آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیکو

بیماری کرون نوعی بیماری التهابی روده ( )IBDا ست .این بیماری باعث التهاب د ستگاه گوارش شما می شود
که می تواند منجر به درد شکم ،اسهال شدید ،خستگی ،کاهش وزن و سوء تغذیه شود .التهاب ناشی از بیماری
کرون می تواند نواحی مختلفی از دستتتتگاه گوارش را در ادراد مختلر درگیر کند .این التهاب اغلب به ال یههای
عمیقتر روده گ سترش مییابد .بیماری کرون می تواند دردناک و ناتوان کننده با شد و گاهی ممکن ا ست منجر
به عوارض تهدید کننده زندگی شود .در این مقاله که تو سط پز شکان یکی از آزمای شگاه های خوب منطقه
پاسداران تهران تهیه شده است به علل و عالئم و درمان بیماری کرون می پردازد.
بیماری کرون یکی از دو شکل اصلی بیماری التهابی روده ( )IBDاست .شکل اصلی دیگر  IBDوضعیتی است که
به عنوان کولیت اولسراتیو شناخته می شود .کرون گاهی اوقات به عنوان یک بیماری مزمن توصیر می شود .این
بدان معنا ست که ادامه دارد و مادام العمر ا ست ،در ب سیاری از ادراد این بیماری یک سیر خوش خیم با عودهای
کمی دارد ،در حالی که سایر ادراد ممکن است بیماری شدیدتری داشته باشند .بیماری کرون عفونی نیست.
در حالی که هیچ درمان شناخته شده ای برای بیماری کرون وجود ندارد ولی درمان ها می توانند عالئم و ن شانه
های آن را تا حد زیادی کاهش دهند و حتی باعث بهبود طوالنی مدت و التیام التهاب شوند .با درمان ،بسیاری از
ادراد مبتال به بیماری کرون می توانند عملکرد خوبی داشته باشند.
چه چیزی باعث بیماری کرون می شود؟
علت بیماری کرون نا شناخته ا ست .محققان دکر می کنند که یک واکنش خود ایمنی ممکن ا ست یکی از دالیل
با شد .یک واکنش خودایمنی زمانی اتفاق می ادتد که سی ستم ایمنی بدن به سلول های سالم بدن حمله می
کند .ژنتیک نیز ممکن است نقش داشته باشد ،زیرا بیماری کرون می تواند در خانواده ها ایجاد شود.
استرس و رژیم غذایی نامناسب باعث این بیماری نمی شود ،اما می تواند عالئم را بدتر کند.
چه کسانی در معرض خطر ابتال به بیماری کرون هستند؟
عوامل خاصی وجود دارد که می تواند خطر ابتال به بیماری کرون را ادزایش دهد:
ستتابقه خانوادگی بیماری :داشتتتن والدین ،درزند یا خواهر یا برادر مبتال به این بیماری ،شتتما را در معرض خطر
بیشتری قرار می دهد.
سیگار کشیدن :ممکن است خطر ابتال به بیماری کرون را دو برابر کند.
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برخی داروها مانند آنتی بیوتیک ها ،قرص های ضد بارداری و داروهای ضد التهابی غیر ا ستروئیدی ()NSAIDs
مانند آسپرین یا ایبوپرودن
رژیم غذایی پرچرب
عالئم بیماری کرون چیست؟
عالئم و ن شانه های بیماری کرون می تواند از خفیر تا شدید متغیر با شد .آنها معموالً به تدریج ایجاد می شوند،
اما گاهی اوقات به طور ناگهانی و بدون هشدار ظاهر می شوند.
هنگامی که بیماری دعال است ،عالئم و نشانه ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:
 اسهال
 تب
 خستگی
 درد و گردتگی شکم
 خون در مددوع
 زخم های دهان
 کاهش اشتها و کاهش وزن
 درد در هنگام ددع مددوع
سایر عالئم و نشانه ها
ادراد مبتال به بیماری کرون شدید ممکن است موارد زیر را نیز تجربه کنند:
 التهاب پوست ،چشم و مفاصل
 التهاب کبد یا مجاری صفراوی
 سنگ کلیه
 نارسایی کمبود آهن
 تاخیر در رشد یا رشد جنسی در کودکان
چگونه بیماری کرون را تشخیص دهیم؟
پزشک شما ممکن است از چندین نوع آزمایش برای تشخیص استفاده کند:
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آزمایش خون در یک آزمایشتتگاه خوب می تواند به پزشتتک کمک کند تا نشتتانه های خاصتتی مانند کم خونی و
التهاب را بررسی کند.
آزمایش مددوع در یک آزمای شگاه خوب می تواند به پز شک کمک کند تا خون را در د ستگاه گوارش ت شخیص
دهد.
پزشک ممکن است برای دریادت تصویر بهتری از داخل دستگاه گوارش دوقانی درخواست آندوسکوپی کند.
پزشک ممکن است برای معاینه روده بزرگ درخواست کولونوسکوپی کند.
آزمایشهای تصویربرداری مانند سیتی اسکن و امآرآی ،جزئیات بی شتری را نسبت به یک اشعه ایکس به پزشک
ارائه میدهند .هر دو آزمایش به پزشک اجازه می دهد تا نواحی خاصی از بادت ها و اندام ها را ببیند.
پزشک احتماالً نمونه بادت یا بیوپسی در طی آندوسکوپی یا کولونوسکوپی انجام میدهد.
هنگامی که پزشک تمام آزمایشات الزم را بررسی کرد و سایر دالیل احتمالی عالئم را رد کرد ،ممکن است به این
نتیجه برسد که درد به بیماری کرون مبتال است.
درمان بیماری کرون چیست؟
هنوز درمانی برای بیماری کرون در دستتتترس نیستتتت ،اما این بیماری قابل مدیریت استتتت .گزینه های درمانی
مختلر وجود دارد که می تواند شدت و دراوانی عالئم را کاهش دهد.
داروهای بیماری کرون چیست؟
انواع مختلفی از داروها برای درمان کرون در دسترس هستند .داروهای ضد اسهال و ضد التهاب معموال استفاده
می شود .گزینه های پی شردته تر شامل داروهای بیولوژیک ا ست که از سی ستم ایمنی بدن برای درمان بیماری
استفاده می کند.
انتخاب نوع داروها به عالئم ،سابقه بیماری ،شدت بیماری و نحوه پاسخ به درمان بستگی دارد.
داروهای ضد التهاب:
دو نوع اصلی از داروهای ضد التهابی که پزشکان برای درمان کرون استفاده می کنند-5 ،آمینو سالی سیالت های
خوراکی و کورتیکوا ستروئیدها هستتتند .داروهای ضتتد التهاب اغلب اولین داروهایی هستتتند که برای درمان
بیماری کرون مصرف می کنید.
تهران  -خیابان پاسداران  -خیابان بوستان هشتم  -پالک 146
www.nikoolab.com

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیکو

بیمتتار معموالً زمتتانی از این داروهتتا استتتتفتتاده می کنتد کتته عالئم خفیر همراه بتتا عود بیمتتاری را دارد.
کورتیکواستروئیدها برای عالئم شدیدتر استفاده می شوند ،اما باید دقط برای مدت کوتاهی مصرف شوند.
سرکوب کننده های ایمنی:
سی ستم ایمنی بیش دعال باعث التهاب می شود که منجر به عالئم بیماری کرون می شود .داروهایی که سی ستم
ایمنی را تحت تأثیر قرار می دهند ،به نام سرکوب کننده های ایمنی ،ممکن است پاسخ التهابی را کاهش داده و
واکنش سیستم ایمنی را محدود کنند.
آنتی بیوتیک ها:
برخی از پزشتتتکان معتقدند که آنتی بیوتیک ها ممکن استتتت به کاهش برخی از عالئم کرون و برخی از محرک
های احتمالی آن کمک کنند.
درمان های بیولوژیک:
در بیماری شدید کرون ،پز شک ممکن ا ست یکی از درمانهای بیولوژیکی را برای درمان التهاب و عوار ضی که
ممکن استتت از این بیماری ایجاد شتتود ،امتحان کند .داروهای بیولوژیک می توانند پروتئین های خاصتتی را که
ممکن است باعث التهاب شوند را مسدود کنند.
عمل جراحی:
اگر درمانهای کمتر تهاجمی و تغییرات سبک زندگی عالئم را بهبود نبخشد ،ممکن است جراحی الزم باشد .در
نهایت ،حدود  75درصد از ادراد مبتال به بیماری کرون در مقطعی از زندگی خود به جراحی نیاز خواهند داشت.
جراحی برای کرون شامل برداشتن بخش های آسیب دیده دستگاه گوارش و اتصال مجدد بخش های سالم است.
رژیم غذایی:
غذا باعث بیماری کرون نمی شود ،اما می تواند باعث عود بیماری شود.
پس از تشتتخیص کرون ،پزشتتک احتماالً یک قرار مالقات با یک متخصتتص تغذیه ( )RDرا پیشتتنهاد خواهد کرد.
 RDبه شتتما کمک می کند بفهمید که چگونه غذا ممکن استتت بر عالئم شتتما تأثیر بگذارد و چگونه رژیم غذایی
ممکن است به بیمار کمک کند.
عوارض بیماری کرون چیست؟
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بیماری کرون ممکن است منجر به یک یا چند مورد از عوارض زیر شود:
انسداد روده :بیماری کرون می تواند کل ضخامت دیواره روده را تحت تاثیر قرار دهد .با گذشت زمان ،قسمتهایی
از روده میتواند زخم و باریک شود ،که ممکن ا ست جریان محتویات گوار شی را م سدود کند .ممکن ا ست برای
برداشتن قسمت بیمار روده خود به جراحی نیاز باشد.
زخم ها التهاب مزمن می تواند منجر به زخم های باز در هر نقطه از دستتتتگاه گوارش  ،از جمله دهان و مقعد ،و
در ناحیه تناسلی شود.
دی ستول :گاهی اوقات زخم ها می توانند به طور کامل از طریق دیواره روده گسترش یادته و دی ستول ایجاد کنند
 یک اتصال غیر طبیعی بین قسمت های مختلر بدن .دی ستول می تواند بین روده و پوست یا بین روده و اندامدیگر ایجاد شود .دیستول های نزدیک یا اطراف ناحیه مقعدی (پری آنال) شایع ترین نوع هستند.
هنگامی که دی ستول در شکم ایجاد می شود ،غذا ممکن ا ست مناطقی از روده را که برای جذب الزم ا ست دور
بزند .دی ستول ها ممکن است بین حلقه های روده ،در مثانه یا واژن ،یا از طریق پوست ایجاد شوند و باعث تخلیه
مداوم محتویات روده به سطح پوست شوند.
در برخی موارد ،دی ستول ممکن ا ست عفونی شود و آب سه ایجاد کند که در صورت عدم درمان می تواند تهدید
کننده زندگی باشد.
شتتقاق مقعد :شتتقاق پارگی کوچک در بادتی استتت که مقعد را می پوشتتاند یا در پوستتت اطراف مقعد که در آن
عفونت می تواند رخ دهد .اغلب با حرکات دردناک روده همراه استتت و ممکن استتت منجر به دیستتتول پری آنال
شود.
سوء تغذیه اسهال ،درد شکم و گردتگی عضالت ممکن است غذا خوردن یا جذب مواد مغذی کادی را برای روده
دشوار کند .همچنین ایجاد کم خونی به دلیل کمبود آهن یا ویتامین  12B-ناشی از این بیماری شایع است.
سرطان روده بزرگ :ابتال به بیماری کرون که روده بزرگ را تحت تاثیر قرار می دهد ،خطر ابتال به سرطان روده
بزرگ را ادزایش می دهد .د ستورالعمل های عمومی غربالگری سرطان روده بزرگ برای ادراد بدون بیماری کرون
نیاز به کولونوسکوپی هر  10سال از سن  50سالگی است.
ستتایر مشتتکالت بیماری کرون عبارتند از کم خونی ،اختالالت پوستتتی ،پوکی استتتخوان ،آرتریت و بیماری های
کیسه صفرا یا کبد
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عوارض دارویی :برخی از داروهای بیماری کرون که با مستتدود کردن عملکرد س تیستتتم ایمنی عمل می کنند ،با
خطر کمی برای ابتال به سرطان هایی مانند سرطان لنفوم و پو ست مرتبط ه ستند .آنها همچنین خطر عفونت را
ادزایش می دهند.
کورتیکوا ستروئیدها می توانند با خطر پوکی ا ستخوان ،شک ستگی ا ستخوان ،آب مروارید ،گلوکوم ،دیابت و د شار
خون باال و سایر شرایط مرتبط باشند.
لخته شدن خون :بیماری کرون خطر لخته شدن خون در سیاهرگ ها و شریان ها را ادزایش می دهد.

منابع:
/https://www.crohnscolitisfoundation.org
/https://www.crohnsandcolitis.org.uk
/https://medlineplus.gov
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8
C_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86
https://www.mayoclinic.org/steroids/art-20045692
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