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نشریه سالمت گوارش (تخصصی و عمومی)  -شماره 1
دکتر سید امیر منصور رضا دوست
فوق تخصص گوارش ،کبد و مجاری صفراوی

اغلب عفونت های دستگاه گوارش بعلت تغییر در رژیم غذایی رخ میدهد

THE

کبد به وزن تقریبی  0011گرم،
غدهی بدن است .کبد قادر
بزرگترین  
میباشد .وجود
به تولید مجدد  خود  
ادامهی
 01- ۴1درصد از کل کبد برای  
حیات کافی است .ولی با  خارج کردن
آن از بدن ،مرگ در   ۴۲ساعت اتفاق
میافتد .



کارهای اصلی کبد:
*متابولیسم کربوهیدرات،پروتئین
و چربی؛
ویتامینهاو

*ذخیرهوفعال کردن
موادمعدنی؛
*تبدیلآمونیاکبهاوره؛
*متابولیسماستروئیدها؛
بهعنوان یک صافی
*عمل  کردن  
برای محافظت در برابرسیلمواد
به  خون  سرازیر
مضری که  

میشود و معموال
همهگیر  
عفونتهای  گوارشی ویروسی در مدت  کوتاهی  

میکند .در مواردی که عامل عفونت
بعد از  خوردن وعده غذایی بروز  
دلدرد ،اسهال ،تب
میتوان به  
ویروسی باشد از جمله عالئم این بیماری  
و تهوع اشاره  کرد .عالئم این نوع عفونت معموال طی  ۴۲تا  ۲۴ساعت از
میرود .در این مواقع معموال تب  خفیفی وجود دارد و نیازی به
بین  
آنتیبیوتیکی نیست و با  جایگزین  کردن مایعات و مقداری
درمان  
میکند.
میدهند بیمار بهبود پیدا  
داروهایی که درد را کاهش  

آندوسکوپی
آندوسکوپی برای عالئم زیر
می شود :
توصیه  
درد یادشواری در بلعدرد مداوم در ناحیه  شکمدرد قفسه  سینه
استفراغ وتهوع مداومکاهش وزن غیرطبیعیاسهال مداوم-وجود  خوندر مدفوع

نارسایی کبد
نشانههای نارسایی  حادکبد :


 -زردی پوست و  سفیدی

میشوند.

میکند،
*کبد صفرا تولید  
نمکهای صفراوی برای هضم و

ویتامینهایمحلول

جذبچربیو
میشوندوبیلی
در چربیاستفاده 
روبین محصول نهایی انهدام
گلبولهای قرمز ،در کبد ترکیب


چشمها

درد درقسمت باالیی  شکمرودهها
نفخ  تهوعاستفراغضعف و بیماری عمومی سرگیجه یا گیجیخوابآلودگی

-

میشود.
شدهوازطریقصفرادفع 
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عالئم زخم پپتیک

زخم معده

 -احساس سوزش ،سوراخ شدن

نشانه های زخم پپتیک
-درد عودکنندهاست.

یا ساییده شدن به مدت  01
(یا زخم پپتیک)
دقیقه تا   0ساعت در معده یا  -درد ممکن است با  نوشیدن
بهصورت سوزش شیر  ،غذاخوردن ،استراحت یا
شامل زخم معده و دوازدهه روده .درد  غالباً  
است .نشانه زخم پپتیکی درد سردل ،سوءهاضمه  یا گرسنگی مصرفضداسیدهاتسکین یابد.
کاهش اشتهاووزن (درزخممیشود.
بسیار زیاد در قسمت باالی شکم تعبیر 
درد ،درباالیشکموگاهیزیر دوازدهه ممکن است افزایشمی باشد .درد زخم معده معموال
وزن وجود داشته باشد ،زیرا
قفسهسینهاست.

یک ساعت بعد از خوردن غذا و
گاهی نیز در طول شب ایجاد

زخمهای مربوط به

می شود.
خوشخیم

دوازدهه اغلب 
هستند ،در حالی که زخم معده
ممکن استبدخیمباشد.

آرامتر
میخورند تا  
 در برخی افراد درد بالفاصله افراد بیشتر  میدهد .شوند )
پس از خوردن  غذا رخ  
شایعترین علت
هلیکوباکترپیلوری (که  
در سایرین ،درد تا ساعتها بعد -تهوع واستفراغ مکرر
است) بیشتر با زخمهای دوازدهه در
ایجاد نمی شود .این درد ممکن -سوءهاضمه
ارتباط است .داروهای ضدالتهاب
غیراستروئیدی که دومین علت  شایع
استدرشببهوجود آیدوپشت -مدفوعخونی
هستند.
کمخونی
 همانتشارپیداکند.
-درد عودکنندهاست.

کبدچربچیست؟

کبد چرب  یکی از بیماری های شایع جامعه ایران است.درواقع این  بیماری شایع ترین  علت باال
رفتن آنزیم های کبدی است که البته  علت آن هنوز نامشخص است.یکی از  عوامل موثر بر این
بیماریپرخوریوچاقیاست؛بهخصوصدرکسانیکهچاقیشکمیدارندواندازهکمربندشکمی
شان بیشتر از حد طبیعی است .یکیدیگراز عواملکبدچربمصرفبیشازحدالکلاست.کبد
الکلی درکشورایرانبسیارکمترازدیگرکشورهادیدهمیشودامادر غرب یکیازشایعترین علل
بیماریهایکبد،مصرفالکلاست.

علل شایع زخم پپتیک

روده تحریک پذیر

رفالکس اسید معده

زخم اثنی عشر

( دوازدهه)

اسید معده-سیگار

تحریکپذیر از رفالکس اسید معده در اثر اثنی عشر (دوازدهه) نیز مانند

سندروم روده 
میشود
شایعترین اختالالت گوارشی بازگشت غیرعادی محتویات و دیگر اعضای بدن زخم  


-الکل

است که دردهای شکمی اسید معده به مری است .یکی و عالمت اصلی زخم اثنی عشر

اسیدهای صفراوی-آسپیرین

نشانههای متداول رفالکس در قسمت فوقانی شکم و پایین
شدید ،گاز و نفخ معده را از  

داروهای استروئیدیسیروز کبدیبیماری هایریوی مزمننارساییکلیویاشعه درمانیشیمیدرمانی رژیمغذایینامناسبمصرف زیاد چربی-عوامل عصبی

میکند و با مواد غذایی سوزش معده است.گاهی اوقات جناق سینه است که اغلب با
ایجاد  
میکند ارتباط رفالکس اسید معده با  آنتی گرسنگی  تشدید شده و با
که فرد مصرف  
مستقیمی دارد .با ایجاد اسیدها و بهبود عادات غذایی مصرف غذا به طور موقت بهبود
مشخصههای

مییابد .یکی از 

تغییراتی در رژیم غذایی درمان می شود .رفالکس مکرر
دورهای یا
روزانه ،براحتی می توان اسید معده ویژگی اصلی بیماری درد زخم اثنی عشر  ،
ناراحتی های گوارشی را مهار مزمنی به نام  GERDیا بیماری فصلی بودن آن است  ،ممکن
کرد .کنترل در مصرف مواد رفالکس معده به مری است .است برای چند هفته و هر روز
غذایی مانند فست فودها و غذاهای چرب از عوامل محرک باشد و سپس  ،برای چند ماه
مشابه آن ،به درمان و بهبود رایج در ایجاد رفالکس اسید خود به خود برطرف شود ،اما
نفخشکمکمک زیادی میکند.

معده وسوزش معده است.

میکند.
دوباره عود  

