
                                                                                               الوجه والفكٌن ،الفمقسم جراحة 

 

 

Soft tissue injuries of the face, 
head, and trunk 

 ، الرأس والجذعج الرخو في الوجهيات النسأذي   
 أطروحة خترج أعدت لنيل اإلجازة يف طب األسنان

 

  2020- 2002  

 جامعة الشام الخاصة

 ذقٌةكلٌات الال

 كلٌة طب األسنان



 
2 

 

 

 كلمة شكر
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 الكثٌر الكثٌر...إلى مدرسً كلٌة طب األسنان جمٌعاً دون استثناء...دمتم بناة  

 األجٌال ومنارة األمم....
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 واإلهداء

 

 اذً تىًٌٔ اتنرو.. إىل احلة اٌزي إىل ِٓ واْ أِين ًأِأً ًِأِين ًإميأً ..إىل ِٓ اذثع امسو امسً فضادًٔ فخشاً تز

 إىل )أتً(                                                                                                                                                                 ٌٓ ٌغادسًٔ إىل أتذ األتذٌٓ..     

 

 ًًٔتمٍد  ,أِّاً ًِعٍّّح ًسفٍمح دسبٍ ًلذًجً  ,إىل ادلشأج اٌيت أتد سًحيا أْ ذمطع ِشٍّح اٌعطاء تنا ,إىل جنيّت ًجَنا

 إىل )أًِ(                                                                                         اٌشّجشج اٌيت حترضنيا يف وً اٌظشًف اٌيت عصفد تنا...   

 

 إىل ِٓ سافمين ِنز أْ محٍنا احلمائة اٌصغريج ًِعو عشخ اٌذسب  ,إىل ِصذس لٌذً ,إىل عنذي ًِٓ ٌشذ عضذي

 ا اشرذخ تً اٌذٍٔا .. إىل اٌىرف اٌزي أذىأ عٍٍو إرا ِ,إىل عضًذً ًصذٌمً  ,خطٌج خبطٌج

 أخً )د.عثذ اٌشمحٓ(                                                                                                                                                                                                                                                 

 

  عّح اٌنعّح اٌيت ًىثيا اهلل ًِٓ لاي عنو جًّ يف عاله "ًعنشذُّ عضذن تأخٍه" فىاْ ٔ ,إىل اٌغَنذ ًاٌعضذ

                                                                                                                                                                                                                                            أخً)د.عثذ اهلل(       يل..صاحة اٌشخصٍح اذلادئح  ًاٌمٍة اٌىثري ...                                                                                  

 

 إىل عٍين اٌثاٌثح ًسًحً اٌثأٍح ًتغّح اٌثّغش ًخفمح اٌفؤاد ًٔذّي اٌغاوٓ يفَّ.. إىل اٌصغري ادلشاوظ  ,ِغه اخلراَ  إىل

 أخً )عثذ احلٍّذ(                                               ًطفًٍ ادلذًٌ...                                                                                                           
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  د.ًائً ٔثياْ(                                ً صاحة اخلٍك اجلًٍّ ًادلعاٍِح احلغنح .. اٌزي صاد ِٓ حيب دلينيت شغفاً, إىل صذٌك اٌعائٍح( 

                                                                                                                                                                                

  إىل ِٓ ىُ مبثاتح إخٌج  ,إىل ِٓ لامسًٌٔ عناء اٌذسب ًخففٌا عين محً اٌطشٌك ,ًٌِاعاج األٌاَ  ,إىل خٍٍالخ اٌمٍة, 

                                                  إىل ِٓ هبٓ ذرضٌٓ االٌاَ ًذرجًّ احلٍاج تعٍين..   

 (سىف دٌاب ,جٌدي حمّذ  ,عال فٌاخشجً  ,جً و ساِا تصّ ,سىاَ دتاط  ,ساِا حىٌاذً , تٍاْ صٔاتًٍٍ :صذٌماذً)

 

 

  لد عٓ إىل أحثاب ضا ,إىل سفاق  اخلطٌج األًىل ًاخلطٌج ِا لثً األخريج  إىل مجٍع ِٓ مجعين هبُ اٌمذس ًمتنٌّا اخلري يل

 (صِالئً)                                                                روشىُ اٌىٍّاخ ًاٌغطٌس ًًععيُ لٍيب...                                                    

 

  ىل اٌزٌٓ ِيذًا ٌنا طشٌك إ, أمسى آٌاخ اٌشىش ًاالِرناْ ًاٌرمذٌش ًاحملثح إىل اٌزٌٓ محٌٍا ِعيُ ألذط سعاٌح يف احلٍاج

 ..إىل مجٍع ادلعٍّني ًادلعٍّاخ, اٌعٍُ ًادلعشفح

 

 حٍة     إىل ِذٌنيتذغىنين ًإْ وند ال أعىٓ فٍيا..  ًٌٍّذْ اٌنصٍة األورب يف حٍاذنا فاٌشىش اٌعظٍُ دلذٌنيت اٌيت

 ...اٌشيثاء

 

واْ ٌو دلغح ًطشفح ًحشف ًوٍّح ًتصّح يف  ٌىً ِٓ, ًاٌشّىش وًُّ اٌشىش ٌىًّ ِٓ متنى يلَّ اخلري ًلذَ يل ٌذ اٌعٌْ

 حٍاذً روشذو أَ ٔغٍرو..
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 عج الرخو في الوجه، الرأس والجذيالنسات  أذي   

 

 ممذمت:.1

 تحصل حوالً ثلث التمزقات عند،  ( شٌوعاً ED) شعب االسعاؾُتعد جروح الوجه من أكثر المشاكل التً تواجه 

 (3-9)% منها فً الرأس والعنق.55وبشكل سابد عند البالؽٌن الذكور، مع حصول حوالً  35و 99البالؽٌن بٌن عمر 

 لألنسجة فردةات مبشكل شابع أذٌّ  trips and falls تعثروال وطسبب السقٌاألذٌة بشكل كبٌر، حٌث تختلؾ نماذج 

 (4)األطفال والمسنٌن. عندالرخوة مثل التمزقات والتكدمات بشكل ربٌسً  

 (5-3)سنة. 55حتى  95لعنؾ وحوادث السٌارات من األسباب األكثر شٌوعاً لألذٌة فً األفراد بعمر اٌُعد 

 ات حادة ناجمة عن الزجاج، السكاكٌن، واألجسام الخشبٌة.بؤذٌّ حدوثاً العنؾ أكثر ٌكون 

 تشكِّل و األنسجة الرخوة فً الوجه ضمرٌض الرعاٌة فً المشفى سنوٌاً بسبب رضو 946.555ٌحتاج أكثر من 

 (6)ات األنسجة الرخوة.لكن هامة من أذٌّ  ؽٌرةعضات اإلنسان والحٌوان نسبًة مبوًٌة ص 

 لكن هامة  أٌضاً نسبًة مبوًٌة صؽٌرةشكل مقارنًة مع الجروح األخرى، فإنها ت كررة الحدوثن الحروق ؼٌر مترؼم أ

 من جروح الوجه.

                                                 

                                      



 
7 

 ي التمييم البذئ.2

                            

 المسح األولًمع  (ATLS)الدعم الحٌاتً المتقدم للرضوض إلى بروتوكول  وضٌحتاج تقٌٌم وتدبٌر مرضى الرض

 ة ٌجب أن ٌجرى فحص شامل للرأس والعنق لتقٌٌم امتداد أذٌّ ، وات المرافقةتقٌٌم ثانوي لألذٌّ  وض الذي ٌتلوهللرض

 تحدٌد الخطوات المالبمة فً التدبٌر.النسٌج الصلب والرخو ل

  حٌوٌة، الهرسة ات، أذٌّ ٌجب تقٌٌم جمٌع الجروح من حٌث العمق، الحجم، وحالة الجرح من حٌث الكدمات، السحجّ 

viability  .حواؾ الجرح، والتلوث 

 بالمحلول  شربمُ  ات األخرى، ٌجب الحفاظ على الجروح رطبة بشاشأثناء فترة التقٌٌم أو أثناء المعالجة من األذٌّ 

 .انتهاء المعالجةً حتى لحالم

 قد ٌكون النزؾ المرافق لمعظم جروح الرأس والعنق حٌوٌاً، ولكن ٌمكن عادًة السٌطرة علٌه بإجراءات موضعٌة من 

 الضؽط والربط أو التخثٌر الكهربابً عندما تكون األوعٌة مربٌة بشكل مباشر وٌمكن عزلها بالمالقط. 

 ٌجبو  الحٌوٌة األخرى راكٌبة التالمستمر بواسطة الضؽط المباشر من أول االستقصاء لتجنب أذٌّ  ٌجب تقٌٌم النزؾ

 هذا األمر ،xii، و V ،VIIالمتؤذٌة والمكشوفة، تقٌٌمها، وتوثٌقها، مع اهتمام خاص باألعصاب القحفٌة  بنىتحدٌد ال 

ٌُجرى قبل استعمال أي مخدر م حاسم   وضعً أو عام.عند المرٌض الواعً وٌجب أن 

 ، ؼٌر المشلول تحت التخدٌر العام قد ٌكون منبه العصب مساعداً فً تنبٌه المجموعة العضلٌة المناسبة فً المرٌض

 إذا كان العصب متؤذٌاً، فٌجب استخدام تقنٌات الجراحة المجهرٌة المناسبة لمحاولة الحفاظ على استمرارٌة العصب  

 قبل األذٌة. ةحول العٌوب الوظٌفٌة الموجود الكاملة ، و دوماً استفسر ووظٌفته
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  pretragal regionقمحة األذن ات القناة النكفٌة عند أي مرٌض لدٌه تمزقات تمتد من المنطقة أمام ٌجب توقع أذٌّ 

 صؾ المتوسط من الشفة العلوٌة. نإلى ال

ٌُشتبه لدٌهم بؤذٌّ   داخل الفم فً مستوى الرحى من القناة  cannulate قثطرة ة القناة النكفٌة، ٌجبعند المرضى الذٌن 

 .وٌجب مشاهدتها من خالل الجرح العلوٌة الثانٌة

 ذا كانت أذٌة القناة سٌبة الرإٌة إ ،Jٌتبعه بقثطرة داخلٌة توضع فوق سلك  Jتفضٌل المإلفٌن للقثطرة باستعمال سلك 

 إلى القناة لتقٌٌم توضع األذٌة.ٌن زرقة المٌثٌلأو  البروبوفولٌمكن حقن السوابل مثل ضمن الجرح، 

  mafenide acetate (Sulfamylon) 5%ٌجب تضمٌد الؽضروؾ المكشوؾ الذي ال ٌمكن تؽطٌته بشكل مبدبً بـ 

 العصبٌة الوعابٌة التً ال  بنىإضافًة إلى ذلك ٌجب تضمٌد ال،  silver sulfadiazineسٌلفر سلفادٌازاٌن كرٌم  أو

  مرهممع أو دون  Adaptic gauze قابل للتكٌٌؾ ر ملتصقة مثل شاش أو شاشٌمكن تؽطٌتها بضمادات ؼٌ

 .bacitracinباسٌتراسٌن 

 .bacitracinالباسٌتراسٌن و Adaptic gauze ٌمكن تضمٌد الحروق السطحٌة والسحجات بشاش

 ضمادات  ،hydrogelالهٌدروجٌل ٌمكن تضمٌد الجروح العمٌقة التً ال ٌمكن إؼالقها بشكل مبدبً بضمادات 

Kerlix ًأو شاش ٌودي بالسٌروم الملح ،iodoform .ًحتى ٌتمكن الحصول على اإلؼالق النهاب 

                                                                  

ل اعتالللوقاٌة من  واقً عٌنً فورٌة ولجفن مراهم صادات حٌوٌة عٌنٌة ل avulsion النقالعٌةجروح االتحتاج 

 .keratopathyالقرنٌة 

 ات على أي حال، عند المصابٌن بؤذٌّ  .فردةات األنسجة الرخوة المالطرٌق الهوابً فً أذٌّ ؤمٌن نادراً ما ٌستطب ت

 %( وفترة إقامة فً المشفى أطول 99.5، هناك نسبة وفٌات مرافقة عالٌة )خزع رؼامىالذٌن ٌحتاجون  ةالنسج الرخو

 حتاج تؤجٌل ٌ والذي ة عصبٌة،ٌعزى االختالؾ بشكل ربٌسً إلى أذٌّ ( 7).قحفٌة وجهٌة رضى المصابٌن بكسورمن الم

 ترمٌم النسٌج الرخو حتى بعد استقرار المرٌض.

 ات العمود الرقبً.القحؾ، القحفٌة الوجهٌة، العٌنٌة، وأذٌّ  ضمنات المرافقة ٌجب تقٌٌم جمٌع المرضى من أجل األذٌّ 
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ٌُستعمل توثٌق توقٌت   ة مثل فقدان الوعً، الؽثٌان،األذٌة وآلٌتها إضافًة إلى العالمات واألعراض بعد األذٌّ ٌجب أن 

 واإلقٌاء لتوجٌه التقٌٌم والتدبٌر. 

 (8-9)نسبًة إلى تؤجٌل المعالجة. نتانالقحفٌة الوجهٌة من خطر اال بنىتحد زٌادة توعٌة معظم ال

 ولكن مإخراً ظهر أنه ال ٌتعلق نتانرافق مع ازدٌاد خطر االكان ٌعتقد أن الوقت منذ حصول األذٌة حتى اإلصالح  ٌت

 أن عمر الجروح كان أقل إثارًة للقلق فً  Tayor، وBerk ،Osbourneوجد حٌث  نتاناتبشكل نوعً بوقوع اال 

 (8)الجروح المتوضعة فً الفروة والوجه.

 انتانعوامل خطر هامة فً  هً سم والتوضع 5السكري، تلوث الجروح، طول الجرح أكثر من العوامل مثل 

  (8)الجرح. 

  ن عاماً الماضٌة قد أدى إلى تحسنعلى مدى الثالثٌ االرواء بالضؽطبواسطة  التطهٌرٌمكن أن ٌكون التطور فً 

 (95)النتابج.

 ترافقأو تلوث جروح ٌ فضالت )بقاٌا( هامةمع  تترافق ات محددةة، حٌث أن أذٌّ من المهم أٌضاً أن ٌتم تقٌٌم آلٌة األذٌّ 

 .نتاناال حدوثمع ازدٌاد  

 القص  ىقو مرة من الجروح الناجمة عن 955بـ  نتانإلعلى سبٌل المثال، أكثر قابلًٌة لات الهرس البلٌؽة، أذٌّ 

shear force.(92-99 )  تحتاج مثل هذه الجروح إلى إرواء بالضؽطpressure irrigation (< 15 psiو )تنضٌر  

 بعد العمل الجراحً.  نتانللوقاٌة من اال تالمتمو  النسٌج الرخو  لكامل

 أٌضاً، ٌمكن أن تكون الصور الفوتوؼرافٌة قبل األذٌة مساعدة فً تحدٌد شكل الوجه وتشوهاته الموجودة مسبقاً.

 

 

 تمىيت الخياطت َمُادٌا .3

 افه، ووجود وذمة موضع الجرح، عمقه، تشرٌح حو ٌتطلب إؼالق الجروح تنوعاً فً التكنٌك الجراحً اعتماداً على

 .نسٌجٌة

 فً المستوى المناسب بشكل شبه منحرؾ لتحقٌق انقالب خارجً قطبٌحتاج إؼالق الجرح البسٌط إلى وضع ال

 تحت الجلد أٌضاً. قطبعلى وضع ال قاعدةتطبق هذه الح، للجر 

 الجلدٌة المتعددة  خٌاطةلٌمكن استخدام تقنٌات ا، و(9-4نقالب الجرح للداخل )الشكل الوضع ؼٌر المناسب ٌإدي إلى ا
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 إؼالق الجروح البسٌطة الذي ٌإدي إلى انقالب (،2-4الشكل )إلنجاز مهمة انقالب الجرح الخارجً كما ٌظهر فً 

 .تحت الجلد قطبالخارجً وتقرٌب حواؾ الجرح مع  

 

 
 

الجرح المقلوبة للخارج حواؾ الجرح. للتوتر على كامل حافة  ساويالجلد التوزع المت خٌاطة، ٌظهر الوضع المناسب لA 1-4الشكل 

بعٌدة جداً عن حافة الجلد وسطحٌة جداً. هذا ٌإدي مدخل االبرة بالجلد الجلدٌة مع  قطب، الوضع ؼٌر المالبم للBتعطً نتابج جمالٌة. 

الجلدٌة أبعد عن حافة  طبق، الوضع ؼٌر المالبم للCلنشوء قوى موجهة تكون أعظمٌة فً االتجاه األفقً وتنتج جرحاً مقلوباً للداخل . 

فً االتجاه األفقً وتإدي إلى نشوء انقالب داخلً أكبر فً  أكثر سطحًٌة. القوى الموجهة على الجرح أكبر مدخل االبرة بالجلدالجلد مع 

 .أعظمٌة الضؽط حٌث تكون قوة إؼالق الجرحعن  تموت الناجمفً مناطق ال عالمةالدابمة تترك  قطبالجرح. إضافًة إلى ذلك، فإن ال

 

 

، خٌاطة تنجٌدٌة mattress suture. D افقٌة ، خٌاطة تنجٌدٌةCمستمرة بسٌطة.  خٌاطة، Bبسٌطة.  خٌاطة متقطعة، A 2-4الشكل 

 عمودٌة

م   .(3-4الشكل )من أجل اإلؼالق النهابً، كما ٌشاهد فً  الصق بشريط ورقيٌمكن أن ٌدع 

 ق الجروح السطحٌة بالنسبة للمستوى تحت الجلد، خاصًة عند ٌمكن استخدام الشرٌط الورقً وحده من أجل إؼال 
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 المرضى األطفال.

 . المسافة المٌتة وتقدٌم انقالب خارجً للجرح ذؾطبقات لح عدةعلى فً الجروح المعقدة، ٌحتاج األمر إلى إؼالق 

 .(4-4الشكل )أو خٌاطة مستمرة كما ٌظهر فً  قطعةمت خٌاطةٌمكن إتمام ذلك إما 

 تحت الجلد تزٌد مستوى الجلد إلى حده األعظمً  قطبالق الجروح مع الجلد ؼٌر متماثل الثخانة إلى وضع ٌحتاج إؼ

 .(5-4الجلدٌة )الشكل  خٌاطةوكثٌراً ما تحتاج إلى تعدٌل موضع ال

 .فً ظروؾ متعددة ولكنه أكثر ما ٌستخدم فً اإلؼالق الجلدي للفروة staplesبالكبسات ٌمكن أن ٌستخدم اإلؼالق 

 

 .(6-4الشكل )العمٌقة والكبسات الجلدٌة فً  خٌاطةٌظهر الوضع المناسب لل

 

 

العمٌقة المسافة المٌتة وٌنجز تقرٌب حواؾ الجرح  قطبوضع ال ٌُزٌلالعمٌقة. ٌجب أن  قطبرسم تخطٌطً لوضع ال 3-4الشكل 

 الخارجً وانقالبها

 

الجلد ٌظهر خٌاطة مستمرة فً مستوى األدمة للوصول إلى االنقالب  الخٌاطة المستمرة داخل الجلد. مقطع معترض فً 4-4الشكل 

 .الخارجً األقصى لحافة الجرح



 
92 

 

 طابق للوصول إلى أقصى محاذاة جلدٌة.تالعمٌقة فً نسٌج ؼٌر م قطب، وضع الCو  B. ساوٌتٌن، رسم تخطٌطً ٌوضح حافتً جلد بثخانتٌن ؼٌر متA 5-4الشكل 

طابق للوصول إلى أقصى انقالب تالجلدٌة فً نسٌج ؼٌر م قطب، وضع الEو  D ألدمة فً مستوى أعمق من حافة الجلد الرقٌقة الحظ بؤن القطبة قد وضعت فً ا

 خارجً نسٌجً.

 

، تقوم المالقط النسٌجٌة بتقرٌب وقلب الحواؾ الجلدٌة B، التقرٌب العمٌق لألنسجة مطلوب قبل وضع الكبسات الجراحٌة. A 6-4الشكل 

، منظر الجرح الجراحً بعد الوضع المالبم للكبسات الجراحٌة. الحظ القوى المتساوٌة جٌدة Cاء تطبٌق الكبسات الجراحٌة. خارجٌاً أثن

 .التوزع الموجهة أفقٌاً على حافة النسٌج بعد التوّضع المالبم

 

 متصاص فً اختٌار من المهم فهم الخصابص المثالٌة للخٌوط بالنسبة للخٌوط القابلة لالمتصاص وؼٌر القابلة لال

 الخٌط المناسب.
 ر ال ٌوجد خٌط مثالً لجمٌع الجروح، لذلك فإن وضع الخصابص المثالٌة للخٌوط فً االعتبار هو أمر هام فً االختٌا

 الخٌوط المثالٌة.مٌزات  9-4ٌوضح الصندوق  ، الخاص بكل جرح
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اح فهماً أفضل لاطة الخٌ مادة مع مصطلحعتٌاد اال ـن ذلك الجراح من اختٌار الخ،  مٌزاتهاٌعطً الجر   لٌط األفضٌمكِّ

 مصطلحات الخٌوط.ٌوجد 9-4ٌوضح الجدول  ، لخٌاطة الهدؾ المطروح 

 الختٌار الخٌوط فً  طقً ممتازندلٌل م 

 .2-4الجدول 
 تقسم الخٌوط إلى ألٌاؾ طبٌعٌة وألٌاؾ صناعٌة.

 

 الخٌوط الطبٌعٌة قابلة لالمتصاص، رؼم أن الحرٌر والقطن بطٌبة جداً وتتحلل خالل فترة عدة سنوات لذلك تعتبر

 ؼٌر قابلة لالمتصاص. 

ونموذج  tensile strengthا فً ذلك مقاومة الشد خٌوط طبٌعٌة وبعض خصابصها، بم 4-3ٌوجد فً الجدول 

 االمتصاص.

 األلٌاؾ الصناعٌة القابلة لالمتصاص ،لالمتصاص أو ؼٌر قابلة لالمتصاصٌمكن لأللٌاؾ الصناعٌة أن تكون إما قابلة 

 عٌة. ٌوجد التً تتحلل بواسطة الحلمهة ولذلك تسبب التهاباً أقل من خٌوط األلٌاؾ الطبٌ polymersهً البولٌمٌرات 

 ، بما فً ذلك مقاومة الشد ونموذج االمتصاص.مٌزاتهاالخٌوط الصناعٌة القابلة لالمتصاص وبعض  4-4فً الجدول 

 لفترة طوٌلة المعٌار الذهبً Proleneالنايلون والبرولين اعتَبرت الخٌوط الصناعٌة ؼٌر القابلة لالمتصاص مثل 

 إلؼالق الجلد. 

 وهو أكثر الخٌوط الصنعٌة احتفاظاً بمقاومة الشد.المرونة له مستوى عاٍل من  النايلون

 وهو ممتاز فً إؼالق  knot-holdingالعقدة ب االحتفاظو pliabilityهو األفضل فً خصابص المرونة  البرولين

 الجلد إضافًة لترمٌم األوعٌة وتقرٌبها.

 -4الدابمة. الجدول حتفاظ اال مٌزاتأجل  الخٌوط الصنعٌة األخرى لها استعماالت متنوعة مثل خٌاطة تحت الجلد من

 ٌُظهر الخٌوط الصنعٌة ؼٌر القابلة لالمتصاص وبعض خصابصها. 5

 

  reverse cutting قلوبة، القاطعة المtaperedالمستدقة  : مجموعاتٌمكن تبسٌط اختٌار اإلبرة فً ثالثة 

 .taper cuttingوالقاطعة المستدقة 

 تشمل اإلبر  ،ً مقسمة استناداً إلى تحدب قوسهاأجل استخداماتها الخاصة وهاألشكال األخرى لإلبر هامة من 

 المستخدمة بشكل شابع إلؼالق الجروح المستدقة من أجل الخٌاطة العمٌقة والقاطعة المقلوبة من أجل خٌاطة الجلد. 

 خصائص الخيوط المثالية 1-4الصندوق 

 دنٌااألذٌة النسٌجٌة ال
 نسٌجً أصؽري لرد فع

 مرٌح باالستعمال
 قوة شد عالٌة

 ةمفضل ٌةامتصاص خصابص
 نتانمقاومة ال
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 أنماط وأشكال اإلبر مع تطبٌقاتها. 7-4و 6-4ٌشمل الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومصطلحاتالخيوط: تعريف  1-4الجدول 

 

 

 الخيوط القابلة لالمتصاص
للكتلة أو الحجم )ال ترتبط  )متطور(تخضع لفقدان مترق  
 بفقدان مقاومة الشد(

 
 Breaking Strength قطاعقوة االن

 حد قوة الشد الذي ٌحدث عنده فشل الخٌط أو النسٌج
 

 Capillarityالخاصة الشعرية 

اص على المدى الذي ٌنتقل فٌه السابل القابل لالمتص
 طول الخٌط

 
 Elasticityالمرونة 

قٌاس قدرة الخٌط على استعادة شكله وطوله األصلٌٌن 
 بعد زوال التشوه

 
 امتصاص السائل  

  immersionالسابل بعد الؽمر  سحبالقدرة على 

 
 Knot Pull Tensileقوة شد سحب العقدة 

Strength 

لخٌط التً ٌمكن أن تكون أضعؾ بـ ل القاطعةقوة 
 % بعد التشوه بواسطة وضع العقدة.45لى % إ95

 
 Knot Strengthقوة العقدة 

مقدار القوة الضروري النزالق العقدة، الذي ٌتناسب 
ومرونة  اكنالس حتكاكبشكل مباشر مع معامل اال

 .للمادة المعطاة
 

 Memory 
القدرة الكامنة للخٌط لٌعود إلى شكله العٌانً األصلً أو 

 المرونة، اللٌونة والقطر.ٌحافظ علٌه، إنها وظٌفة 

 الخيوط غير القابلة لالمتصاص
تخضع لفقدان ؼٌر مهم فً الكتلة أو الحجم )ال ٌرتبط 

 باالحتفاظ بمقاومة الشد(
 
 Plasticity لدونةال

وقدرته  قطعقٌاس قدرة الخٌط على تؽٌر شكله دون أن ٌن
 على االحتفاظ بشكله الجدٌد بعد زوال القوة المؽٌرة للشكل.

 
 Straight Pull Tensileشد السحب المستقيم  قوة

Strength 

 الخطٌة للخٌط القوة القاطعة
 

 Suture Pullout Valueقيمة سحب الخيط للخارج 

حد القوة لنسٌج معٌن كما ٌقاس بواسطة القوة المطبقة بعروة 
 من الخٌط والتً ٌحدث فٌها فشل النسٌج

 
 Tensile Strengthقوة الشد 

 قطاعنسٌج على مقاومة التشوه واالنقدرة الخٌط أو ال
 

 Wound-Breaking Strengthلجرح ل القوة القاطعة

 الجرح  انفصالالتً ٌحصل عندها  شاؾحد قوة الشد لجرح 
 

 Coefficient of Friction  حتكا معامل اال

قٌمة رقمٌة تحسب بمقدار كمً خصابص سطح الخٌط التً 
 تعمل على مقاومة الحركة مقابل سطح آخر.

  الذاكرة 
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 دليل حسب المنطقة الختيار الخيط 2-4جدول 

خٌط تحت  خٌط الجلد المنطقة
 الجلد/اللفافة

 تعلٌقات

 تتطلب أقل قوة شد  0-5# ,0-4# 0-7# ,0-6# الجفن وحول الحجاج
 األولوٌة للناحٌة الجمالٌة

األنؾ وصٌوان األذن 

pinna 
 تتطلب قوة شد صؽٌرة  #5-0 ,#4-0 #6-0 ,#5-0

 األولوٌة للناحٌة الجمالٌة

الشفة والحافة القرمزٌة 

vermilion 
تتطلب قوة شد معتدلة بسبب الفعالٌة  #4-0 ,#3-0 #6-0

 العالٌة للمنطقة 
 األولوٌة للناحٌة الجمالٌة

بشكل عام للوجه 
 والمنطقة االمامٌة للعنق

# 5-0, #6-0 
#3-0, #4-0 

ة شد متوسطة إلى عالٌة بسبب تتطلب قو #4-0 ,#3-0
 حركٌة المنطقة

 اهتمام كبٌر بالناحٌة الجمالٌة

األنؾ والمخاطٌة 
 الفموٌة

الحاجة لقوة شد معتدلة بسبب حركٌة  #4-0 ,#3-0 #4-0 ,#3-0
 النسٌج

ٌمكن أن ٌكون االختٌار بناًء على سهولة 
 اإلزالة أو عدم الحاجة لإلزالة

 االناحٌة الجمالٌة ؼٌر مطلوبة هن

الفروة والمنطقة الخلفٌة 
 للعنق

هناك حاجة لقوة شد هنا بسبب النسٌج  #3-0 ,#2-0 #4-0 ,#3-0
المتوسط السماكة والمنطقة المتحركة 

 بشدة
 اهتمام أصؽري بالناحٌة الجمالٌة

هناك حاجة لقوة شد هنا بسبب النسٌج  0-3# ,0-2# 0-3# ,0-2# الجذع العلوي
 االسمٌك فً منطقة متحركة نسبٌ

شرابح جلدٌة عضلٌة 
 كبرى

#4-0, #5-0  #1-0, #2-0, 
#3-0 

حاجة لقوة شد أعظمٌة ألن الخٌاطة ؼالباً 
ما تكون تحت قوة شد هامة ٌمكن أن 

 تحتاج لقوة شد طوٌلة األمد
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 خيوط األلياف الطبيعية 3-4جدول 

معالجة  المصدر االسم
 خاصة

قوة  الخٌط
الشد 

النسبٌة 
* 

 شاكلة

profile 

قوة 
 †الشد

شاكلة 
 االمتصاص

االرتكاس 
 ‡النسٌجً

سهولة 

 ⁑االستعمال

 القابلة لالمتصاص

Plain gut 

 

عالً 
النقاوة 
)حوالً 

955)% 

% 75 2 مجدول ال شًء

 7بعد 
 أٌام

 ٌوماً  75

انحالل 
 بروتٌنً

  

كرومٌك 
 ؼوت 

سرٌع  -
 االمتصاص

كوالجٌن 
مؤخوذ 

من 
مخاطٌة 
أمعاء 
األؼنام 

أو 
 مصلٌة
أمعاء 
 البقر

معالج 
بؤمالح 

الكرومٌوم، 
ٌقاوم 

 االمتصاص
معالج 

بالحرارة 
لتسرٌع 
 االنحالل

 

 عملً
 

أحادي 
 الجدٌلة

2 75 %

 94بعد 

 ٌوماً 

75 %

 5بعد 
 أٌام

ٌوماً  95

انحالل 
 بروتٌنً

65-75 

ٌوماً 
انحالل 
 بروتٌنً

5 4 

بلٌن 
 كوالجٌن 

وتر 
آشٌل 
 للبقر

معالج 
بؤمالح 

 الكرومٌوم

 ملفوؾ
 ًواقع

ٌوماً  75  2

انحالل 
 بروتٌنً

4 3 

كرومٌك 
 كوالجٌن

معالج  
بؤمالح 

 الكرومٌوم

أحادي 
 الجدٌلة

ٌوماً  95  

انحالل 
 بروتٌنً

  

 ؼٌر القابلة لالمتصاص

الحرٌر 

silk 
 
 

دودة 
 الحرٌر

مؽلؾ 
بشمع 

النحل او 
 السٌلٌكون
 مصبوغ

  9 مجدول
 

فقدان 
مترٍق 
 بعد سنة

هام بعد 
 سنتٌن

انحالل 
 ًبروتٌن

)معٌار  9 4

 ذهبً(

بذور  القطن
 القطن

 Twisted 
 مجدول

9    2 

بذور  الكتان
 الكتان

 Twisted 

 مجدول

2    2 

الفوالذ 
 الجراحً

مجدول أو   
أحادي 
 الجدٌلة

فقدان  5
هام فقط 
 إذا التوى

 9 5 

 األقوى 5األقل ،  9مقٌاس قوة الشد النسبٌة: 

 سبًة إلى قوة شد الحزمةتمثل النسبة األصلٌة للمادة الجافة، ن† 

 األعظم 5األقل  9تمثل نسبة االرتكاس النسٌجً، ‡ 

 األصعب 5 األسهل، 9:  لالستعمال النسبٌة السهولة ٌمثل ⁑
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 خيوط صنعية قابلة لالمتصاص 4-4جدول 

معالجة  المصدر االسم
 خاصة

بروفٌل  اللٌؾ
الشد 

 النسبٌة*

بروفٌل 
د قوة الش

† 

بروفٌل 
 االمتصاص

االرتكاس 
 ‡النسٌجً

سهولة 

 ⁑االستعمال

Poligiecaprone 
25 (Monocryl, 

Ethicon) 

 صنعً
Copolymer 

glycolide  

 و
caprolate 

ؼٌر 
 مصبوغ

أحادي 
 الجدٌلة

4 (9) 55-

65 %

أسبوع 

9 
25-

35 %

أسبوع 

2 
25 %3 

 أسابٌع

95-925 

 ٌوماً حلمهة

مطاوع  – 9 2

 ومرن جداً 

Polydioxanone 
(PDSII, 

Ethicon) 

ؼٌر  بولٌمٌر 
 مصبوغ

أحادي 
 الجدٌلة

4 (4) 75 %3 
 أسابٌع

55 %4 
 أسابٌع

25 %6 
 أسابٌع

985-295 

 ٌوماً حلمهة

2 9 

بولً ؼاالكتٌن 

995 (Vicryl, 
Ethicon) 

 صنعً
كوبولومٌر 
ؼلٌكوبٌد 

 الكتٌد

مصبوغ 
بالبنفسجً 
أو ؼٌر 

مصبوغ، 
مؽلؾ 

بالؽاالكتٌن 

375 

% 65 (2) 4 مجدول

 أسبوعٌن

56-75 

 ٌوماً 

3 2 

بولً ؼالٌكولٌك 
أسٌد )دٌكسون، 

Davis & Geck) 

بولٌمٌر 
 صنعً

مصبوغ 
أو ؼٌر 

مصبوغ. 
مؽطى 
بالبولً 

 كابروالت

 9% 65 (3)4 مجدول
 أسبوع

35 %

 أسبوعٌن

5 %4 
 أسابٌع

95-925 

 ٌوماً حلمهة

3 2 

بولً ؼلٌكونات 

 Davis)ماكسون 
& Geck) 

بولٌمٌر 
صنعً بولً 

ثٌلٌن ترٌما
 كاربونات

أحادي  مصبوغ
 الجدٌلة

4 (9) 75 %

 أسبوعٌن

55 %4 
 أسابٌع

25 %6 
 أسابٌع

985-295 

 ٌوماً حلمهة

2 2 

 األقوى 5األقل،  9* مقٌاس قوة الشد النسبٌة: 

 تمثل النسبة األصلٌة للمادة الجافة، نسبًة إلى قوة شد الحزمة †

 األعظم 5األقل  9تمثل نسبة االرتكاس النسٌجً،  ‡

 األصعب 5األسهل،  9ٌمثل السهولة النسبٌة لالستعمال:   ⁑
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 خيوط صنعية غير قابلة لالمتصاص 4-5جدول 

معالجة  المصدر االسم
 خاصة

قوة  اللٌؾ
الشد 

 النسبٌة*

بروفاٌل 
قوة 
 †الشد 

بروفاٌل 
 االمتصاص

االرتكاس 
 ‡النسٌجً

سهولة 

 ⁑االستعمال

 ,Dermalonناٌلون 
Davis & Geck)  , 

Ethicon) 

 صنعً
 بولٌامٌد

صافً أو 
ؼٌر 

 مصبوغ

أحادي 
 الجدٌلة

3 89 %

 9سنة 
66 %

 2سنة 
25 %

 سنة99

حلمهة 
بطٌبة، 

ثابت بعد 
 سنتٌن

معامل  -2 2

االحتكاك 
 منخفض

Nurolon(Ethicon) 
Surgilon (Davis & 

Geck) 

مصبوغ،  بولٌمٌر 
مؽطى 

 بالسٌلٌكون

كما هو  2 مجدول
 أعاله

كما هو 
 أعاله

2† 9 

Polybutester 
Novafi (Davis & 

Geck) 

 صنعً
كوبولومٌر 
ؼلٌكوبٌد 
الكتٌد، 
تٌرٌفٌت 

بولً 
 ترٌتٌلٌن

مصبوغ 
 باألزرق 

أحادي 
 الجدٌلة

مرن جداً،  2 9 ال شًء - 3

مكافا 
االحتكاك 

 منخفض جداً 

Polyster Ticron 
(Ethibond Extra. 

Ethicon)  

داكرون 
بولٌستٌر 
 صنعً

مصبوغ 
مؽلؾ 

 بالسٌلٌكون

 - 3 جدولم
 

 2 2 ال شًء

 & Davis)داكرون
Geck) 

 (  Ethiconمٌرسٌلٌن )

بولٌمٌر 
صنعً 
بولً 

ترٌماثٌلٌن 
 كاربونات

مصبوغ، 
ؼٌر 
 مؽلؾ

 3 2 ال شًء - 2 مجدول

Polypropyleb 
prolen (Ethicon) 

Surgllen (Davis & 
Geck)  

بولٌمٌر 
بروبٌلٌن 
 صنعً

مصبوغ 
 باألزرق

أحادي 
 الجدٌلة

معامل  3 9 ال شًء  2

احتكاك 
 منخفض جداً 

 األقوى 5األقل ،  9* مقٌاس قوة الشد النسبٌة: 

 تمثل النسبة األصلٌة للمادة الجافة، نسبًة إلى قوة شد الحزمة †

 األعظم 5األقل  9تمثل نسبة االرتكاس النسٌجً،  ‡

 األصعب 5األسهل،  9ٌمثل السهولة النسبٌة لالستعمال:   ⁑
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 مبادئ إغالق الجرَح.4

 طبق على تدبٌر أي جرحالتً تُ ،  ح الجراحًالجر ؼالقإل  Halstedianالمبادئ الهالستٌدٌة  Crikelair(14) وضع 

 هذه المبادئ هً: ،  جلدي

 .الطبٌعٌة فً الجلد طٌاتوال شدخطوط ال ساٌرضع الشقوق لت1-4 

  .نظٌؾ بما ٌكفً رٌرحسب الضرورة فقط لضمان س ٌروالتنضالتعامل مع األنسجة بلطؾ 2-4 

 .ضمان اإلرقاء التام3-4 

 .التوتر على حواؾ الجلد أزل4-4 

 .استعمال خٌوط رفٌعة وإزالتها باكراً 5-4 

 قبل تكرار التداخل. جإعطاء الوقت للندبات لتنض 6-4

جسم االبرة و  اشكال 7-4جدول 

 تطبيقاتها

  

 التطبٌق  الشكل

  جراحة مجهرٌة عٌنٌة دابرة ¼

الصفاق اللٌفً  دابرة ⅜

apponeurosis 
 القناة الصفراوٌة
 األوعٌة الدموٌة

 األم الجافٌة
 العٌن

 اللفافة )الصفاق(
 القناة الهضمٌة المعوٌة

 العضلة القلبٌة

 العصب
 سمحاق الؽضروؾ

 السمحاق
البرٌتوان 

peitoneum 
 البلعوم
 الجنب

 السبٌل التنفسً
 الجلد

 الشحم تحت الجلد
 السبٌل البولً التناسلً

 القناة الصفراوٌة دابرة ½
 العٌن

 السبٌل الهضمً
 العضلة

 الجوؾ األنفً
 تجوٌؾ الفم

 الحوض

البرٌتوان 

peritoneum 
 البلعوم
 الجنب

 السبٌل التنفسً
 الجلد

 الشحم تحت الجلد
 ًالسبٌل البولً التناسل

 الجهاز الوعابً الدماؼً دائرة ⅝
 التجوٌؾ األنفً
 التجوٌؾ الفموي

 الحوض

 السبٌل البولً التناسلً

 مركبت منحنيت

 Jشكل حرف 

Kieth 

 مستقيمت

 إصالح شق قبة الحنك
 العٌن

 السبٌل الهضمً
 التجوٌؾ األنفً
 التجوٌؾ الفموي

 البلعوم
 الجلد

 األوتار
 األوعٌة

 إلبر وتطبيقاتهاأنماط رؤوس ا 6-4جدول 

 التطبٌق النمط      

المستدقة 

tapered 
الصفاق اللٌفً 

aponeurosis 
 القناة الصفراوٌة
 األوعٌة الدموٌة

 duraاألم الجافٌة 
 fasciaاللفافة 

 القناة الهضمٌة المعوٌة
 العضالت

 العصب
البرٌتوان 

(peritoneum) 

 الجنب
 الشحم تحت الجلد

السبٌل البولً 
 التناسلً

عة تقلٌدٌة قاط
 أو معكوسة

 األدمة
 الرباط

 الحفرة األنفٌة
 الحفرة الفموٌة

 البلعوم
 الجلد
 الوتر

 

قاطعة مستدقة 
)مستدقة ذات 
رأس قاطع، 
 حادة جداً(

 القصبة
 األدمة
 الرباط

 الحفرة األنفٌة
 الحفرة الفموٌة

 المبٌض
محاق الؽضروؾ س

pericondrium 

 السمحاق
 البلعوم

 األوعٌة المتصلبة
 الوتر

 الرؼامى
 الرحم
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 وضع الجرح، إعادةم غالق اتتمادا  تل تدبير اإلٌحتاج إؼالق الجروح إلى العدٌد من التقنٌات الجراحٌة من أجل 

 .انقالعات، أو كدماتتشكٌله )خطً مقابل منحٍن(، عمقه، حوافه، ووجود سحجات،  

 (94-95).ات الهامة المرافقةبؤسرع ما ٌمكن، حتى مع األذٌّ  فردٌجب أن ٌجرى إؼالق جرح النسٌج الرخو الم

  جات النسبشكل مثالً، ٌجب أن ٌتم إؼالق أذٌّ  . لٌة بعد الجراحةً النتابج الجماظهر أن هذه المقاربة تحقق تحسناً ف 

 خالل الساعات الثمانً األولى بعد األذٌة. ةالوجهٌ ةالرخو

م التشرٌحٌة وٌ خفًتورم النسٌج الرخو المترافق مع تؤخر فً إؼالق الجرح ٌمكن أن ٌُ   جعل اإلؼالق البدبً نقاط العال 

 تخدٌرال و التخدٌر الناحًتحت  لفضالت و البقاٌاإلى تنظٌؾ دقٌق ل سعاؾقسم اال ٌحتاج اإلؼالق فً.  أكثر صعوبةً 

  (96)موضعً قبل اإلؼالق.ال 

 إغالق النسيج المؤدي إل  توتر ، التمزقات الواسعة سعافمضادات استطباب اإلغالق البدئي في قسم االتشمل 

 ات المرافقة التي تحتاج إل  تخديرفي الجرح، األذي   لشديد، الجروح التي تحتاج تدبير نسيجي معقد، التلوث اشديد

 . سعافات القناة والعصب(، والعجز تن الوصول إل  إرقاء كاٍف أو رؤية كافية في قسم االتام ) أذي   

 التدبٌر الجراحً لألذٌة  نهاءقناة النكفٌة فقط بعد االات ٌجب إؼالق الجروح التً تؽطً العصب الوجهً أو أذٌّ 

 األعمق.

 ركمٌات قلٌلة من المخدمع   regional nerve blocksالناحً  التخدٌرن معالجة معظم التمزقات باستعمال ٌمك

 حٌث تكون هناك حاجة إضافٌة  90955.555 ادرٌنالٌنوالذي ٌستكمل بمحلول  االدرٌنالٌنالموضعً المحتوي على  

 (96)للمقبضات الوعابٌة.

 كٌن واعً من أجل التدبٌر المناسبٌتحملون حقن المخدر الموضعً إلى تسٌمكن أن ٌحتاج المرضى األطفال الذٌن ال 

 سم. 3التً ٌزٌد طولها على  ةات النسج الرخوألذٌّ 

 ،متموتة/ النسٌج ال فضالت المإذٌةٌشمل إزالة ال التدبير الحاد المالئم للجرحالجروح نموذجٌاً من خالل  شفاءجعل 

 الحمل الجرثومً، واإلؼالق متعدد الطبقات. ، السٌطرة علىعمٌقةاألذٌات ال قصاءاست 

 ٌجب ( 97-98).ٌدٌن ؼلوكوناتكسكلورهٌل إذا كان الجرح ملوثاً، ٌمكن تنظٌؾ الجروح بالمعقمات الجراحٌة، وٌفض  

 الجرح ألن ذلك ٌمكن أن ٌزٌد االلتهاب وٌسبب نتابج جمالٌة سٌبة. تفرٌشإلى عدم  االنتباه 

 ساعات من األذٌة. 6مٌع الجروح الملوثة وفً أٌة جروح تعالَج بعد أكثر من فً جرواء ؼزٌر إٌجب أن ٌجرى 

 مناسبة للجروح الملوثة. قد تم توثٌقها بؤنها من طول التمزقمل لكل سم  955إلى  55 رواءأحجام اإل

ن بالضؽط، الذي أظ رواءإلا (99).رواءبكراً ال تستفٌد من اإلمالجروح النظٌفة، ؼٌر الملوثة، المعالجة   هر أنه ٌحسِّ
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 .98وقثطرة قٌاس  3سم 35إزالة التلوث من الجروح، ٌمكن أن ٌجرى فً قسم اإلسعاؾ باستعمال سٌرنػ 

 عالة فً إنقاص االلتهاب ، المتولدة باستعمال اإلبرة والسٌرنػ، كانت فpsi 93أن الضؽوط  Longmire(21)وجد 

 التً تترافق مع ضؽوط  bulb syringe لكرة المطاطٌةذات اعندما قورنت بالؽسٌل باستخدام المحقنة  واإلنتان

 (25)أخفض.

Bulb syringe 

 

 فً الجرح تتؽلب على قوى االلتصاق للجراثٌم الداخلة.  psi  92-8ٌُعتقد أن الضؽوط 

 .المتموتةبعد التنظٌؾ، ٌجب تنضٌر كل حواؾ الجروح ؼٌر المنتظمة واألنسجة 

 األذٌة ؼٌر واضح، ٌجب تقرٌب األنسجة الرخوة حتى ٌتم التؤكد منامتداد  فً حاالت مثل أذٌات الهرس، حٌث ٌكون

 الجرح.وٌة حٌ 

 أوالً، اإلؼالق بشكل بدبً عدٌدة ضرورٌة للوصول إلى نتٌجة مثالٌة عند إؼالق الجروح الرضٌة ربٌسٌةهناك مبادئ 

 عن البشرة. ) الشد(المسافات المٌتة وأٌضاً لتخفٌؾ التوترؼالق إل امر حاسمعلى طبقات  

 تكون مالبمة من أجل 5-4أو  5-3ٌمكن إجراء اإلؼالق العمٌق بالعدٌد من الخٌطان. الخٌوط القابلة لالمتصاص، 

 5-7إلى  5-5مناسبة إلؼالق األدمة، وتستخدم الخٌوط  5-5أو  5-4خٌاطة العضالت، الخٌوط القابلة لالمتصاص   

 طبقات الجلد. من أجل وحٌدة الجدٌلة ؼٌر القابلة لالمتصاص 

 ( أو استعمالEthiconمن ) Dermabond الالصق الجلدي مثل  Cyanoacrylate الالصق النسيجي

 مالبم عند المرضى األطفال المصابٌن بجروح ؼٌر مختلطة ونظٌفة كما ظهر أنها  Steri-Strips (3-M)شرابط 

 (29-22)موفرة للوقت، مجدٌة اقتصادٌاً، وأقل إحداثاً لأللم لدى المرضى.

 ات األنسجة الرخوة بشكل مثالً فً عملٌة واحدة، ألن العملٌات ات العظمٌة وأذٌّ اإلصالح النهابً لألذٌّ  انجازٌمكن 

 (23).ةج الوظٌفٌبالمتتالٌة نادراً ما تحسن النتا

 بسبب الحاجة ةوات عالٌة السرعة أو االنفجارٌة، ؼالباً ال ٌكون من الممكن إجراء اإلؼالق البدبً للنسج الرخفً األذٌّ 

 لعملٌات تنضٌر متعددة. 
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 .إصابة ناتجة عن رصاصة متفجرة

 

 

 

 وتقدم تؽطٌة أفضل من التقلص الهام، التً تقً من المبكر ةالنسج الرخو ترمٌمنحصل على نتابج سرٌرٌة أفضل عند 

 (24)أجل إعادة البناء العظمً الالحق. 

 ول الجراحٌة أو المضاعفات طوٌلة األمد، لذلك ٌجب أال ٌعتبرٌترافق وجود التلوث مع ازدٌاد المضاعفات ح ال

 (25)التلوث مضاد استطباب لهذه المقاربة العالجٌة. 

  إعادة الترمٌم بالشرابح( لتقٌٌم األوعٌة الواردة من أجل CTAهناك حاجة لتصوٌر األوعٌة المقطعً المحوسب ) 

 الحرة فً مرضى الجروح المعقدة.

 هو CTAن الوصول إلى  النبض المجسوس وكانت األوعٌة الواردة متوضعة فً منطقة األذٌة، فإن إذا لم ٌكن باإلمكا

 الطرٌقة النهابٌة الحاسمة لتقٌٌم سلوكٌة األوعٌة وسالمتها. 
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 تذبير َحذاث تشريحيت خاصت.5

 اج اعتبارات إضافٌة. طبق المبادئ العامة على معظم جروح الوجه، لكن، المناطق ذات التشرٌح الوجهً الخاص تحتتُ 

  مجاورةال ة( إضافًة إلى النسج الرخو7-4تشمل هذه المناطق الوحدات وتحت الوحدات الجمالٌة فً الوجه )الشكل 

 . رؼم أن الفروة ال تعتبر وحدة جمالٌة، لكنها تستحق اهتماماً خاصاً ألهمٌة شعرها والعواقب الجمالٌةترمٌمإلعادة ال

 اتها.أذٌّ  الناجمة عن 

 

تحت الوحدة  9Aوحدة الجبهة ) -9للوحدات وتحت الوحدات الجمالٌة للوجه.  )منظر جانبً(( بروفٌلB، منظر جبهً و )A 7-4لشكل ا

 3Bوحدة الجفن السفلً؛  3Aاألجفان ) اتوحد -3الوحدة األنفٌة،  -2تحت الوحدة الحاجبٌة(؛  9Cتحت الوحدة الجانبٌة؛  9Bالمركزٌة؛ 

 4Bتحت الوحدة األنسٌة؛  4Aوحدة الخد ) -4قٌة األنسٌة(؛ آتحت الوحدة الم 3Dقٌة الوحشٌة؛ آتحت الوحدة الم 3Cوحدة الجفن العلوي، 

تحت وحدة  5Aوحدة الشفة العلٌا ) -5(؛ buccal subuitتحت الوحدة الخدٌة  4Dتحت الوحدة الوحشٌة؛  4Cتحت الوحدة الوجنٌة؛ 

الوحدة  6Bالوحدة المركزٌة، 6A)وحدة الشفة السفلٌة. -6تحت الوحدة المخاطٌة(؛  5Cة؛ تحت الوحدة الوحشٌ philtrum  ،5Bالنثرة  

 .الوحدة العنقٌة -9الوحدة األذنٌة ، -8الوحدة الذقنٌة ، -7المخاطٌة(، 

 

  الفرَة أرّياث .6

 لحصول على اإلرقاء.كثٌراً ما تنزؾ جروح الفروة نزوفاً ؼزٌرًة بسبب التروٌة الدموٌة الؽزٌرة وتحتاج لرإٌة جٌدة ل

ل أن ترم  . الرأس الستبعاد كسور الجمجمة قبل إؼالق جروح الفروة CTٌجب إجراء و   م التمزقات الواسعة لذلك ٌفض 

 فً ؼرفة العملٌات تحت ظروؾ أكثر ضبطاً.

 حتاج العٌوب سم إؼالقاً أولٌاً. ٌمكن أن ت 3قل عن تً تال تمزقات الفروة مع العٌوبفً معظم الحاالت ٌمكن إؼالق 

 للسماح بمرونة اإلؼالق. galea scoringاألكبر إلى نظام مقٌاس الخوذة 
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 مهم للوصول إلى تقرٌب مناسب للنسٌج الرخو المؽطً. صفاق الخوذيإؼالق 

 

فً الفروة كما هو موضح فً )الشكل  step defectالدرجة  تشوهٌإدي الفشل فً إؼالق الخوذة بشكل متكرر إلى 

4-8.) 

 

 .فً اإلؼالق التشرٌحً نتٌجة فشل إؼالق الخوذة الصفاقٌة نتٌجة سٌبة لترمٌم الفروة 8-4شكل 

 

 

 المتقدمة، الطعوم  شرابحخٌارات إؼالق العٌوب األكبر فً المناطق الحاوٌة على الشعر تشمل التدوٌر الموضعً أو ال

 عندما ٌإدي ؼٌاب الخارجٌة فٌحةصال burring تؽطٌة )طمر(سلٌماً،  لجمجمةالجلدٌة شرط أن ٌكون سمحاق ا

 إلى كشؾ العظم النازؾ ما ٌسمح للنسٌج الحبٌبً بتشكٌل سرٌر وعابً من أجل الطعوم الجلدٌة، جمجمةسمحاق ال

 السلٌم المجاور، الخوذة، أو اللفافة الصدؼٌة الجدارٌة بتؤمٌن قاعدة وعابٌة لتروٌة الطعم الجلدي. السمحاقودوران  

 نهابً للفروة. ترمٌملشعر بهدؾ إعادة على اة وٌتمدٌد مرحلً للنسٌج للمناطق الحاٌمكن أن ٌتبع ذلك ب

 أو نقل النسٌج الحر من أجل عٌوب أكبر ال ٌمكن تدبٌرها بمفردها بتمدٌد شرابح معنقة )ذات سوٌقة(ٌمكن إجراء و 

 النسٌج. 
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 ر سٌا بسبب أذٌة البطانة الوعابٌة التً تتفاقمعٌة للفروة التً تنتج عن قوى كلٌلة أو قوى قص لها إنذانقالالجروح اال

 من األوعٌة، فً مثل هذه الحاالت تكون إعادة التوعٌة المجهرٌة عادًة ؼٌر ناجحة. بعٌدةوال القرٌبةفً األقسام  

 العٌة الكبٌرة، ٌجب إجراء محاوالت إلعادة التوعٌة عندما ٌكون ذلك ممكناً نقات الفروة االعلى أي حال، فً أذٌّ 

 .نسٌج مشابهدون  الحاوٌة على الشعرسبب صعوبة إعادة بناء المناطق ب 

 

 الجبٍت أرّياث .7

 هذا األمر شدٌد األهمٌة عند  ،7و  5ٌجب تقٌٌم تمزقات الجبهة بشكل شامل مع اهتمام خاص باألعصاب القحفٌة 

 الجروح المبادئ العامة المرٌض الواعً وٌجب أن ٌجرى قبل استعمال أي مخدر موضعً. ٌجب أن تتبع فً إؼالق 

 .الموصوفة أعاله باستعمال التنضٌر المحافظ واإلؼالق على طبقات متعددة

 الموضعٌة المتقدمة القابمة على األوعٌة فوق شرابحأو بال بشرابح مدورةالعٌة األصؽر نقٌمكن تدبٌر العٌوب اال

 .بكرةالحجاجٌة أو فوق ال 

 تتلى بتمدٌد النسٌج الثانوي من split-thicknessم جلدٌة جزبٌة الثخانة ٌمكن إؼالق العٌوب النسٌجٌة األكبر بطعو

 أجل تحسٌن اللون والمطابقة النسٌجٌة مع جلد الجبهة. 

 ٌمكن أن تعطً الطعوم الجلدٌة نتابجاً مقبولًة دون معالجة  ، لعةنقفً الحاالت التً تكون فٌها كامل الوحدة الجمالٌة م

 لتً ؼالباً ما تكون سٌبة اللون والمطابقة النسٌجٌة.البعٌدة ا شرابحإضافٌة بال
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 الجفه أرّياث .8

 الجفن العلوي،ٌشمل ذلك  ، ٌحتاج تدبٌر تمزقات الجفن إلى تحدٌد دقٌق لألذٌة التً تصٌب جمٌع مكونات الجفن

 الصفاق والسفلي، للجفن العلوي  tarsal platesق الوحشي، الصفائح الجفنية آق األنسي، المآالجفن السفلي، الم 

 (26).ضياع النسج، والجهاز الدمعي، إضافة  إل  ثخانة األذية والرافع

 فً معظم حاالت ، توقٌت اإلؼالق لٌس عامالً حاسماً بسبب التوعٌة النسٌجٌة الممتازة فً المنطقة حول الحجاجٌة

 (27).نتابج اإلؼالق البدبً ٌؽٌرساعة لن  36حتى  92 خٌرالتؤ 

 وتتلى  orbicularisلخٌاطة الملتحمة والعضلة الدوٌرٌة  5-6و  5-5قٌاس  plain gut تكوت البسٌطالكتشمل خٌوط 

 بل لالمتصاص من أجل إؼالق الجلد.ؼٌر قا 5-6سرٌع االمتصاص، أو بخٌط  خٌوط كتكوت 5 -6أو  0-5بخٌط 

 عمودٌة تنجٌدٌة  خٌاطةخارجٌاً بالجفنٌة تشرٌحٌاً وٌجب قلب حافة الجفن  ٌحةٌجب تقرٌب تمزقات حافة الجفن والصف

   (.9-4)الشكل  notchingللوقاٌة من التثلم  5-6الحرٌر باستعمال 

 

 

( إؼالق الملتحمة الجفنٌة باستعمال خٌط Bالجفن العلوي تم تدبٌره بـ ) كامل الثخانة)من الخارج الى الداخل(، تمزق A 9-4الشكل 

وإؼالق الجلد بخٌط  5-6ولً ؼالكتٌن بالجفنٌة بخٌط  ٌحةذلك ترمٌم الصف ٌتبعلملتحمة. مع طمر العقدة تحت ا plain gut 6-0الكتكوت 

 5-6أفقٌة بخٌط حرٌر  خٌاطة تنجٌدٌةوقلب الحافة الرمادٌة خارجٌاً باستعمال  تشرٌحٌاً . ٌجب االهتمام بتقرٌب الحواؾ 5-6بولً برولٌن 

 .5-7أو 

 

 .ectropionم التشرٌحٌٌن هامٌن فً الوقاٌة من الشتر الخارجً تمزقات الجفن السفلً ٌكون التقرٌب والدع فً 

 بخٌاطتها على الحافة الوحشٌة الحجاجٌة orbicularis muscle sling المدارٌة األنشوطة العضلٌةاستعمال 

 أثناء الترمٌم. laxityٌقدم دعماً ممتازاً عند تواجد اللٌن والرخاوة  5-5فٌكرٌل باستعمال  

 بعد الجراحة.هبوط الجفن أمر هام للوقاٌة من  الصفاق الرافعالعلوي فإن سالمة  فً تمزقات الجفن
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ح الحاجز الحجاجً ما ٌشٌر إلى أذٌة ممكنة مستبطنة للعضلة رافعة الجفن   وجود الشحم الحجاجً ٌشٌر إلى تسطُّ

 .(95-4العلوي )الشكل 

 

 عدم هناك  .B B فً ٌظهر كما للكشؾ تحتاج A فً ٌظهر كما صؽٌر جلدي ضٌاع مع جٌدة تبدو التً الجفن تمزقات 11-4 الشكل

 ،C. اإلصالح إتمام قبل  الكامل العٌنً الفحص إلجراء حاجة هناك. الملتحمة فً وتمزق العضلة الرافعة الجفنٌة  صفاق فً استمرارٌة

 بترمٌم ذلك ٌتلى .plain gut 6-0  بخٌط لجفنٌةا الملتحمة بترمٌم ٌلٌه 5-5 أوكسانون دي بولً بخٌط الرافعة الجفنٌة صفاق إصالح إتمام

 .النهابً الجفن إصالح أجل من بشرٌحة تقدمٌة الجفن جلد

  5-7أو  5-6بولً ؼالكتٌن الجفنٌة بخٌوط ٌحة الصف مع فاقلصعند الضرورة، ٌمكن إجراء التقرٌب التشرٌحً ل

 (27).توضع بشكل مركزي، أنسً، ووحشً

 ح.لى تقٌٌم األقنٌة والقنٌات الدمعٌة وإجراء استشارة عٌنٌة لإلصالتحتاج تمزقات الجفن األنسٌة إ

 طعم جلدي كامل ٌتطلبفإن ذلك لكل من الجفن العلوي أو السفلً  %55 ضٌاع جزبً الثخانة اكثر منإذا كان هناك 

 الثخانة. 

 فً  ذنل الثخانة خلؾ األمن الجفن المقابل عندما ٌوجد ما ٌكفً من الجلد أو عندما ٌوجد جلد كام لمناطق المانحة

ًة من حٌث الثخانة واللون. ٌَ  الجهة المقابلة، ٌقدم عندما ٌكون متوفراً مطابقًة ُمرض

 شرابحفً الموضعٌن عند استعمال هذه التقنٌة. ٌمكن استخدام ال المناطق المانحةهناك حاجة لتجنب تشوهات 

 ق الوحشًآالم خزعثلث الجفن العلوي بالمشاركة مع  الموضعٌة المتقدمة عند خسارة نسٌج كامل الثخانة ٌزٌد على 

 ق.آالم قطعو 

 فقدان الجفن الذي ٌتجاوز ٌتطلب عضلٌة جلدٌة، بٌنما ٌمكن أن  شرابحمن النسٌج إلى  ٌتطلب الفقدان الكبٌرٌمكن أن 

 إؼالق العٌوب نصؾ الجفن إلى عملٌات مشاركة الجفن فً الطعوم اإلضافٌة، أو ٌمكن استخدام الطرٌقتٌن معاً فً 

 (.99-4% من طول الجفن )الشكل 55التً تصل إلى 

 العٌة للجفن بشكل أولً إذا كان الطول األفقً أقل من ربع الجفن العلوي أو أقل من نصؾ نقٌمكن ترمٌم األذٌات اال

 ( الصفٌحة تسلٌخ )تحرٌرق أو آالم قطعق الوحشً وآالم خزعالجفن السفلً. تحتاج عٌوب الجفن السفلً األكبر إلى 



 
28 

 .)التوتر( بإؼالق خاٍل من الشد للسماح الجفنٌة 

 السوٌقة أو ثنابٌة السوٌقة من الجفن المقابل إلعادة بناء كل من  أحادٌةالعضلٌة الجلدٌة  شرابحوصفت العدٌد من ال

 العٌة فً الجفن العلوي والسفلً.نقالعٌوب اال

  شرابح، switch flapsفتولة م شرابحفن العلوي و/ أو السفلً إلى التامة للج شبهالعٌة التامة أو نقتحتاج العٌوب اال

 .ةٌجبه شرابح، أو ٌةخد شرابحمركبة، 

 ٌجب و ات اإلضافٌةالعٌة الكاملة، من الضروري جداً حماٌة العٌن من األذٌّ نقفً جروح الجفن العلوي والسفلً اال

  دؾ الحماٌة التً تتلى بإعادة تصنٌع مبكر.استخدام مراهم الصادات الحٌوٌة العٌنٌة وواقٌات الحماٌة به

 

 

 

 

 

 

 بناء إعادة أجل من ملتحمة جفنٌة Hugh بشرٌحة البناء إعادة .A فً ٌشاهد كما الثخانة كامل السفلً للجفن تام فقدان 4-11 الشكل

 الملتحمٌة الجفنٌة االصفٌحة ((B. سهانف الجهة فً الصٌوان خلؾ الجلد من الثخانة كامل جلدي بطعم والخلفٌة األمامٌة lamella الصفٌحة

 .الثالث باألسبوع القطع )فطم الشرٌحة عن أمها( ٌجرى حال، أي على الشفة، بناء إعادة أجل من Abbey لشرٌحة مشابهة

 

 مع  dorsalis pedisٌمكن الوصول إلى إعادة بناء الجفن الكاملة باستعمال نقل مجهري األوعٌة لدعامة ظهر القدم 

 (29)مع وتر الراحٌة الطوٌلة. ساعدٌة كعبرٌة شرٌحةأو  (28)الحاجزيالؽضروؾ 

 الفكٌة لتعوٌضات كاملة من قبل أخصابً ا صناعٌةفإن بناء عٌن  كرة العٌنات الشدٌدة التً تشمل فقدان فً األذٌّ 

 . ان ٌإخذ بعٌن االعتبارالوجهٌة هو خٌار ممتاز وٌجب 

 ات الجفن عندما تكون التمزقات فً المنطقة المجاورة كاملةفً أذٌّ  كررمتق الوحشً واألنسً بشكل آات المتحدث أذٌّ 

 ات األكثرق عندما ٌكون ذلك ممكناً، ولكن مع بعض األذٌّ آم تصنٌعأولً أو  آقٌحتاج الترمٌم إلى تعلٌق مو  الثخانة 

 اتساعاً فإن الترمٌم البدٌل ٌمكن أن ٌصبح ضرورٌاً. 

 ضمن الحافةبخٌاطة ترمٌمٌة للجفن السفلً إلى الحجاج الوحشً موضوعة ق الوحشً آٌمكن إعادة تشكٌل الم

 .الوحشٌة للحجاج 
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  غةصبق األنسً قنٌات الدمع أو الجهاز الدمعً وٌجب معالجتها باستشارة عٌنٌة واختبار آتمزقات الم صٌبكثٌراً ما ت

 تً توضع فً العٌن وٌجرى تقٌٌم الالفلورٌسٌن  باستعمال صبؽة Jones Iٌمكن أن ٌجرى اختبار  ، Jonesجونز 

 إذا وجدت الصبؽة فً األنؾ، فإن الجهاز الدمعً الوظٌفً ٌعمل. ،دقابق 5وجود الفلورٌسٌن فً األنؾ بعد 

 بواسطة ؼسل الجهاز األنفً الدمعً بواسطة المحلول المحلً وتقشع  Jones IIدون وجود الصبؽة ٌجرى اختبار 

 ٌفحص لتحري وجود الفلورٌسٌن.  المرٌض لمحلول الؽسٌل فً حوض، حٌث

 من  IIIق األنسً بطرٌقة مشابهة لتلك المستخدمة فً ترمٌم النمط آفً ؼٌاب أذٌة الجهاز الدمعً، ٌجرى إصالح الم

 (.NOEاألذٌة األنفٌة الحجاجٌة الؽربالٌة )

 

 األوف أرّياث .9

 فً التمزقات البسٌطة، ٌجرى التقرٌب ف ألخرىطبق على المناطق التشرٌحٌة امبادئ ترمٌم األنؾ مشابهة لتلك التً تُ 

 من  5-6أو  5-5من أجل التمزقات المخاطٌة وخٌوط ؼٌر قابلة لالمتصاص  5-5كرومٌك التشرٌحً باستعمال خٌوط 

 أجل الجلد.

 ًالبدبق تمٌل لتكون ثخٌنة وصلبة نسبٌاً، مما ٌجعل اإلؼال جناح األنؾاألنؾ وحافة  ذروةالجلد واألنسجة الرخوة ل

 لهذه المناطق أمر أكثر صعوبًة. 

  من تمنع أن ٌمكن الجدٌلة وحٌدة ممتصة خٌوط عند حدوث تمزقات بؽضروؾ األنؾ فان تقرٌب بسٌط بواسطة

 وحشً السفلً مع الدكات ضمن االنؾ و الجبابر الخارجٌة ٌمكن أن تقللاألنؾ و الؽضروؾ ال فً انخماص حدوث

 الصمام الخارجً. من تشكل الندبة التً تنجم عن تضٌق 

 مع ضٌاع النسج فان إعادة الترمٌم الناجح لتشوهات النسٌج الرخو تتطلب معرفة كل اإلصابات العظمٌة الؽضروفٌة

 (35-39)او التشوهات . 

 بناء الوحدات التجمٌلٌة لألنؾ، فً الماضً كان هناك اجماع عام بؤنه اذا كان النقص )  إلعادةٌتنوع الرأي بالنسبة 

 فان البقٌة من الوحدة ٌجب ان ٌستؤصل بحٌث ٌتم إعادة بناء كامل الوحدة. 50%أكثر من العٌب( 

 الرأي اآلن ٌنحاز باتجاه الحفاظ بقدر المستطاع على التراكٌب التشرٌحٌة لألنؾ و التعامل فقط مع الوحدات التجمٌلٌة 

 (32)لألنؾ.
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 سماكة ) رقٌق( ٌمكن أن ُتؽلق باستخدام طعوم جلدٌة كاملةالعٌوب جزبٌة الثخانة فوق الوحدات التجمٌلٌة مع جلد اقل 

 الثخانة من منطقة خلؾ األذن و التً تعطٌنا نتابج تجمٌلٌة مقبولة. 

 إصابات الجلد السمٌة كجناح األنؾ و ذروة األنؾ ٌمكن ترمٌمها بواسطة طعوم كاملة الثخانة خلؾ األذن مع خٌار

 افضل من الطعوم كاملة الثخانة من امام األذن و التً ٌكون لدٌها سماكة افضل و مالبمة للون افضل. 

 الشرائح الخدية مع اإلصابات الكبٌرة التً تصٌب اكثر من الذروة فان الشرابح الموضعٌة و الناحٌة كظهر األنؾ ، 

 (.93-4، تستخدم للترمٌم الشكل ) هيةالمتقدمة، الشرائح األنفية الشفوية، والشرائح المتوسطية الجب

 أنأن االنقالع الواسع للنسٌج الرخو الناجم عن مقذوفات عالٌة السرعة او البتر من األجهزة االلٌة و التً ال ٌمكن 

 ما تإدي  تؽلق بواسطة شرابح موضعٌة او ناحٌة و تحتاج الى إعادة بناء بواسطة طعم عظمً و شرٌحة حرة و ؼالباً  

 تجمٌلٌة مرؼوبة بشكل أقل. الى نتابج

 فً مثل هذه الحاالت و كما هو الحال بالنسبة لألفات االنقالعٌة التامة للجفن و األذن ، فإن إعادة البناء بواسطة 

 (.4-94تركٌب صناعً أنفً كامل من أخصابً التعوٌضات الوجهٌة الفكٌة عبارة عن خٌار ممتاز الشكل )

 

 

، ذٌلًالاجز ، الحالوحشً اقالسألنؾ ٌشمل أجزاء من ا ذروةمركب ل ضٌاع 13-4الشكل 

بعد العمل الجراحً بعد إعادة  9(. المرٌض فً األسبوع A-Cاألنؾ ) ذروةوجلد ومخاطٌة 

 conchal bowl تجوٌؾ الصٌوانمن  أذنٌةأنفٌة شفوٌة مع طعوم ؼضروفٌة  شرٌحةبناء ب

السوٌقة ة مخاطٌة ثنابٌة أنفٌ شرٌحةواألنسٌة والوحشٌة، اق السمن أجل إعادة بناء 

bipedical ( لتبطٌن جوؾ األنؾD شوهد المرٌض مباشرًة بعد الجراحة بعد تعدٌل .)

العادة تصنٌع اخدود انفً شفوي جمالً  والتً ٌتم حشرهااألنفٌة الشفوٌة شرٌحة إدخال ال

(E-G الحظ التحسن الملحوظ فً الندبة األنفٌة الشفوٌة بعد .)أشهر. 6 

 

 

 تاٍل لفقدان رضً لكامل النسٌج األنفً الخارجً. صناعًمرٌض لدٌه أنؾ  14-4الشكل 
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 الشفايأرّياث .11

 نقاط العالم التشرٌحٌة هً مفتاح التدبٌر المالبم لتمزقات الشفة فً إعادة الناحٌة الجمالٌة، الوظٌفة الحركٌة، والوظٌفة 

 ، قوس كٌوبٌد، والصوارvermillion border اءحمرحواؾ الالمن المهم تحدٌد ووسم نقاط العالم مثل و الحسٌة

 commissure .ًقبل حقن المخدر الموضع 

 ملم  9هو أمر حاسم من أجل النتابج الجمالٌة النهابٌة ألن عٌن اإلنسان تستطٌع أن تكشؾ حتى  الحافة الحمراء رصؾ

 فتٌن باستعمال المبادئ األساسٌة فًٌمكن تدبٌر التمزقات البسٌطة للش ، الحافة الحمراءمن التباٌن فً استمرارٌة 

 إؼالق الجروح. 

 ديبعد ؼسٌل وتنضٌر كاملٌن للجرح، ٌمكن أن ٌجرى إؼالق الجلد باستعمال خٌط بولً ؼالكتٌن أو خٌط بولً 

 من أجل  5-6 جدٌلةمن أجل تقرٌب النسٌج العمٌق وإجراء التقرٌب داخل األدمة بخٌط دابم أحادي ال 5-4أوكسانون  

 الجلدٌة. خٌاطةال

ٌُتبعان بإؼالق بخٌط   5-3بخٌط  chromic gutإذا كانت مخاطٌة الشفة هً المصابة فقط، فٌجرى الؽسل والتنضٌر و

 على طبقة واحدة. 5-4أو  

 ٌجب إؼالق تمزقات الشفة بشكل كلً من الداخل إلى الخارج. بعد الؽسل والتنضٌر، ٌمكن إؼالق المخاطٌة بخٌط 

chromic gut 3-0  ما ٌإدي لنشوء مقاومة محكمة للماءستمرة مع قفل بخٌاطة م 5-4أو 

 المستمرة. قطبالتشرٌحً المالبم قبل وضع الرصؾ متفرقة من أجل ال قطبإذا دعت الضرورة، ٌمكن وضع عدة 

 من 5-4أو  5-3 قطعةمت خٌاطةخارج الفم لتقلٌل التلوث الفموي بالجراثٌم. تقرٌب العضلة باالرواء )الؽسل(  ٌجرى

  5-4أوكسانون ٌتلى بتقرٌب داخل األدمة بخٌط بولً ؼالكتٌن أو بولً دي البولً دي أوكسانون أو البولً ؼالكتٌن  

 5-5أو 

 جلدٌة بخٌاطةاألدمة وتجنب الشد، ٌتلى ذلك بإؼالق الجلد صؾ داخل األدمة لرخٌاطة تقرٌب الجلد ب تمٌجب أن ٌ

 cutucular 6-0. 

 نسٌجً هام كانطباع أول، على أي حال، بالتقرٌب الدقٌق، ٌصبح من الواضح ضٌاعٌمكن أن تشٌر جروح الشفة إلى 

 فً الكثٌر من الحاالت أن معظم إن لم ٌكن كل النسٌج موجوداً. 

 الشفة السفلٌة أكثر أهمٌة من الناحٌة العٌة فً الشفتٌن من المهم تقٌٌم نوعٌة النسٌج المفقود.نقعندما توجد جروح ا

 فة العلوٌة ألنها تحافظ على مفرزات الفم وتمنع سٌالن اللعاب.الوظٌفٌة من الش 
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 ٌمكن للشفة السفلٌة أن تتحمل فقدان حتى ثلث النسٌج وٌبقى من الممكن تدبٌرها باإلؼالق األولً.

 

 النثرة الطبٌعً. عمودوبٌد بشكل طبٌعً وتشرٌح ٌالعات الشفة العلوٌة مشابهة، مع استثناء إعادة تشكٌل قوس كنقا

 لفقدان الشفة العلٌا أقل من المرؼوب بكثٌر مما هو علٌه فً الشفة السفلٌة. ةج الجمالٌبلنتاا

 وتقنٌة  Abby-Elslanderمثل تقنٌة  lip switchتدبٌر الجروح االنقالعٌة للشفة بإجراءات تحوٌل الشفة  نجازٌمكن إ

Abby-Elslander لً.المعكوسة لعٌوب الشفة العلوٌة والسفلٌة، على التوا 

 الشفة لها مزاٌا كبٌرة فً أن النسٌج المفقود ٌستبدل بنسٌج مشابه.  فتلإجراءات 

 العٌة األكبر من نصؾ طولنقثنابٌة الجانب وأحادٌة الجانب من أجل العٌوب اال Karapanzic شرابحمكن استخدام ٌ

 الضٌاع فً  ، وظٌفتها جل الحفاظ علىالوعابٌة العصبٌة للشفة من أ روٌةالشفة، مع اعتماد النتابج النهابٌة على الت 

 ، ؼالباً ما ٌكون من الضروريالطلق الناريالعٌة كبٌرة مثل جروح نقللشفة العلوٌة و/أو السفلٌة من جروح ا الهام

 إنشاء نسٌج شفة من نقل نسٌج حر بعٌد. 

 نسٌج تزودنا ب( ٌمكن أن ALT) ةالوحشٌ ةاألمامٌٌة والفخذ شرٌحة ساعدٌة كعبرٌةإعادة البناء الوعابً المجهري ب

 (33-34)ضروري للشفة السفلٌة مع نتابج جٌدة.

 

 األرن أرّياث.11

 ؾ بسبب الطبٌعة الرقٌقة لجلد األذن والتصاقه القوي وكل من الجلد والؽضر نموذجًتصٌب جروح األذنٌن بشكل 

 ٌر الجروح.كما فً جمٌع الجروح الوجهٌة، تطبق المبادئ األساسٌة لتدب بالؽضروؾ المستبطن.

 الؽضروؾ فً حده األدنى ألن اإلزالة الواسعة للؽضروؾ تسبب تشوهات هامة. تنضٌرٌجب أن ٌكون 

 .مثبتة )تجبٌر(تحتاج التمزقات البسٌطة إلى إؼالق الجلد فقط مع كون التصاق الجلد ٌعمل كآلٌة 

 ألطفال الصؽار والرضع ٌفضلا عندفً معظم الحاالت، ولكن  الدابمة ؼٌر القابلة لالمتصاص خٌوطتستخدم ال

 سرٌع االمتصاص. خٌوط الكتكوتاستخدام  

 األذٌة الؽضروفٌة إلى خٌاطة الؽضروؾ. نتٌجةتحتاج التمزقات المعقدة التً تفتقر إلى الدعم 
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 (. 95-4مفضلة بسبب خصابصها االمتصاصٌة )الشكل  PDSمثل  5-5 جدٌلةالخٌوط القابلة لالمتصاص أحادٌة ال

 عقد الخٌطان على الوجه الخلفً لترمٌم الؽضروؾ، ألن العقد على الوجه األمامً تكون مربٌة  ٌجب أن توضع

 الخلفً وجهعلى الوجه األمامً مقارنًة مع الاألقوى هذا ناجم عن التصاق الجلد  ،وؼالباً ما تصبح مكشوفة

 .للؽضروؾ 

 تقدٌم الدعم إضافًة إلى الوقاٌة من تشكل الورم ل دابريمن الحكمة تطبٌق ضماد  بعد الترمٌم المعقد لتمزقات األذن،

 نبٌط.رالدموي أو المصلً تحت الجلد، األمر الذي ٌمكن أن ٌإدي إلى تشوه أذن زهرة الق

 التً ٌمكن وضعها فًبالباسٌتراسٌن  كرة القطن المشبع contouringٌفضل المإلفون من أجل الضماد الضاؼط 

 الحلزونٌة. طٌةإلى ال conchae وان(صٌ-محار )القوقعةمنطقة األذن من ال 

 

 

 

المادة األجنبٌة ونسٌج الخد  ، تنضٌرإرواء ؼزٌر. احتاج الترمٌم إلى مع تمزق و سحجات و رضوض ، جرح مركب جبهً، جفنً وحشً، خديA 15-4الشكل 

ة تقرٌب بترمٌم متعدد الطبقات للنسٌج الرخو بخٌط بولً تال ذلك إعاد CN VII)) الوجهًمع الحفاظ على الفرع الجبهً من العصب  و المتموتبشدة  رضوضالم

 4.4  ، شاشadaptic gauze المنطبق، الشاش Bacitracin(. تشمل الضمادات بعد الجراحة الباسٌتراسٌن  Bمتعدد ٌشاهد فً ) 5-6وبرولٌن  5-5دي أوكسالٌن 

 .سحجاتوضماد محكم لتدبٌر ال  ،

 

-4ٌوضع من األمام والخلؾ وٌتلى بضماد الخشاء، كما ٌشاهد فً الشكل و 4×4 ٌطبق شاشملىء الحواؾ، عندما تُ 

96. 

 الثخانة تإخذ ؼٌر كاملة أٌام. ٌمكن ترمٌم الفقدان الجزبً لجلد األذن بطعوم جلدٌة  7إلى  5حفظ الضماد فً مكانه ٌُ 

 .الخلفً لألذن المقابلة )المنطقة خلؾ األذن ولٌس األذن نفسها(جلد المن 

-4للوقاٌة من الورم الدموي والمصلً من أجل استمرار حٌاة الطعم )الشكل  كافًإجراء التجبٌر المن الضروري 

97.) 
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ٌقدم وضع ضماد الخشاء دعماً وضؽطاً ممتازاً فوق إصالحات األذن ومناطق إعادة البناء فٌها. ٌتؤلؾ الضماد من كرات قطنٌة مشبعة  16-4الشكل 

 Kerlexفً الخلؾ وتؽطى األذن. ٌتلى ذلك بتؽلٌفه تؽلٌؾ كٌرلٌكس  by-4-4األذن وتتلى بشاش  حواؾً بمراهم الصادات الحٌوٌة وتوضع ف

wrapped مخفًخٌط ب بقطبة أو لجبهةكما هو مشاهد وٌربط فً مكانه فوق ا umbilical string. 

 

 

 

الثخانة الموضوع فوق سمحاق الؽضروؾ لكن دون  جزبًي إعادة بناء الطعم الجلد( قبل اإلصالح. Aالع جزبً لألذن ٌشاهد فً )نقا 17-4الشكل 

ٌُرمم بالمقصد التانً )بالتبرعم(. كان قد سمح للجرح أدى الى الفشل تجبٌر كاؾٍ  المشاهد فً كما نبٌط رالق أذنما أدى إلى تشوه  granulate ألن 

(B.) 

 

 .الخارج منها والورٌدي ضمنها الشرٌانًٌجب تقٌٌمها أوالً من أجل التدفق  التً تكون على وشك االنقالعالتمزقات 

 كبٌرة نسبٌاً، اإلنذار جٌد بعد التنضٌر المحافظ واإلصالح الدقٌق. pedicleسوٌقة فً البتر الجزبً مع  

 عندما ال ٌكون التدفق كافٌاً، فمن الضروري إجراء  ، ضٌقة، فإن فرصة االحتقان الورٌدي أكبر سوٌقةإذا كانت ال

 المجهرٌة. المفاؼرات الورٌدٌة

 (.98-4تدفق كافٌة )الشكل  أقنٌةحتى تتؤسس  leech therapy ةبالَعـلَـقإذا لم تكن ناجحة، ٌمكن استخدام المعالجة 

 لنجاح.ل قوٌاً  إشرالع الكامل للفروة، تكون آلٌة األذٌة منقٌجب تجنب الضؽط على األذن أثناء هذه الفترة. كما فً اال
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 نجاح أعلى بكثٌر فً إعادة التوعٌة من أذٌات التمزق والسحق. دٌهاٌكون ل الع الحادنقأذٌات اال 

 واسطة التعوٌض الصناعً لألذن المثبتة فً الخسارة الرضٌة التامة لألذن ٌمكن الحصول على نتابج ممتازة ب

 .(99-4بالزرعات )الشكل

 

 

  

، تطبق المعالجة بالعلق Cشٌة بعد إعادة التثبٌت تظهر ازرقاقاً معتدالً. علوٌة مع تروٌة دموٌة هامسوٌقة ، Bالع شبه تام لألذن. نق، اA 18-4شكل ال

 لمحاولة الوصول إلى التدفق الورٌدي الكافً.

 

 

 

 مع تعوٌض صناعً كامل لالذن تاٍل لفقدان كامل لألذن ترمٌم جمالً ممتازإعادة  19-4الشكل 

 

 ت  يمىاة الىكفأرّياث ال.12

َنـمة تحتاج تمزقات الخد التً تتوضع   األذن( إلى منتصؾ الشفة العلوٌة فً الجهة قمحة) tragusفً خط من الز 

ٌُستكشؾ( SMASفاقً العضلً السطحً )صإلى الجهاز ال عمٌقاً  الموافقة وتمتد   ات القناة النكفةمن أجل أذٌّ  ٌجب أن 

 (35)ات العصب الوجهً.وأذٌّ  
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 ماالً كبٌراً بؤذٌة القناة. ة فً هذه المنطقة احتٌلفافة النكف ضمنتحمل التمزقات 

ٌُشاهد فً الجرح العلوٌة قناة ستـٌـنسون، المتوضعة بجوار الرحى األولى cannulation قثطرة ٌُجرى و  ، ٌجب أن 

 ،Jٌوضع فوق السلك بشكل حرؾ  رةبقثط ٌلٌهاو ((J -wireسل   بسهولة بواسطة القثطرة انجازالمفتوح. ٌمكن 

 ٌثٌلٌن أو البروبوفول بتوثٌق أذٌة القناة. ٌسمح حقن المواد مثل زرقة الم 

 الرإٌة المباشرة صعبة دون إضاءة وإرقاء كافٌٌن، لذلك ٌجب أن ٌجرى ترمٌم هذا النمط من التمزقات فً ؼرفة 

 العملٌات.

 قسم لبربط ا ٌلٌها، فتحةال عند stick tie suture ربط القناة بقطبة ثابتةالؽدة، ٌجب  فتحةإذا كان تمزق القناة ضمن 

  5-8بخٌط ناٌلون  رةأكثر، ٌجب إجراء مفاؼرة فوق القثط وحشٌةإذا كانت أذٌة القناة  القناة. من stump- الوحشً

 .عدسات التكبٌرتحت المجهر أو 

 ٌجب وصؾ الصادات الحٌوٌة ومضاداتو لما ال ٌقل عن أسبوعٌن ركهاداخل الفم وت افً مكانه رةٌجب خٌاطة القثط

 القٌلة اللعابٌة لٌست ؼٌر شابعة مع أذٌة القناة أو الؽدة. التدبٌر البدبً هو بالضماد  .antisialogoguesاإللعاب  

 الضاؼط ومضادات اإللعاب.

 

j-wire 

 العصب الُجٍي أرّياث .13

 ات اختراقٌة للعمق إلى تمزقات وجهٌة معقدة تشمل البنى العمٌقة إلى ٌمكن أن تنتج تمزقات العصب الوجهً من أذٌّ 

SMAS فاقٌة العضلٌة السطحٌة(.ص)اللفافة ال 

 الؽدة من قرٌبةٌجب إجراء الفحص الكامل لوظٌفة جمٌع فروع العصب الوجهً عند الفحص البدبً. إذا كانت األذٌة 

 وٌجب إصالحها.باالصابة  النكفٌة، فإن الجذوع الربٌسٌة للعصب الوجهً ٌمكن أن تكون ُمشتملَة  

 لخط العمودي قرٌبة من لموضعً حتى تتحدد وظٌفة العصب الوجهً. األذٌات الخدر امٌجب تؤجٌل استخدام ال

 وإصالحاً.كشؾ ق الوحشً تحتاج ؤمن الم سومالمر
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 أو المجهر الجراحً. بالعدسات المكبرةإذا كان أمام الؽدة النكفٌة، تفحص فروع العصب الوجهً 

 ساعة، فإن القطع 72إلى  48من األذٌة. بعد  ساعة 48خالل  البعٌدةالعصب مفٌد من أجل تحدٌد القطعة  منبه

 (37)لن تكون قادرة على توصٌل النبضات العصبٌة. بعٌدةالعصبٌة ال 

 ٌعطً أفضل النتابج ولذلك 5-95أو  5-9بخٌط ناٌلون  ؼمد العصبوفوق  ؼمد العصباإلصالح المجهري حول 

 .إذا تم تحدٌد انقطاع العصب الوجهً الخٌار األولًٌجب أن ٌكون  

 .مستقبلً كشؾٌجب وضع عالمات بالخٌوط من أجل  بعٌدةوال ات القرٌبةإذا لم ٌكن باإلمكان كشؾ النهاٌ

 

 العىك أرّياث .14

 ات المخترقة للعنق تصنؾ فً الماضً استناداً إلى المنطقة المصابة:كانت األذٌّ 

 I  ًتمتد من مستوى الترقوة والثلمة القصٌة إلى الؽضروؾ الحلق. 

 II   من الؽضروؾ الحلقً إلى زاوٌة الفك السفلًتمتد. 

 III  .تمتد من زاوٌة الفك السفلً إلى قاعدة الجمجمة 

 ، صم ؼددالوعابٌة، التنفسٌة، الهضمٌة، العصبٌة،  تراكٌبٌمكن أن تشمل أذٌات العنق الُبنى العمٌقة التً تصٌب ال

 ( قبل CTAء التصوٌر الوعابً المقطعً المحوسب )، ٌجب إجراتم االشتباه بإصابة باألوعٌة الكبرىإذا  .هٌكلٌةوال

 (.25-4)الشكل  كشؾال

  راكٌبلت المحافظٌمكن لفرز التصوٌر اآلن أن ٌحقق ما لم ٌستطع التقٌٌم الجراحً أو االنتقابً تحقٌقه: التقٌٌم اآلمن و

 .النافذةة العنق الهامة لتحدٌد أو استبعاد األذٌة استناداً إلى المسار، هو مفتاح تدبٌر األذٌ

 قناة الهوابٌة الهضمٌة كاٍؾ للفرز لكشؾ أو استبعاد األذٌة الوعابٌة وال CTAالفحص الفٌزٌابً الشامل المشترك مع 

 (38).نافذبعد رض العنق ال

 

ى الؽضروؾ الحلقً فً إلى تحت مستو للفك السفلً السفلٌةمستوى تحت الجلد تمتد من الحافة فً ال تإدي الى تسلٌخللعنق  نافذةأذٌة  21-4الشكل 

 األمام وخلؾ العضلة القترابٌة. كان التصوٌر الوعابً المقطعً المحوسب سلبٌاً.
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 العىايت بعذ الجراحت .15

 ٌجب أال تستعمل الصادات الحٌوٌة بشكل روتٌنً بالضرورة كجزء من الرعاٌة بعد العمل الجراحً فً معظم 

 ، المرض مفاصل صناتيةالذٌن لدٌهم  عند المرضىٌوٌة الوقابٌة ٌوصى بالصادات الحتمزقات الوجه؛ على أي حال، 

 وفي المرض  المضعفين ،المعرضين لخطر التهاب الشغاف، المرض  الذين يتلقون معالجة بالكورتيكوسيتروئيدات 

 (39)، المعالجة الكيماوية(.االيدز)مثال  الداء السكري،  مناتيا   

 الجروح، وجود أجسام أجنبٌة فً الجرح،  تؤثٌر، ثاقبةة العمر، الجروح الزٌادلإلنتان  عوامل الخطر األخرىتشمل 

 هذه ، تمزقات أعمق من الطبقة تحت الجلد، والتمزقات ذات الفجوات العرٌضة.شرشرةتلوث كبٌر، حواؾ جرح م

 (49-42)لمعالجة بالصادات الحٌوٌة.من أجل ا األصناؾ ٌجب أن تإخذ بعٌن االعتبار بشكل كبٌر

 التً تشمل مخاطٌة الفم إلى محاكمة سرٌرٌة. فتوحةلتمزقات المتحتاج ا

 اختٌار الصادات الحٌوٌة ٌجب أن ٌحتوي عامالً فعاالً ضد المكورات العنقودٌة والمكورات العقدٌة الحالة للدم بٌتا، 

 (43).البنسلٌن المقاوم للبنسلٌنازأو  السٌفالوسبورٌنمثل الجٌل األول من 

 كبٌر و/ أو التؤخٌر فً وقت إؼالق الجروح ٌجب وضعهما فً االعتبار من أجل المعالجةلجروح ذات التلوث ال

 معدالت الخط األساسً لتلوث الجروح التً تختلؾ Ichikawaوجدت دراسة مضبوطة من قبل  بالصادات الحٌوٌة. 

 .% فً الجروح الوسخة25.8% فً الملوثة، و 5.8% فً النظٌفة الملوثة، 2.6بدرجة التلوث:  

 (. 9-4و  8-4ٌجب إعطاء الوقاٌة من الكزاز استناداً إلى قصة التمنٌع لدى المرٌض )الجدول 

 بإعطاء ( (CDC مراكز السٌطرة على المرض و الوقاٌة منه الصادرة عن guidelines المرشدات العالجٌةتوصً 

 وشدة الجروح. تارٌخ التلقٌحلقاح الكزاز لتدبٌر الجروح استناداً إلى 

 جرعات ٌجب أن ٌتلقوا لقاح الكزاز والدفتٌرٌا  3أو الذٌن تلقوا أقل من  ذوي التارٌخ اللقاحً المجهوللمرضى جمٌع ا

(Td.)  المرضى الملقحٌن بشكل ؼٌر كاٍؾ مع أي شًء آخر ؼٌر جرح نظٌؾ، جروح صؽرى ٌجب أن ٌتلقوا 

 لقاح الكزاز أو أكثر قبل األذٌة ٌحتاجون المرضى الذٌن تلقوا ثالث جرعات من  (.TIGالكزاز المناعً ) ؼلوبولٌن 

 سنوات على  5سنوات من أجل جروح نظٌفة صؽرى، أو  95إذا كانت جرعتهم األخٌرة قبل أكثر من   Tdفقط لقاح 

 جروح أخرى.
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 توصيات من أجل الوقاية من الكزاز 9-4جدول 

 DPT (0.5 mL IM) TIG 250 U IM   TD 0.5 ML  IM ¶ TIG 250 U IM * 

قصة تناول ذٌفان كزاز 
لدى أطفال  لمدمصا

 سنوات 7أصؽر من 

    

ؼٌر معروؾ أو أقل 

 اتجرع 3من 

 نعم †نعم  ‡نعم  †نعم 

 ال ¶ال  ال ¶ال  جرعات أو أكثر 3

( إذا كان لقاح DTمالحظة: جمٌع جروح الكالب والقطط ٌجب أن تعتبر جروحاً معرضة للكزاز. استعمال الدفترٌا، الكزاز )

استعمل الدفترٌا، الكزاز، ¶ أعط فً الطرؾ المقابل. ‡ ٌجب إكمال سلسلة التمنٌع األولٌة. †السعال الدٌكً مضاد استطباب. 
عندما  Tمفضل على  TDفً حال كون لقاح السعال الدٌكً مضاد استطباب(؛  DTسنوات ) 7( لألطفال > DPTالسعال الدٌكً )

سنوات على آخر جرعة. )المزٌد من الجرعات الداعمة ؼٌر ضروري وٌمكن  5نعم، إذا مضى < ¶ سنوات.  7≤ ٌكون المرٌض 

 IMسنوات أو أكثر منذ آخر جرعة ذٌفان الكزاز.  5نعم إذا كان قد انقضى على التمنٌع الروتٌنً § نبٌة(. أن ٌزٌد اآلثار الجا
 7الؽلوبولٌن المناعً ضد الكزاز. من الكلٌة األمرٌكٌة ألطباء اإلسعاؾ: توصٌات التمنٌع بالكزاز لألشخاص بعمر  TIGبالعضل، 

 سنوات أو أكبر.
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 ات ٌمكن تصنٌؾ أنماط أذٌّ  (44)ة هامة وحتى وفٌات.ٌمراضإجروح عضات اإلنسان والحٌوان شابعة وٌمكن أن تسبب 

 .اتالعنقكسحجات، ثقوب، تمزقات، واجروح العضات 

 من اإلنتان فً هذه المجموعة من المرضى، وبشكل متزاٌد، التدبٌر المالبم للجروح هو العامل األهم فً الوقاٌة 

 جروح عضات الكالب هً مصدر للدعاوى القانونٌة الناجمة عن التدبٌر ؼٌر المالبم.

  9من  قللألذٌة فً األطفال األاألكثر شٌوعا تحصل معظم جروح عضات الكالب عند األطفال. الرأس والعنق هً 

 شٌوعاً. األكثر المواضع هً األطراؾ ر تكونسنوات أو أكث 95سنوات، بٌنما األطفال أكبر من 

 والكالب منزل الضحٌة فً  تكرارتحدث عضات الكالب بشكل أكثر و شٌوعاً  األكثر المواضع هً األطراؾ تكون

 تكون معروفة فً الؽالب من قبل الضحٌة.

 خصائص الجروح المعرضة للكزاز 8-4جدول 

الجروح المعرضة  المظاهر السرٌرٌة
 للكزار

 الجروح ؼٌر المعرضة للكزاز

 ساعات أو أقل 6 ساعات 6أكثر من  الجرح عمر

 جرح خطً جرح نجمً الشكل 

 سم أو أقل 9 سم 9أكثر من  العمق

قذٌفة، هرس، حرق،  آلٌة األذٌة
 أو حرق بالجلٌد

 سطح حاد )مثالً سكٌن(

 ؼابب موجودة عالمات اإلنتان

 ؼابب موجود النسٌج المتموت

 ببؼا موجود التلوث )وسخ، براز، تراب، لعاب(

 ؼابب موجود نسٌج مقطوعة التعصٌب أو مقطوعة التروٌة أو كلٌهما
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 فً الكالب المدربة على  kPA 39.755إلى  كٌلو باسكال kPA 395 القوى فً عضة الكلب تختلؾ بشكل هام من 

 (49)الهجوم.

 استناداً إلى القوى العالٌة للعضات فً هذه األذٌات، ٌجب زٌادة الحرص فً تقصً إمكانٌة األذٌة العظمٌة المستبطنة.

 (55)استناداً إلى أسنانها المدورة وفكوكها القوٌة، فإن جروح عضات الكالب ؼالباً ما تكون من نمط أذٌات السحق.

 ، الباستورٌال Pasturella multocidaاثٌم والباستورٌال القتالة لباً ما تكون الجروح متعددة الجرؼا

Pasturella canisسخامٌة عضة الكلب، المكورات العقدٌة، المكورات العنقودٌة و 

Capnocytophagia canimorus   (55)(.3-4هً أكثر العضوٌات الممرضة التً تم عزلها شٌوعاً )الصندوق 

 تؽطٌة لبعض العنقودٌات المذهبة المقاومة للبنسلٌن والباستورٌال األموكسيسيللين/ كالفيوالني  أسيد )أوغمنتين(ٌقدم 

 (49)(4-4وهو الصاد الحٌوي الوقابً المفضل )الصندوق  

 األدب الطبً تارٌخمن ؼٌر الواضح إن كانت المعالجة الوقابٌة  التجرٌبٌة مطلوبة لجمٌع جروح العضات استناداً إلى 

 المتوفر؛ ٌجادل بعض المإلفٌن حول اإلعطاء الروتٌنً للصادات الوقابٌٍة وٌجادل آخرون فً إعطابها فقط فً  

 (59-52)الحاالت عالٌة الخطورة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ات استناداً للتروٌة الوعابٌة الؽنٌة فً النسٌج الوجهً، فإن اإلؼالق الفوري لجروح العضات آمن عادًة حتى فً األذٌّ 

 (53)القدٌمة.

 

 األحياء الدقيقة في العضات 3-4الصندوق 

 . الفلورا الفموٌة للكلب ولجلد اإلنسان 

 تشار: العضوٌات الممرضة الشابعة بترتٌب االن 

  .الباستورٌال القتالة: الحضانة فً النسٌج الرخو، التهاب مفاصل إنتانً، التهاب عظم ونقً. العنقودٌات 

  .العقدٌات 

  .الجراثٌم الالهوابٌة 

  السخامٌةCapnocytophaga  :.إنتان دم، التهاب سحاٌا 

 

 دالمعالجة التجريبية بالصادات الحيوية تن طريق الوري 4-4الصندوق 

 خٌارات التؽطٌة التجرٌبٌة لسلبٌات ؼرام والالهوابٌات تشمل:
 الكتاماز:-الكتام/مثبطات بٌتا-المعالجة األحادٌة بـ بٌتا

 ساعات. 6ملػ/كػ/جرعة )استناداً إلى مكونات األمبٌسلٌن( كل 55ساعات  6غ كل  3أمبٌسلٌن سولباكتام •

 ساعات. 8/كػ/جرعة )استناداً إلى مكونات البٌبٌراسٌللٌن( كل ملػ 925ساعات  8غ كل  4.5تازوباكتام -بٌبراسٌلٌن•

 ساعات. 4ملػ/كػ/جرعة )استناداً إلى مكونات التٌكارسٌللٌن( كل  55ساعات  4غ كل  3.9كالفٌوالنات -تٌكارسٌللٌن•

 ساعة زابد 24غ ورٌدي كل  9سٌفالوسبورٌن جٌل ثالث مثل سٌفترٌاكسون •

 ساعات( أو 8ملػ/كػ/جرعة كل  95اعات )مٌترونٌدازول س 8ملػ كل  555مٌترونٌدازول •

 ساعة 24ملػ/كػ/جرعة كل  955سٌفالوسبورٌن جٌل ثالث مثل سٌفترٌاكسون •
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 ساعة( تستحق تفكٌراً متؤنٌاً حول اإلؼالق األولً مقابل  24الملوثة بشكل كبٌر مع حضور متؤخر )<  جروح الهرس

 .متؤخراإلؼالق ال

 اإلضاءة الجٌدة، تقنٌة التعقٌم، الؽسل الكامل للجرح باستعمال ماء الصنبور أو المحلول الملحً، إزالة األجسام 

 الزروع مستطبة فقط فً الحاالت المصابة باإلنتان بشكل  الجروح. النسٌجً هً دعابم تدبٌر تنضٌراألجنبٌة، وال

 أٌام وإعطاء اللقاح لإلنسان فقط إذا أظهرت الحٌوانات  95بمراقبة الحٌوانات المعافاة حتى  CDCٌوصً  (49)واضح.

 نات فٌها سلوكاً فً العضات ؼٌر المبررة )لم تتعرض الحٌوانات الستفزاز( أو التً أثبتت الحٌوا .داء الَكلبأعراض 

 (54)(.5-4)صندوق ٌوصى بإعطاء اللقاح الفوري داء الَكلبآخر ل

 .أقل أو بدبٌٌن تمنٌعٌن على حصلوا لمن العضات ضحاٌا فً الذٌفانو للكزاز المناعً الؽلوبولٌن بإعطاء ٌوصى

 

 

 

 (55)سنوات. 5مرضى أتموا سلسلة التمنٌع البدبً ولكن لم ٌتلقوا جرعة داعمة خالل  عند وحده الكزاز بذٌفان ٌوصى

 من المحتمل أكثر أن تسبب  ، فات ولكن هناك الكثٌر من التشابهات بٌن جروح عضة القط والكلبتوجد بعض االختال

 (49)أذٌة ثاقبة مع اختراق عمٌق، تاركًة فقط فتحة صؽٌرة ٌمكن أن تنزح السوابل من خاللها. عضات القط

 الجراثٌم الشابعة المعزولة  (49-55).من تضات الكلبأتل  بضعفين تترافق تضات القط مع خطر إنتان لهذا السبب، 

 )العضوٌة  Bartonella henselae، برتونٌال هنسٌلً P. multocidaعضات القط تشمل: الباستورٌال القتالة  من

 ٌوصى بالؽسل الؽزٌر للجرح بالمحلول المعقم أو ؼسٌل  المسببة لداء خرمشة القط(، العقدٌات، والعنقودٌات.

 معظم الحاالت. بالصنبور مع اإلؼالق البدبً فً

 مع تؽطٌة جٌدة لمعظم العضوٌات  نوعًهو الصاد الحٌوي الوقابً ال األوغمنتينكما فً جروح عضة الكلب، 

 ٌجب أال ٌستخدم الكلٌنداماٌسٌن وحده بسبب تؽٌطته السٌبة للباستورٌال.( 49)الممرضة الشابعة.

 ح عضات اإلنسان ؼالباً ما تضؽط الجلد، ولكنها . جروداء الكلبٌوصى باإلجراءات الوقابٌة بشكل مشابه للكزاز و

 العٌة كما فً عضات الكلب أو القط.نقنادراً ما تسبب أذٌات ا

 (49)ة هامة.ٌمراضاالمفتوحة ٌمكن أن تسبب  عضات اإلنسانعلى أي حال، إذا تركت دون عالج، فإن جروح 

 الالهوابٌةوالعنقودٌات إضافًة إلى الجراثٌم  تشمل أكثر العضوٌات الممرضة المترافقة مع عضات اإلنسان العقدٌات

 ،  Peptostreptococcus، الهضمونٌة العقدٌة  Fusobacterium، الجراثٌم المؽزلٌة Eikenellaاإلٌكٌنٌال  

 داء الكلب 5-4صندوق 

 rhabdoviridae family: عابلة  neurotropicموجهة لألعصاب فٌروسات •

 الحجر الصحً على الحٌوانات•
 .داء الكلبالؽلوبولٌن المناعً ضد  داء الكلبالعناٌة بالجروح: الصابون والماء، البوفٌدون أٌودٌن، لقاحات •
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 Prevotellaوالعصوانٌات 

 .اإلٌكٌنٌال، ٌجب عدم استخدام الكلنداماٌسٌن بسبب تؽطٌته السٌبة ضد األوغمنتين لصادات الحٌوٌة المختارة هًا

 العدٌد من الحاالت لتوضٌح طبٌعة وتدبٌر هذه العضات. ٌشمل تدبٌر الجرح السطحً لعضة الكلب الؽسل  وضعتم 

 ، استعمال المعالجة المناسبةالمتموتةالدقٌق، تنضٌر األنسجة  فحصالؽزٌر بالمحلول الملحً الفٌزٌولوجً، ال

 ذٌفان الكزاز، واإلؼالق األولً للجروح ؼٌر المصابة باإلنتانو داء الكلببالصادات الحٌوٌة، تطبٌق بروتوكول  

 (.29-4)الشكل  

 

 
 

 نسجر جمٌع التنضٌ، عندما ٌكون ملوثاً، ٌتلى بمصل الفٌزٌولوجًتدبٌر جرح عضة الكلب السطحٌة. ٌشمل التدبٌر البدبً للجرح الؽسل الؽزٌر بال 21-4الشكل 

. فً جروح عضة الكلب، ٌتؤلؾ العالج الوقابً من األموكسٌسٌللٌن كالفٌوالنات لوثاً)مصاب باالنتان(ٌكون الجرح م. زروع الجرح ضرورٌة فقط عندما المتموتة

. ٌمكن أن ٌجرى اإلؼالق األولً فً الجروح ؼٌر 9-4و  8-4أٌام والؽلوبولٌن المناعً ضد الكزاز وذٌفان الكزاز كما هو موضح فً الجدول  5إلى  3الفموي من 

 لوثةالم

 المستبطنة مثل راكٌبأكبر، وأذٌة للت سطح واسعوح عضة الكلب المعقدة تشمل بطبٌعتها فقداناً نسٌجٌاً أكبر، جر

 فً المرضى األطفال. األول هو تحقٌق  أن تضع فً ذهنك مبدأٌن هامٌنالعظم، الؽدد، األعصاب، والعضالت. ٌجب  

 (.22-4سٌج الندبً )الشكل إؼالق الجرح إما بالتقرٌب أو بالطعوم الجلدٌة لتقلٌل الن

 )انفصال مبكر dehiscence نفتاق، أدى إلى توتر زابد للسطح. رؼم حصول اسلٌخ كبٌرفً هذه الحالة حصل ت

 ، ففً الشهر الثامن كان هناك تحسن هاماً أنهى الحاجة للمراجعة.الجرح(

 فً وقت  أكثر على الطاولة الستعمالها، ٌحتفظ المرء بخٌارات الشرٌحة واسعةإضافًة لذلك، بعدم استعمال إجراءات 

  .                                      الحق
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(. فً هذه Aالع جزبً )نق( واgaping margins حواؾ متفجٌة )إعادة تقرٌب النسٌج. هذه الحالة هً مثال على الجرح المعقد مع  22-4الشكل 

بعد سنة من العمل الجراحً، إال أنه  نفتاق )انفتاح الجرح((. رؼم حصول االB) محكمق واسع للجرح مع إؼال  underminingتسلٌخالحالة ٌجرى 

ٌجابً إلنقاص كمٌة ، أو طعم جلدي( بسبب التؤثٌر اإلتسلٌخ(. مفهوم هام لجروح األطفال هو ضرورة إؼالق الجرح بؤٌة طرٌقة )C,Dأفضل بكثٌر )

 التندب.

 فرديتقٌٌم ت النسٌج الرخو تمٌل لتنمو مع المرضى. هناك حاجة لمفهوم آخر عند المرضى األطفال هو أن ندبا

 ٌجب أن تإخذ فً االعتبار.عامل النفسً وال شوهبشكل مإكد، درجة الت الباكر أو المتؤخر. إعادة التداخللالختٌار بٌن  

 ٌج عندما كان إلعادة تقرٌب النسحدثت بشكل تالً  دبٌة واسعةن حزمحالة حٌث حصلت  (24-4و  23-4الشكل )ٌمثل 

 متقدمة. ساعدت النتابج  شرٌحة. بعد سنة، اتخذ القرار باستبصال الندبة مع اإلؼالق بفقد كبٌر للنسٌج بشكل أولًهناك 

 أشهر فً تخفٌؾ الشدة النفسٌة لدى المرٌض. 6بعد 

 

 

 (C(، وبعد سنة من العمل الجراحً )B(، اإلؼالق الفوري )Aالجرح ) 23-4الشكل 
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 98، المنظر بعد Cواسع قبل اإلؼالق.  تسلٌخح تحت شد أصؽري بعد ، إؼالق الجرBشهراً من الجراحة.  92، استبصال الندبة بعد A 24-4الشكل 

. المراجعة ضرورٌة لمنع تشكل الندبات على نطاق إعادة الدخول على الندبة جراحٌاشهراً من الجراحة دون مراجعات. الحذر فً تحدٌد توقٌت 

 واسع.

 لحاالت التً تحوي فاقد نسٌجً واسع وعواقب متؤخرة سوؾ تإدي إلى تشوهات كبرى، ٌجب التفكٌر فً فً ا

 حرة. شرابح الترمٌم بواسطةفً إعادة ٌجب األخد باالعتبار الموضعٌة، وفً بعض الحاالت  شرابحال

 التدابٌر. هذه مثلى تشرٌحٌة خاصة مثل األنؾ، األجفان، واألذنٌن ٌحتاج إل راكٌبفقدان أجزاء كبٌرة من ت

 إدي إلىتمن النموذج المحوري  شرٌحة جبهٌةموضعٌة مثل األنفٌة الشفوٌة أو  بشرابحإعادة البناء األنفً المبكر 

 .المتؤخرنتابج جمالٌة أفضل مما هً علٌه فً التدبٌر  

 -4الٌة متعددة )الشكل النسٌجً فً وحدات جم فقدانالجبهٌة من النموذج المحوري أن تقدم تؽطٌة لل شرابحٌمكن لل

 ألجزاء أصؽر. فردةاألنفٌة الشفوٌة محدودة بإعادة بناء م شرابح(، بٌنما ال25

 العٌة الواسعة لكل من الجفن نقالعٌة لألجفان إلى تداخل مبكر لحماٌة الرإٌة. فً الجروح االنقتحتاج األذٌات اال

 إلعادة بناء الجفن السفلً. Mustardeشرٌحة مشابهة ل موضعٌةخدٌة  شرابحالعلوي والسفلً، ٌمكن استخدام 

 من أجل إعادة بناء الجفن الساعد الكعبرٌة الحرة شرٌحةالجبهٌة من النموذج المحوري أو  شرابحٌمكن استخدام ال

 .ندبً أقل وتحسن المظهر الجمالً انكماش(، ما ٌإدي إلى 26-4العلوي )الشكل  

 العٌة لمناطق تشرٌحٌة خاصة قبل اتخاذ القرارنقمن أجل الجروح االمراجعة خٌارات إعادة البناء المتعددة  ٌجب

 حول أٌة طرٌقة ستكون األفضل. 
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 .جبهٌة شرٌحةب ترمٌم، إعادة الC-Dاألنؾ.  ذروةعضة كلب فً ناجم عن العً نق، جرح اA-B 25-4الشكل 

 

 

 

 

 جبهة.-فروة الترمٌم بشرٌحةإعادة  26-4الشكل 
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 حرَق الُجً .17

 المركزٌة لإلنسان.مالمح التعبٌر الوجهً، )الجسدٌة( ي حروق الوجه إلى تؽٌرات هامة فً المالمح الفٌزٌابٌةتإد

 التواصل، اإلطعام، التصوٌت، والمالمح الحسٌة الخاصة تتبدل بالحروق التً ٌمكن أن تإدي إلى تؽٌر شخصٌة 

 المرٌض بشكل كامل. 

 لى المالمح الوجهٌة الضرورٌة للشخصٌة أو استعادتها.التقٌٌم والتدبٌر المبكر حاسمٌن للحفاظ ع

 هناك أنواع عدٌدة من الحروق التً تنتج عن آلٌات مختلفة، مثل الحرارٌة، اإلشعاعٌة، الكٌمٌابٌة، أو الكهربابٌة.

 وهً تعتمد على الوقت.  درجة مبوٌة 48ٌمكن أن تحصل الحروق بدرجات حرارة أكثر من 

 سوؾ تكون مشابهة لحروق الشمس حروق الدرجة األولى ،مستوى األذية في الجلد إلى تصنؾ أذٌة الحرق استناداً 

 حروق الدرجة الثانٌة.،ووٌمكن أن تإدي إلى ألم خفٌؾ إلى معتدل اعتماداً على مستوى الحرق 

 ، جافاً،تصٌب البشرة فقط، أو الطبقة الخارجٌة من الجلد. ٌكون موضع الحرق أحمراً، مإلماً  حروق الدرجة األولى

 .فقاعاتودون  

 نادرة وتتؤلؾ عادةُ من ازدٌاد أو نقصان فً لون الجلد. تشمل حروق الدرجة الثانٌة الجلد  طوٌلة األمداألذٌة النسٌجٌة 

 واألدمة السطحٌة وٌشار لها باسم "جزبٌة الثخانة".

 

 
 

 

 ، فقاعاتموضع الحرق أحمراً، مصاباً بالالبشرة وجزء من طبقة األدمة أو الجلد. ٌبدو  حروق الدرجة الثانٌةتشمل 

 وٌمكن أن ٌكون متورماً ومإلماً.

 المستوى.ٌمكن تقسٌم الحروق جزبٌة الثخانة تقسٌماً إضافٌاً إلى سطحٌة وعمٌقة استناداً إلى 

 ب ملٌبة بالسابل، الذي ٌإدي إلى انفصال البشرة واألدمة وٌسب فقاعاتبشكل نموذجً، تإلؾ حروق الدرجة الثانٌة 

 ألماً معتدالً إلى شدٌد.
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 باسم كاملة الثخانة الجلدٌة وتمتد خالل األدمة إلى النسٌج تحت الجلد وتصنؾ إلى  حروق الدرجة الثالثةٌشار إلى 

 تدمر حروق الدرجة الثالثة البشرة واألدمة. ٌمكن أن تإذي ، وشاحبة إلى شفافة فً المنظر insensateعدٌمة الحس 

 لمنطقة بسبب تدمٌر النهاٌات االعظام، العضالت، واألوتار المستبطنة. ال ٌكون هناك حس فً  حروق الدرجة الثالثة

 العصبٌة.

 الدعم ، فمن الضروري تقٌٌم جمٌع المناطق فً القناة الهضمٌة و التنفسٌةكل من  بطانةألن الوجه ٌشمل فوهات و

 .ض كمسح ثانوي( فً الرضوATLS) المتقدم للحٌاة

 ٌم الطرٌق الهوابً مراقبة العالمات على شعر األنؾ المحروق، السخام األنفً والفموي البلعومً، ٌجب أن ٌشمل تقٌ

  خراخر، الصرٌر، عسرة التنفس، dysphoniaالحمامى فً البلعوم الفموي، القشع الكربونً، خلل التصوٌت 

rhonchiزٌز.و، وال 

 ( كخط أساسً CXRsالصدر الشعاعٌة ) ( وصورةABGsٌجب إجراء فحص ؼازات الدم الشرٌانً البدبٌة )

baseline. 

 ، إذا وجدت عالمات وأعراض سرٌرٌة على ما التنظٌر بواسطة األلٌاؾ البصرٌةٌجب إجراء تقٌٌم الطرٌق الهوابً ب

 تقدم، ٌجب إجراء التنبٌب لحماٌة الطرٌق الهوابً.

 المواد الكربونٌة مع عالمات عسرة البلع. ٌمكن أن ٌظهر فحص البلعوم الفموي موجودات مشابهة للوذمة، الحمامى،

 ، الحقن، وذمة الملتحمة وفقاعاتٌجب إجراء الفحص العٌنً لتقٌٌم حروق األهداب  وشعر الحاجبٌن. وذمة الجفن وال

 فحص القرنٌة، الحدة البصرٌة، وفحص قعر العٌن.

 التذبير 

 والموت الناجم عن األذٌة الربوٌة من الحروق ٌجب أن تكون األولوٌة األولى وقاٌة الطرق الهوابٌة من األذٌة 

  suction، رفع رأس السرٌر، وسحب القناع الوجهًبواسطة  باعطاء األكسجٌن المرطبٌجب البدء مبكراً  الوجهٌة.

 .لتعوٌض السوابلمع اإلنعاش الربوي، ٌجب إعطاء االهتمام  زامنبشكل مت الزابدة. المفرزات 

 تنضٌر لطٌؾ للجلد والحطام الرخوٌن وٌجب استخدام صابون مضاد لإلنتان  فً الطور الحاد، ٌجب أن ٌجرى

 إنقاص تعداد الجراثٌم بالصابون المعقم ٌنقص خطر ازدٌاد عمق جرح الحرق  لتنظٌؾ وإزالة تلوث الجلد المحروق.

 .الجرثومً نتانالناتج عن اال
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 ؤثٌر، وتؽطٌة واسعة الطٌؾ للجراثٌم إٌجابٌة ؼرام، لتا سرٌعمثالٌاً،  مطهراً ؼلوكونات  سٌدٌنٌقدم استعمال كلوهٌك

 (58)سلبٌة ؼرام، وفعالٌة قاتلة للفٌروسات.

 استعمال مضادات الجراثٌم الموضعٌة التً تتحكم وتحد من جرح الحرق ٌجب أن تكون مضادات جراثٌم واسعة 

 ون ؼٌر مكلفة وسهلة االستخدام.، وٌجب أن تكةجٌد نفوٌةرارٌة طوٌلة، سمٌة قلٌلة، ومٌجب أن تمتلك است الطٌؾ

 بتقدٌم االختراق الجٌد والتؽطٌة واسعة الطٌؾ، فإن مضادات الجراثٌم الموضعٌة تقدم تحوالً لجروح الحرق من منطقة 

 وللطعم الالحق. تنضٌر، وبالتالً تنقص الحاجة للالتموت التخثريإلى منطقة لركود ا

  Acticoatات الفضة مثل سلفاٌازاٌن الفضة، نترات الفضة، و العوامل الموضعٌة شابعة االستخدام هً مستخضر

 مع طٌؾ ممتاز مضاد للجراثٌم. ةوعمٌق ةسرٌع نفوذٌةمافٌنٌد أسٌتات، وهو سلفونامٌد ٌقدم 

 هً العوامل المستخدمة األكثر Bacitracin، و Neosporin ،Polysporinمستحضرات الصادات الحٌوٌة مثل 

 سطحٌة.شٌوعاً من أجل الحروق ال 

 تقدم جروح حرق نظٌفة فً الحروق جزبٌة  اً ٌمٌزنأدوٌة مزٌلة للحطام ابالمشاركة مع البولً سبورٌن والباسٌتراسٌن 

 (59)الثخانة وتعطً نتابج أفضل من تلك التً نحصل علٌها من سولفادٌازاٌن الفضة.

 الوجهٌة موضع جدل وٌعطً نتابج ٌمٌة فً الحروق زاإلن األدوٌة المزٌلة للحطامعلى أي حال، ٌبقى استعمال 

 (65)متفاوتة.

 beta glucans،(64)بٌتا ؼلوكان  sucralfate،(63) (62-63)العسل، (69)وصفت طرق بدٌلة متعددة تشمل األمنٌون،

 ٌسرع عملٌة الشفاء الدقٌقة فً كل من حروق الدرجة األولى والثانٌة  أللوفيرااٌبدو أن  aloe vera.(65)واأللوفٌرا  

 رنًة مع المعالجات الموضعٌة التقلٌدٌة.مقا

 ( أفضل كضماد Cadaveric allogragtsٌبدو أن الطعوم المماثلة من الجثث )الخٌفٌة، من الجثث من النوع نفسه 

 (66)بٌولوجً من أجل الحروق السطحٌة والعمٌقة جزبٌة الثخانة عندما تقارن مع التدبٌر التقلٌدي بسولفادٌازاٌن الفضة.

 لبدابل الجلدٌة بالهندسة الوراثٌة أٌضاً بالتدبٌر التقلٌدي وتظهر فعالٌة مشابهة.تقاَرن ا

 ظِهر الندبة تضخماً. ٌشمل التداخل العالجً مالبسعندما ٌتم إؼالق الجرح، تبدأ إعادة التؤهٌل المبكر قبل أن تُ 

ن مثل هذه األدوات الضاؼطة نضج الندبة وإجهزة ضاؼطةأقنعة، وأ ،ضاؼطة   عادة توزٌع ألٌاؾ الكوالجٌن.. تحسِّ

 المطاوعة مع هذه األدوات هً التحدي الربٌسً فً طور إعادة التؤهٌل؛ على أي حال، دون إعادة تؤهٌل كافٌة بعد

 الحرق، فإن النتابج بشكل عام تكون أدنى من المرؼوب. 

 ة. تصنع الفتحات فً اللباس الشكل األكثر شٌوعاً من الضؽط الوجهً هو استعمال قناع بالمشاركة مع مالبس ضاؼط
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 الصوار الفموي إلعطاء ضؽط مستمر على هذه المنطقة. مبعداتو ٌةاألنف السداداتوالقناع من أجل 

 للحفاظ على الضؽط الكافً.أسابٌع  8-6ٌتم ارتداء المالبس والقناع لمدة سنة أو أكثر، مع تعدٌالت تجرى كل 

 أجل االستحمام، تناول الطعام، النظافة الشخصٌة، والتمارٌن. تزال المالبس واألقنعة فقط لفترات قصٌرة من

 المجزأ كانت واعدًة من حٌث النتابج المبكرة. CO2التطورات األخٌرة فً تدبٌر ندبات الحروق مع استعمال لٌزر 
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