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ओ फॅलो सल हणजे काय ? 

पोटा या  भंती या  दोषाम ये दोन  मु य कं डश सचा समावेश होतो - ओ फॅलो सल 

( कंवा  ए फॅलॉस) व गॅ ो स सस. डफे ट या साईझनुसार 

ओ फॅलो सलचा  दोष  मोठा  (आकारमान > ५ सेमी) कंवा गौण / करकोळ (आकारमान < ५ सेमी) या 

कारचा  असू शकतो.  यातील काह  केसेसम ये  इतर  अनुषं गक दोषह   असतात, या संयोगांना 

सं ोम असे संबोधले जाते. 

कशामुळे ह   सम या  उ वते ? ती कती सामा य आहे ? 

यात  सामा यतः नाभी या पाय याशी नाळ  जोडलेल  असते, या ठकाणी दोष  उ वतो. 

ओ फॅलो सलम ये, नाभीतील डफे टमधून बाहेर आलेल  आतडी पातळ पड याने झाकलेल  

असतात. ज मले या १०,००० बाळांपैक  ३ ते ४ बाळांत ओ फॅलो सलचा दोष अस याची श यता संभवते. 

याची ल णे कोणती ? 

ड ल हर या वेळी नजरेत प टपणे भरणारा,  बाळा या पोटावर ल दोष ओ फॅलो सलम ये आढळतो. 

याम ये  नाभीतील डफे टमधून बाहेर आलेल   आतडी, पातळ आवरणाने (पेर टो नअमने) क हर  केलेल  

असतात. कधीकधी  आत यांबरोबरच  यकृताचा काह  भागदेखील या पशवीतून  बाहेर आ याचे  दसून 

येते. ओ फॅलो सलखेर ज  बाळाची जीभ मोठ  (मॅ ो लो सया) अस यास कंवा बाळाला हायपो लायसे मया 

अस यास, गुणसू  दोष आढळ याची श यता अस याने  याकडे वशेष ल  दले पा हजे. 

डॉ टरांना कधी भेटावे ? 

बाळा या ज मा या वेळी ड ल हर  मम येच  या आजाराचे नदान होत 

अस याने,  व रत  बालश या त ांचा स ला यावा.  नवजात बाळात  इतर अनुषं गक दोष 

अस यास, याला आयसीयू ऍड मशनची आव यकता असू शकते. 
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नदान कसे केले जाते ? 

ज मानंतर ि ल नकल तपासणी वारे नदान होते. तथा प, यापैक  बहु तेक नवजात बाळांत  ज मपूव 

सोनो ाफ  कॅन वारेदेखील नदान केले जाऊ शकते. हायपो लायसे मयाचे नदान कर यासाठ , बाळा या 

र तातील साखरेची पातळी तपासल  जाते. तसेच, दयदोषाचे नदान कर यासाठ  इकोका डयो ाफ  केल  

जाते. 

कोणते उपचार उपल ध आहेत ? 

ओ फॅलो सलम ये  डफे ट दु त  कर यासाठ  श या आव यक असते. याखेर ज, नवजात बाळाची 

काळजी  घे यासाठ  आयसीयूमधील देखभाल व इतर अनुषं गक दोषां या नराकारणासाठ  संबं धत  त  

डॉ टरांकडून  उपचार होणे गरजेचे असते.   

श येची यो य वेळ कोणती ? 

ऑपरेशन या वेळेचा नणय, मुला या नैदा नक ि थतीवर अवलंबून असतो. ओ फॅलो सल श या, 

इमज सीम ये न करता अ धक नयं त प रि थतीत केल  जाऊ शकते. 

उपचारां या इतर प ती आहेत का ? 

या नवजात बालकांना एनआयसीयूम ये वै यक य उपचार आ ण श या या दो ह  कारचे यव थापन 

आव यक असते. एनआयसीयू कंवा ता काळ  श येची सु वधा उपल ध नस यास, ए फॅलॉस 

सॅकवर व श ट औषध लावून सॅक / पशवी  लवकर सुकेल हे ब घतले जाते, जेणेक न  ए चर (जाड 

आवरण) तयार होऊन,  थैल  फुट यास  तबंध होतो. येथे, ह ल ह नया डे हलप होतो. अं तम 

श या  काह   म ह यांनी  केल  जाऊ  शकते. 

ऑपरेशनम ये काय समा व ट आहे ? 

ओ फॅलो सल दोष जर लहान असेल (ए फॅलॉस मायनर) तर बाळा या ज मानंतर 

लवकरच  श या केल  जाते आ ण आतडी  पोटात परतवून,  नायू आ ण वचेतील डफे ट  बंद 

केला  जातो. तथा प,  ओ फॅलो सलचा  दोष  मोठा अस यास (ए फॅलॉस मेजर), नवजात बाळात 

पोटा या  पोकळीचे  आकारामान छोटे अस याने, कधीकधी वर ल माणे  आतडी परत आत 
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ढकलून  डफे ट  बंद करणे श य होत नाह . अशावेळी सायलो (खास डझाइन केलेल  बॅग जी 

आत यांना आ छा दत करते आ ण संर ण देते) वापरल  जाते. आतडी  हळूहळू पोटात परतवल  जातात. 

यास क येक दवस लागू शकतात. एकदा हे पूण झा यावर, सायलो काढून टाकल  जाते व ऑपरेशन 

थएटरम ये डफे ट बंद केला  जातो. हे उपचार श य नस यास,   ए फॅलॉस सॅक वर व श ट 

औषध लावून ती लवकर सुकेल हे ब घतले जाते. याअ वये तयार होणारा ह ल ह नया कालांतराने 

(बाळा या उदरपोकळीची साईझ वाढ यावर) दु त केला जातो. 

ऑपरेशननंतर कोणती गु ंतागु ंत होते ? 

आत यां या  हालचाल स  वलंब, आत यांमधील  छ  आ ण यामुळे होणारा जतूंसंसग (पेर टोनाय टस) 

आ ण जखमेचे  इ फे शन  ह  काह  सामा य कॉि लकेश स  आहेत.  बाळाला पॅरे टरल 

यु शनचीह   आव यकता असू शकते. याखेर ज, काह  अनुषं गक ज मजात दोष, 

ठरा वक  कालावधीनंतर  व श ट सम यांसह कट होऊ शकतात. कालांतराने, आत यांशी 

संबं धत अडथळा नमाण होऊ शकतो. 

या मुलांचे भ व य काय ? 

सं ोम कंवा ोमोझोमल दोष असले या  मुलांना, वशेषतः  यां यात दयाचीह   वकृती असेल तर, 

द घकाळ  फॉलो - अप  आ ण उपचारांची आव यकता असते. कॉ मे टक कारणा तव, बाळ मोठे 

झा यावर  अंि बल को ला ट  केल  जाऊ शकते. 

                

ए फॅलॉस                   ह नया ऑफ द कॉड 

 


