
 

 الفصل الثاني

 إصابات الجهاز العظمي

 

تركيب العظام 

كدم العظام 

الكســــور 



 الفصل الثاني

 إصابات الجهاز العظمي

 تركيب العظام

 يتكون الهيكل العظمي في اإلنسان من تمفصل مجموعة عظام

بعضها مع بعض في وضع وترتيب معين ينتج عنه شكل الجسم 

 .وخاصية مظهره وقوامه

 ويتكون الهيكل العظمي من: 

 ويشمل عظام الطرف العلوي وعظام : الهيكل العظمي الطرفي

 .الطرف السفلي

ويشمل العمود الفقري، القفص الصدري، : الهيكل العظمي المحوري

 .والجمجمة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الهيكل العظمي لإلنسان)



 عظمممة  85عظمممة منهمما  206ويشمممل الهيكممل العظمممي علممن  كثممر مممن

زوجية، وإذا  خذ قطاعاً عرضياً من  حد العظام الطويلمة نجمد  نهما تتكمون 

 :من الخارج للداخل كما يلي

وهممو اشممات يحتمموي علممن ادوعيممة الدمويممة وادعصمماب التممي : السمممحاا الخممارجي   -1

تغذي العظام، وهو يساعد علن نمو العظام فمي السممن نتيجمة لترسمب  ممكا الكالسميوم 

 .ومكونات العظام عليه

وهمممي طبقمممة سمممميكة صممملبة يغلفهممما ممممن الخمممارج السممممحاا : طبقمممة العظمممام الصممملبة   -2

الخممارجي، ويختلممف سمممكها فممي العظممام بمماختكف  نمموا  العظممام ومكممان وجودهمما فممي 

 .الجسم

 .وهي طبقة شبكية البنيان هشة القوام: طبقة العظام االسفنجي -3

وهو اشات يبطن العظمة ممن المداخل ويسماعد العظمام علمن النممو : السمحاا الداخلي -4

 ً  .في السمن  يضا

وهو يحتوي علن النخا  وبعض الخكيا الدهنية وهمي عبمار  : تجويف نخا  العظام -5

عن النسيج الدهني  حمر  و  صفر والمذي يوجمد فمي تجويمف العظممة وقمد ينتشمر  يضماً 

 .بين فجوات طبقة العظام االسفنجي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (قطاع عرضي للعظام) 



 ومن اإلصمابات التمي تتعمرض لهما العظمام الكمدمات والكسمور، فعنمدما تتعمرض العظمام

لصممدمة يمكممن  ن تتحملهمما فتحممد  اإلصممابة بكممدم العظممام،  ممما إذا كممان الضممغط قويمماً 

 .والصدمة  كبر من قدر  العظام علن تحملها ففي هذه الحالة تحد  اإلصابة بالكسر

 كدم العظام
وذلمن نتيجمة االصمطدام بجسمم صملب ، الكدم من اإلصابات التي قد تتعرض لهما العظمام

اير حاد بطريقة مباشر  وتحد  االبا للعظام السطحية الغير مكسو  بعضمكت سمميكة 

، المرفم ، عظمام السماعد، والجزت ادمامي من عظمة القصبة بالساا، مثل عظام الوجه

 .والكعب، الركبة، اليد

 : عراض اإلصابة

الشعور باآلم شديد  موضع اإلصابة. 

  تغير لون الجلد مكان االصابة مصحوبا بورم وذلن نتيجمة للنزيفالمدموي المذي يحمد

 .تحت سمحاا العظام

صعوبة تحرين الجزت المصاب. 



 :االسعافات ادولية والعكج

 .استخدام كمادات الثلج لوقف النزيف وتخفيف اآللم -1

 .تجنب تحرين الجزت المصاب حتي ال تتفاقم االصابة -2

 .استخدام المسكنات لتخفيف حد  االلم -3

 .استخدام االربطة الضااطة للسيطر  مع التورم -4

عممدم تممدلين المنطقممة المصممابة مطلقمما حتممي ال يتسممبب ذلممن فممي حممدو  الكلمم  العضمملي  -5

 .العظمي

كمذلن يعتبمر ،  نسب الوسائل العكجية هي استخدام الحرار  بواسطة الموجات القصمير  -6

 .العكج المائي عامك هاما في سرعة الشفات



 

 

 

 

 

 

 (كدم شديد بعظم الرضفة بالركبة)



 الكســـــــــــــــور
 انفصمال العظممة بعضمها عمن بعمض المن جمزئين او اكثمر بسمبب "الكسر هو عبار  عن

 ".قو  خارجية عنيفة  و االصطدام بحسم صلب

 وتحد  الكسور في مختلف االنشطة الرياضية حي  تزداد نسبة كسور الطرف السمفلي

بينممما تممزداد نسممبة ، لكعبممي كممر  القممدم واليممد والسمملة والجمبمماز والمككمممة والمصممارعة

، االصابة بكسور العممود الفقمري فمي المصمارعة وقفمز السمدود فمي الفروسمية والجمبماز

وتممزداد نسممبة االصممابة بكسممور االضممك  وعظممم السمماعد فممي المككمممة والمصممارعة 

 .والفروسية

 : نوا  الكسور

 :يمكن تقسيم  نوا  الكسور الي نوعين

نوا  الكسور من حي  السبب:  وال . 

(.من خكل صور االشعة) نوا  الكسور من حي  شكل االصابة : ثانيا 



 : نوا  الكسور من حي  السبب:  وال
كسمر اجهمادي، يمكن تقسيم الكسمور ممن حيم  السمبب فمي االصمابة المي كسمر اصمابي ،

 .وكسر مرضي

 :الكسر االصابي(  
 يحد  نتيجة إلصابة شديد  كاالصطدام بجسم صلب كما في حالمة الحمواد   و السمقوط

 :من مكان مرتفع وفي هذه الحالة يمكن  ن يكون الكسر

 :كسر مباشر

  وهممو  ن يحممد  الكسممر مكممان االصممابة وتكممون كميممة اصممابة العضممكت والجلممد كبيممر

واذا كان يوجد في مكان االصابة عظمتان كما في عظمتي الزند والكعبمر  فمي ، وشديد 

 و فمي عظمتمي القصمبة والشماظية فمي السماا فالكسمر يكمون فمي العظمتمين فمي ، الساعد

 .مكان واحد واالبا تكون الكسور االصابية كسورا مضاعفة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (كسر عظم الكتف نتيجة الصابة مباشرة)



 :كسر اير مباشر

 وفيه يكون الكسر في مكان بعيد عن مكان االصابة مثل السقوط من مكمان مرتفمع علمي

 و فممي ، القمدمين فيكمون رد فعممل االصمابة كسمرا فممي عظمام الجمجممة  و العمممود الفقمري

وإذا ، حالة السقوط علي راحة اليد فيحد  الكسر في عظام الترقمو   و اللموا  و العضمد

كمان الكسممر فممي مكمان بممه عظمتممين فيحمد  الكسممر فممي مكمانين مختلفممين وذلممن دن لكممل 

 .كما  ن اصابة االنسجة الرخو  تكون قليلة، عظمة نقطة ضعف تنكسر فيه

 

 

 كسر عظم الترقوة )

 (  نتيجة إلصابة غير مباشرة



ويمكمن تقسميم ، تؤثر الكسور االصابية فمي ادنسمجة الرخمو  المحيطمة بهما

 .الكسور االصابية المباشر  واير المباشر  بحسب اصابتها لألنسجة

وهو كسر في العظام دون حمدو     تهتكمات بادنسمجة المحيطمة بمه  ي : كسر بسيط -1

 . ن الجلد سليم ولي  به جرا

وهو الكسر المصحوب بتمزا الجلد وادنسمجة ممما ينمتج عنمه جمرا : كسر مضاعف -2

وخطمور  ، بمنطقة الكسر لبروز حافة العظمام المكسمور  ممن داخمل الجسمم المي خارجمه

 .الكسور المضاعفة  نها عرضة للتلو  بالميكروبات مثل التتانو 

وهممو الكسممر المصممحوب باصممابة عصممب مممن االعصمماب المجمماور   و : كسممر مركممب -3

وقممد يحممد  اصممابة  حممد  جهممز  الجسممم ، قطممع فممي  حممد الشممرايين  و االورد  الرئسممية

 .الحيوية مثل المخ  و الرئتين نتيجة الكسر في الجمجمة  و القفص الصدري



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (كسر مضاعف بعظم العضد)   ( كسر بسيط بعظم العضد)



 :الكسر االجهادي( ب
وهمذه ، وهو الكسر المذي ينمتج ممن تعمرض عظممة سمليمة لجهمد متتمال  كثمر ممن المكزم

الكسور منتشر  بكثر  بين الرياضيين والعسكريين وذلن لبذل مجهود كبير اذ تنتج همذه 

الكسممور مممن تجمممع لعممدد كبيممر مممن إصممابات خفيفممة متكحقممة ورات بعضممها ينممتج عنهمما 

 .الكسر

 واالبا تحد  هذه الكسور للعظمام الصمغير  المجماور  لعضمكت رقيقمة  و ضمعيفة مثمل

ويكثمر حمدو  كسمر . عظام مشط القدم والجزت السفلي لعظم الشمظية وعظمام رسمل اليمد

في عظام مشط القدم عند العبي جري المسافات الطويلة ومتسابقي المارثون وراقصمي 

 .البالية

 

 

 ( كسر اجهادي بالقدم)



 :  الكسر المرضي( ج
 وهو الكسر الناتج من إصمابة العظمام بممرض  دي إلمي ضمعفها وجعلهما عرضمة للكسمر

 .بسهولة عند  دات  ي مجهود بسيط

 :ومن األمراض التي تؤدي إلي هذا النوع من الكسر ما يلي

 ادورام الخبيثممة مثممل سممرطان العظممام الممذي يممؤثر تمميثيرا خطيممرا علممي خكيمما العظممام

 .ويجعلها عرضة للكسر

حيمم   ن عممدم الحركممة يممؤدي إلممي ضمممور العضممكت والعظممام : الشلللل لمللدة طويلللة

 .وتصبح عرضة للكسر بسهولة

وجود التهابات شديد  بالعظام. 

نقص الكالسيوم. 



 :   نوا  الكسور من حي  شكل الكسر: ثانيا
وعند االشتباه في حالمة ،  ن الوسيلة الوحيد  الكتشاف  ي حالة كسر هي صور  ادشعة

ويوجمد نوعمان ممن ، كسر يجب عمل صور   شمعة لكسمتدالل علمي نمو  وشمكل الكسمر

 .والكسور اير الكاملة، هذه الكسور هما الكاملة

 : الكسور الكاملة(  

 :وهي الكسور التي يحد  فيها انفصال كلي في العظام ومن  مثلتها

وهممو يحممد  نتيجممة إلصممابة مباشمر  وفيممة تكممون حممافتي الكسممر : الكسمر المسممتعرض -1

 .متوازية وعمودية علي العظام

ويحمد  نتيجمة إلصمابة ايمر مباشمر  وييخمذ شمكل حلزونمي مكمان : الكسر الحلزوني -2

 . الكسر

وهمو يحمد  االبما إلصمابة ايمر مباشمر  وفيمة يميمل خمط الكسمر علمي : الكسر المائمل -3

 .العظام

 .وفية تنكسر العظام الي اجزات صغير  متفتتة: الكسر المتفتت -4



وهو الكسمر المذي يحمد  فيمه انمداام لطرفمي الجمزت المذي حمد  فيمه : الكسر المندام -5

 .الكسر

وهو الكسر الذي يحد  فيه ش  طولي في  حمد العظمام دون انفصمال : الكسر الطولي -6

 .في طرفن هذه العظمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  نماذج للكسور الكاملة) 



 : الكسور غير الكاملة( ب

بينمما ، في هذا النو  من الكسور يبقي طرفا العظمة متصلين دون انفصال كاممل بينهمما

يحد  كسر في احدي قشرتي العظمة من جانب واحد واآلخر سمليم وهنمان نوعمان ممن 

 :الكسور اير الكاملة وهي

 .الكسر الشرخي وهو الشائع في المجال الرياضي -1

 .كسر العود االخضر وهو يحد  لدي الناشئين -2

 

 

 

 

 ( الكسور غير الكاملة) 



 : أعراض الكسور

 .الشعور بآلم شديد مكان االصابة وتزداد حد  اآللم عند تحرين الجزت المصاب -1

 .ورم مكان االصابة نتيجة االرتشاا والنزيف الدموي مع تغير لون الجلد  -2

 عدم القدر  علي تحرين العضو المصاب خاصة في حالة الكسور الشديد   -3

 .تشو  في العضو المصاب وذلن اذا كان هنان زحزحة  و نقل بالعظام -4

وجممود حركممة ايممر طبيعيممة فممي مكممان الكسممر حيمم   ن حممدو  الكسممر وانفصممال العظممام  -5

يعمل كمفصل جديد يسمح بحركات لم تكن ممكنة من قبل ولكن يصاحب هذه الحركات 

 .آلم شديد  وزياد  في النزيف الداخلي

من العكمات المميز  للكسر وجود خشخشة مكان الكسر نتيجمة احتكمان جزئمي العظممة  -6

اال  ن هممذه الظمماهر  ال ، المكسممور  وتعتبممر مممن العكمممات الهامممة فممي تشممخيص الكسممر

توجد في بعض الكسور مثل كسور رسل القدم والكسور المنضغطة مثل كسمور العممود 

 .الفقري والحوض

الصدمة العصبية خاصة فمي الكسمور الشمديد  وفيهما يحمد  فقمدان الموعي وعمرا شمديد  -7

 .واصفرار الوجه وانخفاض في ضغط الدم



 : االسعافات االولية للكسور

 : االسعافات االولية التي تعمل في مكان االصابة الغرض منها -1

تثبيت الكسر تثبيتا مؤقتا وذلن لمنع وتخفيف اآللم. 

 منع ازدياد الصدمة الجراحية  و العصبية نتيجة ادلم الشديد  و احتكمان طرفمي العظممة

لمممذلن يفضمممل عمممكج ، المكسمممور   و حمممدو  مضممماعفات للكسمممور ك صمممابة ادعصممماب

 الصدمة فور وقو  اإلصابة

في حاالت الكسور المضاعفة يكون االسعاف االولي همو منمع تلمو  الجمرا لمذا يغطمي  -2

 .الجرا بشاش معقم ثم عمل جبير  مؤقتة للعضو المكسور

يراعي في الجبير   ن تكون طويلة وبحي  تشمل مفصلين مفصل  سفل الكسر ومفصل  -3

وإذا تعمذر ، ويمكن استخدام قطعة من القماش  و الخشب في عممل الجبيمر . علي الكسر

 .وجود جبير  فيمكن استعمال الساا السليمة كجبير 



 :أمثلة لطرق لتثبيت الكسور -4

 عنمممد حمممدو  كسمممر بعظمممم الترقمممو  يكمممون

تثبيمممممت الوضمممممع للكسمممممر بوضمممممع يمممممدي 

المصممماب فمممي الوسمممط ممممع وضمممع عصممما 

طويلمممة بمممين مفصممملي الكمممو  ممممن الخلمممف 

وذلممممن للمحافظممممة علممممي وضممممع الترقممممو  

المكسور  بعدم زحزحة العظام المكسمور  

خوفممممما ممممممن اصمممممابة الشمممممبكة العصمممممبية 

 .الموجود  تحت الترقو 

 اذا كان الكسر بعظم العضمد يجمب تسمكين

العضو بوضع جبير  حوله وربطها حمول 

الصدر مع وضع الساعد في عكقمة حمول 

 .الرقبة

 (  جبيرة لعظم العضد)



 في حالة كسور عظمم السماعد توضمع

الجبيممممر  بحيمممم  تشمممممل رسممممل اليممممد 

ومفصمممممل الكمممممو  ويعلممممم  بالمممممذرا  

 .بواسطة عكقة حول الرقبة

 

 

 

 

 

 (  جبيرة لعظم الساعد) 



 في حالة كسر عظم االصبع االوسط تستخدم االصابع كجبمائر ممع وضمع جبيمر  طويلمة

 .علي االصبع المكسور وتثبيته برباط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (جبيرة لإلصبع)



 ما في حالة اصابة الطرف السفلي مثل كسور عظم الفخذ  و السماا  و الركبمة  و القمدم 

وإذا لممم ، فتعمممل جبيممر  طويلممة بمحمماذا  الجممزت المصمماب بحيمم  يشمممل التثبيممت مفصمملين

تتمموفر الجبيممر  فمميمكن اسممتعمال الطممرف السممليم كجبيممر  مؤقتممة لحممين نقممل المصمماب 

 .للمستشفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  جبيرة لكسر عظم الساق أو رسغ القدم)  (جبيرة لكسر عظم الفخذ) 



 في حالة كسر االضك  يصاحب االصابة المم شمديد فمي القفمص الصمدري ويمزداد ادلمم

 .اثنات التنف  لذا يجب التثبيت لتخفيف االلم وذلن بوضع رباط حول الصدر

 فمي حالمة حمدو  كسمر بممالعمود الفقمري يجمب مراعما  عممدم تمدخل ايمر الممؤهلين لعمممل

كما يجب نقل المصاب بحذر شديد جداً وبعناية فائقمة حيم  توضمع ، االسعافات االولية 

النقالممة بجانبممه مممع نقلممه مممن علممي االرض مممر  واحممد  حيمم  يممتم ضممم القممدمين والسمماقين 

ووضع الذراعين بجانب الجسم وبواسطة حركة دفع واحد  يقلمب المصماب فموا النقالمة 

ممع نقلمه المي ، علي ان يكون وجهه دسمفل والظهمر دعلمي ويغطمي بالبطماطين لتدفئتمه 

 .المستشفي بيسر  وقت



 : العالج والتأهيل
التشممخيص السممليم لكصممابه هممو االسمما  ادول لعكجهمما ويممتم ذلممن مممن خممكل الفحممص  -1

 .باالشعة

رد الكسر بواسطة طبيب متخصمص خمكل السماعات ادولمي ممن حمدو  االصمابة قبمل  -2

 .حدو  الورم وفي الحاالت الشديد  يجب تخدير المصاب

تثبيت العظام المكسور  في الجب   و باستخدام المسامير  و الشرائح المعدنيمة  و الرقمع  -3

 .العظمية تبعا لحالة الكسر

حيم   ن لكمل كسمر فتمر  تقريبيمة ، يجب تثبيت الجزت المصماب فمي الممد  المعينمة لمذلن -4

 :علما بين هذه المد  تتوقف تبعا لما يلي، لتثبيته

حي  تثبيت الكسر يتطلب فتر   قل في صغار السن عن الكبار : عمر المصاب. 

وعظمم الفخمذ حموالي ، فمثك كسر الترقو  تحتاج الي ثمك  اسمابيع لتثبيتمه: نوع العظمة

بينمما  صمعب ، عظام الساعد والساا تحتماج المي حموالي شمهرين ونصمف، ثك  شهور

 .العظام في الشفات عظام القدم والرسل والحوض

يجب اال يضغط الجب  علي العضو المصاب حتمي ال يمؤثر سملبيا علمي سمريان المدور   -5

 .الدموية بالمنطقة المصابة



 :خالل فترة التثبيت يجب مراعاة ما يلي -6

 ضممرور  ادات تمرينممات لتقويممة العضممكت القريبممة مممن الجممزت المصمماب باإلضممافة الممي

تمرينات مدي حركي للمفاصل القربيمة ممن الكسمر وذلمن بهمدف تنشميط المدور  الدمويمة 

وتحسممين تغذيممة العضممكت ومنممع ضمممورها مممما يسمماعد علممي سممرعة التممام ، واللمفاويممة 

 .الكسر

 ادات تدلين لبعض  جزات الجسم مما عمدا الجمزت المصماب وذلمن لتنشميط المدور  الدمويمة

 .وتختلف طبيعة التدلين تبعا لنو  وشد  اإلصابة

 اسممتخدام العممكج الطبيعممي بالكهربممات فممي الحمماالت الشممديد  مثممل حممدو  شمملل عصممبي

 و الموجات فوا الصوتية  و التيار الكهربي المتعمدد فمي ، مصطحب لإلصابة بالكسور

 .عكج كسور المفاصل

 االهتمام بتمرينات التنف  لمنع حدو  التهابات بالرئتين نتيجة الرقود لفتر  طويلة  ثنات

 .االصابة

 :بعد انتهات فتر  التثبيت يجب مراعا  ما يلي -7

التيكد بصور  ادشعة من االلتآم السليم للكسر. 

التدلين في حوض مات ساخن لتنشيط الدور  الدموية. 



 (االيزومتريممة) دات تمرينممات متدرجممة لتقويممة العضممكت مثممل تممدريبات الثابتممة الطممول ،

 و البسماط ( االرجومتريمة)تدريبات خفيفة علي الدراجمة الثابتمة ، وتدريبات ضد مقاومة

 (.التردميل)المتحرن 

 دات تمرينممات مممدي حركممي ومرونممة لمنممع تيممب  المفاصممل وزيمماد  مرونتهمما وكفاتتهمما 

 .الوظيفية

دات تدريبات لرفع مستوي الكفات  البدنية بصفة عامة . 

 دات تدريبات خاصة تبعا لنو  النشاط الرياضمي المذي يمارسمه المصماب للوصمول المي 

 .نف  مستوي اددات الساب  لإلصابة



 مراحل التئام الكسور

وهي مرحلة تكوين التجمع الدموي حول حافة الكسر وتحمت اشمات  :المرحلة ادولي

السمممحاا نتيجممة تمممزا الشممعيرات الدمويممة المغذيممة للعظمممة فيتجمممع الممدم علممي حممافتي 

وتهاجم هذه الجلطة شعيرات دمويمة جديمد  ، العظمة المكسور  وتتكون الجلطة الدموية 

مممن ادنسممجة المحيطممة بالكسممر وهممذه الشممعيرات الجديممد  تحمممل معهمما  مممكا الكالسمميوم 

وتعتبمر مرحلمة ، والبروتينات الكزمة لنمو العظام فتتحول المي نسميج حلممي ضمام نشمط

 .تكوين التجمع الدموي مهمة جدا اللتآم  ي كسر

مرحلمة تكموين الكلم  ادولمن وسمرعان مما تترسمب فمي همذا النسميج : المرحلة الثانية

يبد  تكوين هذا النو  بعيدا عمن حمافتي ،  مكا الكالسيوم الذي يتحول الي خكيا عظمية

الكسر ويزداد هذا النسيج الي  ن يتكفن مكونا طبقة حول الكسر  شبه بحلقة من النسيج 

 .العظمي ويسمي بالكل  الخارجي

 وباختبمار الكسمر ممن ناحيمة ، ويعتبر الكسر في هذه الحالة قد التئمام ممن الناحيمة الطبيمة

 .ادلم نجد  اير مؤلم و يضاً ال توجد به حركة اير طبيعية

 ويعتبممر هممذا النسمميج نسمميجا مؤقتمما وايممر مرتممب حسممب القممو  الميكانيكيممة للعظمممة وذلممن

 .لترسب هذه الخكيا بطريقة بدائية



مرحلمة االلتئممام ادخيمر  ومنهما يتحمول النسمميج العظممي ادولمي الممي : المرحلمة الثالثمة

ويتبقي الكل  الزائد علي حافتي الكسر و يضاً الكل  الذي تسمبب ، نسيج عظمي صلب

في قفل النخا  وتترتب الخكيما العظميمة علمي حسمب ضمغوط القموي التمي تتعمرض لهما 

 .العظمة وتعود العظمة الي حالتها الطبيعية ويستغرا ذلن وقتا طويك

 

 

 مراحل ) 

 التئام 

 (الكسور



 مضاعفات الكسور

 المضاعفات الموضعية: اوال
 تميخر التئمام الكسمر ، وهو المضاعفات التي تؤثر علي الكسر نفسه مثل االلتئام الخاطئ

 .وعدم التئام الكسر، 

 :االلتئام الخاطئ(  

 هو التئام العظمة في وضع خاطئ وذلن لوجود زحزحمة بالعظمام وذلمن بسمبب عمدم رد

 .وتوجد عد   نوا  من هذه الزحزحة، الكسر في الوضع المناسب

زحزحة ركوبية. 

زحزحة جانبية 

زحزحة علي شكل زاوية. 

زحزحة دورانية. 



ولعكج هذه الحاالت يسمتلزم  جمرات عمليمة جراحيمة العماد  الكسمر وعكجمه ممن جديمد .
ف ذا كان قد مضي علي حدو  اإلصابة فتر  قصمير  يمكمن إعماد  تصمليح الكسمر تحمت 

 ما اذا مضي فتر  طويلة علي الكسر فتجمري ، مخدر وتثبيته التثبيت الكافي مر   خر 
 .عملية جراحية وفيها تكسر العظمة الملتئمة وتثبت في الوضع الصحيح مر   خري

 :تأخر االلتئام( ب
وهذه الفتر  تتفاوت وتختلف حسب السن وحسب نو  ، لكل كسر فتر  تقريبية يلتئم فيها

 .الكسر فالكسر البسيط يلتئم  سر  من الكسر المستعرض

وأسباب تأخر االلتئام ترجع الي عدة عوامل منها: 

 .عدم تثبيت الكسر المد  الكافية -1

 .عمل الجب  بطريقة خاطئة فمثك ان يكون الجب  واسع او قصير  كثر من الكزم -2

 .وجود مسافة كبير  بين طرفي العظمة المكسور  نتيجة للشد الكبير -3

 عدم وصول الدم بصور  كافية لطرفي العظمة المصابة عند مكان الكسر  -4

سممموت التغذيمممة كمممنقص ، وهنمممان  سمممباب عاممممة لتممميخر التئمممام الكسمممور مثمممل كبمممر السمممن  -5
وجمود التهابمات موضمعية مكمان الكسمر كمما ، الفيتامينات والبروتينات ونقص الكالسميوم

 .في حاالت الكسور المضاعفة



 :عدم التئام الكسر( ج

 فمي بعمض ادحيمان ال يلتممئم الكسمر مهمما طالممت فتمر  التثبيمت ويرجممع ذلمن لعمد   سممباب

 :منها

 .ضيا  جزت كبير من العظمة -1

 .وجود  نسجة ليفية او اضروفية بين حافتي الك  -2

حيمم  ان الصممديد يعمممل علممي تيكممل الجلطممة الدمويممة ، وجممود صممديد والتهابممات مزمنممة -3

 .والنسيج الحلمي الذي يعتبر مهما جدا في مرحلة االلتئام

 :مضاعفات حول الكسر

 .الكدمات، إصابة الجلد والعضكت بتمزا  -1

 .إصابة ادعصاب المجاور  للكسر -2

 .إصابة الشرايين وادورد  المجاور  -3

 .ضمور العضكت وتيب  المفاصل نتيجة لفتر  التجبي  الطويلة وعدم الحركة -4

 .التهابات خارج  و داخل المفصل -5



 .إصابة ادوتار -6

 إصابة ادحشات الداخلية مثل الرئة والمخ -7

 .تكون نسيج عظمي بالعضكت المجاور  -8

 المضاعفات العامة: ثانيا
 :وهي المضاعفات التي تؤثر علي الحالة العامة للمصاب مثل

 .حدو  الصدمة العصبية -1

 .الصدمة الجراحية نتيجة للنزيف -2

 .اإلصابة بااللتهاب الرئوي نتيجة لعدم الحركة لفتر  طويلة -3

، التهابمات بالمثانمة والحمالبين والكليتمين، مضاعفات بالجهاز البمولي مثمل احتبما  البمول -4
تسمم البولينا ويحد  ذلن االبا لكبار السن خاصة اذا كان لديه مشاكل ، تكوين الحصي

صمحية بالجهماز البممولي ويمكمن التغلمب علممي همذه المضماعفات عممن طريم  تنماول كميممة 
 .كبير  من السوائل واددوية الخاصة بذلن

جمممروا الفمممراش ويمكمممن التغلمممب عليهممما بتغيمممر وضمممع الممممريض ممممن ان آلخمممر وتغيمممر  -5
وتطهيممر مكممان اإلصممابة بمممواد مطهممر  وعمممل تممدلين خفيممف وذلممن لتنشمميط ، المممكتات

 .الدور  الدموية في هذه ادجزات


