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املقدمة

الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله العوضي
 األمني العام

مركز تعريب العلوم الصحية

يتكون اجلهاز الهضمي من قناة طويلة متعرجة تبدأ بالفم وتنتهي بالشرج, وهذا اجلهاز 
هو املسؤول عن هضم الغذاء وحتويل جزيئات الطعام املعقدة الكبيرة إلى جزيئات أصغر 
القناة  من  الهضمي  اجلهاز  يتكون  حيث  اخللوية,  األغشية  عبر  والنفاذ  لالمتصاص  قابلة 
الهضمية العليا والقناة الهضمية السفلى التي تتكون من املعى والشرج, حيث تتكون املعى 
من األمعاء الدقيقة واألمعاء الغليظة التي تتضمن األعور والقولون واملستقيم, وتكون الزائدة 
يتطلب  التهاب حاد  بأشهر  وقد تصاب  األعــور,  بداية  النهاية في  كأنبوبة مسدودة  الدودية 

اجلراحة العاجلة وهو التهاب الزائدة الدودية.
وهناك العديد من األمــراض األخــرى التي قد تصيب الــزائــدة الــدوديــة مع األخــذ في 
االعتبار أن أكثرها شيوعًا بالتأكيد هو التهاب الزائدة الدودية, ومن هذه األمراض األورام 
الزائدة  التهاب  الثانية من حيث االنتشار بعد  املرتبة  الزائدي( في  السرطاوية )السرطاوي 
الدودية, حيث ميثل سرطان الزائدة الدودية )1 في كل 200( حالة من حاالت السرطان املعدي 

املعوي, وفي حاالت نادرة أخرى تصاب الزائدة الدودية بالورم الغدي.
ونحن في هذا الكتاب نسلط األضواء الكاشفة على هذا املرض مما له من مضاعفات 
خطيرة إذا لم يعالج بالطريقة الصحيحة, فهو أكثر احلاالت اجلراحية احلادة انتشارًا. وقد 
يؤدي انفجار الزائدة الدودية امللتهبة إلى التهاب الصفاق وصدمة, وموت الشخص املصاب, 
ويعتبر هذا هو املصير األسوء اللتهاب الزائدة الدودية, لذا مت عرض املوضوع بصورة شاملة 
مبينني األخطار واملضاعفات الناجتة عن هذا املرض إذا لم يشخص ويعالج في الوقت املناسب 

وبالطريقة الصحيحة عن طريق استئصال الزائدة الدودية أو بأية طريقة أخرى ممكنة.
واملهتمني  السلسلة,  لقّراء  جديدة  إضافة  الكتاب  هــذا  في  قدمناه  ما  يكون  أن  نأمل 

بالتعريب وأن نكون قد وفقنا فيما عرضناه من شرح مبسط لهذا املوضوع الهام.
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التمهيد

الدكتور/ يعقوب أحمد الشراح
 األمني العام املساعد 

مركز تعريب العلوم الصحية

الشكل(  )أسطوانية  األعــور  نهاية  في  صغيرة  أنبوبة  عن  عبارة  هي  الدودية  الزائدة 
مسدودة النهاية, تقع في بداية األمعاء الغليظة ولها فائدة مناعية, حيث يوجد لها نسيج ملفي 
التهاب  الداخلة وتكوين مناعة ضدها. وفي حالة  والفيروسات  يعمل على تصفية اجلراثيم 
التدخل  فإنه يستدعي  بأي أجسام غريبة  الزائدة  فتحة  انسداد  الناجت عن  الدودية  الزائدة 
التي  البالغة وهذه احلالة من احلاالت املرضية احلادة  اجلراحي السريع, وذلك خلطورتها 

تستوجب معاجلتها جراحيًا فور حدوثها جتنبًا النفجارها وحدوث أي التصاقات.
وغالبًا ما تكون أسباب هذا االلتهاب غير معروفة وعادة ما يكون سببه اجلراثيم املوجودة 
في السبيل املعوي وتكون أعراضه متمثلة غالبًا في ألم بالبطن وغثيان وقيء وحمى وإمساك 
أو إسهال, وتشخيصه عادًة ما يكون إكلينيكيًا حيث المتثل الفحوصات املخبرية أهمية كبرى 
في التشخيص بالرغم من توصل العلماء إلى بعض الفحوصات التي ميكن التشخيص عن 

طريقها. وهذا ما يوضحه أحد فصول الكتاب من أساليب حديثة في التشخيص والعالج.
الزائدة  مفهوم  عن  منها  األول  الفصل  يتحدث  على ستة فصول  الكتاب  هذا  يحتوي 
الدودية واخللفية التاريخية لها, ويشرح الفصل الثاني كيفية حدوث التهاب الزائدة الدودية. 
ويعرض  وعالماتها,  الدودية  الزائدة  التهاب  أعــراض  بالشرح  فيتناول  الثالث  الفصل  أما 
التهاب  عــالج  طــرق  اخلامس  الفصل  يقدم  كما  الــزائــدة,  التهاب  تشخيص  الرابع  الفصل 
الزائدة, وُيختتم الكتاب بفصله السادس الذي يستعرض احلاالت اخلاصة من التهاب الزائدة 

الدودية لدى األطفال والنساء احلوامل.
يستفيد مما  وأن  الــدوديــة,  الــزائــدة  التهاب  عن  قدمناه  فيما  وفقنا  قد  نكون  أن  نأمل 
عرضناه من معلومات تضمنها كتابنا هذا قّراء سلسلة الثقافة الصحية, واملهتمون بالتعريب 

في الوطن العربي.
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املؤلف في سطور 

د. كفاح محسن أبو راس
ـــ 1964. •مواليد اجلمهورية العربية السورية 

•	حاصل على بكالوريوس الطب واجلراحة ـــ جامعة دمشق ـــ عام1988
•	طبيب ممارس عام أول ـــ منطقة حولي الصحية ـــ وزارة الصحة ـــ دولة الكويت.
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مقدمة املؤلف

العامة  اجلراحية  الطوارئ  أكثر  من   )Appendicitis( الدودية  الزائدة  التهاب  يعتبر 
احلادة حدوثًا, ويبلغ خطر اإلصابة به أقصاه في الطفولة وينخفض بصورة مضطردة مع 
التقدم في العمر.إذ قد يتعرض واحد من كل 2000 شخص إلجراء استئصال للزائدة الدودية 
التهاب  معدالت  كبيرة  بدرجة  انخفضت  األخيرة  الثالثة  العقود  وخــالل  حياته,  فترة  أثناء 
الزائدة الدودية احلاد, ومما ال يدع مجااًل للشك أن هذا املرض يتم عالجه جراحيًا. يخضع 
املصابون لعملية استئصال الزائدة الدودية )Appendectomy(, ويعيش اخلاضعون للجراحة 

حياة طبيعية متامًا مستقباًل.

قد يتعرض البعض اللتهاب الزائدة الدودية بدون مقدمات, وال يدرك الكثيرون أعراضها, 
الدودية تكون فى  الزائدة  أن  القولون, ومعروف  بينها أحيانًا وبني أعراض  ارتباك  ويحدث 
أصيبت  ما  متى  وتستأصل  تــزال  وأن  عالجها  ويجب  البطن  من  السفلي  األميــن  اجلانب 

بااللتهاب وإال فستنفجر وتؤدي إلى تسمم في الصفاق داخل البطن وتصبح قاتلة.

                        الدكتور/ كفاح أبو راس
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الفصل األول
مفهوم الزائدة الدودية واخللفية التاريخية لها

اخللفية التاريخية للزائدة الدودية:
عرف مرض التهاب الزائدة الدودية منذ العصور الوسطى، حتديدًا في القرن السادس 
عشر مت التوصل إليه عن طريق تشريح اجلثث ومن ثم توصيفه. أما في القرن الثامن عشر 

فقد مت ألول مرة تشخيص املرض لدى أحد املرضى.
 وفي عام 1812 قام جيمس باركينسون مبالحظة التهاب في الغشاء البريتوني )الصفاق( 
)Peritoneum(، وهذا االلتهاب ناجت عن التهاب في الزائدة الدودية. وقد اشتهر هذا املرض 
في ذلك الوقت بأنه مخيف، ومت عالجه آنذاك بالطرق التقليدية مثل إراقة الدم والعلقة الطبية 
واحلقنة الشرجية. وفي مطلع عام 1886 وصف عالم التشريح األمريكي ريجينلد هيبر فيتس 
في بوسنت االلتهاب احلادث للزائدة الدودية بأنه سبب هذا املرض. واجلدير بالذكر أن هذا 
بإجراء  وقتها  العالم  هذا  طالب  كما  الدودية.  الزائدة  التهاب  أطلق مصطلح  من  هو  العالم 

جراحة لالستئصال التام للعضو املصاب.

)الشكل 1(: اجلهاز الهضمي في اإلنسان.

اللسان

فص الكبد األيسر
الطحال
قاع املعدة

املريء
البلعوم
القناة النكفّية
الغدد النكفّية

 الغدد
اللعابية حتت الفك السفلي

حتت اللسان

الفص األمين من الكبدجسم املعدة

املستقيم

املرارة
البواب

القولون السيني
األمعاء الدقيقة
القولون النازل
القولون املستعرض
البنكرياس
الثنية الطحالية

القولون الصاعد
الثنية الكبدية

األعور
الزائدة الدودية
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ولم يتضح إلى يومنا هذا، من كانت لديه الشجاعة إلجراء أول عملية الستئصال الزائدة 
الدودية. فقد قام كلٌّ من روبرت الوسن تايت عام 1880 بإجنلترا، ورودولف اولريش كرويالين 
األمريكية  املتحدة  بالواليات   1887 عام  مورتون  توماس  جورج  وكذلك  بأملانيا،   1886 عام 
العمليات اجلراحية  أن  منها. كما  ما فسد  أو  الدودية  الزائدة  بإجراء جراحات استئصال 
األولى متت بعد وصول املرض ملرحلة متقدمة، وبعد وجود مؤشرات تدل على حدوث التهابات 
حادة في الزائدة الدودية. وقد اقتصرت اجلراحات على التخلص من القيح أو إبعاد جزء 
فاسد من الزائدة الدودية. أما عن اجلراحة املستخدمة واملتداولة في عصرنا هذا فإن أول 
من قام بها هو اجلراح األمريكي جون بينجامني مورفي من شيكاغو، حيث طالب باستئصال 
الزائدة الدودية بشكل تام قبل أن يحدث القيح الذي يسبب التهابًا قد يخترق جدار الزائدة 
العالج  قليلون. وكانت فكرة  إال  لم يصدق كالمه  الفترة  البطن. في هذه  إلى جوف  متجهًا 
باألدوية هي السائدة، ولم تكن التقنية التكنولوجية اجلراحية قد وصلت ملرحلة النضج بعد. 

الزائدة الدودية قبل فترة قصيرة من توليه  بالتهاب  أصيب أمير ويلز إدوارد السابع 
عرش بريطانيا )حيث مرض األمير يعني كارثة اجتماعية وسياسية لعرش بريطانيا العظمي(. 
فتم تقدمي عدة محاوالت بالطرق التقليدية لعالج األمير من ِقبل طبيب البالط امللكي ولم تعط 
نتائج ملموسة، وشاء القدر أن ترى جراحة الزائدة الدودية النور في 24 يونيو 1902 على 
يد الطبيب فريدريك تريفيس، حيث قام بإجراء اجلراحة املنقذة حلياة امللك إدوارد، وذلك في 
حضور جوزيف ليستر ـــ املكتشف النابغ لكل أدوات التعقيم التي ال ميكن االستغناء عنها في 
العمليات اجلراحية. وسرعان ما تعافى امللك. وكرد جلميل الطبيب تريفيس الذي ساهم في 

إنقاذ حياته منحه امللك لقب »بارون«.
منذ أكثر من مائة عام حتديدًا إلى يومنا هذا مت وال يزال يتم إجراء عمليات جراحية 
بعد  اإلمكان  قــدر  مبكرًا  العمليات  تلك  إجــراء  األفضل  ومــن  الــدوديــة.  الــزائــدة  الستئصال 

تشخيص املرض.

مفهوم الزائدة الدودية:
الزائدة الدودية عبارة عن أنبوبة رفيعة مغلقة من إحدى طرفيها ومتفرعة من املصران 
األعور )Cecum( وهو اجلزء األول من األمعاء الغليظة )القولون الصاعد الذي يعتبر اجلزء 
األول من القولون( أسفل اجلهة اليمنى من التجويف البطني. توصف الزائدة الدودية أيضًا 

مبصطلح امللحق، وذلك نظرًا ألنها تنتهي بال مخرج. 
أما عن مصطلح الزائدة الدودية فأطلق هذا االسم، نظرًا ألن هذا اجلزء من اجلسم يشبه 
الدودة في شكله، وتسمى الزائدة الدودية في اللغة الطبية املتخصصة وفي الالتينية وكذلك في 
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أو   )Appendix( بــ  األملانية 
التشريحي  واالســم  امللحق. 
 Vermiform هـــو  ــدة  ــزائ ــل ل
دودية  الزائدة  ـــ   appendix
 worm like الشكل ـــ مبعنى
appendage ـــ اجلزء امللحق 

ذو الشكل الدودي. 
الــدوديــة  الــزائــدة  تظهر 
ـــي األســــبــــوع الـــثـــامـــن من  ف
من  مشتقة  اجلنينية  احلياة 
ــــى جــانــب  املـــعـــى األوســــــط إل
الصاعد،  والقولون  اللفائفي 

كنتوء في اجلزء االنتهائي من األعور. وهي أنبوب عضلي مسدود النهاية، يتكون من طبقات 
ومخاطية   ،)Submucosal( املخاطية  وحتت   ،)Muscular( وعضلية   ،)Serosal( مصلية 
 Taeniae( في ملتقى الشرائط القولونية )Cecum( وتتفرع الزائدة من األعور )Mucosal(
coli( وفي 15-20 % من األفراد تقع الزائدة خارج الصفاق )Extraperitoneal( في موقع 
خلف األعور )Retrocecal(، وفي 80-85 % من األفراد يتباين موقع الزائدة، وذلك حسب 
طول الزائدة وقابليتها للحركة، وكذلك حسب األعور . وتبقى العالقة بني قاعدة الزائدة واألعور 
ثابتة، بينما توجد ذروة الزائدة في أماكن مختلفة )خلف األعور، في احلوض، حتت األعور، 
ومجاور لألعور وإما أن يكون أمام اللفائفي أو خلف اللفائفي(، حيث متتلك هذه التوضعات 
التشريحية أهمية إكلينيكية ملحوظة خالل التهاب الزائدة الدودية احلاد. وفي حاالت احلمل، 
األعلى من  األمين  )اجلانب  األمين  املــراق  نحو  متزايد  الزائدة بشكل  املتنامي  الرحم  يزيح 

البطن(.
منتظم،  غير  بكونه  ــدة  ــزائ ال جتــويــف  يتسم   
ــة  ــمــفــاوي ــل ـــرة اجلـــريـــبـــات ال ــب كـــث ــســب ويـــضـــيـــق ب
)Lymphoid Follicles( التي يتناثر بينها عدد قليل 
من الغدد املفرزة للمخاط، في الطبقة حتت املخاطية  
وللزائدة إمداد دموي هائل عن طريق الشريان )أو 
 )Appendicular Artery( الــزائــدي  الشريانني( 
الذي يتفرع من الشريان اللفائفي القولوني. جتري 
 ،)Mesoappendix( الشرايني في مسراق الزائدة
املنطقة  في  الــزائــدة  جــدار  من  كثيرًا  تقترب  لكنها 

األمعاء الغليظة

األعور

الزائدة الدودية

)الشكل 2(: وضع الزائدة الدودية من األعور.

)الشكل 3(: نواحي البطن.

الناحية املراقية 
اليسرى

الناحية 
الشرسوفية

الناحية املراقية 
اليمنى

الناحية القطنية 
اليسرى

رية الناحية القطنية الناحية السُّ
اليمنى

الناحية اخلثلية

الناحية احلرقفية 
اليسرى

الناحية احلرقفية 
اليمنى
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القاصية، مما يجعل اخلثار الدموي الثانوي 
)Secondary Thrombosis( من املشاهدات 
واألوعية  اللمفاوي  النسيج  يضمر   . املألوفة  

الدموية للزائدة مع التقدم في العمر . 
يختلف طول الزائدة الدودية عند البالغني 
اختالفًا شاسعًا، حيث يتراوح طولها ما بني 
)2 - 22( سنتي متر ولكن متوسط طولها من 

)8-10( سنتي متر )3-4( إنش وعرضها 
)6-7( ملي متر. إذ يبني التشريح املرضي 

لها عددًا من اجلريبات اللمفاوية حتت املخاطية، مع وجود نسيج ملفاوي يؤكد بنيتها املناعية 
والبطانة الداخلية للزائدة الدودية تقوم بإفراز كمية ضئيلة من املخاط التي تتدفق من خالل 
طرفها املفتوح إلى األعور. وجدار الزائدة الدودية يحتوي على نسيج ملفاوي يعتبر جزءًا من 
أيضًا طبقة عضلية  الزائدة  ويقوم بصناعة األضــداد. يحوي جدار  باجلسم.  املناعة  جهاز 

كباقي جدار القولون.
له،  فائدة  ال  أثريًا  عضوًا  طويلة  لسنوات  الدودية  الزائدة  يعتبر  الطبي  البحث  وكــان 
ولكن من املعروف جيدًا اليوم أنه ميكن اعتبارها عقدة ملفاوية. وبالتالي تعتبر عضوًا مناعيًا 
في  متممًا  جــزءًا  وتعتبر   IgA وخاصة  املناعية،  اجللوبولينات  إفــراز  فعال  بشكل  يتواسط 
املناعي  اجللوبولني  الدودية  الزائدة  تفرز  حيث  لألمعاء،  املرافق  اللمفاوي  النسيج  منظومة 
)Immunoglobulin( الذي يساعد على مقاومة االلتهاب في اجلسم، وال يعتبر هذا الدور 
ـــ على كل حال ـــ أساسيًا، ألن األشخاص الذين تعرضوا لعملية استئصال الزائدة الدودية 
ال يوجد لديهم استعداد زائد لإلصابة بااللتهابات، حيث تقوم األعضاء األخرى في اجلسم 

بالقيام بهذا العمل بعد استئصال الزائدة الدودية. 
واكتشف فريق طبي أمريكي الدور 
ــزائــدة الـــدوديـــة الــــذي حير  ــل احلــقــيــقــي ل
تعيش  آمن  كمكان  تعمل  وأنها  العلماء، 
إذ  الهضم،  لعملية  الالزمة  فيه اجلراثيم 
جسم  فــي  فعالة  أدوارًا  لها  أن  وجـــدوا 
ــيــاف  اإلنـــســـان ومـــن أهــمــهــا، هــضــم األل
األولية،  وحداتها  إلــى  وحتليلها  النباتية 
مثل  الفيتامينات  ــواع  أن بعض  وتصنيع 
اإلنــســان  جلسم  الــهــام   )B12( ڤيتامني 

مسراق الزائدة

الشريان الزائدي

جتويف خلف األعور

)الشكل 4(: الشكل التشريحي للزائدة الدودية.

)الشكل 5(: الفحص املجهري للزائدة الدودية.
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وكـــذلـــك لــهــا دور فـــي املـــنـــاعـــة. ولــفــت 
أن  إلى  »ديــوك«  التابع جلامعة  الفريق 
هذا االكتشاف قد يحسم اجلدل حيال 
الدور املفترض للزائدة الدودية، بعد أن 
لعقود  الرسمية  الطب  مــدارس  اعتبرت 
تطور  مع  دوره  فقد  عضو  أنها  طويلة 
دون  إزالته  املمكن  من  وبــات  اإلنسان، 

ارتدادات سلبية.
ــتــي أجــراهــا  ووفـــقـــًا لــلــدارســة ال
ــشــرهــا فـــي مــجــلــة »الــطــب  ــق ون ــري ــف ال
ــيــم التي  الــنــظــري«، فـــإن عـــدد اجلــراث

الدقيقة  الكائنات  هذه  من  األعظم  السواد  لكن  خالياه،  عدد  يفوق  اإلنسان  جسم  يحويها 
ميارس دورًا إيجابيًا داخل اجلسم، ويساعد على هضم األطعمة. وتشير الدراسة إلى أن 
هذه  من  األمعاء  إفــراغ  إلى  تــؤدي  قد  الشديد،  اإلسهال  أو  الكوليرا  مثل  معينة،  أمراضًا 
اجلراثيم املفيدة، وهنا يبدأ دور الزائدة التي يتوجب عليها في هذه احلالة العمل على إعادة 
إنتاج وحفظ تلك اجلراثيم. ويقول بيل باركر أستاذ اجلراحة وأحد العلماء الذين أوضحوا 
أهمية الزائدة الدودية أن وظيفة الزائدة الدودية مرتبطة بكم اجلراثيم التي تعيش في اجلهاز 

الهضمي البشري.
ولقد أظهرت دراسات أخرى أنه في الدول األقل تطورًا حيث مازالت الزائدة الدودية 
تؤدي دورها املفيد، فإن معدل مرض التهاب الزائدة الدودية كان أقل منه في الواليات املتحدة. 
ولقد مت تطوير تلك النظرية اخلاصة بوظيفة الزائدة الدودية بواسطة فريق من املدرسة الطبية 
النظرية، حيث  األحياء  علم  في صحيفة  ونشرت  كارولينا  والية  في شمال  داك  في جامعة 
اعتبرت  إليه،  ذهبت  ما  من صحة  وللتأكيد  العلمي.  الوسط  في  جــداًل  النظرية  تلك  أحدثت 
الدراسة أن موقع الزائدة الدودية في الطرف األسفل من األمعاء الغليظة التي تعتبر ممرًا 

أحادي االجتاه للطعام، تشكل دلياًل على ذلك.
الفترة  مصيريًا خالل  دورًا  كان  للزائدة  حددته  الــذي  الــدور  هذا  أن  الدراسة  ورأت 
البدائية التي كان خاللها البشر يعيشون في عزلة ومجموعات محدودة العدد. أما اليوم فإن 
دورها بات أقل أهمية، وذلك ألن من املمكن ملن يفقد اجلراثيم املفيدة أن يعود فيلتقطها من 
األشخاص الذين يعيشون في محيطه. ودعت الدراسة إلى عدم اعتبار هذا الدور املكتشف 
حديثًا للزائدة سببًا لالمتناع عن إزالتها في حالة االلتهاب، محذرة من أن ما بني 300 إلى 

400 شخص ميوتون في الواليات املتحدة وحدها جّراء حاالت مماثلة.

القولون املستعرض

القولون النازل

القولون السيني

القولون الصاعد
الزائدة

املستقيم

)الشكل 6(: األمعاء الغليظة.
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واستدعت الدراسة تعليقات لعدد من العلماء الذين أجمعوا على أنها تثير نقاطًا طبية 
منطقية وقابلة للتصديق.وفي هذا السياق، قال البروفسيور دوغالس ثيوبولد، وهو اختصاصي 
في الكيمياء احليوية، من جامعة برانديس، تبدو الفكرة محتملة بشدة، كما أنها تتوافق مع 

مسار نظرية تطور الكائنات.
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الفصل الثاني
كيفية حدوث التهاب الزائدة الدودية

الزائدة  التهاب  في  تتلخص  طبية  )Appendicitis( هي حالة  الدودية  الزائدة  التهاب 
)Appendix(، نتيجة النسداد رأسها بالبراز أو أجسام أخرى أو عدوى. يؤدي األمر إلى 
ألم البطن وأعراض أخرى عديدة، وهي حالة طبية طارئة )Medical emergency(. وُيعتبر 
التهاب الزائدة الدودية من أهم األسباب وأبرزها أللم البطن احلاد، وعملية التهاب الزائدة 
الناس  من   %10 انتشارًا. وتصيب  للبطن  العمليات اجلراحية اإلسعافية  أكثر  الدودية هي 
نسبة  ارتفاع  إلى  اإلحصاءات  بعض  وتشير  سنة،   )30-10( بني  األعمار  ما تصيب  وأكثر 
الذكور على اإلناث في حدوث املرض، وحتمل اإلصابة عند األطفال والشيوخ نسبة وفيات 
أكثر والسبب لوجود نسبة انثقاب الزائدة بشكل كبير عند هؤالء. إن غالبية األشخاص الذين 
يتأثرون بالتهاب الزائدة الدودية هم صغار السن ما بني )11-20( عامًا، وحتدث أكثر خالل 
أشهر فصول الشتاء ما بني )أكتوبر ـــ مايو(. كما أن وجود تاريخ وراثي بني أفراد العائلة 
حلاالت التهابها يرفع من نسب إصابة األطفال وخاصة من الذكور، باإلضافة حلاالت تكّون 
األنسجة الليفية داخل الزائدة الدودية. وكل احلاالت تستوجب إزالة الزائدة امللتهبة املُستعجل 
 )Laparoscope( أو بواسطة منظار البطن )Laparotomy( إما بواسطة اجلراحة املفتوحة

تفاديًا ملضاعفات احلالة، وإذا لم حتسم جراحيًا فإن نسبة الوفيات تكون عالية. 
 ،)Catarrhal Inflammation( يتراوح التهاب الزائدة احلاد بني االلتهاب الَنزّلي البسيط
مميت،   )Suppurative Necrosis( قيحي  نخر  إلى  الكامل  التلقائي  بالشفاء  يتميز  الذي 
 General أو تكّون خّراج أو التهاب صفاقي عام ،)Perforation( مصحوبًا بانثقاب الزائدة
في  اللمفاوي  النسيج  النتفاخ  ثانويًا  الزائدة  بانسداد جتويف  االلتهاب  يبدأ   .Peritonitis
 )Fecalith( اجلدار استجابة للعدوى الفيروسية أو النسداد ميكانيكي بفعل حصاة غائطية
كما   )Extrinsic( خارجي  وانسداد  ضغط  نتيجة  يحدث  أن  وميكن  الزائدة .  جتويف  في 
ليفي       تضيق  حلدوث  السابقة  االلتهاب  نوبات  تؤدي  كما   ،)Hernia( الفتق  حاالت  في 
قيلة  نشوء  إلى  االنسداد  يؤدي  األحيان  بعض  وفي  اجلدار ،  في   )Fibrotic Stricture(
مخاطية )Mucocele(  تسبب أورام الزائدة واألعور املجاور التي بدورها تؤدي إلى التهاب 

.)Obstructive( الزائدة الدودية االنسدادي
 ،)Anaerobic( تتضمن اجلراثيم املعزولة من الزائدة امللتهبة املثقوبة اجلراثيم الالهوائية
ـــ  القولونية  اإلشريكية  وتتضمن   ،)Aerobic( والهوائية  ـــ  الهشة  العصوانية  ـــ  وتتضمن 
املكورات العقدية املخضرة ـــ الزائفة الزجنارية  ــــ العقديات من الزمرة D ــــ املكورات املعوية 
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البرازي  الزائدة، والتقرح  الغليظة ، ويحرض انسداد جتويف  التي توجد منطيًا في األمعاء 
الـحصيات  تـوجد  حـيث  كبيرة.  غائطية  حصاة  لوجود  نتيجة  ـــ   )Stercoral Ulceration(
 )Gangrene( )الغـائطية فـي )30-40 %(  من الزوائد املستأصلة، ويشيع املوات )الغنغرينة
التي ال حتتوي على  بالزوائد  )75-80 %(، مقارنة  بنسبة الضعفني في مثل هذه احلاالت 

حصيات غائطية .

كيف يحدث التهاب الزائدة الدودية؟
الغشاء  يستمر  االنسداد،  وجود  رغم 
مما  والسوائل،  املخاط  بإفراز  املخاطي 
وتفاقم  الدودية  الزائدة  وتوسع  النتفاخ  يؤدي 
نتيجًة  اجلراثيم.  وتكاثر  بالتهاب  االنسداد 
الستمرار التوسع، يتفاقم االلتهاب، مما يزيد 
الضغط في الزائدة الدودية. تؤدي جميع هذه 
في  الزائدة  منطقة  إلى  األلم  النتقال  العوامل 
ما  إذا  حدته.  وازدياد  الُيمنى  البطن  أسفل 
استمرت احلالة )تقريبًا 48 ساعة( ولم ُتعالج 
الزائدة  ثقب  ليسبب  االلتهاب  يتقدم  جراحيًا 
الدودية. بعد االنثقاب ميكن أن ينتشر االلتهاب 
كتلة  في  ليتجمع  مكانه  يبقى  أو  البطن  في 

.)Abscess( التهابية جرثومية ُتسمى اخلراج
ليس من الدائم وضوح أسباب حدوث االلتهاب بالزائدة ولكنه قد يحصل نتيجة أحد 

األسباب التالية:

1. االنسداد:
ـــ انغالق بتجويف الزائدة الدودية:

الزائدة  بتجويف  انغالق  الدودية  الزائدة  التهاب  حدوث  في  مسبب  عامل  أهم  يعتبر 
الدودية،فإذا دخل جتويف الزائدة أي شيء من محتويات األمعاء )مخلفات الطعام، جسيمات 
صلبة غير مهضومة، حصيات برازية )غائطية(، بعض الديدان(، حيث إن فضالت الطعام أو 
جزءًا قاس من البراز )حصوة برازية( حتتجز بالفتحة املؤدية للزائدة الدودية، حيث ينسد 
ويصبح كال طرفيه مغلقًا، مما يؤدي إلى حدوث التهاب داخل الزائدة الدودية، وقد يحدث أن 
تتجمع اجلراثيم داخل الزائدة الدودية ويبدأ االلتهاب فتنتفخ، ويحصل االنسداد لهذا السبب، 

وليس هناك وسيلة ملنع التهاب الزائدة أو التنبؤ به قبل حدوثه.

)الشكل 7(: مخلفات طعامية ـــ حصيات غائطية. 
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 :)Lymphoid Hyperplasia( ـــ فرط التنسج اللمفاوي
النسيج  منو  فرط  هو  الدودية  الزائدة  التهاب  حدوث  في  شيوعًا  األقل  السبب  يعتبر 

اللمفاوي.

2. العدوى:
 التهاب الزائدة قد يأتي بعد اإلصابة بعدوى مثل: عدوى فيروسية للمعدة واألمعاء أو 
نتيجة أي نوع آخر من االلتهابات. وفي كلتا احلالتني عند انسداد الفتحة املؤدية من الزائدة 
إلى األمعاء يحدث تخمر للفضالت املوجودة بها، فتنتفخ ويزداد الضغط داخلها وسوف تغزو 
اجلراثيم الزائدة سريعًا مسببة ذلك االلتهاب والصديد الذي ميلؤها، وإذا لم تعالج في املوعد 

احملدد فإنها غالبًا سوف تنفجر.
على أساس املعطيات التجريبية يبدو التهاب الزائدة الدودية أنه النهاية احلتمية لالنسداد 
األولي أي أن اخلاليا املوجودة في النسيج اللمفاوي تتكاثر وتؤدي إلى االنسداد لسبب غير 
معروف. فبمجرد أن يحدث االنسداد فإن الزائدة )Appendix( سرعان ما متتلىء باملخاط 
الدقيقة،  األوعية  وانسداد  إلى جتلط  الزائدة  داخل جتويف  الضغط  زيادة  وتؤدي  وتنتفخ، 
وتبدأ  املرحلة.  تلك  عند  تراجع  أو  إيقاف  مايحدث  نادرًا  اللمفاوي.  السائل  وركود سريان 
اجلراثيم املتواجدة بشكل طبيعي ضمن الزائدة باالجتياح وإحداث اإلنتان في جدار الزائدة. 
الهجوم على هذه اجلراثيم، وتبدأ اجلراثيم في  لهذا االعتداء بتحريض  ويستجيب اجلسم 
التسرب خارج اجلدران امليتة وحول الزائدة مكونة الصديد )القيح(. والنهاية احلتمية لذلك 
التتابع في حال انتشار االلتهاب واإلنتان عبر جدار الزائدة، يحدث فيها نخر باجلدار األمر 
الذي يؤدي إلى التهاب زائدة دودية ناخر، ويتطلب الوصول لهذه احلالة 36 ساعة تقريبًا من 
بدء االلتهاب. وإذا لم يحصل تداخل ينثقب جدار الزائدة )انفجار الزائدة الدودية( وينتشر 
 ،)Peritonitis( )محتواها في اجلوف الصفاقي مسببة االلتهاب البريتوني )التهاب الصفاق

الذي يؤدي إلى تسمم )إنتان( الدم )Septicemia( الذي من املمكن أن يفضي إلى املوت.
أما إذا حدث تتابع األحداث ببطء يتم حصر الزائدة الدودية باستجابة التهابية ومبساعدة 
الثرب. وتقودنا هذه احلالة إلى ما يسمى التهاب زائدة دودية موّضع، ومن ثم خراج الزائدة... 
لكن في معظم احلاالت يقتصر اإلنتان على مساحة صغيرة محيطة بالزائدة )وبالتالي يتشكل 

.)Peri-appendiceal abscess اخلراج حول الزائدة
إذا لم يعالج التهاب الزائدة الدودية، سيعتمد ترقي املرض )Progression( على تفاعل 
 ،)Intramural Inflammation( عدة عوامل، وأن الترقي املرضي من االلتهاب داخل اجلدار
ليس ضرورة  واالنثقاب  الغنغرينة  إلى   ،)Luminal Obstruction( التجويف  انسداد  إلى 

حتمية.
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متباينًا،  االلتهاب منطًا  يتبع 
من املمكن إعاقته أو تأخيره بفعل 
دفاعات املضيف في أي وقت  وال 
تبلغ       التي  االنثقاب  معدالت  تقل 
25% في املرضى الذين يراجعون 
لأللم،  ساعة   24 من  أقل  ملدة 
لالنثقاب   %35 نسبة  عن  بدرجة 
ملدة  يراجعون  الذين  املرضى  في 

تزيد على 48 ساعة لأللم .
إلى  يشير  دليل  هناك  ليس 
احملتمل  من  الذين  املرضى  نسبة 
املنتشر،  باإلنتان  يصابوا  أن 
سير  منط  من  تغير  املعاجلة  ألن 
املرض باستبدال أخطار االنثقاب 
واملرتبطة  حدة،  األقل  باألخطار 
ينجح اجلسم  فأحيانًا  باجلراحة . 
التهاب  حالة  من  التخلص  في 
جراحي،  تدخل  بدون  الزائدة 
وذلك في حال عدم انتشار اإلنتان 

وااللتهاب املرافق له عبر البطن.. وبالتالي يزول االلتهاب واأللم واألعراض األخرى املرافقة 
وهذا صحيح جزئيًا عند املرضى الكبار في السن وعند استخدام املضادات احليوية. وعندئذ 
يأتي املرضى إلى الطبيب بعد فترة طويلة من بداية حدوث التهاب الزائدة وهم يعانون من 
كتلة متوضعة في اجلزء السفلي األمين من البطن تتشكل بسبب التليف احلاصل في مرحلة 

الشفاء.
وخوفًا من انفجارها عند حدوث االلتهاب يلجأ األطباء إلى استئصالها خالل )72-48( 
ساعة من بداية ظهور أعراض االلتهاب. ويعتبر التهاب الزائدة الدودية من احلاالت الطارئة 
التي ينبغي اللجوء فيها إلى املساعدة الطبية على الفور وال توجد خطوات محددة ميكن أن 

يقوم بها الشخص لتقدمي اإلسعافات األولية من أجل تخفيف اآلالم.
ـــ وتظهر إصابة الزائدة الدودية االلتهابية بشكلني:

)1( التهاب الزائدة الدودية احلاد: هجمة حادة تتدرج نحو االنثقاب )االنفجار(، وهذه 
احلالة تستدعي التدخل الطبي اجلراحي اإلسعافي الفوري إلزالة اجلزء امللتهب قبل حدوث 

االنفجار.

التهاب الزائدة 
بحصاة غائطية

التهاب الزائدة غنغرينة الزائدة
احلاد

التهاب الزائدة خلف 
األعور مع التصاقات خراج الزائدة

قيلة الزائدة سرطان الزائدة
املخاطية

)الشكل 8(: أمراض الزائدة الدودية.
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)2( التهاب الزائدة الدودية املزمن: عبارة عن نوبات من األلم اخلفيف تستمر لفترات 
طويلة، وميكن عالج هذه احلالة باألدوية.

وفي حالة التهاب الزائدة ال ينبغي على املريض أن يأخذ أي مسكنات لأللم حتي يتم 
الكشف اإلكلينيكي عليه من قبل الطبيب، حتى ال يؤدي ذلك إلى اختفاء األعراض وبالتالي 

يكون التشخيص خاطئًا.

مضاعفات التهاب الزائدة الدودية:

:)Perforation( االنثقاب
املضاعفات،  أخطر  ومن  األكثر شيوعًا  املضاعفات  الدودية من  الزائدة  انفجار  يعتبر 
تزداد خطورة انثقاب الزائدة الدودية مع مرور الوقت من بدء األعراض، حيث إن االنثقاب 
يحدث عادًة بعد مرور )12-24( ساعة على األقل. وذلك عند نقطة االنسداد أو عند طرف 
الزائدة الدودية. كما أن االنثقاب يحدث لكبار السن واألطفال أكثر من غيرهم.. مؤديًا إلى 
انتشار االلتهاب حول الزائدة أو في البطن، لكن بعد ذلك يبدأ حدوث انتفاخ للبطن بالغازات 
والسوائل ويشعر املريض بزيادة حّدة األلم البطني وارتفاع شديد في درجة احلرارة. وُيعالج 
اجلراحية  العملية  ثم  ومن  والسوائل  احليوية  باملضادات  امللتهبة  الدودية  الزائدة  انثقاب 

الستئصال الزائدة الدودية.

 :)Appendiceal Phlegmon( )تفاعل التهابي زائدي منتشر )فلجمون
وهو عبارة عن تفاعل التهابي ينتشر حول الزائدة الدودية فقط وُيصبح كتلة واحدة. 
ويؤدي الزدياد شدة ألم البطن وارتفاع احلرارة. ميكن تشخيص احلالة بواسطة التصوير 

املقطعي احملوسب )CT(، وُتعالج باملضادات احليوية واجلراحة.

الزائدة التهاب 
املزمن الدودية 

حالة نادرة )1٪( تظهر في شكل نوبات متكررة من األلم البسيط أو األقل حدة من االلتهاب 
احلاد. إال أن أعراضها قد ال تظهر على املريض خالل الفترات الزمنية الفاصلة بني كل نوبة 
وأخرى. وفي بعض احلاالت تشمل أعراضها: الشعور بعسر الهضم وفقدان الشهية واالنتفاخ 

أو الغازات. ويتم عالج االلتهاب املزمن عبر استئصال الزائدة الدودية أيضاً.
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:)Periappendiceal abscess( خراج محيط بالزائدة
التهابي منتشر، أما إذا  لتفاعل  الزائدة قد يؤدي   إذا تسّرب االلتهاب وانتشر حول 
منعت األعضاء القريبة للزائدة كغشاء الصفاق واألمعاء من انتشار االلتهاب فُيصبح خراجًا. 
البطن  أللم  وتؤدي  الدودية  الزائدة  بجانب  تظهر  واجلراثيم  االلتهاب  من  كتلة  هو  واخلراج 
واحلرارة املرتفعة واإلسهال. يتكون اخلراج فقط بعد مرور يومني على األقل ورمبا أسبوعني. 
يتم تشخيص اخلراج بالتصوير املقطعي احملوسب أو تخطيط الصدى. مُيكن عالج اخلراج 
باملضادات احليوية فقط، أو إجراء اجلراحة باإلضافة إلى املضادات احليوية، ويتعلق األمر 

بحجم اخلراج.

:)Peritonitis( )التهاب الصفاق )التهاب بريتوني
الزائدة  التهاب  لعدة أسباب. في حال  يلتهب  للبطن، وقد  املبطن  الغشاء  الصفاق هو 
الدودية، فإن تسّرب البراز من املصران األعور نتيجة انثقاب الزائدة يؤدي اللتهاب الصفاق، 
مما يؤدي إلى ارتفاع درجة احلرارة، وألم البطن الشديد. تعتبر هذه احلالة حرجة وتتطلب 
العالج اجلراحي الفوري، باإلضافة إلى العالج باملضادات احليوية والتأخير قد يؤدي إلى 

الوفاة.

انسداد األمعاء:
يحدث االنسداد عندما يسبب االلتهاب احمليط بالزائدة توقف عمل العضالت الالإرادية 
في جدار األمعاء. وهذا ما مينع محتويات األمعاء من املرور. رغم خطورة احلالة إال أنه من 
املضاعفات األقل شيوعًا. إذا بدأت األمعاء في املنطقة التي تعلو االنسداد باالمتالء بالسوائل 
والغازات، يتمدد البطن وقد يحدث غثيان وقيء .عندها قد يتطلب األمر نزح محتويات األمعاء 
عبر أنبوب مير عبر األنف، إلى املريء، ومنه إلى املعدة، ثم إلى األمعاء. )أنبوب أنفي معدي 

.)NG tube

:)Sepsis( إنتان الدم
تدخل  الدودية احلاد، حيث  الزائدة  املخيفة اللتهاب  املضاعفات  الدم من  إنتان  يعتبر 
اجلراثيم إلى مجرى الدم وتهاجر عبره إلى أعضاء أخرى من اجلسم. وهذه احلالة خطيرة 

جدًا ومهددة للحياة وحلسن احلظ فهو ال يحدث بشكل شائع. 

اجلفاف: 
قد يؤدي التهاب الزائدة الدودية إلى فقدان السوائل واجلفاف.
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العقم لدى النساء: 
وقد يحدث بسبب قرب االلتهاب لألعضاء التناسلية عند املرأة كاملبيض.

 :)Recurrent Appendicitis( التهاب الزائدة املتنكس أو املتكرر
األمر جراحيًا  ُيعالج  الواضح.  التشخيص  املتنكس دون  البطن  تؤدي أللم  وهي حالة 

باستئصال الزائدة الدودية.

التهاب مزمن: 
تتحول اإلصابة إلى التهاب مزمن يظهر في شكل نوبات متكّررة أقل حّدة.

 :)Portal Thrombophlebitis( التهاب الوريد البابي اخلثاري
وقد ينتقل االلتهاب واجلراثيم إلى الوريد البابي )الوريد الذي يتجه من اجلهاز الهضمي 

إلى الكبد(، مما يؤدي إلى جلطة دموية داخلة وهذه احلالة نادرة احلدوث.
الزائدة  اللتهاب  املتأّخر  التشخيص  أن  »هارفارد«  جامعة  عن  صادرة  دراسة  وتبنّي 
الدودية يزيد من احتمالية حدوث مضاعفات للمصاب بعد 48 ساعة أو أكثر من اإلصابة 

بنسبة تتراوح بني 37 و65 % من احلاالت. 
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الفصل الثالث
أعراض التهاب الزائدة الدودية وعالماتها

التهاب الزائدة الدودية احلاد حالة مرضية حادة تظهر خالل ساعات محدودة، وميكن 
تصنيف عالماتها وأعراضها إلى نوعني: 

أعراٌض منطية: 
التاريخ املرضي النموذجي الذي يذكره املريض يشمل: 

)حول 	• مركزيًا  يبدأ  الذي  األلم  البطن:  ألم 
السرة( قبل حلوله في املنطقة احُلرقفية اليمنى 
)في اجلانب األمين السفلي من البطن(، وهذا 
احمللي  )املكاني(  الطابع  ضعف  إلى  يرجع 
لألعصاب احلشوية اآلتية من منتصف القناة 
يليها مشاركة األعصاب اجلسدية  الهضمية، 

)اجلداري الصفاقي( بتقدم االلتهاب. 
ما  وغالبًا  األعراض  أهم  البطني  األلم 
يشكو املريض من ألم البطن أكثر من أي شيء 
آخر. في البداية يكون منتشرًا وقليل التوضع، 

ضعيف  )األلم  واحدة  بنقطة  تعيينه  ميكن  وال 
لعلة  املشكلة  تعود  عندما  منوذجي  هو  التوضع 
الزائدة  متضمنًا  القولون  أو  الدقيقة  األمعاء  في 

الدودية(. ويؤدي أللم شديد مستمر قد يزداد بنوبات ومن ثم يخف قلياًل. بعد مرور )6-4 
ساعات(، حيث يصبح األلم متواصاًل ومحددًا بدايًة، ويكون ألم البطن في منتصف البطن 
وحول السرة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى اجلزء األمين السفلي من البطن بشكل عام )تقع منطقة 
األلم في نقطة بني اجلزء األمامي من عظم الورك األمين والسرة، وهذه النقطة بالتحديد تدعى 
 .)Dr.Charles McBurney( تبعًا السم مكتشفها )McBurney’s point( نقطة ماكبورني
أو ملس مكان األلم. مما يجعل املريض  العميق  ويؤدي أللم شديد يسوء باحلركة والتنفس 
باأللم )الضغط  العوامل تزيد من اإلحساس  يستلقي في السرير دون حراك وهناك بعض 
البسيط مكان األلم، الكحة، املشي(. وقد يقل األلم إذا استلقى املريض على أحد جانبيه وقام 

بثني الركبة نحو الصدر.

نقطة ماكبورني

)الشكل 9(: التوضعات التشريحية للزائدة 
وموضع نقطة ماكبروني.
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من  املركزي  بأيديهم حول اجلزء  دائرية  بحركة  األلم  يشيرون ملوضع  املرضى  معظم 
البطن. عندما يزداد التهاب الزائدة فإنه ميتد عبر الزائدة إلى غالفها اخلارجي ومن ثم إلى 
الصفاق. وعندما يلتهب الصفاق فإن طبيعة األلم تتغير ويصبح موضعًا بشكل واضح في 
جزء صغير من جدار البطن. في حال انفجار الزائدة وانتشار اإلنتان عبر البطن، يعود األلم 

لينتشر مجددًا باعتبار أن كامل الصفاق يصبح ملتهبًا . 
الدودية  الزائدة  وموضع  املريض،  عمر  على  اعتمادًا  األلم  موقع  يتغير  قد  ذلك  ورغم 

خاصة عند األطفال واحلوامل حيث يأتي األلم في أماكن مختلفة.
فقدان شهية بنسب 95%من 	• املرضى من  يعاني   :)Loss of appetite( فقدان شهية 

احلاالت. 
حمى منخفضة )Low-grade fever(: تبدأ عقب ظهور األعراض السابقة. وغالبًا ما 	•

تكون )درجة أو درجتني أعلى من الطبيعي(.
الغثيان )Nausea(. ورمبا القيء )Vomiting( وقد يعود النسداد معوي.	•
•	 ،)Inability to pass gas( وعدم القدرة على إخراج الغازات )Constipation( إمساك

وانتفاخ البطن وهي عالمة متأخرة.
التعب واإلرهاق.	•

عادة ما يترافق األلم وفقدان الشهية واحلمى، على الرغم من أن وجود احلمى ليس 
ضروريًا. قد يحدث الغثيان أو القيء، وأيضًا الشعور بالنعاس والشعور بسوء احلالة الصحية 
يكون نقص   )Appendicitis( الدودية  الزائدة  التهاب  95%من مرض  العامة. في أكثر من 
الشهية العرض األول يتلوه األلم البطني، ثم يتبعه القيء في حال حدوثه، وإذا سبق القيء 

حدوث األلم البطني يجب الشك بتشخيص التهاب الزائدة الدودية.
إن تشخيص األعراض النمطية يكون أسهل، والتدخل اجلراحي فيها أسبق، وغالبًا ما 

تكون نتائج الكشف اإلكلينيكي أقل حدة.

أعراٌض غير منطية: 
وتشمل بعض األعراض الغامضة وغير النمطية: 

األلم الذي يبدأ ويبقى في احلفرة احلرقفية اليمنى.	•
إسهال )Diarrhea( قد يحدث لـ 10% من املرضى.	•
جفاف. 	•
األعراض البولية: إذا كانت الزائدة امللتهبة مالصقة للمثانة أو اقتربت إلى املسالك البولية 	•

البول،  التبول، عسر  البولية )تواتٌر في  البولي(، تؤدي ألعراض ترتبط باملسالك  )السبيل 
البيلة الدموية )Hematuria( أي ظهور الدم في البول(.
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وإذا كان موقع الزائدة الدودية خلف اللفائفي، قد يشعر بعض املرضى بالزحير املستقيمي 	•
عكس  على  املشقة.  األمعاء ستخفف  بأن حركة  الشعور  أو  البراز«.  إخراج  في  »الرغبة 
التهاب الزائدة الدودية احلاد، ميكن أن تتنوع أعراض التهاب الزائدة الدودية املزمن من 
مريض آلخر، لدرجة أنه ال توجد نتائج منوذجية أو طرائق روتينية لتشخيص التهاب الزائدة 

الدودية االرتدادي املزمن. 

العالمات:
تشمل هذه العالمات النتائج التي يجدها الطبيب في احلفرة احلرقفية اليمنى من البطن. 
يصبح جدار البطن حساسًا جدًا للضغط اللطيف )الكشف باملالمسة(. أيضًا، هناك إيالم 
ارتدادي، أي ألٌم عندما يرفع الطبيب يده من الضغط على البطن. ومع ذلك، ففي حاالت الزائدة 
الدودية خلف األعور، رمبا يفشل حتى الضغط الشديد في الربع السفلي األمين من البطن 
بإحداث األلم )زائدة صامتة(، والسبب هو أن األعور النتفاخه بالغاز مينع الضغوط اليدوية 
من الوصول إلى الزائدة امللتهبة. وباملثل، إذا كانت الزائدة تقع بالكامل داخل احلوض، أو 

كانت مالمسة البطن تؤدي عالمات غير منوذجية.

عالمة روفزينج: 
حدوث ألم في احلفرة احلرقفية اليمنى بالضغط على احلفرة احلرقفية اليسرى .. كيف 
يحدث ذلك؟ إن مالمسة اليد الضاغطة للحفرة احلرقفية اليسرى قد تسبب آالمًا في احلفرة 

احلرقفية اليمنى.
على  فالضغط  احلاد.  الدودية  الزائدة  التهاب  تشخيص  في  العالمة  هذه  وُتستخدم 
القولون النازل )األيسر( يسبب األلم في الربع السفلي األمين من البطن، وذلك بسبب دفع 
هناك حيث  لأللم  وبالتالي حتريضها  األعور  باجتاه  األيسر  القولون  في  املوجودة  الغازات 

االلتهاب.

عالمة القطنية:
حيث يشعر املريض بألم لدى الثني املنفعل للفخذ األمين. يستلقي املريض على طرفه 
األيسر، حيث يقوم الفاحص بثني الفخذ األمين وبتطبيق مقاومة معاكسة في نفس الوقت 
على الورك األمين. والتفسير التشريحي لها .. الزائدة امللتهبة تكون على متاس مع العضلة 

القطنية التي بدورها تتقلص بفعل هذا.
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عالمة السدادية:
ألم لدى التدوير اإلنسي املنفعل للفخذ املثنية داخليًا. يقوم الفاحص بتحريك الطرف 
السفلي وحشيًا بينما يطبق مقاومة على اجلزء الوحشي من الركبة مما يؤدي لدوران داخلي 
للفخذ. والتفسير التشريحي لها هو أن الزائدة امللتهبة على متاس مع العضلة السادة الداخلية 

التي تتقلص بفعل هذه املناورة. وتسبب أملًا في املنطقة اخلثلية )أعلى منتصف البطن(.
ـــ إيجابية عالمة السعال )ألم حاد بالربع السفلي األمين مع السعال(.

ـــ عالمة ماركل )Markle sign( )ألم محرض مبنطقة محددة بالبطن عندما يسقط )ينزل( 
املريض الواقف على أصابع قدميه على كعبيه(.

عند الفحص اجلسدي أهم العالمات التي قد يالحظها الطبيب هي:
ـــ يبدو مرضى التهاب الزائدة الدودية ُمتعبني ويرقدون في السرير دون حراك لعدم زيادة ألم 

البطن.
ـــ اإليالم عند ملس البطن: إذا مت الضغط بلطف على موضع األلم فإن املريض سوف يشعر 
السفلي  البطني  )الربع  األيسر  البطن  بأسفل  أو  األمين،  البطن  أسفل  في  األلم  بزيادة 

األيسر(.
ـــ ُيقلص املريض بطنه إذا ما حاول أحدهم ملسه وذلك لكي يخفف من األلم.

ـــ يزداد األلم خالل الضغط على البطن، وكذلك عندما تبعد يدك عن تلك املنطقة، خاصة إذا 
قمت بذلك بسرعة مفاجئة وأكثر أثناء رفع اليد، وذلك يسمى اإليالم االرتدادي.

ـــ يزداد األلم في البطن بعد حتريك األرجل بوضعية معينة.
ـــ ويزيد األلم كذلك مع السعال واملشي أو أية حركة عنيفة.

الزائدة  بالتحديد يحدث ألن  أكثر سوءًا، هذا  األلم  السابقة جتعل  العالمات   وجميع 
الدودية امللتهبة مالصقة للصفاق )وهو الغشاء الذي يبطن اجلدار الداخلي للتجويف البطني( 

، وميكن التقليل من حدة األلم إذا نام املريض على جنبه أو قام بثني ركبتيه باجتاه صدره.
احلالة التقليدية اللتهاب الزائدة الدودية هي احلالة التي تكون فيها األموراألربعة التالية:

	•ألم البطن املميز اللتهاب الزائدة الدودية.
	•فقدان الشهية.

	•الغثيان.
	•القيء.
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قد تظهر األعراض خالل عدة ساعات، لذا فإن التشخيص في بداية احلالة قد يكون 
في  تظهر  قد ال  أعاله  املذكورة  التقليدية  العالمات  أن  إلى  باإلضافة  الشيء.  صعبًا بعض 
بداية احلالة أيضًا. قد تختلف أحيانًا األعراض والعالمات إذا ما تغير مكان الزائدة الدودية. 
عشر  من  أصغر  سن  في  األطفال  لدى  تقليدية  غير  وتكون  والعالمات  األعراض  تختلف 

سنوات، وكبار السن أكبر من سن الثالثني.
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الفصل الرابع
تشخيص التهاب الزائدة الدودية

إن التعرف على االلتهاب احلاد للزائدة الدودية غالبًا ما يكون أمرًا صعبًا، على الرغم 
من شيوع املرض، إال أنه غالبًا ما يتم تشخيصه بطريقة خاطئة، وألن التهاب الزائدة الدودية 
قد يسبب مزيدًا من األمراض في البطن. لهذا كان لزامًا إجراء الفحوصات املساعدة، ألن 
كل تلك الفحوصات تشكل مجتمعة خطوة كبيرة وفعالة للتوصل إلى التشخيص الصحيح 
اللتهاب الزائدة الدودية. بالنسبة للحاالت النادرة فإن خبرة اجلّراح املعالج ال تزال لها أهمية 

كبيرة. 
يعتمد تشخيص التهاب الزائدة الدودية كثيرًا على األعراض والعالمات. ُيشكل التاريخ 

املرضي والفحص اجلسدي القسم األهم من التشخيص حلالة التهاب الزائدة الدودية. 

1. التاريخ الطبي:
التدريجية  البداية  24 ساعة من  الدودية خالل  الزائدة  بالتهاب  منطيًا يراجع املريض 
أللم مغصي بطني مركزي، مع فقدان الشهية للطعام ونوبة أو اثنتني من القيء، تتغير طبيعة 
ألم جسدي  إلى   ،)Visceral Referred Pain( األلم حول السرة من كونه حشويًا رجيعًا 
البطن   ليهّيج جدار  الزائدة  االلتهاب حدود  يتخطى  أكثر حتديدًا، وذلك عندما   )Somatic(

ويزداد األلم باحلركة أو السعال، ويعد اإلمساك من املشاهدات املألوفة .
ولسوء احلظ، ال يعطي سوى 50% من املرضى بالتهاب الزائدة الدودية احلاد تاريخًا 
 %30 وفي  ساعة؛   24 باأللم  الشعور  تاريخ  يتجاوز  املرضى،  من   %30 وفي  طبيًا منطياً  
يظهر األلم أواًل في احلفرة احلرقفية اليمنى )Rt. Iliac Fossa(؛ وال يصاب 20% بالقيء 
على اإلطالق، كما يعاني 20% من اإلسهال  وباإلضافة إلى ذلك، ففي املرضى الذين تكشف 

اجلراحة وجود زائدة طبيعية لديهم، دائمًا ما يظهرون واحدًا أو أكثر من هذه األعراض .

2. الفحص اجلسدي )اإلكلينيكي(:
برغم أن أكثر املرضى بالتهاب الزائدة الدودية احلاد املؤكد يبدون مرضى ويشعرون 
اإلنتان  م��دى  غالبًا  يعكس  ال   )Systemic Upset( اجلهازي  التكدر  درج��ة  ف��إن  باملرض، 
النوعية )أي تسرع  املبكرة، تغيب املالمح املرضية غير  املوجود بطريقة كاملة  في احلاالت 
القلب، والتجفاف )Dehydration(، واحلمى )Pyrexia(( لكن في حالة وجودها فإن أهميتها 
العالمات  وترجمة هذه  إظهار  إن  االعتبار.   في  توضع  أن  امل��رض يجب  تقدم  كمؤشر على 
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الت  اجلسدية من املهارات التي ُتفقد مع عدم املمارسة، وجنس وشخصية املريض من املعِدّ
املهمة للعالمات اإلكلينيكية.

 حتدث احلاالت األكثر منطية في األطفال األكبر سنًا )5-15 سنة( من اجلنسني، وفي 
الذكور الشباب ، أما في بقية األفراد، تكون املالمح أكثر غموضًا، وبالتالي تكون احتمالية 

وجود مرضيات بديلة أكبر .
يتسم الفحص البطني بأهمية كبرى في تشخيص التهاب الزائدة احلاد. يجب البحث 

عن املالمح التالية:

 :)Point of Maximal Tenderness( نقطة اإليالم القصوى
استند حتديد نقطة »ماكبورني« )McBurney's Point( لإليالم األقصى على املالحظة 
وحدها في عدد قليل من املرضى، ومن احملتمل أن يكون اإلي��الم بعيدًا متامًا عن احلفرة 
احلرقفية اليمنى عندما تقع الزائدة عاليًا خلف األعور، ويشعر املريض باإليالم في اخلصر 
األمين، وفي الزائدة الواقعة أسفل احلوض، قد ال يظهر اإليالم إال عند الفحص املستقيمي 

.)Rectal Examination(

:)Guarding( ومنعكس الدفاع العضلي )Rebound( اإليالم االرتدادي
)وهو تشنج ال إرادي للعضالت الواقعة أعلى حشى ملتهب(: تعد من العالمات التأكيدية 
يظهر مرضى  األحيان،  بعض  وفي  للتشخيص   الالزمة  املتطلبات  من  تعد  ال  لكنها  املفيدة، 
التهاب الزائدة عالمات التهاب الصفاق واسع االنتشار الذي يخفي منطقة اإليالم األقصى . 

إعادة الفحص، والتسكني الكافي، تسمح بتحديد أكثر موثوقية للعالمات .

وجود كتلة زائدية:
متثل الكتلة الزائدية احملسوسة في احلفرة احلرقفية اليمنى، إما كتلة ملتهبة من الثرب 
امللتصق بالزائدة واألحشاء املجاورة لها أو خراج ، وفي املرضى املسنني يشير وجود كتلة 
زائدية الحتمالية وجود سرطانة أعورية ، ويجذب االنتباه في كثير من األحيان أنه ال ميكن 
اكتشاف الكتل الزائدية إال بعد خضوع املريض للتبنيج )التخدير( الكلي . ولذلك يجب إجراء 
الفحص املستقيمي بصورة روتينية إذا كان التشخيص غامضًا أو إذا تغيرت عادات التبرز 

لدى املريض.
البد من وجود قدر من احلكم اإلكلينيكي عند إجراء الفحص النسائي من أجل دحض أو 
توكيد الشك بوجود باثولوجيا نسائية  )Gynecological Pathology( ويؤدي تنوع األسباب 
النسائية لأللم البطني إلى وجود مشكلة تشخيصية. يؤدي مثاًل وجود اإلف��رازات املهبلية، 
إلى  الهضمي،  السبيل  اضطرابات  وغياب  ساعة،   72 من  أكثر  غالبًا  لأللم  أط��ول  وتاريخ 
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ألم  وجود  التشخيص  هذا  يؤيد  ومما  االلتهابي.  املرض احلوضي  وجود  باحتمال  التفكير 
بطني منخفض احلدة على اجلانبني، ويزداد بتحريك عنق الرحم. وحدوث أي هجمة مفاجئة 
من األلم يؤكد متزق ألحد اجلريبات )Follicles(، أو الكيسات )Cysts( املبيضية، أو حمل 
منتبذ )Ectopic Pregnancy( )خارج الرحم(. فاإليالم البطني في مثل هذه احلاالت يكون 
بسبب وجود الدم داخل الصفاق، وله سمات مختلفة وأقل وضوحًا من ذلك الذي يالحظ في 

حاالت االلتهاب الصفاقي الناجت عن اإلنتان .

3. االستقصاءات:
في السابق، اعتمد األطباء على التاريخ الطبي والفحص اجلسدي للتشخيص والتدبير 
باستثناء  آخ��ر.  باختبار  االستعانة  دون  وللجراحة  الدودية  الزائدة  التهاب  ملريض  ال��الزم 
احلصول على تاريخ مرضي متأن، والفحص اجلسدي وحتليل البول  )ميكن لتحليل البول 

والفحص املجهري اكتشاف وجود اضطراب كيميائي حيوي هام غامض(.  
 يقرر اجلراحون أحيانًا إجراء جراحة عاجلة خوفًا من أن يؤدي تأجيل اجلراحة لزيادة 
نسبة االنثقاب  وليس هناك دليل على أن اتخاذ قرار إيجابي مبالحظة املرضى ذوي العالمات 
النشطة«  »املالحظة  وتتسم  االنثقاب .  احتمال  من  سيزيد   ،)Equivocal Signs( امللتبسة 
العالمات  ذوي  املرضى  بني  التفريق  تتيح  كما  مأمونة،  بكونها   ،)Active Observation(
الباقية )Persistent( أو تلك املترقية )Progressive( بحيث تستدعي التدخل اجلراحي، وبني 
التأجيل  الذين يعانون من مرضيات أخرى  ويتيح  بألم غير نوعي أو  الذين يشعرون  أولئك 

املتعمد للجراحة وقتًا ملراجعة نتائج االستقصاءات املالئمة .
وفي بعض املرضى الذين يعانون من ألم أسفل البطن ومالمح إكلينيكية غير محددة، 
يكون إجراء استقصاءات إضافية ضروريًا. ويعتمد التدبير األمثل في التعرف على املرضى 
ذوي املرضيات التي تتطلب التدخل اجلراحي، مبا فيها التهاب الزائدة الدودية، وتفريقهم عن 
احلاالت التي ال تتطلب فيها اجلراحة.  تعد مالئمة )Appropriateness( قرارات التدبير أكثر 

أهمية من التوصل إلى التشخيص .
ميكن االستعانة باختبارات عديدة، كاختبارات املختبر أو التصوير:

:)White Cell Count( تعداد الكريات البيضاء
عادة يرتفع تعداد الكريات البيضاء بسبب اإلنتان. في املراحل الباكرة لاللتهاب قبل 
تفشي اإلنتان ميكن أن يكون التعداد طبيعيًا، لكن على األغلب يوجد ارتفاع بسيط على األقل، 
الكريات  الرتفاع  الوحيد  السبب  هو  الدودية  الزائدة  التهاب  يعتبر  وال  البدايات.  في  حتى 
البيضاء فأي إنتان أو التهاب في اجلسم يؤدي الرتفاعها. وبالتالي ارتفاع هذا التعداد وحده 

ليس مؤشرًا واضحًا على التهاب الزائدة.
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:)Urinalysis( حتليل البول
الفحص املجهري للبول لتحري الكريات احلمراء والبيضاء واجلراثيم في البول. ويكون 
حتليل البول غير طبيعي في حال وجود التهاب أو حصيات في الكلية أو املثانة التي قد تختلط 

أحيانًا مع التهاب الزائدة الدودية.
لذلك: حتليل بول غير طبيعي يؤكد مشكلة كلوية أو مثانية. أما حتليل بول طبيعي يدّلنا 

بشكل أكبر اللتهاب الزائدة.

االختبارات التصويرية:
ُترى االختبارات التصويرية لتصوير الزائدة الدودية ومالحظة التهابها، خاصًة في 
احلاالت غير الواضحة وغير التقليدية. بذلك ميكن تنب العمليات اجلراحية عند عدم وجود 
استعمال  اختبار  ولكل  استعمالها،  ويختلف  االختبارات  تختلف  الدودية.  الزائدة  التهاب 

خاص. 

:)Abdominal X-Ray( صورة البطن الشعاعية
السينية  باألشعة  التصوير  ُيظهر  قد  السينية.  باألشعة  البطن  تصوير  يتم  ما  ن��ادرًا 
السهل.  باألمر  ليس  مالحظتها  أن  إال  ال��دودي��ة،  الزائدة  التهاب  في  التغييرات  من  العديد 
وميكن للصورة الشعاعية البسيطة أن تكشف وجود حصاة غائطية )قطعة من البراز قاسية 
التهاب  في  السبب  تكون  قد  التي  الزائدية(  الفتحة  تسد  الفاصوليا  حبة  بحجم  ومتكلسة، 

الزائدة. ُيستخدم االختبار غالبًا لتشخيص التهاب الزائدة الدودية لدى األطفال.

:)Ultrasound( املوجات فوق الصوتية
االختبار  ه��ذا  إج���راء  يتم 
ألنه  احلوامل،  والنساء  لألطفال 
وُيعد  األش��ع��ة،  ض��رر  يحمل  ال 
نوعيًا  ال��ص��وت  ف��ائ��ق  التخطيط 
ل��ت��ش��خ��ي��ص ال���ت���ه���اب ال����زائ����دة 
ال����دودي����ة واس��ت��ب��ع��اد أم����راض 
مشابهة،  أع����راض  ذات  أخ���رى 
الزائدة، وظهور  انتفاخ  إن  حيث 
السوائل  ووج���ود  ال��ب��راز،  بقايا 
الدودية،  الزائدة  وااللتهاب حول 
ج��م��ي��ع��ه��ا أم�����ور ت��ك��ش��ف زائ����دة 
ي��ف��ت��ق��ر  خ�������راج.  أو  م��ت��ض��خ��م��ة 

)الشكل 10(: صورة الزائدة الدودية باملوجات فوق الصوتية.
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املغناطيسي  بالرنني  أو  احملوسب  املقطعي  بالتصوير  مقارنًة  للدقة  الصوت  فائق  التخطيط 
50% من  للزائدة أن ترى في  الزائدة ميكن  التهاب  ذل��ك، خالل  وهو إج��راء غير مؤلم. ومع 
احلاالت فقط. لذلك عدم مشاهدة الزائدة باستخدام املوجات فوق الصوتية ال ينفيها من قائمة 
التشاخيص التفريقية. وهذا اإلجراء مفيد بشكل خاص لدى النساء لنفي وجود أمراض متعلقة 

باملبيض أو البوق )قناة فالوب( أو الرحم التي ميكن أن تختلط مع التهاب الزائدة.

:)CT Scan( التصوير املقطعي احملوسب
التصوير املقطعي احملوسب 
 CT- Computerized Tomo-
دقة  األك��ث��ر  االختبار   :graphy
ون���وع���ي���ة. مي��ك��ن م��الح��ظ��ة ع��دة 
ت��غ��ي��ي��رات ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال���زائ���دة 
بقايا  ال��زائ��دة،  كتوسع  ال��دودي��ة 
البراز، تراكم السوائل وتغييرات 
لتشخيص  نوعية  أخ��رى  عديدة 
غالبًا  ال��دودي��ة.  ال��زائ��دة  التهاب 
ُي����ج����رى ال���ت���ص���وي���ر امل��ق��ط��ع��ي 
احملوسب إذا ما كانت األعراض 
غ��ي��ر واض���ح���ة أو ت��ق��ل��ي��دي��ة. قد 

يتناول املريض سائاًل قبل إجراء االختبار. ويتم إجراؤه للمرضى البالغني عادًة عدا النساء 
احلوامل، وهو إجراء مفيد في تشخيص التهاب الزائدة واخلراجات حول الزائدة وفي نفي 

األمراض األخرى البطنية واحلوضية التي قد تختلط مع التهاب الزائدة. 

:)MRI- Magnetic Resonance Imaging( التصوير بالرنني املغناطيسي
ُيجرى التصوير بالرنني املغناطيسي للنساء احلوامل، إذا ما كان التخطيط فائق الصوت 
سلبيًا، ورغم ذلك ُتالئم األعراض التهاب الزائدة الدودية. وترى االختبارات في عدة حاالت 
للتأكد من التهاب الزائدة، وتشخيصها نهائيًا وخاصة في حاالت األعراض غير التقليدية لدى 

األطفال وكبار السن.

:)Barium Enema( حقنة الباريوم
يتم إدخال الباريوم السائل إلى القولون من خالل الشرج حتى يتم امتالء القولون. هذا 
اإلجراء ميّكن من إظهار انضغاط في القولون مبنطقة الزائدة حيث يكون االلتهاب في منطقة 
الزائدة قد دفع القولون للداخل. متّكن حقنة الباريوم أيضًا من استبعاد املشكالت املعوية 

األخرى كداء كرون مثاًل.

)الشكل 11(: التصوير املقطعي احملوسب.
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 :)Laparoscopy( تنظير البطن
وبالنسبة للجراح فإنه يستخدم املنظار كنوع آخر من أنواع األشعة التصويرية، حيث 
الطبيب في  به  يقوم  البطن عن طريق ثقب صغير  له رؤية محتوى  التنظيرية  تتيح اجلراحة 
بكاميرا(. يساعد هذا اإلج��راء على  )أنبوب مرن صغير مزود  التنظير  أداة  البطن إلدخ��ال 
الرؤية املباشرة للزائدة وأعضاء البطن واحلوض األخرى. وفي حال التأكد من وجود التهاب 
زائدة ميكن استئصالها في الوقت ذاته. ولكن من مساوئ هذا اإلجراء أنه يحتاج لتخدير عام.

ُترى االختبارات في عدة حاالت:
للتأكد من التهاب الزائدة الدودية وتشخيصه نهائيًا.. 1
ُترى االختبارات التصويرية لتشخيص احلاالت التي تظهر فيها أعراض غير تقليدية أو . 2

مختلفة. يبرز األمر لدى األطفال وكبار السن.
ُتساعد جميع االختبارات التصويرية على تشخيص احلالة باإلضافة إلى تخطيط العملية . 3

اجلراحية.

ملاذا يصعب تشخيص الزائدة؟
قد يكون تشخيص التهاب الزائدة صعبًا بسبب املشكالت االلتهابية األخرى التي قد 
تقلد التهاب الزائدة. أو بسبب موقع الزائدة في البطن. ففي معظم األحيان تقع الزائدة باحلفرة 
احلرقفية اليمنى. لكن الزائدة كباقي أجزاء األمعاء متلك مساريق تربطها باألعضاء األخرى 
الواقعة في جوف البطن. في حال كون مساريقها كبيرة فإنها تسمح للزائدة باالنتقال ألماكن 
أخرى. إضافة لذلك فإن الزائدة نفسها قد تكون أطول من الطبيعي. وبالتالي تكون املساريق 
كبيرة والزائدة طويلة ميكنها أن تنخفض باتاه احلوض )ما بني أعضاء احلوض لدى املرأة(. 
وميكن لها أيضًا أن تتحرك إلى ما خلف القولون وتدعى )Retro-colic appendix(. في 
حاالت أخرى قد يوحي التهاب الزائدة بالتهاب أعضاء أخرى كأعضاء احلوض لدى املرأة 

مثاًل.
أخ��ي��رًا يتم تشخيص التهاب ال��زائ��دة ال��دودي��ة احل��اد ع��ادة اس��ت��ن��ادًا إل��ى األع��راض 
ثلث  حوالي  وعند  اإلشعاعي.  التصوير  إلى  احلاجة  دون  املختبرية  والفحوص  اإلكلينيكية 
املرضى املصابني بالتهاب الزائدة الدودية احلاد األعراض اإلكلينيكية والنتائج، نحتاج لتأكيد 

التشخيص إلى التصوير اإلشعاعي الذي يلعب دورًا هامًا إكلينيكيًا عند هؤالء املرضى.
 ال يوجد اختبار وحيد يشخص التهاب الزائدة بكل تأكيد، توقع وجود التهاب زائدي 

قد يتطلب: )فترة من املراقبة ��� االختبارات املذكورة آنفًا ��� اجلراحة(.
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األمراض التي قد تختلط بالتهاب الزائدة الدودية )التشخيص التفريقي( 
:)Differential diagnosis(

يختلط تشخيص التهاب الزائدة الدودية مع أي شيء ميكن أن يسبب أملًا بطنيًا، ومع 
كبير احلاالت  بشكل  تقلصت   CT�وال الصوتية  فوق  كاملوجات  املساعدة  الفحوصات  تطور 
التي يشخص فيها التهاب زائ��دة خاطئ. بعض احل��االت حتتاج إج��راء تنظير أو فتح بطن 
استقصائي، إذ يبدي 10% إلى 20% من الناس الذين يشك بكونهم مصابني بالتهاب الزائدة 

فحوصات سلبية أو تشخيصًا جراحيًا آخر.
واألم��راض  واألمعاء  املعدة  التهابات  هو  اخلاطئ  التشخيص  حل��دوث  سبب  أكثر  إن 

النسائية.

التهابات األمعاء واملعدة الفيروسية:
تتظاهر: )غثيان ��� قيء ��� ارتفاع درجة احلرارة ��� إسهال(.

كما يرى من األعراض السابقة، فإنه من الصعب تفريقها عن التهاب الزائدة الدودية، 
لذلك يتم اللجوء هنا إلى بعض األمور كأن تقل نسبة الشك بوجود التهاب الزائدة الدودية في 

حال بدء القيء قبل نوبة األلم.
بشكل عام، يكون ألم التهابات األمعاء واملعدة أكثر انتشارًا، بينما يكون اإليالم املوضعي 

فيه أقل متركزًا. 

األمراض النسائية:
���� كيسة  ���� ألم ما بني احليضني  ���� داء االنتباذ البطاني الرحمي   )مثل احلمل املنتبذ 
مبيضية منفتلة ���� أمراض احلوض االلتهابية )Pelvic inflammatory disease( ـ��� أمراض 

البوق األمين واملبيض األمين(.
ام��رأة شابة، نشيطة  بوقي مبيضي عند  أو بخراج  البوق احلاد  بالتهاب  الشك  يجب 
جنسيًا، تشتكي من حمى وألم بطني ثنائي اجلانب أو إيالم حوضي. وانفتال املبيض أيضًا 
ميكن أن يسبب أملًا حادًا ومفاجئًا. والبدء املفاجئ أللم بطني سفلي منتصف الدورة الطمثية 

 .)Mittelshmerz( يقترح وجود ألم ما بني احليضتني
يجب الشك بتمزق كيس حمل منتبذ عند وجود ألم مفاجئ ومنتشر مع إيالم حوضي 
معمم باإلضافة إلى حدوث صدمة، وهنا نقوم باختبار كشف احلمل وإجراء تخطيط الصدى 

للحوض.
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تتضمن األمور التي قد تختلط مع التهاب الزائدة الدودية أيضًا كاًل من:

التهابات السبيل الهضمي:
)التهاب رجت ميكل، سرطاوي في الزائدة الدودية، سرطانة القولون املنثقبة، داء كرون، 

قرحة إثنا عشرية منثقبة، التهاب عقد وغدد مساريقية(.
التهاب رجت ميكل )Meckel's diverticulitis(: غالبًا ما يكون من الصعب جدًا التفريق 	•

ما بني التهاب الزائدة الدودية والتهاب رجت ميكل، ولكن احلالتني حتتاجان في النهاية إلى 
تدخل جراحي.

•	 Inflammatory diseases of the األمراض االلتهابية في اجلزء العلوي األمين من البطن
right upper abdomen: تنزح السوائل القادمة من اجلزء العلوي للبطن باتاه اجلزء 
السفلي، حيث يحرض التهابًا شبيهًا بالتهاب الزائدة. وهذه السوائل قد تنجم عن قرحة 

إثنا عشرية منثقبة أو أمراض املرارة و أمراض الكبد االلتهابية )خراج كبدي مثاًل(.
انثقابها 	• في حال  وذلك   :)Right-sided diverticulitis( األمين  القولون  في  الرجت  داء 

حيث حترض التهابًا شبيهًا بالتهاب الزائدة.

:)Kidney diseases( أمراض الكلية
��� األمراض البولية )مثل انفتال اخلصية، التهاب البربخ احلاد(.

��� داء التحصي الكلوي.
من  القريبة  اليمنى،  الكلية  خاصة  واحلويضة.  الكلية  التهاب  أو  البولي  السبيل  إنتانات   ���
الزائدة بشكل كاف لتحدث أعراضًا لدى وجود مشكالت التهابية فيها شبيهة بأعراض 

التهاب الزائدة.
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الفصل اخلامس
عالج التهاب الزائدة الدودية

التـدبيـر:
املبكر،  التشخيص  في  كبرى  أهمية  لها  ال��دودي��ة  ال��زائ��دة  بالتهاب  اإلصابة  بداية  إن 
والعالج اجلراحي املبكر ألجل جتنب املضاعفات. إال أن األمر ليس ممكنًا في جميع احلاالت، 
الدودية  الزائدة  التهاب  تشخيص  أن  كما  لألطباء.  القدوم  عن  املرضى  بعض  يتأخر  حيث 
ليس باألمر السهل دائمًا وهناك حاالت صعبة التشخيص. وفي هذه املرحلة يتم اللجوء إلى 
املضادات احليوية )Antibiotics( واملسكنات كحل مبدئي للعالج، إال أنها قد ال تنفع في 

عالج االلتهاب.
املرض  مراحل  من  متقدمة الحقة  مرحلة  في  الدودية   الزائدة  استئصال  إج��راء  يجب 
وعن طريق إجراء الفحوصات املتكررة التي بها ُيتيقن من اإلصابة بها. وقد ظهر استخدام 
اجلراحة لعالج التهاب الزائدة الدودية عندما ارتفعت معدالت الوفيات املتعلقة بالتهاب الزائدة 

الدودية الثاقب .
كان اإلجراء التقليدي هو تطبيق املعاجلة احملافظة )Conservative Treatment(، مع 
التصريف الحقًا ألي خراج، وفي تلك اآلونة كان التهاب الصفاق املنتشر مميتًا في العادة  
املضاعفات  إلى  وص��واًل  الصحية  حالتهم  تطورت  املرضى  من  فقط  قلياًل  ع��ددًا  أن  وبرغم 
املميتة، فقد أصبح إجراء اجلراحة املبكرة في املرضى املشكوك في إصابتهم بالتهاب الزائدة 
كتلة  وج��ود  وك��ان  السابق،  في  احلاد   الصفاقي  اإلنتان  ملنع  اجلازمة  الطريقة  هو  الدودية 
التدبير احملافظ وإجراء  التقليدية إلنهاء  اإلش��ارة  اليمنى ميثل  زائدية في احلفرة احلرقفية 
استئصال الزائدة الدودية بصورة عاجلة بسبب اخلوف من نشر اإلنتان الصفاقي . أما مع 
 Peritoneal Lavage االستخدام املعاصر للمضادات احليوية، مبا في ذلك الغسل الصفاقي
باملضادات احليوية، فقد زال هذا القلق، وتصبح احلاجة الستئصال الزائدة الدودية الطارئ 
التعرض  عن   )Elective( انتقائي  بشكل  الزائدة  استئصال  اآلمن  من  لكنه  فيها  مشكوكًا 
خلطر نسبته 30% لتكرار االلتهاب احلاد . وعلى أي حال، فليس من املمكن تطبيق التدبير 
املثالي بالتشخيص واجلراحة املبكرين، مما يخفض نسبة املرضيات والوفيات إلى الصفر، 

نظرًا ألن كاًل من املرضى، واألطباء واملرض ذاته، يتباينون كثيراً .
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الالزمة  املتطلبات  توافر  لعدم  تأجيلها  أو  يتم جتنب اجلراحة  استثنائية،  وفي حاالت 
للجراحة اآلمنة، كما قد ال تكون اإلمكانات اجلراحية الالزمة متوفرة  وبصورة منطية، فتتم 
معاجلة املرضى الذين يصابون بالتهاب الزائدة الدودية في ظروف معزولة )مثل السفر على 

البواخر، والغواصات، أو في املناطق البعيدة(، بالطريقة احملافظة باملضادات احليوية. 
ليس هناك ثمة دليل على أن املعاجلة احملافظة اللتهاب الزائدة الدودية احلاد، كبديل 
للجراحة، يجب أن تكون أوسع انتشارًا مما هي عليه اآلن  فاألخطار املتعلقة بفشل املعاجلة 
احملافظة، ودور استئصال الزائدة الدودية الطارئ، والتواتر وشدة النوبات املتكررة، تظل غير 
معلومة على وجه التحديد  ومن احملتمل أن جند اإلجابة على هذه األسئلة خالل هذا العقد. 

تقريبًا يبدأ إعطاء الصادات احليوية دومًا قبل اجلراحة و مبجرد الشك بالتهاب الزائدة 
الدودية، ويتم إجراء استئصال الزائدة عادة. لدى مجموعة صغيرة من املرضى يبقى االلتهاب 
واإلنتان خفيفًا ومتوضعًا في بؤرة صغيرة، فاجلسم قادر ليس على احتواء االلتهاب واإلنتان 
فحسب، وإمنا على شفائه أيضًا. هؤالء املرضى ال يكونون مرضى بشدة ويتحسن وضعهم 
خالل بضعة أيام من املراقبة. هذا النوع من التهاب الزائدة يدعى التهاب الزائدة املاخض 
يتم  أن  فقط. ميكن  احليوية  بالصادات  يتم عالجه  أن  )Confined appendicitis( وميكن 

استئصال الزائدة في وقت الحق وميكن أال يتم.
قد  ال��زائ��دة  تكون  أن  بعد  إال  طبيبه  املريض  يراجع  ال  قد  األخ���رى،  احل��االت  في بعض 
ع��ادة خ��راج وتنغلق فتحة  أي��ام أو حتى أسابيع، في هذه احلالة يتشكل  انفجرت منذ بضعة 
انفجار الزائدة. ففي حال كون اخلراج صغيرًا ميكن أن ُيعالج باملضادات احليوية )الصادات(. 
لكن غالبًا يحتاج اخلراج لتفجير. يتم التفجير بواسطة مفّجر ُيدخل مبساعدة صور التصوير 
باملوجات فوق الصوتية )Ultrasound( أو التصوير املقطعي احملوسب )CT scan(، األمر الذي 
ميكن من حتديد املوقع الدقيق للخراج. ويتم استئصال الزائدة بعد عدة أسابيع أو أشهر وهذا 
ما يدعى استئصال الزائدة الفتروي )Interval appendectomy( وهو مينع هجمة أخرى من 

التهاب الزائدة.
يتطلب عالج التهاب الزائدة الدودية األمور التالية:

أواًل: املعاجلة الطبية احملافظة:
العالج باملضادات احليوية لعالج اجلراثيم.	•
العالج بالسوائل لتجنب اجلفاف. 	•

عالج التهاب الزائدة الدودية باملضادات احليوية:
لكن  جراحية،  عملية  إل��ى  بالضرورة  اللجوء  ال��دودي��ة  ال��زائ��دة  بالتهاب  املقصود  ليس 
يكون خيار  قد  املضادات احليوية  العالج عن طريق  بأن  يقتنعون  املختصون  بدأ  بالتدريج 

الغالبية العظمى من املرضى الذين يخضعون للجراحة.
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ولكن هناك بعض الدراسات التي أجريت 
أثبتت  ال��دودي��ة  ال��زائ��دة  التهاب  م��رض��ى  على 
 %85 على  فعاليتها  احليوية  امل��ض��ادات  فيه 
 ،%35 النكس  من املرضى، ولكن كانت نسبة 
حاالت  في  إال  احملافظ  العالج  يعتمد  ال  لذلك 
حيث  ال��دودي��ة،  ال��زائ��دة  التهاب  يتفاقم  معينة، 
إن اجل��راث��ي��م امل��وج��ودة داخ���ل األم��ع��اء تنتقل 
لاللتهاب وتلوثه. يتطلب األمر العالج باملضادات 
احل��ي��وي��ة. ب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل����ك، ف���إن ال��ع��الج 
باملضادات احليوية مينع املضاعفات كاخلراج 
مضاعفات  يتجنب  ك��م��ا  االل��ت��ه��اب،  وان��ت��ش��ار 

اجلراحة، كعدوى اجلرح.
تضمنت دراسة علمية فرنسية نشرت في املجلة العلمية »ذي النست«، أدلة جديدة تتعلق 
التي  املجلة  افتتاحية  في  ماسون،  رودن��ي  أكد  العامة، حيث  بالصحة  املرتبط  النقاش  بهذا 
جاءت بعنوان »التهاب الزائدة الدودية: هل اجلراحة أفضل خيار؟«، أكد ضرورة االهتمام 
إلى  اإلحصائيات  وتشير  اجلراحة.  إلى  اللجوء  دون  عالجهم  ميكن  الذين  املرضى  بثلثي 
 300 بلغ   1980 عام  فرنسا  في  أجريت  التي  الدودية  الزائدة  استئصال  عمليات  عدد  أن 
ألف عملية جراحية، لكن العدد انخفض إلى أقل من 90 ألف عملية عام 2009. حيث يؤكد 
املختصون أن هذا التراجع الواضح في عدد العمليات اجلراحية يعود إلى دقة التشخيص 
بفضل تطور التصوير باألشعة. وأكدت دراسات نشرت خالل السنوات األخيرة أن املضادات 
الزائدة  التهاب  من  املعقدة  األشكال  بعض  عالج  في  فعالة  أيضًا  تكون  أن  ميكن  احليوية 
أن  »ميكن  ويند  فيليب  البروفيسور  ويضيف  بالضبط.  لم حتدد  املنهجية  أن  غير  ال��دودي��ة، 
تسمح املضادات احليوية بالتأكيد بعالج جزء من مرضى التهاب الزائدة الدودية، لكن علينا 
أال نخطئ التشخيص، وأن نتأكد من عدم إصابة املريض بشكل معقد من الزائدة الدودية«. 
ينتظر أن يستفيد كثير من املرضى واملستشفيات عبر العالم لو متكن األطباء من جتنب 60 
في املائة إلى 70 في املائة من مجموع العمليات اجلراحية التي جترى اليوم، لكن يبدو أن 
علينا انتظار نتائج دراسات جديدة لتأكيد فعالية املضادات احليوية في عالج بعض احلاالت.
وتلوح نقلة نوعّية أخرى في الطب باألفق اليوم، حيث توّصل باحثون بريطانيون إلى 
أّن إعطاء الصادات احليوّية ملرضى التهاب الزائدة يشّكل بدياًل فّعااًل وآمنًا عن االستئصال 
اجلراحي! إذ أّن اكتشافًا مشابهًا في بداية التسعينيات أدى إلى حتّول دائم ونهائي في عالج 
القرحات الهضمية من االستئصال اجلراحي إلى املضادات احليوية بعد اكتشاف دور إحدى 
اجلراثيم في حدوثه. إّن االستئصال اجلراحي للزائدة امللتهبة كان حجر األساس في املعاجلة 
منذ عام 1889، حيث من املسّلم به أّن احللول غير اجلراحّية تزيد من حدوث املضاعفات 
كانفجار الزائدة أو حدوث إنتانات في البطن، إال أّن دراسات حديثة ذكرت أّن العالج بإعطاء 

)الشكل 12(: املضادات احليوية وفعاليتها 
على املرضى. 
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املضادات احليوية ميكن أن يغني بعض املرضى عن اجلراحة ومشكالتها. إلثبات صّحة هذه 
الدراسات قام فريق من الباحثني البريطانيني مبقارنة فعالية وأمان إعطاء الصادات احليوية 
كمعاجلة مبدئية حلاالت التهاب الزائدة الدودية، وذلك عن طريق حتليل بيانات أربع دراسات 
ضخمة شملت أكثر من 900 مريض بالغ، خضع نصفهم تقريبًا للجراحة في حني خضع 
على  الكامل  الشفاء  نسبة  أّن  للباحثني  تبنّي  احليوّية.  بالصادات  للمعاجلة  اآلخر  النصف 
الصادات بلغت 63% خالل متابعة املرضى لسنة بعد العالج، وأّن معدل املضاعفات كان 
أقل ب� 31% مقارنة مبجموعة اجلراحة، وعند حتليل البيانات من 68 مريضًا مّت إجراء العمل 
اجلراحي لهم أثناء قبولهم باملستشفى للمرة الثانية بعد إعطاء الصادات بسبب معاودتهم 
األلم مّرة أخرى، وجد الباحثون أّن 13 منهم كان التهاب الزائدة الدودية لديهم قد تطور إلى 
االنثقاب وأن أربعة منهم لم يكن لديهم التهاب زائدة دودية باألساس!لم يكن هنالك فرق في 
مدة اإلقامة باملستشفى أو في معدل حدوث انفجار الزائدة الدودية بني مجموعتي املرضى، 
مما دفع الباحثني إلى القول بأّن دور املضادات احليوّية في عالج التهاب الزائدة قد مّت إهماله 
لفترة طويلة من الزمن ليس لعدم صّحته، وإمّنا فقط ملخالفته لألعراف الطبّية على حّد قولهم. 
وباملقابل، يؤكد الباحثون على أّن املعاجلة اجلراحية تبقى هي اخلط األول عند جميع املرضى 
الذين يشك بحدوث انثقاب في الزائدة الدودية عندهم أو عند الشّك بانتشار اجلراثيم من 

الزائدة إلى داخل البطن. 
وهناك   ،)Acute( احل��اد  النوع  فهنالك  الزائدة  التهاب  من  نوعني  بني  التفريق  ويجب 
االنسدادي )Obstructive(، حيث ميكن للنوع األول أن يتحّسن بالصادات، في حني يحتاج 
النوع الثاني إلى اجلراحة حتمًا وعن كيفية التفريق بينهما: في التهاب الزائدة االنسداداي 
يغلب على املريض اآلالم املاغصة، وميكن لطبيب الصدى املتمّرس أن يبنّي وجود انسداد في 
الزائدة. وفي مقالة مرفقة بالبحث الذي نشر في مجلة )BMJ( يتفق د.أولف باكر من جامعة 
أوتريشت )Utrecht( في هولندا مع املقولة األخيرة، إذ يؤّكد أّن عالج التهاب الزائدة الدودية 
باملضادات احليوية له بعض املساوئ، مثل أّن معدالت نكس االلتهاب قد يصل إلى %20 
أّنه حاليًا ولبينما تظهر دراسات طويلة األمد وأكثر إقناعًا فإّن االستئصال ملعاجلة  ويؤكد 
التهاب  معاجلة  بأّن  قولهم  الباحثون  يختم  النهاية  وفي  به.  معمواًل  سيبقى  الزائدة  التهاب 
الزائدة باملضادات احليوية هو خطوة آمنة عند بعض املرضى الذين مّت انتقاؤهم بعناية وأّنه 

يجب اعتبارها كخطوة أولى في احلاالت الباكرة من التهاب الزائدة الدودية.
تعطى املضادات احليوية أيضًا قبل إجراء العملية اجلراحية بجرعة واحدة قبل اجلراحة 
بساعة. ويستمر العالج باملضادات احليوية في حال انثقاب الزائدة الدودية ملدة 72 ساعة.أما 
في حال زائدة ملتهبة التهابًا حادًا وغير مثقوبة فيجب أن يخضع املريض الستئصال الزائدة، 

ويكون العالج اجلراحي كخط أول للعالج.
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العالج بالسوائل:
يحتاج مرضى التهاب الزائدة الدودية إلى العالج بالسوائل لتجنب اجلفاف وكتحضير 

للعملية اجلراحية.

ثانيًا: املعاجلة اجلراحية:
هدف  انتشارًا.  األكثر  املستعجلة  اجلراحية  العملية  هي  الدودية  الزائدة  استئصال 
العملية اجلراحية هو إزالة االلتهاب وإزالة الزائدة لتجنب املضاعفات وتكرار االلتهاب. ويجب 
أن جُترى العملية بسرعة وليس خالل أكثر من ساعات معدودة فقط. وُتعتبر العملية أساسية 

جدًا لدى اجلراحني. جُترى العملية بعد االنتهاء من العالج باملضادات احليوية والسوائل.
 وبعد حتضير املريض للعملية. ميكن إجراء استئصال الزائدة الدودية بطريقتني:

.)Open Surgery( العملية اجلراحية املفتوحة •	
    .)Laparoscopy( اجلراحة باملنظار •	

استئصال الزائدة الدودية التقليدي )املفتوح(:
��� الزائدة امللتهبة غير املثقوبة: 

ويتضمن مقاربتني رئيستني:
 :)Rocky Davis( ديفيس  روك��ي   .1
وتتم  امل��ف��ت��وح،  اجل���رح  على  تعتمد 
اجللد  معترض  ش��ق  ب��إج��راء  غالبًا 

في الربع األمين السفلي.
ماك  أو   )McBurney( ماكبورني   .2
أرثر )McArthur(: تتم بإجراء شق 
باجتاه  للعضالت  فصل  م��ع  م��ائ��ل 

األلياف.
من املقاربات اجلراحية املمكنة ولكن غير الشائعة إجراء شق جانب اخلط الناصف.

الزائدة امللتهبة املثقوبة: يعد تدبيرها مختلفًا عن سابقتها، فحيث إن الزائدة قد ثقبت 
أصاًل، فإن احلاجة إلجراء تدخل سريع عليها أقل مما هو عليه في الزائدة امللتهبة غير املثقوبة. 
ويحتاج معظم املرضى اإلنعاش بالسوائل لساعات عدة قبل إجراء التدخل اجلراحي، إذ يجب 
التأكد من أن املريض قد أنعش قبل إجراء العمل اجلراحي، حيث إن هؤالء املرضى يصابون 

)الشكل 13(: عملية جراحية الستئصال الزائدة الدودية.
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بالتهاب الصفاق، فإنه من الواجب إعطاءهم وريديًا مضادات حيوية موجهة نحو الهوائيات 
والالهوائيات سلبية اجلرام.

كيفية استئصال الزائدة الدودية التقليدي )املفتوح(: 
يكون الشق األفضل هو شق املشواة 
)Gridiron Incision( الذي يقع على باحة 
اإلي�����الم األق���ص���ى )ش���ق امل���ش���واة ه���و شق 
يصنع ف��ي اجت���اه ع��م��ودي ع��ل��ى خ��ط يربط 
والسرة( .  العليا  األمامية  احلرقفية  الشوكة 
الباحة على مسافة من  تقع هذه  أن  يحتمل 
نقطة »ماكبورني«، خصوصًا في املريضات 
احلوامل وفي حاالت التهاب الزائدة الدودية 
شق  توسيع  يجب  األعور   وخلف  احلوضية 
امل��ش��واة ب��ص��ورة ك��اف��ي��ة،إذ ينتج م��ا يدعى 

»اس��ت��ئ��ص��ال ال���زائ���دة ال���دودي���ة ال��ص��ع��ب« عن 
التعرض غير الكافي بسبب إجراء شق خاطئ املوقع، صغير، ومستعرض غالباً ، ميكن االعتناء 

مبزيد من التجميل إذا متوضع اإليالم أسفل احلفرة احلرقفية اليمنى وكان املريض نحيفاً .
الرضح  من  األدن��ى  للحد  املريض  وتعريض  اجلراحية،  التفاصيل  إلى  االنتباه  ي��ؤدي 
اجلراحي وتلوث اجلدار البطني إلى معدالت أدنى من عدوى اجلروح،  وميكن تبسيط العملية 
االلتهاب  ي��ؤدي  التي  للزوائد  وبالنسبة  قلبها،  ب��دون  الزائدة  جدعة  وتقسيم  ربط  طريق  عن 
لتثبيتها في موضع خلف األعور أو آخر حوضي، يلزم إجراء استئصال الزائدة الرجوعي 
في  القيح  من  أقل  قدر  بإدخال  التقنية  هذه  وتتسم   ،)Retrograde Appendicectomy(
اجلدار البطني من احملاوالت املُرضية لإلمساك بالزائدة املتنخرة قبل استئصالها  وعند وجود 
كتلة زائدية ملتصقة أو خراج، يجب أن تزال الزائدة بالكامل باإلضافة إلى أية حصاة غائطية.

 
)How is an appendectomy done?( كيف يتم إجراء عملية استئصال الزائدة؟

يتم إجراء شق بطول 2 أو 3 إنشات في البطن السفلي األمين، ويتم إحداث قطع لكلٍّ 
من اجللد واألنسجة العضلية حتت اجللد وعضالت جدار البطن في منطقة الزائدة الدودية.

يتم فتح الغشاء البريتوني )الصفاق(، ويتم استخدام الصنانير أو املباعيد الطبية ألجل 
الرؤية. يتم سحب األمعاء الغليظة باليد باجتاه اجلرح، ثم يتم التعامل مع مقدمة أعلى الزائدة 
الدودية، ثم يتم تقسيم الرباط الصغير املعلق اخلاص بالزائدة بني قسمني. يتم إجراء اخلياطة 
عند منطقة القولون ويدخل اجلراح أصابعه بحثًا عن الزائدة امللتهبة التي تقع عادة في الربع 

السفلي األمين للبطن.

مكان الفتح مكان السرة 
اجلراحي 
الستئصال 

الزائدة

)الشكل 14(: شق املشواة. 



- 35 -

ب���ع���د ف���ح���ص امل��ن��ط��ق��ة ح���ول 
ال����زائ����دة ل��ل��ت��أك��د م���ن ع����دم وج���ود 
يتم  املنطقة،  ف��ي  أخ���رى  مشكالت 
استئصال الزائدة  ويتم ذلك بتحرير 
البطن  مع  ارتباطاتها  من  ال��زائ��دة 
والقولون، ومن ثم قص الزائدة من 

مكان ارتباطها بالقولون. 

ف��ي ح���ال وج����ود خ����ّراج يتم 
تفجيره مبفّجر )إذا حدث نوع من 
التجمع للقيح حول الزائدة الدودية، 
للقيح  التجمع  ه��ذا  يتم سحب  فإنه 
حول منطقة الزائدة عن طريق أنبوب 
ألغلب  بالنسبة  صغير.  بالستيكي 
املرضى(. بعدها يتم إغالق اجلرح 
العملية  وُتخلف  البطن.  ج��دار  في 

  .)Scar( اجلراحية مكانها ندبة

مكان الشق األمعاء الغليظة
اجلراحي

األعور
الزائدة

فتح الغشاء الصفاقي اسئصال الزائدة

)الشكل 15(: طريقة إجراء عملية استئصال الزائدة.

)الشكل 16(: مراحل استئصال الزائدة.

)الشكل 17(: زائدة دودية ملتهبة متت إزالتها 
جراحيًا.

)الشكل 18(: ندبة عملية استئصال الزائدة.

الزائدة
وعاء دموي

خياطة

عضلة األعور
بطنية

عضلة 
مسطحة

الصفاق

الصمام اللفائفي األعوري

األعور
الزائدة

خياطة الشق 
اجلراحي
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اجلراحة باملنظار:
باملنظار،  اجل��راح��ة  جُت���رى 
ب��ع��د ال��ت��خ��دي��ر ال��ك��ل��ي ب��واس��ط��ة 
حت��وي  ج��راح��ي��ة  أدوات  إدخ�����ال 
من  ي��رى  بشاشة  يرتبط  م��ن��ظ��ارًا 
خ��الل��ه��ا اجل����راح داخ����ل ال��ب��ط��ن. 
يستطيع  ذل�����ك،  إل����ى  ب���اإلض���اف���ة 
اجل���راح إدخ���ال أج��ه��زة وأدوات 
وإج��راء  البطن،  ل��داخ��ل  جراحية 
ال��ع��م��ل��ي��ة واس���ت���ئ���ص���ال ال���زائ���دة 
واألدوات  املنظار  ُيدخل  الدودية. 
من خالل ثقوب صغيرة في البطن 

ال يفوق كل منها السنتي متر. 
 )Laparoscopic Appendicectomy( استقطب استئصال الزائدة الدودية بتنظير البطن
مزيدًا من االهتمام مؤخرًا، نتيجة لالستخدام واسع االنتشار جلراحة املناظير.  ففي عصرنا 
هذا يتم استخدام ما يسمى »جراحة ثقب املفتاح« إلجراء جراحات استئصال الزائدة الدودية 
بشكل متزايد. في هذه الطريقة يقوم اجلراحون في معظم عمليات استئصال الزائدة الدودية 
باملنظار بإجراء 3 فتحات جراحية صغيرة احلجم )0.5-1.5 سنتي متر(، بينما يشاهدون 
منظرًا مكبرًا ألعضاء املريض الباطنية عبر شاشة التليفزيون املوجودة في غرفة العمليات. 
العمل  متر إلمت��ام  3-4 سنتي  من  الشقوق  أحد  تكبير حجم  ح��االت محدودة  في  يتم  وقد 
اجلراحي باملنظار. يتم ملء جتويف البطن بالهواء الساخن عن طريق إبرة صغيرة يتم إدخالها 

من منطقة السرة. 
يتم إجراء شق سري )موقع املنفذ Port Site( في 
منطقة محيط السرة )Periumbilical( قطره 10 ملي 
متر عند أسفل املنطقة األربية اليسرى، ومنفذ قطره 5 
ملي مترات في موقع مشابه في املنطقة األربية اليمنى. 
وعن طريق هذا الشق السري يتم إدخال كاميرا فيديو 
ما  متابعة  للجراح  ميكن  البطن.  جتويف  إلى  معقمة 
يحدث بداخل جتويف البطن عن طريق شاشة عرض 
إيالج  يتم  بتسجيله.  تقوم  ما  الكاميرا  عليها  تعرض 
وعن  املباشرة،  الرؤية  الثانوية حتت   )Ports( املنافذ 
 )Transillumination( )طريق نفوذ الضوء )التضّوء

)الشكل 19(: اجلراحة باملنظار.

)الشكل 20(: جراحة استئصال الزائدة 
الدودية بتنظير البطن.
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ع��ب��ر اجل����دار ال��ب��ط��ن��ي، فيمكن جت��ن��ب األوع��ي��ة 
نتائج  امل��واض��ع  ه��ذه  وتعطي  الكبيرة   ال��دم��وي��ة 

جتميلية ممتازة وتوفر وصواًل جيدًا للزائدة. 
من خالل الشقوق الصغيرة تتراوح ما بني 
ويسارًا  البطن ميينًا  أسفل  متر  ملي   5 إلى   2
املقصات  مثل  الطبية  العمل  أدوات  إدخ��ال  يتم 

الصغيرة واملشابك.
من خالل تلك األدوات الطبية ميكن القبض 
الرباط  كما ميكن فصل  ال��دودي��ة،  الزائدة  على 
املعلق اخلاص بالزائدة عن طريق جهاز خاص. 
ومب��ج��رد )ت��س��ل��ي��ك( ال���زائ���دة م��ن ج��ه��ة األع���ور، 
أربطة  بواسطة  مرتني  ال��زائ��دة  قاعدة  رب��ط  يتم 

حلقية  سابقة الَعقد إما من نوع اخليط اجلراحي الكرومي )Chromic Cat Gut( رقم1، 
أو البوليديوكسانون، يجب ربط الزائدة قريبًا من القاعدة، بعد ذلك يتم قطع الزائدة وتروية 

التجويف الصفاقي مبحلول املضادات احليوية.
ي، عن طريق جهاز تدبيس اجلراحة   يتم استئصال الزائدة الدودية عن طريق املنفذ الُسِرّ
أمام جدار القولون. فيتم إبعاد اجلزء املصاب من خالل الفتحات الصغيرة التي مت ثقبها 
وميكن  الصغيرة.  اجللدية  الثقوب  أو  الفتحات  خياطة  وبعدها  ويسارًا.  ميينًا  البطن  أسفل 

معاينة التجويف الصفاقي وفحص األعضاء احلوضية واألمعاء الدقيقة بسهولة أكبر. 
يختلف استئصال الزائدة الدودية بتنظير البطن عن استئصال الزائدة الدودية التقليدي 
في أنه يتم تشريح مسراق الزائدة بعيدًا عن الزائدة بداًل من ربطه عند القاعدة ، ويكمن السبب 
حة عبر منفذ قطره  اجلوهري لذلك في تقليل كتلة النسيج بحيث ميكن سحب الزائدة املشَرّ

10 ملي متر فقط .

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من جراحات سابقة والتصاقات، فإن الزائدة الدودية 
ميكن استئصالها لهؤالء فقط عن طريق اجلراحة املفتوحة.

التقنية التنظيرية فوائدها ومحاسنها كثيرة:
ألم محدود بعد العمل اجلراحي )باعتبار أن السبب األهم لأللم بعد اجلراحة يعود للجرح . 1

احملدث(.
يحدث تسريع لوتيرة العودة لوظيفة األمعاء.. 2
قلة مكوث املريض باملستشفى )شفاء أسرع(.. 3
متّكن اجلراح من حتري ما داخل البطن لعمل تشخيص واضح وأكيد في احلاالت التي . 4

ميكن أن يكون التشخيص فيها مشكوكًا فيه.

)الشكل 21(: استئصال الزائدة الدودية بالتنظير 
البطني يظهر تعرض الزائدة للقطع املسبق.
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مفيد خاصة لدى النساء الختالط مشكالت اجلهاز التناسلي لديهن بالتهاب الزائدة.. 5
عودة سريعة ملمارسة احلياة اليومية.. 6
نسبة املضاعفات أقل من اجلراحة التقليدية ونتائج جتميلية أفضل.. 7

وُيفضل إجراء اجلراحة باملنظار في احلاالت التالية:
	•إذا ما كان تشخيص التهاب الزائدة الدودية ليس أكيدًا.

	•خالل جراحة املريض السمني.
	•خالل جراحة املرضى كبار السن.

	•خالل جراحة النساء احلوامل، حلماية اجلنني.
في حال كون الزائدة غير منفجرة لدى القيام بالعمل اجلراحي، يرسل املريض ملنزله 
بأنه أشد  يبدو الشخص  منثقبة،  العمل اجلراحي. وفي حال كونها  يومني من  أو  يوم  بعد 
مرضًا من السابق ويبقى باملستشفى بعد العمل اجلراحي ملدة 4-7 أيام بعد اجلراحة، خاصة 
في حال حصول التهاب الصفاق العام. ويتم إعطاء املضادات احليوية الوريدية في املستشفى 

حملاربة اإلنتان واملساعدة على شفاء اخلراج.

بدائل طريقة استئصال الزائدة الدودية باملنظار: 
عدم التمكن من إجراء العمل اجلراحي باملنظار عند عدد محدود من املرضى، نظرًا لعدم 

القدرة على رؤية األعضاء الباطنية أو التعامل معها بشكل جيد.
التقليدية  بالطريقة  التحول نحو إجراء العمل اجلراحي  التي تزيد فرص  العوامل  أما 

املفتوحة فهي تشمل:
	•االلتهاب أو اإلنتان الشديد للزائدة و/أو اخلراج )صديد( احمليط بالزائدة الدودية.

	•انثقاب )انفجار( الزائدة الدودية.
	•البدانة املفرطة.

	•تاريخ طبي إلجراء عمل جراحي سابق على البطن يرافقه تشكل تليف والتصاقات داخل 
البطن.

	•عدم القدرة على مشاهدة األعضاء الباطنية.
	•ظهور النزف أثناء العمل اجلراحي.

ال يعتبر قرار التحويل من إمتام العمل اجلراحي باملنظار إلى إجراء فتح جراحي تقليدي 
الستئصال الزائدة مضاعفة للعمل اجلراحي باملنظار، بل يعتبر قرارًا جراحيًا صائبًا. يتم 

اتخاذه من قبل طبيبك اجلراح، وهو يعتمد أساسًا على سالمة املريض.
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مقارنة بني استئصال الزائدة الدودية التقليدي واملنظاري: 
الدودية  الزائدة  استئصال  بني  طفيفة  فروق  وجود  إلى  املختارة  املقارنة  نتائج  تشير 
التقليدي واملنظاري فيما يتعلق بالوقت الذي تستغرقه اجلراحة )مدة البقاء باملستشفى تكون 
يلي استئصال  املمكن أن  الداخليني من  باملنظار(. وتعافي املرضى  أقل في حال اجلراحة 
الزائدة بتنظير البطن وعودة أسرع إلى النشاطات الطبيعية السابقة خارج املستشفى  ومن 
املمكن التأكد من تشخيص التهاب الزائدة الدودية واستبعاد أمراض أخرى خالل اجلراحة 
باملنظار. فمن الواضح أنه إذا أشارت مكتشفات تنظير البطن إلى وجوب استئصال الزائدة، 
فالبد أن يتم ذلك بتنظير البطن. وبعكس اجلراحة املفتوحة ال ُتخلف اجلراحة باملنظار أثر 

اجلرح، وإن كانت ُتخلف فآثارًا صغيرة جدًا نتيجًة إلدخال املنظار وأدوات اجلراحة.

ما بعد اجلراحة:
 يستلزم املريض عدة أسابيع نقاهة بعد إجراء االستئصال اجلراحي للزائدة الدودية، 
للجراحة  فبالنسبة  امللتهبة.  الزائدة  انفجرت  ما  إذا  ذلك  من  أط��ول  فترة  األم��ر  يحتاج  وقد 
املفتوحة واجلراحة باملنظار فإنه يسمح ملن أجرى أيًا منهما أن ينهض من الفراش بشكل 
محدد وأن يتناول شيئًا من املشروبات، بينما في اليوم الثاني ُيسمح له بتناول الطعام. في 
حالة حدوث انفجار للزائدة الدودية فإنه يجب تناول مضاد حيوي لبضعة أيام. أما بالنسبة 
��� تصريف القيح وغيرها، فإنه ميكن سحبها في الفترة من 4  ألنابيب التصريف )اإلفراغ( 
إلى 6 أيام بعد اجلراحة. كما هو الشأن في أية جراحة فإنه قد حتدث مضاعفات في جراحة 
استئصال الزائدة الدودية أو اجلزء املصاب منها. وحلسن احلظ أن تلك املضاعفات نادرة 

احلدوث مع جراحة الزائدة. 
وما يجب مراعاته مستقباًل في احلياة اليومية أن هذا املرض مما ال يدع مجااًل للشك يتم 
عالجه بعد اجلراحة. ويعيش اخلاضعون للجراحة حياة طبيعية متامًا مستقباًل. ولكن يوجد 
خطر بسيط جدًا يكمن في حدوث بعض االلتصاقات بعد سنني أو عقود قد تؤدي بدورها إلى 

انسداد األمعاء. في مثل هذه احلالة يجب إجراء جراحة لتفادي مشكلة االنسداد املعوي.
يجب أن تتبع تعليمات طبيبك بعد العمل اجلراحي، وتذكر أن جسدك يحتاج إلى الوقت 
لاللتئام فالبد من الراحة التامة، على الرغم من شعور بعض املرضى بالتحسن خالل بضعة 

أيام. ومن املمكن اتخاذ التدابير التالية ملساعدة اجلسم على الشفاء بعد اجلراحة:
يجب أن تبدأ بالتحرك من السرير في اليوم التالي للجراحة، ويجب أن تبدأ املشي، سوف 	•

يساعد ذلك على تقليل مخاطر حدوث تخثرات دموية في ساقيك واأللم في عضالتك.
من املمكن أن تكون قادرًا على العودة إلى معظم فعالياتك احلركية اليومية خالل أسبوع 	•

أو اثنني وتشتمل تلك الفعاليات على االستحمام، لكن يجب جتنب االغتسال في البانيو ملدة 
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أسبوع بعد اجلراحة. من املمكن أيضًا قيادة السيارة، صعود الدرج، واملشي خالل أسبوع 
باحلركة  والبدء  بذلك:  احلالة  تسمح  عندما  واحلركة  السرير  مغادرة  وميكن  العملية  من 

وزيادتها تدريجيًا كلما شعر املريض بالقدرة على ذلك.
يجب أن تقوم بإبالغ طبيبك اجلراح، فيما لو أصبت بألم شديد بعد العمل اجلراحي رغم 	•

تناول املسكنات املعتادة. ألن األلم الذي يتعرض له املريض يضعه في ضغط نفسي وبدني 
وُيبطئ من عملية الشفاء.

قد يكون من الصعب عليك التبرز بعد اجلراحة، لذا فإن املشي وتناول احلبوب والبقول 	•
واخلضروات التي تتضمن نسبة ألياف مرتفعة سيساعدك في هذا الشأن. قد ُيساعدك 

أيًضا شرب 8 أكواب من السوائل يوميًا.
قد يتم تعليمك التنفس بعمق والقيام بتمارين السعال لتجنيبك التعرض لعدوى رئوية بعد 	•

اجلراحة، قد يشعر املريض بألم بطني عند السعال، الضحك، أو القيام باحلركات األخرى، 
وميكن تخفيف األلم بوضع وسادة على البطن والضغط قلياًل قبل القيام بهذه احلركات. قد 

ُيساعدك استخدام وسادة لتدعيم اجلرح )اجلروح( عند السعال أو التنفس بعمق. 
جتنب النشاطات العنيفة في الفترة األولى: بتحديد النشاط الفيزيائي مثل رفع أشياء يزيد 	•

وزنها عن أربعة كيلو جرامات ونصف ملدة 3-5 أيام بعد استئصال الزائدة الدودية تنظيريًا 
وملدة 10-14 يومًا إذا مت إجراء االستئصال بفتح البطن. 

أخذ القسط الوافر من النوم: يشعر املريض بحاجة أكبر إلى النوم أثناء شفائه.	•
إمكانية 	• في  االعتيادي  النشاط  إلى  العودة  قبل  للراحة  الالزمة  امل��دة  عن  طبيبك  استشر 

العودة إلى العمل أو املدرسة: ميكن للمريض العودة إلى عمله متى شعر بقدرته على ذلك، 
أقل من أسبوع بعد اجلراحة. ويفضل  إلى املدرسة خالل فترة  وغالبًا ما يعود األطفال 

تأجيل النشاطات العنيفة، كالرياضة واجلمباز إلى ما بعد 2-4 أسابيع بعد اجلراحة. 

مضاعفات عملية استئصال الزائدة الدودية: 
قد حتدث بعض املضاعفات كما هو احلال بالنسبة ألي عمل جراحي، وعلى كل حال، 
فإن خطر حدوث أي من تلك املضاعفات ال يختلف فيما لو مت إجراء استئصال الزائدة الدودية 
باملنظار أو وفق الطريقة اجلراحية املفتوحة. و0.6% من املرضى قد يعانون من مضاعفات 
اجلراحة لنوعية اجلراحة املفتوحة واجلراحة باملنظار، من املهم أن تكون قادرًا أن نتعرف على 

العالمات األولى لتلك املضاعفات املتوقعة وأهمها:

:)Wound Infection( عـدوى اجلــرح
املضاعفة األكثر شيوعًا الستئصال الزائدة الدودية هي إنتان جرح العملية. وهي تختلف 
10% في احلاالت ذات اخلطر  في خطورتها من بسيطة إلى متوسطة ويبلغ معدل االنتشار 
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املنخفض لإلصابة بالعدوى إلى خطيرة ترتفع تلك النسبة إلى أكثر من 20%. ويتعلق بدرجة 
التلوث احلادثة أثناء اجلراحة ، وعادة ما يقّيم انتشار هذه املضاعفة بصورة أقل من الواقع ألن 
أكثر هذه العداوى تظهر بعد أن يغادر املريض املستشفى ، بينما في حالة عدم تطبيق املضادات 
احليوية الوقائية ميكن أن تنخفض هذه النسب إلى 2-3% مع تطبيق املضادات احليوية الفعالة 
ضد اجلراثيم الهوائية والالهوائية باحلقن و)أو( إلى 5-7% في حال تطبيق املضادات احليوية 
تقنية جراحية جيدة ، وتكفي جرعة وحيدة قبل اجلراحة من  إلى اعتماد  موضعيًا، باإلضافة 
املضادات احليوية بالنسبة للحاالت منخفضة اخلطورة، أما عند وجود االلتهاب الصفاقي، فمن 
الضروري تطبيق املضادات احليوية ملدة ثالثة أيام على األقل ، ويعد الغسل باملضادات احليوية 
للصفاق واجلرح طريقة بسيطة وفعالة ملنع العدوى . من املضاعفات األكثر شيوعًا أحيانًا التهاب 
وإنتان الزائدة الشديد جدًا بحيث ال يغلق اجلراح جرح العملية ألن النتيجة ستكون إنتان جرح 
ال مفر منه. وبالتالي يقوم بتأجيل إغالقه لبضعة أيام ليسمح لإلنتان بالشفاء باملعاجلة الدوائية 
كي ال ميتد للجرح في حال إغالقه. املضاعفة األخرى لهذه العملية هو اخلّراج، ويكون طبعًا 

عالجه بالتفجير كما أسلفت.

اإلنتان الصفاقي:
قد يكون اإلنتان الصفاقي احلادث بعد اجلراحة منتشرًا )Diffuse( �� مما يؤدي إلى 
االنسداد املعوي، أو متوضعًا )Localized(، عادة في صورة خراج حوضي، يتطلب فترة 

نقاهة طويلة  تنتج هاتان املضاعفتان عن تقنية جراحية رديئة .
 يجب التعامل مع التهاب الصفاق املنتشر الذي يتم تشخيصه قبل اجلراحة، عن طريق 
للتمكن من عمل الغسل الصفاقي  التقليدي بداًل من إجراء شق املشواة، وذلك  البطن  فتح 
السائل  من  معاجلة  غير  جيوب  وج��ود  عند  اجل��راح��ة  بعد  اإلن��ت��ان  ويحدث  كاملة .  بصورة 

الصفاقي وعدم إزالة احلصوات الغائطية  إذا بقي االنسداد واإلنتان.  
إن التّسرب )Leakage( من جدعة الزائدة نادر لكنه يعد من املضاعفات اخلطيرة. 

يجب تصريف اخلراجات احلوضية عن طريق املستقيم ، أما اخلراجات األخرى احملددة 
جيدًا فيجب تصريفها عبر اجللد.

	•حدوث تسرب في حواف القولون في مكان استئصال الزائدة الدودية وتشكل خراج في 
البطن نتيجًة لبقايا التهاب قد تنتشر في البطن.

	•انسداد األمعاء نتيجًة اللتصاقات قد حتدث بعد اجلراحة. يحدث انسداد األمعاء بعد سنة 
على األقل وقد يظهر بعد عدة سنوات.

	•إصابة لألعضاء املجاورة كاألمعاء الدقيقة، احلالب أو املثانة.
	•تشكل تخثر دموي في الرئتني.

	•النزف.
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وكن واثقًا من ضرورة االتصال بطبيبك اجلراح إذا ما أصبت بأي من املشكالت التالية:
حمى مستمرة تزيد عن )39 درجة مئوية(.	•
وجود أي نزيف باجلرح.	•
ازدياد انتفاخ البطن.	•
عدم حتسن حدة األلم رغم تناول املسكنات املعتادة.	•
الغثيان أو القيء املستمرين.	•
السعال املستمر أو ضيق التنفس.	•
ظهور احمرار التقيح والصديد من مكان العملية اجلراحية.	•
عدم القدرة على تناول الطعام أو الشراب.	•

الوفي��ات: تقل نسبة الوفيات اإلجمالية في التهاب الزائدة الدودية عن 1%، لكنها ترتفع 
إلى 5% عندما يوجد انثقاب  وتتعلق نسبة الوفيات بعمر املريض؛ فتحدث أغلب الوفيات في 
املرضى املسنني  ونادرًا ما يكون اإلنتان الصفاقي )Peritoneal Sepsis( هو السبب الوحيد 
لألمراض  العرضية،  املضاعفات  كأحد  يحدث  لكنه  املرضى،  من  املجموعة  هذه  في  للوفاة 
القلبية الوعائية، أو التنفسية أو الكلوية  وفي بعض املرضى صغار السن، وال يحدث التعافي 

من اإلنتان الصفاقي سوى بعد مرض حاد يتطلب عالجًا مساعدًا مركزاً .

مشكالت شائعة في التهاب الزائدة الدودية:

:)White Appendix( الزائدة الدودية البيضاء
الزائدة الدودية البيضاء هو مصطلح يستعمله األطباء للتعبير عن عدم وجود التهاب في 
الزائدة الدودية خالل العملية اجلراحية. في هذه احلالة يفحص اجلراح باقي البطن الستبعاد 
سبب آخر لألعراض، من األفضل عندها استئصال زائدة سليمة املظهر من أن تهمل وال 

ضرر في ذلك. 
التأكد من عدم  اللفائفي، بحيث ميكن  يجب استكشاف السنتي مترات االنتهائية من 
أو  االنتهائي،  اللفائفي  التهاب  أو   )Meckel's Diverticulitis( ميكل  رجت  التهاب  وج��ود 
من   )Biopsy( )Mesenteric Adenitis(. يساعد فحص اخلزعة  العقد املساريقية  التهاب 
ُيَرى املبيض والبوق على اجلانب األمين بصورة واضحة، مما قد  امللتهبة، يجب أن  العقد 
يستلزم توسيع الشق اجلراحي  ويشير اقتفاء السائل القيحي ألسفل امليزاب املجاور للقولون 
األمين، وجود قرحة منثقبة باالثناعشري أو التهاب املرارة احلاد ، وعادة ما تستلزم قرحة 
املرارة  التهاب  املمكن معاجلة  من  لكنه  آخر،  مرتفع  بطني  إجراء شق  املنثقبة  االثناعشري 

احلاد بشكل محافظ .
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كتلة زائدية محسوسة قبل اجلراحة:
ع��ادة ما يكون ه��ذا ورم��ًا سرطانيًا، إذا ك��ان ال��ورم قطره أق��ل من 2 سنتي متر يعد 
فمن  متر،  سنتي   2 عن  ال��ورم  قطر  زاد  إذا  أما  كافياً ،  عالجًا  الدودية  الزائدة  استئصال 

الضروري استئصال نصف القولون األمين. 

استئصال الزائدة الدودية الوقائي:
أثناء إجراء عملية جراحية أخرى، مبرر فقط في املرضى صغار السن الذين يتعرضون 

خلطر كبير اللتهاب الزائدة الدودية  وهو إجراء غير مالئم في املرضى املسنني .

ما اجلديد في التهاب الزائدة الدودية: 

فحص جديد اللتهاب الزائدة الدودية:
البول ألجل  الدودية هو اختبار  الزائدة  العلماء في تطوير فحص جديد اللتهاب  جنح 
Urine test for leucine-rich alpha-2- باللوسني   ��� الغني  جليكوبروتني   -  2- األلفا 
glycoprotein LRG. قد ينقذ مئات املرضى من العمليات اجلراحية غير الضرورية، من 
خالل الكشف عن وجود مادة في البول، حتدد ما إذا كان مغص البطن الشديد متسببًا فعاًل 
عن الزائدة امللتهبة أم ال. وأوضح األطباء أنه في حال وجود هذه امل��ادة، يهرع اجلراحون 
الستئصال العضو، أم��ا في ح��ال ع��دم وج��وده��ا، ف��إن ذل��ك ي��دل على أن سببًا آخ��رًا وراء 
الكثير  الكمال، ألن  البعد عن  بعيدة كل  التشخيص احلالية  تقنيات  إلى أن  األل��م، مشيرين 
من األمراض قد تسبب نفس أعراض التهاب الزائدة، إال أنه في 30% من احلاالت يضطر 

اجلراحون لفتح بطن املريض ليجدوا أن الزائدة ال تزال سليمة ومعافاة.

 اجلزء االنتهائي في
اللفائفي القولوني
الفروع األعورية

الفروع اللفائفية

اللفائفي
 الزائدة الدودية

امللتهبة
 الزائدة الدودية

السليمة

 مستويات
LRG

 الشريان
الزائدي

الزائدة الدودية

األعور

.])LRG( اختبار البول ]األلفا - 2 - جليكوبروتني الغني ــ باللوسني :)الشكل 22(
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وبحسب مانشر حول هذا املوضوع في دوري��ة طب الطوارئ. إن مركب األلفا - 2 - 
وجود  عن  يكشف  جديد  هو فحص   )LRG( مايسمى  أو  باللوسني   - الغني  جليكوبروتني 
مادة كيميائية معينة يطلقها اجلسم في البول، عند وجود التهاب في الزائدة الدودية، وميكن 
حتديدها في بول املريض خالل ساعات من بدء األعراض، في فحص يستغرق 15 دقيقة فقط، 
ويتوقع أن يتوافر في بريطانيا قريبًا لألطفال، مصمم ليستخدم كمرجع لفحوصات الدم، وهو 
سهل االستخدام، وقليل التكلفة، ودقته عالية تتراوح بني 80 إلى 90 في املائة. وإذا كانت 
بإبقاء املريض حتت  البيضاء طبيعية، ينصح  الدم  نتيجة هذا الفحص سلبية، وعدد خاليا 

املالحظة مدة أربع وعشرين ساعة، وإعادة إجراء الفحص له بعد عدة ساعات.
اكتشاف  من  املختصون  )LRG(، حيث متكن  اختبار  دقة  إلى  النتائج  أش��ارت  وكما 
أظهرت  بل  كشفها.  في  التشخيصية  التصوير  فحوصات  تنجح  لم  التي  االلتهاب  ح��االت 
الزائدة الدودية طبيعية. ويقوم املختصون حاليًا بجمع معلومات جديدة تساعد على تطوير 
الفحص املخبري للكشف عن حاالت التهاب الزائدة الدودية بني األطفال بدقة، األمر الذي 

يسهم في احلد من أعداد الصغار الذين يخضعون الستصال الزائدة الدودية.

روبوت طبي يستأصل الزائدة الدودية واملرارة عبر الفم:
األعضاء  أح��د  إلزال��ة  أم��رًا حتميًا  في اجلسم  آخ��ر  مكان  أي  أو  البطن  يعد شق  لم 
الداخلية كالزائدة الدودية وامل��رارة، بعد أن جنحت جراحات استئصال هذه األعضاء عبر 
الفتحات الطبيعية في اجلسم كالفم. فقد خضع أكثر من ألف مريض في أوروبا والواليات 
املتحدة مؤخرًا ملا يسمى بجراحة الفتحة الطبيعية، حيث يلجأ األطباء الستخدام جهاز روبوت 
كالثعبان في الوصول للعضو املطلوب إزالته أو عالجه من خالل هذه الفتحات بداًل من قطع 

اجللد كما هو معروف في اجلراحة التقليدية، بحسب صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
ويقول الدكتور مايكل سودرجرين اختصاصي اجلراحة العامة في كلية إمبريال ترست 
التقدم احلاصل في أجهزة الروبوت الطبية سنكون قادرين على عمل  البريطانية: »في ظل 
املزيد من اجلراحة املعقدة عبر الفتحات الطبيعية. وهناك العديد من التجارب جترى حاليًا 
حول هذا املوضوع«. ويقول املتخصصون إن هذه التقنية جتعل املريض يقضي وقتًا أقل في 
املستشفى وتعجل بتعافيه، فضاًل عن كونها تقلل آالمه، وهو ما يجعل تنفيذ هذه اجلراحة في 
ظل تخدير خفيف أمرًا ممكنًا. ولم حتتاج أول سيدة خضعت جلراحة استئصال الزائدة من 
الفتحات الطبيعية ألكثر من مسكن بعد العملية لتتمكن من العودة إلى العمل بعد يومني فقط.
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وجترى حاليًا محاوالت الستئصال الطحال وأورام الغدة الكظرية وتشخيص سرطان 
البنكرياس باستخدام جراحة الفتحة الطبيعية، وأن هذا النوع من اجلراحات مكلف جدًا، 
حيث تبلغ تكلفة اجلراحة الواحدة خمسة أضعاف إجرائها بالشكل التقليدي املعروف، وهو 

ما يجعل تعميمها أمرًا في غاية الصعوبة.
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الفصل السادس
احلاالت اخلاصة من التهاب الزائدة الدودية

التهاب الزائدة احلاد عند األطفال:
يعتبر التهاب الزائدة احلاد احلالة األكثر شيوعًا من حيث حاجتها للتدخل اجلراحي 
اإلسعافي على البطن في مرحلة الطفولة. تزداد حدوث اإلصابة عند األطفال في سن املدرسة 
من عشر سنوات وحتى العشرينيات من العمر أحيانًا مع تقدم العمر، حيث يصل حدوث 
اإلصابة به إلى ذروته في سن املراهقة ويندر حدوثه عند األطفال حتت السنة الثالثة من العمر، 

وفي هذا العمر يصعب تشخيصه، في حني يلحظ ازدياد احلاالت بني الذكور.
يصعب وضع التشخيص عند األطفال، األمر الذي يجعل معدل تعرض الزائدة امللتهبة 
لالنثقاب )30 - 40%( من احلاالت، وتبني أن 50% من حاالت االنثقاب قد سبق وشوهدت 
من قبل طبيب قبيل وضع التشخيص. وخطر االنثقاب في أوجه عند األطفال بعمر )1 - 4(
سنوات )70 - 75%( وفي أدنى فرصة عند املراهقني )30 - 40%( وهي الفئة العمرية التي 
يكون حدوث املرض بها في ذروته مقارنة بباقي فترات مرحلة الطفولة. ويحظى التهاب الزائدة 
من بني أسباب األلم البطني الشائع األخرى بسبب ما يكتنف تشخيصه من صعوبات وما 

يتخلف عنه من نسبة انثقاب عالية باهتمام بالغ من قبل األطباء.
متيل الزائدة لالنثقاب وحدوث التهاب الصفاق املنتشر بشكل أعلى عند األطفال دون 
عمر السنتني عند تأخر التشخيص. وينجم التهاب الزائدة الدودية احلاد عند األطفال عن 
غزو جرثومي للزائدة، وهذا الغزو يكون أكثر احتمااًل عندما يكون جتويف الزائدة مسدودًا 

بواسطة حصاة غائطية )Fecalith( أو طفيلي )دودة معوية( أو عقدة ملفية.

أعراض التهاب الزائدة الدودية احلاد عند األطفال:
تتطور عند الطفل بشكل كالسيكي احلمى والقيء واأللم املنتشر حول السرة.

1. األلم البطني: 
 يشكو املريض من األلم والقيء واحلمى، وفي املرحلة البدئية حيث االنسداد الزائدي 
يتوضع األلم حول السرة، وتكون احلمى ذات درجة منخفضة يبدأ الطفل بشكوى ألم بطني 
حاد غالبًا حول السرة، ثم سرعان ما ينتقل هذا الشعور باأللم للمنطقة اليمنى السفلية من 
التجويف البطني حاملا يصبح الصفاق اجلداري ملتهبًا. وهذا العرض هو األهم في السيرة 

املرضية.
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ال��ع��ض��ل��ي   ال������دف������اع  م���ن���ع���ك���س  إن 
واإلي���الم  البطن  ق��س��اوة  أو   )Guarding(
االرتدادي وعالمة القطنية )Psoas( وعالمة 
ال��ع��الم��ات  م���ن   )Obturator( ال���س���دادي���ة 

الشائعة.
ت��ش��ي��ع ال��ت��ظ��اه��رات ال��المن��وذج��ي��ة في 
الطفولة خاصة في حالة التهاب الزائدة خلف 
الذي   )Retrocecal appendicitis( األع��ور 

وإن  واإلس��ه��ال.  السرة  باأللم حول  يتظاهر  قد 
التهاب الزائدة خلف األعور ال يحرض عادة األلم 

في الربع السفلي األمين حتى بعد االنثقاب.
2. فقدان الشهية للطعام.

3. ضعف عام.
4. ميول للقيء، بعد ساعات من بدء األعراض املذكورة أعاله قد يظهر االستفراغ )القيء( 

ولكن ليس حادًا وبعدد قليل من املرات.
5. ارتفاع بدرجة حرارة اجلسم ولكن ليس ارتفاعًا حادًا، االرتفاع احلاد للحرارة يدل 

على تقدم االلتهاب واحتمالية انتشاره إلى التجويف البطني.
الكحة، ألن  ويتجنب  واخل��وف  األل��م  عليه  ويبدو  احلركة،  كثرة  املصاب  الطفل  يتجنب 
احلركة والسعال يحدث له أملًا، ولذلك يفضل السكون وأحيانًا يضع يده على املنطقة البطنية 
السفلية اليمنى محاواًل تخفيف األلم، ثم يتوضع األلم واإليالم البطني الحقًا في الربع السفلي 
األمين من البطن. ما لم يحدث االنثقاب ويعتبر تتالي األعراض مع كون األلم سابقًا للقيء 

واحلمى أمرًا هامًا في متييز التهاب الزائدة عن التهاب األمعاء.
يستغرق تطور الوضع من بدء االلتهاب حتى حدوث االنثقاب )36 - 48( ساعة عادة، 
التهاب  يترقى   .%65 ال�  التشخيص  التأخر في وضع  االنثقاب عند  وتتجاوز نسبة حدوث 
الزائدة باجتاه االنثقاب خالل )48 - 72( ساعة، لهذا تلعب مدة األعراض دورًا هامًا في 
الفحص  يبدأ  أن  ينبغي  املعاجلة.  استراتيجية  حتديد  وف��ي  اإلكلينيكية  األع���راض  تفسير 
مبالحظة سلوك الطفل إضافة إلى مظهر البطن، وتكون حركة الطفل املصاب بالتهاب الزائدة 
مترددة وبطيئة ويكون منحنيًا لألمام مع عرج طفيف عادة. قد يحمي الطفل بيده الربع السفلي 
األمين وقد يكون مترددًا في الصعود إلى طاولة الفحص. وباإلصغاء تكون أصوات األمعاء 
لتحل محلها أصوات خافتة  الزائدة  املبكرة اللتهاب  املراحل  الفعالية في  أو مفرطة  طبيعية 

)الشكل 23(: يكون الطفل املصاب بالتهاب الزائدة 
منحنيًا لألمام.
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عند وجود االنسداد. ينبغي أن يكون 
انتباه  مع صرف  لطيفًا  البطن  جس 
الطفل عن ذلك من خالل محادثة أو 
ويجب  ذل��ك،  في  الوالدين  عون  طلب 
السفلي األمي��ن في آخر  الربع  جس 

الفحص.

احل�����االت ال��ت��ي ت��ق��ل��د وحت��اك��ي 
احلاد  ال��دودي��ة  ال��زائ��دة  التهاب 

عند األطفال:
1. التهاب احللق واللوزتني يصاحبها ألم بطني لكن يبقى الشعور باأللم في منتصف التجويف 
ارتفاع حاد في حرارة اجلسم،  السرة، ويصاحبه أحيانًا استفراغ مع  البطني وحول 
وعند الفحص اإلكلينيكي من قبل الطبيب يجد التهاب احللق وفحص البطن يظهر ليونة. 
يصاحبه  لكن  بطني  ومغص  استفراغ  بوجود  األع��راض  تتشابه  أحيانًا  األمعاء  التهاب   .2
إسهال وفحص البطن من قبل الطبيب ميكنه التفريق. وميكن اللتهاب األمعاء والقولون 
اجلرثومي أن يقلد التهاب الزائدة، حيث يؤدي كل منهما إلى ألم بالربع السفلي األمين 

من البطن مع اإليالم.
3. حمى البحر املتوسط تكرار األلم البطني مع ارتفاع حرارة اجلسم، ووجود سيرة مرضية 

بإصابة أحد أفراد األسرة والفحص املخبري يصبح التفريق أسهل.
الطبيب  األع��راض، فحص  أن تعطي تشابهًا مع بعض  أخ��رى ميكن  أم��راض  وتوجد 
الطبيب  زي��ارة  الضروري  ومن  ذلك  توضح  أن  املناسبة ميكن  الفحوصات  وإج��راء  وتقييمه 
وعرض الطفل عليه، ومتابعته للتشخيص وعدم التأخر بالتشخيص وإجراء املداخالت الطبية 

املبكرة.

تشخيص التهاب الزائدة الدودية احلاد عند األطفال:
حيث يعتمد الطبيب تأكيد التهاب الزائدة الدودية احلاد بشكل أساسي إكلينيكيًا على:

��� السيرة املرضية ووجود األعراض املذكورة أعاله مجتمعة أو منفردة حسب تقدم مستوى 
التهاب الزائدة الدودية. 

��� الفحص اإلكلينيكي لبطن الطفل.
��� فحوصات مخبرية، يشتمل التقييم املخبري لألطفال الذين يشك بوجود التهاب الزائدة لديهم 
عادة على تعداد الدم الكامل )عد دموي شامل(، وحتليل البول. وبالرغم من وجود كثرة 

)الشكل 24(: ُيفحص الربع السفلي األمين في آخر الفحص.
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في الكريات البيضاء عند الكثير من األطفال املصابني بالتهاب الزائدة، فإن كثيرين منهم 
ليس لديهم ذلك، وقد يؤدي قرب الزائدة من احلالب إلى ظهور اخلاليا االلتهابية في البول. 
��� يلجأ الطبيب أحيانًا لفحوصات شعاعية )الصور الشعاعية البسيطة، التصوير باملوجات 
فوق الصوتية، والتصوير املقطعي احملوسب(. وتتضمن الدراسات اخلاصة بالتصوير التي 
ميكن أن تقدم العون في تقييم األطفال الذين يشك بوجود التهاب في الزائدة لديهم الصور 
التهاب  في  البطن  بصور  عليها  العثور  ميكن  التي  والعالمات  للبطن  البسيطة  الشعاعية 
الزائدة احلصاة الغائطية املتكلسة ومتدد األمعاء الدقيقة، أو انسدادها وينظر إلى التصوير 
باملوجات فوق الصوتية باستخدام الضغط التدريجي على أنه وسيلة تشخيصية مقبولة. 
وميكن في حالة كون الفحص اإلكلينيكي والتصوير باملوجات فوق الصوتية ذا نتائج غير 
مؤكدة، وتلك حاالت نادرة، اللجوء للتصوير املقطعي احملوسب للبطن الذي مت استخدامه 
حلاالت االنثقاب املختلطة مع وجود خراجات متعددة في البطن. قد يظهر مخطط الصدى 
للبطن وجود الزائدة امللتهبة لكن تفريسة التصوير املقطعي احملوسب له نتائج دقيقة أكثر 
ويجب أن يشمل فحص الطفل الفحص الشرجي للطفل للتحري عن اإليالم ووجود أية كتلة.
عندما يؤدي التهاب الزائدة حلدوث االنثقاب فيجب إعطاء األمبيسيلني واجلنتاميسني 

واملترونيدازول للمريض ملعاجلة التهاب الصفاق الناجم عن النبيت املعوي.

معاجلة التهاب الزائدة الدودية احلاد عند األطفال: 
يحتاج األطفال الذين يعانون من التهاب الزائدة غير املصحوب باالنثقاب إلى حتضير 
في حده األدنى ما قبل املداخلة اجلراحية بإعطاء السوائل عبر الوريد. كما ينبغي اللجوء 
الستئصال الزائدة في غضون ساعات من تشخيص االلتهاب فيها وعبر شق يجري في الربع 
السفلي األمين للبطن، وعند تعرض الزائدة امللتهبة لالنثقاب يحتاج األمر إلى إنعاش كثيف 

بالسوائل وإعطاء املضادات احليوية واسعة الطيف قبل استئصالها بعدة ساعات.
إن فتح البطن اجلراحي واستئصال الزائدة الدودية جراحيًا )Appendectomy( يجب 
أن يجريا قبل االنثقاب. من املهم عدم إعطاء طفلك أي عقاقير ُملينة أو مضادات حيوية أو 

ُمسكنات، حيث إنها قد تزيد من االلتهاب.
أكدت جمعية دولية مختصة ضرورة أن يصطحب اآلباء طفلهم إلى الطبيب على وجه 
السرعة عند شعوره بآالم في البطن. وأوضحت اجلمعية األملانية جلراحات األطفال بالعاصمة 
برلني، أنه على الرغم من أن هذه اآلالم غالبًا ما ترجع إلى إصابة الطفل باالنتفاخ أو إلى 
تناوله أطعمة فاسدة أو إلى شعوره باخلوف، إال أنها قد تعزى أيًضا إلى إصابته بالتهاب 

الزائدة الدودية.
وش��ددت اجلمعية األملانية على ض��رورة استيضاح سبب هذه األع��راض لدى الطبيب 
أسوأ  في   ��� ال��دودي��ة  ال��زائ��دة  تنفجر  أن  املمكن  من  الصوتية؛ حيث  ف��وق  املوجات  بواسطة 
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��� في غضون ساعات قليلة، ما يعرض حياة الطفل للخطر. وفي حال التحقق من  احلاالت 
إصابة الطفل بالتهاب الزائدة الدودية، أكدت اجلمعية األملانية أنه ميكن احليلولة دون انفجار 
الزائدة الدودية من خالل تدخل جراحي بسيط يعرف باسم جراحة »ثقب املفتاح«؛ حيث يقوم 
الطبيب باستئصال الزائدة الدودية من خالل ثالثة ثقوب متناهية الصغر في جدار البطن أو 

منفذ واحد عبر السرة.
يعتبر إجراء أية عملية جراحية لدى طفل جتربة صعبة لكل من الطفل ومن األهل، وقد 
يخاف الكثير من اآلباء من إجراء عملية جراحية لطفلهم الصغير ويتساءلون حول املخاطر 
املترتبة على ذلك. ولكن الكثير من الناس قد ال يعرفون أن اجلراحة قد أصبحت من األمان 
في الوقت الراهن بحيث ميكن إجراء عمليات جراحية كبرى ألطفال ال يزيد عمرهم عن بضع 

ساعات. 

ماذا يحدث إذا لم يعالج التهاب الزائدة الدودية احلاد عند األطفال؟
ف��إن خطر  ف��ورًا  ال��دودي��ة احل��اد عند األطفال باجلراحة  ال��زائ��دة  التهاب  يعالج  لم  إذا 
وترتفع  الصفاق،  والتهاب  البطن  داخل  احتمال حدوث خراجات  مع  يزداد  الزائدة  انثقاب 
نسبة الوفيات بشكل عام عند حدوث االنثقاب. وأيضًا حدوث انفجار الزائدة الدودية امللتهبة 
أجزاء  وباقي  الصفاقي  للغشاء  وانتشاره  البطن  لتجويف  اإلنتاني  القيحي  السائل  ودخول 

التجويف البطني. وتعتبر حالة مرضية حادة ومضاعفات خطيرة أحيانًا.
االلتزام  الدودية، عليك  الزائدة  الطفل جلراحة استئصال  بعد اجلراحة: بعد خضوع 

مبا يلي:
•	عدم ممارسة الطفل للنشاطات البدنية املرهقة ملدة تتراوح بني )2-4 أسابيع( على األقل.

•	املتابعة املنتظمة مع الطبيب لتجنب إصابة اجلرح بالتلوث.
•	حتضير الوجبات اخلفيفة واملغذية لضمان سرعة تعافي الطفل بعد اجلراحة.
ويكون بإمكان الطفل الذهاب إلى املدرسة بعد فترة محددة يقررها اجلراح.

معلومات يجب معرفتها:
بشكل عام ميكن إجراء اجلراحة بأمان ألطفال يبلغون من العمر بضع ساعات أو أيامًا 
دون أي خطر، طبعًا في حال عدم وجود مشكلة صحية كبيرة مهددة للحياة )مثل التشوهات 
القلبية(. أما التخدير واجلراحة بحد ذاتها فهي آمنة للغاية في هذا العمر وال مشكلة منها وال 

تؤدي إلى اضطرابات على املدى الطويل في مستقبل الطفل.
 ��� يجب عدم الكذب على الطفل فيما يتعلق بذهابه إلى املستشفى وإجراء العملية.

العملية اجلراحية وإعطاء املعلومات املناسبة له حسب  ��� ينبغي تهيئة الطفل نفسيًا إلجراء 
عمره.
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��� يتأثر الطفل بشكل كبير مبا يشاهده على والديه. فإذا شاهد الطفل أحد والديه أو كليهما 
بحالة قلق أو إرباك فإن ذلك سيؤدي إلى تضاعف قلقه ومخاوفه، وإذا شاهد الطفل أمه 
تبكي فمن الطبيعي جدًا أنه سيبكي معها. يجب أن يكون الوالدان هادئني ومستقرين وأن 

ينقال الثقة إلى الطفل عوضًا عن اخلوف.
��� يطلب من البالغني الصيام عن الطعام والشراب ملدة )6-8 ساعات( عادة قبل العملية. ولكن 
يعانون  الفترة من الصيام، وقد  الرضع( قد ال يتحملون هذه  )وبالذات  األطفال الصغار 
بسرعة من اجلفاف، ولذلك فإن فترة الصيام تبلغ حوالي )4-6 ساعات( لدى هؤالء األطفال، 
وميكن إعطاء الطفل الرضيع املاء حتى قبل ساعتني من العملية. ويفضل بشكل عام جتنب 
األطعمة اجلامدة وحليب البقر في الساعات األخيرة من الصيام، وذلك ألن إفراغها من 

املعدة يستغرق وقتًا أطول من حليب األم الطبيعي أو السوائل.
��� يحتاج األطفال إلى املسكنات مثلهم مثل البالغني ويجب عدم إهمال بكاء الطفل بعد العملية.
يعد السيتامول الذي يعطى لألطفال بعد العمليات أكثر املسكنات شيوعًا، وفي بعض 
األحيان يتم اللجوء إلى مسكنات أقوى مثل مضادات االلتهاب الالستيرويدية )ديكلوفيناك، 
بروفني(. وفي كثير من األحيان يعطى الطفل حتميلة من هذه املسكنات في غرفة العمليات، 
بحيث ال يحتاج بعدها ألي مسكنات أخرى في الساعات التالية للجراحة. أما املسكنات القوية 
)مثل املورفينات( التي كثيرًا ما تستخدم بعد العمليات اجلراحية لدى البالغني، فهي قلياًل ما 

تعطى لألطفال نظرًا ألنهم يستجيبون عادة للمسكنات اخلفيفة.
التخدير  بعد  غير مستقر  يكون  الهضمي  نظرًا ألن اجلهاز  الطفل؟  أطعم  أن  ماذا ميكن   ���
العام فيفضل عدم التعجل في تناول الطعام. يبدأ املريض عادة بتناول املاء، ومن ثم ينتقل 
بالتدريج إلى احلليب. قد يطلب الطفل أحيانًا طعامًا معينًا بعد العملية، وال مانع في إعطائه 

ما يريد إذا كان يرغب به ولم يكن هناك مانع طبي من تناول الطعام. 
��� عادة ما يستعيد الطفل نشاطه الطبيعي في وقت مبكر بعد العمليات اجلراحية، وهو يتعافى 
بشكل أسرع من الكبار. وإذا كان الطفل ال يزال يشعر بالتعب أو ببعض األلم بعد العملية 
ذلك.  على  أحد  يجبره  أن  ودون  ع��ادة  تلقائي  والفعالية بشكل  فهو سيخفف من احلركة 
ومبجرد شعوره بالنشاط والقوة فسيعود تلقائيًا إلى وضعه الطبيعي. وينطبق نفس الكالم 

على العودة إلى املدرسة أيضًا.

التهاب الزائدة الدودية أثناء احلمل:
التهاب الّزائدة الّدودّية احلاد واستئصالها هو أكثر العمليات اجلراحية اإلسعافّية غير 
النسائية شيوعًا للمرأة أثناَء احلمل، نظرًا لوجود اجلنني، وميكن لاللتهاب أن يظهر في أي 
وقت من أوقات احلمل. وإن نسبة حدوث التهاب الزائدة الّدودّية أثناء فترة احلمل قليلة جدًا ال 
تتعدى 4%، وعلى الرغم من أنها نسبة قليلة، إال أن حدوث اإلجهاض وفقدان اجلنني بسببها ال 
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يتعدى 2% من احلاالت املصابة بها ولكن في حالة 
وذلك   ،%20 إلى  النسبة  فتزيد  انفجارها  حدوث 
بسبب احتمال التأخير في التشخيص واجلراحة. 
وي��ش��ك��ل أل���م ال��ب��ط��ن احل���اد أث��ن��اء احل��م��ل حت��دي��ًا 
الناحية  من  احل��االت  ه��ذه  مواجهة  على  صريحًا 
هذه  تعقيد  في  ويساهم  والعالجية،  التشخيصية 
احلاالت التغيرات التشريحية والفيزيولوجية التي 
تطرأ على جسم املرأة أثناء احلمل، مما قد يحجب 
أعراض املرض وعالماته أو يغير منها، لذلك فإملام 
األهمية،  غاية  في  التغيرات  بهذه  املعالج  الطبيب 
ألن أي تأخير في اتخاذ القرار الالزم وفي الوقت 

املناسب له عواقب وخيمة.
ت��ؤدي ضخامة رح��م احل��ام��ل إل��ى إزاح��ة 
بعض أحشاء البطن عن مكانها الطبيعي وبعدها 
إلى  ُتدفع  ال��دودي��ة  فالزائدة  البطن،  ج��دار  عن 
أعلى البطن األمين األمر الذي يؤدي إلى أعراض 
مختلفة. مما يحول دون ظهور عالمات املرض 
بنفس الوضوح الذي نشاهدها فيه خارج أوقات 
احل��م��ل، كألم البطن األع��ل��ى األمي��ن واحل���رارة 
امل��رت��ف��ع��ة، ك��م��ا أن ارت��ف��اع ت��ع��داد ك���رات ال��دم 
يلتبس  قد  احلمل،  أثناء  الفيزيولوجي  البيضاء 
باالرتفاع املرضي الذي يرافق احلاالت االلتهابية 

مما قد ينعكس على دقة التشخيص.
تبدأ املرحلة املوضعية احلادة اللتهاب الزائدة الدودية بانسداد جتويف أو فتحة الزائدة 
أو  الفيروسي  االلتهاب  تتلو  التي  املخاطية  اجلريبات حتت  تنسج  فرط  بسبب  هذا  ويحدث 
احلصاة الغائطية أو وجود جسم أجنبي أو تضيق أو وجود ورم، ويتبع ذلك متدد والتهاب 
الزائدة الذي يؤدي إلى إحداث ألم حشوي ينتشر إلى منطقة حول السرة، ويحدث بعد عدة 
أكثر وضوحًا،  بعدها  األلم  ويصبح  بالزائدة  الصفاق احمليط  في  التهاب موضعي  ساعات 
ويحدث في املنطقة التي تكون الزائدة موجودة فيها، أما عند املريضة غير احلامل فتوجد 
الزائدة في الربع السفلي األمين »65%«، وفي احلوض »30%« أو خلف املصران األعور 
»5%«، إن منو الرحم أثناء احلمل يزيح الزائدة بشكل تدريجي إلى أعلى، ولذلك في األثلوث 

الثالث من احلمل ميكن أن يوجد ألم املريضة في الربع العلوي األمين.

)الشكل 25(: نسبة حدوث التهاب الزائدة أثناء 
احلمل ال تتعدى %4.

)الشكل 26(: توضعات الزائدة أثناء احلمل

8 شهور
7 شهور

3 شهور
4 شهور
5 شهور
6 شهور

نقطة ماكبورني

املوقع الطبيعي

الشوكة احلرقفية 
األمامية العلوية
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من املعروف أّن أكثر األعراِض شيوعًا اللتهاِب الّزائدة الّدودّية احلاّد هو األلم البطني. 
يتجلى التهاب بألم حاد في منطقة السرة ال يلبث أن يستقر في منطقة الزائدة الدودية، نظرًا 
ألن مكانها يرتفع مع تقدم احلمل مسايرًا لضخامة الرحم إلى أن تستقر في ربع البطن األمين 
الّزائدة صعبًا  التهاب  احَلْمِل يجعل تشخيص  بتقدم  األلم  تغّير موِضَع هذا  ولكن  العلوي. 

اعتمادًا على هذا الَعَرض. 
بدرجة  مرتبطان  وهما  الدودية،  الزائدة  اللتهاب  والقيء عرضان مالزمان  الغثيان  إن 
متددها من جهة وتخرش غشاء الصفاق من جهة أخرى، ونظرًا ألن الغثيان والقيء عرضان 
شائعان في األثلوث األول من احلمل، فترافقهما باأللم يجب أن يوجه االنتباه إلى التهاب 
الزائدة. إذا كانت الزائدة الدودية خلفية ومجاورة للحالب فقد يؤدي التهابها إلى ظهور تقيح 
في البول دون أن ترافقها بيلة جرثومية، ونظرًا لتمدد جدار البطن األمامي أثناء احلمل وابتعاد 
الزائدة الدودية عنه بسبب الرحم املتضخم. فإن عالمة التهاب الزائدة الدودية اإلكلينيكية ال 

تكون واضحة وقد ُيعقد من تشخيص احلالة مبدئيًا. 
يدفع  أثناء احلمل في غاية اخل��ط��ورة، ألن رح��م احلامل  ال��دودي��ة  ال��زائ��دة  انفجار  إن 
بالغشاء الدهني املعروف بالثرب الذي يحصر االلتهاب عادة بعيدًا عن الزائدة املنفجرة، مما 

يؤدي إلى انتشار القيح في جميع أنحاء البطن مؤديًا إلى التهاب الصفاق العام. 
ويشمل التشخيص التفريقي اللتهاب الزائدة الدودية حاالت احلمل خارج الرحم في 
املرأة، لذلك ينصح إذا كانت املصابة امرأة في سن اخلصوبة أن يتم أواًل إجراء حتليل دم 
إلثبات احلمل من عدمه حتى نتأكد من تشخيص احلالة بالشكل الصحيح، والتهاب احلويضة 
والكلى احلملي وحصوات احلالب والتواء كيسة مبيضية واملخاض املبكر وانفصال املشيمة 
املبكر، وتنخر الورم الليفي في الرحم. واستبعاد أهم أسباب ألم البطن احلاد أثناء احلمل 
)شد األحشاء الناجت عن انسداد احلالب ومتدده أو انسداد األمعاء أو الناجت عن توسع بعض 
التهاب جرثومي أو فيروسي. ومن  األعضاء مثل املبيض والكبد والطحال بسبب نزيف أو 
األسباب املعروفة لأللم احلاد أثناء احلمل هو فقر الدم املوضعي )اإلقفار( الناجت عن احتشاء 

أحد أحشاء البطن أو انسداد األمعاء(.
 وَيصُعُب تشخيُص التهاب الّزائدة الّدودّية أثناَء احلمِل لُتشاِبُه عالماِتِه وأعراِضُه مع 
أعراض احَلْمَل، ومّما يزيد األمر سوءًا أّن أّي تأخيٍر في الّتشخيص وإجراء اجلراحة يزيُد 

من خَطِر وفاة اأُلمِّ أو اجلنني. 
لكن هناك بعض املالحظات التي يجب االنتباه إليها واستشارة الطبيب:

الشعور بالغثيان والقيء. . 1
فقدان الشهية )عدم الرغبة في الطعام(.. 2
ارتفاع في درجة احلرارة. . 3
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التشخيص الشعاعي:
يوصى بعمل تخطيط الصدى على البطن، لالطمئنان على حالة األم واجلنني، وأيضًا 
تفيد في تشخيص الزائدة الدودية، حيث ُيسَتخَدُم الّتصوير عالي الّدّقة باملوجات فوق الصوتّية 
وِبضغٍط تدريجّي للُمساعدة في تشخيِص التهاِب الّزائدِة الّدودّية أثناء احَلْمل. وُتشيُر نتاِئُج 
الّتصوير باملوجات فوق الصوتّية إلى أّن ُقطر الّزاِئدة الّطبيعّية هو 6 ملي متر، وأّنها قابلة 
لالنضغاط، ولدى إجراء الّتصوير في األثلوث األّول والّثاني من احلمل، كانت نتائج الّتصوير 
ُمطاِبقة لِتلك ِعند غير احلوامل، إاّل أّن هذا الّتصوير ال ينفي بالّضرورة التهاب الّزائدة لدى 
بعض احلوامل. وهنالك بعض العوائق في استخدام املوجات فوق الصوتية مرتبطة بصعوبة 

َكشف املوجودات كأن تكون املريضة بدينة مثاًل.
ُيستخدم الّتصوير املقطعي احملوسب حالّيًا على َغير احلوامل الاّلتي ُيعاننَي من أعراض 
ُح التهاَب الّزائدة الّدودّية، كما مُيكن في حاالت نادرة جّدًا استخدامه على احلوامل. ولم  ُترجِّ

ُتنَشر أّية دراسات حتى اآلن حول استخدام التصوير املقطعي احملوسب على احلوامل.
عند حتليل صور دم كاملة يكون بها زيادة في عدد كرات الدم البيضاء. يجب أال تختلط 
زيادة الكريات البيضاء الفيزيولوجية في احلمل الذي يتراوح ما بني 12500 إلى 16000 
خلية في املكرولتر مع وجود 80% من العدالت مع زيادة الكريات البيضاء املرافقة اللتهاب 
الزائدة الدودية. إن نسب الّتشخيص الّصحيح اللتهاب الّزائدة الّدودّية احلاّد أثناء احلمل 

تقارن مِبثيالِتها عند بقّية الّناس.

العالج: 
وذلك  احلمل،  أثناء  الدودية  الزائدة  التهاب  معاجلة  في  األمثل  هو  اجلراحي  التدخل 
التشخيص  في  االلتباس  حال  وفي  واجلنني،  اأُلمِّ  عن  اخلطر  وإلبعاد  الّزائدة  انثقاِب  مِلنِع 
كما  املناسبة،  احليوية  املضادات  وتعطى  عنه،  اإلحجام  من  خير  اجلراحي  العمل  فإجراء 
ينصح بإعطاء كابتات املخاض. لذلك في مثل هذه احلاالت يفضل منظار استقصائي، ويتبعه 
استئصال الزائدة أو عمل جراحة من البداية. ويكون استئصال الّزائدة باجلراحة الّتنظيرّية 
آمنًا كاستئصالها باجلراَحة املَفتوحة ولكن في الّشروط امِلثالّية، كما أّن للجراحة التنظيرّية 
ميزة الّتقليل من استخدام الّدواء املُخّدر وبالّتالي تقليل َخطر حدوث ضائقة للجنني، كما توّفُر 
كشفًا ورؤيًة أفضَل أثناء الَعَمل اجلراحّي، أّما بعدُه فيسبُِّب أملًا أقل وعودًة أسرع للحركات 
احليوّية لألمعاء، كما يعود املريض للحركة ِبُسرعٍة حيُث ُيقّلل من عدد األيام الاّلزمة للّشفاء 
بعد العمل اجلراحي. ولكن هناك بعض االعتبارات التي ينبغي وضعها في احلسبان التي 

تركز على زيادة الضغط داخل البطن.
َنفُسها سواًء  هي  اجِلراحي  الَعمل  وُم��ّدة  اجَلنني  وف��اِة  وِنسبَة  املضاعفات  ِنسبة  إّن   
بنَي  اختالٍف  أّي  اإلحصائّيات  تذُكر  ولم  املَفتوحة.  اجِلراَحة  في  أو  التنظيرّية  اجلراحة  في 
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قارنة  مِبُ وذل��ك  املفتوحة،  باجلراحة  واالستئصال  للّزائدة  التنظيرية  باجلراحة  االستئصاِل 
فترة احَلْمل وَوزن اجلنني عند الوالدة. ولقد َبّينت إحدى الّدراسات إمكانّية الّلجوء للجراحة 
الّتنظيرّية طوال فترة احَلمل، في حني وَصفتها ِدراساٌت ُأخرى بأّنها آِمنة في األثلوثني األّولينّي 
َنَقلَت الّتقارير أّن  ُلوّث األخير من احَلمل، ولقد  ُينهى عنها في األثُّ من احَلْمل، وِبشكٍل عام 

لُوَث الثَّاني ِمن احَلْمل هو األكثر أمانًا إلجراِء استئصاٍل تنظيرّي للّزائدة الّدودّية. األثُّ

مضاعفات أخرى:
الِوالدة املُبِكرة هي من مضاعفات التهاب الّزائدة الّدودّية أثناء احَلْمل وأظَهرَت إحدى 
لدى   %13 هي  املُبكرة  ال��والدة  ونسبة   %83 هي  املُبكرة  الّتقّلصات  نسبة  أّن  ال��ّدراس��ات 
ُلوِث األخيِر من احَلمل. وتبُلُغ نسبة الوالدات املُبِكرة ما بعد اجلراحة بني  املريضات في األثُّ
13% و16% لدى احلوامل في األثُّلُوث األخير و25% لدى احلواِمل في األثُّلُوث الّثاني. وفي 
حني لم ُتَبلِّغ إحدى الّدراسات عن أّي ازدياٍد في خطِر الوالدة املُبِكرة بعد اجلراحة، َأبلَغت 
أخرى بعكِس ذلك خالل األسبوع األّول في حال أجِرَيت اجلراحة بعد األسبوع ال� 23 للحمل. 
كما أنه ذكَرت دراَسٌة ُأخرى ازديادًا في وفاة األِجّنة ِخالَل اأُلسبوع الّتالي لعملّية االستئصال 

اّلتي ُأْجِرَيت قبَل األسبوع الّرابع والِعشرين من احلمل.
ِوفقًا إلحدى الّدراسات، ترتبط جراحة استئصال الّزائدة أثناء احلمل بانخفاض ُمتوّسط 
وزن اجلنني عند الِوالدة، وِزيادة في ِنسبة الولدان اّلذين مُيوتون ِخالَل ُأسبوِعهم األّوِل، ولِكّنها 

ع. ضَّ د أّية ِزيادٍة في ِنسب والدة أِجّنٍة َمْيتة أو في ِنَسب الشذوذ اخللقية عند الرُّ لم جَتِ

انثقاب الّزاِئدة الّدودّية:
)األثُّلُوث  احَلْمل  م  َتقدُّ االنثقاب مع  نًة  ُمتضمِّ الّدودّية  الّزائدة  التهاب  َتزداُد مضاعفات 
األخير من احلمل(، وُيؤّدي متّزق الّزائدة الّدودّية إلى ِزَيادة احتمال إصابة اجَلنني باألمراض 
أو حّتى وفاِته، كما َتتراوُح ِنسبة وفاِة األِجنَّة بني )0 و1.5%( عنَد املُصابات بالتهاِب الّزائدة 
انِثقاب  ي  ُي��ؤدِّ الّزاِئدة. كما  ق  35% في حال متزُّ إلى   20 غير املصحوبة مبضاعفات وبني 
التهاب  َخَطر  زي��اَدِة  إلى  إنتان اجُلرح، باإلضاَفِة  إلى زيادِة احتمال حدوث  اّلدودّية  الّزاِئدة 
صفاق معمم ألن الثرب يكون غير قادر على َعْزل اإِلنتان.  وتعتبُر الِوالدة املُبكرة شائعًة في 
حال متّزق الّزائدة الّدودّية خاّصًة في األثُلوِث األخير من احَلْمل. ولَِكّن وفاة األم أمٌر َغير 

َشائع وال يتجاوز ِنسَبة 4% في حال االنثقاب مع عمر حملي متقدم.
يعتبر انفجار الزائدة الدودية من أهم األسباب التي تؤدي إلى وجود التصاقات بالرحم 
والبوق، وخاصة في حالة عدم إجراء العملية بشكل دقيق، وهو األمر الذي يصعب معه حدوث 
احلمل، كما يصعب اكتشافه بسهولة وخاصة عند اآلنسات قبل الزواج وعن الوسائل الوقائية 

التي يجب أن تتم ملنع االلتصاقات بالرحم والبوق في حالة انفجار الزائدة.
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اجلراحة خالل احلمل:
في كثير من األحيان حتتاج املريضة احلامل إلى إجراء عمل جراحي حتت التخدير 
العام. ويتعرض اجلراحون للكثير من األسئلة حول تأثيرات التخدير واجلراحة البطنية بشكل 
خاص على سير احلمل ومصيره. فيجب إجراء اختبار احلمل قبل الذهاب إلى العملية، وذلك 
ألن إجراء العملية في األشهر األولى من احلمل قد يؤدي إلى مضاعفات معينة. ال حتتاج 
حوالي 3% من النساء احلوامل إلى عملية جراحية خالل فترة ما من احلمل. وبالتالي فإن 
احلاجة لعملية جراحية أخرى ال عالقة لها باحلمل والوالدة ليست نادرة. وهناك آالف النساء 

الالتي يخضعن سنويًا لعمليات جراحية خالل فترة احلمل. 
تدخل  إج��راء  تستدعي  رئيسية  ح��االت  ثالث  هناك  فإن  التوليدية  األسباب  وباستثناء 

جراحي لدى احلامل:
الرضوض: حني تصاب احلامل بحالة رضية )مثاًل كسر أو حادث سير يؤدي إلى نزف . 1

داخلي(، بحيث يحتاج ذلك إلى املعاجلة من خالل عملية إسعافية.
)مثاًل سرطان . 2 احلمل  أثناء  بالسرطان  اإلصابة  تكتشف  األحيان  بعض  في  السرطان: 

الثدي(، ويحتاج ذلك إلى عملية عاجلة للوقاية من تأخر املعاجلة.
احلاالت الطبية احلادة: حتتاج بعض احلاالت احلادة التي تشخص أثناء احلمل )مثل . 3

التهاب الزائدة الدودية( إلى املعاجلة اجلراحية الفورية.
إذا كانت احلالة اجلراحية إسعافية ومهددة للحياة، فيجب إجراء العملية بغض النظر 
عن وجود احلمل. أما إذا كانت احلالة اجلراحية غير إسعافية وغير مهددة للحياة فيجب 

جتنب هذه العملية أثناء احلمل.
تكون خطورة اجلراحة على أشدها في الفترة التي يتكون فيها اجلنني، أي في األثلوث 
أقل،  عام  بشكل  تكون  فإن خطورة اجلراحة  ذلك  بعد  أما  أشهر(.   3-1( من احلمل  األول 
وخاصة في األثلوث األخير من احلمل )7-9 أشهر( حيث تكون خطورة اجلراحة في حدودها 
الدنيا. ولذلك إذا كانت املريضة حتتاج إلى عملية ضرورية ولكن غير إسعافية في الشهر 
الثاني من احلمل فيفضل جتنبها، ولكن إذا كانت املريضة حتتاج إلى نفس العملية في الشهر 

الثامن من احلمل فال مانع من إجرائها.
لدى  إلى تشوهات  املتوفرة حاليًا  املعلومات  التخدير حسب  التعرض ألدوية  يؤدي  ال 
اجلنني. رغم أن معظم األطباء يحذرون املريضة وزوجها من إمكانية حدوث تشوهات جنينية 
بسبب العمل اجلراحي، إال أن البيانات املتوفرة حاليًا ال تظهر حدوث أية زيادة في نسبة 
التشوهات اجلنينية لدى األمهات الالتي يخضعن لعملية جراحية حتت التخدير العام أثناء 

احلمل مقارنة باألمهات الالتي ال يخضعن لعملية جراحية.
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تؤدي اجلراحة إلى زيادة نسبة املضاعفات التالية لدى اجلنني:
اإلجهاض.. 1
املخاض املبكر )الوالدة قبل األوان(.. 2
موت اجلنني داخل الرحم )والدة اجلنني متوفى(.. 3
نقص وزن اجلنني.. 4

الرابع  العملية بعد الشهر  أثناء  ميكن في معظم األحيان مراقبة نبضات قلب اجلنني 
كل  وعلى  اجلراحة.  أثناء  املستمرة  املراقبة  إج��راء  الصعب  فمن  ذلك  قبل  أما  احلمل.  من 
حال فإن طبيب التخدير يبذل عادة جهدًا مضاعفًا أثناء تخدير املريضة احلامل، وذلك ألنه 
سيكون في هذه احلالة مسؤواًل عن حياة شخصني اثنني في الوقت نفسه: األم واجلنني. وال 
مانع من استخدام التخدير املوضعي أو النخاعي في العمليات اجلراحية خالل العمل، بل 
إن هذه الطرق التخديرية تترافق مع مضاعفات أقل من التخدير العام ويفضل اللجوء إليها 
إذا كانت العملية تسمح بذلك. وميكن عند الضرورة إجراء العمليات التنظيرية البسيطة )مثل 
استئصال الزائدة بالتنظير( خالل األشهر املتوسطة للحمل بأمان. أما خالل األشهر األولى 
للحمل فيفضل كما ذكر سابقًا جتنب اجلراحة إن لم تكن إسعافية. وخالل األشهر األخيرة 

للحمل يكون حجم الرحم كبيرًا بحيث يصعب إجراء العملية بالتنظير.
هناك بعض األدوية التي تعرف بتأثيراتها املشوهة أو املؤذية خالل احلمل، وهذه األدوية 
معروفة جلميع األطباء ويجب دائمًا جتنبها أثناء احلمل. ولكن هناك الكثير من األدوية )مبا 
في ذلك املضادات احليوية، املسكنات، وغيرها( التي يعرف أنها آمنة متامًا أثناء احلمل وال 

توجد أية مشكلة في إعطائها أثناء احلمل طاملا كانت ضرورية.
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