
 

 

 اس تخطی آى در کَ است حالتی اًْاژیٌاسیْى

 قزار آى جلْی کَ قسوتی داخل کْچک رّدٍ

 ُای رّدٍ تؼذ هزحلَ در لغشد هی است گزفتَ

 دّ ایي ّ ضًْذ هی تْرم دچار رفتَ فزّ درُن

. گزدًذ هی رّدٍ اسٌذاد تَ هٌجز ُن تاکوک

 اًقثاؼ دچار ُا رّدٍ اًسذاد، رفغ تزای هتؼاقثًا

 اًقثاضات ضزّع اثز تز ضیزخْار کْدک. ضًْذ هی

 استفزاؽ، دچار است هوکي ّ کٌذ هی گزیَ ًاگِاى

 تیي فاغلَ در اها ضْد؛ تة ّ پزیذگی رًگ

. رسذ هی تٌظز آرام ّ سالن کاهاًل اًقثاضات

 ظاُزی ّی هذفْع اّل ساػت چٌذ در چَ اگز

 ّ رّدٍ جذار تْرم تؼلت تتذریج اها دارد طثیؼی

 هخلْط ّ کزدٍ خًْزیشی هخاط ًاحیَ آى در فطار

 دفغ رًگی قزهش ژلَ تػْرت هخاط ّ خْى

. هیطْد

 تْاًذ هی ّ ًیست هؼلْم اًْاژیٌاسیْى پیذایص دلیل

 در اّقات اغلة اها دُذ رخ سالی ّ سي ُز در

 ًیش خْتی سالهت اس قثاًل کَ هاٍ ۱۲ سیز پسزاى

. هیطْد دیذٍ اًذ تْدٍ تزخْردار

  شایع عالیم

.  پیچَ دل حال تَ کویش درد: اولیو مزاحل

 پاُا کٌٌذ، هی گزیَ تلٌذ غذای تا ضیزخْاراى

 حولَ ٌُگام تَ ّ آّرًذ، هی ضکوطاى رّی را

. کٌٌذ هی ػزق ضذت تَ ّ ضذٍ پزیذٍ رًگ ،

 استفزاؽ 

 ایي.  پاییي اس گْارضی خًْزیشی: بعذی مزاحل

 تیزٍ قزهش هادٍ یک ضکل تَ است هوکي خًْزیشی

. رسذ هی ًظز تَ ژلَ ضثیَ کَ تاضذ

 ضکن تْرمّ حالی،ضْک تی ّ ضؼف 

 ضکن در لوس قاتل تْدٍ یک ّجْد 

 خطز دىنذه افزایش عوامل

 َرّدٍ رّی درُن خاًْادگی ساتق 

 ایي(.  ًاهطخع دالیل تَ) هختلف فػْل 

 ّ تاتستاى اّایل تِار، اّاخز در تیواری

.  است سال تقیَ اس تز ضایغ سهستاى ّسط

 کیستیک سفیثزّ یا ، لٌفْم ، خْى سزطاى 

 اخیز فْقاًی تٌفسی ػفًْت 

 ( اخیز رّس ۱-۲۴ در) اخیز جزاحی ػول

 پیشگیزی

 تحت دقت تَ را کْدکتاى ضذًذ، ظاُز ػالین اگز

 هزاحل ُواى در پشضک تَ هزاجؼَ تا. تگیزیذ ًظز

. آّریذ ػول تَ پیطگیزی ػْارؼ تزّس اس ، اّلیَ

. ًذارد ّجْد پیطگیزی تزای دیگز خاظ راٍ

 یاحتمال عوارض

 ضْک ّ تذى آتی کن 

 پزدٍ التِاب) پزیتًْیت ّ رّدٍ پارگی 

(  غفاق

 جزاحی  ػول اس پس ػفًْت

 درمان

 آسهایص ضاهل است هوکي تطخیػی ُای تزرسی

 رّدٍ ّ ضکن اس ایکس اضؼَ تزداری ػکس ّ خْى

 هتخػع. تاضٌذ(  تارین تٌقیَ کوک تا) ُا

 تتْاًذ است هوکي تارین تٌقیَ کوک تا رادیْلْژی

. کٌذ تزطزف را رّدٍ رّی درُن

 دادى تیزّى تا هطکل ایي تػحیح تزای جزاحی

 یک ضْد السم است هوکي گاُی.  رفتَ فزّ قسوت

 .ضْد درآّردٍ رّدٍ اس قسوت

 فعالیت



 

 

 تاضذ ًطذٍ تزطزف اًسذاد کَ سهاًی تا تایذ کْدک

 کْدک اًسذاد، رفغ اس پس. کٌذ استزاحت تخت در

. گیزد سز اس را ُایص فؼالیت تذریجًا تْاًذ هی

 غذایی رژیم

 دارد را رّدٍ اًسذاد ػالین کَ کْدکی تَ ُیچگاٍ

 تاضذ، ًطذٍ تزطزف اًسذاد کَ سهاًی تا. ًذُیذ غذا

 رژین ، تِثْدی اس پس. داد سزم کْدک تَ تایذ

.  ًیست ًیاس هْرد خاغی

 

 :بالینی عالئم

 دردُای -است ػالهت هِوتزیي ّ اّلیي درد _

) ُا درد تیي کاهل سالهت -هطخع فْاغل تا ضذیذ

 ًظز تَ تیوار ّ است خفیف درد گاستزّآًتزیت در

( رسذ هی

. ضْد هی اضافَ تؼذا کَ است هِن لتارژی -

 ّ ضْد هی اضافَ سپس ّ ًیست استفزاؽ اتتذا در -

. ضْد هی غفزاّی سپس

 هْارد %۶۰ در ّ ًذارد ّجْد گاُی خْى دفغ -

 دفغ اتتذا در.دارد ّجْد خًْی ای ژلَ هذفْع

. است طثیؼی هذفْع

 لوس ضْد هی را سْسیسی تْدٍ هْارد %۷۰ در -

 (.ضکن راست فْقاًی هزتغدر )  کزد

 خًْی رکتال تْش -

. تاضذ هْجْد است هوکي ًیش هشهي اًْاژیٌاسیْى_

: تشخیص

 سًْْگزافی -اًوا تارین -،سادٍ رادیْگزافی -

: درمان 

 لدًثا تَ تایذ پزیتًْیت تَ هطکْک تیواراى در -

. تاضین جزاحی

 

 .است درهاى ُن ّ تطخیع تزای ُن اًوا تارین -

 یک اها افتذ هی اتفاق تٌذرت اگزچَ اًْاژیٌاسیْى

 تْاًذ هی ًطْد درهاى اگز ّ است خطزًاک تیواری

 تاضذ کطٌذٍ

 اسپاسوی حوالت دچار هکزرًا ضوا کْدک اگز -۱

 ضذت اس را پاُایص ّ کٌذ هی فزیاد ّ داد ّ هیطْد

 سالن کاهاًل حوالت تیي اها چسثاًذ هی ػذٍم تَ درد

. کٌیذ هطْرت دکتز تا فْرًا رسذ هی ًظز تَ

 خْى ّ هخاط ًظز اس را کْدکتاى هذفْع -۲

. کٌیذ تزرسی

 تة ًظز اس را کْدک تذى دهای حوالت تیي در -۳

. تگیزیذ اًذاسٍ

 تا تٌقیَ جِت تیوارستاى تَ را ضوا کْدک دکتز

. هیفزستذ اژیٌاسیْىاًْ تطخیع تاییذ تزای ریْم

 رّش، ایي در. است درد تی هؼایٌَ یک تٌقیَ ایي

 ُا رّدٍ تذاخل کْدک رّدٍ راست راٍ اس را هایغ

 تا تْاى هی را ُا رّدٍ ّضؼیت سپس کٌٌذ هی پوپ

 هْجة اّقات گاُی ریْم تا تٌقیَ. دیذ ػکسثزداری

 .هیطْد تیواری ضذى خْب

 ( اًْاژیٌاسیْى)  رّدٍ رّی درُن

 

 تٌذراًشلی تِطتی ضِیذ تیوارستاى

تیوارستاى  آهْسش کویتَ

 تخص اطفال


