מורסה  /פיסטולה פי הטבעת

אם מטופל מתלונן על צמרמורות ,חום ,נפיחות וכאבים בפי הטבעת  ,חולה עלול לסבול ממורסה או
פיסטולה בפי הטבעת.
מה היא מורסה בפי הטבעת?
מורסת פי הטבעת היא חלל מלא במוגלה שנמצא ליד פי הטבעת מתחת לעור .
מהו פיסטולת פי הטבעת?
פיסטולת פי הטבעת היא כמעט תמיד התוצאה של מורסה קודמת .פיסטולה היא מנהרה קטנה
שיוצרת מתחת לעור ומתחברת לבלוטת פי הטבעת בקו המשונן ולעור סביב פי טבעת.
מה גורם למורסה?
מורסה  -תוצאה מזיהום חריף של בלוטה קטנה בתוך פי הטבעת ,כאשר חיידקים או חומר זר נכנסו
לרקמה דרך הבלוטה .תנאים מסוימים – דלקת במעי גס או דלקות אחרות של המעי  -יכולים לעתים
לגרום למורסה.
מה גורם לפיסטולה?
לאחר פתיחת מורסה עצמונית(ספונטנית) או בניתוח ,מנהרה עלולה להימשך חיבור הבלוטה פי
הטבעת שממנו התעוררה המורסה על העור .אם זה קורה ,ניקוז מתמשך מהפתיחה מחוץ עשוי
להצביע על ההתמדה של מנהרה זו .אם הפתיחה מחוץ למנהרה מרפאה ,מורסה חוזרת עלולה
להתפתח שוב.
מה הם הסימפטומים של מורסה או פיסטולה?
מורסה מופיע בדרך כלל עם סימנים של כאבים ונפיחות סביב פי הטבעת ,חום ,צמרמורות ועייפות.
תסמינים הקשורים לפיסטולה כוללים גירוי של עור סביב פי הטבעת ,הפרשות של מוגלה (אשר
לעתים קרובות מקל על כאב) ,חום והרגשה כללית גרוע באופן כללי.
האם המורסה תמיד להיות פיסטולה?
פיסטולה מתפתחת בכ  05אחוזים מכל מקרי מורסה ,ואין באמת שום דרך לחזות אם זו תתרחש.
איך מטפלים במורסה ?
מורסת מטופלת על ידי ביצוע פתח בעור באזור פי הטבעת כדי לנקז את המוגלה מהחלל הנגוע ובכך
להקל את הלחץ .לעתים קרובות ,זה יכול להיעשות במשרדו של הרופא תוך שימוש בהרדמה
מקומית .מורסה גדולה או עמוקה עשויה לדרוש אשפוז וסיוע של רופא מרדים .אשפוז יכול להיות גם
צורך לחולים נוטים לזיהומים חמורים יותר ,כגון סוכרת או אנשים עם דיכוי חיסוני .אנטיביוטיקה היא
חלופה גרועה לניקוז המוגלה ,כי אנטיביוטיקה לא חודרת לנוזל בתוך מורסה.

מה לגבי טיפול בפיסטולה?
ניתוח הוא הכרחי ,כדי לרפא פיסטולה  .למרות שניתוח פיסטולה הוא בדרך כלל פשוט יחסית ,סיכוי
לסיבוכים קיים ,ורצוי שיבוצע על ידי רופא מנוסה .זה יכול להתבצע באותו הזמן כמו ניתוח המורסה,
אם כי לעתים קרובות פיסטולה מתפתחת ארבעה עד שישה שבועות לאחר ניקוז מורסה  ,לפעמים
אפילו חודשים או שנים מאוחר יותר.
ניתוח פיסטולה כרוכה בדרך כלל בפתיחת מנהרת פיסטולה .לעתים קרובות זה יחייב חיתוך חלק
קטן של הסוגר פי הטבעת ,השרירים שעוזרים לשלוט בפעילות מעיים .רוב הזמן ,ניתוח פיסטולה יכול

להתבצע על בסיס אשפוז .טיפול בפיסטולה עמוקה או נרחבת עשוי לדרוש אשפוז קצר.
כמה זמן ייקח עד שהמטופלים מרגישים יותר טוב?
אי נוחות לאחר ניתוח פיסטולה מחולה לחולה שונה ,היעדרות מהעבודה או מבית הספר קרוחה
בטיפול אינטנסיבי שחולה ממשך פרק הזמן בבית ,כאשר שתיפות האזור ניתוחי במים חמים
(אמבטית ישיבה) מומלץ שלוש או ארבע פעמים ביום .מרככי צואה או משלשל  ,סיבים תזונתיים
מומלצים .יש צורך בתחבושת או מיני כרית כדי למנוע לכלוך מבגדים.
מה הסיכוי של הישנות של מורסה או פיסטולה?
אם רפא כראוי ,הבעיה היא בדרך כלל לא חוזרת .עם זאת ,חשוב מעקב רופא פרוקטולוג  ,כדי
למנוע את חזרת מחלה.

