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 همورئید:
چون مردم عادت ندارند درباره مشکالت همورئید خود صحبت کنند،شما 
ممکن است خود را با این مشکل اغلب دردناک تنها ببینید.بعضی از صاحب 

طول ر مردم در جوامع مدرن حداقل یکبار د %09نظران معتقدند که بیش از 
ی سالگ 09-09اند.هموروئید اغلب در سنین  زندگی خود این مشکل را داشته

بروز میکند و  در همه نژادها و صاحبان کلیه مشاغل اتفاق می افتد گرچه مرد 
و زن به یک نسبت به این بیماری دچار میشوند ولی زنان باردار بیشتر 

 ر بعضی از خانواده ها بیشتر است.درمعرض عالئم آزار دهنده آن هستند و د
 گشاد شدن سیاهرگهمورئید انواع مختلفی دارد که همه آنها نتیجه بزرگ و 

رگ های دست بعد از کار سنگین )به واریس پا یا به سیاهداخل مقعدی اند.
نگاه کنید(از اینرو برخی پزشکان همورئید را واریس های داخلی مقعد 

اغلب به شکل توده دردناک دیده این سیاهرگ های گشاد شده نامند.می
 شوند.می

د فیبر( منجر به یبوست می شومصرف غذاهای کم تفاله )کم علت همورئید:

که باعث زور زدن در توالت و باعث فشار در ورید کانال مقعدی میشود.این 
فشار پیوسته و دائم باعث گشاد شدن سیاهرگ ها و لذا ایجاد بواسیر )جمع 
باسور( میشود.همچنین حاملگی ،آب آوردن شکم،تومورهای شکم و 

 ا عادت(به دالیل دیگر)اعتیاد یلگن،نشستن زیاد،معطل شدن در توالت،یبوست 
 اند.نیز از جمله عوامل ایجاد بیماری

همورئید به تنهایی تهدیدی برای سالمتی نیست اما همورئید و سالمتی:

عالئم همورئید گاه مثل عالئم بیماری های مهم دیگر است.مثال خونریزی 
واحد.لذا  میتواند از همورئید باشد،یا از سرطان روده بزرگ یا از هردو در آن

فقط پزشک میتوناد بگوید عالئم مربوط به چه بیماری است.اگر مشکل از 
بواسیر بود آنوقت روی انتخاب روش های درمانی میشود با پزشک بحث کرد 
چون برای بعضی فقط تغییر رویه زندگی حالل مشکالت است و بر ای بعضی 

 دیگر جراحی.

 عالئم همورئید:
دتایی در اطراف مقعد پدید می آیند و اغلب همورئیدها معموال به شکل چن

 اکثرا بدون عالمتند.دردهای درحال افزایش،عالئم موقتی دارند هرچند 
)بلغمی(عالئمی است که دیده میشود اما اینکه ،خونریزی،ترشحات مخاطی

 این عالئم مربوط به همورئید است خیر بستگی به تشخیص پزشک دارد.

 

 

 

 

 

 

 انواع همورئید:
این نوع اغلب به سادگی تشخیص داده نمی شود مگر آنکه در موقع :داخلی

ع بیرون بزنند.اغلب در وقت زور زدن بیرون میزند و در وقت شل کردن ومدف
آلبالوئی تیره است.گاهی برا داخل کردن ناپدید میشود.رنگ آنها قرمز براق یا 

در ناحیه مخاط  اینها چون مرطوب نیاز استآنها به فشار با دست یا دستمال 
 ند.ند اغلب بی درد اما با خونریزی و ترشحات مخاطی همراهامقعد تشکیل شده

کوچک ابل تشخیص اند.برآمدگی های نرم وها به راحتی قاین:خارجی

 ند.خاکستری یا قهوه ای که بندرت با خونریزی ولی معموال با درد همراه

حاصل لخته شدن خون در همورئید است که باعث :همورئیدهای ترومبوزه

کش آمدن پوست و ایجاد درد در ناحیه می شود و ممکن است بسیار ناگهانی و 
 شدید باشد.اغلب یک برجستگی آبی رنگ حاصل از لخته خون نشانه آنهاست. 

 سایر مشکالت ناحیه مقعد:
 قعدم عبارتست از شکاف های داخل پوست کانالشقاق یا فیشر یا فیسور:

مدفوع خشک و سخت میباشد که با درد شدید موقع دفع یا  که حاصل عبور
 گاها خونریزی همراه است.

حاصل عفونت شیارهای داخل کانال و تشکیل آبسه است که به فیستول:

پوست باز شده است.در ابتدا با دردوگاهی تب و دردناک بودن محل یا درد 
فیستول شد میتواند با یا بدون درد،اما موقع عمل دفع ظاهر میشود.اما بعدها که 

 همیشه با ترشح و خارش همراه باشد.

ایر تا احتمال ساین کار توسط پزشک انجام میگیرد.:تشخیص همورئید

 بیماری ها را در نظر بگیرد.
 مشاهده قسمت خارجی مقعد .1

معاینه با انگشت از داخل مقعد برای یافتن همورئید که با کمی  .2
 همراه است. ی بیماراناراحتی بر

سانتی متری برای  7-8ای لهوسکوپ:لودمشاهده با آن .3
 )درمواقع ترمبوزه فقط مشاهده کافی و ممکن است(همورئیددیدن

تناوب -مدفوع خیلی باریک-مدفوع تیره-درمواردی که خونریزی
اسهال یبوست با تغییر آشکار درعادات دفع وجود داشته باشد 

 بررسی های بیشتر ضروری است.

سانتی متری با لنز و نور برای  22-33زیگموئیدسکوپی:لوله ای  .4
سرطان های روده بزرگ در این  %23دیدن روده بزرگ)بیش از 

ناحیه است(کاریست چند دقیقه ای که بعد از تخلیه و تنقیه انجام 
 .میشود و با فشار و ناراحتی همراه است
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عی روی سبک کار طبیکنید.غذای مناسب فعالیت بدنی مناسب مثل پیاده 
 روده را بهبود میبخشد.

یک عارضه دیر هنگام و نادر بعد از عمل همورئید تنگ شدن مقعد است که 
اگر این با ترمیم و جوش خوردن زخم های محل همورئید بوجود می آید.

آمد باید با گشادکننده هایی مقعد را گشاد کرد.که درطول چند مشکل بوجود 
 وکه بیمار همراهی  هفته بتدریج مقعد را بحالت اول برمیگردانند.در مواقعی

صحیح تنگی عمل جراحی مجدد مورد همکاری نمیکند ممکن است برای ت
ر انیاز باشد.تا حدود دو هفته بعد از عمل ترشح بلغمی و خونریزی را باید انتظ

داشت.گرچه دیدن خون بعد از مدفوع می تواند نگران کننده باشد.اما به یاد 
داشته باشید مقدار آن مهم و قابل اهمیت نیست.در طول مدت ترمیم زخم 

این تورم مثل خود همورئید یا درد،حساسیت و تورم را مشاهده خواهید کرد.
در چند روز آینده  )کهمدفوع کامل دفع نشده بنظر خواهد آمد.اما با رفع تورم

این احساس از بین خواهد رفت.معموال چند ساعت تا یک روز  اتفاق می افتد(
بعد از عمل از بیمارستان مرخص خواهید شد و ادامه درمان در منزل الزم 
 است.معموال با مسکن،نرم کننده مدفوع و محلول بتادین مرخص میشود.

 درمان در خانه:
 نسمان یامخاطی خواهید داشت بهتر است پاریزی و ترشح چون کمی خون

 دستمال کاغذی یا پوشک در لباس زیر خود داشته باشید که از کثیف شدن
 لباس زیرتان جلوگیری کنید. این پانسمان ها و لباس زیر را با مرتبا عوض

 کنید.بهداشت خوب ترمیم را جلو می اندازد. بعد از عمل دفع احساس سوزش 
 آب گرم به شما کمک خواهد کرد،لذا بعد لگنخواهید کرد که در این موارد 

 تدر خانه باید از یبوس آب گرم بنشینید. لگناز شستن خود چند دقیقه ای در 
 جلوگیری کنید همراه با نان و غذای معمولی،سبزی خام را فراموش نکنید،

  شید.مقدار فراوان آب بنوشید و به اندازه کافی تحرک داشته با

 درعین حال زور زدن زیاد،بلند کردن اشیاء سنگین و ورزش سنگین نیز مضر
 .است.برای خوردن ملین ها)نرم کننده مدفوع(به دستور پزشک توجه کنید

 هرچه .مصرف زیاد آنها باعث مدفوع آبکی میشود که خطرناک و زیانباراست
 وردر توالت زکنید. زودتر خود را از ملین ها جدا کنید و به میوه و سبزی تکیه

 ای که روی توالتنزنید.بخصوص در  دوره نقاهت از توالت فرنگی یا چهارپایه
 عادی قرار می دهند استفاده کنید.

 خونریزیاست اما درصورت وقوع  معموال اولین ویزیت دو هفته بعد از عمل
 کشپزتا آن روز صبر نکنید و با  شدید،تب باال یا هرعالمت غیر عادی دیگر
 تماس بگیرید تا درصورت لزوم دیده شوید.

 
 
 

باریم انما:تنقیه با سولفات باریم.برای دیدن غده ها و کیسه ها  .2
پس از تخلیه کامل روده،تنقیه و ناشتا بودن برای ند )دیورتیکول( 

 ی قبل از عکسبرداری انجام میشود.ساعت

 ل خم شدن برای دیدنمتری قاب 1/51-کولونوسکوپ:لوله ای  .6
 سرتاسر کولون

 آزمایش مدفوع .7

 انتخاب جراحی:
عمل جراحی  کاهش مشکالت نشدر به اگر اقدامات درمانی انجام شده منج

میشود.درغیر اینصورت خونریزی باعث کم خونی و باعث پنهان ساختن  توصیه
 سایر بیماری ها خواهد شد. از این رو جراحی ضرورت دارد.

ن آخریمیشود. ارزیابی شرایط عمومی انجامتست های رایج برای برای عمل:

وعده غذایی روز قبل از عمل جراحی دریافت . پس از آن هم یک مسهل یا 
ی اهوشی عمومی یا نخاعی یا دنبالچهبرای عمل جراحی از بی.تنقیه الزم است

 همراه با یک داروی خواب آور استفاده میشود.

داروهای مورد نیاز از  سرم برای شما شروع میشود و کلیهدر اتاق عمل:

 .طریق ورید به شما داده میشود.
بعد کانال مقعد باز شده و سپس رگ گشاد شده همراه با پوست یا مخاط روی 

آن برداشته میشود.محل برداشتن همورئید باز می ماند و تنها کمی بسته 
میشود. بخیه ها از نوع جذب شدتی هستندو الزم نیست که بعدا برداشته شود. 

سه عدد همورئید را می توان در طی یک عمل جراحی بدون ترس از تنگ تا 
بعد از پایان عمل شما تا بهوش آمدن کامل به ریکاوری و شدن مقعد برداشت.

 سپس به اتاق خود در بخش منتقل میشوید.
روز بعد روده شما کار طبیعی خود را بتدریج باز خواهد یافت.کوتاه  هطی دو س

شما گاز جمع خواهد شد و دردهای  حی در روده هایمدتی بعد از عمل جرا
روده ی خواهید داشت.این نتیجه طبیعی بیهوشی است و به زودی از بین 

خواهد رفت.در هنگام دفع دچار ناراحتی خواهید شد و دربین دفعات دفع دچار 
 اسپاسم عضالت در محل راست روده خواهید بود.

ین مشکالت کمتر خواهد شد.لذا ا خوردن مسکن و نرم نگه داشتن مدفوع اب
نرم کننده مدفوع برای شما تجویز خواهد شد.بعضی ها ز اولین دفع پس از 
عمل میترسند و سعی میکنند آنرا عقب بیاندازند.اینکار باعث سخت شدن 

یک مدفوع نرم و به مدفوع و موجب دردناک تر شده عمل دفع خواهد شد.
درطول دوران بهبودی  واهد شد.مقدار طبیعی کمترین ناراحتی را باعث خ

 تشویق خواهید شد که غذای معمولی بخورید و نرم کننده مدفوع نیز مصرف 
 

 بازگشت به کار: 
 پزشک به شما خواهد گفت که کی میتوانید به محل کار بازگردید هرمعموال 

 انه.طول مدت درمان در خزمان بیشتر است باشد اینچه کار بدنی سنگین تر 
 استراحت بستگی به سرعت ترمیم زخم و نوع کار شما دارد.گرچه بعضی هاو 
 روز بعد از عمل به محل کار برمیگردند اما در برخی موارد درمان کامل 4-3
 هفته ممکن است بطول انجامد. 6تا 

 ملابتال دوبار چندان محت وقتی یکبار تحت عمل جراحی بواسیر قرار گرفتید
 نمی باشدهر چند غیرممکن هم نیست.رعایت موارد زیر احتمال عود بیماری
 را کاهش می دهد.غذای حجم دار و نوشیدن مقدار فراوان آب،فعالیت بدنی،

 رسد و بسرعتزور نزدن در توالت،رفتن به توالت زمانی که وقت آن فرامی
 ید.روزانه حداقل یکبار دفع داشته باش برخاستن بعد از دفع،کوشش برای اینکه

 اقدامات الزم براای پیشگیری از رشد و عود بیماری:

 رژیم غذایی مفید شامل سبوس بیشتر،نان از آرد کامل ،مقدار کافی_غذا.1

 میوه و سبزی تازه)خام(نوشیدن مقدار فراوان آب یا آب میوه بدون شکر زیاد
 استفاده از مسهل های حجمی و گیاهی یا غذاهای تصفیه شده )و الکل کم(

 )سایر مسهل ها فقط برای موارد کوتاه(

 تخلیه توالت بروید. از زور زدن پرهیزمجرد احساس نیاز به ه ب_توالت.2

 و تفکر والت به مطالعهبمدتی که نیاز هست در توالت بمانید و در تکنید.فقط 
 لیهروزی یکبار تخ ده کنید(.حداقلتوالت فرنگی استفا نپردازید)ترجیحا از

 و به نرمی یا فقط با فشار آب خود را بشوئید.ا آب گرم داشته باشید.ب

 فعالیت بدنی همراه با غذای مناسب مانع یبوست میشود.فعالیت_ورزش.3

 بدنی مناسب را بمقدار کافی داشته باشید.

 باعثسانتی متر 7-11نه داغ(به ارتفاع نشستن در آب گرم)_کاهش درد.4

 ند همیشه مفید است.میشود بخصوص بعد از تخلیه.هرچ دردکاهش 

 ،وعشرهمورئید ترومبوزه خارجی بخصوص دربرای کاهش درد _کیسه یخ.5

 د ،اما نه بیشتر از چندر رختخواب بخوابید و کیسه یخی روی موضع بگذارید
 دقیقه در هر بار و فقط در جند ساعت اولیه نه بیشتر.

 _.درمان6

 میشوند اما مصرفث کاهش ناراحتی کردن مدفوع باعها با نرم مسهلااف:
 رف شودمصدستور پزشک  با شود.پسیبوست می تشدیدمدت باعث  طوالنی

 محدودی دارد و فقط به دستور پزشک باید مصرف شود.نقیه اثر مثبت تب:
 ها و شیاف های ضد همورئید میتواند در مواقع زخم یا سوزش روغنج:

 از وازلین نیست. شود.اما خیلی موثرتر  مصرف
 
 

 


