بیماری هیرشپرونگ چیست؟

علت و عوامل ایجاد بیماری

ػالئن در کَدکبى ثشرگسبل هوکي است ضبهل هَارد سیز

ایي ثیوبری یک ثیوبری هزثَط ثِ رٍدُّبی ثشرگ است.

در دٍراى جٌیٌی ،سلَلّبی گبًگلیًَی اس ثبالی رٍدُ

ثبضٌذ:

سلَلّبیی ثِ ًبم گبًگلیَى در رٍدُ افزاد طجیؼی ٍجَد

ثشرگ ثِ سوت هقؼذ ضزٍع ثِ رضذ هیکٌٌذ .در

دارًذ کِ ایي سلَلّب ػضالت رٍدُ را تحزیک هیکٌٌذ تب

کَدکی کِ ثیوبری ّیزضپزًٍگ دارد ،ایي سلَلّبی

هذفَع را در طَل رٍدُ پیص ثزدُ ٍ هٌجز ثِ دفغ آى اس

ػصجی ثِ ٍجَد ًیبهذُ است ،اهب ایي اهز رثطی ثِ

ثذى هیضًَذ .در ثیوبری ّیزضپزًٍگ در قسوتی اس

غذاّبیی کِ هبدر در طی دٍراى ثبرداری هصزف کزدُ

رٍدُ ایي سلَلّبی ػصجی ٍجَد ًذارًذ؛ در ًتیجِ ثِ

یب فؼبلیتّبیی کِ اًجبم دادُ ًذارد .ثچِّبی هجتال ثِ

دلیل ًقص حزکتی قسوتی اس رٍدُ ،هذفَع ثِ خَثی در

سٌذرم داٍى در خطز ثیطتزی ثزای اثتال ثِ ایي

طَل رٍدُ حزکت ًویکٌذ ٍ هٌجز ثِ ایجبد یجَست

ثیوبری قزار دارًذ.

ضذیذ ،گطبدی هَضؼی رٍدُ ٍ حتی ػفًَت هیضَد .در
ثزخی اس کَدکبى هجتال ثِ ایي ثیوبری سلَلّبی ػصجی
گبًگلیَى تٌْب در قسوت اًتْبیی رٍدُ ثشرگ در ًشدیکی
هقؼذ ٍجَد ًذارد ،اهب در هَارد دیگز قسوت ٍسیؼی اس
رٍدُ ثشرگ فبقذ ایي سلَلّب ّستٌذ.



یجَست هشهي ّوزاُ ثب ثَی ثذ



اختالل در رضذ ٍ ٍسىگیزی



ضکن ثزآهذُ



هذفَع رٍثبى هبًٌذ



کن خًَی



ػفًَت رٍدُای هکزر ّوزاُ ثب تت

تشخیص

عالئم

اگز کَدکی ػالئن ثیوبری ّیزضپزًٍگ داضتِ ثبضذ،

هؼوَال ثیوبری ّیزضپزًٍگ هذت سهبى کَتبّی پس

پشضک هوکي است تستّبی تطخیصی ٍیژُای ثزای ٍی

اس تَلذ تطخیص دادُ هیضَد ،اهب در هَاردیْن ػالئن

اًجبم دّذ .هوکي است اس ضکن کَدک ػکس گزفتِ ضَد

دیزتز هطبّذُ هیضًَذ .اٍلیي ػالهت ثیوبری تبخیز

ٍ یب ثزای ٍی تٌقیِ ثب ثبرین اًجبم ضَد .گزفتي ًَار اس

در دفغ قیزک است .اگز کَدک در طَل

 24تب 48

هقؼذ (هبًَهتزی) یب ثجت اًقجبضبت ٍ اًجسبطبت اسفٌکتز

سبػت اٍل پس اس تَلذ دفغ هذفَع ًذاضتِ ثبضذ ،ایي

هقؼذ یکی دیگز اس اثشار تطخیصی است .ػالٍُ ثز ایي

هسئلِ هیتَاًذ ًطبى دٌّذُ ثیوبری ّیزضپزًٍگ

آسهبیطبت هوکي است ًوًَِای اس ثبفت رٍدُ ثزداضتِ

ثبضذ .سبیز ػالئن ایي ثیوبری ػجبرتٌذ اس:

ضَدکِ ثِ ایي رٍش ثیَپسی گفتِ هیضَد؛ ایي ثبفت اس



یجَست ،اتسبع ٍ ثزآهذگی ضکن

ًظز ٍجَد سلَلّبی گبًگلیَى هَرد ثزرسی قزار



کن اضتْبیی

هیگیزد.



استفزاؽ صفزاٍی (هبیغ سجشرًگ) پس اس
غذا خَردى



هذفَع ثذثَ ثِ ٍیژُ ثِ ضکل اسْبل

درمان
جزاحی تٌْب راُ درهبى اثجبت ضذُ ثزای ایي ثیوبری
است .قسوتّبیی اس رٍدُ کِ فبقذ سلَلّبی گبًگلیَى
هیثبضٌذ،ثزداضتِ ضذُ ٍ قسوت سبلن رٍدُ ثِ هقؼذ

ٍصل هیگزدد .پس اس ثْجَدی ،کَدک دارای رٍدُای ثب



تت ّوزاُ ثب هذفَع ثسیبر ثذثَ

ػولکزد طجیؼی خَاّذ ثَد .در ثزخی اس هَارد هوکي



ضکن ثزآهذُ

است ًیبس ثِ دٍ ػول جزاحی ٍجَد داضتِ ثبضذ .در



خستگی ٍثیحبلی

جزاحی اٍل کِ کَلَستَهی ًبهیذُ هیضَد ،جزاح



ٍجَد خَى در هذفَع

ًبحیِای اس رٍدُ را کِ در هجبٍرت ًبحیِای است کِ فبقذ
سلَلّبی گبًگلیَى است ثزیذُ ،سپس یک سَراخ
کَچک کِ استَهب ًبهیذُ هیضَد رٍی ضکن کَدک
ایجبد هیکٌذ ٍ قسوت ثبالی رٍدُ را ثِ استَهب ٍصل
هیکٌذ .ثزای هذتی هذفَع کَدک اس ایي سَراخ خبرج
هیضَد .در جزاحی دٍم ،پس اس قطغ ٍ ثزداضتي رٍدُ
فبقذ ػصت ،قسوت طجیؼی رٍدُ ثِ هقؼذ هتصل هیگزدد

هزکشآهَسضی درهبًی ًوبسی
ٍاحذ آهَسش ضوي خذهت

نکته مهم:
رٍدُ ثشرگ آة ٍ ًوک را اس هَاد غذایی جذة هیکٌذ.

هیرشپرونگ

در صَرتی کِ قسوت سیبدی اس رٍدُ کَدک ثزداضتِ
ضذُ ثبضذ ،هوکي است جذة آة ٍ ًوکّب دچبر
اختالل ضَد .ثٌبثزایي کَدک ثبیذ هبیؼبت ثیطتزی

(مگاکولون)

هصزف کٌذ.

ٍ سَراخ ایجبد ضذُ رٍی ضکن ثستِ هیضَد.
اغلت کَدکبى پس اس جزاحی سًذگی ػبدی خَاٌّذ
داضت ،اهب در ایي هیبى ثزخی اس کَدکبى هوکي است
پس اس جزاحی هجتال ثِ اسْبل ضذُ ٍ ثزخی هجتال ثِ
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یجَست ضًَذ .در هَارد اثتال ثِ یجَست هصزف غذاّبی
غٌی اس فیجز هبًٌذ ًبىّبی سجَسدار ،سجشیجبت ٍ

گردآوری:فاطمه شیرازی-کارشناس ارشذ پرستاری

هیَُجبت هوکي است ثِ کبّص یجَست کوک کٌذ.
منابع:
ثزخی اس کَدکبى پس اس جزاحی هجتال ثِ ػفًَت
رٍدُای هیضًَذ .اس آًجب کِ ایي ػفًَت جذی ٍ
خطزًبک است در صَرت ٍجَد ػالئن سیز ثبیذ پشضک
را هطلغ کٌیذ:


استفزاؽ
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