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آشنایی باعالیم ودرمان بیماران مبتال به 
ناراحتی معده ودردهای شکمی

همیشه مشکل 
ازآپاندیس

 نیست

فاطمه کریمی
مدیرومربی پرستاری مرکزآموزش بهورزی

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

   اهداف آموزشی   

امید است خوانندگان محترم پس ازمطالعه:
علت ایجاد بیماری های معده را بیان کنند. 	
انواع دردهای شکمی را توضیح دهند. 	
شایع ترین عالیم و نشانه های دردهای شکمی را بیان کنند. 	
راه های پیشگیری از مشکالت معده را نام ببرند. 	
عالیم دردهای غیرطبیعی معده را بیان کنند. 	
به بیماران مبتالبه سوء هاضمه، توصیه های بهداشتی را آموزش دهند. 	
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مقدمه
دردهای شکمی آنقدر متداول است که همه زمانی آن 

را تجربه کرده اند و دالیل فراوانی می تواند داشته باشد. 

بیشتر این دالیل جدی نیستند و عالیم آن سریع برطرف 

می شوند. این دالیل طیف گسترده ای دارند؛ در این مقاله 

با کلیات این بحث آشنا می شوید.

تعریف

و  زیر دنده ها  یا دردی است که در  ناراحتی  شکم درد، 

از  درد شکمی  می شود.  احساس  لگن  باالی  مخصوصاً 

کیسه  کلیه ها،  کبد،  معده،  مانند  شکم  در  اندام هایی 

شکمی  درد  می شود.  ناشی  روده هــا  و  پانکراس  صفرا، 

در  التهاب  یــک  و  شــده  ایــجــاد  عفونت  یــک  بــا  معموالً 

ارگان یا کاهش خون رسانی به عضو شکمی باعث بروز 

آن می شود و می تواند تحت عنوان معده درد، دل پیچه 

یاکرامپ های شکمی نامگذاری شود. 

عالیم

شایع ترین عالیم ونشانه های مربوط به بیماری های شکمی 

شامل درد شکم، تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست، مدفوع 

خونی و اتساع شکم است.

انواع دردهای شکمی

دردهای ناگهانی و حاد: دردهای ناگهانی و حاد که با . 1

تهوع،  قلب،  افزایش ضربان  تب،  مانند  نشانه هایی 

استفراغ، بی اشتهایی و تغییر رنگ مدفوع می تواند 

همراه باشد.

به . 2 دردهــای مزمن شکمی: که عود کننده هستند و 

مدت چند روز پایدار می مانند.

دردهای شکمی ممکن است خفیف باشد که در موقع 

لمس شکم احساس وجود دارد یا درد شدید که حتی 

بدون لمس شکم نیز درد وجود دارد. 

علل ایجاد کننده دردهای شکمی

دردهای شکمی ممکن است به علل بیماری های معده، 

روده  التهاب  باریک،  روده  التهاب  صفرا،  کیسه  سنگ 

بزرگ، آپاندیسیت، سرطان های معده، التهاب لوزالمعده، 

هاضمه،  ســوء  معده،  حــاد  التهاب  لوزالمعده،  کیست 

سوزش سر دل، کیست های تخمدانی در دوران باروری 

و در دوران قاعدگی خانم ها باشد.

معاینه شکم: جهت انجام معاینه دقیق تر و گزارش دقیق 
بــه 4 قسمت  را  پــزشــک، شکم  بــه  ــاع  ارجـ بـــرای  محل 

تقسیم کنید:

ربع فوقانی راست: کبد، کیسه صفرا و کلیه. 1

ربع فوقانی چپ: معده، طحال و پانکراس. 2

ربع تحتانی راست: قوس های روده و آپاندیس. 3

ربع تحتانی چپ: کولون سیگمویید. 4

درد در پایین شکم در خط وسط: مثانه و در خانم ها . 5

رحم و تخمدان ها

عالیم دردهای شکمی در بیماری های مختلف به شرح زیر 
است:

بیماری های معده: بیماری های معده می تواند به دو شکل 
باشد.

الف: بیماری های موقت معده: مثل نفخ معده، یبوست 

اثر  بر  معموالً  که  دیگر  مــوارد  و  معده  ســوزش  موقت، 

پرخوری، خوردن بعد از سیر شدن، خوردن خوراکی های 

ــواردی هــم مــصــرف خــوراکــی هــای  مــ بــاهــم و در  مخالف 

مسموم شکل میگیرند. 

ب: بیمارهای مزمن معده: شامل رفالکس معده، یبوست 

دایمی، نفخ معده، معده درد، زخم معده وهمه مشکالت 

مزمن  که  معده  بیماری های  انــد.  دایمی شده  که  معده 

هستند معموالً عوارض متنوعی در پی دارند.

درد شکمی معموالً با یک عفونت ایجادشده 
و یک التهاب در ارگان یا کاهش خون رسانی 
بـه عـضــو شـکـمـی بـاعـث بـروز آن مـی شــود 
و می تواند تحت عنوان معده درد، دل پیچه 

یاکرامپ های شکمی نامگذاری شود. 
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ــای  ــا دردهــ ســنــگ کــیــســه صـــفـــرا: ســنــگ کــیــســه صــفــرا ب
یا در قسمت  و  راســت  دنــده های  زیر  بسیار شدید در 

همچنین سنگ  می شود.  احساس  باالی شکم  و  وسط 

درد  باشد:  عالیم  ایــن  با  همراه  می تواند  صفرا  کیسه 

در سمت راست بدن درست زیر دنده، درد پشت بین 

استخوان های شانه، درد در شانه سمت راست، حالت 

تهوع و استفراغ، عرق کردن و بی قراری 

و  غــذایــی  ــر مسمومیت  اث در  کــه  ــاریــک:  ب الــتــهــاب روده 
بیماری هایی مانند وبا، حصبه با عالیم دردهای قولنجی 

شکم و اسهال همراه است. 

التهاب روده بزرگ: که در اثر افزایش سطح اوره خون یا 
دردهــای  و  اسهال  عالیم  با  و  می شود  ایجاد  سرطان ها 

قولنجی در تمام قسمت های اطراف شکم همراه است.

شکم  تمام  در  شدید  درد  با  آپاندیسیت  آپاندیسیت: 
شروع شده و بعد از چند ساعت در ربع تحتانی سمت 

زمان  هر  درد  همچنین  می شود.  متمرکز  شکم  راســت 

یا  عمیق، سرفه  های  نفس  هنگام  می کنید،  که حرکت 

عطسه افزایش می یابد و فشار بر روی این منطقه درد 

شما را افزایش می دهد.

سرطان های معده: با احساس ناراحتی در قسمت باالیی 
شکم، بعد از خوردن غذا و با عالیم کم اشتهایی و خروج 

گاز از معده همراه است.

باالی  قسمت  در  شدید  دردهــای  با  لوزالمعده:  التهاب 
مدت  طول  آن  مزمن  نوع  در  و  می شود  احساس  شکم 

و  کشیده  بیشترطول  یا  هفته  یک  تا  درد چند ساعت 

گاهی همراه تب و استفراغ است.

یا  تــومــورهــای خــوش خیم  بــه علت  لــوزالــمــعــده:  کیست 
ضایعات لوزالمعده دیده می شود و درد در ناحیه باالی 

شکم حس می شود.

باالی  دردهــای قسمت  و  استفراغ  با  التهاب حاد معده: 
شکم همراه است. 

ســوهــاضــمــه: اصــطــالحــی اســـت کـــه مـــربـــوط بـــه وجـــود 
احساس سیری یا ناراحتی در قسمت باالی شکم است. 

این  اما  باشد،  مبهم  می تواند  هاضمه  سوء  نشانه های 

است.  تهوع  و حالت  نفخ  معده،  عالیم شامل: سوزش 

مبتالیان به سوء هاضمه معموال از سردرد، کم اشتهایی 

و درد شکم شکایت دارند. بعضی از افراد سوء هاضمه 

را با آروغ زدن، اتساع شکم، احساس گاز زیاد در شکم 

بیان می کنند.

سوزش سر دل: بازگشت محتویات معده به حلق است. 
فــردی که دچــار ســوزش سر دل می شود حالت خود را 

به شکل ترش کردن، احساس حرکت مایع سوزاننده از 

معده به سمت باال، سوزش پشت جناق سینه و گلو یا 

درد فشارنده گذرا بیان می کند. 

کیست های تخمدانی در دوران باروری و در دوران قاعدگی 
خانم ها: در قسمت پایین شکم و به سمت کمر احساس 

می شود.

راه های ساده برای پیشگیری از مشکالت معده

1( غذاهایی را که دشمن تان هستند بشناسید: غذاهای 

گوارشی  مشکالت  باعث  می توانند  که  هستند  فراوانی 

نعناع  ادویــه، شکالت،  پر  و  تند  غذاهای  مانند  باشند، 

فرنگی،  گوجه  پایه  بر  غذاهایی  مرکبات،  انــواع  فلفلی، 

محرک  به عنوان  همگی  خام  پیاز  و  قرمز  فلفل  خــردل، 

تغذیه  اما عامل اصلی در  الیه مری شناخته می شوند. 
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که موجب ریفالکس می شود خوردن وعده های سنگین و 

پرچرب است زیرا چربی، عضالت مری را که مسؤول باز 

و بسته کردن بخش پایین مری است نرم می کند و در 

نتیجه اسید معده می تواند به مری وارد شود.

بیشتر  ــد  دارن وزن  اضافه  که  افــرادی  کنید:  کم  وزن   )2

معده  ســوزش  و  گوارشی  مشکالت  به  ابتال  معرض  در 

هستند. افزایش شاخص توده بدنی، مخصوصاً داشتن 

شکم بزرگ، به افزایش ریفالکس مربوط است. بهترین 

سبک زندگی که می توانید در پیش بگیرید این است که 

غذاهای پرچرب را کنار گذاشته و وزن کم کنید.

3(خواب تان را مدیریت کنید: بدترین زمان برای خواب 

دقیقا بعد از یک غذای سنگین و حجیم است. احتمال 

دراز کشیدن  و  پرخوری  از  بعد  افــراد  در  ســوزش معده 

بیشتر است. اگر سوزش معده اغلب اذیت تان می کند، 

می توانید روی یک سطح شیب دار بخوابید و سرتان باال 

باشد. با باال آوردن سرتان تا حدود سه سانتیمتر حرکت 

اسید معده به سمت باال سخت می شود.

می شوند  مــعــده  ســـوزش  بــاعــث  نوشیدنی ها  بــرخــی   )4

قهوه  حتی  و  الکل  آب مــیــوه هــا،  گـــازدار،  نوشیدنی های 

برای سوزش معده شما  صبحگاهی تان می تواند عاملی 

باشد. کافئین هم عضالت مری را شل می کند و به اسید 

معده اجازه ورود به حلق را می دهد.

عالیمی که نشان می دهدمعده درد طبیعی نیست:

معده دردی که از بین نمی رود.	 

محل درد در باالی شکم و وسط قفسه سینه است.	 

بعد از خوردن غذای چرب دچار معده درد شدیدی 	 

می شوید.

منابع:
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وقتی آروغ می زنید در قسمت باالی شکم درد مبهمی 	 

حس می کنید.

در قسمت پایین شکمتان درد تند و تیزی احساس 	 

می کنید.

پایین شکمتان 	  و  راســت  در سمت  که  درد شدیدی 

احساس می کنید.

درد 	  وقتی  یا  کجاست  از  نمی دانید  که  شدیدی  درد 

وسط شکم ناگهان روی می دهد، مخصوصاً در افرادی 

مقدار  که  آن هایی  یا  دارنــد  گوارشی  زخم  سابقه   که 

زیادی آسپرین یا داروهای ضدالتهابی غیراستروئییدی 

در  شــدن  ســـوراخ  نشانه   می تواند  می کنند،  مصرف 

ناحیه  معده باشد.

شکم درد درقسمت چپ که باحرکت کردن بدترمی شود.	 

شکم دردی که ناتوان کننده است.	 

معده دردی که با کاهش وزن ناخواسته همراه است.	 

معده دردی که با حالت تهوع یا استفراغ همراه است.	 

توصیه های بهداشتی دربیماران مبتال به سوء هاضمه:

غذا خوردن بموقع	 

خوب جویدن غذا	 

پرهیز از تند غذا خوردن	 

پرهیز از عصبانیت در هنگام غذا 	 

پرهیز از مصرف غذاهای محرک و پرادویه و چرب و 	 

نوشابه گازدار

عدم خوردن غذا حداقل 1تا 3 ساعت قبل از خواب	 

باالتر قراردادن سر نسبت به شکم هنگام خواب	 

افزایش دفعات مصرف غذا به 5 وعده و کاهش حجم 	 

غذا در هر وعده غذایی


