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 بواسیر –هموروئید                           

 

 

 
 

 تعريف به زبان ساده: 

)بخش  كانال مقعدي با شبكه اي از رگهاي وريدي كوچك كه درست زير پوست هستند پوشيده مي شود

 انتهاي روده ي بزرگ را اصطالحاً كانال مقعدي مي نامند(.

در هنگام اجابت مزاج، زور زدن، نشستن طوالني مدت، باعث بزرگي اين وريدها مي شود. اين وريدي هاي 

 بزرگ شده اليه هايي را ايجاد مي كنند كه متورم است و آنها را اصطالحاً بواسير مي ناميم.

اهرگ واريسي است كه در راست روده يا مقعد قرار دارد و به مرور زمان گشاد مي شود. بواسير )همورئيد( سي

 احتمال دارد بواسير سالها وجود داشته باشد. اما فقط زماني به آن پي مي بريم كه خونريزي اتفاق بيفتد. 

 عالئم شايع همورئید

: اولين و شايع ترين عالمت خونريزي است خون روشن كه به صورت رگه در زمان دفع مدفوع خونريزي -

مشاهده مي شود و يا به دنبال دفع، خون به مقدار كم و به مدت كوتاهي چكه كند و از مدفوع جداست. 

و پوليپ ها  افراد توجه داشته باشند كه اگر خون مخلوط با مدفوع باشد بايد به ساير عوامل مثل سرطان ها

 و كوليت ها مشكوك شد. 

 كه موجب ناراحتي فرد شود. احساس خارش و درد با ترشح مخاطي بعد از اجابت مزاج -

. حال ممكن است اين برجستگي به بيرون از مقعد بيايد كه يك برجستگي در مقعد ايجاد مي شود -

 داخل مقعد نرود.ي ثابت باشد و به خودبه خود به داخل باز گردد و يا بيرون زدگ

 تورم و التهاب ناحيه ي مقعد -
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 علل ايجاد همورئید 

 زور زدن زياد هنگام اجابت مزاج و داشتن يبوست مزمن .1
 استفاده از رژيم غذايي بدون فيبر. 2
 نشستن و يا ايستادن به مدت طوالني. 3
 اضافه وزن و داشتن چاقي. 4
 به هنگام زايمان و دوختن آن جراحي راست روده و يا پارگي مجراي تناسلي. 5
 بيماري هاي عفونت كبد. 6
 سرطان روده بزرگ. 7
 باال بودن فشار خون در سيستم سياهرگي دستگاه گوارش. 8
 

     

 براي اجابت مزاج  از تالش و نشستن طوالني مدت مدت در توالت بپرهزيد.. 1
 در صورت چاق بودن سريعاً وزن خود را كاهش دهيد..2
 ليوان آب بنوشيد 8 – 11در طول روز  .3
مقدار فيبر غذايي را در رژيم خود افزايش دهيد )مثل ميوه جات تازه، ، حبوبات، سبزيجات، غالت سبوس . 4

 دار(

بار در هفته و هر بار حداقل نييم   4تا  3ورزش منظم را در برنامه روزانه خود داشته باشيد )پياده روي تند . 5
 ساعت(

 نامه غذايي خود بيفزائيد.آلو به بر. 6
 
 

    

 زخم شدن بواسير و عفونت همراه آن 

  كمبود آهن بدن و كم خوني زماني كه خونريزي از مقعد قابل توجه باشد.در اثر وجود لخته خون در

 شود.بواسير درد شديد ايجاد مي

 درمان
 1       درمان طبي2. درمان جراحي . 
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 انواع روش های انجام جراحی هموروئیدکتومی .

هموروئيدكتومي داراي روش هاي متعددي است كه شامل روش هاي باز، بسته، استاپلر،رابربند و 

جانبي مي باشد. اما در اغلب موارد دو روش باز و بسته براي درمان اين عارضه -اسفنگتروتومي داخلي

 .مورد استفاده قرار مي گيرد

 بسته هموروئیدکتومی

بيشترين استفاده را در درمان هموروئيدهاي داخلي دارد، در اين حالت هموروئيد  هموروئيدكتومي بسته

مي تواند با استفاده از وسايل مختلفي مانند چاقوي جراحي، الكتروكوتر، قيچي يا روش ديگري كه امروز 

مي باشد كه با اين وسايل هموروئيد برداشته شده و سپس با  ليزر هموروئيد بسيار رايج و پركاربرد شده

 .از موارد موفق عمل مي نمايد 5۹%استفاده از نخ قابل جذب ترميم مي گردد. اين روش در بيشتر از 

 

 هموروئیدکتومی باز

اي كه در روش بسته بود هموروئيد خارج  هاي هموروئيدي در همان شيوه كتومي باز، بافتهموروئيد در

شوند ولي اين بار برش در سمت چپ زده شده و باز رها مي شود. در مواردي كه محل برش مناسب  مي

 نبوده و يا احتمال عفونت باشد، پزشك از تركيبي از روش هاي باز و بسته استفاده مي كند
. 

 یدکتومی استاپلرهموروئ

يكي از جديدترين روشهاي درمان براي هموروئيد داخلي است. اين روش به  هموروئيدكتومي استاپلر

چندين نام هاي ديگري دارد كه يكي از اين نام ها روش لونگو مي باشد. اين روش براي پروالپس و 

در بيماران مبتال به هموروئيد گيرد. هموروئيدكتومي استاپلر، عمدتا  هموروئيد مورد استفاده قرار مي

ها با كمترين ميزان شكست انجام شود مورد استفاده قرار  و بيماراني كه بايد درمان آن IV و III درجه

اند هموروئيدكتومي با استاپلر درد بعد از عمل كمتر و بهبودي سريعتري در  گيرد. مطالعات نشان داده مي

 .مقايسه با عمل جراحي معمولي دارد

 باند الستيكي يا رابر بند بستن

شود. حلقه از گردش خون جلوگيري  در اين روش يك حلقه الستيكي به دور پايه هموروئيد انداخته مي

 .شود كند و هموروئيد بعد از چند روز دفع مي مي

 جانبی-اسفنگتروتومی داخلی

 گاهي همراهيا باز كردن عضله اسفنگتر داخلي كانال آنال نيز  جانبي-اسفنگتروتومي داخلي

شود. اين روش در بيماراني با فشار وارده باال به اسفنگتر در حالت استراحت  هموروئيدكتومي انجام مي

http://www.drtajbakhsh.ir/hemorrhoids.php
http://www.drtajbakhsh.ir/hemorrhoids.php
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شود و اين است كه در  گيرد. اين روش براي كاهش درد پس از عمل استفاده مي مورد استفاده قرار مي

 .باشد شود و خيلي شايع نمي اغلب موارد استفاده مي

 

 هموروئیدکتومیخطرات جراحی 

 خونريزي از آنال در محل عمل .1

 ايجاد لخته خون )هماتوم( در محل برش براي جراحي .2

 ايجاد مشكل دفع .3

 عفونت .4

 انسداد روده يا به دام افتادن مدفوع در آنال        .5

 

 

 : درمان طبي

وسيله ي مصرف اين نوع درمان براي همورئيدهاي خفيف است. تالش اين نوع درمان براي كاهش يبوست به 

رژيم غذايي فيبردار مثل ميوه جات و سبزيجات، اصالح عادت اجابت مزاج استفاده از كاهو، انجير، آلو، نان 

 سبوس دار، استفاده از پمادهاي ضد همورئيد، استفاده از ملين ها و لگن آب گرم است.

 

 چند اصل كلي

  .از دستمال توالت مرطوب و يا حوله نرم پس از اجابت مزاج، ناحيه ي مقعد را به ماليمت پاك كنيد

 استفاده كنيد.

  دقيقه در آب گرم بنشيند و يا مي  11 – 21براي كاهش درد، روزانه چندين دفعه و هر دفعه به مدت

توانيد براي كم شدن تورم ناشي از وجود لخته ي تورم يا بيرون زدگي بواسير، يك روز در رختخواب 

 بگذاريد.استراحت كنيد و روي ناحيه يخ 

  براي كاهش درد، تورم و خارش مي توانيد از كرم هاي موجود در بازار كه حاوي عصاره ي فندق و

 هيدروكروتيزون هست، با مشورت پزشك استفاده كنيد

 .اطراف ناحيه ي مقعد را شيو كرده و تميز نگه داريد. 

 وئيد. از صابون استفاده نكنيد روزانه استحمام كرده و با آب گرم اطراف ناحيه ي مقعد را به آرامي بش

 چرا كه ممكن است درد را تشديد و حتي باعث ايجاد خونريزي شود.

  براي تسكين درد مي توانيد از مسكن ها مثل استامينوفن، ايبوبروفن، آسپرين استفاده كنيد. مسكن ها

 مراجعه كنيد.درد را تسكين مي دهد اما بواسير را از بين نمي برد پس بهتر است حتماً به پزشك 
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 .از پوشيدن لباس هاي تنگ و سفت و كمربند خودداري كنيد 

  استفاده نماييد. حلقه توخالي)رينگ نرم(براي نشستن ميتوانيد از بالشهاي به شكل 

 

 
 واحد ارتقای سالمت و آموزش همگاني

 بیمارستان آريا رشت

 


