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درموارد طول کشـیـده بـیـمـاري انـجـام               .زودهنگام سرطان خیلی موثر باشد
کولونوسکوپی هریک تا دو سال جهت بررسی تشخیص زود هنگام سرطان توصیه 

 .می شود
 کولیت اولسراتیو در کودکان 

 .این کودکان اشتهاي کمی دارند
 .آنها یا کم غذا می خورند و یا داراي مشکالت گوارشی می باشند

براي جلوگیري از مشکالت رشد، پزشک و یا متخصص تغذیه یک رژیم حـاوي    
 .کالري زیاد به این کودکان توصیه می کند

آزاتیوپرین، سیکلوسپورین  :  تنظیم کننده هاي سیستم ایمنی مانند     
 و مرکاپتوپورین

جدیدترین درمان کولیت اولسراتیو و بیماري      :  درمان هاي بیولوژیکی  
 کرون می باشند مانند اینفلکسیماب و آدالیموماب

 :عوارض جانبی داروها
در کوتاه مدت ،تغییرات خلق و خو ،مشکالت خواب،افزایش وزن ،تغییر 

و بروز آکنه یا جوش ) بزرگ شدن شکم و ورم کردن صورت(شکل بدن
تب،مشکالت قلبی و کبدي  :عوارض نادرتر اما شدیدتر عبارتند از .صورت 

 ،عوارض جانبی شدید می توانند نشانه حساسیت به ماده سولفا نیز باشد 
که در این صورت باید داروي دیگري براي بیمار تجویز شود در صـورت    
بروز هرگونه عارضه بر اثر مصرف داروهاي جدید با پزشک خود تـمـاس   

 .بگیرید
 رژیم غذایی

در دوره خاموشی بیماري هیچ قانون مطلقی براي رژیم غـذایـی وجـود      
بیمار خود باید احساس کند که بعد از خوردن هر غذا چه احساسـی  .  ندارد

اما در هنگام شعله ور شـدن      .  دارد و این مسئله خود بهترین راهنماست
بیماري الزم است از نوشیدنی هاي گازدار، غذاهاي داراي فیبر زیاد و نفخ 

کلم، لوبیا، نخود، مواد غذائی چون غذاهاي پرچرب، شـیـر و       :  آور مانند
محصوالت لبنی و گوشت قرمز که هضم آنها دشـوار اسـت پـرهـیـز            

نوشیدن یک تا یک لیترونیم نوشیدنی بدون گاز بـه خصـوص آب،       . کرد
همچنین هنگام شعله ور شدن بیماري می توان از . بیشتر توصیه می شود

مواد غذایی مانند برنج سفید، ماکارونی ساده، آب میوه، سیـب زمـیـنـی       
پخته، ماهی آب پز، پوره سیب زمینی، گوشت مرغ بدون پوست و نان بـا  

 .آرد جو استفاده کرد
 کولیت اولسراتیو و سرطان روده بزرگ 

درصد از بیماران دچار کولیت اولسراتیو، دچار سرطان روده بزرگ  5حدود 
و طول عمر  .سرطان، باعث تخریب بیشتر روده بزرگ می شود.  می شوند

 .بیماران را کاهش می دهد
سال به کولیت اولسراتیو مبتال باشید، پزشک پیشنهـاد   8اگر شما حداقل 

می کند که کولونوسکوپی را انجام دهید تا سلول هاي پیش سرطانی را   
 این کار از سرطان جلوگیري نمی کند، اما می تواند در کشف . ببیند

 بیماري کولیت اولسراتیو 
 )التهاب روده زخمی( 
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 مقدمه 
یا کولیت زخمی یکـی از     (Ulcerative Colitis) کولیت اولسراتیو

انواع بیماري هاي التهابی روده می باشد که به علت التهاب مزمن سلول 
این التهاب باعث زخـمـی شـدن      .  هاي مخاطی روده بزرگ رخ می دهد

این زخم بـاعـث     .  خوانده می شود)  زخم( روده می شود که به نام اولسر 
 . خونریزي روده  می گردد و جذب مایعات از روده بزرگ مختل می شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عالئم هشداردهنده
 درد شکم •

و اسهال خونی یکی از مهمترین عالئم هشـداردهـنـده ایـن          درد شکم
 .بیماري می باشد

 کاهش وزن •
ایـن  .  التهاب مزمن روده بزرگ باعث مشکالت گـوارشـی مـی شـود          

و کـاهـش رشـد در         مشکالت باعث کاهش وزن، کاهش اشتها، تهوع
 .کودکان می شود

 درد مفاصل •
 زخم هاي پوستی •
 خستگی •
 کم خونی •
 هاي مکرر  تب •

 پذیر کولیت زخمی یا کرون یا سندرم روده تحریک
عالئم بیماري کولیت زخمی بسیار شبیه عالئم یکی از بـیـمـاري هـاي       

تفاوت این دو بیماري در این اسـت  .  التهابی روده به نام کرون  می باشد
 که کولیت اولسراتیو فقط در روده بزرگ ایجاد می شود، در حالی که 

 

یکی از بیماري هاي روده است که با درد شکم و اسهـال   سندرم روده تحریک پذیر
مشخص می شود، اما باعث التهاب و یا زخم روده نمی  متناوب و بی نظمی در دفع

 .شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 افراد در معرض خطر
این بیماري در کشورهاي توسعه یافته زیادتر می باشد و بیشتر در مناطق شـهـري     

 .می باشد
 .سالگی شایع تر است 25تا  15این بیماري در سن 

 .افراد سفیدپوست بیشتر دچار آن می شوند
 علت 

علت دقیق این بیماري هنوز ناشناخته است، اما محققان بر این باورند که در ایـن      
 .بیماري، سیستم ایمنی بدن درگیر می شود

در افراد بیمار، سلول هاي ایمنی ممکن است نسبت به باکتري طبیعی مـوجـود در     
ولی معلوم نیست که آیا نتیـجـه   .  العمل غیرعادي نشان دهند دستگاه گوارش عکس

 .این عکس العمل باعث این بیماري می شود یا نه
پزشکان بر این باورند که این بیماري در نتیجه استرس و یا رژیم غذایی بوجود نمی 

 .آید، گرچه این عوامل باعث بدتر شدن عالئم این بیماري می گردند
 

 :راه هاي تشخیص
 معاینه مقعدي •
 معاینه کامل شکم •
 آزمایش خون و مدفوع •
 تصویربرداري هاي پزشکی •
 کولونوسکوپی •

 

کولونوسکوپی یکی از بهترین روش ها براي تشخیص این بیماري   مـی  
وارد )  رکـتـوم  ( در این روش، یک دوربین کوچک را به راست روده .  باشد

 .می کنند و با آن داخل روده بزرگ را می بینند
کولونوسکوپی هر گونه التهاب و یا زخمی را که وجود داشته باشد، نشـان  

 .می دهد
و  کولونوسکوپی می تواند براي تشخیص بیماري کرون، دیورتیکولیت

 .نیز مفید باشد سرطان روده بزرگ
 دوره کولیت اولسراتیو 

بیماري با دارو کنترل می شود ولی قطع دارو باعث شعله ور شدن وعـود  
 .بیماري   می شود 

 .در طول دوره بهبودي، ممکن است فرد هیچ گونه ناراحتی  نداشته باشد
این دوره ممکن است ماه ها و یا سال ها طول بکشد، اما عالئم ممـکـن   

 .است در نهایت برگردند

 درمان فوري
برخی از بیماران مشکالت زیادي دارند و الزم است در بیمارستان بستري  

 :این مشکالت شامل موارد زیر است. شوند
زیادي می شود و یا اسهال شدید که باعث          زخم روده که باعث خونریزي    

 .می گردد کم آبی بدن
در این موارد، پزشک کمک می کند تا کاهش خون و مایعات بدن                   

 .متوقف شود
 .اگر پارگی در روده بزرگ رخ دهد، ممکن است نیاز به جراحی باشد

 عوارض بیماري
این مشکالت  . بیماران مشکالت جدي در بیرون روده بزرگ دارند

  و در موارد نادر بیماري کبدي پوکی استخوان، آرتریت، سنگ کلیه :شامل
محققان معتقدند که عوارض ناشی از التهاب گسترده روده،              .می باشد 

این مشکالت ممکن است با         .بوسیله سیستم ایمنی ایجاد می شوند       
  .مصرف داروهاي ضد التهابی بهبود یابند

 :پرمصرف ترین داروها در چهار گروه طبقه بندي می شوند
مانند سولفاساالزین و مزالین هم به صورت          :  آمینوسالیسیالت ها 

 خوراکی و هم از طریق معقد به صورت شیاف یا محلول تنقیه اي
 مانند هیدروکورتیزون و پردنیزولون: کورتون

 

 کولیت اولسراتیو                                روده سالم


