انجام می گیرد .در بمیار از موارد ونوگراشی تو هط

تنگی دریچه پیلور چیست؟

دلیل تنگی دریچه پیلور چیست؟

تنگی دریچه پیلور زمانی به وجود می آید کهه سمه

دتیل ایجاد ای بی ار در کودکاو ناشناخته ا

انتهایی معده که به دوازدهه منتهی می شهود و دریچهه

برخی از ددئل ایجاد آو در بهاتغی عبارتنهد ازز زخهم

امروزه به ندر

پیلور نام دارد ،ضخیم شده و منجر به باریه

شهدو و

معده ،جا زخهم باسی انهده پهس از جرااهی معهده و

تشخیص ای بی هار ا هتفاده شهود ،وتهی در مهوارد

انمداد ممیر عبور غذا شود .در ایه ااته

مایعها و

مواد غذایی ن ی توانند از معده به اثنی عشهر و هپس
روده تخلیه شوند .ای بی هار مع هود در نهوزاداو از
هفته دوم یا وم پس از توتد تا  2ماهگی دیده میشود
و در کودکاو بزرگتر از  5ماه نادر ا

 ،بها ایه وجهود

ندرتا برخی از باتغی نیز م ک ا

بهه ایه بی هار

مبتال شوند.

تومورها نزدی

 ،وتی

شخص باتجربه تشخیص را سطعی و ممهجل مهی کنهد.
م کنم

از تصویربردار با باریم برا

مشکوک که ونوگراشی تشخیص را سطعهی ن هیکنهد،

دریچه پیلور

ا تفاده از ای روش ضرور ا

.

عالئم تنگی دریچه پیلور چیست؟
تنگی دریچه پیلور اغلب در پمرها رخ مهی دههد و در
دخترها نمبتاً نادر ا

آو طی  2تها  4هفتهه

 .عالم

اول زندگی ع وماً ا تفراغ جهنده غیر صفراو پهس از
 ،چرا که شیر ن یتواند از معده خارج شده و

تغذیه ا

وارد روده کوچ ه

شههود .ای ه ا ههتفراغ نمههب

بههه

ا تفراغ ها مع ول نوزاداو سو تر و با شهد و ششهار
و با گذش

بیشتر ا

زماو نیز بر شد آو اشهزوده

می شود؛ اما با ای وجود اشتها بی ار و سدر مکندگی
او خوب ا

.

در ای شرایط مع ود نهوزاد بهه انهدازه کهاشی مایعها
دریاش

ن ی کند و م ک ا

دچهار کهم آبهی شهود.

تنگی دریچه پیلور چگونه درمان میشود؟

نوزاد اشزایش وزو منا بی نداشته و اتهی

نوزاداو مبتال به ای بی ار مع هودً نیهاز بهه جرااهی

گاهی دچار کاهش وزو شود .در برخهی از نهوزاداو در

دارند ،اما اصالح ک بود آب و امالح بدو به مد اداسل

م ک ا
سم
ا

شکم ی

برجمتگی به اندازه زیتوو سابل ت س

 .اغلب بی اراو به یبو

نیز مبتال میشوند.

 24اع

سبل از ع ل جراای اتزامی ا

در طی جراای عضال

.

ناایه پیلور که بهه طهور غیهر

طبیعی بزرگ و ضخیم شده اند ،بریده می شوند .اهدود
تنگی دریچه پیلور چگونه تشخیص داده میشود؟
تشخیص ای بی ار تو ط پزش

بر ا اس تاریخچه و

وابق پزشکی بی ار و هم چنی انجام معاینا شیزیکی

 12 -24اع
داد.

پس از جراای می تواو به نوزاداو شهیر

باتغی مبتال به ای بی ار نیز ع وما تح

ع ل جراای

سرار میگیرند اما در برخهی از مهوارد از روش درمهانی
دیگر به غیر از جراای نیز مهیتهواو در بزرگمهادو
ا تفاده کرد .در ای صور

از روش اندو هکوپی و بها

ا تفاده از بات  ،دریچه پیلور گشاد میشود.

 در صور وجود درد ،تورم ،سرمز  ،خهووریهز یها
ترشح در ناایه برش جراای به پزش

اطالع دهید.

 در صور وجود تب پس از جراای ،پزش
ازید.
 تاریخ و زماو مالسا ها بعد با پزش



نکات مهم

را با خبر

را شراموش

نکنید.

تنگی دریچه پیلور

 گاهی اوسا بعد از ع ل جراای تا چنهد روز م که
ا

مركزآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

کودک ا تفراغ داشته باشد.

 هنگام شروع تغذیه کودک ،باید شیر به میزاو کهم و
با شواصل  1-2اع

داده شود.

 هنگام شیردهی کودک باید در اات

منابع:

نی هه نشمهته

سرار داده شود و بعد از شیردهی به مهد  30دسیقهه از
خوابانیدو و خوددار شود.
 کودک باید ه یشهه موسهخ خهواب در ااته
نشمته و به

نی هه

پهلو سرار بگیرد.

 در صور بروز موارد زیر ات ها بهه پزشه
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