
تحريك روده سندرم

(IBS)پذير

پذير تحريك ي روده كهبيماري،(IBS)سندرم است گوارشرايجي قرارسيستم تاثير تحت را
دهد. اي،مي روده عضالت انقباض و گرفتگي به منجر معموالً پذير تحريك روده دردسندرم

گاز،ميشك تجمع شود.يبوستواسهال، ازمي غير رودهسندرمشده،ذكرعالئموهانشانهبه
سيستمعوارضايجادبهمنجرغالباپذيرتحريك گذراگوارشدر اغلب آن عوارض و شود نمي
بيماري.است با مرتبط موارد سري يك كنترل صورت يابد.،در مي بهبود بيماري عالئم

طريق از را سندرم اين توانند مي پذير تحريك روده سندرم به مبتال افراد موارد، از بسياري در
غذايي، رژيم زندگيمديريت سبك مديريتاصالح استرس كنترل .نمايندو

:مئعال
نشانه و سندرمعالئم پذيرهاي تحريك دروده فرد به فردي گاهياز و است متفاوت بسيار يگر

هستند.ئعال مشابه ديگر بيماريهاي عالئم با پذير تحريك روده سندرم عبارتندشايعترينم آن عالئم
:از

روده• گرفتگي و كرامپ يا شكمي درد
نفخاحساس•
گاز• توليد
متناوبي• حاالت وجود گاهي و يبوست يا اسهال

ها آن دوي هر از
مدفوع• در مخاط وجود

برخي تنها افراد، از بسياري مانند نيز شما است عالممكن سندرماز اين خفيف هاي نشانه و ئم
باشيد. داشته بسياررا توانند مي پذير تحريك روده سندرم عالئم نيز اوقات برخي جهت هر به

ممكنناراحت مبتال فرد موارد از برخي در و گردند بسياستكننده عالئم گرددـدچار شديدي ار

حتي درمانكه ندهد.داروييبه پاسخ جانيز آن عالاز سندرمكه يم
پذيرروده تواندتحريك باشد،مي مشترك ديگر هاي بيماري عالئم با
خودحتماًلذا .بگذاريدمياندرتانپزشكباراعالئم

است مزمن بيماري يك افراد بيشتر در پذير تحريك روده سندرم
تحريك روده سندرم بيماري روند در مواقع برخي كلي طور به ولي

بيمار عالئم ديگرپذير، مواقع برخي و شوند مي بدتر مبتال فرد در ي
گردند. مي ناپديد كلي به حتي يا و يابد مي بهبود بيماري عالئم نيز

:علل
است. ناشناخته پذير تحريك روده سندرم دقيق هايعلت اليه از آستري ها روده ي ديواره در

هم ريتم با ها ماهيچه اين كه دارند وجود ريتمعضالني اين كه شوند مي منبسط و منقبض اهنگي
شود. مي ايجاد ركتوم، نهايتاً و روده انتهاي سمت به معده از غذا انتقال هنگام در

حد از تر طوالني و تر قوي تان روده هاي انقباض هستيد پذير تحريك روده سندرم دچار اگر
عبو روده از تر سريع و بيشتر فشار با غذا و باشند مي بهنرمال منجر نهايت در و كرده افزايشر

شد.نفخاحساس خواهد اسهال و
عبور روده از آهستگي به غذا يعني افتد مي اتفاق حالت اين عكس بر موارد برخي در همچنين

شود. مي خشك و سفت مدفوع نتيجه در و هاكرده هاينارسايي نارسايي و عصبي سيستم ي
هستند. دخيل هايي ناراحتي چنين ظهور در نيز كولون

داليل افرادبه پذيرنامعلوم، تحريك روده سندرم به كههامحركبرخيبه،(IBS)مبتال
دهراديگران مي نشان العمل عكس شديدتر سازند، نمي شاملد.نناراحت توانند مي ها محرك اين

بر فشار يا باشند.گاز مختلف احساسات يا و داروها خاص، غذاهاي برخي از ناشي ها روده

حاوي غذاهاي لبنيات، خوردن از بعد وافئينــكچنانچه شيريني يا ،
نماييدآدامس مي تجربه را نفخ و شكمي گرفتگي و درد است، ممكن ،

شم پذيرـمشكل تحريك روده سندرم بلكهنباشدا شمااحتماال! بدن
تحمل به درالكتوزقادر يالبنياتموجود سوربيتولوافئينــكو يا

در كنموجود مصنوعيشيرين هاي نيست.نده



از هستند عبارت ها محرك اين از هايي :نمونه

غذا

عالئم غذاها برخي خوردن با كه اند دريافته افراد از سندرمبرخي
ها آن در پذير تحريك بهروده شود، مي شير،شكالتمثالعنوانشديد

اسهالالكلو يا يبوست به كربوناتهنوشوندميمنجر هاي وشيديني
گازدار( هاي برخي)نوشابه نفسبزيجاتوهاميوهو به ناراحتيخمنتهي و
مبتالوارشيگ افراد ايندر .شوندميسندرمبه

استرس

دراگر تان بيماري عالئم كه ايد شده متوجه حتماً هستيد پذير تحريك روده سندرم به مبتال
شوند مي تشديد خانوادگي دعواهاي يا و تان روزانه روتين برنامه تغيير مانند زا استرس وقايع طول

مواقع اين در تان بيماري عاليم تكرر يا ميتشديدراشمابيماريعالئماسترس.شودميبيشترو
نيست.ايجادعلتوليكند ها آن كننده

هورمون

در ابتالء شانس كه جايي آن استزناناز برابر تغييرات،دو كه هستند باور اين بر محققان
د نقش شرايط اين در نزديكيارند.هورموني در كه نمايند مي اظهار زنان از قاعدگيبسياري دوران

يابد. مي تشديد ها آن بيماري عالئم دوران اين طول در يا و خود

ديگر هاي بيماري

به ابتال مانند ديگري هاي بيماري اوقات حادگاهي محركيعفوناسهال تواند گردد.IBSمي

و باشد نمي جسمي و ارگانيك بيماري پذير تحريك روده سندرم كه است مهم نكته اين ذكر
ندارد. جسمي عارضه بيماري
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