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 مطالب  موجود در این دانشنامه

 مقدمه

 هپاتیت الکلی

3کمبود ویتامین ب  

6کمبود ویتامین ب  

12کمبود ویتامین ب  

 سیروز کبدی

 کوما

 گاستریت

 

 کوارشیوکور

 ماراسموس

 سرطان دهان

 

 زخم معده
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 مقدمه

 

مصرف میکنند گینسن های نوشیدنی معموالالکل   کنندگان استفاده سوء  

دهند می ادامه را نوشیدن نتایج، به توجه بدون که   

 معتاد کنند، می مصرف الکل که کسانی همه. باشد آور اعتیاد ماده یک تواند می الکل

.باشند اعتیاد به ابتال مستعد بیشتر است ممکن خاصی افراد حال، این با. شد خواهند  

 که است مهم. نیستند یکسان هم الکل از دهاستفا سوء و اعتیاد که است ذکر به الزم

 و روحی وابستگی یک به الکل به اعتیاد. کنید درک را الکل از استفاده سوء حقایق

.دارد اشاره الکل به جسمی  

 و کنند ایجاد ماده به تحمل است ممکن برند، می رنج الکل به اعتیاد از که افرادی 

 شوند، می آشکار الکل به مربوط تمشکال که زمانی حتی را نوشیدن ادامه همچنان

.دهند ادامه  

 معموال کنندگان استفاده سوء. نیستند وابسته الکل به لزوم به الکل کنندگان مصرف

 می ادامه را نوشیدن نتایج، به توجه بدون که مصرف میکنند سنگین های نوشیدنی

. دهند  
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 حال، این با. خوردب تواند می هفته در بار یک تنها کند، می مصرف الکل که فردی

 دهد می قرار خطرناک های موقعیت در را خود او کند، می سوء مصرف فرد که هنگامی

.شودروبرو الکل با مسمومیت مانند مشکالت، باعث تاای مینوشد  اندازه به یا  

شوند می وابسته آن به نهایت در کنند، می تجاوز الکل مصرفاز که افراد برخی   

دز باالعالئم نوشیدن الکل با   

اجتماعی های فعالیت در مشارکت کاهش  

مدرسه یا کار به عالقه دادن دست از  

 افسردگی

دوستان یا خانواده به عالقه عدم  

الکل نوشیدن با بودن مشغول  

اعتقادی بی  

نوشیدن کنترل در ناتوانی  
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نادرست رفتار  

آمیز خشونت رفتار  

 از بسیاری. برند می رنج لکلا از استفاده سوء از که نیستند کسانی تنها بزرگساالن

 فشار و مواد به دسترسی علت به الکل مصرف سوء به ابتال خطر معرض در نوجوانان

 از بیشتر الکل کنند، می استفاده نوجوانان که داروهایی تمام میان از. هستند همساالن

است مصرف سوءماده ای مورد  هر  

از عبارتند نوجوان الکل مصرف سوء عالئم  

گویی دروغ  

 خشونت نسبت به دیگران

خانواده از دور اقامت  

خلقی نوسانات  

 مخالفت با قوانین والدین

الکل بوی  
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 احتمال سن، افزایش هنگام در کنند، می مصرف الکل نوجوانی سن از که نوجوانانی

.شود می بیشتر الکل به وابستگی  

 ناخوشایند رهایرفتا و ضعیف ضایعات به تواند می نیز نوجوان الکل از استفاده سوء 

.شود منجر  
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 هپاتیت الکلی

 هپاتیت الکلی از عوارض  سوءمصرف الکل است.

 

.است الکل درازمدت سنگین نوشیدن از ناشی این. است کبد به آسیب الکلی هپاتیت  

کند خارج بدن از را زائد مواد تواند نمی کبد سپس. شود می تورم و ملتهب کبد   

 سیروز نام به زخم این. شود منجر کبد در دائمی های زخم به ندتوا می وضعیت این

. یابد بهبود شما کبد عملکرد است ممکن کنید، متوقف را نوشیدن اگر. شود می نامیده

 را خود داروهای و کنید تنظیم را خود غذایی رژیم در تغییرات شوید مجبور است ممکن

.کنید ظیمنت  

.است الکل اتیتهپ های نشانه ترین شایع زیر موارد  

شکم حساسیت  

پوست در خونی عروق  

است شکمی حفره در مایع ایجاد - آسیتیت  
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نادرست اشتها  

چشم و پوست شدن زرد - زردی  

خفیف تب  

 خستگی

بدی احساس  

زیر موارد مانند خاص آزمایشگاهی آزمایشات  

کبد عملکرد مطالعات   

سلولی خون شمارش  

خونریزی زمان  

الکترولیت تست  

بدن در دیگر یمیاییش های تست  

  سونوگرافی

کبدی بیوپسی  
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3کمبود ویتامین ب  

از عوارض سوء مصرف الکل است. 3کمبود ویتامین ب  

 

B-3 ویتامین کمبود  

 به بیماری یک به منجر تواند می و کند مختل را بدن های پروسه از تن ها ده تواند می

شود پالگرا نام  

 B-3 ویتامین

 متسال و گوارشی پوست، در کلیدی نقش است، شده شناخته نیاسین عنوان به همچنین

کند می حمایت بدن در آنزیم 200 از بیش عملکرد از و دارد روان  

 B-3 ویتامین

کند ذخیره را آن تواند نمی بدن که معنا بدین است، آب در محلول ویتامین یک   

کند تولید را  B-3  ویتامین تواند نمی نیز بدن  

ویتامین منابع ترین غنی سویا، مانند گوشتی، های گزینه و گوشت  

 B-3هستند

ویتامین کمبود به مبتال افراد   

B-3 

دارند.  B-3  ویتامین های مکمل به نیاز معمول طور به   
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هستند نیاسین از غنی غذاها از ای گسترده طیف  

 

  قارچ

شده پخته زمینی سیب  

دار سبوس غالت  

گندم غالت  

فوری دوسر جو بلغور  

خامه پنیر  

سویا شیر  

B-3 ویتامین کمبود عالئم   

 پوست مناطق در و فشار نقطه در بیشتر ضایعات. بدن طرف دو هر در نمتقار ضایعات

هستند آفتاب معرض در  

گردن یا صورت روی بر شکل پروتئینی ضایعات  

 کمبود. ادرار مجرای یا واژن مانند مخاطی غشاهای یا و دهان تحریک و تورم درد، 

.کند تبدیل تورم یا قرمز رنگ به را زبان است ممکن شدید  

هستند ها لب یا زبان زیر زخم به مبتال افراد از برخی   

معده یا سینه گلو، در سوزش و درد  
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. یبوست و ، اسهال تهوع، حالت استفراغ، تورم، مانند گوارشی، درد  

.شوند می خونریزی اسهال باعث که هستند هایی روده در زخم به مبتال افراد از بعضی   

  واقعیت با ارتباط دادن دست از جمله از روان، سالمت و شخصیت در تغییرات

. پارانویا و افسردگی حافظه، مشکالت سردرگمی، ،( پریشی روان)   

.شود داده تشخیص روانی بیماری عنوان به اشتباه است ممکن عالئم این اوقات گاهی  

 

است قرمز یا شده تحریک پوست  

 سردرد

 خستگی

ناشناخته گوارشی مشکالت  

افسردگی یا ضطرابا مانند خلق، به مربوط مسائل  

تمرکز توانایی یا تفکر در تغییر  

 سرگیجه

 

B-3 ویتامین های مکمل   

شوند شامل را متعددی جانبی عوارض توانند می   

پایین خون فشار  

نامنظم قلب ضربان  
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کبد بیماری شدن بدتر  

صفرا کیسه مشکالت  

 نقرس
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6کمبود ویتامین ب  

از عوارض مصرف الکل است. 6کمبود ویتامین ب  

B6 ویتامین   

آن در که شوید مطمئن کند، می ایفا بدن و مغز در مهمی نقش   

.دیباش نداشتهکمبود   

 بیشتر و بیشتر دانشمندان یابد، می بهبود و کند می رشد غذایی تحقیقات که طور همان

.برند می رنج معدنی مواد و ویتامین کمبود از  

ویتامین کمبود کمبودهای مؤثرترین و ترین رایج از یکی  

 B6 

 و زبان و دهان درد ضعف، احساس به منجر تواند می مهم ویتامین این کمبود. است

.شود افسردگی  

B6 ویتامین   

است، مهم بسیار استرس احساس کاهش و مغز عملکرد حفظ برای خاص طور به   

. کند حمل شما خون جریان در را اکسیژن هک کند می کمک کل شکل به زیرا   
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ویتامین کمبود که دهد می نشان تحقیقات  

B6 

  ،ناشی از الکل است موارد اغلب در 

 با ارتباطی داروها از بعضی. دارد وجود خطرناک بسیار های گروه از دیگر تعدادی گرچه

ویتامین کمبود  

 B6 

ندهست خوراکی بارداری ضد داروهای مهمترین دارند،  

  سال 65 از بیش که آمریکایی آفریقایی غیر زنان و مردان و میکشند سیگار که مردانی

B6 را تجربه میکنند ویتامین کمبود اغلب    دارند 

ویتامین کمبود فیزیکی عالئم که حالی رد  

 B6 

کلی، ضعف و زبان و دهان درد مانند دارد وجود   

.هستند روانی آن از ناشی مشکالت اکثر   

 و سردرگمی احساس قوی حس خوی، و خلق در تغییر و پذیری تحریک افزایش 

است معمول همه افسردگی  
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12کمبود ویتامین ب  

از عوارض سوء مصرف الکل است. 12کمبود ویتامین ب  

 

ویتامین آهن فقر خونی مک   

B12 

.کند ایجاد عالئم از وسیعی طیف تواند می فوالت یا   

باشد  درمان بدون وضعیت اگر اما یابند، می توسعه تدریج به معموال ها این   

.شود بدتر تواند می  

 

باشد زیر موارد شامل است ممکن 12ناشی از کمبود ب خونی کم عمومی الئمع  

 

(خستگی) شدید خستگی  

(مشآرا) انرژی کمبود  

مختل تنفس  

ضعف احساس  

 سردرد

رنگپریده پوست  
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آریتمی توجه قابل قلب ضربان  

اشتها دادن دست از  

وزن دادن دست از و   

بینایی اختالل  

پذیری تحریک  

 افسردگی

 

فوالت کمبود عالئم  

 زیر موارد شامل تواند می فوالت کمبود از ناشی خونی کم به مبتال افراد در اضافی عالئم

 باشد

 

خونی کم به ربوطم عالئم  

مزه و طعم احساس کاهش  

 اسهال

دست و پا در سوزش و بیخوابی  

عضالنی ضعف  

 افسردگی
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 B12 ویتامین

دارد، مرکزی عصبی سیستم و مغز طبیعی عملکرد در مهمی نقش   

 سالمتی برای چرب سفید ماده یک که کند می کمک میلین گیری شکل به امر این زیرا 

 ارسال مسئول که است مغزی های سلول عصبی، های سلول جمله از عصبی، های سلول

 حائز بارداری برای بخصوص کوباالمین که است معنی بدان این بدن اطراف در ها پیام

.کند حمایت رشد حال در جنین رشد از تا است اهمیت  
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 سیروز کبدی

 سیروز کبد از عوارض مصرف الکل میباشد.

 بیماری. شود می مشخص زمان طول در کبدی بافت تدریجی تخریب با کبد مزمن بیماری

از عبارتند دسته این در کبدی های  

 سیروز

کبد فیبر  

کبدی سیروز  

کبد و گوارش دستگاه و گوارش دستگاه بیماریهای ملی موسسه گزارش براساس  

است متحده ایاالت در میر و مرگ اصلی عامل یکی از  سیروز  

 مواد موثر طور به تواند نمی دیگر کبد رود، می دست از کبد طبیعی بافت که همانطور

کند پردازش را سم و مخدر مواد ها، هورمون مغذی،  

کند تولید دیگر مواد و ها پروتئین تواند نمی کبد این، بر عالوه  

 

سیروز عالئم  

  شامل یروزس های نشانه

خون، کردن سرفه  

مو ریزش   

.شود می( ها چشم و پوست شدن زرد) زردی و   
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سیروز علل  

 و هپاتیت: از عبارتند دیگر علل. است الکل مصرف سوء سیروز، علت شایعترین

خاص داروهای از استفاده  

 

از عبارتند سیروز عالئم  

 

طبیعی غیر عصبی عملکرد  

(شکمی حفره در مایع ایجاد) آسیت  

مردان در پستان شدن بزرگ  

خون استفراغ یا سرفه  

کلیه سنگ  

مو ریزش  

 خارش

(چشم و پوست شدن زرد) زردی  

کلیه نارسایی  

کبدی آنسفالوپاتی  

www.takbook.com



 دانشنامه  عوارض مصرف الکل 

 

Page 26 

عضالت دادن دست از  

نادرست اشتها  

پورتال پرفشاری  

ها دست کف قرمزی  

ها گونه در بزاق غده شدن بزرگ  

 ضعف

وزن کاهش  
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 کوما 

 کوما از عوارض سوء مصرف الکل است.

 

 سر آسیب - مشکالت انواع از ناشی تواند می که است طوالنی ناخودآگاهی وضعیت کما

 بیماری یک حتی یا الکل یا مخدر مواد با مسمومیت مغزی، تومور مغزی، سکته ضربه،

باشد عفونت یا دیابت مانند ای زمینه  

 ضروری مغز عملکرد و زندگی حفظ برای سریع اقدام. است پزشکی اورژانس یک ماک

.است  

 نندک تعیین کنند سعی تاانجام میدهند  مغز اسکن تی سی و خون آزمایش معموال پزشکان 

شود شروع مناسب درمان تا شود می کما ایجاد باعث چیزی چه  

 ناخودآگاه طوالنی زمان مدت که افرادی. هفته چندین از بیش کشد می طول ندرت به کما

شوند تبدیل گیاهی پایدار حالت به است ممکن هستند  

 سال یک از بیش برای مداوم گیاهی حالت یک در که افرادی کاری، کم علت به بسته

رسند می نظر به بعید بسیار هستند،  
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از عبارتند معموال کما های نشانه و الئمع  

 

بسته های چشم  

دهند نمی پاسخ نور به که آموزان دانش مانند افسرده، مغزی رفلکس  

 بدون پاسخ بودن رفلکسها

 بدون پاسخ بودن به محرک دردناک

نامنظم تنفس  

 

کوما علل  

مغزی های آسیب  

مغز به خون جریان قطع یا خونریزی کاهش مغزی سکته  

 تومور مغزی

 دیابت

اکسیژن کمبود  
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جانبی عوارض  

نباتی  حالت به دیگر برخی یابند، می بهبود کما از تدریج به مردم از بسیاری چه اگر

 است ممکن برند می رنج کما از که افرادی از برخی. میرند می یا و شوند می وارد

باشند ئیجز یا بزرگ های معلولیت دارای  

 مثانه، های عفونت فشاری، های زخم جمله از فاجعه، یک طی در است ممکن عوارض

شود ایجاد مشکالت سایر و پاها در خون شدن لخته  

 یا نخاع مغز،( التهاب) تورم باعث مننژیت و انسفالیت مانند هایی عفونت ها عفونت

 به منجر تواند می ها تعفون این شدید موارد. اند کرده احاطه را مغز که هایی بافت

کما شوند یا مغزی آسیب  

شود منجر کما به است ممکن انجام حال در های تشنج تشنج  

 موجب تواند می سرب، یا کربن مونوکسید مانند سموم، معرض در گرفتن قرار سموم

شود کاری کم و مغزی آسیب  

هم زمینه ساز بروز کوما است الکل و مخدر مواد  
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 گاستریت 

 گاستریت از عوارض مصرف الکل است.

 

است معده مفاصل التهاب یا التهاب استریتگ  

 که مشابه های باکتری با عفونت یک نتیجه در جمله از رد،دا بسیاری علل گاستریت

شود می معده زخم بیشتر باعث  

تواند می گاستریت  

  ،(حاد گاستریت) ناگهانی و ناگهانی بیماری یک 

(مزمن گاستریت) تر طوالنی بیماری یک  

باشد، خاص وضعیت یک یا   

از است ممکن که است معده ناراحتی حاد گاستریت از نمونه یک  

ایجاد شود التهاب ضد داروهای یا آسپیرین مانند خاص داروهای یا الکل مصرف   

مزمن گاستریت از نمونه یک  Helicobacter pylori یا H. pylori  باکتری از نوعی 

آلودگی معده میشود زمینه ساز  که است  

 اما باشد، متفاوت فرد به فرد از است ممکن کنند ایجاد گاستریت است ممکن که غذاهایی

شوند گاستریت ایجاد باعث توانند می که غذاهائی کلی، طور به  
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هستند گاستریت الئمع  

(معده" حفره" یا شکم فوقانی قسمت در سوزش درد) هاضمه سوء  

استفراغ یا تهوع  

فوقانی شکم در درد  

 

 ها نشانه ترین شایع فوقانی شکم در ناراحتی یا درد گاستریت، عالئم به مبتال افراد در

 است

 

است( معده" حفره)" شکم قسمت فوقانی قسمت در معموال درد  

 به درد. دهد می رخ پشت در و شکم چپ فوقانی قسمت در گاستریت درد اوقات گاهی

بروید راست به" رسد می نظر " 

  استفاده درد یا خارش، درد، سوزش، اصطالحات از درد توصیف برای مردم اغلب

 یا و دندان تیز، است ممکن درد اما دارد وجود همیمب ناراحتی احساس معموال. کنند می

.باشد برش  
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  گاستریت علت

 عادات جسمی، فشارهای جراحی، و پزشکی شرایط مختلف، داروهای با گاستریت

. دارد ارتباط عفونت و شیمیایی مواد اجتماعی،  

از عبارتند گاستریت شایع علل از برخی  

 

  داروها

 

  آسپرین

استروئیدی غیر التهابی ضد داروهای   

(پردنیزون مثال، عنوان به) تجویزی استروئیدهای   

پتاسیم مکمل  

آهن قرص  

سرطان درمانی شیمی داروهای  

اشیاء یا شیمیایی مواد بلع  
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 کوارشیوکور

از عوارض مصرف الکل استکوارشیوکور   

Kwashiorkor 

 بزرگ کبد و شود می مشخص ادم با که است شدید پروتئینی تغذیه سوء از نوع یک

 میشود

است ناکافی پروتئین مصرف با اما کالری، کافی مصرفعلت   

. است( پاها و پا مچ تورم) ناگهانی ادم همراه با کننده، ناراحت کودک یک در کواشیورور

: از عبارتند دیگر های نشانه  

  بزرگ کبد

  مو، شدن نازک

ها، دندان دادن دست از  

.  درماتیت و پوست پوسیدگی   

 به.  شوند می اشتهایی بی و پذیری تحریک باعث اغلب کواشیورور به مبتال کودکان

 با شود؛ درمان غذایی رژیم به پروتئین کردن اضافه با تواند می بیماری این کلی، طور

 داشته کودک جسمی و روحی توسعه و رشد بر مدت طوالنی تاثیر تواند می حال، این

.شود مرگ به منجر است ممکن شدید موارد در و باشد  
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Kwashiorkor  

 شدید کمبود. است غذایی پروتئین کمبود از ناشی که ، است تغذیه سوء شدید شکل

 تورم ایجاد باعث و شود می روده و گوارش سیستم در اسمزی تعادل عدم سبب پروتئین

.شود می داده تشخیص آب احتباس یا ادم یک عنوان به که شود می ای روده  

 نظمی بی مستقیم نتیجه شده، مشاهده کواشیورور به مبتال افراد در شدید مایعات احتباس

. است مویرگی مبادله نشانه و لنفاوی سیستم در  

 

 

 

 

www.takbook.com



 دانشنامه  عوارض مصرف الکل 

 

Page 41 

 

References 

These references are in PubMed. This may not be the complete list 

of references from this article. 

ADAMS EB. Anaemia in Kwashiorkor. Br Med J. 1954 Mar 

6;1(4861):537–541. 

FORKER BR, MORGAN AF. Effect of adrenocortical hormone on the 

riboflavin-deficient rat. J Biol Chem. 1954 Jul;209(1):303–311.  

FOY H, KONDI A, MACDOUGALL L. Pure red-cell aplasia in marasmus 

and kwashiorkor treated with riboflavine. Br Med J. 1961 Apr 

1;1(5230):937–941. 

GOMEZ F, RAMOS GALVAN R, CRAVIOTO MUNOZ J. Nutritional 

recovery syndrome; preliminary report. Pediatrics. 1952 

Nov;10(5):513–526.  

IVERSEN T. Congenital adrenocortical hyperplasia with disturbed 

electrolyte regulation; dysadrenocorticism. Pediatrics. 1955 

Dec;16(6):875–901.  

www.takbook.com



 دانشنامه  عوارض مصرف الکل 

 

Page 42 

KHO LIEN-KENG Erythroblastopenia with giant pro-erythroblasts in 

kwashiorkor. Blood. 1957 Feb;12(2):171–182.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 دانشنامه  عوارض مصرف الکل 

 

Page 43 

 

 ماراسموس

از عوارض طوالنی مصرف الکل است.ماراسموس   

 

 در کالری و پروتئین کمبود دلیل به که است پروتئین تغذیه سوء از نوعی ماراسموس

.شود می ایجاد بدن  

 مهم توابع و شود می کم انرژی در خطرناکی طور به بدن حیاتی، مغذی مواد این بدون 

کنند می متوقف به شروع  

هستند تغذیه سوء شدید های گونه دارای سال 5 زیر کودک میلیون 20 حدود  

 در جوان کودکان اما گیرند، قرار ماراسم تاثیر تحت توانند می کودکان و بزرگسال دو هر

.گیرند می قرار تاثیر تحت اغلب توسعه حال در کشورهای  

ماراسموسعالئم   

الغر صورت  

است دیدن قابل پوست طریق از وضوح به ها شانه  

است آویزان ها باسن و ها ران ها، سینه شکاف در اوقات گاهی که شل بسیار پوست  

ماندگار سرگیجه  
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رفته گود چشمهای  

 اسهال

مکرر بدن آبی کم  

میدهد نشان را ضایعات و تب مثل خارجی عالئم که مکرر های عفونت  

 

. باشید داشته متعادل رژیم یک که است این ماراسموس از جلوگیری برای راه بهترین

 رشد و انرژی برای آجیل و مرغ تخم ماهی، نهایی، شیر مانند پروتئین از غنی غذاهای

.هستند مهم بسیار  

 از جلوگیری و معدنی مواد و مغذی مواد سایر کردن فراهم برای ها میوه و سبزیجات 

هستند مهم کلی طور به تغذیه سوء  
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دهانسرطان   

دهان از عوارض مصرف الکل است.سرطان   

 

 سرطان. است شده تشکیل دهان از بخش هر در که دارد اشاره سرطان به دهان سرطان

در تواند می دهان  

 

ها لب  

 زبان

ها گونه از داخلی پوشش  

دهان سقف  

دهان کف  

 دهان حفره سرطان یا دهان سرطان اوقات گاهی دهد می رخ دهان داخل در که سرطان

آید می حساب به  

 

 عالئم
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باشد زیر موارد شامل است ممکن دهان سرطان های نشانه و عالئم  

 

شود نمی درمان کهزخم  

کند می خونریزی که زخم  

شما دهان پوشش یا و پوست شدن ضخیم یا توده رشد،  

شل های دندان  

ضعیف پروتزهای  

زبان درد  

سفتی یا شکم درد  

دردناک یا سخت جویدن  

دردناک یا سخت بلع  

درد گلو  
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از عبارتند دهان سرطان خطر بر موثر عوامل  

 

تنباکو و تنباکو لوله، سیگار، سیگار، جمله از نوع، هر از تنباکو از استفاده  

سنگین الکل مصرف  

حد از بیش نور معرض در گرفتن قرار  

انسانی پاپیلومای ویروس نام به جنسی دهنده انتقال ویروس  (HPV) 

ضعیف ایمنی سیستم یک  
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معده زخم   

عوارض مصرف الکل استمعده از زخم   

 

 فوقانی قسمت و معده داخل پوشش داخل در که است باز های زخم گوارشی های زخم

است معده درد یک معده زخم عالمت شایعترین. شود می ایجاد شما کوچک روده  

 

از عبارتند گوارشی های زخم  

دهد می رخ معده داخل در که معده زخم  

دهان های زخم  

دواردههزخم    

 عالئم

معده درد سوزش  

خلط یا نفخ پریشانی، احساس  

چربی غذایی تحمل عدم  
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دل سر سوزش  

تهوع حالت  

درد شدن بدتر باعث معده اسید. است معده سوزش درد معده زخم نشانه ترین شایع  

 معده اسید با که خاصی غذاهای خوردن با درد اغلب. خالی معده داشتن مانند شود، می 

  دهد، کاهش را درد است ممکن گیرند، می اسید دهنده کاهش دارو مصرف یا

 بدتر شب در و غذایی های وعده بین است ممکن درد. کند بروز دوباره است ممکن اما

 شود

مانند شدید های نشانه یا عالیم است ممکن ها زخم اغلب  

 

باشد سیاه یا قرمز است ممکن که - خون استفراغ یا استفراغ  

تیره یا است سفید و سیاه که مدفوع یا مدفوع، در تیره خون  

تنفس مشکل  

ضعف احساس  

استفراغ یا تهوع  

نامعلوم وزن کاهش  

اشتها تغییر  
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خطر عوامل  

التهاب غیر استروئیدیضد مصرف  NSAID 

افزایش دهددر معده زخم به ابتال خطر است ممكن کشیدن سیگار   

 مقدار و شود شما معده مخاطی تخمیر تخریب و تخریب باعث تواند می الکل نوشیدن

دهد می افزایش شود می تولید که را معده اسید  

مزمن استرس  

تند غذاهای خوردن  
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