
 

 استدر قسمت پایین و راست شکم ، درد  ،شایع ترین عالمت آپاندسیت حاد

درد شکم در قسمت پایین و راست شککم مکب شاشکدک د عکر عاکب هارمیتکا، معاحک   راحکب ، شایع ترین عالمت آپاندسیت حاد

رمب شکل است  ک  در اشعکدای روده شک ر  و در م کل عمومب و سوخعگب، ضمن شیان این موضوع، اظتار  رد: آپاندیس زائده ای    

 تالقب س  نوار عضالنب آن) عضالت هولب روده ش ر ( قرار دارد و شطور معمول در سطح داخاب و پشعب آن قرار داردک

 ،ر موقعیت های ماعاف در داخل شکم قرار گیرد و همین موضوع شاعک  مکب شکود نکوک ماعتکن آپانکدیسآپاندیس مب تواند دنوک 

 ک  مب  ندتشای  آپاندیس را از سایر عال درد شکم، مشکل    درد در نقاه ماعاف شکم شده  وشاع  ت ریک صفاق  داری 

و اوایل ده  سوم زندگب شوده و عات آن اف ایش رشد شافت های لنفکاوی درون آن شطور معمول، شیوع آپاندیست در اواخر ده  دوم 

 است    شاع  تُنک شدن دهان  خرو ب آپاندیس مب شودک 

عوامل دیگری    شاع  اف ایش تورم و انسداد دهان  خرو ب آپاندیس مب شود، منجر ش  شسع  شدن دهان  خرو ب آن شکده و از 

ترشح مااه آپاندیس ادام  مب یاشد، مب تواند ش  افک ایش فشکار داخکل آپانکدیس، نرسکیدن خکون شک   کدار آن و سکیاه  هرفب چون

در نتایت، ترش ات آپاندیس ش  داخل حفره شکم ریاع  و پریعوتیت و یا آشس  ایجاد مب شکود  ک   اگکر در ایکن ؛ شدنش منجر شود

 د، مب تواند شاع  عوارض شده و حعب منجر ش  مر  او شودک مرحا ، شیمار ت ت درمان قرار نگیر

 

 ُمّسکن، عالئم بیماری را بدتر می کند

ایکن ز آنجکایب  ک  اسیاه شدن از نوک آپاندیس شروع مب شود و همین العتاب آن شاع  درد شککم، تتکوع و اسکعفرای مکب شکود؛ 

و سعب در درمان مب  نند  ک  در آپاندیسکت، شاعک  شکدتر شکدن عالئکم ُمّسکن ، شویژه در اهفال شایع است، والدین شا دادن عالئم

 شیماری مب شودکپیشرفت 

ککرد، شایکد شکا در صورتب    فردی دچار درد شکم، تتوع و اسعفرای شد و پکس از گششکت شکش سکاعت، ایکن عالئکم، شتدکود پیکدا ن

معاححان  راحب مشاوره شود، زیرا آنان شا تجرش  ای    در هب گشراندن دوره تاححب خود پیدا مب  ننکد، مکب تواننکد شکا انجکام 

 ش   راحب شکم را تشای  دهندک  مندمعاین  یا معاینات مکرر تا حد زیادی تشای  موارد شکم حاد نیاز

هر چند شرای تشای  دقیق، آزمایش خون و ادرار و انجام سونوگرافب و سب تب اسکن،  مک  ننده خواهند شود، ولب هیچ  کدام 

 ک شودمعاین   راح  گ یناز آنتا نمب توانند  ای

  

 


