
 

  

بعد   تمزق الطحال

   صاباتاإل

 Spleen Rupture 

after Injuries  

 

 



   كيف يعمل الطحال ؟ ❖

يكمن دور  الطحال في  تحصين الجسم  ضد األمراض المختلفة  

عن طريق  تنقية الدم   وإنتاج األجسام المضادة لألمراض  

 والجراثيم. 

 عراض تمزق الطحال ؟ ماهي أ ❖

: أعراض ظاهرية  

حيث  الجسم, بالطحال منطقة في   ألم •

 غالبا يكون في:  

 أعلى البطن. المنطقة اليسرى  .1

  مختلفة  مناطقلم في  قد يكون األ  .2

 من الصدر والكتف.   الجزء األيسر، مثل الجسمب

  عالمة كير بتمزق الطحال   الناتج عن ألم الكتف يعرف 

وسبب حدوثه هو تهيج في العصب الحجابي الموجود  

ويكون  ،  في منطقة العنق وصوال إلى الحجاب الحاجز

   .األلم حاد عن أخذ شهيق

https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%86_1789


عراض تمزق الطحال ؟ماهي أ  

 مختلفة مثل:   أخرىأعراض  •

 

 الدوخة  .1

 االرتباك.  .2

 . رؤية غير واضحة أو ضبابية .3

 . فقدان الوعي .4

  و الدخول في صدمة: القلق   أعراض .5

لون الوجه   شحوبو    الغثيان والتململ  

مما يسبب  الدم  ف كمية كبيرة من لنز نتيجة   ويكون ظهورها 

 انخفاض في ضغط الدم.

  

https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87_17379
https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87_17379
https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87_17379


 ماهي اسباب تمزق الطحال ؟ 

عن   صابات الناتجةكاإل، إصابات البطن  أبرز األسباب هي •

 ، مثل: اإلصابات الرياضيةأو حوادث السيارات 

o  .كسور األضالع 

o الحوض.  في   روكس 

o  الحبل الشوكي.إصابات 

حادة في منطقة  باألدوات اللطعنة التعرض  •

 البطن. 

 العمليات الجراحية أثناء خطأ طبي  •

قد يحدث التمزق بسبب أمراض    حاالت نادرةفي   •

 . في الطحال نفسه وقد يصاب بالتمزق دون سبب واضح 

 

 

 

 

https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_18524


 ماهي اسباب تمزق الطحال ؟ 

 أسباب متنوعة، مثل: •

o  المالريا. مثل  األمراض المعدية 

 

o السرطان.  انتشار 

 

o  عمليات األيض.  في اضطرابات 

 

o والشرايين.  القلب أمراض 

  

https://www.webteb.com/general-health/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.webteb.com/cancer
https://www.webteb.com/heart


 ماهو عالج تمزق الطحال ؟ 

بنزيف    حيث قد يصاب المريض التدخل الجراحي  -1

  يحاولوقد   جراحي عاجل   تدخلل فيحتاج خطير 

الطحال و دون استئصاله   إلصالح الجراحون 

 . مختلفةبتقنيات  

وضع المريض  يتم   في الحاالت األقل خطورة  -2

في هذه الحالة   يض غالبًا يحتاج المر و  بة قار متحت ال

 يحتاج إلى نقل الدم. قد و عالجًا مستمرًا  

 استئصال الطحال  -3

ة  يتم تجنبها حاليا  وقد يخضع  جراحيعملية   ي وه

 وغير المستقرةالحاالت الطارئة  المرضى في لها 

 انصمام الطحال  -4

  . بالطحال إيقاف أي نزيف  هدف إلىعملية جراحية  ت

بحاجة   يجعله قد تجنب المريض أي تعقيد قد  

 .الحقاستئصال الطحال  إل

https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_18700


فات تمزق الطحال ؟ ماهي مضاع  

 .  الدموية  الجلطات مثلومضاعفاته  النزيف   •

 .دائمكامل و  تلف الطحال  •

  عدوىبال  معدل خطر اإلصابةزيادة  •

 في الجسم.  المناعة  وضعف 

التعافي والشفاء؟  ما هي مدة  

عدة  تصل إلى قد الشفاء مدة التعافي و  

أثناء   الكافية الراحة على الحصول وعلىيك . أسابيع

األنشطة  من يمارسون م نتوإذا ك فترة التعافي. 

 .أشهر  3قد تصل   لمدة  فعليك تجنبها، الرياضية

  

https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%83_18703
https://www.webteb.com/immune-system
https://www.webteb.com/immune-system
https://www.webteb.com/immune-system


 هل يمكننا العيش دون طحال ؟ 

حياة طبيعية دون طحال،  وممارسة ال    يمكين العيش

هاز  الج يضعف ولكن استئصال الطحال

المعدية وعادة ما   عرضة لألمراض  كويجعل  عي المنا

بما يتناسب مع  لتطعيم المصاب  الفريق الطبي يلجأ 

 حالته. 

وقد يتم إعطاء هذه اللقاحات قبل أو بعد عملية استئصال  

 الطحال بأسبوعين. 

مضادات  ل فقد يحتاج الطفلفي حاالت األطفال 

هذا  غالبًا يتم اتباعومناعته،  يوميًا لتعزيز  حيوية 

 المناعة الذاتية مرضى مع   اإلجرائ

  

https://www.webteb.com/articles/%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6_17422
https://www.webteb.com/articles/%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6_17422
https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_18346
https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_18346
https://www.webteb.com/orthopedics-and-rheumatology/%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9


 

  أن تخبر الطبيب بتاريخك المرضي واطالعه في حال من المهم 

  خطة يؤثر على   قد طحال فهذاالقد خضعت لعملية استئصال 

. العالج  

 

 مالحظة: 

  



 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع:

 freepik, flaticonتم استخدام الصور من قبل  

 المراجعة والتدقيق: 

بمستشفى   قسم الجراحة  استشارييتوى هذا الكتيب من قبل تمت مراجعة مح

 الملك فهد الجامعي. 
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