
انسداد االمعاء

عبد الرحمن حمادية. د.أبسم هللا الرحمن الرحيم                 



التعريف

من االقسام هو توقف المرور الطبيعي لمحتويات األمعاء

او (ميكانيكي)القريبة الى البعيدة اما بسبب وجود عائق

(خزلي) بسبب شلل الحركة المعوية 



الفزيولوجيا المرضية



الفيزيولوجيا المرضية

(المبتلعة) و الغازات ( المبتلعة و المفرزة )تراكم السوائل •

(تطبل البطن و اقياء)توسع االمعاء و زيادة الضغط ضمنها•

(مرالم نوبي ثم مست)ازدياد حركة االمعاء للتغلب على العائق  ثم ضعفها •

ها و غزو( اقياء: مفرزات برازية( )عامل الوقت)نمو الجراثيم وزيادة فوعتها•

الجدار

حلولية و ضغط العود الوريدي: نزح السوائل لداخل االمعاء •

قص حجمصدمة ن:ضياع كبير للسوائل في الحيز الثالث ولمعة االمعاء و االقياء•

و اضطراب الشوارد

•strangulated bowel obstruction   اضطراب التروية الشريانية و حدوث

بطن مدافع: االنثقاب لمفرزات االمعاء و الجراثيم ضمن البرتوان





اآللية االمراضية

خارج جدار األمعاء•

extrinsic

.جدار األمعاءعلى حساب•

intramural

 intraluminalضمن اللمعة •



اآلفات خارج جدار األمعاء

(بسبب جراحة سابقة غالبا)االلتصاقات •

الفتوق•

وق القطنيةمثل الفتوق األربية ،الفخذية، فتق السرة ، الفت:الفتوق الخارجية–

توق الف( عبر فتحة ونسلو)مثل الفتوق جانب العفج : الفتوق الداخلية –

.الحجابية، الفتوق عبر فتحات المساريقا بعد العمليات على األمعاء

األورام الضاغطة على الجدار: األورام•

.الخراجات داخل البطن أو الرتوج•

.مثل انفتال السين: االنفتال•



جدار األمعاء( على)اآلفات في

األسباب الخلقية•

سوء الدوران–

الكيسات التضاعفية–

:األسباب الرضية•

األورام الدموية –

التضيقات االقفارية–

:األسباب االنتانية•

التدرن–

Actiomycosisداء الشعيات –

التهاب الرتوج–

األورام•

(كولون)األورام البدئية–

األورام االنتقالية–

:اآلفات االلتهابية•

داء كرون–

:أسباب متنوعة•

انغالف األمعاء–

االندومترويوز–

التشعيع–



اآلفات داخل اللمعة

نادرة جدا جدا •

.األجسام األجنبية•

.الحصيات الصفراوية •

.البازهر•



ي األسباب الشائعة النسداد األمعاء الدقيقة ف

البالد المتقدمة
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األسباب الشائعة النسداد األمعاء الغليظة

سرطان الكولون•

التهاب الرتوج•

االنفتال•

الفتوق•

س االلتصاقات نادرا ما تسبب انسداد الكولونات على عك

األمعاء الدقيقة

الشيوع



اللوحة السريرية

عالمة )نوبة كل بضعة دقائق ثم مستمر:(نوبي)ألم بطني قولنجي•

(خطرة

البطن( انتفاخ)تمدد او تطبل  •

براز ..صفراء ...طعام:تتدرج حسب زمن االنسداد :اقياءات•

اول عرض و لكنه متأخر :توقف خروخ البراز و الغازات•

تطبل بطن: الفحص•

تعرق وهن انخفاض ضغط:عالمات الصدمة

ثم خفوت الحركات (أصوات معدنية)اشتداد: االصغاء 

المعوية



التشخيص

(مهما كان زمن الجراحة  ) سوابق جراحية:القصة المرضية 

(مستقيم فارغ ) المس الشرجي, فوهات الفتوق ,ندبات الفحص :

ارتفاع التعداد( سببي,عالجي)اضطراب الشوارد : مخبريا 

: (ة سويات سائلة غازي) الصورة البسيطة للبطن بالوقوف : شعاعيا

(مهما كان العدد ثبات السويات لفترة من الزمن(

توقف المرور:باليوروغرافين:الصورة الظليلة 

لتشخيص السبب احيانا:الطبقي المحوري

ليةخاصة في االنفتال و االورام السف:التنظير الهضمي السفلي 



انسداد األمعاء vs   انسداد األمعاء

الخزلي  الميكانيكي

شمل كامل يانتشار الغازات •

(يشمل الكولونات)األمعاء 

غياب اصوات الحركات الحوية•

حة ال توجد منطقة انتقالية واض•

بالصورة الظليلة

توسع لبعض عرى األمعاء  •

الدقيقة مع ندرة غازات بالحوض

اشتداد األصوات الحوية في          •

البداية  ثم خفوتها بمرحلة        

متقدمة

توجد منطقة انتقالية واضحة  •

لمادة بالصورة الظليلة أو انقطاع ل

الظليلة



انسداد األمعاء الميكانيكي



انسداد األمعاء الميكانيكي

السويات السائلة 

الغازية





انسداد األمعاء الميكانيكي



انسداد األمعاء الخزلي



أسباب االنسداد الخزلي 

( شلل االمعاء)توقف االمعاء عن الحركة :هو•

,رض االمعاء.تخديرادوية :بعد عمليات فتح البطن•

خراجات ,، انتان الدم (موضع,عام )الخمج :األسباب االلتهابية•
التهاب البنكرياس,ذات الرئة, البطن

،(قولنج)الورم الدموي،آفات الحالب: اآلفات خلف البريتوان •

د الفقريوالعماذيات •

القصور الدرقي•

او ومنقص البوتاسيوم، نقص المغنيزي:الشاردية االضطرابات •
زيادته

مضادات , األفيونات,حاصرات الكلس: أسباب دوائية •
.....االكتئاب



Ileus: common etiologies

Abdominal surgery

Infection:

Sepsis

Intra-abdominal abscess

Peritonitis

Pneumonia

Electrolyte abnormalities:

Hypokalemia

Hypomagnesemia

Hypermagnesemia

Hyponatremia

Medications:

Anticholinergics

Opiates

Phenothiazines

Calcium channel blockers

Tricyclic antidepressants

Hypothyroidism

Ureteral colic

Retroperitoneal hemorrhage

Spinal cord injury

Myocardial infarction

Mesenteric ischemia



اسئلة مهمة

هل االنسداد خزلي او ميكانيكي ؟•

اين موقع االنسداد؟•

ما هي آلية االنسداد؟•

هل هو تام أو جزئي؟•

هل هو بسيط أو مختنق؟•

ما هي حالة الشوارد و السوائل؟•

هل الجراحة مستطبة أم ال؟•



اسباب االنسداد 

بشكل عام اهم ثالثة اسباب

االلتصاقات بعد الجراحة   

االورام 

الفتوق



االنسداد الجزئياالنسداد التام

بقاء مرور الغازات•

وجود غازات بالكولونات •

على الصور البسيطة

منها % 80-60يتحسن •

.بالمعالجة المحافظة

تستطب الجراحة بحال عدم •

.ساعة48التحسن بعد 

توقف تام للغاز و البراز•

ال يوجد غازات بالكولون و •

الحوض

ميع تستطب الجراحة غالبا في ج•

.ساعة24الحاالت خالل 



هل هناك اختناق للعرى المعوية؟

الترفع الحروري ، تسرع : عالمات اساسية4هناك •

.النبض، ارتفاع التعداد، االيالم بفحص البطن

•0/40%strangulated bowel

•1/47%““

•2-3/424%““

•4/467%““



تدبير انسداد األمعاء

قاعدة

التدع الشمس تشرق أو تغرب على مريض انسداد أمعاء



المبادئ األساسية

االنعاش بالسوائل الوريدية•

.تصحيح الشوارد و اعادة التوازن الحمضي القلوي•

يدي مراقبة الصادر البولي وضع خط ور: المراقبة الجيدة •

.مركزي

.(تشخيص+ عالج )وضع انبوب انفي معدي•

التغطية بالصادات•

هل المريض جراحي أم ال؟: اتخاذ القرار •



االنعاش

تتجمع يحدث لدى مريض االنسداد ضياع كبير في الحيز الثالث حيث•

.السوائل و الشوارد بكمية كبيرة في الجدار و ضمن لمعة األمعاء

يعتمد االنعاش على موقع االنسداد وعلى الوقت الذي مر على •

......االنسداد

حدث في االنسداد العلوي تحدث االقياءات بشكل مبكر وبالتالي ي–

.تجفاف مع نقص بالكلور مع قالء

ا تجفاف في االنسداد السفلي تكون االقياءات متاخرة لكن يحدث ايض–

.شديد مع اضطراب شاردي بنسبة أقل

يض تعو+ الحاجة اليومية + تعويض الكمية التي فقدت : التعويض•

المستمرةالخسارة



التدبير الجراحي

.( اصالح) الفتق الغاصص أو المختنق•

(بتر: البالغين , رد او بتر : االطفال ) انغالف األمعاء•

(بتر محافظ) داء كرون•

(لمرحلة او مراح: استئصال الورم: ) (كولون)األورام البدئية •

(استئصال او رد) االنفتال•

(فك االلتصاقات ) االلتصاقات•

(استخراج) البازهر•

.



Prevention

•Good surgical technique.

•Careful handling of tissue.

•Minimal use and exposure of peritoneum to 

foreign bodies.

•laparoscopic surgery.

•Several strategies for adhesion prevention have 

been tried: hyaluronan-based agents, such as 

Sperafilm(some benefits)



االسئلة مشكرا لك


