
  طحال
گرم است و در  ١٥٠تا  ٧٥وزن طحال، در بزرگساالن 

ليترخون از آن عبور  ميلي ٣٠٠هر دقيقه، حدودا 
كند. بنابراين يك بافت كامال پرخون محسوب  مي
  .شود مي

  طحال چيست؟ وظيفه
پس از تولد و در سنين كودكي، طحال، منبع عمده و 

(يك نوع  Bهاي لنفوسيت  محل استقرار سلول
شود و نقش مهمي را در  گلبول سفيد) محسوب مي

 Bهاي  كند. لنفوسيت هاي ايمني بدن ايفا مي پاسخ
اند، در پاسخ به  كه در طحال استقرار يافته

ها و عوامل خارجي، شروع به ترشح پادتن  ميكروب
  كنند. يا آنتي بادي مي

هاي  سوم از كل پالكت به طور طبيعي، يك  همچنين،
اند كه در موارد لزوم،  بدن، در طحال ذخيره شده

  توانند به گردش خون وارد شوند. مي
  طحال چگونه آسيب مي بيند؟

هاي نهم تا دوازدهم  طحال، كامال در مجاورت دنده
قرار گرفته است. آسيب طحال و پارگي آن، يك 
مشكل شايع در تصادفات و ضرباتي است كه به 

  شود. سينه وارد مي سمت چپ شكم و قفسه
  

ترين خطري كه در اين موارد بيمار را تهديد  مهم
ريزي شديد از بافت پرخون طحال به  كند، خون مي
ريزي در سطح  خل شكم است، بدون اينكه خوندا

  بدن ديده شود.
ها، برداشتن طحال يا اسپلنكتومي،  در برخي بيماري

شود. اين  هاي درماني محسوب مي يكي از پايه
ها يا مستقيما در نتيجه عملكرد غير طبيعي  بيماري

طحال به وجود مي آيند و يا كاركردهاي طحال 
 شود.  ميموجب تشديد يا استمرار آنها 

با وجود اعمالي كه طحال انجام مي دهد بايد گفت 
هاي اين عضو در افراد بالغ، توسط اعضاي  كه فعاليت

ديگر، نظير كبد و مغز استخوان هم قابل انجام است، 
بنابراين برداشتن طحال در بزرگساالن، معموال 

  كند. اي ايجاد نمي عارضه عمده
در كودكان، با توجه به نقش طحال در ايجاد 

هاي ايمني، برداشتن طحال بايد با دقت  پاسخ

بيشتري صورت گيرد، زيرا حذف اين عضو در سنين 
بادي در بدن،  كودكي، با كاهش توانايي ساخت آنتي

هاي خاص  موجب استعداد ابتال به برخي عفونت
  شود. مي

شده  شان برداشته افرادي كه به هر علت، طحال
هاي خاص را  است، بايد واكسن ضد برخي ميكروب

دريافت كنند، زيرا حتي در بزرگساالن نيز 
اهميت تلقي شود و  كاركردهاي طحال نبايد كامال بي

نقش طحال در دستگاه ايمني بدن را بايد هميشه در 
  .نظر داشت

  مراقبت هاي بعد از عمل جراحي:
 را در مورد زمان تزريق  ج خودلنظر پزشك معا

  .واكسن و ادامه مصرف آنتي بيوتيك جويا شويد
  در  ساعت ٧٢تا  نبايد، اصوال بعد از عمل جراحي)

به زخم آب  صورت نداشتن ترشحات محل عمل )
با نظر پزشك بخورد ولي بعد از آن بيمار مي تواند 

 .حمام برودمعالج 
  سرفه كردن توصيه نمي شود.تنفس عميق و جابه

  جايي بايد در تخت صورت گيرد.



  در هنگام سرفه وعطسه محل بخيه بايد محكم
گرفته شودو عطسه بايد با دهان كامال باز انجام 

  شود
  به بيماران سيگاري به دليل ايجاد سرفه توصيه به

  مي شودترك سيگار 
  ماه از فعاليت هاي سنگين و بلند كردن اجسام ٣تا

  د .يسنگين خودداري كن
  پر پروتئين و غداهاي پر فيبر (ميوه ها) از غذاهاي

به همراه مايعات فراوان استفاده كنيد.از خوردن 
غذاهاي سنگين تا يك هفته پس از جراحي 

 خودداري كنيد.
  براي پيشگيري از عفونت ، محل زخم را هميشه

 تميز و پاكيزه نگه داريد . 
  از تماس با  افراد سرما خورده و داراي عفونت هاي

 شده و از روبوسي كردن پرهيز كنيد .شناخته 
  روابط زناشويي بعداز عمل ربطي به عمل نداشته و

هر وقت كه بيماردرد نداشته باشد مي تواند رابطه 
 .جنسي برقرار كند

مراجعه  ين عالئم را داشتيد حتما به پزشكگر اا
، همچنين با شماره تلفن كارشناس كنترل كنيد 

  تماس بگيريد : ٣٧١١٨٢٥٨عفونت بيمارستان 
  استفراغ پي در پي  

 درد پيشرونده شكم  
 گيجي و احساس عدم تعادل  
 وجود خون در ادرار ، مدفوع ، استفراغ  
 تب شديد  
 اسهال 
 قرمزي ، تورم و سفت شدن ناحيه عمل 

را تهيه و در زمان توصيه شده به  *نسخه دارويي
  شرح ذيل مصرف نمائيد:

١. .................................................................................................. 
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ا :  نام پزشك معالج شم
...................................................................  

مراجعه به پيگيري هاي بعدي و تاريخ 
 :پزشك معالج

..................................................................  
هر چه سريعتر براي با آرزوي سالمتي 

  شما مددجوي گرامي

    
 
 

  
  
  

طحال برداشتن 
  (اسپيلنكتومي )

 
 آدرس سايت بيمارستان:

www.nekuei.muq.ac.ir 
 واحد آموزش


