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الشركاتدليل المنتجاتأھم األحداثالصفحة الرئيسية

 تشخيص وعالج كسر عنق عظم الفخذ
  الفخذتشخيص وعالج كسر عنق عظم

Dr. J. Ahlers 

 نظرة عامة

][Bild-1 

 الفخذ من أكثر الكسور التي تصيب يعتبر كسر عنق عظم
 اإلصابة فمن ناحية تؤدي: المسنين وذلك نتيجة عدة عوامل

بتخلخل العظم إلى ضعف عنق عظم الفخذ ومن ناحية أخرى 
 وبالتالي عدم توازن الجسم يزيد من خطر فقدان كتلة العضالت

 الجھة الدانية من الحاالت في% 70يحدث الكسر في . السقوط
أما كسور عنق العظم التي تحدث داخل محفظة . من المدور األكبر

يصاحب .  فتكون عامة نتيجة التغيرات التي تصيب المفصلالمفصل
 وبالتالي زيادة الضغط داخل الكسر في ھذه المنطقة بالنزف

 ھذا إلى جانب المخاطر الناتجة عن الكسر يؤدي. محفظة المفصل
االرتفاع في الضغط إلى اضطراب الدورة الدموية في منطقة رأس 

 الحاالت يمكن تشخيص الكسر ببساطة أثناء في معظم. العظم
 عمل التصوير التصوير اإلشعاعي، بينما تتطلب حاالت قليلة
يجب في المقام األول . المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي

 النخر في رأس العظم  التشخيص التفريقي للكسر والتعرف على الكسور المرضية التي تحدث نتيجة للنقائل أوعمل
 .أو في المراحل المختلفة من تخلخل العظم

 
 

 خيارات العالج
 الكسر اإلنسي في عنق عظم الفخذ يعتمد اختيار أسلوب عالج

 ومدى الحركة على عمل تقييماً دقيقاً للحالةً يشمل عمر المريض
ال . المتبقية واإلصابة بأمراض أخرى ودرجة الخلع ونوعية العظم

 تطبيق العالج المحافظ سوى في الكسور المستقرة والتي يمكن
من كسور عنق عظم % 10( تشمل الكسر التبعيدي المحتبس

 ، فال يتطلب ھذا الكسر االمتناع الحركة، ومع ذلك فال)الفخذ
ويجب في . كغم على الساق 20يسمح للمريض بتحميل أكثر من 

 بالتصوير اإلشعاعي حيث أن االنخالع جميع األحوال مراقبة الكسر
 األخرى جراحياً تعالج جميع الكسور. منھا% 40الثانوي يحدث في 

ساعة  24وينصح بعدم حركة الساق المصاب وعمل الجراحة خالل 
تصل نسبة الوفاة نتيجة ھذه الكسور إلى .  على األكثرمن الكسر

تطبق الجراحة في عالج .  المتواصلمع االرتفاع % 60أكثر من 
 . انخالع ثانويجميع الكسور المنخلعة والكسور التي يحدث فيھا

 زرع المفصل الصناعي بعد: يطبق أسلوبين مختلفين في الجراحة
إزالة الرأس المكسور، أو الجراحة المحافظة على رأس عظم 

 الجراحة المحافظة تعطي نسبة تشير التجربة إلى أن. الفخذ
تعتبر الجراحة المحافظة على رأس عظم الفخذ من  .ضئيلة من النجاح من حيث التئام الكسر واستعادة الوظائف

 في المرضى صغار السن وعند اإلصابة بدرجة ضئيلة من الخلع في المرضىالجراحات التي تطبق في حاالت الطوارئ
 بعدم إجراء في ھذه الحالة ينصح.  يجب دائماً االنتباه إلى عدم وجود إصابة سابقة بتنكس المفاصلكبار السن، لكن

 فيما بعد باالنخالع الثانوي، وبالتالي قد الجراحة المحافظة على رأس العظم حيث تصاب الكثير من الكسور التبعيدية
 .تستدعي العالج بجراحة التثبيت

 الحالة زرع مفصالً  تطبيق الجراحة المحافظة على رأس العظم بعد إصابة المريض بالخلع الثانوي فتتطلبال يمكن
 الصناعي، ومن ثم تعتبر ھذه الحالة من الحاالت التي وكلما تأخر عالج الكسر تتزايد الحاجة إلى المفصل. صناعياً

 . خالل الساعات الست األولى بعد اإلصابةتتطلب استجابة سريعة، على األكثر

 على المفصل، يجب أوالً تثبيت الكسر عن طريق ثالثة من براغي الجر كبيرة عند مالئمة الحالة للجراحة المحافظة
ويجب .  مسبقاًالمركبة Kirschner استخدام البراغي األنبوبية يمكن تركيبھا بسھولة عن طريق أسالك بفضل. الحجم

 وأال تتعدي الكسر في عنق العظم من ھنا مراعاة وضع الجزء اللولبي في البراغي الثالثة داخل شدف عظم الرأس
 .أجل الوقاية ضد التشابك

 ينصح  البراغي الديناميكية، ھنا ينبغي مراعاة عدم دوران رأس العظم مع البراغي، وبالتاليكما يمكن استخدام
 .بتركيب سلك إضافي يكفل استقرار رأس العظم

  المحافظ على العظم بسبب عمر المريض أو شكل الكسر أو حالة العظم السيئة، يعتبر زرععند صعوبة تطبيق العالج
 :على عدة عوامل منھا يعتمد اختيار نوع المفصل الصناعي. المفصل الصناعي من الخيارات المثالية في العالج

 عمر المريض -
 مدى استعادة الحركة -
  أخرىاإلصابة بأمراض -
 نوعية العظم -

 الرأس من يعتبر زرع المفصل الصناعي النصف كروي، أو ثنائي
األساليب التي تالئم المرضى كبار السن المصابين بأمراض أخرى 

فالجراحة قصيرة نسبياً وال تتطلب الحالة تحضير الحق بل  .متقدمة
 ويماثل قطر المفصل الصناعي قطر مجرد قطع عنق عظم الفخذ

 :يوفر ھذا األسلوب عدة مميزات. عظم الرأس المستأصل
فيستطيع المريض الحركة بال حدود بعد فترة قصيرة من الجراحة، 

يتوافر نوعان من المفاصل .  الجراحة القصيرباإلضافة إلى زمن
ينصح .  إسمنتالمفصل اإلسمنتي والمفصل دون: الصناعية

باستخدام المفصل اإلسمنتي الذي يسمح بالتحميل الكامل مع 
 السيئة كما ھو الحال عند اإلصابة بتخلخل العظم نوعية العظم

 .الشديد أو نقائل العظم
 الحاالت التي يحتفظ فيھا المريض بحالة الحق الجيدة أما في

 حيث يظل الحق دون إسمنت، فينصح باستخدام المفصل المھجن
 يسمح ھذا األسلوب أيضاً. بينما يستخدم اإلسمنت في الجدل

بالتحميل السريع دون قيود حيث أن تركيب الحق يتم من خالل 
 دون إسمنت األسلوب المثالي في يمثل أسلوب العالج. الضغط

 المفاصل تتوافر عدة نماذج وعدة مناھج من. المرضى الصغار
الصناعية في األسواق، ومع ذلك ينصح بعدم استخدام البديلة 

 الحاالت التي ال يحدث فيھا انخالع، مع السطحية للمفصل في
 عظم الفخذ من حاالت كسر عنق% 30مراعاة أن ما يقرب من

، )سواء النخر الجزئي أو التام( تؤدي إلى نخر عظام الرأس 
 . خطر فشل المفصل السطحي عالي نسبياًوبالتالي يصبح

 الفخذ يجب االھتمام باستعادة الحركة، ومن ثم تطبيق أساليب العالج بعد انتھاء العالج الجراحي لكسر عنق عظم
 السكري قد تشمل تلك األساليب التحكم في تركيز الغلوكوز في الدم في حاالت.  استعادة الصحةالتي تساعد على

 . الوقاية ضد الكسورأو عالج القصور القلبي مثالً، وكذلك عالج تخلخل العظم طويل األجل بھدف

 

كسر عنق عظم الفخذ الداني تصنيف 
AO الناصفي حسب الكسر

 في المفصل األيمن I Pauwelsكسر
ينتھي في الجھتين القحفية والوحشية 

 الدمويةمن مدخل األوعية

في المفصل األيمن  Pauwels IIكسر
 ينتھي في الجھة القحفية وعند مدخل

األوعية الدموية
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 الخالصة
يجب في المقام األول اختيار .  التفريقي الذي يتأثر بعدة عوامليتطلب عالج كسر عنق عظم الفخذ عمل التشخيص

 يساعد على استعادة الحركة في أقصر فترة ممكنة، وال يسبب عبء على المرضى وعلى أسلوب العالج الذي
.  الجراحية المؤقتةفيجب اختيار األسلوب الذي ال يتطلب جراحات تالية، فينصح بتجنب الحلول.  كبار السناألخص

 رأس العظم من احتماالت اإلصابة بالنخر أو ويجب تعريف المريض على األخطار المصاحبة للجراحة المحافظة على
  يعتمد اختيار أسلوب العالج على عدة عوامل يجب مراعاتھا في كل حالةھكذا. اإلصابة بالتنكس المفصلي الكاذب

 .فردية
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