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FISTULE 

 فيستول مقعد 
  

 ف تعري 

پایان  شدن  باز  و  پوست  بین   شدن   آلوده   به در    دستگاه   عضالنی 

محل    عفونت  یک  نتیجه  در  مقعد  فیستول    .میشود  گفته  گوارش در 

 . دارد جراحی درمان به نیاز معموال که  پوست مقعد است

خون و چرک آن تخلیه می شوند و به دنبال تخلیه چرک از  طی درمان  

 .  شدت درد کاسته می شود

 با چه عاليمي متوجه وجود بيماري مي شويم ؟ 

 

 ترشح مداوم یا متناوب 

 وجود یک برجستگی سفت و دردناک به هنگام لمس

 هنگام اجابت مزاج یا پس از آن درد به 

 تغییر رنگ پوست اطراف فیستول 
 

باعث می شود که محتویات میکروبی داخل روده ی    فیستول مقعدی 

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 

رد و ترشح در ناحیه می شود و پس از تخلیه چرکی گردد که باعث د 

 . شدن ترشحات، درد فروکش می کند
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ادامه مراقبت هاي پس از عمل  

 جراحي : 

لیزززر عززروی بریززده شززده را تززرمی  مززی 

کنززززد و در نتیجززززه از خززززون ریزززززی 

 .جلززززززززززوگیری مززززززززززی کنززززززززززد

اسزززتفاده از لیززززر دیگزززر نیزززازی بزززه -

بیهوشززی نززدارد و بززه رززورت سززرپایی 

بعززد از عمززل بیمززار بززه   .قابل درمان اسززت

راحتززی مززی توانززد بززه محززل زنززدگی خززود 

 .بززاز گرددوبززه امززور خززود رسززیدگی کنززد

اسززتفاده از لیزززر مززانا انتقززال برخززی از 

ویروسززها از جملززه هتاتیززت و ایززدز مززی 

 .شود

لیزر به هنگام عمل به بافت های اطراف  

  .ردمه نمی زند

 

 ؟ چيستعلل ايجاد فيستول مقعدي 

 عفونززت گسززترش یزمینززه آبسززه گسززترش علززت بززه بافززت رفززتن از بززین

 چزززون عزززواملی در نتیجزززه گزززاهی مقعزززدی در مجزززرای از پزززارگی ناشزززی

ایجززاد  درمززانی ، و اشززعه)کالمیززدیا ، سززرطان روده راسززت ، عفونززتضززربه

 .شودمی

یززا اسززتخوان مززاهی   زخ  ناشی از یک جسزز  تیززز )مززثاله پوسززته تخزز  مززر   

 .که دفا می شود یا ردمه ناشی از نوک وسیله مخصوص تنقیه

 

 درمان فيستول مقعدي :  

درمززان ایززن بیمززاری فقزز  بززه روش جراحززی اسززت، یززک جراحززی 

کوچززک بززرای برداشززتن فیسززتول. معمززواله ایززن کززار بززا بززی حسززی 

موضززعی انجززام مززی پززذیرد )البتززه گززاهی بیهوشززی عمززومی الزم مززی 

  .)شود

 راقبت هاي بعد از عمل جراحي :م

بززه رززورت نشسززتن در لگززن آب گززرم ، سززه الززی چهززار بززار در مراقبززت 

روز و هززر بززار بززه مززدت بیسززت دقیقززه اسززت کززه بززرای دو هفتززه ادامززه مززی 

 یابد.

 در رورت وجود درد از داروی مسکن استفاده می شود. 

 .شزززودمزززی نزززرم کننزززده مزززدفوو بزززرای جلزززوگیری از یبوسزززت تجزززویز 

 .در اسرو وقت کار و فعالیت طبیعی خود را از سر بگیرید

 .الزم به ذکر است که امروز این بیماری با لیزر قابل جراحی می باشد

 :جراحززززی بززززا لیزززززر بززززه شززززر  زیززززر مززززی باشززززد هززززایت مزیزززز 

ب بریززده شززده لیزززر در هنگززام بززرش وبرداشززتن تززگ پوسززتی انتهززای عصزز 

 .ردرا ترمی  می کند ودر نتیجه بیمار بعد از عمل درد ندا

 


