علل
پاوکراتیت چیست؟
پاًکزاتیت التِاب لْسالوعذٍ .پاًکزاتیت هشهي هعوْال ً در پی
حوالت هکزر پاًکزاتیت حاد هزّس هی کٌذ سیزا لْسالوعذٍ در
تیي حوالت کاهال ً تِثْد ًوییاتذ .لْسالوعذٍ در جزیاى ایي
عارضَ  ،تَ تذریج تْاًایی خْد در تْلیذ
دست هیدُذ .
عالیم ضایع پاوکراتیت حاد ضدید:

کدD/07 :

-

استفزاغ

-

تْرم ّ ًفخ ضکن

-

تة

-

درد عضالًی

-

افت فطارخْى

-

تا ضذیذ اغلة

پس اس غذا ،در

ضکن اًتطار دارد .ایي درد هوکي است حالت هثِن ،
سْسضی ،هالطی یا خٌجزی داضتَ تاضذ .دّرٍُای
درد هوکي است رّسُا یا ُفتَ ُا تَ طْل تیٌجاهذ

http:/www.bums.ac.ir/valiasr/fa/education

تطکیل

ضذٍ

در اثز التِاب

یا رضذ

آُستَ سزطاى (تَ ًذرت)
-

آسیة ضکوی

-

عفًْت ُای ّیزّسی

-

تاال تْدى چزتیُای خْى

-

تْهْرُا

-

دارُّا

-

ضزتَ یا جزاحی ضکن

-

تغذیَ ًاهٌاسة؛ چاقی

-

سْءهصزف الکل

-

قسوت فْقاًی ضکن کَ گاُی تَ پطت یا سزاسز

سایت آموزش بً بیمار بیمارستان ولیعصر (عج)

-

اًسذاد هجزای لْسالوعذٍ در اثز سٌگ  ،جْضگاٍ

عوامل افسایص دٌىدي خطر

پاوکراتیت مسمه:
درد پایذار خفیف

-

تیواریِای کیسَ صفزا یا هجاری صفزاّی

آًشین ُای

ُضن کٌٌذٍ ّ ُْرهْىُای السم تزای سالهت تذى را اس

درد ضکوی ضذیذ

-

اعتیاد تَ الکل

ّلی تَ ًذرت کوتز اس یک رّس اداهَ دارد.
-

یزقاى (سردی پْست ّ چطنُا) خفیف (گاُی)

-

کاُص ّسى سزیع

هصزف

دارُّایی

ًظیز دارُّای

گزٍّ

سْلفا ،آساتیْپزیي ،کلزّتیاسیذ یا دارُّای کْرتًْی

-

تطکیل کیست یا آتسَ در لْسالوعذٍ

-

درهاى پاًکزاتیت هشهي هوکي است تَ طْر
سزپایی تا تجْیش دارُّا ،تٌظ ین رژین غذایی ّ ،
هٌثع هصزف الکل صْرت گیزد

پیطگیری
عذم هصزف الکل
درمان
عواقب مورد اوتظار
پاًکزاتیت حاد اغلة تا هزاقثتُای ّیژٍ قاتل عالج است .
درهاى عثارتست اس دادى استزاحت کاهل تَ لْلَ گْارش ّ

اصول کلی
-

آسهایصُای خْى ّ ادرار ،اسکي رادیْایشّتْپ ،

تزقزار ی تغذیَ ّریذی  .پاًکزاتیت حاد در  %5هْارد تَ

رادیْگزافی ضکن ،سی تی اسکي یا سًْْگزافی

درهاى پاسخ ًذادٍ ّ در ًِایت کطٌذٍ است  .پاًکزاتیت
هشهي هوکي است سالُا تاعث حوالت هکزر پاًکزاتیت
حاد گزدد .
عوارض احتمالی
-

دیاتت ضیزیي

-

کوثْد هشهي کلسین

-

عفًْت ثاًْیَ تاکتزیایی لْسالوعذٍ

-

خًْزیشی ضذیذ ّ تخزیة لْسالوعذٍ

ضخیصی هوکي است ضاهل
تزرسی ُای ت

لْسالوعذٍ ّ ،آًذّسکْپی تاضذ
-

در پاًکزاتیت حاد هعوْال ً تستزی کزدى تیوار در
تیوارستاى تزای تجْیش هایعات ّریذی  ،کٌتزل درد
ّ استفزاغ  ّ ،اصالح
(جثزاى کوثْد کلسین

اختالالت هتاتْلیسوی
ّ هٌیشیْم ) السم است .

جزاحی هوکي است در هْارد ّجْد سٌگ ُای
صفزاّی ،سخن هعذٍ سْراخ ضذٍ ،یا تخلیَ هٌثع
عفًْت السم تاضذ.

