
 

 

 

 

 N.ICUپرستار بخش -مريم بصيري: تهيه و تنظيم مطالب �

 N.ICUپرستار بخش  -سمر بيگلري                                       

 روابط عمومي و انتشارات بيمارستان آتيه: طراحي و چاپ �

 آترزي مري و

آترزي آنــال   

 تهران، شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و : آدرس

 شهيد دادمان،  بيمارستان آتيه 

 82722098 - 82722096: تلفن

 88367251: فاكس



 

 آترزي مــري چيست؟

 

ناهنجاري نادري كه مري شبيه يك مجراي واحد شكل بسته است و ناي 

 4-5مري در هفته   .  و مري به صورت يك مجراي مستقل از هم نيستند

سابقه افزايش مايع آمنيوتيك در مـادران    .  جنيني از روده متمايز مي شود

حـلـق     شايع است كه مايع آمنيوتيكي توسط جنين بلعيده نمي شود و در  

 .علت آترزي مري نا مشخص است. تجمع مي يابد

 :تظاهرات باليني

ترشح مفرط بزاق، ريزش آب دهان، عالئم مجراي بين ناي و مري كـه    

تنگي نـفـس،   :  خفگي و كبود شدن مي شود و عالئم ديگري مثل:  شامل

 .افزايش تنگي نفس و نفخ شكمي است

 تشخيص آترزي مري

در نوزاد مشكوك، لوله معده را از مري عبور مي دهند و راديوگرافي انجام 

وجود هوا در معده و افـزايـش   .  مي شود كه لوله  در عكس پيچ مي خورد

 .مايع آمنيوتيك كمك كننده است

 پيش آگهي

 .ميزان بقا صد در صد است مگر اين كه همراه با ديگر ناهنجاري ها باشد

 مراقبت هاي بعد از ترخيص

والدين گرامي مراقب باشيد لوله متصل به معده هميشه استريل بمـانـد و بـا        

شـيـر   .  رعايت نكات بهداشتي و ايمني كامل تغذيه را از طريق لوله انجام دهيد

 .از طريق سرنگ متصل به لوله معده و بستگي به تحمل نوزاد داده مي شود
 .والدين گرامي مراقب باشيد كه لوله معده كشيده و خارج نشود

 .جهت انجام جراحي ترميمي با پزشك جراح هماهنگي هاي الزم را انجام دهيد

جراح   پزشك  در صورت خارج شدن لوله، سياه شدن و كف كردن بزاق به

 .اطالع داده شود و به درمانگاه مراجعه نماييد

 آترزي آنــال چيست؟

 

هاي مادرزادي آترزي آنال يا آنال بسـتـه       يكي از شايع ترين ناهنجاري

 .مي باشد) بسته بودن مجراي مدفوع(

 علت ناهنجاري

 در هفته ششم بارداري) مجراي مدفوع(وقفه تمايز ركتوم 

 روش هاي تشخيص

دفـع    عـدم   ساعت پس از تـولـد،     24-48استفراغ و عدم تحمل شير در 

 ......مكونيوم يا مدفوع در نوزاد تازه متولد شده، نفخ شكم و

 )جراحي(درمان 

 .افتدساعت پس از به وضعيت ثابت رسيدن نوزاد به تعويق مي 24 جراحي تا 

 .قبل از عمل جراحي نوزاد نبايد شير بخورد •

 .است) ANOPLASTY(نام عمل جراحي آنوپالستي  •

باز كردن دهانه ي ركتوم (گاهي پس از جراحي نياز به كلستومي است  •

 )به سطح شكم

 آموزش هاي الزم پس از جراحي

 .پس از جراحي براي خطر يبوست نوزاد فقط شير مادر بخورد -1

 بررسي مقدار مدفوع و نوع مواد دفعي  -2
رنگ استوما،  و از نظر خونريزي) مخرج روده به شكم(از استوما مراقبت  -3

 .صورتي رنگ باشد، خونريزي نداشته باشد استوما بايد

مراقبت از پوست اطراف استوما، پوست نبايد خشك و ملتهب يـا زخـم         -4

 .باشد

شستشوي كلستومي و پوست اطراف آن فقط با آب ولرم تا گرم و بـر      -5

 .اساس دستور پزشك از پماد الزم جهت پوست اطراف استوما استفاده شود
 .براي تميز كردن ناحيه از پارچه نرم و تميز استفاده شود -6

 .جهت جلوگيري از فشار روي ناحيه ، پوشك نوزاد زير ناحيه بسته شود -7
جهت عمل جراحي ثانويه پس از جراحي كلستومي الزم است والدين   -8

 .از هر نظر آمادگي الزم را داشته باشند
 

 :منابع

 NICUمراقبت هاي ويژه پرستاري نوزادان  -
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