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عضالنی  شدن باز و پوست بین  شدن  آلوده  به

 فیستول  .میشود گفته گوارش دستگاه  در پایان

در محل پوست مقعد  عفونت یک نتیجه در مقعد

فیستول مقعدی  درمان به نیاز معموال که  است

 .دارد

خون و چرک آن تخلیه می شوند و به طی درمان 

 دنبال تخلیه چرک از شدت درد کاسته می شود

 

 

  

 عالئم فیستول مقعد

 ترشح مداوم یا متناوب -

وجود یک برجستگی سفت و دردناک به هنگام  -

 لمس

 درد به هنگام اجابت مزاج یا پس از آن -

 

 فیستولتغییر رنگ پوست اطراف  –

فیستول مقعدی باعث می شود که محتویات  

میکروبی داخل روده ی بزرگ از طریق مجرای 

مذکور، به زیر پوست راه پیدا کنند و هر چند 

مدت، باعث ایجاد عفونت یا ترشح یا آبسه یا ایجاد 

حالتی مثل جوش چرکی گردد که باعث درد و 

ترشح در ناحیه می شود و پس از تخلیه شدن 

 .درد فروکش می کند ترشحات،

 علل

 یزمینه آبسه گسترش علت به بافت رفتن از بین

 مقعدی در مجرای از پارگی ناشی عفونت گسترش



 راست ، عفونتضربه چون عواملی در نتیجه گاهی

ایجاد  درمانی ، و اشعه)کالمیدیا(، سرطان روده

 .شودمی

پوسته تخم مرغ  زخم ناشی از یک جسم تیز )مثالً

یا استخوان ماهی ( که دفع می شود یا صدمه 

 .ناشی از نوک وسیله مخصوص تنقیه

  

 درمان فیستول مقعدي

درمان این بیماری فقط به روش جراحی است، 

یک جراحی کوچک برای برداشتن فیستول. 

معموالً این کار با بی حسی موضعی انجام می 

الزم می پذیرد )البته گاهی بیهوشی عمومی 

  .)شود

 

 

 

 پس از عملمراقبت 

، سه الی شستن در لگن آب گرم به صورت ن-

دقیقه است  ده چهار بار در روز و هر بار به مدت 

 که برای دو هفته ادامه می یابد.

داروی مسکن استفاده  در صورت وجود درد از -

 می شود. 

نرم کننده مدفوع برای جلوگیری از یبوست  -

 .تجویز شود

از عمل بیمار به راحتی می تواند به محل بعد -

 .خود باز گرددوبه امور خود رسیدگی کند زندگی
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