
 ( کْليت اّلظزاتيْ ) کْليت سخوی شًْدٍ

 (94 – 1کد )    

یک ثيوبری التِبثی رّدٍ اطت   کْليت اّلظزاتيْ

کَ هعوْالً درهذدّدٍ طٌي پبًشدٍ تب طی 

طبلگی ّ پٌجبٍ تب شصت طبلگی ثزّس هی کٌد. 

ايي ثيوبری ُز دّ جٌض سى ّ هزد را ثَ طْر 

   .هظبّی تذت تبحيز قزار هی دُد

 : علل ّعْاهل

علت ایي ثيوبری ، ًبشٌبختَ اطت ّلی سهيٌَ 

ژًتيکی، اختالل خْد ايوٌی ّ عفًْت ُب اس جولَ 

 داليل ثيوبری هذظْة هی شًْد. 

  

 عالئن :

     کْليت هوکي اطت ثب عاليوی هبًٌد ثيوبری

 دل درد، اطِبل خًْی ّ تت ُوزاٍ ثبشد. 

  

 عْارض :

عْارض کْليت اّلظزاتيْ هی تْاًد شبهل ثشرگ 

        شدى ثيش اس دد رّدٍ ثشرگ ثَ ُوزاٍ تت ّ 

خًْی )ثَ دليل خًْزيشی اس رّدٍ ثشرگ(  کن

ثبشد. در درصدی اس هْارد در صْرت هشهي شدى 

 ثيوبری ، ثدخيوی ًيش ثزّس هی کٌد .

 ًکتَ:

در ثيوبراى هجتال ثَ کْليت ثزای پيشگيزی اس 

                         رّدٍ ثشرگ ُز دّ طبل يکجبرطزطبى 

)ثيْپظی اس طزیق   ثزداری اس رّدٍ ثشرگ  ًوًَْ

ت گذش کْلًْْطکْپی( ثبید اًجبم شْد. ثعد اس

               ایي  طبل اس شزّع ثيوبری کْليت ، 11

 ثزداری ُب ثبيد طبالًَ يکجبر اًجبم شْد. ًوًَْ

  

  :تغذیَ در کْليت اّلظزاتيْ

در هجتاليبى ثَ کْليت اّلظزاتيْ ، طْء تغذيَ در 

ًتيجَ کبُش هصزف هْاد غذايی، افشايش دفع 

هْاد هغذی ّ افشايش ًيبس ثَ هْاد هغذی شبيع 

ثزای رفع طْء تغذيَ  اطت  ثٌبثز ایي السم اطت.

کن خًْی ایي ًکبت   ّ پيشگيزی اس کبُش ّسى ّ 

  را رعبیت کٌٌد:

 ، ثزای کبُش دجن  در هزدلَ دبد ثيوبری

خل هدفْع، رژین غذایی هبیع ثب ثبقيوبًدٍ کن )ه

شْد. در  شزثت ّ طْپ صبف شدٍ( تْصيَ هی

ایي رژین ، هقدار فيجز غذایی هذدّد اطت ّ شيز 

ّ لجٌيبت ّ هذزک ُبیی هبًٌد قٍِْ ّ الکل دذف 

   هی شًْد.

 

 

 

 

  

 ثب ثِجْد ّضعيت ثيوبر ، رژین غذایی ثَ صْرت 

جبهد ثب ثبقيوبًدٍ کن هی تْاًد هؤحز ثبشد. ایي 

رژین دبّی آرد طفيد ّ غالت ثدّى طجْص 

اطت؛ ُوچٌيي ثبید هصزف گْشت ّ شيز را 

هذدّد کزد ّ اس خْردى طجشی ُب ّ هيٍْ ُبی 

تبسٍ ، داًَ ُب ّ هغشُب )ثبدام،پظتَ ّ...( اجتٌبة 

 ًوْد.

  ّ ثِتز اطت هْاد غذايی در ّعدٍ ُبی ثيشتز

دجن کوتز هصزف شًْد ) ثَ دليل کبُش ثب 

 آسردگی رّدٍ هلتِت (

 رام آبر ثبید غذا را ثَ خْثی جْیدٍ ّ ثيو

 هصزف کٌد.

   اس خْردى  طَ طبعت قجل اس خْاة ، دّ تب

 غذا پزُيش شْد.
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  ّ پيزّی اس يک رژين غذایی ثب هذتْای اًزژی

 .پزّتئيي ثبال کوک کٌٌدٍ اطت 

  ثبید تْجَ کزد کَ فقط در صْرت ثزّس عالئن

عدم تذول قٌد شيز )الکتْس( ) عالئن شبهل : 

اًقجبض دردًبک شکوی ّ اطِبل ( ًفخ، 

جبیظتی شيز را اس ثزًبهَ غذایی دذف ًوْد هي

سیزا هٌبثع عودٍ الکتْس هخل شيز ّ فزاّردٍ ُبی 

آى ، اس هٌبثع هِن پزّتئيي ، کلظين ، ّیتبهيي دی 

ُظتٌد ثٌبثزایي دذف کبهل آى ُب اس ّ کبلزی 

رژین غذایی صذيخ ًيظت ) در صْرت دذف 

کبهل ایي هٌبثع اس رژین غذایی، ثبید ثزای تأهيي 

 کلظين هْرد ًيبس ، اس هکول آى اطتفبدٍ شْد.(

 کبُش التِبة در ثيوبراًی کَ اس کْليت  ثزای

تْصيَ  3-اُهگب زًد هصزف هکولرًج هی ث

 شْد.هي

  کْليت اّلظزاتيْ ، دفع هشهي خْى در ثيوبری

ّ تغييز جذة آُي ، هٌجز ثَ کن خًْی فقز آُي 

تجْیش تدریجی هکول  ثَ ُويي دليل،  خْاُد شد

          آُي ُوزاٍ ثب ّیتبهيي ث تْصيَ هی شْد

 ) ّیتبهيي ث ثبعج افشایش جذة آُي هی شْد(.

 کوجْد ّیتبهيي ُب ّ اهالح  ادتوبل ثَ دليل

... ،  ، هٌيشین ّ ، کلظين12 ّیتبهيي ةهبًٌد 

اطتفبدٍ اس هکول هْلتی ّیتبهيي هيٌزال تْصيَ 

 هی شْد.

 

 

 

 

 

  ایي ثيوبراى ثبید اس هصزف ًْشيدًی ُبی

کزثٌبتَ )ًْشبثَ ُبی کْال( ، ًْشيدًی ُبی 

 طزد ّ خيلی گزم پزُيش کٌٌد.

  

در پبیبى ثبید تْجَ داشت کَ ثزًبهَ ریشی رژین 

هٌطجق  ثيوبری کْليت، ثزای ُز فزدغذایی 

 ّ هيشاى تذول غذای اّ اًجبم شزایط ثبليٌی ثب

 هی شْد.
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 بیمار  به  آموزش

 

 

 

 

 

 از کولیت اولسروز     

 

 چه می دانید ؟       
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