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در اثر . شوداست که با تخریب پیشرونده ساختمانی و عملکردی مشخص میپانکراس یک اختالل التهابی پانکراتیت مزمن 

گییرد و در نتیجیه موجیب انسیداد مکیانیکی مجیرای های پانکراس قرار مییسلولحمالت مکرر التهابی، بافت فیبری به جای 

 .شوندپانکراس، مجرای صفراوی مشترک و دوازدهه می

بیه مییزان  ل سیا 5-08در افیرادی کیه . شیودب مییدرصد پانکراتییت میزمن محسیو 08-08 تلآمریکا، مصرف الکل عدر 

دارا بیودن رییی  )از علل دیگر پانکراتیت مزمن، سوء تغذییه . من باالستنوشیدند، میزان بروز پانکراتیت مززیاد الکل می

 .قابل ذکر است یارثعلل و( ک  پروتئین و پرچرب یا ک  چرب

 عالئم بالینی

مییدفوک کییف آلییود، بییدبو، حییاوی میییادیر زیییادی )درد شییدید پشییت و قسییمت فوقییانی شییک ، اسییتفرا ، کییاهر وزن، اسییتئاتوره 

 .شودهای کلسیمی درون مجرا تشکیل میغده پانکراس کلسیفیه شده و سنگ ، با پیشرفت بیماری(چربی

 های تشخیصیبررسی

ERCP ( آندوسکوپی رتروگراد کوالنییوپانکراتوگرافی )MRI ،CT سینجر اسکن یا اولتراسوند، آزمیون تحمیل گلیوکز ،

 .(آندوسکوپیک اولتراسونوگرافی ) EUSترشح آنزی  های پانکراس و 

 درمان

تجییویز مسییکن مخییدر، اجتنییاب از مصییرف الکییل و غییذاهای محییرک، اندوسییکوپی جهییت برداشییتن : درمااان ریرارا اای -1

ها، رییی  غیذایی دیابتییک و انسیولین و داروهیای خیوراکی پیایین آورنیده های مجرای پانکراتیک و گشادن کردن تنگیسنگ

 .در صورت بروز سوء جذب و استئاتورههای پانکراس قند خون، آموزر درمورد ریی  غذایی، تجویز آنزی 

رور جراحی به نوک اختالل عملکردی و تشریحی پانکراس، وجود دیابیت، نارسیایی بخیر بیرون رییز : درمان ارا ی -2

دو رور معمیییول جراحیییی پیییانکراتیکوییو . پیییانکراس، تنگیییی مجیییاری صیییفراوی و کیسیییت کیییاذب پیییانکراس بسیییتگی دارد

 .باشدمی( دنوکتومیپانکراتیکودئو)یپل و جراحیو  (Roux- en- Y)نوستومی 

 خانواده/ آموزش به بیمار

 :شودبه  بیمار و خانواده وی در زمینه موارد زیر آموزر داده می

 اجتناب از مصرف الکل -

گوشیت، لبنییات، تخی  میر  و )، پرپروتئین ...(پوره سیب زمینی، خرما و )شود که از غذاهای پرکربوهیدرات توصیه می -

ه  چنیین .( کالری انریی دریافت کند 0588روزانه )استفاده شود ( ترجیحاً صرف غذا به صورت آب پز)ک  چرب  و...( 

 .اجتناب کند( کله پاچه، آب گوشت، آر)از خوردن غذاهای سنگین و نفاخ 

و معیده را ترشیحات پیانکراس ، زییرا قهیوه و ادوییه جیات . توصیه به اجتناب از مصرف بیر از حید قهیوه و ادوییه جیات -

 .دهندافزایر می

 کنترل قند خون و در صورت لزو ، استفاده از انسولین  -
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توصییه بیه (. مثیل پانکرلیپیاز، کرئیون و ویوکیاز)های پیانکراس های حاوی آنزی ها یا کپسولدر صورت استفاده از قرص -

 . ، حین یا بعد از غذا ساعت قبل 0-0ها مصرف این کپسول

 کیاهرباعی  جلیوگیری از اسیهال و  راد، زییتوان آن را با غذا مخلوط کیر، می به صورت پودر باشددر صورتی که دارو 

 .شودوزن بیمار می

باعی  بهبیود اشیتها، تیوییت بیمیار و افیزایر وزن : های ویتامینی تجیویز شیده از سیوی پزشیکتوصیه به استفاده از مکمل -

 .شوندمی

 

  

 


