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 ملخصال

فت . وقد وصببببببببببببببلحاد هو سبببببببببببببببط  ببببببببببببببائ      الب  الخلفية واألهداف: التهاب الزائدة الدودية ا
ة التشبببببببببببخي بببببببببببي فإن اإلجراءات وم  ذلك، .1880 عا  في األعراض والعالمات النموذجية فعليا

التهاب الزائدة الدودية الحاد قد تغير بشبببببير عبير عل  مد  باإلصبببببابة ب بهاللحا ت التي يشبببببتب  
حيث  .1990 عا  الت ببو ر المق عي المحوسببط في ت بيقالعقود الماضببية، وصاصببة بعد من ت  

التشببببببببخي ببببببببية ير قة دقيقة لتق ببببببببي  المرضبببببببب  وفق ا  حتمالية التهاب الزائدة وال رق توفر النتائج 
 تهدف هذه الدياسبببة  ل  تقيي  عأسبببام ممتاخ لخوايخمية تشبببخي بببية.تعمر  الدودية، وبالتالي فهي

في الكشبببببببت ع  التهاب الزائدة  للت بببببببو ر التلفز وصي والت بببببببو ر ال بقي ة ؤ دقة القيمة التنب ديجة
 العربي شبببباي    ا سببببتم ببببتشببببف  بيت جا  الحيومي وم ببببتشببببف المقاصببببد،الدودية في م ببببتشببببف  

 الن يجي والمرضي للحا ت بعد عملية استئ ال الزائدة الدودية. تشر حال ومقايصتها بتقاي ر
 ه  المرضبب  الذ   يشببتب  سببر ر  اهذه الدياسببة  فيالم ببتهدفي   مرضبب المرضبب  وال رق: جمي  ال

  الجراحة في م بببببببببببتشبببببببببببفيات ا ببببببببببباق ال  ادصاله ت  قد إصبببببببببببابته  بالتهاب الزائدة الدودية الحاد و ب
 .صضعوا لجراحة استئ ال الزائدة الدودية لذ  وا ستشاي  اجا   المقاصد، بيت
صتائج ت  اسبببتخدا  ت بببمي  مالحري بأير يجعي لهذا البحث لتحد د العالقة بي   :ت بببمي  الدياسبببة

 للمرضببببب  الن بببببيجيالتشبببببر ح  وصتائجلب   لالمق عي  ا  بببببعاعي والت بببببو رالت بببببو ر التلفز وصي 
 .الذ   يشخ ون بالتهاب الزائدة الدودية بعد جراحة استئ ال الزائدة الدودية

المقدمة في هذه الرسبببببببالة في يالية م بببببببتشبببببببفيات في فل ببببببب ي .  الدياسبببببببة مجر ت :الدياسبببببببة عداد 
القدم  في الجمعيات الخير ة مكبر م ببببتشببببفيات محدهو و م ببببتشببببف  المقاصببببد اإلسببببالمي الخير  

 الغربية،مكبر الم تشفيات الحيومية في الضفة محد هو و الحيومي   الشرقية، وم تشف  بيت جا



هو م ببتشببف  صا  في الضببفة الغربية. وت   جراء هذه الدياسببة و  العربي ا سببتشبباي  والم ببتشببف  
 .الم تشفيات المذعوية اعالهفي  ومق ا  التشر حوالجراحة  اق ا  الت و ر ال بيفي 
مو عجزء م   وحيد، عإجراء التلفز وصيت  دياسببته  بواسبب ة الفح   مر ض 461م  بي  : النتائج

التهاب الزائدة الدودية في الت ببببببو ر التلفز وصي  حيث مظهرت صتائج ،فحوصببببببات الت ببببببو ر ال بي
بينما م  الحا ت ٪( 10) 46في  زائدة دودية يبيعيةالت بان ، ومظهر م  الحا ت٪( 59) 274

م   ٪(31) 141 الدودية فيالكشببببببت ع  التهاب الزائدة ب الت ببببببو ر التلفز وصي القدية ل  ي ببببببت  
 .٪45 دقة٪ و 89 . حيث عاصت ص بة الح اسية اإلجمالية للت و ر التلفز وصيالحا ت

 صضببببببعت حالة فقط 15لفح  الت ببببببو ر ا  ببببببعاعي ال بقي،  صضبببببب  واحد وسبببببببعون مر ضببببببا
ت ببببببببو ر ال بقي و الت ببببببببو ر صضببببببببعت لكر م  الحالة  56، بشببببببببير مبا ببببببببر  بقيالت ببببببببو ر لل
تلق  ما %. 71% وص بببببببببة دقة 91تلفز وصي. وقد مظهر الت ببببببببو ر ال بقي ح بببببببباسببببببببية بن بببببببببة ال

وعذلك الت ببببو ر ال بقي ع ر قة للكشببببت ع   الت ببببو ر التلفز وصيمر ضببببا عر م   56مجموع  
 46ودية يبيعية وعاصت الزائدة الد٪( 18عشبببببببببرة مرضببببببببب  ) الدياسبببببببببة من . مظهرتالزائدة الدودية
 ٪( مظهرت التهاب الزائدة الدودية.82مر ضا )

 الت بببببو ر ا  بببببعاعي المق عيو  الت بببببو ر التلفز وصيأن عال م  بصتائج دياسبببببتنا  تظهر م: نقاشال
في الحا ت التي مظهرت صتائج التشر ح بأن الزائدة .مدوات ممتاخة لتشخي  التهاب الزائدة الدودية

سببببجر الت ببببو ر ال بقي ص بببببة دق  معل  بالكشببببت ع  الحا ت التي تكون الزائدة  ملتهبة،الدودية 
التلفز وصي، وفي الحا ت التي عاصت صتائج التشببببببببببببببر ح قد الدودية ملتهبة بالمقايصة م  الت ببببببببببببببو ر 
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