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:تشکروسپاس فراوان ازبا 

معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علومپزشکی اراك
اراك) ع(پایگاه توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولی عصر

که در راه کسب علم و معرفت مرا یاري نمودندهیخته اي استادان فرزانه و فر.

 به خاطر همه ي تالشهاي محبت آمیز ي که در دوران عزیزمرپدر و مادارزشمند ارواح

.مختلف زندگی ام انجام داده اند و بامهربانی چگونه زیستن را به من آموخته اند

 بوده استکه در تمام طول تحصیل همراه و همگام منهمسر مهربانم.

 که باتحمل سختیها و محدودیتهاي تحصیل،مرا یاري کرددفرزندان دلبندم.
آنان که نفس خیرشان و دعاي روح پرورشان بدرقه ي راهم بود.

و قدم هایم را براي جامه ي عمل بپوشانمعلممتا بتوانم اداي دین کنم و به یاریم فرما الها بار
.ن ارتقا سالمت میهنم استوار گردا

با تقدیم احترام

دکتر حسین اناري



:چکیده
:مقدمھ

ي پوشش داخلی بدن یا سطوح خارجی پوست فقط یک ترك یا پارگی دیواره	فیشر شقاق مقعد	با نام علمی	شقاق
شود که در صورت عدم در شقاق کشش دیواره باعث از هم گسیختگی آن می. است که نباید با برش اشتباه شود

حال اگر این . تواند عضالت زیرین را نیز درگیر کندهاي باز بزرگ تبدیل خواهد شد که میقع به زخمدرمان به مو
ي ابتدایی و انتهایی مقعد که چهار ي درونی کانال مقعد ـ لوله کوتاه مابین دو دریچهترك یا پارگی در دیواره

مقعد نامیده 	فیشر	رخ دهد، شقاق یاددهروده را تشکیل مییعنی راستي گوارشیمتر انتهایی لولهسانتی
ي مقعد مانند بواسیر اشتباه گرفته فیشر مقعد یک بیماري شایع است که اغلب با دیگر اختالالت ناحیه. شودمی
تواند عضله اسفنکتر کند میرا شل میکرونرعروقنیتروگلیسیرین با همان مکانیسمی که عضالت صاف.شودمی

استفادهشقاقدرمانبرايآن) درصددهمدو(0٫2%پماد. داخلی را هم شل کرده و از اسپاسم خارج کند
کند عالوه بر آن خونرسانی آنودرم را نیز افزایش قدند یک اسفنکتروتومی شیمیایی موقت ایجاد میمعتوشودمی
نیز با فلج موقت عضالت اسفنکتر داخلی، یک نوع ) بوتاکس(وتولینیوم تزریق موضعی سم ب.  دهدمی

.تواند باعث بهبودي شقاق شودکند که میاسفنکتروتومی شیمیایی موقت ایجاد می
:روش اجرا

نمونه گیري به روش نمونه گیري با . انجام خواهد گرفت) Clinical trial(تحقیق با طراحی کارآزمایی بالینی 
خواهد بود و کلیه بیماران مراجعه کننده در طی مدت اجراي طرح که کاندید ) sequential(رمراجعه مستم

در .مداخله درمانی براي فیشر مزمن بوده و شرایط ورود به مطالعه را نیز احراز می نمودند ، وارد مطالعه می شوند
هفته استفاده  4به مدت ) صبح و شب(وز بار در ر2پماد بوتاکس،  ) B(از پماد نیتروگلیسیرین ، و گروه) A(گروه 

1پی گیري و معاینه بیماران گروه ها در  . تیوپ پماد مصرف خواهند کرد3در این مدت بیماران معادل . می گردد
.درمان ادامه خواهد داشتاتمام بعد ازهفته

:نتایج

درماندر انتخابتأثیريفیشر چندانو مکانبهتر  بودهBبه نسبت گروه Aدرد در هر گروه بهبوديعالئم
و پماد بوتاکس GTNکاربرد پمادکهگیریممینتیجهتحقیق چنیناز اینآمار حاصلدر مقایسه. استنداشته

مانگردد در، پیشنهاد میبنابراین. باشنداز جراحیقبلدر فیشر مزمندرمانیقدماولینعنوانمی توانند  به
تا چهارمدتبراينیتروگلیسیرین یا پماد بوتاکس و پمادگرمآبپرفیبر، حمامو حاد با کاربرد رژیمفیشر مزمن

.باشد و در صورت نگرفتن نتیجه مناسب از روش هاي دیگر استفاده گرددهفتهپنج
:نتیجھ گیری

اسپاسمکاهشباعثشدهمالیدهآنودرمرويموضعیرتصوبهدرصد و پماد لوتاکس که2/0پماد نیتروگلیسرین
و زخمرفتهاز بینو درد در بیمارانشدهدرماناوائلاز همانانقباضشدنو برطرفاسفنکتريعضالت

در اکثر بیمارانکهو هایپوتانسیون ارتوستاتیکجز سردرد، بهیافتهالتیامکوتاهیبا زمانکانال آنالایسکمیک
در فیشر اثر چندانیمحلو همچنیننداشتهدیگريهعارضاستفاده کننده از پماد نیتروگلیسیرین دیده میشود 

.استنداشتهسیر درمانی

:کلمات کلیدی

پماد بوتاکس، نیتروگلیسیرین، فیشر آنال




