
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 : مددجوی عزیز

امیدواریم از لحظاتی که  شما، برای سالمتی آرزوی و باسالم

در کنار شما بودیم رضایت کافی داشته باشید و هر چه 

این پمفلت . تر به آغوش خانواده و جامعه بازگردیدسریع

بیماری و آموزشی جهت افزایش اطالعات شما در مورد 

 .ن در اختیار شما قرار گرفته استاز عوارض آپیشگیری 

 ماهيت بيماري

 

زخم پپتيك ، ضايعه اي سطحي است كه در 

( اثني عشر)غشاءمخاطي مري، معده و دوازدهه 

 .ايجاد مي شود

پپتيك در قسمت هايي از دستگاه  زخم هاي

 .گوارش كه در معرض اسيد قرار دارد بروز ميكند

بين بروز زخم پپتيك و عفونت مخاطي ناشي از 

هليكوباكترپيلوري ارتباط وجود دارد و در مبتاليان 

     يافت به زخم معده و دوازدهه با درصد بااليي 

 .مي شود

 

 عوامل ايجاد كننده

مصرف سيگار ، الكل، مصرف طوالني مدت داروهاي 

مفناميك  مثل بروفن،)ضد التهاب غير استروئيدي 

 (اسيد ، سلكسيب،ژلوفن، ايندومتاسين،ناپروكسن
ل مث)،كورتيكواستروئيدها(آسپرينمانند)ساليسيالتها 

،استرس ،عفونت معده با هليكوباكترپيلوري، (پردنيزولون

 ...سيروز كبدي

 عالئم باليني

كه با ( سردل)درد مبهم اپي گاستر:ه زخم معد

اين . غذاخوردن تشديد و با استفراغ تسكين مي يابد

درد در قسمت فوقاني اپي گاستر و كمي متمايل به 

،كاهش چپ است و همراه بي اشتهايي 

تفراغ،وجود خون در استفراغ و مدفوع وزن،تهوع،اس

 .قيري مي باشد

عالئم ممكن است مدتي ظااهر شاده   :زخم دوازدهه

باه  .بيماران بدون عالمت هستنديا ناپديد شود،اكثر 

مبهم آزادهنده كاه   درد: طور كلي عالئم عبارتند از

بيمار را از خواب بيدار مي كند، احساس سوزش در 

پشت، درد با غذا يا (سردل)قسمت وسط اپي گاستر 

 .خوردن يا مصرف آنتي اسيد تسكين مي يابد

ساعت پس از غذا و با تخليه معده و خنثي  5/1-3و

 .شدن آنتي اسيد،مجددا عود مي كند

ي سامت  با وارد كردن فشار ماليم در وسط ياا كما  

        راست اپي گاستر ، حساسيت موضاعي ايجااد  

مااي شااود و بااا فشااار روي اپااي گاسااتر درد كمااي 

 .تسكين مي يابد
سوزش سردل، احساس سوزش در رمي و معده كه تا .

دهان باال مي آيد وهمراه با باالآوردن ماده ترش نيز 

 .ايجاد مي شود

 تغذيه

سيار اجتناب از مصرف مواد غذايي بسيار سرد يا ب

حتي از نوع بدون )قهوه :گرم و غذاهاي محرك مثل

 ،چاي،نوشابه هاي كوال،كاكائو(كافئين

ادويه جات ،فلفل ،غذاهاي سرخ كرده،وچرب ، 

باعث تحريك ترشح )مقادير زياد گوشت يا خامه

 .(اسيد معده مي شود

بهتراست شيربه ميزان متوسط مصرف شود زيرا 

 .ترشح اسيد را تحريك ميكند

 از مصرف سيگار اجتناب

توصيه به بيمار كه وعده هاي غذايي با فواصل 

منظم و با حجم دفعات كم و دفعات زياد داشته 

 .باشد
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گوشت در حد :مثل از مواد غذايي

 (گردو و بادام)متوسط،ماهي،تخم مرغ،غالت،مغزها

،ميوه و سبزيجات ،هويج و 

استفاده .............زردآلو،مركبات،سيب زميني و

  .ييدنما

 عالئم هشداردهنده

موارديكه مقابل هركدام از عالمت ها ذكر 

شده نشان دهنده بروز عالمت هشداردهنده 

 .است

 :خونريزي
افزايش ضربان قلب، پوست سردو رنگ پريده 

يا تيره و قيري  ،تعريق،لرز،سرگيجه،بي قراري،مدفوع خوني

 ، استفراغ به رنگ قهوه اي 

 (:عدهدريچه خروجي م)انسداد پيلور 
تهوع،استفراغ،تشنگي غير عادي،تغيير مزه دهان،احساس 

پري و سنگيني شكم پس از غذا ، حركات موجي شكل 

 شكم،بي اشتهايي و كاهش وزن

 :سوراخ شدگي

درد شديد شكمي كه باخم شدن از كمر يا جمع كردن 

زانوها به سمت قفسه سينه كاهش مي يابد،تنفس كوتاه 

و  صورت،سرگيجه ،حساسيتوتند ،تب و تعريق،گرگرفتگي 

به شانه ها، استفراغ،كاهش  دسفتي شكم،انتشار در

 فشارخون وافزايش ضربان قلب 

 

 فعاليت                           
در دوره فعال بيماري،دوره هاي كوتاه و منظم استراحت 

د و در حد تحمل فعاليت انجام در طول روز داشته باشي

 .دهيد وبين فعاليت ها استراحت كوتاه داشته باشد

از انجام فعاليت هاي شديد يا موقعيت هاي پراسترس و 

خسته كننده زندگي اجتناب نمايد و به منظور كاهش 

استرس ،استراحت جسمي روحي،خواب شبانه 

كافي،برنامه منظم ورزشي ،تفريحات سالم و تمرينات شل 

 . ازي عضالت يا تن آرامي داشته باشيدس

ترجمه بخش كبد و مجاري .اسملتزر،بير:منبع

صفراوي،ديابت شيرين و غدد درون ري زاز كتاب 

برونر سودارث ،ترجمه احمد علي اسدي نوقابي و 

انتشارات سالمي،راهنماي :تهران. ناهيد دهقان نيري

تهران Cدر مورد جنبه هاي خاص هپاتيت بيماران

ان رضوان با همكاري گروه هنري چكامه انتشار:

گروه مولفان انجمن تغذيه ايران .1333اوا،چاپ اول 

تهران انتشارات سالمي،چاژ .،راهنماي رژيم درماني

 1331اول ،

مهرورز،امير بيماري هاي كبد و مجراي صفراوي از 

انتشارات حيان ،چاپ اول :مجموعه كتاب سبز،تهران

1335 

 
 

  

   

 زخم پپتيك:عنوان سند
 

 
  00: شماره ويرايش  -BH-P 119: شماره سند

 99ارديبهشت:تاريخ تدوين 00: شماره بازنگري
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 (آموزش به مددجو )  
 گاه بنت الهدیبیمارستان و زایش

 

 خیابان بهار -مشهد: آدرس

  15009581150 -5: تلفن تماس

 بیمارستان بنت الهدی

Zayeshgah.bentolhoda :اینستاگرام  

Bentolhoda-hospital-maternity 

 

 زخم پپتيك


