
 تعریف:

 یاو ترک و زخم در مخرج را شقاق  یدگیو خراش یپارگ

 یاسفنگتر داخل انقباضسبب  یپارگ این.یندگو یشرف

عمق  یشدرد و افزا سببخود یکی ینشود و ا یمخرج م

به مخرج شده و زخم  خونرسانی شھبر اثر کا یپارگ

 شود. یدمیشد

ینهایت شود و کال ب یم یدهد یریتا پ ی: از نوزادشیوع

 است. یعاش

 

 

 : علل

در موقع  یادو زور زدن ز طوالنی سهاالوا یبوستمعموال 

 آن عامل اھ یناز مل یو استفاده طوالن زایماندفع مدفوع و

 .است

 یتفعال یشفشار داخل کانال مخرج بعلت افزا یھگا

 یجهباشد و در نت یکنترل دفع مدفوع باال م یستمس

شود و شقاق  یومخاط مخرج مختل م پوست به یخونرسان

 یشسبب افزا یزن روانیو یشود. اختالالت روح یم یجادا

سبب  هیکنترل دفع مدفوع باال شده و گا یستمس یتفعال

 شود. می شقاق

شقاق  یواضح برا علتی حال رھدر  یھناشناخته :گا علل

 شود. ینم یداپ

 

 : عالئم

 آن است. یعالئم اصل یزیو خونر درد مخرج

درد در  ینباشد ا یشقاق م یصیعامل تشخمهمترین  درد

 یعنیباشد  یم یدوره ا یزن وشود یم یدزمان دفع تشد

 دورههرو عود دارد و درد در  ینتسک یدر پ یپ ایھدوره 

 یلشود. به دل یدائم ینکهشود تا ا یتر م یو طوالن یدشد

المقدور از دفع  یحت یماردرد در زمان دفع ب یدتشد

 یزشده و آن ن یدتشد یبوستلذا  یکندومدفوع امتناع م

 یم ایجاد یوبتر شدن زخم شده و چرخه مع یدسبب شد

 آنرا باشد گذشته فتهھ ٦-٣درد  ینشود. اگر از شروع اول

و  یندباشد آنرا شقاق مزمن گو اگربیشتر و حاد شقاق

 د دارد.خو اطرافبرجسته در یهحاش یکشقاق مزمن اغلب 

شود  یدرمان م یو دارو یحاد معموال با درمان طب شقاق

 یا یزری)ل یجراح نیازمند شقاق مزمن اغلب یول

 استاندارد( است.

 :خونریزی

عالئم  یگربعداز آن از د یادفع خون روشن در زمان دفع  

را  یگریعلل د یدبا رنگھیاس مدفوع شقاق است. با دفع

ند بعلت عفونت توا یم یچرک ترشحاتجستجو نمود.

برجسته  ایھ یهدر حاش هیگاشود. یجادشقاق ا یهثانو

 می یسبب دفع ترشحات چرک یکوچک یستولشقاق ف

 یوجود آن برا یشود ول یم یجاداهی مخرج گا خارششود.

 ضرورت ندارد. یصتشخ

 دارد وجود شقاق با مزمانھ( بطور موروئیدھ)یربواس گاهی 

با  یزری) لیجراح اقدام برای دلیلی اھآن توام وجود و

در ذات خود  شقاقباشد. یدر شقاق حاد م یاستاندارد( حت

 وجود یدبا یسالگ ٤٠ یاما خاصه در باال یستسرطان زا ن

 .داشت نظر در را اھآن مزمانھ

 :درمان

 %١٠موارد و شقاق مزمن در  %٥٠: شقاق حاد دریطب درمان

در شقاق  ی. بطور کلیابد  یم بودبه یموارد با درمان داروئ

ارجح  جراحی و در شقاق مزمن درمان یحاد درمان داروئ

 تر است.

 :دارد مهمشقاق چند اصل  درمان

 لگن آب گرم -کنترل درد  - یبوست درمان



 

آب  یبرپر ف یمشقاق را با استفاده از رژ یداروئ درمان

در  و ید( درمان کنبیشتر )ورزشیشترفراوان و تحرک ب

.درد با استفاده از کرم یداستفاده کن ینصورت لزوم از مل

 مثل ابھضد الت یمحتو یلوکائینکننده زا بیحس ایھ

 شود. یم داده ینخاصه در زمان دفع تسک کورتیزون

روش درمان شقاق مزمن قطع  ین: موثرتریجراح درمان

 است. %١٠٠-٩٥آن  یتموفق میزان است و یاسفنکتر داخل

بمدت  یشردرد ف یدرمان طب علیرغم اهگ هر یکل بطور

اقدام به  یدعود نما یهاول بهبودبعداز یابماند و  یباق یکماه

 عمل به یمتصم یزن یدشود. در صورت درد شد یم یجراح

 یبا ب یشود. در عمل جراح یانجام م یعترسر یجراح

 ایھدر مطب روش یسرپائ بصورت و یموضع یحس

 اسفنکتر اقدام به قطع زریبا استفاده از ل یااستاندارد و 

 یزن یشود و زائده پوست یم یطرف یدر نواح یداخل

کننده  یحسیب ایھشود. با استفاده از دارو می برداشته

محل کار خود به محل  تواند بالفاصله یم یماراثر ب یطوالن

 .یدمراجعه نما

 تا یکنند ول یدرد را تجربه م فوری بودھب یماراناکثر ب

توان با مصرف مسکن  یدرد حاصله را م روز بعد از آن چند

 کنترل نمود.

 

 

 بعد از عمل: دستورات

 یبرپرف یمرژ -١

 در صورت لزوم یناستفاده از مل -٢

 مسکن -٣

 یوتیکب یآنت -٤

 بالمانع است.  یرانندگ یزو استحمام و ن یرو یادهپ -٥

 

 

 بع:امن

1-Anal fissure ،available from: 

http://www.medicinenet.com/anal_fissure/ar

ticle.htm:  

2-  Smeltzer,S. & Bar,B. (2008).Brunner & 
Suddarth's Text book of Medical Surgical 
Nursing. 11th ed. Lippincott  Williams 
&Wilkins. 
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