
 

  :التعريف 
على  وهي أنبوب صغيرهو التهاب يصيب الزائدة الدودية، 

القولون في  ايةبد دتقع بارزة عن،شكل جراب بحجم اإلصبع 
وظيفة معينة  وال يوجد ،المنطقة السفلية اليمنى من البطن

  .معروفة للزائدة الدودية

 

 :األسباب
تتكاثر حيث  ،في بطانة الزائدة الدودية  انسدادعدوى بسبب 

التهاب الزائدة الدودية وتورمها يسبب مما البكتيريا بسرعة، 
 . مما قد يؤدي إلى انفجارها وامتالئها بالصديد

 

 :الفئات األكثر عرضة
على الرغم من أن أي شخص يمكن أن يصاب بالتهاب الزائدة الدودية، إال أنه يحدث غالبًا 

 . عاًما 01- 01الذين تتراوح أعمارهم بين  الرجال خاصة لدى
 

  :األعراض
 في البطن يبدأ في منطقة السرة، ومع الوقت ينتقل للجزء األيمن السفلي  ألم

 .للبطن و يتفاقم عند السعال، أو المشي أو القيام بحركات مفاجئة

 قيءغثيان و. 
 انتفاخ البطن. 
 فقدان الشهية. 
 إمساك أو إسهال. 
 عند لمس الجزء األيمن للبطن آالم. 
 درجة الحرارة ارتفاع. 

 غازات. 
 

 :التشخيص
 المرضيتاريخ ال. 

 الفحص السريري. 
 تحاليل مخبرية. 
 باألشعة المقطعية أو الفوق صوتية  تصوير. 

 

 
 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الدفاع

 رئاسة هيئة األركان العامة
 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

 قسم التثقيف الصحي

 

 التهاب الزائدة الحاد
 Acute Appendicitis 
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  :المضاعفات
 يؤدي إلى انتشار العدوى في البطن مما الزائدة انفجار . 
  األوردة المغذية للزائدة الدودية واألمعاءانسداد. 
 انسداد األمعاء بسبب اإلصابات بالعدوى 
 داخل البطن خراج تكون. 
 غرغرينة الزائدة. 

 

 :العالج
 يتم إعطاء المريض مسكنات وريدية لتخفيف األلم : االلم. 
 عملية جراحية إلزالة  إجراءعالج التهاب الزائدة الدودية عادة  يتطلب :تهاب الحاد لاال

 .بالمنظار تحت التخدير العام، إما بالجراحة المفتوحة أو الزائدة الملتهبة

 إذا انفجرت الزائدة الدودية وتكوَّن خراج حولها، يمكن تصريف الخراج بوضع : االنفجار
وتنويم يمكن إجراء استئصال الزائدة الدودية كما  أنبوب عبر الجلد في الخراج

ويتحدد ذلك بحسب  بعد عدة أسابيع بعد السيطرة على االلتهابحااًل أو المريض 
 .الحالة الصحية للمريض

 

 :استئصال الزائدة الدودية قبل عملية
  يتم إعطاء المريض مضادات حيوية مناسبة قبل العملية الجراحية من أجل تقليل

 . الموضعي وبالتالي تقليل احتمال حدوث العدوى إثر العملية االلتهاب
  تحليل دم وتقييم طبي حسب العمر والحالة الطبيةيحتاج المريض إلجراء. 
  صابون لتجنب حدوث التلوث للجرحاليجب االستحمام قبل العملية واستخدام. 
 اإلقالع عن التدخين. 
  األدوية التي ينبغي على المريض التوقف عن  بخصوصيجب استشارة الطبيب

ساعات على األقل قبل  8ويجب الصوم لمدة  ،تناولها لبضعة أيام قبل موعد العملية
 .العملية

 عدم إزالة الشعر في منطقة البطن قبل العملية. 
 

 :أثناء عملية استئصال الزائدة الدودية بالمنظار
  الطريقَة المفضَّلة الستئصال  بالمنظارتعدُّ الجراحُة

مع ألم يكون أسرع التعافي بعدها الزائدة الدوديَّة، ألنَّ 
األفضل لألشخاص المسنين أو  ،وهي الخيارأقل ندوبو

 .المصابين بالسمنة
 عامحت التخدير اليكون المريض ت. 
 شقوق صغيرة في البطن 4-0إجراء  خالل العملية يتم.  
  يتم إدخال المنظار من خالل فتحة صغيرة في منطقة

البطن يقوم من خاللها الطبيب بالكشف عن وضع 
 .الزائدة الدودية

  يتم إغالق الجرح  الزائدة الدودية زالةإبعد االنتهاء من
 .بواسطة غرز قابلة للذوبان

 شفى ستساعة في الم48-44المريض لمدة تم إبقاء ي
 .من أجل مراقبة وضعه الطبي

 ألم في أعلى الكتف ن مبعد العملية يعاني المريُض  قد
 .البطن  لنفخضخُّه  يتمالغاز الذي بسبب ؛ عدة أيامل
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 : (الفتح الجراحي)الزائدة الدوديةستئصال أثناء العملية الجراحية ال

 حاالت التي تستدعي إجراء الجراحة المفتوحةال: 
o ر العدوى إلى ما وراءها االزائدة الدودية وانتش تمزق. 
o خراج وجود. 
o سابًقا لجراحة بطن مفتوح إذا خضع المريض. 

 عامحت التخدير اليكون المريض ت. 

  فليَّة اليمنى طويل يتم عمل شق واحد  . جدار البطنلفي الجهة السُّ
  الزائدة الدودية بعد أن يقوم الجراح باستكشاف تجويف البطن يتم استئصال

 .اوإخراجه
  من العملية الجراحية يتم خياطة جدار البطن والشقوق ووضع ضمادات  االنتهاءعند

 . عليها
  ساعة 4-0تستغرق العملية الجراحية مدة. 

 

 : الزائدة الدوديةاستئصال بعد عملية 
  ،ًلتزام الراحة عند الشعور بالتعبا وينصح بالحصول على قسط كاف من النوم يوميا. 

  يومياً ولمسافات قصيرةممارسة رياضة المشي الخفيف. 
 حمل أشياء ثقيلة وإجهاد الجسم خالل مرحلة  تجنب

 .التعافي

  تمارين رياضيةالقيام بأي أنشطة منزلية شاقة أو تجنب 
 .مجهدة للجسم

  بعدممارسة العالقة الحميمة خالل األسابيع األولى تجنب 
 .الجراحة

  السعال، عند يجب وضع وسادة على منطقة الجرح
 .ها بلطف لتقليل الشعور باأللموالضغط علي

  يجب الحفاظ على منطقة الجرح جافة ونظيفة، وغالباً ما
ساعة من  48إلى  44بعد  باالستحمام يسمح الطبيب

صابون باستخدام  و دافئالجراحة، ويكون ذلك بماء 
 .الطبي االستحمام

  يفضل تناول األطعمة الخفيفة وقليلة الدسم خالل الشهر
شرب السوائل وخاصًة  اإلكثار منواألول من إجراء العملية، 

 .الماء
 

 :مخاطر العملية
 عدوى. 
 نزيف. 
 بوند. 
 أدوية التخدير حساسية من . 
  ضرر أو إصابات في األعضاء الداخلية القريبة من منطقة العملية مثل

  (.الحجاب الحاجزأو األمعاء أو الكبد القناة الصفراوية )
 تكون خراج في البطن أو ناصور األمعاء. 
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 :الحاالت التي تستدعي زيارة الطبيب
 زيادة األلم واالحمرار في منطقة الشق. 
  درجة 03حمى أعلى من. 
 الجرحمن  مواد غريبة كالقيح ذات رائحة كريهة نزيف قوي أو إفراز. 
 استمرار األلم بعد أخذ المسكنات. 
 السعال المستمر وضيق التنفس. 
 زيادة تورم البطن. 
 أو القيء الغثيان المستمر. 
 غير قادر على تناول أو شرب السوائل بعد مرور فترة من العملية. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :المراجع
  ويب طب 
 مايوكلينك 
 للمحتوى الصحي العربية بدهللاموسوعة الملك ع. 

 

إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة 
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب
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