زخم های دستگاه گوارش به زخم هایی گفته می شوود

 مصرف دسپرین

 احسا

که در معده و دوازدهه بوجوود موی دیود .دوازدهوه در

 استعمال دخایرات

 سوء هاضمه

ابتدای روده کوچک قرار دارد .سوح بررویوی معوده و

 یوشردن الی

در صورت بروز خویرینی از دستگاه گوارش عالیم شام

دوازدهه توسط یک الیه دستر مایند پوشرده شده است.

 سابقه خایوادگی

استفراغ خویی و مدفوع ترره ریگ می باشد.

وظرفه این الیه محافظت معده و دوازدهه در برابر اسرد

طبق دخرین پژوهش ها اسوتر

معده می باشد اگر این الیه از برن برود اسرد معوده بوه

یقشی یدارد.

گرسنگی

در بوروز زخوم هوا

بافت معده و دوازدهه دسرب می رساید و باعث تشویر

تشخیص
قحعی ترین راه تشترص ایدوسیوپی معوده و دوازدهوه

زخم می شود.

عالئم

می باشد .معموالً حرن ایدوسیوپی یمویه برداری از بافت

بدن شما برای هضم غذا اسرد قوی تولرد می کنود کوه

شایع ترین عالمت درد در یاحره معده می باشد البتوه

ایجام می شود تا جهت شناسوایی عفویوت اچ پرلووری

یک دستر قسمت داخلی معوده و اننوی عشور شوما را

کرفرت درد در افراد متتلف متفاوت می باشد و برخی

بررسی شود .سایر دزمایشات عبارتند از:

محافظت می کند .اگر این دستر از هم گسورتته شوود

افراد اصالً درد را تجربه یمی کنند .یوع درد بستگی به

 دزمایش خون جهت تشترص کوم خوویی یاشوی از

این اسرد می تواید به دیواره ها دسورب بنیود و باعوث

مح زخم دارد ممین است بصورت سوزش سر دل یا

ایجاد التهاب یا زخم شود.

درد زیر دیده ها باشد همچنرن درد ها بالفاصله پس از

خویرینی دستگاه گوارش
 دزمایش مدفوع جهت تشترص خون در مدفوع

غذا خوردن یا هنگامی که معده خالی است اتفاق موی
علل

افتد .گاهی درد در یرمه شب بوقووع موی پرویودد و

درمان

شایع ترین علت عفویت با یک یوع مریرب به یام اچ پرلوری

باعث بردار شدن فرد از خوواب شوود .سوایر عالیوم

هدف از درموان تورمرم زخوم ،برطورف شودن عالیوم،

می باشد .ذکر این ییته ضروری موی باشود کوه همرشوه اچ

عبارتند از:

پرش گرری از عوود مجودد زخوم ،درموان عفویوت اچ

پرلوری باعث ایجاد زخم یمی شود .عل دیگر عبارتند از:

 مصرف داروهای ضددرد غرر اسوترویردی مثو
بروفن ،یاپروکسن و دییلوفناک

 کاهش وزن

پرلوری و پبش گرری از بروز عوارض می باشود .جهوت

 بی اشتهایی

رسردن به این اهداف داروهای ضد اسرد مثو شوربت

 استفراغ

دلومرنروووم ام جووی ا  ،قوور

رایرتروودین ،کپسووول

دمپرازول و داروهای ضد دیتی بروترک تجوین می شوود.

 اگر یوشردن چای و قهوه باعث تشدید عالیوم
می شود از یوشردن دن خودداری کنند.

در صورتی که دارو درمایی مونر یباشد جراحی ایجام می

 دوره دارو درمایی به ویژه دیتی بروترک هوا را

شود.

تیمر کنند حتی اگور عالیوم بهبوود یافتوه
باشند.

عوارض
عوارض عبارتند از:

 ضد درد ها را فقط طبق یظر پنشک اسوتفاده

زخم معده

 در صورت مشاهده عالیم زیر حتماً به پنشک

و

کنند.

 خویرینی
 پاره گی

مركزآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

مراجعه کنند:

ذکر این ییته یرن ضوروری موی باشود کوه عفویوت اچ
پرلوری در صورتریه درمان یشود احتمال بروز سورطان

 مدفوع سراه یا ترره ریگ

معده را به شدت افنایش می دهد.

 استفراغ خویی یا همراه با دایه هوای

دوازدهه

قهوه ای ریگ شبره دایه قهوه
توصیه های مهم
افرادی که سابقه زخم های معده و دوازدهه دارید بایود
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