
 

 

 س ی آپاند  یجراح

است که در آن   یعمل جراح کی شود،   ی گفته م  زی ن یسکتوم ی ، که به آن آپاندی آپاندکتوم

  ای   یروش فور کیبه طور معمول به عنوان   یشود. آپاندکتوم یبرداشته م  ماری ب  سی آپاند

ممکن است به   یشود. آپاندکتوم  یانجام م دهی چی حاد پ  تی سی درمان آپاند یبرا  یاورژانس

 عمل باز انجام شود.  کیبه صورت   ای  یروش الپاراسکوپ
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 ی بعد از آپاندکتوماز بیمار  مراقبت 

   ی آپاندیسیت ماریب   عوارض 

 بهبودی پس از جراحی آپاندیس 

 جمع بندی 



 

 

 آپاندیس چیست؟ 

 زده است. رونی انگشت است که از روده بزرگ ب  هی و شب کیبار یا سهی ک   سی آپاند

 شود. ملتهب   سی افتد که آپاند  یاتفاق م  یوقت  تی سی آپاند

شده  یخوب روده طراح  یها یمحافظت از باکتر یبرا  سی کنند که آپاند یمحققان فکر م 

باشد که روده ها را   یگرید یماریب  ای اسهال  ری روده تحت تأث  ی، وقت  ب ی ترت  نی است. به ا

  ری تکث  یگوارش ستمی توانند دوباره در س یم  سیخوب آپاند یها یکند، باکتر   یم یپاکساز

 شوند و فرد را سالم نگه دارند.

 ، عالئم و علتسیآپاند التهاب

 نی شکم در بچه هاست. ا یفور یعلل جراح  نیاز مهم تر یکی  (Appendicitis)ت ی سی آپاند

آن در اواخر   وعیش زانی نسبت به خانم ها دارد. اوج م یشتری ب   وع ی ش انی در آقا یماریب 

 سال نادر است.   ۲ ریدر کودکان ز تی س ی آپاند .است یسالگ ۲۰ لیو اوا  ینوجوان 

 علت آپاندیسیت 

  تی سی شما مسدود شده باشد. آپاند سی آپاند  یافتد که قسمت داخل یاتفاق م  یوقت  تی سی آپاند

در دستگاه گوارش    ی انگل ای   ی، باکترروس یمختلف مانند و یممکن است در اثر عفونت ها

 شود.  جادی ا

در نتیجه   .شود یو ندرتا با تومور مسدود م   یبا مدفوع، جسم خارج  ممکن است آپاندیس

شروع به تورم و بزرگ شدن می کند. در صورتی که آپاندیس فرد بترکد، می تواند تهدید  

 کننده زندگی بیمار باشد. 

 آپاندیسیت  عالئم

معموال به    صی شود، لذا تشخ  یبه ندرت ظاهر م   تی سی آپاند یکودکان عالئم و نشانه ها در

  نی بزرگ تر و بالغ   یدر بچه ها یاست. ول شتر ی ب سیآپاند یافتد و احتمال پارگ یم  ریتأخ 

 .مشخص هستند  ین یبال عالئم

 درد اولیه  

شود. همزمان با  ی( در اطراف ناف شروع م ی )انقباض و گرفتگیک یبا درد کولآپاندیسیت  

شده و درست در   لی و سمت راست شکم متما  نیی التهاب، درد به سمت پا شرفتی و پ شی افزا

 ( ی)نقطه مک بورن.شود یمتمرکز م سیمحل زائده آپاند یباال

اگر   د. همچنینشو  ی م  دی تشد  یا ندهی بعداً به طور فزا یممکن است مبهم باشد، ول هی درد اول

سمت   یتحتان  هی در ناح  اورد،ی باال ب  می راستش را مستق یشخص به پشت دراز بکشد و پا



 

 

سمت چپ شکم منجر به   یچهارم تحتان   کی  ه ی لمس ناح  .شود یراست شکم  درد احساس م 

 .شود  یمقابل)سمت راست( م   هی احساس درد در ناح

 معاینه

  یاستفراغ م  یاغلب تهوع و گاه ،ییاشتها یب  ای کاهش اشتها   آپاندیسیتعالئم بارزترین 

شکم را  نیی اگر سمت راست و پاهمچنین هنگامی که پزشک بیمار را معاینه می کند،  .باشد

درد   یبه طور لحظه ا  ،درا بردار  شو بعد دست   دنگه دار  یبا دست فشار داده و مدت کوتاه

نشانه انتشار التهاب به سمت پرده صفاق )پرده پوشاننده لوله  ن یشود. ا یبدتر م  ماریب 

 .( استی وارشگ

و   کندزانو و ران او را به سمت شکم خم   باشد و پزشک دهی به پشت دراز کشاگر بیمار 

درد  . شود یدرد م جادی کار منجر به ا نی ا ،د ساق پا را به سمت داخل و خارج شکم بکش

   .شود یحتماال بدتر مبا راه رفتن و سرفه کردن ا  یشکم

 

 پس به طور خالصه می توان گفت عالئم آپاندیسیت به شرح زیر است: 

 شود  یشروع م نیی که از سمت راست شکم پا  یدرد ناگهان  •

شکم   نیی شود و اغلب به سمت پا   یکه از اطراف ناف شما شروع م   یناگهان  درد •

 کند  یحرکت م 



 

 

 شود یحرکات، بدتر م ری انجام سا ای که در هنگام سرفه، راه رفتن  یدرد •

 و استفراغ   تهوع •

 دست دادن اشتها از •

 بدتر شود یماریب  شرفتی که ممکن است با پ  تب؛ •

 اسهال  ای  بوستی  •

 شکم  نفخ •

 شدن شکم  بزرگ •

 

 هی آپاندیسیت شگا یآزما عالئم

  یشمارش کامل سلول ها) CBC شیخون در آزما دی سف یتعداد گلبول ها شی افزا •

 ی( خون 

 .دهد ی را نشان م سی احتماال التهاب آپاند یاسکن شکم یت   یو س  یسونوگراف •

در   یعمل با شکاف کوچک نیکند. ا  یم ی را قطع  تی س ی آپاند صیتشخ  سیآپاند یجراح •

 .شود  یشکم انجام م نیی چهارم راست و پا  کی   هی ناح 



 

 

 س یآپاند ی جراح  یبرا  یآمادگ
  یخوددار  دنی از خوردن و آشام سیآپاند  یاست حداقل هشت ساعت قبل از عمل جراح  الزم

. پزشک  دی بگذار انیحتما با پزشک خود در م  د، ی کن  یمصرف م ییاگر دارو نی . همچن دی کن

 . دی خود را استفاده کن  یقبل و بعد از عمل دارو  دی که چگونه با  دی گو  یبه شما م 

 انی حتما پزشک خود را در جر  د،ی را دار  ری ز  طی که هرکدام از شرا  یدر صورت  نی همچن 

 : دی بگذار 

 . دی که ممکن است باردار باش دی ده  یاحتمال م ای   دی هست  باردار •

 . دی هست یهوشیخاص مانند ب  یداروها ای حساس به التکس   ای  کی آلرژ •

 . دی دار یز ی اختالالت خونر سابقه •

عمل، شما را به    انی از دوستانتان پس از پا یکی ای خانواده  یاز اعضا یک ی   دی با  نی همچن 

شود که باعث خواب   یانجام م یعموم  یهوشی اغلب با استفاده از ب  ی خانه برساند. آپاندکتوم 

 شود.  یم   یساعت پس از جراح   ن ی چند یبرا  یدر رانندگ ییو عدم توانا یآلودگ

کند    یشما سوال م یسابقه پزشک ، پزشک از شما در مورد د ی هست  مارستانی که در ب یهنگام 

به شکم شما فشار   یپزشک به آرام  نه،ی دهد. در طول معا یرا انجام م  یکیزیف ناتی و معا

 آورد تا منبع درد شکم شما را مشخص کند.  یم

حال اگر    نی را هم بدهد. با ا یربرداری خون و تصو   شی است پزشک دستور انجام آزما ممکن

 باشد ممكن است این آزمایش ها انجام نشود.  ی فرد اورژانس  تی وضع 

 حین جراحی آپاندیس 

  ی. تا قبل از اعمال جراحابدی   یضرورت م یفور  یجراح  تی سی آپاند  صیمحرز شدن تشخ  با

کاهش خطر سوراخ   یبرا عتریهرچه سر ی شود . آپاندکتوم یها استفاده م کی وتیب   یاز آنت 

  یحس  یب  ای   یعموم یهوش یتحت عمل ب  یجراح  نی شود. ا ینجام مآپاندیس ا  یشدن احتمال

  ،یانجام الپاراسکوپ قیاز طر ای  و شکم،   نییبرش در قسمت پا کی جادی و با ا  ینخاع

  تی س ی و موثر در درمان آپاند منیهر دو ا ی و ال پاراسکوپ   ی. الپاراتوم ردی گ  یصورت م 

،  س ی تر است. در صورت پاره شدن آپاند عیسر یبهبود  ،یباشد، اما بعد از الپاراسکوپ  یم

  ردی گ   یها صورت م کی وتیب یتصورت درمان با آن  نی در ا آبسه وجود دارد. لیامکان تشک 

آبسه و رفع   هی دهد. بعد از تخل  یدر آبسه قرار م چرک  هی جهت تخلوسیله ای و جراح  

 .  شود یانجام م یعفونت، آپاندکتوم



 

 

 یبردن به علل احتمال  یپ   یشکم را برا هی دارد و بق یرا برم  سی جراح آپاند  هنگام جراحی،

  یتر  عی وس  یبه شکاف جراح  ازی کار ن نیا یموارد برا یکند. در بعض   یم  یدرد بررس

 .است

 

 ی بعد از آپاندکتوماز بیمار  مراقبت

از   تی وضع نیدر ا ردی گ  ینشسته قرار م  تی در وضع ماریب مار، ی ب ی بعد از جراح  •

 . شود  یری جلوگ  دی با  یشکم یو اندامها یوارد آمدن فشار به محل جراح

شود و در   یاستفاده م نی مثل سولفات مرف یمخدر هایدرد از دارو  نی تسک  یبرا •

 . شود یداده م ی خوراک  عاتیما به بیمار صورت تحمل معموال

  یبرا یپنجم تا هفتم بعد از عمل جراح یشود که در فاصله روزها یمگفته    ماری به ب •

ها به   هی ر مورد مراقبت از بخهمچنین د. ها به جراح مراجعه کند هی برداشتن بخ

 . داده شود هایی آموزش ماریب 

در مورد مراقبت از زخم و   دی شود، با یآماده م صیترخ  یبرا ماریکه ب   یزمان  •

و خانواده او آموزش داده  ماریبه ب  ازی زخم در صورت ن یپانسمان و شستشو  ضیتعو 

 . شود



 

 

 ی آپاندیسیت  ماریب   عوارض

 روده ها  یپارگ •

 بافت روده(  یروده ها )مردگ  گانگرن •

 ( تی تونیپرده صفاق )پر التهاب •

 آبسه •

 بهبودی پس از جراحی آپاندیس 

انجام داده  یالپاراسکوپ  یدارد. اگر شما جراح یبستگ  یشما به نوع جراح  یزمان بهبود

خود   یروال عاد ک ی  ای به کار   دی توان   یم  یهفته پس از جراح  3تا  1احتماالً  د،ی باش

هفته   4تا  2شما  یممکن است بهبود  د،ی باز انجام داده باش ی. اما اگر عمل جراحدی برگرد 

 طول بکشد. 

 

 جمع بندی 

کم است و اکثر افراد پس از چهار تا    سی آپاند یاحتمال ابتال به عفونت پس از انجام جراح 

  تی کند که فعال  یم هی مدت، پزشک احتماالً به شما توص  نی کنند. در ا ی م  دای شش هفته بهبود پ 

  ی. احتماال دو تا سه هفته بعد از عمل جراح ابدی تا بدن بتواند بهبود    دی را محدود کن یبدن

 . دی ندار  یمشکل  گریتا پزشک مطمئن شود د  دی شو  تیز ی دوباره و دی س بای آپاند



 

 

که بر متد  هستند  ی از جراحان با تجربه و حاذق چاق یک ی خورسند   یحامد قدس دی دکتر س 

تسلط دارند.    شرفتهی پ   اسلیو معده، حلقه معده و الپاراسکوپیمانند جراحی چاقی مختلف  یها

 یادی ز  اری بس مارانیهستند و تا کنون ب IFSO یجراحان چاق  یالملل  نی عضو انجمن ب شانی ا

 یراه ها قیاز طر د ی توان  یم  شتری جهت مشاوره و کسب اطالعات ب   را درمان کرده اند.

 .دیی اقدام نما تیساموجود در  ی ارتباط

 منابع: 

-https://www.webmd.com/digestive

purpose-have-may-disorders/news/20071012/appendix 

-and-https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions

diseases/appendicitis 

https://www.healthline.com/health/appendectomy#risks 
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