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مانومتری آنورکتال چیست ؟ 

 . ثیوبراى هجتال ثِ یجَست ٍیب ثی اختیبری هذفَع هی ثبضذ ثرای ارزیبثی ، #ػذی قم$تست هبًَهتری آًَرکتبل 

در ایٌکبر فطبر اسفٌگتر هقؼذ،حس ّبی هقؼذ ٍرفلکس ػصجی کِ ثرای اخبثت هساج طجیؼی هَردًیبز است، 

 .ثررسی هی گردد

ػول . ضبهل ػعالت خبصی است کِ کوک ثِ تٌظین ػول دفغ هی کٌٌذ#رکتَم$ًبحیِ هقؼذ ٍ راست رٍدُ 

 هیلی لیتر است 650– 1200حدن ًبحیِ رکتَم ثیي .اصلی ایي ًبحیِ، رخیرُ ٍدفغ هَاد زائذ رٍدُ ّب هی ثبضذ 

 .اػصبة ًبحیِ از ًَع سوپبتیک ٍپبراسوپبتیک است

 

 هؼوَالً زهبًیکِ هذفَع ٍارد راست رٍدُ هی ضَد ػعالت اسفٌگتر هقؼذ سفت هی ضًَذ تب از خرٍج هذفَع در 

 اگر ایي ػعالت ظؼیف ضًَذ ٍیب ًتَاًٌذ در زهبى الزم خوغ ضًَذ هوکي است . زهبى ًبدرست خلَگیری کٌٌذ 

 داًطگبُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی تْراى

   هذیریت اهَر پرستبری–هؼبًٍت درهبى 

#رُ$ثیوبرستبى اهبم خویٌی   
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 .ثی اختیبری اتفبق ثیفتذ 

ثطَر هؼوَل ،ٍقتی فرد ثِ پبئیي فطبر هی آٍرد تب دفغ داضتِ ثبضذ،ػعالت اسفٌگتر هقؼذ ضل هی ضَد کِ ثبػث 

اگر در زهبى زٍر زدى ػعالت اسفٌگتر هٌقجط ٍسفت ثبضذ ،فرد . کبّص فطبر ثرای خرٍج هذفَع هی گردد

 . دچبریجَست هی ضَد 

ثب اًدبم هبًَهتری هتَخِ هی ضَین کِ چقذر ػعالت اسفٌگتر قَی ّستٌذ ٍدر زهبى دفغ ثراحتی ضل هی ضًَذ 

یب ًِ ؟ ایٌکبر اطالػبت هفیذی ثرای درهبى هجتالیبى ثی اختیبری ٍ یب یجَست ضذیذ در اختیبر پسضک قرار         

 .هی دّذ 

ظؼف ػعالت اسفٌگتر هقؼذ ٍ یب حس ظؼیف در :    ػَاهل هتؼذدی ثرای ثی اختیبری هذفَع ٍخَد دارد 

تکٌیکْبی ثیَفیذثک ٍ . رکتَم هی تَاًذ ثبػث ثی اختیبری ٍیب تطذیذ آى گردد  کِ هی تَا ى آى را درهبى کرد 

 .توریٌبت کف لگي کوک ثِ تقَیت ػعالت ٍ ثْجَد حس ّب هی کٌذ ٍ ثی اختیبری را کٌترل هی کٌذ 

   ػَاهل ثسیبری ًیس ثرای یجَست ٍخَد دارد، ثرخی ضبهل حرکبت کٌذ توبم رٍدُ است، در حبلیکِ ثؼعی 

در هجتالیبى ثِ یجَست ،ػعالت اسفٌگتر هقؼذ هَقغ دفغ ٍ یب  زٍر . دیگر ضبهل ػعالت اسفٌگتر هقؼذ است 

 .ایي ػولکرد غیر طجیؼی ػعالت هوکي است ًَػی اًسذاد فبًکطٌبل ثبضذ .زدى ثطَر هٌبست ضل ًوی ضًَذ 

فطبرًبحیِ . هرثَغ ثِ  اسفٌگتر خبرخی  هی ثبضذ " 15فطبر زهبى استراحت، هرثَغ ثِ اسفٌگتر داخلی ٍ " 85    

سبًتیوترٍ 3طَل اسفٌگتر هقؼذ اغلت .ثصَرت ضؼبػی ٍطَلی در طَل کبًبل هقؼذ اًذازُ گیری هی گردد 

 . سی سی است 10-15حذاقل حدن احسبسی در هقؼذ هؼوَال

 هبًَهتری هی تَاًذ ثِ تفکیک اختالالت اسفٌگترّب کوک کٌذ ٍهی تَاًذ ػولکرد ٍاقؼی ٍاحسبس ثیوبراز پری 

 ،اٍلتراسًََگرافی آًبل، دفکَگرافی #هؼبیٌِ اًگطتی$ DREگبّبً ثب رٍضْبی دیگری هثل.هقؼذ را هقبیسِ کٌذ 

 . ّوراُ هی ضَد .....ٍ
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: اندیکاسیونهای مانومتری

 ثی اختیبری هذفَع .1

 یجَست .2

 ارزیبثی قجل  ٍثؼذ از ػول خراحی .3

 :سایر علل 

    درد ًبحیِ هقؼذ 

     ثیوبری هبًٌذ ّیرضپرًٍگ 

 اختالالت کف لگي 

 :آمادگیهای الزم   

  سبػت قجل از کبر،پبک کردى رٍدُ ّب الزم ثبضذ2 -4هوکي است . 

  سبػت قجل ًجبیذ چیسی خَردُ ضَد2از  

 :روش انجام  کار 

  دقیقِ طَل هی کطذ 30ایي تست حذٍد  . 

  پرستبر یب تکٌسیي رٍش کبر را ثِ ضوب تَظیح هیذّذ .هوکي است الزم ثبضذ لجبستبى راػَض کٌیذ

 .،سبثقِ هختصری از ضوب گرفتِ هی ضَد 

  ثیوبر ثبیذ ثِ پْلَی چپ ثخَاثذ، یک لَلِ ثبریک قبثل اًؼطبفی کِ ثِ اًذازُ دهبسٌح است ٍ ثبلٌی در

ایي لَلِ ثِ دستگبّی هتصل است کِ فطبرّبی الزم را . اًتْبی آى قرار دارد ، ٍارد هقؼذ هی ضَد 

پرستبر هوکي . در حیي اًدبم کبر، ثبلي هتصل ثِ لَلِ ثبد ضذُ ٍهتَرم هی گردد .اًذازُ گیری هی کٌذ 

 فطبرّبی اسفٌگتر هقؼذ در ّر هبًَر اًذازُ . است در هَرد استراحت ٍ یب زٍر زدى سَاالتی ًوبیذ 
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 . گیری هی ضَد 

 ثؼذ از اًدبم تست ثیوبر هی تَاًذ ثِ هٌسل ثرٍد ٍفؼبلیت طجیؼی داضتِ ثبضذ . 

  هبًٌذ حبلتی کِ ثرای خلَگیری از خرٍج گبز یب .  ػعالت اسفٌگترثبیذ هٌقجط ضَدخوغ کردى،ثرای

 .هذفَع اًدبم هی ضَد 

  ًیس حبلتی است کِ ثیوبر ثِ پبئیي فطبر هی آٍرد هبًٌذ تالش فرد ثرای ػول دفغزٍر زدى! 

ثرای ارزیبثی  $یب الکتَهیَگرافی  EMGهوکي است ّوراُ ثب هبًَهتری ٍیب ثِ تٌْبیی تستْبی دیگری هبًٌذ 

 .ًیس اًدبم ضَد  #اًتقبل ػصجی ثِ ػعلِ هقؼذ 

 .هبًَهتری آًَرکتبل رٍضی هطوئي ٍکن خطر است ٍثؼیذ است ثبػث درد ضَد

 


