


اهداف و عناوین

.چه زمانی به اختالالت دفعی فکر کنیم-1

.چگونه ظن خود را به یقین برسانیم-2

.چه درمان و پیگیری را توصیه کنیم-3



شاخص های اختالل دفعی

تعداد دفعات دفع روزانه-1
فیزیولوژیک دفع در سنین و افراد مختلف روند  1-:گذارعوامل تاثیر 

(. ..شیر خوارگی، تغذیه تکمیلی) تغذیه در سنین مختلف                            2-

مرتبه در روز5-6با دفع ساله 5کودک : مثال

مرتبه در روز  5-6با دفع ماهه 5کودک
میتوانددر روز مرتبه7-8روز یک بار تاپنج تا هفت از دفع :شیر خوارگی

.باشدمتفاوت 

مرتبه دفع 30-40روزه ازیک مرتبه تا5ماهه در یک دوره 3شیر خوار : پس

–اتساع شکمی –معیارهای رشدی –کودک توجه به معاینه فیزیکی: چه کنیم
قبل از مراجعهروند معمول دفع کودک–امتناع تغذیه –عدم تحمل خوراکی –استفراغ 
.به اندکس های دیگر اختالل دفعو توجه 



قوام دفع 
.غیر طبیعی استدر همه حال سفت و دردناک دفع 
.در سنینی که انتظار دفع فرم میرود غیر فرم مدفوع دفع 

توام با اختالل آب و الکترولیت10ml/kgباالی : اسهال دفع

غیر طبیعی قیری رنگ، -خونی( استئاتوره –کلستاز ) آکولیک: مدفوعرنگ و حجم 
.  است

.بصورت متناوب میتواند نرمال باشد: سبز 
.استIBD–آلرژیک -در هر سن غیر عادی و مبین التهاب عفونی: موکوئید

رد علل سوء جذب: حجیم و شل 
هیرشپرونگ –تنگی آنال : نواری شکل
دفعبی اختیاری 
سال  4حداقل یکبار در ماه برای سه ماه متوالی در افراد باالی = احتباسی

حداقل یکبار در هفته طی یک ماه گذشته= غیر احتباسی



یبوست
دو مورد از یافته های زیر برای بیش از یک ماه

دفع مدفوع سفت و دردناک-1

بار در هفته 2تعداد دفع کمتر از -2

خونریزی رکتال و فیشر -3

شواهد اجتناب دفع  -4

مدفوع قطور و بزرگ -5

بی اختیاری دفع-6



علل یبوست

غیر ارگانیک-1
ارگانیک-2

آنوس نابجا–استنوز روده : آناتومیک

نقائص طناب نخاعی–انسداد کاذب روده –هیرشپرونگ: نوروپاتی ها 

پرون بلی-داون-دیستروفی عضالنی: میوپاتی ها

-دگی هاضد افسر–فنی توئین –نارکوتیک ها –آنتی کولینرژیک ها :داروها
بیسموت



وئیدیهیپوتیر–هیپرکلسمی –هیپوکلسمی –هیپوکالمی :متابولیک

–وپوس ل-آلرژیک  کولیت –سیستیک فیبروزیس –سلیاک : سیستمیک
التهابی روده   بیماریهای 

...اجتناب دفع–بی اشتهایی عصبی : روانپزشکی



عالئم آالرم
ساعت اول تولد  72عدم دفع در -1

باالخص نوزادی  –اختالل دفع در زیر یکسالگی -2

اسهال و اتساع شکمی متناوب با اختالل وزن گیری -3

نداشتن شواهد اجتناب دفع  -4

آمپول رکتال خالی  -5

یافته های غیر طبیعی در ساکروم و آنوس-6

پیگمانتاسیون جلدی  -7

مثانه نوروژنیک–اختالل عملکرد مثانه -8

معاینه نورولوژیک غیر عادی  -9

عدم پاسخ به درمان های معمول-10



Thank you 
for your attention!


