آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ
ﻋﻤﻠﮑﺮد آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ  -آﭘﺎﻧﺪﯾﺴﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ زاﺋﺪهای ﮐﻮﭼﮏ و اﻧﮕﺸﺘﯽ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ از روده ﺑﺰرگ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ زاﺋﺪه ﺑﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﻦﺑﺴﺖ در ﺳﮑﻮم )روده ﮐﻮر( ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ .در ﺟﺪار اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻨﻔﺎوی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
طﻮل آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﺑﯿﻦ  ٢ﺗﺎ  ٢٠ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و ﻗﻄﺮ آن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ  ۶ﺗﺎ  ٨ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﻋﻔﻮﻧﺖ و اﻟﺘﮭﺎب در آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ آﭘﺎﻧﺪﯾﺴﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﻋﻀﻮ وﺳﺘﯿﺠﯿﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎرﮐﺮد آن در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﮫ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آﻟﻮدﮔﯽھﺎی ﺑﺪن اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ اﺑﺮاز داﺷﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن از ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎﯾﻨﺘﯿﻔﯿﮏ آﻣﺮﯾﮑﻦ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ در ﻧﻮزادان ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ھﻮرﻣﻮن و در اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل
ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎدﮔﻨﮭﺎی )آﻧﺘﯽژنھﺎی( ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن دارد .ﺑﺎﻓﺘﮭﺎی ﻟﻨﻔﺎوی ﺟﺪاره
آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﺑﺎ ﺣﺲ ﮐﺮدن ﻣﯿﮑﺮوﺑﮭﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد زاﯾﺪ در ﺣﺎل دﻓﻊ از ﺑﺪن ،ﻧﻮع ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ﻣﯿﮑﺮوبھﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﺣﺎﻓﻈﮫای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن اﺟﺎزه ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ )و دﻓﻊ(
ﻣﯿﮑﺮوﺑﮭﺎی ﻣﻀﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﯿﮑﺮوﺑﮭﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﮐﺮده و ﻓﻌﺎل ﮔﺮدد .آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در اﺛﺮ اﺳﮭﺎل ﻣﺰﻣﻦ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﯾﺎ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﮫ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ذﺧﯿﺮه ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی
ﺧﻮب در ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﯽ اﻓﺮاد را ﭘﺲ از آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﮫ ﻣﯿﮑﺮوﺑﮭﺎی ﻣﻀﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﮭﺎل ،ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯿﮑﺮوبھﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﮭﺒﻮد داده و از آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﮑﺎھﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﻌﻀﯽ آدمھﺎ وﻗﺘﯽ
آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮد و آن را از ﺑﺪن ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﺷﮑﻢ و روده راﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ھﻤﻮروﺋﯿﺪ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن در اﺛﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی آزاد ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﭼﺮﺑﯽ
ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻮن آﻟﻮده ﻣﯽﺷﻮد
ﻋﻠﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ
وﻗﺘﯽ ﻏﺬا از طﺮﯾﻖ ﻣﺮی ﺑﮫ ﻣﻌﺪه و روده ﺑﺰرگ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮیھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در روده ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻧﯿﻤﯽ از آن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده و ﺑﮫ داﺧﻞ ﺧﻮن ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و اﻣﺎ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ آن ﺑﺎﮐﺘﺮیھﺎ را از
ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیھﺎ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ آﭘﺎﻧﺪﯾﺴﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺧﻮدش آﭘﺎﻧﺪﯾﺴﺶ را ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﺮد
ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺻﻠﯽ :ﻟﺌﻮﻧﯿﺪ روﮔﻮزوف
اواﺧﺮ آورﯾﻞ  ،١٩۶١ﻟﺌﻮﻧﯿﺪ روﮔﻮزوف  ٢٧ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺟﺰو ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮔﺮوه اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ )ﺗﯿﻤﯽ دوازده ﻧﻔﺮه ﮐﮫ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎم اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻧﻮووﻻزاروﺳﮑﺎﯾﺎ در واﺣﮫ ٔﺷﯿﺮﻣﺎﺧﺮ ﺑﻮد( ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ آﭘﺎﻧﺪﯾﺴﯿﺖ ﺣﺎد ،وﺿﻊ ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺶ وﺧﯿﻢ ﺷﺪ )ﮐﻤﯽ اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ و ﺧﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮭﻮع ﺷﺮوع ﺷﺪ ،و ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ دردی ﺷﺪﯾﺪ در ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ ﭘﮭﻠﻮﯾﺶ ﺣﺲ ﮐﺮد( و ﭼﻮن ﺧﻮدش ﭘﺰﺷﮏ ﺟﺮاح ﺑﻮد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﮭﻤﯿﺪ ﻣﺸﮑﻞ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ اﺳﺖ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ھﯿﭻ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و اﻣﯿﺪی ھﻢ ﺑﮫ ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد و ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺰﺷﮏ
ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﺧﻮدش ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ و ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯽﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﻋﺪم ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻮﺳﻂ آﯾﻨﮫ ،ﺧﻮدش را ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮده و آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﻣﻠﺘﮭﺒﺶ را ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم و
ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ اﻣﺮوزه و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن از آن زﻣﺎن ،ﺑﺮداﺷﺘﻦ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﭘﯿﺶ از ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻋﺎدی – و در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،اﺟﺒﺎری – اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن
ھﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻓﻀﺎﻧﻮرداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ )در آﯾﻨﺪه( ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎه ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻧﯿﺰ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ  :وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ

