
 

  

 

ػثارت است اس التْاب سايذُ مزهي  آپاًذيسيت

ضنل آپاًذيس مِ اس قسوت رٍدُ تشره تِ ًام 

آپاًذيس ّيچ مار ضٌاختِ  سنَم هٌطا هي گيزد.

ضذُ اي ًذارد ٍلي تاػث تيواري هي ضَد. ّز سالِ اس 

ًفز خوؼيت يل ًفز دچار آپاًذيسيت هي ضَد  055ّز 

. ػالئن تسيار هتغيز ّستٌذ. در هَرد ّز فزدي مِ درد 

ضنوي تطخيص دادُ ًطذُ دارد ، آپاًذيسيت حتواً 

ًذ ايي تيواري در ّز سٌي هي تَاتايذ هذ ًظز تاضذ. 

رخ دّذ ) در هزداى تيطتز اس سًاى( . حذامثز تزٍس 

 سالگي است .  50-42تيواري در سٌيي 

 عالئم شايع : 

  ِدردي مِ اس ًشديل ًاف ضزٍع هي ضَد ٍ تذريداً ت

قسوت تحتاًي ضنن در سوت راست ًقل هناى هي 

مٌذ. درد من من هذاٍم هي ضَد ٍ اس حالت هثْن تِ 

تِ طَري مِ هناى  صَرت ماهالً هطخص در هي آيذ

آى دقيق تز تَسط تيوار ًطاى دادُ هي ضَد . درد 

تا حزمت ، تٌفس ػويق ، سزفِ ، ػطسِ ، راُ رفتي 

 . يا لوس تذتز هي ضَد

  تَْع ٍ گاّي استفزاؽ 

 يثَست ٍ ًاتَاًي در دفغ گاس 

 

 

 علل
ػفًَت تِ دليل ًاهطخص ، هؼوَالً تَسط تامتزيْاي 

ػفًَي هي  هَخَد در لَلِ گَارش . سهاًي مِ آپاًذيس

 گطتِ ٍ اس چزك پز هي ضَد. ضَد هتَرم ٍ هلتْة

 

 عوارض احتمالي : 

 پارُ ضذى آپاًذيس ، تطنيل آتسِ ٍ پزيتًَيت .

 ايي ػَارض در افزاد هسي تز تيطتز ديذُ هي ضَد .

  :درمان 

 الف( اصَل ملي :

اهناى دارد آسهايص خَى ) افشايص تؼذاد گلثَل ّاي 

سفيذ خَى ( ٍ آسهايص ادرار ) تزاي رد ػفًَت 

ادراري( اًدام ضَد . ػفًَت ادراري هوني است 

 ػالئوي ضثيِ آپاًذيسيت داضتِ تاضذ .

 ب( دارٍّا : 

ّزگش اس دارٍي هسْل ، تٌفيِ يا دارٍي ضذ درد 

تاػث پارگي دارٍّاي هسْل هي تَاًذ استفادُ ًنٌيذ .

 آپاًذيس ضَد ٍ دارٍّاي تخفيف دٌّذُ تة يا درد

 ضذى تطخيص هي ضًَذ.ًيش تاػث هطنل تز 

اگز ػفًَت ٍخَد داضتِ تاضذ آًتي تيَتيل ًيش تدَيش 

 هي ضَد .

اهناى دارد ًزم مٌٌذُ ّاي هذفَع تزاي خلَگيزي اس 

 يثَست تَصيِ ضَد .

 

 

 

 ج( فؼاليت : 

تا ٍقت ػول در تخت يا صٌذلي استزاحت مٌيذ . پس 

 اس ػول ، تذريداً فؼاليتْاي ػادي خَد را اس سز گيزيذ.

  د( رصين غذائي :

تا سهاًي مِ آپاًذيسيت تطخيص دادُ ًطذُ است اس 

خَردى ٍ آضاهيذى تپزّيشيذ . ٍقتي مِ هؼذُ خالي 

تاضذ ، تيَْضي تزاي ػول خزاحي تسيار تي خطز تز 

تِ تذريح خَاّذ تَد . پس اس ػول اتتذا رصين هايؼات ٍ 

 رصين خاهذات آغاس هي ضَد.

 آپاًذمتَهي 

ت . رٍش تاس ػول خزاحي تزاي تزداضتي آپاًذيس اس

ايٌچ در پائيي ضنن سوت راست  3-4ضاهل يل تزش 

است .آپاًذمتَهي تاس تِ طَر هؼوَل ًياس تِ دٍ يا سِ 

رٍس تستزي ضذى در تيوارستاى ٍ چْار تا ضص ّفتِ 

 تزاي تْثَد ماهل آى السم است

تا هحزس ضذى تطخيص آپاًذيسيت خزاحي فَري 

س آًتي ضزٍرت هي ياتذ . تا قثل اس اػوال خزاحي ا

تيَتيل ّا استفادُ هي ضَد . آپاًذمتَهي ّز چِ 

سزيؼتز تزاي ماّص خطز سَراخ ضذى احتوالي اًدام 

هي ضَد. تحت ػول تيَْضي ػوَهي يا تي حسي 

ًخاػي ٍ تا ايداد يل تزش در قسوت پائيي ضنن ، ٍ 

يا اس طزيق اًدام الپاراسنَپي ، ايي ًَع خزاحي 

 صَرت هي گيزد.
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  دادُ هي ضَد كِ در فبصلِ رٍسّبي پٌجن ثِ ثيوبر آهَسش

تب ّفتن ثعذ اس عول جزاحي ثذى ثزاي ثزداضتي ثخيِ ّب 

 ثِ دكتز خَد هزاجعِ كٌذ.

  .ثِ هذتذٍ ّفتِ اس اًجبم كبرّبي سٌگيي خَدداري ًوبئيذ

فعبليتْبي طجيعي ٍ رٍسهزُ پس اس ايي هذت هي تَاًيذ ثِ 

 خَد اداهِ دّيذ .

  ِدر خبًِ سيبد ثستز قزار ًگيزيذ سيبد راُ ثزٍيذ ٍ سزف

 . كٌيذ

  ثب پبًشدُ رٍس ثعذ جْت دريبفت جَاة ًوًَِ پبتَلَصي

ّوزاُ داضتي خالصِ پزًٍذُ ثِ آسهبيطگبُ ثيوبرستبى 

 هزاجعِ  كٌيذ .

 

 در ايه شرايط به پزشك مراجعه كنيد :

 

ضوا يا يني اس اػضاي خاًَادُ تاى ػالئن اگز 

آپاًذيست را داريذ . اگز يني اس هَارد سيز قثل يا 

  پس اس خزاحي رخ دّذ :

  درجِ سبًتي  گزاد  3..9تت هسبٍي يب ثيص اس 

  استفزاغ هذاٍم 

  تغييز در هحل عول جزاحي هبًٌذ قزهشي ، تَرم ٍ التْبة 

 افشايص درد ضكوي 

  هحتَيبت استفزاغ ضذُخَى در هذفَع يب ٍجَد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تَصيِ ّاي السم در سهاى تزخيص تيواراى تؼذ 

 اس ػول آپاًذمتَهي :

  پبًسوبى ًبحيِ عول قجل اس تزخيص اس ثيوبرستبى تعَيض

 ضذُ ٍ ًبحيِ عول تَسط پشضك ٍ پزستبركٌتزل ضَد .

 سبعت حوبم ًزفتِ سپس پبًسوبى ًبحيِ  .8تب  در هٌشل

عول را ثزداضتِ ٍ ثِ حوبم ثزٍيذ. اس ايي پس ًبحيِ عول 

ًيبس ثِ پبًسوبى ًذارد هگز ايٌكِ پشضك هعبلج ضوب دستَر 

 دادُ ثبضذ.

  يك ّتِ ثعذ اس عول جزاحي ثزاي كطيذى ثخيِ ّبي

ًبحيِ عول ثِ ثيوبرستبى يب پشضك هعبلج خَد هزاجعِ 

 ًوبئيذ.

  دارٍّبي تجَيش ضذُ تَسط پشضك را در هٌشل طجق

 سبعتْبي دستَر دادُ ضذُ ثطَر دقيق هصزف ًوبئيذ.

 غذايي ضوب پس اس تزخيص هعوَلي هي ثبضذ ٍلي  رصين

ثبيذ تب حذ اهكبى اس هَاد پزٍتئيٌي هبًٌذ ضيز ، هبست ، 

هي ثيطتزي   Cٍيتبهيي  گَضت ٍ هيَُ جبتي كِ حبٍي

س خَردى غذاّبي ًفبخ پزّيش ثبضذ استفبدُ كزدُ ٍ ا

 ًوبئيذ.
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