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: 91-دیکٍَ عیببردار بب تظبّزات ٍ عَارض ًبشبخبًن 

 گزارش هَرد
 لَفزیدکتز ً ،3یاشزاق نیًس ،2بىیکبشبً نیهز ، دکتز*9یاشزاق يیدکتز ًَش

 5یسیًف دی، دکتز ًب4ّیسزچو

 .راىیا زْراى، راى،یا یػلَم خسؼک داًؽگاُ ،یداًؽکذُ خسؼک ،ٍ هاهایی زًاى گرٍُ اریاظساد .1

 .راىی، ازْراى راى،یا یداًؽگاُ ػلَم خسؼک ،ی، داًؽکذُ خسؼکٍ هاهایی گرٍُ زًاى اظساد .2

 .راىیزْراى، ا زْراى، یػلَم خسؼک داًؽگاُ ،یداًؽکذُ خسؼک ،یخسؼک یداًؽجَ .3

 .راىیا زْراى، راى،یا یػلَم خسؼک داًؽگاُ ،یخسؼک داًؽکذُ ،ییگرٍُ زًاى ٍ هاها ذًریرز .4

 .راىیا زْراى، راى،یا یػلَم خسؼک داًؽگاُ ،یخسؼک داًؽکذُ ،یجراح گرٍُ اریاظساد .5

 08/11/1399  تبریخ پذیزش:  14/08/1399تبریخ دریبفت: 
1

 
 

 

 زة، :ؼاهلَد. ؼ یهی زٌفع حاد ظٌذرم تاػث کِ ذیجذ رٍضیٍ کرًٍای واریتی ّا ًؽاًِ ٍ ػالئنیي زر غیؼا :هقدهِ

 ػفًَر، يیا تا واراىیت ازی ویً حذٍد در کِ اظر يیا زَجِ قاتل ًکسِ اها، تاؼذ یهی الصیه ٍ ًفطی زٌگ خؽک، ظرفِ

 ؼَد. د ػفًَر کَیذ تا ػالئن غیراخسفاـی گسارغ هیهَر کدر ایي هطالؼِ ی .دارد ٍجَدی گَارؼ ػالئن

 تِی زٌفع هؽکالذ تذٍىیی اؼسْا یت ٍ ًفخ ٍی ؼکو هٌسؽر درد تا کِِ تَد ظال 24 تاردار خاًنتیوار  :وبریبی هعزف

 PCR زعر ظاػر، 20 از تؼذ هادر ؼذى دار زة ٍ ذٍیکَی ذهیاخ تِ زَجِ تاٍ  کرد هراجؼِزْراى اکثرآتادی  وارظساىیت

 قراری ترً هک لیها ترغ تای خاًذکسَهآ ػول زحری اٍرشاًع طَر  تِ واریت. تَد هثثر زعر جِیًس کِ ؼذ اًجام اٍی ترا

 .تَد خرفَرُ ریعیخاًذآ ،یخازَلَش جَاب ٍ گرفر

 PCR زعر اًجام اظر، ؼذُ کیخاًذه ـَرذ تِ کرًٍا رٍضیٍ ازی ًاؼ ػفًَر حاضر حال در کِییازآًجا :یزیگ جِیًت

 لیدل يیا تِ؛ ردیگ قرار هذًظر ذیتا دارًذ،ی گَارؼ حاد ػالئنی ٍل، ًذارًذی اخسفاـ ػالئن کِی واراًیتی ترا 19 ذٍیکَ

 ٍ کردُ ؽرفریخ ظرػر  تِ ریعیآخاًذ ،19 ذیکٍَ تِ تاردار هادر تَدى هثسال ػلر تِ کِ ؼذ هؽاّذُ تیوار حاضر در کِ

 .ؼذ تاردار هادری ترا ػَارق ٍی سیذیهَرت رفسي تاال ظثة
 

 19 ذیٍَک ر،یعیآخاًذ :یدیکل کلوبت
 

 

                                                 
 پست الكتزًٍیك: ؛021-22560463: تلفي. راىیزْراى، ا راى،یا یداًؽگاُ ػلَم خسؼک ،یداًؽکذُ خسؼک ؛یاؼراق يیدکسر ًَؼ َل هكبتببت:ئًَیسٌدُ هس *
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 هقدهِ

ی زٌفع حاد ظٌذرم تاػث کِ ذیجذ رٍضیٍ کرًٍای واریت

 ٍّاى در 2019 دظاهثر در تار يیاٍلی ترا ؼَد، یه

 يیا اًسؽار ػلر  تِ تْذاؼری جْاً ظازهاى .ؼذ گسارغ

 .(2، 1) کرد اػالم را آىی خاًذه، کؽَر 114 در یواریت

 زة، :ؼاهل ػفًَر يیا یّا ًؽاًِ ٍ ػالئن يیزر غیؼا

 دراها  ،تاؼذ یهی الصیه ٍ ًفطی زٌگ خؽک، ظرفِ

 واریت 204 یتررظ در (2020) ّوکاراى ٍهطالؼِ خاى 

 واراىیت يیا ازی ویً ي،یچ در 19 ذیٍکَ تِ هثسال

  (.4، 3) داؼسٌذی گَارؼ ػالئن %(4/48)

 ٍ اظر 800/1-1500/1 تاردارزًاى  در ریعیآخاًذ َعیؼ

 دریی هاها ریغی ّایجراح ػلر يیزرهْنی، خاًذکسَهآ

 طیخاًذی آجراح درهاى ٍ ؿیزؽخ .(6، 5) اظری تاردار

ی ٍل، اظر آظاى ٍ راحری ػوَه ریجوؼ در

 هطالؼِ کی اًجام تا( 2015) ّوکاراى ًٍسًَیَاًریکعر آ

 افراد در ریعیآخاًذ ؿیزؽخ کِ دادًذ ًؽاى یهرٍر

 (.7) اظر تاردار ریغ افراد از زرظخر تاردار

 افراد ریظا هؽاتِ تاردارزًاى  در ریعیآخاًذتالیٌی  ػالئن

 ؿیزؽخ، کیکالظ زظاّراذ ػذم ـَرذ دری ٍل اظر،

 ذییزأ جْری رترداریزفَی ّارٍغ از ذیتا ٍ اظر هؽکل

ی ّارٍغ از اظسفادُی اـل ّذف .کرد اظسفادُ ؿیزؽخ

 ازی ریجلَگ ٍ ریعیخاًذآ ؿیزؽخ ذییزأی، رترداریزفَ

 (.17) تاؼذ یه ریعیخاًذآ ػَارق ٍی جراح ریزأخ

 دٍرُ دٍ درٍ ( 2020)ٍ ّوکاراى  اٍرزَخلَض در هطالؼِ

 ذاًطیاًع آى، از تؼذ ٍ ذٍیکَی ذهیاخ از قثلی زهاً

ی ّاریعیخاًذآ ٍی خاًذکسَهی آجراح ساىیه ر،یعیخاًذآ

 ریعیخاًذآ ساىیهکِ  ؼذًذ عِیهقا ؼذُ دار ػارضِ

 يیاٍ  تَد تاالزر ذیٍَکی ذهیاخ از تؼذ در گاًگرى ٍ خرفَرُ

 (.21) تَد داریهؼٌی هارآ ًظر از اخسالف

ن ئٍیذ تا ػالَد ػفًَر کهَر کدر ایي هطالؼِ ی

 ؼَد. غیراخسفاـی گسارغ هی

 

 ی بیوبرهعزف
ی ؼکو هٌسؽر درد ریؼکا تا ،ِظال 24 تاردار خاًنتیوار 

 اٍرشاًط تِ تَد، ؼذُ ؼرٍع قثل رٍز از کِ ًفخ ٍ

 دٍ از اٍ .کرد هراجؼِزْراى تادی آاکثر ؼْیذ وارظساىیت

ی حرکس اخسالل گًَِچیّ .داؼریی اؼسْایت قثل رٍز

 رکر يیّوچٌ ٍ ًذاؼر ثَظری ٍ اظْالی هاًٌذ گَارؼ

 تِ ظدط ٍ ؼذُ ؼرٍع گاظسریاخ از درد اتسذا کِ کردیه

 ازی ػالهس گًَِچیّ .اظر ؼذُ هٌسقل دَگاظسریّ ِیًاح

 رکر را ٌِیظ قفعِ درد ٍی الصیه ظرفِ، ًفط،یزٌگ جولِ

 ٌِیهؼا در. ًذاؼری خاـی واریت ظاتقِ .کردیًو

 ٌگیگارد ٍ رًطذزٌ ثاًذیر .تَد ًرم کاهالً ؼکن ،یکیسیف

 هخسفر زٌذرًط ؼکنی ػوق لوط در فقط ًؽذ، افری

 75/110ـَرذ فؽارخَى  ی تیوار تِازیح ػالئن. داؼر

ػذد در دقیقِ ٍ  100ضرتاى قلة  زؼذاد ،هسر جیَُ هیلی

ؼاخؿ زَدُ  واریت ػذد در دقیقِ تَد. 22زؼذاد زٌفط 

. داؼر ٍزى اضافِ ٍکیلَگرم تر هسرهرتغ  05/29 تذًی

  (.BT;37) تَد واریت تَدى زة تذٍى، هْن ًکسِ

 کاهل ؼوارغی ؽگاّیآزها ٍ کیٌیخاراکلی ّا افسِی در

 چح تِ فریؼ ٍ سَزیلکَظ( CBC) یخًَی ّاظلَل

ًوی آ ٍ %92تا ًَزرٍفیل; 17300زؼذاد گلثَل ظفیذ;

 .داؼر لیسر( دظی گرم تر 7/10)ّوَگلَتیي  فیخف

 در .ؼذی تعسر وارظساىیتی کَلَشیشً تخػ در واریت

 تا رحن داخلی تاردار ظاک آهذُ ػول  تِی ظًََگراف

 اظاض تر کِ ؼذ گسارغ هٌاظةیی ذٍایدظ ٍاکٌػ

CRL ،ی دارا يیجٌ ٍ رٍز 4 ٍ ّفسِ 8 یتاردار ظي

 طیخاًذآ لگي، ٍ ؼکنی ظًََگراف در. تَد قلة ضرتاى

 ًؽاًِ افسِ،ی يیا کِ تَد ؼذى فؽردُ رقاتلیغ ٍ الزِید

 .(2 ٍ 1 ریزفَ) تَد رخرفَرُیغ ریعیخاًذآ
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 التِید سیآپبًد: B قلب، ضزببى ٍی ٌیجٌ قطب ببی ببردار سبک :A-9 زیتصَ

 

 
 رٍدُی ّبلَپ يیب عیهب -2 زیتصَ

 

 ػلر تِ ٍ (BT;5/38) ؼذ دارزة واریت ظاػر 20 از تؼذ

 ظَاج تا کرًٍا رٍضیٍ زعر ،19 ذٍیکَی ذهیاخ ٍ َعیؼ

 هثثر واریت PCR زعر ٍ آهذ ػول   تِ فارًکط ٍ ًاز از

ی زٌگ ٍ خؽک ظرفِی هاًٌذ زٌفع ػالئن .ؼذ گسارغ

 127ظذین ; :آهذُ ػول  تِ ؽاذیآزها در. ًذاؼر ًفط

 2/3لیسر،  خساظین; ٍاالى تر  هیلی اکی

 گرم تر هیلی 324لیسر ٍ قٌذخَى  هیلی اکی ٍاالى تر

 .داؼری عویدرگلیّا ٍی دًَازرهایّ ٍاضحاً کِ لیسر دظی

 ترغ تای خاًذکسَهآ ػول زحری اٍرشاًع طَر  تِ واریت

 ریعیخاًذی آخازَلَش جَاب. گرفر قراری ترً هک لیها

 .(3 ریزفاٍ) تَد خرفَرُ
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 الم پبتَلَژی آپبًدیسیت -3 شكل

 

 بحث

 دّذیه ؽٌْادیخ، اظر ؼذُ اًجام راًیاخ کِی ا هطالؼِ

 هراکس تِ هراجؼِ ٌّگام در کِی واراًیت دری حس کِ

ی زٌگ خؽک، ظرفِهاًٌذ  کرًٍا غیؼا ػالئن ،یدرهاً

ی گَارؼ ػالئن اها، دٌّذیًو ًؽاى را زة ٍ ًفط

 احسوالتایذ  اظر، ؼذُ آغاز راًیاخ کِ دارًذی ذیؼذ

 کِ یحال در(. 8) گرفر ًظر در را 19 ذیکٍَ ػفًَر

ی گَارؼ ػالئن يیزرغیؼا، ؼکن درد ٍ اظسفراؽ زَْع،

 ػالئن ریظا تِ ذیتااها  ّعسٌذ، 19 ذیکٍَ تِ اتسالء

 طَرکِّواىًوَد.  زَجِ سیً 1ایاًَرکعی هاًٌذ گَارؼ

 اىیتی اهطالؼِ اًجام تا( 2020) ّوکاراى ٍیَاى زیاى 

 گسارغی گَارؼ ػالهر يیزرغیؼا، ایاًَرکع کِ کردًذ

 يیت در گرچِا ،اظر 19 ذیکٍَ تِ اىیهثسال يیت در ؼذُ

هاًٌذ  ریعیخاًذآ کیدیز ػالئن ،19 ذٍیکَ تِ اىیهثسال

 ػٌَاى تِ 2(RLQ) ؼکن راظری زحساً قعور درد

ی درهاً هراکس تِ واراىیت هراجؼِ ٌّگام ِیاٍل ریؼکا

 ػلر ًفخ ٍ ؼکن درد واریت يیا دری ٍل، عریً هطرح

                                                 
1Anorexia  
2 Right lower quadrant 
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 راظسا ّن .(9) اظر تَدُ وارظساىیت تِ اٍ هراجؼِی اـل

 قثالً ّن گرید هقالِ هَرد يیچٌذ هقالِ، يیای ّاافسِی تا

 (.11، 10) اًذکردُ گسارغ رای هؽاتْ هَارد

 :ؼاهلی تاردار دٍراى در حاد ریعیآخاًذ هؼوَل ػالئن

 هوکي اها، اظری ؼکو حاد درد ٍ زة اظسفراؽ، زَْع،

 کیًازَهآ ٍ کیَلَشیسیف راذییزغ ػلر تِ تاردارزًاى  اظر

 (.12) تاؼٌذ داؼسِ هؼوَل ریغ ػالئن ،یتاردار دٍراى در

 کِ رتارداریغ ٍ تاردارزًاى  گرٍُ دٍ کََّرذ هطالؼِ چٌذ

را هَرد  تَدًذ ؼذُی خاًذکسَهی آٌیتال نئػال اظاض تر

 ػَارق ساىیه کِ ؼذ دادُ ًؽاى ٍ دادًذ قرار هطالؼِ

 در يیّوچٌ. تَد ؽسریت تاردارزًاى  گرٍُ در ریعیخاًذآ

 دری تعسر هذذ ٍ زخن ػفًَر ساىیه تاردارزًاى  گرٍُ

ی اخسفاـ ریغ زظاّراذ ٍاقغ در. تَد ؽسریت وارظساىیت

 هاِّ ظِ در خفَؾ تِی تاردار دٍراى در ریعیخاًذآ

 ىآ دًثال  تِ ٍ درهاى ٍ ؿیزؽخ در هؽکل تِ هٌجر ظَم،

 (.17) ؼَد یه ػَارق ػیافسا

 ریعیخاًذآ غیظر ٍ هَقغ  تِ ؿیزؽخ ػذم ٌکِیا لیدل  تِ

 آتعِ، خرفَرُ، ریعیخاًذی هاًٌذ آػَارضخطر  زَاًذ یه

 را تارداری زًاى سیذیهَرت ٍ يیجٌ رفسي دظر از ؼاًط

 ؿیزؽخ زهاى ٍ حیـح ؿیزؽخ در دقر، دّذ ػیافسا

 در تاارزؼی رٍغ ظًََگرافی (.14، 13) اظر هْن اریتع

 ٍ اظر حاد آخاًذیعیر افسراقی ّای زؽخیؿ تررظی

 تالیٌی زؽخیؿ کِ تیواراًی زوام در آى اًجام

 ؼَد هی خیؽٌْاد، اظر ًاهؽخؿ آًْا در حاد آخاًذیعیر

(19) . 

 در MRI از اظسفادُ کِ داد ًؽاى تسرگ هطالؼِ دٍ

ی هٌاظثی فیزؽخ رٍغ هؽکَک، نئػال تا تاردار هادراى

 MRI ریزفع در. اظر ریعیخاًذآ ؿیزؽخی ترا

 ریعیخاًذآ ٍ ًثَد رؤیر قاتل طیخاًذآ کِی واراًیت

 ًذاؼسٌذ ریعیخاًذآ واراىیت از کی چیّ ،ًثَد هطرح

(20). 

 MRI ٍ اظکيزی  ی هاًٌذ ظیرترداریزفَی ّا رٍغ

 تا تارداری زًاى اتیارزی ترا هقاالذترخی  ٍ اظر ذیهف

 ِیاٍلی فیزؽخ زعر ػٌَاى  تِ را MRI ،یگَارؼ نئػال

 اخسالف هَرد ریعیخاًذآ درهاى. (15) کٌٌذ یه ؽٌْادیخ

 اظر اظساًذارد درهاى ،یخاًذکسَهآ ٌَّز اها، اظر ًظر

(16). 

کِ  (2019) ّوکاراىلی ٍ  کیعسوازیظ هرٍر هطالؼِدر 

 یالخارازَه یخاًذکسَهی آجراح رٍغی اهذّایخ ٍ ػَارق

 ًذ،داد قراری تررظ هَرد تاردار زًاى در رای الخاراظکَخ ٍ

 ّر دری الخارازَه تِ ًعثری الخاراظکَخ ػَارق ساىیه

 يیجٌ رفسي دظر از ساىیهی ٍل ،تَد کوسر وعسریزر ظِ

 رٍغ از ؽسریتی دار یهؼٌ طَر  تِخی الخاراظکَ در

 در يیجٌ رفسي دظر از يیّوچٌ تَد.ی الخارازَه

 واىیزا ساىیه .تَد ؽسریت ؼذُ دار ػارضِی ّا ریعیخاًذآ

 کردُ افریدر کیسلیکََزی زَکَل کِی گرٍّ يیت زرم  خرُ

 زفاٍذ تَدًذ، ًؽذُ سُیزَکَل کِ یگرٍّ ٍ تَدًذ

 .(18) ؼرًذای دار یهؼٌ

 ریعیخاًذآ درهاىی ترا کِ یتاردار ر زًاىد یکل طَرِ ت

 از تْسر تازی خاًذکسَهآ ّعسٌذ،ی جراح ذیکاًذ

 هؽکالذ ٍ نئػال ها واریت .(18) اظری الخاراظکَخ

ی لیخ 19 ذٍیکَ تا ػفًَر حضَر در ٍ داؼری گَارؼ

 .ؼذ ریسًَیٍخر طیخاًذی آخارگ ٍ ػَارق دچار غیظر
 

 یزیگجِیًت

یی هاًٌذ رهاهایغ ػلل ؼکن، درد نئػال تا تاردار هادراى در

 کِ یی ًجاآ از .داد قرار ًظر هذ ذیتا را خرفَرُ ریعیخاًذآ

ی ّا زعر ٍی کیسیف ٌِیهؼا اظاض تر ؿیزؽخ

ی ّا کیزکٌ از اظسفادُ ذیتا، تاؼذ یه دؼَاری ؽگاّیزهاآ

 ازداد.  قرار هذًظر قیدق ؿیزؽخی ترای را رترداریزفَ

 ـَرذ  تِ رٍضیٍ کرًٍا ػفًَر حاضر حال در کِ یی ًجاآ

ی ترا 19 ذٍیکَ PCR زعر از اظسفادُ ٍ اظر کیخاًذه

 خؽک ظرفِ ٍ زةی هاًٌذ اخسفاـ نئػال کِ یواراًیت

 اؼسْا رییزغ ٍ ًفخی هاًٌذ گَارؼ حاد نئػالی ٍل، ًذارًذ

 19 ذٍیکَ ٌِیزه در چَى؛ ردیگ قرار ًظر هذ ذیتا دارًذ،

 تِ ؽسریت ػَارق تارًٍذُ  ظریغ ٍ خیػ ریظ ریعیخاًذآ

 .دارد هادری سیهَرزال ٍ یسیذیهَرت ّوراُ
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