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 مانومتری آنورکتال چیست ؟

  باشد . بیماران مبتال به یبوست ویا بی اختیاری مدفوع میبرای ارزیابی  ،عدی (قتست مانومتری آنورکتال )م

طبیعری موردنیراز اسرت،  مراا  اینکار فشار اسفنگتر مقعد،حس های مقعد ورفلکس عصبی که بررای ااابرتدر 

 گردد. بررسی می

عمرل  کننرد. ناحیه مقعد و راست روده )رکتوم(شامل عضالت خاصی است که کمک به تنظری  عمرل دفری مری

میلری ییترر اسرت  051– 0011باشد .حج  ناحیه رکتوم برین  ذخیره ودفی مواد زائد روده ها می ،اصلی این ناحیه

 اعصاب ناحیه از نوع سمپاتیک وپاراسمپاتیک است.

 

 شوند تا از خرو  مدفوع در  شود عضالت اسفنگتر مقعد سفت می معموالً زمانیکه مدفوع وارد راست روده می

 در زمان الزم امی شوند ممکن است زمان نادرست الوگیری کنند . اگر این عضالت ضعیف شوند ویا نتوانند 

هراندانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

 بیمارستان امام خمینی )ره(
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 بی اختیاری اتفاق بیفتد .

فرد به پائین فشار می آورد تا دفی داشته باشد،عضالت اسفنگتر مقعد شل می شود کره باعر   یبطور معمول ،وقت

گردد. اگر در زمان زور زدن عضالت اسفنگتر منقبض وسرفت باشرد ،فررد  کاهش فشار برای خرو  مدفوع می

 شود .  میدچاریبوست 

شروند  شوی  که چقدر عضالت اسفنگتر قوی هستند ودر زمان دفی براحتی شل مری با انجام مانومتری متواه می

        یا نه ؟ اینکار اطالعات مفیدی برای درمان مبتالیران بری اختیراری و یرا یبوسرت شردید در اختیرار پاشرک قررار 

 دهد . می

عوامل متعددی برای بی اختیاری مدفوع واود دارد :ضعف عضرالت اسرفنگتر مقعرد و یرا حرس ضرعیف در     

توا ن آن را درمان کرد . تکنیکهای بیوفیدبک و  تواند باع  بی اختیاری ویا تشدید آن گردد  که می رکتوم می

 کند . را کنترل می بی اختیاری کند و تمرینات کف یگن کمک به تقویت عضالت و بهبود حس ها می

در حاییکره بعضری  ،برخی شامل حرکرات کنرد تمرام روده اسرت ،عوامل بسیاری نیا برای یبوست واود دارد   

یبوست ،عضالت اسرفنگتر مقعرد موقری دفری و یرا  زور  به دیگر شامل عضالت اسفنگتر مقعد است . در مبتالیان

 ضالت ممکن است نوعی انسداد فانکشنال باشد .شوند .این عملکرد غیر طبیعی ع زدن بطور مناسب شل نمی

باشد . فشرارناحیه  مربوط به  اسفنگتر خارای  می %05مربوط به اسفنگتر داخلی و  ،فشار زمان استراحت 55%    

سرانتیمترو 3.طرول اسرفنگتر مقعرد اغلرب  طول کانال مقعد اندازه گیرری مری گررددبصورت شعاعی وطویی در 

 سی سی است . 01-05د معموالحداقل حج  احساسی در مقع

 تواند عملکرد واقعی واحساس بیماراز پری  تواند به تفکیک اختالالت اسفنگترها کمک کند ومی مانومتری می

 )معاینه انگشتی(،اویتراسونوگرافی آنال، دفکوگرافی  DREمقعد را مقایسه کند .گاهاً با روشهای دیگری مثل

 شود .  و.....همراه می
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 مانومتری: اندیکاسیونهای

 بی اختیاری مدفوع .0

 یبوست .0

 بعد از عمل اراحیارزیابی قبل  و .3

 سایر علل :

    درد ناحیه مقعد 

     بیماری مانند هیرشپرونگ 

 اختالالت کف یگن 

 آمادگیهای الزم :  

  پاک کردن روده ها الزم باشد،ساعت قبل از کار0- 4ممکن است.  

  ساعت قبل نباید چیای خورده شود 0از 

 انجام  کار :روش 

  کشد .  دقیقه طول می 31این تست حدود 

  ممکن است الزم باشد یباستان راعوض کنید .پرستار یا تکنسین روش کرار را بره شرما توضرید میدهرد

 .شود  ،سابقه مختصری از شما گرفته می

 اینی در بیمار باید به پهلوی چپ بخوابد، یک یویه باریک قابل انعطافی که به اندازه دماسرن  اسرت و بر

شود . این یویه بره دسرتگاهی متصرل اسرت کره فشرارهای الزم را  انتهای آن قرار دارد ، وارد مقعد می

گردد . پرستار ممکرن  باین متصل به یویه باد شده ومتورم می ،کند .در حین انجام کار اندازه گیری می

 قعد در هر مانور اندازه است در مورد استراحت و یا زور زدن سواالتی نماید . فشارهای اسفنگتر م
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 شود .  گیری می

 تواند به منال برود وفعاییت طبیعی داشته باشد بعد از انجام تست بیمار می.  

  مانند حایتی که برای الوگیری از خرو  گاز یرا  .عضالت اسفنگترباید منقبض شود ،امی کردنبرای

 شود . مدفوع انجام می

  پائین فشار می آورد مانند تالش فرد برای عمل دفی!نیا حایتی است که بیمار به زور زدن 

یرا ایکتومیروگرافی ) بررای ارزیرابی  EMGممکن است همراه با مانومتری ویا به تنهایی تستهای دیگرری ماننرد 

 انتقال عصبی به عضله مقعد ( نیا انجام شود .

 مانومتری آنورکتال روشی مطمئن وک  خطر است وبعید است باع  درد شود.

 


