
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

شود.  یو درد م یشکم یعالئم مانند گرفتگ جادیاسپاسم روده باعث ا

اگر  یشود حت ینشانه ها م نیا جادیوجود دارد که باعث ا یاریبس طیشرا

در اثر  یوجود، احتمال دارد که اسپاسم روده ا نینشود. با ا جادیاز روده ا

 عالئم رخ دهد که عبارتند از: نیاز ا شتریب ای یکی

 فاقد استفراغ ای* تهوع با استفراغ 

 اسهال ای بوستی -روده  یعملکرد عاد ریی* تغ

شود اما  یاز حد ظاهر م شیاز حد معموالً در اثر نفخ شکم ب شی* گاز ب

 از حد شود. شیممکن است سبب آروغ زدن ب نیهمچن

 شیپس از چند ن ژهیوجود دارد به و ی* پف کردن که در آن احساس پر

 غذا.

 اشتها، معموال از دست دادن اشتها. راتیی* تغ

 (افتهی* شکم بزرگ )اتساع 
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 سرطان معده است. رانیدر ا یسرطان گوارش نیتر عیشا

 در سرطان، هم ترین مسالهم

 و به موقع تشخیص دقیق

در  است. اگر سرطان معده

مراحل ابتدایی تشخیص 

می توان امید  داده شود

درمان آن امکان  داشت که

دقیق  پذیر است. با بررسی

 باید مشخص گردد که تر

چقدر  معده در سرطان روند

 .گسترش پیدا کرده است

موجود در غذاها ،  تراتین

مانده و انواع سس  جاتیترش

 جادیها از عوامل مهم در ا

باشند.  یسرطان معده م

 ایفست فود  یمصرف غذاها

سرطان  عاملسوخته  یغذاها

عامل  و معده است. یمر

سرطان  جادیا یبرامشخصی 

نشده است.  ییمعده شناسا

تا از  میکنمی هیتوص ولی

 یآن خوددار جادیعوامل ا

 .یدکن

دستگاه  هیروده، مانند بق وارهیدرون د

است.  یعضالن یبرهایف یگوارش، دارا

عضالت منقبض و آرام  نیکه ا یهنگام

 یباشند سبب هل دادن مواد به جلو م

که  دهدیرخ م یشود. اسپاسم، زمان

 یمنقبض م یعضله ناگهان و قو کی

 شود.

 

 :عالئم اسپاسم روده

و  یمانند تب، خستگ یعالئم

کاهش وزن ناخواسته بسته به علت 

اسپاسم روده ممکن است  یاصل

درد شکم،  یوجود داشته باشد. برا

 ریسا ایبه علت اسپاسم روده 

خود  یکه به خود یشکم طیشرا

دهد،  یرخ م یگریفاقد عالئم د

 یها ی. فاقد بررسستین عیشا

 نهیمانند معا یصیتشخ

 یگرفتگ صیشخت ،یاندوسکوپ

 یروده سخت مبا اسپاسم  یشکم

و باعث  یانقباض ناگهان نیا باشد.

شود.  یو درد م کیتحر جادیا

که رخ  ییاسپاسم ها، بسته به جا

 بیدهد عملکرد عضالت آس یم

 کند.  یمختل م زیرا ن دهید
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فشار به معده موجب  لیبه دل یچاق

و رفالکس  یمعده به مر دیبازگشت اس

که به  یدر افراد نیشود. عالوه بر ا یم

ترش  ایآسم مبتال هستند رفالکس 

 .کند یبروز م شتریکردن ب

 اثر طوالنی رفالکس عالئم شایع رفالکس

رفالکس معده در دراز مدت منجر 

احتمال ابتال به سرطان  شیبه افزا

شود؛ چرا  یم یمر یتحتان هیناح

 بیقسمت آس نیکه مخاط ا

 دیبوده و نسبت به اس رتریپذ

 درد -معده حساس است.

 یها قرص مصرف .است عودکننده

 یهورمون یخواب آور، قرص ها

(، یضدباردار یداروها ژهی)به و

ضدفشار خون و  یداروها

مربوط  یپروپرانولول و قرص ها

در  مبتال به آسم، مارانیبه ب

اغلب موجب  طوالنی مدت،

 .شوند یرفالکس م

 رفالکس

برگشت غذا و اسید از  شامل

سرفه، معده به مری است. 

استفراغ، برگشت غذا به دهان و 

 یسوزش سر دل از عالئم اصل

 یاست و در بعض یماریب نیا

موارد ممکن است تورم صدا هم 

 یداروها می توان با کند. جادیا

عدم مصرف  معده، دیکاهنده اس

از ابتال به این الکل  و گاریس

 د.رک یریجلوگ بیماری

خطر عود کردن سرطان روده بزرگ، بخصوص  درات،ینشاسته و کربوه یحاو ییمواد غذا ادیمصرف ز

که پس از  یسرطان مارانیب .دهد یم شیسرطان را داشته اند، افزا نیکه سابقه ابتال به ا یمارانیدر ب

با خطر عود  مارانیب ریاز سا شتریکنند سه برابر ب یرا دنبال م «یغرب ییغذا میرژ»درمان، معموال 

و  دیغالت سف ،یگوشت، چرب ادیشامل مصرف ز یغرب ییغذا میشوند. رژ یکردن سرطان مواجه م

مراجعه  یتیدر وضع مارانیموارد ب شتریدر ب است. نیریو ش یشده و دسرها و تنقالت قند هیتصف

 کرده است. یمجاور دست انداز یو به اجزا دهیخود رس فتهشریکنند که سرطان به مراحل پ یم

 غذاهای حاوی کربوهیدرات

مانند درد شکم،  یینشانه ها

سوزش سر دل، تهوع، نفخ 

)پس از غذا(، آروغ، درد پشت 

از  یمر هیجناغ، درد در ناح

 یماریدر ب عیعالئم شا

ی گرید میعال .رفالکس است

 نه،یمثل درد قفسه س نیز 

 دینفس، سرفه، تشد یتنگ

آسم، درد فک ها، گوش درد، 

 ایمکرر  یها تینوزیس

می تواند  هم یویمشکالت ر

 رفالکس بروز بیماری در گاهی

 .کند

 

 (رفالکس معده)

 مانند نیز( دوازدهه) عشر ثنیا

 شود می زخم بدن اعضای دیگر

 عشر اثنی زخم اصلی عالمت و

 پایین و شکم فوقانی قسمت در

 با اغلب که است سینه جناق

 با و شده تشدید گرسنگی

 بهبود موقت طور به غذا مصرف

 های مشخصه از یکی .یابد می

 یا ای دوره عشر، اثنی زخم درد

 ممکن ، است آن بودن فصلی

 روز هر و هفته چند برای است

 ماه چند برای ، سپس و باشد

 اما شود، برطرف خود به خود

 .کند می عود دوباره

 (دوازدهه) عشر اثنیزخم 

 اثر در معده اسید رفالکس

 و محتویات غیرعادی بازگشت

 یکی. است مری به معده اسید

 رفالکس متداول های نشانه از

 اوقات گاهی. است  معده سوزش

 آنتی  با معده اسید رفالکس

 غذایی عادات بهبود و اسیدها

 مکرر رفالکس. شود می درمان

 بیماری اصلی ویژگی معده اسید

 بیماری یا GERD نام به مزمنی

 .است مری به معده رفالکس

 محرک عوامل از چرب غذاهای

 اسید رفالکس ایجاد در رایج

 . است معده سوزش و معده

 رفالکس اسید معده

 از پذیر تحریک روده سندروم

 گوارشی اختالالت ترین شایع

 شکمی دردهای که است

 را معده نفخ و گاز شدید،

 غذایی مواد با و کند می ایجاد

 ارتباط کند می مصرف فرد که

 ایجاد با .دارد مستقیمی

 غذایی رژیم در تغییراتی

 توان می براحتی روزانه،

 مهار را گوارشی های ناراحتی

 مواد مصرف در کنترل. کرد

  و فودها فست مانند غذایی

 بهبود و درمان به آن، مشابه

 .میکند زیادی کمک شکم نفخ

 روده تحریک پذیر

 
 معده اسید  -

 سیگار  -

 الکل  -

 صفراوی اسیدهای  -

 آسپیرین  -

 استروئیدی داروهای  -

 کبدی سیروز  -

 مزمن ریوی های بیماری  -

 کلیوی نارسایی  -

 درمانی اشعه  -

 درمانی شیمی  -

 رژیم غذایی نامناسب  -

 مصرف زیاد چربی  -

 عوامل عصبی  -

 پپتیک زخم علل شایع

 


