
 

 سایت سالم زیبا-استفاده بال عضو نیا درباره زیچ همه کدامند؟ سیآپاند عالئم نیتر واضح

راجب عالیم آپاندیس می باشد. همچنین تمامی اطالعاتی که  2019این مطلب نتیجه جدیدترین تحقیقات دانشمندان آمریکایی در سال 

تحقیقات جدید، بسیاری از مطالبی که در وبسایت های هر ایرانی به آنها نیاز دارد در این مطلب آورده شده است. دقت کنید که در 

 قدیمی فارسی یافت می شود رد شده اند!

آپاندیسیت شایع ترین دلیل درد های شکمی است  ایران در .تواند حاد یا مزمن باشدشود که میآپاندیسیت گفته می ،التهاب آپاندیس به

 .زندگی خود آپاندیسیت را تجربه خواهند کرد ها در ایرانیدرصد از  10حدود  د.شومی به جراحی که منجر

اگر  .و شیوع آن در مردان بیشتر از زنان است سال رخ می دهد ۳۰تا  ۱۰می تواند در هر زمانی رخ دهد اما اغلب بین سنین  آپاندیسیت

تواند بسیار جدی و گاهی مرگبار آپاندیسیت درمان نشود ممکن است باعث پارگی آپاندیس و منجر به ایجاد عفونت شود اینوضعیت می

 .تشخیص و درمان با ما همراه باشید ،برای دستیابی به اطالعات بیشتر درباره نشانه ها .باشد

 نفخ؟آپاندیسیت یا 

حس کنید گاز درون شکم  در بعضی موارد ممکن است .نشانه های شایع آپاندیسیت هستند ،گاز سوء هاضمه یا سایر درد های وابسته به

 .شما محبوس شده و قادر به دفع آن نمی باشید

می توانید یک داروی ضد سوزش معده بدون نیاز به نسخه تهیه  ،گاز را تجربه می کنید تجمع مربوط به خفیفهای ناراحتی فقط اگر

 :عبارتند از بدون نیاز به نسخه دارو های معروف سوزش معده .و ببینید که آیا نشانه ها از بین میروند یا خیر کنید

 لوزک(ریپ) امپرازول 

 پرواسید() لنزوپرازول 

 زانتاک() نیدیتیران 

 .به پزشک مراجعه کنیدی شد سریعاً تداوم داشت یا باعث ایجاد درد غیر قابل تحمل یا ناراحت بیشتر از یک روز اگر نشانه ها

https://www.healthline.com/health/appendicitis#prevention


 ؟سایر نشانه های آپاندیسیت کدامند

 :یا چند مورد از موارد زیر را تجربه کنید یکاگر مبتال به آپاندیسیت هستید ممکن است 

  درد اطراف ناف 

 درد قسمت راست تحتانی شکم 

  از دست دادن اشتها 

 تهوع 

 استفراغ 

 اسهال 

  یبوست 

 عدم توانایی در دفع گاز 

 ورم شکم 

  تب خفیف 

 حس بهتری داشته باشید احساس اینکه ممکن است بعد از دفع مدفوع 

ممکن است  .به مرور زمان مقاوم تر و شدیدتر میشود غلبا این درد .شروع شودکرامپ خفیف یک  به شکلدرد آپاندیسیت ممکن است 

 .احساس کنید که درد مبهم به درد موضعی تبدیل می شود

دفع ادرار را تحت تاثیر قرار  می تواتدگاهی اوقات  هرچند آپاندیسیت ؛خود نمی شویدای در عادات روده  تغییریشما احتماال متوجه 

 در صورت این درمان ها .از تنقیه استفاده نکنیداگر شک کردید که دچار آپاندیسیت شده اید به هیچ عنوان از ملین ها او همچنین .دهد

 شوند. ممکن است باعث پاره شدن آپاندیس ،ابتال به آپاندیسیت

د می توان تیسیآپاند .به پزشک خود مراجعه کنید، سایر نشانها شدید یاگر دچار حساسیت در لمس در سمت راست شکم خود به همراه

 .پزشکی تبدیل شود یک بحرانبه  اًسریع

 ؟آپاندیسیت است از نشانه یک آیا درد کمر

اغلب این درد با تکان  .با درد شکم است اما این درد می تواند در ناحیه پهلو و پشت نیز احساس شودآپاندیسیت در درجه اول همراه 

 .خوردن راه رفتن و حتی سرفه کردن بدتر میشود

 .به پزشک خود مراجعه کنید ،اگر درد قابل توجهی را تجربه کردید که پس از چهار ساعت از بین نرفت 

 ؟بزرگساالن است مانندجوان ها آیا نشانه های آپاندیسیت در نو



 

در نوجوانان آپاندیسیت می  .در نوجوانان همانند بزرگساالن است اما شروع آنها متفاوت از یکدیگر است هرچند نشانه های آپاندیسیت

از شروع این پس  .قسمت راست و پایین شکم پیشرفت کند بهممکن است  این درد .در اطراف ناف باشد شکمی مبهمی به شکل درد تواند

 :ممکن است ،درد

 نید.افزایش تب پیدا ک 

 خود را از دست بدهید یاشتها. 

 احساس تهوع کنید. 

  استفراغ کنید. 

 .به پزشک مراجعه کنید، اگر نشانه های باال را تجربه کردید 

 ؟شودچه چیزی باعث ایجاد آپاندیسیت می

 .دالیل چندگانه ای برای آن وجود داشته باشد نامشخص است همچنین ممکن است در بسیاری از موارد دلیل ایجاد آپاندیسیت

ب کامل خری. تتخریب ممکن است نسبی یا کامل باشد. پزشکان معتقدند که تخریب آپاندیس ممکن است باعث بروز آپاندیسیت شود

تواند به علت یکی از همچنین می .مدفوع باشد انباشته شدن توده تخریب آپاندیس معموال به علت .دلیلی برای جراحی اورژانسی است

 :موارد زیر باشد

  بزرگ شدن غدد لنفاوی 

  کرم ها 

 آسیب 

 تومورها 



ار تشکیل چرک می شود افزایش فش که این امر باعث درون آپاندیس تکثیر شود توانندمی باکتری ها تخریبی در آپاندیس رخ داد وقتی

 ایقانقار تحت فشار قرار میدهد کاهش جریان خون به آپاندیس ممکن است باعث آن محل را خونی عروق همچنین باشد دردناک تواندمی

 فساد عضو در اثر نرسیدن خون( شود.)

 .مدفوع می تواند حفره شکم را پر کند که این وضعیت یک اورژانس پزشکی محسوب می شود ،اگر آپاندیس پاره شود

تواند  سایر ارگان ها نیز می یواره شکمی است.آستر د التهابشامل  است و ه شدن آپاندیسعارضه احتمالی دیگر ناشی از پار یک پریتونیت

 .مثانه یا کولون سیگموئید باشند ،سکوم ارگان های عفونی شده ممکن است .دنپس از پارگی آپاندیس عفونی شو

توسط شامل محدوده ای است که عفونت  که ؛بسه شودآ تواند باعث ایجادمی، اگر آپاندیس عفونی شده به جای پاره شدن نشت کند

 اما می تواند بسیار خطرناک باشد. تمنطقه بسته کوچکی محصور شده اس

 ؟آپاندیسیت چگونه تشخیص داده میشود

می  کمتحتانی ش راست در ربع لمسو به دنبال حساسیت به  پزشک شما عملیات تشخیص را با انجام یک معاینه فیزیکی شروع می کند 

 .شکم سفت و متورم میشود، سوراخ شود اگر آپاندیس .درد ممکن است شدیدتر باشد، اگر باردار هستید .گردد

ک ی .برای شما تجویز می کندشمارش کامل گلبولی  پزشک شما قبل از هر چیز یک .تستی برای تشخیص آپاندیسیت وجود ندارد

همچنین  پزشک .اغلب با آپاندیسیت مرتبط استعفونت باکتریال  .هدتشخیص د وجود عفونت باکتریال را می تواند بولیشمارش کامل گل

 :چند تست را برای رد کردن مشکالت مشابه تجویز کند ممکن است

 ادراری یا سنگ کلیه را رد کند مجاری تواند احتمال عفونتمی آنالیز ادرار. 

 د.نلگنی را رد کن و همچنین عفونت های تناسلی احتمال وجود مشکالت توانندمی آزمایشات لگنی 

   تواند شک به حاملگی خارج رحمی را رد کندمی بارداریتست. 

 ی سونوگرافی یا س می تواند وجود آبسه یا سایر مشکالت را تشخیص دهد که ممکن است با اشعه ایکس عکسبرداری شکمی

 .تی اسکن انجام شود

  که گاهی اوقات عالئمی شبیه به لوب تحتانی راست احتمال پنومونی از قفسه سینه می تواند عکس برداری با اشعه ایکس 

 را رد کند. آپاندیسیت دارد

 .احتماالً به آپاندیسیت مبتال شده اید ،نیست ی شمابرای بروز نشانه ها دالیل دیگری به اشاره به اگر پزشک شما قادر

 ؟درمانهای انتخابی برای آپاندیسیت کدامند

نوع عمل جراحی بستگی به جزئیات بیماری . در بیشتر موارد جراحی ضرورت پیدا می کند ، گرچهمتفاوت هستنددرمان های آپاندیسیت 

 .شما دارد

 لوله ای از طریق پوست شما سپس .پزشک شما در وهله اول برای شما آنتی بیوتیک تجویز خواهد کرد ،اگر آبسه ای دارید که پاره نشده

قرار  ،برداشتن آپاندیس برای عمل جراحی تحت ،داروهایی برای درمان عفونت پس از دریافت ت.برای تخلیه آبسه کار خواهد گذاش

 .خواهید گرفت

جراحی خارج کردن آپاندیس تحت عنوان  .ضرورت می یابد فوراًجراحی  ،ایدپارگی آپاندیس شده دچاریا  اگر آبسه ای دارید که پاره شده

 .شناخته می شود آپاندکتومی

کمتر تهاجمی است که ی روش الپاراسکوپی .انجام دهد الپاراسکوپیپزشک شما می تواند این عمل جراحی را به صورت باز یا از طریق 

 .جراحی باز ممکن است ضروری باشد ،هر چند در صورت وجود آبسه یا پریتونیت .بهبودی را کاهش میدهد الزم برای زمان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C


د حداقل باش ین وضعیت تنها زمانی صادق است که درد شکمی. اانجام عمل جراحی بهبود یابد در موارد نادر آپاندیسیت ممکن است بدون

ممکن است تنها شامل آنتی بیوتیک ها و رژیم عالئم  محو شدن تادر این صورت برنامه درمان شما  .های آزمایشگاهی نرمال باشند تست و

 باشد. درمانی مایع

 ؟است زمان الزم برای بهبود آپاندیسیت چقدر

 

این عمل کمتر  .ترک خواهید کرد احتماالً چند روز پس از عمل جراحی بیمارستان را ،اگر تحت عمل الپاراسکوپی قرار گرفته باشید

 خواهد بود. تر هکوتا زمان الزم برای بهبودی پس است تهاجمی

یشتر ممکن است که به مدت ب ،را تجربه کرده باشید (پریتونیتمانند ) همراهاگر تحت عمل جراحی باز قرار گرفته باشید یا سایر مشکالت 

اگر ماهیچه های شکم شما هنگام  .ضروری خواهد بود برای تخلیه ترشحات() درنو تعبیه یک  از یک هفته در بیمارستان باقی بمانید

 .ممکن است طوالنی تر باشد ودیزمان الزم برای بهب ،عمل جراحی احتیاج به برش داشته باشند

 هک ضد درد هایی با مصرف و ممکن است حساسیت به لمس یا کبودشدن را پس از عمل جراحی تجربه کنید که این حالت به مرور زمان

 خواهد یافت. بهبود ،(آدویل)و ایبوپروفن ( تیلنول)احتیاج به نسخه ندارند مانند استامینوفن 

به تنظیم حرکات روده شما  مصرف مایعات کافی و غذاهای غنی از فیبر .را تجربه کنید یبوستشما همچنین ممکن است به طور موقت  

 :غذاهای پرفیبر شامل  خواهد کرد. کمک

  نخود دو لپه 

 عدس 

 لوبیای سیاه 

  باقال 

 کنگر فرنگی 

 زپزشک شما ممکن است به شما توصیه کند تا ا .های همیشگی خود را از سر بگیریدفعالیت تا در باشیداید قابشما باید پس از چند هفته  

 .پرهیز کنید ،به مدت چهار تا شش هفته پس از عمل جراحی وزنه برداری و ورزش مانند انجام فعالیت های شدید

 ابتال به آپاندیسیت در دوران بارداری



در طول دوران بارداری محسوب می شود که در زنان باردار و غیر باردار به یک  غیر زایمانی ترین جراحی اورژانسی یعد، شاآپاندیسیت حا

 .می دهد رخنسبت 

 معمول هایتوانند با ناراحتیعالئم آپاندیسیت اغلب می .در سه ماهه دوم یا سوم بارداری رخ میدهد معموالًدر زنان باردار پاندیسیت آ

 یسیت می شود.تشخیص آپاندسخت شدن  موجب این امر که دندوران بارداری اشتباه گرفته شو

زنان باردار همچنین در معرض خطر بیشتری برای سوراخ د. شامل سقط جنین را افزایش می ده یخطر بروز مشکالت ،تشخیص دیرهنگام

 .باردار می باشدمانند سایر زنان غیر  ،اندآپاندیسیت شده دچار درمان برای زنان بارداری که  ند.یا پاره شدن آپاندیس قرار دار

پزشک متخصص زنان و زایمان ارزیابی می  و ، پزشک خانوادهتوسط جراح نزدیک تریزنان باردار در فاصله های ، بهبودی دوران در طول

 .مشابه با سایر زنان باردار یا غیر باردار می باشد عموماًروند بهبودی  ،اگر جراحی الپاراسکوپی انجام شده باشد د.نشو

ر یا د در صورت ایجاد برش روی عضالت شکم اًکه مخصوص زمان بهبودی ممکن است طوالنی تر باشد ،اگر به جراحی باز احتیاج باشد 

 .در بعضی موارد پریتونیت ممکن است باعث سقط جنین شود .مشهودتر است، صورت وجود پریتونیت

 ؟چگونه می توان از آپاندیسیت پیشگیری کرد

ی که آپاندیسیت در کسان رد.احتمال ابتال به آن را کمتر ک توانراه هایی وجود دارد که می  اما کردتوان از بروز آپاندیسیت پیشگیری نمی 

 با رعایت موارد زیر، فیبر را به رژیم غذایی خود بیفزایید: .شیوع کمتری دارد مصرف می کنند، رژیم پرفیبر

 سبوس جو یا جوانه گندم بپاشید یا ساالد، ماست ،غالت صبحانه روی. 

  امکان با آرد گندم کامل آشپزی کنید یا نان درست کنید در صورت. 

 به جای برنج سفید از برنج قهوه ای استفاده کنید. 

 لوبیای قرمز یا انواع دیگر لوبیا را به ساالد اضافه کنید. 

 برای دسر از میوه های تازه استفاده کنید. 

 ؟عفونی می شود چرا آپاندیس

 :تواند به دالیل زیر ایجاد شودمی انسداد .به علت وجود انسداد عفونی میشود آپاندیس

 التهاب 

  باکتری ها 

 ویروس ها 

  سخت شدن مدفوع 

  انگل ها 

 بزرگ شدن بافت ها 

 زخم ها 

 شکاف یا پارگی شکمی 

التهاب آستر حفره شکمی می و  عفونت باعث پارگی آپاندیس میشود که این امر باعث پخش شدن عفونت ،درمان نشود آپاندیسیتاگر 

 .شود

 بدون آن آپاندیس در بدن و زندگی کردننقش 

https://health.clevelandclinic.org/how-to-tell-if-that-pain-is-your-appendix/
https://www.everydayhealth.com/appendicitis/guide/
https://www.everydayhealth.com/appendicitis/guide/


رف بی مص دقیقاً مشخص نیست که آپاندیس چه نقشی در بدن بازی می کند برای مدت طوالنی تصور می شد که آپاندیس یک اندام

دهند که این عضو ممکن است دارای عملکرد ایمنی باشد شنهاد میپی اما تحقیقات جدید تر که نقش مفیدی در بدن ایفا نمی کنداست 

 کمک می کنند. متعادل کردن سیستمیک دوباره برای به مارشی، پس از ایجاد بیماری های گواکه 

ه رشد ب ی خاصی رااباکتری های مفید روده  ،یک نوع بافت خاص همراه با سیستم لنفاوی ضد عفونت درون آپاندیس یافت شد این بافت

ول و مولک موکوسنازک از میکروب ها  مطالعه نشان داد که آستر روده دارای یک الیه ند.و ایمنی کمک می کن هضمتحریک میکند که به 

ه هنگامی ک، طبق فرضیه برخی کارشناسان .فراوان ترین مقدار را دارد ر آپاندیسد هاین الی به نظر می رسد های سیستم ایمنی است و

آپاندیس بیرون  الیه نازک درون باکتری ها از ،برندرا درون لوله گوارشی از بین می ودهر باکتری های مفید ،بعضی بیماری های خاص

 .آمده و دوباره در روده تشکیل کلونی می دهند

 

به  یزنانسان میتواند بدون وجود آپاندیس  شود. سالمت بر رویمنفی  نتیجه یا مشکلد باعث ایجا برداشتن آپاندیس به نظر نمی رسد که

 .دارای اثر محافظتی است ،خارج کردن آپاندیس عفونی شده ،به نظر می رسد در برخی موارد .یک زندگی طبیعی را تجربه کند خوبی

خطر ابتال به کولیت اولسراتیو  ،به علت آپاندیسیت قرار گرفته اند افراد جوانی که تحت عمل آپاندکتومی در نشان داده که عه ایمطال

 .کاهش پیدا میکند پیشرونده به طرز چشمگیری


