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ست. اIBDروده ) یالتهاب یماریب ینوع کرون یماریب شما م بیماری نی( ا ستگاه گوارش  شود  یباعث التهاب د

سهال شد یکه م  یماریاز ب یالتهاب ناش شود. هیکاهش وزن و سوء تغذ ،یخستگ د،یتواند منجر به درد شکم، ا

 یهاهیالتهاب اغلب به ال نیکند. ا ریاز دستتتتگاه گوارش را در ادراد مختلر درگ یمختلف یتواند نواح یکرون م

سترش م ترقیعم شد و گاه یکرون م یماریب .ابدییروده گ ست منجر  یتواند دردناک و ناتوان کننده با ممکن ا

سط  شود. یکننده زندگ دیبه عوارض تهد شگاه های خوب منطقه در این مقاله که تو شکان یکی از آزمای پز

 تهیه شده است به علل و عالئم و درمان بیماری کرون می پردازد. پاسداران تهران

است که  یتیوضع IBD گرید ی( است. شکل اصلIBDروده ) یالتهاب یماریب یاز دو شکل اصل یکیکرون  یماریب

 نیشود. ا یم ریمزمن توص یماریب کیاوقات به عنوان  یشود. کرون گاه یشناخته م ویاولسرات تیبه عنوان کول

س ست، در ب ست که ادامه دارد و مادام العمر ا  یبا عودها میخوش خ ریس کی یماریب نیاز ادراد ا یاریبدان معنا

 .ستین یکرون عفون یماریداشته باشند. ب یدتریشد یماریادراد ممکن است ب ریکه سا یدارد، در حال یکم

شده ا چیکه ه یدر حال شناخته  شانه  یدرمان ها م ولی کرون وجود ندارد یماریب یبرا یدرمان  توانند عالئم و ن

از  یاریالتهاب شوند. با درمان، بس امیمدت و الت یباعث بهبود طوالن یکاهش دهند و حت یادیآن را تا حد ز یها

 . شندداشته با یتوانند عملکرد خوب یکرون م یماریادراد مبتال به ب

 شود؟ یکرون م یماریباعث ب یزیچه چ

ست. محققان دکر م یماریب علت شناخته ا ست  یمنیواکنش خود ا کیکنند که  یکرون نا  لیاز دال یکیممکن ا

شد.  س یاتفاق م یزمان یمنیواکنش خودا کیبا سلول ها یمنیا ستمیادتد که   یسالم بدن حمله م یبدن به 

 شود. جادیدر خانواده ها ا ندتوا یکرون م یماریب رایممکن است نقش داشته باشد، ز زین کیکند. ژنت

 تواند عالئم را بدتر کند. یشود، اما م ینم یماریب نیباعث ا رژیم غذایی نامناسبو  استرس

 کرون هستند؟ یماریدر معرض خطر ابتال به ب یکسان چه

 دهد: شیکرون را ادزا یماریتواند خطر ابتال به ب یوجود دارد که م یخاص عوامل

شتتما را در معرض خطر  ،یماریب نیبرادر مبتال به ا ایخواهر  ایدرزند  ن،یداشتتتن والد :یماریب یخانوادگ ستتابقه

 دهد. یقرار م یشتریب

 کرون را دو برابر کند. یماریممکن است خطر ابتال به ب :دنیکش گاریس



 

 146 پالک - هشتم بوستان خیابان - پاسداران خیابان - تهران

www.nikoolab.com 

 کوین یولوژیپاتوب شگاهیآزما

 
 

ستروئ ریغ یبضد التها یو داروها یضد باردار یها، قرص ها کیوتیب یداروها مانند آنت یبرخ ( NSAIDs) یدیا

 بوپرودنیا ای نیمانند آسپر

 پرچرب ییغذا میرژ

 چیست؟ عالئم بیماری کرون

شانه ها شد ریتواند از خف یکرون م یماریب یعالئم و ن شد. آنها معموالً به تدر ریمتغ دیتا  شوند،  یم جادیا جیبا

 شوند.  یو بدون هشدار ظاهر م یاوقات به طور ناگهان یاما گاه

 باشد: ریدعال است، عالئم و نشانه ها ممکن است شامل موارد ز یماریکه ب یهنگام

 اسهال 

 تب 

 یخستگ 

 شکم یو گردتگ درد 

 در مددوع  خون 

 دهان یها زخم 

 اشتها و کاهش وزن کاهش 

 در هنگام ددع مددوع درد 

 عالئم و نشانه ها ریسا

 تجربه کنند: زیرا ن ریممکن است موارد ز دیکرون شد یماریمبتال به ب ادراد

 پوست، چشم و مفاصل التهاب 

 یصفراو یمجار ایکبد  التهاب 

 هیکل سنگ 

 کمبود آهن یینارسا 

 در کودکان یرشد جنس ایدر رشد  ریتاخ 

 دهیم؟ صیتشخچگونه بیماری کرون را 

 استفاده کند: صیتشخ یبرا شینوع آزما نیشما ممکن است از چند پزشک
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و  یمانند کم خون یخاصتت یتواند به پزشتتک کمک کند تا نشتتانه ها یمدر یک آزمایشتتگاه خوب خون  شیآزما

 کند. یالتهاب را بررس

شگاه خوب مددوع  شیآزما شخ یمدر یک آزمای ستگاه گوارش ت شک کمک کند تا خون را در د  صیتواند به پز

 دهد.

 کند. یدرخواست آندوسکوپ یاز داخل دستگاه گوارش دوقان یبهتر ریتصو ادتیدر یممکن است برا پزشک

 کند. یروده بزرگ درخواست کولونوسکوپ نهیمعا یممکن است برا پزشک

 پزشک به کسیاشعه ا کیرا نسبت به  یشتریب اتیجزئ ،یآآراسکن و ام یتیمانند س یربرداریتصو یهاشیآزما

 .ندیبرا ب از بادت ها و اندام ها یخاص یدهد تا نواح یبه پزشک اجازه م شی. هر دو آزمادهندمی ارائه

 .انجام میدهد یکولونوسکوپ ای یآندوسکوپ یدر ط یوپسیب ایاحتماالً نمونه بادت  پزشک

 نیعالئم را رد کرد، ممکن است به ا یاحتمال لیدال ریکرد و سا یالزم را بررس شاتیکه پزشک تمام آزما یهنگام

 .استکرون مبتال  یماریبه ب دردبرسد که  جهینت

 چیست؟ کرون یماریدرمان ب

 یدرمان یها نهیاستتتت. گز تیریقابل مد یماریب نیاما ا ستتتت،یکرون در دستتتترس ن یماریب یبرا یدرمان هنوز

 عالئم را کاهش دهد. یتواند شدت و دراوان یمختلر وجود دارد که م

 ی بیماری کرون چیست؟داروها

ضد اسهال و ضد التهاب معموال استفاده  یدرمان کرون در دسترس هستند. داروها یاز داروها برا یمختلف انواع

شامل داروها شردتهیپ یها نهیشود. گز یم س کیولوژیب یتر  ست که از   یماریدرمان ب یبدن برا یمنیا ستمیا

 کند. یاستفاده م

 دارد. یو نحوه پاسخ به درمان بستگ یماریشدت ب ،یماریبه عالئم، سابقه ب داروهاانتخاب نوع 

 :ضد التهاب یداروها

 یها التیسیسال نویآم-5کنند،  یدرمان کرون استفاده م یکه پزشکان برا یضد التهاب یاز داروها ینوع اصل دو

ستروئیکورت و یخوراک درمان  یهستتتند که برا ییداروها نیضتتد التهاب اغلب اول یهستتتند. داروها دهایکوا

 .دیکن یکرون مصرف م یماریب
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. درا دار یمتتاریهمراه بتتا عود ب ریکتته عالئم خف دکنتت یداروهتتا استتتتفتتاده م نیاز ا یمعموالً زمتتان بیمتتار

 مصرف شوند. یمدت کوتاه یدقط برا دیشوند، اما با یاستفاده م دتریعالئم شد یبرا دهایکواستروئیکورت

 ی:منیا یکننده ها سرکوب

 ستمیکه س یید. داروهاشو یکرون م یماریشود که منجر به عالئم ب یدعال باعث التهاب م شیب یمنیا ستمیس

را کاهش داده و  یممکن است پاسخ التهاب ،یمنیا یکننده ها سرکوبدهند، به نام  یقرار م ریرا تحت تأث یمنیا

 را محدود کنند. یمنیا ستمیواکنش س

 :ها کیوتیب یآنت

از محرک  یاز عالئم کرون و برخ یها ممکن استتتت به کاهش برخ کیوتیب یاز پزشتتتکان معتقدند که آنت یبرخ

 آن کمک کنند. یاحتمال یها

 :کیولوژیب یها درمان

شدید کرون ست  ،در بیماری  شک ممکن ا ض یرا برا یکیولوژیب یهااز درمان یکیپز که  یدرمان التهاب و عوار

را که  یخاصتت یها نیتوانند پروتئ یم کیولوژیب یشتتود، امتحان کند. داروها جادیا یماریب نیممکن استتت از ا

 ممکن است باعث التهاب شوند را مسدود کنند.

 :جراحی عمل

الزم باشد. در  یعالئم را بهبود نبخشد، ممکن است جراح یسبک زندگ راتییو تغ یکمتر تهاجم یهادرمان اگر

 خواهند داشت. ازین یخود به جراح یاز زندگ یکرون در مقطع یماریدرصد از ادراد مبتال به ب 75حدود  ت،ینها

 سالم است.  یدستگاه گوارش و اتصال مجدد بخش ها دهید بیآس یکرون شامل برداشتن بخش ها یبرا یجراح

 :ییغذا میرژ

 شود. یماریتواند باعث عود ب یشود، اما م یکرون نم یماریباعث ب غذا

خواهد کرد.  شتتنهادی( را پRD) هیمتخصتتص تغذ کیقرار مالقات با  کیکرون، پزشتتک احتماالً  صیاز تشتتخ پس

RD ییغذا میبگذارد و چگونه رژ ریکه چگونه غذا ممکن استتت بر عالئم شتتما تأث دیکند بفهم یبه شتتما کمک م 

 کمک کند. بیمارممکن است به 

 چیست؟ بیماری کرون عوارض
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 شود: ریچند مورد از عوارض ز ای کیکرون ممکن است منجر به  یماریب

 ییهاقرار دهد. با گذشت زمان، قسمت ریروده را تحت تاث وارهیضخامت د تواند کل یکرون م یماریب :روده انسداد

ست جر کیزخم و بار تواندیاز روده م ش اتیمحتو انیشود، که ممکن ا ست برا یگوار سدود کند. ممکن ا  یرا م

 .دباش ازین یروده خود به جراح ماریبرداشتن قسمت ب

باز در هر نقطه از دستتتتگاه گوارش ، از جمله دهان و مقعد، و  یتواند منجر به زخم ها یها التهاب مزمن م زخم

 شود. یتناسل هیدر ناح

کنند  جادیا ستولیو د ادتهیروده گسترش  وارهید قیتوانند به طور کامل از طر یاوقات زخم ها م یگاه: ستولید

روده و اندام  نیب ایروده و پوست  نیتواند ب یم ستولیمختلر بدن. د یقسمت ها نیب یعیطب ریاتصال غ کی -

 نوع هستند. نیتر عیآنال( شا یپر) یمقعد هیاطراف ناح ای کینزد یها ستولیشود. د جادیا گرید

شکم ا ستولیکه د یهنگام ست مناطق یم جادیدر  ست دور  یاز روده را که برا یشود، غذا ممکن ا جذب الزم ا

 هیشوند و باعث تخل جادیپوست ا قیاز طر ایواژن،  ایروده، در مثانه  یحلقه ها نیها ممکن است ب ستولیبزند. د

 پوست شوند.سطح  روده به  اتیمداوم محتو

ست عفون ستولیموارد، د یبرخ در سه ا یممکن ا صورت عدم درمان م جادیشود و آب  دیتواند تهد یکند که در 

 باشد. یکننده زندگ

در پوستتت اطراف مقعد که در آن  ایپوشتتاند  یاستتت که مقعد را م یکوچک در بادت یپارگ شتتقاق :مقعد شتتقاق

آنال  یپر ستتتولیتواند رخ دهد. اغلب با حرکات دردناک روده همراه استتت و ممکن استتت منجر به د یعفونت م

 شود.

سهال، درد شکم و گردتگ هیتغذ سوء روده  یرا برا یکاد یجذب مواد مغذ ایعضالت ممکن است غذا خوردن  یا

 است. عیشا یماریب نیاز ا یناش B-12 نیتامیو ایکمبود آهن  لیبه دل یکم خون جادیا نیدشوار کند. همچن

سرطان روده  یقرار م ریکرون که روده بزرگ را تحت تاث یماریابتال به ب :روده بزرگ سرطان دهد، خطر ابتال به 

کرون  یماریب ادراد بدون یسرطان روده بزرگ برا یغربالگر یعموم یدهد. دستورالعمل ها یم شیبزرگ را ادزا

 . است یسالگ 50سال از سن  10هر  یبه کولونوسکوپ ازین

 یها یماریو ب تیاستتتخوان، آرتر یپوک ،یاختالالت پوستتت ،یکم خون عبارتند ازکرون  یماریمشتتکالت ب ریستتا

 کبد ایصفرا  سهیک
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کنند، با  یعمل م یمنیا ستتتمیکرون که با مستتدود کردن عملکرد ستت یماریب یاز داروها یبرخ :ییدارو عوارض

سرطان ها یبرا یخطر کم سرطان لنفوم و پوست مرتبط هستند. آنها همچن ییابتال به  خطر عفونت را  نیمانند 

 دهند. یم شیادزا

ستروئیکورت ستگ یتوانند با خطر پوک یم دهایکوا شک ستخوان،  ستخوان، آب مروار یا شار  ابتیگلوکوم، د د،یا و د

 مرتبط باشند.  طیشرا ریخون باال و سا

 دهد. یم شیها را ادزا انیها و شر اهرگیکرون خطر لخته شدن خون در س یماریب :شدن خون لخته
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