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آپاندیس چیست؟

د نتیکها می توانوبرخی تصور می کنند که آنتی بی. آپاندیس زائده کوچکی است که به ناحیه اي از روده بزرگ متصل شده است
جراحی در مان می شود و آنتی بیوتیک ها نیز در بهبودي بیمار پس و تنها بااما در واقع این گونه نیست . آپاندیسیت را درمان کنند

. در قسمت پایین و سمت راست شکم یک عضو لوله اي شکل و تو خالی از روده بزرگ منشعب شده است.از جراحی نقش دارند
هایی را براي آن بیان می پیش تر تصور می کردند که این عضو در بدن هیچ کاري انجام نمی دهد اما امروزه دانشمندان عملکرد

ل آن تیز اختالل خاصی در سالمت یستند اما به نظر می رسد نبود کاممطمئن نگرچه دانشمندان در مورد عملکرد آپاندیس . کنند
لوله تو سلولهاي دیواره آپاندیس مایع مخاطی ترشح می شود که به روده بزرگ می ریزد و داخل این از . بدن ایجاد نمی کند

انسداد مجراي آپاندیس منجر به آپاندیسیت می شود زیرا مایع مخاطی درون مجراي آپاندیس محبوس . می داردخالی را تمیز نگه 
و باکتریهایی که به صورت طبیعی در آنجا زندگی می کنند به سرعت تکثیر می شوند در نتیجه آپاندیس متورم شده و عفونی می 

ندیس ابا توقف خونرسانی دیواره آپ. پر از مایع و چرك است ممکن است خونرسانی را متوقف کندآپاندیس متورمی که .شود
با سوراخ شدن آپاندیس چرك منتشر می شود و ممکن است حفره شکم را عفونی . ضعیف می شود و برخی اوقات پاره می شود

جاد آن سریع است و زمان ایجاد درد و سوراخ شدن در برخی بیماران مانند بچه ها، سیر ای. کند و یا آبسه شکمی ایجاد کند
.تشخیص بیماري در افراد مسن و زنان باردار نیز مشکل تر است. آپاندیس چند ساعت بیشتر طول نمی کشد

:علت انسداد مجراي آپاندیس ممکن است این موارد باشد

یسبه وسیله مواد مدفوعی، انگلها و یا رشد بیش از حد سلولهاي دهانه آپاند
بزرگ شدن بافت لنفاوي دیواره آپاندیس در اثر عفونت در دستگاه گوارش یا در نقاط دیگر بدن
بیماریهاي التهابی روده مانند کرون و کولیت اولسروز
وارد شدن آسیب و تروما به شکم
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چه کسی دچار آپاندیسیت می شود؟

به نظر می رسد که آپاندیسیت خود به خود و بدون . آپاندیسیت می تواند در هر سنی ایجاد شود ولی در بالغین جوان شایعتر است
.کننده خاصی رخ می دهدعلت مساعد 

عالیم آپاندیسیت کدامند؟

درد ممکـن  . ن عالمت اسـت درد ناگهانی شکم معموالً اولی. درد شکمی در تشخیص آپاندیسیت بسیار کمک کننده استجزئیات 
ممکن است درد به صورت ناراحتی مبهمی در وسط شـکم احسـاس شـود و    پایینی شکم در سمت راست باشد امااست در قسمت 

داشـته اسـت، ظـرف چنـد     ه فرد قبالً تجربـه چنـین دردي را ن  درد احتماالً طوري است ک.سپس به سمت راست و پایین منتقل شود
نیـز ممکـن اسـت وجـود     تب خفیف و تورم شکمی . ساعت بدتر می شود و با راه رفتن، نفس کشیدن، سرفه وعطسه بیشتر می شود

البته هر دردي در شکم نشانه آپاندیسیت نیست اما شما باید هر درد شکمی را که ادامه پیدا می کند و مخصوصـاً اگـر   . داشته باشند
تا زمانی که پزشک مشکل شما را . ست دادن اشتها، تهوع، استفراغ و تب باشد، جدي بگیرید و به پزشک مراجعه کنیدهمراه با از د

عالیم آپاندیسیت متغیر و . تنقیه اکیداً خودداري نماییدتشخیص نداده باید از هر گونه خود درمانی مانند مصرف مسهل ها یا انجام 
هایی مانند انسداد روده، بیماري التهابی لگن و سایر بیماریهاي زنان، یبوسـت و برخـی بیماریهـاي    متفاوتند و می توانند عالیم بیماری

.دیگر را تقلید کنند

آپاندیسیت چگونه تشخیص داده می شود؟

. ممکن است پزشک تصمیم به جراحی فوري بگیردتشخیص آپاندیسیست بیشتر بالینی است و در صورتی که عالیم واضح باشند
ی و پزشک براي تشخیص از آزمایش، عکس رادیوگرافی، سونوگراف،در صورت نیاز. ر صورت تاخیر خطر افزایش می یابدزیرا د

آزمایش ویژه اي براي تشخیص قطعی وجود ندارد اما آزمایش خون و شمارش گلبولهاي . کندحتی الپاراسکوپی استفاده می 
.آپاندیسیت بیشتر براي رد سایر علل درد شکمی گرفته می شودعکس رادیوگرافی شکم در تشخیص . سفید کمک کننده است

.سونوگرافی شکمی هم روش قابل استفاده اي در تشخیص آپاندیسیت است و سایر علل درد شکمی را نیز مشخص می کند

م راسکوپی یک روش تشخیصی درمانی است که در آن وسیله اي شبیه تلسکوپ از طریق یک برش کوچک در دیواره شکاالپ
ن رواین وسیله داراي دوربینی کوچک و مخصوص است و کمک می کند که پزشک بتواند مستقیماً اعضاي د. وارد می شود

اگر شواهدي از تشکیل آبسه باشد . شکم آپاندیسیت باشد، آپاندیس فوراً از بدن خارج می شودشکم را ببیند و اگر علت درد
.مل جراحی استفاده شودبراي کاهش عفونت باید آنتی بیوتیک قبل از ع
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آپاندیسیت چگونه درمان می شود؟

خطـر پـاره شـدن    جراحی سریع . اگر پزشک به آپاندیسیت شک کند ممکن است بدون انجام تستهاي دیگر جراحی را توصیه کند
این جراحـی بـه دو   . به جراحی که براي درمان آپاندیسیت انجام می شود، آپاندکتومی گفته می شود. دهآپاندیس را کاهش می د

خطر عمل جراحی که براي برداشتن آپانـدیس انجـام   . روش الپاراسکوپی و الپاراتومی انجام می شود که روش اول جدیدتر است
ن می ماند و می توان انتظار داشت که طی سه هفته به حالت قبلی و می شود، نسبتاً کم است و بیمار کمتر از یک هفته در بیمارستا

ساعت بعد از عمل به 24ممکن است بیمار بتواند اگر جراحی با الپاراسکوپی انجام شود و شرایط بیمار خوب باشد. طبیعی برگردد
. بماند و البته خطر عوارض نیز زیاد خواهد بـود اما اگر آپاندیس پاره شده باشد، بیمار باید مدت زیادي را در بیمارستان. منزل برود

در این موارد براي بازگشت فرد بـه زنـدگی   . در مواردي ممکن است حال بیمار وخیم باشد و به مراقبتهاي ویژه اي نیاز داشته باشد
د در ایـن مـوارد نیـز    در برخی موارد نیز جراح با آپاندیس سـالم مواجـه مـی شـو    . زمان نیاز باشدماه3–2عادي خود ممکن است 

.آپاندیس براي جلوگیري از احتمال بروز آپاندیسیت برداشته می شود

:توصیه هاي زمان ترخیص

پانسمان محل عمل قبل از ترخیص از بیمارستان تعویض شده و توسط پزشک و پرستار کنترل می شود.
 بعد از این محل عمل نیاز . برداشته و به حمام می رودساعت حمام نرفته سپس پانسمان ناحیه عمل را 48بیمار در منزل تا

یک هفته بعد از عمل براي کشیدن بخیه هاي ناحیه عمل به . به پانسمان ندارد مگر این که پزشک معالج دستور داده باشد
.پزشک معالج مراجعه نمایید

 نیـد بـه فعالیتهـاي طبیعـی خـود ادامـه       پس از این مدت می توا. هفته از انجام کارهاي سنگین خودداري نمایید2به مدت
.دهید

در صورت مشاهده هرگونه تغییر در محل عمل مانند قرمزي، تورم و التهاب فوراً به پزشک معالج مراجعه نمایید.
 دقیق مصرف نماییدطور داروهاي تجویز شده توسط پزشک را سر ساعت به.
د امکان از مواد پروتئینی مانند شیر، ماست، گوشت و میوه رژیم غذایی بیمار پس از ترخیص معمولی می باشد ولی تا ح

.خوردن غذاهاي نفاخ پرهیز نماییدو از بیشتري هستند استفاده نموده Cجاتی که حاوي ویتامین 



