارند(

و حتي در  کاهش وزنو   از هضم نشدن مواد غذايي،

 .شودخون مي  افزايش قندتر موارد شديد
 

 
 

 عوارض احتمالی

 ديابت شيرين 

 من کلسيمکمبود مز 

 عفونت ثانويه باکتريايي لوزالمعده 

 و تخريب لوزالمعده  خونريزي شديد 

 تشکيل کيست يا آبسه در لوزالمعده 
 

 

 داروها

 مسکن ها 

 دهید بیهضم کننده غذا که لوزالمعده آس یها میآنز 

 . ستیآنها  ن  دیقادر به تول

 ییایها، در صورت بروز عفونت باکتر کیوتیب یآنت 

 معده دیکننده اسمهار یداروها 

 ابتی، در صورت وجود د نیانسول 
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 فعاليت

در پانکراتيت حاد، استراحت در بستر يا، اگر در حالت 

نشسته راحت تر هستيد، استراحت به حالت نشسته 

برروي صندلي توصيه مي شود. با برطرف شدن عاليم ، 

فعاليت هاي طبيعي خود را به تدريج از سر بگيرد. در 

 .محدوديتي از نظر فعاليت وجود نداردپانکراتيت مزمن 

 

 رژيم غذايی

رژيم کم چربي به صورت وعده هاي کم حجم و متعدد 

 .توصيه مي شود. مصرف الکل را به کلي قطع کنيد

 در اين شرايط به پزشک خود مراجعه نماييد

  اگر شما يا يکي از اعضاي خانواده تان داراي

 .عاليم پانکراتيت حاد باشيد

 :ير در حين يا پس از درمانبروز موارد ز

 زردي پوست و چشم ها ،يرقان 

 درجه سانتيگراد يا باالتر ۳۸/ ۸تب 

 کاهش وزن مداوم 

   عاليم کمبود کلسيم نظير انقباضات عضالني 
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