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حالة سریریة 
__________________________________________________

بشكل مفاجئ  بألم شرسوفي مستمر ینتشر إلى أسفل الجانب األیسر

.  من الصدر ویترافق مع إقیاءات متكررة مباشرة  بعد  تناول أي طعام أو سوائل وبدون أي أعراض أخرى مرافقة .  من الصدر ویترافق مع إقیاءات متكررة مباشرة  بعد  تناول أي طعام أو سوائل وبدون أي أعراض أخرى مرافقة 

أجریت استشارة طبیب ھضمیة  فوضع المریض على معاجة دوائیة وطلبت لھ صورة صدر بسیطة ،  الصورة أظھرت 

.  استوجبت طلب االستشارة الصدریة 

في الیوم التالي راجعنا المریض وما یزال األلم الشرسوفي واإلقیاءات المتكررة مستمرین ، الفحص  

السریري أظھر خفوت األصوات التنفسیة في القاعدة الیسرى بدون أي أعراض أو عالمات صدریة أو انتایة مرافقة 

.  وكذلك الفحوص المخبریة الدمویة كانت ضمن الحدود الطبیعیة 

.من قبل جراح آخر)  2018/  3/  27( استئصال كیسة مائیة من قاعدة الرئة الیسرى قبل عام 

حالة سریریة 
__________________________________________________

سنة  16/ م   . أ :   االسم والعمر•

داعل / درعا  :  السكن •

طالب مدرسة :  المھنة •

.  ألم شرسوفي مع إقیاءات متكررة     :الشكوى الرئیسیة •

بشكل مفاجئ  بألم شرسوفي مستمر ینتشر إلى أسفل الجانب األیسر  2019/  3/  23بدأت الشكایة بتاریخ  :  القصة المرضیة •

من الصدر ویترافق مع إقیاءات متكررة مباشرة  بعد  تناول أي طعام أو سوائل وبدون أي أعراض أخرى مرافقة                 من الصدر ویترافق مع إقیاءات متكررة مباشرة  بعد  تناول أي طعام أو سوائل وبدون أي أعراض أخرى مرافقة                

أجریت استشارة طبیب ھضمیة  فوضع المریض على معاجة دوائیة وطلبت لھ صورة صدر بسیطة ،  الصورة أظھرت              

استوجبت طلب االستشارة الصدریة وجود كثافة في قاعدة الرئة الیسرى              

في الیوم التالي راجعنا المریض وما یزال األلم الشرسوفي واإلقیاءات المتكررة مستمرین ، الفحص  : الفحص السریري •

السریري أظھر خفوت األصوات التنفسیة في القاعدة الیسرى بدون أي أعراض أو عالمات صدریة أو انتایة مرافقة              

وكذلك الفحوص المخبریة الدمویة كانت ضمن الحدود الطبیعیة              

استئصال كیسة مائیة من قاعدة الرئة الیسرى قبل عام   :السوابق •





المتابعة 
__________________________________________________

بعد یومین أحضر األھل صور الطبقي المحوري والمریض محموالً وھو بحالة عامة سیئة جداً شاحب 
منھك ضعیف التجاوب   متوقف عن الطعام والشراب منذ ثالثة أیام بسبب األلم واإلقیاءات المتكررة ، 

.ویعاني من ضیق نفس شدید وغیر قادر على الوقوف أو الجلوس بسبب میلھ الشدید للوسن  وتغّیم الوعي 

الفحص السریري أظھر غیاب كامل لألصوات التنفسیة في الجھة الیسرى من الصدر واندفاع القلب إلى 
ملم زئبقي  40/ 80: الجھة الیمنى ، النبض خیطي ضعیف مجسوس بصعوبة  والضغط الشریاني بحدود 

)صدمة نقص حجم  ؟

المتابعة 
__________________________________________________

بعد یومین أحضر األھل صور الطبقي المحوري والمریض محموالً وھو بحالة عامة سیئة جداً شاحب •
منھك ضعیف التجاوب   متوقف عن الطعام والشراب منذ ثالثة أیام بسبب األلم واإلقیاءات المتكررة ، 

ویعاني من ضیق نفس شدید وغیر قادر على الوقوف أو الجلوس بسبب میلھ الشدید للوسن  وتغّیم الوعي 

الفحص السریري أظھر غیاب كامل لألصوات التنفسیة في الجھة الیسرى من الصدر واندفاع القلب إلى •
الجھة الیمنى ، النبض خیطي ضعیف مجسوس بصعوبة  والضغط الشریاني بحدود 

صدمة نقص حجم  ؟( 



 2019/  3/  27تصویر طبقي محوري للصدر بتاریخ  
__________________________________________________________

تصویر طبقي محوري للصدر بتاریخ  
__________________________________________________________









المتابعة 
__________________________________________________

تّم نقل المریض إلى المشفى مباشرًة وفتح ورید والبدء بتعویض السوائل وطلب الفحوص المخبریة   

)  نزف داخل الجنب ( كما أجري بزل جنب أیسر إسعافي أظھر وجود دم صریح طازج  )  نزف داخل الجنب ( كما أجري بزل جنب أیسر إسعافي أظھر وجود دم صریح طازج 

ما ھو التشخیص المحتمل ؟

المتابعة 
__________________________________________________

تّم نقل المریض إلى المشفى مباشرًة وفتح ورید والبدء بتعویض السوائل وطلب الفحوص المخبریة   •
.وتأمین الدم 

كما أجري بزل جنب أیسر إسعافي أظھر وجود دم صریح طازج • كما أجري بزل جنب أیسر إسعافي أظھر وجود دم صریح طازج •

ما ھو التشخیص المحتمل ؟



جوف متبقي مكان الكیسة المستأصلة مختلط باالنتان والنزف داخل الجنب ؟ 
_________________________________________________________

التشخیص التفریقي 

جوف متبقي مكان الكیسة المستأصلة مختلط باالنتان والنزف داخل الجنب ؟ : أوالً 
_________________________________________________________

:سلبیات التشخیص 

غیاب األعراض والعالمات االنتانیة ؟  -   

األلم الشرسوفي واإلقیاءات المتكررة غیرمفّسران ؟ -   

التطّور الحاد والسریع للحالة ؟ -   



)تمّزق أسفل المري التالي لإلقیاءات العنیفة 
Post emetic Rupture of the Esophagus

_______________________________________________________________

عند الكھول غالباً وبشكل مفاجئ  بعد وجبة غنیة بالدسم والكحول ؟ 

التشخیص التفریقي 
تمّزق أسفل المري التالي لإلقیاءات العنیفة ( تناذر بویرھیف : ثانیاً 

Post emetic Rupture of the Esophagus
_______________________________________________________________

:  سلبیات التشخیص 

عند الكھول غالباً وبشكل مفاجئ  بعد وجبة غنیة بالدسم والكحول ؟  -    

    

عدم وجود غاز تحت الجلد أو ریح صدریة أو منصفّیة ؟ -   



فتق حجابي مختنق ومختلط باالنثقاب والنزف داخل الصدر

______________________________________________________________

غیاب أعراض وعالمات الفتوق الحجابیة في سوابق المریض ؟ 

التشخیص التفریقي 

فتق حجابي مختنق ومختلط باالنثقاب والنزف داخل الصدر: ثالثاً 
Strangulation of Hiatal Hernia  

______________________________________________________________

:سلبیات التشخیص 

غیاب أعراض وعالمات الفتوق الحجابیة في سوابق المریض ؟  -    

وجود فتح صدر سابق ومنذ فترة قریبة ؟ -   



ما ھي الخطة العالجیة ؟ما ھي الخطة العالجیة ؟



المتابعة العالجیة 
__________________________________________________

فتح صدر إسعافي عاجل واستخراج حوالي ثالثة لیتر دم معظمھا 

وجود تمّزق رّضي في الحجاب الحاجز تالي للجراحة السابقة مع 

تحریر المعدة عن الحجاب وتنضیروخیاطة الثقبة ودعم الخیاطة 

المتابعة العالجیة 
__________________________________________________

فتح صدر إسعافي عاجل واستخراج حوالي ثالثة لیتر دم معظمھا •
.خثرات حدیثة 

. تحریر االلتصاقات الجنبیة وكشف الحجاب الحاجز •

وجود تمّزق رّضي في الحجاب الحاجز تالي للجراحة السابقة مع •
جزء من المعدة منفتق عبر الحجاب ومختنق ومثقوب ونازف جزء من المعدة منفتق عبر الحجاب ومختنق ومثقوب ونازف 

.  داخل الجنب 

تحریر المعدة عن الحجاب وتنضیروخیاطة الثقبة ودعم الخیاطة •
.بالثرب 

.تفجیر البطن وتصنیع الحجاب على طبقتین •

.تقشیر رئة جزئي والرئة بحالة سلیمة وجّیدة •



المنظرالعیاني للمعدة المختنقة والمثقوبة داخل الصدر 
__________________________________________________

المنظرالعیاني للمعدة المختنقة والمثقوبة داخل الصدر 
__________________________________________________



نھایة المرحلة البطنیة وتصنیع فوھة الحجاب الرّضیة 
_________________________________________________

نھایة المرحلة البطنیة وتصنیع فوھة الحجاب الرّضیة 
_________________________________________________



صورة الصدر البسیطة في الیوم التالي للعمل الجراحي 
_________________________________________________

صورة الصدر البسیطة في الیوم التالي للعمل الجراحي 
_________________________________________________



التشخیص النھائي للحالة 
_______________________________________________

فتق حجابي رّضي أیسر  
مختلط بانفتاق المعدة واختناقھا وانثقابھا ونزفھا داخل الصدر

التشخیص النھائي للحالة 
_______________________________________________

فتق حجابي رّضي أیسر  
مختلط بانفتاق المعدة واختناقھا وانثقابھا ونزفھا داخل الصدر



Traumatic Diaphragmatic Hernias
________________________________________

____

من تمزقات الحجاب الحاجز الرّضیة  تشّخص 

.  بشكل متأّخر لمدة قد تصل ألربعین سنة .  بشكل متأّخر لمدة قد تصل ألربعین سنة 

________________________________________________
Shield’s  general thoracic surgery , 

Traumatic Diaphragmatic Hernias
________________________________________

____

من تمزقات الحجاب الحاجز الرّضیة  تشّخص %    70

بشكل متأّخر لمدة قد تصل ألربعین سنة       بشكل متأّخر لمدة قد تصل ألربعین سنة       

________________________________________________
Shield’s  general thoracic surgery , 8’th edition,  2019



Traumatic Diaphragmatic Hernias
________________________________________

___

Traumatic Diaphragmatic Hernias
________________________________________

___

تمّزقات الحجاب الحاجز الرّضیة تكون 
صغیرة وال عرضیة في البدایة ، 

ولكنھا تتطور مع مرور الزمن وتتوّسع 
بسبب الضغط المرتفع داخل البطن بسبب الضغط المرتفع داخل البطن 

والسلبي داخل الصدر وتصبح عرضیة 
مع تدحرج األحشاء داخل الصدر وفي 

المعدة والكولون واألمعاء : مقّدمتھا 
.....................الدقیقة والثرب  



Traumatic Diaphragmatic Hernias 
________________________________________

____

معّدل الوفّیات من الحاالت المعالجة جراحّیاً 

.إذا كانت مختلطة باختناق أحد األحشاء البطنیة داخل الصدر

  _______________________________________________
Christie DB, Chapman J ,   J Am Coll  surg      

Traumatic Diaphragmatic Hernias 
________________________________________

____

معّدل الوفّیات من الحاالت المعالجة جراحّیاً %      80

إذا كانت مختلطة باختناق أحد األحشاء البطنیة داخل الصدر      

  _______________________________________________
Chapman J ,   J Am Coll  surg      2007



شكراً إلصغائكمشكراً إلصغائكمشكراً إلصغائكمشكراً إلصغائكم


