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 راهنمای عملی مصرف داروها 

 داروها به طریقه مختلف میتوانند مصرف گردند:

 قرص، کپسول ، شربت و ساشه که ازراه دهان مصرف میگردد.داروهای خوراکی:

 .وریدی مستقیما تزریق میگردندعضالنی و به صورت زیر پوستی ،داروهای تزریقی:

 که از طریق مقعد مورد استفاده قرار میگیرند.و کف )فوم( ، شیاف ، تنقیه )انما(داروهای مقعدی :

 

 :داروهای خوراکی

همراه تمام داروها یک بروشور توضیحی وجود دارد که در آن روش استفاده و همچنینی اثرات جانبی داروها ذکر شده 

را به خوبی مطالعه کنید و در صورت وجود هرگونه نگرانی در مورد است. لطفا قبل از مصرف  دارو این بروشور ها 

 تاثیرات جانبی ، با پزشک خود تماس بگیرید.

 

 چگونه میبایست قرص ها را مصرف کنم؟

 قرص ها همراه با یک لیوان آب راحت تر است.طبق دستور پزشک مصرف کنید.بلعیدن قرص ها را 

 

 داروهای مقعدی :

سانتی  ۰۴-۰۴که التهاب در و معموال در صورتی تجویز میگردند  شونددیواره ی روده جذب میاین داروها به وسیله 

 متری روده قرار گرفته باشد. این داروها مستقیما به درمان التهاب میپردازند از این رو اثرات جانبی کمتری دارند.

 

 دستورالعمل استفاده از انما :

توسط پزشکتان استعمال کنید. از انجا که گرم بودن مایع انما، سبب تسهیل در ه یا زمان توصیه شدانما را قبل از خواب  

آن را به دمای طبیعی بدن نزدیک  در یک کاسه یا لگن محتوی آب گرم ،با قرار دادن بطری انما استفاده از ان میشود ،

 ل در دسترس باشد.یک حوله یا دستماکنید.برای جلوگیری از آلودگی یا رنگی شدن ملحفه و لباس ها ،

 بطری انما را به خوبی تکان دهید .

 سپس نوک قیف انما را محکم و با دقت به سمت داخل بپیچانید. کالهک بطری را بچرخانید تا درب آن باز شود،

 .اگر هنوز احساس درد میکنید میتوانید از یک بی حس کننده موضعی استفاده کنیدنوک قیف را با کمی وازلین چزب کنید ،

 به حالت آماده برای استفاده از انما دراز بکشید.



قرار گیرد.در در حالی که پای چپتان کامال باز بوده و  پای راستتان در حالت خمیده بر روی آن به سمت چپ بخوابید،

 صورت تمایل میتوان میتوانید یک بالش را زیر رانتان قرار دهید.

 نوک قیف را به  دقت وارد مقعد کنید.

 را به آرامی فشار دهید تا محتوییات آن تخلیه شود.بطری 

در ابتدا مقدار کمی از انما را در مقعدتان تخله کنید تا روده شما به آن عادت کند . چند لحظه صبر کنید ، سپس به ارامی  

 باقیمانده انما را تخلیه کنید تا بطری کامال خالی شود. 

 قیف را از مقعد خارج کنید.

 د.کامال ارام باش

 ۰۴تا  ۰دقیقه در همان حالت خوابیده به سمت چپ باقی بمانید ، سپس به سمت راست خوابیده، ۰۴تا  ۰حداقل به مدت 

 دقیقه نیز در این حالت بمانید. 

سعی کنید تا جایی که ممکن است مایع انما را در روده هایتان حفظ کنید ، مایع انما هر چه بیشتر در روده باقی بماند اثر 

 ان مطلوب تر خواهد بود.  بخشی

 حتی بهتر است که:

 به هر حالتی که دوست دارید بخوابید و تا جایی که امکان دارد از تخلیه روده تا صبح روز بعد خودداری نمایید.

 در صورت بروز هر گونه مشکل یا نیاز به راهنمایی بیشتر با پزشک ، پرستار یا داروساز خود مشورت کنید.

در افراد مبتال روشی موثر جهت ایجاد و حفظ دوره های بدون عالمت ،یانگر آن است که درمان با انما ،بررسی بالینی ب

 به بیماری التهابی روده می باشد.

 دستورالعمل استفاده از شیاف :

ا روی توالت با به پهلو دراز بکشید یا بر روی توالت بنشینید یا با یک پمکانی را بیابید که در آن احساس راحتی میکنید، 

 یک صندلی بایستید. 

نوک شیاف را کمی در برخی از انواع شیاف کافی است،کمی وازلین بر روی شیاف بمالید تا به راحتی قابل استفاده باشد .)

 شیاف خود به خود ، نرم و قابل استفاده میگردد(.بین انگشتتان نگه دارید ، به خاطر چربی به کار رفته در ساختار آن ،

میبایست ابتدا نوک خمیده آن وارد به آرامی نوک شیاف را وارد مقعد نمایید. در صورتی که شیاف به شکل موشک باشد،

 مقعد شود.

 سعی کنید تا انجا که ممکن است شیاف را نگه دارید. برای به دست آوردن بهترین نتیجه ،

نگهداری شده و دور از نور مستقیم افتاب  انتیگراد(درجه س ۵۰تمامی داروها میبایست در جای خشک و دمای اتاق )زیر 

های خاص خود ی باشند. همواره دارو را در بسته بندی اصلی آن نگه داری کنید. به عنوان مثال، قرص ها در بسته بند

بندی  بستهدر صورنی که فقط به تعدادی قرص نیاز دارید، میتوانید د تا از شکستگی آنها جلوگیری گردد نگه داری میشون

را برش بزنید. نگهداری دارو در بسته بندی اصلی اش ، از ترکیب شدن داروها جلوگیری میکند. تاریخ انقضای داروها 

 را به یاد داشته باشید. تمامی داروها میبایست از دسترس کودکان دور بماند.

 

 



 : IBDدرمان های

 درمان ها به سه محدوده تقسیم میگردد: 

 .جراحی ۳و اشامیدنی ها      .غذا ۵.داروها      ۰

 

 

 داروهای مورد استفاده برای درمان روده  زخم شونده و بیماری جراحی کرون: 

 

 استروییدها 

استرویید ها اغلب اولین داروهایی هستند که برای درمان هر دو بیماری به کار میرود به ویژه در صورتی که عالیم شدید 

یا تزریق وریدی تجویز تنقیه،شیاف،باشد. استروییدها التهاب روده را کاهش میدهند. استرویید ها به صورت قرص،

ارویی برای یک ماه استفاده میگردد و سپس دوز آن کاهش داده میشود تا  در میگردد. در ابتدا ، دوز باالیی از این دسته د

 طی چند هفنه درمان خاتمه پذیرد . این کاهش اهسته ، به بدن شما امکان ساختن استرویید های خودش را میدهد. 

به صورت مستقیم و به شکل  استروییدهادر زمان هایی که عالیم  بسیار بد بوده و درمان قادر به کنترل بیماری نمیباشد ،

 سرم ، مستقیما به درون رگ تزریق میگردند. این امر باغث کنترل سریع تر عالیم میگردد.

 

 شیاف و تنقیه 

در صورتی که بیماری در نقاط تحتانی روده یا مقعد باشد ، میتوانیم از شیاف یا تنقیه به منظور کنترل بیماری استفاده کنیم 

مر میتواند بسیار تاثیرگذار باشد، زیرا دارو مستقیما به محل التهاب از راه مقعد وارد میگردد.این ا . به بیان دیگر، دارو

همه افراد با این سبک درمان راحت نیستند بنابریان باید وارد میگردد.در نتیجه تاثیرا ناخواسته نخواهد داشت. با این وجود،

 ته شود.با بیمار در میان گذاش قبل از شروع نوع درمان 

 

 تاثیرات جانبی ناخواسته 

استروییدها موجب تاثیرات جانبی ناخواسته ای از جمله اضافه وزن و آکنه میگردند. این تاثیرات تنها زمانی ایجاد میگردند 

کمترین دوز موثر برای زمان که دوز باالیی از استروییدها برای زمان طوالنی مورد استفاده قرار گیرد. پزشک معموال،

با قطع نمودن استروییدها این تاثیرات ناپدید تاه را تجویز میکند . حتی اگر، این تاثیرات جانبی کمی قوی باشند ،کو

استروییدهای جدید که تاثیرات جانبی کمتری دارند مورد استفاده میگردند و بیمار حال بهتری خواهد داشت.گاهی اوقات،

 قرار میگیرند.

این است که شما میبایست هرگز انها را به یک باره قطع نکنید. رد مصرف استروییدها،یکی از مهمترین مقوالت در مو

میتواند بسیار خطرناک باشد و شما را به همواره میبایست طبق توصیه های پزشکی عمل کنید.توقف ناگهانی استروییدها،

یبایست به پزشک خود اطالع دهید که شدت بیمار کند. حتی هنگامی که دوره مصرف استرویید را به پایان رساندید ، م

 شاید به دوز اضافه از استرویید نیاز داشته باشید.

 

 



 امینوسالیسیالت

نوعی را که با بدن این داروها شامل مساالزین، الساالزین و سولفاالزین میباشد.داروهای ضعیف تری بوده و پزشک شما ،

التهاب درون روده میگردند. این داروها قابلیت کنترل التهاب  این داروها موجب کاهششما سازگاری دارد تجویز میکند.

روده را دارند. ولی به قدرت استروییدها نیستند. به همین دلیل، استروییدها برای درمان بیماری های شدید به کار میروند. 

د داشت.این داروها در کاهش این داروها برای زمان های طوالنی استفاده شده و تاثیرات جانبی مشابه استروییدها را نخواه

 امکان بازگشت بیماری موثر هستند. 

 انتی بیوتیک ها 

به کار میروند. این داروها موجب کاهش باکتری روده شده و  مستقیما سیستم  IBDگاهی برای درمان انتی بیوتیک ها،

 پروفالکسین میباشد.مترونیدازول و سیایمنی روده را تحت تاثیر قرار میدهد . دو انتی بیوتیک متداول،

سرگیجه و کاهش در کنترل بیماری دور مقعدی مناسب میباشد. تاثیرات جانبی مترونیدازول شامل تهوع،مترونیدازول ،

 اشتهاست. در زمان مصرف این دارو توصیه میگردد که از مصرف الکل خودداری شود. 

به کار میرود. این دارو عالیم مقعدی را بهبود داده و فعال  CDسیبرفالکسین ، انتی بیوتیک دیگری است که برای درمان 

 فیستول را درمان میکند. 

 کاهش دهنده سیستم ایمنی   

بخشی  از سیستم دفاعی بدن انسان میباشد. ولی سیستم ایمنی بدن مسیول برخورد با زخم ها و عفونت ها میباشد. عفونت، 

نقش مهمی ه التهاب دستگاه گوارش میگردد. استفاده از این داروها ،سیستم ایمنی بیش از حد فعال شده و منجر ب IBDدر 

 هاب دستگاه گوارش را کاهش میدهد.سیستم ایمنی بدن را سرکوب نموده و التدارند. این دارو، IBDدر درمان 

 

 کار میرود که عالیم زیر را دارند:معموال در بیمارانی به ها این دارو 

 با امینوسالیسیالت ، انتی بیوتیک ها یا استروییدها جواب نداده باشد.بیمارای دارند که به درمان 

 چندین دوره استروییدها تکرار شده باشد.

 بیماری بسیاری از نقاط دستگاه گوارش را درگیر کرده باشد.

 دارای بیماری دور مقعد بوده که به انتی بیوتیک پاسخ نمیدهد. 

 فیستول داشته باشند.

 

 جراحی 

، جراحی میبایست در نظر گرفته شود .این امر در صورتی الزم است که بیماری به  IBDدر موارد شدید  گاهی اوقات

 دارو و تغذیه درمانی پاسخ ندهد.جراحی معموال کیفیت زندگی را باال میبرد.

شما ود که رویه جراحی را برای متخصصین جراحی به شما معرفی میشدر صورتی که جراحی گزینه انتخابی باشد ،

از انجام آن خوشحال اند. پس ضیح دهد. اگرچه ایده جراحی کمی ترسناک است ، ولی بیشتر بیمارانی که جراحی شدند ،تو

چندان رایج  IBDاز جراحی همه حال خوبی دارند و  قادر به پیوستن به دوستانشان هستند. جراحی برای کودکان مبتال به 

 فته میشود که در مورد آن به اندازه کافی با خانواده بحث گردیده باشد. در صورتی گرنیست و تصمیم برای جراحی ،



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


