ZDROWIE

ZAPALENIE
WYROSTKA
ROBACZKOWEGO
Ślepa kiszka to potoczna nazwa wyrostka robaczkowego, nie mająca nic wspólnego
z medycznym nazewnictwem. Wyrostek robaczkowy jest ślepo zakończony, a swym
podłużnym kształtem przypomina zarówno kiszkę, jak i robaka, od podobieństwa
do których przybrał swoją nazwę. Wiedza na temat funkcji wyrostka robaczkowego
zaczyna się zmieniać. Wydaje się, że żaden narząd, choćby szczątkowy i niepozorny, nie znajduje się w naszym organizmie bez konkretnej potrzeby. Nie zdarza się
bowiem, by natura tworzyła coś bez wyraźnego celu. Tymczasem znaczenie i rola
wyrostka robaczkowego w ludzkim ciele do tej pory nie były do końca poznane. Nowe
badania pokazują, że wyrostek robaczkowy może odgrywać kluczową rolę w utrzymaniu zdrowego układu pokarmowego. Aby zapobiec stanom zapalnym, do niedawna w USA wycinano go profilaktycznie, gdyż sądzono, że ze względu na wąski przekrój
łatwo o jego niedrożność. Jednak dziś już wiadomo, czemu naprawdę służy i obala
się mit, jakoby był zbędnym i szczątkowym narządem. Dodatkowo odkryto, iż wyrostek robaczkowy pomaga wytwarzać komórki immunologiczne chroniące nas przed
patogenami, a więc odgrywa również ważną rolę w pracy układu odpornościowego.

Ten niepozorny element w kształcie
robaka jest uwypukleniem kątnicy,
czyli początku jelita grubego. Wyrostek robaczkowy ma zmienną długość,
najczęściej około ośmiu do dziesięciu
centymetrów i szerokość jednego
centymetra, a umiejscowiony jest
w prawym dole biodrowym. W jego
wnętrzu znajduje się śluz oraz pozostałości pokarmowe. Nowe badania
mówią, iż wyrostek robaczkowy jest
również siedliskiem dobroczynnych
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saprofitycznych bakterii jelitowych
i grudków chłonnych. Grudki te wytwarzają przeciwciała klasy IgA, które
odpowiadają za miejscową odporność
w przewodzie pokarmowym. Wystarczy jednak stan zapalny, by wyrostek
stał się groźny dla zdrowia. Miejsce
połączenia jelita grubego z wyrostkiem robaczkowym jest niezmienne,
natomiast jego koniec może zmieniać
swoje położenie. Może być zlokalizowany między pętlami jelitowymi, ale może

też przemieszczać się do miednicy, za
kątnicę lub odbytnicę. Właśnie te nietypowe położenia zmienionego zapalnie
wyrostka oraz inne objawy takie jak
wzdęcia, niestrawność, uczucie parcia
na mocz i stolec, bywają przyczyną
kłopotów diagnostycznych.
Statystycznie rzecz ujmując, zapalenie
wyrostka robaczkowego może dotknąć
każdego, ale najczęściej zdarza się ludziom z przedziału wiekowego 20-50
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lat, wśród nich nieznacznie większą
grupę chorych stanowią mężczyźni.
Rzadziej dotyka niemowlęta i osoby
w podeszłym wieku. Każdy przypadek podejrzenia zapalenia wyrostka
robaczkowego powinien być skonsultowany z lekarzem, gdyż jest to jeden
z najczęstszych powodów zabiegów
operacyjnych w obrębie jamy brzusznej.

DIAGNOSTYKA
Równie niepewna, co funkcja wyrostka jest przyczyna powstawania zapalenia. Zamknięcie światła wyrostka
robaczkowego może powodować
kamień kałowy, przerośnięta tkanka
limfatyczna, pasożyty, infekcja lub
zmiana nowotworowa jelita. Pierwszym objawem zwiastującym zapalenie
wyrostka robaczkowego jest, oprócz

złego samopoczucia, intensywny ból
brzucha w okolicy pępka. Początkowo
ma charakter rozlany, ale z czasem staje
się punktowy, wyraźnie umiejscowiony
w okolicy prawego podbrzusza. Ruch
wzmaga ból, dlatego ukojenie przynosi
embrionalna pozycja leżąca. Ostre za-

lający lokalizację i intensywność bólu
brzucha i dodatkowe objawy, jak brak
apetytu, nudności, wymioty, niewysoka
gorączka i przyspieszenie akcji serca
oraz badanie przedmiotowe. To ostatnie polega na tym, iż lekarz, badając
pacjenta w okolicy prawego dołu bio-

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego należy
rozważać u każdego pacjenta skarżącego się na
ból brzucha o nieznanym pochodzeniu.
palenie wyrostka robaczkowego należy
rozważać u każdego pacjenta skarżącego się na ból brzucha o nieznanym
pochodzeniu. Wśród badań diagnozujących chorobę, wyróżnia się badanie
podmiotowe pacjenta, a więc wnikliwy
i szczegółowy wywiad lekarski usta-

drowego, stwierdza tzw. tkliwość palpacyjną brzucha. Oprócz tego wykonuje się morfologię (leukocyty, OB i CRP)
oraz badanie moczu (ze względu na
zbieżność objawów z infekcjami układu moczowego) i badanie obrazowe
w postaci USG jamy brzusznej
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W ciągu 24 godzin od
wystąpienia pierwszych
objawów wyrostek
ulega perforacji u 20%
osób.
Źródło: www.medonet.pl

lub tomografii komputerowej, zwłaszcza w wątpliwych i niejednoznacznych
przypadkach.
Bagatelizowanie objawów zapalenia
wyrostka robaczkowego może spowodować powikłania w postaci uformowania się ropnia okołowyrostkowego
i perforacji kątnicy (miejsca w którym
znajduje się wyrostek robaczkowy),

42

łącznie z bardzo niebezpiecznym
rozległym zapaleniem jamy otrzewnej, które może doprowadzić nawet
do zgonu pacjenta.

się jej poddać i wtedy muszą przebyć
tradycyjną operację z otwarciem jamy
brzusznej i średnio o 3 tygodnie dłuższym powrotem do formy.

Stan zapalny wyrostka robaczkowego powoduje konieczność szybkiego
udania się do lekarza i hospitalizacji.
Operacja powoduje całkowite wyleczenie. Kiedy podejrzewa się zapalenie wyrostka robaczkowego nie należy
jeść i pić, ani przyjmować leków przeciwbólowych (utrudniają prawidłowe
rozpoznanie), a także leków przeczyszczających (mogą spowodować
przedziurawienie wyrostka). Wyrostek
robaczkowy usuwany jest nowoczesną
metodą laparoskopową, która ma cały
szereg zalet. Powoduje mniejszy ból
pooperacyjny, przyspiesza czas rekonwalescencji (po około 7 dniach można
wrócić do pracy) i pełnego powrotu do
zdrowia. Niestety nie wszyscy mogą

Przed, jak i po zabiegu konieczna jest
antybiotykoterapia. Jeśli już dojdzie do
wycięcia wyrostka, należy dbać o prawidłową florę bakteryjną w jelitach,
jedząc pokarmy bogate w probiotyki
(kwaśne mleko, kiszona kapusta, kiszone ogórki). Do tej pory nie odkryto sposobów zapobiegania zapaleniu wyrostka robaczkowego, więc kiedy mamy
podejrzenie, że choroba nas dotknęła,
należy działać szybko, aby zredukować
ryzyko wystąpienia powikłań.
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