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آفتاب یزد – نجمه حمزه نیا: بیماری شقاق روده ای یا فیشر 
برای عموم مردم تقریبا یک چیزعادی اس��ت و افراد بس��یاری 
هرچن��د وقت یکبار به نوع حاد آن دچار می ش��وند. به طوری 
ک��ه از ه��ر 10 نفر حدود یک نفر در مقاطع��ی از زندگی خود 
به این عارضه مبتال می ش��ود. بیماری شقاق مقعدی بر هر دو 
جن��س )مردان و زن��ان( تأثیر می گذارند و افراد در هر س��نی 
به آن مبتال می ش��وند. این بیماری درد و س��وزش بسیاری به 
هم��راه دارد، از همین روی نیازمند درمان فوری اس��ت لذا با 
 توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکترمس��عود 
صدر الدینی، فوق تخصص گوارش و کبد و دکتر امیر س��عید 
صادقی، فوق تخصص گوارش و کبد و دکتر بیژن عابدیان، فوق 
تخصص جراحی عروق گفتگو کرده است. دکترصدرالدینی در 
این باره می گوی��د: کانال مقعد یک مج��رای کوتاه در انتهای 
رکتوم اس��ت که با عضالتی احاطه ش��ده است. رکتوم آخرین 
بخش کولون )روده بزرگ( اس��ت. وی بیان کرد: فیشر روده ای 
یک شکاف یا پارگی در دیواره کانال مقعد است. بیماری شقاق 
روده ای شایع است اما اغلب با بیماری های دیگر مقعدی مانند 

هموروئید اشتباه گرفته می شود.
این فوق تخص��ص گوارش و کبد عنوان کرد: اغلب ش��قاق  ها 
در نیمه پشتی نشیمنگاه اس��ت و حدود 10 تا 15 درصد هم 
در نیم��ه جلویی نش��یمنگاه به وجود می آید. تع��داد کمی از 
بیماران در هر دو طرف پش��ت و جلوی نشیمنگاه دچار شقاق 
می ش��وند. شقاقی که در محل دیگری )مثاًل در کناره ها( ایجاد 
شده باشد مشکوک به بیماری های دیگری است که باید مورد 
معاینه بیش��تر قرار گیرد. وی مطرح کرد: ش��قاق ممکن است 
حاد )اخیراً ش��روع شده باشد( یا مزمن )معموالً 8 تا 12 هفته 
طول می کش��د( باشد. شقاق حاد به شکل یک شکاف ساده در 
نشیمنگاه دیده می شود، در حالی که شقاق های مزمن، متورم 

و زخم هستند.
 دکترصدرالدینی ابرازکرد: درمان ش��قاق مزمن دشوارتر است 
و ممکن اس��ت پارگی آن با یک ت��وده خارجی که به آن زائده 
نگهبان با منگوله پوس��تی هم گفته می ش��ود، همراه باش��د و 
همچنین ممکن اس��ت بافت های اضافی در داخل کانال اندام 
نش��یمنگاه که به آنها "پاپیالی هایپرتروفی "گفته می شود هم 

ایجاد شوند.

<شقاق روده ای معمواًل با درد شدیدی 
هنگام اجابت مزاج همراه است

ای��ن فوق تخصص گوارش و کبد اش��اره کرد: ش��قاق روده ای 
معموالً با درد شدیدی در هنگام اجابت مزاج همراه است. این 
درد ممکن اس��ت چن��د دقیقه تا چند س��اعت باقی بماند. در 
نتیجه، بس��یاری از بیماران برای فرار از درد سعی می کنند که 

مدفوع خود را نگه دارند.
وی ادامه داد: عالئم دیگر ش��قاق روده ای عبارتند ازخونریزی 
در اندام تحتانی، وجود خون به رنگ قرمز روش��ن در مدفوع یا 
روی دستمال توالت پس از اجابت مزاج، وجود توده کوچک یا 

منگوله پوستی در نزدیکی شقاق روده.
دکترصدرالدینی خاطرنشان کرد: افراد مبتال به شقاق روده ای 
از خونریزی در هنگام اجابت مزاج و درد رنج می برند. این عالئم 
نشان می دهد که باید معاینات الزم برای یافتن دلیل اصلی این 

اختالل انجام شود.
این فوق تخصص گوارش و کبد می گوید: شقاق روده ای معموالً 
ب��ه دلیل ضربه ناش��ی از اجابت مزاج به پوش��ش داخلی اندام 
نش��یمنگاهی یا کش��یده ش��دن کانال آن ایجاد می شود. این 
اتفاقات ممکن است به دلیل سخت بودن، خشک بودن یا شل 
بودن مدفوع ب��ه وجود آید. بیمارانی که عضله اس��فنکتر آنها 
س��خت تر اس��ت بیش از دیگران در معرض ابتال به شقاق قرار 

دارند.
وی افزود: از دالیل دیگرابتال به شقاق روده ای که کمتر متداول 
است می توان به بیماری های تورمی روده، عفونت های روده ای 

یا تومورها اشاره کرد.
دکترصدرالدین��ی ادام��ه داد: روش های درمان��ی غیر جراحی 
ش��قاق روده ای عبارتند از استفاده از یک رژیم غذایی پر فیبر 
و مصرف مکمل های فیبری بدون نیاز به نسخه پزشک )25 تا 
35 گرم فیب��ر در روز( برای نرم کردن و حجیم کردن مدفوع 
و مصرف داروهای روان کننده بدون نیاز به نس��خه پزشک زیرا 
این داروها کمک می کنند تا اجابت مزاج راحت تر انجام ش��ود 
و نوش��یدن مقادیر بیشتر آب از سفت شدن مدفوع جلوگیری 

کرده و به روند بهبود کمک می کند.
این فوق تخصص گوارش و کبد اضافه کرد: از دیگر روش های 
درمانی غیر جراحی شقاق روده ای استفاده از وان آب گرم است 
لذا می توانید چند مرتبه در روز از وان آب گرم به مدت 10 تا 

20 دقیقه استفاده کنید. 
وی ادامه داد: اس��تفاده ازدارو مانن��د لیدوکائین  برای کاهش 
درد در اطراف پوس��ت ناحیه نش��یمنگاه مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد و همچنین برخ��ی داروها مانند دیلتیازام، نیفدیپین 
یا پماد نیتروگلیس��یرین برای ش��ل کردن ماهیچه اس��فنکتر 
مقعد اس��ت که می تواند به روند بهبودی کمک کند، برای این 
بیماران مناسب است و از مصرف داروهای ضد درد نارکوتیک 
باید اجتناب ش��ود زیرا این داروها باعث یبوس��ت می شوند که 
می توان��د اوضاع را وخیم  ت��ر کند.دکترصدرالدینی مطرح کرد: 
با اینکه در بیش��تر موارد برای درمان ش��قاق روده ای نیازی به 
انجام عمل جراحی نیس��ت اما برای شقاق مزمن که درمان آن 

دشوارتر است انجام عمل جراحی بهترین راه حل است. 
ای��ن فوق تخص��ص گوارش و کبد گفت: ه��دف از انجام عمل 
جراحی کمک به ش��ل ش��دن عضالت اسفنکتر بوده که باعث 
کاه��ش درد و اسپاس��م می ش��ود و روند بهبودی را تس��ریع 
می کند. روش های جراحی عبارتند از تزریق بوتاکس در عضله 

اسفنکتر روده ای یا برش قسمت داخلی اسفنکتر روده ای.
وی عنوان کرد: بس��یاری از بیم��اران می توانند چند روز پس 
از انجام عمل جراحی ش��قاق روده ای ب��ه فعالیت های روزمره 

بپردازن��د. دوره بهبودی  خ��ود 
کامل پس از انج��ام درمان های 
جراحی یا غیر جراحی حدود 6 
ت��ا 10 هفته به طول می انجامد. 
حتی با کاهش درد و خونریزی، 
حفظ عادات صحیح اجابت مزاج 
و مص��رف غذاه��ای پ��ر فیبر از 
اهمیت زیادی برخوردار اس��ت. 
تزریق  گفت:  دکترصدرالدین��ی 
بهب��ودی  دوران  در  بوتاک��س 
شقاق مزمن در 50 تا 80 درصد 
می گیرد. بیم��اران ص��ورت  از 

اس��فنکتروتومی در بیش از 90 
درص��د بیم��اران موفقیت آمیز 
اس��ت. ای��ن عم��ل در کنترل 
اجاب��ت مزاج توس��ط فرد تأثیر 

می گذارد.

<فیش��ر روده ای، نتیج��ه پارگی 
الیه های مخاطی روده می باشد

در ادام��ه نیز دکت��ر صادقی در 
اینباره خاطرنش��ان کرد: فیشر 
روده، نتیج��ه پارگ��ی الیه های 
مخاطی روده می باشد که منجر 
به ب��روز درد به خصوص هنگام 

حرکات روده ای می شود.
وی اظهارک��رد: عضالت موجود 
در اط��راف روده که اس��فنکتر 
روده نام دارد، باعث می شود این 
ناحیه بسته باقی بماند. اسفنکتر 
در صورت آس��یب دیدن، سفت 
می ش��ود.در اف��راد مبت��ال ب��ه 
فیشر روده، اس��فنکتر منقبض 
و منج��ر ب��ه بروز آس��یب های 
بیش��تر خواهد ش��د.  این فوق 
تخصص گوارش و کبد توضیح 
داد: ح��رکات روده ای )مدفوع( 
سفت و خشک، مهم ترین عامل 
ایجاد فیش��ر روده ای می باشد. 
اف��راد مبتال به ای��ن بیماری از 
احساس کشیدگی و یا سوزش 
حین مدفوع ش��کایت می کنند. 
درد ناشی از فیشر معموال چند 
ساعتی طول می کشد. وی اظهار 

کرد: در برخی افراد مبتال به این بیماری، خونریزی جزئی زمان 
مدفوع، یا در برخی موارد، لکه خون بر روی دس��تمال توالت و 
یا سطح مدفوع مشاهده می شود و خارش در ناحیه نشیمنگاه، 
از دیگر عالئم فیش��ر مقعد می باشد و در صورت مشاهده خون 

در مدفوع باید به پزشک مراجعه کرد.
دکتر صادقی در پاس��خ به این پرس��ش که " آیا تس��تی برای 
تشخیص فیشر روده ای وجود دارد "، گفت: پزشک متخصص با 
بررسی ناحیه نشیمنگاه، به وجود فیشر پی می برد. در صورت 
مش��اهده خونریزی، تستی به نام "سیگموئیدوسکوپی" تجویز 
می ش��ود. در این تس��ت که مش��ابه کولونوس��کوپی می باشد، 
پزش��ک لوله ظریف��ی را وارد مقعد و کول��ون می کند. دوربین 
متصل به این لوله، امکان بررسی داخل کولون و تشخیص علت 
خونری��زی را فراهم می کند. این ف��وق تخصص گوارش و کبد 
اظهار کرد: برخی درمان خانگی برای فیشر روده ای وجود دارد 
مانند مصرف هر چه بیشتر فیبر، باعث تسهیل حرکات روده ای 
خواهد شد. میوه، سبزیجات و غالت، سرشار از فیبر هستند لذا 
مصرف روزانه 20 تا 35 گرم فیبر توصیه می ش��ود.  وی ادامه 
داد: مصرف داروهای ملین که به نرم و شل شدن مدفوع کمک 
می کند و نشستن در وان آب گرم، دو تا سه مرتبه در طول روز 
و هر بار به مدت ده تا پانزده دقیقه از دیگر درمان های خانگی 

فیشر روده ای هستند.
دکتر صادقی مطرح کرد: به طور کلی درمان فیش��ر روده ای، 
مش��ابه مواردی است که خود فرد نیز می تواند انجام دهد. ماه 
اول درمان، م��واردی مانند مصرف مکمل ه��ای فیبر، مصرف 
داروی ملین، اس��تفاده از کرم نیتروگلیسیرین، که به تسکین 
درد کمک می کند و نشس��تن در وان آب گرم به بیمار توصیه 

می شود.
ای��ن فوق تخصص گ��وارش و کبد بیان ک��رد: در صورت عدم 
بهبودی با موارد گفته ش��ده، درمان های دیگری برای بیمار در 

نظر گرفته خواهد شد که عبارتند از بوتاکس و جراحی.
وی ادامه داد: بوتاکس و تزریق س��م بوتولینیوم به ش��ل شدن 
اسفنکتر و بهبود عالئم کمک می کند ولی با وجود تاثیر خوب 
این روش، اما باید گفت که احتمال بروز عوارضی مانند کاهش 
ح��رکات روده ای نیز وجود دارد.دکت��ر صادقی گفت: در طول 
جراحی برای درمان ش��قاق روده ای، پزش��ک با ایجاد برشی 
کوچک در اس��فنکتر، به شل شدن این دریچه کمک می کند. 

این جراحی در بسیاری از بیماران با موفقیت همراه می باشد.

< در شقاق مزمن، عمق زخم شقاق بیشتر است
در ادامه نیز دکتر عابدیان در اینباره ابراز داشت: بیماری شقاق 
یا فیشر یکی از شایع ترین انواع بیماری های نشیمنگاهی است.

ش��قاق روده یا همان فیش��ر خراش، زخ��م، پارگی یا بریدگی 
عمیقی اس��ت که قسمت داخلی و انتهای راست روده یا همان 
عضله روده ای را ش��کاف می دهد. این زخم در اثر اسپاس��م و 
فشار شدید عضله ایجاد شده است و می تواند بسیار آزار دهنده 
باش��د و از طرفی انقباض شدید اسفنکتر داخلی گردش خون 
در عضل��ه را کاه��ش داده و از ترمی��م ش��دن زخم جلوگیری 

می کند.وی بیان کرد: فیشر یک 
زخم طولی اس��ت که در انتها و 
نیمه تحتانی ناحیه نشیمنگاهی 
ایج��اد می ش��ود. ای��ن زخم بر 
روی خط��وط دندان��ه ای ناحیه 
نشیمنگاهی که مملو از اعصاب 
اس��ت، ایجاد ش��ده و به همین 
جهت درد و سوزش شدیدی را 

به همراه دارد.
این فوق تخصص جراحی عروق 
بیماری ش��قاق  ک��رد:  عن��وان 
روده ای بسته به میزان پیشرفت 
آن به دو نوع تقسیم می شود که 
عبارتند از فیشر حاد و فیشر یا 
شقاق مزمن.وی مطرح کرد: در 
فیش��ر حاد، عمق زخم ش��قاق 
کمتر اس��ت و زخم در پوشش 
ایجاد  مقعد  مخاطی سلول های 
ش��ده است. به طور معمول باید 
در ح��دود دو هفت��ه از ش��روع 
بیماری،زخ��م ترمیم ش��ود، در 
غیر اینصورت به ش��قاق مزمن 

تبدیل می گردد.
دکت��ر عابدی��ان ادام��ه داد: در 
ش��قاق مزمن، عمق زخم شقاق 
بیشتر است و زخم عضله، ناحیه 
نشیمنگاهی را شکاف داده است. 
به طور معمول وقتی بیش��تر از 
بیم��اری  از ش��روع  دو هفت��ه 
گذشته باشد، فیش��ر مزمن نام 
می گیرد. فیش��ر مزمن به هیچ 
وج��ه ب��ه درمان ه��ای خانگی 
پاس��خگو نمی باشد و حتما باید 
توسط پزشک متخصص معاینه 

و درمان شود.
جراحی  تخص��ص  ف��وق  ای��ن 
ع��روق توضی��ح داد:عل��ت ب��ه 
وج��ود آم��دن ش��قاق روده ای 
فش��ار ش��دید و اسپاسم عضله 
اس��ت.  نش��یمنگاهی  ناحی��ه 
این اسپاس��م ش��دید با کاهش 
خونرس��انی به زخ��م از ترمیم 
ش��دن آن جلوگی��ری می کند. 
درم��ان  روش ه��ای  از  ه��دف 
رفع این اسپاس��م و کمک به ترمیم زخم اس��ت.وی می گوید: 
رایج ترین علت بیماری ش��قاق روده ای، دفع مدفوع س��فت و 
خشک یا همان یبوست است. مدفوع خشک دیواره های ناحیه 
نش��یمنگاهی را خراش داده و باعث ایجاد زخم می شود. دکتر 
عابدیان ادام��ه داد: ازدیگرعلل ایجاد این بیماری می توانیم به 
مواردی نظیر بارداری، زایمان، یبوس��ت مزمن،اس��هال مزمن، 
کهولت س��ن، کم تحرکی، تنگی دریچه ناحیه نش��یمنگاهی، 
خشک کردن اندام تحتانی با دستمال توالت زبر، خارش عضله 
مقعدی و فرو بردن اجسام به داخل مقعد اشاره کرد. این فوق 
تخصص جراحی عروق اظهارکرد: در برخی موارد بیماری های 
مختلفی نیز در ایجاد فیش��ر نقش دارن��د که عبارتند ازکرون، 
س��رطان روده، بیماری های مقاربتی مثل سیفلیس و سل. وی 
تش��ریح کرد: یبوس��ت از اصلی ترین عواملی است که باعث به 
وجود آمدن بیماری ش��قاق می شود. یبوست در اثر کمبود آب 
ب��دن و کم تحرکی روده ها به وج��ود می آید. در نتیجه مدفوع 
ش��کل طبیعی خود را از دس��ت می دهد و به ش��دت سفت و 
س��خت می ش��ود که حرکت آن درون روده ها با مشکل مواجه 
می ش��ود. در نتیجه شخص برای دفع مدفوع خود فشار بسیار 
زی��ادی به خ��ود وارد م��ی آورد و برای م��دت طوالنی تری در 
دستشویی می نشیند که ممکن است این امر باعث ایجاد پارگی 
و شکاف در نقاط مختلف پوست ناحیه مقعد شود.دکتر عابدیان 
 بیان کرد: اس��هال مزمن هم مانند یبوس��ت ش��کلی از مدفوع 
 غیر طبیعی است که دفع آن از بدن می تواند عوارض متعددی را از 
جمله شقاق برای فرد به وجود بیاورد.این فوق تخصص جراحی 
عروق مطرح کرد: تنگی دریچه مقعد نیز از مواردی اس��ت که 
باعث می گردد دفع مدفوع به س��ختی انجام شود. تنگی ناحیه 
تحتانی به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله بزرگ تر شدن 
غیرعادی عضله های اطراف آن ناحیه، عوارض ناش��ی از انجام 
عمل ه��ای جراحی و عوامل ژنتیکی.وی اب��راز کرد: بارداری و 
به دنبال آن زایمان از س��خت ترین تجربه های زندگی هر زنی 
است. در دوران بارداری به علت افزایش اندازه رحم و وزن آن، 
فش��ار بس��یار زیادی به اندام تحتانی وارد می شود و در نتیجه 
پوس��ت و دیواره های آن به شدت آسیب می بینند لذا بسیاری 
از زنان باردار با بیماری ش��قاق روبرو می ش��وند.دکتر عابدیان 
متذکر شد: پوست و دیواره های اطراف ناحیه نشیمنگاه بسیار 
حس��اس هس��تند. به همین دلیل نبای��د آن را تحریک کرد. 
اف��رادی که عادت دارن��د اندام تحتانی خ��ود را به طور مرتب 
و مکرر با دس��تمال های زبر تمیز کنند بیشتر در معرض ابتال 
به ش��قاق قرار دارند. این اندام ناحیه ای حساس و بسیار آلوده 
اس��ت و به مراقبت و رسیدگی دائمی احتیاج دارد. بهترین راه 
برای تمیز نگه داشتن آن شستن آن با آب گرم و خشک کردن 
آن به وس��یله ی دس��تمال نرم و تمیز است.این فوق تخصص 
جراحی عروق گفت: احساس خاریدن در ناحیه  نشیمنگاه و به 
دنبال آن خاراندن این ناحیه، می تواند ناشی از عوامل متعددی 
مانند بیماری های پوستی یا وجود انگل در روده باشد.خاراندن 
مداوم ناحیه  نش��یمنگاه می تواند باعث ایجاد ش��قاق شود.وی 
اظهار کرد: کرون روده  یکی از بیماری های شایع گوارشی است 

ک��ه بر اثر به وجود آمدن الته��اب در دیواره های روده به وجود 
می آید. این بیماری عوارض متعددی به همراه دارد که یکی از 
مهم ترین آنها این اس��ت که روده حرکات منظم و مرتب خود 
را از دست می دهد و در نتیجه شخص ممکن است به یبوست 

مبتال شود که خود زمینه ساز ایجاد شقاق است.
دکتر عابدیان یادآور شد: سرطان روده یکی از خطرناک ترین و 
پرعارضه ترین بیماری های گوارشی است که در روده به وجود 
می آید. یکی از مهم ترین عارضه هایی که در اثر سرطان روده به 
وجود می آید کم کاری روده ها اس��ت که باعث ایجاد یبوست و 
شقاق می شود.این فوق تخصص جراحی عروق هشدار داد: کم 
تحرکی و قرار گرفتن طوالنی مدت در وضعیت نشسته می تواند 
باعث ایجاد اختالل در عملکرد روده ها ش��ود و آن را دچار کم 
تحرکی کن��د. در نتیجه فرد در معرض ابتال به یبوس��ت قرار 
می گیرد.وی بیان کرد که ش��قاق روده ای بسیار رایج است و از 
هر 10 نفر حدود 1 نفر در مقطعی از زندگی خود به آن مبتال 
می ش��وند. عالئم این بیماری واضح هس��تند و همین موضوع 
تش��خیص این بیم��اری را راحت تر کرده اس��ت. اما این عالئم 
ممکن اس��ت با عالئم بیماری های دیگر مشابه باشد. پس برای 
تشخیص این بیماری باید با پزشک متخصص مشورت نمایید.

دکتر عابدیان خاطرنش��ان کرد: مهمترین عالئم و نش��انه های 
عارضه ش��قاق روده ای عبارتند از خونریزی یا خون در مدفوع 
) این خون روش��ن است زیرا از بخش انتهایی ناحیه نشیمنگاه 
خارج ش��ده است (،خارش و س��وزش ) تماس مدفوع با زخم 
باعث خارش و التهاب زخم می شود.(،برآمدگی ناحیه نشیمنگاه 
ودرد ش��دید آن ) این درد معموالً در تمام طول روز احس��اس 
میشود و با دفع مدفوع شدت می گیرد ( و مشاهده زخم طولی 

در این ناحیه.
این فوق تخصص جراحی عروق ادامه داد: دیگر عالئم  بیماری 
ش��قاق روده ای بعد از بی توجه ب��ه درمان آن در طوالنی مدت 
ایجاد می ش��ود عبارتند از تب،عفونت،قرمزی و التهاب اطراف 
دریچه روده و ترش��حات چرکی.وی اش��اره کرد: از آنجایی که 
بس��یاری از عالئم دو بیماری ش��قاق و بواسیر مشابه هستند، 
بس��یاری از افراد در تشخیص این دو بیماری با مشکل مواجه 
میشوند. دکتر عابدیان در پاسخ به این پرسش که " چه افرادی 
در مع��رض خطر ابتال به بیماری ش��قاق روده ای قرار دارند "، 
گفت: نوزادان و افراد مس��ن بیشتر دچار این بیماری می شوند. 
همچنین زنان در مقایس��ه با مردان بیش��تر از در معرض این 
بیماری قرار می گیرند. به طور مثال زنان بعد از زایمان شانس 
بیش��تری برای ابتال به ش��قاق دارند. همچنین بیماران مبتال 
به س��ندروم روده تحریک پذیر یا IBS بیش��تر در معرض این 
بیماری ق��رار می گیرند، زیرا که این بیماران دوره های طوالنی 
یبوست و اس��هال را تجربه می کنند.این فوق تخصص جراحی 
ع��روق هش��دار داد: تعل��ل در درمان بیماری ش��قاق روده ای 
باعث عمیق ش��دن زخم شقاق می ش��ود، به عالوه در صورت 
ع��دم درمان در طی مدت کوتاهی زخم عفونت کرده و ملتهب 
 می ش��ود. به عالوه از دیگ��ر عوارض این بیم��اری می توان به 

کم خونی یا آنمی اشاره کرد.
وی توصیه کرد: برای درمان زخم ناحیه نشیمنگاه باید خیلی 
س��ریع مراجعه کنید، اگر دیرتر به پزشک مراجعه کنید، عمق 

زخم بیشتر شده و درمان آن پیچیده تر خواهد شد.
دکتر عابدیان تشریح کرد: برای تشخیص این بیماری می توانید 
از پزشک عمومی کمک بگیرید، در مرحله بعد پزشک بیمار را 
به متخصص جراح عمومی ارجاع می دهد زیرا جراحی ش��قاق 
فقط توس��ط این متخصص قابل انجام است. این فوق تخصص 
جراحی عروق بیان کرد: خوب می دانیم که معاینه اندام تحتانی 
برای هیچ کس خوشایند نیست اما این موضوع نباید باعث تعلل 
در مراجعه به پزش��ک شود. هر چقدر دیر تر برای درمان اقدام 
کنید؛ فرآیند درمان مدت زمان بیشتری به طول می انجامد.وی 
اضافه کرد: تش��خیص این بیماری از طریق معاینه ساده بدنی 
انجام می ش��ود، از آنجایی که بیمار درد ش��دیدی را احساس 
می کند. ممکن است برای معاینه نیز پزشک از داروی بی حسی 
اس��تفاده نماید. در مرحله بعد آزمایش��ات دیگر برای مشخص 
شدن علت این بیماری انجام می شود. این آزمایشات عبارتند از 
کولونوسکوپی، آندوسکوپی و سیگموئیدوسکوپی. دکتر عابدیان 
ابراز داش��ت: برای درمان شقاق روده ای راه های متنوعی وجود 
دارد؛ هر یک از این درمان ها، میزان اثربخشی متفاوتی دارند. 
اولین خ��ط درمان این بیماری، درمان ه��ای خانگی و دارویی 
است، اگر در طی 2 هفته بیماری با این روشهای برطرف نشد، 

باید برای جراحی ) سنتی یا لیزر( اقدام کنید.
این فوق تخصص جراحی عروق گفت: در روش درمانی فیش��ر 
با لیزر با استفاده از لیزر شقاق برداشته میشود. لیزر سرپایی و 

بدون درد یا خونریزی انجام می شود.
وی اف��زود: در طی عمل جراحی جهت درمان این بیماری نیز 
زخم شقاق برداشته می شود. جراحی را باید بیمارستان و تحت 
بیهوش��ی انجام داد.دکتر عابدیان ادام��ه داد: برای درمان این 
بیماری پماد های هیدروکورتیزون، ام جی و آنتی فیش��ر تجویز 
می ش��ود. از مصرف این پماد بیشتر از 2 هفته اجتناب نمایید 
زیرا مصرف بیش از این م��دت میتواند عوارض مختلفی را در 
پی داش��ته باش��د.این فوق تخصص جراحی عروق عنوان کرد: 
روشهای درمان خانگی به منظور کنترل بیماری انجام می شوند 
و تاثی��ری در رفع بیماری ندارند. این درمان ها ش��امل مصرف 
فیبر کافی، نوشیدن آب، ورزش و نشستن در آب گرم میشود.

وی در پایان گفت: برای پیش��گیری از ابتال به ش��قاق روده ای 
باید برخی نکات را به یاد داش��ته باشید که عبارتند از مصرف 
فیبر بیشتر برای جلوگیری از یبوست، نوشیدن حداقل 8 لیوان 
آب در ط��ول روز، تح��رک بدنی و ورزش ب��رای 30 دقیقه در 
ط��ول روز، پرهیز از زور زدن در توالت،اس��تفاده از دس��تمال 
توال��ت نرم،پرهیز از تاخی��ر در دفع مدفوع،رعایت بهداش��ت 
مقع��د و پرهی��ز از زیاده روی در شستش��وی آن،از نشس��تن 
 طوالنی مدت بر روی توالت بپرهیزید و اس��تفاده از لباس های

 نخی و گشاد.

 آفتاب یزد درگفتگوبا متخصصان بررسی کرد 

عالئم و درمان شقاق روده ای
باور اشتباه مردم 

درباره الغری با مصرف شیر
ی��ک متخصص تغذی��ه و رژی��م درمانی، در 
خص��وص باورهای اش��تباه مردم نس��بت به 
مص��رف برخی مواد غذای��ی از جمله مصرف 
ش��یر، توضیحات��ی ارائه داد.به گ��زارش مهر، 
تیرن��گ نیس��تانی، با بی��ان اینکه ه��دف از 
رژیم های غذایی کاهش ی��ا کنترل وزن باید 
ارتقای سالمت باشد ادامه داد: اگر هدف صرفاً 
کاهش وزن باشد، هر راهکاری می تواند برای 
الغر شدن به عنوان ابزار استفاده شود، این کار 
به ضرر سالمت منجر خواهد شد.وی با اشاره 
به این موضوع که خوردن غذاهای کم کالری 
به کاهش وزن کمک می کند، خاطرنشان کرد: 
برخی از افراد برای اینکه وزنشان را کم کنند به 
رژیم های الغری میوه و سبزیجات رو می آورند 
و ان��واع میوه ها را در س��بد غذایی ش��ان قرار 
می دهند غافل از این که اس��تفاده بیش از حد 
از میوه ها هم برای رژیم الغری مناسب نیست 
و حتی به دلیل قند باال باعث چاق شدن هم 
می شود.نیستاتی با بیان اینکه استفاده بیش از 
حد نیاز بدن از ش��یر با هدف الغر شدن یکی 
دیگر از باورهای غذایی غلطی است که بسیار 
رایج اس��ت، گفت: اس��تفاده از شیر و لبنیات 
در مقادیر توصیه ش��ده هیچ اش��کالی ندارد 
و می تواند س��المت بدن را تضمین کند ولی 
نکته اینجا است که افراط در مصرف این ماده 
غذایی موجب انباشت چربی در بدن می شود.

وی ادامه داد: هر لیوان شیر 2.5 درصد چربی 
معادل 10 قاشق برنج )منهای روغن( کالری 
دارد، بنابراین با این باور که شیر غذایی سالم 
اس��ت و کالری ندارد، نمی توان بیش از مقدار 
توصیه ش��ده )دو لی��وان در روز( از این ماده 

غذایی استفاده کرد.

ارتباط سالمت روانی بد 
در میانسالی با ریسک زوال عقل 
به گفته محققان، س��المت روانی ممکن اس��ت 
تأثیر بیشتری بر خطر زوال عقل نسبت به آنچه 
قباًل تصور می ش��د داشته باشد.به گزارش مهر، 
محققان دانشگاه هلسینکی فنالند، 6۷688 فرد 
را در یک دوره متوسط 25 ساله برای درک بهتر 
ارتباط بین عالئم زوال عقل و پریش��انی روانی 
)اس��ترس، خلق و خوی افس��ردگی، خستگی 
و عصبی بودن( دنب��ال کردند.آنها دریافتند که 
عالئم پریشانی روانی با افزایش خطر زوال عقل 
مرتبط اس��ت.درک بهتر عوامل خطر زوال عقل 
ممکن اس��ت راه را برای پیشگیری از زوال عقل 
هموار کند.بر اس��اس گزارش س��ازمان جهانی 
بهداش��ت، در حال حاضر 55 میلی��ون نفر در 
سراس��ر جهان با زوال عقل زندگی می کنند که 
هر س��اله نزدی��ک به 10 میلیون م��ورد جدید 
تشخیص داده می شود. برای کاهش خطر زوال 
عقل در یک جمعیت، محققان باید بفهمند که 
چه چی��زی باعث زوال عقل می ش��ود.چندین 
مطالعه به ارتباط بین پریش��انی روانی، اصطالح 
کل��ی که ش��امل عالئم اضطراب، افس��ردگی و 
استرس است، و زوال عقل پرداخته اند.محققان 
دریافتند که عالئم پریشانی روانی با افزایش 1۷ 

تا 2۴ درصدی خطر زوال عقل مرتبط است.

ویتامینی که خطر ابتال
 به بیماری های قلبی را 

افزایش می دهد
کس��انی که بیش از ح��د از ویتامین D مصرف 
کنند، بیش��تر در معرض حمله قلبی یا س��کته 
مغ��زی قرار خواهن��د گرفت.به گزارش ایس��نا، 
سطوح کم و زیاد ویتامین D می تواند با افزایش 
خطر بیماری های قلبی- عروقی، س��کته مغزی 
و حمل��ه قلبی زندگی اف��راد را به خطر بیندازد.

 D محققان ارتباطی بین سطوح باالی ویتامین
و بیماری قلبی، س��کته مغ��زی و میزان مرگ و 
میر ناش��ی از انفارکتوس میوکارد پیدا کردند.از 
طرفی شواهد در حال افزایش نشان می دهد که 
کمبود ویتامین D می تواند خطر ابتال به پوکی 
استخوان، بیماری های التهابی، بیماری های قلبی 
عروقی، دیابت، بیماری های خودایمنی، افسردگی 
و برخی سرطان ها را افزایش دهد.پروفسور پیتر 
شوارتز، محقق ارشد این تحقیق گفت: ما سطح 
ویتامی��ن D را در 2۴۷ ه��زار و 5۷۴ دانمارکی 
مورد مطالعه قرار داده ایم و تاکنون این بزرگترین 
پای��ه در جه��ان برای ای��ن نوع مطالعه اس��ت.

همچنین میزان مرگ و میر آنان را طی یک دوره 
هفت ساله پس از گرفتن نمونه خون اولیه مورد 
تجزیه و تحلیل قرار دادیم و در آن زمان 16 هزار 
و 6۴5 بیم��ار جان باخته بودند.  عالوه بر این ما 
 D ارتباط بین مرگ و میر آنان و سطح ویتامین
را تحلیل کردیم.آنان ارتباطی بین میزان مرگ و 
 D میر و سطوح خیلی کم یا خیلی زیاد ویتامین
در خون پیدا کردند.پروفسور شوارتز اظهار کرد: 
اگر س��طح ویتامین D شما کمتر از 50 یا بیش 
از 100 نانومول در لیتر باشد، ارتباط بیشتری با 
م��رگ و میر وجود دارد.ما علت مرگ بیماران را 
بررسی کرده ایم و دریافتیم وقتی سطح ویتامین 
D باالی 100 باش��د، به نظر می رس��د که خطر 
مرگ ناشی از سکته مغزی یا عروق کرونر افزایش 
می یابد.به عبارت دیگر س��طح ویتامین D نباید 
خیلی کم و خیلی زیاد باشد.سطوح باید چیزی 
بین 50 تا 100 نانومول در لیتر باش��د و مطالعه 
ما نش��ان می دهد که ۷0 بهترین سطح است به 
این معنا که مصرف بیش از حد ویتامین D برای 
سالمتی ما مضر اس��ت؛ بنابراین این نتایج ما را 
وادار می کند قبل از مصرف مکمل های ویتامین 

یا مواد معدنی بیشتر فکر کنیم.

با  معموال  روده ای  شقاق  =دکترصدرالدینی: 
همراه  مزاج  اجابت  هنگام  در  شدیدی  درد 
است. این درد ممکن است چند دقیقه تا چند 
ساعت باقی بماند. در نتیجه، بسیاری از بیماران 
برای فرار از درد سعی می کنند، مدفوع خود را 

نگه دارند

=دکتر صادقی: پزشک متخصص با بررسی روده، 
به وجود فیشر پی می برد. در صورت مشاهده 
"سیگموئیدوسکوپی"  نام  به  تستی  خونریزی، 
مشابه  که  تست  این  در  می شود.  تجویز 
کولونوسکوپی می باشد، پزشک لوله ظریفی را 
وارد مقعد و کولون می کند. دوربین متصل به این 
لوله، امکان بررسی داخل کولون و تشخیص علت 

خونریزی را فراهم می کند

=دکتر عابدیان: برای پیشگیری از ابتال به شقاق 
روده ای باید برخی نکات را به یاد داشته باشید 
که عبارتند از مصرف فیبر بیشتر برای جلوگیری 
از یبوست، نوشیدن حداقل هشت لیوان آب 
برای  ورزش  و  بدنی  تحرک  روز،  طول  در 
۳۰ دقیقه در طول روز، پرهیز از زور زدن در 
توالت، استفاده از دستمال توالت نرم، پرهیز از 
تاخیر در دفع مدفوع، رعایت بهداشت مقعد 
از  آن،  شستشوی  در  روی  زیاده  از  پرهیز  و 
نشستن طوالنی مدت بر روی توالت بپرهیزید 

و استفاده از لباس های نخی و گشاد
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به گفته محقق��ان، برخی از باکتری های روده ممکن اس��ت در 
خطر ابتال به بیماری های عصبی انحطاطی نقش داشته باشند.به 
گزارش مهر، شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه افراد مبتال 
به آلزایمر ممکن اس��ت میکروبیوم های روده متفاوتی نسبت به 
افراد بدون این بیماری داشته باشند.کارشناسان هنوز نمی دانند 
که آیا این تفاوت ها در میکروبیوم علت یا نتیجه بیماری آلزایمر 
است.تحقیقات جدید نشان داده است که تغییر میکروبیوم روده 
باعث تغییر رفتار س��لول های ایمنی در مغز موش ها می ش��ود.

محققان معتقدند دستکاری میکروبیوم روده ممکن است رویکرد 
جدیدی برای پیش��گیری و درمان آلزایمر و س��ایر بیماری های 
عصبی باشد.از آنجایی که شیوع بیماری آلزایمر همچنان در حال 
افزایش است، جستجو برای راه هایی برای درمان و پیشگیری از 
آن بیشتر می شود. درمان هایی که به تازگی مجوز گرفته اند، مانند 
آدوکانوم��اب و لکانماب، که بتا آمیلوئید را از مغز پاک می کنند، 
یک پیش��رفت مثبت هس��تند، اما گران و بحث برانگیز هستند.

بس��یاری از محققان اکنون بر روی سایر زمینه ها تمرکز کرده اند 

که یک��ی از آنها تأثیر میکروبیوم های روده بر اختالالت انحطاط 
عصبی اس��ت.اکنون مطالعه جدید محققان نشان داده است که 
باکتری ه��ای روده بر پاس��خ های ایمنی در مغ��ز موش ها تأثیر 
می گذارند.محققان با تغییر باکتری های روده در موش هایی که از 
نظر ژنتیکی مستعد ابتالء به آلزایمر بودند، میزان تخریب عصبی 
موش ها را تغییر دادند.به گفته محققان، میکروبیوم افراد در طول 
زندگی تحت تأثیر عوامل محیطی و س��بک زندگی مانند رژیم 
غذایی تغییر می کند. تحقیقات نش��ان داده است که میکروبیوم 

افراد مبتال به آلزایمر دارای تنوع میکروبی بسیار کمتری نسبت 
به افراد س��الم با سن مشابه است، که منجر به نظراتی مبنی بر 
وجود ارتباط بین این دو می ش��ود.چندین مطالعه نشان داده اند 
که چگونه میکروبیوم ها ممکن است بر ایجاد اختالالت انحطاط 
عصبی مانند آلزایمر تأثیر بگذارند. باکتری های تغییر یافته روده 
ممکن اس��ت با پاکسازی بتا آمیلوئید تداخل کنند، نفوذپذیری 
روده و س��د خونی مغزی را افزایش دهند یا پاسخ های ایمنی و 

التهابی را تغییر دهند.

ترکیب میکروبیوم های روده مبتالیان به آلزایمر متفاوت از افراد دیگر


