
 تعریف: 

 "یدروه" یونانیدو کلمه  یشهاز ر "یدروسفالیه"کلمه 

شده است  یلسر تشک یبه معن "سفالوس"آب و  یبه معن

 یعحرکت ما مسیر."سرآب درون" یعنیو در اصطالح 

و  یمغز یهااز اطراف مغز به درون حفره  ینخاع-یمغز

به قسمت قاعده مغز و از آنجا  یکشکاف بار یکسپس از 

 ینتعادل ب یلیکه به هر دل ینخاع است. هنگام به اطراف

و بازجذب آن به خون  یهو تخل ینخاع-یمغز یعترشح ما

 .آیدیبه وجود م یدروسفالیبه هم بخورد، ه

 :علل به وجود آورنده

 ی،مشکالت مادرزاد یو بعض یکیژنت یلاز مسا یربه غ

عفونت  ی،مغز هاییزیربه سر، خون یبمثل آس یلیمسا

با  توانندیم یمغز یتومورها یا( و یتننژها )مثل م

 یشترشح ب یا یهتخل یر)بستن مس یمختلف هاییسممکان

درون  ینخاع یمغز یعما یش( باعث افزایعاز حد ما

علت  ینترو معروف ترینیعشا اماجمجمه شوند.

مورد از  یکاست که معموال  یعلت مادرزاد یدروسفالی،ه

 یمادرزاد یدروسفالی. هکندیم یرمورد تولد را درگ 500هر 

 یعصب یستمتکامل ناقص س یادارد و  یکیژنت ینهاغلب زم

 هاییزیرمثل خون یاما مشکالت شود،یباعث آن م ینجن

را به  یدروسفالیمادر هم، ه فونتو ع یمانهنگام زا یمغز

 .ورندآیوجود م

 

 و نشانه ها یمعال

 یرمتفاوت است. س یماره به سن ببست یدروسفالیه عالیم

هم در بروز  یماریب ینو نوع تطابق هر فرد با ا یماریب

 مالج ها بسته نشدهدارند، مثال در نوزادان که  یرتاث یمعال

فشار داخل جمجمه باعث بزرگ تر شدن  یشافزا

  . شودیمسر

دارد،در  یشتریتطابق ب یتنوزادان هم قابل یمغز هایبطن

رفتن  یینپا پذیری،یکتحر خوابی،یغ ، بنوزادان، استفرا

. اما در کودکان بزرگ تر اندیعشا یمها و تشنج از عالچشم

ندارد، سردرد،  ییرتغ یتو بزرگساالن چون جمجمه قابل

 یا ینیتهوع و استفراغ ، تورم اعصاب ته چشم، دوب

 اختیارییاختالل تعادل، اختالل در راه رفتن، ب دید،یتار

اختالالت  یحت یاو  پذیرییکتحر ید،شد یادرار، خستگ

از دست رفتن حافظه و  یا یتشخص ییرمثل تغ یترمزمن

 .یدممکن است به وجود آ یزوال عقل ینهمچن

 یصروش تشخ

را که در آن هنوز جمجمه  یفخف یدروسفالیه معموال

 یناتو معا یعصب یمنکرده است، بر اساس عال ییرتغ

توان  یمغز م یهااز بطن یو سپس انجام سونوگراف یپزشک

با انجام  یماریب ینا یقطع یصداد. تشخ یصتشخ

که در آن  یردگ یاز مغز صورت م یآرآ و ام اسکنتییس

مشخص  ینخاع-یمغز یعما یزانو م یمغز یهاشکل بطن

شکل  توانندیوجود دارند که م یدیجد هایروش.شودیم

 یصشخت ینیرا از همان دوران جن یمادرزاد یدروسفالیه

 یمبر اساس تصم یدروسفالیه یصدهند. روش تشخ

و حدس در مورد  ینیبال یمپزشک و با توجه به سن، عال

 .شودیانتخاب م یماریعلت ب

 

 : درمان

 یعکاهش فشار ما یدروسفالی،در درمان ه یاصل هدف

 یهاکار معموال توسط روش یناست. ا ینخاع-یمغز

 شودیبه نام شانت انجام م اییلهبا استفاده از وسو  یجراح

 اییهاضافه را از درون جمجمه به ناح نخاعییمغز یعکه ما

بتواند در آنجا جذب شود، منتقل  یعدر بدن که ما یگرید

 یعکه ما ماندیناودان م یکند. در واقع شانت مثل کنیم

درون  یا ینه)مثال درون قفسه س یگرد ییاضافه را در جا

 .کندیم یه( تخلیشکم یفضا

روش درمان خاص هم وجود دارد که در آن جراح با  یک

در کف بطن سوم  یاحفره ،اندوسکوپی هایینکمک دورب

 ینشود. البته ا یهاز آنجا تخل یعتا ما کندیم یجادا یمغز

درمان  برایافراد خاص کاربرد دارد.  یروش در بعض

 ی،درمان یهاروش یناز ا عالوه بر استفاده یدروسفالی،ه

هم برطرف شود،  یماریبه وجود آورنده ب یعلت اصل یدبا

 .برداشته شود یدکه در صورت امکان با یمثال تومور مغز

 



 قبل از عمل: مراقبت

دقیقه یک بار ( به  10کودك بطور مکرر ) هر  یتتغییروضع

منظور کاستن خطر عفونت پوست سر به علت اثرات 

 یهیری از ذات الرفشاری و نیز جلوگ

نگهداری کودك بصورت تمیز و خشک ) بخصوص اطراف 

چینهای گردن و پشت گوش (جهت کاستن خطر عفونت 

ناشی از استفراغ و عرق . حمایت از سر کودك هنگام  

 جابجایی جهت جلوگیری از صدمه و فشار به گردن .

باید توجه داشت که تغذیه کودك هیدروسفال باید به 

ر دفعات زیاد باشد و بعد از تغذیه به علت مقدار کم و د

 شود . خواباندهاحتمال استفراغ به پهلو 

 این کودکان در مورد فعالیتهایی مثل فوتبال که احتمال

 صدمه زیاد است باید محدود شوند

 

 :یبعد از عمل جراحمراقبت 

د که از نت گذاری باید طوری باشابعد از ش وضعیت بیمار

ساعت بعد  24تا 1تخلیه مناسب شنت جلوگیری نکند ، از 

از عمل کودك طاقباز قرار داده شود و استفراغ وی کنترل 

نت به اشود . و سپس جهت پیشگیری از فشار به دریچه ش

پهلوی سالم قرار دهند . سر باید در امتداد بدن قرار داده 

 شود تا از تخلیه سریع جلوگیری شود . 

نت گذاری کنترل عالیم عفونت و ان نکته پس از شمهمتری

 نت است .اپیشگیری از عفونت ش

پرفیبر ) آلو، سیب ، ریواس (   نت بایداتغذیه بعد از ش

باشد تا از فشار به شنت ناشی از اتساع روده ها و یبوست 

 و انسداد آن جلوگیری شود .

 نت گذاري و آموزش به والدین :اكنترل عوارض ش

 ینحوه نت ، ارم ، قرمزی و حساسیت در سر شعفونت و تو

 با فشار دادن پمپ شانت که باید) عملکرد شانت یصتشخ

توسط پرستاران بخش به  کهخیلی راحت باال و پایین برود

، اشکال در تغذیه ، استفراغ ، شما آموزش داده میشود(

عالیمی مثل منگی نت میباشند ، اتغییر رفتار از عوارض ش

چی ، اختالل عالیم حیاتی و عالیم فتق ، استفراغ ، لو

 می باشند .فشار مغز مغزی از مشخصات افزایش 
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