
 :تعریف بیماری 

    حسٍز   ثب طَلی  اًگطت ثِ   آپبًسیس ساییسُ کَچک ٍ ضجیِ

 اتصبل رٍزُ   زریچِء است کِ زرست سیز  سبًتیوتز 01

سهبًی کِ  .  ثشرگ لزار زارز  اثتسایی رٍزُ  ثبریک ثِ لسوت

یسیت اتالق ثِ آى آپبًس  ثِ ّز زلیل ایي ساییسُ ثشرگ ضَز

 . هیگززز

 عالئم بیماری 

چْبرم  لسوت یک   زر  زرز  ثب "هؼوَال  ٍع  آپبًسیسیتضز

  زیگز اس  .  هیکٌس  پیسا  ضکن ثزٍس  پبییٌی ٍ سوت راست

  الجتِ .   هیجبضس  تت "گبّب ؽ ٍاستفزا  ،  آى ثی اضتْبیی ػالئن

  زرز  ثب  آپبًسیسیت هوکي است   ًسارز ٍ ن کلیت ػالئ  ایي

پیسا   ثزٍس  هشاج اجبثت   بمٌّگ  زر  یب زرز  ، ًبحیِ کوز   زر

  .  ثب یجَست ًیش گشارش ضسُ است آپبًسیسیت   ضزٍع  کٌس ،

ن بّسُ  زٍ یب سِ ػالهت اس ایي ػالئهط  ثب  ّز صَرت ، زر

  ، ضرص ثبیس جْت هؼبیٌِ ثِ هزاکش زرهبًی هزاجؼِ ًوبیس

ایي  زلیل ّز کسام اس تب تطریص لطؼی پزسٌل زرهبًی ًیش

 .  ذَززاری کٌٌس  هسکي  جَیشت  اس ػَاهل ثبیس

 

 تشخیص آپانذیسیت :

ثب اًجبم آسهبیص ضوبرش گلجَلی ذَى ٍ هطبّسُ هیشاى 

  گزافیٍ ّوچٌیي ثب اًجبم سًََ  ،  هَجَزگلجَلْبی سفیس 

 .  اهکبى پذیز است ضکن 

 شیوع

  زر  است ٍ  ضبیغ ثیص اس سًبى   آپبًسیسیت زر هززاى

  02-52ثیي سٌیي    ي ٍ اغلتى ثیص اس ثبلغیًَجَاًبى ٍ جَاًب

هسي   اگز چِ آپبًسیسیت زر افزاز سبلگی هطبّسُ ضسُ است ،

ثزٍس  ثسٍى   کوتز اتفبق هیبفتس ٍلی هوکي است ایي ثیوبری

هطبّسُ زر ایي افزاز رخ زّس ٍ تب سَراخ  ػالءم ثبلیٌی لبثل

 ًسّس  .  ثزٍس  ذَز  اس ًطبًِ ای  ضسى آپبًسیسیت

 تعارضه مهم آپانذیسی

  ،کِایي ثیوبریست   هْن  بًسیسیت ػبرظِآپ سَراخ ضسى

 پزیتًَیت )  صفبق ضَز  پززُ التْبة ٍ ػفًَت  سجت  تَاًسهی

سَراخ ضسى  . ٍ زر ًْبیت هٌجز ثِ آثسِ ضکن هیگززز (

ثب تت   هیسّس ٍ رخ   زرز  ضزٍع اس سبػت ثؼس 52   "هؼوَال

 . است ّوزاُ  ثس حبلی ػوَهی  ٍ ضکن  توبم   ضسیس  زرز  ثبال

 

 : درمان
 آپبًسیس سُ سائ  ثززاضتي  زرهبى لطؼی آپبًسیسیت جزاحی ٍ 

لجل اس ضزٍع   است . ثؼس اس تطریص ٍ ( آپبًسکتَهی )

  ٍ  .  آًتی ثیَتیک ٍ هبیؼبت ٍریسی تجَیش هیگززز، جزاحی 

  لَلِ   زازى لزار   ، ضکن   زر   زر صَرت ثبس ضسى آپبًسیسیت

  ظزٍرت ًیش    هؼسُ  ٍ ترلیِ تزضحبت یٌیث  هؼسُ اس طزیك

 ػٌَاى   ّیچ   ثِ تٌمیِ   اًجبم اًوب یب زر آپبًسیسیت   هی یبثس .

 .  ًویطَز  یِتَ ص

 

 اقذامات بعذ از عمل جراحی 

زر   . ًیوِ ًطستِ لزار ثگیزز ٍظؼیت   زر  ثْتز است ثیوبر -0

فطبر ثِ هحل ػول جزاحی ٍ  ایي حبلت اس ٍارز آهسى

  ترفیف  زرز  زر ًتیجِ   ٍ  هیطَز اًساهْبی ضکوی کبستِ 

 . هی یبثس

فلج   ًساضتي ثؼس اس ػول جزاحی زر صَرت  "هؼوَال  -5

هبیؼبت ضفبف ثزای ضزٍع  تحول ثیوبر ، ٍ ایلئَس ( ) رٍزُ 

غذای   تحول ، زر صَرت   ٍ رصین غذایی تَصیِ هیگززز

  ًساضتي ًطبًِ   : تَجِ ) صین اظبفِ هی گزززهؼوَلی ًیش ثِ ر

 (  هی ثبضس  رٍزُ زفغ گبس   یب  ٍ  هشاج  اجبثت ،  ایلئَس

ٍ ًیبس ثِ تؼَیط   ثَزُ  سذن جزاحی تویش "ؼوَاله  -3

  زیگزی ًظز   گز ایٌکِ جزاحه  . زر هٌشل ًسارز  پبًسوبى

   ، ززپبًسوبى اجتٌبة گز  لذا ثبیس اس زستکبری  ،  زاضتِ ثبضس



  ًساضتِ  پبًسوبى  ثِ  هحل جزاحی ًیبس ثؼس اس ػول ،  سبػت 25

 . است  ثالهبًغ   استحوبم  ٍ

 ثریِ ّب زر رٍس ّفتن ثؼس اس ػول لبثل ثززاضتي است ،  -2

تب  تَصیِ هیطَز ایي السام تَسط جزاح هزثَطِ اًجبم ضَز

 . ثؼول آیس  ثبلیٌی ًیش  هؼبیٌِ  ثریِ ظوي ثززاضتي 

تی ثیَتیک ٍ هسکي ثب ًظز جزاح ثؼس اس ػول ازاهِ یبثس  آً  -2

 .  اجتٌبة گززز  سزاًِ ذَز   صَرت  ٍ اس هصزف زارٍ ثِ

 رٍس ثؼس اس ػول ثب کوک ّوزاُ ٍ تحت ًظز پزستبر ،  -6

  پبییي آهسُ ٍ فؼبلیت حزکتی ذَز را ضزٍع ثیوبرثبیس اس ترت 

ثبزر ًظز  ثِ آراهی ٍ  زلت ضَز ایي رًٍس ًوبیس ٍلی ثبیس 

 .  اًجبم گززز  ثیوبر گزفتي حبل ػوَهی 

ػَارض جبًجی ایجبز گززز   جزاحی هوکي است ثؼس اس  -2

  ،  تت  ،  ضَز  ٍیشیت جزاح   ثیوبر تَسط  کِ السم است

  ،  سْبل ضسیسا  ،  تٌسی ظزثبى للت سفتی ضکن ، استفزاؽ ،

ّز کسام اس ایي  لوس ضکن ٍ.... حسبسیت زر ًفد ضکن ،

  ضکن ٍ یب اًسساز  ػفًَت یب آثسِ ًطبًِ ء  هوکي است  الئنػ

ثبضسکِ ًیبس ثِ ازاهِ زرهبى زر ثیوبرستبى  ثبریک  رٍزُ  فلج  ٍ 

 .  هیجبضس

  ٍظؼیت اس ػول ٍ تب ثسست آٍرزى   ثؼس زر زٍرُ  -8

اس رصین غذایی سبزُ ٍ کن  ّفتِ ( 2-5ثیي  ) حزکتی طجیؼی

طتز ضَز تب ػبرظِ یجَست حجن استفبزُ ضَز ٍ لسم سزى ثی

 .  ایجبز ًگززز

ثزای لسم سزى اثتسا رٍی ترت ثٌطیٌیس پبّب را آٍیشاى   -9

ثِ راُ   ضزٍع  ٍ کززُ ٍ ثؼس ثِ آّستگی اس ثستز ذبرج ضَیس

 .  رفتي ًوبییس

ضسى ٍ راُ رفتي هی تَاى گبس   ثب چزذیسى ٍ پْلَ ثِ پْلَ  -01

ي ػول ثِ ٍجَز هَجَز زر ضکن را کِ ثز اثز زستکبری حی

 .  آهسُ اس ثیي ثزز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آپانذیسیت

 

 

 آهَسش ثِ ثیوبرٍاحس

 ثیوبرستبى ٍ هزکش للت سیٌب 
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