
  

.تعداد تنفس:
 40زمان تولد  
6  16-20سالگی  

 14-16بلوغ
.



تعداد ضربان قلب:
80-140يکسالگی /// 140تولد

 ميليمرت جيوه که  75/40در نوزاد :فشار خون
.به تدريج افزايش می يابد



 قبل از عمل کنرتل و ثبت عالئم حياتی به صورت پايه
ضروری است

VS بر اساس اندازه و سن کودک متغري است
آپکس قلب(سال بررسی نبض اپيکال 1در کمرت از :نبض(
70و زمان خواب  190،زمان گريه  120-150نوزاد
بررسی قبل از بيقراری و دراز کشيده : تنفس
30-50     مشارش حرکات شکم
مانند بزرگساالن حرارت:حرارتC°37
 4سال بررسی از طريق زير بغل و بعد از  4زير 

سال دهانی
بررسی مقعدی خطر آسيب خماط
امهيت کم در نوزادان:فشار خون
 طول بازو بزرگرت و يا  2/3کاف فشار خون نبايد از

کوچکرت از نصف طول آن باشد



داروهای قبل از عملpremedication 
 استفاده جهت کاسنت از ترس و اضطراب و نيز القای

آسانرت بيهوشی
مصرف خوراکی و داخل وريدی
داروهای رايج:
مرفني ،ميدازوالم،ديازپام ،متوهگزيتال و فنتانيل
 اهداف استفاده:
آاهش اضطراب و تسهيل بيهوشی
اجياد فراموشی)amnesia (در دوره قبل از جراحی
آاهش دردهای قبل و بعد از جراحی



 کنرتل مشخصات و تشخيص کودک در زمان
اتاق عمل   ورود به

 کنرتل جواب آزمايشات و اطمينان از
آماده بودن خون

آماده کردن مهه خنها و وسائل
 بايد به کودک کمک کرد که راحت باشد و

به سواالت او پاسخ داده شود
حفاظت از کودک در مقابل سقوط
احنراف فکر کودک جهت کاهش ترس

 متخصص بيهوشی بايد دستکشها
،ماسکها،راههای هوايی،لوله های داخل 
نای الرنگوسکپ و داروهای بيهوشی را 



 احتمالی بيهوشی اجنام می شودروانی متعددی به منظور پيشگريی از اثرات پس از امتام پروسيجر مراقبتهای جسمی و
 داخل نای تنفس و حفظ لولهباقی ماندن در اتاق عمل تا هببود وضعيت
 در پتوی گرمانتقال به اتاق هببودی به هپلو و پيچيده

کنرتل مرتب عالئم حياتی
بررسی شوک درد يا مشکالت تنفسی



EA  مراه ستول تراشھ بھ مري ( TEFبھ  ستال )ف رین نوع است) Cنوع (د ع %)85.(شا

س نوع  ستول ( خالص EAس درصد  10-8با شیوع )Aنوع ) (بدون ف

TEF  بدونEA )نوع )(بدون اترزيE ( ستول نوع %8م گفتھ می شود با شیوع  Hکھ بھ آن ف

ستال مری  D )EAنوع  ای پروگزمال و د ر دو ان ن نای و  ستول ب مراه ف %2) بھ 

ای پروگزمال مری در  B  )EAو نوع  ن نای و ان ستول ماب مراه ف درصد موراد 1بھ 

EA‐TEF  مراه است کھ با عنوان سندرم ای مادر زادی دیگر  نجاری  معموال با نا
VACTERRL شناختھ می شوند

نجاری ستون فقرات، آنورکتوم ستول تراک) رکتوم بدون سوراخ(نا ، ف ال ، نقایص قل ئوازوفاژ

سپالزی رادیوس لیھ، د ای  نجار نا
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مراقبتهاي  اوليه 
.  مراقبت از وضعيت تنفسی

گرم منودن نوزاد
درجه  30باال آوردن سر به ميزان 

قرا دادن کاترت ساکشن در بن بست فوقانی مری 
درمان ضد اسيد برای کاهش حتريک شيميايی حاصل از ريفالکس 

شروع آنتی بيوتيک داخل وريدی و حملول الکرتوليتی گرم 
از دست راست رگ نگريمي 

ترميم قطعی اين مشکل اورژانس جراحی نيست 
روز  2-1تا اجيادوضعيت مهوديناميک و اکسيژناسيون مناسب 
می توان عمل جراحي را به تاخري انداخت 
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و متعاقبا ) drooling(آبريزش از دهان  Dتا  Aانواع 
با اجياد حالت خفگی و سرفه بالفاصله پس از تغذيه 

)آسپرياسيون از طريق فيستول) ( Chocking(  شريخوار

هنگامی گريه نوزاد وارد معده شده باعث  Cدر نوع 
اتساع شکم و در نتيجه موجب سخت تر شدن تنفس و 

هنايتا آتلکتازی می شود 
شريه معده وارد نای و معده شده و   Dو  Cدر انواع 

موجب پنومونی می شود 
پيچ (حاجبعکس قفسه سينه با گذاشنت سوند معده 

)  خوردگي سوند معده در بن بست فوقاني

خطر ( در صورت ترديد بررسی بوسيله ماده حاجب 
دارد وجود )آسپرياسيون

10



نوزاد پسر و فرزند اول خانواده 
هفته بروز می کند  3-6در سن 

جهنده، پيشرونده،  ، غري صفراویبا استفراغ 
هفته 6-3 در سنني 

هنايتا باعث انسداد  کامل خروجی معده می 
شود 

عدم حتمل مايعات صاف  
اشتهای کودک علريغم استفراغ های مکرر خوب 

است 
اين باعث چرخه  غذا خوردن و استفراغ کردن می شود که باعث 

دهيدراتاسيون و اختالالت الكرتولييت شديد می شود 
HPS  باعث الکالوز متابوليک هيپوکلرميک– 

شود م کامليک 11هيپو



ازطريق معاينه بالينی و با ملس توده زيتونی 
RUQدر 

)درصد 95با دقت (سونوگرافی 

تنگی پيلور اورژانس جراحی 
نيست 



عالمت اصلی انسداد روده استفراغ صفراوی 
است 

انسداد پروگزميال به صورت استفراغ صفراوی و با حداقل اتساع 
شكم تظاهر پيدا می کند 

عدم  دفع گاز و انسداد کامل پروگزميال باعث
در (عدم مشاهده هوا در نواحی ديستال 

می شود ) گرافی شکم

انسداد ديستال با استفراغ صفراوی و اتساع 
شکم مهراه است 
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:علل
آترزی، تنگی يا دوپليکاسيون دئودنوم و

پانکراس حلقوی
: عالمي

 85ورودی جمرای صفراوی در ( استفراغ صفراوی
)  درصد موارد قبل از حمل انسداد قرار دارد 

، عدم اتساع شکم 
:  تشخيص

وجود حباب دو تايی کالسيک در راديو گرافی 
)منايانگر اتساع معده و دودنوم( شکم 

در صورت ترديد به تشخيص ، بويژه در موارد 
شک به انسداد نسبی بررسی قسمت فوقانی 

ش گ
14



انسداد ناشی از آن در هر نقطه ای از روده امکان
پذير است 

به دليل ) جبز دودنوم( اکثر موارد آترزی روده 
در داخل رحم اجياد می شود حوادث عروقی مزانرت 

)  فقدان قطعه ای از جمرای روده(
آترزی ژژنوم يا ايلئوم با استفراغ صفراوی و 

اتساع پيشرونده شکم تظاهر می يابد 
اتساع شکمباشد ميزان  پايينرتهر چه انسداد روده 

و تعداد قوس های متسع روده در عکس ايستاده 
می يابد  افزايششکم 

:  تشخيص
عکس ساده شکم 

در صورت شک به تشخيص يا انسداد در مناطق ديستال
شود می اجنام امنا بارمي روده 15



که شامل آترزی خماطی و اليه عضالنی سامل Iنوع 

يکديگر جدا می شوند دو سر آترزی بوسيله يک نوار فيربو از  IIنوع 

شکل در مزانرت ازهم جدا  Vتوسط يک نقص  IIIنوع  می شوند 
‐apple(يک دفورميتی پوست سيب  IIIBنوع  peel ( يا دفورميتی درخت کريسمس وجود دارد 

يا رشته تسبيح وجود داردآترزی های متعددی به صورت رشته سوسيس  IVنوع 
  



ولولوس حول شريان مزانرتيک باعث انسداد پروگزميال 
ژوژنوم و قطع خونرسانی ميان روده می شود 

اگر از طريق جراحی اصالح نشود موجب انسداد روده و انفارکتوس کامل ميان 
روده خواهد شد 

در هر سنی اجياد می شود ولی بيشرت در چند هفته اول زندگی 
استفراغ صفراوی اولني نشانه است 

در مهه شريخواران مبتال به استفراغ صفراوی بايستی 
ولولوس ميان روده را رد کرد

)خبصوص اگر حتريک پذير هم باشند (  
نارسايی عروقی ميان روده در ابتدا باعث خونی شدن مدفوع و هنايتا منجر به 

.کالپس عروقی می گردد

قرمزی و ادم جدار شکم نشانه ديگری از ايسکمی پيشرفته 
روده است  17



راديوگرافی شکم نشاندهنده کاهش گاز روده و 
تعدادی سطح مايع و هواست 

در اين شرايط اقدام به احياء و جايگزينی مايعات
صورت گريد الپاروتومی جتسسی و به دنبال آن 

Upper GI Seriesهبرتين راه تشخيص ولولوس 

در صورت شک به ولولوس بايستی مداخله جراحی زود 
رس صورت گريد 

تاخري در تشخيص باعث افزايش ميزان مرگ و مري و
سندرم روده کوتاه می شود در غري اينصورت 

آ آ
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علت اصلی انسداد روده در کودکان زير دو سال

ی معموال از ايلئوم شروع و به سمت ديستال به داخل کولون صعودی، عرض
يا نزولی گسترش می يابد 

ماه رخ می دهد  6-24انواژيناسيون ايديوپاتيک در محدوده سنی 
در خارج از اين طيف سنی عوامل همچون پوليپ ها، تومورهای بدخيم، 

است دوپليکاسيون روده يا ديورتيکول مکل ايجاد کننده انواژيناسيون

انواژيناسيون در اين موارد به ندرت با انمای هوا يا ماده حاجب جا می رود 
لذا بايد به روش جراحی جا انداخته شود 
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چون به دنبال عفونتها ويروسی است ممکنه زمان شروع آن مشخص نباشد 
می شود حمالت درد کرامپی شکم و استفراغ متناوب شيرخوار دچار 

کودک در فاصله بين حمالت ممکنه طبيعی به نظر برسد

دفع موکوس خونی موسوم به مدفوع ژله تمشکی رخ می دهد 
ن خواهد شد چنانچه انواژيناسيون جا انداخته نشود نهايتا باعث گانگرن و پرفوراسيو

يس مشخصه انواژيناسيون در معاينه بالينی عبارت است از لمس يک توده سوس
)  RLQ)Dance signيا اپی گاستر و عدم حضور روده در  RUQمانند در 

بهترين روش تشخيصی سونوگرافی است



روش  پس از احيای بيمار و تجويز آنتی بيوتيک های وريدی جا انداختن به
غير جراحی يا جراحی انجام می شود 

که روش ) انمای هوا(در غياب پريتونيت جا اندازی به روش غير جراحی
ارجح است 

: درمان جراحی
يا الپاروسکوپی ) RLQبرش(اگر پريتونيت وجود داشته باشد جراحی باز 

صورت می گيرد 
نه (جا انداختن انواژيناسيون در جراحی باز از طريق دوشيدن روده ها 

صورت می گيرد ) کشيدن آنها
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درصد است  5 -10ميزان عود هر دو روش جا اندازی 

تکرار انمای هوا در اکثر موارد با موفقيت همراه است 

تکرار شود بايد به وجود يک بار يا بيشتر  3چنانچه انواژيناسيون 
ررسی پاتولوژی به عنوان نقطه شروع انواژيناسيون شک کرد و اقدام به ب

دقيق با ماده حاجب نمود 
اختن بسياری از جراحان اطفال پس از نوبت سوم انواژيناسيون ، جهت جا اند
ی کنند روده و رزکسيون پاتولوژی مربوطه اقدام به الپاروتومی تجسسی م



ه است و ب) مجرای ويتلين(باقی مانده بخشی از مجرای امفالومزانتريک 
سانتی از دريچه ايلئو سکال قرار دارد  60فاصله 

سيت به طور اتفاقی در حين جراحی يا اينکه ملتهب شود و به شکل آپاندي
تظاهر نمايد همچنين ممکنه پرفوراسيون شود 

شود  گاهی نوارهايی از ديورتيکول مکل به سمت جدار قدامی شکم کشيده می
که می تواند به عنوان نقطه شروع فتق داخلی عمل می کند 

را  يک علت مهم انسداد روده در کودکانی که سابقه جراحی و اسکار شکمی
ندارند 

مز مخاط نابجای معده باعث ايجاد زخم در ايلئوم، خونريزی و دفع مدفوع قر
آلبالويی شود 

در صورت خونريزی تشخيص بوسيله اسکن 
23



صبی نوعی مگاکولون مادرزادی که در اثرفقدان يا مالفورماسيون سيستم ع
روده ايجاد می شود 

ای هيپرتروفی تنه ه(رشته های عصبی نيز بزرگ و پر تعداد می شوند 
)عصبی
دهم تا هفته دواز(وجود اختالل در مهاجرت سلول های ستيغ عصبی : علت آن

)حاملگی
هفته  4اما مهاجرت اين سلول ها از قسمت ميانی کولون عرضی تا مقعد 

 طول می کشد  در همين دوره بيشترين احتمال بروز اختالل وجود دارد
رخ می دهند اکثر موارد آگانگليونوز در رکتوم و رکتوسيگموئيد 

يک بيماری ژنتيکی و ارثی می باشد 

24



ک نمی دهد کولون آگانگليونيک اجازه پيشرفت طبيعی به موج پريستاليتي
کند  انتهای روده تظاهر پيدا میانسداد عملکردی لذا بيماری هيرشپرونگ با 

: شايعترين عاليم
اتساع شکم، عدم دفع مکونيوم و استفراغ صفراوی 

ی شود معاينه رکتوم باعث خروج ناگهانی و تحت فشار مدفوع مايع متعفن م
که نمايانگر تجمع مدفوع در انتهای مسدود کولون است 

:درمان ابتدايی شامل
هيدراتاسيون، آنتی بيوتيک سيستميک، شستشوی رکتوم 
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باريم انما 
مانومتری انو رکتال

هيرشپرونگ با بيوپسی رکتوم صورت می گيرد تشخيص قطعی 
در مورد عمل محدوديت سنی وجود ندارد 

درمان بيماری در همه موارد مستلزم عمل جراحی که به طور کالسيک طی چند 
.مرحله صورت می گيرد

ابتدا در دوره نوزادی يک کولوستومی ايجاد می گردد و سپس زمانی که وزن 
.صورت می گيرد Pull‐throughکيلوگرم رسيد درمان قطعی  10کودک به 

ک روده و تعيين محل ناحيه انتقالی، رزکسيون سگمان آگانگليوني: بدين صورت
آناستوموز روده گانگليون دار به مقعد يا رکتوم 

ا استفاده در کودکان دچار اتساع چشمگير کولون بهتر است تا يک دوره رفع فشار ب
از رکتال تيوب و انمای نرمال سالين و يا کوستومی  صورت گيرد 
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.طيفی از ناهنجاريها  از انوس قدامی تا  انومالی کلواک را شامل می شود
شيوعش در هر دو جنس برابراست 

در اثر عدم نزول سپتوم اورورکتال ايجاد می شود 
ه سطحی و نوع ناهنجاری حاصله نيز بستگی به اين دارد که سپتوم اورورکتال تا چ

نزول نکرده باشد 
می کنددر بيماران مبتال به مقعد بدون سوراخ رکتوم تا اسفنگتر خارجی نزول ن
د در لگن بلکه انتهای کور رکتوم ممکن است در باال يا پايين عضله باالبرنده مقع

خاتمه می يابد  
طبقه بندی می شود باال يا پايين به همين دليل  اين انومالی به انواع 

ا از طريق تناسلی و ي –انتهای کور رکتوم از طريق يک فيستول با سيستم ادراری 
يک فيستول با ناحيه پرينه ارتباط دارد 



ستول مقعد بدون سوراخ با فيشايعترين نقيصه در جنس مذکر به صورت 
می باشد رکتواورترال 

بوالر رکتووستيشايعترين نقيصه در جنس مونث به صورت فيستول 
است 

يک  ملحق شده يکديگردر کلواک پابرجا رکتوم، واژن، مجرای ادراری به 
مجرای مشترک به وجود می آورند 



 
درصد بيماران وجود دارند  60ناهنجاريها همراه در 

شايعترين آنها وجود نقص در سيستم ادراری است 
هم  نقايص اسکلتی، ناهنجاری طناب نخاعی، آترزی مری، ناهنجاری قلبی 

ممکنه ديده شود 



:فتق ناف
نتيجه  بسته نشدن حلقه ناف باعث ايجاد يک نقص مرکزی در خط سفيد و در
بيعی موجب ايجاد فتق ناف می شود که توسط پوست و بافت زير جلدی ط

پوشيده شده
اما نقص فاشيا باعث بيرون زدن محتويات شکم می شود 

خودبخود بسته سال  4سانتيمتر معموال طی  1کوچکتر از فتق های زمان تولد 
می شوند 

روز فتق های نافی عموما به صورت بيرون زدگی بدون عالمت جدار شکم  ب
می کنند



عاليم اورژانس  بودن هرنی نافی
درد شکم

استفراغ صفراوی 
بيرون زدگی سفت و حساس در ناحيه ناف 

ست وجود مجوعه اين عاليم مستلزم اکسپلوراسيون فوری و ترميم فتق ا
سالگی خودبخود بسته نشود بايستی ترميم شود  4-5چنانچه فتق تا 

 در صورت وجود فتق بزرگ در سنين پايين تر يا کودک و خانواده اش
نگران ظاهر آن باشند نيز ترميم صورت می گيرد 



انه اوراکوس بازباقيمانده  ی مجرايی  است که از ناف تا مث
ايين در زمان جنينی که مثانه به سوی لگن پ. کشيده می شود

د می رود بتدريج  باريک و رفته رفته فيبروزه می شو
)(The urachal remnant)

 اولين عالمت آن رطوبت و جريان ادرار از ناف است که
می تواند منجر به عفونت ادراری راجعه شود 



 آمفالوسل يک عيب مادرزادی است که احشاء شکمی به مقادير
همچنانکه جنين در ساک    .مختلف، داخل طناب نافی می شوند

حاملگی رشد می کند، روده ها رشد می کند، و درازتر می شوند و 
ين ، ا)برآمدگی پيدا می کند(از شکم به داخل طناب نافی می ريزند 

.هفته اول بارداری اتفاق می افتد 6-10رشد در 
 بطور معمول روده ها در يازدهمين هفته بارداری به داخل شکم بر

.  اگر اين اتفاق رخ ندهد،  آمفالوسل بوجود آمده است. می گردند
ی آيند بهرحال بيشتر از نصف همه کودکانی که با آمفالوسل بدنيا م

. دديگری نيز داشته باشن) مادرزادی(ممکنست عيبهای زمان تولد 
تعدادی از اين نقصها ممکنست جدی باشند



پوشاندن اومفالوسل را با گاز آغشته به سالين  

و از اعمال فشار بر روی اومفاسل به قصد جا انداختن آن اجتناب کرد 

سی تجويز در صورت وقوع پارگی بايستی آنتی بيوتيک بصورت پروفيالک
شود

سيون رزک( حتی االمکان بايستی اومفالوسل را به صورت اوليه ترميم نمود
) شد پرده اومفالوسل و بستن فاشيا ممکنه به يک اليه پروتز نياز با



نقص مادرزادی در جدار قدامی شکم که از طريق آن محتويات روده 
آزادانه از شکم بيرون می زنند 

کتر برخالف آمفالوسل فاقد ساک پوشاننده است و اندازه آن نيز کوچ
)سانتيمتر 4کوچکتر از (می باشد 

ميشه نقص جدار شکم در محل پيوستن ناف به پوست سالم و تقريبا ه
در سمت راست ناف قرار دارد 

م ناف تا حدودی از محل خود جدا شده و امکان ارتباط آزاد با حفره شک
را به وجود می آورد 

اگر روده ظاهر طبيعی داشته باشد نشان می دهد پارگی در اواخر 
حاملگی رخ داده است 

روده معموال ضخيم، ادماتو، رنگ پريده و پوشيده از اگزودا باشد 
نشاندهنده اينکه زمان زيادی از پارگی گذشته است 



اسايی گاستروشزی به راحتی از طريق سونوگرافی قبل از زايمان قابل شن
است 

ناهنجاری های همراه با گاستروشزی عمدتا شامل آترزی روده است 

 تمام نوزادان مبتال به گاستروشزی نيازمند عمل جراحی اورژانس هستد

يزان به دليل اتالف قابل مالحظه مايع از طريق تبخير ، احيای مايعات به م
به اندازه جراحی اورژانس حائز اهميت است  ml/kg 160-190روزانه 



در جنس مذکر بيشتر و در سمت راست شايعتر از سمت چپ 
ودن حلقه به دليل کوچک ب(خطر گير افتادن فتق اينگوينال در شير خواران باال است 

)اينگوينال 
ه هنگام وجود فتق اينگوينال معموال با مشاهده يک برجستگی در ناحيه کشاله ران ب

تعويض پوشک بچه مورد توجه قرار می گيرد 

ود با فشار دادن قسمت تحتانی شکم معموال وجود فتق در سمت مبتال آشکار می ش
خود جا نمی  فتق گيرافتاده به صورت برجستگی سفتی تظاهر پيدا می کند که خود به

رود و با بهانه گيری و تحريک پذيری کودک همراه است 



ناحيه  فتق اينگوينال مختنق به صورت يک برجستگی حساس و ادماتو در
کشاله ران تظاهر پيدا می کند 

ريتونيت که گاهی با تغييرات پوستی همراه است و نهايتا باعث انسداد روده، پ
و توکسيسيته سيستميک می شود 

تای حلقه فتق گير افتاده را با اعمال فشار ماليم بر پايين ساک فتق در راس
داخلی اينگوينال می توا جا انداخت 

د پس از جا اداختن فتق، بيمار بستری شده و تحت نظر گرفته می شو
ساعت هرنيورافی صورت می گيرد 24و پس از 



ته چنانچه نتوان فتق را جا انداخت يا اگر شواهدی از اختناق فتق وجود داش
الپاروتومی و (باشد بايستی عمل جراحی اورژانس صورت گيرد 

)رزکسيون روده
اين فتق در جنس مونث معموال به جای روده حاوی تخمدان است 

اگرجراحی نشود مدام به داخل و خارج شکم پروالپس پيدا می کند 

)ق لغزنده فت(گاهی يک ديواره ساک فتق از تخمدان و لوله فالوپ تشکيل شده 
که در اين موارد فقط در حين عمل جراحی می توان تخمدان را جا انداخت 



اشد چنانچه هيدروسل تشخيص داده شود و شواهدی دال بر وجود فتق وجود نداشته ب
ماهگی تحت نظر گرفته می شود  12تا 

لزم باقی ماندن هيدروسل تا اين زمان به معنای باز بودن زائده واژيناليس و مست
د عمل جراحی هيدروسلکتومی به همراه اکسيزيون زائده واژيناليس می باش

ماهگی مشاهد و بايستی به صورت  12چنانچه هيدروسل برای اولين بار پس از سن 
الکتيو تحت عمل هيدروسلکتومی با برش کشاله ران قرار گيرد 

ميم هيدروسل ارتباطی مجددا عود می کنند و نهايتا بايستی از طريق جراحی تر
شوند 





نقص در تشکيل ديافراگم در سمت خلفی جانبی 
که احشاء شکمی از طريق آن وارد فضای قسه سينه می شود 

در سمت چپ شايعتر 
ا شاخه اين بيماران دارای شکم کوچک و توسعه نيافته، ريه های هيپوپالستيک ب

های شريانی و برونش توسعه نيافته، ريه کم حجم و کم وزن 
ناهنجاريهای همراه درگيری قلب، مغز، سيستم ادراری، جمجمه، 

جنينی با سونوگرافی می توان تشخيص داد  15در حوالی هفته 
تشخيص بعد از زايمان با راديولوژيکی صورت می گيرد 

: اين نوزادان بسرعت دچار زجر تنفسی می شوند که علل آن عبارتند از
ادل هوا در جابجايی مدياستن به سمت مقابل در اثر فشار روده که باعث اختالل تب. 1

ريه سمت مقابل می شود 



اهش بروز هيپرتانسيون ريوی که باعث باقی ماندن گردش خون جنينی و ک
هيپوپالزی ريه . 3پرفيوژن ريه می شود 

:درمان
ب پيشگيری و يا اصالح هيپرتانسيون ريوی و اکسيژن رسانی مناس
 –قلبی  بعلت هيپوکسی، هيپر کاپنی و اسيدوز متابوليک دچار عدم تثبيت

عروقی می شود 
ونتيالسيون نوزاد 

يستی زمانی که وضعيت هموديناميک بيمار به بهترين حالت ممکن رسيد با
ترميم صورت گيرد 

ترميم جراحی از طريق برش شکمی ارجح است 



 اختالل پيشرونده به صورت اتساع بيش از حد يک يا چند لوب ريه در
ماههای اول زندگی 

در نوزادان ممکن است کشنده باشد 
وب های علت آن عدم توانايی تخليه لوب در هنگام بازدم که باعث آتلکتازی ل
ادن مجاور و نهايتا موجب شيفت مدياستن به سمت مقابل و به خطر افت

سمت مقابل 
علت آن انسداد برونش بعلت نارسايی غضروف يا فشار خارجی 

جود در بعضی بيماران دهليز چپ بزرگ بعنوان عامل فشار روی برونش و
دارد 

تا کی پنه،  (عاليم مبتاليان از زجر تنفسی خفيف تا نارسايی تنفسی شديد 
)  تنگی نفس، سرفه، سيانوز دير رس



تشخيص از طريق عکس راديو لوژيک 
ا

انجام سی تی اسکن در شرايط پايدار بيمار 

:درمان
رزکسيون لوب درگير از طريق جراحی باز يا توراکوسکوپی 



د اين اختالل به توده ريوی جدا افتاده از عروق ريوی و برونش ها اطالق می گرد
چپ سينه  که مستقيما از آئورت خونگيری می کند و بيشتر در ناحيه تحتانی سمت

ديده می شود 
در نوع خارج لوبی يک ناحيه کوچک فاقد هوا که از خونرسانی سيستميک 

برخوردار و درست باالی ديافراگم چپ
رخت نوع داخل لوبی بيشتر در داخل پارانشيم لوب تحتانی چپ و ارتباطی با د

برونشيال ندارد 
درناژ هر دو نوع می تواند ريوی يا سيستميک باشد 

د نوع خارج لوبی بدون عالمت در عکس راديولوژيک بطور اتفاقی ديده می شو
با سی تی تشخيص قطعی می شود 

در صورت عالمت دار شدن بايد رزکسيون شود 



سونوگرافی و داپلر در ماههای اول زندگی کمک می کند 
ست در سکستراسيون داخل لوبی اغلب رزکسيون کامل لوب تحتانی چپ الزم ا

) رزکسيون سگمنتال(ولی گاهی می توان فقط خود ضايعه را برداشت 
برونشکتازی

ا نقص اين کودکان دچار يک ناهنجاری زمينه ای مادرزادی ريه ، فيبروز کيستيک ي
ايمنی می باشند 

عفونت مزمن ناشی از جسم خارجی می تواند مسئول ضايعه باشد 
 برونشکتازی با سرفه مزمن همراه ترشحات چرکی فراوان، عفونت های ريوی

مکرر و هموپتيزی تظاهر می کند 
ه تر می در عکس راديولوژيکی نشانه های برونکوواسکولر در لوب درگير برجست

شود 



آسپيراسيون جسم خارجی معموال در نوپا رخ می دهد 
اجسام خارجی جامد موجب احتباس هوا در ريه درگير بويژه در بازدم 
دانه های روغنی بسيار متحرکند و ممکنه باعث ايجاد پنومونی شوند 

تاخير در تشخيص ممکنه منجر به آتلکتازی و عفونت گردد 
م خارجی برونش اصلی راست و لوب تحتانی راست شايعترين محل گير افتادن جس

می کند  متعاقب آسپيراسيون جسم خارجی ابتدا کودک دچار سرفه و احساس خفگی
و وجود ويز يکطرفه 

)اجسام خارجی حاجب اشعه( CXRتشخيص از طريق 
تشخيص قطعی و خارج کردن آن با برونکوسکوپی 

بی يا در صورت به تعويق افتادن تشخيص جهت درمان بايد اقدام به رزکسيون نس
کامل لوب گرفتار 


