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مماهنامه پیشگیری و ارتقای سالمت گیرندگان خدمتت  منبع: 

 .7331،تیر ماه 3و جامعه، شماره  

متیتدان   —شهرستان صومعه سترا   :  نشانی تدوین کننده 

انتظام ، جنب پارک ابریشم ، بیمارستان امام خمتیتنتی    

 )ره(  

 37311343317شماره تماس : 

 http://www.gums.ac.ir/imamhسایت بیمارستان 

 زخم ها کجا تشکیل می شوند؟

یک زخم )جراحت یا ضایه ای شبیه دهانه ی آتشفشان(  

می تواند در دو منطقه ی اصلی دستگاه گوارش تشکیل 

شود. در اثنی عشرجایی که معده به روده کتوکتک        

متصل می شود و دیگری خود  معده. این دو نتاحتیته       

محتوی اسید و آنزیم هایی قوی هستند که بته همتم     

غذایی که می خورید کمک می کنند. برای محافظت  

بافت دستگاه گوارش در برابر این مواد معده و اثتنتی   

عشر توسط الیه ی مخاطی محافظت کننده ای پوشیده 

 شده اند .

 به که صورت هلیکوباترپیلوری باعث زخم می شود؟

باکتری هلیکوباکترپیلوری شایع است و ممکن استت    

از یک شخص به شخص دیگر انتقال یابد.وقتتی ایتن      

باکتری وارد بدن شود دوست دارد که در الیته ی        

مخاطی حفاظت کننده که معده و اثنی عشر را متی      

پوشاند ، مخفی شود سپس الیه ی مخاط را تمتعتیت     

کند و بافت زیرین آن را تحریک نماید. اسید ممتکتن    

است از الیه مخاط تمعی  شده عبور کند و بتافتت       

زیرین را بسوزاند.این عوامل ممکن است منتجتر بته       

 شکل گیری زخم در آستر معده یا اثنی عشر شوند.

    
    
    

  
    
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن   

  بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا       

 

 پپتیک اولسر )زخم معده و دوازده(

 

 

 

 

 

 

 

 مددجویان مبتال به زخم پپتیک اولسرگروه هدف:

زیر نظر واحد آموزش سالمت همگانی و بیمار با 

 همکاری متخصصان داخلی بیمارستان

7331اردیبهشت   

 

 

داروهایتان را دقیقا همان گتونته کته        

پزشک یا داروسازتان به شما آموزش می 

دهد مصرف کنید مصرف داروها ممکتن  

است باعث شود که شما بترای متدت       

زمان کوتاهی احساس کنید که حالتتان  

بدتر شده اما باید بدانید که این بهترین 

راه برای کشتن تمام بتاکتتتری هتای         

هلیکوباکترپیلوری و ممانعت از برگشتت  

زخم است.پرهیزاز کشیدن سیگار و عدم  

مصرف مسکن هایی مانند آسپتیتریتن و      

داروهای مشابه می تواند به بهبود زختم  

 و جلوگیری از برگشت آن کمک کند
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 به نام خدا

 پپتیک اولسر )زخم معده و دوازده(

در گذشته تصور بر این بود که زخم ها توسط غتذای  
پرادویه، فشار روحی و شخصیت ممطرب ایجتاد متی     
شود اکنون می دانیم که اکثر زخم ها احتماال به علت 
عفونت با یک باکتری به نام هلیکو باکتر پیلتوری بته     

 وجود می آید.

 :زخم معده و دوازدهعالئم شایع 

زخم ها ممکن است با یا بدون عالمت باشند و اغتلتب   
 عالئمی گذرا و غیر مداوم دارند.

سوزش،پیچش یا درد شبیه گرسنگی در ناحیه معده  -7
 ساعت بعد از غذا یا در نیمه شب . 3تا7اغلب 

 تهوع و استفراغ -4

مدفوع قیری رنگ سیاه یا خون آلتود)کته نشتان        -3
 دهنده خونریزی از زخم می باشد(.

 :زخم معده و دوازده معاینه ی

به وسیله پزشک انجام می شود که نشان دهد که آیتا    
زخم وجود دارد یا نه و نیز تععین کند آیا عتامتل آن     

 هلیکوباکترپیلوری است یا نه؟

 تشخیص پپتیک اولسر )زخم معده و دوازده(

عکس)اشعه ایکس(ویژه که توسط باریم از قسمت هتای      

فوقانی دستگاه گوارش تهیه می شود به تعین محل زخم 

کمک می کند در طی این آزمایش یک مایتع گتچتی      

رنگ که محتوی باریم است می نوشید.این مایع کمتک   

می کند تا زخم در تصویر توسط اشعه ایکس دیده شتود  

معاینه توسط آندوسکوپی با یک لوله ی طویل کته از      

طریق دهان به طرف معده عبور  داده می شود انتجتام   

می گردد و امکان مشاهده نزدیک زخم را به پزشک می 

دهد تعدادی آزمایش سرمی و تنفسی نیز در دستتترس     

هستند که وجود هلیکوباکتر پیلوری را در دستتتگتاه           

 گوارش شما نشان می دهند.

 درمان زخم معده و دوازده 

بعد از اینکه تحت معاینه و بررسی قرار گرفتید پتزشتک   

می توند درمان را شروع کند اگر آزمایش هتا نشتان       

دهند که باکتری هلیکوباکتر پیلوری . در دستتتگتاه           

گوارش شما وجود دارد درما نهای دارویی برای کشتن 

این باکتری تجویز می شود و در نهایت زخم نیز ترمیتم  

 می یابد.

 

 زخم معده و دوازدهدرمان دارویی 

کشتن باکتری هلیکوباکترپیلوری آنتی بیوتیک های  برای
 ویژه ای تجویز خواهد شد.

 مواردی که باید به پزشک مراجعه کنیم:

با درمان مناسب اکثر زخم ها بدون مشکل تترمتیتم متی       
شوند اما اگر هر کدام از موارد ذیل به وجود آید باید به 

 پزشک مراجعه کنیم.

 استفراغ مکرر یا استفراغ خونی -7

 مدفوع قیری رنگ، تیره یا خونی -4

 درد ناگهانی و شدید -3

کاهش مداوم وزن و تداوم درد بتعتد از ختوردن           -1
 داروها  

 


