
 تعریف :
روده عبارت است از يك نوع انسداد روده كه رفتگی درهم 

در آن قسمتی از روده به صورت تلسكوپی درون قسمت 

 مجاور آن فرو می رود.

نواژيناسيون حالتی است كه در آن بخشی از روده كوچك ا

لغزد در داخل قسمتی كه جلوي آن قرار گرفته است می

شوند و دچار تورم می هاي درهم فرو رفتهمرحله بعد روده

 گردند.اين دو باكمك هم منجر به اسنداد روده می

شوند. ها دچار انقباض میمتعاقباً براي رفع انسداد، روده

كند كودك شيرخوار بر اثر شروع انقباضات ناگهان گريه می

و ممكن است دچار استفراغ، رنگ پريدگی و تب شود؛ اما در 

 لم و آرام بنظر می رسد.فاصله بين انقباضات كامالً سا

اگر چه در چند ساعت اول مدفوع وي ظاهري طبيعی دارد 

اما بتدريج بعلت تورم جدار روده و فشار در آن ناحيه مخاط 

خونريزي كرده و مخلوط خون و مخاط بصورت ژله قرمز 

 رنگی دفع ميشود.

تواند در هر دليل پيدايش انواژيناسيون معلوم نيست و می

 6ماه تا  9دهد اما در شيرخواران و كودكان سن و سالی رخ 

ساله از همه شايع تر است . پسران بيشتر دچار آن می 

 .شوند

 :نشانه ها عالیم و 
 مراحل اوليه :

. شيرخواران  مي باشد درد شكمي به حال دل پيچه

با صداي بلند گريه مي كنند، پاها را روي شكمشان 

ريده شده ، ، رنگ پدرد مي آورند، و به هنگام حمله 

پس از شروع درد اغلب يكي  به شدت عرق مي كنند.

 كنند. دوبار استفراغ مي

 مراحل بعدي :

. اين خونريزي  مي باشد خونريزي گوارشي از پايين

ممكن است به شكل يك ماده قرمز تيره باشد كه 

 شبيه ژله به نظر مي رسد.

دچار ضعف و  شرفتهيدر مراحل پ ضعف و بي حالي

 .وندشيم يحال يب

 در مرحله آخر ديده مي شود  شوك

 ك توده قابل لمس در شكمبا يهمراه  تورم شكم

 ممكن است مشاهده گردد.

 : علل
بنا به علل ناشناخته ، يك قسمت از روده به صورت 

تلسكوپي درون قسمت مجاور آن فرو مي رود. اين 

امر باعث بسته شدن مسير خونرساني به روده شده ، 

پريتونيت )التهاب پرده صفاق ( مي  توليد قانقاريا و

كند. اين بيماري ممكن است به علت يك عفونت 

ويروسي به وجود بيايد، اما اين مسأله به اثبات 

 نرسيده است .

 :عوامل افزایش دهنده خطر
  روده رفتگيسابقه خانوادگي درهم 

  فصول مختلف )به داليل نامشخص (. اين

ن و وسط بيماري در اواخر بهار، اوايل تابستا

 زمستان شايع تر از بقيه سال است .

  سرطان خون ، لنفوم ، يا در سنين باالتر

از عوامل مستعد كننده به  فيبروز كيستيك

 حساب مي آيد.

 عفونت تنفسي فوقاني اخير 

  روز اخير( 1-24عمل جراحي اخير )در 

 :پيشگيري

اگر عاليم ظاهر شدند، كودكتان را به دقت تحت نظر 

راجعه به پزشك در همان مراحل اوليه ، از بگيريد. با م

بروز عوارض پيشگيري به عمل آوريد. راه خاص ديگر 

 براي پيشگيري وجود ندارد.

 :عواقب مورد انتظار
ساعت . در  24گاهي بهبود خود به خودي در عرض 

وان با تشخيص زودهنگام غير اين صورت ، آن را مي ت

و جراحي يا درمان با باريم معالجه نمود. بدون درمان ، 

عوارض درهم روي روده ممكن است جان بيمار را به 

 خطر بياندازند. اين بيماري گاهي عود مي كند.

 : عوارض احتمالي
 كم آبي بدن و شوك

 پارگي روده و پريتونيت )التهاب پرده صفاق (

 حيعفونت پس از عمل جرا

 :تشخيص 
  از شكم و روده ها ساده یوگرافيراد-

 سونوگرافی كمك كننده است.-

راست مقعد و در اين روش، مايع را از راه  انما ميبار –

كنند سپس وضعيت ها پمپ میروده كودك بداخل روده



توان با عكسبرداري ديد. تنقيه با ريوم ها را میروده

انما  ميبار)د.گاهی اوقات موجب خوب شدن بيماري ميشو

متخصص  (و هم درمان است صيتشخ يهم برا

راديولوژي با كمك تنقيه باريم ممكن است بتواند درهم 

 روي روده را برطرف كند.

 
 

 :درمان
جراحي براي تصحيح اين مشكل با بيرون دادن قسمت 

فرو رفته . گاهي ممكن است الزم شود يك قسمت از 

شوكه و مشكوك به  مارانبي در – روده درآورده شود.

 .ميباش يبه دنبال جراح ديبا تيتونيپر

 

 پيامد درمان :
افتد اما يك بيماري انواژيناسيون اگرچه بندرت اتفاق مي

 تواند كشنده باشد.اگر درمان نشود ميخطرناك است و 

  : نکته

اگر كودك شما مكرراً دچار حمالت اسپاسمي ميشود -1

كند و پاهايش را از شدت درد به معده و داد و فرياد مي

رسد چسباند اما بين حمالت كامالً سالم به نظر ميمي

 فوراً با دكتر مشورت كنيد.

بررساي   مدفوع كودكتاان را از نظار مخاا  و خاون     -2

 كنيد.

در بين حمالت دماي بدن كودك را از نظر تب اندازه  -3

 بگيريد.
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