
 

 و راه های درمان آن باید بدانیم یبوستآنچه در مورد 

 

 معضل یبوست شده است ،یبوست دچار ماه اخیر حداقل دو عالمت زیر را داشته باشد می گوییم فرد  3طی فرد زمانی که 

 .کند نمی درمان را آن بیمار نکند ایجاد فیشر یا هموروئید مانند جدی مشکالت که زمانی تا که است شایعی

 بار مدفوع در هفته 3کمتر از  .1

 زور زدن و فشار هنگام دفع .2

 مدفوع سفت و سنگی .3

 احساس گرفتگی روده با حس درد و فشار  .4

 احساس دفع ناکامل .5

 داروها سری یک مصرفو.. یافت و یا  اس تیروئید،ام کاری کم دیابت، همانند بیماری بعضیرا می توان در  علل یبوست

نیز در ایجاد  (سبزیجات)فیبر کم غذایی رژیم .تواند در بروز آن نقش مهمی داشته باشد می آهن،ایبوپروفن،کدئین مانند

 .یبوست اهمیت دارد 

 و تحرک را می توان نوشیدن کافی آب در طی روز ، رژیم غذایی پرفیبر و داشتن راه های پیشگیری و درمان یبوست

 عنوان نمود .  فیزیکی فعالیت

 

 

 از روش های درمان داروئی یبوست میتوان ب داروهای گیاهی ذیل اشاره نمود : 

 

 1پاکت داخل یک لیوان آب حل شده و روزی  1.این دارو طعم های مختلفدارد . موسیلیوم:پودر پوسته اسفرزه میباشد .1

 پاکت در روز قابل مصرف است. 2یا 



 

فیبرش در هر پاکت تقریبا دوبرابر قبلی می باشد.برتری دیگر  موسیلیوم  فورت:همان موسیلیوم فوق است ولی مقدار .2

 این دارو این است که شیرین کننده مصنوعی استویا دارند و برای افرادی دیابتی مناسب می باشد.

 

فرزه است که همراه آن دکستروز که نوعی ملین می باشد وجود داردولی برای افراد دیابتی نباید پسیلیوم: دانه کامل اس .3

 صرف شود.م



 

دسته دارویی جزو فیبر ها می باشد.فیبر ها عارضه ای جز نفخ و احساس سیری ندارند،همچنین مصرف کافی فیبر  3این 

 ها در روز خطر سکته قلبی را کم کرده و در خانم های باردار قابل استفاده می باشند.

)داروی فشار خون،قلبی، دیابت و...( مصرف  همزمان داروی دیگری اگر مریضذکر این نکته حائز اهمیت می باشد که 

 رعایت شود. باید ساعته 2) موسیلیوم و پسیلیوم( فاصله زمانی  در مصرف همزمان با این داروها  می کند

داروی ضد یبوست دیگری که برای آماده سازی و تخلیه روده قبل از کولونوسکوپی پیدروالکس) پلی اتیلن گلیکول(: .1

 هم تجویز می شود.

 

است که باعث روان شدن مدفوع می شود و اگر فرد آب کافی ننوشد و آب داخل  کانیسم پیدروالکس جذب آب از غذا م

 روده نباشد ، آب را از بدن خارج می کند و مدفوع را روان می کند که خطرناک است.

و طی روز نیز آب کافی لیوان آب حل شده  1قاشق در  1این دارو به صورت پودر است و برای افراد بزرگسال روزی 

 فراموش نشود.

 ساعت می باشد 12ساعت است در حالی که شروع اثر پسیلیوم  24پودر  نشروع اثر ای

 نفخ، دل پیچه و استفاده بیش از حد آن باعث آفت و زخک های روده می شود.می توان  رض پیدروالکس عوااز 

 برای خانم های باردار و افراد دیابتی توصیه نمی شود.

 ساعت قبل و بعد مصرف پیدروالکس به دلیل کاهش جذب نباید دارویی مصرف شود. 1کر این نکته ضروری است که ذ

 

 



 


