
 بیان نظریّۀ استاد آیت اهلل عالّمه سّید حسن ضیائی در درمان تعدادی از انواع بیماری اسهال:

 بامیری ِهِِی ِشپُرونگ )ِمگا کُولُون(

  :تعریف الف:

ری بشت ر در س ر ها دیده . این بامیاز بدو تودل معلکرد طبیعی ندارد این بامیری یک انهنجاری مادرزادی است بدین شلک که روده

 .می شود

ر ستت قسمیت که در نتیجه مدفوع د، این قسمت حترک اکیف ندارد ی روده،در این بامیری بدلیل عدم وجود ابفت عصیب اکمل درانهتا

 جتمع پیدا می کند و این قسمت بطور مزمن گتاد و بزرگ مشتود.  ٬اعصاب اکمل ندارد

 :ابلیین عالمئب: 

 :عالمئ متفاوت دارد ،این بامیری در س ننی خمتلف

اس تفراغ مهراه اب لکه های  ٬ساعت ابتدای حیات است. یب اش هتایی 24ات  42ر همم رین عالمت در بدو تودل عدم دفع مدفوع د ـ1

 . عالمئ اسسداد روده دیده می شود. گاهی مهساع شمک جزء عالمئ اولیه می ابشدصفراوی و ات 

. ممکن است دوره هایی از شمک جزء عالمئ اصیل است در چبه های بزرگ ر رشد کودک به کندی صورت گرفته و یبوست و اتساع ـ4

 .ل به شلک انفجاری و آ بکی می ابشداسهال و اس تفراغ نزی وجود داش ته ابشد که اسها

مک خوین و  ٬شمک ساعِ ت  اِ  ٬نف ِ ع  تِ مُ  ع نواری و شدیدا  مدفو  ٬بوستدر س ننی ابالتر عالمئ به شلک مزمن درمی آ یند که عبارتند از ی  ـ3

 حراکت روده فوقاین از جدار انزک شمک قابل رویت میگردد. 

 :آ زمایتگاهی ج. تتخیص

فوقاین و ابریک  ۀرود ساعِ ت  ه می شود که اِ د هتی  قع  ابتدا عکس رنگی روده بزرگ از راه م   ٬ابرمی امنا: در صورت شک به این بامیری ـ1

ر روده ها ستان دهنده بامیری ساعت( متاهده ابرمی د 42در عکس اتخِیی )سس از  .ده حتتاین در آ ن قابل متاهده استبودن رو

 ید.آ  که در کوداکن سامل این حالت به وجود منی  .است

 اندازه گِیی می شود.وم( اب آ ن : مزیان شل شدن عضهل مقعد به هنگام پر شدن انهتای روده )رکتمانوم ری ـ4

 .بیوسیس: قطعی ترین راه تتخیص است ـ3

 :در پزشکی جدید درمان :د

ع برداش ته می شود و روده سامل به مقعد پیوند س  ت  مُ  ۀب به مهراه رودص  بدون ع   تِ سم  جرایح است. در این معل قِ  ،بامیریدرمان این 

مر حهل دارد. در بریخ از بامیران ابتدا یک لکس تومی موقت )ابزکردن روده فوقاین به جدار شمک و  3ایل  1 وال  عمُ می خورد. جرایح م  

 گذاش ته می شود. اجیاد دهانه برای ختلیه مدفوع(

ام ه مکک میکند ات قبل از اجناجنام این اکر ابعث می شود به روده اس راحیت داده شود ات به معلکرد طبیعی خود برگردد. این روش به چب  

طفال قسمت بدون معلکرد روده را بر میدارند آ  ایح سپس در تصحیح هنایی تمی جر   .افزایش وزن داش ته ابشد ،پیچیده ترمعل جرایح 

مرحهل ای  سهد این معل . در روشهای جدیازاین مرحهل لکس تومی بس ته می شود. سس را به نزدیکی مقعد پیوند می زنندو قسمت سامل 

 در یک مرحهل اجنام می گِید.  ،در نوزادان

روده بدون  ٬ونگ بدون ابز کردن شمک اجنام می شود که در این روشپرُ شِ ِِی روشهای جدیدی برای درمان هِ  الزم به ذکر است که اخِیا  

 .عصب و روده متسع از طریق مقعد خارج گت ته و روده سامل به مقعد پیوند زده می شود



 :مراقبهتای بعد از معل :ه

روز اب رسم تغذیه می شود. برای پشتگِیی از عفونت ها، آ نیت  3بامیر بعد از معل در مدت کواتهی به هوش می آ ید و تقریبا ات 

سپس  غذاهای نرم و در صورت حتمل از ٬روز غذاهای آ بکی برای بامیر رشوع شده 3بیو تیک جتویز می گردد. سس از 

 . غذاهای سفت اس تفاده می شود

 :درمان پزشکی جدید عوارض ی:

 . که حیت بعد از معل مه ممکن است رخ دهد.آ ن آ ن روکولیت )التهاب روده( استیکی ا ز همم رین عوارض  ـ1

. در صورت بروز چننی عارضه ای ابید بامیر فورا به نفخ شمک و تب می ابشد ٬اسهال بدبو ٬از همم رین عالمئ این عارضه اس تفراغ

 ود و حتت درماهنای دارویی و در صورت لزوم جرایح قرار گِید.بامیرس تان حمل معل منتقل ش

این عارضه بعد از برداشنت روده معیوب و پیوند زدن روده سامل به مقعد اتفاق می افتد که  تنگی حمل پیوند در ابالی مقعد:  ـ4

از طریق دیالاتس یون )گتاد منودن ن عارضه را . پزشک ایاحساس درد موقع دفع بوجود می آ یدعالمئی مثل خسیت اجابت مزاج اب 

 مان می مناید.حمل تنگی( در 

 از عوارض اندر این بامیری یب اختیاری دفع مدفوع است که این عارضه اب تدابِیی قابل پشتگِیی و درمان است. ـ3
 مدت این بامیری در س ر چبه ها ضعف قدرت جنیس در س ننی بلوغ است. یکی از عوارض دراز ـ2

 بامیری ِهِِی ِشپُرونگ )ِمگا کُولُون(ر درمان نظری ۀ اس تاد د

 درمان بامیری که دارای عالمت اسهال است:الف: 

 گل بومادران ـ4گل هبار انرجن،  ـ1داروهای تقویت عصب داده مشتود: 

 داروی درمان اسهال:

 داروی اصیل: غوره و آ بغورۀ طبیعی )داروی ضعیف(، ُرب  غوره )داروی قوی(

نصف قاشق چاخیوری کُنُدر  ـ2س نجد )چند عدد(،  ـ3پودر هس تۀ اانر،  ـ4سشب اب تُفاِلۀ آ ن )اب پیورۀ آ ن(،  ـ1داروی مککی: 

 اب شکر خملوط شود و میل گردد.

 درمان بامیری که دارای عالمت یبوست است:ب: 

 آ انانس ـ2گل ساعیت،  ـ3گل راعی،  ـ4کوهی،  چای ـ1داروهای تقویت عصب داده مشتود: 

 درمان یبوست به جزوۀ اس تاد در مورد یبوست مراجعه شود.برای 

  



ختیاری مدفوع غِیریزش بامیری   ا 

 پرهزی شود از جرایح پائنی تنه، و رضبه به پائنی تنه

عدد، بزرگسال  5س نجد )کودک روزی  ـ4آ ش غوره ای خود غوره را خبورد،  ـ1اگر اسفنگ رهای مقعد از بنی نرفته ابشد، 

 رب  غوره قوی رین دارو است. ـ3، عدد( 12روزی 

 ا سهال بامیری 

( که مهشته IBSم )حتریک پذیر به نوع دو   ۀتهاب روده )کولیت روده(، ای س ندرم رودابید دید خباطر ال : درمان اسهال شدید

از انتهای روده کوچک جذب دس تگاه گردش  ی ترّش  شده، ای متالکت جذب صفرا دارند )چون ابید اکرث صفراهستنداسهال 

       ،س نجد ای پودر آ ن ـ1سه چزی است:  آ ن ( حال هر کدام را که دارند دارویخون شود ات تعادل صفرا در بدن هبم خنورد

خوریخوردن ـ 3، آ انر ۀپودر هس ت ـ4 ن اب اب پودر هس تۀ آ ن خملوِط  یک قاشق مراب  ن ابو جوشاندۀ پوست درخت  ،پودر ع   ع 

 را بنوش ید.

ی است ابید مقدار آ ن به دس تور ه داشت چون س  ه ابید توج  البت   ،پودر پوست میوه آ انر :چلویئ( اسهال وابیئ )اسهال آ ب درمان

 .ص گیاهی ابشد و از یک قاشق چاخیوری در ش بانه روز بشت ر نباشدپزشک متخص  

ت چند روز دمکردۀ ُگِل اانر )ُگلناِر درمان اسهال مزمن  فاریس ای ُگلناِر وحتی(: مبد 

 : یک گرم پوست انزک روی مغزهای فندق را بسایید و خبورددرمان اسهال کهنه

 : آ لبالوی ترش اتزهقابض و درمان اسهال

ترش  سزب گرم میوۀ آ لوچه )آ لوچۀ وحتی و ای گوجه  33 ـ4خورد شدۀ هس تۀ انگور خملوط اب عسل، ـ 1: درمان اسهال خوین

خوردن خرمالو ـ 3 د شدن، از آ ن جوشانده خبورید،ز رس هب ر است( در یک کیلو آ ب جبوشانید ات آ ب آ ن نصف شود، سس ا

دمکردۀ گل نیلوفر آ یب )در ـ 6مغز سس تۀ خام را نرم کوبیده و خبورید، ـ 5، خوردن کوبیدۀ کُنُدر اب شکرـ 2بصورت انش تا، 

 .؛ زیرا اسپرم مردان مک منوده و به ِصفر مِیساند(وب نشستمردان و رسد مزاجان و بلغمی مزاجان خ

 برگ اهبل، چوب اهبل درمان اسهال و زمخهای مقعدی:

 : هر روز به مقدار نصف قاشق چاخیوری انرُمتک خملوط اب عسل گردد و میل شود.درمان اسهال و خبارات اضایف مغز

ه) خوردن میوۀ آ زگیل روده:درمان اسهال و جلوگِیی از خونریزی و اکهش دهندۀ ورم  : زایده روی در مرصف ازگیل توج 

 ستود، برای طحال رضر دارد(.

 .: آ ب سشب، عرق نعنا، آ جبوش عسلماهه 9ا سهال و اس تفراغ شدید در نوزاد 

 ساعت یک فنجان( 14: از رشبت میوۀ آ زگیل دو فنجان به کودک دهد )هر درمان اسهال کوداکن و قابض


