
 

 تخلیه مایع آسیت از شکم 

  معصومه میربیدختی تهیه کننده:

 واحد آموزش سالمت 

  0011بازنگری 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 50803255150تلفن: 

گرفتن آب شکم به چه منظور انجام می  

 شود؟
  فرستادن به آزمایشگاه جهت انجام آزمایشهای

 تشخیصی

  گرفتن مایعات اضافی در ناحیه شکم بررای از

بین بردن تورم در ناحیه شکرم  مردرردرد   

 سنگینی.

  مشیدن آب شکم می تواند یک ر ش تشخیصی

 .باشد   علت تجدع مایع را مشخص مند

 

 کشیدن مایع آسیت از شکم 

این اقدام درمانی برای مشیدن   حذف مایع از 

 .حفره شکم انجام می پذیرد

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 50803255150تلفن: 

 1188داخلی: 

 روش کار:

 محل مورد نظر بهتر است تدیز   موهای زائد تراشیده شود.

پزشک محل مورد نظر را ضدعفونی می مند    در صورت 

 لز م از دار ی بی حسی مننده موضعی استفاده می شود.

 سپس از سوزن جهت مشیدن آب شکم استفاده می شود.

 سپس محل پانسدان می شود. 

 تایید کننده محتوای علمی : 

 دکتر رضا محمودی متخصص داخلی
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 آسیت چیست؟
 

به معنای    آ ردگی شکم  یا آب (Ascites) آسیت

 جدع شدن مایع اضافی در شکم    رم شکم است 

آسیت ساخت مایع در فضای بین دیواره شکم   

 اندام های شکم )حفره صفاق) است. 

آ ردگی شکم نتیجه فشار برا  در  آسیت یا آب

عر ق خونی مبد   سطوح پایین پر تئینی به نرام 

 .آلبومین است

 

به علل مختلف ممکن است تجمع مایع در حفره 

 شکمی ایجاد شود:

 سیر ز مبدی 

 ر ده آسیب دیده 

 بیداری های قلبی 

 عفونت 

 بیداری ملیه 

 بیداری پانکراس 

 (تومورهای )سرطانی یا غیر سرطانی 

 
 

 عالیم آسیت
 

های مشخصی ندارد  اما آسیرت  آسیت خفیف نشانه

های بارزی دارد مه به شرح زیرر  شدید معدو ً نشانه

 است: 
 

 برآمدگی شکم نفخ   برآمدگی پهلوها 

  جابجایی مایع داخل شکم در بیدراری آسریرت

 شدید  با ضربه زدن   فشار آ ردن به شکم 

 احساس سنگینی در شکم 

 اشتهایی  سوزش سردل   داشتن حالت تهوع بی 

 احساس پری بعد از مدی غذا خوردن 

 تنگری  ها  سرفه   جدع شدن مایع در اطراف شش

 نفس

   تورم   مبودی در ناحیه پاها هنگامی مه آسیرت

 در اثر سیر ز یا نارسایی مبدی باشد 

   آسیت حاصل از سرطان مدکن است با مراهرش

 های خستگی هدراه باشد. دلیل   نشانه  زن بی

   فشار داخلی بر دیواره فتق شکم   ناف نریرز از

 دیگر عالئم آسیت می باشد.

  مدر درد از عالیم آسیت می باشد مه بره عرلرت

 های مدر رخ می دهد.  فشار زیاد به ماهیچه

 

  درمان آسیت

هدف اصلی درمان در آسیت ماهش تجدع مایعات 

 در بدن است.

  درمان ا لیه آسیت با محد دیت سدیم در غرذا

)ماهش مصرف ندک)  ماهش مصرف مایعرات   

استفاده از دار های مدر )ادرارآ ر) یا دیورتیرک 

مانند اسپیر نو متون   فورزماید  بررای مرم 

شود مقداری  مردن حجم خون است مه باعث می

از حجم خون مم شود   مایع داخل شکرم بره 

 تدریج مدتر شود.

    این ر ش درمان آسیت برای بیدار آسان اسرت

 لی دار های ادرارآ ر دارای عوارضی هستند مه 

تواند باعث آزار بیدار شود   از طررفری در  می

برخی موارد  بیداری با این دار ها خوب منتررل 

 شود. ندی

  مشیدن مایع آسیت به تنا ب مثال هر د  هفتره

 یا هر ماه نیز برای درمان آسیت مفید است. 

  اگر چه این ر ش درمان آب آ ردگی شکرم یرا

آسیت برای بیدار اندمی سخت است   نیاز بره 

بستری شدن موقت دارد   لی گاهی تنرهرا راه 

 درمان است. 

  در آسیت مقا م گاهی نیاز به تخلیه مکرر مایرع

 آسیت یا ایجاد شنت داخل صفاقی  ... باشد.

  در نهایت اگر بتوان علت اصلی بیداری آسیت را

بر طرف مرد  مثال پیوند مبد برای درمان سیر ز 

 انجام شود  آسیت به ملی درمان خواهد شد.

1 2 3 


