
 
 

 Inflammatory Bowel Disease (IBD) التهابی روده  بیماری

سعمدتا با  Inflammatory Bowel Disease (IBD) التهابی روده  بیماری شود. التهاب حاد و مزمن د شناخته می دو تگاه گوارش 

سراتیو با تغییرات التهابی که مخاط و زیر مخاط کولون  سراتیو و بیماری کرون. کولیت اول بیماری التهابی روده عبارتند از: کولیت اول

تغییرات التهابی در این بیماری از رکتوم شووروش شووده و به سوومت  درگیر میوند، شووناخته میشووود.به صووورت ممتد و یونواخت را 

سمتهای ابتدایی روده ادامه می یابد. ستگاه  ق سمتی از د ست هر ق گوارش را درگیر کند. این درگیری معموال بیماری کرون ممون ا

 به صورت غیر ممتد است و التهاب اغلب کل ضخامت جدار را در بر میگیرد.

 کولیت اولسراتیو:عالئم 

 اسهال خونی 

 شوم درد 

 تب 

 احساس فوریت در دفع 

 ندفع موکوس و خو 

 )دهیدراتاسیون )کم آبی 

 :بیماری کرونعالئم 

 درد شومی مخصوصا در ربع راست تحتانی 

 تب 

 کاهش وزن 

 وجود توده التهابی قابل لمس 

 وجود آبسه، فیستول یا زوائد پوستی در اطراف مقعد 

IBD  شایعترین تظاهرات ست به این معنی که می تواند تظاهرات خارج از دستگاه گوارش نیز ایجاد کند.  ستمیک ا سی یک بیماری 

سر درد و تاری دید،  ضایعات قرمز و دردناک،  ستی با  خارج از روده ای عبارتند از: زخم های آفتی مخاط دهان، آرتریت، عوارض پو

 کبدی و کم خونیافزایش بدون عالمت آنزیم های 

 شخیص:ت

شعموما بر پایه عالئم سی، آزمای شنا سووپی و بافت  ستند و صورت میگیرد ات، اندو صی نی صا شگاهی اغلب اخت ست های آزمای . ت

معموال التهاب یا کم خونی را نشووان میدهند. تنها یافته اختصوواصووی، آنتی بادی سوویتوپالسوومی ضوود نوتروفیل اطراف هسووته ای 

(pANCA)  درصد مبتالیان به کولیت اولسراتیو مثبت گزارش میشود. 70است که در 
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شد. زیرا برخی عفونتهای انگلی میتوانند شخیص تخم ها و انگل ها مفید میبا شت مدفوش از نظر ت رادیو  را تقلید کنند. IBD عالئم ک

 بیماری ها به شمار میروند.گرافی، آندوسووپی، کولونوسووپی و سی تی اسون از سایر روشهای تشخیصی این 

 شامل موارد زیر می باشد: IBDتشخیص افتراقی 

 کولیت عفونی، آپاندیسیت، مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، سرطان کولون و لنفوم.

 درمان:

صور سط را میتوان به  ست. بیماری خفیف تا متو سعت بیماری ا شدت و و سرمهمترین بخش درمان این بیماری ها تعیین  پایی ت 

 معالجه نمود ولی بیماری حاد نیاز به بستری در بیمارستان دارد.

ست. ویتامین ها و مواد معدنی از جمله ویتامین  شهای مهم درمان ا سیم، ویتامین B12حمایت تغذیه ای از بخ ، آهن و روی D، کل

 نترا اسهال کمک میونند.تجویز داروهای ضد اسهال در دوره های تشدید بیماری به ک باید تجویز شوند.

ضد  ستروئید ها موثرترین داروهای  ستند. کورتیووا سط در مهار التهاب موثر ه ضد التهاب در بیماری های خفیف تا متو داروهای 

 مصرف آنتی بیوتیک ها در افراد مبتال به کرون کمک کننده می باشند. التهاب در بیماری فعال می باشند.

ر پاسخ نداده اند، تجویز داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی ممون است دو در نهایت برای بیمارانی که به داروهای استروئیدی 

هنگامی که بیماران با عالئم حاد یا بیماری شوودید و مقاوم به درمان مراجعه میونند، بهتر اسووت  مهار عالئم بیماری موثر باشووند.

 .ام یا بخشی از کولون توصیه میشوددرمان به روش جراحی انجام گیرد. در موارد وجود توده یا سرطان نیز برداشتن تم
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