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 :التعريف 
هو النوع األكثر شيوًعا من أنواع الفتق ،يحدث عندما تضعف عضالت البطن أو تتعرض األمعاء 

  .في منطقة أسفل البطن قرب العانة للضغط فتخرج من مكانها وتبرز على شكل تورم أو كتلة
 

  :األنواع 

 الفتق األربي غير المباشر: 
األطفال الذين  يصيبغالباً  ، الذكوروهو أكثر شيوعاً لدى 

 .مبكراً  ولدوا

 الفتق األربي المباشر: 
نتيجة و ذلك  البالغينوهو أكثر شيوعاً بين الرجال  

 .يصيب العضالت مع التقدم في العمرضعف العام الذي لل
 الفتق األربي المحصور: 

في منطقة العانة مع عدم إمكانية إعادته إلى  أحد األنسجة حصرينيحصل عندما 
 .مكانه باإلجراءات الخفيفة أو باللمس

 الفتق األربي االختناقي: 
هذا النوع من األمعاء ،و ينشأ عندما يتسبب الفتق في انقطاع الدم تماماً عن جزء 

 .يتطلب عناية جادة وعالجاً فورياً 
 
 :األسباب

 زيادة الضغط على البطن.  
  جدار البطنعضالت ضعف في. 
 أثناء التبرز أو التبول الضغط. 
 التمارين الشاقة. 
 ملالح. 
 السعال أو العطاس المزمن. 
 تضخم البروستاتا مع صعوبة التبول. 
 اإلمساك المزمن. 

 
 :األشخاص األكثر عرضة لإلصابة 

 الذين لديهم خلل في الجينات أو وجود تاريخ عائلي أو مرضي لإلصابة بالمرض. 
 الذكور. 
 الحوامل. 
 الخدج. 

 المصابون بالسمنة أو زيادة الوزن. 
 المصابون بالسعال أو اإلمساك المزمنين. 
 بديالمصابون بالتليف الك. 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة الدفاع

 رئاسة هيئة األركان العامة
 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
 قسم التثقيف الصحي

 

 الفتق األربي
Inguinal Hernia 
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 :األعراض

 ألم عند السعال أو ممارسة الرياضة أو االنحناء. 
 (.منطقة الفتق)في المنطقة األربية شعور بالحرقة 
  في المنطقة األربية مفاجئألم حاد. 
  بثقل في منطقة العانةشعور. 
 انتفاخ في كيس الصفن. 
 انتفاخ وتورم في المنطقة المحيطة بالخصيتين. 

 
 :ستدعي مراجعة الطبيب فورا  تعالمات 

  و قيءأغثيان. 
 حمى. 
 في منطقة الفتق يشتد سريًعا ألم مفاجئ.  
 بروز الفتق وتحوله للون األحمر أو البنفسجي أو لون داكن. 
  غازاتالعدم القدرة على التبرز أو إخراج. 

 
 :التشخيص

 سريريالفحص ال. 
  بالموجات فوق الصوتيةتصوير. 
  التصوير المقطعي.  

 التصوير بالرنين المغناطيسي. 
 

 :المضاعفات
 األمعاء ادسدان. 
  نسيج المصابالموت . 

 
 :العالج

 إعادة النسيج إلى مكانه من قبل الطبيب. 
 عملية جراحية إما بالجراحة المفتوحة أو بالمنظار قد يتطلب العالج إجراء. 
 

 :ةيعملية الجراحالقبل 
 يحتاج المريض إلجراء تحليل دم وتقييم طبي حسب العمر والحالة الطبية. 
  يتم إعطاء المريض مضادات حيوية مناسبة من أجل تقليل االلتهاب الموضعي

 . وبالتالي تقليل احتمال حدوث العدوى
  قبل العملية واستخدام الصابون لتجنب حدوث التلوث للجرحيجب االستحمام. 
 اإلقالع عن التدخين. 
  يجب استشارة الطبيب بخصوص األدوية التي ينبغي على المريض التوقف عن

ساعات على األقل قبل  8تناولها لبضعة أيام قبل موعد العملية، ويجب الصوم لمدة 
 .العملية

 
 :أثناء العملية الجراحية المفتوحة 

 
 أو النصفي يكون المريض تحت التخدير العام. 
  يتم إجراء شق  في المنطقة األربية ودفع النسيج البارز لداخل البطن . 
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 عند االنتهاء من  ،ويخيط الجراح المنطقة الضعيفة، ويعزز الخياطة بشبكة صناعية
 .بغرز أو دبابيس أو صمغ جراحي شق الجراحيال ُيغلقالعملية 

  ساعة 2-1الجراحية مدة تستغرق العملية. 
 

 :أثناء العملية الجراحية باستخدام المنظار
 يكون المريض تحت التخدير العام. 
  شقوق صغيرة في البطن 4-3إجراء ب يقوم الطبيبخالل العملية. 
  من خالل شق واحد( منظار البطن)يتم تمرير أنبوب صغير ُمجهز بكاميرا صغيرة . 
  الفتقصالح إل شبكة صناعيةتُستخدم. 
  ساعة في 48-24لمدة  ؤهيتم إبقاعند الحاجة وبحسب الحالة الصحية للمريض قد

 .المستشفى من أجل مراقبة وضعه الطبي
 بسبب الغاز الذي يتم ضخُّه د العملية من ألم في أعلى الكتف بع يعاني المريض قد

 . ساعة 48ويزول خالل  لنفخ البطن
 :بعد العملية الجراحية 

  على قسط كاف من النوم يومياً، و التزام الراحة عند الشعور بالتعبينصح بالحصول. 
 ممارسة رياضة المشي الخفيف يومياً ولمسافات قصيرة. 
 تجنب حمل أشياء ثقيلة وإجهاد الجسم خالل مرحلة التعافي. 
 تجنب القيام بأي أنشطة منزلية شاقة أو تمارين رياضية مجهدة للجسم. 

  الحميمة خالل األسابيع األولى بعد الجراحةتجنب ممارسة العالقة. 
  يجب وضع وسادة على منطقة الجرح عند السعال، والضغط عليها بلطف لتقليل

 .الشعور باأللم

  يجب الحفاظ على منطقة الجرح جافة ونظيفة، وغالباً ما يسمح الطبيب
باستخدام الجراحة، ويكون ذلك بماء دافئ و إجراء من  أيام 5باالستحمام بعد 

 .صابون االستحمام الطبي
  خالل واإلكثار من الفواكه والخضروات يفضل تناول األطعمة الخفيفة وقليلة الدسم

لتجنب  الشهر األول من إجراء العملية، واإلكثار من شرب السوائل وخاصًة الماء
 .اإلمساك

 
 :الوقاية

 على وزن صحي ةحافظالم . 
 الفواكه والخضروات والحبوب  مثل تناول طعام غني باأللياف

 .لوقاية من اإلمساكلالكاملة 
 ممارسة الطريقة الصحيحة لرفع األوزان و األشياء الثقيلة.  
 اإلقالع عن التدخين . 
 ارتداء المشد الطبي المخصص حسب إرشادات الطبيب. 

 
 
 
 
 

  :جعاالمر

 مايوكلينك. 
 ويب طب. 
 بن عبدالعزيز العربية للمحتوى الصحي موسوعة الملك عبدهللا. 

النشرة الطبية مخصصة إن المعلومات في هذه 
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب

  

HED01.INFO.128/1 


