
 

 آن یناشناخته یلو دال یبوست

 

 

ن کم ورزش کرد یاآب،  یدنکم نوش یبر،کم ف ییغذا یماست که رژ یهیخُب، بد یست؟چ یبوست دلیل

ند از: وجود دارد که عبارت یبوستابتال به  یبرا یزن یشده اکمتر شناخته یلباشد. اما دال یبوست یلدال تواندیم

 یبوست یعمده یلچند دل ینجا. در استاز آن ا یانشانه یبوستکه  یگرد یماریب یکوجود  یاها و داروها، مکمل

 :کنیمیم یرا بررس

 ینه اافراد مبتال ب ی. البته همهشودیروده م یبدن و حت یسم: سبب کندشدن متابول یروئیدت ی.کم کار1

ر فرد . البته اگیستندن یروئیدت یدارند دچار کم کار یبوستکه  یو همه کسان شوندینم وستیبدچار  یماری،ب

 . یردقرارگ آزمایشمورد  یروئیددر مورد ت یدشود با یبوستاز حد نرمال دچار  یشب یجوان

فاده مخدر است یکه از داروها یکسان یشتر. بشوندیم یبوستمخدر سبب  یهامسکن یژهها : به و.مسکن2

 نیمل یموارد از داروها ینبهتر است که در ا یهستند. به طور کل یبوستدچار مشکالت هاضمه از جمله  کنندیم

 وفنیبوپرا یا ینکه بطورمرتب از آسپر یکسان دهندیآنها( نشان م یاز مطالعات )و نه همه یاستفاده شود. بعض

 هستند.  یبوستدر خطر ابتال به  یزن کنندیاستفاده م

و آهن  م،یمانند کلس یباتترک ی. اما بعضشوندینم یبوستسبب  هایتامینو ی: بطور کل ی.مواد معدن3

ند، ( را قطع کیمکلس یاکه مصرف قرص آهن ) شودیم یهتوص یمارکنند. معموالً به ب یجادا یمشکل ینممکن چن

 شود. فادهاست ینمل از یدحالت با ینداشته باشد. در ا یازواقعاً به آن ن ینکهمگر ا



 یزرا فقط با تجو هایننوع مل یننقش محرک روده را دارند. ا هایناز مل ی: بعض یناز حد مل یش.استفاده ب4

و  کندیاستفاده شود، بدن به آن عادت م هایننوع مل یناز ا یکه به مدت طوالن ی. در صورتیدپزشک استفاده کن

 . یدپزشک استفاده نکن ییلهشده بوس یزاز مدت زمان تجو یشرا ب ینیمل یچ. هدهدیپاسخ نم یبه خوب

 یستمس ی،کاف یبرگوشت و تخم مرغ و فاقد ف یات،سرشار از لبن ییغذا یم: رژ یاتاز حد لبن یش.استفاده ب5

مواد را همراه  ینا یا یدو گوشت نخور یاتو لبن یدده یشغذا را افزا یبرف یست؟. راه حل چکندیهاضمه را کند م

 .یدکن یلم یگرد یبریف یالد و غذاهاسا

ه از ک یشوند. در صورت یبوست( ممکن است سبب ین: مانند پروزاک )فلوکست یضدافسردگ ی.داروها6

 . یداستفاده کن ینبا دستور پزشک از مل یددار یبوستو  کنیدیاستفاده م یضدافسردگ یداروها

 تواندیم شودیدرمان م یضدافسردگ یهم که با داروها یگفت خود افسردگ ید: در واقع با ی.افسردگ7

 یتعالو از جمله ف یبدن یندهایسبب کند شدن فرآ یروئیدت یمانند کم کار یزن یباشد. افسردگ یبوستسبب 

باشد، مستعد  یدر اثر افسردگ ست( که ممکن اIBS) یرپذ یکتحر ی. افراد مبتال به سندروم رودهشودیها مروده

 د. هستن یبوست

 ییآنها ژهیبه و شوند،یم یبوستسبب  یگاه روند،یسوزش معده بکار م ینتسک ی: که برا یدهااس ی.آنت8

کرد.  رییبا کم خوردن، از سوزش معده جلوگ توانیهستند. البته م یمو کلس ینیممانند آلوم یباتیترک یکه دارا

 بخشد. یود مهر دو مشکل را بهب یزن یبرو پر ف یکم چرب یاستفاده از غذاها

نترل ک یباشد که برا ییاز داروها یبعض یممکن است اثرجانب یبوست:  ییدارو یت.فشار خون و حساس9

ادرار و  خارج کردن آب از  یشداروها با افزا ینادرار آور هستند. ا یکه از آن جمله داروها رودیفشار خون بکار م

 یو خروج آن از بدن الزم است. داروها فوعنرم بودن مد یآب برا یکه. در حالشوندیبدن، سبب کاهش فشار خون م

 کنند. یجادا یبوستممکن است  یزن روندیبکار م یدرمان آلرژ یکه برا یستامینه یآنت



سبب  یماری. هر دو بیتکل یماریکرون و ب یماریاست: ب یماری( شامل دو بIBDورم روده : ) یماری.ب11

از عالئم هر دو  یکی یزن یدهستند. اسهال شد یمشکالت سالمت یگرو د یندرد شکم، کاهش وزن، مدفوع خو

است  ممکن یت،کُل یماریست در بیبوباشد.  هایماریب ینازا یانشانه تواندیم یهم گاه یبوستاست. اما  یماریب

 یددار تیبوسکوچک باشد. البته اگر فقط  یانسداد روده ینشانه تواندیکِرون م یماریتورم رکتوم و در ب ینشانه

 کم است. یاربس یدباش IBDمبتال به  ینکهاحتمال ا ید،ندار یگرید ینشانه یچو ه

 یبوستممکن است سبب  یزن یماناست، اما خود زا یعشا یاربس یدر دوران باردار یبوست:  یمان.زا11

 اوقات جراحات ی. بعضیمانزا ینها در حاز مسکناستفاده  یا یشکم هاییچهماه یکم حرکت یلبه دل یدشود، شا

 .مورد نادر است ینا لبتها شود،یم یبوست یجهو در نت یعصب یبسبب آس یزن یمانحاصل از کشش هنگام زا

بر  ریتاث یجهو در نت یعصب دیدگییبممکن است سبب آس یابت:  د یعصب هاییماریو  ب یابت.د12

ه مبتال به ک یموضوع آگاه هستند. افراد یناز ا یشرفتهپ یابتد یناد مبتال به اافر یشترگوارش غذا شود. ب ییتوانا

 توانندیم ینسونو پارک MSمانند  یعصب هاییماریقند خون انجام دهند. ب یشآزما یدهستند با یدائم یبوست

 و مشکل راه رفتن همراه هستند.  ینیهمراه با مشکل دفع ادرار، دوب هایماریب ینباشند. هرچند که ا یبوست یلدل


