
 

  

 

 تزٍس اصلی دلیل دٍ صفزا کیسِ سٌگ ٍ الکل هصزف

 شوار تِ هَارد، درصذ ۹۰ تا ۸۰ تِ قزیة در پاًکزاتیت،

 .رًٍذ هی

 دیذُ افزادی در هؼوَالً الکل هصزف اس ًاشی پاًکزاتیت

 هشزٍتات سال، ۷ تا ۵ کن دست طَالًی، هذتی کِ شَد هی

 اس هشهي پاًکزاتیت هَارد اکثز اًذ؛ کزدُ هصزف الکلی

 ًخستیي در غالثاً تیواری ایي. گیزًذ هی ًشأت الکل هصزف

 صَرت تِ( شذیذ درد دلیل تِ) پششک تِ تیوار هزاجؼِ

 .است درآهذُ هشهي

 ایي در سٌگ تشکیل تاػث صفزا کیسِ در هَاد شذى جوغ

 را پاًکزاس هجزای گاّی صفزا کیسِ سٌگ. شَد هی اًذام

 درٍى گَارشی ّای شیزُ ًتیجِ در ٍ ساسد هی هسذٍد

 کیسِ سٌگ اس ًاشی پاًکزاتیت. افتٌذ هی دام تِ پاًکزاس

 .یاتذ هی تزٍس سال ۵۰ تاالی تاًَاى در اکثزا صفزا

 گًَاگًَی ػلل تِ هاًذُ تاقی هَارد درصذ ۲۰ تا ۱۰ تزٍس

 :شَد هی اشارُ ّا آى اس شواری تِ سیز در کِ شَد هی هزتَط

 دارٍ

 خاص شیویایی هَاد هؼزض در گزفتي قزار

 تصادف هاًٌذ سَاًحی در( تزٍها) دیذى ضزتِ ٍ صذهِ

 شکن پیاپی دیذى ضزتِ ٍ تخت اس افتادى یا خَدرٍ

 ارثی تیواری

 خاص پششکی ّای ػول ٍ جزاحی

 )پاییي شیَع درصذ تا( اٍریَى هاًٌذ ّایی ػفًَت

 رٍدُ یا پاًکزاس ّای ًاٌّجاری

 خَى در چزتی تاالی هیشاى
 

 

 

 

 ای غذُ پاًکزاس. گَیٌذ هی پاًکزاتیت را( لَسالوؼذُ) پاًکزاس التْاب

 قزار شکن فَقاًی قسوت در هؼذُ پشت در کِ است تلٌذ ٍ هسطح پْي،

 را ّایی َّرهَى ّوچٌیي ٍ غذا ّضن در هؤثز ّای آًشین غذُ ایي. دارد

 در( گلَکش) قٌذ تِ هزتَط فزایٌذّای تٌظین ًحَُ تز کِ کٌذ هی تَلیذ

 . گذارًذ هی اثز تذى

 حاد پاًکزاتیت در یاتذ؛ هی تزٍس هشهي ٍ حاد صَرت دٍ تِ تیواری ایي

 آى حال کشذ، هی طَل رٍس چٌذ ٍ کٌذ هی درگیز را فزد یکثارُ تِ تیواری

 التْاب خفیف هَارد. یاتذ هی تزٍس سال چٌذیي طی هشهي پاًکزاتیت کِ

 خطزًاکی ػَارض شذیذ هَارد اها شَد، هی تزطزف درهاى تذٍى پاًکزاس

 .دارد دًثال تِ را

 حاد پاًکزاتیت ػالئن

 تا ٍ شَد هی هٌتشز ًیش تذى پشت در کِ شکن تاالی قسوت درد

 .شَد هی تشذیذ پزچزب، غذاّای ٍیژُ تِ غذا، خَردى

 درد تا ّوزاُ شکن ٍرم

 استفزاؽ ٍ تَْع حالت

 تة

 قلة ضزتاى افشایش

 هشهي پاًکزاتیت ػالئن
 

 اس غالثاً تیواراى. دارد حاد پاًکزاتیت تِ ؽثیِ ػالئوی هشهي پاًکزاتیت

 ؽکایت ؽَد، هی هٌتؾز تذى پؾت در کِ ؽکن تاالی لغوت هذاٍم درد

 دیگز ػالهت. اعت فزعا تَاى ٍ ؽذیذ تغیار تیواراى تزخی درد. دارًذ

. اعت غذایی هَاد( عَءجذب) ًاهٌاعة جذب اس ًاؽی ٍسى کاّؼ

 تزای کافی آًشین پاًکزاط غذُ کِ دّذ هی رخ دلیل ایي تِ عَءجذب

 کٌٌذُ تَلیذ ّای علَل چٌاًچِ ضوٌاً. کٌذ ًوی آساد غذایی هَاد تجشیِ

 دًثال تِ ًیش را دیاتت تِ اتتال پاًکزاتیت تثیٌٌذ، آعیة پاًکزاط اًغَلیي

. دارد

 

 

 

 

 

 

 

ـ رصین غذایی سهاًی ؽزٍع هی ؽَد کِ تیوار تْثَد لاتل تَجْی پیذا 

کزدُ، اؽتْایؼ خَب تاؽذ ٍ حالت تَْع ًذاؽتِ تاؽذ، ًیش عطح 

تزگؾتِ تاؽذ ٍلی ؽزٍع سٍدٌّگام تغذیِ خَى تِ حذ طثیؼی « آهیالس»

تزای تیوار خطزًاک اعت 

 تا ؽَد هی تَفیِ تاؽذ، ففزا کیغِ عٌگ حاد پاًکزاتیت ػلت چٌاًچِ -

. ؽَد درآٍردُ آتی ّای حولِ تزٍس اس پیؾگیزی هٌظَر تِ ففزا کیغِ

 تزای ERCP تِ هَعَم ػولی ففزاٍی هجاری ؽذى تشرگ فَرت در -

 پاًکزاط، تَاًذ هی ػول ایي اًجام طی پشؽک. ؽَد هی اًجام ّا آى تخلیِ

 کٌتزل ػضلِ) ادی اعفٌکتز یا ٍ ففزاٍی هجاری پاًکزاط، هجزای

 در. کٌذ هؼایٌِ را( رٍدُ در ففزا ٍ پاًکزاط ّای ؽیزُ جزیاى کٌٌذُ

 اس لغوتی تزداؽتي یا پاًکزاط هجزای تخلیِ تزای ًاچار تِ ٍخین هَارد

 .ؽَد هی آٍردُ رٍی جزاحی ػول تِ غذُ ایي

 پشؽک اعت، رٍ رٍتِ هؾکل تا چزتی گَارػ در تذى کِ آًجایی اس -

 چزتی هیشاى تا کٌذ هی تَفیِ تیوار تِ را خافی غذایی رصین رػایت

 .یاتذ کاّؼ غذا راُ اس دریافتی

 ٍػذُ ّز تا را پاًکزاط آًشین ّای هکول دارٍّای تایذ گاّی تیوار -

 تْتز را غذا تا کٌٌذ هی کوک تذى تِ ّا هکول ایي. کٌذ هقزف غذایی

 رصین. کٌذ جثزاى را رفتِ دعت اس ٍسى تیوار ًتیجِ در ٍ کٌذ جذب

 تحزیک کاّؼ دلیل تِ ًیش آًشیوی ّای هکول ٍ چزب کن غذایی

 .هؤثزاًذ درد کٌتزل در پاًکزاط

 الکلی هؾزٍتات ًَؽیذى اس خَدداری -

 اهزاك اس پیؾگیزی تزای هْن دعتَر یک تَفیِ ایي اعت هؼلَم

 .اعت تْذاؽتی ػول دعتَر یک ٍ تاؽذ هی پاًکزاتیت جولِ اس هختلف

 کاهالً ایٌکِ اس پیؼ اعت ایي ها دیٌی هزتیاى ٍ تشرگاى تَفیِ تخقَؿ

 .تزداریذ خَردى غذا اس دعت ؽَیذ عیز
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 (ره)مركس آموزشي درماني امام خميني 
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  :  خطر عوامل

 در تیؾتز تیواری ایي اها ؽَد، پاًکزاتیت دچار اعت هوکي فزدی ّز

 .دارد رٍاج هؾخـ خطز ّای ػاهل دارای افزاد هیاى

 :از اند عبارت حاد پانكراتيت خطر های عامل

 ففزا کیغِ عٌگ

 الکلی هؾزٍتات ًَؽیذى

 تا ّا عٌگ ایي اعت؛ ففزا کیغِ عٌگ ًؾاًِ ًخغتیي حاد پاًکزاتیت

.  ؽًَذ هی غذُ ایي التْاب تاػث پاًکزاط هجزای کزدى هغذٍد
 

 : از عبارتند مسمن پانكراتيت خطر های عامل

 طَالًی هذت تزای الکلی هؾزٍتات ًَؽیذى

 کیغتیک فیثزٍس هاًٌذ خاؿ ارثی ّای ػارضِ

 ففزا کیغِ عٌگ

 لَپَط ٍ تاال گلیغزیذ تزی هاًٌذ ّایی ػارضِ

 عال ۴۰ تا ۳۰ عٌی تاسُ در هزداًی هشهي پاًکزاتیت تِ هثتال تیواراى

 دارد ٍجَد ًیش تاًَاى در تیواری ایي تزٍس احتوال الثتِ ّغتٌذ،

 درهاى ٍ پیؾگیزی 

 لَسالوؼذُ التْاب اس ًاؽی ؽذیذ دردّای حوالت اغلة ایٌکِ تِ تَجِ تا

 هی ایجاد چزب ٍ عٌگیي غذاّای تخقَؿ غذا سیاد حجن فزف اس پظ

 غذایی ٍػذُ ّز در کِ ؽَد هی تَفیِ پیؾگیزی جْت تٌاتزایي ؽَد

 .ًثاؽذ سیاد هقزفی غذای حجن

 

 

 

 

 

 :در مرحله ای كه بيمار دچار پانكراتيت شده است

 !ـ تیوار تایذ تغتزی ؽَد ٍ اس طزیك دّاى چیشی ًخَرد

تخلیِ (NG - Tube) طزیك لَلِ هؼذُ ـ تزؽحات ٍ هَاد غذایی اس

 .ؽَد

ـ چَى تیوار دچار کوثَد آب تذى ؽذُ اعت ٍ هایؼات تذى در فضای 

خلف ففاق جوغ ؽذُ، تایذ عزیؼا عزم درهاًی ؽزٍع ؽَد کِ ػولکزد 

 !کلیِ ّا هختل ًگزدد

ضزٍری اعت ٍ در فَرت خًَزیشی تشریك « آلثَهیي»ـ اغلة تشریك 

 .خَى کاهل ضزٍرت هی یاتذ

در هَارد ؽذیذ پاًکزاتیت آًتی تیَتیک تزای پیؾگیزی اس ػفًَت السم 

 .اعت

ـ تا تَجِ تِ کاّؼ کلغین ٍ هٌیشین خَى در تیواراى هثتال تِ التْاب 

 .لَسالوؼذُ تایغتی کلغین ٍ هٌیشین تجَیش گزدد

 .ـ اکغیضى تیوار تایذ تأهیي گزدد

 .دا کزدُ اعتـ خارج کزدى هایؼاتی کِ در فضای خلف ففاق تجوغ پی

 گاّی ٍلی اعت هوٌَع ػارضِ تذٍى حاد پاًکزاتیت در جزاحی هؼوَالً ـ

 الثتِ. اعت السم ؽکن کزدى تاس یا «الپاراتَهی» تز، دلیك تؾخیـ تزای

 هی اعتفادُ جزاحی تکٌیک اس تاؽذ ػلت ففزاٍی هجاری عٌگ اگز

. دارًذ تزهی را لَسالوؼذُ هزدُ ًغَج گاّی ٍ ؽَد
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