
 
 
 

 آپاندیس ، لوله کوچک، تاریک و انگطتی ضکل است کهه ا  

آپانهدیس در تشهص پهایو  و    .روده تزرگ منطعة مهی ضهود  
 آپاندیسوت التهاب ناگهانی آپاندیس را .ردراست ضکم قرار دا

 .می گویند
 

 
 
 

آپاندیس متورمی که پر ا  مهای  و چهرم مهی تاضهد م که       
است خون رسانی را متوقف کند تا توقف خون رسانی دیهواره  

تها پهاره   . آپاندیس ظعوف ضده و ترخی اوقات پاره مهی ضهود  
ضدن آپاندیس چرم منتطر می ضود و م که  اسهت رههره    

 تهور  ، فطهار داخهل     فرآیند التههاب و  .نی کندضکم را عهو

دهههد در نتو ههه یههک درد ع ههومی و   ائههده را افههزایص مههی
چند سهاعت ای هاد    پوطرونده در قس ت تاالی ضکم ته مدت

در قس ت تحتانی و راست ضکم ج ه    ای  درد تعداً ضود، می
 .ضود می
 

 :تو اریعالئم 
آپاندیسهوت  توظوح است که در هر تو هار مثهتال تهه    ال   ته 

تعدادی ا  ای  عالئم و نه ت ا  آنها م ک  است وجود داضهته  
 .تاضد
    درد ناگهانی در ناروه پایو  ضکم س ت راسهت کهه

گاهی م ک  است ته صورت دردی مثهم در وسه   
ضکم ارساس می ضهود کهه تها راه رفهت  و نههس      

 .کطودن و سرفه و عطسه ضدیدتر می ضود
 تة ، تهوع و استهراغ 
 تی اضتهایی 
 ا  سایر عالئم ضروع می ضود تة خهوف که تعد. 

 

 
 

 یها   سرفه، نهس ع وق ، تا ررکت ، م ک  استدرد
ن م که  اسهت   تو هارا . عطسه تطدید و تدتر ضهود 

کهه   " ورپهو  "یها   " ور تهه پهایو   "یک ارسهاس  

اجاتهت مهزان نهارارتی ضهان را      ارساسی است کهه 
داروههای مسههل و    .داضته تاضند کاهص می دهد،
ههر کهس    .رال نثاید مصرف ضوند ظد درد در ای 

تا ای  عالئم تایهد سهری  تهه یهک پزضهک رها         
 .کند هعمراج

 :تشخیص بیماری

 پزضک توس  ان ا  معاینه تالونی -1

 ان ا  آ مایص خون و ادرار -2

 ان ا  رادیوگرافی و سونوگرافی ضکم -3
اگر تطشوص توس  پزضهک   3و  2و  1در هر کدا  ا  مرارل 

تعهدی   ءمس ل ضود م ک  اسهت نوها ی تهه ان ها  مرر هه     
 .نثاضد

 :درمان تو اری
تنها درمان آپاندیسوت ع ل جراری و آنتی تووتوهک درمهانی   

 .پس ا  آن می تاضد
گونه مطهک ی را تهرای ضه ا     رداضت  ای   ائده م تهة هو ت

ماندن آن در ضکم تسوار خطرنام تهوده   یکند ول ای اد ن ی
 .ضود و توس  جراح ترداضته می

 

داروههای مسهک  و    تو هار، ته هوش آمهدن   و  پس ا  ع ل
یکی  .ضد آنتی تووتوک طثق دستور پزضک معالج داده خواهد

  تعد ا  ع ل راه رفهت  تو ارودی ا  عوامل موثر در تسری  تهث
 .ته دستور پزضک می تاضد

 
ا    ج هوگوری   تهرای   مهدفوع   ههای  کننهده  دارد نهر    امکان  *

 . ضوند  توصوه  یثوست
 
 . کنوههد  اسههترارت  یهها صههندلی  در تشههت  ع ههل  تهها وقههت * 
 ا    است  نطده  داده  تطشوص   آپاندیسوت  که  تا  مانی  *

  تاضد  معده خالی  که  وقتی. تپرهوزید  و آضامودن  خوردن

 آپاندیسوت
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. تی هوضی ترای ع ل جراری تسوار تی خطر تر خواهد تهود  
 .تطههویود  خههود را تهها آب  هسههتود، دهههان  تطههنه  خو ههیاگر
  جامهدات   رژیم  تدریج  و ته  مایعات  ، اتتدا رژیم ا  ع ل  پس * 

ردید پزضهک   مان ضهروع رژیهم تنها تهه صهال     ) ضود آغا  می
معالج و تر اساس موزان ضدت التهاب آپاندیس در رو  ع ل 

 (مطشص می ضود
 
  درجهه  9/33ا    یها تهوص    مسهاوی   ا  مهوارد تهة    اگر یکی* 

، وجهود   ، غهص  درد ضک ی  ، افزایص مداو   سانتوگراد، استهراغ
یها سهردرد     و منگی  ضده  استهراغ  یا محتویات  خون در مدفوع

تهه پزضهک مراجعهه     اًدههد، رت ه    رخ  ا  جرارهی   یا پس  قثل
 .ن ایود

 
 

مدت تستری در تو ارستان تر اسهاس موهزان ضهدت التههاب     
 پاره تودن یا نثودن آن تعوو آپاندیس در رو   ع ل  و 

 .می ضود ودر تو اران مشت ف متهاوت است 

ته رالت قث ی تا  مهی گهردد امها اگهر      تو ار ههته 3-4پس ا 
 .آپاندیس پاره ضده تاضد  مان نقاهت طوالنی تر خواهد تود

 :عوارض تو اری

 
  ها پارگی روده -1

 
 (روده مردگی تافت)گانگرن روده ها  -2

 
 (پریتونوت) رده صها التهاب پ -3

  :ال   هنگا  ترخوص یتوصوه ومراقثت ها
    تهتر است پانس ان ناروه ع ل توس  پزضهک یها پرسهتار

ساعت تعد ا  ع ل مهی توانهد    43تو ار پس ا  . تعویط ضود 
استح ا  کند و ا  آن پس دیگر نوا ی ته پانس ان ن ی تاضد 

 .و یک ههته تعد تشوه ها کطوده می ضود
 آپاندیسهای ضدیداً م تهة یها پهاره ضهده م که      در مورد

 .است ته پانس ان های طوالنی تر نوا  تاضد
    ته دلول اینکه آپاندیست در واق  التههاب و عهونهت  ائهده

ارت ال عهونت  خم جراری تعهد ا  ع هل   . آپاندیس می تاضد
 در نسثت ته تسواری ا  اع ال جراری دیگر توطتر اسهت له ا  

جرارهی ماننهد    تغوور در محل ع هل صورت مطاهده هرگونه 
 مراجعهه  معالج خهود   ته پزضک  التهاب فوراً تور  و قرمزی،

 .ن ایود
 ههته ا  ان ا  کار های سنگو  اجتناب ن اید 2تو ار تا. 
     سهاعت مصهرف    وراسدارو وآنتی تووتوک هها تهه موقه
 .ضوند
پس ا  ترخوص مع ولی می تاضدتو ارغ ایی  رژیم.  

ضههور،  د امکههان ا  مههواد پروت ونههی ماننههدولههی تایههد تهها رهه
توطهتری  ث  ماست،گوضت و مووه جاتی که رهاوی ویتهامو   

خهوردن غه اهای نههاخ پرهوهز      می تاضد استهاده کهرده و ا  
  .یدن ا

 

 دانطگاه ع و  پزضکی تهران
 طثی کودکان مرکز

 قطة ع  ی اطهال کطور
 (امو ش دفتر پرستاری)
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SinaPc33
Typewriter
واحد آموزش

SinaPc33
Typewriter
بهار 98

SinaPc33
Typewriter
(با دستور پزشک معالج)


