
 بيماري كرون
 

ولی این بیماری غیر از روده،  .رون یکی از بیماری های التهابی روده استك

 .روی سایر قسمت های بدن نیز تأثیر می گذارد و باعث بیماری آن ها می شود

های عمیق بر الیهو  بیماری كرون می تواند در تمام قسمت های دستگاه گوارش از دهان تا مقعد، رخ دهد

تبدیل به  بافت روده ممکن است .اثر می گذارد (باریک یا روده بزرگ و یا هر دو روده) گوارش پوشش مجرای

 .مانند گردد مناطق كم عمق، دهانه مانند و یا زخمهای عمیق و سنگ فرش

باعث پوكی استخوان، مشکالت چشمی، می تواند بیماری كرون عالوه بر تأثیر روی عمل هضم غذاها،  

 .های پوستی و افسردگی شود، ناراحتیو كلیه مفاصل، مشکالت كبدی، سنگ كیسه صفرادرد كمر، التهاب 

 ایت موارد زیر را به شما توصیه می كنیم:لذا رع

 

 :استخوان هایتان را قوي نگه دارید

 پوكی استخوان بیماری كرون خطر كاهش توده استخوانی و بیماری 

سعی كنید به مقدار كافی كلسیم لذا  استئوپوروز( را افزایش می دهد.)

 .را از طریق غذاها دریافت كنید Dویتامین و

 باعث كاهش  مصرف داروهای كورتونی برای درمان بیماری كرون نیز

 .توده استخوانی می شوند

  واحد بین المللی 011و حداقل  كلسیم گرم یمیل 0011بیشتر متخصصان توصیه می كنند حداقل (IU) 

 .در روز مصرف كنید D ویتامین

 

 :داز چشم ها و بينایی خود محافظت كني

 ید، نزد پزشک شد خشکی چشم ، قرمزی وتاری دید اگر طی بیماری كرون دچار مشکالت چشمی مانند

 .بروید

 ی بسیاری از قسمتهای چشم تأثیر می گذارد مثل قرنیه، مجاری اشک و پرده بیرونی بیماری كرون رو

 .(سفیدی چشم )ملتحمه

  بیماری كرون كنترل شود بیشتر مشکالت چشمی بهبود پیدا می كنند التهاب روده ایوقتی. 

 استروئیدی )كورتونی( را  قطره های چشمی شکزدائمی و در حال پیشرفت باشند، پ اگر مشکالت چشمی

 .برای شما تجویز خواهد كرد
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 :درد مفاصل خود را كم كنيد

 یا التهاب و درد مفاصل  ریتآرت یک نفر از هر چهار نفر بیمار مبتال به كرون، دچار

 .این درد معموالً در آرنج، مچ دست، زانوها و قوزک پا دیده می شود .می شود

 كندپزشک برای كاهش درد مفاصل، مصرف دارو و استراحت را توصیه می. 

 .خوشبختانه این نوع آرتریت باعث آسیب دائمی نمی شود

 یز معموال از بین می رودن، درد مفاصل نوبا از بین رفتن عالئم بیماری كر. 

 

 :كرون می تواند باعث سنگ كيسه صفرا شود 

  آسیب روده باریک در اثر بیماری كرون می تواند

 .شود سنگ كیسه صفرا باعث ایجاد

  دچار  اران مبتال به كرون،ـدرصد بیم 13تا  01حدود

 سنگ كیسه

  .صفرا می شوند

 

 

 ای صفراوی برای ـنمکه .را جذب كند صفراوی تواند نمکهایوده باریک آسیب می بیند، بدن نمیوقتی ر

 .سنگ صفرا می شوند، الزم هستند كه تبدیل به تجزیه مواد زائدی

 است تهوع عالئم سنگ صفرا شامل درد ناگهانی در قسمت راست و باالی شکم و حالت. 

 

 :مشکالت پوستی در اثر بيماري كرون

درصد افراد مبتال به بیماری های التهابی  30 .اگر بیماری كرون دارید، مراقب تغییرات پوستی خود باشید

وستی این شایع ترین مشکالت پ .روده دچار اختالالت پوستی می شوند

 :بیماران عبارتند از

  برآمدگی قرمز پوستی كه در طی شعله ور شدن : اریتمانودوزوم

 .بیماری كرون رخ می دهد

  خم های پوستی كه بیشتر روی ساق و قوزک پا : زرنوزمگانگپیودرما

  .بروز می كنند

 شوندمی مجراهای غیرطبیعی كه از روده ها به سمت پوست تشکیل: تانئوسوكوفیستولهای انتر. 
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 :عالئم آسيب كبد در اثر كرون

 زردی پوست و یا احساس درد ارش پوستـخ غیرعادی، خستگی اگر دچار ،

این عالئم می  .مراجعه نماییدپزشک  به قسمت باالی شکم هستید، و فشار در

 باشد.شما  كبد توانند نشان دهند تأثیر بیماری كرون روی

 التهاب كبد با كنترل مناسب بیماری كرون، از بین می رود. 

 

 :خود باشيدمراقب درد كمر 

 ستون  مرتبط با بیماری كرون به نام آرتریت محوری، باعث درد و خشکی پایین آرتریت یک نوع

 .اگر دچار این نوع درد شدید، باید به پزشک خود مراجعه كنید .شودمی فقرات

 گاهی اوقات آرتریت محوری باعث آسیب دائمی ستون مهره ها می شود. 

  انجام ورزش های كششی و استفاده از گرمای مرطوب )مثل كیسه آب گرم( در

 .قسمت كمر می تواند درد آن را كم كند

 

 :خود را كنترل كنيد افسردگی

  و اضطراب  افسردگی تواند باعثكرون نیز مانند بسیاری از بیماریهای مزمن و جدی دیگر میبیماری

  .شود

 بزنند آسیب آن بهبودی به و كنند بدتر را كرون عالئم توانندمی اضطراب  افسردگی و. 

  می تواند باعث بهبود افسردگی در افراد  داروهای ضد افسردگی های درمانی و مصرفاستفاده از روش

 .شود

 

 :به طور منظم نزد پزشک خود بروید

  برای كنترل موفقیت آمیز بیماری كرون باید به طور منظم توسط پزشک

 .وارش بررسی و معاینه شویدمتخصص گ

 تمام وقت مالقات های خود با پزشک را در تقویم عالمت بزنید. 

 كه مصرف تان و هر نوع دارو و مکملی هر نوع تغییر در وضعیت سالمتی

 .به پزشک بگویید را كنیدمی
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