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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 ۰۳/۰۷/۲۰۲۱   یزیعز سیقداکتر 

 بیر افغانستان « در قاموس کاپندکس» تشریح طبی 

 

شما ملتهب شده و پر از چرک می شود. آپاندیس   (appendix) مشکلی است که در آن آپاندیس (Appendicitis) آپاندیسیت 

شود. هرچند آپاندیس هنوز  بزرگ و درناحیه پایین و راست شکم منشعب می  ه  ای کوچک و انگشتی شکل است که از رودزائده

 .عث مشکالتی جدی شودفایده شناخته شده ای ندارد، اما می تواند با
درد آپاندیسیت از نواحی اطراف ناف شروع شده و 

به سمت ناحیه راست و پایین شکم شما حرکت می  

ساعت زیاد   18تا  12کند. درد آپاندیسیت در طول 

شده و کم کم شدید می شود. آپاندیسیت برای  

هرکسی ممکن است اتفاق بیافتد اما شیوع آن در  

ی بیشتر می باشد. درمان  سالگ 30تا   10سنین بین 

معمول و استاندارد آپاندیسیت برداشت آپاندیس 

 .است 
 دالیل ابتال به آپاندیسیت

فرد زمانی دچار آپاندیسیت می شود که آپندیس وی  

بوسیله مدفوع، جسم خارجی، سرطان و یا عفونت  

مسدود شود. بدون توجه به علت مسدود شدن، 

ری های  زمانی که آپاندیس مسدود می شود باکت

درون آپاندیس شروع به تکثیر کرده و باعث  

 التهاب، ورم و پر از چرک شدن آپاندیس می شوند و اگر بموقع آپاندیس درمان نشود، امکان پارگی و ترکیدن آن وجود دارد. 

 :عالیم و نشانه های ابتال به اپندکس شامل
 .حرکت می کنددرد و تیرکشیدن در نواحی ناف که اغلب به سمت راست و پایین شکم 

 .دردیکه بعد از چند ساعت شدیدتر می شود
 .حساسیت و درد زمانیکه شما برروی سمت راست و پایین شکم فشار می آورید

 .دردیکه هنگام راه رفتن، سرفه و یا سایر حرکات رخ می دهد
 تهوع، استفراغ و کاهس اشتها

 تب
 اسهال، یبوست و ناتوانی در خارج کردن باد شکم 

 ورم شکم 
حل درد بسته به سن و محل قرارگیری آپاندیس شما متفاوت می باشد. کودکان و زنان باردار ممکن است، درد آپاندیسیتی در  م

نواحی دیگر داشته باشند. زمانیکه احساس کردید که شما یا کودکتان به پزشک و یا بیمارستان مراجعه نمایید. شکم درد شدید  

 .ت باشید، نیاز به مراجعه به اورژانس داردکه نمی گذارد شما بنشینید و یا راح
 تشخیص ابتال به اپندکس 

تشخیص ابتالی فرد به آپاندیسیت کمی گیج کننده است. عالیم آپاندیسیت مبهم و مشابه سایر بیماری ها شامل مشکالت کیسه  

مدان باشد.آزمایشات زیر  صفرا، عفونت مثانه و یا دستگاه ادراری، بیماری کرون، ورم معده، عفونت روده و مشکالت تخ

 .بسته به تشخیص و تجویز پزشک برای بررسی ابتال به آپاندیسیت انجام می شوند
 آزمایش شکم برای تشخیص التهاب 

 آزمایش ادرار برای تشخیص عفونت ادراری 
 بررسی راست روده 

 آزمایش خون برای بررسی عفونت در بدن
 سی تی اسکن و یا سونوگرافی

 درمان اپندکس 
درمان آپاندیسیت عموما شامل برداشتن آپاندیس ملتهب شده می شود. سایر درمان ها بسته به مشکل شما ممکن است، مورد 

نامیده می شود. اگر آپاندیس باعث آبسه نیز شود، برای درمان   (appendectomy) نیاز باشد. این عمل جراحی آپاندکتومی 

تخلیه نمود. همچنین اگر پزشک به آپاندیسیت شدن یا نشدن شما شک داشته باشد، بازهم   ابتدا می بایست آبسه را خشک و 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

برای جلوگیری از خطرات احتمالی ممکن است اقدام به برداشتن آپاندیس نماید. انتخاب اینکه این جراحی بشکل الپاروسکوپ  

 .و یا جراحی باز انجام شود به تشخیص پزشک و شرایط شما وابسته است 
هفته پس از عمل جراحی    3تا  2ساعت پس از جراحی آپاندیسیت، شما می توانید پاشده و حرکت کنید و بعد از  12از بعد 

می توانید، به زندگی عادی خود بازگردید. اگر جراحی بصورت الپاروسکوپی انجام شود، زخم کوچکتر و درمان سریع تر  

 .می باشد
بل کنترل، درد زیاد در ناحیه شکمی، احساس سرگیجه و سبکی سر، خون در  اگر بعد از عمل جراحی دچار استفراق غیرقا

ادرار و یا استفراغ خود، افزایش درد و سرخی در زخم خود، تب و یا عفونت در محل زخم شدید به داکتر خود مراجعه  

 .نمایید
 پیشگیری از اپندکس 

فرادیکه رژیم غذایی آنها پر فیبر بوده و پر از میوه و  هرچند که آپاندیسیت قابل پیشگیری نیست ولی شیوع این بیماری در ا

 .سبزیجات تازه می باشد، کم تر می باشد
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