
 به نام خدا

 دستگاه گوارش چگونه کار می کند؟

دستگاه گوارش لوله پر پیچ و خمی است که از دهان شروع شده و به مقعد ختم می شود. مواد غذایی در هر یک 

از قسممت ها  ای  دسمتگاه ت ت تیریر اوامف زیکی ی و شمیمیایی قرار می گیرند تا هشم شوند نیعنی به مواد 

 از طریق خون جذب می شوند تا بعداً اروده هقابف جذب برا  بدن تبدیف شوند( و بعد مواد هشم شده در داخف 

 به مصرف سلول ها  بدن برسند. مواد غیر قابف جذب نیک از طریق دستگاه گوارش دزع می شوند.

قسمممت ها  ملتلد دسممتگاه گوارش شممامف، دهان  رلق  مر   معده  روده کوچک نروده باریک(  روده بکر  

 لوزالمعده نپان راس( هستند.نکولون(  روده مستقیم نرکتوم(  کبد  کیسه صفرا و 

 

  



 :(IBS) درد در شکم

باشد  مم   است  اسهال یا یبوست  اگر زرد در معرض درد مکم  شم م و نارارتی و تیییر در اادا  روده یا

باشمد. اگرچه الت ناشمناخته اسمت  برخی معالعا  ن ان می دهد که ازراد  (IBS) سمندرم روده ت ریک پذیر

کاهش  نباید بااث IBS .( دارا  درد روده بکر  هستند"ستیک کولوناسپا"نگاهی اوقا  به نام   IBSمبتلا به

 .اگر چنی  اتفاقی بیفتد  چیک دیگر  در رال وقوع است یا خونریک  مقعد شود. وزن

 :سوزش و درد در مرکز شکم

است   کلمه کلید   سوزش سر دل ای  ارسماس پ  از یک واده غذا  سنگی  و چرب بسیار شایع است که

غذاها  مللوط شده با اسید ا   و ریفلاک  اسید  مایع.سموزش  معمولا با طعم تل  در دهان شمما همراه اسمت

سممنگی  بعد از غذا  و...وارد بر ارر شمملی دری ه مر  به معده  پرخور   زعالیت معده اسممت.ای  ترکیا اسممید   

 .گردد سوزش میمر  می شود و موجا 

 سنگ های صفراوی:درد در اطراف ناف ؛

همراه و به نظر می رسممد پ  از بی  انت ا  دو کتد اگر ای  درد شمم می همراه با درد مب م در نکدی ی شممانه 

و اگر شما زن هستید  بیش  خوردن واده ها  غذایی چرب دوباره برمی گردد  مم   است سنگ صفراو  باشد

ای  به ای  دلیف است که سعح .سمال سم  داشمته باشمید و مادر باشید  در معرض خعر بی تر  هستید 04از 

شمایع اسمت  مم   اسمت سمنگ ا  صمفراو  ایناد کند. ای  سنگ ا   دوران بارداری بالا  اسمترونن  که در

ت م یف می شوند  می توانند برا  سال ها پن ان شوند و به طور کلی بدون درد  کیست  صتفرا کوچک که در

 .گیر کرده باشند منرا  خروج صفراهستند  مگر این ه در 

 درد خفیف، سوزش درد شکم : زخم معده

  همراه با الت اب  ضعد  زخم معده از م لصی الائم ای   با خوردن یا مصمرف ننتی اسمیدها کاهش می یابد   

 .استو اشتها همراه   کاهش وزن 

را  میلیون ا نفر در سراسر ج انزخم ها  گوارشمی  یا زخم ها بر رو  پوشش معده یا روده کوچک شما  سالانه 

ایناد می  استتسر  ت ت تاریر قرار می دهند و با وجود این ه شمممما ارتمالا شمممنیده اید  ای  دردها به دلیف

باکتر  که بااث نسممیا به   یک  هلی وباکتر پیلور (1در اوض  می توانید ی ی از دو اامف اصمملی را .شمموند

و ایبوپروز  شود   آسپرین د  مانندها  ضد الت ابی غیر استروئیمصرف دارو سوء (2و  می شود ملاطی معده
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و روش ا  دیگر  هم برا  ت لیص .معمولی می تواند ت لیص دهد که باکتر  وجود داردآزمایش خون   یک

 .ای  باکتر  وجود دارد

 .ی :درد شدید در سم  راس  پایین شکمآپاندیس

ای  نوع درد ش م . و در دزاع و ایمنی نقش داردنپاندی  در ابتدا  روده بکر  و در انت ا  روده کور می باشمد 

 "ت اییبی اش"وشایعتری  الامت نن باشمد  به خصو  اگر شما دارا  تا پایی  هستید   آپاندیسی  می تواند

  اگر نپاندیسیت دارید  ارتمالا درد هر زمان که ررکت می کنید  هنگام نف  ها  امیق  سرزه  یا اعسه  است

انی زمچگونه بوجود می نید،  پاندیسیت. ازکایش می یابد  و ز ار بر رو  ای  منعقه درد شما را ازکایش می دهد

شمممایع تری  الت درد در ای  ناریه و ید بوجود می ن گرددمی  افونییا و  ملت ابر ارر انسمممداد کمه نپاندی  

ساات اول معمولا دور ناف است و سپ  به  20نپاندیسیت است اما باید توجه داشته باشید که درد نپاندی  در 

می شویم اول از همه به ز ر  دل درد . هر زمان که دچار.قسممت سممت راسمت و پایی  شم م منتقف می شود

می ازتیم! غازف از این ه درد در هر منعقه از ش م می تواند  مسمومی  غذایی بوسمت یاسموء هاضممه  نف   ی

  پان راتیت  سنگ کلی  از یک نف  یا کرامپ ساده گرزته تا.درمانی بسمیار متفاوتی داشمته باشد الف و راه ها 

مگی می توانند ه سکس  قلبی   م  لا  کبد  و رتیکیس  صفرا ها  افونت ها  مثانه  نپاندیسیت  بیمار 

 .دردها  شدید یا خفیفی را در بلش ها  ملتلد ش م ایناد کنند

 درد شکم در بالای ناف و زیر دنده ها

بعشمی وقت ا سم ته ها  قلبی با درد در ای  ناریه خود را ن مان می دهند  به خصو  اگر س  زرد بالا باشد و 

درد ش م در بالا  ناف و زیر دنده ها .وجود داشته باشندالائم دیگر س ته مثف تعریق سرد  ت وع و استفراغ نیک 

اموما با راه رزت  ت مدید می شمود و با اسمترارت و مصمرف قر  زیر زبانی ب بود نمی یابد. دقت داشته باشید 

زقط بااث انت مممار درد به ای  ناریه می شمممود و به هیچ انوان لم  ای  نقعه موجا درد  ستتکس  قلبی که

 .نمی ود

 ر قسم  بالا سم  راس درد شکم د

ی ی از الف رایج ای  دردها سمنگ ها و بیمار  ها  کیسمه صفرا و م  لا  کبد  هستند که همگی از اوامف 

هم انت ار پیدا  و زیر کتد راست دردها  کیسمه صفرا مم   است به شانه.درد در ای  ناریه به شممار می نیند

ر می شوند و با خم شدن بی تر می شوند . باید بدانید که کنند و برا   دردها  پان راس با دراز ک میدن ب ت

گاهی به ندر  بیمار  ها  نیمه ت تانی ریه راست هم می توانند در ای  قسمت از ش م یعنی قسمت بالا سمت 

 درد  که هر کسی باید با ارساس نن زورا به پکشک مراجعه کند   .راست درد ایناد کند
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 درد در قسم  پایین شکم سم  چپ

درد در ای  ناریه می تواند ناشمی از بیمار  دیورتی ولیت نبیرون زدگی ملاط جدار روده بکر ( باشد که بر ارر 

باید بدانید که ای  وضعیت قابف درمان است ولی در صورتی که .یبوست یا بیمار  ها  زمینه ا  ایناد می شود

د شممم م همراه با دل پی ه  تا  ت وع و درممان ن مممود مم   اسمممت اود کند. از الائم نن هم می توان به در

درمان نن در موارد خفید  تیییر رنیم غذایی و .رساسیت به لم  در ناریه بیرون زدگی ملاط روده اشاره کرد

 .استفاده از مواد ملی  است. در موارد شدیدتر هم مم   است نیاز به استرارت  دارو و جراری وجود داشته باشد

 ین نافعل  درد شکم در قسم  پای

  افونت سمیسمتم ادرار  و الت اب دستگاه تناسلی است. السهاب مثان  در خانم ا دلیف شمایع درد در ای  ناریه

در همی  ناریه .ناف شممود در روز چ اردهم سممی ف ماهانه نیک می تواند بااث درد زیر تخمک گذاری هم نی 

درد  و بی حوصتتل ی یک تا دو روز قبف از قاادگی هم مم   اسممت درد ایناد شممود که با الائم دیگر  چون

 .یا سندرم قبف از قاادگی گفته می شود  PMSاه ای  الائمهمراه است. به منموسین 

 چ  زمانی برای دردهای شکمی حسما باید ب  پزشک مراجع  کنیم ؟

 اگر دردتان شدید و ناگ انی است و در امل ردتان م  ف ایناد کرده است. 

 تن ی  در صممورتی که درد شمم م تان همراه با تا  ت وع  اسممتفراغ  اسمم ال شممدید  اسمم ال خونی و

 .دارید نفس

  ساات طول ک یده  به خصو  اگر بالا   20چنان ه درد شم م تان مداوم و بی وقفه اسمت و بی تر از

 .سال دارید 04

  وضعیتی که ش م تان سفت شده است و قادر به اجابت مکاج نیستیددر. 

 )استفراغ ها  خونی یا دزع مدزوع خونینروش  یا سیاه 
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