
 هاي گوارشي بيماري

  و 

  عادات زندگي      

     دكتر حورا شريف ـ پزشك عمومي

از اين رو . كندهاي شايع است و مشكالت زيادي را براي بيمار ايجاد ميمشكالت گوارشي از جمله بيماري
 .گيري كه بسيار ساده و راحت است، توجه شودهاي پيشترين كار آن است كه به راهبهترين و الزم

  : هاي گوارشي عبارت است ازبرخي عوامل ايجاد و افزايش شيوع ناراحتي

جات را غذاهاي متأسفانه امروز جاي غذاهاي تازه و لبنيات و سبزي تغيير رژيم غذايي در بين مردم؛. ۱
  .آماده، سرخ كردني و فريز شده گرفته است

  . سيستم گوارشي افراد داردكرد تأثير بااليي بر عمل هاي روحي و رواني؛افزايش استرس. ۲

هاي متغير كاري و شغلي، صرف غذا را به تأخير انداخته يا اين كه برنامه هاي غذايي؛تغيير زمان وعده. ۳
در . كنندافراد به علّت خستگي زياد و بي حوصلگي از خوردن ناهار و شام ـ به ويژه صبحانه ـ صرف نظر مي

  . بيندكند و آسيب جدي ميني با اسيد تماس پيدا ميچنين شرايطي مخاط گوارشي در زمان طوال

شود و در نتيجه به ؛ به علت عجله جهت انجام كار، غذاها كامالً جويده نميكوتاه شدن زمان صرف غذا. ۴
  .گرددهاي گوارشي مخلوط نميي الزم با هورموناندازه

  . ي غذايي استوعده ترينكه از نظر پزشكان و محققان مهم؛ و حال آنحذف صبحانه.  ۵

با وجود اهميت موارد ياد شده توجه به اين نكته ضروري است كه دو مورد اول بسيار تأثيرگذار و با اهميت 
  . آيدهاي گوارشي به حساب مياست و منشأ بسياري از ناراحتي

- و پس از آن راه پردازيماينك به معرفي چند بيماري گوارشي شايع كه عوارض گوناگون به همراه دارد، مي
  :كنيمگيري و درمان هر يك را به قدر ميسور بررسي ميهاي پيش

   :سندرم روده تحريك پذير. الف

- ها دو برابر آقايان مبتال ميكند و خانمدرصد بالغين را گرفتار مي ۲۰تا ۱۰نوعي بيماري گوارشي است كه 
  .شوند



ا ناراحتي شكمي كه معموالً با دفع مدفوع برطرف درد ي. ۱: عاليم بيماري به صورت معمول عبارت است از
 ۵نفخ يا اتساع شكم . ۴تغيير قوام مدفوع . ۳ )اسهال يا يبوست متناوب(تغيير در دفعات اجابت مزاج . ۲. شودمي
شود و در زمان آرامش هاي روحي تشديد ميها با بروز استرساين حالت. )مواد خلط مانند(دفع موگوس . 

افسردگي، اضطراب، اختالل : هاي روحي همچوناين بيماري ممكن است با ساير ناراحتي. يابدكاهش مي
  . همراه باشد... شخصيت و 

  : گيري و درمانپيش

هاي روحي رواني است كه براي گونه كه اشاره شد، عامل اصلي اين بيماري، استرس و تنشهمان. ۱
به عبارت ديگر درمان . رنگ شوديدا، حذف و يا كمهاي اصلي نگراني روحي پبرطرف كردن آن بايستي زمينه

  . اصلي اين بيماري آرامش يافتن و جلوگيري از اضطراب است

هاي فراغت را به كارهاي هنري، مطالعه، شود كه براي برطرف نمودن اضطراب و استرس، ساعتتوصيه مي
  .هاي روحي بشويمتر دچار تنشتفريحات سالم و مفرح بگذرانيم تا كم

: ها مانندكولي نرژيكي حركات روده از خانواده آنتيمصرف كوتاه مدت برخي داروهاي كاهش دهنده. ۲
  .، بالدونا و دي سيكلومين جهت درمان دل پيچه و اسهال مفيد است)لوموتين(هيوسين، ديفنوكسيالت 

البته بايستي مصرف بخش براي درمان اين بيماري مؤثر است، كه در نهايت، مصرف برخي داروهاي آرام. ۳
  .اين داروها با تجويز پزشك متخصص و تحت نظر وي باشد

   :بيماري رفالكس يا بازگشت اسيد معده به مري. ب

اين بيماري با احساس سوزش يا تير كشيدن مسير . هاي گوارشي شايع استمورد نامبرده يكي از بيماري
  . كنداحساس نفخ و آروغ زدن بروز ميمري در زير جناغ سينه، حالت ترش كردن پس از صرف غذا، 

- اي است كه حد واسط دهانه فوقاني معده و مري ميعامل اصلي اين مشكل، شل شدن و انبساط عضله
شود كه پس از پر شدن معده، عمل خود را خوب انجام ندهد و به صورت كامل باشد و اين حالت موجب مي

گردد، و اين اسيد به ات غذايي از معده به ابتداي مري بر ميبسته نشود، در اين حالت اسيد معده همراه محتوي
  .شودرساند و باعث ايجاد درد و التهاب در ناحيه تحتاني آن ميجدار مري آسيب مي

  : توان به موارد زير اشاره كردازجمله عوامل شناخته شده در شل شدن اين عضله مي

جات، فلفل، هاي گازدار، چاي، كاكائو، قهوه، ادويهانواع نوشابه، مصرف ﴾ترين عاملبه عنوان مهم﴿استرس 

تشخيص اين بيماري به . ها و برخي داروهاانواع طعم دهنده: انواع مواد افزودني شيميايي به مواد غذايي مانند
  . برداري از مري و بررسي آن ميسر استكمك عاليم مورد توجه و نظر بيمار و نيز از راه عكس



   :ي و درمانگيرپيش

هاي تر استرس و تنشاز همه مهم﴿ي بيماري است هاي تشديد كننده؛ حذف تمام عاملي اولمرحله

  .﴾روحي

هاي غذايي، ناشي از بسياري از اين عادت: بايد گفت. هاي غذايي فرد استاصالح عادت ي دوم؛مرحله
اين هشدار را . ﴾و مواد آماده و كنسرو شدهها و كاكائو مصرف نوشابه﴿. اي استفرهنگ جديد و نادرست تغذيه

  . گيري و درمان اين بيماري مصرف مواد ياد شده بايستي قطع يا به حداقل برسدبايد جدي گرفت كه براي پيش

پس از صرف غذا بايد توجه داشت كه حالت درازكش و خوابيده نداشت، چرا كه اين عمل  در مرحله بعد؛
اسيدهاي قوي مثل امپرازول استفاده از انواع آنتي. شودده به مري ميباعث تشديد برگشت مواد از مع

omeperazol و فاموتيدين تحت نظر پزشك معالج مفيد خواهد بود.  

  :زخم معده. ج

  . كندمشكالت زيادي را به همراه دارد و زندگي را براي فرد مشكل مي اين بيماري 

ها داراي معده براي هضم غذاها و مبارزه با ميكروب: كه ي اين بيماري آن استعلت اصلي به وجود آورنده
اي در حالت عادي مخاط معده، اليه. كندهاي معده آن را ترشح مياسيد بسيار قوي است كه برخي سلول

دهد كه اين اسيد كند و اجازه نميمحافظ و كلفت را براي حمايت و حفاظت جدار معده از اسيد آن ايجاد مي
اما اگر ـ به هر دليل ـ اين اسيد دفاعي از بين برود و يا اشكالي در . ي معده وارد سازديوارهقوي آسيبي به د

  . شودسيستم به وجود آيد، اين اسيد باعث آسيب جدي به جدار معده، التهاب جدار و در نهايت زخم معده مي

  : شود عبارت است ازاز جمله مواردي كه باعث آسيب به معده مي

، اين داروها با مهار توليد مواد محافظ، باعث در ...ها مثل آسپرين و ايپوبروفن و واع مسكنمصرف ان. ۱
  . شودمعرض قرار گرفتن جدار معده با اسيد و تماس مستقيم با آن مي

  . شودمصرف كورتون كه با مكانيسمي مشابه، باعث ايجاد التهاب و زخم مي. ۲

  . كندتريپلوري كه با نفوذ در جدار معده آن را مستعد زخم ميوجود نوعي ميكروب به نام هليكو باك. ۳

  .كنداي كه معده را مستعد التهاب ميهاي زمينهبرخي بيماري. ۴

سبب افزايش  هاي پيچيدهفشار روحي و استرس با اثر بر روي سيستم اعصاب گوارشي با مكانيسم.  ۵
  . شودد التهاب و زخم ميترشح اسيد و كاهش توليد مواد محافظ و در نتيجه تولي



اگر اين زخم در . كنندالزم به توضيح است كه گاهي تمام عوامل ياد شده زخم معده را تسريع يا تشديد مي
هاي گويند كه با همان مكانيسممي >زخم اثني عشر<ي باريك به نام اثني عشر ايجاد شود؛ به آن ابتداي روده

  . شودمشابه ايجاد مي

خم معده به كمك دردهاي خنجري و تيركشنده در سمت چپ شكم يا زير جناغ سينه تشخيص ابتدايي ز
اسيد بهبود شود كه با مصرف آنتياين عالمت گاهي حدود نيم ساعت پس از صرف غذا ايجاد مي. ميسر است

، چرا نكته بسيار مهم اين است كه دردهاي گوارشي، به ويژه معدي بايستي از دردهاي قلبي جدا شود. يابدمي
كه دردهاي قلبي شباهت بسياري به دردهاي گوارشي دارد و بيمار درد ناشي از هر يك را به ديگري مربوط 

. چه بيمار به متخصص مراجعه نكند چه بسا ـ مورد قلبي آن ـ دچار سكته و حتي فوت شودداند، و چنانمي
در نهايت برداشت نمونه از زخم تشخيص بيماري زخم معده از روي بررسي عاليم بيمار و آندوسكوپي و 

  . باشدها ميسر ميدرمان نيز از راه كاهش استرس، قطع مصرف كورتون و انواع مسكن. پذير استامكان

هاي اسيد معده ها، خنثي كنندهانواع محافظ: ي درمان زخم معده درمان دارويي است كه شاملآخرين مرحله
  . يه ميكروب هليكوباكتريپلوري استبيوتيك علو داروهاي آنتي )آنتي اسيدها(

هاي غذايي نادرست و غير اصولي، فشارهاي عصبي و روحي به ياد داشته باشيم كه روش زندگي و عادت
سازد و شادابي و طراوت زندگي را از هاي الهي محروم ميمندي نعمترواني مشكل آفرين بوده و ما را از بهره

  .عزيزانمان نيز خواهد گرفت

  )س(برگرفته از سايت جامعه الزهرا

 


